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مقكتمت

 في الفعلي العمل بدم أن إال ، خلت سنوات ثمافي إلى الفلسفية الموسوعة إصدار فكرة تعود
 الفكرة بدء مع ٠ مضت سنوات خس إلى يعود منه األول الجزء المجلد هذا يمثل الذي الحالي المشروع
 في الدخول على الرأي استقر مداوالت وبعد العربي، االنمام معهد ضمن مصغرة لجنة تشكلت
 بأهمية وااليان الموسوعي العمل تجربة لخوض الحماس كان االمكانات. تواضع رغم كبير مشروع

 المشتغلين من العرب المعاصرون يتفكره كا والعالمي العرلي الفلسفي التفكير تمثل موسوعة اصدار
.الكثيرة الصعوبات رغم فيها والمضي التجربة هذه في الدخول في األقوى العامل هو ،بالغلسفة

 ظل في نعمل كنا فقد لجان، عدة الموسوعة على وتداولت قاسية، ظروف لبنان على تداولت
 إلى متأثرة المشروع في العمل صيغة جاءت وقد ، االستقرار بعدم تتسم أنها فيها يقال ما أقل شروط

 كل ،أجزاءرئيسة ثالثة إلى الموسوعة بتقسيم تقضي متكاملة خطة وضعنا فقد .الشروط بهذه ما حد
 والمفاهيم، للمصطلحات األول الجزء :أخرى جهة من له ومتمم جهة من اآلخر عن مستقل منها ٠جز

 وراء لحكمة وكانت الثالثلألعالم.. الغلسفية،والجزم والتيارات والمذاهب للمدارس الثاني والجزم
أساسيين: سببين في تتلخص ذلك

 قيمته فينفسه يحمل مستقالً عمالً الثالثة األجزاء من جزء كل يبعل التقسي هذا أن هو األول:

 من واحد جز. من أكثر إصدار من التمكن عدم من الخوف كان فقد ، األجزاء بقية عن المتقلة
 وجه على لبنان في نعيشه والذى عمومًا، العرب يعيئه الذي االستقرار عدم بسب الموسوعة

 بالمفاهي خاصًا األول الجزء يكون أن آثرنا وقد , التقسي هذا اختيار على ساعد الذي هو الحسصوص،
 أننا بجيث وتنفيذًا، تحقيقًا واألصعب إلحاحًا األكثر هو المشروع من الجزء هذا ألن واالصطالحات

 الجزء كان األجزام بقية صدور دون حائل حال فإذا . األجزاء بقية سهلت األول الجزء أنجزنا إذا

7



 المتخصص الباحث احتياجات بعض ويلي العربية، المكتبة في رئية ثغرة بسد متكامال عمالً األول
ثانيًا. األخرى الميادين شتى في والباحث أوآل، الفلسفة في

 من الباحث لمتطلبات تلبية أكثر بتقسيم ومتميزة منفردة موسوعتنا يجعل التقسي هذ أن هو ; الثاني
 الجزء فكان ،واألعالم والمدارس المفاهي بين الجمع على معظمها درج التي األجنبية الموسوعات

 من جزء كل من يجعل أنه إلى إضافة ،فتقسيمنا .األخرى األجزاء غياب في قيته يفقد منها الواحد
 الباحث على ويوفر ،أوسع ومتطلبات حاجات يلبي فإنه ،المتكاملة شبه قيمته له مستقالً عمالً األجزاء

 دائرة هي محدودة، دائرة ضمن يتحرك العربي الفلسفي الموسوعي العمل كان وإذا جهوده. بعض
 . أوسع دائرة رىمالقا يدي بين نضعه الذي هذا بعملنا يدخل فإنه ،الضيق موسي القا والتأليف الترجة
 ،المتخصصة الموسوعات شأن بالفلسفة والمهتم المتخصص الباحث تخدم موسرعتنا أن إلى فإضافة
 فقد عموما، العربية والمكتبة الفلسفية العربية الكتابة في وواضحًا بارزا نقصًا تسد أنها إلى وإضافة
أيضًا. مضمونها في مبتكرة تكون أن توخينا وقد األقل، على شكلها في مبتكرة جديدة جاءت

 متوازنة الموسوعة تخرج وضمانًاألن ،أشرناإليها التي العريضة خطوطها في العمل خطة اقرار بعد
 وبعض المصغرة اللجنة أعضاء ضمت مطولة نقاش جلسات عقدنا ،موادها م وأحجا اهتاماتها في

 الفلسفية الموسوعات تفحص االجتاعات هذه أثر على قررنا وقد بالفلسفة، المشتغلين من األصدقاء
 المواد تشمل مقارنة قائمة ووضع وغيرها والفرنسية والروسية واالنكليزية وااليطالية األلمانية العالمية

 العالمية بالموسوعات االستئناس المقارنات هذه من الغرض كان وقد . . ذلك وغير وأحجامها وتوجهها
 تجارب ضوء على ومشروعنا عملنا خطة وتعديل الموسوعات هذه بين موسوعتنا موقع معرفة بقصد

 في العلوم لفلسفة حيزًاواسعًا تعطي الموسوعات هذه أن الحظنا وقد األخرى. الموسوعية األعمال

 الحاالت بعض في الحديثة الفلسفية التيارات أو المنطقية الفلسفية للتيارات أو الحاالت، بعض
 ،العالمية الفلسفية الموسوعات توجهات عن بعيدة تكون ال أن لموسوعتنا أردنا وقد .الخ ٠. . األخرى

 بلغتها إال تتميز ال األخرى الموسوعات عن صورة تكون ال أن أردناها الوقت نفس في ولكننا
 فلسفي اتجاه يغلب ال بجيث متوازنًا موسوعتنا توجه يكون أن المهم من أنه شعرنا وقد .فقط العربية

علىآخر.

 إذا وخاصة محايدًا يكون أن يكن وال محايدًا، عمال ليس الفكري العمل أن نعرف كنا وإذا
 منا ايمانًا ولكن ،التجريبية والفلسفة المثالية الفلسفة مسألة أمام طويالً وقفنا فقد ، فلسفيًا عمالً كان
 أن الموسوعة لهذه أردنا وألننا ،ابتكار ولكل إبداع لكل ضروري شرط هي الفكرية الحرية بأن

 متوازنة، الموسوعة تكون أن إال نشترط لم فإننا ،واتجاهاته تياراته بكل العربي للفكر ممثلة تكون
 يضع أن مساهم لكل تركنا وقد ،اإلسالمي — بالفكرالعربي بعنايتها تتميز أن ضرورة إلى إضافة
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 جدًا، ضيقة حدود في التحريرإال عند لنص تعديل في نتدخل ولم منهجه، يختار وأن عمله خطة
 النص في التدخل من بدالً يإضافات المواد بعض نذيل أن آثرنا وقد ذلك، الضرورة تقتضي وعندما

 الفواصل استخدام قضية منها العربية الكتابة في كثيرة مشكالت عملنا أثناء لنا وظهر وتعديله.
 واإلحاات، الحواشي استخدام مشكلة ومنها ،والمصادر المراجع إلى اإلشارة طريقة ومنها ،والنقاط

 وقد ٠ جدا ضيقة حدود إألفي المكتوبة المادة من ينقص أو يضيف ال بما ذلك توحيد إلى سعينا وقد

 أو بشكل ظهر كا ،الماهمين جيع إلى أرسلت والتي بالموسوعة تعرف القتي النشرة في ذلك كل ظهر
. هنا له نقدم الذي األول الجزء في بآخر

 صيغة إلى وصلنا وقد ،الموسوعة في المختلفة المواد فائت أو أحجام قضية نوقشت األثناء هذه وفي
 للجزء مغايرة األول الجزء في الفائت هذه أحجام جاءت وقد رئيسية، فائت ثالث إلى المواد تقسم
 الشكل على األول الجزء فائت جاءت وقد الجزئين. موضوعات طبيعة اختالف بسبب وذلك الثاني

 آالف وعشرة االف ستة بين تتراوح وهي واألساسية المهمة للمواد مخصصة وهي األولى الفئة التالي:
 الثالثةآالفالستةآالف بين وتتراوح ألهمية في األولى الفئة بعد تأتي التي الثانيةوهي والفئة كلمة،
 المقترحة المواد أحجام بمقارنة قمنا وقد كلمة. آالف الثالثة دون ما وهي الثالثة والفئة كلمة،

 وأجرينا العربي، الفكر خصوصية االعتبار بعين آخذين األخرى، العالمية الموسوعات في بأحجامها
 الضروري من أنه إأل متوازنة.. أنها فيها القول يكن صيغة إلى وصلنا حقى التعديالت من الكثير

 نقوم دائمًا وكنا المقترحة أشكاال في المواد أحجام على نافظ أن داائً نسنطع لم أننا إلى هنا االشارة

المساهمين. واقتراحات المناقشات ضوء وعلى معقولة حدود في تعديل بعملية

 سنوات مدى على تراكمت جهود نتيجة هو اليوم القارىء يدي بين نضعه الذي العمل هذا
 قبل ما إلى تعود بل المشروع، تنفيذ منها انطلق التي سنوات الخمس حدود عند تقف ال عديدة
 في وقفت التي والعقبات اعترضتنا التي الصعوبات يتصور أن الكري القارى، يستطيع وال ٠ ذلك

 هذا في الثغرات بعض لوجود تفسيرًا ذلك فيكون بعضها إلى اإلشارة المفيد من يكون وقد ، وجهنا
 من والثالث الثاني الجزئين إنجاز بعد كذلك يأتي أن ونأمل كبيرًا، يكون أن أردناه الذي العمل

٠ الموسوعة

 القول ويكن ،الماضية السنوات طيلة كذلك واستمر متواضعة ومادية بشرية بإمكانات العمل بدأ
 أن ذلك إل يضاف .والزيادة النمو طريق في ال التضاؤل طريق في تسب كانت االمكانات هذه إن

 في مشجعة غير تجارب فلبعضهم السهلة بالمهمة تكن لم الموسوعة في المشاركين األساتذة ثقة حيازة

 فإن وبالمقابل .العربية والنشر البحث مراكز مع مشجعة غير تجارب ولبعضهم الموسوعي العمل يدان
 بعض توزنيع إعادة إلى نضطر فكنا ،الدقيقة بالمواعيد االلتزام يتعود لم العرب الباحثين من لكثد
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 من ثالثة توفي فقد أخرى؛ أسباب إلى إضافة بتعهداتهم، يلتزموا لم المكلفين من الكثير ألن المواد
 المكلفين من عدد ترك وقد ماهماتهم، تصلنا أن قبل الموسوعة في المساهمين عدام في كانوا الذين

 على لنكون آخر إلى مكان من نتعقبهم أن علينا وكان ،وعملهم اقامتهم أماكن الموسوعة في بالمشاركة
 نقول إذ نبالغ وال ،بنا اتصال على هم فيكونوا بكثير ذلك من أسهل المهمة تكون أن بدل م٦ي اتصال

 أو مراسالت وبعد األول، تكليفه على سنتين من أكثر مضي بعد المساهمة عن ر اعتذ قد البعض إن
 الباحث يقتنع أن الصعب من أنه ذلك إلى أضف ،أعذارهم لهؤالء يكون رقد متعددة. اتصاالت

 النوع هذا من مشروع في العمل يستمر كيف إذ به، نقوم الذي العمل بممداقية لبنان خارج المقيم
 وإذا يبتلع، ال ما تبتلع التي المتحركة اللبنانية الرمال ورغم والتشريد والتقتيل والدمار الحرب رغم
 يضمن وكيف لبنان إلى يرسله فكيف بجث من به كلف ما وأنجز العمل بمصداقية الباحث اقتنع

 ناهيك الجزءاألول، وسيصدر حقًا سينجز المشروع أن من يتاكد فكيف وصوله ضمن وإذا وصوله،

 من فطلبنا البريد في ضاعت قد المواد بعض أن إلى هنا المالحظة وتجدر األخرى األجزاء عن
٠.ورد أخذ بين األشهرالطوال يأخذ ذلك فكان مجددًا، إرسالها أصحابها

 العمل فتوقف مرافقها مجميع الحياة وليشل شيء كل ليعطل للبنان االسرائيلي الغزو جاء وقد
 الزمالء بعض الموسوعة على االشراف لجنة في يعاوننا وكان األقل، على أشهر ستة لمدة بالموسوعة
 ثم نصار ناصيف الدكتور منهم ،الموسوعة في العمل ترك إلى مختلفة زمنية فترات في اضطروا
 العالمة األستاذ إلى إضافة الزايد محد الدكتور وأخيرًا الزين غسان الدكتور ثم وهبه موسى الدكتور

 بين القائم التعاون ولوال الموسوعة. لمواد اللغوية المراجعة في يساهم كان الذي العاليلي عبدالله الشيخ
 عمل من جزم أنه على إليه والنظر للمشروع الحاس ولوال ،قليلة قلة وهم ،الموسوعة في العاملين جيع

 النور األول الجزم رأى لما تكل ال القي والعزيمة والمثابرة الصبر ولوال ،وحضارية ثقافية ومهمة قومي
 الريادي العمل هذا من الثالث للجزء وبدأنااالعداد الثاني الجزم في شوطًاطويالً قطعنا قد كنا ولما

الهام.

 األول الجزء في العمل من أسهل جاء الثاني الجزء في العمل أن توضيح بمكان المهم من أنه إال

:منها كثيرة ألسباب وذلك

 في بالفلسفة المشتغلين من واسعة شبكة مع وعالقات اتصاات عندنا أصبح المتراصلة الجهود نتيجة ٠
 في بالفلسفة المشتغلين لجميع متكاملة شبه قائمة تملك القي األولى الجهة بللعلنا العربية، البالد
العربية. البالد

 بالمشتغلين الثقة أصبحت الثاني الجزء مواد توزيع بدأنا وعندما االنتهاء من األول الجزء اقتراب مع ٠
 بفترة الينا المواد ورود بعد المادية المكافآت ندفع كنا وأننا خاصة السابق، في منها أوسع بالموسوعة
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 خارجة ألسباب إليهم المكافآت إرسال في تأخرنا الذين أولثك من االعتذار من بد ا قليلة.وهنا

الطوق. عن
 األول الجزء في معنا أسهموا الذين بالباحثين أوآل اتصلنا الثاني الجزء مواد توزيع بدأنا عندما ٠

 فوفرنا االعتذار، دون األرل الجزم في المساهمة عن تخلفوا والذين خذلونا الذين جميع وتجنبنا
 قليلة قلة إآلمع بالوعد الوفاء عدم تجربة تتكرر ولم األول. الجزء تجربة في أضعناها كبيرة جهودًا

 الجزء مهمة أن شك وال . سابقة. تجربة معها لنا تكون أن دون الثاني الجزء في المساهمة إليها طلبنا
 الجزء مهمة من أسهل الثاني الجزء مهمة كانت كما السابق الجزم مهمة من أسهل ستكون الثالث
األول.

 العمل استمرار ويؤكد بالموسرعة يعرف صغيرًا كراسًا أصدرنا األول الجزء في العمل اكتال بعد ٠
 عامالً ذلك فكان . 1983 العام نهاية مع سيصدر وأنه الطبع قيد هو األول الجزء أن ويوضح فيها

 غيرها مصير ستلقى أنها البعف ظن أن بعد بالموسوعة الثقة وأعاد المشتركين دائرة وسع مساعدًا

 معها يصعب قاسية ظروف ظل في نعيش زلنا وما كنا لبنان في وأننا خاصة الكبيرة، المشاريع من
فيجدي. أيعملثقا

 على ينطبق وهذا األعمال، أكثر في األصعب الخطوات هي األولى الخطوات أن فيه الشك •مما
 متعثرة األولى الخطوات هذه جاءت وقد . I غيرها في العمل على ينطبق كا الموسوعة في العمل

 نتيجة كانت كثيرة ثغرات من يغلو ال األول الجزء أن والواقع ..ككل العمل على ذلك وانعكس
 كنا الثاني الجزء مباشرة ومع . العمل في انطلقنا عندما واجهتنا وصعوبات تقلبات من ذكر ما كل

 الثغرات من الكثير تجنب آلن ا حقى استطعنا وقد ،بالسابق بالقياس نسبيًا صلبة أرضية على نقف

األول. الجزء في فيها وقعنا التي
 ،صدر قد الموسوعة من األول الجزء يكون القادم العام مطلع في الثالث الجزء في العمل نبدأ عندما ٠

الجبهات. كافة على السابق من أقوى موقف في سيضعنا ذلك أن شك وا

 لعلنا بل ،الموسوعة من األول الجزء في كثيرة ثغرات وجود إلى ثانية مرة االشارة من هنا والبد
 هذه لتالفي الجزء هذا اصدار نؤخر أن نشأ لم ولكننا ،غيرنا يعرفها مما أكثر الثغرات هذه نعرف

 واقعة حقيقة الفلسفية الموسرعة فتصبح الجزء هذا يصدر أن بمكان المهم من أنه ذلك الثغرات،
.الالحقة الطبعات في الثغرات نتالفى ذلك وبعد بالفعل،

 أن لوجدنا العالمية الفلسفية والموسوعات الموسوعة من الجزء هذا بين اليوم قارنا إذا ذلك ومع
 عشرات األخرى الموسوعات وراء أن تذكرنا إذا ولكن الثغرات، بعض تالفي إلى تحتاج موسوعتنا

 التي رالبشرية المالية الضخمة االمكانات تذكرنا وإذا ،الحاات بعض في سنة المئة على تزيد ،السنوات



 وظروفها المتواضعة بامكاناتها موسوعتنا إلى أخرى مرة نظرنا إذا ثم الموسوعات، تلك وراء تقف
 يؤسس أن يحاول ريادي عمل أنه لوجدنا - لبنان في واألمنية السياسية األوضاع عن هيك نا - الصعبة
 مائت يضم األول فالجزء الراهنة. العربية ثقافتنا من هام جانب عن تعبير هو عربيًا فلسفيًا تقليدًا

 وجوه من بارز وجه هم تقريبًا العربية األقطار جميع في وباحثين أسانذة أقالم صافتها التي المقاات

الجديدة. العربية ثقافتنا

 الفكرية النهضة وفي تخصصنا ميدان في منا مساهمة هي - وتواضع باختصار - الموسوعة هذه
 األجزاء فنصدر مسيرتنا نتابع أن وتصميم عزم وكلنا . الجديد العربي الحضاري والمشروع العربية
 تكامالً أكثر الحقة طبعات في الموسوعة اصدار إلعادة ذلك بعد نعود ثم ، أوالً الموسوعة من المتبقية

. اليوم القارى يدي بين تضعها التي الطبعة من

 وطن وفي عربي قطر في بقيةمنعقل وجود على دليالً يكون عساه لبنان من العمل هذا يخرج

فيه. العقل يخنق يكاد عرلي

زيادة معن



اخر
Autre
Other
Ander

 شأنه األساسية، الفكر مفاهي أحد عو ،ه إنمفموم»اآلخر

 على يعصي فمو وبالتالي ، ٠ كينونة م أو :أنا » عان هذا ل
 والتمييز والمقارنة الوصف على يقوم التعريغ ألن العريغ،

 <المائل ٠ فكرة مع ٠اآلخر ٠ مفهوم يتعارض الخ.... والتحديد
 I المختلف ٠و االمغايرا معنى يتضمن اذ ،االماهي أو

 ما أول ،تعني ٠امتميز فكرة بأن .عالً ،واالمتميز I واالمخباين

 فكرة على التعرف يتم بواسطتها التي الذهنية العملية تعني،
I من بدالً ،آخرية ٠ كلمة اصطالحًا اعتمدنا لقد -1 األخرية 

 ٠ضة٠ كلمة ألن لاللتباس، تفاديًا هنا، غيرية٥ كلمة

 نقرل استتباعًا ،والبذل السخام معنى هو أخالقي معنى بالزمما

 . ٠األنا I مقابل في ٠اآلخر I يخص ما تقصد ٠ آخرية I كلمة إن

 وجود على باألخص، فتنطبق، امتباين« كلمة أما ,

 هي »اآلخرية ف كائناموضوعيًا. باعتبارها اآلخرية: ٠

المماهاة. وعكس ،آخر هو ما صغة

 هو ما كل صغة بمعنى I آخر ٠ كلمة يأخذون الغالسغة بعض

 -واء أنا ماهوغير كل مفهومها يثمل ذاك إذ ،،أنا ٠ غير

 غير بمعنى I اآلخر ٠ فكرة لكن .األشياء أو اآلخرين االشخاص

 برجود االقرار ملخصها ابتيمولوجية، مقولة هي ٠ األنا ٠

 وهذل .موضوعية كبنونات أي ،العارفة الذات خارج مرجردات

 المعرفة، نظرية في )المثالوية( المثالية النظرية على الرد مدار هو

 حيث من العارفة الذات واحدية على التشديد في تغالي القي

الوجود.

 الشخص بمعنى ٠ اآلخر I الى الوجودية الفلسغات بعض تنغلر
 ويجمد عالمي نظرته تبني الذه الضد أنه على اآلخر االناني

 نكران الصعب من الواقع في اختياره. ويعيقني حريي حضورم
 التعامل أن إذ ،البينذاتية العالقات مضمار في القاثمة الواقعية عذه

 أو التملك حاجة عاد:، تحكمه، اآلخرين، أو اآلخر، مع

 عن الدفاع غريزة تتصب لذلك .آخر ومن طرف من اإلخضاع

 االخاص يحملبعف الذه ألمر اآلخرين، رافضةعام الذات

 فردية عزلة في نيعيشون ،اآلخررن مع الحمبمة عالقتهم قطع على
 يكون أن اآلخرابشرط ٠ مع يعادالتعامل وبعضهم .صميمية

 من محيطه يول نالمتبد قابالًلالستغالل. ،مرنًا ٠اآلخر ٠ عذ

 ونظرته معهم تعامله فيكون شخمي، حيوى مجال الى اآلخرين
واالحتجاج. والتحشب بالحذر موسومين اليهم

 طفولته في االنسان فيه يظمر لوك أول ان النغس عم يدل

 الستة عمر بين ،الطفل اآلخر،إذأن I ضر حركة هو المبكرة

 نفه ويكككف الصرف البيولوجية حياته من يغرج والنة أشمر

 هي القي للغة اكتساب بده يفسر ما اآلخرين.ربمافيهذا في»
 األفراد لدى ،اآلخرين مع تعامل روسيلة لألشياء ترتيب عمية

 مواقف في نغه الى التعرف الغرد يبدأ ما أول .األصحاه

 عبورالى بوابة نفه فالجسم .ااآلغرااليه لنظرة خاضعة
 كان شخصًا ،I اآلخر I مع اكواصل أداة إنه ،٠ اآلخر ٠

 حضور أنه المرء يشعر الداخية التجربة ون شياًئ. أم اآلخر هذا

 يغتلط أنه إذ ،حدرد بدرن اآلخرين مائر وضو العالم نضو موجم

 تظن ك،ا ،الشخم يحدون ال فاآلخرون عالمية. اتجاهات في م

 تكون ال فالذات بنمو. ويجعلونه يكونونه بل المغالية، الفردية

.باآلخرين إال نفها وجود تعرف وا اآلخرين بواسطة إال

معود رشيد
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ان
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 على تطلق الزمان لحظات من لحظة الفالسفة بعض عند هو
 قاصر اآلخر البعض عند وهو المتقبل، أر الحاضر أو الماضي

 الزمان جزءًامن ليس ثالث فريق وهوعند الحاضرفقط، .على

 كشاف B في التهانوي يرى هذا رعل .الزمان نطاق خارج هو بل
 حد هو الذي الموعوم اآلن هو الحاضر أن ا الفنون اصطالحات

 على المفروضة النقطة بمنزلة وهو والمستقبل الماضي بين مشترك
 اآلن أن يرى أرسطو وكان . أصالً الزمان من جزءًا وليس الخط

 فقد المألة يحسم لم ولكنه عرض، هو وانما الزمان هو ليس

 ألن اآلن من الحقيقي وجوده يسنمد الزمان ان أيضًا يرى كان

 أفالطون وكان . الموجود وحده هو والحاضر الحاضر هو اآلن

 تفترض ألنها معقولة غير لحظة الحاضر أن الى قبله ذهب قد

 اآلن وأن اطالقًا بكائن ليس فيا مكنة مدة ألقصر ولو البقاء

 يصدر ال التغير ألن وذلك متعاكين، تغيرين ابتداء نقطة هو
 من تبدأ ال النقلة أن كا ساكا، يزال ال الذي السكون عن

 فاآلن زمان التيالتزالمتحركة,هيخارجةعنكل الحركة
 إن فقال أرسطو جاء ولهذا معًا. السكون وعن الحركة عن عار

 والمتأخر المتقدم هو واآلن والمستقبل الماضي بين متوهم حد اآلن

 هذا على وهو موضوعًا، بجبانه أي يعد، ألن قابالً بوصفه

 الى العالم انقسام فكرة من أرسطو استفاد وقد واحدًا يظل

 بالصورة خاص بالفعل ووجود ، خاصبالهيولى بالقوة وجود

 ويوحد والمستقبل الماضي ويحد بالقوة الزمان يقسم اآلن إن فقال

 اآلن الرواقيون اعتبر وقد للقسمة. قابل غير وهو بالفعل بينهما
 اآلنات رفضوا هذا وعلى ،لزمان وليسجزءًامن حدًاللزمان

 السكون الى ينتسب المنقسم غير الحاضر اآلن أن أفلوطين ويرى

 العلة وهو دائمة حركة ويقيس والثبات، السكون من نوع فهو
 تجميع لحظة أوغسطين القديس اعتبره وقد للزمان. المولدة

.والتنبؤ الذاكرة طريق عن والمستقبل الماضي

 أبو ويرى فيه أنت الذي ثلوقت إسمأ أآلن اجرجاني ويعد

 أبولفخر وكان لحالي اآلنهولزمان البقاءفيكلياتهأن

 بيالنه يفعل الذي اآلن هو الحارج في الموجود أن يرى الرازي

 أبو ويعتبر الحركة. مقدار هو وهميًا متدا أمرًا وجريانه

 يلغي الزمان أن «الحكمة في المعتبر B في البغدادي البركات

 ما نحو على الوجود في الزمان دخل ما اآلن فلوال باآلن الموجود

 الحد سمي رقد فقال: المسألة لخص ولقد الوجوديون يرى

 الزمانين بين فصل اآلن إن وقيل آنا الوجود في له المميز المعتبر
 أي فبين بالعرض وإما والمستقبل الماضي فبين بالطبع إما

 هو آلن إن وقيل .الخط في الزمانكالنقطة فهوامتداد زمانين
 منه يقر ال أي البتة، زمان يوجد وال الزمان من يوجد الذي

 ينقسم ال وهوما التتالي آنعلى الموجود بل بآنين يتجدد شيء
 بداية هي بل تنقسم ال ما الخط من النقطة أن كا الزمان من

 آن أهم أن يرى كان فال هيدغر المعاصر الفيلوف أما .ونهاية

 والوجود الزمان بين يوحد وكان المستقبل هو الزمان آنات من

. الوجود جوهر هو المتقبل آن اعتبر فقد

ومراجع مصادر

الكليات. البقاء، أبو -

الوجودي. الزمان ،الرحن بدري،عبد -
.الحكمة في المعتبر ،البركات أبو ،البغدادي —

.الغنون اصطالحات كثاف ،اتهانوي —
. اليونانية الفلفة في دراسات ،أميرة ،مطر —

- Campbell, Y. ed, Man and Time.

— Fraser, Y.T. ed. The Voices of Time.

- Gale, R.M. ed. The Philosophy of Time.

— Gold, T. ed. The Nature of Time.

- Smart, Y.Y. ed. Problems of space and Time.

- Whltrow, G.Y., The Natural Philosophy of Time.

- Whltrow, G.Y., The Nature of Time.

مجاهد المنعم عبد مجاهد

أزل - أبد
Eternlte
Eternity
Ewlgkelt

 بالنسبة لها نهاية ال أزمنة في الوجود استمرار هو األزل

 فمعناه األبد أما له. بداية ال ما يعني األزل أن أي لالضي،

. للمستقبل بالنبة لها نهاية ال مقدرة أزمنة في الوجود استمرار

 يقابل له، بداية ال ما أي األزلي مصطلح أن نجد ها ومن

له. نهاية ال ما أي األبدي مصطلح

 بين يجمع السرمدي أو السرمد مصطلح بأن القول ويكن

 آخر وا له أول ال ما السرمدي أن إذ واألبدية. األزلية فكرتي

 مقولة عن خارج ولكنه موجودًا الرمدي يعد هنا ومن .له
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خلق - إنداع

 والمصطلح . زمنية نهاية أو زمنية بداية له ليست ألنه نظرًا الزمان

أيضًا. األبد على يقال كها األزل على يقال Eternity األجني

 بالبحث وحديثًا ووسيطًا قديًا الفالسفة من كثير اهتم رقد

 بالوجود خاصة مشكالت من بها يرتبط وما واألبد األزل في

 الفالسفة هؤالء ومن وقدمه. العالم حدوث في كالبحث
 كالمعتزلة المتكلمين الى باالضافة وأرسطو أفالطون والمفكرين

 وابن والغزالي سينا كابن االسالم ومفكري وفالسفة واألشاعرة
 بعض ثم األكويني توما كالقديس المسيحية فالسفة وأبضًا رشد

 األبد فكرة في بجثوا حين وخاصة الحديث العصر فالسفة

 هرالم ومن له، نهاية ا الذي والشي: المطلق أي الالزماني

وكانط. ومالبرانش ديكارت الفالسفة

 .إذن القدم في بالبحث يرتبط واألبدية األزلية في البحث

 A parte ante األزلي بين القدم في المثال سبيل على أرسطو ويميز

 كمألتين فيها يبحث ولكنه A parte poste األبدي ربين

 هل :ا الطبيعة ا كتاب في يتساءل فهو ،اإلتصال تمام متصلتين
 موجودة؟ قبلها تكن لم اللحظات من ما لحظة في الحركة ابتدأت

 بجيث فيه تنقطع أن يجب يوم يأتي فهل ما يومًا بدئها طمنا وإذا

 بجحود أنه أم اإلطالق؟ وجم على يتحرك أن يكن ال شيًا أن

 أول لها يكن لم الحركة بأن القول يجب ، واإلنتهاء االبتداء معنى

 وانها داائً كانت بانها القول ينبغي هل آخر؟ لها يكون ولن

 لجميع بالنبة للفناء قابلة غير خالدة داائً تكون -وف

الموجودات؟

 أزية مادة وجود بمعنى العالم قدم المى أرسطو ذهب وقد

 أي ،تعال الله وجود عل كدليل الحركة بدليل هذا ربط رقد

 أى حادائً يعد ال إذن فالعالم يتحرك. ال الذي األول المحرك

أرسطو. برأي العدم من موجودًا

 بنناه القول فإن ،باألزلبة يرتبط العالم بأبدية القرل كان وإذا

 وجوده بعد العالم فناء صحة أن إذ الحدوث، بمألة يرتبط العام

 قال فقد ،حادث العالم إن قال فمن ,الحدوث من فرعًا بعد

 مايز ال بعده كالعدم الوجود قبل العدم أن بمعنى فنائه، ببواز

 عليه جاز أحدهما عليه جاز فمن ،فيهما اختالف وال بينها

 كتابه ل األيمي الدين عضد تعبير حد على وذلك ،اآلخر

.»المراقغ

 عند نجده للعام، بالبة واألبدية األزلة نفي كان وإذا

 فإن والغزالي، كالكندى االسالم مفكري وبعض االشاعرة

 االسالم فالسفة فجدهعندكثيرمن واألبدية، باألزلية القرل

 فكرة بين التام الربط على يقوم موقفهم ان ٠ رشد وابن مينا كإبن

 بمعنى األبدية وفكرة الماضي، في الالمتناعي بمعنى األزلية

 بداية، أي مبدأ فله انقضام له ما فكل المتقبل، في الالتناهي

 مبدأ ال له، نهاية ال ما وكذلك له، انقضام ا له، مبدأ ال وما

 وتصور األزل فكرة تصرر بين عندهم الربط جام هنا ومن ،له

 يعد وهل العالم أو الوجود في بحثوا حين وخاصة األبد، فكرة

 في نجد ٢و أيضًا. زمنية ونهاية زمنية بداية له حادثًا يعد أم قديًا

 من والفالسفة جهة من األشاعرة بين حادًا نقاثًا الفلفة تاريخ

 أشعري كمتكلم الغزالي بين الخصوص وجه وعلى أخرى، جهة

 وفكرة األزل بفكرة يعتقد كفيلوف رش إبن وبين ،جهة من

األبد.

العراقي عاطف

خلق - إنداع
Crfca،،٠n
Creation
Schbpfung - SchafTen

 كان هنا ومن ، الشيء تقدير - العربية اللغة في يعني — الخلق

قولزهر:
 خلقت ما تفري ألنت و

 اليفري I? يغلق القوم وبعض

 األساسية المالمح تحديد أو الغسي التتدير هو الفلق أن أى

السلرك. أر الفكر اطار أو
 عن ال استنباطه أو صنعه أو الشيء ابتدام فهو االبداع أما

 أو قوآل ، عيثًا أبدع أنه شخص عن تولنا ذلك ومن ،سابق مثال

 يوصف نفسه المعنى وبهذا مثال. سابق عن ال ابتدأه إذ فعاًل،

واألرض(. السماوات )بديع بأنه تعال اللم

 مادي وجود أو تكوين لفي إما االبداعي اإلبتدام ويتمثل

 على مترتب منما زماني،وكل رجود أو إحداث أو ،جديد

المنلق.
 عدم، من االبداع اإلنان قدرة لي يتصرر ال ألنه ونظرًا

 على ما شيء انتاج هو االبداع أن على المغكرين معظم اتغق فقد

 من موجودة ٠عناصر كانت وإن صباغته، في جديدًا يكون أن

األدبية. أو الفنية أو العلمية األعال من عمل كإبداع قبل،

 تعريف لي غاصة نغلر بوجهة المفكرين بعف ينغرد وقد
 فنانًا - مبدعًا يصبح اككخص أن البعض يرى ،فمالً اإلبداع
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خلت - إنداع

 لم أشياء في أو ،الطبيعة تنوع في الوحدة يجد عندما عالمًا أو كان

 وأن بينهاوحدة، أنتكون يتوقع وا قبله من يظن يكن

n االبداع B ارتباطًاوثيقًابشخصية يرتبط ولعم الفن من كل في 

 أحد بقدرة أساسًا يرتبط العلمية النظرية ابداع وحتى المبدع،

 العالم هذا أن بحيث ،الوقائع تتجاوز عالقات تخيل على العلماء

 البدائل بين من االختيار على لقدرته نتيجة نظريته الى يتوصل
 االبداع ارتباط أن ويرى األشخاص. لكل الميسرة المتعددة

 والعلم، الفن من كل في ،االزدهار ارتباط يفسر المبدع بشخصية

 الفنانين شخصيات فيها تغمر ال التي والزمانية المكانية بالظروف

والعلماء.
 والشاعرية األدبية النزعات ذوي لدى اعتقاد ساد وقد

 أو فقط فنيًا عمالً كان )سواء االبداعي العمل بتفرد والفلفية

 ذوي المبدعن شخصيات بتنرد وكذلك أيضًا( وعلميًا فنيًا

 هذا منع وتد االبداعية، القدرة من جدًا المرتفعة الدرجات

 مختلفة ومظاهر متعددة درجات إدراك من أصحابه االعتقاد

اابداع. ةعلىللقدر
 أعمال في تمثلت سواء - االبداعي التفكبر انتاجات أن على

 وإثارتمها وكمالها ومعناها بنائها في به تتميز لما الدهشة تثير فنية
 صيغ ذات علمية مبادى أو قوانين في تمثلت أو لالنفعال،

 انتاجات عن مختلفة تبدو االبداعية االنتاجات هذه رياضية،
 تكون أن من بد ال أنها اعتقد وبالتالي العادية اليومية الحياة

 عن يختلف العالم أو الفنانين لدى التفكير من أنواع عن ناتجة

 عن تمامًا تختلف عقلية عمليات عن وصادرة الناس، بقية تفكير

. العادية األعمال عن تنتج التي العقلية العمليات

 الى الطبيعية العلوم في العلمي التفكير أسلوب امتداد أن على

 أنواع كل الى علمية بطريقة انظر شجاعة معه حل النفس، علم

 اختبار مع علمية دراسة دراستها وإمكان االنساني العقل نثاط
 في القوانين أن وكما . الدراسة لهذه المالئمة األساليب ابتكار أو

 عن النظر بغض المواطنين جميع على تطبق الديمقراطي المجتمع
 أن مكن التفكر انين قم فإن ،االقتصادي أ, االجتاعي اهم مته

 العاديين، األشخاص وتفكير المبدعين تفكير من كل على تنطبق
 درجة منحيث اآلخرإال يختلفعن ال تفكيركلمنهم ألن

فيه. االبداع خصائص
 القدرات أهم اكتثاف السيكولوجيين للباحثين أمكن وقد

 ياعد مما مختلفة، بدرجات األفراد لدى تتوافر التي االبداعية

.ورعايتها وتنميتها ب عليهاوالتنبؤ الضوء القاء على

 لكثاط أاية مظاهر نالثة على القدرات هذه وتتوزع

اابداعي: العقلي

1.6

 يتلقاها التي المحيطة المنبهات استقبال استقبالي: مظهر - أ

وخبراته. حواسه الفردمن
 أن في تتمثل التي للمشكالت الحساسية على القدرة نجد وهنا

حالً تتطلب المشكالت من عددًا يتضمن الموقف

 خصائص لها ابداعية انتاجات في يتجلى :انتاجي مظهر — ب

 والمرونة، الطالقة، الثالث، القدرات نجد وهنا معينة.
واألصالة.

: في ويتمثل : تقويي مظهر - ج-

 معين شيء باتفاق وعي عن عبارة هو الذي التقويم على القدرة
 محك أو معيار مع معين ابداعي انتاج أو نتيجة أو موقف أو

الجودة. أو للمالءمة

 العالقات ادراك على يعتمد منطقيًا التقوي يكون وقد

تصورية. لفظية مواد بين المنطقية
 أو ادراكية، بمواد يتصل ادراكيًا تصوريًا يكون قد كما

االجتاعية. المواقف في بالخبرة يتصل
 بم المبتكر االبداعي النشاط أن تفترض التقوي على والقدرة

 هو كان سواء - فيه النظر فيعيد المبدع الشخص اليه يتجه م فعالً

.آخر شخص أنتجه أو منتجه

 من كل لدى واالبداع الخلق نشاط من مهم جزء ويتمثل
أبدعه. فيا النظر اعادة في والعالم، الفنان

 القدرات ألهم نعرض سوف االنتاجي المظهر ألهمية ونظرًا

نطاقه: في اكتشافها أمكن التي

اسالال؛ - 1

 مدة في والتصورات األفكار من كبير عدد بإنتاج تتميز التي

زمنيةعحددة.
 وجود ا الطالقة I على أجريت التي الدراسات من تبين وقد

: ها أربعةعوامل

 أو المنطوقة اللغة في World Fluency الكلمات: طالقة - أ

التصوير لغة في كاللقطات التعبير وحدات
 لشروط وفقًا للتعبير( وحدات أو ) كلمات انتاج سرعة أي

.تركيبها أو بنائها في معينة

 سرعة أي Assoclatlonal Fluency التداعي: طالقة - ب

المعنى. في محددة خصائص ذات صور أو كالت انتاج

 ايراد سرعة أي Ideational Fluency :األفكار طالقة - ج

 وال المواقف، أحد في الفكرية الصور أو األفكار من عددكبير

 بعدد فقط يم وانا وجودتها االستجابة بنوع هنا يم

االستجابات.



خلق - إنداع

 األفكار عن التعبير على القدرة وهي التعبيرية: الطالقة - د

 األفكار هذه عن للتعبير صور أر كالت في صياغتها وسهولة

.لها ومالئمة بغيرها متصلة فيها تكون بطريقة
 عن التعبيرية الطالقة عامل تميز أن الى نشير أن ينبغي وهنا

 قختلف أفكار ايمجاد على القدرة أن على يدل إنما األفكار طالقة

 أو كلمات في عنها والتعبير األفكار هذه صياغة على القدرة عن

.طريقة من بأكثر مختلفة صور

:Flexibility in Thinking التفكير في المرونة - 2

 بين تمبز أن شأنها من التي العقلية العمليات في وتتمثل

 الشخص عن تفكيره زاوية تغيير على القدرة لديه الذي الشخص

معين. اتجاه في تفكيره يجمد الذي

:Originality األصالة - 3

 ٠ًاب ويقصد .نفه لالبداع مرادفة األصالة الكثيرون ويعد

 يبتكر عندما الفرد سلوك في تبدو التي المظاهر تلك القدرة
 ولكن الطرافة، أو الجدة تعفي فاألصالة جديدًا انتاجًا بالفعل

 يكون لكي الجدة جانب الى توفره من بد ال آخر شرطًا هناك

 التي للوظيفة أو للهدف مناسبًا يكون أن هو أصياًل، االنتاج

 الذي أو والمناسب الجديد فاللوك المبتكر. العمل سيؤديها

 ابداعيًا سلوكا بجق يعد «بمهارة » المنشود الهدف الى يؤدي

 ألن االبداع على تدل أن يمكن ال وحدها والجدة أصيالً

 الغخفاض كاذبة بطريقة االبداعي العمل شكل يتخذ قد السلوك

 بعض سلوك في بوضوح هذا ويتبدى الموقف. مع توافقه درجة

 شكله في جديد سلوك عنهم يصدر قد الذين العقليين المرضى

 مع يتجه وا التوافق عملية يخدم وا ،للهدف مناسب غير ولكن

 الهدف خدمة الى الشخص عن الصادرة اللوك مظاهر من غيره

.انحدد

اليد حود عبدالحليم

إضذفة

 الفلفة في الرئيسة المشكالت احدى والخلق االبداع مشكلة

 صبغة الوسيطة العربية الفلسفة في اتخذت وقد .والوسيطة القديمة
 أمام المفكر أو الفيلوف موقف علها االجابة يحدد سؤالية

 سؤال في الموقف تلخص وقد الحاكمة. الثقافة الدينية i السلطة

:هو تقليدي كوني
؟ قدية مادة من أو عدم من العالم خلق هل

 ومبدأ المطلق التنزيه لمبدأ ضروري شرط عدم من فالخلت —

 الموقف هذا اعتمد وقد والفعل. والعلم القدرة في المطلق الكمال

٠المؤمن التيار ضمن يندرجون الذين المفكرين جميع

 القدي يالزم مطلقًا تديمًا فيفترض قدية مادة من الخلق أما -

 والتنزيه التوحيد مع جذري تعارض الى يؤدي ما الخالق
 في الله اندراج أي الوجود بوحدة القول الى يؤدي كعا والكمال.

.والمماثلة التشبيه دائرة ضمن عندئذ واالنزالق العالم

 ثم «الفالسفة تهافت ا كتاب في الغزالي االمام موقف ولعل
 الناذج أحد «التهافت تهافت I) في عليه رشد ابن الفيلسوف رد

وخلقه العالم ابداع إشكالية على االجابة في الواضحة الموقفية

 من جزءًا أصبحت ثانية صيغة اتخذت اإلشكالية أن على

 هل القرآن خلق إشكالية هي الوسيط العربي التفكر تراث
 المعتزلة مرحلة في االجابة تعمدت وقد ؟ قديم أم مخلوق القرآن

 المنطقية األس أن هنا الواضح المعارضين المفكرين بدم

 أو القرآن. خلق إلشكالية ذاتها األ هي العالم خلق إلشكالية

 إلشكالية المتعالية الصيغة هي القرآن خلق إشكالية كانت ربما
 التأويل ألن .رحدوده التأويل إمكانية مع ترتبط ألنها العالم خلق

.معطى نص الى استنادًا العقل به يقوم داللي خلق

 .اليوم حقى مثارة زالت ما - إبداعه - العالم خلق مشكلة إن
 نشأة عم عنوان يشملها خاصة علوم تحت اندرجت أنمها إال

 مواقف تراوحت فقد مفتوحة زالت ما اإلجابة أن وما .الكون

لتالية: المواقف بين منها التفكر

 التحويرات كانت أيًا العالم خلق بنظرية مؤمن موقف — 1

لها. الممكنة العلمية

 لكنه الخلق، نظرية يرفض نقدي، ،متثكك موقف — �
,وبعديًا قبليًا عنها ويتاءل العلمية النظرية حدود يقيد

 ; ذاته من بذاته ذاته العالم خلق يفترض ،ملحد موقف — 3

.االنان إلى البسيطة الخلية من الحية للكاننات خلقه

تي أثدالل، اثفك فان اللسانات، عص نعش، أننا وما

التالي: الؤال

 االسالمي العربي الفكر يربط أن المصادفة قبيل من هلكان

 ،والزندقة والضالل ،والضالل والبدعة ،والبدعة االبداع بين

واإللحاد؟ والزندقة

 أو يخلق عندما اإلبداعية صفته في اللم يشارك المبدع لكأن

.والفلفية والعلية الفنية وتشكيالته وأقواله أفعاله يبدع

الزايد عمد
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إحاد

إتحاد
Union 
Union
Verelnlgung-Verblndung

 كا واحدًا، شيائً ،أكث أو شائن، يصبح أن اللغة في االتحاد

 إذا القوم اتحد — المجاز سبيل على - ويقال ، بالماء الماء يختلط

 المخلوق اتحاد إلحى يشير مذهب االسالم صوفية وعند .اتفقوا
 شعور مجرد هو وإنما ، اتحاداحقيقيًا به يعنون وال بالخالق،

 يعود وا كثرة كل الصوفي فيه يتجاوز شعور وهو ،باإلتحاد
 يعود ال الفناء حال إلى وصل إذا أنه ذلك الله، وجود إال يثبت

 عند يمائلها ما لها تجربة وهي ،جوارحه من بشيء أو بذاته يشعر

 والبرهمية. كالمسيحية األخرى والحضارات الديانات صوفية

 الخالق. وبين بينه اتحاد أنها على هذه تجربته الصوفي يفسر وقد

 البسطامي يزيد أبو المعنى بهذا اإلتحاد عن تحدث من وأول

 شنيعة بعبارات اتحاده حال عن عبر وقد ه. 264 سنة المتوفى
 . H شأني أعظم ما سبحاني 0 : قوله مثل بالشطحيات تعرف الظاهر

 تأويالت العبارات هذه لمثل والصوفية الفقهاء بعض التمس وقد

 حكم عليها يقام فال الغيبة حال في عنه صدرت إنها قائلين حسنة

 ومن . هو بلسانه وليس الحق بلسان فيها ينطق كان وإنه ،شرعي
 :قوله باإلتحاد شعوره عن فيها يعبر التي يزيد أبي عبارات

 خلقي إن يزيد أبا يا لي: وقال يديه بين فأقامني مرة الحق رفعني »

 أنانيتك وألبني ،بوحدانيتك زيني : فقلت ،يروك أن يحبون

 ن قالوا خلقك رآني إذا حقى أحديك، الى وارفعني ذاتك( أي )

 يرد وقد هناك«. أنا أكون وال ذاك، أنت فتكون رأيناك،

 كإبن الصوفية متفلسفة من المتأخرين بعض غند االتحاد لفظ

 ه. 632 سنة المتوفى الفارض وابن هم 638 المتوفى عربي

 الفارض ابن عند االتحاد فليس ،الوحدة شهود إلى به ويشيرون
 احد الم الحق ح ٠ح بالم اتحد خاصًا دًا وجم أن بمعنى اتحادًا مثالً

 في الواحد المطلق الحق شهود هو وإنما الله، وجود وهو المطلق،

 بعين شيء كل الصوفي فيها ويشهد الكثرة، فيها تزول حال
 من الصوفية متفلفة على تيمية ابن أطلق هنا ومن الوحدة.

 يقولون رأيه في ألنهم ، أيضًا االتحادية اسم الوحدة أصحاب

 متكلمي من كثير هاجم رقد , بالمخلوق الخالق اتحاد بامكان

 االتحاد به المراد كان إذا االتحاد مذهب وفقهائه االسالم
 والفقهاء المتكلمين من وكثير عقال استحالته وأثبتوا الحقيقي،

 عبارات من به نطق فيا حسنا تأويالً وغيره للبسطامي يلتمسون

 ،كالغزالي ،أنفسهم السنتين الصوفية من وكثير ،باالتحاد توهم

 ،واالنسان اللم بين العالقة عن تعبيره إساءة البسطامي على يعيبون
 الذين الصوفية دائرة عن خارجًا عندهم البسطامي يعد ولذلك

والتمكن. بالرسوخ يوصفون

التفتازاني الوفا أبو

إتصال
Communication
Communication
Kommunlkatlon

I محديده

 تفاعل( )فاعل، وتواصل واصل العربية اللغة في نقول
 حدوث الى تواصل فعل ويشير ومواصلة. وصال هو والمصدر

 في تواصل نقيض ويكون ،وآخر شخص بين الفعل في المشاركة

 مع العالقة اقامة في الرغبة الوصال ويعني .وتقاطع تنافر ،تهاجر
 .عاطفي أو جنسي طابع ذات العالقة هذه تكون وعادة ،اآلخر

 االثنين. بين الشعورية العالقة حدوث اذن يعني التواصل إن

 بين الموجودة الفروق العربية اللغة عن معجمه في فير هانز ويحدد
 ،آخر بشيء شيثًا وصل يعني اتصل إن ٠«تواصل و« «اتصل »

 تواصل يعني يزا .To be Connected بآخر أو بشيء احتك

 في .10 0ع Interconnected الغبرفني بين المتبادلة العالقة
 وهذا اآلخر. باتجاه الطرفين أحد من رغبة هناك االتصال،

 يرفض قد أنه أو الرغبة تلك مع ويتفاعل يستجيب قد اآلخر

الطرفين. كال من تحدث الرغبة فإن التواصل، في أما وينغلق.

 نالحظ فإننا التطبيقبة، الناحية من الموضوع بحثنا نحن واذا
 التواصل على وليس االتصال على تقوم تكاد المعاصرة حياتنا أن

 بم السلكى ،تلفزيون )اذاعة، الحديثة االعالم سائل ان
 المحلية اإلنباءات خضم في يوميًا تغرقنا ..(صحف مجالت،

 في استقبال جهاز وكأننا وصوب حدب كل من وتغزونا والعالمية

 طرف من ولكن كله بالعالم دائم اتصال على نحن .االحيان معظم
 كلمة من بدالً «االتصال ال كلمة استعمال نفضل لذا . واحد

 اتصال كلمة ان .التباس لكل دفعًا وذلك التواصل

Communication مع عالقة يقي أن يريد (أ ) الشخص ان تعني 

 أو احساسات أو فكرة أو خبرًا اليه ينقل وان )ب( الشخص

 بعض «الروس اا معجم في ونجد I ما موضوع حول تصورات
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إتصال

 فكرة أو خبرا أو شعورا نقل D : ومنها اتصل لفعل المرادفة المعاني
 االتصال فإن الحاالت، جيع وفي . I آخر شخص الى رأيًا أو

 من والمفاهي واألفكار واالشارات الرموز بعض نقل الى يرمي

 االول ويمثل اآلخرين. الى أو )ب( الثخص الى )أ( اشخص

 ارساال هناك أن والواقع االستقبال. جهاز والثاني االرسال جهاز

 يتقبل )ب( الشخص ان البثرية. العالقات في واستقباال
 .غموضها يفك أن ويحاول (أ ) الشخص من المرسلة اإلنباءات

 في أو حوار في معه ويدخل اإلرسال جهاز على بدوره يرد وقد

 أن يمكن وهنا المشاركة. ويرفض ينغلق قد أنه أو عنيف نقاش

أشكال: ثالثة االنسانية( )العالقة االتصال يتخذ

ب+أ :العاون - 1

ب. - أ والصراع: الرفض - 2

صفرب. أ واالنغالق: الالمباالة-3

 تمتاز وهي الجوانب معقدة عملية البشري االتصال إن
 والخيبة، للنجاح باستمرار تتعرض أنها أي والصيرورة، بالحركة

 الخط شكل تتخذ أن العملية هذه يكن ال والهبوط.لذا لإلرتفاع

 من يتطور السلوك أن يعني وهذا لولبية حركة انها المستقي،

بالذات. االتصال خاللعملية

 االرسال( جهاز ) المصدر : عناصر ثالثة االتصال ويستدعي
 أو يتكلم شخصًا المصدر يكون فقد .والغاية ي يتم التي والوسيلة

 تلفزيون، )اذاعة، لالتصال مؤسة أو يؤشر أو يكتب

 موجات أو مكتوبة رسالة الوسيلة تكون وقد ...(،صحيفة

 عن تعبر أن يكن أخرى اشارة أي أو يد جركات أو صوتية

 .ما بجماعة أو ما بشخص متعلقًا يكون قد والهدف . ما شيء

 قابلة المرسلة اإلنباءات تكون أن يجب االتصال، فعل يتم ولكي

.الجهازين بين مشتركة لغة هناك يكون أن أي ،الترميز لحل

 تكن لم انه لدرجة ،النفس علم في حديث موضوع االتصال ان
 الموضوع. هذا عن ومراجع دراسات أي عامًا ثالثين قبل هناك

 المتعلقة األمجاث من األكبر القسم أن الى اإلشارة وتجدر

 جهو« ن٠ وباألخص النمس عم حاد- من حاءن قد سذذزصاأ،

وشانون. Wiener وينر أمثال والرياضيين المهندسين

 والعلماء الناس اهتام يثير االتصال بدأ ،األخيرة السنوات وفي

 النفسي والعالج التربية في األهمية هذه وتبرز .الميادين مختلف في

الصغيرة. المجموعات نشاط وفي والصناعة

II واإلنباء االتصال

 نستوعب أن داثمًا يمكننا وال باإلنباءات غارق وجودنا ان

 ذات وعصبية نفسية طاقة هناك .برمته اإلنبائي السيل هذا

 يدرك أن الدماغ وكذلك مثالً الحواس تتطيع ال إذ .حدود

 من فائضة كمية هناك إذ .رموزها ويحل اإلنباءات معظم
 تترافق أن دون االعصاب تسجلها والمتفرقة الجزئية االحساسات

 جرت لذا )الدماغ(. العصي المركز صعيد على الترميز بجل
 ونشأ ،البشرية المعرفة في الثغرات لد العلمة المحاوات وتجري

االلكتروفي. بالدماغ يسمى ما
 على فقط يتوقف ال الترميز( حل ) اإلنبا،ات استيعاب إن
 دورًا تلعب التي النفية والدوافع الحاجات هناك . العصبية الطاقة

 حول )أوالمحاضرة( العلمي فالمقال انتقاءاإلنباءات في ما

 والشاعر العالم عند نفسها االسجابات يثير ال مثالً الذرة

 عليه نحصل ما شيء هر فاإلنباء ..العادي. والرجل والسياسي
 أي ،بنا يحيط الذي العالم مباشرة نالحظ أو نصغي أو نقرأ عندما

 واضح عم أو دراية عل نكون ال عندما اإلنباء على نصل أننا

 اثك إزالة إلى اإلنباء ويرمي .ما موضوع أو ما شيء حول
 أن ويبدو والتساؤالت. االحتاالت تعدد من ويقلل والغموض

 )مثل لإلنباء. موضوعًا تثكل ال المألوفة أو الروتينية األشياء

 هو اإلنباء من األرل والمتفيد وغروبها( الشمس شروق

االنسان.
 حول الممكنة المعلومات من مجموعة اإلنباء يتناول ،وباختصار

 يمل من معينة كمية اختيار على قدرتك ومدى ،ما شيء
 فإن ، وينر يقول اليك، أتحدث وعندما المطروحة. اإلنباءات

 أن كا الهدف، هو ودماغك اإلنباءات مصدر هو دماغي

 اإلستقبال. جهاز وأذنك االرسال، جهاز هو الصوتي جهازي

.التالية الرياضية بالمعادلة االنباء ويلخص

 اإلنباءات( بموعة ) لوغارةم ال
المختارة الكمية ه ب،٠اال

 ألنه ،ضمنه ينحصر ال ولكنه اإلنباء على يعتمد االتصال ان

 الحي الحضور هذا بتاتًا يحتم ال اإلنبام بينا اآلخر، حضور ينشد

 شبه فاالتصال كبيرة. بنسبة اإلنباء على تقوم المعاصرة حياتنا إن
 وال وصغوطم العال هموم أحل :بني مية البه حياننا في منعدم

 هذا وسط واالنفصال العزلة كابوس إنه .همومي يحمل أحد

 عند النفسي التوازن يهدد االنفصال وهذا , وتحدياته الهاثل العالم
 الناس بأن نسلم أن الطبيعي من ويبدو لألخطار. ويعرضه الفرد

 توازنهم على يحافظوا حق االتصال من دائم تدفق الى نبيًا بجاجة

 السنوات في ظهر الذى الوجودي النفسي الطب إن الشخصي.
 االتصال لعملية كبرى أهمية يعطي التينات( )بعد األخيرة

 في الحاصل االضطراب من نوع أنه على النفسي المرض الى وينظر

لعالم. مع األنا عالقة
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قصال1

III االتصال أشكل
 بالمعنى اتصال، هناك وليس لإلتصال، وسيلة أهم اللغة إن

 حلقة المحادثة وتشكل اللغوية. الرموز من نظام دون الدقيق،
 وهناك دوري، وفعل ورد أخذ هناك طرفين. ذات اتصال

 عن تكشف بشرية فعالية أبة توجد وال .تصادم أو تفاعل

 وبدونه اليومي الناس خبز فالكالم اللغوي. كه كسلو االنسان

 ليس والكالم البشري. الكائن مبزة واللغة االتصال، فعل يتعطل
 لإلقناع أيضًا وسيلة انه ،والتعبير والتفكير لإلتصال أداة فقط

 مدخل عند أعمى برجل النفس علمام أحد مرة التقى والتأثير

: له فقال ،المترو

؟ تكسب م -
األعمى( )أجاب دوالرًا 12 - 6 من -

؟ أكز تكب أن تحب هل —
-بالطبع.

 كلمة عليه المكتوب اللوح النفسي العالم تناول عندئذ
 ا أراه ال ولكنني الربيع انه B العبارة هذه وأضاف ا أعمى >ا

 الكالم ويعتبر أضعاف. ثالثة لى األعمى دخل وصل ذلك وبعد

 التجارية الدعاية في الهامة األداة والمكتوب الشفهي بشكليه

وااليديولوجية. والسياسية

 في ٧ء عادة يترجم الذي الوجه هناك اللغة، جانب إل

 العالم. على الذات نافذة فالوجه وتصورات. مثاعر من الداخل

 والكالم، االتصال الى اآلخر بالشخص ما ابتسامة تدفع فقد
 االستعطاف، أو الحزن أو الغضب الى النظرات بعض تشير وقد

 , كالمًا أو لغة األحيان بعض في اعتبارها يكن الوجه تعابير إن

 محل أحيانًا تحل التي واألصابع اليد وحركات االيماءات وهناك

 وهذه والصوت الخارجي والمظهر الزي أخيرًا وهناك الكالم

 صوت يجذبك فقد . االتصال عمية في التأثير من قخلو ال المسائل

أوشكلحن. دافىء

IV االتصال شبكات
 أر ثخصين .ين وق١ع٠اا ت ٠ا ال ٠٠: ٠ا١;و.١ا شدحاء-، ٠١؛

 عالقة هي هل .اخفاقها أو العالقة هذه تطور مدى وإل أكثر

 عل أحدها ييطر هل والتعاون، التفاهم على تقوم متكافئة

االثنين؟ بين اآلن يفصل عانق هناك هل اآلخر،

 هذه تشكل وقد ،ودالالت رموز عدة االتصال يتناول

 ومكتوبة( شفوية تكون )رموزلغويةقد الحديث الرموزممل
 من مجموعة ال أو )ب( الشخص الى )أ( اكخص من المرسل

 بوحدة تعرف المرسلة اإلنباءات أو االحاديث وهذه . االشخاص

 وحدات أو دالة عناصر عدة تتناول قد الوحدة وهذه االتصال.

 ال الحديث تقسيم الممكن ومن ٠ ومدلولها معناها لها صغيرة
 هناك أن والواقع . صغيرة( جمل ،عبارات ،كالت ) دالة عناصر

 على األجهزة أحد يسيطر فقد االتصال من مختلفة تشكيالت

 الممكن ومن اإلرساات. أكبرعددممكنمن ويعطي الموقف

 قد الذي محتواها ودراسة واالستقباالت االرساالت تصنيف
 إعالميًا أو والرغبات، الدوافع عن يعبر عاطفيًا انفعاليًا يكون

 عن يعبر مجتا علميًا أو ،ما رأي أو ما فكرة عن يعبر ذهنيًا

الذاتية. على االعتاد دون موضوعية حقيقة
 ي تتم التي الوسائل أو القنوات مجوع تعني االتصال شبكة إن

االتصال. عملية

المركزية: الشبكة - 1

 اإلرساات جميع تتم بحيث المركزي، بالهاتف وتذكرنا

 محوري شخص هناك ،الثبكات من النوع هذا وفي .بواسطته
 )مثالً األخرى. األجهزة إليه وتعود اإلرساالت منه تصدر

 وهذه المسيطر...( األب المركزي، الحاكم ،واألستاذ التالمذة

 يمارسه الذي الدور أو الوظيفة طبيعة على تتوقف المحورية

الشخص.

 إلبه تتجه التي المحوري الشخص هو )أ( الشخص إن

االستقباالت ومحط اإلرساات مصدر فهو ،األنظار

المنسجمة: الشبكة - 2

 ألن ،اطية الديق وح اله تظه الشكات من النوع هذا في

 بجيث فيلمناقشة والمشاركة التعاون أساس على يقوم االتصال بناء

 فكل ٠اآلخر مع بدوره ويشارك آرائه عن واحد كل يعبر

 مع ويتناقش االقتراحات ويقدم بنفه الحلول عن يبحث شخص
 هذا تطيق المتديرةمثأل(ويكن الطاولة جلسات ) ٠ اآلخرين

مشغل. الى الصف حجرة تتحول بجيث المدارس في المبدأ

الثنائية: أو المزدوجة الشبكة - 3

 يمثالن شخصان المجموعة في يظهر عندما الشبكة هذه نجد
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السلل

 ،متعادل بشكل البعض بعضما مع يتفاعالن مجيث االتصال محور

.التفاعل هذا خارج اآلخرون يبقى بينا

الوسيطية: الشبكة - 4

 العالقات بعض وفي والمؤسات االدارات بعض في
 أر اثنين بين االتصال لتأمين وسيط شخص يظهر االنانية،

 يتصل أن اإلدارات في العادي للموظف يمكن ال مثالً أكثر.

 شخص طريق عن به يتصل أن عليه إذ األعلى، بالمدير مباشرة

 المدير الى ينقل األخير وهذا . المباشر رئيسه يكون قد آخر

 تزيد قد الشبكة وهذه . المذكور الموظغ من المرسلة اإلنباءات
 االدارة ضمن الناس من مموعتين وتخلق البيروقراط وطأة من

. الصعاليك وفئة اآللهة فئة الواحدة:

V االتصال وحواجز الراجعة التغذية

 في المهمة العمليات من تعتبر Feed-Back الراجعة التغذية إن
 الستقبال جهاز على اإلرسال جهاز تأثير مدى وتعني االتصال،

 ،ذلك ضوم على إذ المستقبل. الجهاز بمواقف لمرسل تأثير ومدى

 محتوى على التعديالت بعض يإدخال اإلرسال جهاز يقوم قد
 الفعل ردات مع تمشيًا مثاًل( محاضرة أو حديث ) المنقولة الرسالة

 محاضرة لنأخذ ،المثال سبيل وعلى .اإلستقبال جهاز عند الحاصلة

 إلى هنا ترمي الراجعة فالتغذية .الطالب على األستاذ يلقيها

 المحاضرة في الواردة لألفكار الطالب استيعاب مدى من التحقق

 المحاضرة من الطالب يتذمر هل لديهم. الحاصلة "لفعل رردات
 األستاذ يلتقط هل موافقين؟ برؤوسهم يهزون هل ؟ راالستاذ

؟ وشرحه لواه أس. في يعدا ٠ سعكأسأ اال هذه

 الجهازين بين فالتفاعل الراجعة. بالتغذية يرتبط كله هذا إن
 الراجعة التغذية دون قيمته يفقد الذي االتصال في جدًا مهم

 نشرة إل يتمع الذي فالشخص .إنبام عملية إلى بالتالي ويتحول
 يقوم إنما صحيفة( )اذاعة، السياسي التعليق إلى أو األخبار

 اإلرسال( جهاز )من اإلنباءات لتدفق يخضع ألنه ، إنباء عملية

 فالشخص التأثير. تبادل دون أي الراجعة، التغذية حدوث دون

 يمعها، أو يقرأها القي واإلنباءات األفكار بعض يرفض لد

 النفية بحالته اإلرسال جهاز يعلم أن باستطاعته ليس ولكن

 يسجل أو يالحظ أن يكنه ال اإلرسال جهاز أن كا والذهنية،

 يتلقى اإلنسان أن رالواقع االستقبال. جهاز عند الفعل ردات

 لإلعالم ما يخفى ال رهنا ومناقشة تاؤل دون يعطي مما أكثر

ومشاعرهم الناس عقول على الجوانب معفد تأثير من والدعاية

 وجهاز اإلرسال جهاز بين الراجعة التغذية حدوث إن
 اإلنباءات إرسال في الدقة من يضاعف أن شأنه من االستقبال

 حدث إذا يتحقق كله وهذا .الجهازين بين الثقة من ويزيد
 يستطيع االستقبال جهاز أن بمعنى الجهازين، بين الحر الحوار

 وهذا اإلرسال جهاز ويحار األسئلة، يطرح أن يثاء ساعة

 .والمهنية الزوجية الحياة أمور وفي التعليم عمبة في مثالً مهم المبدأ

 على والحواريقضي بالسؤال اإلستقبال لجهاز السماح عدم إن

والعدوان. والشك الحقد مشاعر بروز إل ويؤدي الراجعة التغذية
 متعددة أسباب إلى يعود قد االتصال عملية في االخفاق إن

 حوار ن .النفسية والدوافع الداخلية العوالم تصارع : منها

 تقبل على القدرة وعدم الذات من الخروج عدم يعني الطرشان
 كافيًا دليالً الكالم كثرة وليست .والنفي الجسدي بسره اآلخر

 وسلي الفائدة عقيم الكالم يكون فقد I االتصال نجاح على
 من المرسلة والمعافي الرموز أن يعني االخفاق إن المفعول

 مقبولة. غير أو مفهومة غير )ب( الشخص الى )أ( الشخص

:االتصال عملية تعرقل التي الحواجز أهم يإيجاز هنا ونعرض

,-االساب؟

 أعصابه عل اليطرة يتطيع ال الشخص أن وتعني

 المواقف في ريغضب يثور ،وانفعالي اندفاعي فهو .وانفعاالته

 الشخص تضع االنفعالية وهذه كالبركان وينفجر الحتاسة

 التفكير ينخفض االنفعالية، وفي االرتباك. من حالة في اآلخر
 تكون ما وغالبًا مكنا. االتصال معها يعود ال درجة الى المنطقي

 العراك إلى وسبيالً االتصال أمام كبيرًا عائقا البركانية االنفعالية

 يفهم أن يريد ال الشخم أن تعني واالنفعالية واألذى. والحقد

 عنى تقضم نيس وألمطنوب سكاند. غه يفع وأن اآلخر

المعقول. حدود ضمن عليها والسيطرة ضبطها بل ،االنفعالية

االستقبال: جهاز في الطاقة انحسار — �

 أي االستقبال، جهاز بطاقته يفوق اإلرسال جهاز أن ويعني

 جهاز إن .واإلنباءات المعرفة مستوى في تكافؤ عدم هناك أن

 فك الى يتوصل وال اإلنباءات استيعاب يستطيع ال االستقبال

 بالنسبة الذاتي تقصيره إلى يعود قد وهذا .والرموز المعاني
المحدودة. قدراته إلى أو المطروح للموضوع
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إثبات

:الشرود - 3
 يصغي ال فالشخص االنتباهوالوعي. درجة في المبوط ويعني

 قد الشرود وهذا ٠ اآلخر مع التفاعل في بالرغبة يشعر وال بانتباه

 أو ., والحرارة. الضوضاء ثل الخارجية الضغوط وجود إلى يعود

 والمخدرات واإلرهاق، القلق مثل الداخلية الضغوط الى
معًا. آن في شيء من بأكثر الشخص اهتام ال أو والكحول

الواعية: وشبه الالواعية االجهزة تأثير - 4
 بعض في وتحدد السلوك تحرك الواعية غير الدوافع بعض إن

 والموت والحياة والمهنة الحب من الشخص مواقف األحيان

 آليات وعلى الالواعية القوى على فرويد ركز وقد واآلخرين.

والكبت... اإلسقاط مثل النفسية الدفاع

الذهنية: واألطر الخبرات تباين - 5
 ينطلق ألنه لإلتصال المعيقة العوامل من يعتبر التباين هذا إن

 معين. موضوع إزاء المختلفة والمواقف اآلراء من أساسًا

 في تصارع أنه على السلوك اضطراب يفسر السلوكي فالنفاني

 يرد النفاني والمحلل الجسم. نثاط في أو المكتبة العادات نظام

 الجنسية(. )الطاقة .الليبيدو في الكبت وإلى الطفولة الى ذلك

 مع الذات وبعالقة المعاش بالعالم ذلك يربط الوجودي والنفاني

اآلخر.

المختل: العرض - 6

 جهاز إلى بوضوح رسالته ينقل أن اإلرسال جهاز أراد إذا

 كانت وكال المنظم. العرض على يعتمد أن عليه االستقبال،

 واألفكار الطويلة اللغوية التراكبب على وتحتوي مهبة الرسالة

 خير أن ويبدو .-هال يكون لن الرسالة فهم فإن ،المتثابكة

 االتصال فعالية من يخفف المختل فالعرض ودل. قل ما الكالم
. تمامًا عليه يقضي ال ولكنه واإلنباء

االتصال: مقناة انعدا - 7

 عن ينشأ االنسانة العالقة في االخفاق حاالت من كثيرًا إن

 ذلك على مثالً ولنضرب .الجهازين بين االتصال قناة غياب
العمالية. النزاعات

 بالحوار تقوم المنتدبة، الجماعة لتمثل تتشكل القي اللجان إن

 الدائم اتصالها على تحافظ كيف تعرف ال ولكنها المسؤولين مع
 النقابة، العمالعلىقرار مرد أحيانًا ترى لذا تمثلها. الي بالقاعدة

 الغاية عن انرفت قد واب مصالحهم، تمثل ال النقابة أن باعتبار

 كعدو العمل رب العمال يتصور أخرى، جهة ومن األساسية.

 الغموض فك وأن الفريقين بين مفقود االتصال أن والسبب لهم،
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 يعقرب غسان

إثبات

Affirmation 
Affirmation
Behauptung - Bejahung

 شي: بثبوت الحكم ع الشكلي،هو المنطق في االثبات - 1
 ويكتفي .قضبة في معين حامل عن ما محول تقرير هو أي ٠ آلخر

 عليه نمثل أن يكن الذي لالثبات، األولي المعنى بهذا الجرجاني

 للطاولة. االستدارة صفة فنثبت مستديرة. الطاولة بالقول:

 :العربية( في المضمرة ) الرابطة شكل في االثبات هذا ويظهر

 ويضيف المناطقة. تحليل حد على متديرة، )هي( الطاولة

 الطاولة ليست قولنا: فيمثل النفي يقابل االثبات إن : هؤالء

 فيقع . مربعة ( هي ليست ) الطاولة : المنطقي ورمها .مربعة

.النفي في المنغية الرابطة وضع في التقابل
 أن لنا لتبين اكككل بدل المضمون في النظر أمعنا لو أننا إال

 هو العكس بل ، مضمونيًا تضادًا يغطي ال الشكلي التضاد

 والنفي االثبات ان إلى سبينوزا منذ الفالسفة تنبه فقد الصحيح،
 فعندما .ذاته بحد نفي هو اثبات كل ان باألحرى أو ،واحد أمر

 جيع عنها ننفي نفه الوقت في فإننا للطاولة االستدارة نثبت
 ليت انها يعني متديرة فكونها .األخرى الشكلية المحموالت

..الخ ..مستطيلة وال مربعة
 كصفة الشكلي المنطق في متميزًا يظل االثبات ان يبقى

 الكيغ، مقولة أحكام في األساسية االشكال كأحد أو للحكم.

 )اثبات( موجبة الى كانط من ابتداء وخاصة األحكام، فتقسم

ناف(. اثبات ) ولة ومعد )نفي( وسالبة
 فالحكم التقسيشكلي: أن ۶ يوضح األخير الثكل هذا ولعل

 على فيه النفي وقع .عادل ال ( هو ) زيد :ومثاله المعدول
 موجب فمو ،الحامل على المنفي المحمول أثبت حين في ،المحمول

المضمون، جهة من سالب الئكل، جهة من
 في أهميته كل ٠ االثبات I ليتخذ هبغل انتظار وينبغي - 2



إجتهاد

 من مقولة ليس ااالثبات ان وصحيح الديالكتيكي. التطور
 جبع ف حاضر أنه إال الميغي، الديالكتبكي المنطق مقوالت

 وتجريداته ٠ و الشكلي المنطق لتجاوز محاولته ففي .مراحلها
 - إثبات المشهور: ثالوثه حب التطور هيغل يتصور الجامدة

لنفي نفي - نفي
 عام، I اثبات سوى ليت الثالوث عذا من األولى والمحطة

 المطلق النفي ،أنه مايتبين ،يولد ما سرعان ا التعين من خال

 ،الخاص نفيه معا والوجودية المئطقية الضرورة بفعل يولد الذي
 أينا العملية هذه ونجد .الحق االثبات هو الذي النفي نفي أي

 باالطار نكفي االكل.وحق الى األدنى من التطور كانفي

 أو لغيره الكون الى بالذات الكون من يتم إنه نقول للتطور األعم

 ٠ بالذات الكون > فيكون وللذات. بالذات الكون الى خارجًا

 أن الداخلية حركته بفعل يحتاج التعين من خاليًا مطلقًا اثباتا

 المى يعود ثم ومن المطلق النفي المى أي ٠ لغيرم االكون المى يتحول

 أن بعد فعليًا اثباتًا أي وللذات»، بالذات الكون , ليصير ذاته

. لتطرر ا مجريات مجميع اغتنى
 البداية هو هيغل عند االثبات إن القول يمكن باختصار

 ان ذك من يفهم أال ويحسن متكة، ونهاية فارغة بداية ،والنهاية

 لقد الشكلي. المنطق عن تختى قد عامة( )والديالكتيك هيغل

تجريدات. الى وأحاله فقط، استوعبه

 عو الذى اللغوي بالمعنى االثبات بين التمييز إذن ينبغي - 3
 شكل هو الذي المخطقي بالمعنى واالئبات األمور من بأمر الجزم

 لمنطقاذكليومر*لةس في االيجاب( بمعنى)منأشكااللحكم

الديالكتيكي. المنطق في التطور مراحل
رمبه عوسى

إجتهاد
Unanlmltfe
Unanimity
Elnstlmmigkelt-Elnigkelt

 وال .القمد بلوغ في الوسع غاية بذل اللغة في االجتهاد
 واألصول الفقه في وهو ومخقة. كلغة فيه فيا إا يتعمل

 بمثله ينقض ال وهو شرعي. جكم الظن تصصيل في الوسع استفراغ
 لالجتهاد أبدًا مساغ وال .شذوذًا إال النص وجود مع يكون وال

 الصالة إقامة ان في مثالً اجتهاد ال .صريح قطعي نص فيه ما في

 الداللة ظني نص حكمها على دل القي الواقعة أما الغرائض. من

 ولكن لالجتهاد مجال ففيها أكثر أو حكمين على يدل أن يحتمل

 االجتهاد مجال أما .المعاني أر المعنيين أحد ترجيح حدود في

على انعقد وال نص حكمها عل دل ما القي الواقعة I فهو بالرأي

اجاع. حكمها
 ألن الظن، بتحصيل االجتهاد غاية حصر على اعترض وقد

 وكبراه صغرام كانت إذا )المنطقي( للقياس ابعادًا ذلك في

 اعتبار غلب لذا الغالب. هو الحصر هذا أن إال .يقينيتين

 بين التمييز غحو األصولبون وينحو .للرأي مرادفًا االجتهاد

 االستحان منها الرأي مفهوم في كلها تدخل عديدة مصادبق

 بأن الشافعي صرح وقد )األصولي(. والقياس واالستنباط

 لسان وفي «.واحد لمعنى إسان هما ا واالجتهاد القياس
 طريق من للحاكم تعرض الفي القضية رد به المراد I أن العرب

 نفسه قبل من رآه الذى الرأي يرد ولم ،والنة الكتاب إلى القياس

 يجعلون النة أهل أن على ٠طة< أو كتاب عل منغيرحل

 واالجاع والسنة الكتاب وهي الكلية األحكام أدلة رابع القياس

 ويعرف لقياس. ال العقل الرابعهو الشيعةفدليلهم أما والقياس.

 في بينها التحاد الشرعي الحكم في بآخر أمر إلحاق بأنه القياس

 الحكم فيري ٠ إلكارها الخمر حرمت I مثالً يرد كأن ٠ العلة

 بالقياس الشيعة أهل ويأخذ خرًا يكن لم وإن مكر كل على

 مدلولة المتحدة العلة كانت أو النة أو الكتاب إلى رجع إن ايضًا

 التمحل استوجب أن به يأخذون وال االبق، المثال للفظكمافي

 آلة يكون أن وظائفه فمن عندهم العقل أما العلة. التاس في

االجتهاد.
 القرن منذ االجتهاد باب أغلقوا الكة إن القول صح وإذا

 من فإن اليوم، إلى بغتوحًا أبقرم اكيعة أهل وأن الهجرء الرابع

 التمييز يخلو ال بأمور يأخذون زالوا ما النه أن أيضًا الصحيح

 وبعض القياس ذكرنا وقد صعوبة. من االجتهاد وبين بينها
 المناسب إلبها نضبف أن فينبغي .الرأى مصاديق من مرادفاته
 وقد الغزالي-االستصالح. أو-عند المرسلة المصالح أو المرل

 يشرع لم التي المصلحة , البعغ فيه فرأى تحديده. في اختلغ

 أو اعتبارها على شرعي دليل يدل ولم لتحقيقها حكًا الثارع

 التشريع حرمة إلى متندة المعنى ذا٢ب الشيعة وترفضه .الغائهاا
 اآلخر البعض ولكن ■ I الشرع في الشرع من ماليس اإدخال أي

 ،المصلحة على المبني بالرأى الحكم من نوعًا I االستصالح في يرى

 وذلكفيكلما'أللميردفيالشريعةضطيهاهولميكنلهافي

 الشريعة في ما عل فيها الحكم بني وإنما ،ي تقاس أمثال الشريعة

 المصلحة عن خرجت مألة كل أن على برهنت عامة قواعد من

 قوله مثل هي العامة القواعد وتلك بشيء الشريعة من ليست
 الصالة عليه وقوله <واالحان بالعدل يأمر النم :إن تعالى

 المعنى ذج٢ الشيعة ويقبله . Iضرار وا ضرر ال ا :والسالم
 في إن بنصما يؤخذ اللذين والنة بالكتاب عمالً إياه العتبارهم

الكليات. أوفي الجزئيات
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إحتمال

 االستصالح أبواب من باب على أيضًا االجتهاد يطلق وقد

 أن وذلك التزاحم. حال في الحكومة األصوليون يسميه ما هو

 الحال القتضاء معًا امتثالهما المكلف يسع وال عامان حكان يكقي

 ليرى عقله يحكم أن عليه فيكون اآلخر. وينبذ أحدها يختار أن

 تخير تساويا أو األقوى تعيين عليه تعدر فإن . مالكًا أقوى أيهما

 إال الشيعة به وايأخذ االستصالح بهذا السنة ويأخذ يراه. ما

 يحل النجس فشرب بعض. على بعضها لكصوص تحكيًا كان إذا

 أن من ورد كا واه، دواء للمريض يكن لم إذا مثالً

Iيكون أن يقرون ال وهم .الخ .. المحظورات، تبيح الضرورات ١ 
 بتغير األحكام تغير باسم األولية األحكام لرفع بابًا االجتهاد

 العامة أدلتها تكفله الزمن مع الشريعة تمشي أن ويرون األزمان،

 — الحصر إلى ترم لم وهي - المقارنة هذه من الموضوعة. وأصولها

 يتركون ال أنهم يعني ال السنة عند االجتهاد باب إغالق أن يتبين

 وما القياس طريق عن وذلك األحكام، التاس في للرأي محالً

 وهو أيضًا، بالفتوى االجتهاد ٠ استبقوا انهم ثم مجراه. جرى

 ويتبين المفتي. على تعرض مخصوصة تضايا في الحكم يتناول ثانوي
 قيود من المجتهد يحل ال اشيعة عند االجتهاد باب فتح أن أيضًا

 هو ما بعضها في أثقل تكون رقد الحاالت باختالف تختلف عدة

 أن على يجمعون الملمين أن إلى هذا . النة أهل عند معتبر

 االجتهاد أدلة على مقدمان ،االجاع بط ويلتحق ،والنة الكتاب

 قام فإذا . وسواها مرسلة رمصالح واستحان قياس من األخرى

خالنه. على االجتهاد يغ لم النص
 فيرده األحكام اللتاس االجتهاد أو بالرأي العمل مبدأ أما

 لم ما مقبوالً بقي وقد نفه. الرسول أيام إلى المؤرخين بعض

 أخذ ثم الهجري. الرابع القرن أوائل إلى والسنة، الكتاب يخالف

 حقى الفروع في أحكام من تجمع قد كان ما إلى بالظر ،المحلمون

 أئمة تقليد وإلى منها الجديد نبذ الى ينحون ،الوقت ذلك

 هؤالء به جام قد كان بما االجتهاد فانحصر األربعة. المذاهب

 بين يظهر كان كبيرًا أن على السنة. أهل عند بابه وأغلق األئمة

 في تيمية إبن إلى السادس القرن في رشد إبن من وآخر، قرن

 العودة في حقه كد فيف ،رالعاسر انناسع بي السيوضي إفى اثنامن
األول. االسالم أيام عليه إلىماكان باالجتهاد

 القي األطر ضمن مفتوحًا، االجتهاد باب فأبقوا اكيعة وأما

 هو إنما ،األمر حقيقة في « لمقلد I بأن العتقادهم ،ذكرها سبق

 كان ولما .ظهوره ينتظرون حي عندهم وهو ،الغائب اإلمام
 فإن ،الكتاب لباطن تفسيرًا يكون أن يعدو ال األئمة عن المنقول

 سللتهم أن معتبرين بهديهم يهتدون - عامة والشيعة - المجتهد

 قائم أن دام ما إمام من يخلو ال الزمن وأن يومنا الى متصلة

 تقليد أنكروا لذا . يت لم - عشر الثاني اإلمام أي - الزمان

 يقلده الذى المجتهد مات إذا أنه جهورهم واعتبر ،الميت

 يقلد وأن ، ه تقليد عن يتوقف أن األخير هذا فعلى ،المؤمن

مجتهدًاحيًا.

 أن شرط االجتهاد في الحق مم لكل بأن يقولون وهم

 والخلقية الروحية والصفات المناسبة العلمية الدرجة له تتوافر
 يجيزون وال الواقع. في قلة عندهم، المجتهدين، أن إال المؤهلة

 هذا عبر يتوجه أن عليه بل ،المجتهد شخص المقلد يقلد أن

نفه. اإلمام إلى األخير

 انحصار عن بالضرورة ناتج وهو ،التقليد مفهوم يوضح هذا
 وسيلة هو حيث من لكص، مقابالً االجتهاد فيكون .االجتهاد

 هو حيث من للتقليد مقابالً ويكون , الشرعي الحكم الستخراج

المذهب. علماء من الخاصة في ي القيام ينحصر عملية وظيفة

 بيغون أحد
إضافة

 االجتهاد باب غلق بزعم إقرانها لوال بها، بأس ال معالجة

 بالفتح القائلين إن بقوله هذا متبعًا ،آخر عند وفتحه نفي عند

 لو انه عليه وينبغي ،الغاتب اإلمام هو الحقيقي ٠ المقلد i يعتبرون

 ا عندهمإذن، فاالجتهاد استغالقيين، لكانوا فرضظهوره
 الغيبة في اجتهادًا يمى وما ،بعارض بل ذاته في كشيء بمعاه

 فليت االجتهاد باب غلق أو فتح موضوعة: أما معناه، ليس

 التقليد هل :هي حقيقتها في الموضوعة بل ،موضوع بذات
 مع الغلق عل متفقان والطرفان باائمة، متد أم بالرسول منقطع

 من عند التقليد أن ونفر نفر بين الفرق وانما ،الحق المقلد وجود

 حرية ينع I ارتقراطي اتقليد اللتاس االجتهاد بفتح قال
 يبيح شعي تقليد » اكي عند بالوقوف القائلين وعند الرأي،

.إلخ ، وشافعيًا حنفيًا مشمل الرأي حرية

 ودرء االلتباس بدفع نصاها في األمور لوضع التنبيه وهذا

.الشبهات
العاليلي عبدالله

احتمال
Probablllte-Eventualite
Probability
Probabllltat-Wahrschelnllgkelt

 هذه من االحتال. لمفهوم متعددة استعماالت توجد

 ما ومنها الحجج على المفهوم هذا تطبيق يتضمن ما االستعاالت
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إحتمال

 على تططبيقه يتضمن ما ومنها القضايا على تطبيقه يتضمن
 أن في جدًا ضنيل االحتال إن مثاًل، قلت، فإذا الصفات.

 يوسف ألن ،دقائق خس في ميل مسافة قطع من يوسف يتمكن

 مفهوم تطبيق هو هنا أفعله فا عمره، من الشانين يتجاوز

 أي يوجد ال » قلت وإذا معينة. إستقرائية حجة على االحتال

 االحتال , أو 8 عام المتتي انسان أي عمر يتجاوز أن في احتال
 بلد في األولى الدرجة من فنادق توجد أن جدًا كبير

 وإذا .معينة قضايا على هنا الحتال ا مفهوم أطبق فإنني ، 8 حي ميا

 القرن هذا في والستين الخامسة سنته انسان بلوغ احتال إن قلت
 اللعب ورق من علقص المحصول احتال قلتإن أو هوج،

 على الحتال ا مفهوم تطيق هو هنا فعلم أ فا ، ا هو

 عل االحتال مفهوم فيها نطبق التي الحاالت وفي معينة. صفات
 أو االستقرائي بالمعنى اإلحتال عل نتكلم ، ما إستقرائية حجج

 هذا فيها نطبق التي الحاالت وفي االستقرائي. االحتال على

 االبتيمي بالمعنى االحتال على نتكلم ،فاننا القضايا على المفهوم
 على المفهوم هذا فيها نطبق التي الحاالت في أما . المعرفي أو

. الوصفي بالمعنى الحتال ا على نتكم فإننا ،الصفات

 مفهوم يجد .االستقراني الحتال ا مفهوم بثرح ، أوالً ،لنبدأ

 معين، نوع من حجج إطار ضمن له تطيقًا المعنى بذ االحتال

 لكتائج المقدمات دعم فيه يبلغ ال الذي النوع من حجج أي

 أو نتوقع، ال النوع هذا من حجج ففي التام. الدعم مستوى

 للنتانج المقدمات دعم يكون أن نتوقع، أن يجوز ال باألحرى

 في المقدمات صدق أن هو ذلك يعنيه وما جزئي. دعم من أكثر

 أن أي النتيجة، صدق بالضرورة يحتم ال اكوع هذا من حجة أي

 بمكان القوة من ليست والنتيجة المقدمات بين الداللية العالقة
 احتال أي يوجد فال المقدمات صدقت إذا أنه بحيث

 جدًا كبي االحتال إن أقول فعندما النتيجة. تصدق أأل في

 دقائق، خس في ميل مافة قطع يوسف يتطيع األ

 التي الحجة أن هو هنا أتوله فا الثانين، يتجاوز ألنه

 العمر« من اثمانين يتجاوز يوسف » مقدمتها تكون

 في ميل مسافة قطع يستطيع ال هوسف ا نتيجتها وتكون
 درجة للنتيجة المقدمة دعم فيها يبلغ حجة هي دقائق« خس
 من ننطلق ال هنا فنحن تامًا. لبس الدعم هذا ولكن . جدًا عالية

 مسافة قطع يتطيع ال التمانين عمره يتجاوز من كل , المقدمة
 يقطع أن احتال قبليا ننفي أن يكننا وال . 8 دقائق خس في ميل

 ،إذن .دقائق خس في ميل مسافة الثمانين عمره يتجاوز شخص
 ال الشانين، يتجاوز يوسف عمر أن كمقدمة، نفترض، عندما

 مسافة قطع عل قادر غير أنه تامة يقينية بصورة نستنتج أن يمكنا

 األدلة أن هو إذن، ،قوله يمكننا ما أقصى I دقاتق خس في ميل

 وأنه كبير، حد إلى اكبجة تدعم المقدمات( ) حوزتنا في التي

 احتاالً هناك فإن الحالة، هذه في الدعم هذا درجة كانت مها

.صادقة المقدمات كانت لو حق النتيجة أألتصدق

 شرحنا من واضح هو كا االستقرائي، االحتال مفهوم
 أي معين، توع من ي إستدال اطار ضمن له تطبيقًا يجد السابق،

 قضية من قضية استنتاج إل فيها نعمد الفي الحاالت اطار ضمن
 دعم من أقل للسابقة األخيرة دعم يكون مجيث أخرى قضايا أو

 حجة شكل تتخذ االستداللية الحاالت هذه من حالة كل تام.

 الحجة نتيجة هي الدعم من المستهدفة القضية تكون حيث
 غبر الدعم أن وبما . الحجة هذه مقدمات هي لها الداعمة والقضايا

 بالنسبة أنه عندها نتتج الحاالت، هذه من حالة كل في تام

 للنتيجة المقدمات دعم كان مها الحاالت، هذه من حالة ألي
 النتيجة تكون أن في جدًا، ضيالً ولو ،احتاالً هناك فإن ،قويًا

 تتوقف ها االحتال درجة ٠ صادقة المقدمات تكون عندما كاذبة
 حجة من تختلف قد الدعم قوة أن الواضح ومن الدعم. قوة على

 لكل واحدا ليس االستقرائي االحتال فإن ولذلك أخرى، إلى

الحجج.

 مفهوم إن أوآل، السابق شرحنا من يبرزان أمران يوجد

 على تطبيقه يجد ال إنه عالئقي. مفهوم هو االستقرائي االحتال

 في النتيجة هذه على بل ،وحدها االستقرائية الحجة نتيجة
 كبير االحتال إن ، مثالً ،أقول فعدما . المقدمات مع عالقتها

 فإن السم من كبية كمية تناول ألنه سيموت، فالنًا أن جدًا

 بما 8 يموت فالن ه القضية على هنا يطبق ال االحتال مفهوم

 معينة عالقة ذات كونها حيث من القضية هذم عل بل هي،
 القضية أخذنا إذا . ٠ السم من كبيرة كمية فالن تناول I بالقضية

 االطالق على أخرى قضية أي عن بمعزل أي ، وحدها االبقة

 الوحيد الثي، فإن ،لديا تكون قد معلومات أي عن وبمعزل

 صادقة غير أو صادقة إما أنها هو عنها نقوله أن يمكننا الذي

 كان لما الحالة، فيهذه عليها االحتال مفهوم طبقنا فلو ولذلك

 غير أو ) صادقة كونها احتال ان وى نقول أن بامكاننا

 القضية مع بالعالقة االن أخذناها إذا ولكن .٦ هو صادقة(

 ،األخيرة لهذه كنتيجة أي ، السم« من كبيرة كمية فالن تناول »

 وأن بكثير. ل من أكثر اآلن هو صادقة كونها احتال فإن

 تناول فالنًا ألن نقول أن الواقع في هو األخي األمر هذا نقول

 I فالن سيموت * القضية كون احتال فإن ،السم من كبيرة كمية
 يموت لن ا القضية تكون أن احتال من بكثير أقوى هو صادقة

 صادقة ما قضية كون احتال هو هنا فاالحتال صادقة. فالن
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صادقة. أخرى قضية تكون عندما
 الثكل على االستقرائي االحتال نعرف أن إذن، يمكننا،

 نتيجتها تكون أن احتال هو ما لحجة االستقرائي االحتال : التالي

 عذا من الواضح من صادقة. مقدماتها أن افتراض على صادقة

 أو النتيجة إلمى يسند شيائً ليس ي االستقران االحتال أن التعريف

 بين الدعم عالقة إلى يسند بل مجتمعة، أو منفردة المقدمات إلى

 الدعم لقوة قياس ،تحديدًا أكثر بمعنى ،إنه .والنتيجة المقدمات

لكتيجة. المقدمات تقدمه الذي
 االستقرائي االحتال أن هو ثرحنا من يبرز الذي الثاني األمر

 تقدمها التي الدعم قوة أن يعني هذا .لتغير قابل غير حجة ألي

 كا ،أخرى إلى حجة من تختلف كانت وإن ،لنتيجتها المقدمات

 .هي ما هي الحجة مقدمات دامت ما حالما على تظل ،رأينا

 من الحياة في إلبراهي أمل ال أن استنتجت أنني لنفترض

 ذلك األطباء يكتثف ولم بالسرطان مصاب إبراهيم المقدمات:

 أمر يكتشف الذين من بالمثة 99,8و جدًا متأخر وقت في إال

 قوة أن هنا شك ال ٠ يموتون متأخر وقت في المرض بهذا إصابتهم

 يقترب ،الواقع في ،الدعم إن ,جدًا عالية للنتيجة المقدمات دعم

 إن ولنقل جدًا، قوية إذن، الحجة، فهذه تامًا. يكون أن من

 ال . ( الدعم لدرجة العددية القيمة يمثل »ق« حيث ) هيق قوتمها
 .آلخر معرفي وضع من أو آلخر شخص من تتغير لقان يمكن

 زاوية من الحياة« في إلبراهي أمل ال I النتيجة لى ننظر فادمنا

 أي ) الدعم درجة قبمة فإن ،منها انطلقنا التي بالمقدمات عالقتها

 صدق جاه المعرفي وضعنا عن النظر بغض ،حالها على تظل ق(
 وصلتنا أنه مثاًل، ،افترضنا فلو النتيجة. صدق أو المقدمات

 عالجا اكتشفوا الطب عالء أن إلى تشير فيها موثوق معلومات

 وبغض الحاالت معظم في فعال عالج وأنه السرطان، أنواع لكل

 كون واقع شيء في هذا يغير فلن المرض، تقدم مدى عن النظر
 إليها المثار الدرجة إلى المعنية الحجة نتيجة تدعم المقدمات

.ق»ب

 أو االبستيمي االحتال مفهوم إل األخير المثال هذا ينقلنا

 مرض من إبراهي شفاء في امل ال » القضية أخذنا إذا المعرفي

 ،معينة حجة لمقدمات نتيجة كومها زاوية من ليس ،ا السرطان
 بما أو حوزتنا في معينة بمعلومات مرتبطة كونها زاوية من بل

 صادقة القضية هذه تكون أن احتمال فإن ،معينة أشيام عن نعرفه

 معرفي وضع من يختلف أن بد ال الحالة، هذه في ،صادقة غير أو

 يعالجإبراهي، الذي للطبيب المعرفي الوضع زاوية فمن آلخر.
 أن لنفترض إبراهي. يشفى أن في كبير أمل هناك يكون فقد

 أنواع لكل فعاالً عالجًا اكتشفوا العلمام أن يعرف الطبيب هذا

 فترة في األطبام متنارل في سيصير العالج هذا وأن السرطان،

 أن يعتبر أن الطبيب تخول النوع هذا من معرفة إن وجيزة.

 أن اآلن لنفترض مرضه من إبراهي يشفى أن كبير االحتال

 حب وأنه، بالرطان، إبراهي يإصابة يعرف آخر شخصًا

 أن المحتمل غير ومن ،بعد يوجد ال لديه، الموجودة المعلومات
 شك ال .المرض لمذا فعال عالج أي ،القريب المستقبل في يوجد

 هو ،إبراهي شفام في أمل ال ( القضية تصدق أن احتال أن هنا

الشخم. هذا لدى المتوفرة المعلومات زاوية من ضئيل، احتال
 مفموم نطبت عندما أنه هو النوع هذا من أمثلة لنا توضحه ما

 االحتال درجة فإن حجة، على وليس قضية، على االحتال

 هذه إلى خالله من ننظر الذي االبستيمي الوضع على تتوقف
 لجميع واحدًا ليس االبستيمي الوضع أن وبما القضية.

 تتطابق ال قد شخص لدى التي المعلومات أن بما أي ،األشخاص

 شخص يجهله قد شخص يعرفه ما آخر،أو شخص معلومات مع

 ما لقضية االحتال درجة تكون أن نتوقع أن يمكننا فال آخر،

االبستيمية. األوضاع كل زاوية من واحدة

 أي عن بمعزل أي ،ذاتها في قضية أي أن طبعًا الواضح من

 أن الحتال يكن ال ،لدينا تكون قد معرفة أي أو أخرى قضية

 فلو عنإ. ينقص أو يزيد أن صادقة غير أو صادقة تكون

 عندها ينتج ،الواقعية الحقائق لكل تام جهل حالة في ،مثال ،كتا

 احتال ياوي واقعية قضية ألي عدمه أو الصدق احتال أن

 في لنا طبعًا غن ولكن أخرى. قضية ألي عدمه أو الصدق

 يكون قد نعرفه وما ،نعرفها كثيرة أشياء فهناك .تام جهل وضع

 قد أو تام، بشكل أو جزئي بثكل إما ما لقضية داحضًا أو داعمًا

 كان فإذا كامل. بثكل عنه منطقيًا متقلة القضية هذه تكون

 أهمية أي نعرفه لما يكون ال فعندها الحاصل، هو األخير األمر

 تقرير في وبالتالي المعنية القضية صدق عدم أو صدق تقرير في

 حياة توجد , فالقضية .صادقة غير أو صادقة كونها احتال مدى

 بين فليس النوع عذا من قضية هي مئآل، .،الموت بعد

 ما اآلن نعرفها الي األشياء بين أو حوزتنا في القي المعلومات

 فمن ولذلك، كليًا أو جزئيًا القضية، هذه يدحض أر يدعم

 يزيد أو ينغص ال صادقة كونها احتال إن ،خالصة معرفية زاوية

كاذبة. لكونهااحةا عن

 عيا متقلة القضية هذه فيها تكون ال القي الحاالت في أما

 القضية لمذم داحضًا( أو ) داعًا يكون إما نعرفه ما فإن ،نعرفه

 كان واذا ,تامة بصورة لها (داحضًا أو ) داعمًا أو جزئية بصورة

 وضعنا زاوية من ،يوجد ال فعندها ،تامة بصورة لها داعمًا

 كان ولو .صادقة القضية أآلتكون احتمال أي ،المعرفي
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 من احتال، أي يرجد ال فعندها تامًا، الدعم، ال الدحض،
 ،اعتبرنا إذا صادقة. القضية تكون أن المعرفي، وضعنا زاوية

 يعني فهذا ،تامة بصورة )ق( للقضية داعمة )د( القضية ، مثالً

 تصدق أال ضؤل مهما ،حتال ا أي يوجد فال )د(، صدقت إذا

 )د( أن بالضرورة يعفي فهذا )د(، أن نعرف كنا وإذا .ق( )

 زاوية من ،أنه أي ،صادقة تكون أن يجب )ق( إذن .صادقة
 صادقة. )ق( تكون أالً احتال أي يوجد ال المعرفي، وضعنا

 إذا يعني فهذا تامة، بصورة )ق( ل داحضة )د( كانت وإذا
 تصدق أن ضؤل، مهما احتال، أي يوجد فال )د(، صدقت

 ( د ) أن بالضرورة يعني فهذا )د(، أن نعرف كنا واذا )ق(

 الحالة هذه في يتضح وهكذا كاذبة. )ق( أن وبالتالي صادقة

تصدق أن احتال أه يوجس ال لمعرل، )ضع زادية من أنه،

 اسعفى( )أو شدم يكرن مس كبب هلن امررب

 فقط )ق( يدعم »د«( )ولنسمه أعرفه ما كان فإذا جزئيًا.

 صدق بالضرورة، يوجب، ال هنا )د( صدق فإن جزئيًا،

 أالً احتال المعرفي، رضعي زاوية من هنا، يوجد إذن، )ق(

 كان )د(ل)ق(قويًا.رإذا دعم كان مها صادقة ق( ) تكون

 فإن ،جزئيًا فقط )ق( يدحفى د«(, أيضًا ولنمه) أعرفه ما

 في يوجد إذن، )ق(. صدق عدم يوجب ال ها )د( صدق
 )ق(، تصدق أن إحتال ،المعرني وضعي زاوية من ،الحالة هذه

كاندحض)د(ل)ق(قويًا. مهما
 تعريف الى نصل أن. السابت التحليل ضوه على اآلن يكننا

 هو كا االبستيمي، االحتال مفهوم االبتيمي. لالحتال محدد
 أن احتال أن نقول أن ني. مفهوم هو ،تحليلنا من راضح

 بالنبة :نقول أن هو وكذا كذا هو صادقة )ق( القضية تكون

 )ق( تكون أن احتال أن ،معينة لمعلومات أر معينة لمعرفة

 أن بإمكاننا الواضح،إذن،أنه من .وكذا كذا هو صادقة

 ولنضع االحتاالاستقرائي. بواسطة االبتيمي االحتال نعرف

 لقضية االبتيمي االحتال التالي: النحو على التعريف هذا اآلن

 هذه من تتكرن القي الحجة لتلك االستقراني االحتال هو ما

 معرفتنا على المحتوية القضايا تلك ومن ،كنتيجة ،القضية

 المناسبة الراقعية بالمعرفة هنا المقعود .كقدمات ،المناسبة الواقعية
 بالنسبة أهمية لها والتي حرزتنا في القي الصادقة المعلومات لتلك

 ،يوسف I ، مثالً ،قلت إذا . دحضها أر المعنية القضية دعم لمألة

 عل أقوله بنجاح«،فم الثانوية علومه أنمى ،الجامعي الطالب

 في القبول شروط عن أعرفه لما بالنسبة االحتال من عالية درجة

 هوتمامًا لها االبسيمي وااحنال .اختالفها على الجامعات،

للحجة: االستقرائي االحتال

 أنهوا الذين إأل العموم على تقبل ال اخنالفها على الجامعات

بنجاح. الثانوية دراستهم

 الثانوية دراسته أنى الجامعي، الطالب يوسف، إذن،

 التي المناسبة لمعلومات على تحتوي الحجة عذم في المقدمة بنجاح.
 الجامعات لدى القبول بشروط المتعلقة المعلومات أي حوزتي، في

 احتالها درجة نقيس التي القضية هي والنتيجة ٠ اختالفها على
المعلومات. لمذه بالنسبة االبتيمي

 كما المفهوم، هذا الوصفي. االحتال مفهوم إلى اآلن ننتقل
 . القضايا أو الحجج على وليس ،الصفات على يطبق ،رأينا

 المدن في بالسرطان االصابة احتال أن قلت أنني لنفترض

 إذا الريفية المناطق في به االصابة احتال من أكبر هو الصناعية

 في المرض بهذا االصابات عدد أن هاهو قوله أريد ما كل كان

 يتضح ،الريف في به االصابات عدد من أكبر هو الصناعية المدن
 وأن الكلمة، معنى بكل واقعيًا ادعاء يشكل أقوله ما أن عندها

 ،وصفي استعهال هو الحالة هذه في االحتال لمفهوم استعمالي
 عندما تعميًا، أكثر بصورة .ابتيميا أر استترائيًا وليس

 وليس واقعي، حكم إصدار لغرض االحتال مفهوم نتعمل
 لنتيجتها حجة مقدمات تقدمه الذي الدعم درجة تعيين لغرض

 قد عندها نكون ،ما لقضبة حوزتنا في التي المعلومات تقدمه أو

 الواقعي والحكم الوصفي بمعناه فقط االحتال مفهوم استعملنا

 عادة يتخذ لالحتال الوصفي المفهوم استعالنا على يترتب الذي

 معنية فئة عناصر بين معنية صفة انتشار نسبة إن :التالية الصيغة
 فئة عناصر بين معنية صفة انتشار نسبة أن أر كذا أو كذا هي

 . أخرى فئة عناصر بين انتشارها نسبة من أقل أر أكثر هي معينة

 بين السرطان انتشار نبة أن هو قوله أردت ما االبق مثالي ففي

 ولو الريف سكان بين انتشارم نسبة من أكثر هي المدن سكان

 الستين سن القرن هذا في مولوب انان بلوغ ااحتال اآلن قلت
 لمفهوم استعمالي يكون أن من البد أيضًا فهنا هو*

 أن هو أعنيه ما كل كان إذا هذا فقط، وصفي طابع ذا الحتال

 ما العمر. من الستين يبلغون القرن هذا مواليد من بالمثة سبعين
 نسبة أن مؤدام راقعي حكم مجرد هو الحالة هذم في إذن أقوله،

 يتصفون ( التحديد وجه على Z70 ) القرن هذا مواليد من معينة
 عن يغيب األ يجب العمر(. من الستين بلوغ )صفة معية بصفة

 لمفهوم استعمالنا عن ينتج الذي الواقعي الحكم أن هنا بالنا

 لدينا معينة معلومات على مبنيًا يكون قد الوصفي بمعناه االحتال

 هذا تقوي على عمكا إذا ولذلك ,معينة استقرائية لحجة نتيجة أو

 بمعناه أو االبستيمي بمعنام إما لالحتال، فيكون الحكم،

هذه. التقويم عملية في أهميته االستقرائي،
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الحتال ا حساب

 على أو الحجج على يطبق إما رأينا، كما االحتال، مفهوم

 أو استقرائيًا إما االحتال فيكون الصفات، على أو القضايا

 في االحتال من الثالثة األنواع هذه وتثترك وصفيًا أو ابتيميًا

 في الرياضية للنظرية كلها خضوعها وهو اال أساسي شيء

 يمح لن االحتال. بجساب تعرفعادة النظرية هذه االحتال.

 خضوع وكيفية االحتال حاب قواعد كل بتناول هنا المجال لنا
 على بالتركيز خكتفي ولذلك لما. االحتال أنواع من نوع كل

.القضايا على تطبيقها وكيفية االحتال لحساب األساسية القواعد

 قواعد إن أوآل، .هنا مالحظتها تجدر ثالثة أمور توجد

 مركبة لقضية االحتال درجة ترتبط كيف لنا تقول االحتال

 القضية هذه أجزاء تشكل التي البسيطة للقضايا االحتال بدرجة
 ألي االحتال درجة نقرر كيف لنا تقول ال ولكنها المري،

 . واحد إلى صفر من تتراوح االحتال قي إن ثانيًا، بسيطة. قضية

 تتوقف ال حيث المركبة القضايا من فقط فئتان توجد ، ثالثًا

 فثة البيطة، أجزائها درجة على المركبة القضية احتال درجة

 وفئة حاصل( تحصيل هي التي القفايا فئة )أي التحيلية القضايا

 في كما حاصل، تحصيل القضية تكون فعندما المتناقضة القضايا
 تكون أن إالً لها يمكن فال ، 8 تمطر لم أو أمطرت إما I قولي

 ال البيطة. ألجزائها التي الصدق قيمة النظرعن بغض صادقة

 تكون أال اإلطالق على احتال أي الحالة، هذه في إذن، ، يوجد

 . واحد هو صادقة تكون أن احتال أن أي صادقة، القضية هذه

 ولكنه أعمى يوسف » قولي في كها ،متاقضة القضية كانت وإذا
 أي يوجد ال وبالتالي ،كاذبة تكون إألأن لها يمكن يبصر،،فال

 هو صادقة تكون أن احتال أن أي صادقة، تكون أن احتال

صفر.

 حاب قواعد من مهمتان قاعدتان اآلن لدينا توجد

االحتال:
 )ق( كانت اذا )ق(، قضية ألي بالنسبة األولى: القاعدة

. 1 = )ق( احتال فإن حاصل، تحصيل
 )ق( كانت اذا )ق(: قضية ألي ■اب اثانية: القاعدة

صفر. م )ق( احتال فإن متناقضة،
 ولنسمها منطقيًا، متكافئتين قضيتين لدينا أن اآلن كفترض

 صدق قيمة تختلف أن منطقيًا يكن ال .التوالي على ق« » و »م«

 المعلومات نفس على تحتويان ألنها )م(، صدق — قيمة عن ق( )
 إلى )م( يدعم )ق( يدعم ما إذن، .المنطقي تكافؤها مجكم تمامًا

 يدحض )ق( يدحض وما بالعكس، والعكس الدرجة نفس
: ولذلك .بالعكس والعكس الدرجة نفس الى )م(

 إذا و)م(، )ق( قضيتين ألي بالنسبة الثالثة: القاعدة
 احتال = ق( ) احتال فإن )م(، مع منطقيًا متكافثة ق( ) كانت

)م(.
 لها التي القضايا أي المنفصلة، الشرطية القضايا اآلن لنأخذ

 مستبعدتين )ق( و )م( كانت إذا ،.ق »مأو المنطقية الصورة

: إذن . معًا تصدقا أن يكن فال ،لبعضها

 إذا )ق(، و )م( قضيتين ألي بالنبة :الرابعة القاعدة
 ق( أو )م إحتال فإن ،لبعضها متبعدتين )ق( و )م( كانت

حإحتال)م(+إحتال)ق(
 في عادل B و 8 لندن في عادل » القضيتين ، مثالً ، أخذنا لو

 يمكن ال ألنه ،األخرى تستبعد الواحدة أن شك فال K باريس

 ولو . واحد آن في باريس وفي لندن في يكون أن لشخص
 نتنتج ، ل والثانية ٦ يساوي األولى احتال أن افترضنا

 لندن في عادل يكون أن احتال ان الرابعة القاعدة بواسطة عندها
2 أى ث*ث، ياوي باريس في يكون أن أو

 نصل أن والرابعة األولى القاعدة من انطالقًا اآلن، بإمكانا

إلى:
 )ق(. إحتال - 1 ٠ ق( - )ال إحتال الخامة: القاعدة

: التالية الخطوات طريق عن القاعدة هذه إلى نصل
 )ال- إحتال ب ق( ) إحتال )قأوال-ق(= إحتال - 1

الرابعة(. )القاعدة ق(
 نستنتج ،حاصل تحصيل ق - ا أو ق أن» بما لكن و

أن: األولى القاعدة بواسطة عندها

٠ 1 = ق( - ال أو )ق إحتال - 2

: أن ( 2 ) و( 1) من نتنتج أن اآلن بإمكانا

. 1 ٠ ق( )ال- احتال + ق( ) إحتال - 3

إلى: بالضرورة األخيريقودنا االستنتاج هذا ولكن

ق(. - )ال احتال-1 )ق(- -إحتال4
 الحاالت في إال ،رأينا كما الرابعة، القاعدة تطبيق يمكن ال

 المنفصلة الشرطية للقضية البسيطة األجزاء فيها تكون التي

 شرطية قضايا عناك أن نعدم نحن ولكن لبعضها متبعدة

 كالقضية لبعضها، متبعدة البيطة أجزاؤها تكون ال منفصلة

 هذا باريس زار عادل أو الصيف هذا لندن زار عادل إما ٠

 الرابعة القاعدة من أعم قاعدة إلى ،إذن ،بحاجة نحن . ٠ الصيف

 ق أو »م المنطقية الصورة لها القي القضايا كل على تطبيقها يكن

هي: القاعدة وهذه
 إحتال ب م )إحتال = ق( أو م ) إحتال السادسة: القاعدة

ق(. و )م ق(-إحتال
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إحتمال

 فيها للخوض مجال ال معقدة عملية القاعدة هذه إلى الوصول
 بعض باستعيال القاعدة هذه صحة نختبر أن بإمكاننا ولكن . ها

 أو )ق إحتال ان «.ق أو ,ق القضية ، مثالً ،لنأخذ .األمثلة

 + ق( ) ] إحتال ياوي االدسة القاعدة تقوله ما حسب ، ق(
 ق ٠ القضية أن بما ولكن )قوق(. احتال - )ق([ احتال

 الثاثة القاعدة بواسطة ،إذن ،نتنتج ق«، «مع متكافئة ٠ ق و
 إلى نصل هذا من إنطالقًا )ق( )قوق(-احتال إحتال أن

 - [ ق( ) احتال + ق( ) احتال ] = ق( أو )ق إحتال النتيجة

 ق( أو )ق احتال إل: تقود األخيرة هذه ولكن )ق(. احتال

 صحيحة، األخيرة النتيجة هذه أن نعرف وغن )ق(. احتمال
 ه ق( أو )ق احتال إذن، ف« I مع متكافنة ق« أر ق ا ألن

)ق(. احتال

 آخر. مشال باستعال السادسة القاعدة صحة اآلن لنختبر
 بينهم ومن المنطق يدرسون أشخاص عشرة يوجد أنه لنفترض

 المادة يجتاز لن منهم فقط واحدًا شخصًا وأن وعلي يوسف

 المادة يجتاز لن علي ا القضية يمثل أنه على I ق ٠ لنأخذ .بنجاح

 المادة يجتاز لن ايوسف القضية يمثل أنه على »م« و » بنجاح

 من انطالقًا ق(؟ أو )م احتال الحالة ماعوفيهذه بنجاح

 احتال + )م( ]اخبال = ق( أو )م احتال السادسة القاعدة

 احتال وكذلك )م( احتال ولكن )موق(. احتال ,)ق([
 ال إذ صفرًا، ياوي )موق( واحتال هود، )ق(

 ان افتراضنا من انطالقًا معًا تصدقا أن )ق( و )م( ل يمكن

 م ) احتال أن يتضح وهكذا بنجاح المادة يجتاز لن فقط واحدًا
ي أي ق(، احتال) )م(* أوق(-احتال

 المختصة القاعدة أي االتصال، قاعدة الى اآلن لنأت

 من ولكن »موق«. المنطقية الصورة لما التي بالقضايا
 موضوع نتناول أن ،القاعدة هذه بمعالجة المباشرة قبل ،الضروري

 التالية: الصيغة الشرطي االحتال تعريف يتخذ .الشرطي االحتال

 حالقكم احتال)قعالنتراضأنم(-

م احتال
 لنفترض ألثلة. ا بعض واطة التعريف هذا صحة لنختبر

 احتال هو فما . 6 إلى 1 من مرقمة يانصيب أوراق ست توجد أنه

 سأحصل أنني افتراض على فردي رقم ذات ورقة على حصولي

 بدون طبعا نعرف هنا ؟ الست األوراق هذه من ورقة على

 ولو ل، هو الجواب أن الثرطي االحتال تعريف إلى اللجوء

 .النتيجة نف إلى الوصول من بد التعريف،فال هذا اآلن طبقنا
التعريف هذا من انطالقًا

 = ( 6 أو 5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1 افتراض على5 أو 3أو 1) حتال ا

([ 6 أو 5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1 ) و (5 أو 3 أو 1) ] احتال

(.6 آو 5أو4أو3 أو 2 آو 1) احتال
 : ياوي ،معطياتنا من انطالقًا ،هذا أن الواضح من ولكن

•2،ا + ل+6ا(5أر3و١حال)ا1

 ورقة على حصولي احتال هو فما ،المثال نفس مع اآلن بقينا ولو
 إحتمال ؟ 6 أو 3على سأحصل انني افتراض على زوجي رقم ذات

= (6 أو 3 افنراض على 6 أو ه أو 2)

ه([ آو 3و)(6 أو 4 أو 2)1 احال

(6 أو 3) اخال

:ياوي ،معطياتنا من انطالقًا ، هذا أن الواضع من ولكن

( 6) إحتال

1 6 اخال،
? ه ٠ ر،( إعتال)و

 تتفق الشرطي االحتال لتعريف تطبيقنا نتيجة أن نجد أيضًا هنا

التعريف. هذا عن باستقالل نعرفه ما مع كليًا

الشرطي: لالحتال تعريفنا من نتنتج أن اآلن نا بإمكان

 ق )إحتال )ق(* ل حتما )قوم(-! إحتال *. االبعة القاعدة

م( أن افتراض على

 عن»م،،أيأنهال متقلة ٠ ق ٠ القضية أن اآلن لنفترض

 النوع هذا من حالة في .٠ »م إحتال قيمة تقرير في ،ق ل أهمية
 إلى يقودنا )ق(.عذا حتال ا ياوي )قعالفتراضأنم( إحتال

 إذا )م(، و )ق( قضبتين ألي بالبة تقول: التي اكامنة القاعدة

 ق ) إحتال فإن بالعك، والعكس )م( عن متقلة ق( ) كانت

)م(. ل حتا ١* )ق( إحتال = وم(
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إحراج

Aporie 
Aporla 
Aporla

 العربية الفلسفية الكتابة في متحدث اصطالح االحراج

 السلوك ميدان في الشائع االستعمال دائرة من خرج وقد .المعاصرة

 حدود اخترق الطريقة ربنفس .التفلف حقل ليدخل العام

.الفلسفية الداللة حدود في ليتمدخل اللغوية دالالته

 اوالحرج حرج ا هو مصدرثالثي إلى اصطالح!حراج يرجع
 يقال الضيق أضيق أو الضيق أيضًا يعني لكنه اإلثم يعني أصالً

 فيصبح أخالقيًا يضيق الحرج لكأن .الصدر ضيق أي حرج رجل

.ضغطًا فيتحول احتاله يتقلص أو إثما

 اللغوية.لكأن الداللة فق لفلسفيعن المعنى يبعد وال

 على قدرته يربك إشكالي ضغط أمام الفكر وقوف حالة االحراج

 معرفة متجاوزًا صحيحة معرفة الى النفاذ على قدرته ويقيد الفهم

 .واللوك المعرفة بين والخطيئة، الخطأ بين متصلة والفسحة .خاطئة

 لفلسفية لداللة تند ذلك متعددةاالحراجات.مع فحة أنها إال

اللغة. في جديدًا دالليًا أفقًا يكشف ضوءًا لتلقي اللغة داللة عن

لإلحراج: مستويين بين فلسفيًا التمييز يمكن

إلى: وينقسم الفلسفي، االحراج )أ(

عام فلسفي إحراج - 1أ/

معرفي إحراج-2أ/
منطقي -إحراج3أ/

الميتافيزيقي اإلحراج )ب(

الفلفي: اإلحراج )أ(

 يإشكالية الفكر إرنطام عمومًا الفلفي فاالحراج - ١أ/

 المعنى , عن الالنهائي البحث أر المعنى لماذائية مثل جذرية،
 االجتاعي الوجود حبت معًا وجعيًا فرديًا والفعل للوجود الحامل

.يتنفذها أو الكينونية الحيرة معاناة يستغرق ال

 المتناقضة الطبيعة من االحراج من النوع هذا ينبع وال
 لموضوع تصورنا مستوى في ذاتية أكانت سوام - فقط لإلشكالية

 منفصلة كظاهرة ذاته الموضوع بتناقضية تتعلق موضوعية أم ما
 األنا أو للكوجيتو الالمحدودة الؤالية الطاقة عن يتتج وإنما - عنا

لالنان. المفكرة
 أو الحكم ملكة قدرة في تام انهيار لحظة هو الغلسفي اإلحراج

.المعيار وراء ما حالة في التاوي على لحظة هو
 أر الفلسفي الفكر اصطدام فهو :المعرفي اإلحراج أما - 2اا

 طريق أمام وكأنه يقف تجعله يإشكالية العادي أو الفني أو العلمي

 القي الفرضيات عن مختلفة فرضيات يتدعي وهذا .مسدود
 العقالنية جدارتها ارتطام أو المأزق لحظة حق الفكر بمار تحكمت

الجديدة. الواقعة أو الحدث بصخرة منطقيتها أو - تبريرها ٠

 ويتمفصل المنطقي االحراج مع المعرفي اإلحراج يتالحم لذلك

معه.
 اليونان عند القدية الغلفة في المنطقي اإلحراج -تجلى 3أا

 االقسمة فرضية على تقوم والتي للحركة المضادة زينون حجج عبر
 المسافة نصف قطع تتدعي ألنها متحيلة فالحركة . ٠ اكنائية

 النصف نصغ قطع يتطلب المسافة ونصف .حدين بين الفاصلة
حركته. وتمتنع ذاته مع األول الحد يتطابق أن إل وهكذا

 األرسطي المنطق في دقة أكثر داللة الثنائية مألة اتخذت وقد

 القياس هذا ويقوم ٠ Dllemma-Dllemme االحراج قياس خالل
 من ينطلق ألنه .لها ثالث ال احتمالين على محول مزدوج أساس على

 إنكار يفرض حدين ذات Alternative تبادلة أو عنادية قضية

 الثناني أو الدقيق االحراج عندنذ ويسمى عكسه إثبات أحدها

االحتمال.
ضرورية. ليست أو ضرورية الغلغة تكون أن إما مثل:

 أو حليًا يكون أن العنادي االحراج لقياس الممكن ومن

 تتضمن تبادلين قضية في االستدالل إطالقهعلى يمكن .كا شرطيًا

ثنائية. من أكثر احتاالت

 بالداللة العلمية المعرفة مع والمنطق المعرفة فلفة وحدنا واذا
 نقائض أي النقدي االحراج الى عندئذ االشارة يمكن الكانطية

كانط. عند النقدية الفلفة في الخالص العقل

 واالرتكاسات الكانطي النقدي االحراج استطاع هل ولكن
الميتافيزيقي؟ االحراج يلغي أن عليه التالية والظاهراتية الجدلية

الميتافيزيقي اإلحراج )ب(

 الموقف - لذاته الوعي توعي من الميتافيزيقي اإلحراج ينبع ال
 ٠ الغور سحيقة نفية طبقات من يتولد ال كا - الذاتي المعرفي
 المحيط أي الخارج من يحضر لكته - البسيكولوجي الموقف

 من الميتافيزيقي اإلحراج يأتي ثانية بصيغة لالنان. الموضوعي

: إدراكية متويات ثالثة
واإلنتباه. الدهشة على السابقة ، األشياء صمت لحظة -

 الكوجيتو قواعد ،لماذاثيةالمعنى،انيار األشياء -معنى

ومحوالتها.
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إختراع

 إلنفعال وا الفعل يحكم كلي كمبدأ الذاتي القصور -

 والتقاول، واألقوال والتقول والقول والتفاعل، واألفعال

والعقلنة. والتعقلن العقل بالتالي
 حيث من خالص موضوعي اإلحراج من المستوى هذا وألن

 قابلية يتطلب معاناته بعد إدراكه أو إليه االنتباه فإن النشأة

 الصياغة ثم والتعقل واإلدراك المعاناة حيث من متميزة تفلفية
٠ لفلفية ا

 لوعي عاصفتها تكتسح المعنىالتي إشكالية أن التنبيهإلى ويكن

.الميتافيزيقي لإلحراج التأسيسي - الكبير الحامل هي وتزعزعه

 إل «معنى إحراج , بوصفه الميتافيزيقي اإلحراج يقود

 الدماغ فيف تال إلى اللغة حروف من محدودة ال إحراجية متويات

 الورق شرائح على الكتابية الكلمات ورسومات الالن وتوترات

للتالشي القابل
 والقراءة والكتابة واللغة والتفكر والمعاناة فالكينونة

 إلى تؤدي آفاق إلى بدورها تحيل حدود والصمت، واالستقراء

 اإلحراج جر سهل فوق وقوفها في تشترك متباعدة مواقف
 إحاطة محاولة في كلية منظومات أنشأ الفالسفة بعض .الميتافيزيقي

 ،والالمعقول الالمشروط أفق إلى خرج وبعضمم ،بفاجعة انتهت

 ركز وبعضهم ،الصمت مع ماساويًا تطابقًا ليقول سكت وبعضهم

 وتتالت الواقعيفيمشروعخالصإجتاعي، اإلحراج على
 متخارجًا خارجها هناك يبقى لكنه المحاوالت، بعد المحاوالت

 فكيف بعد إنسانًا يصبح الذيم االنان امام تحديه قفاز يلقي عنها

االنسان؟ في االنان بعد- أوما االنسان إنان يكون

 لفلسفة شرط الميتافيزيقي االحراج النحويعتبر هذا على
.معًا ومأساتها عظمتها في ٠ التفلف وسبب -

الزايد عمد

Invention
Invention
Entdeckung

 جديد مركب أو تأليف في يتمثل للغرد ابداعي إنتاج هو

 في أو مادي، وجود له جديد شيء في غالبًا يتمثل األفكار من

 تحقيق أجل من عناصر، أو مبادى أو لوسائل، جديد إدماج

معينة. غاية

 على يعطلق الذي Dlscouvery اإلكتثاف عكس على وهو
 هذا كان سوام قبل، من وجود لها كان بأشيام الجديدة المعرفة

 سبق معلومات على تترتب نتيجة كان أو ماديًا الوجود

وجودها.
من: كل اكتشاف االكتشاف، أمثلة ومن

 النجر وبول الغربية، الهند لجزر كولومبرس كريستوف
 البنكرياس أجزاء بعضى تفرزه الذي االنولين لهرمون هانز

 عام للبنسيلين غلمنغ الكندر سير واكتشاف ، 1869 عام

1928.

االختراع: أمثلة ومن

 للمصباح أديسون واختراع لكيغون، بل غراهام اختراع

. البخارية لآللة وات جيمس واختراع ،الكهرباني
 من كل يحددها المخترع، إبداع قدرة أن في شك وال

 مجتمعه بلغه الذي التقدم ومتوى اإلبداعيه قدرته مستوى

 منها واالفادة االبقة لإلبداعات لفرد عام،ومقدارتمثل بوجه

خاص. بوجه
 جهود من أساس عل يقوم إنما المخترع إبداع ألن وذلك

 الى تؤدي القي الخبرات وتراكم إبداعه مجال في عليه االبقين

 على Ogburn اوغبرن ويذكر بعينه، وقت في االختراع ظهور
 البخارية اآللة تنمية في ساهموا شخمًا 12 المثال، سبيل

 وات أعطاها عندما ، 1785 و 1605 عامي بين وتطويرها

Watt اآللة انتساب رغم انه يؤكد ما المتميزة، صورتها 
 عدم نتصور أن المعقول غير من أنه إال وات، الى البخارية

 البخارية، اآللة اختراع على ترتبت التي الصناعية الثورة حدوث
,اختراعه إنجاز تل أو ،طغولته في توفي قد كان وات أن لو

 اإلختراعات: الى المؤدبة الخبرات تراك أمثلة أبرز ومن

 - واحد وقت في - البما يتوصل التي اإلختراعات تزامن
 ما ويمل العالم. من متباعدة مناطق في متقلون، باحثون

 تزامن حاالت من حالة 148 الى الصدد هذا في اوغبرن يحصيه

واالكتشافات. االختراعات
 وجود يقدمه ما الصدم هذا في نغغل أن نستطيع وال

 إجراء على أو المعرفة على قدراتنا تقوية على تاعد مخترعات

 والسبيكروسكوب والتليكوب الميكروسكوب مثل المثاهدات
 والميكانيكية، الكهربائية األدوات ومختلف الطيفي( المرقب )أو

 وأساليب والنشر العلباعة وتهيالت التعرير أدوات عن فضالً

 سرعة على تساعد التي والجماهيية الشخمية المختلفة التخاطب

 ال - بالعم المنتفعين دائرة من وتوسع ، العلماء بين االتصال
 لغظهور مالئم مناخ تجيئة في المخترعات هذه دور نغفل أن نتطيع

خلق(. او إبداع مادة )انظر المخترعات. من مزيد
السيد عود الحلي عبد
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 وقد والروية. اإلرادة فيه تدخل فعل هوكل اإلختيار إن
 اإلرادية أو االختيارية األفعال بين القدم منذ المفكرون ميز

 إبن يقول المعنى هذا وفي ،فيها لإلرادة دخل ال التي واألفعال

 األسطقات من ألنه واالنسان » : (( المتوحد تدبير n في باجة

 من كالهوي فيها له اختيار ال التي الضرورية األفعال فتلحقه

 اإلنانية واألفعال . .جانه. وما بالنار واإلحتراق فوق،

 اإلنان يفعله ما فكل باختياره، يكون ما هي به الخاصة

 ،باختيار فعل فهو إنسالي فعل انسالي،وكل فعل فهو باختيار
. ٠ روية عن الكائنة اإلرادة باإلختيار وأعني

 الناحية من يبرره ما له كان وان ،التصنيف هذا مثل أن غير

 وفلفي الهوتي جدل قيام يمنع لم المحض، الفيزيولوجية
 ؟ أعماله فعالً اإلنان يختار هل أيامنا: الى ينته لم وسوسيولوجي

 أي الحديثة المجتمعات تترك هل ؟ مصيره سيد فعالً هو هل

؟ يكون أن تريده حما وئكيفه توضبه أم للفرد خيار

 اإلنان بأن بيالج نادى الميالدي الخامس القرن مطلع في

 الوحيد الصانع وهو ،اإلختيار حرية ويملك مصيره سيد
 على مشددا للبيالجية أوغطين القديس تصدى وقد ألفعاله

 مجانية إلهية موهبة دون وحدها بأفعاله لإلنسان خالص ال أن

 ومع وحده. للم هو األخير االختيار فإن وبالتالي النعمة، هي

 مشكلة بعنف طرحت الفرق وانتشار االسالم في الكالم نثأة

 التي الجبرية فكرة على بثدة المعتزلة رد وقد ،اإلناني اإلختيار

 الفرد اختيار حرية على وشددوا خصومهم، الجهميون ب قال
 كيفية يعرف التي لألفعال الحقيقي الفاعل وأنه ألفعاله،

 للعدالة األساسي الشرط الفردي اإلختبار من وجعلوا ،حدوثها

اإللهية
 على شدد فقد عشر، الثالث القرن في األكويني، توما أما

 إختيار يستطيع أنه اذ اإلنسان لدى االختيار على القدرة وجود

 بين اإلختيار على القدرة هذه جاءته وقد نقيضه، أو شيء

 إدراكا المطلق الخبر إدراك من تمكنه منعدم المتناقضة األمور

 هي هذه اإلختيار قدرة كانت فقد هنا ومن وواضحًا كامال

 حرية أن أي ،محدود خير الى الوصول أجل من وسيلته

 التي األخيرة الغاية بين القائمة المافة من دومًا تأتي اإلختيار

 لبلوغ اإلنسان إليها يلجأ التي المحدودة والوسائل اكفس تنثدها

 توجد ال والغاية الواقع بين الدائم التوتر هذا وبدون ،الغاية هذه
 على قرون، أربعة بعد يرد، ديكارت أن ويبدو . إختيار حرية

 من الرابع التأمل في يقول حين اإلختيار لحرية المفهوم هذا مثل

 نفسي، في أختبرها التي االختيار حرية أو اإلرادة أما It تأمالته:

 وال منها أوع ،غيرها أتصور ال بحيث جدًا كبيرة فهي

 فيتوي باألمور، مبال غير أكون بأن ليست حريتي .أعظم.

 أحد اختياري في حريتي أن يقال أن األول بل لدي، الضدان

 لدي يكون ما بمقدار تزيد اآلخر، على إياه وايثاري الطرفين،
 وحق، خير من فيه ما بالبداهة أعرف ألني إما نحوه، ميل من

. “ إله ألميل هكذا دبرني قد اللم ألن وإما

 في الطبيعية المدارس طغيان وببب العشرين، القرن في أما

 كان فقد النفسي والتحليل السلوكية كالمدرسة النفس علم

 ورام تكمن التي لدفاع وأوليات الخفية الدوافع على التثديد

 ففقدت الثقافي اإلجتاعي المحيط مع للتكيف البثري اللوك
 المشكلة بأن فلنقل أو دورها من الكثير اإلختيار مشكلة

 الوجودية أن ورغم مختلفة جديدة بإشكالية طرحت

 راإللتزام االختيار دور أهمية على شددتا والثخصانية

 في التفكبر حاول البنيانية، مع الغربي، الفكر أن إال ،باإلختيار

 من نتوهمه ما كل وراء الكامن فيه المفكر غير الخفي الوجه

اختيار.
 بمثكلة مرتبطة فهي مطروحة ستظل اإلختيار مشكلة ان
 فأكثر أكثر يمكنن فيعالم ملح بشكل تطرح وهي الفرد حرية

 المشكلة هذه كانت ولقد الموجهة، اإلعالم وسائل عليه وتيطر

 مركوز عند خاص وبثكل فرنكفورت مدرسة إشكالية محور

مس. وهابر
ومراجع مصادر

 ماجد تحقيق اإللهية، باجه ابن رسائل في: المتوحد تدبير باجه، ابن -

. 196® بيروت، ،النهار دار فخري،

 عريدات، مغثورات الحاج، كمال ميتافيزيقية، ديكارت،تأمالت -

ثانية. طبعة ، 1977 باريس بيروت،
- Zima, Pierre, L’Ecole de Francfort, Editions Unlver- 

shakes. Pans. 1074

زيناتي جورج

إخالص
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Loyalty
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 والخداع، واإلحتيال، والغش، للرياء مناف اإلخالص
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 بينه أيضًا وكذلك معنى، قرابة الصدق وبين بينه والكذب.

 الوضوح بمفهوم أحيانًا، مفهومه، يلتقي وقد الصراحة. وبين

. الصفاء وبمفهوم األمانة، وبمفهوم

 بين والفرق « الفلسفي( )المعجم صليبا جميل الدكتور يقول
 وأن فرع، واإلخالص أصل الصدق أن والصدق، اإلخالص

«,بالعمل الشروع بعد إال يكون ال اإلخالص
 ال أمر فهذا فرعًا، واإلخالص أصالً الصدق يكون أن

 لإلخالص مفهوم اعتاد حال في أو معية، ظروف في إال يصح

 كل يعبىء التزام اإلخالص أن رأينا في والمرافق. اآلفاق محدود
 لبيًا ويوجهها اإلناني الثخص لدى الشخصية الطاقات
 ،خداعة إحتيالية نزعة كل درم سبيل في ، ٠سب : وإيجابيًا

 ما كافة في والصفاء والصدق الصراحة تحقيق سبيل في ، وإيجابيًا

 موقف اإلخالص آخر، وبتعبير وأعمال. أقوال من عنه يصدر

 متنفرا ، وباطنًا ظاهرًا ، المرء به يلتزم الصيرورة متمر حياتي

 ،-لوكه بجمل عبر عنه والتعبير لتحقيقه وجوده معطيات جميع
 .أفعاله في كما ،أقواله في كا ،تفكبره في كما ،ظنونه في أي

 في أدخل اذا إال النجاح له يكتب ال مار إذن اإلخالص

 منها المتكون والعناصر الثخص معطيات -يطرته وتحت ميرته
 األصح من أنه نجد المفهوم هذا من وانطالقًا . وتمامها بكمالها

 يراه لما خالفًا ، فرع« والصدق أصل، اإلخالص إن القول:

الدكتورجيلصليبا.
 من أنه »غجد : التعبير في االدي التحفظ لماذا ائل: ورب

 أبعد هي اإلخالص ماهية إن : هو الجواب ؟ « ...القول األصح

 هذه وما .منه فرعًا أو للصدق أصالً يكون أن من وأعمق

 لذا، لبلوغها. ال الحقيقة، من للدنو تقريبات اال المقارنات
 ويكمل يصحح كي األخرى مع الواحدة مقارنة رهن فمدلولها

 من الجاعل القاطع الجزم الخطأ من يم ال وقد بعضًا. بعضها

. العكس أو ،منه فرع اإلخالص أصالً الصدق

 عنه، التفتيش فهي اإلخالص ماهية الكتناه طريق أسم أما

 بعض في إياه متتبعين لنابه، التي االبقة المعرفة نواة ضوء على

■ يطرحها القي المائل عبر ظاهراته من

 اإلخالص مفهوم نتخطى أن ينبغي الطريق هذا وللوك

 محدد وقت في يبدأ الذي اإلخالص أي المؤقت، أو المجزأ

 معين بعمل الشروع مع يبدأ الذي ،محدد رتت في وينتهي

 كمية، أمرى كل حياة ني إننانجد العمل هذا بنهاية وينتهي

 هذه مثل من األشخاص، باختالف وتصغر تكبر

n ال انما . وقصد عمد عن المتقطعة ،المرحلية ٠ االخالصات 

 ولو ،التصرف من النوع هذا على اإلخالص لفظ إطالق يصح

 عند أو العامة عند كذلك دعي ولو حتى المجاز، سبيل على

 يضع ال أن اإلخالص جوهر متطلبات من .الفالسفة بعض

 مرور بعد ذاته بطالن ينوي الذي فاإلخهاص حدودا. لذاته

.أصله من باطل هو ، ما عمل ٠اي بعد أو ،الزمن من مرحلة

 بكامل اإلناني الشخص انخراط هو تكرارًا، اإلخالص،

 تحقيقًا لذاته تحقيقًا بالضرورة، المتواصلة صيرورتهء في مكوناته

 أقصى بلوغ الى وهادفًا ، والرياء والكذب الغش عن منزهًا

.والصفاء والصدق الصراحة

 والتي لإلخالص، المفهوم هذا عمليًا يثيرها التي المائل أما

 ونوقشت طرحت ما إذا الوقت نفس في هي وتتبلور تبلوره

 قل ما منها نورد كثيرة، فإنها الوضوح، من الكافي بالقدر

ودل.

 تغير الصيرورة . „ األنا » Contlnuite إتصال مألة (أ

 ما غالبًا لذا »األنا«. وحدة على خطرًا يشكل مما وكثرة،

 وإنما جامدة، حالة ليت األنا كانت اذا الؤال: هذا يطرح

 تفرضه الذي ألحوال تعاقب في اتصال هاك هل دانم، تطور

 لها عالقة ال « أناها 8 ،برهة كل في حال، لكل أم ؟ الصيرورة

 مؤولة األمس « أنا » قال ، واستنتاجًا ؟ بعدها بما وا قبلها بما

 « أنا » عن مسؤولة الحاضر ا أنا » وال ، الحاضر ا أنا B عن

 كما اإلخالص، يصبح ذاك وإذ المستقبل. أنا » أو الماضي

 اإلخالص وأن ١٢٠ ال . المتحيل الوهم من ضربًا تحديده، -بق

 ال بمتقبل ، الحاضر في ، والتزامًا وعدًا الحال، هذه في ،يغدو

 في له نحن ما مع سيتجاوب بأنه ضانة أية ال وليت نملكه

 تجري ما كثيرًا أنه إلى باالضافة ونلتزم، نعد الذي الوقت

. السفن تشتهي ال يما الرياح

 نظرية «،األنا n إلى بالنسبة المطلقة، التبعثرية بالطبع،
 ين التطوري بعض ا٣ نادى وإن فعاًل، واردة غير متطرفة

 وهي، متصلة، هوية أر واتصااًل، هوية 8 لألنا » إن المغالين.

 تداخل على تقوم وحدة متمرة، صيرورة في أنها من الرغم على

 بدء وعلى حاضرها، في ماضيها بقام وعلى المتعاقبة، ها أحوال

 ،والموحدة الموحدة الموية هذه إنما . أيضًا حاضرها من متقبلها

 ممنع ال متطورة، أنها حيث ومن المتطورة، الوحدة هذه أي

 في ان ،التطور أن اذ اإلخالص استمرارية على الخطر تسلل
 التي الخارجية األوضاع في أر الذاتي، التطور أي األنا، داخل

 شأنه من ،المذكورين شكليه في ،التطور هذا ،وعليها فيها تؤثر
 اعفاءه يبرر ما المخلص الرجل فيها يجد جديدة ظروفًا يخلق أن

 أولى لدى التزمه الذي اإللتزام أي السابق، التزامه مؤوية من
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 وجودية مجازفة فاإلخالص ،لذا اإلخالص. طريق على خطواته

 وبمختلف وبالتطير، بالشك، طريقها محفوفة منها، مفر ال

 تتحق مجازفة ولكنها ،تترصدها التي اإلخفاق إمكانات

الرهان.

 بين المطابقة مشكلة منظور من اإلخالص الى نظرنا ولو ب(
 ومجازفة صيرورة اإلخالص كون يعزز ما غجد واألعمال، النية

 العمل، ولكن النيات عن تعبيرًا تعتبر األعمال أن المعروف من

 تعبير هو حيث ومن شرح، أبضًا هو تعبير، هو حيث من

 التعبير العمل ولكن ٠ ألتفسير ،يعني ما الدراك ،يقتضي شارح
 يتدخل وعندما معنى. من أكثر جاء، كيفما له، الشارح،

 على االختيار وقوع يصبح مدلول، من أكثر له لدلل التفسير

 في الشك ينثأ ذاك وإذ ممكنًا. انية في مقصود غير مدلول

 عليه، ويقضي يكبله كثيرة وأحيانًا فيبلبله، المخلص إخالص

 قطع على يحمل ما كل وجه في المجازنة إرادة صمدت اذا إال

. الرجاء

 عنصر يتضمن اإلخالص كون وضوحًا أكثر ويبدو ج(

 ضرورة زاوية من واجهناه ما إذا ،له مالزم كعنصر المجازفة
 الوجدان« »قصدية نظرية من إنطالقًا ٠ لى temoin الشاهد

Intentionnallte de la conscience ، نظرية إلى مضافة 

 بات ، Reciprocity des consciences الوجدانات»، »تبادلية
 لشي، وعي فعل يكون أن الوجدان مقومات من أن المؤكد من

 وجدانًا يعي ما بقدر وأعمق أفعل بطريقة ذاته يعي وأنه ،سواه

 فيه ينكثف الذي القدر بنفس ينكشف وجوده وأن يعيه، آخر

 به يقر شاهد لإلخالص اقتضى لذلك المتبادل. الوعي هذا

 عله وقضى بذاته الثك داخله وإال ،ما حد الى يموضعه اقرارًا

 إلى منهم اإلخالص في الريبة الى أميل عامة، الناس، ولكن

 مجاآل. لشك تدع ال واضحة قرائن هناك يكن لم ما تصديقه،

 المجازفة عنصر لنا تبرز الندرة وهذه الحدوث. نادر أمر وهذا

 في يتمر أن المخلص اإلنسان من يتلزم الذي االخالص في

 رغم ٠ لإلخالص أساسي شرط اإلسمرارية أن — إخذاصه

 ولو حتى يستمر وأن ، حاضرًا ،به له يشهد شاهد الى افتقاره

 هذا بمثل يومًا بالحظوة اإلنعدام حد الى ضعيفا األمل كان

.الشاهد

 التحليل زاوية من اإلخالص مألة واجهنا ما وإذا د(

 عنصر أن اإلثبات من المزيد وجدنا La psychanalyse النفسي

 بطريقة النفسي التحليل بين لقد لإلخالص. مالزم المجازفة
 على المنطوية الالوعي منظومة أعماق سبر الصعب من أنه علمية

 يجعل الذي األمر ، المرء تصرفات تير التي الدوافع معظم

 فال تصرفه. وتعليالت تسبيبات يجهل األحيان أكثر اإلنان

 الرغم وعلى .ال أم ياخالص، يتصرف كان إذا بالضبط يدري

 يجب ذاته، على حتى الخفية لنياته الجهل لذاته، الجهل هذا من
 تحقيق في النهاية، حتى قدمًا، المضي يواصل أن المخلص على

 وجه عليه اختلط ولو ،تحقيقه عاتقه على أخذ الذي اإلخالص

 هذا كواياه أمانته من النيل الى الشك به فبلغ اإلخالص،

 وبواجب جهة، من الرؤيا وضوح بعدم المتميز النفسي الوضع
 ان أخرى مرة للتأكيد كاف ،أخرى جهة من االلتزام مواصلة

. منها مفر ال مجازفة اإلخالص في

 أن ووجوديًا، عينيًا لنا، كشف عرضه سبق ما إن ه(

 واضحة مسبقة معرفة على مبنيًا مرحليًا اتزامًا ليس اإلخالص

 في مكوناته، مجميع الشخص، انضواء هو بل االلتزام، لموضوع
 من ممكنة درجة أكمل الى بلوغًا المتواصلة، وجوده صيرورة

 محبة الصافية، المحبة من عبرجم وتكاملها الذات صياغة
 فاإلخالص كذلك، أنه حيث ومن اآلخرين ومحبة الحقيقة

 األمانة تتطلب أعم، الجهل حيث المعرفة تتطلب كيانية جازفة

 ي اإلعتراف تتطلب وفيرة، ۶ تطيح قد التي المنزلقات حيث
 تتطلب االعتراف، هذا بمثل ضنين األحيان أكثر شاهد من

.خطواتها من خطوة كل يهدد اإلخفاق حيث النجاح

 من نطلبه أن الى ميلنا هو صعوبة أشد اإلخالص يجعل وما

 يتعثر تدريجي، جهد هو بينا لحظة، كل وفي كامالً اآلخرين

 هادف شخص، كل وجود تاريخ عبر وتكرارًا، مرارًا وينهض

 هذه ونلمس ٠ سمت مها المرتجى دون تبقى منه مرتبة بلوغ الى
 عندما األخالقية التربية عم فلفة في خاص، بنوع الصعوبة،

 أفعاله؟ أقواله طابقت ما هو المخلص المربي هل الؤال: يجبهنا

 الذي األمر كاملة، بصورة المطابقة هذه تتم أن المتحيل من

 لحل القول إلى ،Seneca سينيكا األخالقي الفيلوف حمل

 قالها ذاتي.»، عن وليس الفضيلة عن أتكم أنا „ المشكلة: هذه

 تعالمه طاق وال سطبق ال مسلكه بأن عليه العتراض انقاء

مخلص. غير بأنه التهامه دفعًا أي

 تصور هو مما أكثر حياتي التزام رأينا، كل اإلخالص،

Concept .على معناه، شرحنا في نعول، لم لذا، نظري 

 المجاات في اقتفاءه آثرنا بل يير، بقدر اال النظرية التحاليل

 أقرب بصورة القارىم يالحظ كا التقاطه، يمكن حيث الحياتية

الحقيقي. مفهومه الى

صقر اسطفان
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أخآلق

Morale ٠ Ethlque
Moral - Ethics
Moral - Ethlk

األخالقية التجربة

 صيرورة تجربة المعاصر، الفلسفي التصور في األخالق،

 في ما لتغيير المستقبل، باسم الحاضر على الثورة تتهدف تاريخية
 نفوسهم في ما بتغيير طرًا، األقوام آفاق في ما أو قوم، افاق

 من المنثودة الصورة لتحقيق العملي سلوكهم في يتجل وما
 ما باسم عليا أهداف من تحقق ما على ثورة إنها اإلنان. انانية

 القيمة على وثورة ،القيمة باسم الواقع على ثورة ،تحقيقه مجب
دوما. المبدعة الحرية باسم ذاتها

 هو تجليها وظاهر األخالقية، الحياة هي األخالقية التجربة

 فطن وقد الهادفة. اإلرادية الممارسة أي التخلق، أو السلوك

 في وجودها ولمسوا ،العهود أقدم منذ األخالقبة للوقانع الناس

 ظهرت فريدة ميزات الوجود لهذا بأن وشعروا اليومية، حياتهم

 الواجب ارتباط وفي الفضائل، أو الواجبات، متوى في أوالها

 ,هوالشر ذميم، إمكان مجانبة وضرورة ،هوالخير محمود :هدف
 بدت. ما أول حوادث تجربة األخالقية التجربة بدت وقد

 تنتقل جعلها والغايات األهداف بتصور الحوادث عالقة ولكن

 الحياة في الفلفي البحث ولعل والتأمل. الفكر متوى الى

 وأسس الخير، آيات من عله تنطوي عما والكشف األخالقية،

 اتصاالً الجدية األبجاث أوثق من الفضيلة، وضروب الواجب،

 الفاعل اقتناع يتوخى الفكري النشاط وهذا. البثري. بالفكر
 يتطلع التي القيمة اليقين، أو بيقين، إقاعه، أو األخالقي،

.تحقيقها يرمق التي والغاية ،اليها
 مبدان عن ،األخالقي وعيهم مطلع في ،البشر تساءل

 هل اإلجابة، في الجزم يستطيعوا أن بدون ،وتاءلوا التخلق،

 في يتجلى ما إلى باالستناد األخالقي، بالواقع العجاوات تتصف

 أن من ،سجاياها في ويظهر ،طباعها عن ويفر ،سلوكها

 عالم من فريق ويزعم كي. غادر وبعضها أمين وفي بعضها

 مشاركة الى تتوصل المتأنسة الحيوانات أن التجريي النفس

 »تفهم« وكأنها متحدثة، عادات وتكتب حياته، اإلنان

 ينقصه ال انان الكلب كأن It قالوا: حتى ومشيئته، أعماله

 هي، وعيًا بوصفها األخالقية المة ولكن الكالم.. سوى

 الباحثون اجع ولذا حصرا. انانية سمة ذلك، من بالرغم
 الحيوان هو وأنه خلوق، حيوان وحده اإلنسان أن على الجادون

 ويمج الفضيلة، ويحترم الشر، ويكره الخير، يحب الخلوق،
 وأكثرهم حكمة، رأعظمهم عقال، لناس أرجح وأن الرذيلة.

 ويزنون األخالقي، إيمانهم قيمة يتحرون الذين هم أصالة،

 ويبرأون األعلى، األخالقي المثل في ويرغبون احترامهم، مبدأ

 مريحة حرية ويرفضون ،الرذيلة ومزالق المنكر زخارف عن

 ال جامحة فردية حياة المرء وليحيا الواجب قيود من لالفالت

.الزام يقهره وال ،فضيلة تلجمه وال ،رادع يعوقه

قبة األخال الوقائع
 باسم اليها يشار قد وقائع في تتجلى األخالقية التجربة

 بالمعنى واألدب، األعراف. أو التقاليد أو العامة، اآلداب

 أنفهم الناس يجد التي القواعد من هومموعة األخالقي،

 تسود وهي معين، وعصر معين، وقت في باتباعها ملزمين

 في الدائب لتغيرها تحديدها صعوبة وترجع االجتاعية، عالقاتهم
 العرف أما واألديان. والفلفات المذاهب وتبع والمكان الزمان

 اطرادًا معين معينةعلىغحو مألة في األفراد سلوك اطراد فإنه

 طراز هو أو السلوك، هذا التزام بضرورة باإلعتقاد مصحوبًا

 اجتاعية. جاعة أو شعب لدى االستعمال يقرره الذي العمل

 وفيها ،والثر الخير بممارسة تتصل عادات األخالقية والعادات

 السلوك طرز إلى باإلضافة الفردي السلوك طراز يتجلى
.فرضًا يفرضها أو ،مجتمع يجيزها القي األخالقية

 تظهر أخالقية قواعد مصدر العامة، اآلداب أو األعراف،

 في التخلق ممارسة من الفكر يتخلصها مقوالت أو مفاهي في

 فيا المارسة، هذه بدأت وقد القيمية. العقلية المعايير ضوء

 واعتبرت باألعراف تقيد أنها على اليوم، تبدأ كا يفترض،

 هي وهذه ورذيلة، أخالقية، إطاة األسالف صنع ما مخالفة

 دون تحول وهي االجتاعي، وضغطها األخالقية، التقاليد قوة

 أي »االنتقادي»، الفكر عمل عاقت اذا األخالقي »التقدم

 ما يفضح )ا الذي الضمير أو الوجدان عمل هو وهذا الواعي.

 وواجب الكذب، ساد ما إذا الصدق واجب من فضحه يجب

 من على المديح قصر وواجب الرشوى، تعم حين النزاهة
 ومجابهة لكفاق، رفضًا لثكر، أهل هو لمن والشكر يتحقه،

٠ والترهيب الترغيب لقهر
 السلوك من الفردي أو الذاتي بالجانب تعنى ال األعراف إن

 سلوكهم في األفراد يراعي بأن تكتفي إنها بل تعنى. ما أكثر

 الصيغ ومجب اإلجتماعية، أي الخارجية، األوامر الخارجي
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 الحياة وقائع بتنوع المتنوعة األخالقية التجارب وهذه . الذائعة
 الواجبات، فحوى في تفاوتًا تنتج الشعوب لمختلف المشتركة

 وجود يمنع ال المتنوع التفاوت هذا ولكن الفضائل؛ ومضمون
 ، جدليًا ،وهو ،عام بوجه الواجب تسمى مشتركة صيغة

 الثشعور به يأمر مما يخالفه ما على االمتناع ضرورة يتضمن

 بالواجب، تقيد الفضيلة فإن هذا وعلى الوجدان أو األخالقي

 الرضى هي مثوبة أو مكافأة األول لللوك مخالفته. والرذيلة

 الوجدان، بتأنيب تبدأ عقوبة اآلخر وللسلوك األخالقي،

 على وتمضي األخالقي، الصعيد على فالتوبة والندم وباألسف

. فاإلعدام السجن الى الغرامة من القانون صعيد
 األخالقية، التجربة وقائع بوصفها والتقاليد، األعراف إن

 من الوضعي القانون ينطلق حين ،القانوخي التشريع منهل تؤلف
 قيًا يستهدف الحقوقي التثريع ولكن األخالق. معطيات

 وإنما االجتاعية، الوقائع قبل من متحققة تكون ال قد أخالقية

 المى ترجتها الوضعية القوانين تحاول منشودة أخالقية قيم هي

 انماط بفرض اإلجتاعية الحياة ثنايا في واخراجها الواقع حيز

.السلوك من معينة

 حق وان واجبات، تقابلها الحقوق أن يقال أن المألوف ومن

 ،آليًا تطابقًا يعني ال التقابل هذا ولكن ، عمرو خق يقابل زيد

 والعدل بالواجبات الحقوق بعالتة العدل مفهوم يحيط وإنما
 األمور من أمرًا أن على يدل شرعي » نعت وان الظم. ضد

 العدل من مجاالً أوسع األخالقي العدل ولكن ظالمًا. ليس

 على ينطوي أنه على ندل ظم فعالًبأنه نصف حين اننا . الشرعي

 أن عرفنا إذا صارخ ظم أوالقتل السرقة إثرة، على انحياز،

 حقوق بفعلته يحتقر وهو هواه، اتبع انما القاتل أو اللص

 بإدانة يحكم الذي القاضي يصم نعنًا ظالم كلمة ونجد اآلخرين.

 يحتفظ الذي العمل رب تناسب أنها أو مجرم، النقاذ بريء

 مع يقتمه ان — أخالقيًا — عليه يترتب الذي بالربح لنفه

عماله.

 بل العدل، وراء ولكن ،حقه حق ذي كل إعطاء العدل من
 عليه يطوي وما ،إاليثار أي اإلحسان، مفهوم يوجد فوقه،

 أن منها »مذهبية« اشكاات تطرح وهنا وتضحية. بذل من

 معاقبة العدل من كان وإذا اسا،ة، موضعه غير في اإلحسان
 عدم ألن ،به العقوبة ايقاع أيضًا الواجب من كان شخص

 المجرمين غير من اآلخرين حيال ظم اقتراف تعدل معاقبته
 م٣ أوقعت الذين المجرمين من اآلخرين حيال وظم أوال،

استشناء. وال محاباة دونما العقوبة

 فهي «.وملكتها الفضائل سيدة » العدالة إن شيشرون حسب

 كلها النعوت وهذه .حسن ،طيب ،صالح ،جيد ،فاضل فعل

 هو ما الى تسمو قد ولكنها . عام بوجه الفضيلة ميدان في تصلح
 فيكون العدالة، من أسمى الفعل يكون حين تخلقا« B أكثر

 القبيح ترك أن شاعر يرى وقد وأصلح. وأطيب وأحسن أفضل

 األخالقي الحسن أمارة ولكن إحانا الطيبة األفعال أكثر هو

 هي اإلجتاعية وعالمنها ، والشر الخير أمارة الى ترجع القبح أو

 الفضيلة إن االستهجان. أو االستحان الذم، أو الحمد

 مطلب هي بل اإلثم، عن باالمتناع تكتفي ال فضالً« األكثر ,

 فاعله عل يعود بعمل فأعظم أعظم نو على الوجدان إرضاء

٠ . . والحمد المدح من بمزيد
 إنها األخالقية. التبعة ومفهوم المسؤولية، فكرة تبرز وهنا

 يكون أن على عمله، نتائج يتحمل أن الفاعل على يوجب الزام

 أحيانًا( عاشقًا وال مجنونًا، وال طفال، )ال عاقالً الفاعل هذا

 مرغًا )ال حرًا ويكون جاهال( وال غافالً )ال واعيًا ويكون

 في تظهر هي بل خارجية، تكون قد والمؤولية مقهورًا( وا

 اإلجتاعية المسؤولية وهي تظهر، ما أول الخارجي ثوبها

 في هي بل ،داخلة تكون وقد .المدنية المؤولية أي ،والقانونية

 مسؤوالً صاحبها تجعل ومعوية، أخالقية أي داخلية، األصل

 محكمة في ،ونواياه مقاصده عن بله ،أهدافه عن بل ،أفعاله عن

 مزدوجة ( أنا ) لذاته أن المرء اعتبار قوامها ان الوجدان.

 الفاعلة، لذاته أخرى تارة ويعزوها تارة، المثلى للقيمة يعزوها

٠ ينفذ وما ، يريد وما ، يختار ما مؤولية بجمل ويلتزم
 صنع تطلب بل القبيح، بنرك تكتفي ال األخالقية المسزولية

 الحد الى التطلع على تحفز دومًا.إنها األحسن بل كال، الحسن،

 التطلع هذا الوجدان ويتخذ الممكن، األفضل والحد األقصى

 أو المدح المرءم استحقاق بميزانه يزن ومعيارًا واجبًا مطلبًا

 يعفي وهذا الجدارة. صعيد على منزلته للفاعل يحدد أي القدح،

 التي األخالقية الحركية لباب األخالقية بالمسؤولية الشعور أن

 في اإللتزام من مزيدًا الليم الحي الوجدان صاحب على توجب

 ومن الخير من مزيد لتحقيق األعلى، األخالقي المثل طلب

اإلنان. انانية .ومن المدنية

 مستقبلية بأنها األخالقية التجربة تتصف أن غرابة فال

 بدون الناس وكل اإلنان، تجعل إذ وأنها األولى، بالدرجة

 يعي أن منذ ،األخالقي السلوك مؤولية يحملون ، استثناء

 الى فاعل من نامية حركة األخالقية الحياة فتتمر ذاته، أحدهم

 الحياة تجديد من مزيد وراء سعيًا جيل، إلى جيل ومن فاعل،

 األخالق، ميدان في االبقة الثورة على ثورة وانجاز االنسانية،

 يدرك وبذا الدوام. على متجدد أعلى مثل لمقتضيات استجابة
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 ان ،اللحد حتى األول وعيه مشارف من ،فطن عاقل انسان كل

 قبمي حافز وأنه راألفاق، األنفس في الزب واقع األخالق

 لتهذيب تسعى فعتالة قوة انبشاق الوجدان صميم من ينبع
 إلى اإلنان ليضيف ،األعال وتوجيه ، األهواء وضبط ،الغرائز

.بالتقدير جديرة تكون أن عل ،صنعه من ثانية طبيعة الطبيعة

األخالق دراسة
 يجهل؟ عما يبحث أن االنان يتطيع هل أفالطون: سأل
 الشعور المى ترجع تذكر المعرفة إن قوله في الجواب أن وحب

 دراسة ولكن اآللهة. صحبة في ابقة حياة ذكريات فيه
 األسطورية، ربقة من أفلتت، وقد االفالت، تريد األخالق

 أنكل من باإلنطالق تكتفي وهي ، الميتافيزياء وحتى ،والغيبية

 وان غاية، المى يهدف سلوكا ريب بال سالك اجتاعي إنان

 النمط من أو ،ftاليقيني » النوع من معرفة األخالق دراسة

B الغلفي العقلي النوع من نقل لم إن األقل، عل ، علميًا اكابت 

 يتوخى قيم الى والمشرئب جهة، من العم معطيات الى المرتكز
 أحكام تمى أحكام من بضرب تطلعه عن معربًا تحقيقها

الوجوب.
 عل بالحفاظ يكتفي ال العجمارات، به يبذ بما اإلنان، إن

 سير حن على يهر وبأن الحيوي، ووجوده العضوي، كيانه

 سائر في العبم بهذا تنهض الغريزة أن ذلك الجسدية. وظائفه

 البشر واقع في ذاته نجاحها تنجح أن وتكاد الحيوانية، األنواع

 الغريزي السلوك على اإلقتصار عدم ال اإلنان نزوع لوال
 أو الغريزة، ندام رفض على األحيان من جدًا كثير في واصراره

 أقنية في للجريان إرضاخها بعد إال أغراضها تلبية رفض

 الطبيعة أن عليه عقليًا المتفق ومن األخالق. باثن عليه يفرضها

 العجاوات سعادة طراز من سعادة تنثد أن تتطيع ال البشرية

 هو ،آخر غرضًا يستهدف العقل إن بل . لذاتها تتتكر أن بدون

 الخبر يعتبرونه القدامى كان -ا أو صحبحة، إنانية حياة بلوغ

 بتحقيق يتحقق الخير هذا ان أرسطو حب وقد األسمى.

 كانت ولذا االطقة، أو العاقلة الطبيعة الخاصة، طبيعتمم البشر

 فلفي تأمل والحكمة ،الخير وعنوان ، الفضائل رأس الحكمة

الحبيب. العاقل األرسطي اإلله أنموذج بحسب ذاته يعقل وتعقل

 االنان تجاوز اذن هو األخالقي الوجود في األساسي األمر

 أو العاقلة طبيعته لتحقيق الشهوية وطبيعته الغاذية طبيعته

 الخير هو ما المزدوج: سؤاله الغكر يطرح وهنا اإلنانية.
 األخالقية، المعرفة مجموعها يؤلف أجوبة عنه ويجيب والشر؟

معقدة. نامية غنية معرفة وهي

 معنى الى نلمع أن ، بايجاز ذلك لتبيان ، بنا وجدير

 رجعنا فإذا . الغربية القافات في ft أخالقي 1 ونعت «األخالق 8

 وجدناه األخالق معنى عل تدل التي للكلمة اليونافي الجذر المى

 بصيغة يدل أنه أي الذائع، االستعمال أو العرف معنى إلى يثير

 Morale الكلمة هذه أمت وقد ،األخالقية العادات على الجمع

 الجذر الى رجعنا واذا األخالقبة. والعادات األعراف على تدل

 وهي Ethlque كلمة وجدنا اليوناني المجذر على المبني الالتيني
 جعل المستنيروقد األخالقي السلوك من طراز على تدل

 باسم اآلن يعرف ما على خاصة تدل الكلمة هذه االستعال
األخالق. فلسفة أو الفلفية األخالق

 الداللة هذه تطوير الى المعاصرون الباحثون سعى وقد

 المدرسية النظرة وتجاوز القيمي، الجانب على بالتركيز المزدوجة
 ترى جديدة نظرة لبلوغ ،الحخبم علم انها األخالق عن تقول التي

 جزء األقل انهاعلى ،أو Axlologle القيم عم األخالق أن

 وهذم الدقيق. بالمعنى القي فلسغة من بل العم، هذا من أساسي

 يعرف عما العامة الفلسفة اطار في قغتلف القيمية الفلفة
 العالمية الحرب إن قولي إن .الوجود فلفة أر باألنطولوجيا

 التدمر إن قولي ولكن . وجود حكم ذري يقصف انتهت الثانية
 قيمة حكم وحثي: عمل الثانية العالمية الحرب أنهى الذي الذري

أخالقي.

 لكقافات اللغوي االستعمال في يرادف ٠ أخالقي N نعت إن

 ،ا األدبي » أو I المعنوي ا داللة ،يرادف ما أول ،الغربية

 أو ٠ الفبزيائي ا أو " المادي ٠ أو ٠ الجسدي ٠ معنى ويقابل

 التي األحوال أو األفعال عل ينطبق نعت إنه . I الفيزيولوجي ٠

 معنوى ألم على ندل المعنى وجهذا للجد. ال للفكر، نعزوها

 إصبع بحق متصل أم لهعن تمييزًا اخفاق أو حزن عن ناجم

 حاله بأن مرحًا يظل مريض عن يقال ما وكثيرًا . ضرس غخر أو

 شعب عن يقال أو جيدة، »معنوياته، ولكن سيئة، الجسدية

 ،سليمة 8 األخالقية روحه * إن ،كارثة أو هزية به نزلت

 اليوم يعرف ما أصل التمييز وهذا »متين،. القيمي وشعوره

 وعم والتاريخ النفس عم وفيها اإلنانية، أو المعنوية، بالعلوم

 التجريبية العلوم أو المادة علوم بمقابل الخ، واإلقتصاد اإلجتاع

 الفلفية الدراسات تتضمن اإلنانية العلوم وهذه الفيزيائية، أو

 الدراسات على عليه تشتمل ما جملة في وتثتمل واإلجتاعية،
األخالقية،

األخالق تعريف
 عن يغنيان ال األخالقي، ونعت األخالق، اسم أن بيد
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 المنطقية، الناحية من تاما تعريفا االخالق تعريف مسعى
 ريب، بال عسر مطلب وهذا الواقعية، الناحية من وصحيحًا

 بات ولذا موصولة، صيرورة واقع األخالقية التجربة واقع ألن

 أشبه شاماًل، واحدا ثابتا أي مانعا، جامعًا تعريفًا تعريفها

بالمحال،
 وجدناها المسعى، هذا ضمن اليها نظرنا إذا األخالق، إن

 األعلى المثل عن الناس صنعها التي التصورات من متنوعة جالً

 حسبوا وكا وهناك، هنا لهم تراءت كا اإلنسانية للحياة
 منظومات أخرى، بعبارة إنها، عصر. دون عصر في صوابها
 وهي الراهنة. األخالقية المارسة جراء من تلقائيًا تنثًا أخالقية

 عصر في مقبولة تصح المشتركة األخالقية التجربة تود عندما

 ونخن أصحابها الى فتنسب ،الناس من جماعة لدى ،العصور من

 أو الصينية، األخالق أو االبتدائية، األخالق مثاًل: نقول

 التي أخالقه شعب لكل H قيل وقد العربية. أو الرومانية

 داخل لتختلف األخالق إن بل . « حياته شروط تحددها

 الريفية، األخالق االجتاعية: األوساط تبع الواحد المجتمع

 باختالف تختلف أو البرجوازية، األخالق الشعبية، األخالق

 هذه في الرجال أخالق بين الجنس باختالف أو أحيانًا، المهن

. . . النساء وأخالق ،الجماعة

 يستطيع مجوعات في تتظم األخالقية الحوادث هذه ان ثم

 شامل ،انساني , مبدأ عن ليكشف فيها انظر يمعن أن الباحث

 مر وعلى الجماعات، مختلف في األخالق مبدأ هو أنه يحسب

 األخالقي الباحث تها ينهض نظرية أساس المبدأ وهذا ، الدهور

 مذهبه أو نظريته، بأنها فتعرف العالم، وربما الفيلوف، أو

 سبيل بيلين: أحد تنهج قد األخالقية المعرفة أن والحق

 بالترويض معرفتهم األطفال يمنح حين الوثوقي االعتقاد

 في دروس الى التالميذ يصغي وحين والتلقين والتدريب
 جيعأ وهؤام األخالقية، المواعظ الشعب ويتلقف األخالق،

 أو اإلعتقادية باألخالق ندعوها أن يمكن أخالقًا يعتنقون

 والفاعل المدقق، والمفكر ، الناقد الباحث أما االتباعية

 تعريف موضوع األخالق يعتبر أحدهم فإن الداع، األخالفي

 بل النظرية، األخالق باسم معرفته ندعو ولذا وتدقيق، وتعمق

 ، بوالن( ريون يقول كها ) العملية النظريات نوع من هي
 واإلنجام بالوحدة النيلوف أو المفكر نظرية تتميز وحيث

 باسم تعرف ي المتصلة العامة الفلسفية األسس مع وتتجاوب

 من صغير أو كبير عدد تعاقب عن يقال ما ،األخالقي المذهب

 تطويره من بالرغم معين، أخالني مذهب اعتناق على المفكرين

الرواقية مثل أخالقية، غلفية مدرسة صغير، أو كبير حد الى

واالبيقورية.
 بالخير العم أو الخير، أنهاعلم على تارة األخالق عرفوا

 الكلمات من الشر، ثم، ومن الخير، كلمة هل ولكن والشر.
 فريق، نظر في اللذة هو تارة الخير يبدو أال الداللة؟ الوحيدة

 ان ؟ آخرين نظر في الخ الكال أو المنفعة أو السعادة ويبدو

 تنوع لشدة اإلبهام المى أقرب اذن هو بالخير األخالق تعريف

 التعريف هذا يكون وقد . الشر ،ثم ومن ،الخير داللة احتاالت
 ، بالخير العلم هي االخالق أن يؤكد دام ما منطقي بدور أشبه

أخالقي. بماهو العم أي
 أو ا( تجريبيًا 8 تعريفًا األخالق تعريف باحثون شاء وقد

 هذا أن وحبوا ،األخالقية العادات عم إنها : فقالوا B وضعيًا »

 على اقتصاره من بالرغم أخالقيًا يكون أن يمكن الوضعي العم

 بعضهم حاول ولذا .يكون أن يجب ما دون ،هو ما دراسة

 فنًا أو أخالقية، صناعة به يلحق أن برول( - ليفي )مثل

 آخرون وأراد عقليًا، تطبيقًا األخالقية القوانن يطبق أخالقيًا

 عم B عن Ethograph e األخالقية العادات وصف » تمييز

 األخالقية الجمعية العادات لتفسير سعيًا Ethologie fl السجايا

 األخالق تعريف باحثون وحاول ونفيًا. تاريخيًا تفيرًا

 األخالق ولكن األخالقية، بالعادات معياري عم إنها بقولهم:

 أي اللوك، من الداخلي بالجانب أوضحنا، ما تعنى،

 بالظواهر عنايتها من بأكثر القيمي وبالتطلع ،والنوايا بالمقاصد

 األخالقية المعرفة منطلق أن أي واإلجتاعية، الفردية اللوكية

٠ الوجدان بوتقة من يتألق ما هو

 دالات في األخالق تعريفات B الالند » معجم أجل وقد

 في المقبولة السلوك قواعد جلة األخالق أن هي األولى أربع:

 أخالق يقال: المعنى وبهذا الناس. من جماعة لدى أو عصر

 األخالق أن هي والثانية منحلة أخالق سيئة، أخالق قاسية،

 رالثاكة شنرطيًا ال صالحًا صالحة تعتبر القي اللوك قواعد جلة

 هي وهذم الشر، أو الخير عن عقلية نظرية األخالق أن هي

 جلة األخالق أن هي أخيرًا الرابعة والدالة الفلفية. األخالق

 صبغة ذات حياة أهداف من اإلجتاعية العالقات في يتحقق ما

أعظم. نية إنا

 ينبغي التي السلوك قواعد منظومة األخالق أبط: وبقول

 وان المرموقة. أو الحقيقية، طبيعته وفق ليحيا اتباعها المرء على

 إنها بل ، وحب نصائح أو أوامر جملة ليست الفلسفية األخالق

 نظري تصور عل أوآل يشتمل منطقي بناء أي منهجية، منظومة

 على بموجبه يحكم أساسي مبدأ على وثانيًا والعالم، اإلنسان عن

 فيلسوف وكل الحياة، ظروف شقى في كه سلو طرز مختلف
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 إنما والعالم االنسان عن نظرية فكرة تكوين عن يمتنع أخالقي

 ،الغكرة هذه مثل شعورية، ال وبصورة الواقع، في يعتنق
 ينتمي التي الحضارة في السائدة الفكرة عين تكون ما وكثيرًا

اليها.
 اعم أنها يعني وهذا السلوك، قواعد منظومة األخالق

 ال األخالق هدف ألن عملي إنه . (فولكيه ) * ومعياري عملي

 وتحقيق العمل توجيه يتناول بل واالفهام المعرفة على يقتصر
 في ويحدد بلوغه، المراد الهدف يحدد ألنه معياري وهو نتيجة.

 تقوم األخالق بأن القول أما اليه. المؤدية الوسائل ذاته الوقت

 الفالسفة بتأييد يحظى قول فهو طبيعته وفق المرء يحيا أن على

 حرل التفاهم عن ينقطعون الفالسفة ولكن )لوسين(، كافة

 القي الوثيقة العالقة ندرك هنا ومن االنانية. الطبيعة تحديد
 عن البحث إلى الرامية بالميتافيزياء، بالفلفة، األخالق تربط

 اتفاق من ضربا نتشف أن الجائز من أن بد I األشياء طبيعة

 اإلنانية الطبيعة األخالق تحقيق ضرورة على الفالسفة كلمة

 لوسين: يقول أخالقيته. أي اإلنسان، إنانية أي الحقيقية،

B التحديدات تضم صغير أو كبير حد الى منهجية جملة األخالق 

 بوصفها )األنا(، على ينبغي التي والغايات والقواعد المثالية

 تنجزها أن ،للمتقبل ،شامال يكن لم إن ، مطلقًا ينبوعًا

, ه القيمة من مزيدًا تبلغ حقى الوجود في بعملها

األخالقية المشكلة
 العلم هذا في بل ،األخالق عم وراء أخالقبة مثكلة إذن نمة

 والقواعد المثالية التحديدات تتناول فلفية مشكلة وهي ذاته،

 عقول صنع من ليست المشكلة وعذه اإلنانية. والغايات
 هذا وراء الجري أو حلها على للتدرب المتاعب ابتكار تتكلف

 من تمر القي األخالقية التجربة تطرحه معطى هي وإنما الحل.

 ، بالغكر التخلق وعي الى االتباعي أو التقليدي التخلق مرحلة

 المعرفة نشاط يخضع ومثال . االرادي للمطلب وإرضاخه
 الهوية مبدأ طراز من عقلية لمبادىء الذهن صعيد على اإلنانية

 يحددها لقواعد يخضع العملي النشاط فإن السيية، ومبدأ

 أمارة ويضفي ضده، ويتقبح أمرًا، يتحن اذ الوجدان

 الوجدان ويلقى يباينه، ما على والشر يتحن، ما على الخير
 الى وينفذ يكتنفه الذي االجتاعي الوجدان من المبدع الفردي

 المشترك الوجدان مكنة وفي .ودعم تربية معطيات صميمه
 في الغردي الوجدان لدمج قوية جد بوسائل دومًا التصرف

 الذائعة الثقافة لقيم وإرضاخه ، حضارته بألوان وصبغه ،عالمه

 ينال أن على حريصًا االتباعي الوجدان فيبدو المميزة وأعرافها

 وفضيلة، شرفا يرونه بما بالتقيد االقران وتقدير المعة طيب
 في المبدعون وهمندرةاألفذاذ األقلون، إال ذلك من يغلت وال

٠واإلجرام الشذوذ في األفذاذ ندرة من وطباقهم األخالق،

 للمعرفة الفلسفية المشكلة األخالقية، المشكلة إن

 ما تتناول التي األسئلة من تحصى ال طائفة تطرح األخالقية،

 مفاهيم أصل ما : ذلك مثال .وقي ومبادى مفاهيم من ب يتصل

 أم التجربة وليدة هي هل ؟... والكرامة والشرف والعدالة الخير

 عالم في هلندركها ديكارت؟ نظر في كالكمال - فطرية أنها

 ما ؟ والموضوعية الذاتية طبيعتها ما ؟ محايث واقع في أم متعال

 ما ؟ بعض عن بعضها لتمييز معيار يوجد هل ؟ وقيمتها شأوها

 أم وحيد معيار هو وهل واإلحان؟ والعدل الخير معيار

 المبادى هل ؟ اسشنائي ذاقي أم كلي موضوعي ؟ متعدد

 كانت وإذا باالتباع؟ بالتلقين، بالتربية، يكتب مما األخالقية

 وبعد العمر، من فترة مضي بعد اال تظهر ال فم فطرية

 عن قبلها يعجزالمرم طوال سنوات عبر الحياة بتجربة االضطالع

؟ الوجدان صوت ووعي ،التخلق فهم
 والقيمة األولى، بالدرجة قيمية مشكلة األخالقية المثكلة إن

 بل الحرية، تمنع ال جاذبية ولكنها الزام، جاذبية بطعها
 عادات من تنبع هل الزاما؟ األخالقية القيمة كانت فم . توجبها

 قيمتها تتبع ذاك وإذ معطى؟ وسط من المتقاة واثعور الفكر
 معطياتها قيود وتكسر منطلقها تجاوز أنها أم ٤منه تع ما قيمة

 مزيدًا دومًا تبلغ حتى واألفاق، األنفس وفي والمكان الزمان في

 المطلب ربط يعني أال اإلنان؟ إنانية على االنفتاح من

 أال المطدب؟ ذلك نسبية الحضارية بالمعطيات األخالقي

 إليها تهدف عليا أخالقية قيمة نميز أن ،يجب أال ،نتطيع

 وهي أال والتقني، العلمي التقدم هي والحضارات الحضارات،

 الحياة يستهدف التقدم ذاك تجعل التي الشاملة المدنية قيمة

 يكون ال حقى والدمار، اإلبادة وال الموت ال واالزدهار،
 عن لنبوه وهمجية وحشية وعمليًا علميًا الحضاري التقدم

. ( باستيد جورج ) ؟ األخالق

 في دانمًا هي القي، -ائر شأن شأنها األخالقية، القيمة إن

 منه ونحقق اليه ونسعى غبه ،وبعيد تريب مطلب وهي األفق،
 وهو اللو(، )رويه، أبدًا، بأسرم نبلغه ال ولكتنا غحقق، ما

 ترجيح على يحثنا األخالفي المطلب إن .الدوام على متجدد

 حقى التضحية ذلك كلفنا ولو ، أخالقيًا نتحسن ما جانب

 إن األثرة؟ من بريائً الزامًا الحض هذا أترى ولكن بوجودنا.

 عندما سيا وال لما وإستجاب ميوله عفوية عانى الذي االبتدائي
 فهم قد منهوانتقامهم، أقرانه ثأر حوافز الشرسة أثرته تتثير
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 باإلقالع ،ومنفعته لخيره ،ينمحه الذي السليم الحس نداء أخيرًا

 فعرف آخر، طراز من خير ابتغاء مؤلمة نتائج تنتج لذات عن
 أوسع بمنافع عليه يعود كبت آلالم رضوخه ان المطاف نهاية في

 النفعية هذه بمثل األخالقي التنظي مطلب نفسر أترانا . وأكبر

 األمومة، في كان ولو كان، حيث اإليثار ننكر أم المضمرة،

. (الروشفوكولد ) ؟ األثرة إلى به لنعود

 األخالقي الباحث تطالع كثي، وأضرابها األسئلة، هذه

 التأملي النظر صعيد على األخالقية المشكلة تجد أن وتود

 األخالقي، البحث جوانب شتى في بأجوبة لتحظى المنهجي

األخالقية. والدراسات

األخالق أقسام

 أحدهما مجالين: الى األخالق دراسة تقسيم اليوم الذانع من

 أو الخاصة األخالق مجال واآلخر العامة، األخالق مجال يتناول

 تصدر الذي واألساسي العام المبدأ بتبيان يعنى األول الجزئية.

 يتوخى واالخر الخاصة او الجزئية الواجبات أو االلزامات عنه

 الفردي، اللوك ميادين من ميدان في المعينة الواجبات تحديد
 بينا االنساني....، السياسي، االقتصادي، األسري، السلوك

عام. بوجه الواجب تحديد العامة األخالق تتهدف

 وهي النظرية، األخالق تسمى قد العامة األخالق هذه إن

 مختلف صدر أسباب إيضاح تحاول منهجية تفسيرية دراسة

 فيه تصدر متق مذهب او منظومة في نضدها ومرد الواجبات
 أساس هو يكون عام مبدأ عن الجزئية أو الخاصة الواجبات

كله. األخالقي الصرح
 األخالق تسمى قد فإنها الخاصة، بل الجزئية، األخالق أما

 مها التي الوساتل تحديد تستهدف وهي التطبيقية، او العملية
 فتوضح العامة، األخالق تحددها التي المنشودة الغاية تتحقق

 مبدأ هو عام مبدأ تطبيقات وهي ،الجزئية أو المعينة الواجبات

 ن انسان كل النان"على لمترتب ألاسي "لواجب
 أو الصدق مسألة مثل معينة سائل بمالح الخاصه ألخالق

 االخالق تارل رعند . حيااللدرلة. الوالسن وراجان

 وهي الفردية، األخالق تمى األفراد مجال في تطبيقات الخاصة

 اثكاملة األخالق أو العامة باألخالق يبدأ الذي الدرب نهاية

الكلية.

الدينية األخالق

 والمشكلة األخالقي، والواقع األخالقية، التجربة أن رأينا
 األخالقية، والمارسة األخالق، وجود عن كلها تنم األخالقية

 مصدر الى انظرة يتبع كله ذلك وان االخالقي، والفهم
 سالف في الصبغة أسطوري المصدر هذا كان وقد األخالق،

 الديني الشعور وظهر اإلنانية الثقافة تطورت ثم ، العصور
 الديانات، كلمة واتفقت األخالقي، باإلهتام مصحوبًا

 الله ارادة مبدأ على األخالق بناء على ثالث، منها والسماوية

 خضوعًا ثابت نحو على والخضوع الرب تعاليم إطاعة وواجب

ومشيئته. ألوامره كليًا كامالً

 شعبه يخاطب الذي الرب تعالي من تمتح اليهودية األخالق

 عهدي وحفظتم لصوتي سمعتم إن اآلن ا١ قائال: (، المختار ا,

 الرب هذا تكلم وقد (.5/19 )خروج . » خاصة لي تكونون
 األرض على أيامك تطول لكي وأمك أباك أكرم )١ فقال: أيضًا

 تشهد ال تصرق. ال تزن. ا التقتل. إلهك. الرب يعطيك التي
 امرأة تشته ال , قربك بيت تشته ال , زور شهادة قربك على

 ما شيائً وا حماره، وا ثوره، وال ،أمته وال ،عبده وا ،قريبك

 ،بالعين العين I) أن وقرر (.18-12/20 خروج ) . (I لقريبك

 الثجر، »يثمر ذاك واذ فازوا، أطاعوه فإذا بالسن، والسن

 ويكون ٠.. والري بالشبع ويتمتعون فيأكلون «العنب وينضج

. شعبه هم ويكونون ،إلههم هو
 ،الدنيا بالحياة عنايتها اآلخرة بالحياة األولى اليهودية تعن لم

 جاءت التي المسيحية نقيض على ،اآلجلة على العاجلة تقدم وهي

 والتهيؤ ،الدنيا عن العزوف الى تدعو ،السماوي بالملكوت بثارة
 »طوبى األبدية: للحياة الالم، وبمحبة الوديعة، باألخالق

 للحزانى طوبى الموات. ملكوت لهم ألن بالروح للماكين

 طوبى األرض. يرثون ألنهم للودعاء طوبى يتعزون. ألنهم

 ألنهم للرحاء طوبى يشبعون ألنهم البر إلى والعطاشى للجياع

 طوبى الله يعاينون ألنهم القلب ألتقياء طوبى يرحون

 عين قيل أنه سمعتم .. يدعون اللم أبناء ألنهم السالم لصانعي

 من بل . . الشر تقاوموا ال لكم فأقول أنا وأما ،بن وسن ،بعين

 أنه وسمعتم .أيضًا. اآلخر له فحول األين خدك على لطمك

 أحها لكم فأقول أنا واما عدوك. وتبغض قريبك تحب قيل

 )مقى مبغضيكم» الى احنوا العنيكم، باركوا اعداءك،

(. بعد وما3/4

 عبارة بجسب ) « السعادتين تحصيل D يتوخى فإنه االسالم أما

 تعيش كأنك لدنياك اعمل )1 شعاره: االصفهاني(. الراغب

 االنسان، الله خلق . « غدًا تموت كأنك آلخرتك واعمل أبدًا،

 هدى«. م خلقه شيء كل »أعطى . شيء كل هدى كا وهداه

 تعدوا وان > . اإللهية النعم هي تحصى ال سعادات لإلنان وجعل

 األولى ،معا وأخروية دنيوية النعم وهذه ، 4 تحصوها ال اللم نعمة
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أخالق

 ،يجب وكما ،يجب ما على تنوولت متى وسعادة نعمة تكون انما
 في الدنيوية النعم ولكن خلق، آلجله الذي الوجه على ي ويجرى

 الدائمة الحقيقية والعادة الدائمة النعم الحى وسيلة نفه الوقت
a أما «.بشر قلب على خطر وا سمعت اذن وال رأت عين ال بما 

 بالعدل يأمر اللم إن ف اكاس بين االجتاعية العالقات بصدد

 والمنكر ، الفحثاء عن وينهى القربى، ذي وإيتاء واإلحان،
 عاقبتم *ؤوان ٠ ( ٩ ٠ النحل ) 4تذكرون لعلكم يعظكم ،والبغي

 الصابرين« خير فهو وكنصبرم عوقبتم، ما بمثل فعاقبوا

 )يونس 6 وزيادة الحنى أحنوا وللذين ه (.١٢٦ )النحل

٢٦،)
العربية األخالق

 باألخالق االهتام يحتل خاصة، العربية، اثقافة مجال وفي

بعثت إنما » : ( ) العربي الرسول قال وقد ،رئيسية منزلة
 علم األخالق في البحث ويمى األخالق«. مكارم ألتمم

 ،العملية الحكمة أنواع من وهو ،اللوك علم أو t األخالق

 قصد وربما ،الخلقية الحكمة أو ،األخالق تمهذيب كذلك ويسمى

 فيه يبحث إذ النف أخالق وموضوعه التصوف عم أحيانًا به

 الدنيا حب قولهم: في الدنيا حب ومثالً الذاتية، عوارضها عن

 العادة اللغة في فإنه عام، بوجه الخلق، أما خطيئة. كل رأس

 ملكة العلماء عرف رفي أخالق( )ج والمرو،ة والدين والطبيعة

 وروية فكر تقدم غير من بهولة األفعال النفس عن بها تصدر

 يكون ال الحليم كغضب النفس صفات من الراسخ فغير ،وتكلف
 بعسر النفسية لألفعال مبدأ يكون الذي الراسخ وكذا خلقًا

 ياعطانه قصد إذا وكالكري الكرم، حاول إذا كالبخيل وتأمل

الشهرة.

 رذيلة وإلى ،كال هو لما مبدأ هي فضيلة الى ينقسم الخلق إن

 به وصف وقد العظيم، الخلق وأما نقصان. هو لما مبدأ وهي

 اإلعراض هو السالكين عند صح فإنه ، ( يللة ) الرسول القرآن

 أشار ما هو وقيل بالكلة. تعالى الله على واإلقبال الكونية، عن

 ن عم ب واعف نم قطعاو من صل أ١ ٠ بقوله ( ٠ ١ النبي إليه

 اللوك هو أنه واألصح ه. اليك أماء من إلى واحسن ظلمك،

)التهانوي( جميعًا. والخلق عنه الله يرضى ما إلى

 عبارة « واألدب باألدب األخالق على العربية في يدل وقد

 أنه أو )الجرجافي( الخطأ» أنواع جميع من به يحترز معرفة عن

B يتخرج محمودة رياضة كل ?If ا الفضائل من فضيلة في اإلنسان 
 fl . يشينه ثما به قامت من تعصم ملكة n هو أو I ( البقاء أبو )

 العادات» واصالح األخالق، تهذيب S هو عندئذ والتأديب

 األخالق تهذيب 0 المعروف كتابه عنوان مكويه جعل وقد

 في الشهير كتابه عنوان المارودي واتخذ «االعراق وتطهير
 العم أدب عن ببحث لمما وقدم ا( والدين الدنيا أدب B األخالق

 الخلق كلف سيحانه الته أن إلى وذهب والمتعلمين والعلماء

 الدنيا نفعي وجمع نفعهم.. قصد دينه... لهم وشرع متعبداته
 الغزالي تآليف رمن تفضالً وأكثر نعفًا أعظم كان واآلخرة

 ،يبحث وهو ا( الدين علوم إحياء و« «العمل ميزان n :األخالقية

 كيمياء ]) كتب كا ،والمنجيات المهلكات في ،يبحث ما جملة في
 المدينة أهل آراء « وضع قد قبل من الفارابي وكان (( السعادة

 ووضع السعادة« على التبيه و» السعادة« تحصيل و» الفاضلة«
 الصفهاني الراغب وكتب ،األخالق» »رسالة حزم ابن

 وتفصيل العادتين تحصيل و« fl الشريعة مكارم إلى الذريعة „
 وعني «األخالق مكارم » كتاب الطبرسي ووضع ، t النثأتين

 ألفراد لدى األخالقي بالجانب فيمقدمته خلدون ابن

 عن فضالً .. , و ،والشعوب األمم حياة ظروف وفي والجياعات

 والخطب واألدعية والمواعظ والشمائل الدالئل في الباحثة الكتب

...ا اآلداب ا ضروب وسائر والحكم والنصائح
 كل أن ووجدوا ،بالطبع األخالق األقدمون العرب ربط

 وتصور حين الى أخالقا تخلق وإن لشيمته يومًا راجع امرىء

 حسن أنها على والشر الخير ،العقليين المتكلمين ذروة في ،المعتزلة

 قبيحة أو حسنة تجعلها ذاتية صفات لألفعال أن وأعكوا ،وقبح

 مبادئهم أهم من العدل وجعلوا العقل، يدركها الصفات وهذه

 عن والنهي بالمعروف األمر مبدأ هو آخر مبدأ وأقروا المذهبية،

 يتولد وعما أعماله عن ومسؤوليته اإلنسان حرية واثبتوا المنكر،

 الياسية — األخالقية نظراتها في الكالمية الفرق وتوزعت . . منها

 الفكرية R التويغات وه االعتبارات من موصول سلم على
 في بحثوا بل ،النظرية األخالق مجال عل يقتصروا وم ،والتأويلية

a وعلماء الفقهاء خاص بوجه فعل كا «التطبيقية األخالق 

 من الممتدة فتاراهم في وحتى التفصلة دراساتهم في الشريعة
 واإلرث والطالق الزواج حياة إلى وأركانها العبادات ميدان

 والسياسية اإلجتاعية المعامالت ن شؤم سائر٠ االقتصاد٠

. . .والدولية والعكرية

 في أخالقي باحث أول أن المستثرقين بعض حب وقد

 الصفا اخوان خاص بوجه ويليه المقفع ابن هو العربية البالد
 الرأي هذا رلكن الطوسي. الدين ونصر والغزالي ومكويه

 من األخالقي الفكري للنثاط الوسيع بالمجال يم ال ألنه خاطل

 والمتكلمين الفقهاء مناظرات إلى والمفكرين األدباء خطرات
 الفالفة عن فضالً الرهيف.. الصوفي النظر ودقائق

 ذاته الوقت في هو نشاط من إليه ماعنا ضوء وفي ، ا( الرسميين »
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 اإلنساني التاريخ في األخالقية التجربة وجوه بسائر الصلة وثيق

العام

األخالقية المذاهب

 أساسي جزء االنسانية األخالقية التجربة أن تقدم مما يتضح

 فالصبغة األسطورية بالصبغة أوالً المصبوغة الثقافية التجربة من

 الثقافة هذه من الفلسفي الجانب على اآلن اقتصرنا فإذا الدينية
 الجزء هو النظرية، األخالق أي األخالق، في البحث وجدنا

 ترجع الفلسفات بعض إن بل الفلسفة، أجزاء من أهمية األكثر

 الفكر نفع سوى نفع من ترى وال «لحكمة ا » إلى فلفي فكر كل
 [( المبادى، » أو n القيم » أو n المفاهيم 1) أو (( األفكار » وهذه . العملي

 ومدارس، أخالقية،ومذاهب، فينظريات ،تتبلور » الفلفية

 أي ،الزمان بحسب تصنيفها بصعوبة ،بدء ذي ء بادى ،تطالعنا

 أو والقومي، الجغرافي الموقع أي المكان، أو التأريخي، التعاقب

 ،ومحاذير ميزات التصانيف هذه من نوع ولكل .المنطقي البناء
 التصنيف من اإلنطالق مسعى نعتمد أن األنسب من ولعل

 جلة كل ضمن التاريخي التسلل مراعاة ومحاولة ،المنطقي
B بأحد أو أساسي، بمبدأ نربطها إذ المذاهب من « منطقية 

. المذهب أو النظرية إليه ترتكز الذي األساسية المبادىء

 على نشأت وقد األخالقية المذاهب نرى االعتبار وبهذا

 أخالق ظهرت ثم -قراط؛ قبل اليونان في وتشتت استحياء

 والحكمة ،وأرسطو وأفالطون سقراط مذاهب تضم القي الحكمة

 أن ينبغي ما الستجالء الواقع معطيات في الفكر إعمال صدى هي

 اتفقوا ولكنهم ،شتى انحاء على الحكمة اليونان تصور وقد .يكون
 يود رفيعة طيبة فضائل مصدر ألنها ونفعها بأهميتها االيمان على

. بنوالها ويسعد تها يتحلى أن بزعمهم، ،إنسان كل

 جهاًل، ال عاًل، الحكمة تكون أن السقراطية المدرسة أرادت

 لتحقيق بالتبصر النفس ومقاومة )سقراط( رذيلة ال وفضيلة

 يحاكي حتى بل ، إنسانًا اإلنسان يكون حتى لذاطًات٠٠ طبيعتها

 إلهًا — بالتعقل — ذاته هو يصبح أو )أفالطون( الله اإلنان

 ربطا فقد وأبيقور أرستيب أما )أرسطو(. القول جاز إن صغيرًا

 الفاضلة واللذة األول، لدى الحسية باللذة الفلسفة( )ت الحكمة

 تلميذه خاص بوجه روما في ركابه في سار وقد اآلخر، لدى

 على الحريص واآلسي دقائقه في الباحث الحب شاعر لوكريتيوس
 األبيقوري والمذهب الرواقي المذهب نشأ وقد طاعونه من البرء

 الزمان في امتدت الرواقية المدرسة ولكن ، تقريبًا واحد وقت في

 من غيرها وفي الرومانية البيئة في عظيًا نجاحًا ولقيت والمكان

 األبيقورية نادت وبينا والحديثة والوسيطة القديمة البائت

 هدفت ،أبيقور حديقة في الفردي والخالص والفرار بالهرب

 والعمل راالشتداد الجهد بطريق ولكن ذاتها الغاية الى الرواقية
 ما يريد أن عليه وجب المرء يريد ما يكن م إذا ،حتى والصبر

. . . يكون
 إلى «الحكيم » بالنظر الرومانية — اليونانية األخالق تميزت

 بنضج النظر هذا من العقلي الجانب نضج وقد ،األخالقية األمور

 الحديثة الفلسفة ظهور م القدية الفلسفة وانبعاث األوروبي الفكر

 نسميه أن نستطع ما وبدأ العقلية، المدرسة رأس ،ديكارت مع

 األخالقية األمور في اليقين أن ديكارت أبان حين العقل أخالق

 في بنظريته فاشتهر الرياضي، كاليقين وجليًا بديهيًا ليس

 ميدان في فكرية 1 برجعية » واتهم خاصة الموقوتة األخالق

 وظل .النظري الصعيد على «ثوريته I) مع تتسق ال األخالق
 متأثرًا األخالقي، المستوى على fl فاترًا H فيلوفًا ديكارت

 . fl والبساطة المحبة سوى أطلب ال إنني H ئ قوله مرددًا بالرواقية،

 األخالق بناء مسعى بجرأة نهض سبينوزا األول تلميذه ولكن

 الرياضي االستنتاج يقين بمثل أي ، رياضيًا اعتبره نمط على

 ، الوجود وحدة مذهب ديكارت بثنائية واستبدل ،الميتافيزيائي
 تعرضه سبب مرًا انتقادًا fl المقدس الكتاب B أخالق وانتقد

 عليه، يقضي أن كاد حنق مغتال خنجر من نجالء غير لطعنة

 أخالق كل مبدأ واعتبره القوة، من الحق مبدأ استنتج ولكنه

 نادى وقد اليبنتز فإنه الثاني الشهير الديكارتي التلميذ أما
 الوجود وحدات أنها على الروحية الجواهر أو بالمونادات

 بين التوفيق فولتير تهكم أثارت ببراعة واستطاع الحقيقي،

 : بقوله لمتفائلين وضعشعار ،كافة،فكانمتفائالً األضداد

 ،والعقل الغريزة بين وألف ، fl كان مما أبدع اإلمكان في ليس »

 والفضيلة، السعادة جامعًا الكمال، فكرة على األخالق وبنى

.والمحبة والفكر

 كانط، جاء حتى األلماني التفكير على اليبنتز فلسفة سيطرت

 األخالق دنيا ومالىه الناس وشاغل ،االنتقادي المذهب صاحب

 قدر على خالفه، من ومرجع اتبعه، من منطلق أصبحت بآراء

 القائل وهو كانط لدى أوجها العقل أخالق بلغت وقد . سواء

 يصدر المحض العملي العقل وأن والعملي، النظري العقل بوحدة

 قطعية بأنها وتتميز األخالقي، الوجدان قوام هي مطلقة أوامر

 الذي الجندي فعل بالواجب القيام وتوجب ، المحاباة ترفض
. . . اوا يؤمر به ما ينفذ

 ،البشرية بالطبيعة األخالق ربط دومًا المفكرون أراد لقد

 والمنفعة العاطفة بين تنوس الطبيعة هذه أن يرون فالسفة وقام

 فولتير( فوفوتارك، فونتنيل، هيوم، الموسوعيون، )هوبز،
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أخالق

 إلهية غريزة الوجدان واعتبر العاطفة جانب على روسو واكد
 يظل وأن انسان، كل انسان كل يساوي أن وأراد معصومة،

 الذي اإلجتاع ماوىء يتحاشوا وأن ،ولدوا كبا أحرارًا الناس

 العاطفة سميث آدم واعتبر بفطرته. الطيب اإلنان أفد

 اآلخرين مشاركة وهو األخالق، منطلق والتعاطف تعاطفا،

 أن يرى المتشائمين، سيد ، شوبنهور ولكن ، والضراء السراء

 العقل، يسبق أعمى، مطلق الكونية اإلرادة وأن شر، الوجود

 ما أكثر البشر أذكياء يصيب العظيم واأللم ألمأ، الحياة ويجعل

 في ما وآخر ،بالموسيقى سيا وال ،بالفن اال الخالص وما .يصيب
 العاطفة هي والرحة الرحمة، بمبدأ تستغيث أن األخالق

 العاطفية، األخالقية المذاهب هذه جانب والى .األولى األخالقية

 رينان فعل جمالية عاطفة على األخالق لبناء باحثون سعى

. االنكليزي النقادة وروسكين الفرنسي
 الفالسفة لدى األخالقية الطبيعة من أول وجه العاطفة

 النفعي (I االنكليزي » الوجه هو اآلخر وجهها ولكن المحدثين،
 الكمية النفعية مذهب في جاءت كما المنفعة أخالق في يبدو الذي

 )بنتام( الناس، من عدد ألكبر السعادة من قدر أكبر وحدها،

 مل( ستيورات )جون معًا والكيفية الكمية النفعية مذهب وفي

 واآلخر األخالق»، حساب )) بناء في علمية تظرة يعتمد األول

 الكم، مع النوع يرعى عاطفي برداء مغتفة علمية نظرة ينظر
. ٠ مرح خنزير من خير البائس سقراط >ا أن ويرى

 سيا وال غيره، وأقرها لألخالق، أساسأ العاطفة كانط رفض

 حفلت األلمانية الثقافة ولكن الفرنية؛ , االنكلزية الثقافة في

 من علىنحو األخالق بناء ومحاوالتهم وهيغل وشلنغ فخته بآراء

 الذاتية المثالية إلى األول أوصل وقد ()ديالكتيك الثالثي الجدل

 ودمج المطلقة، المثالية إلى والثالث الموضوعية المثالية إلى والثاني
 في األخالقية نظريته المذاهب هذه من مذهب صاحب كل

 الحركة هذه وبإزاء العام. المثالي مذهبه معمارية» »
,I بل ميتافيزيائية تكون أأل تريد أولى فلسفة قامت (( الميتافيزيائية 

(I 1 علمية) ، عن وانجلز ماركس وأعلن B على تقوم علمية فلسفة 

 هي صارمة جدلية حتمية تبع المتطورة التاريخية المادية مبدأ

 شاملة بارتكاسة كيركغارد قام كما والغائية، الصيرورة حتمية

 يعارض الوجودية رائد فكان ft الفلفية المذهبية n ضد

...طريف داخلي بجدل الخارجية والصيرورة ،بالذاتية الموضوعية

 من وفير عدد منطلق المادية، والصيرورة المثالية، الصيرورة
 أيضًا صيرورة ذاتها الحياة ولكن والمدارس، والتيارات المذاهب

 أن ورأى داروين معلمه أثر في تطورية نظرة سبنسر إليها نظر

 إلى األمر آخر في اآليل الكوني التطور سللة في حلقة األخالق

 بذل الحياة أن فويه ونسيبه غويو ووجد .األثرة على إليثار ا غلبة

 حياة أخالق إلى ودعا وعطاء، تضحية وأنها األولى، بالدرجة

 المعضلة الفيلسوف ثم من وجاء ٠ الجزاء ومن اإللزام من خلو
 الئحة كاسرا أخالقًا، بالالخالق قائالً األخالق ورفض نتثه

... ft سوبرمان » األعلى السيد بأخالق مبشرًا ،التقلدية القي

 بألوان آخرون طاله علمي بكساء الجدلية المادية تلفعت

 الحقل هذا في وبنوا ،ووضعية علمية ألوان أيضًا هي طريفة

 األخالق بناء يعلن رنوفيه أن منها ،العلم بأخالق تعرف مذاهب

 هي مزدوجة موضوعة أساس وعلى ،الرياضيات تبنى مثال علميًا

 ذو استنتاجي علم األخالق عدم إن وقال .وحر عاقل اإلنان أن

 أو ،الالم أخالق وهي ،المحضة األخالق إحداها شعبتين

 أخالق وهي التطبيقية األخالق واألخرى النظري، التصور

 عم لديه األخالق فإن كونت اوغت أما الواقع أو الحرب

 األخالقية الحوادث قوانن عن البحث إلى يهدف ما أول يهدف

 عم يهدف أن وإما اإلجتاع، عم من شطرًا عندئذ ويكون

 سبيل أفضل وتبيان سلوكه في اإلنسان غاية تحديد إلى األخالق

 الفن هو وهذا الحوادث مجرى تغيير على قدرته الستعمال
 الطريق هذا في سار وقد السلوك توجيه صناعة أو األخالقي

 ،الفرنسية اإلجتاعية المدرسة علباء وسائر برول وليفي دوركهايم
 الحوادث علم ,١ أسماه ما بايه البير كبارهم آخر ودرس

 أن لبث وما ، العم» أخالق n يسميه ما درس كها األخالقية«

 من وجانكلفتش ولوسين والفيل كورفيتش أمثال انتقده

المعاصرين.
 ما الفلفي الفكر رحاب على العلم فرضه الذي التضييق إن

 أخالق خاصة، ،عنها نجمت مذهبية فعل ردود أثار أن عتم

 التجربة مذهب روه تزغم وقد ؛القيمية واألخالق التجربة

 األعلى المثل ذرى غير في األخالق عن تبحث التي األخالقية

 تجربة سوى األخالقية التجربة وما الكلية. المغرية الفاتنة

 يعود برغون ولكن , بالفعل وبالمعاش ،وبالمحدود ،بالمثخص
 األخالق منبعي ازدواج منها لتخلص المعاشة التجربة الى

 إلى التاريخ، في األخالقي التطور إلى باإلستناد داعيًا والدين

 بالمعنى حركية أخالقًا لتغدو السكونية األخالق انفتاح من مزيد

الصحيح.

 الفكرة تضاءلت عندما األخالقبة المذاهب فكرة تضاءلت

 الهيغلية بالمعمارية االعجاب انحسار بعد عامة الفلسفة في المذهبية

 النزعات انتشار اثر وفي البرغونية والصوفية كية والمار
 النفسية والتحليلية ، ( ديوي ،جيمس الذرائعية،)وليم األخالقية

 ،مارسيل ،كيركغارد ) والوجودية آدلر( ،يونغ ،فرويد )
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حسي - إدراك

 القيمية الفلسفة ازدهار أثر وفي ، بوفوار( دي كامو، ،سارتر

 أسماء تبرز وهنا خاص، بوجه القيمية األخالق وفلسفة

 في طليعتها وفي األصقاع، مختلف في الباحثين من المعاصرين

 باستيد وجورج وجانكلفتش ولوسين، الفيل، مثالً فرنسا

بوالن... وريمون رويه وريون كوسدورف وجورج

خاتمة

 نظر في علم األخالق : جوابان الجواب ان ؟ علم األخالق هل

 بتفاوت تتفاوت كثيرة دالالت للعلم ولكن ،المفكرين من كثير

 فإن ولذا الجهل، ضد معرفة فالعلم باحث. كل لدى مفهومه
 ميتافيزيائية طريقة والعم )أفالطون( )سقراط( علم الفضيلة

 يتيح رياضي علم والعلم ، ( سبينوزا ) الرياضي االستنتاج تحكي
 وبناءه األخالق«، »عم بعنوان الشهير كتابه وضع رنوفيه ل

 يكن ال مزدوجة موضوعة من بدءًا الرياضية الطريقة على

 موضوعات غرار على ،قبولها من مناص ال ولكن ،عليها البرهان

 عم العلم اعتبار إلى آخرون ذهب وقد هندسته. في إقليدس
 اعتباره أو ،أخالقنا جذور غرائزنا فتكون لوب( ) العام الحياة

 تضخم عالقات األخالق فتكون )غيوم( موضوعيًا سلوكًا

 الشراهة فتكون ( لومونيه ) عالجيًا طبيًا فنًا اعتباره أو عضوي

 وذهب ،الطب يعالجه مما المعدة إفراز وفرط شرايين مرض
 الوضعي اإلجتاع بعلم مباشرة األخالق ربط إلى (I عالء » باحثون

 خاصة نوعية صفات تمييز إلى كهايم دور وسعى كونت( )
 االجتاعي، الحادث صفات على يزيد بما األخالقي بالحادث

 إجتاعي تطبيقي فن أو صناعة األخالق أن برول ليفي ووجد

 فكتب األخالق علم استقالل تحقيق إل بايه البير وتطلع عقلي،

..٠ األخالقية الحوادث »عم
 معنى كل يقرره الذي بالعلم حصرًا ليست األخالق ولكن

 ،الفلسفة من عضوي جزء األخالق .اليها الملمع العلم معاني من

 على ،إنها بوالن(. )ريون عملية ونظرية عملية، فلسفة هي بل
 إليه منظورًا اإلنسان سلوك من العملي الجانب الواقع، صعيد

 يتبع اجتاعيًا فرديًا تفاعالً بل ،واجتاعيًا فرديًا تصرفًا بوصفه

 وثيق منطلق العملي السلوك لهذا يكون بجيث ثالثيًا جدالً

 وقت في الراهنة الواقعية واإلجتماعية الطبيعية بالمعطيات اإلتصال
 متصل هدف أخرى جهة من له ريكون . معينة وظروف ،معطى

 واللحظة اإلجتاعية البيئة في الذائعة بالثقافة اإلتصال أوثق

 العرف وهذا منجهة. المنطلق ذاك وسط وفي التاريخية؛

 السلوك جدل ينهض أخرى، جهة من المشترك التصوري

 والعاطفة الفكر عوامل بتفاعل الوجدان قلب من األخالقي

 الفاعل يختار بأن تنتهي براونية بحركات تفاعالً واالرادة

 اختياره مسؤولية حامالً ابتكارًا، ويبتكره بل دربه، األخالقي

 الحر واإلختيار التقرير مرحلة حتى والقصد النية مرحلة من
 في يلتزم والفردي الذاتي المعقد األخالقي النشاط وهذا . والتنفيذ
 ومشتركًا إجتاعيًا، يكون أن يريد أعلى مثل بمطلب نفسه الوقت

 البشر يسعى والموضوعي الذاتي المزدوج االلتزام وبهذا ، وكليًا

 الفضيلة مشعل حلة بوصفهم األخالقي مصيرهم تحقيق إلى

لخير. وا

العوا عادل

إذراك-حسي
Perception
Perception
Empflndung-Wahrnehmung

I االحساس

 مالمس حواسنا تحسس. حاسة على االحساس يرتكز

 الموضوع - الذات بين االحاس مالمسات تمتد معارفنا.

 الواصلة الفاصلة الفسحة في المعرفة تنشأ حيث األشياء , والعقل

 الحسية معرفتنا تبدأ الحسية. المعرفة جسر االحساس .بينهما

 مثل: متعينًا موضوعًا — شيائً الحاسة تلمسه محدد بإحاس
 «تواجد ب لمسيًا اإلحساسالحاسةشعورًا .يمنح طاولة،قم،..

 لمس كموضوع محدد ا( الشي، ا أن وبما .ما شي؛ تموضع ،ما شي:

 بحكم جزئي االحساس ألن الجزئي، التحديد قوسي داخل فهو

 جميع يحس أن له الممكن غير ومن الحسي إمكانه محدودية

 تحويلي تحديدي عزلي فعل االحساس .واحد وقت في األشياء

 األشياء بقية عن «الشيء 1) يفصل ألنه عزلي فعل فهو .معأ

 حدود أمام يقف ال االحساس لكن الحسية. قدرته نسبية بحكم

 اللمس حافة من يتحول بل عزله بعد وتحديده الشيء تلمس
 هو ما عن التساؤل أو الشيء عليه هو بما الواعي الشعور توتر الى

 المى المادية التلمس إحساسية تنتقل كيف السؤال أما . الشيء عليه

 زال فا االنسانية العصبية الجملة داخل وعي الى يتحول شعور
 الشعور إلى االحاس من التحول عملية أن إال مغلقًا. سؤاالً

 وبقية االنسان بين نوعيًا فاصالً سطرت الوعي م الحسي

األخرى. الحاسة الكائنات

 أول أو االدراك عنبة هو اإلحاس بأن إذن نتنتج

 الى الطفولة من يوميًا نقرأها أن يمكن التي المعرفة درجات
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حسي "إدراك

 بين عامة اعتبارية بقيمة االحاس يتمتع لذلك الشيخوخة.
 اهانة بمثابة احساس« دون أنت ا جلة تعتبر بيث اناس

 وتميزًا. مدحًا حاسية« ذو انسان , جلة تعتبر كا جارحة

 رالفهم باالدراك متصلة - االحاس صفة - الحساسية ألن

 عن التحدث متعذرًا أمرًا يبدو النحو هذا على والتعقل.

 االحاس الواعي الشعور عن تمامًا منفصل بحت احاس

 ألن الحيوانية؛ دون مرتبة الشيئية للشيئية، تام معادل البحت

 فتتمع االنانية أما الحساسية. من معين متوى لها الحيوانية

واالدراك. بالمخيلة المرتبطة الواعية بالحاسية

II االدراك-الحسي

 هو فاالدراك لحق. أي درك المصدر من لغة االدراك

 مدرك دراك: رجل يقال، أدركته حتى مشيت مثل: اللحاق

 الشيء اتاع هي والمداركة دراك حساس أو اإلدراك كثير

. المتواتر ال المتتابع هو والمتدارك ،كلها األشياء بعض عل بعضه

 حسية تتابع بعد المعرفة عملية في يأتي االدراك لكأن

 واع شعور ال الشيء يتحول حيث ذروتها وصولها االحساس
 محطة آخر الى االحاس وصول نقطة فاالدراك إدراك. أو

. الشي، صورية أر التجريد مراحل أول تبدأ بعدها حية

 أمرًا ادراك الحى نوعيًا االحاس انعطان لحظة تكن لم

 مصدرًا كانت بل المعرفة. عم تحليالت في به متمًا بدهيًا

 أم قنلي االدراك هل الفلسفة. نظريات بين للنزاعات متمرًا

؟ تجريبي أم متعال — فطري ؟ بعدي

 اتجاهات ثالثة الى الفلسفات أجوبة تنوعات تصنيف يمكن

 تصنيف كل يتضمنها التي التعسف نسبة على الدائم التحفظ مع

.الفلفة لنظريات

البعدي: - التجريي االتجاه - 1

 للتجريبية خاص بدين مدينًا يبقى -وف الفكر تاريخ إن

 عن لها تمييزًا الىهيوم) بيكون من االول الكالسيكية البريطانية

 مل( .—ج الى بنتام من الشانية أر المحدثة البريطانية التجريبية

 - االحساس عوالم داخل التجريبية تحليالت غاصت لقد

.ومفاصله وامتقطاباته ومتوياته وتحوالته االدراك

 فالعقل الفكر. نوافذ الحواس أن التجريبي االتجاه يفترض

 التجريية. احساساته من مدركاته يتلقى بيضاء صفحة
 التي هي احساساتنا على بنا المحيطة لألشياء الحسية فاالنعكاسات

 ليس الحسي فاإلدراك الحية التجربة فكرات أو معانها تحفر

 اللذين Empiric ين االختباري للمصدرين قطي تركيب سوى

 االستبطان أو والتأمل االحاس وهما فكراتنا مصدر يشكالن

 تحديد في التجريي االتجام مواقف اختلفت وقد النفي

 نحواالدراك النوعي وانعطانه الحسي ااثر انعكاس خصوصية
 ال أو لوك ج يقول كا Immediacy مباشر حضور هو هل

؟ هيوم . د يقول كما مباشر
 بأن المعرفية التجريبية مؤسس لوك جون افترض )أ(

 فهو المباشر أما . مباشر وا مباشر مصدرين عن تتج أفكارنا

 على لألشياء المباشر الحسي الحضور من يأتي الذي األساسي

 التجربة معاني أو االحاس أفكار يولد الذي االحساس

 الباطني النشاط أو التفكر عملية الى نيرجع الالمباشر أما الحية

 الحسي النفس علم على يرتكزان - رالمعرفة - فاالدراك .للنفس
 معان ل, إدراك هو الحسي االدراك ألن ولكن التجريبي

 كيفية فكرات ينتج لألشياء كيفي إدراك بالنتيجة فهو حسية

نوعين: على
 واقعية موضوعية Copies نسخ وهي أولية كيفية فكرات —

.برودة( - حرارة - صالبة ) ساتا الحا

 غير الواقعية الذاتية انفعاالتنا وهي ثانوية كيفية فكرات —
. ( رائحة ،طعم ) األشياء بأعراض المتعلقة الموضوعية

 تكوينية مادة اليها المشار بعناصره الحسي االدراك يعتبر
 تصبح ولكي البسيطة. الغكرات هو أر بذاتها المعرفة ال للمعرفة

 يجب المعرفة متوى ال فترتفع مركبة البسيطة الفكرات هاته

 النفس بقدرات ترتبط مثلثة مهجية لتحوات تخضع أن

 بتحليل سوك يدخل ثم .التجريد ٠ التركبب — المقارنة :الثالث

 االحكام بنظرية وارتباطها والظنية اليقينية المعرفة متويات
 الحمي االدراك قاعدة الى جميعًا ترتد لكنها اللغة. ونظرية

. نا فكرات ومصدر فهمنا أساس بوصفه لتجريي ا
 جوابًا الحسي الحضور أر المباشر االنعكاس فرضية تقدم لم

 بمقدمتها سلمت ما بقدر فكرة الى الواتعة تحول كيفية على
 تغلقه لم بابًا لوك نتح لقد انعطافاتها. دهاليز إلى ودخلت

 لذلك اآلن حتى موحدة برؤية المعرفة نظريات أبجاث

 حقى بعدم جاؤوا الذين الفالسفة على تحليالته بصمات انعكست
,العشرين القرن من األول النصف نهاية

 هيوم محاولة أبدعته للتجريبية الثافي االساسي الموقف )ب(

Hume بين التعارض اليه رصل الذي المدود الطريق اختراق 

 الحصي واالدراك االحساس لموضوعات المباشر الحضور فكرتي

لوك. عند

 قوام والفهم الفهم بملكة االنسانية الطبيعة هيوم حدد
 انطباعاتنا من تنشأ مباشرة ال حسية ادراكات والعقل العقل
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حسي - إدراك

 نخ هي وخواطرنا . عنها خواطرنا أو الذهنية وصورها الحية

 حزمة على ترتكز التي النابضة الحية االنطباعات عن ميتة باهتة
 االدراك مراحل أول الحسي االنطباع يعتبر بذلك االحاسيس

 كما وثانوية أولية انطباعات بين تمايز أو فرق وال الحسي

 من التحول لعملية تغبرًا هيوم يفدم لكي ولكن لوك. افترض

 حيتها عن منفصلة تجريدية مركبة ثم بسيطة فكرات الى انطباع

 التداعي عمليات وتجري .والتداعي الترابط قانوخي وضع
 بعد للفكرات حرًا ملعبًا بوصفها المخيلة ملكة داخل والترابط

 الحرة الحركة على هذا التمثالت جهاز ويعتمد .تمثلها

 لترسم هيامها أثناء ني صدفة تتقاطع التي للفكرات الالمشروطة

: هي بينها فيا ترابطية عالئقية احداثيات ثالثة
التشابه. عالقة - أ

مكانيًا. زمانيًا، التجاوز عالقة — ب

لعلة. أو السببية عالقة ج-

 الوحيدة العالقات الثالث العالئقية االحداثيات هاته وتعتبر
,. الكون مالط „ فهي االدراك مجال أو الواقع مجال في الممكنة

 الواقعة من النوعي االنعطاف عملية تتبلور النحو هذا على

 النفسي التمثالت جهاز عبر الالمباشر بانتقالها الفكرة الى

وعالثقياته. وقانونيه
 فيقول لذاتها المفكرة الذات ادراك كيفية عن التساؤل أما

 سوى لست أنا » ألن االجابة يقبل ال شكي سؤال انه هيوم

«.أحاسيس حزمة

 التجريي النفس عم تأسيس المى المعرفية التجريبية قادت لقد

 يظهر ما اال نعرف ال n الظاهري الشكي الموقف رسخت ما

 بيكون من التقليدية التجريبية بأن القول يمكن لذلك «.لحواسنا

 تركيزها بلورت التي المعرفية المادية أسس وضعت هيوم الى

 الجدلي ادراكنا عملية في الحسي االنعكاس نظرية حول
 النفس بعلم وارتبطت أمجاثها تمحورت كما للعالم. الالظاهري

االساسية. حروفها بافلوف خط التي الشرطي

القبلي: - الفطري االتجاه - 2

أ «الحسي ٠ االدراك رفض )ا

 صفحاته بين خاصًا دينًا يحمل الفكر تاريخ أن كا

 يقل ال ثانيًا خاصا دينًا يحمل فإنه التقليدية البريطانية لتجريبية

 داخل المتعالي القبلي االتجام وتنقبات العقل لفلسفات ثقال

 الحسي االدراك الى ردها يصعب التي المفكرة األنا مجاهيل

نهائية. كقاعدة
 تمأل فارغًا وعاء العقل فرضية من التجريبي الموقف انطلق

 فمي حية معرفتنا أن وبما الحس عالم من ه خواء التجارب

 المشترك السلي الحس يؤكد كا أماما يتبدى بما مرهونة ظاهرية

Common Sens العلمي. القانون يبرهن وكا
 واضحة دقيقة يقينية صحيحة أفكارنا كانت اذا ولكن

 غير شكية متغيرة قجريبية ظاهرية تكون أن يمكن كيف حقيقية

؟ حواسا تبرهن كما جلية
 أولية برفضه القبلي الموقف طريق دشن قد أفالطون كان

 المعياري وثباتها المثل« » ترفع افترض عندما الحسي االدراك
 بل التجربة من متمدة ليت متعالية قبلية فكرًا ألنها الدائم

 التعليم. في التذكر« ٠ نظرية تبرهن كما النفس في كامنة
 الحية التجربة تصلح ال بالتالي أصال، حسيًا ليس فاالدراك

 تطوير أفالطون بعد ديكارت تابع الحقة للمعرفة مصدرًا

المادة. — الكوجيتو نوعيًا متوازية بثنائية القبلي الموقف

 من مستمدة غير فطرية فكرات Coglto الكوجيتو في
 ال قبلية فطرية وألنها وتميزًا. وضوحًا الفكر أكثر هي التجربة

 كما خادعة. متغيرة حسية ادراكات من يقينها تتمد أن يمكن

 نظرا ذاتها من يقينها تتحضر أن ثانية جهة من يمكن ال أنها

 قاعدة تتدعي لذلك .ووهنها ضعفها وإمكانية وشكها لقلقها
 المفكرة األنا ألن اإللهي الضمان هي نوعبًا تتجاوزها علوية

.التحليل نهاية في الروح سوى ليت

 أبعاده إلى القبلي الموقف — ديكارت بعد - باركلي دفع

 قاعدة من. منطلقا « الالمادية D موقف الى توصل عندما القصوى

 أنه بما ولكن حسية. ادراكات فالعالم ذاته. الحسي االدراك

 ويصوغها التجريدية عالقاته عن يكثف فكر فهو »إدراك«

 القانون لذا . حقيقته عن وتعبر ماهيته تقول (( معقولة » بقوانين

 لت المادة حقيقة إذن ، تجريد والقانون المادة. حقيقة هو

 هو والالإدراك . ادراكها الى يرجع المادة وجود بالنتيجة . مادية
 وبما الغكر = الشيء = المدرك والعك . الالشيء أو الالمادة

 لذلك اللبية لتضمناته نظرا الذاتي يقينه يملك ال الفكر أن

 هي له نوعية ومفارقة منه أعلى يقينية قاعدة على يعتمد أن يجب
 الكليات جيع يحتوى اإللهي فاالدراك الله. عقل أو اإللهي اليقين

 فكراته يتلقى فعال جوهر فهو االناني االدراك أما بالقوة.

 الى الفعل الى القوة من الله فكرات تتقل بذلك الله عقل من

 مادية ال روحية ذرة وى ليت فالمادة المدرك. الوجود
 متعال ادراك المى باركلي مع الحسي االدراك تحول لقد أصآل

 ال معقول ، Transcendental - Transcendent معًا عال

 من الحسي االدراك هدم أراد باركلي لكأن معا. معقول

.وقاعدتها المعرفية التجربية سقف مخترقًا تهافته بإثبات الداخل
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إرادة

 القبلي االتجاه نظريات جميع بأن القول يمكن سبق ما نتيجة

 نظريات جميع أن كا صريح أو ضمني ديني ايمان الى تنتهي

.مطلق أو مقيد الحاد إل تنتهي التجريي االتجاه

النقدي: االتجاه - 3

 المذهب بين ثالثا طريقًا يشق أن النقدي االتجاه يحاول

 على كجواب كانط مع نشأ ألنه العقلي، والمذهب التجريي

الحسي. االدراك مألة في االتجاهين مأزق

 . « التجريبي - الحدس B كانط صيغة من االتجاه هذا ينطلق
 جيع متعال صوري حدس هو - المعادلة نصف - فاالدراك

 صورتي خال ما بعديًا التجربة من مستمدة اإلدراكية محتوياته

 حدوس أن بما ولكن قبليًا. بداخله الفطريتين والمكان الزمان

 تكتمل لم اذا جوفاء هي لذلك صورية - متعالية االدراك
 معتمة عمياء التجربة كذا التجربة. أي الثاني المعادلة بنصف

 ألنه تمامًا بيضاء صفحة ليس فالعقل االدراك. حدس دون

 كل يتضمن ال فهو فقط. والمكان الزمان صورتي قبليًا يحتوي

 بواسطته تحضر الذي دورها الحسية لكتجربة ألن قبالً ادراكاتنا

 االدراك حدوس مصداتية إن صفحته. فوق مدركاتها
 الفيزيائية العلمية المعرفة تنشأ حيث التجربة مجدود مشروطة

 ظاهر الوجود أن وكا للعلم. النيوتونية بالداللة الرياضية

 إدراك. وال إدراك المعرفة كذلك )نومين( وباطن )فينومين(
 والرياضيات الطبيعة علم دائرة ضبن يدخل الظاهرة - يدرك ما

 ادراكية مستويات ثالثة تتايز حيث المتعالي النفس وعم
 ذاته في الوجود — يدرك ا ما أما . التعقل( ،الفهم ،االدراك )

 ، الضمير ،الروح ) والالمعقول الالمعرفة دائرة ضمن فيدخل ,

الله(.

 التجريي االتجاه ثنائية جدار النقدي اإلتجاه اخترق هل

القبلي؟ المتعالي واالتجاه البعدي
 معا؟ متعاليًا - حيًا ادراكًا يكون ان لالدراك يمكن كيف

؟ مكنة البعدية - القبلية القضايا هل بالتالي
 رغم معًا وضعفه قوته يمنحه مما مفتوحًا الؤال زال ما

 تجاوزه والبراغماتية والظاهراتية الجدلية الفلسفات محاوالت

 كيف في: الكامنة لإلثارة متنوعة وباستجوابات مختلفة بطرائق
معًا؟ آن في وحتيًا ادراكًا اإلدراك يكون

ومراجع مصادر

العرب. الن ، ابنمنظور -
. ،980 دمشق، اثقافة، وزارة ،التتوير عصر ،ايايا بيرين، —

 دار ،3 فصل ، 1الحديث،ج العقل راندل،ج.ه،تكوين -

بيروت. ،الثقافة
القاهرة. المعارف، دار الحديثة، الفلسفة تاريخ يوسف، كرم، —

. بيروت ،عويدات دار ،الفلسفي الفكر تيارات ،اندريه ،كريون -
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Meyer, Macmillan, London, reprinted, 1956, Dover, 

.1956 «New York
Hume, D., Inquiry Concerning the Human Uni - 

.1902 ,derstandlng, ed. L. Selby-Bigge» Oxford
Hume» D. Treatise of Human Nature, Dent, London - 

.956، ,and Dutton, New York

الزايد محد

Volonte دة ،

Will
Wllle-Wlllenskraft

عهيد

 روية عن االنسان به يقوم عمل كل هي االرادة كانت إذا
 كل هي االرادة أن يعني فهذا وتصمي، تصور سابق عن أي

 وبتعبير معينة غاية تحقيق ال ورائه من الفرد يهدف واع نشاط

 والحوافز البواعث عن االرادي الفعل فصل يكننا ال فإنه ،آخر

 القيم سم الح يقودنا البواعث عن والبحث وراءه. تكمن التي
 الحرية مفهوم بإشكالية االرادة قضية فترتبط األخالقية،

 تأتي االرادة عن بجث أي تواجه التي ااول الصعوبة أن والراقع

 هناك أن إذ واالرادة، الحرية بين القائم اللبس من بالتحديد

 أحيانا يصل الخلط وهذا ،المفهومين بن الخلط من طويالً تاريخا

 في المثال، سبيل على نجده، الخلط هذا مثل التطابق. حد الى

 هذا وفي المتناقضات، بين االختيار على كقدرة الحرية م مفهه

 عن الكائنة االرادة باالختيار وأعني » باجة: ابن يقول المعنى

 الحرية بين يطابق حين كانط عند نجده وكذلك ، (( روية
 وبالتالي الشر أو الخير اختيار في حرة االرادة يجعل إذ واالرادة

.حرية بدون إرادة وال ارادة بدون حرية هناك فليس

 والتمييز واالرادة الحرية بين الفصل اذن يمكننا كيف
 ومن ،نفسها الفلسفة تاريخ من جاء االلتاس أن الواقع ؟ بينها

 بيهما الحدود أن إذ ، فاصالً تمييزًا المفهومين بين التمييز الصعب

 القول نستطيع أننا غبير ومتداخلة. متثابكة باستمرار ستظل

 عن ينفصل االرادة مفهوم بدأ العشرين القرن مع بأنه بايجاز
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إرادة

 في النفس، عم في يعالج نفسانيًا مفهومًا ليصبح الحرية مفهوم

 عم سياسيًا. أو ميتافيزيقيًا مفهومًا بقي الحرية مفهوم أن حين

 أنه أي جوانبها شتى من االرادة يدرس أن حاول النفس

 وأول متعددة، مراحل عبر يمر بشري كسلوك يعالجها أن حاول

 على Motifs البواعث استحضار مرحلة هي المراحل هذه
 بقدر االختيار على قدرة ليس االرادي العمل أن إذ التصرف

 ويقف ،الفرد عليها يحرص التي القيم مجموعة من اختيار هو ما
 أي التداول مرحلة فتبدأ رالبواعث الحوافز في مفكرًا االنسان

 أن غير .المناسب القرار اتخاذ ينهيه الذي الداخلي الصراع مرحلة
 .التنفيذ يليه أن بد ال إذ حلت قد المشكلة أن اليعني القرار

 ويدرس النف علم بها يهةم مفصلة دراسة إلى تحتاج مرحلة كل
 تحقيق طريق في تقف قد التي العوائق أو األمراض كل أيضًا

الفرد. إرادة

 الذي االناني اللوك الى ينتمي نفساني مفهوم إذن اإلرادة
 يمكن ال التي االرادة أن غير ،انفس عدم موضوع بمجمله يشكل

 الى الفرد يعى التي الغاية وعن األخالقية البواعث عن فصلها

 مع أي Pulslons-Drlves الدوافع مع مهمة عالقة تقي تحقيقها

 بأن يعني هذا النفسي. التحليل يؤكد كا الالواعية القوى

 األنا مع أي األخالقية، والقي الوعي مع عالقة تقيم ال االرادة
 األفعال وكل بالهو كذلك مرنبطة ولكنها فحسب األعلى

 بين جدلة عالقة هناك ريكور بول يؤكد كا أو الالإرادية،

 فلفة أي فإن لذا االإرادية. القوى وكل االرادي الفعل

 المعطيات كل االعتبار بعين تأخذ أن يجب االرادة مشكلة تعالج

 تتطيع كي االنسانية والعلوم الطبيعية العلوم ب تزودنا التي

 العمل هذا بمثل قام ولقد تامة. إحاطة بالموضوع االحاطة
 حول كتابه من األول الجز، في ريكور بول الفرنسي الفيلسوف

 ». والالإرادي »االرادي دعاه والذي االرادة« »فلسفة
 إوالبات عن بحثنا في الرئيسي مرشدنا الكتاب هذا وسيكون

االرادي الفعل

االرادي الفعل مكونات

 اتخاذ االراديهي: العمل مها يمر القي الرئيية اللحظات ان
 ،العمل قبول أي والرضاء العمل أي ،القرار وتنفيذ ،القرار

 وال ارادية عوامل عدة هناك اللحظات هذه من لحظة كل وفي
 واحدة لكل ريكور تحليل نتبع أن وسنحاول تتداخل، ارادية

المراحل: منهذه

 ونعترف ب نقوم كثيرة اعماالً هناك إن : القرار اتخاذ , 1

 يقر حين اال يبدأ ال االرادي العمل فإن منا،لذا أفلتت بأنها

 وإن حقى به قمنا الذي العمل وراء من معين قصد بوجود وعينا
 المشروع يشكل القصد هذا ومثل ، ضمنيًا القصد هذا كان

 قرار أي اتخاذ ان يعني القول هذا ان مؤجل لعمل المحتمل

 كل ان أي معين مشروع تحقيق الى يهدف قصد وجود يتضمن

 مستقبلي عمل الى يشير أنه إذ ، شيائً ويعني داللته له قرار

 عملي حكم بمشابة هو والقرار مقدوري في وهو علي يتوقف
 تكون أن دون أي الفراغ في والمواقف األشياء على أصدره

 احسم القرار وبصدر أمامي، كلية اتضحت قد األشياء صورة

 الغامض والتمني التردد ينهي قاطعًا موقفًا أتخذ أنني أي الموقف،

 اتصورني ألني العمل مسؤولية ثانية جهة من واتحمل جهة، من

 القرار اعتبار يمكن المعنى وذا سروع لتنفيذ الوحيد الفاعل
 مبهمة كقوة جدي اعتبر أعود ال حين لذاتي أصدره كأمر

 المبادرة زمام ويملك أهدافه له متقل كشخص ولكن غريبة،

 اصدار االرادة تصبح المعنى وبهذا المخاطب، بصيغة أحاوره

 صفته المشروع يميز ما أهم أن إال لنفسه األوامر المرء

 والمشروع لألحداث، استباق هو قرار كل أن إذ المتقبلية،

 على يتوقف ال المستقبل أن غير .سيكون لما عملي تعيين هو

 للعالم بنية عل يتوقف وأرغبه أتمناه ما فكل وحدها ارادتي

 بل المستقبل أخطط ال فإني لذا سيطرتي، نطاق عن تحرج

 أعجل أن أستطيع ال ما هو المستقبل ،المتقبل في أخطط

 عملي، أمام المنفتح العالم إنه تأخيره، أستطيع ال وما بقدومه،

 على يدل أنه أي صنعي، من يكن لم وإن عمل لكل الشرط

 . العملي الوعي أمامي يفتحها التي االمكانية هذه ،العمل امكانية

 ويثق الواقع يبق الممكن بأن يعني العالم في االنسان حضور إن

 ارادي تحقيق هو الواقع من قسًا فإن وهكذا الطريق، له

.المشروع استبقها التي لالمكانات

 بمعنى األنا إلى يرجع قرار كل أن هو مالحظته تجدر مما

 كل ففي الموضوعي، بالعالم األنا عالقة مشكلة يثير القرار أن

 وبمسؤوليقي بالعمل قمت الذي أنا بأنني الوعي يؤكد قرار

 تقجربة المؤولية هذه مارسة في سارتر رأى لقد عنه. الكاملة

 هوة تفتح التي الحرية تجربة تحمل من والخوف الوجودي القلق
 شيائً ليست الحرية ألن ذلك غبر والواقع .الفرد أمام ساحقة

 عملي ممارسقي، في وتحقق تعمل هي بل أمامي موجودًا سابقا

 تتخذه الذي نفه القرار في توجد حريتي ويثبتها، يؤكدها
.بذاتها ذانبا تعين حين والخون القلق عن بعيدًا تتخذه وهي

 في القائمة االمكانات على انفتاح هو المشروع كان إذا
 بأن يعني ال فهذا لذاتها، كمعينة األنا على وتأكيد العالم،

 دون قرار من ليس أنه ذلك اعتباطي، مرسوم هي االرادة
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 أي أسبابها لها التي تلك هي ارادة أعظم فإن أودافع، باعث

 تبرز هنا , شرعيتها وعالمة األنا مبادرة بصمات تحمل التي تلك

 تفيرًا تعطي أن أرادت الطبيعية فالمدارس أولى: مشكلة

 االرادة أعمال كل فاعتبرت االنسان، عمل لكل بالحتمية

 خاطىء التفسير هذا مثل . عللها والواعث الدوافع معلوات
 الذات بعمل مرتبط للبواعث األخير المعنى بأن يتجاهل ألنه

 إال القرار يؤس ال الواقع في والباعث ،بالقرار أي الذات على

 بقدر اا االرادة اليعين عليه،انه تتأسس أن االرادة قبلت اذا

 أن يعني بالباعث اإلرادة تعيين إن . ذاتها االرادة تعين ما

 يقودنا وهذا الباعث، قيمة تعطي االرادة أن أي يقيم، الباعث

 كل يتضخها التي األخالقية الناحية ل أي للقي، فلفة إلى حتًا

 ضمير الى وعي كل يتحول الصدد هذا وفي ارادي عمل
 بين يفاضل القي في وتفكيرًا ، لألمور تقييمًا يصبح حين أخالقي

 عن ليبحث األولى، األسباب التساؤل موضع ويضع األمور

 للتصرف. األخيرة الغايات قلق ويعيش ،وأعمق أبعد أسباب

 أن األكيد من ليس ولكن التفكير من يتأنى القلق هذا مثل

 حدس هناك ليس أنه ذلك ،له حدًا يضع أن يستطيع التفكير

 هناك ليس وكذلك المطلقة للقيم األفالطونية الطريقة على

 القي أرى ال إني األفضل، القب خالله من تتجلى صاف ادراك

 على أنا التي تلك إا القي من أرى ال إني األشياء، أرى كها

. لخدمتها استعداد

 القيم مشكلة الى قادتنا التي والدوافع البواعث مشكلة إن
 أن ذلك االرادي؛ داخل الالإرادي مشكلة الى مباشرة تقودنا

 ليس موجود أول هو والجد ، الجد هو للدوافع مصدر أهم

 كل يسبق وجوده ايجاده، في دخل أي لتفكيري وا إلرادتي

 أجل من موجود الالإرادي وهذا تفكير، كل كوجيتو،

 والجد الالإرادي، بسبب موجودة االرادة أن كما االرادة
 أفضل هل الحياتية، القي وهي الدوافع مصادر أهم عن يكشف

 قي أجل بهامن التضحية أقبل أم أخرى قيمة علىكل حياتي

 القي مشكلة تكتسب التساؤل هذا مثل أمام اسمى؟ اعتبرها
 األساسية الحاجات أوالً يحتوي الجد أن ثم دراماتيكيا، طابعا

 الحاجات هذه وتقيم ،والمشرب كالمأكل للحياة عنها الغنى التي

 والدوافع، البواعث مع عالقةوطيدة إرادتا على تتوقف ال التي
 التفكير على تتمرد أنها غي ،الدوافع مادة تشكل الحاجات

 عالم والمشاعر، العاطفة عالم الى تنتمي أنها ذلك التام، المنطقي
 غير الناحية تشكل رالعاطفة األلم، واجتناب اللذة عن البحث

 غير عملية يظل أعماقها الى فالدخول للكوجيتو، الشفافة

 الذاتية الناحية ألى تنتمى العاطفية الحياة يجعل الشعور مضمونة،

 الجالم على يستعصي الحاجة اغوار سبر ان غير ،للكوجيتو
 ٠ موضوعيتها في الحاجات نعالج أن نضطر فإننا لذا الفكري؛

 بأن لنا يتضح وهكذا تحقيقه، الى تعى الذي الهدف في أي

 العاطفة بجسدنا: يحيط الذي الجوهري اإلبهام على تدلنا الحاجة
 الحميمة حياتنا يبقى ذاته الوقت في أنه غير بالذاتية تدجه

 باإلمكان كان هنا ومن ، األشياء وبين المشاهدين أمام المعروضة

 كجسد اليه النظر مختلفتين، نظر وجهتي من الجد اعتبار
 - كجسد اليه النظ أو ،الكوجيتو من جزءًا يشكل خاص

الموضوعية للدراسة قابل آخر موضوع كأي أي موضوع،

 حقل الى وحاجاته بالجد المتمثل راديالالإ دخول بعد
 ،االختيار مرحلة وهي للقرار األخيرة المرحلة تأتي االرادي

 وكال بالدوافع، مرتبط ه بدور أنه إذ التردد، ليس والخيار

 العقلي والوضوح أسهل، الخيار كان كلها الدوافع اتضحت

تحيد ال واحد باتجاه بالضرررة تتعين اإلرادة يجعل للدوافع

عنه.
 النفس علم يميز : الفعل مرحلة أو القرار تنفيذ مرحلة — 2

 القرار واتخاذ التداول مراحل بين لإلرادة تحليله في الكالسيكي
 كانت إذا أنه ذلك اعتباطي التمييز هذا مثل أن غير تنفيذه، ثم

 تأتيها المقدرة هذه فمثل القرار اتخاذ على المقدرة هي االرادة

 تقيم التي فاالرادة التحرك، على مقدرة الوقت نفس في ألنها

 يظل صدقها معيار فإن لذا ناقصة، ارادة فحسب المشاريع
 أن غير العمل يبق المشروع ان والعمل. التحرك أي التنفيذ

 بالفعل تقرر ال االرادة بأن يعني وهذا المشروع يمتحن العمل

 بالتنفيذ أقم لم دمت فما العالم، خالله ومن جدها تغير حين اال

 العمل عن عجزنا نخفي أن العبث ومن شياًئ، أرد لم فكأنني

 يسبب الناس من أمكا خيبة مرارة وراء مشاريعنا وفثل

 المثالية أو التهكم الى اال يقود ال الموقف هذا مثل شرورهم؛

 في المجمعة القوة أن حين في العقيمة، المواقف إلى أي الخيالية،

 الواقع على التأثير اتجاه في أي العمل نحو المشروع توجه جدي

 أن تعني االرادة داخل نعيثها التي المقدرة هذه ،ألخارجي والعالم

 المقدرة هذه مثل أن إذ الخارجي، العالم في هي نفسها مشاريعي

 هذه ووجود ،أمامنا الواقع العالم هذا الى تتحقق، كي ، تحثنا

 عليا الذي الجهد ،الجهد فكرة الى تقودنا تصرفنا تحت المقدرة
 قد بجسد أوالً يصطدم الجهد هذا ،استطاعتنا في وهو نبذله أن

 هزه بجد يصطدم م الطريق، أمامه فسهلت العادة هيأته

 االنفعاالت تلعبه قد الذي السيء الدور نعرف ونحن االنفعال،
 تصرفات على باألصح أو ذاتنا على اليطرة لتفقدنا المفاجئة

 تحريك أجل من نبذله الذي الجهد فإن هنا ومن ،جسدنا
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 هذا تطويع شيء كل قبل يعني العمل على كمقدرة جدنا
 المقدرة أو الجهد االنفعاالت. ضحية يكون كيال الجد

 حمايته قدرة ، الجسد على السيطرة قدرة اذن تصبح اإلررادية
 لالإرادي، ضحية ال لالرادة خادمًا يصبح كي االنفعاالت من

 تمتلك االرادة كانت اذا إال االرادة يدفع ال الجسد أن ذلك

 ان يريد التي القيمة محتوى يتمثل أن يستطيع ال والمرء ، الجد

.الجسد حركة على سيطر اذا إال ،بعمله يحققها
 يؤكد ، مقدورنا في هو والذي ،بذله متا المطلوب الجهد إن

 الخارجي، العالم أو والواقع االرادة بين القائمة العالقة حقيقة

 قائمة ليست االرادة أن أي فعل، عالقة هي العالقة هذه

 الواقع على للتأثير مهيأ عمل هي بل ،الذات على منطو كتجريد

.٥ وتغيير
 القبول ينهي المرحلة هذه في : القبول أو الرضاء مرحلة — 3

 والجهد المشروع أن أي يتممه، أنه بمعنى االرادي الفعل

 تأتي التي بالضرورة التسلي هو الرضاء وهذا ، الرضاء في يتوجان

 نهائي، بشكل ثبت ما هو فالطبع والالوعي. والحياة الطبع من
 الجهد يسعى بقيمة ليس فهو وبالتالي تغييره، أستطيع ا ما إنه

 القيم كل عليها تنعكس التي الزاوية هو الطبع إن تحقيقها،بل إلى
الوعي. أمام

 ذلك كضرورة، االرادة امام أيضًا تبدو الحياة فإن وكذلك

 قيمة أية تحقيق أن إذ القيم بين قيمة تكون أن يكن ال أنها

 كل الى السعي انتهاء يعني الحياة فتوقف الحياة، وجود يفترض
 دون حائالً يقف واالرهاق والمرض التعب بأن نعلم وكلنا قيمة،

 في كذلك الالوعي ويدخل افشاله. واسطة يكون قد بل الجهد
 قرار كل من يجعل وجوده أن ذلك ديةالالإرا الضرورة دائرة

 الدوافع إن ،الظلمات من عاصف بحر في مضيئة نقطة مجرد
 عليها األضواء النفسي التحليل ألقى التي الالواعية الغريزية

 تحجب حالكة كثيغة بغيمة محاطًا له أخطط مشروع كل تمجعل

الرؤية.
 التي الال!رادية الحلقات تشكل والالوعي والحياة الطبع إن
 هنا أننا غير القبول، مرحلة األخيرة، مرحلتها في اإلرادة تواجه

 مشكلة وهي سابقًا اعترضتنا التي الرئيسية المشكلة نجد أيضًا

 فا بينهما، القائم التبادل وطابع الالإرادي الى اإلرادي استناد
 الوسيلة يصبح االرادة حكم عن يخرج أي ضروري، هو

 ال التي طريققي يصبح الطبع أن ذلك االرادة، عمل لتهيل

 ينفصل ال جزءًا يصبح أنه أي الصعاب، لتحدي شيائً تخشى

 الخفية العفوية تصبح الالواعية القوى فإن وكذلك ،الجهد عن
 كانت التي الحياة أما ،وغريب مثير من فيها ما بكل لالنفعاالت

 للقيم ينضب ال الذي الينبوع تصبح فانها قيمة كل عندها تقف

. ( حرية مادة انظر )
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جورجزياتي

إرهاب
Terrorism«
Terrorism
Terrorismus

 العنف فيها تحول مرحلة في اليوم المدنية المجتمعات تمر
 الجديد الوجه هذا أصبح ولقد سياسي إرهاب إلى السياسي

 البنية في جذوره تنبت العالم، أنحاء مختلف في رائجًا للعنف

 في ،الثروة وتوزيع االنتاج كيفية في : التقنية للمدنية الحاضرة

 واالقتصادية السياسية العالقات تتبعها التي الطرق مختلف

 ويوجه السياسية اللعبة يدير الذي القيم نظام في وبالتالي الدولية،
 هذا بين الترابط عالقة في أيضًا وحتى ،األمم بين السياسي الرهان

ولمصيره. لالنان األخالقي المفهوم وبين النظام

 الصدفة، وليدة أو عرضية ظاهرة السياسي االرهاب ليس

 — المعاصرة المدنية المجتمعات على ودخالً غريبًا حادثًا ولس

 . صنيعها هو وإنما - فيه مرغوب وغير مزعجًا كونه من بالرغم

 دوافعه السياسي لالرهاب توفر ال المعاصرة المدنية المجتمعات إن

 وانتشاره، تفثيه في مباشرة عالقة لها وإما فحسب، األساسية

 تقالت في مخارجها تغيب جهنمية حلقة ثمة : لتبعاته مالزمة وهي

 وهي والدول بالمجتمعات يتربص خطر على ينطوي مظلم متقبل
 اإلرهاب تكريس إلى االنقياد وهو أال فيه، للوقوع متالة تبدو

 يكن ال واقعًا باعتباره وذلك السياسية اللعبة في عادي كعنصر

 هذا فداحة إن .عليه واالعتياد معه التكيق يجدر ما بقدر تالفيه
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 في والحكومات السياسيون المسؤولون برفض ما بنسبة هي الخطر

 هي إنما ودوافعها الظاهرة هذه أسباب بأن االعتراف أجع العالم

 وبقدر ، الياسة ممارسة في يتبعونها التي والطرق للوسائل نتيجة

 قوى هم باعتبار المجتمع من استئصاله مسؤولية تحمل يرفضون ما
.فيها مفعوالً ليس و فاعلة

 أي ا( رهب ال الثالثي الفعل من ارهاب كلمة تشتق ، لغويًا

 أخافه أي ورقبه وأرهبه والفزع. الخوف هي والرهبة خاف

 كا وتخوف، تفزع أي ترهب التي الحالة هي والراهبة وفزعه.

 الرباعي والفعل «.رهب I) مادة تحت B العرب لسان n في جاء
 فاعالً ثمة أن يفيد خوف أو وأخاف افزع أي (( ارهب B المتعدي

 عنده أو عليه يحصل موضوعًا يكون به ومفعوالً بالفعل يقوم

 كون عن النظر بغض وذلك ابفعل، نتانج يتحمل الفعل؛
 هذا عند جماعة أو فردًا به المفعول الموضوع أو الفاعلة الذات
 حالة على إال تدل ال 0 الراهبة ٠ أو ■أن»الرهبة نتبين الحد،

 جماعة أو معين شخص أو معينة ذات عنها تعبر أو تعانيها نفسية

 اجتاعييقوم/سياسي أيمعنى تحمل ال فهي بالتالي أو ،معينة

 هادف بثكل استغالله وبين الخوف نتائج بين القائمة العالقة على
 تسمح فهي إرهاب كلمة أما .الفعل فاعل قبل من وواع

 على الرهبة ونتائج الفاعلة الذات نية بين عالقة باستخراج

 القائم االجتاعي ا السياسي المعنى ولكن ،يتحملها الذي الموضوع
 فعل يحصل جرائها من التي واألهداف البواعث طبيعة على

 في وتبلور ظهر أن بعد أي مؤخرًا، إال يظهر لم االرهاب،

 لعملية نتيجة وذلك األجنبية، اللغة في العبارة تلك استعمال

 الكبرى الفرنسية الثورة إلى جذورها تعود األمد طويلة تكون

 البعد العبارة تلك اكتسبت حيث ، 1789 عام بدأت التي

اليوم نعرفه الذي االجتاعي ا السياسي
 طرأت الفرنية األراضي جميع الثورة ععت أن بعد

 عبارة برزت أن شأنها من كان وسياسية اجتاعية ظروف

 أعمال جموعة على يدل كمصطلح السياسي المجال في [( الإرهاب

 الثوار هاجم أن فبعد سياسية/إجتاعية. طبيعة ومن عنيفة

 من كبيرة بموعة وقتلوا وضواحيها باريص سجون الفرنيون
 لجنة », عمدت (، 19أيلولء 2) فيها المحتجزين الملك مؤيدي

 على وزعتها مذكرة في العمل ذلك تبرير إلى «الترصد
 إجراءات كانت A األعمال تلك أن في وجاء المقاطعات جميع

 بواسطة الخونة ألوف جاح كبح بهدف الشعب ي قام عادلة

 إحدى في الشعب مندوبي أحد ألقاه خطاب وفي ، K االرهاب

 المشرعون، أيها A : النداء هذا جاء الثوري، المجلس جلسات

 القانون سيف وليحوم األعمال... جدول على االرهاب ضعوا

 هذه في أصبح االرهاب أن يعني هذا المجرمين،. جميع فوق

 . والخونة العصاة ضد الثوار يستعملها الوطي للمدفاع وسيلة الفترة
 الحكومة اعتمدته حكم نظام يعني اإلرهاب أصبح وبذلك

 قال الجمهورية. لبقاء مال،مة األكثر الوسيلة باعتباره اثورية

 يجب والتعساء المواطنين قلوب إلى ليس ال :الصدد بذا رويبيير
 حيث األغراب المجرمين مالجىء الى بل االرهاب توجيه

«.الفرنسي الشعب دم ويشربون األسالب يقتمون

 على تدل ارهاب كلمة أن الفرنسية الثورة قدمته مما يتضح

 أصحاب أو الحكام اليها يلجًا سياسية وسيلة على أو حكم نظام

 ال الحديث معناها ان غير . المدني المجتمع في الياسية السلطة

 التي والمجموعات األفراد يشمل بل فقط الحكام على يقتصر
 يعرف المعنى وبهذا .تسلمها إلى تطمح التي أو السلطة في لت

 إلقامة االرهاب إلى يلجأ من n بأنه االرهابي «المنجد ])

 إليه تعمد الحكم من نوع ا هو االرهابي والحكم «، سلطه
 من باالرهاب االنتقال هذا إن . ثورية جاعات أو حكومات

 وا العرية اللغة تعاينه لما المحكومين مستوى إلحى الحكام مستوى

 مع الغرب عاينه ما بقدر العربية للشعوب السياسي التاريخ

الروسية. والعدمية ( الفوضوية ) الحركة

 وأوضاعه االرهاب مجرى على والعدمية األنارشية تأثير كان

 ايديولوجي بمصدر الرتباطها نظرا ومشتركًا، واحدًا السياسية

 منهما واحد لكل كان الذي المتبادل وللتأثير ،جهة من ،واحد

 . أخرى جهة من ،والوقائع األعمال مجال في اآلخر على

 اللطان أشكال جميع رفض على أساسها في تقوم فالفوضوية

 هو ما فكل الدينية. والمعتقدات والمؤسات باألشخاص المتمثل

 على تقوم سلطة هو ما وكل ،الفرد حرية من يحد مقونن تنظيم
 في األنارشية جعل ما وهذا والغاؤه. محاربته يجب االكراه

 يمثالن ألنمما وواقعًا مفهومًا والدولة الله مع عنيفة مواجهة

 لك ذ نتيجة من وكان . •واالكرا والسيطرة الحكم يعني ،اللطة

 ارتبط بشكل االرهابية األعمال ممارسة الى األنارشية دعا أن

 كثرت بجيث الترادف، على أشرف ارتباطًا باألنارشية االرهاب

 من ذلك على أدل رليس ،أوروبا في األنارشية االرهابية األعمال

 وكافييرو ،فرنسا في وفايان هزي واميل رافاشول أعبال

 من الروس الثورين وأعمال ،ايطاليا في وسيتشاريللي وماالتيتا

وكالياييف. وستبنياك جيليابوف أمثال

 أساسي عنصر مالحظة الى االرهابي الوضع هذا يقودنا

 الحكم في نظامًا االرهاب كان الفرنية الثورة فابان . جديد

 ان يعني ،السلطة زمام بأيديهم من على استعمالها يقتصر ووسيلة

 االرهاب أصبح فقد الفوضوين مع أما . قانونيًا كان استعمالها
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إزهاب

 غير بصورة يعني والسلطات، الحكومات ضد تستعمل وسيلة

 يريده كان ما وهذا , القانون على خارجة بل ،قانونية
 وذلك وتصمي، تصور سابق عن أجله من ويعملون األنارشيون

 لها ونتيجة القائمة السلطة نمار من لمرة هو بنظرهم القانون ألن

 يرفضون فإنهم السلطة يرفضون أنهم وطالما ٠ لدعمها ووسيلة

.عنهما وينشأ يصدر ما كل بالنتيجة

 تبلور على مباشر تأثير الروسية العدمية للحركة كان ولقد

 قام التي العنف أعمال ألن وذلك ،الجديد بمعناه االرهاب مفهوم

 القي والمبادى والمفاهيم القيصري الحكم تحت العدميون ب
 له ووضعت لالرهاب السياسي المعنى حددت ،منها انطلقوا

 المنظمة برنامج ففي االيديولوجية ومبرراته االجتاعية أطره

 ٠ فوليا نارودنايا 1) اسم نفسها على أطلقت القي العدمية االرهابية

 عملها في االرهاب دور على االطالع يمكننا اشعب، إرادة أو

 ألكثر ا الحكم رجال تصفية على االرهابي العمل يقوم n : السياسي

 معاقبة وعلى الجاسوسية، ضد الحزب دفاع وعلى منهم، ضررًا

 الحاكمة. واالدارة الحكم ي يقوم التي والكيفية العنيفة األعمال

 وإعطاء الحكومية القوة مكانة من النيل هو االرهاب هدف إن

 الروح إثارة ثم ،اللطة ضد النضال إمكانية على الثابت البرهان

 وهدف القضية. بانتصار إيمانه وتقوية الشعب في الثورية
 على ومدربة قادرة كوادر تشكيل هو أخيرًا، االرهاب،

الضال«.

 لم الياسي االرهاب من جديد نوع أمام أننا تقدم مما يتضح

 صفوف بين من الطالع االرهاب إنه الفرنية الثورة منذ نعهده
 مع موازاة في والدولة، بالسلطة المتمثل الهرم رأس نحو الشعب

 إنها الشعبية القاعدة غحو الهرم رأس من النازل االرهاب

 تزال ما التي الياسي االرهاب لظاهرة الرئيسيان النموذجان

 فمن . والشعب الدولة بين العالقة جدلية في اليوم حتى متمرة
 فى أنيم ج من األقويام إرهاب أو الدولة إرهاب هناك ،جهة

 إرهاب أو واألفراد الجماعات إرهاب أخرى جهة ومن السلطة،

 .إليها يطمحون أنهم أو ،اللطة في ليسوا أنم حيث من الضعفاء

 التي االرهاب أشكال مختلف تزاوح النموذجين هذين وبين

I العالم لشعوب واالجتاعي السياسي التاريخ في نعاينها

 فارقًا وذاك االرهاب هذا بين فإن ، أمر من يكن مهما

 كأل تحرك التي االيديولوجيات به ترتبط أساسيًا سوسيولوجيًا

 االيديولوجيات تلك تحاول التي األخرى الفوارق أما ٠ منها

 للتحليل والموضوعي العلمي المجال عن تخرج قيمتها فان إبرازها
 نظرياتها في االيديولوجيات تلك إطار ضمن وتنحصر السياسي،
 االعتقال معسكرات تشابه من ذلك على أدل وليس ٠ وتطبيقها

 في الستالينية المعسكرات مع ٠ بوشنفالد وا ٠ أوشفيتز ا في النازية
 التطهي حركة مع المتلري الغستابو ترادف آو ،وكوليا ببعريا

 صاحب عن صادر سياسي ارهاب منها كآل إن الستالينية.

 هما الضعفاء وإرهاب األقوياء إرهاب فإن لذلك .اللطة

 األول ليس ولكن .تام بشكل األقصى العنف تستعمالن وسيلتان
 منهما الواحد يكون عندما إآل سوةا أقل اثاني وا قبحًا أكثر
 في منما كل وضع إل فيها الباحث يدعو ما وهذا .لآلخر ببا

 من النموذج هذا فيه يحصل الذي األخالقي ا السياسي المنتظم

 في والجماعة األفراد حرية عن الكثف بهدف ،ذاك أو اإلرهاب

 واألخالقي السياسي المقياس هي فالحرية منها. كل رصيد

.ونتاثجه الفعل قيمة يقرر الذي الوحيد

 فهم يكن ال الواقع، بحكم سياسي عالم وهو ،البشر عالم في

 منتظم في تموقعها ضمن من بل االطالق، وعلى بذاتها الحرية
 - تتصف المطلقة الحرية كانت إذا . نفها هي اختارته قد متوازن

 المتموقعة فالحرية ، ه التدمير هيجان B ب - هيغل وصفها كما
 حريات وإزاء لآلخرين، بالنبة موجودة ألنها كذلك، ليت

 بالمقابل ولكن والخآلقة. البناءة العملية في معها تشترك أخرى

 السياسي/األخالقيلذي المنتظم ليسمنشأنتموقعها،وأعني

 حرة. كونها في الجوهرية صفتها عنها ينفي أن ،الحرية فيه تمارس

 في نفها تقيد أنها باألحرى أو ، ها يقيد أنه شأنه من ما بلجل

 بالعادات، والنظم، بالدساتير بالقوانين، للتقيد: استالمها
 الحقوق باعتبار المقوننة اشخصية وبالعالقات األخالقية بالمعاير

الجماعة. وحقوق الفرد حقوق وباعتبار والعامة، الشخصية

 والتناغم االتاق محصلة هو األخالقي ا السياسي المنتظم إن

 توازنها المعادلة هذه تفقد عندما ولكن المعطيات. تلك بين
 تتهدد عندما أي للخطر، الحرية فيه تتعرض بصورة واتساقها

 من الحرية تتفلت التوازن، انيار جراء من الشخص حقوق

 بعبارة أو، مطلقها في وتبحث حدودها، وتتجاوز قيودها،

 جوهريًا تالزمها التي النفيوية الملكة خالل من تبحث هيغلية،

 موقف في نفها الحرية تجد ،الحالة هذه وفي . منقذ مخرج عن
 المنتظم وضد أخرى، نفيوية حريات ضد والمواجهة الدفاع

 تقف المهددة الحرية إن التوازن. بفقدان صالحيته فقد الذي
 ال ألنه - اآلن بعد منتظًا ندعوه أن جاز إذا - المنتظم ضد

 أما المميت. الخطر مصدر سوى ها يعني يعود ،وال يعنيها يعود
 وعندما لها، بالنسبة رليس لآلخرين فبالنسبة منتظًا بقي إذا

 الحيوي الحق نفسها تمنح منه، مستبعدة نفسها الحرية هذه تجد
 . بقائها أجل ومن نفها حماية أجل من وتنفيه تتبعده أن في

 المنتظم توازن من استمراره يستمد األشخاص حرية بقاء إن
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إستبداد

 المنتظم، هذا غياب فيحال أما .االئد األخالقي ا السياسي
 وتغدو معلقة، األخالق تصبح صالحيته، تعطل حال في أو

 طليقة حريات بين ارهاب اإلرهاب يعني آلية، تقنية السياسة

ومتواجهة.

 أساس في هي االرهاب، مسألة طرح في الطريقة هذه إن

 وعلماء المفكرين بين والفلفية البراكيولوجية المباحثات
 ظاهرة باعتباره السياسي، فاألرهاب والسياسة األخالق

 عند العملي والنشاط والوقائع الوجود بمجال يتعلق اإنما اجتاعية،

 بقاء الحق، الحرية، ايضًا: مكوناته شأن هو وهذا البشر.

 الحقوق ءلى المحافظة والمهددة، المتموقعة الحرية الحرية،

 ا السياسي المنتظم في التوازن نقدان إلى باإلضافة ،وحايتها
 يكفي ال تطبيقية مفاهي ازاء أننا إذًا، يتبين األخالقي

 والمعاش الوجودي مضمونها الستيعاب المجرد الذهني التحليل

 وال التطبيقية المعطيات هذه تستقيم ال بالمقابل، ولكن بتامه.

 مثالية وقيم معاير تحددم هادف لمنتظم بالنسبة اآل معنى لها تتخذ

 .تحقيقها من االقتراب إلى الدائم للسعي الوازع دور تلعب

 التطبيقية، للمفاهيم دائم اكتال هو المنتظم هذا فإن وبالتالي
 ال ،منهنا انطالقًا البشر. متوى على شكله يتخذ اكتال

 في نضعه لم ما مكوناته في السياسي اإلرهاب نفهم أن يكن

 دينامية وفي فيه، نشأ الذي المعين للوضع التطبيقي المنطق سياق

 القتي التاريخية الكلية ضمن نضعه ان يمجب ك،ا ،المعياري المنتظم
 وتحليله الفعل هذا فهم يكن ال أنه يعني وهذا . إليها ينتمي

 هدف بترًا منه وبترها الدينامي، محيطها من مكوناته باقتطاع

 كقوى بكليتها تعتبر أن يجب بل ،حدة على منها كل ،إبرازها

 الياسية الوضعية مع ومتشابكة ،نفه للفعل ومالزمة محركة

 التاؤل إلى الموقف هذا يقود لذلك االرهاب. عنها لزم التي

 طريق ي ينصاق الفعل جعلت التي الوضعية هذه عناصر عن

 يمكن ال مفارقة إلى بالتالي، االرهاب، وقادت ،مسدود
 إلى األمر، نهاية في ، تجاوزها مهمة تعود وإما ، منطقيًا تجاوزها

 من كان إذا أخرى، وبعبارة الفعل. طريق عن واإلرادة الحرية

 قيودها من كامل تفلت حالة في الحرية يظهر أن االرهاب شأن

 ءن التساؤل إلى يدعونا ما فهذا ،توازنه فقد قد منتظم ضمن
 كها التوازن هذا التطبيقي، المجال في عطلت، التي العوامل

 يمثل ومن المهددة الحرية يمثل من :التاؤل إلى بالتالي يدعونا

 شيء وليس االرهاب لم ، وأخيرًا «من بآد من ؟ المهددة الحرية

آخر؟

العكرة أدونيس

إضافة

 فيجب السياسي الفكر في بالعنف مرتبطًا الرهاب ا كان لتا

 الرجعي، العنف السياسي: العنف من نوعين بين هنا التمييز

 الوظيفة بالتالي يميز طبقي محتوى النوعين ولكال ٠ الثوري والعنف
 - تاريخيا ظهورهما فإن ولذلك ،لكليهما السياسية - االجتاعية

 التقسيم بداية مع بدأ - العلمية االشتراكية نظر وجهة حسب
 يشكالن اللذين الطبقي الصراع ونشوء للمجتمعات الطبقي
 تتخدم المستغلة الرجعية فالطبقات تجليه. عناصر من عنصرًا

 الطبقات تطلعات ضد - االرهاب — السياسي العنف وسيلة
 ونضالها - المحددة االجتاعية وفقًاللتشكيالت وذلك i المستغتة

 صفة فهو لذلك ،ها استغالل ظروف تحقيق أو إزالة سبيل في

 أي طبقي، مجتمع أول منذ الرجعية الطبقات لياسة مالزمة

 القي الوسائل إحدى هو الثوري العنف إن , العبودية مجتمع

 العادلة الطبقية مصالحها لتحقق المستغلة الطبقات تستخدمها

 اجتاعية فائت قبل من استخدامه سواء ينع ال وذلك والمحقة،
 الذي — الطبقي للصراع الحتمية القوانين خارج ، عنها مثلين أو

 المحددة التاريخية للمرحلة والموضوعية الذاتية ااظروف يستوعب
 أشكال تكريس إلى يؤدي مما - للنضال المناسب الشكل وبالتالي

واإلرهاب. الطرف منها الثوري للعنف ومغايرة مختلفة

الزين غسان

إستبداد
Despotlsme
Tyranny 
Despotismus

 أشكال وله التاريخ، في ومستمرة قديمة ظاهرة االستبداد

 االنفراد بأنه عامة، بصورة تعريفه، ويمكن عديدة وأنواع

 حيث النصيحة قبول عن أو المشورة طلب عن واألنفة باألمر

 الفرد بمصلحة متعلقًا األمر كان فإذا القبول أو الطلب ينبغي

 المرء غرور عن تعبيرا األغلب على يأتي االستبداد فإن نفسه،

 إرادته عن أو والتبادل، االنفتاح على قدرته عدم عن أو بنفسه،

 مصلحة بتدبير متعلقًا األمر كان وإذا غيره. عن حقيقته كم

 تلك ثؤون في المطلق النصرف يعني االستبداد فإن ،معينة جاعة

 يبعد ال الحالة، هذه وفي والهوى. الخاصة المشيئة بمقتضى الجماعة
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إستبطان

 واالستعباد والتحكم االعتساف معاني عن االستبداد معنى
.التامة واليطرة

 نوع بجسب ،دقيقة كثيرة معان تنفرع ،العام المعنى هذا من
 ونظرًا أعضائها بين القائمة األساسية العالقات وطبيعة الجماعة

 تركن فقد االنسان، حياة في السياسية للجماعة البالغة لألهمية

 تركز مما أكثر السياسي االستبداد على والباحثين المفكرين انتبام
. االستبداد أنواع سائر على

 لالستبداد معنيان يبرز االسالمي، العربي التراث في
 رأي استطالع وهي لثورى، مقابال يجعله األول الياسي

 مقابالً يجعله والثاني الحكم شؤون في والبصيرة التجربة ذوي

 وهو الغالبة، ة الواحد العصبية ذوي جهة من الحكم في للمشاركة
 وحدد الدولة أطوار عن تحدث حيث خلدون ابن قصده ما

 واالنفراد قومه على الحام استبداد طور بأنه منها الثافي الطور

 المشورة إذأن مذموم، األول بالمعنى االستبداد بالملك. دونهم

 الثاخي بالمعنى وهو ،السديد القرار إلى وتفضي الهوى من تخلص
 قبيية عصبية تغلب على القائم الحكم طبيعة بمقتضى واقع أمر

. معينة

 ،بدقة االستبداد يتحدد ،الحديث الغربي السياسي الفكر في

 يتقيد ال الذي الحاك هو المتبد فالحاك القانون. إلى بالنسبة

 بدون المحكومين على إرادته ويفرض ثابتة بقاعدة أو بقانون
 االختالف من كافيًا مانعًا ليس هذا لكن تبعة. أو حساب خشية

 نوع هو االستبداد مثاًل، ،مونتكيو فعند النظر، وجهة مجسب

 سائر عن يتميز ،السياسية األنظمة من نظام أو ،الحكم أنواع من

 يحكم ،واحد ۴حا يدي بين كاملة السلطة يجعل بكونه األنظمة
 يقوم ربكونه وأهوائه، إرادته بموجب قاعدة، أو قانون بدون

 ليس فاالستبداد ، روسو عند أما . الخوف مبدأ على ،لذلك تبعًا

 ٢الحا واعتبار التشريعية السلطة اغتصاب هو وإنما ، سياسيًا نظامًا

 ٠ أعضائها وعدد الحكومة شكل يكن مهما القانون، فوق نفه

 نظر وجهة بينا ،سوسيولوجية وضعية مونتسكيو نظر وجهة
 وقد . والحكومة السلطة شرعية مألة على مبنية معيارية روسو

 الفكر في لالستبداد محارب أشهر وهو الكواكبي، تصور كان

 الغربي والتراث االسالمي العرلبي بالتراث متأثرًا ،الحديث العربي

 أشكال من واحد شكل في االستبداد يحصر فدم الليبرالي،

 م نظا في االستبداد نقيض فجعل ،الشورى مفهوم ووسع . الحكومة

 ، وتحاسبها الحكومة التشريعية السلطة فيه تراقب الذي الحكم
. وتحاسبها التشريعية السلطة األمة وتراقب

 من كثير في الطغيان مفهوم مع االستبداد مفهوم ويختلط
 ،الطغيان مفهوم يشتمل ،الحقيقة في ولكن .والنصوص األذهان

 ،االستبداد في بالضرورة نجدهما ال عنصرين على العام، بمعناه

 مقيد غير تصرف هو حيث من ،فاالستبداد .والجور القهر وهما
 وهواه، الحام إرادة يبرز الياسية، الجاعة شؤون في وتحكمي

 على بعنف ضاغط الحاك تصرف أن بالضرورة يعني وال

 أن العم مع هذا . واالنصاف العدل بقواعد مبال غير ،المحكومين

 الحكم على يستولي الذي الحاكم النظريات بعض في يعني الطاغية

 ومن النافذة. القوانين بموجب يحكم ولكه شرعية، غير بصورة
 المتنور، المستبد وفكرة العادل، المستبد الحاكم فكرة نشأت ، هنا

 ال فاالستبداد عشر الثامن القرن في المشهور التعبير بحسب
 التصرف في الهوى تحكم ولكن ،والنور العدل مع ذاته في يتنافى

 النتيجة وفي األمور، في العقلي التبصر عن الحام يبعد التفردي

والعدل. النور مسلك عن

إستبطان
Introspection
Introspection
Selbstbeobachtung

 وهي الكالسيكي. النفس عم استخدمها طريقة االستبطان
 وفكرة الداخلية. حياته عن بذاته الفرد يكشف أن -هدف

 تعبر ما هذا األديان. بعض في صداها نجد قديمة، االستبطان

 التقدم قبل (الضمير فحص ا١ بعملية مثالً المسيحية الديانة عنه

 البوذية المذاهب في قيمة من للتأمل ما ننسى وا االعتراف لسر

 فقد ٠ الفلسفي التفكبر على غريبة ليت االستبطان وفكرة .مئال

 أن كما الذات. من انطالقًا الذات لمعرفة دعوته سقراط عن أثر

 بهدف الذات في التأمل على تقوم إنما والمتصوفة النساك دعوة

 المذمومة األخالق وإماتة والشهوات األهواء على السيطرة

 كل في مستعدة لتكون دنس كل عن منزهة النفس على والحفاظ
الخالق. ذات ،األولى الذات في تفنى كي وقت

 ،األنا فهم موضوعه يعتبر الذي الكالسيكي، النفس عم في

 االستبطان يعتبر المتكلم، لشخص الداخلية الذات معرفة أي
 والتعرف الوعي أغوار سبر على القادرة تقريبًا الوحيدة الطريقة

 يجرى الذي الشخص بالذات هو هنا النفسي فالمحلل .األنا على

 نفه على الشعور ينعكس االستبطان فبواسطة التحليل. عليه
 الداخل في يدور ما أو الداخلي االحاس تحليل موضوعه ويصبح
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إستبطان

 عبارة االستبطان اخر، بتعبير وخياالت. وعواطف شعور من

 إن بل باإلحساس. اإلحساس إنه الداخلية، الحاالت وعي عن
 أيضًا بل ما أوشعور احاس وعي مجرد يعني ال االستبطان

 كطريقة االستبطان أن إا . وتحليلها النفسية الظاهرة وصف

 النعدام وموضوعية، علمية الطرق أقل من تعتبر الذات لمعرفة

.لذلك وسنعود . العلوم مجاالت في الحال هو كا العلمية المالحظة

وسلبياته إيجابياته . االستيطان خصائص

 وعملية الماضي. تذكر على نرى، كما االستبطان، يقوم
 فضالً جزئياته، بكل الماضي تركيب إعادة تعني ال هذه التذكر

 تشكيل إلعادة يفضي أن بد ال التأمل إن بل ٠ ذلك استحالة عن

 كل محاولة أن شك وا األصلي. الشكل متز بشكل الحياة مجرى

 الحالة أمام بل اآلخرين. األفراد محاولة عن تختلف فرد

 أن علتا يبقى رأي. من أكثر يعطى ما غالبًا الواحدة اثعورية

 كي محددًا عيانيًا إنتاجًا أو ما حتزًا ليس الوعي أن إلى نشير

 االستبطان نعتبر أن علينا الوقت نفس وفي ٠ بدقة مراقبته تمكن

 تدرك ال فهي الوعي عمليات في واضح هو ما تطال قة طر
 إرادي ال تصرف عن الناتجة الالواعية، التصرفات كنه بالتالي

 علم قاموس من ملغاة إرادي ال كلمة أن عال ما. كبت عن أو
 للحظة مجهوالً السبب هذا بدا وإن سبب، فعل فلكل النفس،

لدوام ألعلماأوظلجهو

 كل وقبل واضحة مختصرة طريقة االستبطان يظل ،ذلك مع

 النظريات بتاريخ مبقة معرفة تتطلب ال فهي ،بيطة ذلك
 يمارس أن مثالً ينصح المجال هذا وفي . بصحة تمارس كي النفسية

 إذ مثال، النوم قبل تامة، راحة فترة في يوم، كل االستبطان

 حلها كيف ،لمشاكل تعرض وما للفرد جرى ما الىتذكر يصار
 أن ورغم أسم. واجتاعية نفسية صحة بهدف ، ذلك يقوم وكيف

 النتانج من قسم تعمي احيانا فباإلمكان فردية طريقة االستبطان

 تحليالت أو ادراكات الى نصل قد إذ اكحليل، اليها ينتهي التي

 الفرح أو الخجل أو كالغضب ة٢متثا حاالت أمام متشابة،

مخال.

 بالحالة تحيط أن تستطيع ال طريقة أنها االستبطان عيوب من

 إلى األمر نهاية في سهدف معرفة كل أن شك ال المتغيرة. النفسية

 ال ما وهذا به اإللمام أمكن لما وإال تتناول الذي الموضوع تأبيد

 والتي ،النفس علم يعالجها التي الحاات في خاصة ،بسهولة يتم
 حياة النفسية فالحياة االستبطان. بواسطة معرفتها الى يصار

 والوسط كالتربية ،مؤثر من ألكثر وتخضع الدوام على متغيرة

. لذاتها الذات إدراك عن منها قسم فيه تخرج مؤثرات وهذه

 تتمثل الصعوبة وهذه االستبطان يطرحها أخرى صعوبة ثمة

 بهذه قيامه ساعة ذاته فيه الفرد يضع الذي االصطناعي الظرف في
 بالتأمل، ليحيي يحياها، التي اللحظة المباشرعن كنخليم العملية،

 لتصور أميل الحالة فيهذه واالنان . سبقت لحظات بالتذكر أو

 مع للتساهل كذلك أميل أنه ثم . معقد هو ما بسيط مهل هو ما
 يجد وقد .وضوحًا أقل ورؤياه شمولية أقل نظرته يجعل مما نفسه
 الحالة هذم يعي ال قد أو العاطفية حياته عن التكلم في حرجًا أيضًا

 يكون ال قد أو يظهرها فال الحميمة خصوصياته من ها يعتبر أو

 تتمثل األخيرة والصعوبة عاطفته. أبعاد الوعي تمام واعيًا أخيرا

 بقضي وهذا ٠ واحدًا شيائً درسه المزمع والوضوع المحلل كون في

 فاصل والموضوع الذات بين يكون أن تفرض الي الموضوعية على

 موضوعًا باعتباره بالموضوع اإلحاطة من الذات تتمكن حق ما
لذات من الجزءًا

 طريقة االستبطان العتبار المعاصر النفس علم يميل ال لهذا

 وما وميول نزعات من فيها بما الذات عن الكشف في ناجعة علمية

.نفية عقد ومن سوي غير سلوك ومن كبت من تحمل

الحديثة النف علم ومدارس االستبطان

 علم على طرأ الذي التطور رغم كطريقة االستبطان ينته لم

 منظم، بشكل وإن إليه يلجأ النفسي التحليل زال فما النفس.

 ويبني النتائج ويراقب االسنبطان عملية في المريض يوجه فالمحلل
 االستبطان يعتبر هنا من حلواًل. يعرض أو حلوال، أساسها على

 إلى يطلب الطريقة هذه في عالجية. طريقة النفسي التحليل في
 بعض إليه توحيه ما يسرد أن مريح موقع في وضعه بعد المريض
 التحليل في يعرف بما عمالً والمريض، . وبصدق بعفوية الكالت

 أو الكلبات من سيال للمحلل يقدم الحرة، بالتداعات النفسي

 التي بالمشكلة الواعية عالقة لها ،ما بذكرى المرتبطة العبارات

 االستبطان هذا من يلتقط الذي المحلل وبماعدة .منها يعاني
 لها ويكون تتكرر التي العبارات أو المتشابهات بعض راديالالإ

 النفسية حالته وألبعاد لذاته المريض رعي يتعمق ،ما داللة

 نوع الى الالوعي المنظم غير االستبطان يتحول وبذلك المرضية
 في يشارك وأن مشكلته بذاته يتأمل أن للمريض يسمح الوعي من

.لها حل إيجاد

 النفس عم اسم عليه يطلق ما أو ،الحديث النفس عم في
 تأمالً أو وصفًا يعد ولم .جديدًا تحوالً االستبطان تحول التجريي

 وبذلك . والمقارنة للقياس خاضعة فهمها في طريقة بل ،الذات في

 في التحول هذا تم وقد الحقيقية. العم لمقاييس االستبطان خضع
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إنتذالل

 البداية نقطة وكانت القرن هذا مطلع مع انشئت التي المختبرات

 عن عبارة هنا يستعمل الذي واالستبطان االحساس. قياس
 أمام وضعه بعد وشعوره إحساسه يصف أن العميل إلى الطلب

 الى ويطلب المثيرات، تغيير الى الدارس يعمد بعدها معين، مثير
 كأن االبق باإلحساس ومقارنته الجديد إحاسه وصف العميل

 ألذ أو أدق أو أصغر أو أكبر الجديد اإلحساس هذا إن ،يقول

 أو االحاس تطور عن فكرة الدارس يكون بذلك . , , الخ

 التي األوصاف مقارنة طريق عن الشعور أو الحسي االدراك

 وبذلك وعلميا. عمليًا للقياس الخاضعة بالمثيرات العميل يقدمها

 العميل به أسر ما على اساسًا مبنية للتعميم قابلة نتائج الى يصل فد

. وصفية تقديرات ومن معلومات من
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كورة جورج

إستدالل
Ralsonnement
Reasoning
Vernunftschluss

 على البرهان عمليات كل يشمل جدًا عام مفهوم االستدال

 االستقراء : ذلك في بما ،أخرى قضايا من انطالقًا ما قضية
 كون من مثالً نا فانتقال القياس(. )انظر التمثيلي والقياس

 أن إلى للحرارة موصلة اجسامًا والقصدير والحديد النحاس

. باالستقراء استدالالً يعتبر للحرارة، موصل معدن كل

 قضية استخراج ،باالتدال فيفهم الصوري، المنطق في أما
. مبناها أو القضايا معنى ببب أكثر أو قضية من

 استدال الى الصوري االستدالل التقليدي المنطق يقسم

 يجري المباشر االستدال في قياس أي قياسي واستدال مباشر

 الى فباكبة فقط واحدة قضية من جديدة قضية استخراج
 كمية تحصر التي األسوار تغيير بواسطة نستطيع الحملية، القضايا

 أو الرابطة على اللب بإدخال أو ، « بعض و» «كل 8 مثل القضية

 أن والمحمول الموضوع بتبديل أيضًا أو ،الحدين أحد على

 نتطيع ، مثالً فهكذا .حاصلة قضية من جديدة قضية نستخرج

 بعض أن ناجح«على طالب كل » أن فرضنا من نتدل أن

 على يصدق ما اذ ،السور كمية من بتقليل ، H ناجحون الطالب
 من انطلقنا اذا وكذلك البعض. على باألحرى يصدق الكل

 أن إذ «،كسول ناجح ا انه» نستنتج K ناجح كسول ال ل١ القول

 شيء ال أنه أي التباين، هي وناجح كسول بين القائمة العالقة

والناجحين: الكسالى بين مثترك

 اذا ذاتها عي تبقى التمثيل، من يتضح كا العالقة، وهذه
 الكلية القضية في بالموضوع المحمول بدلنا أي المقارنة، عكنا

 القضايا أي الشرطية، القضايا مع الحال هو كذلك السالبة.
 وما ف . إذا و» أو» . . . إما » األدوات بواسطة المركبة

 فعن المنطقية. بالروابط الحديث المنطق في تمى والتي ، شابهها
: منالً وضعنا

 الصيد الى يخرجعادل اذاكانالطقسجميال

: أنه مباشرة نتنتج

جميالً يكن لم فالطقس الصبد الى عادل يخرج لم اذا

األخرى النتيجة هذه منها نستخرج ان نستطيع وكذلك

وهي:

الصيد ال عادل يخرج أو جميالً الطقس يكون ال إما

 مثال أكثر أو قضيتين من االستدالل فيتم القياس، في أما

الضرب: هذا الحملي القياس

 فان انسان كل

انان عرني كل

فان عربي كل

 : الدليل هذا قضايا عدة من المركب الشرطي القياس ومثال
عجز في تقع الحكومة أو الضريبة ترتفع أن إما
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إستدالل

 يتذمر فالشعب الضريبة ارتفعت إذا

عجز في الحكومة تقع لم

يتذمر الثعب

 ،استعمال من بأكثر « االستدال B يؤخذ ،الرياضي المنطق في

 المعاني فعلم المنطق منه يعالج الذي الجانب اعتبار بجسب

Semantics يكن التي المعاني جهة من االستدالل الى يتطرق 
 الذي المنطق أي ،القضايا منطق الى بالنسبة .القضايا الى إسنادها

 القضايا معنى يتحدد المحللة، غير القضايا تركيب في يبحث
 إن .وكاذب صادق أي لدا و» ٠ ص 11 القيمتين الى استنادًا

 أن إما للواقع، مطابقتها حيث من فإنه »ب، قضية اعتبرنا

 أي القضية هذه فسلب وبالتالي، كاذبة. أو صادقة تكون
 قيمها عكس يأخذ ،السلب رمز «هو »- حيث »-ب«،

ك،انىابوالآلني:

 ص
ىل

 ب
 ؤد

ص
 فيجري U قضية من ألكثر المتضمنة القضايا معاني تحديد أما

 N٨» الوصل رابط يخص فيا التالية الصدق لجداول وفقًا

: فقط الطرفين صدق عند المركبة القضية تصدق

ج٨ب ج ب

ص ص ص
.‘I •!٠ ص
لح ص ا.
ال لذ لق

فيقولنا: كما

.الباحة يحب وعادل مجتهد عادل
 باألدوات عنه يعبر الذي «٧» الفصل رابط ذلك ويقابل

 كذب عند فقط يكذب الرابط هذا أن إذ »، أو ...»إما

:الطرفين

١بل ر ب

ص ص ص
ص يل ص
ص ص >1

ل .‘I ن

 ورمزه »اذا...ف« الشرط رابط ،ايضا المهمة الروابط من

: التالي وكذب المقدم عندصدق فقط يكذب الرابط هذا اب،.

ج - ب ج- ب

ص ص ص
ا,- لد ص

ص ص ام

ص لد ام

 أن اآلن يكن األساس، هذا عل . الحديث( المخطت )انظر:
 أعني »ب،، Logical Implication ي—المحطة اللزوم نعرف

 المعاني نظر وجهة من أخرى، قضايا من قضية على االستدالل

اآلني: النحو عل

 والقضية ،ن .. ، * ,، القضايا بين لزوم يكون
V ، فقط إن ا-« ،ون ... ، », ، », : الرموز بلغة أي 

. أيضًا ٧ صدقت معا المقدمات كل صدقت كلما

 أخذنا فإذا األخري. املثل يف منذلك نتحقق أن لنحاول
أي: العامة صورته

د ج رب

: هكذا والنتيجة المقدمات وقيمنا

دم "٢٢ د «—ب ج- ٧ب

ص ص او ص ص ص ص ص ص
ام ص حل ث حل ص ص ص ص

ص او ص ص ص ص حل ص ص
ا■ اش ص ام حل ص حل ص ص

ص ص او ص ص ىل ص ص حل
ام ص او او ص حل ص ص حل
ص حل ص ص ص او ل او او
ام ىل ص او ص او او او ل

 وهنا معًا، المقدمات فيها تصدق التي الحالة في أنه تحققنا

 »د« فالقضية وبالتالي النتيجة؛ كذلك تصدق الثالث، الطر
: أن أي لمسس عن تلزم
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إستذالل

 اللزوم الى يعود المعاني وجهة من االستدالل فمفهوم ،وعليه

المنطقي.

 على االستدالل في المنطق يبحث ،المعاني علم جانب الى

 فقط يراعي بل ،القضايا مدلوالت الى يلتفت ال ،آخر مستوى

 بعلم يعرف المتوى هذا .وتركيبها تفكيكها وطريق شكلها
 أولية قضايا من العم فيهذا االستدالل ينطلق . Syntax المبنى

 نق يعتمد فمثالً . Axiom المسلمات لذلك وتمى بها، مسم

؛اآلتية الثالثة المسلمات على لوقازيفتش المنطقي

( 9 ب 9 ) *— 9 :1 مسلمة

((٧0)٠(-٧)ه٤*((-٠٧)٤)ه : 2مسلمة

م(١)ثم٠_(١رب,<"ا— 9)م :3 مسلمة

القاعدة: وبواسطة

استخراج ٧٠وه-9من

 المفهوم، بهذا فاالستدال جديدة. مائل على منها يستدل
 . Proof بالبرهان هنا يسمى المسلمات من قضايا استخراج أي

 اعتمدنا إذا للبرهان. قابلة V أن لنقول -I: ب ذلك إلى ونرمز

 ، ، . . 2>اا ، 0 مثل أخرى فرضيات على المسالت إلى باإلضافة

; للزوم مساوقة بطريقة نكتب فإننا ، وآل القضية لنستخرج ن

٧نا٤٠٠٠٤٨»ا،«

 الفرضيات من رما القضية على االستدال عندها ونسمي

. Deduction االستنباط ،ن٠٠٠،«:،19

أي: السابقة القاعدة أن بالمالحظة جدير

٧استخرج V* صنو«

 تمى لذلك ؛الجديدة القضايا استخراج عملية تتيح التي هي
 «االستدال قواعد , ألقواعد من وأمثالها القاعدة هذه

10--، ،. rules أيضًا

 سوى تعتمد ال المبنى، متوى على ،استداللية طريقة ثمة

 الطريقة هذه .المسلمات الى اللجوء دون ،االستدالل قواعد على

 من تنطلق «،الطبيعي االستنباط حساب » باسم تعرف التي
 .جديدة قضايا الى التركيب أو بالحذف منها لنتوصل فرضيات

 8 الطبيعي االستنباط لل واضع عن المقتبس الحساب هذا إليك

 الى يشير « »ع المزدوج السهم حيث Gentzen جنتن المنطقي
من..إلى..: االنتقال

١اا ٨ >؟ =< V ، V :٨إدخال
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 أن نستطيع فإننا ٧و » حصول افترضنا إذا أنه أي

.9 ٨ 9 المتصلة القضية نستخرج

ه؟١'ا٨:=<؟٨حذف

 أن يمكن فإنه ٧ ٨ 9 المتصلة القضية لدينا ثبتت اذا انه أي

الطرفين. أحد نثبت

٧ « ٩٥ : ٧ إدخال

مفيل 9 -١٧:٧ إدخال

x٠x-)v،x|-٠،v v :٧ حذف

 عن ينجم وكان ٧ 9 منفصلة قضية لدينا كان اذا أنه أي

. X إثبات باإلمكان فإنه ، X ثالثة قضية طرفيها من واحد كل

٧ ه— 9 € 9 ا- 9 له؛ ادخال
؛ااه/اا٠.٠؛اا،جطف

9 ٠ل ه 9 :< ب 9 ٧ ب 9 • ب إدخال

 إثبات يلزم فعندها ،ونقيضها قضية 9 عن نجم اذا أنه أي

. 9 سلب

ما٠٢!ا|<،٢طنى

9ته9٣ل٣لخفم:

 هامشا نترك ما فرضبة وضعنا كلما ،البرهان عملية مار في

المتعلقة القضايا كل العمود نفس على تحتها ونرتب ،فحة أو

 نهمل بالفرضية مرتبطة غير قضية إلى ماتوصلنا فإذا . ١٦:
 ♦ ؟ ) ٨ (۴ ٠ Y ) : المسألة على البرهان مثالً إليك . الهامش

. <p ٣— ه ( 9 ٠ل
فرصيه
أخرى فرضية

0)٨(٧له9) -1

2- 9
A حذف تاعدة 3- ٧٠9
1 الطر على مطبقة

االبق التطبيق ٧مج9 -4
مطبق حذفه 5- ٧

3و 2 السطرين على
مطبق r حذف 6- ٧٣

4 و 2 الطرين على
إدخال-مطبقة 9ب -7

من5علىاستنباط
، 2 من6و2

9 ٣ وضع وبالتالي
9 الفرضية عن متقلة

على مطبق ج إدخال 9 م ج (٧ ٢ل ج p) A (١الج ج 9> ,8
1 من 7 استثباط

 على الحساب هذا تطبيق في الواسعة االمكانيات جانب الى



إستقرا

 من ينطلق الذي النق عن يمتاز فانه ،الطببعية التفكير عمليات

 بقاعدة يختص منطقي رابط كل اذ I واضحة بمنهجية المسلبات
 يضبط ما حذفه، تحدد أخرى وقاعدة إدخاله تحدد استدال

البرهان. طريقة كثيرًا ويختصر
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فاخوري عادل

استمر
Induction 
Induction 
Induktlon

 هو ال االستقراء ان «التعربفات n كتابه في الجرجالي يقول
 أكنر في قال وإنما جزئياته، أكثر في لوجوده كلي على الحكم

 استقراء يكن لم جزئياته جميع في كان لو الحكم ألن ،جزنياته

 تحصل ال مقدماته ألن ، استقراء هذا ويسمى مقسما. قياسًا بل

 عند االسفل فكه يحرك حيوان كل :كقولنا الجزئيات بتتبع اا
 استقراء وهو كذلك، والسباع والبهاتم االنان ألن المضغ

 ويكون يتقرأ لم جزئي وجود لجواز اليقين يفيد ال ناقص

 عند األعلى فكه يحرك فإنه كالتماح استقرىء لما مخالفًا حكمه

 عند منطقي كمصطلح Induction االستقراء أما المضغ«

 وهذا )االستنتاج(، االستدالل من نوع انه فتعريفه المحدثين
 قضية استنتاج هو األول . مباشر وغير ،مباشر استدال : نوعان

 المستوي العكس مثل أنواع بدورم وهذا واحدة قضية من

 االستدالل أما ذلك. الى وما النقيض وعكس المحمول ونقض

 واالستقراء. القياس هما أساسبان نوعان فهو المباشر غير

 أما أقل. وا أكثر ال قضيتين من قضية استنتاج والقياس

 في وليس مقدمتين، من أكثر من قضية استنتاج فهو االستقراء

 عدد زاد وكال احتال صدق صدقه وانما يقين االستقراء

 تصور مع متسق وذلك نتيجته. صدق احتال زاد المقدمات

 يفيد ال االستقراء أن في القدماء االسالميين والمناطقة الجرجاني

اليقين.
 أشهرها نماذج، عدة وإنما واحدا نوعًا االستقراء وليس

 Intuitive الحدسي واالستقراء Perfect التام االستقراء أربعة:

 أما الرياضي. واالستقراء العلمي، أو الناقص واالستقراء

 وضوح في صاغها من أول فأرسطو والثاني األول اكوعان

 لكن بالعرض إال أرسطو عنه يتحدث فم الائلث وأما وتفصيل.

 استخدمه كا التفصيل ببعض فيه البحث بدأوا العرب المناطقة

 في ومناطقتهم الغرب عالء لكن العرب. العلماء بعض بالفعل
 خاصًا. اهتامًا به واهتموا فيه توسعوا الذين هم الحديث العصر

 عند اال فيه البحث يبدأ لم نوع فهو الرياضي االستقراء وأما

سنرى. كما الرياضة وفالسفة المعاصرين المناطقة
 مقدمتين من يتألف استدال أرسطو عند التام االستقراء

 تتضمنها التي الجزئية األمثلة لكل احصاء وبالمقدمتين ،ونتيجة

 الجزئية األمثلة المقدمتين ني يعطي أرسطو أن ونالحظ النتيجة،

 : هو التام لالستقراء اليني أرسطو ومثال , أفرادًا ال أنواعًا

n والحصان االنسان لكن ،العمر طويلة والبغل والحصان االنان 

 الحيوانات كل إذن ،لها مرارة ال التي الحيوانات كل هي والبغل
 أن التام االستقراء على نالحظ ,. العمر طوبلة لها مرارة ال التي

 عن الزمة فالنتيجة ثم ومن كلية ونتيجته كلية مقدماته
 هذا تعرض وقد ال؛حماية. يقينية نتيجة انها أي المقدمات

 المناطقة جانب من الذعة النتقادات االستقراء من الوع

 .وجاهته عن المناطقة هؤالء بعض دافع وإن المحدثين. الغربيين
 ندرك عقلية ءملية أرسطو به قصد فقد المخدسي االستقراء أما

 أنه أو ،ما تعميم صدق على دليل جزئيًا مثنًا أن بواسطتها

 أو األولى المقدمات أرسطو يسميه ما بفضله ندرك استدال

 هي الضرورية والحقائق جزئية. أمثلة بطريق الضرورية الحقائق

 وحدس ببداهة صدقها ك وندر صدقها في نثك ال ملمات

 ذلك كان وإن عقلية برؤية إليها نصل ببرهان. ال مباشر
 اننا الحدسي االستقراء أمثلة ومن حية. خبرة بدون متحيالً

 أ كل أن القول يمكننا ب تستلزم أ أن واحد مثال في رأينا إذا

 أمكننا ممتد أنه مادي جزئي شي: عن نقول مثال ب يتلزم

 مالحظة بعد القول يكننا وكذلك ،ممتد جسم كل إن القول
 لون كل أن القرمزي واللون الفاقع األحر للون بسيطة حسية

 نالحظ قرمزي. لون كل من سوادا أو دكًا أكثر فاقع أحر

 المطلق صدقها في يكفي التوع هذا من الرياضة قضايا كل أن
 المتاوي المثلث أن قولنا مثل واحد جزئي مثال مالحظة

ذلك. ونحو الزوايا متاوي األضالع
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إستقرا

 يرجع معاصر غربي فهوتصور الرياضي االستقراء اما
 عالء أكبر من يعتبر الذي بيانو إلى وتوضيحه تحديده في الفضل

 في الحديث الرمزي المنطق مؤسسي وأحد البحتة الرياضيات

 ويستمد . العشرين القرن رأوائل عشر التاسع القرن أواخر

 مصادرات من الخامسة المصادرة من معاه الرياضي االستقراء
 ٠ عددًا باعتبارم - للصفر كان اذا ومنطوقها الحاب عم

 فإن معطى عدد الى تنتمي الخاصة هذه كانت واذا ما خاصة
.عدد كل الى تسند الخاصة هذه

 الحديث العصر في االستقراء أنواع أهم الحى اآلن ننتقل

 وهو ،والعلماء الكاطقة جانب من وعناية اهتامًا وأكثرها

 ناقصًا االستقراء هذا سمي وقد العلمي أو الناقص االستقراء

 التام االستقرام من تمييزًاله وانما األهمية قليل ألنه ال

 لكل كامال احصاء مقدماته في يحوي هذا أن اذ األرسطي،

 الناقص االستقراء بينا النتيجة صدق على تشهد التي األمثلة

 يحصيها وال الجزئية األمثلة من كبيرًا عددًا مقدماته في يحوي

جميعًا.

 منهج يعتبر ألنه بالعلمي اكاقص االستقراء تمي وقد
 كما واألحياء والكيمياء كالطبيعة التجريبية العلوم في البحث

 واالجتاع والنفس كالتاريخ االنانية العلوم بعض تستخدمه

 والنتيجة العلمية. القوانين كشف هو كمنهج االستقراء وهدف

 قلنا كا واالستقراء العلمي، القانون صيغة هي االستقرائية
 أن ويجب ونتيجة مقدمات من يتركب أنه ونضيف استدال،

 احتال زاد المقدمات عدد زاد وكلما اثنتين على المقدمات تزداد

 االستقراء في واكتيجة المقدمات تكون أن ويجب النتيجة.

 يتضح ولكي فيه، نعيش الذي العالم على صادقة للواقع مطابقة
ومراحله أه نعرف أن يلزم االستقرائي المنهج معنى

 مبدأين أو أساسين على العلمي أو الناقص االستقراء ويقوم

 والمقصود العلية. ومبدأ الطبيعة في الحوادث اطراد مبدأ ها

 الوقائع أن ابتداء نفترض أن الطبيعة في الحوادث باطراد

 ا١ي حدثت التي الطريقة بنفس تحدث انما المستقبل في والظواهر
 نقول حيث والحاضر الماضي في والظواهر الوقائع تلك أمثال

 انما البحر سطح فوق موئية درجة 100 في اآلن يغلي الماء ان
 باطراد الماضي في الدرجة تلك في يغلي كان ألنه ذلك نقول

 نفس في المتقبل في سيغي انه ونفترض استثناء ودون وانتظام
 نالحظ أخرى طبيعبة واقعة أو ظاهرة أي في وكذا الدرجة،

 نكتثفه قانون أي ان أي ،العمومية سمته علمي قانون أي أن

 أنه نفترض والحاضر الماضي في الظواهر سلوك على قياسًا اليوم

 االفتراض هذا ويعتمد المستقبل في المشا.هة الوقائع على يسري
 أساس فال االعتقاد هذا وبدون الحوادث. باطراد االعتقاد على

 وال به بالتليم نبدأ اعتقاد الحوادث اطراد القوانين. لعمومية

البرهانعليه. يمكنا

 الطبيعية والظواهر الحوادث ان به فالمقصود العلية مبدأ أما

 والعلة .سبقتها علة حادثة لكل وإنما صدفة وال عبثًا تحدث ال

 قديم تصور المبدأ وهذا يكن لم أن بعد يحدث ما شيائً يجعل ما

 هداه. على ويفكر يلك العادي فالرجل االنسانية الخبرة قدم
 -قط أو بالسرطان، أصيب أن بعد مات قد فالنًا ان نقول

 كسر الى أدت الحرارة وان النيران، به اشتعلت أن بعد المنزل

 مبدأ يكن ولم ذلك الى وما الموقد على الموضوع الزجاج كوب

 فقط اليومية حياته في العادي الرجل لدى عامًا تصورًا العلية

 دون به وسلموا أيضًا والفالسفة العالء من كثير به أخذ وإنما

 والمحدثين القدماء والعلماء الفالسفة أن نالحظ .شك أدنى

 صدقًا صادقًا العلية مبدأ اعتبروا المحدثين الفالسفة من وكثيرًا

 ذلك في مثله - التجربة إلى نلجأ أن دون حتى قبلي بطريق كليًا

 الذي هيوم جاء حقى الرياضيات وقضايا المنطق مبادىء كمثل
 أساس على به نعتقد أننا فقط أنكر ولكنه العلة مبدأ ينكر لم

 في نثاهد أو تجريبي أساس على عنده االعتقاد ويقوم قبلي

 التتابع في وتالزمها حادثتين تتابع الحسي باإلدراك الواقع
 نقطتين: نالحظ وهنا معلواًل. والالحق علة االبق فنسمي

 ضرورة كانت هيوم قبل العلية العالقة ضرورة أن األولى
 أصبحنا هيوم منذ بينا تناقض، إنكارها على يترتب منطقية

 . تجريبية أو نفية ضرورة العلية العالقة ضرورة أن نعتقد

 يقوم لالستقراء كأساس بالعلية االعتقاد أن هي الثانية النقطة

 أن أي علية قوانين هي انما العلمية القوانين كل أن افتراض على

 تطور لكن للحوادث. عليًا تفسبرًا يقدم إنما العلمي القانون

 القوانين كل ليست أن ينادي العلمية القوانين في المعاصر البحث

 قوانين وبعضها علية تفيرات يقدم فبعضها ، عليًا تفيرًا تقدم

 يسير الضو: أن قولنا مثل والوقائع الظواهر يصف وصفية

 الثديية الحيوانات كل أن أو الثانية في ميل 186,000 بسرعة

 وال وصفية ليست القوانين وبعض ذلك. وغحو فقرية حيوانات

احصائية. قوانين وانما علية

 والتجربة المالحظة مرحلة هي ثالث مراحل ولالستقراء

 المعروف من تحقيقها. ومرحلة العلمية الفروض تكوين ومرحلة
 نظريات وصياغة قوانين كثف الى تهدف الطبيعية العلوم أن

 عالم أراد فإذا . وحوادثها الطبيعة ظواهر من حولنا ما تفسر

 يبدأ أن فيجب معينة ظاهرة له تخضع الذي القانون اكتشاف
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 التجارب من عدد وإجراء الظاهرة لتلك جزئية أمثلة بمالحظة

 البحث خطوات أولى والتجربة المالحظة فمرحلة ثم ومن عليها

 بالحواس الظواهر ومالحظة ذاك. أو القانون هذا الى للوصول

 االستعانة من بد ال واما خصائصها الكتثاف اليكفي الظاهرة

 مالحظة تكفي ال وقد المناسبة والمقاييس العلمية باآلالت

 من نجد وانا انطبيعي العالم في عليها هي ما على الظواهر
 تتضمن مقصودة بطريقة الظاهرة نحدث أن أحيانًا الضروري

 رغبة الظاهرة تلك فيها تحدث التي الطبيعية الظروف بعض تغيير

 متطاعنا في يكون ال التي خصائصها أو صفاتها الى الوصول في

الطبيعية ظروفها في تعديل دون المالحظة بمجرد اليها الوصول

 أو مالحظات تكديس مجرد ليس العم أن ثانيًا نالحظ

 والتجارب، المالحظات تلك بتفسير العلم يقوم وانما تجارب

 والفرض علمية فروض هذاالتفيرباصطناع الى ونصل
 المالحظات تلك تفير بقصد العالم يضعه اقتراح هو انما العلمي

 فلنطبق والتمحيص البحث موضوع االقتراح وهذا والتجارب.

 لما ماثلة جديدة جزئية وقائع على الفرض أو االقتراح هذا
 مع متقًا الفرض وجدنا فإذا وتجارنا مالحظاتن في أوردناه

 وحينئن تجريبيًا تحقيقًا الفرض حققنا اننا نقول الوقائع تلك

 الفرض ينافر بلوك الوقائع جاءت واذا ،قانونا الفرض نمي

 ونحاول بالكذب الفرض على حكمنا ،قدمناه الذي االقتراح أو

.الواقع في القاثمة والحوادث الوقاتع مع يتق آخر فرض وضع

 مفهوم كان قدمنا كا ومراحله بأسه االستقراء أن نالحظ

 مثل وعلمائه الحديث العصر مناطقة بعض عند االستقراء

.مل ستيوارت وجون بيكون فرنيس

 والعلماء القدماء االغريق عند بوادره المفهوم لهذا لكن
 خاص بوجه أرسطو القدماء باالغريق نقصد األواثل، العرب

 اهتامه جانب الى االستقراء من النوع هذا أيضًا أدرك فإنه

 االستقراء يعط لم أرسطو لكن والحدسي التام باالستقراء

 دراساته في خاص بوجه يتخدمه كان خاصا. اهتامًا الناقص

 من بعدد يبدأ كان حين واألخالق الياسة وعم الحيوان عم في

 يمالحظاته يدلي كان كما الحيوان علم في والتجارب المالحظات
 يصل أن قبل يناقشها ثم زمانه في السائدة والقوانين الدساتبر على

 االستقراء ان أيضًا ونالحظ . ب يدلي أن يريد التي النظرية الى

 حيان بن جابر فعل مثال األوائل العرب العلماء مارسه الناقص

 بكر وأبو سينا وابن البصريات في الهيم بن والحسن الكيمياء في

. األعضاء وظائف عم في النفيس وابن الطب في الرازي

االستقراء مشكلة
 االستقراء«، »مثكلة تمى مشكلة االستقراء ولموضوع

 االشارة سبقت الذي الطبيعة في الحوادث اطراد بمبدا وتتعلق
 اذا والماضي الحاضر يشبه سوف المستقبل أن افتراض وهو اليه

 تلك مع المستقبل في ما بظاهرة المحيطة الظروف نفس اتفقت

 مشكلة وتقوم والماضي الحاضر في بجدوثها المحيطة لظروف
 الى تشير جزئية قضايا من ننتقل االستقراء في أننا في االستقراء

 وتجاربنا مالحظاتنا موضوع حوادث أو ظواهر أو وقائع
 أو الوقائع تلك تتضمن عامة قضية إلى مقدمات ونعتبرها

 ونعتبرها المستقبل في يحدث قد ما وأمثالها لحوادث١ أو الظواهر

 الى جزئية مقدمات من باختصار االستقراء في ننتقل نتيجة
 اطراد مبدأ تفترض النتيجة وعمومية كلية، عامة نتيجة

 يقع لم ما المستقبل حوادث على منا حكبًا تفترض أي الحوادث

 أن في ها المشكلة وتكمن والحاضر. الماضي في مالحظتا تحت

 قضية صدق على اعتادًا كلية قضية بصدق لنا يمح ال المنطق

 من فلي جزئية قضايا صدقت فإذا وإذن جزئية. قضايا أو
 القضايا تلك مع المتداخلة الكلية القضية تصدق أن الضروري

 المتقبل أن -من الصورية الناحية من - يقين عل لسنا الجزئية

 حق مثالً نعتقد كنا والحاضر. الماضي غرار عل يأتي سوف

 ا٣ نادى التي بالصورة الجاذبية نظرية أن الحال القرن أوائل

 ولكن الكون في مايجري كل على صادقة نيوتن إسحق
 يجهلها نيوتن كان نتائج عن أسفرت بعد فيا تجارب أجريت

 : النبية نظرية من جزءًا تعتبر ما الصورة هذه تعديل الى أدت

 مجال في فقط صادقة نيوتن نظرية أن األخيرة النظرية هذه ترى

 تصدق ال لكنها الشمية المجموعة تؤلف التي والكواكب أرضنا
 مشكلة أساس الشمسية المجموعة خارج يجري ما على

 النتيجة في اليقين أو المطلق الصدق في التشكك إذن االستقراء

 في واحدة حالة حدوث تصور امكان أماس على االستقراثية

 في اليها وصلنا التي العامة االستقرائبة ونتيجتنا تتنافر المتقبل
 وجالء وضوح في المشكلة هذه أثار من أول إن . الحاضر الوقت

 دافيد هو الحديث العصر في صارمة منطقية بلغة ووضعها
 ينكر ولم الحوادث اطراد بمبدأ اعتقادنا هيوم ينكر يكن لم .هيوم

 وانما العلمية القوانين عمومية أو االستقرائية النتيجة عمومية

 للصدق أساس ال أن هي منطقبة نقطة على التنببه يقصد كان

 االعتقاد هيوم ينكر لم .االسنقراء لنتيجة التام اليقين أو الكلي

 لنتيجة المطلق الصدق فقط ينكر كان وإنما باالطراد

 إحتالية النتيجة فهذه ثم ومن العلمي. للقانون أو االستقرائية
 أرسطو أدركها قد كان اكقطة هذم أن نالحظ لكن الصدق.
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إستقالل

 العلماء أدركها وقد الرئيسي، اهتامه موضع تكن لم لكنها
 الجرجاني تعريف ذلك ومصداق األوائل، االسالميون

المقال. هذا افتتاحية في ذكرناه الذي لالستقراء

 عند االستقراء مفهوم تطور عن كلمة نقول أن من بأس ال

 االستقراء أسس العلماء هؤالء يقبل لم المعاصرين. العلماء

 أوال. االستقراء أس خذ تمحيص أو مناقشة دون ومراحله

 المعاصرون اتبع فقد الطبيعة في الحوادث اطراد مبدأ عن أما

 أساس على اقامته يمكن ال المبدأ هذا أن قوله في هيوم موقف

 وال ، حاضر وقت في تقوم دائمًا فالتجربة تجربة. أو مالحظة

 ثم ومن باستدالل. البرهانعليه يمكن كماال متقبل، على تجربة
 احتال في عيب وال ،فيها يقين ال احتالية كلها العلمية فالقوانين

العلمي. القانون
 تسليمنا المعاصرون العلماء رفض فقد العلية مبدأ عن أما
 أساس على نقبله وإنما قبلي أساس على العلبة مبدأ بصحة

 مبدأ قبلن حادثتين بين علية بعالقة التجربة جاءت إن تجريي،

 التفسير رفضنا التجربة في العالقة هذه لنا تظهر لم وإذا العية،

 شاع الذي القول رفض ذلك على ويترتب .الظواهر بين العلي
 علي. تفسير هو إنما علمي تفسير كل أن وهو ومل بيكون عند

 وبعضها علال يكتثف القوانين بعض بأن المعاصرون ونادى

 تكن لم وإذا .يحدث لما وصف مجرد وإما علالً يكتثف ال اآلخر

 تفسير في أساسي كعامل بالصدفة نسمح فإننا علية القوانين كل

.الكون ظواهر
 ال ٠ االستقراء مراحل من المعاصرين العلماء موقف اآلن خذ

 في بحثه يبدأ ال العالم فإن ٠ ترتيبها يغيرون واما عليها يعترضون

 ألن ذلك . والتجارب المالحظات بمرحلة دائيًا الظواهر

 تقبل ال الضوئية والموجة الذرة مثل المعاصرة االكتثافات
 تكون قد .آثارها من وجودها استنباط على تقوم وإنما المالحظة

 البحث. مراحل من مرحلة آخر والتجارب المالحظات مرحلة
 نخضعه أن ممكنًا يكن لم لو حتى ما قانونًا نقبل أن يمكن كا

 ال الفروض. فهي البحث في البدم نقطة أما مباشرة. لمالحظة

 نقطة هو الفرض لكن تثيره مالحظات يبقه الفرض أن شك
 كالذرة المالحظة تقبل ال التي الظواهر في خاصة الحقيقية البدء
 ماذا أي إستنباطية، خطوات الفرض على نجري ثم قكا. كبا

 تقبل أن يمكن صيغة إلى نصل حتى الفرض، هذا عن يلزم

 أن نعلم ونحن ي نأخذ ما النظريات ومن والتجربة، المالحظة

 للمكان آينشتين تصور مثل مكن غير التجريي تحقيقها

.والزمان

زيدان فهمي محود

استقالل
Autonomic
Autonomy
Autonomic

 وسياسية اقتصادية متعددة معان االستقالل لمفهوم
 إل الخاجة عدم يعني الحصري الفلسفي ها معنا أن إال ،واجتاعية

 وذا الخارج، من مفروضة لشريعة الخضوع وعدم اآلخرين

 الفلسفي المجسب هو طفيل البن ■يقظان بن حي » يكون المعى
 ،بنفسه ه أمور كل يدبر وحدة في يعيش فهو االستقالل، لمعنى

.ذاته في يكتشفها التي العقلية للقوانين اا تصرفاته في يخضع وال

 قهرية لقوانين الخضوع وعدم اآلخرين إلى الحاجة عدم إن
 في الفالسفة راود حالً فكقل أو ،وهمأ تبدوان الخارج من تأتي

 استقاللية حول خطاب كل فكان ،العصور من متباعدة آماد
 عرف لقد االستقاللية. هذه مثل شروط حول خطابًا الذات

 لم الحقيقة هذه أن إال ،اجتاعي حيوان االنسان بأن أرسطو

 في االستقالل لمفهوم المنظرين أوائل من يكون أن من تمنعه

 إلى األخالق , كتابه من االبع الفصل العاشر الكتاب

 من ليس بدونه الذي الشرط بأن هنا يؤكد فهو ، n نيقوماخوس

 أو العقلي النظر وهي الفضائل أسمى مارسة هو فردي استقالل

 للحكمة البكر اإلبنة هي األخيرة هذه ، ( )ثيوريا التأمل

 االستقالل الحكيم تعطي أن تتطع م وإن ،وهي ( صوفيا )

 الى االفتقار عدم نحو طريق أكمل أنها إال الكامل، الذاتي

 ا أنها بمعنى ذاتها من تغتذي فهي الخارجي، والعالم اآلخرين

 أنها إذ أخرى غاية أية تبع وال ،ذاتها خارج نشاط أي تمارس

 للقيام المرء يحتاج آخر عمل كل في لالنان األخيرة الغاية

 أو السياسي ،والراحة الهدوء على فيحصل ليعود خارجي بنثاط

 السكينة إل ليعود خارجي بنشاط للقيام منها كل يحتاج القائد
 ألن ذلك إلى يحتاج ال العقلي النظر أن فيحين والتفرغ،

 فإن وكذلك متمرة، سكينة وفي دائم سالم في ممارته
 العالم وإلى اآلخرين إلى تحتاج األخرى العملية الفضائل

 والكري بينهم، العدل يقيم أناس إلى بجاجة فالعادل الخارجي،

 أي إلى يحتاج ال والتأمل ،كرمه ممارسة له ليتسنى المال إلى يحتاج

 الحاجات عن لالستغاء الحقيقي الطريق إذن فهو ،هذا كل من

واآلخرين. الخارجية
 فلفة بنى المتوحد بمقولة األندلسي باجة ابن فكر حين

فمتوحده وشروطه، االستقالل بمعنى التفكير إلى قادته أصيلة
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المسالت إستقالل

 الثالثة الدرجة إلى بالوصول ذاته تحقيق إلى يصل ان يتطيع ال
 إالً النظري العم منزلة العداء، منزلة للمعرفة، واألخيرة

 الفطرة الكامل اإلنان n :الكاملة الفطرة هو عنه غنى ال بشرط
 هي الكاملة الفطرة أن فبين .لنفه يكون أن على فطر الذي هو

 وهذه ، (I, الوداع رسالة ا «)النظري العلم ب ينال القي الفطرة

 يعود فال االستقالل من االنسان تمكن التي هي الفائقة الفطرة
 أو » الخارجي: والعالم اآلخرين إلى ندر، ما في إال بحاجة،

 في كملت قد فتكون يخصك، الذي بكمالك كامالً تكون

 . «(الوداع رسالة ا ) 8 سواك إلحى الوجود في تفتقر وم ،ذاتك

 ابن عند االستقالل شرط إذن هو الكاملة الفائقة الفطرة وجود

باجة.

 االرادة استقاللية قضية كانط طرح عشر الثامن القرن في
 االرادة إن األخالق»، ميتافيزيقا أسس » كتابه في البشرية

 من عليها مفروضا قهريًا قانونًا تتبع ال حين متقلة تصبح

 واألمر االرادة بين صراع أو تناقض أي يزول حين أي ،الخارج

 تبعًا يعمل الطبيعة في شيء كل I) أن كانط يالحظ الناهي

 تبعًا الفعل ملكة له واحد عاقل كائن اال ثمة ولس لقوانين،

 إرادة» له أخرى وبعبارة ، لمبادىء تبعًا أعني القوانين لتمثل

 ٠ لقواعد تبعًا الفعل بملكة يتميز عملي عقل هي االرادة وهذه

 االرادة أن غير موضوعية، مبادىء لالرادة يحدد العقل إن

 المبادىء تدرك أن تستطيع فهي بالضرورة خيرة ارادة ليت

 الطبيعة تأثير تحت ذاتية دوافع بفعل تتصرف وأن الموضوعية

 قسرية كقاعدة تبدو المبادىء هذه كانت هنا ومن الحية؛

 الهيمنة هذه »وصيغة االرادة. على هيمنتها تفرض أن تريد

 كمبدأ يضع ال أمر » هناك األوامر هذه وبين ». أمرًا تمى

 هيمنة يهيمن معين، بلوك إليه للوصول آخر هدفًا وكشرط

 الحاسم القاطع األمر هو األمر وهذا ، اللوك هذا على مباشرة

 عنه ينتج قد وما الفعل بمادة يم ال ألنه ، المشروط غير المطلق

 احترام أجل من القانون احترام وى فيه يتحكم ال ألنه

 أمر هو المطلق األمر وهذا أخرى، غاية ألية ال القانون

 أن خيرة، تصبح كي االرادة، وعلى االطالق، على األخالقية

 االرادة تصبح وال ،شرط أو قيد دون أي مطلقة اطاعة تطيعه

 واالرادة المطلق، األمر قانون تصرفها يطابق حين إال مستقلة

 الموضوعية، التعيينات لكل متقبلة تصبح حين األمر هذا تطيع

 دوافع من تأتي التي الذاتية التعيينات كل عن تتخلى حين أي

 األمر لموضوعية االرادة قبل من الطوعية هذه الحية الطبيعة

 حمبمة صلة لتقي القسر صفة األخالقي األمر عن تزيل القاطع

 يعني البشرية االرادة استقالل فإن وهكذا . والقانون الحرية بين

 تشعر فال األخالقي األمر طواعية تقبل خيرية ارادة تكون أن

 ال إنها القول وقصارى خارجية؛ سلطة من عليها مفروض أنه
 مشترعة أيضًا تصبح بل األخالقي للقانون منفذة مجرد تبقى

القانون. لهذا

ومراجع مصادر

 ،اإللهية باجة ابن رسائل : في الوداع رسالة ،المتوحد تدبي ،باجة ابن

. 1968 ،بيروت ،النهار دار ،فخري ماجد تحقيق

 اآلفاق دار ،سعد فاروق تحقيق ،يقظان بن حي ،طفيل ابن -
ثانية. طبعة ، 1978 الجديدة،بيروت،

 فتحي تر.حد األخالق، ميتافيزيقا أس ايانويل، كانط، -

. 1970 بيروت، العربية، النهضة دار الثيطي

- Aristote, Elhique de Nicomaque, ed. Garnier, Paris, 1950.

جورجزيناتي

المسلمات إستقالل
Independance des axiomes
Independance of axlomes

 عن استنتاجها امتنع اذا متقلة أنها ما ملمة عن يقال
 مسلمة أية استقالل على للبرهان .والقواعد الملمات سائر

 فيه وتحافظ المسلمات بقية فيه تصح تفيرًا نجد أن يكفي

 المطلوب المسلمة تصح ال ذلك ومع الصحة، على القواعد

 منطق في لوقازيفتش نق الى بالنسبة - استقاللها على البرهان
الملمات: من المؤلفات النق أي ،القضايا

(9 ب ?ا ) ج 9 : 1 سأة

 «— 9) ب (v ج 9 )) ب ((x 4— ١لهلب ٩:)2 ملمة

X))

(٠ب )اها (ب ٧ r 1— 9 م ) : 3 ملمة

والقاعدة:

٧ استخرج V ج 0 و 9 عن
 من واحدة كل ان أي االستقالل، بخاصية يتصف فإنه

 نبرهن حتى فمثاًل، البقية. من استنتاجها يمكن ال الملمات

 المتعارف التقيم بدل نختار األولى، الملمة استقالل على

 أو «ب»ص،ك بختصرعادة الذي d والكذب االصدق أعني
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إستنباط

 على ونتفق (I 2 ، 1 ، 0 n الثالثي النقييم fl 0 ، 1 n بالرقمين أيضًا

العادي التقييم في للصدق موافقة ممتازة كقيمة الصفر
 Hr # السلب أي النسق تركيب في الداخالن الرابطان أما

: اآلتيين الصدق بجدولي معناهما فنحدد ،٥»- والشرط

دال
ج- ه ب ج- ب
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2

2
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0

0

0

0

1

2

0

1
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1
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0

0
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2

2

 أن التقييم بواسطة التحقق يمكن ذلك الى استنادًا

 أنهما بمعنى صحيحتان، هما والثالثة الثانية المسلمتين:

 تحفظ المذكورة القاعدة وأن ( 0 ٠ الممتازة القيمة تأخذان

 الصدق دائمة ليت األولى المسلمة ان نتحقق بينما الصحة.

الجدول: هذا في يظهر كما H 2 n القيمة أحيانًا تأخذ قد اذ

ب( ج )ج * ب

0 0 0 0 0

0 12 2 0

0 0 2 0 0

, 0 0 2 1

2 0 2 0 2

الحديث( المنطق )راجع

 قيام مع االستقالل مسالة انطرحت تاريخية، نظر وجهة من

 وهي الهدسة هذه ملمات إحدى ان إذ اإلقليدية. الهندسة
 وانخراطها وضوحها حول الشكوك أثارت قد التوازي مسلمة

 أن العلماء حاول العصور مر وعلى األوليات سلك في

 أن الى ،يفلحوا لم لكنهم ،المسلمات باقي عن يتنتجوها

 لتي استقاللها،بالطريقة على Klein 1871 كالين برهن
 تصدق الهندسية للملمات تفسيرًا قدم بأن وذلك ،شرحناها

 وبهذا التوازي، لملمة مضادة ملمة مع الملمات سائر عنده

 باقي عن التوازي مسلمة استنتاج استحالة على برهن
المسلمات.

فاخرري عادل

إستنباط
Deduction
Deduction
Deduktlon - Ableltung

 الماء نبط قولهم من العين من الماء استخراج لغة االستنباط
 من المعاني استخراج اصطالحًا واالستنباط منبعه. من خرج إذا

 الجرجاني(. )تعريفات القريحة. وقوة الذهن بفرط النصوص
 تربط التي المنطقية بالضرورة شعر من أول هو أرسطو وكان

 في نظريته من يجعل أن فأراد االستنباط في بالنتائج المبادىء

 العلوم نضج لعدم يوفق لم ولكنه للمنطق مرادفًا االستنباط
 نشأة بعد إآل بعده من المناطقة يوفق ولم عصره في االستنباطية

 التعريفات من بجموعة إلى االستنباط ويستند الرياضي المنطق
 يترتب ما إلى ننتقل جيعًا هذه ومن والمصادرات، والبديهيات

بالنظريات. النتائج وتمى نتائج، من عليها

ذلك: تفصيل

 علم ففي علم بكل خاصة بتصورات تتعلق التعريفات
 والخط كالنقطة الهندسية الحدود معاني بتحديد يبدأ الهندسة
 الحدود معافي بتحديد يبدأ الحاب عم وفي والزاوية. والشكل

 ومعاني والطرح، والجمع والكسر الصحيح كالعدد الحسابية
.من وأصغر ،من وأكبر ،يساوي مثل الحابية العالقات

 البرهنة الممكن من وليس ،بذاتها واضحة قضايا والبديهيات
 وضوحها أي النفسي، الوضوح ثالث: خواص ولها عليها،

 غير أوليًا مبدأ كونها أي المنطقية، واألولية للنفس، مباشرة
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عامة. صورية قاعدة وكومها ٠غيره من متخلص
 ،بذاتها واضحة ليست تركيبية فقضايا المصادرات أما
 حصر ال نتائج منها تتنتج أن الممكن من ألن تليًا تسم ولكن

تناقض في الوقوع دون ،لها
 البديهية بين تفرق ال حديثة نظريات فثمة ذلك ومع

 تعبير حد على II مقنعة تعريفات 11 كلتيها أن بدعوى والمصادرة

 في اال بينهما فارق فال (.67 ص«،والفرض العلم II ) بوانكريه
المصادرة من باطة أكثر فالبديهية : التركيب درجة

 عبارة والمصادرات والبديهيات التعريفات مجموعة على ويطلق
 مطلقًا، نسقًا ليس االستنباطي والنسق ,.I االضباطي »النسق

 له يكون أن العم على يتحتم فليس ثم ومن اليقين ضروري أي

 أن ملزما مثالً الهندسة عالم فليس , يتغير ال بذاته إستنباطي نق

 في حر غيرها؛بلهو دون هي منها بد ال معينة بفروض يبدأ

 ي بالتسليم ىءالقار يطالب مصادرات من يشاء ما افتراض
 المكان بأن يفترض أن في الحرية فله برهان. إلى يتند ال تليًا

 كا األساس هذا على فروضه -ائر يبني ثم أفقيًا استواء متو

 السطح شكل على المكان بأن يفرض أن أو إقليدس؛ فعل

 كا األساس هذا عل فروضه سائر يبني ثم لألحطوانة الداخلي

 السطح شكل على المكان بأن يفرض أن أو لوباتثفكي؛ فعل

 هذا على فروضه يبني ثم ريمان فعل كا للكرة الخارجي
األساس.

 حددها ثالثة بصفات يتصف االستنباطي النق فإن وهذا

 ، K االستتباطية النظريات بنية ا ) كتابه في بوضوح روجييه

 غير وأنه معين، غير وأنه اصطالحي، أنه وهي: ، ( 69 ص

اعتباطي.
 و«غير «،للحد قابل غير n كلمة أن بمعنى اصطالحي فهو

 األولية، والقضايا التصورات على إطالقها للبرهنة«،في قابل

 الممكن من ليس أنه بمعنى أعني مطلق، بمعنى يفها أال يجب

 القضايا. تلك على البرهنة وال اتصورات هذه تعريف إطالقا

 الصفتين بهاتين األولية والقضايا األولية التصورات تتصف وانما

 يمكن أنه حتى معين، والبرهنات التعريقات من نق إلى بالنسبة

 إلى بالنسبة التصورات تلك تعرف وأن القضايا هذه على هنة البر

آخر نسق
 بمعنى معين، غير االستنباطي النسق اختيار أن الثانية والصفة

 أن يجب بل خاص، معنى أي األولية األفكار إل نضيف ال أننا

. عيانيًا محددة غير رموزًا األفكار هذه نعد

 أن من الرغم على االستنباطي، النق أن الثالثة والصفة

 كا يجري ، اعتباطيًا ليس فإنه معين، وغير اصطالحي، اختياره

 : ها ،ضروريين شرطين حدود يلتزم أن يجب بل ، المرء يهوى

واإلحكام. الكفاية
 التصورات من بدأنا لو كافًا يكون االستنباطي فاكق

 ،األخرى التصورات كل نحد أن ،أولية خترناها ا التي والقضايا

 محكًا ويكون المعين. العم في األخرى القضايا كل على ونبرهن

فيا تناقض إلى تؤدي ال أي متوافقة، األولية القضايا كانت إذا

بعد.

وهبه مراد

أسرة
Famine
Family 
Familie

 المثتركة بالكنى تتسم إجناعية وحدة أو جاعة هي األسرة

 أفرادًا تحوي وهي االنجاب. ووظيفة االقتصادي والتعاون

 عالقة في األقل على منهم اثنان يكون الجنين من راشدين

 أكثر أو وواحد الزوجان، )وهما اجتاعيًا بها معترف جنسية

 عن األسرة وتتميز البني أو اإلنجاب نتيجة األطفال من

 الصلة حول تتمركز التي التقاليد من مجموعة يثل الذي الزواج
 األسرة. داخل القران بعقد المرتبطين األزواج بين القائمة

 عند تنهي أو الصلة هذه به تخلق الذي األسلوب الزواج ويحدد

 المعياري والسلوك الطالق، طريق عن - الضرورة اقتضاء

 المفروضة المحلية والقيود إطاره في الداخلة المتبادلة وااللتزامات

.الشرعي نطاقه في الداخلين على

 بعض من يخلو ال Family أسرة مصطلح أن شك وال

 العلماء وحتى المختصين غير قبل من يتعمل ألنه الغموض

 إلى يفتقر يجعله الذي األمر محددة، غير بصورة االجتاعيين

 هذه وأرل لألسرة. متميزة أصناف فهناك والوضوح الدقة

 األسرة هي البشرية المجنمعات في انتثارًا وأكثرها األصناف

 المرأة ) الزوجين من عادة تتألغ وهي . Nuclear Family النواة

 التبني أو االنجاب طريق عن حصلوا أكثر أو وطفل والرجل(

 نتيجة األورربية المجتمعات عادة يميز األسر من الصنف وهذا

 في أيضًا يتسع أصح وقد ،وتفككها القرابية العالقات النكاش

 حاب على األخرى النامية المجتمعات ومدن العربية المدن

 التمدن حركة لتصاعد نتيجة األسرة من األوسع األصاف



أسرة

 األكثر الصنف هي النواة األسرة أن ويالحظ .والتحضر

 األصناف مع بالمقارنة البشرية المجتمعات في ، شيوعًا

األخرى.

 من غيرها مع تتجمع أن يمكن النواة فاألسرة ذلك، ومع

 ذلك يحصل وعندما جزيائت، إلى الذرات تتجمع كما األسر
 األسرية التجمعات هذه . أكبر قجمعات ظهور إلى يؤدي فإنه

 يعتمد التي األسس في يختلغان رئيسيين صنغين في تقع األوسع

 الزوجات تعدد أسرة فهناك . ببعضها النواة األسر ارتباط عليها

Polygamons Family ، يتم أكثر أو أسرتين من وتتكون 

 األسرة هذه ففي الزوجات. تعدد طريق عن ببعضها ارتباطها

 الوقت في أسر عدة في واألب الزوج دور الزوج الرجل يؤدي

 . األسر هذه تربط التي الوصل همزة السبب لهذا ويصبح نفسه

 باألسرة ويمى انواة األسر تجمع عن ينتج آخر صنف وهناك

 مع األطفال أسر اتحاد على وبعتمد Extended Family الممتدة

 ويدعى رئيين صنفين في الممتدة األسرة وتقع , الوالد أسرة

 Patrllocal Extended Family األبوية( اإلقامة بأسرة أولهما

 ثانيها أما زواجهم بعد أبيهم أسرة مع األوالد يبقى حيث

 حيث Matrllocal Family األمومية اإلقامة أسرة في فيتمثل

زواجهن بعد األبوين أسرة مع البنات تقيم

 في والزوجة للزوج الفلجي الوضع الختالف ونتيجة
 على البشرية األسرة اعتمدت فقد القديمة المجتمعات ظروف
 والمرأة الرجل وألف Division of labour العمل تقسي مبدأ

 مجاالت معظم في فاعلة تعاونية وحدة السالفة العصور عبر
 الزوج صلة على يقتصر ال االقتصادي التعاون وتأثير الحياة.

باألبوين. األطفال عالقة أيضًا يقوي بل والزوجة

 وحدة أهم تمثل التي النواة األسرة فإن حال، أية وعلى

 وظائف أربع تزدي البشري المجتمع علها يرتكز اجتاعية

 وهي: االنان وحياة المجتمع بناء عليها يعتمد جوهرية

 فالوظيفتان والتربوية واإلنجابية واالقتصادية Sexuel الجنسية
 المجتمع انقراض دون يحول حيويًا دورا تلعبان والثالثة االول

 الثاني أندور أما الكاني. التكاثر دور هو ذلك اإلنساني،

 الرابعة الوظيفة تضمن بينا .ذاتها الحياة استمرار عليه فيعتمد
 هذه أن إلى االشارة وتجدر .نفسها المجتمع حضارة استمرار

 إلى النواة األسرة تقدمه ما كل ليست األربعة الوظائف

 إلى باإلضافة فيها األسرة تسهم أخرى أدوار فهناك المجتمع.

 الطقوسية المجاالت في يجري كها األخرى، المجتمع وحدات

وغيرذلك. والترفيهية
 عندما التقدير األنثروبولوجيين قدامى بعض أخطأ وقد
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 قواعد - األسرة عليها تعتمد التي النسب قواعد أن اعتقدوا

 بأحد بعالقاتهم أفرادها اعتراف تعني - األم ونسب األب نسب

 عالقة يحذف ال النسب أن هو والصحح .اآلخر دون األبوين

 العالقة إن بل باآلخر، عالقتهم ويبقي باألبناء األبوين أحد

 األسرة في ومحوسة مدركة حقيقة تمثل وأبويه الطفل بين

 ٠أموميا أم كان أبويا النسب نظام عن النظر بصرف البشرية
 يعني األحادي النسب أن خطأ الباحثين بعض تصور كذلك

 نسب في كما بأبويه، الطفل لعالقة البيولوجية بالطبيعة الجهل

 هذا اعتمدت التي البدائية المجتمعات أن افترض حيث األم

 * الوليد إنجاب في لألب البيولوجي الدور حقيقة تجهل النظام

 الموقع تحديد معناه المختلفة بأشكاله اكب أن والواقع

 لألفراد الموقع ذلك على المترتبة والواجبات والحقوق االجتاعي

السائد. لبي النظام تبعالنمط

 في فتقع األسرة عليها تعتمد التي الكنية اإلقامة قواعد أما

 أهل مع الزوجين سكنى ،أوآل وهي: متميزة أصناف خة

 سكنى وهو والثاني، األمية، االقامة بنظام ويمى الزوجة

 أما األبوية. االقامة بنظام ويمى الزوج أهل مع الزوجين

 إقامة الرابع ويتضمن األبوين عن المتقلة االقامة فهو الثالث

 إلى الخامس الصنف يشير بينا الزوج خال بيت في الزوجين
 أهل مع أو الزوج أهل مع إما السكنى الزوجين اختيار حرية

الزوجة.
 صنفين إلى األسرة تصنيف يمكن أخرى زاوية ومن

 Family or التربوية األسرة وهي األولى: أساسيين:

Orientation تعليمه ويتلقى الفرد فيها يولد التي األسرة أي 

 أي االنجابية األسرة رهي واكانية: شخصيته. فيها وتتبلور

 المؤس دور فيها يلعب حيث الفرد زواج من تتكون األسرة

.والتوجيه التربية لعملية الخاضع المولود دور وليس والقائد

 مبدأي عن فتنتج - سابقًا أوضحنا ما - الممتدة األسرة أما

 الزواج. بعد األبوين مع األطفال وبقاء الزوجات، تعدد

 المجتمعات في المتعدد الزواج على األسرة توسع اعتاد وينطوي

 الرجل زراج وهما قليلة حاالت في عدا مبدأين أحد على البشرية

 هذا على ويطلق األحيان معظم في أخوات يكن كا• بعدة

 الصنف أما . Sororate Marriage باألخوات بالزواج الصنف

 من أخوة يكونون ما غالبًا رجال عدة زواج فيتضمن الثاني

 كان كها Polyandry األزواج بتعدد عليه ويطلق واحدة زوجة

 الصنف أن عل . والهند التبت هضبة مناطق بعض في شائعًا

.البشري العالم في الوقوع نادر هو األخير

 الزوجات تعدد مبدأي ترابط عن الممتدة األسرة تنتج وقد



وة

 قد الممتدة االسرة ان يعني ايضا.هذا النواة االس واتحاد

 األسر بعض جانب إلى الزوجات متعددة أكثر أو أسرة تتضمن

لزواج. األحادية النواة

 نظام إلى أساسًا ترجع الممتدة األسرة أن بالذكر والجدير

 مع بالكنى األطفال التزام فلوال األمومي أو األبوي اإلقامة

 األسرة حدود وتجاوزت األسرة اتسعت لما بعدالزواج أبويها

النواة.

النوري قي

:تعقيب
 في دخوله من أكثر االجتاع علم في يدخل مصطلح األسرة

 والعلوم العلوم، فصل جدًا الصعب من أنه إال الفلسفة؛

 في العلوم هذه نشأت فقد بعض، عن بعضها ،بخاصة االنانية

 عادت وقد متداخلة، نشأت العلوم أن أي الفلفة، أحضان

 بالتخلي مؤخرًا العلمية الحركة بدأت فقد التداخل إلهى مؤخرًا

 يدرك جديد اتجاه وظهر العلوم، بين القاطع الفصل عملية عن

 . Inter-dlscplimary وتواصلها العلوم تداخل حتمية بل أهمية

 تخصصات إلى أقرب الموسوعة هذه مواد بعض كانت هنا من

 عليها أبقينا أننا إال »أسرة»، مادة ومنها الفلسفة، غير أخرى

 كا وتواصلها العلوم بتداخل إليماننا وتأكيدًا للفائدة تعميًا

. أشرنا

زيادة معن

أسطورة
Mythe
Mythe
Mythos

عمهيد ا

 كا األباطيل» » هي واألساطير أساطير، جعها األسطورة

 كا K لها نظام ال أحاديث B أيضًا وهي (( العرب الن )) في جاء

 األساطير بين تفرق فم األجنبية المعاجم أما ، منظور ابن يقول

 دراسة تصبح لم التي الحديثة العلوم من اعتبرتها بل ، والميتولوجيا
. عشر التاسع القرن أواخر في إال الصحيح بالمعنى علمية

 لمفهوم الباحثون يوليه الذي الكبير االهتام من وبالرغم

 تزال وا واالبهام، بالغموض متلبًا يزال فال األسطورة

 ، ووظيفتها معناها حول الؤال رهينة اآلن حتى األسطورة

 اليوناني الكلمة أصل أن ويبدو البدائية؛ المجتمعات في خاصة

Metos الفكر حول األسطورة تمحور في كبير حد إلى ساهم قد 

 أو قصة هذه، النظر وجهة من األسطورة بدت فلقد الديني،

 االسالف مغامرات أو اآللهمة أفعال تروي القصص من بجوعة

 فيه تجذرت الذي المكان تفاصيل في الدخول دون البطولية
 المتتوعة عالقاتها في تشترك بأكملها المجتمعات ألن األسطورة

شتراوس. ليثي بعد فيا ذلك يثبت كا باألسطورة

II المفهوم تارمخية

 أن أولهما اثنين: شيئين على أكدت بمجملها التفيرات إن

 واألحكام والمعتقدات tاألفكار « من جع هي األسطورة

 من مضطرب تيج األسطورة أي ،أنها وثانيهما ،النظرية

 ال ذلك ولكن )المعجزات(، التاريخ خارج تقع التي الخيوط
 أنها بمعنى ولكن التجريي، الواقع من األسطورة خروج يعني

 دائرة خارج فانتازيًا عالمًا تنشى، وكأنها فتبدو معه، تتناقض

. الحادث والزماني المكاني التموضع
 ومهمة موضوعيًا جانبًا لألسطورة فإن ذلك ومع

 تموضع كا الحسية التأثيرات تموضع اللغوية فالرمزية موضوعية،

 Max Muller ميلر ماكس ويرى المشاعر؛ األسطورية الرمزية

 هذا ولكن اللغة، مظاهر من مظهر سوى ليت األسطورة أن

 وعقلية منطقية بأنها تتميز اللغة كانت فإذا ايجابيا؛ ليس المظهر

 وتصبح واألباطيل، لألوهام مصدر أخرى منجهة فهي

 من إن ، اللغة أمراض من مرض B لميلر بالنسبة األسطورة

. السواء على ماهيتها أو أصلها حيث
 انطالقًا األسطورة فيحدد Mallnoveski مالينوفسكي أما

 سلم في الثالث المركز له بالنسبة تحتل فهي وظيفتها من
 للحاجات هي األولوية كانت فإذا االنانية؛ األولويات

 فإن التناسل.( الطمأنينة، ،الملبس ، )الغذاء اثخصية العضوية

 هو ..(العائلة ،االتاج نظام ) مجموعة ضمن الحاجات هذه إرضاء

 وتلعب الثالث المركز فتشغل األسطورة أما الثاني، المركز في

 وتصبح الجماعة، تماسك في وتاهم والعلم، والفن الدين دور

 والفلسفية العلمية الدهثة عن واإلجابة التعبير ليس وظيفتها
 التي والمارسات لإلعتقادات وترسيخًا تيريرًا بل واألدبية،

. االجتاعي التنظيم عصب تؤلف
 «MoTs et le كتابه في رفض Freud فرويد أن إال

«MonotoTsme واعتبر مالينوفسكي قدمه الذي التحديد هذا 
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أنطورة
 وبين بينها الربط يجب بل منعزلة واقعة ليست األسطورة أن

 وبرهنتها علمية دراسة دراستها ويمكن تمامًا معروفة ظاهرة

 على تدل ،فرويد مع أي معه، األسطورة وأصبحت تجريبيًا،

 قليلة محددة عناصر الى إرجاعها الممكن من وأصبح فكري نسق

 وهي االنانية، الطبيعة في الغور بعيدة فاألسطورة :وبيطة

 تحديد هو البحث يتطلبه وما ،دفعها يمكن ال غريزة على تعتمد

وخصائصها. طبيعتها

 فهي B المرضية الظواهر )) من بأنها االعتقاد استمر وهكذا

 معنى أما للرموز، حامل )) كونها سوى أخرى فائدة تملك ال

 عنه البحث فيجب أصلها وأما الالوعي، في فيتركز الرموز هذه

 في الحلم مع األسطورة تشترك المعنى وبهذا ؛ البعيد الماضي في

 الحامل هذا طبيعة في عنه تختلف ولكنها للرموز « حامل ا كونها

. ووظيفته

الفلفي التحليل 111

 من بدءًا الدين أشكال من كثكل األسطورة نتناول لن

 قلب في األسطورة تموضع عن نتساءل ولن ، األولية أشكاله

 أشكال من كثكل األسطورة سنتناول بل االجتاعية، العمليات

. الحقيقة و التأمل يرفع الذي الخطاب

األسطورة: يرفض العقل - 1

 ،لألساطير العلمي النقد ابتدأ التنوير عصر بداية مع

 الذي المعقلن الرفض العلم سيارس عشر الثامن القرن من وابتداء
 أساطير األديان وستبدو األسطورة، ضد األديان مارسته

 في الوضعي التعليل أن كإ وتدجينهم الناس لخداع أخرى

 بين الفصل نحو بشدة األمور سيدفع عشر التاسع القرن

 Metos ال ورثت التي واألديان العم أي Logos اللوغوس

 ونيتثه Marx ماركس مارسه الذي الحديث النقد ان أيضًا.

Nltzche وفيورباخ Feurbach المركز الرفض هذا ضمن يندرج 

 جديد من ستعود األسطورة ولكن العقل، بواسطة لألسطورة

 في ولكن األسطورة، شكل في ليست فالمسألة الواجهة، الى

 العلمية الحقيقة هل معلقًا، السؤال ويبقى أيضًا، الحقيقة شكل

الحقيقة؟؟ هيكل

 النقاش من يخرجنا لألسطورة البنيوي التحليل إن

 معالجتها شكل وفي األسطورة ي الحقيقة نسبة حول الكالسيكي

 المكان بل معينة، فكرية لغة األسطورة تصبح فال للواقع،

 الثقافي، لكشاط شرطًا الحلم كان وإذا المقوالت، النتاج الحقيقي

 وتنظي العمل ميدان في النتائج هذه لوضع شرط فاألسطورة

الجماعة. أفراد بين العالقات

 c. Levi شتراوس ليفي لكلود بالنسبة تتحدد فاالسطورة

Strauss ، حقيقبة، ركاثز على األسطورة يؤس أن أراد الذي 

 تملكه، الذي بالمحتوى وليس اآلخر بالبعض بعضها يتحدد
 معينة ثقافة متوى على ليس األخرى في الواحدة تتحول فهي

 المعنى وراء نبحث أن إذن علينا العالمي المستوى على بل
 أيضًا، فيه تتأمل ولكنها الواقع، ترسم ال فاألساطير الظاهر،

 األسطورة معنى أن إال للتحليل، ضروريا المحتوى كان وإذا

 ولكن .نفه النص تحوالت دراسة من بل المحتوى من يؤخذ ال
 شتراوس ويجيب االناني؟ للكالم بالنسبة األسطورة تقع أين

 االنعكاس، يقبل ال زمن في تتعاقب كقصة الكالم بجانب بأنها

 أداة بذلك وهي ،العناصر لترتيب بالنسبة اللغة سياق في ولكنها

 تناقض لحل منطقي نموذج نحت في هو B فموضوعها ،للمنطق

 كونه في إال نحمله الذي المنطق عن يختلف ال المنطق وهذا « ما
 أي خطاب * هي فاألسطورة أخرى، موضوعات على يطبق

 »المادة« تضمحل وهكذا والجمل.... الفقرات من مجوعة
 األسطورة فتظهر المادة، على الصورة وتتغلب « الشكل H لصالح

, االضداد بين التقريب توسطات تستخدم للمنطق كأداة

 األسطورة أن شتراوس ليفي كلود مع إذن نقر أن يجب

 هذا تفسير تحاول أنها أي ؛ آخر شي، عن شيثًا تقول أن تحاول

 إلياد مرسيا مع أيضًا سنقول الفهم هذا من وانطالقًا ؛ الشيء

Marcea Eeliade بأن D تثغل للبدايات كتاريخ األسطورة 

 قبل وجد ما حدث لبعث موجودة فهي تأسيسية، وظيفة

 من األسطورة وتصبح التاريخ في اآلن له مكان وال التاريخ

 تتحدد ال فهي األولى، بالدرجة دينية أسطورة هذه النظر وجهة

 ي االمساك نستطيع ال نحن وبالتالي الذاتي، بوجودها
 التمظهر هذا .ما شيء في تتمظهر ما بقدر اال كأسطورة

 يؤسس ما بقدر واقعية لبنية يؤسس ،آن في والخالق النموذجي

للوكاناني
 الناذج( )زمن األسطوري الزمن بين إلياد ميرسيا فرق لقد

 األسطورة أن واعتبر اليومية( النشاطات )زمن العادي والزمن
 الزمن في حدث حدثًا، تروي مقدسا، تاريخًا تحكي ))

. fl للبدايات األسطوري

 هو ما كل يحذف الذي التحديد في هو الطرح هذا خطأ ان

 بين العالقة إلى األسطورة فتختزل األسطورة مجال من ديني غير

األسطوري. الزمن أي الناذج وزمن نحن زماننا

والفلفة: األسطورة - 2

 فتلتقي المعرفة، تجيد األسطورة تدعي الفلسفة، وما
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 اشكالية وتظهر المعرفي، المتوى على واألسطورة الفلسفة

 - التصور مسألة في Logos et Metos ميتوس وال اللوغوس

 بمكنة االجابة وتصبح Conception-Representation التمثيل
 يكون أن أو ،تصور إلى التمثيل يختزل أن إما اثنين: مجالين في

 Kant كانط اجابتا وتمثل التمثيل؛ إلى اختزل قد التصور

 على أسقطت القي التصورات لكل ارتكاز نقطتي Hegel وهيغل

 وإن االعتبار، ردا فقد الحديثة، الفلسفة في األسطورة

 حل طريقة على كل وحاوال »للتمثل«، مختلفتين، بطريقتين

 العقل أو ميتوس وال اللوغوس بين الحاصل اإلشكال

واألسطورة.

وهيغل كانط عند األسطورة مفهوم - 3
Kant et Hegel:

 وضعية ليت الظواهر على المقصورة الكانطية المعرفة إن

 يتوجب اإلدراك على يقتصر ال الذي العقل ان بل بيطة،
 Les R الممكنات D سللة في Incondittonne «مطلقا »

Inconditlonnes . أن دون نفكربه أن الممكن من المطلق هذا 

 مضافاإلى «و»المعرفة »الفكرة، بين الفرق هذا إن نعرفه،

 تحليل أمام الطريق يفتح المتعالي المعرفة وهم إلى الموجه النقد

 من كنوع مرفوضة كانت وإن فاألسطورة لألسطورة. ممكن

 عالقتها في معنى تحمل أن تتطيع الضمنية، الميتافيزيقا أنواع

معنى؟ أي ولكن بالمطلق

 فاألساطير األخالقي، المعنى هو لكانط بالنبة المعنى هذا

 المعاني كل من تحريرها حدود في اال للفهم قابلة تصبح لن
 بشروط أي ،للعقل العملية بالوظيفة مباشرة وربطها التأملية

االنانية. الحرية تحقيق
 لفهم أخرى إمكانية يقدم أن حاول فقد هيغل أما

 العقل، تخوم على ليست الدينية التمثالت إن فقال األسطورة،

 المعرفة في تنتهي التي للميرة األخيرة قبل -ا المرحلة إنها بل

 ناحية من المعنى بهذا الفلفة عن الدين يختلف وال المطلقة،

 التمثل مرحلة في يبقى فالدين المعرفة، درجة في ولكن المحتوى
 وهكذا ,التصور مجال الى التمثل مجال الفلسفة تتجاوز بينا

 الكانطية العملية والفلسفة العملي العقل حدود هيغل يتعدى
 التأملية، والحقيقة األسطورة عام بين العالقة اعادة ويحاول

ولكنكيف؟
 فو التمثل من تراتبيًا ديناميكيًا تنظيًا هيغل تصور لقد

 وهكذا والتجاوز، الحذف بواسطة فيتم التقدم التصورأما

 التجاوز أما ،٠ الطبيعي الدين * هيغل عالم في األسطورة تقابل

أسطورة

 خارجًاعن ليس فالتحليل الفلفة: عاتق على فيقع التمثل لهذا

 تطمح دينامبة فكرة فهي األسطورة أما ٤المحلل الموضوع

.التصور في لتجاوزنفسها

 بعدًا يسل ألسعررب مفهوم حول »عالن ان من ال

 في المهمة هذه وتظهر ،إليها الموكولة المهمة على ينعكس فلسفيًا

 ولكن والمكان، الزمان خارج حقيقي ماض مع ضرورية عالقة
 R التقدم و)ا «التنمية n فأساطير ؛ أيضًا المتقبل تطال نماذج في

 كقوة المستقبل على تطرح ماضوية أشكال سوى ليست «العلم و„

 كاملة نماذج تحمل فهي ،التقدمي السياق العادة حقيقية
 يقول كها فاألسطورة كاماًل، سلوكاأسطوريًا وتستحضر

 بالقوة، وفنًا بالقوة، دينًا تزال وال كانت ٠ العظم صادق

 األطراف المحدد غير الرد قالبها في تحتوي ألنها بالقوة وفلسفة

 وعلى دين لكل الضرورية والتعزية المواساة على واألبعاد

 للمؤثرات الجمالية واالستجابة ،الخالقة الفني التعبير خصائص
 وتفير األحداث تعليل نحو نزعة وعلى باالنان تحيط التي

وغاياته« أصله عن والتاؤل الوجود

ومراجع مصادر

 دار العرب، عد والحخرافات األساطير ،الحميد عبد محمد خان، —

. ,980 ،بروت ،الحداثة

 كمال تر المؤلفين، من عدد وااليديولوجيات، األساطير اللطة —

. 1980 ،دمثق ،القومي واالرشاد النقافة وزارة منشورات ،قدري

 ،الطليعة دار ، 4،طالديني الفكر نقد ،جالل صادق ،العظم —

.1 977،بيررت

. ٩العرب،ج الن -
 الميئة محود، حدي أحد تر. واألسطورة، الدولة أرنت، ،كاسيرر —

.1975 للكتاب، الممرية

- Freud( Sigmund( MoTs et le MonotoTsme, d es, Galllmard,
.19٥0

- Freud( Sigmund, Totem et Tabou, Payot, 1974.
— la grande Larousse, V. 14.
— le Robert, V. 4.
— Muller, Max, Mytologles comparees, In Universalis, .11. 
- Strauss, Claude Levi, Anthroplogle structurele, Paris.

1958.
— Strauss, Claude Levi, Le cru et le cult, Paris, 1984.

الدين شرف فهمية
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إسقاط

اسقاط
Projection ؛

Projection
Projektlon

 بعض نقل مع ،مؤخرا ،النفساني بمعناه ،العربية دخل لفظ

 الجامعات في التحليلية النظرية وتدريس لغتنا الى فرويد نصوص

 ،التحليلي النفم عم نطاق من ،مشابه بمعنى ،انتقل ثم .العربية
 عله وغلبت ،الياسية واألدبيات االجتماعية النظرية نطاق إلى

 الفلفي القاموس من تقربه نقدية داللة األخير النطاق هذا في

. (المعرفة نظرية )

 على الذات رد تبعية باالسقاط يراد ،العام النفس علم في - 1

 . الخ ،وانفعاالتها ورغباتها وعاداتها ومصالحها لقابلياتها محيطها
 شخص إلى معين شخص من موقفها الذات نقل أيضًا به ويراد
 أن نالثًا به ويراد النقل » باسم فرويد خصه ها وهو L آخر

 أن أو شيء في أو آخر شخص في تفسه على الشخص يتعرف

 وهو ، ي هو يختص أمورًا شيء أو حيوان أو شخص إلى ينسب

 معنى من جميعًا المعاني هذه تقرب الماهاة« » فرويد سماه ما

. األعصاب علم في معنام ومن الهندسة عم في األصلي اللفظ

 أدق عملية على االسقاط يدل التحليلي النفس عم في - 2

 أو ذاتها في ترفضه ما محيطها إلى الذات تنسب أن هي تحديدًا

 يتصور كأن وذلك المرفوض. لهذا مصدرًا المحيط من تجعل أن

 إيذائه في ويرغبون عليه اآلخرون يأخذها مآخذ العظامي
 نفه على يأخذ الذي هو بأنه لتفسه االقرار ليتفادى ، بببها

. نفه من االقتصاص في تساوره مكبوتة رغبة وبأن المآخذ هذه

 بل لمرضي. النطاق في االسقاط عملية فرويد يحصر ا - 3
 النفسية الحياة في - دفاع إوالية بصفتها __ أيضًا يلتقبها

 الترهات في مثالً االسقاط يظهر . الجياعية أو الفردية ، 1 الوية ا١

 فقيد روح إلى ينبون « البدائيين » أن ذلك من . األساطير وفي

 الميت إلى المنسوبة الرغبة هذه فتكون ايذائهم في رغبة عزيز
 ، المذكور الميت ايذاء في — وكبتها - الحي تها شعر لرغبة اسقاطًا

. حياته خالل

 االسقاط يغادر والسياسي، االجتاعي التحليل في - 4

 التي المفاهيم بين فيتنقل فرويد له وضعه الذي الدقيق مفهومه
 نسبة كل مثالً إسقاطا فتمى االلتاس. ويداخله تعدادها سبق

 فريق إلى أو خارجية ظروف وجهة إلى ذاتي لتخوف أو لرغبة

 من مبعثة سلبية صفات اختالق مثال إسقاطا ويسمى خارجي
 للموقف سندًا الصفات هذه وجعل ما لجماعة الذاتي العداء

 أو شعبًا الجاعة هذه كانت إن ، العنصري أو ) منها العدائي

 هذا في إسقاطًا، تمى اإلجال، وجه على الخ. . ( عرقا

 أو ) ماهو إلى ذاتي، هو لما نبة كل الحدود، الغامض الحقل

 أمرًا ، العادة في ، هنا ، االسقاط ويعتبر . الذات خارج ( هو من

األحكام. بموضوعية مخالً لبيًا

 ،للمعرفة النقدي اتأريخ سياق في ،باشالر يجعل أخيرًا — 5

 «.للمعرفة النفسي التحليل أ مهام من واحدة االسقاطات إزالة

 الموروثة للمعارف العلمي النقد عمل رافق ما هو التحليل هذا

 إلى نفها العلمية المعرفة انتقال يواكب الذي وهو العفوية أو

 مظاهر وسائر االحيائية عن البعد حيث من أرقى طور

 في مطمحها من فأكثر أكثر المعرفة هذه مقربا اإلسقاط،

.الموضوعية

بيضون أحد

Nom إسم
Name
Name

 أن إشارية وظيفة لها التي بااللفاظ اإلسم مفهوم يرتبط
 ضمن يستعمل اللفظ هذا أن نقول أن هو إسما ما لفظا نعتبر

 األوسع بالمعنى شيءمعين إلى االشارة لغرض معين لغوي إطار

 محددة غير إشارة إما فهي نوعان، واإلشارة ((.شيء ,ا ل

Indefinite Reference محددة إشارة او Definite Reference . 

 الذي اللفظ عندها يكون محددة غير االشارة تكون وعندما
 غير مفردًا اسمًا أو ، General عاما إسا إما لالشارة يتعمل

 مثاًل، قلت، فإذا محدد. غير Collective جعيًا إسمًا أو محدد

 هو ،ها يستعمل ،كما فيل» »،فإن» خرطوم ذو فيل »كل
 من له حصر ال عدد معناه في يشترك لفظ أنه بمعنى عام إسم

 .فيالً اعتباره يمكن ما منكل يتكون ماصدقه أن أي ،:ألفراد

 إلى اإلشارة لغرض ليس هنا اللفظ هذا فاستعمال ولذلك
 كانت هنا ومن االطالق على فيل بعينه،بألي واحد فيل

 اآلن قلت وإذا محددة. غير إشارة االستعمال هذا في اإلشارة
 هذم في «فل I) لفظ فإن «،الحيوانات حديقة في فيالً رأيت )١

 فالغرض عامًا. إسمًا ولس ،محدد غير مفردًا إسمًا يثكل الحالة
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إشارة

 على فيل أي إلى اإلشارة ليس اآلن اللفظ هذا استعال من

 هذا لهوية تحديد أيما دون فقط واحد فيل إلى بل االطالق،

 أنني لنفترض محددة. غير إليه اإلشارة يجعل الذي األمر الفل

 استعمالي إن ، ٠, األدغال في يعيش حيوان الفيل ,٠ اآلن قلت

 فيل إلى وال فيل إلىكل اإلشارة منه يقصد ا هنا فيل» للفظ»
 إسمًا هنا اللفظ يشكل ولذلك الفيلة مجموع إلى بل بعبنه واحد

 مرادفًا يصير ككل، الفيلة على يطلق إذ فهو ،حدد غير جعيا

 ». الفيلة من األكبر الجزء » أو الفيلة« معظم S المركب للفظ

 يمكن ال لفظ هو األخير النوع من لفظًا أن الواضح من ولكن

المحددة. اإلشارة لغرض استعماله

 اللفظ هو المحددة، االشارة لغرض يتعمل الذي اللفظ

 المشار كان وإذا بعينه. واحد شيء إل اإلشارة يتهدف الذي

 اللفظ يكون كان، نوع أي من فردًا أو فعال أو حادثا إليه

 كالً شائً إليه المشار كان إذا ولكن جزئيا عندها

Universal ، إسمًا )أو كليًا إسمًا عندها اللفظ هذا يكون 

 مثل عم إسم فأي كثيرة. الجزئية األساء على األمثلة إن جردا(.

 أي أو أ الشيخ جبل I) أو (I بيروت H أو 8 يوسف I) أو أ عادل )٦

 قابلته الذي الرجل »كا Definite Description محدد وصف
 يثكل 1( السويد )ؤملك أو مكتبي في التي الطاولة ,) أو (I أمس

 فإن محددًا، وصفًا أو عم إسم اللفظ كان وسواء . جزئيا إمما

 ال مفرد بعينه، واحد شيء إلى اإلشارة هو استعماله من الغرض
 الوحيد الفرد هو اليه المشار يكون أن في هنا ويشترط كلي،

 تحت يدخل أآل أي المعني، اللفظ صدق ما تحت الداخل

 يصير كيف نفهم هنا من عدديًا متميزان شيائن ماصدقه

 تحديد أر Individuating ألفراد وسيلة الجزئي اإلسم استعمال

إليه. المشار أو المسمى Identifying هوية

 األسماء هذه على األمثلة ان الكليات أسماء اآلن لتناول

 ، (I األحر اللون H (( 3 العدد )1 مثل ألفاظ على تثتمل

 على تطلق انوع هذا من أسماء إن الخ. II مثلثية II ، ,1 اإلنانية 1

 إن القضايا في المحموالت ألفاظ عليها تدل التي الصفات

 «،أحمر II مثل عامة ألفاظ هي األخير النوع من التي األلفاظ

 هي والكليات . الخ ، « حي D ، « سكران 1ا « إنسان أ L « ذكي )ل
 أن الواضح فمن النوع. هذا من ألفاظ معاني من نثتقه ما

 المحمول للفظ بفهمي منوط شيءكلي عن لدي مفهوم وجود
 مثاًل، الحياة، عن مفهوم لدي يكون أن معه. يتطابق الذي

 مثل جل في (I حي كائن ٠ اللفظ أفهم أنني مسبقًا يفترض

 أسماء إن الخ، »، حي كائن الفيل » حي»، كائن االنسان »

. معها المتطابقة العامة األلفاظ من مشتقة دائيًا الكليات

ft ذكام n يولد «،نكي  B ، ،حكمة I) ًيرلد ،مثال  ، (I حكبم ة  

الخ ، « مشلثية ), يولد « مثلت اؤ  . ، II حة ر » يولد  II حي ر  JJ 

سيانطيقية أسبقية ذات العامة األلفاظ أن إذن، شك، ال  

للكليات الوحيد األنطولوجي األساس وأن الكليات أسماء على  

الكليات هذه أسماء منها نشتتي التي العامة األلفاظ معاني هو .

ومراجع مصادر

- Cohen, ل., Diversity 0٢ Meaning, Herder and Herder, 1961, 
chap. 4.

- Frege, ت., «On Sense and Reference», in Readings in 
Philosophical Analysis, cd. by Fcigl and Sellars, New 
York, Appleton, Century - Crofts, 1949.

- Kriphe, s., «Naming and Necessity», In Semantics of Natural 
Languages, لع. by Davidson and Harman, Dordrecht, 
Reldel, 1972.

- Mill, J. s., A System of Logic, Chap. 2.
- Quine, w. V., Word and Object, Cambridge, Mass, MIT 

Press, 1960.
— Russell, B., «On Denoting», Mind, 1905.
- Searle, J., Speech Acts, London. Cambridge Univ. Press, 

1969, Chap. 4, 5, and 7.
— Walsmann, F.٠ The Principles of Linguistic Philosophy, 

New York, St. Martin's Press, 1965, Chaps 10 and 11.

ضاهر عادل

اشارة
Signe
Sign
Signal

 اتفاقي او ميكانيكي بشكل عينية Sign عالمة اثارت إذا
 فإنها المتلقي، جانب من ما فعال (Conventional )وضعي

. Signal االشارة باسم تخص

 Th. A. Sebeok سيبيوك به يأخذ الذي التعريف هذا

 ،الطيعة عن أيضًا تصدر أن يمكن االشارات أن على نطوي

 أو الحية الكائنات من نوع أي المتلقي يكون أن يمنع ال أنه وعلى

 عن تعلن التي الصفارة االشارة: أمثلة من آلة. مجرد كذلك

'..الخ األوامر ،السير أضواء ،ما سباق في االنطالق

 بعين أساسًا يأخذ لالشارة المفهوم هذا أن الواضح من

 عند األورغانون« نموذج ٠ من متمد وهو المتلقي، االعتبار

 حيث فمن حيثيات: ثالث العالمة في ييز الذي Buhler بولر
 أنها حيث ومن رمز، فالعالمة الحدث، أو الشيء إلى ترجع أنها
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آللفظ( )في إشتراك

 حيث من واخيرا عارض، فهي للمرسل الباطنية الحالة عن تعبر
٠ إشارة قهي المتلقي جانب من ما تصرفًا تتدعي أنها

 على لالشارة تعريفها في فتشدد الفرنسية، المدرسة أما

 Mounin مونن نظر وجهة من المرسل. جهة من القصدية مفهوم

 المفهومين بين القاطع التعاند على تقوم الصحيحة اليمياء إن »

 إن والحال اإلشارة» ومفهوم Indice الشاهد مفهوم الرئيسيين:

 المتحقق االيصال قصد هوبالتحديد الثاهد عن االشارة يميز ما
 هي الير نصبة مثالً فهكذا الشاني في والمعدوم األولى في

. شاهد هو االنزالق على الدال الطريق لمعان بينما اشارة،

فاخوري عادل

آللفظ( في إشتراك)
Homonymie
Homonym
Homonymie

 استعماالته باختالف يختلف قد لغوي تعبير أي معنى إن
 في له استعمالنا كيفية عن بمعزل أي ،ذاته بحد اللغوي التعبير

 موضوعًا م اعتبار يمكن ال معينة، شروط وضمن معين وضع

 أن وبما باالستعمال. بالضرورة، يرتبط، المعنى معين. لمعنى

 أجلها من يستعمل قد أو أجلها من يسنعمل التي األغراض

 أن نتوقع أن عندها يجوز فال تتباين، قد معين لغوي تعبير

 قد التي الحاالت كل في المعنى بنفس التعبير هذا يحتفظ

 اللغوي التعبير نفس شخص يتعمل وعندما .فيها يستعمل

 التعبير لهذا استعماله حالتي يعامل ذلك ومع متباينين لغرضين
 لهذا عندهااستعماله نعتبر المعنى، نفس وكأنهماتحمالن

 نقول، أن االشتراك. حاالت من حالة النحو هذا على التعبير

 )حيث ()ت ل >ش( استعمال في اشتراك يوجد انه اذن،

 معين( لغوي تعبير لى ٤و»ت معين شخص الى يرمز ش« ا
 ولنسمه معين، لغرض »ت يستعمل )ش( أن نقول أن هو

 عن متباين آخر لغرض «ت )ا باستعمال ذلك ويتبع )اق((،
 )م( بين التباين من بالرغم ،وأنه »م،، ولنسمه األول،

 ،ات معنى ،غيرقصد أوعن قصد عن إما ،يميز ا و)ق(،

 إذا الثاني. االستعمال في معناها عن األول االستعمال في

 ربع في أي ،الحياة ربيع في شابًا مات يوسف إن ، مثالً ،قلت

 في واضحة بصورة يكمن هنا االشتراك فإن ، 1970 سنة

 األولى الحالة في أستعملها فأنا ٥ »ربيغ للفظة استعمالي

 بينما شبابه، مطلع في مات يوسف أن على الدالة لغرض

 الربيع، فصل على الدالة لغرض الثانية الحالة في استعملها
 معنى أخلط أنني للجملة صياغتي طريقة من يظهر ذلك ومع

.اكانية الحالة في بمعناها األولى الحالة في «ربع اا

 اطار ضمن شرحناه الذي بالمعنى اشتراك يحصل عندما

 في نميه ما االستدالل صاحب يرتكب معين، استدال
 يرتكب )ش( أن نقول أن . ,( االشتراك اغلوطة )) المنطق

 )ن( قضية يتدل )ش( أن نقول أن هو االشتراك أغلوطة

 على يتكرر ح( ) حد يوجد وأنه )م(، المقدمات من فئة من

 في «»ح معنى أن بحيث االستدالل هذا في مرتين األقل

 لو وأنه األخرى، الحاالت في معناه هوغير األولى الحالة

 كل في واحدًا ftح- n معنى لكان صحيحًا، االستدال كان

 „غفور جاري 1 القضية ،مثالً ،شخص استدل اذا .الحاات

 ا الوحيد جاري هو و»عادل غفوراا عادل كل » المقدمتين من

 على الدالة لغرض االولى الحالة في »عادل« يتعمل فانه
 الثانية الحالة في يستعملها ولكنه ،العدل صفة أي ،معينة صفة

 المقدمتين ربط المتحيل من يجعل الذي األمر علم، كإسم

 االشتراك وأغلوطة . منهما شيء أي باستنتاج يسمح بشكل

 األغلوطة هذه فيها تكون ال حاالت توجد ولكن ٠ هنا واضحة

 فيالً أن استدل شخصا أن كفترض اثكل. هذا على واضحة

 «،صغير الفيل هذا » المقدمتين من صغير حيوان هو معًا

 االستدالل هذا أن هنا لنا يبدو قد حيوان». فيل و»كل
 صغير« i لفظة كون إلى ننتبه أآل الهل من ألنه صحيح،

 فماأعنيه ،صغير بأنه شيائً أصف عندما أنه بمعنى نبية لفظة

 أقول فعندما نوعه. من أخرى ألشياء بالنبة صغير أنه هو

 بالنسبة صغير أنه هو ،اذن ،أعنيه ما «،صغير الفل هذا «

 ، « صغير حيوان الفيل هذا B أقول عندما ولكن الفيلة لباقي

 من عمومًا. للحيوانات باكبة صغير أنه هو أعنيه فما

 يختلف األخيرة الحالة في ft صغير 1) معنى أن اذن، الواضح،

 صغبرًا ما فيل كان اذا ألنه االبقة، الحالة في معناها عن

 أن الضروري من فليس ، نوعه من أخرى لمخلوقات بالنسبة

. عمومًا للمخلوقات بالنسبة صغيرا يكون

 تتلزم التي الحاالت في إال االشتراك أغلوطة ترتكب ال

 تتكرر التي حدودم من حد كل يكون أن االستدالل صحة فيها

 استعمال أن يعني وهذا المعنى بنف مستعمالً مرة من أكثر

 هذا اطار ضمن معنى من بأكثر االستدال حدود من حد

االشتراك. اغلوطة الرتكاب كافيا شرطا ليس االستدال
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إشراق

اذن ملون، شيء وجد »إذا القضية استنتجت انني لنفترض  

ملون السياسيين »بعض المقدمتين من مرئي« شيء يوجد » 

حتى صحيح هنا استنتاجي فإن «،مرئي كائن سياسي كل و»  
ال لتعني األولى المقدمة في «ملون  I) استعمل كنت لو فيما  

لو حتى اذن، الحرفي بمعناها النتيجة في واستعملها مبدأي  

أغلوطة منا أرتكب لم فأنا معيين ذات م ملون  I) لفظة كانت  

صحته تتوقف الذي النوع من ليس استداللي ألن االشتراك،  

معنى من بأكثر حد أي استعمال عدم على .

ومراجع مصادر

- Cop؛, I.M.٠ Introduction to Logic. Fourth ed, Macmillan. 
1972, chap. 3.

- Lehrer, Adrienne and Keith eds.. Theory (٦٢ Meaning. 
Prentice-Hall, 1970.

— Resnlk.M., Elementary Logic, McGraw-Hill, 1970.

ضاهر عادل

إشراق
Illumination ئ

Illumination
Illumination

 الشمس، شروق في الدخول لغة: االشراق في األصل

 الفلسفي، المصطلح في أما أضاءت الشم أشرقت ويقال

 ،مباشر بطريق للصوفي الله من اإللهامات حدوث فاإلشراق
 الشرقية الفلفات في اإلشراق عرف وتد قلبه. أو باطنه وعلى

 الحدس أو ،الباطني النور المعرفة أداة ترى التي ،القديمة

 الفلفة الفلسفات هذه أبرز ومن العقلي غير الوجداني

 حول اختلف الذي هرمس الى المنسوبة بالهرمية المعروفة

 والفلفة إدريس. النبي أر إخنوخ إنه وقيل شخصيته،

 أن ريعتقد الميالدي، الثاني القرن قبل ما الى ترجع الهرمسية

 يونانيون أو ،اليونانية أتقنوا مصريون كهنة إما كتابها

 وقد .مصري شرقي قالب في آرائهم صياغة تعلموا متمصرون
 المتأخر الهليني الفكر تطور في دورًا الهرمسية لعبت

 األفالطونية من مزيج الفلسفة هذم وكتابات باالسكندرية،

 وبعض اليونانية، األساطير وبعض القديمة المصرية والحكمة

 الهرمية فيه تير الذي واالتجاه والتنجيم. الغلك في أجزائها

 كان وكلما القديم، الى العودة وهو كله، العصر اتجاه هو
 أفالطون الهرميرن يعظم ولهذا ،قيمته عظمت قديمًا المفكر

 ويفضل ،فيثاغورس وكذلك Iباإللهي عندهم الموصوف
 ابحث على األنبياء طريق ألنه واإللهام الوحي الهرميون

 آلرائهم يريدون ال وبالجملة المعرفة، في االستدالي العقلي
 .وأنبيائه بالثرق ربطها من تدعيمًاأعظم كلها وللفلسفة

 بعد والشام مصر فتح بعد الهرمسية الفلسفة المسلمون وعرف
 وتمثلوا منها فاقتبوا عمله، اليهودي التفكير فيها عمل أن

 الهرمية آراء نقل في دور أيضًا حران لصابة وكان .أفكارها

 إبن على الفلسفة هذه أثر نالحظ أن ويمكننا الملمين. الى

 اإلشارات ٠ في سينا وإبن «يقظان بن في»حي طفيل
 المسلمين االشراقيين أبرز من أن على ، ،والتنبيهات

 «،االشراق حكمة » مؤلف .ه 587 سنة المقتول السهروردي

 ويعتبر مصنفاته، من عديدة مواضع في هرمس يذكر وهو
 «، الحكماء والد» بأنه ويصفه اإلشراقيين، روا* من عنده

 باعتبارهم وفيثاغورس واسقلبيوس أغاذيمون مع يذكره وهو
 جاماسب مع جنب الى جنبًا المتورة، العلوم حجج من

 في أيضًا اإلشراقيين أبرز ومن فارس. حكمام من وبزرجمهر

 الذي ٠فى 668 المتوفى المرسي سبعين بن عبدالحق اإلسالم

 ويصفه مصنفاته من عدة مواضع في هرمس يذكر
 أن ٠ الفقيرية الرسالة » في يرى وهو (ه األعظم هرمس n ب

 الكتب وأن التحقيق علم على وقفوا الذين هم وحدهم الهرامة

.الصدد هذا في أفادتهم المنزلة
 الشهرزوري، اإلسالم في أيضًا اإلشراقيين الفالسفة ومن

 كمونة، وابن المقتول، السهروردي كتب بعض شرح الذي

 والدواتي، الطوسي، الدين ونصير الثيرازي، الدين وقطب
المقتول. بالسهروردي متأثرون وهم ،الشيرازي ومالصدرا

 بعض الى الهرمية الفلسفة أثر امتد فقد الغرب في أما

 وألبرت لل ريمون مثل الوسيط العصر في أوروبا مفكري

 بالمصادر االتصال طريق عن وغيرهم بيكون وروجر األكبر
 أمثال من النهضة عصر مفكري الى كذلك وامتد االسالمية،

 أعجبوا الذين برونو وحتى وبراسلس وأغريبا فينيثينو

.أرسطو سيطرة من التحرر في واستخدموها بالهرمية

 ألنهم أوروبا في باالشراقيين يوصفون أخر فالسفة وهناك

 عند األخم على عذا ويتبين الداخلي، باإلشراق يعتقدون

 ومارتينيز سانمارتان، دي وكلود منسويدنبرغ، كل
ياسكواليس.

التفتازاني الوفا أبو

73



إشكال

اشكال
Probleme
Problem
ProblemAufgabe

 فيها انفسنا نجد التي بالحاات اإلشكال مفهوم يرتبط
 أن دون معين موضوع لمعالجة احتماات بعدة مواجهين

 بين من اختياره يجب لما واضح مؤشر أي حوزتنا في يكون

 صعيد على إما اإلشكال ينشأ قد المتعددة. االحتماالت هذه

 النظري الصعيد على واإلشكال عملي. صعيد على أو نظري

 العلمي النوع من كان وإذا ،فلسفي إشكال أو علمي إشكال إما

 يجد الذي النوع من Eplstemic ابتيي لوضع مظهر فهو
 قضية مع متعارضة تبدو تجريبية بأدلة مواجهًا نفه العالم فيه

 نفسه فيه يجد وضع أو العلمي الدلبل عليها قام نظرية او

 أو متعارضتين لنظريتين مؤيدة تدو تجريبية بأدلة مواجهًا

 مؤيدة غير أو معقولة غير ظاهرها في تبدو لنظرية مؤيدة

 كان ما وكائنًا معقولة. ظاهرها في تبدو لنظرية كافية بصورة

 بحكم الوضع، هذا فإن فيه، نفسه العالم يجد الذي الوضع

 والى والتساؤل الثك الى بالضرورة يقود باإلشكال، اتصافه
 والوصول الشك إلزالة التنظير من أو األدلة من المزيد طلمب

 بصدق فيه يقطع أن يمكن الذي النوع من ابستيمي وضع الى

.األخرى دون نظرية بصحة أو األخرى دون قضية

 الفلسفي، الصعيد على االشكال موضوع في اآلن نظرنا إذا
 بشؤون يرتبط ال اإلشكال من النوع هذا أن هو نالحظه ما أول

 ينشأ انه العلم. في لالشكال بالنسبة الحال هو كما تجريبية،

 هناك ان فيها لنا يبدو التي الحاات في إما العموم على
 أو تصورين أو مبدأين بين أو أكثر أو معتقدين بين تضاربًا

 نعتبرها التي التصورات أو المبادى، أو المعتقدات من أكثر

 حياتنا إلعطاء أو حونا العالم لفهم ضرورية أو لحياتنا أساسية

 أن فيها لنا يبدو التي الحاات في ينشأ أو ،معنى ونشاطاتنا

 متماسك غير اليه المشار النوع من تصورا أو مبدأ أو معتقدا

 قد . ظاهرها في خارقة أو معقولة غير نتائج ذو أو ذاته في
 مسبقا افتراضًا يشكل الذي السببية مبدأ أن مثاًل، لنا، يبدو

 االرادة حرية مبدأ مع يتضارب األساسية العلم افتراضات من

 األساسية، االخالق افتراضات من مسبقا افتراضًا يشكل الذي

 المكان خارج للكون خالق بوجود االعتقاد أن لتا يبدو قد أو

 بأن االعتقاد أن أو ذاته في متماسك غير اعتقاد هو والزمان

 االعتقاد مع يتطابق ال والخير والقدرة المعرفة كلي الكائن هذا
 حالة عن النظر بغض ٠ العالم في وفيزيقي أخالقي شر بوجود

 فإن ،ومالبساتها فيها أنفسنا نجد التي الفلسفي اإلشكال

 نوع من حالة في بوجودنا شبيه النوع هذا من حالة في وجودنا
 والتساؤل الشك الى يقودنا كونه حيث من فقط العلمي اإلشكال

 تقودنا التي األسباب ولكن والوضوح. الفهم من المزيد وطلب

 إلخراجنا الالزمة الطرق وكذلك الفلسفي اإلشكال حالة الى
 العلمي اإلشكال حالة الى تقودنا التي األسباب غير منهاهي

 ففي األخيرة. الحالة هذه من إلخراجنا الالزمة الطرق وغير

 على اإلشكال الى تقودنا التي األسباب إن االولى، الحالة

 ولذلك وسيمانطيقية. منطقية أو ميتافيزيقية أسباب إما العموم

 هي هذه اإلشكال حالة من للخروج الضرورية الوسيلة فإن
 المنطقي التحليل أو الميتافيزيقي بمعناه التحليل وسيلة

 وكذلك اإلشكال، أسباب فإن الثانية، الحالة في أما واللغوي.

.التجريبي الطابع عليها يطغى معالجته طرق
 من النوع هذا ينشأ العملي اإلشكال الى أخيرًا نأتي

 نحقق أن فيها منا مطلوبًا يكون التي الحاالت في إما اإلشكال

 في أو تحقيقه، بكيفية علم لدينا يكون أن دون معينا هدفا

 ال متعارضة أهداف بعدة فيها مواجهين نكون التي الحاالت

 األخير النوع من التي الحاالت في ٠ بينها نختار كيف نعرف

 ٠ ما نظري إلشكال ضرورية نتيجة العملي اإلشكال يكون قد
 (أ ) تحقيق ببن أخالقيًا أختار أن علي أنه ،مثال ،افترضنا فلو

 مبدأين وجود من بالرغم معين وضع في )ب( وتحقيق
 أنه ببدو ومبدأ )أ( بفعل يلزمني أنه يبدو مبدأ اخالقيين،

 إشكاالً أواجه فعندها المعني، الوضع في )ب( بفعل يلزمني
 ال النوع، هذا من حالة ففي .معين نظري إشكال مرده عمليًا

 أعرف ال ألنني المطروحين، البديلين بين اختار كيف أعرف

 من حالة على تطبيقه يجب الذي المبدأ هو أخالقي مبدأ أي

 حاالت في أنه إذن، الواضح، من فيه نفسي أجد الذي النوع

 ما العملي الصعيد على اإلشكال إلزالة سبيل ال النوع هذا من
. النظري الصعيد على نواجهه الذي اإلشكال أوأل نزل لم

ضاهر عادل
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إعتبار
Consideration
Consideration
Beriicksichtlgung

 .به إتعظ :به إعتبر :يقال .إتعظ اي .إعتبر :مصدر

 ما ماغابعلى وقياس والتفكر، اإلتعاظ :٥معنا ،واإلعتبار
 نظيره، الى الشيء رد أو غيره؛ على بشي، اإلستدالل أو ؛ظهر

 : كقولنا بحكمه عليه يحكم بأن جنسه من آخر شيء إلى أي

 في جاء حرام». قليله فإن وحرام، مسكر كثيره كان »ما
 آنظررا أي (2 )الحشر األبصاره أولي يا فاعتبروا ٨ القرآن:

 واتعظوا اليهود( من والنضير قريظة )بني بغيركم حل بما

بهم نزل بالذي
 تعالى الم يقول االعتبار. من إسم عبر، )ج( والعبرة:

 ألولي لعبرة ذلك في إن يشاء بنصرهمن يؤيد والله

 في إن والنهار الليل اللم »يقلب . ( 13 عمران آل ) 4 األبصار

 فاإلعتبار، وهكذا، (.44 )النور األبصار« ألولي لعبرة ذلك

 العالم في يقابله ما له بشيء أو ملموس بشيء اإلتعاظ يعني

الواقع. أو الخارجي

 إعتباري أمر هذا يقال: الفرض. معناه: أيضًا، واإلعتبار

 اعتبر أنا التعجب أيضًا: ومعناه الفرض. على قائم أمر أي

 التقدير :معناه وكذلك للعجب أي للدهشة مثارًا ذلك

 فالنًا وإعتبر إحترمه أكرمه. قدره إعتبره: يقال: والتكريم

 : إعتبار له ورجل . يحتذى مثاال وأخذه به إعتد قدوة:

Homme considerable رفيعة مكانة له شأن، ذو رجل 

.Situation considerable

 حاالت الى تثير متعددة، بمعان االعتبار يستعمل وقد
 ،به أصيب الذي مرضه من يشفى قد هادي : كقولنا ،مختلفة

 ال وقد شفوا؛ قد بهمنقبل أصيبوا الذين أن اعتبار على

 يشفى، أن الضروري من ليس أنه اعتبار على مرضه من يشفى

 الفيزيولوجي تركيبه يكون فقد منه، شفي قد غيره كان اذا
 امتحانه في ينجح قد هادي كقولنا: أو غيره. عن مختلفًا

 ،مجتهد طالب وكل ،مجتهد طالب أنه اعتبار على السنة هذه
 على ، أيضًا ينجح ال وقد حليغه؛ النجاح يكون أن الطبيعي من

 عن فضال بالضرورة، بناجح مجتهد طالب كل ليس أنه اعتبار

 ،يكمل قد أنه اعتبار على ،يرسب وال ينجح ال قد أنه

 وفي . برسوب ليس أنه كما بالتمام بنجاح هو ليس وااكمال
 بعض يكون أن يجوز بأنه القول ... ,1 للتهانوي، الكشاف

 المشهورات ومن باعتبار )اليقينيات( األوليات من القضايا

 قضية تكون ان يمكن ا ألنه به يعبأ ال ،باعتبار الظنيات( )

 مادة ) «.قيل ما فاد فظهر باعتبار وظنية باعتبار يقينية

المشهورات(.

 كل يرفعها دعوى االعتبار: رد Droit القانون: وفي
 افتراء أو ذم أو قدح من مثال( )سمعته معنويًا تضرر شخص

 فيها يطلب )الصالح( القضاء أمام دعوى وأقام باطل، إتهام أو

 اليه، المنسوبة التهمة من ببراءته عالنية والحكم عنه التهمة رد
٠ الضرر مسبب قبل من ،ذلك ألجل ماديًا عليه والتعويض

 الى النظر هو : الحديث علماء عند اإلعتبار ،الشريعة وفي

 وحكمه. الحديث مرتبة لمعرفة رواة، عدة عند ما حديث
 عين في العلة أي الوصف عين إعتبار ٠ : هو ،األصوليين وعند

 إعتبار وال الحكم جنس في الوصف عين إعتبار ال الحكم

 في الوصف جنس إعتبار وا الحكم عين في الوصف جنس
. «الحكم جنس

 في ثابت غير شيء كل على يطلق : اإلعتبار الفلفة، وفي
 حقيقي غير أو الواقع، ني له تحقق ال باألحرى أو الواقع

 ،فرضي ، Relatife نسبي أي إعتباري أمر هذا : قولنا هنا ومن

 انان مثاًلعند قبيح أو بجميل هو فما بثابت ليس ذهني،

 أو مضر هو وما .آخر إنان عند ذلك غير يكون قد ،معين

 قد فالنار ..آخر لشخص كذلك يكون ا قد ،ما لشخص نافع

 االحتراق ويصيبه منها يتضرر من عند وقبيحة مضرة تكون
 على وإنما ،منها يتأذى ال من عند كذلك تكون وال ،بها

 شيائً ليس الضرر أو النفع أو القبح أو فالجمال ،وإذن . العكس

 والذهن باالعتبار موجود هر وإنما ،نفها األشياء في موجودًا

 فيعقل لهاال وجود ال الذي هو االعتباري االمر )) فقط.
 «(.التعريفات» )الجرجاني، معتبرًا» دام ما المعتبر

 الخلق في يرون ال االيمانيون( الفالسفة) الدينيون والعقديون

 عكس للبعض تبدى وإذا والجمال؛ الحسن منتهى اال والكون
 جمال » للحقيقة فيها دخل ال ذاتية محض فالعتبارات ذلك،

 على هذا الحسنى، وأسمائه العليا أوصافه عن عبارة تعالى اللم

 وصفة العلم وصفة الرحمة فصفة الخصوص، على وأما العموم.

 النفع وصفة والخالقية والرزاقية الجود وصفة والنعم اللطف
 لها مشتركة، صفات تم جمال. صفات فكلها ذلك، وأمثال

 باعتبار فإنه الرب كإسم الجالل، إلى ووجه الجمال، إلى وجه

 إسم والقدرة الربوبية وياعتبار جمال، إسم واإلنثاء التربية



إغتقاد

 في القبح أن واعلم.. الرحمن. واسم الن اسم ومثله جالل؛

 في يوجد فال . الشيء ذلك بنفس ال باإلعتبار هو انما األشياء

 من المطلق القبيح حكم فارتفع ، باإلعتبار إال قبيح العالم

 المنتنة الرائحة قبح إذ المطلق. الحسن اا يبق فلم ، الوجود
 الجعل، فعند هي، وأما طبعه، الياليها من باعتبار هو إنما

 قبيح إنما بالنار واالحراق . المحاسن من ،لها طبعه ياليم ومن
 تكون ال طير وهو السمندل، عند وأما ؛ فيها يهلك من باعتبار

 )اله( خلق ما فكل المحاسن. غاية فمن النار في إال حياته
 أال وجماله. حسنه صورة ألنه باألصالة، مليح بل قبيحًا ليس

 وهي االعتبارات، ببعض قبيحة تكون الحنة الكلمة أن ترى

 ومظهر حسنه صورة ،بكماله الوجود أن فعم ؛حسنة نفسها في

 باعتبار منه، كالمليح العالم من فالقبيح وإذن( .) جماله.

 « . الجمال. تنوع باعتبار اإللهي الجمال مجلى كونه

 ،الجيالني عبدالكريم عن ، 245 - 244، 1 الكشاف«،ج ),

 يرفضون بعامة، والمتكلمون والفالسفة الكامل»(. االنسان )ل

 الملموس، الواقع في حقيقة اعتبارية أمور بوجود االعتراف

 مثل: العامة، الكليات أو الفرضيات وبين بينها يرادفون وقد

 )االنسان، الدنيا أو العليا منها: سواء واالنواع االجناس

 ألن ،الوجود نطاق خارج ،الوجود وكذلك الحيوان،

 حقيقة، الموجود من منتزعًا عقالً إعتباريًا إا ليس الوجود

 يعدون وهم الشمس بسبب كذلك، موجود الضوء أن كما

 والقبح والشر الخير ) والقيمية والوجدانية األخالقية االمور

 فالفالسفة االعتبارية األمور جملة من الخ.( والجمال

 يرفضون ،Ayer وآير Carnap كارناب مثل: الوضعيون،
 ليست بنظرهم ألنها باتًا، رفضًا األخالقية أو القيمية األحكام

 أو المالحظة طريق عن سواء للتحقق، قابلة حقيقية بقضايا

 الى تشير ال ألفاظ مجرد إال ليسن بالتالي وهي التجريب؛

 »األمور التجربة. أو الحس طريق عن ادراكها يمكن أشياء

 التي األمور على تطلق : والحكماء المتكلمين عند االعتبارية.

 إنهم ثم . الفرضيات بمعنى تطلق وقد .الخارج في لها وجود ال
 قاعدتين: األول، بالمعنى االعتبارية األمور لمعرفة ذكروا

 يفرض شخص أي يتصف أي مفهومه تكرر ما كل : إحداهما
 أو كان جنسًا مفهوم كل أعني اعتباري فهو بمفهومه منه

 كان فرد أي منه فرض اذا بحيث يكون سافال أو عاليًا نوعًا

 حتى المفهوم بذلك الفرد ذلك يتصف أن وجب موجودًا

 تمام أي حقيقته أنه على مرة مرتين: المفهوم ذلك فيه يوجد

 قائمة صفة أنه على ومرة مواطأة عليه محمول الفرد ذلك ماهية

 ال إعتباريًا يكون أن يجب فإنه إشتقاقًا عله محمول أي به

 الخارجة األمور في التسلسل لزم وإا الخارج، في له وجود

 ،1 ج »، الكشاف » ،التهانوي ) معًا..«. الموجودة المترتبة

(.960 ،ص2وج72ص

 وكل الباطنية الشعورية األمور المناطقة يعتبر المنطق، وفي

 والحب والفرح كالحزن الباطنية األحاسيس بدائرة يتعلق ما

 تقبل ال التي األمور من وبالتالي االعتبارية األمور من الخ.

. العلمي المنطقي التعريف

ومراجع مصادر
 خلف حد الصوالحي، عطية منتصر، عبدالحليم أنيس، إبراهي، —

 مصر، ،2ط الوسيط، المعجم العربية( اللغة )مجمع أحمد، اللم

1972 197٦٤،

. 1969 ممر، مكتبة ،1ط الخلقية، المثكلة زكريا، إبراهيم، —

. 1955 ،صادر دار بيروت، العرب، الن ،منظور إبن —

 الكويت، ، 2ط الفلسفة، الى جديد مدخل عبدالرحمن، بدوي، -
1979المطبوعات، وكالة

. 1862 ،كلكته ،الفنون اصطالحات كثاف ،التهانوي —

 الحضارة دار ،بيروت ،والعلوم اللغة في الصحاح مختار ،الجوهري —

العربية.
بنغازي. ،ليبيا العروس، الزبيدي،تاج -
.1965 بيروت، البالغة،دارصادر، أساس الزمخشري، -

 دار مطبعة القاهرة، القرآن، ألفاظ معجم ،فؤاد محمد عبدالباقي، —

. ه 1364 ،المصرية الكتب
 ، 2 التقليدي،ط المنطق ،المنطق علم الى مدخل ،مهدي ،لله فضل —

.1979 الطليعة بيروت،دار

. 1952 ،مصر ، 2 ط ،المحيط القاموس ،الفيروزابادي —

الله فضل مهدي

اعتقاد
Croyance '،
Belief
Glauben

 . االعتقاد مفهوم طبيعة فهم حول كبير اختالف هناك
 هو التيني أصل الى Croyance الفرنسي اللفظ ويرجع

Credenza الفعل من اشتقت التي Credere اعتقاد بمعنى 
 أحيانًا الذهني بالحكم يختلط االعتقاد ومعنى )الالند(.

 وااقتناع باليقين أيضًا ويختلط أخرى، أحيانًا والبديهي
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إغتقا

 فيه شك ال واليقين العلم من كال أن حين وفي ؤالعلم

 في واالعتقاد والخطأ. الصدق ويقبل الشك يقبل فاإلعتقاد

 الى أغلبها في تنتمي متعددة صورًا يتخذ الفلفة ناريخ

العلم. بنظرية المتعلقة لدراسات

أفالطون: عند االعتقاد - 1

 عن محاورتيه في ق.م. 348 - 428 أفالطون عند االعتقاد

 أو Doxa الظن من نوع «السفسطاني واا B تيتاثيوس 1) العلم

 أقل دنيا معرفة فهو الصادقة. اليقينية المعرفة الى يرقى ال الوهم

 ال الذي والتغير الحس بعالم الرتباطه Epistema العلم من

 ماهيات معرفة الى وايوصل نبية احتمالية معرفة اال يعطي
 يقره وال أفالطون يستبعده كذلك المثل. حدس أي ؛ األشياء

 موضوع بين تيتاثيوس )ا في ويميز اليقينية، للمعرفة كوسبلة

 فاألول )البرهانية( الحدسية الرؤية وموضوع االعتقاد،

 الحقيقة موضوعه والثاني ،المتغير الحسي العالم موضوعه

يقين والناني االولظن اكابتة:
 عند خاصة الحديثة الفلسفة في العقالني االتجاه وفي
 العقل من بينكل التمييز أيضًا نجد ، 1650 - 1596 ديكارت

 حيث للحواس، سدا أكثر ويقين أولوية فللعقل والحس؛

 الحس يقوم بينما فيه، المركوزة الفطرية المعاني على يعتمد

 التي هي الفطرية والمعاني التجربة. من المكتسبة المعاني على
 الصدق يرتبط ذلك وعلى ،اليقيية العقلية المعرفة منها نستمد

 مرتبطة الحسية والمعرفة الحس بينما بالعقل، واليقين
 لتي الثانية من االولىأرقى المعرفة الواضحأن باالعتقاد،ومن

 ينبغي المعرفة من نوعًا وتمثل والخطأ للصواب تخضع

 التجريبيين إتجاه نجد ذلك من العكس وعلى ،تجاوزها

.هيوم لدى خاصة االنكليزية المدرسة في المتمثل

التجريبي: -االعتقاد2

 على االعتقاد م. D. Hume 1711 - 1776 هيوم يؤسس
 االعتقاد فيقوم .معرفة كل أساس تعد التي الحية االنطباعات

 وهو فلسفته في التجريبي االستدال في مهم بدور العادة مع
 به. لالعتقاد قوي أساس هي الموضوع فكرة أن الى يذهب

 التي االفكار خصائص على أو االعتقاد طبيعة على نقف ولكي

 الشي: تصور يختلف ال (1 اآلتي: نالحظ أن ينبغي بها نلم

 بين واالختالف (2 بوجوده. االعتقاد وعن وجوده، عن

 في بل نفسها الفكرة في ليس به واالعتقاد الشيء تصور
 االنطباع بين التفرقة حسب ( 3 . الشيء تصورنا طريقة

 واا الفكرة مضمون في يعدل ال االنطباع أن نجد والفكرة

 وبالتالي والحيوية. بالقوة يمدها بل انطباعها عن اختلفت
 بانطباع تقترن أو تتصل حية فكرة )١ : بأنه االعتقاد يعرف

 نفسر أن يعنا ال الفلسفة في فنحن ذلك وعلى .fc حاضر
 بين بفضله يميز الذهن في شعور بأنه القرل من بأكثر االعتقاد

 الخيال. أوهام وين أحكامنا عليها تنطوي التي االفكار

 ويمدها أعظم قوة به تتزود التي االفكار على يبط والشعور
 أن شأنها من كبيرة أهمية الذهن في لها ويجعل أكبر بنفوذ

.أفعاكا جميع على التسلط الى بها وتفضي وتثتها تدعمها

 منا كل شعور مع يتنق يقدمه الذي التعريف أن هيوم ويرى

 االفكار هذه أن من وجالم وضوحًا أكثر ثمة فليس .وتجربته

 االحالم. من بالحيوية وأمأل وأثبت أقوى بها نصدق التي

 الحاضر االنطباع مع تتضافر التشابه عالقة أن نجد هيوم رعند

 االعتقاد على تحملنا التي االفكار في الحيوية هذه انبعاث في

 في اهميتها رالعلية والتجاور التشابه عالقة من فلكل . بها

 هو )العلية( للمعلول العلة من فاالنتقال االعتقاد. انبعاث

 العالقات هذه ،واتجاور للتشابه باالضافة االعتقاد في االصل

 للفكرة الصحيحة العلة فهو ،الحاضر االنطباع ويحييها يدعمها

 قوية فكرة هو فاالعتقاد ذلك، وعلى .يصحبها واالعتقاد

 يرفع فاالعتقاد بها. عالقة ذي حاضر انطباع من مستمدة

 إذ العواطف، على كامل بنفوذ ويمدها االنطباع مقام إل الفكرة

 بمثابة هو والحبوية القوة مراتب في االختالف كان لما
 االعتقاد كان ولما واالنطباع، الفكرة بين األصيل االختالف

 هذا على ليترتب فانه ،والحيوية القوة بهذه النكرة يزود

 ،بها االعتقاد بفضل الفكرة تصبح بحيث ،االختالف تالشي

. لالنطباع نفوذها في مثيلة

رسل: عند االعتقاد من التحقق - 3

 معرفتنا من للتيقن وسيلة أو فرض رسل عند االعتقاد

 معرفة فكل . خارجنا من لنا اآلتية الحية التأثيرات أو الحية

 على تقوم أن يجب األساس في تجريبية وهي رسل عند

 يتبقى فلن االعتقادات هذه رفضنا ما وإذا الغريزية اعتقاداتا

 مستقل بعالم االعتقاد الى نصل ال اننا الطبيعي ومن . شيء لدينا
 في ممينًا االعتقاد هذا نجد بل التدلل، بواسطة خارجي

 يمى ما وهذا التفكير، فيه نبدأ الذي الوقت في أنفسنا

 تقابل أشياء بوجود االعتقاد ومهمة غريزيًا اعتقادًا

 إلدراكاتنا تفسيرنا تنظيم و تبسيط هو ،حواسنا موضوعات

 لرفضه، سبب ثمة وليس مقبول افتراض ناإلعتقاد المختلفة؛
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إغيقاد

 يعنمد ال وأنه حقًا يوجد الخارجي العالم ن نلم أن وعلين

 اا الواجب ومن له. ادراكنا اسنمرار على وجوده فى كليًا
 رؤية حالة في أنه حقيقة ولوال ٠ االعتقاد حقيقة فى أبدًا نغك

 بأن غريزيًا اعتقادًا نعتقد لوكن كما األمر يبدو الشي،

 الدليل أن حين في المتقل الشي، هو نفسه الحس موضوع

الحس موضوع مع ذاتيًا يكون أن يمكن ال الشي، أن يرينا

 توجد الغريزية اعتقاداتنا من كثير بين أنهمن رسل ويؤكد

 منها كثيرًا أن حين في ،غيرها من بكثير أقوى اعتقادات

 ليت أخرى باعتقادات اختلط قد - والترابط للعادة نتيجة —
 اعتقادًا نعتقده مما أجزاء أنها خطأ افترض بل حقا غريزية

 االعتقادات هذه تلسل تحديد الفلفة ومهمة غريزيًا.

 في الغريزية اعتقاداتنا تظهر ان الفلفة على ويتعين . الغريزية
 نظامًا تكون أنها بل تتعارض ال نهائية فيها تبدو التي الصورة

 اعتقاد لرفض سبب يوجد أن يمكن ال وبالتالي منسجمًا.

 وجدت فإذا أخرى. اعتقادات مع تعارض إذا إال غريزي

 بالقبول. جديرًا يصبح بأكمله النظام فإن منسجمة االعتقادات

 ونتائجها، الغريزية اعتقاداتنا تنظيم طريق فعن ذلك، وعلى
 يترك، أو يتعدل ألن قبوالً أكثر أيها في النظر طريق وعن

 ما قبول أساس على لموقفنا مرتب تنظيم الى نصل أن يمكننا

 إمكان أن ومع . به نسلم ما وحده هو غريزيًا اعتقادًا نعتقده

 الخطأ ترجيح أن إال التنظم، هذا في موجودًا يظل الخطأ

 النقدي الفحص طريق وعن التنظيم هذا أجزاء بتداخل ينضاءل

. به التسليم يسبق التي

 المعرفة مستوى الى يرقى ال االعتقاد أن يرى ورسل
 االعتقاد بين بالتمييز ذلك ويتم صادقًا كان اذا اال اليقينية

 صدق من للتحقق نظرية رسل ويقدم والكاذب. الصادق

 من الرابع الباب تشغل التي المعاني تحقيق نظرية هي االعتقاد
 والتمييز والخطأ(. )الصدق بعنوان الفلسفة: مشاكل n كتاب

 الصادق االعتقاد بين بالتمييز يتم والخطأ الصدق بين

 بين التمييز يمكن ذلك طريق فعن الكاذب؛ واالعتقاد
 يكون أن يمكن ال اعتقادات هناك تكن لم فاذا 11 المفاهيم

 عند االعتقاد صدق من والتحقق كذب. أو صدق هناك

 الظاهرة بمعاينة وذلك ،االعتقاد خارج من يأتي رسل
 بذلك رافضًا االعتقاد مع انطباقها مدى لمعرفة الخارجية

 وعدم لالتاق االعتقاد صحة ترجع التي االتساق نظرية

 عن يتم رسل عند والتحقق نفه. االعتقاد داخل التناقض
 بين أي الخارجي. والعالم االعتقاد بين العالقة ايجاد طريق

 بذلك ويقوم . ذاتها حد في القضية تمثلها التي والواقعة القضية

 ذاتها. حد في بالواقعة االعتقاد فيقارن المشاهد العقل
 على االعتقاد انطباق بمدى مرتبط - عدمه أو هنا- والصدق

 التي القضية هو بل ذاتها في الواقعة هو ليس فاالعتقاد .الواقعة

 االعتقاد. صدق من نتحقق وبالواقعة الواقعة، عن بها يعبر
 جملة في عنها عبر قد الواقعة ان معناه الصادق فاالعتقاد

 الموضوع وجود يحتم االعتقاد صدق من فالتحقق صادقة.

 خاضعا ويكون مكانيًا حزًا تشغل ذرية كواقعة به المعتقد

الوقت. نفس في الحية للتجربة

إرادة: باعتباره االعتقاد - 4

 ارادة ٠ عليه أطلق فيما جيمس وليم لدى ذلك نجد

 يطلق المقالة هذه وفي .The Will to Believe «االعتقاد
 عرضة هو شيء أي على Hypothesis فرض« اا لفظ جيمس

 أو حيًا يكون أن إما والفرض .العتقادنا موضوعًا يكون ألن

 ممكنة واقعة أنه يبدو الذي ذلك هو الحي والفرض ميتا.

 به. ليتمسك الفرض هذا له وضع الذي للشخص بالنسبة

 ليت والموت والحياة .ذلك من العكس على الميت والفرض
 بعينه. فردًا تخص عالقه هي ما بقدر للفرض ذاتية خواصًا

 الفرض. بهذا للعمل واستعداده الشخص رغبة بمدى وتقاس
 في الشخم رغبة معنام فرض أي لحياة االعلى فالحد ولذلك

 ارادة جيمس عليه يطلق ما هو وهذا I تردد بدون العمل

 الذي الشيء وجود تخلق أن تستطيع فاالرادة .االعتقاد

.ه تعتقد

العربي: االسالمي الفكر في االعتقاد - 5

 العمل، دون بالنظر االسالمي الفكر في االعتقاد يرتبط

 ما „ الجرجاني: عند وهي والعقائد الوحي حقائق ومجالم
 الجازم وااعتقاد العمل« دون االعتقاد نفس فيه يقصد

 اليقين علم مراتب: ثالث على وهو اليقين، هو الثابت الراسخ

 وحق بالمشاهدة، اليقين وعين والتواتر، بالبرهان ويحدث

 . الشيء بذلك العالم اتصاف بعد بالشيء يحصل وهو اليقين

 .والواقع االعتقاد بين العالقة في يتلخص ذلك وتفصيل

 صدق. للواقع االعتقاد ومطابقة حق لالعتقاد الواقع فمطابقة

 الحكم هو الحق ه : (( النسفية العقائد شرح » في التفتازاني قال
 ويقابله والمذاهب واألديان العقائد على يطلق للواقع المطابق

«. حقًا تمى واالعتقاد الواقع بين والمطابقة الباطل
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إغتراب

 سميت وانما مشبهة صفة انه على حق اعتقاد هذا ويقال
 هذااالعتبارعوالواقع في أوالً المنظوراليه ألن بذلك

 التهانوي: ويقول متحققًا، ثابتا أي حقًا، بكونه الموصوف

 والباطل والحق المجتهدات في يتعمالن والصواب الخطأ ان ١)

 الحكم مطابقة يعني فالحق المعتقدات». في يتعمالن

. لالعتقاد مطابقته عدم والباطل لالعتقاد

ومراجع مصادر

 العامة المصرية الهيئة مطر، حلمي أميرة تر ثبثاتيوس، أفالطون، —

سأب.

 ، 3 العدد ، 2 المجلد ،النفس علم مجلة ،االعتقاد ،نجيب ،بلدي -
.1947 فبراير/شباط،

 عطية ،اسماعيل الدين عماد محمود . تر ،الفلفة مثاكل ،رسل،برتراند -
. 1947 الشرق، دار مطبعة ،هنا محود

 احياء دار ،الدينية والعقيدة الوجدانية الحياة محمود، ،لله حب -

.1948 العربية، الكتب

 إحياء دار الله حبع محمود تر االعتقاد، !رادة ،رلي جيمس، —

. 1949 القاهرة، العربية، الكتب

A Treatise or Human Naturc, Ed. Selby ٠.Hume, D - 
.1941 ,Bigge or Oxford, Clarendon Press, 1888 Reprrlnted 

will to Believe, and other Essays In popular ٠.James, w -
.1927 ,Philos. Longmans, New York

Russell, B., The Problems or Philosophy, A Galaxry book. - 
.1969 ,New York, Oxford Uni. Press

احدعبدالحليمعطية

اغتراب
Alienation
Alienation
Entfremdung

 معناها يختلف المعالم، محددة غير مقولة االغتراب

 التازل هو الحقوقي بالمعنى فاالغتراب . استعماالتها باختالف

 العقلي االضطراب الطب في وتعني ،آخر لصالح الملكية عن
 في أما ونظرائه. ومجتمعه ذاته عن غريبا االنان يجعل الذي

 المقام عن وتنزله ،جوهره عن االنسان غربة إلى فتشير الةلمفة
 الماهية بين التوافق عدم وعن ،فيه يكون أن ينبغي الذي

 الوضع عن وانزياح وتشويه نقص فاالغتراب ،والوجود

 هيغل فلفة مع تاريخهاالحقيقي المقولة هذه بدات الصحيح

 هوب فلفة في سماتها بعض وجدت لكنها وماركس،
 الديانات إلى تعود فإنها العامة داللتها في أما وروسو،

 هذه وتقول خاص. بشكل واليهودية والميحية الماوية،
 من اللم طرده حين جوهره، عن اغترب االنسان أن الديانات

 خالقه إلرادة معصيته على له عقابًا األرض إلى وأنزله الجنة،

 عن اإلنان ابتعد األرض، إلى الجنة من االنسان انتقال وفي

 معينًا؛ نقصًا معه وحامالً خطيئته، معه حامالً ربه مقام

 األول االنان مكان بين القائمة المسافة سبب هي فالخطيئة

 مرتبة من االنان انتقال عن تعبير هو والنقص الثاني، ومكانه
 في متوافقًا االنان كان حيث منها، أدنى مرتبة إلى معينة

 الثانية في أصبح ثم ،الله من قريب ككيان جوهره مع األولى

 ال األرض. إلى الجنة عن أقصاه الله ألن جوهره، عن غريبًا

 إذا إال جوهره، يستعيد أن االغتراب هذا في االنمان يستطيع

 األرضي «جحيمه» من جديد من وانتقل خطيئته من تخلص

 اللم أرسل العودة عذه ولتحقيق اإللهي، الفردوس إلى

 بذلك مجدًا راألرض، الماء بين يصل كي المسيح »

 لعودة ويمهد ،بربه االنسان عالقة يعيد الذي التوسط من شكالً

 ،المفقود جوهره يستعبد حيث األول، مكانه إلى اإلنحان

 مع ماهيته فيها تتوافق حالة إلى أي عليه، كان ما إلى ويعود

 بثالث الديني التصور عذا في االغتراب يتحدد وجوده
 جوهره، في قائمًا األولى العالقة في اإلنسان يكون عالقات

 الثالثة في يعود ئم جوهره، عن غريًا الثانية في ويصبح

 اال تتحقق ال االستعادة هذه لكن ،المفقود جوهره فيستعيد
 هذه نقرأفي والله. االنسان بين ماانقطع يعيد إلهي، بوسيط

 االناني، الجوهر مقولة األولى أساسيتين، مقولتين العالقات
 الزمان تحديده في يفارق تابتا كيانًا كان لو كما يبدو الذي

 هي الثانية والمقولة كإنسان، لالنسان محايث ألنه والمكان،

B كان لو كما بدوره يبدو الذي انقص أو األصلية« الخطيئة 

 ذاته في يحمل إنساني عو ما فكل اإلناني، للجوهر محايثًا
 أن يتطيع ال نان إل ا فإن ، كذلك وألنه الخاص، نقصه

 إلى تعيده خارجية قوة إلى بحاجة هو بل ، بنفه نفه يحرر

 النبوة، معنى يتجلى الخارجية القوة هذه وفي عليه، كان ما

. اغترابه لتجاوز االنان سبيل هي التي

 مقولة على السابق، التصور في االغتراب،، معنى ينهض
 ويغترب عنه، خارجية بإرادة يتحدد الذي ،المجرد االنان

 لو كما فيبدو فيه، باطنية خطيئة أو له، مالزم نقص بسبب
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إغتراب

 إا منه يتحرر ال الذي األرضي، وجوده شكل هو اغترابه كان

 المعنى هذا االغتراب فكرة أخذت . الوجود هذا من تحررم بعد

 جديد،إال شكل إلى األول ثكلها في تنتقل ولم طوياًل، زمًا

 مشكلة فطرح عاد الذي ،البورجوازي المجتمع ظهور بعد
 بالعقل متمتعا مشخصا كائنًا منه جعل أن بعد االنسان

 ،الساوي بعالمه يرتبط مما أكنر األرضي بواقعه يرتبط ،واإلرادة

 مصالحة إلى تطمح كانت لو كا االغتراب، مألة بدت ولهذا

 ،الياسية اللطة من معين شكل إلى ألمحت بل ،مجتمعه مع الفرد

 ، الفرد هذا ۶ يعترف أن مقابل الفرد مصالح تصون

 بشكل ،بمعاييرها ويقبل لقوانينها، ويخضع

 االرادات مجموع عن تعبيرًا كانت لو كما فيه، الدولة تتجلى

 ويمنحها حريته، عن االنسان يغترب المعنى وبهذا الفردية.
 الذي األمان شكل في الحرية هذه يتعيد أن مقابل للدولة،

 ،المجتمع أفراد بقية مع التعاون شكل وفي الدولة، إياه تعطيه

 الفكرة هذه ظهرت .الدولة لقانون بدورهم يخضعون الذين

 الذي 1679 - 1588 هوب توماس االنكليزي الفيلوف عند
 األنانية، رغباته إشباع إلى يسعى أنانيًا، كاتنًا االنان في رأى

 تهديد إلى بالقوي يدفع الذي األمر ،الغير مصالح حاب على
 فيفقد القوة، بقانون محكومًا المجتمع ويجعل الضعيف،

 الفرد حماية أجل ومن الداخلي وتآصره تناغمه المجتمع

 عليا سلطة إلقامة ،األفراد بين عقد البدمن كان والمجتمع

 قام قد هوبس كان وإذا راضية. الفردية االرادات لها تذعن
 فإن العقالنية، أسها وياعطائها السياسية، السلطة بتنظير

 ٥بدور دعا 1778-1712 روسو جاك جان الفرنسي الفيلسوف
 تحقيق في األول همه أقام لكنه «االجتماعي العقد فكرة إلى

 انطلق المطلقة السياسية السلطة تسويغ في ال ،الفرد حرية
 وجود تؤمن التي السبل وتأمل ،الحرية ا الفرد ثنائية من روسو

 في حرًا الفرد من تجعل والتي ،حريته وجود مع الفرد

 من االنتقال في ورأى الطبيعة في حرًا كان كما المجتمع

 وألنه ،للفرد أخالقية ضرورة المجتمع حالة إلى الطبيعه حالة
 الكانطي بالمفهوم تذكر أخالقية، نظر وجهة من الفرد قارب

 - إجتماعية عالقات عن تعبيرًا الدولة في ير لم فإنه ،لالنسان

 مجموع يحققها عليا، سامية إرادة فيها رأى بل إقتصادية،

 عن فرد كل فيه، يتنازل اجتماعي، عقد وفق أحرار أفراد
 إن خارجي. قهر أي وبدون إرادته، بملء حريته، من قسط

 ،والشراكة التحالف من شكل هي روسر إليها دعا التي الدولة
 من عنكل تدافع أي مصالحهم، وتحمي األفراد عن تدافع

 من شكل هي الدولة كانت وإذا كدولة: بنائها في ساهم
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 تنظهر بل ،كسلطة تبدو ال فإنها ،الحر والتحالف الشراكة
 عن الفرد سبيله في يتخلى اجتماعيًا، جمًا كانت لو كما

 هو الدولة، أي االجتماعي الجسم هذا يصبح كي حقوقه،

 باإلذعان إال حريتهم األفراد يحقق ال الذي الحقيقي، الحيد

 الحرية، قمة عن المعبرة المرآة هي الدولة تصبح وبذلك له

 يخضع ال ألنه ،الحر الفرد هو لها الخاضع الفرد ويصبح

 ربط وهكذا الجماعية، االرادة بتجيد يقبل بل غريبة، لسلطة

 ربط إنه بل واالغتراب، الحرية وبين ،والدولة الفرد بين روسو
 ال االنسان حرية أن اعتقد ألنه االنسان، وجوهر الدولة بين

 هذا فبدون ،بالطاعة جدير وبيد ،جماعية بارادة إال تصان

 تستطيع ال التي اآلثمة — البريئة (I أناه ؛) في االنان يتمر السيد

.حرا عالمًا تشيد أن وحدها

االغتراب وفكرة هيغل

 مقولة تشكيل في وهوبس روسو دور من الرغم على
 هيغل. فلفة في إا الفلسفي مقامها تأخذ لم فإنها االغتراب،

 الحقيقة بفكرة االغتراب فكرة 1831 - 1770 هيغل ربط
 الذات بين العالقة شكل على االغتراب أقام لهذا المطلقة،

 أن طالما الحقيقة عن وبعيدًا غريبًا يظل فالعالم والعالم،

 يتعرف أن له يتسنى كي موضوعيته، تهديم عن عاجز االنان
 ، الجامد شكلها في والقوانين األشياء (I وراء N نفسه على

 للعالم تجاوزم في الوعي هذا االنسان يتملك وعندما
 به الخاصة حقيقته نحو طريقه بدأ قد يكون ، الموضوعي

 بالتعرف يبدأ أي أيضًا، العالم هذا حقيقة ونحو ،كإنان

 وهذا عنه. غربًا كان الذي العالم على وبالتعرف ذاته، على

 حيث الفعل، لفكرة مالزمته خالل من إآل يستقيم ال التعرف

 أجل من إلبها وصل التي الحقيقة استخدام على االنان يعمل

 تحقيقا منه يجعل أي ، جوهري بشكل هو ما العالم يجعل أن

 على هيغل عند إذن االغتراب يتأسس الذاتي للوعي كامالً

 عندما مغتربًا االنان فيكون والعالم، الذات بين العالقة شكل

 عندما اغترابه ويتجاوز العالم، هذا في ذاته على يتعرف ال

 مرحلة هو الغتراب فإن المعنى وبهذا . منه جزءا العالم يصبح

 بين القاثم االنفصال ولتجاوز ، الوجود مع الذات لمصالحة
 هيغل يبدأ عالمه. سيد االنسان يصبح كي ، واألشياء االنسان

 تملك في يرغب الذي الذاتي الوعي مقولة من التحلبل هذا في

 أن يكتثف أن يلبث ال الوعي لكن به، تحيط التي األشياء

 ال حاجاته وأن ، لرغباته الحقيقية الغاية يمثل ال األشياء تملك
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 الوعي يجد ال » آخرين: بأطراف باالتحاد إال رضاها تبلغ

 الوعي عالقة ومن . ٠ آخر ذاتي وعي في اال ه رضاء الذاتي

 ،الذي والعبد السيد ديالكتيك إلى هيغل يصل بآخر، الذاتي
 ال هعيغل ألن ، محوريًا دورًا المغترب العمل مفهوم فيه يلعب

 فيها يرى إنما ميتة، أشياء مجرد العمل أدوات في يرى
 العالقة أوالً ينشد االنسان ألن الذات، لجوهر حيًا تجيدًا

. آخر بإنان

 وما ويغترب، االنان يتحقق باآلخر االنسان عالقة في

 . المتناقضة العالقة هذه عن تعبير اال والعبد اليد ديالكتيك
 هو اآلخر هذا إن آخر،بل بفرد إال ماهو يصبح ال فاإلنسان

 ،واآلخر االنان بين العالقة هذه لكن ،كإنان وجوده شرط

 بين ٠ الموت حتى صراع I) فهي والتناغم، بالمصالحة تتسم ال

 ا السيد ا بين عالقة االطالق: على متاوين غير أفراد

 الوحيد االنسان طريق هو الصراع هذا تحقيق إن «. العبد وال
 وعلى إمكاناته على للتعرف أي ،الذاتي وعيه إلى للوصول

 الوعي فحقيقة اإلمكانات، هذه لتحقيق له الضرورية الحرية
 لوعي تزس لتي ،نحن» ال بلفي «ال»أنا في التقوم الذاتي

لعالم تملك قادرعلى

 الوعي به يقوم الذي الواقع أن باكتشاف هيغل تحليل يبدأ

 أولها في يقوم متناحرين: ميدانين إلمح منقسم دوافع الذاتي

 اإلنسان ثانيها في ويقوم بعمله، وجوده يتحدد الذي العامل

 االمتالك، هذا بسبب سيدًا ويصبح غيره، عمله يملك الذي

 العامل هيغل يسمي العمل. سيرورة عن غريب أنه علمًا

 يتحدد ، V اليد « ب يعمل وال يملك من ويدعو ، H العبد » ب

 بل ، إليه يعود ماا انتاج في بدوره ، بعمله « العبد » وجود

 إن . اآلخر رحمة تحت يقع فإنه ذلك وبسبب ، آخر إلى يعود

 بشروط تتحدد ال ا{ العبد ا و ا( اليد ا بين العالقة هذه

 محصلة فهي طبيعية، بشروط تتحدد ال أنها كما إنسانية،

 لعالقة نتيجة أنها أي ، األشياء (I توسط )٦ من معين لثكل

 يتعين الذي للعامل استعباد هو فالعمل عمله بنتاج االنسان
 أن كا مغترب، فوجوده ، اآلخر أجل من كوجود إآل وجوده

 وجوده . كشيء بل كإنان به يرتبط ال ألنه « متشعيء n وعيه

 العمل هذا فإن ذلك مع وجوده نفي هو عمله ونفي عمله، هو
 ألن ، « العبد ,ا ب- « السيد B عالقة تحويل أداة هو المغترب

 قائمًا يظل بل األشيا، إنجاز حال يتالشى ال العامل عمل

 وأنه ،المجتمع أساس هو عمله أن العامل لبكتشف ، فيها

 على العامل فيتعرف االجتماعية، الحياة كل في موجود

 به، المحيط العالم بتامل نفسه ويتامل ، صنعها التي االشياء

 ،االستقالل إلى (Iالتشيؤ ا من وينتقل ،وعيه «يتخارج و»
 منه جزء هي بل ميتة، مواضيع ليست به تحيط التي فاألشياء

 لم أشياء يمتلك أنه 8 السيد ا) يرى وبالمقابل لعمله ونتاج

 دور له يكون أن بدون رغباته يحقق ما يملك وأنه ، يصنعها

 العبد صنعها التي األشياء هذه أن ويكتثف تحقيقها، في

 ويدرك ، صانعها بصمات فيها تحمل ألنها ، ميتة أشياء ليست

 له. ليس آخر وعي مع يتعامل األشياء هذه امتالك في أنه

 وجودًا وليس لذاته وجودا أ ليس أنه السبد يدرك وهكذا

 من يعمل الذي اآلخر ولعمل ، آلخر خاضع ألنه ، مستقالً

 االنسان ويحقق العمل، سيرورة في الوعي يولد وهكذا أجله.

 وأن ،الوعي في إال للعالم وجود ال أن ويرى ، (I الذاتي خلقه 1ل

 عالقات في ذاته الوعي يرى حيث ، األنا « تموضع ,١ هو العالم

. عليها ويتعرف العالم

 الذات تعارض على االغتراب موضوع هيغل أقام لقد

 في إآل يجده فلم االغتراب، تجاوز سبل عن وبحث والعالم،

 الوعي تطور من جزءًا األشيا، تصبح حيث الوعي، متوى

 التحقق نحو حركته الوعي فيها يقرأ ومرآة الحر، الذاتي

 لؤال مثاليًا جوابًا قدم قد هيغل يكون وبذلك I الكامل

 يقوم التي (( العبد و (I السيد ,1 عالقة أبصر قد فهو ، مادي

 بالفكرة المحكومة فلسفته لكن البرجوازي، المجتمع عليها

 مع ، المجرد الفكر حدود في إال الحل يرى ال جعلته المطلقة،

 لعبت قد العمل، عملية في اإلنان تحقيق فكرة فإن ذلك
 فيورباخ لدى االغنراب فكرة تطوير في أساسيًا دورًا

 كأساس « األنا I) فكرة األول التقط إذ الشاب، وماركس

 فلسفته، محور ليجعلها االغتراب فكرة على واتكأ للعالم،

 بعد واالنسان، العمل مفهوم بين ليربط الشاب ماركس وجاء

 II السيد ا١ عالقة ونقل المثالية، هيغل تصورات استبعد أن

البرجوازية. العالقات أرض إلى الوعي سماء من II العبد و»

االغتراب ومقولة ماركس

 المعروف: كتابه في االغتراب في « نظريته ,) ماركس بنى
 االقتصادية المخطوطات )1 أو I, 1844 طات مخطه ,,

 بقدر هيغل فلسفة هذه ٠ نظريته ا في يستعد ولم «،والفلسفية

 كتابه في فيورباخ بينها التي الديني االغتراب مقولة اعتمد ما

 االغتراب من االنان تحرر جعل حيث «،الميحية جوهر ه
 وصل ولقد . الكامل االنسان لتحرر األساسي الشرط هو الديني
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 الفلسفة قراءة أعاد أن بعد الديني االغتراب مقولة إلى فيورباخ

 ما وكل اإلنانية، الذات يؤكد ما كل منها وأخرج الهيغلية،

 ان بل ،برمته الكون وعلى نفه على سيدًا االنسان من يجعل

 فلسفة مكانهما ليفرض وكلدين، فلفة كل ألغى فيورباخ

 ، الوحيد إلهه االنان من يجعل جديدًا ودينًا االنان

 بذلك ملغيًا باالنسان، اللم فكرة عن الدين هذا في واستعاض

 بناء إآل «الميحية »جوهر كاب وما االنسان. ومؤلهًا االله

 جوهر إال حقيقته في ليس اإلله جوهر أن على يبرهن نظري

 صورة االنسان في يرى هيغل كان واذا المغترب. االنسان

 الصورة هذه يعكس فيورباخ فإن ،ذاته عن المغترب اإلله

 فإن وبالتالي المغتربة، حالته في اإلنان هو الله يصبح حيث

 الكامل. لالغتراب كاملة صورة هو بل اغتراب، هو الدين

 ال المحوس الواقع من وينطلق ،هيغل فلسفة فيورباخ يقلب
 للدين أصال االنان في فيرى ،الوعي سماء من وال السماء من

 وا ،وتصوراته االنسان خياالت من اللم ينبثق .لإلله ومصدرًا

 يتعرف له معرفته وفي ،منه جزء ألنه إال اإلله االنسان يعرف

 بشكل نفه على االنسان يتعرف وعندما نفسه. على االنان
 التصورات تتوارى الديني، الوهم مصدر أنه ويعرف حقيقي،

حقيقة. لكل كمصدر نفسه االنسان ويستعيد الدينية،

 معتمدًا لإلنان األنثروبولوجي تصوره إلى فيورباخ وصل

 ،محدود مادي لنقد أخضعها أن بعد الهيغلية الفلسفة على

 فيورباخ انسان ذاته عن المغترب الهيغيلي اإلله فأصبح

 فيه ما خير يسقط االنان هذا ألن أيضًا، ذاته عن المغترب

 ، حقيقيًا االنسان هذا يصبح وال ،وهمي سماوي كائن على

 معيدًا األرضي السماوي يطابق عندما إا متحررًا، أي

 متخلصًا إنانًا - إلها يصبح حينما أي ،منه استلب ما لالنسان

. واغترابه انقسامه من

 الذات تقذف ،فيورباخ يراه كما ،الديني االغتراب في
 تخارج من الموضوع فيخرج ،عنها خارجًا بجوهرها اإلنسانية

 وتعبده، الموضوع لتتأمل ذلك بعد الذات، وتعود الذات،

 فيورباخ فلسفة تهدف . االنساني الجوهر تموضع هو إذن فاللم

 اإلنسان صياغة إعادة وإلى والموضوع، الذات وحدة إلى
 يسقط الديني، الوعي ففي انقام بال متحررة ذاتًا ليصبح

 الصفات هذه ويدعو عنه، خارجًا االيجاية صفاته كل االنسان

 وعندما االنساني، الكمال صورة إذن فاإلله إلها، المتخارجة

 الدين فليس ،اله صورة في نفسه يعبد إنما ،إلهه اإلنسان يعبد
 تجعل العبادة وهذه .االنسانية الذات عبادة من معينًا شكالً إا

 ناحية من فهناك ،مزدوجا ،منقسما ،ذاته عن غريبا اإلنان

 االنساني ثانية ناحية من وهناك االنسان، جوهر — اإللهي
 كل ألن متناظرًا، ليس االزدواج هذا لكن والناقص، المشوه

 االنسان فيبقى اإلله، إلى تذهب وخصائصه االنسان غنى
 عل صفاته االنسان أسقط وكلما السلبية، وخصائصه وبؤسه

 اإلنسان ويغدو ، شيء كل اإلله يصبح 4 حتى فقره، زاد ،اإلله

»الشيء

 إنسان الى ليصل االنسان اغتراب مصدر فيورباخ أبان

 الستعادة دعوة هو الدين من فموقفه االغتراب، من متحرر

 فيورباخ موقف إن . الدين استلبه الذي الحقيقي اإلنسان جوهر

 االغتراب، بتأويل يقوم ألنه الوقت، نفس في ونظري عملي

 عالمه يهجر والذي دينيًا، المتلب االنان تغيير الى ويسعى

 يتأمل أي والالمتناهي، اإللهي تأمل في بنفه ويقذف المادي

 هو الديني االغتراب تجاوز إن . المفقود وغاه الحقيقي فقره

 وعندئذ االبداعية، طاقاته والستعادة االنسان لتحرير شرط

 مع االنسان يتصالح حيث « ايجابية انسانية أ الى االنسان يصل

 الحب، قانونه جديد عالم في ويعيش اآلخرين، ومع نفه

 وسيط إلى الحاجة بدون الكاملة حياته فيه االنان يمارس

وهمي.

 من الفلسفة موضوع فيورباخ نقل الديني، للوعي نقدم في
 ممهدًا المادي، الواقع إلى األثير ومن األرض، إلى السماء

 . والمجتمع والطبيعة االنان مع تتعاطى ،جديدة لفلسفة بذلك
 وحامالً عنها، مدافعًا ماركس في الفلسفة هذه وجدت وقد

 لم ولكنه فيورباخ، من االغتراب مقولة فأخذ ، لرايتها

 صورة رصد حاول بل فقط، الدين حقل على يقصرها
 والمجتمع السياسي المجتمع مجاالت جميع في االغتراب
 الحقوقي، أشكاله: كل في االغتراب يتجلى حيث المدني،

 االنسان عالقة في أوالً يتجلى وحيث االيديولوجي السياسي،

 تأخذ لم ماركس، عند االغتراب مقولة أن والحقيقة بعمله.

 الفلفي الفكر لتطور وفقًا وتحولت تطورت إذ ائبتًا، شكالً

 في انطالق كنقطة تبدو المقولة هذه كانت وإذا ماركس عند
 رأس » في وتوارت تراجعت قد فإنها «، 1844 مخطوطات »

 آثار أثرمن إآلعن تعبر تكن لم فإنها ،وجدت وإن ■ المال

 الجديدة المفاهيم بين توافق عدم عن أو »اللفظية« الماضي

 يعثر لم ألنه قديم، باسم الجديد المفهوم فيحتفظ ،وأسمائها

له. الموائم االسم بعدعلى

 ،الوحيد نقده موضوع الدين من جعل قد فيورباخ كان إذا
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 عن األرض فراق عن فيورباخ مقولة اعتمد قد فإنماركس

 بل ، الفرد ماهية تحقق ال التي الدولة بنقد يبدأ كي ، الماء

 البرجوازية الدولة ففي . الفرد هذا في االغتراب ماهية تحقق
 اغترابه االنسان يعيش الفردية، الملكية أساس على القائمة

 المجتمع في الفعلية حياته بين القائمة المافة بسبب الكامل،

 فهو البرجوازية. الدولة ترسمها كما النظرية حياته وصورة
 بالحرمان، مكونة معزولة، أنانية، حياة المجتمع في يمارس

 تستجيب جماعية، حياة الدولة قانون في يعيش أنه حين في

 هي التي الدولة أن أي اإلنسانية، ولحاجاته ،الحقيقية لطبيعته

 هذه لقهر أداة تصبح ومصالحه، الفرد إرادة عن تعبير نظريًا

 شكلية المواطن مقولة وتصبح ،الفرد لمصالح وإلغاء اإلرادة

 يتماهى البرجوازية للدولة النظرية المبادى ففي ووهمية،
 يبدو التماهي هذا فإن الممارسة في أما ،بالمواطن االنسان

 هوة بينهما وتقوم المواطن، عن االنان ينخلع حيث وهميًا،

 فلسفة تطور ومع الدولة. بتغييرشكل اال تجاوزها الى سبيل ال
 من فانتقلت ،جديدًا بعدًا االغتراب مقولة أخذت ماركس

 تجلى حيث ،االقتصادي المستوى الى السياسي المستوى
 ماهية يحقق ال المأجور العمل ألن العمل، حقل في االغتراب

 العمل في لالغتراب حقالً العمل من يجعل بل االنسان،

 إلى االنتاج هذا يذهب بل ،انتاجه العامل يتملك ال المغترب

 وسبيالً له عدوًا يصبح بل ،أنتجه الذي عن غريبًا ريغدو ،اخر

 الشروة فتذهب الثروة، فينتج العامل يعمل بؤسه. تكريس إلى

 استرجاع إن والفاقة. البؤس مهاد في هو ويبقى اخر، إلى
 بتغيير إال يستقيم ال ،الحقيقي جوهره هو الذي ،لعمله العامل

 . الشيوعية مجتمع هو آخر بمجتمع الفردية الملكية مجتمع
 مقولة أقام قد الشاب، ماركس أن إلى هنا اإلشارة ينبغي

 االنانوية «حقل في تقع فلسفية مقوات جملة على االغتراب
 كضرورة تحريره ويدعوإلى ،الفرد من يبدأ فهو «الفلسفية

 وبتجاوز باالغتراب مأخوذة فلفية كمهمة أو أخالقية،

 الحق فلفة نقد » في المقوالت هذه على ونعثر االغتراب.
 العائلة و« (I المخطوطات و» ه اليهودية المألة و« «هيغل عند

 عن بعد فيما تخلى أن يلبث لم ماركس لكن المقدسة».

 علم نحو سار عندما ،األنثروبولوجية الفلفية، مقوالته

 مفهوم وأخذ ،إجتماعبة عالقة الفرد أصبح حيث التاريخ،

 مقوالت: وتالشت - ،المغترب العمل مقولة مكان اللعة
 منها بدالً لتظهر الشامل، االنان الكلي، االنسان الجوهر،

 فضل االنتاج، عالقات المنتجة، القوى االنتاج، نمط مفاهيم:

 الذي هو النظري ماركس مسار في االنتقال هذا إن .القيمة..

 االغتراب، مقولة رفض إلى ومدرسته بآلتوسير دفع

 الشاب ماركس فلفة على تقتصر مثالية مقولة واعتبارها
 المقولة هذه ألن »،ماركيًا بعد أصبح قد يكن لم الذي »

 المادية في مكانًا لها تجد أن تتطيع ال األيديولوجية

٠ أيديولوجي تأويل كل عن يختلف علم هي والتي ،التاريخية

 ،واأليديولوجيا العلم ببن الممايز آلتوسير موقف رمقابل

 هو االغتراب تعتبر K ماركية مدارس I) أو مدرسة ا ظهرت

 إلى كتاباته كل في دعا الذي الفلسفي، ماركس لفكر مفتاح

 وتحقيق االنان تحرير إلى تهدف ا فلسفية انانوية »
 االغتراب فالسفة شاد التأويل هذا من وانطالقًا جوهره.

 كوستاس كوسيك، كارل شاف، آدم )غارودي،
 كل في االغتراب ترصد لالغتراب كاملة نظرية أكسلوس..(

 الديني، االغتراب االنانية: الحياة متويات من مستوى
 ..اللغوي الفني، األخالقي، الحقوقي، السياسي، الجنسي،

 كما األساسية االغتراب أشكال عند هنا، الوقوف، ويمكن

االغتراب: فالسغة عند وردت

 االنان يعمل واالجتماعي: االقتصادي االغتراب - 1

 في باالستمرار له تسمح التي حاجاته لتحقيق اجتماعي ككانن

 ليس الحيوان عن االنسان يتمايز العمل هذا وفي الحياة،

 طبيعة بسبب بل ، فحب للعمل االجتماعية الصفة بسب

 يتم وال الغريزة اطار ني ينضوي ال الذي االنساني، العمل

 عن يعبر قصدي كمشروع يتجلى إنما والعفوية، بالمباشرة

 الذي التاريخي المجال هو العمل يصبح بحيث ،االنسان جوهر

 طاقاته كل فيه وتتكشف االنان، انساتية فيه تتحقق

 االنسان جوهر يتكون الحر العمل هذا وفي االبداعية،

 الحاجة ارضاء تاريخ هو العمل تاريخ يكن لم لذلك ويكتمل،
 لهذا .العمل عملية في االنسان تطور تاريخ كان بل ،االنسانية

 تطور وتاريخ فيهاةم لتي الطريقة تاريخ العملهو فإنتاريخ
 هو العمل يبدو وهكذا العمل، هذا أنتجت التي األدوات

 بذاته عالقته في اكامل االنان لتحقيق التاريخي المسار

 ولمذا الطبيعة« » أي: فيه يعمل الذي وبالموضوع وبالمجتمع

 — الطبيعة بعالقات يتحدد لالنسان التاريخي الوجود فإن
. المجتمع — االنسانية

 في الذاتي خلقه فإن اجتماعيًا، كائنًا اإلنان كان لما

 وشكل فيه، يعيش الذي المجتمع إطار في يتم العمل عملية
 االنان عالقة شكل يحدد الذي هو المجتمع هذا تطور

83



إغتراب

 عندما عفويته فقد االناني العمل أن ماركس ويرى بعمله

 مكان االغتراب فأخن الطبقية، المجتمعات في اإلنان دخل

 أيضًا، االغتراب تطور االنساني المجتمع تطور ومع العفوية،

 يعيش الرأسمالي. المجتمع سعير في األعلى شكله أخذ حتى

 عدة على االناني اغترابه الرأسمالية العالقات في العامل

:متويات

 الذي بالعمل العامل يقوم ال العمل: معنى في إغتراب - أ

.عليه فرض الذي بالعمل يقوم انما ،رغبته عن يعبر

 الموضوع العامل يملك ال العمل: نتاج في إغتراب - ب
 الذي الرأسمالي إلى يذهب االتج هذا ألن بعمل، أنتجه الذي

االنتاج. أدوات يملك

 نظائره مع العامل يعمل ال :العمل تقيم في إغتراب - ج-
 طابعه العمل فيفقد ،العمل في الذاتي تصوره يحقق وا

 لعالقات وفقا آلته مع العامل عالقة وتنحصر االجتماعي،

 العامل ءمل فراق في أيضًا االغتراب يتجلى كما ميكانيكية،

.الذهني عمله عن اليدوي
 هي بأدوات العامل يعمل ال العمل: أدوات عن إغتراب ٠ د

 لمالك يخضع ال وبذلك ،آخر إلى تنتمي بأدوات بل له، ملك

. ذاتها لألدوات أيضًا يخضع بل ،فقط األدوات

 مكانه عن االنان يغترب الكلي، االغتراب هذا في
 ،زمانه عن ويغترب ،له حدد الذي المكان في فيعمل ،وزمانه

 فالزمن هواياته، إلرضام مساحة وال له ملكًا يعد لم زمانه ألن

 إن ذلك من أكثر ٠وشروطها العمل بعملية مشروط الزمن كل

 أن إذ االنسانية، العالقات صفة على يقضي المغترب العمل

 اطار من العمل تنقل الرأسمالي، المجتمع في العمل شروط

. المنافة سعير إلى الحر اإلنساني التكامل

 القائمة االقتصادية العالقات تحدد السياسي: االغتداب - 2
 هذه ألن فيه، القائمة الياسية السلطة شكل محدد مجتمع في

 فيه تتحقق ،محدد اجتماعي صراع عن تعبير هي السلطة

 المجتمع على سلطتها تفرض معينة، إجتماعية طبقة مصالح
 لمصالح تحقيق هو مصالحها تحقيق أن وتعلن بأسره،

 الكونية صفة قوانينها تعطي وبذلك ،بأسره المجتمع

 الميطرة الطبقة مصالح تحمي ال الكونية هذه لكن .واالطالق
 تكرس ما وبقدر العادي، المواطن مصالح تنفي ما بقدر إآل

.المدني المجتمع عن الياسي المجتمع انفصال

 المحكوم المجتمع في أي الطبقي، المجتمع في الدولة إن

 وا يملكون والذين يملكون، وال يعملون الذين بصراع
 حيث الميطرة، االقتصادية للقوة أداة إال هي ما يعملون،

 القانون يصبح حيث أو ،الطبيعي القانون سمة االستغالل يأخذ
 عن تعبيرًا الدولة تكون ال وبذلك االستغالل، تبرير أداة هو

 تفتحه، وكبح قهرم أداة تكون إنما تمثيله، تدعي الذي الفرد

 كقانون ألنه ،الفرد هذا تحمي أداة القانون يكون ال كما

 الشرعي الغطاء االضطهاد إلعطاء اا يعى ال طبقي
 ووسيلة القهر، لتنظيم أداة الدولة تصبح وهكذا المطلوب

 وحينئذ ،أخرى طبقات مصالح حساب على طبقة سلطة لتأبيد

 واأليديولوجي واالداري والحقوقي الياسي التنظيم دور يصبح

 الستمرار شرط هو اغترابه والذي ،الفرد اغتراب تأبيد هو

 الديني الوعي لماء نظيرا الدولة تصبح بل ،الطبقية اللطة

 صفاته كل عليه وخلع اإلله خلق الذي فاالنان فيورباخ، عند
 الدولة في بؤسه يكرس ،صفات بال باائً كائنًا أصبح حتى

 عنه، فابتعدت الرادته تعبير أنها اعتقد والتي خلقها، التي

 وتأبيد إفقاره أداة لتصبح الخاصة، سمائها في وتمركزت

 إطار وفي وأشواقه. رغباته تحقيق يكبح وحاجزًا بؤسه

 ماركس يثير الياسي، المجتمع عن السدني المجتمع اغتراب
 شكل إلى يتند الذي المدينة، عن الريف اغتراب الى أيضًا
 ،بآخر أو بمعنى ،يذكر والذي ،العمل تقسيم من معين

الذهني. العمل عن اليدوي العمل بانفصال

 االغتراب كان إذا األيديولوجي: االغتراب - 3

 فإن المادي، المتوى في يقومان والياسي القتصادي
 يرى ال حيث الوعي، متوى في يقوم األيديولوجي االغتراب

 من انطالقا يراها بل ،الموضوعي وجودها في األشياء اإلنسان

 التي القاصرة تصوراته ومن ،المحدود وعيه من ،الذاتي وهمه
 الواعي الكائن إآل ليس فالوعي محددًا، ماديًا شرطًا تعكس

 موسومة التحديدات عذه تكون وعندما المادي. تحديده في

 إال يكون ا بها المرتبط الوعي وباالستغاللفإن باإلضطهاد
 ماره من فترة في - ماركس اعتبر لقد و .مغتربًا وعيًا

 لالغتراب، األولواألساسي الثكل هو الدين أن - الفلسفي

 واقعه عن االنان يزيح ألنه لالنان، تضيالً األكثر والشكل

 الحل االنان يجد حيث وهمي، واقع إلى به ويدفع المادي،

 الدين I بين ماركس مايز ولقد .الحقيقي لبؤسه الوهمي
 على ينهض والذي بالطبيعة، االنسان بعالقة المحدد «الطبيعي

 في عجزه عن الطبيعة، أسئلة عن االجابة عن اإلنسان عجز

 ولد الذي االجتماعي الدين و» الغاشمة، الطبيعة قوة مقاومة
 يولد والذي العمل، تقيم على القائم الطبقات مجتمع في

 هذه في الدين دور ويكون والحاجة البؤس باستمرار
 وهو ،االنسانية ٠ للحاجات الوهمي االرضاء هو المجتمعات
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 االنان فيستبدل الحقيقية، االنسان لمائل األثيري الحل

 حرمانه، تعطي التي الشروط عن ويبتعد بالوهم، الصراع

 - الشروط إال يكرس ال ذاته، صنع من عالم في ليذهب

 ماركس، عند الدين فإن وبالتالي الحرمان، لهذا المادية
 إنهاء ألن ، « بائس شرط على بانس احتجاج هو » الشاب

 من أي أنتجته، التي المادية الشروط بتغيير إآل يتم ال البؤس

 االنسان، وعي صياغة تعيد التي الطبقي الصراع عملية خالل

 االغتراب، مجتمع هدم إلى معينة شروط في تؤدي والتي
 يهدف ال للدين نقده في ماركس إن جديد. مجتمع وإقامة

 ال ،ذاته في نقدالدين ألن المادي، شرطه هدم هدمه،بل إلى

 تحديده في الواعي الكائن هو الوعي أن طالما شيائ يعني

 أسبابه بانتهاء إذن، االجتماعي الدين » يتوارى االجتماعي.

 سيرورة في إآل ينتهي فال الطيعي الدين » أما االجتماعية،
 ألغاز فك على قادرًا اإلنسان يصبح حيث االنسانية، المعرفة

 تصبح حين أي ، تعقيدًا األكثر ظواهرها شرح وعلى ،الطبيعية

 أو حجب بال (( شفافة D عالقة والطبيعة االنان بين العالقة

. حواجز أو أقمطة

 في أيضا قائم فهو الدين، على الوعي اغتراب يقتصر ال

 في الواقع تعكس ال التي األيديولوجية التصورات كل
 ظواهر يلتقط مضلل أو ضليل رعي في تعكه بل ،موضوعيته

 لذلك الحقبقية سببيتها إلى النفاذ يتطيع أن دون ، األشياء

 مقلوبة صورة إآل تقدم ال األيديولوجية التصورات فإن

 صورة تقديم تحاول عندما حتى له، ناقصة صورة أو ، للواقع

 جزائً إآل يمك ال األيديولوجي الوعي ألن ،له حقيقية

 له، االنان وتصور المادي الواقع فبين الظواهر، بحقائق
 المعرفة طريق عن إآل اختزالها يمكن ال معينة مسافة

 وا باستمرار، نبية هي المعرفة هذه أن علمًا الموضوعية،

 يفارق وحين العملية، الممارسة على إال نسبيتها في حتى تقوم

 ذاته، من يولد كوعي أنه وهمًا يظن فإنه الممارسة، الوعي

 ال التصورات من نقًا يقيم حتى الوهمي بائه في ويستمر

 لذاته يتجلى للممارسة، المفارق الوعي إن بالواقع له عالقة

 انعكاس أنه علمًا لذاته، الوحيد المصدر هو كان لو كما

 وفي العمل، عن النظر فراق على القائمة الموضوعية لشروطه
 شرطها عن المغتربة أي المجردة، األفكار تتناتج الفراق هذا

 إلى النزوع أو االغتراب، هذا إلى ماركس ويشير المادي

 بالعمل البدوي العمل عالقة يشرح حين ،الالمحدد التجريد

 العمل يصبح حيث البرجوازي، العمل تقسيم إطار في الذهني
 أي عن بعيدًا محضًا فيزيولوجيًا عمالً كان لو كما اليدوي

 لوكان كما الذهني، العمل ويظهر التفكير، أشكال من شكل

 والتصورات األفكار عالم من قوامه يتلهم صاميأ عمالً

 الحلم ٥ إلى ماركس يشير أن منطقيًا كان لذلك المجردة،

 ،والمدينة القرية فتتوحد ،األشياء توحيد يعيد الذي «الشيوعي

 اليد تستجيب حيث الذهني والعمل اليدوي العمل يتوحد كما

 وفي والعمل النظر طالق ويتالشى ،عنها غريبة ليت لفكرة
 من اليد وتحرر اغترابه من الفكر يتحرر المتعادة الوحدة هذه

أيضًا اغترابها

عالحظات
 جعل االغتراب، مقولة الزمت التي المعنى تعددية إن

 حقيقية كأداة إليها الركون يمكن ال ضبابة مقولة منها

 تأملية مقولة فهي .العلمية المعرفة وإنتاج النظري للتحلل

 المفهوم مع تتناقض فهي كذلك وألنها ،المصدر الهوتية

 السببية إلى ينفذ إنما الظواهر، يتأمل ال الذي العلمي،

 «كلمة » استعمال من الرغم وعلى . فيها القائمة الداخلية
 فإنها واالجتماعية، والفلسفية األدبية الدراسات في االغتراب

 ظاهر إلى تشير ،زائفة مقولة أو وصفية كلمة ظلت قد

الحقيقية حركتها الى تنفذ أن بدون ،األشياء

 وهي اإلنساني، الجوهر بمقولة االغتراب مقولة ترتبط

 تتضمن االغتراب مناقثة فإن لذلك بامتياز، مثالية مقولة
 تعريف أن هنا ونجد اإلناني. الجوهر معنى مناقشة دائمًا

 يرى فالبعض الفلفية. النزوعات باختالف يختلف الجوهر
 أو إنان، هو حيث من لإلنسان محايثا اإلنساني الجوهر

 إلى تحديده في يخضع ال مطلق جوهر أنه أي نوعي، كائن

 أن يعني الذي األمر االجتماعية، الشروط إلى أو التاريخ

 ويرى مطلق. سرمدي اغتراب عو اإلناني الجوهر اغتراب
 للعالقات محصلة هو الجوهر أن الماركسيين بعض

 أن أي تغييره، إلى يؤدي العالقات هذه وتغيير االجتماعية،

 خاضع هو بل لإلنان، محايثًا ليس االناني الجوهر

 اغتراب فإن األمركذلك، كان وإذا االجتماعية. للتحديدات
 الظروف لشكل خاضع هو إنما سرمديًا، أمرًا ليس الجوهر

 عنه يغترب أو جوهره، يفقد اإلنان كان وإذا اإلجتماعية

 االستغالل شروط إنهاء فإن ،الرأسمالي االستغالل شروط في

 االغتراب لتجاوز شرط هو الشيوعي المجتمع وإقامة
 ماركسيًا فريقا نجد أن ويمكن اإلنان. جوهر والستعادة

 إال فيهما يرى ال ألنه والجوهر، االغتراب مقولتي يرفض

 هذا آلتوسير مثل وقد المثالية، الفلسفة لمقوالت استمرارًا

 يجب ال مثالية مقولة اإلناني الجوهر أن فرأى االتجاه،
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 بمقولة االعتراف يجب ال كما للبحث، كأداة بها االعتراف

 ويعتقد ،الماركية ،النظرية على دخيلة مقولة ألنها االغتراب

 ماركس عند وجدت التي اإلنان جوهر مقولة أن آلتوسير

 المرحلة في ماركس دخل حين واندثرت تالشت الشاب،
 حين وحتى ،اتاريخ نظرية في أي ،اكظري انتاجه من العلمية

 n المال رأس I) ب الممثلة K النضوج فترة B كتابات في نجد

 ككلمات توجد واإلنان،.فإنها والجوهر االغتراب كلمات
 يكن لم «المال رأس» ماركس أن نظرية،إذ الكمفاهي

 األيديولوجية، ومشتقاته اإلنان سؤال من بحثه في ينطلق

 التشكيلة من أو االجتماعية، البنية من ينطلق كان إنما

 على تحليله في آلتوسير ويعتمد االقتصادية. - االجتماعية

 من التحليلية طريقتي تنطلق ال II الشهيرة: ماركس جملة
 وفي اقتصاديًا» المعطاة االجتماعية الفترة من بل اإلنان،

 اإلناني، الجوهر ويغيب اإلنان، سؤال ينتهي الجملة هذه
 ،الفرد مقولة على أساسًا تقوم التي االغتراب، مقولة وتتالشى

 الذي اكظري الحقل بها يقبل التيال ،اإلنانية الذات أو

 مع يتوافق ال والمفهوم له، أساسًا التاريخ مفهوم يعتمد

 المادي بالمعنى العلم، إلى يشير المفهوم ألن المقولة،

الفلفي التأمل فضاء إلى المقولة تشير بينما للكلمة،
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دراج فيصل

إلتزام
Engagement
Engagement-Commitment
Engsgement-Verpfllchtung

 من يجري ما كل بالمؤوليةتجاه الشعور يعني االلتزام
 نقول أن نستطيع المعنى وبهذا المسؤولية، هذه وتحمل حولنا

 يقوم كان آرائه لنشر أثينا شوارع يجوب كان حين سقراط أن

 الذين المفكرين جميع كذلك و مجتمعه، نحو التزامه بتحقيق

 هنا ومن عادلة، اعتبروها قضايا عن يملكون ما بكل دافعوا
 أن غير .ذاتها الفلفة قدم قديم االلتزام بأن نقول أن نتطيع

 الحرب سبقت التي اآلونة في جديدًا بعدًا أخذ المفهوم هذا

 شخصانية تأثير تحت وذلك مباشرة، تلتها والتي الثانية العالمية

 1932 سنة ففي ،سارتر بول جان ووجودية مونييه امانويل

 ملتزمة مجلة وأرادها (I Esprit أسبريه ,1 مجلة مونييه أسس

 المثاكل لمواجهة التحرر في العصر قضايا كل عن للدفاع
 ملتزمًا محاربًا فكرًا الفكر يصح وهكذا ،منها الهروب وعدم

 على المهيمن الفوضى عالم يطرحها التي المجدة بالقضايا

 الرئيسيين: كتابيه في ينعكس الموقف وهذا ،عصرنا

 «الثخصانية و» م. 1944 سنة المنشور المسيحية» المواجهة »

 االلتزام جعل فقد ارتر بول جان اما م. 1949 سنة المنشور
 اذ العملية حياته رائد بل واألدبية الفلفية كتاباته كل رائد

 نادى م 1943 سنة المنثور والعدم« الوجود » كتابه منذ أنه

 في يجري ما كل عن وتامة كلية مؤولية مؤول االنسان بأن

 االلتزام من هروب وكل عذر بال كاملة حرية فحريته عالمنا
.قذر انسان ومن النية من يأتي

 عدة أشياء يعني االلتزام أصبح وسارتر مونييه بفضل

التالي: بالشكل تلخصها أن يمكنا

 عالمنا في يجري ما أمام ممكن حياد من هناك ليس - 1

 هو سكوت اي فإن وبالتالي مصيرية، قضايا من يطرح وما

 من والمستفيدين المتغلين مصلحة في يصب سلبي التزام
حاليًا القائم الميء الواقع

 من موقف واتخاذ االجتماعي الواقع تحليل ضرورة — 2

.الفعلية بالمواجهة الواقع هذا

 المجدة القضايا كل في يخوض أن الفكر على - 3

 فكرًا يصبح أن أي عصرنا تتحدى التي الحقيقية والمشاكل

 ال أيضًا فهو يجري ما كل من صريحة مواقف باتخاذه ملتزمًا
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. محايدًا مجردًا فكرآ يكون أن يستطيع

 بل معينة واحدة قضية مساندة يعني ال االلتزام ان - 4
 تحرر قضايا كل جانب الى ثانتًا حياتيًا موقفًا يكون أن يجب

اإلنان.
 فإن وبالتالي كلها البشرية يلزم به أقوم عمل -كل 5

 وبقيمته المتخذ الموقف بعدالة المطلق االيمان يعني االلتزام
.أفضل انسانية خلق أجل من المطلقة

 الصعيد الى الفكري الصعيد من االلتزام مفهوم انتقل
 قرنا، من الخمسينات الملتزم األدب فكرة وعمت األدبي

 للفن الفن مشكلة جديدة: بتعابير صيغت قديمة مشكلة وهي

 الفنية المتعة مشكلة معينة، قضايا خدمة في الفن ومشكلة
 القرن في هوغو فكتور وكان لألدب. االجتماعية والمنفعة

 يكون أن أراده إذ للشاعر اجتماعية بوظيفة نادى قد الماضي

 الروائي ارتر بول جان اعتبر وقد .المعاصرة األزمنة نبي

 لم ألنه باريس كمونة في جرى عما مسؤوالً فلوبير جوستاف

I كلمة حولها يكتب
 فكرة بدأت التينات في الوجودية موجة انحسار مع

.بدورها تنحسر األدب في االلتزام

ومراجع مصادر

1966 بيروت، اآلداب، دار والعدم، الوجود بول، جان ، ارتر -

,L’atTrontement Chretien, ed. Seull, Paris ٠.Mounter, E - 
.1944

.1949 ,Mounter. E., Le personnallsme,ed. Scull, Paris —

زيناتي جورج

د الط
Athelsme ٤

Atheism
Athelsmus

: لاللحاد العام المفهوم ٠ 1

 القدرة االناني العقل في يرى الذي المذهب هو االلحاد
 الشائعة المعتقدات من متحررًا تفسيرًا الكون تفسير على

 من الطبيعة يتجاوز ما بكل االعتقاد يرفض والذي للعامة،

 يخالف ما وكل الموت، بعد وبعث خلود آلهة، أرواح،

 هذا ظهور ويرتبط وخوارق. معجزات من الطبيعة قوانين

 قدراتهم ومدى للمفكرين، العقلية بالحرية وانتشاره المذهب

 غير المجتمع، الطبيعة، ،للكون شامل عام تصور اعطاء على
أوسياسية. اواجتماعية كنية سلطة ألي خاضع

 بها المعترف باآللهة يؤمن ال الذي الشخص هو والملحد

 المعنبى هو وهذا عبادتها. لطقوس يخضع وا بلدته في

 يؤمن ال من به يقصد وكذلك .الكفر يساوي فااللحاد الديني،
 كما ويتصرف يحيا الذي أو نظريًا. ملحدأ ويمى الله بوجود

 ويرى العملية الناحية من ملحد فهو موجودًا الله يكن لم لو

 الله وجود يتجاهل شخص حياة اسلوب هو االلحاد ان بوسويه
 معتبرأ الشخمي، السلوك في يظهر كامن المحاد وهو ويرفضه،

 . فاسق لفظ عليه يطلق العملي الملحد وهذا ،موجود غير الله

 النفاق الفسق، الشرك، الكفر، مفاهيم: بين تفرقة وهناك
 أو التصديق هوعدم الكفر .باله االنسان عالقة حسب تتحدد

 المطلق، االلحاد هو وهذا ،الله بوجود الثهادة أو اإلقرار
 المنزلة، األديان في اللم بوحدانية االعتراف عدم هو واشرك

 اتخاذ ويعني ،الميتافيزيقا في والتعدد الكثرة هب مذ يقابل ما وهو

 على يطلق أن بمكن المعنى وهذا ،واالنسان الته بين تقرب وسائط

 الله( مادة انظر ) لله القليدي التصور يخالف فلفي تصور كل

 من كل على يطلق والفسق النسبي االلحاد عليه يطلق ما وهو
 وهو موجودًا ليس الله وكأن يتصرف ولكنه النه، بوجود يعتقد

 لمتمردة والفوضوية الفردية االتجاهات ويميز العملي، االلحاد

 وهو النفاق ذلك من العكس وعلى .والله والدولة ،المجموع على
 بكونه سلوكيًا والنظاهر الله بوجود باطنيًا االعتراف عدم

للمجموع الخضوع يظهر المعنى هذا وفي موجودًا،

اإللحاد: أنواع-2

 والعملية العقلية االمكانيات احدى هو فلفيًا وااللحاد

 عام تفسير بوضع يهم حين باستمرار االنسان يتبناها التي
 ذو ألنه التعريف، في صعوبة المفاهيم أشد من وهو للكون،

 عن االئد التصور انكار هه شيوعًا معانيه وأكثر نبية داللة

 الى عصر من يختلف انلم تصور ألن ونظرًا واأللوهية. اللم

 . االلحاد معنى يختلف فكذلك آخر إلى مجتمع ومن عصر

 1 النسبي وااللحاد ،المطلق االلحاد : االلحاد من نمطان وهناك
 ليس الل عن الشانع التمور أن يرى من هو النسبي فالملجد

 الموقف وهذا االنسانية، الكرامة مع يتفق ال او به، جديرا
 نقد مثل وذلك .لله أجدر تصورًا الشائع بالتصور يستبدل

 فقدأطلق عنداليونان، لآللهة التشبيهي للتصور انكساغوراس

 آلهة يعبد النه ،بااللحاد سقراط اتهم وكذلك ،ملحد لفظ عليه
 نظر وجهة من كانوا األوائل المسيحيين إن بل جديدة،
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 نفس المسلمين بعض ونظر مالحدة، الرومانية االمبراطورية
 .بااللحاد رشد وابن سينا ابن فاتهم األحرار للمفكرين النظرة

 ليس بااللحاد وسبنيوزا ديكارت اتهم الحديثة العصور وفي

 عن تختلف بصورة الله لتصورهما بل الله وجود إلنكارهما

. العامة تصور

الله: تصور في النسبي االلحاد - 3

 وزندقة ،هرطقة لفظ يطلق كان الوسطى العصور وفي
 تقدم التي المختلفة الفرق أو تصور المفكرين على للدالة

 يتضح الدولة. اتخذته الذي الرسمي للتصور مخالفًا تصورًا

 اتخذت المسيحية ففي راإلسالم، المسيحية من كل في هذا
 في واختلف متعددة تصورات )المسح( الفه طبيعة الى النظرة

 واحدة طبيعة ذو أهو ؟وانسان إله أم ،انسان أم ؟إله هو هل

 تصور فريق كل ورفض التصورات، تعددت طبيعتين؟ من أم

 ظاهرة انتشرت االسالم وفي وحاربه. وكقره اآلخر، الفريق

 ينكر أو ،اله وجود ينفي من على يطلق اللفظ وكان الزندقة،
 اللفظ هذا يطلق ما وعادة شريكأ، له أن الى يذهب أو حكمته

 دين وال والكتاب، بنبوة يقولون ال الذين الدهرية على إما

 ببقاء القائل هو الزنديق B : « العرب لسان » في جاء وكما . لهم
 على يطلق و ، زندكر ,ا من معرب فارسي لفظ وهو الدهر،

 لبيان ،»الجاحظ ) االسالم» أعداء من الشعوبية أنصار

 أصحاب على النديم ابن ويطلقه . ( 14 ص ،3 ج«،والتبيين

 : fl الصحاح B في الجوهري ويقول ،مذهبه ومعتنقي «ماني »

 تزندق وقد ،زنادقة والجمع معرب وهو الثنوية من الزنديق »

«.الصفة وزنديق .زندقة االسم

ومعناه: أصله الزندقة: مصطلح - 4

 يطلق الملمين، فقهاء عند الجريمة في مصطلح وزندقة
 على خطرًا الشرع كصوص تفسيره يكون الذي الملحد على

 كلمة و للقتل. صاحبها تعرض الزندقة وجريمة الدولة. سالمة
 أيام االيرانية المصطلحات عن أخذا العراق في عربت زنديق

 الذي الملحد هو مزدك اتباع عند والزنديق الساسانيين. حكم

 أي المقدس(، )كتابهم «األفستا ٥ ب- جديد بتفسير يأتي

 يتبع الذي المانوي بخاصة وهو ،التفسير ظاهر عن به ينحرف
 مزدك أتباع أحد األخص الكلمة بمعنى هو أو ماني، مذهب

 تأويل هي الزندقة ان حنبل ابن ويرى ماني؛ على انشق الذي

 الكلمة وتكاد .المألوف المعنى عن به يخرج تأويالً القرآن
 التفرقة »فيصل )الغزالي: )الحاد(. أو )بدعة( كلمة ترادف

 ينكر من على تطلق زنديق كلمة و والزندقة«( اإلسالم بين
 اإللهية، الحكمة ينكر من على او المئرك، وعلى الله، وجود

 الله، وجود إنكار الزندقة الغزالي، وعند بدين يتدين ال أو

 ويمكن . فيها وم األخرى الحياة وانكار ،العام بقدم والقول

 يدمغ حيث ،الياسية صبغته من المصطلح هذا تطور بيان

 وهذا للخطر، اإلسالمية الدولة سالمة يعرض من بااللحاد
الحالج. محاكمة في تمامًا واضح

 االلحاد معنى بتفسير المستشرقين بعض اهتم وقد

 شيدر هنريش وهانز Brown براون مقدمتهم وفي والزندقة،
 زندقة، معنى عن (( االيرانية المباحث « في فصالً ألف ي الن

 في زندقة مادة كتب الذي L. Massignon ماسينيون وكذلك
 عذاب » عن كتابه في وأيضًا fl اإلالمية المعارف دائرة ا١

 العالم في الزنادقة» عن مجثًا نشر الذي فيدا وجورج الحالج

 الشرقية« الدراسات 1 بمجلة العباسي العصر في اإلسالمي
(937.),

:النبؤة رفض بمعنى االلحاد - 5

 رفض الى الزندقة اتجهت االسالمي العربي التراث وفي - أ

 فكرة رهي االسالمي الدين عصب تكون التي األساسية الفكرة

 االلحاد مفهوم نفس عن زندقة لفظ وعبر ،واألنبياء النبوة

 ااسالمية العقيدة يخالف بما يؤمن من كل على وأطلق

 بدعة صاحب كل على وأطلق المعنى اتع ئم كالمانوية،

 طوائف النديم ابن حصر وقد . السنة أهل خالف ممن وملحد

 وشعراء المتكلمين، من وطائفة )المانوية(، المنانية في: الزنادقة

 تميز التي السمات واهم برد. بن بثار مثل والمجون العبث
 أن على القدرة منهم الشعراء وادعام الفرانض، ترك هؤالء:
 الله وحدانية ازام موقفهم وأخيرًا القرآن، من خيرًا يكتبوا

 علي أبو ،سعيد علي أبو : هناك المتقدمين الزنادقة ومن

 أشهر ومن ؛لوراق. عيسى وابن ونعمان طالوت وابن رجاء،

 كليلة ا كتاب في برزويه باب أضاف الذي المقفع، ابن هؤالء
 على وقيامها اليقين من الدينية معارفنا خلو فيه مؤكدًا «ودمة

.بينها فيا األديان وتناقض ،وطيد غير أساس

 على الهجوم في الزاوية حجر هي النبوة فكرة كانت - ب

 ولم النبوة نقد نطاق في هنا االلحاد دار حيث ،االسالم
 الرواندي ابن ويمثل . نفها األلوهية في الشك إلى يتعداها

 قمة الراوندي( اسحق بن يحيى بن أحمد الحسين أبو )

 ، «المعتزلة فضيحة * كتاب صاحب وهو ،االسالم في االلحاد

 fl االنتصار B كتاب في عليه المعتزلة رد خالل من عرف وقد
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 طعن وعو ٠ الدامغ I كتاب أيضًا الرواندي والبن 1925 للخياط

 التي أقواله، ومن ، 1930 عام Ritterريتر نشره وقد القران، في

 الشيرازي الله هبة الدين في المؤيد ذكرها والتي ،النبوة فيها ينكر

 المائة من عشر السابع المجلس في خاصة «،المؤيدية المجالس «في
 من العقل في لما مؤكدًا يأتي الرسول كان إن M :يقول ،الخامسة

 قد إذ دعوته واجابة حجته في النظر عنا فساقط والتقبيح التحسين
 وإن ،خطأ الوجه هذا على االرسال وأن عنه العقل في بما غنينا

 والحظر واالطالق والتقبيح التحسين من العقل في ما بخالف كان

 كتابه من يتضح كما و ».بنبوته االقرار عنا يسقط فحينئذ
 يغنينا سحرة ى مه ليوا األنبياء H : كتبه أهم وهو ، (I الزمرد ,,

». عنهم العقل

 شخصية وهو ،الرازي زكريا بن محمد أيضًا وهناك , ج

 من نقديًا موقفًا اتخذ ، والكيمياء الطب مجال في معروفة

 مخاريق » وكتاب «اإللهي العلم ٠ كتابه في عنه عبر الدين
 لنقده األكبر الشغل اكبوة نظرية كانت حيث «، األنبياء

 على لها نقده وقام بالنبوة، يؤمن ال كان فقد لألديان؛

: تاريخية أخرى و عقلية اعتبارات

 التمييز أساس وهو ،شيء كل في المرجع هو فالعقل - ل

 وحده كاف وهو األلوهية، أسرار ومعرفة ، والشر الخير بين

 إل بعد الحاجة فا والصناثع العلوم رطلب ،المعاش أمور لتبرير

الناس؟ بهداية يختصون قوم

 اياهم الله واختصاص الناس، بعض لتفضيل معنى ا - 2
 الفطرية المواهب في إذن ليس جميعا الناس بارشاد

 وتوجيهها المواهب هذه تنمية في هو وإنما واالستعدادات

٠وتنشئتها

 مصدر هناك دام وما بينهم. ما في متناقضون االنبياء — 3

 والنبوة الحق عن ينطقون ال فإنهم الله، هو يقولون، لما واحد

باطلة. بالتالي

 المسلمين مفكري من الناقد العقلي الموقف هذا ويتفق

 الالهوت في »رسالة في سبينوزا موقف مع اكبوة فكرة تجاه
 في مناهج ويقدم تقريبًا الرازي حجج نفس ويكرر ا والسياسة

 تفسبرًا المعجزة ويفسر ،المقدسة للكتب التاريخي النقد

 مذهبه في والطبيعة الله بين للعالقة تصور من انطالقًا طبيعيًا

 إال . بااللحاد سبينوزا اتهم لذلك . الوجود بوحدة المعروف
 مجرد تعدو ال المسألة ألن مناسب غير هنا االلحاد وصف أن

انكارًالوجوده. وليس الله تصور في اختالف

الحديث: العصر في المطلق االلحاد - 6

 االلحاد من صريح نمط لوضع تمت التي المحاوالت وهي

 مذهب مولد عشر التاسع القرن شهد وقد اإلله واستبعاد
 . شرط أو قيد دون اله وجود ينكر اإللحاد في التكوين كامل

 العلمية حياتنا في الرئيسية باالتجاهات المذهب هذا ويرتبط
 ظهوره، وأسباب الدين مصادر تفير يقوم حيث والثقافية،

 النفية العلمية: النظر وجهة من الدينية المعتقدات وينتقد

 للدين االجتماعي الدور شرح في ويفصل للكون، واالجتماعية

 ظهر وقد الثعوب. الخضاع الحكام من فعالة وسيلة باءتباره

 من وبدال ،وتقدمها المعرفة بازدياد وتطور االلحادي المذهب
 مقومات من ة بثا مقومًا أضحى عقيمًا، سلبيًا موقفًا يبقى أن

 لدى خاصة الحديث، المجتمع في االناني العلمي االتجاه
 بيير لدى وأيضًا ،عشر الثامن القرن في الفرنيين الماديين

 Fontenelle 1657 وفونتنيل p. Rayle 1647 - 706 1 بيل

1757 I . جهود نتيجة المعاصر االلحادي المذهب قام وقد 

 استندت التي المختلفة االتجاهات ذوي الفالسفة من عديد

.هيغل بعد ما فالسفة خاصة واالنسانية الطبيعبة النزعتين على
 ،باخ فيور ،شترنر ،باور شتراوس، :الشباب الهيغيليون - أ

 متأصل إلحاد جذور هيغل فلسفة في وجدوا الذين ماركس

 الميح« حياة n شتراوس كتاب وكان ,باور ذلك بين كما

 طريق عن - الثباب الهيغيليين قادت التي البداية هو ( 1835 )

 نقده في باور وتبعه .االلحاد الى - والفلفة الدين بين فصله

 «المسيحية »ماهية كتاب ظهر ثم المقدسة، للكتب التاريخي
 ثم هيغل، وفاة منذ فلسفي حدث أكبر وهو 1841 لفيورباخ

 فلسفة و»مبادئ 1842 الفلسفة« إلصالح مؤقتة قضايا »

 Feuerbach 1804 - 1872 باخ فيور والى . 1843 المستقبل«

 للنزعات مميزة سمة االلحاد جعل في الرنيسي البب يرجء
 الميحي الالهوت من كالً يرفض حيث واالنسانية الطبيعية

 هي االساسية مهمته أن ويرى الهيغلي، والمطلق التقليدي

 الذي االنسان عند الديني االغتراب على والقضاء اإلله تأنيس
 في يقول للطبيعة خارفًا كائنًا االنانية صفاته من يخلق

 يجعل أي الذاتي، يحول االنسان إن » المسيحية» جوهر 11

 هكذا خارجه، وجود ذا شيائً ومخيلته وتصوره، تفكيره من

 ويجعلون والروح الفكر المسيح جد عن المسيحيون يسلخ
 وبكلمة .عنه خارجًا ماهيته يقط فاالنسان . ((إلههم منهما

 وإنما صورته على االنان خلق الذي هو الله ليس واحدة،

 )»ماهية صورته، على آللهة ا خلق الذي هو االنسان العكس،

 يؤكد وهو .الدين( ماهية : الثاني الفصل - المدخل - (( المسيحية
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إلحاد

 على يبقي حيث ا الغلفة اصالح ضرورة 1ا في أيضًا ذلك على

 نجعل أن علينا ينبغي ال : يقول ،الكائع الالهوت ويرفض الدين

ديتًا». اإللحاد من

 رفضًا 1856 - 1806 شترنر ماركس لدى أيضًا ونجد

 األنا تقديس الى يدعو فهو الفردية، الذات سوى ما لكل

 لها ملك العالم مافي وكل العالم مركز بمثابة هي التي األوحد

 الوحيد الشيء فهي ٠ اليها بالقياس اا حقيقي بوجود يتمتع وال
 أكانت سواء خارجية سلطة كل شترنر يتبعد وبالتالي . الحق

 على فرضها يراد التي الالهوتية األخالق أم االنسانية أم الله

 كتابه في ذلك يتضح كما ، الذات( سوى عنده إله )فال الذات

n وملكيتها األنا.» unique et sa propriete!,, .

 الدين ألن الله، فكرة بمناقثة بهتم لم لماركس وبالنبة

 الظروف من لمجموعة خاضع مادي نتاج سوى يكن لم نفه
 انعكاس هو الديني فالعالم االقتصادية واألحوال االجتماعية

 يقول المال»، رأس ,, في ذلك بين كما الواقعي للعالم

 بالطبيعة عالقته في اال يتصور ال االنسان مصير إن ) : ماركس
 اعتبار ودونما أخرى، جهة من الناس من وبغيره جهة، من

 النشاط هذا وراء ما في مطلقة حقيقة ألية أو متعال، مبدأ ألي

«,بنفسه نفسه االنان يخلق بمقتضاه الذي االنساني

 وجود أنكر الذي الهيغلي اليار موقف الى وباالضافة - ب

 نفس نجد االنسان، باسم للطبيعة مجاوز كائن أي أو الله،

 الله( )موت أعلن الذي 1900 - 1844 نيتشه لدى الموقف

 ملكوت سوى نريد ال » «:زاردشت تكلم هكذا » كتابه في
 هي التي بالحياة نؤمن أن سوى علينا فليس وبالتاي االرض

 ،قتلناه لقد .مات فقد الم أما ،القصوى والغاية الكبرى القيمة

 العفن رائحة تشمون قتكاه،أال الذين نحن أجل ،وأنا أنتم

 . (I ميتًا وسيظل اللم مات لقد ،تتعفن أيضًا اآللهة إن ،اإللهي

 ، الوجود ضد اعتراض أقوى نيتشه عند الله فكرة كانت لقد

 عن وذلك والحياة. واالرض العالم انقاذ الله انكار ويعني

 المرح: العلم » في يقول االعلى باالنسان المناداة طريق
H كنت فهل آلهة هناك كانت فلو . أخواني يا آلهة هناك ليس 

 االنان هناك لكن آلهة، ثمة فليس إذن . الهًا أكون أال أضيق

األعلى»

 العصر هذا في الملحدة الوجودية زعيم سارتر لدى ونجد
 غير عده الله أن ذلك معنى وليس . « الله موت I) لفكرة أصداء

 كان اللم ان العبارة هذه تعني بل موجودأ، يعد لم أو ، موجود

 سوى االن منه نلمس ان نستطيع نعد فلم صمت ثم يحدئنا
 االنسان إن سارتر قول من أيضًا ذلك ويتضح هامدة. جثة

 الحرية ألن ، موجود غير اللم أن ذلك يعني حيث ، حر

 قد الله إن فالقول اإللهية، الحرية أنقاض على تقوم االنسانية

 خلي قد مهجور موجود االنسان ان سارتر نظر في يعني مات
 أو اليها يركن دعامة أية ذاته في يجد ال وانه نفه وبين بينه

. عليه يعتمد سند أي

 هو الطبيعي المذهب : الطبيعي المذهب في االلحاد - ج
 تبلغه أن يمكن ما وراء بها موحى حقيقة كل يتبعد الذي

 االلحاد ظهور كان المذهب هذا وفي المعرفية قدراتنا
 الطبيعة. وراء وجود لكل وميتافيزيقي منهجي بانكار مرتبطًا

 أحد Auguste Comte 1798 - 1857 كونت أوغت وكان

 القول على فكرته وتقوم لأللوهية المضادة النزعة لهذه الدعاة

 الحوادث عالم يتجاوز أن يمكن واقعي شيء هناك ليس بأنه

 عالمنا هو الوحيد المطلق فإن وبالتالي وقوانينه، الطبيعية

 نفس على عليه الالحقون الطبيعيون سار وقد المتناهي
 اال الواقعية تقرير نتطيع ال بأننا القائل المنهجي األساس

 بالمنهج صدقها من نتحقق أن يمكن التي للموضوعات

العلمي
 ديوي، جون من: كل أميركا في االتجاه هذا ويمثل

 M. كوهن ومورس ، Woodbridge وودبيردج سانتيانا،

Cohen الخلود فكرة ورفض ،اإلله رفض على يتفقون حيث 
 الطيعي االتجاه عن واضحًا تعبيرًا ديوي ويعبر الشخصي

:التالية االس على اللم لفكرة نقده ويقوم .زمالئه من أكثر
 شرخا يحدث للطبيعة المجاوز الكائن أو اللم افتراض — 1

. الطبيعة اتصال في

. طبيعي هو ما كل قيمة من اإلقالل عنه ينتج كما — 2
 قوة الى يتند باللم العتقاد أن على يقوم معرفي سبب - 3

. العلمي للمنهج مضادة حدسية رؤيا تعطي خاصة
 واجبات من هروبًا يشكل اللم بوجود القول ان كما — 4

 موقف منها يقف التي اليومية حياته في االنسان ومسؤوليات
. اللم وجود الى استنادًا المتفرج

 وكارناب اير من كل عند المنطقية: الوضعية موقف — د

 خلو بل لله الميتافيزيقية المعرفة امكانية انكار في يتلخص

 الله على تطلق التي فالعبارات المعنى؛ من نفسها المثكلة
 رهي تجريبيًا أو تحليليًا صدتها من للتحقق قابلة غير عبارات

 أو الم وجود يثبت ما لدينا فليس المعنى. من خالية بالتالي

.وجوده عدم

 اليه ينظر كان قديمًا االلحاد أن سبق مما ونتنتج

 الدينية؛ والمعتقدات الكنبسة سيطرة وقت هدام سلبي كموقف
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 له أعطوا بارزون مفكرون اعتنقه فقد الحديث العصر في أما

 بيل أعلن وقد الشعبي. التداول من بل العلمي، الوقار من نوعًا

II الوثية ألن ، االلحاد من االيمان على خطورة أكثر الوثنية أن 

 االيمان في الخرافة لمظاهر تصفية فهو االلحاد أما الله، جهل

 على أخطر التعصب ان فلوطرخس الحظ وقد الموروث»

 وااللحاد الجريمة الى يؤدي فالتعصب اإللحاد من االيمان

. علماء والملحدون جهلة والمتعصبون ،التنوير الى

 قوة على عالمة اإللحاد إن :هؤالء عن باسكال قال وقد
 باقية، المشكلة وتظل .فقظ محدودة درجة الى لكن الذهن

 هو بل الله، لوجود انكارًا أو ايمان، عدم ليس فااللحاد

 اإلعتراف الى يتند الناس اعتقده لما مخالف بشيء اعتقاد

 إنكار باآللهة االعتراف في هل لكن والعلم واالنان بالطبيعة
؟ والعلم واالنسان للطبيعة

ومراجء مصادر

. ،940 القاهرة ابلي، تليس ،الجوزي ابن —

 دار الحديثة، العربية المراجع في الريوندي ابن ، عبداالمير األعسء، —
. ،979 ، 1978 جزءان، بيروت، الجديدة، األفاق

 الجديدة، اآلفاق دار ،الملحد الريوندي تاريخ عبداامير، األع

.1975بيروت.

 ٠ االسالم في االلحاد تاريخ من ،حمن عبدالر ٠ بدوي
. 3 ج والتبيين، البيان الجاحظ

 المصرية، االنجلو مكتبة والشعوبية، الزندقة ٠ مختار ةر .,م. الليثي

968،

. االسالمية المعارف بدائرة ندبق ز مادة ٠ ن ماسيبم —

- Bardlaugh, Charles, A Plea for Atheism, London, 191,
- Borne. Etienne, Atheism In Our Time, truns. by B. 

Murechlad, New York, 1963.
— Buchner, L.٠ Force and Matter, New York, 19,0
- De Lubac, Henri, The Drama of Atheist Humanism, trans, 

by. S.T. Riley, New York, 1950.
- Feuerbach. L., The Essence of Christianity, ،84،, trans, 

by George Eliot, New York, 1953.
لمحتوياته أمين رعرض المسيحية جوهر عن متفضة دراسة هناك  

عالم , مجلة فيورباخ، عند الديني االغتراب حنفي حن مقالة في
. ،979 ، األول العدد ،العاشر المجلد  i (I الكويتية الفكر

, Findlay, L.N., «Can God’s Existence be Disproved'/».in 
Antony Flew and A. MacIntyre eds. New Essays In 
Philosophical Theology, London, 1955.

- Flewy, Antony, Theology and Falsification, in John Hick, 
cd.. Existence of God, New Yrok, 1969.

- Flint, Robert, AntliThelsts Theories, London, 1878.
- Holbach, Common Sense, trans, A. Knoop, New York, 

1920.
- Holbach, The System of Nature, 2 Vo،., eng. Trans. H.D. 

Robinson, Boston, 1853.
- Joyce, C.H., The Principles of Natural, Theology, London, 

،923.
- Martineau James. Modem, Materialism and Its Relation to

ألنية
Religion and Theology, London« 1876.

- Marltain, Jacques, The Meaning of Contemporary 
Atheism, 1950.

- Mauthner, Fritz, Der Atheisrnus und Seine Geschichte Im A 
Bendlande, Stuttgare, 1920.

 والعصر الوسيط العصر في اللحاد ا جذور على المؤلف يركز وفيه
 األلوهية، رمذمبشمول Deism الطبيعي النأليه من جاعالً الحديث،

إلحادًا. الميحية إلله التقليدي الصور يعارض ما وكل

- Maxall, E.L., Christian Theology and Natural Science, 
London, 1956.

- Nagel, Ernest, A Defence of Atheism,in Paul Edusards and 
Arthur Pop, eds, A Modern Introduction to philosophy, 
New York, 1965.

- Robertson, J.M., History of Free Thought. New Yrok, 
1957.

- Robinson, R., An Athenst's Values, Oxford, 1964.
- Russell, B., Why I Am Not a Christian, London, 1957.
- Shelly, Essays: The Necessity of Atheism and Refutation of 

Deism, There is no ئ له . in D.L. elarck: Shelley's prose, 
Albuguerque, 1954.

- Soiven, Michael, Primacy to phllosphy, New York, 1966.
— Voltaire, «Atheism», In his Philosophical Dictionary, 

Trans, by Peter Goy, New York, 1962.

بها قام التي الفلسفية فوكر رسانل » العربية الترجمة أيضا أنظر
القاهرة ،عادلزعيتر

حنفي حن

ألسنية
Llngulstique
Linguistics
Llngulstlk

 وعى التي بالمجاذبات تاريخها حفل فلفية معضلة اللغة
 أن اعتبر إذ وديمقريطس هيرقليطس بعد أفالطون خطورتها

 حقيقة عرفنا متى ألنه األشياء علم إلى يقودنا األسماء علم

 ومن الفلفة دائرة إلى اللغة دائرة من بالحتم تحولنا المسمى

الماهيات. الى الكلمات

 بأن القول إلى م ق. 480 - 576 هيرقبطس انتهى

 وتلك المسميات على وقفًا وتأتي إلهية قوة بها توحي االسماء

 ق.م. 404 - 460 ديمقريطس أما اللغة في التوقيفية هي

 ذاته الواحد الشيء ألن تواطؤية عملبة اللغة منشأ 11 اعتبر فقد

 رغم هو هو يظل الواحد الفرد وألن أسماء عدة يقبل ما كثيرًا

. fl هويته ،اسمه عن تنازله أو تطوره

 التمهيد في كبيرًا فضالً للسفطائيين بأن شك وال

 وكيفية الكالم وجود دراسة في يتمثل وارسطو، ألفالطون
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السنية

 ايهام المرء يتطيع كيف يلقنون الفطائيون كان تأثيره.

 الياسية المجتمعات في الشعب ونراب المحاكم في القضاة

 عامة وقضايا آراء من به ايهامهم يرون بما الجماهير وكذلك
 وسيلة الكالم فن أو الخطابة اتخاذ في رأيهم أفالطون يرى وال

لاليهام.
 «فيدروس 1) محاورة في سقراط الن على أفالطون يقول

D سقراط عند الشأن هو كما واحد شيء والمعرفة الفضيلة إن 

 ليس (I الكالم فن ) أو الخطابة تكون أن ذلك على ويترتب

 إلى الوصول طريق هي بل القضاة أو بالناس التغرير محاولة

 الذي الحق الكالم فن )1 ألن ، المعرفة هذه تشخيص أو المعرفة

. (( أبدًا يوجد ولن له وجود ال الحقيقة تملك إلى يقود ال

 أن وقرر والتواطؤية، التوقيفية بين أفالطون راوح وقد

 محاكاة ثمة تكون أن ويجب المسمى إلى يشير أن االسم على

 االتفاق وليدة ليست األسماء ألن االشارة تتحصل كيما بينهما

 والخطابة الملهمة، الفلسفة من نوعًا تعد الخطابة وألن ، العابث

 فيفضي ،يعرف ال ما يقول امرىء عن صادرة إما تكون السيئة

 فارغة، ولكنها مصقولة تكون قد عبارات تكرار إلى الجهل به

 عن وإما ، فحسب الكالم صنعة على المرء رياضة من نوع فهي
 هذه وفي ويتجاهله، الحق يعرف أي يقول ال ما يعرف امرىء

. الفن من خالية حرفة إلى الكالم يتحول الحالة

 االنسان في عضوية وظيفة فهي أرسطو عند اللغة أما

 اللغة وحدة إن والسياسة. واالجتماع للفضائل طبيعي وأساس

 الحسية األشياء لمعاني رموز والكلمات بالكلمات تقوم

. الفكر مادة تشكل نفسية لحاات رموز فهي ، والتجريدية
 الفس لحاالت رموز المنطوقة الكلمات » أرسطو يقول

 ولكن المنطوقة. للكلمات رموز المكتوبة والكلمات
 هي هي عليها مباشرًا دلالً التعبير يعد التي انفية المحاوالت

 تعد التي األشياء شأن ذلك في شأنها اناس، عامة عند

. (I لها صورًا الحاالت

 والفكر اكطق فإن للفكر رمزا أرسطو عند اللغة كانت وإذا

 معناها األصل في «Logos» «لوغوس » كلمة ول يتالزمان.

 مرادفة أرسطو عند وهي اللغة على تطلق صارت ثم اللفظ

 بوصفه أو الروحية االنسان قوى من قوة بوصفه إما للعقل

 كان الذي الشيء أي نفسه المعقول بها يراد أو فكرية عملية

«.الفكر مادة

 فإذا األشياء، حقائق عن متقل كالهما والفكر اللغة

 فالكالم حقيقي، شيء إلى ترمز عضوية حركة الكلمة كانت
 األشياء طيعة عن مميزة عقلية عملية يعتبر الجمل في الممثل

 او صفة له تثبت أن دون ما شيء إلى ترمز والكلمة . الحقيقية

 أو التصديق إليها يوجه أن يمكن وحدها والجمل . تنفيها

 اللغة مأساة فيه تتمثل األشياء حقيقة عن واستقاللها . التكذيب

 متحررة مدركات هي حيث من فالمدركات االنان؛ لدى
 الخطأ ميدان هو باللغة عنه المعبر الفكر ولكن الخطأ، من

 الظاهر على داللتها في ماثلة اللغة مأساة كانت لذا والصواب،

الثابتة. الكلية والحقائق الماهيات عن بعيدًا

 اللغة منثأ أن الوسيط العصر في المسيحي الغرب واعتقد

 ،اإلله الرب وقال ,, التكوين: سفر في ماجاء باعتبار توقيفي
 بإزائه. عونًا له فاصنع وحده، االنسان يكون أن يحسن ال

 بها وأتى البرية حيوانات جميع األرض من اإلله الرب وجبل

 فهو حية نفس من ادم به سماه ما فكل . يسميها ماذا ليرى آدم

 وحش وجميع السماء وطير البهائم جميع آدم فدعا اسمه

.11 بأسمائها الصحراء

 البدء في fl بالقول: انجيله يوحا القديس افتتح هذا وعلى

 الالهوتي بعديه جد الذي القول ذلك . (I الكلمة كان
األكوبني. وتوما أوغطينوس القديسين من كل والفلفي

 متقطع صوت كل أن» أوغسطينوس: القديس ويالحظ

 ثم سماعه يتم حتى األذن يطرق شيء على ويدل ، عنا يصدر

 من الكلمة وتأتي ٠«معرفته تتم حتى الذاكرة إلى به يعهد

 مجيث المعرفة، من «Nomina» واالسم «Verberando» الطرق
. (I للنفس بالنسبة والثاني لألذن باكبة األول اللفظ 11 يمى

 ،التذكر طريق عن التعليم وإما التعلم إما اللغة من والغاية
 عند تقرأ أم (Iللتذكر فهو لتعيم يكن لم إن الكالم 1, ألن

 تسكن الله روح وأن له معبد أنكم أتجهلون 11 بولس القديس

 قال وقد ،االنان داخل في المسيح يسكن 11 كذلك (I فيكم

 وضحوا مضاجعكم، في وتوبوا قلوبكم، في تحدثوا» النبي
. (I ربكم في وأملوا عدالة ضحية

 الكلمات تنشط وعندما ،التذكير على اللغة دور يقتصر لذا
 فما النفس، في نفسها األشياء تظهر الذاكرة في المخزونة

. األشياء على عالمات اال الكلمات

 أءظم األشياء معرفة إن 1 أوغسطينوس القديس ويتابع

 نفضل أن يجب لذلك ، األشياء عالمات معرفة من قدرًا

 العالمات« معرفة على «Signincatur» المعينة األشياء معرفة

 ما رهذا السماوات في واحد معلم إال يوجد ال I) أنه غير

 ويعطينا السماوات، في يوجد ما يعلمنا إنه نعقله، أن علينا

إذن ،منه ونتعلم أنفسنا على نعكف حتى الخارجية العالمات
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 منبها إال الكالم يعطي وا الداخل من المسيح يعلم 1
خارجيًا«

 عينه يثبت أن أرسطو كما حاول فقد األكويني توما أما

 وجود اثبات إلى يميل فمرة آن، في والمثال الواقع على
 الله حب يتنازعه أي المجردة الصورة إلى يحن ومرة األشياء
 !ambivalence بالتذبذب نميه ما وهذا معًا العالم وحب

.والمثال الواقع بين
 سنا ابن في وجد قد تواطؤيًا األكويني توما يكون قد

 توافقه التي النظريات بعض خاص بوجه رشد وابن عام بوجه
 في محتويًا الوجود واعتبار به والبدء األشياء عالم تحليل في

 فإلى .ألرسطو تبعية ذلك في يكون ال وقد ،ماهيته على ذاته

 في ديني والمحوس، المعقول والواقع، الفكر ثنائية جانب
 موجود فالعالم ، باألشياء واالعتراف العالم اثبات وهو جوهره

 عنه غنى ال طرف وهو األديان تقول كما مخلوقًا يكن لم إن

,الكلمة أو التجس عقيدة لذلك ترمز كما

 معضلة فجرت التي العربي، الشرق معجزة القرآن وكان
 اجتمعت كن قل٨ واالصطالح: والتوقيف والقدم، الخلق

 بمثله يأتون ال القرآن هذا بمثل يأتوا أن ءلمى والجن األنس

. 4 ظهيرا لبعض بعضهم كان لو و

 أقول 1 التوقف: مذهب مؤيدي من وهو فارس ابن قال

 تعالى قوله ذلك ودليل I وحي أي توقيف العرب لغة إن

كلها« األسماء آدم هوعتم

 به يحيط ال العرب كالم n السيوطي عن نقالً الفقهاء وقال

 شرح في إيار ابن قاله ما المزهرا I في وجاء ٥ نبي إآل

 اللفظ هو الكالم » المعطي: ءبد ابن قول في الفصول« »

 شيخي وكان الجزرلي، قال كذا بالوضع، المفيد المركب

 الجمل يضع لم اللغة واضع ان : ذلك بغير فيه يقول الدين سعد

 المتكلم اختيار الى الجمل ترك بل المفردات، وضع كما
 لكان المفردات حال كانت لو الجمل حال أن ذلك يبين

 كما العرب عن نقلها على متوقفًا معانيها وفهم الجمل استعمال

 يتبعوا أن اللغة أهل على ولوجب كذلك، المفردات كانت

بالمفردات». ذلك فعلوا كما كتبهم ويودعوها الجمل

 تطبيق عند العربية الى األرسطي المنطق عدوى وانتقلت

 أن المعلوم ومن ،ومباحثه النحو أبواب على العشر المقوالت

 والزمان، والكيف، والكم، ،»الجوهر هي المقوالت هذه

. K والقابلية ،والفاعلية ،والملك ، والوضع ،واالضافة ،والمكان

 اللغة حد ا, : «الخصانص ا في جني ابن الفتح أبو قال

 فهي تصريفها وأما أغراضهم عن قوم بهاكل يعبر أصوات

اب
 وإذا > تعالى قال ،اللغو وكذلك ؛تكلمت أي لغوت من فعلة

 قال من « الحديث وفي بالباطل. أي كراما« مروا باللغو مروا

ه تكلم أي ; لغا فقد صه : الجمعة في

 وحروف، وأفعال أسماء فيها اللغة I) نارس البن قبل وإن

 مما غيرها دون األسماء ذلك من المعلم بكون أن يجوز ليس و

fl ؟ وحدها األسماء خص فكيف ، بأسماء ليس

 على دلكا التي اللغة أن يظن ظانًا ولعل فارس ابن أجاب

 وليس ، واحد زمان وفي واحدة جملة جاءت انما توقيف أنها

 ما على الالم عليه آدم وجل عز الله وقف بل كذلك، األمر

 من وانتشر زمانه، في علمه إلى احتاج مما اياه يعلمه أن شاء

 الله صلوات — األنبياء من آدم بعد علم ئم الله، شاء ما ذلك

 نبينا األمرإلى انتهى حتى يعلمه أن اللم شاء ما نبيًا نبيًا - علهم

 يؤته لم ما ذلك من الله فأتاه وسلم، عليه الم صتى خمد

 قر ثم المتقدمة، اللغة من أحنه ما على تمامًا قبله، أحدا

1 حدثت بعده من لغة نعلم فال قراره، األمر

 اللغاء وهم - عنهم الله رضي الصحابة في كان وقد >٦

 وما ،به خفاء ال ما الشريفة العلوم في النظر من - والفصحاء

 لم لفظة إحداث أو لغة اختراع على اصطلحوا علمناهم

تتقدمهم«
 أبو وشيخه هو وكان ،ا الخصائص ا, في جني ابن وقال

 أن على تعارفوا النظر أهل أكثر إن )٠ : معتزليين الفارسي علي

(I توقيف وال وحي ال واصطالح تواضع هي إنما اللغة

 جميع أسماء آدم عتم سبحانه الله إن » فارس ابن ورذ

 والسريانية والفارسية العربية : اللغات بجميع المخلوقات

 آدم فكان اللغات سائر من ذلك وغير والرومانية والعبرانية
 كل وعلق ،الدنيا في تفرقوا ولده أن ثم ،بها يتكلمون وولده

 ما ءنه واضمحل ،عليه فغلبت ،اللغات تلك من بلغة منهم

 كانت حيث من ذلك اعتمد و» بها» عهدهم لبعد ،سواها

 من منفرد بدلكلكالممفيد وال الثالثة، القبل أقوى األسماء

 الفعل من واحد كل عن المتقلة الجملة تستغني وقد االسم،
 النفس في واألولية القوة من األسماء كانت فلما والحرف،

 لها هوتال عما بها يكتفى أن جاز ،به خفاء ال ما على والرتبة

« عليها إليه الحاجة في ومحمول

 كلها اللغات أصل أن إلى المتواطئين من بعضهم وذهب

 وحنين الريح، كدوي المسموعات األصوات من هو إنما

 ،الغراب ونعيق ،الحمار وشحيج ، الماء وخرير ،الرعد

 وقال بعد. فيما ذلك عن اللغات ولدت ثم الفرس، وصهيل

أ متقبل ومذهب صالح وجه عندي وهذا 1) جني ابن
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آلنية

 االعتراف علينا لتفرض الوصفية الطريقة إن الواقع في
 لغة ال قبيلة على يعثر لم أنه |ا رهي نكرانها يمكن ال بحقيقة

 االسراف رغم بدائيين، ليسوا أنفسهم المتوحشين وأن B , لها

 درجة على لغات أحيانًا يتكلمون فهم ، االسم بهذا تسميتهم في

 من منهم ولكن تعقيدًا، لغاتنا أكثر في عما تقل ال التعقيد من

 لغاتنا أكثر عليها تحسدهم البساطة من درجة على لغات يتكلم

 نقطة عنها تغيب تغيرات نتيجة إال ليت وتلك فهذه باطة،

(I عنها صدرت التي البدء

 الرازى الدين فخر اإلمام لسان على ا المزهر ٠ في وجاء
 التي المعاني ألن ،لفظ معنى لكل يكون أن يجب ال )) :واتباعه

 من مركبة ألنها متناهية واأللفاظ تتناهى ال نعقل أن يمكننا

 متناه، المتناهي من والمركب ،متتاهية والحروف الحروف

«المدلوالت تناهي لزم وإال يتناهى ال ما يضبط ال والمتناهي
 ، موضوعة المفردات أن خالف ال B الزركشي وقال

 ا( قام » وكوضع الناطق للحيوان « انسان 1) لفظ كوضع
 للترجي لعل ا وكوضع مخصوص، زمن في القيام لحدوث

 عمر و)ا d زيد قام D نحو المركبات في واختلفوا ،ونحوها

 في اللغة أهل يتكلم لم ولهذا ،موضوعة ليست فقيل (( منطلق

 ،المفردات وضع في تكلموا وإنما ، تأليفها في وال المركبات

 ظاهر وهو بها المتكلم إلى موكول فيها األمر ألن إآل ذاك وما

ه وصفية ال عقلية الكالم داللة إن : قال حيث مالك ابن كالم
 بها ليعرف المميات على دالة سمات األسماء ]١ قوم وقال

 أحدهما : وجهين على محتمل الكالم وهذا .المخاطب خطاب
 أنه يقال أن واآلخر والسيماء كالعالمة سمة االسم يكون أن

 الوجه على سمات أنها القائل أراد فإن (I السمة » من مشتق

 أبو حدث فقد الثاني الوجه أراد كان وإن فصحيح. األول

 إسحق أبا سمعت قال: البغدادي الحسن بن سلم محمد

 ،السمو من مثتق ا( اسم ال يقول الزجاج السري بن إبراهيم
 ،المعنى على ودالة تنويهًا االسم جعل وإنما الرفعة. والسمو

(I االسم تحت المعنى ألن

 المحور لكن ، والفقهاء الفالسفة انتاه تسترعي اللغة وظلت

 أن األلفاظ أيإمكان سائل: سؤال وتاله الباطن عالم إلى تحول

 عن تقصر أنها أم الداخلية المعاني على الداللة تمام تدل

الوجدان؟ في القائم يف تعر

 الباطن. ومواجيد اللغة بين محصورة العالقة وصارت
 أصول في البحث إلى الشيء أصول في البحث من انتقلت و»

الوجدان«

 عشر التاسع القرنين في الجبارة المحاوالت هنا من
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 لالختبار قابل كمي كعلم اللغة تحديد !لى الساعية والعشرين

 بالنزعة الفائت العصر اتسم لقد .الفيزيائية العلوم غرار على
 واالجتماع والنفس الجسم يخضعوا أن علماؤه وحاول المادية

 المظاهرالبيولوجية من مظهرًا اللغة كانت ولما الكم لمقايس

 االختباري للنهج إناختها من فالمانع االجتماعية النفية

 الغامضة القوى تعطيل بعد ثالث جهات من درسها فوجب
 علم فكان : مظاهرها وصف على والقصر بها الموحية

والتركيب Morphologic واثكل Phonetique األصوات

Syntaxe .

 أو التكامل وعالقة اللغة منشأ حول يلح السؤال وعاد

 ذاته اللغة فمنشأ , المعبر والوجدان العبارة بين الكامنة االنقطاع

 1930و 1918 بين سارتر بول بجان وإذا الفكر. منشأ هو

H اللغة أزمة » عن يتحدث

 عاجزة ألنها الفكر حيال اللغة بفشل انتهت التي األزمة هذه

الوجدان. متناهيات بأمانة تلتقط أن عن

 االعين حلم إن » سابير أدوار يقول المجال هذا وفي

 ايصال وسيلة هي اللغة ألن , وهما إال ليس لغة بدون للتعقل

 من نظام براسطة واالنفعاات األفكار تنقل غريزية ال انانية

II عليها المتعارف الرموز
 وقوته الزمن نتاج هي اللغة أن ا فيرى بارت روالن أما

 هنا من عابرًا. االشارات من زمنًا اا ليت فاللغة العمياء

 رمزية، لغة هي االنان فيها يبح التي االصطالحية فاللغة
 تختلف أنها وبما ، الثقافية للمفاهيم بطيعتها خاضعة والرموز

fl مطلقة وليست متعددة فهي وأخرى ثقافة بين

 هوادة بدون واأللنيون النقاد يعمل المجال هذا في

 عن يبحثون أنهم أي ، وأسراره االبداع لعبة أسياد عن للكشف

 غير « ما معنى ٠ إلى دائمًا االعي الغامض الكرنفال هذا نظام

 حركة إلى مشدودًا يبقى المعنى« لهذا I) المنتظر شوق أن

 ألنه والظاهر، المضمر بين والمجيء الذهاب حركة هي لولية

 . المضمر حركة التقاط يصح فلن الظاهر حركة رصد صح إذا

 علم ويتحول والوجدان اللغة بين والتحريف التباعد يقع هنا
. النقد مملكة في آراء سجال إلى األلسنية

 فهو ، جهة من العلمي النقد زمن مو األلسنية من ز كان فإذا

 الميتة اللغات يتناول أن يمكن آلي ميكانيكي نقد ثانية جهة من

 مبتدأ ه األنا » كانت وإذا والالوعي الذاتية جسد فوق ويعبر

 من I األنا » تحدد أن لأللنية يمكن فكيف ومنتهاه الحين

اإلمكان؟ أو الفعل حيث

الوجودية المرتبة فى أسبق بنفسها الذات صلة كانت ولما



 الوجودية الدراسة تقدم أن بد فال وباللغة بالغير صلتها من

 ال وجدانية حال فاالبداع طبيعية. فيزيائية دراسة كل على
 بعكس نفسها، مع اشتباك على فيها الذات أن بمعنى فكرية

 مما . تعكس مرآة سوى العقل يكون ال حيث الفكر مع الحال
: التالي السؤال طرح أخيرًا علينا يحتم

 ادراك إلى بالنسبة الوجدان أم الفكر أسبق أيهما 11

 تقف حد أي وعند االدراك؟ على األقدر وأيهما ؟ الوجود

 طالما اإلمكان إلى تتحول أن يمكنها مدى أي وإلى األلسنية

». الفعل على إال تقف ال أنها
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الله للفظ اللغوية الداللة حول عام تمهيد 1

 اعطاء المتحيل من يكون يكاد وربما جدا الصعب من

 اللغة في الكلمة استخدامات كل يغطي أن يمكن تعريف

 وهناك األخرى. اللغات في لها المرادفة والكلمات العربية

 الذي أو للطبيعة المجاوز الكائن ال أنه على لله عام تعريف

 فالكائن كاف، غير التعريف هذا أن إال العالم». في يتحكم

 االباطرة مذهب مع يتعارض Superhuman البثري فوق

 مذهب مع يتعارض للطيعة الخارق والكائن ،المؤلهين الرومان
 سبينوزا ومساواة Pantheism األلوهية( )شمول الوجود وحدة

 المبدأ المعاصرين وبعض األبيقوريون وينكر والطبيعة. الله بين

 يكفي ال هنا ومن اكاس، حياة في تؤثر اآللهة بأن القائل

المفهوم استعماات كل ليغطي السابق التعريف

 أنه في العربية، للغة في الله فيلفظ العلماء اختلف وقد - أ

 مرتجل اسم هو بل ،بمثتق ليس أنه فالمحقق ؟ا أم مشتق

 من للصفات بد ال وأيضًا به. يوصف وا يوصف ألنه

 صفات كلها جعلتها فلو عليه الصفات تلك تجري موصوف
 وصفًا كان لو وألنه ،بها موصوف اسم ءلى جارية غير بقيت

 ،أله من مثتق إنه رقيل .توحيدًا الله إال إله ال :قوله يكن لم

 بمعنى فعال اله وأصله عبد بمعنى ألوهه، ألوهية، إلهه،

 بدليل تعويض غير من الهمزة فحذفت . المعبود أي المفعول،

 باله قيل: ولذا والالم األلف عنها عوضا وقيل االله قولنا

 الداللة وتبدو الحق. بالمعبود مختص أنه إال الهمزة، بقطع

 قول في الوحدة إلى التعدد من انتقاله أي للفظ، التطورية

 ،أوالً كان بحق معبود لكل وضعه أصل من االله ا إن البعض

 الغموض نفه اللفظ في ويظهر . H بحق المعبوم على غلب ثم

 في الحيرة على ه المفهوم » يدل حيث بالمسمى يحيط الذي
 إذ تحتر؛ بمعنى أله من مشتق فقيل ال » الماصدق ال تحديد
 ،نفية داللة أيضًا اللفظ ويعطي معرفته« في تتحير العقول

 إليه بالتضرع مولعون العباد إذ بأمه أولع إذ الفعل، أله فقيل

 اله أصله ; فقيل «للمسمى الوجودية الطبيعة أيضا« االسم ويعطي

 البصر عن محجوب ألنه ،وارتفع ،احتجب إذا يليه اله مصدر
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 فعرب بالسريانية الها أصله وقيل . شيء كل عن مرتفع

 كما أوله في التعريف الم وإدخال األخيرة األلف بحذف

للتهانوي. II الفنون اصطالحات كشاف » في جاء

 سموم ما نحو على إله بوجود قالوا اإلسالم قبل والعرب
 إما الكلمة وهذه العبادة. من نوعًا وعبدوه )اإلله( أو )النه(

 األصل أرامية تكون أن وإما صحيح عربي أصل من تكون أن

■ الله ومعناها ( االها ) كلمة من مشتقة

 الحق اإلله على دال علم الله الجرجاني: « تعريفات أ وفي
 للدات اسم واله كلها الحنى األسماء لمعاني جامعة داللة

 الوصفية وذكر المحامد لجميع والمتحق الوجود الواجب

 ذلك ويتضح الكمال. صفات جميع الله اسم استجماع إلى إشارة

 عند هي األلوهية I) يقول: الذي التهانوي عد أكثر بتفصيل

 ،كلها والصفات األسماء لمراتب جامعة مرتبة اسم الصوفية

 االنان D وفي ، األول( الفص ) ، « الفصوص شرح 1 في وكذا

 يسمى مراتبها في وحفظها الوجود حقائق جميع ,1 الكامل«
 فيها، الظاهر مع المظاهر أحكام بحقائق والمراد األلوهية.

 واعطاء والكونية اإللهية المراتب فشمول والخلق الحق أعني

 لرب اسم والله األلوهية معنى هو الوجود مرتبة من حقه كل

 أعلى ، الوجود الواجب لذات إآل ذلك يكون وال المرتبة هذه

٠ التهانوي( ») مظهر كل على الحيطة له اإللهية،إذ الذات مظاهر

 للفظ االحصائية األهمية تظهر الكريم القرآن وفي - ب

 من لفظ أهم فهو آخر لفظ أي من أكثر ذكره ورد إذ الله

 وسبع وستمائة ألفان [ 2697 ] ذكر فقد العددية الناحية

 ومائة ألف (1125) اللم التالي: الوجه على مرة وتسعون

 مرة، وتعون واثنان خممائة ( 592) الله وعشرون، وخمس

 االشتقاقات غير هذا مرة. وثمانون تسعمائة (980) الله
 اب مرة، 18 الهه مرة، 280 وردت (اله ) مثل للفظ األخرى

 عشر لهكم ،مرات اللهمخمس الهتزاثمانيمرات، ٥،مرة 16
 من وكل مرتين، الهتهم الهين الهه، الهك، من وكل مرات،

 هذا مرات أربع والهتكم واحدة. مرة الهتي الهتك، الهنا،

 وخبير عالم من المختلفة الم وصفات بأسماء يتعلق ما عدا

 اله ان لنا اتضح ذلك كل جمع فإذا وبصير وسميع وقدير

 )المعجم القرآن ألفاظ في والرئيسية األولى المكانة يشكل

 اآليات هذه مضمون تحليل من بدالً ونتطيع المفهرس(

 في اللم عن القرآن تصور نضيف أن فيمكن ،هنك حدة على

 داللة وعن لله، المختلفة التصورات عن القادمة الفقرات سياق

. وغيرها وصفاته وذاته وجوده،

II الله فكرة نشأة

 الله مفهوم لدراسة مختلفة وعلوم متعددة مناهج هناك

 فرق منها كل وداخل ،التتاول في ومصطلحاته منهجه علم لكل
 محاور ثالثة بيان اإلجمال وجه على ويمكن متباينة، واراء

 المحور وهي: بالم المتعلق التفكير حولها يتأسس اساسية
 ،الوجود واجب فهو رأسيًا: تصورًا اللم يتصور والذي الديني،

 البشر يرجو التي والغاية العالم، وقمة الموجودات، وأشرف

 عنه ابتعدنا كلما يقل الذي للكمال تحقيقًا اليها الوصول

 االجتماعي التاريخي المحور وهناك منه اقتربنا كلما ويزداد
 تطوريًا تصورًا تعطي والتي الوضعية االتجاهات تتبناه الذي

 يعطي الذي الفلفي المحور ثالثًا وهناك الله لفكرة تصاعديا

 والطبيعة اللم يجعل الذي األفقي التصور منها عديدة تصورات

 ويجعل الكون، مجموع يضم ممتدًا أبديًا أزليًا واحدًا جوهرًا

 وهناك المخلوقة الطبيعة العالم ومن الخالقة الطبيعة الله من

 اآلخر، األول اللم من يجعل الذي المقدس الدائري التصور

نهاية. وال له بداية ال الذي الرمدي والباطن الظاهر

 غيرها من أكثر االجتماعية الوضعية المدرسة اهتمت وقد

 حول دراساتها في اللم في االناني التفكير وتطور نشأة ببيان

 كونت أوغت وقدم والدين والسحر والطوطمية المقدس
 الالهوتي بالتفكير يبدأ االنانية تاريخ لتفير قانونًا

: اآلتي الشكل على تطورت البشر تاريخ من األولى فالمرحلة

Fetishism الفتثية - ا

Polytheism التعددية - 2

Monotheism التوحيد - ٠٦

 العهد تميز الثالث المراحل هذه أن كونت اعتقد وقد

 نرجع أن ونستطع الميتافيزيقي العهد سبق الذي الثيولوجي

 فيورباخ لودفيغ إلى هذا الثالث المراحل بقانون

1804 - 1776 L. Feuerbach الذي األلماني الفيلسوف 

 التفكير قسم حيث التصور بهذا القول في كونت أوغست سبق

 المرحلة هي: أيضا مراحل ثالث إلى األلوهية في البشري
 هذه تناول أنه إالً األنثروبولوجية، الفلفية، الالهوتية،

 األولية القضايا , في وذلك تاريخي ال فلسفي بشكل المراحل

 جوهر إن M : األولى القضية في يقول حيث «الفلفة الصالح

 هو التأملية الفلفة جوهر ،األنثروبولوجيا هو الالهوت

 وحدة إن » [ قانئالً الثالثة القضية في ذلك ويوضح الالهوت«.

 المنسجم الالهوت هي الالهوت، عن الالزمة النتيجة هي الوجود

 وحدة عن الالزمة النتيجة هو )االلحاد( اللم وإنكار نفسه، مع
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الله

 أن يعني وهذا . ٠ تفسها مع المنجمة الوجود وحدة هو الوجود

 بالالهوت مثغوالً كان البدائية مرحلته في االناني الفكر

 مذاعب نتيجتها كان الفلفية المرحلة وفي ،الغيي التقليدي

 االنانية المرحلة» الحديثة والعصور المختلفة، الوجود وحدة

لله. )الغيي( التقليدي التصور وإنكار نفي نحو تتجه

 تصورات بحدوث القائلة الفكرة هذه مثل أهمية ورغم

 نجد ألننا نظرًا بها يحيط اكك أن إال الله، لمعنى متعاقبة

 أو ،التوحيد مرحلة في الفتشية وحتى اآللهة بتعدد للقول آائرا

 التناول أهمية أن إال الله. يانكار مختلطة المراحل هذه نجد

 إال الشعبي. أو البدائي التأليه منابع بيان في تتمثل االجتماعي

 في األلوهية حصر هو التناول هذا األساسي الخطأ ان

 االجتماعي، ألصله المقدس وإرجاع الدينية الظواهر

 فاالنان ،فيورباخ عند وكذل الله، فكرة مصدر هو فالمجتمع

 وقد شاكلته. على يضعها التي )الله( الفكرة هذه مصدر هو

 Durkhelm كايم دور وإميل spencer سنسر من كل أفاض

 يعد الذي Le Totemlsme الطوطم إلى اللم فكرة أرجع الذي

 للحياة البدائية األشكال B كتابه في وذلك الديانات أصل

 الفطرة في متأصلة وال جبلية ليست اله ففكرة «.الدينية

 في بذل كبير مجهود نتيجة هي وإنما ،يقال كما البشرية

 الجماعة تمثل اال ليست وهذه المقدس، فكرة تثخيص
 الشمس الطبيعية، القوى تأليه من بدءًا وذلك ،ذاتها البشرية

 عند النار ، ( النار ) Zeus زيوس ، )رع( الفراعنة عند
 ومنها واألفالك. أوالنجوم ،الهنود عند البقر المجوس،

 األوثان أو باألصنام التوسل وهو الشرك أو التعددية جاءت

 هناك أن القول يمكن هنا ومن زلفى الله إلى بها للتقرب

 عليه يطلق ما وهو القديمة األساطير في اآللهة لتسلل نظامًا

Theogony االلهة، بأصل يتعلق الدينية لألساطير نظام وهو 

. لهزيود «اآللهة أنساب ا في له مثال أوضح أن ونجد

III له المختلفة التصورات

 فكرتي حول لله والفلسفية الدينية المختلفة التصورات تدور
 آخر طرفًا يفترض الفكرتين هاتين من وكل .والحلول التعالي

 هنا ومن العالم. هو الطرف وهذا فيه، يحل أو عنه اللم يتعالى

 ونناقش بالعالم. عالقته خالل من يتم الله عن تصور أي فإن

 في وثانيًا المختلفة، األديان تصور في أوآل المألة هذه

المتباينة، واألخالقية الفلسفية المذاهب

الدينية: التعورات - أوالً

 عن يختلف فهو متعاليًا، الم يعتبر عام اتجام عناك - 1

 سمو على التاكيد تم اليهودية الديانة ففي صنعه. الذي العالم

 فيلون ويتحدث ، ( 26- 1 * 40 ) أشعيا تعاليم خالل من اله

 على يمو الذي والطاهر النقي الكوت عقل ا باعتباره اللم عن
 متأثر وهو ذاته«. الخير وعلى المعرفة وعلى الفضيلة

 عاش التي اإلسالمية بالحضارة تشبعه خالل من باألفالطونية

 العهد في علىماجاء الجديد العهد ويؤكد . ظلها في وتعلم
 أن » التأكيد طريق عن الهلينيتية المعرفة دعاوى نابذًا القديم

 بمثابة عنه معرفتا كل وأن ( 18 - 1 : يوحنا ) ٠ الله ير لم أحدًا

 الموقف هذا على التأكيد وتم مرآة في مضطرب انعكاس

 من كل خاصة المتأخرين الميحيين المفكرين كل لدى

 اإللهي الشمول على أكدا اللذين Barth وبارث كيركغارد

هيغل. عند الحلول فكرة مقابل

 أن يرى الذي االتجاه وهو والتجيم: الحلول اتجاه - 2

 وجد وقد االنسان. صورة ويعطيه مادة ويتصوره جم. اللم
 متعددة آلهة أوالً عبدوا الذين اليهود لدى االتجاه هذا

 صفات إليه نبوا أن بعد أكبرها عبادة إلى انتهوا ثم ،مجشمة

 أسفار ترسمه كما ( )يهوا اإلله وصوروا المتعددة اآللهة

 يسير كان أنه ذلك ومن محضة بشرية صورة الخمة التوراة

 سفر في جاء فقد سحاب. عمود في اسرائيل بني جماعة أمام

 طرف في ايشام في ونزلوا سكوت من اوارتحلوا الخروج:
 ليهديهم سحاب عمود في نهارًا أمامهم يير الرب وكان البرية

 نهارًا يمثوا لكي لهم ليضيء نار عمود في وليالً الطريق

 وقد انانية. صورة ذو جم فاللم ٤( 21-20 :13) وليال«

 منل والتجسيم بالتشبيه ونثعر توحي بألفاظ التوراة امتألت

 في الله وطلوع والرؤية جهرًا والتكلم والمثافهة، الصورة

 على آدم وخلق واالستواء، بيده، التوراة وكتابة السحاب،

 طوفان على وبكائه الضحك كثرة من نواجذه وظهور ،صورته

 الفرق احدى المقاربة زعمت كما عيناه، رمدت حتى نوح

 باالنسان االنسان دم »سافك التكوين سفر في وجاء اليهودية.
 االصحاح ) االنان عمل صورته على اللم ألن دمه يسفك

 جالس وهو ممرا بلوطات عتد الرب ظهر I) أيضًا وجاء . ( 6: 9

 في وجاء (,1:8 )ااصحاح: النهار وقت الخيمة باب في

 ظالم في اليك آت هآنا لموسى الرب فقال B الخروج سفر

 (،1:19) معك التكلم حين الثعب يمع لكي السحاب

B على الشعوب جميع عيون أمام الرب ينزل الثالث اليوم في ألنه 

. (11:19) ا٠ب جبل

 ديانة تعد التي المسبحية في االتجام هذا نف وجد وقد

 في الرئيسي فالتيار المسيح. في اآلب لتجسم بحق الحلول
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 أوغطين فعند ،بالحلول يتصف اللم أن يرى المسيحي الفكر

 القلب في اللم حضور ضوء أن االشراقة نظريته حسب

 من جزء أنه على ليس األشياء كل في موجود فاله االناني،

 بطريقة ولكن ،حقائقها إحدى أنه على وليس ،جوهرها

 كل في موجود فالم ثم، ومن موجودًا الفعال السبب تجعل

 الله جوهر ماثلوا من وهاك . Summa Theologica األشياء

 الغنوصية المذاهب في وكذا العالم مع كلية أو جزئية بصورة

 طريق عن ضعيف تيار في االسالم إلى منها وانتقل المختلفة.
 علي تقديس في غالى الذي سبأ بن الله عبد اتباع السبأيه،

 إلى به األمر وصل ثم نبيا كان إنه فقال عنه، اللم رضي

 ومن ،والحشوية الثيعة غالة بعض إلى التشبيه وانتقل ،تأليهه
 ،الوليد خالدبن محمد بن مضر :المثبهة هؤالء أوائل أشهر

 أبو الحن بن وكهمس الكوفي، األسدي الضبي محمد أبو

 ورقية ،البصري الهجيمي عطاء بن وأحمد ،البصري الله عبد

 فأجزوا األولى، صورته في الحشو مثلوا الذين معضلة، بن

 المخلصين وأن والمزاورة، والمصافحة المالمسة الله على

 واالجتهاد الرياضة من بلغوا إذا واآلخرة الدنيا في يعانقونه

االخالص. حد

 إنه يقال الذي سليمان بن مقاتل يد على الحثوية وشاعت
 الفلفة في التجيم أبرز من أول إنه ويقال الزيدية من

 وأنه ودم لحم األجام من جسم اللم أن زعم D فقد اإلسالمية

 اتباع الهشامية المجمة فرقتهم ومن «. نفه بثبر أشبار سبعة

 الجواليقي، سالم بن هشام اتباع والجواليقية الحكم، بن هشام
 المغيرة اتباع والمغيرية الجواري، داود أبي اتباع والجواربية

 من كرام بن محمد اتباع الكرامية وتعد العجلي. سعيد بن
 هذا أن إآل اإلسالمي، الفكر في بالتجسيم قال من أبرز

 للفكر العام للمجرى بالنسبة هامشيًا اتجاهًا ظل االتجاه

٠ والتنزيه التعالي ساده الذي اإلسالمي

 االسالمي بالمصطلح أو الله، حلول أو تعالي درجة وتعتمد

 به المأخوذ الرأي على والتنزيه التوحيد مقابل والتجيم التشبيه

 آراء خمسة فهناك األقل وعلى بالعالم اله لعالقة بالنسبة

:وهي لم الممكنة الفلسفية التصورات هي مطروحة

: لله الفلسفية التصورات - ثانيًا

 الذي الكلي والعقل ، لألشياء منظمًا مبدأ باعتباره الم - 1

 الله. عن انكساغوراس تصور كان هكذا الطبيعة في يتحكم
 فكرته خالل من هراقليطس لدى المعنى هذا أيضًا نجد وربما

 .Demiurge أفالطون عند والصانع اللوغوس، أو النار عن

 العالم، بتنظيم قيامه الله إلى ديكارت نسبها التي الصفات ومن

 منظم هو اليبنتز عند واله الحركة قوانين يقرر الذي فهو
 - المونادات بين التوفيق في حساباته على يعتمد الذي العالم

 في تتحكم التي العامة القوانين يضع الذي هو مالبرانش وإله

 االنكليزوفولتير المؤلهين لدى نجد الطار هذا وفي العلل.
 لدى واضحًا التصور هذا ويظهر الساعات، بصانع اللم تشبيه

 العالم لهذا نهائي سبب أنه على إليه النظر يمكن فاله أرطو،

 أنه بمعنى يحركه وهو للعالم األول المحرك كونه حيث من

 من سللة طريق عن المادي بنائه من شكالً يستخرج
 كهدف وشوقا حبًا إليه تتجه التي المساعدين المحركين

 المادة واعنبر العالم خلق أرسطو أنكر فقد هذا ومع .نهائي

.محدثة وغير قديمة
 أنه على العالم إلى النظر ويمكن :الله من كفيض العالم - 2

 هذا أخذ وقد . منه ذاتي تعبير أو اللم من صدور أو فيض

ثالثة: في حصرها يمكن متعددة أشكاالً التصور

 األول أو اإلله أو فالواحد Plotinus ألفلوطين بالبة ٠ أ

 منه العالم يوجد أن يمكن وا وجود وكل فكر فوقكل

 وهو األولي ونقائه وخيريته لقداسته انتهاك هذا ففي مباشرة

 المادي والعالم والنفس العقل حيث الصدور في نظرية يقدم
 . اثمس من ألشعة ا (تصدر ) تفيض كما ،الواحد من يفيض

 وخلق الله بين العالقة ليبين الفاراي عنه النظرية هذه أخذ وقد
 يخلق الذي األديان إله بين التوفيقية الفكرة لديه وتظهر العالم

. قديمة المادة يجد الذي الفالسفة وإله العدم من

 الله عن وضوحًا أكثر نظرية بينوزا لدى وتظهر - ب

 أو ( الوحيد الجوهر ) اللم هو فالعالم ،بالعالم وعالقته

 تتميز التي الوجود( وحدة في تظهر التي الشاملة )األلوهية

 طريق عن جوهره من كلشيء ويأتي . واالمتداد بالفكر

 بأي اللم بها يأتي أن لألشياء يمكن كان وما . منطقية ضرورة

 كان األشياء فكل أتىبها. الذي ذلك غير آخر نظام أو أسلوب

 اللم عند من معلومة طبيعة قبل من الضرورة تتبع أن لها يجب

. المقدسة الطبيعة أو

 التصور هذا والطبيعة الله بين يوحد الذي التصور هنا ونجد

 المكية« الفتوحات n في عربي ابن االسالمي الصوفي عند
 الذي الله، إال موجود ال أنه يرى وهو الحكم» فصرص nو

 الوجود هو بل أبدي أزلي وجوده المطلق، الحق الوجود هو

 : ( 1 )ج ( المكية الفتوحات B في يقول . -راه موجود وال كله

n إن ونحن الله، إال الوجود في ما أنه المحققين عند ثبت وقد 

الشهيرة: عبارته ويقول به«. وجودنا كان فإنما موجودين كنا
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!I الوجودية فالحقيقة .0 عينها وهو االشياء اظهر من سبحان 

 الحواس بها تشهد التي والكثرة تعدد وا فيها كثرة ال واحدة
 أو اإللهية، الصفات فيها تتجلى ومجال صور مجرد هي إنما

 جالل من كل نفه بالتصور قال وقد لعقل، اخترعهج أوهام

 ه.( 790 )+ الشيرازي وحافظ ه.( 67، )ب الرومي الدين

 ونجد «.الكامل اإلنان »« في .(ه 811) الجبلي الكريم وعبد

 ،البراها في خاصة الهنود قدماء عند نفه التصور
نيتشاد واألوبا

 بين العالقة من نفه النمط نجد Hegel هيغل وعند - ج
 أو الله إلى نظر فقد أفلوطين من العكس فعلى والعالم. الله

 عكس وعلى ،لذاتها منوعة وحدة جوهره في هو كما المطلق
 دياميكية عملية ذاته عن الله تعبر أن أدرك فقد سبينوزا

 هيغل تصور أن على التاريخية. األحداثم في اكتشافها يمكن

 أنه على الله عن يتحدث أحيانا فهو الغموض، من يخلو ال

 هو المميز األخير رأيه ولكن مستقال، وجودًا موجودة كينونة

 التي االنسانية األرواح عن بمنأى توجد ال المطلق الروح أن

مطردة. بدرجة تتطور

 بذلك قال وقد : نظامها ولها مبقة كمادة العالم — 3

 فاللم المحاورة هذه على فبناء . طيماوس« ا١ كتابه في أفالطون

 ناحية من للوجود السابقة وبالمادة ناحية من المثل بعالم مقيد

 بناء وبالتالي المادة على الصور فرض هي فقط ومهمته أخرى،
 الله أن ( 597 ) «الجمهورية» في نجد وربما ،عقليًا منظم كل

 هكذا رأيه يكن ولم واضح غير هنا الرأي ولكن . المثل يخلق

دائمًا

 النقيض وعلى : Creation ex Nihila عدم من الخلق - 4
 من الخلق بمذهب األديان أصحاب يؤمن االبقة اآلراء من

 اختيار طريق عن الوجود إلى كلة بالعالم الم أتى حيث العدم،

 بإكمال العالم يقوم لكي حاجة في فهوليس ،محدد غير
 ضرورة تواجهه ولم تمامًا الذاتي باالكتفاء يتمتع ألنه طبيعته

 يتضح أن ويمكن .كائن هو ما لكل الفعال السبب ألنه غريبة

 خالل من والمخلوق الخالق بين العالقة طريق عن التصور هذا

 الطارىء والكائن ( الوجود واجب ) الالزم الكائن بين التناقض

 والوجود والجوهر بالضرورة، فالهموجود الوجود( )ممكن
 يمكن ال فريدة بطريقة بذاته موجود فهو داخله متماثالن

 وجوهرها ممكنة تعتبر أخرى جهة من والمخلوقات فهمها.
 ما ولكنها اللم عقل في الفكرة ناحية في منقبل موجودًا كان

 ،الله يخترها لم لو مستقالً فعليًا تحققًا تتحقق أن يمكن كان

 للعقول كخالق الله تصور التصور هذا إلى ويضاف كذلك

 واليبنتز وديكارت أفالطون عند الفكرة هذه نصادف ونحن
 ومضات بفعل حدثت قد ت لمونادا ا أن تصور ي الذ خاص بوجه

 مذهب وتضمن األرواح من لعام حاكمًا لله تصور كيا إلهية،

 لم فهو األبدية، الحقائق خلق قد اللم بأن القول أيضًا ديكارت

 الماهيات خلق ولكنه فحسب، الخارجية الموجودات يخلق
 إلى ومالبرانش أوغسطين القدي من اتجهكل وبينا كذلك

 الحقائق هذه أن وذكر األبدية الحقائق خلق قد الله بأن القول

 صنع من بأنها القول إلى ديكارت اتجه لذاته، الله فهم مثل

.أرادته

 التصور وهذا الكونية: العملية في أخيرة كمرحلة اللم ٠ 5

 الواقعي الفيلسوف لدى نجده التطور نظرية على يقوم الذي
 ،الكونية العملية أساس هو فالله , الكسندر صمويل االنكليزي

 فهو األخيرة، مرحلته في مثالبًا يصبح حتى يتطور فالعالم

 إلى يصل أن الى والحياة المادة عبر والزمان المكان من يتطور

 لكنه جده، يمثل الذي العالم داخل ككل يوجد والله العقل.
 بهذا أبدًا يوجد ولن متناه ال سام كائن بمعنى كاله يوجد ال

 يسعى هدف هو الالمتناهي الكمال تمثل كحالة فاإلله الثكل
 أيضًا ووايتهد ادراكه. يمكن ال ولكنه باستمرار، العالم إليه

 ويقول العالم، لوجود الفعال السبب هو الله أن فكرة يرفض

 إن القول الصحيح من أنه ويؤكد ،الكندر من قريب برأي

العالم. يخلق الله إن نقول كما الله، يخلق العالم

والمنطقية: األخالقية اتصورات ٠ ثالثًا

 والتعالي الحلول على تقوم التي الدينية للتصورات باإلضافة

 هناك بالعالم، الله عالقة على تعتمد التي الفلسفية والتصورات
 أخالقي أساس على تقوم اللم عن التصورات من ثالثة مجموعة

وهي: أومنطقي

 لدى التصور هذا ونجد سيكون: ما باعتباره الله — 6
 كائنًا ليس اللم بأن يقول الذي الفرنسي المفكر رينان أرنست

 وليم بتصور مقارنته يمكن التصور وهذا سيكون. ولكنه

 لله هيغل وبتصور ،وجهودنا ايماننا نتاج باعتباره لله جيمس
 هذه بين اختالف هناك كان وإن األعلى. المثل باعتباره

 بل تجربتنا يتخلل ورينان هيغل نظر في فالله الثالثة التصورات
 ما فهو جيمس عند اللم أما ،جملتها في ذاتها تجربتنا هو

 التصور هذا ويتضح .جانبنا إلى يكافح ما وهو أجله من نكافح

 إقبال، محمد المعاصر اإلمالمي المفكر عند أخالقية بصورة

 في اليه الوصول أجل من نسعى أخالقي ومطلب غاية هو فاللم

الشر. ومكانحة الذات بتأكيد العالم هذ
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 كل لدى نجدها الصورة وهذه التأثير: المحدود اإلله - 7

 فاللم جيمس. ووليم رينوفيه وشارل مل، ستيورات جون من
 شيء كل على قادرًا ليس أنه إال ،الحاجة وقت لالنسان عون

 - S 1806. .ل Mill مل فاللهعند التأثير. محدود هو بل

 وهو العالم. في مشكاللكظام صانعًاأر بل خالقًا ليس 1873

 مناظرة تحديدات تعكس العالم في النظام تحديدات أن يرى

 الشر يواجهنا وحين . النظام لهذا عليه يتدل الذي المصدر في
 اإلله أن المحتمل من يبدو خاص بوجه واألخالقي المادي

 بكل محدودة قدرته وتبدو أساسية وجوه بعض من متناه

 الفيلوف بيل إحراج على رد التناهي في مل ومذهب .تأكيد

 إما نستنتج: أن ينبغي الشر مواجهة في اننا يقول الذي الفرنسي

 وبالتالي خير أنه وإما شرير، وبالتالي شاملة قدرة قادر اللم أن

 بتناهي الخاص الثاني القول مل تقبل وقد القدرة؛ محدود
 عن مقاالت ثالث » في يقول خيريت على محافظًا اللم قدرة

 عالمة كل أن تقول أن كثيرًا ليس n : (III, الدين،،)ف[

 لواضع المطلقة القدرة ضد شاهدة الكون في التصميم على

 أو التدبير معناها إن تصميم؟ بكلمة نقصد ماذا إذ التصميم.

 أعني التدبير، ضرررة أن غير معينة، غاية مع الوسائل تكييف

 للقدرة نتيجة !ال ماهي الوسائل استخدام إلى الحاجة

المحدودة».

 عند التعددية األلوهية مذهب في الموقف هذا نفس نجد

 الخاصة النظريات إن القول ويمكن 1910 - 1842 جيمس

 القرن خالل متعددة مراكز من بها يتقدم من وجدت متناه بإله

 وصمويل ، Max Scheier شيللر ماكس هؤالء من العشرين،

 S E٠. ن يتما برا س. واي. ، s. Alexander الكندر
Brightman . تماسكًا وأكثر التناهي لمذهب عرض واحدث 

. 1947 ٠ 1861 وايتهد قدمه ما هو وقوة

 امتداد على التصور هذا ونجد للهم األخالقي التصور - 8

 في خاصة روسو جاك جان وعند ،سقراط لدى ،الفكر تاريخ

 جورج لدى ونجده «،سافوي من راهب اعتراف ه كتابه
 األخالقية، مبدأ هو لم فال ، Berkley 1685 - 1793 باركلي

 صانع وحده فهو الله. ارادة عن اعالن األخالقي والقانون

 رفض الذي Kant كانط وعند ،عليها والحافظ جميعًا األشياء

 االنطولوجي، الدليل وبخاصة اللم وجود على التقليدية األدلة

 اللم يكون أن ورفض البسيط العقل حدود في الدين ووضع
 وشرطًا العملي للعقل مسلمة واعتبره اكظري للعقل محورًا

أخالقية. لكل

IV الذ مقات

 تظمر عديدة بصفات اللم القرآن يصغ القرآن في - أ

 الصفات هذه ومجمل الحسنى، األسماء صورة في أحيانًا

 الظاهروالباطن ،واآلخر األول فهو، لله. القرآني التصور بعطي

 ( 1 :عمران آل ، 256: البقرة ) والقيوم ( 3 : الحديد )

 القادر ( 248 :البقرة ) سع الوا العلي ، ( 10: الرعد ) والمتعالي

 الغني ( 4 البقرة: ،101: االنعام ) البديع (19: البقرة )

 العظيم، العزيز، (2 )االخالص: الصمد (265 البقرة، )

 نقص صفة وهي ( 23 : الحشر ) المتكبر ( 39 :يوسف ) القهار
 )هود: المجيد الحميد، الكبير الله. غير الى أسندت إذا

 (78 )الرحمن: واالكرام الجالل ذو (15 )البروج: ،(76

 (103 )األنعام: اللطيف العليم (58 الذاريات: ) المتين القوي

 :الحثر ) القدوس الملك البصير، السميع، الحكيم، الخبير،

 األسماء من وحدها القدوس وصفة (، 1 :الجمعة ، 23

 )الحشر: الالم ملك. كلمة مع إال ترد ال ولكنها الحسنى

 ومن . فقط االبقة اآلية في إال ترد لم الصفة وهذه ( 23
 الحديث، في إآل ترد لم الصفة وهذه )العدل( أيضًا صفاته

 أسمام من يوجد ال ألنه الصفات، من تعد بأن جديرة ولكنها

 صفة اليها الصفات وأقرب ،معناها يؤدي ما الحنى الله

 يوسف: ، 109 يونس: ، 85 )االعراف: 6الحاكمين %خير

 الموات ونور ( 28 : الطور ) البر أيضًا صفاته ومن . ( 80

 في كثيرا وترد الحق صفاته ومن ( 35 : النور ) واألرض

 أنها كما«،ربك من الحق االسالم على الكالم عند القرآن

 ، 25 : النور ،61، 6: الحج ،113: طه ) الله باسم مقرونة ترد

 4الحق »الملك انه اآليات مذه في وجاء (29 لقمان:

 بنفه، غنيًا كائنًا اللم تصور الصفات وهذه الحقه. هو وه

الحت وأنه شي، بكل محيطًا والمعرفة، القدرة واسع أبديًا

 ,السنت لكالم عل ايمفي إلسالمي لنك -ي ب

 مثل لنه األساسية الصغات اثبات على المتكلمون أجمع فقد

 واآلخر، واألول العظيم، العلي وأنه واحدًا، تعالى كونه

 حين في ذلك. غير إلى والباسط القابض والباطن، الظاهر

 من ومنهم بقدمها قال من فمنهم الشبوتية الصفات في اختلفوا
 الذات. غير أو الذات، عين أثبتها من ومنهم بحدوثها، قال

 والذين ،الصفاتية سموا الصفات أثبتوا والذين . نفاها من ومنهم
 ثالثة أنواع على الشبوتية الصفات وهذه .معطلة *موا نفوها

 وصفات . معان صفات أفعال، صفات ذات، صفات هي:

 هذه ومثل ،لها مالزمة وتكون الذات تلزم التي هي الذات
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 وال بأضدادها الله يوصف أن يجوز وال يمكن ال الصفات

 عاالً بكونه يوصف فالتم العم، كصفة أضدادها على بالقدرة

 هي األفعال وصفات عليه. بالقدرة وال بالجهل يوصف وال

 الى والمعطي الرازق الخالق مثل الفعل من تشتق التي الصفات
 على وبالقدرة بضدها الله يوصف أن ويمكن ذلك. غير

 المعنى تتضمن التي الصفات هي المعاني وصفات . ضدها
 أساسًا الوجود صفة على وتعتمد بالموصوف القائم الوجودي

 واالرادة والحياة والعلم القدرة وهي: الصفات هذم انتفت وإال

والكالم. والبصر والسمع

 الذي التمانع دليل يمى ما على تقوم وهي الوحدانية:
 ونجد إله من إذاوجدأكثر وجودخالف افتراض على يقوم

 التي اإلشكاالت بيان يحاولون والمعتزلة األشاعرة من كآل

 القول من مفر هنافال ومن إلهين بوجود القول على تترتب
 كانوا وإن بالوحدانية أيضًا الفالسفة ويقول . واحد اله بوجود

 رشد ابن فعند . المشهور الدليل هذا غير أدلة يتخدمون

 ، ( I الميتافيزيقا ه كاب من الالم مقالة في خاصة أر-طو متابعا )

 الطبيعة في الرائسات كثرة من خير الواحد الرئيس أن يرى

 الوحدانية على القرآنية األدلة أيضًا وهناك الياسة في كما

 (22 )األنبياء: لفدتاه الله إال آلهة فبهما لوكان مثل

 )المؤمنين 4إله من معه كان وما ولد من الله اتخذ ؤما

 ذي إلى البتغوا إذًا يقولون كل آلهة معه كان لو قل2(9 1

(.42ااسراء:)6العرشسبيالً

 الصفة هذه في الدالة وجه على القرآن نبه وقد العلم:
 (،14 الملك: ) الخبيره اللطيف وهو خلق من يعلم أال

 وقت في بها يتصف أن الله على يجوز ال إذ قديمة الصفة وهذه
 )األنعام: ويعلمها« اال ورقة من تقط وما آخر دون ما

 وعالم يكون أنه على يكون أن قبل بالشيء عالم فهو (،59

 ألن علمنا عن يختلف الله وعلم .كان أنه على كان إذا بالشيء

 ابن يقول اللم وعلم . لها علة وعلمه للموجودات معلول علمنا

والجزني بالكلي يوصف أن عن منزه رشد

 الحياة صفات والعلم الوحدانية صفتي على ويترتب

 بجميع فالعالم . والبصر والسمع والكالم والقدرة واالرادة
 حيًا إآل يكون ال المقدورات جميع على والقادر المعلومات

 يكون أن الفاعل عن الثي: صدور شروط من ألن مريد وهو

.عليه القدرة شروطه من كذلك .له مريدًا

 لدى ونجد :الفلفة في الله وخصائص صفات - ج-

 لله وخصائص صفات والمحدثين القدامى الفالسفة من العديد
 هذه مقدمة في يأتي األخرى الوجود أشكال عن تميزه

 الالمحدودية وتذكر الالمحدود( ) الالمتناهي صفة: الصفات

 الله يجعل الالتحدد رهذا الخالفة وقوته الله سمو بيان عند
 توما القديس يقول .األقل على االنسانية الحدود من متحررًا

 نفه الله به وصف ما هو للم الصفات أنب إن األكويني

 المقدس للكتاب لالتينية الترجمة في جاء لما طبقا لموسى

 ، He Who is الكائن( هو ) الكاثوليكية الكنية لدى المعتمد

 يمتلك أن يجب فإنه اككل، بهذا محدودًا ال الله كان وإذا

 فيجب ( تحديد ) منكلحد خاليًا يجعله بشكل الخواص كل

 األلم من خاليًا ثابتا، ،روحانبًا ، بيطًا واحدا، يكون: أن

 كل على قادرًا شيء، بكل عالمًا خيرًا، سرمديا، والضرر،

شيء
 واآللهة الله عن يتحدثون اليونان فالسفة كان الوحدة:

 - 900 «:الجمهورية B أفالطون ) تمييز دون متداخلة بطريقة

 اإلله هو )يهوا( بأن االعتقاد اصبح البهودية وفي (.905

 األكويني ذلك عن ودافع المسيحيون ذلك وورث .الوحيد

 أحدهما يتحوذ فسوف إلهان هناك كان لو أنه أساس على

 في الوحدة تجلت اإلسالم وفي قدرته. ويقلل اآلخر نفوذ على
 ظهر كما جيعها رالعلوم والحديث القرآن في صورها أجمل

 لدى وكذا توحيد( مادة انظر ) المعتزلة عند التوحيد أصل

 ويعتقد الله إال إله عواال إسالمي مبدأ فأول الفالسفة

 اليهودية عن يختلفون ولكنهم واحد الم بأن الميحيون

 وابن كآب ثالثة آقانيم في يوجد حد الوا أن في واالسالم

عناصر. ثالثة في واحد جوهر وهو قدس وروح

 النه فإن الجديدة واألفالطونية للميحية طبقًا الباطة:

 ألن وذلك مطلقة بساطة بسيط جوهر أنه بمعنى أيضًا واحد

 واألحداث المادة بين والوجود الجوهر بين يتم الذي التمييز
 تنطبق ال مركبًا شيائً المحدوه الكائن تجعل التي العارضة

 ذاتية هوية أنها على االطة هذه أفلوطين فسر وقد عليه.

 فعالً لديه الله بأن يعتقد األكويني ولكن لها السمة مجردة

 ال كلية وحدة في تندمج وأنها إليه ننبها التي الكمال مظاهر

 تتميز الله صفات من مميزة صفة فكل .تخيلها يمكن
الكلية. كينونته عن يعبر كلمنها ولكن موضوعيًا

 أنه على العالم إلى الوجود وحدة أصحاب ينظر الروحانية:

 ثم ومن لجوهره، بسط أنه على أو الله مظاهر من مظهر

 بالعناصر الرواقيون طبعه وتس مادية بطريقة الل في يفكرون
 عن أوغسطين أخذ وقد . .والنار المواء للطبيعة األساسية

 لدى هذا ونجد ، جدًا رقيقة المعة مادة اللم بأن القول المانوية

 والمسيحيون األفالطونيون الفالسفة أما المسلمين. المشبهة
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 أساس على مادي غير الله أن باستمرار أقروا فقد والملمون

.كماله مع تتفق ال محدود شيء هي والتي المادة أن

 الل طبيعة أن القديم والعهد وأرسطو أفالطون أكد : الثبات

 أعاد وقد الكمال عدم يتضمن التغير ألن تتغير أن يمكن ال

 أوغطين. خاصة المسيحي الالهوت رجال ذلك تأكيد

 والمدرسة بارمنيدس لدى خاصة بصفة أيضًا ذلك ويتضح

 تصورم في أرسطو عند يتحرك ال الذي المحرك ولدى اإليلية

لإلله.
 للثبات امتداد الخاصية وهذه :والضرر األلم من الخلو

 بسبب أكان صرا، التغير من يعاني أن يمكن ال اللم كان فإذا

 األلم يجرب أن يمكن ال أيضًا فإنه داخلي أم خارجي

 األوصاف وبين المعنى هذا بين ظاهرًا تناقضًا نجد أن ويمكن

 فقد الله حب بخصوص المقدس الكتاب في جاءت التي
 المسيح أن مع األلم يجرب أن يمكن ال الله أن البعض تمتك

البشرية. طبيعته في األلم خبر

 ال دائم زمان في اله وجود الى الصفة هذه تشير :السرمدية
 السرمدية وتعني )الالزمان(. أنه على ذلك فهم وقد نهائي.
.لوجوده نهاية وال بداية ال أبديًاأي أزال الله كون

 اآللهة به تتمتع كانت ما مقابل بالخيرية الله يتصف : الخير
 الفلسفي الفكر في ولكن .طيبة غير أخالقية سمعة من اليونانية

 لدى كذلك وهو الخير، هو الله كان أفالطون من وبتأثير

 هو الله يقول: مبدأ هناك أن األكويني اعتبر وقد أفلوطين.

 الخير من نوع لديها االخرى االشياء بينما الصرف الخير
.طبيعتها مع يتالءم

 أن إال شيء بكل العلم يتلزم والالتناهي : شيء بكل العلم

 ال الله كان فاذا الصفة. بهذه تتعلق عديدة مثكالت هناك
 صفة وأثارت .بعد فيما يحدث سوف ما يعرف فكيف ، زمانًا

 الله كالم صفة حول االسالمي الفكر في عديدة إشكاالت العلم

 مع الغزالي ومعركة وقدمه القرآن خلق من بها يتعنق وما
 أو بالجزئيات وتعلقه اله علم مدى حول شهيرة الفالسفة

الكليات.
 الثالث التأمل ففي عديدة، صفات لله ديكارت ويعطي

 عن منزهًا أزليًا، متناهيًا، ال جوهرًا الله بلفظ اقصد ا يقول:

 ، شيء كل على قادرًا ، شيء بكل محيطًا ،بذاته قائمًا ،التغير

 من كل ويؤكد الموجودة». األشياء وجميع أنا خلقني قد

 مالبرانشواليبنتز ويرى ارادته. على وديكارت دونزسكوت
 خير الله أن أفالطون قول ومقابل عقل. جوهره في الله أن

 ومع .شرير إله عالمنا إله ان والمانويين الغنوصيين بعض يقول

 متمدة الله الى الفالسفة نبها التي الصفات كل أن نجد هذا

 خصائص تحديد العبارة بهذه ويقصد )الكمال(. برهان من

 على العمل ثم ،والخير والعقل كالقدرة االنان عند الكمال

 تكون هذا وعلى الالمتناهي الى تصل حتى امتدادها زيادة

 الله خصانص عليه اعتمدت الذي األساس هي الالمتناهي فكرة

األخرى.

V الله وجود براهين

Proofs of The Existence of God 
Preuves de !’existence de Dleu

 والبراهين األدلة من الكثير العصور مر على الفالسفة قدم

 فيلوف من البراهين هذه قوة وتتفاوت الله، وجود إلثبات
 من أكثر عند متعددة بصيغ الواحد الدليل قدم وربما آلخر

: يلي ما هي الحجج هذه وأهم نيلسوف

 Physico-Theologlque الالهوتي الطبيعي الدليل - 1

preuve على المخلوقات من االستدالل على يقوم البرهان هذا 

 تسييرها في وحكمة تكوينها في قصد على تدل فالمخلوقات الخالق

 محاورة» في البرهان هذا صيغة ن أفالطه قدم وقد وتدبيرها.

 قائال: يتساءل الذي كلينياس لسان على يقول حيث القوانين

(I أن ويرد ا اآللهة؟ وجود على البرهنة في صعوبة أية توجد هل 

 للفصول المالئم والنظام والعام والنجوم واكمس األرض

 اآلهة وجود على براهين هذه كل وسنين شهور إلى وتقيمها

 يكن ال الهندسي الحو هذا على العالم فنظام (X 886 )القوانين
الله هو أعظم مهندس قبل من يكون أن إال

 وجود على األدلة من كثيرًا االسالم متكلمي لدى ونجد

 من الله وجود على االستدالل على األساس في تقوم الم

 ،موجدها الى العالم هذا موجودات من الصعود أي ،مخلوقاته

 تحول إن يقول حيث R اللمع » في األشعري لدى ذلك نجد

 األولى الحال من ينقله من الى يحتاج حال الى حال من االنسان

 »من خالق: بال المخلوقات وجود المعقول غير فمن للشانية
 ينحول أن فاننظر مبنبًا، قصرًا فيها يجد ولم برية الى قصد

 صانع بغير بعض على بعضه ويتنضد ، اآلجر حالة الى الطين
 مضغة ثم علقة النطفة تحول كان واذا . جاهالً كان ، بان وال

 يدل أن أولى كان ، األعجوبة في أعظم ، وعظمًا ودمًا لحمًا ثم

 ويأتي حال«. الى حال من ونقلها النطفة صنع صانع على

 فبقدم آلراثه ومطورًا األشعري مكمالً ذلك بعد الباقالني

 محدثة، كلها فالموجودات الله وجود على األدلة من كثيرًا

 أوجدت التي العلة هو فالم محدث، من البدله والمحدث
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 من بد وال ميتا كانالحياوال البداية في فالحي المخلوقات،
 تالثًا دليالً ويقدم الحياة الى الالحياة من أخرجته بعلة التليم

 يحتاج وترتيب نظام من فيه بما العالم بأن القول على يعتمد

 في السفرايني من كل ذلك بعد وتبعه لله. هو لمنظم

وغيرهم والجويني ا الدين في التبصير >١
 نظرية على المسلمين عند األدلة من النوعية هذه وتعتمد

 الفردة الجواهر نظرية هي اليونانية الفلسفة من اليهم نقلت مهمة

 على يقوم الذي الحدوث، بدليل يسمى ما تكون التي هي
 فردة(. )جواهر تتجزأ ال اجزاء من االجام بتركيب القول

 بحدوثه، محدثه واألجسام محدثًا يعد يتجزأ ال الذي والجزء

 الى تفتقر فهي لذا، تتجزأ ال أجزاء من تتركب أنها إذ

 والدليل قديمًا يكون أن بد ال فالخالق ،ذلك وعلى محدث

محدث الى الفتقر محدثًا كان لو أنه ذلك على

 ربط الذي الكندي وخاصة الفالسفة لدى أيضًا ذلك ونجد

 من كثير في الله، وجود وإثبات العالم بحدوث القول بين

 «،العالم جرم وتناهي الله وحدانية 1) في رسالته مثل رسائله
 الفاعلة العلة عن اإلبانة و» »، األشياء حدود |١ في ورسالته

 من له بد فال حادثًا كان اذا فالعالم «؛والفساد للكون القربة

 . الله هي العلة وهذه الوجود الى وأظهرته وخلقته أحدثته علة

 بحدوث القول يربط ، R الفالسفة تهافت B في أيضًا والغزالي

 إبن لدى عينه الدليل هذا ونجد الله. بوحدانية بالقول العالم

 : االختراع دليل اسم تحت العربي المغرب فالسفة كبير رشد

٠مخترع له مخترع وكل ،مخترعة كلها فالموجودات

 Preuve Teleologique, Teleolvlcal الغائي الدليل - 2

Argument في غائية وجود على أساسًا الدليل عذا ويقوم 

 مركب فالعالم الموجودات إليه تتجه غاية فهاك الكون

 الفكر في الدليل هذا قدم وقد الغاية هذه يحقق نحو على
 أيدي على ذلك وطوربعد وأفالطون، قراط من كل اليوناني

 إال تفيره يمكن ال غرض الطيعة في شيء فلكل الرواقيين،

 الظواهر كل وينظم الطبيعة يتجاوز موجود وجود بافتراض
 وارتبط دينية صبغة الدليل عذا واتخذ منسجم نحو على

 لدى ذلك يتبين كما الوسطى العصور في اإللمية، بالعناية
 على يستدل االسالم فالسفة أول فالكندي الملمين الفالسفة

 متبعدًا والغائية العناية فكرة إلى باإلستناد تعالى اللم وجود

 بهذه االسالم فالسفة معظم نمك وقد المصادفة. فكرة
 تلك في يتمثل نقص من أرسطو مذهب في ما لتفادي الحجة

 إللمية ا والعناية الغائية تلك تأكيد فأرادوا والعالم الله بين الفجوة

 الكندي ويتعمل وأرضه، سماؤه الكون في المثاهدة

 وغائية عناية وجود على بها ليستدل القرآنية اآليات من كثيرا

 الماء جعل الذي نبارك2 تعالى: قوله في كما الكون، في

 الدليل هذا ويهدف 4منيرًا سراجًاوقمرًا فيها وجعل بروجًا،

 جميع وخلق باالنسان العناية على الوقوف الى ،رشد ابن عند
 بموضوعاته الله على يتعرف الدلل فهذا . أجله من المخلوقات

 هي بالحكماء الخاصة فالشريعة .الحكماء طريقة وهي

 بعبادة يعبد ال الخالق كان إذ .الموجودات جميع عن الفحص

 بحانه ذاته معرفة الى تؤدي التي مصوعاته معرفة من أشرف

 لديه. وأحظاها عنده األعمال أشرف هو الذي الحقيقة على

 منافع عن الفحص عليه تامة معرفة اله معرفة أراد من أن أي
 المتكلمين لدى أيضًا الدليل ذلك ونجد الموجودات جميع

العدل ألصل دراستهم أثناء في المعتزلة خاصة

 Preuve Cosmologique, Cosmo- الكوني الدليل - 3

logical Argument وهو المنطق على يعتمد بيط دليل وهو 

 من البدلها فالموجودات ما حد الى السابق بالدليل يرتبط

 يتمر أن يمكن وال غيره على يتوقف موجود فكل موجد

 كانت فإذا نهائية علة وجود من بد فال نهاية ما الى ذلك

 وال يوجبها -بب من بدلها فال لذاتها واجبة غير الموجودات

 باعتباره موجود فالله سواه. سبب وجود على وجوده يتوقف
 أساس على ويقوم والظواهر الموجودات لكل األولى العلة

 وأن الزمان في محدودًا يكون أن بد ال العالم بأن االفتراض

 أفالطون من كل لدى الدليل هذا ونجد .مادية غير علته

 عنه عبر وقد ، اليبنتز اله أشار الحديثة العصور وفي وأرسطو

 المدينة أهل »آراء مثل منكتبه الكثير في وذلك الفارابي

 أطلق فيما ، ٠ المائل عيون و« «،الحكم فصوص n و <1 الفاضلة

 الله وجود على يستدل غهو .ا( والواجب الممكن I) دليل عليه
 عيون ا في يقول الواجب وطبيعة الممكن طبيعة بين بالتفرقة
 اعتبر إذا أحدهما ضربين: على الموجودات إن » »: المائل

 اعتبر إذا والثاني . الوجود ممكن ويسمى وجوده يجب لم ذاته

 ممكن كان وإذا الوجود. واجب ويمى وجوده وجب ذاته
 غنى فال محال عنه يلزم لم موجود غير فرضاه اذا الوجود

 فيلزم بغيره الوجود واجب صار وجب واذا علة. عن لوجوده
 واجب بذاته الوجود ممكن يزل لم مما كان أنه هذا من

 وإما يزل لم شيائً يكون أن إما اإلمكان وهذا بغيره الوجود

 أن يجوز ال الممكنة واالشاء وقت دون وقت في يكون أن

 على كونها يجوز وال ومعلوالً علة كونها في نهاية بال تمر

 هذا واجب شيء الى انتهاتها من بد ال الدور،بل سبيل
 له ضد وال شريك ال ،واحد )ا عنده وهو «.األول الموجود
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 ازلي وجوده والغاية الفاعل ومن والصورة، المادة من خلو
 والحق والحكمة والعلم بالعقل يتصف وجود أفضل وله أبدي

 أول ومعشوق أول عاشق ،والمجد والجالل والعظمة والحياة،

»(. لفاضلة المدينة )»آراءأهل أول«. ومحبوب

 Preuve Ontologique Onto- االنطولوجي الدليل - 4

logical Argument فكرتنا أن أساس على يقوم الدليل وهذا 

 ويتحتم المطلق الكمال صفاته من بأن القول تتضمن الله عن

 المطلق الكمال ألن موجودًا يكون أن الكمال يحوز من على

 أشهر الدليل هذا ويعد .موجود فالكامل إذن العدم مع يتنافى

 انلم القديس من كل به قال الله. وجود على وأهمها األدلة

 عليه واعتمد «،المسيحية الغلفة ٠ في جونبلون عليه واعترض
 قال من أشهر ديكارت جاء ثم اكفاء It إلهيات في سينا ابن

 ، I التأمالت B كتابه في ذلك نجد ) الحديثة العصور في به

 من 14 الفقرة ففي األولى(. الفلفة مبادىء و»

ft ضرورة أن من الله وجود ائبات امكان في »، المبادىء 

 عاد وإذا » :يقول له تصورنا في متضمنة الوجود أو الكينونة

 فيه، القائمة المختلفة األفكار واستعرض ذلك بعد الفكر

 غاية كامل والقدرة العلم محيط موجود فكرة منها فاكتشف
 اللم أن من الفكرة هذه في يراه بما يحكم أن له تيسر ،الكمال

 . .. موجود أو كاثن االطالق على الكامل الموجود ذلك هو

 عن فكرته في متضمنًا األبدي الضروري الوجود تصور فحتى

 الموجود هذا أن نستنتج أن لزم اطالقًا، الكامل الموجود

 العربية الترجمة ) حقًا موجود بإطالق الكامل

 ( 20) الفقرة «الثالث التأمل 8 في ويقول (.102-101 ص

 فكرة إن» الالمتناهي: فكرة تصور من اللم وجود متنتجًا

 اذا المتناهي الموجود أنا لدي لتوجد كانت ما متناه ال جوهر

 )الترجمة ٠٠ حقًا المتنام جوهر نفي في أردعها قد يكن لم

 في براهينه نفس وأكد ديكارت عاد وقد (.153 ص العربية

.األولى الغلسفة في تأمالته من ,الخامس التأمل ٠

 : فريقين إلى األنطولوجي الدليل حيال الفالسفة انقسم وقد

 وبونافتورا Duns Scot سكوت دنز من قالبهكل حيث
 رفضه وقد وديكارت. أنسلم إلى باالضافة وهيغل واليبنتز

 والوجوديون وكانط األكويني وتوما جونبلون من كل وانتقده

 الدفاع " في جونبلون فيرى وسارتر. وهيدغر كيركغارد مثل
 الله، وجود يكر من يقنع ال الدليل هذا أن األحق عن

 حيث المحدودة، بتصوراتنا نحوطه أن من أسمى عنده واله

 الغكر من الوجود استنباط في رأيه في استحالة هناك أن
وكانط أساسيين خطأين على يقوم األكويني وهذاالدليلعند

Kant في الوجود وضع يمكن فكيف تناقضًا. فيه يرى أيضًا 

 تحصيل مجرد األنطولوجي الدليل إن ممكن؟ شيء نصور

 بين الخلط على كانط رأي في يقوم وهو . Tautologle حاصل

 المنطقي فالمحمول الواقعي. والمحمول المنطقي المحمول
 تحديد فإنه الواقعي المحمول أما الموضوع في تصوره يمكن

 العقل نقد ٠) فيه متضمنًا يكون أن دون الموضوع إلى يضاف

 من الوجود استنباط استحالة يرى وكيركغارد الخالص«(.

 ان بل بالقفزة إال عبورها يمكن ال مافة بينهما ألن الفكر

 .والالمعقول هوالتناقض الوجود الفكرإذ نقيض هو الوجود
 مقالة في متمثالً االنطولوجي الدليل كيركغارد وينقض

 اللم وجود فيها يستنبط التي « الوجود تتضمن الماهية 8 سبينوزا
 من الوجود يجعل أن أيضًا يرفض وارتر تصوره. مجرد من

 من يستنبط ال وبالتالي الماهية على سابق فهو الشعور وضع

الفكر.
 حده يمكن ال وبذلك والحصر الحد عن يند فالله هنا ومن

 هنا ومن والمناقشة. الجدل نطاق عن يخرج فهو تعريفه، وال
اإليمان. أو القلب طريق عن باللم المفكرين من كثير آمن

 وهو االجماع: برهان الله: وجود على أخرى أدلة - 5

 عظمى قوة بوجود العام وايمانهم الناس فطرة من مأخوذ
 من اتخذ وقد تريد لما طبقًا وتيرم الكون هذا على تسيطر

 قال وقد للم الفعلي الوجود يؤكد برهانًا الناس إجماع

 . « القوانبن 8 من العاشر الكتاب في البرهان بهذا أفالطون

 بوجود والبرابرة الهلينيين من كل اعتقاد واقعة أن حيث

بالفعل. وجودهم على المؤكدة البراهين من االلهة

 اكفس وجود بين المماثلة برعان الكندي لنا ويقدم — 6

 يدل كان اذا االناني فالجسم العالم. في الله ووجود البدن في
 فإن الجم تير النفس وهي مرئية غير خفية قوة وجود على

له. مدبر وجود على يدل الكون في التدبير
 والصوفية الله: إلى كطريق العملي الصوفي والدليل - 7

 بأنوار بل عقلي بدليل وال بغكر ليس النه معاينة الى وصلوا

 ،للقثيري , الرسالة , كتبهم، جملة في ذلك ويتضح ،اشراقية
 التصوف« أهل مذاهب على التعرف » للطوسي، اللمع 8

 أحد قال وقد بالعقل. يعرف ال عندهم تعالى فالله . للكالباذي

 بال نما قيل: باله، : قال ؟ اللهم عرفت بم سؤال على ردا الزهاد

 مثله عاجز على اال يدل ال والعاجز عاجز العقل قال: ؟ العقل
 والمحدث محدث ألنه عاجز فالعقل باله. إال اللم يعرف وال

 الوصول نتطيع ال بالعقل أننا أي مثله محدث على إال يدل ال

 الله مثاهدة )المشاعدة( فإن الغزالي وعند )الله(. القديم الى
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 في ذلك نجد كما ٠ الله وجود على العارفين دليل( ) إيمان هي

 وايمان ،العوام إيمان بين يفرق حين «،الدين علوم إحياء »
 )غياب والغيبة الفناء على القائم العارفين وإيمان المتكلمين،

 االناني القلب في الله حضور هو الله وجود ويقين العقل(
 المؤمنون اعتقد هنا ومن المعلم( محاورة , أوغسطين )

 ال كيركغارد وعند ( Pascal )باسكال البراهين جدوى بعدم
 عن والبحث الله. وجود إلثبات براهين ألية بالفعل وجود

 بذلك القيام ألن الضالل، من نوع الله وجود إلثبات براهين

 إلى حاجة في وأننا وجوده في نتشكك بأننا القول يماثل

بذلك نقتنع براهينلكي
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عطية الحليم عبد أحمد

Douleur 
Pain 
Schmerz

 بادى تحديديتضمن كل أن ذلك األلم، تحديد يصعب

 «البدائية واا األولية العناصر من واأللم تحليل. عملية بدء ذي

 تحليل. ألي يخضع ال بالتالي وهو العاطفية، للحياة المكونة

 حالة » بمثابة هو األلم أن العموم وجه على القرل يمكن أنه إال

.يتجنبها أن ،االمكان قدر ،الفرد يحاول (I مزعجة

 األول المعطى هو األلم أن الفالسفة بعض اعتبر وقد

 منه انطالقا اا تتحدد ال اللذة وأن واثعورية العاطفية للحياة

 سوى ليت المفكرين، بعض رأي في فاللذة، اليه وبالنسبة

 حواريات احدى في الفكرة هذم ونلحظ .ا األلم غياب ا

Dialogues ال ففي أفالطون B فيدون , Phedon ،نرى مثاًل 

 كان التي الحديدية القيود من تحرر بعد باللذة يتنعم سقراط
 تتصف اللذة أن Epicureايقرروس اعتبر كذلك تؤلمه.

 اللذة أن ابيقوروس ريرى واإلائرة. األلم بفقدان أساسًا

 ظروف كل يبعد أن شأنه من التقثف ألن للتقشف مالزمة

األلم

 شوبنهاور األلماني الفيلسوف لدى نفها الفكرة وتظهر

Schopenhauer يتصف وحده األلم األخيرأن هذا يعتقد اذ 

B مجرد هي اللذة وأن «بااليجابية (I لأللم نفي a . ني ،واأللم 

 تتضمن حاجة كل أن ذلك للحاجة، مالزم ،شوبنهاور رأي
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 اللذة إختزال لشوبنهاور، بالنبة ويمكن، الموضوع غياب

لأللم غياب مجرد الى الموضوع الحتياز المرافقة

 «قصدية n عن تكلم فقد ،أرسطو اليوناني الفيلسوف أما

 - له فيسمح الحي، الكانن لخطريهدد مؤشرًا واعتبره األلم.

 داروين أعتبر كذلك .الخطر هذا بتجنب - الحي للكائن أي

Darwin النشوء في به أحتفظ لما وإال «،مفيد » االلم أن 

لألجناس. الطبيعي

 قيمة ثمة األلم في السماوية الديانات بعض رأت كما

 ثمة األلم في ترى المثال، سبيل على فالمسيحية، أخالقية

 ورثتها التي األصلية الخطيئة عن بالتكفير تسمح فضيلة

آدم من االنسانية
 نتيجة يتولد األلم ان الفيزيولوجنيون انفس علماء ويعتبر

 فون ألبحاث نتيجة تبينت وقد محددة، عتبة تجاوزت إلثارة

 كما باأللم. خاصة حية متقبالت هناك ان Von Frey فراي

 تقوم خاصة Fibres nerveuses عصبية ألياف اكتشاف تم
 حتى أو جزئيًا مجردة ضيقة ألياف وفي باأللم. الشعور بنقل

 لأللم مركز وجود أيضًا وتبين ٠ Myeline النخاعين من كليًا

. Thalamus السديد وهو الدماغ في

 إلى — مجددًا - أدت الفيزيولوجية االكتثافات هذه كل

 التالي: النمط من سؤال وهو القدي»، ا, الفلسفي السؤال بروز
مفيدًا»؟ I األلم يكون هل وظيفة؟ لأللم هل

ومراجع مصادر
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الله رزق رالف

Nation 
Nation 
Nation

 الفكر في المحورية المفاهيم من واحد األمة مفهوم

 على أهمها أنه إلى الباحثين بعض ويذهب االجتماعي

 لمصلحة أهميته من التقليل آخرون يحاول بينما اإلطالق،

 الدول بين كاالتحاد أو االجتماعية كالطبقة أخرى مفاهيم

 أخرى. مواقف آخرون ويتخذ منطقة، أو قارة صعيد على

 األمة مفهوم أهمية حول االختالفات تعكس الواقع، وفي

 طرق في واختالفات األساسية، النظر وجهات في اختالفًا

 التي الموضوعية الخلفيات في واختالفات والتعريف، المقاربة

 األمة موضوع في التفكير طريقة كبير حد إلى ثحدد

 تمامًاعلى التغلب إلى بيل ال األمر، حقيقة وفي واتجاهه

 المفكر أن يعني، ما جملة من يعني، مما االختالفات هذه

 التقيد بدون األمة موضوع في بحثه تنظيم يتطيع العربي

.غري غير أو غربي ،حديث أو قديم ،معين بنموذج

 بين التمييز ينبغي األمة، بمفهوم التعريف معرض وفي

 بمختلف نفسها عن تعبر شاملة حركة هي التي والقومية األمة

 مرحلة في معينة وأهداف مصالح لتحقيق واألشكال الوسائل

 والدولة األمة بين التمييز ينبغي كما األمة، وجود مراحل من

 واحدة أمة وجود مع بالضرورة يتطابق ال ياسي واقع هي التي

 مصطلح تعريف أن إلى التنبه أخرى جهة من وينبغي معينة.

 وتطورها ظهورها وكيفية األمة لفكرة التأريخ يرادف ال األمة

 في األمم، تاريخ دراسة يعني ال كما الثعوب، مختلف عند

 مع عالقاتها وفي الحالي وطورها ونضجها وارتقائها نشوئها
 أو بصورة معها تتفاعل التي والظاهرات الجماعات سائر

 إلى أولي مدخل سوى ليس األمة بمفهوم التعريف إن ٠ بأخرى

٠ والقومية األمة في العامة النظرية

 أمة لفظة أن على حاسم برهان يوجد ال ،اللغوية الناحية من

 منه، اشتقت فربما الهمزة(، )بضم األم إسم من مشتقة

 فعل من اشتقت وربما ،والمصدر األصل وحدة معنى وحملت

 الحالة ففي والمسلك القصد وحدة معنى وحملت يؤم، أم،

 األمومي بالطور األمة مفهوم ربط الضروري من يبدو انأولى،

 الثانية، الحالة وفي االجتاعي االنسان تاريخ واثارهفي
 الجماعة وثانيًا، الشرعة، أو الطريقة أوالً األمة معنى يكون

 أمر من يكن مهما ولكن، الشرعة أو الطريقة هذه تتبع التي

 قد االسالمية العربية الوسطى القرون في األمة فلفظة ،أصلها

 بمعنى وإما والشريعة، الطريقة بمعنى إما األغلب في استعملت

 على الجماعة بمعنى وإما ،واحد دين على تتفق التي الجماعة
 جاء السياق، هذا وفي .أفرادها بين الرابط كان أيًا االطالق،

 من جامع لهم جمع األمة » «:الفنون صطالحات كشاف I) في

 المؤلفين بعض أن إال «.ذلك غير أو مكان أو زمان أو دين

 في االمة مفهوم حصروا خلدون وابن والمسعودي كالفاراي
 الديني األساس أو المعنى عنه وأبعدوا االجتماعي النطاق
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أمة

 العصر في الثائع لالستعمال تأسيس وكأنها خطوتهم فجاءت
أمة. لكلمة الحديث

 الفكر في القومية منظري بين يوجد ال الواقع، وفي

 الدين يجعل قليل نفر سوى العربي، أو األوروبي الحديث،

 أو الدين، فوحدة الرئيسية. األمة مقومات من مقوما

 أو األمة وحدة لتوكيد قويًا مساعدا تكون أن يمكن المذهب،

 أن تبين التاريخية التجربة ولكن ،نفسيتها عن للتعبير

 يحول مطلقًا مانعًا ليس المذهب في أو الدين في االختالف

 واألمة األلمانية األمة القومية اثعب وحدة حصول دون

 الشعب وحدة على واضحة أمثلة االميركية واألمة الفرنسية

 أمة اعتبرناها سرا، ومصر، المذهبية الفوارق رغم القومية،

 بين ، آخر مثل ، أمة من جزءًا اعتبرناها أو نفها قائمة

 وفي .فيها قويًا عامالً الدين يزال ال التي المتخلفة البلدان

 وفي األمم تكوين في الديني العامل تأثير يختلف الحقيقة،

 هذا ولكن وأخرى. أمة، بين بل وأخرى، منطقة بين حياتها

 وحدة أو الدين وحدة يجعل حد الى يصل ال االختالف

القومية الوحدة لحصول منه بد ال شرطًا المذهب

 حياة في الديني العامل تجاه حساسية األشد والمتوى

 تنتقل الدينية فالنزاعات السياسي. المستوى بالطبع هو األمم

 سببًا األحيان بعض في وتكون ،بسهولة السياسي المتوى الى

 لبعض سببًا األحيان بعض وفي الواحدة الدولة النثقاق

 بحكم أو الواقع بحكم الواحدة، الدولة في السياسية االمتيازات

 مقومات من جوهريًا مقومًا ليس الدين أن كما ،لكن .القانون

 واقع مع يتطابق قد سياسي، شأن فهي الدولة، كذلك األمة،

 يتطابق، ال وقد قومية، دولة عندئذ الدولة فتكون معينة، أمة

 متعددة أو امبراطورية أو اتحادية دولة ذاك عند الدولة فتكون

 يسمى معينة دولة إلى واإلنتماء ذلك. غير أو القوميات

 الوصف مجرد هو المقصود كان إذا التابعية، أو الجنية،

 الفاعلية هو المقصود كان إذا المواطنية، ويسمى والتصنيف،
 تنتهي ال والدولة األمة بين العالقة أن إال .والحقوقية الياسية

 وجود عدم يعني ال القومية الدولة رجود عدم بأن القول عند

 األمة تكوين قضية في جدليًا دورا تلعب فالدولة األمة.

 ما بقدر القومية الدولة تخلق األمة ،أخرى بعبارة . ومصيرها

 وإنمائها وتنظيمها األمة شخصية بلورة على الدولة تعمل

 والتطور البقاء يتطيع إجتماعيًا معطى ليست فاألمة . وحمايتها

 غير بالدولة األمة تعريف كان وإذا الياسي. البعد عن بمعزل

 ال األمم تاريخ إلى الجدلية فالنظرة ،النظرية الوجهة من مقبول

 إظهار في الدولة تلعبه أن يمكن الذي الدور تجاهل تتطيع

 هذا في يذكر مثل أفضل ولعل . شخصيتها وبلورة األمة

الفرنسية. ألمة ا تاريخ في الملكية دور هو السياق
 األمة بين التفاعل إلمكانية األساس يشكل الذي والعنصر

 من رئيسي مقوم المحدودة فاألرض األرض هو والدولة

 التطابق يكون وال . األمة إلى بالنسبة وكذلك ،الدولة مقومات

 دولة الدولة تكون عندما إال األمة وأرض الدولة ارض بين تامًا

 الدول بين مستمرة نزاعات تقوم ،الواقع وفي . تامة قومية
 ينبغي ا أن بأكملها.إال مناطق حول أو الحدود حول واألمم

 معينة ثابتة بأرض التعلق أن هو الصدد هذا في عليه التشديد

 االبقة والجماعات القومية الجماعة بين األول الفارق يشكل

 معينة أرض على المستقر فالكن القبلية. الجماعة وأهمها ، لها

 المادي األساس أو الشرط يشكالن معها المتواصل والتفاعل

 يمكن ال ولكن غيرها عن وتمييزها أمة لتكوين األولي

 فاألرض باألرض، األمة حقيقة لتعريف ذلك من االنطالق

 اختصاصية بصورة علبها تعيش اكي الجماعة أرض هي

 تابعة هي وإنما مطلقة، حتمية ليست وتأثيراتها مستمرة،

 يعني مما وطموحاتها. وإمكاناتها ومؤهالتها الجماعة لنوعية
 التفاعل عالقة في ألول الطرف هما وفاعليتها األمة هوة أن

 من نوع سوى الوطنية وليست ٠ لها التي واألرض األمة بين

 للدفاع واستعدادهم أمتهم بأرض األمة أبناء ثعلق عن التعبير

, المعتدي ضد عنها

 المائل من وهي المشرك، االقتصاد مسألة تنطرح هنا

 المشتركة واألرض والمفكرين. الباحثين بن فيها المتنازع

 المشتركة األرض حدود ولكن مشترك. اقتصاد لقيام أساس

 الدولة عن ينفصل ال أمر المشترك االقتصاد حدود وبالتالي

 عن فضالً ،الخارجي التبادل حدود تضع فالدولة . وسيادتها

 التي االقتصادية للدورة وقوانينها وجودها بفعل تحديدها

 من المشترك االقتصاد جعل إذن، فيها. الشعب يعيش

 وقد المقومات تلك من الدولة جعل يتلزم األمة مقومات

 الجدلية ولكن العامة. النظرية الناحية من ذلك امتناع راينا
 تكوين في كبيرة أهمية الواحدة للوق أن تظهر التاريخية

 األمة تتطلع كما ،ولذلك القومية الجماعة ومنها الجماعات،

 اقتصادها خلق إلى تتطلع التامة، الواحدة دولتها خلق إلى

 وحيد سببي رباط ئمة يكون أن بدون المشترك، الواحد

التطلعين. االتجاهبين

 يينها فيما مترابطة عوامل واألرض والدولة االقتصاد

 , نشوئها مرحلة في وبخاصة ، األمة وجود مع جدليًا ومتفاعلة

 استيعاب في نجحت األميركية المتحدة الواليات في الدولة
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 انتماء في إدماجها وفي بينها فيما اإلختالف كثيرة جماعات
 دولة فثلت بينما الخاصة، انتماءانها من أعلى قومي

 من واحدة أمة تكوين في المجرية النمساوية االمبراطورية

 التي الحركات عاتق على الملقاة والمهمة . رعاياها مجموع
 دوالًمحل وأقامت ،أفريقيا في االستعمار من بالدعا حررت

 الدولة بواسطة وتبنيها األمة تنثىء أن هي المستعمرات،
 ثانيا، واالقتصاد والدولة أواًل، األرض أن يعني كله وهذا

 وتدخل األمة تكوين في تؤثر عوامل أو أسباب او شروط

 أخرى مقومات مع ايجابيًا تفاعلت إذا ،منها يتجزأ ال كجزء

 هويتهم وتحدد األمة أفراد بين الحقيقي الرابط هي تشكل

العليا. االجتماعية
 من الشاني النصف في كبيرًا ا دور العرقية الفكرة لعبت

 نظرية إطار في القرن هذا من األول النصف وفي الماضي القرن

 وحدة عن دافعوا الذين هم وحدهم النازيون وليس األمة.
 في يسود األمر، حقيقة وفي لألمة أساسي كمقوم العرق

 وإبهام تثويش األمة وفكرة العرق فكرة بين العالقة مألة

 المواقف وبسبب جهة من العرق فكرة غموض بسبب كثير،
 من المستنكرة، أو المؤيدة المواقف سواء ، منها االيديولوجية

 أن هو تحيز أو تعصب بدون قوله يمكن وما .أخرى جهة

 محددة اعراق، إلى البشر تصنيف حول العلمية األبحاث

 الفوارق بأن القائل باالستنتاج تسمح ال ،بيولوجية بخصائص

 والقدرات المواهب في الفوارق أساس هي اكاس بين العرقية

 إنما القائمة األمم بأن القائل باالتنتاج وا بينهم، النفية

 وحدة أر األصل وحدة أو ) العرقي الرابط وحدة بسبب قامت

 من نتجت اليوم القائمة األمم . الجنس( وحدة أو الساللة

 وجماعات وشعوب قباتل بين ،ونبه معطياته تفاوتت ،تمازج
 هذه في الموجودة األعراق عن ابحث يمكن وعليه، مختلفة.

 ،العرق لمفهوم مضبوط علمي تعريف ضوء في ،تلك أو األمة

 األمة حياة في المالحظة الظاهرات وبن بينها العالقات وعن

 وحدة بأن الحاضر الوقت في القول يمكن وال المدروسة،

 بأن االعتراف ينبغي ذلك ومع ،األمة مقومات من مقوم العرق

 لعبت األصل وحدة أو العرق وحدة عن االعتقادات بعض

 الهوية تحديد عملية في الثعوب بعض عند سلوكيًا دورًا

. وتمييزها القومية

 تأسس وقد . الشقافة ومعها ،اللغة تبرز ،العرق عن بعيدًا

 األلمان، المفكرين كتابات في لألمة الثقافي اللغوي التصور

 عارضوا الذين مآخر، وشالير وفيخته وتوفاليس هردر أمثال

 كانا وقد الكوسموبوليتية، واكزعة بالدولة األمة تعريف

 المعاصرين، العرب الكتاب ومن الفرنسية. الثورة زمن شائعين

 لكيان أول كمقوم اللغة عن بدفاعه الحصري ساطع اشتهر

 الحاسمة باألهمية االعتراف من بد ال ولكن،إذاكان .األمة

 طرق توحيد وفي بعض مع بعضهم الناس ربط في اللغة لعامل
 الميتافيزيقية التبريرات قبول يصعب فإنه وتعبيرهم، تفكيرهم

 لغة منكل تجعل والتي لألمة اللغوي التصور تصاحب التي

 صورة من خاص لوجه وبالتالي معينة، عبقرية أو لروح تجليًا

 وحدة بأن القائل االستنتاج قبول يصعب كما الله، أو الطبيعة

 عامل اللغة وحدة إن القومي اإلنتماء قوام تثكل اللغة
 الوحدة لتثكيل أي والتعبير التفكير أداة لتوحيد ضروري

 وال بعينها أمة وجود تقرر ال وحدها اللغة ولكن الثقافية.

 وتدخل واحدة، اللغة تكون فقد األمم من غيرها عن تميزها

 وتقئم ذلك غير أو التاريخ أو كالجغرافيا أخرى عوامل

 هذا في لنعتبر .أكثر أو منفصلتين جماعتين إلى بها الناطقين

 واقع وفي االسبانية اللغة وعالم االنكليزية اللغة عالم الصدد
 أن صح إذا هذا ،اللغة وحدة فيها تتوفر ال أمم ،اليوم األمم

 السياسية وحدتها عن بتميز حقا موجودة القومية وحدتها

 من البشرية الجماءات على للداللة االجتماع علماء ويلجأ

 لفظة إلى بالثقافة، وبالتالي باللغة، تتميز جماعات هي حيث

 أو الباحثين بعض لدى تشتمل اللفظة هذه لكن .اإلتنية

 العرقي األصل وأحيانًا رالمنشأ، األصل معنى على الكتاب

 القول يمكن عامة، وبصورة واالضطراب البلبلة في يزيد مما
 توفرت إذا األمة مقومات من مقومًا تثكل الواحدة اللغة ان

 العمراني باألحرى أو الجغرافي كاالتصال معينة شروط

. المشترك العيش إرادة أو المشترك كالتاريخ أخرى ومقومات

 المثترك العيش وإرادة المشترك التاريخ إلى نصل وإذ
 . ذكرناها التي العناصر من وأعمق أبعد هو ما إلى نصل فإننا

 من أكثر وهو الماضي، في الحياة وحدة هو المشترك فالتاريخ

 أنه الجماعة أفراد يشعر الذي التراث إنه الذكريات. وحدة
 أبطاله مع ويتماهون ويستعيدونه إليه يرجعون جميعا، تراثهم

 التراث يصبح حتى ولكن عيا وقيمًا رموزًا منه ويستمدون

 عترت قد القومية الجماعة تكون أن من بد ال مشتركا، تراثًا

 الحاالت أغلب في يظهر التعبير وهذا ٠ وحدتها عن ما بشكل

 للهوية مقوم هو الذي المشترك فالتاريخ . والدولة اللغة بواسطة

 الصعيد على جدل موضوع هو الذي التاريخ ليس القومية
 القسم وتأثبر. بثقله يشعر الذي التاريخ هو وإنما ،االيديولوجي

 تصور حيث من منقسمًا الشعب كان فإذا الشعب. من األكبر

 محققة غير وحدته أن على دليل فذلك ،به واالرتباط الماضي

108



 مألة التاريخ مألة إن ،الحقيقة وفي . يكتمل لم اندماجه وأن

 العيش إرادة مسألة مع تتداخل وهي والغموض، التعقيد كثيرة

 المثترك العيش إرادة تلعب ال القبلية، الحياة ففي المشترك.
 التحديد معيار ألن ،وتمييزها القبيية الهوية تحديد في دورًا

 القبلية، والعصبية أفرادها، إرادة على سابق للقبيلة والتمييز

 على آليتها تقوم ال وهمًا، أو حقًا النب، وحدة على المبنية

 القومي، اإلنتماء اما واسعًا. محالً له تترك وال االرادة، مبدأ

 يتكون أنه إذ القبلي، االنتمام من وحمًا وضوحًا أقل فإنه

 بعمق ويتأثر انتماءات مجموعة بين بالتأليف تاريخيًا

 جماعة فاألمة نزاعاتها. ونتائج ونزاعاتها الجماعية باإلرادات

 ولذلك .باستمرار نفها وتبني مراحل، على تتكون كبرى
 ، حياتها في متمرًا دورًا المشترك العيش إرادة مبدأ يلعب

 مهما أمة، كل . تجتازها التي المرحلة طبيعة تقتضيه ما بحب

 ، منها تكونت التي الجماعات بين فيها االندماج درجة بلغت
 من أجزائها بعض تزعات الحتواء المتمر العمل إلى تحتاج

 في تزال ال التي األمة وبالطبع ذلك. غير أو أقاليم أو أقالت

 المئترك العيش إرادة مسألة تواجه والتكامل التكوين أطوار

 . نسبيًا المكتملة األمة وضع في نجدهما ال وبشدة بحدة

 إظهار أي األخيرة؛ هذه حققته ما إلى تعى ألنها وذلك،

. فيها التي الجزئيات فوق واحد وطابع واحدة شخصية

 والتاريخ المشترك العيش إرادة اثار تتجمع ،الواقع وفي
 الى بيل ال ظاهرة في العوامل أو المقومات وسانر واللغة

 * القومي بالطابع أو القومية بالشخصبة يسمى ما وهي نكرانها

 الطابع منها يتشكل التي العناصر حول الباحثون يختلف قد
 كثيرًا يختلفون ال ولكنهم وترتيبًا، تعدادًا الفرنسي، القومي

 الخصائص من مجموعة أمة لكل وجوده. حول جديًا أو

 لم إن ،أعضانها من الغالية تطبع ،والنفية الفيزيائية ،والمزايا

 على موضوعية ادلة إلى سلوكيًا وتتحول جميعا، تطبعهم

 األمم أعضام وإلى أنفهم إلى بالنبة انتمائهم وحدة

 قوية الموضوعية اإلنتماء وجوه كانت ومهما عنهم. المختلفين
 عملية في أساسي شيء االنتماء بوحدة الشعور فإن ،وائبتة

 من يتجزأ ال جزء القومي الوعي ،أخرى بعبارة ٠ ككل االنتماء

. المستمر وبناتها األمة وجود إثبات عملية

 االنان تاريخ في تزال، وا حدثت، التي الثورة
 مراحلها إلى بعد تصل لم األمة فكرة شعار تحت االجتماعي

 ببب الصناعية البلدان في األمة وحدة تخلخلت لقد األخيرة.

 العلبا الحقيقة بقيت األمة ولكن الطبقية، االنقامات

 العالمية، المنظمات وحاولت للدولة األساسي والمرتكز

 في األمم صالحيات من تحد أن المتحدة، األمم كمنظمة

 تزال ال القومي المبدأ مقاومة ولكن بعض مع بعضها عالقاتها

 أن األمة فكرة تحاول المتخلفة، البلدان وفي فعالة قوية

 حققتها كما الياسي واالنتظام االجتماعي االندماج تحقق

 مستقيم خط في يير ال تقدمها ولكن ،المتقدمة الشعوب عند
 أو االستعماري اإلرث جهة من العنيفة المقاومة بسبب ،مطرد

 أن يعني كله وهذا .الدينية العوامل أو القبلية االجتماعية البنية

 الكوكب تاريخ في فعليًا بعد تبدأ لم القومية بعد ما مرحلة

األرضي

نصار ناصيف

(1) إضافة

 المصطلحات من الكثير شأن شأنه »، أمة » لفظ أن أرى

 مصطلح هو السياسية، االجتماعية األبحاث في المتعملة

 لفظ بالتالي وهو صرف. ايديولوجي أي أصاًل، سياسي

 عن تدافع أن يمكن التي المضامين أنواع لجميع يتسع فضفاض

 إلى يسعى سياسي موقف إلى األساس في تتند ألنها نفها

 اللفظ تعريف في الحاصل االضطراب وليس .نفسه تبرير
 ولذا إليه. أذهب ما على اضافي دليل سوى حوله والخالف

 حزب نظر في األمة على الكالم ربما، األجدى، من كان

.اإلطالق في وليس معين مفكر أو معين

هوسىرهه

(2) إضافة

 ذو أمة« » مصطلح استخدم سنة، ألفي من أكثر منذ

 الخصائص عن التمييز داة بمعنى ، «Natio» الالتيني األصل
 عن يعبر هذا وكان مختلفة. بشرية تجمعات لعدة العرقية

 التي البثرية، التجمعات تلك اكتسبتها التي األولية األشكال

 الواحدة واللغة القرابة رابطة ،أعضائها بين فيما تجمع كانت

. الواحد وااليمان المثتركة والعادات

 منطقة سكان نفسه المصطلح شمل الحق، زمن وفي

 النظام كان ما وبقدر .حدة وا دولة شعوب ثم ،معينة جغرافية
 النظام أنقاضه على ويتكون ويضمحل، يتفسخ االقطاعي

 ، الجديد « الكيان H يترسخ كان ما بقدر ، الصاعد الرأسمالي

 تشكل مع نشأت تاريخية، ظاهرة باعتبارها فاألمة األمة. أي

 معقدة اجتماعية بنية البداية منذ فكونت ، البشرية المجتمعات

 عدة من وخموصياتها محتواها جوهر يتألف التركيب،
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امة

 وما والعرقية، االجتماءية العوامل وحدة اهمها، عناصر،

. وذاتية موضوعية عوامل من يماثلها
 نظر وجهة حسب فهي ، المعاصر بمحتواها األمة، أما

الرأسمالية نشوء عصر في ظهرت قد ،اللينينية - الماركسية

 نظرية وضع من ،اللينينية — كسية المار مؤسو تمكن ولقد

 طور فقد . الجوانب متكاملة ،األمة لموضوعة مادية — جدلية

 أنجلز وفريدريك «Karl Marx» ماركس كارل من كل

Friedrich Engels األمة لنظرية الجدلية - المادية األسس 

 للمستجدات التام استيعابهما من وانطالذًا القومية. والعالقات

 تقوم جوهرية عوامل حددا الصاعدة، الرأسمالية أفرزتها التي

لتالة األمة،هي عليهانظرية

 التشكيلة واستتباب نشو، مع بعالقته القومي الطابع إن — أ

 االجتماعي للتطور الحتمية السمة يصبح الرأسمالية االجتماعية

 في زواله حتمية أي الطابع، هذا تاريخية I) على التأكيد مع

.البشرية المجتمعات تطور في متقدمة زمنية فترة

 ،خاصة ،االقتصادية العوامل تلعبه الذي الحاسم الدور — ب
 ،واستمراريتها األمة تكوين في المشتركة االقتصادية الحياة

. القومية العالقات تطوير في وأيضًا

 تأثير مقدمتها وفي ،الطبقية للعوامل الفعال التأثير — ج

 العالقات تطور على البرجوازية والقومية البروليتارية، األممية

,القوسية
 المشتركة واألرض اللغة وحدة لعوامل الكبرى األهمية - د

األمم فيتشدد

 القومية والسمات ،القومي والوعي القومية، الثقافة إن — د
 وعلى ،األمم تطور في محدد تأثير ذات عوامل هي ،الخاصة

 مجتمعات في ،بينهما فيما المتبادلة والتأثير التأثر عالقة

التناحري الطبقي التناقض

 متقدمة نوعية نقلة كانت فقد Lenin لينين مساهمة أما

 المساهمة هذه ومحور األمة حول ماركس نظرية تطوير في

 ،األمة لمفهوم اإلجتماعي الجوهر على لينين تأكيد هو

 الصحيحة العالقة تحديد أجل من ،بدقة توضيحه وضرورة

 أثناء ،هذا ينين اهتمام برز عرقي. هو وما قومي هو ما بين

 اقتصر الذين الروس« الشعبيين » ألفكار ودحضه مناقثته

 اعتبروها حيث العرقية، الظاهرات على فقط لألمة مفهومهم
 «Prozesse» العمليات عن تماما ومنفصلة مستقلة

 الطبقية للعالقات التناقضي الطابع مألة وعن ،االجتماءية
 اشعبيين » ألفكار تمامًا المغاير لينين موقف إن األمة. داخل

 ودور موقع وتحديد الكتشاف أن على أكد »،انروس

 في حاسمة، بل ال فائقة، اهمية الطبقي، والصراع الطبقات

 واقع ان ،لينين واعتبر . لألمة االجتماعي الجوهر تبلور عملية

 الروابط تكون واقع إال يكن لم القومية، الروابط تكون

 األمة مصطلح تحديد يمكننا ال فإنه ولذلك ،ذاته االجتماعية

 الفاعلة التناقضات عن مصطنع تجريدي وبثكل نفصله، حين
 تعليله معرض وفي لألمة المؤلفة االجتماعية الطبقات بين

 ليست الوطنية المشاعر B أن على لينين برهن القوى، لهذه

 الحقيقة بالمصالح عضويًا مرتبطة هي بل ، متقلة ظاهرة

 بالعالقات يتعلق م أما . [( والصناعية التجارية للبرجوازية

 اإلجتماعي التركيب اختالف أن على لينين أكد فقد القومية،

. مباشرًا تأثيرًا ،العالقات تلك في يؤثر لألمم

 البروليتاريا بين الطبقي الصراع فيه يحتدم ما وبقدر
 األمة جوهر تحديد مألة فيه تصبح ما بقدر والبرجوازية،

 االيديولوجي الصراع في الرئيية المسألة القومية، والعالقات

 مع هذا واالنتهازيين، الشوريين بين ، والمشاليين الماديين بين
 تبيانه خالل ومن . عالميًا طابعًا اتخذ قد الصراع هذا ان العلم

 بها يتعلق وما القومية، وللعالقات لألمة االجتماعي للمحتوى

 لينين أظهر طبقية، تناقضات من الرأسمالية، المرحلة في

 ضد وبالصراع ، وتطورها األممية ودور بموقع الشديد اهتمامه

 : رئبيين سببين الى هذا لينين اهتمام ويعود القومي التعصب
 المحتدم الصراع في والقومبة األممية من كل دور هو األرل،

 وااليديولوجيا البروليتارية االيديولوجيا بين باطراد
 ، Bauerلباور االنتهازي الطرح بسبب وثانيًا، البرجوازية

 تكن لم بينما األمة، حول نظريته ماركسية يدعي كان الذي

 النظرية » بأنها لينين عنها قال كما أو ، تمامًا مثالية نظرية سوى

«.لألمة «psychologische» النفسانية

 Otto Bauer باور أوتو أنكر فقد معروف، هو وكما

 على خاصة وبصفة لينين، أكد بينما لألمة، التاريخية السمة

 حول أجراها التي أبحاثه أثناء هذا تأكيده وكرر السمة، هذه

 على البرهنة من بالتالي وتمكن األمة، وتطور نثوء شروط

الحق متقبل في البعض بعضها بين األمم ذوبان حتمية

 جاء فقد األرض، ووحدة اللغة مثل األخرى المات أما

 .K. Kautsky كاوتسكي وك باور من كل ذكرها على

 المعمق البحث في حقها أعطاها من أول كان لينين ولكن

 لينين عند اللغة أن جانب فإلى األساسية. ميزاتها عن وكشف

 دورها توضيح على ركز فإنه العرقية، العوامل أهم من هي

 االجتماعي الدور هذا األمة. وتطور نشوء خالل االجتماعي

 مرحلة أي االنتقالية، المرحلة في أنها لو مستحيالً كان للغة
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 أو تغيير أي يطرأ لم األمم، الى الشعوب من االنتقال

 ودورها اللغة )تطور الجدلية العالقة هذه إطار في تحول.
 حول مرحلة في اللغوية المتغيرات أيضًا لبنين حلل االجتاعي(

 أن وأثبت االقطاعية، االجتاعية التشكيلة مكان الرأسمالية

 ،نوعية تحوالت عليها سيطرأ وأنه ، محتومًا أمرًا اللغة توحيد

األدب. لغة لتصبح ستتطور فإنها ، م ومن

 نشوء في الجغرافية المنطقة باور من لينين موقف أما

 باور لمواقف مغايرًاتمامًا أيضًا كان فقد األمة، وتطور

 األمة بأن القائلة باور محاوالت وبشدة أدان فقد وكاوتسكي.

 انه أي الجغرافية، المنطقة بشرط عالقة أية له ليس وجود

المكان. خارج نوعبًا وجودًا اعتبرها

 لها عالقة أية كاوتسكي نفى فقد االقصادية، السمة أما

 فقد االطالق، على اليها يشر لم باور بينما األمة، بنشوء

 وتطور كثشوء المحددة الجوهرية السمات أهم ليين اعتبرها

 االقتصادية الروابط تنشيط خالل من انه الى فأشار األمة.
 ويتحدد األمة لحمة تزداد الداخلية السوق )تكون( ونشوء

 بالنبة المشتركة، االقتصادية الحياة تكون وحيث كيانها.
 الدولة ان يعتبر، فإنه لألمة، المكونة العوامل إحدى للينين،

 نشأتها في المساهمة الشروط أهم أحد أيضًا هي القومية

 عامل عي للينين بالنسبة القومية، الدولة ولكن .وتطورها

 على التركيز يجب لهذا االقتصادية، المتطلبات أفرزته

 أهمية أن ،لنين اعتيار الى باإلضافة هذا .االقتصادية ضرورته

 هو وهذا بل، فحسب، وجودها في ليس ،القرمية الدولة
.إلنشائها النضال في األمة أبنام وتضامن تكاتف في األهم،

 انه نجد لنين، خلفها التي النظرية، لألعمال مراجعتنا عند

 كما ،البرجوازية لألمة الجوهرية المات منهجيًا حدد قد

 الطابع المشتركة(، الجغرافية )المنطقة األرض اللغة، يلي:

 المنهج هذا وفق االقتصادية. السمة وهي ،األهم ثم التاريخي،

 ،لألمة الجوهرية المات عن وبعبقرية كثف قد لينين يكون

 التاريخية االنماط بقية عن ميزها قد يكون الوقت، نفس وفي

البشرية. للجماعات االجتماعية
 مؤسو خلفها التي المعينة، االرشادات من انطالقًا إذن،

 ل،٠ w. Stalin ستالين ف. ج. مكن اللينينية - الماركسية

يلى: كما األمة تعريف صباغة ،من 1913 عام في

 على تاريخيًا نشأت البشر، من ثابتة جماعة هي األمة „

 االقتصادية والحياة واألرض اللغة في االشتراك أساس

. 8 المشتركة الثقافة في عنه تعبيرًا يجد الذي اكفسي والتكوين

 لمحتوى المتعددة األوجه حول الدائر النقاش خالل ومن

 مجددا التاكيد ضرورة الراعن وقتنا في تبرز االمة، نظرية
األمة تعريف األساسية العناصر على

 انها وطالما تاريخيًا نشأت جماعة هي األمة أوآل:

 هي وانما ، الوجود أزلة ليست فإنها ، تاريخية «ظاعرة ,)

. التاريخية مسبباته بإنتهاء ينتهي ، مؤقت II كيان »
 التأكيد من بد ال ، المحدد األمة تعريف من إنطالقًا : ثانًا

 سمات من التعريفن هذا يتضمنه ما أهمية تفاوت على

 حيث من كان إن ، بينها فيما التساوي خطأ وبالتالي جوهرية،

 أن ،تنستنتج المنهج، عذا ونق . التأثير حيث من أر األهمية،

 المحددة، األساية السمة هي المشتركة االقتصادية الحياة

 لنسبية تخضع ،مندالالت تفرزه وما السمات بقية بينما
. واألهمية التأثير حيث من واضحة

 موقع توضيح من المزيد يتطلب الراهن وقتنا إن )ا : ثاكًا

 يعني هذا . «National psychologic» القومية النفسية ودور

 لكل القومية الثقافة خصوصيات على فقط إقتصاره صحة عدم
 الحياة ونمط االجتماعي الوعي أيضًا يثمل أن يجب بل أمة،

 ٠ والتقاليد والعادات لألخالق تجسيده الى باالضافة االئدين،

 المؤلفة المتعددة الجوانب هذه طبقية على التأكيد مع هذا

 »بحيادها القائلة النظرة وخطأ القومية، النفسية لمفهوم

. 8 الطبقي

 حول البرجوازية االيدبولوجيا في األمة مفهوم يتمحور

رئيسيين: تيارين
 تمامًا ينفي حيث الموضوعية، المثالية من ينطلق األول،

 أساسي مصدر الى المختلفة سماتها ويرد االجتماعي، طابعها

 ٠ الثقافية الحياة ان ويعتبر العرقية. العوامل هو، واحد،
 طابعها نفي )أي الطبفات فوق هي لألمة االيديولوجية

 أبناء ووعي ونفسية ألحاسيس مباشر نتاج انها ليعلن الطبقي،

اال.

 حقيقة األمة بكون يشكك الذي هو الثاني، التيار

 الذاتية، المثالية مواقع من إنطالقا ويحاول، موضوعية،
. اإلنساني الوعي أنتجه وجود هي األمة أن على هان البر

 اللينينية، - الماركية للنظرية المناقضين التيارين لكال

 العمليات عن القومية الجماعة مفهوم سلخ هو، رئيسي هدف
 على والبرهنة الطبقي(، الواقع أي ) الجارية الحقيقية الحياتبة

 رد وبالتالي العمليات، هذه ورصد معرفة على القدرة عدم
 الوعي : هما دعامتين على تقوم واحدة فكرة الى األمة

 البحاثة محاوالت تتمركز الرئيسي الهدف هذا حول والنفية.
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إمتداد

 الطابع مقولة تكذيب إلى بالتالي للوصول البورجوازيين
لألمة. واالجتماعي التاريخي

 تعريف عند ،اللينيني — الماركسي الفكر اجتهادات تقف لم
 الفكر هذا استيعاب مع بالتواصل استمرت بل لألمة، ستالين

 هذا تطور سريع عصر في النوعية المتغيرات لكل الحي

 بمدلولها فقط تكمن ال األمة، نظرية أهمية أن الى باالضافة

 السياسي النضال في الفعال، بدورها أيضًا بل االيديولوجي،

 هذا مع الوثيق باالرتباط واالشتراكية التغيير قوى لمصلحة

 الراهن وقتنا في نقف اللينيني، I الماركسي للفكر المنحى
 التغيير لمتطلبات أكثر يستجيب لألمة آخر تعريف أمام

: هو التعريف هذا .الراهن وقتنا في الحاصلة
 على تاريخيًا تألفت ،البشر من ثابتة جماعة هي األمة ,,

 االقتصادية الحياة قاعدة على نشأ اجتماعي تطور شكل

 واللغة األرض وحدة مع الوئيق باإلرتباط ،المشنركة

«.القومية والنفية والوعي الثقافة وخصوصيات ،المشتركة

 سياسية — فكرية عناصر عدة يعكس المعاصر التعريف هذا

ص:
 بأن اللينينية، المقولة صحة على مجددًا التأكيد أوأل:

االجتماعي للتطور نتاج األمةهي

 المة هي ،المثتركة االقتصادية الحياة سمة إن ثانيًا:

األمة رتطور نثوء في المحددة األساسية

 لم األمة، سمات بقية أن على قاطع، وبشكل يوضح ثالثًا:

 مع الوثيق بارتباطها وانما ،ذاتها بغعل تبقى وال ذاتها من تنشأ

المشتركة. االقتصادية الحياة سمة
 ويعتبرها جديدة، عناصر التعريف، هذا يتضمن رابعًا:

 االئد، والوعي اثقافة، خصوصيات هي، أساسية سمات

 وبدقة مجموعها في العناصر هذه تعبر حيث القومية، والنفسية

للثعوب. الفكرية الحياة تمايز عن

الزين غسان

امتداد
Etendu
Extension, Extent
Ausdehnung

 جزئي، جسم ألي أو للمادة جوهرية صفة االمتداد

 في ثالثة أبعاد جسم لكل يكون أن يجب أنه بها والمقصود

 كأنت وقد المكان. في محددًا حيزًا يحتل أن أو المكان

 على Kant كانط ضربه الذي المثال هي ممتد جسم كل القضية
 تحليالً محمولها يكون التي القضية وهي التحليلية، القضية

 وتكون الموضوع، معنى من جزءًا يكون أو الموضوع لتصور

 سواء للجسم تعريف بمثابة ألنها دائمًا صادقة القضية عذه

 أعلن من أول لكن ٠ توجد ال أو الواقع في أجسام توجد كانت

 . Descartes ديكارت هو المادة ماهية االمتداد أن بوضوح

 الجزئي الجسم بوصغ ال باالجال الكون في بالمادة مهتًا وكان

 والمكان واالمتداد فالمادة م ومن الخ. المنضدة أو كالقم

 ولم الخالء. وجود ديكارت ينكر وبالتالي مترادفة، كلمات
 يتايز وكيف الجزنية األجسام تصور بتحلل ديكارت يم

 ينظر الكا المادة إلى النظر أراد ألنه آخر،ذلك جسممن

 تعني ال الرياضي. العالم إليها ينظر كما وإنا الطبيعي العالم اليها
 يعني وا الفراغ في تحتلها التي األبعاد إال الرياضي عد المادة

 من كان فقد الطبيعة، عم يتجاهل ديكارت أن ذلك

 بالنسبة الموقف هذا اتخذ وإنما عشر، السابع القرن في أساطينه

المادة. لتصور

 االساسية الصفة عو ليس االمتداد أن لوك جون رأى وقد

 الشكل االمتداد الى يضاف إذ الجزئي، للجسم الوحيدة
 لألجسام األولية الصفات وسماها والكون، والحركة والصالبة

 والرائحة والصوت والطعم اللون مثل الثانوية الصفات مقابل في
 ماهية تؤلف األولية الصفات هذه أن لوك ورأى والملمس.

 وان وجوده، زال زالت واذا ،بها اال الجم يوجد ال الجسم،

 لها. ادراكنا عن متقلة الموضوعي وجودها لها الصفات هذه
 األولية الصفات بين التمييز نظرية ان كر بالن جدير هو ومما

 ديموقريطس كان وان بويل روبرت الى تعود والثانوية
غموض. في التمييز أدرك من أول القديم اإلغريقي الفيلوف

 ماهية االمتداد جعل على ونيوتن اليبنتز اعترض وقد
 هي Force القوة أن األول رأى اذ الجزئية. االجام أو المادة

 الميل أو القوة يفترضان والحركة االمتداد ألن الجسم ماهية

 الحسي المظهر هو واالمتداد فيها، واالستمرار الحركة الى
 Gravity والجاذبية Mass الكتلة رأى فقد نيوتن أما للقوة

 لكل العامة االساسية الخصائص هي Inertia الذاتي والقصور

جم'

 ترى المعاصرة الذرية النظرية أن الى االشارة من بأس وا

 واتجاه المكاني والوضع الكهربية والشحنة والطاقة الكتلة
 االمتداد يصبح بحيث للذرة، األساسية الخصائص هي الحركة
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مر

 الوحيدة الخاصة ول الخصائص أحد المكاني الوضع أو

للمادة.

زيدان فهمي محمود

Ordreilmperatlf 
Orderimperative 
Befehl

 حتى ما جملة في توفرهما يجب اساسيان شرطان يوجد

 هذه تتعمل أن هو األول .أمر على دالة الجملة هذه نعتبر

 يقوم أن في لديه رغبة عن للتعبير معين شخص قبل من الجملة

 أن هو الثاني .معين بفعل القيام( عن يمتنع أو ) آخر شخص

 جعل الجملة لهذه استعماله وراء من األول الشخم يستهدف

 أو ) يقوم (األمر إليه يوجه الذي اكخص أي ) الثاني الشخص

 أعطني D لشخص أقول عندما المعني بالفعل القيام( عن يمتنع

 يسلم أن في لدي رغبة عن اعبر أنني شك فال الكتاب«!

 الصبغة استعمال وراء من غايتي ليت ولكن إلي. الكتاب
 أكثر بصورة ، أو الرغبة، هذه عن أعلن أن هي األمرية،

 غايتي إن ذاتي. عن نوع أي من معلومات أعطي أن تعميمًا،

 استعمالي بواسطة عنها أعبر التي الرغبة أحقق أن هي باألحرى

 يلمني المخاطب الشخص أجعل أن أي األمرية؛ للصيغة

 يصير االبقين، الشرطين اآلن دمجنا إذا المعني الكتاب
 معين شخص رغبة عن تعبير أنه على األمر نعرف أن بإمكاننا

 القيام( عن امتناعه ضرورة أو ) آخر شخص قيام ضرورة في

معين. بفعل
 بشكل األمر يجيء فقد كثيرة. اشكاال األمر يتخذ

 بالكري مصاب لمريض الطبيب قول في كما تحذير،
 قول في كما نصيحة، بشكل أو الحلويات!«، عن ابتعد »

 قد أو «، عليك! المعروضة الوظيفة تقبل ال R لصديقه شخص

 لزوجتي قولي في كما عادي، طلب مجرد االمر يكون
 ،للرحمة التماسًا يكون قد أو «، !فضلك من الباب اغلقي ,,

 التي الحاالت في تضربني!» »ال ألبيه ولد قول في كما

 ،التماس أو طلب أو نصيحة أو تحذير مجرد األمر فيها يكون

 في الطابع هذا يتخذ ال فاألمر قسريًا. طابعًا األمر يتخذ ال

 واضحا فيكون ، بالتهديد مدعومًا يكون حيث إال الواقع

 يصاب أن كبير االحتمال أن األمر إليه يوجه الذي للشخص

 تنفيذ على يعمل لم لو فيما االمر إليه يوجه من قبل من باذى
.به يأمره ما

 بالتهديد المدعومة القسرية األوامر بين هنا التمييز يجب

 تفترض اآلخير النوع من التي األوامر إن اللطوية واألوامر

 حيث مثاًل، الجيش كمؤسسة هرمية، منظمة أو مؤسسة وجود

 المؤسة هذه إطار ضمن اآلخرين على سلطة لثخص يكون
 القائد يصدرها التي األوامر فيها مركزه بحكم المنظمة أو

 هذا من أوامر إن ■ النوع هذا من أوامر هي ، مثالً جنوده، إاى

 قسرية أوامر ليست ، قسريًا طابعًا أحيانًا اتخذت وإن النوع،

 يمارس أن هو سلطة مركز من شخص يأمر أن . جوهرها في

 األذى إلحاق على قدرته يمارس أن ال اآلخرين، على سلطته

 ال فقد ،القري النوع من األمر يكون عندما ولكن .بهم

 ولكن األمر، إليهم يوجه من على سلطة أي يأمر لمن يكون

 في بالشك لهم يسمح ال وضع في يكون أن الضروري من

.له طاعتهم يضمن حتى إيذائهم على قدرته

 واألمر شرطيًا طابعًا كثيرة حاات في األمر يتخذ

 افعل ،وكذا كذا أردت »إذا الصيغة يتخذ الذي هو الشرطي

 صوب إذا شرطية حتمًا هي القسرية األوامر وكذا!» كذا

 الواقع في فهو «،مالك اعطني «وقال إلي مدسًا شخص

 أذى، أي بك يلحق أال أردت إذا » لي: يقول أن يحاول

 يكون عندما أيضًا شرطيًا طابعًا األمر يتخذ . (I مالك! أعطني

 مرضاه ألحد يقول الذي فالطيب .نصيحة أو تحذير شكل في

 له يقول أن الواقع في بقصد ، S الدسمة! األطعمة عن ابتعد 1ا

 األطعمة عن ابتعد ،صحتك على المحافظة أردت إذا 1,

 بل ،شرطبة ليت فهي السلطوية األوامر أما الدسمة!».

 األمام!»، إلى »تقدموا جنوده: يأمر الذي فالقائد جازمة

 يطلبه فما عليهم. سلطة له ألن فقط يطيعوه أن منهم يتوقع

. به يأمرهم ألنه فقط به يأمرهم ما يفعلوا أن هو منهم،إذن،

 األوامر أن مثالً كانط، كالفيلسوف البعض، يدعى

 أن يعني وهذا المطلق أو الجازم النوع من هي األخالقية

 القيام( عن االمتناع )أو القيام على يحضنا األخالقي األمر

 األوامر أن يبدو ال ولكن التائج. عن النظر بغض معين بفعل

 أنه هو ذلك في والسبب مطلقة تكون ألن قابلة األخالقية

 األول يحضني ما االطالق، على أخالقيين أمرين ألي بالنسبة

 على الثاني يحضني ما مع يتعارض قد فعله عدم أو فعله على

 األمر ، مثالً ،لناخذ . معين وضع في فعله عدم أو فعله

 »التؤذغيرك!«، األخالقي واألمر تكذب!«، »ال األخالقي

 الطريقة هو الكذب فيه يكون وضعًا أتصور أن هنا بإمكانى
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أنا

 هنا أكذب أن علي فهل ،بالغير األذى إلحاق لتجنب الوحيدة

 بمن عابىء غير الصدق أقول أن علي أم األذى غيري لتجيب

 أقول أن علي أتول أن يمكنني ال أنه هنا لواضح ا من ؟ سيتأذى

 الصدق قولي نتائج من ألن التائج، عن النظر بغض الصدق

 ال وكذلك ، I غيرك تؤذ ال » األخالقية للقاعدة خرقي هنا
 عن النظر بغض أحدًا أؤذي أا علي هنا أقول أن بمكنني

 خرق بالغير األذى إلحاق عن استنكافي نتائج من ألن النتائج،

 ولذلكفماعليأنأفعلهي تكذب«، ال ٠ األخالقية القاعدة

 النتيجة أعتبره ما على األخير التحليل في يتوقف الوضع هذا

 األوامر النظرإلى اليمكن أنه يتضح وهكذا سوءًا. األقل

 يصح ال ما افترضنا إذا إال مطلقة أنها على األخالقية

 أن لألوامراألخالقية اليمكن أنه افتراضنا أي افتراضه،

. التطبيق عند تتعارض
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ضاهر عادل

انا
Mol-Je

Ich

 المتكلم الفلسفة، في وهو، المتكلم. ضمير اللغة في األنا

 باعتبار القول فعل في القائل هو الفلسفة، في األنا، ذاته

 أفعال مختلف تحته تندرج الذي األعلى الوعيوي الفعل القول

 على وقيمي كينوني صعيد على معينة بنيوية تراتبية في الوعي
 ولقائليته لقوله وعيه باعتبار القائل هو فاألنا وهكذا , سواء حد

بالذات.

 ، حكبًا يرتبط، فإنه قائلته خالل من األنا يفهم وعندما

 مقوله أو وبقوله نانيا، وبغيره أواًل، بذاته ،قوليته خالل ومن

 لغيره، يقوله فإنما األنا يقوله وما يقول من ذاته فهو ائلثًا.

 لمركب أعلى كعنوان األنا لنا يبرز بذلك .آخر لقائل بقوله

والموضوع واآلخر األنا فيه يتمحور عالئقي

 :رنيسين بطابعين األنا يتسم العالئقي المركب هذا في

 األقطاب أحد كونه حيث من األنا يميز األول لطابع

 هو، موضوعه فالموضوع العالئقي المركب هذا في لمحورية
 الطابع أما إليه. باكسبة اآلخر أو هو آخره اآلخر أن كما

 المركب هذا وحدة مبدأ كونه حيث من األنا فيميز لثاني

 يتعين فيما التجريبي الصعيد على يتبدى األول الطابع طالقًا

 حيث من منطقي : متعال منطقي صعيد على الثاني الطابع نفكير

. القبلية أوليته أو مبدئيته حيث من ومتعال ،وهويته وحدويته

 أحوال مجمل في األنا ينخرط التجريبي الصعيد على

 بحيث وبالموضوع باآلخر تعلقه مركب في العالمي نمحورم
 انخراطه حيث من األنا يفهم ال هنا . عنها ملخه يمكن ال

 فعالً بصفته إال المذكور العالئقي المركب في العالمي
 يقابله العالئقي مركبه عالمية عن سلخه امتناع أن أي . وانفعاالً

 المركب هذا عن بذاته( قائم ) كجوهر الالمتناهي احتجابه

بالذات. لعالئقي ا

 على حتى يتعالى فاألنا المتعالي المنطقي الصعيد على أما

 على فقط يتعالى ال فهو ذاك إذ .تعلقاته مركب مجمل

 المركب في محوريا قطبًا بصفته هو ذاته على بل موضوعه،

 األنا تعالي من الداخلية وحركته بنيتم يميز الذي العالئقي
 محوريًا قطبًا األخير هذا بوصف التجريبي األنا على المتعالي

 قلت آخر، وبقائل بموضوع ماهويًا يربطه عالئقي مركب في

 وعيًا العليا، المرتبة في األنا، كون الذاتي، التعالي هذا من
 مبدأ بلهو اطالقًا، الفاعلية مبدأ األنا هنا متعاليًا. ذاتيًا

 بالهاية ليكون، سواء حد على واالنفعال الفعل كال ينائي
المطلق. أساسها التجريدية،

 وعيًا كونه حيث من ،األنا يبدو صرف وصفي صعيد على
 ،اآلخر الوجه هو الدوران هذا . الدوران بحركية متمأ ، ذاتيًا

 األنا لتعلق ثم، من بل، بذاته، األنا لتعلق الحركي الوجه أو

 في الذاتي التعلق هذا عالئقي مركب في وباآلخر بموضوعه
 شأنها من شتى وإشكاالت مختلفة لصعوبات مكمن األنا بنية

 فألن الذاتي. وفهمه مفهوميته باتجاه األنا طريق تعتري أن

 ،تشهد بغبره الشي، كتعلق أو غبري كتعلق عمومًا يفهم التعلق

 من القديمة الفلفات في الذاتي الوعي مألية نالحظ، كما

ملحوظًا. ضمورًا الحقة وسكواستية يونانية
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أن

 ( 167d٠e ، 1683) a خارميدس n حوار في يقول فأفالطون

 أن أخرى أحيانًا تصديقه يصعب ومما أحيانًا المحال من إنه

1 الشيء هذا تعينات من تعين أي إلى بذاته الشيء تعلق يفضي

 في يقول عندما الصعيد هذا على أفالطون يداني وأرسطو

n راجع « فيزياء الميتا( 1074b, 1072b ) راجع «النفس ٠ وفي( 
 أشياه والتفكير واالدراك المعرفة أن مؤداه ما (4293 13-22

جانبي. نحو على إآل بذاتها تعلقها يكون ال

 غير مألة الذاتي الوعي يبقى الوسطى العصور في وحتى

 قصدية مسألة أو القصدية المسألة خالل من تدانى معنونة

 ما أو الذاتي، الوعي مألة تندرج ذاك إذ عموما. االدراك

 في االسم، بهذا عشر اثامن القرن من وانطالقًا اليوم يمى

 وهو جهة، من المباشر أو األول القصد بين التفريق إطار

 وبين الطبيعي، الترابط في والخاصة الفردية األشياء إدراك

 من العام إدراك وهو أخرى، جهة من التأملي أو الثاني القصد

 كفعل التفكير بخاصيات التأمل أو التصورية والبنى المفاهيم

وتلسلي تجريدي
 هذا اعتبار وصعوبة بذاته الشي، تعلق إشكالية ضوء في

 الموضوع أهمية تبرز الشيء هذا تعينات من تعبنًا الذاتي التعلق

 إن بل العالئقية. األنا بنية في التوسطية األقطاب أحد بصفته

 من أهميتها تبرز آخر( - موضوع )أناح البنية هذه عالئقية

 بصفته إطالقًا األنا إلمكانية العام البنبوي اإلطار كونها خالل

متوشطًا. ذاتيًا تعلقا أو ذاتيًا وعيا

 ذاتيًا وعيًا بصفته األنا لبنية العالئقي المركب هذا في

 عبر بينهما والعالقة أخرى ذاتا اآلخر واألنا ، ذاتًا األنا يعتبر

ييتذاتية. عالقة الموضوع

 الذات عالقة ،النحو هذا على يتوشط، ال الموضوع أن إا
 الذات عالقة وباألولى، أيضًا، بل فحب، األخرى بالذات

 دوراني بطابع المتسمة الذاتي الوعي حركية أن هنا من .بذاتها

 الموضوعي تموضعها عبر ذاتها باتجاه الذات حركة هي إنما

 على وذاتها الذات بين عالقة كل الموضوع هذا يتوسط بحيث
 على واألنت األنا هذا بين عالقة وكل الذاتي الوعي صعيد

 حركية يميز طابع الدوران هذا البينذاتي الوعي صعيد
 من وبالرغم وبينذاتيًا. ضمنذاتيًا األنا في العالئقي المركب

 فال الذاني للوعي بالنسبة البينذاتية العالقة مضامين فض أعمية
 العالقة إطار في اهتمامنا نحصر أن من المجال، هذا في بد،

 هي، فما الموضوع. توسطية عبر وذاتها الذات بين الضمنذاتية
 يتوسط ألن تؤهله التي الموضوع بنية ،الؤال اآلن يجدر كما

 ضمنذاتيًا الذاتي، الوعي ويجعل بذاتها الذات عالقة

 جذا على التوسط معنى هو بلما ممكنًا؟ إنجازًا ،وبينذاتيًا

؟ الصعيد

 ألية يمكن ال التي الغيرية لحظة تتقوم التوشط خالل من

 لكل المتوسط الموضوع يبرز ذاك إذ , بدونها تنشأ أن عالقة

 الذات تتلبسها التي الغيرية اللحظة كتلك األنا في ذاتي تعلق

 في بذاتها لتعلقها أو بذاتها الوعيوي لتعلقها ضروري كشرط

 تصبح النفي على تقوم الغيرية اللحظة وألن . الذاتي الوعي

 لللب وليدًا ذاته رالموضوع النفي من ضربًا ذاتها الموضعة

 سلبًا الموضوع فيأتي الموضوع ( يوضع ) يتولد الذات سلب من

 وذاتيته الموضوع غيرية تتبدى ذاك إذ لها وعكسا للذات

 شأنها، من مذونة ذاتًا ا ثم، من الموضوع، يبين بآن

 الذاتي الوعي فتممكن بذاتها الذات عالقة تتوسط أن بالتالي،

.الدوران حركية شكل عليه وتسبغ بآن وذاتية غيرية كعالقة
 إنما ذاتها الذات أو الالذات هو الموضوع كان إذا ثم

 كان إذا ،أخرى بكلمات ،أي ،ومعكوسة وملوبة منفية

 — نصابه ليكتمل — أيضًا فإنه الذات إليجابية سلبًا الموضوع

 الموضوع إن هنا من البيطة. وهويتها لوحدويتها سلب
 موضوع أو كثروية ذات ال هو الذات لوحدوية المموضع

 حركة ،بالضرورة ،هي بل ،لها الحد هنا والكثرة .كثروي
 من إذن، تتنبط، الصعيد هذ على العام كثروية إن النهائية.

 كونه من أو صوري شمولي صعيد على الذات موضوع كونه

 حد على الهوية ووحدويتها الذات إليجابية االلب العكس

سواء.
 الكثروي الموضوع ) الالذات عبر الذات عودة إن هنا من

 بالضرورة، هي، إنما الذاني الوعي في ذاتها إلى النهائيا(

 الالنهائي، الموضوع كثروية خالل من ذاتها إلى الذات عودة

 إن الالنهائي. الموضوع كثروية وسلبية عواثقية خالل من بل
 هي اللب( خالل )من العوالقية ومعقديته الموضوع كثروية

 صعيد )على هويتها وباطة الذات لوحدوية اآلخر الوجه
 مكتمالً كالً ذاتها إلى تعود لن الذات ووحدوية االيجاب(

 الالنهاثي الموضوع كثروية تصبح ما بقدر اا الذاتي الوعي في
.للوعي مكتمالً موضوعًا

 الذاتي الوعي في ذاتها إلى الذات عودة أن لنا يتبدى بذلك

 النهائية عوائقية كثرة في يمر تحرري طريق إال هي إن

 النهاثي طريق إذن، العودة، هذه تنتهي ال الالنهائية والكثرة
 رغم عودة، وهي ،والنقهقر االنتكاس خطر أبدًا يكتنفه

تكمل. ال ،المتكرر الدوراني انعقادها

 السلب انتهاء وطوباوية الذاتي الوعي اكتمال مثالية هنا من
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أنا

 ال تحرري كطريق الذاتي الوعي تاريخية هنا ومن كطريق.
 هو تاريخية باستمرارية لذاته الواعي فاألنا ذاك إذ نهائي.

 هو أو الذاتي، رعيه اكتمال قبل دائمًا يموت الذي الكائن

, أوانه قبل دائمًا يموت الذي الكائن

خوري انطوان

إضافة

 بوصفها المفكرة الذات مع نفًا بوصفها األنا تتطابق لم

 ويمكن الفلسفة تاريخ في طويلة تحوات بعد إال فكرًا،

 بأنها المعاصرة — الحديثة الفلفة مرحلة توصف أن ما بدرجة

 لمفاصل التدريسي العرض يبدو لهذا المفكرة. األنا مرحلة

 الذي األمر معها ومتالزمًا عنها للكتابة. الزمًا فعالً األنا تلك

االضافة. هنم اشدعته

 والهندية الصينية - القديمة الفلسفات في األنا تداخلت - 1

 والفكر والعقل والروح النفس مفاهيم مع — واليونانية وااليرانية
بالذاتة. والشعور

 الذاتية مبدأ مع العربية الفلفة في األنا اندمجت — 2

 النفص متويات دون الناطقة النفس مع وارتبطت االنسانية
. األنا من عمومية أكثر اصطالحا النفس وبدت األخرى
 بعد التفكر مع تطابقها منطقة من األنا اقتربت بذلك

 حيث والمنطق النطق إلى تحيل التي الناطقة النف مع ارتباطها
 األنا أن إال إنسانية. خاصية بوصفها وملكتها التجريد مملكة

 العكس. ال األنا يحمل العقل لكأن للعقل. تابعة وكأنها تبدت

 العام االناني النوع في الكامنة الغريزية الحكمة هو العقل ألن

 يمكن باختصار الخاص. الجزئي في العام اندراج األنا بينما

 العقل بين تأرجحت العربية الفلسفة في األنا بأن القول

 مطابقة إلى يرجع العقل من أكثر النفس من واقترابها والنفس.

 تخطيط يمكن النحو هذا على أول. كجوهر الروح مع العقل

يلي: كما لالنسان الشعورية البنية خريطة

االحساس، مراحل الحس، -
االنتزاع(. )الفارابي،فكرة

،الثعور تراتب ،النفس —

. ( سينا ابن كذلك ،النفس نظرية ،الفارابي )
مفكر — كوجود ،الهوية مبدأ ،الذاتي الوعي ،األنا —

 وابن الفراغ، في المعلق االنان برهان )ابنينا،

يقظان(. بن طفيلحي
المعرفة، مراتب العقل، —

ملكا ابن الحقيقة، ومبدأ أول جوهر العقل )الكندي

 المتوحد( إلى العام من باجة ابن . االعتبار ومبدا
 — انطولوجي تمفصل العربية الفلسفة في األنا لكأن

معًا. ابيتمولوجي

 — الكوجيتو صيغة ديكارت قدم النهضة عصر نهاية مع - 3
 مع المفكرة األنا ارتبطت وقد «.موجود أنا اذن أفكر 1) األنا

 في الكامل - الخالد اإللهي الجزء بوصفها الروح مع العقل
 ضرورة المفكرة األنا حركة استدعت لهذا االنان. ثنائية

وأبستمولوجيًا. أنطولوجيًا اإللهي الضمان

 منزلة المنزلتين، بين منزلة في زال ما الكوجيتو لكأن

الروح - الفطري العقل بين يتأرجح - الروح ومنزة النفس

 تصفه كما - عشر السابع القرن في العقل عصر ع - 4

 الثابتة األرض على قدمها الفلسفة تضع - الفلسفية المؤرخات

 أيهو - قبكذ الكندي عرفه كما - أول جوهر العقل . لها

 الذاتية قدرته سوى ضمان إلى يرتكز ال الذي األوالني المبدأ

 تحمل التي المتعالي األنا تصبح العقل مع األنا تطابقت بذلك

, لها يخضع والجميع لغيرها تخضع ال والعلم. المعرفة سلطة

 ينتقد كما ذاته العقل ينقد العقل عصر ذروة في - 5
 واألنا القبلية األنا بين النقدية األنا تمفصلت بذلك التجربة.

 داخل النقدية األنا ألن الكانطية. النقدية الفلفة مع البعدية
 قبليًاوبعديًا مشروط وسلطانها .المتعالية — البيكولوجيا دائرة

 ثالث بعد مع مرتبطة األنا أن إال للمعرفة الممكنة بالحدود

 هو الوجود دائرة داخل لكنه الممكن العلم حدود خارج

 بترتيب لكن الديكارتي االحراج الذاكرة إلى يعيد مما الروح.
 مركز لكنها ذاتها، تصنع ال األنا بالنتيجة دقة أكثر تقني

معًا. آن في — كانط عند — الذاتي الثعور وحدة

 منذ غيابه بعد فيخته مع ثانية الديالكتيك عصر أطل — 6
 األنا أيضًا. معه بدأ األنا عصر بأن القول ويمكننا أفالطون.

 غيرها - الالأنا تضع كما بذاتها ذاتها تضع العلم نظرية في

 الفكر في مرة ألول المطلقة األنا ظهرت بذلك أيضًا

 ٠ األنا تضع األنا ،أنا الال تضع األنا ،األنا تضع األنا .الفلفي

للحدين الجدلي الرفع في معًا أنا الال

 والعصر والكانطي الديكارتي االحراج فيخته اخترق لقد
 تتحول التي المطلقة األنا مرتبة الى األنا رفع لقد معًا. الوسيط

 فصامات وتلغي الوجود مع المعرفة توحد أنانة إلى عندئذ

 نظرية أو العلم فلفة مشروع تحقق فاألنانة . وثغراتها الثنائيات

 معرفيًا خارجها أو العقل إمكانية فوق معرفة ال حيثم العلم

ووجوديًا

 فهي العلم نظرية مركز فيخته عند المطلق األنا أن بما - 7
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أنانية/إيثار

 - معرفية عالقة يتضمن الديالكتيك لكن . المعرفة دائرة داخل
 المتعذر ومن . فيخته على هيغل يعترض كما معًا وجودية

 نحو لألنا نوعي تحول دون هذا ا( األنوي ١ االحراج اختراق

 في متحققة العالقة هذه وترفع معقلنا والوجود موجودًا العقل

 عالئقية تبولوجيا رسم يمكن النحو هذا على المطلقة الفكرة
 أصبحت هكذا . الوجود — المنهج — العقل بين جدليًا متكاملة

. مطلقا وجودبًا , عقال األنا

 النفس علم عصر بدأ - عشر التاسع القرن نهاية مع — 8

 فرويد نظرية وتقدم ثانية. النفس مع األنا ارتباط ليرجع

 النفس رحلة وتبدأ والهو. العليا واألنا األنا تمييزات التحليلية

 عقالنية، - متعالية األنا تعد لم المخبرية التجربة أصابع بين

 بنية من جزء هي إنما روحًا. - خالدة - نفًا تعد لم كما

معًا. الالواعي لواعي االناني الشعور

 لألنا الجذري التجريبي التحديد تقبل ال الفلفة لكن ٠ 9

 أي عارفة قدرة على محمولة الكوجيتو — العقل ملكة ألن

 ظاهراتية بأن القول ويمكن .التجريدية — المتعالية قدرتها

 أمام المتعالية األنا عن تدافع فلسفية مواجهة أقوى هوسرل

 بقوة تتمتع وضعية علوم معطيات على ترتكز معاصرة تيارات

. حياتنا على مباشرة تأثير

 . الثانية العالمية الحرب نهاية قبيل توفي هوسرل لكن — 10

 والفضاء والكومبيوتر االلكترون عصر مولد يشهد لم بالتالي
 ومنعكساتها اآللية في ممتدًا لألنا جديدًا نموذجًا أنتج الذي

القرن مطلع منذ بباطة عنها بافلوف تحدث التي
 الرابوط النان الرابوطية األنا مولد نشهد نحن باختصار

 المنازل أبواب اقتحم أن بعد العصر بوابات يدق الذي اآللي

 الفلسفة مواجهة ستستمر ذلك مع اليومية حياتنا غرف ودخل
 تمثل بقدرة دائمًا تمتعت الفلسفة ألن األنا تحوالت مع

 والمفتوح المستنفذ غير االناني الشرط الى والنفاذ عصرها

.واحد بعد في التكثبف تقبل ال أبعاد على

الزايد محمد

أنانية/إيثار
Egoisme
Egoism# Altruisme
Egoismus٠Altrulsmus

 نظرية وااليثارية الذات. على الغير إيثار هو اإلثار

 في يصبحان اللذين الغير وايثار انانية الال الى تدعو اخالقية
 ها من األخالقية الحياة معالم من رئيًا معتمًا منظورهما

 أبرز اآلخرين. خير الى والتمرف المسلك توجيه الى دعوتها

 وآدم وهيوم لوك أمثال االنكلبز األخالق فالسفة اليها دعا من

 الى ترجمتها أما وسبنسر وبنثام وشافتسبيوري سميث

 الفرنسي الفيلسوف الى وترجع Altruisme فهي الفرنسية
 تغلب ضرورة بدوره رأى الذي 1857 - 1798 كونت أوغست

 على المجنسية االياربة المثامر رتفرق ألانة اليائرعل

 على . االى ميرجيكللقبمال االمابج يان يالمتبل

 المنفعة الى والنزعة الذات حب هي االنانية االخالقي الصعيد
 االنسان طبيعة في متأصلة للبعض بالنسبة واألتانية، الخاصة

 الوضع في االنسان باتسام 1679 — 1588 هربز قول هنا من
 على الكل حرب ا, ذلك عن ينتج بحيث أنانية بنزعة الطبيعي

 االنانية يعتبر الذي 1860 ٠ 1788 شوبنهاور كذلك الكل».

 والحيوان، االنسان تصرف في واالساسي الرئيس الدافع
 أما والرفاه. الكينونة الى الحافز نظره في األنانة فتصبح

 وذلك مقيدة غير أنانية الى فيدعو 1856 — 1806 شتيرنر

 كتابه في عنها عبر نوضوية شيوعية فردية نظرة من انطالقًا

. ft 845 1 وملكه الفرد » الثهير

 النزعة وهي أنانة األنانية فتسمى المعرفة صعيد على أما

 حالة في ،أو ،الوحيد الموجوم األنا بكون تقضي التي الفكرية

 معرفته تمكن الذي الوحيد الموضوع األنا بكون االعتدال،

 على القضاء في االولى الفلسفة مهمة رأى ديكارت أن هنا من

األنانة.

خوري انطوان

إضافة

 قاعدة بوصفها Ego األتا على ديكارت تركيز يعتبر

 الحديثة. للفلفة وبوابة النهضة لفلفة تحول نقطة للمعرفة

 إلى الفلسفة تصل ديكارت مع بعدئذ هيغل عنه قال لذلك
للمعرفة. الثابتة األرض

 ذروة أقصى إلى المعرفة نظرية في األنانة وصلت وقد

 األنا تضع األنا حيث نيخته األلماني الفيلسوف مع ممكنة

 إلى التنبيه من بد ال مثهررة قوانين ئالثة في معًا والالأنا

 بعد المعرفة نظرية في األنا طرأتعلى التي الكبرى التحوالت

. تخصيصًا التحليلية والمدرسة المعاصر النفس علم اكتثافات

التحرير
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إنتاج

Production 
Production 
Production

 بين طاقة( إلى الغذاء تحول تبادل أي ) استقالب عملية

 في للبشر المعيثية المواد انتاج تتضمن ،والطبيعة االنسان

 وإعادة إنتاج وكذلك استهالك، ووسائل انتاج وسائل شكل

 الشرط االنتاج ويشكل .للبشر المجتمعية العالقات انتاج

 البشرية إخراج إلى أدى تطوره فإن البشرية، لوجود الحاسم

 عن يتميز فاالنان عنه تميزها إلى الحيوان عالم من
 من الطبيعة يتملك أي ينتج، بأنه يتميز، ما أكثر الحيوان،

لخدمته. ويسخرها هادفة، فعالة سيرورة خالل
 أثناء ففي مجتمعي: بطابع الدوام على ينطبع واالنتاج

 في بعضهم يؤثر بل ،فحب الطبيعة في البشر يؤثر ال االنتاج
 ينتجون بل فحسب مادية اشياء يتتجون ال فهم اآلخر، البعض

 وينتجون يعيشون التي المجتمعية العالقات ،نفه الوقت في

 المنتجة القوى وحدة باستمرار هو االنتاج فان ولذا .ظلها في

االنتاج وعالقات

 طبيعية بيئة توفر نتائجه، ومن بل االنتاج، شروط ومن
 كالثروة الطبيعية والشروط الدوام على معية وعالقات معينة

 والثروة األراضي، وخصب الغذائية، المواد من الطبيعية

 شكلت الخ. واثمار الوحشية، والحيوانات والمياه، المكية،

لالنتاج. حاسمًا تقدمًا بدائية تطور حقبات في

 لوسائل الطبيعية الثروة فإن ،التطور من أعلى حقبة وفي ٠

 الخ. للمالحة الصالحة واألنهر المياه، كمساقط االنتاج،

 كالخشب االنتاج، وسائل لصنع األولية المواد وكذلك

 أهمية. أكثر تغدو كلها هذه والنفط الخام والمعادن والفحم،

 بمستوى بالطبع ترتبط، الطبيعية الشروط من االستفادة فإن
االنتاج وبعالقات االنتاج بقوى وخصوصًا المجتمع، تطور

 بفعل ،التطور من حديثة مرحلة بلغت التي البلدان وفي
 أهمية تشكل ال الطبيعية الشروط باتت ،التقنية العلمية الثروة

 منتجة قوة الى العلم تحويل يغدو فهنا االنتاج. لتقدم حاسمة
.االنتاج تقدم مصادر أهم من ،للمجتمع مباشرة

 بأسره، المجتمع حياة أساس وتطوره، االنتاج، ويشكل

.المجتمعية االقتصادية التشكيلة طابع يحدد فهو

 العمل، وتقسيم واالستهالك، التوزيع االنتاج: عن وينجم

 )طبقات، المجتمعي والفرز المجتمعية، الثروة وتوزيع
 للتعاون أو واالستغالل، للهيمنة المجتمعية والعالقات فائت(،

فىء المتكا

 محوس، تاريخي شكل في باستمرار االنتاج وينفطر
 االنتاج لقوى معين تطور بمستوى يتميز إنتاج، كنمط

 مجتمعية لتشكيلة األساس تشكل متطابقة إنتاج وبعالقات

اقتصادية.

االنتاج قوى

 في وتضافرها االنتاج لعملية المادية الذاتية العوامل مجموع

 البشر االنتاج قوى في ويندرج المادية البضائع إنتاج

 العمل، في ومهاراتهم االنتاجية، وخبراتهم وقدراتهم،
 التكنولوجيا، جانب إلى االنتاج، وسائل وكذلك ومعارفهم،

 قوى وتحدد االنتاج قوة عن الناجم والعلم االنتاج، وتنظيم
 هو تطورها ومتوى ء بالطبيعة للجميع الفعالة العالقة االنتاج

الطبيعة. على االنسان يطرة مقياس

 عالقات عن تنفصم ال وحدة في فقط توجد االنتاج وقوى

 المحدد اإلنتاج، نمط معها تشكل التي المتطابقة االنتاج
 لكل الرئيسية( االنتاج قوة أو) انتاج قوة واهم تاريخيًا

 ومعارفهم المبدعة، بقدراتهم الشغيلة أي االنان، هو مجتمع

 - المؤتمتة حتى - انتاج لعملية يمكن ال فبدونهم .وتجاربهم
 وبامكاناتهم البشر بمعرفة العمل وسائل تشغيل ويرتبط .تتم أن

 تطبيقًا التكنيك وتطبيقهم الطبيعة عمليات على سيطرتهم وبقدر

 ومعارفهم البشر قدرات ترتبط نفسه الوقت في ولكن .عقالنيًا

 قوى وبمستوى القائمة االنتاج بوسائل جديد من ومهاراتهم
 خصوصًاتطوررسائل هو، االنتاج قوى تطور فإن االنتاج.

 لمستوى رالمقياس أنفسهم، للبشر المالئم والتطور االنتاج،

العمل. إنتاجية هو االنتاج قوى تطور

 عن االنتاج في المعبر العنصرالفعال هي االنتاج فقوى

 إعادة عملية نفه الوقت في هي التي ،االنتاج عملية طبيعة
 داخل أوالً تتم التي والمتغيرة، المستمرة حركتها تنجم إنتاج

 وهذا النهاية. في معها وتتناقض القائمة االنتاج عالقات

 في يتجلى االنتاج وعالقات االنتاج قوى بين التناقض
 ،أوجها المجتمعية الثورة في تبلغ وأزمات طبقية صراعات

الموروثة. االنتاج عالقات على القضاء مجراها في ويتم

 يضمن الذي التاريخ، في االول المجتمع هي واالشتراكية
 مجاآل بفسح وبذلك االنتاج لقوى معيت غير ،تطورًاخططيًا

االنسانية. الشخصية وتبسط المجتمعي للتقدم الحدله
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إنتما

 العلوم لكافة أساسية أهمية االنتاج قوى ولمفهوم

 عملية بصفته المجتمع تطور بيادراك يسمح فهو االجتماعية،

 االنتاج. قوى نمو على النهاية في يعتمد التطور وهذا قانونية.
 يمكن مقياسًا بصفته يتثبت المعينة االنتاج قوى وضع وتطور

علمية. بدقة منه التاكد

االنتاج عالقات

 المادية العالقات مجموعة االقتصادية، العالقات أو

 والتبادل، االنتاج، مار في الناس بين تقرم التي المجتمعية

 ووعيهم إرادتهم عن باالستقالل المادية، البضائع وتوزيع

 وتثكل االنتاج، قوى تطور بمستوى االنتاج عالقات وتحدد

: المجتمعي االنتاج نمط القوى هذه مع

 المجتمعية العالقات مجموع في االنتاج، عالقات أن
 وواقعيًا موضوعيًا توجد فمي المجتمعية األوضاع تشكل

 طابعًا إذن تملك فهي وخارجه، البشري الوعي عن متقلة

 فجوهر المجتمع لوجود المادية الثروط من وهي ماديًا

 االنتاج وسائل تملك التي بالجهة يحدد االنتاج عالقات

 االنتاج، بوسائل الناس عالقة م االنتاج عالقات في ويندرج

 بين عنها الناجمة االقتصادية والعالقات الملكبة عالقات
 تبادل أساليب االنتاج، في وموقعها والفائت، الطبقات

. المنتجين بين المنتجات أو ،الفعاليات

 التي هي الملكية عالقات فان االنتاج، عالقات وداخل
 أشكال نفسه الوقت في وهي األخرى، القضايا كل تحدد،

 تغيير كل أن : هذا عن وينجم . الملكية عالقات عن تعبير

 عالقات في تحوالً يئترط االجتماعية لألوضاع أساسي

الملكية.

 التاريخي الطابع يحدد المجتمعي االنتاج وعالقات

 لتشكيلة األساس فهي المعينة، االقتصادية المجتمعية للتشكيلة

 المجتمعية: التشكيالت من األساسية رالنماذج . معينة مجتمعية

 الرأسمالية ،االقطاعية ،العبيد مالكي مجتمع ،البدائية المشاعية

 الملكية على تعتمد التي المجتمعية التشكيلة في ،والشيوعية
 طابعًا االنتاج لعالقات يكون االنتاج، لوسائل الخاصة
 باستغالل تتميز عدائية طبقات نشوء أساس في فهي ، تناحربًا

اثغيلة. , الشعب ألكثرية المستغلة، أقلية-لطبقة واضطهاد

 لعالقات جديد نموذج يتكون االشتراكية الثورة وفي

 االنتاج. لوسائل المجتمعية الملكية على يرتكز االنتاج

 والماعدة الرفاقي التعاون عالقة هي هذه االنتاج فعالقات

اإلستغالل. من المتحررين الناس بين المتبادلة

: خصوصا االشتراكية االنتاج عالقات وتتميز
 أهم على المجتمعية للملكية محدودة غير بهيمنة — 1

 الملكية أو الدولة ملكية الرئيسية، أشكالها في االنتاج، وسائل

.التعاونية والملكية ،الشعبية

 التعاون عالقات وإقامة استغالل كل من الثغيلة تحرير — 2

المتيادلة. االشتراكية والماعدة الرفاقية
 قدرته حسب كل S مبدأ حسب المنتجات بتوزيع — 3

. R عمله حب ولكل

 لقوى وبتبعية ينفصم، ال بترابط االنتاج عالقات وتتبط
 أو ،سلبيًا دورًا تلعب االنتاج عالقات أن يعني ٠ال هذا . االنتاج

 وتيرة، يحدد الذي هو طابعها فإن . المنتجة للقوى تلقائيًا تتبع

 عن تنتج التي االجتماعية والنتانج ، المنتجة القوى تطور وحجم
 ويسع المنتجة القوى تطور اشكال إنها المنتجة، القوى تطور

 المنتجة، للقوى معيقة أو مشجعة تكون أن االنتاج عالقات

. القوى هذه طابع مع عدمه، أو ، انسجامها حسب وهذا

 قوى بين األعم ، الجدلي القانون ينجم ، كله هذا وعن

 االنتاج عالقات تماثل قانون نتج أي انتاج، وعالقات منتجة،

 تتناقض تطورها من معينة حقبة وفي المنتجة. القوى طابع مع
 في أصبحت قد تكون التي االنتاج، عالقات مع المنتجة القوى
 ال بينهما التناقض وهذا المتجة. للقوى قيودًا تطورها أشكال

 القاثم المجنمع في االنتاج عالقات بتغيير إال يحل أن يمكن

 ، تاريخيًا الضروري ، التغيير هذا يصطدم ،الطبقي التناحر على

 الملكية عالقات عن تدافع التي المهيمنة الطبقات بمقاومة

 القوى بين النزاع هذا تملكها، التي الوسائل بكل القاثمة
 أي المعيقة، االنتاج عالقات وبين األمام، إلى الدافعة المنتجة

 طريق عن إال يحل أن بمكن ال الطبقات، بين النزاع هذا

. المجتمعية الثورة

الجوهري عصام

انتماء
Appart an ؛

Affl,،a،J٠n
ziigehorlgkelt

 املنطقي االنتماء : االنتماء من نوعني بني التمييز ينبغي
 عالقة املنطقي االنتماء االجتماعي الوجودي واالنتماء
 هذا يدخل الىت الفئة أو والصنف الفرد بني حمددة اعتبارية
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إنتماء

 فهو االجتماعي، الوجودي اإلنتماء أما نطاقها. في الفرد

 وما محددة وجماعة البشري الفرد بين ومصير هوية عالقة
.ذلك غير أو حضارة أو أرض من به تتصل

 جوهره في االنتماءم أن التعريفين هذين بين المقارنة تظهر

 االنتماء عالقة وأن به، ومحاط مثمول فيها الفرد عالقة،

 الوجودى االنتماء عالقة الى بالنسبة بسيطة المنطقي
 مع متناسبًا تحليالً األخيرة هذه تستدعي ولذا االجتماعي.

 عن الحديث يجري عندما المقصودة وهي وأهميتها غناها

.تخصيص دون االنتماء
 االرتفاع عن عبارة هو االنتماء القديم، العري الفكر في

 االنتمام معين. حسب الى أو بيت الى أر فالن الى النسب في

 األخص وعلى القرابة، عالقة توكيد أي انتساب، فعل هو

 .القرابة عمود في أو الزمن في بعيدة العالقة هذه تكون عندما

 الغالب الدور بسبب عام، بشكل سائدًا، المعنى هذا ظل وقد

 الهوية تحديد في منه يتفرع وما القبلي الرباط لعبه الذي

 يكن ولم المباشرة. الجماعة بحياة الفرد ارتباط ونوعية الجماعية

 على زائدة »عالمة سوى حصل، حيث الموطن، إلى اإلنتاء

خلدون. إبن يقول كما النسب،

 الترادف وجوه رغم االنتساب، إلى يرتد ال اإلنتماء لكن

 يزيد B الذي النماء هو اإلنتماء في األصلي فالحدس . بينهما

 وصف حد على ا إليه بإفافة ال نفه من حال بعد حاال الشيء

 بأنه الجرجاني يصفه الذي النمو هو أو العسكري، هالل ابي

 األقطار جميع في ويداخله اليه ينضم بما الجسم حجم ازدياد )ا

 نوعية أن يعني مما والورم». السمن بخالف طبيعية، نسبة

 االنتساب. في عليه هي عما تختلف االنتماء في العالقة
 بحكم معطى أر االختيار بحكم طوعيًا كان مواء فاالنتاب،

 ما بنسبة ماهمًا معينة، جماعة في عضوًا الفرد يجعل الواقع،

 قابل ، خارجي ارتباط أساس على ، ونثاطاتها حياتها في

 ارتباطا يتضمن فإنه ، اإلنتماء أما ٠ للتجميد أو لالنقطاع

 إلى الجماعة حياة في العضوية يحول عميقًا، روحيًا، داخليًا،

 يؤثر كياني ذاتي بعد على يثتمل إنه . مصيري حيوي تفاعل
وشاماًل. جذريًا تأثيرًا الفرد نفية في

 في تتحرك التي واآلفاق الجماعات بتنوع االنتماء ويتنوع

 القبلي، االنتماء االجتماعي التاريخ في نجد وهكذا إطارها.
 واالنتماء عشائري، أو عائلي انتماء من تحته يندرج وما

 من ذلك وغير ،القومي واالنتماء الطبقي واالنتماء الطائفي
 ،الحديثة أو القديمة ، الواسعة أو الضيقة ،الجماعية االنتماءات

 االنتماء أو القاري االنتماء أو االقليمي االنتماء نجد كما

 االنتماء من األخيرة األنواع هذه أن الواضح ومن الحضاري.

 جماعة إلى انتمائه خالل من إال الفرد شخصية في تؤثر ال
 فالنقطة الحضارة. أو القارة أو االقليم في معينًا موقعًا تحتل

 يدرك التي العليا الجماعية الهوية هي االنتماء قضية في الفاصلة

. معها تفاعله وفي فيها ذاته الفرد
 غير حالة يكون أن يمكن اإلنتماء أن يتحصل هنا من

 أن ويمكن ،وآائرها وأبعادها بجوانبها محيط بوعي مصحوبة

 وجوانبه بأبعاده تام وعي على مؤسًا فعلبًا واقعًا يكون

 يعيش أن من للفرد بد ال أنه كذلك ويتحصل وآثاره.

 أن يمكن ال اذ .لها معين ترتيب أساس على انتماءاته مجموعة

 توازت اذا شخصيته في والتوازن االنسجام على يحافظ

 بعبارة . نفعيته في االنتماءات تلك مقتضيات وتضاربت
 والرجوع وتقديمه ، انتماء على انتماء تغليب من بد ال أخرى،

 األغلب على ذلك يتم ال الواقع، وفي التنازع حالة في اليه

 تأثير تحت يتم ما بقدر الخاص لحابه الفرد يتخذه بقرار

 منفعل كجزء فيه الفرد يعيش الذي المجتمع يشمل عام تطور

واحد. آن في وفاعل

 وكبفية وشخصيته الفرد نفسية في االنتماء درجات إن
 إال . ذاتها في معقدة قضية سلوكه في تأثيرها ونوعية تراتبها

 اننماء وجود وعدم المجتمع تفخ بقدر تعقدًا تزداد أنها

 األخرى االنتماءات على ويعلو جميعهم أفراده يشمل واضح

 المجتمعات بين األهم االجتماعي الفارق ولعل تتجاذبهم التي

 متوى في يكمن الناهضة أو النامية والمجتمعات المتقدمة

 معظمها، في المتقدمة، فالمجتمعات االنتماء. ظاهرة تطور

 االنتمام وجعلت القومي الوجود مراحل من عدة مراحل قطعت

 ، الفرد يعيشها التي االنتماءات بين الصدارة مركز في القومي
 لبلوغ االشتراكي اكظام أو الليبرالي النظام توسلت سوا،

 المجتمعات معظم في يحصل لم ذلك ومثل . الكبرى أهدافها

 من أنواع مع يتصارع القومي االنتماء حيث ،الناهضة أو اكامية

 أو العرقي أر القبلي كاإلنتماء الراسخة، التاريخية االنتماءات

 المجتمع بنية في تفكك ذلك جراء من ويحدث الطائفي،
 فيهما يحدث عما فضال ، وشخصيته الفرد نفية في وتمزق

. االستعمارية الغربية الحضارة طغيان مواجهة بسبب

 التوع سبيل على ، االنتماء قضية تنطرح أن ويمكن

 وحدة ذاك عند المجتمع فيعتبر بكامله، مجتمع الى بالنسبة

 تعلو التي الكيانات لكن . مماثلة وحدات مجموعة بين

 تفرضها كالتي عضوية روابط عليها تفرض ال المجتمعات

قضية تبقى ولذا . أفرادها على المجتمعات أو الجماعات
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اإلنان( )علم أنثربولوجيا

 من الفرد حياة في مظاهرها وأقوى بأجلى مطروحة اإلنتماء

 .معينة تاريخية جماعة حقيقة مع يتماهى فرد هو حيث

 لها مانعا يكون فقد الفردية، مع بالضرورة يتنافى ال فاإلنتماء
 أعلى إلى وطريقًا لها حافزًا يشكل وقد والتفتح، االنطالق من

٠ إليه البلوغ تستطيع ما

إلنسان( )علم أنثروبولوجيا
Anthropologie
Anthropology
Anthropologie

عامة تحديدات
والثقافية االجتماعية االنثروبولوجيا هي

 على خالفًا هناك أن العلم بهذا المتعاطين على بخفي ليس

 الدولي المؤتمر في الخالف هذا برز وقد .التسمية

 دعا مما ، 1952 عام نيويورك في انعقد الذي لالنثروبولوجيا
 أهمية من التخفيف الى نادل وأبرزهم المشاركين بعض

 وكروبر شتروس، ليفي المؤتمر هذا في وتميز التسمية
 صانع بالحيوان االنسان تحديد يمكن B التالي: بالتحديد
 صانعًا حيوانًا فاعتباره االجتماعي. بالحبران أو األدوات

 االنطالق، نقطة األدوات اعتبار الى يدفعنا لألدوات

 هذه تعتبر عندها النهاية، نقطة االجتماعية والمؤسات
 ممكنة االجتماعية العالقات تجعل التي األدوات من األخيرة

 االنان اعتبر إذا أما االجتماعية االنثروبولوجيا مي هذه

 اإلجتماعية العالقات من االنطالق وجب إجتماعيا، حيوانا

 ويلة واعتبارها الشامل، بمعناها والثقافة األدوات إلى توصالً

االجتماعية العالقات استمرارية تؤمن
 فرنسا ففي ,٠ أيضًا قومي طابع التسمية في ولالختالف

 « اتنولوجيا B كلمة استعمال الى يدعو تقليد يسري ،مثالً

 مخصصين ، (( ونقافية اجتماعية أنثروبولوجيا » للتسمية كبديل

 االنثروبولوجيا « على للداللة I بولوجيا انثرو B كلمة

, ، الطبيعية
 أن إلى تنبهنا ما إذا التسميات فوضى من التخفيف يمكن

 داخل معين توجه سوى هو وما منفصال علمًا يعتبره بعضهم

 أو الحقل في المعلومات جمع يخص ما جهة فمن ٠معين علم

 أو ft اتنوغرافيا 1) تسميته على اتفق ما هذا ، الميدانية الدراسة

 الصودة إنشاء إلى (I االتنوغرافيا n تهدف االجتماعي الوصف
 فإن أعم، مستوى وعلى معينة، بشرية لجماعة تمثيالً األكثر

 مخزون تؤلف العنوان هذا تحت تندرج التي !ألعمال مجمل

.منها ال البداثية )) وخاصة االنانية تراث
 التركيب إلى تهدف توجهات الميداني العمل يتبع ما وغالبًا

 شتروس ليفي برأي تعمل التي «االتنولوجيا I أولها والتعميم.

 تخص معارف دمج أردنا إذا ،جغرافية JJ : ثالثة اتجاهات في

 إحياء إعادة أردنا حال في وتاريخية، متجاورة؛ جماعات

 نهاية في ونسقية متعددة؛ شعوب أو شعب ماضي صورة
 مؤساتيًا أو تقنيًا نموذجًا ،إبرازه بهدف ،عزلنا إذا المطاف،

 أوجه وتفير تحليل باالخنصار هي اإلتنولوجيا مهمة ٠ (I معينًا

. الثقافات مختلف بين والشبه الفرق

 له إنما والتعميم، التركيب الى يهدف آخر توجه هناك

 واثقافية: االجتماعية االنثروبولوجيا توجه هو أكبر، طموح

 متاولة لإلنان الشاملة المعرفة الى االنثروبولوجيا »تهدف

 متوخية ؛ السواء على والجغرافي التاريخي بعديه في !ياه

 البشري؛ النمو مجمل على تطبيقها يمكن معرفة الى الوصول
 تنطبق سلبية، وأخرى أحبانًا إيجابية استتتاجات إلى وساعية

 الحديثة المدن كبريات من البشرية، المجتمعات مجمل على

 في وخاصة ،البعض ويفضل . « ميالنيزيا في القبائل أصغر إلى

 »انثروبولوجيا بدل مقارنة» اتنولوجيا» تمية فرنسا،

. وثقافية« اجتماعية

االنشروبولوجيا نشأة

 قيمة لها االنثروبولوجيا نشوء لتحديد التاريخية المقاربة
 اإلنسان أوصل الذي والثاق الطويل المار تكشف فهي ،جمة

 اإلنان وعي تاريخ وهي البحث. موضع نفسه وضع الى
 إرجاع ووعي الزمن. وفي المدى في االنان تكون الختالف

 . تحكمها التي البيئية الشروط إلى اإلختالفات هذه

 االنسان قبول ومع اآلخر اكتشاف مع ولدت فاالنثروبولوجيا
 المسيرة هذه معًا. مفترق أو كمختلف واآلخر كشبيه ااخر

الذهني. المتوى على ومضنية شاقة

 أعمال من انثروبولوجية شبه كتابات إغفال يمكن ال

 هيرودوت أمثال قدماء تاريخ علماء أو جغرافيين أو فالسفة

 بطوطة وابن واالدريسي والبكري حوقل وابن والمسعودي

البيروني وخاصة خلدون وابن

 الحقلية الدراسة العلماء بعض تعمد مؤشر أخذنا إذا إنما

 ونشأت ولدت االنثروبولوجيا أن نرى ،المفارقة للمجتمعات
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اإلنسان( )علم بولوجيا أنثر

 في الحقلية فاألبحاث . عشر لتاسع القرن من الثاني النصف في

 لم الفعلي التفتيش أن اعتبرنا ما إذا حديثة االنثروبولوجيا
.جدًا حديثًا اال منهجي بجهاز يتسلح

 في طبيبًا كان الذي باستيان نذكر األول الرعيل ومن

 بعض منها عدة شعوب مع التواصل عليه سهل مما البحرية،
 عدة على دخل الذي وتايلور واألنتي، وأوقيانيا الكونغو قبائل

 طويالً عاش الذي ماين — وسومر أميركية، هندية مجتمعات

 االيروكوا بين وعمل درس الذي ومورغان الهند، بالد في
الشمالية. أميركا في أخرى هندية وقبائل

 رديف سوى المؤلفين هؤالء عند الميداني العمل يكن لم
 صحة يؤكد فالميدان مصدره: أو أساسه وليس للبحث

 األطروحة لجهة موضوع فالثفل مبةا. بنوها نظريات

 أو مثاالً إال ليس الميداني والبحث ،يدعمونها التي الفلسفية

.. , اكظرية خطًا أو صحة على برهانًا

 الباحثين من جديد نوع ظهر عشر التاسع القرن أواخر وفي

 تحليل يحاولوا فلم رأوه، ما بتسجيل اكتفوا الحقليين

 ،معينة فلفية نظرية استنباط بهدف اجتنوها التي المعلومات

 وهؤالء معينة. نظرية تدعيم محاولة عن امتنعوا أنهم كما

 االدارين أو المرسلين من بغالبينهم الميدانيون الباحثون

 المثال سبيل على منهم نذكر الرحالة، من أو االستعماريين

 والروسي مدغكر، جزيرة بوصف قاما اللذين واليس سبري
 ،أوقيانيا في مماثل بعمل قام الذي ماكالي مكلوكلو

 اندونيسيا في وهادون ،ميالنيزيا في وكودرينغتون

 شرقي في وسليغمان ،اوستراليا في وغلن وسبنر ،وميالنيزيا
 أميركا هنود وقبائل الشمالي القطب في وبواس ، أفريقيا

 أبحاثه في خالقًا كان الذي ريفرس الطبيب ننمى لن . الشمالية

 شعب عن أبحاثه في ومالينوفسكي ميالنيزيا جزر في الميدانية

التروبريان...
 ذكره على نأتي فلن الحقليين الباحثين الثالثمن الجيل أما

 في تخصص ذو وهو مختلفة تيارات مع منشبكًا كونه

 شديدة الميداني بحثه رتقنيات محددة ثقافية مجمعات

.االتنوغرافيا لباب هذا نترك ،التعقيد

لوجيا لالنثروبو المميز التوجه

 التشابه دراسة أهمية االولى بالدرجة االنثروبولوجيا تبرز

 باستمرار تثكل فالمقارنة البشرية: الجماعات بين واإلختالف

 بهذا المهتمين دفع ما وهذا مفردة، دراسة لكل الدائمة الخلفية

 لكل الصاهرة الحضارة دراسة عن االبتعاد إلى الميدان

 والعلمية التقنية الحضارة دراسة عن أي تميز، أو اختالف

 : االطار هذا خارج زالت ما مجتمعات وراء والسعي الحديثة،
 أو )الزراعية النيوليتية المجتمعات أو البدائيين مجتمعات

والقطاف، الصيد مجتمعات : النيوليتية قبل ما أو الرعوية(

االنثروبولوجي البحث ميادين
 من معين نموذج األولى مراحلها في االنثروبولوجيا ميز ما

 بالمتوحشة البعض يصفها التي تلك : المجتمعات
 أو الكتابة تعرف ال التي أو البدائية أو )مالينوفكي(،

 يدرس فاالنشروبولوجي الحديثة( مع )بالمقابل التقليدية
 فيه تثكلت الذي المجتمع عن غربة وثقافات مجتمعات
 ثقافتين أو حضارتين بين االحتكاك يأخذ ما وغالبأ إنانيته،

 ما سرعان العلم هذا وتطور نمو ومع . مأساويًا طابعًا مختلغتين

 فتناول الحديثة، المجتمعات الى وامتد البحث ميدان توسع
 األحياء وبعض الصناعية البالد في الريفية المجتمعات بالبحث

...الحديثة المدن بعض في

باالنثروبولوجيا الخاصة المقاربة

 االجتماع، علمام من االنثروبولوجيين اعتبار ويمكن
 والمحصورة المباشرة الميدانية بالمراقبة يتيزون لكنهم

 مجتمعات دراسة عن ورثوها نظرية بخلفية ويحتفظون االطار

 فاالنثروبولوجيا الشمولية. وبهاجس الباطة، شديدة
 أو مصغر اجتماع علم االجتماع علمام بلغة هي االجنماعية

٠منمق

الميدانية أو الحقلية الدراسة

 مراحل من األصعب المرحلة هي الحقلية الدراسة

 ،النجازها طويالً وقتًا تتطلب فهي االنشروبولوجية، الدراسات

 التغيرات سللة حضور للباحث ليتنى كاملة سنة دورة أقله

 الدينية الطقوس الزراعية، )الدورة المناخ لدورة المرافقة
 عند الميداني الباحث به يصطدم ما أول أن .ثم .( ..المومية

 الجماعة وبين بينه المتبادل النفور هو معين مجتمع على دخوله

 في له وجود ال باب من غريب دخول فهو : عليها يدخل التي
 فال ، ،»باحث أو »دارس« دخول فهو المعينة، اثقافة

 ه دارس B لصفة المعني بالمجتمع الخاصة المؤسات في مكان
 الى التعجيل الباحث على يفرض مما ، « باحث » أو

 موضوع االجتماعية للوحدة المشكلة العناصر ثقة اكتاب

 هذه بين رمزيًا مالئمًا موضعًا لنفسه يجد لكي البحث

 يصل لميدانه المالئمة الخاصة طريقته باحث ولكل الجماعة.
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نان( إل ا )علم آنشيولوجيا

 أثبتت وقد . يدرسها التي الجماعة ثقة كب الى خاللها من

 نحر التوجه هو األول لالحتكاك البل أفضل أن التجربة

 رجال أر الشيخ أو الزعيم المعني: المجتمع على القيمين

 الذين وهم الجماعة باسم التكلم اليهم الموكل فهو الدين...
 من الباحث وعلى الباحث عمل على الشرعية صفة يضفون

 بين قبوله تسهل التي البل ألفضل فطنًا يكون أن جهته

 حرمة ويحترم المحرجة األسئلة ابداية في فيتحاشى الجماعة،

 هذه أن شك وال . . مثله بشر أنهم ناس غير ،المعنيين األفراد

 مع دائم شبه تكيفًا منه تتطلب فهي ،الباحث على صعبة التجربة

 وانخراط انسالخ والتكبف معا، والمفارق المختلف اآلخر،

. أحيانًا ويأس تعب الى الباحث عند يتحوال قد

 فعدا المعنية، الجماعة لغة تعلم هي االنخراط شروط أولى

 حاملة أيضًا فإنها تقربًا، الوحيدة اإلتصال وسيلة اللغة كون

الدرس. قيد بالجماعة الخاصة الرمزية األنساق لغالبية

 أحد اختيار هي ميداني عمل لكل الضرورية اثانية المهمة

 على يجيب الذي المخبر دور ليلعب المعني المجتمع أعضاء

 فكل محاذيره، له المخبر واختيار الباحث تهم التي األسئلة

 موقع عن يختلف قد الذي الخاص موقعه له المجتمع في عضو
 ضيق أو بعة آخر عن شخص يتمايز وقد ،اخر عضو

 ،أفكاره عن العبير بصعوبة أو وبهولة لديه التي المعلومات

 يمكن ال متغيرات .. . والمقام والمهنة والجنس السن فاختالف
. يغفلها أن للباحث

 أر أحيانًا ناقصة المخبر يعطيها التي المعلومات تكون قد

 جهة من لتقدير أو السؤال في لحرج ،مختلفة ألسباب خاطة

 في لخلل او له أهمية ال تافه عنه يأل ما أن المخبر

 التي المعلومات بصحة للتدقيق الباحث ينصح لذا الذاكرة..

 بمخبرين آلخر وقت من االستعانة الى يعمد بأن له تعطى

. . . بصحتها مشكوكًا معلومة ينفون أو يؤكدون ،تانويين

 من جز،ًا يخصص أن من بد فال الباحث موضوع كان وأيًا

 ضابطًا يكون سجل في الميدان في اليومية حياته لتجيل عمله
 معايشته خالل بجمعها يقوم التي المعلومات لمختلف زمنبًا

. للميدان

 تخص ، أشياء ثالثة بتجيل يقوم أن من أيضًا بد وال

 األكثر للفرد اليومية الحياة دورة — 1 هي: المرة، هذه الميدان

 من يرافقها بما المنوية الحياة دورة - 2 للمجتمع. تمثيالً

 ،)صيد انتاجية ونشاطات وأعمال دينية واحتفاات طقوس

 أحد حياة سجل ٠ 3 .المناخية للدورة وتخضع تتبع ( . ..زراعة

 الذاكرة وأصحاب المنين بين من ينتقى ،المجتمع اعضاء

.الحية

 والقرطاس القلم بين تتراوح الميداني الباحث تقنيات
 اآللي والمسجل الفوتوغرافية باآللة مرورًا الينمائية والكاميرا

 لكل أن كما ،محاذيرها التقنيات هذه من فلكل لألصوات.

 والقلم، القرطاس اعتماد نبًا ميدا واألسهل المالئم مجالها منها

 بالصوت. المرافق الينمائي التسجيل أمانة االكثر أن كما

 بعد اا يعيها ال أشياء الوسبلة بهذه الباحث يجل ما فغالبا

. المسجل للشريط المتكررة رؤيته

 بسهولة يمتاز فإنه مجتمعه بدراسة يهتم الذي الباحث أما

 وهو لغتهم يعرف الدراسة: موضوع )جماعة( مع االحتكاك
 تعلم مرحلة فيختزل والمحرمات.. بالممنوعات مبقًا عالم

 النوع لهذا أن إآل . سهالً يكون ما غالبًا انخراطه أن كما اللغة،

 على الباحث فباعتياد ،محاذيرها الميدانية األبحاث من

 ذات تكون وقد نظره تلفت ال أشيام عنه تغيب مجتمعه

المقارنة. النظرة الخلفية ضرورة هنا من أهمية،

 بذكر نكتفي عديدة ناجحة ميدانية دراسات عن األمثلة

 المبتدنين لألنثروبولوجيين كنماذج تعطى ما غاالً منها اثنتين

 1 ايقانس يد على الودان جنوب في النوير قبيلة دراسة هما

مالينوفكي يد على التروبريان شعب ودراة بريتشارد

اكقافة مفهوم
 اللغات في Culture لكلمة مقابلة بكلمة لغتنا في نوفق لم

 العلوم ميدان في العاملين مجمل ارتأى وقد األوروبية

 الجذر إلى عدنا ما وإذا اا. ثقافة » بكلمة ترجمتها االنانية
 األولين األنثروبولوجيين أن نرى الكلمة، هذه أساس الالتيني

 أوجه كافة ما حد إلى يغطي ما المعاني من لها بكلمة حظوا

 Cult فجذر الحيواني. المترى به يتعدى الذي البشري النتاج

 تحت جمعها إمكانية رأينا المعاني من جملة له الالتينية في

 عناية )زراعة، زراعة معنى - I هي: رئيية معان خة
 عناية )عناية، تربية معنى - 2 حصاد( مواسم، بالزرع،

 ،تمرس ،النفس تهذيب ،تدرب ،تربية ،تعليم بالبدن،
 بذخ، أناقة، مالبس، )لباس، حضارة معنى - 3 تمرين(

 ،تعبد )عبادة، عبادة معنى ٠ 4 حياة( نمط عادات، ترف،

 إكرام سكين، مدية، بالذبيحة، القائم ماعدة مناصرة،

والسكن. اإلقامة معنى - د . ( وتقدير

 الحذق معنى سوى ثقف« « العربي الجذر في نر لم
 ، الشيء اعوجاج وتسوية بالسيف والعمل معينة تقنية واكتساب
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األوروبة باللغات Culture لكلمة ألصلي المعنى يقارب

 يحملها التي فالمعاني حظ بأكبر فليسن حضارة كلمة أما

 . للغياب خالفًا حضور معنى — 1 التالية: هي fl حضر I) جذر

 البدو مع بالمقابل والريف والمدن القرى سكن معنى - 2

 عددها يفوق الناس من جماعة معنى - 3 البادية. سكان
 ينبت حيث أو الما، حيث الموضع معنى جغرافيًا - 4 الخمس

 معنى - 7 .البيان صاحب معنى - 6 . السجل معنى - 5 . التمر
 إلى لمبادر -معنى8.والبقر( اإلبل إلى )نبة اللون األبض

 الخيل(. إلى )نسبة العدو تسريع معنى - 9 والشراب الطعام
 من المستبط ) الزراعة معنى سوى هناك فليس ظاهر هو وكما

 والسكن اإلقامة ومعنى والمدن( والقرى الريف سكان معنى
الالتيني Cult جذر معاني مع يلتقيان الترحال( مع )خالفًا

 والجرمانية الالتينية باللغات Culture مفهوم فإن بذلك،
 .األنثروبولوجيا تحديد في رئيسي عنص واألنكلوسكسونية

 األوروبيين العلماء بين حاصل االنفاق أن يعني ال هذا ولكن

 أال األدنى المفهوم على متفقين نراهم إنما ،المفهوم هذا حول

 المكدسة االنسانية التجربة مجمل إلى ترمز «الثقافة I) أن وهو
 ما وأول .ما مجتمع في العقب الجيل إلى جيل من والمتناقلة

 لكل وأن ،بثقافاتها تختلف المجتمعات أن الفهم هذا عن ينتج

. بها يتميز ثقافة مجتمع

 التحديد المفهوم لهذا أعطيت التي التحديدات أوضح ومن

 يشمل معقدًا كالً الثقافة »تشكل :1871 تايلور قدمه الذي

 والعادات والقانون واألخالق والفن والمعتقدات المعارف

 بصفته الفرد االنسان يكتسبها التي والعادات الملكات وكل
«.المجتمع في عضوًا

والبنية المجتمع مفهوم

 ميدان في العاملين اعترضت التي المائل أهم من

 الثقافة مفهوم بين الصلة مألة سابقة لفترة االنثروبولوجيا

.المجتمع ومفهوم

 بين عمت التي التأكيدات بعض بعرض هنا سنكتفي
 بالواقع عالقة للبنية لس أواًل، المعاصرين: االنثروبولوجيين

 ، ائنيًا الواقع هذا صورة على تبنى التي بالمثيلة وإنما الحسي

 العالقات من تتكون المثيلة بناء في الداخلة الخام المادة

 أو مجموع االجتماعية البنية اعتبار يمكن وا االجتماعية،
 خصائص لها مثيلة على للحصول ، ثاالً العالقات هذه حصيلة

 بعضها المثيلة لهذه المكونة العناصر ارتباط وجب البنية،
 تحويل ثانية ناحية من ووجب نقًا، تكون أن أي ببعض،

 , استيعابا أسرع معطيات إلى الواقع في الملحوظة المعطيات
 يريد من يدي بين ومتجاوبة طيعة تكون أن أيضًا ووجب

الشكلي. المتوى على اختبارها

 إنعدام األشياء رؤية في الوجهة هذه خصوصيات من

 يقع فقد المعنية، الجماعة لدى واعية ال المثيلة كون ضرورة

 المدروس، المجتمع عمل من مثيالت على االنشروبولوجي
 كما مجتمعه. بنية عن الكالم تهيل بهدف األخير هذا يبنيها

.. . للقرابة بالنبة مرارًا حصل

االنثروبولجيا ميادين

الطبيعية: االنثروبولوجيا - 1

 عند الحيواني الوجه دراسة الطبيعية االنثروبولوجيا هدف
 يعنى الذي الحيوان علم من القسم أو الشق فهي االنسان،

 بتطورها أدت التي األنواع عن فتفتش البشري، النوع بدراسة

 وضع إلى تهدف كما ، Homo sapiens العاقل االنسان الى
 كيفية اكتشاف إلى وتسعى االنسان. انجبت التي األنسال

 إلى تسعى كما عرقية، مجموعات خمس على البشرية توزع
الحالي الساللي الوضع إلى أدت التي العوامل تحديد

التاريخ: قبل علمما-2

 العلم هذا ويهدف التاريخ. قبل ما مجتمعات آثار علم هو
 الثقافة منها الغابرة، المجتمعات أوجه مختلف بناء إعادة إلى

 وأحيانًا االجتماعي والتنظيم السكن( التكنولوجيا، ) المادية

 الميادين عن الميدان هذا يميز ما ..الديية. الرموز بعض

 للدراسة تخضع التي المادة خصوصية األخرى االنثروبولوجية

المادة. هذه معالجة وطريقة والبحث

 المجتمعات. هذه آثار وبقايا الحفريات هي هنا فالمادة
 تختص أنها بداياتها في االنثروبولوجيا مع وتشترك

الكتابة. تعرف لم التي بالمجتمعات

القرابة:-3

 بموضوع المهتمون الدارسون بات ،ببعيد ليس زمن في

 العالقات هذه مجموع يعتبرون الزواج وقواعد القرابة عالقات

 إن الداخلي وتماسكها الخاص منطقها لها كأنساق والقواعد

 رمزية كونها عن ينتج داخلي، منطق ذات القرابية األنساق

 هو ما كل تخص التي واإلعتباطية اإلتفاق طابع لها وبالتالي

رمزي.
 مزيج من مركبة فهي وتعقدت بعدت مهما قرابية عالقة أية

 األبناء صلة وهي ،النب صلة — 1 هي: أنواع ئالثة من
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 )بأخيه(. بأخته األخ صلة وهي األخوة، صلة — 2 باآلباء.

 الباحث يكتفي لذا .بزوجه الزوج صلة وهي ،الزواج صلة - 3

 من شعب لدى المستعملة القرابة مفردات مجال في الميداني
 أخ، إبنة، إبن، أم، :أب، هي مفردات بثاني الشعوب

 من يركبها الصالت من ذلك وغير زوجة، زوج، أخت،

 المطلوبة الكلمة على فيحصل السابقة، المفردة الصالت

. ما قرابة صلة على للدالة المعني الشعب بلسان والمعتمدة
 أقارب األقارب: من نوعين بين تمبز الشعوب غالبية

 أهل .إلصهر أهل أو الصهر وأقارب ،اكسب أهل أو النسب

 من بين يجمع واألمهات، اآلباء خالل من األقارب هم النسب

 أقارب أما ة( واحد) )جدة( جد أو )أم( أب من يتحدرون

مصاهرة أو زواج صلة عبر يتقربون من فهم الصبهر

البنرية والمدرسة االنكلوسكسونية المدرسة

 داريل األنكلوسكسونية المدرسة في البارزة األسماء من

 فورث وريموند فورتس وماير بريتثارد وايفان فورد
 وضعها التي الظرية األطر من ينطلقون جميعهم وكودي...

 النسب. عالقات على دراساتهم في ويركزون براون رادكليف
 أنواع ثالثة إلى الشعوب مختلف عند األنساب صنفوا وقد

 الحدر المزدوجة واألناب الحدر األحادية األنساب هي:

 I أنسابها في للجنس أهمية تعطي ال التي أو الشكر واألنساب

 األنساب األول، صنفان: فهي الحدر األحادية األناب أما

 األحادية واألنساب األبوية، أو الذكور عبر الحدر األحادية

األمومية األناب أر االناث عبر تنحدر التي

 أمومية األناب أنواع مختلف بين الحاصلة الفروقات

 اإلقامة طريقة إلى جهة من عائدة ،ذلك غير أم أبوية أم كانت

 تشتت أو بتجمع مرافق الرجال تثتت أو تجمع ) الكن أو

. اإلسم — النب تحديد وطريقة اإلناث(

 صعيد على عديدة أشياء النوع هذا من دراسات من يستنتج

 القرابة: لصالت األساسة األنواع من نوع لكل والموقم الدور
 وضرورات لنوعية تبعًا تتوازن الثالث األساسية القرابة فصالت

 نب وهو ) العربية القرابة نق في مثالً فالمرأة .النسب

 وال ،كإنة أو كأخت الدور معدومة ابوي( الحدر أحادي

. ( ذكور ) ألوالد وأم كزوجة إال المجتمع في لها وزن

 البنيويين قبل من المدرسة لهذه الموجه االساسي النقد

 المجموعات تشكل معتبرة هيولي، مفهوم من تنطلق كونها
 النساء تبادل عن الناتجة العالقات على سببيًا سابقًا القراية

 مؤسة من اتخذت مدرسة انطلقت النساء تبادل فرضية ومن

لها. مبدا الناء تبادل

 القرابة حول الدراسات دخلت الثانية العالمية الحرب بعد
 الفترة لهذه المركزي العمل I البنى تحليل عصر جديدًا، عصرًا

 . شتروس ليفي كلود ألفه الذب B للقرابة البسيطة البنى II كتاب

 الرحم ذوي نكاح تحريم أن مالحظة من المؤلف هذا ينطلق
 من مختلفة أصنافًا المجتمعات مختلف في يطال المحرم

 وفي األخت اآلخر بعضها في األم، بعضها في - األقارب
 كل في موجودًا التحريم نرى كما العم...- بنات اخرى

 تنظم قاعدة أنشأت المجتمعات كل اخر، بكالم المجتمعات.

 تحريم وهي االجتماعية القاعدة هذه الزواج. شروط فيها
 كل في العامة الوحيدة القاعدة تشكل األقرباء بعض من الزواج

 االنتقال على تدل التي العالمة فهي ولهذا البشرية، المجتمعات

 القاعدة هذه تكتفي وال الثقافة. إلى الطبيعة من )النظري(
 الزوجة ستكون من أحيانًا مسبقا، تعين وإنما بالتحريم

.المالئمة
 الزوجة تكون ما غالبًا ، للقرابة البسيطة األشكال وفي

 ما غالبًا اخر، بكالم أو العمة بنت أو الخال بنت الفضلى

. وأخت أخ أوالد الزوجان يكون

 يرا الكاري قبيلة قرابة لنسق مبسط بعرض هنا سكتفي
 قسم كل أقسام، أربعة إلى مقسمة القبيلة عذم األوسترالية:

 ،بالزوجات يمده الذي القسم ويعين الداخلي الزواج عن يمتنع
بياني: برسم هذا ونبين ٠ العمة إبنة أو الخال إبنة هي والزوجة

كا بانا ۵ح]=[ ورونغ

بالبيري [ه = ه] كارمير

jk:٥ نجرر

م = ة ذز
هلم6 دل

 . الوقت بنفس العمة إبنة هي الخال إبنة أن يتبين حيث

التالي: الشكل على النسق هذا ويعمل
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 ويمدونهم ابورونغ نساء من يتزوجون الباناكا من قسم
 أن ك،| البالييري، إلى ينتمون الباناكا أوالد عندهم من بنساء

 بين يحصل الشيء ونفس ،الباناكا إلحى ينتمون البالييري أوالد

 الكارميرا نساء من يتزوجون البالييري والكارميرا البورونغ
عندهم.: من بناء ويمدونهم

 ليس أنه - 1 : منها عدة خصائص عرضناه الذي للنموذج

 أهل من فكل الصيهر، وأهل اكسب أهل بين فارق من هناك

 هو الزوجة فأب صحيح. رالعكس الصهر أهل من هو النسب

 معًا. األب أخت وابنة األم أخ إبنة هي أحدهم وزوجة الخال

 ، ٠ جماعات )ا بين الناء تبادل على اكسق هذا يرتكز - 2
 أخذ الذي الفريق من يؤخذ أنه بمعنى مباشر التبادل وهذا

أخواتكم... فتعطونا أخواتنا نعطيكم مباشرة:

 القرابة تخص التي األخرى المواضيع إلى هنا نتطرق لن

 والمفردات اإلرث مألة معالجة فنترك المجال، لضيق

المختصة. للدراسات اإلقامة وأشكال القرابية

:األتنوبوتانيكا - 4

 بين المتبادل التفاعل عالقات علم هي األتنوبوتانيكا

 بما رىءالقا بتذكير هنا سنكتفي النباتي والعالم اإلنسان
 أو الطب أو الغذاء متوى على إن أهمية من )للنبات(

 لإلنسان المفيد باكبات ذكرنا قد نكون وهكذا .التكنولوجيا

 منظور من أهمية من له إلىما التطرق دون مباشر بثكل

االيكولوجيا.

 المفردة األغذية قائمة في تدخل التي النباتية األنواع

 تدخل قد النبات أقسام فمختلف نوعًا. آالف األربعة تتعدى

 اثوم، البصل، ..، )جزر. األصول أو الجذور الغذاء: في

 غخلة الثومر، السكر، )قصب االق البصل(، الكراث،
 األوراق الهيون(، النخل، شجر )لب البراعم ، الساكو(

 ،الحبوب ) البذور ،اختالفها على الثمار ، (الملفوف ،الخس )

 البات عالم ومن ، ( الفاصوليا ، الكستناء ،اللوز ،الحنطة
 األخيرة هذه - واآلشنات والطحلب الفطر جنسيًا: المتستر

 غذاء في مباشر غير وبشكل الرنة حيوان غذاء في تدخل

 خردل، مثل: والبهارات األبازير ننسى لن . الالبون- شعب

 : مثل والمهيجات ؛قرفة ،قرنفل ،ويا كرا فلفل، ،صعتر
 ،الحثيشة الشاي،المتة،لتبغ، القهوة، لبتل، الكوال، القات،

األفيون

 تعدت إذا االم النبات هو الطبية: اإلفادة ذو النبات
 ال يكاد الطبية النباتات أنواع وعدد . معينًا حدًا منه الجرعة
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 أو لالنان سامًا يكون أن بين السام النبات ويختلف يحصى.

 هذه في فيدخل المضرة للحيوانات امًا أو للمواشي سامًا

... المبيدات تركيب في الحالة

 المنازل بناء في النبات يدخل قد والتكنولوجيا: النبات
 عدة في أو مالعق..( )سالل، أوانيها في أو فرشها في أر

 في أو البحارة عدة في أو فخاخ...( دبوس، )قوس، الصيد

 األلبة في أو الموسيقية اآلالت صنع في أو الحراثة عدة

 ( الصباغين فوة )نيل، الصباغة مواد قطن...(أوفي ،كتان )

العفص ،القشور أنواع مختلف ) الدباغة في أو

النباتي والمحيط االنان بين المتبادل الفعل

 أن منا الكثيرين بال عن غرب التقدم نحو العي خضم في

 كانت الذي الشيء الطبيعة، ومن في يعيش اإلنان
 إلى أقرب فهي أفضل، بشكل تحته البدانية المجتمعات

 توازن على تحافظ كيف وتعرف - والحيواني - النباتي المحيط

, البقام لهام تؤمن التي الطبيعية الموارد مع نسبي

 عالقة لمسألة بالسبة والعلمام الفالسفة مواقف تتراوح

 تعتبر أن األول، نظرية: خيارات ثالثة بين بالطبيعة اإلنان

 على الثاني ،معينة طبيعية بيئية شروط وليدة معينة حضارة
 بين تتتقي أن في الحرية مطلق لها الحضارات أن يعتبر العكس

 تفاعالً هنالك أن يعتبر الثالث عديد، طبيعية إمكانيات

 مختلف على بالبيئة الحضارات تربط التي العالقة في متبادالً
 هذه )زأن دائم تكيف في الحضارات أن معتبرة أنواعها،

 إذن هالك .الطبيعية البيئة مع التكيف( هذا نتيجة هي األخيرة

 ،باستمرار حاصل التبادل وهذا واثقافة الطبيعة بين تبادل
 األخير هذا يجبر االنسان( )بفعل الطبيعي الوسط فتحويل

. التجدد دائم تكيف على

 : سالنص مارشال مؤلف من مقطع بذكر الموقف هذا نوجز

 »، الثقافية االيكولوجيا في الرئيسي العنوان والبيئة، الشقافة »

: 1و64

(I الطبيعي فالتوزع أبدًا: معنى من بيئة كلمة تخلو ال 

 والمجموعات التقنيات وانتشار نمو يحكم الذي هو للموارد

 في القبيل هذا من المتجاورة المجتمعات وتدخل السكانية؛
 قد لألمطار معدلين بين الفاصل والخط ؛حاد وصراع تنافس
 خصائص تكون قد ثقافتين، بين فاصالً حدًا أحيانًا يكون

 أو مواصالت طرق العكس على أو مانعا حاجزًا التضاريس

 جدلية، يشكلصبرورة ذكرنا ما للكن. مالئمة أمكنة

تبعًا وتتكيغ الخارجية الشروط مع تتفاعل فالثقافات



اإلنان( )علم أنزبولوجيا

 وجه البيئة أنواع لمختلف كما الشروط فلهذه .لمستلزماتها
 التأثيرات: من لنوعين بالتالي المجتمعات وتخضع مزدوج،

«.طبيعية واألخرى ثقافية أحداها
 أيضًا ننسى لن ومنغم موقع كالم إال ماهي فالموسيقى

 كتاب )راجع والرقص الموسيقى بين العضوي االرتباط

٠ (R الرقص تاريخ * ،زاكس كورت
 تحصى ال نتائج وأعطت درسًا أشبعت التي المجاالت ومن

 لتصنيف عدة طرق هنالك الموسيقية. اآلالت موضوع هي
 إلى اآلالت تقسم مثالً التقليدية فالصين الموسيقية اآلالت

 اآللة تركيب في الداخلة الرئيية للمادة تبعًا مجموعات ثماني

 قصب )أوتار(، جلود،حرير فخار، حجر، )معدن،

 أصناف. أربعة إلى فتقسمها الهند أما قرب( خشب، بامبو،

 وأهم الحديث األوروي التقيم من قريب التقسيم وهذا

 هورنبوشتل وضعه الذي التصنيف هو أوروبا في تصنيف

 «الموسيقية لآلالت المنسق التصنيف , كتاب في وزاكس
: هي مجموعات أربع إلى اآلالت فقم ، 1914

 لآللة: المكونة المادة من يصدر الصوت حيث اآلالت ٠ 1
٠. ٠صنوج ،طقيشات ،من أجرا

 مشدود جلد ارتجاج من يصدر الصوت حيث اآلالت — 2

إلىجسماآللة:دربكة،طبل..

...قانون ،ربابة ،عود :الوترية اآلالت - 3

«...منجيرة ا ،مجوز ناي، : اكفخية اآلالت - 4

:المرسيقى إثية - 5

 موسيقى علم أنها على الموسيقى إثنية تعريف يمكن

 للدراسات التقليدي الميدان عادة تشكل التي الحضارات

األتنولوجية.

 المجهولة واألوجه الجديدة للمعطيات الضخمة الكمية أمام

 التقليدية الموسيقية اإلثنية ترى الموسيقى، إثنية قدمتها التي

 فالموسيقى األساسية. بمقوالتها النظر إعادة على مجبرة نفسها

 عصر إلى ينتمي فرد إنان إنتاج من بجوهرها وكأنها معرفة

 في أو الموسيقى صاات في تعزف ألن ومعدة محدد تاريخي

 موضع كهذه اعتبارات األتولوجيا وضعت ..الكنائس

 والتاريخ المؤلفين معدومة بها تعنى التي فالموسيقى : الشك

 ، وضعها تنظم بها معترف قواعد وال مدونة غير وهي
 بن مقام ولها مألوفة، غير ومقامات موسيقية آالت وتستعمل

 الموسيقى علماء لدى المألوف المقام غير والجماعات األفراد

التقليديين.
 معبنة جماعة حياة أوجه لمختلف الموسيقن علم فدراسة

 إال معينة جماعة حياة من نشاط يخلو فال : مثمرة جد نتائج لها

 ،الصيد حمالت المآتم، : معينة موسيقية أنغام على موقع وهو

 ،الحصاد مواسم ،الحرببة الحمالت ،الموالد ،اآلبار حفر
 الطهور، ،العونة عامة، الجماعية األعمال الزرع، مواسم

دين. رجل أو زعيم تكريس

 في أهمة من للكالم ما مالحظة بانا عن يغرب لن

. المعنية الموسيقى
 وطرق بعناصرها الموسيقية لألناق هنا نتطرق لن

 األصوات. تعدد المقامات، الرخامة، االيقاعات، تنظيمها:

المجال. هذا ني المختصة الكتب الى ىءالقار ونحيل

: لسية تنوأ اإل - 6

 لهذا األساسيتين الدعامتين بذكر الباب هذا في سنكتفي

.سابير وادوارد بواس فرانتس وهما أال العلم

 قبيلة أية أو أميركية هندية قبيلة دراسة أن اعتبر فاألول

 تجيل ممكنًا يصبح بشكل لغتها تعلم قبل ممكنة غير غيرها

 والميثولوجية واألسطورية الطقوسية اكصوص جميع تدوين أو

 وأسماء )معدات...( األشياء وأسماء األفراد حياة وسير

والحيوانات. النباتات
 «الكالم لدراسة مقدمة : اللغة » كتاب مؤلف وهو الثاني أما

 مختلف ونمذجة بنية تخص مفاهيم يعرض حيث ، 1921
 اللغات فقسم لناذج، تبعًا التصنيف عن المزول وهو اللغات.

 المفهوم حيث ولغات بيط، أو مفرد المفهوم حيث لغات إلى

 حيث لغات إلى اللغات هذه قسم كما . مركب أو معقد

 النحوية العالقات حيث ولغات ،صافية النحوية العالقات
كالتالي: لوح إلى تصنيفه فأدى اخر بشي، ممزوجة

في كبرى أهمية لها اإلتنوألسنية الدراسات

 معمد معهوم
مركب أو

بيط مفهوم

 انما موجود االشتقاق
.معدومة الكحوية الصيغ
 الخمير لعة مثال.

التركية. راللغة

 اشتقاق ا كلماتثاتة،
 النحوية لصيغ وا ،فيها

معدومة.
الصينية اللغة مثال:

الفيتنامة واللغة

 نحوية تات عال
صافية أو صرفة

 والنحو موجود االشتقاق
والعدد. الجنس يميز

االمية اللغات مثال:
 بية ورو والهند
٠ القديمة

 والنحو م معدو الشتقاف ا
والعدد. الج يميز
 . الفرنة اللغة : مثال

 البانتو لغات
أفريقيا في

نحوية عالقات
ممزوجه
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اإلنان( )علم أنثربولوجيا

 مؤشرات تقدم معين شعب عند المعجم فبنية ؛االنثروبولوجيا
 ما فغالبًا المعجم هذا تستعمل التي البشرية الجماعة عن دقيقة

 المعني للشعب األساسية باإلهتمامات الخاص المعجم يكون

 الرحل فالرعاة وضوحًا. األكثر البنائية المعالم وذو األغنى هو

 للن تبعًا تتميز المفردات من بمجموعة ماشيتهم يخصون مثالً

واللون.. والجنس

اللغة تسجيل

 تتألف التي األساسية باأللفاظ ينها فيما اللغات تختلف

 ومعدومة لغة في موجودة األلفاظ من مجموعة تكون فقد منها

 على نفها طرحت التي فالمشكلة ،هنا من أخرى في

 يدرسونها التي اللغات تدوين أرادوا عندما األتنوغرافيين

 لغة في المستعملة الكتابية العالقمات أن في تكمن كتابيًا

 دفع ما هذا أكثر. أو لفظ لتجيل كافية غير اباحث

 من الميدانيين الباحثين تمكن وسيلة إيجاد إلى اإلتنوألسنيين

 وقد المحلي باللفظ والنصوص للكلمات األمين التسجيل

 مواجهة من تمكن العالمات من نسقًا األلسنية علماء أوجد

 رىءالقا ونرد . مفرد لفظ لكل مفردة باستعمال المثكلة هذه

 هذه على للتعرف األلفاظ بعلم المختصة المراجع إلى

.العالمات

االقتصادية: االنثروبولوجيا ٠ 7

 ميادين أصعب من االقتصادية االنثروبولوجيا تبدو

 أنواع ثالثة يواجه المجال هذا في فالباحث ،االنثروبولوجيا

 سابقة شروطا بمجموعها تشكل ،األقل على الصعوبات من

.لعمله ومالزمة
 المعطى أن في يكمن الصعوبات من األول اكوع

 االقتصاد علماء قبل من تتخدم التي المفاهيم أو االقتصادي

 معطى ليت معين اقتصادي نسق وعرض تحليل بهدف
 من ما ، شتروس: ليفي الميداني العمل معطيات من مباشرًا

 هذه الفردية تجربته خالل اتقى أو صادف منا أحد

 تدعى والتي االقتصاد عالم يعايشها التي الذهنية المخلوقات

 المفاهيم فهذه «.والفائدة واالنتاجية والمردود الهامثية اإلفادة
 مجتمع إلى جديد توجه كل عند بناؤها ويعاد نظريًا تبنى

٠جديد
 الخاصة الطبيعة في يكمن الصعوبات من الثاني النوع

 فهي ،بدراستها األنثروبولوجيون تخصص التي للمجتمعات

 بالنسبة رئيسي بثكل المعقدة الصناعية المجتمعات عن مختلفة

 . ومؤساتها ثقافتها مجمل في االقتصادي المعطى موقع

 في المدارس الحدى الرنيسي الهم التميز هذا شكل
 بوالني أسسها التي المدرسة نعني االقتصادية، االنثروبولوجيا

 بالمقارنة هؤالم أبرز وقد وولف. وأريك سالبنس ومارشال

 والمجتمعات البدائية المجتمعات بين واالختالف التباين أوجه

 حيث المجتمعات هي بعرفهم البدائية فالمجتمعات ,الصناعية
 فهي الريفية المجتمعات أما ؛آخر إنسان قبل من استغالل ال

 عيش يؤمنون المزارعون حيث المجتمعات لهم بالنبة

 بالتالي فيشكلون المهيمنة، الطبقات وعيش بمجمله المجتمع

 مزارع الريفي بينما ،حر مزارع فالبدائي . مستغتة طبقة

 الطبقية المجتمعات بين هؤالء ميز كذلك مستغل
 مجتمعات أنها على األولى فوصفوا الالطبقية، والمجتمعات

 اإلنتاج في يشاركون ال األفراد من مجموعة فيها توجد

 الوقت في ويتحكمون األولين المنتجين عمل من ويعيشون

الماشية... األرض، األساسية: االنتاج بوسائل نفسه

 نظرية مشاكل االقتصادية« العقالنية H انعدام أثار وقد

 المهتمين واألنثروبولوجيين االقتصاد علماء لدى عديدة

االقتصادي. بالمجال
 المجال هذا في الكالسيكيين بالمثلين نذكر أن يكفي

 شمال في الكواكيوتل شعب لدى البوتالتش مؤسسة وهما:
 تقطن التي الجماعات لدى الكوال ومؤسة ، أميركا غربي

الجديدة. غينيا شرقي الجزر

 بعض إلتالف مؤسي شكل البوتالتش، أي فاألولى

 هذم زعماء بين الشأن علو على التنافس أساسه الثروات:

 هدايا آلخر، زعيم من هدايا شكل يأخذ أو عنه، يعتر القبائل

 ذات بهدية الرد على الهدية تلقى الذي وتلزم رفضها يمكن ال
.دواليك وهكذا مضاعفة قيمة

 طقوسية قيمة لها بع عن عبارة فهي ، الكوال أي الثانية اما

 وتهدف ، ذكرنا التي الجزر سكان بين تجارية دورة في تدخل
 مجموعة عن التعبير إلى - التحليل يبين كما - التجارة هذه

 جغرافيًا المتجاورة الجماعات هذه بين القائمة العالقات

 الحظ فكما . عنها تعبيرها إلى باإلضافة وتجديدها

 لمجموعة دورة هناك ،المؤسة هذه درس الذي مالينوفكي
 االتجاه في ودورة الحمراء األصداف من المشكلة القالئد من

 يرافقه رما فالكوال البيضاء األصداف من لقالئد المعاكس

االجتماعية. الحياة أوجه جميع في ينخرط نشاطات من

 الخلفية وإلى الباحث إلى عائذ الصعوبات من الثالث النوع

 الممثل الشكليين تيار مع يعتبر فقد . بها يتسلح التي النظرية
 فصل يمكن أنه وسالبري ولوكلير وفرث هرسكوفيتس ب

128



اإلنان( )علم آنثربولوجيا

 تقليدي بتحديد معين مجتمع في اقتصادي هو ما وتحديد
 كما أنه وهو أال االقتصادية بالعلوم المتعاطين من فئة بين درج

 بين بالعالقات يهتم االقتصاد علم » : روبنز اليونل يقول
 ومتعددة محدودة عزيزة ووسائل معينة أهداف

 هادف نشاط كل دراسة ... ه أخرى وبصيغة االستعماات«،

 من شبكة بمواجهة الفاعلية من نوع إلى يؤدي بمنطق ومتسلح
 محدودة مجموعة من مزاج بتركيب باالستعانة وذلك ،الموانع

 أهداف بين عالقات وكأنه السلوك دراسة » أو «،الوسائل من

.متعددة استعماات لها ومحدودة عزيزة ووسائل معينة

 االقتصادي النشاط بين يخلط أنه التحديد هذا سلبية

 التلط إلى أو مثالً المتعة الى هادفة أخرى ونثاطات البحت

 تدري ال حيث من المدرسة هذه تذيب ،مالحظ هو فكبا

.االقتصاد علم دراسة مادة

السياسية لوجيا التنو ا

 من كانت االنثروبولوجيا في األولى الياسية الدراسات

 عملي هدف لها كان فقد االنكليز االنثروبولوجيين أعمال

 ما أحد على يخفى وال المتعمرات. ادارة تسهل وهو

 إلى النظرة تغيير وراء فهي أهمية، من السياسية لالتنولوجيا

 وبين والدولة السلطة بين نميز أن أوا علمتنا اللطة مفهوم

 أنواع أحد سوى ليست الياسية فاللطة ٠ والسياسة السلطة

 أو االقتصادية السلطة أو الدينية اللطة غير فهي ،اللطة

العكرية... اللطة

 الياسية األشكال موقعة هي الياسية االتنولوجيا مهمة

 وتتناقلها اللطة تنظم مختلفة أخرى أشكال بن للدولة

 مجتمعات بين المشبوه التمييز في الوقوع وتتحاشى ،وتناهضها
 األشكال هذه ربط وتحاول حضارية« H ومجتمعات بدائية ال

بتن.

 السلطة طبيعة حول االنثروبولوجيين تاؤات سياق في
 بن التمييز مسألة برزت ،السياسية السلطة وخصوصية

 زالت وما الالطبقية. والمجتمعات الطبقات ذات المجتمعات

 المهتمين بين النقاشات محور تشكل المألة هذه

الياسية. باالنثروبولوجيا

 ، واقتصادي تقني أساس على تقوم االجتماعية فالطبقات

 بعالقتهم محددين الناس من مجموعات من مشكلة وهي
 متنافسة متنافرة وهي الثروات، وتوزيع االنتاج بشروط
 أحيانا، ومتصارعة متناقضة وأحيانًا مختلفة، أحيانا مصالحها

 الصراعات عذه تتمحور ما وغالبًا أخرى، احيانًا ومتحالفة

 ٠ ر!لعبيد !السيأد اساسيين: طبقتين حون واالئتالفات
 ؛ والبروليتاريا الرساميل أصحاب والمرباعون، االقطاعيون

 فيرافق الطبقي، للواقع وعي الصراع هذا يرافق ما وغالبًا

■ ايديولوجي صراع الفعلي الصراع
 وصفها يمكن االنثروبرلوجيون درسها عديدة مجتمعات

 وفي الموقع في الفروتات فرغم الالطبقية يالمجتمعات
 بعض في األفراد بين تصادف قد التي االقتصادي المستوى

 بين ، والناء للرجال بين الفارق مثل المجتمعات هذه

 تؤدي ال فانها والعامة... النبالء بين والحرفيين، المزارعين
 غالبًا — بعضهم يكدسه فما استغالل. عالقات إلى بالضرورة

 على األمثلة المجتمع أفراد باقي على توزيعه يعاد الزعيم-

 كاليدونيا في الكاناك مجتمع في فالزعيم عديدة: هذا

 المحاصيل مختلف بركة« » من حصة يتلقى الذي الجديدة

 هذه من كدسه قد يكون ما جماعته إلى يعيد الزراعية،
 القرية أهالي مجموع إليها يدعو مأدبة شكل على المحاصيل

 «Gens de la grande لينهاردت، )راجع يتزعمها. التي

1937 «,terre.) يستأثر فإنه التروبريان شعب لدى الزعيم أما 

 تأمين على قدرته مقابل ويحصل الكوال بعثات تنظيم بحق

 المجوهرات وبعض المحاصيل من بعضًا للمزروعات األمطار

 يراها بشكل معروضة القرية ساحة في مبنية اهراء في فيجمعها

 بهذا الزعيم ويتصرف .مكانته من عذا فيزيد ،الجميع
 له يؤدون الذين ومكافأة العامة اإلحتفاالت لتأمين المخزون

 إلى الثروة هذه تحويل إلى يعمد قد أنه كما الخدمات، بعض

 من أساور أو زوارق أو منحوتات شكل على ثابتة ثروة

 األصداف من قالئد أو مولي تدعى البيضاء األصداف

 زعماء مع التبادل عمليات في تستعمل التي سلقا تدعى الحمراء

 يمتنع الطريقة وبهذه , الكوال بعثات أثنا، أخرى مناطق

 قد إنتاج« فاثض )ا تكديس عن المجتمعات هذه في الزعيم
 وتقوية بسط إلى معينة وألهداف بسبل باستعماله يدفعه

.سلطته

الثقافية التكنولوجيا

 أو ناجح بشري فعل ال هي أردريكور اندره بتحديد التقنية

 إلى بتضافرها تؤدي التي الضرورية العمل بتفاصيل المعرفة هي
 التكنولوجيا موس مارسيل ويعرف .متوخاة« نتيجة نيل

 المادية النثاطات بدراسة يعنى الذي الميدان بأنها الثقافية

 آخر اجتماعي عمل كأي برأيه التقني فالعمل الثقافي وتفاعلها

بالمحيط وثيق بشكل مرتبط أنه بمعنى ،إجتماعية ظاهرة هو
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 كفاني عايدة

القث ادوار

انسان
Homme غ
Man
Mensch

 يجمع ولم شامل، واحد مفهوم في االنسان ينحصر لم
 ويعود .سواها دون جوهرية بميزة اليه الدالة على المفكرون

 نهائي بشكل معطى موضوعًا ليس االنسان لكون األمر هذا
 ثم ومن االدراك تمام كفسها مدركة ذات هو وا ومتمم،

 ما تحديد من انطالقًا عليه يكون أن يجب ما اكتثاف يتعسر

 ذلك ،عليه يكون أن يجب مما انطالقًا هو ما تحديد هو،وا

 فعلي. بوجود االمكان وارتباط باإلمكان الواجب الرتباط
 فعليًا، عيه هو لما دانمًا تجاوزًا االنسان يبدو الواقع وفي

 كيان ذلك جانب وإلى الخاص، كيانه يلد أن إلى مدعو فكأنه

 أي محايدة، بطريقة فهمه يستحيل لذلك كلها البشرية

 من عنها ينجم ما تهمل ومجردة، صرف موضوعية بطريقة
 التزام الى حتمًا يخلص االنان بثان تفكير كل ان نتائج

 فهو ولذا االجتماعي، أم الفردي الصعيد على ب عملي،

 تحده ال تاريخيًا، كانا االنسان لكون والصعوبة األهمية بالغ

 رجودًا ذاته الوقت في ولكونه ،والمكانية اآلنية تبدياته من أية

 عن يبحث الذي الفرد، االنان من ويقتضي مبدعًا. أصيالً

التقنيات. انتاج في يسهم الذي والثقافي االيكولوجي
 هذا في العديدة بماهماته المعروف وهو غوران لوروا أما

 دراسة ضرورة إلى األنثروبولوجيين دعا فقد الميدان،

 جماعة هوية تحديد في أساسيًا عنصرًا شكل كونها ، التقنيات

. االجتماعية للظاهرة شامل بفهم يسمح وأساسًا معينة

 عالقتها تحديد التقيات، لدراسة المفروض من أنه شك ال

 التقنيات ونوعية االنسان نشاطات فمختلف الطبيعية، بالبيئة
 في المتواجدة األولية والمواد بالموارد تتحدد يستعملها التي

 بعمله ويسعى معه يتفاعل الذي المحيط هذا ،الطبيعي محيطه

. عليه السيطرة الى

 يكون ما وغالبًا به، تتميز خاص طابع ما جماعة ولتقنيات

 في ما دور التطور ولمجرى الفني وللعنصر الطبيعي للعنصر
. المعنية للجماعة التقنية الهوية تحديد
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 وان االجتماعية، وبابعاده التاريخية بجذوره يلم ان حقيقته،

 ويجابهه اليه المنتمي التقليد على يهيمن الذي التصور يوضح
 هذم يربط كيف النهاية في يتساءل ثم سائدة، اخرى بتصورات

 ،تنوعها من بالرغم ،عليها يغدق مثالي نموذج مع التصورات
ومتممًا. متكامالً مفهومًا

 السواد على مهيمنًا برح ما لالنسان الديني التصور ان

 للدين بعدائها تجاهر التي تلك حتى المجتمعات، من األعظم

 تبدياتها في لألديان، فينومينولوجي اسعراض من وانطالقًا

 بشأن التالية العناصر استخالص يمكن ،المختلفة التاريخية

ومصيره: االنان طبيعة

 ادراك أي به يحيط مما أبعد الى االنسان أصول تذهب

 في وخاكا ضعيفًا كونه من الرغم على فاالنسان، حسي.

 من االنسان يصنع قد إلهي مبدأ عن يصدر الظروف، بعض
 يخلق ولكنه ،الحيوانات من ،األشجار من ،النار من ،األرض

 األشياء من ميكانيكية بنشأة ا الله، من مباشر بفعل انانا

 الخالق، يد من مباشرة الخارج األول، االنسان أما المذكورة

 والجنس األلوهة بين جسر انه نموذجي مثالي، متفوق، فهو

 يتكون .كمخلص األخيرة األزمنة في عودته تنتظر ،البشري

 في الهي، غير واآلخر إلهي واحد عنصرين، مزيج من االنسان
 اإلله من األورفية في إلهي؛ روح ومن تراب من التوراة

 صلصال، من القرآن في افترسته؛ التي والتيتان ديونينزوس

 بالمزيج االعتقاد عن وينتج الله روح ومن مون حمأ من

 حيث الله، مع بقرابته االنان يتباهى األول في ،اتجاهان

 الخلقي النشاط حقل في القرابة تلك يختبر أن يتطيع

 بولس، الرسول تعاليم في الحال هي كما واالجتماعي
 القرابة تلك ويختبر والقرآن؛ ميثراس، وعبادة ،وزرادشت

 كما المخفية، اللم أسربر تلجالى التي الرؤيا على بقدرته أيضًا

 االتحادية االختبارات في أيضًا بالقرابة ويثعر البرهماتية؛ في

 االتجاه في أما بالتصوف. اللم مع سريًا واحدًا يصير حيث

 العميقة الهوة ابراز في االنسان فيبالغ لألول، المضاد الثاني،

 هي كما كليًا، تختلفان فطبيعتاهما الله، وبين بينه تفصل التي

 وعند مائت، واالنان خالدون اآللهة البابليين: عند الحال
 يتجاوزها وال حدوده يعرف أن اإلنسان على : اليونانيين بعض

 أعرف 8 دلفى عراف قول أبيقورس فسر المعنى وبهذا أبدًا،

 االعتقاد وبخاصة التوراة، تعابير بعض وفي «؛ نفسك
 وفي األصلية. بالخطيئة مطبوعًا يولد االنان بأن الميحي

 في بخاصة اإللهية، للشرائع االنسان يخضع األحوال، جميع

 ليتركه االنسان الواحد اللم يخلق لم حيث ، التوحيد ديانات

 كبيرة قيمة االنساني لللوك يعطي بل رعاية، بدون هائما
 في أم الدنيا هذه في سواء العقاب أو الثواب جرائه من ينال

 السقطات، يجتنب أن االنان يستطيع ال ذلك، ومع اآلخرة

 ويعجز السبيل، سوام يضل إنه دائمًا. تنتصر ال الطيبة فنياته

 له يتوفر وحيث الصحيح، الطريق اكتثاف عن وحده
 من أريده ما ل١ الشيطاني، الميل فيه يتغلب اليم االكتشاف

 وبوجه . » أفعل اياه الشر من أريده ال وما أفعله، ال الخير

 االنان حيث الحالي، الوضع بأن االعتقاد يود العموم

 ال ذلك ومع وسقطة، انحطاط وضع هو وخاطىء، محدود
 باالنسجام سواء ممكن الخالص ألن والتخاذل، لليأس داعي

 كما درية فصول الفردية ة الحيا ففي الكوني، النظام مع الفعلي
 االتحاد الى والتوق ،الله نحو المحتقيم باالتجاه أم الكون؛ في
 أكثر تعتم االحوال، كل وفي متقل. روحي ككائن به

 بين الممتدة الفترة في تنحصر ال الفردية الحياة أن األديان

 مصيرها يرتبط أخرى حياة الى تتعداها بل ،والموت الوالدة

 عقاب وإما وسعادة ثواب فإما ،الحياة هذه في االنسان بلوك

, وشقاء

 بدأت علمي تصور يهمن الديني، التصور جانب الى

 العلمام برح وما عشر، التاسع القرن منتصف في ترتسم مالمحه

 هذا يتناول غوامضه. بعض واجالء تفاصيله اتمام في يجهدون

 االجتماعية العقلية، العاطفية، البيولوجية، الظواهر التصور

 يحتل حيث اإلرتقائي، التطور نظرية اطار في والخلقية،

 امكاناته جانب الى فيه الروح لبروز العليا المرتبة االنان

 من غيره عن االنان يتميز العصبي بتنظيمه المحدودة
 النخاعية. بالقشرة أدق بشكل أو بنخاعه، الحية الكاثنات

 يتألف اذ التعقيد شديد وهو ، اطالقًا األكبر هو نخاعه فحجم

 العقل ظهور يهل التعقيد هذا . عصبية خلية مليار تعمائة من
 أقوى بالذات الحي الكائن هذا ظهور وليس . لالنسان المميز

 لتلك يعجبون بل تساؤلهم، ويثير العلماء انتباه يلفت ما
 امتداد على الحية، األنواع اتبعتها التي المستمرة المسيرة

 حتى تدريجيًا تسامت نفية حاالت نحو النين، ماليين

 الحيوانات عن يتميز الذي االنسان الى النهاية في قفزت
 يبرز نوعي هو الحيوانات عند العقل ان عقله بطبيعة األخرى

 لكل يوفر فردي، فهو االنسان عند أما الغريزي، السلوك في

 هو االنان أن ذلك عن ينتج االصيل. االبداع قدرة واحد

 مع ،لكن و .عنها اليستعاض قيمة على حاثز متقل شخص
 للعنصر ما إغفال يجوز ال الفردي، الوجود أهمية على التأكيد

الى ودفعه الفرد في الكامن العقل ايقاظ في دور من االجتماعي
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. الالمحدودة االبداع مجاالت في الير

 يقدر بينما ،سنة المليون حوالى الى االنان ظهور يعود
 ببطء والدته سارت لقد السنين. من مليارين للحياة بأن

 أهم ابراز يمكن الحياة، لوالدة موازية وبخطى شديد،
 تدريجيًا يقود الذي المنتصب الوضع اكتساب أواًل: مراحلها

 بلوغها حتى الجمجمة شكل تطور ثاتيًا: اليدين؛ تحرير الى

 الفلي؛ الفك في طاحون ضرس أول وظهور الجديد الثكل
 التفكير الى االنسان أوصل لذي لكخاع البالغ النمو ائلثًا:

 الفم وبخاصة الجمجمة شكل ان خاص بثكل ويالحظ .الواعي
 بالعرض االمتداد على القدرة اكتساب االنساني لتان سةل

 بين كبيرة فسحة يترك قوس، بشكل وهو السفلي، الفك ألن

 لالن يسهل أخرى ناحية من الذقن ونمو ،الطواحين صفوف

 مرت التي اللغة تكوين سهل هذا كل االمام. الى االمتداد
 من تكونت التي العاطفية اللغة ثالث: مراحل في بدورها
 مرحلة ثم آنية؛ وانطباعات مشاعر عن تنم وتنهدات أصوات

 تعميم كوسيلة واستخدامها ، الشيء على المطبقة الكلمة صياغة
 في جدا صعب طريق في سار النعميم بأن العلم مع تدريجيًا،

 أشياء على المطبقة أوالً الجملة الكلمة ظهرت حيث البدء

 وأخيرًا تعميم، أداة الى تطورت ثم الخاصة، حاالتها في فردية

 . العامة األفكار عن للتعبير معدة عقلية وسيلة الى اللغة تحولت

 على طبقتم بل ، األشياء على بالداللة محصورة اللغة تبق ولم

 ما بعد بالمفاهيم وتفكير تجريد وسيلة وصارت مفاهيم،
 االنسان بدأ العامة المفاهيم ظهور ومع . كمالها ذروة بلغت

 الخاضعة الخارجية للظواهر مستمرة داثرة يوجد أنه يدرك

 العقلية الداخلية التصورات هذه بين ربط ثم عامة، لشرائع
 فهي المزدوجة، اللغة وظيفة هكذا وبرزت محددة وأصوات

 المفاهيم لتكوين اداة ثانية جهة ومن اتصال، أداة جهة من

 تطورها في اللغة خضعت وقد .التجريد على القدرة ولزيادة

 نالثين من مكونة البدء في فكانت البيولوجي، االنسان لتطور
 في النجاح مع ثم الالن وراء وما الحنجرة من تنطلق صوتًا

 وبخاصة الصوتية، اآللة تطورت المنتصبة، القامة اكتاب
 اللسان وسط من األصوات وانطلقت ،االسفل الفك مقاييس

 البدائية االولى المرحلة ففي .والشفتين االسنان ومن طرفه ومن
 المرحلة في ثم والمرتجات، اللسان طرف في اللفظ انحصر

.واثفتين األسنان مستخدمًا اللفظ اتسع اكانية

 ببروز االنان عند الفردي العقل نشاط ارتبط وقد
 - المتقبل ورؤية الماضي تذكر مركز وهو ، ،النيوباليوم»

 اآللية شريعة من االنعتاق فرصة العليا للفقريات فسهل

 ،لينة ،متبدلة ،متخوعة فعل ردات واكتاب الغريزي واللوك

 التطور هذا يكف ولم الخارجية الحوادث مع متكيفة

 مرحلة الى االنسان احتاج بل الفردي، واللوكي البيولوجي
 في فوجده البيولوجي، التنظيم في (I التعقيد ٠ من جديدة
 طاقات وتجمعت نفسية ربط نشأت حيث االجتماعية المرحلة

 التفكير ونما جماعيًا، الجهد وأصبح معا، كثيرين أفراد

 بأن القول وصح اللغة. باستخدام المتكاثرة المفاهيم بواسطة

 ال ثالوثًا االنان وجود في تكون والمجتمع واللغة التفكير

 المنطقي التفكير لنمو ضرورية باللغة فاالستعانة . ينفصل
 يبدو بالمفاهيم التفكير أن كما ، التجريد على القدرة وزيادة

 االجتماعي. باالتصال مرهون ذلك وكل اللغة، اكمال ثمرة
 استمرار تضمن فإنها ،مدونة أم ناطقة اللغة كانت وسواء

 االنسان يخزن بواسطتها الذاكرة، في السالفة االختبارات
 ،واألحفاد األبنام لى نقلها من ويتمكن المكتبة المعارف

 اإلبداع فرص ويسةل النوعي، العقل وراثة عامل ويؤمن
 عند مثلولة طاقة يبقى عينه االبداع هذا بأن العلم مع .الفردي

 والدته منذ مالثمة تربية االنساني الطفل يتقبل لم ان ، الفرد
 انطالقته في كليًا تأثيرًا المتأثر العصبي الجهاز نشاط تثير

 وتقوى تنثط االنسان قدرة فإن االجتماعي. بالمحيط ونموم
 واهتمامًافي عناية االجتماعي المحيط له يوفر ما بمقدار

 لمراس يؤهل ال الفرد االنان أن درجة الى الطفولة، مرحلة

المجتمع. في عاش اذا اال العاقلة السامية قدراته

 التطور عن الناتج االنان على العلمي التصور يتركز

 البيولوجي للتكوين تجاوز من نوع الى وينتهي البيولوجي،
 وعي في ثقافيًا يثارك لم ان روح بال جمًا يعتبره حيث

 انطلق المبدعة والمغامرة الفردي الوعي فيه يفجر اجتماعي

 الوعي على المفروضة بالذات المشاركة هذه من الفلفي الفكر

 متعددة فلفية صورة االنسان عن يرسم وراح االناني،
 واإلبداع المشاركة لعبة ألن ذلك الوجوه، ومتنوعة الجوانب

 توقف وقد المحدودة أشكال عنها يتج ثم ومن المتناهية

 منهم رغبة سواها ومهملين األشكال بعض في ممعنين الفالسفة

 ولكن محددة. زاوية من انطالقًا باالنان كلية احاطة في

 مشروع هو لالنان فلفي تصور أي رسم أن األكيد من يبقى

 ألسئلة مفجر ذاته الوقت وفي ،حد بدون لإلغتناء قابل منفتح

تحصى. ال

 الكانن وحدة هو الفيلسوف انتباه يتوقف ما أول إن

 نماذج تنويع ومن تعقيدم من الرغم على العضوية االناني
 انفعاله ومن ،أدناها حتى أسماها من عنه، تصدر التي االفعال
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إنان

 العضوية الوحدة هذه إن .تباينًا األكثر الظاهرات أمام التلقائي

 الفالسفة أكشر فحتى ،والروحية الواعية الحياة أصالة تناقض ال

 الذات، وعي المميزة: الظاهرة هذه بوجود يقرون الماديين

 وخارجه، االنسان داخل الطبيعة تحويل على بالقدرة والثعور

 فردية، واقعية، ذات هو االنسان ان التفكير. على والقدرة

 مع والتكيف التفاهم مأساة هي وفريدة، شخصية مأساة يعيش

 التي األفعال تبعية يدرك الصعيد هذا من . المجتمع ومع الواقع

 االنان روحانية من الرغم وعلى عنها. ومسؤوليته بها يقوم

 عضوي كائن الجوهرية وحدته في فهو فيه، الوعي وسمو

 من المادي القطاع الى وعبره البيولوجي، القطاع الى ينتمي
 ليمارس المادية قواها على مرتكزًا الوعي يطفر الحسية القاعدة

 من متحررًا موجودًا روجًا البتة نعرف فال الخاصة نشاطاته

 , المادي العالم بنيات مجموعة من ومنعتقًا العضوية الحياة

 الكون عن بمعزل االنسان فهم مطلق بشكل يتحيل لذلك
 تجدر ، واستطرادًا . منه جزء بمثابة ويبدو يقيم حيث

 العالم وجود مبقًا يفترض االنساني الواقع بأن المالحظة

 مبقًا وجودًا يقتضي ال األخير هذا وجود بينما المادي،

 يحتاج الكون، في متأخرة ظاهرة إنه حتمي بثكل لالنان

 تصور يختلف بالطبع، كلها الطبيعة إلى العضوية حياته في

 الوعي ارتباط ولكن . آخر إلى فيلسوف من الحاجة هذه

 فال االنسانية«، الظاهرة » من بارز عنصر هو بالطبيعة والروح
 هي الروح بأن يرون الفالسفة بعض إغفاله. وا إهماله يجوز

 إنها .منها مفر ال حدودًا يالقي النشاط هذا ولكن ،حر نشاط

 من ويتخذ ؛لها والتصدي مجابهتها عليه يحتم وحواجز عوائق
 المتاليون الفالسفة حتى به يقر ،صراعيًا طابعًا وجوده في ثم

 بأن القول حد الى ذهب منهم البعض إن بل تجريدًا. األكثر

 يتثيرها عائقا لذاتها تخلق لكي الخارجي العالم تنتج الحرية

 وفقا تتخدمه معطى مجابهة الى تضطر إنها بل باستمرار

 اعتباطي بشكل به تتصرف أن تستطيع فال مفروض، لقانون

 من خلق وكأنه االنساني النشاط فيه يظهر اختبار يوجد فال

 استيعاب بعد إا الطبيعة على التأثير يتحيل كما عدم،

٠ قوانينها

 نفسي، مادي، واقع تجاه االنان يتبدى الشكل بهذا

 ذاتها تفرض التي شرائعه، له عنه، بمعزل مكون اجتماعي،
 مجموعة جابهته الجماعة، على يؤثر أن شاء إن فرضًا

 عليها والتأثير فيها العمل الى يوفق فال ومعارضات، مضادات

 سلوكه ويكيف االجتماعية الحياة طبعة يستوعب أن بعد اال

 عمق من االنانية الحرية تبرز الواقعية. معطياتها ضوء على

 قوانين ). بقيدة جنعي. نضي. مدتي، علم من مكو
 الخضوع عليها وجب بفعالية تعمل أن شاءت فإن »، طبيعية

 تظهر المفروض بالواقع الحرية ربط اعادة إن قبالً المستنير

 قدرة بل ،متناهية ال قدرة ال ،يملك االنساني الروح أن كيف

 ذلك ومع الواقع، يفرضها ظروف مع الحرية ترتبط محدودة،
 هذه وتستنتج رالمبادرة. اللعب مجال حوزتها في يبقى

 أن بعد الفردي، االنساني للروح دقة أكثر تصور من الخاصة

 بأن هيغل، حتى أرسطو منذ الفلفة ما نوعًا اعتقاد،الزم .اد

 أواًل، المطلق الكائن الى المنسوب الذات وعي هو الروح

 أرسطو منذ الكون. ني ه سوا دون االنسان عند والمالحظ

 فكرة ,1 هو االناني الروح أن ترى نظرة حول الفالسفة يلتقي

 من نوعبًا يراه الروح جدلة أ في هيغل وحتى «،الذات

شخصًا ليصير ذاته على الحي الكائن انعكاس

 من أكثر االنسان يقرب الذات وعي ميزة عند التوقف إن

 االنساني الروح أن هو المتبدي الواقع ولكن المطلق، الروح

 بتاريخ وينعم الزمان في يعيش التجريبي، ،المحدود الواقعي
 بكماله، تلقائيًا يتمتع ال إنه . مقصود مصير الى ويير خاص

 منازع بال إنه .بالتمام اليه يصل أن دون ياستمرار اليه ينهد بل

 بل الوعي، هذا في ينحصر ال ولكنه الذات، وعي على قادر
 الروح فإن للعالم. رعيه بعد إال فعليًا اليه يتوصل ال إنه

 ولذا ،الكون مع لقائه من أقله أو ،الكون من يتغذى االنساني

 شيء كل منها يستخرج ذاته على مغلقًا يبقى أن يستطيع ال فهو

 من جزءًا يبقى تسامى، مهما فهو ذاته من يتغذى ال ألنه

 العالم. الى وينتسب داخلية، حاجة عن بالعالم يرتبط الطبيعة

 عالقاته وضمن الكون، عن يعرفه ما كل ذاته في يتمثل إنه
 بالذات المدى هذا في ممكنة ذاته مع عالقاته تصير بالكون

 الجوهر، الشامل، ادراك على القدرة في العقلي نشاطه يبرز

 هو الجواهر ادراك إن الحي. االدراك قيود تجاوز وفي

 والحكم كالتفكير، االنان في الروحية النشاطات منطلق

 بل التمثيل، عند االنساني الروح يتوقف وال . الخ. والبرهان
 ، ويحققها أهدافه يحدد فعال، نشاط فهو ، أبعد الى يذهب

 بوعي اآلخرين ويشارك يقيم، بحب، المعاني، يدرك

 المعاملة قواعد ويشترع والثقافة، الفن عالم ويبدع وتصميم،

 المطلق نحو محدود هو كلما ويتجاوز السياسي، المجال في

 تبدى حيثما ويتقبله الكامل، النهائي الى توق من به يثعر بما
.التاريخ. أمفي الكون في

 ال فهو الواقع، عن الجوهر يفصل أن االنسان يتطيع

 بل المعاش، الواقع في كلي بشكل «يلتصق I أر ٠ ينغمس »
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كامل إنان

 على يسيطر أن على والمراس، التربية مع تقوى قدرة، يملك

 أهدافه خدمة في عنفها ويوجه المباشرة، الغريزية الفعل ردات

 الروح عمل وينشط الحرية تألق اللعبة هذه في . المرسومة

 الميدان في بل محصور داخلي اطار ضمن ال الفردي،

 . سياسي ميدان الى باستمرار ويتحول تحول الذي االجتماعي،
 بأن االستنتاج يمكن الفردي للروح التصور هذا ضوء وعلى

 الدوافع لسيادة محتمًا خضوعًا خاضعة ليست البشر عالقات

 ألن ذاك االندفاعات. لعنف وال الغرائز لتحكم وال العضوية،

 ،الدوافع أنواع شتى على السيطرة الى يسعى أن يتطيع االنسان

 ال حيث الحرية، مجال في اآلخرين مع عالقاته يتصور وأن

 بل الداخلية، الدوافع وال الخارجية االشياء مجابهة في تنحصر
.التاريخ بنيان في تشاركها أخرى حريات تجابه

 عن المعطى التمثيل مالمح مجمل حول الفالسفة يتفق

 تفيرهم في التناقض حتى يتفرقون ولكنهم ،االنسانية الظاهرة

 ،تحصى ال تكاد انثروبولوجية نظريات الى التفرقة وتؤدي .لها
 للغوص وتفاديًا متعددة. مقاييس وفق بالفعل تصنيفها توزع

 موقع على يرتكز بتصنيف االخذ يمكن ينتهي، ال تعداد في
. كليته في الكيان من االنسان

 وتلقب ،كليته في الكون محور على األولى النظرية تتركز

 أفعاله مجمل في االنان ترى إنها الكونية بالروية

 بين ممكنة عالقة فال الكون. كل من جزء بمثابة وخصائصه،
 انه بل عنه، يختلف أو الكون يتجاوز كيان وبين االنان

 بدون الكون أجزاء كل على تسيطر التي للقوانين خاضع

 االتجاه في تأخذ اتجاهين، في الرؤية هذه وتتفرع تمييز

 عاجزًا االنسان بموجبها يسير تتبدل، ال ثابتة بقوانين األول

 العقلية، بالمعرفة باكتشافها فيكتفي ، منها شيء أي تبديل عن

 تأخذ فانها الثاني االتجاه في أما تدريجية بدقة وبتطبيقها

 المادية مجكم م أوأل، المادة جدلية بجكم للتبدل قابلة بقوانين

 يطال إنه بل القوانين، في التبدل ينحصر وال ثانيا. التاريخية
وجوده. تبديات كل وفي جوهره في اإلنان

 الالهوتية. بالرؤية وتلقب الله، على الثانية النظرية تتركز

 وعن الكون عن متقل ،موضوعي كيان بمثابة اللم ترى انها
 وترى خالقهما ألنه معهما، عالقة على ذلك ومع االنان،

 بمكان يحظى حيث ،مخلوق كون من جزء بمثابة االنان
 على الله خليفة وال K الله صورة على ال مخلوق ألنه مميز

 مدؤن وحي بواسطة اللم يخاطبه ذلك على وعالوة األرض،

 هذا مع وتجاوبًا الخالصية. أهدافه عن له ويكشف ،كتاب في

 ما متخدمًا العامة، الكون لقوانين االنسان يخضع الوضع،

 اللم على وينفتح االرض، على سعادته سبيل في منها يكتثفه
 برضاه لينعم الدنيا، هذه في الخالق أوامر وباطاعة بااليمان

الموت. بعد تفنى ال حياة في وبالثواب األرض، على

 بالرؤية وتلقب االنان، ءلمى الثالثة النظرية تتركز

 تمام متقلة مطلقة قيمة بثابة االنسان ترى انها االنسانية

 مهما اآلخرين وتجاه وجد، وإن وحتى الله، تجاه االستقالل

 العالم وتجاه ،والفسية البيولوجية االوضاع وتجاه عددهم، بلغ
 ذاته من أبعد الى باالنان يثد ما كل إن العالمية والظروف

 واإليمان اللم ينحصر هكذا ينتهي واليه داخله في متأصل هو

 أو األب، عن تعويض تعصب، هو الدين فإله اإلنسان في

 اختبار أيضًا فهو اإليمان أما صرف؛ انساني تصوف لربما

 هوس الطفولة، استمرار مرضي، اختبار انه ، محصور اناني

. وتصعيد

 الالهوتية بين التوفيق على الرابعة الظرية تتركز
 ليس ولكنه ، متامية حقيقة هو اللم أن صحيح . واالنانية

 معناه، بمثابة االنسان داخل إنه فوقها. أو الكاننات بين كائنًا

 حقيقة نحو التجاوز ومحرك األقصى صوب اتجاهه هدف

 االختيارات أسمى فهو االيمان، أما وأصالته. االنسان

 في االنسانية الحرية به تقوم اختيار ألنه ذاك إطالقًا، االنانية

 وتحقق لوجودها، كمعنى المقصود المطلق صوب اتجاهها

 . ومتممًا كال معنى الحياة مجمل على تغدق كما أصالتها فيه

 تعترف ألنها االنسانية، للرزية تصحيح يحصل الرؤية هذه في

 للرؤية وتصحيح ، فيه الله مع االتصال وحقيقة االيمان بصدق
 تراه بل ،الكائنات بين كائنا الله اعتبار ترفض ألنها ،الالهوتية

 في تسجنه ان ذلك، مع وتتحاشى، الداخلي االنان بعد في

 الطرفان يلتقي فيه الذي الكائن هو االنان إن ٠ الداخل حدود
والمادة الله األقصيان

ةصارجي بثار

كامل إنسان
Homme parfait
Hommo perfect 
ijbermensch

 الله« وجه فثم تولوا فأينما والمغرب المشرق وللم

(.115؛/)ابقر

 قبلة فلنولينك الماء في وجهك تقلب نرى قد >
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كامل إنان

 كنتم ز وحيث انحرأم. المجد ثظر وجهك فول . ترضاها
. ( 144ابقرةا ) ه شطره وجوهكم فولوا

 وربه. االنسان بين خاصة عالقة من نمطًا االسالم أوجد

 يظهر كما ] مباشرة كونها الى تجمع مركبة بنية ذات عالقة

 اآلية في ذلك ]ويظهر المركزية صفة االولى[ اآلية في

 بكالم المباشرة. صفة المركزية هذه تلغي أن دون الثانية[،

 مع مباشرة بعالقة يتمتع فرد وجماعة. فرد االسالم: آخر،

 تضمن معينة مركزية عبر إال تمارس ال العالقة هذه لكن الله،

. اإلسالمية الجماعة وجود
 أنه لوجدنا ، مثالً الهندسية داللته في «المجد » أخذنا لو

 كل ينغلق ال األرض أنحاء في المساجد انتائر من الرغم على

 ،القبلة على انفتاحه من بلالبد تمامه تكفل دائرة في مجد
 من قيمتها تكتب الي المساجد من واحدًا بذلك ويكون

به. وتوحدها مركزها نحو اتجاهها
 أن وجدنا ،أموره مجاع في النظر دققنا اذا t فاالسالم

 . منها ينطلق نقطة اطالق ولكل مركزا، فيه شتات لكل

 توجهه يظل القبلة عبر إال ربه إلى يتوجه ال كان وإن فالمصتي

.ربه وبين بينه القبلة تقف وا مباشرا

 تأخذ أنها وجدنا فردية ممارسة كل في الفكر أمعنا وإذا

 أو المكان، كوحدة مختلفة وحدات عبر جماعية صبغة

 من هنالك ما إلى االتجاه، وحدة أو الزمان، وحدة
.الجماعة جم الفرد اتدخل اوحدات

 التفكير في الجماعة مفهوم يتفتح أن ممكنًا كان وقد

 لوال وتماسكها وحدتها للجماعة تكفل دينية بأصالة االسالمي

 فاقتطع موضوعه الجماعة اعتبر الذي السياسي، العمل تدخل
 أن اكتيجة وكانت العامة. أيدي من وصادرها مفاهيمها

 سلطة لكل قلق مصيدر ذاته بحد «جماعة » مفرد أضحى

. دانرتها في مفهومه يتمحور ألن وسعت الستقطابه، فجهدت

 من السياسي العمل مع الجماعة مفاهيم خرجت هكذا

 المواقف وتنافر الفرق تمزق اطار الى العقائدي الديي االطار

 وقوتها دالالتها وفقدت الجماعة رموز بذلك فتراجعت
 الخاصة وحدتها رموز تطوير في طائفة كل وأسهمت .ومنطقها

. األمة — الجماعة رموز محل اياها محلة

 من هي بصددها نحن التي ا الكامل االنان , وعبارة

 ذلك على يدلل الجماعة، وحدة الكافلة المركزية المفاهيم

 وفي ا الخالفة » بمعنى السنية الصوفية النصوص في ظهورها

 كل لدى تتخذ كانت وإن ، a ااالمامة بمعنى الشيعية النصوص

خاصة. داللية طاقة طاتفة

 الصوفي الفكر في إلكامل النن مفهوم طهرر وراء ننم
 الى وصوالً فيه القوى رتنازع الزمان سلطان عن للخروج توقًا

 النبي. الى االسالم، في السلطة مصدر الى ،النبع الى األصل،

 الخاضع الراهن االسالمي واقعه بنية عن خرج الصوفي فكأن
 يتخطى الذي الواحد الثايت االسالم بنية الى للصيرورة،

 والئه عن يخرج أن دون ذلك كل الزمان، في تحققاته

 تاريخه عبر السني القكر الزم الذي الوالء هذا لللطة،

 وحدة مصدر النبي هو 0الكامل »االنان فظل الطويل.
 في تظهر التي الباطنة السلطة رمصدر األمة، — الجماعة

 فلم للسلطة، الوالء مع انسجامه الصوفي وتابع ، (I القطب ا١

 هو كما الظاهرة والخالفة الباطنة الخالفة بين القطع يحدث

■ عريي بن الدين محي عند الحال

 األصل الكامل االنان يظل فلم اكيعي الفكر في أما

.سلطويًا بديالً وأصبح الزمان دخل بل الباطنة السلطة ومصدر

 االنسان عبارة لنثأة التاريخية الجذور بأهمية ننوه لذلك

 التي األصول هذه االسالم في تمثله الذي والمفهوم الكامل

 لمفهوم يتظر ال بحيث مطموسة. فظلت الباحثون، عنها غفل
 إشراقية أو قديمة إيرانية ألصول كنتاج اال الكامل االنان

 مسيحية أو يهودية أو أفلوطينية

الباحثين دراسات في الكامل اإلنسان

 والشرقيين المستشرقين نظر الكامل االنان مفهوم لفت
 هللينية لفلسفات صدى فيه وجدوا إذ خاصًا، اهتماما فأولوه

 جذوره عن البحث في فتباروا وميحية ويهودية وايرانية
 جزء الفكزة أن باالعتبار يأخذوا ولم ،الزمن في عمقًا الضاربة

 أمام المطروح اإلشكال عو كل حضاري، تاريخي كل من

 جزء فالفكرة .معينة نكرة في إال متنفسًا له يجد وال ،المفكر

 عن بمعزل - الخاصة جذورها عن البحث ومحاولة ،تاريخ من

 ذاته على ينغلق ٠ كل ا الى يحولها ٠ المطروحة المشكالت
الكل. هذا أجزاء هي الفكرة عناصر وتصبح

 نجد كما - طرحها سياق عن الفكرة عزل نتانج من وكان
 حدوث - الصدد بهذا عنبفي العال أبو كتبه الذي المقال في

 يصبح إذ ومضمونه. اللفظ اطالق بين: المصطلح في انقطاع
 ثانية ناحية ومن متنوعة، لمضامين قابالً ناحبة من اللفظ« »

.شتى ألفاظًا I المضمون ٠ يقبل

 الكامل االنسان تناولت الني الدراسات أهم عند وأتوقف

ومضمونًا. لفظا
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شيدر هينرش هانز ٠

 بعنوان: 1924 عام محاضرة شيدر هينرش هانز ألقى

 وتصويرها مصدرها الملمرن، عند الكامل االنان نظرية»

. K الثعري

 مع ونشرها بدوي عبدالرحمن المحاضرة هذه ترجم وقد

 االنان )ل عنوان: تحت والنصوص الدراسات من مجموعة

االسالم» في الكامل

 في التاريخي االتصال بيان هذا بحثه في شيدر توخى وقد
 االيرانية الكونيات في االول« »اانان فاختار األفكار،

 واستيعابها قبولها وتم الفكرة هذه تسربت كيف وبين القديمة،
 لنظرية صورة برسم محاضرته وأكمل ،االسالمي الغنوص في

.الفارسي الغنائي الشعر وفي ،عربي ابن عند الكامل االنان
 على يحافظ فهو فريدة، بميزة هذا شيدر بحث يتحتى

 منذ عنده الكامل االنسان يظل بحيث بمضمونه، اللفظ التصاق

 ابن تصوف في نهاياته الى القديم االيراني الفكر مع بداياته
 .ومضمونه لفظه على محافظًا الفارسي الغناثي والشعر عري

. المضامين المفرد على تتبدل ال كما المفردات عليه تتلون فال

 اللفظ لنا تقدم النعاسنية الخطبة ان ( 34 )ص شيدر يقول
 االنان فكرة وإن مرة. ألول الكامل االنان االصطالحي:

 تكتسب ولم االيراني المنقول في كونية وظيفة تؤدي األول

 دينية صبغة - الهلليني العصر في حدث كما ٠ آنذاك
 في الرئيسي الدور صاحب األول االنان يظل بل خالصية،

. وحسب العالم لنثأة الكبرى الدراما
 في األول، االنان نظرية أن على شيدر يؤكد أن وبعد

 االبتاقية، الديانة الى تنتسب العالم، نشأة بمذهب ارتباطها

 االيرانيين كتابات في تظهر صور لها النظرية هذه أن يرى

 نموها كمال بلغت وقد [،23 ]ص وتصوراتهم والمسلمين

االسالمي فيالغنوص

 لالنان أفحت فلفة كل ،بأن التأكيد الى ريخلص

 صورة الى المطاف نهاية في تعود العالم خلق في دورًا األول

٠[ 21 ص العبق] االيراني التفكير في األول االنسان

نيكلسون رينولد ٠

 )»دائرة في الكامل االنان مادة نيكلون رينولد كتب

 النسخة ،51- 48 صص ،3 ج االسالمية«، المعارف

 الفكر على ومقتصرة مقتضبة، المادة فجاءت العربية(.
 عند توقفا جاءت وتوسع بتسلسل تعرض أن وبدل الصوفي،

: المشهور الكتاب صاحب ه[، 820ت ] الجيلي عبدالكريم

B واألوائل«. األواخر معرفة في الكامل االنسان

 بفضل اعترافنا مع — نيكلون على مأخذنا يكون رقد

 نصوص ينقل فنراه الصوفيين لغة يفارق لم أنه - دراساته

 االنان مادة فجاءت وعباراته، مفرداته متعمالً الجيلي

 دون الجيلي، لنظرية مختصرًا عرضًا الموسوعة هذه في الكامل

 لغة حيز من بالنظرية تخرج لم ألنها ، ثذكر تحليية قيمة

التنظيرية. لغتنا إلىحيز التصويرية الصوفيين

 االسالم في الكامل االنان موضوع نيكلون عالج وقد
 في ألقاه ،،التصوف في الشخصية »فكرة بعنوان: بحث في

 . 1922 عام بلندن الشرقية اللغات بمدرسة محاضرات ثالث

 تحت ونشره أخرى أبحاث مع عفيفي العال أبو عربه وقد

. ( وتاريخه االسالمي التصوف في ٠ : عنوان

 الكامل، االنان فكرة البحث هذا في نيكلسون يطرح
 المادة في يقربها، لم محاولة العمق، في يلمسها أن ويحاول

 ويتلمس االسالمية»، المعارف دائرة » من آنفًا المذكورة

 المفردات أو التميات تبدل عبر الكامل االنسان مضمون

 - المحمدية الحقيقية - المحمدي النور يراه: اذ عليه، الدالة
 في الغزالي عند »المطاع« أنه يرى كما المحمدي، الروح

. ( 147 — 146 ص ص «،األنوار مثكاة » )

 الخالفة« » كون الى مجتمعة المفاهيم هذه من ويخلص

 نيكلون نرى وهنا (.191 ص ) والخلق الله بين الوساطة هي

 الى يثير االسالمي الفكر لخصوصية مراعاة من عنه عرف بما
 ظهر الذي ا المحمدي الروح أو المحمدي النور مفهوم أن

 في أخيرًا ظهر حتى بعده، نبي كل بصورة ثم آدم بصورة

 أنه أو السنة، أهل رأي على نفه )ص( محمد اللبي صورة

 كما بيته وأهل علي صورة في )ص( محمد بعد يظهر استمر

 فصار بهم خاصًا تأويالً الصوفية أوله قد الشيعة، مذهب هو

 أشبه أو ،أفلوطين به قال الذي Nous بالعقل أشبه شينا عندهم

 أنها الميحيين الغنوصيين بعض ذكر التي اإللهية بالكلمة

 في * : )انظر الوحي مصدر وأنها األنبياء بصورة تظهر

. ( 159 ص ، ،السالمي التصوف

 النور مفهوم بخصوصية — رأينا كما — نيكلون احتفظ

 كان وإن فهو االسالمية، الصوفية بالصبغة والتصاقه المحمدي

 على المقارنة هذه ظلت فقد سابقة فلفية مقوالت يشابه
 أن تدعي ال أنها كما تماهيًا، تؤكد ال التي المثابهة متوى

 الكلمة« ا في نظرياتهم امتقوا خاصة، عريي وابن الصوفيين،
 أن إال يهودية. أو مسيحية غنوصية أو أفلوطنية مصادر من

 له بحث ني بذلك قال قد عفيفي العال أبو وماعده تلميذه
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 الذي البحث وهو ، «الكلمة في االسالميين نظريات )ل بعنوان

قليل. بعد عنده سنتوقف

ماسينيون ٠

 كتابي في الكامل االنان الى مهمة إشارات نجد النكاد

 عذاب )ل ; وهما الفرنسية باللغة التصوف في الشهيرين ماسينيون
 ذلك ويرجع .ا الصوفي المصطلح نشأة في بحث وال ، (1الحالج

 أخذت الكامل االنسان عبارة إن : أهمها أسباب، عدة الى

 في ماسينيون غاية ظل الذي الحآلج » بعد النظري مداها

 ماسينيون يتعرض عندما ،ثانية ناحية ومن .االسالمي التصوف
 القدم في موغلة كنظرية يتناوله الحآلج عند المحمدي للنور

 أخذت عديدة، وأديان فلفات في وأسماء مظاهر ذات

 لها وكان مختلفة بأسماء الصوفي الفكر في كذلك مظهرها

 سبق وقد ،ومعارضون ...(ابنبرجان - مشي )ابن مؤيدون
. (I الور عمود B بعبارته التتري سهل أستاذه اليها الحالج

 نجد نكاد ال التصوف في الكتابين هذين عدا وفيما

 من االسالمي الفكر تتناول مقاالت مجموعة سوى لماسينيون
 أفرد وقد والسياسية. واالجتماعية الحضارية نواحيه مختلف

 وأصالته الكامل االنسان » بعنوان: الكامل لالنان مقالة

 ضمن نجدها ، 1948 عام طبع ل االسالم في النشورية

 بعنوان: مجلدات ثالثة في المنثورة المقاالت مجموعة

«Opera menora» . ( 125 , 107 ص ص األول، )الجزء 

 كتابه: في بدوي عبدالرحن المقالة هذه ترجم وقد

(. 143 - 105 ص ص االسالم«، في الكامل )»االنان

 قديمة فكرة الكامل االنان ماسينيون اعتبار جانبًا نضع

 من ابتدائها نقطة كانت االنانية المذاهب تاريخ في جدًا

 االنان » خصوصًا فيه ترى آرية، (استاتيكية ) سكونية اساس

 في قدمون« آدم و» ،المزدكية عند الكيومرث و» األول«،

 المانوية عند «القديم االنان اليهودية،و« القبالة كتب

 جوهر الى ونلتفت المقارنة النظرة هذه جانبًا نضع المتعربة.

 ذلك من فنخرج اإلسالمي، الفكر في للمسألة طرحه

: أبرزها عدة بمالحظات

 ونتاج االسالم على يتكلم حين ماينيون إن - أوالً

 مثاًل: فيقول كامل. بثكل بينهما يطابق الملمين المفكرين

 من - الكامل االنان في يرى اال-الم، أي فإنه، »ولهذا

 عيسى روح الوالية، خاتم أنه - سبعين إبن حتى الترمذي

(«P. 114 ، «Opera menora 1ا Tome) .

 في لبحثه، االولى األسطر منذ ماسينيون يضعنا ٠ ثانيًا

 يعنى اجتماعي عالم ا أنه على نفه معرفًا طرحه إطار

 زاوية من الكامل باالئسان اهتمامه يفسر هذا و . ٠ باالسالميات
 التطور في — رأيه بحسب , تؤثر ألنها خالصية نشورية

االسالمي للعالم االجتماعي

 في نشوري منظور من الكامل لالنسان طرحه أوقعه وقد

 االنسان ه أسس واضع عربي إبن أبعد لقد ؛ أخطاء جملة

 ألن االسماعيلية، رأبعد االسالمي، الفكر في الكامل

 أخذ بينما نثوريًا، معنى تتضمن ال الكامل لإلنسان نظرتهما

.المهدي أو المنتظر لإلمام اإلمامية الشيعة بمفاهيم

 عن «الكامل االنان » أخرج قد بذلك ماسنيون ويكون

 محمد نور ] الشيعي والفكر الصوفي الفكر في الخاص مفهومه
 المهدي، مفهوم وهو جوهريًا منفصل مفهوم لى )ص(...[

 مأخوذ هنا والتعبير 1 كامالً انسانًا المهدي كان اذا أنه مع

 i الكامل االنسان مفهوم ماهيته في يستغرق ال فإنه — كفكرة
.معرفًا هنا والتعبير

 الشيعة في «المهدي اا فكرة من ينتقل أن يلبث ال ثم

 فكرة ويتابع الصوفي، الفكر في مسماها الى لصل االمامية،
 خاتم أنه إلى تثير نصوصًا فيجد الصوفي الفكر في المهدي

.الالم عليه عيسى وروح الوالية
 ،االسالمية الفرق بين نقالت عدة ماسينيون ،إذن ،أحدث

 التي والتيجة لنقالته، جسرًا والمفهوم المصطلح متخدمًا

 بين يخلط أنه هي المذكورة مقالته قرا.ة بعد بها نخرج

 ويضمنهما والمهدي الكامل االنسان هما وجوديتين مرتبتين
 بعض اعتبرتها التي الوالية خاتم شخصية في الشاعرية بنظرته

 يلمس لم أنه ذلك في دلل وقد )ع( عيسى روح اكصوص

 وكان االسالمي. الفكر في الكامل االنسان معنى خصوصية
 االسالمي الفكر في المهدي : هذا بحثه يسمي أن األصح

. النشورية أصالته و

 خلو فإن ه المذكورة مقاكه في ماسينيون يقول — ثالثًا

 ابن )اإلسماعيلية، ٠ الوجود عين ب« القائلة الواحدية النظرية
 في تأثير كل سلبها قد النشوري الديناميكي الطابع من عريي(

 ،يعفينا أن شأنه من وهذا االسالمي، للعالم االجتماعي التطور

 تأليه عن انبثقت قد وهي بالتفصيل، تمحيصها من ،هنا
 الحقيقي الكامل النسان I أن مع «،الفعال للعقل n فلفي

.ا Un Messie البشير من نوع هو الملمون ينتظره الذي

 أن اجتماعي، عالم رهو يرى، ان ماسينيون فات وقد

 أنها إال النشوري الطابع من خلت وإن الكامل االنان نظرية

 سيد أمثال: الشرقيون لها تنبه مهمة تربوية بمعان حفلت
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 العال وأبو . B ملمين حكماء ثالثة « كتابه في نصر حسين

 وعثمان . ٠ الكلمة في االسالميين نظريات » مقاله: في عفيفي

 فصوص شرح ا آملي حيدر لكتاب نشره مقدمة في يحيى

. ft الحكم

 المسلمين عند الحقيقي الكامل االنسان أن عن فضال هذا

 النبي في وتحقق وجد قد العكس على عو بل«، منتظرًا I ليس

 اال والفرق الطوائف كافة عند منتظر وال )ص(، محمد

م ي« »المهد

كوربان هنري ٠

 إبن مدرسة وخاصة المتأخر الصوفي بالفكر كوربان اهتم

 يتمثل أن اشيعية إيران فكر اتطاع مدى أي إلى وبين ،عربي

 «En Islam Iranien»: كتابه: في الدينية عربي إبن بتعالي

 العرفان في الكامل االنسان أن مظهرًا األربعة، بأجزائه

 اإلمام وهو الحقيقي آدم هو ،نفسها اإلمامية هو الذي الشيعي،

عشر. الثاني اإلمام المنتظر

 الكمال في عربي إبن لغة يتبنون إيران شيعة ونجد

قليل. بعد اليه سنشير ما وهذا االنساني،

مترجمة نصوص في الكامل اإلنسان ٠

 في الكامل باالنسان تتعلق نصوص بترجمة الغرب اهتم

 فصوص I) كتاب من كبير قسم فترجم اإلسالمي، الفكر
 من مهمًا جزءًا بركهارت ترجم كما عربي. البن الحكم

 تلخيص فيها حاول مقدمة مع للجيلي، «الكامل االنسان »
 حين الجيلي عند المألة عمق فلمس الكامل، االنان نظرية

 ، «De I’homme universe)»! الكتاب مقدمة في قال

 الحقائق في الجيلي عبدالكريم نظرية ا١ : معناه ما ، ( 14 ص
 االنسان في ما بثكل وتختصر الكون، في تتجلى التي اإللهية

 الديني الفكر في الكالسيكي التفريق أساسها نجد الكامل،

. ft اإللهية والصفات الذات بين االسالمي

 كتابها في مايروفيتش دوفيتراي اختارت وقد
«(Anthologie du Souflsme» 132و - 311 ص ص ه،) 

 الى بترجمتها وقامت الكامل، باالنسان تتعلق نصوصًا

 - 1207 الرومي الدين لجالل هي النصوص وهذه الفرنية

 أحمد الشيخ م.، 1235 - 1182 الفارض بن م.عمر 1273

 ٠ 1332 الجرجاني محمد بن م.،علي 1934- 1869 العلوي

م. 1320ت السبشتري حمود م.، 1413

عفيفي العال ابو ٠

 فأثار الكامل االنان » لمفهوم تنظيرًا عربي إبن وضع

 القهقرى وعادوا وشرقيين، مستشرقين من الباحثين اهتمام
 أصول عن والبحث ناحية من العبارة هذه أصول عن للبحث

 المقال أهمها ويبقى االبحاث فتوالت . ثانية تاحية من مضمونها

 اآلداب«، )»مجلةكلية في عفيفي العال ابو نشره الذي
 :بعنوان ، ( 1934 ، ( أيار ) مايو ،األول الجزء ،الثاني المجلد

. ( «الكلمة في االسالميين نظريات »

 يثبت أن هو منه الغرض إن بالقول لبحثه عفيفي ويمهد
 الميحية الفلسفة في -كما االسالمية الفلفة في أن أوالً

 في كاملة نظرية - القديمة اليونانية والفلفة واليهودية
 من نظرية أي عن وخطرها أهميتها في تقل ال «الكلمة »

ه 638ت العربي بن الدين محي اثيخ نظرية وهي ،نوعها
 لمضمون التاريخي التتبع من هذه بدراسته عفيفي ويعفينا

 إذ االسالمي. الفكر في ظهوره قبل فلسفيا الكامل االتسان
 إليه أشارت ما يماثل الكامل االنسان مضمون إن القول يمكن

 معان عليها تواردت «الكلمة و» . Logos الكلمة بمفرد الفلسفة
 اليونانية الفلفة ففي المختلفة الفلفية العصور في متنوعة

 ألقوة بمعنى م. ق. 475 ت هيراقليطس استعملها القديمة
 اإللهي الروح بها ويعني الكون. أنحام جميع في المنبتة العاقلة

 حياة من الخارجي الوجود في ما فيكل أثره الظاهر

 Nous العقل بمعنى انكاغوراس واستعملها وصيرورة.

 الذات بين الواسطة أو للكون، المدبرة القوة أو اإللهي،

 الفعال العقل يمعنى الرواقيون واستعملها والعالم. اإللهية
 بكل الجزئية العقول يمد الذي الكلي العقل أو للكون، المدبر

مافيهامننطقوعلم
 ويصفونها »، الله كلمة ال بمعنى الكلمة اليهود استعمل وقد

 والبوة الوحي مصدر وبأنها له مدبرة للكون حافظة بأنها

 اللم بين البرزخ : ويميها متعددة بأوصاف الكلمة فيلو ويصف

 — اكفيع - الحقائق حقيقة , الخليفة - األول االنسان - والعالم

األعظم.. اإلمام

 اللم إبن معنى الميحية الفلفة في الكلمة وأخذت

 خلق في والواسطة الكون، في السارية الروح وهو وصورته،
 « بالكلمة » كلمنت ويرجع الميح. صورة في مشخصة العالم

 بفلفة ممزوجًا اليونان فالسفة فيه استعملها الذي المعنى الى
 األزلبة القوة أو المدبرة، العاقلة القوة : أنها فيرى فيلو،

 في )فاالبن« وعليه الميح. وجود وجودها السابق القديمة

 قبل العالم في كانت التي العاقلة القوة هذه هو كلمنت نظر
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 ، والوجود الحياة مصدر وهو ،النا-وتية الصورة في تجيدها
 موسى بالن تكلم الذي وهو والوحي، العلم مصدر أنه كما

. األنبياء من وغيره الالم عليه

 اابن ) عن كتابه في حلمي، مصطفى ممد ويرجعنا
 المعاني إلى ،(381-352ص ص اإللهمي»، والحب الفارض

 الحقيقة في نظرية الفارض إلبن أن يجد إذ تقريبًا، نفها

 إبن نظرية عن أهميتها في تقل ال الكامل اإلنان أو المحمدية

 المحمدي الروح في الفارض إبن نظرية بين ويقارن عربي،
 في المسيحية ونظريات ، الكلمة«» في اليهود نظريات وبين

 واالسماعيلية B الفيض B في افلوطين ونظرية ، أيضًا « الكلمة »

 )ص(، " محمد نور ا في والحالج ، ه األول العقل ٠ في

 في والزرادشتية «، الواحد النبي )ل في االسكندري وكلمنت
اإللهية«. »الكلمة

 المقارن، المجال هذا في تذكر إضافات نجد نكاد وال

 الكامل لإلنسان عرضت التي الشرقية الدرسات ضمن

.اإلسالم في ومضمونه

االسالمي الفكر في ومضمونه كامل إنان

 عبارة فيها استعملت التي االولى المرة في الباحثون اختلف
 ابن عند أوالً وردت أنها نيكلسون فيرى الكامل، اإلنحان

 األولى للمرة وردت أنها الشيبي مصطفى كامل ويرى عربي،

 من عربي ابن استفادها وقد ، « الصفا اخوان رسانل I) في
 المريد ]المقصود رأيناك ولما ... , بالذات: التالية العبارة

 لنا يحل لم المعرفة، بهذم وعرفناك الصفة بهذم االسماعيلي[
 أمانة اليك نؤدي وال النصيحة نكتمك أن ديتا في وسعنا وال

 اليد الفاضل نبينا قول عندك وليصح الخيانة بعين ترانا كال

 كتاب من ، 465 - 464 ص ص ) .ا تغنموا -افروا B ئ الكامل

٠ ( «والتشيع التصوف بين الصلة »

 مضمونها الى « الكامل االنسان B عبارة لفظ تخطينا واذا

 المسلمين، نصوص في ظهوره متتبعين االسالمي الفكر في
 النور أمثال: عبارات في المضمون هذا بدايات وجدنا

 الحقيقة - ( ص ) محمد حقيقة — المحمدي الروح — المحمدي

. . . المحمدية

 لعامة توحي ال « الكامل االنان II عبارة كانت وإذا
 النبي، شخص الى مضافًا خلقيًا - نفيًا كماالً إال الملمين

 اكفسي المعنى هذا إلى والتشيعي الني التصوف أضاف فقد

 كانت وإن أحيانا جزئياتها في تكقي مختلفة معاني األخالقي

الكليات. في تفترق

الني التصوف في « الكامل االنان ٠

 وأفكارهم أقوالهم بتدوين التصوف رجال يبدأ لم

 من وصلنا ما جل بل الصوفية، التجربة بدايات مع ومثاعرهم
 الصوفيين، كالم في ظهرت وإشارات أقوال األولى الفترة

 وقضية ،الرواية طريق عن الطبقات كتب بها تحفل أقوال وهي

 تحظ لم انها إذ لتمحيص تحتاج الصوفي المنقول في الرواية
برواياتهم الثفة ومدى ه الرواة I بدراسة اآلن الى

 رواه فيما S المحمدية الحقيقة B فكرة الى اشارات ونجد

 رسالة « في م. 896 - 818ه.،283- 203 التتري سهل
 أن إلى أشار اذ ٠ش 16□ ت أدهم بن ابراهيم عن الحروف

 النبي في المتمثلة الجامعة الم رحمة الى يشير «األعظم االسم ١١

 بالحقيقة األعظم اإللهي لإلسم التعريف وعذا )ص(؛ محمد

 االسم أن حيث من عربي، ابن بعد فيما به سيأخذ المحمدية

)ص(. محمد هو ،الله على دليل وأعظم ،الممى على دليل

 ه. 261 ت الثوري سفيان عند مماثلة اشارات ونجد
 أحد أدهم، إبن الى باإلضافة جعفر كمال محمد يعتبره الذي

 للنبي األصلي األول النور على أطلق ألنه التتري، مصادر

النور». عمود )1
 في )ص( محمد نور خلق لتقدم متكامل تصور أول لعل

 العالم يرتب حين التتري سهل عند نجده الصوفي الفكر

:يقول ،الخلق في درجات ثالث على االناني
 ]فياالصل:وناني[وثالث. أولوائن »والذريةثالث.

 لما تعالى الله ألن ٠ محمد الذرية[ مراتب أول ]= فاألول

 بلغ فلما نورآ، نوره من أظهر )ص( محمدًا يخلق أن أراد

 عمودًا سجدته من الله فخلق سجدة، لله سجد العظمة حجاب

 عين فيه وظاهره بالنه النور،أي من ،كالزجاج ،عظيمًا

 ألف بالخدمة العالمين رب يدي بين فوقف )ص(، محمد
 ومكاشفة اإليمان، معابنة وهو اإليمان، بطبائع عام ألف

 بدم قبل بالمثاهدة تعالى الل فأكرمه الرب، ومشاهدة ،اليقين

 آدم الذرية[ مراتب حائني] اثاني عام. ألف بألف الخلق

 يعني )ص( محمدًا وخلق نور... من خلقه ،عليه صلوات

 مراتب ثالث ]= والثالث الالم. عليه آدم طين من جده

 40 العظيم«،صص القرآن تفسير ...».)آدم ذرية [ الذرية

اه(.

 يبق مخصوص بخلق محمد)ص( للنبي االفراد وهذا

 التستري سهل عند استتبع البشري الجنس ذرية بقية خلق
 هو )ص( النبي فنور نورانبًا تصورا ،للوجود خاصًا تصورًا

الملكوت ونور األنبيام أنوار كانت نوره ومن الذرية، أول
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٠:: يقول: واالخرة. الدنيا ونور
 ونور نوره، من والسالم الصالة عليهم األنبياء فور »

 تفسير 1) ) نوره». من واآلخرة الدنيا ونور ،٥نور من الملكوت
. ( ه7 ص «،العظيم القرآن

 السهلية بالرؤية وممدها األنوار، أول هو )ص( فالبي

 الحين عند قرآنية إشارات في وجدانية صرخة ستظهر التي

الحالج. بنمنصور

 لسهل تتلمذ ه، 309 — 245 الحالج منصور بن الحسين

 »، المحمدي النور » مقولة مع وتفاعل وجيزة، مدة التتري
 النور بلغة يتكلم األولى األسطر مذ ft الطواسين في فهاهو

...والكوكب والقمر ،كالراج مفرداتها في متلونًا

:يقول
 . وساد السرج وجاوز وعاد ،بدا الغيب نور من سراج »

 . ٠ األسرار فلك في برجه كوكب األقمار بين من تجلى قمر

.نويا األب نشرة ، 1و1 السراج»،ص )»طس

 طرحه إطار في األولى الكلمات منذ الحالج يضعنا
 تمثل التي القرآنية بالصورة ناحية من متأثرًا المحمدية للحقيقة

 وسراجًا بإذنه اللم إلى وداعيًا2 : « منيرًا سراجًا n النبي

 سهل برؤية متأثرًا ثانية ناحية ومن ، ( 46/33 ) .منيرًاه

 والعلم «البصيرة B متوى من نقلها قد كان وإن ،التتري

 الحدود تحده ال الذي «الوجدان ا مستوى إلى «البصيري

للشطح فيتعرض
 القول من ليخلص الزمان بفكرة التستري استعان حين فعلى

 الله أكرمه قد النور هذا أن فأشار ، (( المحمدي النور S بقدم

 الحالج نجد . عام. ألف بألف الخلق بدء قبل بالمشاهدة

 : فيقول ٠ الوجود من المحمدي النور لمرتبة تصويره في يتطور
 من [األنبياء أنوار ] وأنوارهم برزت، نوره من النبوة أنوار ٠

 في وأقدم وأظهر أنور نور األنوار في وليس ظهرت، نوره

 ووجودم الهمم، بقت همته الكرم صاحب نور سوى القدم

...القلم سبق وامه ،العدم سبق
 واألكوان، والكوائن الحوادث قبل مشهورًا كان يزل لم

 والجوهر ،البعد وبعد ،القبل قبل مذكورًا كان يزل ولم

٠ ( 192 ص «،ألزل ١ ض ..،«.)«األلوان و

 من نوع أي ولكن الزمان، قبل أي ،القبل قبل كان فالنبي

 للم ذكر كما تمامًا والشهرة، الذكر في الوجود انه الوجود؟

 في يظهره أن قبل للمالئكة I األرض في الخليفة 8 تعالى
 خليفة« األرض في جاعل »إني تعالى: قال حين الوجود،

. بعد أوجدم أو أظهره قد يكن ولم وشةره الخليفة فذكر

 وعلى العالم، لجميع )ص( محمد احتواء الحالج ويصور
 أسراره، لمعرفة يتوصل لم العالم فإن االحتوام هذا من الرغم

 «ميم» من خارج خرج ما R :يقول « األسرار فلك ٠ في فظل

 ،محله «ميمه n ... أحد ft حائه لل في دخل وما ،محمد

(I حاؤه ft ٠ل حاله ( B 193 ص „ األزل طس ) .

 لإلنان جديد وجه يطالعنا ه505ت الغزالي ومع

 في فجهد الصوفي، بالنهج القناعة له حصلت إنان الصوفي،

 في مقواتهم عند خاصة، وتوقف، «الشطحات )ل انفتاق لملمة
 مثل التجريح من تلم لم التي واألحاديث المحمدية الحقيقة

 المخارج لها فقدم »، والطين المام بين وآدم نبيًا كنت آل

 يكون أن أزالً له قدر قد (ص ) النبي أن يرى كأن المنطقية

٠آدم اللم يخلق أن قبل نبيًا

 رسالة في نراه المنطقية وتبريراته قناعاته من الرغم وعلى
 إيام جاعالً ، a المطاع » في نظرية يقدم ا األنوار مشكاة «

 الغزالي بأن القول إلى نيكلسون دفع مما للعالم األعلى المدبر

 في المتأخرين نظريات مع يتفق (I المطاع B عن كالمه في
 يسمونها التي المثالية الصورة يمثل المطاع« ا وأن الصوفية،

n أو ا( المحمدية الحقيقة B المحمدي الروح ft... قوة ويعتبرونه 

 التصوف »في )انظر: وحفظه. العالم نظام عليها يتوقف كونية

(. 147 - 146 ص ص االسالمي،

 العال أبو ذهب ،التوسع من بمزيد ولكن نفسه المعنى والى

 »، الكلمة في االالميين نظريات )» مقالته: في عفيفي

٠(47 - 43 صص

 محيي أطل الهجري االدس القرن من الثاني النصف في

 من الصوفية النصوص ناقالً ه-. 638 - 560 عري بن الدين

 غير تعبير الى والمعاناة والرؤى المشاهدات عن المباشر التعبير
 الى تقريبًا بعده الصوفبة انصوص مجمل طبع تنظير عبر مباشر

اليوم

 يازام اننا نقول أن نتطيع الصوفي الفكر في مرة وألول

I الكامل االنان ft واألقوال واإلشارات ومضمونًا. مصطلحًا 

 عنده، تتفتح نراها بقه من نصوص في وتنطمس تظهر التي

 من كل شينًا، اليه يضف ولم عنه، يخرج لم مدى وتأخذ

 نتوقف لذلك به. أتى ما مجمل فصتل و نقلعنه، أو شرحه،

 هذم مفهوم ft اعقدة ألنها ft الكامل االنان» في مقولته عند

 االيراني الشيعي الفكر وفي الني الصوفي الفكر في المقولة
بابنعربي. تأثر الذي
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االنساني الكمال

 في ،عام بثكل االنانية تاريخ في ،االناني الكمال صب
 أرضبة. مالئكية باتجاه البدن على الروح انتصار فكرة إطار

 (:221 الغربية«ص الفلفة تاريخ )« في راسل برتراند يقول

 سقراط حياة عن يرويه فيما صادقًا أفالطون كان إذا ))

 الكامل، األورفي القديس فهو جده شهوات على وسيطرته
 عن )نقال حاسمًا« انتصارًا البدن على بالروح انتصر ألنه

(.1التكريتي،صل ناجي «،االفالطونية األخالقية الفلسفة ,

 فكرة مار في العربية — االسالمية األخالق وسارت

 البدن، على الروح انتصار كمال النفساني، الخلقي االكمال«
 اكصوص تخرج ولم والغضب الشهوة على النطق انتصار أو

 شرائعي نفسي اخالقي منظور من الكمال رؤية عن الصوفية
 جدلية عالتة في الكمال يرى مالئكي بتصور محكومة وظلت

 الغرب السؤال تفسير يمكن األساس هذا وعلى . « الذنب >) مع

 ذنب أ فالزنى )ا ؟ العارف يزني هل : الجنيد على طرح الذي
 يدور االنساني الكمال ظل وهكذا العارف. كمال« I, يجرح

 «؛ مخصوص كمال B منه انسلخ حتى والصفاء النقاء اطار في
 كمال ص(، ) النبي روح أو )ص(، النبي إلى اإلشارات وهي

 من الكامل مكانة : مفهوم الى « الذنب ا١ مفهوم عن خرج

البشري. الجنش بقية ومن الله، ومن العالم،
 متثابهًا مطلقًا تعد فلم الروح« » تخصصت عربي إبن ومع

 بل االنان، وصفاء نورانية مصدر صافية، نقية واحدة وروحًا

 ولم الذاتية بحقيقته محدودة تخصه روحًا انان لكل أصبح

 بل ، الفرد في البدن على الروح بانتصار االنساني الكمال يعد

 االنانية، الكماالت سلم في االنان هذا روح مرتبة بادراك

. صفاتية حقاثق من تحويه وما ماهيته وتحديد

 ،3 ح المكية»، لفتوحات )» في ابنعربي يقول

(:370,م

 كل فيعطي . . .الحبة من كالحبوب الخلفاء من فالكامل )]
 على بالصورة الختصاصها األصلية الحبة أعطته ما حبة

 ما الحق من فلهم العالم من الخلفاء عدا وما ...الكمال
«.النواة من واألصول واألزهار واألغصان لألوراق

الشي، أو الشخص ماهية تعريف

 . والعدم الوجود لعبة يدخل الصوفي الفكر في تعريف كل
 يقط له قيمة ال ما وكل ،ووجود جوهري هو قيمة ذي فكل

 الحق عالقة :منبعه التقويم هذا أو القيمة وهذه .العدم في

بالخلق.

 هو ما خالل من يعرف العالم في شيء أي أو فاالنان

 عن يخرج ما وكل بالحق، عالقته إطار غي فيه جوهري
 برزت لذلك وماهيته. تعريفه من يقط بالحق عالقته

 الحق. مرآة بأنه: العالم من جزء لكل عري ابن عند تعريفات

 مرآة كأكمل البشري الجنس يبرز أيضًا ذلك أجل ومن

 اتم بأنه )ص( محمد النبي يتفرد البشري الجنس ومن للحق،

. وأجالها وأكملها مرآة

 المفهوم عن خرج عربي ابن إليه نظر كما فالكمال
 موضوعية معطيات من يحوي ما بكل االناني، األرضي

 يصبح الكونية والظروف والمجتمع بالبيئة االنان كتكيف
 اإللهية، والصفات األسماء من يعكه ما إطار في اليه منظورًا

 المرتبة هي االنسانية، تعريف أو «االنسانية الحقيقة )) وتصح

 ما وكل اإللهية رالصفاتية األسمائية الكماات صور تقبل التي

 في دخل وإن - االنانية الحقيقة «مرآتية >؛ عن يخرج

. تعريفها من يسقط - كيانها

 لللوك طبيعية نتيجة يعتبر االنساني للكمال التصور وهذا

 والمحق الحق مفهومات فكل , عربي ابن على السابق الصوفي
 اإلرادي أنواعه بكل والفناء المعنوي والموت والتسليم والرضى

 التصورات غيبة الى أدت قد . . والكياني واألخالقي والصفاتي

 لالنانية، الذاتة المضامين أو األرضية البشرية االنانية

مرآة : ودورها وحقيقتها جوهرها في االنانية وأصبحت

عربي إبن الكاملعند االنان

 الرئية الفكرة تكون تكاد الكامل« »االنان مقولة إن

 عربي بن الدين محي نصوص معظم عليها دارت التي الوحيدة
 منها يخلو يكاد فال ، [ ثالثماية على تربو وهي ] كثرتها على

. حديث أو رسالة أو كتاب

 في أحصيت ، مصطلحات بجملة إليها وأشار عنها عبر وقد

 ما « الصوفي المعجم ), في الكامل« االنسان D لمادة بحثي مطلع
 فغاب مفرداتها بكافة أحط ولم ، لها مرادفًا أربعين على يزيد

 النسخة : هو الكامل االنسان أن أهمها .الكثير منها عني

 أصل شيء، كل الحقائق، حقيقة الشريف، المختصر الجامعة،

 محمد نور العالم، روح المفيض، الدائرة، مركز العالم،

.والحقيقة الحق مرآة ،والوجود الجمع عين )ص(،

 إبن ثقافة إلى يرجع المرادفات هذه كثرة في السبب ولعل

 إدراكه إلى ثانية رمنجهة منجهة، التوفيقية ونزعته عري

 الكامل االنان هي التي «الكونية المرنبة n لهذه العميق

 لو حتى وتصوراتهم، اآلخرين نصوص في رؤيتها واستطاعته
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. مخالفة وتعابير بألفاظ ظهورها كان
 مدى يبين نصًا اإللهية، التدبيرات » كتابه من ونقتطع

 — 120 ص ص ،األول الباب ) في يقول .إدراكه وشمول ثقافته

128.)

 الصوفية وأغراض البدن ملك هو الذي الخليفة وجود في ا

 وهو ، [ الفصل عنوان هي الجملة هذه ] عنه وتعبيرهم فيه
 بعبارات الخلبفة هذه عن الحقائق أهل وعتر ...الكلي الروح

 ،بالعرش منعبرعنه.. فمنهم معنى منها عبارة لكل ،مختلفة
 بعض عليه أطلق ما فأما ...الحق بمرآة عنه عتر من ومنهم

 أن األولى فكان األولى، المادة المعاني أهل من المحققين

 الحت بمرآة بعضهم عنه وعتر األول.. الممد عليه يطلقوا

 برجان بن الحكم أبو العارف اثيخ عنه وعبر ..والحقيقة

 باإلمام د[ 537 عام بمراكش توفي األندلس صوفية من ]

 وعبر شيء.. بكل عنه المعبر المحفوظ اللوح وهو المبين،
 مدين أبو وعمادنا شيخنا يقول كان وبه ،بالمفيض بعضهم عنه

 توفي ي التلمسان األندلي الحسين بن شعيب مدين أبو ]هو

. ft ...الدائرة بمركز بعضهم عنه وعتر ه[... 594

 عدة على عربي ابن عند الكامل« االنسان ٠ ظهر وقد
: أهمها .محاور

: «العالم خلق » محور - 1

 الطي بصورة: محكوم العالم لخلق عربي ابن تصور إن
 أبعاد استكنام تحاول التي الثنائيات عنده تعددت وقد . والنشر

 والتفريق، الجمع ،رالتفصيل اإلجمال مثاًل: الصورة، هذم

 بها تحفل ثنائيات من ذلك إلى وما . .والمطؤل. المختصر

.مؤلفاته
 هو )ص( محمد النبي التحديد على أو الكامل فاالنسان

 تماما بآدم تبدأ التي التفصيل مرتبة مقابل في االجمال مرتبة

 العالم كل يجمع )ص( محمد فالنمي البشر آدم يجمع كما

: ( 237 فقرة ،الثاني السفر ٠ الفتوحات » ) في عرلبي إبن يقول

.ا للتفريق وآدم ،للجمع )ص( فمحمد »

: ( 10 ورقة ، « الغواص بلغة » ) في يقول كما

 مجموع )ص( محمد فكذلك البشر... مجموع آدم إن »
 حيث من العالم بعض وهو أجزاؤه... العالم حيث من العالم

المحمدية. بصورته امتيازه
 كانت فكرة إطار من يخرج أن يتطع لم عربي فابن

 شتات لكل أن يرى كان إذ ، شيء لكل تصوراته في تتحكم

 مفهوم يتراوح كان لذلك اجماآل، تفصيل ولكل جمعًا،

 العالم، خلق متوى : متويين بين كتاباته في الكامل االنسان

.العالم تصور ومتوى
: ( 3 ورقة «،الكلي اإلنان n رسالة في مثالً يقول

 العناية توجهت واليه المقصودة، هي االنسان فعين 11

 ،العظمى والنسخة ،والوجود الجمع عين فهو ،الكلية
.ه األكمل الشريف والمختصر

(:9-4 ورقة ، ((الغواص بلغة 1) ) في يقول كما

. I قبله الكمل في تفرق ما فيه يجتمع لم من بكامل وليس

 لخلق تفيره على للعالم تصوره يطبق فهو ،وباختصار
 يعيش األخير هذا ألن صوفي، على غريبًا هذا وليس العالم،

 رابن .زمانية كمتوالية وليس الحاضر في موجودًا كله التاريخ

 نفس كل في اللم يخلقه الذي - عالمه بأن تميز بالذات عري

 حقيقة كل لكأن الحقائق، بكل وأحاط تدور — جديدًا خلقًا

 الواسع. الوجود هذا ذرات من كذرة موجودة العالم هذا في
 الزمني بالمفهوم سابقين ليسوا مثال السابقون فاألنبياء

العالم. لترتيب تصوره في -ابقون بل التاريخي،

 فيه التاريخ يتحول عالم في يعيش عربي إبن نرى لذلك
.التاريخية الكونية الجغرافية من نوع إلى — القول أمكن إن —

 كل نفهم أن نتطيع أوردناه، الذي الواقع هذا إطار وفي

 كل حيث الوجود، مراتب في: ومدرسته عربي إبن مقوات
 الكون« »جغرافيا لتدخل »الزمن« تترك وجودية مرتبة
الموجودات لبقية بالنسبة مقامها أو مكانتها وتأخذ

 البن ، a الحكم فصوص ال ) ل- شرحه في القيصوي يقول

ب(:4 ،ورقةعربي
 المراتب جميع جمع عن عبارة الكامل االنسان ومرتبة ,1

 ومراتب والجزثية الكلية والنفوس العقول من والكونية اإللهية
الوجود..,ا. آخرتنزالت إلى الطبيعة

: ( 38 ورقة ، ه الغواص بلغة )» في عربي ابن ويقول

 لجميع قابل العالم، أسرار جميع على منطو االنسان 11

والمراتب الصفات

 لبحتل الزمان عن «الكامل االنان )ل خرج أن بعد واآلن

 هذا في ودوره ماهيته عن نتاءل الكون، جغرافية في مكاته

؟ للوجود التصور

 من وغيره عربي، ابن عند ا الكامل االنان ا إن
 حصلت البشري الجنس من لطائفة إسمًا ليس ،الصوفيين

 اسم بلهو الكاملين، من لاللة إسمًا وليس االناني، الكمال

 االنسان فانه . ( ص ) محمد : هو بالذات انسان على يطلق علم
 عبارة عليه أطلق وإن عداه من وكل معرفًا[، ] الكامل
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كامل إنان

 المحور في سيرد وهذا نكرة، إال تقال فال الكامل، االنسان

العبارة. لهذه التربوي

 عري ابن نصوص تحكم والجسم الروح ثنائية أن وحيث

 ،الذرات عالم الور عالم الحقيقة لعالم تنتمي فالروح : لالنسان

 ,والتسطير التدوين عالم والفساد الكون لعالم ينتمي والجسم

 االنان تعريف في بوضوح فوارقها ظهرت الثنائية هذه

 لمظاهر جمعه في يتمثل روحه حيث من فكماله الكامل

 نخة الحق، صورة قبيل من اإللهية والصفات األسماء

. ٠. الحق

 في تفرق ما لكل جمعه في يتمثل جسمه حيث من وكماله
 .ماهويًا جمعًا رإنما حيًا جمعًا ليس المحسوس العالم

. . . النباتية كالحقيقة الكاثنات لحقائق جامع فجمه
 والعشرين السابع الفص شرح في أفندي بالي يقول

 البن ، «الحكم فصوص » في المحمدية للكلمة المخصص

 شرح بينهما وما عربي، البن قوسين بين الوارد النص ] عربي
أفندي[: بالي

 هذا في موجود أكمل ألنه فردية حكمته كانت إنما ) 1)
 األسماء بجميع جامعًا روحه بمرتبة لكونه االناني( النوع

 الكونية المراتب بجميع جامعًا جمه وبمرتبة اإللهية،

 أي األمر( به )بدىء موجود أكمل أنه وألجل أي )ولهذا(

 العنصري جده حيث من وختم روحه، حيث من النبوة أمر

والطين(،. الماء بين وآدم تبيًا )فكان

 عربي ابن نصوص من تسربت والجسد الروح ثنائية وفكرة
 الكامل االنسان كون عند كثيرًا فتوقفوا شراحه عقول إلى

 أن والواقع الخلق. وصورة الحق صورة للصورتين: جامعًا
 في مثالً يقول ٠ بذلك يمح ووضوحها عربي إن نصوص كثرة

( R 1 ورقة «،الكلي االنسان ) :
 حقانق لصور جامعة نخة [ االنان الله ابرز ] وأبرزه

 رابطًا معنى وتعالى بحانه أقامه .القديم [ تعالى ] إسمه

 جميع عن فتميز للطرفين.. جامعًا برزخًا وأنثأه للحقيقتين

«. .. الخالئق

نفه: المخطوط من 2 الورقة وفي

 معاني فيه جمع شريفًا مختصرًا الصورة على آدم اوخلق

. B األصغر العالم لمباني نسخة وجعله ،األكبر العالم

 كالمنا يظل وهل االنان، بثنائية عربي إبن قال فهل
 مرآة، بانها عربي إبن عند حقيقة كل تعريف على االبق
 كل تعريف في ،نفه يطرح الذي الؤال ألن . وممكنًا مقبوالً

 ترز أين من اإللهية: األسماء من إلسم مرآة بأنها حقيقة

 في الكامل االنان مباتيها يجمع حتى بالكاثنات خاصة حقائق

جممه.
 هذه ألن عربي، إبن شرأح مواجهة في أقف أجدني لذلك

 في الفكر ندقق حين تسقط اكصوص، في الظاهرة الثنائية

 فكل I العدم إال اللهم صفةذاتية، تملك ال فالكائنات . كالمه
 إمكانه يفارق لم عدم أنه وهي واحدة ذاتية صفة له كائن

 في الكائن يخلق فاللم ، الجديد بالخلق عربي إبن قال لذلك
 للم فينثئه لعدم في بقط نفس فيكل الكائن كلنفسألن

 مثل خلق يعيد أي صورته؛ تتغير أن دون التالي النفس في

, التالي النفس في صورته
 جده أن بمعنى ليس ، واحدا يظل الكامل فاإلنسان

 فهو االثنينية، يقبل ال تعريفه أن بمعنى بل ، واحد وروحه

 وهو اإللهية، والصفات األسماء صور ريجمع عدم بذاته الذي

.مرآتية ماهيته نفسه الجمع وهذا ،الكونية المراتب يجمع الذي

: ( 27 ورقة ، الحق« نسخة II ) في عربي إبن يقول

n جسده تركيب أبدع نلما ،صورته على آدم خلق اللم إن 

 قوى فيه وحصلت المركب، الكون عالم في حقيقة كل من
 نفخ الروحاني، الفيض لقبول استعد واألركان األفالك عالم

الروح..». فيه
 احتل أن بعد ،الوجود في «الكامل االنان » دور هو ما

للعالم؟ عربي ابن تصور في مكانته
I هو أصبح ،الحقاتق كل جمع أن بعد الكامل االنان 

 وبلغة أووحدته، العالم« ذات * هو فكأنه مختصرًا، كله العالم

لعالم :قلب بي إبنعر
 باألحرى أو الكامل االنان يرى بأن عري إبن يكتفي وا

 بل كلها، العالم حقانق الجتماع مركزًا )ص( محمد النبي

 حقيقة لكل ا( رقاثق ا منه فتمتد ،اشعاع مركز ذلك فوق ،يراه

العالم في
 ككل للعالم م تصور تؤكد g الرقيقة B في مقالته أن والواقع

 جامعًا العالم مركز فالنبي منقطعة. غير حقائقه متصلة مندمج

 وظيفة ، « رتيقة ا تمتد موجود كل إلى ومنه ،حقاثقه لكل
 ويمر والتأثير، التأثر تبادل تؤمن طريق انها الرقيقة« » هذه

والعرفاني الوجودي االمداد عبرها
(:54 ،ص1 «ج الفتوحات ة ) في عري إبن يقول

 أفالك تعة له واالنان ، لإللقاء أفالك تسعة له فالحق ,

 إلى رقائق الحقية التسعة من حقيقة كل من فتمتد للتلقي،
 الخلقية التسعة من وتنعطف ، [ واإللقاء لكزول ] الخلقية التسعة

والتلقي[«. للعروج الحقية] لتسعة إلى رقائق
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كس إران

 مصورا (، 157 ص،1 ج«،الفتوحات )» في يقول كما

العالم: ببقية الكامل االنسان عالقة

 . كله العالم رقائق مجموع االنان تعالى[ ] وجعل ... »

 تلك ومن ممتدة، رقيقة العالم في شيء كل إلى االنسان فمن
 عند الله أودع ما - االنسان في ٠ الشيء ذلك من يكون الرقيقة

 هذا إلى ليؤديها عليها اللم أمنه التي األمور من الشيء ذلك

 االنان، في أثر وله إا العالم، في شي، من فما االنان...
». فيه أثر ولالنسان

 هذا في دوره أصبح الكامل، االنسان أو )ص(، فالنبي

 ، ه نظرالحق موضع و)| ،مركزالكون دور ،للعالم التصور
 ومصدر الوجود مصدر فيكون مهامه يمارس أن يستطيع لذلك

 درس من كل لهما تعرض وظيفتان وهاتان للكائنات. العرفان

.الصوفي الفكر في الكامل االنسان مقولة

 بأنه للعالم الوجودي ا الكامل االنان )ل إمداد ويتمثل

 هذا .العدم في االندراج عن ويفصلها «الموجودات » يحجب
 مظاهر لكافة بجمعه ألنه ،رحقيقتها حقيقته هو الذي العدم

 الوجود بين: مخصوص بوجود تفرد والصفات األسماء

والعدم.

٠ ( 22 ص «الدوائر إنثاء )• في عريي إبن يقول
 لخلق وجامع ،والحق العالم بين برزخ [ االنسان ] فكأنه »

 والكونية، اإللهية الحضرة بين الفاصل الخط وهذا وحق،
«.حقيقته وهذه ،والشمس الظل بين الفاصل كالخط

 من يتمد التي المشكاة بأنه العرفاني إمداده ويتمثل

. األنياء حتى علمه عالم وكل معرفته، عارف كل خاللها

(:47 ص،1 الحكم«،ج افصوص ) في عربي إبن يقول

 بأحدية ،الكلم قلوب على الحكم منزل ،لم الحمد ا
 محمد على اللم وصلى األقدم.. المقام من األمم الطريق

.ه وسلم آله وعلى محمد .. ٠ الهمم

: ( 446 ص،2 ج«،فتوحاته B ) في ويقول

 من الله وأعطاه الجامعة، كلمة الكامل[ اإلنان ] وهو ا

 الحضرتين: إلى الواحدة النظرة من ينظر أنه بحيث القوة

٠«الخلق إلى ويلقي ،الحق من فيتلقى

الكامل لالنسان التربوي المحور

 هذه ولكن المحمدية، للذات علم اسم الكامل االنسان إن
 طالب كل دائمًا فلكه في يدور بقطب تشبيهها يمكن الذات

 عن يخرج أي ،يدور يظل للكمال الطالب وهذا . للكمال

 دورانه وفي .,. ويدور ،المحمدية بالصفات ويستبدلها صفاته

 حتى ويصغر، دورانه قطر فيصغر الدائرة، مركز من يقترب
 بوحدته للكمال الطالب هذا ويتحقق .تمامًا القطر يتالشى

 في وهنا المحمدية. الشخصية أي الدائرة، مركز مع الذاتية

 االنان إسم: أي ،به تحقق من إسم عليه يطلق بالكمال تحققه

الكامل.
 أي لصاحبها والذات باألصل هي الكامل االنسان فعبارة

 الفانين، به المتحققين على نطلقها أن ويصح )ص(، لمحمد

 كماالً بل المحمدي كالكمال ذاتيًا لس كمالهم ولكن

 )ص(، باكبي يتحدون ال تحققهم في وهم صفاتيًا.

 صورته تتكرر وانما بها، يتحد وال تتكرر ال )ص( فذاته

)ص(. الصفاتية
 على نقط لفظي باشتراك تطلق إذن الكامل االنسان فعبارة

 بالصفات تماهى من كل وعلى واألصالة. بالذات )ص( النبي

ذاتًا. وليس تحققًا الكمال ونال المحمدية

 له، الطالبون يحصله الذي االناني الكمال هذا وصيغة

 : عبارات برزت هنا ومن . االنسانية H الخالفة » في تتمثل

 محمد نواب الباطنة، الخالفة الوقت، صاحب القطب،

)ص(...
 البشري، الجنس من -اللة على وقفًا ليست مرتبة وهي

 من مخصوص جنس على وقفًا وليست ،الثيعي الفكر في كما

 تحققا، فالكمال المرأة، تنالها كما الرجل ينالها إذ االنسان،

 جميع برزت هنا ومن الصوفي، التفكير في األبواب مفتوح

 والرمز والقصص والتليك السلوك في الصوفية كتابات
.. .ذلك إلى وما ،واألدوية والوديان والحجب

: ( 2 ورقة ، I الكلي االنان» ) في عربي ابن يقول

 الذكر تجمع االنانية فإن والناء. الرجال من »الكامل
 حقايق من ليتا عرضان فيها واألنوثية والذكورية، واألنثى،

االنانية«.

 أن نرى تربوي، محور من الكمال على كالمنا إطار وفي

: وجهين من اليه ينظر عري ابن

ااول الوجه

 يتوجه الذي المثال هو )ص( النبي أي هنا الكامل االنسان

 يمكن عربي إبن عند فالصفة بصفاته. للتحقق االنسان

 الصفة بين يميز فهو ،مظاهرها بممارسة وذلك تحصيلها
 I الرحمة * صفة نكتسب ان أردنا إذا مثالً الصفة، ومظهر

 ثم ..فنرحم. ،الرحمة أفعال نمارس - برحماء لنا ونحن -

اعماقنا الى ا االرحمة تترب نرحم...حتى ثم ...نرحم
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صفتنا وتصبح
 أو القدمية، في: عري إبن كالم نفهم هذا ضو، وعلى

 بممائلة للتحقق األثر اقتفاء تعني قدم، على فعبارة: القلبية

. محمدي : بمعنى ( ص ) محمد قدم على : فنقول . صفاتية

 فمنهم االناني، الكمال مراتب تتفاوت الصفاتي وبالتحقق
 ومنهم صفتين، أو )ص(، النبي صفات من صفة يحصل من

 االنان هناك لذلك . .موسى أو عيسى قدم على يكون من

 شخص في يتجزأ ال الكمال أن حين فعلى واألكمل. الكامل

البشري الجنس من الكمل عند سلمًا يصبح نراه )ص(، النبي

(:24-23 ورقة ، * الغواص بلغة B ) في مثالً عربي إبن يقول

 فهذا االنساني.. النوع جميع في مدرجة الخالفة فإن »
 المستخلف فأدناهم وسعه، بقدر الحق قبل من مستخلف النوع

٠ (( بأسرم العالم على المستخلف وأكملهم ،نفه على

الثاني الوجه

 محور في الكامل االنان عبارة لظهور الثاني الوجه يتمثل
 بل األول، الوجه في كما المثال ليس )ص( النبي بأن تربوي

 والعلم الصوفية المعرفة مصدر فهو ، فعالة بايجابية هنا يتمتع

اللدني.

 المحمدية، بالوراثة يتحلى نراه تحققًا حصتل كامل وكل

 . فقط حصله الذي الكمال اطار في ولكن إمداد مركز فيصبح
. الرقاتق تراتبية على عربي ابن مقولة في واضحًا ذلك ويظهر

 عربي إبن عند الكامل االنسان عن أوردناه مما ونخلص

 تترك لم التفتح من درجة عنده بلغت العبارة هذه ان القول الى

 مهمة.. اضافات دون وتوسيعها شرحها إال للدارين بعده
 تؤكد المشهورة الصوفية التعريفات كتب على نلقيها ولمحة

ومفرداته حروفه ظالل في تتفيأ أنها

 كتاب: في نجده عربي إبن بعد لها ظهور وأكمل

(I بن لعبدالكريم « واألوائل األواخر معرفة في الكامل االنسان 

 الدين شرف للشيخ تتلمذ وقد ه 820 - 767 الجيلي ابراهيم

عربي. إبن لتعاليم المتابع ،الجبرتي ابراهيم بن اسماعيل

 وستين ثالثة في جعله الذي كتابه، في الجيلي ويبحث
 ،36 ص إلى 29 ص ) والخمين الثامن الباب في ، بابًا

 الجنة منه الله خلق الذي النور أنها ويرى المحمدية، الصورة

: 36 ص في يقول أن إلى والجحيم،

 الجنة منها الله خلق لما المحمدية، الصورة أن واعلم »

 خلق الكافرين، وعذاب المؤمنين نعيم من فيهما وما والنار،

 الصورة تلك من نخة الالم عليه ادم صورة تعالى اشه

. R المحمدية

 االنسان طرحه في عربي ابن أبعاد عن الجيلي يخرج وا

 المحور في أو الكياني الوجودي المحور في سواء الكامل،

:3 فيص يقول التربوي.

 حقائق مجمع )ص(... محمد سيدنا أن »واشهد

. الناسوت رقائق منبع الالهوت،

: 44 فيص يقول كما

 األنبياء من والباقون الكامل االنان [ ص( ) الني ] فهو »

 لحوق به ملحقون عليهم، اللم صلوات والكتل واألولياء

باألكمل... الكامل

 مؤلفاتي في وقع حيث الكامل النان لفظ مطلق ولكن
 الكامل االنان هو إذ )ص(. محمد به أريد انما

باالتفاق«.
 أنه إال عربي، إبن رؤية ني الجيلي أن من الرغم وعلى

 أي نظرية إلى المشاهدة n ويحول التنظير، في يوغل

 إياه تخوله ال استنتاج وهو «،قاعدة n المشاهدة من يتخلص

 بعد الصوفي العلم في مشكالتن جميع تكمن وهنا الوقائع
 لم وإن المشاهدة D أصبحت إذ الهجري. االدس القرن

وقاعدة. لنظرية مدعاة تتكرر
: 46 ص في مثالً يقول

 أفالك عليه تدور الذي القطب هو الكامل االنان إن »

 الى الوجود كان منذ واحد وهو آخره، إلى أوله من الوجود

 هو الذي األصلي فاسمه مالبس. في تنوع له ثم اآلبدين أبد

 ذلك في بلباسه يليق ما اسم زمان كل في وله ص( ) محمد له
 الشيخ شيخي صورة في عللللة،وهو به اجتمعت فقد الزمان.
 أنه أعلم ولست الجبرتي، اسماعيل الدين شرف

 بكل التصور من عالته تمكنه هذا رسر ٠ . ص(. ) اكبي

صورة...».
 بعد الصوفية التجربة على سيطر النظري التفكير أن الواقع

 نفسه يعتبر صوفي كل وأضحى الهجري، االدس القرن

 أصبح فقد ،الروحية تجربته عبر نظرية بتقديم مطالبًا

 هو التصوف بقوله: الكرخي إليها أشار التي »، للحقائق »

 معنى الخالئق، أيدي في مما واليأس بالحقائق األخن

. «النظرية )١
 مع أطلت شخصية إآل النظريات طغيان من يخرجنا ولم

 الصوفي المجدد إدريس بن أحمد اإلمام هي النهضة عصر

 تعد ولم والمجاهدة، التجربة الى النظرية أعاد وقد الكبير.

45



كامل إناذ

 تقربا الصوفي يقراه وردا عادت بل نظرية المحمدية الحقيقة

 منه فخلت الصوفي التنظير ادريس إبن رفض وقد وعبادة...
 منذ الصوفي كان أن بعد األوراد، معه: ثانية وظهرت كتبه،

 وا ، صوفيًا المثقف : هو عشر الثامن القرن حتى االبع القرن

 يسميه كما « حزبًا 11 أو ، وردًا المثقف: لهذا نرى نكاد

. الصوفيون
 مجموعة مع ، (I الأحزاب جملة إدريس إبن اإلمام وأعطى

 فكرة أعادت بأنها األوراد هذه تتميز : النبي على للصالة صيغ

 التجربة مستوى التنظيرإلى في إبحارها من ال الكامل االنسان 1)

 إبن لمقوالت التجريبية الناحية أحزابه تمثل لذلك . الروحية

 للسنوسي وقال أحزابه، لشرح محاولة كل رفض وقد عربي.

 ابن يا تخربها ال » : بشرحها له يسمح أن منه طلب حين الكبير

 سيرجع الشرح ألن ،سيعفراها شرحها أن شك وا «.النوسي

 اإلنان ويتحول «.النظرية n ميدان إلى ثانية «التجربة »
 إلى الصوفي، أعماق إليه تتوجه روحاني قطب من الكامل

. ماهيته في ويتفكر يبحثه موضوع

 الهجرسي وضعها التي الشروحات في ذلك حدث وقد
عشرة األربع الصلوات أوراده: على والبيطار

الشيعي الفكر في الكامل االنسان

 الفكر باتجاه السني التصوف أقطاب جانبًا تركنا وإذا

 سيد نرى ،فيه االنساني الكمال فكرة استقراء محاولين الثيعي

 ،ال واليوم األمس بين الصوفية )) ) كتابه في يقول ،نصر حين

اذا(؛ ص
 واحدًا، مدلوالً يحمالن تعبيران واالمام القطب إن »

 الكامل أو الكوني االنسان وعقيدة ،واحد شخص إلى ويثيران

 بالقطب الشيعة اعتقاد من جدًا تقرب عربي إبن شرحها كما

 من المتأخرون بطها كما المهدي عقيدة وكذلك واإلمام

 وأخيرًا، أساسًا جميعها، العقاند هذه ومرد التصوف. علماء

 في هي كما المحمدية، الحقيقة هي واحدة باطة حقيقة الى

. «الصوفية الفلسفة وفي الشيعي المذهب
 ولكنها ، n جدًا تقرب n إنها حقًا ،معه نقول أن ونستطع

: أهمها جوهرية. فروقات تحوي ثانية ناحية من

أوأل:

 في المهدي مقولة عن تتميز الكامل االنسان مقولة إن
 عربي بابن المتأخرين فارس شيعة تأنر ولكن الصوفي الفكر

 الكامل االنسان في مقولتهم إلى ذاتها الكمال أوصاف سرب

. المهدي في األخير مظهره كان الذي

ثانيا:

 هي الشيعة عند االنساني الكمال صفات أهم إن

 تطور إلى وأهميتها أصلها في مدينة الفكرة وهذه «،العصمة 11

 الشيعة لدى اإلمامة »نظرية )انظر: الشيعة. عند الكالم علم
(. 134 - 133 صبحي،صص محمود أحد ،ا عشرية اإلثني

 استلزمتها مقوات جملة العصمة فكرة الشيعة حمل وقد

المحمدي. والنور المحمدية بالوراثة كقولهم:

ثالثا:

 من تنتقل فاإلمامة الشيعة، عند ساللة الكامل اإلنان إن
 بالنسبة الفرق كثرت لذلك الواضح، بالنص األبناء إلى اآلباء

 اثني األثمة تجعل اإلمامية الشيعة مثالً فنرى السالالت لتفرع

 وآخرهم ،علي االمام أولهم )ص(، النبي ورئة هم ،عشر

 الحن بن محمد ، وهو الحسين، صلب من التاسع القائم،

 يوم » : انظر ) المنتظر بالمهدي المعروف »، العسكري

. ( 74 - 41 ص ص ،سليمان كامل «،الخالص

 المهدي بفكرة الكامل االنسان فكرة تداخل كان هنا ومن
الصوفية. عند بمعنى كل وانفصالهما الشيعة، عند

رابعًا:

 ومنه أوالً الشيعة عند ظهر المحمدي بالنور القول إن

قائمًا الفرقيظل السني.ولكن لفكر إلى تسرب

 اإلنسان من الساللة هذه في يظهر الذي المحمدي فالنور
 أبعادها نلمس ،ميتافيزيقية حقيقة الثيعة عند يظل الكامل،

 التي »، المطلق االنسان» : في الصفا أخوان مقولة في فكريًا

 هو الذي المحمدي، الروح في الصوفيين مقولة تمامًا تفارق

 بق كما التعيين، على )ص( محمد وهو الكامل، إنانهم
 ، «الصفا اخوان عند السياسية الفلسفة ,1 : انظر ) . عليه الكالم

 فلسفة في المطلق االنسان الرابع، المبحث حجاب، فريد محمد

(.246-232 االخوان،صص

ذ:١خ

 الفكر في نجده الشيعة عند ساللة الكمال أن حين على

 إبن كتب من وبتأثير لذلك مؤهل، لكل مشاعًا الصوفي

 الكمال فلك في وتدور «،تتصوف » إيران شيعة نرى ،عربي

 ، 2ج «En Islam Iranlen» ،كربان هزري : انظر ) .الصوفي

 83،50،ص4ج٤183،213،ص3؛ج378، 377،261ص

 ، 437 - 435 ، 320 الحقيقي، هوآدم الكامل اإلنسان هو اإلمام

 اإلنسان ، 436ص الكامل، اإلنسان = الغائب اإلمام حيث
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 ما وهذا كلها لألسماء الجامع اإللهي اإلسم مظهر هو الكامل

األرض( في الم خليفة يجعله

 كوربان مؤلف من الثالث الجزء في الشالي الكتاب يراجع كا

٠ الشيرازي بقلي بروزيهان يتعلق وهو ،المذكور

ب سادسًا
 االسماعيليين عند اإلمامة مراتب بين نقارن ان يجدر كما

 الكمال درجات أو ] الصوفي الفكر في الكمال درجات وبين

 وظيفة له امام كل االسماعيلية عند باتحقق[. الكاملين عند

 الصوفي الجمع معنى: له وليس ذاته يشمل وكمالم محددة
 العصر، صاحب اسم: عليه يطلقون الذي المقيم اإلمام مثالً
 الناطق الرسول تعليم من وظبفته في محصورًا كماله يظل

 اإلساعيلية«، »في )انظر: النطق. رسالة في وتدريجه وتربيته،

حسنهشي(. سليم

ومراجع مصادر
 رقم دمثق، الظاهرية، الكلي، اإلنان الدين، ابنعريي،محي -

4865.

 بريل، مطبعة ليدن، طبع الدوائر، !نثاء الدين، محي عربي، ابن -
ل. 1336

 ليد مكتبة من مخطوط الغواص، الدين،بلغة ابنعري،محي -
.دمثق ،الخاصة المالح رياض

 لمملكة إصالح في اإللهية التدبيرات الدين، ابنعريي،محي -
. بغداد ،المثنى ،مكتبة ٠م1336 ،بريل مطبعة ،ليدن طبع ،اإلنانية

 دار تصوير ، 2 ،ج 1 المكية،ج الفتوحات ،ابنعربي،محيالدين -
ت،د.ت. بيرر ،صادر

 لفر يحي، عثمان نشر المكية، الفتوحات الدين، ابنعربي،محي -
. 1 ط للكتاب، العامة المصرية الهيئة الثاني،

 دمثق، الظاهرية، مخطوط الحق، نخة الدين، محي عري، ابن -
.5570رقم

 دار عفيفي، لعالء أبو نشر الحكم، الدين،فصوص ابنعري،محي -

بيروت،د.ت. ،العربي الكتاب
 ،سعادت دار ،العئمانية المطعة ،الحكم فصوص شرح ،بالي ،أفندي —

ه 130و
 دار لعظيم، القرآن تفير سهلبنعبدالله، محمد ابو ،التتري —

ز. 1329،الحلبي البابي مصطفى ،الكبرى العربية الكتب
 الندل، دار االفالطونية، األخالقية الفلسفة اتكريتي،ناجي، -

. 1979،بيررت

 ،التتري الله عبد بن لسهل الصوفي اتراث من ،كمال محمد ،جعفر -
المحمدية. ،الحقيقة 1974 اولى، طبعة مصر، المعارف، دار

 واألواثل، األواخر معرفة في لكامل االنان الجيلي،عبدالكريم، -

م. 1949 القاهرة، صبيح، علي محمد مكتبة
 الهيئة الصفا، اخوان عند الياسية الفلفة ،فريد محمد حجاب، —

 في المطلق االنان الرابع، المبحث ، 1982 لسكتاب العامة المصرية
االخوان. فلفة

 ،والشر للطباعة دندرة مؤسة ،الصوفي المعجم ،سعاد ،الحكيم —
 الحقيقة - كامل انسان - رققة مادة: ، 1981 أولى ط. بيروت،

...قدم على ،قدم - المحمدية
 نويا بولس األب نشر ،لطواسين بنمنصور،كتاب الحالج،الحين -

 الكاثوليكية، المطبعة Melanges de 1’unl versite» SalnlJoseph, في
.1912 بيروت،

 المعارف، دار اإللهمي، والحب الفارض ابن مصطفى، حد حلمي، -

.1971 القاهرة، بمعر،

 المصرية الهيئة االالم، في الروحية الحياة مصطفى، محمد حلمي، -
 النرر في الحالج نظرية ، 1970 القاهرة ،والنشر للتألف العامة

.المحمدية الحقيقة أو المحمدي
 المعارف دار والتثيع، التصوف بين الصلة مصطفى، كامل الثيبي، -

.1969 القاهرة، ،بمصر

 مصدرها المسلمين عد الكامل النانيةانظر هينرش، هانز ،شيدر -

 كتابه، ضمن بدوي عدالرحن ونشر تر. الثعري، وتصويرها
 ثانية، الكويت،ط. المطبوعات، وكالة االسالم، في الكامل االنان

1976 .

 عشرية، االثني الشيعة لدى االمامة نظرية محمود، احمد صبحي، —

. 1969 ،بمصر المعارف دار

 مكتبة ،الصفا اخوان فكر في االنان ،محمد عبداللطيف ،العبد —
. صغير عالم االنسان الرابع، الفصل وخاصة L 1976 ،المصرية االنجلو

 جلة ي مقالة لكلمة، في اإلسالمين نظريات ،العال عفيفي،أبو -
. 1934 االول، فؤاد جامعة أول، ج. ، 2 مج ،اآلداب كلية

 الحكم، فصوص معاني في الكلم خصوص مطلع ،داود ،القيصري -
.دمشق ،الخاصة المالح رياض مكتبة من مخطوط

 ونشر .تر ،النثورية وأصالته اإلالم في الكامل إلنسان ا ،ماسينيون —

االسالم. في الكامل االنان كتابه، ضمن بدوي عبدالرحن
 ،للنشر الهار دار ،ملمين حكماء ثالثة ،حين ميد ،نصر -

. الكلمة أو الكامل االنان ،1971،الصاوي صالح . تر ،بيروت

 المتحدة الدار ،والبوم االمس بين الصوفية ،حين يد ،نصر -
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 العالء أبو تر وتاريخه، االسالمي التصوف في رينولد ،نيكلون —
. 1969 ،القاهرة ،والنثر والترجمة التأليف لجنة مطبعة ،عفيفي
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الحكيم سعاد

انشاء
Construction
Construction
Konstruktion

 يقال: الخ.. بدأ أو أقام أو خلق بمعنى أنشا، مصدر:

 وأنشأ صالحة. تربية رباه بمعنى حسنة نشأة نشأه أو أنشأه،

 4أبكارًا فجعلناهن .انثاء أنشأناهن اتا> خلق: بمعنى الله:

 واألبصار السمع لكم أنشأ الذي وهو (. 36 — 35 )الواقعة

 جنات أنشأ الذي وهو (.78 المؤمنون ) 6واألفئدة

 الذي وهو (. 141 )األنعام معروشات.. وغير معروشات

(.98 )األنعام واحدة« نفس من أنشأكم

 قصيدة نظم ألف، رائعة: جميلة، قصيدة الشاعر وأنشأ

 أو يضعها بمعنى األحاديث: ينشىء وفالن رائعة. جميلة،

 من االنثاء 11 «. االنشاء علم S األرجح على ومنها .يبتدعها

 اللل: ونثأ وشب. ربا ونشاء ونشوءًا نثائً ينشأ ونشأ نشأ

 «،العرب لسان I) ،منظور إبن ) «.الكالم هو ، واإلنشاء .إرتفع

نثأ(. مادة

 صناعة هو : االنشاء علم باألحرى أر اإلنشاء العربية، وفي

 ؛المناسب البليغ بالكالم الجديدة المعاني استنباط فن تعلم
 واخراجه الكالم تأليف على تقوم االنشاء( صناعة أي ) وهي

 وتأسر العقول تبهر التي الصور أحن في مثال غير على

 وجواهر المعاني لطائف اختيار طريق عن وذلك األلباب؛

 واستخدام والتصور التخيل في المغاالة عن فضالً األلفاظ،

 وقد ..الخ وتورية وطباق وجناس سجع من البديعية المحسنات

 من غيرها إلى بالنحبة المزلة عالية صاعة زالت وما كانت

 عادة يسمى الذي صاحبها من تتطلب الكتابة، فنون
 ،وآدابها وأسرارها العربية اللغة في دقيقا تمكنًا (I المنشىء ,1 ب

 ومقدرة الحجة في وقوة الكالم في وبراعة وبالغة وفصاحة
 على واسعًا إطالعًا منه تقتضي كما للحال؛ وفقًا التكيف على

 أنها يرون األقدمون وكان عنها أو فيها يكتب التي العلوم

 عنها العدول يجوز ال وصناعة غيرها العلم بطالب يليق ال حرفة

 الفعل. إلى بالقوة الشيء في ما اخراج اإلنشاء ,, سواها ما الى
 المعاني استنباط كيفية بها يعلم صناعة القلم، اصحاب وعند

 . وتدوينها الحال يطابق بكالم عنها التعبير مع وتأليفها

 األخبار تتبع ألنها الكاهنة، والمستنشئة، منشى،. وصاحبها

, ( البقاء ألبي K الكليات « ) . « وتتقصيها

 عهود في كبرى منزلة (I االنشاء لديوان » كان وقد

 مرتبة « االنشاء ديوان لرئيس B وكان المختلفة االسالم
 في األعشى »صبح كتابه في القلقشندي تحدث وقد عالية

 االسالم في اإلنشاء ديوان عن يإ-هاب « االنشاء صناعة

 ال الحقيقة في اإلنشاء كاتب n . اإلنشاء كاتب عن كذلك و
 كاتب أن واعلم .فن عند الوقوف يسعه وال عنعلم يستغني

 في والخوض العلوم بجميع التعلق إلى يحتاج كان وإن االنشاء

 بل واحد، حد على ذلك الى احتياجه فليس الفنون، سائر
 يستمد التي االنثاء مواد وهي الذات بطريق اليه يحتاج ما منها

 استمداد منها التي كاللغة : مقاصدها من ويقتبس منها

 من البالغة: وعلوم الكالم، استقامة به الذي والنحو األلفاظ،

 والتحسين التحقيق مناط هي التي والبديع والبيان المعاني

 كالطب العرض بطريق إليه يحتاج ما ومنها والتقبيح.

 معرفة إلى يحتاج فإنه العلوم؛ من ونحوها والهيئة والهندسة
 إلى الحاجة تدعو مما علم. كل أهل بين الدائرة األلفاظ

. (( الكتابة حاالت من حالة في وصفه

 وصل أنه حتى االنشاء كتاب أبلغ من المقفع إبن وكان

 خلدون ابن سماه ما كتابة إلى ضحيته، راح الذي بأسلوبه
 رؤرس من رأسًا كان الجاحظ أن كما الممتنع« السهل اا ب

 من فريدًا زال ما »، والتبيين البيان » وكتابه والبالغة، األدب

. هذا يومنا حتى البالغة، في نوعه

 للمعنى المنشىء إبراز تعني االنشاء صناعة كانت وإذا
 وقع لها يكون التي الصور او األلفاظ من بقالب المقصود

 له الماسب باللباس المعنى إلباس أو ،النف في كبير وتأثير
 في المغاالة أن فيه الشك فمما األخاذة، اآلسرة األلفاظ من

 في التأثير هي التي األساسية غايته عن المنشىء تبعد قد ذلك،

 مؤمل هو ما عكس على لتنقلب ، رىءالقا او السامع ذهن

 تصيد في يسرف الذي المنشىء كالم عن قوكا هنا ومن . منها
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إنشا.

 كالم ٠ المعنى: حساب على اللغوية أو البديعية المحات

ء» انثا
 ستة في واألرض السموات )أنشأ( خلق اللم الشريعة، وفي

 الماوات خلق الذي اللم العرش على استوى ثم أيام

 النهار اللبل يغشي العرش على استوى نم أيام ستة في واألرض
 بأمره مخرات والنجوم والقمر والشمس حثيثًا يطلبه

 من أنشأكم ههو االنسان أنثًا الذي وهو (. 54 )األعراف

(.61 )هود فها« واستعمركم األرض

 المبدعات، مبدع هو ،الوجود واجب .. » سينا إبن يقول

. ( 153 ص ، * النيروزية الرسالة ٠ ) «الكل ومنش.

 عدد على الحقائق سبحانه أنشأ »ثم عربي: إبن ويقول

 األرض، ،الزبد ذلك من سبحانه فأنشأ n . (tحقه أسماء

 من الدخان أنشأ ثم والعرض، الطول مدحية انشء، متديرة

 غاية العالمعلى أنشأ .»فلما ..»عنفتقها األرض إحتكاك نار

االتقان..».
 خلق الذي هو أيضًا، اللم القديمة، المصرية الديانة وفي

 كل أوجد الذي وهو .ءليه بالنطق فيه شيء كل وأنثأ الوجود

 الحياة أنشأ الذي وهو واللون باللغة وميزهم االنان سالات

 على المستمرة الخالقة وقوته .فيها حياة ال التي البيضة من حتى

فيه بكلما الوجود استمرار في العلة هي الدوام

 يحكمان إلهان هنالك الفارسية، الزردشتية الديانة وفي
 والظلمة الشر وإله ؛مزدا أهورا وهو: رالنور الخبر إله العالم:

 الخلق على قدرة منهما ولكل . Ahriman أهريمن :وهو

 هو الشر وإله العالم في خير كل أصل هو الخير فإله . واإلنشاء

لعالم. في أصلكلشر

 اإلنشائي، الكالم بين بعامة المناطقة يميز المنطق، وفي
 مثل: الخبري والكالم متواضعًا؛ المعدم كان لو حبذا مثل:

 يحتمل ال الذي الكالم هو اإلنشائي فالكالم ممدوح. العلم

 هنالك ليس الذي الكالم هو بمعنى الكذب؛ أو الصدق معناه

 الخبري الكالم بعكس ،الخارج في يطابقه ال أو يطابقه ما
 أو الصدق يحتمل معناه ألن المنطق، علم موضوع هو الذي

 بواسطة الخارجي العالم في منه التأكد ويمكن الكذب،

 خلدون إبن أن هنا، بالذكر والجدير والتجريب. المالحظة
 فاألولى الخبرية لألحكام مقابلة االنشائية األحكام أن يرى

 .عليه هو كما الواقع تقرر والثانية بالترك تنهي أو بالعمل تأمر
 أن Goblot غوبلو مثل: المعاصرين، المتاطقة بعض ويرى

 إنثائية إستنتاجات عن عبارة كلها الرياضية البراهين
Deduction Constructive أساس في هو اإلنثائي الحد وأن 

 هو البرهان ,, .اذهانا في المتصورة الريضية المعاني نشاة

 برهنت فإذا ..الشرطبة حكاماا على إال برعان وال ،اإلنشاء
 هذا أنثأت ،ما تاليًا تتلزم الفرضيات من فرضية أن على

 مجموع أن على البرهان و( ) الفرضية. أساس على التالي

 ثالث انشاء إلى يرجع قائمتين زاويتين يساوي المثلث زوايا

 لزاويتين ومساوية ،الثالث المثلث لزوايا معادلة جديدة زوايا

. (Traite de loglque, pp.272, 274) ٠ قائمتين..

 أو مذهبًا أقام بمعنى فلفة: أنشأ يقال: الفلسفة، رفي

 على وذلك بينها فيما المتناسقة الفلفية األفكار من نظاما

 اإلنشاء( )من Evolutionnismc والنثوئية معين أساس

 - 1809 دارون تشارلز به نادى اجتاعي فلفي مذهب

 ، 1859 عام ظهر الذي «ألنراع ا أصل «كتاب صاحب . م 1882

 الذي االستئناس« تحت والحيوانات اكباتات تنوع » وكتاب

 بالنبة واالنتخاب اإلنان أصل )) وكتاب ؛ 1867 عام ظهر

 النثوء » نظرية على يقوم وهو ٤1 871 عام ظهر الذي «للجنس
 وكذلك الحية، واألنواع األشكال ثبات تنفي التي I واالرتقاء

 ،الحاة سنة التطور بأن وتقول الثقافات، أو الحضارات ثبات

 عن نشأت إنما مثاًل( كاالنسان ) العليا الحيوانات وأن

 والتطور الصيرورة بفعل وذلك مثاًل( كالقرد ) دنيا حيوانات

 أيضًا المختلفة األنواع وبين نفه النوع داخل العضوي

 ثم واحد أصل من البدء في جميعها كانت الحية فاألشكال

 أعداد في ثباتًا نلحظ حيث ،اليوم عليه هي ما الى تطورت

 ناحية من نوع كل أفراد في وتكاثرًا ناحية، من بعامة األنواع

 مبدأ أو لألصلح البقاء » مبدأ على يقوم كما ثانية

 بأن مفاده، الذي Selection naturelle الطببعي« االنتخاب »

 الحية األنواع أو األجناس بين البقاء أجل من صراعا هنالك

 وهو ثانية، جهة من جنس أو نوع كل أفراد وبين جهة من
 األخدر. األنواع وهالك األجدر األنواع بانتصار ينتهي

 األنواع أو لألجناس يكون إنما بالبقاء األوفر فالحظ ،وهكذ

. غيرها من وأسرع أكثر الطبيعة مع التكيف تتطيع التي

 من Darwinlsme الداروني المذهب أصحاب اتخذ وقد

 بين الحروب لتفسيرهم أساسًا ، البقاء أجل من الصراع قانون

 داخل االجتماعية الطبقات ولصراع المختلفة، المجتمعات
 أحد ويرى . األفراد بين االئدة وللعلزقات الواحد، المجتمع

 - 1838 )بوكدي( Cumlpoviez جمبلوفيز المذهب هذا أتباع

 في الموجز و» 1883 األجناس« »نضال كتابيه: في م. 1909

 القائم الصراع جراء من تنشأ الدولة أن E 1885 االجتماع علم

 يرى كما . الضعفاء على منهم األقوياء وسيطرة األفراد بين
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الوجود( علم١ لهجبا أنطه

 االنساني التاريخ بأن م189)ايطالي(ه Vaccaro فيكارو

 المجتمع داخل سواء االنسان بني بين الصراع تاريخ هو برمته
 في يؤدي تاريخ وهو ،المختلفة المجتمعات بين أو الواحد
 ينثأ ثم المغلوبين وفئة المنتصرين فئة فئتين: نشأة إلى النهاية

 ينتهي ،صراع ،الحقة مرحلة في نفها المنتصرين فئة في
 وهكذا مغلوبة، واألخرى غالة إحداهما فئتين: بقيام أيضًا

 These فكرة كل أن م. 1831- 17 7 0 هيغل ويرى دواليك.

 األولى الفكرة هذه ومن Antithese نقيضها ثناياها في تحمل

 ناتج جديد مركب عن عبارة هي ثالكة فكرة تنشأ ،ونقيضها

٠ ونقيضها األولى الفكرة من

 أن هو ،وأتباعها الدارونية الى عادة يوجه الذي والنقد

 زالت وما العلمية؛ النظرية مرتبة إلى ترقى ال الدارونية النظرية

 والتقصي البحث يعوزه علمي، مجردفرض اليوم، حتى
 إثبات من يتمكن لم اآلن، إلى فالعلم والتجريب. والبرهان

 البحتة. المادة من الحية الخلية ونشوء الذاتي التولد نظرية
 بين جوهرية بفروق يقولون يزالوا لما العلماء أن عن فضالً

 الذي ،وتركيبه المخ حجم إلى بالنبة سواء ،واالنسان القرد
 سبب هي التي الحوض عظمة أو اإلنان؛ عند التفكير آلة هو

 إذا أننا ثم . القرد عند وانعدامها اإلنسان عند القامة انتصاب

 فلماذا القردة، تطور عن نشأ قد األول االنسان بأن سلنا

 حتى تعيش تزال ما التي القردة هذه بأن ترى، يا نالحظ

 لتصبح ،تطورها تتابع ال ،االنسان مع جنب إلى جنبًا اليوم،

 والتطورين، الداروينيين لتأكيد وفقًا وذلك اإلنسان، بني م

 نشأ قد األول االنسان وبأن الحياة، دستور أو سنة التطور بأن

الشمبانزي. - العليا مرحلته في األول القرد تطور عن

ومراجع مصادر

 خلف محمد ،الصوالحي عطية غ منتصر الحليم عبد ،إبراهيم أنيس، —

 ،مصر ، 2 الوسيط،ط المعجم العربية( اللغة مجمع ) أحمد الم

1972 1973٤.
 الهيثة القاهرة، يحع، عثمان تحقيق المكية، الفتوحات عربي، إبن -

. 1972 ،للكتاب العامة المصرية

. 1955 ،صادر دار ،بيروت العرب، الن ،منظور ابن —

 وزارة منشورات دمثق، الكليات، موسى، بن أيوب ، البقاء أبو -

1975 القومي، واإلرشاد الثقافة

1862 الفون،كلكته، اصطالحات التهانوي،كثاف —

 الحضارة :أر ،بيررت والعلوم، اللغة في الصحاح مختار ،الجوهري —

.العربية
مظهر اسماعيل ترجدة ،األنراع أصل ،داروين،تشارلز -

عازى ليبيا العروس، تاج الزبيدي، -

.196 5 ،دارصادر بيروت، البالغة، الزمخشري،اساس -

 ط االجتماعية، والمدارم االجتماعي الفكر تاريخ حسن، سعفان، —

. 1965 ،بمصر العربية النهضة دار ، 3

 اللبناني، الكتاب دار بيروت، الفلفي، المعجم جميل، ،صليبا -

.19711 ط

 دار مطبعة القاهرة، القرآن، ألفاظ معجم ،فؤاد محمد الباقي، عبد —
. ه 1364 ،المصرية الكتب

 والفلفة الدين مشكالت في نقدية آرا، مهدي، الله، فضل —
. 1981 األندلى، دار بيروت، والمنطق،

 ، التقليدي- المنطق - المنطق علم الى مدخل مهدي، النه، فضل —
. 1979 الطليعة، دار بيروت، ، 2 ط

195 2 ،مصر ، 2 المحيط،ط القاموس ،الفيروزابادي —

 صناعة في األعثى صبح علي، بن أحمد العباس أبو ،القلقثندي —

. 1963 العامة، المصرية المؤسة ، ا االنثا،ج

 ، 3 ط عفيفي، لعال بو .تر الفلسفة، إلى المدخل ،أزفلد كولبه، -

. 1955 القاهرة،

الله فضل مهدي

(الوجود علم ) أنطولوجيا
Ontologle
Ontology
Ontologle

 السابع القرن إلى الفلسفة في اللفظ هذا استعمال يعود
 عندما المتداولة الفلسفية األلفاظ من أصبح قد وكان عشر

 األول القسم على للدالة 1754 - 1679 وولف كريتيان كرسه

 الفلفة 1 سطو أر سماه ما على أو الميتافيزياء من العام

األولى».

 في نشأت ،األصل يونانية وهي ، (( أنطولوجيا 1) فلفظة إذن

 اليبنتز تعاليم ءلى تأسست التي األلمانية المدرسية الفلفة

 الذي العلم أو الكينونة علم اللفظة هذه وتعني . 1716 — 1646

 يعنى ال أنه أي كائن. هو حيث من الكائن دىءبمبا يعنى

 بوصفها بل تلك، أو الكائنات هذه هي حيث من بالكائنات

 يتضح بذلك يذها ا٠و،ااال ءاا المقومة التعينارت كل من مجردة
 كعلم األنطولوجيا تطرحها التي األسئلة أن أيضًا لنا

 كلفظة بذلك شأنها - هي تعالجها التي والموضوعات
 كتاب وفي .المنشأ يونانية أيضًا - ذاتها أنطولوجيا

 اليونانية اآلنطولوجية المسيرة أرسطو يتأنف الماورائيات« »
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الوجود( )علم أنطولوجيا

 ما ن الصعب الؤال يطرح ودائما واالن الزمن قديم من : بقوله

. (Metaphlsics, z 1, 1028 b, 2-4) الكائن؟ هو

 عامة أنطولوجيا على تحتوي أريسطوطاليس كتابات ان

 معين مفهوم طرح الكتابات هذه تحاول ما بقدر وذلك

 بعد فيما كاثن. هو حيث من الكائن وماهية الكينونة ء لمبادى
 الفلسفة I) سماها قد أرسطو وكان ،األنطولوجيا هذه دعيت

 العصور في واكتبت ميتافيزياء أعاله ٠ جل كما األولى

 عندما وذلك الهوتية، حلة الكوالستيين، يد وعلى الوسطى،
 في رأت إذ الله، وجود ماهية في نظرية أيديهم بين أصبحت

 في معتمدًا عداه ما وكل الوحيد الحقيقي الوجود الوجود هذا

وجودهعليه.
 األولى بالمبادىء يعنى علما األنطولوجيا كون إن

 هدفها أن يعني كائن هو حبث من الكائن بماهية أو للكينونة

 وباستقالل ذاتها حد في األشياء ماهية استكشاف هو األخير

 تحاول فلفية نظرية كل أن منهنا الوعي. أفعال عن تام

 طبيعة الى النفاذ بغية لألشياء العرضية الصفات اختراق

 التنظير باب من هي إنما األساسية أنواعها وتعداد جوهرها

األنطولوجي.

 في السكوالستيون أجراها التي المهمة التفريقات أحد إن

 الماهية بين أو والوجود الجوهر بين كانت الوسيط العصر

 الصفات عداد في تدخل ال قالوا، كما فاإلنية، وإالنية.
 وتعريف األعراض. بين تبقى بل الماهية، لتقوم الضرورية

 وجود ألن الشيء ذلك بوجود اكتمل، مهما يقضي، ال الشيء

 ولكن تعريفه في تغيير أي يحدث ال وجوده وعدم الشيء

 على البرهان إقامة 1100 - 1033 أنسلم القديس حاول عندما

 في الوجود ادراج عليه كان أنطولوجي نحو على الله وجود

 أو اللم ماهية تعريف فيها يتقوم التي الضرورية الصفات عداد

 بتعديل أوالً يقم لم لو ذلك ليتطيع كان ما لكنه تصوره

 واحدا استثناء هناك ان فقال أعاله للقاعدة بالنسبة جذري

 لعدم أقل( وال اكثر ال أي ،واحدًا )بالضرورة ضروريًا

 ماهية لتصور بالنسبة وذلك الماهية، عداد في اإلنية اندراج

 إن هنا من ماهيته صلب من وجوده اعتبار ينبغي إذ الله،
 ذلك اعتبارها في تكمن األنطولوجيا فهم إمكانيات إحدى

 الجوهر بين التصورية العالقة يدرس الذي االستنباطي العلم

واإلنية الماهية بين أو والوجود

 يدرج لم 1274- 1225 األكويني توما القديس لكن

 وعندما الله لوجود الخمسة براهينه بين األنطولوجي البرهان

 لهذا التوماوي بالنقد الحديث العصر عقالنيو يأخذ لم

 في الصد!رة مركز واعطوه اعتباره اعادو بل انبرهان،

 ألن الميتافيزياء لمناهضي بالنبة الوقت حان أنطولوجياتهم،

 كانط فعله ما بالذات وهذا جديد. من لنقده أحدهم ينبري

 تؤخذ عندما األنطولوجيا كانط رفض لقد . 1804 - 1724

 من انطالقًا وذلك الموضوعي، الوجود في تصورية كنظرية

 الكينونة أن وولف ادعاء إن المعنى بهذا الميتافيزياء رفضه
 موضوعات عن تمامًا ومتقالً بذاته قائمًا موضوعًا تؤلف

 وليس ،يبرره ما ،كانط نظر في ،له ليس االختصاصية العلوم
 يعنى كعلم األنطولوجيا قيام نظره، في ، يبرر ما بالتالي هناك

 على الوولفي لإلدعاء كانط نقد جاء ولقد . الكينونة بمبادنء

 الثانية الخالص العقل لنقيضة عرضه صعيد : رئيين صعيدين

 كلتا في الله لوجود االنطولوجي للبرهان نقده وصعيد
 اإلنية فصل الواحدة: النتيجة نفس إلى التقد أفضى الحالتين

 كعلم لألنطولوجيا القبلية األساسات وتقويض الماهية عن

٠ ضرورية حقائق من يتألف

 األنطولوجيا تزال ما النه ماهية في نظرية كونها حيث من

 الفلفة في خصوصًا بالميتافيزياء مرنبطة هذا يومنا حتى

 قبليًا علمًا كونها حيث من لكن الجديدة. السكواستية

 نطاق ضمن وحتى كانط منذ نجمها خفت الوولفي بالمعنى

 محاولة من وبالرغم الميتافيزية النزعة ذات االلمانية المثالية

 خالل من بالماهية لإلنية ربطه اعادة في كانط تخطي هيغل

 البرهان إلى االعتبار اعادة وفي الواقع لتصور تحليله
 ألنطولوجيا نقد أول أن ايضًا هنا من .اللم لوجود األنطولوجي

 على وبالتحديد ذاتها أللمانية ا المثالية نطاق ضمن تفتح هيغل

 نظرية وبكونها بالسبية هيغل أنطولوجيا اتهم الذي شلينغ يدي

 والمتقدم الواقع الموجود ادراك عن تعجز الممكة الكينونة في
 الوجود لفلسفة األول األساس شلينغ وضع بذلك . الفكر على

 في وكيركغارد ماركس كتابات من انطلقت التي الحديئة

٠الجديد الفكر بها تشكل ميرة

 نوعين إلى عمومًا االنطولوجيا تقسم الفلفي التقليد في

 الثاني والنوع صورية، انطولوجيا تسميته تمكن األول النوع

 الكينونة مبادىء تقسيم من انطالقًا وذلك ، مادية أنطولوجيا

 األنطولوجيا مبادىء ان مادية. وأخرى صورية مبادىء الى

 مبدأ أي ) للكينونة العلبا المبادى، أوالً هي الصورية

 ثانيًا (، الهوية ومبدأ المرفوع الثالث ومبدأ الالتناقض

 والموجود كالواحد للكينونة العليا المقوات أو ) المتعاليات

 وولف أراد الذي الكافي السبب مبدا وثالثًا ( والخير والحق

 فتبحث المادية األنطولوجيا أما الالتنأقض، مبدأ من استنباطه
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إنعدال.

 وذلك الوقائع وجود تحكم التي العينية والمقوالت القوانين في
 المبتافيزياء إن العلي. وترابطها قياسها إمكانية حيث من مثالً

 باب من هي الوسطى العصور ني شاكلها وما األريسطوطالية

 فيمكن المادية األنطولوجيا أما الصوري األنطولوجي التنظير

 وأن هذا الحديثة التجريبية العلوم فرضيات في دفينة رؤيتها

 أنطولوجيا في وتوحيدهما األنطولوجيتين هاتين بين الجمع

 اليبنتز نظر في يؤلف، بل السهل، باألمر ليس وشاملة عامة

. وصعبة خاصة فلسفية مهمة ، مثالً

 بين يفرق مثالً هوسرل نجد القرن هذا أوائل وفي

 إن صورية. وأنطولوجيا Regional اقتطاعية أنطولوجيا

 على هوسرل يطلقه الذي االسم هي االقنطاعية األنطولوجيا

 أما .العلوم من علم قطاع عليها يقوم التي المبادى

 بين المثتركة المبادىء مجموعة فتمى الصورية األنطولوجيا

& 32-34) . ومقوالتها الكينونة مبادى وهي ،العلوم مختلف

.(Husserllana, III, 23-26

 معرض في يحاول هارتمان نيكوالي فإن أخرى جهة من

 التقليدية األنطولوجيا مواجهة جديد من لألنطولوجيا تأسيه

 موجود كائن نظره في فهناك نقدية يسميها بأخرى العقالنية

 إن العقل. وحدود المنطقية الدائرة وخارج الوعي نطاق خارج

 لنا تنقل وهي الكائن بهذا معينة عالتة لها الموضوعات معرفة
 غير النقل هذا إمكانية بقاء من بالرغم وذلك ذاته، منه البعض

 N. Hartmaun, Zur grundle gungder,) تمامًا للفهم قابلة

1935 ,Ontologie). كذات األنطولوجيا يرى هارتمان إن 

 طبقة كل يخص بحيث (Schich tentheorie) «طبقي 11 طابع

 هذه تحت يدرجها علوم مجموعة او بعلم الكائن طبقات من
 الكينونة تحت والكيمياء الفيزياء مثالً يدرج فهو الطبقة.

 مجال في النف علم يدرج كما ،أنطولوجية كطبقة الالعضوية

 بين هوسرل تفريق كان وإذا . والخ. النفسية الكينونة
 معاينة يميه ما على أساسًا يقوم المختلفة األنطولوجيات

 الطبقات بين هارتمان تفريق فإن Wesensschau الماهيات

 الماهية معاينة لكن .بينها االنقطاع فرضية على يقوم الكينونية

 الطبقات بين االنقطاع كفرضية بذلك شأنها هوسرل، عند

 باستطاعته لي ميتافيزي بطابع تتسم هارتمان، عند الكينونية
التجريي. النقد أمام طويالً الصمود

 على الرئيسي مأخذه أن نجد فإننا هيدغر ل وبالنبة

 االغريق عند نشأنها منذ أنها في يكمن التقليدية األنطولوجيا

 عن عجزها إلى أدى، مما ،دائم كحضور الكينونة فهمت قد

 إلى التاريخية الواقعية الحياة واخضاع بالزمنية الكينونة ربط

 كمجرد الكينونة لمفهوم غر هيد رفض ان .االنسانية التجربة

 الكينونة معنى عن الؤال طرح له اتاح الحاضر في حضور
 يحاول هيدغر أن منهنا والزمن. الكينونة عن كؤال

 ولباقي لها أساسًا تكون بأخرى التقليدية األنطولوجيا مواجهة

 عن كؤال الكينونة معنى عن الؤال حول وتتمركز العلوم
 بمعنى الزمن ارتباط أو بالزمن، ماهويًا الكينونة ارتباط

 إن طبعًا . (M. Heidegger, Seln, und Zeit, 1927) الكينونة

 كما الطابع استنباطية ليست هيدغر عند األساسية األنطولوجيا

 الفنومولوجي)هوسرل( الوصف تعتمد بل وولف، أرادها

. Hermeneutlk الهرمسي والتأويل الشرح ومناهج

 w. ٧٠ o. Quine), كواين أورمان فإن ويالرد عند أما

1953 ,view From a Logical Point 0اسم فيطلق (٢ 
 تظهرعبث أن شأنها من منطقية مساع على األنطولوجيا

قبلي. استنباطي منهج ذات أنطولوجيا لبناء وولف محاولة

 االنكلوسكسوني الغرب في التحليلية الفلسفة وأن هذا

 األفالطونية حلتها في التقليدية األنطولوجيا رؤية على درجت

 وجود استنتاج تحاول نظرية كل هناتسمي فاألنطولوجيا

. يشخصها موضوع وجود من عامة ماهية

خوري انطوان

انفعال
Emotion
Emotion
Emotion

 لوصف العاطفية« العاصفة I) عبارة الى البعض يلجا
 تبقى لالنفعال تحديدًا األكثر المة أن ذلك االنفعال

 فما والجسم الوعي يصيب الذي والمؤقت الحاد االضطراب

 الى يؤدي Emotion-choc االنفعالة الصدمة باسم يعرف

 فال .العضوي التوازن اختالل والى ،الذهنية التمثالت تثويش
 حالة في يدخل بل لنفسه، مالكًا المنفعل الكائن يعود

 سيطرته. عن تمامًا خارجة لقهى خاضعًا ويصبح اغتراب،

 تتالشى كما ،النقدي حسه انفعاله في الفرد فيفقد

 والحشوية. الفيزيولوجية االستجابات لتهيمن الموضوعية،

التكيف. عملية إعاقة الى االضطراب هذا ويؤدي
 النفاني تشمل كونها ) شاملة استجابة هو فاالنفعال

 وضعبة تجاه الحي للكائن ومؤقتة، وحادة، والجسماني(،
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إفعال

 حين االنفعال يظهر ما غالبا إذ المفاجة. بمة تتصف ما غالبا

n الراهنة. امكانياته الوضعية تتجاوز حين أو الفرد «يفاجأ 

 في يعتر كما ،الفرد تكيف سوء عن حينئذ االنفعال فيعبر
 المختل توازنه إلعادة يبذلها التي الجهود عن معًا، اآلن

 حيث من ومختلفة عديدة عاطفية حاالت يشمل واالنفعال

 والقرف.. والغضب والخوف، والحزن، كالفرح، المعاش

الخ
 في يكون البشري الكائن أن بق ما كل من ونستنتج

 التي األساسية المة لهذه أي ، (I لعقالنيته I) فاقدًا االنفعال

 أن األمر، في المفارق أن إال الحية. الكائنات باقي عن تميزه

 الكائن وهو البشري، الكائن أن أثبتت قد المعاصرة األبحاث

 قابلية األكثر نفسه، الوقت في ،هو عقالنية، األكثر الحي

 الحاصل مع طردًا تزداد االنفعالية أن بينت كما لالنفعال

. الذكاء متوى أي العقلي،

 االنفعال موضوع تناولت التي الفلفية الكتابات أن والواقع

 ، Pradines فبرادين المسألة. بهذه أساسي بشكل اهتمت قد

 التي «الفدية „ بمثابة هو االنفعال أن يرى المثال، سبيل على

 والتخيل الذكاء تطور لقاء تدفعها أن االنسانية على كان

 قابلية أكثر البشري الكانن لدى نلحظ ذاك واذ .لديها

 إذ الحدة. من أكبر بقدر لديه االنفعاالت تتسم كما ،لالنفعال

 يتناذر أن خياله، وسعة ذكائه بواسطة االنسان، يستطيع

 الوحيد الكائن ،المثال بيل على ،وهو تهدده. التي باألخطار

. ما يوم في سيموت أنه يعلم الذي

 بالغائية لالنفعال سارتر بول — جان نظرية وتتصف

 بل استجابة، مجرد االنفعال يعتبر ال الوجودي فالفيلوف
 لم لو حتى ومعنى داللة ذا -سلوكا االنفعال في أي فيه- يرى

 المفكر رأي في فاالنفعال، للفرد ظاهرة الدالة هذه تكن

 اللوك أن ذلك بالخلفية، ظاهريًا اال يتصف ال الفرنسي

 مضطرا نفسه يجد الذي فالفرد بالقصدية. يتصف االنفعالي

 عن عاجزًا يكون مبادرة التخاذ أو - بأخطائه لإلعتراف

 التي الوضعية نفي بقصد وذلك ينفعل، قد - مسؤوليتها تحمل

 يبكي االمتحانات الى المرشح ان القائل فالتفير .يواجهها
 رأي في هو، المطروحة األسئلة على االجابة عن عاجز ألنه

 يبكي ،-ارتر نظر في هذا، فطالبنا . خاطى، تفسير سارتر،

 نظرية في ،االنفعال ويكون .االسئلة على يجيب ال كي

 الكائن يواجهها التي المائل لحل وسيلة الفرنسي، الفيلسوف
 اكفسية بالقوى العالم لتغبير االنسان يبذله وجهدا البشري

. وحدها النفسية والقوى

 وهو مميز مثال لضرية هده عرضه في .ارتر ويعضي
 ذلك بالخلفية، يتسم سلرك ظاهربًا، واإلغمام اإلغماء مثل

 أن إا يهدده. الذي الخطر تجاه تمامًا عاجزًا الفرد يجعل أنه

 داللة الفرنسي الفيلسوف رأي في االنفعالي، السلوك لهذا

 يعجز فحين سحري. طابع ذات هي الداللة هذم لكن غاية و
 الموضوعية التقيات الى بلجوثه ماديًا الخطر إزالة عن الفرد

 سحريًا الخطر بالغاء يقوم والسببية، الحتمية إلى المرتكزة

I للخطر وعيه الطريقة بهذه الغبًا ، باإلغماء وذلك - ذاتيًا أي 

 بين بالمزج هذا fl الحري الموقف ا, ويتحدد , له وادراكه

 العالم تغيير المنفعل الفرد يتصور إذ . والذاتي الموضوعي

 نظرية في الفرد إن القول وخالصه العالم لهذا وعيه بتغيير
 االنفعال وإن االنفعالي، سلوكه عن مسؤوالً يكون t تر -ار

به. قام الذي االختيار عن يعبر
 اكف علم في مركزيًا موقعًا االنفعال موضوع ويحتل

 غير أو مباشرة بطريقة - الموضوع هذا الرتباط وذلك

 في النفس علماء ويتجه , والحاجة الدافع بمفهومي ٠ مباشرة

التالية: النقاط دراسة الى االنفعال لموضوع تناولهم

 الجهاز تشمل والتي لالنفعال. الفيزيولوجية المؤشرات — 1
 القلب، خفقان )تارع الدم دوران وجهاز )لهاث( التنفسي

 يسبب قد والذي الشراين، قطر على يطرأ الذي والتعديل

 )تقلص الهضمي والجهاز اصفراره(، أو الوجه احمرار

 نشاط أيضًا لوحظ كما اللعابية(. االفرازات وتوقف البلعوم

للكظرين. افرازها في الكظرية للغدد زائد

 هذا في تبين وقد لالنفعال الفيزيولوجية األسس - 2

 اضطرابات هي االنفعال عن الناتجة االضطرابات أن المجال

 العاطف جار العصبي وللجهاز العاطف العصبي للجهاز تابعة
 كتشاف الى الحيوان على أجريت التي التجارب أدت وقد

 Centres hypothalamiques سريرية اكتحت المراكز أهمية

 يظل دماغه منه نزع الذي الحيوان أن ذلك .االنفعاالت في

 أن كما المراكز هذه على محافظًا دام ما االنفعال على قادرا

 ظهور إلى تؤدي سريرية التحت للمنطقة الكهربائية االثارة
 نزع أن المجال هذا في بالذكر والجدير إنفعالية أعراض

 األعراض حدة في زيادة تنتج الحيوان لدى الدماغية القشرة

 القشرة مراكز بعض تصيب التي الكلوم تؤدي كما االنفعالية
 هذه كل الى واستادًا النتائج. نفس الى االنسان لدى الدماغية

 أن Delay داي الفرنسي إلطبيب يتتج االكتشافات،

 خاضعة تكون االنفعال عن المؤولة سريرية التحت المراكز

الطبيعية، األحوال في التي، القشرة تلك الدماغية، للقشرة
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٠ وصدها االنفعاالها بضبط تقوم

 وقد العقلية. أو الذهنية الوظائف على االنفعال نتائج — 3

 الى المنفعل الفرد لدى يؤدي االنفعال أن المجال ظهرفيهذا

.اإلرادي الضبط تدني والى اإليمائية زيادة
 على مؤخرًا استحوذ موضوع وهو االنفعالية. التعابير — 4

 وتوحي االجتماعيين. النفس وعلماء النفانيين اهتمام
 االنفعالية التعابير أن المضمار هذا في أجريت التي األبحاث

 بل باليولوجي تتحدد ال أنها بمعنى اجتماعي، شأن هي

 عملية نتيجة بالتالي وتكون الصائدة، االجتماعية بالثقافة ترتبط

واكتساب تعلم
 الفيزيولوجية االضطرابات أن أخيرًا بالذكر والجدير

 !ال مؤقتة. اضطرابات عام، بثكل تكون، االنفعال عن الناتجة

 الحي الكائن تجعل لدرجة قوية تكون قد االنفعالية الصدمة أن

 أظهر المجال هذا وفي العضوي التوازن اعادة عن عاجزًا

 في االنفعالية العوامل تلعبه الذي المهم الدور النفسي الطب

الخ . ..الروئي والسل ،والبدانة ،كالربو أمراض
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الله رزق رالف

انة
Ecceite
This٠ness
Diesheit

 متعدد عريق. فلسفي اصطالح - الهمزة بكسر - إنية
.منفرد أنطولوجي بثراء يتمتع المعنى، متواطىء الداات،

 فعل لكأن األنين، نحو داللتها شرعت مفتوحة كانت إذا

 الوجود أوأنين ،مثالي بنزوع الوجود في الماهية أنين التكوين

 اآلخر في أحدهما معنى أنين أو واقعي، بنزوع الماهية في

أنطولوجي. نقل لم إن ميتافيزيقي بنزوع

 تعبر بينهما، تتأرجح والعدم. الوجود بين اإلنية لكأن

 الوجود تستغرق ال واللغة لغة ألنها تستنفدهما فال عنهما

 اللسانيات علوم تقول كما فيغرقها معه تتطابق وا فتغرقه

المعاصرة.
 ما معها لتشد فتتشدد والصفات األسماء على اإلنية تقع

يليها
 للفعل تكوينها لتفسح فتخف والحرف الفعل على تقع او

 ضمير تشيرإلى وقد حضوره. لتؤكد للحرف أو وحركيته،

 معنى متعالي إلى المحروف القول ثنايا بين من مرفوع غائب
 بين الدالية العرى فصم يصعب لذلك الالحرفي المقول

 ومصدرها لإلنية المعرفة وفلفة الوجود وفلفة اللغة فلسفة

 B المحدثة االجتهادات لبعض اذن يمكن كيف . بالفعل المشبه

؟ لها العربي باألصل تشكك أن المعاصرة

 الوجود قلعة أروقة والفلسفة التفلسف رحالت عبرت لقد

 في سراه عوالمها تمثالت في معالمه العقل ووضع وطاقاته
 في أو إنية هي حيث من اإلنية أو وجودًا بوصفها اإلنية

األنا» مع« العالئقي ارتباطها

: وجود نية اإل — 1

 القوة تعني التي والتثديد بالكر (I إن I) من مشتقة اإلنية

.1( الوجود - في والقوة الالتأكيد أر الوجود - في

 - في القوة عن الوجود - قوة فيها نثطر بدقة هنا ولنميز
 اإلنية مرتبيات دروب يحفر االنشطار هذا ألن ٠ الوجود

 لذاته كوجود المرتبي تلونها في تختلف فهي ووجوديًا معرفيا

 يقود الطريق وهذا الذاتية. مرتبته تحايثه لغيره كموجود عنها

الحقيقة مع عالقاتها تعرجات إلى

 صولجان منها تنتزع ال وتلويناتها اإلنية تلونات لكن

 أن الفلسفي للعقل يمح الذي المبهر األنطولوجي عرشها

 الفلفة تاريخ في دعيت التي الرئيسية بوابتها من قلعتها يدخل
٠ (( لذاته الوجود »

لذاته: وجود اإلنية - ا ٠ ا
 أو المطلق الوجود على إنية اصطالح العرب الفالسفة أطلق

 بذاته ذاته على مغلق أنطولوجي حامل «.الوجود الواجب ا١

 . المابعد تناهي ال األبد إلى الماقبل تناهي ال األزل من لذاته

 حكم لمطلقية حامل فهو الوجود حكم بمطلقية يتمتع أنه وبما

 كامل فهو الكمال. مرتبة ذروة في المكثفة ومراتبها القيمة
 مركزيته أي الوجود واجب هو لذلك القيمة. كامل الوجود
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 هكذا . معا والقيمة الوجود «ضمانة النها» ضرورة المطلقة
 األنطولوجي ابرهان دعي فيما المحرق تقطة اإلنية« n تدخل

 أر الفارابي أو الكندي عند سواء اإللهي« الوجود ا( على

 الواجب مع اإلنية مطابقة تعتبر مدى أي إلى لكن ديكارت

 أو به تطق عندما ذاته للمطلق فلسفية عقالنية مصادرة الوجود

ا؟ تمنطقه

 خارج الفلسفة في المطلقة اإلنية تصبح أال المعنى بهذا

 خارج وجدانية حالة على يرتكز الذي والتدين الدين حدود
؟ العقل حدود

 العقل لحدود نقده في كانط سيرسمه فلفي اعتراض

 محاواتها في المعاصرة التحليل فلفات وستتابعه الخالص

الفلسفي للنطق التطهيرية
 تبدأ عندما لذاته وجود هي حيث من اإلنية إخراج لكأن

 حيث الوجود - في القوة إلى الوجود قوة من انتقالها رحلة
 والموجود الوجود بين الكبرى المسافة هذه موجودأ تنوجد

 النسبية اإلنية الى الموجودية بتحوالتها المطلقة اإلنية تافرها

٠ الموجود إنية إلى الوجود إنية من لنقل أو

 - في الوجود حامل على تدل معًا والسفر المافة في لكنها

 يمركز ثابت هي الوجود -في- الموجود وقوة الموجود
 انطولوجيا عينيتها ضامنًا وشتاتها الموجودات متحوالت

 للموجودات حامالً بوصفها اإلنية ماهية تحديد أما ومعياريًا،

 والعلمية الفلسفية الفرضيات صراع حدود يرسم فسوف

والدينية.

عيني: - موجود نية اإل .2.1

 مرتبية على للدالة العربية الفلسفة في اإلنية استعملت
 انتقال تقول أن تحاول أو تعكس لكأنها . الموجود وجودية

 مصدر أرسطو اعتبرها التي اإلشكالية .جود المه إلى الوجود

 موجودات أي عيني فالموجود ٠ العصور كل في مستمر نزاع

. والتبدل للصيرورة تخضع متغيرة نبية جزئية
 مشيرة عينيًا موجودًا الوجود تحقت إلنية ا تصبح هذ على

 حكم هي حيث من اإلنية تندغم بذلك . ه الذاتية مرتبته II إلى

 الوجود تحقق هي اإلنية وال القيمة حكم تخوم مع وجود

.الحقيقة إشكالية مع مرتطمة «الذاتية مرتبته حيث من العيني

والحقيقة: اإلتية-3-1

 عالئقيًا ربطوا الذين أوائل من الكدي فيلسوفنا يكون قد

 والحقيقة حقيقة» له إنية له ما كل n والحقيقة، اإلنية بين

 علة 11 الحق ألن .وجود حكم هي إنما معيارية قيمة ليست

 لذلك موجودات الوجود ان وبما وثاته«. شيء كل وجود
 تمنح اإلنية لكأن » موجودة إلنيات موجود اضطرارًا الحق »

 هذا على الموجودات في تحققها أو موجوديتها الحقيقة

 هو حيث من الوجود ال إنية في الموجود هو الحقيقي يصبح

 المفرد الوجود بين يربط عالئقي اإلنية.جسر فهل كذلك

 ... ربما ؟ العام الكلي الشمولي والوجود المتحقق الواقعي
 لحظة حتى فلفيًا تدرس لم الكندي عند الحقيقة فنظرية

 لهذه ممكنة دراسة كل أن الثابت لكن الكلمات. هذه كتابة

 شرطية بضرورة اإلنية منطقة تعبر أن من بد ال النظرية

.الحقيقة جمهورية في العقل رائسة الكندي عند ألنها قصوى

 بين المعاصر الفكر في عواصفها تثير اإلشكالية زالت وما
 اإلنية وتتبدى ،التكنولوجيا وغايات االيديولوجيا قوى

 المتعالي جديات داخل معًا وتتخطاهما فهما تتجلى احداثية

. وتمفصالتهما الواقعي ,

إلفي: والبرهان -اإلنية٥-1

 حيث من الموجود تحقق بوصفها اإلنية الى سابقًا أشرنا

 ربط عندما اإلني البرهان باب الكندي فتح وقد كذلك. هو
 الموجود أن وبما وإنيته الموجود حقيقة بين ضروريًا ربطًا

 إذ باستمرار المتغيرة احاساتنا حقل أو الملموس الواقعي هو

 نثبت أن قبل ما شيء صفات بإثبات نقوم أن يمكن ال

 ابن يحدد وكما .مسبق بشكل موجوديته تحقق أي ؛ II إنيته »

 فينبت يتقدم أن قبل األشياء من شيء وصف رام »من سينا
 محجة عن فراغ من الحكما، عند معدود فهو انيته أوالً

 بين المعلق االنسان أو الطائر االنان مثل ويعتبر االيضاح«

 ابن شرحه كما اإلني البرهان على معروفًا أنموذجًا قوسين

سينا.

 مداركنا نوافذ ياحكام وأغلقنا حواسنا جمع ألغينا فإذا

 والقدرات والملكات المعالم مموح مغفالً موجودًا لنصبح

 عن إال شيء كل عن اا ستغفل ذواتنا أن نجد الهواء في معلقين

٠ ,1 انيتها ثبوت

 اإلني البرهان يصبح بذلك ، الموجود تحقيق ثبوت فاإلنية

 ثبوت هي I) اإلنية ألن انطولوجي برهان لكل مبقًا شرطًا

 البرهان الى اإلني البرهان ميدان من انتقلنا فإذا الذات«

 - النوع الفي- والخاصة الفصل في االنية تتبدى المنطقي
 فالتعقل إنيته من الماهوي اقترابه حيث من إال والجنس

 من غيره الى نسبة الذاتية مرتبته أي إنيته على يدل لالنان

 واستداللية التعقل فعل مع اإلنية هكذا الحيواني النوع
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إنية

 تحولها خطوات مدشنة المتعاي الفكر عالم تدخل البرهان

 !ال اختراقه يصعب الذي المتعالي سقف بوصفها الماهية نحو

بئحطيمه

والماهية: نية اإل-2

 ،والمجرد المحسوس والمتعالي، الواقعي عالقة مدارج بين
 وجوديًا مفهومًا بوصفها اإلنية تدرجت والمثالي، المادي

 تفككت فقد المتحقق العيني الموجود في تمفصلت وان لكنها
.عنه منفصلة

 هم ، منطقي، تسط والماهة اإلنة سن ط ي فالكندي

 من اقترابها المس الذي الفاراي تابعه ثم والخاصة الفصل

 مفهوم مع الفصل مفهوم تماس نقطة اإلنية حيث الجنس ماهية

الموجودات لمراتب المنطقي التصنيف في الجنس،

 منه واقترابها الموجود عن االنية ابتعاد تراوح هذا على

 نسبية يحايث ووفاق االنفصام مطلقية ذرى ياوق فراق بين

 المتعالي مع تتطابق الواقعي مفارقتها ذرى ففي .االندغام
 سرى بعدنذ اإلنية تحتاج وال , التجريد قمم بين مشرئبة

المطلقة. الماهية باتجاه لتنخطف واحدة خطوة انعطاف

مطلقة: ماهية اإلنية ٠ 1 ٠ 2

 الصوى ألقى والحقيقة اإلنية بين الكندي طابق عندما

 أو ، الشي، حقيقة الماهية ألن المطلقة الماهية باتجاه األولى

 دعاها التي الصيغة هو - هو بوصفه هويته يحد الذي قوامه
 والصورة أنطولوجيا والجوهر منطقيًا الهوية، قانون أرسطو

موجوديا.

 بترجمته « الطبيعة بعد ما H في أرسطو يقول هذا على

 لهذا التي اإلنية تكون بل تكون، ال البيت إنية D العربية

. « البيت

 لها ليس المطلقة البيت ماهية B رشد ابن تفسير يتلوه ثم

. R البيت لهذا الذي الموجود هو انما الكون بل كون

 في بينما مطلقة ماهية تاوي رشد ابن فهم في فاإلنية

 كاننة، غير ماهوية إنية مزدوجة. اإلنية تبدو األرسطي النص

 اصطالح رشد ابن استعمل وقد . متحققة كائنة موجودة وإنية
 لهذا التي اإلنية » عن عوضًا « البيت لهذا الذي الموجود »

 اإلنية بين عالئقيًا فصم رشد ابن تفكر لكأن ابيت»

 بينما , المطلقة الماهة مع ليطابقها مطلقًا فصمًا والموجود

 األربعة العلل قاعدة على نسببة مفارقة في بينهما ارسطو قارب

 الى اليونانية من الترجمة اشكاات هي هل ترى . للموجود
 تأويل أبواب فتحت التي — السريانية ومداخالت — العربية

؟ وصدورها االنية مصدر

 المعاصرة التفسير علوم فإن الترجيح امكانات تكن مهما
 وأنشروبولوجيا واجتماعبًا نفيًا المعرفة علم الى الالنيات من

 للنص مؤكدة مصادرة على تنطوي التفسير عملية بأن تقول

 مدى أي إلى مطابقة. اعادة ال خالقة استعادة فالتفير المفسر

 الماهية مع اإلنية مطابقة في أرسطو عن رش ابن تفارق

 لتفسير مفصلية دراسة تتم حتى معلقة االجابة ستبقى ؟ المطلقة

 الفلفي التفكر يتناوله لم الذي الرشدي « الطبيعة بعد ما «

 اختالف تدرجات تكن مهما ولكن اآلن حتى المعاصر العري
 اإلنية بأن البدئي الثابت فإن اتفاقهما أو رشد ابن - أرسطو

 العقالنية دائرة داخل تبقى مطلقة أو نسبية ماهية بوصفها

 اإلنية تدخل الحديثة الفلسفة مع بمقارنة قمنا وإذا . الفلسفية

 - الوجود من الهيغلية الديالكتيكية البتولوجيا مفاصل بين

 ٠ الماهية إلى ،معقلن - والواقعي موقعن - العقلي الى الالوجود
. المطلقة الغكرة إلى ، ماهية والوجود وجود

: الماهية - بعد ما اإلنية-2-2

 لقلعة برج أعلى على التجريد جبل قمة فوق اإلنية تقف

 الى تتحول عندما )ترانندنتال( متعال عقالني هو وما العقل
ماهيةمطلقة.

 العالي نحو تنخطف الكبرى تلويناتها في إلنية ا لكن

 كانت وإذا الصوفي. العرفان في الالعقالني )ترانسندنت(
 في تنطلق فإنها الذات اثبات من رحلتها تبدأ الفلسفية اإلنة

 وبينك بيني B الحالج قول في كما الذات محو من التصوف

. ا البيت من إتي بلطفك فارفع يباعدني اني
 االيالج ه معراج بمباشرة االنانية اإلنية رتاج كسر ان

 نوعي انخطاف سهوب في عربي ابن يقول كما «الروحي
 بعد ما الوجود - بعد ما ، العقل بعد ما ،اللغة بعد ما ألبجدية

 الصوفية اإلنية هذا، على بالمطلق. االنسان موت االنسان،

 — بعد وما التوصيف أو الصفة إسار خارج علية ذات على تدل

 في حضور والغيبة ذوقية المعرفة حيث المفكرة العارفة اانا
إنية. ال - االنية بل ،ماهية , ال والماهية ، الشهود مقام

واألنا: اإلنية -3

 من الممكنة الترجبحات أحد في األنا إلى اإلنية ترجع

 يتعدى , األنا , الى اإلحالي الرد أن إال االشتقاق. ناحية

 مع ماهوبًا تتطابق عندئذ اإلنية ألن اللغوي، االرجاع فلسفيًا

 كانت نسبية المثالية قلعة لتدخل المفكرة لألنا المتعالية الهوية

 لكأن بالماهية الرتباطها الوجود اإلنية تسبق بهذا مطلقة. أم
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 اإلنية رد فرضية من نقضيًا موقفًا يعكس األنا الى اإلتية رد

 رد موقف بذلك مؤيدًا المتحقق، الموجود الى أو الوجود الى

 ،المعرفة حامل هي فاألنا .الوجود سبقها في الماهية الى اإلنية

 الذاتي التمركز ألنها وهويتها، استقطابها نقطة قاعدتها

 أو الناطقة بالنفي الوسيطة الغلفة عنها عبرت وقد للتعقلن

 تمايز حدود ترسم الفردي بعدها في أنها كما المدركة

 دائرة أو الدنيا األنا في سواء ،االناني للمفرد ٠ الشخصية ٠

 النحن منطقة العليا األنا أو التحليلي النغس علم يقول كما الهو

 حقل إلى باألنا عالقتها في اإلنية ترتد هذا على االجتماعي

 وحقل ،اثخصية في الهوية حقل وإلى ،النفس علم في الثعور

 وتدرجات العقل ذرى في الماهية وحقل المعرفة، في التجريد
 في اإلنية " رشد ابن يقول الحسي. واالدراك والفهم التعقل

 الشيء كون وهو ذهني، معنى هي الموجودات في الحقيقة

«.النفس في علىماهوعليه اكفس خارج

األنا-إنية:-4

 أنا المركب االصطالح استعمل من أول السطور كاتب لعل

 والعكس، اإلنية« » مع األنا يوحد توليفي كاصطالح إنية —

.اإلنية-األنا

 المعنى فلسفة منظومة داخل االصطالح هذا نحت لقد
 المعلن التعريف أما فلسفيًا. القصوى الدالة بنيتها باعتباره

التالي: النحو وردعلى فقد
 بذاتها توجد ال . األنا وقصدية الظاهرة، عين االنية

 منفصالً موضوعا بوصفها تتعين ال كما . ظهورها عن منفصلة

. األنا مع ارتباطها عن

 ظهوره ال الظاهرة ظاهراتية حامل يمثالن معًا هما لذا

 هذا على موضوعها. محمول ظهورها ألن فحسب، المحايد

 بين المطابقة إمكان معنى يتضمن مغامر تركيب إنية — األنا

 يخرج عندها الواقعات. ميتافيزيقا في والموضوع الذات
 االنان أو االنان — بعد ما ليصبح نقصه دائرة من االنسان

 مثروع متوى في أو البشرية الواقعية متوى في الكامل

 االنانية االغترابات رفع نحو تتجه التي الفلسفية الواقعية

, حريتها حلم وتحقيق
 بوصفها للمعرفة ثابتة كقاعدة إنية - األنا تتحدد بذلك

 ال المعنى، فلفة الفلسفة تصبح ، عندئذ ظاهراتي معنى
 وفلسفة ،الوجود فلفة أو فقط المعرفة فلفات أو فلفة

 الصطالح المدهش الدالي التنوع غنى ان وحسب. الماهية
 العربية الفلفية الكتابة في واضح استعمالي فقر يقابله اإلنية

 المحاوالت في حاضرة اإلنية كانت ذلك مع المعاصرة

 سبيل على ونثير .القليلة النصوص وبعض الغلسفية المعجمية
 في الدينية بالداللة Iاالصالة٠ مع I»اإلنية ارتباط الى التوثيق

العريي المغرب نصوص بعض
 تالفيف الى التفكر يدخل وموته اصطالح حياة لكن

 المحكي بين الداللي سيالنها وانتثار اللغة استعماات

.المتخصص و والمكتوب
 مارب بين المدهش الداللي ترحالها في اإلنية ستبقى

 إلى األنا إلى الماهية الى الوجود من واالرتياب اليقين عالئق

 العربي الفلفي العقل معاناة حايثت سواء ،إنية - األنا

 ومعرفتنا وجودنا ثنايا ين قائمة فهي ،تحايثه لم أو المعاصر

 حبر مع وتيل مفرداتا بين وتتمدد تأمالتنا عفوية تكون

 الكتابة قبل صفحاتنا سطور بين من وتطل وكتابتنا، قلما

, وبعدها

داللي مختصر
إنات مفرد اإلنية -

 من اإلنية أو االنطولوجية، االنية وجوديًا، االنية - 1 -

ابها؛ اب هي حيث

. الوجود قوة ذاته، في الوجود إنة - 1

.الوجود — في القوة ،لذاته الوجود إنيه — 2
. الوجود —ظاهرة ،المتحقق الموجود إنية — ل

من اإلنية أر ا االبنمولوجية ألثبة ا معرفبًا اإلنية-2-

2 ) I يفم. سمنرلة ،انية؛متعاية ( أ ن:

٠ الشعور وحدة I األنا إنية - 1 -

 أول الحسي االدراك االحاس-االدراك، إنية - 2 -

.التجريد درجات
 الحي االدراك تقاطع الذاتي، الوعي - الوعي إنية - 3 -

الشعور وحدة مع

 التجريدي التصعيد في الثانية الدرجة - الفهم إنية - 4 -

لإلدراك
 التجريدي التصعيد في الثالثة الدرجة - التعقل إنية -9 -

للفهم.
 التصعيد ذروة — الماهية إنية الهوية، إنية ،العقل إنية -6 -

. متعالية اإلنية تصبح حيث ،لإلدراك المتعالي
: تتضمن معقولة ال ،عالية انية ( -ب 2 )

 فلسفات الى الماهية فلفات من الالإنية، إنية — 1 -

 يوحدها والثاني الوجود من اإلنية يخرج أحدهما المادية،

 النقدية من - الممكنة المعرفة دائرة من اإلنية وإخراج معه.
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عحرا٥1 رم ي٦إيديوسف

 أن كما الوجود دائرة من لها خراج١ هو - الوجودية إلى

 دانرة من لها اخراج هو الممكنة المعرفة أفت من اإلنية اخراج

 في والثاني ٠ أنطولوجية نقائض في يقط األول .الوجود

.ابيتمولوجية نقائض
 لكن .سرية غامضة إنية هو الالمعقول ،الالعقل إنية-2-

 . تالية مرحلة في يتعقلن أن يمكن الالمعروف، المجهول، هذا

 لحظة ففي أزلي بثكل معقوليته ال على منغلقًا يبقى ال فهو

 أن وبما .معقوليته ال وتعقلن سريته تقض المعرفة تطور من ما

 يستنفد ال فكالهما لذلك العقل، إلنية مباطنة الالعقل إنية

 - المعرفة صيرورة الن دائمًا. فيه - منه ينفن كان وإن اآلخر

اإلناني الالمتناهي على مفتوحة العقل

الفلسفية: اإلنية -اإلنيةميتافيزيقيًا، 3-

-األنا-إنية

المعنى -إنية

ومراجع مصادر

. 6 ج ،الطبيعة بعد ما تفير ،رشد ابن —

 دار ، 5 دنيا،ط سليمان تحقي ،التهانت تهافت ،رشد ابن —
.مصر ،المعارف

1 ج والتنبيهات، االشارات ،ابنسينا -

 المطبعة ،ناذر نصري ألبير وتقديم جمع ،النفس رسالة ،سينا ابن —

٠ 1968 ،بيروت ،الكاثوليكية
• 1 ج- ، العلماء دستور النبي، عبد الرسول، عبد ابن —
 لعربي، لتراث إحياء الشأن/، أيام الرسائل،كتاب ابنعري، -

بيروت
انن، مادة العرب، الن ،ابنمنظرر —
. 1966 بيروت، ،مكنةخياط،الكليات البقاء، ابر —

1955 القاهرة، الوجودي، الزمان الرحمن، بدوي،عبد -

 الديية، والشؤون اكعليم وزارة وأصالة، إنية ط مولود بلقاسم —

.1975 الجزائر،

. التعريفات ،الجرجاني —
 القاهرة حجازي، مطبعة الكامل، اإلنان الكريم، عبد الجبالني، -

.1 ،ج 1949
1974 بغداد، الشيبي، نشركامل الطواسين، الحالج، -

. Anniya مادة ، 1 االسالمية،ج المعارف دانرة ،بور دي -

 االصطالحات، ملحق / المتعالية العدمية اللحظة محمد، الزايد، —

. 1982 ،بيروت عويدات، دار

1975،بيروت ،عويدات دار ،والعدم المعنى ،محمد ،الزايد —

٠ 1 م ،الفلسفي المعجم ،جميل ،صليا —
الفالفة. الغزالي،مقاصد -
12/7 المنطت، في المتعملة األلفاظ الفاراي، -

. 196٠ بيروت، ،الكاثوليكية المطبعة ،رشد ابن ،ماجد ،فخري —
 دار ريدة، أبو محمد وتقديم تحقيق الفلسفية، الرسائل الكندي، —

. 1950 ،القاهرة ،العري الفكر

. 1979 القاهرة، الفلفي، المعجم العربية، اللغة مجمع —

الزايد محمد

إضافة

 هي االنية فإن العيني الوجود وقوع إثبات اإلنية كانت إذا

 تشيرإلى اإلنية كانت وإذا . المعنوية والكينونة المعنوي التعين

 فإن عبنبًا الوجود هذا تحقق إثبات فعل إلى أر الشيء وجود

 من أو معنوي تعين هو حيث من الشيء كينونة إلى تشير األنتة

«.كذلك - أنه « حيث
 تعين كل بماهي األنية بين ثم من الخلط، يجوز وا

 األنتات األ تثمل ال بصفتها الماهية وبين اطالقًا، للموجود

.الموجود تفكير لعيارية الضرورية
 منها يجعل أعاله فصكاه كما األنة معنى فإن ذلك إلى

 ،لها تجد لم التي األلمانية Sachverhalt لكلمة مالئمًا تعريبًا

 - نعلم حسبما - وال العربية، في وافية ترجمة ،اآلن هذا قبل

اللغات باقي في

خوري انطوان

( األفكار علم ) إيديولوجيا
Ideologic
Ideology
Ideologic

 العلوم مضمار في المعضالت أعقد احدى التعريف يشكل
 ما غالبًا دقيقة، علومًا المماة الطبيعية، العلوم اإلنسانية.

 حيث الثكلي، المنطق بفضل اللغوية، التعريفات من تتلخص

 المعالم، محددة تكون اصطالحية، برموز الكلمات تستبدل
 فيكتنفه، الكلمات بواسطة التعريف أما الداللة. محصورة

 حينًا، المتوانقة المتداخلة، المدلوالت من واسع إطار دائمًا،

 وبالتالي لتاس،إلىاال يقود الذي األمر آخر، حينًا والمتنافرة

اإلبهام إلى
 استعمال أي الشكلية، المنطقية التعربفات أن صحيح

 أكثر اإلنسانية العلوم في تستخدم االصطالحية، الرموز

المكممة الجوانب على تقتصر الواقع، في ،لكنها فأكثر،
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األفكار( )علم إيديولوجيا

 والقيمية السياسية بالجوانب اإلحاطة عن وتقصر ،منها
 األمر المرامي، متداخلة لغوية تعريفات تستلزم التي والثقافية

 تعددية، ، المضمار هذا في التعريف، عملية يجعل الذي
 أنها يتبين الظاهرة هذه تأويل في التعمق عند تقربية. وبالتالي

: جوهري والثاني عرضي األول ،سببين إلى تعود

 هذا كون هو التعددية الواقعة لهذه العرضي البب —
 للكلمات ما يخفى وال بكلمات، مصوغا أي لغويًا، التعريف

متباينة. مفاهيم من
 المضمار في المفاهيم منظورية هو الجوهري البب —

 ،نيتشه عرفها كما ،المنظورية بأن تذكر للتوضيح اإلنساني.

أن: تعني

(I اإلنسان لدى الحياة حاجات إلى نسبية هي معرفة كل 
 تعبر أنها أي ،(354ص »، الجزل العلم » ،نيتشه ) العارف«

 إن نقول آخر بتعبير . ذاتها في الحقيقة عن ال ،نظر وجهة عن

 إرادية، حقيقة هي االنانية، العلوم مضمار في الحقيقة،

.إستنتاجية ال ذاتية ،خيارية
 المسانل من النوع هذا نماذج أحد اإليديولوجيا تمتل

 من الممكن القدر لبلوغ طريقة أفضل أن نرى لذلك ،المعرفية

 الطريقة نقل لم إن ،االيديولوجيا ماهية فهم في الموضوعية

 التي المتباينة التعريفات استعراض على تقوم المتاحة، الوحيدة
 محاولة ثم ومن التعريفات، هذه أهم أو ،عنها أعطيت

 وظيفة اعتبارها أساس على مبني منها جامع نمط استخالص

 الموضوعية مطمح عن ،اآلن منذ نتخلى، أننا أي وسائلية،

 يتمتع لما الذاتوي بالمنحى قانعين ،المألة هذه حيال المطلقة

 أن الى النظر نلفت واتدراكًا استعمالية جدوى من به

 للوهم االستسالم يعني كهذه مسائل في الموضوعية اشتراط
معرفية، ضمانة يؤلف مما أكثر العلموي

األصلي بمعناها االيديولوجيا

 لكلمة االشتقاقي اللغوي المدلول إلى عدنا ما إذا
 = Logos فكرة = Idea اليوناني األصل ذات ايديولوجيا

 هو ايديولوجيا لفظة مبتكر . األفكار علم تعني أنها ألفينا علم

 وردت، لقد .1836 - 1754 دوتراسي دتيسوت الفرنسي
 ثم «،التفكير ملكة حول مذكرة » كتابه في وردت، ما أول

 اآلخر كتابه في ،اياه أعطاها الذي بالمعنى ،استعمالها كرس

B االيديولوجيا عناصر مشروع I) , عنده الكلمة هذه تعني :
 للكلمة الواسع بالمعنى األفكار، يدرس الذي »العلم

 وقوانبنها صفاتها حيث من الوعي واقعات مجمل أي ، أفكار

 )دتيسوت أصلها» سيما ال تمثلها، التي بالعالئم وعالقتها

. «(التفكير ملكة حول مذكرة n ،دوتراسي

 المركبة اللفظة هذه اعتاد وراء من دوتراسي، قصد لقد
 استعمال عن االستغناء قديمة، لغة من مأخوذين عنصرين من

 ذي االنفس مفهوم على ينطوي الذي «النفس علم ٠ا تعبير
 »، للعقالنية ابتغاء تجنبه أراد الذي الديني الروحي المدلول

: المعنى بهذا قال ولقد

B يبالغ متعارضين، بل ، فحب مختلفين ليسا علمان ثمة 
 الميتافيزيقا أعني ، بينهما الخلط ءلمى االصرار في الناس بعض

 للكلمة، الحقيقي بالمعنى الميتافيزيقا أو القديمة، الالهوتية

, a اليديولوجيا ا أو ،الحديثة الفلفبة فيزيقا والسيتا

 1824 — 1766 بيران دو مان الفرنسي الفيلسوف يعتبر

 ان إذ ،تراسي دو غرار على ،االيديولوجيين مدرسة اتباع من
 الذي للمفهوم مثابه ايديولوجيا لكلمة يضمنه الذي المفهوم

 : االيديولوجيا بخصوص بيران دو قال تراسي. دو بها ربطه
 كافة أجواء في ،التعبير جاز إذا ،االيديولوجيا تحلق 1,

 مختلف ومن أفكارنا من إال تتألف ال العلوم ألن العلوم

 بالدا يشبه ما األفكار هذه تشكل . األفكار هذه عالقات

 من كبير عدد إلى ومجزأة ،النهاية ما إلى متنوعة ،شاسعة

 ، ( .. . المواصالت) طرق من وفير عدد يجتازها المناطق،
 من تنطلق غالبيتها بل ،واحد أصل لها الطرق هذم جميع لكن

 هذم أو األصل، هذا إن . تتباعد ثم ومن مشتركة، نقطة

 يتولى التي هي عادة، المافرون يجهلها التي المشتركة النقاط
 دو )مان ,, إليها يدلهم أن أرلى كمهمة ، االيديولوجيا عالم

. ( 14-1 3 ص ، 3 .ج » الكاملة اآلثار 8 ،بيران

الدوركهايمي االجتماعي المذهب بمفهرم االيديولوجيا

 مذهب ا, اطار ضمن يراوح االيديولوجيا مفهوم ظل
 جاع حتى تقريبًا، قرن نصف زهاء المذكور االيديولوجيين«

 1917 - 1858 دوركهايم اميل الفرنمي االجتماعي العالم

 الواقعات إلى ترجع الذهنية الواقعات بأن تقول نظرية وأنشا

 األفراد وعي عن متقلة األخيرة هذه معتبرًا االجتماعية

 الحاالت نثوء النظرية، هذه ضوء على ،دوركهايم يصف

بقوله: وتكونها االيديولوجية
(I إذ نكتفي، ،رمقارنتها ووصفها األشياء مالحظة بدل 

 البعض إلى بعضها وتآليفها وتحليلها أفكارنا بوعي ذاك،

 ال الواقعة، الحقائق يتتاول علم إنثاء عن عوضًا أي ،اآلخر

 دوركهايم، )اميل ايديولوجي) علم سوى نصوغ نعود
(I 21 ص،الثامنة الطبعة «،االجتماعي المنهج قواعد)

 الذي الفلسفي المعنى اآلنفة االستشهادات من نتخلص
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____ األفكار( )عدم ايديولوجيا

 ،تاريخها من الثانية المرحلة خالل ايديولوجيا لكلمة اعطي
 إلى المتندة الفهم عملية هو االيديولوجي المنحى أن ومفاده

 له، كقاعدة يعتمدها أفكار على القائم اليقين هو األفكار،

 الله، وجود على األنطولوجي البرهان المفهوم هذا على مثالً

 وجود تقرير إلى الكمال تام أعلى كائن فكرة من االنتقال أي

األعلمى. الكائن هذا

 يقصد كان ايديولوجيا لفظة ان القول يصح ،آخر وبتعبير

 القائم النقاش أو التحليل ،تاريخها من الثانية المرحلة في ،بها

.واقعية أمور على تتطق ال مجردة أفكار على

لاليديولوجيا الماركسي الفهم

 ايديولوجيا كلمة اتخذت تاريخها من الثالثة المرحلة في
 عليه يقتصر استعمالها وأصبح صرفا، اجتماعيًا سياسيًا معنى

اللفظة: تعني المجال هذا في

 اآلراء، أو المعتقدات، أو ، األفكار من »مجموعة

 أو معينة، اجتماعية فئة تعتبرها والتي ، ما حد إلى المتماسكة

 نابضها ان مع العقل، يقتضيه ما بمثابة معين، سياسي حزب

 غايات لتلبية معدة مشروعات تبرير حاجة في يكمن الفعلي
 دعائية ألهداف الحاجة هذه تستعمل ما وغالبًا منفعية.

 ، 1969 طبعة »، الفلفية اللغة قاموس » )فولكييه،

٠( 337 ص

المفهوم: بهذا ،االيديولوجيا تمثل

 على تعتمد تجريدية بطريقة يتنامى انه يعتقد نظريا فكرًا »

 ليس ،الحقيقة في I الفكر هذا أن مع ،وحدها الخاصة معطياته

 يعيها ال اقتصادية سيما ال اجتماعية، واقعات عن تعبير سوى
 هذه أن يدركون ال األقل على أو ، االيديولوجيا أصحاب

 المفهوم هذا أفكارهم مضامين تقرر التي هي الواقعات

 في جدًا شائعًا نلقاه سابق، زمن من المتحدر ،لاليديولوجيا

 في الالند أندريه ذكره ،مارسال ».) الماركسية األدبيات

(. ايديولوجيا ، 1976 طبعة للفلسفة، والنقدي التقني القاموس

 هذه ألن ،االيديولوجيا اخصام عند المفهوم هذا ظهر لقد

 والمناقشات والشروحات التحليالت تعني بنظرهم، األخيرة،

: حول الدائرة

 عالقة أية دون مجردة، وتصورات جوفاء، أفكار ا,

 للغة »قاموس )فولكييه، »، الموضوعي وبالواقع باألحداث

 فلفة عنها يقال لذلك . ( 337 ص ، 1969 طبعة ، ،1 الفلفية
.الساذجة المثالية تستوحى ما وغالبًا ،وضبابية مبهمة

 وهو ،ايديولوجيا لكلمة الثالث المعنى إلى هكذا نصل
 نتيجة عشر التاسع القرن أواخر في عنها انتشر الذي المعنى

 أسبغعلى من أول هي فالماركسية .الماركسية األفكار انتثار

: بأنها القائل االزدرائي المعنى ايديولوجيا كلمة

 لألحوال تبريربة ومقالة للواقع، وتنكر زائف، وعي »

. [( االئدة االجتماعية

 االجتماعي الواتع وعي معنى بين بتوحيدها الماركسية، إن
 بأن عيهم محكوم الناس أن تعني ،الخداع فكرة وبين المعاش

بااليديولوجيات. آخذين ظلوا طالما الوهم، في يعيشوا
 أنزلت التي التأديبية الضربات B مع الماركسية تتوافق هكذا

 تمثلت: والتي فرويد، قول حد على «، اإلنسانية بالنرجة
 اإلنساني النوع بين سوت التي العلمية داروين باكتشافات أوالً

 وثانيًا والتطور، األصل حيث من الحيوانية األنواع وسائر

 األرض بأن االعتقاد ألغت التي كوبرنيكوس باكتثافات

 الكرة أن على مبرهنة الكون، مركز هي االنان، موطن

 األجرام مع بالمقارنة له قيمة ال جرم وى ليست األرضية

 بواقعة وثالثًا، تحصى، وال تعد ال التي األخرى السماوية

 بقدرته اعتزازه من االنان جردت التي الالوعي اكتثاف
 غالبية أن االكتشاف، هذا ضوء على تين، إذ التفكيرية،

 يقوم التي التصرفات وغالبية الوعي، في تتكون التي األفكار

 لدوافع استجابات سوى ليست الوعي، هذا صاحب بها

المبهمة البيولوجية الحركة ومن الغرائز بؤرة من تنبع غامضة،
 أي الوعي، في تتجلى التي لألفكار الماركسي الفهم موجز

 مجموعة أنها فوقية، بنية هي حيث من لاليديولوجيا

 بأوضاعهم عالقتهم عن الناس يكونها التي التصورات

 والقيم، واألفكار، العيش، وطريقة اكقافة، الوجودية:

 أو الفردي الصعيد على سوا، والغافلة، منها الواعة واألذواق،

لمجتمعي أو الطبقي

 جدلية قلب إلى معروف، هو كما مارك، عمد لقد
بقوله: أنجلز أكده ما هذا . عقب على رأسًا هيغل

 عنده كانت أن بعد قدميها على هيغل جدلية تصبت لقد أ

 لودفيغ ا أنجلز ».)ف فوق إلى ورجالها ، رأسها على واقفة

. ( 34 ص ، 1946 طبعة ،االشتراكية المنشورات فيورباخ

 بين الجدلية العالقة فكرة هيغل عن ورث قد ماركس كان
 المنهزم على مهًا وتصحيحًا تعديال أجرى لكنه والفكر. المادة

 هاك الواتع. إل لالدة، األولوية نسب لقد العالقة: لهذه الهيغلي

الخصوص: بهذا انجلز كتبه ما

 ليست الوعي ني تحصل التي األفكار أن هيغل يعتبر »
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األفكار( إيديولوجيا)علم

 من اسبق بلهي الواقعية... واالحداث االشياء انعكاسات

 الوهمية االشتراكية » انجلز )ف. االنعكاسات«. هذه

العلمية«(. واالشتراكية

: يعتبران وانجلز ماركس لكن
 األشياء انعكاسات هي الوعي في الحاصلة األفكار ,

 وعي هي االدراك جدلية تصبح هكذا الواقعية واألحداث

 على رأسًا جدلية وتنقلب الجدلية الواقعي العالم حركة

. ( 38 ص ، «فيورباخ لودفيغ )ن انجلز ف ) ». عقب

 أنه على التاريخ يفسرون الذين وجميع هيغل يغدو وهكذا

 ضباب في يتيهون فهم ايديولوجيين؛ ،األفكار بين صراع

 يعتبر أن فبدل ،لذلك خالفًا ماركس، أما التأملية. النظريات

 أن يرى ،للوجود المادية الشروط تخلق التي هي األفكار

 أن أي األفكار؛ تخلق التي هي الحياة في المادية األوضاع

 المادي الوضع عن ناجمة فوقية بية سوى ليس الوعي محتوى

. ايديولوجيا سوى ليس ،الواقعي
 التاريخية المادية كظرية األساسية األطروحة هي تلك

 كية المار الكتابات في وردت التي التعبيرية الصيغ هي ءديدة
 ال المثال سبيل على بعضها بإيراد نكتفي األطروحة، هذه عن

: الحصر
n هي الناس أذهان في الحاصلة المبهمة التشكالت إن 

 يمكن التي الواقعية الحياتية لسيروراتهم مالحق بالضرورة
 فاألخالق عينية مادية بحاالت ترتبط رالتي واقعيًا ادراكها

 وكذلك ،االيديولوجيا تجليات و-ائر والميتافيزياء والدين
 ءلى تحافظ أن إذن، تقدر، ال لها، المقابلة الوعي أشكال

 الذي هو الوعي ليس )...(. أطول لمدة االستقاللي مظهرها

 )كارل الوعي» تكتف التي هي الحياة إنما الحياة، يكيف

األول«(. القسم األلمانية االيديولوجيا » ماركس

 وعيًا ،إذن ،وانجلز ماركس بمفهوم ،االيديولوجيا ليست

 حول ضعيفا وعيا يعتنقها ممن تستلزم إنها بل فحب، زائفًا

 انطالقًا مواقفه يقرر أنه يظن فهو حياته تكيف التي األسباب

 منقاد آلخرين، شأن شأنه هو بينما وحده، الوعي من

 الفتة ,, سوى الواعية النظرية انثاءاته وليست ،المادية للمصالح

 نص وثمة . مونرو ج. يقول كما ، «البضاعة لتغطية معدة
 تراه الذي الزيف مفهوم فيه يحدد أنجلز كتبه جدًا واضح

يقول: ،االيديولوجيا في الماركسية

 بوعي المزعوم المفكر بها يقوم عملية هي اااليديولوجيا
 تبقى تدفعه التي المحركة فالقوى زائف. بوعي لكن أكيد،

 يصف فهو ،ذهنية سيرورة ثمة كان لما ،وإامنه مجهولة

 الخاص فكره -واء المحض، الفكر شكل يصف كما مضمونها
 ،وحده الفكري التوثيق على معتمدًا يعمل إنه سابقيه. فكر أو

 من ينبثق كان إذا ما ليرى النظر فيه يمعن أن دون يتناوله إذ

 متقلة أبعد سيرورة صعيد على أكثر يدرسه أن ودون ،الفكر

 تموز، 14 ،مهزينغ إلى »رسالة أنجلزم )ف. الفكر» عن

. ( 1883 يوليو

 نفس االيديولوجيا على يضعي النجلز آخر نص وهناك

المعنى:
 حياة تحيا التي األفكار من بجوعة االيديولوجيا تعني «

 الحياة شروط كون إن الخاصة. بقوانينها ققط متقيدة متقلة

 اليرورة هذه تتابع الذين الناس يحياها التي المادية
 مجرى األخير، التحليل في ط يقرر أذهانهم، في االيديولوجية

 وإا كليًا، منهم مجهولة تبقى الواقعة فهذه السيرورة، هذه

 ,ف ) «.الوجود من زالت ما االيديولوجيات كل لكانت

, «(فيورباخ لودفيغ ,ا : انجلز

 الماركسي الفهم ان السابقة االستشهادات من يتضح
 يتكون كيف لكن .زائفًا وعبًا كونها على بشدد لاليديولوجيا

 بد ال السؤال هذا عن لإلجابة ؟ االيديولوجيا في الزيف عنصر

بالذات: ماركس استقراء من

 في الفكر سيادة على البرهنة في المتمثلة القوة دور يؤول اا
 عمن األفكار فصل أوآل اآلتية: اكالثة المجهودات إلى التاريخ

 لشروط وبفضل ،راقعيين كأفراد ،فطرية ألسباب يودون،

 إلى وبالتالي أنفسهم، األفراد هؤال، بها ينعم التي الفطرية

 ثانيًا التاريخ في ،النوهمات أو األفكار بسيطرة االعتراف

 رباط على والبرهنة ،األفكار هذه سيطرة فيه تنتظم بنق يؤتى

 طريق عن ممكن وذلك المتتالبة، األفكار بين يربط صوفي

 التصور هذا لتجريد ...ثالثًا للتصور ذاتية كتحديدات فهمها

 شخص إلى الصوفي مظهره بنفسه...من نفسه يجدد الذي
 سلسلة منه نصنع تماما، واقعيًا يظهر لكي أو — الذات -وعي

 ، a المفكرين ا أي ،التاريخ في (I التصور ه يمثلون أشخاص

 كصانعي بدورهم المعتبرين االيديولوجيين الفالسفة« »

 جميع حذفت قد تكون ،واحدة دفعة ،وهكذا التاريخ.

 االيديولوجيا » )ماركس » المادية التاريخ عناصر
األلمانية»(

 إلى والشعور الوعي ترجع الماركية إن القول خالصة

 النقدي غير الوعي لها يتنكر مؤثرات وهي ،االقتصاد مؤثرات
 إطار في )الذات(، فاألنا زائف وعي فهو لذلك بالضرورة،

 االجتماعية، البنية إطار في وااليديولوجيا، النفسي، القوام
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 نفه يعتبر منهما كال أن أي ، نفسها بالوظيفة منهما كل يقوم

يلي: ما ماركس يتخلص الفهم لهذا استتباعًا . مصًا ال منبعًا

 وعيه على بناء العصور من عصر على الحكم نستطيع ال »
 على بناء األفراد من فر: على الحكم نستطيع مما أكثر لنفسه،

 وعالقات المنتجة القوى بين التناقضات وحدها بنفه. رأيه

 . والحاسمة المقررة القوى أي ،الموجبة األباب تؤلف االنتاج

 العلم، يحللها كما الواقعية، التناتضات هذه تمييز إذن ينبغي
 ...والفلسفية ،والفنية والدينية والسباسية الحقوقية األشكال عن

 هذم بها الناس يعي التي االيديولوجية األشكال عن باختصار،

. « منتهاها الى ويقودنا ،التنازعات
 المتقل الفكري الشاط من نمطًا يؤلف العلم أن صحيح

 بعد الناس، استمر لقد : يلغيها ال لكنه ،االيديولوجيا عن
 «الثابتة األرض حول تدور اثمس » يرون كوبرنيكوس

 ماركس وبعد الالوءي تجاهل فرويد بعد ويواصلون

 وحاجاتهم درايتهم منظور خالل من العيش في يستمرون
 أن أي ،الواقعة هذه . االيديولوجي المنطق تبع أي ،وأهوائهم

 االيديولوجي، النمط تبع تستمر البثر لدى المعاشة التوجهات

 تبرير ضرورة وانتفت الطبقات، زالت وإن حتى صحيحة تبقى
 النمط يرافق الذي الخداع أن أي المسيطرة الطبقة امتيازات

 الطبقة تصدره مدروس قرار عن ناجمًا ليس االيديولوجي

 فرض إلى منه هادفة وتصميم، قصد سابق عن المسيطرة
 يتيح تصورًا يفرض اجتماعي نظام ألنكل سبطرتها،بل

 تكون الموجهة الطبقة سلطان يدعم وبالتالي ديمومته،

 على «،المسيطرة الطبقة ايديولوجيا هي السائدة االيديولوجيا *
 به تقوم حر خيار عن الطبقي الوعي ينشأ ال ماركس قول حد

 ووظيفتها لموقعها تبعًا ،طبقة كل ان بل .اجتماعية طبقة كل

 تشكيل في وتثارك خاصة، بايديولوجيا تعيش ومصالحها،

 بضرورة الالطبقي المجمع يثعر ال قد .النظام ايديولوجيا
 يجعل ال ذلك مع لكنه الحاكمة، الطبقة أنانة على التكتم

 أن يفهم أن له يتيح ال أي االنسان، إلى بالنبة شفافًا التاريخ

 محتويات ال الموضوعية، المعطيات هي المحركة القوى

 أي ،االقتصاد علية تقنيع في تستمر الذاتية قوانين ألن الوعي،

 وحده هو الموجه، المحرك هو بأنه يعتقد الوعي تجعل

 من مجموعة مجرد الواقع وأن الخالقة، المبادرة صاحب

 كون هو ذلك في األساسي السبب المنفعلة المعطيات

 جوهرها تؤلف التي العالقات ال الظاهرات، يطال االدراك

الواقعي

 واحد إلى ايديولوجيا كلمة اختزلت كيف االن: والؤال

 معنى تتلزم كلمة من أنما المعروف من ؟ فقط معانيها من

 االستعماالت تبع المعاني تتبدل بل جوهريًا، استلزامًا معينًا

 الكلمات احدى استعمال يتكائر ما فبقدر فيها تندرج التي
 تقتصر أن لدرجة وبينه، بينها المطابقة تزداد معين، بمعنى

 العملية هذه فيبر ماكس يصف وحده. عليه داللتها
يأتي: كما للكلمات تحصل التي االقتصادية

 - معنى إلى نسبة - معنوي نموذج على الحصول ايتم
 عدد أو النظر، وجهات احدى على االحادي التأكيد بعامل

 المنعزلة، الواقعية الظاهرات من عدد بين والربط ، منها
 غير بل ،آخر حينًا والقليلة ،حينا الكثيرة ،المكتومة ،الضمنية

 النظر لوجهة تبعا تق ثم الحاالت. بعض في الموجودة

 متجانة« مقولة تشكيل إلى فيصار اعتمدت، التي األحادية

. ( ،العلم نظرية حول محاوات )1 : فيبر ماكس )

 بكلمة يجدر التي المختلفة للمعاني بالضبط حدث ما هذا
 أخذ المعاني هذه من كآل أن أي ،عنها تعبر أن ايديولوجيا

 فتثكل ،المتقاربة الجوانب هذه ارتبطت ثم ،واحد جانب من
 ألقل على أو ااعتباطي، بهذااألسلوب مجوعها، من

 لكلمة االزدرائي المفهوم هو منسجم، نق االصطالحي،

ايديولوجيا.
 االجتماع وعلماء الفالسفة كان إذا ما معرفة الصعب من

 بهذا والتزموا الماركسي، الفكر انتشار بعد جاؤوا الذين
 ككل االيديولوجيا. ظاهرة بأن اقتناعًا ذلك فعلوا المفهوم،

 تضعه الذي (I الزاثف الوءي a ذلك على فقط تقوم إنما
 على ركزوا أنهم أر ،االيديولوجيا جوهر في الماركية

 على الطريق لقطع توخيًا االيديولوجيا من الزائف الجانب

 األمر االجتماعية. السيرورات تجاه عليه المترتبة العواقب

 ،ترفد األيديولوجيا عن أعطوها التي التعريفات أن هو األكيد

 تباعًا، نورد، لذلك إثباتًا الماركي. المفهوم تيار إجماآل،

 مألة بحثوا الذين المفكرين كبار من خمسة آراء

: االيديولوجيا
: ألتوسير لويس برأي أوالً نبدأ

D المنطق ذي التفكير من )نسق منظومة هي االيديولوجيا 
 واألساطير الصور )أي التصورات من الخاصين( والمنهج

 ودور بوجود تتمتع الحاالت( حسب المفاهيم أو واألفكار

 التي العالقة لمسألة التعرض دون . ما مجتمع داخل تاريخيين

 ان القول لنا يحق االيديولوجي(، ) بماضيه العلوم أحد تربط

 بأن العلم عن تتميز التصورات من كمنظومة ، االيديولوجيا

. 8 النظرية الوظيفة تفوق فيها االجتماعية العملية الوظيفة
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»(.ماركس »منأجل ألتوسير لويس )

 عن تعطى التي التفسيرات تلك ايديولوجيا بكلمة نعني «
 من مجمع من بل ،الواقعي االختبار من تتأتى ال والتي الوضع

 الوضع على للتتر تستعمل التي تلك من ،المشوهة المعرفة

مانهايم( كارل ) «األوهام فعل المرء في وتفعل الواقعي
 بوظيفة تقوم »االيديولوجيا بأن رودنون ويفترض

 )ماكسيم والجماعي». الفردي العمل في التوجيهات
»(. الماركية وااليديولوجيا السوسيولوجيا » : رودنسون

 باثعور مثقل فكر »االيديولوجيا بأن فيقول مونرو أما

 ،مونرو اآلخر«.)ج. يفسد العنصرين هذين من كل حيث

. ( (I الشيوعية سوسيولوجيا ال

 من تركيب هي االيديولوجيا II ياسبري لكارل وبالنبة
 تفسير بمثابة صاحبها بنظر تبدو التي التصورات ومن األفكار

 بشكل لكن ،المطلقة الحقيقة يمثل ،الخاص لوصفه أو ،للعالم

 أو بطريقة ظله، في ويهرب ويغطيها، نفه، به يبرر وهم

 أحد ايديولوجية إدراك إن .صالحه يقتضي ما تبع ،بأخرى

 وجهها عن القاع ونزع الضالل، عن الكثف يعادل األفكار

 كاذب بأنه اداته يعني ،ايديولوجيا بأنه ووصمه ، الشرير

 كارل ) . «عليه هجوم أعنف يؤلف الذي األمر : ومرذول

ومعناه»( التاريخ اصل ياسبري

 الماركسي الفهم حيال بنفه نفسه يطرح ملحاح سؤال ثمة

 بناء ايديولوجيا كل تعتبر الماركية كانت إذا ; لاليديولوجيا
 البناء هذا من يجعل الذي األمر ، إا ليس الواقع يعكس فوقيًا

 فكيف تاريخي، كأفعول اعتماده حال في زائفًا وعيًا الفوقي

 التي نفها كية المار المبادى مجموعة كية المار تقيم
 تقيم كيف أي ؟ بها اآلخذة الحركات تستخدمها

 عقائديوها يتخدمها التي بالذات « الماركسية االيديولوجيا أ

 اإلجتماعي؟ للعمل المجدية الوحيدة النظرية بمثابة وأحزابها

 أن عادة، يرفضون، الماركسيين المفكرين أن يجهل أحد ال

 ، علم بأنها القول على ويصرون ، ايديولوجبا الماركسية تسمى

 للكلمة، الحقيقي بالمفهوم العلم، خصائص تتوافق هل لكن

 الذي ،االلتزامي ، النضالي التنظيمي ،العقائدي الطابع مع
الماركسية؟ األفكار به تتصف

 السؤال على الجواب بعض نتلمس ربما حال كل على
 الفلسفية الموسوعة » في جاء ما خالل من اآلنف، البديهي

: ا( تية فيا لسو ا

 السياسية واألفكار اآلراء من نسق هي »االيديولوجيا

 والفلفية. والدينية والجمالية واألخالقية والقانونية

 تعكس الصفة بهذه وهي الفوقي البناء من جزء وااليديولوجيا
 الطبقات من مجتمع ففي االقتصادية العالقات النهاية في

 الطبقي الصراع مع االيديولوجي الصراع يتطابق المتطاحنة

 قد أي : علمية غير تكون وقد علمية، االيديولوجيا تكون وقد

 الطبقات فمصالح . للواتع زائفًا أو صادقًا انعكاسًا تكون

 الطبقات مصالح بينما ،زائفة ايديولوجيا تغذي الرجعية

 علمية. ايديولوجيا تشكيل على تساعد الثورية التقدمية
 المصالح عن تعبر حقًا، علمية ايديولوجيا اللينينية والماركسية

 اإلنسانية من الساحقة واألغلبية العاملة للطبقة الحيوية

 فإن ( ... ) والتقدم والحرية السالم أجل من المكافحة

 عمل في أوضح بصورة يظهر لاليديولوجيا النسبي االستقالل

 يمكن ال قوانين وهي االيديولوجي، للتطور الداخلية القوانين
 االيديولوجية المجاات في االقتصاد علم إلى مباشرة ردها

 االستقالل ويفر االقتصادي األساس عن بعدًا األكشر

 يتأثر االيديولوجي النطور أن حقيقة ،لاليديولوجبا النسبي

 النطاق تتجاوز التي العوامل من بعدد مباشرة، غير بطريقة

 االيديولوجيا تطور في الداخلية االستمرارية االقتصادي:
 المتبادل والتأثير األنراد لاليديولوجيين الثخصي الدور ر

 ، «الفلسفية الموسوعة )« ». لاليديولوجيا المختلفة لألشكال

 روزنتال م. يإشراف السوفيات واألكاديميين العلماء من لجة

. ( لوجيا ايديو ين.مادة: يود وب.
 ،االيديولوجيا من ، نسبيًا ،االيجاي الموقف فهذا

 بدعة ليس الماركسية، مؤسي آراء مع ما حد إلى والمتعارض
 موقفا نفه لينين واتخذ سبق إذ الماركسي، الفكر في

 التي القاطعة االدانة على يعترض وكأنه يبدو فلينين مشابهًا

 االعتبار ويعيد ،االيديولوجيا بحق وانجلز ماركس اصدرها

قال: فلمقد الظاهرة، هذم الى

II ما )) :لينين ) «ثورية كة حر قيام يكن ال ثورية نظرية دون 
 األول، المجلد الروسية، الطبعة الكاملة، اآلثار العمل؟«

(.1946 ،موسكو، 191 ص

 مرادف , الثورية اكظرية , مفهوم أن الى االشارة وتجدر

 للموقف لينين معارضة أن بفضل ،االيديولوجيا لمفهوم

 وضعه أساس إلى يستند االيديولوجيا من المبدئي الماركسي

 أطروحاته من األخبرة األطروحة في عنه رعبر نفه ماركس

يقول: حيث فيورباخ حول

,I عن مختلفة تفسيرات ء اعطا سوى الفالسفة يفعل لم 

«.تغييره هو المطلوب لكن ،العالم
 فلسفة ليست اللينينية الماركية أن سبق مما نستخلص
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 عمل أداة هي بل للكلمة، النظري أي الكالسيكي، بالمعنى

.ايديولوجيا وبالتالي تغييري، تاريخي

االيديولوجي الفكر مثالب

 ،الذاتي التمحور حالة ،تمثل ما في ، االيديولوجيا تمثل
 صوابية الجماعات إلحدى فيها يتراءى التي النزعة تلك أي

 يتأتى .مخالغة مقتضيات أية الصوابية وبالتالي مقتضياتها

 أي بحزب، الذاتي الجانب هذا تجسد من النزعة هذه محذور

 . أخرى جماعات يضم متحد داخل قائمة متراصة بجماعة

 المتراصة الجماعة، بهذه الخاص .الذاتي التمحور يحل إذاك

 ويستشري المجتمعي، الذاتي التمحور محل االنغالق، حتى
 يتسع قد أحيانًا المجتمع. كامل على نفه يفرض انه لدرجة

 قوميًا متحدًا ليشمل االيديولوجي الذاتي التمحور عاهة حيز

 صعيد على طاغية ارادة إلى المجتمع هذا فيتحول ،بأكمله

 الحضاري القهر حروب إلى يقود الذي األمر ،الدولي التعايش

 االيديولوجيا أن ذلك الدينية. أو العنصرية بالغزوات المتمثلة

 الذي ،الصاد الذاتي التمحور أي الالعقالني العنصر هذا ببب

 الجماعات لدى خصبة تربة تلقى ، أنماطها بعض يالزم

 ضمن ،معقدة تاريخية بعوامل القائمة، المنغلقة الهامشية

 االجتماعية الوحدة تفكيك إلى فتؤدي المجتمعية، المنحنيات

 الحروب وما .التشكل طريق في وهي عرقلتها إلى أو .الحاصلة

 سوى الثقافية، أو اإلثنية أو المذهبية النوابض ذات األهلية

 أعني ، االيديولوجيا في المائلة العاهة هذه تجليات أحد

.الفوئي الذاتي التمحور
 فتحولها االيديولوجيا أنماط بعض تالزم أخرى عاهة ثمة

 ا( التطبيع II بمقولة العاهة هذه تتمثل . زائفا وعيًا يسمى ما إلى

 األصل ذات الوجودية الحاالت احدى الطبيعة إلى تنسب التي

 عن اكاجم الزيف أن العابرة وبالتالي التاريخي، االجتماعي

 من الصنف هذا كون من يتأتى التطبيعية االيديولوجية المقولة

 االجتماعية الحاالت احدى قوانين يأخذ االيديولوجيات

 كقوانين نبية، اذن تاريخية، بينذانية عالقات على المبنية
 العرق بأن القول ذلك على مثالً تاريخبة — فوق أي طبيعية،

 هذا مثل أن العلم مع ،تكوينية ذهنبة دونية تعتوره الزنجي

 نتاجًا كونه إلى يرجع وجوده، حال في الذهني، التدني

. االجتماعية ألوضاعهم تاريخيًا

 عاهة على ينطوي االيديولوجيا أنماط من آخر نمط هناك

 ثبتت بفكرة تأخذ إذ ،النوع هذا من ايديولوجيا أن . االطالقية

 تعتبرها أي الفكرة، هذه تطلق الظروف، من ظرف فى لديها

 خارج تضعها أنها أي ،للنقد تخضعها تعود وال زمنية، فوق

 االجتماعي التاريخ أن بما لكن للتاريخ الجدلية السيرورة

 تصبح التحول، لجهة متبدل أي جدلي، وبالتالي تفاعلي،

 نشوء إلى تؤدي مغلوطة، وبالتالي جامدة، المطلقة الفكرة

 بعض تعتور التي االطالقية النزعة هذه إن الزائف. الوعي
 بالنبة متعاليًا موقفًا مخلفة ، قلنا كما ،االيديولوجيا أنماط

 فيصبح الزمان، عكس عملية إلى تفضي ما غالبًا الزمان، إلى
 من انطالقًا الماضي أمور يفهمون االيديولوجيا بهذه اآلخذون

 واقعات يفسرون ،األدهى هو وذاك ،أو ،الحاضر واقعات

 ما مع بالتعارض، أو بالتوافق، أي ، قصديًا تفيرًا الحاضر

 إن القول خالصة .المستقبل في يتحقق أنه يرون

 المستقبلية الرؤية تحب االطالقية بعاهة المصابة االيديولوجيا

الرؤية. هذم بمقتضيات مجرياته وتحاكم الحاضر على

 والذي االيديولوجيات، على األهم المأخذ يكون ربما

 وصمها على وحرضه ،حيالها التحفظ شديد الفكر جعل

اآلتي: هو الزائف، بالوعي
 لمجموعة منظومي، شبه أو منظومي، تصور االيديولوجيا

 احدى لمشاكل كعالج المقترحة المنسقة، الحلول من
 هذا في ثغرتين ثمة لكن المجتمعات أحد أو الجماعات،

 من فعاًل، تمكن، قد االدراك يكون أآل األولى : التصور

 أن اآلخرون يعي أآل والثانية الحقيقية الواقعية المثاكل تعيين

 إلتاريخ ان إذ ،مرحلية هي يقدمونها التي االيديولوجية منظومة
 فيه ستنشأ بل ،حلوالً مشاكله بعض تالقي عندما يتوقف لن

 المنظومة في مرصودة غير حلوالً تتلزم جديدة مشاكل

 وعي تالزمان اللتان الثغرتان هاتان الراهنة االيديولوجية

 بالوعي موصومة وبالتالي مغلقة، وتجعالنها االيديولوجيات

التفاعلي النقدي بالفكر إآل تفاديهما يمكن ال الزائف،

 تغالي كونها االيديولوجيات بعض على يؤخذ ، آخر بتعبير
 بشفافية أي الواقع، استيعاب على الفكر بقدرة االيمان في

 المتكونة العميقة الخبرة أن والحال الفكر إلى بالنسبة الواقم

 تجارب من المستخلصة أي االجتماعية، الفلسفات تاريخ عبر

 يمكن وال ينضب، ال الواقع أن إلى تشير االيديولوجيات،

 هو وعي كل أن على يبرهن الذي األمر مكنوناته، استنفاد

 عبر محدودًا، جامدًا معطى ليس الواقع ألن مؤقت، وعي

 االجتماعي الواقع ميما ال ،طبعه في البنية ديناميكي بل ،ذاته

 »، العملي التطبيق» فمقولة الفكر. مع بتفاءله يتخصب الذي
 وضعت أداة هي إنما ماركس، بلورها التي البراكيس( )

 ضرورة عن ماركس عبر لقد بالذات. المنزلق هذا لمواجهة
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: قوله في بالبراكيس التحيط
 حقيقة إلى يصل أن االنساني الفكر يستطيع هل «

 هي بل ،نظرية مسألة ليست ذلك معرفة مألة ان ؟ موضوعية

 أن االنسان على يجب وحدها الممارسة ففي عملية مألة

 كارل ) . (I األرضية واقعيتها وقوة فكرته حقيقة يثبت

الثانية( األطروحة «فيورباخ عن أطروحات I) ماركس

: األطروحة هذه مرمى بوضوح غارودي روجيه شرح لقد

 ولينين، ماركس رأي في المعرفة، في المادية اللحظة إن 11

 من التجريبي التحقق معيار ،الممارسة معيار عليها يسيطر
 أن يستطيع الذي الوحيد المعبار ذلك ، نماذجنا من ،فرضياتنا

 واقعًا يقابل المفهومي بناءنا أن ، األمر اخر ،ال يضمن

 »، العشرين القرن »ماركسية غارودي )روجيه موضوعيا».

 بيروت ،اآلداب دار منشورات ،70 ص ة الحكيم نزيه ترجمة

1967.)

 منها البعض أن االيديولوجيا على الفلسفية المآخذ من

 بين االختالط فريسة عادة، يقع، الذاتية، في الممعن
 شبه أو ،المنظومة فتأتي ،الشعور ومقتضيات الفكر مقتضيات

 باالستعاضة مشوبة فوقية بنية بمثابة العقائدية المنظومة
: بقوله مونرو . ج عليه شدد ما هو المأخذ هذا .الوهمية

n شي، كل شعوريا طلبًا يلبي ذهني عرض االيديولوجيا 

 بعض لتلبية سلفًا (I مصنوعة اا االيديولوجيا أن لو كما يجري

 المنتوجات شأن هو كما البينذاتية، أي االجتماءية، الحاجات

 ،مونرو االقتصادية«.)ج الحاجات بعض تلبي التي الصناعية
II 208 ص ، (( أشياء ليست االجتماعية الواقعات ) .

 )....( هي االيديولوجيا ا١ : مونرو يضيف نفه وبالمعنى
 ،المذكور المرجع ،مونرو لألسطورة«.)ج الوظيفي المعادل

(. 208 ص

 منها، الثانوية األنماط باألحرى أو االيديولوجيات، تمثل

 عبر تتبلور ولم جدية، تطبيقية بفرص تحظ لم التي تلك
 اكزعة أعني ،الدغماتية الفلسفات مثالب احدى ،كافية ممارسة

 أنها مع الحياة، إلى شاملة كنظرة نفسها تطرح فهي الوثوقية

 نقديًا، الممحصة غير األفكار من مجموعة تكون ما غالبًا

 تجالت ومن الذاتية، المحورة من به بأس ال بقسط ومشوبة

 قصدها التي هي االيديولوجيا من الناحية هذه الرغبات.

بقوله: مونرو ج.

 بين التي للنسبة مشابهة الفلفة الى االيديولوجيا النسبة
 من المرتسمة العلم صورة تكون ما غالبًا والعلم العلمي التبيط

 ذلك ومع الحقيقية، لصورته مخالفة العلمي التبيط خالل

 مونرو، )ج. الحقيقي« للعلم بوجوده مدين العلمي فالتبسيط
: نفسها الفكرة حول ويضيف (.210 ص ، المذكور المرجع

 يشعر ايديولوجي أنه اليوم االيديولوجيين ألحد قلت »إذا

 .ما اعتقاد باسم ال العلم، باسم يتكلم أنه يؤكد فهو باالنزعاج.

 إن القول خالصة الالعلم. هو االعتقاد إليه فبالنسبة

 ،)ج.مونرو الوثوقي». بالثعور تتصف االيديولوجيا
n 211 ص ,(، أشياء ليت جتماعية اال الواقعات.)

 االكتفاء خطر هو االيديولوجي بالفكر يتربص ما أدهى

 من كفاية، متينة، غير بفلسفة أي تقريبي، فكري بقوام
 ، تقريبًا ، دائمًا المفتوحة الثغرة هذه , انقدية ،العقالنية الناحية

 داخل إلى عبرها يترب والتي االيديولوجيات، جدار في
 ج إليها أشار التي هي الزائف، الوعي ضباب العقائدي البناء

بقوله: مونرو
 انطالقًا تصاغ فهي الفلسفات، تخالف االيديولوجيات

 حاجات تلبية بهدف لتعديل أخضعت أعمق فلسفات من
 تقالت لمقتضى تبعًا اعتباطية بصورة وكيفت شعورية،

 األساسية الصفات إحدى إن . ٠ ) الومية السياسة بورصات

 ( ... ) لالستعمال صالحة أنها هي لاليديولوجبا

 منذ مرشحة، بالذات، انتاجها بفضل فااليديولوجيات،

 ،مونرو )ج. . «البضاعة تغطي التي الالفتة دور لتمثل ،والدتها
n 212 - 211 ص ،، أشياء ليت االجتماعية الواقعات .)

 ،العملية الممارسة صعيد على أعني ،تنظيمي مأخذ ثمة

 .صالحها لغير يميل االيديرلوجيا على الفلسفي الحكم يجعل
 نضالية كعقيدة ،االيديولوجيا كون في المأخذ هذا يتمنل

 محازبيها حوزة في يوضع ضاغط سالح إلى تتحول ملتزمة،
 ،قادر غير المتأدلج الحزي الجمهور أن وبما الناس عامة من

 في النبي الضعف وببب ،جهة من الجماهيرية صفته بسبب
 االيديولوجيا دقائق تمثل على أفراده، لدى الوعي مستوى

 الجمهور هذا ينزلق ،ايجابياتها تحقيق بهم أنيط التي العقائدية

 سيطرة عامل إلى ويتحول وضارة، منحرفة، ممارسات إلى

 التسلل سبل يحنون ممن االنتهازيين، لبعض تتيح استبدادية
 فرديتهم دكتاتورية يقيموا أن االيديولوجية الحركة قيادة إلى

 جدا كثيرة ذلك على األمثلة العقيدة. مقضتيات ستار تحت

 أغلب تاريخ في ومتوفرة االنحرافات، من الطراز هذا على

.جميعها نقل لم إن العالم، عرفها التي االيديولوجية الحركات

االيديولوجي الفكر صوابية

 االيديولوجي الفكر على الفلسفية االدانة اقتصرت لو
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 منظومات على القدسية طابع يضفي الذي أي المتصنم،

 الحياة وحاجات الفكر في التفاعل حركة خارج متجمدة
 على أيضًا اقتصرت ولو . علها أحد اعترض لما الواقعية،

 عن تدافع التي المنحازة التبريرية بااليديولوجيات التشهير
 االجتماعية الحياة وحدة تفتيت من قوامها تتمد فثوية أوضاع

 في لمناقثتها مجال ثمة كان لما وتراقيها، نموها تعطيل ومن

 بالتصدي النقدي الفكر اكتفى لو بل تفعل. ما

 الواقعية بالمكتسبات تضحي التي الطوباوية لاليديولوجيات
 المثالية الرؤى سراب إلى سعيًا المجتمع حياة في المتوفرة

 أما . يناصرها أن مترو مفكر كل على حفها من لكان الزائفة،

 كل بمهاجمة تقضي نظامية خطة الفلقي انقد يتخذ وأن

 على الفكر بقدرة يؤمن أي ،عقائدية بصفة يتسم فكري موقف

 موجبة أخرى أو ،إزالتها ينبغي سالبة موضوعية حقائق ادراك

 ويثق حياتهم، في تجسيدها على الناس يعمل أن تستأهل

 في دوره وبأولوية الموضوعي، الواقع صعيد على بفاعليته

 النقد يتخذه الذي الموقف فهذا ،أمثل حياة شروط خلق عملية

 إلى يؤدي أنه محاذيره أخف من تجن على ينطوي الفلسفي

 . ايديولوجيا ليت أنها الفلسفة تزعم الالعقالنية. توأم العبثية،

 غالبية أن هو الخصوص، بهذا إليه التنبه ينبغي ما لكن

 الخاصة تشكل الوثوقية بأن علمًا بالوثوقية، تتصف الفلسفات

 كل في توفره ينبغي أساسي شرط ثنة . لإليديولوجيا الجوهرية

 الشرط أعني ،صرفًا فلفيًا يكون أن إلى يطمح فكري نشاط

 الفكر بين التفريق معرض في نصتار ناصيف عليه شدد الذي

 اليرتقي يقول: حيث االيديولوجي والفكر الفلحفي
 انان، هو بما االنان صعيد إلى بفكره )الفيلسوف(

 أشكاله في اإلنساني الوضع أو االنساني، الوجود تعقل ويحاول

 الجماعات وخصوصيات أعراض متجاوزًا األساسية، وأبعاده

 القبض إالى ساعيًا عنه، البعيدة أر به المحيطة والمجتمعات

 نصار: ناصيف ) ». والتحوالت الظواهر في الذي الكنه على

 الطبعة بيروت، الطليعة، دار »، الفلفي االستقالل »طريق
(. 1979 )مايو( الثاذية،أيار

 هو فلفة، بكلمة هنا مقصودنا أن نذكر للدقة، توخيًا

 مثل األخرى بمناحيها ال االجتماعي، بمنحاها الفلسغة

 من ذهابًا وذلك ،المناقبية أو األبستيمولوجيا أو األنطولوجيا

 بقضايا ملتزم فكر أنها على المفهومة ،االيديولوجيا مسألة

 اال اجتماعية فلسفة من أنهما والحال االجتماعبة. الحياة

 وتوصي محددة، خيارات وتقترح معينة، أولويات وتفرض

 وبين بينها إذن، يميز الذي فما واضحة بمناهج

 في تتجسد متبلورة اجتماعية فلسفة كل االيديولوجيات؟
 العمل في دليالً تشكل عقيدة هي ايديولوجيا وكل عقيدة،

االجتماعي.
 الحقيقة بلوغ إلى يهدف عقلي نشاط الفلسفة ان يقال

 تبرز الرأي هذا مناقشة عند ٠ ذاتها في الحقيقة النظرية،

اآلتية: الالحظات
 تبقى ،عقالنية كانت مهما المعرفة في اكظرية القدرة : أوالً

 االنسان بخصائص مطبوعة أي «،الناظرة H الذات بمة متسمة

 القدرات احدى هو العقل أن وبما عقله. يستعمل الذي

 الذات هذه بمكونات يتأثر أن إآل يمكنه ال ،للذات العضوية

 أي .نثاطه في يستعملها التي بالطاقة وتمده قاعدته تؤلف التي

 والدربات الالوعي، ومكنونات كالمزاج، الذات، أوضاع أن

 تثكل عناصر جميعها الخ. وتربوية ثقافية من الذهنية
 ينشط أن يستطع وا ،خاللها من العقل يعمل التي الشروط

 مهما الفكر، ان القول يتاح المعنى بهذا كليًا. عنها بمعزل

 ضمن يعمل أن إال يستطيع ال ، وحرًا عقالنيًا يكون أن حاول

 بمؤثرات مشروطًا ضمنها عمله ويكون الحرية، محدودة دائرة

معطاة.
 ال ،للمعرفة معرفة ي ا ،لذاتها معرفة وجود ينبت لم : ثانيًا

 الفلسفات تنشط حيث االجتماعي المضمار في سيما

 بوجود القائلة النظريات كل وااليديولوجيات. االجتماعية

 وثغرات مطاعن على تنطوي بذاتها تكتفي اجتماعية معرفة
 بين والعمل، النظر بين الفصل يتحيل وبالتالي أكيدة.

 يمكن عليه بناء االجتماعي. الحيز في والممارسة، المعرفة
 مستويات احد سوى ليست االجتماعية الفلسفة بأن القول

االيديولوجيا.

 بطالنها أو االيديولوجيا صوابة حول النقاش إن :ثالثًا

 ال قد . نسبيتها أو الحقيقة مطلقية حول النقاش يرادف

 الفلسفات تخطي على الدالئل عرض استعادة األمر يستدعي

 سللة مارافق مع الطويل، التاريخ عبر اآلخر، للبعض بعضها

 لصالح متوالية وتصديق اقتناع حاالت من هذه التخطيات

 العلمية المعرفة إن بل مرة. كل الجديدة، الفلسفية النظريات
 من سلسلة كونها انكشف تاريخيًا، استعرضناها ما إذا ذاتها،

 الفكر إن القول خالصة تباعا. المتنافية النظريات

 التاريخية، مراحله حدود ضمن اعتبر ما اذا االيديولوجي،
 طبعا، النسبية صوابيته، تجلت الواقعية، انجازاته وانصفت

والفلسفات. العلوم لدى مثيالتها عن البتة تقل ال التي
 كونها االيديولوجيا على لجدلم الفلسفات بعض تأخذ
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األفكار( )علم إيديولوجيا

 بإمكانية تعتقد اي الواقع، إلى الفكر من تنطلق اذ تخطىء

 إن الوعي. مقتضيات تبع التاريخي االجتماعي الواقع تكييف
المالحظات: بعض يتدعي الرأي هذا

 بالمعنى (I ايديولوجيا B ايديولوجيا كل ليست :أوالً

 هناك الزائف الوعي خانة في يضعها الذي االزدرائي

 ،الحياة لواقع تحليلي فهم على مبية عقائدية ايديولوجيات

 في الفعلي جدواها عن برهنت استعمالية بتصورات مزودة

التطبيق. مجاات

 قد )الديالكتيك( الجدلية ظاهرة اكتشاف كان اذا ثانيًا:

 من تنطلق الجدلية ان يعني ال فذلك الواقعية، حقيقته اثبت

 األفاعيل دور ينكر أحد ال بالضرورة الواقع، أولوية

 البشرية المجتمعات حياة تكييف في والبيئية االقتصادية
 بين تفاعل ثمة بالمقابل، لكن الفوقة، البنى على وتأثيرها

 . معكوسة زائفة ايديولوجيا صاحب إال ينكره ال والواقع الفكر

 االقتصادية الواقعات انعكاسات تفاصل يستقصي بمن حري
 االعتبار بعين يأخذ أن الوعي، بنى على ودقانقها والبيئية

 الواقعات خضوع مقدار يدرك أن أي المقابلة، السيرورة

 خياراته، بمقتضيات تكيفها ومدى الفكر، لهيمنة الموضوعية
 االتجاه األحادي الموقف ان لنزواته أحيانًا، تبعيتها، بل ال

 واقع فيها يتراءى عرضية ظاهرة مجرد الوعي يعتبر الذي
 أي ،الفكر فاعلية ينكر حيث من يخطىء ،الموضوعي الحياة

 من ولنا . والواقع الفكر بين التفاعل جدلية يتجاهل حيث من
 بل لذاتها، فهمها تطور من -يما ال بالذات، الماركية تطور

 واستطرادًا ،الفكر دور يؤكد ما ،النظرية تجلياتها بعض من

 الموضوعي الواقع على التأثير في االيديولوجي، النشاط دور

 األفعول استقاللية بإلغاء يكتفي ال الذي األمر وتبديله،

 األولوية يلغي بل فحسب، الوعي، إلى بالنبة االقتصادي

 التوازن إدراك إلى ويؤدي األفعول، هذا إلى المنسوبة

والموضوعية. الذاتية عاملي بين التفاعلي

 أما األصل في فردي عمل المعرفي الفلفي االدراك

 يكون ال أو مجتمعيًا يكون أن فإما االيديولوجي االدراك

 أنماط من واحدًا نمطًا الناس من كبير عدد يتبنى أحيانًا

 المعنية الفلفة يحول ال لكنذلك المعرفي، الفلسفي االدراك
 فردية. مواقف وحدة تظل بل جماعي، فكري موقف إلى

 تظل النظري، المعرفي بالمعنى فلفة هي طالما فالفلفة،

 قيميًا بنام انثأت إذا أي عمل، الى تحرلت إذا أما فردية.

 نضالية حركة الى تتحول فعندئذ معرفية، منظومة على مؤسًا

 هذه ولتحقيق ،اختارتها التي للقيم المخالفة القيم إلزالة تجهد

 الفلسفة بين التمييز الكالم نافلة من يصبح إذاك االخيرة.

 معنى تحصر التي التعسفية العملية وحدها وااليديولوجيا.

 الى النضالي الفكر وتختزل االزدرائي، بالمفهوم االيديولوجيا
 الملتزم العقائدي المحتوى تتجاهل العصبية، المثاعر حدود
 من النوع هذا على مثالً . الجدية االيديولوجيات به تتميز الذي

 االيديولوجيات n :مونييه امانويل قول المبتورة االصطالحات

 الواسع، لالستهالك معدة ومبسطة مجمدة تجريدات هي
 الروحي،. الخلق مقاومة أجل من األفكار قولبة على وتعمل

. ( ا 1 ص «،الشخصانية بيان n : مونييه )إمانويل
 هذا النزعة، اشخصاني مونييه، يتخذ أن الطبيعي، من

 الفكر ألن ذلك ايديرلوجي، وعي لكل المعارض الموقف

 موقف تغليب الى ويميل بطبعه، اجتماعي . االيديولوجي
 يتعارض الذي األمر ،الفرد موتف على ،الجماعة أو ،المجتمع

 مصدر الشخص، أو الفرد يعتبر الذي ي الشخصان الميل مع

 أي ؛مونييه أمثال من فالسفة نجد أن من عجب وال القيم

 ،مارسيل غبريل الفرنسي الفيلسوف كما ،الفردية يؤثرون ممن
 االيديولوجيا تنزع I) ; نفسها الزاوية من االيديولوجيا ينتقدون

 لصيغ آلي نقل عملية أي ؛دعائية تصبح أن الى طبعها من

 تتجسد وا حاقدة شحنة جوهرها، في هي، بثحنة ممغنطة

 ،الميحيين ، اليهود : البشر من معينة فئة ضد تمارس وقت اال

 لناس ،مارسيل )غبريل . الخ» ...البورجوازيين الماسونيين،

(• 167 ص االناي، ضد

 إلى تشير االيديولوجيا عن تعطى التي التعريفات غالبية إن
 عن الشر من جماعة تكونها التي المفاهيم مجموعة 11 أنها

 الموقف تجاوزنا إذا معين» تاريخي ظرف في أوضاعها

 تكونها مفاهيم مجموعة كل يصف الذي المتعمد التشكيكي

 زائفة بأنها معين تاريخي ظرف في أوضاعها عن بشرية جماعة

 ضرورية، االيديولوجيا ان القول حقنا من يصبح بالضرورة،
 ما تطويرية مشروعات في تنطلق أن جماعة أية تستطيع ال إذ

 الكفيلة الوسائل وعن حاجاتها عن تصورًا بنت قد تكن لم

 أنشأت قد تكن لم ما أي الحاجات، هذه يلبي ما بتحقبق

 عن التصورات هذه , مآربها تحقيق في بها تترش ايديولوجيا

 وعن مرتجياته وعن تعثره أسباب وعن معضالته عن الواقع،

 فلفة البعض يسميها المرتجيات، هذه تحقيق طرق

 تكتفي تعود ال وقت األجتماعية الفلفة لكن إجتماعية

 وتصبح ملتزمة، نضالية حركة إلى تتحول النظرية، بالمعرفة

 جماعي عمل وكل - التغبير فسيرورة ■ ايديولوجيا بالتالي
 نضاالً اي عمليًا، نشاطًا تتلزم — تغيير هو تاريخي
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إمان

 أفراد تجمع تحول فلو ملتزمًا اندفاعًا بدوره، يستوجب،

 بالمعرفة المكتفية الفلسفة بمعنى فالسفة، إلى ما متحد
 تجيد أي متحدهم، أوضاع تغيير امكنهم لما النظرية،

 الفهم من وذهابًا بل، أفضل. قيمي نظام لتحقيق الطاقات

 شحن من مندوحة ال والعمل، النظر بين للعالقة يه المعترف
 بد ال أي فاعلة، لجعلها وشعوري ارادي بزخم النظرية المعرفة

 تسميه الذي الملتزم الفكر من النمط هذا إلى تحويلها من

 تسقط المعنى بهذا واقعية. انجازات في لتجيدها ايديولوجيا

 على االيديولوجيا اقتصار مقولة ي ،االيديولوجيا زيف مقولة
 وعيًا االيديولوجيا لتصبح ،الملتزم الفكر من الزائف الجانب
للتاريخ. محركًا

مسعود رشيد

أيقونة
Icdne
Icon
Ike

 بايقونة اإليقونة تمثيل أيضًا يمكن بالطبع، أخرى بعالمات

 صورة وجود حال في مثاًل، فهكذا أعلى؛ درجة من

 إيقونة الصورة تكون ،الجوكوندا لوحة عن لنخة فوتوغرافية

 إيقونة واللوحة للوحة بالنسبة إيقونة والنسخة للنخة بالنسبة

. للجوكوندا لنبة با
 على المصطلح، أصل يوحي كما تقتصر، ال اإليقونة، إن

 مختلف بين يقع تالؤم أو تشابه أي في توجد بل مرئي، هو ما

 أن، فكما ومطعوم ومموع مشموم من الحسية المعطيات

 للمطرب، إيقونة هي الفوتوغرافية عبدالوهاب صورة مثال،

 يظهر التجيل ان إذ ،المعنى بهذا يمثله لصوته تسجيل كذلك
المدلول مع ما حيثية من تشابهًا

 األلفاظ بعض في عرضية بصورة اإليقونة تتحقق ،اللغة في

 وسققة وشوشة أمثال Anomatopoela االشياء تحاكي التي

 الكلمات نظم ان اذ ،المبنى في أساسي وبوجه ..الخ. وقرقعة

المدلول. تركيب ما جهة من يعكس شكالً يؤلف

ي فاخرر عادل

 الموضوع، الى باكبة الثالثة العالمة أقسام أحد هي

 حب فاأليقونة، .Symbol والرمز Index اشاهد ويقابلها

 إما حيث من موضوعها على تدل عالمة هي ، Peirce بيرس
 يعض تشاركه أن فيها يشترط وبالتالي، تحاكيه. أو ترسمه

 أمثال من .بينهما ما التشابه جهة من تمئله أن أي الخصائس،

 والتصاميم والبنيات والنماذج والرسوم الصور االيقونة:
. أنواعها على واالشكال والمعادالت والتوابع واالستعارات

 معينة بصفات اإليقونة صلة يفترض التثابه أن من بالرغم

 تكون أن بالضرورة يلزم ال ذلك فعن المدلول، الشيء من

 هي كثيرة إذ معين؛ خارجي بموضوع مرتبطة االيقونة
 متخيلة أو وهمية موضوعات على سوى التدل التي االيقونات

 أنه عن ناهيك واالفالم. والمسرحيات الرسوم بعض في كما

 والتصاميم النماذج عادة تسبق االبتكارية االعمال أغلب في

.إنجازه المنوي الموضوع
 تكون ألن تصلح أنها في غيرها عن اإليقونية الداللة تمتاز

 مثل ،الميادين من كثير في الحال هي كما دولية، تفاهم لغة

 . الخ. العلمية والتخطيطات الجغرافية والخرائط المدن تصميم
 ،تفير إلى تحتاج ال اإليقونية العالمات أن يعني ال هذا إنما

وشرحها توضيحها يمكن العالمات سائر غرار على بل

Faith 
Glaube

 هو الشرع وفي اللغة في بالقلب التصديق هو االيمان

 المعرفة بين يقف وااليمان بالالن. واإلقرار بالقلب االعتقاد
 أن من فبالرغم ،المعرفة مرتبة دون مرتبة في يأني فهو والظن،

 أي من يقينًا أكثر المقدسة( اإللهية )الحقيقة اإليمان موضوع

 ادراك فإن — للمؤمن بالنبة i البشري للعقل آخر نتاج
 عدم ببب العقلية المعرفة من يقينًا أقل لموضوعه االيمان

 في يأني اإليمان فإن أخرى ناحية ومن البرهان. الى استناده

 مصحوبًا االيمان نجد بينما ألنه وذلك الظن، تعلو مرتبة

 فإنه صحيحًا المقابل الرأي يكون أن من والخوف بالشك

الترددات. تلك كل من ومتحررا ثابتا يكون

 فموضوع الرؤية. ناحية من تختلف االيمان ومواضيع

 وهكذا الالمرئي هو االيمان موضوع بينا مرني شيء المعرفة
 العقلية المعرفة بمواضيع يختص ال اإليمان حاالت بعض نجد فإننا
 أن يكن الحقائق بعض فإن هذا ومع االيمان تحتبعد المعرفة ألن

 المعرفة ومواضيع ما لشخص بالنسبة لاليمان مواضيع تكون
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إيمان

 االيمان حقائق بعض فإن خاصة وبصفة .اخر لشخص بالنسبة
 توضح أن قادرة الل، روحانية الوحدة، ،الوجود مثل األولية

 يمكن وال العقل قدرة فوق تقع لاليمان مواضيع ها باعتبار فلسفيا
.مهارته كانت أيًا االنساني التفكير طريق عن إليها الوصول

االسالمي الفكر في والكفر االيمان

 االسالمية الفرق كل والكفر االيمان مشكلة شغلت وقد

 وقد الكالم. علم في أثيرت التي المباحث أهم وكانت تقريبًا

 لبيان االسالميين »مقاالت في األشعري الحسن أبو عرض

 الثيعة من فالرافضة المشكلة. هذه في المختلفة الفرق آراء

 إن احداها تقول فرق. ثالث على االيمان تعريف في اختلفوا
 بذلك والمعرفة ،وباإلمام وبرسوله باله اإلقرار هو اإليمان

 ولم أقر واذا ملم مؤمن فهو وعرف أقر فإذا عندهم ضرورية

 أن يزعمون الثانية والفرقة بمؤمن. وليس مسلم فهو يعرف

 الشالثة والفرقة المعاصي جميع والكفر الطاعات جميع االيمان
 ،الطاعات بائ واالقرار للمعرفة اسم اإليان أن يرون من وهم

 مما شيائً ترك ومن االيمان مستكمل كان كله بذلك جاء فمن

’ بمؤمن فليس جاهد غير عليه الله افترضه

 )التأخير( اإلرجاء من اشتق اسمها إن قيل التي والمرجئة
 أنه وترى والعليا األولى المكانة لاليمان تجعل ، الرجاء من أو

. الطاعة الكفر مع ينفع ال كما معصية االيمان مع يضر ال

 فرقة. عشرة اثنتا وهم هو ما االيمان في المرجثة اختلفت
 ما وبجمع وبرسله باله المعرفة هو بالم االيمان أن احداها ترى

 االقرار من المعرفة -وى ما وان فقط. اله عند من جاء

 لهما والتعظيم ولرسوله للم والمحبة بالقلب والخضوع باللسان
 أن وزعموا ،يإيمان فليس بالجوارح رالعمل منهما والخوف

 بن جهم عن يحكى قول وهذا .به الجهل هو بالله الكفر
 ثم بالمعرفة أتى اذا النسان أن الجهمية وزعمت صفوان.

 وال يتبعض ال االيمان وان ،بجحده يكفر ال أنه بلسانه جحد

 القلب في اال يكونان ال والكفر االيمان ران فيه أهله يتفاضل

الجوارح. غيرهمن دون

 بعبادة ليست الصالة أن زعمت المرجئة من الثانية والفرقة

 عندهم وااليمان معرفته. وهو به االيمان إال عبادة ال وأنه لله

 والقائل . الكفر وكذلك واحدة خصلة وهو ينقص وال يزيد ال
الصالحي. الحين أبو القول بهذا

 أن يزعمون غيالن أصحاب الغيالنية منهم السابعة والفرقة

 جاء بما واالقرار والخضوع والمحبة الثانية بالله المعرفة اإليمان

 ان وذلك وتعالى، سبحانه عنده من جام وبما الرسول به

االيمان من يجعلها لم فلذلك اضطرار عنده ااولى المعرفة
 الذي وأصحابه حنيفة أبو المرجئة من التاسعة والفرقة

 للله النبي علم بما التصديق 1) أنه االيمان تعربف في عنه اشتهر
 ، « اجماال علم فيا راجماال تفصيال علم فيما تفصيال ضرورة به

 وأن االيمان حقيقة من جزءًا ليس باللسان االقرار وان

 على وبنى االيمان. حقيقة من جزءأ ليت الصالحة االعمال

 ينعقد الذي الجزم ألن ينقص وا يزيد ال االيمان أن ذلك

 يكون فال وهمًا أو شكًا أو جهالً صار نقص إن عليه القلب

 على االعمال يعطف الذي القرآن بآيات ويستثهد إيمانًا.

 الصالحات وعملوا آمنوا الذين ان ف :تعالى قوله مثل االيمان

 المعطوف أن في شك رال نزا الفردوس جنات لهم كانت

 ونجد االيمان. غير االعمال فتكون عليه المعطوف غير

 اللهم » قوله نحو في القلب هو االيمان محل جعل قد الرسول
. التصديق غير شيائً ليس القلب وفعل «دينك على قلبي ثبت

 بالمعنى ليس حنيفة أي اإلمام به الموصوف واإلرجاء

 عليه أطلقه التأخير، أي اللغوي؛ بالمعنى ولكن االصطالحي

 االيمان معنى تحديد في معه الختالفهم المحدثين بعض
 التصديق أركان: ثالثة من مؤلفًا االيمان يجعلون فبينما

 يقصره حنيفة فأبو بالجوارح. والعمل بالالن وااقرار بالقلب

 أنه بمعى هنا راالرجاء التصديق، وهو االول الركن على

اثانية. المرتبة الى العمل يؤخر
 كان الذي المعتزلة جمهور وهم الوعيدية الثاني والفريق

 يخلدونه فهم المؤمنين من الكبيرة مرتكب حكم في يخالفهم
 شاء ان ربه إلى مفوض أمره إن : حنيفة ابو يقول بينما النار في

 يؤخر انه معنى على مرجائً فيسمونه له غفر شاء وان عذبه الله

به يجزم وال الحكم
 محد أصحاب الكرامية المرجئة من عشرة الثانية والفرقة

 بالالن والتصديق االقرار عو االيمان أن يزعمون كرام بن

 غر شيء أو القلب معرفة تكون أن وانكروا القلب دون

 كانوا الذين المنافقين أن وزعموا ، ايمانًا باللسان التصديق

 الكفر أن وزعموا الحقيقة على مؤمنين كانوا الرسول عهد على

بالالن. له واالنكار الجحود هو بالله

 فااليمان - والتوحيد والعدل — العقل أهل للمعتزلة وبالنسبة
 االيمان أن وزعموا ،رنافلها فرضها الطاعات جميع هو عندهم

 الطاعات جميع االيمان الفوطي هثام قال بينما بالله. ايمان كله

 وال لله وايمان بالله ايمان : ضربين على وااليمان ونافلها فرضها

 بالله، كفرًا تركه كان ما بالل فااليمان بالله، ايمان إنه يقال
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 والزكاة الصالة نحو بكفر وليس فقا تركه يكون لله وااليمان

 تركه ومن ،كفر االستحالل على تركه فمن ،الله ايمان فذلك
 لله ايمان هو رمما ، بكفر ليس نسقًا تركه كان التحريم على

بفق. ليس صغيرًا تركه يكون ما هشام عند

الوسطى الععور في الغربي الفكر في االيمان مفهوم
 العقل T. Aquinas 1225 - 1274 األكويني عند

 وحقائق الحقائق، من مختلفة مجموعات يدركان وااليمان

 في العقل عمل 1, هو عنده وااليمان العقل، فوق تكون االيمان

 كها يحر التي االرادة بمقتضى اإللهية الحقيقة تصديق محاولته
 من المعرفة في العقل يتحرك بينما أنه بمعنى «.اإللهي الفضل

 معروفًا أكان سواء ذاته المرضوع بواسطة اإلدراك أجل

 االيمان في فالعقل البرهاني، التفكير طريق عن أم مباشرة

 ينحاز الذي االختيار عمل خالل من التصديق أجل من يتحرك

 خارجية لدالئل استجابة آخر، من بدالً جانب الى اراديًا فيه

المعجزات وخصوصًا اإللهي الفضل تأثير بفعل

 - لاليمان 1870 األول ي الفاتيكان المجمع تعريف ويعد

 الجوهر حيث من توماويًا — الحديثة الكاثوليكية يمثل والذي

 النعمة وتساعدها ترشدها للطبيعة خارقة فضيلة فااليمان ا

 اللم به أوحى كما صحيح هو بما بمقتضاها وتتمك اإللهية،

 بسبب ولكن عقكا بواسطة الذاتية حقيقته ادركنا ألننا ليس

 ومثل . II تخدع أو تخدع أن يمكنها ال التي الله سلطة

 اعتقاد أنه على ميزناه ما اذا تاؤالت يثير التعريف هذا

 الله أن معرفة مبقًا يفترض مقدس اساس على متعددة بحقائق

 يتم فكيف التاؤل. موضع القضايا تلك أوحى وأنه موجود

 الؤال هذا على يجيب ؟ المسبقة المعلومات هذم مثل اكتساب

 مقدمات وتتوقف ، Preambula Hdei االيمان مقدمات مذهب
 البراهين ذلك أرست كما الله وجود قبول على االيمان

 الكاثوليكية الكنيسة وسلطة المقدس الوحي وصالحية الفلسفية

 عن الدينية الحقائق صحة اثبات ويمكن اإللهي. الوحي حارس
 النبوة، وتحقيق المعجزات، مشل المرئية العالمات طريق

 لهذا المؤمن وتقبل الكنيسة واستمرار ونمو المقدسة والحياة

 العقل استخدام I) للعقل ولكن لاليمان ممارسة ليص الدليل
 فإن وهكذا ». اليه يقودنا أن ويجب االيمان استخدام يسبق

 لتاريخية لدالئل أساسًاعلى يتند الكليلإليمان التركيب

 ولكنها ،ذاتها االيمان ايات ترسي ال التي للمعجزات
 بهذه أوحى قد شي؛ بكل العالم الله أن حقبقة ترسي باألحرى

 الذهن عن مقالة B في قائال هذ على لوك جون ويعلق اآليات

 ال )الذي الله شهادة على يؤسس اإليمان «:«معان البشري
 فإننا هذا فمع . لنا قضية بأي يوحي والذي يكذب( أن يمكن

 معرفتنا يفوق إلهيًا إلهامًا كونه حقيقة من نتأكد أن نتطيع ال

 معرفتنا على تعتمد لليقين الكلية القوى ألن ، عقليًا المكتبة

. (I بذلك أوحى اللم بأن

 لم Martin Luther 1483 - 1546 لوثر لمارتن وبالنسبة
 ولكنه الكنية معتقدات في أساسيًا اعتقادًا االيمان يكن

 بها أوحى التي اإللهية والنعمة الحب في كلية ثقة باألحرى

 على كاعتماد ناايما ءلى كان األساسي لوثر وتأكيد الميح

 اناحية من السابقة معرفتنا بمسألة معنياًا يكن فلم الله. خير

 الد وجود موضوع كان فقد . موجود الله بأن والقائلة المنطقية

 اللم بأن االعتقاد يعني ال فاإليمان .بها مسلمًا قضية عنده

 بالثقة يتعلق موقف ولكنه ،وهكذا واحد في ثالثة وأنه موجود

٠ له الذات وإسالم

 اعطى فقد Jhon Calvin 1509 - 1564 كالفن أما

 أنه على وعرفه المسيحي، لاليمان االدراكي للمظهر أولوية

 العهد حقيقة على تقوم نحونا الله بكرم ويقينية ثابتة معرفة
 من لعقولنا وطبع لعقولنا به أوحى والذي للمسيح المعطى

 للكتاب يستجيب االيمان فإن هذا وعلى الفدس الروح خالل

 هناك B كالفن ويقول .الموحاة لل الكلمة أنه على المقدس

. , والكلمة االيمان بين ثابتة عالقة

 يعني والذي Ahnung أنه على االيمان ي جاكوب وصف وقد

 له يحدد أن يمكن ال احساسا أو باطنيًا حسًا أو شعورا به

 ماخر شلير اعتبر وقد . للطبيعة الخارق لحقيقة بالنسبة مفهوم
Schleirmacher أنه بمعنى الشعور من نوع أنه على االيمان 

 مختلفة وبطريقة أعلى. حقيقة على المطلق باالعتماد احساس

 اليقين عدم على أكد Kierkegaard كيركغارد فإن تمامًا

 طريق عن اليه الوصول يمكن والذي الديني للمجال الموضوغي

 يتضمنها التي الرهيبة المخاطرة على شدد وقد االيمان، وثبة

العمل. هذا

( االرادية ) لاليمان الحديثة النظريات

 موقف أنه على االيمان المعرفية المناقشات كل تتناول

 التعريف انتشر وقد الدينية القضايا نحو موجه ادراكي
 أنه على الحديثة الدراسات في كبيرة بصورة لاليمان العقالني

 الدليل كان أم يؤيده ما له أكان موا، جدا، راسخ اعتقاد

 الفالسفة من كبير عدد ويستخدم كاف. غير يؤيده الذي

 الذين هؤاء من كثير يستخدمه كما التعريف هذا مثل الدينيين

170



إيمان

 ملء نغترض أن يمكن كيف لكن الديني. المعتقد يرفضون

 ثانية يظهر هنا المؤمن؟ نظر وجهة من البرهانية الفجوة
سابقا األكويني توما عليه شدد الذي االرادي الموضوع

 الخاطرات« » في يحبذ Pascal 1623 - 1662 باسكال
 أن مفترضًا الديني االعتقاد نحو صرفًا اراديًا طريقًا ( 223 )

 يحدد أن بمقتضاه له يمكن ، أساسًا يحده أن يمكن ال العقل

 كان اذا يقرر أن المرء على ويجب إله. هنالك كان اذا ما

 الحذر توخى فإنه الرهان برهان بخصوص ،يعتقد ال أو يعتقد

 السرمدية الحياة حينئذ المرم يكسب وسوف تعتقد أن تقرر ان

 الحالة في شيائً يخسر ولن موجودًا الله كان اذا والسعادة

 شيائً يكسب لن فإنه يعتقد اال المرء قرر ما إذا بينما األخرى

 كان إذا االبدية الحياة يخر ولكنه موجود غير الله كان اذا
موجودًا.

 شكل في باختصار باسكال اليها أشار التي الفكرة وتظهر

 «االعتقاد ارادة " w. James جيمس وليم مقالة في محكم

1895) The will to Believe)يمكن حاالت، فهناك ٠ 

 العملي العقل طريق عن الحقيقة من ما بمظهر فيها االتصال
 يساعدنا الحاالت هذه وفي كاف برهان أي قبل وذلك

 في المثال سبيل على موضوعه بوجود نأتي أن على ايماننا

 أو الخيرة الفرد يارادة اإليمان فإن الشخصية، العالقات مجال

 هناك يكون عندما الخصائص هذه يتثير أن يمكن االمانة

 يبرر ما له يجد النوع هذا من المفترض وااليمان .اليها حاجة
 الضروري من أنه جيمس ويرى .ذلك تتبع التي صحته إثبات

 أن الممكن ومن ،جانبنا من بااليمان مجازفة هناك يكون أن

 والذي االيمان هذا مثل يظهر الذي الثخص لذلك الله يتجلى
 العلمي الدليل أرساه ما وراء ما في ويثق يجازف أن في يرغب

 لكي الممكن من فإنه ،آخر وبمعنى .الفلسفي والبرعان

 فاننا الثخصي خيرنا عليها يعتمد التي الدينية المعرفة نكتب
 ثم ومن . تعتقد أن في العاطفية لرغبتنا العنان نسلم أن يجب

 من نطلب أن نتطيع ال إننا تقول نتيجة الى جيمس يصل

 هذا نجد أن من تمنعنا ماهج نعتنق أن معقولة بطريقة أنفنا

 من مطلقًا حرمانًا تحرمني سوف التفكيرالتي قاعدة ألن الخير

 االنواع هذه كانت ما اذا الحقيقة من معينة بأنواع االقرار

.عقالنية غير قاعدة تكون سوف فعال موجودة

 قدم فقد 1958 ٠ Fi R. Tennant 1866 تنانت أما
 لاليمان بالنسبة الحديثة االرادية التبريرية المذاهب أكثر لنا

 اكتساب في االرادي العنصر هو فاإليمان يرى، وكما االلهي

 االدراك الى الحس معطيات من تقدم عملية كل وفي المعرفة

 تحقيق الى علمي فرض اسقاط من او ،منتظم عالم في
 رحالت من ناجحة رحلة كل في ترى كما المالحظ

 أال يجب فإنه اآلالت جديدمن نوع اختراع في أو االكتثاف

 من مدعمًا جهدًا أيضًا ولكن التنظير فعل فقط هناك يكون

 من كل وفي اتمامه، نحو وتمضي العمل تحمل التي االرادة

 مع مشترك بناء في الديني االدراك يشارك االعتبارين هذين
, الشخصية والحياة للعلوم بالنسبة المعرفة
 العلمية فاالفتراضات الفرض خلق عملية فهناك - أوالً

 قوانين طريق عن الكون ونظام بنية تفسير نحو النزوع تثبع
 النزوع تشبع واالخالقية الالهوتية االفتراضات بينما كمية.

.الغائية نحو
 الذي بااليمان المجازفة أو االرادي الجهد فهناك -ثانيًا

 والمجازفة المحققة. المعرفة من بحصة أخيرًا يكافأ أن يمكن

 المجازفة تلك مع تسير االلحادي السياق في بااليمان
 هو االيمان فان وهكذا والحواريين. األنبياء لدى الموجودة

 عملية في عنه االتغناء يمكن ال الذي االرادي العنصر
 الدينية الحياة من كل في أساسيًا دورًا وبلعب المعرفة اكتساب

.والالدينية

 االيمان (1 : تنانت نظرية على اآلتي مالحظة ويمكن
 نفس االيمان لدى ( 2 افتراضًا. يكون للفرض قبول كعملية

 درجة على مبنية ولكنها العلمية المعرفة مثل االدراكي النظام
 في المادي بالعالم معنيًا ليس االيمان (3 البرهان من أقل

 . الغاني بمعناه معني رلكنه المعرفة موضوع هو والذي ذاته حد

 عند داخله الموجود االدراكي بالعنصر االيمان يتميز (4
 فعل أن نجد وبينما العاديين. واالعتقاد بالمعرفة مقارنته

 بالنبة العقالني للتبرير يلجأ أن يمكن التوماويين عند االرادة

 فلسفة في فإنه والنبوءات المعجزات مثل الخارجية اادلة لتلك
الله. لوجود بانسبة شاملة غانية حجة الى تلجا تنانت

والحرية االيمان

 ما وبين االيمان بين جدًا مهمة عالقة نتبين أن نتطيع

 في البشري للعقل االدراكية الحرية عليه نطلق أن يمكن
 في العالقة هذه الحظوا الذين الكتاب أول وكان .باله عالقته

 ايرانيوس المسيحي الكاتب هو الميالدي الثاني القرن
Irenaeus حرة االنان ارادة الله حفظ لقد ا قال: الذي 

 أيضًا ولكن لألعمال بالنسبة فقط ليس االنسان تصرف وتحت

 واالكويني. أوغسطين من كل بذلك وقال . (( لاليمان بالنسبة

 أخذ المسيح تجئد عملية في ال وحي B بأن باسكال قال وقد
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 في الله يجد ان احد يضطر ال حتى ،عمله عن محجبا شكال
 أن في يرغب لمن فرصة هناك تكون وحتى الميح يسوع

 يبحثون الذين لهؤالء يظهر أن في راغب »فهو الله...». يجد

 منه يهربون الذين هؤالء عن ويخنفي قلوبهم أعماق في عنه

 اعطائه طريق عن ذاته معرفة ينظم فإنه هذا وعلى .كلية
 يراها وال يروها أن عنه يبحثون من بوسع يكون له عالمات

 معاصرة نظرية وهناك ٠ ( 430 األفكار ) (( عنه يبحثون ال من

 االدراكية االنان بحرية الخاص التأكيد بهذا الصلة وثيقة

 والذي الدينية الخبرة في التأويلي العنصر االيمان تعتبر والتي

 أخرى دينية غير خبرة أي عن متميزة دينية حرية يجعلها

 التفسير يعني ال التفسي فإن وهنا المعطيات من المجال لنفم
 التفسيرية بالعمليات صلة اكثر شيء ولكنه نظرية بناء أو العقلي

 نظر وجهة ومن الحسي االدراك في تحدث التي
 مع الطريقة بهذه متماثالً يكون االيمان فإن ،االبستيمولوجيا

 لودفيغ اليها الفالسفة انتباه وجه والتي Seeing as ظاهرة
 »، فلسفية أبحاث » كتابه في L. Wittegenstcin فتغنشتاين

 محيرة صورة الى ننظر أن فيمكننا 1) : اآلتي اشكل في وتتمثل

 على نراها أو الخطوط من لها معنى ال فوضى أنها على ونراها

 صرف مرئي لتفسير مثل هذا أ. بشري لوجه تجريد أنها

 كما الشيء خبرة ال الى يمتد أن يمكن Seeing as مفهوم ولكن

 خالل من ما موقف إدراك بها يتم التي الطريقة الى مشيرًا (I هو

 مغزى له أن على الشيء خبرة تتم حيث ككل، الحمي جهازنا

.به خاصًا معينًا

 أنبياء قام عندما أنه نجد فإننا دبنية أمثلة بعض سردن واذا
 عند المعاصر االسرائيلي التاريخ أحداث بتجربة القديم العهد

 لهم إلهي بلسان التحدث وبين الله ونشاط حضور بين ،تو،غه
 .هي كما الدينية الخبرة أشكال من بشكل يمرون كانوا فإنهم

 رأوا قد الجديد العهد رسالة شهادتهم تكون الذين والحواريون

 بالنسبة صحيحًا يكون ذلك وعلى المسيح. أنه على يسوع

 موضع هي التي المعطيات ان «هي كما للخبرة 1, الديني للشكل
 لها يستجاب أن ويمكن غامضة ذاتها حد في تصبح التساؤل

 الغموض هذا فإن الالهوتية النظر وجهة ومن ، طبيعيًا أو دينيًا

 االنسان حرية بحماية يقوم لإليمان مسبق شرط هو الذي

.الالمحدود لإلله بالنسبة محدود شخصي ككائن واستقالله

ومراجع مصادر
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حنفي حسن

Ou, Lieu
Where 
Wo

لسانيًا: األين (1)

 وتشير الداللة. متواطئة انطولوجية - متعالية فلسفية مقولة
 جذرها في تتضمنه الذي اإلحالي توترها الى دالليتها تعددية

اللغوي
 أضيف فإذا .حان : أينًا الشيء آن : من أين مقولة اشتقت

 حالة على دلت «األين ال النون ضم مع التعريف الم اليها

 »األيم«، كما الحية وتعني أيضًا تدل كما والتعب، اإلعياء

 تمم األين لكأن أيضا. والحمل الرجل على معًا تدآلن وهما

 من وقت B ألنها متمكنًا — تزمنًا لتمكنها وأعياءها الحياة

 النون فتح مع تعريف دون بقيت اذا اما .أيضًا 1 األمكنة

II أين fl سؤال الى ترمز لكأنها المكان عن ؤال على فتدل 
 تمكنًا بوصفها قبليًا تتقاطع انسان. - مكان - زمان الكينونة

 حية كينونة بوصفها بعديًا وتتعامد متمكنًا، تزمنا أو متزمنًا

 كان موجودًا متماكن تزامن في حي كوني تأنسن أو مؤنسنة

٠ مفقودًا أو

 البحث يتضمن الضياع - االغتراب ءن سؤالي حرف فاألين
 مع األينية ترتبط لذا . المفقود الوجود وفقدية الراهن معنى عن

 ابو ايليا بيت في كما المعنى، ولماذائية المعرفية الالأدرية

ماضي:

 تسير، سرت كبفما وكانت أحالمي أين»

e أدري لت ،ضاءت كيف ،ضاعت كلها

المعري العالء أبو بيت في أو

172



 الرحب تمال قبورنا هذي صاح 1)
«عاد عهد من قبورنا فأين

 والمكان األين بين تطابق التي التعريفات نؤيد ال لذلك

 ،الجرجاني ،رشد ابن ،الغزالي ،سينا ابن ) والمحل والتمكن
. ( صليبا ،رت ديكا ،نوي التها

المقوالت: منظومة في األين ( 2 )

الفارابي: لوحة (1-2)

 مقوالت الفارابي محمد العربي الفيلسوف رتب
يلي: كما للوجود عليا متعالية أجناسًا بوصفها الوجودالعشر

 متى، - 4 األين، - 3الكيفية، — 2 الكمية، — ا

 ،يفعل ٠ 8 ،يكون — 7 ،الوضع -6،االضافة — 5

.الجوهر -10،ينفعل - 9
 محموالت األخرى التسع بينما الحامل هي الجوهر ومقولة

له.
 بعد نالثة مرتبة في األينية أو األين مقولة أن : أوالً يالحظ

 التي 1 متى، وقبل (( هو كيف اليه المشار يعرفنا II الذي الكيف
 الهوية بين فاألينية سيكون». أو كان أو كائن هو من تعرفنا

نية. والزما

 النسبة بإشكالية خاصة مقوالت أربع يميز الفارابي أن إال

هي: الوجود - العقل عالقة أو

االضافة-1
األين-2

-متى 3
يكون - 4

 ترتيب حب ثانية مرتبة في األينية ان ثانيًا: يالحظ

 أنه اليه المشار تعرفنا التي ]1 االضافة بعد فهي النسبة مقوات

الزمانية. متى وقبل (I مضاف

 تقاطع كنقطة األين مقولة ترتيب جاء كيف ،هنا السؤال

 نقطة أصبحت بينما األول، التسلسل حسب وتزمنه الشيء هوية

؟ الثاني التسلسل حسب وتزمنه الشيء اضافة تقاطع

 ألن االضافة مفهوم يقابل ال الهوية مفهوم ان ،ثانية بصيغة

 الذي عليه هو ما أو نظامه أو كيفه أو الشي. ماهية تحدد الهوية

؟ عليه سابق حامل الى مضافًا مفهوما يكون أن يمكن ال

 ترجيحًا األينية مقولة وضع اختالف يعكس ثالثة، بصيغة

 على الكينونة أي الكيف - الوجود على الكم — الوجود لسبق

 يجعل مما الماهية على الوجود أي الفكر على المادة أو الماهية

 المادية الفلسفة موقف مع فلسفي تماس خط على يقف الفارابي

 الشاتعة التفسيرات جميع عقب على رأسا ويقلب والمجودية

 على نوافق أو كذلك؟ الفارايي كان فهل اآلن؟ حتى عنه

 العشوائية« » صفة بإطالقه كانط االلماني الفيلسوف تراض اء
.أرسطو مقوالت لوحة على

 األولى بوصفها الكمية مقولة الفارابي اقرار بدقة ولنجل

 بقية على االنطولوجي أو المعرفي السبق - التراتب في

 مقولة بوصفه الجرهر تجليات أول هي أو . المقوالت

لمطلق. وحاملها المقوالت

 انما لغوية صدفة ليس المقوالت تراتب اختالف إن
 ومنظومة وايديولوجية فلسفية منظومة بين نوعيًا فارقًا يعكس

 سواء معه كانط قال كما العشوائية صفة تؤيد ال لذلك أخرى

غيره، أو الرسطو بالنسبة

: الصفا إخوان لوحة (2-2)

 المقوالت تعريف في الفارابي عن الصفا إخوان يختلف ال

 وهي .للوجود العليا االجناس او الكلية المبادىء بوصفها
 يقدمون لكنهم أعراض وتعة الجوهر أيضًا: عشر عندهم

التسعة: وسؤاالتها الفلسفية بالمعرفة مرتبطة سؤالية صيغة
 عن أو شيء وجدان عن يبحث »سؤال ؟ هو هل ( 1 )

«.ال أو نعم والجواب عدمه

 وحقيقة ، الشيء حقيقة عن يبحث سؤال اا ؟ هو ما (2 )

, (I الرسم او بالحد تعرف الشيء

.ا الشيء مقدار عن يبحث سؤال , ؟هو كم ( 3)
- (1 الشيء صفة عن يبحث سؤال ا, ؟ الشيء كيف ( 4)

 أو الجملة من واحد عن يبحث سؤال ا ؟هو شيء أي ( 5)

الكل» من بعض عن
 عن أو الشيء مكان عن يبحث سؤال ل١؟ هو أين (6)

. أ رتبته

.([ الشيء كون زمان عن يبحث سؤال » ؟ هو متى (7)
«.المعلول الشيء علة عن يبحث سؤال II ؟ هو لم ( 8)

 سؤال . B للشيء النعريف عن يبحث سؤال « ؟ (منهو 9)
 علم ذي لكل أي االنسان أي العاقل للكائن اآل يوجه ال

. وتمييز
المقوالت: من نوعين بين الصفا إخوان ويميز

لكيف ،الكم ،الصورة الهيولى، : البسيطة المقوالت - 1

 يفعل، الملكة، النصبة، ،ألين ا المركبة: المقوالت - 2

. ينفعل
 حب السادس الترتيب في جاءت األين مقولة أن يالحظ

 حب األولى جاءت بينما الفلسفية، المعرفة سؤاات تراتب
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المركبة. المقوالت ترتيب

 .والزمان «المكان مع جوهر I من مؤلفة مركبة مقولة فهي

 صقة )ل المحل كلهال ال االجام بعض صفة» والمكان
 أو والروحاني، ما، جسم حالة - الجسماني بنوعيه للعرض

 ،العدل ،العلم مثل ا النفس في الحالة , المتعالية الصفات

النبل.
 - ميتافيزيقي سؤال فهي الشيء رتبة عن -ؤاال بوصفها أما

 fl بالمحل وا بالمكان توصف »ال الرتبة ألن تام ماورائي

٠ا الطبيعة وفوق العقل دون هي »قيقال: النفس؟ أين مثل:

 الصفا إخوان مقوالت منظومة في األينية تتبدى بذلك
 األفق تعكس معًا سؤالية — ميتافيزيقية — متعالية — مادية مقولة

.لديهم الشمولي الفلفة» »دين ل الموسوعي

والمعاصرة: الحديثة الفلفة في األين (3-2)

 ضمنها ومن المقوات لوحة يتعيد الفلسفي الفكر استمر

 وشروطه عصره متطلبات حسب تراتبها ويغير ،األينية مقولة

 النهضة لعصر االمتقرائي المنهج غير فقد العربية. الفلسفة بعد
 بقيت ذلك مع ولكن جزنيًا تغييرًا ومقواتها المعرفة نظرية

 حيث من الفلفة أو الشاملة للمعرفة مالزمة المقوالت لوحات

 انفصلت — ديكارت — النهضة عصر ذروة ومع . العلوم علم هي
 الصفا(، إخوان قال )كها والرتبة المكان ثنائية إلى األين مقولة

 مفكرة أنا بوصفه العقل قاعدة أصبح رتبة بوصفه األين فسؤال

 ثم شموال األكثر االمتداد مع توحدت المكان - األين بينما

 أحديات مع األين توحدت حيث والتنوير العقل عصر جاء

 كرتبة منطقية رياضية معادلة األين وأصبح اليبنتز موناد

 وجود وحدة مع تلتحم ئم ،الموناد مركبة داخل مغلقًا ومكانًا

 فقد كانط العقل عصر قمة مع أما . سبينوزا عند الجوهر

 المقوالت أو والجهة االضافة مقولتي تحت األين اندمجت

 خارج لكنها الطبيعة داخل أي مكان هي حيث من الديناميكية

 ألنها الطبيعة داخل أنها برغم رتبة هي حيث من العقل امكانية

بذاته. الوجود محيط تدخل
 التبولوجيا ضمن جدلية عالقة الى األين تتحول أخيرًا،

 تطابق التي ظاهراتها وصيرورة الوجود — للمقوالت المطلقة

 الى المطلق الالمتعين من اثامل وتحولهما الرتبة - المكان بين
.هيغل عند المنظومات منظومة في المطلق المتعين
 األين اكسبية الفيزياه فجرت فقد المعاصرة الفلسفة في أما

 رالطبيعية االنانية للعلوم المذهلة الطفرة كشفت كما مكانًا

 بل رتبة. هي حيث من لألينية جديدة أبعاد عن والتكنولوجية

 جميعًا، المقوالت لوحات أفق خط العلوم قفزة كسرت لقد

 ولماذائية المعرفية ريةالالأد في زالت وما األينية بقيت ولكن

 أو أينية أية أين؟ وإلى أين؟ من الدائم تحديها تلقي المعنى

وإلى؟ من بين يصل تآين

ومراجع مصادر

أين ،لعرب ابنمنظور،لسان -
 العلم دار ، 2 الطالسم،ط — الجداول ديوان ،إيليا ،ماضي أبو —

.1960،بيروت للماليين،
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 ،الكويت ،المطبوعات وكالة ،كانط ايمانويل ،عبدالرحمن ،بدوي —

1977.

 ،بيررت خياط، مكتبة الفنون، اصطالحات كشاف ،التهانوي —
1966 .

. 1980 بيروت، االني، الكتاب دار التعريفات، الجرجاني، —
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باطن-ظاهر
Occulte-Apparent
Internal-External
Okkult-Schelnbar

العام المستوى في

 تجعل متالزمة تضاد عالقة والباطن الظاهر مفهومي بين

 وبالتمايز ،اآلخر إلى باإلضافة إال يتجلى ا منهما معنىكل

 كل منطلق عام بوجه هما والتمايز االضافة كانت وإذا عنه.
 ، نماء وأشد ارتباطًا أوثق العالقة هذه في فإنهما ،فكري تمييز

 طريق عن يؤثر الباطن أو الظاهر به يتسم معنى انكل حتى

 رقد وغنى وتنوعًا ثروة ويزيده صاحبه، معنى على التضاد

 من كل يتضمنها التي والداالت المعاني الواقع في تعددت
 معنى على مثالً يدل الباطن صار حتى ،المفهومين هذين

 أو ، المحظور أر ، المستور أو ،العميق أو ،السري أر ،الخفي

 من معينة بفة أو بإنان الخاص هو أو ،أهله غير عن المكتوم

 يمى ما ءلمى عصرنا في دل وربما ،البشر سائر دون الناس
 عكس على الظاهر مفهوم ودل الشيفرة B أو الرمز أو اللغز

المعانيكلها هذه
 اللغوي األصل أن وجدنا الغربية الثقافة إلى رجعنا فإذا

 الشيء داخل يوجد ما » معنى من مشتق الباطن معنى على الدال
 المعرفة من ضروب على يطلق باطني ونعت . أ األمر أو

 على يطلق وقد . المطلعين غير على فهمها يمتنع التي والكتابات
 حيال طوكهم في الموقف هذا مثل يمارسون الذين األشخاص

 كان فيثاغورس أن يذكر ومما اآلخرين. تجاه أو المعرفة

 إلى العلمي — الفلسفي — الديني مذهبه تعليمه في تالميذه يقسم

 يطلعون الذين هم وحدهم والداخليون وداختين خارجيين

 في حذا قد نفه هو يكون أن يغلب وقد المعلم، مذهب على

 كاألورفية المماثلة النزعات من سبقه ما حذو المجال هذا

 أن باحثون ويرى . الخفاء يكتنفها التي القدبمة الديانات وسائر

 وصلتنا التي وهي كافة للناس إحداهما فلسفتين أفالطون لدى

 خاصة فلسفة وأخرى األفالطونية، المحاورات صورة في

 وخاصة؛ عامة إلى آثاره يقسم فإنه أرسطو أما بالمطلعين

 الحلول وال المسائل يتاول ال التقيم هذا أن شراحه ويرى

 األكثر الحجج يقدم بحيث العرض بيل يتناول ما بقدر

 الخاصة مؤلفاته ني ويعرض ، العامة مؤلفاته في وضوحًا

. حسمًا واألكر يسرًا األقل والبراهن الحجج

 التعاليم من ألنواع موصوالً تراثًا ثمة أن الظن على والغالب

 االتباع إلى المعلم من تنتقل وهي (( المكتومة » أو « السرية ,1

 ال التي السرية رالتنظيمات المعارف من متنوعة جملة وتؤلف

 من العلم في الراسخون إال كنهها يفقه وال اتباعها سوى بها يلم
 أو ، السر انطباع ويبقى . وأنصارهم fl الباكين ا زعمائها

 باصيل ويعلن . باطني هو لما المميزتين العالمتين ، طابعه
 أن الثاني الميالدي القرن في المسيحي الغنوصي المفكر

(I الحقيقة، امتالك وحده يستطيع الناس من ضئيل جد عددًا 

 اآلالف« عشرة في واثنبن األلف، في واحد بنسبة وانهم

 نصوص « بأنها البراهماتية الهند في « األوبانيثاد ا| وتوصف

 السر يفشي من خيانة اليهودية كتب وتؤكد سري» مذهب
 والسر . السر بواسطة إال ويبقى يستمر ال العالم ألن إليه المودع

 أكثر بالحري هو أو أيضًا، الدينية غير األمور في الزب أمر

 حتى سره يعرف ال الذي الرب أسرار سر مجال في ضرورة

 أن اليهودي التقلد يرى ذلك من وبالرغم أنفسهم، المالئكة

 المذهب فكرة فتنت وقد . الصلحاء عرفه قد أمر األسرار سر
 األزمان، جمع في المفكرين من عددًا الباطني السري

مثال أشهرها ومن شتى، سرية أو باطنية جمعيات ووجدت
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. األحرار البنائين منظمة أو جمعية

 نافع علىسر اطالع الباطني، والنعليم الباطن، معرفة إن

 لما المميزة السمة هي وتلك والخالص. النجاة لصاحبه يضمن
 عقلية معرفة ليست بأنها تتميز رهي الغنوصية بالمعرفة يعرف

 تبدو ألنها العقلبة المعرفة فوق تقع هي بل ،ظاهرة أي ،عادية

 هذه بلوغ وأن . العصور مر على تابنة خالدة معرفة أنها على

 فالتعمق، االطالع، من مراحل اجياز بعد إال اليتم المعرفة
 األخير المعنى أو المطلق المعنى ادراك رتبة إلى واالرتقاء

 وهذه المذاهب أو المذهب من الباطني أو الداخلي للوجه

 العام من أو ،اباطن إلى الظاهر من انتقال بالطبع هي المسيرة

 إلى القشرة من أو المحظور، إلى المباح ومن الخاص، إلى

النواة.

 التقريب بوجه ثقافة كل في نجد آننا بالذكر الجدير ومن
 على به مضنونًا باطنيًا وتعليمًا ،للسواد مباحًا ظاهريًا تعليمًا

 الدينية المعرفة ميدان في القول هذا جاز وربما أهله غير
 نجد أو « أسرارًا B الديانة في نجد بحيث األولى، بالدرجة

 مذاهب أحيانًا بالحري ينجب الذي هو الديني الفكر تطور

 عن التأويلي بعدها ومبلغ وخفائها سريتها في تتفاوت باطنية

 من وليس األصلي. أي ، الظاهر أو العلني التعليم أو المذهب

 تدعو التي المعجزة فكرة الباطني التعليم سرية تواك أن النادر
 من أو العقلي، الفكر دائرة خارج من اإليمان إلى بها يؤمن من

 الراسخون هم الناس، من فئة تمييز الواقع هذا ويستتبع فوقه
 ال طبقة أو فئة او نخبة فيؤلفون البشر، -ائر عن العلم، في

 االمتياز هذا استغالل عن أو االساءة عن نزاهتها كفالة يمكن

. واألخطاء الدنايا عن معصومة بأنها بالقول إال

العري الفكر في المشكلة

 والظاهر واآلخر، األول »هو الكريم: القرآن في جاء

 يرجع والضمير ، ( 3 الحديد ) عليم« شيء بكل وهو ،الباطن و

 S والظاهر الباطن أنا « : البيان خطبة في وجاء الله. إلى

 هنا والضمير ، «(اإلسماعيلية الدعوة تاريخ H : غالب مصطفى )
 الصلة العريي المفكر يفهم فكيف . طالب أبي بن علي إلى يعود

بالباطن؟ الظاهر عالقة هي وما ، القولين بين

 والباطن الظاهر معنى بتبيان البدء ضرورة تطرح االجابة ان
 عالقتهما بحث ثم، من ونطرح، أواًل، العربية الثقافة في

 سبل أو بالتأويل، التفسير عالقة وهي ثانيًا، والتاريخية الذهنية

التأويل إلى التفبر من الفهم في االنتقال

تعريفات

 الظاهر االصطالح وفي الواضح. هو اللغة، في الظاهر،
 هو انحاة عند والظاهر تعالى. الله أسماء من الباطن، خالف

 ظهر لفظ هو األصوليين وعند بضمير، ليس الذي االسم

 في يفتقر ا إنهما الظاهر عن وقيل .الصيغة بنفس منه المراد
 بمجرد منه المراد يظهر لما اسم أنه أو ،غيره إلى لمعناه افادته

 الناظرون ميز وقد . روية اجالة وا ،فكرة اطالة غير من المع

 يحتمل الذي هو الظاهر الغزالي: وقال النص. عن الظاهر
 عبارة فهو العلم ظاهر وأما يحتمله. ال الذي هو والنص التأويل

 عبارة الوجود وظاه . الممكنات أعيان عن التحقيق أهل عند

 بصور الحت تجلي هو الممكنات وظاهر . األسماء تجليات عن

 عليه يطلق وقد ، اإللهي بالوجود المسمى وهو وصفاتها أعيانها

)التهانوي(. الوجود ظاهر
 أو الخفي وهو كلشي،، داخل اللغة في فإنه الباطن أما

 والبطانة دخلته؛ على وقف غيره امر أمرؤ واستبطن الغامض

 في البقاء أبو ويؤكد ظهارته خالف الثوب ومن السريرة،

 تعالى الله صفة في والباطن الظاهر أن على االصطالح، مجال

 آية هو الظاهر وأن واآلخر. كاألول مزدوجين، اال يقال ال

 عن ذاته حقيقة الحتجاب ماهية والباطن ودالئله، آياته لكثرة

 إلى اشارة الظاهر قيل: وقد كبريائه. بحجب العقول نظر

 إليه نظر ما كل في تقتضي الفطرة فإن البديهية، معرفتنا
 الماء في الذي وهو ه قال: كما موجود تعالى أنه االنسان

 بعض قال ولذلك (؛54 الزخرف ) إله* األرض وفي إله،

 ما طلب في اآلفاق طؤف من مثل معرفته طالب مثل : الحكماء
 أشار التي وهي ،الحقيقية معرفته إلى اشارة والباطن . معه هو

 «معرفته عن القصور معرفته غاية من يا )) بقوله: بكر أبو اليها

البقاء(. )أبو

والتأويل التفير

 باعتبار ،فإنها والباطن الظاهر بين الذهنية العالقة أما
. وتأويل تفسير عالقة ،واإلفهام الفهم أساليب

 بلفظ الثيء عن والعبارة والكثف االستبانة هو التفسير
 من اللغة في فإنه التأويل أما األصل. لفظ من وأيسر أسهل

 وهو األيل من أو للتعدية، والتضعيف االنصراف وهو األول،

 أحد بيان التأويل قيل: وقد للتكثير. والتضعيف الصرف،

 التأويل وقيل: المتكلم. مراد بيان والتفير اللفظ، محتمالت

 األصفهاني: الراغب وعند بالرواية. والتفسير بالدراية، يتعلق

 األلفاظ في التفير استعمال وأكثر التأويل، من أعم التفسير
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 والجمل، المعاني في التأويل استعمال وأكثر ،ومفرداتها

 والتفيريستعمل ،اإللهية الكتب في التأويل يستعمل وأكثرما

ها. فيغير فيهاو
 على يطلق النحاة عند وهو ،وكشف بيان التفسير إن أجل،

 وهو الزيادة، أطناب أنواع من نوع البيان أهل وعند ، التمييز

 ويفسره. يزيله بما فيؤتى وخفاء لبس الكالم في يكون أن
 والتأويل ،واحدا وجها إا يحتمل ال لفظ بيان التفسير : وقيل

 بما منها واحد معنى إلى مختلفة معان إلى متوجه لفظ توجيه

ظهرمنالداللة)التهانوي(.
 والبيانية والنحوية اللغوية [( الدقائق H هذه أن والحق

 العربي الفكر تطور نتائج من ، وأداة نتيجة، واالصطالحية

 أحدهما كبيرين منحيين التطور هذا أنجب وقد وأدواته.

 المنحى هو واآلخر الظاهري، أو الظاهر بالمنحى يعرف

 هما ريب، بدون المنحيان، وهذان الباطني الفكر أو الباطن

 والعقائدي الثقافي التاريخ عبر جدليًا متآزران وجهان

والسياسي.
 ال بين عربي بلسان جاء الل كتاب أن يرون الظاهر أهل إن

 الباطن أهل ويرى ٠ بثيء ايماء وال باطن وال لغز فيهوال رمز

 اكصوص وأن تأوياًل، لفظ ولكل باطنًا، ظاهر لكل أن

 يمكن السلوك أرباب على تتكشف دقائق إلى خفية اشارات

 اإليمان، كمال من فهو المرادة، الظواهر وبين بينها التطبيق

المعرفة ومحض

 باطنيين. ليوا من جميع فهم هو الظاهر باعتبار الفهم ان
 أن البين ومن رمزًا. ال اشارة الظاهرة أو اللفظ يعتمد وهو

 االجمال، بوجه هي، أو مقررة، ذائعة عامة داللة لالشارة

 عليه، تدل بما كالوثيق، أو وثيق، برباط ترتبط مقبولة داللة

 المعنى وهو ، عليه المتعارف المعنى حدود عن تخرج فال
 أو بديهي وأحيانا بل بين، جلي، واضح، بأنه الموسوم الظاهر

 اتجاه كل فإنه الباطني، أو الرمزي والفكر الرمز، أما مألوف

 يجاوز صورة، أو شكل أو فيلفظ الفكرة تجسيد على يعمل

 األلفاظ يفسر أنه أو التأويل، موقف الى التفسير موقف فهمها

 الظاهرة ويمنح تأويل، تفير األشكال أو الحية والصورة

 وإنما ، مقرر عام مباشر برباط عليه تدل بما ترتبط ال داللة
 المحاكمة أو المماثلة، على األحوال جميع في تعتمد

 الداللة هذه تكون وقد ،باطنية داللة للظاهر فتجعل ،التمثيلية
 إن ،بل خاصة داللة األحوال جميع في وهي ،تعسفية مصوعة

 ، والشروط الظروف بعض وضمن ،األذهان ببعض رهن فهمها

 التأويل إن . شاملة متداولة أي a طبيعية , داللة كونها بدل

 نبية، بداللة يتميز الرموز، ولاللفاظ للرموز، الباطني
 قوم ذلك تبع ويفهمها األذهان، سائر دون ذهن لذاته يحددها

 بدون الواسع الفهم هذا يتم ال وقد ،األقوام سائر دون

. أ مفهم )) أي ، (I معلم B أو « فاتح I) أو ا مفاتيح ,ا

الظاهرية

 عناء دونما ،الناس عامة فهم الظاهر األسلوب بحسب الفهم
 السهلة الشائعة المعرفة أساليب جهد يبذ جهد أو تكلف

 مذهبًا أنجب اإلسالمي الفقه ولكن كافة الناس بين المتداولة

 مدرسة يؤلف يكاد ال وهو الظاهري، المذهب بإسم عرف
 لدى منتثرًا تيارًا أو نزعة يؤلف أنه ما بمئل متماسكة فقهية

 إلى يتطلع وال التفسير احتماالت على يقتصر مفكر كل

. التأويل غياهب

 واآلراء الشرائع استخالص يريد مذهب الفقه في الظاهرية
 وهو والسنة. للقرآن الظاهر، الحرفي، النص من واألحكام

 ويرد ،الصحابة اجماع سوى إليهما يضيف وا عليهما يقتصر

 ، الفقهاء العامة تقليد التقليد ويرفض حجة، يعتبره وال القياس

 سليمان أبو بغداد في المذهب بهذا قال وقد . بدعة ويعتبره

 بالداوودية المذهب يعرف ولذا خلف، بن علي بن داود
 يأخذ أن ألحد يحل ال ألنه I) حرامًا التقلبد اعتبر وقد . أيضًا

 أن للعربية فاهم لكل أجاز وقد ، (I برهان غير من أحد بقولة

 بعض أخذ ولذا والستة، القرآن بظاهر الدين في يتكلم

 قبل ال ما على العامة جرأ قد أنه المذهب هذا على الناظرين

 ذاع وقد والسنة الكتاب من مباشرة األحكام اخذ من به لهم

 الثالث الهجريين القرنين في المشرق في الظاهري المذهب
 الحنبلي المذهب الخامس القرن في محله حل وعندما ، والرابع

 ذاته، الوقت في األندلس في الظاهري بمذهبه حزم ابن نهض

 حربًا، وعليهم حزبًا، دونهم وصار المفكرين، وسائر واختصم

, مغتبطًا عليه ومات ، ذلك على عاش

الباطني الموقف

 والفهم التعبير من طرازًا الباطني التأويلي النظر أنجب لقد

 من أوسع ذهنًا موقفًا ه اعتبار جاز إن وذيرعه تنوعه من بلغ

 العربي الفكر مجاالت شتى في ه نشاهد الذي المذهبي الموقف
 مذهب على تدل، ما أول تدل، ال باطنية فكلمة االسالمي.

 أو محددة، فئة على إطالقها عند تدل كانت وإن بعينه، واحد

 موقف إنها االسالمية. الدينية الفرق فائت من محددة، شبه
 منظمة او جماعة أو مفسر أو أديب أو مفكر كل لدى باطني

. تضمر ما غير وتعلن ،تبطن ما غير تظهر
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 في يتجلى، ما أقدم يتجلى، العام الباطني الموقف وهذا

 من يتحى التي األشياء في الكايات استعمال العرب عادة
 ففي الموقف. عذا منطلق العادة تلك كانت وربما ذكرها،

 رفي الناء«. المتم أو٨ تعالى: قوله جاء الكريم القرآن

 أقوال ومن .ه الدمن وخضراء أياكم )ص(: الرسول قول
 الفرش أوطأ على رنم الطعام، أطيب كل د البنه لقمان

 واطالة الصيام اكبار عن كناية أنه على النويري فهمه وقد

 بلغ حتى المجاز درب في منثم، العري، البيان ومضى .القيام
النوم: في رجل يقول واأللغاز وااحاجي االعجاز

 يرى شخص من له وما يحملني وحامل
الممتطى لذيذ وهو فوقه حصلت إذا

سما أم سريت أرض أفي أدري ال سريت

 من ضروبًا نجد بالمأثور تفسيرًا القرآن تفير جانب وإلى

 تعالى: قوله مثالً ذلك من بالتأويل. الحكيم التنزيل تفسير
 ،صفاته من صفة اللم يد ; بعضهم .قال مبوطتان« يداه بل

 باليد عنى آخرون وقال بجارحة ليس أنها غير يد وهي

 ، 4ربك هوجه وأما المعتزلة. قالت كما القدرة، أو النعمة،

 كناية العرش على واالستواء والذات، الجملة عن تعبير فهو
 األرض وفي إله السمام في الذي رهو2 آية ومعنى . الملك عن

 الذي هو أو باإللهية، المتوحد أو باإللهة المعروف أنه 6إله

 النظام أخذ وقد االسم. هذا في به يشرك ال فيها الم له يقال

 ذلك مثال : الغرابة درجة إلى بالتأويل تكلفهم المفسرين على
 بالماجد عنى اللم أن لله« الماجد وأن » معنى في قولهم

 وانف وجبهة ورجل يد من عليه الناس يسجد ما وكل الجباه
 أفال2 تعالى: قوله في بالسحاب االبل فسروا وأنهم ويفنة،

 في القاشاني فهم وقد.6 خلقت كيف االبل إلى ينظرون

 فهمًا مثالً يوسف قصة األكبر، الثيخ إلى المنوب التفير

 األشد أشده، بلغ ولما٨ تعالى: قوله أن ذلك من تأويليًا.

 غواشي عن بالتجرد األولى الفطرة إلى الوصول نهاية هو

 بلسان العزيز« » كان وإن الفتوة مقام نسميه الذي الخلقة

 العقل إلى اشارة التأويل مستوى على فإنه الملك هو العرب

 اآلن العزيز امرأة وقول األرواح، ملوك ملك الفعال
 الحق، بنور والقوى النفس تنور إلى إشارة 6الحق حصحص

 الفرق حال المحبة وظهور الوحدة ينور العدالة ملكة وحصول
 القلب تمتيع إلى اشارة العزيز بامرأة وتزوجه ...الجمع بعد

 الروح أن إلى اشارة عذراء وكونها . , االطمئنان. بعد الفس

 ... اياها مباشرته وامتناع دائمًا لتقدسه الفس يخالط ال

 م بالبقاء استخالفه ن يشاء حيث منها يتبوأ األرض في وتمكينه

 المحسن اجر وهو التمكين مقام إلى الوصول عند الفناء بعد

 عين من التفصيل إلى لرجوعه الشهود مقام في لربه العابد أي

. ٠.الجمع
 البوح عن المبدأ، حيث من أفذاذهم، الصوفية منع ولئن

 ثمرة أنه على الحالج صلب بعضهم وفسر الباطنية، بأسرارهم

 سلوكًا أنفهم على المالمتية أوجب فقد المنع، هذا مخالفة

 لوم أحدهم يطلب والمالمتية يضاده. بل ظاهره، باطنه يغاير

 الناس لوم يطلب كما ،اللوامة النفس مكانة إلعالء أواًل، نفسه

 ،والباطن الظاهر بين الفصل مع ،يعمل ما ظاهر على اياه
 نفسه في وصاحبه هو ومزدرى المالمتي، من ملوم والباطن

 ما كل لمخالفته الناس من ملوم والظاهر ، متصالً ازدراء

 يظهر بأآل مطالب والمالمتي ،والتقيد الدين عليه تعارف

 في يتكلم ال وهو ،وحاله علمه أو وزهده وورعه عبادته

.... الرياء في يتكلم ما بقدر األخالص

 باطني بأنه الصوفية الشطحات «أدب n اتام بديهي

 أقوال طراز من خفية اشارات أدب انه األولى بالدرجة

 وابن الفارض وابن العدوية رابعة وأشعار والحالج البطامي

 الفالسفة شارك وقد ...العطار الدين وفريد ...عري
 رمزا الورقاء صورة وانتشرت الباطية، رمزيتهم المتصوفة

 Aالطير منطق n في انتشارها سينا ابن عند النفس على للداللة

 األخير، هذا نظر في الهدهد وبات العطار. الدين لفريد

 ...والمتاهات الحبعة االودية في المرشد والدليل ،الطيور أمير

 مكان غير في الرمزي المجاز إلى الصفا اخوان لجأ وقد

 ممثلو فيها ادعى محاكمة بايرادهم وتميزوا رساثلهم من واحد
 العادل الجان ملك لدى البشر ممثلي على الحيوانات

 ابن ردعا (... األول القسم من الثامنة الرسالة n ) .. . ( يوراسب )

 اضطر اذا االلغاز كذب استعمال الى المتوحد االنسان ! باجة
 والجهال، العامة من أهلها ناقصة مدينة في يعيش ألنه اليه

 ما كل في صدقهم اذا ألنه ويداريهم يصانعهم أن فيجب

 آرائه أجل الى طفيل ابن ورمز وآذوه» منه يفهموا لم يعتقده

 على غوصا اشد فيها ابسال وجعل ، ،يقظان بن حي » قصة في
 في رشد ابن يتردد ولم سالمان. صاحبه من والتأويل الباطن

 من بد وال وقرائحهم، أنظارهم في يتفاوتون الناس ان تأكيد

 للثريعة كان هنا ومن ،فهمه يتطيع بما فرد كل مخاطبة

 اليه يؤدي ما مع الظاهر يتفق لم فاذا وباطن ظاهر معنيان:
 باخراج B أي ، العربي اللسان بحسب التأويل وجب البرهان

 المجازية. الداللة الى الحقيقية الداللة من اللفظ داللة
 ولكنهم بالتأويل، يقوموا أن العلم في والراسخين وللفالسفة
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باطن-ظاهر

 يطلبون الذين اعني وحب، البرهان اهل به يصارحون
 بالتأويل وال الجدلي، بالتاويل يكتفون وال اليقيني، البرهان

. K والغالب الجمهور فعل ، الخطابي

الباطنية

 بن ميمون بدأها دعوة أصحاب البغدادي رأي في الباطنية

 غالة من قوم دعوته في دخل ثم بالقداح، المعروف ديصان

 قرمط حمدان له يقال رجل في ظهرت ثم والحلولية، الرافضة

 فالفاطميين القرامطة من وغيرهما الجناي سعيد ابو هو واخر
 واحدة يدًا فصارت والباكية والخرمية المزدكية تكاتفت وقد

 , بالمجوسية عامة الباطنية لحقت كما بالركب البابكية ولحقت
 التعليم اصحاب أنهم الزاعمون فهم الغزالي نظر في االطنية أما

 فانهم ولذا المعصوم، االمام من باالقتباس والمخصوصون
 القابًا لباطنية أن الشهرستاني ويبين . بالتعليمية أيضًا يعرفون

 والمزدكية، والقرامطة االطنية يسمون فبالعراق كثيرة:

 اسماعيلية نحن يقولون وهم والملحدة، التعليمية وبخراسان
 وقد الثخص. وهذا االسم، بهذا الشيعة فرق عن تميزنا ألنا

 وصنفوا الفلسفة، كالم ببعض كالمهم القدامى الباطنية خلط
 أظهرها فقد الجديدة الدعوة وأما المنهاج. ذلك على كتبهم

 بالقالع، وتحصن بالرجال، استظهر الذي الصاح بن الحسن

 من والغالة الحشاشين. فرقة باسم فرقته الغربيون وعرف
 فرقة كل أنصار يعتبر أن وبديهي باطنية عام، بوجه ،اكيعة

 بله اكاجية، هي فرقتهم وان صواب، على وحدهم أنهم

 النميرية أو النصيرية االعتبار بهذا الباطنية ومن الموحدة،

. . . الحاكمية أو والدرزية واالسحاقية

العقائدي الصراع

 العربي الفكر في الباطن، وأهل الظاهر، أهل بين

 أعمق ترك عقائدي وصراع معقدة، اختالفات االسالمي،

 ومرد والياسة. والتاريخ والسلوك الفكر مجاالت في االثر
 عن الدين يفصل لم االالم أن منها كثيرة أسباب الى ذلك

 والمنازعات االختالفات وكانت األمرين، مزج وانما الدنيا،

 ،العقائدي الصراع حلة ترتدي ، ما غالبًا بل ، ما كثيرًا السياسية

 السلطة على صراعًا تقريبًا الدوام على يضمر الصراع هذا وكان

 والمزدوج المزدوج، الصراع هذا عن لزم وقد ٠ والنفوذ
 وقد التقية، باسم يعرف (I التخطيط S من أسلوب الهدف،

 من غيرهم يزال، وما مارسه، بل عام، بوجه الشيعة مارسه

 حاكم على القضاء الى تطلعهم في السلطة يملكون ال الذين
 وتمويه مداراته أو محله، والحلول نظامه، وقلب الزمان،

 وقد الخروج وقت ويحين ،االعة تأزف حتى عليه، التألب

 والزندقة، بااللحاد عرفوا ممن حتى كثيرون، التقية مارس
 أو دعوة لقبول المجال يفح ال العام الرأي كان وحيثما

 االمامية نظر في رسمية دينية حلة ارتدت التقية ولكن ،بدعة
 ال لمن دين وال ،التقية الدين أعثار تعة I قيل: حتى ، مثالً

 على والمسح النبيذ في اا شيء كل في والتقية له، تقية
 أنها أي «، اللوك ازدراجية » عامة التقية وتبقى الخفين».

 النظام وهي الحقيقة، في هو لي بما رتظاهر وكتمان مداراة
. والثورة للخروج الممهد السري

 فضائح ان الى الفرق، بين القرق 8 في البغدادي ذهب

 فرق على ضررهم وأن ، والقطر الرمل عدد من اكثر الباطنية

 بل والمجوس، واكصارى اليهود ضرر من أعظم الملمين

 ورد عليهم الكفرة أصناف وسائر الدهرية مضرة من أعظم

 المعروف كتابه في الغزالي منهم كثيرون، الباطنية على
 محمد فعل وكذلك ، (I الباطية فضائح ا أو ، أ المتظهري ا,

 وأخبار اباطنية أسرار كثف , في اليماني الحمادي مالك بن

 « الدين في التبصير B في االسفرائيني وأوضح . « القرامطة

 الصادق جعفر بن اسماعيل الى انتمائهم وبطالن فضائحهم
 . ه الفرق بين الفرق 1 في البغدادي ذلك ومثل حيلهم، وأنواع

 المحرقة الصواعق « كتابه في الهيثمي حجر بن أحمد واعترف

 من البيت أهل بفضائل ، , والزندقة ابدع أهل على الرد في
 عن ذائدًا والرافضة، الثيعة كذب رد ولكنه الستة، نظر وجهة

الراشدين. الخلفاء سيما وا الصحابة فضائل
 من أنهار B مثالً منها تأويالت الباطنية الى الغزالي نسب

 علم هو «مصفى عسل من أنهار و» ، الظاهر العلم أي ، « خمر

 ملكهم الذين الجن وأن ، واالئمة الحجج من المأخوذ الباطن

 هم الشياطين وأن الزمان، ذلك باطية داود بن ليمان

 أب له ليس عيسى وأن الشاقة، باألعمال كلفوا الذين الظاهرية

 له يكن لم إذ اإلمام، باألب أريد وانما الظاهر، حيث من

 ان زعموا وانهم ،واسطة بغير اللم من العلم استفاد بل ،إمام
 العلم بحياة االحياء ; الموتى إحياء معنى وان النجار يوسف أباه

 وان ،الضالل عمى من وابراؤه ،بالباطن الجهل موت عن
 بكر أبو أمر إذ وعلي، بكر أبي عن عبارة وآدم ابليس

 بكر أبو الدجال وأن ،واستكبر فأبى له والطاعة لعلي بالجود

 الباطن، غير دون الظاهر، بعين اال يبصر لم اذ أعور وكان

.. .رهكذا ،الظاهر أهل هم وماجوج وياجوج

 في واستولدوا صاعين، الصاع كالوا فقد الباطن أهل أما

 نفسه والباطن ظاهرين، الظاهر تجعل جديدة معاني صراعهم
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بدائي

 تأويالً تأويل ولكل ،آخر باطنًا باطن لكل إن قيل باطنين،بل

 وظاهر الظاهر، أهل ظاهر فثمة السابعة. الدرجة حتى أعمق،

 وهذا الباطن، أهل وباطن الظاهر، أهل وباطن الباطن، أهل

 الباطني للتفسير الباطني التفسير أي التأويل، تأويل يعني

 للقاضي أول كتاب في جاء ما ذلك مثال زيهر، )غولد

 الظاهر أهل الى بااضافة فهو ، (( االسالم دعائم II وهو النعمان

 وضع وقد ظاهر، الباطن أهل الى باالضافة ولكنه باطن،

 «،المؤمنين تربية I) أو (I التأويل أساس H كتاب نفسه المؤلف

 محمد بتحقيق ونشر ) «،الدعائم »تأويل باسم عرف وقد

 به وقصد . ( 1969 القاهرة، ، اجزاء ثالثة في األعظمي حسن

 ،للباطن أصالً هذا ليكون «االسالم دعائم B في اشتبه ما شرح

 على ترد التي المؤلفات كثرت وقد للظاهر أصل ذلك كما

 كتاب مثالً رمنها الصراع، هذا خضم في النة أو الظاهر أهل

 بن علي الداعي وضعه الذي المناضل« وحتف الباطل »دامغ
 الكتب كثرت كما ،الغزالي على للرد الوليد بن محمد

.بعض على الباطنية طوائف بعض رد في (I المذهبية B والرسائل

 من نقتبها الباطني للفكر تمثيلية بإلماعة إذن لنختم
(I الكتاب هذا في جاء «.الدعائم تأويل : II هو السالم ان 

 هو االسالم القلب في الخالص الباطن هو واايمان الظاهر،

 الدين خلق » وان المعرفة». و» االقرار هو وااليمان االقرار.
 4آخر خلقًا أنشأناه ثم تعالى: قوله مثل الباطن في مثله

 من المستفيدون هم اباطن في االمهات أن الباطن في تأويله

 العلم باطن التأويل في وبطونهم دونهم، من والمفيدون ،فوقهم

 ،حد بعد حدًا منهم المتفيدين فيه ينقلون عندهم الذي

 التر مشل الباطن في ههنا والظلمات ،الدين خلق وذلك
 . «أقرب الشرك الى هو الظاهر أهل توحيد وان . . .والكتمان

 السوأة، مكشوف العورة، بادي فهو له ظاهر ال من D ولكن

 وحشاشها االرض حثرات أمثال أن ول) «. الملة من خارج

 امثال والنحل اكاس من والرعاع الحثو أمثال والهوام

 بيتها صنعة ويحكي النحل يشبه الزنبور أن وكما .المؤمنين

 وإن عندهم خير ال الباطن أهل حشو كذلك عسل، فيه وليس

 حكم في المفترض العسل ان الحق...«؛و» بأهل تشبهوا

 مثل وان الناس.. عن مستور الباطن مثل مثله الذي الشريعة
 عند إال يوجد ال الباطن علم ألن الباطن مثل التأويل في الوالية

 أبان كما معجزتهم وجعله ،التأويل بعلم اللم أبانهم وقد ،األئمة

 ورثت وقد ٠ معجزة« وجعله بالتنزيل )ص( محمد جدهم
 هي الباطن في الصالة أن H ومنها ،...التأويل خاصة األئمة

 العلم، مثل مثله والماء العلم، هو الباطن في والمال الدعوة،

 مثل الظاهر في والتكفين ».. طاعته وهو االمام حد والجود
 وأمثال االموات، أمثال وهم الظاهر، أهل المربين كون

 لقضاء بمكة العتيق البيت الى اإلتيان الحج وظاهر . . . القبور
. ٠الزمان إمام إتيان ذلك وتأويل ،وتعظمه عنده الماسك

 وجهة عن الدفاع في الباطنيون ابتكر ما أطرف من ولعل

 . الرافضة معنى حول أيضًا ft الدعائم تأويل II في نقرأ ما نظرهم

(I رسول عن روي ما ويدفع ، اللقب هذا يقبل الشيعة بعض ان 

 القائلون ويزعم ،االمة هذه نصارى الرافضة قوله من ص( ) لله
 أمة من قومًا وأن الباطل، لرفضهم رافضة سموا انهم بذلك

بهم...» فسموا الرافضة يصمون الحق على كانوا موسى

 االسالمي العربي الفكر في والباطن الظاهر بين فإن ، وبعد
 يبدو ما بين ينوس التعقد من ومزيدًا ،موصولة تالزم عالقات

 هذا ازداد كلما تعقيدًا يزيده أن الفكر يستطيع ما وبين بيطًا

 بطريق وااللفاظ.. المعاني توليد احتماات في توغالً الفكر

 المعطيات أمر من يكن ومهما التأويل. وتأويل التأويل

 فإن التطور، هذا رافقت التي والعقائدية والسياسية التاريخية
 على وحدتها األمة الى يعيد تقافي للقاء مفتوحًا يظل المجال

يكون. أن ينبغي ما وهذا واالنساني، القومي الصعيدين

العوا عادل

بدايي
Prlmitlf
Primitive
Prlmltiv

 أن االنثروبولوجيا تحاول التي المصطلحات جميع بين من
 دراستها موضوع تشكل التي المجتمعات أساسها على تصنف

 تعرف ال مجتمعات ،متوحثة مجتمعات ،تقليدية مجتمعات )

 تاريخية، ال مجتمعات اآللة، تعرف ال مجتمعات الكتابة،
 استعماالً األكثر بدائي مصطلح يبقى ..(متخلفة مجتمعات

 عرفها التي االساسية اكظرية التيارات من تار فيكل أخذ وإن

 التعارض حد الى أحياتًا تذهب خاصة داللة الميدان، هذا

 البعض مع التكنولوجي البعد يأخذ بينما ,بينها فيما المطلق

 الحضاري ومستواه المجتمع طبيعة تحديد في كبرى أهمية

 المحراث(، من بدائية أكثر هي المجرفة ) ٠ مرتبته B وبالتالي

 مع هامثيًا نقل لم ان ، ثانويًا يصبح أن البعد هذا يلث ال

 التحديد عملية في أخرى سمات تغلب حيث اآلخر، البعض

 مجتمعات - بسيطة مجتمعات الكتابة، غياب - كتابة ) هذه
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بدائي

. ( تاريخية مجتمعات - دهرية مجتمعات ،معقدة

 نقاشات الى بدائي مصطلح استعمال في الغموض هذا ادى
 ليس أنه اعتبار الى االجتماع علماء ببعض ذهبت حادة

 منهجية تزال وال قدمت وان خاص موضوع لالنثروبولوجيا

 بين هذه، النظر وجهة من الفرق، يغدو متميزة.
 المنهجية في فرقًا االجتماعية العلوم وباقي االنثروبولوجيا

 أحد االنثروبولوجيا من يجعل مما الموضوع؛ في وليس

 في أميركي تيار االتجام هذا )عترعن االجتماع علم ملحقات

 بعض حاليا عنه تعبر كما ،القرن هذا من االربعينات أواخر

 حقالً األوروبي الريف من تأخذ التي االنثروبولوجية الدراسات

لها(.
 بالتخلي البعض قبل من للدعوة الغموض هذا أدى كذلك

 بشكل يعبر ال المصطلح هذا أن باعتبار استعماله عدم عن

 علماء من كثرة أن وذلك يتناوله الذي الواقع عن واضح

 هذا تحديد عناء تتحمل لم واالنثروبولوجيا االجتماع

 . كتاباتهم. مجمل في جاء فقد واضح. بشكل المصطلح
 بثعب المقصود ما فهم بمكان الصعوبة من أنه الالند )يعتبر

 االجتماع علماء كابات مجمل في بدائية مؤسسة أو بدائي

(. واالثنولوجيا

 المصطلح هذا استعمال رافقت التي البلبلة هذه من بالرغم
 التي المعايير لمختلف العريضة الخطوط نتلمس أن يمكننا

 نتوقف لن I البدائية تحديد في االثروبولوجيون عندها توقف
 كميدان االنثروبولوجيا نشوء سبقت التي االدبيات عند طويالً

 )الرحالة عشر التاسع منتصف قبل ما أدبيات أي بذاته؛ قائم

 المصطلح أن المجال هذا في نؤكد أن يهمنا والمبشرون(

 االوروبية غير الشعوب تعيين في تامة سيادة ساثدًا كان الذي

 مصطلح كان الفترة تلك في وأفريقيا( أميركا شعوب )خاصة

 هؤالء بذهن يعني كان والتوحش . Sauvage متوحش
 عن األنوار عصر بمفكري المتمثل التيار يخرج لم الحيوانية.

 التي فالشعوب والمبشرون. الرحالة الصعيد هذا على قدمه ما
 متوحشة، شعوبا لهم بالبة كانت باكتشافها أوروبا بدأت

 أما لها تظرتهم حكم الذي الشديد االختالف رغم وذلك،

 ال التي الشعوب فهو هؤالء كتابات في بالتوحش المقصود
 المطلقة الهمجية من حالة في وتعيث وأعراف لقوانين تخضع

 القرن فالسفة قبل من تميته على اصطلح ما بالتالي وتمثل
 بالحرية يتميز الذي الوضع أي الطيعي، بالوضع عشر الثامن

 وبذواتهم بأمالكهم والتصرف بأعمالهم الناس قيام في التامة

 حيث أما )لوك(. وحدها الطبيعة غ اطار ضمن يرتأون كما

 فإن ،ثلحيوانية صارخا نموذجا للوك هذا في البعض رأى
 أن رأى قد سربه( غير في يغرد طائر يقال كما )وكان روسو

 والحرية واالنطالق والعفوية الطيبة تمثل المجتمعات عذه
 لمصطلح االعتبار أعيد سنة مئتي من أكثر استمر غياب بعد )

 ليفي خاصة ،بروسو تأثروا الذين المفكرين بعض مع متوحش

ستروس(.
 التاريخ في المتوحشة الشعوب بموقع يتعلق فيما أما

 القرن فالسفة جميع بين تامًا اتفاقًا هنالك أن فيبدو البشري،

 البشرية. لبداية ممثلة الشعوب هذه اعتبار على عشر الثامن
 الى الطبيعة من األول الخروج نموذج روسو تعبير حب فهي

.الئقافة

 الى )الهمجية( والدين القانون غياب تمثل البدائية ظلت
 وعادات مؤسات وجود عن دقة أكثر بشكل الكالم بدأ حين

 والتقاليدتصنف العادات هذه مجمل كانت ) وتقاليد

 بداية تعتبر الهمج. هؤالء وسلوك بتصرف تتحكم بخرافات(

 تبلور في اساسية مرحلة عشر التاسع القرن من الثاني النصف

 غايتها االجتماعية العلوم حقول من كحقل االنثروبولوجيا
 الفترة تلك في ظهرت فقد والتقاليد العادات هذه دراسة

 1861 سنة ففي الحقل. هذا مؤسي اعتبارهم يمكن ما كتابات

 كتاب 1864 وة «،القديم القانون D Maine مان كتاب نشر

 المدينة ، Fuste! de Coulanges كوالنج دي فوستل

 الزواج » Meclennan ماكلن كتاب 1865 وسنة لقديمة»،

 البدائية»، الثقافة n Tylor تايلر كتاب 1871 سنة البدائي،،

 العانلة في والزواج القرابة انساق » Morgan مورغن وكتاب
 في التطورية النظرية أسس الكتابات هذه أرست فقد . fl البشرية

 معنى النظرية هذه في بدائي مصطلح أخذ االجتماعية العلوم

 عشر الثامن القرن غالسفة أعطاه الذي المعنى عن بعيدًا ليس

 أو االصل تعني التطورية نظر وجهة من فالبداني للتوحش

 االجتماع أشكال من أيشكل زمنيًا يبقها لم التي البداية

 )البذرة( النواة المعنى بهذا هو البدائي فالمجتمع البشري.
 وصيرورة واحدا أصالً يملك الذي البشري للمجتمع االولى

 .انطالقه نقطة النواة هذه تعتبر واحدًا تاريخًا وبالتالي واحدة

 كل تشكل أخرى الى مرحلة من المجتمع يرتقي انواة هذه من

 بين الفرق يرجع المعنى بهذا لألخرى. ضرورية مقدمة واحدة

 منها كل اليه ينتمي الذي الطور أو المرحلة الى المجتمعات

 صياغة أول القديم المجتمع » مورغن لوي كتاب )يشكل

 هذا من األولى الصفحات في يؤكد حيث الفهم لهذا نظرية

 في االنانية الحاجات رتحابه البشرية أصل وحدة على الكتاب
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بدائي

 في الذهنية العمليات تشابه وكذلك تطورها مراحل من مرحلة

 التاريخ يغدو المنطلق هذا من متثابهة(. تاريخية ظروف

 كما ،يحتضنها كونه ،االنانية للممارسات الوحيد المفسر
 تحقيقًا الحاضر لتخطي دائما تعى التي االرادة يغدو

B للجوهر » .
 اليه. أدى ما جملة من )األصل( للبداني الفهم هذا أدى

 بربري، )وحشي، البشرية للمجتمعات ترسيمة وضع الى

 المجتمع ماضي البدائي المجتمع من جعلت ( حضاري

 مفر ال الذي الضروري المستقبل االخير هذا ومن االورويي
 قبل ما صين في الرحالة ير ألم ) البدائية للمجتمعات منه

 أدى كما االوروبية؟(، الوسطى القرون الثانية العالمية الحرب

 من أدنى مرتبة في المجتمعات هذه اعتبار الى أخرى جهة من

 من التخلص التطورية النظرية تستطع لم ) االوروبية المجتمعات

 شكلت المعنى بهذا االوروبية(. غير للثعوب التقييمية .نظرة
 كحركة االستعمارية الحركة لتبرير نظريًا مدخالً التطورية

 من المجتمعات هذه انتثال غايتها التاريخي بالمعى متقدمة

تخلفها.

 عن العمق في يخرج ال للبدائية الماركسي التصور أن يبدو

 قدمه ما خاصة العطورية، بها قالت التي األساسية المرتكزات

 انجلز كتاب أن ننسى ال أن يجب . الصعيد هذا على مورغن

 قد كونه الى باالضافة « والدولة الخاصة والملكية العائلة أصل ٠

 قدمها التي االولية المواد من كثير على تحيله في استند
 العام تصورم يخالفه لم فانه ، «القديم المجتمع ), في مورغن

 تحفظ ان ) التطور هذا وأسباب المجتمعات تطور حول

 النظرية يطال ال انجلز استنتاجات بعض على غودليه موريس

 في نقص الى االستنتاجات هذه صحة عدم يعزو بل ذاتها بحد

. ( مؤوليتها مورغن يتحمل ربما المعلومات

 المجتمعات تدرج وانجلز ماركس كتابات أن المهم

 بدايتها البدائي المجتمع يشكل عامة ترسيمة ضمن البدائية
 التي المجتمعات باقي عن األصل هذا يميز ما أما )أصلها(

 االنتاج( أنماط نظرية حسب ) ستعرفها التي أو البشرية عرفتها

 في للدخول به يدفع من ينتظر التاريخ عتبة على يقف كونه هو
 أما خارجه(. من !ال األصل يدمر )ال واالرتقاء التطور نعيم

 داخلي عجز الى ماركس حسب فيرجع التاريخ خارج موقعه
 يعود انما العجز وهذا ، باستمرار نفه يكرر أنه بحيث يتآكله

 البدائية المجتمعات من يجعل الذي البيط االنتاجي للطابع

٠الذاتي االكتفاء من حالة في تعيش مجتمعات

 ماركب قبل من البدائية المجنمعات الى إذن ينظر لم

 من مرحلة تمثل كونها بل ، بذاتها قائمة كمجتمعات وانجلز

 للولوج سبيلها ايجاد في تتعثر تزال ال البشرية تطور مراحل
 بشكل انصب قد الشعوب بهذه فاالهتمام هنا من التاريخ. في

 تبدو بحيث تطورها بوجه تقف التي التعثر عوامل على أساسي

 صغير. تاريخها ماركس تعبير حسب أو التاريخ خارج وكأنها

 الشرقية والمجتمعات والصين الهند عن ماركس كالم ان )

. (لها هيغل تصور عن يختلف ال بعامة
 وانجلز ماركس دراسات حكمت التي الخارجية الوجهة ان

 بعض برأي ، االنثروبولوجيا جعلت البدائية المجتمعات عن

 الوظائفية خاصة التيارات، لمختلف عرضة الماركسيين،

 االنثروبولوجيا تاريخ في مهمتان مرحلتان هناك ) . والبنيوية

 يمكن ما مرحلة هي االولى المرحلة الحديثة: كية المار

 وذلك اآلسيوي االنتاج نمط لمفهوم االعتبار ياعادة تميته
 وفاة بعد تحديدًا القرن، هذا من الخمسينات مطلع في

 التي االصول الى العودة مرحلة فهي الثانية المرحلة أما ستالين

 االعتبار وإلعادة رموزها(. أبرز أحد آلتوسير لويس شكل

 ،االنثروبولوجية االهتمامات عن طويل غياب بعد كية للمار
 يعتبر ) االنتاج أنماط مختلف تطال كنظرية شرعيتها أي

 أمام الماركية » ، Emmanuel Terray تري ايمانويل كتاب

 الشرعية( هذه على للتأكيد محاولة أول البدائية« المجتمعات

 بدائي. بمصطلح النظر اعادة هي والملحة االولى المهمة بدت
 أنه اال المجتمعات، بعض يعين أنه بدا وإن المصطلح هذا إن

 مصطلح ككل أنه أي ل( مفهومها على القبض ٠ عن عاجزًا يظل

 عن نقول أن يكفي فال كذلك .إنه وبما وصفي طابع ذو

 هذه تطور واوالية بنيته طبيعة نفهم حتى بدائي انه مجتمع
 مجتمعات يمى ما بين الفروقات أن ذلك الى يضاف البنية؛

 يمكنه ال المصطلح هذا ان بحيث كبيرة؛ أحيانًا هي بدائية

. طمها على يعمل ذلك من أكثر بل لحظها

 تعتبر التي االنتاج أنماط نظرية الى بالعودة الحل أتى
 أوالً وذلك المجتمعات، هذه بنية تحديد على القادرة الوحيدة

 )المجتمعات التاريخية المادية ترسيمة ضمن موقعها بتحديد
 غير المجال في الرأسمالية على سابقة مجتمعات هي البدائية

 تصب ) انتاجها، نمط انتاج« » بمحاولة وثانيًا األوروبي(

 وكوبان Rey p.p٠ وراي Meillassoux مياسو محاوات
Copans مثالً البدائية المجنمعات تصبح حيث ، الهم( هذا في 

. الصيد أو القنص مجتمعات
 حدود رأت التي األدبيات من بدائي مصطلح يغب لم

 معنى المرة هذه أخذ لكنه والماركسية، التطورية الترسيمة
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بدائي

 على فبتشديدها االصل. معنى البعدعن كل بعيدا جديدا
 التي للتعميمات نقيضة كممارسة )الميداني( الحقلي العمل
 بالتاريخ سخي ما أو التاريخ فلسفة في االمر نهاية في تندرج

 من التأكد يمكن ال فرضيات على التاريخ هذا يبنى ) التخميني

 لمصطلح استعمالها حدود الوظائفية المدرسة رسمت صحتها(
 مجتمعات عن الوظائفيين مع الكالم بدأ فقد بدائي

 المصطلح على مبدئي لتحفظ تجيالً وذلك بدائية مماة ا,

 مصطلح وجود وعدم جهة من التطورية األدبيات في ورد كما

 أن بريتشرد إيفانز )يعتبر ثانية جهة من بالغرض يفي آخر

 في استعماالً األكثر كونه نفسه يفرض بدائي مصطلح

 مصطلحًا نملك ال بالتالي وكوننا االنثروبولوجية األدبيات

 من انطالقًا نفه التحفظ تروس ليفي يجل افضل

اتعينها(. االعتبار
 أنها كما تخلف صفة الوظائفي المجال في البدائية تعد لم

 النواة بالتالي هي وال الواحد البشري التاريخ في حلقة تعد لم
 أما الكلمة. معنى بكل معاصرة مجتمعات غدت بل االولى،

 ال للوظائفية بالنسبة لعاملين. فيرجع المعاصرة هذه سبب
 في النظرية المرتكزات أهم )أحد البقايا على الكالم يمكن

 تعود ال المؤسات بعض أن ذلك يعني وال التطوري( التيار

 تأخن المؤسسات هذم أن المهم بل ، بعيد ماض الى بأصولها

 االجتماعية البنية في ومركزها( )دورها وموقعها مكانها

 وال االنثروبولوجي معها يتعامل التي البنية )وهي الحاضرة
 ال المجتمعات هذه كون كحاضر معها التعامل اال يمكنه

 عالقتها عبر وذلك (ماضيها معرفة في اليها يستند وثائق تملك
 من وذلك الماضي طابعها عنها ينزع مما األخرى، بالمؤسات

 المعنى بهذا مالينوفسكي(. ) بها تقوم التي الوظيفة خالل
 بالدور قيست ما اذا ثانوية مسألة المؤسبة تاريخ معرفة تصبح

 صلة بأية يمت ال الذي الدور هذا البنية، داخل به تقوم الذي

 األساسية المهمة التزامن دراسة هنا من انطالقا تغدو .بتاريخها

االنثروبولوجي أمام

 وما إذن هي فما األصل ليت البدائية كانت إذا

 يشير االنشروبولوجيا عن كالمه معرض في ؟معاييرها
 من جزء سوى ليست األخيرة هذه ان إلى براون رادكليف

 علم أبواب من كباب يدرجها أي ،للمجتمعات عامة نظرية

 يقول كما بامنيازات يتمتع أو ) خاصة ميزات لم االجتاع

 لجتمعات تحديدا هي بب لمم الي المجتمعات كون براون(

 تعبير حد على البدائية المجتمعات المعنى بهذا تصبح بسيطة.

 عن يميزها ما وهذا ،للبساطة مرادفة مجتمعات براون

 هذا على كايم ببدور براون تاثر )ربما المعقدة المجتمعات
 حاالت تشكل البدائية الحضارات أن دوركايم يعتبر الصعيد(

 بالنسبة االتنوغرافيين مالحظات فإن لذلك .بسيطة كونها مميزة
 حقيقية اكتثافات ألحيان ١ أكثر في كانت الوقائع لجميع

 الكالم هذا من نستخلص البشرية المؤسسات دراسة جددت

 إن ، بدائية المسماة المجتمعات |٣ تتمتع التي البساطة أن

 األساسية المفاهيم تبلور على تساعد براون أو لدوركاي بالنسبة

 العم. هذا مختبر آخر بكالم فهي . االجتاع لعلم

 البدائية بالمجتمعات وبراون دوركايم اهتمام ها من يغدو
 المكونة العناصر فصل يمكن ) االساس في معرفيًا اهتمامًا

 الطبيعي نسقها كشف على ياعد مما بسهولة المجتمعات لهذه

 هذه تتشابك حيث المتطورة المجتمعات بعكس وذلك،

كثفهاودراستها( بالتالي يصعب متراصة وحدة العناصرفي

 البدائية المجتمعات عن وبراون كايم دور كالم ظل

 إيفانز حاول .بعيد حد الى ضبابيًا بيطة، كمجتمعات
 يخالف لم وإن المجال، هذا في دقة أكثر يكون أن بريتشرد

 بالمعنى بدائي مصطلح مع حابه يصفي أن فبعد ,تصورهما

 البدائي المجتمع أن الى يشبر الوظائفيين( من كغيره ) التطوري

 بالمعنى ) الحجم صغيرة : التالية بالمعايير يتميز
 مع عالقتها ضيق، جغرافي حيز في تعيش ، الديموغرافي(

 اقتصادية وبنى بتكنولوجيا تتسم جدًا، محدودة الخارج

تخصص. أي للوظيفة ليس جنينية،

 على يتم الذي األساسي المحور الباطة موضوعة ظلت

 الحقل في متطور وآخر بدائي مجتمع بن التميز أساسه

 صحتها من بالرغم تزال وال الموضوعة هذه أثارت الوظائفي.

 مجتمعات بالفعل هي بدائية المسماة )فالمجتمعات الوصفية

 يوق .كثيرة تحفظات ...(الحجم صغيرة ،العدد قليلة
 أي المجتمع حجم يلعب لم أمثلة عدة الصدد هذا في كازنوف

 التطور سياق في انخراطه في بالتالي وال تكوينه طبيعة في دور
 التي االمبراطوريات بين الصعيد هذا على يميز التاريخي.

 ،حجمها كبر من بالرغم تتطع، لم والتي افريقيا في تثكلت
 التي الصغيرة االجتماعية والوحدات ،بدائينها من الخروج

 والتي القديمة اليونان في الد االجتماعي التنظيم كانتشكل

 سياق في تنخرط ان حجمها صغر من بالرغم استطاعت
 اعتبارها يمكن ال الباطة موضوعة أن اذن يبدو الحضارة.
 أضف ومتطورة. بدائية بين المجتمعات لتمييز أساسيًا مقياسًا

 حاول كما ) بسيطة مجتمعات على الكالم ان ذلك الى

 لدى تكون وهم الى الغالب في يرجع ( يحددها ان بريتشرد

83



_________ بدائي

 يتناولوا لم الذين االتنوغرافيين بعض كتابات خالل من البعض

 برهنت لقد العكس على المجتمعات. هذه متويات مجمل
 اذا المجتمعات هذه أن المعمقة المونوغرافية الدراسات بعض

 أكثر تبدو االجتماعية المؤسات وظفة زاوية من اليها نظر ما

المتطورة. المجتمعات من تعقيدًا

 حسب بدائية المسماة المجتمعات به تتميز آخر معيار ثمة

 هي المجتمعات هذه ميزة أن كايم دور يعتبر الوظائفيين. رأي

 أركان من أساسي ركن هي التجانس موضوعة )ان تجانها

 التام التوازن من حالة في تعيش أنها بحيث الوظائفي(، الفكر

 جوهر تؤثرعلى وتغيرات خضات الى التتعرض وبالتالي
 المجتمعات هذه على يطرأ الذي التغبر براون يعزو ) بنيتها،

خارجية( عوامل بفعل يتم تغير أنه

 هذا وجعل البدائية المجتمعات بتجانس االعتراف ان
 الواقع أمام يبدو ما على يصمد ا أركانها، من ركنًا التجانس

 في هو الواقع فهذا االنثروبولوجي. عرفه الذي السوسيولوجي
 التجانس موضوعة تبدو هنا من متوازن. غير االحان أغلب

 من هناك كان اذا )هذا المثالي بمعناها البدائية الى أقرب

المعاش. الواقع الى منها المعنى( بهذا بدائية

 التصور هذا عن العمق في ستروس ليفي موقف يختلف ال
 يرجع بدائي لمصطلح استعماله ان مختلفة تالوين أخن وإن

 فيما االنثروبولوجية. األدبيات في نفه يفرض كونه الى فقط

 هذه ان ستروس ليفي يعتبر االصل بمعنى بالبدائي يتعلق
 أن بد فال كذلك وكونها ايديولوجية، محض هي المسألة

 قد أنه ستروس ليفي يشير مفرغة حلقة الى بالباحث تؤدي

 ان االخيرة سة العشرين في تمت التي االبحاث خالل من تبين

 والقنص الصيد يشكل ) مميزات من يرافقها وما البدائية
 نادرة جهة من أصبحت قد المجتمعات( هذه عصب والقطاف

 ليفي كتب ،استراليا في الجماعات بعض عدا )ما جدًا

 المعقول فمن لذلك الخمسينات، حوالى الكالم هذا ستروس
 دمرت قد الجماعات هذه تكون أن سنة ثالثين بعد جدًا

 هذه تشكل ان الضروري من لس ثانية جهة ومن كاًل(.

 بالعصر تميته على اصطلح ما على سابقة مرحلة المميزات

 اكتشاف الحيوانات، تدجين الزراعة، )ظهور النيوليتيكي

 هذه خالل من تبين اذ (، الثابت والسكن والحياكة الفخار

 في تعرف كانت التي التجمعات بعض هناك ان الدراسات
 أن لبثت ،مما هذاالعصر منجزات بعض معينة تاريخية لحظة

 لهذه يعد لم جديدة دورة في دخلت كونها )نيتها( فقدتها

 درسها التي كي الفورايا جماعة تعتبر ) وظيفة من المنجزات

 ان اذن ٠ (ا يخي التار االتقهقر هذا عن نموذجا كالستر بيار
 للوضع نتيجة هو الحالة هذه في األصل بمعنى البدائية وهم

 نتيجة الواقع في هو بينما الجماعات، لهذه جدًا المتخلف

 هي «المتطورة » المجتمعات هذه ان . بنيتها على طرأ (( تطور 1ا
 محاوالً (I بدائي شبه ا اسم ستروس ليفي علها يطلق وف التي

 يختلف الذي Mode de fbnctionnemcnl اتظافها نمط كثف

 عن وبالتالي الحقة البدائية المجتمعات اتظاف نمط عن

 تحديده في ستروس ليفي ينطلق المتقدمة المجتمعات

 البدائية على الكالم إن : التالية المسلمة من بدائي شبه لمصطلح
 عملية وتتم .أكثر أو مجتمعين بمقارنة اال االساس في يتم ال

 «الخارجي التطابق » يسميه ما الى بالرجوع هذه المقارنة
 التطابق أن المجال هذا في يشير الداخلي« التضاد JJ و

 ثقافات العصور من عصر منجزات تطال ) الخارجيمبعثر،
 . ( صلة اية أحيانًا تربطها ال الجغرافية الناحية من مبعثرة عديدة

 طبيعة بتحديد يسمح الذي وهو فمتمركز الداخلي التضاد أما

 انها Nambikwara النانبكوارا جماعات عن يقول المجتمع

 التطابق من حالة ) النيوليتيكي العصر منجزات مجمل تعرف
 مقدرتها عدم هو ينقصها الذي ولكن أخرى( مجتمعات مع

 هذا يتعايش بنيتها(. صلب في المنجزات هذه صهر على
 بعض) جدًا المعقدة االجتماعي التنظيم من أشكال مع العجز

 اكتثافات وال النشاطات بعض مع كمايتعايش القرابة(، انساق

 عن كالمه معرض في ) اليوم حتى تذهلنا تزال ال التي
 ما مجتمع عن نقول أن يمكننا مدى أي والى التقدم موضوعة

 الصفر اكتشاف ان ستروس: ليفي يقول غيره، على متقدم انه
 والذي الهنود العلماء يكتثفه أن قبل Maya المايا قبل من

 يضبط الشعب هذا جعل العرب، طريق عن أوروبا الى وصل

 في غاية روزنامته فأتت ،جدأ دقيق بشكل بالزمن عالقته

 في ستروس ليفي يقول كما كلها المألة تنحصر الدقة(

 تعود ال المعنى بهذا .الشعوب هذه الى منها ينظر التي الزاوية

 بعض في فهي للتخلف، المطلق في مرافقة البدائية صفة
 هذا في يعتبر تطورا. الحضارات أكثر تفوق المجاالت

 Sauvage بري ترجمة نتعير ) البري الفكر ,1 كتابه المجال

 ستروس ليفي فكر عن بدقة تعبر كونها قبيمي حسن من
 كانت التي لالفكار محاكمة «(االسالم ونبي رودنون 11

 الشعوب عقلية عن جوهريًا تختلف بعقلية البدائية تربط

برول( ليفي أساسي بشكل المحاكمة هذه )تطال المتحضرة

 يحاول ما هذا البدائية، شبه المجتمعات اتظاف نمط ما أما

 باردة الى المجتمعات يقسم فهو ستروس ليفي عليه يجيب أن
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بذن

 عمل ينحصر (.التاريخية الناحية من وحارة )بادرة وحارة

 المجتمعات في العملية، الناحية من االقل على االنثروبولوجي
 الرمزي النق االنئروبولوجيا موضوع يعتبر نظريًا ) الباردة

. ( المجتمعات كل يطال الذي

 الكتابة غياب مرتكزات: بثالثة الباردة المجتمعات تتميز

 بحيث المرتكزات هذه تترابط التاريخ. وغياب السلطة وغياب
 التي )الدولة( السلطة بنشوء الكتابة ظهور )يرتبط كأل تشكل

 هذه حول ستروس ليفي يلتقي التاريخي(. المحرك تعتبر
 يؤكد الفلفي لنظامه الشديدة معارضته رغم هيغل مع النقطة

 اال التاريخ يولد فال ٠ جمعاء البشرية يطال ال التاريخ ان هيغل

 هذا له يؤمن نسق في المجتمع ينتظم عندما أي ؛الدولة مع

 له تاريخ ا الذي فالمجتمع لسيرورته أفقا )الدولة( الجهاز

 غير اذن فهو يفشيه، شيء عنده ليس وبالتالي سرًا يملك ال

موجود.
 ستروس ليفي يحاول البدائية لمرتكزات التعيين هذا بعد

 المجتمعات ان المجتمعات. هذه بنية على انعكاسها يكثف ان

 االنقام. تعرف ال مجتمعات هي بدائية نسميها التي

 الى تتحول ال االشخاص بعض بها يتمتع التي فاالمتيازات
 مجتمع ال الواحد مجتمع كالستر تعبير حسب فهي سلطة.

 دنا من تثكله. شرط الدولة تعتبر الذي التعدد هذا ؛التعدد

 فهي كذلك كونها و الدولة ضد بجوهرها مجتمعات فهي
 هذه الفوضى؛ من جدًا قليال -تروس ليفي يسميه ما تولد

 هذه تكرر هنا من انية تغير أساس في هي التي الفوضى

 تاريخ ال وكأن لنا تبدو لذلك ، باسنمرار نفها المجتمعات

 المجتمعات، لهذه تاريخ وجود ستروس ليفي ينكر ا ) لها
 يالحظه ما أن غير البثري، الجنس ظهور الى يرجع فتاريخها

 التاريخ اسم عليه يطلق خاص نوع من تاريخًا تملك أنها هو

 وان التي الساعة كعقارب المعنى بهذا فهي التكراري(

 بهذه وتلتقي تعود ان تلبث ال انطالقها نقطة عن ابتعدت

. الدهر في تعيش مجتمعات انها . النقطة

ومراجع مصادر

— Brown» Radcliff» structures et fonctions dans les societcs 
primitives.

- Cazaneuve, Jean» Le concept d’archaTsm.
- Lefort, Claude» Societes a historicites et socletes sans 

histoire.
— Levi Strauss, Claude, Anthropologie structurale.
— Ritchard, Evans, Anthropologie sociale.

الدويهي شوقي

بدن
Corps
Body
Kdrper

 خاللها من يتجسد التي المادة اي ،الجد او الجم هو البدن

 ويلمس فيه يرى شكل على الحي الكائن وجود وبواسطتها

 )أي فبالتقائها للروح: المكمل النقيض هو والبدن ويحس.

 وتظهر االنافي الوجود يتكون الفكر( والروح البدن المادة

الفرد. شخصية
 Corps - البدن: عالقة حول قائيًا الجدل كان القدم ومنذ

Soma ، والروح بالفكر Esprit» Psyche أيضًا. النفس أو

 أخرى أحيانًا والعلمي حينًا الفلسفي الجدل هذا ومن

:العلوم تصنفت و تثعبت
 وأشيائه الجسم أو بالجسد تعنى التي الطبيعية العلوم من ٠

 دراسة : (والفيزياء والكيمياء الطب ) تجربيًا وتدرسه

. Soma ال

 والمنطق والفكر بالروح تعنى التي الفلسفية العلوم الى ٠
Psyche تجريدي. وبشكل وذهنيًا فلسفيًا وتدرسها

 ،واحد آن في النفس او والروح الجسد أو البدن علم الى ٠

 مما الفرد. هوامات في ورجيعها وصداها المادة تدرس حيث
 La Psychosomatique : والجديد القدي العلمي الميدان أعطى

.النفسجسدي العلم أي

 أو بدن صاحب اي جسيم انسان أي بدين انان ويقال

 إلى ادخل أي اجتاف أي استبدن أيضًا يقال . كببر جم

 أو شيائً — الفمية واللذة الفمي النموذج حسب - وبدنه جوفه

 ذلك وكل .الفرد يشتهيه الذي اللذة بدن أو جسًا او موضوعًا

 اانا خصائص من خاصتة هي تكاملية عملية اطار في يتم

: ووظائفها
 أي Incorporation; Incorporer واستبدن: استبدان

.الخاص بدنه من ًا جز، وجعله جوفه الى البدن ادخل

 حول الفرنسي المعجم يعطيه الذي التعريف عند توقفنا واذا
اآلتي لوجدنا جسم أو بدن كلمة

 جم : عضوية غير أو عضوية مادة كل هو الجم أو البدن

 عن نتحدث أن ويمكن غازي. جم أو ائل جسم أو جامد

: األجسام من متعددة أنواع

 عن عبارة هو الذي Corps compose المركب الجسم
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 وحدة تشكل بحيث االجام من مجموعة بين وتدامج تركيب
أي متعض عن الحديث يمكن وهنا ) ووظيقيًا عضويًا متكاملة

. (organisme

 إلى تجزئته تمكن ال الذي البدن أو الجسم وهو البسيط الجسم

. األصغر الجسم هو ألنه منه أصغر وأبدان عناصر

 والمتحرك: الحي الكائن من المادي الجزء هو البدن ان
 وبدون معًا والروح الجسم )أو حيوان أو انان جسم فنقول

تجزئة(. أو فصل
 اليه. انضم أي ، الشي، مع جسمًا و بدنًا شكل أيضًا ونقول

.وبان وتجسد تحقق أي ،جسمًا أو بدنًا أخذ أيضًا ونقول

 الجامع الكل بمعنى الجسم أو البدن عن نتحدث أن ويمكن

لألجزاء.

 من جوعة يعني بدن، أو جسم لكلمة الرياضي والمفهوم

.ومتاسكة متداخلة وحدة تشكل العناصر

 يعني: بدن أو لجسم المهني أو االجتاعي أو المؤسي والمفهوم

 فيقال: والوظيفة: المركز في عناصرها تتجانس التي المهنة جاعة

 القضائي والجسم االداري والجسم التعليمي والجسم الطي الجسم

الديبلوماسي...الخ.. والجسم
 المجموعة قائد بمعنى الجسم قائد أو الجسم رأس أيضًا ويقال

المهنية...
 بمعنى أي لدن، بدن من أو لجسم جسم من أيضًا ويقال

 للشخص المادي الوجود بين البدنية أو والمادية المباشرة المواجهة

.لآلخر المادي الوجود مع
 والمعنى المادي بالمعنى أخذ البدن أن الى هنا االشارة وتجدر

 للوجود الملموس التجسد الحالتين في يعني وهو المجازي

والكيان.

 التجريي المفهوم من تتراوح بدن لكلمة الحالية والنظرة

 االجتاعي. التحليلي العيادي المفهوم ال التشريطي المختبري
 هذين في المفاهيمية االصول نتخلص أن يلي فيا وسنحاول

 معنى على االضواء من المزيد القاء على يساعد مما االتجاهين
الجسم. أو البدن

-تجريبيًا

 كجهاز أو بيولوجية كالة البدن أو الجسم مع التعامل يتم

 «ا وهذا متعددة. وظائف له الحساسية وبالغ معقد فيزيولوجي

المتعضي عن الحديث الى والبدن الجسم عن الحديث من ينقلنا

. Organisme

 عن أي الموضوع، هذا عن تحدثرا الذين أشهر ومن

 صاحب Pavlov باثلوف نذكر ،للجسد المتكاملة الوظائف

 علم اعطى الذي فهو الثرطي: المنعكس او التشريط نظرية
 وخاصة بمجمله المتعضي البدن دراسة وهو محددًا مجاال النفس

 نصل كيا المختبر اطار وفي الفيزيولوجي، - العصي الصعيد على
 بين أي المحيط عناصر مع البدن لهذا التشريط قوانين رصد الى

 البدن االستجابات مع البدن لها يخضع التي المحيطية المثيرات

 يفتح بما المثيرات؛ هذه على الكائن ا٢ يرد التي فيزيولوجية

 ودراسة بمراقبة تسمح التي المختبرية التجارب على واسعًا الباب

 يسمى فيا الدخول دون الجسمانية والتصرفات اللوك وتحليل
 على أي الالوعي أو الوعي في يدور ما أي «السوداء الالعلبة

.دراسته يمكن ال والذي الالبدني المستوى

 في المحيط مع تفاعله في المتعضي - البدن حركة ودراسة

 Behaviorisme البيهافيورية السلوك، بنظرية يمى ما إطار

 الحقا وتؤثر اتشريط حول بافلوف دراسات الى أساسًا تستند

 خاصة. سكينر مع المحدثة بالسلوكية يمى ما دراسات على

 التجريي المنحى اطار في تدخل ونظريات مدارس وكلها

.ي المختبر
. ؟ له فهمها هو وما البدن الى اللوكية تنظر فكيف
 النظرية موقف عرض يمكن نافيل يذكره ما الى واستنادًا

: التالي الثكل على البدن حول السلوكية
 وتركز ،بكامله البدن حركة على دائيًا تعتمد النظرية هذه إن

 ال أنها بجيث متكامل بشكل الجسمانية الدنية الوظائف مجمل على

 )فالجهاز مثالً العصي الجهاز كوظيفة وظيفة على فقط تشدد

 من غرابة أكثر ليت وهي ،أكثر ال البدن من قطعة هو العصبي

...(.أسرار كلها سوداء علبة وليت غيرها

 حدده ما هذا عضوية، كآلة البدن تعتبر والبيهافيورية

 البدنية اآللة وهذه . Machine organique نفه: واطسن
 صنعها التي اآلالت من المرات بماليين تعقيدًا أكثر هي العضوية

 البدن وبين تعقيدًا، االكثر الصناعية اآللة بدن وبين االنسان.

 ولبس الدرجة في اال االختالف نجد ال الحي، المتعضي أو الحي

 التي اآللة من تعقيدًا أكثر هو المتعضي فالبدن الطبيعة: في

 وبدن الحي البدن بين ما يجمع الذي ولكن االنسان. صنعها
 معًا البدنين عن تصدر التي العمليات كل كون في يتركز اآللة

 وال فيها »وعي« ال ميكانيكية عمليات هي معًا االلتين او

 بحاجة لنا وغحن ،Conscience et Esprit »روح«
 .العمليات. هذه وظائف لفهم الالوعي أو الوعي لسيكلوجيا

 ، الفيزياء ، الكيمياء علوم توفره ما لفهمها ويكفي
التشريح.. األحياكيمياء،وعم

 أو بناء عن عبارة هو البدن أو الجسم فإن اإلطار هذا وفي

66



بدن

وفيزيائية: كيميائية معمارية هندسة شكل على انبناء
 الخاليا فإن بالتكاثر واألولية األساسية الخاليا تبدأ عندما

 بعدة بعدها وتقوم ومتخصصة مختلفة أشكاالً تأخذ الجديدة

 تشكل التي الخاليا من أنواع أربعة واطن ويحدد وظائف.

 بينها فيا وتتوزع تتداخل التي األنجة من أنواع أربعة الحقًا

 باالختصار هي الخاليا وهذه البدن. أعضاء كل تثكل لكي

 الخاليا - 2 وثناياه؛ فتحاته وتنمي البدن تغطي التي الخاليا — 1
 أنسجة تكون التي الخاليا - 3 الغضروفية، األنسجة تكون التي

العصبية. األنسجة تكون التي الخاليا — 4 العضالت؛

: التالي الثكل على للبدن الهندسية الوظيفة واطن ويلخص

 مثيرات على كاستجابة معقدة( أو )سريعة فعل ردات

٠ ■ مركبة أو بيطة

: أعضاء مجوعة الى البدن واطن ويقسم

 فتترك مثيرات لمجموعة تستجيب التي الحواس أعضاء — 1

. بمجمله البدن على آثارًا بذلك

 مجموعة وهي االستجابات: أو الفعل ردات أعضاء — 2

.وللغدد للعضالت الجامع النظام
 المختلفة: الجد اعضاء بين واالتصال الوصل أعضاء — 3

 الى اشوكي النخاع الى والمخ الدماغ من األعصاب: أعضاء وهي

البرانية األعصاب

 مع يتفاعل البدن فإن السلوكية، النظرية لمفهوم وتبعًا

 بين ما متحركة معادلة شكل على التفاعل هذا ويظهر المحيط

 تبرز المتعددة االستجابات كانت واذا واالستجابات. المثيرات

 متوى عل تظهر المثيرات فإن ،البدن أعضاء مستوى على

 السلوك نظرية في التعقيد يبرز ما وهذا معًا: والمحيط البدن

:والبيئة البدن حول
 يثمل أو يتكون ال المثيرات، عالم أي البيئة، أو فالمحيط

 وتذاق، وتسمع، ترى )التي الخارجية االشناء فقط

 يكون التي الداخلية األشياء أيضًا تطال هي واغما ..(وتلم.

 ونمط الجوع، ببب المعدة تقلص مثل لها: مرحًا ذاته البدن

 العضالت في الحاصل والتغير ؛الدموية والدورة التنفس ووتيرة

الخ...

 ال والخارجي( )الداخلي والمحيط البدن بين ما والتفاعل

 التوازن، اختالل عملية سوى ليت التي الحاجة بلغة اال يفهم
 البدن بين ما وإما البدن داخل في إما المادي التوازن افتقاد بل

 اعادة لتحاول البدن استجابة تأتي وعندها الخارجي. ومحيطه

 التوازن اعادة تحاول التي البدن واستجابات . المفقود التوازن

 الحركي البدني المستوى من وتركيباتها تعقيداتها في تتباين

.المجرد والذهفي الفكري الكالمي المتوى الى البيط
 العصي للجهاز يرى ال واطسن أن الى االشارة وتجدر

 ينقل كونه في تتحدد وظيفته ان بل الوعي"، فرز ال وظيفة،
 االستجابة أعضاء الى الحسية االعضاء من العصبية التوترات

. ( وغدد عضالت من ) الفعل وردات

 االشارات الئحة هو وانما الفكر مركز ليس والدماغ

 المتعددة والرموز لالشارات والموصل المحلل أو ،والرموز

 المتنوعة. وأعضائه عبرخاليام كله البدن تجوب والتي والمتثابكة

 اللوك دراسة بأن القول في بافلوف مع واطن يلتقي وها

البدن. مسرحه الذي االنعكاسي القوس من تبدأ
 دورًا يعطي ال كافلوف، واطسن، أن ال االشارة وتجدر

 مع التكيف نحو البدن حركة في للفرد أي البدن «لحامل )) فاعال

 البدنية، الحاجة حالة من انطالقًا الخارجي أو الداخلي المحيط

 مفاهي على تضيفه أن المحدثة السلوكية النظرية حاولت ما وهذا

 اتجاه في حركته وعن البدن عن حديثها في واطن ومنطلقات

التكيف.
 دراسات في بحدة يبرز أن يكن الجديد اللوكي واالتجاه

 اآللي السلوك حول مفاهيمه في ويتجد خاصة؛ ،سكنر

 حامل« " استيعاب عمليات على التشديد يتم حيث االجرائي:
 المحيط لمعطيات ، الفرد أي البدن (( صاحب H أو البدن

 عن يتم االستيعاب وهذا . مكانبًا و زمانيًا وانبنانه وهندته

 يبرز والتي المعقدة التعلم عملية اطار في والخطأ التجربة طريق

 ما وهذا , المعقد للبدن والذهني الفكري المنحى خاللها ومن فيها

 الوعي مستوى على للبدن الذاتية من شيء عن بالحديث يسمح
 الى الحيوان من والمتطور المعقد البدني للجهاز نتاج هو الذي

االنسان.

 العبيلي لجال الى الجرسي لسلوي المجال مر انتقنا واذا
البدن: لى النظرة في تباينًاواضحًا لرأينا العيادي،

 عبر أفقيًا اال تفهم ال ،معقدة آلة هو السلوكيين عند فالبدن

 ذاتيًا هواميًا عمقًا تخفي وا . وااستجابة المثير بين ما العالقة

 الئحة عن عبارة عو التحليلين عند البدن أن على وتاريخيًا.

 للنزوات الهلعية المعاناة تاريخية وبالهوام يالرمز تحمل عيادية
 »باألشياء عالئقها تشابك عبر الفرد عند والبدائية األولية

عليها النزوة توظيف يتم التي العاطفية«
 أو النزوة بين ما التقاطع مكان هو التحليليين عند فالبدن

 هذه تاريخية أو الزمان بين وما ناحية من اللذة عن الباحثة الرغبة

 مع اآلخرأو مع االشباع عن الدائم مجثها في الرغبة أو النزوة
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 )وليس جدليا بعدا ياخذ التحليلين عند فالبدن الذات.
 اال البدن يفهم وال السلوكيين(: عند رأينا كا آليًا ميكانيكيًا

 الجد احالم أو النفسانية الهوامات مع الجسد تقاطع بلغة

 Psycho النفسجد علم مجال يحدد ما وهذا والنزوة:

somatique .

 على تظهر لذة، طالب هو البدن فإن األساس، هذا وعلى

 الجد تعطي واللذة والتجدات الوجوه متعددة رغبات شكل
 االثارة خاصة أي Erotisme الغلمة خاصة هي أساسية خاصة

 مع لها اشباع عن دائمًا تبحث الغلمية الخاصة وهذه .النزوية

 - تحليليًا - الدني االشباع يتم وال آخر جسد عند غلمية خاصة

 التواصل مع المادي البدخي التواصل بين ما التقاطع طريق عن اال
.اآلخر البدن أو الجد لذة مع النفساني الهوامي

 عندما البدنية الخاصة هذه الى Charcot شاركو أشار لقد -

 في غلمية مناطق بوجود فقال : الهتيريا حاالت عن تحدث
 جغرافية منها وجعل ،يحوعات إلى وقسمها وتثار تثير الجد

 تلميذه مع الواسعة نقاشاته ولكن الدماغ بحركة وربطها غلمية

 الى فرويد أوصلت باري، في slapetrler متشفى في فرويد

البدن. قضايا حول آخر تصور تركيز
 تطال جامعة صفة هي الغلمية بأن ،أوآل فرويد رأى لقد

 ، استثناء بدون مناطقه وكل ،وخارجه داخله كله الجسد

 ،الجد لكامل اللذة تغطية عبر وذلك . ويثار يثير كله فالجسم

فقط. وفتحاته لنتوءاته ليس و
 دينامية لفهم النفي التحليل يهم ما بأن ثانيًا فرويد ورأى

 L’ailleurs du البدن« وراء »ما ورموز معاني هو البدن،

corps . الدائمة الجد رغبة هوامات وتكثيف تركيز مكان أي 

. والتعبير الحركة
. ؟ البدن موضوع حول الفرويدية النظرية عناصر هي فما

 زمنية مدد في صدرت التي كتاباته معظم في نجدها اننا
 كتابه في تركز المجال هذا في نجده ما أهم ولعل متباعدة.

 . 1921 سنة كتبه الذي «النفسي التحليل في محاوالت ا :الشهير

 ثم ٤«اللذة مبدأ وراء ما » :بعنوان ،منه األول القسم في وخاصة

 الرابع: الفصل وفي .٥ والهو األنا ٠ الثالث: الفصل في

 الى اضافة . والموت« الحرب حول حالية وتوقعات تصورات »
 متباينة مدد في أيضًا فرويد كتبها التي المقاالت من مهمة مجموعة

 تحت كتاب في البالنش الثهير الفرني النفافي المحلل وجمعها
.فرنسا في صدر «الجنية االحياة عنوان

 تاعدنا التي المنطلقات بعض فرويد يحدد المراجع، هذه في

: ومنها البدن دينامية فهم على

 تظهر وانها ،و!حيائية كيميائية هي البدن لذة اساس إن —

 سمى ولقد .توظيفاتها خالل من إال ترى ال طاقة شكل على
 طاقة ذلك بعد عليها وأدخل - ليبيدو : بداية الطاقة هذه فرويد

 : وسماها ،الجسد على واليطرة السيادة معها تتنازع اخرى
 الحياة، غريزة نتاج هو الليبيدو بأن عندها وقال العدوانية؛

 والموت والحياة الموت: غريزة نتاج هي والتدميرية والعدوانية
 الثابتة المكونات ومن البدن خصاثص من أساسية خاصة هما معًا

األعلى واألنا والهو األنا جدلية اطار في الدائمة. لحركته

 جدلية نتاج هي والرغبة الرغبة، قالب تأخذ البدن ولذة —

 الالوعي الى الكامل الوعي من يتراوح الذي النفاني الجهاز
لوعي. قبل بما مرورًا الكامل

 للبدن نظرته تجسد التي هي فرويد عد الليبيدو ونظرية —
 هو ،عنده والليبيدو . ( الموت غريزة حول نظريته اليها مضافًا )

 توظيفاتها خالل من اال ترى ال الطاقة وهذه الجنسية، الطاقة

 أساسيين تيارين تالزم عن عبارة وهي العاطفية. االشياء على

هما:
 ،للجسد الملموسة المادية الحاجة تيار أو الشهواني التيار

Courant sexuelوالحب الحنان تيار أي العاطفي، والتيار ؛ 

 الجنسي والبعد .للجد الهوامية الحاجة يجسد والذي والعطف
 في المتعددة الغلمة مراحل عبر يتكون فرويد لنظرية تبعًا للبدن

النضوج. مرحلة بعد ما وحتى الوالدة منذ الجسد

 المختلفة: تصريفاتها خالل من إال تقاس ال الليبيدو وقوة

 الجنسية الغاية« وا Objet sexuel الجي II الشيء It ان حيث
But sexuel القوة هذه على تدلنا التي هي االشباع، وأشكال 

 القانون عن للحديث فرويد دفع مما .دومًا. المتحركة

 اعتقد وقد .البدن وعلى من اللييدي للتوظيف االقتصادي

 التي للقوة الكيميائية بالطيعة االوقات من وقت في فرويد
 بالقدرة أيضًا واعتقد االشباع أجل من كله الجسم تحرك

 على االضواء من المزيد إلقاء في االحياكيمياء لعلم المستقبلية

البدن. حركية

 خصائص أهم من هي الجنسية النزوة بأن فرويد ويعتبر -

 بتوظيفها. يسمح ولكنه الجني الشيء يخلقها ال وهي الجسد

 الجنسي الشيء فقدان حالة وفي له. بوجودها تدين ال وهي
 والرمزتنكرًا بالمداورة لها منافذ ايجاد تحاول وانما تنتفي ال فإنها

وتحواًل.

 ،البدن حول فرويد مفاهيم طور فإنه Reich رايث وأما

 وربط وكهربائية احيائية مادية قاعدة على منه أكثر وركزها

 كان ولعله بعده. انفصام ال جدلي بشكل بالهوامات البدن
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 واخضعها الليبيدو عن نظريته فرويد عن أخذ الذي الوحيد
 طاقة أنها على وحددها المختبرية العلمية للدراسات

 االعضاء ومركزها كله الجسم مسرحها ،احياكهربائية
 الجنسي االقتصاد حول الجديدة نظريته أيضًا واعطى التناسلية

Economic sexuelle : التصريفات دراسة ال تهدف التي 

 الصحة صعيد على ذلك ونتيجة االحياكهربائية للطاقة المختلغة

 الرهز وظيفة حول الثهير كتابه في برز ما وهذا .جنية النفس

النشوة(: وظيفة أو )

 في وهو رايش. الى بالنسبة النهاية وهو المنطلق هو فالبدن
 الجسماني التفتح مراحل وأكثر واالشباع. التفتح نحو دائم اتجاه

 جنس من وآخر شخص بين المتبادلة الثيئية العالقة مرحلة هي

 كان )اذا والنشوة االثارة قمة الى تؤدي عالقة وهي مختلف.

 االفراغ قمة الى وبعدها ، والشهوة( العاطفة صعيدي على التعبير
التالية: للمعادلة تبعًا االسترخاء الى ثم ومن االحياكهرباني

 شحنة ه الجسم في Tension mecanlque ميكانيكي توتر -

. Charge bio>electrlque احياكهربائية

 Decharge blo>electrlque احياكهرباثي افراغ -

. Relaxation mecanique ميكانيكي استرخاء

 الرمزية المرحلة هذه الى الوصول أجل من أنه رايش ويرى

 وغير والمتكامل المتفتح الجسماني التعبير من النثوة( )مرحلة
 الميكانيكي، وبتوتره التاريخية بمعاناته كله: الجم على المكبوت،
 مع وكلي وجداني بشكل يشارك أن االحياكهربائية؛ وبثحنته

 المى وصوالً المستوى، نفس وعلى به، يتصل الذي اآلخر الجم

الكاملين. واالشباع النشوة
 الرجل فيها يشترك البدنية المعادلة هذه بأن رايش ويرى

 أن عليها الصادق البدفي التعبير الى يصال ولكي .معًا والمرأة

 وان والالواعية( )الواعية والصادة الكابتة الموانع كل يتخطيا
 لكي اآلخر تعبير مع انسجامًا الجسماني تعبيره منها كل يقنن

.مفهومة التعبير لغة تكون
 أي فإن الفكر، عن ينفصل ال البدن( أو) الجسم أن وبما

 افراغ بين يحول وما الفرد عند أثره يترك تاريخي حادث
 بالغة آثارًا يترك والنثوة المتعة وبين االحياكهربائية اشحنة

 إما هي اآلثار وهذه معًا. والفكر البدن صعبد على الخطورة

 بالغة ارباكات الى تؤدي أن يمكن وكلها ظاهرة. وإما رمزية

الفرد السلبيةعلىحياة

 على للداللة تداعيه في البدن سرعة بأن ، أيضبًا رايش ويرى

 يميه ما الى ويشير فعال: هائلة هي األحياكهربائية قوته مصير

 مجوعة أي : La cuirasse : الجسد في والتشنج التقلص عمليات

 البدن يظهرها التي العضالت، مستوى على وخاصة التصرفات

 ،المكبوتة الداخلية الجسمانية الحااتوا العواطف ضد لتحميه

 تخطت اذا والتي ..الجنية. واالثارات والغضب القلق وضد

 ويرى متنوعة. مرضية حاالت الى بالفرد تصل االقصى حذها
 والتشبث الخاليا في األحياكهربائية القوة تجمع بأن رايش

 تضيع ال حوادث كلها ،معينة مرحلة عند الجسم لمعاناة التاريخي
.متعددة بأشكال يظهر أثرًا لها تترك وانما

 العالج وسائل وامكانية قدرة عن مطوالً رايش ويتحدث

 التحليل ويستعرض .عنه التنفيس وفي البدن لغة فهم في المختلفة

 الرياضة وبراسطة الطباع، تحليل طريق عن والعالج الفسي
.تالقيها ونقاط تاقضاتها عارضًا ،اليها وما واالسترخاء واليوغا

 المفهوم الى االشارة من بد ال البدن عن الحديث وعند -
 أو « الجسد بصورة B يسمى ما حول يتركز والذي الجديد

 هذا ادخل من وأول . «L'image du corps» * البدن صورة »

 ما عند أيضًا ونتوقف . Paul Schilder شيلدر بول هو المفهوم

 حول تفصيالت من Gisela Pankow بانكوف جيزيال أدخلته

:المرضي النفس علم مجال في المفهوم هذا
 صورة n وبعنوان 1935 سة شيلدر وضعه كتاب في —
البدن حول أفكاره معظم تتجد «؛ الجد

 مقدمة في Francois Gantheret جونتريه فرانسوا يقول

 في 1968 سنة صدرت والتي الكتاب، لمذا الفرنسية الترجة

المقال(: هذا في إليه المشار )المرجع باريس

 قاعدة من ينطلق البدن، صوزة عن حديثه في ،شيلدر إن

 البدنية. الصورة منها تتكون التي المادة تشكل بيولوجية

 والداللة. والمعنى البنية المادة هذه يعطي الذي هو والليبيدو
 .المختلفة البدن صور بين اجتاعي تداخل وجود ايضًا ويعتبر

 من اتجاهين: في جدلية عالقة عبر صورته يشكل اذن فالبدن

.اليها ومنه االجتاع الى البيولوجيا
 الشكل بنظرية Schilder تأثر الى أيضًا Gantheret ويشير

 عبر وذلك ؛Husserl هوسرل عند الظواهرية بالنظرية وقبلها
 طريق وعن واآلخر األنا بين المختلفة الجد صور بين التفاعل

 عندما فرويد ماعبرعنه وهذا المتبادلة. االسقاط عمليات
.والمو األنا بين العالقة عن تحدث

وتعريفاته مفهومه عن يتحدث فإنه نفه شيلدر أما

: التالي النحو على « الجسد لصورة >ا
 عن نكونها التي الصورة هي االنساني الجسد صورة إن

 لنا يظهر التي الطريقة هي أي ؛أنفا قرارة وفي الخاص جدنا

 االنطباعات بعض نحدد أت نستطع ونحن الخاص. جدنا فيها
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 مستوى على وغيرها وااللم والحرارة كاللمس واالحاسات
 وجود مباشرة بطريقة نتبين األحاسيس هذه وراء وما الجسم؛

 تصور عن عبارة هي المدركة الوحدة وهذه للبدن. وحدة

 منه هو ما كل تطال أن يمكن هذه الجسد ووحدة . لجدنا

 شكلية استمرارية ويشكل به يعلق ما وكل وخارجيًا داخليًا

اليها وما والصوت مثالً كالزينة ) له بالنبة

 عن : للحديث شيلدر ينتقل السريع التحديد هذا وبعد

: ثالثة متويات على ذلك ريطرح «البدن صورة N تفاصيل

: الفيزيولوجي المستوى على - 1

«.البدن لصورة ال الفيزيولوجي األساس يحدد حيث

 متوى على مثير أو لمس كل أن الى المجال هذا في ويشير

 ٠الجد من محددة أماكن في مصدرها لها احساسات يثير ،البدن

 المختلفة وخصائصها البدن في اإلثارة مناطق عن ويتحدث

 تتجمع حيث الجد في بالفتحات يسميها ما عن وخاصة
 النتو.ات عن وأيضًا ، Orifices أو Cavites ،كلها اإلثارات

Saints ، البدن داخل من هي فالفتحات آخر بتعبير أو 

dedans ، البدن خارج من هي والنتوءات . dehors

الليبيدي: المستوى على - 2

 في الهوامي الجانب تبرز التي القضايا من مجموعة عن يتحدث

 البدن حول الفرويدي المفهوم مع كلها تتوافق والتي الموضوع

بشكلعام:
 الخاص؛ الجد وحب النرجية حالة المجال هذا في ويذكر

 وضياع فقدان وحاالت ؛الجسد صورة في الغلمة ومناطق
 باللييدو وعالقته واأللم والهستيريا الملع واضطرابات اكخصية؛

 الشيزوفرنيا حاالت أيضًا ويذكر ،والمازوشية السادية ومظاهر

 يتحدث وكذلك الجد؛ لصورة تفكك شكل على تظهر التي

 االمراض حاالت وعن عام بثكل اإلقالب حاالت عن
،والعالئقية النفسانية االسباب ذات العضوية

.الفرد عند الجد صورة وتفكك تكوين الى تثير وكلها

:االجتاعي المستوى على-3

 االجتاعي البعد تحدد التي القضايا من بموعة الى ويشير
 مفهوم أعطى ما الجسد وصورة المكان ومنها: البدن: لصورة

 األبدان، بين االجتاعية بالمسافة ميه ما حول األساسي شيلدر

 التقليد وقضية المثال(؛ سبيل على الحجاب قضية يثير مما )

والجمال. والتاهي البدن، وصورة

 صورة مفهوم على االجتاعية النسبية مبدا تدخل وكلها

البدن.
 البدن صورة حول نظرها وجهة فإن بونكوف جيزيال وأما

 المريض لنظرة الذهانية االضطرابات عن الحديث في تتركز
 أجزاء وبقية الواحد الجزء بين عالقة النظرة هذه وتبرز لبدنه
 وظيفتين ترى وهي الباحثة. مفهوم جدلية أساس وهي , الجسد

: البدن لصورة اساسيتين

 من La structure spatiale المكان بنية فقط تعني األولى -

 عن تعبر البنية هذه بأن أيضًا يعني وذلك Gestalt الشكل حيث

 بأن تالحظ ولذلك والمجموع: األجزاء بين الدينامية العالقة

 كان ولو حتى جده، وحدة على يتعرف أن يستطيع العصابي

 المهمة بهذه القيام الذهاني يستطيع ال بينا مشوهًا؛ الجد

 الذهافي عند الصورة المفكك الجسد عن نتكلم وعندها المعرفية

والفصاميخاصة.

 حيث من البنية تعني ال البدن لصورة الشانية الوظيفة -

 : Contenu et sens والمعنى المحتوى حيث من وإنما الثكل

 . للشيء جديد وانتاج تمثالت لكونها هي الصورة ان حيث
األهمية: بالغ دورًا تلعب أخرى، أشيام المى ويشير

 فإن الذهان حاالت في الصورة لهذه التفكك درجة وحب

 ،الجد صورة لمعرفة المختلفة التعبيرية الوسائل تستعمل الباحثة
 مهمة إقاطية وسيلة تعتبر التي المعجون بأشكال اللعب وخاصة

المجال. هذا في

 عمود علي سامي ،الشهير العربي النفافي والمحلل والباحث
 ماهية وتوزع الجد قضايا على الفرنسية( باللغة ) أمجاثه ركز

والخيالم الواقع بين ما الجد ووحدة

 البدن حول: تتمحور الكتاب هذا في تناولها التي والقضايا
 البدن القرابة، ومشاعر والمكان البدن الموية؛ أو والماهية

 واضطرابات البدن والحركة، البدن والكالم، البدن والزمن؛

.. والنرجية؛. البدن ٤النفسجدي االقالب
ن الكتاب مقدمة في الباحث يقوله ومما

 األساسي واالكتثاف والخيال. الواقع ثما مرجعين للبدن إن

 ان حيث الالوعي؛ عمل حول يتمحور فرويد اليه توصل الذي

 ووظيفة الالوعي: عمل على النموذجي المثال الحمهو عمل
 وهكذا الحم: عمل في يدور ما عن منفصلة ليست ذاتها الالوعي

 العمليات على واإلزاحة،داللة التكثيف عمليات في فرويد يرى
.الهو ي يتصف التي األولية

 الفرويدية النظرية في النقص الى يشير العربي الباحث ولكن

ال اتحليلي المفهوم حب الهلوسات فعمل المجال: هذا في
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بدن

 ، الجد هوامات يفسر أن يمكن الذي االساسي العمل يحتوي

 فرويد بدأ 1917 سنة فقط . Projection االسقاط عمل وهو

 أي ،اسقاط هو إذن والحم ؛االسقاط زاوية من الحم يفهم

البدن. متوى على تدور داخلية لعملية خارجي تجيد

القول: على!لى سامي ويخلص
 متصورة، تمثالت لكونه الخاص البدن أداة هو االسقاط إن

 حول السؤال يطرح حيث تتبين أن يمكن األداة هذه وقوة

 وشروط العاطفي الشيء البدن، اليها: المثار التمثالت مصدر
 أخيرًا يفيد ما وهذا العاطفي( والشيء البدن أي ) ظهورها

 Une totalite نفجدي كل شي: كل قبل هو الفرد بأن

psychoisomatlque .

 موضوع يطرح Pierre Fedida فديدا بيير الفرنسي والباحث
 حاالت حول كتبه ما ويركز له: صدر شهير كتاب في البدن
 لألمراض المتعددة الحاات في الليبيدي واالقتصاد الجد

 وعصاب واإلقالب والهتيريا والوداية الهلع مثل العضوية

 بثكل فيها تبرز التي المرضية الحاالت من وغبرها األعضاء

 إلى ذلك في يستند وهو الجنسين. عند العاطفية الحياة حاد
.فرويد كتابات أهم

 البدن لغة هيmetaphore 13 االستعارة يأن فديدا ويرى

 عملية ربط عندما Sharpe اليه اشار ما وهذا الجسدية اللغة أو

المبكرة. النغسجدية بالهوامات االستعارة
 ويغضع جديًا مصاب مريض كل بأن فديدا ريالحظ

 والعالج :ونفاني تحليلي لعالج أيضًا يخضع أن يكن طي لعالج

 هذه للمريض، البدنية للتظلمات استاع عن عبارة هو النفساني

 البدنية التشكالت متوى مستويين: على تظمر التي التظلمات
 ماضبًا الليبيدي التوظيفي االقتصاد ومتوى ،والهوامية الخيالية

وحاضرًا.

 بعنوان الشهير فرويد لنص متفيضة ة٠قرا الى واستنادا

 المريض أن الى فديدا يثير آل النرجية مفهوم إدخال أجل من "

 العالم أشياء في مصلحته عن يتخلى وبدنية عضوية بآالم المصاب

 أيضًا ويمكن آالمه، بموضوع عالقة ها لي التي تلك الخارجي،

 العاطفية: أشياثه عن الليبيدية مصلحته يحب أن للمريض

 العملية وهذه ألمه: استمر طالما الحب عن يتوقف بذلك وهو

 العاطفية الحياة اختفاء تفترض التي اإلنذار باقتصاد تمى
٠ البدني العضوي األلم لصالح

 في بسرطان مصابة ،عالجها مريضة حالة الباحث ويذكر

 تتعمل والمرض بالموت مرتبطة القلق مائعر فيقول: الثدي،

 كانت التي البدائية المخاوف إلعادة كوسيلة البدنية االصابة

 حادثتين )ويذكر طفولتها. وفي مرضها قبل لها مسرحا المريضة

 التي الغرامية العالقة وفثل طائرة بحادث االم موت :هلعيتين

 هذه تحليل خالل وفي تركها(: قد كان بجبيب تربطها كانت

 والذكريات واالحالم الهوامات من بموعة فديدا الحظ الحالة

 المريضة خطاب خالل من وذلك الهلعيتين، بالحادثتين المرتبطة
 حاات في بأنه أيضبًا ويالحظ البدني. مرضها حول العنيف

 الهوامي الوجود أحيانًا تعيد البدنية االصابات فإن أخرى

 منذ نسيت قد كانت رالتي والمفقودة الغائبة العاطفية لألشياء

.بعيد زمن
 البدن، طريق عن قوية عالقة وجود أيضًا الباحث ويتنتج

 المريض البدن بين K اليكلوجيا وراء ما A مستوى وعبر

٠ . . والسوداوية والحم النوم وحاالت
 « البدن عضو نموذج » فرويد يسميه ما الى أخيرًا ويثير

 وعالقته االثارة« حالة في التناسلي البدن »عض وخاصة

للحلم الجنسية الرمزية بالنظرية

 هو المجال هذا في فديدا الباحث فكر حول القول وخالصة
 يظهر ولكنه ،وموضوعي مادي بشكل يرى كان وإن البدن أن

 وفي حوله. الليبيدية االستعارة لغة خالل من هوامي بشكل داائً

النفجدي العلم هدف حول مشروعه يركز االطار هذا
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بديية

بديهيه
Axiome
Axiom
Axiom

 وفلفة ،والرياضيات المنطق، مجاالت الى البديهية تنتمي
.استنباطي نق على القائمة الفلفات عن فضالً ،العلم

 والبداهة فالبدء األوائل، أو البدايات اللغة في وتعني

 اليومي االستخدام في تعني كما شيء. هيأولكل والبديهية

 أو الذاتية، لقيمتها عليها يتفق التي والقاعدة المبدأ إما الشائع

 استخدامها يختلف وال .بذاتها بينة حقيقة تعد التي القضية

الداللتين هانين عن كئيرًا االصطالحي

 يعرفها المنطق في «النصيرية البصائر )د صاحب فالساوي

 الصريح العقل ب يصدق التي القضايا وهي األوليات، بأنها
 أو تعلم من عنه الخارجة األسباب من لبب ال ولغريزته لذاته

 الوهم قوة اليها تدعو وال والنظام، الالمة حب أو بخلق تخلق

 التصديق في العقل يتوقف وال ,النفس قوى من أخرى قوة أو

 معاني تصور فإذا المفردة، ألجزائها التصوير حصول على اال ب

 ما وقتًا بخلوه يشعر أن غي من تها التصديت الى ارع أجزائها

 واألشياء ، الجزء من أعظم الكل قولنا مثل التصديق، ذلك عن

.متاوية لواحد الماوية
 التحليالت )1 في عنها تحدث الذي أرسطو مع هذا ويتفق

 وال المرفوع، والثالث التناقض عدم مبادى، مثل فهي «،الثانية
 مقدمات أنها أي ،يسايرها القياس كان وان القياس في تدخل

بالحدس. بل بالغريزة العقل يكسبها وال بالفعل، ال بالقوة

 والمصادرات المسالت أو التعريفات مع البديهيات وتكون

 تستتج الذي االستنباطي النق في المقدمات أو المبادىء بجوعة

 في المبرهنات( )أو Theorems البرهانية النظريات منه

.الرياضيات
 في وأبرزها األمثلة أول الهمندسة في إقليدس نق ويعد

 تعبر النسق بديهيات أن المعتقد وكان االستنباطية. األناق

 حقى واحد، آن في تجريبية ووقائع عقلية، حقائق عن أيضًا

 عشر، التاسع القرن منتصف في الاقليدية هندسات ابتكرت
 ،المقدمات كل شأن وشأنها البديهيات أن حينئذ واكتثف

.المختلفة االناق كل في بعينها هي ليت اشتراطية افتراضية

 بفكرة ترتبط البديهيات ان الوضعيين المناطقة معظم ويرى
 المعين العلم يأخذه فما العلوم، قائمة عل المترتبة المنطقية االسبقية

 تلك وضعتها فروض من التعميم سلم في عليه السابقة العلوم عن

 االبق العلم يكون بحبث المعين العلم لهذا بديهيات يكون العلوم

. عليها بالبرهنة المنوط هو
 بين فرق فال ديوي عند يتضح كا البراغاتي المنطق في أما

 في كاذبة أو صادقة تلك أو هذه فليست والملمات البدييات

 ببب نتائج من عليها يترتب ما معانيها يحدد وانما ،ذاتها حد

 .اآلخر بالبعض بعضها تربط التي اللزوم عالقات من بينها ما
 بدييات من يريد ما لنفسه يضع أن في الحرية للباحث و

 ،فيها متضمنة لنتائج مثمرة تكون أن بشرط ولكن ومصادرات

 أو اللزوم لقواعد وفقا دقيقًا استخراجًا منها وتتخرج

االقتضاء.

ه قنصو صالح

Charite-Justice 
Charity 
Liebe—Wohltatigkeit

 الفعل بأخيه المقارنة (I برر I) الفعل فهم على ياعدنا — 1

 بعضا. بعضها عن وفصلها لألجسام، القطع يعني الذي H برأ »

 للتمييز وفصلها لألعال، التقطيع يعني برر الفعل يكون وبذلك

 اآلخر األخ هو شر )والفعل وشريرها م »خيرها برها بين

. صالحة ،مقبولة ،مبرورة وجعلها ، ( برر للفعل

 البنية مع المتوازية اللغوية للبنية التحليل في قالمبرورية، واذن

 وبالتالي والتحليل التقطيع عملية هو ، الالوعي ومع المؤسية

 بين ،والطالح الصالح بين ،والعاق البار بين والتمييز الفصل
 أو ، االعمال من عمل يكون بعدئذ I [ الشرير ] والشري الخير

 والشبهات اآلثام من نقيًا كان ان مبرورًا سلوك، أو معى

 رفع هو مبرورًا عمل جعل أن ذاك والكذب والخيانات

 أي البر الى االعنيادي، اليومي، واقعه من الفكرة، أو السلوك

 هو مبرورًا سلوك وجعل الصالح وترسيخ الخير اقرار الى

 قارًا حاأل البر لجعل أو البر لتحقبق وتصميم وإرادة سيرورات

 والخير االستقامة هو المقصود البر وذلك اللوكات. في

 والبر بالوالدين، والبر الله، طاعة أيضًا وهو والمحبة؛ والصدق

 إظهار انه (. 4العرب«،ج لسان D ) المقطوعة وبالعهود باليمين
 البراني أي الظاهر هو البر إن .بل الشر وإغماض ،وتغليبه الخير

 غامض، باطن، جوًا، هو ما على الحسية العقلية في المفضل
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تدب
 للفضيلة العي هي والمبرورية الفاضل، هو البر جواني.

 والمتغلبة. االفضل النها برًا الحنطة سميت وبهذا .الخير ولتغليب

 فمه الحديث، في المبرورية، )وللتبرير، للبر المعنى هذا نلقى
 القرآن وفي «. البر الى يهدي فإنه بالصدق، عليكم » القائل:
 (14 مري، )-ورة 4بوالديه وبرا ٠٠٠ > اآلية؛ حيث الكري

 اآلية في البر اما وحبة عطفا أي وطاعة، المعاملة في صدقًا أي

 سورة ) والمغرب« المشرق قبل وجوهكم تولوا ان البر ليس

 من انطالقًا االيجابي بالمعنى فالبر الصالة. فهو (177 البقرة،
 والمالنكة اآلخر واليوم باللم آمن »من هو: عينها اآلية تلك

 واالنفاق التقوى، وهو الديني، االيمان اذن، انه، والكتاب«

 المعامالت في البر أما والتعاون. تحبون، مما المحتاجين على

 المآم؛ من خاالً يكون الذي هو المبرور الحج حيث والفراض،

 خيانة وال كذب وال فيه شبهة ال الذي هو المبرور والبيع
 هم واألبرار والعطف. واللطف، الرحمة، هو لبر فإن وخالصة،

 نكثون وال يغدرون ال لذين الصادقون، ، واألتقياء ،األخيار

فيه المأم الذي هو المبرور والفعل .يحنثون وا

 كمصطلح بعد فيا التبرير ومنه ، a البر I) مصطلح ونال — 2
 تاريخ في دورًا المضمون، ونفانية أكثر بمعان ومحتل مولد

 البر أن يرى تعريف يستدعى هنا . تراثنا في االخالقي الفكر

B والجور بالسنة. يتحقه ما للمرء يكون ي عدلية فضيلة هو 

 ابن ويكرر , ( او ص ، * المجموع كتاب D ، سينا ».)ابن ضدذه

 فيقول: مماثل، وبكالم آخر مكان في للبر، الحد هذا سينا

 تقدير بحب يتحقه ما لكل تقسم عادلة فضيلة البر ال
 له ليس ما آخذًا المرء بها يكون رذيلة والجور الشريعة.

 ٠ ( 84 ص «،الخطابة 8 ،سينا ابن ) «.الشريعة تقدير بحب
 متقى العدالة فضيلة بالبر يعني الذي األخذ هذا أن ومعروف

 لكل ي يكون عادلة فضيلة البر » يقول: الذي أرسطو من

 والجور السنة، به تأمر ما وبقدر يستحق ما الناس من ء امرى

 . R السة في له ليت التي الغريبة المرء به يأخذ الذي هو

 هنا . ( 39 ص ،القديمة العربية الترجة «،الخطابة » ،أرسطو )

 الحقيقية للخيرات جالبة قوة ه فهذه ،الغضيلة تعريف يتدعى

 )ابن ». شيء كل ونحو وجه، كل في للعظائم فاعلة والمظنونة؛
 ، I الخطابة كتاب )ل ،عينه ؛51 ص ، a المجموع كتاب 11 ،سينا
 القديمة، العربية الترجمة »الخطابة«، أرسطو، ، 84ص

 يقضي مبرورًا سلوك جعل فان كذلك انها وحيث ٠ ( 38 ص

 للفضائل. ومحققًا بل العدل؛ إقامة الى وساعيًا عاداًل، بجعله

واإلثم«(. البر رسالة )ابنسينا،«

 سلوكنا يكون حيث ،البر بفضيلة التمتع فإن وكذلك

 أو ،البر واقامة .البر تقيم القي الفضيلة حبازة يعني ،مبرورا

 ما انان لكل تحقق التي الفضيلة لتلك أي للعدل اقامة تحقيقه،

 والقوانين. السنن وبواسطة الجهاعة، داخل وذلك يتحقه،
 الرذيلة مناقضة البر يناقض الجور فان وأكثف، أخيرة وبكلمة

 هو ما لتحصيل التأتي حسنة ملكة الفضيلة ان واذ للفضيلة.

 لتحصيل السعي فإن ( 84 ،ص » الخطابة « ، سينا )ابن . S خير
 في لتحصيله أو الشخصية داخل المتصارعة القوى بين العدل،

 نجعله ان نخرجه، أن يجب والذي المبرور العمل هو المجتمع،
المجتمع. وفي الثخصية في متحققًا أي برانيًا

 العدالة؛ بمعنى البر استعمال الحديث العربي الفكر أهمل - 3

 اكبهات وانعدام الصدق، على الدال القديم المعنى على وأبقى

 البر على أيضًا وأبقى رالمحبة واالخالص، والطاعة، واآلثام،

 وانسانية اجتاعية خدمات يقدم الذي الصالح العمل على كدال

 االجتاعي المضمون على القرآني التفير في نشدد اليوم فنحن

 البار، فان وكذلك اآليات. بعض في ترد الفي بر«» لكلمة
 العملي المحتوى باتجاه ينشد وطنه، أو أهله ازاء ابنًا أو نشاطًا

 «البر أعمال ه أن صحيح اكفع. ذات االجتاعية العينية والعالئق

 الى والخير باالحسان تقوم أو ،العطايا تقدم التي النشاطات هي

 والماواة، المحبة، على تقوم أنها على نفهمها أننا اا المحتاجين،

 وتمنن، كتفضل، ال كواجب وطبيعتها الشخصية، واحترام
 ألن أقرب وظائف فهي الل. من كتقرب أر ذنوب، وغسل

.المتخصصة أجهزتها بعض في الدولة مهمات من تكون

 المعنى في انه، التبرير، مصطلح أخيرًا، يتدعى، - 4

 عند ميرورًا. الفاشل اللوك ولجعل للتبرئة يسعى ،الحديث

 ما المتكيف غير العمل على تضفي أسباب عن نفتش االحباط

 « تزأ 8 أن اا البراءة من فيقربه والنقائص الثبهات عنه ينزع

 التجريد فعل ليعني االسالمية العربية الفلسفة في استعمل فعل
Abstraction المجرد هو والمبرأ ؛التجريد هي فالتبرئة كذلك ؛ 

 (.52-51 ص ، النفس» كتاب 8 سينا، ابن للمثال، انظر )

 ال التبرير فهو المجال، هذا في الراهن، االستعمال في بقي وما
 بل الفضيلة، وتحقيق رالصالح الحق احقاق أي المبرورية بمعنى

 اوالية التبرير فهنا »برة«. الفعل معنى من قريب مولد بمعنى

 صالح، اي بار أنه على لوك تقديم بهدف وتثذب، تحذف،

 الى والعائد اليوم، الثائع، المعنى هو وهذا ومعقلن. ومقبول
 اكاقص للتكيف األنا عن الدفاع واواليات النفسي، التحليل عالم

 وبشكل مؤقتا النفية الصحة أو التوازن وإلستعادة الحقل مع

. مباشر وغير مجابه غير
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:ذفان

ومراجع مصادر

 ،ولبنان الكويت ،بدوي ٠ ع تحقيق ،الخطابة تلخيص ،رشد ابن -
. 1559 القم، المطبرعاتودار وكالة

 ،بروت ،لعرفان مجلة ،زيعور نشرةع. البرواالم، ابنسينا،ر-الة -
.1970،وشياط 2ك

 سالم، ممدليم تحقيق ،0الثفاء- الخطابة،منطق ابنسينا،كاب -

.1954 القاهرة،

 كتاب معاني في العروضية الحكمة أو المجموع كتاب ،سينا ابن -
. 1950 ،القاهرة ،سام سلي حد نشرة ،ريطوريقا

 تحقيق لقاهرة، ،6 رقم الطبيعيات ، اكفاء النف، ابنسينا،كاب -
. 1975،قنواليوزابد

 ،صادر ودار ،بيروت دار ،بيروت ، 4ج العرب، لسان ،منظور ابن —
.1و6ه

 ، 1932 باريس ، Dufour بقلم الفرنسية الترجمة الخطابة، ارسطو، -

. 1959 القاهرة، ،بدوي نشرة ،القديمة العربية الترجة

 ترجته انظر ،الخام الكتاب ..، نيقرماخس. إلى األخالق ،أرسطو ٠

. 1979 المطبوعات، وكالة ،الكويت يدري، تحقيق القدية، العربية

 االساسية والغضائل العدالة ب: يتعلق ما الجمهورية.. ،انالطون -

االربع
 ،الكويت حكومة مطعة ،الكويت ، 10العروس،ج تاج ،الزبيدي -

1972 .

 لكري، لقرآن أللفاظ المفهرس المعجم ،فؤاد عدالباقي،عد -

ه. 1378 الحديثة، الكتب دار القاهرة،
 العربية الشركة القاهرة، ،العصابية اكغسية األمراض عزيز، فريد، -

. 1964 والنشر، للطباعة

 التربة، مكتبة دار بيروت، ، ا ج المحبط، القاموس الفيروزابادي، -
.تاريخ بال ،الحلي البابي ،المصرية للطبعة تصوير

. 197، ،الخانجي مكتبة ،القاهرة ،اكغية الصحة ،مصطفى ،فهمي -

عليزيعرر

برهان
Demonstration
Demonstration
Beweis

 به ويقصد ذاك. اقطع اي بران واصله معرب فارسي لفظ

 يلزم القي وهي ،ذاتها الحجة على يطلق وقد الخصم، حجة قطع
 أن مججة يخصونه الميزان وأهل .بثيء التصديق ا٣ التصديق من

 من عليه يعتمد ما أي االعمدة، يسمى ولهذا يقينية. مقدماته

 كافيًا ولكونه اليقينية، المقدمات من لتركبه القياسات أنواع

 »، المنطق في !ياغوجي )» «التصديقية العلوم اكتساب في

(.156 ص ه، t 1327 اسية المطبوعات شركة القاهرة،

 هو الغائية بالعلة ظاهري أول تعريف أرسطو عند وللبرهان

 وهي العلة معرفة يعني العم ولفظ ، K للعلم منتج قياس ا أنه

 له المؤلفة بالعناصر جوهري ثان وتعريف ضرورية. ثابتة معرفة
 العم في سابقة أولية صادقة مقدمات من المنتظم القياس أنه هو

 المقدمات كانت ولما ٠ ٠ لزومها وعلة منها وأبين النتيجة على

 الموضوع البرهان عاصر كانت ،والمحمول الموضوع تتضمن
 الموضوع أن البرهان قبل يعلم أن ووجب والمقدمتين، والمحمول

 المقدمتين وان ،اسمه يعني ما أو المحمول وما هو وما موجود

 تكون أن يقتضي هنا والصدق برهان. ينتج لم وإال صادقتان

 المقدمة فتصير جوهرية نسبة والمحمول الموضوع بين النسبة
اليه. يتند أساسًا تصلح ولم برهان الى افتقرت وإال ،أولية

 أولية مقدمات األول أقام: ثالثة البرهان ومقدمات

 التناقض عدم مبادىم مثل ٠ متعارفة علومًا I وتمى باالطالق

 أصوالً » تمى مقدهات الثافي والقسم والعلية المرفوع والثالث

 نفس. طيب عن يلمها المتعم ولكن أولية ليست موضوعة

 المتعلم الى يطلب ه مصادرات » تسمى مقدمات الثالث والقم
 له تتبين أن الى عليها ويصير ،نفه في عناد مع فيسلمها تسليمها

 المعلول على ريتدل أولية المقدمات تكون فحينا . آخر عم في

 النتيجة حصول علة يفيد a لم برهان « البرهان يسمى بالعلة

 وهو المعلول على سابقة العلة حيث الوجود نظام ويحاكي
 آخر برهان وهناك األكمل. والعم الصحيح بالمعنى البرهان

 الذي أر البرهنة تقتضي مقدماته الذي وهو «إن برهان R يسمى

 يترك ألنه الواسع بالمعنى برهان وهو بالمعلول العلة على يتدل
 نتانج الى يتند الذي الطبيب كبرهان للتاؤل، مجاالً للعقل

 من اندماالً أبطأ المتديرة الجروح إن فيقول الرياضيات

 من مبادئها تتقبل التي والفلك الموسيقى علوم وكبراهين ،سواعا
تقبال الرياضيات

 بأنه للبرهان الجرجاني تعريف األرمطي القول بهذا وشبيه

 وهي ابتداء كانت سواء اليقينيات من المؤلف القياس »
 ال فيه األوسط والحد النظريات. وهي بواسطة أو الضروريات

 ذلك مع كان فإن االصغر الى االكبر لنسبة علة يكون أن بد

 كقولنا لمي برهان فهو أيضًا الخارج في النسبة تلك لوجود علة

 عوم. فهذا محموم االخالط متعفن وكل االخالط متعفن هذا
 علة كذلك الذهن في الحمى لثبوت علة أنه كا االخالط فتعفن

 علة يكون ال بل كذلك، يكن لم وان الخارج في الحمى لثبوت

 مموم وكل محموم هذا كقولنا برعان، فهو الذهن في اا للنبة
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 علة كانت وان فالحمى .االخالط متعفن فهذا االخالط متعفن
 في له علة لست أنها اا الذهن في االخالط تعفن شبوت

 العلة من االستدال على يقال وقد بالعكس. األمر بل الخارج،

. (I الني برهان العلة الى المعلول ومن ،لمي برهان المعلول الى
 يقول: األن، وبرهان اللم برهان في القول سينا إبن ويفصل

B طرفي اجتاع علة يعطيك انما ليس الذي فهو اللم برهان اما 

 ان فائدته تكون حتى فقط بها والتصديق الذهن عند النتيجة
 ذلك مع أيضًا يعطيك بل به التصديق يجب لم القول أن تعتقد

 في لمهو االمر أن فتعم الوجود في النتيجة طرفي جياع ا علة

 بالنتيجة لتصديقك علة فيه االوسط الحد فيكون كذا نفسه
 االطالق على إما االكبر للحد ألنهعلة النتيجة لوجود وعلة

 شيء وكل الحرارة قوي شي، احالها مثالً الخشبة هذه كقولك

 وإما محترقة، الخثبة فهذه - محترق فهو الحرارة قوي شيء أحاله

 الحد يكون أن مثل لألصغر لوجوده علة بل االطالق على ال

 ذلك فنحمل خاصة أو فصل أو جنس وله ما نوعًا األوسط

 شكل كل قولك مثل تحته وضع ما عليه ونحمل أوال عليه الحد

 الثالث زواياه فإن مثلث وكل مثلث فهو االقين متاوي
. I لقاثمتين مساوية

 طرفي اجتاع علة يعطيك انما الذي فهو األن برهان وأما

 التصديق يجب لم القول أن فيعتقد والتصديق الذهن عند النتيجة

 الحد ألن كذلك هو لم تفه في األمر أن يعطيك وا به

 لوجود علة وال بوجه ذاته في لألكبر علة هو ليس فيه االوسط

 الخشبة هذه كقولنا له معلوال كان وربما االصغر في االكبر الحد
 الحد لوجود معلول واالحتراق حار شي، ها أحال قد فإذن محترقة

. ( 67 ، 66 ص ، ٠ النجاة » ) «.الصغر في األكبر

 ألنه القياس أشكال من شكل هو المعنى، بهذا والبرهان،

 القضية أن أرسطو يرى ولهذا .أوسط حد وجود على يعتمد

 ولكن أوسط حد من خالية ألنها البرهان تقبل ال المباشرة

 ويقصدون والقياس، البرهان بين يميزون المحدثين المناطقة

الرياضي البرهان

 عن خاص فصل «،والفرض العلم » بوانكريه كتاب في
 ال القياس ان » :يقول (.28-9 ص ) الرياضي البرهان طبيعة

 كل كان فإذا جوهره؛ في جديد شيء أي يعلما أن يستطيع

 الوسع في يكون أن فيجب ،الهوية مبدأ من يخرج أن يجب شي،

 أي اضافة عن عاجزًا يظل القياسي والبرهان .. كذلك اليه رده

 الى تنحل المعطيات وهذه ٤ له نقدمها التي المعطيات الى شيء
 في غيرها آخر شيائً يجد أن للمرء ولس البديهيات، من بعض

 فيجب النتائج، بهذه التسليم المرء وسع في لميكن فاذا النتائج

 ٤ الخاصة الخالقة القوة من نوعا الرياضي للبرهان بان االعتراف

 بوانكريه ويفسر ؛(.1 )ص القياس« من يتميز بالتالي وانه
 للبرهان أساس على يقوم الرياضي البرهان إن بقوله التايز هذا

 النحو على ويصاغ Ralsonnement par real rrence الراجع

التالي:
 فإنه م، العدد الى بالنبة صادقة ما خاصة أن فرضنا اذا

 .م كانت ما أبًا 1 4م الى بالنبة أيضًا صادقة أنها عنه ينتج

 صادقة انها بالبرهان نعرف، أننا أخرى ناحية من كان، واذا

 االعداد كل الى بالنسبة صادتة فإنها معلومع، عدد الى بالنبة
 لى م ، 1 * الىع منع بها نمتد أن اذيكن منع، ابتداء

نهاية. غير الى وهكذا ، 1 (+ 1 + )ع
 اذ شرطية، أقيسة يتضمن الراجع البرهان ان ذلك ومعنى

: التالي النحو على كذلك يصاغ أن يمكن

العدد!. الى بالنسبة صادقة الخاصة

 بالنسبة صادقة فانها 1 الى بالنبة صادقة كانت اذا وهي

.2 الى

2 الى باب صادقة .هي٠٠

 بالنسبة صادقة فانها ، 2 ال بالنسبة صادقة كانت اذا وهي

3 الى

٠ وصكذا ، 3 الى بالنسبة صادقة هي

وعبه مراد

بعث
Resurrection
Resurrection
Wiederauferstehiing

 لدى ونجده األساس في ديني اصطالح البعث اصطالح

 قدماء مثل الموت بعد ثانية بحياة تؤمن التي الثعوب مختلف
 مدلوله الى باالضافة نلسفيًا مدلوالً البعث واتخذ المصريين.

 معنيان: عام بثكل رللبعث خاصة اإلسالميين لدى الديني
 والجن اإلنس إلى انانًا اللم إرسال بمعنى الشرع في البعث

 واظهارالمعجزة ادعاءالنبوة وشرطه الحق، طريت الحى ليدعوهم

المالئكة. ورؤية المغيبات عل االطالع وقيل
 ويطلقعلىالحثر الكالموالفلسفة علم في نجده الثاني والمعنى

 لدى خاصة Immortality النفس مخلود ويرتبط أيضًا والمعاد

 والمعاد والحشر هو العرف في البعث : التهانوي يقول ،رشد ابن
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 على الظاهر هو كا اللفظي باالشتراك ويطلق مترادفة ألفاظ

 الموتى بدن تعالى الله يبعث أن هو فالجسماني . والروحاني الجسماني

. أبدانها الى األرواح اعادة عو والروحاني ،القبور من

: المصريين قدماء عند البعث - أوالً

 وايانهم العامة بعقيدتهم المصريين قدماء عند البعث يرتبط
 بالخلود خطأ يعرف المفهوم وهذا األخرى بالحياة الديني

 اليه وتعاد الحياة اليه تعاد أن يجب نيه حراك ال الذي )فالجسم
 أن يكن البعث وهذا وحواسه(. أعضائه استخدام على القدرة

 له تقدم عندما يحدث ما الود له محمالن إلهة أو إله فعل يكون

 الهة أن له ويؤكد الميت الكاهن يخاطب أو حورس، أو إزيس

 المها ألجلك مكانها في رأسك ستضع »إنها ستقيمه السماء

 قلبك وتحضر ألجلك أعضاءك وتوجد ألجلك عظامك تجمع

 تطور I) كتابه في برستيد ويقول ألجلك». جمك داخل الى

 كان الوصف وبهذا ... n «..القدية مصر في الديني الفكر

 التي المواهب كل يملك كثخص الوجود الى الميت[ ] يعود
 ذلك وعلى آخرة حياة في والبقاء العيش على تعاونه أن يكن

 الروح بخلود اعتقاد المصريين الى ينسب أن صحيح غير فإنه

 عن التحدث أو للفاء القابلية عدم انه على جازمًا تفيرًا يفر

.الخلود في آرائه

القرآن: في البعث مفهوم - ثانيًا

 حب وذلك متعددة معاني القرآن في البعث لفظ يتخذ

 من المصطلح داللة تحديد ويكن اآليات. من آية كل في ياقه

 ذكر التالي: الوجه على وذلك لمضمونه احصائي تحليل خالل

 واتخذ مرة 67 حوالى القرآن في المختلفة بمثتقاته «بعث 8 لفظ
 سع منها كل وذكرت . مبعوثون ،بعثتا ،بعث :هي شكال 26

 من وكل مرات. ست ويبعث مرات، ثماني ويبعثون مرات،

 من وكل مرات ثالث والبعث ابعث، ويبعثهم، نبعث

 ،بعثنام بعثنا، من كل ثم مرتين، مبعوثين فابعثوا، بعثناهم،

 تبعثون، لتبعثن، وانبعث، ،يبعثين يبعثكم، يبعثك بعثه،

 قحليل ومن واحدة مرة انبعاثهم ،بعثكم ،يبعثوا ،ويبعث
: اآلتي يتضح اللفظ عذا مضمون

اإلرسال: اللفظمعنى أ-إتخذ

 . ( 213 البقرة ) 4ومنذرين مبشرين النبيين الل بعث

 ; في مرات سبع وذكرت * بعث » ألغاظ في اإلرسال لفظ وجاء

 : اإلسراء ،31 المائدة: ، 164 عمران: آل ، 247، 213 )البقرة:
 بعثنا ولقد > مرات سبع وذكر H بعثتا I) ولفظ ،(2: الجمعة ، 41

 ، 12 المائدة: ) :آيات وفي ، ( 36 :النحل ) رسوآل« أمة كل من
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 (،51 الفرقان: ، 5 :اإلسراء ، 75, 74 : يونس ، 103 األعراف;

 آيات: في مرات ثالث وذكرت ٠ نبعث ٠ لفظ في وأيضًا

(.15واإلسراء:.89، 84: )النحل

 ويلنا يا هقالوا a بعثنا B في والحشر المعاد معنى إتخذ — ب

 بعثناكم >بم :، بعثناكم٥ ،(92 )ي: مرقدنا« من بعثنا من

 ، a بعثناهم ،»(56: البقرة ) 6 تشكرون لعلكم موتكم بعد من

 بعثه« ثم عام مائة اللم فأماته 8 بعثه (،و« 19,12 )الكهف:

 اليه م اللم يبعثهم »والموتى X يبعثهم » ، ( 259 :البقرة )

. ( 36 : األنعام ) 4 يرجعون

 ما الى باالضافة اللفظ اتخذها أخرى معان وهناك - ج

 )بعث( إرسال ولكن ،البشر أو الرسل ليس إرسال مثل سبق
 عليكم يبعث أن على القادر هو قل ه قوله: في ما العذاب

(65 )األنعام: 4عذابامنفوقكم

 فقط الة من وليس أيضًا البشر من البعث يكون أن وممكن

 وحكًا أهله من حكًا فابعثوا بينهما ثقاق خفتم وان ٨ مثل:

 به اقترن الذي الوحيد والشخص وو(. الناء: ) أهلها« من

 البعث حدد وقد (.33,15 مري: )سورة المسيح هو اسمًا البعث

 القيامة يوم انكم . 16 المؤمنون: سورة في ما القيامة بيوم
4تبعثون

 وذكرت )مبعوثون( لفظ في نجد كا البعث: انكار - د
 من مبعوثون انكم قلت »ولكن التالي: الوجه على مرات سبع

 مبين« سحر إآل هذا ان كفروا الذين ليقولن الموت بعد

 خلقًا لمبعوثون اننا ورفاتًا عظامًا كنا أنذا وقالوا ،(7: هود )

 ، 16 الصافات: ،82 المؤمنون: ،98,49 )اإلسراء: جديدًا«

 لفظ في المعنى نفس غجد وأيضًا ،(4 المطففين: ،47 الواقعة،
 6بمبعوثين نحن وما الدنيا حياتنا إال هي إن وقالوا2 مبعوثين

(.37 المؤمنون: ،29: نعام )األ

الفلسفة: في ثالثًا-البعث

 لفظ ويغلب والحشر المعاد هو الكالم وعلم الفلفة في البعث
 وأوفى . المقصود على للداللة والفالسفة المتكلمين عتد المعاد

 رسالته في سينا ابن لدى نجدها الموضوع لهذا دراسة
n المعاد أمر في األضحوية I) فصول أول ) ،المعاد ماهية في يقول 

 وحقيقته العود من فمشتق العرب لغة في المعاد أما (.»الرسالة

 كان التي الحالة أر المكان وحقيقته عليه كان ما الى الشيء عودة

 ان ويبدو . 8 األولى الحالة لى نقل ث اليه فعاد فباينه، فيه الشيء

 يقول الموضوع، عذا حول الفالسفة بين عديدة اختالفات هناك
 بأن الفاء بعد ايجاد الحشر أن في اختلفوا انم م » التهانوي:



فحأه - بقاء

 التفريق جمع أو ، يعيدها ثم للبدن األصلية األجزاء اللم يعدم

 التأليف. فيها يعيد م ببعض بعضها فيختلط األجزاء يفرق بأن
 مزقتم اذا تعالى قوله في سبأ سورة من 7 اآلية ذلك على ريدل

 لم اوالحق : قوله ويضيف 4جديد خلق لفي انكم مزق كل

 بحشر يقول عمن هذا اثباتًا، أو نفيًا فيه جزم وال ذلك يثبت

 فيقول األجاد لحشر المنكر أما األرواح حشر أو األجاد

 واتصالها بدنها عن النفس مفارقة عن عبارة الروحاني بالمعاد

 هناك وشقاوتها وسعادتها المجردات عالم هو الذي العقلي بالعالم
المعاد مسألة في اتجاعات خة بيان ويمكن «النفية بفضائلها

هي:
المتكلمين. اتجاه وهو فقط الجسماني بالمعاد القول - 1

 كابن الفالسفة موقف وهو فقط الروحاني بالمعاد القول - 2

رشد.
 الموقف وهو معا والروحاني الجسماني بالمعاد القول - 3

 القائل سينا ابن ضد والرازي الغزالي عنه ويدافع االسالمي

الثافي. باالتجاه

.المعاد انكار في الطبيعيين اتجاه - 4
 هذه في الحكم عن التوقف وهو اإلنكار أو الشك — 5

موقفجاليوس. وهذا األمور
 في جاء لما باالضافة العقلية األدلة من كثيرا الفالسفة ويقدم

 للثواب ضرورة فالحشر . والمعاد البعث ضرورة إلثبات القرآن
 رالبعث المعاد ثانيًا . ((( الدين أصول معام n : الرازي ) والعقاب

 ألجل خلق انما الحيوان ان تثبت )فلما األماني لتحقيق ضروري

 العالم هذا في حاصل غير المقصود ان وتثبت والراحة اللذة
 هذا فيه يحصل العالم هذا بعد آخر عالم بوجود القطع وجب

 األدلة هذه ان القول وينبغي األخرى( الدار وهو المقصود

 وقادر ، شيء كل على قادر الل وان والجواز االمكان على تقوم
. خلقها التي األجام اعادة على

ومراجع مصادر
 دار ،دنيا سليان تحقيق ،المعاد أمر في أضحوية رسالة ،,بتا ابن —

العرلي. الفكر
والعاشرة. التاسعة المقالة ،االلهيات الثفاء، ،ابنا -

النجاة. ابنسينا،كتاب -
لقديمة مصر في والدين الفكر برستيد،هنري،تطرر -

.2 ، 1 ،جالفنون اصطالحات التهانوي،كثاف -

 لقاهرة. المعارف، دار ،-لياندنيا الغزالي،تهافتالفالسفة،تحقيق -

.القاهرة ،الشعب دار ،الكري القرآن أللغاظ المفهرس المعجم —

, عطية الحليم عبد احمد

فناء - بقاء
Subslstance-Aneantlssement
Subsist٠Annihllatlon
VerblelbVemichtung

 منذ استخدامها شاع التي المسلمين الصوفية اصطالحات من

 حالين الى مهما يشيرون وهم المهجريين. رالرابع الثالث القرنين
 نفس عل تتعاقب التي الله الى السلوك أحوال من متقابلين

 سقوط األخالقية الناحية من عندهم الفناء ويعني االلك.

 تحققه أي ، البقاء ويعقبه السالك، عن المذمومة األوصاف

 غيبة النفية الناحية من الفناء ويعني الحميدة باألوصاف

 وعن ،لوزامها من بشيء أو بذاته شعوره عن اإلنان

 البقاء الى بعدها يعود مؤقتة، لفترة العام، هذا في المخلوتات

 إن الصوفية يقول ولذلك ،وبالخلق ذاته بوجود فيه يشعر الذي

 عندهم ذلك يتضمن وال بالحق«، وبقي الخلق عن فني H السالك
 أي ) نني قيل واذا » : القشيري يقول للخلق، الحقيقي الفناء

 والخلق موجودة ففسه الخلق، وعن نفه عن السالك(

 «. والخبر احساس وال به وا لهبهم العلم ولكنه ،موجودون
 وقد ،الله بإرادة وبقائه ارادته عن االلك فناء الفناء معاني ومن

 إن يقال وقد ، « السوى ارادة عن الفناء B الفناء هذا على يطلق
 الفناء أيضًا الفناء معاني ومن . منه الحق لمراد مراده ترك السالك

 شهود عن الفناء B ب ويعرف ، اللم سوى ما أر األغيار رؤية عن

 الستغراقه نفه الفناء هذا عن السالك يفني وقد السوى«،
 القي ابن عليه يطلق فاء هذا بعد وهناك الحق. وجود في تمامًا

 يثبت ال « السوى وجود عن الفناء )ل ، H السالكين مدارج « في

 عين هو العالم وجود ان فيرى ، واحد وجود غير الصوفي فيه

 الوجود بوحدة القائلين المالحدة فناء انه ويقول الله، وجود

 اإلسالمية العقيدة عن بصاحبه يخرج وهو ، غير بم ما وانه

. الصحيحة

 الديانات في التصوف صرر لجميع عالزمة الفناء وتجربة
 تشبه التي البوذية النرفانا في الشأن هو كما ،األخرى والحضارات

 نو تنحو التي البرهمية للديانة الفيدا تراث وفي الفناء، حال
 القديسة مثل صرفية عند الميحي التصوف وفي ، الوجود وحدة

 الى التشابه عذا يرجع وقد وإيكهارت. الصليي ويوحنا تريزا
 فانها واحدة لتجربة خضعت فاذا واحدة اإلنانية الفس ان

متشابهة. نتائج الى تصل

التفتازاتي الوفا أبر
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 فإن البنية، ومفهوم البنيوية كلمة شيوع من الرغم على
 القضايا. بعض يثير محددة، تعاريف في ادراجها أو تعريفهما

 األدبية الدراسات في توجد ال مفهوم هي حيث من فابنية

 الدقيقة العلوم ميدان في قائمة انها بل فحسب، واالجتاعية

 من أبعد فهي البنيوية أما والرياضيات والبيولوجيا كالفيزياء

 ذلك ويعود للكلمة التقليدي بالمعنى فلسفية مدرسة تكون ان

 النزوعات اختالف الى يعود كا البنية، مفهوم اتساع الى

 حدود الحى المثالية حدود من تمتد التي البنيوية بمثلي لدى الفكرية

 البنية، مفهوم تعريف على االختالف هذا انعكس وقد المادية.

 جان تعريف جاء جيث ،واختالفه التعريف بتعددية وسمح
 روالن وتعريف شتروس، ليفي كلود تعريف عن مختلفًا بياجيه

 ذلك مع غولدمان لوسيان لماركمي تعريف عن مختلفًا بارت

 تحددم التي العقالنية من نسق هي البيط تعريفها في البنية فإن

 إن الوحدة. هذه يفسر الذي القانون وهي للشيء المادية الوحدة
 ، عيانيًا وجودًا ليت البنية ان ، أوالً يعني بالعقالنية البنية ربط

 يمح ، لألشياء نظري بناء هي إنما للقياس، قابالً تجربيًا أو

 هذه بين المتبادل األثر وبتفسير الداخلية عالقاتها بشرح

 أوالً يعني الوحدة بمفهوم البنية مفهوم ربط أن كما العالقات،

 أي إلى تحوالته في يحتاج ال بذاته ومستقل مغلق بتا* البنية ان

 الثبات الى البنية تنزع االستقاللية هذم وببب خارجي، عنصر
 عنصر أي الى الحاجة بدون تحوالتها تتم كما ،واالستقرار

 فإن ولهذا .الداخلية البنية قوانين عن تخرج أن وبدون ،خارجي

 من يكون ،عناصر من يتألف ،التحوالت من نق هي البنية

 باقي في تحوالت المى يؤدي أن منها عنصر أي في تحول أي شأن

 األخرى العناصر بكلية العنصر ارتباط ان األخرى العناصر

 األولوية مبدأ ويعطي فيه، يقوم الذي للكل خاضعًا يجعله

 بجيثاليمكنفهمأيعنصرمن األجزاء على للكل المطلقة

 البنية، تلك داخل يثغله الذي الوضع عن خارجًا البنية عناصر

 من الرغم على متغيرة، وغير ثابتة البنية تظل العالقة هذه وببب
 أو البنية تحويل يمكن وال ،العناصر تحول عن االجة التحوالت

 البنية فان المعنى وببذا خارجية. ببنية اصطدمت اذا اال تغييرها
 التحول، يعني التاريخ ألن تاريخي، بعد أي على تنطوي ال
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.الخاص بزمانها إال تعترف ال فهي وبالتالي تتحول ال والبنية

 البنيوي المنهج أصحاب قام المفهوم، هذا من انطالقًا

 واألدب االنثروبولوجيا مثل عدة مجاالت في تطبيقية بدراسات

 اثارًا يترك أن المنهج هذا استطاع بل والفلسفة، النفس وعم

 رموزه على بذلك معتمدًا الدراسات، أجناس كل على واضحة

 اآلثار هذه امتدت بل .والكان وشتروس ياكبون مثل الكبيرة
 آلتوسر أعمال في وخاصة الماركي، الفكر الى أحيانا

 الفكر دعامات أهم احدى البنيوية أصبحت وهكذا ومدرسته،

 االول مؤسها ي يحم يكن لم ضجة محققة المعاصر، االوروبي
 ترى البنيوية كانت واذا . 1913 - 1857 سوسير دي فرديناند

 في قبالً وجد قد البنية مفهوم فإن ،االول مؤسها ،سوسير في

 لم لكنه وغيرهم. وفرويد كس ومار روسو جاك جان كتابات
 عام بعد اال معين نظري لمنهج وقاعدة للتحلل أداة يصبح
 على -وسير عمل لقد . البنيوية الحركة تثكل بدأ حيث ، 1928

 أن اعتبار على ،والكالم اللغة بين فمايز ،اللغة علم موضوع تحديد
 هو الكالم أن حين في ،األفراد عن متقل اجتاعي نظام اللغة

 نق اللغة ان ورأى النظام، لهذا االجتاعي أو الفردي االستعمال

 صورة اتحاد هي العالمة أن اعتبار على العالمات، من منظم

 هي الصورة تكون حيث ذهني، تصور مع معينة صوتية

n هو التصور ويكون ، ه المادي النظام ال في يقوم الذي «الدال 

 في فالعالمة «،الذهني النظام ٠ في يندرج الذي «المدلول »

 المدلول«. و» »الدال« تكافل عن الناتجة الوحدة هي تعريفها
 واللغة الداخلية اللغة بين سوسير مايز ،هذا من وانطالقًا

 عن أو للغة المحايثة العالقات عن االولى تعبر حيث الخارجية،

 العالقات الى الخارجية اللغة تثير حين في ،لها الداخلية العالقات

 سوسير وأعطى . عليها المؤثرة الخارجية والحقول اللغة بين القائمة

 اللغة، حقل في فالمهم الداخلية، اللغة الى االولوية التمييز هذا في
 إن إذ تاريخها، ال الداخلية، قواعدها أي الداخلي، تنظيمها هو

 من اللغة دراسة الى يؤدي الخارجية، اللغة الى االولوية اعطاء
 النفس عم أو كالتاريخ أخرى علوم الى إرجاعها وإلى ،خارجها

 عم اقامة التحديد هذا من -وسبر قصد لقد االجتاع عم أو

 االجتاعية، أو الفلفية االفتراضات الى يخضع ال للغة مستقل

 داخله، من العم تقيم التي الطيعية العلوم استقالله في يماثل بل
 افتراضات أي عن بمعزل الخاصة وحداته تدرس أن بعد

 مفهوم على سوسير أكد المنهج هذا على اعتادًا فلسفية.

H أو « النسق R النظام ft العالقات دراة في يتكشف الذي 

 جعله الذي األمر العالقات، هذه تحوالت وفي للغة، الداخية

 »،أيين التتابعي الزمن را I التواقتي الزمن ا بين يمايز



 يرى ، (I التزامن ا مفهوم إن إذ «،التعاقب و" «التزامن ال
 ا التتابع N مفهوم عكس على وذلك ، الحاضر زمانها في العالقات

. الزمان خالل وتغيرها تكونها حركة في العالقات يدرس الذي
 عم مبادىء بتطبيق شتروس ليفي قام سوسير الى واستنادًا

 أن يمكن البنيوي المنهج أن واعتبر الثقافية، الظواهر على اللغة
 الفيزياء لعبته الذي الدور يماثل االجتاعية العلوم في دورًا يلعب

 المنهج هذا ضوم على ودرس النيوتنية، الفيزياء تثوير في النووية
 هو االبوة مفهوم ان مبينًا البدائية، القبائل في األبوة عالقات

 كان واذا العالقات. من نظام في قائمة معنى ذات عناصر جملة
 الدال S بين وحدة اللغوية العالمة في رأى قد سوسير

 ثقافية ظاهرة كل في بدوره رأى شتروس فإن «، المدلول و«

 أيضا، « المدلول و» »الدال«، وحدة على قائمة معينة عالمة

 وانتاج وتصنيفها وتحليلها الظواهر هذه دراسة على فعمل

 الصياغة اقامة على عمل بل ، عنها المعبر النظري النموذج

 نموذجها الى الثقافية الظواهر إرجاع وفي . لها الدائمة الرياضية

 كي العيانية العالقات يدرس الذي شتروس نهج يتكثف المجرد

 معرفية عملية يتدعي الذي اامر الالشعورية، بنيتها الى يصل

 بل ظاهره، في توجد ال الشيء فحقيقة ، المجرد ال العياني تنقل
 على القادرة العلمية، المعرفة أنتجته الذي النظري، بنائه في

 رنعرفه الشيم تحدد التي الداخلية البنيوية العالقات الى انفاذ
 ، باألشياء المرتبطة المباشرة المضامين تتراجع الحال هذه وفي

 خصائص ذات بنية في القائمة الرمزية الوظيفة مكانها لتحل

 اذ الرمزية الوظيفة اختالف يعني ال المضامين اختالف ان ثابتة

المضامين. مختلفة ظواهر عدة في الرمزية الوظيفة تقوم ان يمكن

 أيضًا، فوكو ميشيل قام ، -وسم على شتروس استند ركا

 باسعادة واالشياء« الكلمات و المعرفة أثريات » صاحب

 مفهرم من حذف أن بعد المعرفة، تاريخ ليدرس البنية، مفهوم

 دراسة ألن ، واالستمرار التابع مظاهر من مظهر كل التاريخ

 تتقي ال أنها كا التاريخي، تتابعها ني تستقي ال بنيويًا، المعرفة

 تتم بل التكويني، مارها في العلوم تمايز في يبحث مقارن، كعلم
 الخفية البنية لقواعد أو المقال« » لقواعد وفقًا الدراسة هذه

 ذإت على تعتمد ال قواعد وهي ،العلوم تاريخ في القائمة
 البية خصائص في تكمن القواعد فهذه ، جماعية ذات أو ،فردية

 في يتحقق ال العلوم تطور أن ذلك ومعنى عم، لكل الداخلية

 حاسم بانقالب يتحقق إنما تاريخيًا، المحدد المعرفة ترام إطار

 حاسم بانقالب يتحقق أدق، بشكل أو ذاتها العلوم داخل

 من عصر أي معرفة ألن معين، زمن في القائمة المعرفة داخل

 تدين ال فهي ولذاتها بذاتها مكتفية معرفة هي البنية نظر وجهة

 في ظهرت الذي العلمي المجموع ال اال كمعرفة تثكيلها في

 العلوم حركة من يجعل التاريخ لمفهوم يإلغائه فوكو ان حقله

 إناني، قصد كل عن المطلق استقالل ولها واعية، غير حركة

 دور أي ترفض والتي ب الخاصة بقواعدها فقط تتحدد فهي

االناني. للفاعل

 الذي الكان جاك ظهر وفوكو شتروس الى وباإلضافة
 العودة الحى ودعا النفسي، التحليل حقل في البنية مفهوم اعتمد

 وأن ،اللغة ببنية شبيهة بنية هو الالشعور أن معتبرًا ، فرويد الى

 تؤديه ما نحو على الوظيفي عمله يؤدي أن الالشعور شأن من

 هو اللغوي البعد يصبح وبذلك ، بنيوي طابع من لها بما اللغة

 هو H الكالم ا يصبح كا ،كله النفسي للتحليل الحقيقية الدعامة

٠ االنسانية الذات عن الحقيقي التعبير
 كثير في ايجابية بجث أداة تشكل أن البنيوية استطاعت لقد

 البنية وبين والتاريخ، البنية بين الفصل أن إال العلوم، من

 واحد، بعد على البنيوية ايجابية قصر االجتاعية، وتحديداتها

 من يسحبها االجتاعية للعلوم جديد تأسيس الى تطمح فهي

 هذه لكن الكاملة، العقالنية حقل الى الفلسفي التأويل حقل
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ته

بهاء
Splendeur
Magnificence
Bewunderung

 ،اخرى وبعبارة .المتعالي الوجود ذو ،المشع الجمال هو البهاء

 في خارق جال ثم اوال، المطلق جمال المطلق الجمال هو البهاء
 المطلق يبرز ، أفعاالً أم كانت فنية البشرية اآلثان وبعض الطبيعة

منخاللها.
 متساوق غير حدس أولهما حدسين. بالبهاء الشعور يتضمن

 شعورًا االنان لدى يولد المتناهية قوة تمثل إن إذ بالمتناهي

 فهو الثاني الحدس أما الجالل. حدس ينبع هنا ومن باالنسحاق.

.الجمال حدس يولد ومنه ،بالمتناهي المتساوق الحدس

 في يدخل فهو المتناقضين الحدسين هذين بين البهاء يجمع

 وفي مهيبة صورة عليه ويخلع الالمتناهي تساوق ال المتناهي
 شكالً ويلبه المتناهي تاوق الالمتناهي في يدخل نفه الوقت

اإللهي. الثكل وشامال،هو عضويا

 يفرق اإللهي البهاء رمز والفني البشري الطبيعي البهاء
 والجال الطبيعي الججال بين ديونيذوس المسيحي األفالطوني

 المرئية غير لالشياء صور هي المرئية االشياء أن يؤكد المتعالي،

 الجمال :اسمي اللم على فيطلق . (I العاشرة الرسالة 11 في )
 فصل اإللهية، األسمام ,)في المطلق والجمال المتعالي الجوهري

 بصفة الرب وجه وصف الى كوزا دي نيقوال ويذهب . ( 7 ، 4

 نفه المطلق الجمال هو الرب »وجه يقول: بعينه« الجمال ٠

 وجودها،)في الجميلة االشكال جميع تستمد منه الذي والثكل
(.6 فصل الله«، »رؤية

 هنالك يكن بهمام الحدس يمكن ال البهاء أن ذلك ومعنى

 فعلى .ا المأدبة ه في مراحلها افالطون وصف متدرجة معرفة

 ان ثم النفس، جال الى الحي الجمال من يصعد أن االنسان

 تثعر البهاء وأمام المطلق الججال ليواجه النفس جال يتخطى

.صوفية بغبطة النف

حات جاد
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توليف -
Composlton—Synthese
Composition-Synthesis
Verfassen—Synthese

 منه و» ببعض بعضه وصل إذا وتوليفا تاليفا الشيء الف
 تأليفًا بينهم وألفت ويضيف: .منظور إبن يقول fl الكتب تأليف

تفرق. بعد بينهم جمعت إذا
 ال التوليف( صيغة )ونفضل للتأليف العام الفلسفي والمعنى

.إليه ويضيف منه ينطلق بل اللغوي المعنى عن كثيرًا يختلف

 الترتيب عن التأليف يفرق ft التعريفات » في فالجرجاني

 الواحد إسم عليها يطلق بحيث الكثيرة األشياء جعل هو n فيقول

 أم والتأخر بالتقدم البعض إلى نبة أجزائه لبعض كان سواء

 الترتيب ألن «.الترتيب من أهم التأليف يكون هذا فعلى .ال

 تشكل بحيث الكثيرة األشياء جعل هو االصطالح في * عندم

. والتأخر بالتقدم العض إلى نبة أجزائها لبعض ويكون وحدة

فيعني: الفلفي االستعمال حب يتخصص العام المعنى هذا
 أو جديد معنى في النقيض واألطروحة األطروحة اتحاد (ا

 الثالوث في كبا أعلى آن أو وحدة عن معبرًا جديدة قضية

 ورسمها التوليف. — النقيض األطروحة - ألطروحة ا : المشهور

٠بأسره التطور قانون هيغل عند وهي —،+—:+، الهيغلي

 وتمثل التمثالت مختلف ربط فعل على فيطلقه كانط أما ( 2

 ضوء في التوحيد هذا ويتم واحدة معرفة بموجب كثرتها
 مصطلح )راجع التجربة مبادى، من مبدأ بموجب األفهوم

مفهوم(
 البيطة والقضايا المعاني من الذهن سير المنهج في ويعني ( 3

 عنها تلزم أو تعقيدًا أكثر وقضايا معان إلى اليقينية أو

 المجموع إلى التفاصيل من الصعود بعامة، هو، او بالضرورة

 إلى الكل من الهبوط يعني الذي التحليل يقابل المعنى بهذا وهو
 اتعليل المعنى هذا في يؤلفان والتوليف والتحليل األجزاء.

 الخاص الفلسفة منهج يعتبر أن لهيغل أمكن ولذا البرهاني

 االبقين الغالسفة على واضح رد في ، معًا ان في وتوليفيًا تحليليًا

 اإلبتداء » بالتوليف: يفهم الذي ديكارت، من اعتبارا

 رويدًا للصعود المعرفة على واألسهل باطة األكثر بالمواضيع

 ولما . " تعقيدًا األكث المواضيع معرفة نحو بدرجات كمما رويدًا

 المنهج اعتبر اليقيني من االنطالق يعني البسيط من االنطالق كان

 يتردد فلم ،بامتياز الفلفي الكثفي البرعاني المنهج التوليفي
 الهندسية؛ الطريقة على مبرهنة الميتافيزيقا كتابة من سبينوزا

 تم التي النتائج عرض منهج المقابل في التحليلي المنهج واعتبر
٠ تربويًا منهجًا أي ،إليها التوصل

 بالقضايا الحديثة الفلسفة في سمي ما المعاني بذه ويتصل ( 4

 تعتبر منلوك فابتداء التحليلية القضايا مقابل في التوليفية
 غير أي له مغايرًا محوالً ما حامل على تحمل قضية كل توليفية

 )هي( األجسام H مثال: قوكا في كبا بالذات تعريفه من نابع

 الحامل في متضمن غير وزن( )ذات فالمحمول . » وزن ذات
 ومبدأ الكالت تحليل غير آخر شيء إلى ونحتاج )األجام(

 في بعضهم رآه ) القضية هذه مثل قول إلمكان التناقض عدم

العارفة(. الذات قدرات في اآلخر البعض ورآه التجربة

 (هو ) المربع ft ئ مثالها التي التحليلية القضية يقابل ما وهذا
 إلى يضيف ال الحكم أن فواضح . (I أضالع أربعة ذو شكل

للحامل تصورنا يوضح أن إآل يفعل وال جديدًا شيائً معرفتنا

 معافي على معًا يشتمل التولف مصطلح أن إل وأخلص ( 5

 اللفظ على فضلته رلذا . واإلرتقاء المتنافر، وتوحيد الجمع
 تأليف II اثائع اللغوي معناه لغلبة fl التأليف n القدي العربي

الشائع اللفظ على فضته ك،ا عليه، سواها أو الكتسب
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دائد
 المذكورة المعاني تلك غياب إلى بالنظر ومثتقاته «التركيب »

 التوليف في ليت معالني تضمنه إلى باإلضافة ، هذا اللفظ عن

, الخ . .. الداخلي والتركيب الجملة تركيب : كمثل

رهبه مرسى

Contemplation-Meditation 
Contemplation-Meditation 
Kontemplatlon-Medltatlon

عهد
 المعالم، واضح بمنهج أو واحد فلسفي بمنهج التأمل ليس

 عن مقال „ كتابه في التأملية الفلسفات كل ينتقد ديكارت فهذا

 اسم المنهجي اثكل في طريقته على فيطلق ليعود المنهج«
(j حاول الذي عوسرل وهذا األولى«، الفلسفة في تأمالت 

 أهم أحد على يطلق متثددًا عالً الفلفة من يجعل أن جاهدًا

 الذي الفلفة قدر التأمل وكأن ديكارتية« »تأمالت اسم كتبه

 وتنوع العلمي التقدم كل رغم منه االفالت تتطيع ال
التقدم. بهذا قليالً أو كثيرًا المتأثرة الفلفية المنهجيات

 هو وال ،أخرى دون حضارة فلسفة على وقفا ليس والتأمل

 المنهج يكون يكاد إنه وحدها،بل الفلفية التجربة على بوقف

 االنسانية وللتجربة رقعته، اتاع على البشري للفكر المعلن غير
 البوذية النرفانا فمن والدينية، واألدبية الفنية ميادينها شتى في

 اتصال سعادة إلى ،الفني الخلق نثوة قجربة إلى الصوفي الوجد إلى

 إلى والديكارتي، األغطيني الكوجيتو اكتثاف إلى المتوحد،

 التأمل يبرز العميقة، األنا نداء سماع إلى الهيغلي الديالكتيك

 ليحاول االنسان تصرف تحت الموضوعة الوحيدة الوسيلة وكأنه

وجوده. بمهامعرفةمعنى
 في الموضوع حصر قبل االيضاح هذا مثل من بد ال كان

 هذا جزئية، ولو إحاطة، لنا سيتيح ما فلفي كمنهج التأمل

 لكأمل تحديد محاولة إذن ستكون انطالقا نقطة .الواسع المفهوم

 الحياة من التأملي الموقف مقارنة سنحاول ثم أوال، فلسفيًا

 بعد ثم ،تحديدنا لتوضيح والعلمي العملي بالموقفين والطبيعة
 أن إال التأمل، يحتويها التي السابقة االفتراضات سنرى ذلك

 يإيجاز سنراه ما وهذا جهة من أكثر من هوجت التأملية الفلفة

.نقترحه الذي الحل نتفحص أن قبل

 لفظ التأمل على اليونان أطلق لقد التأمل: قحديد - 1

n ثيوريا I) محض عقلي نظر هو التأمل أن على للتأكيد 

 كالجواهر الحواس مراقبة تحت تقع أن يمكن ال لموضوعات

 في أرسطو قول فهم يجب المعنى وبهذا ،األولى والمبادىء المفارقة

 التأملي العم هي األولى الغلسفة بأن الطبيعة« بعد »ما كتابه

 فأرسطو األولى، وللمبادى األولى للعلل المحض- -النظري

 بأن يدرك كان معارفنا تكوين في الحواس دور على شدد الذي

 إلدراك صالح الحسي الواقع تحليل على القائم الطبيعي التفير
 أن غير ،والفاد الكون عالم في القائم للتغيير المباشرة العلة

 يدفعها بل التفسير هذا بمثل تكتفي ال البشرية الفضولية
 كل وراء كانت التي األولى العلة عن البحث إلى االندهاش

 عاجزة تقف إنها إذ الحواس، دور ينتفي وهنا المباشرة، العلل
 النظر دور التأمل، دور ويأتي إليه، نطمح بما تزودنا أن عن

للحواس تخضع أن يمكن ال مواضيع في العقلي

 بعده من دعي ما او - لفلفة ا أرسطو حدد حين

 ينطلق كان فقد التأملي وبالتالي انظري العم بأنها ٠ الميتافيزيقا

 مع والتمشي احترامها يجب ثابتة طبيعة بوجود تؤمن حضارة من
 - المحض النظر - التأمل طريق عن قادر العقل وبأن ،قوانينها

 اإلدراك عذا من يبغي ال وهو الطبيعة، هذه ماهية إدراك على
 تبدأ ال - عقلي كنظر - الفلفة فإن وبالتالي مادية، منفعة أية

 أشبعت. قد لالنسان الضرورية الحاجات كل تكون أن بعد إال

 المعرفة خارج شيء إلى يهدف ال - وتأمل كنظر العقلهنا-

 مدفوعًا للعم تعطشه إلشباع االنان طموح خارج ،ذاتها

 له عالقة ال عنا والنظر . الطبيعة ظواهر أمام تعتريه التي بالدهشة

 براهين إلى بحاجة العلمية النظرية ألن العلمي بمفهومها بالظرية

 حين في ،صحتها على البرهان تقيم علمية تجربة إلى أو ،توغها

 أن — نفه موضوعه ببب ٠ يمكن ال محض تأمل هو النظر أن

. يؤكد ما صحة على للبرهان العلمية بالتجربة يمر
 وبالتالي للحواس تخضع ال موضوعات إذن التأمل يتناول

 قاله لما صدى نجد وخن العلمية، التجربة مع يتعارض فانه
 في ولكن المحض العقل »نقد كتابه في كانط لدى أرسطو

 على البرهنة األلماني الفيلوف نم كان إذ تمامًا؛ مختلف ياق

 إال المحضة الفلفية الموضوعات في يصل ال المحض العقل أن

 هي الظرية المعرفة بأن كانط يقول . Antinomies متنافيات إلى

 بموضوع تتعلق مغاهيم أو موضوعًا تناولت كال تأملة — معرفة

 ما هو التأمل أن معنى إليها، تتوصل أن تجربة ألي يكن ال

■ لها تجربة يكون أن يكن ال وما التجربة عن كلية يغرج

 ما إذ غموضًا، أو ابهامًا يحمل قد القول هذا مثل أن غير

 فالتغكير عام، بوجه التغكير عن التأمل الحال عذه في يميز الذي
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تأمل
 التجربة. المتحان للخضوع قابلة غير مواضيع يتناول قد ايضا
 موضوع حول الذهن تركيز هو التفكير بأن القول من بد ال هنا

 وقد ،شرحه في والتوسع وتفسيره الخارج من ووصفه معين
 يحاول التأمل ان حين في وأنواعه، يميزاته باإلحاطة ذلك يكون

 األعمق، ومعناه األخير، كنهه ليستجلي أعاقه إلى يغوص أن

 شتى من بالموضوع االحاطة يحاول الذي الشرح ليس إنه
 عند إال يتوقف أن يرضى ال الذي التأويل هو بل جوانبه،

 بين الحوار في ولعل للغرض واألعمق الخفي المعنى اظهار

 روايته في دوستويفسكي كتبه الذي وستفروجين كيريلوف
 حين ,1 يقول: كيريلوف نسمع إذ ،ذلك عل مثالً ،الشياطين ,٠

 عيني أغمض الشتام في كنت عمري من العاشرة في كنت

 الشمس أشعة تحت تلمع ضلوعها بكل خضراء ورقة وأتصور

 غاية في كان رأيته قد كنت ما الواقع. أصدق وال عيني افتح م

 ...خير شيء ...كلحن شيء .كل .خير الورقة ...الجيال
 خيرين ليوا الناس ... سعيد أنه يعرف ال ألنه تعيس االنان

 خيرون أنهم يدركون وحين خيرون، أنهم يعرفون ال ألنجم

 هنا التأمل خيرين» منهم، واحد آخر حتى جيعًا، يصبحون

 ورقة كتجربة عادية، تجربة خالل من اكتثف الذي هو
 لبؤس األعمق والسبب للخلق األخير المعنى ،بضلوعها خضراء

االنان.

 مستوى ين ميز من خير«،الجمهورية I في أفالطون، يظل

 ينتقل الفرضيات على القائم فالجدل التأمل، ومتوى التفكير

 الفرضية التي األخيرة نحوالفرضية األولى الفرضية صعدًامن

 يكتثف (Reflexlon-Dlanola نويا يا )د التغكير وراءها،
 أن يفترض إذ والحوار، المناقشة عنطريق األولى الفرضية

 النتائج إلى ينتقل ثم مثآل، ذاته في جماالً الحسي الجمال وراء هاك

 أبعد ثانية فرضية إلى ليتوصل الفرضية عذه مثل على تترتب التي

 الحسي العالم وجود تفسر األول الفرضية ■ وتفسرها منها

 غي ،التفكير ثمرة وهو بذاته العالم وجود تفسر الثانية والفرضية
 تلك النهائية، الفرضية إيجاد عن عاجزا يظل األخير هذا أن

 . الوجرد لكل األخير المعنى تعطي ألنها تفسر وال تفسر التي

 ،الموجودات كل عنه نتجت الذي المطلق الخير ،الخير فكرة إنها
 التصاعدي الديالكتيك رأس على القانم األخي الخير وهذا

 ما ثمرة التأمل، ثمرة هو للوجود األول المبدأ يشكل والذي

 الذي المباشر الحدس ثمرة أي Noesls نويزس أفالطون يسميه

 األخيرة الماهية خاطفة بلمحة ليدرك التفكير مجرد يتخطى

 إن نقول أن نتطع المعنى وبهذا للكون. األول والعلة للوجود

 حاول فبا ،Speculative تأملية فلفة كانت هيغل فلفة كل

 المحض للعقل بنقده الفلفة وجه في األبد إلى يغلقه أن كانط

 ". المنطق علم ا كتابه في األمل أمام جديد من هيغل فتحه

 المعروف التقليدي بالمنطق إطالقًا ه العالقة الهيغلي فالمنطق

 من وغيرها والقياس واإلستقراء االتتتاج على والقائم
 إلى النفاذ القائم، المجد وصف من يحاول، هو بل البراهين،

 ومن التاريخي، الحدث في الروح وتجلي االتانية سيرورة طريقة
 الديالكتيك إدراك أي واقع هو ما كل في المنطق رؤية فإن هنا

 أقربرإلى وهو التأمل، ثمرة هو الواقع، لهذا المفسر اكالثي

 الطرق من أي إلى منه للواقع األخبر للمعنى المباشرة الحدس

 انحطاط عن مؤولة يعتبرها هيغل كان والتي ،المعروفة المنطقية

. ( S الحق فلفة مبادىء » مقدمة )راجع . وتدهورها الفلسفة

 مع يتمشى ال أنه أي التجربي مع يتعارض التأمل كان إذا

 كذلك يتعارض فإنه ،التجربة امتحان عبر للمرور قابل هو ما
 معين مجتمع في األخالقية للفضائل الفعلية أدارأ أي العملي مع

 )براكس العمل الونانيون أسماه ما مع تتعارض أنها أي

Actlon.pracxls) من تمارس مجتمع إلى تحتاج فالفضائل 
 هذه مثل وجود إلى يحتاج ال التأمل أن حين في ،خالله

 ضجيج إلى ظهره يدير موقف إذن فهو ،األفراد بين العالقات

 مع يتعارض التأمل فإن وكذلك .وتعقيداتها االجتاعية الحياة

 العم، أجل من عالً يبغي أنه بمعنى العلمي الصعيد على العملي

.اليومية حياتهم في الناس يريح ما إلى أي االغع إلى يلتفت وال
 أن بقي الفلفي الضعيد على التأمل تحديد حاوكا أن بعد

.والطبيعة الحياة من موقفه إالى ننظر

 التأمل يقف والطبيعة: الحياة من والموقف اتأمل - 2
 في يشارك ال أنه بمعنى والطبيعة الحياة من عملي غير موقفًا

 من ويتخذ ،حياتهم في األفراد بين تقوم التي المتشابكة العالقات

 إليها ينظر ال أنه بمعنى المحض، العقلي لكظر ميدانًا الطبيعة

 السيطرة االنان يتطيع التي والظواهر القوى من كمجموعة
 سكون في يجري فالتأمل منفعته، أجل من فيها والتحكم عليها

الفردية. السعادة وعزلة التوحد
 األخالق » في أرسطو بز لقد العملية: والحياة التأمل أ(

 العمل نحو تتجه التي األخالقية الفضيلة بين ،نيقوماخوس إلى

 التأملية الفضيلة وبين الناس بين طيبة عالقات إقامة في وتثارك

 استقاللية األفراد أكثر وتجعله اكاس عن الفيلوف تبعد التي

 أرسطو تأثير تحت ذاته. ني يفكر أن إال له الهم فكر وكأنه

 ،الالهوتية المجموعة ٠ من اثاني القسم في األكويني توما كتب

 والفضيلة Prudence التعقل وهي للعمل األولى الفضيلة حول

 العملية الحياة بين مقارنة كتبه ما فكان الحكمة. وهي التأملية
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تأئل

 الفضيلة يثكل األكويني، نظر في التعقل، إن التأملية والحياة

 والمارسة العملية بالحياة يعنى وهو األخالفي النظام في الرئيسية

 على شيء كل قبل يقوم وهو الناس مع التعامل في الفعالة النشطة
 متقباًل، منها لالستفادة المكتسبة التجارب تحفظ ذاكرة

 ألخذه يطرأ تغيير لكل والتنبه التيقظ يعني التعقل فإن وكذلك

 أيضًا يعني وهو ،معينة محدودة غاية بلوغ نريد حين الحبان في

 أضف المخادعين، شرك في الوقوع لتجنب والحذر الفطنة حيازة

 قبل األشياء توقع أي النظر بعد أيضًا هو التعقل أن ذلك إلى

 شى من األمور يتقصي جعله أي العقل وتحكي ،حدوثها

 في نافعًا يصبح الصفات هذه لكل حيازته ببب وهو ،جوانبها

 الصحيحة النصيحة اسداء على قادر انه إذ للناس، العملية الحياة
 في التمييز وكذلك الخاصة األفعال عل العادل الحكم وإصدار

ااستثنائية. الظروف

 الفضيلة التعقل من تجعل ال الجيدة الصفات هذه كل أن غير

 على والتعقل التأمل، بنت الحكمة هي فهذه األسمى، أو األولى

 فضيلة فالتعقل للحكمة؛ خاضعًا يظل الحياة في ودوره أهميته

 يخدم كها وتخدمها الحكمة أمام الطريق تمهد إجتاعية سياسية .

 أن حين في االنسانية باألمور يخنص التعقل مليكه، الجندي
 المؤدية الوسائل في النظر يحاول التعقل ،األول بالعلة يتم :الحكمة

 ذاته السعادة موضوع في تنظر الحكمة أن حين في السعادة :!ل

 التي الطوباوية الرؤية إلى تطمح أنها أي ،األسمى المعقول .وهو

العالم. هذا في مكتملة غير تظل
 من رئييان موقفان هناك الطبيعة: من والموقف التأمل ب(

 والرموز اإلشارات فيها فيرى بخشوع يتأملها موقف الطبيعة:

 مجوعة سوى فيها يرى ال وموقف منها، أبعد هو لما والدالات

 آلة يعتبرها أنه أي المباشرة، عللها عن البحث يجب الظواهر من

 اكتثافها. العقل وعلى الحتمية، لقوانين وتخضع تتحرك كبيرة

 الطبيعة في التحكم حد إلى يذهب الموقف هذا في والتطرف

 نادوا اليونانيون الفالسفة , لالنسان المادية للمنفعة وتسخيرها
 أن وحاولوا ،أحكامها واتباع الطبيعة باحترام اإلجال بوجه

 عام بشكل وكانوا ،يفسرها الذي األول المبدأ عن يفتشوا

 الموقف نجد العرب عند العملية. الحياة في النافع يحتقرون

 الفلفة من العم لتخليص جادة محاوالت جانبه وإلى اليونافي

 ارنلدز روجيه المتشرق ويرى وضعي علم إلى للتوصل
R. Arnaldez وأن العم، هذا مثل إلمى نوصل البيروفي أن 

 ثالثة أو قرنين فيه العلمي التطور لتقدم آراءه عرف لو الغرب
 إلمى الغربية الفلسفة في مسيطرًا األملي الموقف ظل لقد قرون.

 على وأسبقيته الالهوت سيادة ببب وذلك عشر الثالث القرن

 القديس كتاب اعتبار ويمكننا له. خادمة عدت التي الفلسفة

 الفكر امسار م، 1274 سنة المتوف Bonaventura بونافونتورا

 يتجاهل ظل القديس فهذا الموقف، لهذا ممثل خير الله« ضو
 للتراث أمينًا بقي وبذلك عصره، غزت التي الجديدة األفكار

 كتاب في الالهوت. سيطرة فترة طيلة يطر الذي األوغطيني

 غحو مستمر صعود عملية في طويلة رحلة هذا ه المار "

 الذي الفرح عن تحدثنا الطبيعة في المخلوقات وكل الالمتناهي،
 الطبيعة أمام أوال تتوقف الرحلة هذه السبيل. نهاية في ينتظرنا

 بعين نشاهدها التي والموجودات المخلوقات بكل الحسي العالم أي

 الله، من المتبقية كاآلثار بأسرها الطبيعة لنا فتبدو االيمان محبة

 العالم يدل كذلك مرت، التي الشعوب على اآلثار تدل وكما

 الله بوجود يصرخ الحسي العالم هذا في شيء كل الله. على الحسي
 سوى نستطيع ال اآلثار هذه نتأمل وحين الباري. إلى ويدعونا

 تؤكد التي البراهين كل أمامنا وتنكثف والتعجب االندهاش

 وقياس ونظام حركة من الطبيعة في ما كل اإللهية: الحقيقة
 لنا تكشف األشياء روعة B أن ذلك البراهين، بهذه ينطق وجال

 الم تنادي والموجودات والمخلوقات عميانا، نكن لم إن الله

 ال وحده األخرس إن طرشانًا. كنا إذا إا سماعها ونتطيع

 يعترف أن يرفض وحده واألحق معلواته كل في الله يمجد

 المرحلة وفي الطبيعية:. المؤشرات هذه كل أمام األول بالمبدأ

 لها فتبدو الطبيعة في رأته ما لتتعمق ذاتها إلى النفس تعود الثانية

 على يدل والظل الله. كظل الحسية واألشياء الموجودات كل

 أن حين في لصاحبه، الواضحة غير الصورة يبقى ولكنه صاحبه

 المعنى خالله من نستشف جديد بضوء الطبيعة يضيء النفس نور

الظواهر. وراء الكامن

 معاصري من Roger Bacon بيكون روجر كان
 تأثرت إليها ينتمي التي اكفورد مدرسة أن غير بونافونتورا

 المرجح ومن .بمنهجيته وأعجبت البصريات في الميم إبن بأبجاث

 التجريي العم تعبير الغرب في استعمل من أول كان فيلسوفنا أن

 القائمة الداخلية التجربة دور ينكر لم أنه فرغم االختباري؛ أو

 التجربة على القائم الجديد علمه عن دافع أنه إال التأمل، على

 موقف الطبيعة من الوقوف إلى قاده ما وهذا العلوم أهم واعتبره

 جديدة آالت إنتاج من ليتمكن أسرارها يجلي أن يريد الذي

 من الكثير إليه نسب ولقد االنسان تخدم أن تستطيع

 أن الثابت من إذ ، * النظارتين ٠ أقلها ليس االختراعات

 في محفوظة لوحة ذلك على تدل كما ،زمانه في عرفت النظارات
 تقوم أن بيكون روجر أراد الفرنية. بيزنون مدينة متحف

 العم ألن الغرب أصقاع شق في التجارب وتجرى المختبرات
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تأمل
 ظواهر مخص ما في اليقين إلى يوصلنا الذي هو التجريبي
 التجربة أكدت إذا إال يتريح وا يتكين ال العقل الطيعة.

 الطبيعة على نطبقه أن يجب الذي التجرييي العم . المجرد التفكير

 بقية تنتهي حين يبدأ وهو اليقين، طريق ألنه العلوم كل يفوق

 ،النظري العم يستطيعها ال اكتشافات إلى يوصلنا إنه إذ ؛العلوم

 معرفة من تمكه التي الكافية القوة يملك أنه ذلك إلى أضف

 في التحكم إلى والتوصل المستقبل واكتشاف الطبيعة أسرار

السلطة ملك ذلك استطاع ومن الطبيعة
 هي التجربة أهمية إن إذ الطبيعة من نفعيًا موقفًا هنا نلمس

 خالل من إليها نتوصل أن نتطيع التي الجديدة االكتثافات في

 في لديكارت ستاق هنا بيكون وروجر .الطبيعة قوى في التحكم

 عدد اختراع العلم هدف جعل حين المنهج« عن مقال » كتابه
 من أراد وحين رفاهيته، في اإلنان تخدم اآلالت من محدد غير

 يصبح االنان جعل بل المعرفة حب إرضاء ال الطبيعة معرفة
 آلة، فالطبيعة أغراضه. تخدم التي الطبيعة لهذم ومالكًا يدًا

.لكفعته استخدامها من االنان تمكن أسرارها ومعرفة

 مع يتوقف لم الطيعة من التأملي الموقف إن نقول أن بقي

 القائمة نيوتن، فيزياء كانت فحين العم، وتقدم الحديث العصر

 تقديية، صفة كل عنها يزيل للطبيعة ميكانيكي مفهوم على
 وعلى األلمان الرومانطيقيون كان الغربي، الفكر على تطغى

 «الطبيعة فلفة I حول يكتبون الماضي، القرن في شنغ رأهم

 عن البحث بل فيها التحكم وا الظواهر تفسير ليس وهمهم
 تجري الذي والمعنى للعالم األخير المنطق تفسر التي العالم روح

 والموقف اليوناني التقليد إلى أقرب فكانوا الطبيعة، وراءه

 برغسون هزي كتاب في ذاته الشيء نرى أن ويكننا التأملي.
 كان الذي األول المبدأ إلى يسعى فهو الخالق« التطور n الثهير

 اذا عما التاؤل إلى يقودنا وهذا ، واالرتقاء التطور كل وراء
 بالعكس أليا بالضرورة، متناقضين الطبيعة من الموقفان كان

واحدة؟ ظاهرة أمام نظر وجهتي

 فلسفي كمنهج التأمل، للتأمل: االبقة االفتراضات - 3
 الذي الشرط بمجموعها تثكل ،ابقة فرضية من أكثر على قائم

 الفرضيات هذه وأولى .غايته إل يصل أن للتأمل يمكن ال بدونه

 عن وإما أعماقه إلى الغوص طريق عن إما ،قادر االنان أن هي

 للوجود األخيرة الحقيقة اكتثاف إلى قدمًا، الصعود طريق

 بدورهما تفترضان العمليتان وهاتان ،للحياة النهائي والمعنى
 قادر األخير هذا أن بمعنى االنسان، لدى خارق حدس وجود

 أن غير الحقيقة، لكنه متميزة، لحظة في مباشر، إدراك على

 غير معينة إمكانات وجود بدوره يفترض الحدس هذا مثل

 الناس، من العظمى للغالبية األحيان من كثير في متوافرة،

 اهتام، أي الناس يعيرها ال راكدة تظل توافرت إن وحق

 خاصة بطريقة تدبيرها من بد ال إذ يكفي ال اإلمكانات وتوافر
 عمية من نوعًا التأمل يفترض وعندها المدف، بلوغ تؤمن

للذات. ترويض
 افترض فقد تذكر هي معرفة كل أن أنالطون أكد حين —

 أسطورة في يقوله ما وهذا المثل وعالم االنان بين تناسق وجود

 بمركبة النفس يقارن حين فيدرس آل حواره في النفس أصل

 الخير إلى للوصول العلوي الباق في وتثارك حصانان يجرها
 رأت النفوس بعض السباق هذا أثناء . برزيته والتمتع المطلق

 من قسط بأكبر وتمتعت شاهدت التي واكفس ،غيرها من أكثر

 قادر الفيلسوف فإن هنا ومن الفيلوف نفس هي المطلق الخير
 غير للحياة، األخير الهدف واكتشاف التأمل عل غيره أكثرمن

 مجدس بل المحض، بالتفكير يدرك ال الهدف هذا مثل أن

 هذه ومثل المثل، عالم حدس إمكانية إذن هناك للماهيات.
 غيره، من أكثر للفيلسوف متوافرة التأمل يبلغها التي اإلمكانية

 ميد يصبح أن عليه إذ ،صارمة لمبادى نفه يخضع والفيلوف

 ليتمكن وأهوائه الجد شهوات كل من تطهير عملية في نفه

الحسي. العالم من يأتيه عاتق دون التأمل، إلى االنصراف من

 يقول «نيقوماخوس إلى األخالق « من العاشر الكتاب في -
 التأمل هذا ومثل التأمل، هو للعادة األخير الحد بأن أرسطو

 في ليست العادة هذه مثل أن غير للحكمة، البكر اإلبنة هو
 إلهي مبدأ يكمن ذواتا في أن منجهة تفترض فمي اليد متناول

 العقل من يأتي المبدأ هذا , لوغوس( ) اكاطقة النفس من أبعد

 تتطلب العادة هذه مثل ثانيةغإن جهة ومن )نوس(، الصرف
 في منحصرًا نشاطنا ليصبح العملي للعالم كلية ظمرنا ندير أن منا

 ما ونحن اإللهة حياة مقلدين وراحة كينة في والتأمل التفكير

.والفاد الكون عالم في نعيش زلنا

 القديس يقول هكذا «الحقيقة تكمن االنان داخل -»في
 نصل يجعلنا النفس أعماق ني الغوض أن يعني وعذا أوغطين،

 نشعر ذواتنا داخل إلى نتزل فحين ؛رأساها حقيقة أعلى إلى
 هدف نحو شرق دومًا هناك ،منا أسمى شيء غو مجذوبون بأننا

 عند القلب يستريح حين إال يتوقف ال الشوق وهذا ،منا أسمى

 هناك لله وينقطع نفه ينسى ذلك االنان يعرف وحين الله،

 .نفسها الذات بتعميق الذات على وتفوق الذات من خروج إذن
 في بالغوص ونكتثفها داخلنا في تكمن التي األخيرة الحقيقة

 نكتثف هنا ومن بنعمته. العيش رإرادة اللم هي أعماقنا أعمق

 النعمة كنف في نعيش يجعلنا وحده ألنه اإليمان ضرورة
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ئل١ت

 فاإليان «العقل مع جنب إلى جنًا يسير وااليمان االلهية،

 والنعمة العقل أمام الطريق يضيء االيان «،يجد والعقل يبحث

 أوغطين عند التأمل .علينا سيطرة له يعود فال الشر من تحررنا

 النداء لنسمع الخارجي العالم عن كليًا انقطاعًا إذن يفترض

 ال قيمتها كانت مهما أفعالنا أن غير . أعماقنا أعمق من الخارج

 بل الدائمة القلبية الراحة إلى وال األخيرة، السعادة إلى توصكا

 مجانية هبة اإللهية النعمة لتأتينا باإليان التسلي من للعقل بد ال

 مدينة ولنثكل الدائم الخير في لنعيش الشر في الوقوع من تقينا
واألنانية. األهواء فيه تتحكم عالم في األرض على الله

 درجات ثالث « االتصال رسالة B في باجة إبن ميز لقد -

 الحواس طريق عن خاص بشكل تأتي األولى الدرجة للمعرفة:

 النظرية المعرفة درجة تأتي ثم ، الجمهور يتبعها القي الطريق وهي

 العلوم درجة أنها أي بالحد يأتون حين الطبيعيين مرتبة وهي

 أي ، « بنفسه الشيء يرون 8 الذين درجة هناك م ،عام بشكل

 مباشرة وبطريقة واسطة دون األشياء ماهية يدركون أنهم

 مرحلة كل أن يؤكد باجة إبن أن ذلك ؛ السعداء هم وهؤالء

 يتم ال والكمال األخالقي، الكمال من مرحلة تقابلها المعرفة من

 االنانية السعادة هي التي العل من األخيرة الدرجة ببلوغ إا

دائم. فرح في يعيش الفيلوف تجعل التي المتوحدة
 العادة لبلوغ الطريق هو التأمل أي العقلي النظر كان إذا

 أي لالهيات، بجدس إال تتم ال األخيرة المرحلة فإن والخلود

 هذا مثل أن غير , ذاتها في لألشياء عقالني فوق مباشر بادراك

 أساسيين شرطين يتطلب إنه إذ ؛ البشر لكل معطى ليس الحدس

 الذي األول الشرط الوداع«، رسالة » في باجة إبن يشرحهما

 . الفاثقة بالفطرة التمتع هو السعادة مرحلة بلوغ يمكن ال بدونه
 ، «النظري العلم ي ينال التي الفطرة هي الفائقة الفطرة ٠ أن ذلك

 بكاله كامال انسان يصبح.ال .وبها لغيرها خادمين نظل بدونها

 إلى الوجود في يفتقر يعود وال ذاته في ويكتمل يخصه الذي

 تقترن حين الطبيعية االمكانات تكمل الفائقة الفطرة سواه.
 -عادة لبلوغ تكفي ا أنها ،غير التأمل ثم بالعم أي العقلي بالنظر

 من لها بد وال بالفكر تدرك ال الرتبة هذه إن إذ المتوحد

إلهية«. بمعونة ٠ إال تدرك ال التي اإللهية اإلمكانات

 هيغل هم أن غير الموسوعي. بطابعها هيغل فلسفة تميزت -

 بل تطوره، مراحل شقى شرح وال ، البشرية تاريخ كتابة يكن لم
 تاريخه خالل من االنسان لصنع الخفي المعنى يجد أن أراد

 التي التعينات إدراك بنظره التأملية الفلسفة مهمة إن المأسوي

 مختلف عبر وتجلياتها المستمرة صيرورتها في الروح على تطرأ

 وتحقيق ظموره في العقل يتبعها التي المنهجية أن غير الحقب،

 إال صحيحة تكون أن يمكن ال الثالني الديالكتيك ،وهي ذاته

 إلى يعى وتاريخه وصنعه االنسان عمل بأن ابقا افترضنا إذا

 ضجيج مجرد البشرية تاريخ كان لو . أخير هدف تحقيق

 الفلفي التأمل استطاع لما األفق في بعيدًا يتالشى وغوغاء

 تأكيد نفهم أن يجب المعنى بهذا االطني. المعنى إلى الغوص

 عقالفي هو ما وكل عقالني فهو واقعي هو ما كل » بأن هيغل

 ، البشر صنع حصيلة هو واقع كل أن ذلك ، « واقعي فهو

 عقالنيًا، طريقًا يتع االنانية تاريخ مجل أي البشر وصنع

 تظهر ال التي العقالنية هذه إبراز مهمة تلقت التأملية والفلسفة

الثاقب. لعقلي للنظر إال

 الفلفات من بكثير االستشهاد نكمل أن بامكاننا كان

 فقط شئنا أننا غير ، عليها تقوم التي االفتراضات لنوضح التأملية

 وأنه التفكي مجرد يعني ال التأمل بأن كؤكد الناذج بعض إعطاء

 األسمى الحقيقة بين تناسق وجود افتراض على باستمرار يقوم

 بإدراك إال يم ال التناسق هذا مثل ادراك وأن االنان، وحياة

. كبير عقلي جهد بعد إال يتأتى ال إنه إذ عقالني فوق مباشر

 إلى الموجه النقد نوجز أن يمكننا التأملية: الفلسفة نقد - 4

 ثالث من أساسًا يأتي إنه فنقول فلفية كمنهجية التأمل

جهات:
 ويتجلى المنفعة باسم سلبيًا موقفًا التأمل من يقف نقد أ(

 فهو ٤«النهج عن مقال ٠ كتابه في ديكارت لدى خاص بشكل
 وبالتالي مفعول، اي تنتج ال التأملية الفلفات كل بأن يقول

 المدارس، في تعم التي التأملية الفلسفة عن التخلي من بد فال

 طريق عن علمية دراسة طبيعية ظاهرة أية دراسة أن ذلك

 مكتب راء الجلوس من أكثر تنفع مبادنها لمعرفة المالحظة

 يقدم ال التأملي والموقف الواقع، عن بعيد لتأمل واالستسالم

 أن حين في ،حياتنا في تفيدنا آالت أية بانتاج لنا يسمح وال العم

 يسمح بما قوانينها معرفة من يمكننا الطبيعة من العلمي الموقف
 أجل من نشاء كا فيها نتحكم ،لها فعليين مالكين نصبح بأن لنا

 .نهاية ال ما إلى باستمرار يتقدم أن للعم يتيح ما ،خدمتنا

 لنا يسمح ال أنه بمعنى ،عقيم موقف إذن هو التأملي الموقف

. التكنيك طريق عن الطبيعة على بالهيمنة

 الماهية إدراك إمكانية العقل على أصالً يكر موقف ب(

 الطريق يفتح حدس بوجود يسم ال أنه أي ،للوجود األخيرة

 التأمل باب يغلق فإنه وبالتالي ذاتها، في األشياء إدراك أمام

 نقد 1 كانط كتاب في يتجلى الموقف هذا مثل الغلسفة. أمام

 مصلحة وهناك للعقل عملية مصلحة هناك «.المحض العقل
 استعاله مع ينعارض للتأمل العقل استعمال أن غير للعقل تأملية
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تأويل

 العالم معرفة ويريد التأمل نحو يتجه حين المحض العقل . الطبيعي

 فرية يقع -فإنه األفالطونية المثل عالم من -نوع الظواهر فوق

. شيء على يبرهن أن يستطيع ال فإنه وبالتالي ،للمتاقضات

 نجده بل األلماني بالفيلسوف محصورًا ليس الموقف هذا مثل

 تلك خصوصًا الحديثة، الفلسفات من كئير في متعددة بصور

.والمجسد للواقع مالزمة تظل أن تريد التي

 ظهرها تدير أنها التأملية الفلفة على يعيب موقف ج(

 العالم تفسر التأملية الفلسفة العالم. لتغيير م٣ ال وبالتالي للعمل،

 هذا مثل تفير ليس والمطلوب الماورائيات عالم خاص وبثكل
 هذا فيه نعيش الذي الثقافي االجتاعي العالم تغيير بل العالم

 وإن خاص بشكل الماركية والمدرسة ماركس من جاء الموقف
 في الكبيرة الماهمة إلى اإلشارة من بد ال إذ طبها وقفًا يكن لم

.عشر اثامن القرن في األنوار لفلغة الصدد هذا

 الدائم اإلغراء التأمل يظل االنتقادات كل رغم خاتمة:

 من تأتي فلفيًا التأمل إستمرارية إمكانية أن والواقع للفلفة،

 الفلسفة تحاول التي والموضوعات العلم بين القائمة المافة
 قابلة غير طبيعتها في هي الموضوعات هذه أن بمعنى ،معالجتها

 بما يذكرنا وهذا العم، أمام شفافة موضوعات كلية تصبح ألن

 هي الفلفية المشكالت بأن N. Hartmann هرتمان نقوال قاله

 أن الصعب من إذ علمية، مشكالت تصبح ألن القابلة غير تلك

 .مختبر في تحلل علمية مشكلة الحياة معنى يصبح أن مثالً نتصور

 من المكتسبة المعطيات كل تناسي يعني ال القول هذا مثل أن غير

 حررت العلوم هذه إن إذ ،االجتاعية والعلوم الدقيقة العلوم
 أضواء وألقت ،التصور في األخطام من كثير من البشري العقل

 محض تعد كانت القي المشاكل من الكثير عل قجاهلها يمكن ال
 فلفية،البدله بقيمة محتفظًا يظل كي ،تأمل أي إن .فلفية

 واألقدمون المعاصرة، العلوم معطيات كل توسط عبر المرور من

 إال التأمل في البدم بعدم ،صراب على وهم ،شددوا قد كانوا

.العلوم كل امتنفاد بعد
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زيناتي جورج

Hermeneutlquelnterpretation 
Hermeneutics-Interpretation 
Hermeneutik-Interpretation

 اللغوي، المعنى االعتبار في أدخنا إذا i التأويل معاني من

 بصفة القرآن مجال في استخدم وقد أصله، إلى الشيء إرجاع

 التفير من المقصود كان هنا ومن التغسير. بمعنى خاصة
 كنا وإن المشكل، الشيء عن المراد كشف أو إظهار والتأويل

 ألن نظرًا ،التفير وبين التأويل بين يفرق العلماء من فريقًا فجد

 التأويل أما والمفردات، األلغاظ بشرح يتعلق ما عادة التفير

المعاني. وعلى الجمل عل أساسًا ينصب فانه
 إذا وخاصة والتأويل، التفسير بين التفرقة فعالً ويجب

 داخل كثيرون أناس به قام قد التأويل أن االعتبار، في وضعنا

 والصوفية الصفا أخوان إلى باالضافة الكالمية الفرق

 اآليات. تفسير بمجرد التزامًا عندهم نجد ال وقد والفالسفة،

القرآنية،
 كتابه في التأويل معنى األندلي الفيلوف رشد إبن ويحدد

D فيقول: االتصال«، من والشريعة الحكمة بين فيا المقال غصل 

 إلى الحقيقية الداللة من اللفظ داللة إخراج التأويل معنى إن
 في العرب الن بعادة منغيرأنيخلفيذبك المجازية الداللة

 أو مقارنه أو الحقه أو يه أو بشبيهه الشي، تمية من التجوز

 الكالم أصناف تعريف في عددت التي األشام من ذلك غير

المجازي.
 في فيقول التفير وبين بينه ويفرق معناه الجرجالني يحدد كا
 الشرع وفي ،الترجيع األصل في التأويل إن ٠ التعريفات I كتابه

 كان إذا يحتمله، معنى إلى الظاهر معناه عن اللفظ صرف
 تعال: قوله مثل رالتنة للكاب موافقًا يراه الذي المحتمل

 البيضة من الطير إخراج به أراد إن ،4المبت من الحي يخرج >
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شفى
 من العام أو الكافر من المؤمن إخراج أراد وإن تفسيرًا، كان

, تأويالً كان الجاهل

 يفرون حينا عام بوجه الالهوت عالء بأن القول ويمكن

 إلى الشيء ظاهر تجاوز منه القصد رمزيًا تفيرًا المقدسة الكتب

جانبهم. من تأويال يعد هذا فإن وحقيقة باطنه،

 القرآن آيات من آية من أكثر في تأويل لفظة وردت وقد

 يأتي يوم تأويله. إال ينظرون %هل تعالى: قوله منها الكري.

. الل« إا تأويله يعلم وما : تعالى وقوله 4تأويله

 أو اآلية تفير بالتأويل، يعنون عام بوج الفقهاء ونجد

 لم كانوا وإن الظاهري، المعنى غير معنى على الحديث، تفير
 ظاهروباطن أيضًاإلى الشرع يقسموا ولم ،اآلية تعنيه ما يتعدوا

 والصوفية الكالمية الفرق بعض عتد ٥نجد الذي النحو على
.أيضًا

 إال للتأويل، شروط او قواعد تحديد محاولة من الرغم وعلى

 وتأويالت مثالً المعتزلة تأويالت بين كثيرة اختالفات غجد أننا

 نفها اتأويل كلمة حول اإلختالفات إلى باإلضافة الصوفية.

 في واضحًا هذا ونجد به. القيام ومشروعية التأويل هذا وحدود

 أساليب ترجيح » الصغاني: كتاب بينها من كثيرة وكتب رسائل

 الرضي: الشريف اليد وكتاب البونان» أساليب على القرآن

 درء 8 تيمية: إبن وكتاب التنزيل« متثابه في التأويل حقائق »

 المتثابه في »االكليل ورسالة: والنقل«. العقل تعارض
 في للبحث تعرضت التي والرسائل الكتب آخر إلى « والتأويل

 أو القرآنية لآليات بالنبة به القيام أيدت سواء التأويل

 ضرورة بمعنى بالتأويل، القيام عارضت أو النبوية، األحاديث

اآلية. ظاهر عند الوقوف
 هم بالتأويل، بالقيام تمكا المغكرين أكثر أن ويالحظ

 لجوءًا المفكرين أقل فإن وبالتالي العقلي، بالجانب تمسكًا أكثرهم

واضح. بدور للعقل يسمحون ال الذين هم التأويل إلى

 من رشد وابن المعتزلة موقف بين اخالفًا نجد هنا ومن

 النحو على التأويل من والحشوية الظاهر أهل موقف وبين التأويل

قليل. بعد إليه سنشير الذي

 أساليب على القرآن أساليب ترجح , كتابه في فالصغاني

 المتأولين إن » يقول: حين وذلك بالتأويل يرحب ال ، « اليونان

 االحتال فأما االحتال. أو بالظن التأويل وجوه يعينون إنما
 عالً يسمى فقد الظن وأما مجازآ. وال حقيقة ال البتة، عالً فليس

 يجوز ال تعالى اللم إلى المضاف العدم ألن منوع هنا ولكنه مجازًا،
 هو > :القرآنية اآلية إلى يثير هنا والصغاني ". الحقيقة إال فيه

 الكتاب أم هن محكمات آيات منه الكاب عليك أنزل الذي
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 تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين فأما متشابات. وأخر

 الله إا تأويله يعم وما تأويله، وابتغاء الفتنة ابتغاء منه

 يذكر وما ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم في والراسخون
(،7 آية)سورةآلعمران أولواأللباب« إا

 ال «،واكقل العقل تعارض درء I كتابه في أيضًا تيمية وابن

 الكاب غير إلى ردوا لو الناس إن يقول: إنه إذ بالتأويل يرحب

 هذا يزدهم لم وبراهينهم ومقاييهم الرجال عقول من والنة
وارتيابًا. وشكًا واضطرابًا اختالفًا إا الرد

 لنا يبين حين وذلك بالتأويل يأخذ ال اآلخر هو والسيوطي

 الكتاب من الدين أخذوا أنهم الحديث أهل اتفاق في السبب أن

 كها البدعة أهل اختالف في البب أما النقل، وطريق والنة

 فإن .واآلراء المعقوالت من الدين أخذوا أنهم فهو يميهم؛

 فقلما العقول، دالئل وأما تختلف قلما الثقات عن والرواية النقل

اآلخر. يرى ما غير صاحبه يرى واحد كل عقل بل تتفق،
 ،والفلفة الدين بين التوفيق بمشكلة التأويل ارتبط وقد

 الدين بين بالتوفيق القيام من بد ال أنه يرى الذي فالفيلوف

 وال التأويل إلى يلجأ أن بد ال والحكمة اشريعة بين أو والفلفة

 لآليات بالنبة يكون وتأويله اآليات. ظاهر عند يقف

. المحكمات لآليات بالنسبة وليس المتثابهات
 بتأويل القيام حول والمفكرين الفلفة بين اختالفًا ونجد

 أو الخلود مثكلة بينها من معينة لمشكالت تتعرض آيات

 البعث بأن القول عن دفاعه في المثال سبيل على سينا فإبن . البعث

 بتأويل يقوم نجده ،الجم دون الروح أو لنفس فقط سيكون

 وعلى جمي. حسي عقاب أو لثواب ذكر فيها التي اآليات

 يذهب بل ،سينا إبن موقف ينقد الغزالي غجد ،ذلك من العكس
 لثواب ذكر فيها والتي بالخلود الخاصة اآليات ألن تكفيره، إلى

 من يكون ال هنا ومن المحكات. اآليات من حيين وعقاب
. بتأويلها القيام - الغزالي يرى فيا - الفيلوف حق

 إلى لجوءًا اكثرها أن وجدنا الكالمية الفرق إلى رجعنا وإذا

الشيعة وفرق المعتزلة فرق التأويل
 لفكرتم طبقًا اآليات من كثير تأويل إلى يلجأون فالشيعة

والباطن. لظاهر فيا
 التي اآليات تأويل إلمى يلجأون الخمة أصولهم في والمعتزلة

 هنا ومن عقلية، بنزعة يؤمنون !تجم العقي. اتجاههم مع تتفق ال
 ما ظاهرها في تقيد التي اآليات تأويل واجبهم من يجدون

. به يعتقدون

 والعدل التوحيد أصلي في خاصة بصفة واضحًا نجده وهذا

 على فبناء ٠۶ يقولون القي الخمة أصولهم أهم من وها عندهم



تاويل
 هنا ومن الجسمية او التشبيه وليس بالتتزيه يؤمنون العقل

 تعالى وقوله .4مبسوطتان يداه بل تعال: قوله يؤولون

. 4 م٦أيدم فوق اللم يد >

 جهة في وليس جسمًا ليس تعال اللم بأن يؤمنون كانوا وإذا

 ألن اآلخرة في الرؤية تفيد التي اآليات يؤولون فانهم معينة،

. وبالجمية بالجهة ترتبط الرؤية
 بالقضاء الخاصة اآليات من الكثير يؤولون أيضًا ونجدهم

 إليانهم نظرًا االنسانية االرادة بجرية يقولون فهم .والقدر

 إذا حريصين كانوا هنا ومن ، والوعيد بالوعد وإيمانهم بالعدل
 حتى بتأويلها القيام ، الجبر معنى ظاهرها في تفيد آية وجدوا

 التي المشكالت كل في فعلوا كا تمامًا به يؤمنون ما مع تتفق

 القرآن خلق ومشكلة والصفات، الذات بين كالعالقة فيها بحثوا

 بحثوا التي الكالمية المشكالت تلك آخر إلى الرؤية، ومثكلة
 فإنهم به يؤمنون وما تتفق التي اآليات أما مستفبضًا بحثًا فيها

تأويل دون هي ما يذكرونها

 يرون فيا ضروريًا القرآنية اآليات بتأويل قيامهم وكان

 يقوموا ولكي يعتقدون ما غير اعتقدت أخرى فرق لوجود

القرآنية اآليات تأويل من أمامهم مفر ال وكان عليهم، بالرد

 دوره من أقل كان عندهم التأويل دور مثاًل، فاألشاعرة

 ولكنه التأويل يحارب ال الفرقة مؤسس فاألشعري المعتزلة عند

 التضحية من بد فال العقل، مع النص تعارض إذا أنه يرى

,الديني النص سبيل في بالعقل
 القرآنية اآليات تأويل على حريصين المعتزلة نجد هنا ومن

 إذا تمامًا هذا ويتضح األشاعرة على ردهم معرض في وهم

 للقاضي ا( المغني n كتاب وهو ،كتبهم من كتاب إلى رجعنا

امعتزلي. الجبار عبد

 في اله روية نفي عن الدفاع مجال في المثال سبيل على إنه
 بمجيث ، (I الرؤية « كلمة يؤول األشاعرة، على يرد وحين اآلخرة

 في العلم بمعنى تكون قد الرؤية إن يقول فهو .ا( العلم 11 منها يفهم
 بعاده ربك فعل كيف تر أم2 تعالى: قوله ذلك يبين اللغة

 بأصحاب ربك فعل كيف تر هألم،(6 آية الفجر )-ورة

 من خلقاه أنا االنان ير أولم ، ( ا آية الغبل )سورة الفيل«

 يعلم ألمترأناللم2: تعالى وقوله . ( 77 آية يس سورة ) 4نطفة

 وقوله <.7 آية المجادلة )سورة واألرضه السموات في ما

 ( 6 آية المعراج سورة ) قريباًا« ونراه بعيدا يرونه إنهم : تعالى

 حقًا الحق أرنا اللهم الملمين: وقول البعث. يعني تعالى وهو

 أن كتبهم في اللغة أهل ذكر وقد .فنجتنبه باطالً والباطل فنتبعه

 كانت وإذا مفعولين، إلى تعدت العلم بمعنى كانت إذا الرؤية

 ذلت، صح فاذا . واحد مفعون إخ !ال تتعد لم االدراك بمعنى
 بقول المراد يكون أن يمتنع م العم، بمعنى تكون قد الرؤية وأن

 البدر، ليلة القمر تعلمون كما ربكم ترون )ص( الرسول
 بالبصر يدركونه أراد أنه على حل إن ألنه أصح هذا ويكون

 مخصوصة جهة في يدرك أن فيجب القمر، يدركون كما

 من العلم؛ على حل إذا فيه، التشبيه وجه أن فثبت كالقمر،

 من الرابع الجزء ) أصح ،ضروري أنه في شاركه حيث

(231 ص الباري، رؤية ، II المغني ,1

 االعتزال رجال من كواحد الجبار عبد القاضي نجد وهكذا
 طبقًا اللغوي الجانب إلى ويستد جانبه من تأويل بمحاولة يقوم

 األشاعرة على الرد يستطيع حتى وذلك اتأويل وشروط لقواعد

اآلخرة. في تعالى اللم رؤية يجيزون الذين
 بالتأويل، تمسكا الفرق أكثر والمعتزلة اثيعة نجد كنا وإذا

 سني تصوف إلى وقسمناه التصوف مجال درسنا إذا فاننا
 أصحاب عند بكثرة موجودًا التأويل نجد فلسفي: وتصوف

 بن الدين ومحي الحالج هزاء ومن أساسًا الفلسفي التصوف

 السني للتصوف الممثلين عند قليلة التأويالت نجد حين في ،عربي

المثال. ليعلىسبيل كالغزا
 الفالسفة أن إلى اإلشارة سبقت فقد للفالسفة بالنبة أما

 الدين بين التوفيق لمحاولتهم ونظرًا بالعقل لتمكهم نظرًا

العقلي والقياس بالتأويل متمسكين نجدهم فإننا والفلفة،

 عام المتوفى رشد ابن األندلسي الفيلوف بأن القول ويمكن

 عن ودفاعًا تمسكا العرب الفالسفة أكثر من م 1198/—ه595

 عنيفًا، نقدًا الظاهر عند يقفون الذين الحشوية ينقد إنه . التأويل

 آراءهم أن يجد التي المجاات من كثير في األشاعرة ينقد كعا

٠ البرهاني والقياس التأويل فيهاالتقومعلى

 والقياس التأويل عن دفاعه مجال في رشد إبن ويذهب

 بالبرهان يصدق من فمنهم متفاضلة. الناس طباع أن إلى العقلي،

 البرهان، صاحب تصديق الجدلية باألقاويل يصدق من ومنهم

 باألقوال يصدق من ومنهم ذلك، من أكثر طاعه في ليس إذ

البرهانية باألقاويل البرهان صاحب تصديق الخطابية

 تؤدي األدلة أنواع بين أو اكالثة الطبقات بين التفرقة وهذه

 إن - رشد إبن يرى فيا - عاني البر فالنظر ٠ التأويل في نظرية إلى

 إما الموجود ذلك فإن ما، بموجود المعرفة من ما نحو إلى أدى

 من كان فإن . له تعرض أو الشرع عنه سكت قد يكون أن

 هو عنه المسكوت اكوع وهذا . بينهما تعارض فال األول النوع

 الفقيه فاستنبطها الشرعية األحكام من عنه سكت ما بمنزلة

 إذا الشريعة فإن الثاني، النوع جهة من أما الشرعي بالقياس
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 أدى لما موافقًا يكون أن النطق ظاهر يخلو فال ، بشيء نطقت

 وإن هناك، قول فال موافقًا، كان فإن مخالفًا، أو البرهان إليه

.تأويله هنا طلب مخالفًا كان
 إليه أدى ما كل أن قطعًا نقطع نحن : رشد إبن ويقول

 على التأويل يقبل الظاهر ذلك أن الشرع، ظاهر وخالفه البرهان

 وا مسم فيها يشك ال القضية وهذه ,العربي التأويل قانون

 هذا زاول من عند ۶ اليقين زدياد أعظم وما مؤمن ب يرتاب

 المعقول بين الجمع من المقصد هذا وقصد وجربه المعنى

. ( 8 ص ، «المقال فصل " ) .لمنقول وا

 الفالسفة من كواحد رشد إبن أن كيف كنا يتبين وهكذا
 محددًا العقلي، القياس إلى واللجوء الظاهر تأويل إلى يدعو كان

 سبقت الذي النحو على وتواعده وشروطه التأويل معنى لنا

اليه. اإلشارة

العراقي عاطف

Hlstolre 
History 
Geschlchte

عمهيد

 تاريخ كلمة تبق لم اليوم عالم في الثقافات تواصل مع
 أغلب في تحمل أصبحت بل ،األصلي اللغوي معناها في محصورة

 تاؤالت عن ناتجة متعددة معافي العربية، ضمنها ومن اللغات،

.مختلفة وفلسفية ومعرفية منهجية

 ما وسرد تحقيق فيعني-بالتاريخ صناعته عن المؤرخ يتساءل
 األحداث هدف عن الفيلوف ويتساءل الماضي. في فعالً جرى

 يتحقق خفي مقصد إلى تثير التي القوانين بجوع بالتاريخ فيعني
 ماهية عن أيضًا الفيلسوف ل ء ويتا جدليا. أو تدريجيًا

التاريخ. انه فيقول الكاثنات، سائر عن يميزه ما االنسان،
 وجدان الكونية، التغيرات هدف الماضي، أحداث سرد

 في حتًا تتداخل التي المفاهي أهم هي هذه ..بذاته االنسان

 من يعد لم تاريخ كلمة عرضًا، ولو نستعمل، عندما أذهاننا

 ألن )أرخ( مادة تحت القواميس، في جاء بما اإلكتفاء الممكن

الحالي استعمالها مجاالت يطابق يعد لم األصلي الكلمة مجال

 عندما تعترضنا التي المشكالت عرض في نشرع أن قبل

مفارقتين: عن نابعة أنها نذكر التاريخ مفهوم تحديد نحاول

 لم أنه بيد بالتعريف، تاريخي االنسان إن اليوم نقول أواًل:

 يحتمل أال بداية، إذن بالتاريخ للوعي مؤخرًا إال تاريخيته يع

؟ لهنهاية تكون أن

 وذلك نفيها إلى إتجه تاريخيته االنسان وعى ما بمجرد ثانيًا:

 وعيه احتد كال الالحقة، الفترات وفي نفسه. التاريخي بالسرد

 عام مخطط في بإغراقه التغير نفي على عزمه قوي بالتاريخ،
 ونفعله، الماضي، في ،جاعات ذلك، فعلنا مسبقًا معروف

 عندما صورة، أو بتذكار نحتفظ عندما باستمرار اليوم فرديًا،

 أن تيقنا أن بعد الزمان محو هو هدفنا أليس ،ذاتية بره نكتب

يعود؟ ال الماضي
 وعي على الوقت نف في ين الماضي أحداث سرد إن

 تجربة هذه علبه والتغلب محوه في ملحة رغبة وعلى بالتاريخ
 الدائمة، الحقيقة عاشق الفيلوف، تجعل التي وهي أساسية

 ويتكامالن يتعارضان العابر، الحدث راوي والمؤرخ،

.باستمرار

التاريخ: وفلفة األسطورة - 1

 بين واضحة عالقة يرون قريب عهد إلى الباحثون كان
 التاريخية الرواية بداية وبين ألومط ا والشرق اليونان أساطير

 نو االهتام اتجه لما لكن زماني(. نسق في األحداث سرد )أي

 جدت واألفريقية، األميركية ،الطوطمية الثعوب أساطير

 بين ماثلة عالقات ربط إلى أدت منتظرة، غير مشكالت

 النوعين هذين بين التميز وإلى التاريخ وفلسفة األسطورة

التاريخية. والرواية
 البدايات، داثمًا تروي األسطورة إن األسطورة: زمان

 ترتب فهي ...ومجتمع شعب بداية ،اإلنان بداية الكون بداية
 يكثف الدقيق التحليل أن بيد زمانيًا. ترتيبًا األحداث بالتالي

 زمان على سابق األحداث تلك زمان أن هي مهمة حقيقة عن

 أولي، أصلي، زمان فهو - اإلنان حياة في العادية التحوالت

 هي األسطورة هل :التازالت تنثأ هنا من .المعهود الزمان غير

 االنسانية أن لو كما التاريخية الرواية عليه نسجت الذي النمط

 األبطال أفعال إلى تلتفت أن قبل اآللهة أفعال برواية بدأت

 التاريخية والرواية األمية اكعوب تاريخ األسطورة هل والملوك؟

 األسطورة، هل ؟ الكتابة عرفت مجتمعات في عنها تولد أسلوب

 مطابق اجتاعي نظام تسويغ إلحى إليه، مهدف فيا تهدف التي
 الرواية أن حين في ،كهوتية بمجتمعات خاصة الكون، لنظام

 أسئلة التجارة؟ دور فيها نما مدنية بأنظمة خاصة التاريخية

 األسطورة بين تولدية عالقة يرون الذين الباحثون يطرحها
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مقنعة. بكيفية عنها يحيبون وال التاريخية والرواية
 لزمان مخالف األسطورة زمان أن يعترف الجميع أن يبقى

 ما بقدر األحداث بتتابع األسطورة تعنى ال التاريخي. السرد

 فهي العابر التغيير خالل من الثابت عن الكشف إلى تمهدف
 مختلف هدفها أن وبما المتحول. على اثابت لتغليب وسيلة بالتالي

 تتساكن بل نشأته، مع تختفي فإنهاال التاريخي السرد هدف عن

 هنا ومن .خصوصيته تلبه أن دون األحيان من كثير في معه

 أن نستطيع بحيث التاريخ وفلسفة األسطورة بين التثابه سر نفهم

بالتاريخ. االنسان وعي تبلور أن بعد تلك ورثت هذه إن نقول

 المقارنة هذه من م القارى يستغرب ال لكي التاريخ: فلفة
 كونه من يأتي شكسبير عمق أن أظهر المعاصر انقد أن نذكر

 ما هو هذا وأن تاريخية، حوادث لسرد األسطورة زمان إلى لجأ

 شلنغ أن أيضًا ونذكر التاريخية عن الفلسفية مسرحياته يميز

 أي ،الفلسفة مضمون هو األسطورة مضمون أن قررا وهيغل

 الوعي متوى في فقط يكمن االختالف وأن المطلق، العقل

 األسطورة تلجًا بينا العقلي المفهوم الغلمفة تستعمل إذ والتعبير

 في تختلف ال هيغل عند التاريخ فلفة إن المجازي. التمثيل إلى
 قصة لنا يروي .الفلفة تاريخ أو الفن فلسفة عن مضمونها

 كتاب في الوعي وتغيرات المنطق« D كتاب في المفهوم تغيرات

H التاريخ فلسفة » في المجتمع وتغيرات « الفكر ظواهرية ..» 

 لينتهي واعية غير بميزة غير وحدة من ينطلق مستوى كل وعلى
 الناقص والباطن، الظاهر بين وضرورية، ذاتية تناقضات عبر

 متصالحة بذاتمها واعية وحدة إلى . . .والمشخص المجرد ،والكامل
 هذا كل من القصد أوليس . . المطلق. العقل إلى أي ، نفها مع

 أوليس الزماني؟ على واألبدي المتحول، على الثابت تغليب هو

؟ تويني إلى أوغطين من تاريخ فلفة كل مقصد هو هذا

 إنانية ظاهرة التغير نفي إلحى اإلنسان تطلع إن التغير: نفي

 الباحثين اهتام يفسر ما هو وهذا ذلك. في شك ال ،مهمة
 فلفة عن المعاصرون يبتعد ما بقدر . باألساطير المتزايد

 الفالسفة شأنها في اختلف التي تويني محاولة بعد التاريخ،

 بدراسة تعلقهم يزيد ما بقدر االختالف، أشد والمؤرخون

 لزمان التاريخي الزمان إخضاع في الرغبة أن بيد األساطبر

 إنها الحق. بمة تصورات من عنها يتولد ما تسم ال منه أعمق

الكون. في اإلنان وضعية إلى فقط تشير

 هل العرب: الباحثين بعض يتساءل العربي: التاريخ فلفة
 سيزيد وجودها إثبات — أن منهم ظنًا متميزة؟ تاريخ فلفة ال

 تطابق عن قلناه ما صح إذا العرلبي. الفكر قيمة من محالة ال
 تعبيرها وعن التاريخ وفلفة األسطورة في القصد وتثابه البنية

 التحول ،والنهاية البداية ، المصير حول ملح هم عن معًا

 نقول أن لنا جاز التاريخ، بوقانع ارتباط أي دون L واالستقرار

 اإلسالمي، العربي الفكر في واحدة تاريخ فلسفة توجد ال انه
 أدبية قطعة كل من نتخرج أن نستطيع ٠ متعددة فلفات بل

 ،الحديث من ،القرآن من ،الجاهلي الثعر من : المصير إلى نظرة

 ومفصلة بذاتها واعية تاريخ فلفة نجد كا الشعي، القصص من

 عدد به قام ما بالفعل وهذا والمتصوفة. الباطنية فقهاء كبار عند
 . وموغاتها جاذبيتها لها اكوع هذا من تراءة كل الكتاب من

 الغالب في نحتاج فإننا الوقائع، فهم على تساعدنا أن عوض لكن

 التاريخي والسرد واد في هي ٠ ربلورتها لفهمها الوقائع معرفة إلى

. واد في

رالتاريخانية: التاريخ - 2

 حول الباحثين بين االتفاق تعذر إذا أ والعقد الوثيقة
 شيء أي إلى التاريخي، والسرد األسطورة بين الحقيقية العالقة

؟ التاريخي التأليف نشأة إرجاع يمكن آخر

 واختراع المكتوب التاريخ هو التقليدي بالمعنى التاريخ
 ونمو والتمدن بااستقرار األوسط الشرق في مرتبط الكتابة

 واألرقام الحروف استعمال على تشجع التجارة أن وكا التجارة.

 االتفاق نربط أن يمكن العقود. على المحافظة على تشجع فإنها

 الوثيقة أصل االثنين ونعتبر التجاري، بالعقد الديبلوماسي

 ،فقط احتالية عالقة هذه . وتدوؤن بعد فيا ستحفظ التي التاريخية
 أصول على تعتمد التاريخية الرواية أن اعتبرنا إذا حتى لكن

 بين والعقود الملوك بين واألوفاق األسطورة منها متعددة،

 اقترب كلها الحديث االريخ لمفهوم بالنسبة أنه شك فال ،التجار

 وعي على رأينا في ذلك دل العقود أسلوب من الحوادث سرد

 القول إلى الباحثين دعا الذي السبب هو هذا بالتاريخ. متقدم
بالتاريخ. وعيًا األكثر القدي الشعب هم الحثيين إن

 البداية في نالحظ العربي، التاريخي النأليف بنشأة يتعلق فيا

 األسطورة أن مع ،األساطير وبين األخبار بين يفرق القرآن أن

 أن إذن علينا الحادث. ثاهد من خير اليونان عند لغويًا تعني

 أخبار تدوين في شرعوا عندما األولين، المسلمين أن نفترض

 إلى يهدفون كانوا بهم، خاص تقويم اختيار بعد الرسول،
 مجتمع في نثأ اإلسالم أن خاصة األسطورة؛ يشبه ال عم تأسيس

 سيظهر .العقود وأسلوب الكتابة وعرف التجارة فيه ازدهرت

 لكن الجنوب، عرب يين خصوصًا بعد، فيا األسطورة عنصر

 العقد أسلوب أساسًا اعتمد والتصنيف، الروابة علم التاريخ، عم

المتعاتدين. على والشهادة
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 ال أصيل. العربي التاريخي التأليف إن العربي: األسلوب

 ومن االستثناءات. بعض يخص فيا إآل لحقه وما سبقه ما يثبه

 إلظهار الالزمة بالدقة الساعة حد إلى يدرس لم أنه المؤسف

: يلي فيا بعضها نذكر .مميزاته

 الروابة أن بسهولة ندرك ،العقد مفهوم من انطالقًا

 ،الياسية األنظمة بدايات عن الكشف إلى تهدف التاريخية

 هي هنا البداية الكون. بداية عن تكثف التي األسطورة بخالف

 نفهم لن فإننا النقطة هذه أهملنا إذا . سياسية إنسانية اصطالحًا

 لو كا الني عن يتكلموا أن العرب المؤرخون يتطيع كيف

 التاريخية الرواية أن وهو واضح، السبب . البشر مائر مثل كان

 يظهر ،لذا المحضة البشرية الدوافع في إآل اتفاقا، تبحث، ال

 يظهر كا سياسي، كزعيم وحده، وفيه المجال، هذا في النبي
قبائل. كزعماء خلفاؤه

 بني تألق وبداية قريث، تفوذ بداية عن إذن التاريخ يكشف

 عن متميزة واقعة البداية الخ. العباس... بني حكم وبداية أمية

 أعطينا وأطوارها ظروفها سردنا إذا األخرى، األحداث

 الحقيقة في والواقعة نظام من عليها ترتب لما مقبوالً تفسيرًا

 جللة أكانت ،الوقانع تلك متوى كان مها لكن وقائع مجوعة

 إزاءها يقف الكيفية بنفس معها يتعامل المؤرخ فإن دقيقة، أو

 واقعة كل في يشارك متعاقدين أمام المنصف القاضي مثل

 ال لكن زاويته، من يراها منهما واحد كل األقل، على خصمان

 األدنى الحد فذلك المادية. الظواهر بعض حول يتفقا أن بدمن

 ليصل منه ينطلق الذي المؤرخ عين في الواقعة يكون الذي هو

والنزاع. النقاش بدورها تثير نتائج إلى
 - إيجابية أو سلبية - عالقة عن يعبر والواقعة العقد من كل

 ال وحكتًا شاهدًا يتلزم منها وكل بشريتين إرادتين بين

 إن بالقول نكتفي التحليل هذا في للتادي المجال هنا يتسع
 المكتوبة الوثائق أنواع كل إذ باكهادة، معرفيًا مرتبطة الواقعة

 الملمون المؤرخون اهتم لذا شهادات تكون أن تعدو ال

 بفرض الشهادة وربطوا والتجريح، التعديل وقواعد ياإلسناد
 االستغناء يمكن وال المؤرخ عمل أساس الشهادة إن . األمانة أداء

 الطبيعي التاريخ مفهوم للتاريخ، آخر مفهوم نطاق في إال عنها

. بعد فيا سنوضحه كا

 مبدأ ،المحدود التاريخي مفهومها في ،الواقعة عن يترتب

 مذهب كفرد المسلم المؤرخ يعتنق قد .فيها المشاركين حرية
 بما محالة. ال منه يتحرر فإنه األخبار يسرد عندما لكن الجبرية،

 عن ناتجة أنها وبما القائم، السياسي النظام أصل هي الواقعة أن

 وإال اإلرادة، مسلوبي هؤالء يعتبر أن يعقل فال ،أفراد أفعال
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 من إذن مناص ال .عبث في عبثًا أساسه من البحث أصبح

 ال الفرد أن بيد التاريخ. في الفرد يإرادة الفاعلية بعض إلصاق

 يضًا يتمتعون وخصوم أصدقاء بجانبه يوجد كاملة. بجرية يتمتع

 جول ويكون البعض، بعضها االرادات تثد حرة. بإرادة

 السرد يفقد ال بدونه التاريخي. السرد محرك اإلراداتالمتعارضة

بالمرة. ينعدم بل فقط وجاذبيته قيمته
 في العربي التاريخي التاليف يكن لم لماذا هكذا نفهم

 دقيقًا وصفًا بل ومتاثلة، متوالية ألحداث يوميًا سجالً بدايته

 بب هو أصلي، بموقف فترة كل تتميز مأسوية. بطولية لمواقف

 أن بالفعل ونالحظ .ا٧ًا الخاص السياسي النظام تأسيس

 ويوجزون الدول تأسيس عن الكالم يطيلون المسلمين المؤرخين

 اإلسالم تاريخ فيظهر العادي مجراها إلى األمور تعود عندما

 إا يرى ال المؤرخ أن هو السبب . وحروب ثورات سجل كأنه

 يقول عندما للواقعة. تعريفه من انطالقًا البطولية المواقف

 أن ينون فإنهم ملحمة، وا مأساة للعرب ليس البعض:

وملحمتهم العرب مأساة هو التاريخي التأليف

 من العبرة نتخرج كيف االعتبار قضية إلى اآلن نصل

التاريخ؟ رواية
 الحيل سوى التاريخ من يتعلم ال المر، أن الناس يظن ما كثبيرًا

 األصلي المعنى أما ، طارىء معنى هذا .المآزق من ا٢ ينفلت التي

 ومواقف، أدوار مجموعة هو التاريخ االرادة. تربية فهو للعبرة

 صورته ليختار ويتقنها ىمالقار عليها يطلع ومحدودة معروفة
 ؟ معاوية مثل أو علي مثل يكون أن يريد هل الالحق. السجل في

 أهم هذا أوليس ؟ العزيز عبد بن عمر بجانب أو يزيد بجانب

التاريخي؟ االنسان حياة في اختيار
 بطولية إنانبة وقائع عن العربي التألبف إذن يحدثنا

 أو الفيلسوف نظرة عن متميزة بنظرة سياسية، أي مأساوية،

.الباطني أو المتصوف

 الموثقة. الشهادة على السرد ينبني اثقافة: إلى السياسة من
 عليها ترتب ما التحليل آخر في تعلل صورة الواقعة عن يعطي

 أي علمه، فإن اإلسالمي المؤرخ رأي يكن مها عواقب من

 أراد ،لذا , عها الناتج الوضع النهاية في يبرر لألحداث، سرده

 التاريخي، التأليف بداية منذ واضحة، ألسباب البعض

 تبرز لكن ٠النقد طريق عن وذلك ،السرد منطق من االنفالت
 شهادة بترجيح شهادة نقد أن الواضح من إذ صعوبة، هنا

والتعديل. الجرح نطاق عن يخرجنا ال أخرى

 كالمدرسة ،بمنهجيتها واعية تاريخية مدرسة تتكون أن بعد
 نقد على اعتادًا عليه، أجعت ما إنكار يتعذر اإلسالمية،

 مرور مع تقل مجهولة شهادات اكتثاف حظوظ ألن ،الشهادات



ريخ

 الرواية على ثورة يمثل ال فإنه حصوله حالة في وحتى األيام،

 وهو واحد، طريق يبقى تصحيحها. يحاول ما بقدر التاريخية
 العادة على ولكن ،أخرى شهادة على اعتمادًا ال ،الشهادة رفض

 الجماعة بانقام اوال القد ارتبط البب لهذا المتواترة. والنة

 االطالع ألن الرحالت آداب بتقدم وثانيًا متحاربة أحزاب إلى

 اكتثاف إلى وبالتالي المقارنة إلى يؤدي أجنبية أقوام أحوال على

 بعد ،خلدون إبن نرى وهكذا . ثابتة قوانين ذات انسانية طبيعة
 معيارًا البشري العمران قوانين يعتمد والبيروني، المعودي

عقال. والمرفوضة المقبولة األخبار بين للتمييز

 مشهورين بمؤرخين لنقارنه خلدون، ابن غرض نفهم لكي
 اليوناني التاريخ روايات يرفض ثيوقيديدس نرى آخرين.

 والجغرافية والمنطق اللغوي التحليل على اعتادًا التقليدي

 الروايات على يحكم Voltaire فولتير ونرى .البشرية والنفانية

 المؤرخين هؤالم من واحد كل جاء .الثعوب عادات خالل من
 ال متكاملة رواية تكونت أن بعد تاريخية دورة نهاية في الثالثة

 بمنطق االستعانة إلى فاضطر الداخل، من تغييرها إلى سبيل

 ،الجماعة إلى الفرد من اهتامه وحول ،اثهادات نقد غير ،آخر

 اللوحة إلى الدرامي الموقف من ،الثقافة إلى الياسة من
 التحول، هذا معرفيًا يعني ماذا الزال: نطرح اآلن الحضارية.

؟يقال كا التاريخ صاعة في ثورة يعني هل

 العهود حول المؤلفون هؤالم كتب ما بيت نقارن أن علينا

 هم، شاهدوه ما حول سطروا ما وبين زمانهم على االبقة
 لغربلة فقط األول المقام في الحضارة عم طبقوا أنهم فنالحظ

 أثينا حروب ثيوقيديدس وصف عندما أما الموروثة الرواية

 حالت وفولتير مرين، يني سياسة خلدون وإبن وأسبارطة،

 وصوروا الشهادة على اعتمدوا فإنهم ،عثر الخامس لويس

 والقواد والوزراء الملوك بعض نباهة عن تكثف درامية مواقف
 سبقهم من منهج تمامًا استعملوا أنهم ي ا ؛اآلخر البعض وغباوة

 ما قدر على واحد كل ،جددوا إنهم نقول ،لذا .المؤرخين من
 يتطيعوا أن دون التاريخ، فكرة زمانه، ظروف به سمحت

 عم إن أخرى، بعبارة التاريخي السرد بنبة وتفجير كسر

 ،محلها يحل أن يكن وال تاريخية رواية وجود يستلزم الحضارة

 هناك االنسان. تجربة عن التعبير من خاص نوع اختفى وإال

 ،٥تغيير إل سبيل ال اإلنانية الوقائع لسرد ضروري سياق إذن

 تجاوزه هو يمكن ما كل اإلنساني. الزمان منطق عن عبارة ألنه
 والزمان الواقعة مفاهي تمامبًا يغير جديد فكري نظام في

نان. واإل

 التاريخية الرواية لسياق الدقيقة الدراسة أدت التاريخانية:

 خاصة بكيفية الكون في اإلنسان فعالية الى ينظر المؤرخ ان إلى
 ضمنبًا يعبر المؤرخ إن .والمكانية الزمانية ظروفه كانت مها به

 المذهب أساس هو هذا أبدًا. يتعداها ال الحياة في فلفة عن

 وغيرهم. ومارو وكولنيغود كروتشه عند نجده كا التاريخافي،
 أن كا ،يؤرخ إذ المؤرخ نلفة هي ، هؤالء رأي في ،التاريخانية

. ٥ مخبر في يعمل إذ العالم فلفة هي الوضعانية

 مفهوم حصر منها خطيرة: معرفية عواقب التعريف ولهذا
 للطبيعة يكون أن ورفض الواعي االنسان أعمال في التاريخ

 الكشف في المؤرخ عمل حصر كذلك ومنها كاإلنسان، تاريخ
 العلة مفهوم إلى اللجوء ورفض الواقعة في المشاركين قصد عن

 بالضرورة هو التاريخ م كروتشه يقول الطبيعيات. عالم يفعل كا
 ذهنه في يعيد المؤرخ إن : كولنيغود ويقول الحرية. تاريخ

 إن فيين: بول وقال ،الحر البطل باختيار أحاطت التي الظروف

 أقوال هذه t.. صحبحة وقانع حكاية وأخيرًا أوالً هو التاريخ

 تفقد لكنها والمؤرخين، الفالسفة بين حاد نقاش في تببت
 شكالً التاريخي السرد تعتبر أنها تذكرنا إذ االستفزازية سمتها

 .. . والعم والمأساة األسطورة بجانب ،التعبير أشكال من متميزا

 موقف هي وإما تأمليًا، فلفيا مذهبًا التاريخانية ليت الخ

 مخبرًا االنانية، الوقائع مجوع بصفته التاريخ، في يرى أخالقي

 ما بقدر بالحقيقة التاريخاني يعنى ال للسياسة. وبالتالي لألخالق
 هو ،نظره في التاريخ . ألبطال ا بين الفرد بوففة ،بالسلوك يعنى

. وأخيرًا أوالً عملية معرفة

 االتجاه هذا أن إلى ينتبهوا لم الباحثين أغلب أن المؤسف ومن

 ما ألعمالهم يعطوا لم لذلك الملمين. المؤرخين موقف تمامًا يطابق

٠ وتقدير عناية من تستحق

الطبيعة: في التطور — 3

 يختلف سؤال هذا ؟ األوروبي الذهن التاريخي الفكر غزا مقى

 عصر في ذلك حدث هل كبيرًا اختالفًا الباحثون شأنه في

 في أم األنوار، فلسفة عبر عشر الثامن القرن في أم النهضة،

 تأثير تحت الحقة فترة في أم ،الرومانسية خالل من عشر التاسع

 إلى لجأوا النهضة مؤرخي بعض أن صحيح الوضعافي؟ اكقد

 فيكو أن صحيح .الالهوتي التاريخ لرفض والنقوش اللغة

 ومن الحضارة إلى الياسة من االهتام حولوا وهردر وفولتير
 المفروضة بالقيود الحاد وعيهم عبر ،فاهتدوا الجاعة إلى الفرد

 الشؤون مجرى في المتحكمة النواميس فكرة إلى ،الفرد حرية على
 غنبة االنسانية بأن شعروا الرومانيين أن صحيح البشرية.

 يجب مطلقة قيمة حضارة لكل وأن حضاراتها واختالف بتعدد
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 تأريخ

 أن غير واحد مجرد معيار إلى إرجاعها دون الباطن من فهمها

 بالنبة أما األوروبي، للفكر بالنبة مهمة تطورات هذه

 اإلنانية للحضارة شامل كتاريخ نشأ الذي اإلسالمي للتأليف

 بين معرفي فرق يوجد ال نبية. جد اكتسابات تبدو فإنها

 ورشيد خلدون وابن البيرولني ومؤلفات وهردر فولتير مؤلفات

الدين.
 ا٧ب مر التي الحقيقية الثورة إن األرض: تاريخ اكتثاف

 مثيالً لها العربي الفكر يعرف لم والتي ،الحديث األوروبي الفكر

 علوم تقدم عن تولدت التي هي وتفوقه، ازدهاره فترة في حتى
 التغير أن يفترضون الثورة هذه قبل المفكرون كان . الطبيعة

 ثابت والحيوانات الجماد عالم وأن وحدها االنانية الثؤون يمس

 ذلك تستلزم التاريخ قوانين فكرة إن القول يكن بل . قار

 كما جغرافية حتمية شكل في المؤرخون تصورها لذا االفتراض.

 ويتضمن I ومونتكيو خلدون وإبن وماكيافلي بودن جان فعل
 على تاريخ كلمة نطلق . للزمان خاصًا معنى التصور هذا

 تحوالت عن تختلف متميزة، وتيرة ذات زمانية تحوات
 المنعدمة. أو البطيئة الكون تغيرات وعن السريعة الوجدان

 فعالية آثار ونوع التاريخي الزمان وترة النطاق هذا في تتطابق

 كل تغير للزمان تصورنا تغير إذ .دراستها وطريقة االنان

 الماضي دراسة هدف المؤرخ، صناعة اآلثار، نوعية شيء:

. 1830و 1780 بين الفاصلة الفترة في بالفعل حصل ما هو وهذا

 األرض، طبقات عم مستحدثة: علوم وجيزة مدة في نشأت

 عالم عن فكشفت ...التاريخ قبل ما وعلم ،البائدة األحياء وعم

 الجديدة العلوم هذه ولدتها القي الثورة إن مجهول. وزمان مجهول
 من األولى المراحل الحيق الماضي في أغرقت كونها في ليت

 اآلن أصبح الباحث كون في بل واالنان، والحياة األرض قصة

 هي هذه . والجماد الحيوان عن يتميز ال أبكم انسان مع ينعامل

 الجيولوجيا علم تأيس قبل الدارس كان . المنهجية الثورة

 إنسان قصد عن تركها مكتوبة آثارًا يستفسر والباليونطولوجيا

 ذلك عن الكثف عليه واجبًا كان هنا من واع عاقل ناطق

 مخلفات دراسة على مؤسة فإنها الجديدة العلوم أما . القصد

 من معينًا نوعا فيخلف الجليد يذوب .مقصودة غير طبيعية

 امتداد مدى الجغرافي العالم منها يتنتج المنجرفة األحجار

 نواحي من ناحية في اإلنسان عمارة وحدود الجليدية البقعة
 مخلفات فيترك القدي الحجري العصر إنان يتقوت اليطة.

 وطقوسه وسكناه تغذيته حول معلومات اآلثار عالم مها يتنتج

 في للدخول داعي ال القصد، لمنهوم هنا محل ال ..ومهارته

 هو الباحث يفعله ما كل غابر. عهد إنان مع ذهني حوار

 الفيزياء بقوانين اوصافها ربط ثم المخلفات وتحليل وصف
 من يمكن ما أكثر إلى الوصول بهدف والحركة، والكيمياء

.معلومات

 صدى لها كان عشر التاسع القرن بداية في اكتثافات وقعت
 .والمسمارية الهيروغليفية الكتابة ألغاز حل من مكنت ،كبير

 لما الجديدة، الطبيعية العلوم عن بمعزل وحدها، تمت لو لكنها
 ال وثائق سر عن كشفت ألنها ثورية، فكرية نتائج عنها ترتبت

 لقد المؤرخين. لدى المعروفة الوثائق عن مضمونها في تختلف
 التوراة عن الموروثة التاريخية الرؤية غيرت ألنها ضجة احدثت

 بالدرجة تقاس أن يمكن وا جدًا نسبية فأهميتها واالنجيل،

 من مختلفين عهدين بين تفصل والتي األرض علوم خلقتها التي

اإلنساني. الفكر تاريخ
 أننا مع الثورة، تلك عواقب إلى األمر أول المؤرخون ينتبه لم

 ال ردة جوانبها بعض في كانت الرومانسية إن نقول أن نستطيع

 عند الطبيعة فلسفة مثالً لنتذكر .الجديد التحدي على واعية

 باكتثشافات المؤرخون يتأثر لم العموم على لكن شلنغ

 منهجان: طويلة لمدة فتساكن اآلثار. بعلم حتى وال الجيولوجيا
 محاوالً ومقصودة، مكتوبة وثائق مع يتعامل الذي المؤرخ منهج

 تربية بهدف عليها المحافظة من القصد وتفهم صحتها إثبات

 الذي اآلثار عم وفي الجيولوجيا في الباحث ومنهج الوجدان،
 يستتج وأن زمانها يحدد أن محاوالً مقصودة غير مخلفات يدرس

 بهدف وذلك الطبيعي، ومحيطه االنسان حول معلومات منها

 بين الفرق على واضح دليل وهناك . وحدها والمعرفة المعرفة
 عند مختلفة بكبفية يطرح التقوي مشكل أن هو ،المنهجين

 ما وهذا ،الطبيعة مؤرخ عند وصعوبة إلحاحًا أكثر فهو .االثنين

 الزماني التتابع إلثبات جديدة طرق استنباط إلى به حدا

نولوجيا(. )الكرو

 التاكن عهد بعد التاريخ: في والذاتية الموضوعية

 نزال وما ،المذكورين المنهجين بين التصادم عهد جاء والتجاهل
 : المذاهب حرب قناع تحت ويتجدد يتفاقم الصراع هذا نرى

 ،الحرية ضد الحتمية الذاتية، ضد الموضوعية ،المثالية ضد المادية

الخ. ٠..التاريخانية ضد الوضعانية
 على قادرة الطبيعيات أن وثبت داروين أعمال نشرت عندما

 تجاوز شعار المؤرخين بعض رفع اإلنسان، ماضي عن الكثف
 دائيًا يتسم الوثائق من خاص نوع على يعتمد الذي الرد

 كمادة مقصودة غير ،وثانق عن يبحثون وشرعوا بالذاتية
 ٠ االنتاج.. وأرقام واألجور األسعار لوائح مثل تاريخية،

 الجديد االتجاه بالطبع يقض لم االقتصادي. التاريخ نشأ وهكذا
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تاريخ

 حول •قيق بصثم االتجاهين حربم تولدعن بل القديم، على
 هذه في فنشأت المؤرخ. ومنطق التاريخ منهجية خصوصية

 درويون، ،)ريكرت األلمانية النقدية النظرية الظروف

 رانكه عهد بين ،التاريخانية مسيرة في حلقة تمثل التي ديلثاي(

وعهدكروتثه.
 هل المؤرخ عمل خصوصية عن النقدية المدرسة تاءلت
 يتعمله؟ الذي المنطق في أم يدرسها التي المادة في الخصوصية

 موجود التاريخ أن بمعنى الكيان، من خصوصي نوع التاريخ هل

 تاريخ بالتعريف هو التاريخ فيكون ،ألعماله يخطط االنسان ألن
 األحداث، إلى النظرة من خاص نوع التاريخ هل أم االنسان.

 حين في يتجذد ال الذي المنفرد الحدث يدرس المؤرخ أن بمعنى

 فيمكن المتواترة. المتكررة األحداث يدرس التجريي العالم أن
 األحداث يدرسان طبيعي وناريخ اناني تاريخ ينشأ أن حينئذ

 تدرس طبيعية وعلوم إنانية علوم رتنشأ انفرادها حالة في

 التاريخ أكان الحالتين، كلتا في , تواترها حالة في األحداث

 يحناج ال المؤرخ أن واضحًا يعود خاصًا، منطقًا أو خاصًا كيانًا

 يهنم المؤرخ أن بما . الطبيعيات عالم يستعمله الذي العلة مفهوم إلى

 ذلك لتفير العام القانون إلى يلجأ ال فإنه المنفرد بالحادث

 واحدة مرة تتحقق أحداث توالي إل يلجأ وإنما الحادث

 المدرسة قالت هنا من . ذاته التوالي ذلك من مفهوميتها وتكب

 درست لقد ويفهم. يتفهم بل يفسر ال المؤرخ إن النقدية
 وتوصلت المشكلة هذه جهتها من االنغلوسكونية الوضعانية

 قانون إلى أيضًا يلجأ المؤرخ إن فقالت . نبيًا مختلفة نتائج إلى

 فثار األجور من الحكومة نقصت مثاًل: يقول عندما ضمني،

 األجور انخفضت كال : مؤداه عامًا قانونًا يفترض فإنه الشعب،

 من الطبيعي للقانون مخالف القانون هذا لكن ثورة. وقعت
 منطت عن متميزا المؤرخ منطق إذن فيبقى .عدة وجوه

الطبيعيات.

 االنان فعاليات يدرس كونه هو إذن المؤرخ عمل يميز ما

 )كروتشه، التاريخاني االتجاه ركز لقد .المنفرد الحادث ويدرس
 الوضعانية أن حين في األولى النقطة على (ومارو كولينغود

 لها األولى النقطة أن فيه الشك ومما اكانية. ركزتعلى المنطقية

 هو التاريخ أن عل التاريخانيون أجع .جدًا خطيرة عواقب

 بالنسبة تاريخ فهو عدام ما وأن الواعي الحر االنان تاريخ

 الموقف هذا على وترتب ذاته. حد في تاريخًا وليس لإلنسان

 دائنًارأبدًا يعني التاريخ أصبح إذ التاريخ لمعنى جذري تغيير

 وإنما كياض الماضي يصف ال المؤرخ إن الحاضر عن كالمًا

 عالم التاريخي العالم إذن ليس .ذهنه في المستحضر الماضي يصف

 أن الواضح من المؤرخ فيذمن عالممثلمتواجدة بل أموات

 هذا في ثانوية قيمة ذا يعود الحقب، توالي تدقيت التقوي،
 المؤرخ عين في القاتل الخطأ انتشار حظوظ وتزيد ،المنظور

. الحقب بين المخلط أي ،التقليدي

 القرن في االجتاعية العلوم نشأة اعتبار يكن : االجتاعيات

 تتغير لم التاريخ. دراسة على الطبيعيات منهج تأثير نتيجة الماضي

 الباحث فيه يتعامل مجال تأس بل المؤرخ، صاعة األمر أول

 مخلفات مع الجيولوجي يتعامل كا االناني الماضي مخلفات مع
 ماركس وكارل كونت أوغت أعمال في راضح وهذا ,الطبيعة

 للمقارنة التاريخ وقائع من هؤالء ينطلق . سبنسر وهربرت

 فهم .المادة بقوانين نظرهم في شبيهة إجتاعية قوانين واستنباط
 خلدون إبن مثل الياسي التاريخ نقاد محارات منهجيًا يتممون

االجتاع. عم رواد السبب لهذا يعتبرون الذين وهردر وفيكو
 على بدورها االجتاعيات أثرت الماضي القرن أواخر وفي
 التاريخ دراسة في أثر الطبيعيات منهج كأن المؤرخين، طريقة

 كتابة تغيير ومرحلة االجتماع عم تأسيس مرحلة مرحلتين: على

 نظام مثل محورية مفاهي االجتاعيون حدد أن بعد . ذاته التاريخ

 والفرد رالطبقة واألمة والتبادل والنقد االناج ونظام القرابة

 جديدة وثاثق الكتثاف المؤرخرن ب استرشد الخ، ,..والقبيلة
 القرن مؤرخي كبار أن شك وال جديدًا. تأويالً ولتأويلها

 دي وفوستيل تين رهيبوليت انكلترا في باكل هنري مثل الماضي
 إجتاعية بمفاهي كتبوا ،ألمانيا ني ماير رادورد فرنا في كوالنج

 يهتمون ال نراهم إذ تقليدبة تاريخية بمفاهي كتبوا مما أكثر
 في يختفي للوقائع. كبيرًا وزنًا يعطون وال بالياسة وال باألفراد

 هيائت تطورات وتبرز الحرة، واختياراته والفرد الحدث تأليفهم
 المدينة أو العرق أو األمة أو الحضارة مثل إصطناعية مركبة

 األوفياء المؤرخين، معظم عارضهم السبب ولهذا القدية..

 أو بالطبيعة دراستهم مادة ربط رفضوا الذين للتاريخانية،

 المؤرخ نظرة استقالل عن الدفاع في هؤالء نجح لقد المجتمع.
 إعادة في واضحة بكيفية أخفقرا لكنهم والكون، االنسان إلى

المورخ. صاعة مجال إلى الوحدة

 على مؤرخ كلمة اليوم نطلق التاريخي: السرد مجال وحدة
 بين أقسام ثالثة نفرز التدقيق عند لكن بالماضي. كلمنيم

 في خاص بمنهج معينة، آثار مع يتعامل واحد كل المؤرخين،
 تكون قصة يروي الذي المؤرخ أوال نجد متميزة. إشكالية إطار

 فهذا الجمل، تدجين أو البطاطس زراعة انتشار أو الصحراء

 مادي الجيولوجي، أو الجغرافي اتجاه من قريب اتجاه في يشتغل

 وثانيًا وتحول تير كل علة عن يبحث المنهج، رضعاني النزعة
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تاريخ

 النقل، وسائل أو الملكية أو األسعاز تاريخ يكتب الذي المؤرخ

 والمنهج، الزعة وضعاني االجتاعيات، في زمالئه مثل ،غهذا
 المؤرخ وأخيرًا ثابتة علل عن ال إحتالية عالقات عن يبحث

 الحروب تفاصيل ويروي ،وسقوطها الدول قيام يصف الذي
 تاريخاني إنه ، األفراد بمآسي وأخيرًا أوالً تهتم فهذا والمؤامرات،

 نرى ما كثيرًا -الفأ... أوضحنا كا المنهج. نقدي المذهب

 إلى الطبيعي اإلطار وصف من واحد كتاب في ينتقل مؤلفًا

 بأسلوب السياسية األحداث سرد إلى ثم االجتماعية الظروف

 البيانية األساليب بوحدة رىمالقا ينخدع قد .الظاهر في منسجم

 مجال ويبقى ٠ عميقة اختالفات عن يفر الدقيق التحليل لكن
 ذلك إلى تثير كا مختلفة معرفية الت مجا ثالثة إلى منقسمًا المؤرخ

التالية: األسئلة

 تدعيه كبا حق تاريخ وحدم االنساني التاريخ هل

نية؟ التاريخا

 ؟ التاريخية المادية تقول كا ذاتي وعي بال تطور التاريخ هل

 ؟الطبيعيون يقول كا التطور مراحل هوكل التاريخ هل
 واحدة كذمة إطالق من ناشىء اإلشكال ان الواضح من

مختلفة، التعلىمجا

التاريخية:-4

 عل اإلناني التاريخ أنضار يتغلب لم الوجودي: الزمان
 كل ألن ،أوكك على هؤالء يتغلب ولم ،الطبيعي التاريخ أنصار

 صراع عن نتج ما أن بيد .به خاصة مفاهي يستعمل فريق
 بأن حادًا وعيًا ولد التاريخ مفهوم في تدقيق من االتجاهين

 أن المصادفة من ليس التاريخ. في وجوده هو اإلنسان ماهبة

 بداية في والفنانين الفالسفة اهتام مقدمة في الزمان قضية تبرز
 وجوي برغون أعمال في ذلك نرى كما القرن، هذا

 نقده رغم الوجودي، المذهب إن القول يمكن بل وبروست.
 القائلة والوضعانية التاريخانية تعارض وليد هو المؤرخين، لتاريخ

. الكائنات تطور بوحدة

 وأن الزمان في موجود اإلنان أن على الوجوديون يركز

 بإطناب فيصفون فان. كائن بأنه الفرد وعي هو الحق الوجدان

 اكتشافها وطرق المرة الحقيقة هذه تناسي أو نيان حاالت

 كوعي والحياة التناهي وتجربة الوجدان أن خاف وغير المؤلم
 المؤلفات في تعرض ما كثيرًا تعابير وهي الموت، بضرورة حاد

 أطلقت التاريخي السرد لمفاهيم صيغ وكأنها تبدو الوجودية،

 هذا في التاريخ يعني االيحاءات. من يمكن ما أقصى وحلت

 أقام بين العادية العالقات فتنقلب عادة، يعني ما غير النطاق

 المتقبل وان الماضي نتيجة الحاضر ان المؤرخ يفترض الزمان:
 هو الحاضر أن يرى الوجودي أن حين في ،الحاضر أفق

 غبر الحاضر، في مؤثر عامل المستقبل وأن الماضي عن الكاشف

 أن وعلى الدائمة االنسان ماهية نفي على متفقان االثنين أن

بالتعريف تاريخي االنسان

 نقطة هناك الكون: إلى نظرة كل أصل الزمان تجربة
 طبق والتاريخانية. الوجودية التاريخية فيها تلتقي أخرى مهمة

 االنان ماضي دراسة على الطبيعيات منهج كونت أوغست

 ... والوضعية والماورائية الدينية : الثالث المراحل قانون عن فتكم

 إن ين التطوري المفكرين لدى النموذج صفة اكتسب قانون

 معرفة طريق على مراحل الواقع في هي المذكورة المراحل
 االنان ۶ يفسر التي بالكيفية مرحلة كل تتميز الطبيعة

 يبدأ العقل ألن تقدمي نسق في كلها وتتابع الطبيعة، تحوالت

 مجردة أفكار إلى أو متخيلة كائنات إلى التحوالت تلك برد

 نظرة من ينتقل أنه أي ،ذاتها الطبيعة إلى بردها وينتهي مبتدعة

 يخضع موضوعية نظرة إلى ذهنه إلى الطبيعة فيها تخضع ذاتية

.الطبيعة إلى ذهنه فيها

 في الطبيعة إذ ،التاريخانيون رفضه ما هو الخضوع وهذا
 وأن اإلنان ذهن من نابعة فكرة تكون أن تعدو ال نظرهم

 األسطورية التصورات عن ذاتية تقل ال كونت وضعانية

 الغالب في تتحقق توقعاتها كانت وإن ،سبقتها التي والفلسفية
 إلى نظرة ابقاتها مثل إذن فهي I غيرها تنبؤات من أكثر

 تمثل تفكير كأسلوب الفلفة إن دلتاي قال وهكذا الكون.

 ال واألدب.. الفن ومثل التجريي العم مثل الكون إلى نظرة

 مجرد غيرها إلى واحدة من واالنتقال أخرى على لنظرة امتياز

٠ ائبتة مطلقة حققة نحو التقدم أبدًا يعني ال تحول

 مدى إلى به ذهبت بل الموقف هذا على الوجودية حافظت

 تاريخية بظروف الكون إلى النظرة تربط أن فعوض ،أبعد
 من وانطالقًا أنطولوجية وجدانية بتجربة تربطها نراها جماعية

 من أسلوب كل منطق الوجودي المفكر يتبين أولية تجارب

 كل العلم.. الفن، الشعر، المأساة، الفلفة، التعبير: أساليب

 والزمان والفنام الكائن إزاء وجدانية تجربة عن ناشىء أسلوب

 خضوع من كونت: أوغست موقف نقيض إلى هكذا ونصل

 حول تصوراتا اخضاع إلى ننتهي الطبيعة منطق إلى اإلنسان
 إلى المطلقة الطبيعة من ذاتية، أنطولوجية تجارب إلى الطبيعة

 خاص تصور مذهب ولكل بالتاريخانية. مرورًا المطلقة اإلنسانة

وللتاريخ. للزمان
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خاتمة

 صناعة بفحص يكتفي ال التاريخ مفهوم في اليوم يفكر من
 للموضوع. ضروريًا مدخالً يكون الفحص هذا أن مع المؤرخ،

 عن الزمان، عن والنهاية، البداية عن المصير، عن يتساءل إنه
 يعتبر المفاهيم هذه من أي عن بجث وكل . االناني. الوجدان

. التاريخ معنى توضيح في ماهمة

 في األسطورة، زمان تحلل فئة فئتين: إلى الفالسفة ينقم

 الزمان تجربة تصف وفئة ،التاريخ فلفات وفي الميثولوجيات
 قسم قسمين: إلى أيضا التاريخ منظرو وينقسم الوجودي؛

 اعتمادًا ،الثقافة في ،الخلية في ،الكون في التطور مراحل يثخص

 بنشأة شيء كل وقبل أوالً م وقسم الطبيعيات، اكتشافات على

 المؤرخون أما الياسي. العمل نطاق في التاريخي الفكر

 وقصة الثقافة وقصة الطبيعة قصة يقصون فانهم المحترفون
. بدونه وأحيانًا منهجي بهم حينًا ،السياسة

 بين ،واحد عنوان تحت التساكن، من اإلشكال وينثأ

 كان لو متباعدة. معرفية لمجاالت مطابقة مختلفة، مفاهيم
 لمجال مخصصًا االستعمال، محدد وصناعة، مفهومًا التاريخ،

 قديمة مذاهب بين المستمرة الماجالت وقعت لما ،واحد
 وما التساكن واقع نفي يمكن ال أخرى جهة من لكن ومحدثة

 مختلفة معاني اليوم تعني تاريخ كلمة إن , إشكال من عنه ينتج
. منه مناص ال واقع هذا ، جدًا

 القدي حول العربي العالم في حاليًا الجاري الملتهب وانقاش

 والمثالية...هو المادية حول ،والمعاصرة التراث حول ،والحديث
 بالنسبة أهم شيء ال ، لذا التاريخ. مفهوم حول نقاش العمق في
 تمكننا رحدها هي التاريخ أبتمولوجيا على االطالع من لنا

 االنتاج نقد من الكالسيكي، التاريخي التأليف تقيم من
 يسمى ما نسبية إدراك من وأيضًا ،المعاصر االيديولوجي

. التاريخ بفلسفة

العروي الله عبد

ملحوظة

 أومليل وعلي ،العروي الله عبد األستاذين من كل اتجاب

 وتعميًا تاريخ« مادة لكتابة الموسوعة تحرير رئيس لدعوة

 األستاذين من كل كتبها ما مكرةرة المادة ننشر للفائدة

الكبيرين.

التحرير

تاريخ

 المتعلقة المعرفة أيضًا وهو الماضي، وقائع مجموع التاريخ

 ان الحال بطبيعة يعني ال المزدوج التعريف وعذا الوقائع بهذه
 بهذه التاريخية والمعرفة الماضي وقائع ين الزما تطابقًا هناك

 ما بحسب ،وانتمائية ،جزئية تظل المعرفة ه هذ إن إ: ،الوقائع

 لها تركيب من به يقوم ما وبطبيعة مواد من المؤرخ عليه يتوذر
للماضي. ما تفسير وتكوين معين سرد وتنظيم
 والشاهد النموذج، المادة هي المكتوبة الوثيقة ظلت وقد
 يؤس التي األمثل المادة فهي التأريخ، عملبة في به الموثوق

 S متانته » السرد لهذا يوفر ما وهي التاريخي، السرد عليها

 في والمستندات الوثائق وحفظ تنظيم اعتبر وقد . (I عمليته ]ا و

المجتمع لهذا موثق تاريخ إلقامة أساسيًا شرطًا ما مجتمع

 من مجموعة توجه تفتأ ما اليوم التاريخية المنهجبة ولكن

:منها . المكتوبة الونيقة سلطان ضد االنتقادات

 جهاز وجود يتلزم والمتندات الوثائق وحفظ تنظيم إن -
 بد ال عليها المقام فالتاريخ دولة رجود وباألخص اداري،

 واللطة، النفوذ ذات الفائت منظور شيء كل قبل يعكس وأن

لدولة. فلك في وانيدور

 يفيدان ال تاريخ من عليها يقام وما المكتوبة، الوثيقة -

 وفي معامالتها في ،الكتابة تتداول التي المجتمعات سوى

 ال التي المجتمعات كل اذن فتستثني معارفها، وتناقل تكوين

 هذه اعتبار هي السلبية النتيجة وتكون I الكتابة تستعمل
 المؤرخون يعمد األسباب هذه لكل . لها تاريخ ال المجتمعات

 ي يقرأون التي والشواهد المواد وننويع توسيع إلى اليوم

 العمراني والمنظر المعمار ة ترا، الى مثالً فيلجأون الماضي،

 الفرنسية التاريخية المدرسة اتجهت وتد الخ.. والطقوس

 ان حين في ،القروي بالتاريخ االهتمام الى خاصة
 أو االقتصادي بالتاريخ خاصة اعتنوا االنكلوسكسونيين

الكمي.

 من كبر - خقط بس سي التاريخ إن ترد ان بمكى

 التاريخ هذا تشأة ان بل i حديثًا تاريخًا — التقليدية التواريخ

 في أساسية أحداثًا اعتبر ما تسجيل هو األول مبررها كان

 أقوال مجموع أي االسالميتبن، واألمة الشخصية تكوين

 أن ينبغي كان للرسول قول وكل فعل كل ان اكبي وأفعال

 سيكون لما بالنسبة حدثًا باعتباره الزمان، في ويثبت يسجل،
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تاريخ

 لتالءم -لوكها تكيف أن بدستمرار عليها اذ األمة، تاريخ عليه

٠ النبويين والقول الفعل مع
 أن االسالم في الداخلة والجماعات األفراد على كان

 ،والسلوك الوجدان في منسجمة جماعة أي ،أمة يصيروا

 لذا األمة. هذه عليه تصاغ أن ينبغي الذي النموذج هو والنبي

 فعله؛ أو الرسول قاله ما جميع بالضبط يعرف أن الزبًا كان

القدوة - النموذج تثبيت أي

 التي األصلية الكلمة وهي ،األخبار جمع اذن وجب

 لتدل أوالً الكلمة هذه أطلقت وقد التاريخ، لتعني استعملت

 على يدل وهذا النبي، بحياة المتعلقة األخبار مجموع على

 بسرد األصلي اهتمامه أي التاريخ، لعلم األولى النشأة طبيعة

النبي حياة

 القرآن في ال يوجد ال تاريخ لفظ ان الى نشير أن ينبغي

 ولهذا جاهلي، أدب من عرف فيما وا الحديث في وا

 في الكلمة أصل عن يبحثون المسلمون المؤلفون راح السبب

 بعض ان كما فارسي، أصل الى أغلبهم فأرجعها أخرى لغات

 اللغات في الكلمة أصل عن البحث حاولوا المستشرقين

 عن السامية اللغات في روزنتال فرانز بحث وهكذا األخرى،

 لهذا تبيين عن بحثه يسفر لم وان «تاريخ » كلمة أصل

 في معتاد منهج )وهو الفيلولوجي البحث لهذا وطبقًا األصل.

 معينة ثقافة داخل علم اصالة فإن ، التقليدي( االستشراق
 ،يداولها التي والمفاهيم المصطلحات أصاة مدى على تتوقف

 عن البحث ينبغي انما تطور من الثقافة هذه على يطرأ ما وان

 المنهج هذا ان بيد ..أجنبية ثقافة من وارد تأثير في أسبابه

 ال الثقافات بين ثتداول وهي والمفاهيم المصطلحات ان ينسى

 فليس الترحال، رغم عليه تحافظ ثابت واحد معنى لها يكون
 والمتغيرة. المتغايرة الثقافات فوق مطلقة داللة مفهوم ألي

 هذه داخل ففي االقتباس، الى ما ثقافة التجأت فإن ولذا،

 باالضافة ،ذلك الى أدى الذي المبرر عن البحث ينبغي الثقافة

 أو أصلي مدلول على محافظًا يظل ال ،تقتبسه ما ان الى

 بمدلول يتعلق الخاص، المعرفي حقلها ثقافة فلكل مجرد،
أنسابها. كانت مهما المفاهيم،

 فأوائل حديث، تاريخ األول اإلسالمي التاريخ كان

 بعد وفيما حديث، رجال اآلن نفس في كانوا المؤرخين
 يعني ال فهو :داللته له نشأتهما ارتباط ولكن ،العلمان يتمايز

 يعني بل ،فحسب اإلسالمية الثقافة في التاريخ علم أصالة

اعتبرم الذي الحدث بهذا ارتبط العلم هذا ميالد ان كذلك

الرسالة وهو األمة، - التاريخ أي لتاريخهم، المدشن الملمون

.المحمدية
 بها قام اجراءات بعض عند عادة المؤلفون هؤالء يقف
 التاريخ علم شأة في حاسمة ليعتبروها عمر الثاني الخليفة

 وكان بالهجرة يبدأ التاريخ جعله عند أوالً يقفون اإلسالمي،

 ليتميز االسالمي التاريخي الزمان لضبط تقويم وضع يعني ذلك
 االجراء لهذا ولكن ،األخرى والملل األمم أزمنة من غيره عن

 التاريخ األمة تاريخ تدشين يعني كان فقد : أعمق داللة

N الحق I) األخرى التواريخ كل «نسخ » الذي . n التاريخ ان 

 وسينظر ،السخاوي يقول كما «متقدم تاريخ كل نسخ بالهجرة

 الحقيقي التاريخ انه على تاريخهم الى الملمون المؤرخون

. ومعرفي فلفي باعتبارين وذلك

 التي الخاصة العالقة هذه في فيكمن الفلفي، االعتبار أما

 صياغة في التاريخ علم أسهم فقد واألمة. التاريخ بين قامت

 متوى على يوحد الذي األساس المفهوم هذا األمة، مفهوم

 بطبيعة األمة« » تكن ولم الملمين. جماعة االيديولوجيا

 عدة: متويات على انجازها وجب بل جاهزًا، معطى الحال

 التشريع مستوى على التوحيد هذا تحقيق الى الفقهاء سعى

 أي السنة، ضبط الى المحدثون واتجه (،الفقه )مذاهب

 عمل كما والجماعي، الفردي اإلسالمي، السلوك نموذج
 أي تكون، أن ينبغي كما اللغة ضبط على والنحاة اللغويون

 سعى انه الى فباالضافة التاريخ، أما األمة، لغة وتعقيد حصر

 الذي النموذج ضبط إل تاريخًاحديثًا، كان حين بدايته، في

 تكييف إلى أيضًا سعى فقد األمة، به تقتدي أن دائمًا ينبغي

 الجماعات على كان وهنا األمة. لهذه التاريخية الذاكرة وتوحيد
 الجاهلي بماضيها الصلة تقطع أن االسالم في الداخلية

 العربية الجزيرة قبائل ماضي ويعني خاص، معنيان: وللجاهلية
 فمي عامًا، معنى لها ولكن له، والمنافر االسالم على السابق

 ما وكل االسالم، في تدخل أن قبل الشعوب كل ماضي تعني

 من االسالم يعتنق لم من ويمارسه ومارسه ويعتقده، اعتقده
 الديني الخاص ماضيهم عن يتحولوا أن هؤالء كل على األمم.

 من سلسلة قوامها واحدة، جماعية ذاكرة ليتبينوا الوطني أو

 8 أول 8و البشر I أول » ،آدم منذ ،تتعاقب ورسل أنبياء

 تبدأ أن العام التاريخ كتب اعتادت ولذا األرض، على األنبياء

 اخراج عن تتحدث التي الحكاية أي «الخليقة ا عن بالحديث

 )البشر( وساللته هو ليبدأ األرض على وانزاله الجنة من آدم

 يخم ال مقدس »تاريخ امام اذن نحن األرضي. تاريخهم

 ولذا الكتاب«، أهل فيهمع يشتركون بل وحدهم، الملمين
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تاريخ

 رجوعامشرءطا ،هؤالء يقوله ما للى للملين مزرخو رجع
 لدى يتخذ سوف م التاريخ » هذا ولكن طبعًا. العقيدة برقابة

 الحدث هذا الى يؤدي كله فهو خاصا، معنى الملمين

 من الدعوة هذه سبق ما فكل ،المحمدية الدعوة ظهور : الحاسم

 الى ويفضي يمهد ما بمقدار إال معنى من له فليس «تاريخ »
.األمة تاريخ ،ا الحق التاريخ n ظهور

 التاريخية الذاكرة هذه عليه تكون أن ينبغي كان ما هذا

 كان ،موحد شمولي مشروع وككل ولكن ،االسالمية الكونية
 عن بآخر أو بنحو تعبر أن فيه الداخلة العناصر على

 نفه الياسي الواقع تطور يدعو حين يما ال .خصوصياتها

 بماضيها التذكير الى العربية القبائل عادت وهكذا ذلك. الى
 أيام» أدب فنشأ االسالم، قبل بأمجادها »الجاهلي»،

 التاريخ، لفن األولى األنماط من كنمط األيام R أو العرب

 القبائل ونخبات األفراد وسعي السياسي، الصراع وأن سيما ال

 االسالم، أنثأم الذي المجتمع قيادة في مكانًا تحتل أن الى

 التنافس في واستثماره القبلي، بالماضي التذكير استلزما

الدائر والياسي االجتماعي
 االسالمية الدولة في الياسية اليادة ان عرفنا اذا وأيضًا،

 لماذا نفهم العربي، للعنصر كانت االسالمي العلم نشأة إبان

 يكن ولم الماضي. بهذا االهتمام الى الناشىء التاريخ علم اتجه
 من العرب ألخبار المنتجون المؤرخون يكون أن الضروري من

 العربية للطبقة يوجه انما االنعاج هذا دام ما عري، أصل

 المصدر كان لماذا تفهم هنا ومن آنذاك، سياسيًا االئدة

 عبيدة، أبو وهو عربي، غبر شخصًا األيام ألدب األساسي

! (825 - 210)ت المثنى بن معمر

 داللة: لهما مألتين نجل عبيدة أيي تراجمة أورده مما

 وهكذا المذهب. خارجي كان وانه لقريش، مولى كان انه
 التمس ،عري غير شخصًا العرب ألخبار األول المصدر يكون

 النبي اليه ينتسب الذي العري القبيل لدى والحماية الحلف
 - ذلك من الرغم وعلى - يايا واعتنق ،قريش أي ، والخلفاء

 العليا االسالمية السياسية السلطة قصر في الطاعن المذهب
 دون الملمون يختاره الخليفة اذ القبيل هذا على )الخالفة(

 في فهل واألصل. بالعصر االختيار هذا يشرطوا أن

 هؤالء ماضي يإبراز عبيدة أبو يهتم أن أي ، تناقض الموقفين

 الوقت في ، السياسية ليادتهم تدعيم من يخلو ال ابرازًا العرب

 يكون قد السيادة؟ هذم احتكار في يطعن مذهًا يعتنق الذي

 انتاج أجل من كان العرب ألخبار فاستقراؤه : تفير لألمر

 وهم غيرهم، قبل األمر يعنبهم من الى أساسًا به يتوجه أدبي

 المولى هذا وسيلة العمل هذا وكان الباسية. اليادة أصحاب

 يكن لم هنا وحتى االجتماعية المكانة وطلب الحماية لتعزيز
 فقط يهتم يكن لم فهو العرب، يرضي ما كل ينتج عبيدة أبو

 ft المناقب ؤ ب سمي ما أي العربية القباثل ماضي مفاخر برواية

 أي ماضيها، في مشرق غير اعتبر قد *ا بتقصي انشغل بل

 أدب محورا همسا « والمثالب «المناقب المثالب«)و «

 بعضها العربية القبائل منافة جهة، من ويعكسان، األيام،

 بمثالب وتعرض أمجادها من تعلي واحدة كل لبعض،

 الشعوب من لغيرهم العرب منافة أخرى جهة ومن ،خصرمها

الشعوبية( الحركة واجهوا حين ،األخرى االسالمية

 مثالب ابراز في مبالغته عليه عبيدة أبي مترجمر أخذ وقد

 المذهب اعتناقه مع ينجم ذلك فان كل وعلى العرب،
 غير عبيدة أي لمثل أمكن كيف نفهم هنا ومن الخارجي

 ديوان ٠ أو العرب، ألخبار األول المصدر يكون أن ،العري

 ألنها اعتبارها لها شهادة وهي النديم، ابن يميه كما I العرب

 أن من أبعد كان الذي «االفهرست صاحب من صدرت

عببدة. أبي الى ينحاز

 وتراثًا أخبارًا، العربية، القبانل ماضي حغظ جانب الى

باألنساب. األول التاريخ، اهتم ولغويًا، شعريًا

 الهوية، لحفظ رسيلة األناب تكون قبلي مجتمع ففي

 على البدوي المجتمع ني لألناب الدور هذا ويتأكد وللتميز.

 البدو فيه يتحرك الذي المجال وان سيما ال الخصوص،

 هي تكون ملتحمة صغيرة جماعات غي االلتفاف يفرض
 ا فالنسب والحرب. العش أمور لتدبير الضروري االطار

 فعاليته بمقدار أسطوري باعتقاد تعلق مجرد ليس الهوية

 البالد في االسالم حملة العرب انتشر وحين الموضوعية.
 ينتسبون من األصل في تعني كانت العرب )وكلمة المغتوحة

 العربية األصول من أصل الى ينتبون انهم يفترض أو

المعروفة(.

 داخل للتمايز ة وب أيضًا األناب حفظ أصبح

 سيما ال .وشعوبها عناصرها المختلفة االسالمية المجتمعات
 ووسيلة للشرف شارة ذانه حد في أصبح العريي النسب وأن

 يعنى أن طيعيًا وكان والياسبة. االجتماعية للترقية محتملة

 صاحب القبيل بنب باألناب، المهتم التاريخ هذا أساسًا

:قريش. البي والذيمنه الدولة

 غيرالعرب بماضي يعنى تاريخي ينشأأدب أن بد ال وكان

 ألسباب الخصوص، على الفرس وبتاريخ االسالم، شعوب من

 في الغارسي للعنصر والياسي العلمي الدرر أهمها معروفة،
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شخ

 الغرس، تاريخ يكتبون مؤرخين نجد وعكذا .االسالم حضارة
 في الدينوري حنيفة أبو فعل كما) أساسي كموضوع إما

 في إال العرب لتاريخ يعرض ال والذي H الطوال األخبار «

 االسالم بتاريخ متصالً التاريخ هذا فيه يصبح الذي الوقت

 ال كما بكر، أبي خالفة عهد ني الحيرة غزو ابان وذلك

 عن الحديث معرض في وذلك ، سطور في إال للي يعرض
 تاريخ أصبح ما غالبًا ولكن . شروان( أنو الفارسي الملك

 معرض في أو العرب، تاريخ جانب الى إما يعرض الفرس

العام. التاريخ

 ابن نقله الذي نامه( )خداي الملوك« كتاب n ويعتبر

 هو ،المنصور العباسي الخليفة عهد في العربية الى المقفع
 تاريخ االسالميون المؤرخون منه استقى الذي األول المصدر

الفرس.
 الفارسي، التاريخ فترات( الى )تقيم تحقيب« » تم وقد

 تقيم يماثل نحو على وذلك »، العالمي » التاريخ في وادماجه

 بين مزامنة إقامة تمت كما ٠ (1 طبقات » الى العربي التاريخ

 كما التوراة. حكاه كما العالمي التاريخ« و» الفارسي التاريخ
 العرب وتاريخ الفرس تاريخ بين مزامة أخرى جهة من تمت

. f, الطبقات » تعاصر أساس على

 أربع الى الفرس تاريخ تقيم عام بوجه تم وهكذا

B طبقات R ( حاكمة وأسر دول ) وهي : n والكيانية ،البثدادية، 

 بهذه خاصة المؤرخون اهتم وتد والساسانية( واالشكانية
سي بتاريخ أوصل ألنها األخيرة ا لسكة ا

 هيكلته على عمل عام تاريخ ضمن الفارسي التاريخ أدخل

 كان واذا التوراة حكاه الذي التاريخ«» هذا كبير حد الى
 فإن »، حكاية n انه حدثي أو تقلدي تاريخ كل في األصل

 حكايات« » عن اختلفت وان للتاريخ الملم المؤرخ حكاية
 ،معها تتقاطع ،تصاحبها ;معها تلتقي فانها ،األخرى التواريخ

. . . الهامة الشخصيات بعض تقاسمها

 تاريخ من الحقيقة في ينطلق I عالمي » تاريخ كل ان
 واذا محددة، ثقافة مرآة تعكه كما التاريخ من أي معين،

 يسردون سوف االسالميين المؤرخين فإن كذلك، األمر كان
 ا التاريخ عالقة وهي أساس، عالقة الى يؤول عالميًا تاريخًا

 األمة فيها ترى التي الصورة هو التاربخ يكون جهة فمن األمة

 التاريخ يدخل ثانية جهة ومن تكون، أن لها ينبغي وكما نفسها

 فهي النموذج، - لألمة الصورة هذه تكوين في أساسي كمحدد

 سيكون، وما كان لما ومحور االختالف، ضد ثابتة هوية

 ينغتي ال هذا بن المرد. نسيج في العميق للعننى وضلعن

 على للتعرف االسالميون المؤرخون بذلها التي الكبرى الجهود
 مصادر الى اللجوء في ذلك تمثل وقد ٠األخرى األمم تواريخ

 األمم مؤرخو ألفها الي الكتب أي األخرى، التواريخ هذه

 مؤرخون بها قام التي الرحالت وفي تواريخهم، عن األخرى

 اجتمعت ما وكثيرًا منابعها من األخبار لتقصي اسالميون

 المعودي أمثال المؤرخين، بعض عند الخاصيتان هاتان

العمري. الله فضل وابن والبيروني

 في التاريخ صورة تكوين في الجغرافين إسهام نذكر وهنا
ميةااسال األسطوريوغرافية

 االريخي لحديثهم يمهدوا أن المؤرخين عند مألوفًا أصبح

 بالجغرافية تتعلق عادة المقدمة هذه وتكون جغرافية، بمقدمة
 الموضوع يكون حين لديهم تعرف كانت كما لألرض العامة

 المسعودي فعله ما ذلك على مثال )وأوضح العام التاريخ هو

 الجغرافية هو األساسي ومصدرهم الذهب«( مروج 11 في

 الجغرافي الوصف يقتصر وقد .للعرب وصلت كما اليونانية
 عذارى ابن فعل كما بتاريخه األمر يتعلق حين معين قطر على

 من االدس الجزء في خلدون وابن المغرب»، البيان » في

 في المقريزي فعل وكا المغرب، بلدان لتاريخ بالنسبة «العبر ا
. مصر لتاريخ بالنبة , واآلثار الخطط ,

 ; العلمان هذان ازدوج كيف هو هنا االنتباه يثير الذي واألمر

 االسالمية، العربية الثقافة داخل التاريخ وعلم الجغرافية علم
 هو نعلم كما االريخ فعلم الثقافيين! أصليهما اختالف رغم

 كما i نشأته ارتبطت إذ ،األصلية االسالمية الثقافة صميم من

 القبائل ماضي برواية أو ،الستة نموذج بتثبيت إما — أسلفنا

 تجربة اذن نشأته فعكت واللغوي، والشعري الحربي العربية،

 أي الدين، هذا حمل الذي الشعب وتراث اكاشىء الدين

 بعلوم وثيقًا ارتباطًا شىءالنا التاريخ علم ارتبط ولذا العرب

 منها استقى أجنبية علوم نقلت وحين واللغة والتفير الحديث

 علم منه أفاد الذي الجغرافية علم من وخاصة التاريخ، علم

 حيث من أو المعارف تنمية حيث من سواء االالمي التاريخ

 اكي الجغرافية المقدمات من القصد وكان . التصور تحديد

 والمعطيات المعلومات من أو التاريخ كتب بها تحتهل

 أجناس توزيع تحديد هو الكتب، هذه في المبثوثة الجغرافية

 اذن كان مجتمعاتهم. اختالف وتفسير األرض، على البشر

بين واضحة عالقة دائمًا هناك تكن لم وان المقصد هو هذا
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 حديثهم وبين المؤرخون به يمهد الذي المعطى!لجغرافي

\ التاريخي
 لم الجغرافي الوصف على التاريخي الخبر استناد ان بيد

 أكثر يهم ما فإن ولذا االسالمي. التاريخ استحدثه ابتداعًا يكن

 لدى التاريخ تصور تحديد في الجغرافية أثر مدى هو

 تصور تحديد في العلم لهذا الحقيقي األثر هنا وها . المؤرخين

للتاريخ. المؤرخين

التاريخي الحقل تحديد في أساسًا ذلك ويتمثل

 جغرافي، كمعطى األرض صورة المؤرخون اعتمد فقد

 الطقس، حيث من تختلف سبعة، أقالبم الى األرض فتقسم

 االقالم اعتبرت عام وبوجه الفقر، أو العمران غلبة حيث ومن

 المجال فهي واذن المعتدلة، األقاليم هي األرض تتوسط التي

 للتاريخ الحقيقي الحقل فهي ولذا البشر، لحياة مالءمة األكثر

 مركزي االسالمي والعالم االسالمية. لألسطوريوغرافية بالنبة

 هنا ومن العالم، مركز اذن نهو المتوسطة، األقاليم هذه في

 االسطوريوغرافية في التاريخي الحديث مركزية تتضاعف

 منظور من حديثه يجري االسالمي فالمؤرخ االسالمية:

 »نسخ وتاريخه قبله« ما »جب فاالسالم اسالمي، مركزي
 الجغرافية في االسالمي المؤرخ ويلتمس األخرى»، التواريخ

 فهناك العالم يتوسط االسالم فعالم المركزية: لهذه تأكيدًا

 المعطى في لها تبريرًا تلتمس ايديولوجية مركزية اذن

الضاب

 منها تشكل التي المختلفة األنماط هذه هل الؤال: وهنا

 الى باالضافة واأليام(، واألخبار )اليرة العربي التاريخ

 االمم تواريخ وكذا ، «الخليقة تاريع أو «،العالم تاريخ )ل

 الى أدى هذا هلكل والروم. واليهود كالفرس األخرى

؟ التصور منسجم تاريخ
 في للوحدة إحداث هو انما التاريخي الرد ان نعلم نحن

 هذم فيه تتتابع تسلسل في ربطها وفي الحوادث، تعدد

 أو الصريح والتعليل التعاقب في ئ منطق لها ويكون األحداث

 شاملة بفلفة األمر يتعلق أن بالضرورة وليس المضمر،

 ان بل ..والتعليل. والتصور السرد شمولية تتجلى حتى للتاريخ
 فالسرد . معينين وتعليالً توحيدًا تتضمن نفسها التأريخ عملية

 لألحداث، سلسلته حيث من توحيد عملية يشكل ذاته حد في

 هذه بين المفترض االرتباط حيث من تعليل وعملية

األحداث.

تكيخ
 تخلو ال المجال هذا في العربي التاريخ علم تجربم ولعل

. خصوصية من
 ،الحدثية هو العربي التاريخ مه انطلق الذي األساس إن

 هو التاريخ كتابة فيه صيغت الذي األول اكمط كان فقد

 آخرون ونقله أشخاص ثهده محدد لحدث التأربخ أي ،الخبر

 ناقلي من سلسلة بواسطة الحدث هذا عن اإلخبار فحصل

الخبر.
 تاريخ هو العربي للتاريخ االصلي النمط كان فقد إذن
 الموضوع الحدثية هذه ريؤكد حدث عن الخبر أي الخبر،

 اتخذ ما أول التاريخ هذا اتخذ فقد : العربي للتاريخ األصلي

النبي. حياة له موضوعًا

 الحاسم الحدث هي الملم نظر في المحمدية فالرسالة

 الحق بين فرقت ه ند فهي ،معنى للتاريخ يجعل الذي
 : شطرين S التاريخ 1) أوشطرت الخاوي، يقول كما ا والباطل

 التاريخ، بداية انه الملمون المؤرخون اعتقد بما يبدأ شطر

 كما «الخلق B قصة عن نقالً ) ، K الخلقة ل١ : ب أسموه ما أي

 تاريخاألمة. به ليبدأ النبي بظهور وتنتهي التوراة(، في وردت

 فمن وثيقًا: ارتباطًا واألمة التاريخ من كل تكوين ارتبط رقد

 على يوحد كمفهوم األمة تأسيس على التاريخ عمل جهة

 ان كما االسالم، في الداخلة الجماعية االيديولوجيا متوى
 يكون أن ينبغي ما باستمرار حددت يد تانية جهة من األمة

 نثا هنا من األمة صورة يعكس ان أي التاريخ دور عليه

 الى وأخرجها األمة خلق الذي الحدث بهذا أوآل ليهتم التاريخ

. المحمدية الرسالة وهو التاريخ
 التاريخ نشأ الذي األاس الحدث هو هذا إذن كان

 تجيل مزدوج: بعمل التاريخ هذا قام وهنا . ليجله االسالمي
 تثبيته أيضًا رلكن التاريخ، في األمة أنشأ الذي الحدث هذ

 فحياة التاريخ. في تستمر األمة يجعل الذي هو ألنه رتخليده
 هو التاريخ، رجودهاعبر تعدل عليه األمة، نموذج هي النبي

 مبرر وهي . األمور تكون أن وجب هكذا أو ،لها الضابط

 التاريخ، بمنطق تتحدد ال هوية وهي هويتها. ومثال وجودها
. االقتداء منطن أي ،عليه تكون أن ينبغي بما بل

 ،النبي حياة له موضوعًا ليتخذ االسالمي التاريخ بدأ

 يد تكون أو صدرت التي واألقوال األفعال مجموع ربالتحديد

 يعرفها أن الناشى، الناريخ هذا على فكان عنه صدرت

 أو فعل كل األمة. أمثولة لتكون يثبتها أن عليه ألن بالضبط،

 من غيره يثبه لن حدث ولكنه كحدث، يفرد سوف تول

في ليتحكم ولكن االريخ، فوق يمو سرف إنه إذ ،األحداث
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تاريخ

 مرتبط ذن٦ فهو رواية، وجود يستلزم ، االسناد المنهج هذا

؟ رواية هناك كانت اذن فلماذا ،بها
 ا شخص هناك كان البدء ففي »البداية،: لطبيعة أوالً

 من ابتداء عنهكلمافاهبه- يروى أن ينبغي ،الرسول : قدوة

 أي ،برواية ذلك يثتت أن ويبغي . فعله ما وكل — لقران

 ويقوم اكبي، جيل من ابتداء األجيال، عبر النقل نلسل

 يعاكص اتجاه في النقل، بهذا التراجع امكانية على لمنهج
٠اكبي جيل نحو صعودًا األجيال نعاقب

 لتراث حامل كثكل الرواية وجود يفسر آخر وسبب
 وهو األصلي، االسالمي ,العلم تأسس عيها والتي النبي،

 فتكون أساسًا، شفوية ثقافة ذات بيئة في نشأ قد االسالم كون

. تلقينها ووسيلة ،الثقافة لهذه الحامل هي الثفوية الرواية

 على يحافظ سوف االسالمي، العلم سينشأ حين وهكذا

 المنهج عليها يقوم وسوف الرواية أي الشفوي، األثر«» هذا

. اإلسناد أي ،االسالمي للعلم األصلي
 علمهم األوائل المؤرخون أقام المنهج هذا أساس وعلى

 تابعًا بل نعرف، كما متقالً علمًا ينشأ لم الذي التاريخي

 خبر كل ، وأسانيدها N األخبار « تأسست وهكذا الديني، للعلم

 كان ولذا ،أكثر أو (I موثقة » برواية أي ،أكثر أو بسند يروى

 يفكك تاريخ أي ، ft خبر تاريخ ), هو األصلي االسالمي التاريخ

 وحدة أساس على ويحكيه أحداث مجموعة الى الماضي الزمان

, الخبر وحدة أي المروي الحدث

 البحث حقل متوى على االسالمي التاريخ علم تطور

 سوف وهنا »، التحقيب )) نمط مستوى على كذلك و والمنهج
 أوسع، نمط الى لتحقيب أصلي كنمط الخبر تجاوز يحدث

 االسالمي، التاريخ هذا لزمان وحدة « النة » اعتماد وهذا

 فيا م. 923- 839./ ه 308 - 225 الطبري يد وكانذلكعلى
 هذا يكون أن في يثك من الباحثين من ان ولو يرجح،

 بين من ،النين على التاريخ آل كتابة في شرع من أول المؤرخ

 الرسول تاريخ )) كتابه ان صحيح الملمين. المؤرخين
 كوحدة النة اعتمد معروف تاريخ أول هو H والملوك

 هذا بناء مستوى ان رأى الباحثين بعض ولكن ،للتحقيب

 بد وال بداية، لكل العادي المستوى من أعلى يجعله الكتاب

فقدت. قد السنين على للتاريخ بدايات هناك تكون وأن

 التاريخ الى االسالمي التاريخ في التحقيب يتطور سوف

 بل الغالب، هو سيبقى السنين على التاريخ ولكن بالدول،
 واستمرار الدول حب التحقيب بين التوفيق يحصل

 في السنين بتتبع المؤرخ يقوم بحيث النين، على التحقيب

 ان أي ننة، كل أحداث استعراض على بناء الدول تأريخ

 الى ، السنين الى ، المفرد الخبر من االسالمي التاريخ هذا تطور
 مروي كحدث فالخبر ، آلخر نمط إلغاء يعني يكن لم الدول

 ،أحداث الى التاريخ هذا في تقسم السنة زالت فما ،يختف لم
 إحداث الى وفق قد الطبري يكون وربما ، « أخبار » الى أي

 للتاريخ األصلية الموضوعات بين فقط ليس أصيل، تركيب

 الجمع في أيضًا وانما األيام، األخبار، المغازي، ) االسالمي

. لألخبار المندة الروايات بين والتوفيق

 فإنه النين، على محقب الطبري تاريخ أن من فبالرغم

. الخبر وحدة على مؤسًا عمقه في يظل

 في كنهج االسناد على الطبري باعتماد أيضًا هذا ويفسر

 هذا باستعمال دىءالبا هو الطبري يكن لم بالطبع التاريخ.
 ذلك يبرر وقد . تكريًا كرسه بأنه القول يمكن وانما ،المنهج

 « الخبر 8 بها يوثق التي الطريقة هو كان العلمية نموذج بكون
 توثيق منهج ان آنذاك به المسلم من أصبح وقد الشرعي،

 ولذا الدقة من منهج يبلغه أن يمكن ما أقصى بلغ قد الحديث

 المؤرخين أنظار في الطبري وبلغ المنهج. نفس الى التاريخ لجأ

 الهائل العمل فإن ، وهكذا ،يقتدى عمدة جعلته درجة القدماء

 ويقيم الروايات، يتقصي وهو المؤرخ هذا به قام الذي
 ايراد على يقتصرون بعده المؤرخين من كثيرًا جعل ، األسانيد

 الى حتى أو الروايات اعادة الى الحاجة دون أخبار من ه أورد ما

ذكرها.
 تطور صاحبت التي المفارقة هذم أمام أنفسنا نجد وهنا

 إلنتاج بالنسبة التاريخ نظرية تخلف وهي العربي، التاريخ علم
 العلم عن فعالً استقل بحيث التاريخ تطور فقد التاريخ

 وسائل ووسع الحقيقة، التاريخية موضوعاته واتخذ الديني،

 حين المؤرخون ظل ، ذلك ومع ■ ■ - الماضي عن الخبر استقصاء

 وواضعو العلوم مؤرخو وكذلك علمهم، في يفكرون
 ما حسب التاريخ علم يتصورون جميعًا هؤالء ظل ، تصنيفاتها

 علم 0 عندهم فهو ، الديني للعلم تابعًا أي بداياته في عليه كان

 ، األرل( والسلف النبي وآثار أخبار )أي « واآلثار األخبار

«. والمنوخ الناسخ B لمعرفة وسيلة ءندهم وهو
 أي التاريخ، ا فعل آل عن االريخ لمفهوم تأخر إذن هناك

 مفهوم مايرة عدم ظل وقد يإنتاجه. أي التاريخ، كتابة

: شيئين في خاصة تتجلى ،الزمة سمة التاريخ إلنتاج التاريخ

 تصنيفات في التاريخ علم يحتلها التي المكانة في - 1

العلوم.
علم عن تحدثت التي الكتابات في التاريخ مفهوم في - 2
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تاريخ

.الكتابات هذه قلة زغم - نظريا خديعا لتأزيح
, المذكور التأخر هذا نلمس الجانبين كال فمن

العلوم تصنيفات في التاريخ علم

 على ضمنيًا ينطوي للعلوم تصنيف كل أن المفروض من

 معينا، ترتيبًا العلوم تتخذ تصنيف كل ففي للعلم. ما فلسفة

 توقف ودرجة علم، كل تجريد درجة الى يرجع ترتيب وهو
 هو ما يتضمن تصنيف كل لكن .األخرى العلوم على كلعلم

 الغاية من ثقافة كل موقف على ينطوي فهو ،ذلك من أكشر

 خاص قيمي لم الغاية هذه على ويترئب للمعرفة، الحقيقية

 العلوم. مختلف بين الخاصة مكانته عليه بناء علم كل يتخذ
 الفلسفة B تكون مثالً أرسطو وضعه الذي التصنيف ففي

 كل مبادئه من تنطلق الذي العلم هي ، الميتافزيقا أي II األولى

 ينبغي وال معبرًا، الدنيا تعد للعالم ما رؤية حسب أما العلوم

 بما لإلنان، عمل لكل الحقيقية الغاية هي تكون أن لشؤونها

 هو يكون اآلخرة بأمور االهتمام فإن العلم ممارسة ذلك في
 الغزالي يبني األساس هذا رعلى علم لكل الحقيقية الغاية

 كما „ اآلخرة علوم تفضيل » أساس على أي ، للعلوم تصنيفه

يقول.
 الحقيةي المنظور العلوم تصنيف يعكس ال قد ، لكن
 أنثئت تصيفات، ذلك على ومثال . اليها ينتمي التي للثقافة

 التاريخ لعلم خصصته الذي والمكان االسالمية، اثقافة داخل

 ال اختالفها على االسالمية التصنيفات في العلم هذا فمكان

االسالمية. الثقافة داخل العلم لهذا الحقيقية المكانة يعكس
 بالتصيف مقتدبا المسلمين عند العلوم تصنيف بدأ فقد

 التاريخ علم فيه يرد ال أرسطو تصنيف ان ومعلوم األرسطي.
 إال متطورًا، تاريخ عم عرفت اليونانية الثقافة أن فرغم ، بتاتًا

 يتخذ ال اليقيني فالعلم حقيقيًا، علما يعتبرم ال أرسطو ان

 . بالثابت اا علم ال اذ ، ومتغير « ممكن 1 هو له موضوعًا

 الفالسفة به فاقتدى تصنيفه، من التاريخ علم أقصى وهكذا

 علم يذكر ال فالفارابي العلوم. يصنفون وهم االسالميون

 احصاء » العلوم: لتصنيف خصصه الذي الكتاب في التاريخ

 التصنيفات فهذه إذن ، « الشفاء ا, في سينا ابن وكذا ، « العلوم

 الثقافة داخل التاريخ لعلم الحقيقية المكانة تعكس ال الفلسفية

االسالمية.

 صنفي اثبات تحاول التصنيف في أخرى طريقة نشأت وقد

 العلوم صنف االسالمية الشقافة عرفتهما اللذين العلوم

 أي الشرعية العلوم وصنف ، عقية كذلك والمسماة ، الغلسفية

 كعلو: لها، مدخال لتكون تشات التي والغلوم لدينية1 العلوم
 العلوم يإحصاء عادة يبدأ التصنيف فهذا وهكذا . والتاريخ اللغة

 كتزبه بناء في النديم ابن فعل كما الفلفية العلوم ثم ، الشرعية
 مه واحد كل سمى أقسام عشرة الى قتمه إذ « الفهرست »

W مقالة II ، في منها ستة ,I في واألخرى ، « األصلية العلوم 

 النم عبد بن محمد أيضًا فعل وكما «. الفلسفبة العلوم ا١

 سنة حوالى ألفه ) « العلوم مفاتيح B كنابه في الخوارزمي

. II المقدمة ا في خلدون وابن I ( م 976

 م العلم وضع أي ،النحو هذا على العلوم تصنيف طبعا

 يعكس أن يمكن ال ،جنب الى جنبًا الفلفية والعلوم الشرعية

 فقد االسالمية الثقافة داخل حقيقة العلوم هذه عليه كائت ما

 الفلسفية والعلوم العربية، الشرعية العلوم الصنفان تداخل

 واقتباس صراع بينهما وحدث اآلخر، أحدهما وأغنى

 مستوى في ليا الصنفين هذين ان الى باالضانة متبادل...

 العلم، من إلقيمي موقفه فللدين الدين، نظر وجهة من واحد
 ال الذي العلم بن ميز التصنيف من ثالث نمط نشأ منه انطالقًا

 يكفي التي والعلوم عين فرض فهو ،معرفته من مسلم لكل بد
 من مباح هو وما اآلخر، البعض الملمين بعض علمها في

 المقاييس هذه وعلى .. .تعلمه حرام هو وما العلوم
,I »رسالة « في سواء العلوم حزم ابن صتف األصولية 

 نحاه نحو وهو ، IIالعلوم مراتب في )ارسان في أو II التوقيف

 كتابه من مكانين في أثبته الذي التصنيف في الغزالي أيضًا

«.اللدنية الرسالة ,1 في وكذلك «، االحياء »

 العلوم مجموعة يثبت الذي التصنبف نمط في سواء وهكذا
 أو ،جنب الى جنبًا ، ،الفلفية العلوم )ا مجموعة و الشرعية

 علم يوردان معًا فإنهما ديني، مقياس على يقوم الذي ذاك

 تسميته على محافظين «،الشرعية العلوم I) ضمن التاريخ
واآلثاره... »علماألخبار األصلبة:

 تمثل ال نوعها اختلف مهما العلوم تصنيفات فجميع إذن

 فهذا االسالمية. الئقافة داخل التاريخ لعلم الحقيقية المكانة
 الديني، للعلم تابعًا بصفته يشبت أو تمامًا، يغفل أن إما العلم،

 وهو العلم هذا عنها انفصل التي البداية مرحلة عند يقف أي

يتطور.

 هذه تمثل للعلوم االسالمية النصنيفات أن إذن يبقى

 انتاج عن التاريخ مفهوم تخلف وهي ذكرنا: التي المفارقة

التاريخ
 االسالميون الكتاب تصور كلما أيضًا التخلف هذا يتجلى

التاريخ. علم نظريًا القدماء
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تاريخ

 كل ٠ للتاريخ كآمر موقفه من بل ،التاريخ بمنطق ال ،التاريخ
 أن ينبغي فذ، حدث إذن فهو النبي عن صدر فعل أو قول

 وليستعمله المسلم، لتاريخ آمرة سلطة ليصير ، ويخلد يضبط
.ططة بحر أو رت تبرير يروم من كل

 األول االسالمي التاريخ اتخذ لماذا نفهم إذن منهنا

 االسالمي التاريخ هذا ان ذلك .الخبر وهو بعينه، شكالً

 اهنم النبي، حياة وهو له أساسيًا موضوعًا اتخذ وقد ، شىءانا

 مجموع فيكون ،خبر في وصياغته فيها B حدث اا كل بتسجيل
 الذي االسم وهو األخبار هي النبي منحياة المعروفة األحداث

 المصطلح إن إذ » ) . األمر بدابة في التاريخ علم به عرف

 األخبار علم ٠ او < األخبار n هو كان التاريخ لعلم األصلي

الحقًا(. استحدثت فقد تاريخ«» كلمة أما «،واآلثار

 ثتناقل كانت األخبار هذه ان وهي هامة، مالحظة وهنا

 يتم لم بالتدين، عرف ما أي بالكتابة تسجيلها وان شفاهًا،

 هذه فيها ظلت القرن تقارب فترة هناك ، الحقًا اال

.لها تدوين أول يبدأ أن قبل شفاهيًا، تتداول «األخبار )

 الشفوية الرواية غلبة الى التدوين في التأخر هذا يرجع ربما

 الكتابة، فيه تندر الذي المجتمع داخل الثقافة وتداول نقل في

 فترة في كذلك استمر الذي العربية، القبائل مجتمع مثل
 كان فاذا الدولة نظام فيه يترسخ أن قبل األولى االسالم

 مجتمعات في عادة ارتبطا قد الدولة ووجود الكتابة وجود
 تأسيس ارتط قد االسالمي للمجتمع بالنسبة فكذلك مختلفة،

 الشفوي التداول من (I العلم B انتقال أي ،بالتدوين فيه الدولة

 في للكتابة السلطة استعمال وكذلك الكتابي، التسجيل الى

.العامة الشؤون ضبط
 )الذي التاريخ تدوين لتأخر ثان سبب هناك يكون وقد

 مسلمي احتباط وهو ، (الديني العلم من جزءًا بدايته في كان

 يفعلوا ان من منهم( واللطة النفوذ ذوي )خاصة األول الجيل
 وهنا . القرآن غير آخر علم تدوين وهو ،النبي يفعله لم شيائً

 الالحقين، المؤلفين بين المألة هذه حول الجدل يثور سوف

 )ولو ذلك يرى ال من وبين العلم تدوين عن يدافع من بين
 كل وسيرجع ، ( األقل على ٠ علمهم ا دونوا قد جميعًا انهم

 تآليف بعضهم سيفرد بل ،قوله لدعم «أحاديث n الى فريق

 جامع » في القرطبي البر عبد ابن فعل ما )مثل بالمسألة خاصة

٠ (ا العلم تقييد )ل في البغدادي والخطيب «،العلم بيان
 تدوين تأخر وهي األساسية، المالحظة هذم من يهمنا الذي

.نتائج من التأخر هذا عن يترتب قد ما هو ،التاريخ
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 أولتك عن التراجم كتاب أثبته ما فحصا ما اذا فنحن

 ارنبطوا قد انهم يأتي: ما نجد للتاريخ تدوين بأول قاموا الذين

 بعيدًا الغالب في يكن لم بالتدوين قيامهم وان القائمة، بالسلطة

 األحيان من فيكثير السلطة أن نجد بل االرتباط، هذا عن

التدوين. بهذا القيام الى دفعتهم قد
 ومنه )الديني(، للعلم تدوين ألول بالنسبة واضح واألمر

التاريخ. لعلم األول التدوين

 االسالمي العلم بتدوين قام من أول أن على التراجمة يتفق

 وأهمية ه. 124 - ه56 الزهري شهاب بن محمد كان

 من االسالمي العلم انتقال حلقة يمثل كونه من تأتي الزهري

 علم العلم هذا )وكان الكتابية المرحلة الى الشفوية المرحلة
 في يتم لم التدوين هذا ان المهم األخص( على حديث

 العكس بل األمويين، سلطة آنذاك القائمة السلطة عن استقالل

 في اعترف فقد .الزهري تراجمة أوردم ما حسب الصحيح هو

 دفعوه الذين هم األمويين من السلطة رجال بأن موضع غير

 التداول من االسالمي العلم فانتقال الحديث. تدوين الى دفعًا

 اهتمام عن بمعزل اذن يكن لم الكتابي التسجيل الى الثفوي
 آثارًا حملت قد تكون وأن بد ال العلم كتابة فإن ولذا السلطة،

 خاصة الضبط، من نوع الكتابة ان الشك السياسية. الرقابة من

 وهذا والنسيان، للفوضى عرضة اثفوية الرواية تكون حين
 نوع من ضبطًا تحمل قد الكتابة ان بيد االيجابي. الكابة دور

 األمربالسبة يكون أن يحتمل كا سياسيًا ضبطًا ونعني آخر،

 التجيل الى الشفوية الرواية من االسالمي العلم هذا النتقال
 أي اإلسالمي، التاريخ من األصلي بالنمط يتعلق وفيا الكتابي.

واضحًا. األمر كان الني، وحياة الحديث التاريخ

 المكان المدينة، في تأست قد هذه المغازي فمدرسة

 الرسول. ألخبار مصدرا ليكون غيره من أكثر مهيأ كان الذي

 بالخلفاء وثيقة صلة على - أسلفنا كما الزهري وكان

 كذلك واألمر وعبدالعزيز. وهثام عبدالملك، األمويين:

 فالتراجمة اليرة. كتاب أشهر اسحق، ابن لتلميذه بالنسبة

 جعفر أبي الثاني العباسي بالخليفة صلته عن يتحدثون

 الشأن وكذا »، المغازي له »فكتب العبارة بهذه المنصور،

 عالقته كانت الذي هذه المغازي مدرسة من ،للواقدي بالنسبة
 ابن مترجمو يقول كما كان الذي المأمون بالخليفة وثيقة

.ا ربايته . ويبالغ جانبه يكرم ا امحق

 بفترة ألول التاريخ هذا عالقة تخص نانية مالحظة هناك

 تشغل سوف األولى الفترة هذه ان فمعلوم األولى، االسالم



 الذاكرة ان ذلك كله. االسالمي الزمان داخل فذا مكانا

 الماضي، الزمان وتهيكل تتكون وهي االسالمية التاريخية

 بتحقيب تقوم وهي داخله، يخصها الذي ماضيها وتموقع
 الثخصيات وابراز األمم، ونصنيف الماضي، الزمان

B االسالم لفترة خاصًا موقعًا أفردت قد »فيه، الحاسمة 

 فيه تحكم عالم وفي منه. القريب والزمن النمي زمن - األولى

 الحق، H الخبر » هو الماء خبر« B يكون األرض، الماء

 استمر هذا المام خبر ان غير األرض. أخبار ثقاس عليه

 وذلك اليرة، مؤرخو يقول كما انقطع« » ثم محددة لفترة
 وبعده ، fl الخبر n هذا على األول الشاهد هو الذي النبي بموت

. عنه ه تلقو الذين الشهود يأتي

 الذي المنهج وسيتكون »،مثال فترة ا ستتكون إذن هكذا
.الفترة بهذه العلم أاسه على قام

 أو األول« الصدر ه : ب سميت فقد المثال الفترة أما

 ا( المام خبر n هو أصلي، 8 خبر 1 وأساسها اللف ال

 مباشرة بالنبي المتصل األول االسالمي الجيل أخبار )مجموع

. وتلق( اقتداء اتصال بواسطة أو

 اللف » أو األول الصدر ب» الفترة هذه تسمية وليست

 قد بها العلم ان بل الحقا، استحدثت التي هي الصالح،

الحقًا. ايضا هو تكون

الهامة. نتائجه ولهذا
 والتي المثال الفترة هذه أن وهي المفارقة: هذه أولها

 ما بواسطة -وى تعرف لن الالحق الزمان كل عليها سيقاس
 الظرف أوضحنا الذي التاريخ هذا األول»، التاريخ ه أثبته

 من أو الروايات، تكوين حيث من فسواء فيه، تأس الذي

 فإن بالكتابة، التثبيت الى الثفوية المرحلة من انتقاله حيث
 القائم، السياسي السلطان عن متقالً يكن لم التاريخ هذا

 أواثل أثبته بما أساسًا تعرف الثال الفترة ان النتيجة فكات

المؤرخين.
 المؤرخين هؤالء كتابات أن وهي أخرى: قضية وهناك

 مؤرخون أثبته ما اال منها نعرف وال ،أغلبها ضاع قد األوائل

 وما وغيرهم والطبري والبالذري الكلبي، ابن أمثال الحقون

 األول التاريخ هذا يكون أن بد فال ،كذلك األمر دام

 ،للماضي ما رواية التاريخ هذا كان ربما بل ، جزنيًا ، انتقائيًا

.ممكنة أخرى روايات ضمن

المنهج
 بل بالذات يخصه منهجًا االسالمي التاريخ لعدم يكن لم

االسالمية العربية العلوم جميع عليه قامت الذى المنهج استعمل
, االسناد منهج وهو «األصلية ا,

 المأثور القول أو »الخبرم ايراد على المنهج هذا يقوم

 من سلسالت( )أو سلسلة عبر شهوده أو شاهده من ابتداء

وتناقلوه نقلوه أشخاص

 ، (I قيل » قول أو « وتع B حدث هاك كان البدم ففي
 طبعًا . القول ، صدر » أر الحدث «وقوع ا اثبات اذن فينبغي

 يثبت بل ، تحفظ األقوال كل وا تثت األحداث كل ما

 هناك كانت وقد قيمة. له ما واألقوال االحداث من ويحفظ

 تأسيس وهي االسالم، في العلم نشأة وجهت أساسية قيمة

 أن B ينبغي » كإطار األمة ألن « تأسيس D ونةول األمة. وحدة

 لم الممارسة مستوى وعلى العقيدة متوى على الملمين يوحد
 به تتعلق هدفًا دائمًا وظلت بديهيًا، معطى البداية منذ تكن

 القيام وتدعي الياسي، الصراع في يتعمل ومبدأ االذهان،

٠ السالمي ا التاريخ مر على اللطات مختلف صيانته عل
 هدفًا األمة كانت ،٠ العلم B مستوى رعلى ، البدء في

 تلك أي ، 8 األصية العلوم ل١ مختلف تحقيقه أجل من تتضافر

 الى ترمي العربية علوم فكانت . التحقيق بهذا ارتبطت التي
 النص فهم ليتوحد ، العربية اللغة قواعد ووضع وضبط حصر
 تقنين الى الفقه وسعي والحديث( )القرآن األصلي الديني

 تكون أن ينبغي ما مع تتكيف حتى االسالمية اليومية الحياة

 كل جمع الى الحديث علم وهدف ،االسالم حب الحياة عليه
 المسلمين على الذي الموذج تكوين أي الني، وأفعال أقوال

 كما - هذه وكات االمة. نموذج تكوين أي به، االقتداء

 وهو ، الناشىء االسالمي التاريخ لعلم األولى الغاية هي - رأينا

٠ النبي تراث ويحصر يجمع
 أو فعل فكل بالتدقبق. معرفته ينبغي كان التراث وهذا

 من يحصى ال ما يقاس سوف عليه إذ ٠ يؤيد أن ينبغي قول

. المسلمين وأقوال أفعال

 طريق عن عرف ، حدث إذن فهر نبوي تول أو كلفعل

 عنهم وتناقله بوقوعه، أشخاص أو شخص شهد خبر« أ

 األخبار، أسانيد أي النقل، سلالت فتكونت آخرون.
 األشخاص وهل نقل، ما صحة S معرفة هي المألة فكات

 منهج فتكون صحيحة، شهادة فعالً أدوا وتناقلوه نقلوم الذي

االسناد.

 وهو أخالقي، مقياس على اإلسناد، المنهج، هذا يقوم

 التعديل عليه أطلق ما ومو الرواة، كذب أو صدق معرفة

والتجريح.
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قاريخ

 تتحدث التي الكتابات ان وهي : المسألة هذه نبين أن ينبغي

 من نجد فقلما جدًا، قللة هي نظريًا حديثًا التاريخ علم عن

 التاريخ. لعلم رسالة أو كتابًا أفرد من االسالميين المؤلفين بين

 التاريخ علم عن تعطي فهي ،ذلك فعلت التي القلة وحتى
 ولما أشواط، من العلم هذا قطعه لما بالنسبة متخلةًا مفهومًا

 متوى وعلى والتحقيق، االستخبار مناهج متوى على بلغه

.نفه التاريخي الموضوع

 كان كما التاريخ علم عن تتحدث تزال ما الكتابات هذه
 عندها فهو الديني، للعلم تابعًا كان حين بداياته في أمره عليه

I والمنوخ الناسخ معرفة ا وهدفه «واآلثار األخبار علم 

.الحديث أصحاب يرويه ما ضبط وخاصة ٠ الرواية تصحيح ا و

 كتابا منهما كل أفرد مؤلفان كتبه، ما خاصة نذكر وهنا

والخاوي الكافيجي وهما التاريخ لعلم
 علم في »المختصر 1463/867 سة الكافيجي ألف فقد

 عن وتكثف ،التاريخ لعلم نظريًا تتطرق رسالة وهي ، ا( التاريخ

 هذا فضل عن فحديثها عنه، تحدثنا الذي الظري التأخر هذا

 الكافيجي عند وللمؤرخ .الدينية المزايا أساسًا يبرز العلم

 ال شرط وهو ، » االسالم B شرط ضمنها من منها بد ال شروط
 فقد عمليًا. التاريخي االنتاج اليه وصل ما الحال بطبيعة يمثل

 التاريخ كتب اعتمدوا كما ،أجنبية كتب الى المؤرخون رجع
 ابن أمثال ملمين، غير عرب مؤرخون كتبها التي العربية

. وغيرهم ،المكين وجرجيس ،الذهب فم ويوحنا ،العميد
 ذم لمن بالتوبيخ االعالن B السخاوي: كتاب يخرج وال
. االطار هذا عن ه( 897 سنة )ألفه «التاريخ أهل

 وقائع عن نيه يبحث فن ال بأنه التاربخ علم يعرف فهو

 يعرفه كما تمامًا ، I والتوقيت التعيين حيث من الزمان

 التي الطرق أحد B فهو الديني، العلم حرمة وهدفه الكافيجي

 أوضحنا وقد ا. المتعارضين الخبرين أحد في النسخ بها يعلم

 التي بداياته في التاريخ علم مهمات احدى كانت هذه ان
 يثترط كالكافيجي أيضبًا وهو ،السخاوي تصرر عندها توقف

... مسلمًا يكون أن المؤرخ في

 في وفاثدته التاريخ بمكانة تنويهًا السخاوي عند نجد طبعًا

 العلم هذا ولكن الخ.. التجربة وتوسيع بالماضي، الصلة حفظ
 علم أي عليه يكون أن ينبغي كما ،دينة غاية ذا عمقه في يظل

فقيه. فينظر

 مر كان اذا إلنتاجه يالنب فياليع تسبر تجلن رلكن
 الى أشير أن من بد ال وهنا ، عامًا ذلك مع يكن لم فهو الغالب

 تتبيته ما وهو المجال هذا في خلدون ابن حققه الذي االنجاز
 في أو للتاريخ، تصورم في أو التاريخ، لعلم تصنيفه في ٠-وا

العلم. هذا منهجية متوى على به قام الذي التحويل هذا
 من يبدو ٠ المقدمة » في للعلوم تصنيغًا خلدون ابن يورد

 تقيم أى - معتاد تصنيف منحى فيه ينحو انه األولى النظرة

 التصنيف هذا ان ولو - ا عقلية وال ا شرعية H قسمين إلى العلوم
 منظور من أقامه اذا ، I خلدوني ٠ طابع من يخل لم

»عمراني«.
 وخاصة المدن، في !ال عنده توجد ال العلوم فهذه

 وترسيخ المعارف، وتناقل العلم تنظيم أن أي )األمصار(،

 , , العمران. تطور من متوى تستلزم هذه كل العلمية التقاليد

 من الحضارة من مستوى تتطلب خاص بوجه العقلية والعلوم
 هذه ظلت وإال الديني، التثدد قبضة من يخفف أن شأنه

. . ٠ يقول كما ٠ النة رجال من رقبة تحت ا العلوم

 للعلوم، الخلدوني التصنيف في نظرنا يلفت الذي ولكن
 هنا مجال ال تاؤالت تطرح مألة وهي التاريخ علم غياب هو

فيها. للخوض
 لتصنيف المخصص القسم من غاب إن التاريخ علم أن بيد

 يحدد لم خلدون ابن ان يعني ال فهذا 4 االمقدمة في العلوم
 قد نفسها المقدمة، » في فهو بالعكس، بل مكانًا العلم لهذا

 من انتزعه أي العقلية، العلوم » ضمن من العلم هذا اعتبر

 والمؤلفون المؤرخون اعتاد التي الشرعية العلوم حظيرة
. داخلها يصنفوه أن االسالميون

 تعريفه خلدون ابن يورد المقدمة« » كتاب مفتتح ففي
 , كتابته إعادة أو - كتابته في مثروعه عن ويتحدث ،للتاريخ

 عنده فهر التاريخ: لعلم موضعته في صريحًا المؤلف نجد وهنا

 علومها في يعد بأن وجدير عريق، الحكمة في أصيل ٠

 علوم من أي الحكمة، علوم من إذن التاريخ عد فقد . * رخليق

الفلسفة.

 تعني انها عميقة. أبعاد لذات خلدون البن العبارة هذه إن

 عن به خرج منهجي تحويل من ا االمقدمة مؤلغ به ماقام
 هذا وينطلق االسالمية، التاريخية المنهجية في راسخ تقليد

 لمنهج التاريخ علم الستعمال خلدون ابن نقد من التحويل
 مجال من المنهج هذا إبعاد الى النقد بهذا وينتهي ،االسناد

.الجديد لمنهجه يمهد هنا وهو العلم، هذا

 ينوه التاريخ، لعلم بتقييم خلدون ابن يقوم التمهيد هذا في

 هذا فيها وقع التي المغالط ويستعرض ،المؤرخين ببعض
 األساسية، المألة هذه يبرز التقييم ولكن ذاك، أو المؤرخ
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تارخ

 يقعوا وأن بد ال كان عليه السابقين المؤرخين جميع أن :وهي

 يقع أن يمكن بما يتعلق ال واألمر . أخطاء من فيه وقعوا فيما

 من أعمق هو بل ذاك، أو الخبر هذا في يخطىء مؤرخ أي فيه

 ابن حب فهو برمته، التاريخي الخطاب يعني اذ ذلك،

 ،التاريخ بعلم الحقيق المنهج على يؤشس لم إذ خاطى، خلدون

«.المقدمة لهفي« يعرض الذي المنهج وهو
 التاريخي االنتاج مجموع في النظر إعادة تعني إذن المألة

 كمنهج لإلساد نهائي حد ووضع الجديد المنهج ضوء على
التاريخ لعلم

 خلدون ابن وقبل عمليًا، يعودوا لم المؤرخين أن صحيح

 لماذا نفهم أن نستطيع ولكننا ،اإلسناد يستعملون ،طويل بزمن

 لينتقده اإلساد منهج الى - ذلك مع - خلدون ابن رجع

التاريخ علم مجال من ويستبعده
 ظاهر من عمالً استبعد قد كان إذا ،اإلسناد أن ذلك

 ،بالفعل عليه تأسس قد األخبار من هائالً صرحًا فإن ،السرد

 االسناد اختفى لقد األولى الثالثة القرون خالل خاصة

 أخبار من عليها أقيم ما ولكن األسانيد، واختفت كمنهج،

 المؤرخون اعتمده أن بعد وخاصة العصور عبر يتداول استمر

 نسيت وهكذا »المقدمة«( تميهم كما )االئمة الكبار
 وأسانيدها(، )الروايات نشأتها كيفية« و» األخبار أصول

 الذين الثقاة األئمة » من fi يبتدىم I توثيقها وأصبح

. وها اعتمد
 األساس: من المسألة في النظر خلدون ابن يعيد لهذا

 أر رراه فيمن الثقة بمألة تتعلق ال التاريخي الخبر فصحة

 المنهجية يخم بمقياس بل المؤرخين، ا اأئمة من أثبته فيمن

 )تعديل أخالقيًا ليس فالمقياس كذلك، هي بما التاريخية

 اسناد عليها يقوم التي الطريقة وهي تجريحهم أو الرواة

H يكون وإنما ، خاص( بنوع الحديث وعلم الشرعي « الخبر 
٠ التاريخ وقائع الى التاربخ أخبار برد

 تصور التاريخ: علم لمنهج تصورين بين مقارنة ولعل

 التصوران يختلف حد أي الى يبين خلدون ابن وتصور الطبري

 الذي المنهجي التحويل هذا يوضح ما وهو األساس، من

 مجال من التاريخ علم انتزاع أي ، « المقدمة I مؤلف انجزه

(I الشرعية العلوم » ,
: قائالً التاريخ في منهجه عن يتحدث فالطبري

B الرسل تاريخ » أي ) كتابنا في الناظر وليعم 

 انما .( .. ) فبه أحضرته ما كل في اعتمادي أن »( والملوك

 راآلتار فيه، ذاكرها أنا التي األخبار من رويت ما هوعلى

رواتها...«. الى التيمندها
 تحقيق أي ،بعينه اإلسناد منهج هو إذن هنا الطبري فمنهج

 يرفضه ما وهذا والتجريح، التعديل مقياس على بناء الرواية
: التاريخ بعم األمر يتعلق حين خلدون ابن

 صحة في المعتبر هو والتجريح التعديل كان وإنما ا
 من بد فال الواقعات عن األخبار أما ...( الشرعية) األخبار

. « . . . المطابقة اعتبار من وصحتها صدقها
 والذي - خلدون ابن أنجزه الذي المنهجي التحويل هذا ان

 الشرعية العلوم مجال من نظريًا التاريخ علم انتزاع عليه يترنب

: شيين أساسًا يعني -

 فالخبر العمران، وقائع الى التاريخي الخطاب رد - 1

 ما الى بل رواته، صدق الى صحته اسناد ينبغي ال التاريخي
 هي ه العمران طبائع » تكون ال .قد «العمران طبائع » تحتمه

 عليها تتوقف ال وقد ،خبر لكل المطلق المقياس وحدها
 خلدون إلبن األبعد المقصد ولكن تاريخية، منهجية وحدها

 أكثر فما المعقولية، حدود الى األخبار ارجاع هو انما

 أخبار انها على المؤرخون يتناقلها التي والتهويالت الخوارق

رواتهاا « عدالة B على اعتمادًا ،تاريخية

 العلل ه استخراج ٠ هنا األمر يعني وال ،األخبار تعليل - 2

 به تتعلق ما نحو على التاربخ، أحداث تسلسل وراء القارة

 المبدأ هذا على التاريخ علم اقامة يعني بل ،للتاربخ ما فلسفات

 ،العلم عليه يقوم الذي التعليل منهج : العقالنية عليه قامت ي الذ

 االسم، بهذا حقيق علم لكل )العقالنية( المشروعية ويعطي

 ومنها والخطابية، الجدلية كاالقوال ذلك، دون ما ويستثني
 باسم غيبي هو ما يرفض ال طبعًا خلدون الديني...ابن القول

 ميدان ميدانين: بين يفصل ولكنه الفلفية، العقالنية هذه

 على العقلي النظر يعمم لم اذ رهو .الغيب وميدان العقلي النظر
I عليه يقام خاص ميدان له يكون أن من كله،فالقل «الكائن 

 العقلي، النظر الى تستند التي العلوم مختلف عليه تقام أي العلم

التاريخ ومنبينهاعلم

 العمران قوانين من جزء خلدون ابن عند التاريخ فقوانين
 ،الطبيعي العالم من جزء والعمران ، االناني( االجتماع أي )

 ،والتاريخ والعمران الطبيعي العالم تشمل عقالنية فهناك وهكذا

 نظر ٣ الذيهو التاريخ علم منها مختلفة، علوم عليها تنبني

. 0 دقيق ومبادثها للكاثنات وتعليل ،وتحقيق

 ابن حاوله الذي المنهجي التحويل معنى كان اذن هذا
 المحدد االطار ضمن التاريخ علم بإدماج وذلك خلدون

 بالعلوم سميت التي العلوم مجموعة ضمن أي العقلي للبحث
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الفلفية. اي العقلية،

 وثيقة جد الفلسفة وعلوم التاريخ علم بين العالقة ان والواقع
: في أساسًا ذلك ويتمثل . (( المقدمة B في

i أفكاره من كثيرًا عليها بنى التي الفلسفية المعطيات 

 تصبح والتي فلسفية، ءلموم من المتمدة )المعارف ونظرياته

آراء(. من يقيم ما عليها يقيم بها مسلم معطاة عنده

 صياغة في يستعملها التي الفلسفية والمفهومات المبادى -
 العلة ومبدا الطبيعي، المكان مبدأ مثل وأفكارم نظرياته بعض

 حين والملك العصبية في نظريته صياغة في ويستعملها ،الغائية

 وكذلك ، « العصبية اليها تسعى التي الغاية هو الملك B إن يقول
 ، ( السلطة ) الوازع تفسير في يتعمله العصبية انفس مبدأ

 توازن القبلي، التوازن به يفر الذي المزاج« ا ومفهوم
.... وهكذا ،العصبيات

 ومفهوماتها الفلسفية، العلوم معطيات أصبحت لقد طبعًا،
 يتعملها عام، بوجه االسالمي الثقافي الخطاب في مألوفة

 لهذا أميل خلدون ابن يكون وربما الفالسفة، غير حتى

 في كان كونه من اآلتي القوي الفلسفي لألثر نظرًا االستعمال،

. الفلسفي الكالم وبعلم ،بالفلفة أساسًا مثتغالً شبابه فترة

 لعلم اإلدماج هذا نجاح إمكان في يبقى السؤال لكن

 ،خلدون بابن فقط يتعلق ال والسؤال . الفلسفي العلم في التاريخ

 ادخال حاولوا الذين االسالميين المؤرخين هؤالء كل يعني بل
.التاريخي الخطاب في وعلومها الفلسفة ومفاهيم معطيات

 الهامة المألة هذه ناقشنا فقد خلدون، البن بالنسبة أما

 في بحث - التاريخي والخطاب التاريخ ), : كتابنا انظر )

٠آخرون مؤرخون ذلك حاول وقد . ( « خلدون ابن منهجية

 البدء » كتابه في — المقدسي طاهر بن المطهر هؤالء من
: الكتاب هذا حول المالحظات بعف نقدم وهنا . ft والتاريخ

 وعلى الفلسفة، من االقتباس الى فعالً يلجأ مؤلفه ان - 1

 الفلسفي الطرح حسب — ويحدد أساسًا المعرفة نظرية متوى

 )اله(، للمعرفة األسمى الموضوع - النظرية لهذه االسالمي

 كما األخرى، الموضوعات كل معرفته على تترتب والذي

 يخصص عليه، وبناء المعرفة. هذم الى الموصلة الطريقة يحدد
 بالدالنل الصانع وتوحيد الباري انبات في » فصالً المقدسي

 أي ، « الجدل وتهذيب النظر تثبيت في » وفصالً ، fl البرهانية

. الفالسفة طريقة حب واالستدال المناظرة منهج

 يورد فهو وحده، الفلفي المنهج يتبع ال المقدسي ان - 2
 وهي ه االسالم أهل B عند هي كما المعرفة أصول أيضًا

 واالجماع رالسنة الكتاب , عليها المتفق األربعة األصول

 نجدها ما توازن لحفظ منها بد ال ازدواجية فهنا والقياس«.

. آخرين اسالميين مؤلفين عند نجدها كما المؤلف هذا عند
 عالقة ما وهو ،هنا يعنينا الذي األساسي السؤال وهنا — 3

 هو الهدف كان اذا ؟ تاريخي بكتاب الفلفية التمهيدات هذه
 الفلسفي المعطى بين ناجحًا تركيبًا يحقق تاريخي سرد انشاء

 فإن ممكنا(، التركيب هذا مثل كان )اذا التاريخي، والخبر

 الفصول هذه بين عالقة فال شيائً ذلك من يحقق لم المقدسي

 من يسرده ما وبين فلسفية، مائل في للحديث عقدها التي
 بينها رابط ال أمور حشر عن يترتب ما ذلك الى أضف ،أخبار

 القسم في يعقدها التي الفصول هذه من الرغم فعلى .تناقض من
 المعرفة، في ونظريتهم الفالسفة مسائل عن كتابه من األول

 اال يصح ال العلم مأخذ ٠ بأن بالتذكير الثاني القسم يتهل فإنه

». والنبوة الوحي منجهة
 التي العالقة هذه في الفلفي األثر هذا نلتمس أن ويمكن

. «التاريخ و« (I الحكمة B بين المؤرخين بعض أقامها

 الفلسفي بالتراث المقتدية أو اليونانية - العملية الفلسفة ان

 السياسية، للعالقات مثالي نظام تصور الى تعى - اليوناني

 الفرد وطوية سلوك تكييف الى شي كل قبل تعى ولكنها
 رأى وقد بالحكمة سمي ما يدرك لكي بالفلسفة المتعلق

 في ينفع أن يمكن التاريخ ان المتغلفين المزرخين بعض

الغاية. هذه تحقيق

 ويسنوعب األمم»، تجارب » يتعرض التاريخ فمتدبر

 متشابهة الدنيا أمور n كانت ولما ذاكرته. في حصيلتها

 هذا من االنسان يحفظه ما جميع وصار متناسبة وأحوالها

 التاريخ فإن ،مسكويه يقول كما ...«له تجارب كأنه الضرب

 الحاح وكان ». الجكمة B وادراك التجربة لتعميق ثمين معين
 أيضًا وسيلتهم للتاريخ التي الفائدة هذه على المؤرخين هؤاء

 من ينتجون بما تهتم أن على السلطة طبقة لحفز بها تذرعوا

 مبادىء يعرف أن مصلحته من الدولة فصاحب تواريخ.

 خلل من عليها يطرأ ما الى يتنبه وأن عليه تقوم وما الدول

 الرصيد هو - الياسي كالعلم - هنا فالتاريخ . . . لتفاديه

 كتاب داللة وهذه السلطة. لممارسة مه البد الذي النظري
 يطرحه ما هذا األقل على أو - لمكويه (( األمم تجارب B مثل

الكتاب هذا مقدمة في المؤلف

 هذا عن أيضًا يكشف التاريخ يكتب وهو مسكويه ان يبقى

 يؤرخ، حين فهو والفلسفي التاريخي الخطابين بين االزدواج
 نجد نكاد ، وأغراضها الفلسفة مسائل في يكتب حين وهو ثم

منفصلتين. ثقافيتين شخصيتين أمام أنفنا
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قباين

 لدى والتاريخ الغلسفة بين االزدواج هذا نالحظ اذ اننا

 توفيق حصول لعدم نأسف اننا ذلك يعني ال المؤرخين بعض

 فالفلفة ممكن. غير التوفيق هذا مثل كان فلربما بينهما،
 أي فيه يقع فيما تقع فهي ،والكلية الثبات لمبادئها تزعم حين

التعميم خاطىء مجرد خطاب
 عن التاريخ تنظير تخلف من أوضحناه الذي هذا أمام
 كيفية من تستقى أن ينبغي التاريخ نظرية ان يبقي ،انتاجه

 طريقة مؤرخ لكل ان .التاريخي للسرد االسالمي المؤرخ تنظيم
 قصدًا ٠ يلجأ ولكنه ،تميزها درجة تختلف السرد انتاج في ما

 السرد انتاج في مرا، متداولة أصبحت بنيات الى — تلقاء أو

 المزرخ ان عام ثقافي معطى من عليه يرتكز ما أو التاريخي،

 في ونمط ،الماضي للزمان ما تنظيم أمام نفه يجد ،االسالمي

 أحداث وبروز ،التحقيب أي التاريخي، الزمان وتعاقب تقسيم

 وراء قيمها( وسلم ) أخالقية ودعوى فيه، حاسمة وشخصيات

 به المتوجه بالفائت التاريخي االنتاج وعالقة ،السرد تسلسل

 والتي للتاريخ، العميقة النظرية يكون مما هذا كل اليها.

.نفه التاريخي النص تحليل من استكثافها ينبغي
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أرمبل علي

تباين

DifTerenciation
DifTerenciation
DtfTerenzlerung

 الفرقة البين يكون وجهين: على جاء العرب كالم في البين
 منظور: ابن ويضيف األضداد. من رهو الوصل، ويكون

 في وكذلك ،صاحبه عن منها واحد كل بان : الرجالن وتباين
 »الصحاح«: في فيقرر الجوهري أما انفصال إذا الشركة

. وتباعدوا تمهاجروا القوم رتباين ،المفارقة المباينة،
 يتضمن الفلفي التباين مصطلح فإن ،األمر كان وأيًا

.الفرع والوصل ،األصل المباعدة اعتبار مع المعنيين

 أن إال «،التعريفات ال ي ذكره قد الجرجاني أن ومع

،الفلسغة في االصطالح إلى واضحًا سيالً يجد لم المصطلح

 (I الفلسفي المعجم ال ريكتفي ،البتة يذكره ال صليبا فجميل
 في جاء لما مبتسرة بترجمة هرة لقا با العربية اللغة مجمع عن الصادر

 التباين، هكذا: فينقل Contrasts مادة في الالند قاموس
 وفي ،يتقابالن متعاقبين أو الذهن في متساويين موضوعين حال ال

 والتباين الوعي( )بقصد الثعور في منهما يبرزكال ما تقابلها
 عنده التباين فيكون . (( األساسية الترابط قوانين أحد ( اتضاد )

 ما »هو التباين ال ب النداعي أن حين في ! قانونًا ومرة حاالً مرة

 كال في وأرى أرسطو تقيم حب قانونًا يمى أن يجب

النزجة. في تجوزًا الحالين

 كلي تباين إلى التباين الجرجاني تقم من االنطالق وأفضل
 في يتصادقان ال شيئين بين قاائً األول يعتبر إذ جزئي، وتباين

 في حاملين يكونا أن ويصح والفرس، اإلنسان مثل أصالً شيء

 فرسًا االنسان ليس معًا: صحيحتين تكونان كلتين سالبتين

 من يتباينان شيئين بين قائمًا الثاني ويعتبر .إنساا الفرس ليس

 ويكن واألبيض الحيوان مثل أخرى جهة من ويتصادقان جهة

 بأبيض، ليس الحيوان بعض جزئيتين: سالبتين في وضعها

بجيوان. ليس األبيض وبعض

-2-

 في التباين مصطلح يتخدمو! لم العرب فالسفة أن ويبدو

 والمتباينة المباينة مثل مشتقاته استخدموا حين في هذه، صورته

 رشد: إبن وعند المتباينة، األسماء الفارابي: عند نقرأ كما
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قباءن

٠ بالجنس المتباينة المقوالت
 الغير ب Heterotes اليوناني التباين معنى أدوا أنهم ذلك

 في ورد كما اليوناني وااليتيروتيس .رشد إن فعل كإ ،والغيرية
 الهوية يقابل أرسطو ا ميتافيزيقا وه أفالطون ه بارمنيذس ٠

.التشابه مقابل في الالتشابه معنى من يقترب كا والوحدة

 والغيرية الغير رشد إبن ويسميه التباين بين التمييز يتم وهكذا
 ما I تلخيص في يكتب حبث الخالف، ويميه واالختالف

.ا( الطبيعة بعد

 يقال التي للوجوه مقابلة وجوه على يقال فإنه الغير وأما 1)

 غير ومنه بالجنس، غير ومنه بالنوع، غير فمنه هو: هو عليها

«,بالموضوع وغير ،بالمناسبة
 أن في الغير يخالف الخالف » أن في االختالف عن ويتميز

 يكون أن يلزم ولذلك فيه، بثيء ويخالف بذاته، يغاير الثي،

.ا بشيء ويوافق بشيء يخالف المخالف
 األرسطي، الميتافزيقي الثبات التمييز هذا على ويشرف

 وللكثرة هر، المو فللواحد والفصول. واألنواع األجناس ثبات

والمقابل. والخالف الغير
 على التباين معنى يقصر رشد إبن فإن األمر، كان وأيًا

فيقول: التباعد،

 كانت وإن بالجنس، مغايرة هي التي األشياء وأما »

 قد كان إذا ،أضداد هي ما جهة من تباعدها فليس ،متباعدة

 شي، من أكثر ومنها ،واحد موضوع في تجتمع أن فيها يمكن

 ،أجاسها في متباينة هي التي العشر المقوالت في كالحال ،واحد

 يتكون ليس بعضها أن جهة فمن متباعدة هذه في قيل إن بل

 تباعدها أن جهة من ال أصاًل، جنس في يجتمع وال بعض من

. 8 الضدية جهة من

 في رشد إبن مع دخلنا ،التباعد اشتد فمتى ،ذلك ومع

.الفدية

-3-

 ويصبح األمور ترتيب يعيد حقى هيغل انتظار وينبغي

. واحد سياق في المختلفة المعاني هذه إدراج باإلمكان
 آنات من أول كآن هبغل مع التباين مقولة وتظهر

 التضاد إلى تقدمها في وتؤدي Der Unterschied االختالف
Der Gegensatz التناقض في غايتها وتبلغ Der Wlderspruch .

 درجته في اإلختالف هو Die Verschledenheit فالتباين
 حدين بين اختالف أي خارجيًا، زال ما اختالف األولى،

 حد كل ويقوم ثالث. حد بينهما ويربط بعضهما خارج يقعان

 عالقته إلى بالنظر حياديا ويكون لنفه المتباينين الحدين من

 الذي الثالث الحد يقيمها خارجية، عالقة هي التي باآلخر،

الخارجي. الختالفهذاا يقارن
 الجمل أن الواضح فمن .والمتذهن الجمل بمثل ذلك وأوضح

 يكن وعليه صحيح. والعكس للمتذهن، بالنبة حيادي

 عالقة في وضعها مجرد لكن . شيء كل يباين شيء كل القول:
 تبدأ أن وما للمقارنة. أساسًا بينهما يوجد هذه اإلختالف

 والتفاوت. للتساوي واحدًا جذرًا تعتمد حتى المقارنة عملية

 توجب الفاهمة أن هيغل يرى ،الواحد الجذر هذا وباعتاد

 ال :اليبنتز مع فتقول متباينة، نظر ووجهات جوانب وجود
تمامًا. متساويان شيائن يوجد

 عبر واإلختالف الهوية تطرح حقى ذلك تقول أن ما لكن

 إلثبات الهوية من إدن التقدم يتم والتفاوت. التاوي

 التباين من بانتقاله اإلختالف يتقدم ثم ومن اإلختالف
 ويتقدم ،التضاد أو الداخلي االختالف إلى التنوع أو الخارجي

 كل أساس التناقض، فيصير الضدين وهوية وحدة إلى التضاد

فعلي. موجود

 الدالة المعاني مع بالمقارنة يظهر التباين معنى أن إلى أخلص

والتناقض. والتضاد والعكس اإلختالف مثل المقابلة، على
 المعاني وعن منه، أخم أنه في اإلختالف عن يفترق فهو

 يقوم التي العالقة ضعف في أي منها تحديدًا أقل أنه في الباقية

عليها.
 مباشرته في الفكر يطرحها عالقة )التباين( العالقة هذه وأن
 والالتشابه التثابه أساس على المواضيع بين فيقيمها للمعرفة

.والتفاوت والتاوي

,5-

 التضاد، التقابل، التفاوت، التغاير، القريبة: المعاني

التنافر. اإلختالف، التناقض،

 التثابه، التهاهي، التساوي، التماثل، المضادة: المعاني

التوافق،التناظر،لتناغم.

وهبه مرسى
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شر

تبرير
Justification 
Justification
Rechtfertigung

 بعقبات يصطدم قد ما دافع إلشباع اإلنسان سعي في - 1
 من صادرة أو مختلفة، رغبات بين كصراع داخلية، تكون

 يجد لم االصطدام ذلك من المتولد التوتر أن اتفق وإذا المحيط.

 انسجام ويختل ،االحباط بمشاعر تصاب الشخصية فإن حالً

 للتوازن استعادة عن البحث إلى يدفع ما ذاك الحقل مع األنا

 الناجم. للصراع وتخفيف بالفشل، للشعور وتغطية المتخلخل،
 الواعية وبأواليات الوضوح، مختلف بوعي األنا يعى هنا

 التبرير فيكون الحل، لبلوغ ي يقوم عمليات عن كثيرة،
 إليجاد ويعى باإلحباط، يرتبط التبرير فإن وهكذا إحداها.

هدف. تحقيق لعدم سبب

 وأوالية ،باإلحباط المصابة الذات عن دفاعية حيلة التبرير

 اإلعتراف من نفسه اإلنان يقي ا٢ب جة، أحوال في واعية ال

 سلوكه المحبط يغسل بالتبرير التقصير. أو الخطأ أو بالفشل

 يجعله كي خاص، بشكل الغير وأمام ذاته، أمام الالناجح
 والشبهات. والشرور اآلثام من خاليًا أي مبرورًا مقبوالً لوكًا

 اللوم نفسه عن ويدفع كرامته، عن األنا يدافع العملية وبتلك

 تغطية. عملية وهو ويوارب؛ يموه، التبرير بالذنب. والشعور

 من اكاجة االنجراحات بلمة وفي التكيف، في سلبية أوالية إنه

 حل في مباشر غير وطريق ،المصارحة من هرب وهو ؛اإلحباط
الشخصية داخل الصراع وتجاوز ،المثكلة ومجابهة ،التوتر
 بشكله فالتبرير، الكذب. عن يختلف التبرير أن -إال 2

 ال فنحن مبهم بإدراك يكون أو واعية، ال اوالية الكامل،

 سلوكنا حقيقة فعالً نجهل قد إذ ،نبرر أننا بوضوح دائبًا ندرك

 نسوغ أو ، فشالً نغطي أو ، توترًا نخقف أننا كفاية نعي ال وقد

 األسباب« )) تقدي من نكثر عندما مرارة نحلي أو نتيجة،

 األعم، على األنا، التبريرمغالطة يكون وبينا محبط. لسلوك

 ،األنت عن للحقيقة إخفاء أو ،للغبر خداع عملية الكذب فإن
 غير يعلة المنوم يبرر االيحائي[ ] التنوي بعد .وبقصد وعي عن

 وتبريرات. أعذارًا يقدم فهو وعي، بال فنفذها منه طلبت مؤاتية

 عن ودفاعًا واعية، ال بأوالية يقوم المنوم ألن هنا؛ كذب ال

 والتبرير، الكذب وكالهما، المبرور اككل وإلظهار األنا،

 تفسير حيث العلل عن العلمي البحث وعن المحاجة، عن يختلف

.وباسباهبا حتمي الغظاحرة
 بها نفتر التي وغيره، السوي االنسان عند ،لحاالت ا تكثر

 في ماهوغيرذلك جميل، بوب بها أونقدم ،تفيرًازانفًا

 بمرض األمر يبرر قد المدرسة عن يتأخر الذي فالتلمين الواقع

 ظروف إلى سلوكه وقدينسب به؛ اهتامها عدم أو والدته،
 أسباب لتلفيق التلميذ هناسعى .إرادته عن خارجة قاهرة

 الحقيقية األباب أن مع العقل؛ يقبلها وعلل وذرائع منطقية،

 إذ نفعل كذلك .عندية أو وذاتية شخصية، إنفعالية، كانت

 الدفاع، إلى فنلجًا : مذهب إلى انتقالنا أو لعقيدة أعتناقنا نبرر
 عن كثيرة أحيانًا غافلين اللوك لذلك عقلنة وتقدي والوقاية،

 نذكر، هنا موضوعيين غير ونكون عقلية، بجيل نقوم أننا
 العلة« ), الثعلب أخفى لقد ; والعنب الثعلب حالة للعينة،

 ويخفف الفثل، يسوغ سببًا رخرج وأخرج، ، فأظهر الحقيقية

 بقيمتها، احساسها على للذات ويحافظ بالعجز الثعور
 ،حقله مع صراعه وحل ،نارتاح !حصرم هذا قال: . وبقدراتها

 نفسه عن نفى .ناقصًا ،مباشر غير ، سلبيًا ، مؤقتًا تكيفًا ووفر

 ذلك قدر من خفض إذ أعلى بقيمة ووضعها والعجز؛ الخطأ،

.يتحقق لم الذي الغرض وبخس العنب

 هو .دوافعها تمامًا وا دائيًا نعرف ال نتيجة التبرير — 3

 . ووحدتها الذات على للحفاظ وسلوك الحقيقة، بعدي

 النرجية يجرح ال وحتى ،األنا قيمة من يغض ال حتى فالمحبط،

 واستعقاالت تأويالت ينج للذات، الذات اعتبار أو الذاتية

 يختلف واألمن التكيف استعادة في االوالية تلك منطقية

 اإلجتاعية. والقواهر التربية باختالف إليها واللجوء ترددها
 أو فطرية هي وال الشخصية، في العمق بعيدة ليست لكنها

 االنفعالي، االنسان عند غالبًا نلحظها ونحن والدية.

 . [ االرانويا ] بالعظام والمصاب اإلندفاع، والسريع ،واألهواني
 صعب، لتوضيح طلبًا الضغط بزبادة إحداثها السهل من ولعله

 يظهر إذ األعذار انتحال ونكتثف . المجابهة صعوبة عند أو

 من ويكثر ،بجماس الذرائع يختلت وقد ،المبار عند التردد

 عند ،سريع بغضب أو ،بفتور ويصاب ،واألدلة االستثهادات

 بالحديث النفساني الميدان ني العاملون يوصي أعذاره مهاجة

 عند أخالقية، حتى أو منطفية بقواعد التقيد وعدم الحر،

 وباإلنفالت االسترسال، فبذلك المفحوص للشخص اإلستاع

 تتوفر ثم ومن الكالم في والحذر االحتياط ينتفي النسبي،
 إخالص رغم البه يلجأ الذي التبرير من اإلنفالت إمكانيات

 مع صادقة، غير أي مبررة، معلومات يقدم قد فهذا صاحبه

فيه. يرغب وا ذلك ينوي ال أنه
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تجربة
Experimentation
Experiment
Experiment

 وتجربة Experience خبرة بين أوالً غميز أن يحسن

Experiment فالخبرة بينهما الخلط الشائع الخطأ من كان وإن 

 الوعي أو بأم أو بلذة كاإلحساس إنان يكابدها حالة أي هي

 أر موقف، أو منظر تخيل أو تذكر بجالة أو حسي، بإدراك

 عقلية أو نفسية حالة أي مارسة أو عاطفة أو انفعال معاناة

 والمواقف الحاالت تلك على قصرها فيجب التجربة أما أخرى.

 حين التجرييي العالم يفعله مثلما مختبر أو معمل داخل تتم التي

 أو كيميائية أو فيزيائية ظاهرة عن ينشأ ما بمالحظة يقوم

 من نوعًا المعنى بهذا نجربة كل ونعتبر بيولوجية أو سيكولوجية

تجربة خبرة كل تكن لم وإن الخبرة،
 بعد وسيأتي الحية. الخبرة ألفة أكثرها أنواع عدة والخبرة

 والتجربة الحسية والخبرة الخبرة. من األخرى األنواع ذكر قلل

 إذا والتجربة الحسية بالخبرة فهمًا نزداد أننا أي المالحظة، قرائن

 إلى واالنتباه الحواس توجيه المالحظة المالحظة. معنى عرفنا ما
 صفاتها عن الكشف في رغبة الظواهر من مجوعة أو معينة ظاهرة

 الظاهرة تلك عن جديدة معرفة كسب إلى توصالً خواصها أو

 مالحظة ،ما ظاهرة مالحظة نهي التجربة أما .الظواهر أو

 تلك فيها تحدث التي الطبيعية الظروف تغيير تتضمن مقصودة

 تعديل دون المالحظة بمجرد إليها الوصول متطاعنا في الظاهرة

 عالم به يقوم ما المالحظة على مثل وأوضح .الطبيعية ظروفها في

 بغية وحركاتها والكواكب النجوم يالحظون حين الفلك

 علماء به يقوم وما الحركات، تلك قوانين إلى الوصول
 واألنهار والبحار والجبال الصخور يالحظون حين الجيولوجيا

 التجربة على مثل وأوضحها .وتطورها وتغيرها تكوينها لدراسة

 تؤلف التي العناصر يكتشفون حين الكيمياء علماء به يقوم ما
 تيارًا أتخدم كأن خاصة تفاعالت بإحداث مادة أو سائاًلما

 ،األوكسجين عن االيدروجين لينفصل ماء به كوب في كهربًا

 عن حيوانًا أو تباتًا يعزلون حين والحيوان النبات علماء ومثل

 أكثر والتجربة وتركيبه. خصائصه إلى للتوصل الطبيعية ظروفه

 التي القوانين كشف في األولى تفيدنا حيث المالحظة من أهمية
 هذا من الزغم وعلى .للظواهر البحتة المالحظة مجرد به تسمح ال

 غير بينهما الفاصل فالخط والتجربة؛ المالحظة بين االختالف
 النوع، في ال الدرجة في يقوم بينها االختالف أن أو موجود

 فرق والتجربة المالحظة بين الفرق إن القول يمكننا أنه لدرجة

.الفعالة والمالحظة المنفعلة المالحظة بين

 ما بتسجيل تقوم وإنما جانبنا من بجهد نقوم ال األولى في -

 الظاهرة إعداد في جهدًا نبذل فنحن التجربة أما نراه،

 وللتجربة االجابة. وننتظر الطبيعة نأل وكأننا البحث موضوع

 أهمها ثقتنا، موضع تكون حقى مراعاتها تجب عامة شروط

 بتجيل التامة العناية بالدقة والمقصود والموضوعية الدقة
 اآلالت تتوفر وأن سليمة الباحث خواص تكون كأن الظاهرة

 أما تجيله الظاهرة الحواس على يصعب ما لتسجيل الالزمة

 الشخصية واآلراء الذاتية العوامل إبعاد ي فمقصود الموضوعية

 ما نسجل وإنما تجيله في نرغب ما نجل ال — البحث في

 والتجربة المالحظة أن أخيرا نالحظ ٠كرهنا أم أحببنا ،ندركه

 العلوم في البحث منهج وهو االستقراني المنهج مراحل أولى

الطبيعية.

 على تقوم التي الحسية للخبرة مرادفة الخبرة أن المألوف كان

 شيائً والتجربة الخبرة تكون ثم ومن الظاهرة، الحواس استخدام

 عالء ۶ يقوم التي التجربة على التصور هذا ويستند ،واحدًا

 الذين - التجريبيين الفالسفة أن كا العلمية. أبجاثهم في الطبيعة

 من مشقة بنا المحيط العالم وعن أنفا عن معرفتنا كل يجعلون

 ومن الموقف. هذا رأوا — معلومات من الينا تنقله وما الحواس

 األوائل الطبيعيون الفالسفة القدماء التجريبيين الفالسفة

 وغيرهم، وإنبادوقليس وديموقريطس طاليس مثل والمتأخرون

 لوك وجون بيكون فرنسيس المحدثين التجريبيين الفالسفة ومن

 أن اآلن نعلم لكنا وغيرهم؛ مل ستوارت وجون هيوم ودافيد
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لغجريد

 أو الدينية الخبرة متها الحية، الخبرة غير أخرى أنواعًا للخبة

الذاتية. أو النفية والخبرة الصوفية

 المؤمن يكابده ما بها فالمقصود الصوفية أو الدينية الخبرة أما

 تصور في أم الثالثة الكبرى المنزلة األديان تصور في سواء باللم

 واالنقطاع والتقشف الزهد سلوك نتيجة ،المنزلة غير األديان

 فيصل الحس متع عن والعزوف البدنية الشهوات واماتة للعبادة

 اللم مع بالوجود والوعي واالتصال القرب حاالت إلى العابد
 أن ونحوذلك.نالحظ والمكاشفة الوجد ومقامات األعظم الكائن

 فال ولذلك يكابدها، من إال يعيها ال الصوفية الخبرات هذه
 لم لمن فيمكن م ومن المألوف العلمي بالمعنى فيها موضوعية

 على يكون يكابدها من لكن . انكارها أو فيها الثك يكابدها

 اليهود صوفية لدى الخبرات هذه نجد ويثاهد يعي ما يقين

 رابعة نذكر الملمين صوفية ومن . والهنود والمسلمين والميحيين

وغيرهم. والبطامي والجنيد والحآلج العدوية

 نفية خبرات الخبرات: من نوعين فتضم النفية الخبرة أما

 الفالسفة سوى يعانيها ال خاصة نفية وخبرات مألوفة

 في ويعيه منا كل يعانيه ما المألوفة اكفسية بالخبرات ونقصد

 واالنفعال والتفكير والتصور والتذكر راأللم اللذة حاات

 نصل الخبرات من النوع وهذا . ذلك ونحو والعواطف رالمرغبة
 من أعيه ما تجيل هدفه ذاتي منهج وهو باالستبطان اليه

 ووصفه عقلية وحوادث نفية وحاات ووجدانات احاسات
 الخبرات تلك منا ولكل ومالباته بأسبابه وتفيره وتحليله

 المالحظة على تمرس من إال استبطانها يقوىعلى ال لكن الفية
 على تنطوي ال بحيث وتفسيرها وصفها على والقدرة الباطنية

 ي فنقصد الخاصة النفية الخبرات أما ووهم وكذب خداع

 عليها ويقيمون الفالسفة بعض يصفها التي الحاات تلك

 ،برغسون عند النفة الحاالت ديمومة خبرة مثل نظرياتها
 االناني الوجود وخبرة كامو، ألبير عند االغتراب وخبرة

 عند فيه نعيش الذي العالم وسط وبالعدم بالعزلة والوعي

 هذه في نضع أن ويمكننا ذلك ونحو الوجوديين الفالسفة

 يعانيها التي التأملية التجارب أو الخبرات تلك الخاصة الخبرات

 على نظرياته يقي عمالق فيلسوف فأي الفالسفة؛ من العمالقة

 لحدسية قدراته فيها يستخدم ومواقف لمشكالت معاناته

 مثل لها، تفسير وتقدي ووصفها وتحليلها تحديدها في والعقلية
 في والحركة التغير لظاهرة كتفير المثل في أفالطون نظرية

 ألصل كتفسير األولى الهيولى في أرسطو ونظريات الكون،

 لعلة كتفسير يتحرك ال الذي ألول ا المحرك في ونظريته ،الكون

 ، الفضاء في المعلق الرجل في إبنسينا ونظرية ،والتغير الحركة

 وتميز اإلنسان لحقيقة كتفسير الكوجيتر في ديكارت ونظرية

 الخلقي الواجب في كانط ونظرية البدن من اإلنانبة النفس

ونحوذلك.

زيدان فهمي محمود

تجريد
Abstraction 
Abstraction 
Abstrahleren

 تصورمايتعذر عملية الفالسفة أغلب كيايفهمه التجريد
 منفصل وكأنه الواقع في األشياء من سواه عما منفصالً وجوده

 يقول: 0 النفس » كتاب في م. ق. 322 - 384 فأرسطو . عنها

 عناصر يتصور فإنه الرياضيات موضوعات العتل يتأمل حين ا

 وكأنها منفصلة بصورة توجد أن يمكن وال توجد ال

 ونسبه التعريف هذا .م 52ل - 470 بؤثيوس وتبنى «.منفصلة
 نستطيع أننا وذكر تقريبًا. م. 200 االفروديسي االسكندر إلى

 عن بعضها منفصلة توجد أن يمكن ال التي الكيفيات نتصور أن

 ويشارك االنفصال. هذا نقر ال دمنا ما منفصلة وكأنها بعض

 ال » يقول حين التعريف ا هذ في 1180- 1113سالزبوري جون
 الكليات يدرك حين خاليًا الفهم يكون أن نخشى أن ينبغي

 يستوعب الفهم إن إذ ...الجزئية األشياء عن مجردة باعتبارها

 الصورة أن من الرغم على المادة إلى النظر دون وحسب الصورة

. ((المادة بدون توجد أن يمكن ال

 حذو حذوا األعم األغلب في فإنهم العرب، فالسفة أما
 أن 1037 -980 سينا إبن اعتقد فقد . المألة هذه في أرسطو

 يدرك الذي البشري العقل من الجزء ذلك )وهو الفعال العقل

 ومن المادة من المادة في الكائة الموجودات مجرد المعقوات(
 تدرك فمثالً خالص. تجريد في ويدركها مامًا المادية ارتباطاتها

 عليها يمحمل التي األشياء من لعدد المشتركة الطبيعة الملكة هذه

 من وتجردها ووضع ومكان ركيف ۶٠ كل من وتستلها «إنسان ٠

 البشرية. األفراد علىكل تحمل أن معه يكن نحو هذهكلهاعلى

لهذه. مماثلة التجريد في آراء 1198 - 1126 رشد وإلبن
 (1) على: تدل عملية التجريد إن نقول أن يمكن وبعامة

 التي األخرى الكيفيات سائر عن ها وعزل جسم في كيفية مالحظة

 ودائري اللون أحر جسمامتحركًا أشاهد فحين الجسم. يمتلكها
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ريد

 الدائري اثكل على انتباهي أركز أن أتطيع فإنني الشكل،

 عن مجردة فكرة وأكون الجسم، هذا كيفيات بقية عن وأعزله

 .األشياء من عدد في ومتشابه مشترك هو ما عزل (2.)الدائرية

 فإني األشكال، مختلفة األشياء من عددًا أشاهد حين فمثالً

 ليت الفكرة وهذه مجردة، فكرة عنه وأكون اإلمتداد أعزل

 مثاهدة (3.)فحسب االمتداد فكرة هي بل معين شكل فكرة
 العامة الكيفيات هذه وتجريد متعددة ألشياء المشتركة الكيفيات

 أشاهد فحين ».جبل وو انان 1) كفكرة مجردة فكرة لتكوين

 في يشتركون ومقداد وفراس رافد مثل األفراد من عددًا

 والتفكير، قدمين على والمشي القامة كانتصاب واحدة كيفيات
 مجردة عامة فكرة منها وأكون المشتركة الكيفيات هذه أجرد

اإلنسان. عن
 متميزين مبدأين إلى تستند أشكالها بكل التجريد عملية إن

 أن أحيانًا يستطيع العقل أن فهو األول فأما مرتبطان: ولكنها

 منفصل وكأنه األشياء من بغيره الواقع في مرتبطًا كان ما يدرك

 اآلخر. مفهوم في متضمنة األول عناصر تكون ال حين عنها

 شي: تعريف من جزءًا شي، ماهية من جانب يكن لم إذا عليه

 لو حتى انفراد على منها كآل نتصور أن نستطيع فإننا ،آخر

 فهو اكاني المبدأ وأما النحو هذا على الواقع في وجودها تعذر

 مجموعتين تشمل مجموعة ) الجنس ماهية في متضمن هو ما كل أن

 النوع ماهية في موجودًا يكون أن ينبغي األقل( على جزئيتين

 الجنس بمثابة هي أكبر أخرى مجموعة في تدخل جزئية )بجموعة

 في توجد ال أشياء يتضمن قد النوع إن إذ .العكس وليس ( منها

 النوع. طبيعة من جزءًا تكون أن ينبغي الجنس فطبيعة الجنس

 مسألة أنها على التجريد مثكلة إلى الفالسفة نظر فقد عليه

 التام، بالمعنى وجودًا وحدهم لألفراد أن ومع ومعرفية نفسية

 األفراد عن مستقال الجنس مفهوم نتصور أن الممكن من فإن

 النحو وعلى الجنس إلى تعود التي األنواع عن كذلك ومتقالً

 الرغم على النوع مفهوم من الجنس مفهوم تجريد الممكن من ذاته
.اآلخر بدون اليوجد األول أن من

 أن يرى من فمنهم . التجريد عملية في الفالسفة اختلف وقد

 البتة التجريد يرفض من ومنهم ،سليمة عقلية عملية التجريد
 مثالً 1650 — 1596 فديكارت واضح. تزيف عملية ويعدد

 ومن البيطة الطبائع على انطباقه حيث من التجريد بمبدأ يأخذ

 المخلوقة، للجواهر الرئيسة الخصائص على انطباقه حيث
 تؤلف للجوهر رئيسة واحدة خاصتية دائمًا هناك 11 ويقول

 ..األخرى الخصائص كل تعتمد وعليها وماهيته طبيعته

 والتفكير فعل، أو شكل بدون االمتداد نتصور أن فنستطيع

الخ». إحاس... أر تخيل بدون

 - 1685 باركلي التجريد مبدأ على حلوا الذين أشهر ومن

 يعرفونباإلسميين الذين والفالسفة 1776 - 1711 وهيوم 1735
 ال العامة الكلبات إن يقولون الذين الفالسفة وهم ) المحدثين.

 فحب( أصوات مجرد هي بل عقلية أو مادية أشياء إلى تشير

 الناحية من سليمة غير عملية ألنه التجريد يرفض فباركلي

 ألنها مستحيلة المجردة العامة األفكار إن ويقول المنطقية.

 ذهنا وجوده يستحيل متناقض هو وما تناقض، على تنطوي

 توجد أن المحال من كان إذا أنه يعتقد هنا فباركلي وواقعًا.

 فان ،الواقع في بعض عن بعضها منفصلة واحدة فكرة خصائص

 نتصور أو بعض عن بعضها نجردها أن كذلك المحال من

 مجرد امتداد يوجد أن المحال من كان فإذا منفردة وجودها

 نتصور أن أيضًا المحال من فإن معينين، وكيف ٢ أي من

 له شكل ال الذي االمتداد ألن الذهن، في منها مجردًا امتدادًا

 على العقول أكبر تقوى وال منطقي تناقض على ينطوي كم وا

 والحرارة والملمس والثكل اللون على ينسحب وهذا تصوره.
 أو الكائن مفهوم على ينحب كا الصفات من وغيرها والبرودة

 إدراك كل من مجردًا الفكر وعلى كيف، كل من جردًا الوجود

 تكون أن بد ال الواقع في وجودها يتحيل ما فكرة وأن

 من أكثر منطقي إذن التجريد على باركلي فاعتراض متناقضة

 فهو ولذلك ،تناقض على ينطوي عنده التجريد إذ . نفيًا كونه

,سليمة غير عملية
 في نفصل أن المحال من أنه في باركلي مع هيوم ويتفق

 ذلك ألن منفصاًل، الواقع في وجوده يستحيل ما التصور

 باركلي بين اتفاق إذن فهناك التناقضات. أوضح على ينطوي

 في حقى فصلها، يستحيل الجنس طبيعة بأن االعتقاد في وهيوم

 تحتوي اكوع صورة كانت إذا ألنه النوعية، الصور عن الذهن،

 إال يوجد أن يكن ال الجنس إن قيل وإذا الجنس خاصية على

 منفصلة الجنس خاصية وجود فان المتعددة، المحددة أنواعه في
 ذاته عن منفصالً الشي، وجود كمثل مثله النوع خاصية عن

 النوع عن منفصالً الجنس وجود فإن وعليه ,مافر تناقض وهذا

 على يحتوي النوع ألن تناقض؛ حقيقيًا، انفصاالً الطبيعة في

 في إال للجنس وجود فال منه، يتجزًا ال جزءًا باعتباره الجنس

 تناقض إلى يفضي بمبدًاالتجريد االعتقاد فإن هكذا النوع.

 أن إلى اإلشارة وتجدر يكون وال يكون ذاته الشيء أن مؤدام

 العامة المجردة األفكار أنصار إن القول في أصابا وهيوم باركلي

تناقض. يعانونمن

من -ليمة غير عملية وهيوم باركلي عند التجريد كان فإذا
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مريد2
 العامة األلفاظ استخدام فرا فكيف المنطقية، اكاحية

المجردة؟
 أفكار إلى تشير ال باركلي عند المجردة لعامة األلفاظ إن

 إلى تشير وإنما تناقض، على ينطوي وجودها ألن مجردة، عامة

 بدرجة منها واحدة كل على تحمل الجزئية األشياء من كبير عدد

 موضوعًا يكون أن يمكن منها كال أن أخرى بعبارة واحدة

 فحين . فيها محوالً العامة الكلمة مدلول يكون قضية في منطقيًا

 وكلمة جزئي إسم أو علم إسم K سقراط ٠١ كلمة إن أقول

 األول االسم أن سوى أقصد ال عام، أر كلي إسم »إنسان«

 من كبير عدد ال واآلخر سواه، دون بعينه واحد فرد إلى يثير
 إنان. باسم يمى أن في متاو حق منها واحد لكل األفراد

 دون مفبدًا استعماالً تتعمل باركلي عند المجردة العامة فالكلمة

 عددا تمثل يقول كما وإما مطلقا، مجردة فكرة أية إلى تشير أن

 تنتمي وبذلك تشابه بينها يقوم التي الجزنية األفكار من كبيرًا

 كلية تغدر ولكنها جزئية هي فكرة فكل عليه ذاته. النوع إلى
 ذاته النوع من األخرى الجزئية األفكار لكل ممئال تتخذ حين

 العامة فالكلمة متبادلة بصورة األخرى إحداها تشبه التي أي

 تلك إلى بل الجزئيات من عدد بين مثتركة طبيعة إلى تشير ال
 واحد أي باستدعاء سماعها عند فنقوم ،واحدا واحدًا الجزئيات

تعيين. منهادونما

 باركلي نظرة عن العامة األلفاظ في عيوم نظرة تختلف وال

 فلفية عالقة باعتبارم التشابه في نظريته على وتعتمد ، فيها
 على يعتمد مطلقًا األشياه بين التشابه أن هوم فيرى . رطبيعية

 ترتبط إضافي شيم أو كبف أي على وليس المتشابهة األشيا

 على ويدل متعد ft آليثبه الفعل أن فمع .المتشابهة األشياء به

 لو إذ .تتثابه التي األشباء عن متميزًا شيائً يمثل ال عالقة،فإنه

 لوجب ،والمتشابهة المتمايزة األشيام عن متميزًا التشابه كان

 ولكن .تقابله المعالم محددة غير مجردة عامة فكرة توجد أن

 يكون أن يمكن ال إذن تناقض. على تنطوي الفكرة هذه

األخرى إحداها تشبه التي لألشياء متميزة صفة التثابه

 عامة فكرة على هيوم نظر في تدل ال العامة فالكلمة لهذا
 األفكار ليت » هيوم يقول جزئية. فكرة على بل مجردة،

 داللة عليها تخلع معينة بكلمة ألحقت جزئية أفكارًا إآل العامة

 تقوم آخرين أفرادًا مناسبات في تستدعي وتجعلها مدى أوسع

. (( شبه أوجه األفكار هذم وبين بينهم

 التجريد مبدأ استبعاد في هيوم اعتمدها التي الحجة إن

 مشتركة كيفيات وجود عدم تفترض ال إنها إذ صحيحة غير

 ني كان إذا أنه والواقع كذلك. مشتركة عالقات بل فحسب،

 يمكن ال فإنه المثتركة الكيفيات عن االستغناء االمكان

 عالقة بوجود التسليم من البد العالقات،بل كل عن االستغناء
.التشابه عالقة وهي األقل على مشتركة واحدة

 هي األولى نتيجتين: إلى للتجربد الدراسة هذه من نخلص

 صواب على كانوا التجريد في الكالسيكية النفلرية أنصار أن

 كما محسوسات، وليت معقوالت المجردات إن قولهم في

 الصور بين عالقة قيام افتراض في صواب على كانوا
 . التجريد عملية حصيلة هي التي المجردة الفكار وا المشخصة

 وحدات كانت لو كما المجردات تصور ني أخطأرا ولكنهم

 بالصور شبيهة الحد هذا إلى فتكون الفكر، عن متقلة
 بأنها للفكرة 1714 - 1632 لوك وصف فإن ٠ المشخصة

 النزعة هذه كاف يظهربشكل ،يفكر حين العقل موضوع

 ولكن .واحد متوى على المثخمة والصور المجردات لجعل
 نفبًا تختلف المجردة المفاهيم إن إذ جوهري، خطأ هذا

 عالقة المجردات لبعض أن من الرغم على الصرر عن ومنطقيًا

. المثخصة الصور في معانيها تتجلى التي بالمفاهيم منتظمة
 غير للتجريد االختباري التفير أن هي الثانية والنتيجة

 الضرورية المنطقية الثرابت تفير يتطيع ال إذ ؛واف
 فمبدأ تصورية نظرية إلى يتد ألنه المنطقية للتراكيب

 في شيء ا أن على يبرهن فصله يمكن ما بأن القائل هيوم

 اعتقد وقد .كانت ما كاننة العالقات مفاهيم يناظر العقل
 فحسب لمحة بل العالقات عن أفكارًا نملك ال بأننا باركلي

 يمكن المعقدة واالنطباعات األفكار بأن فاعتقد هيوم أما

بسيطة. ت وانطباعا بسيطة أفكار إلى ردها

 العالئقية الحدود بعض نعرن أن الممكن من كان فإذا

 التأكيد وجه على هناك فإن وصفة، أو كيفية حدود بواسطة

 هذا على تعريفها يتعذر نسب« آل عالقة مثل عالئقية حدودًا

 ما نطاق تعدت قد التقليدية االسمية أن يتضمن وهذا النحو،

الوقائع تجوزه

متى كريم
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لغليل

تحليل
Analyse
Analysis
Analyse

 في األساسية المصطلحات شأن شأنه التحليل، مصطلح يعاني

 ات لمدلول متضمنًا يجعله الداللة في اضطراب من الفلسفة،

.متناقضة نقل م إن ،متضاربة
 هذا زيادة في إسهام أتا المتداولة الفلفة معاجم وتسهم

 على المختلفة، المعاني شرح في تقتصر، حيث االضطراب
 ما عندنا فينشأ المثتركة. المقدمات إلى الولوج دون الخالصات

 أو مختلفة استعماالت عشرة أو ،لتحليل معان عشرة عن يقل ال

 مجرد عن عبارة أو أجزائه إلى المركب رد تارة فهو متباينة.

 إلى يؤدي ومتقص متفحص دراسي نهج طورًا وهو التقسي،

 ما غالبًا وهو النصوص، تحليل في كا ضده، إلى أي التوليف

 ,والمشاهد بالمعروف ينتهي ما أحيانًا أو ،المشاهد بالمعروف يبدأ

 النفسية، بمعانيه آخر وحينًا الجبري، الرياضي بمعناه حينًا وهو

 نظري: — سياسي شعار أخيرًا وهو المنطقي. بمعناه ثالثًا وحينًا

«.الملموس للواقع الملموس التحليل »

 االضطراب هذا منمثل الفالسفة كبار كتابات تخلو وال
 نذهب ما على لتمثيل ونكتفي .تشر لم أم إليه أشارت سواء

.لكانط وآخر ،للفاراي واحد بنصين ،إليه
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 والتعلي. التحليل بين ما األلفاظ كتاب في الفارابي يربط

 أنواع من نوعًا التحليل ويعتبر ٠ والقمة لتركيب مابين ويقابل

 لكنه . H األخفى مكان األعرف ا إبدال على يقوم القسمة

 مكان األخفى إبدال باب في التحليل يدخل ما سرعان
قائال: األعرف.فيكتب

 ،االسم شرح يمى المركب باللفظ المفرد اللفظ وتبديل »

 إسم مكان الحد وابدال له الشارح القول إلى اإلسم وتحليل

 تبدل قد المثال هذا وعلى . الحد إلى اإلسم تحليل يمى الشيء
 تحلبل يسمى وهذا الشيء حد أجزاء حدود الشيء حد بدل

 يتركب عنها التي األشياء أخذ هذا يشبه وقد ، الحد أجزاء

 أخذنا لو كها . الشيء ذلك تعريف في الشيء إسم بدل الشيء

 الحائط، تركب عنها التي اآلجر أو الطين أو البن الحائط بدل

 ما الذهن في يحضر أن منغير الشيء ذلك جملة هو والحاثط

 ذلك بدل أجزائه وأخذ . األجزاء من الجملة تلك عليه تنطوي
 الشي، ركب عنه ما وإبدال . بأجزائها مفصلة الجملة أخذ هو

 يثبه وهذا .ركب ماعنه إلى الشيء تحليل يسمى الشيء بدل

 ، الشي: ذلك إسم مكان الشيء على الدال المركب اللفظ إبدال

 هذه يسمون وقوم ٠ الشيء اسم مكان الشيء حد وإبدال
 يمونها وآخرون القسمة، المتثابهة الثالثة االبداالت

. أ التحليل

 على يقوم بكونه التحليل تعريف أن النص هذا من وواضح
 فهم في يدخل ال نافل تعريف ، األخفى مكان األعرف إبدال ه

 لوجهة المعين الفلفي المذهب إلى اإلشارة في بل التحليل
 في يدخل مما األعرف، هو وما األخفى هو لما أي التحليل،

 من الشالئة األقسام جيع أن واضح هو كا التأويل. باب

 ألنه التعف من ضرب فيه التحليل أو التقسي اسم تحت اإلبدال

 فيكون أجزائه إلى المركب يقسم أن المفهوم من كان إذا
 الشي، إسم يكون أن بذاته الواضح غير من فإنه ، تقسيًا التحيل

 في نظرية إلى بجاجة نزال ما حده. أو تعريفه عناصر من مركبا

 : أرسطو كتاب تمية عن المتوارث اإلشكال هذا تزيل التحليل
. ( األنالوطيقا ) ،الثانية والتحليالت األولى التحليالت 1)

 فال I انحبل ه لمر جمال ني انسرض مذ كانط ري
 حبث مقبلة« ميتافيزيقا لكل مقدمة ه في إليه يشير أن إال يسعه

: 5 الفقرة هامش في يكتب

B من أصبح قد ومتمرًا بطيائً تقدمًا المعارف تقدم مع 

 نشأته منذ العم الزمت القي العبارات بعض نمنع أن المستحيل

 غير لنا تبدو أن من المدرسية العبارات عداد في أصبحت والتي

 في أصلح وهي الجديدة الداللة تمنع أن أو صالحة وغير كافية

 التحليلي المنهج إن القديمة. بالدالة أحيانًا تختلط أن من التعبي

 مجموعة عن تمامًا مختلف شي: هو التولفي للمنهج مقابالً بوصفه

 الشيء من نبدأ أننا التحليل وتعريف التحليلية، القضايا من

 الشروط إلى ننتقل م لنا معطى أنه باعتبار عنه نبحث الذي

 ال غن األحيان أغلب وفي I مكنًا الشيء هذا تجعل التي وحدها

 والتحليل التوليفية. القضايا غير التعليمي المنهج هذا في نستخدم
 المنهج هذا على نطلق أن األفضل ومن ذلك على مثل الرياضي

 التقدمي. أو التولفي المنهج عن له تمييزًا االرتدادي المنهج اسم

 في الرنيسية األجزاء من جزء إلى أيضًا تشير تحليلي كلمة إن

 مقابل في الحقيقة منطق عندنذ يمثل الجزء وهذا المنطق
 هل إليه تنتمي التي المعارف إلى حقًا انظر دون ،الديالكتيك
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ليل

«. ؟توليفية ام تحليلية هي
: كانط عند للتحليل استعماالت أو معان ئالثة إذن مة

جديدة. معرفة تفيد ال التي ،التحليلية القضية —
 بعكس اإليضاحي التعليمي المنهج أي ،التحليلي المنهج -

البرهاني المنهج
 المنطق، من البرهاني الجزء وهو )األنالوطيقا( التحليالت -

الحقيقة. أومنطق

 التحليل معنى اشتراك في الكبير الفيلوف هذا ويحار

 والحق التعديل. هذا مثل فيقترح متباينة، معان على وانطباقم
 وجعله الفلفة، تاريخ عبر اللفظ رافق الذي اللبس ضحية أنه

 المعرفة إلى أي ذاته، في التحليل إلم ال التحلبل نتائج إلى ينظر

 القارىء يواجه القبيل هذا من وشيء . قسم كل في عنه الناتجة
 الحديث يجري حيث للمعاجم المراجع أر الفلسفية للنصوص

 نفسي وتحليل رياضي، تحليل عن الكانطية األقام إلى باإلضافة

 وكأن تحليل وفلسفة لغوي، وتحليل مادي وتحلبل عقلي وتحليل

 له عالقة ال متقالً معنى المجاات هذه فيكلمن للتحليل

باآلخر.

— � —

 .معقولة وحدة إلى المعاني متنوع يرد منهج من بد ال :أقول

 فكرة المختلفة التحليل معاني من يتخرج تولف من بد ال أي

.المعروفة الفلسفة نصوص في واحدة أراها التي التحليل

 أبدًا ينطلق التحليل أن إليه، وباإلستناد ،هيغل مع وأرى

■ له المكونة العناصر إلى العقلي المعطى أو ،العيني الملموس من

 وفي ،إمه وفي الملموس هو ما تعيين في الفالسفة ويختلف

 المار في يمختلفون ال ولكنهم وتسميتها المكونة العناصر تعيين
 أي التولف عكس بأنه سلبًا عندهم يتحدد نهو . تحليالً المسمى

التوليف( مادة )راجع العام الكلي إلى العناصر من االنطالق

 إلى الكل رد هو التحليل إن القول: الدقيق من وليس
 بفهم أي للكل معين بفهم إال يصح ال ذلك ألن عناصره

 من االنتقال تسمية المناسب من ليس إذ الملموس. هو يعده
 بالمعنى كامالً استقراء أو استدالالً بل تحلبالً الخاص إلى العام

المعاصر.
 أشكال مختلف فهم أمكن التدقيق بهذ! تلحنا ما وإذ

التحليل

1-2

 الماهبات اكتشاف في سقراط منهج تسمية يمكن وهكذا
 راقعة رهو العملي، السلوك تحليل من ينطلق ألنه تحليالً الخلقية

 مبادى من داخلها في دفين هو ما منهاإلى بالرجوع ملموسة،
 ذلك وكأن .العقلية مبرراته إلى اللوك من بالرجوع أي .ثابتة

 أي ؛عنها تركب التي مبادئه أر ،أجزائه إلى المركب رد من نوع

 أو الخاص إسم المركب على أطلقنا وإذا فيها مإلىماهوعا

 ،حذوه حذا وما اليوناني الفكر في ،المزكب وعلمناأن ،المفرد
 لحائط مثل في نزوالًكما يليالبيط،كانلتحليلرجوعًا،أو

 عن بحثًا صعودًا أو األولية، العناصر عن بجثًا الغارابي، عند

العام المبدأ

 كتاب الى فيعود الفلسفة توارثته الذي اإلشكال أما
 القياس نظرية أرسطو يعرض وفيه ألرسطو أالتحليالت

 اإلشكال أن وأعتقد البرهاني. العم منهاجية ومجدد واالستدالل

 أن فاعتبروا ،والمهمة اإلسم بين جمعوا الدارسين لكون وقع

 عل ينطبق الكتاب إسم أن والواقع البرهاني المنطق هو التحلبل

 يبدأ فأر-طو الكتاب مضمون على ينطبق ما أكنر أرسطو عبج

 الملموسة الواقعة ورد بتحليله أي القول، أجزاء بتعداد المنطق

 التحليالت في ويعرض أجزائها. أو عناصرها إلى القول« »

 إلى صعودًا االستدال يعلل أي لالستدال، معرفيًا تحليالً

 جلة أو ) حكم كل أحال قد يكون بل والشروط، األسباب

.والمحمرل الحامل : عنصريها خبرية(إلى

2-2

 أي ،نفها بالطريقة كانط اعترض الذي اإلشكال ويتبدد

 تفعل ال ألنها تحليلية تسمى التحليلية القضية أن أوضحنا ما إذا

 منها التينركب أجزائه ال كلمة( أو قول ) المعطى رد -وى

 تضيف ال ألنها وليس أضالع، أربعة من شكل المربع كقولنا:

 يقينية وكونها جديدة تضبفمعرفة ال فكونها جديدة، معرفة
له سببًا ال نتيجةللتحليل

 من ينحل التحليلي المنهج لغز رأينا بذلك تشبننا ما وإذا

 إمكانه شروط إلى المعطى من ينطلق ألنه تحليلي فهو , ذاته تلقاء

 يتساءل التحليلي المنهج ففي قضاياه(. صيغة عن النظر )بصرف
 وال ، مثاًل( والفيزياء )الرياضيات العدم إمكان شروط عن كانط

 إلى يعود ما بين بالفصل إال الشروط هذه تحديد إلى يصل

 عناصر وبتبيان العلمي. القول في الحس إلى يعود وما الفاهمة

 )الحدسين الحس وعناصر )المقوات( وتعدادها، الفاهمة،
 ولذا المبادىء(. الئحة ) التجربة مبادىم وتعداد األوليين(

 في فيتخدمه وتفيري تعليمي كانط عند التحللي المنهج يبقى

 حيث ، I علما تصير أن يمكن مقبلة ميتافيزيقا لكل مقدمة 8

 منهجه كان الذي المحض، العقل نقل في مذهبه عرض يبط
. توليفيًا

237



لغلل

 وديالكتيك، (انالوطيقا ) تحليل إلى المنطق تقسيمه أما

 التحليل المسمى القسم فعن الفهم. هذا تحت اآلخر هو فيندرج

 إلى القبلية معرفتنا كل تفكيك هو ه :كانط يقول الترانسندنتالي
 هذا يظهر أن ينبغي ويضيف: . H للفاهمة المحضة المعرفة عناصر

 أفهومات وأنها تجريبية، وغير محضة األفهومات أن التحليل

 : بجذافيره اتحليل معنى يطبق أي مثتقة. وغير ومتميزة بدئية

 وعليه المجردة. عناصره إلى )المعرفة( المعطى من اإلنطالق
 أن أي التحليل يناقض ال الترانسندنتالي الديالكتيك أن أرى

 بينهما يضاد كانط كان وان الديالكتيك ضد ليس التحليل

 الواحد يشكل حيث من بل نهجين كونها حيث من فليس
 يتج ما حيث من أي الترائي، منطق والثاني الحقيقة منطق

 إليه المشار النص في كما عليه تختلط األمرر أن بدا وإن . عنهما

ه. أعال

 الالمنتهيات حساب ) الرياضة في التحليل معنى يختلف وا

 المعاني بتفكيك يؤدي التحليل فهذا . هذا عن اليبنتز( عند

 ويدفع ،البيطة والقضايا المعاني اكنثاف إلى المعقدة والقضايا

 إلى ردها يكن ال التي الحدود حتى نهايته: حتى التفكيك هذا
 العناصر يشبه ما أي ،والمتخارجة المتغايرة الحدود ، بعضها

رموز وهيها األولية،
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 يؤثر وال العام المعنى هذا في للتحليل هيغل فهم ويندرج
 مصطلحات يغير أن سوى يفعل وال تعديله في الفلسفي مذهبه

 شأنه التحليلي، المنهج يعتبر أنه وصحيح والوصول. االنطالق

 سائر على المقصورة المتناهية بالمعرفة خاص ،التوليفي المنهج شأن

 طبيعية بصورة بالتحليل تبدأ المعرفة وأن الجزئية»، العلوم»

 لذي، بامتياز والفلفي المنطقي المنهج لى التوليفثمإ لى لتنتقإل
 التحليل أن إال الديالكتيك. إلى أي معًا، وتوليفيًا تحليليًا يبدأ

 المباشر، الكائن أو الحبي، الملموس من ينطلق عنده دائبًا يظل

 هذا برد التحليل ويقوم توسط. دون للحس المعطى أي

 أفكار إلى يحيلها المجردة، الفكرية عناصره إلى الحسي الملموس

 التحليل هو هيغل عند التحليل ومثال تجريدية: أي عامة

 اللحم قطعة المباشر، االكائنحياة على يقضي الذي الكيميائي
 كاألوكسجين العامة العناصر إلى لصل ، الماء من عينة أو مثالً

 في االنتقال يتم وهكذا والكربون. واآلزوت والهيدروجين
 عند العام إلى الخاص من )أو الكلي إلى الفردي من التحليل
 درجة ويشكل الكلي، بفروقات محتفظًا التحليل يظل إنما سواه(

المعرفة. في أولى

 وليس المعرفة سلم في ارتقاء التحليل هيغل يعتبر ولذا

 في التحليل يؤدي ولذا التوليف. هي التيتليه والدرجة ٠ نزوال
 متعين. كلي أو عقلي ملموس إنما جديد، ملموس إلى النهاية

(. 277و 176و 175و 115و41و 38فقرات»، الصغير المنطق ٠ )
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 فلسفة مع بذاتها قائمة فلسفية مدرسة التحليل وصار
 رواد على أساسية بصورة التسمية هذه وتطلق المعاصرة. التحليل

 وايتهيد مشاهيرها من وكان مور أسها التي الجديدة الواقعية

 مثاهيرها ومن فيينا( )جماعة الجديدة والوضعية وراسل،

.وفيتغنشتاين وريشنباخ كارناب
 المنطقي التحليل بأنها المدرة هذه في الفلفة مهمة وتحدد

 إضافة إلى ال التوضيح إلى تهدف العلمية والقضايا للمدركات
 ما توضح أن وللفلسفة يقرر أن للعم أن وترى جديدة. معرفة

 في نفه عن يعبر العلم كان ولما التحليل. طريق عن العم يقرره
 تحليل العلم فلسفة مهمة كانت الفكر، هي اللغة وكانت اللغة،
 الرامزة. قوته حيث من أي ومعناه، داللته حيث من الكالم

فتغنشتاين: يكتب ولذلك

R الفلسفة وحصيلة . للفكر. المنطقي التوضيح الفلسفة غاية 

 العبارات هذه كون بل a الفلسفية العبارات B من مجموعة ليت

(.211.4 القضية ") تتضح

 للمبادى استخراج إنه بقوله التحليل كارناي ويحدد
 التي الوحدة فإن ،ألمر ا كان وأيًا . اللغوي التركيب من المنطقية

 الذي التحليل ويهدف القضية. أو الجملة هي التحليل عليها يقع

 أو المعطاة الواقعة دور تلعب هنا )وهي الجملة من ينطلق

 المكونة. عناصره الى المعطى هذا تفكيك إلى الملموسة(

 من بلغت التي الجملة هي التحليل موضوع الواحدة والجملة
 وال أكثر. أو جلتين إلى انقسامها معه يتحيل حدًا الباطة

 الواردة األسماء صارت متى اآل الباطة هذه إلى التحلل يصل

 من لمجموعة أو جزئية، لحاات أسماء أي أعالم أسماء الجملة في

 العالم قوام أن ذلك كلمة في أو شيء في ترتبط األحداث« »

 العالم وأشيام بعضًا، بعضها يتبع أحداث راسل يرى كها

شيًا بجوعة كل نتصير الحوادث مذم فيها ترتبط بموعات

 علم أم بيكم من أنواع أربعة بن الكالم عبل رير

 المعنى. من فارغة وأخرى منطقية وكلمات وصفية ومركبات

 المعنى عن البحث عملية في تستبعد األخيرة الكلمات كانت وإذا

 المنطقية الكلمات وكانت فراغها، عن التحليل يكشف أن بعد

 في يعمل يظل التحليل فإن العبارة، ألجزاء روابط مجرد
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طول

 حادثة على الداللة إلى ردها ختى العلم وأسماء الوصفية المركبات

.هذه أو بهذا إليها يثار أن يمكن بعينها

 كل أن تبيان إلى الصوري، الصعيد على التحليل، ويؤدي

 مهما مؤدية، لغوية عبارة كل أي االنسان، أفكار من فكرة

 وعالقة جزنية أطراف من مزلفة فهي وأولية بسبطة ذرية تكن

 والكيفيات الصفات استبعاد يتيح مما األطراف؛ هذه تربط

 فيمكن تربطها وعالقات ذرية جزئيات مجرد على واإلبقاء
الرياضي. بالرمز إبدالها

— 5 —

 على يطلق فلفي، كمصطلح ،التحليل إن القول خالصة
 الحي( أو العقلي ) المعطى من تبدأ معرفية عملية أو معرفي نهج

 ،وشروطه أسبابه أو عناصره أو المكونة أجزائه إلى لتصل

 هو اله نصل فا الفلسفي. والمذهب الموضوع اختالف حب
 مشاهة أخرى معطيات في كذلك يوجد لكونه أعم بالضرورة

 النشاطات سانر في التحليل أما التحليل. إلى الحاجة انتفت وإال

 ومحاولة الخاص، علمه مجال في علمي كمصطلح فيتحدد العلمية

 فال خارج، من وتراه العلمي قاموسه من تخرجه الفلفي تفسيره
قدمته. ما تكرر أن سوى تفعل

هبه ر موسى

تحول
Transformation
Transmutation
Umwandlung

 Mutation, Variation, التغير، أو التحول، أنواع تختلف

Transformation, Changement Transmutation باختالف 

 a التحول H ب يقصد كان فما . البحث وميدان المعرفي الحقل

 هو ليس قديمًا والفلفة العلم في ft االستحالة R أو «التغير ٠ أو

 والمعاصر، الحديث العصر في الكلمات، بهذه يعنيه ما نفسه

 الكيميائي والعالم الفيزيائي والعالم البيولوجي العالم كلمن
 االجتماعي والباحث األنثروبولوجي والعالم الرياضي والعالم

 هؤاء من واحد لكل إن الخ. ...االبتيمولوجي والباحث
 تصور عن كثيرًا أو قليالً يختلف، التحول« n ل تصورًا

 على تسري التي التحوالت راجعإلىطبيعة وهذا اآلخر.

معه. يتعامل الذي الموضوع

 لتقليد تبعًا - التغير أو التحول يصنفون القدماء كان — أ

 الوجود إلى الالوجود من تحول أصناف: ئالثة إل - االرسطي

 من وتحول ، ٠ الحدوث B أو ه الكون n ب عندهم يمى ما وهو

 وتحول «، الفناء « أو » الفساد » ويسمونه الالوجود إلى الوجود

«.حركة ه وهو الوجود إلى الوجود من
 فهو الجوهر يصيب الشاني والصنن األول الصنف من التحول

 من واتحول ٤ ٤ مطلق »فساد وإما مطلق« كون » إما حينئذ
 فهو الكيف في كان فإن ،األعراض يصيب الثالث الصنف

 أو نمو فهو الكم في كان رإن (مخار إلى الماء كاستحالة ) استحالة
 في كان وإن انتقال، فهو المكان في كان وإن نقصان، أو زيادة

, تتابع فهو الزمان

 القرون في والعلمي، الفلسفي ،العربي الفكر في راجت - ب
 ه تحول I) ب تقول — بالضبط أصولها تعرف ال - نظرية الوسطى

 في الكائنات أن النظرية هذه ومؤدى بعض. إلى بعضها األنواع

 مرتبة إلى رقيًا تتدرج حيوان...( نبات، )جاد، نوع كل

 يسمح مما فوقه الذي النوع في الدنيا بالكائنات فيها تتصل
 الجياد فعالم وهكذا األعلى النوع إلى األدنى النوع من ها بتحول

 له الجماد من صنف إلى رتيًا تنتهي بعض فوق بعضها مراتب

 إليه. يتحول ألن استعدادًا ويحمل وخصائصه النبات صفات

 صفات له منه صنف إلى رقًا تنتهي مراتب أيضًا النبات وعالم

 وكذلك إليه، ليتحول استعدادًا ويحمل وخصائصه الحيوان

 هي التي القردة إلى رقيًا ينتهي الذي الحيوان لعالم بالنسبة اشأن

 بالعالم االتصال يتطع بدره واإلنسان اإلنسان إلى أقرب

 إلى البشثرية من االنسالخ I وبالتالي المالئكة، عالم فوقه، الذي

 من وقتا المالئكة من جنسًا بالفعل — نفه — لتصير المالئكية

 خلدون، إبن )مقدمة اللمحات« من لمحة وفي األوقات

 (. 1960 القاهرة، العربي، البيان لجنة طبعة ، 3 ،ج 982 ص

 سينا البن كما الصفا، أخوان رسائل في نفسها النظرية وتجد

 وا .العربية إلى حديثًا نقلت الموضوع في بالفارسية رسالة

 بنى الذي العلمي الفلسفي األساس هي النظرية هذم ان يخفى

 أسس كما ، ،يقظان بن حي ,1 المشهورة قصته طفيل إبن عليه

«. ...الكاملية الرسالة I) ب المعروفة رسالته النفيس إبن ءليه

 وظفت التي النظرية مذه أن إلم اإلشارة وتجدر هذا
 الوقت ذات في تشكل كانت واسع نطاق عل دينية ألغراض

 منشغلين أصحابها كان التي القديمة للكيمياء النظري األساس

 هؤالء كان لقد نفيسة». إلى الخسيسة المعادن تحويل ا, ب
 إال تختلف ال واحد لنوع أصناف المعادن أن يرون الكياويون

 قابلة يجعلها مما وصالبة... ولين ويبوسة رطوبة من بالكيفبات
 للكيمياء المنكرون أما ذعب إلى والتدبير بالصنعة تتحول ألن
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لول

 يرون كانوا فقد التحويل هذا إمكانية بعدم القائلون ي

 منها واحد كل متباينة أنواع المعادن أن » ذلك من بالعكس

 ، ا( خلدون إبن مقدمة 1) انظر ) «.بحقيقته متحقق بنفسه قائم
 كانوا هؤالء الكيمياء منكري أن وواضح (.4،ج 1219 ص

 بثبات تقول التي أرسطو نظرية إلى ضمنًا أو صراحة يتندون

األنواع.

 من أنه الحديثة الكيمياء برهنت فلقد معروف هو وكا
 أخرى ذرات إلى الذرات من أنواع تحويل فعالً الممكن

 معدن ذرات إلى مثالً اليورانيوم معدن ذرات كتحويل

 الكيميائية التحويلية العملية هذه وتعرف الرصاص،

.إلى... من... النقل تفيد التي Transmutation ب

 في خصوصًا راجت، فلقد الحديث العصر في أما - ج

 األحياء( )عم البيولوجيا في التحول نظريات عشر الثامن القرن

 تعرف البيولوجية األبجاث في خاصة نزعة تشكل وأصبحت

 االئد التصور كان لقد . Transformlsme التحولية بالنزعة
 الكاننات من نوع كل أن بمعنى ثابتة، األنواع أن أرسطو منذ

 يتغير ال األجيال، عبر الجوهرية خصائصه بجميع يحتفظ الحية

 ال التي السطحية الصفات بعض باستثناء ،يزيد وا يقص وا

 من فريق تبنى وقد الحي. للكائن العامة البنية تغيرها يمس
 حولها أنشأت التي النظرية هذه الحديث العصر في المفكرين

 التحولية النزعة مقابل في Flxisme الثباتية بالنزعة يعرف اتجاهًا

آنفًاا. إليها المثار

 القرن في واضح بشكل تبلورت التي التحول نظريات كانت
 الحي الفرد أن ترى وداروين المارك من معكل عشر التاسع

 الذي الوسط عليه يفرضها التي الشروط مجموع لتأثير يخضع

 تعديالً أعضائه بعض تعديل على يحمله قد والذي فيه يعيش

 على وإما ،تطويره على وبالتالي العضو تنشيط على إما يعمل

 هذا ينتقل الوراثة وبفعل عنه. اإلستغناء وبالتالي عمله تعطيل
 الذي الشي: النوعية خصائصها من فيصبح األجيال عبر التعديل

 النظريات اهتمت فبينما وهكذا النوع. في تحول حدوث يعني
 عليها مضفية للنوع العامة البنية بدراسة األنواع بثبات القائلة

 النوع هكذا واضعة ،واالنسجام والنظام المعقولية من قدر أكبر

 أول كمعطى الفرد التحول نظريات اعتبرت أول، كمعطى

 بفعل تعتريه التي والتعديالت التحوالت دراسة إلى وانصرفت
 عن بأكمله النوع تحول إلى نظرها، في تؤدي، والتي الوسط

المكتسبة. الصفات وراثة طريق

 التطورية النزعة بين الفرق إلى هنا االشارة المفيد ومن هذا

Evolutlonnlsme التحولية والنزعة Transformlsme . النزعة 

 األفكار في الميادين: جيع في بالتطور تقول لكونه أعم التطورية

 مقصورة التحولية النزعة أن حين في ،الخ ٠ ٠ والمجتمع. واألفراد

 الكائنات يخص وهو ،البيولوجيا ميدان هو واحد ميدان على
 نظر إذا التطورية النزعة تبدو أخرى جهة ومن .وحدها الحية

 النزعة من أخص وحده، البيولوجي الميدان داخل إليها

 القي والتنوع واالختالف والتكيف االنتقاء فمفاهيم التحولية:
 النظرية تحت كلها تندرج التطور نظرية في أساسية مفاهي هي

األنواع. بتحول القائلة العامة

 بنوع يقول Mutatlonnisme التطور في آخر مذهب هناك

 التبدالت أو) التحوات إن التبدل: بل التحول، من خاص

Mutations ) تؤدي، الوع أفراد بعض في تظهر التي المفاجئة 

 قدرتهم واستمرار الحياة قيد على األفراد هؤالء بقاء حالة في

 في تحول إلى وبالتالي نلهم في تعديالت إلى اإلنال، على

النوع.
 في هو: الرياضيات في Transformation والتحويل - د

 األصلية صيغتها غير صيغة أو شكالً إعطاؤها الجبرية المعادات

 إقامة عن عبارة هو الهندسة وفي ،العالقات في تغيير دون ولكن
 إلى أحدهما من االنتقال يكن بحيث هندسيين شكلين بين تناظر

محددة عملية بواسطة اآلخر

 منظومة تثكل مرتكزات إلى يتند قياس كل كان ولما
 في هو الذي منزلي إلى بالنبة مثال المسافات أقيس أنا ) مرجعية

 من القياسات تحويل فإن المرجعية( منظومتي الحالة: هذه

 وفي .بينها الفارق ا مراعاة تتطلب أخرى إلى مرجعية منظومة

 تعرف الساثدة التحويل طريقة كانت الكالسيكية الفيزياء
 أساس على تقوم وهي ،غاليلو إلى نسبة "الغاليلي االتحويل ب

 وأن ومطلق ثابت الزمان وأن الحركة وانتظام االتجاه وحدة

 التحويل فتعتمد النسبية نظرية أما .يتغير ا إياه هو يبقى الجسم

 بعين يأخذ الذي لورنز( الرياضي العالم إلى )نبة اللورنزي

 الجم يتعرض عندما إال أثرها اليظهر ظاهرةمزياثية، االعتبار

 في كيلومتر ألف 300 تبلغ التي ) الضوء لسرعة مقاربة لسرعة

 جهة من المتحرك الجسم انكاش هي الظاهرة وهذه اكانية(.
 االنكماش. عامل يمى ثابت بعدد عنه يعبر انكماشًا حركته

 داخل توجد واحد متر طولها مطرة أن فرضنا إذا وهكذا

 قياس نستطيع فإننا واحد اتجاه وفي منتظمة بسرعة تجري سيارة
 لنا مرجعية منظومة نتخذه مكان أي من المسطرة هذه طول

 الحقيقي طوله هي: بيطة حابية بعملية وذلك مثاًل( )منزلنا

 في مضروبة السرعة وعي عنه تفصلنا التي المسافة اليه مضاف
 بسرعة يسير صاروخ في المطرة تلك كانت إذا أما الزمان.
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عخلف

 االنكماش عامل إدخال علينا سيكون غإنه ،الضو لسرعة عقاربة
 الجم ذلك سرعة مربع ناقص واحد العدد )وهو الحاب في

 من أسقطنا قد نكون وبذلك ; ( الضو، سرعة مربع على مقومة

 جهة من أصابها الذي االنكماش مقدار للمطرة األصلي الطول

حركتها.
 التحوالت مفهوم يرتبط المعاصر العلمي الفكر وفي — —ه

 ، Structure البنية بمفهوم (Transformaton بالجمع )هكذا

 تحوالت هي الشطرنج العب ب يقوم الي ا اللعب „ فعمليات

 والعالقات .اللعب قواعد حسب اللعبة قطع بعض على يجريها
 أي بنية تثشكل اللعب، حين الشطرنج، قطع بين تقوم التي

R التحوالت بعض إطار في الثابتة العالقات من منظومة ft أي( 

 به تتمبز ما أن والواقع . ( اللعب قواعد ي تمح التي التحوالت

 لحمتها تشكل التي بالتحوالت تغتني كونا بل ، ثباتها ليس البنية

 البنيوية( )غير العشوائية التحوالت عن تتميز والتي وهويتها،
 Lois de التركيب قواعد عي لقوانين تخضع بكونها

composlton . التحول و «الثبات „ عن فالحديث ،وإذن n أو 

 العلمي االصطالح حسب يستقيم، ال والمتحول« الشابت » عن
 تشكل العالقات من بشبكة يتعلق األمر كان إذا إال ،المعاصر

معينة. قوانين تحكمها معينة لتحوالت وتخضع واحدا كالً

 المجموعة إلى ينتمي حاصل التحوات تلك من ينتج وعندما

 عنصر مع ركب إذا محايد عنصر هناك يكون وعندما ،نفها
 تكون وعندما ،تغبير أي فيه يحدث ال المجموعة نفس من آخر

 كان األصلية العملية مع ركبت إذا عكسية عملية هناك

 بلوغ إمكانية هناك تكون وعندما ،المحايد العنصر هو الحاصل
 ترابطًا هناك أن يعني الذي الشيء ،مختلفة بطرق نفه الهدف

 العناصر من مجموعة أمام نكون عندما ..المجمرعة عناصر بين

 األربعة الشروط فيها تتوفر تحوالت عليها نجري أن يمكن

 زمرة ,١ الحالة هذه في تثكل المجموعة فإن المذكورة،

Groupe زمرة عليها: يطلق النوع هذا من التي والتحوالت» 
 تشتمل ألنها مجموعة مجرد ال زمرة تمى والزمرة «.التحوات

 ويمنحها كيانها لها يحفظ الذي هو «المتغير » على دومًا

 ما مع وقارن ،ألخيرة ا الفقرة . ثابت/ثبات :راجع ) .شخصيتها

 إلى عربية جملة ترجمة إلى الراجعة التحوالت من هناك ذكرناه
(. أخرى لغات

الجابري عابد حد

تخلف
Sous-developpement 
Underdeveloppetnent 
Riickstandigkeit

مهيد ا

 ....قدام ضد والخلف خلف، من تخلف اللغوي األصل في

 المفهوم مضمون أما ،منظور ابن يقول كما التأخر هو والتخلف

 بالنسبة العالمية الحضارية الوحدة من بنوع اعترافًا فيقدم

 والتقدم التخلف ويصبح االناني، للنثاط الموضوعة لألهداف

 االقتصادي النظام هي قطبيحركةواحدة النظرهذه، وجهة من
 مقبوال للتقدم نموذجًا طياته في المفهوم يحمل وهكذا العالمي.

 ماواة ال إلى دائمة بصورة يشير وهو نهائي، ف وكهد كمرجع
 بشكل ويطرح أفضل، حياة يعتبر لما باكسبة ودونية ونقص

 نحو نوعية نقلة إلحداث إزالتها يجب وموانع عوائق خاص

.التقدم هو الذي المنتج النقيض

 عن كتعبير االجتاعية العالتات في التخلف ويتمظهر
 يتخذ أو االقتصاد إلى يرتكز الذي للمجتمع البنيوي التخلف

 بالسلوك يتحكم الثكل هذا المعيشي، المستوى على معينًا شكالً

 البعد يكمل التخلف لمألة ذاتيًا بعدا يشكل االجتاعي

.جدليًا معه ويتفاعل الموضوعي

 االستغالل بمفهومي عالقته إآلفي التخلف يفهم وال
 في فالتفاوت ، ء الالمتكافى والتطور النمو إطار وفي ،والتبعية

 ممارسات إلى أدت التاريخي المستوى على التطور مستويات

 وسلب العكرية بالوسائل الشعوب نهب لعمليات منظمة

 لالستيراد سوق مجرد إلى وتحويلها البالد لهذه الوطية الثروات

 منها مفر ال نتيجة » المعنى بهذا اتخلف ويصبح ،والتصدير
 األرباح وراء والركض التنافس قوانين ببتها تاريخية لعملية

 الموسوعة) االمبريالية« القوى بين العالم واقتسام االستعمارية

االقتصادية(.

التاريخية ة السيرور 11

 هذا بدأيات مع إأل الحالي بمضمونه تخلف كلمة تظهر لم

 في الرأسمالي التراكم أحدئه الذي التصيف إلى دشر وكانت القرن

 أما الحالية، بصورته للعمل العالمي التقسي كرس والذي الغرب

 مبكرة مبدئية مرحلة التخلف!لى تعيد التي التحديدات
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تخلف

 الفروقات تغفل فهي االقتصادي، النمو مراحل من «طبيعية وم
 ،المتطورة للبلدان السابق والوضع المتخلفة البلدان بين الجوهرية

 تخلف وراء الكامنة الحقيقية األسباب لتغطية تسعى أنها كا

 وتفير روستو( ) النمو مرحلية تأكيد خالل من النامية البلدان

 في دور أي لالستعمار وليس تقليدية مرحلة أنه على التخلف

 على التخلف تفير إن .المتخلفة البلدان تعيشه الذي الواقع هذا
 الداخلية العوامل أساس على وتقويه باآلخرين اللحاق عدم أنه

 يكن لم جاعي وتفاعل عالمي اقصادي نظام فيظل مقبوالً ليس

 األولى الغزوات مع الالمتكافىء التطور انبثق فقد متكافاًئ، يومًا

 الرأسمالية تحولت ان بعد نظامًا وأصبح ،العالمي للرأسمال

 رأسمالية إلى عشر التاسع القرن من األخي الثلث في الكالسيكية

 الفكرية التيارات باختالف المفهوم تحديد ويختلف احتكارية،
. تقدمه التي

 أطلقته الذي نفه المفهوم هو اليوم الشائع فالمفهوم — 1

 المجتمعات تصيب مرضية بدالات وعرفته المتحدة األمم

 : خارجية ديون ،أمية ،سكاني انفجار ،تغذية سوء ،فقر )

 هدف أصبح ،التعريف لهذا وتبعًا .( . ،الحديثة المؤسات غياب
 وفي القومي النتاج في ومطردة حقيقية زيادة تحقيق هو التنمية

 هذا فيها يوظف التي الكيفية تحديد دون ،الفرد دخل متوسط
. توزيعه كيفية أو الناتج

 بلدان إلى المتحدة األمم جداول في العالم تقسيم م وهكذا
 المتقدمة البلدان إلى وصوالً .. فنامية. تخلفًا، فأقل متخلفة،

 السفلى الدرجات تمثل كثيرة، درجات ذي التخلف سنم وأصبح

 100 ال فيها الفرد مدخول يتجاوز ال التي البلدان بجموعة فيه

سنويًا. دوالر

 مسطح، وصفي تعريف هو التعريف هذا أن الواضح من
 والخدمات اللع تركيبة كمألة للغاية حيوية مائل يهمل ألنه

 األساسية« الحاجات ٠ تلي كانت إذا وما المتوردة أو المنتجة

 المسيطرة، الطبقات رغبات الشباع تذهب أنها أم للمواطنين،

 الناتج الدخل توزيع في العدالة مألة التعريف هذا أهمل كذلك

 االجتاعية الفثات مختلف وبين جهة من واألطراف المركز بين

أخرى. منجهة
 بأي يفسر ال للمفهوم المتحدة األمم تعريف فإن ذلك إلى

 مثاا ويقدم المتخلفة، للمجتمعات البنيوية الخصائص حال

 مدخول أكبر يحقق ألنه الرأسمالي الغرب في مركزًا للتطور

 التطور اختزال إلى التحليل نهاية في يؤدي وهذا .العالم في للفرد

 االقتصادية البنى في نوعي تغير إل تؤدي ال كمية بمعدات
. وأبديًا ائبتًا نظامًا الرأسالي النظام تعتبر بل واالجتاعية

 الماركسية المدرسة تفسير يبرز التحليل، هذا مقابل في - 2
 اقتصاديات فيه وقعت مأزق » بأنه التخلف تعرف التي

 االحتكارية، الراسمالية نمو دمرها التي التابعة المجتمعات
 الرأسمالية تطور إلى هذه النظر وجهة من التخلف أسباب وترجع

 هذا أحدثه الذي للعمل العالمي والتقيم العالمي المستوى في

 قال التي الزمنية المراحل رفض إلى الفهم هذا ويؤدي ،التطور
 الممكن من زمنية مرحلة التخلف يعتبر والذي روستو بها

 من نوعًا هذه النظر وجهة من يعني التخلف إن بل ،تداركها

 وأن المتعمرة، الدول في االستعمار أحدثها التي المشوهة التنمية

 ال دولي أساس على العالمي بالنظام االندماج في تكمن المشكلة

 المركز غخو متجه متخارج اقتصادي أساس وعلى متكافء

أمين(. )سمير

 هذه لمالحظة ضرورية تبدو الرأسمالية تاريخ إلى فالعودة

 التفاوت بداية العملي المستوى على شكلت التي التاريخية المرحلة
 »المتقدم العالم أجزاء بين المنتجة القوى تطور مستويات في

 ذاتية أسبابًا للتخلف يصبح المعنى بهذا »، المتخلف I) والعالم

موضوعية أخرى و

 استخدام عن المنتجة القوى عجز في فتكمن الذانية أما

الطبيعي. التطور مقتضيات وحسب عقالنيًا البشرية العوامل

 تحول التي واالنانية الطبيعية العوامل فهي الموضوعية وأما

 للقوى النوعي التحول تحقيق دون معينة تاريخية مرحلة في

 ليت الذاتية كا الموضوعية األسباب أن من وبالرغم المنتجة.
 بثكل تها ترتبط التغيرات ألن دفاعية، أساسية أنها إآل ثابتة،

 تحدد التي الخارجية التأثيرات بجل داخلها في وينعكس مباشر
طبيعتها

III التخلف خصائص

 مفهوم يأخذ حقى القرن هذا ستينات أوائل انتظار يجب

 العالم لمفهوم مساويًا بذلك فيصبح التاريخية أبعاده التخلف

 وإذا خيراته، ونهب كاهله واثقل االستعمار أنهكه الذي الثالث

 الظاهرة ووصف تاريخيًا األسباب تحليل تعني الخصائص كانت

 التخلف خصائص نوجز أن نتطيع فإننا نفسه، اآلن في

باثنتين:

التوزيع. وفي االنتاج في التساوي عدم - 1
الخارجية. التبعية-2

I - التوزيع: وفي االنتاج في التاوي عدم

 داخل وانفصالها االجتاعية االقتصادية التثكيالت تنافر إن
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تذكر

 في تفاوت أي لالنتاج، متساو غير توزيع في ينعكس المجتمع

 إلى التنافر هذا االقتصادية ٠ الثنائية I وتعيد .الفرد مدخول
 عهود على االبقة الرأسمالية قبل لما االنتاج أنماط تجاوز

 . االستعمار دخول مع ترافق الذي الرأسمالي النمط مع االستعمار

 االنتاج توزيع بين التوازن اختالل إلى عائد المعنى مذا والتخلف
 خط في االنتاج معدالت تكون أن من وبدالً الكان، وتوزع

 المجتمعات في تصبح الكاني، التوزع معدالت مع متواز

 الريف أن نرى وهكذا ومنفرجين. متقابلين خطين في المتخلفة

 يزيد ال بينا الثالث العالم أخاس أربعة إلى ثلثي من أكثر يؤلف

. الخمس عن الزراعي االنتاج

: لخارجية ا التبعية - 2

 لما منطقية نتيجة هي المجتمعات لهذه الخارجية التبعية إن
 العالمي التقي إلى أدى والذي الماضيين القرنين في حدث

 وعلى الخارجية التجارة صعيد على اتبعية هذه وتتمظهر ،للعمل
 كثيرًا تزيد المستوردة للمواد الموئية فالنسب القروض، صعيد

 الخاصة وتحول المتخلفة، المجتمعات في المصدرة المواد نسب عن
 هذه في التمدن ألن التجاري، الميزان اعتدال دون األولى

 يؤدي النقص هذا .الزراعي االنتاج نقص مع يترافق المجتمعات
 في النقص أن كما الضرورية، الغذائية المواد استيراد إلى بدوره

 تتطلب التي االستهالكية الصناءة وسيطرة الصناعي النمو
 للعون دائمة حاجة إلى تؤدي األساسية، اآلالت استيراد

وضروريًا اعتياديًا يصبح أن يلبث لن الذي الخارجي

 التخلف عن الناتجة المشاكل تحل أن القروض استطاعت وإذا

 المشاكل تجاوز حال بأي تستطيع ال لكنها مؤقتة، بصورة

المتسارع البنيوي لالختالل األساسية الرئيسية

 اختزال إلى تدفعنا ال االطروحات هذه صحة إن بالطبع

 الخارجية«، التبعية » في أو االقتصادية الثنائية، » في المفهوم

 العالمي، الرأسمالي النظام في يتجزأ ال هوجزء التخلف إن بل

 على إال تفهم ال للعمل العالمي التقسيم مع ترافقت كظاهرة وهو

. ضوئه

 تولد التي التاريخية العملية نفس هو التخلف يولد ا؛ فالذي
. ( فرانك ) «نفها الرأسمالية تطور أي التطور

ومراجع مصادر

 من مجوعة المتخلفة، البلدان في االقتصادي التطور االمبرياليةوقضايا -

. ،974 بيروت، ،خلدون ابن دار ،خفاجي عصام .تر ،المؤلفين
الطليعة، دار غليون، برعان تر. ، الالمتكافء التطور سمير، أمين، -

..1900،الثالثة الطبعة

 عادل وتعريب إعداد االقنصاديين، من جموعة االقصادية، الموسوعة -

نوي. الهمر د.حن المهدي، عبد
٠ تنمية مادة ،الخامس المجلد ،بونفرسال ،الفرنية الموسوعة ٠ —

- Labica, Georges, Dkiionnaire critique du marxisme, ed. 
P.U.F. Paris, ،982.

- La Coste, Yves* La geographic du sous-developpement.
- Lenlne, L’imperlalisme, Stade supreme du capitalisme, 

(Euvres completes, Tome 2 2.

الدين شرف فهمية

تذكر
Reminiscence
Reminiscence
ErlnnerungiReminlszenz

 خلفها التي اآلثار استرجاع على تقوم ذهنية عملية التذكر
 أو بالذاكرة تعرف نفية وظيفة وحفظتها الذهن، في الماضي

 الذهنية الصور وهي بالذكريات اآلثار هذه وتدعى الحافظة
 الدقيق بمعناه إذن كر التن يحدث .الماضي بأحداث تتعلق التي

 العادة تكرار عن بذلك ويتميز الذهنية التصورات عالم في
 قد كان الحركي السلوك من لنمط استرجاعًا يشكل الذي

.التعلم طريق عن سابقًا كتسب

 عمل أطوار من األخير الطور ذلك، على التذكر يمثل

وهي: الذاكرة

 أو استدعاؤها حفظها،ن( (2،الذكرى تثبيت (ل
تذكرها

 إلى المدركة للمعلومات تحويل االستذكار أو فالتثبيت

 المدركة المعلومات كل بتثبيت نقوم ال أننا والواقع ذكريات،

 بعض بتأثير اآلخر دون بعضها بانتقاء نقوم إنما الذاكرة، في

 كاألشكال المنظمة فالمعلومات والذاتية الموضوعية العوامل

 غير المعلومات من أيسر بصورة الذاكرة في تتثبت الهندسية

 تحظى التي والمعلومات لها. الشكل التي كالخطوط المنظمة
 تحظى ال التي المعلومات من أيسر بصورة تتثبت باهتمامنا

م.ااهتما بهذا
 في نهائيًا استقرارًا الذكرى استقرار فهر الحفظ أما

 التي الذكريات كل تحفظ الذاكرة أن المحتمل ومن الذاكرة،

 رغم ،كلها استرجاعها على نظريًا قادر الفرد وأن فيها تثبتت

 له تحمل التي الذكريات إال الواقعية الحياة في يترجع ال انه
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تذكر

. الراهنة ميوله مع تتفق او معينة داللة
 وحفظها الذكرى تثبيت من نتحقق أن الواقع في يمكن ال

 التذكر أو - االستدعاء فإن لذا .استدعائها خالل من إا
 عمل ظهوريًا يميز الذي الوحيد الطور هو — الدقيق بمعناه

 بصورة الذهن في تظهر أن يمكن الذكرى أن وبما الذاكرة

 التذكر بين التمييز المالئم من نإنه إرادية بصورة أو تلقائية

 )أو المعتمد والتذكر التلقائي( االسترجاع )أو التلقائي

 الذهن في الذكريات ظهور هو التلقائي فالتذكر الستدعاء(.

 ويقابله لظهورها، صريحة متاسبات هناك يكون أن بدون

 المجال في الذكرى عن بالبحث يتميز الذي المعتمد التذكر
 استرجاع على االستدعاء أو المتعمد التذكر ويقوم الذهني.

 المكان ظروف من يصاحبها ما مع ذهنيًا، استرجاعًا الذكريات

 الماضي الزمن في الذكريات هذه موقع معتحديا. والزمان،
 أن في والعادات الذكريات بين األساسي الفرق يكمن وبهذا

 حين في الماضي، من أثر بأنها بالوعي مصحوبة تكون األولى

 تجاربنا الى واعيًا ردًا نردعا أن بدون العادات نستخدم

الماضية.

 النوع وهو بالتعرف، يدعى األولي التذكر من نوع ثمة
 على التعرف ويقوم الحيوان. يمتلكه الذي التذكر من الوحيد

 لخبراتنا الحاضر في المدركة المعلومات مطابقة من التحقق

 القطعة استدعاء كان فإذا . لها مطابقتها عدم أو الماضية

 التعرف فإن أبياتها استرجاع في يتمثل مثالً المحفوظة الثعرية

٠ منها جزء هو أحدهم من أسمعه شعريًا بيتًا بأن الحكم هو
 بناء إعادة الحقيقة في يئكل التذكر فإن األحوال كل وفي

 فاكذكر الماضي. لهذا دقيقا بعثًا يشكل مما أكثر للماضي

 الذكرى بنية ترتبط أن وطبيعي للماضي، راهن استدعاء

 أم الحد هذا إلى تبدل وأن االستدعاء بظروف المستدعاة

الظروف. هذه تبدل ذاك

 حاالت من قصوى حالة الظروف هذه عن تتولد وقد
 يعبر ال والنسيان .النسيان حالة بها ونعني ،الذاكرة في الضعف

 عدم عن يعبر تالشها،بل أو الذكرى انعدام عن الواقع في
 النيان وينشأ . استدعائها على الراهنة حاته في الشخص قدرة

 ذكرى الفرد بها ينبذ التي الكبت عملية عن كثيرة حاالت في
 نفسي كأسلوب الوعي مجال من نفيًا المؤلمة األحداث بعض

.الذكرى هذه عن يتولد الذي القلق ضد الدفاع أساليب من

 الذاكرة فقدان مرض في الذاكرة اضطرابات أهم تتمثل
 االستذكار على القدرة فقدان أساسبتين: صورتين يتخذ الذي

 استدعاء على القدرة وفقدان الجديدة، الذكريات تثبيت أو

 بالتعرف يدعى اخر اضطراب وهناك القديمة الذكريات

 التي األشياء بعض بأن المريض فيه يتوهم الذي المغلوط

 يكن لم أنه حين في سابقًا رآها قد كان الحاضر في يدركها

ماضيًا. كان لو كما له يبدو فالحاضر إطالقًا: رآها قد

ومراجع مصادر

— Bergson, Henri, Matiere et memolre, P.U.F.
- Delay, Jean, Les dissolutions de la memolre, P.U.F.
- Filloux, Jean Claude, La memolre, P.U.F., Que sais٠Je?
- Flores, c.. La memolre, P.U.F., Que salSlje?
- Halbwachs, Maurice, Les cadres soclaux de la memolre, 

P.U.F.
— Piaget, J.٠ et B. Inhelder, Memolre et Intelligence, P.U.F.

بكداش كمال

إضافة

 نظرية زالت وما فقط. نفسي ال فلفي مفهوم التذكر
 مع ترتبط فهي للخالف؛ مصدرًا المعرفة علم في كر التن

العقل. طبيعة ثانية بصيغة ،ونشاتها المعرفة مصدر اشكالية

 قبل للنفس سابق وجود فكرة من التذكر نظرية تنطلق
 موته. وبعد الجسد قبل خالدة النفس ألن االنان. والدة

 الفلسفة في التناسخ نظرية مع الفكرة هذه ارتبطت وربما

الهندية.

 النفس خلود على برهانات قدم من أول سقراط كان ربما

 القول اكفس خلود على ويترتب ألفالطون فيدون حوار في

 عندما لكنها . الخلود عالم من معارفها تلقت النفس بأن

 في سقطت الالمعرفة، آ العتمة = المادة = الجد مع ارتبطت

 منهج تتدعي معارفها — تتذكر — تتعيد ولكي النسيان. حالة
 المنهج فيفترض أفالطون أما ثانية. والدتها اعادة أي التوليد

, الغاية تلك لتحقيق Dlalogos الحوار - الجدلي

 نظرية الى أفالطون التذكرية المعرفة فرضية قادت وقد

 الجدة لحظة النظرية عذه تلغي النحو هذا على ».المثل 11

االنانية. المعرفة في المبدعة

 العقل 8 بفرضية تقول نظرية كل إن القول ويمكن

 النفس خلود وبالتالي التذكر بنظرية القول تتدعي « الفطري
 والعقل، رالروح النفس مادية ال أو بالثنائية القول أي

ديني موقف الى الرجوع البعيد وباالستنتاج

التحرير
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Heritage 
Heritage 
Erbe

 البيولوجية الخصائص انتقال وهي ،الوراثة Heredity تعني
 خصائص أو مات األجيال تتوارث حيث آخر إلى جيل من

 األجناس من جنسًا أو السالالت من ساللة تميز معينة جسمية

 وهو تراث، Heritage وتعني البيولوجية الوراثة وتسمى
 إلى جيل من معين لمجتمع الثقافية أو الحضارية السمات انتقال

 أو الحضاري بالتراث وتمى والتعليم، التعم طريق عن جيل

 أيضًا، الميراث Heritage تعني كما االجتماعي أو الثقافي

 حسب للفروع األصول تركة أي المادي، اإلرث انتقال وهو

 هو االسالم في الفرائض وعلم مجتمع بكل خاصة معينة نظم

.وتوزيعه الميراث تنظيم قواعد يحدد الذي

 الحضارية بالمات التراث يتحدد اجتماعي، وكمصطلح
 األجيال تركة إنه األمم. من ألمة واالجتماعبة الثقافبة أو

 من األفراد يتلقاها التي ومعنوية مادية حضارة من الماضية

 هي الحضارية السمات وهذه فيه أعضاء هم الذين المجتمع،

 أن المجتمع استطاع لما ولواها لألشخاص بالنسبة شيء كل

 عناصر من مهم عنصر الحضاري فالتراث ويتقدم يتطور
 هذم كل أورثته التي السابقة ألجياله مدين واالنسان ،التطور

 الحضارية شخصيته بلورة في الفضل ولها الحضارية النماذج

.وتكاملها
 والقرون األجيال عبر وثقافي حضاري كتراكم والتراث

 كالمعرفة للحضارة، والمعنوية المادية العناصر يتضمن

 وقدرات والحرف والصناعات واألخالق والفن والمعتقدات

 على قائم متعلم سلوك من المجتمع من يكتسبه ما وكل االنسان
 تنتقل والتي العصور عبر المتراكمة واألفكار والتجارب الخبر

والمحاكاة. والتقليد اللغة طريق عن آخر إلى جيل من

 المجتمعات لكل عامة إنسانية ظاهرة الحضاري والتراث
 من والثقافي الحضاري تراثه له مجتمع أو أمة وكل واألمم.

 كل فيه تشترك عام انساني تراث هناك أخرى جهة ومن جهة.

 ألن ،بأجمعه البشري الجنس ويخص والمجتمعات، األمم

 في والعمل، والتفكير اللغة بقابلية الحيوان عن يتميز االنان
 فقط ويختص حضاري تراث ألي الحيواني الجنس يفتقد حين

البيولوجي الميراث بانتقال

 من الحضاري إرثها في االنانية المجنمعات وتختلف
 باطته أو ضخامته أو التاربخ في الحضاري تراثها عمق حيث

ه. تعقيد وعدم

 مهمًا عامالً يكون أن يمكن األمم من امة أية ونراث
 كل في االنسان ألن ،وتقدمها األمة تلك تطور في وأساسيًا

 ،وخبر معارف من أسالفه قدمه لما وارث ومكان زمان

 وتجاربه خبره من إليها ويضيف حاضره في منها يتفيد
 ومن وتقدمه حاضره بناء أجل من ومعرفته، بعلمه ويطورها

 دائمة حضارية تراكم عمبة فالتراث ولهذا مستقبله. بناء أجل

 للمتقبل. وتجاوزًا بالحاضر مرورًا الماضي، عبر ومستمرة،

 العمية هذه في زمني قطع هناك يكون أن يمكن وال

 جديدة تجربة تصبح الماضي في االنسان فتجربة الحضارية؛
 نستفيد أن علينا يكون ولهذا .للمتقبل وتتمر الحاضر في

 والعمل وتجديده الحاضر لتطوير القيم الحضاري اإلرث من

 الحاضر على الماضي إرث يطغى أن دون ،المستقبل أجل من

 سبيل في الماضي يقف وا الماضي، الحاضر يلغي وال
لمستقبل ا

 وخبر معرفة تراكم هو ليس األمم من أمة أية وتراث

 ماضيها في األمة لشخصية تمثيل ولكنه ،فحسب وتجارب
 األمة لخصائص تثيالً ذلك ويعني ،ومتقبلها وحاضرها

 ال الحضارية القومية فالثخصية ٤ والمعنوية والمادية الحضارية،

 هي وإنما معينة، زمنية حقبة لها وليست الحاضر في تولد
 وخبر تجارب وعبر التاربخ عبر متعاقبة أجيال إرث وليدة

 العامل هو الحضاري فالتراث ولذلك األجيال. تلك وأفكار

 الوسط وهو ،واسنمرارها وبقائها األمة وحدة في األساسي

وتترعرع. الحضارية الشخصية فيه تنمو الذي

 إنسانية جهود ثمرة هو غنبًا ضخمًا تراثًا العرب ترك وقد

 عبر االسالم، قبل العرب إلى يمتد التاريخ في وعميقة واسعة

 التراث هذا مادة وكانت العلمي والتفتح االزدهار عصر

 ذلك جمعت التي بمفرداتها الغنية العربية، اللغة هي العظيم

 العلم لغة هي العربية فاللغة وحفظته. ووخدته التراث
 دورًا لعبت والتي العربي، الحضاري الميراث في رالتخاطب

 عصر تطوير في واضافته قدمته بما وإنسانيًا وتقدميًا أساسيا

 وما واالبداع والتأليف والترجمة النقل عصر العربية، انهضة

 فكرًا إليه وأضافت الفديم اليوناني التراث في وطورته أحيته

وتطبيقًا.

 الحضارة عناصر من كثير على العري التراث انطوى وقد
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 علوم من الحياة، مجاات مختلف وفي والمعنوية. المادية
 وفن علم 300 من أكثر بلغت والتي وصناعات وفنون وآداب

وصناعة.

 الحضارات من طويلة سلسلة من حلقة هو العربي والتراث
 أدى ألنه االناني، التراث من جزء وهو المختلفة، االنانية

 الحضارة وتطوير إغنام في ومهمًا أساسيًا دورًا يزال وما

 تراثًا أمامه يجد العربية التراث كتب يتصفح ومن .االنسانية

 والبصريات والرياضيات الطب يضم الفروع، متشعب عمالقًا

 والعلوم واآلداب والجغرافية الفلفة جانب إلى والكيماويات

والفنون. االجتماعية

 الى وتحتاج ضرورية مهمة الحضاري بالتراث االهتمام إن

 االنساني الفكر عالمية وإلى جهة من وعقالنية موضوعية
 عملية هي التراث إحياء عمية وإن أخرى جهة من وتواصله

 موضوعيًا استيعابًا التراث استيعاب إلى أوال تحتاج إنتقائية

 نحو وتطويره وهضمه الحي اتراث فهم طريق عن وذلك
 الحاضر استيعاب تعني التي بالمعاصرة وربطه األفضل

 العالمي االناني بالتراث وربطه القومية بخصوصياته

. المعاصر العالم وخصوصيات

 بحث ومناهج أس على تعتمد واسنيعابه التراث ودراسة

 تحتاج كما دقيق وتخطيط واضحة مقاييس على تقوم علمية

 ومفيد جيد هو ما انتقاء مهمتهم التراث، في اختصاصيين إلى

 القيم التراث جوهر عن ويكشف العصر روح مع وينجم
األصيل.

 دعوة كل تسقط ان يجب للتراث وعصرية تقدمية رؤية إن
 نقالً التراث ينقل الذي والعاطفي الذاتي العامل مع تتعامل

 على تتعالى دعوة كل وتقط وتحليل، ترو دون عشوائيًا

 التقدمية والرؤية وتخلفه. رجعيته بادعاء وتتجاوزه التراث
 والتي الحي التراث أصالة على تؤكد التي مي للتراث العصرية

 والحاضر الماضي بين االتصال عوامل األجيال تمنح

 يعني عثوائيًا نقالً ونقله التراث تقديس وإن والمستقبل.

 منطق مع ينجم ال سلفي موقف وهو الماضي بقايا على العيش
 رفض أن كما والتغيروالتقدم. الحركة إلى يؤدي وال التطور

 من التراث في ما ألن يبرره، ما بجد ال مطلقًا رفضًا الماضي

 وتكون الحاضر معطيات مع تتوافق وحية مشرقة جوانب
المتقبل. في وتطوره المجتمع لتقدم األساسية المرتكزات

 ذلك بأصالة مرتبط االنقطاع ال التواصل ضرورة إن

 عن بالحاضر الماضي ربط يعني والتواصل وحيويته، التراث
 عن واانقطاع وتطويره، وهضمه مضمونه استيعاب طريق

والحضارية. القومية الهوية فقدان يعني التراث

الحيدري إبراهيم

(1) إضافة

المتويات. متعدد الدالات متواطىء مفهوم التراث

التاريخ: متوى - 1

 أو محددة تأريخية حقبة على تأريخيًا التراث مفهوم يدل

 الفكر في الشائعة الداللة أن إآل ،ما حضارة أو معين عصر

 — الوسيطة العربية الثقافة إلى تثير المعاصر - الحديث العربي
.معا والقديمة ٠ الذهبي العصر

العامة: االيديرلوجيا مستوى - 2

 معينة ثقافية هوية على أيديولوجيًا التراث مفهوم يدل

 التخصص، بمعنى معين ثقافي نوع على أو القومية بمعنى

 الثانية الحالة في أو العربي الراث , األولى الحالة في كقولنا

,.العلمي التراث ٠ أو ,الفلسفي التراث »قولنا

 الثقافة خاصة ما لثعب المعينة الثقافية الداللة كانت وقد
 التراث مفهوم ألن المفكرين، بين خالف مصدر العربية

تحدده. مبقة أيديولوجية تصورية لمصادرات يخضع

 في التراثية وتياراتها النظر وجهات تنوعت النحو هذا على
 ال المثال بيل على منها نذكر المعاصرة العربية األيديولوجية

: الحصر

اللفية-لديية. التراثية-1

. بفروعها العلمانية التراثية - 2
.بفروعها القومية التراثية - 3

الماركسية. التراثية-4

 تنعكس التبارات هاته بين النوعية الفواصل تدرجات إن

 مفهوم هو إليه ويحيل بالتراث مرتبط ثان مفهوم تحديد على
. (( األمة » مفهوم وبالتالي ،العروبة

نقول: هل
 «العروبة » لمفهوم الشمولي بالمعنى «العربي التراث ٠

 آخر * االعروبة باعتبار االمية للحضارة كلية صفة بوصفه

 الحضور متويات جميع على المتمرة — الباقية تجلياتها

؟ واللغوي والطوائفي التاريخي
أمنقول:

 االعروبة بين نطابق بحيث ا االسالمي العربي التراث »
مثل: عاصفة إشارات الفكر تجابه عندئذ ٠ واالسالم
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؟ بالعرب خاص قومي دين االسالم هل -
؟ العرب يتجاوز أممي دين االسالم أو -

 أم العرب االسالم يستغرق هل — منطقية وباصطالحات

؟ تامًا استغراقًا االسالم يتغرقون العرب

 من غيرالمسلمين العرب مفاصل توضع أين حينئذ

 - العرقية اإلثنية، االتليات من وغيرهم ويهود مسيحيين
الثقافية-اللغوية؟

 بعمقها االسالم قبل ما عرب مرحلة حذف يمكن وكيف

العظيم؟ وتراثها

 .واستدعاءاتها وشروطها وإحااتها إشكاالتها سؤالية لكل
 الفكر في وصراعاته االيديولوجي للنزاع ينبوعًا زالت ما لهذ

.وكتب ودراسات مقاات عبر المعاصر العربي

 يصعب اليها المثار والتواترات التقاطعات بعض وببب
 قبول يتعذر كما المصطلحات، من النوع هذا ببراءة التليم

 العقل بمصادرة محكومة ألنها وموضوعيتها حيادها افتراض
 واستنتاجاتها وهويتها المصادرة نوع كان أيًا ، مبقًا النظري

المذهبية.

الزايد محمد

(2) إضافة

 ومحتدم الرجل قديم اللغويين اصطالح في التراث، 11

 والشعر القرآن في المعنى بهذ المفرد ورد وقد وذخيرته.
 كتاب فإن العشرين القرن مطالع منذ أما . القديم العربي

 الفكري النتاج بالتراث يعنون العرب والدارسين االستشراق
 الحقب في المعرفة مجاالت مختلف في اإلسالمي العربي

الميالدي(. عشر التاسع القرن مطالع حتى ) الكالسيكية

 التراث إلى النظر طريقة حول مدة منذ المثارة واإلشكالية
 الدخول عن ناجمة اإلسالمي العربي الحضاري المجال في

 التقليدية األشكال وتراجع الغربية، الحضارية للقيم القوي

 وطريفها األمة تالد بين انقطاعًا أوهم مما ؛بمجتمعاتنا للفكر
 والذين الحاضر لصالح الماضي إلغاء رأوا الذين هاك فكان

 الحاضرة. والتحليل النظر مناهج بمختلف للماضي نظروا
 صلح بما إآل يصلح ال األمة هذه آخر ا1 أن على أصروا والذين

 التراث لقراءة جرت التي المحارالت ظلت وهكذا . g أولها به
 ، األيديولوجيا حبية الثالث النظر وجهات إحدى نطاق في

المتكامل. الفهم عن وقاصرة

اليد رضوان

تربية
Education
Education
Erzlehung

 ،تحدده التي القوى لموازين خاضع عالئقي تعبير التربية
 مضامينه تطورت ثم رترمزت مادته تحددت مفهومًا ليس فهو

 ذلك، إلى باالضافة هو، بل المادة، لهذه الفكر رؤية بتطور
 الذي الفكر على الطارئة للتغبرات تبعًا نفسه مادته في متطور

 الحاصل االجتماعي للتطور خاضع بدوره هو والذي يحدده،

متناقضات. من يحمله ما بكل
 هذا مع التعامل صعوبة فقط تعني ال المألة، هذه إن

 أغلب في يعبر ظاهر كمضمون أي دالاته، حيث من التعبير

 من وإنما مؤقتة، أو نبية أو ذاتية شخصية رؤية عن األحيان

 في يعبر والذي فيه ضمني هو ما أي أيضًا، مدلوالته حيث

 من مجتمع في سائدة عالقات نمط عن األحيان غالب
 لمجتمعات بالنسبة أو العصور من عصر في أر المجتمعات

بينها. فيما متعددة

التربية تعريف - ا

 كل إحصاء - المستحيل من يكن لم إن - الصعب من
 فهو ،التعبير لهذا (الوجود ممكنة أو ) الموجودة التعريفات

 بتعدد تتعدد شخصية ورؤية وجدانيًا تعبيرًا يكون يكاد

 مواقعهم باختالف وتخنلف ،له الممارسين أو به القائلين

 الذي والزمان رمجتمعاتهم الفكرية وانتماءاتهم االجتماعية
 فإن كعلم، التعبير هذا طرح عندما وحتى فيه ينوجدون

 وجزئيًا الزمن في جدًا منأخرًا فأتى كثيرًا، يختلف لم األمر

 الختالف تبعًا أيضًا رذلك المنهج في وتعدديًا الموضوع في

 قد والتي إجتماعيًا، او فكريًا به، المهتمين العلماء انتماءات

 التربوي النفس علم ) التناقض حد إلى األحيان بعض في تصل

 الذاتي مستواه من الصراع انتتل وبذلك .التربية( اجتماع علم -

 ليس » بقوله: هوبير يصفه والذي الموضوعي«» مستواه إلى
 ما على التربية علم أر نربية كلمة تعريف من أسهل هناك

 ويتوقف األولى، الوهلة منذ المشكالت تنشأ ذلك، مع يبدو،

.ا مختبائه الذي التعريف على به سنقوم بحث أي توجه

 مأزقيته على - التعبير هذا تطور أن نالحظ ،حال كل على
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تربية

 فهناك ،العالمي المستوى على موحدًا أو واحدًا ليس —

 Education كفعل - التربية فبينما » بعد تعرفه لم مجتمعات

 كل وفي ،األزمنة كل في ،باستمرار وموجودة وجدت

 حميمي بشكل مرتبطة ألنها البيائت كل وفي المجتمعات،

 علم فإن ،العكس على بينهم، فيما البشر يقيمها التي بالعالقات
 عشواني وبشكل مؤقتًا يحدد والذي Pedagogic التقني التربية

 عالميًا وال مستمرا ليس التربوي، للفعل والتطبيق النظرية بأنه

 هناك وحيث التاريخ، في ومتقطعة متأخرة بصورة ظهر ألنه

 فهو . (ومياالريه ديبيس ) !!زالت وما ...جهلته مجتمعات

 من ثمة القا المجتمعات بتفاوت تتفاوت بنسب — كعلم 1 مطروح

 حيث من وبالتالي فيها واالجتماعية الطبيعية العلوم تطور حيث
 االقتصادي المال وامتالكهالرأس االنتاجية عالقاتها تفاوت

 إلى تحتاج ال والتي تابعة، زالت ما التي البلدان ففي والثقافي،
 هي المصنعة البلدان منتجات تستهلك لكي كبيرة عقنة

 بكسر ) مشجعة وال الجيم( )بغتح مشجعة غير بالضرورة

 البلدان ففي ٠ مجتمعاتها لعقلنة وا علومها لتطوير الجيم(
 أساسية أوالية هو كعلم التربية غياب أن نالحظ ، مثالً العربية

 للسلعة مروجة دعاية إلى معظمه في التربوي الكالم تحول
 الرأسمالية، البلدان منه خاصة الخارج في المنتجة التربوية
 وأفضل التربوية المثاليات أحدث إلى خالله من فنتعرف

 سبب أو بواقعها عالقتها دون االصالحية المشروعات

 فكريًا وتبنيها بها اإلعجاب سوى لنا يبقي ال مما ظهورها،
ألزماتا. كحل

 أو منفصلة تحديدات نجد فال اللغوي المتوى على أما

 كعلم التربية أو Education كفعل التربية بين لغويًا تمايزًا

 Science de !'education كعلم التربية أو Pedagogle تقني

 مجرداتها خالل من حتى فالتربية ٠ بالطبع داللته ولذلك

 خالل من إال يتضح ال الذي المؤشر خصائص كل تتضمن ا

.ا فيها يتخدم التي البيئة
 الفكر إنتاج في التراتبي التمايز هذا أمام قليالً توقفنا ولو

 أن التراتبيااجتماعي-لوجدنا التمايز على كدالة - التربوي

 هي Vecu كمعاش أو كعلم للفعل كتجريد سواء التربية

 «متناقضة قوى بين مواجهة ومسرح للصراع محل لل
 ألنها االجتماعية العالقات كل لتشمل تمتد والتي )سنيدرز(،

 وما االجتماعية البيئة مجمل بواسطة تتم B — التربية أي 1

 البينة بين تفاعل كل تشل فهي ٠ ٠ . وسائلها إحدى اال المدرسة
 هي التربوية العالقة أن يعفي مما . وآخرون( صيداوي ) «والفرد

 متعددة)المدرسة- أشكاالً اتخذت وإن االجتاعية العالقة

 الخ( الحرة... االنسانية العالقات - المعبد - المهنة - االسرة

 حال في ضمنها صراع وجود إمكانية بالضرورة تطرح والتي
 يطرح مما - رمزيًا أو ماديًا - العالقة طرفي بين تناقض وجود

 والمحيد المتقل التربوي الطرح مدلول حول تاؤالً علينا

 المتبنين قبل أومن - شؤونها على القيمين -منقبل اجتماعيًا

 حاليًا يعتبر والذي ، مجتمعاتنا في خاصة ومواقفهم آلرائهم

 عالقة إلى بالواقع العالقة تحويل ضرورية اجتماعية أوالية

(. )شارلو هؤالء لصالح مجيرة ايديولوجية
 التقني التربية لعلم يمكن هل األساس، هذا على

Pedagogic هو وما التربوي؟؟؟ الواقع فهم على ياعدنا أن 

 الظاهرة نفهم أن كا يمكن لكي اليه نحتاج الذي العلم

 وإن العودة حاولنا لو قليالً المألة هذه تتضح وقد اتربوية؟

 فلكي تطوره، وسيرورة التعبير هذا تاريخية إلى ، سريعًا

 األنظمة نأخذ أن علينا يجب B دوركايم: يقول التربية نعرف

 بمقارنتها ونقوم ،قائمة كانت التي أو القائمة التربوية

. H المثتركة خصائصها الستخالص

: Education كفعل - التربية تعريف - 1 ٠ 1

 الكالم أن لوجدنا ، تاريخيًا التربوي الفكر تتبع حاولنا لو

 هو بل ،للجميع حقًا يكن لم - يدون أن قبل حتى - التربوي

 رأس على بكونهم يشتركون معينون أفراد به يختص تمايز

 شيخ األسرة، كبير — األب ) يمثلون الذي االجتماعي الهرم

 -الحاكم... الفيلوف - الفكر رجل - الدين القبيلة...رجل
 التقرير حق ألنفسهم يعطون األساس هذا وعلى الخ(.

 أو )ماديًا شأنًا أقل بأنهم حكمًا صنفوا ممن لغيرهم، اللوكي

 كي بحرفيتها التنفبن مهمة إا لهؤال. يبقى ال بحيث معنويًا(،

منهم. األمر أولو يتصورها كما السعادة ا إلى يتوصلوا

 عن الصادر الربوي الكالم بين نميز أن من لناهنا، والبد

 التربوي الكالم وبين )الحاكم-األب( المباشر اللطة مركز

 , القبيلة )شيخ المباشر غير اللطة مركز عن الصادر

 بينهما فعلي تفاوت هاك حيث الخ( المعلم.. — الفيلوف
. للتنفيذ الالزمة األدوات امتالك حيث من

 هو ( تجريد كأي ) ذاته بحد التربوي التجريد فإن وبذلك

 والمحسوم الصراعي شكلها في االجتماعية العالقة عن تعبير
 بكالم تكتظ التربوي التاريخ كتب فنجد األقوى؛ لصالح

 هذا فإن كذلك العامة. لتصور أثر أي نجد ال بينما المفكرين

 ال حيث التنفيذ مع صراعية عالقة في أنه يعني نفه التجريد

 إذا إال ،التربوية الحكام تصورات من الكثير بالمقابل نجد
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 على أفكارهم تجسبد على مقدرة اكثر ألنهم مفكرين، كانوا

. الواقع متوى
 ،القديمة الحضارات أن عليه المتعارف من أصبح ، تاريخيًا

 نظمها لها كانت - مدوناتها إلينا تصل لم التي تلك حتى -
 يقول كما — تختلف لم كانت وإن التربوية وأدواتها التربوية

 والتي ٠..أهدافها حيث من أو طبيعتها حيث من n - اشيباني

 األوضاع كل ويتبطن الفرد يتثرب أن إلى تؤدي أن تحاول

 ودون تعديلها أو تغييرها يحاول أن دون مجتمعه في القانمة

• (( واالختيار للحرية مجال له يكون أن

 الوظيفة هذه تغيرت هل ،المديد الزمن هذا بعد
 قبيل من إال ليس فيها القول تغير أن أم لتربية االجتماعية

األقنعة؟ تكثيف

 لم الوظيفة هذه أن على الراهن التربية اجتماع علم يؤكد

 أصبحت ألنها فعالية أكثر أصبحت بل جوهرها في تتغير

 (الخ ’ * • نيدرز - استابلين — باسيرون — بورديو ) اقناعًا أكثر

 إليها ينظر ال عندما أقوى هي السلطة إن » بورديو فيقول

كلطةس.

 الجوهر حيث من العام القانون هي الوظيفة هذه كانت إذا

؟ التربوية فلسفاتهم خالل من الفالسفة به قام الذي فما
 أن للمايجب تضمنه على العصور مر على كالمهم يدل

 االجتماعي بالواقع الكالم هذا مضمون قارنا ولو يكون.
 كلي؛ بثكل متناقضان أنهما لنا لتبين ،العصور تلك في االئد

 بالواقع يفكرون كانوا عندما الفالسفة هؤالء أن على يدل مما

 محاولين إمكانياتهم، ضمن طريقتهم على يرفضونه كانوا
 استثارة في ساهموا قد كانوا ربما وبهذا أفضل. بدائل إيجاد

 احتمال مجرد ذلك كان وإن الحكام، إصالح أو العامة رفض
 الصعب من يكون قد لعوامل تبعًا حدوثه إمكانية تتفاوت

,كليًا تحديدها

 النفس صياغة » هي التربية كانت لقراط باكبة فمثالً

 مجتمع وتحقيق والجمال والخير الحق على وطبعها االنانية

 هذه وتنمية الخير امعرفة ألفالطون بالنبة أو »؛أفضل

 والجمال». والخير الحق على االنانية النفس وطبع المعرفة

 إذا اال المنشودة التربوية الغايات هذه فهم نستطيع ال وقد
 لتفشي » مرحًا كان العص ذلك في الوناني الواقع أن عرفنا

 الجامحة والشهوات والفوضى الدماء وسفك الفردية الروح

 على يصح اليونان على يصح وما الخ». . الترف. في والرغبة
 حيث الوسطى العصور في الميحيين الفالسفة وعلى الرومان

 االجتماعي واالستبداد الظلم B من يعاني الغربي المجتمع كان

 فلسفتهم جاءت لذلك االخالقي واالنحالل والياسي
 بقاء ومع والزهد. اكقشف كثيرة أخالقية، دينية اتربوية

 نهاية في االقطاعية الطبقية معاناته في اآلوروبي المجتمع

. ه الفرد شخصية بتفتح »تطالب التربية جاءت الوسطى العصور

 قرون من ذلك تال فيما التربوي الكالم منطق يختلف ولم

 التربية إلى ارتد الذي روسو مع -واء «التنوير ا عصر في حتى
 وتطور النفس علم ببدايات تأثرا أنهما مع لوك مع أم الطبيعية

 أو العربية التربية نسثني أن نستطيع ال وبالطبع . الطبيعبة العلوم

 االجتماعية سيرورتها حيث من التربية في العرب الفالسفة اراء
 القرن في السائدة البيئة كانت B األهواني: لنا يقول حيث

 ميحية الشرق، في إسالمية عربية دينية بيئة الهجري الرابع
 تفكيرهم مناحي في الناس خضوع يميزها ما أهم الغرب، في

 مجتمع في نشأت االسالمية فالتربية . (( الدين للطان وأحوالهم

 «الصالح االنسان تكوين ا تهدف!إلى فجاءت ا ووثني طبقي لل

 نظيف نظيف، مجتمع يإقامة ا : بقوله الشيباني يصفه مجتمع في
 ضمير .. واللوك. المثاعر نظيف العالقات، نظيف العقيدة،

 فضل. مودة.. .كريم. فاضل... خلت مرهف..

.حق». وفاء. .تكامل...عدل... .حب.. رحمة..
 بثورة قترنت واالسالمية العربية التربية أن من الرغم على

 لنا يقول إذ فعليًا، تتحقق لم التربية هذه أن إال إجتماعية
 ودويالت وأحزابًا شيعًا تفرنوا B العرب بأن نفه اشيباني

 حكام التالمي العربي العالم على يطر أن بعد ضعيفة صغيرة

 واستعمار الحتالل بذلك ومهدوا جاعلون... رجعيون

أراضيهم«

 التربوية النظرة تختلف لم العرب، للفالسفة بالنبة كذلك

 النعيم طريق « إلى الهدي فهي الغربية نظيرتها عن المثالية
 (،الصفا اخوان ) السرمدية« والراحة واألبدية والسرور واللذة

 الفالسفة كان وإن الغزالي( ) األبدية، السعادة مفتاح ٠ هي أو

 فابن ، II العلم ه على بل كتعبير التربية على يتكلمون ال العرب
 عالمًا وتصير تتكمل أن I العلم غاية أن يرى أيضًا سينا

 القصوى للعادة وتستعد الموجود للعالم مضاهيًا معقوالً

. (I االنانية القوة بحب وذلك باآلخرة

 العربي التربوي الكالم يحكم الذي المنطق بأن ونالحظ

 من سابقيهم، منطق عن يختلف ال فالسفتهم عند جاء كما

 الذي المتناقض للواقع رففهم حيث ومن طوباويتهم حيث
 العربية البلدان كون في هذا الواقع تناقض ويتبين يعيشون.

 إلى عودة من تعاني الفترة، تلك في كانت ، واالسالمية
 حيث المتأخرة العصور في خصوصًا حادة أرستقراطية »
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 علوا العامة على وعلت نفسها على الرفيعة الطبقة انطوت
اال-الم« صدر في كذلك الحاال يكن ولم كبيرا،

 تطوره نحو سيرورته في التربوي التجريد إن القول خالصة
 رفضا كان ذلك في ولكنه والطوباوية بالمثالية تميز كعلم،

 واقع وجود امكانية تصور في ساهم وبذلك متناقض لواقع
 هذا كان وإن فعليا الواقع هذا رفض في ساعد مما أفضل

األحيان. معظم في المثال لهذا كلي تحقيق إلى يؤد لم الرفض

: Pedagogic تقني كعلم - التربية تعريف .2-1

 ينتظر أن األوروبي التربوي الفكر على كان تاريخيًا،

 ينتقل كي , واالجتاعية الطبيعية العلوم وتطور الفرنسية الثورة

 العلمبة محاواته يبدأ ولكي ،فيه التفكير إلى الواقع تفكير من

 العالم بتطور متأثرًا أي - ذكرنا كما - وذاتي فردي بثكل

 المرحلة هذه لربيه لوسيان ،لنا ويصف واالجتماعي. الفكري

 آالف منذ التربية عن العديدة الكتابات بين من » بقوله:

 ولكن تربوية. نظرية القامة حديثة محاوالت نصادف السنين،
 تربوية مذاهب على ترتكز فهي بمثال دائمًا ارتبطت االبحاث

 وإذا ..،الخ كانطية او روسوية أو أفالطونية أخالقية، أو

 نطلب أن يمكن فكيف والوقت البشر مع يتغير المثال هذا كان
 الطبيعة لنا تقدم العكس، وعلى علم؟ موضوع يكون أن منه

 الواقع تشكل طالحة أو صالحة تربوية عمليات أي ظاهرات،

 من متحرر للتربية، وضعي علم عناصر لنا تقدم فهي اليومي،
 هو وهذا الواقعية المالحظة على ومرتكز سلفي مبدأ أي

. (I دراستنا موضوع

 هذه في العلماء تعريفات بعض أخذنا لو ذلك يتضح

 الوقت في وتقنية علم لديوي بالنبة هو حيث المرحلة
 أكثر 1 عمليات التربوية العمليات من يجعل أن يريد ألنه نفه

 وتبصر علم ٠ هوبير ل بالنسبة هو أو عقالنية وأكثر ذكاء

«.نفه الوقت في وفن تقنية ،تطبيقي
 تتخلص أن تتطع لم العلمية المحارالت هذه أن ويبدو

 تحققها وإمكانية تنشدها التي المثالية األهداف مسألة من

 هو الفرد ال أن تصورها أساس على الواقع مستوى على التلقائي

 كل ور!ء األساسي البب إذن فهر حقيقة الموجود وحده

 على اتأثير يجب المجتمع على وللتأثير إجتماعية، حقيقة

 تبقى تقنية مألة إلى يحولها مما «،الفرد على أي ،به

 الالزمة األدوات يجد ولمن ،تنفيذها يتبنى لمن مرهونة

 لتثبيتها المعلوماتية االيصال بوسائل٥ تعرف أنها كما لذلك.

 مؤكدة وسائل إيجاد هو العلم هذا فهم ...المتلقي ذاكرة في

 أن يجب أال ولكن، )غوفينال(. التربوي الفعل فعالية لرفع

 مثل تجير من لمصلحة الفعالية، هذه إلى الوصول بعد ،نأل

 التربوية العالقة بحث إلى نعود أن بد ال وبذلك ؟الفعالية هذه

 بما المعلومات هذم محتوى بحث ثم - المعلومات ال - نفها

قيم. فيهامن
 من النوع هذا لمثل الدعاية تنثط العربي، المتوى على

 مع يتناقض ال الطرح هذا مثل إن إذ ، حاليًا التربوي العلم

 على زال ما كان وإن للتربية، االجتماعية األهداف جوهر

حال كل على الفردية المحاوالت متوى

كعم , التربية تعريف-3-1
: Sclence(sclences) de reducation

 أن المدهش من أن وميالريه ديبيس من كل يعتبر
 مستقالً علمًا تعتبر كي 1911 دوركايم أميل الترية تنتظر

 بأتها تتحدد ولكي والفقه، واألخالق الفلسفة عن ومنفصالً

 علم يكون هكذا التربوية األنظمة ووظيفة أصل لدراسة علم

.للنربية تاريخا أو التربوي لالجتماع علمًا اتربية

 فكر انتشار مع الطرح هذا تزامن عرفنا لو الدهشة تقل وقد
 علم وتطور المجتمع لدراسة التاريخ على وتأكيده ماركس

 التربية على انعكاسه وبالتالي ألساس، هذا على االجتماع

 بتعبير Pedagogic تقني كعلم التربية تعبير استبدل حاليًا

 يعتبره والذي Sciences de 1اeducation التربوية العلوم
 بل طارئة، موضة تأثير وال األصول إلى عودة ليس » ميالريه

«.بالتربية المرتبطة المجاالت كل لتطور عاثد

 في يكمن األول * تربويين تيارين بين سيميون ويميز

 إلى المؤدية والثروط التربوية الظاهرات لقياس المبذول الجهد
 ربويز وسيمون بينيه مع بدأ والذي ،أ التجريبية التربية ،القوانين

 هو وبذلك ا-تلهام حركة ال هو والثاني . وكالباريد
 ،التقليدية التربوية العادات مع القطع في يكمن ألنه ...مختلف

 فعالة بمشاركة الموجودة التعليمية اللفظية الستبدال وبالضبط

 بدأت والتي - تربوي تجريب - الذاتي التعليم وبطرق للطفل:

 - هربارت - يستالوتزي - كومينوس ) عشر السابع القرن منذ

 عالم منحى عام بشكل النظرة هذه وتشكل فريني...الخ(«؛

 الذي االجتماع علماء منحى بمقابل بالتربية المهتمين الفس
 هي التربية عمليات كل H أن يعتبر والذي دوركايم مع بدأ

إجتماعي. Acculturation تطبيع ة سيرور

 هذا ضمن اتجاهات أربعة بين حاليًا غرا آالن ويميز

المنحىهي:
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 والذي ومنهايم كايمبدور المتمثل االناني االتجاه - أ
 ذاته تغيير نحو التربية طريق عن يمو المجتمع أن يعتبر

االنانية. القيم بواسطة

 والذي ٠ - .البير - بشرابير يتمثل االقتصادي االتجاه - ب
 ويغيب ،المخرجات — المدخالت - المردود مثل مفاهيم يطرح

 الفعل معرفة تعبير محله ليحل المعرفة تعبير االتجام هذ مع
 األرلى بالدرجة االقتصادية االجتماعية الغايات لخدمة وذلك

 الطرائق االتجاه هذ ويستخدم عامة أنها يفترض والتي

والتحقيقات. العامة نية الحصا وا المقارنة

 والمتأثر ( . .بيرسون. - )مرتون العالئقي االتجاه - ج
األنماط مثكلة حول ويتركز والوظيفية البنيوية بالنغلريات

والمحددات التالميذ بدوافع يهتم هو لذلك المعايير( ) والقيم

- القيم استبطان مثل مفاهيم ويطرح عليهم الضاغطة االجتماعية
 - االجتماعي الدور - العقاب - اكواب - التحفيز أوالية

 كما االميركي(؛ االجتماع بعلم ويتمثل ) واألدوار المواقف

 على أو الوظائف على ويركز للمؤسة التنظيمي التحليل يعتمد

 المدرسة - والبيروقراطية الموجودة والمشكالت الخلل
. - األنغلوسكونية االمبيريقية

 ضمن عنصرا التربية يعتبر والذي الثامل: االتجاه - د

 استغالل تاريخ من معين زمن في محدد اجتماعي نظام
 بين الوظيفية العالقات يدرس هو لذلك لإلنان. االنان

 وليس السيطرة عالقات على المحافظة أجل من المؤسسات

 هذا العالقة هذه يعقلنون أو الناس بها يشعر التي بالطريقة

 الطبقي للصراع يعطي وألنه أساسًا نقدي ألنه ماركسي التوجه

 تعتم وسيطة قوى بوجود االعتراف مع ،األساسية األوالية موقع

. الطبقية العالقات على تحافظ وحتى وتغيب
 عن االتجاه هذا في تختلف ال فهي الطرانت، أما

الرؤية حيث من فقط تختلف ولكنها السابقين االتجاهين

والتفير.
 ان على الواقع يدل االتجاهات، هذه كل من الرغم على

 حنى مثالً الفرنية الجامعات في بها يعترف لم كعلم - التربية

 المطروح غير الوجود هذا مشكلة تعاني زالت وما ، 1967 سنة

 خضم في تغيب لمعات بشكل إال العربية مجتمعاتنا في بعد
 غائبة العلمي بشكلها التربوية األبحاث نمراكز , االئد الوضع

 يهدف قد اجتماعي صراع عن إضافي تعبير وهذا تقريبًا،

 إلى يؤدي ذلك ألن كعلم، — التربية تحييد إلى عليه القيمون

 مع تتناسب ال التي للمجتمع الضمنية التربوية الغايات توضيح

 ،لبلوغها لها المناقضة القوى تعى التي االجتماعية الغايات

 التربوية العالقات لنوعية توضح إمكانية إلى يؤدي أنه كما

 اتخاذ إلى يؤدي قد مما الموجود اتربوي والمحترى القائمة
. جماعية أصبحت ما اذا ما تغيير بإحداث كفيلة مواقف

 أصداء من العربي التربوي لكالم يخلو ال كلحال، على

 على سواء الفردي الصعيد على وإن االتجاهات هذه كل
 متوى على األحيان بعض في أو التربوي األدب مستوى

 أمكن ما إذا إيجابية بذور ذلك وفي المحدردة األبحاث

. الحقًا يره تطو

II - أوالعلوم - كعلم التربية تغطيه الذي المجال 

التربوية

 - فعل هي بما - وتعريفاتها التربية على كالمنا لدى
 يتفاعل التي العالقات مجمل يغطي الفعل هذا أن الحظنا

 علم موضوعات تتبع حاولنا لو ولكن ،ضمنها البشري الكائن
 كعلم أر تجريبي كعلم أو تقني كعلم تطرح عندما موا، التربية

 راحد موضوع حول تتمحور ما غالبًا فإنها تاريخي، اجتماعي

 ليست أنها مع ft الصناعي المجتمع نتاج H هي والتي المدرسة هو

 إليها نضيف أن ويمكن التربوية الوسائل »إحدى -وى

 ال بحيث ذكرناها التي األخرى التربوية الوسانل من الكثير

 النفس علم يدلكا فكما ثامل. كل من بيط جزء -وى تثكل
 النوات في أساسي بشكل تتشكل االنسانية الشخصية أن على

 البيولوجيا وعلم األسرية. العالقات داخل العمر من األولى

 لعالقات - الجنين تكوين على االقتصادية الظروف تأثير حيث

 االجتماعية العالقات - البيئة أثر حيث الطبيعي والعلم - المهنية

 هذه دراسة أن يعني مما واالنتاج، النشاط في — البيئية

 هو معينة سلوكات كتنمية أي التربوية، الناحية من العالقات

 ومما . عندها والتوقف المدرسة على التركيز من إلحاحا أكثر

 عن واستبعاده التربية لعلم إضافي تحييد عملية على أيضًا يدل

 على المحافظة في للراغين بالنسبة خطررة أكثر مناطق

الراهنة االجتماعية األوضاع

III - للتربية الراهن الواقع

 مشكلة يعاني زال ما أنه على , كعلم — التربية واقع يدل

 موازين اختالل على كداللة ومنهجياته موضوعاته تحديد

 عملية إبطاء على بالنتيجة ياعد مما ، لها يخضع التي القوى

 بنب ذلك كان وإن ذاته بحد االجتماعي التربوي التطور

 برامج من الرغم وعلى الصناعية المجتمعات ففي متفاوتة.
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نذاش

 التربوية األنظمة مالمح غرا آالن يحدد المستمرة، االصالح

 في شديدة وفوارق شديد باصطفاء )ل الحالية المدرسية
 زالت ما المحرومة الفائت وبأن الفائت، بين التعليمية المشاركة

 وبأن ،العقلية قدراتها عن النظر بصرف الحرمان من تعاني

. ٠ االجتماعي باالنتماء محددًا زال ما الدراسة وقت

 فيحددها العربية المدرسية التربوية األنظمة مالمح أما

 من عالية نسبة بوجود تتميز بأنها وآخرون، صيداوي

 المشاركة صعيد على جنسي تمايز ووجود األميين...

 تعليمي ونظام لألغنياء تعليمي نظام ووجود المدرسية..

 قوية كركيزة التصفوية االنتقائية »والسياسة ..للفقراء

 تتجنب مناهجها وان . المخبأة.. أو المعلنة الرأسمالية لتبعيتها

 األشياء على والحكم للنظر كافبًا إعدادًا التلميذ إعداد

 السذاجة من حالة في تبقيه أن تحاول بل ال بوضوح،

. fl السلبية و

 في الموجودة التعليمية األنظمة أزمة أن ذلك من ونستنتج

 وإن التابعة البلدان إلى أكبر بحدة تنتقل الرأسمالية البلدان

 فقط الدرجة حيث من بل المضمون حيث من تختلف ال كانت

 ومتبوع. تابع بين للتفوق« » الالزمة المسافة على للمحافظة
 أو طبقات من متشكل مجتمع بين ٠ غرا يميز ال ذلك وفي

 إذا فيما يمين ال كما إجتماعية، مهنية مجموعات أو فائت

 قبل من مضبوطة غير أم مضبوطة التربوية األواليات كانت

 يقترح لذلك المشكلة. من كثيرًا يغير ا فكلذلك الدولة،

 البحث يتركز بحيث المطروح السؤال صيغة تتغير أن غرا

 تغيير إلى التوصل من المدرسة تمكن التي الطريقة حول

. fl األحيان بعض في القائمة العالقات

 المشار التغيير إحداث من فعالً المدرسة تتمكن هل ولكن

إب؟
 حققه الذي النوعي التغيير محاولة إلى هنا االشارة ويمكن

البلداناالشتراكية. في التربوي التطور
 محددة التربوية الغاية أن سبق، مما يتضح حال، كل على

 قوى هناك أن وطالما ،وبذلك العكس. وليس التربوي للفعل

 توضيح جدًا المهم من يكون قد قائم، مجتمع أي في متناقضة

 المرفوض، أم المنشود منها سواء الغايات، هذه وتحديد

 ذلك في ألن الفعل، لهذا تخضع التي للفثات بالنسبة خاصة

 بأدواته ارتباطه حيث من بالفعل، للتحكم أكبر إمكانية

الالزمة.

 الغايات هذه في البحث إمكانية على التحكم هذا ويتوقف

 في القاثمة ه االستبداد » درجة على أي األدوات، هذه في أو

 قول حد فعلى المجتمعات، بين العالقة في او مجتمع، أي
 في متعاكسين عاملين واالستبداد التربية تكون n الكواكبي

 االستبداد يهدمه ضعفها مع التربية تبنيه ما فكل النتائج،

. fl بقوته

ومراجع مصادر

 االنماء معهد حمود، ابراهيم، وهبه، ،صيداوي التربوي، االنماء -

1978 العربي،بيروت،
د.ت. المعارف، دار ،االسالم في التربية ،أحمدفؤاد االهواني، —

 الثقافة، دار التربوية، النظريات تطور التومي، محمد عمر الشيباني، —

م 197ا بروت،
 منشورات اال-المية، التربية فلفة التومي، محمد عمر الشيباني، —

. 1975 ،ليبيا ،طرابلس ،الشعبية المنشأة

 ايها رسالة ضوء في الغزلي عند التربوي النق مروان، قباني، -
 بيروت، العربي، االنمام معهد العربي، الفكر مجلة في مقال ،الولد
. 21 عدد

1973 دمشق، االتبداد، الكواكبي،طبائع -

 لفكر من نماذج في والمتعلم، العالم العالقةبين المولى،هيام،طبيعة -
.21 عدد العربي، الفكر االسالمي،مجلة التربوي

 للبنانية الوطنية اللجنة ،ابنسينا التربيةوالتعليمعند ،نثابة،هشام —
 في القيت محاضرة بيروت، االونيسكو، والثقافة، والعلم للتربية
. 1980 األول، كانون 18 االيركية، الجامعة

- Chariot« B. La mystification pedagoglque, Payot, Paris« 
1977.

- Debesse, M., Mlalaret, G., Traite des sciences peda- 
gogiques, P.U.F., Paris, 1969.

- Encyclopedic Universalis, t.5. La crlse mondlale de 
!'education.

- Gemlnard, Lucien, L'enselgnement eclate, Lasterman, 
Paris, 1973.

— Gras, Alain, Sociologle de !'education, Larousse Uni" 
versite« Paris. 1974.

- Hubert, R., Traite de pedagogle generale, P.U.F., Paris, 
1961.

- Snyders, 3٠. Ecole, classe, et lutte des classes, P.U.F., 
1976.

خيريةقدرح

Temporalite 
Contemporaneous 
Gleichzeitig (keit)

 األحداث وقوع زمن في معية أو تالزم أو ترابط هو

 نظرية في السائد المفهوم هو وهذا المكان. في المنفصلة
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تسامح

 األحداث راصد على متوقف الحالة هذه في األمر لكن .نيوتن

 تصورنا ولو . ذاتية نظرة على متوقفًا التزامن يجعل مما

 في واقفين وكانا ص س، الشيئين يرصدان ب أ، الشخصين

 فإن واحد وقت في حدثا فإذا الشيئين بين المافة منتصف

 يتحرك أ تصورنا لو ولكن للشخصين، بالنسبة واحد تزامنهما

 ص فإنس، مكانه في ثابتًا ب ظل بينما ص الشي، اتجاه في

 نفه الوقت وفي أ للشخص بالنبة متزامنين يكونا لن

 الشيائن يتصف وهنا ب للشخص بالنسبة متزامنين سيكونان

 إلبه تنبه ما وهذا التزامن وعدم التزامن هما مختلفتين بصفتين
 في فالتزامن ■ نقد من وجهه وما النسبية في بنظرينه أينشتين

 فال نسبي تزامن الحقيقة في هو بينما مطلق تزامن نيوتن نظرية
 محدد إطار في ضوابط داخل األحداث في البحث من بد

 تكون ال االشارات من إطار في المتزامنة فاألحداث لالشارة.

 يتوقف والتزامن المغايرة. االشارات من آخر إطار في متزامنة
 متطابقة. شبه أو مكانيًا منفصلة األحداث كانت إذا ما على

 وعندما عرضي أو مكاني تزامن عن الحديث يكون وهنا

 عن تزامن عن يكون الحديث فإن مكانيًا منفصلين يكونان

 أن نتطيع التي الوحيدة األحداث أن أينشتين ويرى . بعد

 الوسط في تحدث متزامنة بأنها مباشرة عليها نحكم

 نتطع فإننا بعيدة حادثة نالحظ وعندما . منا إلمباشر القريب

 بمافتها الخاصة الفروض بطرح وقوعها زمن نتخلص أن

. الضوء وسرعة

 بدائية فكرة ليس بأسره العالم نطاق على التزامن ومفهوم

 خاصة مسلمة على تتوقف فكرة هو بل المكاني التزامن مثل

 النبية. النظرية تطرحه ما وهذا للقياس ومعاير بالضوء
 ذاتي معيار على متوقفًا ليس التزامن أن إلى أينشتين ريذهب

 حيث الموضوعي وجوده له التزامن بل المالحظ أو الراصد هو

 والظواهر الزمان بين أو والمكان الزمان بين ارتباط هناك

 بعد لها الفيزياثية الظواهر ان القول يمكن هنا ومن . الفيزياثية

 بالصفات يتحدد الزماني النظام ء وبنا الزمان. بعد هو رابع
 مع تزامن عالقات وجود من األحداث تمكن التي الفيزيائية

 أي ظل في التاؤل: من بد ال ثم ومن واأللحق األسبق

 النظام عالقات كانت إذا يتزامنا أن لحادثين يمكن ظروف

 عالقة حدوث عدم أو حدوث على تتوقف بينهما الزماني

 هو النسبية النظرية تصححه ما إن . الكلي الترابط من فيزيائية
 تزامن ثمة ولس اإلشارة نظام إلطار تبعًا يختلف التزامن أن

 المكان بين الفصل إن » :منكوفكي يقول هذا وفي مطلق؛
 ما نحو على اندماجهما وإن له أساس ال وهمًا صار قد والزمان

 تحدث وقد . B الحقيقة بصفات يتسم الذي وحده هو
 عن هيدغر مارتن المعاصر األلماني الوجودي الفيلسوف

 الزمان بين وتالزما ترابطًا هناك أن بحيث العالم في وجودنا

 العالم، -في- وجود هو وجودن إن القول ويمكن ٠ والوجود

 بشكل هناك فإن ثم ومن الزمان هو وجودنا في الجوهري وإن
 عن بحديثه أينشتين قاله ما وهو والزمان الوجود بين تزامنًا ما

. والزمان ء الفيزيا ترابط

ومراجع عصادر

. الوجودي الزمان ،الرحمن عبد ،بدوي “
٠ المصادفة فلفة ؛أمين محمود ،العالم -

- Einstein, A., Relativity.
- Frank, Ph., Einstein, his Life and Times.
- Grunbaum, A., Philosophical Problems ofspace and Time.
- Kuznetson, B., Einstein.
- May, R., and others, Distance.
- Torenbalm, H.,A Logical Analysis of the Theory of Re٠ 

tatlvlty.
- white head, A.N., The Principle of Relativity.

مجاهد المنعم عبد مجاهد

تسامح
Tolerance
Toleration
Toleranz

 وعند التساهل لغويا وتعني Tolerantia الالتينية من اللفظة

الدين. لتعاليم المرء مخالفة عن الصفح الالهرت علماء
 أي اعتراض دون يتحمل شخص سلوك أنه : معانيه ومن

 هذه تجنب فيه يمكنه الذي الوقت في حقوقه على هجوم
 التعبير حرية لآلخر يترك ألن المرء استعداد ويعني اإلماءة

.خطأ ولو مخالفًا ولو رأيه عن

 اإلكتراث. وعدم التسامح بين خطاباته في بوسويه ويفرق
 اآلرام أصحاب تعاقب ال أنك معناها له بالنسبة تسامح فكلمة

 المعتقدات أصحاب لكل سمحنا إذا ولكن لرأيك، المخالفة

 يكون إنما تامحًا يكون ال وجهد بحرية آراءهم يمارسوا أن

 ويفضل تسامح كلمة على يعترض اتجاه وهناك اكتراث عدم
 ألننا وجود لها ليس تامح فكلمة منها. بدًا احترام كلمة

 فاالمح . ضدها نقف أن نسنطيع ال التي األشياء مع نتسامح

 ما سرعان الضعيف التامح عذا ،الضعف موقف في يظهر هنا
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تسامح

. سيطرته زادت إذا تامح وعدم استبداد إلى يتحول
 متامح بأنه شخصًا نصف فحين بالضعف التسامح ويرتبط

 يقال وحين ،نحوه االحتقار من شيء الوصف هذا من يتشف
 عما عينيه يغمض أنه معناه متامحة أفكاره أن شخص عن

* اآلخر يقوله أن يريد

 الغاية أو األعلى، المثل هو يس البعض عند والتسامح

 بين لتعامل البداية ونقطة ،األساسية القاعدة هو بل القصوى

 تلقاء من التسامح تمارس متفتحة اذهان توجد وحين ،البشر
 ويتحول ،أعلى درجة إلى التسامح تجاوز بضرورة تشعر نفسها

 على ينطوي التامح ألن ذلك ومحبة. تعاطف إلى التسامح

 أكثر شي، وهناك اآلخرين؛ آرام احترام في اللبية من شيء

 آراثه، عن التعبر حرية شخص لكل نترك أن هو ايجابية

 ال التي اآلراء واحترام لشخص احترام فيم المعنى وهذا
 اآلراء هذه فهم أجل من جهدًا يتطلب وهذا إياها. نشاركه

. اآلراء هذه في المشاركة في آخر وجهدًا

 التامح مبدأ إرساء أجل من عديدة جهود بذلت وقد

 ٠ 311 للميحيين الرومانية التسامح مراسيم صدور منذ وذلك

 ومن المختلفة. وفرقهم المسيحيين بين التسامح ثم م، 313
 الطوائف علم الذي هو مسيحي غير رجل يكون أن العجيب

 هو الرجل ذلك ؛بعض مع بعضها يتامح كيف المسيحية
 فيه حضه فالينس األمبراطور إلى خطابًا وجه الذي تمستيوس

 من مخالفيه الضطهاد أصدرها التي المراسيم إلغاء على

: فيها جاء للتسامح جديدة نظرية له وشرح الميحيين

D معتقدات في يؤثر أن يستطيع ال الحكومة سلطان إن 

 ينتج ال األمر هذا في للحكومة الرضوخ وإن الدينية، االنان

 المجال إفساح لينبغي إنه والنفاق، الرياء يحدوها اعترافات إا
 سعادة تحقق أن المدنية الحكومة واجب من وإن مذهب لكل

 كانت ومن صحيحة معتقداته كانت من سواء جميعًا األفراد

 يعبده أن في رغبته لنا ليبين نفه اللم إن سقيمة. معتقداته

 ألف من إليه الوصول لنتطيع وإننا شتى بوسائل الناس

. ا سبيل

 من طائفة إلى الحديثة التامح بنظرية ندين ونحن
 مبدأ وأسوا اثالوث فكرة نبذوا الذين اإليطاليين المصلحين

 التوحيد عقيدة صاغ الذي وكان الميحية. في التوحيد

 وحرمت سوسيتوس باسم عرف الذي فاوستوسوتزي المسيحية
 . محاورتها في االضطهاد 1564 عام تأست التي طائفته

 إلى سافوي كاستليون دفعت التي هي الوسينية الروح وكانت

 على!حراق ومحتجا التامح طالبا فيها صوته دوى رسالة نشر

سرفيتوس.
 البيورتان جماعة من Roger Williams وليامز روجر وكان

 Rhode Island ايلند رود في عصرية حكومة أول أنشأ قد

 في وتبعه التنفيذ موضع ووضعه طبقه الذي بالتسامح تؤمن
 أريوباجيتيكا » المماة رسالته في ميلتون الشاعر أيضًا ذلك

Areopagitica م. 1644 -نة المنثورة ا

 عن رسالة John Locke لوك جون أصدر 1689 وفي
 وأضاف االنجليزي التامح عن دفاعًا بالالتينية كتبها التامح

.ويوضحه بحثه يتم لكي التسامح حول أخرى رسائل ثالث

 تختلف المدنية الحكومة مهمة أن فكرته جوهر وكان

 هيئة إال ماهي الدولة وأن الدين، مهمة عن بينًا اختالفا

 وذلك المدنية أفرادها مصالح إنماء هو واحد لغرض تكونت

 لإليمان يتيح الذي المبدأ هو فاكامح التامح، طريق عن

.يسود ألن فرصة أفضل الصحيح

 يقل ال اتامح عن دفاعًا Pierre Bayle بيل بيير وكتب

 فلفية تعليقات 1 بعتوان ويبقه بل ،لوك كتاب عن أهمية

 وبيير . 1686 «حظيرتكم في الدخول على أجبرتموهم من على

 العقل. سوى للحقيقة بمقياس يقر ا حر، فرنسي مفكر بيل
 معه التامح يجب مغلوطًا لنا يبدو الذي المعتقد أن يرى وهو

 أال هو دين فيأي خطر أكبر أن ويرى حقًا يكون قد ألنه

 إال شيء بكل تمح أن الدولة واجب ومن متسامحا يكون

التامح بعدم

 الدينية الحرية أعطت أوروبية دولة أول بروسيا وكانت

 وحين فولتير. صديق الثاني فردريك حكم في وذلك التامة
 التسامح عدم من موجة معها جلبت التي الفرنية الشورة شبت

 على حد سن للحرية ليس بأنه ينادي من ظهر السياسي،

 زمانه في سياسي أكبر وهو ميرابو احتج حتى االطالق
 أرى إنني » بقوله: التامح لفظة مجرد على عنيفًا احتجاجًا

 من حدًا تبلغ قيد ألي تخضع ال التي المطلقة الدينية الحرية

 االستبداد من نوع كأنها التسامح كلمة فيه لي تبدو القداسة

 رنجد تتعصب». أن لها يتراءى قد تتامح التي السلطة ألن

 Th. Paine بين توماس كتاب في االحتجاج هذا نفس

 ليس ه : فيه وجاء ،ذلك بعد ظهر الذي 9 االنسان حقوق »
 تحكم وكالهما له تلفيق هو وإنما الالتامح عكس التامح

 الضمير حرية منع حق لنفسه يزعم أحدهما فإن ، واستبداد

٠ « منحها حق لنفسه يزعم والشاني

254



تشاؤم

ومراجع مصادر
 الوثقى، العروة مجلة في مقالة التعصب، الدين، جمال األفغاني، -

عماره. محمد نشر ،الكاملة األعمال

 لجة ،حق٠ا العزيز عبد محمد تر. الفكر، حرية جون، بيوري، -
٠ والنشر والترجمة لكألف القاهرة

 في نقدية آراء كتاب في جدلية زاوية من التعصب فؤاد، زكريا،
القاهرة. للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،والفكر الثقافة

. 7 مج ،النفس علم مجلة ،التعصب يكولوجيا ،مصطفى ،زيوار —

 دار ،واالالم الميحية في الديي االضطهاد قصة ،توفيق ،الطويل -

.1947 العربي، الفكر

 أحمد تحقق األولى، الفلسفة في بالله المعتصم الى رسالة الكندي، -
. 1948 القاهرة، العربية، الكتب احياء دار األهواني، فؤاد

 اللجنة ،فخري ماجد .تر ،مقالتان ،المدني الحكم في I جون ،لوك -
. 1959 بيوت، الروانع، لترجمة الدولية

. زعيتر عادل . تر ،الفلفية فولير رسائل ،فولتير —
- Encyclopedia of Religion and Ethics, art. Tolerance.
- Renan, E.٠ Hlstolre generale et systeme compare des 

langues semltiques, Paris.

حنفي حن

تشاؤم
Pessimlsme
Pessimism
Pesslmlsmus

 دال المعاصرة العربية اللغة في fl تشاؤم ا كلمة معنى تطور

 ،آخر محيط إلى حضاري محيط من اإلنتقال على بذاته
 هذه تستخدم التي هي جدًا نادرة طائفة إال هناك فليت

 كلمة أذهانهم في البعيدة مصاحباتها من ويكون اليوم الكلمة

n بأن اإلحاس تقليديًاعلى تدل الكلمة كانت بينما «،الشؤم 

 وهكذا عليه. باعث أو الشؤم مصدر هو ما شخصًا أو ما شيائً

 أخرى عقلية إلى للخرافة واسعًا مكانا تفح عقلية من ننتقل

 ذلك ومع األدنى. حده إلى المكان هذا اختزال تستطيع لعلها

 باألصل تمامًا الصلة بمقطوع الحديث االستعمال فليس

 فإن ، d والعد اليمن ضد الشؤم » كان إذا ألنه ،اللغوي

 وأعمقها معانيه أوسع في العربية، اللغة في اليوم يعني التشاؤم

 ، الوء وقوع انتظار فهو «، األشياء من السع، الجانب رؤية لل

 وضده. السعد وبين هذا بين شئت كيفما تربط أن ولك

 fl تشاؤم fl العربية الكلمة كانت إذا أنه هنا نالحظ أن وينبغي

 ما أو Pessimism األوروبي مقابلها وأن الوجود قديمة

 العقدين إلى ويرجع جدًا حديث ذلك عكس على هو يشابهها

 المعنى أن إال الميالدي، عشر التاسع القرن من األولين

 الالتيني األصل معنى مع ليتقي يعود العربية للكلمة الحديث

 هوأفعل بالالتينية Pessimus ألن األوروية، للكلمة

. * اليىء ه ، Malus من التفضيل

 اللبي الجانب رؤية » هو I التثاؤم n معاني أوسع كان وإذا

 من العام المعنى هذا بمد يتم التعريف تفصيل فإن «، األشياء من

 إلى الحاضر ومن ، ٠ شيء كل n إلى (( األشياء بعض ,)

 في الشر أو الوء يرى الذي هو الحق فالمتثائم المنقبل.

 ومن المتقبل. في األخص وعلى الحاضر وفي ، األشياء كل

 )بأشكاله( الخير يغلب )بأشكاله( الشر أن يرى فإنه هنا

 الطويل األمد على أو القصير األمد على سواء يغلبه، وسوف

 غايات كل أن واعتبار التقدم نفي الموقف هذ نتائج أهم ومن

 فللعدم ،للوجود الحتمي المصير هو العدم وأن وهمية، الحياة

 في هو والتشاؤم الحقيقة. حيث من الوجود على أسبقية إذن

 ما أحيانًا ولكنه نفسي، األخم وعلى )عقلي اتجاه أساسه

 الغربية الحضارة في ذلك وأمثلة المذهب، مرتبة إلى يصل

 كانت وربما هارتمان. ومواطنه شوبنهور األلماني فلفة

 جوهر أن تعتبر ألنها ،التثاؤمية الديانات أظهر البوذية الديانة

 ولن واالنفعاالت، الرغبات مصدره الذي العذاب هو الحياة

 البوذي فغاية ،الذات من بالتخلص إال العذاب من التخلص يتم
 . fl الخالص الفناء أي ،النرفانا ,1 مرحلة إلى يصل أن هي

 اثخص هذا عند يظهر قس التشاؤم نحو االتجاه فإن ذلك ومع
 وليس محددة ميادين وبصدد دائمًا، وليس أحيانًا ذاك، أو

الميادين. بصددكل

 ومن الحياة (( قيمة D من موقف التشاؤم أن في شك من وما

 والخير. وبالشر واألحسن، باألسوأ يتعلق ألنه الوجود، قيمة

 في بالمتقبل يتعلق فهو ، « توقع » موقف األخم على ولكنه

 اهتمامات له وليست ذلك، بعد وبالحانر األول المحل

 هو التشاؤم فجوهر ؛المرجعية اإلشارة سبيل على إال بالماضي

 رؤية ولكنها »الرؤية»، من نوع فإنه وبالتالي الشر« توقع »
 كمذهب، وليس كاتجاه التثاؤم إزاء نكون حين غامضة،

 ، « تهديد » بوجود غامر إحاس » الرؤية هذه على ويسيطر
 أن ،الجزئي شكله في وخاصة ، التشاؤم اتجاه على يغلب ولهذا

 موقف التشاؤم أن هذا من وظاهر أزمة». D هبئة على يكون

 وال التشاؤم في الوقوع » يقال أنه الطريف ومن »سلبي،،
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تشاؤب

 في الوقوع , األوروبية، اللغات في وال العربية في ال يقال،

 إلى ينتهي ما عادة التشازم أن هذا وراء كان وربما ، II التفاؤل

 تحرك، ألي نتيجة التقدم« B يتوقع ال ألنه الالحركة، تفضيل

 شعور اليأس« » فان ولهذا محالة. ال غالب الشر أن حيث

 وربما اإلنسان، بضآلة الثعور ويسبقه المتثائم، على غالب
 النصيب وبأنها « بالخطئة » حاد إحاس هذا صاحب

 فهو : خاصة العمل في التثاؤم نتائج وتظهر .لالنسان الضروري
 وإلى اآلخرين كراهية الى وأحيانًا األمل انعدام إلى ينتهي

 فلسفة التشاؤم مع يتفق مما فانه هذا وعلى ،ذاتها الحياة رفض

 وينكر بالحتمية القول إلى يميل والتشاؤم . االنتحار اختيار

 وهو التغيير، امكان الحرية طبيعة ومن االنان، حرية جدية
 شك ا التشاؤم؟ أساس هو ما واآلن: المتق. التشاؤم ينفيه ما

 جراء من الناس بعض عند يظهر ما أحيانًا التشاؤمي الموقف أن

 يظهر قد وهو عندهم، سمة يكن لم أن بعد متتالية خبرات

 الصراع في التأمل نتيجة الصنف هذا من ،المفكرين بعض عند

 القوانين أن مؤداها نتيجة الى واالنتهاء والطبيعة، االنسان بين

 ،األخالقية القوانين أو االنسان قوانين محالة ال غالبة الطبيعية
 يظن الذي العجيب الحيوان بهذا الهاية في تأبه ال الطبيعة وأن

 للنظر نتيجة هؤالء عند يظهر إنه قل أو ،الوجود مركز نفسه

 ما وبين ،جهة من ممكن هو ما أو قانم ماهو بين الصراع في

 يكون أن األغلب ولكن أخرى؛ جهة من يكون أن يبغي

 يجعل معين نفسي م مزاج ال على قائمًا التثاؤم تحو االتجاه

 فعل تحت للتشاؤم قابالً أو بطبعه متشائمًا معينًا شخصًا

 باستخراج األمر نهاية في نفسه هو يقوم والذي األحداث،

D عن متقل بذاته له مغزى ال حدث أي ألن ، « مغزاها 

. 8 المعاني واهب )) ،االنسان

 بمفاهيم عالقات التشاؤم لمفهوم أن بق مما وندرك

 األلوهة، اإللهية، العناية اليأس، الشك، مفاهيم: مثل مهمة،

 فإن وكذلك والحرية. الحتمية القيمة، والشر، الخير ثنائية

 بل ، االنانية العالقات مستوى على وحسب يظهر ال التثاؤم
 ألن ،الكوني المتوى هو ، منطقيًا أسبق متوى هناك إن

 مستوى على الشر بأن القول هو التشاؤم من األول الغرض

 هذه تضع التشاؤمية النزعة فإن ولهذا .الخير يغلب الكون
 وال هذا ال هو أم قبيح؟ أم حسن الكون هل المهمة: المشكلة

 عناية هناك وهل حسنًا( ليس أنه إلى يعود ما )وهو ذاك؟

 وبالتالي: الحيوانات؟ كبقية حيوان هو أم باانسان خاصة
 يعنى الذي هو خير إله هاك وهل بل ؟ إلهية عناية هناك فهل

 إلهًا هناك أن أو إله من هناك ليس أنه أم وباالنان؟ بالكون

 هيئة على أحيانًا العض تصوره ما )وهو شريرًا وآخر خيرًا

 هناك فإن ذلك وعلى ؟ ( fl الظالم I) هيئة على أو (( الشيطان ,,

 إلى الكون(، متوى على أي ) للتشاؤم الوجودي الميدان
 ،الشر أم الخير : وأدوم أحق أيهما ) األخالقي الميدان جانب

 يظهر التشاوم فإن كذلك األلم؟( أم اللذة ، الشقاء أم السعادة

 ال ) الشكي والموقف ،ذاتها المعرفة نظرية ميدان في أحيانا
 ( هناك حقيقة ال بأن القول بل ،الحقيقة إلى الوصول من يمكن

 الشكاك قبل عنه عبرت وقد ،تثاؤمي موقف الواقع في هو

 ألفالطون. فيدون« » محاورة من صفحة المعروفين اليونانين

 الميدان بعد الفلفي، التشاؤم ميادين أظهر كان وربما

 تقدم؟ في االنان فهل الحضاري: التقدم ميدان األخالقي،

 التشاؤمي الموقف هذا وتمثل ؟ تدهور في العكس على أنه أم

 ،الثقافات من كثبر في نجدها التي «األربعة العصور „ فكرة

 عصر هو ليس لالنسان ٠ الذهبي I العصر أن خالصتها والتي

 وأقل أقل عصور تلته الذي ،البعيد األول العصر هو بل آت،

 كان وربما ...شئت. وما والحديدي، والبرونزي الفضي )
 النص ذلك هو التشاؤمي االتجام عن مكتوب تعبير أقدم

 تعود والذي «نفسه مع الحياة من يائس حديث ال عن الشهير
 الحديث كان وإن القديمة، مصر في الوسطى الدولة إلى كتابته

 رجل حوار النم هذا ويصور األول اإلنهيار عصر عن تعبيرًا
 الروح جاعالً ،روحه وبين عصره، في الحياة عيوب سئم

 يأسه من يخفف أن يحاول مستقل شخص كأنها تتحدث

 أن »حسبك العجيب: النص هذا في نقرأه ومما وائؤمه.

 رائعة ألهرام بالجرانيت القرابين مقاصير شادوا من إلى تنظر

 غدت حتى السماء من )أربابا( أصبحوا إن ما مبدع، وفن

 الذين المكدودين شأن شأنهم وأصبح خاوية، قرابينهم موائد

 نصيبًا الفيضان فنال ،الوريث أعوزهم وقد الشاطى على قضوا

 . 8 الضفتين أسماك وحادئتهم ، نصيبًا الشمس وقيظ ،منهم

 ،أشرار واألشقاء ،الوم أتحدث لمن D : أيضًا ويقول
 الناس قر وقد اليوم، أتحدث لمن ؟يرغبونا ال اليوم وأصدقاء

 الشرق « ) ؟»مكان كل في الحسنى وأهملت t السوء على
 ألول، الجزء العزيزصالح، عبد .تر ، القدي» األدنى

 تقدمها التي الحلول أحد أن الطريف ومن . ( 346 - 345 ص

 فيعب الحباة متع على ينكب أن الحوار هذا في لليائس الروح
. للغد الغد تاركًا وحب يومه إلى يتلفت وأن ، عبًا منها

 هو اإلسالمية الحضارة مفكري عند األغلب والموقف
 أحد النظام، إسحاق أبي رأي من فكان التعاؤم، رفض موقف
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 على يقدر ال اللم أن الكالم، علم في المعتزلة مذهب مؤسي

 لعباده. األصلح أنه يعلم ما إال يفعل ان يقدر وا الشر فعل

 وإن ،جميعها باألشياء محيطة الله عناية إن الفارابي ويقول

 الكائنات في موجود والشر ،الشر من أكثر العالم في الخير

 فإنه الطبيب الرازي أما ذلك تقتضي طيعتها ألن الفاسدات،

 في الشر بأن قالوا الذين اإلسالميين بين النادرة القلة من

 االنان راحة بين قايست إذا وإنك الخير، من أكثر الوجود

 الصعبة واألوجاع اآلالم من يصيبه ما مع راحته مدة في ولذاته

 أن ستجد وانكبات، واألحزان والنكاد والمزامنات والعاهات

 اللذة الرازي ويعرف .عظيم وشر نقمة ،االنحان يعني وجوده،
األلم. من الراحة -وى ليست بأنها

 واألخالقية الوجودية التشاؤم بميادين اهتممنا قد كنا وإذا

 مقصور التشاؤم أن يعني ال ذلك فإن ،والحضارية والمعرفية

 الميادين، شتى في التشاؤم موقف اتخاذ يمكنك بل عليها،
 يمى أن يمكن ما األيام هذه التشاؤم مواقف أظهر ومن

(I العلمي بالتشاؤم S ( ال يتع الذي هو االنسان جهل )معرفته 

 وليس له مدمر االنسان يصنع ما ) B التكنولوجي والتشاؤم ا
. ( معينًا

قرني عزت

نصنيع
Classification
Classification
Klazlflzlerung

 فهناك والسلوك الفكر مجاالت كل إلى التصنيف ينتمي

 والتصنيف ،العلمي أو الطبيعي والتصنيف ،المنطقي التصنيف
التنظيمي أو النقي

 صاعدًا إتجاهًا فيتخذ التقيدي المنطقي التصنيف فأما

 أجناس، في واألنواع أنواع، في تجمع حيث األفراد من يبدأ

 األجناس. جنس إلى نصل حتى أعلى أجناس في واألجناس

 التي القمة أو التقسيم عن بذلك المنطقي التصنيف ويختلف
 أنواعه، إلى يحلل الذي الجنس من يبدأ هابطًا اتجاهًا تتخذ

 التي الدنيا األنواع إلى التقيم يصل حتى أنواع، إلى واألنواع

 أر العلمي، التصنيف وأما أفرادها سوى تحتها يندرج ال

 وتقيم، تصنيف بين يفرق فال أحيانًا، يمى كما الطبيعي

 أو فتات إلى الموضوعات أو االشياء يضم تصنيف فكالهما
 وهو المشتركة، السمات أو الخواص أساس على أصناف

 أهميته وله ، األشياء بين واإلختالف التماثل أوجه يبرز بذلك

 الطبيعي التصنيف يسمى وقد العلمية. المعرفة في الواضحة
 علمي أساسًافي بدأ وقد Taxonomy بالتكونوميا أحيانًا

 دراسة بين األخير المصطلح ويجمع والحيران اكبات

 المرتب والتصنيف العلمي، للتصيف العامة المبادى
 ويفيد بينها. المفترضة الطبيعية للعالقات وفقًا للموضوعات

 واسعة علمية تعميمات بلوغ في التصنيف من انوع ذلك

وميسرة.
 النسقي التصنيف فهو التصنيف من واألخير الثالث النوع أما

 أو المفتعل بالتصنيف أحيانًا يمى الذي التنظيمي أو

 التصنيف عالقة على فبه األساس يقوم وال المصطنع،

 الباحث هدف على بقوم بل ،نفسها واألشياء بالموضوعات

 والقواميس، المعاجم، في نجده ما وهو الخاص،

 فقد . Catalogues والكتالوجات والفهارس، والموسوعات،
 غيرها أو التخصصات، أو العناوين أو األبجذية، على بقوم

.والفرز التصنيف أ من

 على يعتمد التصنيف ن نوع أي فإن ،حالة أية وعلى
تتعدل. أو تتغير أن يمكن واتفاق مواضعة

قنصوم صالح

إضافة

 المقوالت. مع ترتبط تجريدية — متعالية عملية التصنيف
 التجريد في ممكنة درجة أقصى هو المقوالتي التصنيف ألن

 الكبرى األجاس تمثل فهي معا والمنطقي والعلمي الفلفي

 مخططه أرسطو أنثأ النحو هذا على .الوجود متعاالت أو

 تعتبر التي اتع متوالته في للوجود األول التصنيفي

. الجوهر المقوالت لمقولة محموالت

 الفلسفة حتى الفلسفي التصنيف عمليات استمرت وقد
 تتدعي فلفية منظومة — نظرية كل ألن زالت، وما المعاصرة

منعددًا. أم كان واحديًا مقواتبًا تصنيفًا

التحرير
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فصىر

Mysticlsme 
Mysticism 
Mystlk

تصوف تصور
Conception - Representation 
Conception - Representation
Vorstellung

 دون ماهيته في الموضوع أو الشيء به العقل يرى فعل

 هو المنطقي والحد الشيء على عالمة فالتصور نفي. أو إثبات

 في التهانوي يقول كما عمومه في وهو التصور. عن تعبير
D العلم على ياالشتراك يطلق الفنون« اصطالحات كثاف 

 بعضهم ويسميه للتصديق مقابل منه قسم وعلى اإلدراك بمعنى
 أن أفالطون ويرى التخيل. البلغاء عند والتصور المعرفة.

 مزدوج فهو حد وكل ، هو ليس ولما هو لما تركيب التصور
 التصور أن أرسطو ويرى . كلها الموجودات يثمل حد فكل

 بدون الفكر في الشي تعريف عن واحدة بكلمة التعبير هو
 ، الفردي هو الحقيقي الشي، ألن الحقيقي الثيء إلى الوصول

 وهذا الحقيقي الشيء لهذا بناء إعادة هو هذا على والتصور

 مطلق حدس التصور فإن هذا وعلى . الكلية الفكرة إلى ارتداد
 — والتصور والصواب الخطأ مرتبة من أعلى مرتبة في وهو

 ميكانيكيًا تجميعًا ليس أنه كما الكلية الفكرة هو — بهذا

 عدم من ولكن ما فكرة غياب من تنتج ال عمومية وفيه للصور
 لما وإا الداخلي التناقض من خالية إمكانية والتصور . تعيينها
 التصور أن يرى 1716 , 1646 اليبنتز وكان .التصور أمكن

 نصل حين موضوعه نعرف يجعلنا الذي التصور هو الواضح
 فهو المختلط التصور أما الصورة، وضوح هو والوضوح إله

 تثمل والتصورات كامل تعريف إلى يفضي ال الذي اتصور
والكلية. الجزئية الموجودات

ومراجع مصادر
.الكليات ، البقاه أبو ,

i الفنون اصطالحات التهانوي،كثاف

الصوري المنطق -امي، اكار،علي ٠

مجاهد المنعم عبد مجاهد

 في معينة وطريقة حياة، فلسفة عام بوجه التصوف (1)
 األخالقي، كماله لتحقيق االنسان يتخذهما السلوك،

 سعادته وتحقيق بالحقيقة، وعرفانه أسمى، بمبدأ واالتصال

 وحضارات وفلفات ديانات بين مشترك والتصوف الروحية.
 صوفي كل يعبر أن الطبيعي ومن مختلفة، عصور في متباينة

 ،وأفكار عقائد من مجتمعه يسود ما اطار في تجربته عن
 أو اضمحالل من عصره يسود لما أيضًا عنها تعبيره ويخضع

ازدهار.
 ولكن جوهرها في واحدة الصوفية التجربة أن ويبدو

 التجربة تفير إلى أساسًا راجع وآخر صوفي بين االختالف

 منهم. واحد كل إليها ينتمي التي بالحضارة المتأثر ذاتها

 بين مثتركة ظاهرة فالديني ،وفلفي ديني نوعان: والتصوف
 األديان أو الماوية األديان ذلك في واء جميعًا، األديان

 كذلك، قديم والفلفي القديمة. الشرقية أو السماوية، غير

 أوروبا؛ وفي اليوناني، الفلفي التراث وفي الشرق، في عرف
 من الحاضر العصر يخل ولم والحديث، الوسيط عصريها في

 انجلترا في برادلي مثل صوفية نزعة ذوي أوروبيين فالسفة

 أحيانًا يمتزج الديني التصوف وكان فرنسا. في وبرغسون

 .واإلسالم الميحية صوفية بعض عند الثأن هو كما بالفلفة

 والنزعة العقلية النزعة بين امتزاج يحدث كان وكذلك

 التصوف * بحثه في رسل برتراند الحظ فقد الصوفية،
 الصوفية النزعة بين الجمع أمكنه من الفالسفة من أن «والمنطق

 من جعل فكريًا سموًا الجمع هذا في ورأى العلمية، والنزعة

 لذلك: أمثلة ويضرب الصحيح، بالمعنى فالسفة أصحابه

.وبارمنيدس وافالطون هراقليطس
 وأخالقية نفية خمسًا خصاتص نحدد أن ويمكننا

هي: التصوف أنواع مختلف على تنطبق وابتمولوجية

 أخالقية قيم له تصوف فكل األخالقي، الترقي - 1
 تحقيق إلى الوصول أجل من النفس تصفية الى ويهدف ،معينة

 ورياضات بدنية مجاهدات بالضرورة يستتبع وهذا القيم، هذه

الحياة. ماديات فى وزعد معينة، نفية
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 التصوف يميز أمر وهو المطلقة، الحقيقة في الفناء , 2

 التي اكفسية الحالة بالفناء ويقصد الدقيق، االصطالحي بمعاه
 حقيقة مع بقي أنه يشعر كما بذاته، الصوفي معها يشعر ال

 صوفية عند الله ) هي ( فناء - بقاء :مادة انظر ) مطلقة أسمى
 في براهما أر المسيحين صوفية عند الكلمة أو الملمين،

 إلى الصوفية بعض ينطلق وقد وهكذا(. ،البرهمية تصوف
 الوجود إن أو فيهم، حلت إنها أو الحقيقة بهذه باالتحاد القول

 فيثبتون الفناء بعد البقاء إلى بعضهم ويعود فيه، كثرة ال واحد

والعالم. الله بين اإلثينية

 وهر ، عرفان( :مادة انظر ) المباشر الذوقي العرفان - 3

 من غيره عن التصوف يميز دقيق ابستمولوجي معيار
 في العقل اصطناع إلى يعمد االنسان كان فإذا الفلسفات،

 بأن يؤمن كان إذا أما فيلسوف. فهو الحقيقة إلدراك فلسفة

 للمعرفة آخر منهجًا العقل ات واستدال الحس إدراكات وراء

 من ذلك شابه ما أو ذوقًا، أو كثفا يميه بالحقيقة

 للكلمة، الدقيق بالمعنى صوفي الحالة هذه في فهو التميات،
 فهو آني أر برهي الصوفي إليه يذهب الذي الكشف وهذا

. المفاجة السريعة بالومضة شيء أشبه وهو ،الزوال سريع

 أنواع لكل ممبزة خاصية رهي السعادة، أو الطماننة - 4

 شهوات دواعي قهر إلى يهدف التصوف أن ذلك التصوف،

 عند النفسي التوافق من نوع وإحداث ضبطها، أو البدن
 مخاوفه، من الصوفي يحرر أن شأنه من وهذا الصوفي،

عميقة. نفية براحة ويشعره
 الصوفبة لعبارات أن بها ونعني العبير، في الرمزبة - 5

 واآلخر األلفاظ، ظاهر من يتفاد أحدهما معنيين عادة
 من عن تمامًا يتغلق يكاد األخير وهذ والتعمت، بالتحليل

 أن إلى ترجع الصوفية كالم فهم وصعوبة بصوفي. ليس

 بألفاظ عنها التعبير يصعب خاصة وجدانية حاالت التصوف

 إذن فالتصوف ، جميعًا الناس بين مثتركًا شيائً وليت ،اللغة
 خصوصًا الفن، من قريبًا شيثًا منه يجعل ئ وهذ ذاتية، خبرة

 التبطان على أحوالهم وصف في يعتمدرن أصحابه وأن

 ومن الغير، على نهمها بصعب شأنها مذا فلسفة وأي الذاتي،

. رمزية بأنها توصف هنا

 أكثر لتصون تعريف إلى ننتهي أن هذا بعد ويمكننا

 بانفس الترقي إلى تهدف حياة فلفة هو فنقول: تحديدًا

 إلى تؤدي معينة عملية رياضات بواسطة وتتحقق أخالقيًا،
 األسمى، الحقيقة في بالفنام األحيان بعض في الشعور

 ويصعب ،الروحية السعادة وثمرتها ، عقالً ال ذرقًا بها والعرفان

. العادية اللغة بألفاظ حقائقها عن التعبير

 االوروبيين من التصوف دارسي بين جدل دار وقد (2)
 االسالمي، التصوف حول عشر التاسع القرن منذ المتشرقين

 ٠ السابقة الحضارات في أجببة مصادر إلى مردرد هو وهل

 التصوف يرد فبعضها ،الصدد هذا في اتجاهات أربعة وهناك

 هندي، مصدر إلى وبعضها فارسي، مصدر إلى اإلسالمي
 مصدر إلى األخير وبعضها مسيحي، مصدر إلى وبعضها

 إلى يردونه عادة المعاصرين المستشرقين أن ويالحظ يوناني.

 عصر في تأثيرات بوجود التسليم مع أساسًا إسالمي مصدر

 كتابه في ترمندهام سبنر فيقول سابقة، حضارات من مأخر

 تطور االسالمي التصوف »:»إن اإلسالم ني الصوفية الطرق )١

 - طفيفة بصلة إال , واليمت اإلسالم، حدود داخل طبيعي
 الصوفية الحياة من إشعاعات تلقى أنه مع إسالمية غير لمصادر
 صوفيًا نظامًا فإن وبالتالي . وفكرها الشرقية للمسيحية الزهدية

 الدين كان ومهما االسالم( )في تكون تد ومتطورًا واسعًا

 التصوف أو الغنوصية أو المحدثة لألفالطونية به يدين الذي

 إليه نظر كما بحق، إليه ننظر أن علينا ينبغي فإنه الميحي،

 والسر االسالم في الباطنة النظرية أنه على أنفهم، الصوفية

 ترمنجهام يذكر الذي التصوف أن على القرآن« تضمنه الذي

 من أو المسيحي التصون من إشعاعات وصلته قد أنه

 من واحد نوع هو الغنوصية من أر المحدثة األفالطونية

 الفلسفي بالتصوف تميته على صطلح الذي وهر التصوف،

 فهو اإلسالم، صوفية غالبية تمثله الذي السني التصوف أما

 المصدر عن الكالم إلى يقردنا وهذا . والتطور النشأة إسالمي

 أن منه وسيتبين اإلسالم في وتطرره للتصوف االسالمي

 تكن لم مصدره في المتشرقين متقدمي بعض نظريات
 إا يظهر لم ميدانه في األجنبي األثر وأن منصفة، أو صحيحة

 وعند ،للغاية محدود وأنه ،اإلسالم تاريخ من متأخر رقت في

له. رجا طائفةقليلةمن

 وتواردت متعددة، بمراحل اإلسالمي التصوف مر ( 3)
 مر لما ووفقًا مرحلة، لكل تبعًا واتخد مختلفة، ظروف عليه

 وكل تعريفاته، كثرت ولذلك متعددة، مفاهيم ظروف، من به
 اآلخر، البعض دون جوانبه بعض إلى يشير قد منها تعريف

 وهو عليه، خالف ال لتصوف واحد أساس هناك يظل ولكن

 اليه اشار ما هو هذا ولعل ،اإلسالم من مستمدة أخالقيات أنه

 كلمة »واجتمعت بقوله: السالكين، مدارج » في القيم ابن
 وعبر الخلق، هو النصوف أن على العلم هذ في الناطقبن

 في عليك زاد فمن خلق، التصون B بقوله: أيضًا الكتاني عنه
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«. التصوف( )أي الصفاء في عليك زاد الخلق

 إذا بحيث الشريعة أساس هي اإلسالم أخالق أن والحقيقة

 أو اإليمان أحكام ذلك في سواء الشريعة، أحكام افتقرت

 الخلقي األساس إلى الفروعية، الفقهية األحكام أو االعتقاد،

 المضمون، من فارغًا هيكالً أو ،فيها روح ال صورة كانت

 ،نفسه وبين وبينه وربه، العبد بين أخالق جوهره في والدين

 وأحكام مجتمعه، أفراد وين بينه ثم أسرته، وبين وبينه

 وأحاديث كثيرة آيات وهناك هذا، عن تخرج ال اإلسالم

واإليمان. والعمل األخالق بين تربط

 للدين األخالقي األساس أهمية اإلسالم صوفية أدرك

 من علم أي أن إلى وذهبوا إلي، موجهًا اهتمامهم فجعلوا

 منه جدوى فال به والمعرفة الله من بالخشية يقترن ال العلوم
 بحيث الكتب في العلم من تجد ما أكثر فما تحته، طائل وال

 ألنها عسير فتحصيلها األخالق أما تحصيله، عليك يسهل

 ليلزمها ونفه االنسان بين وصراع شاقة ممارسة ثمرة تكون
 الذي النحو هذا على األخالق في بحثوا ولما الصواب جادة

 علمًا بذلك أنشأوا الدين، جوهر أنها اعتبار على إليه، أشرنا

 من الملمون فاعتبره ،والفقه الكالم لعلمي مكمالً متقالً

 ،ذلك «المقدمة » في خلدون إبن بين وقد ،الشرعية العلوم
 الملة في الحادثة الشرعية العلوم من التصوف »علم قائال:

 الصحابة من وكبارها األمة سلف عند وأصله )االسالمية(

 العكوف وأصلها والهداية، الحق طريق بعدهم ومن والتابعين

 زخرف عن واإلعراض تعالى الله إلى واإلنقطاع العبادة، على

 ومال لذة من الجمهور عليه يقبل فيما والزهد وزينتها، الدنيا

 ذلك وكان للعبادة، الخلوة في الخلق عن واإلنفراد وجاه،

 في الدنيا على اإلقبال فشا فلما والسلف، الصحابة في عامًا
 ، الدنيا مخالطة إلى الناس وجنح ،بعده وما الثاني القرن

. «المتصوفة الصوفية باسم العبادة على المقبلون اختص
 من األول الجيل تحمية عدم رسالته في القشيري ويعلل
 كان )ص( النبي وفاة بعد نه قائآل: الصوفية باسم الملمين

 شرف يدانيه ال شرفًا ألنفسهم يرون صحبوه ممن المسلمون

 الذي للجيل بالنسبة األمر وكذلك بالصحابة، يسموا أن في
 فلم ،شرفا عليهم التابعين لفظ ق إطال في يرون فكانوا ،تالهم

 ثم والبكائين والنساك بالزهاد العبادة على المقبلين تسمية تظهر
 القرن انتهاء بعد أي والتابعين، الصحابة جيل بعد إال الصوفية

تقريبًا. الثاني

 الظاهر قيل: وقد صوفي، كلمة اشتقاق في اختلف وقد
 اشتقاق العربية جهة من له يشهد ال إذ لقب أنه اإلسم هذا من

 بمعنى الصفو من وقيل ، الصفاء من مشتق هو وقيل قياس، أو
 في الصوفية ألن الصف من مشتق إنه وقيل ، أيضًا الصفاء

 وكانوا الصفة، ألهل نسبة إنه وقيل الله، أمام األول الصف

 مؤخرة في صفة لهم بنيت واألنصار المهاجرين من قومًا

 معروفين وكانوا فيها، يقيمون وكانوا الرسول، مجد
 (، الحميد الوصف أي ) الصفة من مشتق إنه وقيل بالعبادة،

 في الكعبة سدنة أحد مرة بن صوفة اسم من مشتق هو وقيل

 الحكمة، تعني التي اليونانية سوفيا كلمة من وقيل الجاهلية،
 الوجوه هذه أن أثبتت العلمية الدراسة ولكن . هذا غير وقيل

 من صوفي كلمة اشتقاق إن يقال: أن واألصوب بعيدة، كلها

(I ،»وكان الصوف، لبس إذا الرجل تصوف فيقال: الصوف 
 وكثير ،الزهد نشأة ألول والزهد للعبادة شعارًا الصوف لبس

 ومنهم األخير، الرأي هذا إلى يذهبون أنفسهم الصوفية من

وآخرون. خلدون إبن ويؤيده «،االلمع في الطوسي السراج
 التي هي االسالمي التصوف نشأة في األولى والمرحلة (4)

 والثاني األول القرنين في واقعة وهي الزهد، بمرحلة تسمى

 اللم على أقبلوا المسلمين من أفراد هناك كان فقد ؛الهجريين

 في زهدية طريقة له وكانت ، والدعاء بالعبادات إليه والتقرب
 أجل من العمل أرادوا وقد والملبس، بالمأكل تتصل الحياة

 والسلوك الحياة من النوع هذا ألنفهم فآثروا اآلخرة،

 اإلسالم فيكلمن الزهد معنى بين الفرق إلى ننبه أن ويجب
 حياة عن انعزاالً الزهد يقتضي ال االسالم ففي ،والمسيحية

 كان فقد معًا، والزهد الغنى للزاهد يتفق وقد بل المجتمع،

 األغنياه كبار من عوف بن وعبدالرحمن عفان بن عشمان

 منهج اإلسالم في - الزهد أي - وهو زاهدين، كانا ولكنهما

 إلى واإلنصراف الحياة، ملذات من التقلل قوامه الحياة في
 في المتمثلة اإلنسان حرية بذلك فتتحقق ،أمورها من الجاد

 بالله قوي إيمان عنها ويمنعه ،وأهوائه شهواته فوق ارتفاعه

اآلخرة. في وعقابه وبثوابه

 هما: الزهد حركة لظهور أساسيان عامالن هناك وكان

 سبيل )على منها كثيرة آيات تضمنت الذي الكريم القرآن

 ،40- 37 النازعات: ،8-7 يونس: ،19 الحديد: المثال:

 ،الدنيا فنام إلى يشير ما (112 التوبة: ،17-14 األعلى

 والعامل ،ملذاتها في االنغماس وعدم ،فيها الزهد على والحث
 مقتل بعد واضطرابها واالجتماعية السياسية األحوال الثاني

 إلى الملمين، أتقياء من كثيرًا دفع مما عفان، بن عثمان

 الفتن في اإلنغماس عن تورعًا والعبادة العزلة حياة إيثار

 غير الترف حياة على الناس من كثير وإقبال السياسية،
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 وانتشرت األموي. العصر إبان األول الصدر في المعهودة

 أمصار في الهجريين والثاني األول القرنين إبان الزهد حركة

 رجالها أبرز ومن المدينة، في للزهد مدارس فظهرت كثيرة،

 عبدالله بن وسالم ه، 91 سنة المتوفى المبب بن سعيد
 الحسن رجالها وأبرز البصرة وفي ه؛ 106 سنة المتوفى

 رجالها أبرز ومن الكوفة، وفي ه، 110 سنة المتوفى البصري

 كسيان بن وطاووس ه، 62 ضة المتوفي جبير بن سعيد
 ه، 161 سنة المتوفى الثوري وسفيان ه، 106 سة المتوفى
 رجالها وأبرز ،مصر وفي ه، 198 المتوفى عيينة بن وسفيان

 وأشهر خراسان، وفي ه، 179 حة المتوفى سعد بن الليث

 بن والفضيل ه، 161 سنة المتوفى أدهم بن ابراهيم رجالها

 من المتأخرين بعض اقترب وقد ه. 187 سنة المتوفى عياض

 رابعة يد على الزهد تطور كما التصوف، من الزهاد هؤالء

 فكرة على قاثم زهد إلى بالبصرة المشهورة الزاهدة العدوية

 الزهد وكان ٤ه 185 سنة رابعة توفيت وقد اإللهي، الحب
 على يبعث خوف وهو ،اللم من الخوف على أساسًا يقوم قبلها

اآلخرة. بثواب الظفر أجل من الجاد الديني العمل
 منذ الزهد على طرأ واضحًا تحوالً هذا بعد ونالحظ (5)

 يعد ولم ،التقريب وجه على الهجري الثالث القرن أوائل

 عرفوا وإنما اإلسم، بهذا يمون الفترة تلك في الزهاد

 في الله لطريق االلكون يكن ولم 8 : الهمذاني يقول ،بالصوفية
 وإنما التصوف، باسم يعرفون األولى والقرون االلغة األعصار

 منذ الصوفية واتجه «.الشالث القرن في اشتهر لفظ الصوفي

 ،قبل من معروفة تكن لم معاني عن الكالم إلى الثالث القرن
 محددين الله، إلى والسلوك وانفس األخالق عن فتكلموا

 مجاهدة بدايته - الصوفية النظرية أساس وهذا — الله إلى طريقًا

 الكشفية المعرفة وعن واألحوال، المقامات ومراحله النفس،
 رسومًا حددوا كما والحلول، واإلتحاد ، والفناء والتوحيد،

 خاصة. إصطالحية لغة لهم وأصبحت لطريقتهم، معينة عملية
 فيه صنف من اقدم ومن التصوف، في التدوين ظهر وهنا

 ه، 277 المتوفى والخراز د 243 سنة المتوفى المحاسبي

 منة المتوفى والجنيد ه، 285 سنة المتوفى الترمذي والحكيم
 كان وبذلك الثالث. القرن صوفية من جميعا وهم ه، 297

 أن كما الدقيق، بمعناه التصوف علم تكون بداية القرن هذا

 نيه تتجلى بدأت قبل من ذكرناها الني الخمس الخصائص

بوضوح.

 على الفقه عن متميزًا التصوف أصبح الثالث القرن ومنذ

 على أحدهما جانبان الشريعة لعلم وأصبح منهجي، أساس

 على واآلخر والمعامالت، العبادات من الظاهرة الجوارح

 كالتصديق واألحوال المقامات من القلب وهي الباطنة الجارحة

 والمحبة والمعرفة واالخالص والصدق واليقين وااليمان
 علمهم على الصوفة وأطلق ٠ إليها وما والشكر والذكر والرضا

 أو الظاهر، علم مقابل في الباطن كعلم مختلفة تسميات هذا

 مقابل في لوراثة علم أر الشريعة، علم مقابل في الحقيقة علم

الدراسة. علم

 والرابع الشالث القرنين في للتصوف الدارس ويالحظ
 كان أن بعد للمعرفة طريقًا أصبح التصوف أن الهجربين

 اإلتجاه له: واضحين اتجاهين كذلك ويالحظ للعبادة، طريقا

 تصوفهم بين يربطون ،آرانهم في متدلرن صوفية يمثله األول

 يزنون قلت: شئت وإن واضحة بصورة والنة الكتاب وبين
 علمائها من بعضهم وكان الشريعة، بمبزان دائمًا تصوفهم

 التربوي، األخالقي الطابع تصوفهم على ويغلب المعروفين،

 ه، 200 منة المتوفى الكرخي معروف االتجاه هذا ويمثل

 الذي المصري النون وذو ه، 215 سنة المتوفى والداراني
 أول إنه قيل والذي ،ومناهجها المعرفة في الكالم عله غلب

 سنة توفى ،واألحوال المقامات في مصر في تكلم من

 والسري ه، 243 نة المتوفى المحاسي والحارث د، 245

 ع، 279 منة المتوفى والخراز ه، 257 نة المتوفى السقطي

 بثيخ الملقب والجنيد ،ه293 سنة المتوفى التستري وسهل
 الشالث القرنان وقدشهد ه، 297 ستة والمتوفى الطائفة

 شهدا كما الصوفي، اللوك قواعد وضع الهجريين والرابع
 المنوبة كالمالمتية ) األولى صورتها في الصوفية الطرق ظهور

 نبة والطيفورية ه، 271 سنة المتوفى القصار حمدون إلى
 عيد أي إلى نسبة والخرازية ه، 261 سنة المتوفى للبطامي

 كلمة وأصبحت الخ(. ز.>. 279 سنة المتوفى الخراز

 يتمك التي راألخالق اآلداب مجموعة الى تشير طريقة« »

 مقابلة الصوفية طريقة القثيري ويجعل ،الصوفية طائفة ها
 صوفية فيمثله اكانى االتجاه أما والفكر. العقل أرباب لطريقة
 أو بااتحاد شطحًا القرل إلى الفنام حال من انطلقوا قالئل

 والحالج. البسطامي الثاني اإلتجاه هذا ويمثل الحلول،
 بن طيفور يزيد أبو واسمه ه، 264 سنة المتوفى فالبطامي

 في بالم اتحاده أعلن ذات، عن الفناء عليه غلب والذي عيسى،

 أو ،ا شأني أعظم ما بحاني ٠ :كقوله الظاهر متشنعة عبارات

 هذه عليه دست وربما «،فاعبدني أنا إال إله ال الله أنا ؤإني

 الن أو الله، بالن تامة غيبة حالة في بها نطق أو األقوال،

 وتجربة .هو بالنه وليس ،الصوفية يقول كما الجميع

26



تصؤف
 باالتحاد شعور مجرد وإنما .حقيقيا اتحادا تعني ال البطامي

 أنواع كل في شائعة تجربة وهي كثرة، كل يتجاوز الذي

 بعض له التمس وقد المختلفة. الحضارات في التصوف
 به أدى فقد الحالج أما به نطق فيما العذر والفقهاء الصوفية

 ،د 301 سنة الحالج قتل وقد ،بالحلول القول إلى الفناء

 في عقيدته حول الناس واختلف ،ضده صدرت فتوى بمقتضى
 عدد وآراءه حياته درس وقد ينا، اختالفًا مماته وبعد حياته

 اآلثار بعض تلمس ويمكن ماسينيون. أبرزهم المستشرقين من

 الغارسية واألفكار الهلينية كالفلفة الحالج فكر في األجنبية

 القول إلى الحالج ذهب وقد المسيحية. والعقائد والباطنية
 أو اإلنانية الطبيعة في الالهوت أو اإللهية الطبيعة بحلول

 مع ولكنه الصفاء، االنانية الطبيعة لهذه تهيأ إذا الناسوت،

 بين االمتزاج ونفي لله، التزيه فيثبت يعود الحلول إعالنه
 وكذلك ، حقيقيًا وليس مجازي حلوله فإن ولذلك ،الطبيعتين

 هذا وقوله المحمدي، النور بقدم القول الى الحالج يذهب
 التي المحمدية الحقيقة عن الصوفية متفلسفة به قال لما أساس

 منذ واألولياء األنياء استمد ومنه الله عن فاض تعين أول هي

 في ظهر الذي محمد عن القديم التعين لهذا تمييزًا القدم،

 في المحدثة األفالطونية أثر هنا ويبدو معينين، ومكان زمان

 القول إلى الحالج ذهب وكذلك واضحا الفيض بنظرية القول

 نور أو المحمدية الحقيقة وهو مصدرها لوحدة األديان بوحدة

القديم محمد

 عن الهجريين والرابع اثالث القرنين صوفية وتحدث
 القران من كثيرة آيات إلى متندين العادة أو الطمأنينة

 وضعوا كما الخ(. ...58 يونس: ، 28 الرعد: ذلك: )مثال
 عن الكشف بها قصدوا ٠) رمزية إصطالحية لغة ألنفهم

 في باينهم من على والستر واإلجماع ألنفسهم، معانيهم

 غيرة األجانب، على مستبهمة ألغاظهم معاني لتكون طريقتهم

 حقائقهم ليست إذ ،أهلها غير في تشع إن أسرارهم على منهم

 هي بل تصرف، بضرب مجلوبة أو تكلف، بنوع مجموعة

 أسرار لحقائقها واستخلم قوم، قلوب اله أودعها معان

الرسالة(. ) في القشيري تعبير حد على ، * قوم
 الخامس القرن أثنام الني األول االتجاه واستمر (6)

 كاد أو الثاني اإلتجاه اختفى حين على بوضوح الهجري

 أفراد عند أخرى صورة في الظهور عاود قد كان وإن أثناءه،

 الهجري. السادس القرن من ابتداء الصوفية متفلفة من
 إلى رأينا في راجع الخامس القرن في الثاني االتجاه واختفاء

 أبو له انتصر الذي الكالمي والجماعة النة أهل مذهب غلبة

 من واه ما على ه، 324 ة المتوفى األشعري الحسن

 كل يد على التصوف في ظهر الذي الغلو ومحاربته ،المذاهب
 أنواع وكل عمومًا، اشطح وأصحاب والحالج البطامي من

 التصوف ميدان في تظهر بدأت التى األخرى االنحرافات
 إصالحيًا اتجاهًا يتخذ الخامس القرن في التصوف نجد ولذلك

 الكتاب حظيرة إلى التصوف إرجاعه من أساس على واضحًا

 والهروي ،ه 465 سنة المتوفى القشيري ويعتبر ،والنة
 القرن هذا صوفية أبرز من ه، 481 سنة المتوفى األنصاري

المنحى. هذا بالتصوف نحوا الذين

 حامد أبو هو االطالق على القرن هذا صوفية أبرز أن على

 والذي ه، 505 سنة المتوفى اإلسالم بحجة الملقب الغزالي
 على القائم التصوف وهو الني، التصوف عن مدافع أكبر يعد

 النفس وتربية الزهد وعلى والجماعة، السنة أهل عقيدة

 األول اإلتجاه صوفية مع هذا في الغزالي ويتفق وإصالحها.

 وغيرهم والهروي القشيري ومع والرابع، الثالث القرنين في
 من جميعًا أعظمهم ولكنه اإلتجاه، نفس إلى ينتمون ممن

 من بحق يعد وهو وتصوفه، وعلمه وثقافته ثخصيته ناحية
 كبير بعده من التصوف على وأثرم اإلسالم صوفية أعظم

 « الضالل من المنقذ B كتابه في الغزالي بين وقد . للغاية

 التصوف، طريقة الى انتهى وكيف الروحية حياته تفاصيل
 للقديس »االعترافات بكتاب هذا كتابه ويذكرنا

 الكالم علماء الكتاب هذا في الغزالي نقد وقد أوغسطين،

 الطريق وأنه التصوف، أهمية مبرزًا والفالسفة واإلسماعيلية

الله. معرفة الحقالى
 الصوفية وطريقة ، أمامًا تجربة التصوف أن الغزالي ويرى

 رأخص التخلق، الصوفية علم وحاصل وعمل، بعلم تتم إنما

 بالذوق وإنما بالتعلم اليه الوصول يتم ال ما الصوفية خواص
 ال أحوال أصحاب 8 عمومًا وهم الصفات، وتبدل والحال

 بوصف ا الدين علوم إحياء ه في الغزالي وعني . I أقوال أرباب

 المختلفة ومراحله بداياته حيث من ومراحله الله إلى الطريق
 على المقدم القلوب طب بأنها اكفس رياضة ويصف ،ونهاياته

 جعل بأنه الصوفية من سبقه من على ويتميز األبدان. طب

 ، والحدود المعالم واضح باللم المعرفة إلى طريقًا التصوف

 . وغاياتمها ومناهجها أدواتها حيث من المعرفة عن فتحدث

 بأقوال قورنت إذا متكاملة نظرية الصوفية المعرفة في ونظريته

 المعرفة هذه وأداة متفرقة، أقوال وهي فيها عليه االبقين

 هو الذي الكشف ومنهجها فيه، فطرية وهي القلب، عنده

 الفالسفة عند العقلي االتدال يقابل مباشر وجداني إدراك
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 وغايتها وافعاله، وصفاته الله ذات وموضوعها والمتكلمين،
 على الغزالي ويظهرنا والسعادة. فيه والفنام للم والحب التخلق

 أنه ويعلم غيره، يعرف وال ،اللهتعالى إال يرى ال العارف أن

 - الحقيقة في يتعرض والغزالي ■ وأفعاله هو إال الوجود في ليس

 والكثير، الواحد مشكلة -إلى المكاشفة بعلم يميه فيما
 على حالً لها يقدم أن يحاول ،ميتافيزيقية مشكلة وهي

 والوحدة الكثرة بأن قوله من عقلي ال شعوري أساس

 الشيء ندرك أن فيمكن ،لألشياء بالنبة نستشعرهما أمران

 أنه على الكثير ندرك أن يمكن كما كثير، أنه على الواحد

 شعور اذن فهي شهودية وإنما ،وجودية ليست فالوحدة ،واحد

 «: اإلحياء ال في الغزالي يقول . الفناء حال في الصوفي عند يتم
H وأطرافه وجده روحه إلى التفت إن كثير اإلنان أن كما 

 أخرى ومشاهدة آخر باعتبار وهو وأحثائه، وعظامه وعروقه

 له والمخلوق الخالق من الوجود في ما كل فكذلك . . . واحد

 من باعتبار فهو مختلفة، كثيرة ومثاهدات اعتبارات
 ومثال كثير سواه أخر وباعتبارات واحد، االعتبارات

 على الجملة في ينبه ولكنه الفرض يطبق ال كان وإن االنسان
. « واحدًا المثاهدة حكم في الكثرة مصير كيفية

 فيها الكالم عمق وقد السعادة، الغزالي عند التصوف وغاية
 طريقًا التصوف من الغزالي جعل وبهذا رسائل، لها وأفرد

 والعادة. التوحيد في والفناء المعرفة إلى المعالم واضح
 أمور عدة إلى اإلسالمي التصوف في الغزالي أهمية وترجع

 المعرفة يجعل فلم واليقين، الثك مثكلة بقوة أثار أنه أهمها
 معالم وحدد ، أساسًا دينية تجربة جعلها رإنما ، تقليدًا الدينية

 عصره في لإلسالم فأعطى ،إليه يبق لم تحديدًا التجربة هذه
 كان فإنه وكذلك بعيدًا. وعمقًا جديدًا ذوقا عصره وبعد

 وجه في وقف فقد عصره، بشؤون عني إيجابيًا صوفيًا

 دقيقًا، علميًا نقدًا ونقدها بقوة، المنحرفة الفكرية المذاهب

 المجتمعات دعائم تقوض أن المذاهب لهذه الممكن من وكان

. وشأنها تركت لو وبعده عصره في اإلسالمية

 تيازان ظهر الهجريين والسابع السادس القرنين ومنذ (7)
 األول ويتمثل عملي، واآلخر فلفي، أحدهما التصوف: في

الطرق. أصحاب عند واآلخر الصوفية، متفلفة عند بوضوح

 يعمد الذي التصوف به فالمقصود الفلفي التصوف أما
 العقلية، بأنظارهم الصوفية أذواقهم مزج إلى أصحابه

 من استمدوه فلفيًا مصطلحًا عنه التعبير فى مستخدمين

 تأثر الذي هو التصوف من اللون وهذا متعددة. مصادر

تصوف
 ال وهذا ،وميحية رهندية وفارسية يونانية أجنبية، بمصادر

 الثقافات تمثلوا صوفيته ألن ، أصالته الوقت نفس في ينفي

 في استقالليتهم على الوقت نفس في وحافظوا األجنبية

 التصوف هذا يطبع عام طابع وثمة . مسلمين باعتبارهم مذاهبهم

 غير جهد إلى مسائله لفهم يحتاج وهو ،الغموض وهو الفلسفي
 الذوق، على قائم أنه حيث فلسفة اعتباره يمكن وال عادي،

 بلغة عنه معبر ألنه خالصًا تصوفًا اعتباره يمكن ال كما

 فهو ،الوجود في مذاهب وضع إلى أصحابه وينحو فلسفية،

.بين بين إذن
 ومذاهبها اليونانية الفلسفة الصوفية متفلفة عرف وقد

 عرفوا كما والرواقية، وأرسطو وأفالطون سقراط كمذاهب

 الصدور، أو الفيض في ونظريتها المحدثة األفالطونية

 الشرقية الفلسفات على ووتفوا بالهرمية، المعروغة والفلفة
 اإلسالم فالسفة فلسفة وعلى ،وهدية فارسية القدية

 الشيعة غالة بمذاهب ونأثروا ،وغيرهما بنا— وابن كالفارابي

 جانب إلى كله وهذا الصفا. اخوان وبرسائل االسماعبلية من

 وحديث وكالم فقه من الشرعية بالعلوم الواسع علمهم
 مكونات ذات وثقافاتهم موسوعي طابع ذوو إذن فهم ،وتفسير

أحانًا. متباينة متعددة

 الفقهاء لهجوم اإلسالم في الصوفية متفلفة استهدف وقد
 القطبية ونظرية الوجودية، بالوحدة قول من أعلنوه لما دائمًا

 ذلك على يترتب وما األديان ووحدة المحمدية، الحقيقة أو

 للعقيدة مخالفة أنها الفقهاء ارتأى ونتائج آراء من كله

االسالمية.
 الكالم أربعى: الفلفي للتصرن الرئيية القضايا وكانت

 والمواجيد األذواق من عنها يحصل وما المجاهدات في

 من المدركة والحقيقة والكشف األعمال، على النفس ومحاسبة

 موجدها، عن صدورها في األكوان وترتيب الغيب عالم

 وخوارق الكرامات بأنواع واألكوان العالم في والتصرفات

 تعرف والتي الظاهر الموهمة األلغاظ وصدور العادات،

 من باعتبارها عندهم تفسيرها حول واالختالف ،بالشطحات

مزيات. الر قبيل

 سنة قتل ) المقتول السهروردي الصوفية متفلفة أوائل ومن

 كتاب صاحب االيوبي( الدين صالح من بأمر ه، 587

 والفارسية اليونانية الفلسفة في متعمقا وكان (. اإلشراق حكمة »
 وحكمة االسالم، فالسفة بمذاهب وعالمًا والهرمسية، القديمة

 في نظرية وله الفكر، ال الذوق على مؤسة عنده اإلشراق
 وهناك الفيض، نظرية أساس على رمزية بلغة عنها عبر الوجود
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تصوف
 وعالم النفوس، وعالم العقول عالم فائضة: عوالم ثالثة رايه في

 العقل جملتها ومن القاهرة األنوار يشمل فاألول األجام:

 لألفالك المدبرة النفوس يشمل واثاني ،القدس روح أو الفعال

 األجام عالم هو والثالث االنسانية، ولألجام السماوية

 األثيرية. واألجام القمر فلك تحت ما أجسام أي العنصرية

 عالم اإلشراق« »حكمة في إليها يضيف السهروردي ولكن
 هذا المشل وعالم الصوفية تجربته على بناء المعلقة المثل

 العالم وبين المحضة لألنوار العقلي العالم بين متوسط

المحسوس.

 بن الدين محي الحقيقة في المتفلفين الصوفية وأبرز

 وهو األكبر، بالشيخ الملقب ه، 638 سنة المتوفى عربي

 لمذهب واضع أول وهو مسرة. بابن تأثر أندلسي صوفي

 على يقوم مذهب وهو الكاملة، صورته في الوجود وحدة
 قائاًل: باختصار هذا مذهبه عن عبر وقد ،أساسًا ذوقية دعائم

 عربي ابن يؤمن وال ■٠ عينها وهو األشياء خلق من سبحان ا
 لمذهبه، أساسًا الفيض تظرية يتخذ وإنما عدم، من بالخلق

 وجود من األشياء أبرز الله بأن الموجودات إيجاد يفسر وهو

 الذي الدائم اإللمي االتجلي هو وهذا عيني، وجود إلى علمي
 يحصى ال فيما آن فيكل الحق وظهور يزال، وال يزل لم

 وحدة في عربي إبن مذهب ويقتضي «.الصور من عدده

 يقول وهو الواجب مقابل في بالممكن القول عدم الوجود
 فالوجود والممتنع. الضروري هما: فقط للوجود بمرتبتين

 وليس العدم من أصلها على والممكنات ،واحد عربي ابن عند

 أنفسها في الممكنات عليه هي ما بصور الحق وجود إال وجود

 الذات بين يفرق الذي هو القاصر والعقل .وأعيانها

 هو الممكنات فوجود ذلك وعلى حقيقية. تفرقة والممكنات

 ذاتها حيث من اإللهية الذات إلى نظرت فإذا الله، وجود عين

 هي قلت صفاتها حيث من اليها تظرت وإذا الحق، هي قلت

 نظرية الوجود وحدة في نظريته على عربي إبن ويرتب الخلق
 في أخرى ونظرية الكامل، اإلنسان أو المحمدية الحقيقة في

 طريقة اتصوف من العملي الجانب في وله األديان، وحدة

 القونوي، الصدر البارزين تالميذه ومن باألكبرية تعرف
 الوجود وحدة أصحاب متأخري ومن التلمساني. الدين وعفيف

 ه،83المتوفىسنةء عبدالكريمالجبلي بابنعري المتأثرين

 الحالج بظريتي شبيهة الكامل االنسان في نظرية صاحب وهو
 وامتد المحمدية والحقيقة المحمدي النور قدم في عري وابن

 من الصوفية شعراء من كثير تصوف إلى كذلك عري ابن أثر

 ه، 696 سنة المتوفى العراقي الدين فخر أمثال من الفرس

 وعبدالرحمن ه، 697 سة المتوفى الكرماني الدين وأوحد

 المتوفى النابلسي عبدالغني ويعد ه، 898 نة المتوفى الجامي
 وشراحه المتأخرين عربي ابن تالميذ من ه_ 1143 ستة

 عبدالقادر األمير كذلك تالميذه من ويعتبر به، المعجبين

.المواقف« B كتاب صاحب م 1883 سنة المتوفى الجزائري

 مذاهب ولهم عربي، ابن عاصروا متفلسفون صوفية وثمة

 الذي ه،632 المتوفىسنة الفارض كابن مذهبه. مختلفةعن

 ،وجود وحدة ال شهود وحدة أنه على مذهبه تفير يمكن

 ويعرف شعرا، الصوفية فلفته عن عبر كبير شاعر وهو

 فإن وكذلك عليه. اإللهي الحب لغلبة العاشقين بلطان
 قد ه 668 سنة المتوفى األندلي المرسي سبعين بن عبدالحق

 وجود أنكر حتى الوجودية، الوحدة إطالق في أمعن

 الله. وجود وهو فقط واحد وجود غير يثبت ولم الممكنات،

 وهم فلسفي طابع لهم الصوفية من شعراء فارس في كماظهر
 المتوفى الرومي الدين كجالل األولى الدرجة من معاني شعراء

 ومحمود ،المثهور المثنوي« » صاحب ه، 672 سنة

 الثيرازي وحافظ ة، الصر حديقة I) ديوان صاحب شبتري

ه. 791 المتوفىسنة

 السادس القرنين في العملي التيار إلى اآلن ونتقل (8)
 إن فنقول الطرق، أصحاب من الصوفية عند الهجريين والسابع

 تصوره كان إذ ،ارتباطًاوثيقًا بالغزالي يرتبط التيار هذا

 على االدس القرن في كبير أثر ذا اللوك وقواعد للطريق

 ومؤسس ر 561 نة المتوفى الجيالني عبدالقادر من كل
 مؤسس ه 578 منة المتوفى الرفاعي وأحمد ،القادرية الطريقة

 الشاذلية الطريقة مؤسس الشاذلي الحسن وأبي الرفاعية، الطريقة

 ه، 686 سنة المتوفى المرسي وتلميذه ه، 656 سنة المتوفى

 ه، 709 سنة المتوفى السكندري الله عطاء إبن وتلميذهما
 مؤسس البدوي أحمد التصوف من التيار نفس تحت ويندرج

 الدسوقي وابراهيم ه، 675 سنة المتوفى األحمدية الطريقة

 تفرعت وقد ه. 6 76 سثة المتوفى البرهامية الطريقة مؤسس
 ٠ طريقة 1 لفظة وأصبحت كثيرة. أخرى طرق الطرق هذه عن

 الصوفية من أفراد مجموعة على تطلق المتأخرين الصوفية عند

 السلوك في دقيق لنظام ويخضعون ،معين شيخ الى ينتسبون
 يجتمعون أو والربط، الزوايا في جماعية حياة ويحيون ،الروحي

 ويعقدون معينة مناسبات في دورية اجتماعات

 في الطرق أسمام واختلفت بانتظام. والذكر العلم مجالس

 وهي مؤسيها، أسماء باختالف واإلسالمي العربي العالمين

 الطرق واستمرت واحدة. غاية إلى تهدف األمر حقيقة في
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 القرون إبان اإلسالمي العالم في واالنتثار الظهور في الصوفية
 بهام لمؤسها النقثبندية ظهرت اثامن القرن ففي التالية.

 بلدان في انتشرت وقد ه، 791 حة المتوفى البخاري نقثبند

 في فارسية طريقة وهي ،الخلوتية والطريقة عدة، إسالمية

 البكري الدين كمال مصطفى مصر في ونشرها ،سندها
 التي البكتاشية الطريقة تركيا في وانتثرت ه، 1162 المتوفى
 من فرع وهي ه، 738 سنة المتوفى بكتاش حاج أسها

 جالل لموانا النوبة المولوية الطريقة جانب إلى ،اليسوية
 في رالغنام الموسيقى أصحابها استخدم وقد الرومي الدين

 بالدراويش أوروبا في مريدوها وعرف الذكر مجالس

الراقصين.

 االسالمي العالم في متعددة صوفية طرق ظهرت وهكذا

 نشاطه يمارس بعضها يزال وال واسع. نطاق على فيه وانتشرت
 المتأخرة، القرون في الصوفية الطرق ولكن .هذا عصرنا في

 وذلك قبل ذي عن تدهورت العثمانيين، عصر منذ خصوصًا

 مصفات الفترة هذه صوفية عن تصدر ولم ،حضارية ألسباب

 لكتب وتلخيصات شروح عنهم صدرت وإنما مبتكرة،
 فثيائً شيائً الطرق هذه أتباع وانصرف الصوفبة، من المتقدمين

 العناية عن األغلب في وابتعدوا والرسوم، الشكليات إلى

 إلى المنتبين جماهير على وسيطرت ،ذاته التصوف بجوهر
 األولياء بمناقب التحدث في والمبالغة األوهام الطرق تلك

 شيوخ أوائل من المحققون لها يأبه يكن لم التي وكراماتهم

 والعمل. العلم كمال على دالة يعتبرونها يكونوا ولم التصوف،
 من الحديثة العصور في شديد لنقد الطرق استهدفت هنا ومن

.وأتباعه عبدالوهاب بن محمد الديني المصلح

 والشاذلية كالقادرية للطرق ايجابًا نشاطا ثمة أن على

 فان ،الحديث العصر في ظهر والميرغنية والسنوية والتيجانية

 ووفقوا اإلسالم نشر في سعوا الذين هم الطرق هذه مريدي
 في دور له كان كالنوسية وبعضها ،الوثنية إفريقيا في إليه

 التهذيب في الطرق منهج أن شك وال ،االستعمار مقاومة
أساسًا الناس وجدان إلى يتجه ألنه قوية فاعلية ذو الروحي

 أثرها اإلسالمي التصوف شخصيات لبعض كان وقد (9)

 والفكر الوسيط العصر في المسيحي التصوف على الواضح
 المستشرقين بدراسة حظيت كما النهضة، أوائل منذ األوروبي

 The المدرسيون عرف فقد .والمعاصرين المحدثين

Scholastics ما خالل من وذلك وفلسفته، الغزالي أوروبا في 

 فقد النهضة، وأوائل الوسيط العصر في كتبه بعض من ترجم

 إلى ،الفالسغة» مقصاد , (Gundlsalvo) جنديسالفو ترجم

قصؤف

 كالونيموس وترجم م، 1506 منة فيينا غي ونشر الالتينية،
Calonymus أيضا، الالتينية إلى «القالسفة تهافت » كتاب 

 بعض مع ذكرنا اللذين الكتابين نفس العبرية اللغة إلى وترجم
 علوم »إحياء من أجزاء وترجمت قصيرة، أخرى رسائل

 واالسبانية، كاالنجليزية األورربية اللغات بعفى الى الدين»

 إلى السعادة كيمياء R Albany وألباني Homes هومز وترجم

 لندن في De Field فيلد دي وترجمه ،م 1873 سنة االنجليزية

 Barbier de بارد دي باربييه وترجم م، 1910سنة

Minard في ونشرم الفرنسية اللغة إلى «الضالل من المنقذ ا 

 كما م، 1838 سنة Journal Aslatlque اآليوية المجلة »
 كما ،الفرنسية اللغة إلى Schmoelders شمويلدرز أيضًا ترجمه

 وعني م. 1909 سنة االنجليزية إلى فيلد دي ترجمه

 الغزالي، بدراسة Palacios بالثيوس االسباني المتشرق
 كما ،االسبانية إلى األخرى كتبه فصول من كثير وبترجمة

 هامر ترجمها األلمانية إلى «الولد أيها * رسالته ترجمت

 سنة فيينا في ونشرت Hammer Purgstall برجتال

 ونشرت االنجليزية إلى Scheres شيرز وترجمها م، 1878

 إلى شنب بن محمد وترجمها م، 1933 سنة بيروت في
 Revue االفريقية المجلة في ونشرت م، 1901 سنة الفرنية

Afrlcalne ، التور األسباني المستثرق وترجمها Lator إلى 

 المستشرق وذكر . 1955 سنة بيروت في ونشرت االسبانية،
 أربعين من أكثر هناك أن Hernandez هرناندس االسباني

 وفكره الغزالي حياة نواحي مختلف تناولت أوروبا في دراسة

 من كثير أبدى وقد واألوروبي، اإلسالمي الفكر في وأثره

 المتصوف الفيلسوف بالغزالي إعجابهم الغرب في الدارسين
 وقد .حية أفكار صاحب هذا يومنا الى يزال ال أنه حيث

 أنجبهمااإلسالم الذين المفكرين أكثر بأنه ماكدونالد وصفه

فيه. العقاثد وأكبرعلمام أصالة

 مفكري بعض على كبير أثر عربي إلبن كان وكذلك

 المستشرق إلى األثر هذا بيان في النضل ويرجع أوروبا،

 اإلسرام برسالة دانتي تأثر أثبت الذي بالئيوس اإلسباني

 اكتثف وقد اإللهية«، الكومبديا » في عربي البن والمعراج
 بالثيوس وفاة بعد عربي ابن لرسالة المترجم الالتيني األصل

 هذا فيه عالج كتابًا بالثيوس كتب وقد ،م 1946 سنة

 الكوميديا في االسالمي األخرويات علم I عنوانه الموضوع
 (La Escatologla Musulmana en la Comedia أاللهية

(1943 ,Dlvlna. Madrid . جميع أن إلى ويذهببالثيوس 

 على والغرب الشرق في عريي إبن بعد جاءوا الذين الصوفية
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تضاد

. به تاثروا قد ألواء

 أوروبا في المدرسيين عند معروفًا كان عربي إبن إن بل

 لل ريمون المدرس المفك عند عرف قد فهو دانتي، قبل
. أيضًا به متأثر الحديث العصر في سبينوزا أن ويظن

 لها وكان أوروبا في عرفت التي الصوفية الشخصيات ومن

 الصوفي الرندي، عباد إبن المسبحي التصوف على تأثير

 شرح شاذلي صوفي وهو ه، 805 سنة المتوفي األندلسي

 عن اإلبانة في الفضل ويرجع السكندري، الله عطاء إبن حكم
 بالثيوس إلى والمسيحي اإلسالمي التصونين في الرندي أهمية
 عن األندلس بمجلة بحثًا م 1933 سنة في نشر الذي أيضًا

 يوحنا القديس على سابق مسلم اسباني » عنوانه: الرندي
 عباد إبن تأثير مدى بيان األساسي غرضه وكان »، الصليبي

 يوحنا رأسها وعلى التصوف في الكرملية المدرسة على الرندي

 (La الكرامات في الزهد مذهب مألة في خصوصًا الصليبي،

(Renuncia a los carlsmas . بيان المادة هذه كاتب تناول وقد 
 معهد بمجلة كتبه بحث في عباد بإبن الصليبي يوحنا تأثر

 سنة ، 2.1 عدد ، 6 مجلد ) مدريد في اإلسالمية الدراسات

 ،القاهرة ا السكندري اللم عطاء إبن ه ) عن بحثه وفي ( م 1958

م( 1958

 إبن أوروبا في عرفوا الذين المتفلفين الصوفية من وكان

 االمبراطور إليه أرسل الذي ه، 668 سنة المتوفي بعين

 المساثل بعض حول األربعة بأسئلته صقلية حاكم الثاني فردريك

 نشر ) ا( صقلية صاحب جواب » بكاب عليها فأجابه ؛الفلفية

 وقد لل، ريمون معاصره عرفه كما م(، 1943 بيروت، ،يالتقايا

 وفلسفته سبعين اإبن )كتابنا في بالتفصيل ذلك عن تحدثنا
م(. 1973 بيروت، اللبنافني، الكتاب )دار »( الصوفية

 كيف نيكولسون رينولد االنجليزي المتشرق بين وقد
 يتصل فيما أما n قائال: اإلسالمي التصوف عن الغرب تعلم

 فالغرب والنظرية، السيكولوجية ناحيتيها من الصوفية بالمائل

 مدى أي إلى ولكن المسلمين من عنها الكثير يتعلم يزال ال

 القرون في ومتصوفيهم اإلسالم مفكري من بالفعل الغرب تعلم
 المراكز من المنبنقة والعلوم الفلفة أشعة كانت عندما الوسطى

 مألة فهذه ،الميحية أوروبا جميع تضيم أسبانيا في اثقافية

 الغرب دين ولكن التفصيلي والدرس البحث رهن تزال ال

 أن حقًا غريبًا يكون قد بل ، عظيمًا شك وال كان للملمين

 لم وداتي، وإيكهارت األكويني توماس القديس مثل رجاالً

 الميدان كان التصوف فإن المصدر، هذا من أثر إليهم يصل
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 اتصاال باإلسالم الوسطى القرون ميحية فيه اتصلت الذي
. K وثيقًا

التفتازاني الوفا أبو

تضاد
Contraste
Contrast
Antagonlsmus

 كليات هي القضايا وفي الكيف في مختلفة حدود االضداد
 ال وهما السالبة والكلية الموجبة الكلية بين كيفًا مختلفة

 قد ولكن يجتمعان ال فهما معا تكذبان وقد معًا تصدقان

 ال اللذين النقيضين عكس على والبياض كالواد يرتفعان
 تحت والدخول والوجود. كالعدم يرتفعان وا يجتمعان

 بين أي الكيف في المختلفة الجزئيات بين يكون التضاد
 السالبة والجزئية الموجبة الجزئية وهي كيفًا المختلفة الجزئيات

معًا تكذبان ال ولكنهما معًا تصدقان قد وهما

ومراجع مصادر

التعريفات. الجرجاني، -

- Johnson, W.E., Logic, 3 Vols, 192،, ،924.

- Prior, A.N., Formal Logic, 1953.

مجاهد المنعم عبد مجاهد

إضافة

 القطعي. أو التام والتقابل التباين على يدل مفهوم التضاد

 مثل ،واحد جنس تحت يدخال أن الضدين في ويشترط

 باشتداد التضاد درجة وتثتد األخضر. ضد األحمر األلوان:

 من اقترابهما نبة مع المرتبطة الحدين، بين التعادل درجة
كيفًا. أو كما عنه ابتعادهما أو األوسط الحد

 واإلدراك المعرفة عملية مع التضاد حاات وترتبط
 حزن، - فرح ألم، — لذة نحو المتضادة فالمشاعر ٠ والشعور

 االدراكات كذلك بعضًا لبعضها الشعورية الحدود توضح

 أحد التضاد لكأن . العقلية التصورات في والمتعالية الحية

 من أساسيًا قانونًا التضاد أصبح لذلك والوضوح. التميز شروط

 بالنسبة سواء المعرفي التمثل عمليات في التداعي قوانين



)مطابقة( تطابق

 في أرسطو اعتبره وقد العقلية المدرسة أو التجريية للمدرسة

.للقضايا األساسية القوانين أحد الشهير مربعه

التحرير

( مطابقة ) تطابق
similitude
Similitude
Ahnllchkeit, Gleiehnis

 على كالم العموم على هو التطابق عالقة على الكالم
 أو تماثل عالقة أو تشابه عالقة إما فيها نجد التي الحاالت

 إذا المتميزة. األشياء من أكثر أو شيئين بين اتفاق عالقة

 ذاك وجسم االنسان هذا جسم بين تطابق يوجد مثال، قلت،

 البنيةالفيزيولوجية في تشابه يوجد أنه هو أعنيه فما االنان،

 في ، 4و2 العددين، بين تطابق يوجد قلت وإذا للجسمين.
 أنه هو أعنيه فما التوالي، على م و 2 الكسرين،

 أن بمعنى العددين هذين بين بالتناسب تماثل عالقة توجد

 وإذا . 10 للعدد بالنبة 4 كالعدد هو 5 للعدد بالنبة 2 العدد
 التطابت أفهم هنا عادل، كالم مع يتطابق يوسف كالم إن قلت

االتفاق بمعنى

 اتجاه وجود بسبب الفلفية أهميته التطابق مفهوم يكتسب
 األهم العنصر أنه على المفهوم هذا إلى للنظر الفلسفة في قوي

 قضية هي ما قضية إن نقول أن الصدق مفهوم تحليل في

 إنه نقول أن هو الفالسفة، من الكثيرون اقترح كما صادقة،

 إنها نقول وأن والواقع، القضية هذه بين تطابت عالقة توجد

 هذه نقيض بين تطابق عالقة توجد إنه نقول أن هو كاذبة
 كروية األرض B القضية إن مال، أقول، أن رالراقع. القضية

 إن الصدق، لمفهوم التحليل لهذا بالنبة أقول، أن هو صادقة
 األرض كون واقعة مع تتطابق كروية األرض n القضية

 الدفاع وزير هو كارتر ه القضية إن أقول وأن .كروية

 القضية، هذه نقيض إن أقول أن هو كاذبة قضية B األميركي

 واقعة مع يتطابق األميركي»، الدفاع وزير كارتر ليس ه أي

األميركي. الدفاع وزير كارتر كون عدم

 القضايا إن لقولنا معنى من هل سؤالين: طرح من البدهنا
 من بد ال كان وإذا ؟ الواقع مع تتطابق ال أر تتطابق هي بما

 فبأي ،متميزين شيئين بين تطابق عالقة إلى الصدق مفهوم حل

التطابت! هذا نفهم أن يجب معنى

 في يفترض ألنه بالنفي، هو األول السؤال على الجواب

 كانت إذا ولكن متميزين. شينبن بين تقوم أن التطابق عالقة

 ق« أن» واقعة بين التمييز يمكن فال صادقة، قضية )ق(
 قضية مثال، هي، كروية األرض » ق أن وواقعة صادقة

 أن المنطقية، بالضرورة يعني، بالصدق ووصفها صادقة
 تكون أن منطقيًا يمكن ال أنه الواضح فمن . كروية األرض

 أن أو ،كروية األرض تكون وأآل صادقة I كروية األرض اا

 صادقة كروية« األرض » تكون واا كروية األرض تكون

 ،صادقة ما قضية فيها تكون الني الحاالت في انه يبدو وهكذا

 بل ،الواقعية الحقيقة عن متميزة ،هي بما ،القضية هذه تكون ال

 هذه عالقة اعتبار المناسب من بالتالي يعود وال ، فيها مندمجة
تطابق عالقة بالواقع القضية

 تكون قد االطالق، على قضية ألي بالنبة ،عليه ولكن

 أو نفي فعل أو إثبات فعل على محمولة إما القضية هذه

 على حامل أي بدون أو معينة ذهنية حالة على محمولة

 كعالقة الصدق مفهوم تحليل من بد ال كان وإذا االطالق.
 األولى الحالة في فقط جدوى ذو التحليل هذا فإن تطابق

 حامل بين يحصل فانما حصل، إن التطابق، ألن والثانية،

 ،فالقضية . والواقع هي بما I القضية بين وليص ،والواقع القضية
 شيائً صادقة، كونها حال في تكون، ال ،رأينا كما هي، بما

 يكون عندما ولكن فيه مندمجًا شينا بل الواقع، عن متميزًا

 تطابق عالقة وجود إلى نشير أن هنا فبإمكاننا حامل، للقضية
. القضية هذه عليه تحمل وما الواقع بين تطابق عدم أو

 أو ( نفي أو ) إثبات فعل إما هو القضية حامل أن سابقًا قكا

 على قضية ألي بالنسبة ،آخر بمعنى .معين نوع من ذهنبة حالة
 به نلم ثيائً أو نثبته شيائ إما القضية هذه تكون قد االطالق،

 إن مثاًل، قلت، إذا ذلك شاكل وما بصدقه نتمسك شيائً أو

 القضية صدق إثبات هو هنا أفعله فما ،كروية األرض

 وإذا القضية حامل هو هنا اإلثبات وفعل كروية األرض »

 أعتقد أو a كروية األرض ع القضية بصدق أسلم أنا قلت

 فإن كروية، األرض أن أتصور أو كروية األرض أن جازما
 يشكل معينا ذهنيًا وضعًا الحاالت هذه من فيكلحالة لدينا

 القضية هذه إن نقول وأن كروية». األرض I القضية حامل

 هو القضية هذه إثبات توع من فعل أي إن نقول أن هو صادقة

 ذهنية حالة أن أو كروية، األرض كون واقعة مع يتطابق فعل

 حالة نوع من أو القضية هذه بصدق االعتقاد حالة نوع من
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اللفظ( )في تواطؤ

 كون واقعة مع تتطابت حالة هي صادقة القضية هذه كون تصور
 )ق( قضية كانت إذا أنه هنا الواضح من كروية. األرض

 صدق إثبات نوع من حالة كل تكون أن عندها يلزم صادقة،

 من أو )ق( بصدق االعتقاد حالة نوع من حالة أوكل ق( )

. الواقع مع تتطابق حالة هي صادقة )ق( تصور نوع
 األمور من ؟ هنا التطابق نفهم أن علينا كيف ولكن

 الحاالت في التطابق عالقة إلى النظر يمكن ال أنه الواضحة

 ألن معنى فال .تمائل أو تشابه عالقة أنها على هنا تعنينا التي

 يتماثل أو يتشابه «كروية األرض » للقضية إثباتي فعل إن أقول

 إن أقول ألن معنى ال وكذلك كروية. األرض كون واقعة مع

 حالة أو كروية األرض أن اعتقادي كحالة معينة ذهنية حالة

 كروية. كونها واقعة مع تتماثل أو تتشابه لكرويتها تصوري

 أقوم عندما االتفاق. بمعنى هنا التطابق نفهم أن يإمكانا ولكن

 معينة صفة اسناد هو أفعله فما «كروية األرض 1) صدق بإثبات

 التي الصفة أن بمعنى الواقع مع يتفق أفعله وما معين شيء إلى

 حالة في أكون وعندما له بالفعل هي الشيء هذا إلى أسندها

 كحالة أو كروية األرض أن االعتقاد كحالة معينة ذهنية

 ذهني، صعيد على ،ها يحصل نما ،كروية لكونها تصوري
 أي لغوي، صعيد على اإلثبات، حالة في يحصل لما مماثل

 إذا ولذلك معين. لشيء معينة صفة أعطي أيضًا هنا أنني

 أن هو نعنيه فما ،الواقع مع متفقة الذهنية حالتي أن هنا اعتبرنا

هذه. الذهنية حالتي تصوره كما تمامًا هو الواقع
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ضاهر عادل

إضافة

 لفظ تحت جمعت عدة دالات يين الفصل األنسب من

 القانمة التشابه لعالقة Correspondance تناسب مثل: واحد
 حد أو جزء كل يناسب حيث من شيئين، أو مجموعتين بين

 من عنصرًا أو حدا أو جزءًا المجموعة من عنصر او

 حيث سبينوزا ميتافيزيقا في الحال هي كما ب. المجموعة
 من حاآل الفكرة( )أو الفكر أحوال من حال كل يناسب

الجسم( )أو االمتداد أحوال

 بين المعرفية العالقة لوصف Adequation تطابق وأقول:
 بين أو الواقعيين، الفالسفة مذهب على القول وموضوع القول

 على الجاحظ( تعبير حد على القول )بنية بالذات القول أجزاء

اإلسميين، الفالسفة مذهب
 الكذب أو الصدق يولد الذي هو األول بالمعنى فالتطابق

 سوى الثاني، بالمعنى عنه، ينتج ال حين في ،القضايا في
المنطقي. التماسك

رهبه موسى

اللفظ( تواطؤ)في
Amphlbologle - amblgulte
Amphibology
Amphlbolle

 في اللغوي التعبير نفس أو اللفظ نفس استعمال هو التواطؤ

 معناه. في ضؤل، مهما تغيير، أي حصول دون حالة من أكثر

 فإن حيوان،، والفيل حيوان، االنان» مثال، قلت، إذا

 هذا معنى ألن ،بالتواطؤ يتصف هنا ا الحيوان للفظ استعمالي

 على شيء في يختلف ال حيوان« الاالنسان الجملة في اللفظ

 قلت لو ولكن . I حيوان الفيل ال الجملة في معناه عن االطالق

 في «احيوان للفظ استعمالي فإن ، ٠قذر حيوان الجاري اآلن
 في له الستعمالي بالنبة بالتواطؤ يتصف ال الحالة هذه

 اآلن اللفظ هذا استعمال من غرضي ألن السابقتين، الحالتين

 االبقتين، الحالتين في كما وليس جاري، قدر من الحط هو
 الحيوان. جنس إلى بيولوجيًا ينتمي كائنًا كونه على الداللة

 يكبه األخيرة الحالة في اللفظ لهذا استعمالي فإن ولذلك

 االبقتين. الحالتين في له استعمالي في نجده الذي غير معنى
 تعبير أو للفظ استعمالي في تواطؤ وجود أن إذن، الواضح، من

 أكثر يوجد أن وكاف ضروري كشرط يتلزم معين لغوي

 كل في واحدًا معناه يكون وأن ،له الستعمالي واحدة حالة من

هذه. استعماله حاالت
 حاالت من محددة لفئة بالنبة نقول، أن معنى ما ولكن

 كل في واحد التعبير هذا معنى إن ،معين لغوي تعبير استعمال

 لتبيط المعنية؟ الفنة إلى تنتمي التي االستعمال حاالت
 معين لغوي تعبير الستعمال حالتين لدينا أن لنفترض ،األمور

 معنى إن نقول أن .الحالتين في واحد «ت t معنى وأن «ت ال
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قطور
 اللغوي القصند أن نقول أن هو الحالتيسن في واحد »ت

Linguistic Intention وأن الحالتين. في ل»ت،واحد 
 هو كما »ت، لفظ أو لتعبير اللغوي القصد على نتكلم

 فثة على نتكلم أن وهو »مهوت،، الجملة في مستعمل

 ال والتي ت، هو م في» المتضمنة القضايا لكل المحموالت

 ثانية حالة اآلن أخذنا وإذا منطقي. تكافؤ بينها يكون

 هو ق B الجملة في ،مثال ،استعمالها حالة »ت، الستعمال

 معنى ذاته هو األخيرة الحالة في »ت« معنى واعتبرنا ت»،

 القصد يكون أن يجب فعندها السابقة، الحالة في »ت«
 ل اللغوي القصد ذاته هو األخيرة الحالة في ل»ت اللغوي

 أرملة»، »زينب مثاًل، قلت، إذا السابقة الحالة في »ت«
 بنغس a أرملة 8 أستعمل ،شك ال ،فإنني ،ا أرملة شقيقتي وه

 زينب » القضايا تتضمن «أرملة زينب I فالقضية . المعنى

 ،الخ ، ٠ اآلن زوج بدون زينب و« ، a أنثى زينب وال ، a إنان

 على فقط تحتوي قضايا تتضمن (t أرملة شقيقتي B والقضية
 شك ال إذن، السابقة. القضايا فئة في نجدها التي المحموالت

 من السابقة الحالة في «أرملة B ل اللغوي القصد أن ها

 من الثانية الحالة في ٠ أرملة B ل اللغوي القصد ذاته هو استعالها

استعماها.

 مفهوم على يقوم التواطؤ مفهوم أن تحليلنا من الواضح من

 في عرفنام كما التواطؤ، كان فإذا اللغوي القصد وحدة
 دون حالة من أكثر في اللفظ نفس استعمال يعني البداية،

 اللفظ نفس استعمال كان وإذا معناه، في تغيير أي حصول

 لهذا اللغوي القصد أن يعني متعددة حاالت في المعنى بنفس

 التواطؤ أن عندها يتضح الحاالت، هذه كل في واحد اللفظ

 وكاف، ضرورى كشرط يستوجب، معين لفظ استعمال في
 يكون وأن اللفظ هذا الستعمال حالة من أكثر هناك يكون أن

 القصد ذاته هو الحاالت هذه من حالة أي في اللغوي القصد

األخرى. ات أوالحا الحالة في اللغوي

ضاهر عادل

إضافة

 - اللغوي اتعريف حدود التواطؤ مفهوم معنى يتجاوز
 في والسياسة واألخالق القانون ميادين في ليدخل المنطقي

الحديث-لمعاصر. الفكر
 واالشتراك التواطؤ مشكلة أثار من أول أرسطو كان وربما

. جميعا األنطولوجي - المنطقي — اللغوي مستواها في

 االشتراك استدعاء دون التواطؤ عن الحديث يصعب لذا

 ضمن معًا يدخالن وهما .!لبها المثات المتويات جميع في

 والداللة والمقول القول ،والوجود اللغة بين العالقة مشكلة
 التي الوجود — العقل عالقة إشكالية ائنية بصيغة أو - والمعنى

معا. التعبيرية-الكينونية - المعرفية اإلشكالية تحمل

التحرير

Developpement-Evolutlon 
DevelopementiEvolutlon 
Entwicklung

 الحية األنواع أن يرتأي قديم فلفي افتراض هو التطور

 إلى اإلفتراض هذا ويعود عليه، هي ما ثابتةعلى يت
 وإلى ولوكريس، أناكسبماندر أمثال رالنين يونان فالسفة

 الذين أوغسطينوس، ومنهم بالله، المزمنين الفالسفة بعض

 من له المعطاة الطاقات بموجب كله العالم تطور عن تكلموا

 ،الثابت على المتحول تفوق «الغليلية ا ظهورالفيزياء ومع اله.
 السابع القرن من ابتداء الفكرة هذه ترسيخ في العلم أسهم وقد

 فقامت والطبيعة. باالنسان يعنى الذي العلم بخاصة ،عشر

 طريق في مادة I كله العالم وبدا التطور، فكرة على الفيزياء
 كموضوع بالتحول األخذ إلى الطبيعية العلوم ومالت ،ا التطور

 وانقادت للواقع. جوهريًا وجها إياه معتبرة ألبحائها، أساسي

 اكتشافات إن فيها قيل درجة إلى هيرتليطس، لتفكير العلوم

 مضمون إعطاء وى ليت والعشرين عشر التاسع القرنين
٠ الشاملة الصيرورة بثأن الهيرقليطي للتصرر غني علمي

 المراقب نظر تحت يقع تغبير كل على تطور لفظة وتطبق
 الطبيعية الظواهر من كان نطاق أي وفي زمني، امتداد على

 يندفع المترابطة الظواهر مراقبة فمن واالنسانية والبيولوجية
 عن مثال فيتكلم .لها ء واتجا عليها معنى اضفاء إلى العالم

 التطور وعن الحبة، األنواع مجال في االرتقاني التطور

 نظرية كل أن كيغ ثم من ويظور الطاقة. مجال في التقهقري

 العالم بادرة تلعب بل ،الوقائع مراقبة إطار في تنحصر ال تطور
 تبريره إلى والسعي االنتراض صياغة في مهمًا دورًا الشخصية

 لمتوى وافتراضاتة تتظيره في التعدي لخطر العالم ويتعرض
 الغكري الدعم ينقصها ومطلقة شاملة نظريات فيكون الوقائع

 تأكيدهم في العلماء بعض إلبه يذهب ما مثال: الليم

 الفكرة تبدو حيث ،والتطور الخلق فكرتي بين ما للتناقض
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تطرر
 التحوالت. عن اكانية تنفصل ال بينما ،بالجمود متصفة األولى

 دينية هي الخلق فكرة أن الدقيق المراقب بال عن يغرب وال

 وال واإلسالم، والمسيحية اليهودية به تأخذ وحي من ومستمدة

 أبحاثها تحصر أن عليها يتحتم علمية نظرية أية إلى بصلة تمت

 عن يتوقف أن يتمالك ال العالم أن صحح . الحسي العالم في

 في أنه يدرك ذلك ومع وغايتها، األشياء أصل حول التساؤل

 نحو أبحاثه في المألوف الميدان يتعدى التساؤل هذا مثل

االنساني الفكر متناول في يبقى صرف فلسفي ميدان

 األنواع تطور نظرية دعم في معاصرة علوم أربعة تسهم

 علم . «االيجابية االختبارات من يحصى ال بعدد B الحية

 األرض أحشاء في المندثرة الكائنات عن ينقب الذي اإلحاثة

 كثيرة أنواع عن ويكثف األحافير هي متحجرة وثائق بواسطة

 من وزالت األرض ثنايا في اندفنت والحيوان النبات من
 بين العامة القرابة عن يكشف الذي األجنة علم الوجود.

 الجنينية. مراحلها في تثابهها مدى مظهرًا الحية، الكاننات

 بادى في هو اللبونات قلب أن كيف يبرز المثل سبيل وعلى

 التشريح علم األسماك بقلب شبيه وهو S بشكل أنبوب األمر

 الكاتنات في المتقلصة األعضاء أن كبف يشرح الذي المقارن

 في ووظيفتها شأنها لها كان سالفة ألعفاء اسنمرار هي الحية

 بعض حدوث في التناسل دور يظهر التوالد علم ٠ العصور ماضي
 أسهما جديدين علمين إضافة ويمكن المفاجة. التطورات
 الطفيليات، علم هما التطور، مالمح إيضاح في فعاالً إسهامًا

الساروم. وعلم
 العصر من تمتد مالحظات من العلوم جمعته ما أهم إن

 منذ األرض على ظهرت الحياة أن أيامنا،مو حتى الكمبرياني

 هي فالحياة سنة. مليون الى يعود االنسان بينما سنة، ملياري

 قدمها، من الرغم وعلى دائم. تزايد وعلى مستمر نمو في
 ويالحظ نهاني. بثكل انقرض أساسي نموذج من ما أنه يالحظ

 قبل الحياة فيها حلت األرضية الكرة من مناطق بعض أن أيضًا

 إلى تؤدي الجديدة الحياة أنماط أن أيضًا يالحظ كما . -واها

 شكل على الحياة أنماط تبقى وحيث جديدة، جماعات بروز

 الكمية أما متطورة. جديدة جماعات لظهور مجال فال واحد

 كما العالم، في مطرد تزايد على فهي الحية للمادة المجموعة
 قاعدة توجد وال األنواع، لتزايد منتظم نمو يالحظ أنه

 تغيارات هنالك ،وانطفائها األنواع ظهور لسرعة واضحة

 عضو عن االستعاضة أيضًا يالحظ كما ،تدريجية إحباثية

 فتتجمع األنواع أما تطوري. نموذج أو فريق داخل آخر بعضو

 ما كل مع الجدي للتنظيم متميز بمستوى تتمتع شعب في

 بشأن العلماء يتفق ولم وظيفية. قدرات من التنظيم بهذا يرتبط

 قسط لهما كان شعبتين على يركزون ولكنهم الشعب، عدد
 أنواع منها تتفرع التي األرثروبود شعبة هما النجاح من أوفر

 داخلية ببنية تميزت التي «الكوردي » وشعبة الحشرات،

 إنها ضلوع، منه يتفرع مستطيل عمود عن كناية وهي داعمة،
الفقريات. شعبة

 ببراهين مقتنعون ،قلة باستثناء ، العلماء أن ويالحظ

 القديمة التطور لطرق تفسيرهم في يختلفون ولكنهم ،التطور
 كتابه في المارك بموقف يأخذون بعضهم حاليًا. والقائمة منها

B على التطوري النظام يركز الذي ، 1809 ٠ الحياة علم فلفة 
 تخلق الوظبفة أن المارك ويرى .ع ثانية طبيعة هي العادة » مبدأ

 إيام أفقدتهم أو ألفراد الطبيعة أكبته ما العضو،وأنكل

 لعضو دائم أوإهمال األعضاء ألحد مركز استعمال بتأثير

 تكون أن شرط الجدد األفراد إلى بالوالدة ينتقل آخر،

 أما المتناسلين. الجنين بين مشتركة المكتبة التحوات

 الحي الكائن من وتكيف المحيط من بتأثير فيتم التحول

 بنظرية شرحه في متأثر المارك أن كيف نالحظ أن وبديهي

 قسم وهنالك الميكانيكي. اآللي وطابعها الحياة في ديكارت
 اأصل كتابه في داروين بموقف يأخذون العلمام من آخر

 غير تبقى الخارجية األسباب أن يرى الذي 1859 األنواع

 الذي اإلنتقام على انتباهه ويركز التطور، عن للبرهان كافية

 إلى يؤدي والذي الداجنة الحيوانات على االنان يمارسه

 نمو ينتجعن الذي الوجود سبيل في الصراع وعلى ،تنوعها
 الطبيعي اإلنتقاء نظرية الى فيخلص الحية، الكائنات عدد

 الطبيعي اإلتقاء عن ناتج تحول كل بأن ويقول والوراثة،

 يحدث الطبيعي اإلنتقاء إن التناسل. في الجديد بشكله ينتشر

المميزة. الخصائم وتنوع األنواع، بعض انطفاء

 I جامعة نظرية , التطور بثأن أيامنا في تود العموم بوجه

 هذه ليت األبحاث متجد في يطرأ بما لالكتمال قابلة

 معطيات لكل جامعة خالصة بل ،متقال نظريًا بناء النظرية

 وبيولوجيا الوراثة عوامل ولمراقبة االختبارية البيولوجيا

 التطوربموجب ينتج :التالي بالشكل تلخيصها ويمكن ٠الشعوب
 المزج إعادة اإلحيائي، التغيار التالية: األساسية الطرائق إحدى

 العزل.إنالتغياراتاإلحيائيةاتقود أو التناسلي،اإلنتقاء،لفرز

 الوراثي. الخزان في ا المؤونة توفر تخزن، ٠ إنها بل ،التطور
 مع ، ٠ االجينة فيرتكزعلى التكييفي التحول من قط أكبر أما

 منظمة أصناف تكوين إن محدود. مفعولها مدى بأن العلم

 للطرق الجيولوجي الزمان في امتداد هو أعلى متوى على
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 هذم .٠األنواع ٠و م األعراق ٠ تكوين إلى تؤدي التي؛

 انطفاء وعن األحباء في أكبر تنوع عن تنتج األصناف

 تصور الى العامة الخالصة هذه وتؤدي الوسيطة. األجناس

 عند الوراثي القطاع في تبدالت تحصل التطور. لسير اطاري
 قطاع في بمفرده تبدل كل وينحصر العضوية، األجام تكاثر
 ببب جدًا فكثير التبدالت مجموع أما ،الترداد وقليل صغير

 بعض الزمان. وامتداد المتفاعلة العناصر عدد ضخامة

 في تهم المعقدة النمو بدوافع المرتبطة المفاجئة التفاعالت
 ودوره ،الموت عامل يتدخل ثم . أيضًا األفعال في التنوع إنماء

 على المتعاقبة األجيال يضرب وهو ،التطور سير في جدًا كبير

 يخضعون المتنوعين األفراد أن ويالحظ ،مراحلها امتداد

 في االختالف إن متعادلة. غير بطرائق الحياة صراع المتحان

 التوالدية النماذج مختلف عند الحياة في االستمرار على القدرة
 ميزة وينقل يدعم الذي الطبيعي، االنتقاء مبدأ يكون ما هو

 الثكل وبهذا ،كلها الشعب رويدًاا رويدًا فتجتاح ،سواها دون

 المختلفة، الميزات فبتجميع معينة، خطوة تقدم قد التطور يكون
 التحول يطرأ حيث التطور حركة تير زهيدة، مفردها في وهي

 فالعائلة فالجنس، النوع، إلى يتد ثم المكان، في محدود عرق على
 كل من التطور شرح يستوفي ال التصور هذا أن صحيح . ى الكبر

 أو واقع اآلن حقى يناقضه لم إذ ،صدقه أثبت ولكنه ،جوانبه

. اختبار
 العلمية الحية األنواع تطور نظريات في جام ما أخطر ولعل

 كائنات سللة في نهائيًا طرفًا يأتي اإلنسان بأن القول هو

 من ولكن، تدريجيًا. المتعاقبة عناصرها اختلفت حيوانية

 في القاطعة الحية الدالئل غياب اآلن، حتى العلمي الثابت

 مرحلة الى االنسان قبل معينة حيوانة مرحلة من االنتقال

 أطالق إلى بالعلماء دفع ما وهذا العاقل الحيوان اإلنان،
 اإلنان أصل بشأن التناقض، حتى تتنوع افتراضات،

 بتطوره أدى الذي الحيواني اكوع تحديد وبشأن الحيواني،

 يحددوا أن العلمام على يتعذر ذلك على وعالوة اإلنان. إلى

 انتقال مرحلة أر حيواني جسم في التفكير ظهرر زمان بالضبط

 في اإلنان، ظهور يربطون التفكير. طور حيواني!لى جسم
 استخدام ويغغلون األدوات، استخدام بدم مع الحياة، تاريخ

 الحياة ضرورة من كله ذلك يرافق وما والرموز واللغة األدوات

 المؤدية العتبة اجتاز الحيوان ان مبقًا يفترض ،مجتمع في

 به يقوم من عند يفترض األداة انتاج فإن والعقل. الذكاء إلى

 الخلوص فيمكن ،فعاليتها وارتقاب استخدامها بشأن التفكير

 الحكبم، االنسان مع العامل االنان ظهور ارتباط إلى تم من

تطور

 واحداوكاماًل. اإلناني الذكاه تكون التفكير بروز منذ النه

 هل اإلناني، النوع وحدة أصل بشأن أيضًا العلماء ويختلف

 بظهور القول يجب انه أم ء، البد منذ معطاة بأنها القول يمكن

 حيوانية أجناس من ، البدء في ومتنوعة عديدة إنانية شعب

 عديدة، وحقب مراحل وفي ومتنوعة، عديدة لإلنان سابقة

 صح وإن ؟ومتنوعة عديدة األرض من مناطق وفي ومتنوعة،

 الوحدة إلى الكثرة من االنتقال حصل كيف الثاني، االفتراض

 في العلماء يختلف ذلك إلى وإضافة اإلنساني؟ النوع في
 بأن يقول من فمنهم ،التطور في اإلنان لظهور تفيرهم

 يقول من ومنهم كغاية، اإلنسان يستهدف كان الحياتي التطور
 ليس وهو ، واإلنتقاء اإلحيائي التغيار آللية خضع التطور بأن

 شدة مع ولكن المحيط. مع الحية الكائنات تكيف نتيجة سوى
 اإلنان، أصل بشأن العلمية افتراضاتهم في العلماء اختالف

 جديدًا نوعًاا يمثل الكانن هذا بأن التأكبد إلى يميلون فإنهم

 من جبارة قفزة بل ،انتقال يحصل معه الحباة، في وأصيالً

 التطور مرحلة إلى الحية الكاننات على المفروض التطور مرحلة

 ويجد الحياة مصير عن مؤول اإلنسان إن . لذاته الواعي

.تاريخه مستقبل قرار في النهائي العامل

 بل ،الطبيعية العلوم مجال في التطوري التفسير ينحصر ولم

 اإلنان أصول معرفة كانت فيوم ذاته. الفكر علوم إلى امتد

 ان يتوهمون الناس كان النين من االف بضعة الى ترقى
 جدًا قليالً إال األرض، على م ظهور منذ يتطور، لم اإلنسان

 معروفًا بات فقد البوم أما عابرة. عرضية وبأشكال

 ويظهر الفصول، ومتبدلة طويلة رواية انسان كل داخل أنه

 والمجتمعات البشرية تطور مدى البدائية الثعرب درس أيضًا

 عميقة تبدات حصلت اآلن، حتى اإلنان بدء منذ المتعاقبة.
 يفكر ال البدائي أن كيف ذلك عن ريبرهن ذكاته، عمق في

 يتطلع لمن يتراءى لما وخالفًا المتقدمة. الشعوب منوال على

 ثابت، وكأنه شي، كل يبدو حيث سطحيًا تطلعًا األشياء إلى

 العظيمة الحضارات أن يظهر التاريخ فإن الحضارات، بخاصة

 تألق أن بعد تمامًا زال قد منها والكثير للزوال، خاضعة

 في السريع التغيير على األبام هذه في االنتباه يتركز وعظم

 الدائم، المجتمعات تطور عن نماذج العلم ويقدم شيء، كل

 العلوم تنحصر ولم السنين. ماليين عبر البشرية تبدلته وعما
 إلى االنتبام وجهت بل الجماعات، تطور مجال في اإلنسانية

 دائم، تطور في فهو الممات. حتى الوالدة من كلفرد تطور
 ال سيل هي النفية الحياة بأن تقول البيكولرجيا ان كما

 وليس دائم. تجدد بل إعادة، وال الحياة في ترداد ال يتوقف،
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تعلور

 عن ناجم انه بل ،ميتافيزيقية نظرية من متخلصًا القول هذا

اإلنان. لحياة مالزم مباشر اختبار

 حاالت في ذاته يفرض معطى هو التطور أن العلوم ترى

 يذهبون بل ،الحد هذا عند يتوقفون ال الفالسفة ولكن ،معينة
 الله إلى يمتد شامل شرح كمبدأ بالصيرورة األخن إلى

 عن بمعزل يكتمل ال اللة تحقيق 8 بأن يقولون حيث بالذات،

 في وتتحقق تتبدى التي فاأللوهة واإلنسان!« العالم تاريخ
 داائً العلم مع .والشر الخير تجاه الالمباالة من تتحرر العالم،

 أما استثناء. بدون الفالسفة كل يشمل ال الموقف هذا بأن

 ذاته، باثكل كلهم، يرتكزون ال فإنهم به، يأخذون الذين

 ميتافيزيقا n واضع مثاًل، فهيغل، العلمية. التطور نظريات على

 نظرية من شيتًا تفكيره في يستمد ال مثالي، نق على التاريخ«

 .بالضبابية اتهامها حد إلى يذهب إنه بل ،داروين عند التطور
 الصيرورة« فلسفة 8 تكوين الممكن من أنه السلوك بهذا ويثبت

 مألة المذكور فالتطور الحية؛ األنواع تطور عن بمعزل

 الصيرورة فلفة تبنى قد .آخر شأن هي الفلسفة بينما ،علمية

 هي هيغل فلفة إطارواقعي. في تبنى كماقد مثالي إطار في
 لذاته يضم الذي الروح بصيرورة شيء كل قبل وتعنى مثالية

 أرادوا الماديين الفالسفة فإن هيغل، مع وبالتضاد شيء كل

 على ونذكر الفلسفية مواقفهم دعم العلمية االفتراضات من
 منة ماركس إلى رسالة في كتب إنجلز أن كيف المثل بيل

 لم رانع. هو مطالعته، على انكب الذي داروين، إن » : 1859
 قضي فقد اآلن أما اآلن، حتى تمامًا أزيلت قد الغائية تكن

 هذا من محاولة قط تحدث لم دلك، على وعالوة األمر.

 وبخاصة الطبيعة، في تاريخي تطور وجود عن للبرهان المعيار

 تعليم يتغل إنجلز أن كيف ويظهر ا(. 1النجاح هذا بمثل

 1859 ٠ األنواع أصل i مؤلفه في العالم أراده لما خالفًا داروين

 للبرهان داروين تعليم يتغل بدوره وماركس الغائية بثأن

 سنة التال إلى رسالة في وقدكتب الطبقات صراع عن
 به وأرضى ،األهمية بالغ لي يبدو داروين مؤلف إن 8 : 1861

 ها، التاريخ.. في الطبقات لصراع بيولوجي أساس بمثابة

 الضربة الطبيعية العلوم في »بالغائية تنزل ال مرة، وألول

 قاطعًا تحليالً تنال العقلية داللتها إن بل فحسب، القاضية

 التطور بنظرية تأثروا الذين الفالسغة ومن تجريبي« بشكل

 التطور من موقفه في برغون الفرنسي الفيلسوف ،العلمية
 الحياتي االندفاع 8 هي الحياة أن برغسرن ويرى الخالق.

 إبداعات هي والتي دائمًا، والمفاجئة دائمًا، الجديدة بتبدياته

 والنباتات، المادة عبر يندفع الذي الرعي هي الحياة حقيقية

 فالغريزة . يتحرر أن اندفاعه في محاوالً واإلنسان والحيوانات

 حيث اإلنسان، في متخصصة، ولكن تامة معرفة هي الحيوانية

 ، حدود بال مجااته يوسع فإنه بالعقل، الوعي عن يعرف

 وعندما وجهه، في المادة تنصبها التي الحواجز كل ويقلب
الحدس ليالقي ذاته إلى يعود أن للعقل يتاح ،يتحرر

 هل تطورية: نظرية كل على سؤال طرح من المفر
 تمامًا كمااًل، أكثر أشكال صوب معين، اتجاه للصيرورة

 هل ذلك. تويغ تحتم إيجابيًا، الجواب كان إن وتوحيدًا؟

 االكتمالي؟ االتجاه في التطور تسير عاقلة قوة توجد
 للصيرورة، معين اتجاه ال أن يرى نيتشه االلماني الفيلسوف

 يقول: حيث وماركس هيغل عن يختلف الموقف وبهذا
n تدفعه معينة بأشكال يرتبط العالم بأن االعتقاد من لنتحرر 

 الموقف هذا إن وتعقيدًا. وكماالً جماال أكثر يصير أن إلى

 الفوضى، وتبقى خالص. اناني ا انتروبومورفي« ه هو
 غرار وعلى .ا( !عنه غريبة مفاهيم واألشكال ،والخضوع

 وا خلقية، ظاهرة الصيرورة في نيتشه يرى ال أناكساغوراس،

 كل أما معنى. أي تتضمن ال فيهالعبة يرى بل جمالية، حتى
 دائم إرتقائيًا اتجاهًا للتطور أن فيرى وماركس هيغل من

.التحقيق
 التطور، اتجاه تفير بشأن يتفقون ال الفالسفة أن ومع

 على يرتكز اإلنساني العمل تويغ بأن القول يجمعون فإنهم

 العمل إلى اإلنسان يدفع ال الثابت الكون ألن الصيرورة؛

 المحتقر برمنيذس بموقف اآلخذين بعض إن بل ،التطويري

 وهم وهو باطل، تحرك اإلنساني العمل ان يرون للتغيير،
 يعامل كي الضروري، من فإنه أنتولوجي. عمق كل من فارغ

 يتعذر حقيقية، قيمة مع يتجاوب أن بجدية، اإلنساني العمل

 ؤال: يطفر جديد ومن والكيان. الثابت تماثل في إجالؤها
D نبرر كي « أنتولوجيًا وزنًا " التغيير على نضفي أن يكفي هل 

 من معقوآل،خاليا ال اإلنساني العمل اإلناني؟«.إنكان العمل

 وكيف العمل فلم ، يقود أين إلى ندري ال واالتجاه، المعنى

 المطلق، تكوين عن الكلي، التكوين عن يتكلم هيغل العمل؟
 للمادية وفقًا يتكون أفضل عالم عن يتكلمون الماركسيون

 يعطي أن يتطيع الذي لإلنان األهمية يولي نيتشم التاريخية؛

له. معنى ال معنىلما

 تاريخ رافقت التي ،الحقيقة مشكلة أيضًا التطور ويطرح

 فينا انقطاع بدون يتبدل شي، كل كان إن نشأته منذ الفلفة

 كل في معرفتنا كانت إن ،ثابت شيء يوجد لم إن ،العالم وفي
 للحقيقة؟ يعطى معنى فأي دائم، سيل في ومظاهرها جوانبها
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 معقول ال من يتضمنه ما بكل ،التام الثك إلى دفعا نذفع أما

 يشعر آخر عصر أي من أكثر هو عصرنا أن صحيح وتناقض؟

 اإلنان في تاريخي، عابر، متبدل، هو بما االهتمام بحتمية

 أن يجوز هل ولكن القيم، وفي المعارف في المجتمع، وفي

 مفر ال متبدل؟ وا أزلي هو بما األخذ نهائي، بشكل يهمل،

 الصعيدين على مهمة نتائج من لها لما ،المشكلة هذه طرح من

 حكم من للتطور الخاضع االنسان يجو هل والفلفي الديني
 الصيرورة؟ هذم في اإلنسان مكان هو وما الشاملة؟ الصيرورة

 هذا وهدف معنى هو وما وجوده؟ يثبت وسيلة وبأية

اإلثبات؟

 الناس، سلوك على ،شك بدون ،التطور نظرية أترت

 واإلنتشار اكمو إلى إنان كل دعوة عنها أخذ ما أهم وكان

 مبدأ H متلهمًا ومتنوعة، متعددة مختلفة تبديات في الذاتي

 روح مع منسجمًا المبدأ هذا وجاء الحياة«. ألجل الصراع

 فيه عامبما وضع كل تتجاوز التي العبقرية روح ومع الفردية،
 أنانية نتائج إلى أفضى الحياة« ألجل الصراع B ولكن الشريعة.

 وسادت ، انخبة تكوين في منها ينتظر كان ما عكس ، قاتلة
 إلى الثعوب وجرت الشخصانية التطلعات على العرقية األفكار

 والتشريد والتحطيم والدمار بالخارة فيها تساوى حروب
 الصراع مبدأ ينبذون العلماء بعد وراح . والمنكسر إلمنتصر

 خارج من كائنات بتدخل التطور ويشرحون الحياة ألجل

 الوهمية. العلوم صنع من خيالية أفعال بواسطة أو األرض

 ، التطور نظرية يرفضون الذين عدد يزال ال ذلك على وعالوة
 منهم جدًا ضخمًا الحيواني، اإلنسان بأصل يتعلق ما بخاصة

 األنانبة، من بدافع يرفضون، للتطور، منفردرن معارضون

 من بدافع وآخرون السمك أو إلقردة من أصلهم كون

 يهود من الوحي، كتاب إلى المستندة الدينية تعاليمهم

 الخلق رواية لمناقضته التطور يخاصمون وإسالم، ومسيحيين

 عن العلم بعجز موقفهم ويدعمون المقدسة. الكتب في الواردة

 المرحلة الى الحيوانية المرحلة من االنتقال واقع إظهار
 عادية قردة إما هي اآلن حتى المكتثفة فاألحافير اإلنسانية،

 من قريبون أناس وإما ، والينانتروب االوسترالوبتيك ومنها

 نحو تطور عن يبرهن أحفور من وما الحالي، البشري النوع

العاقل. اإلنسان

بشارةصارجي

(:1) إضافة

 الفكر في وإسالميًا عربيًا - وتطور نشوء كلمة عرفت

ؤطور

 األوروبية ألفكار دخول رمع أوالً الهد في اتثأرًا — الحديث

 الذين األوائل بين من خان أحمد كان وقد ٠ االنكليز عبر

 الطبيعية النظريات ضوء على اإلسالم تفسير إلى دعوا
 الشوء نظرية على األفغاني الدين جمال رد وقد النشوئية

 االلحادية المادية وبين انشوء مذهب بين رابطًا واإلرتقاء

II الهند غابات في القائمة األشجار عن داروين تئل فإن 

 إال التاريخ يحددها ال بعيدة أزمان من فيها المتولدة والنباتات

 في تذهب وفروعها واحدة بقعة في تضرب وأصولها ظنا،

 في السبب فما ،واحد بمائ تقى رعروقها واحد هواء
 وطوله أوراقه وأشكال بنيته في اآلخر عن منها كل إختالف

 وعمره، ورائحته وطعمه رثمره وزهره ورقته وضخامته وقصره
 المكان وحدة مع ،بينها خالف حتى فيها أثر خارجي فاعل فإن

 : B عنه العجز سوى الجواب إلى سبل ال أظن ، والهواء والماء

. ((I الدهريين على الرد رسالة I ،األفغاني )

 النشوء مذهب عارضي أبرز من فكان شميل شبلي أما

 . داروين شرح في ا( بخنر » لمحاولة ترجمته خالل من والتطور

 التقدم إلى كطريق واإلرتقاء النثوء إلى ينظر الشميل وكان
 االلحادي. الطبيعي والمذهب النشوء بين ربط وقد والحداثة،

 اإلسالمية الشريعة عن دفاع موقع من الجسر حسبن رد وقد

 خاص، بشكل الشميل عرضها التي بالصيغة النثوء مذهب على
 مع تتعارض ال صحتها ثبتت إذا النظرية هذه أن وعنده

 لشؤون وتصريفه الله تدبير من ذلك اعتبار يمكن بل اإليمان،

خلقه

 مظهر إسماعيل كان المزمنين، العرب اكشوئيين أبرز ومن

 برمته المذهب رفض ألنه األفغاني، التوالي على عارض الذي

 النشوء مذهب ربط الذي الشمل على رد كما يتفهمه، أن دون

 الذين أولئك أحد كان موسى سالمة بأن القول ويمكن .بااللحاد

 سبنسر وحب االنكليز الفالسفة عند الشوء مذهب بطوا

خاص. بوجه

زيادة خالد

( 2 ) إضافة

 التي والظاهرة ، لألشياء الحنمي التغيير عملية ,1 هو التطور

 األشياء لنوعية ينقلها متقدمًا منحى مجراها في تأخذ

 من أي أرفع، مستوى إلى متدن متوى من والظاهرات

. I تعقيدًا األكثر األشكال إلى البدائي المبط

 فلفة في التطور معنى يتحدد النعريف لهذا وفقًا
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تطور
 ومختلف الفلسفة لتاريخ متابعتنا عند العلمية. االشتراكية

 أن نجد ،عشر الثامن القرن حتى الطببعية العلوم مجاالت

 األول الرأي أساسيين رأيبن حول تمحور قد التطور مفهوم

 مصادرها بينما بذاتها، موجودة هي ا الحركة ال بأن يقول

 الخارج من عليها تطرأ وغاياتها المحركة — الدافعة وقواها

 أخرى وأحيانًا الذات» أحيانًا يكون قد هذا و»الخارج

الخ... »الله«

 ذاتية مصدر معرفة على اهتمامه يركز فهو الثاني الرأي أما

 وما الرأسمالية نشو. مرحلة في رلكن . داخلها من الحركة -

 بذلك رتبط وما االنتاج، لقوى لها المثيل انطالقة من شهدته
 »فكرة بدأت المختلفة، العلوم مجاالت في سريع تقدم من

 بومه مفهوم كان وإذا مستمر. يالحاح نفسها تفرض التطور«
Bohme دينية أسس على جوهره في ارتكز قد الكون لتطور - 

 قد Spinoza وسبينوزا Bruno برنو من كل فإن تصوفية،
 مبدًا على بذاته قائمًا اتطورًا باعتباره التطور مفهوم عالجا

 االستمرارية على أكد فقد Leibniz اليبنتز أما مادي».

 االطالق خطأ في وقع ولكنه التطور، لحظات أهم باعتبارها

 فاعلة أخرى عناصر بذلك وألغى االستمرارية، لمبدا والكلي

 النوعبة والطفرات االنقطاع لحظات أهمها، ،التطور في

.والكمية

 مفهوم لتطوير الطبيعية العلوم استخدم فقد ديكارت أما

. ونشأتها والكواكب اكجوم لنظام ،التطور

 معتقدات من ساد ما لتغيير المشجعة البدايات هذه ورغم
 القرن من األول النصف بقي ،نقن ، fl التطور فكرة » حول

 الجدلية غير الميتافيزيقية العناصر لصيغة يخضع عشر الثامن
 الرأي بقي حيث ،وتطورها الطبيعة مفاهيم على والالتاريخية

«,بالمطلق الطبيعة تغير بعدم ا االثد

 كانت المتحجرة المفاهيم لهذه حقبقي تجاوز أول إن

 التاريخ B وهي ، 1755 عام ظهرت التي Kant كانط مؤلفات

 وتطور نشوم فيها علل حيث ، ه السماء نظرية و« ه للطبيعة العام
 األولى نثأتهما أن أساس على األرضية والكرة الشمسي النظام

غازاتمتجمعة. شكل على كانت

 عشر الثامن القرن من الثاني النصف في أيضًا برزت كما

 التطور مفهوم إطالقة في نوعية قفزة شكلت أخرى أعمال عدة

 س. مؤلفات مقدمتها في والطبيعة، للكون المتمر المادي

 النباتات عالم بأن قال الذي C.F. WOLFF وولف ف.

 كانت التي األولى نشأتها أساس على تطور قد والحيوان

 الجنينية الخلية أصل وإن بدائية، Organism جسيمات

Embryo النطفة كانت Keim . أي - لذلك مشابه وبأسلوب 

 بوفون الفرنسي العالم علل - البدائية الجسيمات تطور مبدأ

BulTon األرضية الكرة نثوم.

 الكوارث نظرية أس فقد Lyell لييل العالم أما

Katastrophentheorie للكرة البطيء بالتطور القائلة 
 كوفيير طروحات مع نقيض على كان بذلك وهو األرضية،

Cuvier دحضها التي األنواع، تغير بعدم ينادي كان الذي 

— هيلير سان العلوم اكاديمبة وعضو الفرنسي العالم أيضا

. Saint Hilaire

 القرن نهاية عند اكتبت فقد األنواع، تطور نظرية أما

 بالغي ،لها ممثلين ،عشر التاسع القرن وبداية عشر الثامن
 Lamarck المارك األوروبية البلدان أكثرية في األهمية،

 خالل من األنواع تطور نظرية حول رأيه على برهن مثاًل،

 عملية تابع الذي ، Oken وأوكن البيئة ظروف متغيرات

Prozess الظاهرات لتطور مالحقته عبر الطبيعة تطور 
 الجيمات تطور مالحظة الى وصوالً فيها واآللية الكبميانية

Organlsmen . التطور نظرية ولكن Entwlcklungstheorie 

 من يكلعلىأيد لعضوية الطبيعة مجال بلغتذروتهافي

 لفكرة الثابتة األس إن . Haeckel وهيكيل Darwin داروين

 في صورها بأبرز تجلت ،البرجوازي الفلسفي الفكر في التطور

 كانط من ابتداء األلمانية، الكالسيكية الفلفة ديالكتيك

Kant بفخته مرورًا Fichte وشلنغ Chelling ، بهيغل م انتهاء 

Hegel هذا مراتبه أعلى يديه على الديالكتيك بلغ الذي 

 عملية تجاه تجريدية فلفية فعل ردة كان الفلسفي االتجاه

 التي بالتناقضات الملينة البرجوازي، للمجتمع التاريخي التكون
 الوعي تملكت فعل ردة وكانت ،وألمانا فرنا في بدأت

 الفرنسية للثورة التحضير شهدت التي المرحلة في البرجوازي
 إن ٠ للقول ماركس دفع ممع الالحقة، وتأثيراتها وتنفيذها

,. ألمانبا في فلسفية ثورة رافقتها قد فرنسا في السياسية الثورة

 بالتناقضات، حافلة كانت هيغل عد التطور نظرية ولكن
 ذلك ومرد األساسية الماثل في الحسم عن تمامًا وبعيدة

 كان فبينما . بكاملها النظرية عله قامت الذي المنالي األساس
 أن يؤكد كان الزمن، في تطور أي الطبيعة عن ينفي هيغل

 الذاتي للتطور انعكاسًا إأل ليس البشري المجتمع تطور

إالً ممكنا ليس فالتطور ،التاريخ في حتى "، المطلقة للفكرة »
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تعاقب

الماضي» عبر),

 المحتوى ،وانجلز ماركس حدد المادي الديالكتيك بواسطة

 القدي باستيعابهما وذلك التطور لمفهوم والثوري العلمي
 مع للمفهوم التام وبالتوافق األلمانية الكالسيكبة ٠ للفلسفة

 الدقيق فهمهما ثم إنجازات من العلوم إليه توصلت ما آخر

 صعيد على فقط ينعكس لم هذاكله التاريخية. المرحلة لطبيعة
 على الحاسمة العلمية بإجابتهما أساسًا برز بل التطور مفهوم

 على المادة أسبقية أي للفلفة، األساسية المألة موضوعة

الوعي.

الزين غسان

تعاقب
Succession
Successlon-Consecutivcly
Folge

التعاقب معنى أواًل:

 فترات تشغل مختلفة وحدات بين العالقة التعاقب يعني
 أو طبيعي نظام داخل ترتيبها طريق عن تتمايز متتابعة زمنية

 تتابع يجمعها مختلفة وحدات بين العالقة ويعني مفترض.
 ال المعنى هذا وفي ،األعداد -للة مثل نظام أو نسق داخل

 في المعنى بينها يوحد وحدات مجموعة ويعني ٠ الزمن يفترض
.مقدمة على مرتبة كنتيجة التتابع عالقة

 إذا الضروري من فهل دقيقة، مشكلة يمثل والتعاقب
 متمايزة المعينة اللحظات تكون أن األول المعنى استخدمنا

 أن يمكن التي فالوحدات بذلك، يسمح الشانع المعنى تمامًا؟

 عليها يحكم أن يمكن الوعي في الزمنية اللحظة نفس في توجد

 تشكل كانت إذا حتى )متعاقبة( متتالية وليست متزامنة بأنها

 جيمس وليم قدمه الذي اكثكل هو وهذا حركة، أو صيرورة

James wأاسًا مكونا التعاقب اعتبار بين يقابل الدي ٠ 
 الالمنقسمة االستمرارية وبين متمايزة، وحدات من ودائمًا

.للحاضر
 المتمايزة الوحدات بين العالقة بأنه التعاقب راسل ويعرف

 ،الحاضر داخل في التعاقب يوجد أن يمكن أنه يرى ولكنه

 حقبة يمثل الذي الحاضر تجاوز بدون ممكنة التعاقب فمعرفة
(On the تغيرات فيها تحدث أن يمكن الزمن من محددة

(221 .Experience of lime, Monist 19 15, p . يؤكد ولكنه 
 عالقة بينها توجد متمايزة وحدات من يتكون التعاقب أن

دائرية. تبادلية

 ويتخدم «يستمر الذي الحاضر فكرة 11 برغون ويقر
 بين التمايز فيه يدخل ألنه اتساعًا أكثر بمعنى التعاقب

 التي الصورة هو المطلق الزمن إن ال : ويقول ،المتعاقبة الوحدات
 األنا يحيا عندما لدينا، الشعورية الحاات في التعاقب يتخذها

 ، K السابقة لحاالتالحاضرةوا الحالة بين فاصل وضع عن ويمتنع

 التعاقب نتصور أن يمكن وبالنالي ، نتذكر عندما يحدث كما

 دقيق وكتنظيم كنق ننصوره أن يمكن كما التمايز، بدون

 إا ينفصل أو يتميز وال الكل يمثل منها عنصر كل ،للعناصر

 الخالصة فالديمومة A مجردة تكون أن ممكن لفكرة بالنبة

 هذا وفي «. الشعور حاالت تعاقب يتخذها التي الصورة هي

 التعاقب A التالي: التعريف تحفظات، بعد ، الالند يورد المعنى
 حاليًا بعد تتميز لم لكنها للتمييز قابلة وحدات وجود هو

 ال تعاقب نظام عن نتحدث عندما انه على يوانق وبرغسون

 المكان فسي يتكون تعاقب يوجد لكن خالص، زمن يوجد
 من العديد واحد آن ني يتوعب أن يمكن انه بحيث

. ( للشعور المباشرة )المعطيات والمتالحقة المنفصلة الوحدات

التعاقب صور ثانيًا:

التارخي: اتعاقب - 1

 المهابهاراتا ن أسفار في كما الشرقية الشعوب لدى ويظهر

 دورات تعاقب إلى إشارات على تحتوي التي والبورانات
 عصر األول عصور. »يوجات« أربع دورة كل في العالم،

 والثاني الكمال، حد بالغ نيه شي، وكل الذهبي العصر ، الكرتيا

 حين على باالنحطاط الفضيلة فيه تصاب الذي اترتيا عصر
 المراسم وتزداد والخطايا األمراض الدفابارا الثالث في تنتشر

 أي الكالي الرابع وفي القوانين، ونصاغ الظاهرية

 وعند الدين ويهمل اآلالم فيه فتتسلط الدورة في درك أسفل

 الدورة وتبدأ ، البراهما في شي، كل امتصاص يجري نهايته

. األبد إلى دواليك وهكذا ثانية مرة األولى سيرتها

 الشالث القرن في Tsou yen ين تساو الصيني الحكيم ويقدم

 الذي التكرار وتماثل الدور، على تقوم للتاريخ نظرية ق.م.
 عهد في والمؤرخون الكتاب أشار وقد الطبيعة. في يحدث

 حوليات n كتاب ضمنيًا تشكل الفكرة هذه أن إلى هان أسرة

 Kang yu wei واي يو كانج أحياها وقد والخريف،. الربيع

1858 - 1927.
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تعاقب

 تصور قد «المقدمة ا١ في 1406 - 1 332 خلدون وابن

 تتعاقب إذ للحتمية تخضع دائرة عجلة باعتباره التاريخ
 وازدهار نشأة بين دوريًا تعاقبًا الدول على الحضارات

 حيث األول أجيال: أو للدولة أدوار ثالثة وهناك وانحطاط

 والثاني ،الجانب مرهوبة الدولة وتكون وخثونتها البداوة خلقت
 أما الترف، إلى الشظف ومن الحضارة إلى البداوة من تنتقل

. التدهور فطور الثالث

 الجديد العلم )) كتابه في G. B. Vico 1668 -1744 وفيكو
 التعاقب على تقوم نظرية يقدم لألمم« المشتركة الطبيعة في

 عودة» عن كتابه من الخامس )الجزء وفي لتاريخ الدوري
 ويرجع «(وانحطاطها األمم انبعاث عند وتكرارها االنقالبات

 الدائرة أو العود فكرة وفي اإللهية للعناية الدوري التعاقب

Course OU recourse األخرى تعقب تتبع تاريخية فترة كل 

 البطولة، دورة دورات: ثالث التاريخ ويدور الخط، نفس على
 نهاية تتصل حيث األدوار هذه وتجتازالشعوب والبشر ،األبطال

األول ببداية الثالث الدور

 في Successive ء0!0اأال٧تمر٠الم التعاقب ومصطلح
 القديم بين الضرورية الموضوعية الرابطة هو الجدلية المادية

 الرئيسية المات إحدى وهو التطور، عملية في والجديد
 يحتويه األدنى، يعقب أعلى شكل فكل السلب، سلب لقانون

يلغيه. وال

الكبرى(: السنة ) الكوني التعاقب - 2

 يعرفه الذي بالزمان يرتبط - الكوني بمعناه - هنا والتعاقب
 حول النفس بها تقوم معينة دورة بأنه اليونان الفالسفة بعض

 للنفس الدورية بالحركات يربطه اآلخر والبعض العقل،

 الدائرية بالدورات ثالث نفر ويربطه الخاص، وعقلها ا، الكلية ا,
 دورات في يمر يجعله للزمان التعريف وهذا للكواكب.

 السنة ) الكاملة النة أفالطون يسميها مدة منها كل دورية

 في يمر األساس هذا على والكون األفالطونية(؛ الكبرى

 في متساوية متعاقبة بدورات المتصلة حياته

 حاول بينما . بينها التمييز الممكن من وليس شيء كل

 أن قال من فمنهم دورة، كل مقدار تحديد القدامى الطبيعيون

 من جعلوها وآخرون ثمان سنوات من مكونة الكبرى السنة

 سنة ألف عشرة نماني جعلها وهراتليطس سنة وخمسين تع

 سنةكل مائة وثالث وستين بخمس يقدرها وديوجانس شمسية

 نظرهم في فالزمان هنا ومن هراقليطس سنة تساوي منها

 اآلراء اا كتاب ) المستمر. الزمن في متعاقبة دورات من مكون

كتاب في لوقا بن قطا . تر فلوطرخس، إلى المنوب [( الطبيعية

. ( 1954 القاهرة ، K النفس » ،بدوي الرحمن عبد

 تكرار Eternal Recurrence نيتشه عند األبدي والعود

 ما التالية في يحدث متتالية دورات في األحداث وتعاقب

 هكذا » النهائية الدورات هكذا وتتمر السابقة في حدث

 عن الزهاوي صدقي جميل الشاعر ويعبر «.زرادشت تكلم
يقول: اللباب« ,, في شعرًا ذلك

دائر الدهر في الكون جميع وأن

 بدايات األمور نهايات وأن

مضى ما كل من كان قد الذي وأن

كان كما دار الدهر ما إذا يكون

يقول: ديوانه وفي

اآل من تجري الدهور تزال ما

 اآلباد في تنصب حتى زال

يكران والنهار الليل إن
بأطراد خلفه جديدين

الميتافيزيقي: التعاقب - 3

 الميتافيزيقي بمعناه التعاقب إلى الكوني التعاقب وينتقل
 الحياة تعاقب الشهرستاني أوردها كما فهي التناسخ، نظرية عبر

 فهم بذلك؛ اعتقادًا أشد الهنود وأن الدنيا، إلى وعودتها

 ذلك مثال على الحال إن يقولون ثم العنقاء قصة يقصون
 ترجع ثم أدوار بعدة تمر والنجوم األفالك فإن للدنيا بالنبة

. جديد من الدنيا إلى الحياة وتعود األول المركز الى

 أربع بدورات أنبادوقليس قول في التطور هذا ويتضح

 تندمج الحب يود فحين األبدي( العود ) العالم تسود

 الكراهية أما دائرية. كرة داخل األربعة العناصر كل وتأتلف

 على وتقضي التخلخل ويحدث وتنكمش األشياء فيها فتبتعد

 موجودات جميع فتنشأ الحب لها يتصدى ئم العالم. ائتالف

 عن العناصر تنفصل تمامًا الكراهية تتغلب وعندما العالم، هذا

 الدورة تعود ولكن العالم. هذا موجودات توجد وال بعضها
 فيه تندمج الذي االئتالف ويعود الحب فيتغلغل أخرى مرة

. األشياء جميع

: ( البي ) المنطقي التعاقب - 4

 التتالي، إسم تحت للتعاقب تعريفات سينا إبن يعطي

 التي األشياء كون : وهر الحدود في الرابعة الرسالة في والتوالي
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 كون أيضًا وهو (6٥)ص جنها من آخر بينها لي وضع لها

 مما شيء بينها وليس محدود مبدأ إلى بالقياس شيء بعد شي،

(.65يه)ص

 لمبدأ وفقا متناهية ال سللة تؤلف الينتز عند والمونادات

 وفقًا متصلة سللة للموناد المتعاقبة الحاالت وتؤلف الفاعلية.

 مجموعة بأنه: للمكان تعريفه في ذلك يظهر ،لمبدئهاالخاص

 هو أو البعض، ببعضها الموناد تربط التي الخارجية العالقات

 Order of التعاقب في ترتيب الزمان ان كما ٠ المعية في ترتيب

Succession -

 تتابع أو ،التعاقب من الزمان فكرة تستمد هيوم وعند

 ال الحسية اإلدراكات بين التعاقب وبدون واألفكار االنطباعات

 بين التتابع من ندركها التي الزمان فكرة لدينا تتكون
 هذه الساكنة األشياء تعطينا ال بينما المتغيرة الموضوعات

.الفكرة

 تجعل Mill J٠S٠ مل منذ العلمية النظر وجهة كانت وقد
 ويرى مطردًا. تتابعًا األحداث لتعاقبات صياغات القوانين

 السببية وأن سببية القوانين بأن القائلة الفكرة أن ل.Dewey ديوي

 ويبين مل يقدمه عما مختلفًا أساسًا تتطلب مثروط غير تتابع

 الوجود، في الواقعة األحداث )تعاقب( تتابع فكرة أن ديوي

 الوجود قضايا ألن متناقضة فكرة الزمان في تقع والتي

 الكلية كالقضايا ضرورية ليست هنا ومن جزئية الخارجي
 أساس على الببية بقيام القول خاطىء ديوي وبين المجردة

 سابقة حادثة بين عالقة قوامها السببية بأن فالقول ٠ التعاقب

 إن تقول األولى مختلفتين؛ فكرتين خلط عن نشأ الحقة وحادثة

 أصغر حوادث إلى رددناها إذا إال فهمها يمكن ال الحادثة

 مقومات من عناصر األصغر الحوادث هذه تصبح بحيث

 إن القول مع ذلك وخلط وزمانا. مكانا متصل مجرى

 التاريخي واألصل األحداث. لتتابع صياغة هي التعميمات

 قد بعض عن بعضها منفصل األشياء كون أن الفكرة لهذه

 أما األشياء. تلك بين الفجوة ملء بضرورة الشعور إلى أدت

 والتعاقب متعاقبة تشاهد األحداث كون لها العقلي المصدر

 شيء من بد ثمفال ومن زمانيًا فصالً متضمن طبيعته بحكم

 استقاللها رغم الحوادث ارتباط به لنفصر الحوادث خارج
 مقولة - مرتب تتابع هي حيث من ٠ السببية أن إلى وينتهي

 التي التتابعات عن مجردة فكرة يجعلها الذي بالمعنى منطقية

الواقعي الوجود في لعددها حصر ال

غير ماجستير رسالة ، فيكو عند يخ

تعالي

ومراجع مصادر

المقدمة. ابنخلدون، —
 دار ،سقراط قبل اليونانية الغلفة فجر ،فؤاد أحمد ٠, االهواني -

٠ 1954 العرببة، الكتب احاء
 اكقافة، دار خلدون، ابن عند التاريخ فلسفة زينب، الخضيري، —

القاهرة

 ،محمود نجيب زكي .تر ،لبحث نظرية أو المنطق .ديوي،جون —
القاهرة. المعارف، دار

 التار فلفة حزام، قدورة، -

القاهرة. جامعة منثورة،

 ،لثقافة دار ،مكاوي الغفار تر.عبد ،المونادولوجيا ٠اليبنتز -

القاهرة

 . تر ،توينبي الى كنفوشيوس من يفرونه وكيف التاريخ .هدغر
. 1972 للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،جاويد توفيق العزيز عبد

- Lalande, Andre, Vocabubire technique et critique de la phi■ 
losophie, Presse Uni, de Franc،.

— Winn, Ralph B., Succession and Duration, in D., Runes, 
Dictionary of Philosophy, Littlefield, Adams co. New Jersy, 
1974.

عطية عبدالحبم أحمد

Transcendance 
Transcendence 
Transzendenz

 الذي هو المتعالي راإلنان ارتفع اي عال من التعالي
 التعالي يعبر األعلى. المقام إلى علومه أو فضائله به تمو

 األشياء عالم بين ما واانغصام التباعد عن الفلفي بمعناه

 أي المطلق، أي العلي، أخرى، جهة ومن جهة، من واإلنسان

 به ويشعر المعتقدية الناحية من نفسه يفرض التباعد هذا الله.
 اإلنسان تجربة هو بالتعالي والشعور ألمًا يتمزق وهو اإلنسان

بعده وأفق األساسية

 يكتسب به األول الفلفي الفعل هو التعالي إكتثاف

 البقاء وشهوة الزمنية، وتجربته بحدوده اإلحساس اإلنان

 عالم تجاوز يفرض اإلنسان عند الحدودية تخطي األبدي

 منبعًا الحواس بعالم تعترف تعود ال فالذات الحواس

 إلى يرجع الزمنية في نابت هو ما أن تدرك أو للحقيقة.

 األحدية. إلى المتعدد ليرد البشري الفعل يفعل مثلما الفكرة،

 ال التعالي نظرية نطاق في العقل يفرضها التي األحدية إن
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تعالي

 للتعالي . تؤسها هي بل ،فحسب الطبيعية الحتمية تتجاوز
 خالصًا عقليًا (1) يكون أن إما فهو طبيعبة غير كيانية صفة

روحانيا. (2) أو

 المتعالي. كانط يميه الخالص، العقالني الكيان - 1

 القبلية المدركات معرفة إلى ويشير التجربي، نقيض المتعالي
 كانط عند للمتعالي ليس ذاتها األشياء إلى ولس لألشياء

 بل ،أفالطون عند الحال هي كما التخطي أو التجاوز معنى

 بصدد التفكير شروط إلى بالفكر يعود نكوصي صعود التعالي

للمعرفة. القبلية اإلمكانيات

 األنا بناء هي المتعالية المثالية ،وشنغ فخته فلسفة في

 المثالية »نظام شلنغ كتاب ظهر وللعالم. الذات لوعي
 الخالصة الذاتية من المتعالية الفلسفة تدأ . 1800 سنة (I المتعالية

 حركة هي وهذه . الموضوعية مع تالقى الذاتية أن كيف وتبين

 ينظر إذ تدريجيًا، الذات وعي يتحقق .األنا أي الذات وعي

 فعل يوجد فكيما له. موضوعًا ذاته ويتخذ نفسه إلى األنا

 وتبلغ والموضوعي، الذاتي بين ما تام انفصام من بد ال معرفة

 التقاء والموضوعي الذاتي التقاء عند غايتها المتعالية المثالية
 في ونعاينه العالمي اكاريخ من نستنتجه ما هذا ,متساوقًا

.والفن الطبيعة
 التجربة مجال ان يرى فهو .المتعالي بنظرية هوسرل أخذ

 أنا إلى والنفسي الطبيعي األنا تحول هو ة والظهوري المتعالية

.متعال

 لثعور شرط هو الروحاني المجال في التعالي - 2
 وأحيانًا الكمون عن التعالي يتميز وبذلك اإللهية. بالروحانية

 الكائن المافوق، هو العلي أن التعالي يفترض له نقيضًا يكون

 إدراك تحت واقع أنه إما المطلق وهذا المطلق أي الحق،

تطاله أن من أسمى أنه وإما اإلنسانية المعرفة

 ما هو األساسي المعرفة موضوع العلي يبدو ما كثيرًا

 الذي الوحيد الكائن هو ذلك، من وأكثر نعرفه أن يجب

 هو العلي أخرى: وبعبارة حقا، يعرفه أن العقل يتطيع

 وشكل . تدركه فالمعرفة كذلك وألنه .الفعلي المعرفة موضوع

 األفالطونية التعالي نظرية في كما العقالني الحدث هو المعرفة

. الشكغية المطلق العقل نظرية أو

 أن اليتطيع اإلنساني العقل إن أخرى فلفات وتقول

 يكون أن فإما .لبي أفق بمثابة العلي تعتبر وهي ٠ العلي يدرك

 يعجز البشري العقل أن وإما ،يدرك ألن بذاته قابل غير العلي

 التي هي المباينة هذه نفسه. يتخطى أن أي إليه، يصعد أن عن

 يتكلم. أن أي نفه عن العلي يكشف ألن الضرورة توجد
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 ايل»التوراة في للم التعالي نسب ورد الله. نميه هنا والعلي

 18 المزمور انظر : 20و 19 آيتان ،14 فصل ،تكوين ) n ايليون

 :مثالً القرآن؛ في وأيضًا . (ا و اآلية ، 83 والمزمور ، 14 اآلية

 سورة انظر ، 25 5 آية البقرة، )سورة 4العظيم العلي هو٨

 اإلنسانية للمعرفة بالنبة علو هو والعلو (.43 اية النساء،
 علوًا يقولون عما وتعالى هسبحانه قوله ذلك مثال العادية،

(.43 آية ،األسرى سورة ) 4 كبيرًا

 ما وهذا تعاليه، حيث من الله يعقل أن المرء يتطيع ال

 يعقل ال مطلق: وجود » :11 الدوائر إنشاء >ل في عربي إبن يبينه
 وا الكيفية عليه يجوز ال كما الماهية عليه يجوز وا ماهته

 وغاية تعالى اللم وهو اإلثبات باب من نفسية صفة له تعلم
 ليس مثل السلب صفات من اليوم بأيدينا الحاصلة به المعرفة

 ما فعلى يصفون عما العزة رب ربك سبحان أو شيء كمثله

 نفي العلم متعلق فهنا بموجود إال يتعلق ال العلم أن من قدمنا

 ثابت عليه يجوز ال ما ونفي وتعالى سبحانه عليه يجوز ال ما

 ، 1919 )طبعةليدن، ». إلينا فيناومنوب موجود عدنا

. ( 20 ص

 التعالي في آية للبلباني „ األحدية رسالة >ل في واشهادة
 ال فوق ال ،قبل ال معه بعد ال ،:»إنههو يقول ،لله المطلق

 ال كيف ال انفصال، ال اتحاد ال قريب، ال البعيد تحت،
 مكان، ال كينونة ال عمر، ال لحظة ال زمان ال أينالمتى

 فردية. بال والفرد واحدية بال الواحد إنه كان. كما اآلن وهو
 هو ومماه هو اسمه ألن ومسمى، إسم من مركب غير إنه

 في داخال أكان سواء ،فيه شيء وال شيء في ليس إنه )...(.

 ال ،بالعلم ال ،الطربقة تعرفه أن الضروري ومن .من خارجًا أم

 فال باالدراك. ال بالحس، ال بالتصور، ال بالفهم، ال بالعقل،
 ويعرف بنفه، نفه يرى هو. إال يدركه وال هو، إال يراه
 حجابه سواه. يدركه وال غيره أحد يراه ال . بنفسه نفسه

 في وجوده اختفاء حجابه سواه. يحجبه وا واحديته،
. K كيفية أي بدون واحديته

 لكل الله تخطي هو للكالم بالنسبة اإللهي التعالي ومعنى
 4شيء كمثله »ب كقوله: المخلوق وبين بينه ما تشابه

 والمتصوفون المتكلمون أطلق وقد . ( ا ا آية ،الثورى سورة )

 التشبيه آيات تأويل فأوجب التنزيه. كلمة التجريد هذا على

 بشريًا شكال الله على تضفي والتي القرآن في الواردة العديدة

 ، التوحيد تفريد على التوكيد هذا من والمراد . إنانيًا وتصرفًا

 جامع ا كتابه في آملي حيدر سيد لسان على مثالً أتى فقد

 عن تعالى الله تنزيه التوحيد ه «: األنوار ومنبع األسرار



 fl العليا بصفاته الحق تزيه التوحيد و» ( 639 فقرة ) fl الحدث
 اخر مؤلف في للتنزيه األتم الوصف ورد وقد (. 1 206 )فقرة

 حيث «،الوجود معرفة في النقود نقدم رسالة ا هو آملي لحيدر

 عن حتى الكل، عن منزه المحض المطلق الوجود II يقول

 اإلطالق يقيد تقييد االطالق ألن اإلطالق وعدم اإلطالق

(،43)فقرة

 والتشبيه التنزيه بين تجمع أن الصوفية المدرسة أرادت

 ونكتفي . الوجود وحدة نظرية أساس على التوفيق هذا وبنت

 فصوص 8 من الثالث الفص في عربي إبن قصيدة إلى باإلشارة
 الى ونشير للم تحديد الخالص التنزيه إن يقول حيث «الحكم

 إال تقييد له ليس عندنا كله والعالم » : H المكية الفتوحات ,,

 هذا في له تابع به فالمقيد الحد عن يتعالى واللم خاصة بالم

؟(.5/2) التنزيه»

 اال إيجابية معرفة إلى تتحول ال اللبية الله معرفة إن قلنا
 خالل من به يلم أن المرء يستطيع يتكلم إلهًا المطلق كان إذا

 )القرآن، ملفوظة أما )الطبيعة(، هيولية إما تكون التي كلمته

 يتكلم عندما ولكن )الميح(. معًا االثنين وإما األنبياء(،

 .المحدود البشري العقل تالئم بلغة نفه عن يعرف العلي
 ما التوفيق أمكن إذا إا ذاته، في مجهوالً العلي يبقى وبهذا

 اإلنسانية المعرفة تأسي في العقالني والحدس التنزيل بين

 الهرية هذه وبفضل اإللهي والعقل البشري العقل أحدية على

 القدم في عريقة نظرية هذه الشبيه يعرف أن الشبيه يستطيع

 مرة ألول الفلفة في وتظهر الهندوسية المذاهب في وخاصة

.وقليس امبد عند
 موضوع يزال ال يدرك، ألن قابل غير كان رإن ،والمطلق

 مرضوع فهو التفكير، شرط العلي أن فيما األساسي. الفكر

ذاته الوقت قابلللفهمفي وغير التفكير
 العلي مع عالقة يوجد أن اإلنساني الشعور شأن من ولكن

 يهل وبالمقابل اللبي التقارب في ذلك عليه يصعب أنه إال

 معرفة هي الرمزية والمعرفة الرمزية. المعرفة طريق عن عليه
 الفن، األساطير، مثل الكمون أشكال من شكل العليفي

.. . الخ ،المقدسة الكلمة ،إلهي فعل أنه حيث من التاريخ

 يشعر أن يريد العلي مع تجربتين إلى اإلنساني اثعور يتوق

 تفصله التي الهوة يقلص أن ريريد كعلي. أي تناهيه ا في به

 المتناهي في به يشعر أن يريد فإنه الحال، هذه رفي العلي عن

 إال يكون ال المتعالي كمون ولكن الكمون. شكل على
 إليه يتوق بما األكمل الوجه على تفي ال والتجربة تصوريًا

 بهويته العلي فيه يكمن وال فان المتناهي ألن اإلنسان

 الشعور بين التام الوفاق تجربة ان يفسر ما وهذا الحقيقية.
 أي العلي، في القفزة األتم: شكلها في تتجلى والعلي اإلنساني

 في الالمتناهي يالقي أن المر، يرفض القفزة وفي . الفناء
 هذا الالمتناهي في المتناهي يحل أن يريد بل المتناهي،

 كتاب )١ في النفري يصور الوعي بالضرورة يمحو اال التعديم
 االتحادي واإلنسان اللم لتالقي األخيرة الحلقة المواقف«

 ذكر أتى وقد بعضبًا يريا أن نسان واال الله الوقفة تخول .بالوقفة

 آية النجم، )سورة القرآن في واكبي الم بين ما التالقي لهذا
. الصادق( جعفر نفسير في اآلية هذه شرح انظر ، 10

 بثكل التعالي مفهوم إلى الحديثة الوجودية الفلفة تطرقت

 هيدغر مؤلف في فالتعالي . المطلقية إلى يصلة يمت ال
 اإلنسان يتخطى بواسطته الذي الفعل هو والزمن« الكينونة »

 عند األمر وكذلك كائنًا. بصفته نفه ويتخطى الكائنات

 لإلنان، خاصية التعالي حيث ، والعدم، الكينونة B في سارتر
 التعالي يعبر . فيتخطاهما وماضيه نفسه ينكر أن يتطيع إنه إذ

 من ومع الذات غير ،معماهو اآلخرين مع العالقة مشروع عن
 في والتعالي . خاتمه( ، « المنهج في مائل » ) االنسان غير هو

 وليس - الزمن في - الزمني التخطي إلى يرتكز الوجودية الفلفة

 جعل رقد اإللمي. التعالي في نجده الذي الفضائي التخطي إلى
 ما إلى نفسي أتخطى بأن ألزمت من أنا » قائلة تتكلم الحياة نيتشه

 تخطي 8 فصل ، « زرادشت تكلم هكذا له.) نهاية ال

الذات»(.
حاتم جاد

لعريف
Definition
Definition
Definition, BegrlfTsbestlmmung

 التعريف إن بالتعريف تعريفه معرض في الجرجاني يقول
 شيءآخر«. معرفة مايتلزم عبارةعنذكر ا هو
خمسة: أهداف وله الموضوع تصور تعيين هو التعريف إن

 معية كلمة معنى تفسير إن إذ اللفظي، الجهاز -توسيع 1

.بها التعريف عن عبارة هو

 أكثر يحمل الكلمات من الكثير إن إذ ،االلتباس إزالة - 2
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لعريه

 المعنى على الداللة اجل من تعريفها الى فيصار واحد معنى من
.المقصود

 الغموض من الكلمات بعض إن إذ الغموض، تخفيض — 3

 توضيحها إلى فيصار ،معناها حدود في استعمالها يعسر ما

. بها بالمقصود التعريف خالل من

 الموضوع توضيح إلى يصار حيث النظري، التفسير — 4

 في القوة نعرف كما ، محليًا أو نظريًا به التعريف خالل من

 لم التعريف هذا إن .بالتارع الكتلة ضرب كحاصل الفيزياء
 أو االلتباس إلزالة وال اللفظي جهازنا توسيع أجل من يصغ

 نيوتن فيزياء من قسم تجسيد أجل من بل الغموض، تخفيض

.بالذات 1( قوة » لفظة معنى في
 األحيان بعض يبتغى حيث المواقف، على التأثير - 5

 اآلخرين مواقف في يؤثر نحو على األلفاظ من بلفظة التعريف

 عن للدفاع أحدهم يهب فعندما .معين باتجام مشاعرهم يثير أو

 بتقديمه صدقه عن يدافع فينبري اللباقة بقلة متهم صديق
 عن النظر وبغض دائمًا. الحقيقة كقول بالصدق تعريفًا

 تام تعريف إعطاء األولى بالدرجة ليست غايته فإن الظروف

 تصرفات عطفهمعلى واستدرار سامعيه على التأثير بل بالصدق

لباقته عدم إلى تتحول الصدق تجاه مشاعرهم لعل صديقه،
للتعريف. أنواع خمسة هناك أن ثم

 أن علينا للتعريف الخمة األنواع هذه بين التمييز وقبل

 تملك الرموز فوحدها للرموز. هو إنما اتعريف أن نالحظ
 عليه نجل فنحن مثالً الكرسي خذ .بها التعريف يمكن معاني

 بل كذلك بوصفه نعرفه ال لكننا ونصنعه، ونكسره وندهنه
 التعريف ينبغي الذي اللفظ وهناك .لفظة أو رمزًا بصفته

 إن نقول أن فإما . Deflniens التعريف وهناك Deflniendum به

 خطوط ثالثة في متضمنًا مسطحًا شكال يعني مثالً المثلث

 شكل تعريفه( بحكم ) هو المثلث إن نقول أن أو مستقبمة

 التعريف وليس .مستقيمة خطوط ثالثة في متضمن مسطح

 لها رموز كليهما إن القول ينبغي بل ،به المعرف اللفظ معنى

.الواحد المعنى نفس

 بكلمة تعريف وهو ، stipulative المستحدث التعريف — 1

 الحرية ملء له جديدة لفظة يتعمل من فكل مستحدثة.
 تعريفًا تعريفه ندعو ونحن ،لها يريده الذي المعنى باعطائها
 التعريف من األول النوع هذا أن ويبدو مشترطًا. أو مستحدثًا

 اسميًا أو Verbal لفظيًا تعريفًا (التقليد في ) سابقًا يدعى كان

Nominal .

 متقدم معنى أي استحداثي نحو على المعرف للرمز ليس

 المعرف للرمز إن القول يجوز ا تعريفه.منهنا على

 المعنى هذا لهما يكون ولن . الواحد المعنى نفس ولتعريفه
 أمر هذا لكن .التعريف بمقبولية يعترف لمن بالنسبة ال !حد الوا
 إن .إحداثه من حتى أو عليه متقدمًا وليس التعريف يتلو

 كاذب، أو صادق إنه عنه القول يمكن ال المستحدث التعريف
 المعرف الرمز الستعمال تصميمًا أو اقتراحًا اعتباره يجب بل

 أو أمرًا يكون وقد .التعريف في مقصود هو ما يعني نحو على

 قد واألوامر والطلبات والتصاميم االقتراحات لكن طلبًا.

 منها أحدًا لكن المتحدثة التعاريف كذلك وتعصي، ترفض

كاذبًا. أو صادقًا ذلك، بحكم ليس،

 التعاريف تقويم يمكن ال أنه يعني ال كله هذا أن إآل

 مدى عن السؤال إمكانية هنا من آخر. أساس على المستحدثة

 غامضًا كان فإذا استحداثه. لغاية المستحدث التعريف تحقيق

عقيمًا. استحداثه جاء معقدا أو

 لها بلفظة تعريف وهو ، Lexical القاموسي التعريف — 2

 إزالة التعريف من القصد كان فإذا ومتداول. ثابت معنى
 إلى اللجوء يكون الفرد لدى اللفظي الجهاز توسيع أو االلتباس

 إن قاموسيًا. عندئذ التعريف ويكون المثلى الوسيلة القاموس

 من له يكن لم معنى المعرف اللفظ يعطي ال القاموسي التعريف
 بذلك كاذبًا. أو صادقًا يكون أن شأنه من بالتالي وهو قبل

 قديمًا دعي ما هو قاموسيًا تعريفًا هنا ندعوه ما أن يبدو

. Real Definition الحقيقي بالتعريف

 أو كان مستحدثًا التعريف، أن إلى اإلشارة من بد ال وهنا

 أدل فرق، فال المعرف. الموضوع وجود يتناول ال ،قاموسيًا

 ال ذلك فإن يدل، لم أم حقيقي موجود على المعرف اللفظ

التعريف. ماهية في يؤثر

 على يساعد ما وهو ، Precising التدقيقي التعريف - 3
 األلفاظ. من لفظة الستعمال بالنسبة الغموض درجة تخفيض

 من مثالً الديمقراطية معنى وفهم القاموس إلى اللجوء إن

 الكلمة استعمال في كليًا ماعدتنا شأنه من ليس أحكامه

 فهناك ورودها، حاالت من حالة كل في وتطبيقها الغامضة
 هذا على هويتها من التأكد يمكننا ال «حدودية n حاالت

 أحكام يتعدى تدقيقي تعريف إلى باللجوء إال الصعيد

 تعريفًا التدقيقي التعريف من يجعل ال ذلك لكن القاموس

 يفرض مما تمامًا جديدة ليست المعرفة اللفظة ألن ، مستحدثًا

 الى المتداول بمعناها التقيد التدقيقي التعريف صاحب على

.حد أبعد

 المثار يشكل ما وهو ،Theoretical النظري التعريف — 4
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 على اللفظة موضوع لتعريف محاولة إنه إذ للجدل، االكبر

 هو انوع هذا من نظري تعريف تقديم إن . نظريًا تام نحو

 هو وكما الموضوع بشأن معينة نظرية لقبول الدعوة عن عبارة

 المعرفة تقدم ومع للجدل. مدعاة النظريات فإن معروف

 من وقت في الصيغ وتتغير التعريف يتبدل التجربة وازدياد
 ال رقيق كسائل الحرارة يعرفون الفيزيائيون كان األوقات

 يكون الطاقة من كشكل يعرفونها اآلن وهم بدقة، الوزن يقبل

, جزيائته في المنتظمة غير الحركة بفعل للجسم

 إليها تستند التي النظريات بتغير تتغير كهذه تعاريف إن

التعاريف. هذه
 في التأثير وغايته ،Persuasive اإلقناعي التعريف - 5

 االقناعي التعريف أن ويبدو تعبيري عمله أن كما المواقف،

 للغة أن فيما ,األخرى لألنواع ماويًا التعاريف من نوعًا ليس

 االطالعية وظيفتها جانب الى Expressive تعبيرية وظيفة
Informative حلة يتخذ أن التعاريف من نوع ألي يمكن 

 وأن وعاطفية، تعبيرية وألفاظ بلغة صيغ إذا خصوصًا تعبيرية

مواقف في التأثير منه الغاية اقناعيًا تعريفًا بذلك يصبح

الخوري انطوان

إضافة

 معرفة معرفته يتلزم ما ذكر عن عبارة آل التعريف كان إذا

 اتفاق عن »عبارة االصطالح فإن )الجرجاني، آخر« شيء
 األول« موضعه عن ماينقل باسم الشيء تسمية على قوم

 وقيل: الشيء وضع على القوم اتفاق ال هو أو )الجرجاني(

n ٠ المراد ليان آخر معنى إلى اللغوي المعنى عن الشيء إخراج 

 التعريف طموح يبرز هكذا . الكليات( في البقاء أبو )

 يكتفي بينما األشياء، ماهيات , لكشف األصل األرسطي

 وهو ) باالصطالح اإلسالمي العربي المجال في االصطالحيون
 ساد وقد اليوم أما البحث. لبدء أكثر( ال داللية مواضعة

 عن البحث واختفى العلوم، فلسفة ومناهج الرياضي، المنطق
 المواضعة غير يعرف المنهج عاد فما ؛الالمتعينة H الماهية »

الرمزية. االصطالحية

السيد رضوان

هسب
Fanatlsme
Fanaticism
Fanatismus

 فكرة *. األشياء من شيء الى التحزبي االنحياز عو التعصب

 والتعصب )ضد( أو )مع( إما شخص، أو معتقد أو مبدأ أو

 ضد والتعصب عنه. والدفاع ومؤازرته، ماندته هو للشيء

 الذي التعصب فعل في ألمران ا يمتزج وقد ،مقاومته هو الشي،

 عنصران ويتضخ .معًا رالعنف والتحمس التهور فيه يتجلى

 هو األول سلبي. واآلخر ي أحدهما!يجاب التعصب في بارزان

 بقية من وأرفع أسمى إليها ينتمي التي الفئة بأن المرء اعتقاد

 التي الفئة من أحط الفائت تلك بأن اعتقاده هو واآلخر الفائت

 الناس أذهان في ذاته التعصب مفهوم ويرتبط .إليها ينتمي

 ذلك هو للمتعصب الحديث فالتفسير اللبي، بالجانب أكثر

 في هو فالتعصب .عليها يتحامل أو معينة فئة يحتقر الذي

 تحقير إلى يتجه والمتعصب الغير إلى سلبية نظرة أساسه
 مزاياهم تأكيد إلى يميل مما أكثر بهم الضرر وإلحاق اآلخرين

خاصة. منفعة كسب على الحصول أو الخاصة
 والفكر الدين أهمها متعددة مجاالت في يظهر والتعصب

 الخطر. شديدة نتائج مجال كل في وله والقومية. والسياسة

 وفي ؛والجمود العلمام اضطهاد الى يؤدي الدين في فالتعصب
 والمغلقة، المطلقة والمذاهب الدوغماطيقية إلى يؤدي الفكر

 والمذاهب الحوار إلى المقابل في يزدي التامح بينما

 يؤدي الدولة مستوى وعلى ،الفرد متوى على هذا ،المفتوحة
 وترفض مبادثها إآل تقبل ال ايديولوجيات تكوين إلى اسب

 الصراع إلى يؤدي تبعًا وهذا أيديولوجيات من غيرها

 التعصب يؤدي السياسة مجال وفي والحروب؛ األيديولوجي
 اليرقي أو الجنسي والتعصب ،واالسبداد الدكتاتورية إلى

 تفوق عن رينان أسطورة في كما آلخر جنس تحقير إلى يؤدي

 تهنط علمية أكذوبة هي التي االمي على اآلري الجنس

 ذكاء اإلعالءمن مقابل )بمافيهاالعربية( السامية بالعقلية
.األوروبي الجنس وتفوق

 مفكري أبرز Voltaire 1694 - 1778 فولتير موقف يعد

 ،التعصب ومحاربة التامح عن دفاعًا ،عشر الثامن القرن

 وذلك الخرافات على المنظمة حملته في جهوده أهم وتتجلى
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تغليل
 الكنيسة فهاجم بالده في فضيحة االضطهاد اضحى حينما

 كتابا وكتب . والهجاء بالسخرية وجدها أينما الكاثوليكية

 فولتير يقول ، 1767 ونشره ، 1736 ال التعصب مقبرة 1 بعنوان

 ،فظيع ديني هوس التعصب الفلفي«:»إن القاموس ٠ في
 قضاة المتعصبون وهؤالء كالجدري العقل يصيب معد مرض

 لم الذين األبرياء على باإلعدام يحكمون باردة أعصاب ذوو

 المعدي الدام لهذا عالج يوجد وا طريقتهم: بنفس يفكروا
 أخالق تتهذب فشيائً شائً بانتثارها التي الفلسفية الروح إال

 بكافيين الدين وال القوانين، وليس التطرف، وتتحاشى البشر

 يعتبر ال فالدين النفوس، يصيب الذي الطاعون هذا لمكافحة

 المصابة الرؤوس في ناقع سم إلى يتحول بل شافيًا دواء

 فهم المتعصين أمام العجز كل عاجزة والقوانين بالتعصب،

 القوانين فوق وهم فيهم، تتمثل القدس روح أن مقتنعون

 يمكن الذي فما وتهورهم. حماسهم من إال قانون من ولي

 يقتلك حين الجنة دخول من يقين على هو لشخص قوله

ويقتلني.
 التعصب أما .السكينة النفس على تضفي الفلسفية الروح إن

 قوام هو والتامح ،السكينة ضد ذلك من العكس فعلى
 ..للطيعة. أولقانون وهذا خطاؤون كلنا ألننا االنانية

 .٠دواؤ والتسامح البشري الجنس يصيب شر أكبر هو الشقاق

 في Lessing 1729 - 1781 لسنغ األلماني الفيلسوف صاغ وقد

 التامح فكرة أدي بثكل ، 1778 الحكبم ناتان I مسرحيته

 بالتعصب ولبس الصالح العمل طريق عن وذلك األديان، بين

التامح في يضرب مثالً العمل هذا وصار األحمق

حفي حن

تعليل
Justification 
Justification-Apology
Begrundung

 أو المباشر السبب عن أو العلة عن البحث يعني لغة التعليل

 هذه كانت سواء معينة نتيجة إلى يقود الذي المباشر غير
 الناحية من فيها البحث مدار يكون أي ،صرفة منطقية نتيجة

 بالوجود أو بالطبيعة موضوعها يتعلق طبيعية، أم فقط، الشكلية
 حب يقط الفضاء في يترك جسم كل نقول كأن إجماال

 لقوانين تبعًا وذلك األرض، مركز تحو متجه عمودي خط

 المقطوعة بالمافة أو الهوائي، والضغط الجم بكثافة تتحدد

 التعليل وقديكون استغرقته. الذي الوقت إلى ذلك ونبة
 ويتسلل محرك، عن تنتج الحركة التالي: كالمثل أنطولوجيًا

 تبعًا ذلك أول، محرك إلى ينتهي أو نهاية ال ما إلى األمر

 التعليالت. هذه به تقاس الذي الفلسفي للمذهب أو للمبدأ

 اتخذ قد التعليالت، هذه مثل أن إليه اإلشارة تجدر ومما
.الله وجود على للبرهنة مثالً

 بالفكر تنتقل التي العقلية العملية على التعليل يقوم عمومًا

 مزدوج. لمنهج تبعًا وذلك مجهول هو ما إلى معلوم هو مما

 األمور إلى الجزئية األمور من اإلرتفاع الفكر باستطاعة إذ

 الشامل القانون إلى الحدث( أو) الواقعة من المطلقة؛ أو العامة

 الصوري المنطق في تعرف الطريقة وهذه .يحتويها الذي
 هو ما فهم أخرى ناحية من يمكن كما Induction باالستقراء

 النتيجة تعرف أو كلي، أو عام ماهو طيعة تعرف إذ جزئي

 هواالستنباط واضحاوهذا معروفا المبدأ كان إذا

Deduction . باالستدال يعرف مما جزء القانونين وكال 
Raisonnement أوInference ، ألرسطو نشأتهما في ويرقيان.

 العالم على التعرف يتم بها فكرية عملية واالستدالل

 — صرفة منطقية عملية كونها جانب إلى هذا — الخارجي

 التيقن تم ما إذا صحيحة نتائج لصياغة التوصل يتم باالستدالل
 من أنواع عدة بين المناطقة ميز وقد المقدمات. صحة من

 واالختالف .المباشر غير أو المباشر كاالستدالل االستدالل.

 القضاياأو في االختالف أصاًلإلى يعود االستدالل أنواع في

 تؤدي وهذه المحمول لجهة أو الموضوع لجهة إن المقدمات،

.ارسطو وضعه كما القياس أشكال في اختالف إلى بدورها

 تحديدات دون التعليل دراسة يمكن ذلك جانب إلى
 يصدق الكل على يصدق ما أن باعتبار وذلك .وشروطه القياس

 بالضرورة يصدق النوع على يصدق فما . الجزء على كذلك

 فذلك فان« إنسان »كل فإذاقلنا اكوع هذا أفراد على
 يكون أن دون الناس، من عمرو أو زيد على بالضرورة يصدق

 زيد ال إذن ٠ إنان زيد B ،القياسي الثكل الستطراد حاجة لنا
 إجماالً الصوري المنطقي بثكله التعليل عن هذا الخ. فان«

 تلك أو المقدمة( أو ) القضية هذه صدق عن النظر بغض

 فقد تنطبق. ال أو الواقع على تنطبق أن أي وجوديًا صدقا

 وقد .كلها ال الواقع القضية أجزاء بعض تطابق أن يحدث
 قد أو عقلي، أمر مجرد التعليل وبالتالي االستدال، يكون

 األخير والضامن .. الخ. فيزيائيًا أو صرفًا رياضيًا يكون
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لعيم
 ومطابقته االستنتاج صحة هو الحاالت هذه في التعليل لالمة

 من النهائي والهدف المادي أو الصوري المنطق لقوانين

 تعصم صحيحة حدود أو تعريفات لصياغة التوصل هو التعليل

٠ تحاشيه على تاعد أو الخطأ من

ومراجع مصادر

,.977،الكويت ،والرياضي الصوري المنطق ،الرحمن عبد بدوي، -

- Lefevre» H.. Logique fonnelle et logique dialeclique» Paris» 
1969.

- Tricot» G., Traite de logique formelle. Paris. 1966.

كتورة جورج

Generalisation 
Generalisation 
Verallgemelnerung

 من شبكة داخل أخذه فيجب لبس يوئبه مصطلح التعميم
 Generality أرمومة غمبم، عام، أهمها: المتآخية المفردات

 توضحه، أخرى مفردات داخل ثم هوعام؛ ما صفة أي

 المفهوم، مثل: من معه، ]تعاكها[ لتقابلها أو منه لقربها

 قياس االستقراء، ،ق الماصد التصور، التضمن، االشتمال،

 المخصوص أو المقرد ، [ التعريف ] الحد ،التمثيل

Singulier ، الكلي، المثترك، الكلي، اللفظ الجزئي، اللفظ 

اخ•

-ا-

 تكثر أن ،عمم اللغوي الجذر من انطالقًا ،هو تعمم أن

 إلى تحول أن هو : وتمدد وتوتع تطول أن األدق، على ،أو

 ،عمم مادة ، 1 2،ج «العرب الن » ،منظور إبن ) . ألشمل ا

 البقاء، أبو )للمثال: المتخصصة المعاجم وفي (.425 ص

 ؛الكثير الجمع = العم :نلقى . ( 283 ص ، 3 القسم ، [[ الكليات »
 أما اجتمع. ما كل = وعميم الجماعة؛ شمل = الشيء وعم

 ،كعينة أو للمثال ،سينا إبن فإن الفلفية المفرداتية في

 :مقابل أ/مشترك : ثالثة معان في II عام I) يتعمل
 على والكالم قوله في وذلك ،كوئذادد

 كابالنفس، 1, ،)ابنسينا الطبيعيات» في العامة األمور

قوله في وذلك ، /!universe! الكتي على ة ب/للدالل (؛1 ص

B المرجع ،سينا )إبن «االشياء في العام المعنى يوجد كما 
 جنرال يقابل ما أي ،المعروف ت/بالمعنى (؛ 24 ص ،عينه

(Genera بالمعنى 1) نباتية هي نفس التعبير في رذلك ؛ 
 ه ا، انجاة » ، سينا إبن : قارن ؛49 ص ، عينه المرجع ) . B العام

ا-اا(-0ص
 بها ليعني »عام كلمة يستعمل ء أيضًا هو الغزالي، كذلك

 والقضايا الكلي، والقول الكلي، القانون يقول إذ كلي هو ما
 أيضًا يستعمل لكنه ٠ الضرورية الكلبة والعلوم المجردة الكلة

 هو ما أو مشترك هو وما مجمل، هو ما بها ليعني ا( عام 1

 أيضًا، بعد تبقى، فئة أفراد بين مشتركة خصائم مجموع

 من ،لها معنى في جدًا، تقترب مطلت كلمة أن إلى اإلشارة

 كثيرة أشياء على يدل )) فالمطلق والتعميم العام في هنا بحثنا

 المدخل، ، II المتصفى >| )الغزالي، ،1واحد معنى في تتفق

 المطلق ان (. 1937/1356 القاهرة، ،بعد وما ، 20ص
مفرد ،معين هو ما عكس أي المشترك ،الحد بهذا ،هو

. Singulier
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 تالحظ عملية التعميم المفهوم: بمعنى التعمبم . أ
 مفردة أشياء بين القائمة المشنركة الصفات تالحظ : وتجمع

[ Singuliers ؛] التصور يمى واحد مفرد في ذلك وتجمع 
 هو هنا، التعميم، . [ Concept فهوم/ األ الذهني، التصور ]

 باالنكليزية: ؛ Comprehension ]بالفرنية: المفهوم
Comprehension أحيانا و غ : Signification ، :وبااللمانية 

Inhalt ، و Comprehension,] تعريف إذن بذلك يتوجب 
 العديدة معانيها ببب ملنبتة ]مغردة[ لفظة أنه المفهوم:

 التصور إلى العائدة المثتركة الصفات مجموع هو فالمفهوم

 الموجودة الصفات مجموع إنه ؛التصور هذا تعرف التي أو
 هو المفهوم إن أيضًا بقال كما . [ الحد ] التعريف داخل

 الصنف[ ] الفئة أفراد ين المثتركة الصفات مجموع

 الموضوعي، المفهوم الذاتي، المفهوم يميز: وهنا الواحدة...

الخ.. Implicite الضمي المفهوم

 أيضًا، والتعميم، االستقراء: بمعنى اتعمبم ٠ ب
 أو ) الوقائع من فئة االنتقال!لى بموجبها يجري عقلية يرورة

 على ملحوظ هو ما بفعل (األفراد أو األفكار أو الكائنات

 في شوهد ما فئة على مد التعميم . الوقائع تلك من محدد عدد
 [؛Singuliers ]المخصوصة/ المفردة حاالتها في أو أفرادها

 األعم، إلى [، ]المفرد المخصوص من مرور بذلك هو إذ
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سعميم

 يحمل ،هنا فالتعميم، وهكذا عمومية، األكثر إلى األعم ومن

 أو جزئيات من نصعد إننا إذ Induction اإلستقراء هو اسمًا

 من عامة قاعدة ونستخلص أعم، هو ما إلى محدد عدد من
 حكمًا، لفظنا أو استنتجنا، قد نكون وبذلك جزئية أحكام

 أنواع االستقراء وذلك اشتماا. أكثر معرفة إلى مررنا ألننا

٠ ( 58 ص «،النجاة )) ،ينا ابن :انظر ) .هنا مجالها ليس

 إننا القانون إلى الوقائع من الفكر ينتقل ،هنا بالتعميم،

 في موجود هو وما ،الطبيعة ونمفهم ، تجريد بعملية نقوم هنا
 وتتطور الفكر، يغتني بذلك األعيان. في قائم وماهو الذهن،

 عن البحث إن والطبيعي. العقلي بين الجدلية وتقوم المعرفة،
 في كبيرة أهمية لإلستقرام يعطي عامة ،قواعد او قاعدة،

 متينة صالت واستنتاج والتجربة المالحظة حيث المعرفة ميدان

عامة...

 التعميم إن ثم التمثيل: قياس على داللة التعميم - ت
 هنا لكن ؛أخرى فئة في أثبتناه ان سبق ما فثة إلى تنقل عملية
 إذ نتمدد اننا الفئتين. تينك ين المتثابهات بعض قبالً يكون

 شبه قيام مستنتجين أخرى جزئية حالة إلى جزئية حالة من نمر

 أكيد شبه وجود فعالً لحظنا قد نكون أن بعد وهذا ؛بينهما

 شبه بوجود لنقول نتوسع شبه وجود من نتأكد أن فبعد .بينهما

 قياس هو هنا، التعميم، إن التشابه. ذلك لنحتمل أو مظنون،

 وما واأللمانية الفرنسية في ثم اليونانية في )أنالوجيا التمثيل

 القياس، بالمثل، القياس أخرى، تسميات في إنه، إليهما(
 قياس ، - البيان أهل عند - التشبيه التمثيل، النظير، قياس

 رد الغائب على بالشاهد االستدالل الشاهد، على الغائب

 قياس القياس، )انظر: - األصولين في - الشاهد الى الغائب

التمثيل(.

 فهو للشبهات. مجاآل يتيح المعنى، بهذا التعميم، أن بيد

 إلى انتبه لقد . يقينية وغير محتملة ،نتائج ذو ،ظني قياس هنا
 األهمية لذلك أعطوا الذين والمتكلمون، الفقهاء، تلك طبيعته

 هذا في عينه الموقف تيمية البن يكن ولم )الغزالي(؛ الكبرى
المجال.

 ،متقيقلها وإنما النتائج مستقر ليس هذا التعميم كان إن

 أحكام اكتشاف وفي الخلق، في دور ذا ليس أنه يعني فال

ونظريات. ء ومبادى
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 سيروراته في ويخضع، ونتيجة وحكم، منهج، التعميم

 المصفات عزل — 1 ; القواعد بعض إلى المتكاملة، المتداخلة

 كائنات، وقائع، هو: مالحظ أو مدروس لغرض المييزة
 هو بما احتفاظ — 2 ؛فئة داخل أفراد مفردة، حاالت ،أفكار

 ،الموضوعات أو األغراض أو العناصر تلك بين مشترك

 من ممكن عدد أكبر على والمشاهدة المالحظة تطبق — 3
 ومقارنة، تحليل، — 4 العينات؛ أو المخصومة الحاالت

 األحكام إطالق في التسرتع مزالق من حذر - 5 ؛وتجريد

 للنتيجةكي استنفاعي أخذ أو تطبيقي استعمال — 6 التعميمية؛

 تهل طريقة التعميم يظهر وهكذا المعرفة. تطوير في نثمرها
 . ويقتصد ،ويئمل يجمع، ألنه واالستيعاب؛ والتذكر الحفظ

 التنيق ونقي متفرق، هو ما إلى التنظيم ندخل بالتعميم

 نأخذ بالتعميم .ومتعدد كومة هو ما داخل والتمذهب

 إلى الفكر ينتقل وبه مصنفة؛ أسهل، بطريقة الجزئيات
 بصدد قلناه ما وذاك المفهمة. إلى الطبيعة ومن القانون،

 :انظر ) االستقراء هو حيث من التعميم يؤديها التي المنافع
فقرةب( أعاله؛

 فمن نقائص. العميمة، منافعه جانب إلى للتعميم، أن إال
 كذلك وهو اإلفتراض؛ من قريبًا يبقى اإلستقراء هو حيث

 انتقاالً بذلك فيكون التمثيل قياس أنه على أخذناه إن أيضًا

 لمحنا ألننا أو شبه، بوجود الظن بحكم جزئي إلى جزئي من

 في المبالغة قيام األخرى نقانصه من أن إال ...تخيلناه أو شبهًا

 أو ، المبادى، من قليل لعدد يخضع أيضًا وكونه طبيعته؛

 ووقانع أفرادًا أو متفرقة أوضاعًا ،فريد وحيد عام لمبدأ

 للفكر قمع ،ذلك بحكم التعميم، إن متكثرة كثيرة وأفكارا

 يفرض يتعسف لتعميم والجزئيات. األشياء محارة من ومنعه

 المختيف يأخذ بها التي الجميعية الشمالة العامة نظرته

 للفكر كحركة متداخلة نالثة معان في رأينام لقد والمتعدد

 ونزع المحوس، مكان المعقول ووضع العيني تجريد في

 والمفهوم، التصور تكوين باتجاه والجزئيات العناصر
المعقوالت. بين العالئق عن رياضيًا والتعبير واألشمل،

— 4ل

 مدى توسيع باتجاه جدا واضحة فكرية نزعة والتعميم

 متخصصة دراسات أو أحكام مجال ومد ،الفلمفية النظرة

 التغييرية الفلسفية النظريات في المتمدد التعميم ذلك نلقى

 الشمولي األخذ محاوالت وفي أيضًا، والتفيري منها،

 للمقارنة: ) والتاريخ واالنسان للعالم الجميعي

 نظرية دوركايم، عند المجتمعانية النظرية العضوانية، النظرية

 عند الجتسانية والنظرية راتيل، عند الجغرافية العوامل
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عميم

 وناف، ككافي يؤخذ واحدًا عامال أن نجد هنا . ( فرويد

 جميعا. الظواهر أو كلها الظاهرة لتفير وفريد، كوحيد

 المفكر إرادة والهادف المقصود بالتعميم الرغبة تلك تعكس

 البعض وإيمان الفلسفة، ونرجية واإلستطالة، بالتمدد

. المعممة للفكرة بالجبروتية

-5-

 فمعظم .بالتجريد مرتبطًا التعميم النفس علم يدرس

 مع هذا، عامة أفكار عينه الوقت في هي المجردة األفكار

 مثل: مفردة، [ Concepts افهومات ] تصورات بوجود الوعي

 النزع، ) التجريد نستطيع فإننا كذلك العالم. المادة، الله،
 مثاًل( سينا إبن عند القديمة الفلسفية مصطلحاتا بحب

 تكون قد العامة المفاهيم بعض فإن وأحيانًا نعمم أن بدون

 بأن القول يقتضي ذاك كل مجردة تكون أن دون عامة

اآلخر أحدهما يستلزم والتجريد التعميم

 في ،تميز النفانية الدراسة فإن أخرى جهة ومن

 المفكر أي المنعكس التعميم من العفوي التعميم اإلدراك،

فيه.
 ،Judd جد/ )تجارب التعلم على التجارب وأثبتت

 وفي المهارات، كتاب في ايجابي عامل التعميم أن للمثال(

 معينة آلة على المتعلم كان فإذا أيضًا التدرب أثر انتقال

 والخصائص العام للمبدأ ومدركًا ،تعميمية بمعلومات متمتعًا

. أخرى آلة على التعلم عليه سهل ،المثتركة

 Les الكليات هي العامة األفكار إن أخيرة نقطة تبقى

Universaux. IJnIversalia ، قضية هنا تطرح ثم ومن 

 Le الواقعانية/ )االعيانية، العيني فالمذهب وجودها.

Realisme ) أعيان، واقعات مع تتطابق العامة االفكار إن يقول 

Realites ويرى األعيان في الطبيعة، في عنا، خارجًا قائمة 

 األفهومانية/ ،التصورانية ) التصوري المذهب

Conceptualisme) تمثالت أو اسماء سوى ليت الكليات أن 

 اإلسمي المذهب أيضًا نلقى وهنا . بأسماء مرتبطة مفردة

 والمذهب بركلي، عند (Nomtnalisme )اإلسمانية/

 من تلك القضية تبحث نفانية ومذاهب ،كانط عند التصوري
 ال تمر صور بوجود العلم أخذ ومع بل النفس علم نظر وجهة

واعية.
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زيعور علي

|ئقة

 االصولين غالبية ذلك في متابعًا - تيمية إبن يجمع

 أن إلى ذاهبًا والتمثيل؛ الثمول قياسي بين - الملمين

 قياس أقا االستدال. صور في ينحصر بينهما اإلختالف

 العام المعنى إلى المعين المعنى من الذهن انتقال فهو الشمول

 الذهن انتقال هو التمثيل قياس و .ولغيره له المتناول المثترك
 معنى في اإلثنبن الشتراك معين حكم إلى معين حكم من

.بينهما مشترك واحد

 الكلي والقياس تيمية ابن قياس بين الفرق يتضح هنا من
 على المقدمتين إحدى تكون أرسطو كلي في إذ ألرسطي

 إلى خاص من انتقاآل الشمول قياس يكون بينما كلية، األقل

 أو الكلي بذلك عليه للحكم األول الجزئي إلى عودة ثم عام؛
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تفاؤل

 صورية ان التمثيل بقياس يتصل فيما تيمية ابن ويرى العام.
 مقدمتين في قياسه انحصار عن ناجمة الضيقة األرسطي المنطق

 للوصول المقدمات في محدودة غبر زيادة فبقترح أكثر؛ ال

 االستقراء إلى تيمية ابن يصل ذلك طريق وعن أدق لمعرفة

التجريبي. المنطق في المعروف
 العام لمفهوم تيمية ابن نقد إلى للوصول كله بهذا قدمت

 يفيد التمثيل قياس أن يرون فالمناطقة . ارسطو عند العلمي

 فيرى تيمية ابن أما اليقين، الشمول قياس يفيد بينما الظن،

 فإذا ماديتهما على األمر يتوقف إذ ذلك في سواء أنهما

 قياس في يقينية كانت التمثيل قياس في يقينية المادة كانت

 قياس أساس هو التمثيل قياس إن بالعكس. والعكس اشمول؛

 في قفزة التعميمي الحكم كان فإذا ،تيمية ابن عند اثمول
 عن اإلمكان بقدر مجالها وإضاءة تضييقها ينبغي فإنه الظالم؛

 أن إلى الذهاب إن االستقراء. على المقاس التمثيل طريق

 والكلي والعام اليقيني ضمانة هي للفكرة الشديدة الصورية
 خاصة انكر قد يكون أنكرالجزئيات من I) إذ ومكابرة؛ ضالل

 هو قويًابدونهاإنما واعتبرالقياس ،أنكرقوتها ومن العقل.

. الخارجي اإلمكان هو ليس الذهني اإلمكان إن . «مكابر

السيد رضوان

تفاؤل
Optlmisme
Optimism
Optlmlsmus

 القاموس ه ويقول الفأل»، » من التقليدية اللغة في التفاؤل

 واالفتائل وتفال، به وتفاءل الطيرة. ضد الفأل » »:المحيط

 أما خير«. ال عليك فأل وال تفعيل، والتفئيل منه، افتعال

 بمعنى مباشرة يرتبط يكاد ال فإنه للكلمة المعاصر االستخدام
 بمضمونه األخير المعنى هذا من احتفظ وإن الفأل،

 األوسع المعنى فإن وهكذا .انتظارالخير وهو أال ،الجوهري

. a الخير حدوث توقع n هو اليوم لغتنا في للتفاؤل واألعم

 مذهب لقيام واحدة حال تعرف وا اتجاه، والتفاؤل

 الحديث الذائع من كان وإن «التفاؤل B في مخصص تفصيلي
 واالتجاه متفائلة. فلفة بأنها األلماني اليبنتز فلسفة عن

 وإما مطلق تفاؤلي موقف إلى يتهي أن إما التفاؤل في العقلي

 الوجود بأن تقول فهو المطلق التفاؤل أما نسبي موقف إلى

 جوهر وليس وحب مظهر فإنه الشر أما وخير، حسن

 الرواقيين مذهب الموقف هذا عن تعبير أحسن ويعبر . الوجود

 في حتى الخير يرون وكانوا اإللهية، العناية في اليونانيين
 أعظم الخير بأن القول فهو النبي التفاؤل أما الفئران. نشاط

 ،النهاية في محالة ال الشر يغلب سوف الخير أن أو ، الشر من
 طريق في أنه أو ،حنا يكون أن يمكن العالم بأن القول أنه أو

 ، الشر أو الخير هو المنظار فإن وهكذا . الفعلي التحن

 أن التفاؤل على واألغلب ، والمستقبل الحاضر هو والمعيار

 في الغالب هو يكن لم وإن حتى المستقبل في الخير ينتظر
 العدلعلى انتصار في االعتقاد الموقف هذا عن وينتج . الحاضر

 أعم، بوجه البشرية أو االجتماعية العالقات ميدان في الظلم

 ، جوهرها في حن شيء الحياة أن األخص على واإلعتقاد

 على المتفائل، فإن لذلك، تعاش. أن تستحق بالتالي وأنها

 االنتحار، بفكرة يقبل أن يمكن ال المتسق، المتشائم عكس

 موقف هو بالطبع وهذا الخير. ينتصر غد بعد أو غدًا ألن

 أما النهاية، في الخير بانتصار يقول الذي اكبي، التفاؤل

 ينفي أر بإطالق، الشر وجود ينفي الذي فإنه المطلق التفاؤل

. حقيقيًا وجودًا وجوده

 فرد من ميل أنه على يعرف فإنه نفسي، كاتجاه التفاؤل أما

 فإذا الشر، حدوث توقع من أكثر الخير حدوث توقع إلى ما

 وأن حينه في ذلك مع ينتهي أن يتوقع األخير، هذا حدث

 ، « نافعة ضارة ورب » قولهم من يظهر قد ما وهو ) الخير يغلبه

ذلك(. وماإلى

 في وليس العادة في كليتها في األمور إلى ينظر والمتفائل

 وإن حتى الخير فيه سيتحقق «الكل , أن يرى وهو ، تفاصيلها

 في هو المتفانل فإن لهذا بذلك توحي ال الجزئيات أن بدا

 من هو المتثائم بينما «،الطويل الفس » أصحاب من العادة
 وألنه الخير ينتظر ألنه والمتفانل، . (I القصير النفس 1, أصحاب

 وليس النهائية المحصلة وإلى الجزء إلى وليس الكل إلى ينظر

 بذل وإلى الحركة إلى يميل طبع ذو ، التمهيدية الخطوات إلى
 في ينزوي ما عادة المتثائم أن حين وعلى ،الشجاعة وإلى الجهد

 العمل إلى يخرج ما عادة المتفائل فإن I والسخرية التفرج زاوية
 رلهذا الخواتيم. حسن في وئقة واهتامًا جادًا« ه طبعًا مظهرًا

 وبإمكان بالحرية ويقول ، عليها ويعول باإلرادة يهتم فإنه
 الفعل ميدان في حتمية وال هناك جبر ال وبأن ، اإلختيار

األحداث. تيار انجاه تغيير دائمًا الممكن من بل اإلنساني،
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تفاعل
 توقعي، موقف بطبيعته أشرنا كما عو كالتشاؤم، والتفاؤل،

 بالتحن يعتقد والمتفائل . للمستقبل رؤية فهو لهذا

 اعتقاد كله هذا ويساير بالتقدم. يعتقد فإنه ولهذا والتحين،

 االشتراك مع واتجاه ضعفه، ال اإلنسان وبقوة باألمل

 في ومنهنا بهم، الثقة وفي اآلخرين، مع العمل في االيجابي
 الحس مرهف يكون ما عادة المتشائم كان إذا ولكن محبتهم

 ما عادة المتفائل فإن االنتقاد، إلى مسراع ألنه واالنتباه،

 بعض في النقدية الحاسة سكون حد إلى البال مطمئن يكون
 للدالة أحيانًا »التفاؤل كلمة تستخدم هنا ومن األحوال.

 الحس إلى الفتقارها المطمئنة السذاجة« ا من يقرب ما على

النقدي.

 العقلي االتجاه يناسب التفاؤلي الموقف إن القول ويمكن

 الموقف يناب قد بيما اليقيني، واالتجاه !لفلفة في
 من أشرنا وكما الشكي. واالتجاه المادي االتجاه التشاؤمي

 التي العناية بوجود القول هي التفاؤلي االتجام قمة فإن قبل،
 ترعى االقل على الطبيعة بأن القول أو واإلنسان، الطبيعة ترعى

 بما شيء كل تير وهي ،ما مصدر من عناية فهناك االنان

اإلنان. وسعادة الكل انجام يحقق

 عنه ويعبر التفاؤلي للموقف الكوني المتوى هو وهذا
 الحالي بوضعه العالم أن رأى الذي اليبنتز األلماني الفيلوف

 أنه أي التوفيق، من نصيبًا وأكثرها الممكنة العوالم أحن هو

 عادة مذهبه عن ويعبر .واألعلى األحن أي ،نوعه في «»قمة

 قول وهو !،كان مما أبدع اإلمكان في ليس » :القائلة بالعبارة

 من وكان اإلسالمي. والمتصوف المتكلم الغزالي بمثله قال
 لما فلوالها بالعرض، محمودة ذاتها الشرور أن سينا إبن رأي

 وكان الغالب. هو النهاية في فالخير الكثيرة، الخيرات كانت
 ومنبع الوجود مصدر هو الخير أن رأى قد اليوناني أفالطون

 حب معًا والتشاؤم بالتفاؤل ما مذهب ياخذ وقد . معًا المعرفة

 تفاؤلية مثال الماركية فالفلسفة منها، إليه تنظر التي وجهتك

 أصحاب نظر وجهة من وتثاؤمية العمال، نظر وجهة من

اال'موال. رؤوس

 يمكن التفاؤلي االتجاه فإن التثاؤم، في الحال هي وكما
 والميدان الكوني الميدان منها عديدة، ميادين على يطبق أن

 اللذة ممكنة، السعادة الشر، من أقوى )الخير األخالقي،

 )الحياة عموميته في االنساني والميدان األلم( من قدرًا أعظم

 الحضاري والميدان الموت(، من أفضل أنها أو خير،

العلمي أو الماضي( من أفضل المتقبل تقدم، في )االنسان

 أو الكون( غوامض حل على قادر رالعلم تتقدم، )المعرفة

الحق(. رفاهيته وسائل صنع على قادر )االنسان التكولوجي

قرني عزت

Interaction — Inte attraction 
Interaction — Into attraction 
Wechselanzlehung

 متبادل، واعتماد ترابط حالة في المجتمع في البشر يكون

 التفاعل على االجتماعية الحياة قيام بالضرورة يعني وهذا
 يصعب إذ والجماعة. للفرد حيويًا أمرًا باعتبارهما واالتصال

 أو اتصال بدون اإلنسانية الجماعة استمرار تصور يتحيل بل

 بأساليب باآلخر واحدًا ترتبط الجماعات أو فالناس تفاعل.

 من واسعة شبكة هو األمر واقع في الكلي المجتمع وأن متعددة

االجتماعية. العالقات
 عالقات كانت لو كما بالعالقات الناس يفكر ما وغالبًا

 مع تواصل في يكونون أكثر أو شخصين أن حيث شخصية

 لهذه الواسعة الشبكات تحليل أن غير .دانمًا بعضًا بعضهم

 أو المجردة المبادى من الكثير استخالص يتطلب العالقات

 واقع في األفراد رتفاعل احتكاك في يجري لما المتصورة

 التي المبادىم لتحديد الهادن التجريد لهذا ونتيجة الحياة.
 الناس ارتباط أن راضحًا يصبح الناس احنكاك عليها يعتمد

 Social االجتماعية المراكز طريق عن يجري ببعضهم

Statuses يصاحب وما يؤدونها الني واألدوار يشغلونها التي 

إجتماعي. تفاعل ذلكمن
 باالتاق تتسم االجتماعية للعالقات الرنية األنماط إن

 الباحثون الحظ وقد التكراري. الروتيني الطابع عليها ويغلب
 واألفراد الجماعة لتفاعل الوظيفية العمليات أن االجتماعيون

 هذه ميدانيًا دراستها تمت إنانية جماعة كل حياة يطبع

 لديمومة جوهرية تعتبر العلمية البحوث من يبدو كما العمليات
 المنسقة القواعد إلى تستند أنها أساس على المجتمع وجود

I وتنظمها توجهها التي والمشروعة
 ما غالبًا البشرية للمجتمعات الثاملة االجتماعية والعالقات

 المجسدة االجتماعية العملبات وكذلك ،العدد محدودة تكون
 تاكبد حبث من تختلف األخرى هي االجتماعي للتفاعل
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تفاعل

 فالمجتمعات اآلخر. بعضها دون بعضها على المجتمعات
 باعتبارها Competition المناسبة على تشدد مثالً الغربية

 اكفاعل أنماط أغلب تمثل التي المركزية االجتماعية العملية

 بعكس االجتماعية، حياتهم عليه تعتمد الذي االجتماعي
 التعاون على تؤكد التي األوروبية غير الشرقية المجتمعات

Cooperation جانب وإلى االجتماعي التفاعل ركائز كأهم 

 العربي مجتمعنا ضمنه ومن بشري مجتمع كل فإن ذلك
 أسًا تاريخه من الطويلة القرون عبر أوجد قد واإلسالمي

 أن التفاعل( واقع في )وهم األفراد، يستطيع منقة علمية

 Accomodation )المواءمة( من مناسبة درجات يحققوا

 يخلو وال البعض بعضهم إزاء Assimilation و)التمثيل(
 قد التي (I اإلعاقة ٠ أو S اإلحباط ٠ أبرزها سلبيات من التفاعل

 يسبب ثنائيًا يكون قد بشكل األفراد بعض احتكاك تطبع

 التي األهداف التفاعل، بينهم يجري الذين ،األفراد بلوغ عرقلة

ورائه. من يبتغونها
 التي العمليات خالل من االجتماعي التفاعل ويصنف

 التي العمليات يتضمن أولهما: رئيسين صنفين في تجسده

 يتضمن وثانيهما متكاملة. مشتركة أهداف إلى األفراد تجذب

 عن األفراد تبعد التي السلبية العوامل تحوي التي العمليات

 تفاعلهم. عليه ينطوي الذي والصراع للتناقض نتيجة بعضهم
 )بالعمليات األول الصنف في التفاعلية العمليات على ويطلق

 من الثاني الصنف أما . Conjunctive Processes المتوائمة(

 Disjunctive المتنافرة( )بالعمليات فيمى العمليات

Processes التآزر وتضعف بعضهم عن األفراد تبعد التي وهي 

 الفضائل عن تعبر المتوائمة العمليات أن والواقع بينهم.

 العمليات بعكس والحب، للعدل المجدة االجتماعية

 حال أية وعلى االجتماعية. الرذائل تجسد التي المتنافرة

 يعني ال االجتماع علم زاوية من والرذيلة الفضيلة فمصطلح
 أنماطًا تتضمن منسقة أشكال الى يشير بل أخالقية ميوالً

 المتافرة العمليات تسمية ريمكن للسلوك. وذهنية خارجية

 بين والحقد الظلم من تسببه ما بقدر للتفاعل لسلبية باألشكال

 أو تعكس أنها ناحية من باإليجابية المتوائمة والعمليات الناس،

اإلناني.المبادل. والفهم العدل تجسد

 والمواءمة التعاون، فتتضمن االيجابية التفاعل عمليات أما

 واإلحباط الصراع السلبية التفاعل عمليات تعني بينما والتمثيل،
 عالقات يمثل األخير فالصنف ذلك ومع والمنافسة. المتبادل

 تفيذه، في أكثر أو شخصين اشتراك يستدعي ألنه إجتماعية

 ذلك ولكن متكافائً يكون ال قد اشتراكهما أن من الرغم على

 استثناء مع العملية في واحد شخص انفراد درجة إلى يصل ال
 العمليات هذه اعتبار ويرجع تماما. منها حذفه أو اآلخر الفرد

 األفراد منع على يعملون فيها الداخلين األفراد كون إلى سلبية

 من تحقيقها إلى يطمحون التي األهداف بلوغ من اآلخرين

 تفكك إلى تؤدي عمليات الواقع في وهي التفاعل. ذلك وراء
 إزاء مواقفهم في تنافرا تسبب ألنها األشخاص بين العالقات

 ولتوضيح المواقف هذه في االنجام من بدالً البعض بعضهم

.تفصيلية بصورة منها كالً نبين المختلفة التفاعل أشكال

 شخصين أن يعني وهو األشكال، هذه أول هو والتعاون،

 وهو مثتركة غاية لبلوغ السعي في سوية يعملون أكثر أو

 البشر حياة في ظهورًا االجتماعي التفاعل أشكال أكثر

 وفي األفراد بين السائدة العالقات دعم في أهمية وأكبرها

 متبادلة عالقة يمثل بالطبع والتعاون .الجماعات بقاء استمرار
 على وليس المشتركة المصلحة أو والعطاء األخذ على تنطوي

 الجهد تكافؤ بالضرورة ليس ولكنه .آخر دون طرف مصلحة
 وإنما كاملة، بصورة المتفاعلة األطراف قبل من المبذول

 غرض إلى للوصول سوية يعملون األشخاص أن به يقصد

وإمكانياته. ظروفه حسب كل موحد

 أوفر قطًا يحقق قد المتعاونين الطرفين أحد أن والواقع

 ذلك ومع اآلخر. الطرف يحققه مما المطلوب الهدف من

 على التعاون دراسة في يركزون االجتماعيون فالباحثون
 أن ويندر العمليات. هذه ثمار على وليس التفاعلية العمليات

 الحياة في التعاونية اتصاالتهم نجاح تفاعلهم أثناء الناس يالحظ

 مجاالت كل يخترق يكاد البشري التعاوني النشاط ألن اليومية

 األساس هو التعاون أن األسوياء األفراد ويفترض الحياة. هذه

 وتربية المادية االحتياجات وتوفير األعمال ألداء الطبيعي

 أهمية وتبرز وغيرها الحكومية المؤسسات وإدارة األطفال

 بعض في التعاونية العالقات تتفكك عندما بوضوح التعاون

المجاالت.
 الجماعات في ظهورًا أكثر وهو التعاون، درجات وتتفاوت

 في منه األولية الجماعات وفي ،المدن في منه القروية

 تثعر )كاألسرة( األولية فالجماعات الثانوية. الجماعات

 اثانوية الجماعات بينما التعاون إلى بالميل تلقائيًا

 أفرادها يتعاون لكي تحفيز إلى تحتاج التجارية( كالشركات )

 التعليمية الجماعات في ونوعه التعاون درجة وأن . موظفوها أو

 القيم على يعتمدان والترفيهية والدينية والسياسية واالقتصادية

 اللوك على المسيطرة الحضارية النظم ونمط االجتماعية

االجتماعي.
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فير

 الرغبة ومنها ومعقدة كثيرة التعاون في المؤثرة والعوامل

 ومثلها الجماعة إلى الوالء ودافع ،ما غاية تحقيق في الواعية
 من والخوف االجتماعي، النقد من واالحتراس األخالقية،

 المتبادل، االعتماد الى والحاجة الخارجية الجماعات تهديد

 االنسان علماء يصفها كما ) وهي العوامل، من ذلك وغير
االجتماعي التآزر أو التضامن عوامل واالجتماع(

 الى تشير وهي للتفاعل اآلخر الشكل )المواءمة( وتعتبر
 على هؤام يكون ال عندما األفراد بين العمل عالقات استمرار

 أو الجماعات تسعى ما فكثيرًا . بعضًا بعضهم مع اتفاق أو وفاق

 تمح ال عندما المواءمة إلى المجتمع في المختلفة الفائت

 يهم حيث المعقدة المجتمعات وفي التعاون. بتحقيق ظروفها
 مع متعاونًا نفسه يجد قد مختلفة جماعات نشاطات في الفرد

 الكبيرة الجماعات وفي . غيرها جماعة مع ومتوائمًا ما جماعة

 أي ألعضائها بالنسبة للتفاعل المستويان يظهر قد نسبيًا

 تعريف ويمكن المتوائمين. واألعضاء المتعاونين األعضاء

 األشخاص بين الجاري التفاعل من الصنف ذلك بأنها المواءمة

 وهي بينهم. الصراع إزالة أو تقبل أو منع إلى يهدف والذي

 بين الصراع انتهاء أو إزالة عقب تحصل قد ذلك جانب إلى

 للمواءمة األدنى الحد التسامح ويمثل الجماعات أو األفراد

 تنازات على تنطوي ما وكثيرًا المتفاعلة. األطراف بين

 الفرد من عليها يحصل التي التنازالت مقابل فرد كل يقدمها
.بينهما االيجاي التفاعل استمرار لضمان اآلخر

 Assimilation )بالتمثيل( يعرف للتفاعل الثالث والصنف

 بعضها سلوك ألنماط األفراد أو الجماعات قبول على وينطوي

 بل متوازنة غير التفاعل من النوع هذا في الصلة وتكون بعضًا

 ثنائية عالقة أنها رغم اآلخر على لطرف األرجحية فيها تكون

 أقليات على العالقة هذه وتنطبق المتبادل. التأثير على قائمة

 واالجتماعي الحضاري الصهر ظروف ببب الغربية المجتمعات

 األكثرية لصالح اتفاعل يجري حبث العنصري والتمييز

 ذات المجتمعات في عمومًا التمثيل عالقات وتظهر البيضاء

 المتعددة الثقافية الجماعات تتبادل حيث المختلفة الثقافات
 الجماعات تأثير نتيجة وثقافية حضارية أنماطًا وتتمثل التأثير

معها تتفاعل التي األخرى

 Conflict )بالصراع( للتفاعل الرابع الصنف ويسمى

 ازالة فيه طرف كل يحاول الذي المتبادل التفاعل ويتضمن
 الجدي الصراع أشكاله وأبسط عليه. القضاء أو اآلخر الطرف

 بين الريفية الجماعة في الصراع ويندر المسلح. النزاع أو

 العرف وتمائل والجوار القرابية الروابط بحكم األعضاء

.المعيشه متويات وتقارب

 الصراع فهناك الحديث. العصر في الصراع صور وتتعدد
 بين الصراع أو المتعاقبة األجيال بين يظهر الذي األيديولوجي

٠ وغيرها العمال ونقابات الصناعية االدارات

 يتركز للصراع السويولوجي االجتماعي المعنى أن على

 إنانية عالقة تتضمن التي االجتماعي التفاعل عملية على
. فيها تشترك التي ن األطر! مواقف بسلبية تتسم متبادلة

 فاألفراد للتفاعل آخر لبي كصنف اإلحباط( ) ويضاف

 بعضهم إزاء هذه مواقفهم يجسدون قد لبعضهم المعارضون
 تحقيق على قادر غير منهم واحد كل يجعل بثكل بعضًا

 منها متعددة صورًا اإلحباط ويتخذ كلهم. إله يعى هدف

 بسمعة التشهير أو ،ما خطة إفشال لغرض بالعمل اإلبطاء مثالً

 الحنة خصالهم دون للناس السيئة الصفات أوذكر األفراد

 الذي اللبي اللوك ضروب من ذلك وغير مركزهم إلضعاف
 بلوغ من جهودهم يعرقل مما األفراد تفاعل على يطغى

غاياتها.
 التنافس. أو )المنافة( عو للتفاعل الخامس والشكل

 أكثر أو شخصان فيه يهم الذي التفاعل من نمطًا ويعني

 األطراف تفكير ينصب وبينما نفه. الهدف تحقيق لغرض

 كأشخاص البعض بعضها على واإلحباط الصراع في المتفاعلة

 على المتنافسة األطراف تفكير يتركز ،ذاتها في جماعات أو

 الطابع المنافسة على ريغلب لبلوغها تتنافس التي األهداف

 مراكزهم لتحين األفراد يتنافس ما وغالبًا اللمي.

 تكافؤ مبدأ توفر مع االجتماعي الحراك مجرى في االجتماعية

الفرص.

الوري قي

فسر
Explication
Explication
Erlauterung

 الجذر من تفسير لكلمة العرب( لسان ) القاموس يعطي
 ،المغطى كشف أو ،المعنى إظهار يفيد معنى ر( س. )ف.

 هذه القاموس قارن رقد م المثكل اللفظ من المراد وكثف
 تاريخيًا، باألولى هذه اردن بل تأويل، كلمة مع الكلمة
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عرير

 لمؤلفات أعطي الذي بالشرح األمر أول تفسير كلمة ارتبطت

 أرسطو لكتب المتعددة كالشروحات متعددة فلسفية أو علمية

 هو موحد شبه عنوانًا المؤلفات هذه حملت وقد -واه. أو

n ٠.تفير . fl . الرازي كتاب ولعل II أكثر من «التفسير تفسير 

 شرحه في ٠ فلوطرخس » لكتاب شرح وهو ؛داللة الكتب هذه
ألفالطون. طيماوس« I) لكتاب

 نشأ الذي بالجهد تغير كلمة ترتبط الفلسفي، بمعناها
 التي بالمحاوالت األحيان غالب ارتبط والذي الفلسفة، بنشأة

 والتكوين اكشأة حيث من الوجود أو الكون لتفسير أعطيت

 إنتاج معظم اعتبار يمكن وبالتالي فيه االنسان ولموقع
 االتجاه في يصب عمالً - خاصة اإلغريت - األوانل الفالسفة

 الخرافي - الفلسفي غير الفكر حتى بل - الوجود تفسير - نفسه
 فموقف هذه، التفسير محاولة من يخلو ال - األسطوري أو

 ،أفالطون يقول كما الدهشة موقف ،الموجودات إزاء اإلنسان
 سر عن وبالتالي الدهثة هذه سر عن للبحث يقوده وأن بد ال

 الوجود مصدر عن بالبحث إال ينكشف ال سر وهو .الوجود
 الكلمة يوازي هنا والتفير تفسيره. أي ونشأته، وتكوينه

. Explication األجنبية

 بميزات للوجود أعطيت التي األولى التفسيرات امتازت

 السمة كانت تفسيراتهم على غلبت التي األولى والسمة بارزة

 يرقى أن بد وال مادي وجود صادفهم الذي فالوجود المادية.

 الثر أصالً يكون أن يمكن بيط مادي عنصر إلى أصله في

 أو جمادًا منها كان ما سوا* المركبة األجسام لسائر أو المواد

 اكظريات وتنوعت التفسيرات تعددت هنا من حيوانًا. أو نباتًا

 ،أكثر أو عنصر بوجود القول فظهر الكون؛ نشأة تفسير في

 كأصل النار - التراب - الهواء - الماء - بأربعة غالبًا حددت

 إسمًا الفلسفة هذه اكتسبت وقد والموجودات. للوجود

 هذا الطبيعي والعنصر الطبيعية، بالفلفة فعرفت به، اشتهرت

 تشكل ، Prima materia أولى مادة إنه عيني حسي عنصر

 إنه يقال الذي لطاليس نسب فقد األخرى. الظواهر كل مبدأ

 أو أصالً الماء باعتبار قوله ،ألغريق ا المتفلسفين أول كان

 انطالقًا وذلك للوجود. أصالً أي األخرى، لألشياء مصدرًا

 من تتغذى إنما الحية الموجودات جل أن مالحظته من

I فيه أساسًا الماء يكون مما أي :الرطوبة

 ماديًا تفسيرًا طاليس، تلمين انكيمندريس قدم كذلك

 للوجود أساسًا الماء اعتبار في ألناذه انتقاده رغم ،للوجود

 على الجمودة أو الرطوبة كحالة لكيفيات أو لحاالت وتقديمه

 عن عبارة ظل قد عنده الوجود أن إال الحالة هذه يسبب ما

 منها البد عتاصر من اي وهواء وماء تراب من مكون مزيج
 أو الموجودات في الحياة إلقامة الجماد وجود إلثبات

 لتفسير كأساس - األربعة بالعناصر القول ظل الحية الكائنات

 العنصر هذا اعتبار في اختالف مع طويلة لفترة سائدًا — الكون

 نهائيته ال باعتبار ، الهواء من أنكسيمان جعل وهكذا .ذاك أو
 فقد هيراقليط أما أوآل. عنصرًا والكائنات، للكون وإحاطته

 كيفية بوضوح لنا يعرض لم أنه رغم أول عنصرًا النار من جعل

ال.ثأة. هذه

 - المظهر المادية - الطبيعية التفيرات هذه جانب إلى

 محوس طبيعي - مادي هو ما تخضت أخرى تفسيرات نشأت

 .عنصرآخرإليها إضافة من بد وال نفها تكفي ال فالمادة . -
 أو تفًا الكون في أن الفيثاغورية الفلسفة اعتبرت وهكذا

 بعض اعتقد كذلك والتكامل. االنجام عليه تضفي نفوسًا

 العناصر بين توحد أقوى إرادة أو قوة بوجود الفالسفة

 األمر قوة أو «Logos» الكلمة قوة تكون قد وهذه الطبيعية

 من ذلك أوغير الكلية النفس أو اإللهية اإلرادة أو اإللهي

 أفالطون - الكبار اليونان الفالسفة يشذ ولم .روحية قوى

 عبارة أفالطون بنظر الوجود فظل القاعدة هذه عن — وأرسطو
 عناصر يضاف!ليها المتناهية األربعة المواد من يتألف كل عن

 على تضفي وموسيقية رياضية نسب عن عبارة وهذه ،المتناهية
 المادة أرسطو اعتبر كذلك والتناسق االنسجام الموجودات

 العناصر عن تخرج ال وهذه I للوجود أصالً الهيولى - األولى

 المادة هذه إلى الطبيعيون الفالسفة ذكرها التي األربعة

 تبعًا وذلك مجردة مادة المادة ظلت واال الشكل يضاف

 الصورية العلة بأربعة: أرسطو حددها وعلل ألسباب أو لشروط

 الفلسفي التفسير هذا جانب إلى والغائية والفاعلة والمادية

 التفيرات إلى اإلشارة تجدر والموجودات، الكون لنشأة

معينة مادة من أو عدم من للعالم اللم بخلق تقول التي الدينية

 أو بالعالم مترابط غير آخر دينيًا معنى تفير لكلمة أن إال

 تفير كلمة خاصة السماوية الدينية، بالكتب بل ،بنشأته

 الحالة هذه في والتفير Exegese األجبية اللغة في هنا توازي

 رموزها وفك تأويلها، أو تبسيطها الكتب، هذه شرح يعني

 هذا يهدف ذلك جانب إلى االفهام. متناول في تصبح بحيث
 الكتب من والتشريعات األحكام استنباط إلى التفسير من النمط

 فيلون محاولة إلى اإلشارة تجدر اإلطار هذا في الدينية.
 الهليني أو اليوناني الغلسفي الفكر ضوء على التوراة تفير

 ووضع نشأ حيث االسكندرية مدرسة في سائدًا كان الذي

.فلفته
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تفيسير

 وضع إلى اللجوء دون التوراة فهم الصعب من علىكل
 كان الوراتي التفسير في األهم أن .إالها الهوتي تفير

 .ديني أو مقدس هو ما وبين تاريخي هو ما بين العالقة توضيح

 من أيضًا هم اليهود فأنبياء معا المادتين لترابط ذلك

قبائل. رؤساء أو القادة أو السياسيين

 لدى خاصة المصيحي التفسير في المنهج هذا استمر كذلك
 والتفسبر العلمي التفسير غلب ذلك بعد األولى الكنية آباء

 بين الربط ضرورة وعلى التاريخية التفسيرات على اللغوي
 عبرة الحدث إلى اإلشارة فاعتبرت والنص التاريخي الحدث

 كذلك عليه هي بما إليها النظر ال منها االستفادة يجب
 يتعلق وما االيمانية األحكام واستخراج الالهوتة النزعة تغلبت

 امتزج أن بعد ،أمور من ذلك عدا ما على العقيدة بصلب منها

 إلى أقرب كانت عرفانية بأمور األول المسيحي اكفير

 الكتابات في فعلي هو ما استخراج إلى منها والنبوءة التنجيم
 في الالهوتية النزعة ازدادت الوسطى القرون في . المسيحية
 بنزعة المتأثرة التفيرات بعض ظهرت كما عمقا، التفير

 من )أجزاء الدينية الكتابات تفسر راحت إذ واضحة. أرسطية

 ضوء على األخرى( الرسولية والكتابات واألناجيل، التوراة،

 في ظهرت كما فلسفته. في أرسطو أوضحها التي ألربع العلل

 خدمة في لتكون وضعت التي التفسيرات بعض الوسطى القرون

 خطابية بنزعة التفسيرات هذه امتازت وقد والمبشرين. الوعاظ
 للكرسي التابع المقدس، المجمع يتولى حاليًا واضحة

التفسير. أمور الفاتيكان في الرسولي

 الكلمة ارتبطت فقد بذاتها. قائمة مادة اإلسالم في التفسير

 جوانب ومن الكريم القرآن تناولت التي الشروحات من بسيل
 قائمًا علمًا التفير وصار . وتشريعية فقهية ،لغوية ،شتى

 التقليدية العلوم أقسام أحد «والتفبر القرآن علم D هو بذاته،

 وقد . عليها الباعث أو مصدرها اإلسالمي الدين كان التي

 مادة اآلن إلى زال وما فائقة بعناية يزال وما التفسير حظي

 سيما ال والمدارس، والمعاهد الجامعات في تدرس ديية

.منها الدينية

 بل آية، آية الكريم، القرآن مور شرح عادة التفير يتناول

 التي الدينية الحكمة مظهرًا لغويًا، الكالم موضحًا كلمة، كلمة

 سبب إلى أو التاريخي بعدها إلى مشيرًا النص، عليها ينطوي

 أسباب علم هو رديف آخر علم على بذلك معتمدًا التنزيل

 أو أجلها، من نزلت التي واألزمان األسباب فهم أي اكزول،

 على عادة ذلك في المفسر يعتمد القرآنية. واآليات السور فيها
 في والتبحر التعمق االبقة، األديان معرفة تتضمن عالية ثقافة

 منه الشعري - العربي األدب على الشامل االطالع ،اللغة

 تاريخية أمور من ذلك إلى وما العرب بأيام واإللمام خاصة،

 األول الكبار المفرين صفات العموم على كاتت هذه أخرى.

 المفسرين أوائل أحد ( 687/68 ت ) عباس بن اللم عبد ومنهم

 مدرسة أوجد فقد .رالعلمية التاريخية الناحيتين من أهمهم بل

 ،ومجاهد ،جبير بن عيد طالبها من كان التفسير في
 لغوية بصبغة المدرسة هذه اصطبغت وقد وعكرمة؛

Philologique .ويعطي العبارة يثرح عباس إبن وكان واضحة 
 يريد؛ الذي للمعنى إثباتًا التأريخية أو اثعرية الشواهد عليها

 االهتمام قام وقد راسعة. وتاريخية أدبية ثقافة إلى مستندًا
 تقريًا األموي العصر امتداد وعلى األولى الفنرة في اللغوي

 ظهور إلى مماأدى أوالمشكلة الغريبة الكلمات في البحث إلى

 غريب تفير ال مثل عناوين حملت التفيرات من عدد
. شابه ما أو القرآن في الغريب أو (I القرآن

 الدينية العلوم بعض تضوج وبعد العباسي، العصر في أما

 وقد المعاني. بتفير االهتمام ازداد فقد والفقه، كالحديث
 أي ،الحديث بها كتب التي بالطريقة منه قسم في التفسير كتب

 ومع معنى، من يحتمل لما وإظهارًا شرحًا النص مع التعامل

 أو بالصحابة العموم على اآلية تفير بربط وذلك اإلسناد،

 علماء بعض إن بل متصل بإسناد وذلك مباشرة بالنبي
 هذا في مثالً كالبخاري التفسير في ألفوا قد الحديث

 المعروف ( 922/310 ت) الطبري تفسير يعتبر ،االطار
 هذه أعمال أكبر من , القرآن تفير في البيان جامع n ب

 روايات على الطبري اعتمد وقد ائرًا. وأبعدها الفترة

 تعتبر التي األولى التفاسير اعتمد لقد بل متعددة، وأحاديث

 تركيبها أو ترتيبها إعادة يمكن وال اليوم، المفقودة حكم في

الطبري. نصوص خالل من إال
 كل في مستمرًا بلظل معبن عصر مع التفير ينته لم

 القرن نهاية مع النهضة عصر مفكري بعض أن حتى العصور
 من جزءًا التفسير أرلوا قد العشرين وأوائل عشر التاسع

 ثم عبده محمد الثيخ قدم نشيرإلىما فيذلك عنايتهم.

 التي التغاسير إلى اإلشارة تجدر كذلك رضا. رشيد الشيخ
 ويغلب مميزة. فكرية نزعة إثبات أو معينة فكرة إلظهار كتبت

 التي المذهبية أو الكالمية المدرسة طابع التفاسير هذه على

 وضعها التي التفاسير إلى نشير الباب هذا في إليها. تنسب
. أحيانًا والثيعة خاصة المتصوفة أو المعتزلة رجال بعض
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تفهم
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كتورة جورج

إضافة

 حل مرا في غلبت قد فالحديثية ،اللغوية النزعة كانت إذا ( 1

 يخلوا لم للهجرة والثالث الثاني القرنين فإن األولى، التفير

 لتي التفسير وإنتكنكتب هذا فقهي. منتفاسيرذاتطابع
 من ؛ أحكام كتب بل غالبًا تفيرًا تتم لم األحكام تستكشف

 بكربن ألبي القرآن وأحكام للجصاص القرآن أحكام مثل

 القرآن ألحكام الجامع النوع هذا كتب وأشهر العربي.

للقرطبي
 لم التفير مناهج في األساسية االختالفات أن بيد (2

 الذي الفكري المذهب من بل اإلهتمام، اختالف من تتأت
 في التفسير في لتأليفه الدافع غالبًا كان والذي المفتر، يتبعه

 سبين تيمية إبن ذكر وقد لإلسالم. األولى الخمسة القرون

 فكري وثانيهما شكلي أولهما المفسرين؛ الختالف رئيسين

 ثم بالقرآن، القرآن تفسير التفسير؛ طرق أحسن أن ثمذكر

والتابعين. الصحابة بأقوال القرآن ثم بالسنة، القرآن
 الفكري( المذهب أو ) بالرأي القرآن تفير وأدان (3

لذلك. مثالً الكشاف« ٠ صاحب الزمخشري موردًا

 وطنطاوي عبده محمد وأولهم الحديث، العصر مفترو أما

 رأى إذ تجديدية بدوافع التفسير في كتبوا فقد جوهري،

 للتحديد األقصر النهج أن رجدي فريد محمد رأى كما هذان

 )إشكالية والفقهي النقلي النهجين تجاوز عبر يمر اإلسالم في
 يعتمد تأويلي نهج لصالح والحرام( الحالل وإشكالية اإلساد

للقرآن. عصري لفهم أساسًا العصر مستجدات

ومراجع مصادر

.التفير أصول في مقدمة ،تيمية ابن —

 قضية في دراسة ،التفير في العقلي االتجاه ،حامد نصر ،زيد أبو —

المعتزلة. عند المجاز

 عد القرآن تأويل في دراسة التأويل، فلسفة ،حامد نصر ،زيد أبو —

بنعربي. الدين محي

للقرآن. العصري الفهم نقد ،أحمد،عاطف -

. مصر في والتجديد اإلسالم ،تشارلز ،آدمز —

.اإلالمي التفير مذاهب ،جولد ،تبهر -

والمفرون. التفير حين، محمد الذهبي، —

الكثاف الزمخشري، -

. المنار تفير ،محمد ،٥عبد —

القرآن ألحكام الجامع القرطبي، —

السيد رضوان

Comprehension
Comprehension
Comprehension - Inhalt

 العالم فهم هو يتغير، لم هدفًا نشأتها منذ الفلفة وضعت

 هذا بها يتم التي الطريقة هو الدوام على تغير والذي الكون. أو

 وهو فيه التي الموجودات مجموع عن عبارة فالعالم الفهم.

 من يرقى الذي التجريد فال .يحويها الذي الكل هذا ذلك إلى
 وا تفاصيله، عند التوقف دون بالعالم يحيط الكل إلى الجزء

 بدايته منذ ككل العالم يفترض الذي النظري البناء يحيط
 أضف مقوماته. أو الكل هذا أجزاء يعتبرها أن دون بالتفاصيل

 الذات بين قطيعة أساسًا تفترض معرفة كل أن ذلك إلى

 عن ناهيك يعرف، أن يجب الذي الموضوع وبين العارفة

 األشياء -اتر عن عزله، بل المعروف، الشيء فصل افتراضها

 يوحي ال يطريق العالم فهم قضية تطرح ذلك إزاء .به المحيطة

 ياسبرز يقول كما ،الفلفي الفكر فعلى .القسري الفصل بهذا
Jaspers نوع من ممارسة أليصبح النظرية إطار يتعدى أن 

«.فريد
 النلسفة موضوع أو العالم، تفهم على الممارسة هذه تقوم

 إلى العارفة الذات يدفع الذي التأمل من بنوع العموم على
 امعرفة يعني أوالتفهم فالفهم الداخل. من بموضوعها اإلحاطة
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تقذم

 بين القطيعة تزول قد وبذلك (، العرب الن ) بالقلب« الشيء

 تجربة من جزم وكأنه الموضوع يعاش إذ والموضوع. الذات

 استقى أنه ياسبرز يردد اإلطار هذا وفي تتفهمه. التي الذات

 تاسوعات n من انمط هذا على - التفهم أو - المعرفة فكرة

 ،صوفي تأمل كل فهم يمكن - يتابع كما - وبذلك «أفلوطين

 المعرفة في أساسي هو ما نحو عفوي بشكل التوجه يتم حيث

.وطريقة موضوعًا

 عن التكلم إليه يعود الذي - ياسبرز وضع ذلك إلى إضافة
 فهم على تاعد التصورات أو القواعد من جملة — التفهم

 اعتبار هذه من .لطريقتها أو ،لموضوعها بالنبة إن الفلسفة

 ال بالكل إلمام فالفلفة شموليته. حيث من الفلسفة موضوع

 الحاوي الكل هذا لمعرفة التوصل يجب بالجزئيات.
 الفلسفة، بتاريخ يتعلق فيما أما , L’englobant للموجودات

 من الفلسفات به توحي ما رغم كلية نظرة إليه نظر قد فياسبرز
 فعلى ذلك. أو العصر بهذا ترتط خصوصيات أو مميزات

 حياتية تجربة تكون أن للموضوع، الذات تفهم أي الفلسفة،

 داخل من التجربة هذم تفهم أن على عامة. الفن أو كالشعر

 حفظًا صارت وإا والمساحات. األزمان عبر وبتسللها

شياًئ. تعني ا لنظريات

 رغم حدس، كلمة مع تفهم كلمة نقرن ال أن علينا أنه إال

 الذات إلمام فالحدس مشابهة. من الكلمتين معنى بين ما

 من ال للتكرار قابل غير مفاجىم عفوي بثكل بالموضوع
 أو الحدس، له روي الذي من وا الحدس له تم الذي الفرد

 أما الحقائق. فيها تتكثف لحظة عن عبارة إنه به. علمًا أخذ

 ال تأمل ،بذاتها قائمة طريقة إنه ،طويل تأمل فهو التفهم

 بموضوعها الذات إحاطة إنه .بها يتهي وال لحظة عند يتوقف
 بغعل الذات من جزءًا صار قد الموضوع بأن توحي إحاطة

.واع وتأمل متديمة معايشة

ومراجع مصادر

- Jaspers» Karl» Bilan et perspectives» Paris, 1956.
- Jaspers. Karl, Introduction a la phllosophie, Paris, 1965. 
— Wahl, Jean, !experience metaphysique, Paris, 1965.

ه كتور جورج

تقدم
Progres
Progress
Fortschrtt

 القدم وبحركة بالسير مرتبطة أنها ذاتها الكلمة من واضح

 إلى االنتقال هو للنقدم األساسي المعنى فإن ولهذا أمام، إلى

 أو ومعيار الحركة أساسان: عنصران إذن المعنى ففي أمام،

 أم األمام إلى كان إن الحركة إتجاه يتحدد طريقهما عن قيمة

 األكمل؛ أو ألفضل أو األحن هنا يعني و»األمام ال.

 يإزاء إال تقدم ال ألنه إضافي، أو نسبي مفهرم اكقدم فمفهوم

 من يقابله ما هناك كان إذا واال اإلبتداء خط كأنها معينة حالة

 «.التأخر ع أي ،الواقع في أو الذهن في ،األخرى الناحية

 تفترض ألنها ،وحب االنانيات مبدان في الكلمة رتتخدم

 . (أوبالتأخر ) بالتقدم للحكم معيار أو قيمة وجود أشرنا كما

 وجود هي أسياسية عناصر يفنرض المفهوم فإن هذا وعلى

 حركة، في الموضوع هذا وجود موضوع، على تحكم ذات
 إلى انتقال هو اتغير هذا وأن تغترًا، تحدث الحركة هذه وأن

 غاية من وأكثر أكثر االقتراب أي األحن، إلى أي األمام،

 هو هذا والمعيار القيمة بدور يقومان اللذان هما نموذج، أو

 واألعلى األدنى وجود نرى كما يفترض وهو ،المعتاد المعنى

 الذي المعنى وعو التحسني، التحول وحركة والكمال والنقص
 كلمة فإن ذلك ومع . ( التقدمية » تعبير في مذهبيًا شكالً يتخذ

(I تقدم H الشيء بعض محايدًا استخدامًا تتخدم ما أحيانًا 

 فيقال: سياًئ، كان رإن حتى وحب، التطور على للدالة

 (I الفتاكة األسلحة تقدم Iو) (( الن تقدم وم « المرض تقدم ))

 األخالقي التقدم » أخرى: ميادين في يقال كما ذلك، وغير

»،الخ الطريق على المتصوف المريد تقدم و« أ للطفل

 القديم ا بمفهوم وثيقة صلة على « التقدم » ومفهوم

 الحداثة تصبح بحيث القديم، تجاوز هو فالتقدم «؛ والحديث
 هو وهذا التأخر، عن تعبيرًا والقدامة التقدم، عن تعبيرًا

 اإلعالن خبراء استخدمه ما وهو العادة، في الساذج الموقف
 ، الفور على بالتقدم الصناعة في (( الحديث ,١ قرن في الرأسمالي

 كذلك . « األقدم ٠ من وقوة دقة أقل األحدث كان ولو حتى

 بالتغير والقول بالتقدم القول بين يخلط الساذج الموقف فإن

 من هامين عنصرين « التقدم ا يفقد وها ، التغير أجل من
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تقد

 معنى ووجود جهة من الكيال غائية : وهما اال القوية، عناصره
 هذا ويثير أخرى. جهة من له إيجابي مضمون أي ،للتقدم

 هذه فهل األمام، إلى حركة التقدم كان إذا هامة: مشكلة

 أن والحق ؟ ه عند تقف أخيرا حدًا هناك أن أم ؟ نهائية ال الحركة

 وتقبلها الحركة على توافق فلسفة خاصية من هو بالتقدم القول
 وجود ترفض التي الفلسفة خاصية من أنه كما إيجابية، كقيمة

 التجربة في الكامل الوجود أو المعرفة في المطلوب اليقين

 شأن من هو بالتقدم القول فإن أخرى، بعبارة االنسانية؛

 اليوناني فلسفة وتقدم ناقص العالم بأن تقول التي الفلفة

 ترفض ألنها ،التقدم مفهوم تقبل ال لفلفة نموذجًا أفالطون

 إلى تبقى أن ينبغي «الفاضلة المدينة ), فإن وهكذا ، أساسًا التغير

 ألقصى تجيد ذاتها هي ألنها ،مؤسها يد صورتها كما األبد
 الكاملة المثل لعام االنسانية الصورة أي لالنان، بمكن كال

 تعتبر السامية الديانات إن القول يمكن أنه ويبدو . الثابتة الدائمة

 هي بل تقدمًا، ليست االنان على حدثت التي التطورات أن

 آدم » عاشها التي الكاملة السعادة حال إلى بالنسبة تأخر

. ا حوا€ وآل
 التقدم، مفهوم خبرت حضارة كل أن إدراك السهل ومن

 وأخذته حماس في عليه وافقت التي الوحيدة الحضارة ولكن
 الحضارة هي التقريب وجه على شيء فيكل لها شعارًا

 في انتشر المفهوم هذا أن القول الدقيق من وليس الغربية.

 عصر ألن الحضارة، تلك في الميالدي عشر الثامن القرن

 أحس الذي هو إنما « األوروبية النهضة B بعصر المسمى نشأتها

 كانت فقد . إنجابها في وعانى وعاناها بل التقدم بفكرة

 كانت بينما والثبات، للسكون الممثلة هي الكاثوليكية الكنيسة

 الحضارة معايير قلب في راغبة الجديدة الحضارة حركة
 أمكنها ما بقدر ونبذها بل عقب على رأسًا األوروبية الميحية

 أي «،الرجعية n السلطة أنها على الكنيسة سلطة فظهرت ،ذلك

 السلطات كانت بينما التراث، مواقف على الحفاظ تريد التي

 دار وقد ٠ (نظرها وجهة من ) والتحسين التغيير تريد الجديدة
 وقد المعرفة، في التقدم إمكان فكرة حول عنيف صرع

 لسلطة رافضين الجدد العلماء وأيده هذا الكنية رفضت

 وتقنينها تعديلها بعد األرسطة الفلسفة في الممثلة الماضي
 المحور هو (I تقدمه )ل أو العلم تغير أصبح وقد مسيحيًا

 بتقدم مح الذي هو ألنه ،بعد من اتقدم لفكرة الرئيسي

n ثم الصناعة تقدم ممكنًا جعل الذي وهو ،عامة بصفة «العقل 

 في المتمثل 8 االجتماعي B التقدم ثم « التكنولوجيا 0 تقدم

 )وهذان الحكم نظام في ماهمته وازدياد الفرد قيمة ازدياد

 للحضارة الرئيي التيار في االجتماعي التقدم معيارا هما
 واالجتماعي الياسي التغيير مظامر ازدياد وبعد الغربية(

 الغرب، في الميالدي عشر التاسع القرن في والتكنولوجي
 ؟ حتمية ضرورة التقدم هل هو: الشاغل فالسفتهم شغل أصبح

 العامة واإلجابة ؟ التقدم حركة يوقف أن لإلنسان يمكن وهل

 األخير، الؤال هذا عن الغربية الحضارة تيارات مختلف عند

 تلك في الميالدي العشرين القرن في حدث ولكن ال أن هي

 أو التقدم، أن اما المسألة: وضع في خطير تحول الحضارة

 هو هل ولكن ،عليه موافق فذلك ،ومستمر متصل ،التغير
 المروع للحدث ونتيجة وهكذا، بالفعل؟ األحسن إلى دائمًا

 ، 1918 - 1914 الغرب في األولى الكبرى الحرب في المتمثل

 الصناعي «للتقدم » حتمية نتيجة ذاتها هي كانت التي

 الغرب مفكرو أصبح واالستعماري، والتجاري والتكنولوجي

 والتقدم المادي التقدم التقدم: من نوعين بين يميزون
 اختالف بحب الروحي، أو األخالقي أو ) المعنوي

 تقدمًا هناك أن اليوم الغرب في السائد والرأي االصطالح(،

 معنوي تقدم يوازيه، وال يقابله، ال ولكن هائال، ماديًا

 أزمة ولعل ، ه القدم شرور I) حول يدور الحديث صار وهكذا

 السؤال أثاروا حيث ذلك، على مثال أظهر الذرية القنبلة علماء

 االنان؟ سعادة إلى بالضرورة يؤدي العلم تقدم هل : الخطير
 الكمال؟ من االنان ويقرب قيمة بالفعل يحقق هو هل أي:

 ما اليوم: الغرب في سائدة أصبحت تجارية n كلمات وفي

 تكنولوجيا تقدم أن هنا سريعًا ونالحظ ) ؟ التقدم ثمن هو

 االناني الشخص قيمة على خطرًا بذاته أصبح مثال اإلعالم

 وهما الحكم، نظام في الفعلية ماهمته على وخطرًا وامتقالله

 التقدم معيارا أنهما على سبق فيما إليهما المشار المعياران

الغرب(. في االجتماعي
 في ومشكالت تساؤالت إثارة السطور هذه في حاوال لقد
 في الغرب موقف نأخذ أن ليس علينا، ألن األول، المحل

 الخطأ وهو والفلفة، الفكر منبع هو الغرب وكأن سذاجة

 فلفات كل واضعين لنا موقغًا نحدد أن بل القاتل، الشائع

 إلى ألنفسنا بأنفنا وناظرين جانبا، األخرى الحضارات

مباشرة الوجود

قرني عزت
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تكامل

تكامل
Integration
Integration
Intergrleren — Integration

 االرتباط إلى تكامل« لفظة» تشير الحي الكائن في
 العضوي فالجسد الفيزيولوجية. الوظائف مختلف بين المتناسق
 خاصة وظيفة منها كل إلى تعود متنوعة، أعضاء من مركب

 األعضاء، بين المتبادلة المشاركة الممارسة، في تقتضي،

 ولس بأجمعه. الحي الجسد لصالح مجتمعة كلها وتعمل
 النشاط دائمة حالة هو بل جامد، تركيبيًا وضعًا التكامل

 صيانة هو واحد هدف نحو مصوبة متناوبة أفعاالً تستدعي

 مختلف من إنمائه في االسهام ثم أوال، الحي الكائن وحدة

نبه. جوا

 لمختلف المنتق النشاط في التكامل يتبدى االنسان في

 العقلية إلى وانتهاء الثعورية إلى الكباتية من انطالقا الطاقات

 وبالتالي إجتماعي، وجود على بدورها تنفتح التي والروحية
 األفراد نتجاوز أن ويمكن األشخاص. بين يحصل تكامل الى

 عنها ينتج عملية كل في التكامل يظه حيث المجتمعات إلى
 أو مجتمعات، أو فرقاء بين واالندماج االتحاد من أعلى درجة

 المتجه االنساني النشاط فإن االتقالل. كاملة دول بين حتى

 يعمل االرادة من ومقصود العقل قبل من محدد هدف نحو
 إيجابية تكامل أداة وليكون االنسان. في التكامل على مبدنيًا

 سواه، دون الروحي أو العقلي القطاع في ينحصر أن يجوز ال

 وضبطها الشهوانية الحسية النزعات تجنيد إلى يحتاج بل

 فامتداد المختلفة بدياته في المركب االنساني الوجود لخدمة

 مدى في يزيد الشعوري القطاع على االناني النشاط سيطرة
 مع الشهوة اندماج ألن ذلك اندفاعها وقوة االرادة تحرك

 االناني التكامل أن ونالحظ وفعالة. كماأل يزيده النشاط

 كل مع االرادية البادرة مثاركة في خاص بشكل يتبدى الليم

 للمشاركة الوحدةاالنانية، بفعل المؤهلة، االنانية الطاقات
 مهددا يبقى المركب االنساني الوجود بأن علمًا الحرية. مع

 الحية النزعة بين ما الصراع عن ينثأ قد الذي بالتضعضع

واإلرادة. العقل ونشاط
 المتأتية األمراض خاص بشكل التحليلي اكفس علم أبرز

 مشل التكامل، فقدان وعن االنسان داخل االنفصال عن

 أن كيف وأظهر القاسية. الحاالت في الذهن واختالل العصاب

 ،التصعيد أما االنسان. حياة في فاشلة تكامل عملية هو الكبت

 الكبت، من الحباة في إيجابية أكثر فرويد نظر في وهو

 يرافقه حيث الصحيح، التكامل عن عانقًا أيضًا اعتباره فيمكن

 أن ونالحظ .رموضوعها الجنية النزعات بين ما يقوم تفكيك

 بنية من يبقى توي، تصعيد سبقه ولو حتى السليم، التكامل

 النفس قطاع قبل من واعية سيطرة إنه االيجابية- في مختلفة
 ال الدنيا النزعات ألن ذلك الشهواني، القطاع على األسمى

 القوى لهيمنة قابلة تبقى ولكنها ،متساميًا منفذًا تلقائيًا تجد
 نبل فعاًلفي ثاركة وتصير فوق من وتتوحد فتنتظم ،السامية

 االنسان، يكون ما كل تكامل هو االنساني فالشخص األفعال
,مراحل على ، تدريجيًا ذلك ويتم

 الداخلية، االنسان دانرة في األولى المرحلة تركيز يمكن

 بمجموعة االنسان فيرتضي للذات. داخلي قبول بمثابة

 في يكتشفها التي والتحديات والعيوب والطاقات العناصر
 استسالمًا هنا القبول يعني وال له مالزمة ويختبرها أعماقه

 بل حاصل، نهائي كأمر الداخلية الشخصية لواقع ورضوخًا

 وشخصيته وحياته ذاته يكون ألن االنان قبل من إذعانًا

 كثيرًا إن فيه. يجدها وكما المكتثفة المعطيات من انطالقًا

 خصام على االنسان كون عن تنشأ النفية االضطرابات من

 أو للوعي حاضرًا يكون قد ثخصيته، «معطيات ال مع داخلي

 بالفعل، عليه هو ما غير يكون أن االنان يشاء عنه. غائبًا

 فيفقد قدرات، من يملك بما إيجابي شيء تكوين عن ويتخلى
 واستطرادًا ذاته، ضد داخلي انقالب في كثيرة طاقات ثم من

.القدر وضد المجتمع ضد

 الثخص مجتمعية قطاع في الثانية التكامل مرحلة تحصل
 واإلمكانيات األشكال مجموعة االنسان فيتبنى االناني

 الثقافي المحيط تبل من أخرى تارة والمفروضة تارة المقدمة

 ضمنيًا يغذون الذين هم كثيرين أن ويالحظ يعيش. حيث

 الصيغ مختلف تجاه اتفاق وعدم سلبية معارضة موقف

 في خانق انغالق ثم من فينتج بهم، المحيطة االجتماعية

 من عندهم ما كل يتنفد وهدام عقيم وهيجان شخصيتهم،
 لهم فيبدو ومؤسساته، أشكاله كل في المجتمع، أما طاقات.

شخصية. من عندهم ما بروز دون تحول عدوة قوة وكأنه

 تقليص على االنان فيها فيدأب الثالثة، المرحلة أما

 الشخصية وبنيات الحمبمة الداخلية الدائرة بين ما التناقضات
 - األنا في االندماج يحصل المرحلة هذه في االجتماعية.

 لكبت خاضعًا الداخلي القطاع يكرن ال حيث االجتماعي،
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تلفيق

 مما أكثر يخغي قناعاا» االجنماعي القطاع يكون وا ،مرير

 - شك بدون ناقصة هي - تعبير وسيلة إلى يتحول بل ،يظهر
 يقتضي ذلك كل الشخصية. مع المتكامل العملي المثال عن

 النزعات على والسيطرة تدريجبًا الداخلي التوتر ذوبان

.وخنقها إنكارها ال البدئة، والحاجات
 البروز إلى االنان في المتكاملة الشخصية تدريجيًا تتوصل

 والقطاع الداخلية الدائرة بين التوتر فيزول ،ومميز بناء بشكل

 تتكامل أن لها يتسنى ال التي الداخلية العناصر أما االجتماعي

 العناصر تجام وكبحًا عرقلة أقل فتصير البتاءة، الصورة في

 فيها تثير درجة إلى الشخصية نمو مع تتالشى وقد .الفعالة
.حياته في سطوتها يخشى ، آنفًا كان من إعجاب

رجي صا بشارة

تلفيق
Syncretlsme
Syncretism
Synkretlsmus

 إلى اكوب[ ] من شقة تضم أن I هو لغة، التلفيق، — 1

 (.10ج العرب«، الن 1) ،منظور )ابن «فتخيطهما أخرى،

 من أو هاك من وأخرى هنا، من شقة تضم أن :والتلفيقية
 الصعيد على التلفيق أن وكما معًا. الجميع فتلف هنالك،

 فهو مفلوق، هو ما نلفق ألننا االنفتاق سريع يبقى العملي

 n التالؤم ٠ إقامة لكونه الفكري الصعيد على تبخي أيضًا

 عن التعبير وفي ولف. ومالصقة ضم هو الذي المهلهل

 إلى إشارة ٠ ملفقة أحاديث B إنها بالقول المزخرفة األكاذب

 ،وأصيل ،فعال عمل هو مما أكثر ،وتالفيف تنميق التلفيق أن
الهش. والتجميع بالشكل، اهتمامًا يكون أن من وأكثر

 ونعتا تبخيسيًا، معنى كمنهج، أو فكرية كنزعة ،للتلفيقية

 للمنهج وتضئيل ،الفكرية النزعة لقيمة تطفيف فهي .تطفيفيًا

 أحيانًا هو ولهدف متين، غير طرفين بين تالق ألنها العلمي،

 العالمية الكلمة في الداللة تلك ونلقى نبيل. غير أو ماكر

 اليونانية من المأخوذة ألمانية(، فرنسية، )إنكليزية،

 قريطيثيين شخصين اجتماع على تدل التي سنقريطموس

 من هذين كون هو والشائع كريت(. جزيرة قريطيش، )من
مستقيم. غير لقصد اجتمعا ،ماكرين ،اليئة السمعة ذوي

 ،التلفيقية بين التفريق من البداية، ومنذ ،بد ال - 2

 Eclectisme االنتقائية إن التخيرية. أو واالنتقائية والتوفيقية،

Eclectlsism من مستوى أرفع ،مؤيديها نظر في ؛ 

 المتكلف التجميع حيث أي التلفيقي المنهج وترفض ؛التلفيقية

 المصالحة وفرض ،متباينة مصادر ذات أطروحات بين

 أو متنافرة عناصر بين الهش والتقرب والتوفيق، المصطنعة،

 األفكار ،ولغاية بوعي ،التلفيقية توضح وال واضحة. غير

 التوفيق إقامة تستطيع حتى دقيقة غير تبقيها إذ ؛المكومة

 هو النزعتين بين االختالف أن والحقيقة . بينها فيما والجمع

النوع. الفي الدرجة في أو األساس، في ا الحدة في
 تجمع ،وتأخذ تترك ثم تقمش، طريقة االنتقائية — 3

 مذهب أو ،جديد نظر تقديم بقصد وتخلي، تحتي وتطرح،

 أنساق من ،يأخذ المنهج وهذا فقط لنفسه ينتمي فكري

 ما على إبقاء انه .بينها فيما 8 تتالءم ا التي العناصر ،مختلفة

 النزعة تلك تكون وهكذا يتالءم. ال لما وحذف ينفع،
 يهدم قد ما وتنبذ جيدًا، صالحًا تراه ما تنتقي فهي تخيرية؛

 أما . بنازها المراد التوفيقية النظرة أو إقامته المزع النق

 التوافق إقامة إلى أو ظاهريًا، المصالحة إلى فتقصد التلفيقية

 بأنها تتهم ولذا متباينة، أطروحات أو أفكار بين المصطنع

 بل متباعدة عناصر بين وتالصق متعددة، ينابيع من تشرب
 إلى ثم ومن الدمج إلى ينهد خلط إلى وتهدف ، أحيانًا متنافرة

. وإغنائها المتوافرة المعطيات تطوير
 التفكبر، في نزعة أو منهج هي حيث من ، التلفيقية تتميز

: نكنفها خصائص من يلي بما
 وصريحة، ضمنية فلفة و» مسبق، موقف من تنطلق -

ومجلوبات. حنات نظرية كل في بأن تقول
 ومناسبًا لها، صالحًا نقيًا، ترام ما تختار أي تتقي -

لهدفها.
 المكونات بين وتصالح فتالصقه، اختارته، ما تجمع —

المحكم. النسق وبتاء الممذهبة الوحدة اقامة بحجة الغريبة
i الفروقات، لطمس وتلجأ العامة، الصياغة إعادة تحاول 

 ال فمي هنا من والرهائف الدقائق أو المتباعدات خذ وتتقصد

 واإلبقام البارزة الفروق فوق القفز تقصد ما بقدر الدقة تتبع

.الوضوح علىعدم

 إلى وباللجوء ، بالتردد ،ذلك بحكم ،التلفيقية تتسم -
 مزخرفة تظهر وهكذا اللفظية. والبراعة رالحذاقة، الحيل،
 تحت تكون، لكنها الخارجي، اككل منمقة وملفقة، ملفقة

العلمية. للصرامة وإغفاالً مترجرجًا، منهجًا المظاهر، تلك
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تماثل

 في خاص بشكل موجودة، نزعة خاصيه والتلفيقية - 4
 االسكندرية مدرسة بها قالت التي المحدثة األفالطونية العقائد

 هو االنتقائية بالنزعة القول أن إال الرابع. الميالدي القرن في

 فوطامون وداخلها المدرسة تلك ميز األدق، على الذي،

Potamon التلفيقية، ال اإلنتقائية فإن كذلك خاص بشكل 

 كوزن وفكتور اليبنتز من كل لفلسفة الكبرى الخاصية كانت
 عام، بشكل ،مبخة االنتقائية وليست االنتقانية(، )انظر:

 من األكثر تستحق التي التلفيقية إلى يوجه الذي بالمقدار

.القليل التقدير وتنال ،التجريح
 في أنها، من التلفيقية العمارة في األكبر الخلل ينطلق - 5

 لها التميات أو الوصمات بعض هنا ومن توفق. طبيعتها،

 فهي تنتقي أو ،تخيرية فهي تختار إذ ثم ؛توفيقية بأنها

 عرضة التلفيقية فإن ذلك، أجل ومن ذلك، ببب إنتقائية

 أخذ خطأ في تقع هي المنهج. في واضطراب ، البناء في لخلل

 من ومنقلعًا ،معه وتفاعل أنتجه الذي الحقل عن منعزالً الفكر

 ما نظرية أن تغفل آخر، نقص في إنها، ثم والتاريخ. الزمان

 أخرى نظرية إلى النقول العنصر وأن جميعية، وحدة تثكل
 أخذ التي للوحدة ابية داخل وجوده في ومركزه دورم ينال

 ارتباط ذات بل متالصقة ليست ،بنية في ،العناصر وأن ،منها

 متالحم ونق عامة كلية صياغة داخل حي، عضوي،
 تخاف اكلفيقية رئيية. فكرة أو محور إلى يرتكز متماسك

 فارغة بوحدة المطالبة إلى وتهرب المتصارعة، العوامل من

حقيقية وغير

 في فترة عن تعبيرًا تبدو قد ،ذلك مع ،التلفيقبة أن إال - 6

 إن حضارة. تاريخ وفي الشخصية، وفي االدراك، وفي ،الفكر
 في االجتماعية، العلوم إلى العائدة وتلك الفلفية، الدراسات

 واستعارة التلصيقية، ومن من.التجزيئية، تشكو اليوم، بالدنا
 كالتلفيقية، االنتقائية، وتلك متفرقة أنساق من مواد

 وتكوناته، توجهاته حيث من الراهن المجتمع في جذورها
 الفعالة القوى داخل موقعه حيث ومن وانجذاباته، وتالفيفه،

 فترة التلفيقية فكأن الراهن. لالنسان التكنولوجية الحضارة في

 بذاته وعيه بدايات في االنسان تململ ترافق إعدادية

 للحضارة، المجتمعي النمط تكون فترة وتبق ،وانجراحاته
 في الدقيقة العقالنية وترتخ الشخصية، الستقرار وتحضتر

 أو ،يتهلكها التي المواد ينتج ا الذي المجتمع وكأن .الفكر

 يصعب المصادر، متفرقة وأفكارًا نتاجات يتهلك الذي

 أي الموعد، به، الخاص الفكر مباشرة ينتج أن عليه أحيانًا

. تلفيقيًا ، إنتقائيًا ، توفيقيًا يكون ا الذي

 ال التي المعرفة تلك عي النفس، علم ني التلفيقية، - 7

 من بدائي شكل فهي متمايزة. وال منظمة فيها العناصر تكون
 فكر فهنا لكلي. االجمالي رالفكر المنظم، غير اإلدراك

 والنيصات لشيات أو المميزة لفروقات وطمس اإلبهام، يثوبه

 الطفل عند المعرفة من الثكل ذلك بوجود قال وقد .والدقائق

 حيث من (Ency. fr.٠ XV. 28.4) المتخصيين الباحثين بعض
 ،تسبقهما عقلية حالة هي بل توليفًا وا تحليالً ليست إنها

 بسبب للنقد عرضة النظرية تلك يجعل ما وذاك لهما وتعد

 قيل وقد للعقلية. الميكانيكي والسير الخطي بالتطور تقول أنها
 إجمالية ونظرة إدراكاوفكرًا ،التلفيقية العقلية بوجود

 وعند البشري، النوع لتطور األولى المراحل في مختيطة،

 أو 8 العقلية ه لتطال بعضهم ومددها ٤« البدائية B األمم

الحيوان. عند االدراك« لل

ومراجع مصادر

 ،صادر ودار بيروت دار ،بيروت ، 10العرب،ج الن ،منظور ابن -

1968 .

 الحلبي، البابي نثرة القاهرة، المحيط، القاموس الفيروزآبادي،

.ت .د ،بيروت ،التربة مكتبة دار تصوير

وتلفيقبة. تخيرية، انتتانية العنوانان، ،الالند -
LaJande, A., Vocabulalre technique et critique de la phi. 
losophle. Paris* P.U.F., 9eme ed., 1962.

عليزيعرر

تماثل
Analogic 
Analogy 
Analogic

 للمعرفة طيعة كوسيلة التماثل بفكرة الفلسفي األخذ إن

 ظهر لقد االنساني. الغكر في تحوالً كان األكيدة الصادقة

 طويلة عهود امتداد على يطر ئم اإلغريقي التنظير في وتركز
 لدى فعاالً يزال وال اإلغريقي، بالنهج المتأثر الفكر من

 التي تلك -غصوصًا المعاصر، العالم في كثيرة فكرية جماعات

 في اإلغريقي، الفكر كان الميتافيزيقية. بالواقعية تقول
 سعيه وفي ،وأفرادها أنواعها في الكثيرة الكائنات على إطاللته

 نزعتي بين تارة يترجح ،أكيد علمي ثكل إدراكها إلى
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تماثل

 برمنيدس مدرستي في تجسدتا اللتين والتغيير المذاوتة
 وعدم المساواة بنزعة أخرى تارة ويتأتر وهيرقليطس

 تنويعات من العددي التركيب ينجمعن وما العددية، الماواة
 وديمقريطس فيثاغورس من بتأئير وذلك الكائنات؛ في

 دون يحول الذي الفكري للجمود اتقاء األيونيين والفالسفة

 في تشكيك إلى المؤدية المفاهيم في والتشتت المعرفة، تقدم
 للتضعضع تفاديًا أصيالً جديدا منحى سقراط نحا المعرفة،

 سقراط سعى الواقع وفي خلقي. تضعضع إلى المؤدي الفكري
 منهم، الفطائيين الخصوم سيا ال معاصريه، إقناع إلى

 الخلقية وبخاصة االنسانية، األفعال بين عميق اختالف بوجود

 موقفه لدعم التماثل فكرة إلى ولجأ والشريرة منها الصالحة

 تصور مع تماثالً يتضمن الذي هو الصالح العمل إن . الجديد

 العمل بشأن األمر وكذلك للصالح، ثابتة فكرة مع متماثل

 ثابتة فكرة مع متمائل تصور مع تماثالً يتضمن إذ ،الشرير

 أفالطون، عند التماثل فكرة استخدام بعد فيما واتسع للشر،

 أرسطو ومال والموجودات. األشياء إلى األفعال اطار متعديًا

 الميتافيزيقية، الواقعية إلى األفالطونية المثالية من بالتماثل

 المشترك الشكل ندرك أن التماثل بواسطة نستطيع بأننا وقال

 واختالفاتها العددية كثرتها من الرغم على الجواهر بين
 على الكاننات بثأن أكيدة معرفة إلى نتوصل وأن الفردية،

 الشكل فيها ندرك ألننا ذلك الدائم، العددي التنوع من الرغم

 التي الفردية الصيغ من الرغم على ثابتا يتبدى الذي المثترك

فيها. يتحقق

 فيما تخطته معرفيًا، دورًا األصل في التماثل فكرة لعبت

 ما التماثل يحصل المعرفة في الميتافيزيقي، المجال إلى بعد
 األشيام عن تكونه الذي الذهني، التصور أو الفكرة، بين

 التماثل فكرة طواعية فإن الفردي. وجودها في ذاتها واألشياء

 المجال في أفسحا والمساواة، المذارتة فكرتي عن وتمتزها

 بدون التماثل مفهوم في الفكرتن هاتين استخدام أمام

 األشياء بينما مجردة هي فالفكرة . جمودهما في االنحصار
 بينما وضرورية شاملة هي الفكرة أن كما ، واقعيًا موجودة

 بواسطة دائمين. وتغيير تبدل وعلى أفرادًا موجودة األشياء

 ثم ومن واألشياء، الفكرة بين بالتثابه القول أمكن التماثل

 شكال، األشياء تماثل فالفكرة األكيدة. المعرفة تأسيس

 حذوه حذا ومن أرسطو ويضيف وجودًا. عنها تختلف ولكنها

 تتضمن ،الجواهر أو ، األشياء بأن الواقعيين الفالسفة من

 من يتخرجها أن االناني العقل ويستطيع الفكرة، أصال

 ،لألشيام الحسي االدراك مع يبدأ تجريدي بفعل األشياء

. عنها المخيلة في المكونة الصور مختلف بين وبمقارنة
 في مهمًا دورًا لألشيام المماثلة المجردة الفكرة لعبت لقد

 االستنباط. أر االستقراء بواسطة موا، وتقدمه، العلم بعث

 إدراك عن الناجمة العامة القوانين تكوين إلى السبيل وهي
 لكشاط تتيح وبذلك ٠ المتعاقبة األشياء بين العالئق في التماثل

 في عام، وبوجه جديدة. أمور معرفة إلى الوصول الفكري

 باظهار أي التماثل، باستخدام نبدأ شيء أي عن التعريف

 سبقت أخرى وأشياء المذكور الشيء بين ما المثتركة الميزات

 خصائص من عنده ما إبراز إلى ننتقل ذلك وبعد معرفتها،
مميزة. فريدة

 إلى تعدته بل ،المعرفة نطاق في التماثل فكرة تنحصر لم
 الكثيرة األشياء بأن اإلثبات أمكن حيث الميتافيزيقي، اإلطار

 في تجميعها أمام المجال في يفح كينوني بتماثل تتمتع

 اتماثل فكرة تفترض الواقع، في وشاملة متعددة مقوالت
 فحيثما التماثل. طرفي من واحد في أقله تركيب، وجود

 يكون ،متساويان وال متذاوتان ال متماثالن، كائنان يوجد
 ألن وإما واحدة، صورة في مشاركان ألنهما إما ذلك سبب

 جوهريًا الصورة يثابه فقد الصورة في اآلخر يشارك أحدهما

 عند الصور أو المثل وعالم األشياء بين الحال هو كما

 الخالثق كتماثل جوهريًا الصور مصدر يثابه وقد أفالطون،

الخلق. بنظرية اآلخذين الفالسفة عند اللم مع
 ينتج إنه ،واحد شكل في االتفاق ميتافيزيقيًا هو اتماثل

 يقتضى عرضيًا. أو جوهريًا يكون قد الصفة. وحدة عن

 ولكن وكلها ذاتها الجوهرية الصورة امتالك الجوهري للتماثل

 ولكن واحدة صورية درجة حسب امتالكها أو كليًا، ال

 يماثل سقراط إن يقال هكذا مختلفة، واقعية صيغة حب
 فينتج العرضي التماثل أما باإلنسانية. مشاركته في أفالطون

 مقوالتها بلغت وقد العرضية، الصور إحدى في االشتراك عن
 عن ال ميتافيزيقيًا التمائل يحصل وقد أرسطو عند التع

 تثبه عن أو ،لها نبي امتالك عن بل ،كلها الصورة امتالك

 في انقص يكون أن فيحتمل الخصائص، ياحدى ناقص

 الفعلية، الواقعية الصيغة في يكون أن يحتمل كما الصورة،

 والحياة الكينونة في الله تماثل الخليقة إن يقال هكذا

. الذكاء في االنسان يماثل الحيوان إن ويقال ،والحكمة

صارجي بثارة
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تمامية

تمامية
Completude
Completeness
Vollstandlg

تماسك)األفكار(
Coherence
Consistency
wlderspruchsfrelhelt
Zusammenhang

 اآلخر البعض مع بعضه والمفهومات األفكار ترابط يعني

 واالعتصام وااحتباس الصالبة اللغة في وتعني متق. كل في

 الرابطة الالتينية في وتعني والتشتت. اإلنفراط تقابل بحيث

الداخلية.

 نظرية وفي النطقة في خاصة نظرية إلى التماسك وينتمي
 على الحقيقة( أو) الصدق يقوم اكظرية لهذه فوفقًا المعرفة

 أية أن بحيث ،محدد نست في للقضايا الداخلي النجام

 دون النسق في أدخلت ما إذا صادقة تكون جديدة قضية

 ذلك هي الصادقة القضية أن أي .الداخلي تناقضه عدم زعزعة

.التاقض من يخلو نق عناصر من العنصر
 تذهب التي المعرفة نظرية هي التماسك نظرية تكون وهنا

 أية على تطبيقها يمكن خصيصة هو )الصدق( الحقيقة أن إلى

 أية على تطبيقها يمكن كما المتسقة. القضايا من واسعة طائفة

 أو تؤديه الذي دورها بمقتضى النسق هذا في مفردة قضية

اكق. هذا في تشغلها التي مكانتها
 طالما التماسك نظرية على العقالنية المذاهب وتعتمد

 اإلفتراضي الكلي المجموع يمثل نسق على المعرفة تقيم كانت
 يبدأ الذي االستنباطي النق هيئة يتخذ ثم ومن للمعرفة،
.نتائجها عنها تلزم التي المقدمات أو المبادىء من بمجموعة

 اإلتساق - 1 : هما فكرتين على التماسك مفهوم وينطوي
Consistency اللزوم - 2 ,التناقض من الخلو أي Implication 

.أخرى من فكرة باستنباط تمح التي العالقة أي

ه قنصو صالح

 ضعيف معنى :بمعنيين الصوري النسق على التمامية تطلق

 كانت إذا تام إنه للنق يقال الضعيف فبالمعنى قوي. ومعنى
: بالرموز أي ،غيه علبها البرهان يمكن صحيحة صيغة كل

ا-و ف اذا!ءه

 ألية بالنبة فقط إن تام إنه لكق يقال القوي وبالمعنى

 يصبح وإما ،عليها ببرهن ألن قابلة 9 تكون أن إما »، صيغة

.كملمة إليه 9 إذاأضفنا تناقضًا النسق

 بكال بالتمامية يتصف فإنه القضايا منطق يخص فيما
 فقد المحموالت، منطق بشأن إما والقوي. الضعيف المعنيين:

 إلجراء الضعيفة بالنمامية يتمتع أنه على Godel جودل برهن

 Skolem لكولم مألة على المذكور المنطقي استند ذلك

 ثمة المحموالت منطق من >ا( صيغة ألية بالنبة أنه على تنص

 قابلة تكون V أن بحيث االلمة الصورة في ٧ صحيحة صيغة

 بالصورة سكولم ريعني . كذلك 9 كانت فقط إن للبرهان
 الصيغة بدء في األسوار كل فيها تكون التي الصورة السالمة

 وبالتالي، الكلية. األسرار منها الوجودية األسوار وتتصدر

 الصحيحة الصور ان تبيان الضعيفة التمامية إلثبات يكفي

 النسق. ضمن عليها البرهان يمكن المذكور بالمعنى السالمة
 من السالمة الصحيحة الصور أرجع بأن جودل فعله ما هذا

 أي القضايا منطق من صحيحة صور إلى المحموالت منطق

.Tautologies هيهيات إلى

 أن على البرهان العير من ليس ،القضايا منطق بعكس

 أنه أي ،القوي بالمعنى بالتمامية يتصف ال المحموالت منطق
 عليها مبرهن غير ما صيغة المسلمات على نضيف أن باإلمكان

تناقض الى ذلك يؤدي أن دون

فاخوري عادل

إضافة

 الفيزياء فلسفة ني متميزا دورًا التمامية فكرة لعبت

 مؤسسي أحد 1962 , 1885 نيلزبور عند خاصة المعاصرة،

.الكم ميكانيك نظرية
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تموضع

 الكواتا( ) الكم لميكانيك سعرفيا تفيرًا بور يقدم لكي

 تمامية » ب سيعرف ما أو الوضعية« التمامية »مبدأ افترض

بور«.
 الدارس العقل بين عالئقيًا ربطًا بور تمامية تفترض

 أي بينهما التوسط ومفصل الظاهرة — المدروس والموضوع

.وسيلتها أو البحثية األداة

 توسيع مع مرتبط العقل - الصور نطاق توسيع فإن لهذا

 مرتبطان وهما الفيزيائية للظاهرة الموضوعي الوصف نطاق
 والبحث القياس ألجهزة األداتي التوسط مفصل مع معًا عالئقيًا

٠ المخبري
 نظرية ميدان في الوضعية التمامية مبدأ أهمية تجلت لقد

 على يقوم معرفي - فيزيائي لتفسير كمقابل العلمية المعرفة
 الخاصة استنتاجاته منهما ولكل للمادة. التموجية النظرية مبدأ

 لكل بالتالي االرتياب: وعالئق والالحتمية الحتمية إشكالية في

 درجة إلى اآلخر عن المختلفة العلمية - المعرفية فلسفته منهما

.الحدود بعض عند القطيعة من تقترب

التحرير

سموصع
Objectivation
Objectivation
Objektivation

 من مشتقة وهي المستحدنة، األلفاظ من هي تموضع لفظة

 استخدام ويمكن مكان. في أثبته أي الشيء موضوعًا وضع

 أما .ولدته أي حملها المرأة وضعت مثل ،رلد بمعنى وضع

 في الحال هي كما مجرد شيء على تدل فقد موضوع لفظة
 الكالم، عليها يجري التي المادة أي ft الكالم موضوع B تعبير
 موضوع * في مئالً الحال هي كما واقعي شي: على تدل وقد

 االنسان كجسم الذاتية العوارض عن فيه يبحث ما أي العلم

. الطب لعلم
 أشكاله وأبسط الذات، من دائمًا هو التموضع في االنطالق

 من لتخليصها ذاتية داخلية أفعال أو حاالت عن التعبير هو

 ما وهذا الجميع. متناول في ووضعها والعابر اآلني ظرفها
 عن أو فكرة عن كتابيًا أو شفهيًا االتسان يعبر عندما يحصل

عواطفه يموضع أن االنسان يتطيع ذلك على وعالوة عاطفة

. الجدية العالمات بمختلف

 يتحول بموجبه الذي النسق فهو الفلسفي التموضع أما

 عنه معبر موضوع الى األفكار من فكرة أو ذاتي انطباع

 التموضع برز , به مرتبط خارجي شيء بوجود اعتقاد ويرافقه
 المعرفة مفهوم على طرأ الذي التحويل مع فلفية كحاجة

 الذاتي االنطباع على تتركز التي التجريبية الفلسفة مع سواء

 الذات على تتركز التي العفالنية الفلسفة مع أم الشعوري،

 كسبيل الحسي واالنطباع الفكرة وعلى انطالق كنقطة المفكرة
 عملية أن يعني ال هذا ولكن الخارجي العالم نحو أساسي

 ارتبطت التي الواقعية المعرفة نظرية عن غريبة كانت التموضع
 بمثابة المعرفة تصور حيث األرسطي الفكر مع خاص بشكل

 المعرفة تصور على تعتمد المذكورة النظرية كانت والدة.
 بواسطة وتتم ، واألشياء االنان تربط انفتاحية عالقة بمثابة

 االختبار بواسطة العارف االنان يحققه تجريدي اقتباس

 بمثابة تؤخذ التي المعترة الصورة بتكوين ويكمله الحسي

 على انغالقه من الخروج العارف للعقل يتيح داخلي موضوع
 ذاته في اآلخر نحو الطريق له وترسم المعرفة في وضعه

.المقلة

 ه الكوبرنيكية الثورة ا في محتمًا أمرا التموضع عملية بدت

 تكون أن يجوز ال أنه ورأى الفلفة في كانط بها قام التي

 الحواس في مطبوعة أي ، صرفًا إنفعالية الموضوعية الفكرة

 الصرف الذات وضع من تكون أن أيضا يمكن وال فقط؛

 عناصر ومن إنفعالية عناصر من مؤلفة تكون أن ئم من ويجب

 شكالن يوجد االحاس في واإلدراك. اإلحساس في فعلية

 يولي ما يوجد اإلدراك وفي والزمان، الفضام هما بدئيان
 الذاتية عن ويفصله والحتمية الشمول صيغة الحسي االنطباع
 وعالوة بالمعرفة. جديرا موضوعًا منه ويجعل والعابرة الخاصة

 الوعي وحدة مع الظاهري التوع االدراك يربط ذلك، على

 بمثابة فيه تلتقي مركب نتاج التموضع عملية في ويحصل
 الحس وتنوع جهة من الخالص الوعي وحدة أقصيين طرفين

 وظائف ٠ وساطة النتاج لهذا ويقتضى .أخرى جهة من الحدسي

 خالصة تصورات وهي »المقوالت:، أو البدئية المألفة

 انطباعاتنا تتصف ال . الممكنة المواضيع كل عن عامة ونماذج
 مقوالت مع بتأليفها إال ، تفكيرنا في ،موضوعية بقيمة الحية

 بقيمة تنعم ال الخالصة، التصورات أن كما االدراك.

 االنطباعات مع تركببها بعد إال ، تفكيرنا في موضوعية،

 المعرفة فتمتل المعرفة مواد لها تجمع التي الحسية
 للظواهر المألفية الوحدة واحد، تصور في الموضوعية،
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تموضع

 ، (t باألنا II موضوعي تمثيل كل يرتبط أن ويجب .المتنوعة

 كل الوعي وحدة في يجمع الذي والبدئي المثترك الشرط وهو
 بدئي كشرط (I األنا B هذا إدراك ويدعى الذات. تمثالت

.متساميًا ادراكًا أو ،خالصًا ادركا ،للوحدة

 بواسطة للمعطبات منظم » هو كانط عند (( األنا ا, إن

 ألن ذلك إياها، »خالقًا« ليس ولكنه البدئية، التصورات

 موجود إنه األنا. مقابل دائم حد بمثابة يبقى ذاته في الشيء

 يتم ،هيغل مع .المعرفة عن ممتنعًا ذلك مع ويبقى ،األنا مقابل

 في موجود به مقكر هو كلما الخالق األنا ■ إلى االنتقال

 المعرفية اإلبطانية تتحول الوعي خارج يقيم شيء وال الوعي
 مذاوتة وتحصل ،هيغل عند ميتافيزيقية إبطانية إلى كانط عند

 الروح الهيغيلية، المثالية في المتسامي واألنا الواقع بين ما
 فهو الفلفية المعرفة موضوع أما ميتافيزيقي. جوهريًا، هو،

 النشاط وضع من هي الطبيعة معاني كل إن الطبيعة. ال الروح،
 التجريبية المعرفة يتجاوز الفلفي التفكير ألن ذلك .الروحي

 المعرفة أيضًا ويتجاوز عامة، الناس يمارسها التي الواقعية

 السابقة الفلفية المعرفة إليها ركنت التي الصورية التجريدية

 الميتافيزيقي االختبار على الجديد الفلفي التفكير يرتكز

 عه ويختلف الفون في الخالق الحدس يثاكل الذي الداخلي
 هذا إن للواقع. مذاوتًا وبالتالي اعتباطيًا، ال موضوعيًا لكونه

 عينه، للموضوع مباشر وعي هو الجديد الموضوعي الفكر
 الموضوع، حياة تحيا موضوعًا، بكليتها الذات تصير حيث

تتموضع. ،معه تتطابق

 مضمون في االناني الفردي الوعي يندمج التموضع في

 فال الموضوع في الفردية الذات تتالشى الشكل بهذا الغكر.
 حيث جديد ميتافيزيقي وجود ويظهر .المعرفة عن عائقًا تكون

 من منعتق وهو المحددة الفكرية تصوراته ذاته من الروح يبدع

 إنان كل هيغل ويدعو .ومقتضياتها الفردية الحدود جميع

 فقط. الفكر مجال في المنحصر الرائع االختبار بهذا القيام إلى

 جديد واقع ،مذاوتة والموضوع الوعي بين االندماج عن وينتج

 المفكر الوعي خصائص تتحقق حيث ،الموضوعي الوعي هو
 أو I تصورًا ٠ الجديد الواقع هذا تمية يمكن .الفكر وموضوع

 يمتلىم عندما أما موضوعيًا«. فكرا B أو K تنظيريًا فكرًا ا

 شاملة ومثالية، واقعية ذاته الوقت في هي الفكرة«، B فيسمى

.ومتحركة ثابتة ،وفردية

 يتموضع محتاج كائن هو االنسان مارك، كارل عند
 إلشباع وسيلة بمثابة يظهر ما أول يظهر الذي العمل بواسطة

 بمثابة اإلنان يتبدى حيث إستهالكية عالقة في أي الحاجة،

 العمل في االنسان يتموضع ثانية مرحلة وفي طبيعية. قدرة

, وحر مبق لمخطط الخاضع الخالق
 ،وسارتر هيدغر عند بخاصة الوجودي، الفكر في أما

 بأن الموضوع، درجة إلى تنحط بأن مهددة الذات أن فنالحظ
 إن .اآلخر أمام تمثيل موضوع بمثابة ذاتها تعي حيث تتموضع

 من الخجل في سارتر عد يحصل الوجودي التموضع اختبار
 اآلخر نظر أمام حاضرًا نفسي أجد حيث إلي، اآلخر تطلع

 . ذاتًا هو يكون بينما موضوعًا أصير اآلخر إلي يتطلع عندما

 إلى باإلضافة أنا، ليس كيان بمثابة »لألنا اآلخر يتبدى

 ،إلي يتطلع اآلخر إن .داخلي يإنكار (( األنا I) مع مرتبطًا كونه

 نفي أرى تطلع، موضوع إنني جدًا. أحمل أني فأدرك

 نفسي، مسن أفلت لكوني فجأة نفسي أعي إلي يتطلعون ألنهم

 الوضع يفلت اآلخر بنظر األنا. خارج أساسي أجد لكوني

 نفسي أجد اآلخر بنظر وزمان مكان في موضوعًا أصير ،مني

 أن ذاته الوقت في وأختبر .خطر في ،العالم وسط مجمدًا

 عندما وذاتًا موجودًا اآلخر أختبر حر وأنه ذاته هو اآلخر

 هذا ضد فعل بردة وأقوم تطلعه. أمام موضوع بأني أشعر

 موضوع بمثابة ه بدور اآلخر فأدرك ، األنا لصالح الضياع

 المنظور هذا من وجسده. جدي االختبارات هذه لي تكشف
 من واحدًا يأخذ قد نزاع عالقة اآلخر مع العالقة تكون

 أمام موضوعًا نفمي من جاعالً الشيء لواقع أرضخ منحيين:

 حريته في لي وإخضاعه اجتذابه وراء سعيًا أتموضع، اآلخر،

 نفسي أستعيد أو ؟ والمازوشية رالتملق بالحب اباه محتجزا
 بواسطة موضوعي، شيني، اآلخر من وأجعل ذات بمثابة

والكره. واالدية الجنس

صارجي بثارة

(1) إضافة

 وا تنهض ال البحث، صاحب اختارها التي المفردة هذه
 ال تموضع في التحيز يعني« B الموضع ألن بالمرام، تفي

 أفعال في اشتقاقًا يلتمس أن عليه فكان موضوع، في التصير

 للمعنى المصطلح فجعل ، ا توضع أي تغعل II مثل المطاوعة

 في الصيرورة على أولى هو الذي التوضع كلمة: المقصود

موضوعًا. الصيرورة أو موضوع

العاليلي عبدالله

(2) إضافة

 الفلفية الكتابة في شاتع متحدث اصطالح التموضع
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تناقض

 لدقته مقياسًا االصطالح شيوع يكن لم وإذا المعاصرة. العربية

 حيويته على برهان تداوله عمومية فإن االشتقاقية أو النحوية

 يمكن بالتالي ٠ معين متخصص معرفي حقل في الداللية وقوته
 المعاير أحد مقياس لالصطالح الفلسفي المعنى أن القول

 نحته بعد شيوعه إلى إضافة فلسفيًا رفضه أو لقبوله الالزمة

واستحداثه،

 موضوع في الصيرورة أي n توضع » اصطالح فإن هذا على

 الداللي األفق كليًا استغراقًا يتغرق ال موضوعًا الصيرورة أو

 داللية ثنائية يتضمن التموضع ألن , (Iتموضع » الصطالح

 بوصفها تبدأ ،تجريدية - حسية ،متعالية - مادية متحايثة

 ا موضوع — على يدل تعبيرا وتتخارج فكرة وتتوسط انطباعًا

 هي مكانية داللة يتضمن «توضع » اصطالح بينما معرفي،
 عملية التوضع لكأن .موقع في التحيز بالتالي وضع في التصير

 داخلية موضوعية، — ذاتية معرفية حركية التموضع بينما مكانية

* واحد تاين في شيئية — إنانية خارجية، —

الزايد محمد

تناقض
Contradiction
Contradiction 
wlderspruch

تناقض

 متنافيتين لقضيتين بالنبة يدعى عندما التناقض يحصل
 صادق. كليهما ان األخرى( تؤكده ما الواحدة تنفي )بحيث

 ادعى اذا شخص الى باإلساد إما الذاتية المناقضة إن منهنا

 أو أعاله، النحو على متنافيتين لقضيتين بالنسبة الصدق

 يؤكد أو ،يؤكد ما ينفي محمولها جاء إذا قضية إلى باالسناد
 الذاتية المناقضة تحصل كما .موضوعها مفهوم في ينفى، ما

 أو ) حكمان بينها من نتائج إلى أدى إذا القضية( ) الحكم في

 التناقض نقيض وأن هذا اعاله. النحو على متنافيان أكثر(

 على التناقض من الخلو أو التاوق هو للقضية أو للحكم بالنسبة

ه. أعال النحو
 برمتها المنطقية العالقات تحكم قوانن ثالثة هناك أن ثم

 للقانون صيغ ثالث أنها عموما ويعتقد ،بمجمله الفكر وتسود

 وهي أ هي أ تقول: األولى الصيغة التناقض. قانون الواحد،

 أي أ، ليس أ ليست تقول: الثانية الصيغة الهوية. قانون تدعى

 الصيغة اما التناقض قانون تدعى وهي نقيضا، ا ليست
 قيمة من ليس أي )صادقة(، أ ليس أو أ إما فتقول: الثالثة

 تدعى الثالثة( الصيغة )هذه وهي والكذب، الصدق بين ثالثة
المرفوع. المتوسط قانون

 قضية كانت إذا إنه يقول الهوية قانون أخرى: بعبارات

 القضية صدق يمتنع يقول التناقض وقانون صادقة فهي صادقة
 قانون أما صادقة كانت إذا وكذبها كاذبة، كانت إذا

 تكون أن إما قضية ألي بالنبة إنه فيقول المرفوع المتوسط

.كاذبة تكون أن وإما صادقة

 القوانين هذه إلى وجهت التي االعتراضات بعض هناك

 وجه الذي فاالنتقاد الفهم. لوء نتيجة معظمها في تبدو لكنها

 وعندما للتغير. قابلة األشياء كون من ينطلق الهوية قانون إلى

 المعبرة للقضايا بالنسبة الصدق قيمة تتغير األشياء حالة تتغير

 المتصرفية عهد إلى بالنسبة تصدق كانت التي فالقضية عنها.

 أن إال االستقالل. عهد في إليه بالنسبة تصدق تعد لم لبنان في

 الهوية. قانون على وجيهًا اعتراضًا تثكل ال القول هذا صحة

 ليس االعتراض هذا في I قضية » كلمة استعمال ألن ذلك

 به يعترف أو الهوية قانون منطق به يعنى الذي االستعمال
 األحوال وتقلب الزمن بمرور صدقها قيمة تتغير التي فالقضايا

 ثابتة قضايا عن مكتمل غير تعبير أنها أو مكتملة قضايا ليت

 هنا من المنطق. به يعنى ما الثابتة القضايا ووحدها تتغير، ال

 لبنان في هناك إن « تقول التي المتغيرة( ) القضايا أن

 التي للقضية مكتمل غير تعبيرًا اعتبارها يمكن (I متصرفيتين

 صادقة القضية هذه . (I متصرفيتان مرة لبنان في كان إنه ال تقول
 وسوف المتصرفيتين، أيام في صادقة كانت ما بقدر اآلن

 بالقضايا اهتمامنا نحصر وعندما . األبد إلى صادقة تبقى

 قانون أن سنجد ، للقضايا المكتمل بالتعبير أو ،المكتملة

اعتراض. فوقكل يرقى الهوية

 من جماعة النتقاد عرضة كان فلقد التناقض قانون كذلك
 أن على انتقادهم ويرتكز وغيرهم والماركسيين الهيغليين

 أو متصارعة قوى باحتوائها تتصف حاات أو تناقضات هناك

 على متصارعة قوى وجود إنكار يمكنه ال أحدًا إن . متناقضة

 في وال المادية والحركة الميكانيك الفيءالم :النحو هذا

 المتصارعة القوى هذه تمية لكن وااقتصاد. المجتمع قطاع

الدقة إلى يفتقر كالم تناقضات والمتضادة

 بين والتعارض، التناقض بين األساسي الفرق أن ويبدو
 بين كانطية بكلمات أو الواقعة، واألضداد المتناقضة األضداد
 واضحًا يكن لم الديالكتيكي، والتعارض التحليلي التعارض
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تناقض

 في قابعا يبدو الخلط هذا ان كما هيغل. نظر في الوضوح كل
 التي الديالكتيكي والمنطق الصوري المنطق بين المقابلة أساس

 من المنطلقة الماركسية الفلفة في جدًا مهمًا دورًا تلعب

 رؤية عن يعيقهم ما فإن الماركين للمفكرين وبالنسبة هيغل.

 هو )الواقعي( والتعارض )المنطقي( التناقض بين الفرق
 مجرد الصوري المنطق قوانين أن جهة، من اعتقادهم،

 الحقيقة ميزان هي الممارسة وأن الواقعية، للعالقات انعكاس

 الصوري الصدق ذلك في )بما أخرى جهة من والصدق

المنطقي(.

 والتعارض جهة من التناقض بين الواضح التفريق فإن لذلك
 قانون ترقية شأنه من أخرى جهة من والتنافر والتصارع

اعتراض. فوقكل قض اتا
 صنويه من أكثر تعرض فلقد المرفوع المتوسط قانون أما

 لم أيضًا، الحالة هذه في األمر، لكن المعترضين لمهاجمة

 هذا بصدق التليم أن ادعى من فهناك الفهم سوء من يخل

 من الصدق قيمة إلى بالسبة إثنيني اتجاه إلى يؤدي القانون
 أن إما األشياء إن القول المطاف، نهاية في يعني، أن شأنه

 ال (I أبيض هذا JJ القضية أن مع لكن , سوداء أو بيضاء تكون

 )حيث (( أسود هذا « القضية صدق حال في تصدق أن يمكن

 كلتا في عينه الشيء نفس إلى «هذا ا االشارة إسم يشير
 نقيضة ليت القضيتين هاتين من الواحدة فان القضيتين(

 قد فإنهما معًا كالهما يصدقان ال أنهما فمع بالتمام. لألخرى

 نفي ألن ذلك نقيضان. ال ضدان، فهما . واحد آن في يكذبان

 هذا ليس II القضية هو )نقيضها( أبيض، هذا ,1 القضية

 تنفي منهما واحدة كل ألن نقيضتان القضيتان وهاتان . (I أبيض

 على يتحتم بحيث تنفيه ما وتؤكد األخرى تؤكده ما بالتمام

 استعملت اذا طبعا - األخرى تكذب عندما تصدق أن الواحدة

.القضيتين كلتا في المعنى بنفس (( أبيض « الكلمة

 1 أعاله بالتحديد —. أبيض - الشيء يكون أن فإما وهكذا

 قبليًا صادقة القضية هذه أبيض ليس يكون أن أو

 أو أبيض إما فهو الشيء لون عن النظر بغض إذ وبالضرورة.

 المرفوع المتوسط قانون تطبيق يحصر وعندما .أبيض لي
 فإن التباس كل من وخالة واضحة بقضايا أعاله النحو على

بوضوح، يبرز صدقه

 بأنها الشك يمكن صادقة أعاله الثالتة القوانين أن مع لكن

 المنطقي التقليد في لها عينت التي بالمنزلة بالفعل تتمتع
 والوحيدين الشكلين ليسا والثالث األول فالقانونان والفلسفي

 الظاهر التناقض أن كما الحاصل(، )تحصيل للتوطولوجيا

 التناقضي الشكل ليس « ا ا- » الرمزية القضية في بوضوح

 لهذه إن القول يمكن ذلك من وبالرغم . للقضية الوحيد
 وكيفية الصدق لالئحات بالنسبة أساسية منزلة الثالثة القوانين

الصدق بقيم تعبئتهما
 تنسيق محاولة إلى بالنبة أنه النهاية في نضيف أن ويبقى

 اعتبار باإلمكان عاد ما أنه كمنظومة( تنيقه ) المنطق

 باإلمكان أصبح إنه إذ سواها من أفضل أعاله الثالثة القوانين

 إلى بالنبة منها رأجدى منها أفضل توطولوجبات استخدام

االسباط. مقاصد

خوري انطوان

(الرياضي المنطق في ) تناقض عدم - تناقض

 على القائم النق أي األكسيومي، النسن إلى باكسبة

 فيه استحال إذا التناقض، عدم صفة عليه يطلق الملمات،
 دقيق وبقول معًا، الصيغة هذه ونقيض ما صيغة على البرهان

 على االستنباط أعني البرهان، إلى يشير «١ » الرمز حيث

القضية. -لب الى و»-« ، 3 المسلمات من نق

 لم فقط إن التناقض، من خال هو ن النسق :ا تعريف

ب. ل و ٤ 0ب إنو بحيث ،ي صيغة توجد

 االستنباط مفهوم على فقط يعتمد الذي التعريف هذا

 ولذلك وحده، بالمعنى يختص الحديث( المنطق )راجع
 بالتماسك أيضًا أو Syntactical المبنوي التناقض بعدم يمى

Consistency ثمة ،والمعنى المبنى بين ة المقدر للعالقة نظرًا 

 ويخص الصحة. مفهوم على يعتمد التناقض لعدم تعريف

 Non-Contradiction الداللي التناقض عدم ل١ باسم لذلك

semantique ، باسم أيضًا أو n »النق سالمة Soundness. 

 إذا هذه، النظر وجهة من التناقض من خاليًا النق يكون

ئ وبالرموز صحيحة صبغة هي للبرهان قابلة صيغة كل كانت

و فد اه اذا
.تعقبه التي الصيغة صحة إلى يشير « H ا, حيث

 أعني عرضناهما اللذين المنطق جزئي من كآل يخص فيما

 نبرهن أن العسير من يس المحموات، ومنطق القضايا منطق
.معًا والداللي المبنوي التناقض بعدم يتمتعان أنهما على

 أن نتحقق أن يكفي الدالي، التناقض عدم على للبرهان

 تتم التي القواعد وأن ،صحيحة كلها الموضوعة المسلمات

 صيغ باستخراج إال تسمح ال االستنتاج عملية بواسطتها
 في ذلك لنا يتم مثال، فهكذا الصحيحة. الصيغ من صحيحة

 القاعدة وتقييم للملمات صدق جداول ياقامة القضايا منطق
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تناقض

¥ا٠وجل9¥من استخراج على تنص التي الوحيدة
 عدم عن مباشرة فتلزم المبنوي، التناقض عدم صفة أما

 ج( وب >ا( ال تكون أن جاز إذا ألنه، الدالي اكناقض

 ،ج ’—ود' بي ر= .دبي تكون أن االبق للبرهان وفقًا لوجب

 ،محال هذا لكن . بي م قيم وكذلك صادقة كلها بي قيم أن أي

 هو وب» فافتراض« وبالتالي القيم. يغير اللب رابط ألن

باطل.

فاخوري عادل

ملحوظة:

 خوري وانطوان غاخوري عادل الزميلين من كل رغب
 كل كماأعدها المادة نثبت وهانحن . (( تناقض» مادة بكتابة

 الزميلين من كل اضافتي نثبت كما .للفائدة تعميمًا الزميلين من

 ضمن من وهذا نفه، للغرض الزين وغسان الزايد محمد
. الموسوعة هذه في القليلة االستثناءات

التحرير

(1) إضافة

 وبوصغه الجدلي المنطق في مطلقًا قانونًا التناقض يعتبر

 وحدة هو معه يتجوهر مطلقًا مبدأ يتدعي كليًا مبدأ

 حول الجدلين مواقف اختلفت وقد التركيب. أو األضداد

 متعال معرفي هو فهل . شموليته ودرجة التناقض حضور
 هو أو له الكانطي التحديد حسب بالعقل خاص تجريدي

 بم األفالطوفي ثم الهيرقليطي التصور حسب واقعي — انطولوجي

الميغلي
 الجدلي المنطق في كيًا مبدأ التناقض قانون كان وإذا

 ولكل الصوري. المنطق قاعدة الالتناقض - الهوية قانون فإن
مبادؤه تتدعيها التي األنطولوجية منظومته منهما

 السياسي التعميم بعد التناقض مفهوم انتصار ويالحظ
 للدولة المؤس المبدأ أصبحت التي الجدلية للمادية

 المفكرين بعض حاول وقد العشرين القرن في االشتراكية
 تناقض مثل بينها فيما والتميين تناقضية متويات على التركيز

.تونغ ماوتسي حسب ،وثانوي رئيسي

الزايد محمد

(2) إضافة

 متآلفين، أو متعارضين متضادين بين التفاعل هو التناقض

 «.المتضادات وصراع وحدة I) : لقانون التفاعل عالقات ضمن
 وطبيعة فكرية( أم حقيقية - )موضوعية العالقة لنوع وفقًا

 بين التمييز يمكننا ، منطقية( أم حقيقية — موضوعية ) التعارض

 فالتناقض المنطقي. والتناقض )الديالكتيكي( الجدلي التناقض
 التناقض يشمل بينما ،األفكار مجال على يقتصر النطقي

 أوجه ومختلف التطور وعمليات األشياء مجاالت الجدلي
 الموضوعية الحقيقة إظهار إلى يعمد حيث Systeme األنظمة

والتطورات. والتغيرات الحركات كل مصدر ويبين

 الفلسفة في الديالكتيكي الجدلي التناقض نظرية تحتل
 »مصدر يراها فماركس مميزًا. موقعًا للينينية - الماركية

 أي ، ( الديالكتيك لب n أنها على لينين ويؤكد ، (I الديالكتيك

الجدل.
 التناقضات أن على يؤكدان ولينين ماركس من وكل

 للعالم المكونة واألنظمة والعمليات األشياء في الفاعلة،

 ولذلك .فيه والتطور والحركة الفاعلة قواه مصدر هي المادي،

 ال والتطور للحركة مصدرًا باعتبارها اتناقض نظرية فإن

 تميزها بل فحسب، المثالية النظريات عن الجدلية المادية تميز
 الميكانيكية« I) المادية المذاهب تلك عن أيضًا

 كمي نمو عملية هو التطور أن ترى التي والميتافيزقية

 الجدلية المادية بينما أزليًا، موجودة نوعيات يطال مجرد

■ اكوع إلى الكم تطور قانون على تؤكد
 - الماركسية الفلفة في الجدلي التناقض نظرية تؤكد

 غير التناقض منها التناقض من أنواع عدة وجود على اللينينية

 بين فاعل تناقض عن الناتجة المتضادات بموع وهو العدائي
 ،رثيسية إجتماعية مصالح فيها تجمع اجتماعية وفائت طبقات

 الحال هر كما - يخضع العدائية غير التناقضات حل أن ورغم

 المتضادات، ووحدة صراع لقانون - العدائية التناقضات عند

 الطبقية المصالح على تحافظ ووسائل أساليب وفق يتسم فإنه

 إلى تحولها وتمنع المتناقضة االجتماعية للقوى المشتركة

العدائي. التناقض تحجب قد متفحلة تناقضات

الزين غان
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تناهي تناهي-ال

التناهي - تناهي
Flnltude - Infinitude
Finite — Infinite
Endllchkelt — Unendllehkelt

 والالنهاية، النهاية حول المفهومات من الزوج هذا يدور

 نفس على ويدل والالنهائي، النهائي التوالي على منهما والصفة
 في كنيرة أحبانًا يستخدم كم رالالمتاهي، المتتاهي المعنى

 قل وان ، (I الالمحدود وا «المحدود ا تعبيرا المقاصد نفس
 استخدام جدًا يندر كما «،الحد » استخدام كثبرا

 حد وجود على يدل التناهي فان عامة، وبصفة الالحد« »

 بمعنى هنا والحد ،الحد وجود انعدام على والالتناهي ، للشيء
.التعين الى يؤدي بما ،الغاية أو ،األخير الطرف

 واسعًا، استخدامًا الرياضيات في المفهومان ويتخدم

 هناك أن الفرض هو 8 الالتناهي I فكرة في هنا واألساس

 مفهوما هذا ووراء ،معلوم مقدار أي من أكبر مقدارًا دائمًا

 أصول ٠ ،راسل برتراند راجع ،للتفصيل ) ٠ واتكرار الترتيب

 الترجمة في عشر، والرابع عشر اثالث الباب »،الرياضيات
 الجزء األهواني، فؤاد وأحمد أحمد مرسي لمحمد العربية

(.32-21 ص الغاني،

 في يستخدمان والالتناهي التناهي فإن الفلفة في أما

االنسان. ونظرية المعرفة ونظرية الوجود نظرية ميادين

 التناهي عن تتحدث الوجود نظرية إن القول ويمكن
 بصدد وإما الزمان بصدد وإما المكان بصدد إما والالتناهي،

 الذي هو اليوناني اإليلي زينون أن من الرغم وعلى .اإلله طبيعة

 اليونانية، الوجود نظرية اهتمام بزرة في توضع المشكلة جعل

 ضمنيًا، ولو إليها انتبهوا عليه السابقين الفالسفة بعض أن إا
 عدد بوجود يقول انكماندريس الملطي الفيلوف مثالً فنجد

 إلى بالبة جدًا جريئة فكرة رهي العوالم من له نهاية ال

 الوجود تناهي على أكد الذي هو بارمنيدس أن كما عصره

 . لالوجود مرادفًا منها وجاعالً الالنهائية رافضًا ومحدوديته

 ومع أنكاجوراس مع الظهور إلى يعود الالنهاني أن كما

 عنه عبر الذي االتجاه ولكن الذري. الفيلوف ديمقريطس

 لروح الممثل اإلتجاه هو اإليلي زينون عنه ودافع بارمنيدس
 عند واضح حاسم نحو على فضلت التي اليونانية الحضارة
 الوجود فجوهر الالنهائي. على النهاني وأرسطو، فالطون

 األفالطوني المثال هكذا ،ومحدود ومكتمل كامل أي ،نهائي

 وهكذا األرسطي اإلله وهكذا األرسطية الصورة وهكذا

 وكانت أيضًا، أرسطو عند األولى البرهان م مبادى حدود

 هو وهذا «.نهاية ال ما إلى تسلسلنا وإال n : عي اإلرهاب كلمة
 الكثرة أو التعدد وجود نفي أراد حين زيون عليه أكد ما نفه

 أو مفترض إما كله عذا ألن والتغير، الحركة وجود ونفي

 البقاء يتطع لم اليوناني العقل ولكن له النهاية ما إلى يؤدي
 اتقيدية الونانية الحضارة انهيار بعد األساسة مواقفه على

 وهكذا »(. »شرقية )يسمونها أجنبية تأثيرات تحت ووقوعه
 في إيجابيًا مكانًا نشيائً شيائً تحتل الالمتناهي فكرة أخذت

 إلى انتهت حتى أرسطو، بعد تطورها في اليونانية الفلفة

 أو عنده، فاإلله المصري: أفلوطبن عند كبرى مكانة احتالل

 ذا يكون أن يمكن رال له صفة ال ، « الواحد B أو ft األول 1

 محدود غير الوجهة هذه من فهو له، صورة ال ألنه صفة،

 أنه يعني ال هذا إن يقول أفلوطين كان وإن ، للحد قابل وغير

 عن ينتج أول العقل، هو الالمتناهيات أول إنما «، متناه ال 0

األول.. »الواحد«

 كانتا واإلسالمية المسيحية الحضارتين إن القول ويمكن

 نموذج إلى ، عليهما الديني العنصر سيادة بحكم تميالن،
 وذو بداية ذو عندهما الكون ألن النهائي، المقفل الكون

 الذي الوجود رأس وهو متعينة، طبيعة ذو اإلله أن ،كما نهاية

 فلفة قبول جدًا الهل من كان هنا ومن . ينتهي رإليه يبدأ منه

 الحضارة ني أما الحضارنين هاتين في وأرسطو أفالطون

 إلى المحدود األرسطي الكون تفجر فقد الحديثة، الغربية

 بأن مئالً يقول الفرنسي ديكارت نجد وهكذا نهاني ال كون

 األلماني هيغل عند الالتناهي مفهوم ويتأكد متناه، ال اإلله

 المعرفة نظرية في أو المطلق( الغير ) الوجود نظرية في تجوا»

 وال ) الغرب في الطبيعة علم أن والمعروف . ( المتصل الجدل )

 فكرة يرفض مضلل( تعير فهو ، « الحديث ا الطبيعة علم نقول

. « المطلق المكان و» 8 المطلق الزمن »

 هو إنما نقيضه إلى أو التناهي مفهوم إلى الميل ان والحق
 نتيجة أر عقليًا اختيارًا وليس إبتدائي، »مزاج« عن تعبير

 مجمل على يؤثران الميل وذلك المزاج رهذا . فلفية أو علمية

 كما ، مجاالتها شتى في البحث مرضع الحضارة اتجاهات

 نالحظ رهكذا الفلسفي الفكر جوانب شتى في يظهران أنهما

 بينما ،انهاثي مفهوم إلى يميلون التجريبيين أن عامة بصفة

 كذلك الالنهائي، مفهوم إلى اليونان( غير من ) العقليون يميل
 تفضيل إلى تميل اليقينية( أو القطعية ) الدغماطيقية النزعة فإن
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توحيد

 وفي الالنهائي، مفهوم إلى الشكية النزعة تميل بينما النهائي،
 مفهوم إلى الميل أصحاب أن نجد تس الياسة نظريات ميدان

 وأصحاب ،وأشباهها االتبدادية النظريات إلى يميلون النهائي

 الطابع ذات اكظريات يفضلون الالنهائي مفهوم إلى الميل

الديمقراطي.

 على والالتناهي التناهي مفهوم تطبيق الطريف ومن
 »تناهي من وقفوا الفالسفة من كثيرًا أن صحيح اإلنان.

 أرادوا ما ذلك من واستخرجوا متنوعة مواقف االنماني العقل

 بإزاء اإلنان تناهي على أكدوا كثيرين وأن نتائج، من

 وجودا أي وضعفه، صغره بمعنى ) األلوهية بازاء أو الطبيعة

 الحياة من موقف اتخاذ إلى هنا اإلشارة نقصد ولكننا وقدرة(.

 سيؤدي ما وهو ،الالتناهي أو التناهي زاوية من ككل االنسانية
 بضع ذلك على ونضرب الطرافة كل طريفة فلسفة ظهور إلى

 محددة وجهة يأخذ مثاللن الخلود في فالبحث سريعة: أمثلة

 يقول ومن والالتناهي، التناهي من موقف اتخاذ بعد إال
 سبأخذ االجتماعية الفلسفة في الفرد على المجتمع بأسبقية

 عند والعكس الالنهائي، على للنهائي تفضيالً يتضمن بموقف

 بأخالق القول فإن أخيرًا ،المجتمع على أسبق الفرد يجعل من

 بأخالق القول عن سيختلف الخضوع أخالق أو الواجب

.الالنهائي إلى أو اكهائي إلى الميل حيث من الحرية أو العادة

قرني عزت

توحيد
Monothelsme
Monotheism
Monothelsmus

 االيمان يعني فهو ٠التوحيد معنى إخفاء يمكن ال
 األفعال توحيد الثالث: بأنواعه وهو والتسيم. والتصديق

.مطلق إله عبادة أي اإللهي التوحيد يجاور ،والذات والصفات

 الفردانية، وتوحيد األحدية توحيد مراتبه ناحية فمن

 والعين العلم مراتبه ومن .الخاصة وتوحيد العامة وتوحيد

والحق.

 من خالصا يكون الذي هو فلفيًا التوحيد ومفهوم

 الوجود في الغير مشاهدة من - والخفي الجلي أي - الشركين

 ال بحيث خارجًا، أو كان ذهنًا باطنًا، أو كان ظاهرًا المطلق،

 ويكون الحق غير الحق مع يشاهد ال اي غيره، معه يثاهد
 وحقيقة واحدة عينًا والمعروف والعارف والمشهود الشاهد عند

واحدة.

الممارسة في عقيدة :التوحيد

 مقتنعين أبحاثهم في مضوا المفكرين من كبيرًا عددًا إن

 الديني، الكشف إلى سيقودهم الحقيقة عن العقالني ابحث بأن

 تفيرًا تقدم أن رشد إبن حتى العربية الفلسفة على وكان

 عقيدة تمارس أن عليها كان أي بالوعي الوحي لصلة عقالنيًا

.الواحدية العقل معرفة في اتوحيد

 تقديم الجديدة التاريخية الظروف فرضت لما وبعده،

 تمثلت واالجتماعي، والثقافي والفلسفي السياسي اتفير

 العلمية الفلسفة بتيار والعقالني االعتقادي التوحيد تيار الفلفة
 إظهار في التوحيد تيار تمثل أخرى، جهة ومن جهة، من

 والبدء انهيار، كل مقاومة على القادر العربي الحضاري الوعي
بالوحدة. ؛جديد من

 سؤال: بطرح يرتبط ،سلكها التي المجاالت في ،فالتوحيد
 بما أنها أم الخالص، النظر بمجال العقيدة هذه تتعلق هل

 الوجود إلى نفذت التي التاريخية الظروف عليها فرضته
؟ بأخرى أو بصورة لتشكله االناني

 السؤال!اال هذا على اإلجابة بصدد ونحن نتطيع ال

 اإلسالم عصور في التوحيد مارسه الذي الدور عند الوقوف

 قد التوحيد كان اذا ما رؤية الى بعده لننتقل الكالسيكية،
 بمعطيات ارتبطتا وفعاليته وظيفته أن أم األول بدوره احتفظ

.مختلفة

الكالسيكية االسالم عصور في التوحيد

 عقلية بأدلة الدفاع إلى هدف منظم كجهد الكالم علم إن

 تطور والنحل، البدع وجه في اإلسالمية العقائد عن خالصة،

 م المبادى كونت والدينية الفلسفية المفاهيم من مجموعة إلى
لالسالم األساسية

 العصور في التوحيد مباحث فحوى استخرجنا إذا أننا غير

 معاش تفاصيل عن بعيدة بقيت أنها نرى الكالسيكية اإلسالمية

المؤمن.
 يحكم العقل أن كبف في البحث عن يحد لم التوحيد إن

 ما وكل الله، ذات في »التركيب منه يلزم كلما بنفي
 ٠, كاألجزاء؛الجمية متلزمات من «التركيب » طبيعة تقتضيه

 والزمان، والمكان، والجهات، واألبعاد، واألعضاء،

 هو للتوحيد التفسير هذا أن ورغم .والعرض ،والجوهر
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توحيل

 السنة واهل المعتزلة بين يجمع انه !ال ،مجمله في اعتزالي

 من مواقفهما وشرح تبيان في اختلفا أم التقيا ٠موا والجماعة

 دون ايمانية بصفة قبولها أو بتأويلها النبوية واألحاديث اآليات

 المقوالت مجموعة أن ذلك المحتمل. التعارض إلى اكظر
 الكالم، علم إليه تطور ما تشكل باتت التي الفلسفية والمفاهيم

 للمبادى صورة المجرد المنطقي النظام صعيد على تمثل
 بغض بها أخذ إذا إال مسلمًا ما إنسان يكون ال التي األساسية

 معين مذهب خالل من إليمانه الملم تحقيق كيفية عن النظر
 أو الماتريدي أو األشعري المذهب ام اإلعتزال، أكان

الخارجي أو الشيعي،

 الفرق أحضان في نشأ التوحيد علم أن يثبت فالواقع

 واكتمل األولى، السياسية الخالفات ولدتها التي االسالمية

 الواقع أن كما اإلغريق من المنحدرة اليونانية الفلسفة بتأثير

 ا( الكالم علم » حمل والعقل اإليمان من المزبج هذا أن يثبت

 العقلي الجدلي الطابع على واعتماده القوي التجريد إلى

 متناقضات بين الجمع تبرير على ليبقي الخالص والمنطقي
 وخصوصية مساتله تميز يرفع لم الذي التطور وأحكام النشأة

للدين. اإليمانية باألسس االرتباط عن قضاياه

 وإطالقه االناني والفعل اإللهي، العدل قضية وضعت فإذا
 واجب محض اللم إن n مثل أقوال تعنيه ما مقابل في تقييده أو

 عين هو ليس بعلم أو ذاته عين هو بعلم عالم وإنه ،الوجود

 «،عه الجهل بنفي عالم أو عنه، الموت بنفي حي وإنه ذاته،

 الملمين، حياة في قضية كل تأثير حجم لمس نتطع

 لها كان إنما االنساني والغعل اإللهي الفعل قضية أن ولنتنتج

 العالقة معاني من تطرحه كانت ما لسبب البعيد الصدى هذا
 لثواب الخاضع وفعله اإلنسان بين أو والخيقة الله بين

والعقاب.
 معرفة يتبدل أن وصفاته الله وجود لمبحث ليس ولكن،

 علم ورأس أساس وهو ،التوحيد مبحث فهو الواحدية. العقل

 »الوحدانية، دين ألنه اإلسالم عن المنافح وهو الكالم،

الله« إال له»الإ األولى الشهادة في المتجلية

 التطبيق وفي الواحدية، العقل بمعرفة التمثل هذا إن

 وفعال متمر دور تحقيق عن التوحيد يبعد الممنطق، المجرد

االجتماءعي الصعيد على

المحدثين المسلمين إدراك في التوحيد
 بلغة التعامل على وقفًا التوحيد مبحث في الكالم علم بقي

 هذا يرافق ولم مجردة. منطقية مقوالت مع مباشرة فلفية

 الحديث، التوحيد علم مباحث المباشرة الفلسفية باللغة التعامل

 وبالتالي وأخالقية، واجنماعية نفسية بنفحات تقولب بل

.تمدينبة

 استئنافًا الحدثة األبحاث لنا ستبدو األولى للوهلة

 أساسا يعتبر ما أن إال التتليدية؛ والفلسفية الكالمية لألفكار

 ذاته في «الله توحيد B وهو االسالمي الدين في جذريًا ومنطلقًا

 تفاصيل في دخل قد المخلوقين، مشابهة عن وتنزيهه وأفعاله

.الحياتية مثاكله وجانب ،المؤمن ومعاش حياة

 لكل األقوى المرجع ،ومعانيها n الشهادة » كانت هذا وفي
 االنان محررة فهي المكبوتة. الطاقات ولجميع اكطلعات،

 الفتنة بذور اجتثاث على القادرة وهي االنسان، سلطة من

 البرهان وهي ،؛الواحد الله دين إلى العقائد جميع برد والتخالف

 بالعلم ليهتدي ولكن بالزمان ليقاد يخلق لم االنسان أن على

واإلعالم.

 التاريخية الظروف إليه آلت ما خضم في ،لذلك

 الله معرفة كانت الغربي التقدم مقابل في المسلمين واقع من
 في بالظر تتم — الحقيقي التوحيد هو وهذا — ،أرادها لمن

 من قصدًا معرفتها تثكل ال التي المدهشة العلوم عجائب

 الخالق على بها نتدل لما وإنما اإلسالمية الشريعة مقاصد

وحكمته.
 القائم التوحيد معنى أساس في جوهرية فكرة تظهر ،وبهذا

 التي االيماني االعتقاد لعناصر العقلي التبرير وهي النظر، على
 العقالنية نزعتها التبرير هذا مقتضيات أن اال عقلية؛ ال تبدو

 تجليات من المغكرون إليها نفذ التي األخرى المعاني تغلب لم

 أن يأبى األول تيارين: بين تحركت المعاني الشهادة.وهذه

 فاعلية هو إنما االنسان ألن وحده العقل الى الخطاب يتوجه

 الواحد باإلله اإليمان تجربة بقلبها تعاني أيضًا وجدانية

 هذه اعتبار في األول النيار مدار يتابع والثاني المطلق،

 الثهادة وضمان باعتراف المستقلة ٠ األنا I, هي S الجوانية »

 آالمه إقامة عوائق تجاوز عملية في اآلخرين على تتفتح والتي

 تزاوج في روحه إلى اإلنان عودة وعوائق الواحدة، االنانية

. والقلب والروح والموضوع الذات

 العقل سيادة هو والواقعية المثالية بين الجمع هذا كان إذا

 عن تعبر التيارات هذه جميع فإن آخر، بشكل إنما والنقل

التاريخية. بالظروف الشقافي االنتاج ارتباط
 استولدت التيسلكتها، المراحل كل في التوحيد وفلسفة

٠ زمان كل في الحاضرة المعطيات مع تتطابق معاني الشهادة من
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تحخ

 معاني من يتولد ما آخر العرب عند ة الوحد فلسغة تكون ولن

الثهادة.

ومراجع مصادر

. 1969 طهران، ،األسرار جامع كتاب ،حيدر صيد األملي، —

 إلسالمين مقاالت اسماعيل، بن الحنعلي ابو األثعري، -

.عبدالحميد،ط الدين محي محمد تحقيق المصلين، واختالف

. 1969 المصرية، النهضة مكتبة

, 1964 القلم، دار ثورة، وفلفة عقيدة الجوانية عثمان، أمين، —

 اإلسالمية الديانة حقيقة في الحميدية الرسالة ،حين ،الجسر -
ه. 1306 بيروت، المحمدية، الشريعة وحقيقة

 اإلسالمية، العقاند لمحافظة الحميدية الحصون حين، الجر، —
. القاهرة ،صبيح علي مطبعة و مكتبة ،أولى طبعة

. 1971 مصر، المعارف، دار،4ط التوحيد، رسالة محمد، عبده، -

ثعراني وفاء
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ثبات
Perseverance — Constance 
Perseverance 
standlgkeit

 Constance بمعنى: »الثابت بين التمييز ينبغي

الالمتغير: ه Invariant بمعنى: I الثابت و•
هو: األول بالمعنى أ-الثابت

 هو أو القيمة، بنفس دومًا يحتفظ ما الرياضيات: في —

 الني التغيرات عن ومستقلة الدوال بإحدى متعلقة كمية
تلحقها

 فدرجة معينة. بظاهرة يتعلق معلوم عدد : الفيزياء في —

 النوعي.. وزنه وكذلك ثابت، بعدد عنه يعبر ما جسم ذوبان
 ثابت ٠ ن مخترعيها إلى تتسب الثوابت من عدد وهناك الخ

 عدد وهو ،نيوتن إسحق الفيزياثي العالم إلى نسبة «نيوتن
 إلى نسبة ٠ بالنك ثابت ٠و الجاذبية، قانون في يدخل معلوم

 معلوم عدد كذلك وهو بالنك، ماكس الذرية الفيزياء عالم

.الذرية الجيمات سلوك بضبط الخاصة المعادات في يدخل
 والظواهر األفكار بمعنى يتعمل فقد الفلسفة في أما -

 عن الحديث يمكن المعنى وبهذا .الزمان عبر هي هي تظل التي
 I العري الحضاري الواقع ثوابت ٠ أو I العري الفكر ثوابت ٠

بنيوى منظور إطار في بالضرورة ذلك يكون أن دون ولكن

 من فهوأعم Invariantاالالمتغيرا بمعنى الثابت أما - ب

 تبقى عالقة أو خاصية أو مقدار إنه: .اسنعماالً وأوسع األول

 التعريف هذا على وبناء التحوالت. بعض خالل إياها هي
:أصناف ثالثة إلى الالمتغيرات تصنيف يمكن

 الفيثاغوري التصور في فالعدد كمية: المتغيرات - 1

 الظروف. بتغير يتغير ال يه خاصة قوة ذو الذات قائم كيان
 األعداد أو بالعدد يعرف الحديثة الفيزياء في الذري والجسيم

 الشأن هو كما والكيفيات بالخصائص ال وتضبطه تعينه التي

 البشري. المستوى على معها نتعامل التي لألجسام بالنسبة

عددية. الذري الجسيم فهوية

 أفالطون ومثل أرسطو كماهيات كيفية: المتغيرات - 2

 تعرف وهي ،تتغير ال ثابتة لنفسها مطابقة تبقى التي

 في الكمي الجانب يدخل وال الكيفية ومميزاتها بخصائصها

.ها يد تحد

 وهي الدالة( إلى نسبة دالية، )أو عالئقية المتغيرات - 3

 عالقات بوصفها الجبرية والدوال المعادات في تدخل التي

 القوانين ومعظم معلومة ظروف ضمن باستمرار تتكرر
الالمتغيرات. من النوع هذا من هي الفيزيائية

 يفضل كما الثابت أو - الالمتغير« ٠ مفهوم يكتسي ٠ ج

 المعاصر، الفكر في خاصة أهمية - العرب الكتاب من كثير

 األشيام إلى البنيوية النظرة ذيوع إلى راجعًا هذا كان وربما

 والحوادث األشياء مع تتعامل التي النظرة أي المفكرين، بين

 بها مستقلة ماهيات« 8 أو كائنات« ه بوصفها ال والظواهر

 وإذا . Structures بنيات أي ،لقوانين تخضع عالقات بوصفها

 العناصر عن المستقلة العالقات من مجموعة 8 بأنها البنية عرفنا

 التي التحوالت خالل متغيرة ال بكونها وتتميز فيها تجري التي
 من منظومة , بأنها أو العناصرا تلك على إجراؤها يمكن

 أهمية أدركنا ، ٠ التحوالت بعض إطار في الالمتغيرة العالقات

 التصورات جميع في وبالتالي البنية تعريف في الالمتغير مفهوم
 عبارة بأسرم الكون إن البنيوية. النظرة تعنمد التي والتحليالت

 تكون أن يكفي وال العالقات من شبكة بينها تربط أشياء عن

 هناك إن لنقول أشياء يين تربط العالقات من مجموعة هناك

 بعض خالل تتكرر العالقات هذه تكون أن بد بلال بنية،
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ثقافة

 الالمتغير فمفهوم بية. بوصفها دراستها يمكن حتى التحوالت

 بل الحركة، وعدم الكون بمعنى الثبات« » يعني: ال إذن،
 بالشكل تتكرر عالقات المعنية العالقات أن يعني بالعكس

التحوالت. من جملة إطار في نفسه

 الجملة ولتكن لغوية جملة أية نأخذ للتوضيح وكمثال

 أكتوبر في بالجزائر األصنام مدينة في زلزال حدث » : التالية

 . ((شخص آالف عشرة عن يزيد ما بحياة أودى 1980 سنة من

 ( أسماء أفعال، ) الكلمات هي العناصر من جملة أمام هنا نحن

 عبر ما بالجملة هي خاصة قوانين تضبطها عالقات بينها تقوم

 مفعول فاعل، ) النحو« معاني ب الجرجاني القاهر عبد عنه

 )ال ثابتة تبقى العالقات هذه إليه،..( ومضاف مضاف به،

 إلى ومنها الفرنية إلى الجملة هذه ترجمنا سواء متغيرة(

 هي تبقي «النحو معاني ل١ إن الروسية.. إلى ومنها االنجليزية
 من لغة أية من العربية إلى المعاني بتلك العودة ونستطيع ،إياها

 بين تربط التي نفها العالقات على فنحصل المذكورة اللغات

 بقي ما أن وواضح . منها انطلقنا التي العربية الجملة عناصر
الترجمات فهي التحوالت أما الجملة معنى هو ثابتًا

 ال - البنيوي المنظور في - « الالمتغير B فمفهوم وهكذا

 فإذا التحوالت بعض إطار في إياه هو يبقى ما على إال يقال

 نهتم لمنكن وإذا ذكرنا الذي النوع من تحوالت هناك تكن لم
 مصطلح الستعمال معنى فال ، نفها التحوالت بهذه

. (I متغير لال ا »

الجابري عابد محمد

ثقافة
Culture
Culture
Kultur

إشتقاقية مقاربة

 - الفعل هذا ويعني ثقف نعل إلى ثقافة لفظة تنتسب
 امرؤ عمرو يقال والفهم الحذق إكتاب - وضعًا ال إستعماالً

 يفعل لما معرفته من واثق أنه بمعنى وذكي، فطين أي ثقف،

.إليه يحتاج لما أو

 ملكات بعض تنمية عملية الضيق بمعناها ثقافة كلمة وتعني
 هو ما استنتاجًا، تعني، كما مؤاتبة، دربات بواسطة العقل

 الثخص صفة فهي اوع بمعنى اما العملية. هذه بفعل حاصل
 وحكمه النقدي وحه ذوقه أنمى قد يكون الذي المتعلم

 التربية عملية على للدالة تتخدم وأحيانا االكتاب. بواسطة

.آنفا المذكورة الصفات اكتاب إلى المؤدية

 تتعمل األميركية، األدبيات وفي األلمانية، اللغة في

 ينطوي ذاك إذ «.حضارة n لكلمة مرادفًا «ئقافة ,٠ كلمة

 العقل، ثقافة هو ذاتي أحدهما اثنين: معنيين على مفهومها

 والمنجزات االجتماعية األحوال جملة هو موضوعي وثانيهما

 والقيم التفكبر وأنماط والتقنية والعلمية والفنية الفكرية
 من االجتماعية حياتهم في اناس يتداوله ما كل أي السائدة،

 تميز العربية اللغة أن إال والتعلم. بالتناقل تحصل مكتبات

 مجموعة على تدل التي الكلمة وهي الحضارة« II بين بوضوح
 تحمل التي الكلمة وهي الثقافة« وال االجتماعية المنجزات
وحده العقلي التقدم لحالة تقريظيًا مضمونًا

 «الثقافة ٠ بروز على واحد قرن من أكثر يمض لما

 تصدى من أول منفصل. دراسة كموضوع خاصة، كمألة

 الثقافة عن كتابه في تايلور يكون قد المألة هذه لمعالجة

 ثقافية حاات بوجود القول ترفض تظرية أنثًا فلقد .البدائية

 الحالة وحدة بفكرة وتأخذ واألزمنة، لألمكنة تبعًا متنوعة،

 الشعوب من شعب حياة في يتبذى ما كل أن بمعنى ،اكقافية

 واالحتفاات والطقوس واللغة فالميثولوجيا ثقافة؛ هو

الثقافية. الواقعة تشكل جميعها والممارسات

 يتماهى الثقافة مفهوم كان إذا ما بين التمييز الصعب من

 ما وبين الثقافة، عليه تقوم الذي اإلجتماعي النظام مجمل مع
 التحليالت أن ذلك المجتمع في خاصًا قوامًا يثكل كان إذا

 التعريف مطلب مع متجاوبة غير تبدو المفهوم هذا تتناول التي
 مثل تعابير ألن باثقافة، المنوطة االجتماعية للوظيفة الدقيق

 لكن كمترادفات تستعمل ما غالبًا والثقافة والمجتمع الحياة

 التقدم بمعنى ثقافة مفهوم فيها يؤخذ التي المعينة الحالة في
 لحضارة إجمالية كصورة معناه ينتفي حصرًا والعلمي الفكري

 في التقدم على داالً يصبح بل ،لها كمرادف أو ،معين مجتمع

الرقي مستوى
 أن شأنها من الحضارات لمختلف المقارنة الدراسة إن

 إعتمادًا منها. كل في الماثلة الثوابت بعض وجود عن تكثف

 ينتظم شمولي عنصر بوجود القول يقوم الواقعة هذه على
 الفكر يوحد بتماثل القول وبالتالي ككل، اإلنانية الثقافة

 الثقافية الفروقات باعتبار وذلك والمكان، الزمان عبر االناني

 ،وتاريخية جغرافية شروط عن وناجمة المتويات في قائمة
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فقافة

 بين اتفاعل عمليات تباين من متاتية النوع في فروقات وليت
 التي هي الشمولية هذه الموضوعية والمعطيات البشري الفكر
 على الثقافة بوحدانية القائل رأيهم المنظرين بعض عليها يبني

 أحد يعتبر الذي كايرر مثال للفكر. األعلى التجلي أنها

 كانط مقوالت يطبق فهو ؛ومجدديها الكانطية النظرية ورثاء
 الوظائف هي األخيرة هذه كانت لو كما الثقافات تحليل في

 فرقًا يرى ال فهو عمومًا. اإلنسانية للطبيعة المالزمة الروحية

 بل الشعبية، الثقافية األشكال وبين الجامعية الثقافة بين نوعيًا

 علماء بعض ويفعل .فقط المستوى في فروقًا بينها أن يعتبر

 نوعية صالت اكتثاف يحاولون عندما نفه الشيء اإلثنيات
 أن والحال .حضاريًا المتقدمين وتفكير البدائيين تفكير بين

 التنويط أو المكتوب األدب مثل ، معينة ثقافية ظهورات

 الخ الرياضية. الفيزياء أو ة االختباري العلوم أو الموسيقي

 تقافية ظهورات طبيعة عن نوعيًا مختلف قوام عن تنجلى

 أو االجتماعية األنظمة أو الدينية المعتقدات مثل أخرى

 القول الصعب من يجعل الذي األمر األخالقية. القواعد

 معينة وجودية شروطًا ثمة أن ذلك للثقافة. النوعية بالوحدة

 اثقافية. المستويات هذه الناس بعض ببلوغ تحقيقها يتحكم
 بين نصادفه الذي والتركيب الدقة في الكبير التفاوت أن أي

 فكرة قبول في التردد على يحمل المختلفة الثقافية األشكال

.رفضها نقل لم إن ،الثاملة اثقافية الوحدة
 ،الثقافية الحالة بين الفرق هو الثقافة مفهوم مكنونات أهم

 وما مكتب هو ما بين الفرق أي ،الطبيعية والحالة ،الحضارية

 األصل من تنتقل الفطرية الصفات أن حين ففي فطري هو

 بين تنتشر الثقافة نرى الوراثي، الناموس حب الفرع إلى
 النماذج تعلم بواسطة أي االجتماعي، االتصال بواسطة الناس

 المواقف يعني (( ثقافة آل مفهوم أن بما .المجتمع يقدمها التي

 تتناقل التي القيم أي والقدرات، والعادات واالعتقادات

 إلى يضاف ما هي الثقافة إن القول إذن يصح ،التربية بواسطة
 كمثل النحل خلية نعتمد الفرق لهذا توضيحًا الطبيعة

 غير مكتسب، غير تنظيم لكنه دقيت، تنظيم ذو فالنحل
 اكشاط بأن القائلة النظرية صدقنا إذا إال اللهم ،مقصود

 فالنحل . معين مستوى عند تجمد تطور حصيلة الغريزي
 بنيته من نابعة طبيعية، مقتضيات رفق أي بالفطرة، يتصرف

 خالفا اإلكتاب إلى عائد يذكر دور ثمة وليس البيولوجية.

 فهم بالتعلم. ويتناقلونها تصرفاتهم يبتكرون الناس نرى لذلك
 أي واألدوات، الفنية واألعمال التخاطب أساليب ببتكرون

 الزمان صعيدي على المبتكرات هذه ويتبادلون الثقافة،

 األمر الكتابي، بالترميز جهزوها التي اللغات بواسطة والمكان

 التراثية المكتبات إلى تضيف أن المتعاقبة لألجيال يتيح الذي

 الثقافة تميز من نتنتج أن يصح هل لكن جديدة إسهامات
 ،يوافقون البشر أصبح لقد ؟ بينهما تضادًا ثمة أن الطبيعة عن

 أن على والتطور، النشوء في وأمثاله داروين نظريات بفعل

 ذات الشدييات تلك ،البريماتات من متحدر اإلناني اكوع
 األقرار وبين الموافقة هذه بين شتان لكن األولية المرتبة

 من بالرغم إذ الصنف، هذا من فعالً هو البشري الجنس بكون

 أننا على قاطعة أدلة ثمة المذكورة، التحدر بواقعة اإلعتقاد
 كوضع الثقافة أنثأنا إذ البريماتي المحتد من نهائيًا تخلصنا

 الجنس فواقع بالفعل، . إليها بالنبة متعال وثشبه الطبيعة خارج
 اتبنين كل متباينًا ،الثقافية المنظومات بفضل ،غدا قد البشري

 لم األخيرة هذه إن إذ البريماتي. المحتد في أشقائه واقع مع

 المحطة في متوقفة زالت ما بل ،الطبيعة مفارقة حظ تؤت

 هذا سلك مذ البشري الجنس فيها عنها افترق التي التطورية
 الحواضر تبيان له أناحت التي الثقافي االنشاء طريق األخير

 نوعًا بالنالي، منه، جاعلة اآلالت وابتكار الفنون وابتداع

 الطاقة أباحت لقد طبيعي - فوق وشبه الطبيعة، عن خارجًا

 بمعنى أي ،المحدد المعنى بهذا بالطبعة التحكم الثقافية

 الظهورة بشمولية القول يمكن الثقافي، النسق إنثاء على القدرة
 أصل عن التازل طرح إلى يقود الذي األمر ، روحدته الثقافبة

 الطبيعة مألة طرح إلى وبالتالي للطبيعة، المباينة القدرة هذه

أالنانية.

لثقافة الفلسفي الفهم تاريخ

 يمكن ترقية عملية أنه على التثقيف األدبة التقاليد فهمت

 تمحورت لقد والذهنية. الروحية المضامير مختلف في تطبيقها

 حيال الرعي دور مترابطة: مائل ثالث حول الثقافة فكرة

 ومدى الديني، والفكر العلماني الفكر بين والعالقة الطبيعة،

 صعيدي على ،االنانية الحياة ترقية في المبتكرات إسهام

الناس. بين التبادل وتنظيم الفردي التقدم
 أنها مؤكدًا K الفكر تقيف D بأنها الفلفة شيشرون يعرف

 من وأول اآللهة تكريم على اكاس تنشئة على تقوم ما أول

 في وضعه وبين الطبيعية حاله في اإلنسان وضع بين فرق
 السفطائيون هم بالثقافة لكفه يصطنعها التي األحوال

 في Les Cyniques الكبين جماعة أوغل بعدهم اليونانيون.

 الباطة معيار اعتمدوا اذ للثقافة، المنارىء االعتبار هذا

. وفاد انحراف عالمة كونها وإظهار بالثقافة للطعن الطبيعية
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فقافة

 على (1 ثقافة ل١ مفهوم اقتصر بية الغ النهضة عصر خالل
 التربة تتناول دراسات في فتمثل واألدي، الفني مدلوله

 تطبيق إلى عشر السابع القرن فالسنة عمد وبعدها واالبداع.

 لها مفردين اإلنسانية المائل دراة في العلمية المناهج
 تقدم 11 كتابه وفي الثقافي القطاع أسموه خاصًا مضمارًا

 للدالة الزراعي التثمير صورة باكون فرنسيس يعتمد It المعرفة
 ويستعمل التثقيف عملية في المانل الفلسفة مرامي أحد على

 االنسان يبذله الذي العمل بمعنى تثقيف كلمة هوبس توماس
 المادية القطاعات يتناول الذي التثقين بين مميزًا تطويرية لغاية

 التربوي كاكشاط النفسي، المضمار يطال الذي التثقيف وبين
اإليمانية المائل في التعمق أو مثال،

 كعملية للثقافة المفهوم هذا على الفعل ردة اتخذت لقد

 في مميزين شكلين طبيعته، معرفة على قائمة لالنسان ترقية
 من انطالقًا األلمان، فالفالسفة والعشرين. عشر التاسع القرنين

 الحياة وطبيعة الثقافة طبيعة عالجوا الثقافة تاريخ دراسة

 والعلوم الثقافية« العلوم n بين بالعالقة واهتموا الروحية،

 ما شعب ثقافة إن 1) ،هردر قال عشر الثامن القرن في .الطبيعية

 الرومنطيقيون والفالسفة هيغل بنى وبعده وجوده«. دم هي

 وهاينريخ فايندلباند وويلهام ديلتاي وويلهيلم نيتثه فريدريك

 الفلسفي للتفكير العريضة الخطوط ،سيميل وجورج ريكيرت

 الثقافية، االنتاجات في المتجسدة القيم على والسوسيولوجي

 الذاتي بين التفاعل وعلى الثقافية، القيم طبيعة وعلى

 انطلق جهتهم من الشقافات. تحول عملية ضمن والموضوعي

 إلى لينظروا والدينية السياسية المسائل في االنكليز المفكرون

 قد برايت جون كان لئن .العملية تطبيقاتها زاوية من الثقافة
 به ازدانت خارجيًا طالء B إياها معتبرًا الثقافة فكرة رفض

 أن إال قوله، حد على والالتينية« اليونانية هما مائتتان لغتان

 تراق عملية بأنها الثقافة عرف إذ عارضه أرنولد ميتيو زميله

 عرفها التي األفكار أفضل بنمثل تتم اإلنساني الكمال نحو

 ، أرنولد يرى المميزة. اإلنسانية الخصائص وبتطوير العالم،
 االستقامة تعلم لكونها الدينية، اكقافة أن بالمناسبة،

 تبلور التي العلمانية الثقافة جانب الى تاهم واالنضباط،

اإلنسانية. الحياة ترقية في الموضوعية، الحقائق

 على يدور العشرين القرن أدبيات في الثقافة مفهوم زال ما
 األميركي ف لفيلو فا التاريخ عبر عرفها التي الرئيية المعاني

 اإلنان بين التفاعل حصيلة بأنها الثقافة يعرف ديوي جون

 الخالقة العوامل على الوجودية المذاعب فالسفة ويشدد وبيئته
 على ،منها المتأتي االقتدار بفعل الثقافة عليها تنطوي التي

 في الكتابات من فيضا ثمة ان كما الطبيعية الحتميات تخطي
 وهناك واألديان. اثقافات بين العالقات حول تدور أيامنا

 ميتيو برأي شكك الذي إليوت أمثال من عديدون كتاب

 األفكار من للفهم أطوع اكقافية المعلومات بأن القائل أرنولد

 دورها حيث من بديل دين بمثابة الثقافة يعتبرون ممن ،الدينية

 من الفلسفي الموقف في المستجد لكن الحياة تحين في
 وأن سيما ال ،طوباوياتها على االعتراض تجذير هو اثقافة

 الجماعات بين التفاهم واقامة الفردية الذات تحقيق في وعدها

المرتجى آفاق في يزل لما

لثقافة االعتراضعلى مسألة

 تقويم عملبة في الغالب العنصر هو التقريظ كان لثن

 حيز في سيما ال منافع، من إليه آلت لما الثقافية الظهورة
 عديدة، عليها االعتراضات أن إال التطبيقية االنجازات

 االعتراضات هذه أهم لها مزامنة تكون وتكاد متنوعة،

 الموجبات في المتمثل الطبيعة مع التضاد خاصية تتناول
 نزوع من المتأتية التنظيمية، أو منها األخالقية سواء الزاجرة،

 المفكرين بعض اتخذ لقد .الطبيعية النزعات إحباط الى الشقافة

 إذ الثقافية، الظهورة على اعتراضهم في متمادية مواقف
 التي األساسية المنغصات عن المسؤولة هي أنها على صوروها

 والدعوة!لى جذريًا إدانتها درجة األمر بهم وبلغ الحياة. تعتور

 يكن لم رإن المعترضين، هؤالء أشهر الطبيعية. الحالة معاودة

 وفي األنوار عصر فالسفة أحد روسو، جاك جان أعمقهم،

 على االعتراض حركة قيدوم ماركوز هربرت يمثل أيامنا

 على . طغيانها من الطبيعة تحرير إلى والدعوة اثقافية الظهورة
 به ألصقه الذي الجذري للطابع خالفًا ماركوز، موقف أن

 على يعترض إنما كثقافة، اثقافة يرفض ال االعالمي، التبسيط
 في الماثلة العدائية أن معتبرًا متجنية، بصورة للطيعة تغييبها

 سوى ليت ،الطبيعة إلى عادة تعزى والتي التصرفات، بعض
 ذات العوامل هيمنة من المتأتية اإلحباطات عن ناجمة فعل ردة

 مع جوهريًا تتضاد ال اثقافة أن يعتبر فهو الثقافي. المحتد

 النوازع حيال الثقافة تمارسها التي الزجر عملية إن بل الطبيعة،

 تصف إذ عبثية، موجبات تفرض حيث من تخطىء الطبيعية

بالالطبيعي. واإلنسان بالالإنسانية الطبيعة

معود رشيد
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٥فىر

٥فور
Revolution
Revolution
Revolution

 على a ثورة D لكلمة اللغوي المعنى يدل العربية، في
 تقول: كأن هاج أي ائر فعل هو واألصل والغضب الهيجان

 ومنها غضب، أي ثاثره وثار هاجت، أي بينهم الفتنة ثارت
 على لغويًا تدل فهي الغرب في أما والشغب. الضجة أي الثائرة

 منحن خط وفق يير مدار في متحرك شيء دوران معنى
 دورة على للداللة االستعمال هذا في فنجدها مقفل،

 هذه تكتسب ولم معين. محور حول المسطحات أو الكواكب

 القرون أواخر في إال والشغب والغضب الهيجان معنى الكلمة

 على للداللة السياسية الكتابات في استعملت عندما الوسطى
 أنها كما والعصيان، التمرد كأعمال إجتماعية اضطرابات

 أو والتجديد التغيير أعمال على للداللة بعد فيما استعملت

 االستعمال هذا توسع وقد االجتماعية. الثؤون في البناء إعادة

 اشؤون في فقط ليس التغيير حركات جميع يثمل كي
. .. والسياسية والجيولوجية والفكرية بل اإلجتماعية

 أنها هو الكلمة هذه جذور إلى العودة من نتفده ما إن

 أو ه بناء تعيد أو بمقتضاه تسير ثابتا منتظمًا أوالً تفترض

 كان ما إلى تعيده حتى األصل يشوب ما تجدد أو تحسن

 ،التي الرجوع فكرة ،الحد هذا عند إذن اثورة تفترض .عليه
 سوف الحالي، بمعناها الثورة توحيه لما نقيضًا بدت وإن

 فإنها ثانية جهة من أما هذا. يومنا حتى. اثورة مدلول ترافق

 لم فكرة وهي والثغب، والغضب الهيجان فكرة أيضًا تفترض

 وضعت أن منذ ثورة لكلمة ،الحديث الياسي المفهوم تبارح

 في نفه وفرض تبلور أن إلى الفرنبة اثورة مع أصوله

ولينين. ماركس مع السياسي المصطلح

 فعالً باعتبارها أي ،الحديث الياسي بمعناها الشورة إن

 من بدعم القائمة السياسية السلطة إسقاط إلى عنيفًايهدف

 برنامج وفق أفراد مجموعة وتوجيه يإشراف ويتحصل ،الشعب

 الثامن القرن أواخر إلى أصولها ترجع معين، أيديولوجي

 وسان روببيير وخطب كابات الى خاص وبشكل عثر،
 األساسية. ومضامينها مرتكزاتها أهم نجد حيث جوست

 أما ،أعدائها ضد الحرية حرب هى - روببيير قول - الثورة ال

 تبرز . (I الالم يودها التي المنتصرة الحرية نظام فهو الدستور

 على منهما واحدة كل شتمل رئيسيتان ناحيتان القول هذا في

 األولى اكاحية الثورة. مفهوم عليها يرتكز التي األسس بعض

 مرتبط السالم يسوده مدني مجتمع في الجماعة وجود أن هي
 للتنازل قابل غير طبيعي حق هي التي بالحرية وثيقًا ارتباطًا

 أن يعني فهذا الحق هذا على اعتداء حصل إذا أما عنه.

 المجموعة فتنبري اختل، قد الطبيعي االجتماعي التوازن

 إعادة بهدف بالقوة حقها استعادة إلى حريتها على المعتدى

 الثورية، الحالة الحالة، هذم في عليه كان ما إلى التوازن

 على المعتدى المحكومين أي اثعب، بين المواجهة تحصل

 الحكام أي وأجهزته، الياسي النظام وبين حقوقهم،

 ومفهوم الثعب مفهوم االعتبار في هنا يدخل المعتدين
 الثورة قواد بنظر فاكعب، تالزم. بعالقة المرتبطات الحاكم

 األكثرية المحكومين: من االحقة األكثرية هو الفرنسية،

 إلى يدعوها ما وهذا الحكام، قبل من والمستغلة المضطهدة

 كانت الثورة قواد اتخذها التي المواقف جميع بالثورة. القيام

 وغير العنيفة واإلجراءات القرارات وجميع الشعب، بإسم

 مصالح هي الثورة ومصالح ،الشعب باسم تتخذ كانت العنيفة
 .الشعب ممثلي أنفسهم يعتبرون كانوا القواد وحتى ،الشعب

 وقاتلت الحكام إلى انضمت التي المحكومين من األقلية أما

 القانون على خارجة تعتبر فكانت الملكيين، أي أجلهم، من

 المواطن إن » الصدد: بهذا جوست سان قال لثورة. وعدوا

 يتعرض من أماكل ،بكبتها الجمهررية يؤيد الذي هو الصالح

 . ٠ عليه القضام أو معاقبته ويجب خائن، فهو تفاصيلها في لها

 وبأسوأ الثورة، ومؤيدو اكوار هو الثوري، بالمفهوم فالشعب،

 حيث من الثعب مفهوم يشملها التي الصامتة الفة الحاات،
 بنظر الحكام، أما التحقوق. ومهضومة ومستغلة مضطهدة أنها
 كانوا الذي اكوري الوضع وانطالقًامن - الفرنية الثورة قواد

 بأمواله ويتأثرون الشعب يتغلون الذين الطغاة فهم — فيه

 تقع وعليهم المشروعة، وحقوقه حريته سالبو وهم وممتلكاته،

 بغير ولكن وإدانتهم محاكتهم حق وحده وللثعب المؤولية
 هذا عن ينتج .ارتموها التي والدستورية القانونية الطرق

 معروفًا يكن لم الثورة مفهوم على جديد عنصر دخول الموقف

 الحكام بين والقانونية الدستورية العالقة انقطاع وهو قبل من
 تعليق األقل على أو والشعب، اللطة بين أو والمحكومين

 وأحوال. أوضاع من عنها يترتب ما وكل العالقة هذه مفعول

 الثورية الحالة في الكعب وضع بين التميز يجب أنه يعني هذا

 ركز لقد والقانونية. الدستورية العادية الحالة في وضعه وبين
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٥لور

 فيه طالب الذي الثهم خطابه في الناحية هذه على روببيير
 الجمعية أعضاء داعيًا ، عشر السادس لوي الملك بإعدام

 القطاع في موظفًا تحاكم أمة وضع بين التميز إلى التأسيية

 يفرضها التي األنظمة ضمن رمن القانونية الطرق وفق العام

 وتهدم القائم الحكم أركان تقوض أمة وضع وبين القائم الحكم

 خالل اثعب، قبل من الملك محاكمة فإن لذلك بناه. ما
 الجزائية المحاكمات أصول وفت تجر لم الفرنسية، الثورة

 اقتضته استثناثيًا إجراء كانت بل واألنظمة بالقوانين المكرسة

 وانقاذًا الثورة مبادىم على حفاظا والقاطعة الحرة اثعب عدالة

 حرية تواصل الثورية الحالة في . إنشاؤها المنوي للجمهورية

 يفرض جديد نظام يود أن إلى الحكام ضد حربها الشعب

 الثانية الناحية إلى بنا يفضي ما وهذا ودساتيره وقوانينه أنظمته

 هذه تقوم , والدستور الثورة بين روبسبيير تمييز في تبرز التي
 في المنتصرة اكعب لحرية حافظًا الدستور اعتبار على اكاحية

 الحالة تلي التي هي الدستورية والحالة ،أعدائها ضد حربها

 وضعية قوانين إلى العامة الطبيعية الحقوق تتحول حيث الثورية

. حريتها ممارسة في الجماعة حياة تنظم
 التي األساسية العناصر أهم لدينا تتكون سبق ما مجمل من

يلي: بما تعيينها ويمكن للشورة، السياسي المفهوم عليها يقوم
 مفهوم في رئييًا عنصرًا الشعب مقولة تشكل أواًل،

 الحكم هدم إلى الرامية الحركة تنحصر بدونها إذ الثورة،
 والوظائف المراكز بعض تحتل بأقبة السلطة تحلم وإلى القائم،

 إرغام على القادرة واإلكراه العنف وسائل وتملك الدولة في

 تركها على فيهم المرغوب وغير اللطة في الذين الحكام
 هذه وفي غيرذلك أو اإلعدام أو اإلعتقال بواسطة إما وذلك

 دوره ويقتصر األحداث مسرح عن غائبًا اكعب يكون الحالة

 السياسي الفعل نتائج تحمل وعلى يجري ما على التفرج على
 بأقلية الثوري الفعل انحصر إذا بالمقابل ولكن فوق. من اآلتي

 ما فغالبًا اشعبية، األكثرية تأييد يكسب أن ودون اثعب من

 معا، كليهما أو العسكري أو السياسي اإلخفاق مصيره يكون

 أو التمرد درجة إلى ثورة بها أريد التي الحركة بالتالي وتنحدر

 وال المشتركة الشعب إرادة عن يعبر ال الذي المدني العصيان
. بشرعيتها يتمتع

 إجتماعية ووضعية معينًا سياسيًا نظامًا الثورة تقتضي ثانيًا،

 وتحرص وتحفظهما الثعب قبل من فيهما مرغوب غير معينة
 بالحكام. والمتمثلة القائمة السياسية السلطة استمرارهما على

 بين وعكرية سياسية مواجهة عملية الثورة من يجعل ما وهذا
 تحت يندرج لذلك أخرى جهة من والحكام جهة من الشعب

 شخصيته نقط ليس الشوري، االعتبار في الحاكم مقولة
 يمثله الذي واالجتماعي الياسي النظام أيضًا بل ونوعيته،

 المقولة هذه فبدون , عليه والحفاظ تطبيقه على ويسهر ٢الحا

 المبررات أحد بفقدان اكوعي ومعناها مدلولها الثورة تفقد

 نوعًا إذاك وتصبح المجتمع، في ولقيامها لوجودها األساسية

 مشترك داخلي عدو من أنهيس باعتبار األهلية الحرب من

 بين حاصل انقسام ثمة بل مواجهته في الشعبية االرادة يوحد
 طرف بكل تحدو أن شأنها من معينة قضية حول الشعب فائت

الحكم مقاليد وتسلم السلطة على السيطرة إلى
 يهدف وعسكري سياسي فعل الثورة أن من بالرغم ، ثالثًا

 وا الهدف بهذا تتحدد ال فهي السلطة، على اليطرة إلى
 أو شعبي تمرد أو عصيان مجرد أصبحت وإال به تتميز

 أساس في إن واالغتياالت. والفوضى العنف يوده عكري

 على وحكمًا والقيم والمجتمع الكون إلى جديدة نظرة اكورة

 بعضهم مع وعالقاتهم المدني المجتمع أعضاء األفراد أفعال

 أساسها في أن يعني وهذا الدولة وأجهزة المؤسات ومع

 القيم بعض إلدخال كوسيلة الثورة تعتمد معينة أيديولوجية

 القومي، الحياة نمط وعلى االجتماعية الحياة على الجديدة

 وضعية في االتدة للعالقات تنظيم إعادة القيم هذه وتتضمن
 وتحاول الجديدة األيديولوجية ترفضها وسياسية إجتماعية

 ناحيتان اذن هناك الثورة. بواسطة بنائها وإعادة هدمها

 الهدم ناحية الثورية: األيديولوجية في ومتواكبتان متكاملتان

 االجتماعية الحياة تتناوان الناحيتين وكلتا .البناء وناحية
 ثم االجتماعية، الثورة أولوية يتتبع ما وهذا األولى، بالدرجة

 القائم الحكم إسقاط إلى تهدف التي السياسية الثورة تليها
 نظمًا وتقرها االجتماعية المرحلة لتكرس اللطة وتلم

 ٠ الثالث العنصر هذا يتقيم وال وأعرافًا. ودساتير وقوانين

 رأس على معينين أشخاص بوجود إال - األيديولوجية عنصر

 ويبرمجون الثورة ينظمون الذي القواد أو الزعماء هم اكورة،

. منها وبوحي األيديولوجية المبادى مع بالتطابق مجرياتها

 درجاته بجميع العنف ممارسة إلى الثورة تحتاج رابعًا،

 السياسية الظاهرات مختلف عن تتميز ال بذلك وهي ،ووسائله

 األهلية كالحرب الواحد المجتمع داخل تجري التي العنيفة

 العنف أن إال الياسي... االرهاب وأعمال المدني والعصيان

 التي الثورية األيديولوجية من ومعناه دوافعه يستمد اكوري

 يمر التي االستثنائية الحالة ألحكام يخضع أنه بحيث توجهه

 الشعبية االرادة تبررها والتي الشائر المدني المجتمع بها
الشرعية من معينا حدًا وتكبها
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٥ىر

 العناصر الياسي للفكر الفرنية الشورة قدمت لقد

 التاسع القرن مفكرو بعدها فانطلق الثورة، لمفهوم األساسية

 اكورة مفهوم وأعطوا العناصر تلك من العشرين والقرن عشر

 أكشر أيديولوجية أسس على مضامينه وركزوا جديدة أبعادًا

 كارل الثوريين المفكرين هؤالء رأس وعلى ووضوحًا، اتاقًا

تونغ. وماوتسي ماركس

 حرية هو الثورة أساس أن الفرنسية الثورة قواد اعتبر لقد

 للمواطين واستعباده الملكي الحكم طغيان وأن اكعب
 تغيير مهدف الثورة نشوب يبرر الذي هو لهم واضطهاده

 في المواطون فيه يتاوى جمهوري نظام الى الملكي النظام
 أن فيرى 1883 - 1818 ماركس كارل أما ٠ والواجبات الحقوق

 الفوقية البنية مظاهر من مظهرًا إال ليت الياسية اكظم

 االنتاج عالقات على القائم االقتصادي الشأن أما للمجتمع،

 لشزون الواقعي األساس أي للمجتمع التحتية البنية فيثكل

 والشورة، إليها. وما والقضائية والديية والفكرية السياسية
 هي إنما المجتمع، حياة في أساسية إجتماعية ظاهرة باعتبارها

 أسامها عن البحث ويجدر االقتصادية، البنية بحركة مرتبطة

 االنتاج عالقات وبين لالنتاج الجديدة القوى بين التناقض في
 تطور بيل في عائقًا االنتاج عالقات تصبح فعندما السابقة،

 إن االجتماعية الثورة مرحلة به تبدأ وضع ينشأ االنتاج قوى

 تبلور الذي السابق والمفهوم للثورة الماركسي المفهوم يميز ما
 كظاهرة لطبيعتها المكونة العناصر ليست الفرنسية اكورة مع

 تاريخ في ومعناها اليه ترمي الذي الهدف بل سياسية إجتماعية

 وعلى الفرد متوى على تلعبه الذي والدور المجتمعات تطور

 تثترك مارك، يقول السابقة، فالثورات الجماءة. متوى
 بمعنى التاريخ، في محدود معناها أن وهي مميزة خاصة في

 االنتاج وسائل ملكية انتقال في التقدم بعض حققت قد أنها

 بقيت االنتاج عالقات ولكن ،أكبر مجموعة إلى قليلة فئة من

 العمل بتقيم مرتبطة االحقة األكثرية بقيت كما نفها

 بنظر السابقة، الثورات تكن لم لذلك االنتاج. وبوسائل
 اثورة ففي سياسية. ثورات أو جزئية ثورات إال ماركس،

 األفراد من محدودة مجموعة أو واحدة طبقة هناك السياسية

 بأكمله المجتمع مصالح تمثل أنها مدعية تتحرر أن تتطيع

 لجميع كليًا يرًا تحئ تكون أن بوسعها يكن لم الفرنية واثورة

 لقد البورجوازية الطبقة من هؤالء جميع كان إذا إآل الناس

 :البروليتارية والثورة البورجوازية الثورة بين ماركس كارل ميز
 الحريات على والسيطرة السلطة تلم إلى األولى تهدف

 لعالقات تخضع أنها عنها ينتج سياسية ثورة إنها الدستورية،

 ،الشارع في الجماهير ولتحرك الجيش لوضع ،السياية القوى
 صفة يعطيها ما وهذا حظ، مألة هما فشلها أو ونجاحها

 تظهر فهي التانية أما والكارثة؛ التوقع عدم أو المفاجى،

 يعود وال ،أهدافها بوعي العاملة الطبقة تبدأ عندما كضرورة

 أشرس جعلها طائلة تحت ومقاومتها إبعادها باإلمكان

 االقتصادية العوامل لتطور الطبيعية النتيجة إنها وأعنف.

 اعتبارات لعدة وذلك اجتماعية، ثورة إنها واالجتماعية.
 المجتمع تحرر أنها نم .االجتماعية طبيعتها تعي أنها أهمها

 المجتمع الى بها يفضي ما وهذا منه واحدة طبقة وليس كله
الكلي اانسان وإلى الحقيقي

 االقتصادية االجتماعية الناحية على التركيز هذا استمر لقد
 أضاف الذي 1976 — 1893 تونغ ماوتسي مع الثورة مفهوم في

 المجتمع وأوضاع لظررف المناسبة التفاصبل بعض إليه

 الطغاة الحكام فقط لسرا الصينية اثورة أعداء إن الصيني.

 فقط وليوا يمارسون، الذي االستبدادي السياسي والنظام
 األولى بالدرجة هم بل االنتاج، وسائل مالكي الرأسمالين

 البلدان في البورجوازية بالطبقات المتمثلون اإلمبرياليون

 مواردها ويتغلون الصين يستعمرون والذين المتعمرة

 الذين الصينيون األراضي ومالك جهة، من وفالحيها وعمالها

 استغالل في إليها ويستندون الخارجية اإلمبريالية مع يتعاطفون

 الوضع وعلى اللطة على الحفاظ وفي الصينيين الفالحين
 ولكن أخرى. جهة من المتردي، واالقتصادي اإلجتماعي

 أساسيًا خطرًا يشكل اإلمبريالية جانب من القومي االضطهاد

 فإن لذلك شراسة. واألكثر الرئيمي العدو اعتبارها إلى يؤدي

 ثورة » انها العدوين: هذين ضرب على تقوم الثورة مهمة
 :ألجبي، اإلمبريالي لالضطهاد حد وضع أجل من وطية

 مالك الضطهاد حد وضع أجل من «ديمقراطية ثورة وال

 أن يعني ال غيرأنهذا الداخل في االقطاعين األراضي

 وجهين لها ان بل ،التوالي بهماعلى تمر مرحلتين للثورة
 الثورة فتحقيق راحد آن في ومختلفين مرتبطين متكاملين

 يثكلون الذين الفالحين من قوي جيث تجنيد يجب الوطنية
 من تحريرهم بعد ولكن المواكين، من الساحقة األكثرية

 بضرب تتحقق الدبمقراطية الثورة أن كما الداخلي، االقطاع

 الداخل، في لالقطاعيين أساسيًا سندًا تشكل التي إلمبريالة

 والفالحون العمال فهم الثورة تحقق التي القوى أما

 الطبقات مختلف يشكلون وجميعهم الصغيرة، والبورجوازية
 األقلية يمثلون الذين الحكام قبل من والمضطهدة المحكومة

الكبار. والبورجوازين األراضي مآلك من المكونة
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 إجتماعي هدف ارتام للشورة التصور هذا عن نتج لقد

 االجتماعي فالهدف الصينية. للشورة وقومي وسياسي
 من جزءًا الصينية الثورة من يجعل الذي هو االقتصادي

 ما وهذا ،لها وحليفة (I البروليتارية االشتراكية العالمية الثورة »
 الشيوعية األفكار دراسة في التعمق إلى تونغ ماوتسي دعا

 الحزب وتأسيس شرها إلى والدعوة اللينينية الماركسية

 فهو القومي الهدف أما الثورة. تلك لقيادة الصيني الشيوعي

 يجعلها اذ الثورات، من غيرها عن الصينية الثورة يميز الذي

 كل إن » مميزة. إشتراكية صبنية بثقافة مرتبطة ثقافية ثورة
 لياسة أيديولوجي انعكاس هي - ماو يقول — معينة ثقافة

 التي الجديدة الديمقراطية وثقافة «،واقتصاده معين مجتمع

 اإلمبريالية الثقافة تعارض وطنية ثقافة هي إرسائها الى يهدف
 الصينية األمة كرامة على بالمحافظة وتنادي واالقطاعية

٠ شعبها وكرامة واستقاللها

 الذي المفهوم هذا - للثورة الحديث المفهوم يتضمن
 — الصينية الثورة حتى الفرنسية الثورة منذ مركباته استعرضنا

 أطره ضمن يجري الذي المجال في التقدم معنى

 حركة ضمن اتجاهها في تقدمية هي الثورية فاأليديولوجية

 الحياة وأنماط التقليدية المواقف ترفض أنها بمعنى التاريخ،

 ومتطلبات التاريخية القوى تجاوزتها والتي القديمة االجتماعية

 ومفاهيم جديدة قواعد إرسام إلى وترمي الراهنة، األوضاع
 الواقع مع وانسجامًا تطابقًا أكثر ألنها تقدمًا أكثر جديدة وقيم

 التطور معنى بدورها تتضمن التقدم فكرة ولكن الراهن.
 انتقال اكورة جراء من يحصل أنه والحال والمتصل، المتمر

 بالنبة المهم أن غير أخرى إلى مرحلة من وقسري مفاجىء

 من التقدمي االنتقال هذا هو العملي، الصعيد على للثورة،
 مواكبة على مقدرتها عدم أثبتت متحجرة سكونية وضعية

 في تحمل دينامية جديدة وضعية إلى المتقدمة التاريخ حركة

 للشورة التاريخية الحركة يميز ما إن للتاريخ. دافعة قوة ذاتها

 هنا تبرز المتقبل. على واالنفتاح الماضي على االنغالق فهو
 فكرة إنها . يتجاوزها أن الثورة مفهوم بعد يستطع لم نقيضة

 الصعيد فعلى اكورة. مفهوم يتضمنها التي العودة أو الرجوع

 فمي وللتقليد للماضي رفضًا الثورة كون من بالرغم النظري،

 هو الذي لإلنان، جديدة طبيعة تتكر أن تتطع ال

 تحاول لذلك عليه وتفرضها األساسي، موضوعها

 جديد بثشكل اإلنانية الطبيعة فهم الثورية األيديولوجيات

 تقدمه الذي والجديد الجديدة. التاريخية الظروف مع يتالءم
 إياها أفقدته التي الحقيقية لطبيعته اإلنسان استعادة هو اكورة

 ظروف وإحالل الغاؤها الضروري من بات إصطناعية ظروف
 بمعنى أو ،وطبيعته االنسان بين ما تصلح أن شأنها من أخرى

 .عنها اغترب أو فقدها التي طبيعته إلى اإلنسان تعيد أن ،آخر

 إذ العبادة، من نوع في تقع الثورة فإن العملي الصعيد على أما

 والعدالة كلها الحقيقة الجديدة قيمها في تحمل أن طبيعتها من
 يعني فهذا لغيرها شي، عن تخلت وإذا كلها، والحرية كلها

 والفثل. القوط لخطر نفسها تعرض وبالتالي كاملة غير أنها

 لويس الملك محاكمة جوست وسان روببيير رفض لقد
 الثورة تصبح المحاكمة بمبدأ القبول بمجرد ألنه عثر السادس

 قيمها في مشكوكا تصبح وباكالي الحكم، يصدر أن إلى معلقة

 إذا أما الملك، إعدام تتوجب التي التهمة تثبت حتى ومبادئها

 حاملة الجمهورية وانهيار الثورة سقوط يعني فهذا براءته ثتت
 كانت أن بعد اكورة، فإن لذلك الجديدة والمفاهيم القيم

 تضطهد قمعية قوة الى تحولت والطغيان، االضطهاد ترفض
 رمزًا المقصلة كانت أن وبعد المعادية، المواقف جميع

 نزعة إن واإلرهاب الثوري للقمع رمزًا أصبحت لالستعباد

 الشعوب تحرير تدعي تجعلها الثورة لدى والشمولية الكلية
 جميع إلى تلجأ أن بعد إستعبادية قوة إلى تتحول ثم والنفوس

 الوسائل تتعمل ولكنها بالعدالة وتطالب ،الشرسة الوسائل
 بالسعادة وتعد الثوري، الهدف يبررها ال والتي عدالة األقل

. بنقيضها اال تقوم ال ولكنها العنف ونهاية والنظام
 مفهوم يالبس الذي الغموض فإن ،أمر من يكن مهما

 معين حد من التهرب يمكنه ال تسريعًا، كونها يمنع ال الثورة

 لمداواة ووسيلة تالفيه، يمكن ال إجتماعي لتطور العنف، من

 واجتماعي سياسي نظام من الناتجة الجتماعية العلل بعض

 للقيم كامل ولتجديد السلطة لتسلم طبيعية ووسيلة معين،

االئدة.

العكرة ادونيص
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جذل
Dlalectlque
Dialectic
Dlalektik

التعريف: -إحراج1

 المعاصر، للفكر الموجهة المنهجية المفاهيم أحد الجدل،

 يتجنبه أن المتعذر من لكن ونقده معه االختالف يمكن

 المفهومات لتعريف المدرسية االمالءات كانت وإذا خصومه.
 أمرا يعتبر الجدل تعريف فإن التبسيط من قاسية نسبة تفرض

 فرضيات من ينطلق منهجًا ليس الجدل ألن .لطبيعته مضادًا

 تحايث التي النظرية يحايث منهج هو وإنما محتملة أو ملزمة

 وجودها أو موضوعها بدورها تحايث التي )الممارسة( العملية

 تفترض الالجدلية المعرفة نظريات كانت وإذا .تجليها ميدان
 ،وجود — عقل موضوع، — ذات ثناتية بين متعاكًا استقطابًا

 متداخالً متوسطيًا اتقطابًا تفترض الجدلة المعرفة فإن

المعرفة. قطبي بين معًا متخارجًا

معًا. وال ؟نعم ممكن فعل الجدل عن الكتابة هل ،إذن

 القلم بتوسط والسطر الفكر بين وانتقالها الكلمة ممارسة إن

 الجدل عن الكتابة إشكالية تجليات إحدى هي والحبر
 فوق تقفز لفظية — النية — نفية بجدلية مسبقًا المحكومة

 بتوسط اآلخر نحو معًا وأخيرة أولى مرة خارجة اليد أصابع

 كتابة كل لذلك النحن. أو و-الغير األنا بين الفراغ مسافة

 إنما تحريرية أم شفهية ،قلمية أم كانت النية موضوع عن

 من إرجاعي إحالي منهج والتحليل تفكيكه أي تحليله تعني

 يمكن كيف البدئية. التكوينية العناصر الى بيط الى مركب

؟نحليال عنه والكتابة موضوعا الجدل اتخاذ اذن،

 توصلت إذا إال جدلة تكون لن بالكلمة الكتابة أفعال ان

 والنطق الوعي بين المطابقة نقطة الى االنانية الخلق قدرة

 فعل والكلمة كينونة والكتابة كتابة القراءة حيث والوجود
فيكون». »كن تكوين

 امكانية حول مبقًا إقرارًا يتضمن اآلن القلم حمل ان

 عن المعرفة نقل بمحاولة إقرار هو أو الجدل. عن الكتابة

 قرارًا طياته في يحمل اليه المشار واإلقرار .اللغة بتوسط الجدل

 مستوى في حتى الجدل عن الكتابة جدلية حول محايثًا تاليًا

 ،الموضوع — والكتابة ،والكتابة الكاتب يين الممتد التحليل

 هو الذي رىءالقا — اللغوي والتعبير التعبير، - والموضوع

 فليلق وإال يلغيه ال لكنه االحراج الفكر يخترق بذلك .اآلخر
 تعريف بأن اآلن نفس في اعتراضيًا يعلن لكنه جانبا. القلم

 انما وتمثلها ابتالعها يمكن جاهزة معرفية وصفة ليس الجدل
 رىءالقا العقل دعوة احاالت عن نارًا تلقي كلمات هي

 الجحيم معاناة جدران بين المعرفة ابداع حقل في كة للمثار
 من بدأنا ركما . لعالء أبو العظيم المعرة -جين يقول كما

 إلى الفكر سيتجه رإنما اللغة باتجاه نخطو لن التعريف إحراج

اللغة. - قبل ما

اسة؛ قبل الجدل - 2

 الكينونة الطبيعة، . ء اليد كان الجدل ان الجدليون يفترض
 والظلمة النور تناقض من جدليات لنقل أو جدلية بدئها منذ

 إلى وصوالً االنوثة. - الذكورة إلى الكثرة " الوحدة الى

 فالطبيعة . بعضًا بعضها تتدعي التي المتناقضة الثنائيات جميع

 االولى النار كتلة من نهائية ال صيرورة دائمة. حركية المادة -
 التي االربعة عناصرها تفاعالت إلى وماء أرضًا تحولت التي

- مبدعًا خالقًا فعاآل انسانًا أصبحت حية خلية تحولت
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جدل

 بتوسط التشخيص بجليد المغطى التجريد جمر بين متأرجحًا

آللة. إلى االداة إلى الرمز من تقنياته

 تلك كانت هل السابقة، االشارات تتدعيه الذي والؤال

 إلى السديم حولت عمياء عثوائية معقولة ال صدفة الجدليات
 كامن قانون = نظام = معقولية أو مسبق تخطيط دون انسان

؟ عنها خارجًا أم فيها

 جدليًا استدعى الطبيعة فوضى أن الجدليون يفترض

 االنسان حضارات تطور لمارات إحاليًا نتبعًا ان .نظامها

 أي الفوضى في الكامن النظام حول بدئيًا جوابًا يقدم المدونة

 على االنان. - قبل ولنقل اللغة - قبل الطبيعة جدلية معقولية
 يتجه عمياء صدفة ال — معقوالً نظاما الكون يصبح النحو هذا

 تعقدًا االكثر الى المعقد الى بلبسيط من األعلى إلى األدنى من

 ولكن الجدل. حركية تحكم حتمة بغائية التسليم يفرض مما

والصيرورة؟ الجدل نهائية ال يعني للكينونة الجدلي البدء هل
 طرفًا دخلت بل طليقة، محايدة بريئة هنا اللغة تعد لم

 بداية نقطة الى يقودنا الذي التحديد بجاذبة متأثرًا مؤثرًا

 وحركية اللغة رمزية بين معلق الجدل تعريف حيث االحراج
. المنهج

اللغوي: التعريف مستوى ٠ 3

 عليها. القدرة وقوة الخصومة شدة العربية اللغة في الجدل
 وفي . الشيء قتل إحكام أي الجدل قدرة هو الجدل لكأن

 المناظرة تتضمن لذلك .بالحجة الحجة مقابلة المعرفة مستوى

 من والعنف والنزاع الخصومة من مستوى مجادلة عملية بوصفها

 ال التي الحكمة طريق فاإلحكام اإلحكام إلى التوصل أجل

 العربية اللغة تميز لذلك ٠ وشبهتها ت المتثابها تخييالت تتحمل

 يطلب زائف وجدل الحقيقة إلظهار يسعى حقيقي جدل بين
والباطل المغالبة
 Dialect que مصطلح فبرجع األوروبية اللغات في أما

^Dialect دياليكتيكا هو يوناني مصدر الى Dialekttke الذي 
 في Logos العقل أي Dia-Logos هو ثنائي أصل إلى يرجع

. Dia تجاوز حالة

 - األنا بين الجدل فصل أثناء لذاته الفكر تجاوز حالة تنشأ

 دالات أول الحوار يكون النحو هذا على الحوار. أي اآلخر

الجدل.
 إنما الطرفين أحد لدى قبليًا استقطابًا ليست فالحقيقة

 بين واصلة فاصلة مافة عبر جدلها أثناء مشترك بشكل تنشأ

 وإا عبثية مجانبة ليت الحرار فحركية المجادلة. قطبي

 محكوم بالكلمات..الحوار وتالعبابيحائيا باطال لغوا تصبح
 ديا بوصفه - الديالكتيك - لهذا .معا ويصنعها اليها يتجه بغائية

 الحوار فعل صيرورة يحكم منطق لها منظمة عقالنية لوغوس —
 ذاته مع العقل — اللوغوس بقي فإذا .اآلخر — األنا بين وتجتيه

 نقيض هو ذاتيًا حديثًا أي Monology مونولجًا أصبح لذاته

. Dialogue حوار أي اآلخر مع اللوغوس

 للجدل التاريخي للتسلسل نبية بمصداقية سلمنا وإذا
 الجدل أمام تكون األقل، على اآلن حتى منهجًا، بوصفه

 والجدل نقيضها الفطائي والجدل كقضية السقراطي

. للقضيتين المرفوع التركيبي األفالطوني

منهجًا: الجدل-4

4 1 i الفطائي: الجدل

 T،chn،تقنية كأداة الجدلي المنهج الفطائيون استخدم

 يبيعون وخطابة بالغة خبرام كانوا معا. نقدية تعليمية مهنية

 بتوسط االنان إنثاء فن مارسوا أجر مقابل تخصصهم قوة

 وبما اليوم أساتذة أجداد هم لذلك التعليم مهنة أي الكالم

 تقاليد ضد اكقد وجهوا فقد االثيني المجتمع عن غرباء أنهم

 المرحلة نحتت لقد .وانهيار تصدع حالة في عريق مجتمع

 ستالزمه التي المنهجية وإشكالياته الجدل مفاصل الفسطائية
 هيغل الى أفالطون من الالحقة تطوره مراحل في معه وتتحايث

 ويمكن المعاصر. الغكر معترضات الى وصوالً وماركس

 المحاور ضمن وأنجزه الفطائي الجدل أثاره ما تحديد

التالية:

 ومن القومية. اللغة بمثكلة وارتباطها االنانية، النزعة - 1

 مصدر rechne تخنه مفردة نحت من أول أنهم المرجح
 األصل بمعنى طبيعة مقابل المعاصرة التكنولوجيا أو الصناعة
لتغير. يقبل الذيال

 معيار أو مطلقة حقيقة هناك ليت الحقيقة، نسبية - 2
. الوجود أو للمعرفة ثابت

 االثيني المجتمع بنيات تصدع استدعى والثر، التعليم — 3

 تلقين وسيلة والنثر المدارس ظهور وبالتالي التعليم إلى الحاجة
 جدلية فتح مما .وشرحها المعلومات تبيط وحامل التعليم

 ميدان إلى الفكر ينقل الثر ألن ايجابية ٠ النتائج: مزدوجة

 ها تركيز يفقدها المعلومات تببط ألن سلبية — و .بحثي علمي
أحيانًا. إعدامها درجة إلى مستواها ويضعف

تعليمه.. وامكانية شيء بكل العلم إدعاء — 4
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جدل

 ثالثية معرفية. إشكالية طريق الفطائي الجدل فتح بذلك

االضالع:
وحدوده. النقد مقياس - أ

. وجودها ال أو الحقيقة وجود - ب

.الحقيقة إلى الوصول منهج - ج-
 المطلق ومقياسها الحقيقة وجود السفسطائيون أنكر لقد

 قوة تملك مهنة الجدل واستخدموا السلبي النقد مارسوا كما

 الجدل إثارته في القراطي الجواب قوة نفهم هنا من .الصناعة
 االفالطوني الجدل عنف ثم السفطائي الجدل ضد التوليدي

. ٥ بعد من

السقراطي: الجدل 2-4

 لخصمه مضادة نقاط على السقراطي الجدل تركز

الفسطائي:

. الحقيقة الى الوصول على العقل بقدرة تامة ثقة — 1

. لها ثابتة مقاييص ء انثا امكانية — 2

٠ إليها العقل يتوصل التي النتائج حول المستمر اتساؤل — 3
الحقيقة. منهج التوليدي الحوار — 4

 تقدم ال فالفلفة القراطي. الجهل أر الالعلم — 5

جديدة. آفاقًا وتفتح طرقًا نشق انما وعقائد جاهزة حلوالً

 حياته بين طابق األول الغلسفي الجدل شهيد أن ولالحظ
 أر ااكظام لمشيئة راضخًا ونظريته وجوده ومنهجه،

 رفض لقد . ft القانرن B لظلم ثمنًا حياته مقدمًا المعقولية

 يكون ال الخطأ فإصالح محاكمته ضالل رغم الهروب

 ٠ الميرا B قضت هكذا ، األفراد فوق القانون خطيئة بارتكاب

. المصير أو
 هزة الى أفالطون العبقري تلميذه تعرض سقراط. مثل

 منهجًا الجدل بقي ذلك مع وفلفية. واخالقية سياسية

 افالطون كتبها التي الجدل نصوص أولى فكانت للتجاوز

خالدة. شبه بقيمة تتمتع التي الحواريات هذه ،حوارياته خالل

االفالطوني: الجدل 3-4
 لوجود وبنية منهجًا بوصفه الجدل سجل أفالطون متن

 شرحي، تفيري، تقيمي، فصل كان لذا والطبيعة. االنسان
 ألن فقط. تقريبي تعليمي تقيم هو رالنظرية المنهج بين

 خاللها فيجلي وتستدعيه تقتضيه التي بالنظرية ملتحم المنهج

. بتوسطه نظاميته وتتماسك
 بنظرية جدليًا مرتبطة االيزوس " أو المثل فنظرية

 Form صورة أو هيئة أو شكل هي ،المثل ألن .الوجود

الطبة ديالكتيك -

الوجود لكتيك ديا -

المعرفة ديالكتيك -

الجمال لكتيك -ديا

شائع. كماهو له للوهمية ...ال-أسوقة للوجود
 المعرفة اشكالية لحل a االيزوس 1 أفالطون تبنى لقد

. وجود هو بما بالوجود جدليًا المرتبطة الكلية

 إشكالية لحل منهجًا الجدل أفالطون تبنى نفسه وللسبب

. بماهوكذلك الوجود
 التي التعارضات حل يمكن أيضًا الجدل توسط طريق وعن

 — الثبات ،الكثرة - الوحدة : مثل عليه االبقة النظريات طرحتها

.الالوجود - الرجود ،الوجود - اللغة ،العمل - النظر ،التغير

 - المعرفة ابعاد جميع في االفالطوني الديالكتيك يتجلى
 قبل النظريات محارًا ناقدًا ملخصًا مستعيدا عارضًا ، الوجود

 ويمكن . له المعاصرة واكظريات ،عليه السابقة القراطية

التالية: الجدل تجليات الى االنتباه توجيه

طبمارس. حوار

 على وبرمنيدس الفطاي حوار
.لتخصيم ا وجه

الثئيتس حوار
الفيلفس حوار

روس لفايد حوار

 حوار الى كراتبلوس حوار من الوجود - اللغة ديالكتيك -
السفسطائي

الفيدون حوار المثل ديالكتيك —

 الى التنبيه تعني ما بقدر التخصيص هنا االشارة تفيد

. اكص مع المباشرة المواجهة أو القراءة ضرورة

: قواعد الديالكتيكعلىثالث افالطون أقام

وتعريفه. المفهوم بتحديد الحوار بدء التعريف: - 1

والتحليلطريقان: التركيب - 2
 الظاهرات مجموع من االنتقال أو الصاعد الديالكتيك — أ

.توحدها التي غايتها أو نظامها أو بنيتها إلى

 لغائية من ثانية بالعودة التحليل أو الهابط الديالكتيك — ب

المحسوس الجزئي الى النظام الى

 الى التعريف من الحركة ديالكتيك يستمر الحركية: — 3

التفريق. الى التحليل الى الركيب
 تعقيدًا االكثر األعلى نحو حركي نزوع بمجموعه فالكون

 أو مجانيًا ليس الوجود لذلك معقولية، أو وحقيقة وصفاء

 المعاصرة، لوجودية تفترض كما معقوالً ال سديميًا أو عثيًا

 الى التوق أو اكزوع حاملها شمولية حركية الوجود إنما

معرفة وجودًاوالرجود المعرفة جدل وتجليها الكمال،
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جدل

 يحقق الذي العلم او االعظم« الفن * هو الجدل لذلك،
 لعبًا ال شفافًا بيانًا العتلي اليقين ويجلو كليًا علمًا الفلسفة

 األضعف على األقوى يتغلب حيث والكلمات باأللفاظ

 الزانف الوجود . بالوجود جدليًا مرتبطة فاللغة بالمماحكة.

 عن انفصل اذا البالغة من لذا زائفة بلغة نفسه عن يعبر
(I طريقًاإيحائيًا أصبح للحقيقة الثابت المقياس أي ه االيزوس 

 ال نفه عن سقراط دفاع فشل إن الحقائق. وتزييف للخداع
٠ حق على كانوا قضاته أن يعني

 اآلخر يكمل فيها مركبة،كلجزء عضوية كينونة فالوجود
 وهويته. الجزء ماهية يحدد الكل لذلك عالئقيًا. ويتدعيه

 متفائلة الجدلية الرؤية لذا لمفاصله تبعًا الوجود هو والجدل

 الفن عبر يتجليان الغلسفة أو فالعلم .للوجود جمالية وفنية

 أكثر في الوجود يتبدى حيث أكثر أو نقطة في ويتوحدان

 جمالية تتركز كما ذاته عن ينصح فالوجود تعبيرًا أبعاده

 تتفوق جمية ال أو جمية نقطة في طفل أو رجل أو امرأة
 الفم أوالشعرأو مثالً العينان :التعبير قوة حيث من غيرها على

 رقص أو البطولة سيمفونية أو الموناليزا لوحة في كما

 العربية، الزخرفة تقاطعات في الوسط نقطة أو نيجينسكي
 نقاطه أكثر في الوجود تعبير التقاكا وسيط، هنا فالجدل

 الروع من والروعة .العرب يقول كما روعة ولنقل وشدة تركيزًا

 الوجود أو الخوف يبعث بما ملفوع فالرائع بالمروع. المرتبط

حالةصراخ. في

 وبحثه حياته طوال المتمر الفيلوف سعي كان هنا من

 وتجدها الحقيقة لفرادة القصوى التعبير نقطة عن الدائب

. يراها كما

 او يتوقف ال الذي المستمر البحث منهج هو والجدل
. العقائد تفعل كما تتوقف ال مستمرة الفلسفة لذلك يقطع،

 عالقة حول النهاية حتى حائرًا بقي افالطون جدل أن اال

 المثل هل معها. التحامه ونبة االيزوس أو بالمثل الجدل

 بالتالي ساكنة ثابتة أم الكمال في نقع والتغير متحركة جدلية

الجدلية؟
. معلقا الجواب وترك أفالطون مات

 مالزمة ونهايته الجدل سقف حول الحيرة هذه وستبقى

وماركس هيغل بعد ما الى بعده من الجدليين جميع

الجدل: سكوت - 5

. افالطون بعد الجدل سكت

ظل تحت طويلة قرون ماحة صوته وغطى التحليل نطق

األول. للمعلم أرطو

 الكلي، مبدأ ٠ على يقوم االفالطوني الجدل كان فاذا
 ما بين التناقض ومبدأ معرفيًا، - منطقيًا الجزئي على االبق

 — منطق الجدل يجعل مما األنطولوجي وغير - ذاته في هو

 أو الجزئي على يقوم التحليلي المنهج أو التحليل فان ،الوجود

 منطقيًا والالتناقض الهوية ومبدأ انطولوجيًا K الجوهر » مبدأ

 منذ فالجدل ارتكازه. محاور أو معالمه أرسطو رسم كما

 الصورة منطق أرسطو منذ والتحليل ، الوجود علم أفالطون

 المثهورة: الثالثة بقوانينه االستدالي بالتناسق المحكومة

المرفوع. الثالث الالتناقض، الهوية،

 الى الصوري االستدالل من الحليل ونقل النهضة عصر جاء
االستقرائي. أو التجريبي المنهج فكان الطبيعة قراءة

 الفلسفة بين الممتدة العربية الفلفة دور عن هنا السؤال أما

 دون ارسطو شعار تحت معلقًا زال فما اكهضة وعصر اليونانية

 تطوير أو تغير طرأ فربما جديدة كشوفات ولننتظر افالطون.

 معاصرة قراءات تنتظر عربية فلسفة نصوص في للجدل ما

 العرب نحن بعد نصل لم نبي بصواب البعض يفترض كما و
 عقل غياب يعني الفلسفي النص فغياب .حقيقية نهضة عصر إلى

 المعقول على الالمعقول انتصر بذلك . العربية الثقافة تاريخ
 في متمرًا الفلسفة ضد الغزالي انتصار زال وما اآلن. حتى

.وغربه العربي الوطن شرق
 العربية الفلفة مرحلة في ساكتًا بقي الجدل كان وإذا

 أفالطون يكن ولم التحليل أرسطو كان فلماذا الوسيطة

الجدل؟
 18 - 17 العقل عصر وبدأ بديكارت. انهضة عصر انتهى

معا. وسبينوزا اليبنتز مع التحليية ذروته وصل الذي

والجدل. التحليل بين المغصل بكانط العقل عصر وانتهى

التحليل: نهاية - 6

 ثانية الجدل لعودة تمهيدًا الكانطية اكقدية الفلفة تعتبر

افالطون. منذ كوته بعد

المشهورة: بثالثيتها الكانطية النقدية اشتهرت

 Critique of Pure Reason الخالص النظري العقل نقد -

1781.

 Critique of Practical الخالص العملي العقل نقد -

1788 Reason.

. Critique of Judgement 1740 الحكم نقد —

 تحديدًا التحليلي العقل ،تلك النقدية بعمليته ،كانط وضع
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جدل

 االجتماعية — التاريخية الشروط أستدعته بحث موضع ،ارسطو

. لعصرم الفلسفية -

 أر العقل وصل ،هنا التي.تعنينا الفلسفية الناحية من

 مع قفه الى المدرسية، الكتب تقول كما العقلي، المذهب

. هيوم مع سقفه التجريبي المذهب بلغ كما , اليبنتز

 االزمة. نقطة وصال العملي والعقل النظري العقل

 يعني وهذا Critique منها اشتقت التي الالتينية B كريزيس )١

.وحدوده طوره عن العقل خروج
 النقدية ألن للجدل النقدي التمهيد على هنا ولنركز

. ثانية مرة الحديث التفلسف ذاكرة الى الجدل اعادت

 العقل، حدود المعرفة، ال حدود )ا الى النقدي الؤال يتجه
 الالعلمي. أو العلمي بين االحمر الخط أو المفاهيم، حدود

 داللة أن هنا ولنوضح المعرفة قيمة تحديد يمكن بعدئذ

 هما المعرفة فنموذجا ،النيوتونية الدالة تطابق علم« 11 كلمة
 أي ضبطًا العلوم أكثر ألنهما الفيزياء وعلم الرياضيات علم

 ويصوغها الفكر يقرأها الفيزيائية فالظاهرة منظمة، معقولية

 التنبؤ احتماالت جميع يحكم قانونًا تصبح رياضية بمعادلة

القادمة.

نتيجتين: الى والحكم واالخالق المعرفة نقد انتهى
 االغريقية — الكوزمولوجيا - الطبيعة علم هدم - 1

رياضيًا اقامتها اليبنتز أراد التي معًا والمدرسية

 بوصفه العلم موضوع اتضح أن بعد — الوجود علم هدم — 2
.لها حامالً «جوهرا 11 تملك ال عالئق مجموعة

 بتغييره الحديئة للجدلية ممهدًا كانط اعتبر النقطة هذه في

. عالقة إلى وتحويله أرسطو جوهر
 االع لنتتم الطبيعة علم في فيزياثيًا A الجوهر „ نهاية لكن

.انسبية والفيزياء أينشتين يد على القرن نهاية

 الخالص« النظري العقل نقد H الكبير كتابه كانط ألف

.وملحقاته المعرفة سؤال جوابًاعن

: هي العقل بنية عن تعبر أقسام الى مخططه قتم وقد

 - المكان ،ظاهري احاس - المتعالية الحاسية - 1

لزمان. باطني، احاس
.المتعالي الجدل - المتعالي التحليل - المتعالي المنطق - 2

 ابسط إلى وردها العقل تصورات أدق بتحليل كانط قام

 اكحليلي للمنهج تمئله بأن القول يمكن لذلك .عناصرها
 نحو يخترقه أن استطاع بحيث مرة ولكل مرة كان األرسطي

 أرسطو هو كانط لهذا وتوجس. يإرباك الجدلي العقل

الحديثة. اسة

 من يتجزأ ال جزءًا المنعالي الجدلي المنطق كانط اعتبر

الخالص. النظري الميدان في المتعالي المنطق
 يمضي ثم ،وتفاصيله المنعالي بالوهم المتعالي الجدل ويبدأ

 إلى بعدئذ ليصل ونموذجه ونظامه وأغاليطه العقل نقائض إلى

 مبادى على المبني الالهوت نقد وهو للجدل النهائي الهدف
 سمي ما أو كونية براهين إلى االرتكاز تدعي الني التأملية العقل

«*االنطولوجي البرهان » الفلفة تاريخ في
 يرجع الذي التحليلي المنطق بين جليًا الكانطي التمييز كان

 التي القضايا أو العناصر تربط شكلية — صورية إلى فعالية كل

 على يقتصر وهم منطق بوصفه الجدلي والمنطق ،منها تتألف

. الظاهر منطق هو أو األشياء ظاهر

الظاهروالظاهرة. بين الدفيق الفرق إلى هنا االنتباه ويجب
 بالحقيقة يرتبط لذلك األشياء على حكمنا من يأتي الظاهر

 أو التجريبي مستواه: في سوا، الخطأ الى يقود أن ويمكن

المنطقي أو المتعالي

الحواس. خداع مثل التجريبي الظاهر —
 حدوده يتجاوز عندما العقل خداع مثل المتعالي الظاهر —

 أو تخطيه يمكن ال ظاهر وهذا المبتافيزيقية. المعرفة وهم مثل

. التجريد ملكة أي الخالص الوهم من يتجزًا ال جزء ألنه زواله

 المنطق قواعد كسر عن ويتج المنطقي الظاهر —

 القاعدة تطبيق بواسطة ضبطه يمكن ظاهر وهو ومخالفتها.
كافية. بدقة عليه المنطقية

 فهو ودوره. المتعالي الجدل وظيفة هنا كانط حدد لقد

 الالعقالنية العالية احكامنا في الظاهر اخطاء باكتشاف يقوم

.خداعا من ومنعها لضبطها
 الخطأ مجال تحديد في تكمن اذن الجدلي المنطق فوظيفة

العقل. عمليات على وقواعده المنطق مبادىء تطبيق عند

 الظاهر أخطاء تؤكد أبعاد أنواع ثالثة عن كانط ويتحدث

: جدلية نتائج ثالث في تتجلى
 الذات تصور عن ينتج الذي المتعالي: الغلط نقيضة — 1

مطلق. مقياس ،مطلقة كوحدة لذاتيتها

 شمولي تصور عن تنتج التي المحض: العقل نقيضة - 2
 تصور أي . جزئية - معينة بظاهرة المتعلقة لككروط مطلق

. تصورها هوية في التناقض محايثة رغم التركيبية وحدتها

 تركيبية وحدة تصور عن ينتج االعلى: المثل نقيضة — 3
 لدينا المعروفة الموجودات أي - جميعًا للموجودات مطلقة

 Transcendant عال تصور بواسطة - معًا وغموض بوضوح

. الوجود وحدة مثل Transcendantal متعال ال
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جدل

 ديكارت عبر أرسطو تحلل فجر قد كانط يكون بذلك

 تاركا مستعيدًا ( الموناد ) واليبتتز ( الكوجيتو )وحدة

الثانية النقيضة في خاصة معًا أفالطون

 أرسطو تفريق حدود عن كانط خرج هل اآلن، السؤال

؟ المتعالي المنطق بمحرك له تأطيره رغم للجدل

 المنضاربة االقوال ميدان على الجدل اسم أرسطو أطلق لقد

 للقياس االولى التحليالت اسم استعمل بينما واالحتمالية

للبرهان. الثانية والتحليالت

 بين وميز والجدل االحتمال نظرية بين فصل كانط لكن

ميدانيهما.

 نقص و كافية. غير ء بمبادى تعرف حقيقة فاالحتمال

 لم حقيقة هي انما زيفها أو خداعها يعني ال االحتمالية المعرفة

تكتمل. أن ويمكن تكتمل

 نقاثض من ذلك على يترتب وما الظاهر منطق الجدل بينما

. اليها االشارة سبقت ونتائج

 يهدف سفسطائي فن n الظاهر منطق هو حيث من فالجدل

الحقيقة بمظهر جهلنا تغطية الى
 أي ا( منطقًا R أصبح الجدل إن القول، يمكن ، بالنتيجة

 مع تتفق ال التي المواضيع تحديد في تتخدم قواعد منظومة
 ظاهريًا متفقة وكأنها تتبدى والتي للحقيقة الصورية المعايير

معها.

 من الشاني القسم المتعالي الجدل منطق كانط اعتبر ، لهذا
األول. قسمه اتحليالت تشكل الذي المتعالي المنطق أقسام

 وبداية نهاية والتحليل، الجدل بين مفصالً كانط اعتبر لهذا

 في واضح جدلي أول فيخته سيخرج منعطف لحظة أو معًا

* الذروة هيغل ثم شلنغ ثم الحديثة الفلسفة

الجدل: عودة-7

 - النومين ثنائية من تعارضية بثنائيات كانط منظومة انتهت
 حدود تعارضية الى الظاهرة - ذاته في الوجود أو فينومين

 بوصفه لديه الجدل ظهر وقد . والميتافبزيقا العلم بين المعرفة
 يحاول عندما الخالص النظري العقل نقائض في للتعارض علمًا

 التجربة وتجاوز الصحيحة المعرفة حدود وراء ما إلى يقفز أن
ذاته. في الوجود أو الميتافيزيقا باتجاه ٠مرا الممكنة

 ممكنة فعالية بوصفه كانط عند الجدل تجلى بذلك

 ضبطها طريق عن منها التحرر من بد ال شرعية ال موجودة
 المشروع طالب لهذا دقيقًا. وصحيحًا ممكنًا العلم يصبح لكي

 .الرياضية الفيزياء بدقة يتمتع علم إلى الفلسفة بتحويل الكانطي

 جبلى من مأخوذة المعرفة بيان تهثم حجارة يقذف الجدل ألن

. وهضابه الخالص العقل نقائض

 بعد اكطق الى ثانية الجدل عودة كانت هنا نتيجة أهم ان

.الطويل سكوته

 تقول كما رئيسيين نحوين على كانط بعد الجدل نطق وقد

التعليمية. المؤرخات

, المثالي الجدل - 1

المادي. الجدل - 2

مثاليًا: الجدل -1-7

 الفلسفة في الكبرى السللة أول فيخته جاء كانط بعد

. عشر التاسع القرن في االلمانية

ن فيخته ٠ ا ٠ 1 ٠ 7

 نفه واعتبر الكانطي المشروع صميم الى فيخته دخل
 كعادة اآلخرين، الورثة دون النقدية للفلسفة الشرعي الوريث
 الحواريون بعده ليختلف يذهب ثم المعلم يأتي . األفكار تاريخ

. الجديد المعلم يظهر أن إلى معلمين أشباه ويصبحوا

العلم. مذهب الى فيخته يدي بين النقدية الفلسفة تحولت
 الكانطية النقدية الغلفة منهجيًا يخالف العلم ومذهب

 متجل محايث كأساس الجدل من انطلق لقد التحليلية

. الوجود - للمعرفة
 المفكرة. األنا I العقل - للفكر ذاتية صفة اتناقض مبدأ -

الالأنا. أي نقيضها تصنع ذاتها وبوصفها . ذاتها تصنع األنا

. األنا تثترط والالأنا الالأنا تثترط األنا

 تتضمن معقدة حالة ليؤسس التركيبي الرفع مبدأ يأتي ثم -

 الالأنا — األنا هو هنا واتركيب .جديد تناقض الى معًا وتحيل

معًا.

 داخل وتركيبها وتناقضيتها هذه العلم جدل حركية تتم —
 سابق ال أول مبدأ بوصفها * االنانة ٠ل أو المطلقة األنا دائرة

 الكلي المبدأ هو لذلك ويبرره بعده ما يؤسس ألنه عليه،
 فيخته تجاوز وقد . ومعرفة وجودًا K ذاته يصنع األنا » المطلق

 إلى المفكرة الذات وضع أحال الذي ديكارت النقطة هذه في

 هو األنا فيخته لدى بينما المفكرة. الذات يصنع اللم الله

 نعت لهذا االلحاد. النعطاف بذلك ممهدًا البدئي المطلق

 أسيرًا بقي الجدل ألن المطلقة الذاتية المثالية مؤس بأنه فيخته

. » نة - األنا 11 دائرة داخل
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:شنغ- 2- ا -7

 وانتقل ،اليها المشار االسر نقطة في فيخته شنلغ انتقد

والتاريخ. الطبيعة جدل إلى الفكر جدل من بالجدل
 مهدت التي الطبيعة فلسفة بأنها فلسفته وصفت لذلك

 جهة من المطلقة الموضوعية والمثالية ،جهة من الجدلية لملمادية

 لدى الجدل صيرورة في R التركيب B نقطة كانت وربما ثانية،
. معًا وضعفه تميزه نقطة شلنغ

 والتركيب. التناقض مبدئي كلجدل،على الجدل، يقوم
 عند أيضًا الطبيعة قانون هو انما الفكر يحكم ال والتناقض

 المعقد من تسير مستمرة جدلية في كانت منذ فالطبيعة . شلنغ

 الطبيعة وصلت وقد ، وهكذا تركيبًا فاألعلى تعقيدًا األكثر إلى

االنساني. والعقل االنسان في التركيبية جدلياتها ذروة إلى

 أو , المطلقة السوية n هو أخير سقف الى يقود والعقل —

.الالتاقض الى وترفعه التناقض تحتضن التي «المطلقة الهوية »

 تلغي كما الحرية تلغيها ضرورة التناقضي كيب فالتر

 لكن الجزتية. الهوية المطلقة والهوية السكون، الصيرورة

 الالتركيب بالتالي السكون يعني الالتناقض الى الوصول
 لحقيقة تزييفًا التركيب يعتبر لذلك التوقف. أي الجديد

 الجدة لحظة على تحافظ التناقض فعلية ألن . وتسكينها التناقض

 فالتناقض والالتأسيس التأسيس بين الخآلقة وحريتها المبدعة

 االبداع فيمذهب السكوني التركيب أما االبداع حقيقة

 جدل واعتبر المذهبية رفض شكغ أن مع هذا ويمدرسه.

 ذروتها فوق الفن يقف التي للحرية ضرورة العلم - الفلسفة
.معا والعلم الفلسفة فوق الفن

 مفهوم كان مفهوماته سقف ألن محافظًا انتهى شلنغ لكن

.صيرورته عن الجدل توقف التي المطلقة الوية

 الفكر ذاكرة إلى عودته بعد الجدل نضج شلنغ بعد
 أراده كما كلي علم إلى تحوله ساعة ودقت الفلسفي،
 - خالله - فيه ويتجلى يقوله الوجود مفاصل هو علم أفالطون.

٠ هيغل فكان ،بتوسطه

مطلقة: منظومة الجدل-3-1-7

 هيغل وصفوا عندما الصواب الفلسفة مؤرخو يخالف لم
 مذهب أو المذاهب مذهب أو الكالسيكية الفلفة نهاية بأنه

 االبقة للفلسفات جذرية الإعادة، اتعادة، الهيغلية المطلق.

 ،قوانينها لها منطقية بحركية مضبوطة منظومية استعادة .عليها

.اتها احال و آليتها
 هو كما هيغل عند «جدلي منهج » عن التحدث الخطأ من

 يتجلى ومذهبًا نظرية منظومة يقول لديه المهج ألن شائع.

 واقعًا حادثًا حضورًا ينجلي والوجود وجودا، - ظاهرات

.تعبيرًا خصائصه عن يفصح حقيقيًا عقالنيًا

 أي الوجود مستوى في القول جعل مشروع الهيغلي الجدل

 أو وجود - لل أو الوجود - ب نفكر أن ال الوجود نفكر أن

 كل » تعبيرا نقوله نفكره عتدما . الوجود - في أو الوجود — مع

«.عقلي واقعي واقعي،وكلماهو عقلي هو ما
 صيرورته في الوجود مفاصل هو المنطق علم هكذا
 وقد عقال للوجود التاريخية التجربة هو الجدل أو التاريخية.

.تجريديًا صياغته تمت

.االولى نظرته منذ معه حاضرًا الجدل كان

: االساسية الجدل مبادىء هيغل مع تركزت

. الجزئي على سابق الكلي - ا
. المضمر الكلي تفتح الصيرورة ٠ 2

واالنسان والتاريخ الوجود محرك النفي أو السلب - 3
 الجالء نحو غائيًا المنحرك الكلي هي الصيرورة — 4

 سابقة النظرية حضوره، على سابقة البناء خريطة لذلك المبين،
.العملية على منطقيًا

 مفارقة قوة وال الصيرورية بذاته ذاته يتضمن الوجود - 5
الصريح. واإللحاد للمادية بوضوح مهد بذا ٠ خالقته أو فوقه

 سللة بين ومرجعه االنسجام حامل هو العقل - 6

اللب. توسط عن الناتجة الثنائيات الفصامات ٠ التعارضات

 نقطتين من السابقة الستة الجدل معالج انطلقت وقد

رئيسيتين:
 ال تفسيرية سللة الى يحبلنا ألنه الببية مبدأ نقد — 7

الببية. من متناهية

 كل .مقولة نفي هو تحديد كل سبينوزا معادلة يكمل — 8
. أيضًا تحديد هو نفي

 العلة مبدأ يلخصها التي الفلفية البؤرة في النقاط وتتركز

 جدلية عالثق الى وحوله الداخل من هيغل فجره فقد ٠ الكافية
 العلة بمبدأ اليبنتز أوصله الذي «الجوهر ١) مفهوم بذلك حاذفًا

جدلي شبه لونًا بينوزا واعطاه المنطقي سقفه الى الكافية

 باآلخر يتعين حد كل , عالقة الوجود أصح هيغل مع

بنده. يتحدد ند وكل والعكس،
 الوجود أو نظامية قانونية عقلية مخطقية عالئق الوجود

 الكافية العلة لمبدأ هيغل انراغ ان وواقعة. حادثة عقالنية أبعاد
 عن بحثه الى يشير عالئقيًا أصبح الذي مضمونه من التحليلي

 كلتها أر المعقولية لمجموع الحامل بمثابة أصلي — أول عقل
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 يثكل الذي األول المبدأ هو أو .بذاتها ذاتها تشرح التي

للموجودات، تبريرية قاعدة

 وكانط أفالطون الى هنا الهيغلي الجدلي رجع ما بشكل

.معًا نقدهما بعد

 منظومة المثل« B جعل من يتمكن لم — أفالطون - األول —

 االنتقال ترك أنه كما . كونيتها أو جدليتها حول حائرًا وبقي

مجهوالً غامضًا العيني لى المثالي الجزئي، إلى الكلي من

 صحيح بشكل وصاغها المقوالت حلل — كانط - الثاني —

 توضح منظومة تشكل ال متناثرة متفرقة مبعثرة تركها لكنه

. وترابطها عالقاتها

 تتجلى والمقوالت المثل جعل من هيغل جدل يتمكن لكي
 من انطلق الروح أو والعقل والتاريخ للطبيعة كلية كمنظومة

 وسيخضع يقول كما الثانية االرض أو، الديكارتي الكوجيتو

هوسرل. مع معاصرة ظاهراتية لقراءة الكوجيتو
 كليًا «عقال )) مفكرة ذاتًا بوصفه صلبة أرض الكوجيتو

يرتكزعلىذاته.
 اإللهي الضمان من الكوجيتو بتطهير قام أنه إلى هنا نشير

. السابقة الخامة انقطة أوضحت كما الديكارتي

 بعضها من عالئقه تستنيط كلي لعقل جدلي فالوجود
. بعضًا

 ويتجلى الجدل علم في منطقيًا يرتم تاريخي أيضًا الوجود

الدولة. مع المعقنة االجتماعية ذروته يصل واقعًا

 مبدأ هو لذلك علم الى الفلسفة حول الجدلي المنطق هذا
 ويصل المطلق الالتعين من يبدأ وجودًا بوصفه الكلي الفكر

 - تعينه يستمد فالجزئي .المطلقة الفكرة في األعلى التعين إلى

 المواطن مشل الكلي منظومة داخل من هويته i معقوليته

 المواطن تمنح التي المعقولية قمة الدولة = الوطن . والوطن

 يمكن ال . عليه هو ما أي تحديداته ،وظيفته ،مكانه ،هويته

 كان مهما به ويتعين بعينه وطن إلى ينتمي ال مواطن تصور
أوكبيرًا. صغيرًا

 أصبح ثالثي ايقاع ذات بحركة الهيغلي الجدل يتجلى

 إلى ويحيل يتضمن الذي تركيبهما ثم ونقيضها بقضية شائعًا

. تعقيدًا أكثر جديدة تناقضية ثنائية

 بتوسط تتحول التي الماهية إلى الوجود يتحول هكذا

 ذروتها ثالثيات خالل ينتهي الذي المفهوم الى الثالثي االيقاع

الواحدة. المطلقة الفكرة
 ورتب أرسطو حلم حقق بأنه هيغل اعتقد هكذا

!؟مرة! لكل مرة نهائيًا ترتيبًا االنطولوجيا

 مبدا ووضع التناقض عدم مبدا الغى ذلك، يفعل ولكي
 الحديثة الفلسفة مفاتيح احد االضداد ووحدة التناقض

,بكاملها

 المتحولة الصيرورة هوية في يتحدان والالوجود فالوجود

 - الوحدة الالتناهي، - التناهي الموضوع، - الذات كذلك
 أن يمكن وا .وتعارضاتها الفلفة ثنائيات وجميع الكثرة،

الجدلي المنطق اال ذلك يحقق
 الصوري المنهج أو الصوري المنطق هيغل يقبل لم لهذا

بمسلمة يبدأ الذي الرياضي والمنهج بمصادرة يبدأ ألنه

 المعقولية حامل أو البراهين برهان الى هيغل سعى لقد

الكافية». اسية العلة الكبن«

 مشروع جنون او المذاهب مذهب صفة جاءت هنا من
بحق. شاتلي وصفه كما ،الميتافيزيقا أو االنطولوجيا تحقيق

 من للوجودية الحاد الفعل رد فهم يمكن أيضًا هنا من

 الى ماركس من المادي الفعل ورد سارتر، الى كيركغارد
 المعاصرة التحليل وفلسفات بل المعاصرة، الجدلية المادية
.أيضًا

 قسمان الهيغلي الجدل بأن القول يمكن شمولية بنظرة

متداخالن,

والماهية الوجود دائرة ا الموضوعي المنطق — 1

. المفهوم دائرة / الذاتي المنطق — 2
 حيث الكوجيتو قاعدة على يرتكز فألنه ذاتي لماذا أما

 النوس أو اللوغوس يستبعد هيغل لكأن .بينًا عقالً الوجود

Nous يتجلى المفهوم دائرة داخل المطلقة. الذاتية إليه مضافًا 

 إا تأتي ال والحرية حريته. عن يفصح ذاته عن معبرًا الوجود

 القول ألن . الوجود متوى في علمًا الفلسفي القول بجعل

. الطبيعة ضرورة من وتحريره االنسان حرية يحمل العلمي
 معترضًا الكتابة باب ماركس يقرع المشارف هذه امام

رأسه. على يقف جدله بأن بقوله هيغل

القول. ال الحرية حامل هو العمل ألن

 بقوة ماركس فرضه الذي التحول إلى نصل بذلك
اللوغوس. عن عوضًا Praxis البراكسس باستبداله

 الفلسفة رجحت كما القول ال االنان حرية أداة العمل

هيغل مع وجدالً تحليالً ذروتها ووصلت

ماديا: الجدل-2-7

 ممكنة ذروة أقصى الى Logos اللوغوس هيغل أوصل

 المنطق، مع المذهب المنهج. مع النظرية فوقها توحدت
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 بمقياس المعقولية تاج . الوجود مع التعبير ،التعبير مع المنطق

.ا فيكون كن » الوجود عرش
 وولد الحواريون، انقسم كالعادة، . 1831 هيغل مات

 هيغل بين التمييز يمكن هل ، مثارًا زال ما الذي الكبير السؤال

 المنهج وتجليات النظرية وهيغل الكبير النطق علم أو المنهج

: الكلية المنظومة وهيغل الجدل هيغل بين أي ،وتطبيقاته

.الحق فلسفة —

الدين. -فلسفة
الجمال. -فلسفة

التاريخ. فلسفة -
 أر الروح ظاهرات وهيغل العقل هيغل بين تالثة بصيغة أو

. والعقل الروح بين تمييز ال . العقل
 المذهب وهيغل ثوريًا بوصفه الجدل هيغل رابعة، بصيغة

.محافظًا بوصفه

 محور العقلي - الواقعي عن الجدلية المعادلة كانت لقد

 واقعي هو ما وكل واقعي، عقلي ماهو »كل االنقسام

عقلي».

 — فورباخ بعد ماركس منه خرج الذي - الهيغلي فاليسار
المثالي: الجانب أي للمعادلة األول الشطر يؤكد

». واقعي »كلماهوعقلي
 ،امتبدادي يميني ،المانيا واقع = الواقعي أن وبما
 متبد شرير ظالم ألنه عقالنيًا ليس فهو ديني اقطاعي،

 محكومًا عادالً شرعيًا معقلنًا الواقع يصبح أن يجب لذلك

 أجل من عالقاته على الثورة « ذلك الى والطريق بالقانون.

الالمعقولة. عدالته ميزان وضبط عقلنته

 ما كل » للمعادلة الثاني الثطر تبنى فقد الهيغلي اليمين أما

 بالتالي نظامي شرعي قانوني الواقعي أي عقلي واقعي هو

 فوضى وتصبح االجتماعية - التاريخية مبرراتها الشورة تفقد
 أو الحاكمة السلطة بها تقوم تصفية نقل أو ضبطًا تتدعي

أيضًا. المعقولية أو القانون باسم الحاكمة الطبقات

ماركس: - 1 - 2-7

 حوارًا مشروعه كان لذا الهيغلي. اليسار من ماركس خرج

 اللوغوس جدل ولنقل الهيغلي المشروع مع متمرًا جدليا -

والبراكس.
 . هيغل فعل كما الجدل عن خاصًا بحثًا ك مار يكتب لم

 معرفية نظرية ال رؤيا طريقة — كمنهج تمثله أن بعد مارسه انما

انطولوجية.

؟ وانطولوجية معرفية رؤيا زاوية المنهج يتدعي أال ولكن

 يصعب متكثرة متنوعة ماركس - بعد ما اجابات جاءت

 الكامن االشكالي الغنى درجة إلى يشير قراءتها.مما احصاء

 الذي البراكسس الى اللوغوس من الجدلي ماركس انعطاف في
 جدًا شهير نص وفي اآلن. حتى مفتوحا زال ما طريقًا شق

 أوقفه وهو رأسه على يقف كان هيغل جدل بأن ماركس يقول

 من اإلنتقال أي الطبيعي، وضعه الى اعاده أي قدميه، على

المادية. لى المثالية
 اليسار وجهها متتالية نقدية عمليات بتوسط االنتقال تم وقد

 نتخذ وسوف االنثروبولوجية فورباخ مادية خاصة الهيغلي
 أول كان الذي ماركس جدل معالم رسم الى مدخالً II المادية ,٠

 المستوى أو االنان من ولنبدأ . ماديًا الجدل جعل من

ماركس لمادية االنثروبولوجي

 . االبعاد ثالثي انساني، - اجتماعي - طبيعي كائن االنسان
 مجموعة هو — الطبيعة ابن — طبيعيًا كائنًا بوصفه االنان

 جدليًا يتدعي نزوع ل الحاجة و ومعنوية. مادية حاجات

 — و الحاجة بين والعالقة الطعام. يتدعي الجوع االشباع.
 الشعور بمقدار محددة حاجة كل ألن طردية جدلية االشباع

. إلروائها الالزم العمل بمقدار مرتبط بها والثعور . بها

 بالداللة اذن فالعامل المتج. العامل يحققه انتاج والعمل

 المادي. المستوى في الحاجات يشبع الذي هو للكلمة الواسطة

,الصناعي العامل أي «البروليتير » العامل ب ماركس ويقصد

 حاجة هو االول مستواه في المادي الجدل أن نجد هكذا

العمل. بتوسط حاجة وارضاء
 تعقيدًا االكثر - االعلى - اكاني متواه في المادي والجدل

 الثاني البعد هي اجتماعية عالقات شبكة أي منتجة قوى هو -

لالنسان

 قوى أو اجتماعية عالقة والعمل عمال تستدعي فالحاجة

انتاج.
 دور - النظرية - العقل - االشتراكي الفكر مهمة تبرز هنا

 متضامنة المنتجة القوى عالقات جعل على ترتكز التي الحزب

 ضبط طريق عن وذلك ظالمة متناحرة متناقضة ال عادلة

 مردود يعود حتى Rationalisation تعقلنها ع االنتاج عالقات
االنتاجإلىأصحابه.

 توسط يستدعي الالعادلة االنتاج عالقات تغيير فان لذلك
 أو اثورة« جبر n الجدل يصبح هكذا الضرورة عند الثورة

 بجدل وقبليًا بعديًا مرتبط العالم تغيير وجدل .العالم تغيير جبر

.ثانية «الحاجة إلى« تعيدنا هذه العالم وجدلية .العالم معرفة

325



جدل

 مخموعة بوصفه «اإلحاس ا على الحاجة« ترتكز
 فهمه كما مباشرًا بسيطًا ه ب 0 بوصفه ال مركبة — معقدة

 معقد الحسي الواقع ألن . وهيرم لوك خاصة التجريبيون

.الطويل التاريخي تطوره نتيجة مركب
 يصعد ثم معقد محوس هو ما من يبدأ المعرفة جدل إن

 تركيبية بصيغة محوسًا ثانية ليرجع المجرد المفهوم الى

. وكيفا كما مختلفة جديدة

 حدوم عند موقفه النقطة هذه في هيغل على ماركس ويأخذ

العلم. لجدلية كنهاية لمفهوم

 لحظات أول - الحاجة - االحاس جدلية تكون هكذا

ماركس. عند المعرفة جدل
 أو Praxis البراكسس فيحملها الثانية لحظته أما —

 الواقع - المعرفة بين توحد التي الخالقة العلمية الممارسة

 الوجود - العقل بين هيغل اراده الذي االنطولوجي فالتطابق
 في ماركس وضعه المطلق اللوغوس في متحققًا وجعله

كلي. شمولي مفهوم البراكس لذا البراكسس.
 كانت اذا اا الواقع بمقياس تكون ال النظرية - فالمعرفة

 اذا اال المعرفة بمقياس يكون ال والواقع منتجة، ممارسة
.معقلنًا أصبح

.عمالً ماركس مع أصبح نظرًا الجدل كان

 ،الطبيعة - االنسان بين العالقة وسط البراكس أو فالعمل

 نصل حيث االجتماعي المستوى في االنان - االنسان وبين

.والتحتية الفوقية البنيات بين التمييز وهي الثالثة اللغة إلى

 ثانية وبنيات قاعدية أولى بيات بين جدليًا - ماركس يميز

.معتقة

 بالدالة المادية التحتية أو االقتصادية النيات هي األولى

. اقتصاد لكلمة الشمولية

 والتنظيمية والدينية والتثريعية السياسية البنيات هي الثانية

. االيديولوجيا تحت ينطوي ما وجميع

 الفوقية الثانية للبنيات النسبي االستقالل من الرغم وعلى
 البنيات مع منجمًا حقيقيًا تعبيرًا تكون أن يجب فانها

 متحققًا االنسجام كان إذا إال كذلك تكون ال وهي األولى.

واالنان. والمجتمع الطبيعة بين

 نوعية بسبب اآلن حتى يتحقق لم االنجام هذا أن وبما
 - مجتمعيًا - االنانطبيعيًا كذلك الئدة، اانتاج عالقات

اغتراب. أو انفصام حالة في انسانيًا

 الشمولي هو واالغتراب االيجابي الشمولي هو فالبراك
 حركية يحكم الذي الشاني الجدلي القطب هو أو السلبي.

ماركس. منغلومة
 يتدعي واالغتراب االغتراب جدليًا يستدعي البراكسس

لتجاوزه البراكس جدليًا

 ا الىما واالغتراب البراكس جدل يتمر هل ولكن
؟ نهاية

 حيث الشيوعي، المجتمع نظرية في جوابًا ماركس يقدم

 البشرية تعيش الحين ذلك حتى لالنسان الحقيقي التاريخ يبدأ

التاريخ. - ماقبل مرحلة في

 بين الكلي االنسجام يعيد الذي هو الشيوعي فالمجتمع
 عندئذ معا. وجمعنته االنسان طبعنة أو والمجتمع الطبيعة

 المعنوية المادية أبعادم في االنساني الوجود غاية تتحقق

 االنساني والبعد االجتاعي والبعد الطبيعي البعد الثالثة:
. التكنولوجية والرأسمالية النقدية الرأسمالية زوال بتوسط وذلك

 متويات من الخالص طريق هو البراكسس جدل إن
واالغتراب: نجاموالالا الفصام

القاعدة. - االقتصادي االغتراب -

القمة. - التكنولوجي االغتراب -

ااناني-لعمق. -االغتراب

٠ التعبير - االيديولوجي االغتراب -
الجمعي الحضور - االجتماءي االغتراب -
السياسي-الدولة االغتراب -

 لماركس األساسي المؤلغ في البراكسس جدل تجتد

B المال رأس K بوصفه العمل ٠ العادة تجليات رسم الذي 

: محاور ثالنة على اقتصادًا

التاريخية. الصيرورة — 1
,التغيرانسانيًاوطبيعيًا شمولية الكلية - 2

.عمالً — نظر العقل شمولية الممارة — 3

البراكسس: لحظات هي ثالثة وبقوانين
كيب التر ،عكسها ،القضية — 1

أو

الخالصة. الهوية مبدًا رفض الصراع، - التتاقض — 2

 ما تفتح أو ظاهرًا كان ما نفي ،التجاوز أو — التخطي — 3

.مضمرًا كان

للعالئق. التركيبي التماسك شمول - الكلية — 4

 إلى كلية من نوعي تحول هي المادية الجدلية فالصيرورة
جدليات: ثالث عبر تعقيدًا أكثر كلية

الجدلية. المادية ال - الواقع جدلية - 1

326



جدل

 يدمج الذي العمل بتوسط الطبيعة - اانان -جدلية 3

 الطبيعةوالطبيعة - في االنسان

 تركيبية: كوحدة االنسان في

.عمل + مجتمع + طبيعة

 ركز وقد المتقبل. نحو الواقع-الحاضر جدلية - 4

. عليه بقوة ماركس

 المادية نحو بعده الجدلي الحديث وتحول ماركس. مات

الجدلية

 مختلفة قراءات على ترتكز متنوعة كيات مار » وظهرت
 مخطوطات من مفتوحًا الباب ترك الذي الماركسي للنص

. ه المال رأس B مسودات الى 1848

جدلية: المادة - 2- 2-7

 انجلز لكتاب عنوانًا 8 الطبيعة جدليات ,1 اصطالح ظهر

 — الكمي التحول جدليات يدرس الذي الكتاب وهو . 1886 سنة

 فرضية على يبرهن تطبيق اول اعتباره ويمكن .للطبيعة الكيفي
.فلسفيا - علميًا المادي الموقف

 االنسان ظهر فيها التي الطبيعة دائرة هي الوجود فدائرة

معقدة. تركيبية عضوية عالقة الطبيعة - االنان . جاء ومنها

 التاريخ بل الطبيعة عن بمعزل لالنسان تاريخ ال بالتالي
 بأنظار تعود الجدلية، فالمادية الطبيعة. تاريخ من جزء نفه

 الطبيعة حيث االنان قبل- وما التاريخ قبل- الىما ملتفتة

 للطبيعة الطبيعي البدم وهذا . البدم نقطة في ذاتها مع كانت

 على سابقا المادة - الطبيعة جدل يظه هكذا البنية جدلي
 جدل نمو هو التاريخ جدل إن لنقل أو . وحامله التاريخ جدل

, متقدمة مرحلة في وتطورم الطبيعة

 وضعه الذي الجدلية المادية اضطالح، ظهر النحو هذا على
اكاريخية. المادية مع مرتبطًا شائعًا أصبح والذي بليخانوف،

 مقولة باعتبارها المادة مقولة على ألح فقد لينين أما
 المشهور كتابه في التجريبية النظريات محارًا ،المقوالت

 البعد ملخصًا شارحًا ثم ، التجريبي، النقد ومذهب المادية »

 الجدل لينين أولى وقد . ٠ الغلفية دفاتره B في للمادة الجدلي

 كان لهيغل الكبير المنطق علم H أن وببدر خاصًا. اهتماما

 بل الجدل. دفاتر في له تدخيصه محاولة بدليل لقراءاته مالزمًا

 ماركس عرفه وقد . 8 المال رأس ه لفهم أساسيًا مدخالً اعتبره

األركان: مثكة ماركسية 0 بوصفه

االلمانية. -اسفة

االنجليزي. -االقتصاد

.الفرنسية االشتراكية -
 مفهوم على الجدلية المادية في ألح فقد تونغ، ماوتسي أما

 عنوان تحت المعروفة مقالته في أساسي بشكل التناقض
 بين مميزًا التناقض مويات عارضًا 1937 نة (( التناقض في !1

.الثانوي والتناتض الرنيسي التناقض دعاه ما
 لقوانين تحديدات المعاصرة التعليمية الكتب في ونجد

التالي: النحو على الجدلية المادية

كيفية. الى الكمية التبدالت قانون - 1

.وصراعها المتناقضات وحدة قانون — 2

. النفي نفي قانون — 3
 التاريخ جدل أو التاريخية المادية مع مرتبطة قوانين وهي

على: يقوم الذي
. والثالية المعتقدية رفض — 1

 الطبيعة تاريخ في رئيسي كحادث بدءاالنان تحديد — 2

 وجوده. وسائل يانتاجه ثم بالشعور الحيوان عن تميز ألنه

به. المحيطة الطبيعة بتغييره شعوره يغير كان هذا وبانتاجه
 االنتاج بوسائل مرنبطًا نموًا جدليًا ينمو فالتاريخ - 3

تجةعنهالنا وعالقاته
 كمادية العلمية االشتراكية أسس إن بدقة القول ويمكن

 تمتع لذا لينين مع تفاصيله تحددت تاريخية — جدلية

 الجميع لدى مستمرة شرعية «اللينينية — الماركسية ا تركيب
 لينين مع عمليًا. i نظريًا اللينيني االنجاز أهمية على تأكيدا

 عظمى لدولة رسمية نظرية اتاريخية - الجدلية المادية أصبحت
. 191 7 مئة من بدءًا العشرين القرن في

:ومثارًا مطروحًا الجدل عن السؤال يبقى لكن

؟ الشيوعي المجتمع إلى الوصول بعد الجدل مصير ما

السكون؟ لييطر ويرتفع التناقض يتوقف هل

 الكوكبي العصر أفق بعد خاصة طرق مفترق على الحضارة

الفضائي.

؟ الجدل يتمر فهل

 تلغي ال المعاصر الفكر في للجدل الواضحة السيطرة ان

 عن للتساؤل نقدية فسحة خصومه منحت التي إحراجاته

.٥ ود حد

سارتر.. وجودية الى كيركغارد وجودية من

.وديوي وجيمس بيرس ذرائعية الى هوسرل ظاهراتية من
 أن تحاول جميعها البنيوبة، الى التحليلية الفلسفات من

. عصرنا فوق اسمها لتصنع البطولة دور الجدل من تنتزع
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 البنيوية، عصر — او التحليل، عصر او- الجدل، عصر —
الطرق. مفترق على عصر - أو ،الالمعقول عصر — أو

اآلن؟ حيًا كان لو هيغل قول ما ترى

 أفقيًا العالم وانشطار الفضاء عصر عاش لو ماركس قول ما

؟ وعموديًا

 أليس أيضًا. معه يتمر ونقده متمرًا الجدل بقي ذلك مع

 واال المادية شرط المثالية كما أساسًا المنهجي شرطه هذا

 باسم االنسان تلغي أحادية رؤية والوجود العقل تحكم

االنسان؟

الجحيم: بوابة أمام العقل يقن العلم عتبات على

 وجمعها جدلية صفته جدل مصطلح من اشق مالحظة:

الجدلي. المنهج جدلي، واالسم جدليات،
 يستعملون: العرب الكتاب بعض أن إلى االشارة مع

الديالكتيكي. والمنهج وديالكتيكي، لكتيك، ديا

ومراجع مصادر

 الكاثوليكية، المطبعة الطبيعة، بعد ما تفير ، محمد ،رشد ابن — -

بروت.
.دمشق دار ،القوتلي . تر ،الطبيعة جدليات ،انجلز —
 الكويت، المطبوعات، وكالة كانط، أمانويل عبدالرحمن، بدوي، —

1977.

 للدراسات العربية المؤسة ،هيغل حياة الرحمن، عبد بدوي، —

.19 80والنشر،بيروت،

. مصر ،العربي الكتاب دار ،شلنغ ،عبدالرحمن ،بدوي —
 دار ، 4 الديالكتيكية،ط لمادية » الوفيات اال-اتذة جماعةمن -

.1978الجماهير،دمثق،

 ،الكاثولكية المطبعة صليبا، جميل تر، الطريقة، مقالة ديكارت، —

بيروت.
. 1976 ،الجزائر ،الثقافة مجلة ،الفلفي الوعي ثورة ،محمد ،الزايد —

 العري الفكر مجلة إشكالية، أم إجابة ،الديالكتيك ،محمد ،الزايد —

. 1981 ، 9 - 8 بيروت ،المعاصر

. 1978 ،الجزاثر ،الثقافة مجلة ،والفلفة ماركس ،محمد ،الزايد -

 بيروت، الطليعة، دار ماركس، بعد الماركية بيار، -وزي، —

1975 .

 بيروت، عويدات، دار ماركس، بعد الماركسية بيار، سوزي، -
1974.

 الثقافة، وزارة شاتليه،فرانوا،هيغل،تر.جورجصدقني، -
. 1971 دمثق،

 دار ،عقل جدل مادة ، 1 الفلفي،ج المعجم ،جميل ،صليبا —

. 1973 بيروت، الباني، الكتاب

 دار الحكيم، نزيه تر. العشرين، القرن ماركية روجيه، غارودي، -

بيروت. ،الطليعة

 : حوار الى الرجوع يمكن افالطون، لحوارات العربية الترجمة في -
 تر. والفيلسف، ،والثئيتس وطيماوس، برمينزس، السفسطائي،

 وزارة طبعة مقدسي، انطوان مراجعة بربارة، جرجي فؤاد االب
دمشق. القومي، دفةواإلرشاالشقا

 دار طرابيشي، جورج تر. المتقبل، فلسفة مبادئ، فيورباخ، —
٠ بيروت ،الطليعة

 نازلي تر, علمًا، تصبح أن يمكن ميتافيزيقيا لكل مقدمة كانط، —

. مصر المعارف، دار اسماعيل،
 المعارف، دار كانط، فصل الحديثة، الفلفة تاريخ يوسف، كرم، —

ممر.
, دمشق اطلس، مكتبة طعمة، جورج . تر ،المونادولوجيا ،اليبنتز —
 .ريودين باشرافروزنتال الوفيات، واالكاديميين العلماء من لجنة -

٠ 1974 ،بيروت ،الطلبعة دار ،كرم سمير ٠ تر ،الفلفية الموسوعة
موكو. لعربية، الترجمة الكاملة، االعمال لينين، -
 الطليعة، دار طرابيشي، جورج تر. الديالكتيك، دفاتر لينين، —

بيروت.
 االساتذة من جماعة انظر ،وانجلز ماركس مع الديالكتيكية المادية —

 دار ،لوم ابراهيم توفيق : 3 .الفلسفة،ط تاريخ موجز ،الوفيات
 السوفيات الفلفة مؤرخو تحدث حيث ، 1979 بيروت، الفارابي،

للديالكيك تأريخية أشكال ثالثة عن

.القدامى للمفكرين عفوي ديالكتيك -
 الثامنعشر القرنين في االمانية الكالسيكية الفلسفة ديالكتيك -

٠ عثر والتاسع

وإنجلز. كص مار مع الديالكتيكية المادية —

دمثت. ،اثقافة وزارة طبعة المال، رأس ماركس، —

. 1970 دمشق، الثقافة، وزارة طبعة ، 1848 مخطوطات ماركم، —

 الترجمة لكاملة، االعمال التاقض، في مقاات اربع ،تونغ ماوتسي —

بيكين. العربية،
 ،تر.جورجطعمة ، 2 الحديث،ج. العقل ،تكوين مندل،ج.ه. -

1966 دارالثقافة،بيروت،

 ،المعارف دار ،زكريا فؤاد .تر ،والثورة العقل ،هربرت ،ماركبوز -

مصم.

 دار I اسماعيل نازلي . تر ،ديكارتية تأمالت ط ادموند ،هوسرل —

.المعارف،مصر
 انطوان تر هيغل، عند التاريخ فلفة الى سدخل ج.، ،هيبوليت —

. 1971 دمشق، الثقافة، وزارة حمصي،

 الثقافة سلسلة الووية، للفيزياء الفلفية المثكالت هيزنبرغ، —
القاهرة، للجميع،

.دمثق ،الثقافة وزارة ،الحن . تر ،العقل عصر ،مورتون ،وايت —
- Aristotale, The Basic Works» Ed. R. Mchean, 21 Print, 

1968.

- Encyclopedia Brltanica, v.5.

Dialects : ديالكتيك للمصطلح اليوناني المصدر عن نجد حيث  

في ذروتها تصل الي  ، Dla Legesthal من اشتقت التي  Dialektos
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. Dialectology اي الديالكتيك علم

- Fichte, The Ego. D. Runes «Preasury of Philosophy».

- Hegel, Lectures on the History of Philosophy, Trans. E.s. 
Halden. F. Slnan, L.T.D., London, 1955.

- Hegel, Logic of World and Idea, trans. H.S., Macran, Lon■ 
don, 1929.

- Hegel, Phenomenology of Mind, trans, z. Bnllllc, L.T.D., 
London, 1929.

- Hegel, Science of Logic, trans. A.v. Miller, Unlpress, 
London, 1969.

- Kant, Critique of Pure Reason, trans, N.K. Smith, London, 
1961,

- Plato, The Collected Dialogues, Ed. E. Hamilton, 5th ed. 
Princeton, 1969.

Runes. D., Treasury [، اسبينوزا حيثنجدنص  - 

philosophy.

الزايد محمد

Sanction 
Sanction 
Sanktlcn

 من عدد تمييز ويمكن شتى، معاني جزاء كلمة تثير
 الشرعية واألخالقية، الجدية ،واإللهية البشرية الجزاءات
.الخ . I,والقانونية المدنية ،والطبيعية

 يحدده الذي التعويض أو العقوبة معنى جزا، كلمة وتفيد

 قبل من أقيم تعويض أو عقوبة كل معنى تفيد كما القانون

 والتي ، لألشياء الطبيعي للمار نتيجة أو لله قبل من أو البشر

.الفعل أشكال أحد عن تنتج

 اللغة فالسفة عند واسعًا معنى جزاء كلمة وأخذت

 إلى تثير جزاء فإن ، Baldwin بالدوين وحب االنكليزية.

 بالحق. االحاس العليا، واللذات الرغة، الفلية، اللذات

 الجزاءات والدينية، الطبيعية الجزاءات عنده تشكل وهي

 الجزاءات المدنية، الجزاءات ،واالشتراعية التربوية

االخالقية...

 منها يفهم حيث ، جزاء كلمة معنى تقليص يمكن بالمقابل

 غير ذلك عند وتكون .أخالقي غير أو أخالقي فعل نتائج فقط

 من إليه تضاف بل ،الفعل لهذا نفسها الطبيعة عن ناتجة
 بعدم تأمرني التي القاعدة أغتصب »عندما متال: الخارج،

 فيه اجد ال بحيث ،جيدا فعلي حللت قد اكون فإنني القتل،
 كامل؛ تشابه عدم ونتيجته الفعل بين إذن هناك العقاب؛ أبدًا

 أو القتل مفهوم من تحليليًا االستخالص المستحيل لمن إنه

 إنني II ■ ■ التدنيس أو التأنيب إلى يثير ما أقل البشري القتل

 a تحليلي رابط بواسطة بالفعل المنعلقة النتائج جزاءات أسمي

الالند( انظر ) كايم دور
 معنى يتضمن إلهي، قانون وهو الله من الجزاء قرانيًا،

 ويكرن . الواء على والمغفرة التعويض معنى وكذلك العقوبة
 تخير أو الله فعل بواسطة ،مباشر غير أو مباشرًا الجزاء

 هو النهائي والجزاء لتنفيذه. القانون أو الطبيعة أو البشر

الحساب. ليوم المؤجل
 أكثر جزاؤهم( - -جزاؤه و)جزاؤكم اءكلمةجز وتتكرر

 بعض نورد أن ويمكننا القرآن. آيات في مرة أربعين من

 اآليات. بعض في تتخذها التي المختلفة المعاني على األمثلة
 وذلك انار أصحاب من فتكون العقوبة: معنى إلى فتشير
 هذا هإن تعويض الى أو (.٩ المائدة م 29) الظالمين« جزاء

 . ( 76 االنسان م 22 ) 6مثكورًا سعيكم وكان جزاء لكم كان

 ذلك يفعل من فمافجزاء > صربح: لفعل نتيجة الجزاء ويكون

 والجزاء (.2 البقرة 25) الدنبا« الحياة في خزي إآل منكم

 ما مثل مجزاء متعمدًا منكم قتله هومن الفعل: بتحليل يكون

 :الفعل طبيعة من يكون أو (.9 المائدة م95) 6 النعم من قتل

 يونس ك 27) بمثلها« سيئة جزاء اليائت كسبو والذين

الشورى ك 40) مثلهاه سيئة سيئة هوجزاء وكذلك: ( 10

42 ) ٠

زيادة خالد

جالل
Sublime
Sublimity 
das Erhabene - Erhaben

 أو الكبير الكانن صفة وهو وعظم كبر أي جل من الجالل
 الذي اللقب جاء هنا ومن لها. الحد عظته الذي الكائن
.الملوك به يتصف

 ذي ربك اللم اسم تبارك ه الله: صفات من صفة والجالل
 تطرق وقد (.78 اآلية الرحمن، )سورة واالكرام« الجالل
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جماعة

 كتاب ٠ في خاصة بصورة اإللهية الصفة لهذه عري ابن
 .ح وصفان والجالل الجمال أن فيه جاء .ا والجمال الجالل

 هو الجالل فإن اإللهية، الرحمة ظاهرة هو الجمال أن فكما

 في الوجهين هذين إلى عري ابن استند اإللهي القهر ظاهرة
 الجالل عالمات من فيها ما وبيانه القرآن آيات بعض تأويله

 على يحوي القرآن أن واعلم » الجمال. عالمات مع بالمقابلة

 فليس المطلق الجالل فأما الجمال وعلى الجمال جالل

 ال الله أن يعني بذلك .ا شهود وا مدخل معرفته في لمخلوق

 أبن أيضًا )انظر منعال هو ما لقدر اإلنساني العقل يدركه

(.241 الباب ، I المكية الفتوحات ا ،عربي

 هو فالجالل الفلفة مقام في أما ،الدين مقام في هذا

 مفهوم ورد وقد االساطبقا أو للجمالية األول الموضوع

 كتابه في بورك أدمد عند عثر الثامن القرن في الجالل

 منة ٠ والجمال الجالل حول أفكارنا أصل في فلفي بحث ا

 عن يتولد بالجالل الشعور أن الكتاب هذا في قال وقد . 1757

 التي هي المرم تروع التي راألشياء . يروعه ما المرم مشاهدة

والفخامة. العظمة من وافر قط فيها يتوفر

 الشعور إلى 1790 الحكم« ملكة نقد )) في كانط تطرق
 الثعور مصدر أن ذلك في قوله وخالصة والجالل. بالجمال

 الشعور ومصدر الذهنية، الملكات بين االنجام هو بالجمال

 نتقصى عندما التخيل. وقوة العقل بين الصراع هو بالجالل
 الشيء وهو الالمتناهي، فكرة إلى دائمًا نصل الجالل فكرة

 وبعبارة تمثله في نفه الوقت في ونفشل لنا يظهر الذي
 الالمتناهي امتالك عن تقصتر عندنا الفهم ملكة أن أخرى

.عليه واليطرة

 يكون أن إال يمكن ال اإللهي الجالل أن نرى منهنا

 . لأللوهية مالزمتان الجمال وصفة الجالل صفة أن مع ،مروعًا

 أن يؤكد شلنغ فالفيلسوف تناتض. من هنالك ليس ولكن

جليل والجميل جميل الجليل

حاتم جاد

جماعة
Communaute
Community 
Gemelnde — Gemenschaft

 في اشخاصا تتضمن انها هو للجماعة تعريف ابط
 وأبسط أوسع في البشرية الجماعات وتصنف متبادلة. عالقات

 والجماعة األولية الجماعة هما رئييين صنفين في أصنافها

الثانوية.
 على تنطوي بعالقات تتسم وهي : األولية الجماعة - 1

 الذي المباشر واالتصال األفراد بين الصميمي الشخصي التعاون

 على القائم التام التعاون من أساس وعلى لوجه وجهًا يجري

 في األساس دورها إلى يرجع أولة الجماعة وكون التلقائية

 إلى ،للفرد األساية والقيم االجتماعية الطبيعة وبلورة تكوين
 رخير تجزئته. تصعب كل في بجماعتهم األفراد التحام درجة

 )نحن( الجماعي الحس طغيان هو األولية للجماعة مشخص

)أنا(. الفردي الحس على

 تماسكًا أضعف جمع أو تجمع فمي الثانوية الجماعة أما - 2

 الصنف هذا إلى األعضاء وينتمي األولية للجماعة بالقياس
 يكون ما وغالبا محدد ولغرض طوعية أو إختيارية بصورة

 عالقات في عادة المدونة القوانين وتتحكم . تعاقديًا أو نفعيًا

اثانوية، الجماعة أعضاء

 Social االجتماعي الشخص أن إلى اإلشارة وتجدر

Person وفي مثالً كاألسرة أرلية جماعات إلى عادة ينتمي 

 الفنية الجمعيات أو كالنوادي ثانوية جماعات إلى نفسه الوقت

وغيرها. الترفيهية أو

 من محدد عدد على بناء الجماعات تصنيف ويجري
 Size الكبر أو الحجم أهمها ومن السمات، أو المقايس

 األكبر. إلى األصغر من األساس هذا على الجماعات وتتدرج

 قد أنه إال السوسيولوجية الناحية من مهمًا ليس العدد أن ورغم

 والمة .الحاالت بعض في المهمة المضامين بعض على ينطوي
 الجماعات تصتف حيث Permanency الديمومة هي األخرى

 دوامًا واألكثر األقدم إلى اتمرارية واألقل األحدث من

 أساسًا اتخاذها ويؤدي Structure البنية الثالثة السمة وتتضمن

 إلى التماسك الشديد البناء ذات الجماعات تدرج إلى للتصيف

 الدور يمثل كذلك .الشديد التماسك بضعف تتصف التي تلك
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جال

 الجماعات أن بحيث للتصنيف آخر مقياسًا أر سمة االجتماعي

 على كثيرة شروطًا تضع التي تلك من ضوئه على تتدرج

 هذا في الطلبات أدنى تمئل التي تلك إلى األفراد خدمات

 الجماعات زاوية من المتبادلة العالقات على بناء أو ، الصدد
 بأدنى تتسم التي إلى الثنائي التفاهم درجات بأعلى تتصف التي

 على بناء الجماعات تصنف قد أو والتفاهم االتصال درجات

 التي االجتماعية القيم نوع على اعتمادًا أو اللوك مقاييس

 يتجه التي االجتماعية األهداف نوع أو ، األعضاء بها يشترك

نحوها كهم سلو
أربعة: فهي الجماعات تكوين إلى تؤدي التي األسس أما

 التي الجماعات دعائم أقوى وهو المشترك األصل وأولها

 األرض أو المنطقة وثانيها البعض، بعضهم إلى األعضاء تشد

 والرابع القيمي، التماثل هو الثالث واألساس المثتركة،

. المشتركة المصالح على وينطوي

:اآلتي فهي الجماعة خصائص أهم أما

 تتصف أن ينبغي جماعة المماة االجتماعية الوحدة أن - 1

 قبل ومن أعضائها على اعتمادًا للتشخبص قابلة بكونها

الخارجيين. الباحثين أو المراقبين
 ترتكز اجتماعي( بناء ) بوجود أيضًا الجماعة وتتصف - 2

 أر موقعًا يشغل أعضائها من عضو كل أن ناحية من عليه

 هذه مجموع من يتألف هذا البناءم وأن فيها محددًا مركزًا

 درجات حب عموديًا األعضاء مراكز تتدرج رقد المراكز،

مراتبهم
 يعني وهذا ،األدوار على الجماعة رجود يعتمد كذلك - 3

 واألدوار ٠يؤديها أن منه يتوقع معينة أدوارًا فيها عضو لكل أن

 وفي الجماعة حياة في األعضاء ماهمة جوهر هي الواقع في

 أدوارهم أداء عن الجماعة أعضاء توقف فلو .وجودها إدامة

,وتتهي تتوقف الجماعة فإن

 األعضاء سلوك لتنظم بها خاصة معايبر عادة وللجماعة - 4

 ليت والمعايير المعايير تلك رفق أدوارهم أداء من وتمكنهم

 مفهومة فهي ذلك ومع مدونة غير تكون قد بل مكتوبة دائمًا

سلوكهم في يتبعونها الذين لألعضاء بالنبة ومعروفة

 قيمهم. وتماثل أعضائها مصالح بوحدة الجماعة وتتسم — 5

 المصالح تكون حيث الصدد هذا في توع أر اختالف ويوجد

 هذه دقة تزداد بينما دقيق، بشكل محددة غير القيم أو
 فإن ذلك رمع األخرى الجماعات في والقيم المصالح

 صراع ببب والتفكك االنقام الى تتعرض قد الجماعات

. المصالح نزاع أو القيم

 تأكيد إلى تميل الجماعة في تجري التي الفحاليات إن - 6

 وجود سبب يفسر رهذا أكثر أو مشترك اجتماعي هدف

.معينة غاية أو غرض نحو تتجه التي الجماعة

 بدرجة تتصف أنها األخرى الجماعة سمات ومن - 7

 الديمومة درجة وتفاوت الدوام. أو االستمرارية من محددة

 الوقتية والتجمعات الثابتة الجماعات بين يميز الذي هو هذه

العابرة.
 عنصرًا تعتبر أو فيعتبر الجماعة في العضوية أو اإلنتمام أما

 إما أساًا األشخاص ينتمي األسرة ففي وجودها في تأ—أما

 من تبنيهم نتيجة أو الوادة بحكم أو المصاهرة طريق عن

 في يحصل كما المثترك الفهم نتيجة االنتماء يتم وقد .قبلها
 اخر كمبدأ التعيين أو االنتخاب أسلوب وهناك الصداقات

أيضًا. للجماعات األعضاء انتماء بواسطته يتم

 يرجع اختالفها على الجماعات وجود فإن حال أية وعلى

 عن يتغنون ال اجتماعيون أشخاص هم األفراد أن إلى أساسًا

 والعمل االنتماء إلى يحناجون فهم ولهذ اآلخرين، مع العيش

ومتنوعة متعددة جماعات نطاق في

النرري قيس

جمال
Esthetique 
Asthetics 
Esthetlk

 جدًا قديم بالجمال اإلنسان تعلق أن في شك من ليس

 وما االنسانية، قدم تديم الطبيعة بمظاهر وافتتانه به واستمتاعه
 عصور حتى األول الحجري العصر منذ آثار من لنا تركه

 فإذا الرأي. هذا صحة على يثهد المعروفة القديمة الحضارات

 قبل حتى - اليونانيين أن نرى اليونانية، الحضارة مثاالً أخذنا

 وعبادتها الفنون ربات تمجيد على أقبلوا قد - الفلفة عصر

 مظاهر بتقديس منهم ايمانًا ورعايتها إلبها القرابين وتقديم

,والملبيعة الفن في الخالدة الجمال
 بالجمال الشعور أن هو ،المؤكد اآلخر الشيء ولكن

 االنسان أحس فلقد الفني، النشاط على سابقًا كان الطبيعي

 هناك يكون أن قبل الشمس غياب أو الزهرة بجمال أوالً

 طبيعي جمال إذن هناك رائعة منحوتات أو جميلة لوحات
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جمال

٠ الفني الجمال على وسابق مستقل
 الشعور فينا يثير لماذا ؟ الطبيعي الجمال مقياس هو فما

 عملية في تؤثر التي العوامل هي ما والسعادة؟ واللذة باالرتياح
 أم البيئة، أم الثقافة، أم الشخصي الذرق هل للجمال؟ تقديرنا

 أننا نشعر الذي هو أليس الطبيعي؟ الجمال هو ما المجتمع؟

. اللو يحدده كما ؟ بالسعادة الثعور ويمنحنا وحدة معه نؤلف
 ولكن نفسه الطبيعي الجمال هو أليس ؟ الفني الجمال هو ما

 يقول كان «العين ه االنان! يتعملها تقنية بوسائل عنه معبرًا

 الجمال تتلقى التي اللذة بنفس الفني الجمال تتلقى )) دفنشي
«.الطبيعي
 ينفخ أن النحات من محاولة وهي «بيغماليون » أسطورة إن

 الفني الجمال أن على ليدلنا صنعه، الذي التمثال في الحياة

 من الفنانين فمعظم الطبيعي للجمال مساويًا يكون ألن يطمح

 إلى بالرجوع » يقولون دائمًا كانوا ،الفنية المدارس مختلف

 يقول: كان Ruskin روسكن أن للفن« كمصدر الطبيعة

B تصنع كيف الطبيعة من ليتعلموا الجبال إلى فنانينا ارسلوا 

 L’Acanthe grecque)) اليونانية فاألقثة والقبب، القناطر

 النفلي والزخرف (Le Trefle gothlque) القوطية والقوس
(L’Ogive) 8 الطبعية األشجار ألوراق تقليد سوى ليست .

 ؟الفني والجمال الطبيعي الجمال بين االلتباس فماهوهذا
 الجمال عو فما ؟ بينهما المفاضلة أو التفريق يتم وكيف

 للتعبير معينة طريقة أو هدف أو دور هناك وهل الحقيقي؟

 الظواهر وتفسير واألسئلة المواضيع هذه كل الجمال؟ هذا عن

 قيام إلى دعا للبحث،مما موضوعًا كانت وتصنيفها الجمالية

. I االستطيقا ٠ الجمال فلسفة أو الجمال علم

 مواضيعه هي وما تطور، وكيف العلم، هذا نشأ فكيف

 بقيمتي وارتباطه الجمالي التقدير هو وما أعالمه، هم ومن

؟ لخير وا الحق
 الدراسة كثأة التاريخي بالعرض بادنين نعرفه، ما هذا

 الجمالية المواقف وعن الجمالية، الظاهرة حول تدور التي
 أن قبل الجمال ظاهرة لتفسير أصحابها تعرض التي التاريخية

.الحديث العصر في الجمال علم ينشأ

 معين موقف بتسجيل يهتم فيلسوف أول هو أفالطون إن

 االجمال هو مثاالً للجمال فأقام الجمال، ظاهرة من

 لموجودات خلقه في الصانع يحتذيه الذي ذلك بالذات»،

.المحوس العالم
 في الجمال سمات باكتشاف أوال بدأ قد أفالطون إن

 تدريجيًا يصعد أخذ ولكنه األفراد وفي الحية الموجودات

 في علته يكتثف لكي المحسوس الفردي الجمال هذا من
 الجمال مصدر اكتشف أن إلى وهكذا جميعًا، األفراد

 ذلك المعقول العالم في (I بالذات الجمال » مثال في المحسوس
 بين هذا بعد ربط أنه ثم المحسوس، الجمال فيه يشارك الذي

والجمال. والخير الحق

 بطريقة محاورتبن في الجمال عن أفالطون تكلم وقد

 محاورة ثم «ion» إيون هي األولى المحاورة تفصيلية،

 هو ما سقراط يسأل المحاورة هذه وفي األكبر، هيبياس

 أن أفالطون يحاول سقراط لسان وعلى هيبياس؟ يا الجمال

 الجمال هو الذي اإللهي الحب إلى يتطرق ثم الجمال يحدد

 بالذات والجمال الجمال، هذا الى يتجه الحب إن إذ بالذات

 وفي المعقول. العالم شم بالذات الخير على ينطبق
 وإلى بالذات الجمال فكرة الى أفالطون يشير «الجمهورية 11

بالذات الجمال في المحوسة الجميلة األشياء مشاركة

 مفهوم أو معنى تحدد الجمال في نظرية له ليس أرسطو أما

 دون الجمالي الحكم عملية فقط يشرح فهو ،الجميل الشيء

 حقيقته إلى واإلشارة خصائصه وبيان الجميل الشيء تعريف

جمالية. كظاهرة ووجوده
 تتنازعها الجمال في وأفالطون أرسطو آراء وظلت

 تارة إليها تضيف وأبيقورية رواقية من المتأخرة المدارس

 النحو هذا على وظلت أحيانًا. تعدلها أو طورًا منها وتحذف

.المدرسية الفلسفة زعامة وتحت الوسطى العصور خالل أيضًا

 مفسرة نظرية نستخلص أن بوسعنا فليس المسلمين عند أما
 منع في كبيرًا دورًا لعب قد الشرع إن إذ عندهم للجمال

 لرجال خيل لقد الجمالية. بالقضايا التعاطي من الملمين
 يعد إنما مخلوقات هيئة على تماثيل صنع أن مثالً الدين

 الحقيقي البب أن الواقع ولكن صنعه في للخالق مشاركة

 أن من الشرع رجال مخافة هو اكحريم وراء يكمن الذي

 المخع فجاء األوثان، عبادة ويعودواإلى المسلمون ينتكس

 حيوانية أو بشرية تماثبل من الفن شواهد ترتبط ال لكي

 ،يعبدونها كانوا التي باألصام الجاهلية في العرب بذكريات
 والحاضر الوثني الماضي بين تمامًا الصلة قطع فأرادوا

 أن من األندلس في المسلمين التحريم هذا يمنع ولم االسالمي،

 مثاًل: رائعة فنية وحدات عنهم فتصدر النحت فن في يبرعوا

 يأبهوا لم والفرس غرناطة في الحمراء قصر في الباع تماثيل

 وتصوير رائعة زخرفية أعمال عندهم فظهرت التحريم لهذا

. والماجد القصور جدران وعلى اليج على
 والشرع بالعقل الجمال يربطوا أن أرادوا فقد المعتزلة أما
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 أو العقل، نظر في حنًا يعتبر الشرع نظر في حسن فما معًا،

 أن أي الجمالية؛ القيبة أساس هو العقل إن آخر، بمعنى

 تكن ولم بالجمال. الحق يطابق العقلي الجمالي الموقف
 النقطة ألن ذلك ،الصدد بهذا تفصيلية أبحاث للمعتزلة

 العقل بين التام التطابق على للبرهنة محاولة كانت األساية

 من كثير في النقل على العقل سيادة وتأكيد بل والنقل

المواضيع
 الجمال من موقفهم كان فقد الملمون المتصوفون أما

 الجزئية الجماالت وكل اإللهي، بالجمال مرتبطًا وتفيره

 اإللهي الجمال في تشارك إنما حسية أم عقلية أكانت ج

 من طائفتين بين الغزالي ميز وقد آثاره. من أثر ألنها به وترتبط

 بتناسق تتعلق وهذه بالحواس تدرك طائفة الجمالية: الظواهر
 أم سمعية أم بصرية كانت موا، وانسجامها الخارجية الصور

 تتصل التي المعنوي الجمال ظواهر هي ثانية وطائفة ،ذلك غير
 أي إذن فالقلب القلب، ادراكها وأداة الباكة بالصفات

. المعويات في الجمال إدراك قوة هو الوجدان

 تحريمًا. ال تمجيدًا نجد الميحية إلى انتقنا اذا أما

 العالمي الفن روائع الفترة هذه في ظهرت فقد منعا. ال وترحيبا
 التأمل على الفالسفة ساعد مما النهضة، عصر في خصوصًا

 من انطالقًا وأحكام نظريات وصياغة الفون هذه على والتعليق

 الجمال فلسفة لبلورة حافزًاوتمهيدًا هذا وكان الروائع هذم

. الحديث العصر في
 في أساسيًا تحوالً مطلعه مع سجل، قد الحديث العصر إن

 على مؤسسة جمالية تيارات بظهور وذلك الجمال إلى النظرة

 الربط إلى اتجاه التحول، هذا ورافق للجمال. الذاتية النظرة

 الدراسات كانت أن بعد النفس وعلم الجمال بحث بين
 هذا معالم اكتملت رقد ؛الوجود مبحث من فرعًا الجمالية

 في الكوبرنيقية الثورة صور من صورة وكان كانط عند التطور
 العصر في فيلسوف أول ديكارت كان ولقد الفلسفة. مجال

 ديكارت نظرية هي فما الجمال. يحدد أن حاول الحديث

 الجمال بصدد 1650 — 1596 ديكارت نظرية أن الجمالية؟

 لديكارت بالنبة فالجميل باالحساس. العقل فيها يرتبط

الذهن. وعالم الحواس عالم : واحد وقت في عالمين يرجع!لى

 تخضع وكذلك المع حس على تعتمد مثالً فالموسيقى

 التسليم عدم يتعين فإنه ثم ومن المضبوطة العقلية للقواعد
 في النسبية بمبدأ واألخذ الجمال ظاهرة لقياس مطلق بمعيار

 أن يمكن الناس من أكبر لعدد يروق فما للجمال. تقديرنا

 نستطيع فلن الجمال؟ ما نسأل حينما ونحن باألجمل. نسميه

 واألفراد األفكار بتغير يتغير ألنه ذلك مقنعًا؛ تعريفًا تعريفه

 مثال إلى استنادنا المجال عذا في يفيدنا ولن والمجتمعات
 والمواجد األذواق تجربة من استفادتنا بقدر بالذات للجمال

. الفردية

 ال أننا الى بعده وبكال ديكارت قبل مونتين أشار ولقد

 فسمات أصله؟ وما طبيعته؟ وما الجمال؟ ما نعلم أن يمكن

 أو الصينيين أو الهنود عند غيرها الزنوج عند الجمال

األوروبيين.

 بحث أو علم إلى صراحة يشر لم ديكارت كان وإذا

 ظاعرة لتفسير عرض أنه رغم الجمال بدراسة خاص متقل

 هذه محاولته فإن a الموسيقى ال عن رسالته في والسيما الجمال
 علم ظهور إلى أدت تد معاصريه من غيره مجهودات وكذلك

 بومغارتين ألكسندر وكان الجمالية. الظاهرات يدرس جديد

 هذا وكان خاصًا، مبحثًا له كرس من أول 1762 - 1741

 للداللة (1 استطيقا B لفظ استخدم من أول األلماني الفيلسوف

 وقد م. 1735 عام صدر له كتاب في وذلك العلم هذا على
 محاوالً ومكوناته الفني الذوق مسانل الكتاب هذا في تناول

 الصوري كالمنطق الثعور لمجال منطقًا يضع أن بذلك

 فلسفيا مبحثًا الجمال منعلم جعل ثم للفكر بالبة األرسطي

حال.

 ملحوظًا تقدمًا أحرزت قد الجمالة الدراسات كانت وإذا

 في ظهر فقد وبومغارتين وولف كرستين يد على ألمانيا في

 ألمانيا في الحركة لتلك معاصر جمالي فلسفي تيار انجلترا

 الجمال تفسير في الكبير تأثيرها االنجليزية للمدرسة وكان

 وأدمون وهتشيون وهوغارت ولوك هيوم من يدكل على

 الجمال ربط في الفضل المدرسة لهذه كان كما . بيرك

 وبين بالجمال الخالص الشعور بين التمييز وفي باإلحاس
.المدرسة هذه آراء من كثيرًا كانط استفاد وقد ؛المنفعة

 عن كتابه 1764 - 1697 هوغارت وليم أصدر وقد

 فلسفة في آراءه ضمنه الذي 1735 عام الجمال« تحليل ١١
 الجمالية للمدرسة األولى الدعامة يعد وهو الجمال،

 تحديد مستهدفًا هذا كتابه هوغارت ألق وقد االنجليزية

 فيه يستعرض وهو قوله حد على الذوق عن المتضاربة األفكار

 أو بالقبح أو بالجمال شيائً نصف تجعلنا التي المبررات

 هوغارت أكد وقد الطبيعة. الى بالقياس وذلك بالرشاقة
 تتيح بنماذج تمدنا التي فهي أوآل، الطبيعة الى الرجوع ضرورة

 عن الكشف ألن ذلك الجمالية، القيم على التعرف فرصة لنا

 طريق عن يتحقق ال الجمالية أحكامنا وتكوين الجمالية القيم
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 الى واالستناد ،االخر بالبعض بعضها الفنية االعمال مقارنة

 مقارنة الى ترجع ما بقدر الفنانين وخطرات الفالسفة أقوال

 المعيار هي فالطبيعة ذاتها، بالطبيعة الفنية المنجزات هذه
 نضاهي أن يجب الذي األصل وهي «الجمال » به نقيس الذي

 العالم الى أوالً نتجه أن علينا فيتعين الفنية األعمال سائر به

 مؤثرة عوامل األخيرة هذه في ألن الطبيعة، الى أي الخارجي

 ويشير . بالجمال إلحساسنا مصدرًا وتكون علينا تستحوذ

 ومتداخلة متكاملة مؤثرة عوامل عدة الى بالفعل هوغارت
 مقبوالً أساسًا وحده، منها عامل أي يشكل أن يمكن ال بحيث

 العوامل من مجموعة هوغارت ويذكر . الجمالي للتقدير
 والعقيد والباطة واالطراد والتنوع التناسب وأهمها المؤثرة

. والضخامة
 انجليزي فيلسوف فهو ، 1797 - 1729 يرك ادمون أما

 الحسي التذوق من انطلق وقد الحسية، التجريبية دعاة من اخر

 لعلم قوانين يضع أن حاول وقد الجمال. مبادى، عن للكشف

 حيث من شاكلتها على وتكون نيوتن قوانين تشبه الجمال

 موضوع بيرك ويقم الطبيعة. ظواهر على واالنطباق الصحة
 والثاني الجليل أو الرانع أحدهما نوعين: إلى التذوق

H .»فهو الثاني أما باالرتياح حضرته في نشعر واألول الجميل 

بالسرور، يشعرنا

 من مسحة عليه تبدر أنه الرائع الموضوع خصائص ومن

 في بالضياع وتشعرنا نفوسنا في القلق تثير التي الغامضة القوة
 نستطيع ال متنام ال كأمي علينا ذاته يفرض ألنه غماره،

 أو محدود ال كفضاء أو جوانبه، بكل االحاطة أو به االمساك

. رهيب وصمت ميطرة ظلمة
 عن النظر بقطع يأسرنا الذي فهو «الجميل » الشيء أما

 وليدا واللياقة فالتناسب الرياضية. الناحية من أجزائه تناسب

 جميلة تبدو فاألشياء بالجمال، لهما صلة وال البحتة المصادفة

الحقيقية. مقاييسها نجهل كنا أو المنفعة عديمة كانت لو حتى

 وما جليل أو رائع هو ما بين يميز بيرك إن القول وخالصة

 بالضخامة، يميز ما هو B الرائع 0 أن فيرى رشيق أو جميل هو

 البريق ذو المصقول الناعم الضئبل الشيء فهو «الجميل B أما

 خصائص مع الرائع« » خصائص تتداخل وقد الهادى
 نشعر أن نلبث فال مشاعرنا في تناقض فيحدث «،الجميل 1)

والحب، بالعطن أخرى وتارة بالخوف تارة

 - 1724 كانط امانويل االلماني الفيلسوف الى انتقلنا واذا

 العقل نقد B كتابه في «استطيقا )١ لفظ استخدم انه نرى 1804
 األشكال في النظري البحث الكلمة بهذه وأراد الخالص

 ولكنه والمكان، الزمان بهذا ويقصد والحس، للشعور النغية
 نقد n كتابه في معينًا استعماالً اللفظ هذا فاستعمل عاد

 تتعلق التي التقديرية األحكام دراسة به ويقصد ، [[ الحكم

قسمين: الى الجمال علم يقم وهو الجمال. بثؤون

والجالل. الجمال في نظرية ( 1

.الجميلة الفنون ماهية في بحث ( 2

 الدراسة هذه تمية على الناس اصطلح كانط عهد ومنذ
 هذه وانصبت ، H الجمال فلفة B أو ft الجمال علم )ا بإسم

 الشروط وعلى الفني لالنتاج األساسية الصفات على الدراسة

 الفني، واالبتكار الخلق عملية أثناء للفنان المصاحبة النفسية

 دراسة أيضًا وهي الفنان ينثدها التي العيا المثل عن وكذلك

 ويتطرد .المسائل من وغيرها الفني انقد أصول ونثأة لطبيعة

 الحكم« نقد n كتاب في الجمالي لموقفه استعراضه من كانط

 والعقلي، الحسي العالمين بين وسط الجميل الفن عالم ان فيرى
 بين أو العملي، والعقل انظري العقل بين اتصال حلقة هو أي

 ادراكًا يعتبر األشياء في الجمال ادراك ان أو واألخالق. العلم

 فنحن ،وكذلك ا fl جميل لماهو« تصورنا عن مستقالً مباشرًا

 تتبدى وانما األشياء جمال على للتدليل برهان الى بنا حاجة ال

 تصور الى حاجة دون فيه ندركها التي الجمال سمة الشيء في
. األشياء جمال بمقتضاه نقيس للجمال مثال أو نموذج

 في األخالقي الحكم عن الجمالي الحكم يختلف وال

 منفعة تحقيق أو لذة اشباع عن وابتعاده منهما كل تبريء

 فالجمال واألغراض. الميول أو الرغبات ضغط من وتحررهما

 المبهجة الخالصة والنشوة واالرتياح نفوسناالسرور في يبعث
 الشعور. لهذا مغايرة غاية أي بتحقيق التقيد دون الغامرة

 A Prlorle باألولية يتسم كانط عند الجمالي الحكم فإن كذلك

 في يقوم بل ذاتها الموضوعات في يقوم ال فهو والضرورة
 االتاق أو االنجام بها ندرك وسيلة وهو الذات، أو النفس

 أوليته جاءت هنا ومن فحسب، وملكاتها النفس قوى بين

 عند يصدق موضوعي حكم أنه هذا ومعنى ،وكليته وضرورته

٠ ومكان زمان كل وفي ،شخص كل

 أبعاد ذات صورة في لنا يتراءى انما الجميل والشيء

 ادراكنا قدرة حدود في تقع متناهية صورة في أي ؛وحدود

 حدود وتجاوز المعقول حدود الشيء جاوز اذا أما العقلي،
 الالمتناهي مجال الى يدرج أن يلبث ال فإنه االدراكية قدراتتا

 كانط يسميه أخرى مرتبة من شعور نفوسنا في فيتولد

. * جليل ٠ بأنه الموضوع ونصف «الجالل ٠ ب

هو ما فإن الطبيعة، في ا جميل " هو ما يتواجد وبينما
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فحبب. فكرنا نطاق في إآل يوجد ال جليل *
 الذين الفالسفة أهم ين فإنهمن 1831 - 1770 هيغل أما

 الجمال« علم ا كتابه ففي الجملل علم دراسة في تعمقوا

 وتعتبر .المطلق عن لفكرتنا تحقيق هو الفن ان هيغل يذكر
 كمثل مثلها العام الفلفي مذهبه في الفنعندهحلقة فلسفة

 العليا، المثل الى اتجاهها في المطلق فالروح والتاريخ. الدين
 فيفر األلوهية، والى الحقيقة والى الجمال الى تتجه انما

 هو هيغل عند والجمال .والدين والفلفة الفن عن هذا اتجاهها
 شيائً ليس الفن مضمون إن اذ للفكرة، المحوس التجلي

 فإنها الفني األثر عليها يظهر التي الصورة أما ،األفكار سوى

 الحقيقة تتجلى الفن مجال وفي المحسوسات. من بنيتها تستمد
 يظهر وقد الحي. الوسيط طريق عن الجمالي المطلق أي

 أو العمارة أو النحت أعمال في الحال هو كما مباشرة بطريقة

 أن يتعذر وقد .الثعرية الخيالية الصور في أو الموسيقى ألحان

 وكلما الجامدة الطبيعة صور أدنى في الجمال حقيقة نلمس

 ثم النبات الى الجماد من ؛الموجودات سلم في درجة ارتقينا
 المطلق« I أي الجمال« , بدا كلما فاإلنان، الحيوان الى

 عنده من ويخلق يبدع اإلنان ولعل ووضوحًا تألقًا أكثر

 العالم في يجده مما اكتماالً أكثر للجمال وصورًا أشكاال

 عن بتاميه يتسم الجمال عن الفني التعبير ألن به، المحيط

 هو بل للطبيعة محاكاة أو تقليدًا الفن فليس الواقعية، الطبيعة

 التزام عن أما للحقيقة. الباطن المضمون عن للكثف محاولة

 غاية كل عن بعيدًا األخير هذا يكون أن فيجب الفنان،

 في تتجلى والتي الجمالية بالحقيقة يلتزم أن وعليه نفعية،

 خالصة فنية قيمة على تنطوي والتي يبدعها التي الحية الصور

فحسب. لذاتها لجمالها بتقديرنا وتحظى

 نطاق في الجمال فلسغة يدخل أن هيغل استطاع وقد

 امكان حول اعتراض من أثير عما رده وفي الجدلية. فلسفته

 كتابه في هذا موقفه الى أشار فقد الجمالي، للتذوق علم قيام

 العلم أساس هي الفكرة إن » يقول: حيث ٠ االستطيقا في ٠

 فيجب الظواهر، أو األشياء وا الجزئية الخصانص وليست
.ا الجزئية الموضوعات الى وليس بالذات الجمال الى النظر

الجمال علم في اللينينية الماركسية النظرية
 المفر العام الماركسي الموقف من انظرية هذه تتفرع

 يرون الجدلية المادية أصحاب فإن ولهذا التاريخي، لتطور

 المادية بين الصراع تاريخ بعينه هو االستطيقا تاريخ أن

 بين العنيغ الصراع يعكس الذي الصراع هذا والمثالية،

 تاريخية مرجلة كل في الرجعية والطبقات التقدمية الطبقات

 حدد وقد اإلنسانية. المجتمعات ساثر في االجتماعي للتطور

 يدرس الذي العلم إنه بقولهم: العلم هذا مجال الماركسيون
 قواعد حسب به المحيط للعالم الجمالي االنسان فهم أو تمثل

 فهمنا على خاصة بصفة تنصب الدراسة وهذه .منتظمة

 والدر وقوانينه، االجتماعي التطور لطبيعة وادراكنا

 باعتباره المجتمع في الفن يؤديه الذي المتغير االجتماعي

 هذا وعلى للعالم. وفهمه االنسان تمثل صور من خاصة صورة
 أهدافها الى بالنظر يتحدد انما الماركية االستطيقا مجال فإن

 وتعتبر به. المحيط للعالم الجمالي اإلنان تمثل في وتتلخص
 منها مهمًا جزءًا الفني، واالبداع الفنون الماركسية االستطيقا

 االبداعي العمل جمال وهي ،فيها أهمية األكثر القسم هي بل

 والتأمل الفني رالشعور الجمال لقوانين وفقًا يصدر الذي

 خاصة صورة الفن في إذن، الماركسية النظرية وترى .الفكري

 العامة المبادى تدرس وهي للعالم اإلنان فهم صور من

 وتتخدم الواقعية الحقيقة ازاء الجمالي النسان ا لموقف

 طبيعة تكشف لكي المادي المنهج الماركسية االستطيقا

 الوجود وبين الجمالي والوجدان الفنون بين العالقات
 األوجه علمي، بأسلوب وتبحث اإلنانية، والحياة االجتماعي

 االبداع وعملية األولى ونشأتها وطبيعتها للفنون، المختلفة

 االجتماعي للوجدان األخرى بالصور الفنون وصلة الفني،

 بجماهير ارتباطها ومدى المختلفة الفنية المدارس ومواقف

 تطور تحكم التي التاريخية والقوانين ،الواقعية وبحياته الشعب

 بين والعالقة الفنية، الصورة وخصائص ومميزات الفون،
 والطرق واألساليب الغني والمنهج الفن، في والمضمون الثكل

 المبادى اطار في تتم انما الموضوعات هذه ودراسة الفية
 الذي المتغير االجنماعي والدور االشتراكية للواقعية األساسية

المقبل الشيوعي المجتمع بناء في تلعبه

 اللينينية - الماركسية لالستطيقا الرنيسية المهمة فان ولهذا

 للعمليات الموضوعي والتقييم العميق العلمي التحليل هي
 وأذواقهم األفراد سائر لتربية أساسًا لتكون عصرنا في الجمالية

 للمرحلة الثامل الفرد اعداد في تسهم ولكي المتطورة الجمالية
 الجمالية اكظرية ترنبط حد أي الى نرى وهكذا اكيوعية.

 فهمها وبأبعاد التاريخية للمادية األساسية بالمبادى الماركسية

االجتماعي. للتطور

 الجمال فلسفة مباحث لتطور التاريخي العرض هذا بعد
 نحو تتجه كانت الجهود جميع أن كيف نالحظ أن بوسعنا

 النزعة مع تمشيًا الجمالية الظواهر لدراسة خاص علم اقامة

335



جال

 الوضعية النظرة تبني الى تدريجيا تتجه التي المعاصرة العلمية
 أو الكون لظواهر تناولها في الفلفي التأمل عن البعيدة

 وال النجاح له يكتب لم الجهود هذه معظم ولكن اإلنسان.

 ميدان في خاصة وبصفة اإلنسانية الدراسات مجال في سيما
 عمل القامة محاولة أي فإن ولهذا الجمالية، الدراسات

 تبلغ لن والكونية الطبيعية العلوم نسق على للجمال تجريبي
 أصالً تتند انما الجمال ظاهرة أن ذلك المتوخاة، أهدافها

 الياق عن النظر بقطع ،بحت فردي طابع ذو وهو ،الذوق الى
 العام، التاريخي أو االقتصادي أو االجتماعي أو البيولوجي

 يتيح لن منفردة، أو مجتمعة االطارات، هذه الى استنادنا فإن

 اختالفاتها في والمواجد األذواق رصد من نتمكن أن لنا

 األساس الحقيقة في تشكل والتي العريض الثراء ذات الفردية

 الصعوبات هذه من بالرغم ولكن جمالي تقدير ألي الراسخ

. الجمالي والتقدير الجمال الى بنظرتهم متعارضان تياران قام

 إنما الجمالي التقدير موضوعية إن يقول األول التيار

 على يقوم الثاني والتيار ؛الذات من وليس الموضوع من تستمد
 شاهد هو االختالف هذا الجمالي. التقدير في الذاتية النظرة

 فلفي إطار الى يتند ال للجمال علم قيام استحالة على واضح
 أشهر الحاضر عصرنا في نرصد أن أردنا واذا المعالم. واضح

 تفسيرهم في المعاصرين الجماليين ومواقف الجمالية النظريات
 النظريات أو المواقف هذه تحصر أن نتطيع الجمال لظاهرة

فياتجاهينكبيرين:
 فيكتور من كل ويمثله ميتافيزيقي: نظري اتجاه - أوالً

 وتولتوي سوريو واتين ساي وجبريل والمينيه كوزان
 اختالف على االتجاه هذا وأصحاب وكروتشي. ورسكن

 على متعالية مبقة تأملية أفكار الى يتندون الفلسفية منازعهم

 على يعلو مصدرًا للجمال يجعلون انهم أي ؛الحسية التجربة

 يعتبر 1952 - 1861 كروتشي فمثالً ويجاوزه. الحسي الواقع

 الفني العمل وأن والدالة للتعبير علمًا أو عامة لغة الجمال علم

 تعبيرًا أيضًا الفني العمل ذلك جاء بعينها لعاطفة حسي حدس

 األصوات أو المكتوبة الكلمات أو اللوحة فما عنها؛ كامال

 الحدس يحدسوا أن على اآلخرين تعين سببية ماعدات سوى

 الجمالي الشعور أن يرى فهو 1900 — 1819 رسكن أما نفسه

 واألساس للتجربة، سابق انه أي اإلنسان في غريزي

 والذي الطبيعة في المشاهد اإللهي الجمال هو للفن الموضوعي
 عن ينقل إنما الكامل فالفن مخلوقاته. في اللم يبدعه نقائً يعد

اإللهي الطبيعة جمال
 دراسة في التجريبي االتجاه أما تجريبي: إتجاه - ثانيًا

 في االستقراء وهو 1887 - 1801 فخنر فيله الجمالية الظاهرة
 المحوس. الواقع من بادائً الموضوعي الجمال عن الكثف

 الجمال علم بين وربطوا فخنر مدرسة من اتباع وجاء
 ألن(. )غرانت والفيزيولوجيا الجمال علم وبين والبيولوجيا

 فأشار تاريخي جمال علم تأسيس 1893 — 1828 تين حاول وقد

 والزمان البيئة وهي: الجمال بها يتأثر ثالئة عناصر ثمة أن إلى

 ظواهر تفسر نظرية يؤسس أن اللو شارل حاول وقد .والجنس

 المدرسة وهذه التاريخ، خالل وتطورها الجمالية المجتمع
 وحده المجتمع أن وترى االجتماعية الوجهة من الفن تدرس

.الجمالية القيمة مصدر هو
 اتين ذكر البدمن هذاالباب حديثنافي نختم أن وقبل

 أعظم من يعد الذي بالسوربون الجمال علم أستاذ سوريو

 وقد قوية. دفعة الجمالية بالدراسات دفعوا الذين المفكرين
 الذي األمر والفلفة، الفن بين الوثيقة الصلة وريو أكد

 الى المستقبل في الجمال علم تحول يتوقع أن الى به أفضى

 الى ينظر الفيلسوف أن يرى فهو المعرفة، في فلسفية نظرية

المبدعة. لوحته الى الرسام أو قصيدته الى الشاعر نظرة إنتاجه

 K الجميلة الفنون بن الصلة B كتابا كتبه أهم ومن

 عن بإسهاب تقدم فيما تكلمنا واذا الجمال» علم متقبل وال
 علم لتأسيس قامت التي والمحاوالت الجمالية الدراسات نثأة

 بها يرتبط وما الجمالية الظاهرة تقييم من اآلن بد فال متقل،
, والخير الحق قيمتي مع وارتباطها أحكام من

 لتقييم واحدة طريقة الى الوصول الجمال فالسفة حاول لقد

 على مانعة جامعة تعريفات بوضع وذلك الجمالية، الظاهرة
 تتعصي ظاهرة أمام أنفهم وجدوا ولكنهم المنطقيين؛ طريقة

 الوجدان هو الجمالية الظاهرة حقل ألن التعريف، على

.المنطقية والقضايا العقل حقل ال والثعور
 ظاهرة بأنه الجمال تصف الحية المدرسة فقامت

 ال بحتة حسية عملية بالجمال اإلحاس وان محوسة،

 وقامت الجميلة. لآلثار الخارجية الحسية المات رصد تتجاوز

 واعتبار الفردية، الفروق الغاء تحاول االجتماعية المدرسة
 المدرسة وقالت ، لألفراد وليس للمجتمع حصيلة الذوق

 كل الفردية. -ماتها من الجمالية األحكام بتعرية التجريبية

 للظاهرات المادية المقاييس تقنين حاولت المدارس هذه

 له تخضع لما الظاهرات هذه اخضاع يتيصر لكي الجمالية
 جمال مثاًل، فأرجعوا مادية مقاييس من الطبيعة ظواهر بالعقل

 درجات مثل مادية مقاييس الى التمثال أو الرسم أو الصورة

 الضوئية واالنعكاسات والظالل المختلفة وأنواعه التلوين
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 الرسم، او الصورة مفردات وموازنة ترتيب وطريقة والخطوط
 التي الزاوية مثل وأيضًا ،الرسم ووحدات الفراغات شغل وطريقة

 هؤالء كل الخ. ..ناحيتها من رسمة يضع أن الفنان يؤثر

 الناس جميع يسنعملهًا واحدة مقاييس يضعوا أن حاولوا

 الذين جميع عند للجمال مثابهة نتائج الى للوصول
 ألنها النجاح لها يكتب لم المحاوالت هذه ولكن يتعملونها

 أي بدونه يقوم لن الذي الفردي العنصر ،جميعها تجاهلت

 للدراسات تصدوا من بعض كان واذا . رشيد جمالي حكم

 الظاهرات لبعض عامة مقاييس وضع في نجحوا قد الفنية

 سرعان فإنم الفن، في االكاديمي بالموقف يمى وهذا الفنية،

 مكانها وتخلق المقايس هذه تقلب فنية ثورات تقوم كانت ما

 ذلك عن برغسون عبر وقد الجمالي للتقدير جديدة مقاييس

 والحيوية الفنية الظاهرات يخضعون الذين هؤالء ان » بقوله:

 للعمل الحية الذبذبات ادراك في أخفقو قد العامة، للمقاييس

 موضوع كل ألن الدافقة، وحيويته وأقامه وحدته في الفني

 كان اذا ،فريد وطابع مميزة وصبغة خاص بلون يحتفظ فني

 الى يرجع إنما الحيوية هذه وتقدير وحيا خالصا فنيا عمال

«.الفردي إلنفسي العامل مع وتداخله العمل هذا ارتباط مدى
 في الصدق الى عائد فإنه بالجمال الحق ارتباط عن أما

 الصدق. من خال اذا الجمال من يخلو الشيء فإن ،الفن ميدان
 في للصواب مطابق الفن ميدان في الصدق أن هذا معنى وليس

 متعلق الفني التعبير في الصدق اذ حق؛ هو عما البحث ميدان
 األشياء صدق أن ذلك ومعنى بالعقل وليس بالوجدان

 الجميلة، المثاعر عن المخلص، القوي تعبيرها في هو الجميلة
 ولكنه ،العلمي أو الفلسفي أو المنطقي الحق هو الجمال فليس

. والشعور الوجدان ناحية من اليها منظور الحقيقة

 دائمًا ليست فعالقتهما والجمال الخير عالقة عن أما

 الجمال بين يطابق كان الذي أفالطون عند كما متطابقة

 مع الجمالية الظاهرة تتعارض فقد بالذات؛ والخير بالذات

 اتباع عند ذلك نجد كما الناس عليه تعارف الذي الخير
 الفني األثر وصف يمكن فال ثمة ومن للفن، الفن مدرسة

. الخير مفهوم مع تعارض ما اذا بالقبح

 الفني التذوق مجال في األفراد اختالف ان والخالصة

 بين ان يلوح فإنه هذا ومع الجمال، تعريف الصعب من يجعل
 جميلة، تجعلها خاصة وصفة مشتركا طابعًا الجميلة األشياء

 أو التربية منها أسباب جملة الى الناس أذواق اختالف ويرجع

 على الحكم في منا كل هي ما تأثير الى أو الواسع بمعناها البيئة

 التقدير عملية في ذكرياتنا تتدخل حينما األشياء جمال

 الناس أن الى الجمالية األحكام اختالف يرجع وقد .الجمالي

 أن يظنون فهم ،أخرى وصفات الجمال بين دائمًا يخلطون

 أن والواقع ومفيدًا، نافعًا يكون أن يجب الجميل الشيء

 يكون أن يتصادف وانما مطلقًا بالمنفعة يقترن ال الجمال

 له دخل ا ، ما لمنفعة تحقيقه رلكن نافعا، الجميل الشيء

 في الجمال صفة بين التمييز يجب وكذلك بالجمال، لنعته
 نخلط أآل يتعين انه كما فيه، المالءمة أو االمتاع وصفة الشيء

 تحت الجمالي التقدير فيقع الجنية والجاذبية الجمال بين
 المخاطر ومن .يعتقد فرويد كان كما ،الجنسي الشعور وطأة

 هو لألمور الجمالي تقيما عند فيها نقع ال أن يجب التي

 المتعلقة األخرى والصفات الشيء في الجمال صفة بين الخلط

 في فتدخل الصفات هذه فصل عن نعجز ما كثيرًا ألننا به،

 في الكبير التشتت الى داعيًا ذلك وبكون الشيء لجمال تقديرنا

 أكبر استبعاد المتذوق استطاع وكلما الناس. أذواق اختالف

 كلما الشيء في الجمال صفة مع تتداخل التي الصفات من عدد

 الجميل الشيء في الجمالي الطابع ادراك من اقترابه ازداد
 بما الجمالية األعمال وتقييم الجمالي التقدير عن كالمنا ونختم

 الجمالي التقييم الجمال«:»إن فلسفة 11 كتابه في غاربت قاله
 التي األشياء وبين بينن تعاطف عالقة عن تعبير إا هو ما

 تجرنا جمالية سمات من فيها ركب بما مثاعرنا على تستحوذ

 سوى ليس الجمالي فالجهد .بالجمال عليها حكمنا اصدار إلى
 وكل محوسة. أثياء في مجمة نفه لحاات المرء إدراك

 داللة عن أي االحساس هذا عن تعبير هو إنما للجمال ادراك

 محتوى الجمالية للصورة فيصبح األحاسيس، على الصورة

 االنفعال ناحية من تكوينه في المتذوق يثارك ومضمونا

 التحامه ناحية من وايضًا بالجمال لإلحاس المصاحب العاطفي

 وألوان ثراء من للصورة المبدع الفنان أضفاه ما مع وتجاوبه

 أفكاره من أي ايديولوجيته من كذلك عليها يخلعه وما ، عليها

 ما وكذلك ،واالجتماعية الياسية ونظمه عصره وتقاليد وارائه
 خاص تقليد أو سمة أر بارعة تقنية من الفني لألثر يمنحه

' « معينة فنية بمدرسة

ومراجع مصادر
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Insanity, Madness
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,-محديدن

 عليه. وأظلم ستره أي الليل جنه العربية اللغة في نقول

 فس أو عقله زال أي وجنونًا جنًا المجهول( في ) الرجل وجن

البستاني(. لبطرس المحيط« محيط n ) مجنون. فهو الجن دخلته أو

 الشائعة القديمة المفاهيم من جدًا يقترب المفهوم هذا إن

 الذي االنان ذاك هو فالمجنون المجتمعات. مختلف في
 االنانية طبيعته فقد أنه أي الشياطين، ودخلته عقله فقد

 الضرب كان لذا اللعنة. عليه حلت قد خطير كائن إلى وتحول

منه. الشياطين لطرد المستخدمة الوسائل أحد الجسدي

 تزال ما وغموض خوف من يراففها وما الجنون صورة ان
 يعرفه ما كل الناس. من الكثيرين أذهان في قائمة اآلن حتى

 كل ويحطم ويقتل يضرب مخيف انسان المجنون أن هو الناس

. الكاسر كالوحش إنه طريقه، يعترض ما

 في بدأ الذي النفسي الطب نشوء سبقت الجنون كلمة إن
 كيانًا تشكل ال وهي غامضة كلمة فالجنون .عشر التاسع القرن

 والعوارض المعالم محدد مرض يوجد ال أي واضحًا؛ طبيًا

 يتعملون ال النفس اطباء ان فيه شك ال ومما الجنون. اسمه
 عندما أو النفية األمراض يصنفون عندما جنون« ا كلمة

المرض. بتثخيص يقومون
 للعقل مغابرة حالة إنه محددًا، مرضًا ليس الجنون

 والغرابة، والعنف االنفعال مر عاصفة بمثابة إنه والمنطق.
 أن أو عليها ينتصر أن أو أمامها يصمد أن العقل يعجز بحيث

 كان الذي الغامض الخوف منها الصحيح التفسير لها يجد

 وتكبيلهم وعزلهم المجانين اعتقال إلى بالمؤولين يدفع
 الخطر أو المتطير الشر صورة وكأنهم وضربهم، ،بالحديد

المجتمع في فرد كل يهدد الذي
 كما يثير ال فمو وواسع، غامض الجنون مفهوم أن يبدو

 العقلية االضطرابات يثمل إنه معين، عقلي مرض إلى قلنا
 المألوف تتخطى الشخص تصرفات أن بحيث والسلوكية

 األخالقية والمعايير الواقع وحدود المنطق وقواعد

 كذا فعل ألنه مجنون فالن الناس: يقول وأحيانًا واالجتماعية.

 واألمثلة .سوي وغير مألوف غير أصبح طوكه أن أي ؛وكذا

 ويقامر يخامر فالن تحصر. وا كثيرة الحياة من المستمدة
 قد وفالنة يملك. ما كل فقد وقد صباحًا المنزل إلى ويعود

 تافهة. ألسباب أوالدها وتضرب تصرخ عصبية، أصبحت

 يحكم أن وعليه واألمراء الملوك ساللة من أنه يعتقد فالن

 الناس وأن مالحق أنه يثعر وفالن العباد، ويقود البالد

 في له السم تدس أن وتريد تخونه زوجته أن أو ،عليه يتآمرون

 تثير غريبة بصورة الثياب وترتدي تتبرج امرأة هذه الطعام

 أن دون تتطع، وال رجل من أكثر تعاشر وأخرى التساؤل،

 وهذا الهنية الحياة معه تبني واحد لرجل تخلص أن تعرف،

 اكاس، يقابل أن ويرفض الغرفة في نفسه يعزل متطير رجل

 عليه ينقض قد فانه عزلته، من يخرجه أن أحد حاول واذا

ويضربه.
 صوره أن يعني وهذا العامة، تقول كما فنون، الجنون إن

 في البارزة والصفات .اللوك في الغرابة بتنوع ومتنوعة متعددة

 وهذه والسلوك. التفكير في والغرابة العنف هي الجنون
نفمي مرض من أكثر في تدخل العوارض

المفاهيم:-2

 الدقيق بالمعنى نفية - طبية غبارة اذن الجون ليس

مفاهيم: عدة له فالجنون .للكلمة

 في شائعًا يزال ال قديم مفهوم وهو اشعبي: المفموم ٠ 1

 في وصارخ وشيطاني مخيف هو ما كل ويتناول ،البلدان بعض
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 إلى الشريرة األرواح تدخل عندما يحدث فالجنون السلوك

 الشر، دنها قد البشرية الطبيعة أن يعني وهذا االنسان،

 والقيم المحرمات لتخطي نتيجة إلهي عقاب هو والجنون
 الشيخ أعمال من يكون والعالج واآللهة( السماء )غضب

 الخطيئة من المريض تطهير هو والهدف والراقي، والساحر
 تزال ما العالجية والوسائل االعتقادات وهذه الشريرة. والروح

 والشرق وأفريقيا الالتينية أميركا بلدان في اليوم حتى قائمة

 بعض إلى الشعبي المعالج يلجأ إذ واالقصى االوسط

 الضرب، الصالة، والدخان، البخور استعمال الممارسات:
الحجاب...

 الغيبوبة من حالة ويعني للجنون: األدبي المفهوم - 2

 الواقع حدود عن وتبعده الفنان أو األديب تعتري والغرابة

 واألفكار الصور يستنبط البعيد، عالمه في فيسبح والمنطق،

 وأرتو وبريتون بودلير أمثال الهذيان، درجة إلى الغريبة

 وجوديًا نمطًا الجنون أصبح وبيكاسو. وشكسبير وشوبنهور

 أصحاب يحلق العالم هذا وفي ،أدبية نفسية حالة بل العالم في

 بأن القول من لنا البد وهنا ...والرومنطيقي السريالي األدب

 إنه والعالم، الواقع عن كامالً انفصاالً ليس األدبي الجنون

 الواقع. حلبة إلى الفنان أو األديب بعدها يعود مؤقتة غيبوبة

 يغامر منه، يخرج وا الهذيان عالم إلى يدخل الذي واألديب

 كتبه ما إن .والتفكك بالهذيان مجبرالً أدبه يكون أن في

 الطب إلى أقرب كان جخونه، وأثناء أيامه أواخر في نيتشه

 إلى العودة إمكانية في هو إذن المهم الفلسفة. منه!لى النفسي

والناس. الواقع عالم

 ضد حربه يشن ( 1948 عام توفي فرنسي أديب ) أرتو إن

 في بالحق ويطالب المريض المجتمع وضد النفسي الطب
 المجتمع أوجدها بدعة النفسي الطب أن يعتقد وهو الجنون،

 وذوي األذكيام الناس ضد مؤساته على للحفاظ البورجوازي

 بالناس يدفع الذي وهو المريض هو المجتمع الثفاف، التفكير

 والرد والجنس الخطيثة في الغارق المجتمع هذا الجنون، إلى
 الجنون طريت عن أرتو، حسب يكون، المجتمع هذا على

 بالتمرد اال تحدث ال الذهية والئفافية والطهارة. الخالق

.المجتمع في اآلسنة المتنقعات على الحقيقي

 الجنون عن النظريات تطور ويتناول :التاريخي المفهوم - 3
 النظريات بعض طرح القديم اليوناني الفكر إن .العقلي والمرض

 من كثير في طويل أمد إلى العلمام اهتمام تثير بقيت التي

 من انطالقا أمزجة أربعة إلى الناس هيبوقراط قسم إذ اللدان.

 ويقابلها ،النار ، الماء ،التراب ،الهوام :ألربعةI الطبيعية العناصر

 المرض وينتج والعصبي الصفراوي الدموي، ،اللمفاوي
 أن أرسطو ويعتقد وتقبانه. المزاج اضطراب عن النغسي

 إلى األبخرة وتصاعد لدم غليان عن يحدث الجنون( ) الغضب

 قائمة بقيت األبخرة مألة أن ويبدو .النأر في والرغبة الرأس،

 بالالتينية وترادفها جنون كلمة إن ٠ عشر االبع القرن حتى
Follis الجنون أن أي ،البالون مثل بالهواء النتفاخ ا تعني التي 

 وفي إليه المتصاعدة األبخرة بسبب الرأس انتفاخ إلى يعود

 العقاب من نوع أنه على المرض إلى ينظر كان ،الكنيسة عصر

 الخالص ترى إنها بل بالطب تؤمن ال الكنيسة وكانت اإللهي،
 رجاالت حل لذا .المخلص إلى اللجوء وفي الروحية القوة في

 المراكز بإنثاء قاموا وقد ،األطباء مكان والكهنة الدين

 تحمل كانت متشفى وكل المنكوبين. لماعدة والمصحات

 ضد مقاومة هناك كانت البداية، في عامة. بصورة قديس إسم

 حتى عقابهم ينالون السحرة وكان والسحر، الطب إلى اللجوء
 الخامس القرن بعد المذكورة المصحات إنشاء وبدأ الموت.

 األمراض مختلف المراكز هذه تضم وكانت . عشر

 المومسات، المجرمين، الفقراء، المجانين، فات: نحرا واال
 يعيشون كانوا هؤاء كل السحرة،.. الزهرية، األمراض

 أن إلى االشارة وتجدر .اهتمام وال فيها عناية ال قاسية عيشة

 المصابين لعزل ذلك قبل تستعمل كانت المصحات هذه

 البرص وكان الرعب بمسلل البشرية مرت لقد بالبرص.
 البرص مكان حل الذي فالجنون السل جاء ثم األولى، الحلقة

 وعاد . والعامة الحكام نفوس في والرفض الذعر يثير وكان
 أيضًا وظهرت مجتمع كل في خطره لينشر اليوم الجنون

 الطريق منتصغ وفي حائرًا الطب يزال وما الخبيثة التورمات

الجديدة. الكوابي هذه أمام

 العزل، ويتوجب رالقرف الرعب يثير البرص كان وإذا
 الرغبة وصلت لقد .ذلك من بأقل يكن لم الجنون نصيب فإن

 نهر تجوب خاصة سفينة في المجانين وضع إلى العزل في
 إلى بهم ترحل أن تريد وكأنها المثال، بيل على الرين،

 القرن حتى أوروبا في قائمًا بقي االستعمال وهذا المجهول.

االدسعشر.

 بقيت اذ المأساوي مارها في طويلة الجنون قصة إن

 اللعنة قدر تثكل الحديد ونالسل والتعذيب العزل أساليب

 التاسع القرن في Plnel يينل جاء حتى المجانين عند والموت
 االنسانية، صرخته وأطلق الالسل من المجنون وحرر عشر

.رهيب ظالم في جديد نور فكان
 نوع أنه على الجنون إلى ينظر كان ،عشر السابع القرن في
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 أفكر أنا , والحقيقة اليقين يعني فالعقل .والخطأ الضالل من

 المصحات في بالمجانين يزج كان لذا مجنونًا. لت أنا إذن

 أو عراة، وكانوا . والشقاء البؤس من حالة في وهم والزنزانات

 والرطوبة، البرد شر تقيهم ال التي الممزقة الثياب يرتدون
 المجانين فئة مع ويدخل قليال إال النور يرون ال وكانوا

 وبقيت الشوارع في يتسكعون الذين أي العمل، عن العاطلون

 اهتمام وانصب عشر، الثامن القرن خالل الحالة هذه

 في وعزلهم والفقراء الشحاذين مكافحة على المسؤولين
 عليهم محكوم وكأنه تشغيلهم ثم النقمة المتصاص المصحات

 الصناعية المدن في المشكلة هذه برزت وقد .الشاقة باألشغال

 العقل تمجيد على الكالسيكي العصر ركز وهامبرغ. ليون مثل

 القانون عن بالخارجين العقاب انزال وعلى والفضيلة
 والجنون والكسل الفقر بين ارتباط هناك وكان واألخالق،

 اللعنة، بمبدأ تربط التي البشرية النقائص من وغيرها والزهري

 والعقل فقدواالوعي قد أنهم على جميعهم ينظرلهؤالء وكان

 تتعلق مالحظات المريض ملف على يسجل وكان والفضيلة.
 وهكذا . الكنيسة( إلى يذهب اللهوال يثتم أنه أي ) الديني بملكه

 وأن تماسكه على يحافظ أن أوروبا في البورجوازي المجتمع حاول

 الشاقة واألشغال والسجن بالقهر وغيرهما والفقر الجنون يعالج

 على باريس مدينة في بالمئة واحد إلى االعتقال نسبة وصلت حتى
 للنظام تهديدًا إذن كان فالجنون )فوكو( المثال سبيل

 العملي، الحل الحديد قضبان وراء االعتقال وكان االجتاعي.
 طبيعته ،آنذاك الشائع المفهوم حسب ،فقد قد المجنون ألن

 اليه ينظر ال أنه أي مخيف، وحش إلى وتحول االنسانية؛

بالذات. كوحش وإنما والعالج العناية إلى بحاجة كمريض

 دينيًا أخالقيًا بقي الكالسيكي العصر في الجنون مفهوم إن
 فقد ،عشر الثامن القرن في أما العلمية النظرة على يعتمد ولم

 أعمال بينها ومن األمراض لتصنبف المحاوالت بعض جرت

 أربعة إلى النفسية األمراض قثم فاألول ودوبلبه، دوسوفاج

انواع:

 بالدماغ يتعلق ال خارجي سبب عن الناجم الجنون - 1
٠ والرباص( المرض وسواس )

 ضعف عن أو الدماغ في تقرحات عن الناجم الهذيان - 2

. والسويداء الهوس مثل االرادة وظيفة في

 التسممات بعض عن الناجم المؤقت الهذيان - 3
لتهابات. واال

٠ التفكير مستوى في خلل عن الناجم الخبل - 4

 أكثر ولكنه باألول ما حد إلى الشبيه دوبليه تصنيغ ٠جا ثم

: دقةبصورةعامة

 والمصحوب والعنف الهذيان على القائم الجنون - 1
 أو الدماغ في التهاب حصيلة يكون قد وهذا الحرارة. بارتفاع

الحادة. االمراض بعض

 التهاب ودون حرارة، ودون الثابت الهذيان أي الهوس - 2

 غريبة قوة يمتلك المرض هذا وصاحب .الدماغ في حتمي

 ويمتاز والنعاس، والبرد والتعب الجوع ضد هائلة ومقاومة
,والعنف بالهيجان أيضا

 والهادىء المستمر بالهذيان وتتصف السويداء — 3

والموت( التشاؤم إلى الميل ) معين شيء على والتركيز
 ويتصف خطورة. الجنون درجات أدنى وهو الخبل: - 4

 العالجية الطرق ومن العالج. وبصعوبة والدماغ التفكير بضعف

 المعدة، وتنظيف والكي الفصد نذكر: آنذاك المستعملة

 مبللة عليه قبعة وضع ثم الرأس شعر وحلق الباردة والحمامات

والخل... بالماء

 التاسع القرن أمام الطريق مهد قد عشر الثامن القرن إن

 إشاعة في ينكر ال تأثير والعلماء للفالسفة كان وقد عشر،

 روسو، فولتير، نيوتن، العصر: لذلك االنساني المناخ
 العنان أطلق الذي الرومنطيقي األدب جاء ثم . ،.مونتسكيو

 الثورة جاءت 1789 عام وفي والعاطفة؛ واألحالم للمخيلة

 وأعلن , اإلخاء - العدل — الحرية الجديدة: بشعاراتها الفرنسية

 وحماية المجانين لتحرير االنانية ثورته 1826 - 1745 بينل
 والخطينة للنبذ موضوعًا اآلن الجنون يعد لم االنان.

 االنسانبة بأبعاده للدراسة موضوعًا أصبح بل والتعذيب،

 المخصص ، Blcetre مصح في بينل أمر لقد واالجتماعية

 من المجانين وإخراج الحديد سالسل بفك الجنون، لحاات
 في قدقتل ضابط وهو أحدهم، من اقترب وقد الزنزانات،

 أحدًا، تؤذ وال عاقالً كن n له: وقال الممرضبن، أحد المصح

 سأعيد وواثقًا، لطيفًا كن أغاللك وأفك سراحك سأطلق فأنا

 بكل بينل الى زنزانته في يتمع الضابط وكان . I الحرية لك
 هرع الحديد، سالسل سقطت أن وبعد وصمت، هدوء

 جميل. حقًا هذا كم صارخًا: والنور الشمس ليمجد الضابط

 وكان طبيعيًا الضابط سلوك كان التجربة، من سنتين وخالل

* المرضى بقبة قيادة وفي المصح أعمال في اندفاع بكل يساعد

 والجواسيس الخونة بوجود يشتبهون الثورة أبطال كان

 المجانين صفوف في بأنفسهم زجوا والذين المصح، داخل

 المصح على شديدة الرقابة كانت لذا الزؤام الموت من هربًا
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 الى دفع مما الجنون، عن الكشف في قوية الرغبة وكانت

.العلمية - الطبية بالواحي االهتمام

 مع تعامله في مبادىء ثالثة على يعتمد بينل وكان

المريض:
 إليه، واإلستماع المريض إلى االصغاء ويعني الصمت: — 1

 الصمت في ألنه ،الصمت تجربة يواجه أن المريض وعلى

 الذات الكتثاف وسيلة والصمت الحرية. وسط القلق ييطر

إليها. والعودة
 يالحقونه اآلخرين أن المجنون يعتقد المرآة: — 2

 مالحقًا نفه ليرى المرآة إلى ينظر أن والمهم ،عليه ويتآمرون

 االعتراف الى يؤدي ما وهذا اآلخر. من ولس نفه من

األقل على إليها التعرف أو بالذات

 لبعض وهمية بمحاكمة يقوم بينل كان : المحاكمة — 3

 إلى وبالحاجة والذنب بالمالحقة يثعرون الذين المرضى

. التبرئة

 بينل قام ، 1793 عام Blcetre مصح في ثورته اعالن وبعد

 وفاة وبعد ٠ Salpetri٥re للنساء آخر مصح في نفسه بالعمل
 بنهم ومن ،الطبية وأبحاثهم االنساني نشاطهم تالميذه تابع بينل

 1838 قانون ظهور في إليه الفضل يعود الذي Esquiral نذكر

 هذا بنود ومن المصحات. في المجانين قبول ينظم والذي
 يتم إختياري األول االستثفاء، من نوعان هناك القانون،

 بناء يتم إلزامي والكاني أوصيائه من أو المريض عائلة من بطلب

 وهذا خطرة األفراد بعض حالة تعتبر التي الشرطة طلب على

 Esquiral ويعتقد اليوم. حتى المفعول ساري يزال ما القانون

 الجنون تثكيل في مهمة واألخالقية النفية الضغوط بأن

الوسط. وضغوط الدماغية التقرحات إلى باالضافة

 كتابًا 1847 عام Lucas لوكاس نشر أخرى، جهة من -

 جديدة آفاقًا بذلك فتح رقد الجنون، في وأثرها الوراثة عن

 اللذان وماغنان موريل أمثال النفسي الطب في الباحثين أمام

 أو مريضة وراثة عن الناجم األصلي التلف نظرية على يركزان

 والكحول الداخلية التسممات مثل ،للتطور معيقة عوامل عن

 مارات تعرقل التي العوامل من وغيرها والبؤس وااللتهابات
 الصعيد على يظهر التلف وهذا التلف. فيه وتحدث النمو

 الذهني الصعيد على يظهر أنه كما والمورفولوجي، الجسدي

 االستقرار عدم االرادة، والسلوك، الطبع ضطراب ) والنفسي.
 التلف أن يبدو ،وباختصار العمياء االندفاعية ،االنفعالي

 - النفية مقاومته من تضعف الشخص جبلة في مرضية حالة

من للصراع البيولوجية الشروط بالتالي تحقق وال الجدية

لحياة. اجل
 ، 1926 - 1855 األلماني كرابلن نشر 1883 عام وفي -

 نوعين إلى النفسية األمراض قسم وقد النفسي الطب في كتابًا

 المريض يمر )وفيه االكتائي. - الهوسي الذهان رئييين:
 مرحلة هناك التعاقب( من شيء مع االفسطراب من بحالتين

 المركز، غير العارم رالنثاط والعنف بالهيجان تتميز هوسية

 بالهذيان. ذلك كل يترافق وقد الزائد، واالنبساط وبالثرثرة
 بعدها ليدخل أكثر أو شهورًا تستمر قد المرحلة وهذه

 والحزن واالرهاق باالنهيار تتصف ثانية مرحلة في المريض

 الجنون هناك المرض، هذا جانب إلى والثك. والخوف
 جنون الشباب، جنون أشكال: ثالثة يتخذ الذي المبكر

 الحركات )تشنج التخشبي والجنون والعظمة، االضطهاد

 ويعتقد النفسي( - الجدي والجمود الحركية د الحية
 وكأنه اشفام صعبة المذكورة الجنون حاالت بأن كرابلن

, لقدر لحتمية أهمبة يعطي بذلك

 إلى االنانية النظرة برزت المتحدة، الواليات في —

 وفي . 1840 عشر التاسع القرن منذ المحاوات وجرت الجنون
 في أما الفسي. الطب رجمعية الجنون مجلة ظهرت 1844 عام

 التاسع القرن في إال تدأ لم النفي الطب حركة فإن روسيا

 وظيفة الضطراب األولوية تعطي األبحاث معظم وكانت عشر

.الشرطية والمنعكسات الدماغ

 الطب تقدم في الحاسمة المرحلة العشرون القرن يعتبر —

 1911 عام في العالجية والوسائل النظريات حيث من النفسي

 أي جنون لكلمة العلمية العبارة الويسري الطبيب وضع

 العضوي البعد بين يجمع أن وحاول الفصام، أو الشيزوفرانيا

 ويغرق العالم مع الحية الصلة تنقطع الفصام وفي النفسي والبعد

 حارل 1921 عام وفي والهذيان القاتلة العزلة في المريض
 مادة )انظر الجبلة بطبيعة المرضة الميول يربط أن كرتشمر

 الدوري للجنون غيره من أكثر معرض فالبدين . ( طبع

 أكثر معرض النحيل بينما % 64 بنسبة االكتائب( — الهوس )
 العزلة ) والصرع للفصام رالرياضي % 50 بنسبة للفصام

 عام توفي ألماني نفس وعالم )فيلوف ياسبرز أما والعنف(.

 الوجودي - لفنرمنولوجي المنظار من ينطلق فإنه ( 1969
 الوجود إزام كلية فعل ردة أنه على الجنون يفسر أن ويحاول

المعاش العالم أر

 السنوات في النفس أطبا، بعض تبناه الوجودي الموقف إن

 الطب 8 ب يعرف ما وظهر وكوبر، النغ أمثال األخيرة

 يعتمد الذي التقليدي النني الطب ضد أي ؛ B المضاد النفسي
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جنون

 لوجود واالهمال الكيميائي والتخدير القمع أساليب على

 المريض يرحل الجنون، في العالم. في قائم كإنسان المريض
 يكمل يدعونه ال األطباء أن غير الرهيبة، ذاته مملكة في

 الرحلة وتنقطع والمجتمع، أهله مع عليه فيتآمرون رحلته،
 وباألدوية. الكهربائية وبالصدمات العقلي المصح في باالعتقال

 العالم إلى الرحيل هذا بعد معافين يخرجون المجانين من كثير
 الوجودي اكفسي الطب أصحاب إن . دواء أي وبدون الداخلي

 الجنون موجات ألن الفصام، بمعنى جنون كلمة يستعملون

 صحته في االنسان وتهدد المعاصرة المجتمعات تكتسح

 من يخلو ال اليوم فيه نعيث الذي العالم وألن النفسية،
 إن األحبان. معظم في والمتناقضة المتعددة والضغوط األخطار

 ،والتثويه والتبعية المخ على تقوم االنانية عالقاتنا معظم

 قد والجنون اليومية حياتنا في والتشحيء للمخ ميل وهناك
 ال مهددة وضعية على للرد الكائن إليها يلجأ وسيلة يكون

 أنها مريضة لي ذكرت الوجودي(. )المفهوم تعاش أن يمكن

 يكون أن تريد ألنها )الجنون( والتمرد العنف إلى تلجأ كانت

 امرأة تصبح أن في طموح لديها كان العالم. في وجود لها

 المعاشة ظروفها أن غير ، ( ...كاتبة ،فنانة ) ومثهورة معروفة

 الواقع بسخافة تثعر كانت أنها بمعنى ذلك، دون حالت

 إلى طريقها والجنون المحوق. الالشيء إنها ،الوجود وبتفاهة

.الموت ظلمة وسط الحياة

 إلى العودة طريق األنا تعرف أن الجنون، رحلة في المهم

 تخسر أن في غامرت وإآل العالم، في الفاعل العمل وإلى الواقع

 منفصلة، تصبح أنها أي اآلخر؛ مع وعالقتها لحي وجودها.

والموت. للتدمير ومعرضة ضائعة، ممزقة،

 قواه عن الكانن، في اآلخر الوجه عن يكشف الجنون
 يكثف قد الجنون والظالم النور معها تحمل التي الالمعقولة

 أي ،البشر وحقارة الظروف وتفاهة الواقع عبثية عن بالفعل لنا

 يعبر ال الواقع والذنب. االتهام قفص في المجتمع يضع أنه

 الواقع معًا، ومخيفة رهيبة تكون قد التي الحقيقة عن دائمًا

 هو والمجنون انحرافًا. أو ضالالً أو وهمًا يكون قد نفه

 وانفعااته، نزواته على اليطرة يتطيع ال الذي االنان ذاك

.والتقليد والظلم والعنف التزييف عالم مع التكيف وال
 شعوب، وقادة أسوياء بأنهم عنهم يقال الذين البشر

 مثة . الدماء ويغكون الحروب ويشعلون المجازر يرتكبون
 أيدي على والثانية األولى الحرب خالل ماتوا مليونًا وخمسون

 الظروف في ينتقد أو يتمرد والذي . أسوياء أنهم يقال بشر

 يكون قد مجنون. عنه ويقال المصح إلى ياق العادية،

 الحياة هذه الحياة. قلب في الموت على انتصارا احيانا الجنون

 ومع والحرية. الزمنية فيها وتنعدم الرجام فيها يتوقف التي
 يقط عندما المجنون نعذر ان دائمًا نا بإمكان ليس ،ذلك

 التدمير من نوعًا بذلك يصبح ألنه ،الهذيان عالم في نهائيًا

 أن شك ال العذاب. من رهيبًا وسجنا والحياة، للذات

 األحداث أن بمعنى وانجراحي، جدًا حساس انان المجنون

 السيطرة يفقدم اآلخرين مع الصدام وأن قوي بثكل فيه تؤثر

 مهدد مأسوي بعد ذات اآلخر نظرة فتصبح الذات، على

 واتركيب والتحليل الضبط على الذاتية القدرة أن يعني وهذا

كافية. بصورة نامية وغير متكاملة غير تبدو
 الجنون فهم في االختالف بأن االعتراف من لنا البد وها

 في تجد النظريات بعض اليوم. حتى قائمًا يزال ما وتفيره

 العامل المرضي( وااستعداد والجبلة التكوين )ضعف الوراثة
 هو الجنون بأن ويؤكد الوراثة ينفي اآلخر والبعض الرئيسي،

 التكاملية األنا وظيفة في النقص عن ناجم وظائفي مرض

 ويعتقد التكيف(، على القدرة وعدم الذاتي التنظيم )ضعف

 تدل إذ الجنون وراء هو المريض المجتمع بأن آخر فريق

 المرض هذا من أبدًا يعانون ال الحمر الهنود أن على األبحاث

 اكفيرات وهذه الطبيعة مع ودائمًا بسيطة حياة يعيثون ألنهم

 عدة تتفاعل وقد المختلفة، الجنون حاالت على نسبيًا تنطبق

النفسي. القوط الى وتؤدي البعض بعضها مع عوامل

الجنون: أشكال - 3

 حالة إنه بل بذاته، متقالً مرضًا ليس الجنون بأن ذكرنا

 أن أي .. والعنف. واكذوذ بالغرابة المصحوب االضطراب من

 إذا !إال النفي الطب في بمفردها تستعمل ال جنون كلمة
 أمراض هناك ذلك، ومع الجنون نوع يحدد بنعت ترافقت

 الهوس مثل عوارضها حيث من الجنون إطار في تدخل نفسية
 الجنون أشكال بإيجاز نستعرض أن نحاول لذا .والهستيريا
٠ المختلفة

والهوس. العظمة جنون — 1
الفصام. - 2

الدوري. الجنون - 3

الهتيريا. - 4
.الجنسي الجنون — 5

 البشر فوق بأنه الشخص يثعر وفيه :العظمة جنون - 1

 سامية، رسالة صاحب وبأنه واألمراء الملوك ساللة من وهو

 صاحب بأنه ويدعي اكشعوب، ويقود الناس يحرر أن وعليه
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جنون

 إلى الجنون هذا به يصل وقد خارقة قدرة و طائلة ثروة
 ومن عليه ويتآمرون ميرته يعرقلون أعداءه بأن االعتقاد

 جنون على ميغالومانيا كلمة وتطلق عليهم. القضاء واجبه
 الهوس مثل النفسية األمراض بعض في يدخل الذي العظمة

 أو ارتباط هناك يكون قد وهكذا . العظمة( هذيان ) والبرانويا

. االضطهاد وجنون العظمة جنون بين تعاقب

 النفسية األمراض من وهو :الشبزوفرانيا أو الفصام - 2

 من العلماء ومن ،خاصة بصورة الشباب تصيب التي الشائعة

 الزي في ) بالغرابة المرض هذا ويتصف ،جنون بكلمة يتبدله

 المرضية العزلة إلى والميل والهذيان واللوك( والتفكير
 ،مبال غير ، طائشًا يصبح فالشخص .العنف درجة إلى والرفض

 معهم يتعارك وقد والكبار األهل أوامر على ويتمرد يرفض

 ينعزل عيه. يتآمرون بأنهم ويعتقد بهم يشك تافهة، ألسباب

 جهازًا يصبح وبذلك والهذيان، الجمود في ويغرق العالم عن

 بها نقوم التي األبحاث وتدل الطبيعية. بوظيفته يقوم ال معطالً

 إنه وراثيًا، معظمه في ليس الفصام أن على الشأن هذا في

 المهدد العالم عن كثيرة أحيان في يحدث قد وظائفي مرض

. والمجتمع( األهل جانب من والتبعية العنف ممارسة )

 ويعرف الثنائي، الشكل ذو أو الدوري: الجنون - 3

 يتعرض الشخص أن بمعنى ،االكتائبي — الهوسي بالذهان أيضًا

 يسقط إذ األخرى.. الواحدة تعقب االضطراب من لحالتين

 الحركي - الحسي بالهيجان تتصف التي الهوسية الحالة في
 الى باالضافة ،الهذيانية والثرثرة الصراخ المرتفع وبالصوت

 يبدر العادية الحاالت وفي . االستعالء وفكرة والعدوان العنف
 مع واالتصال والضحك والغناء المزاح يحب متفائال، اكشخص

 وقد أكثر أو شهور عدة الهوسية الحالة تدوم وقد اآلخرين

 والخوف السوداء باألفكار تتصف االكتائب من حالة تعقبها

 حاالت وهناك . االنتحار درجة إلى المغنويات وهبوط والشك
 حاالت وهناك الهوسية، الحالة في إجماال محصورة تبقى

 إطار في تدخل وال ،الخور أو باالكتائب تعرف أخرى

الدوري. الجنون
 أن يبدو الهوسية، ات والحا الدوري الجنون في

 بعكس بها، بأس ال نسبة تشكل المرضية الفطرية االستعدادات

 إلى نشير وها التكويني. بالعامل دائمًا يرتبط ال الذي الفصام

٠ الفصام عالج من بكثير أسهل باألدوية الهوس عالج أن

 ويرددها شاثعة هستيريا كلمة أصبحت ; الهستيريا - 4

 مجنون( )أي مهستر فالن فقول مناسبة، من أكثر في الناس

 تعني الهستيريا أن والواقع، مهستر اشعب أو الناس ونقول:

 باضطرابات ويرتبط الناء يصيب الجنون من نوعا القدم منذ

 التحليل وينظر الشخص. إلى الشياطين بدخول أو الرحم،

 الكاذب التمثيل من نوع انه على المرض هذا إلى النفسي
 ولكن الذات، داخل المكبوتة والدوافع المثاعر حقيقة إلخفاء

 الجسدي: الصعيد على رمزية بصورة يحدث تعريفها
 الصوت باختفاء أو الكاذب بالثلل أو بالعمى يصاب فالمريض

 من ويشكو ويتقيأ الطعام يرفض إنه بارزة؛ عضوبة أسباب دون

 الغذاء دون يحول البلعوم في ما شيء وجود ومن الدوار
 هضمية وباضطرابات جلدية بطفرة أيضًا يصاف وقد والتنفس.

أوفيزيولوحذاخرى.

 والعدوان العف هناك الرمزية، العوارض م هذ جانب إلى

 ويحطم، ويهاجم ويصرخ ويبكي بسرعة ينفعل فالمريض
 ويلزم األرض على يقط وأخيرًا I العدو ضد عراك في وكأنه

 اآلخرين مع االتصال أو والطعام الكالم ويرفض الصمت

 صفة المرض لهذا يعطيان اللذان هما والتمرد العنف أن ويبدو

الجنون.

 التي والتصرفات الشذوذ ويعني الجنسي: الجون - 5
 على الغرائز تسيطر بحيث ،الطبيعية حدودعا عن تخرج

 الباب هذا في ويدخل .المعاير جميع وتتخطى اللوك

 العالقة ) واللواط البغاء فيها بما الجنية االنحرافات مختلف

 النساء( بين الثاذة )العالقة والحاق الرجال( بين الثاذة

 Satyriasis والنعاظ الطبيعية، غير والعالقة الغلمان، وحب

. وخادمته إبنته على الرجل يعتدي بحيث
 يدخل عندئذ عصابا، أو هاجًا الجنس يصبح وعندما

 ، والجنس الجنمي( الجنون ) المرضية الحالة في الشخص
 من كثير في استهالكية سلعة اليوم أصبح نعلم، كما

 من المزيد الى إال يؤد لم ذلك ومع المتقدمة، المجتمعات
 عن انفصل إذا الجنس ألن والقلق، واالنحراف الضياع

 يستطيع ال العالم، في الشخص لحضور وجودي كبعد الحب،
 علماء أساء لذا الذات. داخل واالمتالء الفرح تحقيق وحده

 على فقط بالتركيز اكنفوا ألنهم الموضوع هذا إلى الجنس

 ذلك يربطوا أن دون الجنية العملية في التقية النواحي

واالنسان. للجنص التكاملية وبالنظرة المعيارية بالناحية

العالج:-6

 بصورة تطورت الجنون معالجة في المتعملة الوسائل إن

 معالجة تحاول وهي والتقنيات، والعقاقير الطب بتطور عامة
 والظروف. األسباب عن التنقيب دون المرضية العوارض
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جهة

 في يزال ما النفسي الطب فإن ،العلمي التطور من وبالرغم
 العديد معالجة في تمامًا ينجح لم أنه باعتبار الطريق منتصف

 عدد هناك إذ .الفصام فيها بما المختلفة الجنون حاات من

 اليوم ويلجًا المصح في حياتهم معظم يقضون المرضى من

 العقاقير استعمال إلى المجتمعات معظم في النفس أطباء

Neuroleptiques إنها بل والدائم، التام الثفاء تحقق ال والتي 

 ال نفسية — فيزيولوجية وإشكاالت مضاعفات إلى تؤدي قد
 النفسية األدوية اكتشاف إن خطورتها. مدى بالضبط نعرف

 ظروف تسهل ألنها اكنسي، الطب في ثورة بمثابة كان

 بداية 1952 عام كان ) العوارض. عنف من وتحد المعالجة
 النفسية(، األمراض عالج في برومازين الكلور مادة استعمال

 أية حدوث دون ولكن العقاقير عدد تكاثر الخمسينات وبعد

.علمية مفاجأة

 الصدمة عالج إلى النفس أطباء لجأ العقاقير، ظهور قبل

 كان حيث 1932 عام ماكل يد على األولى الطريقة وكانت

 المريض يصاب ذلك وبعد األنسولين، بمادة المريض يحقن

 في مادينا فان استعمل 1936 عام وفي والغيبوبة بالصدمة

 عام الكهربائية الصدمة جاءت ثم الكارديازول مادة بودابست
 بالصدمة العالج أن ويالحظ وكرالتي بيني أيدي على 1938

 التي السريعة النتائج من بالرغم والرعب العنف من يخلو ال
استعماله. من األطباء أكثر وقد ،يحققها

 التحليل ) العالج في النفسية الطرق تطور من وبالرغم
 مية دينا ،السيكودراما الوجودي، التحليل الفرويدي،

 النفس أطباءم بين قائمًا يزال ما الصراع فإن الجماعة،..(،

 الذين النفس وعلماء المحللين وبين باألدوية( يكتفون الذين )

 )إعادة واالجتماعي. النفسي العالج وساثل على يركزون
.والمجتمع( العالم مع المريض تكيف

ومراجع مصادر
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يعقوب غسان

جهه
Mode
Mood-Mode
Modus-Selte

 والرابطة ،القضية في والمحمول الموضوع بين الرابطة هي
استحالة. رابطة أو احتمال رابطة أو ضرورة رابطة إما

 تؤكد أن وإما تنفيه أو شيائً تثبت أنها إما المنطقية فالقضية

 حالة يحدد ما وهذا مستحيل أو ممكن أو ضروري ما شيائً أن

 وهذا خاصة بصفة للرابطة تعيين هي إذن فالجهة .القضايا
 في أرسطو وكان إليه النظر في أو الشيء في يؤثر التعيين

 هناك إن وقال والممكن الضروري في الجهة حصر قد منطقه
 إطالقًا الجهة فيها تتحقق ال قضايا : القضايا من أنواع ثالثة

 وقضايا انان، محمد قولنا: مثل التقريرية بالقضايا وتسمى
 انسانا، محمد يكون أن الضروري من إن مثل: ضرورة

رجاًل. محمد يكون أن الممكن من إن مثل: ممكنة وقضايا

 القضايا الوطى العصور فالسفة من المدرسيون جعل وقد
 محمد يكون أن الممكن من ن االمكانية :أربعة الجهة ناحية من

 محمد يكون أن الممتنع من االمتناع: أو مكانيةوالالإ إنسانًا،
 والضرورة: حيًا، محمد يكون أن الجائز من والجواز: نباتًا،

 االلماني الفيلسوف أما إنسانًا محمد يكون أن الضروري من

 تقريرية الجهة ناحية من القضايا جعل فقد كانط أمانويل

 هي الحكم مضدر رؤية جعل أنه غير وضرورية. واحتمالية

 عنده الجهة تعد هنا ومن الجهة، تحديد في األساسي العامل

 موضوعية فهي والمدرسيين أرسطو عند الجهة عكس على ذاتية

 عالم ويرى يحكم. الذي الثخص اعتقاد على تتوقف ال
 أوفق هو الموضوعي التميين أن 1946 — 1883 كينز المنطق

 الحقيقي المعيار هو الموضوعي التمييز ألن للمسألة حل

والممكن. الضروري بين للتمييز

 عالم ويرى الموجهات بمنطق يعرف منطق نشأ وقد
 وهو صوريًا، مبحثًا ليس أنه 1935 — 1858 غوبلو المنطق

 إلى محمول نسبة هو الذي المقول بين المنطق هذا في يفرق

 قضية فكل الحمل. جهة عن تعبر التي وهي والجهة موضوع،
 بالموضوع متعلقة األولى بيطتين: قضيتين إلى تنحل موجهة

 القضايا كانت ولما السابق. الحكم على حكمًا تحمل والثانية

 أو امتناعًا أر إمكانًا إما الجهة وكانت ،وجهة مقول إلى تنقسم
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جوهر
 أن يمكن فإنه سالبة أو مرجبة إما رهي ضرررة، أر حدوثًا

الموجهات. منطق في قضية عشرة ست تنشأ

ومراجع مصادر
.الصوري النطق ،سامي علي ، النثار —

- Johnson, W.E., Logic« 3 vols, 1921 - 1924.
٠ Prior, AN, Formal Logic, 1953.

Prior, A.N., Time and Modality, 1957.
Wright, G.H. Von« An Essay In Modal Logic, 1951.

مجاهد المنعم عبد مجاهد

جوهر
Substance 
Substance 
Wesen

 الصيرورة بظاهرة وثيقا ارتباطا مرتبطة الجوهر مالة إن
 تغير في الموجودات كانت وإذا .الموجود إلى بالنسبة والتغير

 متويات وعلى مختلفة بأعماق يتناولها التغير فإن مستمر

 تغوص فيما السطح على تجري التغيرات بعض متغايرة
 كثأن واصفراره، الوجه احمرار إن العمق. الى األخرى

 السطح. على تحدث تغيرات وبرودتها األيدي سخونة

 ذات تغيرات األعضاء بعض وخارة المرض فإن بالمقابل

 عن أمامنا السؤال ينطرح بذلك الموت كذلك عميقة؛ أبعاد

 فبماذا .الموجود في التغيرات إليه تصل قد الذي األعمق الحد

 ال أعمق حد من هناك هل التغيرات؟ هذه نهائيًا ترتبط

؟ الموجود في تتجاوزه
 بين أوالً كهذهعليناأننميز أئلة على اإلجابة أجل من

 ذلك هو القضية موضوع إن .التغير وموضوع القضية موضوع
 التقليد رآه كما ،إنه .إليه وننده فيه التغير نلحظ الذي الكل

 ويثكل المختلفة المحموالت تحت يقبع ما الفلسفي،
 عن متقل فهو التغير موضوع أما .للقضايا األخير الموضوع

 عندما نعنيه الذي الموجود إنه لغوي. واصطالح ترتيب كل

 هناك فهل الخ. توفي.. زيد ذكي، زيد مريض، زيد نقول:
 الذي اللغوي الطابع عن تام باستقالل قائم موضوع بالفعل

 يحمل وجودي موضوع هناك هل ؟ القضية موضوع في شهدناه
التغيرات؟ فيه وتحدث واألحوال التعينات

 مع ونقابله جوهرًا ندعوه فإننا كهذا موضوع وجد إذا

.اعراضا ذاك، إذ ،ندعوها التي المختلفة تعيناته

 واضح الصحية والحالة المرضية الحالة بين الفرق إن
 عالقة هي الزمنية عالقتهما إن الصحة غير فالمرض عموما.

 ،ارتباط كل من بحل ليست العالقة هذه لكن وتعاقب تتالي

 الحامل ذاك، إذ نعتبره، الذي الجسم في تحقيقها، تجد بل
 ذاته هو يبقى جسمي أن ومع تلك أر الحالة لهذه األخير

 فيه والمرض الصحة حالتي بعاقب يتأثر أنه إال جمي

 لم ما الواقع صلب من تصبح ال واألحوال الصفات إن .ويتغير

 منفصالً الشي، هذا يكون فال فيه، وتحدث ما بشيء ترتبط

 فيه موجودة فهي عنها بمعزل تجربته عنهاوالتمكن
 في ،أيضًا ممايخولنا ،خاللها من تمكن إنما له وتجربتنا

٠ الثيء هذا ماهية عن نأل أن المطاف نهاية

 والتعنات الصفات بين نميز أن باستطاعتنا دائمًا يبقى لكنه

 كانت وإن ٠ أخرى جهة من يحملها الذي والموضوع جهة من

 يمكن فال قوام له كان وإن .فيها قائمًا ليس فهو فيه قائمة هي

 لكل حامل هو ما بقدر جوهر وهو ذاتي. قوام إنه القول غير

ذاتي قوم له ما وبقدر والصفات التعينات

 أعراضه عن الجوهر استقالل في تتجلى التي المطلقة هذه

 لألعراض إن فيه. القائمة األعراض إلى تند أن يمكن ال
 ،الغيري بقوامها رهن وجودها أن ما بقدر وذلك نبيًا وجودًا

 من نرى كما ليت، الجوهر مطلقية لكن . الجوهر في قوامها
 أن تعني إنها الحدود تعرف ال تامة مطلقية اخر، منظور

 وبذلك ,آخر جوهر في بغيره قائمًا مقومًا ه بدور ليس الجوهر

 ذلك إن إذ القضية، في اللغوي الموضوع عن الجوهر يتميز
 كونه من فبالرغم هذا أما غيره، في يقوم ال نهاني موضوع

 ألفعال حامالً الوعي يكون كما ) أخرى لتعينات حامالً

 هو الوعي ألن ) أخيرًا موضوعًا بالضرورة ليس انه إال الوعي(

معين(. شخص وعي

 موضوعات ألجزاء نعني الموجودات، ألجزاء بالنسبة أما

 أخذت إذا - هي فال ،مثالً البشري الجسم كأعضاء ،التجربة

 جهة، من ،إنها أعراض. هي وا جواهر - معناها بكل الكلمة

 جهة من ،وهي ،بدونها كجوهر يوجد ال الجسم إن إذ جواهر
 للتجربة ممكنًا موضوعا منها تجعل أعراضًا تضم أخرى،

 ،إنها إذ مكتملة، جوهرية ليست األجزاء هذه جوهرية لكن
 ارتباطها عن بمعزل توجد وال ذاتها في قائمة غير ماهويًا،

 ممكنًا موضوعًا يصبح ال الجوهر وألن البدن هو الذي بالكل

 بين التمييز أن الواضح من فإنه ،ومعها أعراضه في إال للتجربة

 من تحليلية عقلية كعملية إال يمكن ال واألعراض الجوهر
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جوهر
 بين التمييز كان هنا من . بنهما الفصل ال التفريق شأنها

 لتجربة وليدًا وليس العقلي للتحليل نتيجة والعرض الجوهر

 لكلمة مختلفان استعماان لنا يتضح بذلك واإلدراك.
 لمختلف اإلشارة بموجبه يمكن عادي أحدهما :٠ جوهر 11

 يحمل ما إلى يشير نلسفي وثانيهما جواهر؛ بأنها األشياء

 التجربة في عنها فصله لنا يتيسر أن دون واألعراض الصفات

 وكلمة R جوهر » كلممة بين المساواة تجوز ال هنا من الحية.
H شيء I) ، أما ،التجربة في لنا معطاة « األشياء » ألن ذلك 

كذلك. فليت لجواهر ا

 الصفات أساس في القابعة الكينونة هو نالجوهر إذن

 وهو المتغيرة للمتعينات الثابت الحامل وهو تام، باستقالل

 أنه إال مشروط، غير مطلق الميتافيزيقي التصور عرف في

 وفيما . المتعينات وتغير الصفات لوجود ضروري شرط

 الوحيد الجوهر منزلة إلى المادي يرفع للجوهر المادي التصور

 وتوزعه الروح، في الجوهرية تحصر الروحانية النزعة فإن
 أحادية فترى الواحدية أما والروح. المادة كال على اإلثنينية

 1650 — 1596 ديكارت إن الواحد. الجوهر في والمادة الروح

 إلى يفترض لكنه ،بذاتها القائمة كالكينونة الجوهر يحدد

 مخلوقين جوهرين وجود الواحد اإللهي الجوهر جانب
 والنفس. المادة البعض: بعضهما عن اإلستقالل كل ومستقلين

 عن بعضًا استقاللهما ألن ذلك مطلقين، ليسا الجوهران هذان

 .الواحد االلهي الجوهر على الوجودي اعتمادهما يقابله بعض
 استقالله يمنع ال اللم على المادة عالم اعتماد إن أيضًا هنا من

 رياضية لناموسية خاضعًا يصبح بحيث الروح وعالم النغس عن

. مستقلة ميكانيكية -

 .حدود بدون ليست الجوهر مطلقية إن أعاله قلنا لقد

 شأنه من نحو على الجوهر يتصور 1677 - 1632 سبينوزا لكن

 يكون ما ٠ هو الجوهر إن يقول فهو . حدود كل يتخطى أن

 نظر في إذن، فالجوهر ذاته». خالل من يفهم وما ذاته في
 ألي وبالنسبة آخر شيء أي إلى بحاجة ليس ما هو سبينوزا

 استطاع سبينوزا وإن هذا مفهوميته. وفي كينوته في اعتبار:
 فرضيات على pantheism الوجود وحدة في مذهبه يبني أن

 - ديكارت باستطاعة كان ما وهو ،المطلق الواحد الجوهر هذا
 يحتاج ال الذي بالشي، الجوهر يحدد إنه إذ يفعله أن - لوشاء

آخر. شيء أي إلى لوجوده

 ذاتطبيعة فيقولبوجودجواهر 1716 - 1646 اليبنز أما

 مونادات الجواهر هذه يسمى وهو بالقوة. ومزودة روحانية

 تؤخذ عندما أما الذاتي. لقوامها بالنسبة أ-اسية( )وحدات

 وألن نفسًا تدعى فهي بالبدن الرتباطها بالنسبة المونادة

 بوصفه للجوهر وسبينوزا ديكارت تحديد من انطلق، اليبنتز
 آخر شيء ألي بحاجة ليس وما بذاته يفهم وما بذاته يكون ما

 البيط الجوهر هذا المونادة، إن قال وفعله وجوده أجل من

 العالم وبين عيةبينها عالقة وا شبابيك تملك ال الفعال،
 الله، عدا )ما األخرى المونادات وبين بينها أو الخارجي،

 كل تعبيره(، حد على المونادات مونادة أو العظمى المونادة

 في تعكس أن على وبمفردها ذاتيًا وتتطور تنمو مونادة

 مع أزلي انسجام من فيها اللم خلقه ما بفعل الكون كلية تطورها

دات. لمونا ا باقي

 الجوهر كون على 1704 - 1632 لوك جون أكد أن وبعد

 التحليل وأدى الصفات، لمختلف المجهول الحامل ذلك
 ورده المادي الجوهر حل إلى 1753 - 1648 باركلي بجورج

 فعله بما يكتفي فال هيوم يأتي الوعي، ومضامين التمثالت إلى

 الجوهر على ويسلطها التحليلية مطرقته يأخذ بل باركلي،

 الجوهر لقيه الذي المصير نفس إلى فيدفعه أيضًا الروحاني

منقبل. باركلي يدي على المادي

 هما والعرض الجوهر فإن 1804 - 1724 لكانط بالبة أما

 على بموجبها نحكم التي القبلية العقل مقوات من

(I .«الظاهرة » في والمتحول اكابت يتناوالن وهما الظاهرات 
 أساس في القابع ذاته - بحد — اكشيء يتناوالن وال ،ذاتها

 المقوالت تاعدنا وال مجهوالً يبقى فهذا الظاهرات

 ضمن يبقى كانط وإن هذا إدراكه. على القبلية واألشكال

 فيما والعرض الجوهر لتعارض فهمه في والتحول الشبات إطار

 والعرض للجوهر )بالنبة الغيري والقوام الذاتي القوام يسقط
 إلى الذاتي القوام يند كانط إن قل أو ،حسابه من (بالتناظر

جوهرًا. تسميته دون وذلك ذاته، — بحد ٠ الشيء

 نجد 1932 - 1853 أرستفالد فلهلم إلى ننتقل وإذ

 طاقة. إلى يتحول ،اليبنتز بفلفة يذكرنا نحو على ،الجوهر

 عمليات كل في الالمتحول الجوهر هي نظره في فالطاقة
 حفظ من الجوهر قانون يغير أوستفالد وإن هذا الطبيعة

 عرف في لمتعد الكتلة ألن ذلك الطاقة حفظ إلى الكتلة

 السبية النظرية عرف في وهي ،تتغير ال ثابتة الحديثة الفيزياء
 الكهربائي النووي االتجاه أما الجسم بسرعة متعلقة الحديثة

 الجزيء في الحقيقي الجوهر لرؤية البعض فدعا الحديث

الكهربائي.
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جوهر

 النظرة عن كليا لالستغناء يدعو اصبح اخر بعض وهناك
 على وللتركيز للصفات أساسيًا حامال بصفته للجوهر التقليدية

 الطبيعة قوانين تبرز بذلك المتغيرة. وحاالتها الطبيعة أحداث
 الوضعيون ) القديم الجوهر مكان حل الذي الثابت بوصفها

 الجوهر تصور B ن كتابه في ) كسيرار أرنست ومع . ( المنطقيون

 الجوهر حقبة من نهائبا االنتقال يتم ،(1910» الوظيفة وتصور

 العالقات« »بمركز وإذا الجديدة. الوظيغة حقبة إلى القديمة
 العالقات لكل األساسية كالفرضية األول الوجود محل يحل

. التجربة في مالحظتها تمكن التي

خوري انطوان
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حاجة
BesoJn
Want - Need
Bedtirfnls

 واإلجتماعي. الطبيعي بمحيطه اإلنسان عالقة هي الحاجة
 ومستمرة وضرورية وأساسية عامة بكونها العالقة هذه تتميز

 النتاج اإلنسان تحرك التي القرة عن تعتر والحاجة نسبيًا.

 الجسدية لحاجاته المشبعة المادية والخيرات السلع
 البشر عالقة عن تعبير هي أيضًا والحاجات واالجتماعية.

 في البشريعيشون بكون العالقة هذه تتميز المعيشه، بظروفهم

 والموضوعية. واالجتماعية الطبيعية الحياتية لظروفهم تبعية
 أي مطلقة، التبعية هذه يجعل ال للبشر االجتماعي والجوهر

 ألن ذلك المعيشية. ولظروفه لوجوده فقط اإلنسان كتبعية
 تفهم لهذا محيطه. مع صراع في دائمًا يكون االنسان وجود

 فيها يوجد التي للظروف االجتماعي النشاط كتبعية التبعية هذه

 بين كعالقة الحاجة، تجعل هذه التبعية وخصوصية االنسان.

 هكذا العمل على اإلثارة تحوي المعيشية، وظروفه االنسان

 الذات بين العالقات من كبيرة دائرة على الحاجات تشتمل

 دفع هي بخاصية تتمتع العالقات هذه الموضوعي. والعالم

 ذاته. واالنسان الموضوعي العالم الى الموجه العمل الى الذات

 الذات تدفع موضوعية عالقات الحاجات في تتوحد إذن

 على العالقات. هذه تعكس التي الذات حالة وكذلك للعمل
 الموضوعي العالم بين الوصل حلقة الحاجة تشكل األساس هذا

 بادىء وتثير االنسان فعل تسبق الحلقة هذه الذات، ونشاط
.عوامله جميع على وتؤثر التوجيه األمر

 من لإلنان الطبيعي المحيط لتملك أساسًا موجهة والحاجة

 حاملها، االنسان، من لها اشباعًا وتجد معه، الصراع خالل

 اإلنسان وعمل .الطبيعة وبين بينه التفاعلية العملية لهذه كفاعل

 الحاجات انتاج الوقت نفس في يعيد حاجاته الشباع وسعيه
 انطالقًا تنشأ الحاجات ألن تطورًا، أكثر بشكل ولكن ذاتها

 وذلك وسياسية اجتماعية بيولوجية كحاجات االنسان حياة من
 شكله في المجتمع وبالتالي االنسان انتاج اعادة أجل من

 القوى تطور بمستوى محددة وهي الملموس. التاريخي

الحياتية. والعادات الفوقي والبناء االنتاج وعالقات المنتجة

 بين الموضوعية العالقة عن مزدوج بشكل إذن تعبر الحاجة

وذلك: والمجتمع والطبيعة اإلنسان
 الذات بين ألجدلية العالقة عن تعبير هي الحاجة ألن أوآل:

 Verhaltnis Zwlschen Subjekt und Objekt والموضوع

 االنساني العمل أو اإلنسان نشاط ألن موضوعية عالقة عن تعبر

 يشكل اإلنسانية الحاجات فاشباع وضروري. حتمي هو
 تطور يكون األساس هذا على لإلنسان. حياتية ضرورة

 ألنها ذاتية، عالقة عن أيضًا تعبر والحاجة حتميًا. الحاجات

 خالل من الذات، كسعي الذات من تخرج الحاجات( أي )

كذات. نفسها إلثبات للتوصل الحاجة، موضوع

 الفعال بين وحدة الوقت نفس في تشكل الحاجة ألن : ثانيًا

 توحد الحاجة ألن ذلك passives und aktives والسلبي

 الحاجة هذه واشباع جهة من لموضوعها اإلنسان تبعية داخلها
 من اشباعها الى أصالً والموجه والهادف المنتج عمله خالل من

أخرى. جهة

 الحاجات من مجموعة وتشكل متنوعة هي ذاتها والحاجة
 تتعلق التي الحياتية البيولوجية الحاجات أي طبيعيًا، المحددة

 المشبعة االجتماعية الحاجات ومن االنسان، حياة بحفظ

 ذاته ولمعرفة للمعرفة اإلنسان كحاجة لإلنان الخالق بالعمل

الشخصية. تطور والى المجتمع الى والحاجة

 اإلنسان بين مشتركة هي البيولوجية - الحياتية والحاجات

 ألنها اإلنسان عند Humanisiert مؤنسنة لكنها والحيوان،
 رالزي الطعام عادات في يظهر ما وهذا وثقافيًا اجتماعيًا تحول

الحيوان عن االنسان وتمايز الجنس. قواعد وفي )الموضة(
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حاضر

 على وتعلمها الحاجات اكتابه في يكمن المجال هذا في

 الضرورات تعكس الحاجات هذه والعليم. التربية أساس
 في تظهر ورد مما انطالقًا االجتماعية. والمتطلبات والظواهر

 الموضوعة في ماركس ك. يؤكد كما ) االنسان حاجات

 ينتمي التي االجتماعية التشكيلة حاجات فويرباخ( عن السادسة
٠ للمجتمع الفوقي والبناء االجتماعية القاعدة حاجات أي ،اليها

 لهذا ،المادية الخيرات انتاج أساس على الحاجات توجد

 خالل ومن وملموسة تاريخية خاصة باستمرار تتخذ السبب
 لتشكيلة االقتصادي التركيب تطور لمتوى الحاجات تبعية

 الحياة مجاالت جميع في تطورها يتم محددة اجتماعية

والشمولية التعقيد متزايد باتجام التطور هذا يتم االجتماعية

 عملية تم االنسان تثاط على الحاجات تأثير خالل من

 األوجه. ومتعددة مختلفة بطرق وذلك الحاجات عن التعبير

 عن بدورها تعتر التي للمصالح النسبي االستقالل يأخذ وهنا

 للموقع وطبقًا خاصة أهمية االجتماعية والطبقة الفرد حاجات

 مجتمع في السائدة االجتماعية الطبقة تحتله الذي التاريخي
 العملية هذه تأخذ أن فإما الحاجات، اشباع عملية تتم معين

 على خاصة حاجات اشباع فيه يتم شكالً أو متناغمًا شكالً

 هذا على الحاجات تتطور أن ويمكن ،أخرى حاجات حساب

 بل كأفراد حاجاتهم يحددون ال البشر بأن يعني هذا األساس

 ومقتضياتها االجتماعية للعملية نتيجة حاجاتهم تكون

 تتسم الطبقي االنقسام على القائم المجتمع ففي الموضوعية
 الطبقة موقع في لالختالف تبعا باالختالف الحاجات

 األساس، هذا على ،تتحدد .الفرد اليها ينتمي التي االجتماعية

 . ما مجتمع في المتاحة باالمكانيات الحاجات اشباع امكانية

 االجتماعية بالظروف المطاف نهاية في محددة إذن فالحاجات

 جملة ضمن باستمرار يحيا كونه اإلنان ضمنها يعيش التي

 التي االجتماعية للتشكيلة المحددة االجتماعية العالقات من
 عام وجود من هنالك ليس األساس هذا على اليها. ينتمي

 وبثكل محددة، زمنية مدة في توجد انها بل للحاجات
 عن يعبر والهدف عنه تعبيرًا األهداف في يجد ملموس

 معينة اجتماعية أو فردية مصلحة وبعكس جهة، من الحاجة،

أخرى. منجهة

 االنان حياة في الحاجات تلعبه الذي الدور من انطالقًا

 سواء االنسانية الحاجات اشباع عملية بأن االستنتاج يمكن

 للتطور المحركة القوة هي اجتماعية ثقافية أم بيولوجية أكانت
 هي الحاجات ألن معين. مجتمع في الفرد ولتطور االجتماعي

 الخالق المنتج للعمل باستمرار االنسان تحرك التي القوة

 توجيه لعملية دافعة كقوة تؤثر وألنها المادية، للخيرات

 أردنا اذا والحاجة، عينيه. نصب أهدافا وضعه أي االنسان،

 الكائن حاجة بين التناقض عن تنتج ،لها يكولوجيًا تعريفًا

 في تكون ال االمكانية هذه . الحاجة هذه اشباع وامكانية الحي

 الحاجة تدل المعنى وبهذا .ايجادها ينبغي بل موجودة البداية
 الكائن بين الخلل أو التوازن انعدام من حالة على باستمرار

 بواسطة الحالة هذه ازالة تتحتم لذا الطبيعي ومحيطه الحي

.تببه الذي الهادف العمل

الحسينى المطلب عبد

حاضر
Present
Present
Gegenwartlg - Gegenwart

 لحظة واقع وجود على تدل اللغوية الناحية من ،حاضر

 الماضي مع بالتعارض الحاضر ويعرف عنه. الحديث
 فيدل «،تمطر انها ( أو II فالن حضر 1 :قلنا فإذا .والمتقبل

 من الحاضر فإن كذلك الفعل. لحظة صحيح حاضر على ذلك

 حاضر لكن . الوقت من الجزء الى يثير والمعنى الدالة حيث
 الزاوية ا مثال الزمن، عن غريب ماهو الى تشير أن يمكن

. (I درجة تسعين تاوي القائمة

 كلمة تثيرها التي التالية المعاني تمييز يمكن الالند وحسب

: حاضر

 : الفكر من واع بفعل المضبوط : الصفة حيث من - أ

 . < متحفز لفكر والظاهرة الحاضرة المعرفة واضحة أسمي ,١

الفلفة(. ء مبادى رت، )ديكا

 أحيانًا رغبت لقد ة الممارسة: عند التنفيذ في السرعة — ب

 بعض كما والحاضرة الواسعة، الذاكرة امتالك... في كثيرة
٠ ( الطريقة مقالة ،ديكارت األخريات».)

 : به والحديث ،عنه الحديث لحظة في موجود i ج

(I ولكن اآلتية، والسيائت الماضية اليائت على تنتصر الفلفة 

 ،الروشفوكو ) الفلفة». على تنتصر الحاضرة اليائت
٠ (La Roche foucauld. Maximes) .حكم(

عنه نتحدث الذي أو نحن، حيث المكان في الموجود — د
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حب

 في ويمكن بعض، عن بعضها تبعد ال المعاني هذه ان
 مرة المعاني كل الى حاضر كلمة تئير أن األحيان بعض

واحدة.

زيادة خالد

حب
Amour
Love
LJebe

 تقول العرب الن المودة، لصفاء اسم هو اللغة في الحب

 ما الحب وقيل األسان، حبب ونضارتها االسنان بياض لصفاء

 غليان هي المحبة ،هذا فعلى .الماءعندالمطرالشديد يعلو

 المحبوب. لقاء الى واالهتياج العطش عند وثورانه القلب
 قائم به العلم ان اا للحب، المقترحة التعريفات كثرة ورغم

 وقد المباشرة الشخصية الوجدانية والمعاناة الحية التجربة على
 معانيه رفت ا : الحب عن المعنى هذا في حزم إبن اإلمام قال

 بالمعاناة« إأل حقيقتها فالتدرك توصف، أن عن لجاللها

 : الحب ماهية في الكالم باب في « الحمامة طوق B في يقول
B في الخليقة هذه في المقسومة النفوس أجزاء بين اتصال إنه 

 ،الموافقة أولها درجات له والحب . ال الرفيع عنصرها أصل

 التيه، الشغف، المحبة، الخلة، الهوى، المودة، المؤانسة،
 وجذبًا شوقًا اخر نحو كلية تتجه نزعات وكلها ،العشق ،الوله

 عند الخير مثل الموجودات، اكمل اآلخر هذا يكون ما وغالبًا

 الذي أرسطو عند األول المحرك او المثل، مثال افالطون

 عند اإللهية الذات أو له. عثقا نحوه الموجدات تتحرك

 الموجودات أنسب نحو رغبة الحب يكون وقد الصوفية

 من ينطلق الذي البشري، الحب هو وهذا مالءمة، وأكثرها

 والتعاطف كالصداقة متعددة: صور وله ذاته يشبع ما الى ذاته
. وغيرها والوالء واألمومة

 عند يتضح كما الكلي: الخير نحو دافع الحب — 1
 كبيرًا اهتمامًا بالحب أهتم الذي م( ق. 348 - 428 ) افالطون

 في حديثه كان وان و»فايدروس«، ة المأدبة » محاورتيه في

 في تظهر الحب وطبيعة .باالساطير أحيانًا ممتزجًا الحب

 مكان، كل الى قدرته تمتد عظم »إله أنه على »المأدبة«

 متعدد شامل سلطان ذو وهو شي، كل جناحيه تحت ويطوي

 كل فوق وسلطانه واالرض الماء في غاياته تمو الجوانب

 ومصدر سعادة كل منبع وعو قوة، كل فوق وقوته سلطان،
 ود في غيرنا مع نحيا أن لنا ييسر الذي وهو خير، كل

 عن هنا يتحدث وأفالطون كذلك» اآللهة ومع وانسجام

 عنده الحب وغاية المتعددة. وصوره وغايته وقدرته الحب ماهية

 وللجمال الحقيقي. الخير عنده يعني الذي الجمال حب هي
 ثم شخص في االناني الجمال الفرد بتأمل يبدأ درجات

 المادي بالجمال متصل شخص في المادي الجمال ان يدرك

 االجام، جميع في يتجلى الذي الجمال ان يرى ثم آخر في
 وفي عامة. المادي الجمال فيحب بعينه، واحد جمال هو انما

 جمال تقديرم من اكثر الروح جمال يقدر الثانية المرحلة
 من له الحظ جسم في فاضلة نبيلة نفًا وجد أنه فلو ،الجد

 من التي باالفكار فيأتي لها واالخالص بحبها يرضى جمال

 الجمال يتأمل المرحلة هذه في وهو النشأة تهذب شأنها

 المادي ضآلة ويتضح المختلفة والظم األعمال في يتبدى الذي

 إلى األخالق جمال من وينتهي ،الروحي بالجمال قورن ما إذا

 ،الواسع بمعناه الجمال في نفسه يحصر وبذلك ،العلوم جمال

 يتعلق بل للجمال فردي لنموذج حقيرة عاطفة بعد تستبعده فال

 بذاته إال يوجد وا ،شبيه له ليس الذي المطلق الجمال بحب

 ومن شائبة تشوبه ال نقي دنس، يدنه ال طاعر الجمال وهذا
 يوجد حيث اإللهي الجمال يدرك أن يستطيع هنا إلى يصل

 شائ ليس الجمال وهذا ، فريدًا وحيدًا شيء كل عن بمعزل

. وجود كل ومصدر المثل مثال الحقيقي الخير سوى

 الفهم وهذا األول: للمحرك وانجذاب عشق الحب - 2

 — 384 أرسطو لدى ونجده السابق، المعنى من يقترب للحب

 الى كلها الموجودات يجذب الذي العثق به ويعني ق.م 322
 كتاب ) في يقول األول. المبدا أو يتحرك ال الذي المحرك

 : (أ فقرة السابع الفصل ،عشر الثاني المقال ، B الطبيعة ,,

 معشوق أنه طريق عن يكون إنما األول( الموجود ) وتحريكه »

 غير من تحرك انما الجبهة هذه على المحركة فاألشياء ومعقول

 والمعقول المعثوق األول، المبادىء وفي تتحرك، أن

 ألننا ونشتاقه نشتهيه حسن هو وما ،واحد شيء هم والمفضول

 نعقله ألننا ونشتهيه حنا نراه ألننا نختارة واألول حسًا نراه

 يعقله ما هو إنما العشق وابتداء نشتهيه، ألننا نعقله أنا وليس

األولى». العلة من

 بعنوان العشق في رسالته من االول الفصل في سينا وابن
 لكل ان » يقول: الموجودات« كل في العشق قوة »سريان

غريزيًا وعشقًا طبيعيًا شوقًا المدبرة الموجودات من واحد
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 سببا االشياء هذم في العشق يكون ان ضرورة ويلزم
 توما القديس لدى نجده الموقف هذا ونفس ا. لوجودها

 خير وهو االول المبدأ نحو تنزع فاعلية هنا فالحب االكويني.

 يدل الذي )االيروس( اسم افالطون له استخدم روحي كلي
 عليه وأطلق عامة بصفة الحب على يدل ان قبل الحب إله على

 تقرب طبيعية فيزيائية ظاهرة وهو الجذب، لفظ أرسطو
 كان ماديًا الداخلي النزوع على وتطلق البعض، بعضها االجسام

 إلى العبد الله جذب يعني الجذب الصوفية وعند روحيًا، أو

.حضرته

اإللهي(: )األزلي الجمال في الفناء هو الحب-3
 أو بحورالنور، في الغرق أو بالحق، الخلق عوبقاء

 شرح ففي األزلي. الجمال مطالعة نحو الخوق نور األحتراق

 المحب فاغجذاب الجمال إلى ميل المحبة الفارص ابن ا تائية ا
 والجمال فيه، لجمال األ ليس المحبوب جمال إلى

 شاهدة أزالً ذاته في مشاهدة تعالى للم أزلية صفة في الحقيقي

 مشاهد من ظهر أن األخص الحب هو االنجذاب وهذا عليه،

 من ظهر ان والخاص الجبروت عالم في الذات جمال الروح
 ان والعام الملكوت، عالم في الصفات جمال القلب مطالعة

 .الغيب عالم في األفعال جمال النفس مالحظة من ظهر

 ابن وعند ومحبوبًا. محبًا طرفين: يتلزم اإللمي والحب

 ألن ،شيم عبد ما ولوالم العبادة، أساس هو الحب , عربي

 - الحكم فصوص ) ٠ ٠ الحب بيله والتقديس تقديس العبودية

 تتجلى التي االلهية الذات هو الحق والمحبوب .نعماني( فص
 تجلياته. تعددت مهما واحد والمحبوب الجمال، معاني فيها

 فهو البشر، وتآخي األديان وحدة الى وسيلة اإللهي والحب

 وضعها التي الحدود تلك عند يقف ال عالمي دين الى سبيل
 ونجد البشرية. يوحد الذي هو فالحب والنحل. الملل أصحاب

 الخير ان٥ «:األحبة ياسمين> كتابه في الشيرازي لدى

 للجميع يظهر العالم هذا كائنات نحوه تشرئب الذي األسمى

 والمحبوب المحب حب ففي والمحبوب. المحب عبارات في

 الحقيقة اإللهية، الحقيقة الى االنان تجذب التي القوة نفس
 بعين السرمدي، الوجود تأمل من ينتج الجمال حب ان . العليا

 كتاب في نتعلم ونحن ،واحد حب سوى ثمة وما ذاته الله
, ٠ اله حب نقرأ كيف البشري الحب

 أنها بمعنى ،الحب عبارات في واحدة الصوفية لغة أن ومع

 تفرقة هاك أن إال البشري، والتفير اإللمي، التفير تحتمل

 الى الميل هي الخلق محبة ٠ الخلق ومحبة الحق محبة بين
 محبوبه، مع المحب يجدها حالة وهي به، واالستئناس الشيء

 عن تلطف قلبه غي يجدها فحالة قعالى لله العبد محبة اما

 رضاه، وإيثار له التعظيم على الحالة تلك تحمله وقد العبارة

 دون من القرار وعدم اليه واالهتياج عنه، الصبر وقلة

 وال بوصف المحبة توصف وال بقلبه له فكره بدوام االستئناس
 واالستقصام المحبة من الفهم الى أقرب وال أوضح بحد تحد

 االستعجام فإذازال األشكال حصول عند المقال في

.الكالم شرح في االستغراق الى الحاجة سقطت واالستبهام
 االرادة ترادف انها فقيل المحبة معنى في العلماء واختلف

 على مترتبة روحانية كيفية تعالى لله ومحبتنا الميل. بمعنى

 للتوجه مقتضيه االستمرار على فيه الذي المطلق الكمال تصور
 تعالى لغيره أمامحبتنا ،فتوروفرار بال القدس حضرة الى التام

 مشاكلة أو منفعة أو لذة فيه كمال تخيل على مترتبة فكيفية

 لمنعمه عليه والمنعم ،لمعشوقه العاثق كمحبة ، متمرًا تخيالً

 المحبوب سيطرة هي فالمحبة لمديقه. والصديق لولده والوالد

 ومن نفسه عن حتى بها المحب وانثغال المحب قلب على
ذلك: في أقوالهم

 إيثار وهي الهائم، بالقلب الدانم الميل هي المحبة

 ،بصفاته المحب محو وقيل المصحوب، جميع على المحبوب
 فقال: المحبة عن الجنيد سئل وقد لذاته. المحبوب وإثبات

 ، ه المحب صغات من البدل على المحبوب صفات دخول ا

 الغالب يكون ال حنى المحبوب ذكر استيالء إلى بهذا أشار
 عن كلية والتغافل المحبوب صفات ذكر إآل المحب قلب على

 كلك تهب أن المحبة فحقيقة . بها اإلحاس أو نفه صفات

 ،محبة المحبة سميت فقد . شيء منك لك يبقى فال أحببت لمن

 كل سقوط رهو المحبوب. سوى ما القلب من تمحو ألنها

 محبوبك مع قيامك وهي الحبيب، محبة اال القلب من محبة

 الشيء إلى ميلك المحبة» :المحاسبي يقول .ا أوصافك بخلع
 موافقتك ثم ومالك وروحك نفك على له إيثارك ثم بكليتك

 والتري .ا حبه في بتقصيرك علمك ثم وجهرًا. سرا له

 الواحد يقول حتى اثنبن بين المحبة تصلح ال ٠ يقول: الشقطي
 اذا — للعارف مقام أجل الشوق I :ويقول :، أنا يا لآلخر منهما

 ا٠ي يشغله شيء كل لهاعن الشوق في تحقق واذا - فيه تحقق
 وعلى ،المحبوب لقاء الى القلوب اهتياج ،والشوق .اليه يشتاق

 عن الكندري الله عطام ابن سئل الشوق«. يكون المحبة قدر
 ،األكباد وتقطع القلب وتلهب األحشام احتراق , :فقال الشوق

 باللقاء يكن فاكوق واالشتياق، الشوق بين يفرق هذا ومع

 أن يمكن هذا وعلى باللقاء. يزول ال واالشتياق والرؤية

 لهم يكون أن يمكن ال ولكن الشوق مقام كلهم للخلق يكون
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 ال حتى فيه هام االشتياق فيحال دخل ومن االشتياق، مقام
قرار. وال أثر له يرى

 كما للفظ القرآن استخدام من مستبمد الصوفية عند والحب
 فسوف ديه عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها »يا قوله: في

 ويتخدم (.54 )المائدة: ويحبونهه يحبهم بقوم اللم يأتي

 بين العالقات في )رحمة( ، مودة( لفظ) المعنى نفس في أيضًا

 لتكنوا أزواجًا أنفكم من لكم خلق آياته ومن2 الزوجين:

 ها والمودة ، ( 21 .٠ الروم ) ورحمة« مودة بينكم وجعل إليها

 االتصال. وارادة التواصل بها والمقصود Amour الحب بمعنى
 المنزه الحب من النوع ذلك الصوفي الحب أمثلة أشهر ومن
 ناره من خوفًا عبدته ما 8 : أقوالها في العدوية رابعة تمثله الذي

 بل عمل، خاف ان الوء كاألجير فأكون جنته في طمعا وال

 اذا إلهي » دائمًا: تردد وكانت اليه«. وشوقًا له حبًا عبدته

 كنت وإن جهنم بنار نأحرقني االر من رهبة أعبدك كنت

 من أعبدك كنت اذا اما فأحرمبها، الجنة في رغبة أعبدك

األزلي« جمالك من إلهي يا تحرمني بال محبتك أجل

الحب: في المعاصرة المفاهيم - 4

لذة: ل اشباع أ-الحبهو
 فأصبح )ايروس( الحب مفهوم اتسع الحديثة العصور في

 طبًا النف حركة وهي Appetit والشهوة الرغبة على يدل

 فيها، واالنغماس الحية باللذات التمتع في ورغبة للمالثم،

 تيوارت وجون Bentham 1748-1832 بنتام لدى ذلك نجد

 وإشباعها باللذة الخير ربطا اللذين J.s. Mill 1806-1832 مل

 Schopenhauer 1788 - 1860 شوبنهور ويرجع وتحقيقها

 جذوره له زقيق ميل أنكل ويرى الجنس، غريزة الى الحب

 هذه سوى آخر شيائً ليست فهي ،الطبيعية الجنس غريزة في

 فالغاية .. التفرم بطابع والمطبوعة المحددة المتخصصة الغريزة

 بين االمتزاج هذا سوى ليست عاطفية مغامرة كل من النهائية

المقبل. الجيل إلبداع عنصرين
 كل على يدل الحب أصبح الفرويدي النفسي التحليل وفي

 في الجرجاني عليه يطلق المعنى وهذا .اليها ويرمز شبقية رغبة
 من تتلذه ما الى النفس ميالن وهو ، ٠ الهوى 8 «التعريفات 8

 فرويد من كل لدى ذلك نجد الشرع: داعية غير من الشهوات
Freud ، 1905 الجنس في رسائل ثالث 8 في A ، ويونج G.Jung 

 حياة في بدائية عوامل إلى للفرد الجنسية الحياة يرجعان اللذين

 الجنسي سلوكه تحد التي هي العوامل هذه االولى، الطفل
 ونجد للذة وإشباعًا تحقيقًا كونه يعدو ال الذي الناضج
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 الحب، ليكولوجيا مخيمر تفير في فرويد لموقف امتدادا

 صفاته يرى فالمحب الجنسية، اللذة إشباع النهاية في هو الذي

 في الواحد ويكون 8 ن يتعثقها لذا المحبوب في المفتقدة

 الحبيس. وشطره المكفوف نصفه يتعشق إنما لآلخر عثقه

 من شكل الى الحبيبين بين الظاهر لتكامل ينحل. وبذلك
 يحب إنما االنان ان 8 الى ذلك من وينتهي ،التشابه أشكال
 ط الحب، سيكولوجيا في )رسالة « ما نحو على ويتعشقها نفه

 حب عليه يطلق ان يمكن ذلك ان اال (.20 -19،ص2
 وحفظ النفس عن للدفاع الطبيعي النزوع أي ، EgoTsme الذات

 لمزج محاوالت فهناك لذا الفردي. المستوى على وجودها

 رايش ويلهام لدى بالماركسية النفسي التحليل في الحب نظرية

 ، ٠ الجنسية االزمة 8 : خاصة المتعددة كتاباته في 1957- 1897

 النشوى وظيفة 8 «،النفسي والتحليل الماركسية 8

 فرويد لمتابعة محاولة فهي A الجنسية الثورة « ، (» االورجاسم )
 عبر التي المحاولة تلك ،بالماركية الحب في نظريته ومزج

 الحب في يرى حيث ، «والحضارة ايروس ٠ في ماركيوز عنها

 الى يؤدي وإشباعها إشباع، عن تبحث كبرى طاقة )الجنس(
 االضطرابات الى يؤدي كبتها وبينما بالتناسل، النوع حفظ

 الخلق الى يؤدي فهو فرويد عند المختلفة العقلية النفية

ماركيوز، عند الحضاري واالبداع

الدين: هو الحب — ب
 لودفيخ االلماني الفيلسوف لدى يتضح المفهوم وهذا

 الدين حدم الذي L. Feuerbach 1804 - 1872 فيورباخ

 الغلفة(. اصالح )ضرورة البشري القلب جوهر باعتباره

 الحقيقة وهذه وآخر. انان بين العاطفية العالقة هو فالدين
 .واألنت األنا بين المحبة في وساطة بدون وقائمة مباشرة

 الرجل بين الجنصي الحب وبالتحديد ،الحب هو فالدين

 مبنية االس بين القائمة العالقات ان على يؤكد فهو والمرأة.

 والتعاطف. الصداقة أو الجنسي كالحب متبادل ميل اساس على

 الالتيني األصل من Religion فالدين الدين هو وهذا

Rellgare جوهر من اكاني )الجزء انانين. بين رابطة بمعنى 
.الحق( الدين - الميحية

المعرفة: أساس الحب - ج

 بالمعرفة، الحب From 1900 -1980 فروم اريك ويربط
 يحب فانه يفهم ومن أحدًا.. يحب ال شيائً يعرف ال فمن

 ،الحب عظم بشيء المعرفة ازدادت وكلما ..ويرى ويالحظ

 جهد وبذل معرفة يقتضي أنه يعني فن الحب أن افتراض إن



 The Art 1(15٠ ا0ص fl الحب فن B ) كتابه محور هو وهذا

or Loving.)

 اساس وهو ،واالتحاد بالوحدة الثعور هو عنده والحب
 للحاثط سمحا ان فجأة الثنين حدث فاذا 1) البشرية. وجود

 شخصًا أصبحا بأنهما شعرا بالقربى، وشعرا يسقط ان بينهما

 من هي الواحدية بالثعورية الخاصة اللحظة هذه فان واحدًا

 هذه D واإلثارة» للبهجة انبعاثًا الحياة في التجارب أشد

 انها االنسان لدى توقان اكثر هي آخر مع لالندماج الرغبة
 البشري الجنس تبقي التي القوة انها جوهرية، عواطفه أشد

 يومًا توجد أن لالنسانية يمكن كان ما حب بدون . . متماسكا

(42 )ص واحدًا«

 بالعزلة الثعور على يتغلب االنان يجعل الذي هو والحب

 يحتفظ ان نفه، يكون ان له يسمح هذا ومع واالنفصال،

 يصبحان اثنين ان » االنفراق: يحدث الحب في بتكامله.
 عالقة وللمعرفة (.46 )ص اثنين يظالن هذا ومع واحدًا

 الرئيسية فالحاجة ،الحب بمشكلة رئيسي وبشكل ،أبعد

 انفصال سجن تجاوز يمكن حتى آخر شخص مع لالندفاع
 اا نوعية اخرى انسانية برغبة ارتباط أوثق مرتبط االنان

 هو ع السر B لمعرفة والطريق االنسان« سر 1, معرفة وهي

 تخمد الذي اآلخر الشخص الى فعال نفاذ هو الحب الحب.

 اعرف اعرفك االندماج فعل في انني .لمعرفته رغبتي الوحدة
انان. كل أعرف نفسي

 على يرد والذي للمعرفة الوحد الطريق فهو الحب أما

 اعطاء فعل في الحب، فعل في الوحدة فعل في تصاؤلي
 نفسي اجد اآلخر. الشخص الى النفاذ فعل في النفس،

(.60)ص االنسان اكتثف . كلينا اكتثف ،نفسي اكتشف

 فعل في يكمن الكاملة للمعرفة الوخيد الطريق إن » ويقول

 انه الكلمات. يتجاوز الفكر، يتجاوز الفعل هذا ان الحب.
 فان حال أية وعلى الوحدة. تجربة في الجريء االنغمار

 ضروري شرط اليكولوجية المعرفة اي الفكر في المعرفة

 يظهر الغزالي عند والحب .ا الحب فعل في الكاملة للمعرفة

 كمايتمثلذلكفيفصلمن الذات ولوعي للمعرفة كطريقة
 واألنس والشوق المحبة كتاب ) بعنوان « االحياء n كتاب

 ونحو خارجية كائنات نحو باطني توتر هنا فالحب . (والرضا
 تكون أن يتصور ال )) الغزالي: يقول , لذاتها الذات اكتشاف

 ما اال االنسان يحب ال اذ وادراك معرفة بعد اال المحبة

)االحياء(. يعرفه»

 الحب يرتبط أيضًا Spinoza 1632 - 1677 سبينوزا وعند

 وطريقه والسعادة الخالص وسيلة فالحب باالدراك اإللهي

 وادراكنا الكلي، والنظام ذاتنا ندرك ونحن والمعرفة االدراك
 الحدلها بهجة النفس يمأل سرور فهي ،اإللهي العلم من جزء

 وهذا الله حب في تنحصر سعادتنا كل ان )) الله: محبة وتلك
 لدى ما أنفس وهي الله معرفة على بالضرورة يترتب الحب

«.البشر

االخالقي: االمام هو الحب - د

 الثاني واالهتمام ،ثان اهتمام الرضاء ايجابي أهتمام هو الحب
 وينتهي يبدأ فالحب االنانية. من خال والحب . آخر شخص هو

 ،الوجود في سابق آخر الهتمام به مهتم تأييد فهو الخارج، في

 R. B. بيري لدى ذلك نجد كما ،متقلة بطريقة وموجود

Perry في مهما دورًا الحب يلعب حيث للقيم العامة نظريته في 

 الصراع لحل الحب في نظريته يقدم فهو االنانية. االخالق

 هو فالحب .االفراد بين المختلفة واالهتمامات الرغبات بين
 بآخر اهتمام أساسًا هو التعاون، إلحالل األخالقية الوسيلة

 ويمكن البشري. الثخص هذا وإشباع تعضيد نحو يسعى
 ا( عمومًا خير بشاشة أو اهتمام موقف 1) أنه على عليه االصطالح

 واحان أحد نحو مر* ال " التالي: النحو على صياغته ويمكن

 غرض على للتغلب شخص تكامل هو فالحب الجميع». نحو
 ارادة انه: على االخالقية الفلسفية للتقاليد طبقًا ويعرف .ما

 الذي البشير فهو الخيرة، االرادة هو فلفيًا والحب B الخير

 بقوله كانط ويعدلبيريصياغة األقصى. الخير باقتراب يبشر

 تبنيها خالل من االنصجام لجلب االرادة هذه اغرس »

 الفضيلة هي الحب( )اي كلية االريحية واارادة للكلي»
 تحقيق أجل ن قدر بأقصى االسهام على القادرة العليا

 الى يحتاج ال الكلي االهتمام هذا ومل الناس كل اهتمامات
 لكل تتحرك. االنانية عاطفة ألن الفردية االهتمامات اعاقة

 االتحاد الى مؤدية الفردي الكمال من الخاصة اختياراته انسان

االثنين بين المنجم

القبمة: في نظرية أساس الحب — ه

 Max Scheller 1874 شيللر ماكس لدى نجد بيري ومثل

 شيللر ولدى الخلقية. للحياة كأساس بالحب اهتمامات 1928-

 ميادين في الوجدانية الحياة على هوسرل لمنهج تطبيقًا نجد

 وكذلك - نالحب . والحب والتعاطف والدين والقيم االخالق
 الشخصية على للمحانظة ويعى الشخص نحو يتجه — التعاطف

 للقيمة ادراك هو والحب يجمعهما. اللذين للعضوين الفردية

 العليا القيمة انبثاق على يعمل الذي وهو للمحبوب االيجابية
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 من تنبعث القيمة ان يظهر بحيث نحوه يتجه الذي للموضوع
 الخاصة الذاتية القيم يكشف الحب وكأن نفه المحبوب

. للمحبوب
 بمثابة يكون )شخص( على إآل ينصب ال الحب ان

 الموجه الحب حللنا ولو القيمة، تجسدها التي العينية الحقيقة
 الشخص يمتلكها اتي القيم مجموع أن لوجدنا الشخص نحو

 )شيء فهناك به، نختصه الذي الحب يساوي ال المحبوب( )
 هذا .الحب موقف صميم في أساسًا له نجد نكاد ال ( زائد

 هو إنما للمحبوب العينية. الحقيقة بوصفه الزائد الشيء

. للحب الحقيقي الموضوع

 صور من صورة أعلى بوصفه الله عن شيللر ويتحدث

 من لنا البد التي الالمتناهية الشخصية تلك هو فالله الحب،

 بوصفه شيللر فلفة في يبدر فالله للعالم، حبها مقاسمتها

 كل البشري الثخص يهب الذي فهو للحب. االسمى المركز
.حبه يدعم أن شأنه من ما
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الحليم عبد احمد

حتميه
Determinisme
Determinism
Notwendigkelt

 واصطناع خطواته في المضي قبل العلمي المنهج يسلم
 مجرى يصف أن عليه كان ما فإذا .الحتمية بمبدأ إجراءاته

 أن بد فال فيها، ويتحكم بها، ويتنبًا ويفسرها، الحوادث،

 التي نتائجه بلوغ في االطكنان له يكفل ضمان ثمة يكون

 المتحيل فمن الوقائع. من محدودة مجموعة من يستخلصها

 مكان كل في القائمة الوقائع لكل العلم رجال يعرض أن
 لكي يصنعه، أو يختاره، أو منها، له يتاح ما وحسبه وزمان،

 العلمي. المنهج وظائف اداء له يهعى الذي التعميم الى يصل

 ان العمل في الشروع قبل افترض اذا إال ذلك له يتحقق ولن
 انما هنا عليه يصدق ما تجعل لحتمية خاضع حوله من العالم

 زمان كل في يصدق اآلن يصدق وما هناك، عليه يصدق

 تسمح ال شروط وقوعها تحدد الظواهر ان هذا ويعني

.باستثناء
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 تسبقه اخرى افتراضات يتضمن نغسه الحتمية مبدا ان بيد
 هذا وان ،الطبيعة في نظامًا ثمة ان أولها . محتواه وتهبه وتبرره

 العالقة االطراد ذلك وتحكم اطراد، في الوقوع المتكرر النظام

.والمعلول العلة بين

 عن اليه الحديث العلم نظرة اختلفت فقد ، (( النظام 1) فأما

 الرتبة في تدرجًا الطبيعي النظام يعد فلم القديم. الفكر نظرية

 بل البشر وطبقات الكائنات لمازل الهرمي التلل يعكس
 ارادة عالم من العالم فتحول للكون الداخلية اآللية من أصبح

 الصاعدة الدرجات عالم ومن اآللة، عالم إلى المقادير تحكمه
 من أساس على نيوتن بناه نموذج في منتظم عالم الى والهابطة

 من أساس وعلى ،والطرد الجذب تتبادل التي «المادية النقاط »

 من معينة لمنظومة انتقاء يتوجب فهو السيطة. القوانين

 الواقع عن معين بمعنى تزوده ألنها أخرى من بدالً المظاهر

 منظومات تزوده مما أفضل المظاهر خلف من يحتجب الذي

 منظمة لغة منهجه من يتخذ العلم كان فإذا األخرى الظواهر

 نوعًا النظام كان وإذا ، بمثلها والتنبؤ الحوادث بعض لوصف

 وتفضياًل، اختيارًا يتضمن انتخاب، كأي فهو االنتخاب، من

 أو القانون عن الكشف إلى نتجه معين لنظام وباختيارنا

 التجريبية الوقاثع ضم من يمكن الذي هو والنظام انظرية

 من اليوم مألوف هو وما غبره يتطيع مما بأفضل المعروفة

 به قام الذي التجريبي العمل نتاج من هو انما علمية نتائج

 مختار نظام في وتوحد تجمع الذي عثر التاسع القرن علماء
 لللوك الذري الفيزيائي األساس درلتون أظهر لقد ناجح

 األاس دافي همفري كثف بينما للعناصر، الكيماوي

 الحركة بين الرابطة الحلقة رجد فقد فارادي أما الكهربي،

 التاسع القرن منتصف وحوالى . الكهري والتيار الميكانيكية

 نهاية في وتطابقها الطاقة قوة بتماثل االعتقاد ساد عشر

 االعتقاد لهذا الرياضية الصيغة ماكويل قدم كما التحليل

 قبل للفلك نيوتن به تقدم ما للفيزياء ماكويل قدمه ما ويثبه

بقرنين ذلك
 أو مرتب، منظم العالم بأن باالعتقاد اذن يبدأ فالعلم

 الذي االنسان لتداير وفقًا ويرتب ينظم أن يقبل باألحرى

 يتخذ أن على العلم لرجل عون النظام قيام وافتراض .يجريها

 يعمل يجده الذي النظام من المالئم النوع اختيار بشأن قرارًا

 به، يقطع أو عليه يفرض الذي النظام وليس ، وجالء يسر في

غيره. من أكثر مجديًا يراه الذي النظام هو بل

 القيم وبين النظام ملمة بين Poincare بوانكاريه قرن وقد
 في العلم فرجل الجمال، من ضربًا الطبيعة نظام جعل حينما

 في لذة من يتثعره لما اال الطبيعة دراسة على يقبل ال نظره

 جميلة، الطبيعة يرى ألنه اللذة تلك وهويجد ،دراستها

 المتوافق النظام على يترتب الذي ذلك هو وجمالها
Harmonieux ،يلتقطه أن العقل وسع في والذي ألجزائها 

 وهيكال جدًا، المتقلبة المظاهر يصنع الذي هو الجمال فهذ

 ويدعو بنفه نفه يكقي جمال رهو حنًا يجذب عظميًا

 في المساهمة في مالءمة الوقائع أكثر اختيار إلى العلم رجل

. وانسجامه العالم توافق

 في الحوادث واستمرار اتصال فيعني الطبيعة، اطراد B أما

 سيكون. كان ما ان بحيث ، وقوعها وانتظام ، ودوامها الزمان
 االستقراء مشكلة أو بمبدأ يمى ما مصدر هي الملمة رهذه

 وجه على العلمي االستدال أساس هي بل العلمي، المنهج في

 على قادر التجريبي المنهج بأن القائلة فالدعوى . العموم

 دعوى هي إنما الالمتغيرة الكلية االرتباطات واثبات البرهنة
 ميل عند فاالستقرام مطردة. الطبيعة بأن االعتقاد على قائمة

 لظاهرة المالحظة األمثلة من محدود عدد من استدالل

 التي المعبنة الفثة أمثلة كل 1) في تحدث انها بحيث ،معلومة

 من هناك بأن الزعم ذلك ويفترض المالحظة األمثلة تشبه

 يحدث ما ،متماثلة متطابقة حاالت يعد ما الطبيعة في األشياء

 تماثل من كافية درجة تحت مرة، كل يحدث سرف مرة منها

الظروف.

 المسلمة. تلك تبرير حول العلم وفالسفة العلماء ويتنازع
 بأن فالقول التجربة، الى يرده من ميل رأسهم، وعلى فمنهم،

S متنتج عالية رتبة من تجريمي هوتعميم إنما «مطردة الطبيعة 

 ويضع . والحاضر الماضي في الجزئية االطرادات مالحظة من

 جون كان إذا التالي: النحو على االستقراء ميل

 ذلك يصلح وقد .فانون البشر فإن إذن ،فانين ...الخ ... وبيتر
 الحال بطبيعة )وهي كبرى بمقدمة صدر اذا قياسًا يكون أن

 هي الكبرى المقدمة وهذه الدلل(، لصدق الضروري الشرط
٠ B البشر كل على يصدق الخ . ■ وبيتر جون على يصدق ما ال أن

 كيف ولكن يأل: الرأي لهذا المعارض الفريق ان غير

 انا فيه ريب ال فمما ؟ أثبتناعا وكيف المقدمة هذه الى وصلنا

 نتائجها في كان لما وإال ، االستقراء طريق عن ليها نصل لم
 أفراد لكل التجربة استيعاب استحالة عن فضالً ، جديد ثمة

 يستخدمه الذي القياس ني بأن القول يمكن بل , البشر

 استغراق عدم ٠ هي مشهورة منطقية مغالطة العلمي االستقراء
 في نفها هي لبت جديدة حالة كل ألن األوسط«، الحد

 كل صدق دام وما المقدمة. إليها تشير التي االبقة المرات
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 ال نفسه المبدأ فإن المبدأ، صدق يفترض فرديًا استقراء

 من متخلصة نهائية اسنقرائية نتيجة بوصفه يقوم أن يمكن

 في يقع أن شأنه من استنتاج فبيهر الجزئية االستقراءات تلك

منه مخرج ال دورمنطقي
 مبدأ ان وغيرهما برنار وكلود رافيون يرى ثم ومن

 التجربة. به تزودنا ال تبليًا مبدأ يكون أن بد ال االستقراء

 الى برنار ويرده .مؤقت نبي قياسي رافيون عند فاالستقراء
 بمحك الخاص فالمبدأ . المطلقة الرياضية العالقة من ضرب

 الرياضية، العلوم مبدأ مع صميمه في يتطابق التجريبية العلوم

 بين ومطلقة ضرورية عالقة صورة في المبدأ هذا تبدى طالما

 أفكاره، الطبيعة يعير انما هذا كل في والمجرب األشياء

 بين الوحيد الوسيط B غوته قال كما تكون أن تعدو ال والتجربة

 التي الظواهر وبين العلم رجل «،أيبين والذاتي الموضوعي

 قبلي هو ما يحول أن االسنقراء وعلى . برنار نظر في به تحيط

بعدي. الىماهو

 التجريبيين السابقين، الفريقين بوانكاريه ويتوسط
 لون السابقة والملمات االفتراضات بأن قوله في والعقليين،

 الى تؤدي التي الفروض وضع في تفيد « المواضعات I) من

 ال العلم فرجل هذا وعلى السليم. التنبؤ الى نصل لكي التعميم
 دون واآلالف بالكات تتراكم التي العارية بالتجارب يقنع

 االطراد. لها يهىء تنظيمًا عليها يدخل أن بلعليه طائل،

 بينها نوحد أن وعلنا منعزلة نقاط بغير تمدنا ال فالتجربة

 ال والباحث الحقيقية التعميم وظيفة هي وهذه متصل، بخط
 ، أيضًا يصححها هو بل ، التجارب تعميم في نفه يحصر

 العارية بالتجربة ويقنع التصحيح بمهمة القيام عن يحجم والذي
 بتقرير ملزمًا نفه سيجد ٠ واطراد بانتظام توحي التي أي -

 باطراد االعتقاد إن ه عند القول وموجز الغرابة. شديدة قوانين

 على التجارب وتصحيح التعميمات استقراء يقوم الذي الطبيعة

 ونحن . وباطتها الطبيعة بوحدة االعتقاد يتضمن إنما أساسه،

 كيف« B نسأل ولكننا واحدة، الطبيعة كانت اذا عما نسأل ال

 فليس يقينيًا، أمرًا ليست الطبيعة وحدة ان ورغم كذلك. هي

 با يحدق أن دون ،وسعنا في هل : أنفسنا نأل أن اال لنا

 يكون أن بد وال ؟ كذلك كانت لو كما نعمل أن ،الخطر

 الطبيعة قوانين ان يعتقدون ال الذين ألن باالثبات، الجواب

 لو كما العمل على أيضًا مرغمون كذلك، تكون أن ينبغي

, النحو هذا على األمر يعتقدون كانوا

 أن يمكن ال االطراد ملمة أو ، االستقراء مبدأ كان واذا

 موضع تكون أن يمكن ال كما ،بذاتها بينة أولية قضية تكون

 انها إلى ذهبوا رسل مثل المفكرين بعف فإن ،مباشر تجرب
 ما فهو ,سانتيانا تعبير بحب ،ا الحيواني اإليمان D قبيل من

 ما ولكن يقين. أو حل بغير الشك يكتنفها منطقية مشكلة يزال

 ولنعترف اذن فلنتخطاه ،معارفنا في يؤثر ال الشك هذا دام

 التسليم على القائم االستقراء بأن البرغماتي، األساس على

 واالستمرار والوحدة فالنظام مقبول منهج الطبيعة باطراد

 الفهارس مثل اإلنانية المبتكرات من نوع رسل لدى
 لها تكون أن المبتكرات تلك مقدور وفي والموسوعات

 اليومية حياتنا في كا األجدى ومن اإلنساني. عالمنا في قيمتها

. بنا محيطًا يكون قد الذي والعماء الفوضى عالم ننسى أن

 فرضًا تكون أن تعدو ال الطبيعة اطراد ملمة ان والواقع

 وشأنه ،بلوغها في منهجه ونجاح العلم بنتائج اال يبرر ال واسعًا

 من للتحقق مفتوحا أمامه الطريق يزال ما فرض، أي شأن

 ال النهائي إثباته ،يجد لن أنه ويبدو ،يجد لم ولكنه .صدقه

 قاعدة يكون أن الى أقرب هو بل التجربة، في وال العقل في

 لكي السابقة خبراتنا من أماس وعلى ،بمقتضاه نعمل ومعيارًا

 منطق إلى منتميًا يكن لم إن وهو .المتقبل مواجهة لنا يتنى

 هذا مايسبق الى ينتسب فهو ،التجربة منطق أو العقل

 فال االبداعي الطابع ذلك االنسانية، الفاعلية طابع في وذاك
 له تلم ال وهي ،الطيعة ظواهر يدرس أن العلمي للمنهج بد

 له وييسر عليه، تجري خاصًا سياقا لها افترض اذا اا قيادها

 العلم رجل عليه يعثر ال االفتراض وهذا خباياها كثف
 بالتجربة منه يتثبت أن قبل به التليم الى يبق هو بل ، جاهزًا

 الجزئية، فروضه من للتحقق معيارًا منه ويتخذ واالستدالل،

 ومحل أخرى، افتراضات بين من اختيار موضع بذلك فهو

 النقاش تقبل ال ذاته في قيمة يصبح يكاد حتى ،عليها تفضيل
 يجعلها أن ،وقانعه يوق عندما ،حينئذ الباحث على وينبغي
 التقدم على قادرًا يكون لكي المعيار، أو المبدأ بهذا ملتزمة

المتقبل. في لها يتصدى أن بد ال التي للمثكالت بحل

 مبدأ يتخذها التي المعكة الصورة فهي «،العية » مسلمة أما

 للحتمية مرادفًا تكون تكاد وهي األحيان، معظم في الحتمية

الباحثين أكثر عند لها بديال وعنوانًا

 يتضمن معًا والعية واالطراد النظام ملمات ان والواقع

 احداها عن يقال وما الحتمية. مبدأ مكونة اآلخر منها كل

, -ائرها على يصدق أن يمكن

 فكرة من وتحررت تطورت، فقد العلية، فكرة فأما

 التي القوانين بها تتميز سمة وأصبحت اإلحداث، أو االيجاد

 نبه من أول هيوم كان وقد األحداث بين العالقة عن تعبر
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 األحداث في الزمني التتابع إآلإلى تثير ال العلية أن إلى

 تصور من غيرت قد اكبية النظرية نتائج أن غير

 األحداث فيه تترتب عامًا اطارًا أو وعاء يعد فلم الزمان،

 الزمان أصبح بل ماره عكس يقبل ال بحيث مطلقًا ترتبًا

 والتعاقب، التتابع أصبح ثم ومن المكان، ألبعاد رابعًا بعدًا

 وبذلك .آخر الى مشاهد من مختلفًا ، خاصًا ترتيبا يمثل الذي

 العلية لفكرة بعده من وميل هيوم أقامه الذي األساس يقط
 هذا وعلى مطلقًا تتابعًا العلة بعد المعلول تتابع الى المتندة

 على األحداث بوقوع التنبف إمكان إال معنى من للعلية يبق فلم

 وفالسفة العلماء يؤثر ولهذا المتبادلة. الدالية العالقة من أساس
 فكرة من أكثر الحتمية اصطالح استخدام المحدثون العلم

العنة.

 الحدث أو الفعل ألن القدرية، أو الجبرية تعني ال والحتمية

 عند فهو ،العلية أو الحتية عند بسوابقه مشروطًا كان اذا

 لم أر سوابقه رقعت سول حدوثه من بد وال ضروري الجبرية

٠ مطلقة ضرورة الثانية بينما مشروطة ضرورة فاألولى .تقع
 الحتمية أوالً هناك فكانت الحتمية، داللة تطورت وقد

 وعبر نيوتن، من أساسها استمدت التي الصارمة الميكانيكية

 استطاع لو 1) المثهورة: بقولته Laplace + 1828 البالس عها

 تحرك التي القوى جميع معينة لحظة في يعلم أن ما عقل

 ولو ،منها تتكون التي الكائنات من كائن كل وموقع ،الطبيعة
 تلك يخضع أن يستطيع بحيث السعة من العقل هذا كان

 حركة عن واحدة بصيغة يعبر أن الستطاع ،للتحليل المعطيات

 ولكان وزنا، الذرات أخف حركة وعن الكون، أجام أكبر

 ماثلين والماضي المتقبل ألصبح و ، يقينيًا شيء بكل علمه

, (I تمامًا كالحاضر ناظريه أمام

 والنقاط القوى حتمية الميكانيكية، الحتمية انسحبت ثم

 والمجال وماكسويل. فارادي منذ المجال حتمية أمام المادية،

 اآلخر في أجزائه من كلجزء يتحكم المكان من معين نطاق

 فلم للمجموع. الخاص والبناء للتركيب طبقًا متبادالً تحكمًا

 االقتران خالل الزماني، التعاقب خالل متصورة الحتمية تعد

 هو المجموع وإنما الالحق، في يتحكم ال فاالبق المكاني،

لجزء في يتحكم الذي
 اكتشاف عقب للجدل الحتمية في الثقة طرحت ثم

 استحالة يؤكد الذي ، 1927 عام الالتعين« لمبدأ H هايزنبرغ

 ال بحيث نفسه، الوقت في االلكترون وسرعة وضع تحديد
 وأنه ٠أ البقعة هذه في هنا ٠ االلكترون أن ثقة نقرر أن يمكن

 فعل بواسطة ألنه وذلك . ،المعينة السرعة بهذه يتحرك اا

 االلكترون يتغيروضع وبرعته، بوضعه نفه المالحظة

 السرعة، تحديد دقة زادت فكلما وبالعكس، سرعته، وتتغير

 على وسيلة كل افتقاد عذا ومعنى وضعه. تحدد عدم زاد كلما

 الدقيقة الجيمات تلك ومستقبل حاضر لوصف االطالق
 محددة. بصورة معًا وسرعتها وضعها تعيين أي ،وحركاتها

 من جامد آلي بنظام الطبيعة وصف يمكن ال أخرى، وبعبارة

التقليدي بمعناها ،والمعلوالت العلل
 وفالسفة العلماء من بالبعف المبدأ ذلك نتائج أدت وقد

 ذلك على ورتبوا نظرهم، في والحتمية العلية انهيار الى العلم

 المصادفة دخلت بحيث للكون، تصورهم في ميتافيزيقية نتائج
 المصادفة عنصر ان هوكبنز فيرى بنائه، في جوهريًا عنصرأ

 مبدأ عنه صدر الذي العلم وهي ) الكوانتم ميكانيكا في يدخل

 امكان طريق عن التقليدية، الفيزياء في تدخل كما الالتعين(
 مزيج الطبيعة أن هالدين يعتقد كما األجسام بين التفاعل

 أن نظره في ثأنه من وهذا والضرورة، المصادفة من غريب

.اختاللها عرف متى الطبيعة تنظيم على بالقدرة االنان يزود

 تصور عن للحتمية الميتافيزيقي االنكار هذا نجم وقد
 حتمية ا يعبرعن أنه على الالتعين لمبدأ الباحثين هؤالء
 شيائً يقول ال المبدأ هذا أن غير ،الطبيعة علبها تجري واقعية

 اصطالحية بعبارة ولكن قبل، من معروف هو مما أكثر

 محدودة فهي ولذلك . الواقع لوصف طريقة ذن فهو ،جديدة
 حدوه خارج شيتًا تؤكد وال اإلنانية، المالحظة بحدود

 في هايزنبرغ يقصده الذي المعنى هو هذا ولعل المالحظة
 تصور ال العلم يتخدمها التي الرياضية المعادالت بأن قوله

 هو انما بالحتمية والقول .بالطبيعة معرفتنا تصور بل ،الطبيعة

 ميتافيزيقية حتمية إلى بحاجة العلم ولس ،بالمنهج يتعلق قول
منهجية. بحتمية االعتقاد وحبه يدحضها أو يثبتها

قنصوه صالح

إضافة

 الفكر عودة بعد جديدة دالالت الحتمية مبدأ اتخذ

 حتى عشر التاسع القرن في الحديثة الفلفة لتاريخية الجدلي

اآلن.

 المثالي المذهب الجدلية الدالات تلك شملت وقد
 في واضحًا تركبزًا لقي أنه إال معًا، المادي والمذهب

 الطبيعة فلسفة ففي العلمية. لالشتراكية المادي المذهب
 الحتمية أو الجدية المادية ٠ مبدأ تمحور والمجتمع والتاريخ

 جميع يحكمان اللذين والتركيب التناقض قانوني على الجدلية
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حدس

 أو األبيتمولوجيا أو االنطولوجيا متوى في العالقات

 — المعرفة المادة، — الوجود أي التكنولوجيا أو السوسيولوجيا

واالنتاجية. االنتاج المجتمع-العالقات،وسائط الفكر،
 فقد العلمية لالشتراكية االجتماعي التاريخ فلسفة في أما

 — كنظرية انتصارها مجسدًا « التاريخية الحتمية I) مبدأ ظهر

 كلية I شمولية صفة العلمية االشتراكية افترضت وقد دولة.
 مع الصيروري تطابقه في التاريخية الحتمية مبدأ يتضمنها

 األخرى االجتماعية النظريات جميع على انتصارها حتمية

 بالحتمية الحتمي اليقين لكن الرأسمالية. األكبر نقيضها خاصة

 عن للؤال محدودة ال إمكانيات يثير أحاديًا بعدًا يتضمن

 محدوديته في اإلنانية حدرد عن السؤال أو اإلنانية حديته

. الحتمية
 للقرن األخير الربع ني المعاصر الفكر استقراءات إن

 باتجاه الحتمي اليقين دائرة تخترق زالت وما اخترقت العشرين
اإلحتمالي. اليقين

التحرير

حدس
Intuition
Intuition
Anschaungilntuitlon

 تتنارله الذي المعنى للحدس العربية اللغة معاجم تعطي ال
 عن كناية الحدس أن العرب، الن » في جاء فقد الفلسفة

 التي المعاني جلة ومن ،،واألمور الكالم معاني في التوهم ل١

 والتوجس والتخمين الظن نورد أيضًا، الكلمة لهذه تعطى

 المباشر التوجه بمعنى يرد حدس الشالثي والفعل .الغيب ورجم
 لماسيلي المعاني أقرب من هذا يكون وقد لألمروالموضوع،

تفصيله

 ذلك يعني فهو نريد الذي الفلفي بالمعنى الحدس أما

 دليل، أو برهان الى تحتاج ال التي المباشرة المعرفة من النوع

 البراهين، اقامة في تتخدم التي الطرق الى بالتالي تحتاج وا
 انها ماشابه. أو واالستنباط واالستدالل بأشكاله كالقياس

 العارف تضع مباشرة متكاملة معرفة أو مباشر، استنتاج

 هذا كان أيًا المعرفة، موضوع أي موضوعه، ازاء )االنان(

 القائمة المعرفة بطريقة الحدس يرتبط ال كذلك الموضوع.

 اذ .الحية الصور من العقلية المفاهيم أو الصور تجريد على

 ارتباطها على تحافظ التي الحية الصور يتعدى الحدس ان

 نجد ال لذلك الحسي وباالدراك باالحساس ما بشكل

 التجريد على القائمة ارسطو فلسفة في زائدة اهمية للحدس
اساسا

 معرفة الموضوع معرفة على الذات قدرة يعني فالحدس
 .ذلك في أثر وللحواس لتجربة يكون ان دون مباشرة عقلية

 دون مباشرة الذات بها تقوم التي المعرفية الوظيفة تلك انه أي

 القول يمكن هنا من . بتصرفها الموضوعة األدوات الى اللجوء

 المعرفة من او المباشر الفهم من نوع هي الحدسية المعرفة إن
 او عناصرها الى لتحليلها أو لردها مجال ال التي الكلية

 دونما المعرفة هذه تتحقق ما غالبًا اذ لها. المكونة األجزاء

■ فيها تير التي للطريق وعي

 إلى المعرفة، فلفة أو الفلسفة، اطار الحدس تعدى لقد

 كل يخالف الذي الثكل نفس علم خاصة النفس علم مجال
 بطريقة النفاذ في فائقة أهمية الحدس باعطائه التجريبية العلوم

 ومعطيات والتفاصيل األجزاء تراعى ال متكاملة، تركيبية

الذات. امام مباشرة الماثل الموضوع قلب والى المتتالية الحس

 من الجزء بذلك الحدس ارتباط على ذلك من يستدل

 هذا خارج له وجود وال .المعرفة بنظرية يتعلق الذي الفلسفة
 األداة أو المعرفة، مضمون يكون أن اما فالحدس االطار.

 فالسفة من عصر خال أو فلسفة خلت وقلما .إليها توصل التي

 من نموذج أقدم ولعل نظريتهم. صلب في الحدس يجعلون

 فلسفة في نجده ما هو الحدس على تقوم التي الفلسفة
 تلك أي خاص، بشكل المحدثة واالفالطونية افالطون،

 وامكانية اإللهي الفيض وبين المعرفة بين تماهي التي الفلسفات
 االنان. عالم عن المنفصل العقول بعالم المباشر االتصال

 ما عو الحدسية المعرفة من النمط عذا عن تعبير أفضل ولعل

 النور من نوعًا اليقينية المعرفة يجعل الذي الغزالي عد نجده

قذفا: الصدر في يقذف الذي » اإللهي

 الحدس جعل قد سينا ابن أن نجد أيضًا الغزالي وقبل

 ارطو عن أخذها التي تلك يغاير المعرفة من نوع الى طريقًا

 باستعداد االشخاص بعض تميز إلى مثيرًا ،المشائية والفلسفة

 هذا سمى وقد مباشرًا. تقبال المعقوالت لتقبل يهيئهم خاص
 العقول من بنوع ممبزًا به تميز من واعتبر حدسًا، االستعداد

 هذا سمى وقد والمشائيون. ارسطو وضعها التي الللة يغاير
 في آرانه شرح بمعرض كان سينا ابن لعل .قدسيًا عقالً العقل
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س٠

 الحدسية. المعرفة من النمط هذا الضافة حمله مما النبوة

 المعرفة تلك هي الحدسية فالمعرفة ،أمر من يكن مهما

 من انتقال دونما واحدة دفعة الذهن في تحصل التي

 رغ تقوم الذي للعمل وعي ودونما نتائج إلى مقدمات
 بعدًا الحدسية المعرفة لهذه أضاف فقد الغزالي أما الحواس

 على الله به يمن الذي االلهام من نوعًا جعلها حين صوفيًا

 كثف بذلك فهي التصوف، معارج في ترقيه بعد االنسان

 أن هنا نشير واحدة. دفعة بالحقيقة االنسان يربط وعرفان

 قد والمذاهب، األديان كافة وفي اتصوف، مدارس معظم

 بطرق اليه التوصل يمكن ما تفوق معرفية قيمة للحدس جعلت
أخرى.

 بعدًا الحدس ديكارت أعطى فقد الحديثة الفلسفة في أما

 المعرفة. عملية في الزمًا ضروريًا شرطًا جعله اذ جديدًا

 على الذهن يطلع الذي المباشر االدراك هو برأيه والحدس

 ديكارت عرفه وقد الفس. لها تذعن التي الحقاثق بعض
 بدرجة منتبه خالص ذهن في يقوم الذي التصور إنه n بقولهم

 التصور أو للريب، مجال معها يبقى ال والتميز، السهولة من

. B وحده العقل نور عن يصدر الذي الذهني

 من حقيقة الذهن به يدرك عقلي عمل اذن فالحدس

 وهذا التعاقب على ال واحد زمن في بتمامها يفهمها الحقائق

 يقتضي بل ، واحد زمان في يتم ال الذي االستنتاج عكس
 فالحدس آلخر. شي، من وانتقاالً الذهن، حركات من حركة

 يتألف التي البسيطة الطبائع ندرك به ما ديكارت، بنظر اذن

 الطبائع جميع استخالص يتم وبواسطتها ، شيء كل منها
 هذه واعتبار والزمان. والشكل والحركة المقادير مثل األخرى
 مبلغًا والتميز الوضوح من بلغت قد معرفتها ألن بيطة معارف

 منها. تميزًا أكثر أخرى طبائع الى تقيمها من الذهن يمنع

 ألن الخطأ من خالية معرفة البيطة بالطبائع الحدسية ومعرفتنا

 في إا يكون ال والخطأ دائمًا صحيحة ذاتها في الفكرة

 يتناول بل واألفكار المعاني على يقتصر ال والحدس الحكم

 واننا موجودون اننا كعلمنا ،الشك تقبل ال التي الحقائق
 حقيقتين بين الموجودة الرابطة بالحدس ندرك وأخيرًا نفكر.

 باختصار ،متساويان ،ثالث المساويين أن كإدراكنا ،متتاليتين

 والحقانق البسيطة، الطبائع أشياء، ثالثة بالحدس ندرك اننا

 بعضها الى الحقائق تربط التي والعالقات الشك، تقبل ال التي
 ،طبيعيًا نورًا الحدس هذا ديكارت سمى ولذلك . البعض

كثيرة. قضايا على للبرهان كافية معارف به تكتسب

 الذي وسبينوزا مالبرانش مع االتجاه هذا استمر وقد ، هذا

 مباشرة، الشيء بماهية تتعلق معرفة الحدسية المعرفة جعل
 يكونها واضحة معان موضوعاتها ألن ،برأيه كاملة معرفة وهي

 تعقيدًا أكثر حقاثق من سللة منها ويؤلف ذاته من العقل

 العقل لفاعلية تبعًا العلوم تتشكل الحقانت هذه ومن وتكاماًل،

. تجريدها وطرق الحواس عن واستقالليته

 ،المعرفة فلفة في تحول نقطة النقدية كانط فلفة تشكل

 اول ان كانط اعتبر فقد الفلفة. هذه عصب الحدس ويشكل

 الحدس هو الظواهر عالم الطبيعي، العالم لمعرفة طريق
 وقد الخارج، من المعطيات استقبال على القدرة أي الحسي،

 في تصاغ المتفرقة الحدوس رهذه ، حدسًا ذلك كانط سمى

 قبليين حدسن بمثابة هما اللذين والزمان، المكان صور

 الحسية الحدوس الستيعاب مجال ال اذ للمخيلة، الزمين

 والمكان، الزمان عن كاملة صورة لدينا يكن لم ما المتباينة

 فالزمان الحدرس هذه فيه تتم الذي االطار باعتبارهما

 وصورتان ذاتيان وهما ، لدينا االدراك جهاز من جزء والمكان
 باألنا اكعور أو الخالص، الواعي الفكر ان ثم للحدس »

 الذي هو بالتجربة، ال حدسيًا وعيه يمكن ما وهذا ، الواحد

 عملية تتكمل حتى الخبرة، موضوع الحدوس، بين يربط
 هو بل نفًا، أو روحًا ليس الخالص، الواعي فالفكر المعرفة.

 استكماالً الحية االدراكات به توجه الذي الضروري الشرط

. المعرفة لعملية

 إدراكًا الحدس جعل فقد الحديث العصر في برغسون أما

 موضوع أن إال مباشرًا. ادراكًا الموضوع به ندرك خالصا

 ، التعاتب على القائم المكان ليس برغون عند الحدس معرفة

 يمكن ال الديمومة هذه خالصة ديمرمة اعتبره الذي الزمان بل

 كامل، وبحدس واحدة دفعة بل وبالتتابع حسيًا ادراكها

 الظاهراتية الفلسفة راثد هوسرل، اعتبر كذلك وسيط. ودونما

 بطريق وذلك الماهيات، بها ندرك التي القوة هو الحدس ان

 يعمل التي الطريقة الى ،موضوعه عن الوعي يعود حين قصدية
 بهذا بتأمله التأمل الى بالموضوع التأمل من نتقل حين أي . بها

 بين تؤلف التي القوانين الوعي يكتشف وهكذا . الموضوع
. لماهياتها وصوالً الموضوعات
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كتورة جورج

InterditfTabou
Taboo
Tabu

.تدينا هوالممنوع ،الحالل ويقابله ،الحرام
 يمتنع ال ما تدينًا فيه يمتنع الذي هو الحرام البيت أو والحرم

 يمتنع التي االشهر هي الحرم االشهر أو الحرام والثهر غيره في

٠الشهور من غيرها دون من والقتال، القتل فيها

 ويمتنع ،اإلحرام مالبس يلبس الذي الرجل هو ،والمحرم
تدينًا األمور عنبعض

 وحده هو وتعالى سبحانه اللم أن على الكريم القرآن ويمضي

 اال يكون ال الدين ان حيث من الديني التحريم في الحق صاحب
 هي انما والوثنية الشرك آلهة من غيره أن حيث ومن ،اللم عند من

 إالالكذب ليس تحريم ماوردعنهامن كل وأن .زائفة آلهة

واالفتراءعلىاله.
 علم، بغير سفهًا أوالدهم قتلوا الذين خر قد > تعالى: قال

.6. الله.. على افتراء اللم رزقهم ما وحرموا

 حالل، هذا الكذب: ألسنتكم تصف لما تقولوا وقال:»وال

٠٠.٠٠الكذب اللهم على لتفتروا حرام، وهذا

 أحله شيائً تائم أنه إلى السالم عيه النبي الكريم القرآن وأرش

٠٠.٠٠لك الله أحل ما تحرم لم النبي أيها قال:يا حين ،اللم

 الحقيقة، هذه االسالمي الديني الفكر رجال ويدرك

أن ،الشرعية لألحكام ممارستهم عد أو فتاواهم، في ويمتنعون

بالحرام المنعم من اليه انتهوا الذى هذا يموا

 يطلقوا لم السلف ن ا تيمية بن !السالم ا شيخ عن مفلح بن ا نقل
.قطعًا تحريمه علم ما على إال الحرام

 معنى يوسف أبي القاضي عن األم» في» الشافعي االمام وروى

 الله-ولكن رحمهم السلف عن تيمية بن الدين تقي الشيخ ذكره ما
 في يكرهون العلم أهل من مثايخنا أدركت : وأقوى أخص بعبارة

 عز اللم كتاب في كان ما اال ،م وحرا حالل هذا ; يقولوا أن الفتيان

تفسير بال وجلبيًا
 اذا كانوا انهم أصحابه عن حدث أنه النخعي ابراهيم وعن

 بأس ال وهذا ،مكروه هذا :يقولون أنهم ،عنه نهوا أو بثيء أفتوا

.هذا أعظم فما ،حرام وهذا حالل هذا :يقولوا ان اما . به

 ما الحالل قال: وسلم عليه الله صلى النبي أن الترمذي وعن

 عنه كت وما ،كتابه في الله حرم ما والحرام ،كتابه في اللم أحل

عنه عفا مما فهو

 التحريم تسند انما الكريم القرآن في الواردة التحريم وآيات
وتعالى: سبحانه المولى إلى دائمًا

. ٠ .. . عليكم ربكم حرم ما أتل تعالوا : قل ه

4ماظهرمنها،ومابطن... الفواحش نماحرمربي :إ هقل

 إالأن ،يطعمه طاعم محرمًاعلى إلي أوحى فيا أجد ا : »قل

. ٠ . . خنزير لحم أو مفوحًا دمًا و ميتة يكون

 ال إ تدينًا لعباده الرب حه أبا شيء تحريم في حق لمخلوق ليس

. واذنه بوحيه

الله خلف أحمد محمد

إضافة

 المعاصر الفكر في متنوعًا اهتمامًا الحرام مفهوم لقي

 حدود ضمن القول يمكن بل المستمرة. االنان علوم وتنقيبات
 الحرام- مع األبعاد متعدد سجال في المعاصر الفكر بأن معينة

اليوم حتى االنسانية ميراث قدمه الذي المقدس — المحرم

 المقدس . والمقدس القداسة مع والمحرم الحرام فكرة ترتبط

 متويات عن التحدث ويمكن . والعكس المحرم يستدعي
 يتدعي وكالهما . س المقد - المحرم لفكرة معًا منفصلة متصلة

 قوة نظام المحرم لذلك .وتنفيذًا تثريعًا معيارية قوية ٠ سلطة

 النفاذ على قوة التحكمية النظم اكثر كان لربما بل وتحكم
 هو أو يخترق المحرم فنظام . النفاذ على وقدرة للنفاذ وطموحًا

 آلة الى العقل آلية الى الفعل آلية الى اكفس آلية يخترق أن يريد

الكون. آلية الى االجتماعي التاريخ آلية الى المجتمع

 نظريًا لمحظور قوة هو المقدس - المحرم : متوىعام — 1
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حركة

 حقوق خارج لكنه الموجود دائرة داخل فهو . معا وعمليا

 أو المنع واقرار .االمكان حدود ضمن كان وان الفعل

 يقين وليسعلى ايماني تسليم على يرتكز عنه االمتناع أمر

 ورفضه فعليًا ممكن ارتكابه لذلك بالضرورة. عقالني

 فعال هما والدحض االرتكاب أن إال . نظريًا ممكن

 سلطة مع صدامية مواجهة في الفاعل يضعان انتهاك

. المحرم وقوة المقدس

 كالهما يتدعي والتابو الطوطم انثروبولوجي: متوى - 2

 — تابو هو المحرم — فالحرام : المتوى هذا في اآلخر
 أعضام من عضوًا أو زعيمًا، — شخصا يكون قد مقدس

 ولعل .غيثًا أو نباتا، أو حيوانًا، او انسان، جم

 هذا على الصارخة الحاالت احدى العرقية النظريات

التابوي. المتوى

 مع االنثروبولوجي المستوى يرتبط :اجتماعي مستوى - 3
 ،س المقد — م الحرا م نظا هيكلة في االجتماعي المتوى

 تراعيه اجتماعية صيغة يتدعي ألنه ،التابو نظام أي

 القرابة الى الزواج من التابو نظام يمتد لذلك , معًا وترعاه

الشاملة. االجتماعية العالئقية والثبكة

 من التابو نظام النفسي المستوى يكتب :نفسي مستوى — 4
 . والدته منذ الفرد نشأة تغمر اكي ومنعكساتها التربية فعل

 على الخجل حمرة من المنعكات هذه قراءة ويمكن

 العقاب وتدرجات الجنون انهيارات الى الوجه صفحة

الذاتي.
 هو معرفيًا الحرام-المقدس - المحرم : معرفي متوى - 5

 متوياته في المحرم لنظام النظرية - المتعالية الصيغة

 داخل المعرفي الحرام وخيفة وتتمحور — السابقة الشالئة
 :أساسيين مظهرين عبر القوة — اللطة نظام فعل

 الفرد تربية من المبق والحكم المقدس اكموذج - أ

الجماعة. الىحكم

 المتعالية قدرته حدود في العقل قصور - ب

 إيمانية من تقترب ال ان يجب التي ومحدوديتها
 ذاتيًا المقدس للنموذج المبق الحكم

,وموضوعيًا

إلى: المظهران هذان يقود
 بصيغة أو . معرفيًا حاملها وأحدية الحقيقة أحادية — ج

 البعد انان . الواحد البعد ذات المعرغة ثانية

.الواحد البعد دولة الواحد البعد مجتمع .الواحد

الزايد محمد

حركة
Mouvement
Movement
Bewegung

الحركة: أواًل:

متدرج. نحو على الفعل الى القوة من الخروج
 الحركة عن السكون ليخرج ضروري التدرج واشتراط

 آخر حيز في انكان بعد :هيشغلحيز وقيل

 ،مكانين في انين في كونان الحركة : أيضًا وقيل

.واحد مكان في آنين في كونان الكون ان كما

الحركة: كيفيات ثانيًا:

الكم: في الحركة ,"
 كالمو أخرى. إلى كمية من الجسم انتقال تعني

بول. الذ و
وتاخذحالتين: الكيف، الحركةفي -2

 نحو أخرى، إلى كيفية من الجسم انتقال هي - أ

 الحركة هذه وتمى وتبريده، الماء تسخين

n استحالة
 المبدأ بين متوسطًا دام ما للمتحرك الحاصلة الكيفية - ب

الخارج. في موجود أمر وهو والمنتهي،

األين: في الحركة ا3

. آخر مكان الى مكان من الجسم حركة في تتبدى

. ٠ النقلة R وتمى

الوضع: في الحركة -4

 إلى وضع من الجم بها المنتقل المتديرة الحركة هي
 إلى أجزائه نسبة تيدل إنما االستدارة على المتحرك فإن ؛ آخر

 في كما ، قطعًا عنه خارج غير لمكان مالزمًا ،مكانه أجزاء

الرحى. حجر

 على تصالية هوية لها التي هي : الوضع في الحركة إن : قيل و

)الجرجاني(. الزمان في الحصولهاإ يتصور ال الزمان

: فهى المتكلمين عند الحركة صور أما
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العرضية: الحركة

 آخر لشيء عروضها بواسطة للجسم عروضها مايكون

.الفينة كجالس ,بالحقيقة

الذاتية: الحركة

نفه. الجسم لذات عروضها يكون ما

القسرية: الحركة

 كالحجر خارج، من متفاد ميل بسبب مبدؤها يكون ما

فوق، إلى المرمي

االرادية: الحركة

 بشعور مقارنًا ،خارج أمر ببب مبدؤها يكون ال ما

بإرادته. الحيوان عن الصادرة كالحركة واردة،

الطبيعية: الحركة

 وارادة، شعور مع تكون وال خارج أمر بسبب تحصل ال ما

٠ أسفل الى الحجر حركة نحو

:التوسط بمعنى الحركة

 في المافة حدود من حد الى واصالً الجسم يكون ان هي

 ذلك قبل الحد ذلك الى واصالً الجسم ذلك يكون كآلنا

ه. وبعد اآلن

القطع: بمعنى الحركة

 ألنها المنتهي. إلى المتحرك الجسم وجود عند تحصل إنما

 الجرجاني،.)آخرها الى المافة أول من األمرالممتد هي

(. 46 ص، 1971 تونس، ط التعريفات،

 الفلفية المحاوالت الكالمي الفكر وثائق سجلت وقد
 بدأ التي العالم حدوث إلثبات االعتزالي المنهج في المبكرة

 Motion »الحركة« اعتبر فقد العالف، الهزيل ابي مقدماتها

ماديًا وتشكيلها األشياء لتكوين الزمًا شرطًا

 الحركة بمبدأ: يقول فانه العالم. بحدوث إقراره ومع

 العالم. حدوث إلئبات منهما بد ال أنه رأيه: ففي والسكون
 يتأتي حتى ،الفرد للجوهر الطبيعية األوصاف من وجعلهما

االجسام تكون منه
 كما والسكون، الحركة هو وقيامتها األشياء تكون فشرط

 وان ؟ صانع « الى العالم احتياج شرط الوقت ذات في انه
 "الهيولى مبدأ » جعل الذي بأرسطو تأثر قد العألف كان

,Prim Mattre والصورة« Form الحركة وجود شرط 

 نمو وال بالحركة، اال فساد وال كون يحدث فال والكون،

 والفيلوف االول المعلم بين الفرق ان اال بها، اا نقصان وال
 ال محرك الى تنتهي الحركة جعل األول ان هو المعتزلي

 ،مبدأ للحركة فجعل النتيجة هذه العالف تفادى بينما يتحرك

 كان بينما آخر. مكان الى مكان من نقلية حركة فتكون
 ويمكن المكانية. النقلة من أشمل معنى األرسطية للحركة

 التي الفلفي البحث خطوات أولى الهذيل ابي محاولة اعتبار

 في الفاعلية« العلة )ا باعتماد المعتزلة، مقدماتها وضع تولى

 الوجود على والبرهان موجوداته، وحدوث العالم خلق اثبات
 آخر، يحركه ا أول محرك إثبات الى انتهى الذي اإللهي،

 هو االول المحرك وهذا حركة، لكل االول السبب واعتباره
 أستاذه بمقدمات النظام يار بن اسحق أبو واستعان الله

 الذي موجوداته، وتناهي العالم حدوث إثبات في العالف،
 ضرورة يستدعي الذي األمر متناهية، حركة حركة كل اعتبر

 كان ولما محدث فهو محدود، متناه العالم وألن حدوثها،
 ولما أول له فليس متناهيًا ال كان وان أول، فله محدثًا،

 فهي ومكان، زمان الى بالنبة مقاسة الحركات جميع كانت

 محدث بالضرورة،وكل محدثة فهي ذلك وعلى ،متناهية اذن

 ا ما الى العلل في التسلسل يمكن ال انه اال علة، عن يحدث

.محدثة غير قديمة بعلة القول فينبغي نهاية

المعاصر: العلمي الفكر في الحركة:

 ،لها المالزمة الجرهرية وصفتها المادة وجود شكل

 المادة اال العالم وما تتحدث وال تفنى ال كالمادة فالحركة

 يمكن ال كما حركة بال مادة تصور يمكن فال المتحركة،

.مادة بدون حركة تصور

 تمكت هنا ومن . نفها المادة في يكمن الحركة ومصدر

 لبرنامجها ضرورية واعتبرتها االعتبارات بهذه الماركية

 حدود خارج قوى عن البحث جدوى عدم في الديالكتيكي
 نهاية في الفيزيائية االكتشافات أكدته ما الى استنادًا المادة.

 فقد العشرين، القرن من األول والنصف عشر، التاسع القرن

 بدون كتلة ا انه ،والطاقة الكتلة بين المتبادل الفعل قانون بين

طاقةبدونكتلة. وال طاقة

 كتلة وتزداد يناسبها الطاقة من محدد مقدار كتلة فلكل

حركته. زادت كلما االلكترون
 على الحديث العلم قضى الكثوفات هذه على واعتمادًا

 الطبيعة علوم به امتازت الذي والحركة المادة بين الفصل

 المادة الى نظر والذي الميتافيزيائي، الطابع ذات القديمة

.الحركة عن بمعزل
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 االكتثافات استغالل اليوم المثالية تحاول الذي الوقت وفي
 ترى فهي مادية، ال الحركة إن القول: على البرهنة في الحديثة

 والدة وبوزيترون إلكترون إلى النواة قرب الفوتون تحول في

 والبوزيترون االلكترون تحول وفي مادية، ال حركية طاقة من
 خالصة، طاقة والدة أو للمادة، تحطيمًا فوتونات الى بالمقابل

 هذه بأن الديالكيكية المادية تعتقد فيما خالصة. وحركة

 الحركة إلى نظرتها صواب على واضح برهان هي انما الحقيقة

 الفوتونات من كآل إن ،ينفصم ال الذي ارتباطهما في والمادة،

 حركة، حالة في مادية جسيمات والبوزيترونات واإللكترونات
 من المتحركة المادة تحول معناه اآلخر الى أحدها تحول وإن

 الباعث األضداد وصراع التناقضات وتثكل أخرى إلى صورة

 الجسم انتقال وهو : الحركة أشكال فأبط . حركة لكل الداخلي

 المتحرك الجسم إن إذ أيضًا، تناقض عن عبارة ، الفضاء في

نفسه الوقت في نفه المكان في يوجد وال يوجد

 كل على الديالكتيكية المادية نظر وجهة من الحركة وتطلق

والمجتمع. الطبيعة في يجري تغير
 المادة جيمات حركة فهي: االساسية الحركة صور أما

خاصة. قوانين حسب الصغر في المتناهية
لفضاء. في األجسام إنتقال : الميكانيكية الحركة

 حرارة: شكل على الجزئيات حركة الفيزيائية: الحركة
, الكهرباء ضوء

.وانحاللها الذرات إتحاد الكيمياوية: الحركة
 الوعي، األجام«، الخلية، الحياتية او العضوية الحركة

 الحركية الصور هذه من صورة ولكل االجتماعية الحياة
فقط بها الخاصة صفاتها

 على الحركة أشكال أعلى تفير الصحيح غير فمن ولهذا

 تفسير مثالً يمكن فال ،منها الواطئة األشكال قوانين ضوء

 تفسير يجوز ال كما ، محضًا بيولوجيًا تقيمًا التفكير قوانين

 حركة أساس على االجتماعية الثورات أو االقتصادية األزمات

 هذا االجتماع. علماء بعض يفعل كما السماوية االجرام

 توفر عند اخرى الى صورة من تتحول ان الحركة وبإمكان
لذلك. الالزمة الشروط

 المطلق للكون وجود ال إذ عام مطلق طابع ذات والحركة

 ثابتة أشياء والمنضدة والبيت فالحجر مكان، او زمان أي في

 محورها حول األرض مع تدور ولكنها لألرض، بالنبة

الثمس. وحول
 كل الى النظر وجب مطلقة مستمرة الحركة كانت ولما

 حالة في الدائمة، حركتها حالة في الواقع ظواهر من ظاهرة

 الرزاق عبد )راجع . واضمحاللها ،نشوئها , وتغيرها تطورها

.واالجتاع( الفلسفة في مصطلحات ،الماجد

ومراجع مصادر

. 1946 ،األولى مصر ط اكظام، ،الهادي عبد محمد ريدة، أبو -

.1 و25 ،األولى مصر الخياط،االنتصار،ط -

 لجبار عبد القاضي فكر في والحرية العقل ،الستار الراوي،عبد -
بيروت. ،والثر للدراسات العربية المؤسة المعتزلي.

- 1949،األولى مصر العالف،ط ،الغزالي -

.1و70 الخامة، مصر اليونانية،ط الفلسفة تاريخ يوسف، ،كرم -

. 1966 ،األولى مصر ط ،الفلفي المعجم وآخرون. يوسف ،كرم -

. 1950 االولى، بغداد ط ،المعتزلة فلفة ،نصري ألبير ، نادر -

األول الجزء

الراوي الدين عز التار عبد

إجتماعية حركة
Mouvement Social
Social Movement
Sozlale Bewegung

 صنفين في Social Movement اإلجتماعية الحركة تقع
 المعيارية الحركات أولهما ويتضمن أساسيين.

Norm-Oriented Movements على ثانيهما يثتمل بينما 

Value-Oriented Movements . القيمية الحركات
 محاوات بأنها المعيارية االجتماعية الحركات وتعرف

 باسم المعايير خلق أو تغيير أو حماية أو تنشيط إلى تهدف

 الحركات هذه على القائمون أما المحددة. العامة العقائد بعض

 كما السائدة المعايير في التأثير مباشر بشكل يحاولون فقد

 التربوي النظام تغيير النسوة من عدد يحاول عندما يحصل
 تغيير أو لهن متوفرة تكن لم لإلناث جديدة فرص إلتاحة

 مركز على المرأة حصول دون حائالً تقف التي المفاهيم بعض

 عن مباشرة غير بعورة هذا يتم وقد الرجل لمركز ماو
 الحكومية اللطة أعضاء بعض تأييد على الحصول طريق

 وعلى الجديدة. التشريعات بواسطة المعاير لتغيير الرسمية
 فيه التأثير المطلوب المعيار يكون أن يمكن األساس هذا

 . عقيديًا أو سياسيًا آو قرابيا أو تربويًا أو اجتماعيًا أو قتصاديًا

 أقطار عدة تتبنى كأن نطاق أي على الحركات هذه وتحصل

 من ظاهرة على للسبطرة مركزيًا نظامًا موحدة حركة في
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 تنظيمات تتعاون عندما قطريا نطاقها يكون وقد الظواهر.

 التشريعات من تشريع في محدد تغيير الستحداث معينة وطنية
 مع تغاعلها في اعتمدتها أن يبق لم تنظيمية صيغة إليجاد أو

البعض بعضها

 لون على تقتصر ال المعيارية االجتماعية الحركات إن
 الياسية واالنجاهات األلوان جميع تشمل بل محدد سياسي

 متطرفة، أو معتدلة كانت سوا، طبيعتها عن النظر بصرف

. يسارية أو يمينية

 أن اإلجتماعية والحركات المعبارية الحركات بين والفرق
 بينما المحدد غير العام اإلجتماعي التغيير إلى تهدف األخيرة

 التأثير أو المعايير بعض تبديل إلى المعيارية الحركات تسعى

 أن الواضح ومن محددة. بصورة تنشيطها أو حمايتها أو فيها

 الواقع وظروف المعيارية المقاييس بين االنسجام عدم
 التي للحركة األساس أو القاعدة يوفر أن يمكن اإلجتماعي

 بصورة الحالة هذه وتالحظ , المعايير تبديل هدفها يكون

 فترة في السريع التغير وضعية المجتمع يواجه عندما خاصة

قصيرة.
 للظروف نتيجة بل المعايير تبدل من ليس الضغط ينشأ وقد

 وإثارة ازعاجًا أكثر الموجودة المعايير تجعل التي اإلجتماعية

للناس.
 مشخصات هناك أن المعيارية الحركات موضوع وخالصة

وهي: الموضوع بهذا تتعلق إضافية

 يعني ال الحركات هذه إلى يدفع الذي الضغط أن أواًل:

 عن ينتج قد بل الخارجية، المادية الظروف في التغيير دائمًا

 اإلجتماعية بالحياة المتصلة التوقعات في يحصل تبدل
 والتوقعات االجتماعية الظروف بين التفاوت أن ومعروف

 من يولده وما اإلجتماعي التحلل إلى يرجع اإلجتماعية
اإلجتماءي. االنفجار

 التغير فترات في تظهر ما غالبًا الضغوط أن ثانيًا:

 في التبدل يكون عندما أي المتوازن، وغير السريع االجتماعي

 بعبارة أو .األخرى نظمه في منه أعمق المجتمع نظم بعض

 بنام عناصر بعض في سريعًا يكون قد التغير أن أخرى

 تنطوي حالة في بائه في أخرى عناصر تكون بيخما المجتمع

 تغير بين التفاوت هذا إن .مقاومته أو اتغير ذلك عرقلة على

 يتخذ وهو الحضاري بالتخلف يسمى اإلجتماعي البناء عناصر
 بناء في التغير استوعبت الني األجزاء بين التناقض صورة

 االتيعاب من مساوية درجة تحقق لم التي م ألجزاء وا المجتمع

364

 الصراع او التناقض من حالة يبب الذي االمر التغير، لذلك

اإلثنين. بين

 معينة ذهنية قوالب المجتمعات بعض في تبرز قد ثالثًا:

 الجماعات مختلف بين االنقامات تغذي سلبية طبيعة ذات

 ما خلق إليه ويعزو اآلخر العض في يرتاب بعضها وتجعل

 هذه تتعاظم وعندما حياته. في ومشكالت متاعب من يالقيه
 فإنها المجتمع جماعات أو فثات بين المتبادلة السلبية المشاعر
 في للتحرك الجماعات بعض يدفع جماعيًا انفجارًا تبب

 الكان تكتل في حدث كما األخرى ضد محددة مجاات

 المهاجرة األقليات ضد األميركية الواليات بعض في البيض

والبطالة الكساد فترات في واليابانية الصينية خصوصًا

 للضغوط مصاحبًا المعيارية الحركة ظهور يكون قد رابعًا:

 عنه ينتج وما السريع التصنيع ظروف في المختلفة اإلجتماعية
 قيمة رتناقص األسرة وعزلة القرابية العالقات في تفكك من

 الروح انتائر أو التحضر يبب كذلك اإلجتماعبة؛ المسنين

 يكون قد التي اإلجتماعية الحركات مختلف والنفعية التجارية

 وجه في والصداقة الجوار روح حماية إلى العي مالمحها أبرز

. الفردية الروح وطغيان اإلجتماعي التفكك

 المعيارية الحركة قيام في يسهم الذي الظرف فإن وأخيرًا:

 بد ال والنفسي، اإلجتماعي الضغط من عناصر على انطوى إذا
 ذلك اصالح على تاعد ايجابية بعوامل أيضًا يمتزج أن من

 وتجنيبه المجتمع بناء تنظيم إعادة نحو به والسير الظرف

 الوسيولوجي المنظور في يعني هذا واالنهيار. التفكك
 تعمل المجتمع تماسك تهدد التي البية القوى أن األوسع

 وتبقي مفعولها تبطل التي االيجابية القوى مع جنب إلى جنبا

. االستقرار من حالة في المجتمع

 اآلخر الرئيسي الصنف تمثل التي القيمية الحركات أما

 جماعية محاوات بأنها تعريفها فيمكن اإلجتماعية للحركات

 باسم معينة قيم استحداث أو تطوير أر حماية أو انعاش هدفها

 في التنفيذ على بقدرتها تتسم التي العامة المعتقدات بعض
 المعايير وضع أو القيم تركيب إلعادة الجماعي الفعل مجاات

 السلوك حوافز تنظيم وإعادة جديدة صيغ في والقيم
األفراد لدى إلجتماعي ا

 قد بعضها أن حيث القيمية اإلجتماعية الحركات وتتتوع

 داخل من وطنية أو أهلية حضارية عناصر على يحتوي
 حضارة خارج من متوردًا اآلخر بعضها ويكون المجتمع

 الحركات مذه بعض يركز قد كذلك أجنبيًا أو المجتمع



 أو قوتها إعادة محاوالً الماضية والمعايبر القيم على ويشدد

 إدامة بعضها يحاول وقد اإلجتماعية الحياة واقع في نفوذها
 البعض يحاول قد بينما ، أهميتها رتأكيد الحاضرة القيم وجود

 فقد الرابع البعض أما جديدة قيم خلق الحركات لهذه اآلخر
المحاوات. هذه كل من خليطا يكون

 دينية نزعة ذا بعضها كون في الحركات هذه تتباين كما
 اإلتجاه. علماني بكونه اآلخر بعضها يتسم بينما روحية أو

 تترتب التي النتائج أساس على تختلف أخرى جهة من وهي

. تتناولها التي اإلجتماعية والشرائح عمقها حيث من عليها

 الحركات هي القيمية اإلجتماعية الحركات على مثل وخير
 التي أمرها على المغلوبة المسحوقة الجماعات عند ظهرت التي

 من المبكرة فالمراحل الغربي. االستيطاني لالمتعمار تعرضت
 السيطرة من رافقه وما للمتعمرات األوروي االستيطان

 غنية قوية قيمية اجتماعية حركات شهدت قد والتعف

 البحوث في واضح هو كما ،التحررية اإليديولوجية بمضامينها

 في الحمر الهنود قباثل من الكثير تناولت التي فيةااتنوغرا
 المحيط جزر ومعظم األصليين استرالبا وسكان األميركيتين

 األوقيانوس بجزر تميتها على يصطلح التي الجنوبي الهادي
 التي األفريقبة القباثل من كبير وعدد الجديدة غينيا خصوصًا

■ أفريقيا جنوبي في االستيطاني الغربي االستعمار من تعاني

النوري قي

حريه
Llberte
Liberty
Freiheit

 كثرة من الحرية لمفهوم تحديد صياغة في الصعوبة إن

 والعلوم االختبارية العلوم تثمل متنوعة ميادين في استعمالها

 العلوم كانت فإذا والفلسفة والالهوت والسياسة اإلجتماعية
 الكالم عندها جاز والضرورة الحتمية مبدأي على تقوم الدقيقة

 وبثكل I ضرورة وا الحتمية هناك كانت كلما الحرية عن
 والتي بها نقوم التي األعمال هي الحرية إن نقول أن يمكننا عام

 مجموعة هي أو ،سلطتنا عن تخرج حتمبة لقوانين تخضع ال

 خارجي. إكراه دون ذاتنا تلقاء من بها نقوم التي االختبارات
 أنه ذلك كثيرًا. الواقع في يفيد ال التحديد هذا مثل أن غير

حريه

 فرد حقا هناك هل وجوده: برهنة يجب بما ملمًا ينطلق

 إن ؟ والثقافي إلجتماعي ا محيطه عن بمعزل االختيار على قادر
 كل أن على يبرهن أن باتمرار حاول عصرنا في النفس علم

 وسبينوزا الماركية فان وكذلك ،ومبباته دوافعه له اختيار
 هناك أن أي فهمت، ضرورة هي الحرية بأن اعتبرا قبلها

 ،وسيطرته الفرد إرادة عن كبة تخرج كونية أو تاريخية حتمية

.بها وااللتحاق الحتمية هذه فهم عملية تصبح والحرية

 لمفهوم مرض عام ايجادتحديد مازق من الخروج إن
 اتخذها التي المختلفة الدالات إلى بالنظر إآل يكون ال الحرية

 أنه باعتبار النفس علم استثنينا وإذا المعرنة، حقول مختلف في
 البشري، السلوك في راديةوالالإ اإلرادية بالدوافع أكثر يهتم

 الحقل وفي الالهوت في المفهوم هذا معالجة نرى أن يبقى

الفلسفة وفي واإلجتماعي الياسي

 بين الصراع طابع الحرية مشكلة اتخذت الالهوت: في -
 حقيقية قدرة يملك اإلنان بأن القاثلين موقف موقفين:

 هذه عن الحقيقي المؤرل فإنه وبالتالي بأعماله للتحكم

 البشر أعمال أن أي ،بالجبرية القاتلين وموقف األعمال،

 أخصامًا المعتزلة كان اإلسالمي الكالم علم وفي لفًا. مقدرة

 اعتبروا فهم محضة، الهوتية انطالقهم نقطة وكات للجبرية،
 يكون أن يمكن ال رالعدل اإللهي، العدل أنصار أنفهم

 يملك أي به، يقوم عما مؤوالً اإلنان كان إذا إال كذلك

 أن أي ،الشر وعمل الخير عمل بين االختيار من تمكنه حرية

 العدالة تتم أن يمكن ال بدونه الذي الشرط هي الفرد حرية

اإللهية.

 الميالدي الخامس القرن ومنذ المسيحي، الالهوت في
 ،وأوغطين بيالج بين الصراع صورة الحرية مشكلة اتخذت

 بن سلفًا، شيء كل رسم قدر ربين قدره يصنع إنان بين

 بموهبة خالصه وبين واستحاقاقته بأعماله اإلنسان خالص

 نتج الصراع هذا ومن النعمة، هي اللم لدن من تأتيه مجانية

 عرف وبما األكويني توما في خاص بشكل تمثل وسط موقف

 clberumاالختيار على القدرة بمفهوم الفلفة تاريخ في

arbltrlum ، عرفت وقد ،نقيضه أر أمر اختيار على القدرة أي 

 االختيار على قدرة ألنها المباالة، عدم حرية باسم القدرة هذه

 الكامنة النفسبة الدوافع االعتبار بعين تأخذ ال المتناقضات بين

 مثل ،الرابع تأمله في ،ديكارت اعتبر ولقد , اختيار كل وراء

الحرية. مراتب أحط الحرية هذه

 الكالم يجب المضمار هذا في واالجتماع: السياسة في -
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 الصعيد على تطرح ال المشكلة إن إذ ،الجمع بصيغة الحرية عن
 الضرورة تحكم أو اإلرادة حرية صعبد على أي البحت انظري

 العملي الصعيد على تطرح ولكنها البشري، اللوك في

 فلسفة ناضلت فلقد السياسية. السلطة وجه في للفرد كمطلب
 المعتقد وحرية النسامح أجل من عشر الثامن القرن في األنوار

 إعالن I) في المطالب هذه مثل الفرنسية الثورة وعكست الديني

 جون كتاب ولعل ٠م 1789 سنة الصادر اإلنان« حقوق

 ممثل خير 1859 سة الصادر الحرية حول ميل ستيورت

 حرية ،المعتقد حرية ،للفرد المجدة الحريات بهذه للمطالبة
 حرية الصحافة، حرية وتاليًا الفكر حرية االجتماعات، عقد

 ينتزعها حقوق بمثابة هي الحريات هذه األحزاب؛ تأسيس

 القانون ويحمي ،المجتمع قسر عنه لتخفف السلطة من الفرد

 تشكل جملتها في وهي السلطة، تعسف وجه في الحقوق هذه
 بعض اعتبر لقد .للفرد السياسية أو المدنية الحقوق

 أما برجوازية، حريات الحريات هذه مثل لحين الماركين
 قد يكن لم إن خف، قد بالبرجوازية نعتها أن فيبدو اآلن

زال.

 مفهوم يتجاذبان قطبان هناك الفلسفي: الصعيد على -
 من يجعل الذي التأمل قطب هو األول القطب الفلسفي، الحرية

 الثاني والقطب ،والممارسة للعمل ظهره يولي ذاتيًا أمرًا الحرية

 بين التمييز من إذن البد للحرية أخير كبعد العمل يدخل

٠ الفلفي الحرية لمفهوم مختلفين مستويين
 وهو التأملي، النظري المستوى وهو األول المتوى -

 مفهوم نسميه أن يمكن للحرية أخالقي مفهوم عن يدافع

 لمعرفة محاولة على المفهوم هذا مثل ويقوم الروحية، الحرية
 من يجعل أنه أي المطلق، هذا مع االنسجام وبالتالي المطلق

 الحرية نحو الوحيد الطريق إلنسان لجوهر األخيرة المعرفة
 في اإلنسان يعيق ما كل من انعتاقًا تصبح الحرية الحقيقية

 عقالنية وسعادة وجوده، من األخيرة الغاية تحقيق نحو سيره

٠الخارجي والعالم الجسد مغريات تخطت
 جملته في سقراط لدى أوال المفهوم هذا مثل يتجلى

 كل أن ذلك إرادته بمحض شريرًا أحد من »ليس الثهيرة:

 تحرر، المعرفة المعرفة، في نقص من يأني اإلنسان لدى شر
 وصل لمن تأبى مطلقة سيدة والحقيقة الحقيقة، إلى وتوصل

 ليست الحرية .والنزوات األهواء عبودية إلى يعود أن إليها

 الجسد من انعتاق عملية إنها التناقضات. أمام التردد حرية إذن

 النهاية في وهي الشر، ارتكاب نحو يشدنا ما منكل رتحرر
 أفالطون فلفة إليه ماتقودنا وهذا بالخير. دائم التزام
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 أسطورة في يروى كما - مركبة النفس كانت فإذا كذلك،

 أحدهما جوادين من - ٠ فيدرس حوار» في نجدها شهيرة

 نفسه التركيب هذا فإن عربة، سائق ومن ، سيء واآلخر جيد
 .المطلق الخير بتأمل الكامل التمتع من ويمنعها وحدتها يفقدها

 إلى االلتفات دون العقل على يقوم الذي الجدل أن غير
 كل جوهر إلى يرتقي أن من اإلنان يمكن ،الخادعة الحواس

 ،وحدتها النفس تتعيد وهكذا المعقوالت، عالم إلى ، شيء

 الخير هو مطلق هاك حريتها. إلى العقل طريق عن وتصل
 هي والمعرفة ،الجسد أسيرة تصبح أن قبل النفس تأملته ،بذاته

 العقلي الجدل بواسطة ارتقاء هي والحرية المطلق، لهذا تذكر
 أستاذه مخالفته فرغم ،أرسطو أما . جديد من المطلق هذا نحو

 فيها بما والجواهر األشياء لتفسر الدائبة ومحاولته أفالطون

 عن الدفاع في معسلفه يلتقي فإنه المثل، عالم إلى اللجوء دون
 المحض، العقلي واكظر باألمل إا تكتسب ال إنانية حرية

 نيقوماخوس إلى األخالق » من األخير الكتاب فهويؤكدفي

 من قدر أكبر يكبنا الذي التأمل هو األخير العادة حد بأن

 السعادة كانت لذا اآللهة. إلى أقرب ويجعلنا االستقاللية

 على قدرته تطوير في لإلنسان الحقيقية والحرية القصوى
 المطلق من للتقرب الحكبم طريق هو التأمل هذا التأمل

 والخيرات الجسد إلى يثده ما عنكل باالبتعاد واإللهي
الخارجية.

 كانت فإذا للحرية، روحي مفهوم عن ديكارت يدافع
 الحرية فإن والتأكيد لكفي متناهية ال مقدرة هي اإلرادة

 هي بل ونقيضه شيء اختيار بين التردد قدرة ليست الحقيقية
 أنها أي الحق، واختارت بالمعرفة استعانت التي اإلرادة

 هنا ومن الخيرة، والحوافز البواعث فيها تتحكم التي اإلرادة

 وا الحرية تزيدان اإللهية والنعمة الطبيعية المعرفة فإن

 للحق معرفتي ازدادت كلما . تضعفانها وا تقويانها ،تنقصانها

 عملية عبر إذن تمر الحرية حريتي، ازدادت كلما والخير
 مع المطلق، الخير مع المطاف نهاية في وهي الخطأ من التحرر

 الالمتناهي أبواب فإن كانط مع أما الالمتناهي اإللمي النموذج

 إال المضمار هذا في يصل ال الذي المحض العقل نقد يغلقها
 العقل أمام سالكة تعد لم المطلق إلى الطريق التناقضات. إلى

 مبدأ فيها يتحكم التي الظواهر دراسة إالً يستطيع ال الذي

 العقلية بالطرق المطلق وجود عن للبرهنة محاولة كل الحتمية.
 نفه اإلنسان بأن يعني ال هذا أن غير بالفشل. عليها محكوم

 وحده أنه ذلك الحتمية، للببة وبالتالي الظواهر لعالم يخضع

 : ناحي من الظواهر اعتبار يتطيع الكائنات سائر دون من



 لذاته يقبم وأن الجمال يدرك أن يستطيع وحده وهو ، غاياتها
 المبادىم، حسب يتصرف أن يستطيع وحده ألنه أخالقية غاية

 أي ؛الطبيعة في تتحكم التي القوانين يتصور أن يستطيع أنه أي

 كانت هنا ومن عملي، عقل الواقع في هي يإرادة يتمتع أنه

 القانون تقبل أن تستطيع التي اإلرادة هذه في ممثلة الحرية

 األخالقي العمل أساس إذن هي الحرية ترفضه، أو األخالقي

 تطيع أن وتستطيع الشر فتحالف تخالف أن تتطيع اإلرادة

 تعمل طيبة إرادة فتصبح األخالقي للقانون المطلق اآلمر

 البداية في حريتها كانت إن األرض على الخير مبدأ النتصار

 الحرية فان العقلية والطبيعة الحاسة الطبيعة بين االختيار هي
 دون األخالقي القانون احترام المطاف نهاية في هي الحقيقية

عملية، نتيجة ألية اعتبار وا شرط

 يدخل أن يحاول الذي ذلك هو للحرية الثاني المتوى —

 يفعله لما بالغة أهمية يعطي وهو ،الحرية لمفهوم العملي البعد

 التاملية الحباة عن يستعيض أنه أي اليومية حياتهم في البشر

 يريد للحرية المفهوم هذا .وللمجموعة للفرد العملية بالحياة
 ماورائية تالشت أن بعد الدنيا الحياة حقيقة 1 يقيم أن

 التمهيد شرف النقدي موقفه في لكانط كان لقد «.الحقيقة
 أبواب وجهها في أغلق أن بعد األرض إلى بالفلفة للعودة

 عند نلمس فإننا لذا الظواهر، عالم خارج يقع الذي الماوراء
 المطلق هذا كان فإذا المطلق مفهوم في جذريًا انقالبًا هيغل

 لكي يحتاج، فإنه Geist العقل أر الروح هيغل يميه ما هو

 القيمة كانت هنا ومن البشري، العمل يحققه ما الى ذاته، يعي

 حلقة التاريخ ،تاريخه خالل من اإلنسان يحققه لما المطلقة

 وهذا .ذاتها عن الروح تتصورم الذي المفهوم تحقق متصلة
 قدمًا الير ان .البقام له ويكغل العالم يحكم الذي هو المفهوم

 فإن ولذا البشري، بالجهد منوطان واتساعه المفهوم هذا في
 بعينه المطلق هو البشري التاريخ أي األرض هذه على الحياة

 العمل إلى لذاته، وعيا أكثر يصبح كي يحتاج المطلق

 الروحية المفاهيم في الحال كان كما العكس وليس البثري،
 مختلفة ألحقاب طويلة ميرة هي هنا الحرية أن أي ،للحرية

 يحاول الذي المفهوم هذا مثل كحرية. فأكثر أكثر ذاتها تعي

 تاريخه ميرة خالل من اإلنسان عاناه ما كل يستعيد أن
 المطلق يجعل فهو الفلسفة. في جديدًا عالمًا يفتح األليم،

 العمل بقدر وكحرية للذات كوعي يتحقق البشري الجهد أسير
 بمصير مرتبطًا المطلق مصير ويصبح اإلنان به يقوم الذي

البشر.

 الواقع عن االبتعاد عدم الفالسفة هاجس سيظل هيغل منذ

حرية

 من البشري للعمل األولى القيمة إلعطاء محاولة في والمجسد
 األخير األفق هي هذه التغيير إرادة وستصبح التغبير، أجل

اإلنسانية. للحرية

 وجه في الفرد صرخة العشرين القرن في الوجودية كانت
 الوجوديين أبي صرخة قبل من كانت كما االستالب أنواع كل

 هيغل عقالنية وجه في صرخة كيركيغارد سورين الدنمركي
 أنها إال ،الفرد على شددت وأن الوجودية أن غير المنتصرة،

 بالنبة فرد عمل كل وأهمبة رالممارسة العمل قيمة أبرزت

 في المعالجة في االقتراب هذا مثل ويتجلى ،كلها للمجموعة

 شيء قلكل هو نظره في فاإلنسان للحرية، سارتر مفهوم
 على ال المتقبل على القيمة وضع مثروعًا قال ومن مشروع،

 وجود أمامه بل يحدده جوهر اإلنسان وراء ليس إذ الماضي

 ما ليس وهو هو، ليس ما هو فاإلنسان تبعاته. تحمل عليه
 منقوصة غير كاملة مؤوليته أمامه المتفتح م العد أمام هو

 وأن أعماله مؤلف بأنه التام شعورم في تأتي المسؤولية وهذه

 الوجود عمل. كل شرط هي الحرية فهذه كاملة حريته
 أو شكوى أو تذمر أي فإن ،لذا . عذر بال وجود البشري

 الوجود في يقف اإلنان .له معنى ال خارجبة بأسباب تذرع

 معين من له وليس التامة الشاملة مؤوليته أمام لوجه وجها

 بنفه يقرر ،المسؤولية هذه مثل ينتقص عذر من وال خارجي
به. يقوم عمل كل في بأكملها البثرية ويلزم والشر الخير

 من جعل قد بردياييف نقوال الروسي كان سارتر قبل
 عملية وكل الكينونة تسبق جعلها حين المطلقة القيمة الحرية
 لها يكون أن دون والوجود الكينونة أساس هي إذ الخلق،

 هو موضوعي عالم في ديالكتيكيًا تنحقق وهي أساس، ذاتها

 يجعل الموضوعي العالم وهذا ونفيها، أداتها معًا آن في

 والخلق كالحب مميزة لحظات في ،اإلنانية التجربة

والحرية. الكينونة بين الجوهري التوافق تعيش والنشوة،

 عن الحرية مثكلة تالشت ،عصرنا في البنيوية طغيان مع

 غير ،الفكر في تتحكم التي الالواعية البنى دراسة لصالح السطح
 للتجربة معنى ال بدونه الذي الشرط يظل الحرية وجود أن

االكادية.
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جورجزيناتي

)إحساس( حس
Sens
Sense
Sinn-Sinnlichkelt

 العالم موضوع مقابل المباشر للوعي الحتي المعطى هو

 اصطالحات كشاف B في التهانوي يقول وك،ا الطبيعي
 تتميز الحسية والمعطيات النفسانية. المدركة القوة هو الفنون«

 الموضوعات شأن ممتد وجود لها لبس — 1 :أمور بأربعة

 .واحد كل في تجمعها متآزرة وحدة لها - 2 .الفيزيائية

 الحادث هو كما الشك يصيبها ال مؤكدة — 4 .مباشرة هي - 3

 ظاهرية نوعان: والحواس الخارجية. للموضوعات بالنسبة

 والذوق والشم والبصر السمع خمس: الظاهرية وباطنية.
 والحافظة والوهم والخيال المشترك الحس والباطنية: واللمس

 الذي هو أرسطو يقول كما المشترك والحس والمتصرفة.

 ويعطي وحدة ويكون واحدة بؤرة في المتناثرة الحواس يجمع
 أيضًا وهو الخيال، وحافظها الصور يدرك الذي وهو داللة.

 بالحواس المحسوسة الجزئيات صور فيها ترتسم التي القوة
 لوح أي ،بذكاسيا العرب عند باليونانية وتسمى الظاهرة

 كما ومحلها المشتركة الحاسة جواسيس هي والحواس ،النفس
 الثالثة التجاويف من األول التجويف القدامى العرب يتصور

 والوهم أنهار خمة منها نتشعب عين وكأنها الدماغ في التي

الذاكرة. وحافظها المعاني يدرك

البرهطاني الفيلسوف صك وتد االحساس هو والحس
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 المعطيات هو بديال مصطلحا 1958 - 1873 مور جورج

 عند مطبوع!ال كتاب في يرد لم المصطلح هذا لكن الحسية
 وأصبح 1970 - 1872 راسل برتراند البريطاني الفيلوف

وبرايس. - 1887 برود عند واردًا الحسي المعطى مصطلح

 والصفات 1704 - 1632 لوك عند الحس أفكار يقابل وهو

 ديفيد عند واالنطباعات 1753 - 1685 بركلي عند الحسية

.1776 - 1711 هيوم

ومراجع مصادر
لفنون. اصطالحات التهانوي،كثاف —

- Armstrong, D.M., Bodily Sensations, 1962.
- Austin, J.L., Sense and Senslbllla, 1962.
- Boring, G., Sensation and Perception In The History of 

Explrlmental Psychology, 1942٠
- Hamlyn, D.W., Sensation and Perception, 1961.
- Lear, M., Sense Perception and Matter, 1953.

مجاهد المنعم عبد مجاهد

حضارة
Civilisation
Civilization 
zlvillsatlon

 التي اإلنجازات عن الحديث الحضارة، في البحث يتناول
 التي التطورات وأهمها النين، ماليين عبر االنسان حققها

 على أو االنسان جسم صعيد على سواء نفه، باإلنسان لحقت

 ،جهة فمن .فيه يعيش الذي والعالم لنفه االنسان وعي صعيد

 للفضاء االنان غزو عن الحديث الحضارة في البحث يتناول

 ومن والتكنولوجية، العلمية المكتشفات ومجمل للذرة وتفتيته

 والجمالية الفنية االنان انجازات الحديث هذا يتناول جهة،

 وقيمه اآلخرين مع تعامله وطريقة نفه الى االنان ونظرة

 انتصارات الى إضافة عقله وتطور تفكيره ونمط الجديدة ومثله

.النكراء وهزائمه الباهرة االنان
 موضوع تناول الصعب من أنه األولى للوهلة يبدو وقد

 صحيح وهذا .سطحية بطريقة إال قليلة صفحات في الحضارة

 التي االنانية االنجازات كل سيتناول حديثنا كان اذا
 عسيرة المهمة تصبح فعندئذ الحضارة، مجموعها من تتشكل
 كل تناول ننوي ال أننا إال ايضًا. ومستحيلة بل حقًا،

 بل الرئيسية، اإلنجازات حتى وا االنسانية، اإلنجازات



حضارة
.انانيا انجازا ها باعتبار نفسها الحضارة عن تحدث

 »(Civilization حضارة مصطلح ان البعض يتغرب وقد

 مع عشر الثامن القرن من الثاني النصف في اا الغرب في يظهر
 االنان أن إال الحيوان، عن االنان يميز ما هي الحضارة ان

 يضع أن يستطيع ال الحضارة معترك في زال وما كان الذي

 دون عنها ويتحدث ليصفها الحضارة هذه خارج بسهولة نفه
 ابن فعله ما وهذا ذاك أو الجانب هذا تفاصيل في الدخول

 فتناول الحضارة موضوع في الخوض حاول عندما خلدون
 فروع أحد العمران؛ وهو الحضارة جوانب من واحدًا جانبًا

 اننا الحضارة في البحث صعوبة وسبب االنساني. االجتماع
 هذه نأخذ طفولتنا، منذ الحضارية بالمنجزات متمنطقون

 لدرجة منها قريبون اننا .منها مفروغ أمور انها على المنجزات

 ككل، الحضارة عن لنتحدث خارجها نقف أن نتطيع ال أننا

 التجريد من عالية درجة نمتلك عتدما إال اناني، كإنجاز

 بهذه القيام من تمكننا التي العلمية الشروط تتوفر وعندما

.المهمة

 في الحديثة العصور في العلمية التطورات ساهمت وقد

 بشكل الحياة هذه فهم سهل مما ككل حياتنا على الضوء القاء

 اناني. كانجاز الحضارة عن الحديث معه سهل جديد علمي
 عرضها التي واالرتقاء النشوء في داروين لنظرية أن شك وا

 من كامل قرن بعد ظهر الذي االنان» نشوء N كتابه في
 هذا اعطاء في األول الفضل الحضارة، مصطلح ظهور

 هذه بدون إنه القول يمكن قد بل الجديدة، ابعاده المصطلح

 بالعمق الحضارة موضوع دراسة باالمكان يكن لم النظرية
 جاءت التي العلمية والتطورات المكتشفات أما الالزم. العلمي

 والذرة الفلك سيما وا الميادين كافة في ذلك بعد

 الطريق تمهيد في ساهمت فقد النف، وعلم واالكترون
 وتطورها أصلها يتناول جديد بشكل الحضارة في للبحث

 العقود في تطورت نفه االتان فدراسة الكبرى وتحوالتها
 تقل ال وخطيرة مهمة حقائق على األضواء وألقت األخيرة

 هذا فيه يعيش الذي العالم عن الجديدة الحقائق عن أهمية

 الى بها العودة باإلمكان فأصبح االنسان انجازات اما . االنسان

 باإلمكان وأصح النين، من اآلالف مائت بل عشرات الوراء

 المزيد ألقى مما اليه الحيوانات بأقرب المعاصر االنان مقارنة

 ونثوء االناني العقل لتشكل االولى البدايات على الضوء من
. االنانية الحضارة وبدء اللغة

 بين الزمن من طويلة لمدة دارت التي المعركة انتهت لقد
 اإليقاني والفكر جهة، من التطور بنظرية اآلخذة االنثربولوجيا

 المعركة هذه ان ومع . اخرى جهة من التطور لنظرية المعارض

 الصريح االنتصار ان اال بدايتها منذ اكتائج محسومة كانت
 يأخذ الحضارة في البحث جعل االنثربولوجيا أحرزته الذي

 وهناك هنا المتناثرة الجيوب بعض وباستثناء جديدة. أبعادًا

 نوع نل من أننا في يشك ال العالم هذا فإن ، اليوم عالمنا في

 أن إال ، العليا القردة الى المباشرة بالقرابة يمت الحيوان من

 ابناء بل أجدادنا اجدادها وليس اجدادنا ليست القردة هذه

 في االنانية االنجازات هي الحضارة كانت وإذا عمومتهم
 عن ما عصر أو ما شعب أو ما جيل يأخذها الميادين كافة

 الالحق للجيل ويعلمها عله السابق العصر أو الشعب أو الجيل

 يأخذها التي االنجازات تلك هي أر اليها، يضيف ان بعد

 االسهام بعد بعده لمن ويعطيها قبله عمن ما عصر أو ما شعب

 ذلك حصيلة تصبح الحضارة فإن اليها، االضافة أو فيها

 اجدادنا افترق منذ والعصور واثعوب األجيال بين التفاعل

. سنة مليون من أكثر منذ العليا القردة عمومتهم ابناء عن األول

 لمصطلح البعيد المعنى ادراك الصعب من يكون وقد

 تكن لم التي االولى االنسان حياة الى العودة دون الحضارة

 يعيش كان حيث المتوحثة. الحيوانات حياة عن لتختلف

 يجيد ال االشجار فوق ذلك وقبل الكهوف في االول االنان
 مأوى أو ملبس دون يعيش والصراخ األصوات اا الكالم من

 ان . وخالفه صيد من الطعام عن البحث في أوقاته أكثر يقضي

 ودون نار دون يعيش كان الذي االنان هذا مثل تصور
 وجهدا واسعة مخيلة يتطلب واألغصان الحجارة سوى أدوات

 النار B فيلم شاهدوا الذين أوكك ولعل به. نقوم كبيرًا

 في وجدت التي المتوحشة الفتاة قصة قرأوا الذين أو األولى«
 االنسان قصة تابعوا الذين أو Chalons قرب 1731 سنة فرنسا

 الصحراء في الصيادين بعف عليه عثر الذي )الواوي( الثعلب
 أو القصة تلك أو الفيلم بذلك يتعينوا ان يستطيعون السورية،

 حياة طبيعة تصور في مخيتهم لتنثيط أخبار من قرأوه ما

األول. االنان

 االنسان حياة البراعة من كثير بشيء لنا فيصف الفيلم أما

 البشرية األجناس أو الشعوب وصراع النار اكتشاف عند االول

 وكيف الكبير، الحضاري االنجاز هذا امتالك على القبائل أو
 النار يمتلك الذي فاثعب األول، الحياة عصب النار كانت
 النار إن بل ،يمتلكها ا الذي الشعب من ورقيًا تقدمًا أكثر كان

. يمتلكها ال لمن والموت يتلكها لمن الحياة تعني كانت
 وهي أيضًا، فيلم في ظهرت فقد المتوحثه الفتاة قصة أما

 ، Chalons-Sur-Marne ترب اكتثفت لفتاة حقيقية قصة
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حضارة
 االنسان بني من بغيرها االتصال فقدت الفتاة هذه ان ويبدو

 أقرب ونمت وعاشت الموت من نجت أنها إال مبكرة سن في

 فائقة مرونة تمتلك كانت فقد االنسان. الى منها الحيوان الى
 أو بأظافرها صيدها تلخ وكانت واألرانب الطيور التقاط في

 وكانت مثال، الذئب يفعل كما طهي دون نيئة الطرائد تبتلع

 اللغة من تملك تكن ولم الحية، الحمائم دماء بامتصاص تتلذذ
العواء إلى أقرب صراخًا اال

 االنسان صفات بين يجمع رجل فهو )الواوي( وأما

 في ما امرأة ان صحة النخمينات وأكثر الحيوان، وصفات

 غزالة عليهما فحنت الرضيعين طفليها فقدت الصحراء
 ودقة طوآل اكثر له ورفق الرجل هذا كان فقد .. وأرضعتهما

 كبير قطيع مع يرتعان الجسم ونحافة الرأس ثكل في واستطالة

 بعض كان عندما الرقة، محافظة في السورية البادية غزالن من

 واليارات، بالبنادق غزالن تطيع يطاردون اللبنانيين الصيادين

 وسريعة، عالية قفزات يقفزان غزالين وجود هؤالء الحظ وقد
 القوائم على سريعًا جريًا يجريان الحاالت بعض في وكانا

 دهشة كانت وكم ..األمامبة بالقوائم االستعانة مع فقط الخلفية

 على البشر بني من الغزالين ان اكتشفوا عندما عظيمة الصيادين

 يغطي الغزالن بثعر والشبيه الكثيف الوبر وجود من الرغم
 الذي الطويل والشعر الرفيعة، إلطويلة وأرجلهما جلديهما

 الصيادون حاول وعندما .الدتيقين الصغيرين رأسيهما يغطي

 ولكن ،المهمة هذه في يفلحوا لم البشر بني طعام من اطعامهما
 قضى وقد . شديد بنهم منها أكال بالحشاثش جاؤوهما عندما

 وبقي التكيف على قدرته عدم نتيجة نحبه الطويل، األول،

 على اننته محاوالت تفلح ان دون وحيدًا، )الواوي(

.ذريعًا فثال اللغة تعليمه عملية فثلت وقد االطالق

 االنسان تصور فهي ،وحدها تكفي ال القصص هذه أن إال

 عدنا فإذا االول. االنان الى بالقياس جدًا متقدمة مرحلة في

 المكتثفات بعض والى المتناثرة Fossils النقوش بعض الى
 فوق العيش يتركون ،آلخر أو لسبب ،اسالفنا وجدنا الحدثة

 على العيش ويختارون اآلن القردة تفعل كما االشجار
 تركيب في مهمة تطورات بعد أتى ذلك ان ويبدو االرض.

 الجسم حمل على وقدرتهما الرجلين قوة ،منها االنساني الجسم
 وقد الهراوة. واستخدام االحجار رمي يتيح بما اليدين وتطور
 قد االشجار ان هو االشجار فوق الحياة ترك في البب يكون

 التي المهمة الجيولوجية التغيرات بعض نتيجة اجدادنا تركت

 ما فإن حال، كل على . Miocene الميوسين عصر في حدثت
 اال انانية أجام لهم كانت االجداد هؤالء أن هو اآلن نعرفه

 واحد اتثناء مع القردة رؤوس الى اقرب كانت رؤوسهم ان
 اليوم. أسناننا الى أقرب كانت االول االنسان اسنان ان وهو

االنان. بغذاء يتعلق فيما الكبرى داللته ولهذا
 أقل كان األول االنان مخ ان المتعددة الدراسات تثبت و

 النصف من تقرب بدرجة المعاصر االنان مخ من حجمًا

 هو عمومتهم أبناء عن اسالفنا به تميز ما أهم أن ويبدو .تقريبًا

 غير عند توجد ال قدرة وهي األصوات، تقليد على قدرتهم

 اللغة تكون بداية ذلك كان فقد الثدييات؛ أنواع من االنان

 القليلة الصوتية الرموز بعض من أكثر تكن لم التي األولى

 المقدرة هذه ان ويبدو معقدة. بطريقة األفراد عليها يتعارف

 في يير االول االنسان جعلت التي هي األصوات تقليد على

 غيره دون اليه وصل ما الى االنان وصل حتى التطور طريق
 هما انما والتعقل التفكير ألن وذلك ،اليه الحيوانات أقرب من

 تؤكد كما اللغة بدون تفكير فال .نفسها الكالم عملية
 الميزة هذه فإن ذلك، من أكثر بل الحديثة. اللغوية الدراسات

 االنسان جعلت التي األصوات تقليد ميزة وهي الخاصية أو
 قادرًا النسان جعلت التي هي اللغوية الرموز وضع على قادرًا

 الدماغ حجم نمو الى تدريجيًا أدت التي وهي التعلم على

 عملية كانت وإذا التفكير عملية هو العقل كان فإذا االنساني
 مع الكالم المختلفة، بأشكالها نفها الكالم عملية هي التفكير

 الدماغ ينمو أن الطبيعي من فإنه الذات، مع الكالم أو االخرين

 وال ،المتطور المستمر واالستعمال والتدريب المران نتيجة
 من لتمكن النين آالف الى احتاج قد األول االنسان ان شك

 قادرا معه أصبح الذي الحد الى والوصول التفاهم وسيلة تطوير

الواضحة. اللغوية لرموز اآلخرينعبر افكارهالى ينقل علىأن

 فهي الكبرى االنانية االنجازات أحد هي اللغة كانت وإذا

 الحضارة تاريخ في الرئيسية المحطات من كبرى محطة بمثابة
 رهو نفه االناني العقل هو األهم االنجاز أن إا االنانية،

 العقل هذا تطور فلقد جدليًا؛ ارتباطًا باللغة يرتبط الذي

 أن كما للعقل، إغناء عامل دائمًا كانت التي اللغة بتطور

 العالقة ان قولنا هنا ومن ،اللغة بتطور ياهم كان بدوره العقل
 من أسبق أحدهما يكون أن دون جدلية عالقة هي االثنين بين

 ال ومما .اآلخر على يتوقف انساني انجاز كالهما .اآلخر
 ان اال ،بعيد زمن منذ اللغة عرف قد االنسان أن فيه شك

 تضيع تجل ال التي اللغة ألن اندثرت قد األولى اللغات

 ألول الكالمية رموزه تجيل االنان استطاع وعندما وتختفي

 تطورًا تطور قد العقل كان فقط، ذة٠ آالف ستة قبل مرة

 تصور الصعب من أصبح أنه حتى النين آالف عبر كبيرًا
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حضارة
 عنوان اصبح الذي الرئيسي االنجاز هذا دون االول االتان

االنانية.
 يكن ولم المتوحش، الحيوان عيشة األول االنسان عاش لقد

 ودماغه والنه وعينه يده يملك كان كما اوتفكيره عقله يملك

 ان نقل لم إذا حضارية، انجازات كاللغة والتفكير فالعقل

 جاءت انسانية ابتكارات انها ؛ نفها اللغة هما والتفكير العقل
 الخطوة بتلك يبدأ والذي جدًا الواسع بمعناه اكعلم حصيلة

 هذاالرمزالى نقل لشيءماثم صوتي رمز وضع وهي ألولى

 مفهومنا يتغير الحقيقة هذه اليوم ندرك وعندما اخرين أفراد

 لظن إلى نميل كنا فاذا االناني. التطور ولمجمل للحضارة

 والمبتكرات والمخترعات العلمية المكتثفات هي الحضارة ن

 ووسائل والطرقات الكبيرة والمدن والفنون والمؤلفات والكتب
 ذلك، وغير الفلسفية واألفكار والصواريخ والطائرات االتصال

 غيره عن االنان به يتميز الذي العقل حصيلة كلها هذه وأن
 ال الصورة أن إال صحيح، كله وهذا الحية، الكائنات من

 انجازان هما والتفكير العقل ان ذكرنا اذا إال تكتمل
 كفيل وحده فهذا اإلنجازات: من بغيرهما أسوة حضاريان

 العصر علم ضوء على للحضارة وعميقًا واسعًا تصورًا يقدم بأن

فيه. نعيش الذي

 بل مثال، سينا كابن الوسطى العصور فالسفة كان واذا

 ان يعتقدون مثال، ديكارت ك الحديثة العصور فالسفة

 ذلك أنه أو ،وتفكر تعقل ان شأنها من ملكة أو قوة هو العقل

 على قادر وأنه ابدي، خالد وأنه النفس من األسمى الجزء

 أو الحواس الى العودة بدون واالستنتاج واالستنباط االدراك

 من ضرب أي بدون حتى يتطع وأنه الخارجي، العالم الى

 عن اليها نصل التي نفسها النتاثج الى يصل ان التعليم ضروب
 هو االنسان عقل وأن منال، طفيل ان كماظن التعلم طريق

 يصمد ال التفكير من النمط هذا فان ومكان؛ زمان كل في هو

 قيمة إال له يعد ولم الحديثة العلمية والتجارب الحقائق أمام

 التي والمراحل التطورات معرفة على تاعدنا تعليمية تاريخية

 منذ الفالسفة مواقف ان بل االنانيان. والعقل التفكير بها مر

 وغيرهما مل ستيوارت وجون ،ريد توماس وحتى افالطون
 يستطيع فال عصره أفكار أسير االنان يصبح كيف لنا تثبت

 كان وكبف خاص ضيق منظار خالل من اا االشياء يرى أن

. لها ورؤيته للحضارة مفهومه على دائمًا ينعكس هذا

 زمانن في اللوكيين كبار أحد Skinner -كنر ف ب.

 أسير الحيوان أن كما تمامًا بيئته أفكار أسير االنسان أن يرى

 وضعت حيث األبقار بعض على تجربة أجريت فقد عاداته.

 هذه حاولت كلما وكانت مكهربة ياسالك محاط مرعى في
 كهربائي تيار يصعقها لها المخصصة لمساحة اجتياز األبقار

 المساحة تجاوز عدم على األبقار هذه اعتادت أن الى خفيف،

 بعد حتى هذه عادتها على األبقار ظلت وقد . لها المخصصة

 االبقار فإن ذلك، من أكثر بل المكهربة، االسالك رفع

 االسالك رفعت عندما ولدت قد تكن لم التي الصغيرة

 المخصصة. المساحة اجتيان عدم ذويها من تعلمت المكرهبة
 عن لتتخلى الزمن من طويلة مدة الى األبقار احتاجت وقد

 في يختلف ال االنان ان سكنر ويؤكد هذه. المكتسبة عادتها
 البيئة أفكار اطار في نفه يجن عندما األبقار هذه عن هذا

فيها يعيش التي
 يخلق االنان أن نجد الطويلة االنساني التطور مسيرة في
 أو الظروف هذه في نفه يجن ثم جديدة شروطًا أو ظروفًا

 منها نفه يخرج أن قبل الزمن من طويلة لمدة الجديدة البيئة

 ان االنان يدرك ولم .الجدل منطق وفق معدلة ظروف الى

 والحضارية الثقافية والشروط الظروف مجموع هي التي البيئة

 نفسه االنان صنع من هي به تتحكم التي والمكانية :لزمانية

 Robert Owen اوين روبرت ولعل .بها التحكم يتطيع وانه

 خصانص تحدد التي البيئة أن حقيقة الى تنبه من أول هو

 صحة على أدل وليس نفه االنان صنع من هي االنان

 غيرنا إذا االنسان خصاثص تغيير نتطيع أننا من الحقيقة هذه

 الذي االنسان غيرنا إذا البيئة تغيير نستطيع أننا أو بيئته في

 هذا صحة تثبت اليوم عالما إلى سريعة نظرة إن . فيها يعيش
 واسعًا تباعدًا نجد ذلك وسع واحد عالم في نعيش فنحن .القول

 من المختلفة والمجتمعات األماكن في االنسان أفراد بين

 أو أندونيسيا أو منغوليا في الرحل فالقبائل هذا. عالمنا

 أن كما تمامًا فيها تعيش التي البيئة نتاج هي غيرهما

 إال ،مهمة حقيقة هذه بيئته. نتاج هو البريطاني األرستقراطي

 بيئة بدلنا إذا أننا وهي أخرى حققة ،الحقيقة هذه من األهم أن

 األول شخصية أن لوجدنا الوالدة منذ المنغولي ببيئة االنكليزي

وبالعكس. ،الثاني شخصية هي تصبح

 اا واضحًا ادراكًا المهمة الحقيقة هذه االنسان يدرك لم

 اللوكية النفسية الدراسات ضوء على الحديثة العصور في
 فهمنا على أثره لهذا يكون أن الطبيعي من وكان المتجدة،

 كان البيئة، مع جدلي تفاعل في االنسان كان فإذا للحضارة
 أكثر البيئة وكانت البيكة تطورت اذا تطورًا أكثر االنان

 وسيلة هو الواسع بمعنام التعليم ولعل االنان. تطور إذا تطورًا

 المبط المثل تركنا فإذا وبيئته. نفه لتطوير االولى االنسان
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 ببيئة المنغولي بيئة بابدال المتعلق اليوم عالمنا من اخذناه الذي

 تاريخه عبر ببيئته عالقته في االنسان الى ونظرنا االنكليزي
 أخذ فكرة تخيكا وإذا ،السنين من اآلالف مائت وعبر الطويل

 اذا أو اليوم عالمنا في ووضعه سنة آالف عشرة قبل ولد انسان

 به والعودة اليوم عالمنا من ما انان أخذ احتمال تصورنا

 هذا تكيف صعوبة لوجدنا فقط، الوراء الى سئة آالف عشرة
 الذي االنسان ان هذا من واألهم الجديدة. بيئته في االنسان

 بسبب يئته مع يتكيف أن يتطيع ال سنة آالف عشرة قبل ولد

 يؤهله الذي الكافي النمو دماغه نمو وعدم بل عقله تطور عدم
 الحديثة العلمية واالكتشافات الدراسات أثبتت فقد للتكيف؛

 انان دماغ حجم عن كثيرًا يقل األول االنان دماغ حجم إن

اليوم.
 انتقال أنها الى تثير الحضارة تعريفات أكثر كانت وإذا

 كما وتقدمًا رقتًا أكثر حالة إلى لالنسان البربرية الحالة من

 إال ،المدينة الى القرية ومن التحضر الى البداوة من انتقال أنها

 الحضارة مراحل من متأخرة مرحلة تقابل التعريفات هذه ان

 مجموع باعتبارها ككل الحضارة تتناول وا سابقة بمرحلة

 وحتى االنان كان منذ االنسانية والمكتبات االنجازات
 األوسع بمعناها الحضارة نفم ان نستطيع ونحن اليوم.

 ،البدو بمرحلة الحضر مرحلة مقابلة عن نكف عندما واألعمق

 عصر حتى أو اليدوية، اآللة بمرحلة البخارية اآللة مرحلة أو

 أنها على الحضارة الى ننظر وعندما الحجري، بالعصر الخار

 نقابل عندما أوضح بتعبير أو ،الحيوانية مقابل في االنسانية

 ما المعاصر فاالنان الحيواني بإرثه الحضاري االنان إرث

 مع يشترك فهو الطويل، الحيواني تاريخه من الكثير يحمل زال
 والنوم والشراب الطعام الصفات، من كثير في الحيوان

 واالنسان .وغيرها والغرائز والتناسل الدموية والدورة والتنفس
 يرث ا أنه يكن،إال لم أو متحضرًا كان سواء كله هذا يرث

 االنان انجازات وكل واآلداب والفنون والمعتقدات اللغة
 غير بالمعنى اي وراثة لكلمة الواسع بالمعنى إال العقلية

 يكتسب وهو حضارة بال حيوانًا يولد فاإلنسان ابيولوجي،

حوله. ممن ويتعلمها الحضارة

 هي التي فالحضارة نسبية، قضية هذا، على والحضارة

 باختالف تختلف االنانية انجازات وال المكتبات خالصة

 الرموز بعض على االتفاق كان فقد التاريخية؛ المراحل
 من مرحلة في االنسانية االنجازات خالصة أو قمة الصوتية

 بها يتفوه التي للكلمات مكتوبة رموز وضع كان كما المراحل

 تاريخية مرحلة في االنانية االنجازات خالصة االنسان

 من شعب يوجد ال فإنه ثانية، جهة ومن وهكذا. اخرى.
 الشعب هذا وصف ان اال الحضارة من ما نصيب بال الشعوب

 متخلف أم متقدم أصح بتعبير أو متحضر غير أم متحضر بأنه

 شرائح من العليا الشريجة من بعده أو قربه مدى على يتوقف

 نظرية نقل الى ماسة بحاجة اآلن نحن وكم الحضارة. أو الثقافة

 الثقافة ميدان الى والفلك الفيزياء ميدان من النسبية في ايتشتين

 النبي المفهوم هذا ا-تيعاب من نتمكن حتى والحضارة
ذاك. أو المتحول بهذا عالقته في المتطور
 يكن لم ألنه مستقبلي؛ تصور أي االول االنسان يملك لم

 أمرم يؤول أن يمكن ما بها يتصور أن يتطيع التي االداة يملك

 أن دون مضت قد السوات من اآلالف مائت ان شك وا اليه.

 كما . .وهناك هنا واحدة صغيرة خطوة سوى االنانية تتقدم

 بعض معها وضاعت ضاعت قد النوات من المائت االف أن

 األحداث بعض أو البيئية العوامل بعض بفعل المكتبات

 سالالت أن على الكافية األدلة اليوم نمتلك ونحن الطبيعية

 تخلف أن دون انقرضت قد االنان جدود أبناء من كاملة

 اجداد من كاملة سالات وان يذكر، شيء أي وراءها

 يكاداليذكر. لذي ولتولمتتركإالالقليل قد االنان

 غرائزهم وفق يعيثون كانوا الذين االنسان اجداد ان شك وال
 يمارسون كانوا وانهم األشياء من كثير في معنا يشتركون

 فوق شجرة جذع توسل أو كركوب اليوم نمارسه مما الكثير

 قد كما ذلك يشبه ما او اخرى الى ضفة من الماء لعبور الماء
 فرادى تفعله ما هذا أن اال يتعلمه.. ان دون فرد يفعله

 دائرة عن االنان جد الفعل هذا يخرج وال ٠ ايضًا الحيوانات

 الثجرة جذع ينقر االنان بدأ عندما ولكن الحيوان.

 يصطاد فأس بداية الحجر من صنع عندما أو ، الماء لركوب
. حضاريًا إنجازًا يصنع االنسان بدأ فقط وعندئذ عندئذ بها

 اكتشافًا الفأس يشبه ما أو األولى الغأس مشروع كان

 الى بالقياس يعتبر كان ألنه األهمية غاية في هو بل مهمًا

 وبعد الحداثة. منجزات وآخر الحضاري التطور قمة العصر
 شكل االولى الكتابية رموزه االنان وضع عندما السنين االف

 مواجهة في البشري العقل عمل ذروة االبداعي الحدث هذا
 اآللة اكتثاف كان كما تمامًا الحداثة، درجات وآخر الطبيعة،

 وآخر الحضارة قمة النين من آالف ببضعة ذلك بعد البخارية

 من عصر في وحداثة حضارة يعتبر فما الحداثة درجات
 بالقياس وتقدما الحق عصر الى بالقياس تخلفًا يعتبر العصور

 المكتشفات على يتوقفان والتخلف فالتقدم سابق عصر الى

 المترتبة النتائج على توقفهما الى اضافة االنانية والمبتكرات
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 وشعوره االنان فكر على والمبتكرات المكتشمات هذه على

 كثرت وكلما ومعرفته االنسان علم زاد وكلما كه وسلو
 وابتعد الحضارة في أوغل كلما ومبتكراته االنان مكتشفات

,األولى الحيوانية طبيعته عن

 علة أو واحد سبب للحضارة ليس انه الواضح ومن

 والبيئية الكونية الظروف من مجموعة نتيجة فهي واحدة،

 البنية يمتلك ألن األول االنسان هيأت التعقيد والبالغة المتداخلة

 الجسم شكل وهيأت األرض، إلى األشجار من لنزوله الالزمة

 وهيأت متحررتين يداه لتصبح قدمين على يمشي ألن الالزم

 األصابع من أصبع كل اإلبهامأنيلمس يتطيع بحيث اليد شكل
 وتلمها باألشياء اإلمساك من االنسان يمكن مما األخرى

 ذلك، وغير خثونتها ودرجة وشكلها ووزنها حجمها وادراك
 االنسان الظروف أمدتهذه كما ،األخرى س الحوا لى اضافةإ

 تحركهما واذنين دائرة نصف مدى على خاللهما يرى بعينين
 الظروف هذه ان هذا من واألهم االتجاهات. كافة في رقبته
 جعله الذي األمر األصوات تقليد على بالقدرة االنسان أمدت

 المحكية اللغة ثم الصوتية الرموز لوضع تمهيدًا غيره يقلد

 االنسان مقدرة في اصبح وهكذا الخ. .المكتوبة اللغة وبعدها
 وان دماغه وينمي وعقله ه تفكير يثيد وان الحضارة يبدأ ان

 إرثه جانب الى نفسه الى حضاريًا إرثًا تدريجيًا يضيف

الحيواني.

 والمكتسبات المنجزات مجموع هي التي الحضارة، ان إال

 لتراكم العوامل تتضافر فكما العطب؛ سريع امر هي االنسانية

 لتبديد العوامل تتضافر قد الحضارية والمكتسبات االنجازات

 االنسان تاريخ من نعرف ونحن والمكتسبات. االنجازات هذه

 معها واندثرت الشعوب بعض اندثرت كيف والبعيد القريب

 نعرف كما .ومكتسباتها إنجازاتها - كل نقل لم إذا - أكثر
 على فأصبحت الحضارة مركز في الشعوب بعض كانت كيف

 متقدمة. كانت ان بعد الشعوب بعض تأخرت وكيف أطرافها

 وتاريخ المكسيكيين وتاريخ القدامى المصرين تاريخ في ولنا

 القول يمكن بل وذكرى. عبرة ابلغ الوسطى العصور في العرب
 أكثر كانت عشر التاسع القرن من األول النصف في مصر ان

 استطاع فقد العشرين. القرن من الثاني النصف في منها تقدمًا

 يضعها وان متخلفة دولة من بمصر ينتقل ان باشا علي محمد

 ان بعد واليوم عصره. في والحديثة الكبرى الدول مصاف في

 تطور بفعل الواحدة بالقرية يكون ما أشبه وأصبح عالمنا صغر

 تدمير نفسه الوقت في باإلمكان أصبح االتصال وسائل وتقدم

.وتراكمها األسلحة تطور نتيجة واحدة دفعة العالم هذا

 ألن االنان هيأت التي هي وحدها الصدفة كانت واذا

 متروكًا يعد لم الحضارة هذه زوال ان إال الحضارة، يقيم

 ألفكاره عبدًا دائمًا كان االنان ان صحيح .وحدها للصدفة

 المضمار هذا في كثيرا يختلف ال اآلن وهو لماضيه، وسجينًا

 فهمنا أن إال السنين آالف أو السنوات مائت قبل كانه عما

 تعرضها امكان واكتناه وطبيعتها ومعناها للحضارة الجديد

 قادرين تجعلنا تلفها او عطبها رسرعة واالضمحالل للتصدع
 من نجعل عندما وذلك ، اضاعتها أو تبديدها تالفي على

 . وعبودية أس عامل ال لالنان وانعتاق تحرير عامل الحضارة

 حاب على زال وما المتأخرة العصور في البشرية تقدم كان

 وكل االنسان قوة مصادر فكل ؛نفسها البشرية هذه مستقبل

 مستقبل حساب على هي انما الطبيعة على سيطرته مصادر
 تجنب على السابق في قادرًا االنسان كان وسواء .البشرية

 تدارك اآلن عليه فإن أما، ومبتكراته انجازاته في البيات

 االنان إن نقول المثال بيل وعلى األوان. فوات قبل األمر

 حوله، البيئة يلوث الذي االنسان نفسه هو السدود يبني الذي
 يضعف الذي هو والجرائيم باألمراض يتحكم الذي واالنسان

 الذي واالنسان جديدة، أمراض أمام العصري االنان مقاومة

 المكتشفات طريق عن الطبيعة على سيطرته من يوميًا يزيد

 الظروف يهيء الذي هو وغيرها الفضاء وغزو الذرة وتفكيك
بأسره. العالم تبيد قد كونية حرب لخطر الجديدة

 ف. ب. يؤكد K والكرامة الحرية من أبعد I) كتابه في

 مشابه تقدم تحقيق من لالنسان بد ال أنه Skinner سكنر

 الدراسات صعيد على والتكنولوجيا العلم ميدان في لتقدمه

 ال الكارثة، تجنب يستطيع لكي واللوكية والنفسية االنسانية

 وتفكيره وسلوكه االنسان دراسات ميدان في تقدم من لنا بد

 الخارجي العالم دراسة في التقدم متوى على ونفسه وعقله
 العلم ميدان في نتقدم ان يكفي فال . حولنا واألشياء

 في الحل نجد ولن ،ضدنا ينقلب قد هذا ألن ،والتكنولوجيا

 االنسان هو آخر مجال في الحل ألن «التقدم » من مزيد

 عن السكاني االنفجار في التحكم نمتطيع قد فنحن نفسه
 العالم في المجاعة تجتب نستطيع وقد األسرة، تنظيم طريق

 وقد والغذائية، الزراعية العلوم ميدان في التقدم طريق عن

 وسائل اكتثاف طريق عن النووية الحرب خطر مقاومة نستطيع
 بد ال ألنه يكفي، ال كله هذا ان اا انفسنا.. لحماية جديدة

 . األمور هذه كل وضرورة أهمية يعرف الذي االنسان بناء من

 تجعلنا ثقافة أو تعاليم، أر فهم، من لنا بد ال اخر وبتعبير

 ال البشرية ومصلحة خدمة في والتكنولوجي العلمي التقدم نضع
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حضارة
البثرية. حساب على «التقدم » هذا يكون أن

 خالصة هي الحضارة بأن القول الى تقدم مما نخلص

 للمكتسبات العليا المحصلة وهي االنسانية لتجارب

.الميادين كافة في االنسانية واالنجازات

 زال ما «الحضارة ا مصطلح ان فيه شك ال مما ولكن

 بمعنى يتخدم تارة فهو الدقة: عدم من بكثير يستخدم

 لثقافة األميركي وبالمفهوم االنثروبولوجي بمعناها الثقافة

 ومهما صغرت مهما االنانية المجتمعات كل ان والقائل
 في يستوي ،خاصة ثقافة تملك والتقدم الرقي من درجتها بلغت

 فقط، نسمة ألف 25 من أقل يعد الذي االسكيمو شعب ذلك

 الغربي العالم يقود الذي االميركية المتحدة الواليات وشعب
 االنتماء ليعني الحضارة تعبير يستخدم أخرى وتارة اليوم

.المسيحية والحضارة االسالمية الحضارة يقال كأن الديني

 الحضارة، لمصطلح التعاريف عشرات هناك ان صحيح
 المقولتين إحدى تحت يندرج التعاريف هذه معظم أن إال

التاليتين:

 وحضارة متعددة قومية ثقافات بوجود تقول االولى:

 تلك الوحدة، ضمن وتنوعها العناصر فكثرة واحدة؛ انسانية

 في وانصهارها المتنوع اندماجها عملية اما الثقافات. هي

الحضارة. هي فتلك الواحد القالب

 عدد فلقد انانية؛ حضارات عدة بوجود تقول الثانية:

 .انسانية حضارة العشرين من يقرب ما Toynbee توينبي

 لمدة تدوم كبير مجتمع ثقافة هي الحالة هذه في والحضارة
 المراحل يعتبر الموقف هذا أن والواقع الزمن من طويلة

 حضارات الكبرى الحضارية المحطات أو الرئيسية الحضارية

 في الرئيسية الحقب عن التحدث الثائع من انه والواقع متميزة.
 الحقبة سيما وال حضارات، أنها على الحضاري االنان تاريخ

 حالة الى a البربرية I) حالة من االنان خرج حيث الحديثة
B هي الحضارة أن الى تشير التعاريف اكثر أن حتى «التحضر 

 في والدخول البربرية الوسطى العصور مرحلة من الخروج
.الحديثة العصور

 المعاجم في ظهرن التي Civilization حضارة وكلمة
 تتخدم عشر الثامن القرن في المعارف ودوائر والقواميس

 قبل شائعة كانت التي Civility عمران كلمة من أوسع بمعنى

 كلمة عن تختلف كما خلدون، ابن الى تعود والتي ذلك
 أن والفرق زيدان. جرجي فضلها التي Urbanity تمدن

 المدن بقيام الحضارة تخصصان وتمدن عمران كلمتي

 المدن نشوء وهى االنسانية الظاهرة أو العملية بهذه وتربطانها

 مظاهرها في الحضارة ان ومع العامرة المجتمعات في والحياة

 العمرانية المجتمعات في اال تظهر لم والمتقدمة المتطورة
 على تقتصر ان من أوسع الحضارة ظاهرة أن إال والمدنية،

 كما الحضاري االنسان تاريخ من المتأخرة المرحلة هذه
. أوضحنا

 والعقلي المادي بين التفرقة فإن للحضارة، لتعريفنا ووفقًا

 وتتحدد للحضارة، األوسع المفهوم هذا لمصلحة تزول

 تشمل وهي ككل، المجتمع حركة أنها على عندئذ الحضارة

 مع والصناعة الحرف تفاعل عن تنتج التي واألعراف اآلراء ,,

 في تدخل ظاهرة فكل والعلوم«. الجميلة واآلثار المعتقدات

 الصنائع ذلك في تستوي حضارية، ظاهرة هي المجتمع حركة
 أو الصيرورة بصفة تتصف الظواهر هذه أن إال ،واألفكار

 والتماسك الوحدة بصفة وتتصف جهة من والحركية الديناميكية
أخرى منجهة واشمول

 بحث عملية أنها الواحدة الحركية هذه يميز ما أهم أن إال

 في والصناعي العمراني والجانب والمعاني، التعابير عن
 فبناء ،التعابير عن البحث نطاق ضمن يدخل نفه الحضارة

 انثاء او بحري أسطول وبناء بابل مدينة وبناء مثال االهرامات

 تتجيب ألنها التعبير نطاق ضمن تدخل كلها ذري، مصنع

 المتعلقة تساؤالته بعض على وتجيب المجتمع حاجات لبعض

.ومتقبله ه بمصير
 الحضارة بين ميزوا قد األلمان المفكرون كان وإذا

 التقنية االنجازات على تقتصر الحضارة فجعلوا والثقافة
 كميًا قياسًا تقاس ان يمكن التي الموضوعية العلمية والمعرفة

 حين في األيام، مع فتتراكم جيل الى منجيل تنتقل والتي

 الوصفية غير الذاتية المعرفة على تثتمل الثقافة جعلوا
 اآلن بهتت قد التفرقة هذه فإن والفنون، والفلفة كالديانات

أعاله. اليه أشرنا الذي الحضارة مفهوم أمام

 فإنهم خاص، بثكل األميركيون االنثروبولوجيون، أما

 أو نمط هي الثقافة ألن الحضارة، من أوسع الثقافة أن يرون

 أنماط كل على تثتمل انها ،ما مجتمع في الحياة طريقة

 فيها يشاركه والتي نفه عن االنان بها يعبر التي السلوك
 والميثولوجيات والديانات والفن األدب تشمل فهي اآلخرون

 االجتاعية الحياة ومظاهر والشعبية القومية اآلداب او واألخالق

 تعابير كلها فهذه الخ وأكل. طبخ وكيفية وتزيين لباس من

 لو حتى ثقافته فهي ،نفسه عن االنسان ب يعبر وآيات ورموز
فقط. الفولكلورية المظاهر بعض على تقتصر كانت

 أو بأسره العالم ئقافة إما ،فهي هؤالء نظر في الحضارة أما
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حصور

 هذه تستمر أن بشرط األقل على نبيًا كبير مجتمع ثقافة

 وقيام المدن قيام تتضمن وأن الزمن من طويلة لفترة اثقافة

 على تشتمل وأن الواسعة واالدارية الياسية التنظيمات

 وبتعبير االجتماعية، واألدوار واألعمال المهن في التخصص

 ويقابل فقط. بدائي شعب ثقافة مجرد تكون ال أن اخر

 تمتلك التي البدائية المجتمعات ، هذا المتحضر المجنمع

 فالحضارات خاصة. حضارات تمتلك ان دون الخاصة ثقافتها
 من قط على الحائزة المتطورة المجتمعات صفات من هي

 فنحن ,الثقافة من محدد نوع إلى تثير فهي ،والتمدن العمران
 كما أميركا في الحمر الهنود ثقافة عن نتحدث أن نتطيع

 أن نتطيع ال لكننا و األسكيمو تقافة عن نتحدث أن نستطيع

 كانت مهما الثعوب ثقافة كانت وإن لهوالء حضارة ننب

 الثقافة كانت ها من . العام الحضاري التطور في تساهم بدائية
 الحضارة أما المجتمعات. لكل عامة فهي الحضارة، من أوسع

 كل حصيلة تكن لم إذا المجتمعات ببعض خاصة فهي

 شرائح من خاصة شريحة الحضارة ان والنتيجة الثقافات

 كل ان حين في حضارات الثقافات كل فليست الثقافة
 التركيب هي الواحدة الحضارة أن أو ثقافات الحضارات

الثقافات األعلىلجميع
 القومي الدور أو الصفة للحضارة المفهوم هذا ينفي وال

 تتصف اللتين والوحدة الكلية لصفتي فبااضافة الحضارة، في
 جهة من العالمية أي بالشمولة تتصف فإنها الحضارة بهما

 أخرى جهة من الذاتية أو القومي التخصص أي وبالخصوصية

 تتولى متواصلة، تثقيف بعملية تكون ما أشبه الحضارة ان

 مرحلة كل وفي .أخرى بعد القوميات من قومية أمرها

 وعندما خاصة قومية ثقافة في العالمية الحضارة تتلخص

 االنانية بالمجموعة خاصة لتصبح تعود دورها الثقافة تؤدي

 مع تتعارض ال الحضارة خصوصية ان . أنتجتها التي
 ان األوقات من وقت في تتطيع القومية الثقافة ان . شموليتها

 ان يمكن هنا من صنوان. والحضارة عي فتصبح القمة تبلة
 والحضارة العربية والحضارة األغريقية الحضارة عن نتحدث
 الشمولية صفتي من أيًا ننفي أن دون الحديثة الغربية

والخصوصية.
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زيادة معن

حصور
Presence 
Presence 
Anwesenheit

 فيها يستشعر شعورية حالة إلى الصوفية به يشير اصطالح

 عندهم وتفترق تعالى، لله يدي بين حاضر بقلبه أنه السالك

 الله طريق إلى االلك نفس يتقمان حاالن وهما بالغيبة،
 والغيبة الحضور لفظي استخدام ظهر وقد األحوال. كائر

 الصوفية ويشير الهجريين. والرابع الثالث القرنين صوفية عند
 في يتفكر أو ثوابًا يتذكر قد السالك أن وهو الغيبة سبب إلى

 حوله، بما يدري يعود وال بنفه احساته عن فيغيب عقاب،
 أحوال من يجري ما علم عن القلب غيبة B هي الغيبة فإن ولذا

 الغيبة هذه ويقابل عليه»، ورد بما السالك الشتغال الحس

 وهو ، بالحق حضر الخلق عن غاب إذا السالك ألن الحضور

. حضورمجازي

 إلى العبد رجوع هو لهذا مغاير بمعنى الحضور يطلق وقد
 عن رجع أنه يعني وهذا الخلق، وأحوال نفه بأحوال إحساسه
 حضورًا B الصوفية عند اصطالحًا الحضور هذا ويمى غيبته،

 غيبة يتضمن الذي الله مع الحضور يمى حين على ، «بخلق
. ٠ بحق حضورًا I) الخلق عن

 على الحضور لفظ عربي كإبن الصوفية متفلسفة ويستخدم
 اصطالحاته في مثال عربي إبن فيعرفه بالحق حضور أنه

 بالحق القلب حضور M بأنه ه المكية الفتوحات » في الواردة

 أحوال من الحضور عذا أن إال الخلق«؛ عن الغيبة عند
 والخلق الحق بين اإلثنينية يقط الواصل العارف ألن البدايات
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الوحدة. بمقام تحققه عند

 الحضور مصطلح من معناها في قريبة مصطلحات وهناك
 أن على تظهرنا وهي والصبحو، واإلثبات والفرق كالبقاء

 ذاته عن فيها يغبب التي المقابلة األحوال في يتمر ال السالك

والسكر والمحو والجمع كالفناء

التفتاراني الوفا أبو

اضافة

 التصوفية. الداللية دائرة تتعدى فلفية دالالت للحضور
: للحضور أنماط - مستويات بين الفلسفة في يميز

 ما شيء بتواجد ويرتبط الواقعي، المادي، الحضور - 1
. معين مكان في وتميزه

 صوري إدراك وهو التجريدي، المتعالي، الحضور - 2
.الفكر داخل للشيء الصوري الحضور أو . للشيء مباشر

 والمتعالي المادي بين توسط وهر الشعوري، الحضور - 3

 داخل ما شيء بحضور فالشعور والذاكرة. بالمخيلة مرتبط
بالضرورة. آنيًا الواقعي تواجده يعني ال الشعور

.نسبي حضور هو شعوري - متعال - مادي حضور وكل
 صفة بمثابة مطلق حضور هو ،الكلي الحضور - 4

 متفردة وصفة الوجودية الفلفات في للوجود أنطولوجية

الديني. الفكر في باأللوهة خاصة

 يفترض فلسفي تيار Presentatlonlsme الحضورية - 5

 كما المادة صفات لبعض الموضوعي االدراك على ذهنية قدرة
واقعيًا. هي

 المعرفة نظرية في توسطي بدور الحضور مفهوم ويقوم - 6
 فالحضور لوك جون عند خاصة التجريبي التيار أو التجريبية

Immediacy مثل توسط دون للشيء البيط االدراك هو 
 بينما )االمتداد..( للموجودات األولية المعاني إدراكنا

 التجريبية الفلسفة تيار داخل للحضور معارض موقف يفترض
 وقوانينه التمثالت جهاز افترض عندما أسسه هيوم وضع

. والشيء االدراك بين كتوسط
 المفهومية المفاتيح أحد هو الحضور مفهوم أن يالحظ — 7

المعاصرة. الوجودية للفلسفة األساسية

الزايد محمد

حق
Vrai
Right
Recht

 علم في عنه الفلسفة في يختلف ،المعنى متعدد مفهوم الحق
 - الحقوقي المتوى في عنه الدينية الفلسفة وفي األخالق

 المعاير من جملة الى العام معناه في الحق ويشير السياسي.
 المصالح تأمين وإلى البشر بين العالقات تنظبم إلى تهدف التي

 فاألخالق األخالق، عن يختلف الحق فإن ولهذا اإلنسانية.

 صفة تأخذ وا ،إليه وتعود الفرد من تبدأ ،فردية مألة

 بالمجموعات الحق يرتبط حين في اإلجتماءي؛ اإللزام
 محددًا إجتماعيًا آمرا دائمًا ويظل ،بتطورها ويتطور البشرية،

 مقولة ليم إذن، فالحق، والقوانين. المعاير من بجملة
 تاريخية، وضرورة تاريخي، تعبير هو إنما مجردة، إنسانية

 فمن بالتاريخ، يرتبط الحق دام وما المجتمع عالقات لتنظيم

 الطبيعي، والحق الموضوعي الحق بين التمييز الضروري،
 إرادة عن تعبر التي الياية السلطة تمليه حق فاألول

 أي المجردة، اإلنسانية بالطبيعة الثاني يرتبط بينما المجتمع،

 فردية. إرادات عن يعبر الذي األخالق حقل في ينضوي أنه

 لتقويم قاعدة هو حيث من القانون بفكرة الحق فكرة وترتبط
 منه أكثر وهو ،القانون قاعدة هو الحق فإن ذلك مع ،السلوك
.له قاعدة هو الذي الحق يتغير وا القانون يتغير فقد ، ثباتًا

 العالقات بتطور يتطور بل ، مجردًا ليس الحق كان لما

 شكله، كان مهما الحق فان السياسي، شكلها في اإلجتماعية
 معينًا شكالً يفرض الذي الياسي بالمجتمع أوالً مرتبطًا يظل

 االقتصادية مستوياته بكل المدني المجتمع على الحق من

 في يتجلى الحق فان المعنى وبهذا وااليديولوجية، والياسية
 ويتمايز، يتطور وهو االجتاعية، الممارسات أشكال كل

 الحق داللة فإن ذلك وببب الممارسات، هذه وتمايز بتطور
 الحق أن أي اإلنسانية، المجتمعات أشكال باختالف تختلف

 ومبرر مسوغ أو ،لها أثر بلهو اإلجتماعية العالقات يبق ال

 له، وجود ال للحق الذاتي التاريخ أن يعني الذي األمر ،لها

 هو أو ،يبررها التي اإلجتماعية العالقات تاريخ هو فتاريخه

 أن استطاعت والتي اللطة، ذات اإلجتماعية القوى تاريخ

 خضوع من الرغم وعلى والقانون. الحق شكل إرادتها تعطي
 دائمًا ينزع فإنه السلطة، ذات اإلجتماعية القوى إلرادة الحق
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 لو كما يبدو أن فيحاول )طبيعي( أو كوني شكل أخن إلى

 أو األمة، )روح عن أو الجماعية( )اإلرادة عن تعبيرًا كان

 نزعته إلخفاء الحق نزوع إن اإللهية( )اإلرادة ل تجليًا

 ومن ،المجرد شكله إلى المشخص شكله من تنقله ، الذاتية( )
 معاييره، تأتي ولهذا الالتاريخي، شكله إلى التاريخي شكله

 العصور، لكل صالحة كونية، محايدة، معاير كانت لو كما

 حاجة عن بل الفعلي، الواقع حاجة عن تعبر ال بذلك وهي
 مقوالت وراء تحتجب المعايير هذه إن اللطة،بل ذات القوة

 تغيب كي والمصلحة، والحرية والعدالة النظام مثل: عامة

 اإلجتماعية الحياة في المقوالت لهذه الحقيقية الدالة
 مصالح تأمين يزال وال كان الحق دور فإن ولذلك والمعاشة،

 الشروط وتأمين الحق، وضعت التي اإلجتماعية القوى

المصالح. هذه بتأمين تمح التي الضرورية

 وبتماهي اإلنسان، يمثل الذي بالحق الفالسفة حلم لقد

 كي الحق ثنائية وبالغاء العادية، الحياة بإنسان القانون إنسان
 العملي شكله في له ماويًا النظري شكله في الحق يصبح

 العقد » وفي هوبس، كتابات في )الحلم( هذا اثار ونجذ

 كارل كتبها التي السطور كل وفي لروسو، اإلجتماعي«
 بالمفاهيم المحملة كهولته وفي األخالقي« « شبابه في ماركس

اسية.

ومراجع مصادر
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دراج فيصل

حعيعه
Verite
Truth
Wahrheit

 عرفته وإن أعرفه. ال فإني شيء وجد وإن ، شيء يوجد ال

 هذا أنقاض على اآلخرين. إلى أوصله أن المحال فمن

حبه

 أن الفلفة حاولت جورجياس أطلقه الذي المثلث التحدي
 فتوئا ما الشكاكين لكن البنيان. المتراص ستامها تقيم

 الصرح هذا على ،كانط تعبير حد على ،كالبدو يغيرون
 البناؤون يستمر ذلك ومع جديدة أنقاض إلى فيحيلونه

 وبنيانهم تضاءل قد طموحهم كان وإن ،الحقيقة براية بالتلويج

.بناء محاوالت مجرد إلى زم قد

 قصة كل هي الحقيقة مع الفلسفة قصة تكادتكون وهكذا
الغلفة

 يتحول المسافة، قصر ورغم ارسطو إلى أفالطون فمن

 عن بحث مجرد من للقول، محاولة مجرد من الفلسفي القول

 للحقيقة. قول إلى يتحول الحقيقة مشاهدة إلى تؤدي طريق

 تصير أرسطو مع ,بعينها الحكمة إلى الحكمة محبة ومن

 مرادفة بصيغة أو »،موجود هو بما الوجود علم «الفلسفة

.ا الحقيقة علم الفلسفة سميت حق عن إنما 1,
 حق وجود هو حيث من الوجود هي الحق أو فالحقيقة

 ال موجود هو ما حقيقة يقول ،حق قول أي علم والفلسفة

 أي حقيقة، نفسه القول ويكون وفاسده، ومتغيره ظاهره

 ،يكون أن يجب كما بل يبدو كما ال الموجود لحقيقة مطابقة

حقًا. كائن هو كما أي

معنيان: للحقيقة يكون وهكذا
 والكائن والموضوع والثي، الموجود على يدل معنى - أ -

 في والضروري، واألساسي، فيه، الثابت على ويدل باطالق

 والظاهر والمتوهم والباطل الحقيقي وغير فيه المتغير مقابل

 إنية وحقيقة ماهيته الوجود حقيقة :قوكا في ويتمثل والسراب.

 علله معرفة به المعرغة وطريق .وصورته مادته الموجود
 أعراضه ال امتداده أي جوهره الجم وحقيقة أرسطو()

 عالقاته مجموع اإلنسان ماهية وحقيقة )ديكارت( المتغيرة

)ماركم(. االجتماعية

 أو ،الوجود حقيقة مع القول توافق على يدل -ب-ومعنى

 في ،المعرفة موضوع مع المعرفة تطابق حداثة أكثر بصفة

 العلوم في العالم حقائق وتتمثل واإلبهام والغلط الخطأ مقابل

 علم في باطالق الحقيقة وتتمثل وفيزيائية رياضية من الجزئية
 المطابقة تحصل حيث الفلسفة، بامتياز: العلم في أو العلوم
 هذه وتعبر ■ ومبتسر جزئي بثكل ال وكلي كامل بشكل

 الثابتة وعلله الوجود لمبادئء بصياغة نفسها عن الحقيقة
 ثابتة قوانين بصياغة أو )أرسطو( وصيغه الفكر ومبادى

 المتغيرة القوانين ثابت أو ثوابنه وتكثف التغير ترصد

 مسار مع اللوغوس مسيرة بتماثل أو العلمويون( الفالسفة )
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حبيعه

 الواحدة الفكرة حضرة في والموضوع األفهوم وتماهي الكائن

 وعي هو حيث من الحقيقة اللوغوس ستام فيكون والمطلقة،

 ذاته صيرورته حقيقة في هو كما الكاثن بذاتها للفكرة ذاتي

هيغل(.)

 للتفكير المميز المعنيين، هذين تالزم أن والطريف

 المعنيان ويرد .نفسها العربية اللغة في قائم الدوغمائي، الفلسفي

 العرب فالسفة عند الحق بصيغة وتارة الحقيقة بصيغة تارة
 كما . أرسطو لميتافيزيقا رشد ابن شرح في وبخاصة المثائين

 هو اللم حيث والكالمي: الديني التفكير في متالزمين يردان
■ اآلخر هو حق بقول نفه عن عبر وحيث الحق

 في تعود مختلفة معان على تقال العري اللسان في والحقيقة

 حق إليه يصير ما » فهي السابقين. المعنيين هذين إلى النهاية
 األمر حقيقة بلغ 11 قولهم: من بذلك يتصل وما (I ووجوبه األمر

 «.وكنهه ومحضه األمر خالص ا أيضًا وهي .أ شأنه يقين أي

.رمنعه حفظه يلزم ما أو الغناء أو الحرمة أخيرًا وهي

 علم ممنطق السكاكي شرح كما هي، بالتالي فالحقيقة
 الحقيقة لتقدير B للتأنيث والتاء فعيل وزن على ،العربية البالغة

 إما فهي . « الموصوف على مجراة غير مؤنث صفة التسمية قبل
 فيكون أثبته، إذا أحقه الشيء حق من مفعول بمعنى فعيل

 يحق الشيء حق من فاعل بمعنى فعبل وإما ألمثبت معناها

الثابت. وهو الواجب معناها فيكون ثبت، إذا
 أسموه ما في العرب البالغين عند المعنيات ويتالزم

 أو وضعها أصل في الكلم ذات تعني حيث اللغوية، الحقيقة

 أي الواضع أن )باعتبار اللغوي الوضع أصل على استعمالها

 الوقت في - أ - حقيقتها مانحها هو أسماءها األشياء مانح

 لحقيقة القول مطابقة هو الوضع أصل على واالستعمال نفه

 حب استعمالها أو — ب — حقيقة فيكون المسمى أو الموضوع

 ما على استعمالها أو . شرعية حقيقة وتسمى الشارع وضع ما

عرفية. حقيقة وتكون العامة أو الخاصة عليه تعارف

 وفي الصدق بمعنى ، أخرى حقيقة على البالغيون وتكلم

 الحقيقة مقابل في العقلية الحقيقة وسموعا الكذب، مقابل
 النظر بصرف القائل، العتقاد القول مطابقة أنها وقالوا اللغوية،

أ( )بالمعنى الواقع لحقيقة مطابقته عن

 والحقيقة الموضوعية الحقيقة بين التمييز وهذا
 بمعنى التوسع في فريد أمر االعنقادية والحقيقة اإلصطالحية

 طريقه يعرف ولم تمامًا مختلف سياق في ظهر أنه اال . الحقيقة

 اهميته من الرغم على عقب بدون فظل الفلفي، التنظير إلى
. الحاسمة

-3-

 إلى الفلسفة شطر الحقيقة، مسألة حول يمكن، أنه ذلك

 نشاء(: شطرين أي إلى شيء أي شطر يمكن كما ) شطرين

 بين ويقف االتاق. __ الحقيفة وشطر المطابقة — الحقيقة شطر

 النبوي بالمعنى والحقيقة النقدي بالمعنى الحقيقة الشطرين

العام.

 ب( ) بالمعنى الحقيقة أن المطابقة — الحقيقة وتعني —

 أو العالم ( ا ) بالمعنى لحقيقة القول مطابقة سوى ليست

 المذهب هذا على وأطلق نفه القول عن الخارجي الموضوع

 األفكار نظام أن وخالصته الدوغمائي، المذهب الفلسفي

 ويكون )أ(. حقيقته على هو كما العالم لنظام مطابق

 اختالف على العقالنيين عند مطلقًا دوغمائيا المذهب

 المنهج في كما ومباشرة آنية المطابقة كانت وسواء نزعاتهم،
 كل ومطابقة األخير المصاف في مطابقة أم الميتافيزيقي،

 الديالكتيكي المنهج في كما العالم صيرورة لقانون الستام

 يحتاج هيغل عند الحقيقة )وفهم هيغل عند خاصة وبصورة
 كل حقيقة أن بمعنى انزياحي التطابق حيث خاصة. عناية إلى

 تتضمن ال القول حلقات من وبالتالي ، التطور حلقات من حلقة
 نصل حتى وهكذا تليها التي األعلى الحلقة في بل فيها حقيقتها

 وحضور الكل وخالصة الحلقات، حلقة وهي حلقة، أعلى إلى

 نحو المطلق الدوغمائي المذهب وينحو متشخصة( الحقيقة

 على تنويع مجرد الكثرة ويعتبر بالضرورة، الوجود وحدة
ثم. من ويستوعب لينخ وجد ضروري غنى أو الواحد

 العقل بمحدودية محدودا دوغمائيًا المذهب ويكون

 أو ديكارت، عند كما والتميز الوضوح ومحدودية البشري
 لالحتمال مجاالً فيترك التجربيين عند كما جزئيا دوغمائيا

 الحاصلة وبالحقيقة وجوديا أساسًا بالكثرة ويقر بل ، والتغير

 عن أساسًا ناتجة القول حقيقة فيعتبر المفردة الواقعة مطابقة من

 حين في مستقلة، لوقائع وحدات( أو ) أساسية قضايا مطابقة

 القضايا هذه مع اتساقها عن األخرى القضايا حقيقة تنتج

راسل. برتراند عند كما األساسية

 أي سياقية، الحقيقة إن االتساق — الحقيقة وتعني —

 تتعلق ال أي معنوية حقيقة ليست و ،نفسه للقول تخضع

 هي فالحقيقة نفسه. القرل عبر إال اللهم خارجي بموضوع

 إذا حقيقية القضية وتكون القضايا من معين ستام حقيقة
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لياسة في حكم
 ككل السستام ومع القضايا سائر مع ومنجمة متسقة كانت

 سستام في حقيقة هو ما ويكون حقائقه سستام لكل فيكون
 العلوم تاريخ بذلك يشهد كما اخر، ستام في خطأ معين

 الحقيقة ان أضف خاصة بصورة الرياضيات وتاريخ
 قولية قضية في إآل تكون ال ب( المعنى دائمًا )والمقصود

 منه الخروج إلى سبيل وال نفسه على مقفل عالم القول وعالم
 مقالة يستعيد إذ المذهب وهذا . قولية غير حالة الى

 القول 11 ب فيبدلها ، II شيء كل مقياس اإلنان H : بروتاغوراس

 بعض يد على مدرسة فصار تطور قد ، «حق كل مقياس

 في ، Neurath ونوراث Hempel همبل وبخاصة الوضعيين
 االثبات 11 أنصار من اآلخرين الوضعيين زمالئهما مع صراعهما

 األساسية المطابقة وأنصار ومدرسته( )ديوي المضمون«

٠ (وجماعته راسل )
 إسمي بتعريف كانط مع شت نقد اكقدية المدرسة أما -

 موقفًا فوقفت «موضوعها مع المعرفة توافق ال هو للحقيقة

 لس عندها الموضوع أن حيث السابقين المذهبين بين وسطا

 بل ذاته في أوالشيء العالم ليس أي )أ(، بالمعنى الحقيقة

 كما الذاتية صورتها مع الخارج من المتلقاة المادة انطباق هو

 هو ومنطقها السالب، بالمعنى الحقيقة بين النقدية ميزت
 صورتها حيث من المعرفة يدرس أنه أي ي الترانندنتال المنطق

 من العلمية المعرفة وهي اإليجاي بالمعنى والحقيقة القبلية

 ظلت انقدية لكن القبلية القوانين مع الظاهرات تطابق حيث
.وثباتها الحقيقة تمامية أسيرة

 مؤسها يد على العامة، البوية نصيب من وكان —
 العلمي المجال في الحقيقة اطالقية على تقضي أن اينشتاين،

 بالمعنى األشياء حقيقة بمافيه مطلق كل بقضائهاعلى نفسه

 وطاقة وكتلة حركة من المادية وصفاتها األشياء فوجود )ا(،

 حقيقي هو فما .المرجعي بتامها مرهونة نبية أمور كلها

 ستام في له معنى ال يصبح معين، مرجعي ستام في )أ(

 احتفاظها مع العامة النسبوية إن آخر، بمعنى آخر مرجعي
 مع باألحرى أو )ب( بلمعنى للحقيقة المطابقة بفكرة

 وليست علمية نظرية هي حيث المألة هذه لمعالجة إهمالها

 أن أي االتاق، - الحقيقة فكرة مع لتلتقي تعود فلفية،

 موضوع مع المطابقة وليدة وليست السستام وليدة الحقيقة

عنها خارج
 تاريخ إلى تحيل أ( ) بالمعنى الحقبقة أن إلى وأخلص

 الراهن. التفلسف واقع إلى تحيل مما أكثر المنصرم الفلسفة

 يتجاهل تالزم هو )ب( والحقيقة )أ( الحقيقة تالزم وان

 تزال ما المطابقة , الحقيقة فكرة وإن البشرية. المعرفة تاريخ

 عن خبر الفلسفة ان تعتبر تزال ما للفلفة، مدرسي فهم حبيسة
 فإنما أخبرت إن فالفلسفة معين بموضوع علم أو العالم،

 علم فهي علمًا كانت وان ومعارفه، الفيلوف علوم عن تخبر

 . بأفهومات ،موضوع بفكرة ،بعامة بموضوع أو ،موضوع بال

 بتعبير يؤرخ، كان وإن يعلم فال عامًا رليس شخصي علم وعي

 ،الفيلسوف حقائق بل ،العالم حقائق الفلسفة تقول ال : آخر
.إنشاء خبرًابل ليست إنها .ستامه حقائق

ومراجع مصادر

الطبيعة بعد ما تفير ،رشد ابن ٠

’ العرب الن ،منظور ابن —

الفيزياء. في األفكار تطور وأنغلو، أينثتاين —

لال باشالر،فلفة -

. العربية الترجمة ،المنطق ،ديوي -

.والحقيقة المعنى ،راسل —
’ األطيق ،بينوزا —

لعلوم مفتاح يعقوب، أبو ،السكاكي -1

فلسفية. - فيتغنثتاين،رسالةمنطقية -

رهبه مرسى

( السياسة في ) حكم
Jugement (Politique)
Judgement (Politic)
Urteil

للحكم السياسي المفهوم

 (La Grande Encyclopedic) الكبيرة المووعة في جاء

 لذلك . الدولة.. حكم وفن I) اصطالحًا تعني Politique أن

 المبادىم دراسة أو الدول حكم علم بأنه السياسة عم تعريف يكن

 بالمواطنين عالقاتها تحدد والتي الحكومات عليها تقوم التي
 (Marcel Prelot, «La science األخرى» وبالدول

politique»« Paris, Que sais e presses universitaires 

.8,de Fance, No.909, 1963, p عم » ،صعب حن ،انظر 

 ، 1981 بيروت، للماليين، العلم دار السابعة، الطبعة «،السياسة

(.2صا

 بصورة Maurice, Diiverger دوفرجيه موريس وينوه
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الياسة في حكم
 والقرن عشر التاسع القرن بين االصطالح تطور في ،خاصة

 عرف » :فيقول ،المجتمعات وحكم الدول حكم بين ،العشرين

 علم السياسة » بقوله: 1870 عام الياسة Littre ليتره المعجم

 1962 عام Robert روبير معجم وعرفها «،الدول حكم

 التقريب إن االنسانية» المجتمعات حكم فن الياسة I) بقوله:
 أمر الزمان من قرن بينهما يفصل اللذين التعريفين هذين بين

 ولكن السياسة موضوع الحكم يجعالن كليها إنها هام

 االنسانية المجتمعات وحكم الدول حكم يشمل الحديث التعريف
 من جاعة كل في عندئذ، تعني الحكم وكلمة األخرى.

واالكراه». القيادة ومؤسات المنظمة السلطة الجماعات،

«,Maurice Duverger, «Introduction a la politique) 

,1964 ,Paris, Gallimard دوفرجيه، موري العربية، الترجة 
 سامي .ود األتاسي جال . د ترجة ، ،السياسة عم إلى مدخل 1)

 انظر . 7 ص ،والتوزيع والنشر للطباعة دمشق دار ،الدرولبي
(.21 ص ،(Iالياسة «عم ،صعب حسن ، أيضًا

 أرسطو عند الدولة، في الحكم نظام أو والحكومة،

Aristote, Aristotle ( األول»، المعم أرسطو» فخري ماجد 

 .29 ص ،1977 بيروت، ،2 ط والتوزيع، للنشر األهلية

 يختلف (،57 ص ،سابق مصدر «،السياسة صعب،»علم حسن

 وبمقدار ،جهة من ،عليها القائمين وعدد اللطة محل باختالف
 جهة من الخاصة، المصلحة أو العامة المصلحة طلب على توفرها

 من أشكال ثالثة لدينا يكون المبدأين هذين على وبناء . أخرى

 من أشكال وثالثة العامة، المصلحة فيه تطلب الصحيح الحكم

.فئة دون فئة مصلحة فيه تطلب . الفاسد الحكم

الفاسد نظامالحكم

االستبدادية.
 القوية(. أو لغنية القلة )حكم االوليغاركية

. ( الغوغاء أو الشعب حكم ) الديقراطية

الصحيح الحكم نظام
الملكية

االرستقراطية.

, الدستوري الحكم

الرؤساء عدد

Monarchy (Monos) واحد رئيس

Oligarchy (ollgos) رؤساء بصفة

. Democracy (Demos) الجمهور

 الفروق أن إال ،العدد أساس على تقوم القسمة هذه أن ومع

 الطبقة بطبعة تتصل أرسطو، عند وأخرى حكومة بين الرئيسية

 فيها. السلطة أصحاب انتخاب وبمبدأ فيها الحاكمة

 فكات الغنية. القلة حكم عن عبارة Oligarchy فاألوليغاركية

 بينا ،أساسه على والحكام الرؤساء ينتخب الذي المبدأ هي الثروة

 التي الفاضلة، القلة حكم عن عبارة Aristoracy األرستقراطية

 الديمقراطية في أما الخلقية. بشمائلها الدولة أبناء سائر عن تمتاز
Democracy إذًا الديمقراطية فتكون - العدد إلى إآل ينظر فال 

 النظام في ينظر بينا ،تمييز دون الثعب، جمهور حكم عن عبارة

 والدستور الدولة وتعني . Epolleteia (البوليطيا ) الدستوري

 علم ه صعب، )حسن ،والمواطنية والجمهورية السياسي والنظام

 هذا فيكون ،والعدد الثروة كال إلى . ( 20 ص ، (( الياسة
 وهذان والديمقراطية. األوليغاركية من خليطًا إذًا النظام

 األخرى: األشكال سائر عنه تفرع الذي األصل ما الشكالن

 األصلي، بمعناها االوليغاركية، من ضرب هي فاألرستقراطية

 ال الدستوري، النظام من ضرب والديمقراطية األقلية حكم أي

 ،أرسطويحيل أن ومع . تقرها التي العدالة مدى في إال عنه تختلف

 صالحة إلى الحكومات تقسيم في اعتمده الذي المذهب على بناء
 األوليغاركية )أي الشكلين هذين اعتبار إلى وفاسدة،

 من يعتبرها أنه إال الفاسدة، األشكال من والديمقراطية(

 .البلدان من الكثير في الحال واقع مع تتفق التي الطبيعية األشكال

 امتياز إال عهما واألرستقراطي الدستوري النظام امتياز وما

نظري.

 نظام لدينا كان الدولة، في الفضلى للقلة األمر استقر فإذا

 نظام وهو ،المثلى الدولة نظام إال يفوقه ال ،الحكم نظم أمثل من

 الحكم في ه ويؤازر الدولة أبناء أفضل رأسه على يقوم مختلط

 دون األحرار، عامة )أي فيه الجمهور ويتمتع خيرتهم

.السياسية العدالة منتهى وذلك - الدستورية بجقوقهم ( العبيد
 Tyranny االستبدادي، هو أرسطو عند الحكم أشكال وشر

 سلطة ألي يخضع ال المستبد الطاغية وألن للدستور نقض ألنه

 للعدالة نقض وهو الدولة. قوانين بذلك متجاوزًا سلطته، عدا

 الفاضل، وغير منها الفاضل ) الشعب طبقات جيع يحكم ألنه

 من بل لعام، اجلخيرها من ال تمييز، والفقير(دون الغني
 الرجل تولي وهو نقيضه أما وحسب. الخاصة مصلحته أجل

 )أي االنتخاب أو الورائة طريق عن Monarchy الحكم الفرد

 فيه الحاكم بخضوع فيمتاز واالنتخابي(، الوراثي بشكليها الملكية
 يتأثر ال ألنه الدولة، في العدالة دعامة وهو القانون، للطة

. األفراد شيمة ،المصلحة أو الغرض أو الشهوة بعوامل
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السياسة في حكم
 أن منها : مآخن عدة هذه الملكية على فألرسطو ذلك ومع

 من لمم خير هو بما أدرى والناس الناس، جمهور هي الدولة
 عن أبعد كذلك وهم ٠ وعدله حكمته من بلغ واحد،مها رجل

 ،فخري ماجد ) الواحد الرجل من الغضب أو الهوس أو الفساد

(.134 ص ،سابق مرجع ؛ا األول المعم أرسطو ال

 ليلة، كامل )محمد الدولة في السلطة بأن أرسطو ذكر كا

 ، 1963 القاهرة، العربي، الفكر دار «،الياسية النظم «

 لصالح الحاك مارسها إذا إا مشروعة تكون ال (. 347 ص
 غير اللطة أصبحت الهدف هذا عن انحرفوا فإذا المحكومين،

شرعية.
 عند الحكم أنظمة تصنيف معيار بأن تقدم مما نا يتبين

 تصنيف معيار هو اإلغريق، فالسفة عند كذلك أرسطو،
 المنتظم كان فردًا الحام كان فإذا . الحكام عدد أي رياضي

 والنظام الياسي المختظم مصطلح بين )للتفرقة السياسي

 وما 63 ص »، السياسة »عم صعب، حسن راجع السياسي،
 ركيًا مونا أو ملكيًا (Political System) بعدها(

(Monarchy) أرستقراطيًا المنتظم كان أقلية الحكام كان وإذا 

(Aristocracy) كيًا أوليغار أو (Oligarchy) الحكم كان وإذا 

ديمقراطيًا أو جمهوريًا المنتظم كان الشعب ألكثرية

(Democracy) .

 علم B صعب، حسن ) التصنيف هذا عن بعيدون اليوم ونحن
 ابن ، أيضًا بذلك أنظر ،٥7 ص ، سابق مرجع ، السياسة

 القاهرة، »، الدستوري »القانون رأفت، ووحيد ابراهي

 النظم B ليلة، كامل محمد بعدها. وما 72 ص ، 1937

 وإدارته واسطته فللحكم . ( 532 ص ،سابق مرجع ، (I الياسية

 طبقات من لطبقة الممثل الحزب، وهي الحديثة الرئيية
 ذات فائت محلها حلت األحزاب توجد لم وإذا المجتمع،
 بين متداوالً الحكم كان فإذا ضاغطة فائت أو طبقية مصالح

 أر التعددي المنتظم )) حكم اعنبرناه فائت، عدة أو أحزاب عدة

 واحدة، فثة أو بحزب محصورًا الحكم كان وإذا التنافي

, I األحادي المنتظم ٠ حكم اعتبرناه

 تتحمل التي الميئة دطبيعة بالنظر وآخر حكم نظام بين ونميز

 علم n صعب، )حسن التنفيذي. للتقرير العليا المؤولية

 اكظم » ،خليل محن ، 5 7 ص ،سابق مرجع ، a الياسة
 وما 276 ص سابق، مرجع اللبناني«، والدستور السياسية

 منفصل واحد لثخص مندة الهيئة هذه كانت فإذا . ( بعدها
 أندريه بذلك: )انظر رناسيًا الحكم نظام كان البرلمان عن

 األهلية السياسية، والمؤسسات الدستوري القانون » ،هوريو

 ،212 ص ،1977 بيروت، االول، الجزء والتوزيع للنشر

 كان البرلمان، تجاه مسؤولة لحكومة مسندة كانت وإذا (.213

 كاللجنة عليا لهيئة مدة كانت وإذا برلمانيًا الحكم نظام
 ونظام مجليًا النظام كان األعل مجله أو للحزب المركزية

 والبالد األميركية المتحدة الواليات في سائد األول الحكم

 األميركي، الدستور منوال عل دستورها نجت التي

 اقتفت التي والبالد بريطانيا في السائد الثافي الحكم ونظام

 ذات والبالد السوفياتي االنحاد في الثالث.اثد والنظام ،أثرها

 بكامله. للمجتمع الياسي المنتظم ويشمل الثورية المجالس
 المنتظم في التنفيذي التقرير مكان السياسي النظام ويصف

 المنتظم في الدولة برائسة يتعلق السياسي الشكل ولكن السياسي،

 ،سابق مرجع « الياسة علم B ، صعب حسن ) . الياسي
 تتداولها بأسرة محصورة الدولة رائسة كانت فإذا (.58 ص

 رئيس يتمد حيث ملكيًا. الدولة شكل كان ، وراثيًا تداوالً

 يسمى وقد الوراثة، طريق عن الحكم تولي في حقه منها الدولة
 أو ،االمبراطور أو ،اللطان أو ،أواألمير بالملك الحام

 بشخص انحصرت سواء انتخابة الرائسة كانت وإذا .القيصر
 الدولة رئيس اختيار ويتم جمهوريًا الدولة شكل كان مجلس أو

 ليلة، كامل )ممد محدودة ولمدة االنتخاب طريق عن فيها

 للثكل يعد ولم . ( 534 ص ،سابق مرجع ، (I السياسية اكظم »
 وظيفة ألن الماضي في له كانت التي نفسها األهمية السياسي

 رمزية. وظيفة هي كانكلترا الدستورية الملكية في الدولة رائسة

 التنفيذية الوظائف الجمهوريات بعض في تجمع قد ولكنها
 الياسية الدراسة في األهم فإن ولذلك والقضائية والتشريعبة

 لمعرفة ، ( 59 ص ،سابق صرجع ، ((السياسة علم )) ،صعب حن )

 الوظائف توزيع كيفية معرفة هو ،ما بلد في الحكم نظام شكل

الدولة. رائسة شكل معرفة ال ممارستها وكيفية واللطات
 هو وجمهورية ملكية إلى الحكم أنظمة تقسيم أن وبالحظ

 ذلك داخل في تظهر األحرى والتقسيات الرئيسي، التقي

 تكون قد والجمهوريات الملكيات في أنه بمعنى الرنيسي التقي

 النظريات )عن مطلقة استبدادية أو قانونية حكم انظمة

للحكم: اتيوقراطية

 اإللهي الحق (2- للحكام، االلهية الطبيعة نظرية ( 1

 محسن انظر: المباشر. غير اإللمي الحق نظرية (3 " المباشر،
 العرية النهضة دار «،اللبناني والدستور السياسية النظم » ،خليل

 أنور .24 ،20 ص ،1979 بيروت، والنشر، للطباعة

 والنظم الدولة » األول، القسم ، الدستورية المجموعة H ، الخطيب

 ، 1970 ،بيروت ، ٠ الياسية النظم » األول، الجزء ، (1 سية اليا
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الياسة في حكم
 الدستوري القانون ا ،هوريو اندريه ،ايضا . 153 ، 147 ص

 سابق، مرجع األول، الجزء الدستورية، والمؤسات

 مرجع «،الياسية النظم 1) ،ليله كامل محمد ، 107 ، 106 ص
 أو أرستقراطية أو فردية مقيدة، أو (،87 ، ٥4ص سابق،

. وهكذا ديقراطية

القانون عم في الحكم مفهوم

 الخاص بمعناها العبارة هذه رنطلق Jugement الحكم أما

 أحكام وتسمى والجزئية والتجارية االبتدائبة المحاكم أحكام على

 األمور قاضي وأحكام arrets واالستئناف النقض محكمة

 وأحكام ordonnances الوقتية األمور قاضي وأمور المستعجلة

 ، الوفاء أبو )أحد ، Sentences قضاهالصلح مينوًاحكام المحكو

 المعارف دار ،االبعة الطبعة والتجارية، الحديثة المرافعات

(.829 ص ، 1963 بالقاهرة،

 Dalloz, Encyclopedic Juridique, أيضا، بذلك )راجع

Repertoire de procedure civile et commerciale,»» 
tome II, Paris, 1956, p.165 - Dalloz, «Nouveau 

-8481 .repertoire de droit», 2 ،edition, Paris I963,p 
Morel, «Traite de procedure», 2، di., Paris, ٠ 112 

1949, No 545. - Glasson, tissier et Morel, «Traite de 
,procedure civile et commerciale», 3 e edl., Paris 
.521 1935, 1938, No فهمي، حامد محد أيضًا، بذلك انظر 

 رقم 1937 القاهرة، »، والتجارية المدنية المواد في النقض »
 قانون في األحكام النظرية ،الوفا أبو أحمد - 601

 ،1964 ثانية، طبعة االسكندرية، ،المعارف دار ، المرافعات»

 القرار هو 11 الخاص: بمعناه ،القانوني العلم مجال في (،33 ص
 خصومة في ومختصة صحيحًا تشكيالً مشكلة محكمة عن الصادر

 في صادرا أكان وا،—— ،المرافعات قواعد وفق إليها رفعت

. (I عنه متفرعة مألة في أو منه شق في أو الخصومة موضوع

 لكل الطبيعية الخاتمة هو الموضوع في الحكم وإصدار

 فيها السير ومن القضاء إلى الخصومة رفع من فالغرض ،خصومة

 فيها الخصومة مراكز مع يتفق حكم إلى الوصول هو إثباتها ومن
.بينهم للنزاع حدًا فيضع منهم كل حقوق ويبين

 ينهي وإنما الخصوم بين الزاع الحكم يحسم اا يحدث وقد
 والحكم الشكلي الدافع بقبول الصادر كالحكم وحدها الخصومة

 ينهي ال وقد بالتقادم. بانقضائها أو الخصومة بسقوط الصادر

 تحفظي وقتي بإجراء يأمر وإنما الخصومة أو النزاع الحكم

 على النزاع في يفصل حتى عين على قضائي حارس بتعيين كالحكم
 يتعلق أو االثبات اجراءات من اجراء باتخاذ يأمر أو ،ملكيتها

 مسألة في يفصل حقى يوقفها كالحكم الخصومة في السير بتنظي
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 أو التدخل بقبول الحكم أو أخرى محكمة اختصاص من أولية

 األحكام بخالف قرارات. من المحكمة تصدره ما وكل . رفضه

 مثال ) إدارية أي والئية سلطة من لها بما يكون — الخاص بالمعنى

 عنى تعطى التي األوامر أو القضائية المساعدة لجنة قرار ذلك

 لقرابة بالدعوى النظر عن القاضى بتنحي الحكم أو العرائض

 بالمعنى أحكامًا تعتبر ال القرارات وهذم الخصوم أحد وبين بينه

 اصدارها ناحية من معها تتثابه أنها من بالرغم للكلمة الحقيقي

 على األوامر هي القرارات تلك وأهم تنفيذها ناحية أو

العرائض(.
 فهي والخاص العام القانون من بكل تتصل واألحكام

 أنعامة اللطات إحدى عن تصدر ألنها العام بالقانون تتصل

 وهي الشعب، باسم أو الدولة وباسم العام القانون قواعد بمقتضى

 الخصوم بين المنازعات تحسم ألنها الخاص بالقانون تتصل

 االعتبار يفضل أال ويجب وأموالهم حقوقهم على أثرها وينصب

 التشريعية السلطة عن تصدر قرارات هي إذن فاألحكام األول،

 (Glasson, Tisier et Morel, «Traite de والتنفيذية

٠ 728 .procedure»,3 . edi., Paris, 1925, 1937, No أنظر 

 مصدر «،والتجارية المدنية المرافعات ال ،الوفا أبو أحد ،بذلك

(.830ص سابق،

 قرينة الخاص: بالمعنى لألحكام بالنبة القانون وضع ولقد

 تصدر األحكام أن مقتضاها العكس إثبات تقبل ال قانونية

 الموضوع، ناحية من حق وعلى الشكل ناحية من صحيحة داائً

 الحكم صدر فمتى ،تتأبد فال للخصومة حدا يضع حتى وذلك

 وال عنه، يرجع أو يعدله أن أصدره الذي القاضي على امتنع

 محكمة ألية يجوز وال ،منه يتخلص أن عليه المحكوم يستطيع

 اللطة أيضًاعلى ويفرض بل ،فيه النظر تعيد أن أخرى

 في الفرنمي الدولة مجلس حكم P ) التشريعية والسلطة التتفيذية

 Sirey, ،57 ،3 ، 1923 سيربه، «، 1923 نوفمبر 30

57 ,3.Recueil de Jurisprudence», p» ، هوريو وتعليق 

Hauriou .)فقد خطيرة القانونية القرينة هذه كانت ولما عليه 
 إال الخصوم سماع من المداولة أثناء األحكام المشرع أحاط

 تسبيب استلزم قد وهو الدفاع لحق ضمانا خصومهم مجضور
 بالحكم النطق عند األسباب إبداع ذلك عن وفضالً األحكام

 لمجرد تسبب لم و!نها ودراة فحص بعض جاءت إنها ليثبت
 الطعن األحكام الغاء سبيل جعل قد وهو الحكم، شكل استكالل

 أصبح ما فإذا الخصوم لحقوق أيضًا ضمانًا خاصة بطرق فيها

 للحقيقة عنوانًا المشرع نظر في عد ،فيه للطعن قابل غير الحكم

، الوفاء أبو أحد ) فيه. الظر إلعادة سبيل كل وأغلق والصحة



المنطق( )في حكم

B والتجارية المدنية المرافعات I ، 831 ص ،سابق مصدر.)

: يلي بما الحكم يتميز ،إذن
. قضائية جهة تتبع محكمة عن يصدر انه : أوالً

 يصدر أي قضائية، سلطة من للمحكمة بما يصدر انه ثانيًا:

.خصومة في
 حكا يعد ال قضائية غير هيئة عن الصادر القرار ،ثم ومن

 عن الصادر والقرار القضاة، أحد أعضائها بين من كان ولو

 ينص لم ما حكمًا، يعد ال والئية سلطة من لها بما المحكمة

.ذلك يخالف ما على القانون
 رغم الكلمة، معنى بكل حكبًا يعد فإنه المحكمين حكم أما

 وا القضاء والية األصل في لهم ليس أشخاص عن صدره

 التحكي نظام أقر المشرع ألن وذلك ،ءامة لخدمة يقومون

 الشكل في اإلرادة هذه وضعت ومتى الخصوم إلرادة احتراما

 بخدمة يقوم إنا هذا في وهو بعمله، القيام الحكم التزم لمقرر
 ويفرض ،أمامه القائم النزاع بخصوص القضاء يتولى إذ عامة

 شأن شأنه األخرى السلطات على يفرض كا الخصوم على حكمه

العادي. القضاء عن تصدر التي االحكام
 الحكم يكون أن يتعين المتقدمين الركنين عن وفضالً

 أوراق من ورقة أية شأن شأنه ٠ المقرر الشكل في - مكتوبًا

 Solennite بالشكليات تتصف جميعها وهي - المرافعات

 (Dalloz., «Encyclopedic . Authenticity وبالرسمية

165 .Jurldique», op, Ct p ، الوفاء أبو أحد ،بذلك أنظر ، 

(.831 ص ،سابق مصدر

ومراجع مصادر

 وكالة ، 4ط والرياضي، الصوري المنطق الرحمن، عبد بدوي، —
. 1977 الكويت، المطبوعات،

 للتألغ العامة المصرية هيئة ال ،2الكريم،ط القرآن ألفاظ معجم -

. 1970 القاهرة، والنشر،

- Brockhaus, Encyclopadle, Wiesbaden, 1972.

- wbrterbuch, Phllophlsches. Band 2. Herausgeber, Georg

Klauss und Man Cred Bhur. Veb. Blbllographlsches Instil 

tut, Leipzig, 1974,

غنوم عبدالغني

المنطق( في حكم)
Jugement (Loglque) 
Judgment (Logical) 
Urtell

 يستطيع الذي العمل هو ، له الكالسيكي بالتعريف الحكم
 يتم الحكم عن والتعبير ينفي. أن أو يؤكد أن بواسطته الذهن

 به تتعلق الذي الموضوع تنفي أو تؤكد تقريرية جملة بواسطة

 الحديث فيمكننا بالموضوعات األحكام عالقة تتعدد بذلك

 أحكام عن التحدث يمكن كما ،منطقي وآخر نفسي حكم عن

 الخير معنى ) إجماال بالقيم تتعلق التي تلك مثل أخالقية

 اإلنسانية والمعامالت للممارسات القيمية باألبعاد أو والشر(

 الذي الحكم وهو قضائي، حكم عن التحدث يمكننا كذلك
 بقوانين محددة قضائية لمواد استنادًا القضاء أجهزة تطلقه

 الذي الجمالي أو الفني الحكم نذكر أخيرًا موضوعة ودساتير

وطباعه. وثقافته مطلقه مزاج يتبع ذوقي بطابع إجماالً يتسم

 يميز ولم عامة. بالمنطق الحكم ارتبط فقد الفلسفة في أما

 بين ،ألرسطو يرقى الذي الصوري المنطق في خاصة ،المناطقة

 من بنوع المركبة األلفاظ جملة هي فالقضية والقضية. الحكم

 األحكام. صياغة به تتم الذي اللفظي القالب انها أي التألف

 يقال ما وهو القضية من يستفاد الذي المعنى إذن هو فالحكم

 الكذب. أو الصدق محتمالً االثبات بصيغة أو النفي بصيغة

 سبيل على قضية كلمة أو حكم كلمة استعمال يمكننا هكذا

 القضية( )أو الحكم لغظ اطالق نتطع ال لكننا الترادف.

 الجمل على الحكم اطالق نتطيع ال مثالً األقوال جميع على

 أو الزجر أو األمر معنى تحمل التي االنشائية العبارات أو

 ال هذه دامت ما . . الخ. الذم أو المدح أو التعجب أو التمني

 بصيغة مصاغة كانت لو حتى الكذب، أو الصدق محمل تحمل

 الخطابة هو العبارات هذه وموضوع اإلثبات. بصيغة أو اللب

الشعر. أو

 على شيء ايقاع بمنزلة هو ا :بقوله الحكم أرسطو عرف

 الحكم هو الموجب فالحكم .شيء من شي، انتزاع أو ، شي،

 عن شي، بنفي الحكم هو السالب والحكم ٠ شيء غلى بشيء
: أجزاء ثالثة من القضية( أو ) الحكم ويتألف «. شي،

 انه أي عنه. المخبر وهو ، Le Sujet الموضوع: — أ
 يكون وذلك ،ما حكمًا عله يحكم العقل أمام الموضوع
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المثطت( )في حكم

 ويكون . عنه صفة او شيء بنفي ار له صفة ار شيء باثبات
. نوع( ،جنس اسم ) كليًا إسمًا أو مفردًا إسمًا إما الموضوع

 يوصف به ما هو أو ، Le Predlcat المحمول: - ب

 الموضوع هو زيد يكون إنسان زيد قلت: فإذا الموضوع.

,المحمول هو وإنسان

 أو النسبة إدراك هي والرابطة ، Le Copule :الرابطة - ج
 سلبًا الحكم هوية تحدد التي وهي ،والمحمول الموضوع بين العالقة

 أرسطو اعتبر وقد الحكم. عناصر أهم من تعتبر لذلك إيجابًا. أو

 غير أحكام وجود من بالرغم مطلقة زمانية داللة للرابطة إن

 زوايا مجموع 1) مثل: من . إجماالً الرياضية كاألحكام ،زمانية

 الحكم في ظاهرة الرابطة تكون وقد . (( درجة 180 تساوي المثلث
 تكون وقد .إنسان زيد أو إنان، هو زيد مثل ٠ فيه مضمرة أو

 الحظ كما األحيان غالب في Etre الكون فعل وهو ، فعالً

 وإذا إضافة حكم الحكم كان مثبتة الرابطة كانت فإذا أرسطو.

 الشالييه الحظ كا تضمن حكم الحكم كان مضمرة كانت
Lachelier . أحكام أساس على الحقًا الرياضي المنطلق بني وقد 

اإلضافة.
 الشكل عدا باألحكام، ترتبط التي الفلسفية المسائل من

 في موجودة بحقائق األحكام إرتباط إليه، المشار المنطقي

 عاطفية أو نفية بحالة تعلقها أو اتصالها عدم أي الخارج.

 ثانية ناحية من الكذب. أو للصدق قابلة تعد لم وإال معينة،

 مرة صدق إن الحكم ان أي الحكم كلية الى تنظر أن علنا

 لو حتى ومكان. زمان كل وفي مرة كل يصدق أن فيجب

 على يحافظ أن يجب نالحكم .محدد زمان تعيين جرى

الزمان. هذا ضمن مصداقيته
 لمعنى نتعرض أن يمكننا الحكم معنى تقديم بعد

 تحمل تصنيفات وهي .به ألحقت التي المتعددة التصنيفات

 بأحكام األمر غالب في تتعلق ولكنها مختلفة نظر وجهات

 أحكام :أقسام أربعة الى تقسيمها تم ولقد .الصوري المنطق

 موجبة وأحكام للكم؛ تقديرها حيث من جزئية وأحكام كلية

 قسمت هكذا الكيف. ناحية تناولها حيث من سالبة وأخرى

 وكليةسالبة؛ موجبة كلية أنواع: أربعة الى )األحكام( القضايا

 اإلضافة حيث من قمت كما سالبة. وجزئية موجبة وجزئية

 سواء الكلية والقضية شرطية. قضايا والى ،حملية قضايا الى
 .موضوعها تستغرق التي القضية هي موجبة أو سالبة كانت
 في المعنيين األفراد جميع على واقعًا فيها الحكم فيكون

 جميع وممنوعًاعلى االيجاب، حال في هذا الموضوع،

 القضية فهي الشرطية القضية أما السلب حال في األفراد
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 حتى معين شرط تحقق على فيها الحكم يتعلق التي
 القضية وهذه الموضوع. إلى المحمول اسناد يصح

 من بأداة ترتبطان حمليتين جملتين من العادة في مركبة تكون

 الوقت يكون الشمس طلعت اذا ذلك: مثال الشرط أدوات

 أيضًا. تقيمات الشرطبة األحكام في وللمناطقة نهارًا

 أو موجبة إما وهي متصلة شرطبة تكون قد الشرطية فالقضية

أيضًا. سالبة أو موجبة منفصلة شرطية تكون كما سالبة،

 على لألحكام تقيمه في إجماالً الصوري المنطق استند

 تقسيمًا آخر، تقسيمًا اءتمد فقد Kant كانط أما الموضوعية،

 واألحكام . الحد بواسطة التعريف فيها معتمدًا لألحكام ذاتيًا

 كان فإذا تركيبية. وأحكام تحليلية أحكام نوعان: برأيه

 كان الموضوع حد في داخالً الموضوع على المحمول المعنى

 فإن ممتد، الجسم إن مثالً قلت فإذا تحليليًا. حكمًا الحكم

 االمتداد ان إذ .الجم معنى على شيائً تضيف ال االمتداد صفة

 سابقة المعنى بهذا التحليلية فاألحكام الجسم حد في يدخل

 تفسيرية أحكامًا كونها عن تخرج ال فهي تجربة. كل على

 األحكام هذه تزيدنا ال وبذلك حدودها معنى لنا تشرح

 األحكام أما الدوام. على وصادقة يقينية كونها مع معرفة،

 ال صفة عن معبرًا المحمول فيها يكون التي فهي التركيبية

 األجام كل H إن مثالً قلنا فإذا الموضوع حد في تدخل

 ال آخر مفهومًا الجم مفهوم الى أضفنا قد نكون K ثقيلة

 وحد الجسم حد الحدين، بين والتأليف الجسم حد يتضمنه

 الحد استخراج نتطيع ال اننا إذ التجربة الى يستند إنما الشقل،
 أن النوع هذا من األحكام شأن من وهكذا األول. من الثاني

 العلم اكتساب على تاعد التي فهي باألشياء. معارفنا تغني

 أو فكرتين بين الجمع عن عبارة فالحكم تطوره. وعلى

 بين ذلك بعد كانط مين وقد التجربة. بينهما توحد مفهومين
 في عادة نصادفه ما وهي األولية التركيبية األحكام

 ليس 12 فالعدد 12 = 5 + 7 بأن حكمنا مثل الرياضيات،
 التركيبية األحكام جملة من فهذا 5 في وال 7 الفي متضمنًا

 ميز كما اليه. للتوصل يكفي ال وحده التحليل ألن األولية

 التأليفية. التركيببة األحكام التركيبية، األحكام في أيضًا

 كل في الفعل ورد الفعل إن قوال مثل ضرورية أحكام وهذه

 مفهوم إطالقًا يتضمن ال الحركة فمفهوم متساويان. حركة
 هذم ان مع بالتجربة. ندركه ما وهذا الفعل. رد أو الفعل

 أن من بد ال إنكارها أن بمعنى أولية كلية ضرورية أحكام

الىتناقض: يوصلنا

 لدى الظاهراتية، الفلفة ان اليه اإلشارة تجدر مما



حكمة

 تبنى الذي التجربة مفهوم اغنت قد مثال Husserl هوسرل
 — الشخصي التاريخ ) التاريخ محصلة إياها معتبرة األحكام عليه

 والعادات. والنظم العام والتاريخ ( Erfahrung الفردية التجربة
 المعرفة منطق مع التوافق األحكام فلسفة تفترض هكذا

.الحية التجربة ومنطق

ومراجع مصادر

, ،972 ،القاهرة ،اكقدية والفلفة كانط ،زكريا ،ابراهيم -

 ٠ ،977 الكويت، والرياضي، الصوري المنطق الرحمن، عبد بدوي، -

1974 يروت، الرياضي، المنطق فاخوري،عادل، —

 لصوري، لنطق المنطق، فضاللله،مهدي،مدخإللىعلم -
،1977 بيروت،

. 1966 بيررت، الصوري، المنطق البير، ،نادر -

- Tricot, Y., traite de la loglque rormelle, Paris, 1966.

كتورة جورج

حكنة
Sagesse
Wisdom
Welshelt

 ساجيس ،باليونيانية سوفيا ) حكمة كلمة تحظى

 قل بمعان بااللمانية( فيزهيت باالنكلزية، وزدم بالفرنية؛
 الوجود في نظرًا تكون أن عن أو األخالق، عن ابتعدت أن

 ، معًا والعمل القول في اإلتقان على دلت وهكذا .رزينًا عميقًا

 احدى وعلى والفكر، اللوك في واالتزان الفطنة، وعلى
 والفلسفة؛ أصال، العلم الزمت كما الناطقة. اكف فضائل

 الحكم، وحكمة أصلها، أو العلوم وأم العلوم، علم فكانت

 للعالم شمالة روحانية نظرة عكت كما الصناعات وصناعة

 على لإلنسان، الفلفي التراث في اليوم، وتركز واإلنسان.
 كل - االنان مشكالت لحل واالعية األعم األعمق المعرفة

 كل المجتمع، ومشكالت مجتمعه، في — انان وكل االنان

العالم في مجتمع،

األول القم

، والقضاء االتقان، بمعنى الحكمة - 1
8 وبافراط جدًا الحذق و»

 األمور، أو األشياء، إحكام اللغوية، البنية في الحكمة،

 انها، (.143 ،ص 12،ج العرب الن ،منظور )ابن وإتقانها
 التهانوي، ) ا وأحكامهما والقول، الفعل اتقان » أدل، بكلمة

 فهي وكذلك (.132ص ،2 ج اصطالحات»، كشاف ا١

 الرجل ه هو والحكيم ٠ بالعدل القضاء هي بل »؛ القضاء )ل
 في اكظر ويحكم األمور، ويتقن الظلم، يمنع الذي العدل«
 العادلة. باألحكام يقضي الذي نهو الحاكم أما ٠ األشياء

 والعلم المعرفة يتضمن الحكم ألن والحكم؛ بالعلم والمتمتع

 أنه كما . ( 36 ص ، 3 مج ، II المحكم I) سيدة، )إبن بالحكمة

 )الفيروزآبادي، والهوى والجموح االندفاع، عن االمتناع

 الحكمة كمثل ذلك في مثله ( ...الخ الكفوي، منظور، ابن
 الفاراني اشار وقد . الجموح عن تمنع التي الحديدة أي للفرس

 الحذق على تقال قد ,1 إنها فقال ،اتقان هي حيث من للحكمة
 تحصيل ,, ،الفارابي ) «. كانت صناعة أي في وبإفراط جدا

(. 89،ص العادة»

:وعلم ،معرفة الحكمة ؛المتبصتر العقل صفة الحكمة - 2

 أسرار على والغوص ، األمور باطن الى النفاذ هي الحكمة

 واألفكار األعمال في والخطأ الصواب بين للتمييز ، األشياء

 األمور، تدبر حسن على الحكمة تدل هنا واالختيارات.

 صفة فالحكمة بالعواقب. الناضج والتبصر األتم، والمعرفة
 أو والعلم المعرفة الى ليقود الواقع في المنغرس المتعمق العقل

 ومعانيها األمور بظم المجردة [ المعرفة ] II اإلحاطة )) إلى

 (.167االعتقاد»،ص في االقتصاد» )الغزالي، والجليلة. الدقيقة

 أن الى تشير التي اللغوية التعريفات في قويًا نلقام المعنى وهذا

 ( 140،ص 12ج ،متظرر )إبن والفقه« العلم » هي الحكمة

 عاقالً للحكيم يقول الذي واألعم الكائع المعنى أيضًا وهنا

. العاقل ،الدارج اليومي االستعمال في ،هو الحكيم فالثخص

المتزن: والسلوك الحسنة األخالق بمعنى الحكمة - 3

 عميقة معرفة هي وال وحب، رزينًا عقالً الحكمة ليت

 سوك ثمة ومن األعمال على عادل حكم أيضًا فهي فقط:

 يكون وهكذا والتفريط. االفراط بين وسط وموقف عفيف،
 فالحكمة السيرة مثالي األخالق، بأرفع متمتعًا الحكمة ذو

 النافذة، المعرفة جانب الى ،وتصف اتزان وهي نضج،
 انها السلوكية. والمعايير العادلة، واألحكام الحكيمة، األفعال

. متناقضين طرفين بين وتوسط اعتدال،
 األول، المعنى في رأيناها، التي الحكمة فإن وهكذا

 أيضًا لتحوي األمام إلى هنا تخطو واألمور باألعمال االحاطة

 أن ينبغي كيف » تبيان بغية االحاطة تلك مضمون على الحكم
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حكمة

 وتطبيق ،(167 ص ،٠ االعتقاد في ااإلقتصاد الغزالي، ) I تكون
 تكون وبذلك اليه الحكم ذلك دل الذي المثالي السلوك

 األكمل، المعرفة بنية األخالقي، المعنى هذا في الحكمة،

 الصعيد الى بنقلها تنفيذها ينبغي التي والجودة العادل، والحكم
 األتم الشكل وفي سويًا مأخوذان ، معًا والفعل العلم انها .العيني

 قيمه وفي حقله، أر عالئقه رفي الفرد، داخل منهما لكل

 ذلك عليه أقر ما بموجب والسير للعقل استخدام الحكمة
والعندية النفسية أو الخارجية القواهر إلى النظر دون العقل،

:والعبر الوصايا أي الحسن القول بمعنى الحكمة - 4

 الحن، النعل وعلى الحن، العقل على الحكمة دلت ان

 وافق كالم كل٠ فمي: المعنى وبهذا . الحسن القول أيضًا فهي

 . ٠ الحشو عن المصون المعقول الكالم « :أو »، الحق

 وهي . النافع الكالم انها (.41 ،ص «التعريفات » ،الجرجاني )
 يمنع والذي ، معًا واألخالقي الجميل يعني الذي الحسن الكالم

 األخذ هذا شاع للخير ويدعو المنكر، عن وينهى التفه،

 فقد اإلسالمي. العربي الفكر داخل اآلدابية قطاع في للحكمة
 األقوال« B من مجموعات واآلداب الوصايا كتاب كدس

 عالئقه، في لالنان األمثل التعامل رسم الى الهادفة الحكيية

 قليلة التبك، حسة »أحكام« في مجتدة الخبرات وتقديم

 الى موزعة م الكلم جوامع n نجد هنا التعبير بالغة األلفاظ،

 والهنود واإلسالميين العرب الفرسر وحكم الروم، حكم

 هذا في ،الحكمة »( الخالدة الحكمة » انظر،مسكويه، )
 والتزهيدات صايا واله األمثال هي الحكم؛ مجموع هي القطاع،

 كالم انظر ) كالم هنا وهي العبرة. استخالص الى الهادفة
 بن ألكثف كالم ، 194 — 193 مسكويه، في: المتصوفة لبعض

 )انظر: وكلمات (؛174ص عينه، المرجع في: صيفي،
 , 176 ،مسكويه في: الموت، حضور عند قيلت كلمات

 وصية لتلميذه، أفالطون وصية )انظر، ووصايا (؛ 180

 المقفع ابن ،آداب ) وآداب، (؛لإلسكندر طاليس أرسطو

 أقوال انظر ) وأقوال ؛ ( 327 — 293 ،مسكويه في ،ووصاياه

 أصيبعة أبي إبن : وفي ، 346 - 345 ،مكويه : في ،أفالطون

 لبعض ألفاظ : انظر ) رألفاظ النديم، إبن أو القفطي أو

 (.171— 165 ، 122 - 121 مسكويه، في: ، األدباء لملوك

 هندو البن متخصصة أضاميم في للحكمة األخذ هذا ويتمثل

 هنا وتستدعي .قبل من فاتك بن وللمبشر ، ( 1029ا420ت )
 وكتاب ،اسحق بن حنين جمعها التي ه الفالسفة آداب ٠
 ابن عند أيضًا ذلك ونجد للسجستاني. الحكمة« صوان )١

 الذين ( 1248/646 )ت رالقفطي أصيبعة، أبي وابن اكديم،
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 أساطين الى منسوبة ا( القصار الكلم » من مجموعات حفظوا

 أرسطو، أفالطون، سقراط، مثل: من واألطباء الحكماء

 تكثيف وعلى الحياة، في األنفع على وتدل الخ؛ جالينوس،

 نظر خالصات وتقديم ،والتوتر المتاعب وتجنيب ،التجربة

.لإلنان والطبيعية االجتماعية القواهر ازاء ومواقف ،للحياة

غاية: بمعنى الحكمة اللة، حكمة - 5

 الديني الفكر في ،يثير تعبير (I خلقه في اللة حكمة » ان
 والترتيب العالم، في النظام الى المألوف الشائع االستعمال وفي

 كان أجلها من التي الغاية إلى أيضًا ويشير الموجودات في

 التدبير ذلك هي الله« حكمة II فإن وبهذا الخلق وجود
 اللم ورعاية اإللهي، واللطف معًا( والخير )الجميل الحسن

 للمثال، الشمس، وجود في الحكمة تعني وهكذا خلقه
 والظالم، النور بين الفصل أي وفائدته ذلك من المصلحة

 هي األعمال من فيعمل والحكمة النهار من الليل وتمييز
 الياء فصل ،التهانوي ) لتحقيقها ويسعى ،إليها يقصد التي الغاية

 هي التكليف وحكمة ( 132 ص ، 2ج وأيضًا: العين؛ باب من

 على ،وشعائر عبادات ،الشرعية التكاليف فرض من القصد

 فخر جواب تتضمن »رسالة الخيام، ،انظر ) الناس.

 العالم خلق في الخالق حكمة عن... الخيام . .. الحكماء

. ( (1 التكليف وحكمة

اكفيري: والقطاع القرآن في الحكمة - 6

 انها الكثير. والخير والعلم، التعقل، الحكمة تعني هنا
 الفضيلة يجمع الذي األسمى الخير هي معا، والخير العقل

 وتفسيراته القرآن في الحكمة، تشمل وهنا آن في والمعرفة
 ونواهيه، الدين ألوامر الموافقة اللوكية القواعد التاريخية،

 تكون بذلك .وقيمها الشريعة لمعاير خاضعين وتطبيقًا معرفة

 أو الديني والعلم والحرام»، الحالل »تعلم أو الفقه الحكمة

 الكتاب كلمة مع ترد حكمة أن ذلك الدين مع المتوافق

 وتتجاور الخ.(، 81و 48 ن 3 ؛231و واوا 129 :2 )القرآن،

 أيضًا ترد أنها ثم .ا الخطاب فصل وم ، الحسنة الموعظة B مع

 بالكتاب وترتبط فيه»، تختلفون الذي بعض » تبيان سياق في

 fl تعلم تكن لم ٠ وبما ، الل وبآيات واانجيل، وبالتوراة

 الباقي، عبد )راجع، الكثير والخير وبالملك، والتعليم،
 وقد م(. ك ح مادة:،الكريم القرآن أللفاظ المفهرس المعجم

 العربي، الفكر في المتدين النظر الدالالت هذه ألهمت

. مجاله خطوط له ورسمت



حكمة

الحكمة: رأس - 7

 مسار نهاية عند بلوغها يتوجب التي الحكمة هي اللة معرفة
 رأسها أي المعرفة تلك غاية ولكن معرفة؛ فالحكمة المعرفة.

 معرفة نبلغ أن علينا هنا اللة معرفة الى تصل أن هي وهدفها

. الحسية والمعرفة الخلق قراءة من انطالقًا الخالق

الشعب: حكمة - 8

 ،منمطة ألفكار جاهزة عامة صياغات مجموعة هي

 حكم، بشكل الحياة ازاء مواقف عن شفهية وتعبيرات
 تشيع وعبر ووصايا، دارجة، وأقوال وأمثال، وأخالقيات،

 رطرائق ونظراته تجاربه وتعكس الساحقة، الشعب أوساط في

 ؛الفردية الخبرة تدعم والحكمة .والمتحديات ،للواقع معالجته
 وسلوكات وأفكارًا، وعظات، أحكام، خالصة وتقدم

 متناقضة أنها ثم بالجماعة الفرد وتدمج تروض وهي مكتفة؛

 وابدال التوتر، وتخفيف والفثل، العجز تبرير ففيها القيمة،

 الحقل مع التوازن واعادة الصراعات، وخفض االحباط،
 أحيانا لكنها ... وسلبية وفاترة ونكوصية لفظية بوسائط

 والمجابهة للتحدي، وتدعو تعظ؛ مناقضة، جهة من كثير،

 نتاج وخبراتها غنية، انها االستسالم. ورفض المباشرة،
... وتاريخها األمة وتفاعل ،وحقله الفرد بين الطويلة الجدلية

الثاني القسم

الشرع: مواجهة في موضوعة فلفة بمعنى الحكمة — 1

 العلوم على اإلسالمي، العري الفكر في الحكمة، دلت

 الدين من متمدة ليست نظرة واالنسان العالم إلى تنظر التي

 القديم في ا كانت التي الحكمة ،الفارابي عند هي تلك . والفقه
 الى انتقلت ثم ،مصر أهل الى صارت ثم «الكلدانين عند

 والحكمة االطالق، على الحكمة عنده، هي، تلك اليونانيين

 وكان ومحتتها. الحكمة هذه فإيثار الفلفة، أما العظمى؛
 رأييهما جمع وقد ؛ (( المقدمين الحكيمين » وأرسطو أفالطون

 ابن وعند .ا الحكيمين رأيي بين االجمع كتابه في الفارابي

 وظهر الحكمة، أقسام على دللت فقد ه يقول: نراه الذي سجا

 تسع ٠)ا الشرع يخالف ما على يشتمل منها شيء ليس انه
 كتاب عنوان في أيضًا نلحظه ما وذلك (.118 ص «،رسائل

 الشريعة بين ما وتقرير المقال فصل ه هو رشد البن معبر
 إنها الحكمة تلك عن فالسفتنا قال وقد . K اتصال من والحكمة

 ،العظمى والحكمة ،الصناعات وصناعة ، المرم يبلغه ما أسمى

B الفارابي ) « الفلسفة وملكته العلم اقتناءها ويسمون، (I تحصيل 

 والعاملون جامعوالمصطلحات، اورد وقد . <88ص السعادة»،

 عن فيه يبحث علم B انها يرى للحكمة تعريفا التعريفات، في

 الطاقة بقدر الوجود في علىماهيعليه األشياء حقانق

 (،41 الجرجاني،ص».) نظري،غيرآلي علم فهي Iالبشرية

 ، لصوفة« مصطلحات )»الكاشي المعنىعينه هذا أخذ كما

 األشياء بحقائق العلم هي D الحكمة إن :فقال ، ( 38 - 37 ص

 وارتباط عليه، هي ما على وأحكامها وخواصها وأوصافها

 الموجودات نظام انضباط وأسرار بالمسببات، األسباب

 التعريف نجد المعنى هذا وتحت . (t. بمقتضاه. والعمل
 )إبن «. األشياء ألفضل العلوم بأفضل المعرفة I) بأنها للحكمة

الجرجاني،الخ.( ،منظور

: للفلسفة األقدم االسم أي الحكمة - 2

 االسم اليونان، بالد في حالها كانت كما هي، الحكمة

 هو اسم الفلفة على يطلق كان البدايات ففي للفلفة القديم

 كانت [ الحكمة ] الفلفة وتلك . (باليونانية ،صوفيا ) الحكمة
 متميزة: وغير وحدة، في مجتمعة العلوم بل العلم أيضًا تعني

 األلوهية، في والمباحث اإلنسان، وعلوم الطبيعة، علوم

 مجالين ذات الحكمة عنا .. النفس. وسياسة المدن، وتدبير،
 هو عال هدف وذات األعمال؛ ومجال األشياء مجال معا:

 عالم وفي المعرفة دنيا في الممكن، الحد الى الكمال اقامة

 السلوك في العدالة وهي الناطقة؛ النفس كمال انها العمل:
 من فهي العلوم أصل هي ،ذلك وألجل ذلك، بسبب والعمل.

 وهي العلوم. منها تتفرع التي الدوحة أو األرومة أولى جهة

 سينا، فإبن المتفرعة. العلوم تلك جميع ثانية، جهة من أيضًا،
 الحكمية واألصول الحكمية، المعارف عن يتحدث للمثال،

 على أيضًا للدالة أو ،العلوم مجوع ب ليعني ( 2 ص ، (، النجاة )) )

 للمراجعة هي، فا وفروع أصول ذات ككل الحكمة

؟أقسامها هي ما ثم تلك؛ الحكمة والتوضيح،

 صناعة الحكمة . جمبعا العلوم بمعنى الحكمة أقسام - 3
معقوآل: عالمًا لكفى وجغل نظر

 كماله الى االنان نفس خروج » هي ،هنا الحكمة،

 االستكمال ذلك وهي، والعمل العلم حدي في له الممكن

 ما تحصيل اإلنان منها يتفيد نظر صناعة )ا الناطقة، للنفس
 أن ينبغي مما الواجب علبه وما ،نفسه في كله الوجود عليه

 .، معقواًل.. عالمًا وتصير نفه بذلك لتشرف فعله؛ يكسبه

 سينا، )إبن اإلنانية الطاقة بحسب القصوى للعادة وتستعد

الحكمة في رسائل تسع )] :في ، H العقلية العلوم أقسام »
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حكنة

عملي؛ وقسم ،مجرد نظري قسم إلى تقمم االوع والمدى عيون ، 192 البرهان، عينه، ؛ 105 - 104 ص ، (؛ والطبيعيات
(:1) رقم المغصتن وفق وذلك ،األرفع الغاية ذات ،الحكمة وتلك . ( 17 — 16 ص ،الحكمة

الحكة

الحبر عانها .رأي صحه حمول -* العمبة الحكمةالحق. غاته، .فغط رأي حمرل انظرية الحكمة

في في في

المدنبة الحكمة النزلة الحكمة اأخالقية الحكمة
 لمدزي لعلم المدن، )ياة المنازل( )تذبير ؛ . .. - . )

والياجات البوات

واالحتماعات(

في

 الطيعي العدم او األعلى العلم

الطعات ،اسمة الحكة '

فيفي

 الرياضي العنم األوطأو العدم

الرباضبة م العنم ،الرياضبة الحكمة )

م

 االنهي لم 'و اأعى العلدم

اإلليات( االبة; )الحكة

٢٦ 

الفرعينأصي

فيلفي فيلفي
االصليالفرعياألصلي

٠

عي الغر

!(رقم )المغصن

 إلى تنقسم أيضًا، عينها والفروع األصول، تلك إن ثم
المتفرعة العلوم يلي فيما أ/ فأصغر: أصغر وتغصنات تثعبات

; ( 2 رقم المغصتن ) الطبيعية الحكمة من

تبينيتتيييتني
كة الدار ,سدر اس سن.

والمحرس( رالحى اكفى )

(2زقم المغمذن )
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جكنة

 واألقام األصلية األقسام الرياضية، ب/الحكمة
الفرعية:
 وعلم ،الهند*ة وعلم ،العدد عم : أربعة الى الحكمة هذه تنقسم

 لنا ذكر فروعًا أصل لكل لم )الموسيقى(. الموسيق وعم الميئة،

. (3> رقم المغصن وفق بعضها سينا إبن

 األصلبة األقام األلهية( الحكمة أو ) اإللهي ت/العم

والفروع:

(.4) رقم المغصن وفق تشعب

1
ألصلى

االلهة .الحكمة

الفرعي

الوحى( )عدم
المعاد علم تنديه الرحيرالجراهرانى كبفبةنزرل ععرفة

rrm
تغأرالبراعدنليجمابة مم الشر فيالعرامر اسر المن ب انعر اأمرلانعرفي دنساري ,سر ب سراماررحابة االرل ألذل1 ٠واسادى العاتة

رقم( المغصن )
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جكعة

التسعة: أقامها المنطت، هي التي الحكمة ا ث

 وهو ،علم فالمنطق ،المنطق تطال أيضًا بعد ،هي الحكمة
 لذلك اآللية، العلوم من وأقسم قانونية، وآلة للفلسفة، مقدمة

 الفبسفة من جزء عينه، الوقت في لكه الحكمة. من كقم يظهر

 او ايعم، الحكمة، من وجزء ،العلوم كتاب ا آلة الفلفة وآلة
( 5 ) رقم المغصن 1ك، فهي أمامه أما .نظرية صناعة

٦
المدخل

(إيساغوجي

1
 العبارة

امرمينياس باري

 آ

الثانية التحيالت
اثانية أنالوطيقا .يقطقا أبود )

 األولى التحيالت المقوالت
األولى( )أنالوطيقا (قاطيغورياس

الجدل
طوبيقا )

المغالطة
سوفطيقا )

٢
الشعر

لطيقا بو )

الخطابة

ريطوريقا

( 5 رقم المغصن )

 سينا ابن أن المنطق أنها على الحكمة أخذ يؤكد ومما

 لمباحث العروضية( الحكمة كتاب ) الحكمة عنوان أعطى

 ذلك في السوفسطيقا لقسم نشرتتا : انظر ) المنطق في كلها

 ،93 ،ص 1973 نيسان، اإلسالمي، الفكر مجلة في: الكتاب

 الحكمة سميت السفطة ان أيضًا المعبر ومن ( بعد وما

 صاحب B أن أو البرهان على تطلق الحكمة وأن ،المموهة

(.132ةص2التهانوي،ج ) «حكيمًا يسمى البرهان

 فالحكمة .كلها العلوم وهي ،العلوم أم ،هنا ،الحكمة

 وتلك .حكمة تسمى مجتمعة والعلوم ؛العلوم منه تتفرغ جذع
 اختالفات كبير دون — نلقاها تصنيفها، أو للعلوم، التفريعات

 في والفارابي رسائلهم، في الصفا اخوان عند - وتطويرات

B ونصير ، « العلوم مفاتيح ا في والخوارزمي ، * العلوم احصاء 
 مفتاح » في زاده كبري طاش وحتى الطوسي...؛ الدين

(.1561)ت العادة»

 القوة فضيلة الحكمة النفس؛ وقوى الفضائل أجزاء - 3
العقلية:

 أنواع منه يعرف علم » هو الذي األخالق علم في الحكمة،

 هيئة (،هي 406 ص،1 ج زاده، كبري طاش ) . ٠ الرذائل

 الحيلة المكر ] الجربزة بين المتوتطة العلمية العقلية القوة
 هي التي والبالدة القوة، هذه أفراط هي التي الخبث[

 حكمة كلمة فإن المعنى بهذا (. 41 ص ،الجراني ) «.تفريطها
 . النظرية القوة «اعتدال هي أو ، « النظرية القوة كمال B هي

 هي: التي الناطقة النفس قوى أقسام في تدرس هنا، وهي،

 الغضبية والقوة الحكمة(؛ )وفضيلتها العاقلة او النظرية القوة
 وفضيلتها ) اثهوية والقوة الثجاعة(؛ فضيلتها أو )وكمالها

 تلك انجام أي الفضائل فضيلة العدالة وتكون العفة(

 في الحكمة عن ) الدولة وفي ، الفرد في ؛ بينها فيما الفضائل
 ٠ /بK ، 428 الجمهورية « انظر ،أفالطون عند ) ،المدينة

 عن اج؛442 اج_441 عينه، ،الفرد في الحكمة عن اا429

 مذاهب 11 ،زيعور علي ،انظر ،كورة المن والفضائل النفس اقام
. ( 37 - 35 ص ، n النفس عثم

: ضدها الجهل . معرفة الفضيلة ٠ 2

 بمعرفة محيطا االنسان يكون بها فضيلة ٠ الحكمة هنا
 ,، ضدها والجهل . بها يحيط أن له الذي بالمقدار الموجودات

 ال سينا إبن لكن (.54 - 53 المجموع، كتاب سينا، )إبن
 أرسطو بذلك مقلدًا (، 132 - 84 ص ) الخطابة في يعرفها

 كتاب في وال فرنسية(، ترجمة ، 3با/1366 )الخطابة،

 فيا ،رشد إبن عينه االمر وسيفعل ٠ ٠ نيقوماخس إلى األخالق 11
 الجهل أن حيث من ،والحكمة «.الخطابة تلخيص 11 في ،بعد

 قمها والبله، السفه بين اتوتط أنها حيث ومن ،نقيضها
 — 86 ص ،االنكليزية الترجة «،النصيرية األخالق » ) الطوسي

 الذهب Iوصفا ،الفهم وسرعة ، الذكاء : هي أقسام سبعة إلى ( 88

 من وكل والتذكر. والتحفظ، التعقل وحسن التعلم، وسهولة

 الفضائل وتلك والتفريط. االفراط بين توسط هو األنواع هذه

 وان معظمها في نلقاها الفطنة، هنا هي التي للحكمة، الجزئية
 المتأثرة العصور مفكري عند وهناك، هنا طفيفًا تغيرت
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حكمة

األكويني(. توما الحكمةعند فضيلة جزائت )قارن: بأرسطو

 الفطنة بجالء، يظهب كما هي، التي الحكمة وهذه
Prudence المعنى نجد فهنا معًا. أخالقية وفضيلة عقلية فضيلة 

 االدس، الكتاب نيقوماخس، إلى )األخالق األرسطوي

 المعرفة تتعاون حيث أي السادس(، والفصل الخامس الفصل

 ما والحن، الصائب واإلرادة، الفكر ويندمج والفضيلة،

 عم وقد العقل. بواسطة وذلك تركه؛ يجب وما فعله يجب
 وفضيلة عقلية، فضيلة انها على مأخوذة للحكمة المعنى هذا

 هذه ويكتنف والثهوانية. الغضبية القوة تسوس بها خلقية

 والبله الحبلة[ )المكر، الخب هما: رذيلتان الخلقية الحكمة

 كانت ذلك ألجل . ( 266 ص ، (I العمل ميزان « ،الغزالي )

 المرء يبلغه ما أسمى الوجه، المزدوج المعنى بهذا الحكمة،

٠ ( 107 ص «،السعادة تحصيل 11 ،الفارابي )

المشهور: العلم أي الحكمة الطب، بمعنى الحكمة , 5

 منها التي ،كلها بالعلوم يختص الحكمة( ذو ) الحكيم كان

 باسم يعرف الذي الطبيب يزورون كانوا فالمرضى الطب.
 أو الحكيم؛ هو الطبيب أن النفوس في قر وبذلك الحكيم.

 يقال أنه الراهن، االستعمال في اليوم، حتى فنجد بالعكس.

 كان حيث المكرس المعهود بقايا من وهذا ؛ حكيمًا للطبيب
 عريقة، حالة هنا تتدعى انه بيد الحكمة من جزءًا الطب

 حكمة ألنه البدن طب على الحكمة اسم أقدمونا أطلق فقد

 وتذكر أيضًا(. وللنفس للبدن، طبيبًا الحكيم )كان االبدان

 «لالسكندر الحكساء نصائح 11 بعنوان سينا البن رسالة هنا

 تشرين بيروت، العرفان، مجلة في زيعور، علي )نثرة
 البدن. ومدتري األطباء الى بالحكماء تشير ( 1969 األول،

 ( 1270 - 1269/618 ت ) أصيبعة أبي إبن ان أيضًا المعبر ومن

 كتابه في الكبار والمفكرين والحكماء األطباء بين يفرق ال

 القفطي يفعل وكذلك «؛ األطباء طبقات في األنباء عيون ,,

 كان بما ٠ (I الحكماء بأخبار العلماء أخبار 1, في ه( 646 ت

 ، « والحكماء األطاء طبقات 1 كتابه في جلجل ابن ذلك فعل

 حكماء تاريخ ي كتاب هنا ويذكر .ه 377 سنة المؤلف

 لكن «.الحكمة ميزان 0 في والخازني ؟(؛ ) للبيهقي «االسالم
 ،الطبري ربن بن علي كتاب هو ، أيضًا بعد ، تعبيرًا األكثر

 يتحدث الذي ، ( 1928 ،صديقي نشرة ) «؛الحكمة فردوس ,,
 أيضًا، طالت الحكمة لكن معا، الطب وعن الطبيعية العلوم عن

 وفي ،السحرية العلوم في العمل ،المضمار هذا من وقريبًا

.الحياة وإكسير ،الفلسفي الحجر عن والبحث ،المعادن تحويل

اثالث القسم

 واإلنسان. للعالم روحاني أخذ على الحكمة تركزت

 وشددت ؛للوجود عرفاني وبنظر فاقعة صوفبة بألوان فتلونت

 الى الخالق من المنطلقة الحياتية التجربة على الداللة في

 الغيب عالم الى والملك الشهادة عالم ومن المخلوق،

 األول فيها يسعى والله االنسان بين صلة تقوم فهنا والملكوت.

 المكابدة بواسطة ا للتحقق و» ، ا( المطلق ه من لالقتراب
 وتدرجات وأحوال ومقامات منازل مع والتعامل والرياضات

 تكون أن من قريبة ،تلك ،والحكمة .وعارف وعابد زاهد بين
 التشاؤم، الى ونكوصًا الطبيعة، إزاء فاترة لمواقف انعكاسًا

 إعمال حاب وعلى متغلب؛ فذاك القشيية المثاعر وإعالن

 فهم وفي االنان قواهر دراسة في النظر مصلحة ولغير ،الفكر
 أنواع أشرف هو الذي العلم سموها لقد والمتحديات العالئق

 الكشف بطريق الصدر في تقذف حكمة إنها وقالوا العلوم،

 النفس وقهر يالمكابدة أو العبادة على المواظبة بفعل واإللهام

 ،عرفان وهي ؛وذوق ،تحليل ال تجربة عنا الحكمة .والجد
 بإعداد أي بممارسات له نتهيًا ونور لدنية، إنها وحدسيات.

 والحكماء الصوفيون، أكثر وقد والسلوك. للفكر معين

 إبراز من [، العرفانيون ] والعارفون واالشراقيون المتألهون،

 الباطن، وعلوم ،الحقبقة حيث الحكمة هذه وتميز أصالة

 وعلم الحقائق، رعلم األسرار، وعلم األحوال، وعلوم

نالقي: المجال هذا في واالشارات المثاهدات

الخالدة: الحكمة اإللهية، الحكم - 1

 الحكمة معنى (41 ص )التعريفات، الجرجاني يستخلص
 أحوال عن فيه يبحث علم 11 إنها : أوأل فيقول اإللهية

 بقدرتنا ال التي المادة عن المجردة الخارجية الموجودات
 يراها الحكمة عن آخر قوالً فيورد يسرع ولكنه ا. واختيارنا

 بمقتضاه والعمل عليه هي ما على األشياء بحقائق العلم I) أنها

 شديد المعنى هذا نجد والعملية» العلمية الى انقسمت ولذا

 ، وصفاته H الله في يبحث علم إنها . واالستعمال الشيوع

 ،العمل ميزان ،الغزالي ) . « ورسله ،كتبه و ،ومالئكته

(.265 ص

:الشراقية ا الحكمة-2

 االشراقية الحكمة في وهو، االنارة. لغة، االشراق،
 األنفس على وفيضانها، ولمعانها، العقلية، األنوار »ظهور

 وهي الحكمة، وهذه . «الجمبة المواد عن التجرد عند الكاملة
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حكمة

 أفكار حول تتمحور ،المشرقية أو المشرقية الحكمة عينها

 واإلشراق؛ والحدس، والكشف، الذوق، هي: موجهة كبرى
 تقول وال والبرهان، المنطق على أو االستقراء على تقوم وال

 نفه فاللم واشراقه ، النور فكرة على تنبني والعقل بالتحليل

 والحكمة . القيوم. والنور المحيط، والنور األنوار، نور »
 كلها بها وعرفنا ؛سينا ابن بها وعد التي الحكمة هي المشرقية

 إلى ونته ، ب أشاد ثم . (fl المشرقيين منطق 11 انظر ) منها بقسم أو

 الذي ( 56 ص ، ,( يقظان بن حي ا ) طفيل ابن ،إلها اهتدى أنه

 انا » حالها: في قال قد الحالج( يقصد ) بعضهم إن أيضًا قال

 بينا ،هذا . ( 57 ص ،ءينه ) (1 شأني أعظم ما سبحاني . (( الحق

 طفيل،االفصاحعنتلكالحالحيث ابن كالم في الغزالي، رفض
 ((,٠٠, سرها يخفى أو أمرها يكتم أن ا ووجوب واللذة، البهجة

 والثعثانية والفيضان واللمعان الكثف حيث الحكمة هذه وفي
 والحكيم المتألهة، الحكمة مثل: أخرى مصطلحات أيضًا نلقى

 رئيهم الذين [ السهروردي ، مثالً ] والشراقيون ،اإللهي

 من تتكون وهي اه(. ص ، ,( التعريفات « ،الجرجافي ) أفالطون

 واألفالطونية المشائية، والفلسفة مكأل، الحالج )أعمال التصوف

 ٠ الخ( والزرادشتية ،الهرمسية والمجموءة ،والفيثاغورية ،المحدثة

 في الحقا غنيًا وتراثًا ،عربي وابن ،الهروردي : نلقى وهنا

 الشيرازي...، الدين قطب ،الثهرزوري : البالدالفارسية
السبزواري. ، صدرا المال ، الميرداماد

ة بها المنطوق الحكمة - 3
 للعامة للكافة، أو للشعب بها يلقى التي (( العلوم ,1 هي

 وفق اليومية الحياة بها تنتظم كي ،القديم المصطلح بحب
 وهكذا مستمرا منظمًا متماسكًا المجتمع تبقي التي المبادى،

 االجتماعية، المعامالت ترسم عامة مبادىء هي العلوم فتلك

 من !لشريعة علوم ،خاص بشكل إنها الدينية التكاليف وتحدد

 الحالل I تعني إنها والنشاطات العالئق وتنظيم عبادات،
 المعلومات أيضًا تعني إنها كما الشرعية؛ النظرة في والحرام«

 في الصوفي، المريد على االلك، على تطبق التي والطرائق

 فالحكمة وإذن، . «الكبرى الهجرة الى الرحلة 11 بدايات
 أوالً وتثمل وتشاع. تعم، التي الحكمة هي بها المنطوق

 علوم أي « الطريقة علوم ,ا أخرى جهة ومن ؛ K الشريعة علوم اا

 وألي ،إنسان لكل تقال التي الحكمة إنها . الصوفي التسليك

٠ معها ويتوافق جماعته في ليندمج إنان،

: عنها المسكوت الحكمة - 2

 الطريقة، مقابل في الحقيقة توضع هنا الناس لكل تقال ال

 وليس الظواهر، مقابل واالسرار العامة، مقابل والخاصة

 فإن ذلك وعلى ,الحقيقة وعلماء الباطن بل والعوام الرسوم
H ألي قولها يمكن ال التي األسرار ٠ هي « عنها السكوت 

 ، الصوفية الحقبقة أسرار هي (؛132 ، 2، التهانوي ) « إنسان

 المجال،عن فيهذا الكالم، كثر وقد اإللهية. الحقيقة وأسرار
 تلك أصحاب عند منميز، ووعي خاصة، وقدرات خاص، علم

. الحكمة

: بها المضنون الحكمة - 5
 لقد ,ا( الحق صريح 11 صاحبها يضتنها التي الحكمة تخفى

 أهلها غير على بها مضنونًا كتبًا وضع إنه ؛للمثال ،الغزالي قال

 يكشف ا اي ،(71 ص يقظان«، بن حي 1 طفيل إبن )رفضها

 علم على تشمل وهي المشهورة. كتبه في مثبوت ماهو فيها
 ثان مصطلح «بها المضنون ,1 الحكمة فإن وهكذا المكاشفة

 وتذوقها فهمها على للقادر إال تقال ال أسرار على للداللة

.اليهما وما ،وااللهام ،الكثف بمفاهيم ترتبط فهي ٠ بها والضن

المجهولة: الحكمة - 6

 معرفة وال اكتناهها، البثري العقل يتطيع ا التي هي

 لموقف كدعوة تظهر فهي ثم ومن . وجودها في الغاية
 وحقًا عدالً القواهر بعض بكون يعتقد وإيمان استسالمي

 من يأخذها التي األمثلة بعض (، 132 ، 2 )ج التهانوي ويورد

 موت : ومنها ، ( 39 ص ، (I الصوفية اصطالحات ٦٦ ) الكاشي
 هنا الخ؛ ،رالنار الجنة في الخلود ،العباد بعض تألم األطفال،

 بعض وجود أسباب نعرف ال مخفية، الغاية الحكمة تكون

 أن الحكمة ومن حكمة؛ ولكنها الدينية. والفروض الظواهر

. بها ونؤمن ،ونقرها ،نقبلها

الجامعة؛ الحكمة ٠ 7
 الحق معرفة فهي العملي. وتطبيقها معرفة تجمع التي هي

 الحكمة، كانت وقد واجتنابه. بالباطل والدراية به، والعمل
 والعلم[ والمعرفة، االحاطة، 1 النظري شد متغلب، بوجه

 المعرفة، إنها والسلوك. العمل دنيا في منفذًا عتًا، لجعله

. بمقتضاهما العمل ثم والحكم؛

اللوك: أهل عند الحكمة - 8
 آفات معرفة وممارسة: معرفة اكصوف، في الحكمة، هذه

 يجب التي الطرائق وهي المعرفة. تلك بموجب والسير ،النفس
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جكنة

 الى ،الكبرى الحكمة الى " المريد » تقود كي تسلك ان
 الرياضات وهي ،المكابدة علم إنها .الكبرى الهجرة أو الحقيقة

 وااللهام، للكثف، وتهعء الله، الى الراحلة النفس تطهر التي
واللدنيات. والتذوق،

المتعالية; الحكمة - 9

 مال عند اإللهية الحكمة على يطلق نعت المتعالية
 األفكار على القائمة ( 1641/1050 ت ) اثيرازي الدين صدر

 والعلم والذوق، والنور، العرفان، حيث االشراقية المحورية
 األسفار » قراءة في المتعالية، الحكمة وتلك الحضوري...

 . للمظفر ثانية نشرة ؛ 1866 ،مجلدات 4 ،طهران ) »، األربعة

 الحركة مفهوم استدعاء الى تؤدي ، ( للطبطبائي وثالثة
 هي وإنما ثابتة وال أولى، ليت الماهات حيث الجوهرية

 هي الحكمة، تلك في المادة، حتى بل التغير. وتقبل متحركة

 والروح، الجسم بثنائية هنا قول فال ثم ومن روحانية مادة
األخالقيون( كمبردج فالسفة )قارن: والروحي الممتد

الرابع القسم

اإللهية: الكلمة المسيحي، الدين في الحكمة ٠ 1

 (Le Verbe) الكلمة وتتدعي ،حدسية الحكمة هنا

.خاصًا وطابعًادينيًا ،صوفية صفة تأخذ وهي .اإللهي

التوحيدي: المذهب في الحكمة رسائل - 2
 من كمجموعة وتقدم الباطني، اإلسالمي الفكر في كتب

 المغالي بالقطاع االرتباط شديدة هي .بها المضنون األسفار

 »الميثاق«، بينها: من الشيعي االسالمي الفكر من الباطني
 ، a واللطيف والبيط الكثيف رسالة )) ، ,، الكبرى الناء رسالة »

 ،الدرزي اإلسالمي الفكر أساس وهي المعلق«،الخ؛ الجل ا١

 بأمر الحاكم الفاطمي بالخليفة المرتبط الموحدين، فكر أو

I علي بن حمزة هنا الله.ويذكر

 الومرية، التراثات في األمثال دين؛ بمعنى الحكمة ٠ 3
والمصرية: والبابلية،

 الحكمية والقواعد األمثال، من كثرة السومريون عرف

 النهرين، بين ما بالد في النوع ذلك شاع وقد البليغة. الكثيفة
 دينية كانت بأنها نقول تجعلنا درجة الى ،ومصر ،وسوريا

 األقوال من مجموعة أي دين تلك فالحكمة والغاية الطابع

 الموجه البليغ والكلم السلوكية، واآلداب الجامعة، األخالقية
 أحيقار( الحكيم أقوال للمثال، )انظر، االجتماعية للتعاملية

 الوعظية، واألحكام االمثال، تلك من القدبم العهد انتفع وقد

 أتت وكذلك موضع. من أككر في السرمرية األمثال الى فأشار

 لذلك اسكندرانية هلينستية صياغة لداود، المنسوبة المزامير،
 وأعجب األمثال( سفر أيضًا: انظر ) الحكمة من النمط

 الحكمة من اللون بذلك األمشال، بتلك أيضًا اليونان

 عميقة غريزة كانت حيث مصر من أتتهم التي ،وصياغتها

ل٠ )انظر: المتعلم. الى والمعلم ابنه إلى األب من وتننقل
Wood, Wisdom, Litterature, Londres 1967, Wcndel, 
Les sagesses! du proche٠Orient, Paris, 1963, W.G. 
Lambert, Babylonien Wisdom, Litterature, Oxford, 
1960).

الخامس القسم

 إال المعرفة. العلم؛ اليوناني، الفكر في الحكمة، كانت
 ،لألمور الليم الرزين والتثمين الفطة، على أيضًا دلت نها

 المحقق صفة على للدالة وأخذت واالعتدال، الوسط وعلى

 تمية الحكمة كانت ،البدء في وفكره. سلوكه في للفضائل

 الذي السفطائي مقابل في الحكمة محب وضع وقد للفلسفة
 فإن وهكذا .للناشئة الحكمة يعتم وكان حكيم أنه يدعى كان

 عن وتمييزًا تواضعًا الفيلوف، الحكمة، محب في

 فقط؛ وحدها بااللهة الحكمة وحصرت الحكيم السفطائي،
 والير ،فيها والرغبة ،الحكمة حب انها على الفلسفة وأخذت

 المفاهيم بعض والمحاكمة، للنقد أدناه، سنرى طريقها. في

للحى.

الرواقية: في الحكمة . 1

 دائمًا. عيدًا المذهب، ذلك في يكون، الرواقي الحكيم

 يبلغ كي الفضيلة من وينطلت ،ينعزل فهر : بنفه اال يهتم ال
 ؛هارب ،متقلم إنان الحكيم هذا فإن ،الواقع وفي ٠ السعادة

 االنسان بارادة قصوى ثقة هنا عالئق يقيم وا ينغرس، ال
 ثم ومن بالعجز عميق وشعور ،لوحدته أقصى وإغفال ،المطلقة

 انسانيته. ويبتر ويتلقى، يتخلى، اإلنان هنا ورضى استالم

 مؤمنين معها ونتكيف ،الطبيعة نوافت أن في الحكمة فليست

 ذلك في . الحتمية ازاء حرة حركة وال ،أمهامها مناص ال بأن

 هنا اذ استعمال. سوء بل للعقل، الصحيح االستعمال ليس

 على تتغلب واالنسحاب الخيبة ومشاعر ؛وتشاؤم خوف،
 السكينة، وطلب األجوف، التكتر إن والحركة واألمل العمل

. األخالق وتلك ،الحكمة تلك مقومات ،البدن وإماتة
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جكمة

:سبينوزا عند الحكمة - 2

 األخالق ،الجمهور أخالق في ماثلة الحكمة ليست

 الضار. على يدل والشر النافع يعني الخير حيث العامية،

 التطابق وعلى ، ه العقلية الله محبة ا على تقوم األرفع فالحكمة

 يغدو حالتئذ الكوني. والنظام الخالد الفكر مع الفردي بالفكر
 إحداث أو قالقه يستطاع ال فاضاًل، عيدًا الحكيم

 واألشياء والم والله، نفسه، يعي فعندما نفسه. في االضطراب

 في ويعيش السكينة، يبلغ والحتمية، الضرورة من سياق في
 زاهدًا الحكيم وليس هذا أرفع كمال الى وينتقل الفرح،

 بقدر بها ويتلذذ األشياء يستعمل أن في ا الحق له وإنما

 الترجمة الرابع، الكتاب األخالق، )سبينوزا المستطاع«

 في والنظر الفكر إعمال الحكمة أن نلك . ( 263 ص ،الفرنسية

 - 282ص ،عينه المرجع ،سبينوزا ) .الموت في ال الحياة

 والمحافظة والتحرك، العيش، في يفكر أن وللحكيم (.283
 في يغرق أن ال ،متزن بمقدار ، ( 283 ص ،عينه ) وجوده، على

 ستكون بل له، مكفأة ال الغبطة وستكون والتشظف. اإلماتة

(. 339 - 338 )نفسه، ؛عينها اسة

 بال الذات الى يعيدنا [ األسبينوزي ] السبينوزي الحل إن

 والحكيم عقالنية، حياة األخالقية الحياة يجعل لكنه ريب،

 الله في اإلنان ويغرق بل التأمل، في ويغرق ذلك، منفردًا

 هي التي الغبطة تلك الله وفي الله على ويقيم فظة؛ وبقاوة
 مفرطة، عقالنية هنا معا مأخوذتين والفضيلة للسعادة تجاوز

 فإن وهكذا وحدها الحقيقة لمصلحة شيء بكل وتضحية
 من أنواع بين قدميز العقلية للحكمة ممثل خير وهو ،سبينوزا
 والفضيلة العادة من نوعًا منها كل على أقام المعرفة

 المعرفة حيث ،الثالث النوع ذات المعرفة جعل .والحكمة

 حكمة إنها األرفع الحكمة المفردة، والمخصوصة المباشرة

 هناك نم يعاده. لم إن المجتمع عن وينعزل يتشاءم، إنان
 ذلك أهملها ،وعالئقية ،واجتماعية حياتية، أخرى جوانب

. سبينوزا عند للحكمة الفهم

الهندية: الحكمة - 3

 على الحكمة بأخذه ،ونظرًا سلوكًا الهندي، الفكر تميز

 فالحكمة والتخلي راالنقطاع، المجتمع، عن االبتعاد أنها

 في الجسم وتسفيل التشظف، على يقوم العيش في أسلوب

 في تدخل » )أتمان( الفردية النفس لجعل والسعي اإلنان،

 من االنان يتخلص بذلك للعالم النفس » في أو براهما

 ويعى المتمرة، (samsara/ )سمسارا لتقمصات وا األلم

. (موكتا ) الخالص وبلوغ ،المستمر للتطهر
 لإلنان، بترآ متغتب، بوجه الهندية، الحكمة في إن

 والعمل، الواقع عن له وإبعادًا له، الجانب واحدي وفهما

 للوجود النظرة تلك ففي الطبيعة وتكييف التحدي أمام وهربًا

 أواليات وشتى والسلبية واليأس، وللتشاؤم، للروحاني، تغليب

 ليعمل اإلنسان طاقة تنمي ال الحقل مع الصحي غير التوافق
 كوحدة المأخوذ اإلنسان إنسانية رفع بهدف عالئق شبكة في
 الفلفات ،زيعور )علي وتطور متطورة تاريخية حية بنية أو

 أن إال (. 96 ٠ 61 ص ، 1980 األندلس، دار بيروت، الهندية،

 عميقًا، الكون في نظرًا لإلنسانية قدمت الهندية الحكمة

 ،الهندي اإلنان وخدمت العالمية طالت اإلنسان في وتأمالت
 والفضائل أهمسا( ) والالعنف والمحبة لتامح ونداءات

االمية.

 الفردية، الحياة في األسمى النداءات من هي الحكمة

 البطولة، هي: الثخص عند األعلى للمثل أشكال ثالثة فهناك

 تتداخل؛ ولكنها الصديقية( القداسة، ) والوالية والحكمة،

 وتتملقنا إليها، وتجذبنا الشخصية، الحياة تقود قيمًا وتبدو

 تختلف الحكمة أن إال اليه. ومناد ،ومرشد دليل، منها وكل

 في واتزان عقالني، أخذ الحكمة إن حيث من البطولة عن

 وفردية ،الحسياتية ازاء نسبي وفتور للفضيلة، وطلب اللوك،
 فتدفق البطولة أما بالغير االهتمام على فيها تطغى النزعة

 وتجاوز اآلخرين، باتجاه للذات وتجاوز وغزارة، مفرط،
 القول نود أننا إال الساتية. ازاء وهوى ،لها اتباع ال للطبيعة

 االجتماعي بمعناها الوالية الى وسعي أيضًا، بطولة الحكمة إن
 على دائمًا، كانت وكما اليوم نلح، إننا عالئقي. وبمحتوى

 صاحبها يرتفع أن سبيل في ونظر وعلم ،أ العمل مع العدلم اا انها

. ft معقوالً عالمًا I) ويكون ،ويتكامل بنفه

 إذ العلم؛ غير لكنها المعرفة؛ من نوع أو علم الحكمة إن

 وتمثيالً كالقدوة، حياته رتؤخذ مذهبه يعيث الحكيم إن

 التوازن وعلى المتجدة األخالق على وشهادة للحقيقة،

 تبق لم لكنها األعمق؛ العلم هي الحكمة . واالتتاد واالعتدال
 أيضًا فهي .منعزالً وحده للفرد كمال!وا ،العرفاني االدراك

 نظرذو إنها وتغيير. للحقل، وحرث الواقع، في انغراس

 وحده، الفردي العالم في ال الموجودات عالم في عملي هدف
 الفلسفة، وعن العلم، عن تميزها وهنا للمجتمع. أيضًا وتنتمي

 تلك تلتقي االيديولوجيا( األفكار، )علم االفكاريات وعن
 وهكذا بعضًا. بعضها في تتذوت أن دون المصطلحات

 الفردي، الكمال وترسم تكون ألن أقرب فالحكمة
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حكمة

 ويبقى . للجماعة البنام السياسي للفكر اقرب وااليديولوجيا

 من قطاع ،ولاليديولوجيا للحكمة نقدها جانب الى للفلفة،
 النظر أو ،المجرد البحث على يطل الذي واألعمق األعم النظر

بالعملي. األقل، على لفترة المرتبط، غير ،الحر

 األكمل، المعرفة معًا: واللوك للمعرفة جمع الحكمة

 األقصى الحد الى والموحدة ،ونفاذأ عمومية تكون ما واألشد

 الفرد خدمة في موضوعة تكون ال ميزة المعرفة تلك لكن
 بمصلحة أيضًا تهتم لكنها ،إنان ميزة الحكمة وحده.

 وأعمال أعمالنا األعمال، في الفطنة فهي واإلنانية. اإلنان

 معرفة على قائمة ولألمور الثخصية ألمورنا ونظرة اآلخرين؛

 لإلرتقاء الواقع في االنغراس على منصبة موحدة، شاملة عميقة

 على فردية إنها الروحية. الرحبة الميادين الى باإلنان
 معًا واألخالق العلوم أضعف بنسبة وإن أيضًا لكنها األغلب؛

 تاريخي، إجتماعي حقل في القائم الكلي االنسان الى موجهة
 األشياء بكل الكاملة المعرفة في تتآلف العلوم لجعل وهادفة

 واللون العقالني والفكر الجيد الحكم وفي المتطاع وبقدر

األخالقي

 ولألمم وسلوكًا، عقال لإلنان، هدف الحكمة

 وفي األحكام، في الثلى الصفات وهي والحضارات.

 واألشجع األرفع باتجاه وللجماعة، ، للفرد ونداءات األفعال

 أفضل، يعيش اإلنان لجعل تدعو وتفطنًا عقالنية واألكثر

 واقع وفي متعاونة، حرية في وتعقال؛ أخالقبة وأكثر ،وأسعد

.وقيمها نفسها مع متصالحة انسانية وفي جارح، غير

 , ايديولوجية — حكم — منطق — علم — فلفة — حكيم متصالت:

أخالق.
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زيعور علي

حالل
Legitime
Legitimate
Gerecht - Gesetzmassig

حل. مادة فيه اللغوي األصل

:معنيين في اللغويين عند تتخدم وحل

.العقد أو العقدة حل — األول
ما مكان في الثاني:-النزول

 في العرب أن حيث من األول من مأخوذ الثاني والمعنى

 يحزمون رحيلهم عند وكانوا وترحال حل أهل كانوا بداوتهم

 في نزولهم عند وكانوا ،الوبر من ماكنهم فيها بما أمتعتهم

 األمتعة حزم كان هنا ومن ،والعفد األحزمة يحلون ما مكان

 الدليل استخدموا ئم اإلقامة. دلبل األمتعة وحل السفر، دليل

 بالمكان حل عندهم مفهومًا وأصبح االقامة بمعنى الحل وهو

 النزول. مكان والمحلة ما لمدة ولو واستقر، فيه نزل أي

.النازلون القوم والحلة
 في أيضًا تتخدم المادية العقدة في حل تتخدم وكما

 ما هو ،ما برباط صاحبه يربط واليمين فالقسم .المعنوية العقدة
 لهذا الحل ذلك بعد يأتي ثم مثال، غيره أو كالم به أقسم

 قوله ذلك ومعنى اليمين. أو القسم من التحلل أي - الرباط
 ما لكم بين أي أيمانكم«، تحلة لكم اللم فرض قد تعالى

قسمكم أو أيمانكم عقدة به تنحل
 .معقود كأنه حتى اإلبانة عن اللسان عجز أيضًا ذلك ومن

 واحلل السالم عليه موسى لسان على تعالى الله قال وقد

4قولي يفقهوا الني من عقدة

 الحل، أي - اإلباحة الملمين عند األشياء في واألصل

 العبادة في األصل أن الى البعض ويذهب التحريم. يكون حتى

 من وتعالى سبحانه الله من بالعبادة اإلذن يكون حتى المنع هو
عباده على أحقه الذي حقه هي حيث

 هو ي(، حالالً اللم رزقكم مما وكلوا٨ تعالى: وقوله

الحل. أو اإلباحة هو األصل أن على الدليل

 الواضح هو كما — ما أمر على متوقفًا التحليل يكون وقد

 الالتي أزواجك لك أحلال إنا النبي أيها هبا تعالى قوله من

4هن أجور آتيت

 - دينيًا تحليالً كان أي - تحريم بعد التحليل كان واذا
الحق هذا لغيره وليس وحده الله حقوق من حقًا يكون فإنه

 أو اإلحرام من يخرج الذي هو المحل أو الحالل والرجل

الحرم. من
 حل الكتاب أوتوا الذين وطعام الطيبات، لكم احل »اليوم

 المؤمنات من والمحصنات لهم، حل وطعامكم لكم
4.. الكتاب. أتوا الذين من والمحصنات

 ما تحريم أيضًا يجوز ال الله، حرم ما حل يجوز ال وكما
 اللم أحل ما تحرم لم النبي أيها هيا تعالى اللم قال النه أحل

.4. لك..

الله خلف أحمد محمد

حياة
Vie
Life
Leben

 ينطوي انه نلفي بالذات المادة« I, مفهوم إلى عدنا ما إذا

 مستويات نظام المادة كون أبرزها المعاني، من جملة على

 بين تفرق التي العتبة هي النظام هذا درجات أهم متدرجة

.ا( الحية المادة و» ((الجامدة المادة „

 السليم، العادي الحس وكذلك العلمي، المنطق يقتضي
 كيف الواضحة. األمور على اعتمادًا الغامضة األمور تفير

 هذه إن ؟ الحية الظاهرات مجال في المبدأ هذا نطبق
 الفيزيائية الظاهرات بين وسطًا مركزًا تحتل الظاهرات

 ظهورات الجامدة، المادة وفي اآلالت في المتبدية الكيميائية

 عبارة تعني أن هيهات لكن االنان لدى المتبدية الوعي

 تفصل عميقة هوة ثمة إذ المدلول: وحيد معى (I حية ظهورة ),
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حياة

 ننظر فعندما لذلك الثديي. الحيوان وحياة الطحلبة حياة بين
 في تبديها مستوى على أي األدنى، مستواها في الحياة« ا إلى

 بالعوامل تفسيرها إلى تلقاائً نتجه للطحالب المثابهة الكائنات

 وكيمياءه الحي الكائن فيزياء بأن علمًا ،الكيميانية - الفيزيانية

 التي النواميس مع تتناف لم وإن حتى خاصة، أشكاالً تتخذان

 راق حي كائن تفير أردنا إذا لكن الجامدة المادة تسود

 ضوء على الكائن هذا تفير بضرورة نثعر االنان، يقارب
 من هاربًا حيواا ترى عندما فمثالً االنسان؛ عن نعرفه ما

 الخوف بأن علمًا الخوف، بفعل هارب إنه نقول يتهدده خطر

.انانية تجربة هو

 ويتبدى إال فهمه في التعمق نحاول الوجود في شي، مامن
 في التعمق ازدياد تبع استعصاء تزداد التي باألسرار مكتنفًا

 الغموض درجة بأن يشعر االنسان أن إال الفهم؛ محاولة

 إلى أقرب فهمه يحاول الذي الشي، يكون ما بقدر تتناقص
 فهم ان حين في ؛ معقدًا تركيبه كان مهما ،هو طبيعته

 ولنن ،صعوبة يزداد اإلنانية الطبيعة مع المتباينة الكائنات
 إدبار عملية فهم األسهل من مثال: أبط؛ تركيب ذات كانت

 تشكله الذي البنيان تماسك فهم من الخطر من الهارب الحيوان
 مادي جسم في الكيميائية التآلفات أو الخاليا، أو الذرات

 واقعة يبقى إذ ، الكيمياء علماء إلى باكسبة حتى ، جامد

 مجرد عنها اعطاؤه يمكن الذي التفير يتعدى وال تدرك،

 سوى بذاته هو ليس علي لناموس يخضع نق في تصنيفها

 نفهم بأننا شك ال مشابهة. وقائع مجريات من متمد تعميم

 مما أوضح بصورة الصيد كلب عن تصدر التي الفعل ردات

مختبراتهم. في يحدثونها التي االرتكاسات الكيميائيون يفهم

 ال ،الضروري من بل ،الممكن من يصبح تقدم ما بناءعلى
 األدنى الحد تفير »، الحياة »ظهورة فهم مضمار في يما

 حياة من ذهابًا الحيوان حياة تفير أي األرفع، بالحد

 الحيوان حياة على إعتمادًا النبات حياة وتفسير االنان،

 من العديد فإن المنهج، بهذا الفالسفة يأخذ لم وكن

 الذي غولدشتاين كورت ومنهم اعتمدوه قد الفيزيولوجيين
 بما العضوية األجهزة فهم حاولنا ما »إذا الخصوص: بهذا قال

 مسبق، نظري موقف أي عن بمعزل مميزة، خصائص من لها

 يمكن نقطة أبسط كان لو كما االنان نحو مباشرة نتجه إنما

 بنية )1 ،شتاين غولد ) . ؛ كهذا ببحث للقيام منها االنطالق

٠ (غاليار منشورات ،و ص «،العضوي الجهاز

للحياة المميزة الخصائص

 الطبيعية األجام النفس،:»من في » كتابه في أرسطو قال

 واقعة حياة بكلمة نعني كذلك ليس ما ومنها ،حي هو ما
 هو التعريف هذا في ما أهم الذاتي واكلف والنمو االغتذاء

 الكائن اسقاللية على تدل الفكرة هذه إن الذاتي« » فكرة

الحي
 أجهزة كانت إذا ما الكائنات بعض عن القول يصعب

 الجامدة؛ المواد من مركبة مجاميع مجرد أو حية، عضوية

 بعد طبيعته تتحدد لم الذي التبغ فسيفاء فيروس : مثأل

 تبدو االستثنائية، الحاات هذه عدا فيما لكن بالضبط
 بمجموعتين تتميز إنها الكفاية، فيه بما بينة الحيوية 5الظهور

: والبنيوية المادية ،الخصائص من

المادية الخصائص

 كفاية يدل اللفظة لهذه االشتقاقي المعنى إن التمثل: — 1

 المقتبس الشيء جعل يعني فالتمثل الخاصة هذه طبيعة على
 هذا يتحول نباتًا االنسان يأكل فعندما . مقتبسة لذات مماثالً

 هذا من حيوان يأكل وعندما االنسان؛ جسم أنسجة إلى النبات

الحيوان جسم أنجة إلى النبات يتحول النبات

 على كبيرة قدرة الحيوية الظهورة تبدي : التجدد - 2
 االختبارات أتاحت لقد بل الجروح. إندمال مثال: ؛التجدد

 مورغان البيولوجي فالعالم الحقبقة؛ هذه من التأكد العلمية

 هذه من واحدة بكل فإذا قطعة، 72 الديدان أنواع بعض قطع

 بعض إن واالغرب كاملة دودة إلى فتتحول تتجدد القطع
 من أثر أي بقي قد يكن لم وإن حتى كالً تتجدد األعضاء

 اكتشافات B كتابه في بافينك ذلك أثبت لقد . المبتور العضو

 التجارب عن تقريره معرض في ، K ومعضالته المعاصر العلم
 عديدة أخرى اكتشافات وثمة . الماء سمندل على أجريت التي

 وكلها المعروفة؛ الحث حاالت منها البيولوجي، المضمار في

. التجدد خاصية تثبت
 كلمة تعطي أن ذكرناها اتي الوقائع شأن من التعضية: - 3

 المميزات إحدى التعضية تمثل الكامل. معناها. تعضية
 تلمات د مقاله في بيفينو معها قال لدرجة للحياة، األساية

 .تعضيتها هو الحياة يميز ما ... » «:األولى ونجاحاتها الحياة

 وجود يؤكد كافيًا معيارًا يؤلف اتعضية آثار من أثر فكل

 بل بعضها، عن مستقلة الحي الكائن أجزاء ليت الحياة»

 بالنبة أدوات بمثابة بعضها يجعل بثكل بينها فيما مرتبطة

 كال يؤلف الحي الكائن يجعل الذي األمر اآلخر؛ بعضها إلى

 هو هذا الواحدة الكلية مفهوم إن موحد ككل ويعمل موحدًا

 علم في وكذلك الفسلجة، علم في الرئيسية المفاهيم أحد

المعاصرين. النفس،
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البنيوية الخصائص

 من تستلخص التي الالمادية الخصائص بالنيوية نعني
 يتم تأويل وهو ؛االختبار عمليات له تخضع الذي التأويل

 االنسان يالحظه ما وبين العضوي الجهاز بين المقارنة بواسطة
اآلتية: هي الخصائم أهمهذه .الشخصي كيانه صعيد على
1 i للنشاطات األساسية الميزة تتجلى الذاتي: االستقالل 

 الكائن داخل في يقوم يحكمها الذب النابض كون في الحيوية

 وسائل سوى الحي للكائن توفر ال فالبيئة بالذات الحي

 لقد ذاته. في قائمة ذلك في الفعالة الشروط لكن التحقيق؛
 بالفيلسوف حدا مما ، الواقعة هذه الحظ أن ألرسطو سبق

 المنطقية النتيجة منها يتخلص أن األكويني توما الوسيطي

 الحي للكائن المتوفر الذاتي االستقالل درجة »تحدد اآلتية

. fl جنسه به يتمتع الذي الكمال متوى

 األساسي البيولوجي الناموس هو هذا الذاتي: االنتظام — 2

 وذلك ،المستقر التوازن قط يبلغ ال العضوي الجهاز ان ذلك

 الحيوية السيرورات تستلزمها التي المتمرة المبادات بسبب
 التوازن هذا إلى دائمًا ينزع العضوي الجهاز أن إا بالذات.

 المنظمات من التركيب بالغ بنظام ،ذلك أجل من ،مزود وهو

 أواليات منها به؛ المضرة االختالل حاات فورًا تصحح التي

 األمر الخ. الجسم. حرارة ودرجة الدم، تركيب استقرار

 تعبير حد على (( البدن حكمة )ا بوجود القول يتيح الذي

.نون لتركا ا و
3 I متقاًل، الحي الكائن نشاط كان كلما الذاتي: االنثاء 

 هو النظر يلفت ما إن بنيانه. في التركيب درجة ازدادت كلما
 اآلالت بينما ،ذاتها تنشىء التي هي العضوية اآلالت كون

 يعى .انشائية بادرة بأية تقوم ال الجامدة المادة من المصنوعة

 عمله في إليها يحتاج التي المواد طلب في بنفه الحي الكائن

االنثائي

 إن نقول فلسفية صياغة الفكرة صياغة الى عمدنا ما إذا

 قائمين وغايتها سببها كون حيث من كامنة، الحية الظهورات

 إال تتغير ال الجامدة المادة بينما بالذات، الحي الكائن في

خارجي بعامل

الحياة طبيعة

 التحليل متبقيات كأحد الحياة البيولوجي العالم يصادف ال

 شديدو العلمام لكن العضوية. األجهزة دراسته أثناء في

 برنارد فكلود الحياة. عليه تنطوي الذي بالسر االحاس
 في شبائً نلقي ال التجربة في الحيوية،. القوة » دائمًا يذكر

 ٠ الفيزيائية العمليات إلى رده يمكن ال مما الحية الكائنات
 بأن برغسون بقول األخذ يصح المجال هذه في الكيميائية.

 لكن ؛التقهقر إلى تنزع التي الجامدة للمادة خالفًا تفعل الحياة

 المادة تحكم التي النواميس تنقض ال ذلك، مع الحياة،
 توجه فكرة ثمة أن لو كما يجري شي، كل أن إال الجامدة.

 والمحافظة المميز أنموذجه تحقيق نحو الفرد الحي الكائن

,الخالقة األفعال من نوعًا هكذا منجزة ،عليه

الحيوية للظهورة النظرية الصغ

:الهيلومورفية النظرية

 والثانوية األحادوية بين تسوية الهيلومورفية التظرية تثكل

 مبدأين: الجامدة الكائنات في تميز إذ األولى عن تختلف فهي

 المبدأين هذين إن بقولها اثانية عن وتختلف والصورة. المادة

 إن الواقع . واحدًا جوهرًا معًا يؤلفان بل ،مختلفين ثئين ليسا

 . بذاتها حية المادة ليست أيضًا لكن .عنصرًا ليت «الحياة )1

 بكلمة نعنيه الذي المثكل بالمبدأ إال كذلك تصبح ال فهي

B هي الفكرة هذه بها. المتحققة الخطة أو ، الفكرة أي ، « حياة 

الحي العضوي الجهاز تطور يوجه الذي الداخلي الفن
 توحد فهي تماهي أن دون توحد إنها الهيلومورفية ميزة

 وكذلك الحي، الكائن خصائص »الصورة« بواسطة تفتر إذ
 الجامدة. المادة خصائص وأيضًا المفكر، الكائن خصائص

 بل ذاتها، في فقط ليس تتنوع الصور ألن تماهي، ال لكنها

. بها المشكلة المادة تركيب حسب أيضًا

 شائً يعلمنا ال ، تجريديًا في الهيلومور التفير يبدو قد

 طبيعة عن اختالفها فقط يؤكد بل الحياة، طبيعة عن إيجابيًا

 تطبيقاتها مستوى على إليها نظر ما إذا واضحة لكنها المادة.
 معنى نضفي أن لنا تتيح العقلية الحياتية فالتجربة . المختلفة

 بطريقة ، ما حد إلى نفهم وأن ، (( صورة ١١ كلمة على إيجابيًا

. الحي الكائن تميز التي الجوهرية الصفة ، المماثلة
 نرى الجملية أو الصيغية الحديثة النظريات استعراض لدى

 وجود على تشدد إنها إذ جميعا. فيها ماثلة الهيلومورفية أن

 للهيلومورفية، الرافضة النظريات أما . الفرد لوحدة ضامنة بنية

 الميكانوية على إما فتعتمد ، إسموية نظرية مجرد تعتبرها والتي

. الديناموية على وإما

نوية الميكا النظرية

 إنها األحادية للنظرية جديد اسم سوى لست الميكانوية

 المبدأ ذاك ، الفيزياء في األساسية المبادىم أحد على تقوم
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 الكيميائي للتغاعل تجل هي الحيوية الظهورة بأن بقول الذي

المادة. صعيد على الحاصل والفيزيائي

الديناموية الظرية

 في ليت، المادة إن مبدأ على النظوية هذه تقوم

 تكثف إنها بل ديكارت، يظن كان كما جامدة، جوهرها،

 الحية الظهورات ن النظرية هذه ترى األساس في طاقي

 إلى قاد الذي األمر ،واغناؤها الحياة على الحفاظ هدف ، مثالً

 البيولوجية األحداث تفسير بدل أنه أي »، القصدية I) فكرة

 بعض على تنطوي كونها أرتؤي الحتمية، الشروط بواسطة

 فكرة لكن . بلوغها إلى الحياة تنزع التي األهداف أو المقاصد

 بالقصدية يقول من ثمة إذ مختلفة، تأويالت ولدت القصدية

 وفق تكيفها هو الحية الكائنات مقصد أن بمعنى ،الخارجية

 الذي األمر النهائي؛ هدفها اإلنسان يثكل عامة كونية خطة

 األناسي. الطابع األحيان، غالب في تأخذ، «القصدية » جعل

 وعلى ذاته على المحافظة هو الحي الكائن مقصد إن
 التناسل، طريق عن أو الذاتي التجدد بواسطة إن ،استمراريته

 «اإلحياثية النظرية » شك، وا تندرج، المفهوم هذا سياق في

Animisme ستاهل صاغها التي Stahl إلى نب الذي 

n الصعيد على سواء الحي، الجسم وظائف كل العاقلة ا النفس 
 في أيضًا ويندرج البيكولوجي الصعيد على أو البيولوجي

 بفكرة القائل Barthez بارتيز رأي الخارجية القصدية سياق

 ما البيولوجية الوظائف إحداث على المقتصر «الحيوي المبدأ «
 أعني » الخصوص بهذا قال فلقد الذهنية الوظيفة دون

 الحياة ظاهرات يولد الذي السبب لالنسان الحيوي بالمبدأ

 بالذكر والجدير ٠إا« ليس ،البشري الجسم في البيولوجية( )
 المعروفة هي ،فلفية اهتمامات ذات بيولوجية مدرسة إن

.بارتيز بنظرية طويال أخذت ،مونبله بمدرسة

 يبتط ال القصدي « الحيوي المبدأ H فكرة الى اللجوء لكن

 طبيعة معرفة هو المطلوب إن إذ للحياة، الفلفي الفهم مألة

 وجود يفر فكيف مادية طبيعة من كان فإذا المبدأ. هذا

 المذهب B إن ؟ القصدية واقعة في الماثلة ا الموجهة الفكرة „

 ،التعضية عن ناجمة ليست فذة قوة «الحياة n يعتبر «الحيوي
 بين وخصوصا، أيضًا، يميز كما . سيها هي باألحرى بل

 صحح الكيميانية - الفيزيائية القوى وبين ه الحيوي المبدأ »

 »طبيعة من عادة، يعتبرونه، الحيوية بالنظرية اآلخذين أن

 ،Ruyer روييه تعبير حد على واعية« غير أي أولية، نفسية

 الفكرة ٠ يمى ما وجود تغسر التي الغرضية عذه لكن
 - النفسي المبدأ هذا أو الفكرة، هذه فعل تترك الموجهة«

 دون الحي، العضوي للجهاز المادية العناصر في الروحي،
 على موافقته يعلن من أيامنا في نجد نعد لم ولئن ٠ تفير

 في الفلفي المذهب هذا أن إال الصرفة، «الحيوية النظرية „

 إن إذ حيويته، بكامل محتفظًا يزل لما S الحياة ظهورة ١١ فهم
 إلى مضطرين أنفهم يررن يرفضونه ممن كبيرًا عددًا

 اعتماد إلى االضطرار خيفة األساسية عناصره ببعض االحتفاظ

. اكقد أمام تماسكًا يفوقه ال الذي الميكانوي المذهب

 الذي X الحيوي المذهب » أن هو ، هنا بالمالحظة، الجدير

 المعروفة الفلسفية النظرية يشابه جديدًا، األولى للوهلة بدا

 من الحيوية، لمبدأ مغايرة الصورة« B بأن القائلة بالهيلومورفية

 خاصان وقدرة وجود له فيزيائيًا مبدأ ليست األولى ان حيث

 أن دون ،بوجودم الفكر يعترف « ماررائي ا مبدأ هي به،بل

 مستقل كانن بمثابة تصرره يتطيع أن ودون فصله، يستطيع

. يحييها التي المادة عن
 تقوم الحي الكائن غاية أن فتعتبر 8 الداخلية القصدية S أما

 بما األعضاء بين المتبادل التكيف وعلى الداخلي التماسك على

 اآلخر البعض لصالح بعضها مصنوعة وتبدر تتعاون يجعلها

 تثمله حياة له تكون أن الحي العضوي للجهاز يتيح بشكل

كله.

 إقامة في أسهم من أنعل كانط األلماني الفيلسوف يعتبر

 . 8 الداخلية القصدية و» * الخارجية القصدية » بين التمييز هذا

 الكائن لدى الظاهرات أن يالحظ R الحكم نقد n كتابه ففي
 آن في B ومعلوالً علة » منها كالً بجعل بشكل مترابطة الحي

 تعضي الطبيعة » الواقعة، هذم شرحه معرض في ويقول . واحد
 التي العليات من أية البتة تشبه ال التعضية هذه بأن علمًا ،نفها

 كل يكون الذي االنتاج عو معضى طبيعيًا إنتاجًا إن . نعرفها

 بأن يقر ال كانط أن أي ,. تبادلبة بصورة وغاية رسيلة فيه شي،

 كون فقط تعني أنها يرى بل ،الميكانوية العلية تنفي القصدية

 لتفير االناني، العقل بنظر تكفي، ال الميكانوية العلة

 ليت انها حقيقية، معرفة ليست فالقصدية الحياة. ظهورة
 إذن القويم المنهج ويقفي الوقائع تأويل في موجه خط سوى

. بلوغه بمكنه مدى أبعد إلى الميكانوي التفسير بدفع

 ،تتوحي البيولوجية ية للقصد المعاصرة المفاهيم جميع أن
 ملمحان ثمة بالفعل، المذكورة. كانط نظرية متفاوتة، بأقدار

 اتكيف فكرة ترفض أواًل، فهي، المفاهيم: هذه يميزان

 تعد ولم عاقل، بشكل سلفًا مرسومة خطة بموجب المقصود
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 كليا تتعارض تعد لم ،ثانيا ،وهي .واعية ال بقصدية إال تلم
 األحيان، غالب تلم، بل الميكانيكية، الحتمية فكرة مع

 ،مختلفة نظر وجهة من „ للقصدية » اليها تضاف شاملة بحتمية
.مختلف صعيد على أو

 بالنظرية الجديد المفهوم هذا تجليات أولى تمثلت لقد

 أن ترى وهي ، وبيثات وبينال بروسيه صاغها التي التعضوية

 «الحيوية الخصائص ,) بين الحاصل التركيب نتاج الحياة
 هذه بموجب إذن، الحياة تعد لم :األعضاء لمختلف العائدة

 المعنى بهذا لبيشات قول ثمة حصيلة. بل مبدأ، النظرة،

 النظرية لكن «.الموت تقاوم التي القوى مجموع هي الحياة ال

 من الحيوية النظرية نقل سوى بالواقع، تفعل، لم التعضوية

 أن دون أعضائه، صعيد إلى بمجمله الحي الكائن صعيد

 الحياة؟ طبيعة هي ما المحوري: الفلسفي السؤال عن تجيب
 يسلم الحياة I) حول المستحدث التنظير جعل الذي األمر

 الفيزيائية التفسيرات دفع بوجوب أي أكبر، بقدر بالميكانوية

 التفيرات هذه أن إال ممكن. مدى أبعد إلى الكيميائية -

 إلى الفكر فيضطر ،فيها كافية تعود ال مرحلة إلى تصل نفها
 فايسمان مثل ألمان علماء فهناك مميزة. مبادىء اعتماد

 من تتجلى، الحياة 11 بأن يسملون يكادون ودريش، ورينكه

 الشبه قريب مبدأ كونها عن ،فيها الماثلة القصدية خالل

 ،فلسفي اتجاه ذو فرني عالم وهناك , الميتافيزيقية بالماهيات
 لفكرة يعطي رقت الحذر من أكبر قدرًا يعتمد ،هوسيه هو

 الى االلتفات إن « يقول: إذ ،البيولوجبا في ما دورًا القصدية

 البيولوجيا علم يكون حتى يتأخر أن يجب K القصدية ال

 اكتثاف في جهوده كل استنفد قد الكيميائي - الفيزيائي

. ((( والعلة القوة ،»هوسيه ) . a الفعال البب
 في ألنها ،للطاقة اعتبار إعادة بمثابة لهوسيه الحياة بدو

 ميكانيكية، طاقة إلى الكيميائية الطاقة تحول الحاالت بعض

 نتيجة الحرارة. درجة في هبوط التحويل عملية يتخلل أن دون

 هي الحيوية واألواليات األفعال كون من وبالرغم لذلك،

 الظاهرات هذه وبين بينها يقوم مجردة كيميائبة فيزيائية أحيانًا

.هوسيه رأي حسب ، نوعيًا بل ، كميًا فرقًا هو ليس فرق

التوفيقية النظرية
 القصدية بين توفق أن عامة الفلسفية المذاهب تحاول

 الشيلييه الفرنسي فالفيلوف الميكانيكية والحتمية
tachelier تحل أن دون الحتمية تكمل القصدية أن يدعي 

 أن Hamelin هاملن الفرنسي الفيلسوف ويرى البتة محلها

 كانط، غرار على لكنه، الواقع. تفير في كافية غير الحتمية
 الظاهرات، صعيد خارج صعيد على تقوم القصدية أن يعتبر

 ألن االدراك على عصية بالتالي وهي الزمان، اطار خارج

 حد على المتقبل« ه يصدر قرارًا كونها في تتمثل القصدية ال

 هو حيث من يبدو الذي المتقبل، يصبح كيف ال ولكن ،قوله
 على وقادرًا واقعيًا الواقعي القوام من مجردًا متقبل،

 دور التؤدي فالقصدية إذن، أيضًا قال كما »؟ الفعل

 به يقوم فعالً „ لست فهي ،سبب بمثابة تفعل ال ،البب

 الواعي المفهوم ليت انها كما نفه؛ المفهوم إنها المفهوم،

 الوعي، — تحت ما درجة على هو الذي المفهوم فقط بل
 يطرح أن بعد يعرف أن دون محض موضوع هو الذي المفهوم

 يتحقق، جوهر فالقصدية بإختصار كذلك. أنه على نفه

 )هاملين، ». نفها ترسم وخطة نفها، تخترع وتعضية
٠ ((I للتصور الرئيسية العناصر ال

 ال إنه المفاهيم: هذه جميع ينتقد Goblot غوبلو ان إال

 بل ،القصدية لفكرة ماورائية سبر عملية ال ب القيام يدعي
 يحاول إنه . قوله حد على ، ٠ لها وضعي تأويل تقديم ،بالعكس

 وما .البيولوجية العلوم في دورًا تمثل القصدية كون اظهار

 أن هو كانط، مفهوم فيها بما االبقة، المفاهيم على يأخذه

 بهذا قال لقد مفيدة. غير القصدية فكرة تجعل المفاهيم تلك

 تقع كانت إذا القصدية من ترتجى فائدة أية » الخصوص،

 بالظهورات الظهورات نفر أن فإما الظهورات؛ عالم خارج

 التعارض فقط ليس ينتفي فما إذن «. شيائً نفسر ال أنا وإما

 األولى أن بل العلية، الحتمية وفكرة القصدية فكرة بين

 بعض ترتديها صفة هي القصدية B :قال لقد . الثانية تستلزم

 كل المنافع بعض نحو موجهة علية إنها العلية، سيرورات
 العلل سللة يوجه الذي األولي العنصر على إذن يتوقف األمر

 هو االنسان لدى القصدي الثاط في الموجه األول العنصر

 غير أخرى قصدية ثمة لكن الرغبة علية الفكرة، علية

 هي القصدية هذه عارفة، غير قصدية ثمة العمدية، القصدية

 المنفعة حاجة تبب وقت القصدية هذه تحدث .الحاجة علية

 في مبحث ال ،غوبلو ) «.المنفعة هذه تحقيق إلى تنزع نتائج سلسلة

المنطق»(.

 نالحظ عندما .الوظيفة فكرة عنه تعبر ما هي القصدية هذه
 نقول الحي للكائن مفيدًا نشاطًا يؤمن بما األعضاء أحد تكيف

 الكيميائية، — الفيزياثية الحتمية فكرة ال لكن وظيفة ثمة إن
 الفهم من مكنتنا الوظيفة مفهوم وال القصدية، فكرة وال
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حياة

 الظاهرة هذه كنه ادراك من أي «،الحياة» لفكرة الفلسفي

الخاصة. وطبيعتها

الحيوية االندفاعة نظرية

 من المألة إلى تنظر سابقًا إليها أشرنا التي المذاهب ان

 إلى تعيدنا فهي برغسون نظرية أما ونقدية علومية زاوية

.األنتولوجيا أي الكينونية، الفلفة مضمار

 بعين الميكانوية تأخذ البرغونية النظرية بأن شك ال

 نظر وجهة مع تتوافق برغسون، برأي فالميكانوية، . االعتبار

 ظهورة فهم في كافية غير له تبدو األخيرة هذه لكن العقل.

 المقدرة بعدم يتصف » :برغون برأي العقل، ألن الحياة،

 العلم ألن قوله، حد على الحياة« فهم على الطبيعية

 األجام فهم يحاول الذي العقل، عمل أي الموضوعي،

 مع األجسام هذه مماهاة إلى بالضرورة ينزع المعضاة،

 العضوي الجهاز ويمثل ،اآللة قطع تمثل الخاليا » : االالت

«.مجموعها
 منظومات إلى بالنسبة تصح النوع هذا من تفيرات إن
 ال لكنها ،الواحد الكل عن مصطنعًا فصالً بالفكر نفصلها

 تقوم بالفعل، فهي، نفسه. الواحد الكل إلى بالنسبة البتة تصح

 حابهما يمكن كشيئين والماضي المستقبل اعتبار على

 الواحد الكل عناصر التقاط إمكانية وعلى ،الحاضر بمقتضى
 باألحرى أو الزمان، أن تفترض إنها تفسيره؛ يتوجب الذي

 اكطور ٠ ،برغون ) I واقعي الديمومة،هوغيرمجد،بلغير
 التطوري المذهب خطأ ،برغون بنظر هو، هذا الخالق»(

 اعادة على براعته تقوم والذي سبنسر، طريقة حب المفهوم
 رأي حد على ،التطور من قطع بواسطة التطور تركيب

 بالمعنى ،اليعنى التطوري المذهب أن الواقع .برغسون

 ،)برغون (.Iبالتطور وا بالصيرورة ال آل للكلمة الصحيح
 في البرغونية النظرية ،لمامًا ،ونستتبع . (المذكور المرجع

 أن يعتبر حيث ، الخالق« التطور » كتابه عبر الحياة، موضوعة

 مرضية ليت مثال، اليبنتز قصدية عادة، تفهم كما ،القصدية

 العقل وهم من منبثقة أيضًا هي إنها إذ الميكانوية، من أكثر

 وموجه مصنوع شيء شاكلة على الحيوية التعضية يفهم الذي
 إنما والعقل سلفًا، مرسوم برنامج خالل من معطى هدف إلى

 العمل. شاغل خاضع طبعه من ألنه الفهم هذا لنفه يكون

 أنه كانط يظن ٠ :برغون يقول للقصدية كانط مفهوم وحيال

 يتبدل عندما المفهوم هذا يثيرها التي الصعوبات من يفلت

 لكن الداخلية، القصدية بفكرة الخارجية القصدية فكرة

 على شيائً تكون ال وإما خارجية تكون أن إما القصدية

 أن يرى برغون ألن ذلك . (المذكور المرجع ) I«االطالق

 األعضاء مثل العضوي، الجهاز منها يتألف التي العناصر

 تنتظم صغيرة عضوية أجهزة نفها هي والخاليا، واألنسجة

 ،الواحد الكل حياة مع توافقها خالل من منها كل حياة

 يطالب برغون يجعل ما هذا خارجي هدف بمقتضى

 من ،ويرى ، fl بسواء سواء والقصدية الميكانوية تجاوز » ب

 في االئد النسبي االنسجام عن البحث وجوب ،المنظور هذا
 في عنه البحث التطور،بدل أصل مستوى على الحياة، عالم

 وبالتالي ،القصدية خطأ أن برغسون ويرى اكطور نهاية

 بهذا يقول انقطة؛ هذه في واضحًا يتجلى ،الغاوئية

 من ال االندفاعة، في المماثلة من االنسجام يتأتى » الخصوص:

 تحقيق بمهمة تضطلع الحياة اعتبار العبث من المثترك التوق

 الهدف على فالكالم هدف. لكلمة االناني بالمعنى هدف،
 ..التحقيق سوى ينقصه ال سلفًا قائم بأنموذج التفكير يعني

 ،منها أفضل هو ما وعلى تتحقق خطة يفوق ما تتضمن الحياة

 يغلق الحد وهذا ،ما عمل على مفروض حد هي الخطة ألن

 أبواب أن والحال المتقبل هذا شكل يرسم إذ المستقبل،

 .الحياة. تطور أمام مشرعة لذلك، خالفًا تظل، المستقبل

 بأكبر الفيزيائية القوى محدودية تطعيم إلى يرمي جهد هي التي

 ما الخالق«.هذا »التطور » الالمحدودية ممكنمن قدر
 fl المتعار الترقيع B عمليات عبر ،برغسون بنظر ،يتجلى

 وكلها ؛ » التباعدي التطور و» الظاهرية، الطباع« وراثية و»
 العضوية األجهزة تطور سياق في يوجد أنه على تدل وقائع

 ،قوله حد على ، (( نفية طبيعية علة أو ، موجه داخلي مبدأ ال

 الفرد به يقوم الذي الجهد عن المختلف الجهد من نوع أي

٠ حيوية اندفاعة وجود : وباخنصار ؛منه وأعمق الواعي

 في البرغونية النظرية أن إلى االشارة من هنا بد ال

 بل المتحدثة - الحيوية حدود عند تقف ال (( الحياة ))
 إنها إذ ،مستحدثة — إحيائية تصبح أن من تقترب باألحرى

 بهذا قال فلقد الفكر. ومبدأ الحياة مبدأ بين تماهي

 من واسعًا تيارًا أن لو كما يجري شيء كل « الخصوص:

 يحصى ال بعدد مشبع وهو المادة صميم إلى ترب قد الوعي
 فأدى واعية، طاقة كل ثأن شأنه المتداخلة، اإلمكانيات من

 أصيبت الوعيي اليار هذا حركة لكن التعضية. إلى بالمادة

 قد فالوعي ،بالفعل . متناهية ال تقسيم وعملية تبطيء بعملية
 الشرنقة ضمن التغفة تخمد كما يخمد أن ،ناحية من ،اضطر

 الميول توزعت أخرى ناحية ومن أجنحة؛ لنغسها تهيء حيث
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جياد

 االجمزة من متباعدة سالسل على يتضمنها كان التي المتعددة

 ظاهرية حركات إلى الميول هذه تترجم راحت التي العضوية
 التطور، هذا خالل داخلية تصورات إلى تترجمها مما أكثر

 ،فأكثر أكثر سباته في يغرق الحية األجهزة بعض كان وبينما
 خمول وكان تدريجيًا، تكمل اآلخر بعضها يقظة كانت

 لهذه أتيح أنه إال .اآلخر بعضها تنشيط في يتخدم بعضها

 الحياة، أنتركز أحدهما مختلفين: بثكلين تحدث أن اليقظة

 الخاصة حركتها على اهتمامها المادة، عبر المنطلق الوعي أي

 التي المادة على اهتمامها تركز أن وثانيهما الحدس؛ فينشأ

الخالق(. التطور ،)برغسون العقل. فينشأ تعبرها،

 المبدأ هو ،برغسون بنظر الوعي، أن إذن يتبين هكذا

 يقود الذي األمر وعي؛ حركة الحياة أن أي ،للتطور المحرك

 متشكلة نماذج ميكانيكي تسلل الحياة« د أن فكرة نفي إلى

 أي جديدة، أشكاالً يضع متمر وابداع تدفق هي بل سلفًا،

. خالقة اندفاعة هي الحياة أن

للمسالة الحديثة الصيغة
 الظهورة حقيقة فهم تعترض التي الجمة الصعوبات إلى نظرًا

 نرى محااًل، يثكل مجموعها يكاد صعوبات وهي الحيوية،

 الزاوية من أيامنا في تطرح أخذت الحياة طبيعة مألة أن

 التي هي الميكانوية النظريات أن المعروف من . فقط العلمية

 العلوم مضمار في المجدية الوحيدة الطريقة كونها عن برهنت

 هذا على يعترض من يعدثمة لم حال، كل على االختبارية.
 في تحقيقه أمكن الذي التقدم مجمل إن إذ ،أيامنا في االتجاه

 الحية الظاهرات إرجاع طريق عن حصل قد البيولوجي المجال
 التأويل أتاح لقد الكيميائية - الفيزيائية الظاهرات إلى

 كان التي الظاهرات بعض تفسير للتطور الكيميائي - الفيزيائي

 بفرضية األخذ ضوم على إال تفسيرها مضى فيما يمكن ال

 شكل تفسر القصدية نظرية كانت ذلك: على مثالً القصدية.

 النظرية أما . الماء في السباحة لمتطلبات استجابة بأنه السمكة

 فهي عصرنا، في المعتمدة الحتمي، الطابع ذات الميكانوية
 المام ضغط يفرضه تكيف عن ناجم السمكة شكل بأن تقول

 االتجاه هذا تبع .للسرعة معينة شروط ضمن جمها على

 الغاثوية كانط نظرية على Mayerson مايرسون علق الحديث

 من B : ه الحكم ملكة نقد B كتابه في كانط يقول B :بقوله
 عثبة حدوث فيفر جديد نيوتن يومًا يأتي بأن التوقع العبث

 نظر لوجهة إنها خطة أي بهدي تأتم ال طبيعية نواميس بفعل

.ا( الناس يتبناها أن دون الحيلولة ينبغي

 خالل كالً تغير قد المنظور هذا من ،الوضع أن جلي

 وجود ينكر أحد ال ) الماضي القرن من الثاني النصف

 هذه على تامة موافقة يوافقون زالوا ما أيامنا في بيولوجيين

 أن أيضًا المؤكد من لكن كانط. اعتمدها التي السلبية الملمة

 إلى يقف المثقف الجمهور لدى وال العلماء لدى العام الرأي ال
. a العلوم في التفسير حول » ،مايرسون ) «.جانبهم

 نفسها الجديدة الدينامية أن رأينا فلقد ذلك، من أكثر بل

 القائلة الغاوئية — القصدية عن تتخلى برغون بها يقول التي

 برغون كان لقد الحية. الكائنات صيرورة توجه خطة بوجود

 غاوئية — قصدية بفكرة اكتفوا الذين سابقيه من جرأة أكثر

 ال غاءوية - قصدية على هو تكلم إذ ،واعية غير بل ،عاقلة غير

.لها هدف
 على تعمقا األكثر األبحاث دلت فلقد أخرى، ناحية من

 غابًا هي الغانويين اعجاب تثير كانت التي االتاقات أن

 البتة نادرة ليست الالاتاق حاات أن على أيضًا بل ،وهمية

. الحية الكائنات صعيد على

 الظهورة طبيعة عن القول يمكن ماذا القول، خالصة
 حيث برنارد كلود قول هو جواب أفضل يكون ربما ؟ الحيوية

 نصف وعندما ،الجهل تعني لفظة سوى «الحياة " ليست ٠ : جاء
 علتها نجهل ظهورة بأنها قولنا يعادل فهذا حية بأنها ما ظهورة

 الطب إلى مدخل » ، برنارد كلود ) . B شروطها أو القريبة

 العلوم تقدم بأن القول يمكن ،ذلك إلى وإضافة . «( االختباري

 فالعلوم . والدياموية الميكانوية بين التعارض خفف قد

 في االستمرار عدم الى بإرشادنا فقط تكتفي ال الفيزيائية
 أيضًا تعلمنا بل ، الطاقة وفكرة الجامدة المادة فكرة بين الفصل

 معضاة ،المعاني من وبمعنى ، ذاتها بحد هي الجامدة المادة أن

 والعالم تتبدل، إنها إذ الخاصة، حياته له كائن الذرة وأن

. الحية الكاننات شأن شأنه يتطور الفيزيائني

معود رشيد

Neutralite 
Neutralism 
Neutralist

 عن اإلحجام معنى عن الحياد يعتر والبيط العام بمفهومه
 وذلك ما قضية أر مألة حول نزاع في طرف موقف الوقوف
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د جيا

 يشكل فهو سياسيًا موقفًا باعتباره أما والنزاهة. التجرد بقصد

 يعنيها ال عسكري نزاع أمام الدول تواجهها التي الخيارات أحد

 االنتماه رفض أيضًا إنه مصلحة، فيه لها ليس األقل على أو

 التكتالت أحد في االنخراط رفض أو عكري تحالف الى

 جهة من يدل، انه كما العالم، في وااليديولوجية السياسية

 الياسية الخالفات إزاه المتجرد الدولة موقف على ثانية،

 والفتات االحزاب بين الحاصلة واالجتماعية واالقتصادية

 المجال في ،الحياد ان .الواحد المجتمع داخل المختلفة
 تحته وتندرج متعددة وجوهًا يحمل مطاط مفهوم السياسي،

 التعارض حد الى األحيان بعض تصل مختلفة وأوضاع أحوال

 على يقوم الذي االنعزال بمبدأ أحيانًا يقترن فهو والتناقض.

 وأن أخرى دولة شؤون في التدخل عن ما دولة تمتنع أن

 حصل كما شؤونها، في األخرى الدول تتدخل أن ترفض

 عشر التاسع القرن في االميركية الخارجية للياسة بالنسبة
 عدم بمبدأ أيضًا الحياد ويقترن العشرين. القرن وبداية

 نشأ الذي الصغيرة القوى تجتع موقف عن يعبر الذي االنحياز

 الثالث، العالم بلدان بعض وضم 1955 عام مؤتمرباندونغ بعد

 االشتراكي الشرقي المعسكر إزاء البلدان تلك سياسة وعن
 بزعامة الرأسمالي الغربي والمعسكر السوفياتي االتحاد بزعامة

 مبدأ مع يتعارض الحياد ولكن األميركية المتحدة الواليات

 في وصارمة متشددة كانت مهما دولة كل ألن االلتزام عدم

 وشؤونها بقضاياها االلتزام من كبير حد على تحافظ حيادها

 وكيانها بوجودها المرتبطة االساسية بالمصالح وبالتالي الخاصة
 منحازة غير دولة تتدخل أن يحصل فقد الحياتية. ومتطلباتها

 قضاياها ببعض ملتزمة انها ترى أن بعد أخرى دولة شؤون في

 التدخل، لهذا موجبة تراها التي المصالح بعض ضوم على
 وفي انغوال في مثالً الكوبي التدخل من ذلك على أدل وليس

 عناصره تحديد يصعب مفهوم الحياد أن إذن يتبين . أريتريا

 وحاات الدول تصنيف ضوئها على يمكننا وشاملة كلية بصورة

 وعلى به المعنية بالدولة يتعلق الحياد ألن قاطع بشكل حيادها

 لها فان الخاصة مصالحها دولة لكل فكما وخاص. فردي نحو
 واسع مفهوم الحياد إن الخاصة. وأشكاله الخاص حيادها أيضًا

 سوى بينها يربط ال ومتباينة مختلفة مواقف على تطبيقه يمكن
 على واالنطواء االمتناع أو الرفض إرادة عن التعبير خاصة

الذات.

 قد الحياد مفهوم تكتنف التي وااللتباس الغموض حالة إن
 ومتعذرًا االسعمال ممكن غير مفهومًا األخير هذا من تجعل

 والحاالت الحياد أنواع نبين أن إذن المناسب فمن تطبيقه.

 نستطيع حتى نوع، كل تحت تندرج التي المختلفة الرتيية
وأشمل. أوفى بشكل ومشتمالته بمضمونه االحاطة

 المتعلق وهو الداخلي، الحياد الحياد: من نوعان هناك

 المتعلق وهو الخارجي، والحياد الدولة، في الداخلية بالسياسة

.الدولية والعالقات الخارجية بالسياسة

 كارل قدمها التي هي الداخلي الحياد معاني أوفى إن

 الذي اللبي االتجاه اتجاهين: بين فيها ميز إذ سميث

 وااتجاه الياسي القرار اتخاذ من يمنع

 ففي القرار. هذا مثل اتخاة إلى يؤدي الذي االيجاي
 ال بمعنى الحياد فيها يكون التي الحالة تبرز األول االتجاه

 تقف المعنى وبهذا المطاوع. التامح أو مبااة ال أو تدخل

 أن دون والطائفية الدينية االنتماءات من حياديًا موقفًا الدولة

 ثم , العام والحق العامة الثزون يخص فيما المعتقدات بين تميز

 يخضع تقنية آلة الدولة اعتبار عن الناتجة الحياد حالة هناك

 مجموعة الى والقضائية واالدارية التنفيذية وظائفها اشتغال

 حتى المواطنين قبل بهامن التقيد يكفي ونظم وقوانين قواعد
 .منها واالستفادة اآللة تلك استعمال إمكانية في الماواة تتوفر

 الفرص فيها وتتساوى تتكافأ التي الحالة في أيضًا الحياد ويظهر

 وتحديد الدولة إرادة تقرير أجل من المواكين جميع أمام

 الحقوق في القانون أمام متساوون فالجميع .سياستها

 هو المجموعات بين يفصل الذي والمقياس والواجبات،
 هذه مجمل ففي العامة. االنتخابات من الحاصلة األكثرية
 الحازم السياسي القرار اتخاذ عن الدولة تعجز ما غالبًا الحاالت

 فإن الثاني االتجاه في أما التام. الحياد عن الخروج طانلة تحت

 الى استنادًا األحكام يصدر الذي القاضي بموقف يتمثل الحياد

 بموقف أيضًا يتمثل كما ، مبقًا ومفروضة عليها موافق قوانين

 أنانية فردية مصلحة له ليست الذي االختصاصي أو المتشار

 هذا بمثل يتمتع ما وغالبًا ،يصدرها التي القرارات نتائج في

 ولكن بدورالحكم. يقومون الذين والمبعوثون الوسطاء الحياد
 الذي الياسي بالقرار المتمئلة هي شيوعًا األكثر الحياد حالة

 ضمن الحاصلة والتناتضات للخالفات بالنبة الدولة تتخذه
 الشامل الكلي التعبير هي الدولة أن حيث من الياسية الوحدة

 والمواقف راألحزاب المتناقضة التكتالت كل والجامع

الحكم. بموقف الدولة يجعل ما وهذا المتنازعة،

 اللييرالية الديمقراطية باألنظمة مرهون الداخلي الحياد إن

 والمواقف والعقائد االتجاهات في تنوع على تقوم التي
 الحزب على القائمة التوتاليتارية األنظمة في أما والمذاهب،
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ت ا ح،

 كل ألن ملحوظ دور أي الداخلي للحياد فليس الواحد

 الدولة يد في هي واالجتماعية واالقتصادية الياسية النثاطات

.وتوجيهها باشرافها وتجري
 اساسيان اتجاهان فهناك الخارجي للحياد بالنسبة أما

 عن تعبر أولى، جهة فمن ضونهما. على نفهمه أن يمكننا

 باألحزاب المتمثلة الشعبية والمواقف المشاعر الحياد

 السالح بنزع تنادي التي المختلفة والمؤسات والتكتالت

 واالقتصادي السياسي واالستعمار الكبرى الدول سيطرة ورفض
 أو اكووية االسلحة انتشار بتحدبد تنادي كما والثقافي،

 تقرير حق إعطاء أجل من وتعمل كليًا، استعمالها برفض

 كيانها في والمهددة أمرها على المغلوبة للشعوب المصير

 أو مبدأ هو المنطلق، هذا من والحياد، الياسيين. ووجودها

 الدولية الخالفات استئصال أو تلطيف الى تطمح أخالقية عقيدة

 ونتائج الدول وطأة من رالشعوب والجماعات الفرد وتحرير

 المتمر الرعب من حالة عنها ينتج التي التنازعية عالقاتها
 الحياد عن فتعبر ثانية، جهة من أما النووي. الرعب وأخصه

 يمكننا المنطلق هذا ومن الدول. لبعض الخارجية السياسة

الخارجي. الحياد من حاات ثالث إبراز
 وتتخذ وقتيًا. أو ظرفيًا الحياد فيها يكون األولى الحالة

 بين محدودة حرب نشوب حالة في الموقف هذا الدول بعض

 الحرب بانتهام هذه الحياد حالة وتنتهي أكثر، أو طرفين

 الى نشير أن وحبنا كثيرة الحياد هذا على واألمثلة المعينة،

.الثانية العالمية الحرب إبان مثالً والبرتغال أسبانيا موقف

 الدولة بارادة إما وتحصل الدائم، الحياد هي الثانية: الحالة
 أو ،مثال سويسرا في كما ،الدولية الضمانات وتحفظه المعنية

 يفرض وإما ،السويد في كما الدولي القانون ضمانات ترعاه
 بالنبة حصل كما األخرى الدول قبل من فرضًا الحياد

للنما,

 الحياد من نوع وهو االنحياز عدم مبدأ هي الثالثة: الحالة

 عن االنفكاك بهدف الدول بعض تتبناه الذي االيديولوجي

 العالميين المعكرين بين تجري التي الباردة الحرب
والرأسمالي االشتراكي

 المصطلح في الحياد مفهوم يدخل ال الكامل السلم حالة في
 أكثر أو طرفين بين نزاع حالة بجوهرم يقتضي ألنه السياسي

 أن يمكننا ال انه كما .حياديًا موقفًا ثالث طرف منها يقف

 بامكانها القوية الدول ألن الشاملة الحرب حالة في الحياد نفهم

 رأت إذا المحايدة الصغيرة الدول وسيادة استقالل تغتصب أن

 الحياد يجعل ما وهذا ذلك تقتضي الحرب في مصلحتها أن

 األطراف أن طالما ويستمر المحدودة الحرب بحالة مرتبطًا

 وخاضع الدولية بالعالقات مرتبط إذن فهو به، تقبل المتحاربة

 عن المحايدة الدولة غياب يعني ال إنه وقواعدها لمبادئها

 واألمن القوة لفهم خاصة طريقة إنه بل السياسي المسرح

 الموضوعية يعني ال فالحياد لذلك والسيادة. والتضامن
 أن بمعنى االسة، ممارسة طرق من طريقة ألنه والتجرد

 ،المحايد موقفه يتخذ عندما والحنات اليائت يزن الحيادي
 الحياد يقرر مصالحه ضوء وعلى الحرب، يدخل كالذي تمامًا

 بين حكمًا يعتبر أن يمكن ال لذلك، وهو، االنحياز، أو

 ناتجًا إنتهازيًا موقفًا يكون قد المحايد موقفه ألن المتحاربين

الكواليس وراء حصلت وإغراءات مفاوضات عن

العكره أدونس

حيلة
Ruse
Trick
Ttrlck

 تحقيق إلى يهدف سلوك ،االخالقي بالمعنى ،الحيلة — 1

 عنها يرضى فال واضحة، وغير مباشرة، غير بإواليات رغبة،

 القوانين مضمار في الشائعة المعايير إلى تستند وال ،المجتمع
 نية عن متوجهة، يرورة إنها ونية؛ سلوك والحيلة والقيم

 وغير ملتوية، بطرائق محددة غاية بلوغ إلى وبإرادة، مبقة
 في انغراسها هو الحيلة يميز وما .مشروعة غير أو أخالقية
 والهرب ،التنفيذ مضمار إلى انية ونقلها ،والمواقف التطبيق

 آخر سلوك الى يقره الذي المحدد العام المرسوم الطريق من
 أو الحيلة ذا المحتال، فإن وهكذا للتكيف. مؤمنًا صاحبه يراه

 للعقاب وعرضة مدان فعله أن ويعي يفعل، ما يعي ،صاحبها

 ازدراء واستنكار، شجب )سخرية، االجتماعي
.المكتوب المنظم القانوني أو ...(واستهجان

 القيم تدينه سلوكًا ،أحوالها جمع في الحيلة، ليست - 2

 فقد هدف. بلوغ في المشروع األسلوب عن بابتعاده ويتحدد

 . آخر حينًا أخالقية قيمة ذات وهي ؛ حينًا مبررة الحيلة تكون

 إن وواجبة. بل مفروضة، أو إرغامية، اضطرارية تكون وقد

 حيوان ) المحدق الموت من الفرار سبيل في بحيل القيام
 ألنه إيجابية قيمة ذو عمل حياة، إلنقاذ أو عدو(، مفترس،
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جيلة

 فاضلة بطرائق تحل ال مثكلة على ويتغلب النجاح، يؤمن

 تكون الحيلة فإن خيرة دامت ما ،هن اإلرادة، وخيرة.

 أو واالرادة الضمير أحوال قضية : راجع ) وناجحة ايجابية
 إن ومقبولة نافعة تكون الحيلة كانط( عند األخالقي القانون

 والمبادىء القيم يمس وا بالمجتمع، يضر ال تعميمه كان

Iبالشرعية عليها للحكم الحيلة نجاح يكفي ال إذ .ألخالقية، 
 نتساءل هنا األخالقي الضمير ريقرها مقبولة بأنها وللقول

 تبقى فهل . للوطن انتصار لتحقيق مقبولة الحيلة كانت إذا

 وإذا ؟ واحد حقل داخل كلها األوطان أخذا إن مقبولة

 إن مشروعة الحيلة تبقى حالتئذ فهل واحدة، أمة األمم اعتبرنا

 ؟ثمما أخرى حاب على ألمة كسب لتوفير كوسيلة أخذناها

 المكر ) للحيلة تلجأ التي الكبرى األمم بعض عند الشرعية

 شأنها تطوير على العاملة األمم على للتغلب والكذب( والخبث

 مدة منذ ، عندها ،انفصلت لقد ؟ فيها االنسان انانية ورفع
 نخلق بها حيلة الدعاية أليست ثم . األخالق عن الياسة طويلة

 معينة نفسية حاالت إليه، الموجهة ي أو ،لها المستهلك في

 للمثال، للسلطة، يحق وهل له؟ نودها سلوكات الى والدعوة
 لذلك خيرًا تراه ما كعبها تحقق كي الحيية أساليب تتبنى أن

 تطبيق مثكلة تطرح المضمار، هذا في الحيلة، إن الشعب؟
 واقعية، وظروف محددة، أحوال في األخالقية، المبادى،

 السياسة عالئق الحيلة تطرح كما عينية. شخصية ومواقف
 اكجاحية وفلفة بالغاية، والوسيلة بالفرد والجماعة باألخالق،

 ومشكلة ككل، األخالق مشكلة تطرح الحيلة إن بل . بطرائقها

 ،الحقيقة مبحث نظريات بعض أيضًا تتدعى رهنا . القم نبة

 بأننا علمًا ، هذا . حقيقيًا يكون ناجح هو ما بأن للقول ورفضنا

 ،عينه األمر يقال . دائمًا اخالقي هو ناجح هو ما أن نعتبر ال

 قادت ربما ومصلحي لذي هو وما نافع، هو ما بصدد أيضًا،

 والمعرفة والنفع، واللذة، النجاح، إلى احيانًا، وتقود الحيل،

. أخرى وقضية الحيلة غير إنها ،أكبر تبقى ،الحقيقة لكن

 ،بها يقوم عمليات فهي ،الالواعية ،النفانية الحيل أما-3

 واستعادة مشاعراالحباط، على للرد الالوعي عام، بوجه
 وتقديرها للذات األمن وتوفير الحقل، مع النفسي التوازن

 النفية، الدفاع إواليات إلى الشخصية تلجأ لذاتهاوهكذا
 من وقاية كثيرة، أحيانًا والالواعية بل والمبهمة، الواعية

 عدم أحدثه لتوتر وخفضًا مرارة، رلتحلية بالفثل، االعتراف

 إلى المحبط الشخص يلجأ هنا الناقص. التكيف أو التكيف

 في االنفصال أو االنسحاب، أر التبرير، أو الكبت،

 إن إلخ التحول، أو النكوص، أو االبدال، أو الشخصية،

 مع ) حقله في مشكلته طفل فيها يحل إوالية ،مثال النكوص،
 سلوكات إلى بأنيتقهقر .(،الخ األصغر، أخيه مع أهله،

 صراعاته انسان يحل فقد وكذلك طويلة. مدة منذ تجاوزها
 )قارن: باالسقاط أو األكل، إلى أو النوم، إلى بالهرب

 النفية السيرورات تلك إن . الموسوعة( هذه في التبرير

 غير ورد التوافق، ناقصة وحيل التكيف، في سلبية إواليات

 اللجوء ويكثر رالحقل. األنا بين التوازن تخلخل على مباشر

 أنواع بعض تميز وهي ،العصابية الشخصيات عند إليها

العصاب.
 وأنواعها الحيلة في اإلسالمية العربية الفلفة بحثت — 4

 ان تكلم وهكذا المنطق( صناعة )في والجدل الخطابة داخل
 إيهام أو لشيء انفعال به يفاد قول ال هي التي الحيلة عن ، نا

 هناك كان فقد ،ذلك وعلى (.12 ص ،الخطابة ) (( بخلق
 والحيل االعدادية، الحيل أو والحيلة ،القولية الحيل عن كالم

 عن ال H الصناعة عن تصدر أشياء على تنصرف 11 التي اللفظية

 ، 10 ص )الخطابة، الخارجية الحيلة أو الحيل وعن الطبائع،

 . النافعة الحيل عن أيضًا وتكلم (.238، 200 ،18 12-11

( 308ص )الجدل،

 جوهر العقل أن هيغل يرى :هيغل عند العقل حيلة — 5

 الالنهائية، والصورة الالمتناهية، )القدرة( والطاقة مطلق،

 فهو حقيقة وكل ماهية كل أنه أي الالمتناهي، والمضمون

 في ذاته ومحقق ،نفه وغاية ،ذاته شرط وهو ،ذاته من يحيا
 يدبر أو العالم، يحكم باختصار العقل، التاريخ وفي العالم

 فلفة في محاضرات ]1 ،هيغل ) ريسوسه التاريخ ويسير ،الكون

 (.ما٢٢،نر.فرنسية،ص٧٣-٧٢،ترجمةعربية،ص٥التاريخ

 ذاته يحقق كي العقل فإن ، [ أنثروبولوجية ] إناسية وجهة من

 ،الغرائز هي التي لألهواء استعمال وحيلته . للحيلة ينجأ الكلية

 عن هيغل كالم والميول. والمحركات، والنزعات، والدوافع،

 الذي العقل هو ليس الالمتناهي فالعقل مثالي؛ العقل حيلة
 في دائمًا والموجود العيني في المنغرس االنان عند يعرف

 مبق، وفهم للعقل، المضخم النظر في شطط رذاك مواقف

 حال من يكن ومهما وأخيلة. تصورات وهو بل رماورائي،

 يعرف كما ،األهوام فإن ،هيغل فكريات في الالنافعة الكثرة

 تقدم وقد منطقًا، رنقود ،العقل على تحتال التي هي بباطة،

 واختالق ،وأعذار ذرائع، عن للبحث العقل تتدعي ثم نتائج

.العقكة أو ،المحو أو ،التغطية أو ،للتبرير أسباب

 الثعبي التراث وفي ٠أبطالها للحيلة المحتال: البطل - 6

التغلب، أو الكسب، تحقبق في الحيلة يجدون أبطال
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حيلة

 من او االجتماعية القيود من االفالت في البارعة والحذاقة

 الرامز البطل ذلك والمقهورون الثعب يعشق واللطة. القوانين
 عند يشبع اإلناسي)األنثروبولوجي( البطل ذلك ألن للحيلة،

 والمكبالت، ،القيود من االنفالت في المؤقتة الرغبة االنان
 من والتثفي ،السلطة من االنتقام في الرغبة ويحقق واألخالق؛

 عند مرغوبة طريقة ، هنا الحيلة، تكون وبذلك قاهريه.
 أو الواعية، أمنية تحقق ألنها عمومًا( )والشعب المغلوبين

 نقد وهنا واضحة. أو هاجعة أمنية الواعية بطريقة تحقق

 يتماهى، ] يتذوت وهكذا مكبوتات. عن وتنفيس للمجتمع،

 بذلك فيفرح المحتال: الحدوثة بطل في المتمع يتعين[

 مباشرة غير مؤقتة بوسائط توتره، ويخفف االستماع،
 الثاني(. الباب «،العربية الذات في والنرجية البطولة ال ،زيعور )

 ،والشطار العيارين، قصص الشعي تراثنا في كثرت وقد
 لكن محتاالً يكون الذي أي المساعد والبطل ، الظرفاء واللصوص

 علي )راجع دائمًا والمستقيم الشربف األول البطل جانب إلى

( .الخ ،الدنف أحد ،المحتلة دليلة ،الزيبق

 وهي الحال، تغيير في البراعة تعني والحيلة - 7
 الحذق، فهي وهكذا قائم. وضع حال تغيير الحيلة القدرة:

 «،العرب لسان » «)التصرف دقة على والقدرة ،النظر وجودة

 البصير هو ،الحول الرجل ،الحيل وصاحب . ( 185 ص ، 11 ج
 التصرف ذو » أو (. 186 ص ،نفه ) األمور بتحويل

 ،هي الحيلة لكن ؛ ( 186 ص ،نفه ) .ا( األمور في واالحتيال

 يغتر لمن حول يقال هنا ومن والتلون، الدهاء ،آخر معنى في
 »طائر ألنه براقش أبي على حول وأطلقوا ويتلون؛ أحواله
«.ألوانا يتلون

 يعني مما .قوة( ماله = حيل ماله ) القوة هو الحيل إن ثم

 أو سهآل، طريقًا دائمًا تكون أنها على الحيلة تأخذ لم اللغة أن

 أعالم استلزمت كما ،هنا القوة تتلزم فهي والتواءات. هربًا،

 التلون على - وأيضًا أيضًا دلت أنها وكما والبراعة، الحذاقة

 األخير الطريق أنها على هذا، فوق الحيلة، وتظهر والدهاء.

 أمر يقال: هنا إذ الممكنة، الطرق استنفاد عند إليه نلجأ الذي

.منه بد ال أنه بمعنى فيه حيلة ال

 بالحرب. االسالمي، العري الفكر في الحيل، ترتبط - 8
 الحرب فنون في تبحث الحيل شروط( ،فنون ) فآداب

 الحيل في الهروية لتذكرة )الهروي،» والقتال والخدعة
 التي اآلالت علم هو «الحيل »علم فإن وكذلك الحربية«(

 وبقوة، بقدرة تتمتع والتي قائم، حال في وتغير تحتال،

 لبني ،ا الحيل كتاب و .التنفيذ في والحذاقة بالبراعة وتتصغ

 ،الميكانيكا علم في اآلالت، تلك في بحث شاكر، بن موسى
.اآللة عبر والقوة الحول في أي

 في يتخصص قطاع «الفقهية الحيل ال إن ، وأخيرًا ٠ 9

 الشرعبة، التكاليف ومن القم، من التحلل تؤمن التي الحذاقة

 وسائل فهنا .عليه والتفق المقرر فوق القفز على وتاعد
 إنها الواضحة. النص سلطة من للتخلص منفدًا أو فتوى تؤمن

 ،الجرجاني ) يحبه ما إلى يكرهه عما المرء تحول ٠ وسائل
H الحيل »عم ،أيضًا بعد ،ويذكر ( 42 ص «،التعريفات 

 جلب في االحتيال طريق به يعرف علم هو الذي » ، ١ الساسانية

 زي العلم ذلك مباشرو يرتدي هنا «.األموال وتحصيل المنافع

 خداع في يحتالون ال ثم .الخ ،الصوفية أو ،الوعاظ أو ، الفقهاء

 زادة، كبرى )طاش «ضبطها عن العقول تعجز بأمور العوام

(. 369،ص 1 ج

 حال إلى حال من تنقل إوالية وهي ٠وضع في تحويل الحيلة

 هي تحول التي الطريقة تلك أن إال أفضل. أنه على يؤخذ اخر

 األحزان، رد في الحيلة )رسالة تارة أخالقية أو مشروعة

 قواهر على التغلب في والبراعة القدرة بمعنى الحيلة للكندي(
 أو فعالً تنقذ ،جماعية أو فردية الحيلة تكون وقد .مرض أو

 لكسب أو وإكراه، ضغط على ردًا وتأتي وقصدا نية تبقى

 وتحمي مؤقتة، تخيلية، النفانية الحيل وتكون الغاية. شرير

 وتعى الفردي، الوعي تمس مباشرة غير بطرائق الشخصية
 الحيلة، تأتي تكيفًا. أكثر وضع إلى متكيف غير وضع لتغيير

 أو ،تحويلها إلى يقصد مشكلة من ناجم توتر عند ،عام بوجه

. خفضها أو ،حلها

ومراجع مصادر

 ألهواني، تحقيق ،(،رقم المنطق الشغاء، ) الجدل ابنيا، —

.1965 القاهرة،

 س. أحمد تحقيق (،8 رقم النطق )اثفاء، الخطابة سينا، ابن —

1954 القاهرة، سالم،

 ،صادر ودار بيروت دار ،بيروت ، 11 ج ،العرب الن ،منظور ابن ~
1968 .

 ، 1306 ،1 ط الخيرية، المطبعة القاهرة، التعريفات، الجرجاني، —

مادة،حيلة.

 دار بيروت، العربية، الذات في والنرجية البطولة علي، ،زيعرر -

.1982،الطليعة

 القاهرة، ، 1 اليادة،ج ومصباح العادة مفتاح زادة، كبرى، طاش -

. 1968 ،النور وأبو بكري تحقيق ،الحديثة الكتب دار
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خأصة
Propriete 
Property 
Eigenschaft

عاقل. هو حيث من االنسان جوهر من بالضرورة
 الخاصة أن لوجدنا التقليدي، المنطق تجاوزنا اذا ولكننا

 لموضوع المميزة السمة تعني واالنانية، الطبيعية العلوم في

.تمييز أو تفرقة دون الدراسة

ه قصو صالح

 الصوري المنطق مجال إلى أساسًا الخاصة تنتب

 ابن يقول كما فهي الخمس. الكليات احدى فهي التقليدي،
 الكلي فهي الخمة، الكلية األلفاظ من اكجاة ٠ في سينا

 ال هو شيء أي السؤال: جواب في واحد توع على الدال

؟ بالعرض بل ،بالذات

 داخلة ليت «الطوبيقا » كتابه في ارسطو عند هي والخاصة
 مشل غيره من الشيء تميز فهي ذلك ومع الشيء ماهية في

fl رياضي االنسان قولنا في «رياني .
 التعريف في نأخذها ال ذاتية غير صفة بوصفها والخاصة

 أرسطو كان وقد والفصل. الجنس على يعتمد الذي بالحد

 والفصل والنوع الجنس أي الخمس الكليات تلك يمي

 اذا ألنه وذلك بالمحموالت، يميها والعرض، والخاصة

 المسمى هو به )والمحكوم آخر شيء على شيء بأي حكمنا

 من واحدا يكون أن عن المحمول يخلو ال فإنه بالمحمول(،

 في داخلة غير صفة يكون أن ومنها الخمس، المحموالت

 مثل غيره، من أيضًا تميزه ولكنها ،عليه المحكوم الشيء حقيقة

D مدخن أو ،ضاحك االنسان قولنا في « مدخن ا أو « ضاحك 

. بالخاصة يسمى ما هو فهذا
 تكن وإن ،الجوهر من جزهًا ليست الخاصة إن ديوي ويقول

 موضوع على نحملها أن لنا جاز ولهذا بالضرورة، منه تنبثق

 أن األشياء جوهر من فليس والضرورة. التعميم سبيل على

تنشأ خاصة بالنحو العم لكن ،، نحويًا B يكون

Enonclation 
Enunciation 
Aussage

 يقول أعلم. أو نتأ أو أنبأ بمعنى ختر، أو أخبر مصدر:

 آتيكم نارالعلي آنت اني ألهله موسى قال >اذ تعالى: الله

 لكم نؤمن لن تعتذروا ا قل(.7 النمل،)4...بخبر منها

 هو بالخبر: والعالم (.94 التوبة ) أخباركم« من اللم نبأنا قد

 الحنى. اله أسماء من اسم هو والخبير: الخبير. أو الخابر

 (.73 )االنعام الخبير« الحكيم وهو والثهادة الغيب هعالم

 وصاحب الخبر. عن االستفسار أو الؤال هو واالستخبار

 في السلطان عمال أحد على االسالم في يطلق كان اسم : الخبر

 ابالغ وظيفته وكانت البريد(. صاحب )غالبًا، األقاليم

 عن وإخباره )إقليمه( اإلقليم في يحدث ما كل عن السلطان
. . ٠ األجانب من اليه الوافدين

 االمتحان يمى ولذا العلم بمعنى هو الخبر: اللغة، وفي
العلم:إختبارًا الى الموصل

 كتابة المنقول التام الكالم أو النبأ هو الخبر: العرف، وفي

 الخبر كان فاذا الكذب. أو الصدق يحتمل الذي قوال أو

 كان ،للواقع مطابقًا يكن لم واذا ؛ صادقًا كان ،للواقع مطابقًا
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 صدقه يعلم لم ما كل هو :الخبر أن ،معناه وهذا . وكاذبًا باطالً
 اللم يقول اليقيني. العلم شروط فبه تتوفر ال ألنه كذبه، وال

. ( 6 الحجرات ) 6 فتبينوا بنبأ فاسق كم جاء إن ٨: تعالى

 االنثائي الكالم قسمين: الى ينقسم العربية، في والكالم
 الخبري والكالم الكذب، أو الصدق معناه يحتمل ال الذي

 المتكلمون، ) الكذب أو الصدق معناه يحتمل الذي

. ( المناطقة ،األصوليون

 الجهل مثل: المبتدأ، الى المسند هو الخبر: النحاة، وعند

 صفة. عن عبارة المتكلمين، عند وهو ممقوت الظلم ،مضر

حكم عن كناية ، الفقهاء وعند

 الحد وهو , Predicat المحمول هو :الخبر ،المنطق وفي

 المنطقية، القضية في الموضوع على به يحكم الذي )الصفة(

 شجاع. سقراط مثل: الموضوع. على به المحكوم هو بمعنى
 ابن ويعرفه المنطقية البحوث في توسع من أول هو أرسطو

 بموجود ليس أو موجود أنه به المحكوم هو n :بقوله سينا

 قائاًل: ابنحزم يعرفه ك،ا(.19 ص ، (I النجاة ٣ ) «اخر لشيء

 «محموال ,, (t الخبر a سموا أن على األوائل إتفق وقد ... 11

 منطلق زيد قلت: فإذا حماًل. الموصوف، في الصفة وكون

 .له وصف هو أي ،زيد على محول منطق ،موضوع فزيد

 سمعت فاذا ..والخبر. اإلبتداء :النحويرن يميه وهذا

 .ه ... عنه والخبر عنه المخبر نريد فإنما ،والمحمول الموضوع

 . ( 20 - 19 ص ص ) ، ( (( إليه والمدخل المنطق لحه التقريب» )
 - المحمول — 1 صفة. أو فعال أر اسما يكون أن يمكن وهو

 الفعل، - المحمول — 2 الفيلوف. غاية الفضيلة مثل: االسم،

 العلم : مثل ،الصفة - المحمول - 3 . يكذبون الناس بعض : مثل
 ، معدوالً لفظًا يكون قد المحمول أن الى االشارة مع .مفيد

 المتأتية المنطق في الخبرية الجملة رأن نقي؛ غير الهواء مثل:

 هي المنطق، علم موضوع هي والتي اإلخبار أو الخبر من

 سواء الموضوع، عن جديد بشيء تخبرنا التي المنطقية القضية
 بمعنى الكذب، أو للصدق احتمالها مع ايجابًا، أو سبًا كان

 الخبر ٠ تطابقه ال أر تطابقه خارج لنبته الذي الكالم هي

 مرادف المحدثين بعض عند هو الموحدة والباء الخاء بفتح
 ...وقد مطلقًا الحديث من أعم وقيل له مباين وقيل للحديث

 العلماء )و( واإلعالم. الكشف أي اإلخبار بمعنى يقال

 ألنه وقيل لعسره يحد ال فقيل الخبر، تحديد في اختلفوا

 القاضي فقال تحديده. في واختلفوا يحد وتيل ضروري

 والكذب. الصدق فيه يدخل الذي الكالم هو والمعتزلة،
 معًا والكذب الصدق فيلزم للجمع الوار بأن عليه واعترض

 فقال الدور للزوم ذلك عن عدل و(بعضهم ) ٠٠محال وذلك
 يرد اذ يفعه، وال والتكذيب التصديق يدخله الذي الكالم هو

 يحتمل ما هو وقيل . والكذب. بالصدق الحكم أنهما عليه،

 يلزم وال أيضًا المنطقيون عرفه وبهذا ،والكذب الصدق

 من تركب هوما الخبر أن المتأخرين بعض ويختار .. . الدور

 يحن خارجية نسبة اآلخر الى أحدهما بنبة فيه حكم أمرين

 تعريف في التلويح ا في الملة سعد قال . . .عليها السكوت
 يمى والكذب للصدق المحتمل التام المركب : K الفقه أصول

 الصدق احتماله حيث ومن قضية الحكم على اشتماله حيث من
 حيث رمن إخبارًا الحكم إفادته حيث ومن خبرًا والكذب

 ، للتهانوي (( الكثاف 1) ) مقدمة الدليل من جزءًا كونه

(.313،311-310،صص؛1ج
 :االنسان : مثل ،بالفررة صادقا - 1 : يكون قد ،والخبر

 مع ) . االثنين نصف : الواحد ٠ الواحد من أكثر : الثالثة .حيوان

 هي ورسوله، اللم الى المنوبة الدينية األخبار بأن المالحظة

 بها المخبر كون المزمنين، الى بالنبة مطلقا، صدقًا صادقة

 . خطا( كل عن المنزه ورسوله الصادق العارف العالم اللم هو

 حيوان كل ألن نام اإلنان مثل: العقلي، بالنظر صادقًا - 2

 صفة المتناع وذلك حجر، االنان مثل: ،كاذبًا - 3 . نام

 كاذبًا، وال صادقًا ال مجهواًل، - 4 اإلنان. على الحجرية

 كان إذا يا وال الكذب أو الصدق محمل يحمل أن عندها ويمكن

 وا صدقه يعلم ال الحال مجهول شخص الن على منقوالً الخبر

.كذبه

 .باألخبار الصحيفة يزود الذي هو : المخبر ،الصحافة وفي

الدولة أمن لصالح يتجس الذي هو المخبر: القانون، وفي

 العلم هو الحديث: علماء عند الخبر: الشريعة، وفي
 النبي الى بأصله يرجع الذي للحديث مرادن وهو اليقيني،

 . والحديث الخبر بين يميز والبعض ■ الغزالي( ) ص( ) محمد

 غيره. عن جام هوما والخبر الني عن جاء ما هو فالحديث
 المتواترة األحاديث ; فهنالك .ومراتب أنواع على واألحاديث

 من أكثر الن على الواردة النبي، عن الثابتة األخبار وهي

 أخبار وهي المشهورة واألحاديث بصدقه. مثهود واحد

 واحد عن المحدثين من جماعة يرريها الطمأنينة، توجب

 ترجع أحاديث وهي ، اآلحاد وأحاديث النبي. من سمعها

 المتواترة دون وهي بصدقه، مشهود واحد شخص الى بسندها
 هذه، الحديث لمراتب وتبعًا المرتبة حيث من والمشهورة

 والعزيزة، والمقبولة، الصحيحة، األحاديث بين يميز فإنه

 كانت سواء الصحيحة واألحاديث الخ.. والمردودة والغريبة،
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 يسمى ما تؤلغ التي هي تقريره، أو فعله أو النبي بقول تتعلق
 مصادر من اكاني المصدر تشكل التي ، «النبوية النة » ب

القرآن. :الله كتاب بعد االسالمية الشريعة

 اليقيني العلم هو ;الخبر ،الصوفية أهل عند ،التصوف وفي

 والذي الموضوع، أو بالمعروف العارف باتحاد يتجلى الذي
 للغلط إمكانية معه يبقى ال انكشافًا للعالم المعلوم فيه ينكشف

أوالوهم.
أذكره لست مما كان ما كان قد

الخبر عن تأل وا خيرًا فظن

... العقلي التصديق عو : الخبر )المعتزلة( الكالم علم وفي

 Descartes ديكارت رينه يرى الحديثة الفلسفة وفي

 منطق أو مبدأ على كلها فلفته أقام الذي م. 1650 - 1596

 : الخبر أن ، fl موجود أنا فإذن أفكر أنا * : Le Cojito الكوجيتو
 بصفتي يتصف الذي فعاًل( الموجود) حقيقة اليقيني العلم هو

 صدقه، يضمن والذي Distinction والتميز Clarte الوضوح
 صفات أنواع جمع على الحائز الكمال الالمتناهي الكامل الم

 Kant كانط عمانوئيل أما .Veraclte الصدق ومنها: الكمال

 منطق رفض النقدية،الذي الفلفة صاحب . م 1804 - 17 24

 الى الذهني الوجود من االنتقال فكرة على القائم الكوجيتو
 يقتضي ال الذهني الوجود ألن المادي، الوجود اثبات

 وفقًا فيرى ،الذهني للوجود المطابق المادي الوجود بالضرورة

 الخبرية( )القضية الخبر أن عشرة، االثنتي المنطقية لمقوالته

 ينبغي األشياء وبأن والضرورة، اإلمكان جهتي بين وسط هو

 لما مطابقة معرفتنا تكون أن ال عنها معرفتنا هي كما تكون أن
 الخبري الحكم أن البعض ويرى فعال. األشياء عليه هي

Jugement Assertorique يتند الذي الحكم هو كانط، عند 
 م. 1831 - 1770 هيغل أما .Existence الوجود مقولة إلى

 القانم Diaclectique الديالكتيكي أو الجدلي لمنطقه وفقًا فيرى

على:
These الطريحة )) الشيء»

AntIth se النقيضة ه ضده
Synthse وضده الشيء عن الناتج لجديد ا المركب (I الجمعية a 

 وغير صحيحًا يكون أن يمكن ألنه مستحيل، خبر كل أن

 فالوجود أوعدمه. نقيضه يحمل شي، فكل معًا. آن في صحيح

 يقبل فالخبر ولذا .العدم أو الالوجود طياته في يتضمن مثال

 في األشياء أن بمعنى الوقت؛ نفس في والالوجود الوجود

 أما ثابتة. دائمة حقيقة عن الحديث يمكن وال دائمة صيرورة

 الخبر أن فيرى م. Russell 1872 - 1971 رل برتراند
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 وإما صادقًا إما يكون أن بالضرورة ليس الخبرية( )القضية
 مثأل: كقولنا معنى، ذي غير يكون قد وإنما كاذبًا،

 كغيره يرى وهو ...الخ المنطق هو المنطق .الشاعر هو الشاعر
 أو األلفاظ أن المنطقية( الوضعية ) الوضعيين الفالسفة من

 موجودات أو أشياء على تدل ال اإلخبارية المنطقية القضايا

 خاص كيان لها ٠ فان هادي B فالقضية . عنها خارجة مستقلة
 وإذن، وجوده. عدم أو الفعلي هاد وجود عن تماما مستقل بها

 في نفه يحصر الذي هو الجيد الفيلسوف إن )ل ،رأيه بحسب

الرموز« في التفكير
 على المادي الوجود أسبقية تؤكد التي الوجودية والفلسفة

 حتى األشياء على األحكام تعليق الى تميل الماهوي، الوجود

 ألنه ، اهتماماتها كل محور هو الذي نفسه باالنسان يتعلق فيما

 الذي هو فاالنان االنان. ماهية معرفة علينا يستحبل برأيها

 حتى المستمرة أفعاله طريق عن الوجدانية يإرادته ماهته يصنع

 والنثاط، الحركة دائم االنان كان ولما وإذن حياته. نهاية
 باكتمال إال يتم أو صحيحًا يكون أن يمكن ال تعريفه فإن

 حقيقة بوجود االدعام يمكن فال وهكذا موته. بعد أو أعماله
 مطلقا. صدقا صادقة اخبارية معرفة وجود باألحرى أو مطلقة

 الفلسفات مهاجمة الى المعاصرين الفالسفة غالبية ويذهب

 إن قائلين: والمجردات، المطلقات بمعرفة شغلت التي المثالية

 عن مفهومة بعبارات إخبارنا يحاولون الميتافيزيقيين الفالفة
 التجريب، أو للمالحظة تخضع وال للحس تنكشف ال أشياء

 والجمال والقيم بالماورائيات المتعلقة أحكامهم جميع فإن ولذا

 على سوا* مدلول أي من فارغة معيارية أحكام مجرد هي إنما

 في الخبر بأن المالحظة مع االنانية المنفعة أو المعرفة صعيد

 عناصر أحد يؤلف Informatlque الحديث اليبرنتيكا علم

.معلوم بموضوع المتعلق المعرفة

ومراجع مصادر

 الله خلف حد الصوالحي، عطة ،منتصر الحلي عبد إبراهي،أنيس، )(
 ، 1972 ،مصر ،2الوسبط،ط المعجم - العربية اللغة بحع ،أحمد

1973 .

.مصر مكتبة ،مصر ،الفلفة مثكلة ،زكريا ،ابراهيم -
 احان تحقيق اليه، والمدخل المنطق لحد اتقريب حزم، ابن —

الحياة. دار بيروت، عباس،
 دار القاعرة، ،دنيا سليمان تحقيق والتنبيهات، االعارات ،ينا ابن —

.1960 المعارف،

 . 1947 القاعرة، ،دنيا سليان تحقيق والتنبيهات، االشارات إبنينا، -
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.1971 القاهرة، ،2

الله ففل مهدي

خرافة
Superstition 
Superstition 
Aberglaube

 تلعب شعبية حكاية عن أو قصيرة قصة عن عبارة الخرافة
 من أكثر أو رنييًا دورًا للكلمة، الواسع بالمعنى اآللهة، فيها

 الذي الشعب ماضي إلى عادة الحكاية أو القصة تعود دور.

 الذي الزمان تحديد الصعب من كان وإن الخرافة فيه وجدت
 األشخاص أو الشخص تحديد جدًا يصعب كذلك فيه. بدأت

 أي ،يومها ابنة كانت لو كما تعاش أنها ذلك .وضعوها الذين

 مخيلة وليدة والخرافة انقطاع دونما مستمر بها اإليمان أن

 ما وهذا حسي. هو بما محصورًا الخيال هذا ظل وإن قوية

 وبين مثال( اليونان )آلهة اآللهة بين نجده الذي الشبه يفسر

 يصعب بحيث بالصورة الداللة فيها تختلط كذلك االنان.
 الثعب يتوارث ما غالبًا .اثمس إله وبين اشمس بين التمييز

 معتقداته من جزء وكأنها الخرافة خاص( بشكل )البداني
 اآللهة. ولتدخل الكون ألة تعرض الحال بهذه فهي الدينية،

 العام طابعها يكون بحيث حكمي بشكل أحيانًا تبدو أنها كما

 المفكرين بعض دفع ما وهذا وأخالقيًا كونيا الحباة تنظيم

 بعد والفلسفية الفكرية الناحية من الخرافة مضمون في للبحث
 منها القصد ،مضمون دون قصة عن عبارة سابقا اعتبرت أن

 بالشكل حتمًا تصلنا لم كانت مهما والخرافة ربما التلية

مرارًا. عدلت لقد بل اآلن عليه هي الذي

 الديني المضمون على األمر بداية في البحث ركز

 المصريين عن المترارثة الخرافات فدرست للخرافة.
 الطابع األول الدارسون أنار وقد اليونان لدى ثم والعبرانيين

 ومع أنه إال الخرافات عنه تنم الذي المتوحش بل البدائي،

 من كل اهم والتي الثالتينات في ظهرت التي الدراسات
 داللة للخرافة أصبح -، نيها وان بقم بريل ولفي مالينوفسكي

 بها يؤمن دينية لحقيقة احام تعتبربمثابة وصارت أخرى

 يعتنقها أخالقية أو اجتماعية لحقيقة تمثيل هي أو البدائي

 ذات الشعبية الحكاية بشكل إآل عنها تعببرًا له يجد وال البدائي

 ال الحكايا هذه جملة أر الحكاية هذه أن إال الخرافي. الطابع

 ان بل للمثقف تبدو كما منطقي مضمون دون اعتبارها يجب

 لدى التفكير لمنحى الصحبح التمثيل انها الخاص. منطقها لها

البداثيين.
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خلق

 الخرافة بنية بدوره درس الذي شتراوس خرج كذلك
 مقابلتها يجب بل تهمل ال أن يجب ما داللة لها إن ليقول

 استطاع وبذلك الشعوب سائر ولدى الخرافات بسائر

 بعضها تمثل الخرافات من مجموعات عن التحدث شتراوس
 البعد األخرى وتمثل البدائية الحياة في الديني البعد

 الدراسات هذه أتاحت الفلسفي أو األخالقي أو االقتصادي

 األنثروبولوجيا إلى يتند متقل، شبه عم لظهور المجال

 أسه وعلى . Mythologie الخرافات علم هو واالتنوغرافيا،

 الشعوب لدى تتكاثر التي الخرافات من الهائل العدد بحث تم

البدائية. وغير البدائية

 ايضاح في الخرافة استعمال إلى اإلشارة تجدر كذلك
 في ذلك نجد كما الفلفية. األفكار أو األطروحات بعض

 كتابه في الكهف أهل كقصة أفالطون حوارات بعض

 متوارثة غير تكون قد الحكايا هذه مثل مثاًل. «الجمهورية ا

 هاجم وقد .تمثيلها أو الفلسفية الفكرة إيضاح منها المقصود إذ

 قددافع هيغل أن األفكارإآل عرض في الطريقة أرسطوهذه

 استعمال على حملته وجيهة أسبابًا ألفالطون أن واعتبر عنها

 للفكرة الرمزي التمثيل تعدو ال الخرافة هذه أن اا الخرافة.

.نها تبيا المراد
 واألسطورة الخرافة بين كذلك يميز أن يجب أخيرًا

 في تكثر وهذه الحيوانات. ألسنة على تروى التي الخرافة وبين

 تاريخية داللة وال والموعظة والحكمة اتشيل بها ويراد األدب

I وسطه ظهرت الذي لثعب الدينية أو الفكرية األبعاد على لها

ومراجع مصادر

— Brohl, Lucien Levy, La mentalltl primitive.
- Bruhl, Lucien Levy, La mythologie primitive, P.U.F., 1963.
- Hegel, G.W.F., Le؟ons sur !*hlstolre de la phllosophle, 

Tradult par Ji, Glbelln, Gallimard, 1954.
- Krappe, Alexandre H., La gen٥se des mythes, Payot, Paris, 

1962.

كتورة جورج

إضافة
 غير أي الكذوب الحديث تعني العربية اللغة في الخرافة

 يصل عندما لإلنان صفة وتتعمل وعقالنبًا. واقعبًا الممكن

.عقله ويفد متقدمة سن إلى
 وربما األسطورة. مع فترتبط الثقافي التاريخ في الخرافة أما

 وتعبيرًا تعقيدًا أكثر ثقافي - فكري مضمون لألسطورة كان

 مرتبطة الخرافة كانت وإذا معًا. فيآن واقعيًا , خياالً

النصية. بالكتابة مرتبطة األسطورة فإن غالبًا الشفمي بالحديث

 المتهافت الخطاب مع فترتبط الفلسفة في الخرافة أما

 عقالني خطاب الخرافة لذلك ووجوديًا. ومعرفيًا منطقيا

 مضاد الخرافي فالعقل الالمعقول مع موازاته يمكن معتم
معًا الفلسفي والعقل العلمي للعقل

 العقل في الالمعقول الممكن هي الخرافة مختصرة بصيغة
 أنها كما الزائف. نحو هروب ألنها للحرية أفقًا تصلح ال لهذا

 استعمال من قوامها تستمد ألنها المبدع لإلنشاء حقالً تصلح ال

 لفعالية تزييف هي بالتالي الشفهي — للحديث مجاني
.فعالً - تعبيرا - فكرًا بوصفها الكوجيتو

 االنمان حياة في الخرافة دور تجاهل يمكن ال هذا ومع
 دور أخذ وقد االبقة العصور في ميما وال والثقافية، الفكرية

 تؤكد كا تدريجًا اإلنسان حياة في يتضاءل الخرافة

, الحديث العصر في والثقافية الفكرية التطورات

الحرير

Creation 
Creation 
Schopfung

 اصطالحات كثاف » في التهانوي يقول كما اإليجاد هو
 أي خطة وفق اإليجاد أنه يرون الدارسين أغلب لكن «؛الفنون

 يرابى أمر إحداث إنه «الكليات a في البقاء أبو يقول . بالتدبر

 على مشتمالً يكون وبهذا الخالق إرادة حسب التقدير فيه
 شي، كل إنا 49 آية القمر سورة في جاء وقد مقدر تعيين

 ان "العرب الن I في منظور ابن ويرى . «بقدر خلقناه

 ويستشهد العدم من اإلحداث ال التقدير على تركز الخلق
 آية عمران آل سورة ) الطين« من لكم أخلق اني > . الله بقول

 الخلق في يكفي هذا وعلى ٠ عدم من ايجاد ال تقدير فهنا ٠(49

 خلقه عن الله يتميز الخلق وفي .فعله على والعزم بالشيء الهم
 يخلق أفمن ه لقوله مصداقًا والماهية الوجود بين يجمع ألنه

 عند الجديد والخلق ( 17 آية النحل )سورة يخلق« ال كمن

. الوجود امداد اتصال هو الصوفية

 األساطير فمعظم عدم، من ايجاد بالضرورة ليس والخلق

 الخلق. يتم منها أولية مادة وجود تتصور الخلق عن القديمة

 كانن بفضل الخلق (1:) أنواع ستة الى تصنف الخلق وأساطير

 وإدوارد فريز جورج األنشروبولوجيا عالما ويرى عال. فائق
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خلق

 التطور من متأخرة مرحلة في اال تظهر ال النظرية هذه ان تيلر

 الفولكلور عالم النج يعارضهما ولكن الشعوب. عند الثقافي
 جميع عند واردة األسطورة هذه ان يرى إذ ، االسكتلندي

 الفائق السامي الكائن وهذا حضاراتها بدايات في الثعوب

 على الوجود في سابق وهو حكمة كله انه : صفات بعدة يتصف

 تعبير وخلقه ،ونظام وتدبر بوعي جانبه من يتم والخلق الخلق
 . الماء إله يكون ما وعادة ،خلقه عن متباعد وهو حريته عن

 الخلق أثناء يحدث ولكن الخير يستهدف للعالم خلقه في وهو

 ومن المخلوق العالم وبين بينه انقطاع فيحدث الخطأ من نوع

 الكانن أو الله إن القائلة األسطورة هذا على األمثلة أبرز

 أحد خرج وقد ،وأنثى ذكر توأمان ونيها بيضة خلق األعلى

 على ييطر أن أراد ألنه النضج أوان قبل البيضة من التوأمين
 ومن ناقصًا العالم منه يخلق البيضة من ا جزء معه فيحمل .(العالم

 .العالم في توازن إلقامة اآلخر التوأم على الخالق يقضي ئم

 إلى يحتاج ال تلقائي فعل وهو الصدور خالل من الخلق ( 2)
 يتمثل للعالم والدين خالل من الخلق (3) للخلق أولية مادة

 زواجهما نتيجة العالم ويحدث والسماء باألرض عادة لهما

 وفيها كونية بيضة من الخلق (4.)الفوضى تبقهما ما وعادة
 خالل من الخلت (٥ ) العالم. يلدان توأمان عادة يكون

 وجود بتصور ويتم ، الماء في األرض عن بحثًا الغواصين

 هو يكون األرض من جانب إلنقاذ الماء تحت يغطس حيوان

 بل الخلق تصف ال انها األساطر هذه في ويألحظ العالم مولد

 مادة بوجود افتراضًا هناك وان أولين أبوين من المولد

 الله فعل أنه على الخلق يتصور الدين ولكن . قبل من B معطاة ,1

 المسيحية في والخلق . واالسالم المسبحية في كما العدم من
 بالنسبة الثانوية المسالة إآل اإليجاد ولس النه على متوقف
األولى الخلق للحظة

 إستهدفه مشروع على قائم أنه على العالم المبحية وتتصور
 في اما حن. أنه وجد الخلق خلق أن بعد لله وإن الله

 وفق عدم من إيجاد انه على أيضًا الخلق تصور فقد ، االسالم

 العالم يخلق بل فحسب العدم من يخلق ال واله وتصميم تدبر

 الدين يوم الموتى وبعث العالم. هذا لإلنان ويدبر واإلنسان
 الله وخلق األول، الخلق من بأعجب ليس جديد خلق هو

 على دليل اإلنسان يفيد ما وخلق الله قدرة على دليل ن لإلنا

 وذلك صورته على آدم وخلق القلم الله خلق ما وأول فضله.
 مخفيًا كنزا كنت B القدسي: الحديث يقول يعرف. حتى

. H عرفوني فبي أعرف أن فأردت

 وقدرة للخلق تصورهم في المسلمون الفالسفة اختلف وقد

 اللم وصف المجبرة أوائل من وهو صفوان بن فجهم الخالق،

 األخرى. الصفات جميع عنه ونفى فحب الخالق القاد بأنه

 لقدرته تأكيدهم من أكثر خلقه في لله حكمة أكدوا والمعتزلة

 خالق حر واإلنسان فقط الخير يخلق الله أن ويرون وإرادته.

 خيروأن هو ما اال يخلت ال اله أن يرى النظام وكان ألفعاله.

 . المخلوق العالم إفناء على الله قدرة الجاحظ ونفى . عقل خلقه

 فالله لحظة، كل الخلق بتجدد المؤمنين من األشعري وكان

 فكانوا المتصوفة أما , جديدًا خلقًا لحظة كل في العالم يخلق
 خلق من خطرًا أجل صورته على لإلنسان إلله خلق إن يرون

المادة عالم

 كما الطبيعة عبادة منع أجل من كان للخلق الديني والتصور

 انه كما للطبيعة المجاوز الخالق فكرة الى النظر يوجه الخلق ان

 نفه. الطبيعي العالم جوانب لبعض بحرية النظر على يرغمه
. العالم عن مستغن ألنه وفضله الله محبة يظهر الخلق ان كما

 كان الله هل تاؤات: عدة يثير العدم من العالم وخلق

 الزمن من لحظة في العالم خلق )فجأة( ثم العالم قبل موجودًا

 العالم خلق لماذا الخلق؟ قبل يفعل كانلله ماذا )اعتافًا(؟

 زمن يوجد أن يمكن كيف ؟ فيها خلقه التي اللحظة تلك في
 - 354 أوغسطين القديس حل وقد أحداث؟ وجود قبل

 وهناك معًا بدأ والعالم الزمن إن بقوله اإلشكال هذا 430

 يرى ؟ الخلق بعد بالعالم العناية عن اللم كف هل : آخر تساؤل

 سيكف العالم فإن رعايته عن كف اذا الله ان الفالسفة من كثير

الوجود. عن
 فقد بواسطة أم بالمباشرة العالم يخلق هل عن التاؤل أما

 ال المادة أن يرى سينا فإبن اإلسالميون. المفكرون فيه اختلف

 تنزيهًاالله. وذلك المقوالت هو يصدر الذي بل الله عن تصدر

 والنفس ،الخلق فعل في وسائط هناك ان يرى والكندي

 في التوسط وكان المادي. والعالم اإللهي العقل بين متوسطة
 في متمثالً المسيحية في والتوسط يهوه في متمثالً اليهودية

 الله عن صادر كله العالم ان فيرون الصفا اخوان أما .يوع

 الفعال، العقل هي: مراتب له نفه الصدور لكن بالفيض،
 الجسم الفاعلة، الطبيعة األولى، الهيولى المنفعل، العقل

 والنبات المعادن السفلى، العالم االفالك،عناصر عالم المطلق،
 فكل العدم من االيجاد بنفي تفرد رشد إبن أن غير . والحيوان

 متحرك كله والعالم الفعل إلى القوة من خروج هو هنالك ما
 المحركة العقول بتوسط يحدث العالم في الله وتأثير األزل منذ

لألفالك.
 بداية األول فرضين: إأل العلمية النظريات تفترض وا
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خلود

 املستمر اخللق عن يتحدث والثاني فريد؛ خلق وهي للكون
للخلق. األول للمصدر عن حديث دون

ومراجع مصادر
الكليات البقاء، أبو ٠

لفنون. كثافاصطالحات ،نوي التها —

— Barth« K., Churh Dogmatics, 1959.
- Brunner« E., Dogmatics« 1952.
- Ellade, M.« Le mythe de L’etemel retour« 1949.

Longe, C.H., Alpha, The Myths of Creation, 1963.
- Manltz« M., space, Time and Creation. 1957.
- Nasr« S.H., An Introduction to Islamic Cosmological 

Doctrines« 1964.
- Tillich, p.« Systematic Theology, Vo is I ٥ II, 1951 - 1953.
- Welz Socher« C.F. Von, Creation and cosmogony 1964.
- Welz Socher, C.F. Von, The Relevance of Science.

مجاهد المنعم عبد مجاهد

خلود
Immortalite
Immortality
Insterblichkelt

 تبري بمعنى الخلود ويقال دام، اللغة في خلودا يخلد خلد

 عوعليها، التي الحالة على وبقاؤه ،الفاد اعتراض من الشيء
.بالخلود أيضًا العرب تصفه والفساد التغيير عنه يتباطأ ما وكل

 على الفلسفة مجال في الخلود فيطلق المصطلح في أما

 أن أساس على الموت، بعد النفس بقاء تقرر التي المذاهب

 وفي بفنائه. يفنى ال البدن من متميز مبدأ االنسانية اكفس

 حياة في االنسانية النفوس بقاء عقيدة على الدين مجال

 )النار(، شقاء في أو )الجنة، نعيم حالة في إما أخروية،
 األشياء بقام بمعنى الجنة في الخلود يكون مثالً اإلسالم ففي

 قال عليها، الفاد اعتراض غير من التيهيعليها الحالة على
 أولئك ٨ خالدون« فيها هم الجنة أصحاب أولئك ٨ تعالى

خالدون. فيها هم النار أصحاب

 بعد والجسد النفس بقاء عن المصرين قدماء تحدث وقد
 افالطون كان اليونانية الفلسغة وفي أخروية، حياة في الموت

 ذلك بين وقد النفس، خلود عن تحدثوا الذين الفالسفة أبرز

 النفس سعادة بين فيها ريط والتي ، ،فيدون B محاورة في
 I وملذاته البدن شهوات من حياته في االنان وتحرر األخروية

 بفناثه، تفنى البدن صورة الناطقة النفس جعل فقد أرسطو أما
 حول ،االسالميين بعض عند خصوصًا ، بعد فيما اختلف وقد

 يقصد لم إنه فقيل ، أرسطو عند البدن بفناء النفس فناء قضية

 هذا مثل وإلى الحيوانية، النفس وإنما الناطقة، الفس فناء
 العقلية المائل على الكالم » في سبعين ابن يذهب الرأي

 واحد لجوهر جزئين والجسم النفس يضع أرسطو أن والواقع

 يفعل كما تامين جوهرين ال والصورة، الهيولى اتحاد متحدين
افالطون.

 بالتفصيل الخلود قضية االسالم في المتكلمون تناول وقد

 دار وقد به، المتعلقة التفاصيل بصدد بينهم فيما اختالف على
 الموتى يبعث اللم أن يرون السنة فأهل ، البعث حول بينهم جدل

 ، إليها األرواح ويعيد األصية أجزاءهم يجمع بأن القبور من

 وانما القديم البدن يعاد أن ضروريا ليس أنه الغزالي رأى وقد

 التناسخ فكرة المتكلمون وينكر ، آخر بدنًا يكون أن يمكن

 بينهم جدل دار وكذلك ؛بدن إلى بدن من النفس انتقال أي

 اآلن، مخلوقتان موجودتان هما هل ، والنار الجنة وجود حول
 وال اآلن، موجودتان بأنهما القول إلى التة أهل فذهب

 إنهما المعتزلة جمهور قال حين على . أهلهما يفنى وال تفنيان

 وفناء والنار الجنة فناء الى الجهمية وذهب ، الجزاء يوم تخلقان
 النار في الخلود مألة في المتكلمون اختلف وكذلك . أهلهما

 وقال ، فيها يخلد إنه الخوارج فقال الكبيرة. لمرتكب بالنبة

 عذاب من أقل يكون عذابه لكن فيها يخلد إنه المعتزلة

 فرط ما بقدر ليعذب النار يدخل إنه النة أهل وقال ، الكفار

 على النار حرمت : (ص ) لقوله ،ذلك بعد الجنة في يخلد ثم

الله. منقالالإلهإال

 الخلود بعقيدة جميعا التزموا فقد االسالم، فالسفة أما

 أهل آراء » في فهو ،الفارابي إال فيها يضطرب ولم ،االسالمية

 العادة أدركت التي النفوس بين يفرق «، الفاضلة المدينة

 النفوس وبين الخالدة، النفوس وحدها وهي بأسبابها وأخذت

 الموت جاء فإذا به، متعلقة وتبقى الجم الى تحتاج التي
 أصحابها الفارابي ويسمي وفنيت، األجام مع انحلت

 والسباع البهائم عليه تكون ما مثال على العدم الى بالصائرين
 ولكن وتلك. هذه بين متوسطة نفوس وهناك واألفاعي،

 النفس أن يقرر مصنفاته بعض من أخرى مواضع في الفارابي

 عقل هي حيث من الناطقة النفس وأن مفارق، روحي جوهر

 للفاد قابلة وليت الموت بعد وتبقى للمادة مفارقة بالفعل
 كل وجه وقد .الحقيقة على االنسان وهي ، أحدي جوهر وهي

»بد في سبعين وابن يقظان»، بن »حي في طفيل ابن من
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خيال

 خلود تقرير في الضطرابه الغارابي الى نقدهما ع العارف

النفس.
 بعد تبقى النف أن على التأكيد بمعنى ، الخلود وعقيدة

 هي ،شخصيتها تحدد والتي ،لها كانت التي بصفاتها الموت
 الروحي المذهب في أساسية فكرة وهي مسيحية، عقيدة أيضًا

 الكانطي، المذهب في أيضًا الخلود فكرة وتوجد التقليدي؛

 من أن كانط رأي وفي العملي العقل به يقضي مما وهي

 في األخالقي التكمل يحقق أن المحدود للكائن الممكن

.الخلود يقتضي وهذا ،القداسة نحو محدود غير تقدم صورة

التفتازاني الوفا أبو

خيال
Imagination
Imagination
Phantasie - Einblldungskraft

 و الحلم في ترى التي الصورة بمعنى اللغة في الخيال
 كما — أيضا الخيال ويطلق النتخب. في كما يقظة في تتخيل

 القوة على - للتهانوي «الفون اصطالحات كثاف ال في جاء

 الحواس عن الصور تلك غابت اذا الصور تحفظ التي الباطنة
 الخيال في المرتسمة الصورة على الخيالي ويطلق الظاهرة.

 المعدوم على يطلق وقد الحواس طرق من اليه المتأدية
 أي المحسوسة، األمور من وركبته المتخيلة اخترعته الذي

 ادراك هو التخيل فإن وعليه الظاهرة. بالحواس المدركة

الخيالية. الصور
 التي الذهنية العملية بأنه عام بوجه إذن التخيل يتحدد

 عملية عن الذهنية الصور هذه تثأ وقد .الصور عنها تتولد

 هذه استثارت التي األشياء غيبة حال في اإلحاسات استرجاع

 أن سبق التي األشياء صور استحضاء وعملية اإلحاسات،
 نستحضر كأن االسترجاعي: بالتخيل يعرف أدركناها

 بق التي األصوات أو رؤيتها بقت التي واأللوان األشكال

 والملموسات. والطعوم بالروائح يختص فيما وكذلك سماعها
 من مثال غير على خلق عملية عن الذهنية الصور تنثأ قد كما

 ينشىء الذي اإلبداعي بالتخيل يعرف ما وهو ،مخيلتنا صنع

 والتقنيات. العلوم ويطور الفتية اآليات خالله من اإلنسان
 فيما يإدراكاتنا مباشرًا ارتباطًا إذن اإلسترجاعي التخيل يرتبط

المحوس العالم تخطي على اإلبداعي التخيل جوهر يقوم
 الوظيفة طبيعة حول المختلفة الفلسفية األنظمة تباينت

 الفالسفة بعض ذهب فقد المعرفة. تكون في ودورها التخيلية

 ارتباطًا وترتبط اإلحساس عن صادقة نسخة الصورة ان الى

 الدماغ، على االرادة بنأثير تولد قد انها رغم بالجسد متجذرا

 االدراك تتخطى الصورة أن الى آخرون فالسفة ذهب فيما
صرفا. ذهنيًا طابعًا وتتخذ

 التام للخلط مباشرًا مثاآل أبوقراط عند الحية النزعة تقدم

 البصرية: الرؤية من نوع عنده فالتخيل واالدراك. التخيل بين
 طريق عن تولد ذرات انقطاع بال ير-ل األشياء ظاهر ان ذلك

 األشياء بشكل الذرات هذه وتحتفظ الرؤية. بالعين احتكاكها

 , األشياء هذه طبيعة عن الرؤية تعلمنا وبذلك عنها انبثقت التي

 الى وتصل الحس أعضاء تجتاز الدقيقة الذرات بعض ان اال

 أما األخيرة. هذه غيبة في األشياء صور فيه لتكون الذهن

 الصورة بين بالدرجة اختالفًا فتقيم الرواقية الحية النزعة

 أي التصديق، أو االرادة فعل يصاحبه فاإلحساس واالحاس.

 الذي التصور اتفاق يؤكد الذي بحكم المصحوب التصور هذا
 الصورة تقتضي ال فبما ،نفه الشي؛ هع الشيء عن نكونه

التصديق. توليد على بذاتها لها قوة وال اإلرادة تدخل

 الصورة ان على الديكارتية الفلسفة تؤكد ذاته المنحى في
 تعرض كما للعقل تعرض مادية أشياء فالصور : الجد انفعال

 كيانا في مرسومة مادية صور إنها للحواس. الخارجية األشياء

 األعصاب في ه الحيوانية األرواح B لمرور آثار وهي العضوي

 الروح وحدة على برهانًا المعنى بهذا الصور وتشكل والدماغ

 بفعل — ديكارت حسب — ينشأ الصور بعض أن إال . والجس

 في يتمثل الذي اإلرادي خلقه في التخيل ويتخذ اإلرادة،

 يشكل فيا ،العقلي لالدراك مظهرالند المجردة الصور
للضالل. خطرًا مصدرًا للجسد انفعاالً بوصفه التخيل

 ال قوة التخيل ان سبينوزا يعتبر األخير المعنى وبهذا

 غير األفكار أساس في يقوم نظره في فالتخيل أخالقية

 اإلنان: تستعبد التي االهواء مصدر وفي للواقع المطابقة
 نتخبل ألننا الحزن أر الفرح نحس فنحن ،خيالية علة للهوى )٠

 نميز أن حقًا نتطيع ألننا ال تناقص أو تزايد قد وجودنا ان

 له معرفتنا طريق عن الحزن أو الفرح سبب الذي الشيء طبيعة

.ا مطابقة معرفة العقل بواسطة

 الكانطية النظرية في الذهية الصورة تؤدي تقدم لما خالفًا

 الصورة ان كانط يرى االحساس عن متمايزًا دورًا للمعرفة

 تؤمن فالحواس العقلي. واالدراك الحساسية بين يربط جسر
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خيال

 العقلي لالدراك القبلية التوليفات تؤمن فيما المعرفة مادة

 المصدرين هذين بين يربط الذي التخيل ويسهم ،شكلها
 والتخيل ااخر في يهم كما أحدهما في للمعرفة المتنافرين

 ء انثا يعيد ألنه توع فهو التنوع في ونظام تنوع نظره في

 بينها ما في يؤالف ألنه نظام وهو لإلحاسات، الكيفية األوجه

 في تتمثل التي الحواصر هذه الزمن، شكل لحواصر طبقًا

واآلنية. والبعد القبل المتخيلة: الصغ

 إذن الكانطية المرحلة في الكالسيكية الفلسفة أقرت

 اإلحساس بين الفرق وأبرزت التخيل عملية بخصوصية

 في سادت التي التجريبية اإلرتباطية المدرسة ان بيد والصورة

 (خاصة هيوم ) انكلترا في عشر والتاسع عشر الثامن القرنين
 الذهنية الصورة أن فاعتبرت عادت خاصة( )تان وفرنا
 أو لإلدراك بديلة مادة أو االدراك من متبقيًا أثرًا إأل ليت

 لقد . الشيء مذا غيبة بعد الذهن في يدوم لكيء انعكاسًا

 نثطة غير فاترة، حالة بوصفه الذهن الى المدرسة هذه نظرت
 فلكل وعليه سبيًا. تلقيًا األشياء عن الناشئة المنبهات تتلقى

 غير اإلحاس لهذا صادقة نخة هي تقابله صورة احاس
 كليشيه بمثابة هي البصرية فالصورة منه: وضوحًا أقل انها

 هي الحركية الصورة أن كا الذاكرة، ي احتفظت )روشم(
 صورًاحقيقية إذن الصور نعتبر ال لم . للحركة تسجيل بمثابة

 اإلرتباطية المدرسة تقيم اإلحساسات؟ وبين بينها نخلط وا
 اإلحساس بين الحدة أو الشدة في فرقًا لذلك تعليالً التجريبية

 في لإلحاس )مضعف( موهن استرجاع فالصورة والصورة:

غيبته

 النفس عالم أعمال شددت اإلرتباطية للمدرسة خالفًا

 علم في االلمانية Wursbourg ورزبورغ ومدرسة بينيه الفرنسي
 العقلي والعمل الصورة استدعاء بين القائمة القرابة على النفس
 الصورة استدعاء ان ذلك الفكرة. تكون الى يؤدي الذي

 المجال في تظهر ال فالصورة حقيقيًا عقليًا جهدًا يتضمن

 صورة فيه توجد جرارًا نفتح كنا لو كما » واحدة دفعة الذهني

 تحضيريًا عقليًا عمالً استدعاؤها يتطلب بل »، فوتوغرافية

 الذهنية الصورة وتؤدي موجه. اننباه حالة في الوعي فيه يكون
 ،المجرد للتفكير مساعدًا دورًا , ورزبورغ مدرسة حسب —

 الصورة ألن وذلك العامة، الفكرة تكوين على تساعد أنها أي

 حقل تؤلف التي للعاصر توفر المكان في متعينة بوصفها
 تؤكد ورزبورغ مدرسة ان اال .العياني الواقع في أساسًا الفكرة

 ان بل الصور،ال بدون نفكر أن نستطيع اننا أخرى جهة من

. الفكري العمل في محدودًا دورًا إالً تؤدي ال المخيلة

 تحديد في متميزا اسهاما الظاهراتية الفلسفة أسهمت لقد

 وبين بينها التمييز وفي الذهنية للصورة الحقيقي الطابع
 المدرك« ا تحليل ان الظاهراتية الفلفة تعتبر االدراك

 وفعل يدرك حين الوعي فعل من ينطلق أن يتعين أ المتخيل وال

 الصورة ومحتوى االدراك محتوى من ال يتخيل حين الوعي

 ينزع فعل الوعي إنما ،وصور ادراكات الوعي في يوجد فال

 التعبير حسب ٠ ما بشيء وعي فالوعي د عنه: خارج شيء الى
 موقفين والتخيل االدراك يثكل ذلك على لهوسرن الثهير

 ال اآلخر، في يختزل ان ألحدهما يمكن وال للوعي مختلفين

 أو غائب بشيء وعي فالتخيل : األخر يتبعد منهما كآل ان بل

 . حاضر شيء تصور على االدراك يقوم فيما موجود غير
 أن ،المتختل و» التخيل« » كتابيه في سارتر ب. ج يالحظ

 موضوع اما الوعي، به يلتقي« ا, موضوع اإلدراك موضوع

 نمتلكم الذي الوعي إنه لذاته، الوعي يعرضه فموضوع التخيل
 نفكر ان يعني األشياء من شيائً نتخيل فأن الموضوع. هذا عن

 أي الحاضر، في له وجود ال غائبًا شيائً بوصفة الشيء بهذا

 تعبير حب (( ما عدما تكتنف فالصورة I) عدمًا، بوصفه

 في التخيلية للوظيفة األساسية الصفة تتمثل ذلك على سارتر

 قادر التخيلي فعله في الوعي ان ذلك خالق تلقائي نشاط انها
 هذا في يشكل فإنه لذا ،تخيله موضوع لنفسه يعطي أن على

 وينثًا . نشاء وحين نثاء ما نتخيل فنحن : خياليًا قصدًا الفعل

 المتخيل: والشيء الواقعي الشيء بين آخر فرق ذلك عن

 تحد ال فيما متنوعة وعالقات حواصر تحده المدرك فالشيء

 هذا على الوعى يضفيها التى الحواصر اال المتخيل الشىء

الشي،

 الذي التمييز يفسر إذ الظاهراتي التحليل هذا أن والواقع

 الخلط بالضبط يفسر ال فإنه والخيالي الواقعي بين بعفوية نقيمه
 والهلوسات النوم أحالم في والخيالي الواقعي بين ينشأ الذي

 الحلم في للوعي قصدية نتين أن طبعًا الممكن غير فمن .مثالً

 النائم يراها الذهنية الصور من ألوان فاألحالم والهلوسة

 مخصوص لمنطق وفقا الصور عذم وتنتظم معان على وتنطوي
 الذي األحالم منطق وهو الالواعية، الميول أساسًا تحكمه

 اليقظة. أثناء أفكارنا بمقضاه تسير الذي المنطق عن يختلف

 بدون بالتخيل االفاضة في يتمثل اضطراب فهي الهلوسة أما

 وكذا واعيا، قصدًا عليه نضفي أن يمكن وال المريض إرادة

 العقلي الطب يدرسها التي األخرى التخيل اضطرابات في

 األكاذيب اختالق ومرض والهتيريا والتخريف كالهذيان

وغيرها.
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 األخرى العقلية والوظائف التخيل بين العالقة استأثرت لقد

 التذكر مراحل فمن خاص. باهتمام والتفكير التذكر سيما وال
 في الصور هذه موقع تحديد بدون األشياء صور استحصار

 انه اال االسترجاعي بالتخيل يعرف ما أي الماضي، اثزمن

 مصحوبة تكون فالذكرى : كرى والن الصورة بين التمييز يجب
 خادعًا ظهورًا للوعي يظهر فيما الماضي من جزء بأنها بالوعي

 قد التذكر ان أضف الحاضر. من جزء المتخيلة الصورة ان

 معت اني أتذكر كأن بصور مصحوبًا يكون أن دون يحدث

 لصوته. السمعية الصورة استحض أن دون سابقا اشخص هذا

 المبدع، بالتفكير وخاصة بالتفكير وثيقة صلة للتخيل ان كما
 ووضع العلمية االختراعات في مهمًا دورًا التخيل فيؤدي

 ان بيد . صحتها من للتحقق الوسائل واصطاع الفروض

 قد - مهمة فروق من التخيل وبين بينه ما فوق - التفكير
الذهية. بالصور االستعانة دون يتواصل

 فمن خاصة أهمية الفن في االبداعي التخيل دور ويحتل

 نخة المستحضرة الصورة تكون أن االبداعي الفن في النادر

 ما التحوير عوامل ومن الواقعية واألشياء لألحداث مطابقة
 قد كان مما ربما، انطالقًا، صور من الفنان مخيلة تركبه

.الرسام()بصره أو (الموسيقي ) بمعه أدركه

ومراجع مصادر

' Bachelard, Gaston, L٠alr Ct les songes, Jose cortl.

- Bernis, Jeanne, imagination, P.U.F. Coll. Que Sais-je?
- Sartre, Jean-Paul, L’lmaglnatlon. P.U.F. L’lmaginalre, 

Galllmard.

بكداش كمال

خير
Bien
Good
Gut — Das Gute

 أفعال غرض وهو األخالق، مبحث أساس هو الخير

 األخالق I) أرسطوطاليس كتاب في جاء كما جميعها اإلنسان

 األبحاث وكل الفنون كل " يقول حيث نيقوماخوس إلى

 أن تظهر األخالقية مقاصدنا وجميع ،أفعالنا وجميع العقلية

 يجعل ما وهذا بلوغه. في نرغب الخير من شيء غرضها
. (I أفعالنا جميع موضوع إنه قالوا ما إذا تامًا للخير تعريفهم

 يحقق الذي الفعل به ويقصد الشر، مقابل يقال والخير
 لذة من يجلبه ما أو مصلحة أو نفع من فيه لما واالشباع الرضا

 خيرباالنكلزية ولفظ اإللهية. القواعد مع التفاقه أو وسعادة،

Good بلفظ يتصل Gut ما كل على يطلق وهو باأللمانية 

يحققهدفًا:

للخير: القليدية انظر وجهات - أوالً

I , الموضوعي: التصور

 كل في ثابت مطلق، عام، مبدأ التصور هذا في الخير — 1

 العالم ذروة ق.م 348 - 428 أفالطون عند فهو وزمان مكان

 بضع وأفالطون الموجودات ينظم الذي األسمى والمبدأ المثالي

 درجة إلى تنتمي الغايات كل أن ويرى ،الوجود فوق الخير

 األقصى، الخير هو سام موضوع حب بفعل تصاعدية واحدة
 الخير أفالطون: عند للخبر متويين بين نميز أن ونستطيع

 بشأنه الجدل أثار الذي اإلنساني والخير ،الخير مثال األقصى

 n فليبوس 11 محاورة في أفالطون وكان ،والقورينائيون الكلبيون

 جال إلى ينتمي حسوس خير وهو معهم لمناقشته متعدًا

 للخير المستويين هذين وجود ورغم الواقعية. اإلنسان حياة
 أنطولوجيًا وجودًا للخير يجعل انه إال أفالطون، عند

 النظرية ) نظريته على تطلق لذلك ،متقل مفارق مثال فهو
 اتصور هذا نجد طفيفة اختالفات ومع (. للخير الموضوعية

 األكويني توما القديس ولدى ق.م. 3 22- 3 8 4 أر-طو لدى

 نحو موجهة حركة أو عمل كل أن يعتقد الذي 1274 - 1225

 الناطقة الكائنات عند الخير هذا ويتمثل ما، أوخير كلغاية

 واللم االرادة. إليه وتقصد االنتباه له يمكن الذي التفكير في
 الثابت والمبدأ موجود لكل األولى والعلة السبب هو وحده

 تنشد وهي بحق الموجودات كل تتجه ونحوه حركة، لكل
الله. هو لإلنان األقصى فالخير الخير،

 في الرواقية رأي للخير، الموضوعي التصور بهذا ويرتبط

 الحياة » زينون عبارة في ذلك يتلخص كما الطبيعة مع التطابق

 يتضح هذا ومن Con Venienter Nature Vivre للطيعة وفقأ
 أن إا ،بالوجود الخير تربط والوسيطة اليونانية الفلسفة أن

 األقصى الخير بين التوحيد طريق عن دينية بصبغة تم ذلك

األولى. والعلة
 الموضوعي للتصور معاصرًا نموذجًا نجد أن ويمكن

 في األميركي المثالي ل٠ Royce روي جوزيا لدى للخير

(I الوالء مظاهر من مظهر لكل يعطي حيث « الوالء فلسفة 
وجوداموضوعياخيرًا
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 محور يعد الذي للخير المفهوم هذا الخيرة: اإلرادة - ب

 يجعل الذي كانط عند الواجب مفهوم يقابل األخالق

 ينبغي عما تكثف الخير ودراسة لاللزام. دراسة األخالق من

 دراسة بينما المثلى، وغاياته السلوك أهداف أي إليه، السعي

 بها يجب التي بالطريقة أي ،عمله ينبغي بما تعنى االلزام

 بل الخير ليس األساسي كانط فاهنمام الخير هذا تحقيق

 وال الخير عن يتحدث ال الصورية أخالقه ففي الواجب

 مفهوم ذلك من بدالً يقدم بل به، المقصود تحديد يحاول

 وأساس األول األخالقي المبدأ باعتبارها الخيرة اإلرادة

 خبرًا يعتبر أن يمكن ما فقط هي الخيرة فاإلرادة I) األخالقية.

 أن صحيح . n العالم هذا موجودات بين من ،شرط وال قيد بال

 كالمال الحظ ونعم واإلرادة كالذكاء طبيعية عطايا هناك

 في خيرات ليست B كانط نظر في لكنها والسلطة، والشرف
ا. للشر أو للخير تستخدم أن يمكن ألنها ذاتها

 لمفهوم نعرض أن ويمكن العقليان: والشر الخير - ج

 موقف في يتبين الذي اإلسالمي العري الفكر في الخير
 هو فالحسن العقليين. والقبح الحسن نظرية في خاصة المعتزلة

 العقل أهل المعتزلة عند وهما . الشر هو والقبح ، الخير

 إليها نتوصل لألشياءم خصائص اإلسالم في الحر والتفكير

 أوالً نتعرض موقفهم نعرض ولكي وكلية عامة ألنها عقالً

 الذين الحديث وعلماء السلف أهل عند المضاد للموقف

 الشرع حسنه ما هو فالخير الله، إرادة إلى والشر الخير أرجعوا

 فلو ،ذلك وعلى ، منه ونفر الشرع قبحه ما والشر ،عليه وأثنى

 لكان الصدق عن نهى ولو خيرًا، لكان بالكذب الشارع أمر

 ذاتية وخصائص مات األفعال في المعتزلة وعند شرًا

 ذاته، في حسن ألنه بالخير يأمر والل ، شرًا أو خيرًا تجعلها

 بطبيعته فالعقل ذلك، وعلى قبح. ذاته في ألنه الشر عن وينهى

 ونجد ٠ بهما الشرع ورود قبل والشر الخير بين يميز أن استطاع

 لهم كانت الذين كمبردج أفالطوني لدى حديثًا الموقف هذا

 ووليم ،دونزسكوت من كل موقف مقابل ، المعتزلة نظر وجهة
 نظر وجهة اتخذوا الذين الالهوت علماء من وغيرهما أوكام

األشاعرة. رأي من قريبة

الذاتي: التصور - 2

 التي والتجريبية والحسية الطبيعية اإلتجاهات تصور وهو
 خالل عليها الناس اصطلح نسبية مفاهيم والشر الخير أن ترى

 ومن بهم، تحيط التي والظرون المثتركة حياتهم أو تجاربهم

 ومكان. زمان كل في المجتمعات باختالف اختلفت هنا

 وجون بنتام : من كل لدى التصور لهذا نماذج نجد أن ويمكن

 utilltarism العامة المنفعة مذهب أصحاب مل ستيورات

.قديمًا واألبيقورية والقورينائية الفطائية من كل وكذلك

 الطبيعة : Jermy Benthan 1748-1832 بنتام جيرمي فعند
 األلم » حاكمين سيدين حكم تحت البشري الجس وضعت

 «.والتشريع األخالق مبادى، B كتابه في جا* كما ((والسرور

 أن بتأكيد يبدأ 1832 - 1806 .ة.ل Mill مل ستيورات وجون

 المرغوبة. األشياء بخصوص سؤال هو الخير عن السؤال

 أن هو خير الثيء أن على الممكن الوحيد الدليل أن ويضيف

 شيء ال أنه » ذلك من ويتنتج فيه ترغب بالفعل الناس

 جلية االختالفات وتظهر . H العادة سوى الحقيقة في مرغوب

 العصور فالسفة لدى التعريف هذا واختالف الخير تعريف في
 نظرية أو ، هوبز لدى الفردية المنفعة مذهب في الحديثة

 ونيتثه وهكسلي وسبنسر دارون عند األخالق في التطور

 أصحاب ودوركايم كونت أوغت لدى وكذلك وغيرهم.

 بريل ليفي ولدى الفرنية، الوضعية في االجتماعية األخالق

 . أميركا في النفعي البراغماتية موقف إليهم ويضاف . وغيرهم

 الخلقية الحاسة مذهب أصحاب نذكر أن يمكن كذلك

 تتحدد التي بتلر فلسفة وكذلك وهاتثنيون شافتسبري
. الضمير مفهوم من انطالقًا

الخير: في أخالقية - والميتا المعاصرة النظريات ,ثانبًا

 النظريات نجد الخير في السابقة التقليدية النظريات ومقابل
 الخير دراسة في متعارضين أساسيين موقفين تتخذ المعاصرة

 للدراسة كمجال به علمًاويعترف للخير يحدد أحدهما

 يطلق ما وهما الدراسة هذه إمكانية ينكر واآلخر والبحث
 هوامتداد األول الموقف والالإدراك. اإلدراك موقفا عليهما

 يتعلق والثاني الخير، في التقليدية الفلسفية للتصورات

 اتجاهات منهما كل وداخل أخالقية، - الميتا بالنظريات

فرعية.

 االتجاه : هما فرعيين اتجاهين نجد االدراكي الموقف في
 جهة من الحدسي واإلتجاه جهة، من الطبيعي أو التجريبي

 المتحدة الواليات في االند وهو األول االتجاه ويرى ثانية

 R.B. بيري ورالف .ل Dewey ديوي جون ويمثله األميركية

Perry أنه إال العلمية الحقائق عن اختالفه رغم الخير أن ويرى 

 ،والتجريب المالحظة إلى يستند أنه في العلوم هذه مع يتفق

 المناهج جانبًامن يقبلون الذين الحدسيين اتجاه بينما

 تتم أن يجب الخير دراسة بأن يؤمنون األخالق في التجريبية
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 هؤالء ويمثل التجربة، على االبق انتخدس :لى بااللتجاء
 س. .أ ،برود .ر مور، أدوار جورج : االنكلز الفالسفة

 أن افتراض باتجاهيه الموقف هذا وبقبل س ٤, دبفبد ،يونغ

 كل ويوضع العلم من خاصًا نوعًا كان وإن لمحير ءلما هنالك

. االدراكي قف المم ان عن تحمت منهما

 اتجاهات ويضم الالإدراكي« قف المم » نجد هؤاء ومقابل

 فالسفة االنفعالية، المدرسة المنطقه، الوضعية مثل: متعددة

 وشليك AJ.Ayer آير يمثلها المنطقية والوضعية . العادية اللغة

 وهي R. Carnap وكارناب فايجل، وهربرت 1936 - 1882
 عقلية حالة عن تعبير مجرد هي الخير حول أحكامنا أن : ترى

 يتبعه أن في رغت مع السلوك من معين لنوع حبنا إلى تشير

 لغوية صورة في أوامر فهي ذلك وعلى الناس، من غيرنا

 معنى لها ليس أي الكذب؛ أو بالصدق توصف ال مضللة

يدرك.
 التي االنفعالية المدرسة موقف المنطقية بالوضعية ويرتبط

 أهم ومن واالنفعال. االدراك بين التفرقة من اسمها اتخذت

 صياغة أحكم الذي ستفنسون ل. ريشنباخ، عنها المدافعين

 كالخير األخالقية المفاهيم أن المدرسة هذه وترى , أحكامها

 تصوري. معنى له وليس عاطفي وجداني معنى ذات والش
 واأللفاظ الخير لمعنى المميزة السمة هو ي االنفعال فالطابع

 وقدرته المتكلم وأحاسيس مشاعر إلى يشير فالخير الخلقية.

السامع لدى استثارتها على

 أن على يتفقون الذي العادية اللغة فالسفة موقف يأتي ثم

 يسهل أنه هو الجميل أو الخير مثل تعبير وظائف وأخص أهم

 مور وجورج بفتجنثتين متأثرون وهم األفعال، من فعل تأدية

 شوارت هير، م. .ر تولمان، وهم أكسفورد من ومعظمهم

 السابقة االتجاهات هذه وتمثل أوستن، ل ج. هامبشير،

الالإدراكي. الموقف

 لنظريات كي(والالإدرا )االدراكي السابق التقسيم ويتفق
 بعد ما ونظريات معيارية، نظريات إلى تقسيمها مع الخير

 وتطلعنا والقيمة الخير أحكام تتناول الي هي األولى المعيارية

 وهي المعيارية بعد ما والثانية قيمة، أوماله خير هو ما على

 والقبمة الخير أحكام تحليل مهمة عاتقها على تأخذ التي

 الخير أحكام وضع مهمة عاتقها على تأخذ ال أنها أي والتقييم؛

يكون. أن ينبغي ما وال

الالمعرف الخير مفهوم

 كتاباته في مور جورج عنه يعبر متميز موقف وهناك

 »األخالق« ، 1903 ٦خالق٠اال »أصول المختلفة: األخااقية

 تصور و« األخالقية« الفلسفة طببعة ٠ عن دراستيه ثم ، 1912

 دراسات كتابه« في بعد فيما نشرهما المتبن (، الذاتبة القيمة

 يهاجم وفيها ، 1932 « ؟صفة الخير ها ,1 بحثه ثم «،فلفية
 يمكن طبيعية صفة الخير تجعل التي المختلفة االتجاهات

 الخير )1 في نظرية ويقدم تجريبية، صفة كأية ادراكها

 سمة الحق أو الخير فإن نظره، لوجهة وطبقًا الالمعرف»

 أو جسميًا شيائً ليست ألنها طبيعية وغير ،تتغبر ال خاصة

 ولكنها التجريب في تالحظ أن يمكن ال فهي وبهذا عقليًا،

 فريد شيء وكأنها تبدو فهي الحالة هذه وفي بالحدس، تعرف

 ال وكما األصغر، مثل بسيط انطباع إنها لتحلبل قابل غير
 هو ما شيائً عنه يعرف ال فرد أي تثعر أن وسيلة بأية يمكنك

.الخير هو ما تشرح أن يمكنك ال فكذلك ؟ األصغر

 الموقف هذا األميركي الجديد الواقعي بيري وينتقد

 متفق غير نفسي أجد رلقيمة الخير طبيعة مناقشة في „ بقوله:

 معهم أنفق أن أتمنى كنت ممن ،الجدد الواقعيين بعض مع

 يمكن ال صفة الخير أن على يتفقان حيث ورسل مور مثل

 من الرغم وعلى الوعي» عن مستقلة باألشياء تتصل تعريفها

 هجومًا أو الفكرة هذه عن دفاعًا وضعت التي الكتب كترة

 ال الذي الخير كان فإذا حجة. أية تتطلب ا أنها إا عليها،

 عن فيلزم العقلية، الرؤية نطاق داخل موجودًا التحليل يقبل

 حيلة وال إدراكه من تمكن بؤرة في وضعه إمكانية ذلك
 ال أنه يتنتج أن إال الخير( ) يجده أن يتطيع ال لشخص

 ال النظرية هذه أنصار كان إذا وبخاصة كهذا شيء يوجد

.يجدونه ما على يتفقون

: للقيمة عامة نظرية اطار في الخير مفهوم i ثالثًا

 في العامة نظريته في بيري يقدم السابقة االتجاهات ومقابل
 التعريفات في النقص أوجه يتجاوز الشامل للخير مفهومًا القيم

: للخير مفهومين بين يميز وهو السابقة

 الخير ويشمل الخاص االخالقي بالمعنى الخير هو األول:
 األشياء في كامنا الموضوعية النظرية تصورته ما وهو المطلق

 ما وهو النبي والخير .والمكان الزمان بتغير يتغير ال ثابتًا

 أو األشياء على العقل يخلعها صفة الذاتية النظرية تصورته

 الخيراألخالقي هذا أن إال .المتغيرة للظروف وفقًا األفعال

 التجريبين، نسبي وال المثاليين مطلق ليس بيري عند الخاص
 في الخير هو والثاني . والشيء االنسان بين واقعة عالقة هو بل

 يقول القيمة. يعادل الذي العام أو الشامل التكاملي مفهومه
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 تعني العام معناها في فهي خير: لكلمة معنيان لدينا n بيري:
 الهتمام موضوعًا كونه في شيء أي يتخذه الذي الطابع

 أو يحبه أو اإلنسان فيه يرغب مأ فكل ذلك وعلى ايجابي،
 الخير صفة فإن الخاص مفهومها في أما إذًا خير يريده،

 االهتمامات بواسطة الموضوعات إلى توهب األخالقي«
(( متناسقًا تنظيمًا المنظمة

 يمشل والذي عمومية األكشر وهو العام بالمعنى والخير

 األقصى الخير مفهوم الى ينقلنا القيم سائر تنظم في العليا القيمة

Summun Bonum , يهتمون واألديان والشرائع عادة فالناس 

 في سبينوزا يقول األقصى. بالخير ولكن بالخير فقط ليس

(I ونعيمه الفرد سعادة إن « »:والسياسة الالهوت في رسالة 
 بأنه فخره في ال بالخير تمتعه في إال يكونان ال الحقيقي

 حصل أنه يظن ومن . اآلخرين استبعاد مع به يتمتع الذي وحده

 أن حين في طيبة حالة في وحده ألنه أكبر سعادة على

 لكونه أو أكبر، بعادة تمتع ألنه أو كذلك ليسوا اآلخرين
 السعادة يجهل الشخص هذا مثل .اآلخرين من حظًا أسعد

 األقصى بالخير القيمة نظرية تهتم هنا ومن «.الحقيقي والنعيم

 تنظيمًا يفترض األقصى والخير . االفراد لجميع وغاية كهدف
 كل يشغل حيث شامل واحد تسلسلي نظام في تصاعديًا

 عالقاته تحدده فريدا مكانًا شريرًا أو خيرًا كان سواء موضوع

 نميها التي األشياء فمعظم .المجموع تجاه اليئة أو الحسنة

 أشمل لخير وسيلة هي حيث من إا قيمة لها تكون ال «خير «

 مدى أبعد آلخر وسيلة إال ليس انه يتبين بدوره وهذا منها

 األقصى للخير تصل حتى متدرج سلم لدينا يكون وهكذا

 مستويات وتدرج قياس نحددطرق أن علينا اليه نصل ولكي
 أن القول يمكننا المعاني من معنى بأي نحدد أن أي ؛الخير
 قياس بمعايير ذلك يتم ،آخر ٠ثي من أسوأ أو أفضل ما شيائً

الخير.
 حساب „ المنفعة مذهب أصحاب عند المعايير هذه

 وحددت القيمة سلم تمى العامة القيمة نظرية وفي «اللذات

 الشمول معيار ويعد والشمول. والتفضيل الثدة معيار بأنها
 اشباع اكبر B يعني فهو األقصى للخير تحديدًا المعايير أكثر

. (I منافعهم وتحقيق الناس كل الهتمامات ممكن

ومراجع مصادر

 عن ليد لطفي أحمد تر. نيقوماخوس، الى األخالق أرسطو، -

.1924،القاهرة الفرنية،

 العامة المصرية الهئة ، زكريا فؤاد . تر الجمهورية، ،أفالطون —
القاهرة والنشر، لألليف

.القاهرة ،المعارف دار ،الميدي وليم . تر ،المأدبة ،أفالطون —

 المصرية، اكهضة مكتبة ،2 ط. الرواقية، الفلفة عثمان، أمين، —

. 1959 القاهرة،

 رالة ،المعتزلة عند العقليان والقبح الحسن ،محمد ،صالح —
منشورة. غير ماجتير

 دار االسالمي، الفكر في األخالقية الفلسفة محمود، أحمد صبحي، —

1969القاهرة، المعارف،

 العربية، النهضة وتطورها، نثأتها األخالق فلسفة توفيق، الطويل، —
1979 .

.العربية النهضة ،األخالق في العامة المنفعة مذهب ،توفيق ،الطويل —
 ،ومصادرها األخالقبة وفلفته مكويه ابن العزيز، عزت،عبد —

القاهرة، الحلبي، البابي مصطفى
 بيري، عند الجديدة الواقعية في القيم الحليم، عبد أحمد عطية، -

منشورة. رسالةماجتيرغير
 مكاوي، الغفار عبد تر. األخالق، كانظ،تأسيميتافيزيقا -

.1968 القاهرة،

 ماجتير رالة ديوي، جون فلفة في القيم ،محمد محمد مدين، —

غيرمنثورة.
— Dewy, John, Theory of Valuation.
- Mill, J.S.. utllltarlsm, Edited by Mary Wornock.
- Perry, R.B., General Theory of Value, Longmans, Green, 
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عطية الحليم عبد أحمد
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داللة
signification 
Signification 
Bedeutung

 مفهوم تحديد في »أرثوذكسية« منهجية من هناك ليس

 لموقف انعكاس هي التي والوظيفية اللغوية وتحوالته الداللة

 «وقدسية اتحريم بين يراوح الذي المرسل ا الفاعل
 النقدية K والسكيزوفرينيا الفرويدية و» البدائية المجتمعات
 المثالية« » صراع في الشك تجذر أن بعد خاصة المعاصرة؛

 القرن ستينات في يتحول بالمخاض فإذا ، « الوضعية و»

 ثنائية إلى « الوضعية Iوا ا المثالية » جدلية من العثرين

٠ لتنظير وا الممارسة

 على ينغلق عشر التاسع القرن نهايات حتى النقد وكان

 العالم مادة هي محسوسة عناصر يشمل سببي - آلي تفير
 من المؤلفة الداللة بنية وهي الثابتة البنية تفكيك عن بعيدًا

, العالم صورة تحمل التي (I المدلول وا «الدال »
 محضًا ألنيًا بعدًا المبدئية المنطلقات تلك لبعض أن على

 عن االستنطاق عند تكشف التي الخطاب ازدواجية إلى يستند

 وهذا غيرها، بها يتعين وال التتعينإالبها داللية شحنة
 األلني البعد بكونها تتحدد الدالة يجعل الذي هو المعطى

 يمكن ال االبداعي األثر جوهر ان » طالما األسلوب لظاهرة

االبالغية«. صياغاته عبر إال إليه النفاذ
 المصطلح إلى عادت فقد الدالة علم أو السيميائية أما

 االشارة، األثر، المميزة، العالمة ومعناه: GnyeTov نائي اليو

 إلى وأخيرًا المصورة أو المكتوبة أو المنقوشة الدالة

. البصمات

 الوحدة »انها بالقول الداللة سوسير دو ينان فرد وحدد

 يتظهر نظام وانها كما ،والمدلول الدال بين تجمع التي

 دالالت كنظام اللغة ألن والمدلول، الدال غياب بعد ويتحصل

المختلفة«. األفكار ال تعكس مختلفة

 ،األلني للشكل سوسير دو فردينان مفهوم بحسب إذن،

 لغة ،كل األكثرتطورًا يمسالف، لويس شكل إلى ونبة

 مادتين اجتماع من يتكون شكل بأنها تحديدها يمكن
 بين المشاكلة لمبدأ تطبيقًا وإن . والمضمون التعبير مختلفتين:

 إلى التعبير متوى من معرفتنا نقل في ياعدنا المادتين هاتين
األلسني الشكل عن وتتقل تتغير التي الداللة، أو المضمون

 متعملة مادة بكل يتعلق خاص شكل بوجود اعترفنا إذا
 الذي الشكل بأن استطرادًا نقبل أن بد فال التعبير مستوى على

 : نفسها للمادة المضمون بالتالي يعني العلمي الشكل نميه
 شكليا نظامًا تكون علم، هي حيث من الكيمياء كانت فإذا 11

 تلك هي الكيميائية العناصر فإن ، ئ مادة لحقل خاصًا

 ادغامها ينتج التي م المميزة »السمات أو الصغرى الوحدات

 عالم نسميها التي الجوانب من واحدًا المظهر متوى على

 وكأنها تبدو علمي شكل هي التي والكيمياء المشترك. الحس

 عبر يبدو الذي الداللي للشكل جديد بناء في مساعدة مادة
 المعنى. عن للتعبير اآلخر الوجه المتعددة اللغة أنماط

٠«الممكنة العلمية أشكاله عن يختلف للمادة الدالي فالشكل

 المجردة بالفكرة الصوتية الصورة لقاء تشكل التي فالداللة

 إلى وترتبط (I المدلول و» الدال« » في المحدود المعنى تتعدى

 المنتسبة الكلمات كبنية عليها تضفيه الذي بالمعنى بعيد حد
 يبقى أنه غير الجملة تأليف في تدخل زالتي اللغة نظام إلى

H وال عنه مفصول فهو : « المدلول » على التصور حق „ للدال 
 أفضلية للدال« n كان ولذا يخترقه. أن اخر معنى ألي يمكن

الذات. عن التعريف
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 أو «مجانية اللغة تكن لم إذا انه بارت روالن ويرى

II عبر ملغزة تمتد ثانية ذاكرة للكلمات كان وإذا «بريئة 
 الحرية بين توفيقًا تصبح الكتابة ,, فإن الجديدة المدلوالت

والذكرى».

 «،الحيادية أ تعني الداللة أن بارت، روان عند يعني وهذا

 في وتعود وتتجدد، تتكاثر وقراءات مفتوحة مساحة تعني كا
 وبناء القائمة العالقات كسر بمقدورها صفر درجة الى مرة كل

 هذ هذه والبناء الهدم عملية ألن ،محلها تحل جديدة عالقات

. (I المتحول ,٠ حركية إلى «الثابت |١ من «المدلول ا تحرر التي

 - الملغزة الخاصة أو الداللة أن فرأت كريستيفا جوليا أما

 «،والمدلول الدال بين الكيفي االرتباط 11 تعني — تسميها كما
الالوعي نتاج هي الفرويدي بالتعبير الكيفية أن على

 تقوم التي الجذرية العالقات تحديد إلى السيميائية وسعت

 الدالالت، ونظام االبداع الفردي/عالم العالم هندسة بين

 تعكس ،باكوبسون رومان ألنية تميز التي الخاصية وكانت

متويين: على اللغوي القاموس جزئيات تناول في
. Connotation المتحولة الداللة متوى -تحديد 1

. Denotation الذاتية الداللة متوى تحديد - 2

 عالم إلى تعبر التي المرئية الكتابة هي فالداللة ،لذا
 )صرف، األلسنية : بصيرورته والمرتهن المخلوق األرشيف» »

 واستكشاف وحاضر، ، )ماض والزمنية وصوت(، ،ونحو

مستقبل(.
 ولكنها الذاكرة خدمة في قائمة تقنية المعنى بهذا والدالة

 . الفعل إلى به نعبر نفسي تحول زمن تحمل إنها :ذاكرة ليت

: القول يمكن هنا من
 زمني اضطراب تحمل وورائية نفعية ظاهرة الداللة - 1

. والحاضر الماضي

 بين والمجيء الذهاب حركة هي لولبية حركة الداللة - 2

. والظاهر المضمر

 للثقافة، التحتية البنية يشكل اجتماعي نتاج الداللة - 3
 االنان عن تعبير ألنها الواقع/الممكن مغامرة دائمًا وتجسد

. سواء حد على الفاعل/والمنفعل

: ومراجع مصادر

 في ألسني نحوبديل واألسلوب: األسلوبية الالم، عبد المدي،

.t 1977 تونس - لييا ،للكتاب العربية الدار ،األدب نقد

Barthes, Roland, Le degre zero de !،ecriture, ed. Seuil, Pa- - 
.1972 rls, 1953 et

— De Saussure, Ferdinand, Cours de iinguistique g n rale, edr 
Payot, Paris, 1971.

- Greimas, Algirdas Julien, Du sens, ed. Seull, Paris, 1970, 
- Hjemsiev, Louis, Prolegomenes a une theorle du langage, 

ed. de Mlnult, Paris, 1968.
- Jakobson, Roman, Essais de Iinguistique generate, VI, ed. 

de Mlnult, Paris, 1963. VII, ed. de Mlnuit, Paris, 1973.
- Kristeva, Julia, La‘ revolution du lang age poetique, ed. Seuil, 

Paris, 1974.
— Kristeva, Julia, Les epistemologies de la Iinguistique, in 

langages, No.24, Paris, 1971.
- Rifaterre, Michael, Essais de stylistique structurale, ed. 

Flammarion, Paris, 1971.

غصن أمنة

دهر
Age
Age
Ze،،

 يعني: اللغوين وعند وضعه، أصل في - « الدهر B مصطلح
 من وألن الطويل.. والزمان المحدود، واألمد الدائم، اآلن

 مصطلح وبين بينه إن بعضهم: قال الطويل الزمان ن معانيه
B ،فالمدة معنى، دون معنى في واحد فهما اشتراكًا، الزمان 

 الدائم اآلن ان حين على »، زمان و» ٠ دهر * لها يقال المديدة
 . . .فقط ا زمان I فهي الطويلة غير المدة أما ،فقط «»دهر هو

 سنة األلف في يرى من منهم االشتراك بهذا قالوا والذين

. أشهر ستة الى الثهرين على يطلق 8 الزمان » بينما »دهرآ«،

 واستشهد ٠ الزمان 8 هو ا الدهر ٠ إن قال من اللغوين ومن

الثاعر: بقول

 بجمل حبلى يلف دهرًا إن

 باالحسان يهم لزمان

 أال B: وسلم عليه اللم صلى ،الرسول حديث ان هؤالء وعند

 واألرض، الموات اللم خلق يوم كهئته استدار قد الزمان إن

 متواليات: منها نالثة حرم، منها أربعة شهرًا، عشر اثنا السنة

 شاهد ..«الفرد ورجب والمحرم، الحجة، وذو القعدة، ذو
. سواء والدهر الزمان أن على

 الشديدة.. والكارثة النازلة يعني: أيضًا، «،و»الدهر

 الذي الحزن عام عن وسلم، عليه الله صلى اكبي، تحدث ولقد
 :فقال ،طالب ابو وعمه خديجة زوجه ماتت عندما ،به ألم

 ذلك ومن لفعلت.«. الجزع دهرة تقول: قريثًا ان لوال»
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.الشديد المكروه أصابه اذا ،أمر فالنا دقر :قولهم

 وبمعنى: الغاية، اي الهم. بمعنى: ا »الدهر ويتخدم
الشاعر: قول في كما العادة...

 هالك بتأبين دهري وما لعمري
فأوجعا اصاب مما جزعا وا

 وفي الكريم، القرآن في المصطلح استخدم المعاني وبهذه

 الذين »الدهرية« عن حديث القرآن ففي النبوي.. الحديث
 اال يهلكنا وما ونحيا نموت الدنيا حياتنا اال هي ما »قالوا:

 من حين االنسان على اتى هل وفيه (.7 )الجاثية: الدهره

 وفي (..1 )االنسان: 4؟ مذكورا شيائً يكن لم الدهر

 عن وسلم عليه الله صلى الرسول، يتحدث النبوي الحديث

 لو » فيقول واالحسان، العشير يكفرن الالتي الزوجات
 ما قالت: شيائً منك رأت ثم الدهر، احداهن الى أحنت

 والنائي والمسلم البخاري )رواه « قط! خيرًا منك رأيت

 بنات حواء سبق عن يتحدث آخر حديث وفي والموطأ(..
 زوجها أنثى تخن لم حواء لوال ا فيقول: الخطيئة الى جنسها

 الذي الحديث في يأتي ثم .. وملم(. البخاري )رواه الدهر!

 بمعنى «الدهر I العاص بن عمرو بن الله عبد يرويه
 لي فقال ...الدهر أصوم كنت ، : الراوي يقول ٠.٠٠ األبد »

 نبي داود صوم صم ؟!... الدهر تصوم انك أخبر ألم : الرسول

 صام من الصام يومًا... ريفطر يومًا يصوم كان الله.

 والنسائي والترمذي داود وأبو وملم البخاري )رواه « ..األبد
 ذر أبي حديث وفي . حنبل(. وابن والدارمي ماجة وابن

 فقد شهر كل من أيام ثالثة صام من 1 قال: البي ان الغفاري

 والنسائي والترمذي وملم البخاري )رواه كله« الدهر صام

٠واشماجةوابنخبل(

 وبين " الدهر » بين التمييز نجد الملمين المتكلمين وعند
 القليلة المدة على الزمان« » يقع حين فعلى «،الزمان لل

 وجوده بدء من العالم مدة ه على داآل «الدهر ٠ نجد ،والكثيرة

 التعريف، هذا من وواضح .. ». الحباة ومدة انقضائه، الى
 »الكليات»، في م. 1684 د. 1095 البقاء أبو أورده الذي

 مدة بعد وما العالم، هذا انقضاء بعد ما يثمل ال « الدهر D أن

 - 1340 هر. 816 - 740 الجرجاني تعريف لكن الحياة..

 أي الدائم»، اآلن» فهو ذلك، ه بعمول ينبىم له م 1413

 B الدائم ٠ أن وكما ، ٠ الدائم " وإنما ،فقط I المحدود B ليس

 في يمضي الجرجاني فإن اإللهية، الذات أسماء من اسم هو

امتداد هو الذي ،الدائم اآلن , : فيقول موضحًا التعريف

 األزل يتحدد وبه الزمان، باطن وهو: ،1 ااإللهية الحضرة
واألبد!».

 وا الزمان« » ليس وهو و»خالد«، دائم« » إذن، فهو،
 ،وحركتين بينفعلين المحدود ،المعلوم ،المتجدد »الوقت«:

 الآلقبل في الموغل البعيد وماضيه الزمان، باطن ٠ هو وإنما

! األبد هو: الألبعد في الموغل البعد ومستقبله األزل، هو:

 حدده الذي المعنى هذا على اللغة من شاهدًا شئنا واذا

الفرزدق: له قال فعندما . جرير الثاعر عند وجدناه الجرجاني

نازل هو الذي الموت انا فإني
تحاوله أذت كيف فانظر بنفسك

جرير: أجابه

 خالد والدهر الموت يفنى ،الدهر أنا

!تطاوله شيائً الدهر بمثل فجثتي

. . . ! واآلخرة للدنيا شامالً « الدهر B فجعل

 امتداد « الدهر« » من يجعل الذي المعنى، هذا ولعل
 عليه الله صلى الرسول، جعل الذي هو اإللهية« الحضرة

 ففي ..1 الله الدهرهو ألن i ع الدهر » سب عن ينهى ،وسلم

 يؤذيني « ربه: عن يرويه فيما الرسول يقول هريرة ابي حديث
 الليل اقلب األمر بيدي الدهر، وأنا الدهر، يسب ادم، ابن

 وعن I . حنبل( وابن داود وابو ومسلم البخاري رواه ) « والنهار
 الدهر، خببة تقولوا »ال الرمول: يقول أيضًا، هريرة، أبي

 وابن والمرطأ ومسلم البخاري )رواه ٠ ft الدهر! هو اللم فإن

حنبل(.
 كانوا الناس بأن ،الدهر سب عن النهي يعلل والبعض

 الرسول، فأراد ستوه، ولذلك ، الدهر الى اكوازل يضيفون

 هو النوازل لهذه الفاعل أن لممهم يع أن ،وسلم عليه اله صلى

 سب قد فكأنما ،لها الفاعل أنه على ،الدهر سب فمن ،اللم

 مذهب على فقط، مقبوآل، التفير هذا يبقى لكن.. ...’الله

 في اعمق معنى ذات األحاديث هذه تبقى ثم ومن ٠ الجبرية.

 هو الذي الدائم اآلن » بأنه: للدهر الجرجاني تعريف ضوء

... ا اإللهية الحضرة امتداد

 ان على قائم االتفاق ان ويدعمه المعنى هذا ويزكى
 حديثًا واجدون اننا أسمائه...ثم من وهو الله، »هو الحق ه

 الوحي بدم حديث ففي ... ا( بالحق B الدهر » يسمى نبويًا

 من مخاوفه عن خديجة زوجه الى الرسول يتحدث ، حراء بغار
 ، بالء يصيبها أن نفه على ،إشفاقه وعن جنون، به يكون ان

 انك ، أبدًا اللم يخزيك ال فوالله ،أبشر , :قائلة فتطمئنه
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 وتقري الكل، وتحمل الرحم، وتصل الحديث، لتصدق

 ومسلم البخاري رواه ) « ...الحق نوائب على وتعين ،الضيف
 ٠فالدهر الدهرا.., نوائب على وتعين ٠ : أي حنبل( وابن

 كما اإللهية«، الحضرة امتداد » هو »الحق« هو »الدائم«

.ا. اكعرفا؟ )ا ني الخرجاني يقرل

 واألمد الطويل »الزمان« هو الدهر«» يكون عندما أما

 يكون - الخارج في له وجود ال الذي وهو - فإنه ،المحدود

 هي المقارنة هذه وحتى لحادث«، حادث مقارنة B عن عبارة

 الحوادث على موقوف فتحديده عدمي، إعتباري أصل

 - للزمان المسلمين المتكلمكن وتحديد والحركات...

 قول مع متفق والحركات، الحوادث بمقارنة - الدهر[ ]
 كان وإذا . الفلك. حركة مقدار بأنه القدماء الحكماء

 يتحدد فإنه الخارج، في له وجود ال موهوما، الزمان« »

 المعنى وهذا ، متجدد معلوم موجود هي التي الحركة، بمقارنة

 - المتكلمين عند — الزمان إن الجرجاني فيه يقول الذي هو

 كا موهوم، متجدد به يقدر معلوم متجدد عن عبارة )) هو

 الشمس طلوع فإن الشمس، طلوع عند آتيك يقال:

 الموهوم ذلك قرن فان موهوم، ومجيئه معلوم،
 كحدث - الشمس فطلوع . اإلبهام زال المعلوم بذلك

 المجيء زمان أما خارجي.. وجود له معلوم، وحركة-

 السبيل هو االقتران لكن الخارج، في له وجود ال فموهوم،
 اليه ذهب الذه المعنى هو وهذا االبهام. وزوال للتحديد

 - 753 ه. 235 - 135 العالف الهذيل ابو المعتزلي االمام

 - 874 ه. 324 - 260 األشعري عنه يرويه والذي م. 850

 بأنه الوقت عرف فلقد ,، االسالمين مقاالت م.في 936

 عمل، الى عمل بين ما مدى وهو األعمال، بين الفرق هو ا

 االسالميين« )»مقاات فعل. وقت كل مع يحدث وهو

 المعنى نفس وهو م.(. 1969 القاهرة، طبعة ، 130ص ، 2 ج

 1390 - 1312 م. ، 973 ٠ 712 التفتازاني اختاره الذي

 به يقدر متجدد عن »عبارة أنه الزمان عن قال عندما م،

 طبعة ، 246ص «،النحفية العقائه شرح )« ...«آخر متجدد

ه.(133٤ القامرة،

 fl دهرية و• المذكر، للفرد ،دهري :الدهرال » الى والنسبة

 دهري، رجل فيقال: الفكري.. والتيار للجماعة أو للمرأة،
 :سلمة حديثعمروبن وفي ..العمر منًاطاعنًافي كان اذا

 بن أحد رواه دهرية لنا عجوز تقول ... 1)

 يؤمن ال الذي ،الملحد :هو الدهري والرجل ... حنبل(

 العالم المدبر الصانع وجود وجحده الدهر ببقاء لقوله باالخرة،
 بصانع ال ،بنفسه كذلك موجودًا يزل لم العالم بأن وقوله ،القادر

 حيوان. من والنطفة ،نطفة من جاء قد الحيوان وكذلك ،مدبر
 خارج شيء هناك وليس أبدًا، يكون وكذلك كان كذلك

 يوجدها، خالق عن مستغنية ،بنفها مستكفية فهي الطبيعة،

 البيولوجية. للحياة اإلمتداد إال ماهي الخلقية والحياة
 وما ،ونحيا نموت ،الدنيا حياتنا إال هي ما :قالوا ه وباختصار

!.الدهر إا يهلكنا

ومراجع مصادر
ه. 1313 سنة القاهرة، طبعة ،المد حنبل، ابن —

م. 1972 القاهرة،نة النن،طبعة إبنماجة، —

.القاهرة طبعة ،العرب الن ،منظور ابن —

. م 1952 نة ،القاهرة طبعة ،السنن ،داود أبو -

م. 1969 ط القاهرة* طبعة االسالميين، مقاالت األشعري، —

لقاهرة. الثعب، دار البخاري،طبعة البخاري،صحح —

.م 1937 القاهرة،سنة الترمذي،النن،طبعة -

. د 1332 ستة القاهرة، طبعة اكفية، العقائد شرح التفتازاني، —

 سنة كلكنه-الهند، طبعة الفنون، اصطالحات كثاف ،التهانوي —

م. 1892

م. 1938 القاهرة،سة الجرجاني،التعريفات،طبعة —

م. 1966 سنة القاهرة، السنن،طبعة الدارمي، -
 الكريم، القرآن أللفاظ المفمرس السعجم ،فزام محمد الباتي، عبد —

. القاهرة ،الثعب دار طبعة
لقاهرة لثعب، دار الموطأ،طبعة االمام، مالك، -

م 1935 سنة ،القاهرة ملم،صحيحملم،طبعة -

م. 196٩ -نة القاهرة النن،طبعة ،النائي -
 طبعة النبوي، الحديث أللغاظ المفمرس المعجم ي.؛ أ. ونك -

م. 1969- 1936 ليدن،سنة

م. 197 1 القاهرة،ة الفلفي،طبعة المعجم ،وهبه،مراد

عمارة محمد

( ا ) إضافة

 ،ينتصر أن ال يعرض ان ،البحث كاتب على اتمنى كنت

 بالقدم القول إلى به ينتهي الجرجاني الشريف اليد فرأي
 الذي الجرجاني مقدمتهم وفي السنيون منه يبرأ ما وهو الزماني

 »اآلن ألن وذلك يشعر ال حيث من منه يبرأ فيما رقع

 ،المذكور المحظور من يخرجه ال «الدائم » ب ونعته ،الحين
,اإللهية الحضرة امتداد بأنه ن يعقبه حين سيما ال

 العاليلي عبدالله
(2) إضافة

الفالسفة من صنف ،الغزالي عند ،هم «الدهريون ٠ و
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دولة

 يزل لم العالم أن وزعموا المدبر الصانع جحدوا )١ األقدمين

 اكطفة من الحيوان يزل ولم .صانع وبال بنفسه كذلك موجودًا

. ٠ أبدًا يكون وكذلك ،كان كذلك , الحيوان من والنطفة

لضالل( من المنقذ )الغزالي:»

المنطق( )في دور
Cercle vicleux
Vicious Circle 
zlrkelbewls — zirkeldeflnitlon

 «البرهان ا, في سينا إبن عند وهو ،خالص منطقي مصطلح

 إنما فيكون ، الشيء بيان على بيانه يتوقف بما الشيء يبين ]ا

 يمى ما نفسه وهو «.بنفه الشيء ببيان الشيء يبين
 النجاة« 11 في عنه سينا إبن ويقول المطلوب، على بالمصادرة

(I انتاجه، به يراد قياس في مقدمة نفه المطلوب يجعل أن 

 فكل ضحاك، بشر وكل بشر، انان كل إن يقول كمن

.انانضحاك
 أي «حاصل »تحصيل إلى يؤدي األمر نهاية في وهو

 نجد الفلسفة تاريخ وفي مختلفة. صيغ في الواحد الشيء تكرار
 الديكارتي بالدور يسمى ما وخاصة الدور على كثيرة أمثلة

 ثم ،الله وجود إثبات في البداهة سلطة على االعتماد وهو

البداهة سلطة اثبات في الته وجود على اإلعتماد
 كله األرسطي القياس أن ميل ستوارت جون ويعتبر

 المقدمة في اكتيجة نفترض ألننا األرل المطلوب على مصادرة

 عليه. البرهنة المطلوب وهي افتراضها يسوغ وال الكبرى.
 يكون وحينئذ الكبرى النتيجة قبل معلومة تكون أن إما فإنها

 ،مجهولة تكون أن وإما .ملفقًا مصطنعًا عمالً القياس تركيب

 الستحالة وذلك الكبرى المقدمة صوغ يتحيل وحينئذ

.صحتها من التحقق

ه قصو صالح

( 1)إضافة

 على البرهنة على يقوم منطقي خطأ :هو باختصار والدور

 إال بدورها عليها يبرهن أن يمكن ال التي )ب( بوساطة )أ(

)أ(. بوساطة

التحرير

(2) إضافة

فيالمنطق؟ نشأالدور لماذا

 ظاهرات أي الوجود في الدور الى المنطق في الدور يحيل

 إلى الفصول دورات إلى الثمس دورات من الخالدة التكرارية

موت — والدة االنساني؟ للنوع الكبرى الوجودية الدورة

 والمعرفة المنطق تحيل إشكاليات الدور ظاهرات وتثير

 والعبثية الالجدوى ومعاناة االنساني الشعور إلى والوجود
 ولحظة والحرية التمرد إلى بدورها تحيل معاناة وهي والسأم

 هناك فهل اإلنساني. للفعل الممكنة غير أو الممكنة االبداع

؟ الشمس تحت جديد ال أو جديد

الحرير

ذولة
Etat
State
staat

الدولة اسم ظهور كيفية

 تظهر لم ، state أو Etat بال للدرلة الحالية التمية ان

.الحديث عصرنا في اا الغربية اللغات في

 القرون وفي القديم العهد في السياسية المجتمعات أن ذلك
 تطورها درجة عن تنم بأسماء تدعى كانت الوسطى،

 تحتويه عما يختلف كان الذي الياسي، ومدلولها االجتماعي

واتجاهات. ومؤسسات قوانين من ،هذا يومنا في الدولة

 أي ، Polis بوليس :الدولة تسمى كانت اليونان فعند

 وهذا الضيقة، المدينة حدود تتعدى تكن لم أنها اذ المدينة،

 المدن الى سلطانها امتداد تم عندما حتى جاريًا بقي ما

 عندئذ خاضعة باتت التي اليونانية، االراضي في المجاورة
 على االغريق لبث وقد ،معها تمتزج أن دون الفاتحة، للمدينة

 معنى يعرفون ال وهم الروماني، االحتالل حتى الحالة، هذه
.فحسب المستقلة المدينة لكونها اال للدولة

 التعابير عن الناححية هذه في تختلف ال الرومانية والتعابير

 الوحدة بنظرهم تؤلف كانت ، Civltas المدينة أن اذ ،اليونانية

 الذين ، Ingenut فقط األحرار المواطين تضم التي السباسبة

 الجمهورية تلك ادارة في أي ادارنها، في وحدهم يساهمون
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دزلة

 روما حدود تتجاوز ال كانت التي ، Respublica المدينية

القديمة.
 الرومان اعتبر القديم العالم سيدة روما أصبحت أن وبعد

 وأمم شعوب سوى ليت ،فتحها تم التي والدول المدن أن

 الرومانية الفكرة هذه ومن ، Imperium للطانها خاضعة

 وكان ذلك بعد انتشرت التي االمبراطورية كلمة انحدرت
 العقلية هذه أوروبا في الرومان من تلقوا الذين هم الجرمان

 تعتبر ، Reich الجرمانية االمبراطورية فكانت ،اليطرة وتلك
 األقطار جميع في القديمة الرومانية لإلمبراطورية خلفًا نفسها

 الخالف أثار الذي االمر القديم، روما حكم اليها امتد التي

 بين الوسطى، القرون طوال قائمًا بقي والذي والمزمن الشديد

الميحية. البابوية وبين الجرمانية االمبراطورية
 كان اركانها، وقوض اليطرة هذه على تمرد من وأول

 ء انثا من متواصل، جهاد بعد تمكنوا، الذين فرنا ملوك

 في ،امبراطورا وليس 0 ملك 0 يتزعمها Royaume مملكة
 وعن االمبراطورية عن االستقالل تمام متقلة أراض حدود

 مدن المضمار هذا في تبعتهم وقد .سواء حد على البابوية
 ما ،وامارات جمهوريات فيها تأسست حيث الشمالية ايطاليا
. والبابا االمبراطور عن شتى بطرق ، أيضًا استقلت أن لبشت

 بالمدينة تمى ان الجمهوريات تلك بوسع يكن ولم
citta ، لواقعهم خالفًا االبق، في الرومان فعل كما 

 وتوسعت فتحت قد المدن تلك من كثيرًا ألن ،التاريخي

 في وانما فقط، ايطاليا في ليس االجنبية، االراضي واحتلت
, وجنوى كالبندقية أيضًا، والشرق البلقان

 هذه عن للتعبير الالتينية، عن منقول جديد اسم آنئذ وبرز
 وقد ، Etat الدولة أي ، stato «ستاتو 0 :وهو ،الناشئة الحالة

 ماكيافلي الكاتب ان اذ عشر، السادس القرن في شائعًا أصبح

Machiavelli الحاضر العصري بمعناه تآليفه في يتعمله كان .
 على أيضًا االسماء دلت االسالمية العربية البالد وفي

 االسالم أواثل وفي .شعوبها عقلية تحتويها كانت التي المعاني

 وقد واللطة، الحكم عن المستعمل التعبر هو ٠ ٠ األ » كان

 وشاورهم >،،، آيتي في التقرير قاعدة الشورى القرآن جعل
٠ 4 بينهم شورى رأمرعم وآية».. األمر...* في

 نمط على ،االسالم في الملك توطد أن وبعد ثم ومن
 أو األمر، أو الحكم اتخذ أمية، بني عهد في االعاجم،

 قد اللطنة فكرة أن حتى السلطان، اسم صاحبه، باألحرى

 ،بارادته اآلمر اللطان فصار ،مثلها الذي بالشخص اختلطت

 كالماوردي الفقهاء، وبين السياسة في التعبير هذا شاع وقد

 وفيه ، I السلطانية االحكام » ب الشهير تأليفه أسمى الذي

 كما ال االسالم، في الحكم لمنثأ والفقمي التاريخي التحليل

 باالستناد ، العلماء يتصوره كان لما وفقًا وانما ،الواقع في كان

 التاريخية والوابق الرسولية واالحاديث المنزلة اآليات الى
 الخلفام أيام في أي الذهبي، االسالم عصر في المختارة

 االمبراطورية عهد في سيما وال التالية العصور وفي الراشدين.
 االخير، العباسي العهد من الدولة اسم االتراك أخذ العثمانية،

 رجال بين سلطانه وتوزع واالضمحالل التفكك أصبح عندما

 في والعمال االمراء وبين وأتراك، فرس من ، والوزراء الحرب

 الدولة كيف ،بغداد لعاصمة والقريبة البعيدة االقطار

 الفارسي البويهي الدولة وعضد االصل، العربي الحمداني
. المولد

 أوال الفرس استعملها قد كلمة هي الدولة أن واالرجح

 من مشتقة وهي االخرى، الشرقية الدولة ذلك بعد فاستعارتها
 ٠ حال إلى حال من تقل بمعنى أي ،8يدول و» «،دال ٠ فعل

 في ه العرب لسان 0 إليه أشار الذي اللغوي المعنى هو وهذا

«. الرخاء الى الثدة حال من االنتقال : والدولة . .. 0 : فصوله
 أي دوالً يدول دال 0 الكريم: القرآن معجم في جام كما

 الى قوم من وتحولت دارت بمعنى االيام ودالت - دار بمعى
آخرين».

الدولة تعريف

 من مجموعة هي العام، الدولي القانون ضوء في الدولة،
 هيئة عليهم وتيطر معين اقليم في دائمة بصفة يقيمون االفراد

سيادة. ذات حاكمة
 التي الذروة هي الدولة 0 أن على السياسة فالسفة اتفق ولقد

 تنفرد التي طبيعتها وتكمن الحديث االجتماعي البناء تتوج
 . 8 االخرى التجمعات أشكال جميع على سيادتها في ، بها

 لتنظيم وسيلة عن عبارة ذلك بمقتضى الدولة تكون وبذلك
 أنها لنا يبين لطبيعتها تحليل أي ٠ ويكون البشري اللوك

 االفراد ينظم أن يجب التي اللوكية المبادى لفرض طريقة

 وتعاقب القوانين تضع الدولة أن بمعنى .8 أساسها على حياتهم

 لتضمن Coercion االكراه تتخدم كما عليها، يخرج من
.أحيانًا طاعتها

 بوجه مجتمع أي في القانمة والسلطة ) الدولة وأن كما

 ، Maurice Duverger دوفرجيه موريس تعبير حسب عام(،

 أداة فهي ،واحد آن في بوظيفتين ومكان زمان كل في تقوم

 تستعملها االخرى، الطبقات على الطبقات بعض ميطرة
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درلة

 الطبقات حساب على منافعها لتحقيق االولى الطبقات

 النظام من نوع إلقرار أداة نفسه الوقت في وهي االخرى،

 لمصلحة الجماعة في االفراد تكامل من نوع وتأمين االجتماعي

 العصور باختالف العنصرين هذين نسبة وتختلف المجموع
األحوال. جميع في معًا يوجدان لكنهما ،والبالد والظروف

 حتى اليونان أيام منذ السياسة، علم بتاريخ اهتدينا واذا

 ،الياسية الدراسات محور كانت الدولة أن لنا بدا اليوم،

 المفكرون وانشغل المثلى، بالدولة اليونان الفالسفة فعني
 وتناول والكنية الدولة بين العالقة مناقثة في الميحيون
. وسيادتها الدولة نشأة المحدثون المفكرون

القديمة العهود في الدولة نظرية

 م. ق. Socrates 470 -390 -قراط تعاليم أبرز أحد كان

 الحياة يبلغ أن يريد الذي اليوناني على بأن اعتقادم من متمدًا

 ،المواطنية معنى يفقه وأن ،الدولة ماهية يدرك أن ... » الفاضلة
 الدولة طبيعة عرفنا اذا اال بالدولة نهتم أن نستطيع ال الننا

». الفاضلة الدولة لماهية واهتديا

 لتلميذه الثاغل اشغل الفاضلة الدولة في البحث ويصبح
 إلسهامه عنوانًا يصبح كما م. .ق Plato 428 — 347 فالطون

وتقدمه. السياسة علم نثوء في

 يونانيون مفكرون طويل بأمد افالطون قبل ظهر ولقد

 وتوفرت الدولة، اصالح في الرغبة ألهموا يونانيون وحكام

 صولون وصف جاء هنا ومن .عميقة سياسية حكمة لديهم
Solon بين يفرق وما ((االثينية السياسية الحضارة خالق 1) بأنه 

 االجابة يكن لم الياسي للفكر الرواد هزاء وبين أفالطون

ذاته. السؤال ولكنه الؤال، عن بها أجاب لتي

 Republic الجمهورية » كتاب في افالطون بدأ ولقد

 فليس .وتحليله العدالة معنى بتعريف االجتماعي للنظام دراسته
 وان العدالة على االشراف من أسمى آخر هدف أي للدولة

 االئد المعنى نفس تعني ال افالطون لغة في عدالة كلمة كانت
العادية. اللغة في

 بين «الهندسي التناسب ٠ في الدولة في العدالة وتظهر
 ،بمهمته المجتمع من قسم كل يضطلع عندما المختلفة الطبقات
 أفالطون أصبح وبذلك العام، اكظام توحيد في ويتعاون
 فكرة عن االول والمدافع المؤس الفكرة، هذه على اعتمادًا

. M القانونية الدولة ل١

 تظهر لم ،الدولة في ٠ نظرية » قدم من أول أفالطون وكان

 في بدت ولكنها ، متنوعةةومتعدد بوقائع معرفة صورة في

 بروتاغوراس ويقول متاسك. فكري نق صورة

Protagoras من » باسمه: المسماة االفالطونية المحاورة في 

 على القدرة له وستتوافر ،بيته ينظم كيف سيتعلم لي ينصت
 في نوقثت ما وكثيرًا الدولة مائل في والعمل الكالم

 ولكن .طويل بأمد أفالطون قبل «دولة أفضل I) مسألة حاسة

 أفضل » ليس عنه يبحث فما المسألة بهذه يعن لم أفالطون

. H المثالية الدولة „ ولكنه ، (I دولة

 .فلفته في الغاية ألويل مجاال Plato أفالطون يترك وا

 «الجمهورية و) Les Belles Lettres الرسائل« » ففي

Republique الياسي و Politique (I ال الشرائع )ل في كما 
Les Lois ، دخل بأنه شك أدنى يخالطه ال تصريحًا يصرح 

 فلسفة وكل فلسفته غاية وبأن ،أجلها ومن السياسة عبر الفلسفة

n سياسية غاية هي ا حقيقية.
 اذا اال تتقيم لن االمور أن التالية: النتيجة الى وتوصل

والفلفية السياسية القوتان الحكم في اجتمعت

 بحثًا «الجمهورية » كتاب في أفالطون علينا عرض ولقد

 للنفوس العقلية واالتجاهات الحكومات صور لكن منهجيًا

 والطبيعة الطموحة، الطبيعة فهناك الصور. لهذه المناظرة

 والطبيعة الديمقراطية، والطبيعة Oligarchic االوليغاركية

 النظم من حكم نظام مع يتجاوب منها وكل االستبدادية،

 والتيموكراسية ، Aristocracy االرستقراطية » اآلتية:

Timocracy ، واالوليغاركية Oligarchic، والديمقراطية 
Democratic ، واالستبدادية Tyranny . كان ألنه وذلك 

 أنواع تطابق ،االفراد صفات من عظمت أنواع خمسة هنالك

 هي Socrates سقراط يقول كما الدولة ألن t الخمة الحكومة

 درس الى سجيتها درس في فيرجع ،أهاليها أفراد نتاج

 ولكل محددة، لقوانين النظم هذه كل وتخضع جيتهم»

 ونقصه البناءة، ومبادؤه وعيوبه ومزاياه وشروره، فضائله نظام

 واحد شيء وهناك وانهياره تدهوره الى يؤدي الذي الكامن
 هو الشيء هذا ,واستنكره ، مطلقًا رفضًا أفالطون رفضه فقط

 نظره في يمثالن فهما ،االستبدادية والدولة االستبدادية النفس
. وتدهور فساد أعظم

 واقعة أية يضع أن اطالقًا أفالطون ذهن الى يتبادر ولم

 ا القانونية الدولة لل عن فكرته مستوى نفس من معطاة تجربية
 األساسي المبدأ انكار يعني قد هذا ألن العدالة(، )دولة

لألفالطونية.

كل في القوة على المعتمدة الذولة فكرة سادت ولقد
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دزلة

. Sophistical Theories السفسطائية النظريات

 في متضادين قطبين فيمثالن القوة: ارادة وه «العدالة 0 أما

والسياسية. االخالقية أفالطون فلفة

 القوة في زيادة أية على يعتمد ال الدولة صالح أن وبما

 ناحية من والدولة الفرد بين اختالف فال المادي. بمعناها

 ولو ،المزيد اشتهاء استمرار على المترتبة الوخيمة العواقب

 .نهايتها بداية ذلك معنى لكان الرغبة لهذه الدولة أستسلمت

 جيرانها على وتفوقها رقعتها اتاع مثل العوامل كل تساعد فلن
 نكبة دون الحيلولة على االقتصادية او العكرية قوتها وارتقاء
 تتطيع ولن بالنكبة تعجل العوامل هذه لعل بل الدولة،

 لن أنها كما المادي، رخائها على اعتمادًا بقائها على المحافظة

 دستورية قوانين تطبيق على بحرصها » ذلك ضمان تستطيع
 على القانونية المواثيق أو المدونة الدساتير تساعد فلن معينة.

 الدستور عن عبرت قد تكن لم ما تقييدهم أو المواطنين الزام

فيعقولهم». المدون

 Metaphysical والميتافيزيقي الديني االساس

الوسطى العصور في الدولة لنظرية

 من القانونة الدولة في Plato افالطون نظرية أصبحت

 في استمرت ولذا االنانية الحضارة تراث في الخالدة اآلثار
 أوغطين القديس واستطاع اليونانية الحياة انهيار بعد البقاء

430 - 354 St.Augustine تناول قرون بسبعة ذلك بعد 

 of Good, De clvitateDell «الله مدينة » كتابه في المشكلة

City أفالطون تركها كما حالتها نفس في وهي

 من النقلة أي الميحي، الفكر أحدثه الذي التحول أن اا

 المسيحي اللوغوس« I) الى اليوناني Logos «اللوغوس »
 عالم عن البعد كل بعيدًا ،آخر عالم إلى يتطلع أوغسطين فالقديس

 إلى االهتداء أوغطين يتطع ولم اليونانية الفكرية الحضارة

 التي المثالية الدولة في حتى إليها يطمئن نقطة أو وطيدة قاعدة
 تستطيع ال صورها أكمل في حتى فالدولة أفالطون وضعها

 االنسان يستطيع التي الحقة الوحيدة والراحة ،رغباتنا اشباع

الكاملة العدالة يضمن الذي الم عند الراحة هي اليها االطمئنان

 عن تعبر فهي ومقدسة، معصومة العدالة هذه قواعد وألن
 والدولة االسمى الشارع ارادة عن تعبر أو ذاته، اإللهي النظام

 تقريب وتحاول إلهي أساس على ترتكز لوظائفها أدائها فى
 أن وبما الوضعية؛ والقوانين الطبيعي القانون بين المسافة

 الحكام على فيجب االفراد لصالح هو الدولة قيام من القصد

 حتى تصرفاتهم جميع في ضوئه على والسير القصد هذا مراعاة

. مشروعا الدولة قيام يتمر

 االكويني توما القديس المعنى هذا عن عبر وقد
1274 - 1224 St. Thomas Aquinas :المملكة ان » بقوله 
 اذ تماما، ذلك عكس الحقيقة وانما للملك، ملكًا ليست

 على االكويني توما القديس واعتمد للمملكة» ملك الملك
 (الموجهة القوى ناحية من ) الحاكم تقيد بضرورة القائل المبدأ

 في المبدأ هذا بتفسير وقام ،والخير اإللزام قوى ناحية ومن

 بعيدة نتائج الى فيه فساق السلطة( )نظام سماه خاص بحث
 مثيرًا الوسطى العصور مفكري احد عند ظهورها يبدو الجرأة

.ثورية عناصر على تحتوي فهي . ما نوعًا للدهشة

 كانور الوسيط العصر في المفكرين بأن القول ويمكن

 بوجود القائل Stoiclsme الرواقي المذهب قبول على قادرين

 وكانوا الواء. على وللبشر لله كبرى، واحدة جمهورية
 الروحي النظام بين عضوية وحدة بوجود كذلك مقتنعين

اختالف. من بينهما ما رغم الدنيوي، والنظام
 الغكرة. لهذه صورة أوضح عن Dante دانتي عبر وقد

 إلى De Monarcia «الملك It كتابه في الدولة رفعت عندما
 قام ولكنه ،وجودها تبرير على يقتصر لم فهو مرتبة أسمى

 العالم ألمن بضرورتها وأشاد ،شأنها من واالعالء بتمجيدها

 تبقى لكنها للعدالة، ورعايتها غايتها في خيرة فالدولة ونفعه
 الخطينة من جام اغراء ألنها المسيحية العقيدة حسب شريرة

االصلية.

 Cause of the - الدولة ما-علة بمعنى ،بالطبع اله ويبقى

State بدور الفيزيائي، العالم في وكذلك هنا، يقوم ولكنه 
 Causa الدافعة العلة بدور أو Causa Remota القصية العلة

Impulsiva اعفاء الل إلى األول الدوافع ارجاع يعني وا 
 على اعتمادًا م ينشى أن فعليه االساسية. التزاماته من االنان

 بالعالم الخاصة النظم هذه فإن والعدالة، الحق من نظامًا جهوده

االنان. حرية تثبت التي هي والدولة االخالقي

االسالمية العربية الدولة مفهوم

 نعتمد مادة أية على ؟ االسالمية العربية بالدولة نعني ماذا

؟ وجهازها آليتها ولنحلل التاريخي واقعها كتصور

 نجد وافرة، وهي الموضوع، في المؤلفات الى التفتنا اذا

 يجب الذي النظام عن الحق، االسالم عن يتحدثون المؤلفين
 في يتحقق لم والذي االسمى الشريعة مقصد حسب يكون أن

نادرًا اال نظرهم

 )ص(. محمد اكبي مبعث قبل عدة ملوكًا العرب عرف
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 قائما كان الذي المشيخي بالنظام كثيرا يهتمون المؤرخين ان
 تحتل كانت قريثًا وألن قريش في بعث البي ألن فيمكة

 ال الوضعية هذه أن بيد . العربية الجزيرة في خاصة مكانة

 الملكي النظام عرفوا العموم، على العرب، ان تنسينا أن يجب

 عرف اخرى، بعبارة بخاصة. اليمن وفي اخرى، مناطق في
 نظام في اخرى مجتمعات عرفته الذي نفه التطور العرب

 فريدريك وصفه والذي السياسية والسلطة والملكية العائلة

 نظريته. عليه وبنى Freldrich Engels 1840 - 1895 انجلز

 ظهر ثم دهرية دنيوية طبيعية دولة يعرفون اذن العرب كان
 التجربة، لتلك مخالفة أهدافًا حامالً الوضعية هذه في االسالم

 اإللهي فالنموذج المثالي. اإللهي النموذج هو للحكم ونظامًا

 وصفه كما اإللهي، الحكم هو الملمين لدى المثالي للحكم
 وهو (ص ) محمد النبي طبقه أو علمه كما أو ،الكريم القرآن

 الى افالطون من المسلمين وغير المسلمين الفالسفة لدى
 اتيان إلى أوغسطينوس القديس إلى خلدون إبن الى الفارابي

اإللهية. المدينة هو أو اللم مدينة حكم Etienne Gilson جلن

 حكم نموذج المسلمين لدى هو للحكم الرسولي والنموذج
 والرسول .م 632 — 571 ص( ) عبدالله بن محمد الرسول

 أو لقومه يبلغها رسالة أو لوحي اللم اختاره من الديني بالمفهوم

البشر. لسائر

 والحاكم والشارع المعلم هو الم أن هو الوحي ومعنى

 .وسيادته وشرعه حقيقته يحكم النبي أو الرسول وأن واليد

 في ادت التي الشرعية السياسات في محمد مفهوم هو وهذا

 وارادته. وسيادته الله بشرع الحاكم فهو وفاته. وبعد حياته

 الر-ولية، الدولة دعوناها وان المدينة، في اقامها التي والدولة
الشخص دولة ال الشرع دولة أنها اال

 هي محمد عهد في سادت التي الشرعي الحكم سباسات ان
 في النبوية والسياسة اإللهية السياسات لتجسيد االولى التجربة

 عهد في يكن لم أنه على اسالمي سياسي نظام أو حكم

 )ص( الرسول ألن ذلك الحديث، بالمعنى حكومة الرسول

 المجتمع في ويطبق إلهية شريعة الناس حكم في ينفذ كان

 والرسول اإللهي. الوحي إلى حقيقتها في ترجع دينية مبادى
 اعالن في االمور: جميع في الوحيد المرجع كان ذلك في

 جمع وفي الغنائم تقسيم وفي القضاء وفي الصلح وعقد الحرب
 التشريع وفي الحقوق أصحاب بين وتوزيعها الصدقات

 تطبيق أو الشريعة هذه تنفذ في المرجع كان لقد : االجتماعي

عنده. من لها واضعًا يكن ولم المبادى: هذه

 وأما إلهية. سلطة هي النشريعية اللطة أن يعني وهذا

برم

 الرسول سلطة , القول سبف كما - تبدو فانها ،التنفيذية السلطة

 اليه المقربين أصحابه أن على تدل الوقائع ولكن التقريرية.

 اا أمرًا يبرم يكاد فال . الوزراء مجلس يشبه ما يؤلفون كانوا

 في التقرير قاعدة الشورى القران جعل وقد معهم التشاور بعد
 شورى وأمرهم ٠ ٠٠ تم االمره في وشاورهم آيتي

بينهم«

 عصر في واالساسي االول التشريع مصدر كان ،وهكذا
 السنة الثاني، المصدر وكان المقدس القرآني الوحي النبي

 .واجتهاد الهام كلها وهي ،وتقارير وأقوال أفعال من اكبوية،

 وقاضيها االسالمية، االمة إمام ذلك كل في النبي »وكان
 االمام » القراضي: بعبارة كان أو االكبر وفقيهها االول،

االعلم. والمفتي والقاضياالحكم االعظم

 النموذج هو للحكم الخالفي النموذج كان النبي وفاة وبعد
 بعد وهو وزمنًا. ردحًا الرسولي للنموذج االقرب الخالفي

المثالي. اإللهي للنموذج الرسولياالقرب النموذج
 الدعوة علوية على الحاسم المثل الرسول أعطى ولقد

وأولويتها.

. الدولة قبل رالدعوة ،الدولة فوق الدعوة بأن يعني مما

 خلفاؤه طبقها التي الرسول لحكم االولى القاعدة هي هذه

االربعة.

الفارابي عند الدولة مفهوم

 ذلك بعد والملمون العرب المفكررن انشغل لقد و
 من م.هو 950 - 870 والفارابي بالخالفة. أو الشرعية بالدولة

 متابعًا ،السياسية أفالطون بفلسفة تأثرًا العرب الفالسفة أبرز

الفاضلة. المدينة أو الفضلى الدولة عن البحث

 أبعد عصره في أصبحت قد البشر مدينة أن الفاراي الحظ

 نظام عن حاد المدينة تنظيم وأن الله مدينة عن تكون ما

 وارتباط ائتالف B األمة أجزاء بين يعد لم وأنه الكون،

 لذا العالم أجزاء ين الحال عليه هو مثلما fl وتعاضد وانتظام

 لتعيد البرهانية الطرق تعتمد فاضلة رائسة قيام ضرورة اعتقد

 منه وتجعل ربه من االنسان ولتقرب ،والدنيا الدين بين الوصل

االرض. خليفةعلى
 أو جاهلية واخرى فاضلة مدن بين الدولة الفارابي ويصنف

 مقولتي ،بينها المقارنة في ويعتمد . ..ضالة أو متبدلة أو فاسقة

 أهلوها يعى التي هي الفاضلة فالمدينة والرياسة. العادة

 وأما والفضيلة. والخير المعرفة على المبنية الحقيقية للعادة

 انها يحبون لذات ينثدون اهليها فان الفاضلة، غير المدن
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تزة

 يعمل الفاضلة المدينة ورئيس . شيء في منها وليت العادة
 فانمم الفاضلة، غير المدن روساء وأما وسعادتها، لخيرها

.الشخصية واهوائهم للذاتهم يعملون

 المدينة تضاد فاضلة غير مدنًا هناك بأن لنا يتبين اذن،

 أوأل: وهي كبيرة، أقسام أربعة في الفارابي أجملها الفاضلة،

 الحقيقية العادة اهلها يعرف لم التي الجاهلة، المدينة
 والتمنع واليسر، البدن، سالمة في الحياة غاية أن واعتقدوا

 مكرما االنسان يكون وأن اشهوات الى واالنقياد باللذات،

 والل، السعادة أهلها عرف التي الفاسقة، المدينة ثانيًا: معظمًا

 المدينة ثالثًا: الجاهلة. المدن أهل أفعال أفعالهم جاءت ولكن

 ولكن الفاضلة المدينة آراء أهلها آراء كانت التي وهي المبدلة

 الضالة، المدينة رابعا: فاسدة. آراء واصبحت بعد فيما تبدلت

 ويكون الفعال، والعقل اللم في فاسدة آراء أهلها يعتقد التي هي

.كذلك ليس وهو ،اليه يوحى أنه أوهم ممن رئيسها

 التي الصعوبة االدراك أش يدرك كان الفاراي أن شك ال

 التي االحوال ولعل الفاضلة مدينته تحقيق امكان تعترض
 أن يدرك أن من مكنته عصره في تعرفها العربية المدينة كانت

الواقع. به يسمح مما ابعد العقل يتصوره ما

 أفالطون عن فيهذا يتميز الفاراي الفيلسوف يكن ولم

 هو يشعر كان االغريقي، فالفيلسوف الجمهورية« » مؤلف
 يدرك وكان مشروعه. فيها يدور التي المفرغة بالحلقة اآلخر

 صالحة. تربية على يعتمد وأن بد ال فاضلة مدينة قيام B أن

. 8 عادلة مدينة في اا تقوم أن يمكن ال الصالحة التربية ولكن

 المدينة أهل آراء عن بحثه في الفارابي أن رأينا وفي

 وحروب اغتصاب بال مجتمع الى معاصريه يدعو كان الفاضلة

 المتبادلة والتعاون الصداقة عالقات على قائم مجتمع وسلب،

 الفارابي يقول كان كما المجتمع ذلك وفي مواطنيه. بين
 العنصر الى يعودون ألنهم وذلك بانانيتهم الناس يرتبط

السالم يوده مجتمع الى يطمح الذي االناني

 تربوية صفات نتيجة كانت الفارابي انسانية أن من وبالرغم

 قد آراءم أن اال الطبقي المجتمع بظروف متعلقة وطوباوية
. التالية واالجيال معاصريه على كبيرا تأثيرًا أثرت

 في واالجتماعي الفلفي الفكر تطور على الفارابي تأثير ان

 كان افريقيا وشمال آسيا وأواسط واالوسط األدنى الشرقين

 المعلم أو الشرق، أرسطو بالحق سموم حتى جدًا كبيرًا تأثيرًا

الشاني

خلدون ابن عند الدولة مفهوم

 ابن الى الرجوع من لنا فالبد الدولة موضوع في دمنا وما
 نظرية لنا قدم الذي العربي المفكر م. 1332 ه 732 خلدون

 بعامة االنسانية السياسية، الحياة عن واجتماعية تاريخية
 ينتصب كونه من خلدون ابن أهمية وتأتي بخاصة والعربية

 وحتى والتاريخية والفلسفية الفقهية االتجاهات ملتقى في

الصوفية.

 خلدون ابن آراء حوله تدور الذي االساسي المحور أما

عصره عرفها وكما تصورها كما الدولة، فهو وأبحاثه

 ، « حقوقيًا N فقهيًا بحثًا الدولة في يبحث ال خلدون ابن ان

 االسالمية، البالد عرفتها كما واجتماعًا تاريخيًا يدرسها بل

 خلدون ابن يعنى التي االجتماعية الظواهر فإن ثم ومن
 وحسب األشكال، من بشكل تزدي التي تلك إما هي بدراستها

 من تحدث التي تلك وإما سقوطها، أو الدولة قيام إلى رأيه

 والتي الحضرية، للحياة والفكري االجتماعي النثاط خالل
. لوجودها شرطًا الدولة تعتبر

 الملك ١١ تتناول التي خلدون ابن آراء تصنيف يمكن
 في أبحاثه كل حوله تدر الذي الموضوع وهو ، « والدولة

 ونوع الحكم شكل يتناول قسم قمين: إلى «، المقدمة »

 مملكته، شؤون تسيير في الحاكم عليها يعتمد التي السياسة
 لشؤون ممارسته في اليها يتند التي االس أو والمبادىء

. a الدولة » تطور يدرس وقسم ،عامة الحكم

 في بنظريته يرتبط فإنه خلدون ابن عند الدولة مفهوم أما

 يختلف عنده الدولة معنى كان ولذلك . عضويًا ارتباطًا العصبية

 ورجااتها الحاكمة العصبية الى فيها ينظر التي الزاوية باختالف

 العصبيات وبين وبينهم جهة، من بينهم السائدة والعالقة

 اإلمتداد n هي عنده فالدولة ثانية جهة من لهم الخاضعة

 تصنيف يمكن هنا ومن .ا ما عصبية لحكم والزماني المكاني
 أي المكان في الدولة امتداد يتناول ما قسمين: إلى فيها آرائه

 الزمان في استمرارها يتناول وما ،رقعتها واتاع نفوذها مدى

 يوم الحاكمة العصبية حكم يجتازها التي المراحل مختلف أي

.٥يد من خروجها يوم الى اللطة استالمه

 الموضوع، هذا حول آرائه وتحليل عرض في البدء وقبل
 من الرغم على أنه الى االشارة تجدر وأصنافه، المنك موضوع

 الملك بين كالمه في يقرن ما كثيرًا «المقدمة ه صاحب أن

 ذلك الى يذهب كما واحدًا، معنى يريدهما ال فإنه والدولة،

 إلبن بالسبة الملك معنى أن القول ويمكن الباحثين. بعض
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 الحكم n من اليوم نحن نفهمه ما على تمامًا ينطبق خلدون

 بالطاعة يدين ال بنفه متقالً الحاكم كان فاذا السلطة,. و)

 أو حقيقية، فعلية بطاعة يتعلق األمر كان سواء فوقه، ألحد

 خاضعًا كان اذا أما تامًا، ملكه كان اسميةشكلية، بطاعة فقط

 ناقص، ملك حينئذ فملكه فوقه، لحاكم األشكال من بثكل

 فالملك واضح التقسيم لهذا التاريخي، الواقعي، والمضمون
 حكم فهم الناقص الملك أما مثاًل، الخليفة حكم هو التام

 معينة، مناطق في بالحكم استبدوا الذين واألمراء الملك

 للخليفة االسمية بالسلطة نفه الوقت في يعترفون ولكنهم
. للمؤمنين أميرًا ه باعتبار

 عنها وقوعه ليس طبيعية غاية الملك ان D خلدون ابن يقرر

 لذلك بد وال . 8 وترتيبه الوجود بضرورة هو انما باختيار

 بين يميز ثم الحاكم». لكبح قوانين ٠ من طبيعي وهو ،الملك
التالية: الثالثة االنظمة

 الغرض مقتضى على الكافة حمل وهو الطبيعي الملك —

والشهوة.
 النظر مقتضى على الكافة حمل وهو السبامي الملك -

. المضار ودفع الدنيوية المصالح جلب في العقلي

 في الشرعي النظر مقتضى على الكافة حل وهي الخالفة -
 أحوال ترجع إذ » إليها الراجعة والدنيوية األخروبة مصالحهم

 في فهي اآلخرة بمصالح اعتبارها إلى الشارع عند كلها الدنيا

الدنيا وسياسة الدين حراسة في الشرع صاحب عن خالفة الحقيقة

به«.
 إلى العقلية السياسة خلدون ابن يقسم آخر فصل وفي

نوعين:
. العموم على المصالح مراعاة الى يهدف نوع —

فقط السلطان مصلحة الى يهدف ثان ونوع —

 وحده البشري العقل على المعتمدة العقلية بالسياسة يعني

. ربانية ديية دعوة أي استلهام دون

 وفي الموجودة، السياسية االنظمة أنواع a نمذجة ا, هذه

 الوجهة من نظام كل قيمة حب ترتيب هذا الوقت نفس
 يناسب الذي الطبيعي الملك هو االدنى النظام االخالقية،

 مصلحة يتوخى الذي السياسي الملك يتبعه ثم . اليدوي العمران
 العدل في ألن العدل من يخلو ال وهونظام ، الفرد الحاكم

 الحاكم، ورفاهية قوة وبالتالي الرعية وغنى الحكم استقرار
 المرتبة في ويأتي االسانيين تاريخ من متوحى نموذج وهو

 الهداية نور ينقصه أنه لوال الكمال الى االقرب الوع وهو الثالثة

 المرتبة في فوقه، خلدون ابن يضع السبب لهذا الربانية.

تزلة

 في وانجاة الدنيا في السعادة يضمن النه الخالفة نظام الرابعة،

 بالطبع هناك *واه. نظام أي في تتحقق ال ميزة وهي اآلخرة،

 المدينة التحقيق: بعبد أنه لوال الحل يكون خامس نظام

 كامل الفرد يكون حيث تخيلهاالفالسفة، التي الفاضلة
رأسًا والدولة الحكم عن فيتغني االخالق

 قد العربية الدولة أن يرى خلدون ابن فإن حال، أي وعلى

 مرحلة االولى: المرحلة مراحل بأربع عهده حتى مرت

 الفقهاء عليها يطلق ما وهي الدين، أساس على الخالفة

 تحول وهي : الثانية المرحلة «.الكاملة الخالفة أ صطالح

 المرحلة .الدين دعائم على يقوم ملك ولكنه ،ملك الى الخالفة

 اندثار الرابعة: المرحلة الخالفة، على الملك معاني غلبة الثالثة:

ملك. إلى وتحولها الخالفة معاني
 فقد I) بقوله: االربعة االطوار تلك خلدون ابن ويجمع

 معانيها التبست ثم ،أوا ملك بدون وجدت الخالفة أن تبين

 عصبية افترقت حيث الملك، انفرد ثم واختتت،

الخالفة...«.

 بل الشرع تطبيق ليس الخالفة عن الملك يفصل ما ان

 معالم ما ملك يجدد قد التطبيق ذلك من المتوخى الهدف
 العمل على ويشجع األمن ليحفظ ،عقلية ياسية السباب الشرع

 هي الخالفة أن فيحين دولته، عمر ليزيد وبالتالي واإلنتاج

مقاصده لتحقيق الشرع تطبيق
 في تعني الخالفة أن يظهر العقلي التحلل مجرد إن

 االنسان، في الحيوانية تجاوز وبالتالي الدولة، تجاوز الحقيقة

 لم معجزة في الكالم يجدي وماذا معجزة. تعني أخرى بعبارة

 يتعرض .االقرار فتلزم تشاهد ،تقع حين ،المعجزة ؟ بعد تقع

 مع ويتفق الخالفة تقليد شروط بين القرشية لشرط خلدون ابن
 ولم العصبية هو منها المقصد ان » قائال تركها على الباقالني

 في الله سر نظرت واذا B : يتطرد ثم ، S عصبة لقريش يتبق

 تقوم لكي إلهية إعانة من بد ال أنه يعني «.هذا تعد لم الخالفة

. جديد من الخالفة

 للتجربة معكوسة صورة إذن، االسالمي السياسي الفكر
 في يتفقون المسلمين المفكرين بأن القرل ويمكن العربية.

الدولة لطبيعة تصورهم

 ميدانين: جميعها تتناول وجدناها تعريفاتها لخصنا اذا

 في الغلبة ان والتناوب. الغلبة معنيين وتؤدي والمال، الحرب

 لكن به. واالستقالل المال على االستيالء الى تؤدي الحرب

 ان بد ال واحدة، جماعة للطة دوام وال سجال، الحرب
أخرى. جماعة تخلفها وان تضعف
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دزلة

 لفكرة تعييات اال المتشعبة خلدون ابن تحليالت وما

 تعني ثانية: جهة من التداول وفكرة جهة من واالستئثار القهر
 بالملذات واالستقالل والغلبة القهر إله أواًل، عنده الدولة

 جهة من وتعني االجتماعي، المحلل وصف فيصفها والمفاخر

 والمال، السلطة على مخصوصة جماعة استيالء مدة ثانية

 وفيلسوف مؤرخ الى ويتحول طبيعية بوسائل تحديدها فيحاول

تاريخ

 تاريخ يلخص الذي القرآن في موجودتان والفكرتان
 بين البشر حياة في قطيعة أحدث الذي للوحي االبق االولين

الفطرية. واانسانية الحيوانية االنسانية

 مع نقيض طرفي على فيهذا االسالمية الجمهورية وتبدو
 دولة هي فاالولى ،اليوناتية والمدنية الرومانية الجمهورية

 دولة هي االسالم ودولة المواطنين. دولة هي والثانية ٠ الجمهور
 وللمدينة الرومانية للجمهورية امتداد هي العصرية والدولة الله

 كانت لبرالية صعب، حسن برأي العصرية، فالدولة الونانية.

 والديمقراطية ديمقراطبة دولة هي اشتراكية أم ماركسية أم

 . Demos الشعب لحكم اليوناني أيضًاالمصطلح هي

 حكم أو الجمهور حكم أو الشعب حكم هي الديمقراطية

 العصري فالحكم الله. حكم هو االسالمي والحكم المواطنين.

 الدولة في الحكم نقيضان الظاهر في هما االسالمي والحكم

. لله االسالمية الدولة في والحكم .للثعب العصرية

 علم استقالل على ساعدت التي هي السياسة عقلنة وان

 والحدود الروادع بحث في السياسي الفكر وتقدم السياسة

 السياسي لللوك االخروية ال الدنيوية والتوازنات والضوابط

 هي االسالمي السياسي الفكر ومأساة االنساني. للسلوك أي

السياسي. الواقع عن تفصله التي الهوة مأساة

 »االمارات أنشأوا الذين أوكك ماكيافللي عاصر

 واالعتقاد بشغف أساليبهم بدراسة قام حيث الجديدة،
 أمرًا يبدو ال الله على الجديدة االمارات هذه قوة باعتماد

 على وكان ،كذلك الكفر على دليل هو بل فقط، للعقل منافيًا
 التي القاعدة عن نهائيًا يبتعد ان الواقعي الياسي ماكيافللي

 االصلي بدا فلقد الوسيط. العصر في النظام عليها اعتمد
 آثار من كلية وهميًا أمرًا الملوك لحقوق المزعوم اإللهي

السياسي. الفكر اثار من وليس الخيال،

 الدنيوية. الباب سلطة على االعتراض دائم ماكيافللي كان
 أنه اا السياسية ايطاليا حياة يهدد فادحا خطرًا فيها رأى فقد

 أية المبادى، لهذم يكتشف ولم االخالق، مبادىء يهاجم لم

 ويقارن الياسة مشكالت وبين بينها الربط عند فائدة
 ويتخذ ،عرفها التي الحكم أنواع مختلف بين ماكيافللي

 هذه في كبراا مختبره زمانه وفي الماضي في التاريخ

 القدرة مقولة مقولتين: على المقارنة هذه في ويعتمد المقارنة.
 األولى المقولة ويستعمل التنظيمي. التركيب ومقولة الياسية

 والتي التاريخ، عرفها التي السياسية المنظمات بين لذمفاضلة

 بالدولة، االحتفاظ على الحكام قدرة حيث من نظره في تتفاوت

 مقولة ويستعمل .فيها سلطانه توطيد على الحاك قدرة حيث ومن
 أن يجب وكما كماهي الدولة بين للمفاضلة التركيي التنظيم

 .المثالية أو النموذجية ودولته الكائنة الدول بين أي ،تكون

 القومي بشعوره موقًا التاريخ إلى أيضًا هنا يعود ولكنه

,المفضلة دولته هي روما دولة ألن ،االيطالي

 كتابه مطلع في والممالك الحكومات ألنواع ويعرض

 هذه من نوع كل خصائص يبين أن بعد ثم ، ((االمير »

 تحديدًا الياسية القدرة مقولة تحديد الى يخلص االنواع،

 بها تقاس التي القوة عن فيه يتحدث الذي الفصل في كالسكيًا

 يستطيعون من اعتبر انني n فيقول: الدول، جميع قوة
 يملكون الذين )الحكام( أولئك مراكزهم، على المحافظة

 كاف، جيش حشد ويتطيعون والمال، الرجال من الكثير

«.يهاجمهم من ضدكل الميدان في ويصمدون

 يتصدى من أول خلدون ابن بعد ماكيافللي يكون وبذلك
 مجردًا صرفا موضوعيًا ماديًا وصفا السياسية القدرة لوصف

 الدينية أو القانونية أو الخلقية أو الفلسفية االعتبارات جمع عن

 أو الرومان أر اليونان المفكرين لدى القدرة بها غلفت التي

.الملمين أو المسحيين

 اعتبار على الدولة موضوع عالج ماكيافللي أن وبرغم

 ما يسأل: لم أنه اال ،آخر شيء أي عن بمعزل الذاتي وجودها

 بودان جان فعله ما وهذا تكونت؟ وكيف الدولة هي
1596 - 1530 Jean Bodin علم ممنهج يكون أن حاول الذي 

 لدى العلم هذا ممنهج أرسطو أن كما ،أوروبا في السياسة

 الجمهورية« عن ا كتابه في هذه نزعته وتظهر اليونان.
De la Republique هذا في فيضع . 1576 عام أصدره الذي 

المطلق. الملكي الحكم لتبرير اليادة في نظرية الكتاب

 محل ه الكاملة الواقعية » يحل ان بودان يحاول ولذلك

 قاثمة الصلة تستبقي واقعية وهي الناقصة. ماكيافللي واقعية

السياسة. وعلم القانون وبين واالخالق الفلفة بين
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القانونية الدولة

 الحديثة العصور مطلع في السياسي الفكر في الدولة أصل

٠ (عشر واكامن عشر السابع القرن في )
 تطورا التاريخية الفترة هذه في السياسي الفكر تطور
 كان ياسية نظريات قدموا الفالسفة من كثير وظهر ملحوظًا

 في تطبيقها ساد التي السياسية النظم في بارز وأثر دور لها

اآلن. حتى باقية آثارها زالت وال الحين. ذلك في أوروبا

 من الفترة هذه في ظهروا الذين الفالسفة بعض وكان
 آخر وفريق فلسفتهم، في له المؤيدين المطلق للحكم الداعين

.بها وينادي الديمقراطية المبادىء ويعتنق الحرية يناصر

 النظريات من الكثير الفترة تلك في المفكرون استنبط كما
الدولة. نشأة أصل لتفير

 هي القبول أساس على الدولة تقيم التي النظرية أن شك وال

بدائية. االكثر أشكالها في االجتماعي العقد نظرية

االجتماعي العقد نظرية في الدولة أصل
Theorle du Contrat Social

 الجماعة حياة الى الفطرة حياة من االفراد انتقل لقد
 أساس االجتماعي العقد يعتبر لذلك ،العقد بواسطة المنظمة

الدولة، نشأة وأصل

 .أساسها في اتفقت وان العقدية النظرية تنوعت ولقد

 تصورها التي المختلفة التصورات الى يرجع ذلك وسبب

 حالة وصف ناحية من سواء العقد لهذا والفالسفة الكتاب
 اطراف تحديد في أر العقد، على المابقة الفطرية اإلنسان

ونتائجه. مضمونه تحديد في أو ،العقد

 الذين المفكرين من الكثير العقدية النظريات تبنى ولقد

 عشر الشامن والقرن عشر السابع القرنين في كتاباتهم ظهرت
 هوبز توماس الى نسبت ما هي النظريات هذه أشهر أن اال

1679 - 1588 Thomas Hobbes لوك وجون John Locke 

 Jean-Jacques Rousseau روسو جاك وجان ، 1714 - 1632

2 171 -8 177 .

: Hobbesهوبز عند االجتماعي العقد نظرية , 1

 في وطبيعي اصطالحي هو الياسي النظام أن هوبز يرى

 أوجده، الذي هو االنان أن بمعنى اصطالحي فهو معًا آن

 لميوله وفقًا صنعه انما االنان ألن ذلك مع طبيعي وهو

 بطبعه اجتماعيًا كائنا ليس هوبز عند االنان لكن الطبيعية.

 سيقول كما مجردًا عقليًا كاثنا وليس ،أرسطو يقول كما

مه

 شرير كاثن هو بل ،عثر الثامن القرن في التنوير عصر فالسفة
 قالها التي العبارة غي كله هذا ويتلخص بالنقائص، حافل

 ،الكل ضد حرب في والكل ،ذئب لالنسان االنسان » :هوبز

«.المجموع ضد حرب في والواحد

 عن يبحثوا أن االفراد على الطبيعي القانون حتم لذلك
 بموجبه كونوا عقدًا بينهم فيما فأقاموا الحالة هذه من مخرج

الدولة.
 أداء من الدولة في الحاكم يمكن الذي ان هوبز ويؤكد

 بالسيادة تمتعه هو اتما عنه المتفرعة والواجبات االول واجبه
 أو تحفظالدولة،تخلفها التي هي اليادة فهذه المطلقة،

الدولة. على يقضي الذي هو تقييدها

 فالسفة، أحد — هوبز بأن القول الى تقدم مما ونخلص

 ويحلل المطلقة الملكية يؤيد كان — البارزين عشر االبع القرن

 المطلق السلطان الى توصل بحيث االجتماعي العقد في نظريته

للحاكم)الملك(

: Locke لوك عند االجتماعي العقد نظرية - 2

 بين والمساواة الحرية فيها تسوم حالة الفطرة أن لوك يعتقد

 يمنحهم الذي الطبيعي للقانون يخضعون واافراد االفراد.
 ذلك وعلى لممتلكاتهم. وبالنبة ألنفهم بالنسبة تابتة حقوقًا

 بعدم تتميز كانت ولكنها وحشية تكن لم األول الفطرة فحالة

 األفراد يحمي متميز غير شخص وجود لعدم االستقرار

 فيما االفراد تعاقد لذلك الطبيعية، بحقوقهم التمتع لهم ويكفل
 حاكمة سلطة مع تعاقدوا ثم ، ياسيًا مجنمعًا وكونوا بينهم

 بأعمال القيام لها ليتيحوا حقوقهم من جزء عن لها تنازلوا

.المجتمع هدف لتحقيق

 فوقهم وتعتبر االفراد عن متقلة السلطة( أو ) الهيئة وهذه

 الى بذاته يؤدي الهيئة هذم وقيام عليهم ملطة لها أن بمعنى

 بقصد حقوقهم بعض عن االفراد تازل ببب الدولة نشوء

 مطلقة الحاكم سلطة ليست ،هذا على سياسي مجتمع تكوين

 لوك بين موضوعي فار.ق وهذا الحاكم، بخلع التغيير تقبل بل

.وهوبز

:Rousseau روسو عند االجتماعي العقد نظرية - 3

 باعتبارها بها االفراد قبول من تنبثق الدولة أن روسو رأى

 في ،االفراد هزالء ارادات من ارادة كل أن اال اللطة، شاملة

 الدولة، ارادة من جزءًا تشكل العمل، مراحل من مرحلة كل
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. : تؤلة

 الموجه هو يكون الشعب ورأي اللطة، ممارستها أثناء

٠ باستمرار لتصرفاتها
 الموكل واجبها أداء في باستمرار الحكومة يراقب والشعب

 قد روسو ان والسيادة. الحكومة بين روسو فرق وبدلك . اليها

 ولذلك الطبيعة. حالة في لالنسان وصفه لوك جون عن أخذ

 تقدر السياسية فلغته وكانت الطبيعة الى العودة الى دعا
 بأرسطو ذلك في تأثر ولعله العادي، الرجل امكانيات

 السياسي المغزى ان . عام بوجه اليونان عند السياسية وبالفلسفة

 وهذا ٤ العامة الشؤون توجيه في اشراكه على الحرص هو

 جون فلفة تضنته ما فاق ديمقراطي اتجاه ذاته في االتجاه

عصره. في االنكليزية لالرستقراطية مهاجمته في لوك

 Saint Simon 1760 - 1825 سيمون سان أن شك وال

 مجموع لمصلحة تعمل أن يجب الدولة أن ويقرر يأتي عندما

 La I فقرًا واالكثر عددًا االكثر الطبقة ه وخاصة الشعب

classe la plus nombreuse et la plus pauvre ، هو، انما 
 من ويبرزه روسو موقف يؤكد ،المفكرين من الكثير رأي في

. جليد
 الفلفة في كالسيكي عصر بدأ روسو مع أنه الى ونخلص

الهيغلية. المرحلة بعد ما الى امتد السياسية

القومية الدولة نشأة

 القديم، التاريخ مظاهر من هي المدنية الدولة كانت اذا

 فان ،الوسيط التاريخ مظاهر من االقطاعية ودولة االمارة ودولة

 التاريخ ظواهر احدى هي National state القومية الدولة
 الوحدات عن لها تمييزًا القومية بالدولة وسميت الحديث،

 القومية الدولة هذه والوسيط القديم التاريخين في السياسية
 في دوقيات أو امارات أو دويالت عدة اندماج من تكونت

 متوسطة الدولة هذه ان Hayes هايز ويرى واحدة. دولة
 اختلفت فقد واالقتصادية السياسية النظم حيث من أما الحجم،

 وعن القدية االمبراطوريات في «المدن n عن جوهريًا اختالفًا

الوسيط. العصر في الواليات
 على تقوم القومية الدولة أن التطور نظرية أنصار ويقول

 والعادات، ،والدين واللغة، ، الدم( صلة ) الجنس وحدة أساس
 تعدد ومن األسرة، أوجدا واالستقرار فالتزاوج والتقاليد،

 لتضم المدينة دولة قامت ثم والعشائر، القبائل نشأت االسرات

 لتضم االقطاعية ثم الوالية قامت وبعدئذ عشائر، مجموعة
 عملية واستمرت ،كليهما أو اقطاعيات أو واليات مجموعة

 تمامًا مغايرة ظروف في لكن القومية، الدولة لتقوم التطور

.والوسيط القديم العصرين لظروف

 الدولة ظهور يربطون يزالون وال المؤرخون كان ولقد
 واالقتصادية والتنظيمية العسكرية مميزاتها مع الحديثة،
 الحديثة الدولة أن بالفعل نالحظ القومية. بظاهرة واثقافية،

 السباب فيها نما — وانكلترا كفرنسا ٠ بالد في ازدهرت

 ،عشر والخامس الرابع القرنين من ابتداء قومي وعي معروفة
 ولبناء الداخل، في االقتصادية التجزئة إلنهاء الملكية استغلته

 النفوذ لمحاربة واقتصاد وادارة جيش من ،التوحيد وسائل
 قبل من سياسيًا أو البابا قبل من كان دينيًا الخارجي

 الدولة مميزات تكون أن المتبعد غير من االمبراطور.

 ...اللغوي والتوحيد الوطنية والسوق البيروقراطية، الحديثة:

قومي. وعي على المبنية النتيجة
 الياسية الفلسفات في مشروع القومية الدولة وقيام

 عشر االدس القرن في Bodin بودان الفرنسي للفيلوف

 عشر السابع القرن في Hobbes هوبز االنكليزي والفيلسوف

 في وغيرهم Hegel وهيغل ، Fichte فيشته االلمان والفالسفة
.عشر التاسع القرن

 يعلمه ان فيثته حاول الذي االول الدرس تلخص وقد
 تأكيد في االلمانية الوحدة أساسه على وقيم االلماني، للشعب

 عن بالتخلي المواطنين، توحيد في القومي الروح أهمية

 ونادى الطبيعي الحق نظرية عن الصادرة الفردية مبادىء

 في Theorie organique, Organic Theory العضوية بالنظرية

الدولة.
 ايمانويل فلسفة بين اتصال حلقة يكون أن بهذا واستطاع

 Hegel هيغل وفلفة Immanuel Kant 1724 - 1804 كانط

السياسية. 1831-1770

 عن Fichte فيشته نظرية في التحول استعرضنا ما وإذا

 نزوع ومن للدولة، تمجيد الى للفرد تمجيد من الدولة،

 لى بالعالمية ايمان ومن الىنزوعسلطاني تحريري ديمقراطي

 يدي على االهداف هذه تحقيق الى ودعوته بالقومية، ايمان

 كان أنه نرى به، المحيطة المختارة والصفوة البطل الحاكم

 النازية أساس وضع الى سبقوا الذين االوائل المفكرين من حقا

والفاشية.

 الدولة عن فيشته نظرية في التحول هذا أن الواقع وفي

 االخيرة المراحل في ألفها التي مؤلفاته في تعبيره وجد الذي

 ه القانون نظرية و• «المغلقة التجارية االدولة مثل حياته من

 تحت النقيض الى النقيض من تحوال يكن لم «الدولة وانظرية

 من قوته استمد وانما فحب التاريخية الظروف ضغط
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تزلة

 الميتافيزيقية Fichte فيشته فلسفة في تجاوبت التي المبادىء
.أيضا والتاريخية والسياسية والتشريعية واالخالقية

الدولة في هيغل نظرية

 نتيجة هي الدولة في Hegel 1770 - 1831 هيغل نظرية ان

 جانب مجرد هيغل نظر في الدولة تبد فلم التاريخ. عن لفكرته
 نظره في بدت بل فيه، متميز جانب مجرد أو التاريخ من

 هيغل واستبعد التاريخ باء ألف فهي وروحه التاريخ جوهر

. الدولة عن كالم بغير التاريخ وقائع في التحدث عن قدرتنا

 «العالم الروح ممثل مجرد هيغل نظر في الدولة تبد فلم

Spirit of World ، مجدة. ه العالم روح أل عنده بدت بل

 من 8 : المانيا دستور عن الخاص بحثه في هيغل يقول
 هي للدولة الخاصة المصلحة ان بها والمسلم المعروفة المبادىء

 وتحقق العالم، في تعيش التي الروح هي الدولة إن عامل. أهم

 نفها بتحقيق الروح تقوم بينما الوعي، بوساطة فيه نفسها
 كروح أي ، لها مغاير شيء صورة في الطبيعة في بالعقل

 في نتصورها ال أن علينا الدولة نتصور رعندما ماكنة...

 أن هو واالصح جزئية، دساتير أو جزئية دولة أية صورة

 على بالفعل تحققها بعد والفكرة الله صورة في نتصورها
الكقاية». هذا وفي األرض،

 طول على متعارضا الناحية، هذه من هيغل مذهب ولس

 أن في شك من وما .الدولة في الرومانتيكية النظريات مع الخط

 بعض وقبل . للرومانتيكية حد أبعد الى مدينًا كان هيغل

 Herder 1744 - 1803 هردر وتأثير االساسية، أفكارها

 فكرته وفي التاريخ الى نظرته في واضح الرومانتيكية، وكتاب

 الى استندت قد السياسية نظرته ولكن .القومية الروح عن
 بالفكر صلته كانت اذ تاما، اختالفًا مختلفة مبادى

 التي النظريات رفض لقد فحب. البة صلة الرومانطيكي
 االفراد إرادات حثود مجرد أنها على الدولة فكرة فسرت

 أو اجتماعية بقيود أو قانونية بقيود ببعض بعضها المرتبطة

 الكتاب مثل هيغل وأصر .والتبعية بالخضوع ملزم بعقد

 بوحدة الدولة بتمتع القول على السياسيين الرومانطيكيين
 — االرسطي للتعريف وفقًا الوحدة هذه في والكل عضوية

 ،العضوية الوحدة هذه طبيعة جهة من أما ,لالجزاء ٠ سابق „

 الرومانطيكيين الكتاب كل نظرة عن هيغل نظرة ابتعدت فقد

 «العضوية االوحدة ادراك يستطيع ال فهو التقريب. وجه على

 الملقب Schelling شلغ عند ظهر الذي المعنى بنفس
 ديالكتيكية وحدة هيغل وحدة ألن الرومانطيكية، بفيلوف

 التوترات بأعظم تسمح فهي نقائض بين وحدة او
 على بناء هيغل واضطر بالضرورة، وتطلبها بل والمتعارضات،

 لثلنغ )االستاطيقية( الجمالية المثل رفض الى النظرة هذم

1775 Schelling ٠ 1854 1772 ونوفاليس Novaiis ٠ 1801 ٠
 Hegel - هيغل رأي حسب , الخيالية المثالية دالئل ومن

 السبل على اعتمادًا االمم بين النزاع حسم بإمكان االعتقاد

,الدولية الهائت الى بالرجوع أو القانونية

 النزعة ذات المشل جميع حداثته منذ Hegel هيغل ورفض
 اختراع مجرد للبشر الكلية المحبة» أن وأعلن االنسانية،

 موضوع أي الى يستتد ال الذي الحب هذا مثل فإن . تافه ثقيل

رالتصنع الضحالة لدليل حق، مشخص

 العالم روح اتعهد :ا القانون فلسفة « كتاب في يقول فهو
 وبذلك .معين دور بتحقيق ثعب كل الى األمام الى زحفها في

 ال )وهر بدورم اليادة العالمي التاريخ في شعب كل يتولى
 مرة اال العصر هذا مثل خلق في مهمته تحقيق يتطيع

 المسؤول به يتمتع الذي المطلق الحق لهذا وبالنبة واحدة(.
 الشعوب أرواح تعد العالم، روح تقدم من الحالية المرحلة عن

 لها وليس االطالق. على الحق أيحق من محرومة االخرى

 ولى التي كالعصور تماما ،العالمي التاريخ في حساب أي

عهدها.

 فيها خالف وجود يتضح راحدة نقطة فهناك هذا، ومع

 Totalitarian الثمولية الدولة ونظرية هيغل مذهب بين

State . أي من الدولة أعفى قد هيغل بأن القول يصح فبينما 

 الكلي معناها تفقد االخالق قواعد بأن وصرح أخالقي، التزام

 لى الفردي، والسلوك الفردية الحياة مثكالت من تنتقل عندما
 ال أخرى قيود بقاء استمرار رأى أنه اا الدولة، سلوك

 Hegel هيغل مذهب فالدولة-في ،منها التحلل الدولة تستطيع

 هذا أن على .Objective Mind الموضوعي العقل أل تبع

 الفعلي التحقق في «لحظة أل أو ا مرحلة أل مجرد هو المجال

 الديالكتيكية العملية في عليها تعلو اذ للفكرة« أل
Dlalectlque Process هي ذلك من أسمى اخرى مرحلة 

 الذي للتعبير تبعًا Absolute Ideaا المطلقة الغكرة ألعالم

ذاته. ذكرههيغل

 عن الكالم على الدولة عن حديثه في هيغل يقتصر ولم
 هيغل وكان أيضًا. حقيقتها عن تحدث بل وسلطانها، قوتها

 هذا ورغم القوة«. في الكامنة بالحقبقة " المعجبين كبار من
 كان فلقد الصرفة. المادية بالقوة القوة هذه يخلط لم فانه

 اعتبارها يمكن ال المادية الثروة في زيادة أية أن جيدًا يدرك
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حولة
 من فقرة في النظرية هذه وأكد وسالمتها الدولة لثروة معيارًا

 زيادة تؤدي ما كثيرًا B : أشار فقد المنطق، في الكبير كتابه

 ،انحاللها حدوث الى أو ،مظهرها إضعاف الى دولة أي رقعة

«.خرابها بدء في سببًا تكون فانها ثم ومن

 عدم تأكيد الى المانيا دتور عن بحثه في هيغل واتجه
 ،جيشها على أو ،سكانها عدد كثرة على دولة أي قوة اعتماد

 على ه باالحرى يعتمد الدستور بقاء ضمان ان .حجمها أو

 الدساتير منه صنعت الذي الشعب، تاريخ في الكامنة الروح

 الخضوع في الكامنة الروح هذه إرغام وبدا .ا( منه وتصنع
 نظر في مستحيال أمرًا فرد زعيم أي أو سياسي حزب الرادة

هيغل

اللينينة الماركية الفلسفة في الدولة نظرية

 Karl Marx 1818 - 1883 ماركس كارل اعتنق لقد

 آراء بعض Freidrich Engels 1820 - 1895 انجلز وفردريك
 أو التاريخ، دراسة في الجدلي منطقه وخاصة الفلفية هيغل

الجدلية. جهاز منه أخذ لقد Lancaster النكتر يقول كما

 أن الى يشير إذ لهيغل مخالفًا رأيًا رأى ماركس لكن

 وتكمن خارجية ولكنها الروحية الصيرورة في تكمن ال الحقيقة

المتغيرة االجتماعية للروابط الموضوعي الواقع في

 مجرد تكون أن تعدو ال ماركس عند فالدولة ،هذا على

 االجتماعية االساسية الظواهر جوار الى ثانوية ظاهرة

 بين الصراع عن تعبير مجرد اال هي وما واالقتصادية.

 تكون التي السياسية السلطة في الصراع هذا ويتجد الطبقات.
 اجتماعية طبقة على جاثمة اجتماعية طبقة دكتاتورية دائمًا

 سيطرتها على المحافظة في يكمن السائدة الطبقة فسالح أخرى،

 [( واكراه قسر أداة ,1 تكون المعنى بهذا فالدولة .واستقاللها

 بانقسام تقم اجتاعية تاريخية مرحلة في السائد النظام تعكس
 الصراع بنثأة ووجودها، نشأتها وترتبط طبقات، إلى المجتمع

واستمراره. الطبقي

 للدولة، مالزمة ظاهرة التبعية« H من ماركس جعل ولهذا
 االنان ماهية أن ماركس ويرى وطبيعتها. ماهيتها من ونابعة

 ما رفض ولهذا السياسي، وليس االجتماعي جانبه في تكمن
 والفكرة، للعقل سام تجيد الدولة )) أن من هيغل اليه ذهب

 ماركس ورأى ه. عنها وتتقل االجتماعية الحياة على تسمو

 وليس للدولة الحقيقية القاعدة هو ه المدني المجتمع B أن

 المصالح ذات الطبقات تلك تفنى ال ولكي العكس
 سلطة بالضرورة تنشأ عقيم، صراع في المتناقضة االقتصادية

 نطاق في بوضعه الصراع حدة من تخفف ظاهريا متقلة

 عليه، المتعالية المجتمع، عن الناشة اللطة تلك »النظام«
. « الدولة » هي ،بعديوم يومًا استغالالً تزداد والتي

 آلة هي الدولة ان » :بقوله الدولة جوهر عن لينين عبر كما
 أن منها الغرض آلة أخرى.. طبقة على طبقة سيادة لصيانة

٠ ٠ األخرى المطوعة الطبقات -ائر لطبقة تخضع

 الجدلية المادية وانجلز ماركس فلفة فإن ذلك وعلى

 عبرا كما الطبقات بين الصراع على جوهرها في تقوم التاريخية

 The Communist الشيوعي« البيان » في بقولهما ذلك عن

D : Manifesto يكن لم عذا يومنا الى مجتمع كل تاريخ ان 
 فيما لينين أكده ما وهذا الطبقات. بين النضال تاريخ سوى

. « والثورة الدولة R كتابه في بعد
 وأن منظمًا عنفًا الدولة جهاز في Lenin لينين رأى

 معينة؛ لفترة اال دولة إلى حاجة في ليت البروليتاريا
 تصفية تتم حتى ضروري أمر المؤقتة البروليتاريا فدكتاتورية

 الى االنتاج أدوات ملكية تنتقل وحتى المالكة الطبقات

.كله المجتمع

 عام «والثورة الدولة » كتابه في لينين عنه يعبر ما وهذا

 محل البروليتارية الدولة تحل الثورة بعد » يقول: حيث ، 1917

 على ،البروليتارية الدولة على القضاء لكن البرجوازية. الدولة
 م الطبيعي» الذاتي باإلنقراض يتم ال أشكالها، كل في الدولة

 عن بحال الحديث يدر أن يمكن ال أنه على ,٠ قائال: يتطرد

 عملية يمثل ألنه خاصة المقبل، االضمحالل » ساعة تحديد

. 1( طويلة

 ضرورة مجرد ،الماركية النظرية في الدولة تصبح وهكذا

 الظاهرتان، تتالزم حيث االجتماعية القوى حالة تعكس زائلة

الصراع. ذلك بزوال الدولة فتزول

الفوضوية المذاهب في الدولة نظرية

 لظاهرة العداء هو الفوضوية المدارس بين يجمع ما إن
 المحكومين، وتقسم الحاكم تفسد ضارة ألنها الدولة وجود

 اختلفت وان الفعالية، عديمة لكونها ضرورية غير وألنها

 كروبوتكين اعتقد فقد .زوالها الى الطريق فهم في اآلراء
Kropotkin تطور خالل من تدريجيًا تضمحل الدولة بأن 

 األيام مع ٠ تحل التي والجماعات االفراد بين الطوعي التعاون
 باكونين أما الرأسمالي. المجتمع ضمن حتى الدولة، محل -

Bakunin باالمكان أنه اعتقد ولكنه اثورة بضرورة نادى فقد 

الثورة. نجاح فور الدولة الغاء
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كزلة

المعاصر السياسي الفكر في الدولة نظرية

 كما المعاصر الياسي الفكر في الدولة نظرية تتخذ

 المعاصر االنكليزي الفيلسوف تفكير في دعائمها تحددت
 معينًا موقفًا Bertrand Russel 1872 - 1970 راسل ند برترا

 في االساسي الشر أن ترى وهي الدولة«. اشتراكية I في

 المعنوي االنحطاط وأن الفقر وليس العبودية هو المجتمع

The Spiritual Depradatlon، حياة على كبيرًا خطرًا يمثل 

 The Material المادي البؤس يمثل مما أكثر االنسان

Misery . لبرتراند المعاصرة الياسية الفلفة ركزت وقد 

 في العالم يعيشها التي بالحياة تتحقق التي وىمالما راسل،
 Physical Evils المادية وىءالما : المساوى، من أنواع ثالثة

 اللطة وىءوما Evils of Character الشخصية وىءوالما
 راسل عند الياسية الفلفة وانتهت . Evils of Power القوة أو

 مدى أساس على الياسي النظام على الحكم يمكن أنه الى

 أن رأت كما ، الماوى، من الثالئة االنواع بهذه عالقته

 هذه مكافحة طريقها عن يمكن التي الرئيسية الوائل
 بأوسع والتربية المادية، بالمساوىم العلم هي: المساوى:

 واتاحة الفرد لدى التنشئة عوامل من تتضمنه بما — معانيها

 واصالح الشخصية، لمساوى - نفه عن فيها للتعبير الفرصة

 وأكد اللطة. وىءلمسا كعالج واالقنصادي السياسي النظام

 النظم في اللطة لماوىء الحل تمثل االشتراكية ان راسل
الرأسمالية.

 السياسي الفكر في الدولة نظرية ذهبت فقد حال، أي على

 تلك - الدولة اشتراكية تدعيم يجب أنه الى المعاصر

 على وسيطرتها الدولة ملكية من تجعل التي االشتراكية
 - العادي المواطن لصالح أمرًا االقتصادية المشروعات

 ،الحكومة طغيان ضد أكبر بحماية ومحاطة فعالة بديمقراطية

 سياسية ديمقراطية أي من الدعاية لحرية أكثر ضمانات مع

 The التلثريعية الهيئة فإن هكذا اآلن. حتى وجدت بحتة

Legislature التي اللطات من كثيرًا تتعيد أن يجب 

 الحديثة الدولة في The Executive التنفيذية الهيئة اغتصبتها
 على والمجتمع للفرد صالحًا أكثر الدولة اشتراكية تصبح حتى

.الواء

 الرفاه دولة n لنظرية االشارة من بد ال المجال هذا وفي
 Welfare state, Etat de الرفاهية« دولة » أو العام

L’abondance . قد الرأسمالية بأن ترى التي النظرية هذه 

فأصبحت الدولة أما «،شعبية رأسمالية ا الى وتحولت تغيرت

العام«. الرفاه »دولة

 نضال وخاصة الطبقي، الصراع بأن نرى كما
 ضرورة له لمتعد البرجوازية، ضد Proletariat «البروليتاريا »

 المجتمع أن من انطالقًا وذلك الحاضرة الظروف في

 واالنجام االجتماعية المساواة ٠ حقق قد الرأسمالي
 االجتماع علماء يروج وعيه أفراده. جميع بين االجتماعي«

 االضمحالل » لفكرة النظرية، هذم مؤيدي من ،والياسة

 المجتمع في الطبقات زوال ولحتمية الطبقي للصراع الذاتي

 للدولة الذاتية« االدارة » طريق عن وذلك الرأسمالي،

الرأسمالية.

 األميركي البروفور ،المثال بل على العالء هؤالء بين ومن

 لفكرة يروج الذي ، John. K. Galbraith غالبرايت .ل جون
 ٠ الرأسمالية والدولة الرأسمالي المجتمع Transformation تحول 11

 القرن ظاهرة Transformation ا( التحول , هذا في يرى والذي

العئرين.
 - ه الوفرة مجتمع „ كتابه في Galbraith غالبرايت ويزعم

 الواليات في بأنه The Affluent Society - الغني المجتمع أو

 نتيجة األميركي الشعب من أفراد يموت » األميركية المتحدة

. (( التغذية سوء من يموتون اللذين من أكثر لتخمة
 رواجًاخاصًامنذ «العام الرفاه دولة «نظرية القت وقد

الرأسمالية. الدول في العشرين القرن من الخمينات بداية

 بتوجيه عادة العام« الرفاة »دولة نظرية مؤيدو ويستثهد
 الطبية، والخدمة االجتماعي، والتأمين االقتصاد،

 والخدمات الثقافية والخدمات االقتصادية، واالصالحات
 الى الرأسمالية الدول اضطرت التدابير هذه أنكل مع العامة،

. مجتمعاتها في الطبقي الصراع ضغط تحت انجازها
 هي أو االشتراكية هي (I العام الرفاه دولة B أن يزعمون كما

 تدحض والوقائع «االشتراكية أعتاب على 1) حال أي على

٠ ..العام. الرفاه دولة أسطورة»

العام الدولي القانون في ومؤساتها الدولة مفهوم
 تعريف الى بدء ذي ء بادى نشير أن األفضل من ولعله

 في فهي، الدولي. للقانون الرئيسي الشخص تعتبر التي الدولة
 دائمة بصفة يقيمون االفراد من مجموعة القانون، هذا ضوء

 هذا وعلى سيادة ذات حاكمة هيئة عليه وتسيطر معين اقليم في

 للدولة تكتمل حتى عناصر مجموعة توافر من بد ال االساس
أركانها:
.الشعب أي االفراد من مجموعة : أوالً
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تؤلة

دائمة بصفة المجموعة هذه عليه تقيم اقليم ثانيًا:

 المجموعة شؤون تتولى سيادة ذات حاكمة هيئة ثان:

وتسيطرعلىااقليم.
 كان أوضحنا، أن سبق وكما وأركانها. الدولة هي تلك

 بورجوازية أنها كما التطور، حركة وليد القومية الدولة نشوم

 والثورة الرأسمالي اكظام ظل في قامت أنها بمعنى النشأة

 دعه يعمل، دعه * مبدأ ظهور من ذلك صاحب وما الصناعية

.الحرية مبدأ أي : Laissez faire, Laissez passer«يمر

 هنا ومن سيادة، ذات حكومة وجود الدولة أركان ومن

 وجود أو حكومة بدون دولة وجود الممكن من هل نتاءل

 التساؤل على ويجيب السيادة؟ هي ما ثم دولة؟ بدون حكومة
 انفصام ال أنه إلى فيثير Harold Laski السكي هارولد االول

 حكومة، بغير دولة أنتقوم يمكن فال والحكومة الدولة بين

 الحياة لتنظيم طريقة أو اسلوب اال هي ما الدولة أن يرى فهو

 األشخاص من جهاز إلى تحتاج فهي لذلك االجتماعية،

 امتالكها حق وحدها لها التي العليا القهر -لطة بإسمها يمارس
 أنه الواضح من أنه إذ االنانية المجتمعات من لغيرها وليس

 غر ارادة بأية ترتبط فلن سيادة ذات الدولة كانت طالما

 تأكيد هو والحكومة الدولة بين التمييز أن يرى وهو .ارادتها

 الهدف تحقيق على بالعمل يتعلق فيما الحكومة على التقييد
.الدولة وجدت أجله من الذي

 الدولة بين التمييز أن موضحًا السكي يترسل ثم

 هو مما أكثر نظري تمييز األمر، حقيقة في هو، والحكومة

 عمل من الواقع في هو، للدولة ينسب عمل كل ألن واقعي

 الحكومة ولكن قوانينها، في تتمثل الدولة وارادة الحكومة
 القوانين. هذه لمحتويات وتأثيرًا جوهرًا تعطي التي هي

 ألن ثانية طريقة فهي معينة، بطريقة الدولة تتصرف وعندما

 خطأ، أو صوابًا يقررون، كحكومة يتصرفون إلذين هؤالء

 الناحية من نفها، الدولة أما الطريقة، بهذه سلطتها استخدام

 لتنفيذ أكفاء أصبحوا ألنهؤالم أبدًا، تتصرف فال الواقعية،

 ان » نقول أن يجب ولذلك ،عنها نيابة يتصرفون هم ،ياستها

 سلطتها ممارسة على حكومتها مقدرة أساس على تقوم الدولة

«.بنجاح القهرية العليا

 نظرية أن هي اليها نشير أن يجب التي االساسية والقضية

 قرون ثالثة من أكثر دامت مناقشات بعد تبلورت كما الدولة

 من المناقثات هذه أكدت فقد واضحة، قضية هي مضت،

 مجتمع أي في يجب B أنه والدول الشعوب تجارب خالل

 فيه توجد ان الفوضى في الوقوع تحاشي على يعمل سياسي

 صاحبة اللطة هي اللطة وتلك االوامر، تصدر محلية سلطة

 اليها يعهد التي الحكومة وبواسطة الدولة باسم وتمارس الصيادة

. «الدولة تلك بادارة

 الدولة وبين ناحية من الشعب بين العالقة عن نتاءل وها
 السيادة، فلها الدولة أما أخرى؟ ناحية من والحكومة

 هذا ويقابل اليادة، هذه أعمال تمارس التي هي والحكومة

 يقوم أساس أي على ولكن .للدولة a الوالء B الشعب ناحية من

الوالء؟ هذا
 اكتشف الفرد أن من منبثق الوالء هذا أن الى السكي يثير

 الدولة وياطاعته الدولة. ارادة مع متطابقة الحقيقية ارادته أن

 فهو الدولة وباطاعته نفه. من االحسن الجانب يطيع فإنه

 والدائمة الكلية االهتمامات تحمي التي لللطة ه والء يعطي

 االخرى بالتجمعات الممثلة الجزئية االهتمامات ضد للمجتمع

 والقرية، كالعائلة، الدولة سلطة نطاق في تعمل التي
 على واالتحادات العبادة، وأماكن المختلفة، والجمعيات

 واالشمل االعظم االتحاد هي اذن، فالدولة أنواعها اختالف

 المنظم انها لها معنى االخرى التجمعات تجد بداخله الذي
واألخالق. القيم على والحارس للحقوق الوحيد

 يتند بطاعتها االلتزام في الدولة حق اعتبار إن إذن،
: رئيية وظائف لثالث أدائها إلى عامة بصفة

. انظام تحمي انها — 1

السلمي للتطور وسيلة تهعء انها — 2
.ممكن نطاق أوسع في المطالب سد من تمكن انها - 3

الغربية الديمقراطيات في الدولة مؤسات
 هي التي والحكومة الدولة بين وثيق االرتباط أن اذن رأينا

 الدولة، باسم يباشر، األشخاص من جهاز السكي، يقول كما

 أن إلى الناس من لكثير بالنسبة الذهن وينصرف السلطة.

 بعضها تكمل المؤسات من مجموعة من تتكون الحكومة
 الى بلد من تختلف بينها فيما العالقات أن عن فضال بعضًا،

 الذي الديمقراطي واالسلوب الدولة شكل ذلك ومرجع اخر،

 ومصر ولبان وفرنا بريطانيا مثل بسيطة دولة فهناك . تمارسه

 أن كما مركزية حكومة تحكمها وهذه الدول من وغيرها
 الواليات مثل فيدراليًا شكال تأخذ أنها أي مركبة دوال هناك

 ومثل وغيرها والبرازيل وسويسرا، والهند االميركية المتحدة
 حكومات جانبها والى مركزية حكومة فيها تقوم الدول هذه

 الدولة رئيس في تتمثل الدول هذه مثل وحكومات للواليات
 بينها فيما الفصل أساس على عادة تقوم السلطات من عدد ثم
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 القضائية والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، اللطة مثل

.تابعة هيائت أو سلطات من ذلك وغير

 قوانينها أي الدول هذه دساتير فان حال أي وعلى

 بينها فيما اللطات اختصاصات تحدد التي هي األساسية،

 بيادة تتصل أمور من ذلك وغير المواطين وواجبات وحقوق
المختلفة. وأنشطتها الدول

 The Organiztion of state الدولة تنظي وعن أما

 وبصفة خصائصها، أهم من التنظيم أن نعلم فإننا المعاصرة،

 رعاياها بين العالقة مثكلة هي الدولة تنظيم مشكلة B فان عامة
 الدولة، رعايا يهم قد فانه القانون مألة وبصدد والقانون«

 ديمقراطية الدولة تكون الحالة هذه وفي القانون، وضع في
 في يهموا أن دون عليهم يفرض قد أو متفاوتة، بدرجات

 بدرجات استبدادية الدولة تكون الحالة هذه وفي وضعه،
 هذين من أي يوجد أن يمكن ال العموم وعلى أيضًا. متفاوتة

 الدولة فإن عامة بصفة لكن خالصة صورة في التنظيم من النمطين

 من يجد ما كل في مواطنيها جميع تتشير الكاملة الديمقراطية
 االستبدادية الدولة تقوم قد كا ، بثأنها قرارات التخاذ األمور

بنفها. الدولة في وتطبيقها األموار جيع بوضع المطلقة،

 ألن الدول لجميع االفضل هو الديمقراطي الشكل وان

 ألكبر الفرصة تتيح ضعفها جوانب جميع رغم الديمقراطية ا

 صوغ عند االعتبار في يؤخذ ألن المطالب من ممكن قدر

 هذه فاعلية نقد في تجعل أنها كما »، القانونية الدولة أوامر
 عند المبادأة لعامل بزيادتها وهي . لحياتها أساسًا األوامر

 ال ، بالمؤولية الشعور نطاق توسيع طريق عن المواطنين،

 القرارات اتخاذ في بالمساهمة االحاس مجرد المواطن تمنح

 هذه جوهر في يؤثر لكي فعال الفرصة له تهحىء بل ، فحب
 الديمقراطي الشكل الى الدولة إذن تحتاج القرارات.

Democrateic Forme، صورة أية في الديمقراطية كانت وان 

 الى تصل لم ،المناسبة المؤسات عن بحثها وفي ،صورها من
الكامل النجاح

العام الدولي القانون في اليادة ومبدأ الدولة

 الحقوق دىءبمبا مقيدة الدولة في السيادة كانت ولثن

 رغبات الشباع الدولة ادارة في وبالنجاح للمواطن الطبيعية
 فإن المجتمع، في والمؤثرة الفاعلة القطاعات أو االكبر العدد

 وأعراف بقواعد محددة الدولية العالقات في الدولة سيادة
 أن فكما .سوام حد على الحرب وفي اللم في الدولي القانون

خزلة

 ،األفراد من غيره بحفون حريته استعمال في مقيد الفرد

 من األخرى للدول بما تصرفاتها في الدولة تتقيد كذلك

 ببعضها تربطها فالدول بها. االخالل عدم عليها يتعين حقوق

 تبعية حالة في وتجعلها التعاون عليها تفرض مثتركة مصالح
 ال أن الخاصة أغراضها تحقيق سبيل في للدولة وليس ،متبادلة

 يجب لسلطاتها وممارستها االخرى، الدول بمصالح تكترث
 تعهداتها حدود وفي الدولي القانون قواعد نطاق في تكون أن

 كافة يثكل عام أوال التقييد هذا ألن الدولية، والتزاماتها

 مع تتنافى ال ثانيًا البادة وألن جميعًا، صالحها وفي الدول

 الرادة الخضوع هو انما معها يتنافى والذي ،للقانون الخضوع

أخرى دولة
 وانه الدولي، القانون مبادى، أهم من السيادة مبدأ ويعتبر

 جوهر معرفة يمكن ال اليادة لمبدأ الصحيح الفهم بدون

 الوطني، بالقانون وعالقته الدولي، القانون قواعد وطبيعة

 لالقليم القانونية والطبيعة للدولة الوطنية اليادة وحدود

 ذات الدول بين السلمي التعايش وكذلك الدولية والمنظمات

 مسائل من وغيرها المختلفة واالجتماعية االقتصادية االنظمة

الدولي القانون
 الطابع هي اليادة أن الغقهاء بعض يرى ،آخر جانب ومن

 مبادى وتطور وجود تحدد ألنها للدولة، والقانوني السياسي

 في والمساواة الدولة سيادة احترام ذلك مثال الدولي. القانون

 وعدم السياسي، واالستقالل الدولة كيان واحترام السيادة،

الدول. على العدوان وعدم للدول الداخلية الثؤون في التدخل

 الوطنية وسيادتها الدول بين وثيقة عالقة هناك فان ،وعليه

.الحديث العصر في

 والعكرية واالقتصادية الجماعبة التدابير في فإن وأخيرًا

 عن تنحرف دولة أية ضد التخاذها الدولية للهيئة أعطيت التي

 المتحدة االمم ميثاق عليها نص كما الدولي القانون قواعد

 -54- 53 - 50 والمواد 42 - 41 ٠ 40 ٠ 39 المواد )بموجب

 وااللتزام الدولي القانون قواعد احترام يكفل ما الميثاق(، من
 التخاذ تحاشيًا الدولية، الهيئة في االعضاء الدول قبل من بها

 هذه على الفقهاء بعض ويطلق .ضدها االجراءات تلك الهيئة
 التي الذاتية الحماية من بدال المنظمة الحماية اسم االجراءات

 أجل ومن ■ حقها على للحصول حدة على دولة كل اليها تلجأ

 تبرير الدول أغلب تحاول وسمعتها مكانتها على المحافظة

 قواعد مع متفقة أنها على الشرعية وغير الشرعية تصرفاتها

الدولي القانون
 في فقط ليس ،مقيدة دولة ،عصرنا في الدولة تبدو وهكذا
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 وأيضا بل وتقاليدها، وعقاثدها وقوانينها بدستورها الداخل
 أخالقية قواعد من القانون بهذا يحيط وما الدولي، بالقانون

.وأصولها مبادئها القوانين منها تنهل ،روحية وقيم
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غنوم عبدالغني

Religion 
Religion 
Religion

 ولكنهاوئيقة ،مختلفة معان تضم العربية «دين» لفظة
 وأصله »دان« فعل من مشتقة فاللفظة بينها فيما االرتباط

 األفعال هذه وتدل وحاسب. استعبد، أذل، ومعناه »دين«
 في يتفاوتان طرفين بين عالقة عنه تنشأ عمل على الثالثة

 حيث فعلية، عالقة في اآلخر على أحدهما يسمو المنزلة،

 فتنشأ أفعاله. على ويحاسبه األدنى، على إرادته األعلى يملي
 ،له «وتعبد السامي للطرف «طاعة B عاطفة ، ا( أذل n من عند

 الى الخضوعي الموقف يتحول ئم .مسلمًا خدمته الى وسعي

 اتمام في أم اآلمر ارادة استلهام في -ول شأن،، و» »عادة

 بالورع«» شعور إما العادة«» هذه يرافق وقد به. يامر ما

 إلى قوي ميل مع «بالقهر ٠ شعور وإما «،الالسلطان تجام
 مالزمة فكرة مع المحتمالن الموقفان هذان ويرتبط .المعصية
 أو ٠ الجزاء " يوم وهو ٠ الدين « يوم عن٥ للمدين ا، غالبًا

 بالعربية فتعني التعريف ال مع »دين« لفظة أما »المكافأة.

B االسالم g ، التي وأوامره اللم لتعاليم المطلق االذعان أي 

 في والموسوعة ممد للني جبريل المالك بواسطة ي أوحى

B في جام وقد الحياة. في األوامر بهذه واألخذ ،ا القرآن 
 آل 19) 4االسالم اللم عند الدين ان2 الكريم القرآن

 86) منه« يقبل فلن دينا االسالم غير يبتغ ومن2 عمران(.

 الدينونة أو الحاب بمعنى الدين أيضًا جام وقد . عمران( آل

)الغاتحة(. 4الدين يوم همالك قوله: في

 للدالة Religion لفظة استخدمت األوروبية الحضارة في

 استخدامها عم بل واحدة عائلة في تنحصر ولم الدين، على
 فهو اللفظة أصل أما العائلي اللغات اختالف من الرغم على

 .االشتقاق مصدر حول الرأي في تباين وقع وقد ،التيني

 ،شيشرون به يأخذ المسيحية، قبل ما الى يعود رأي هنالك
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 المركب ، Relegere فعل من مشتقة Rellglo لفظة بأن يقول

 عندما والتكرار االعادة تعني التي Re السابقة من ذاته هو
 قطف، يعني الذي Legere فعل ومن األفعال، أحد الى تضاف

 Re السابقة اليه تضاف وعندما قرأ. بعد فيما وصار جمع،

 الفعل هذا ينب وحيث القطف. اعادة الجمع، اعادة فيعني

 ،تم » ما الى عودة يعني فهو االنان عند الداخلي السلوك الى

 اتمام على وتنبه بدقة واالنكباب واالختاله، والتبصر التفكير
 للداللة هو Rellglo لفظة استعمال يكون وقد األفعال. بعض

 األعمية البالغة األمور لبعض الدقيق الدرس في االجتهاد على

 .فعاليتها افاد من خوفًا فاثقة يدقة إتمامها على والدأب

 التي العبادة طقوس خاص بشكل يالزم السلوك هذا وكان
 امتد ثم ,المرسومة للترتيبات وفقًا ويقظة بدقة بها القيام يجب

 والتقوى ،الدقيق واالهتمام ،الوسواس الى Rellglo لفظة معنى
 في عليه دلت الذي الشخصي الداخلي السلوك ومن القلقة

 الموضوعي، المعنى الى بعد فيما داللتها امتدت البدء،
 الرأي أما .بذاتها والشعائر والواجبات الطقوس تعني فصارت

 األولى القرون في المسيحيين المؤلفين بعض الى ويعود الثاني،

 من مشتقة اللفظة بأن فيقول ،ترثوليانوس بخاصة ،للميحية

 الذي Llgare فعل ومن Re السابقة من المكون ، Rellgare فعل
 يعني!عادة Re السابقة اليه تضاف فعندما ربط وصل، يعني

 بخاصة ،الربط إعادة فتعني Rellglo لفظة أما ٠ الرباط أو الوصل
 وخضوعهم باأللوهة البشر تعلق وبالتالي واأللوهة، البشر بين

 عالقة الى لم وال اإلنسان بين الفعلي الرباط هذا يتحول تم .لها
.خالقه تجاه اإلنسان من البنوة عاطفة في تتجلى حية عاطفية

 فالنقوش العصور. أقدم منذ االنسان الديني الواقع رافق

 بين ما الى بنا تعود اآلن حتى والمكتشفة دينية أمور الى الرامزة

 أديان بعض أما االنسان. عمر من ستة ألف والثة الخمسين

 على ه ظهور منذ االنان يالزم الديني الواقع بأن فتقول الوحي

 الواقع أن يعتبرون والعلماء الفالفة بعض أن كما األرض.

 بمفهومها أخذت سواء االنانية، للطبيعة مالزم الديني

 عن النظر بقطع البيكولوجي، بمفهومها أم الميتافيزيقي

 جماعة في الديني الواقع ظهور ينحصر ولم . ال أم وحي وجود

 الرغم على ،غيرها دون األرض من رقعة على أو ،سواها دون

 وال .التناقض حد الى أشكالها في تختلف وجوهًا أخذ أنه من

 إنه بل المنعزل، الفردي السلوك في الديني الواقع ينحصر
 نفهم أن علينا يتحيل بحيث الجماعي، اللوك الى يتعداه

 جامًا تاريخية أحداثًا أن كما عنه. بمعزل برمتها حضارات

 الفردي باالنسان الديني الواقع ارتبط لقد ديني. بدافع تتحرك

دال ,

 فمع تعقيدًا. االنسانية الوقاتع أكثر تشعبه في وبدا والجماعي

 المجتمع الى يتعداه الصميم حتى االنسان بكل العميق التصاقه

 من . الظاهرة المعطيات هذه كل يتجاوز كيان والى العالم والى
 ضوءًا يلقي سليم موضوعي بشكل درسه في الصعوبة تتثأ هنا

 صياغة في الصعوبة تبدأ الواقع وفي عليه ونهائيًا واضحًا

 بعد وتتفاقم الصعوبة هذه وتزداد ،عنه وشامل متكامل تعريف

 جهة، من الدفين الماضي على الحضارات انفتاح من حصل ما
 البدائية األديان من بدءًا الدينية اختالفاته في الحاضر وعلى

 حتى الحضارة عن منعزلة برحت ما مجتمعات في السائدة
 اهتام أي يتأثر أن البديي من وكان تطورًا األكثر األديان

 عشر التاسع القرن نهاية في سادت القي الفكرية باالتجاهات بالدين
: منها البعض إلى نشير أن يمكن ،العشرين القرن امتداد وعلى

 مع وارتباطه االنانية العلوم على التاريخ سيادة أوألم

 في البدائية بالمراحل االهتمام الى دفع ما وهذا التطور، نظرية

الدين.

 من األولى الحقبة في التاريخ يادة ضد الفعل ردة ثانيًا:

 نحو االجتماعية العلوم في االتجاه ونمو العشرين، القرن

 دفع ما وهذا جهة، من الدين في العاطفية بالنواحي االهتمام
 االهمام أخرى جهة ومن البسيكولوجية، المعالجة الى

 ما وهذا والطقوس، المعتقدات في السوسيولوجية بالنواحي
الدين. ألمور السوسيولوجية المعالجة الى أدى

 الحياة تنظيم في االيديولرجيا بدور االهتمام دفع ثالثا:
 األبعاد دراسة الى العالميتين، الحربين بين ما االجتماعية،

 األفكار هذه نقل ووسائل الدينية األفكار في الفلسفية

. وفعاليتها

 المالئم المنهج انتقاء في االتجاهات هذه تأثير ظهر وقد

 من لمدة ساد الواقع وفي . الدين عن شامل تعريف لوضع
 عدد أكبر بدراة يقضي وهو المقارن«، المنهج » الزمان

 الى بساطة األكثر من تباعدًا، األكثر األديان من ممكن

 بإقصام B رذلك ،بينها فيا مقارنة إقامة ثم تعقيدًا، األكثر

 ثم األخرى، األديان عن والغائبة الدين بهذا الخاصة التمثيالت

 .كلها فيها المشتركة بالعناصر فقط النهاية في االحتفاظ

 »الراسب إن الفرنسية«(. المعارف »دائرة في سوستيل، )ج.

 قاسم من نوع هو العملية بهذه عليه نحصل الذي «الجوهري

 يعتبر ثم ،للدين ا مميز جوهر ال بمثابة اعتبارد يمكن ،مشترك
 طارئة عرضية تنويعات وبمثابة ثانويًا، عناصر من تبقى ما كل

 عند المنهج بهذا اآلخذون توقف وقد أساسي. موضوع على
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 االعتقاد هو األديان كل في الجوهري الراسب أن يرى تصور

 خفية طاقة أو ،قدرة تعني بولينيزية لفظة وهي ، ٠ مانا , بوجود

 يوقظها أن االنسان على ويجب ، األشياء كل في موجودة

. موائمة احتفاالت بواسطة ودها ويخطب

 عدد يتضاءل الواقع وفي ،النقد أمام المنهج هذا يصمد ال

 فهو العشرين. القرن مطلع في سائدًا كان أن بعد به اآلخذين

 نعرف مفرغة. حلقة في غالبًا ويدور اعتباطي، شيء قبلكل

 األديان، تصنيف حول الرأي في يختلفون األديان دارسي أن

 األديان صف في نضع أن أكيد وبشكل مثال يتحتم فهل

 سوي حل الى الوصول وكيف والسحر؟ واالنيمية الطوطمية

 ديني هو لما مسبق مفهوم ذهننا في يكن لم إن للموضوع
 األشكال اعتبار في المساواة ان علىذلك، وعالوة بالحقيقة؟

 بأن بها اآلخذ على تفرض والبدائية، والدنيا منها العليا الدينية

 الديني الراسب » فيتضاءل البدائية« الدينية بالعتبة لل ينحدر
 كما ومتأرجحًا، مبهمًا واقعًا يصير أنه بشكل »، الجوهري

 مجموعة هو الدين B :ا( الفرنسية المعارف دائرة » في جاء

 وبالعبور العادي، بغير اتصال على وشعاثر واعتقادات طقوس

 اآلخر«.)ج. على الواحد وبفعل ،العادي غير الى العادي من
 للواقع األدنى التعريف بأن االضافة ويمكن سوستيل(

 بطرح لنا يسمح ال المقارن، المنهج عن ينجم ما وهو ،الديني
حاًل. بإعطائها وال الحياة، في وشأنه الدين قيمة مشكلة

 السوسيولوجي المنهج ٠ ظهر المقارن« المنهج » جانب الى
 الفرنسي للعالم للدين« البدائية األشكال I مؤلف في I الوصفي
 بأن يكفي ،الدين عن للتعريف ،أنه دوركايم ويرى .دوركايم

 برأيه هو، الذي بدائية، األكثر الديني الشكل نصف

 في الحية اثارها وجدوا بأنهم الباحثون ظن وقد «الطوطمية »

 برحت ما شعوب عند ،وإفريقيا وأميركا يا واوقيان ،آوستراليا
 فريق على نبتة أو حيوان اسم باطالق الطوطمية وتتميز بدائية

 «طوطم « النبتة أو الحيوان ويكون القرابة رابطة تضمه اجتاعي

 بهذا اآلخذون واعتقد المذكور. االجتاعي الفرية،

 عالقة على قام الدينية الحياة من البدائي الشكل ال الموقف
 صداقة لكسب االنسان أنشأها والطبيعة، المجتمع بين متصورة

 هذا من انطالقًا الدينبة األشكال تعاقبت ثم المخفية. القوى

 بما تطورًا األكثر الشكل بلوغها حتى المفترض الديني الشكل

 المجتمعات تطورت التاريخ، من فبتأثير اإللهي. التوحيد فيه
 رقويت رتويعا، تعقيدًا أكثر أشكال الى القرابة وضع من

 «اطوطا يتخذ انسان كل وراح ،البشر عند الفردية انزعة
تعدد الى أدى انانيًا مظهرًا األيام مع اكتسب به، خاصًا

 كيد وسيطر الكثرة، على اآللهة أحد تفوق ئم اآللهة

اإللهي التوحيد فظهر مطلق،
 .مهملة شبه أيامنا في وباتت ،النظرية هذه على النقاد قضى

 ومع . الطوطمية عن الدين صيغة انكار إلى العلماء بعض وذهب
 وبدائية، باطة األكثر الشكل فليست دين، بأنها االفتراض

 في وجاء والتباس. بغموض مكتنفة بساطة لفظة بأن علمًا

 بدائية األكثر أن :» « األديان تاريخ B عن إلياد ميرسيا كتاب

 على األقدم وال البيكولوجي، بالمعنى األول أنه البتة يعني ال

 بأن دوركايم حجة تنفع وال (.31 )ص الزمني». الصعيد

 مهما ، أحيام يوجد حيثما توجد الجوهرية الحياة ميزات )1

 في الجوهرية العناصر توجد ال فكيف باطة. من عليه كانوا
 تعريف الى يذهب تراه فمن ؟. أديان وجدت حيثما الدين

 الدينية األشكال إن ، عملبًا للجنين. مراقبته لمجرد االنسان

 ،روحي غنى من علىماهيعليه وهي ، وسموا تطورًا األكثر

 أو البدائية األشكال من أكثر الدين طبيعة لتحديد تنفع قد

الدب
 في الديني الواقع بدرس يقوم ثالثًا منهجًا نجد هكذا

 الذي الدين في أي والخارجية، الداخلية أبعاده وفي ذروته

 آخر دين أي مقابل ويرفعه عنه ويدافع المؤمن، به يأخذ

 القديمة األديان، مختلف عبر البحث في يتأرجح أن فبدل

 إن به. يؤمن دين من واضحًا موقفا الباحث يأخذ والحالية،

 بقطع ،الدين عن لتعريف طلبه في الدين مؤرخ يفيد النهج هذا
 بهذه األخذ ويوغ .٠-وا دون الدين هذا صحة عن النظر

 يفسر كماالً األكثر إن يقول مسلم بموجب سلوكه الطريقة

 ، كماال يعتبره معين بدين فاآلخذ فهمه. ويهل كماالً األقل
 األديان باقي كل يشرح أن خالله من يتطيع أنه ويرى

. قدرها حق ويقدرها

 يركز الدين، مفهوم بشأن االختالف من الرغم وعلى

 الفكرة هو فالمقدس » . ه بالمقدس D الدين عالقة على الجميع
 قوله يمكن وما » (I المقدس تدبير فهو الدين أما .للدين األم

 . a الدنيوية الحياة مع ،الدنيوي مع يتضاد أنه هو المقدس عن

 رقائع تتوع يضم فهر المقدس، معنى حصر يصعب ذلك ومع

 تملكها ال عابرة، أو ثابتة ميزة، بمثابة يظهر انه تحصى ال

 يشاكل وقد . I بنعمة ، اليها تضاف بل ذاتها من األشياء

 عنه يختلف ذلك ومع الدنيوي، الشيء خارجه في المقدس
 وقدير، خصب فعال، قوي، إنه امتالء: أكثر وجوده كأن

 الشيء على القدسية تضفي هكذا وحياة وفعالية قوة ينبوع
 فمي بالمقدس االنسان عالقات أما .وكيانيًا فقهيًا جديدًا بعدًا

442



 انه متناقضة. ومثاعر عواطف فيه المقدس يثير اذ متارجحة،
 مخيف ه انه ،يقصي وأخرى نحوه يشد تارة ،خطر أو خير

 . اغوسطينوس( القديس ) «ومشجع مرعب B ؛ (Otto) « وباهر
 باإلحترام، القوة هذه استدعام إلى أحيانًا االنسان يميل

 أحيانًا ويحاول الديني، الموقف هو وهذا وبالعبادة، بالصالة،

 الموقف هو وهذا ،خاصة لفائدة طلبًا وسجنها اغتصابها أخرى

الحري.
 عالمين بين التمييز المقدس يقتضي الدنيوي، مع وبالتضاد

 فيه يكتفي صعيد القيمة: في بختلفان ،الواتع في صعيدين أو

 نشاطاته ليمارس نفه الى إآل يرجع وال بذاته، االنسان
 بخالصه تعنى وال السطحية شخصيته سوى تلزم ال التي الطبيعبة

(R. Calllols) ، فوق كائنات االنسان فيه يالقي آخر وصعيد 
 للعادة طلبا معها يتعامل كلميًا، متسامية تكون وقد ،البشر

 أن يفترض اللوك هذا إن .لها يخضع فمو ولذا ، لثقاء وإقصاء

 شرعًا، ليس، وأنهكذلك الكون، في كلي بئكل يقي ال االنان

.هواه على فيه يتصرف المطلق الكون تد

 :متعادلين وغير متميزان عالمان هما والدنيوي المقدس ان

 بالتضاد ٠ الالصحيح B عالم ،والالمعنى ،والظاهر ،النبي عالم

 فإن ،بالمطلق ومثقل واقعي ،جوهري ، ممتلى، عالم مع
 اتاريخ ، إلياد مبرسيا ) . ٠ األقصى الكبان ظهور B هو المقدس

(.40،ص يان« األد

 كيف ثم ومن القمة، هذه بدأت كيف التاؤل وبديهي

 التاريخي، الدين ألصل التصدي يمكن الواقع وفي الدين. بدأ

االمي. ألصله أر البسيكولوجي ألصله أو

التاريخي الدين أصل
 ما وعلم األقوام علم معطيات ضوء على المؤرخ، يعى

 ضوم على ،الدينية الظاهرة أصل عن الكشف الى ،التاريخ قبل

 امتداد على وتعاقبت ظهرت التي األدبان مختلف في يجده ما

 مجرى في الصعود هذا عمله من المؤرخ ريقصد , األزمنة

 الذي الشكل تحديد ثم األولى، البشرية أصول حتى الماضي

 خواظر لفترة دغدغ الذي الحلم، هذا ولكن الدين. فيه ظهر
 قبل ما .فالعلم تقهر لم صعوبات أمام تبدد ،المؤرخين بعض

 االقوام علم وا األولى، البشرية مراحل الى يوصكا التاريخ

 مشكلة أن اآلن حتى ويبدو الدين؛ أصل مشكلة حل الى يؤدي

 من يبقى ذلك، ومع علمبًا. تاريخيًا حآل تلقى ال الدين أصل

 القديمة. األديان وبعض الحاضرة األديان دراسة الممكن

 قدر ، زوالها أو ظهورها زمان تحديد الى المزرخ فيعى

 وعالقات الخاصة، وأصالتها انتثارها، ومدى االمكان،
 هذا فائدة اما . تربطها الني البنوة أو الخضوع ،التبادلة التأثير

 . وتنوعاتها الدينية الظاهرة شمول يظهر ألنه فأكيدة، الدرس

 أن يتطيع مما أكثر التاريخ من نطلب أن يجوز ال ولكن

 الدين صيرورة ضيقة، حدود ضمن يروي، إنه يعطي.
 مصدره مشكلة وال قيمته مشكلة يحل ال ولكنه الظاهرة،

االمي.

البسيكولوجي الدين أصل

 ظاهرة هو فالدين آخر. حيز الى المثكلة حقل ينتقل هنا
 عالم يتساءل أن ربديهي ،راألخالق والعلم كالفن ، إنانية

 يتجاوب غيرها( أو عاطفية فكرية، ) حاجة أية مع النفس:

 ام ومرحلية عرضية هي الحاجة هذه أن هل الديني؟ الواقع
 أم وسليمة سوية هي الحاجة هذه أن هل ؟ ودائمة جوهرية أنها

 شي، أي الى نقليصها يمكن ال أصيلة عي هل مرضية؟ أنها

 والله، الخليقة بين الدائمة الفريدة العالقة عن تعتر ألنها آخر

 «التصعيدي و» المتخفي » التعبير سوى ليت أنها أم

 تفوق االسئلة هذه إن . . إجتماعية؟. أو بيولوجية لنزعات

 تطرح حيث وحيوية أهمية الصرف بالتاريخ المرتبطة المشاكل

 وفي أصله. وسمو موضوعه حقيقة مع الدين، قيمة مشكلة

 نتصدى وسوف التناقض، حتى متباينة إجابات لقيت الواقع
 في رواج من القته ولما لخطورتها نظرًا خها للبعف الحقًا

اشقافية ألوساط ا بعض

السامي الدين أصل

 التي الزعة هل الخطورة: بالغ سؤال يطرح النطاق هذ في

 ، ft طبيعية اللههي مع شخصية عالقة إقامة الى االنان تدفع

 البشرية. الطبيعة خالق والله، االنان عن تصدر أنها بمعنى
 هذه يشبع أن قوى، من عندم بما االنان، يتطع وهل

 امكانيات متتضياتها في تتعدى النزعة هذه أن أم ؟ اكزعة

 دين التاريخ في يوجد هل الحال، هذه وفي وطاتاته؟ االنان
 هل أخرى، ربكلمة االنسان؟ في لندائه اللم من إجابة بكون

 وشعائره عقائده ويفرض به ويرحي للم يريده دين يوجد
 ؟ غايتها نحو بأمان االنان نزعة توجيه على القدرة ويوليه

 النفس فيعلم وال وحده، التاريخ في تنحصر ال المشكلة هذه
 انساني سلوك في اال تلقىحلها ال فمي دقة، األكثر الديني

 ويكتمل ، كله االنسان بلمنفعل وحده، العقل فعل من ليس

! االيمان في
 الى االشارة تجدر الدين، أصل عن الكالم هامش وعلى
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 التي ،بالذات الدين على التطورية النظرية تطبيق محاوالت
 القرن وأواتل عشر التاسع القرن نهاية في هانالً رواجًا القت

 مع المراقبة الوقائع بين فيها التمييز فيمكن العشرين.
 األيديولوجية وابنيانات جهة، من الشرعية االفتراضات

 أم عكية فلسفية ملمات من والمستوحاة الغالب في االعتباطية

 على التطوري المسمم ويرتكز أخرى. جهة من ضمنية،

 باطة األكثر من شيء كل ببدء األول يقول افتراضين،

. ذاته الدين بتطور اكاني وبقول ، تعقيدًا األكثر الى وتطوره

 الى 1900- 1823 موللر ماكس لجأ السياق هذا في

 الى وخلص والفادية، السانسكريت بين المقارنة الفيلولوجيا
 حتى الدين ظهور منذ تعاقبت ثالث أساسية حقبات رسم

 في تأصلت ألنها «الطبيعية الحقبة n األولى دعا .أيامنا

 الطبيعة، تجاه والضعف الخوف عن الناتجة األولى العالقات

 والجبال والفضاء كالثمس كائناتها بعض تجاه بخاصة
 طابعًا الكائنات تلك على يضفي االنسان فراح . والصخور
 البدائية والتعبدات بالخرافات الحقبة هذه واتصفت شخصيًا،

 أن بعد «االنسانية الحقبة » الى انتقل ثم الحرية. والشعوذات

 مع العالقات حاب على البشر بين ما العالقات أواصر اشتدت

 واألبطال، األقوياء إكرام على االنسان وعكف الطبيعة.

 فانتشرت ,بهم مصيره بارنباط لشعوره للقدماء والتعبد
 أن بعد الحياة عن غابوا أشخاص تعظي في المبالغة األساطير

 الى االنان أخيرًا انتقل ثم الخارقة. بأفعالهم التاريخ طبعوا

 بشأن ه تفكير تنقية من تمكن أن بعد S البسيكولوجية الحقبة 8

 الطبيعة يتجاوز إلهي بمفهوم فاستعان للعالم، المسيرة القوى
 في االئدة التوحيدية التقاليد تظهر الثكل بهذا معًا. واالنسان

 في مشحونة وهي ،الحقبة لتلك استمرارًا المعاصر العالم

 الى تعود خرافية مخلفات من فيها ترسب بما صميمها
 الى التوحيدية الديانات في مثال فنجد السابقتين الحقبتين

 والقديسين، األولياء لبعض تعبدًا الواحد، اإلله عبادة جانب

 الطبيعية العاصر بعض على بالسيطرة تعنى وشعائر وطقوسًا

اانسان. لحياة المالزمة

 االيمان اأو االنيمية» في ١٩١٧ - ١٨٣٢ تيلور ويرى

 االيمان هذا يقظة بأن ويقول الديني. الشعور أصل باألرواح

 لالئم، األسالف يظهر حيث باألحالم األمر بادى في ترتبط

 الى األيام مع تنقت وهمية أشكال تصور الى االنسان ينتقل ثم

 فريزر أما اإللمي. التوحيد شكل الى النهاية في وصلت أن

 حدا الذي بالتضامن الشعور على فيركز 1941 - 1854

 فثلها ببب ،بعد فيما تحولت سحرية ممارسات الى باالنسان

 بدافع يسير وكأنه الكون فيه بدا ديني، موقف الى المبين،

 مع لهم مماثلة تبقى ولكنها ورفاقه، االنان عن تختلف أرواح

 خفي، بثكل األرواح، هذه تدبر بكثير منهم أقوى كونها

 على ،فريزر ولكن .البشري المصير على وتيطر األمور سير

 فترة الى السحر عليها طغى فترة من باالنتقال قوله من الرغم
 قاسمًا نجد أن نستطيع ال أننا يرى الديني، الموقف فيها ساد

 في يختلفان انهما فباعتقاده والدين. السحر بين مشتركًا

 أن صحيح متباينة. أهدافًا ويالحقان البيكولوجي أصلهما

 تلك أن االنسان أدرك n .للدين السبيل مهد السحر فشل

 جهوده كل وأن كذلك، تكن لم أسبابًا يظنها كان التي القوى

 كانت الوهمية األسباب تلك الى اللجوء من انطالقًا المبذولة

 في الخاص نشاطه ومارس سدى، المضني عمله ذهب باطلة.
 وبعد «. شيء بها يتعلق ال حباالً شد قد كان . شيء ال سبيل

 معناه. وحدد الدين االنان تصور السحر نتائج من يئس أن

 ماعدة أو مساعدته بدون طريقه يتبع الكبير العالم كان ان ه

 كونها مع ،به شبيهة أخرى كائنات لوجود ذلك فإنما ،أعوانه

 كل وتتمم سيره منظور غير بثكل تدير ،بكثير منه قوة أكثر

 غصن B ، فريزر ) . « لسحره خاضعًا يظنه قبآل كان ما

(.76 ص»،الذهب

 a طوطمية * القته الذي الدور الى هنا التلميح ويجدر

 ما » فيهاكل يجد فهو الدين. بتطور اآلخذين عند كايم دور
 كانت الطوطمية فالطقوس ".األديان باقي في جوهري هو

 الذعنيات تنقت تم ،والقبلي االجتماعي التضامن عرى تشد

 روحانيا شكال الطوطم على أغدقت أن الى تدريجا الدينية

مجردًا.

 في يضعف للدين التطوري التصور أن المالحظ من ولكن

 في الدين 8 كتاب مؤلف لوفي دير فان ويعتبرم ، أيامنا

 ويشاركه ، ( 5 ص ) «تعفي هو ما بمقدار اعتباطيًا ا( جوهره

 تاريخ 8 كتاب في إلياد مرسيا الرأي هذا في

 الى البيط من ينطلق الدينية للظاهرة بط أي إن :» » األديان

 المانا( ) بداية األكثر المقدسة الظهورات من بادائً المعقد،

 أو الطبيعة وعبادة ،والفيتيشية الطوطمية الى بعد فيما ليعبر
 مفهوم إلى النهاية في وليصل والثياطين اآللهة إلى ثم األرواح،

 من تطورًا يقتضي انه اعتباطي، بط هو ...لله توحيدي

 ال :عنه البرهنة تتعذر افتراض وهذا a المركب الى االبسيط
 الموقف هذا الى وينضم (.12 )ص »بيطًا دينًا البتة نجد
 من يستخلص الذي الزعم إن 8 :يقول حيث مايير .إ ايضًا

 ، االحياء باآللهة اإلعتقاد األقدمين، وعبادة األموات، إكرام
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فين

 التي النظرية عبث يتبدى حجة وبأولى منطقي« ا زعم هو

 تدريجية بإزالة اآللهة، تعدد من اإللهي التوحيد تتخلص

اآللهة. لعدد
 التي «البيطة الطبيعة ا بافتراض التشكيك جانب وإلى

 مشكلة الدين علماء يطرح ديني، شكل كل على بالقوة تنطوي

 تاريخ مقدمة في دوميزيل ج. ويقول بالذات الدين تطور
 الله: فكرة والدة حول النقاش كثر لقد JI : ألياد لمرسيا األديان

 السئلة ؟...إنها عنها صادرة أنها أم النفس عن متقلة هي هل

 علم فإن . أيامنا في الباحثون عنها يتخلى . وباطلة.. جسيمة

 اللغة.. عم فعل كما األصول، مشكلة للفالسفة يترك األديان

 (٠٠.الماضي في ،الدينية األشكال على تطور فرض عن يتختى إنه

 بدون تكن لم الباحثين أعمال بأن دوميزيل ويتطرد (،5 )ص

 . دقيقة لغربلة نخضعها بأن تقضي العلمية الرصانة ولكن ،فائدة

 المطلق في والتوالد األصل حول ألسئلة أناالمتناععنطرح كعا

 أم ماضية دينية أشكال بعض مخصوص التاؤل دون يحول ال

(. ا28 )ص بالميودية المسيحية ارتباط مثالً فيها بما حاضرة،

 لقواعد الدين دراسة اخضاع التطورية النظرية حاولت
 تتثن ولم أولى، اختبار مرحلة في برحت ما كانت علمية،

 الله. أي الجوهري، صلبه بل الدين، في ما أرقى عملها في

 بداثية تصورات تطور حصيلة الواحد اإلله فكرة اعتبرت لقد

 وبالفعل وجودي استقالل أو كياني امتياز بأي تنعم ال وهمية

 والدين فاله االنان. في الدينية الوظيفة أصالة أنكرت ذاته

 بأن اقرار هو الله وجود فإثبات بقوة مرتبطتان حقيقتان هما

 في وأصيلة ضرورية وظيفة له وبأن خاصا، موضوعًا للدين

 الدينية الوظيفة أصالة انكار إن وبالمقابل، االنان. وجود

 باالعتقاد االطاحة والى الخاص، موضوعها تثويه الى يؤدي

 القرن في ظهرت كثيرة محاوالت هنالك الواقع وفي بالنه

 الى الديني، الواقع ٤ شرح ه ظاهر تحت وسعت، عشر التاسع
 الدينية، عوامل الى المطاف نهاية في يعود، بأنه االثبات

 عنها ينشأ اجتماعية، أو اقتصادية بيولوجية، ،بيكولوجية

: منها البعض أمام التوقف ويجدر .فيها ويتقلص

كونت أرغت عند الرضعي التقليص
 أصالة، كل عنه وينزع بسيكولوجيا الدين أصل يشرح انه

 المراحل شريعة » الى ويلجأ دنيوي. نشاط الى إياه محوالً

 نظرية هي والتي ، شيء كل لشرح اعتمدها التي «اثالثة
 في كونت ويكتب .الكروا جان بنظر أكثر، ال معرفة،

 يتأمل عندما ،منا الوضعبة«:»كل الفلسفة في دروس »

 في الهوتيًا بالتتابع كان أنه يتذكر اال الخاص، تاريخه

 في كهولته؟« في وفيزيقيًا فيشبابه ميتافيزيقيًا طفولته،

 يتصور حتمية، انطالق نقطة هي و• ،الالهوتية المرحلة

 قبل من مباشرومتمر فعل نتائج كأنها الظواهر االنسان

 تعدد هو هذا «،اعتباطية إرادات أو الطبيعة، فائقة مصادر

 ال حيث اإللهي للتوحيد المكان بعد فيما يترك الذي ،اآللهة

 يولد هكذا . H الطبيعة فائق واحد مصدر B على اا يحافظ
 الذي فالمنطق . fl الالهوت B كونت أوغت ويميه ،الدين

 في بزواله أيضًا يقضي المعرفة بدء في وجوده بحتمية يقضي

 أوغست ولكن . وحدها (I الوضعية » المعرفة لصالح ، نهايتها

 تعتد بشكل الدين إدخال الثانية، فلفته في ، يعيد كونت
 هذا ولكن األكبر«. »الفيتيش األكبر»، »الكائن للبشرية،

 أي وعبادة، عقائد، أي »اعتقادات«، يتضمن الذي الدين،
 مكان البشرية حلت الله. بدون دين هو وأسرارًا، صلوات

 التي القصوى الحقيقة ألنها الميحي، واإلله األقدمين اآللهة

 ونتحرك نحيا فيها « الرسول: بولس قول عليها يطبق

. 8 ونوجد
 هو الحقيقة مظهر كونت أوغت أفكار على يغدق ما إن

 والعلم الفلسغة ميادين تشابكت طويلة عصور امتداد على أنه

 الدين من يطلب االنان راح التشابك هذا من وبدافع والدين،
 أو الفلفة نطاق إلى تعود ألنها ، نطاقه ضمن من لت حلوالً

 االبع القرن في أنه تذكرنا ما إذا األمر، في غرابة وا العلم

 والعلم، الدين بين نهائيًا تمييزًا ديكارت أقام أن بعس عشر،

 أن فاعتبر الالهوت من الطبيعة علم ىممباد يتقرض راح

 اإللهي الالتبدل عن ناتج هو الكون في الطاقة على الحفاظ
 أصالة ضد اعتراضًا يثكل ال العفوي التثابك هذا أن يبقى

 علم يزيده أطفال علم ولس العلم، يبق ال فهو الدين.

 الظواهر وترابط العالم شرح الى الدين يهدف وا الكهولة.
 الدينية العقيدة وليت تكفي العلمية فالشرائع الطبيعية،

 ويتالءم نزعات مع يتجاوب الدين إن بل للعلم فاشلة مزاحمة
 ما وهذا ووحيه. الله على انفتاح إنه العلم: يجهلها حاجات مع

. الوضعية إدراك عن غرب

دوركايم عند السوسيولوجي التقليص
 يبط ، n الدينية للحياة البدائية األشكال B مؤلف في

 ،، »سوسيولوجيًا شرحا وأصله، الدين طبيعة عن دوركايم،

 لكل الصرف اإلجتماعي األصل بشأن العامة بفلفته يرتبط

 والدين. اللغة الحق، والوعي، العقل األساسية: اإلنسانية القيم

 بشأن فحسب ٠ أفكار نظام n ليس الدين أن دوركايم ويالحظ

 نوع امن قوى االعتقادات خلف يوجد بل واإللهي، الله
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فين

 ،ذاته فوق ترفعه ...الفردوتدعمه تودعلى خاص

 الدنيوي وجوده يجري فيه الذي ذاك غير محيط الى وتقله
 وأكثر أعلى حياة يعيش وتجعله ( 8 المقدس » نطاق الى )

 هذه مصدر عن البحث في الدينية المشكلة وتقوم » زخمًا»

 من بدوافع » ، نبعد أن فبعد , ا( منه مصوعة هي وعما القوى

 نجابه »، الطبيعية وفائق سام عالم »وجود افتراض »، المنهج
 من إآل القوى هذه تنبعث أن يمكن ال » ذاتها: تفرض اجابة

 ،والحال ٠ . .بذاته الفرد بها ينصرف التي من أسمى طاقة ينبوع

 هي ... الفرد قوى على تسمو التي الوحيدة الخلقية القوى ان

 القوى إنها . ٠ . الفردية القوى تجميع عن تنتج التي تلك

 6 3 ص ،1913،الفرنسي الفلسفي المجتمع نشرة ) «.الجماعية

 »االجتماعي، هو الديني« » مصدر ان ونستخلص . (68 -
 الله، أما معًا. وموضوعه أصله المجتمع في يجد الدين ان أي

 المجتمع غير األلوهة ليست B رمزي: قالب في المجتمع فهو

 الجماعية األهداف سوى اآللهة وليت الشكل.. المتحول

 تفقد التي اكعوب أن ٠ كيف يفسر ما وهذا . 8 المشخصة

 تموت أن من مفر االنهيار...ا عن تتأخر ال الديني ايمانها

 وأما . « رمزي بقالب الشعوب سوى اآللهة تكن لم إن الشعوب

 فيصون ،واحتفاات طقوس من يتضمنه ما وكل المقدس،

 وكلها النظام، احترام على الناس ويحمل االجتماعي، التضامن
 المنظور هذا ومن البشر. استمرار سبل في األهمية بالغة أمور
 كل بعد حيا ليتمر معد أزلي شيء , الدين ان دوركايم يرى

 أما . 8 العصور عبر الدينية األفكار لبستها التي الخاصة الرمون

 وإأل األيام، مع تطوره من بد فال الدين، مضمون بخصوص

 الحضارة، إليه توصلت ما إلى بالنبة بدائيًا واقعا بات

 يجب االنافي، الوعي في المنطق قبل ما مرحلة إلى يرجع ولكي
 لألشكال المكان تخلي أن الدين في القديمة األشكال على

عنه نتجت التي الجديدة االجتاعية

 الله. عن يتكلم ملحدًا دوركايم يثبه الدين عن كالمه في

 على تعابير تجاه باستخفاف يشعر ديه يعيش الذي المؤمن إن

 إا يصدر أن يمكن وال «تاريخية ظاهرة R هو الدين :منوال

 بقالب االجتماعي الفريق B هو والله ، « طبيعية أسباب H عن

 إليقاظ ضروري هو ما كل المجتمع حوزة وفي ٠ « رمزي
 هو كما أعضائه الى بالنبة هو المجتمع ألن باإللهي، الئعور

 السؤال طرح وبديهي الخ.. به، المؤمنين الى بالنسبة الله
 لم لو دينيًا المجتمع تفكير الى االنان توصل كيف التالي:

 في جاء وقد لله. بتصور ينعم دينيًا كائنًا بذاته أوالً هو هكن

 الفلسفي المجتمع نشرة في دوركايم على دالكروا رد

 بأن لنا تقول بسيكولوجية مدرسة توجد » :1913 الفرني،

 تخلق الحركة فشوة :يدور ألنه الله يرى يدور الذي الدرويش

 أن قبل الدرويش يملك لم لو بأنه اؤكد أني والحال الله

 قط الله يرى لن فإنه الله، فكرة الرقص، وإبان يرقص
 تساعد فهي االجتماعية... النشوة الى بالنسبة األمر وكذلك

 فليس تخلقه ال انها الديني: موضوعه استخالص على الفريق

. ( وًا ص ) «.الدين خالق بذاته المجتمع

الماركسي التقليص

 المادية آللو الجدلية المادية ل١ تثبت ماركس، برأي

 التاريخ، في تدريجًا يتكون االنساني الجوهر ان التاريخية

 جوهره االنسان يبدع منظم اجتماعي فعلي وجود وليد وهو

 يصنع ذلك ومع الله اسمه متسام كائن الى منه حاجة بدون

 عواطف وليدة ليت دينية، ايديولوجيا ويبني دينه، االنسان

 بنية تفرزها فوقية بنية بلهي فيورباخ، يزعم كما قدسية،
 مبادات من يرافقها وما االقتصادية العالقة هي تحتية

 هو الدين بأن القول يكفي ال لذلك، ظالمة. وامتيازات

D فضح يجب بل ، «مرضي وهم ا هو أو « مرضية ظاهرة 

 المستفيدة القوى أن المرض. لهذا الدنيوي« المصدر »

 لذاتها ولتضمن امتيازاتها لتدعم اللم فكرة الى تلجأ اجتماعيًا

 األخيرة هذه أما العمالية، الطبقة قبل من األعمى الخضوع

 ستنعم أنها معتقدة ورائي، ما عالم الى سعادتها بأحالم قترمي

 البؤس يصير هكذا الحاضرة. الحياة في منه حرمت بما فيه
 الوقت في عليه واحتجاجًا الحقيقي البؤس عن تعبيرًا الديني

 وعاطةة أمرها، على المغلوبة الخليقة تهد )ل هو فالدين ذاته.

 . ٠ الشعوب أفيون إنه .روح بال أزمنة روح وهو ،قلب بال عالم

 حيث الدموع، وادي نقد هو الدين نقد أن ذلك عن وينتج

 كما قدسية، غيرية عواطف في ال ويتأصل تتويجه الدين يجد

 ا. قدسية غير ه مصالح في يل فيورباخ، عند الحال هي
 نقد أي » األرض،، نقد الى الماء نقد ثم من ويتحول »

. ٠ والسياسة التشريع
 أوروبا في االئد الرأي عن موقفه في ماركس ويختلف

 من الدولة »تحرير أن فيعتبر الدولة، عن الدين فصل حول

 فحتى الدين»، من الفعلي االنسان تحرير الى يؤدي ال الدين
 ؟، العلة » مصدر تبرح ال فهي الدين، عن الدولة انفصلت لو

 مع الدينية« الحرية » اباحة مصلحتها من أنه فترى الدين،
 ليس ألنه تمامًا، متناقضان االنسانية والحرية الدين B بأن العلم

 الحدود ظاهرة ٠ هو بل االناني للتعامل أساسًا الدين

اا يزول فلن الواقعي العالم في الديني الوهج » أما . , الدنيوية
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وين

 عالقات لالنان العملية والحياة العمل ظروف توفر بعدما
 الدين أشكال فإن الطبيعة:. ومع أمثاله مع ومتفهمة شفافة

 تجمعات من عنها تج ولما العمل تقيم لطرق وفقًا تتطور

 يوافق الذي الدين ميطرة طبقة كل فتستخدم )ل طبقية،
 على . fl ثوريًا دينًا R الصاعدة الطبقة تعتنق بينا ، 8 مصالحها

 لم الذي الخاص االنسان وعي الواقع في هو الدين I حال كل
. a للزوال معد عرضي واقع انه .نفسه خسر أو ،بعد نفسه يجد

 ويتركها كثيرة أسئلة يثير للدين الماركسي التقليص إن

 فكرة الى االنان االقتصادية التعاسة تقود كيف جواب. دون
 كائن هو االنان ان ذلك يفترض أما ؟ الدين تصور والى الله

 الروحية الحركة قيمة وما للدين األصيل المعنى هو وما ديني؟
 أية رإلى معها تتجاوب التي النزعات هي رما تولده؟ التي

 األسئلة، هذه على أجوبة الماركسية تعطي ال تتجه؟ أهداف

 االتحاد داخل الديني المد أمام عاجزة تقف أنها كما

 الثورة على قرن نصف من أكثر مرور وبعد بالذات الوفياتي

 ثم، االستغالل من خالية تحتية بنيات واعتماد البولشفية،
 طبقة يد في قمع أداة الى يتحول أن الدين على طرأ لربما

 االقتصادية المتغل قدرة لتوطيد وسيلة يصير وأن مستغلة
 الذين كل ضد غاضبًا يثور ذاته الدين ولكن والسياسية،

البيل. هذا في استثمروه

الفرويدي التقليع

 علم بمعطيات دعمها وحاول الطوطمية باكظرية فرويد تأثر

 الديني للموضوع الالواعي باألصل فقال التحليلي، النفس

 الشخص عند الغامض اإلدراك أن ٠ مؤكدًا: العموم بوجه

 ظاللها تترامى أوهامًا فه يثير الخاص اكفسي لجهازه االناني

 الحياة. بعد ما والى المتقبل الى بخاصة الخارج، الى فطريًا

 نفنا مواليد كلها اآلخر، والعالم والجزاء الموت، عدم ان
 هذا من وانطالقا «.بيكوميتلوجيا إنها » الداخلية...

 عن يختلف عصابيًا عارضًا الدين في فرويد يرى االفتراض،

 قمع B ويلعب ا. عامًا مهووسًا عصابًا ا لكونه الفردية األعراض

 قمع » يلعب كما الدين، في تكوينيًا دورًا " األنانية الغريزة

 فيمكن الطوطمية أما العصابي. المرض في الجنية« الغريزة

 عليه هي بما ،البشرية تاريخ في للدين أولى محاولة اعتبارها
 أهمية من الطوطمية للوليمة وبما األب، عن للبديل تكريم من

 وفرض التذكارية باالعياد االحتفال ذلك الى أضف متفاوتة،

. «الموت الى مخالفتها تؤدي التي والنواهي المحرمات

 مع بيولوجية بعالقة االتان عند التدين فرويد ويربط

 الرعاية. الى الدائمة وحاجته الصغير الطفل عند المزمنة الفاقة

 األهية، العقدة في تتأصل الدينية الحاجة جذور أن فيرى

 األب. عن نفسي بديل -وى االيمان موضوع »الله« وليس

 المقتضيات أمام واهماله ضعفه تحمل عن االنان لعجز فإنه

 ،طفولي تراجع بفعل ، يلجأ ،المجتمع وفي الطبيعة في القاسية

 العقائد ال أما الله. صوب واألمان الحماية الى حاجته تحويل الى
 في منها والتحقق عليها البرهان يتحيل ،أوهام فكلها ا الدينية

 ومع . فاشل حلم هي الدين بها يعد التي السعادة أن كما ،الواقع

 عصاب من كثيرين مؤمنين يصون الدين بأن القول يمكن ذلك

 بعض خطر عن منأى في نفه الحقيقي المؤمن يجد ا فردي.

 ابداع مهمة من يقيه العام بالعصاب فقبوله ؛العصابية االصابات

» عصابشخصي

 الروحية الحياة من تجعل مادية رؤية فرويد عند يالحظ
 في يرى المدقق المراقب ولكن بيولوجي لنشاط انعكاسًا

 الفيزيولوجية بالعوامل شرحها يتعذر روحية قدرة االنان
 الخلقي والوعي ،الثعور عن يصدر ال الفكر أن فكما . وحدها

 ينتج ال الدين بأن القول يمكن االجتماعي، الضغط يولده ال

 االنسان في الروح أن صحيح المكبوتة. الجنية النزعة عن

 العينات وتثبت نشاطاته. كل في له يخضع ، بالجد متحد
 الى بالنبة الروح أصالة تزيل ال ولكنها االتحاد هذا المرضية

 حتى وجدي الجسد في حتى روحي هو فالحب ٠ . البيولوجي
 الجدي أن صحيح )أوغوسطينوس( الروح في

 الروح ذررة في حتى يطبعانه االنان، في والجنسي،
 االنان تطبع الروحانية ان صحيح: أيضًا والعكس )نيتشه(،

 ذلك الى ويثير العفوية، والحياة الجنس أعماق في حتى

 بنوعية الدين اينعم :نتنتج أن ويمكن .نفه الديني التقشف

 ،الميافيزيقا : األخرى الروحبة القيم كل به تنعم مثلما خاصة

 يفر ال النفسي التحليلي البحث ان األخالق.. الفن، العلم،

 وما ،األخالق في خلقي هو .وما ..الفلسفة في فلسفي هو ما

 عمقًا التحاليل أكثر هو فرويد عمل الدين...ان في ديني هو

 االمور أكثر ليس االنان في ما تناولت التي التاريخ في

. Dallrey «.اكازية

 الديني الوقع ميزة كلها التقليص محاوالت فشل يظهر
 االنسان بطبيعة مرتبطة انسانية، ظاهرة هو الدين ان األصيلة.

 لعوامل تخضع مثلها وهي واألخالق، والفلفة والعلم كالفن

 هذه ولكن اجتماعية، أو اقتصادية بيولوجية، بسيكولوجية،

 التكونها إنها ،ظرفًا شرطًاأو إلبها بالنسبة تبقى العوامل
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فيعن

 تنكثف ال » الدينية الظاهرة ان .شرحها تستوفي ال وبالتالي
 اذا أي الخاصة، صيغتها في أدركناها اذا اال عليه هي بما

 بها االحاطة أو فقهها أردنا اذا ديني صعيد على درسناها

 أو الوسيولوجي، أو البسيكولوجي، أو بالفيزيولوجي،

 وغير فريد هو ما نترك نحن نخونها؛ فنحن االقتصادي...
 طابعها ذلك: من ونقصد أيدينا، من يفلت للتقليص قابل

 يمكن ال . ( 11 ص «،األديان تاريخ n ،إلياد ) ft المقدس

 وقائع مجموعة من مكون الدين إن بالقول االكتفاء

 للمراقبة تخضع ..(وشعائر طقوس مؤسسات، )اعتقادات،

 على «دالالت » سوى الرقائع هذه فليست فقط. الوضعية

 ال البعدين هذين ان االنسان. يعيشه روحي داخلي موقف
 على نهائيًا القضام هو باالول لالكتفاء الثاني وعزل ينفصالن،

 االنان صميم في الغوص أهمية هنا من للدين. فهم أي

فيه. الدينية النزعة اصالة الكتشاف

 مع قدمًا األكثر التاريخية األبحاث هنا تلتقي الواقع وفي

 حميم اتجاه ابراز في حداثة األكثر الفينومينولوجية األوصاف

 . التلقائي واقعه عن تمامًا يختلف وجود نحو يدفعه االنسان في

 االنان، يعيثها متفرقة مواقف في االتجاه هذا ويتبدى

 معنى عن االنان يتساءل واحدة. بداللة كلها مشحونة ولكنها
 لالمتالء طلبًا اليه وينزع مطلق خير عن يبحث وجوده،

 نحو ارادته في بتجاوز يشعر الخانق، لالكتفاء ال المشرق

 تارة ارتقاء انفتاح في التجاوز هذا ويتجلى الالمتناهي،
 يتالشى قد الثعور هذا أن صحيح .أخرى تارة تقبل وانفتاح

 داخل في االشتعال دائم ولكنه اليومية، االهتمامات أمام

 وكلي عميق ويتميزباتجام الظهوربقوة فرصة يتحين االنسان
 األقصى، متعددة: بتسميات اليه يشير الذي النهائي صوب

 السعادة؛ سبب النهائي، الواحد، الله، المطلق، االمي،
 الكل، المابعد، اإللهي، اآلخر، األخير، السبب الطوباوي،

 يمى الظروف بعض وفي التحرير، النور، الحياة، السالم،

 الميل هذا من , الشعور لحدود المتجاوز الفراغ، بالعدم،
 امكانات عن تعبير N بمثابة الدين ينطلق االنسان في األساسي

 في االناني العمق مجال انه ، بارت( كارل ) «النهائية االنسان
 قد والنهائي. األقصى أفقه نحو الحميمة ونزعته وظائفه، كل

 األديان في وحدوي انحاللي فهو النزعة، هذه مضمون يتنوع

 الكلية، الذات في نهائيًا الذاتي الشعور يتالشى حيث الهندية

 االنان يالقي حيث الخلق أديان في اتحادي اتصالي وهو

 األقصى. بلوغ الى التوق عنها ينزع ال التنوع ولكن ربه. وجه

 فيوحدها االنانية األفعال كل على مؤثرا التوق هذا ويرتد

 الخلقي االنان سلوك وينظم القصوى، الغاية صوب ويوجهها

 المجال في ٠موا المطلق استلهام في درجاته أسمى يدرك الذي
 ضغطًا التنظيم هذا وليس االجتماعي. المجال في أم اشخصي

 أصالً الدين يرتبط لذلك وانارة، ارشاد بل تعسف هو وال

 ثم من ويتعرض االنسان، عند والحرية بالوعي وممارسة

 وإلهمال الداخلية، وللمحن وللثكوك، للقطات،
االجتماعية. األوضاع من بتأثير الدينية الممارسات

 الممارسات عن االنسان في الديني االختبار ويتميز
 طويل مراس بعد اال عنه التعبير يمكن فال األخرى، االنسانية

 اكي الداخلية الفعل وردات العواطف مجموعة من يتكون ألنه

 كيان بمثابة يدركه ما مع عالقاته اطار في االنان في تطفر
 ولذا التعقيد، شديد هو االختبار هذا ومطلق. أسمى أولى،

 من عليه ينطوي لما وصفه أو تفسيره في صعوبة االنسان يالقي

 قبل من تدخل إلى تنسبه األديان بعض ٠عميق كلي وجود

 وفي ؛نعمة المسيحية وفي ،اله من عطاء االسالم في فهو ،األسمى
 وبعض البوذية في كا األزلي إلى للبلوغ انساني جهد أخرى أديان

 متنوعة تاريخية أشكال في يظهر عمليًا وهو الهندوسية. أشكال

 األشخاص ومهنة والجنس والعمر الثقافة لمكونات انعكاسا تأتي

 الفردي، الشخصي المجال في ينحصر ال أنه كما المختبرين.

 المجال إلى ه يتعدا بل ، األفراد شخصية تنوع مع يتنوع حيث

 الجاعات. حياة في مباشرًا تأثيرًا ويؤثر االجتاعي

 الديني االختبار خطوات أولى اعتبار يمكن األحوال كل وفي

 ذهني اذعان يرافقه دنيوي، ومجال مقدس مجال بين التمييز

 من تختلف الكيان هذا الى النظرة ان المطلق. للكيان وقلبي

 ولكن االذعان، شكل في اختالف ويتبعها آخر، الى دين
 الديني. االختبار في دائمًا تتالشى بل تتضاءل الدنيوية الوقائع

 الى االنسان فينزع القلق، فيه تثير بل االنسان تشبع ال فهي
 مبقة واضحة معرفة عن ال الديني، النشاط في المطلق،
 انفس أعماق من صادر حيوي حدس عن بل الكامل للكيان

 ولكننا وتتنوع، تختلف الحدس هذا أشكال ان االنانية.

 الديني االختبار في النفسية مكوناته بعض نبرز أن نتطيع

 أو أبوي أمين عون الى الحاجة المثل: سبيل على منها المعاش،

 بالذنب، اشعور وهمومها، الحياة صعوبات في أموي،
 والتحرير التنقية، إلى والحاجة الخلقية، والتعاسة والتأنيب

 الغريزية والرغبة الحياة وزوال الموت تجاه القلق واالكتال؛

 الحاجة متبدل، وا فعال كيان في الشخصي الوجود إرساء في
 أول مبدأ الى الحاجة الخير، لشريعة سام أساس اعطاء الى

 تحديد امكانية ولفريقه للفرد ويتيح الحياة عنه تصدر وأخير
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فعن

 الكون مع الخاصة الحياة سجم الى التوق ؛الوجود من موقفه
 عن البحث أخرى، وكائنات قوى تعمل حيث المجتمع ومع

 الى العطش والحياة، الكون وميزات النظام تفسر أخيرة علة

 وكلي كامل اتصال لى يعترعنه، ال امتالك الى ،المطلق بلوغ
 الى والمحبوب، المكرم البحث، في المتهدف الموضوع مع

 أما أرضي اختبار أي في مضاهاته يمكن ال صوفي اختبار

 االختبار صلب من ،فنجد والشعوب الثخصيات بعض عند
 وكذلك عناصره، بعض أر الكون أمام االعجاب الديني،

 االنفعال المجتمع، أو الطبيعة تغدقه ما تجام واككر الفرح

 لالمتناهي المبهم االدراك والروعة؛ الجمال بحضرة االرتقائي

 األشياء كل تجاوز على والقدرة نغه االنان في الحاضر

المحدودة.

 بل مغلق، داخلي مجال في الديني النشاط ينحصر وال
 ،منظمة ،ثابتة بنيات في ،خارجية مظاهر في للعيان يتبدى
 وفي الواقع، هذا عن وينشأ وثقافته. شعب كل عبقرية تعكس

 والتعبير الفردي الديني االختبار بين تباعد خاصة، ظروف
 الدين وأشكال الشخصية الديية الممارسة بين ،عنه الخارجي

 التي الكثيرة التاريخية المحن مصدر عو التباعد هذا المؤسة.
 الظروف مختلف في الدينية الحياة مجرى على طرأت

 يمكن الخاصة، األوضاع هذم عن النظر وبقطع التاريخية

 في بالشمول. تتصف التي الدينية المظاهر بعض الى االشارة

 المطلق نحو الذهن ارتقاء رهي الصالة، نذكر طليعتها
 ويمكن المطلق، مع وفعلية واعية صلة إقامة أي به، لالتصال

 مفروضة هي األديان بعض في جماعية؛ أر فردية تكون أن

 اليهودية في الحال هي كما مؤمن، كل على كواجب
 في الشخصية االرادة لبادرة تترك بينما واالسالم، والمسيحية

 نذكر الصالة جانب والى الهندوسية. بخاصة أخرى، أديان

 المرافقة الطقوس، بدقة، المفروضة الجماعية الممارسات

 عالم مع الدمج تيتر والتي والطبيعية، النفية االنان لطبيعة
 بمراحل منها يعنى ما نذكر الطقوس هذه من .األسمى الكيان

 المهمة، الثخصية الحياة ظروف وبعض والعبور، االدخال،
 العالم قوى إدخال الى تسعى وكلها الكونبة، األحداث ربعض

 هذين الى ويضاف والمنظور التاريخي العالم سير في اآلخر
 التقدمة، أو كالتضحية أخرى مظاهر الشاملين، المظهرين

 التوبة الخلقية، الوصايا التأمل، الرهبانية، والحياة التقشف

 ومراسيمه. المقدسة األماكن الى الحج بالخطأ، واالعتراف

 الذى الكيان بتسامي المتدين الرجل عند العميق اليقين ومع

 التاريخ في الكيان هذا بظهور يؤمن ذلك مع فهو اليه، ينزع

 المقدس بظهورات بالوحي، بالنعمة، مختلفة، بأشكال
 مع وتجاوبًا صوفية. اختبارات في األبرار لبعض بانكثافه

 الكيان إدراك الى المتدين يعى اكاريخ في الظهورات هذه
 يقينه -ع عليه للداللة الكلمة متخدمًا ،المعرفة بواسطة السامي

 تتحول لذلك واألوصاف، الكلمات كل يتجاوز بأنه العميق
 الفلفات وتنكب رموز، الى التعابير أشكال وكل الكلمة

 السامي الكيان أغوار بر على رالالهوت الكالم وعلوم الدنية

 الخاص الدور يبرز المضمار هذا في الرموز. أشكال عبر

 جهة من المقدس العالمين، بين العبور يهل الذي بالويط
 للناس الله وحي الوسيط ينقل فقد أخرى؛ جهة من والدنيوي

 ينقل وقد ، واألنبياء األديان مؤسي عند الحال هي كما

 في الحال هي كما المقدم الوضع الى الدنيوي الوضع الوسيط
 الوحي مضامين عن الوسيط يكثف وقد الكهنوت، أشكال

.والالهوت الكالم علماء أشكال في الحال هي كما المنقول

 بعض موضوع في الغوص شئنا إن الكالم بنا ويطول

 بعض في ديني تعبير شكل اتخذت التي االنحرافات
 نكتفي أيضًا، حضارة واألكثر منها البدائية المجتمعات،

 والمحرمات والشعوذات، كالحر، منها البعض بذكر
 ساد، أن وبعد الكاذبة. والنبوهات واألساطير، «،التابو „

 لمرحلة متطور شكل هو الدين بأن اعتقاد الزمان، من لفترة

 فإن وأكاذيب، شعوذات من يرافقه بالسحروما اتمت بدائية

والدين. الحر بين وقاطعًا فاصالً تمييزًا يقيم الحديث العلم

 مع يتجاوب الدين بأن بالقول االكتفاء يجوز ا أنه كما

 بعض إجالء يجب بل االنان، في وعميقة أصيلة نزعة

 اللم مشكلة مثل الدين، لموضوع المتممة األساسية المشاكل
 أو العقل بواسطة عنه الممكنة والمعرفة وطبيعته ووجوده

 األوساط بعض في تفشى أن بعس خصوصًا الوحي بواسطة

 االقرار الى ميل الكونية، األوساط بخاصة المعاصرة،

 المشاكل بعض ذلك الى أضف الله. بدون ولكن بالدين

 والهوية الحرية، كمشكلة االنسان، لطبيعة المالزمة األساسية

 الميل من االنتقال وقيمة واأللم، والثر ،والخلود الذاتية

 كلها .التفير وقيمة الوحي في اللغة ودور ،االيمان الى الديني
 مضمون إلجالء ودقيقة خاصة معالجات الى تحتاج مثاكل

نواحيه. فيكل الدين

 ،بالعلم المتصفة التنبؤات من بالرغم ،أنه الى نشير أن يبقى

 برح ما الدين فإن ،للدين تدريجي زوال باحتمال والقائلة
.عدام أقوى تناصبه التي المجتمعات في حتى وبقوى يتطور
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وعن

 المادية االنسان حاجات كل تلبية إلى المجتمع يتوصل وقد

 وعي من محتمة مجابهة ازالة الى يتوصل لن ولكنه والنفية،
 ذاته الوقت وفي ونهائيته المحدود كيانه مجابهة إنها االنسان،

انفتاحا الدين نثأ التجاوزية اإلنطالقة من المطلق. الى نزعته

حيث الالمحدود لهذا تقبال ذاته الوقت وفي الالمحدود على

وحي. في يظهر

صارجي بشارة
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ذات
Essence
Essence
Essenz

 وتعللق .دقيقا تحديدا محددة غير فلفية مقولة الذات
 حقيقة به ويقصد ميتافيزيقي معنى متعددة: معان على

 الجوهر وبين بينها يوحد وأرسطو ،بذاتها تقوم ما وهي الموجود
 وراء والواحد التغير وراء الثابت الشي، بنفه: يقوم ما وهو

 في أرسطو ويعرفه بنفسه، يقوم ماال العرض ويقابلم الكثرة
 في وايحد موضوع الى يسند ا ما انه • بقوله: االمقوالت

 بأخص الغرد الموجود على التعريف هذا ويصدق موضوع،.
 بهذا تلحق اعراض إآل هي إن المقوالت ساثر ألن معانيه

 صورة على يصدق وهو ،عليه تحمل محموالت أو ،الموجود

 وصورة ماهو على الجواب في يقال ما وهو وماهيته، الشيء
 هي المشكلة وهذم ،الموجود معاني أخم هي وماهيته الشيء
الحق. الموجود تعيين مشكلة

 المفارقة فالجواهر أيضًا، اإللهية بالذات ذلك ويرتبط

 موضوع هي الجواهر هذه ،الحركة بها تلحق ال والتي للحس
 اإللهية الذات يقال الله عن الكالم وعند اإللهي، العلم

Essence Divine االسالم وفالسفة متكلمي عند ذلك ويتضح 
 الذات بمثكلة يعرف فيما واألشاعرة المعتزلة لدى خاصة

 بأي فيها كثرة ال واحدة الله ذات المعتزلة وعند والصفات.
 قائمة معاني اللهم صفات يجعلوا لم ولهذا الوجوه من وجه

 ألنه ذاته هي وقدرته ذاته، هو فعلمه ال، ذات هي بل بذاتها
 اكظام كذلك العالف، الهذيل ابو قال كما هو بعلم عالم تعالى
 اختالف كل نافيًا قاطعًا تأكيدًا اإللهية الذات وحدة يؤكد

 لمسلوبات ونفي لذاته، إثبات هي اللم صفات أن ويرى فيها
 الجهل ونفي ذاته اثبات عالم، إنه قولي فمعنى الصفات. هذه
 إن الجبائي علي أبر وقال الصفات. سائر في وكذلك عنه

 إن وقال الجباني هاشم أبو ابنه وجام لذاته. هي الله صفات
 الصفاتية قالت ذلك ومقابل للذات. ثابتة أحوال هي الصغات

 بقدرة قادر بعلم عالم تعالى الباري إن والسلف ألشعرية ا من

 بكالم متكلم بإرادة مريد ،ببصر بصير بمع سميع بحياة حي
 صفات وهي سبحانه ذاته على زائدة الصفات وهذه ببقاء باق

٠ ذاته في قائمة ومعان أزلية موجودة

 الذاتية الخصاثص هي ٠ الماهية على Essence الذات وتطلق
 حقيقة بذلك المقصود هر هو عليه ما بمعنى معين لموضوع

. Existence الوجود مقابل ، الشيء

 االبع القرن من ابتدام أي الحديثة العصور بداية ومنذ
 معنى ذات االموضوع المادة مقابل الذات، كانت عشر

 Descartes 1650,1596 ديكارت فلفة في كما ابستمولوجي

 الصيغة في كما األولي يقينه المفكرة الذات يجعل الذي
 هي عنده فالذات ا موجرد انا إذن أفكر أنا ا عنه المثمورة

 أنا شي. أي ولكن I ا: الثاني التأمل I في يقول .المفكرة الذات
 يشك شي. إنه ؟ المفكر الشي: وما مغكر( )شيء أنا إذن؟
 أيضًا:. ويح ويتخبل ويريد وينفي ويثبت ويتصور ويفهم

 الذات وبتأكيد ،االمنداد صفته الذي ،الموضوع I مقابل رهو
 تمثل شطرين، األرروبي الوعي ديكارت شطر )الكوجيتو(

 نظرية في والموزوع، الذات بين الرهيبة الثنائية في ذلك
 الذات جعل حيث ؟ بعد فيما كانط عند تأكدت والتي المعرفة
 الفلفة. في الكوبرنيكية الثورة عليه أطلق فيما العالم محور

 الصور مصدر فهي والتفكير الشعور به ما هي هنا فالذات
 الخارجي. الواقع وققايل واالهتمامات الرغبات وتتقبل الذهنية
 في األساسية المألة هي والموضوع( )الذات بينهما والعالقة
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ذاي

 فالمثالية والواقعية. المثالية محورالخالفبين وهي الفلسفة.

 وهذا العالم وتفسير المعرفة في البداية نقطة الذات من تتخذ
 حاالت نتاج إآل ليس هو الذي الموضوع، النهاية في يلغي

 شلنغ ٠ كانط-فخته المثاليين: الغالسفة ألن ونظرًا الذات،

 فقد المعرفي، الذات نثاط على المطلق صفة اضفاء إلى مالوا
 التي الذات نشاط نتيجة هو الموضوع بأن القول إلى انتهوا

خالصا مثاليًا جوهرًا عندهم كانت

 الموضوع استقالل تؤكد والواقعية المادية االتجاهات بينما

 - R.B. Perry 1876 بيري بارتون رالف بين وقد الذات. عن

 مأزق ،الشهيرة مقالته في الذات على االعتماد خطورة 1957

 التي الكبرى األخطاء أحد إن , بقوله: الذات« حول التمركز

 الذات أن افتراض هو اإلنانية ثقة المثالية الفلسفة بها خانت
 أن إا ، ر-وخًا ركائزها أكثر المعرفة تعطي صورها كافة في

 ذلك يعني وال للذات العالم خضوع عدم في يجادل ال الواقعي
 الى موجه نشاطها أن يعني، لكن لبية، الذات تكون أن

 الجديدة الواقعية االتجاهات وتحاول «.الموضوعية المعرفة

 عليه أطلق ما طريق عن والمرضوع الذات بين الثنائية تجاوز

 الذات من كل عنها نشأ أولى مادة وهي المحايدة الواحدية

رسل(. - جيمس ) والموضوع
 مقالته في جيمس لدى االتجاه هذا بدايات ظهرت وقد

B وجود؟ للوعي هل fl ككبان الذات وجود أنكر حيث 

 للمعرفة، كوظيفة بها وأقر الجوهرية النظرية عن وتخلى مادي

 والعالم الموضوع عناصر نفس إلى للذات ارجاع ذلك وفي
 اليها ترجع صرف خبرة أو هيولى هناك له فبانسبة الخارجي

 الذات بين العالقة في نظريتي I يقول: والموضوع، الذات
 منها يتركب أولية مادة وجود افترضنا إذا أنه هي والموضوع

 الخاصة العالقة بأنها تفيرها يمكن المعرفة فإن األشياء كل

 نفها العالقة هذه وإن ٠ منها آخر وجزم التجربة من جزء بين
 حامل هو حدودها أحد برصغه والعرف الخبرة من جزء هي

 . ٠ المعروف الثيء فهو الثاني حدها أما الذات، أو المعرفة

 والمادية الذات، من تنطلق التي المثالية االتجاهات ومقابل
 أصل إلى ترجع التي والواقعية الموضوع، من تنطلق التي

 والفلفة العلم مجال في الذات ضد موقفًا للبنائية نجد ، واحد

 يقول الذاتية. واتيارات بالمذاهب تعترف ال فهي وبالتالي
 وبالتالي أوجد، ال افكرحيث نا » ديكارت: على ردًا الكان

 أوجد أن جهات لي فإن أجل أفكر. حيث موجود فإنني

 ويقول . » فكري يد في ألعوبة مجرد سوى أكون ال حيث

 ال الذي المدلل الفلفة طفل األنا I شترواس: ليفي كلود

 الممرح خثبة فوق الصدارة مكان ليشغل جاء يحتمل،

 لرغبته نتيجة جدي عمل وجهكل في عثرة حجر فهو النلفي
 عندهم فالتاريخ «.انتباه بكل وحده االستثار في المتمرة

*ألتوسير يقول كما ذوات بدون لكن مسيرة

 علماء من وجد الذات رفض في المغالي االتجاه هذا
 فما 11 دور من للذات ما مؤكدا ينتقده من والفالسفة النفس

 ما ان ه الذات أنثطة على تقضي او االنان لتقتل البنية كانت

 تدرسها التي الدالة والمجاميع البنيات تلك هو باالنسان وصفوه
.نفسه التاريخ فهو اإلنان يصنعه ما وأما ،االنانية العلوم

ومراجع مصادر
اقبال،حد،تجديدالغكرالدينيفياالسالم،تر.عباسمحمود -

 االنجلو أمين، عثمان تر. األرلى، الغلفة في األمالت ،ديكارت -

.1956 المصرية،

 العربي الغكر دار ،حنغي حن .تر ،موجود األنا تعالي ،ارتر٠ -

.بالقاهرة

 للماليين، العلم دار ،بدوي الرحمن عبد .تر والعدم، الوجود ،-ارتر -

بيروت.
 ،عمار مكتبة bمحمود حين فوقية .تر ،االنان غاية ،فخته -

القاهرة،

. الطير منطق في ر-الة ،العطار ،الدين فريد -

تر.جورجطرابيشي ،الجمالي البعد ماركيوز،هربرت، -

حنفي حصن

ذاتية
Subjectivite
Subjectivity
Subjektlvltat

 على أولوية الذات اعطاء الى تهدف نزعة كل هي الذاتية

 أوالغلفة األدب أو الغن وردكلشيءاليهافي الموضوع

 مادة انظر ) العلم تميز التي الموضوعية النزعة تقابل ما وهي

 االتجاهات مع تتطابق المعنى بهذا والذاتية موضوعية(.

 النشاط مظاهر كل ترجع التي الغربية الفلسفة في المثالية

 التي الشرقية الحضارات من العكس على الذات الى االنساني
 تعد فالذاتية اإللهية. الذات في الفردية الذات فيها تمحى
 الغالسفة انتباه وجه الذي سقراط من بدءًا الغربي الفكر أساس

 من الغلسفي التغكير مجرى محوالً الذات معرفة ضرورة الى
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ناتجة

 نفك أعرف ه دلفي معبد شعار رافعًا األرض الى السماء

 جمة من النفس لعلم بداية سقراط بحث وكان . ٠ بنفسك
 معنيان عندنا وللذاتية ثانية جهة من لألخالق وتأسيًا

 ووظيفتها الموضوع مقابل كذات معرفي معنى أساسيان:
 ذا انطولوجيًا جوهرًا باعتبارها ميتافيزيقي ومعنى إدراكه.

 يختلط ويكاد المعرفية. الوظيغة مجرد من أشمل فعلي وجود
 شيائً لديه الذات كانت الذي ديكارت عند المعنيان هذان

 الذات وكانت ٠ ممتد شيءم وهو الموضوع مقابل ، مفكرًا

 األاسية الحقيقة يعكس الذي الدليل هي )الكوجيتو(

 بيان قبل نذكرها للذاتية متعددة صور وهناك ة. الوجود ال

الذاتية. الفالسفةفي نظريات
 االعتبارات أن يرى الذي االتجاه ذلك هي المنطق في - أ

 حقيقة هناك فليس والباطل الحق بين تميز التي هي الشخصية
 خير السفسطائيين لدى ونجد . موضوعي أساس على تقوم مطلقة

 االنسان „ المشهورة عبارتهم في يتضح كما االتجاه عذا عن تعبير
 فهو باطالً يراه وما حق فهو حقًا يرام فا شي، كل مقياس

 على المبني السفطاني الموقف هذا على أفالطون رد وقد . ٠ باطل

 «تيتاثيوس ٠ محاورة في وذلك ، التغير في هرقليطص ميتافيزيقا
» العلم عن » أو

 أن يرى مذهب كل الذاتية نعني األخالق وفي I ب

 شخصية اعتبارات على تقوم والثقاء السعادة والشرية، الخيرية

 لدى االنفعالية والمدرسة المنطقية، الوضعية بذلك تنادي كما

 سارتر الوجودية فالسفة لدى وكذلك وكارناب ورسل آير

٠ وغيرهما بوالن وريمون
 ترد التي النظرية على الذاتية تطلق الجمال وفيعلم ج-
 صفة الجمال فليس . األفراد أذواق إلى الجمالية األحكام

 للعمل الفرد يعطيه إحساس بل اشيء خصانص من أساسية

 وهربرت بالجمال« اإلحاس ٠ في -انتيانا لدى كما الفني

 الذاتية دور على يركز الجمالي« »البعد كتابه في ماركيوز
 لعلم بالنبة دورها على والتأكيد الفني العمل في وأهميتها

الماركسي الجمال

 الثخص ميل عن التعبير الذاتية تعني النفس علم وفي - د
 وهو ذاته. جهة من اال ينظر ال بحيث نفسه على لالنطواء

 العالم مركز نفسه من يجعل ألن ميله في الطفل لموقف امتداد

 في اال يفكر وا فقط، عينيه خالل من اال الواقع يرى فال

 منهج النفس علم في Introspection االستبطاني والمنهج .ذاته
 المالحظ هي فالذات ،الداخية المالحظة على يقوم ذاتي

.الوقت نفس في والمالحظ

 أو الكامنة القيم هي Intrinsic الذاتية القيم، وفي - م

 ذاته في غاية باعتباره الخاصة الشيء طبيعة تخص التي الداخلية
 الوسيطي ويقابلها ال. أم لغيرم وسيلة كونه عن النظر بغض

Extrinsic ادوار جورج ذلك بين كما الخارجية القيمة وتمى 

الذاتية. القيمة مفهوم عن دراسته في G.E. Moore مور
 صوفي فلكل .ذاتيان بأنهما والتصوف الفن من كل ويمتاز

 وسنعرض إلهاماته. حاالته، عن للتعبير خاصة طريقة وفنان

الذاتية. في المتعددة الفالسفة نظريات هنا

الفكر: الذاتيةهي-1

 جعل الذي ديكارت ثم -قراط لدى ذلك بدايات ونلتمس
 يخلق ال ديكارت عند التغكير أن إال التفكير هي الذاتي ماهية

 المعرفة. حدود تتعدى ال فوظيفته أمامه، يجده بل موضوعه

 والأنا أمامه ماثالً الوجود يجد العملية بهذه يقوم وحين

 متساو ممتد شيء هو الوجود أن تفيد a موجود أنا إذن أفكر
 تخلقه وال عنه الذات تكشف مفكر شيء وهي الذات مع تمامًا

 لوك، ،هوبر ،االنكليز الحيين الفالفة مشلمانجدذلكلدى

 قد فهم الحديثة؛ المشالية واضعي يعدون الذين وهيوم بركلي
 المادة وخواص المدركة. الذات بعجلة األشياء وجود ربطوا

 وجود وال الذاتية، التغيرات من مجموعة الى رأيهم في تنحل

 الذاتية قمة وتصل االدراك. فعل عن متقلة عندهم للمادة
 بها قلب جديدة نظرية قدم الذي كانط لدى فكرًا باعتبارها

 عملية في األولوية العارفة للذات جعل اذ االئدة؛ األوضاع

 له وجود ال الذات بدون الخارجي والعالم المعرفة؛ اكتاب
 يمكن ال الخارجية األشيام ألن المعرفة في األول الثرط فهي

 نراها الذي النحو على بل ذاتها في علىماهيعليه نعرفها أن

 الذات كانط!لى عند الترنسندنتالية الذات من ينقلنا وهذا .عليه

فخته. عند الرومانية

ء الرومانسية الذات - 2

 في كبير أثر الذات على وتأكيدها كانط لفلفة وكان

 الرومانية ازدهار مقدمنها في يأتي متعددة عوامل مع فخته

 العقلي الجانب مقابل الذاتي العاطفي الجانب على وتأكيدها

 تصور ظهر وكولريدج، ونوفاليس غوته من وبتأثير العام

 مهمتها غقط وسيلة مجرد العارفة الذات تكن فلم للذاتية فخته
 العالم، ايجاد في األصل اعتبارها بل الخارجي بالعالم االتصال

 للعالم وجود وا العارفة. الذات صع من موجود هو ما فكل

 فخته: يقول ،ذواتنا نتاج هو فيه نفكر ما وكل ذاته في
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خاتجة

 إما عنده فالوعي ذاتك. اال ادراك فيكل التعي »إنك
 بموجود وعي أو تغيرات، فيه وتقع يعي كموجود لذاتي وعي

العالم هو عني منفصل خارجي
 ال ماهما الوعيين وكال انا i الال والثاني األنا هو األول

 الذات بين مطلقة اذن فالهوية ،الكائن لنف مختلفتين هيئتين

 عالم في كجسم يبدو الذي ذلك انا - والال االنا أو العارفة

الذاتية أو لالنا يرجع لعالم في فكلما األجام

القلق: هي الذاتية — 3

 وتقدمها الفردية للذات نموًا بصفتها هنا للذاتية نتعرض

 او الذاتي كمالها هي غاية نحو والمعاناة التوتر من سياق في
 في له تعبير أصدق للذاتية الفهم هذا وجد وقد . ماهيتها

 في التصوف وبين بينها اتغاقًا نجد التي المعاصرة الوجودية

 هنا والذات خالصها وضرورة الفردية الذات على التأكيد

 للتحقق امكانية لكنها البداية من جاهزة معطاة ماهية ليست
٠ حبها صا يصنعها

 لمذهب مقابل الذاتية تعبيرعن أصدق كيركغارد ويعبر

 في لحظة وليست كلي نظام من جزءًا ليت فالذات الهيغلي

 )ان غيره الى ارجاعه يمكن ال فريد انا إنها تاريخي. سياق
 وهذه الحقيقة(. قلب في تكن ذاتيًا ولتكن ذاتية، الحقيقة

 عند المفكرة الذات عن تختلف الكيركغاردية الذات
 تنحل أن يمكن وال كانط عند الترنندنتالية والذات ديكارت

 من نسيج ولكنها هيغل عد كما العقلية األفكار من نظام الى
 نقصًا يعتبر الفكر ان بل وحدها األفكار تمثله ال الحي الوجود

 واليأس للقلق معاناة صميمه في هو الذي الوجود هذا في

االيمان. والتماس
 األغيار. عن والتمبيز التفرد هي ،كيركغارد عند والذاتية

 متمر دائم توتر وهي ،إرادة ذا فردًا الفرد يكون أن فالوجود

 نافذتها مغلقة قلعة هنا الذاتية ان .اليه تنزع وما عليه هي ما بين

 إنها فقط بنفها تكتفي ال فهي الله، على مفتوحة الوحيدة
 بين الهوة وهذه متناهية ال تصبح أن وهمها متناهية ذات

 والعزاء ٠ كيركغارد عند القلق مصدر هي والالتاهي التناهي

 )او للعقل مناقض ايمان وهو االيمان، هو القلق لهذا الوحيد

 في دينية ذات هنا فالذات معقول(. ال هو بما ايمان

 وهي االناني، االخفاق تمثل الوقت نفس في وهي ،جوهرها
العالم. مع للتواصل وسيلة أية يملك ال الذي التمزق عن تعبير

العزلة: الذاتيةهي-4

 الذي كيركغارد لموقف امتداد النظر من الوجهة وهذه

 الكلمة هذه قبره على تكتب أن وأوصى المعتزل مقولة أوجد

 بينها ليس بنفها قائمة مفردة الذات ان تعني التي المعتزل
 عندها يلتقي ماهية من فما اشتراك، أي األخرى الذوات وبين

 العالم الى النظرة في الذوات بين اشتراك أي يوجد وا البشر

 بها الخاص عالمها لتبسط األخرى عالم تلغي ذات وكل

 يقول مشهورة صيغة في 1980 - 1905 سارتر ذلك عن ويعبر
 أو موضوعًا منه أجعل أن سوى باآلخر عالقتي يت I) : فيها

 ال والذات معًا بذاتيتين االحتفاظ يمكن فال كذلك يجعلني

 وعندما األشيام مع اال تتعامل ال إنها أخرى. ذاتًا توجه

 حريتها وتلبها تجمدها الذاتية هذه فإن اآلخر ذاتية تخاطب

 بوصفي انبثق تجعلني تجمدني التي الغير بذات شعوري لكن
 ،أنا بوصفه باالنا الشعور يبثق السلب هذا ادراك وفي أنا

 حيث من بذاتي واضح شعور ذا أكون أن أستطيع أنني أعني

 وبين بيني فليس وبالتالي )!ياي( الغير سلب على مؤول انني
 وما ذاتًا تواجه ذات من فما المتبادلة االغتياالت -وى الغير

واحد عالم في تشتركان ذاتيتين من

 ليت فهي عارض تشكل سوى لبست أيضًا والنحن

 بنام تكون ال فهي يوحدناكحن. آخر نظرة في اال موجودة

 انصهار هي بل األطراف بين تربط ذاتية عالقات على

 الى ارتر ينتهي وهنا خارجية« نظرة تأثير تحت األطراف

 ليحل معا والجماعية الفردية كلها االنانية الروابط تمزيق

 ال الذوات وجعل انسجام كل فرق لقد ، العداء عالقات محلها

فيها. التيااشتراك الحرية االتتنازععلى تلتقي

الجمعية: الذات - 5

 الوجودية في للذات االنعزالي الفردي التصور هذا ومقابل
 والقلق الضباع تعاني التي الوجودية الذاتية على والتأكيد

 الغرنية الوضعية في الجماعية الذات تصور عناك واالغتراب،

 الى دعوا الذين بريل وليفي كايم ودور كونت أوغت لدى
 المجتمع أفراد من تتخذ التي الجديدة اإلجتماعية األخالق

 ففي األفراد؛ جميع على اللطة لها تكون متحدة ذاتا ككل

 نبذ الى دعا ،ا الوضعية الفلفة في ادروس كونت كتاب
 األخالق بين وفصل والخير الحق ألفكار الالهوتي األصل

 إخضاع الى يهدف الذه الواجب الى األخالق ورد والدين

 الغير، أجل من الحياة تصبح حتى النوع لصالح الذاتية اكزعات

 اهتم الذي دوركايم وعند .الفاييت بيار جهوده وأكمل
 الفرد شعور خارج ينثأ متقالً علمًا االجتماع، علم بتأسيس

.وتوجهه عليه تعلو موضوعية كحقيقة
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خزة

 للطبقة كية المار تصور أيضبًا هنا نذكر أن ويمكن

 التي - الشيوعية قبل ما مرحلة في - الكلية الذات باعتبارها
 الجمعية االتجاهات كل ففي األفراد. كل فيها يندرج

 وفيها الذاتية صور كل تقابل الكلية الذات نجد والثمولية
الكلية الحقيقة هذه داخل ويغترب تمامًا الفرد دور ينمحي

اإللهية: الذات في الفناءم هي الذاتية - 6

 تحتوي التي ،الجمعية للذاتية االبقة بالصورة ويرتبط
 االجتماعية الذاتية داخل الغردية تتمايز ال بحيث األفراد

 اإللهية الذات هي كلية ذات في تتمثل أخرى صورة ،الوضعية

 واختيارًا حبًا البشرية الذوات كل فيها تفنى التي اشاملة

 عقبة أكبر الحالة هذه في الذاتية إثبات إن بل وطواعية

الذات. تواجهها
 أكثر بنافل شيء وال لنافل بترك سعبد:»عبك أبو يقول

 الله. عن وبعدت اال بذاتك اشتغلت ما إنك )أناك( من

 اناك توجد ال وحين جحيم شيء كل فان أناك توجد وحينما

 العطار الدين لفريد الطير« »منطق وفي نعيم«. شيء فكل
 أي الطيور، مقامات عن مجازية صورة في الشاعر يتحدث

 الحياة سر هو األنا عن التخلي أن ويرى اللم الى الروح سغر

 وجه في عاثق أعظم العكس على األنا حب وأن والبعث األبدية

اإللهي. الحب
 في تأثيرًا الصوفية شعراء يتخدمها التي الصرر أبلغ ومن

 عبر اإللمي إلى اإلنساني من اإلنتقال عن به يعبرون ما النفس
 نجد كما . الشمعة ضوم يجتذبها التي الفراشة مثال الذات موت
 عبر وقد معلمه، بأنه غوته اعترف الذي الشيرازي، حافظ عند

 قصائده إحدى في الشرقي الديوان ا في المثال هذا عن غوته

الشهيرة.

العمل: هي الذاتية — 7

 اأسرار ديوان في الصوفي اكاعر اقبال محمد قدم
 شعرًا لذات في فلفته ا918٠ خردي بي رموز رم K 1915 خودي

 ومعناها خودي ( أنا ) نميه الذي الشي،. هذا عن تاءل حيث

 العمل حقيقتها )خودي( الذات أن فيوضح بالفارسية، ذات

 بالعمل. الخلود ينال مخلوق )األنا( أن يرى فاالسالم

 خودي( ) ولفظ . حقيقتها في تخفى أعمالها في تبدو فالذات

 مركز أن ويرى بالذات. اليقين او بانفس االحاس معناها

 وهم. ال حق عنده وهي الكائنات حقبقة هو )الذات( الشعور

 وليس األساس في فردية الحياة أن يرى كيركغارد ومثل

 وحدة وأصحاب هيغل وضد خارجي. وجود الكلية للحياة

 حياة تكون أن يرفض الشيرازي، حافظ خاصة الوجود،
 في نفك أحكم I : المطلقة الحياة في الفناء هي االنان

 االنان هدف إن t :ويقول :ا نوره بحر في تفنى وا حضرته

 تحقيق قدر وعلى افناؤها ال ذاته اثبات واالخالقي الديني
 عكس وعلى . ٠ الهدف هذا من يقرب وحدته أو فرضيته

 تعين هي بل شرا ليت المادة أن يرى االشراق فلفات

 التغلب في تتجلى الخفية النفس قوى فان الرقي. على الذات

 المفهوم هو وهذا طريقه. تعترض التي الصعاب هذه على

للذاتية الحقيقي

ومراجع مصادر
 ٠محمود عباس تر. ،اإلسالم في الديني الفكر تجديد ،محمد اقبال، -

ألنجلو أمين، تر.عئمان األولى، الفلفة التأمالتفي ديكارت، -

.1956،المصرية

 مكتبة محمود، حني فوقية تر. موجود، االنا تعالي ،-ارتر -

القاهرة. ،عمار

 (للماليين لعلم دار ٠ بدره الرحن ج٠م،تر رالع لوجوم ،-ارتر -

 ناجمي احمد ،نامة عار ،سبر منطق في رسالة ؛سبن فب ،اشار —

. بغداد ،المثنى مكتبة ،القيسي

 عمار، مكتبة محمود، حني تر.فوقية االنان، فخته،غاية -

القاهرة.

 الديران بتان من زهرات والفراشة، النور الغفار، عبد مكاوي، —

القاهرة. المعارف، دار ،لغوته الثرقي

حفي حسن

ذرة
Atome
Atom
Atom

 من وهو ذرات. على يجمع قديم، فلفي مفهوم الذرة
 بمعزل تعريفها أو عنها التحدث يتعذر التي االساسية المفاهيم

 تعريف الذرة عن التحدث يتدعي لهذا العامة. نظريتها عن
 فلغة في محدد موقف ضمن الندراجه نظرًا دائمًا الذرية

.المادي والوجود المادة فلسفة أو الطبيعة
 بأن القائل المذهب على العام، بالمعنى الذرية، تطلق
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حرة

 تمى تتبدل، ال صغيرة أجزاء من يتألف المادي الوجود

 الى مرجعه العالم في يحدث تغيير كل وبالتالي، الذرات.
الذرات. هذه تشكل في اختالف

 الذري. المذهب من تيارات عدة اليونانية الفلسفة عرفت
 ومبدأ الحس معطيات بين التوفيق ديمقريطس حاول فقس

 لذلك .وللتغير للصيرورة المادة قبول بعدم القائل برمنيدس

 بالتغير قبل لكنه الكيفي، التغير أمكانة برمنيدس مع رفض

 وشكل حجم اختالف الى تعود االشياء في فالكثرة الكمي.
 أما الذرات. هذه اثتالف هيئة والى منها، تتركب التي الذرات

.انقسام أو تحول ألي تخضع فال ،ذاتها بحد الذرات

من ديمقريطس مذهب عن االخرى التيارات تختلغ

وججهتين:
 اختالفًا الكمية، اختالف الى باالضافة تفترض، احداهما

 قليل عدد على الكيفي االختالف يقتصر وعادة الكيفية. في
 ومام تراب الى للعناصر الرباعي للتقيم وفقًا الذرات من

 للذرات الكيفي التوع جعل انكاغوراس بينما ونار وهواء
 النظر وجهة أما المحوسة الجواهر اختالف عدد بقدر

 مختلفة طبيعة ذات اجزاء الى الذرات بانقسام فتقبل األخرى
 متناهية غير اجزام الى او . أيضًا وشراحه ارسطو رأي هو كما

انكساغوراس. اليه يذهب ما على ،ذاتها الطبيعة من

 منها أكثر فلسفية هي اليونان عند الذري المذهب أهمية إن

 هو المجال هذا في به قاموا الذي األهم فاالنجاز علمية

 التي والتغيرات الظواهر كثرة إن اذ للطبيعة، الكلية نظرتهم
ثابتة وحدة على النهاية في تقوم وأن بد ال تعتريها

 في الذري المذهب تاريخ من العلمية المرحلة تبتدىم

 Pierre Gassendi غسندي بيار وضع فقد عشر السابع القرن

 متغايرة بصفات تتصف االولية الذرات ان 1655 - 1592
 الجزئيات تتكون الذرات هذه ومن ، وكيمياثيًا فيزيائيًا

األشياء أصل التيهي المختلفة

 1596 ديكارت ينفي ،واالمتداد المادة مساواة من انطالقًا

 يقبل ذلك مع لكنه لالنقام، الذرات قابلية عدم 1650 -
 هذم وتمايز انفصال كيفية عن أما الصغرى. االجزام بوجود

 الحركات، سائر عن الجزء حركة بتمايز يتعين فذلك االجزاء

 عنها التعبير يمكن اخرى بخصائص وكذلك كتلته وباختالف

ورياضية. فيزيائية بمقاييس

 - 1627 بويل روبرت استوحى وديكارت، غندي عن

1691 Robert Boyle ، كيميائيًا ولكونه ،الذرات عن مفهومه ، 

 كان بل الذرات، لتعيين الميكانيكية بالخصائص يكتف لم

 تكن لم الكيمباء لكن الكيميائية، خصائصها عن البحث همه

 تتيح التطور من درجة الى وصلت قد الزمن من الحقبة تلك في
 Antoine Lavoisier الوئازيه مجيء من بد ال وكان ذلك. له

 االولية الجواهر تمييز من تمكن طريقة اليجاد 1793 - 1743
 معيارًا الوزن بقاء الثوازيه اتخذ فقد المركبة. الجواهر عن

 اقامة تمت التاريخ في مرة وألول الكيميائي التحليل في

التحليل. لنتائج وفقًا الكيميائية للعناصر جدول

 هذا في John Dalton 1766 - 1844 دالتون إنجاز أما

 والنظرية الكيميائية النتائج بين وحد أنه الى فيعود المجال

 تمتلك صغرى اجزاء مجرد تعد لم عنده فالذرات الذرية
 بخصاثص متعينة أصبحت بل ومهمة، عامة فيزيائية صفات

الكيميائية. العناصر

 فقد سريع بثكل الذرية النظرية تطور جرى دالتون، بعد
 ١٨٤٨٠١٧٧٩ةفو•Jakob Berzelius 5 برتاليوس حدد
 القائل باالفتراض مترشدًا النسبي، الذري الوزن فائقة بدقة

 ونفس الضغط نفس تحت الغازية، الجواهر في الذرات عدد بأن
 وضع الذي هو برتاليوس أن كل يتبدل. ال الحرارة، درجة

 1856 - 1776 أفوجادرو وأكمل الحديثة. الكيمياء رموز

Avogadro Amadeo ال الجزئيات أن وضع بأن الذرية النظرية 

 النوع من ذرات من أيضًا بل مختلفة ذرات من بالضرورة تأتلف

ذاته.

 حول جديدة لنظرية الطريق مهد قد االلكترون اكتثاف إن
 النظرية، هذه يحب الكيميائية. والتفاعالت المركبات طبيعة

 من إنما CI وذرة Na ذرة من NaCl مثل الجزيء يتركب ال
 ناقص Na ذرة هو Na فاأليون . CI ايون ومن Na ايون

 هذا على الكترون. زائد CI ذرة هو CI أيون بينما الكترون،

 قوى طبيعة عن تكثف أن األيونية انظرية استطاعت انحو

 المحمل Na فاأليون ■ الجزي، ذرات مختلف بين التجاذب

.سلبيا المشحون Cl باأليون ينجذب موجبة بثحنة

 أن يعتبر نموذجًا Niels Bohr بور نيلز قدم 1913 حة في

 من عدد مداراتها في يجري ايجابية شحنة نواة من مبنية الذرة

 هذا استطاع وهكذا النواة. شحنة يساوي اإللكترونات
 األساسية الكيميائية الخصائص فقط ليس يفسر أن النموذج

 الطيف تعيين مثل الفيزيائية الخصائص بعض ايضًا بل للعناصر

 بور يفسر حتى ،ذلك إلى باإلضافة ٠ عنصر بكل الخاص
 هذه حركة تتعطل أن دون االلكترونات من الطاقة انبعاث

 منقطع بشكل اال يحصل ال االنبعاث هذا ان افترض األخيرة،

 فالطاقة وبالتالي آخر. الى مدار من االلكترون يقفز عندما
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حرى

 هذا على الطاقة. من أولية لكمية تعدد سوى لست المنبعثة

 فكرة جانب الى للطاقة الصغرى الكمية فكرة قامت ،النحو
 لنظرية وفقًا نفسه، اكور أظهر كذلك للمادة. الصغرى الكمية

 تكون بالتالي الذرية النظرية وكادت ذريًا تركيبًا الفوتون،

 نظرية عززت التي الحجج جديد من تتقم لم لو الغالبة

 ترجع التي نيوتن نظرية ضد الموجية Huygens هويغنز
 محتفظًا اكور بقي وعليه، صغيرة اجزاء الى النور تركيب

 دي ذلك عن ابان كما ،ذاتها المادة اجزاء إن ثنائية،بل ببنية

 . نفها بالثنائية تتمتع اصبحت 1924 سنة De Broglie بروغلي
 Schrodinger شرودنجر روج االبحاث، هذه الى استنادًا

 واحدة كل بأن تقول جديدة نظرية Heisenberg وهايزنبرغ

 تقريبي نموذج سوى ليت والموجية الذرية النظريتين: من
المادي. للواقع

Logical atomism المنطقية الذرية

 B. Russell راسل أقامه فلسفي مذهب المنطقية الذرية

 ورد كما االساسي مبدأه ينص , L. Wittgenstein وفتغنشتاين

 الى بالنسبة » أنه على a المنطقية الذرية فلفة I راسل كتاب في
 بين ما أساسي تطابق دومًا يوجد منطقيًا، صحيحة رمزية لغة

 بشكل يتالءم الرموز تركيب وأن عليه، الدال والرمز الواقع

 الى أستنادًا ،.عليها تدل التي الوقانع تركيب مع جدًا قريب

 وبالتالي منطقيًا كاملة لغة بناء من بد ال كان المبدأ هذا

 تركيبها وكيفية الوقائع اصناف اللغة هذه صورة من استخالص

.بينها ما الحاصلة العالقات وقوام

 الى النهاية في تعود معرفة كل ان المنطقية الذرية تضع

 الجزيئية. القضايا اي هذه، من مركبة قضايا والى ذرية، قضايا

 اسمير نحو ومحمول موضوع من إما الذرية القضية تلتئم
 سمير B نحو موضوعات عدة بين تربط عالقة من أو طويل»،

 في ٠ا وطرابلس صور بين تقع بيروت « و ليلى«، يحب
الذرية، الواقعة الذرية القضية تقابل الخارج

 االثنتين: بين Isomorphism تام تثاكل وهناك
 الفردية، االشياء توازي العلم أسمام اي فالموضوعات

 أما االشياء، الى العاثدة والنسب الصفات تطابق والمحموالت

 بواسطة فوق وما ذريتين قضيتين من فتتألف الجزيئية القضية
 ترسم بالتالي وهي ..الخ. ،ف ...إذا ،أو ...إما ،»و الروابط

المركبة. الوقائع

 معرفة هو المنطقية، للذرية وفقا المنطق، كان اذا وعليه،
 ، لألشياء الممكنة التشكالت علم هي حيث من الوقائع

 تحليالً ذاته الوقت في يصبح الصوري أر المنطقي فالتحليل

للواقع. فلفيًا

فاخوري عادل

دوى
Gout
Taste
Gesclimack

 طبيعة الى يشير االسالم صوفية مصطلحات من اصطالح

 وإنما عقلية، استداللية او حسية ليست عندهم فهي المعرفة

 وجدانية طبيعة ذات اذن فهي الذوق، طريق عن حاصلة هي
 بن الدين محي المتفلف تمامًاوقدحددالصوفي ذاتية

 كتابه: في قال حين الذوق معنى .ه638سنة المتوفى عربي
 االخ ايها لك يعرض فان B لتلميذه: « اإللهية التدبيرات »

 بالدليل طالبهم لك: فيقول الطريق عن ينفرك من المسترشد
 االسرار من به يتكلمون فيما الطريقة هذه اهل يعني ،والبرهان
 حالوة على الدليل ما مجاوبًا: له وقل عنه، فاعرض اإللهية،

 بالذوق، اال يحصل ال علم هذا : لك يقول أن بد فال العل؟

 مثل هذا له: فقل دلل، عليه يقدم وال ،حد تحت يدخل فال
 عند مبكر وقت منذ االصطالح هذا استخدم وقد ذلك».
 كما فالذوق »الرسالة، في القشبري أورده فقد الصوفية

 التوالي: على هي الصوفية عند ثالث مراحل من مرحلة يذكر
 ء والشرب n المعاني فهم ١١ فالذوق ،والري والشرب الذوق

 حظ. كل عن بالفنام يقترن بالحق صحو والري باألحوال،

 من « : قولهم بينهم شاع ،الصوفية عند بالمعرفة الذوق والرتباط
 التصوف من يجعل ذوقًا الصوفية المعرفة واعتبار . H عرف ذاق
 منه والمعاناة الخبرةالذاتية على يقوم ي الذ الفن إلى أقرب شيائً

 معارفهم عن التعبير في الصوفية اختالف يفسر وهذا ،العلم إلى
 الخاص ذوقه على التعبير في يعتمد إنما صوفي كل ألن

. الشخصية وتجربته

التفتازاني الوفا أبو
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رسالة
Message
Message
Sendung

 اللغة في ليس ،جدا حديث فلسفي أصطالح هذا :رسالة

 ولهذا الغربية، الحضارة فلسفة في كذلك بل وحب، العربية
 في يتخدم وهو الفلفة. ميدان في نهاتيًا بعد يتقر لم فانه

 االنساني، اللوك غاية في البحث ميدان وفي األديان، ميدان

 الكون في االنسان مكان عن الحديث مقام في األخص وعلى

 يمخص فهو المجتمع، في األفراد( بعض )أو الغرد ومكان

 عنه. يخرج وال بعامة االنسانيات مجال واضح هو كما
 اصطالحي، معنى في تقليديًا، تتخدم كانت العربية والكلمة

 رسالته يحمل اإلله مبعوث هو فالرسول، ا دينيًا، استخدامًا

 األصلي للمعنى حرفي تطبيق االستخدام .وهذا ( 8 رسالته I ) أو

 كلمة أما ورسالة(، ومرسالً رسوال يرسل )»أرسل للكلمة

B قحتفظ كانت وإن ، فإتها ، هنا نتناوله الذي بالمعنى «رسالة 
 تذهب أنها إا سنرى، كا األصلي المعنى عناصر ببعض

 معنى من أحيانًا يقترب مختلف معنى وإلى بل ،منه أبعد

 وأحيانًا ، * المهمة ا و ا الوظيفة ا معنى من وأحيانًا ، 8 الغاية »

 الكلمة فإن أخرى جهة ومن ٠ ٠أ القدر B معنى من أخرى

 األوروبية، اللغات في محددة اصطالحية كلمة تقابل ال العربية

اللغات تلك في عدة لكالت جوانب بين تجمع هي بل
(Vocation, Destination, Destiny, Call Vocation, 

األساسية الروافد أحد أن ويبدو  Destination, Destin). 

الحديثة العربية اللغة في اصطالحي متوى إلى الكلمة لصعود  
رسالة كانت ا )مثالً واالجتاعي السياسي الرافد هو

 رسالة وكانت الديني التقليد سبات هز االفغاني الدين جمال
 لمفهوم جديد تفير دعائم ارساء عبده محمد الثيخ

 األوروبية المقابالت استعمال انتشر حين على هذا اإلسالم،(،

 اوروبا في الرومانتيكية الحركة تأثير تحت الغربية الفلفة في

 في التشاؤم على الباعثة الحضارية التغيرات ضغط وتحت
 الوجودية الفلسفات وبفضل األخيرة، عام المائة في الغرب

 : 8 ارسالة حول تدود التي المفاميم رمن األخم أخيرًاوعلى

 موهبة، وظيفة، قدر، دعوة، نداء، نزعة، انجذاب، ميل،
.أمانة ،بعثة ،واجب

 إما :أ( بمعنيين وذلك ، 8 إنساني ا مفهوم « الرسالة D ومفهوم

 يكون وقد ) إنان ، طرفيها أحد عالقة على يدل أنه بمعنى

 وإما االنانية، أو المجتمع أو كاإلله موجودًا، إما اآلخر

 عالقة على يدل أنه بمعنى وإما ب( الفن(. أو كالحقيقة فكرة،

 ،وطفلها األم ، وتالميذه المعلم ) انان كالها طرفين بين
 الرسالة ٠ إلنانية ٠ يكون وقد ، ( والمجتمع الثوري أو المصطلح

 تتحدث حين باالنسان، يتصل بأمر تتعلق أنها هو ثالث معنى

 المعنى هذا ولكن ، I الشعر رسالة ا أو I الحب رسالة „ عن مثالً

ما. علىغحو األول إلى يعود

 الذات وجود أ( هي: للرسالة , األساسية والشروط

 »الرسالة،. مضمون هي قضايا أو قضية وجود ب( الواعية.

 ( د . التحقيق واجبة الغاية أو المخاطبة موضع الجهة وجود ج(

 هناك ولكن ، تحقيقها اجل من الرسالة صاحب تحرك اخيرًا

 ،الوعيبالرسالة وهما: كبيرة، اهمية لهما آخرين شرطين
 تقضيئ ما تنغيذ نحو القاهر الميل أو الجبر من بنوع واالحاس

 به موعى قاهر غائي ميل « «هو الرسالة ل جوهر فإن وهكذا . به

 له ليست الجماد فإن وعليه، ا. ما شيء قول( أو ) فعل نحو

 إن القول ويمكن وحسب. الواعي الحي الموجود بل رسالة،

 ال الرسالة ولكن الوظيفة، بمعنى هنا وهي ر-الة، فرد لكل
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 ألنفهم يحددون الذين االفراد لبعض اال حق عن تقال

 ويكرسون المألوف، عن تخرج أي عالية، اهدافًا بأنفهم

 واع استعداد على ويكونون ،جلها او حياتهم كل لتحقيقها

 التضحية هذا في بما ذلك، سبيل ني شيء بكل للتضحية

 فالثهيد «،الشهيد » فكرة تدخل االطار هذا وفي بالحياة.

 الى بالتضحية يصل حيث درجة، اتصى الى رسالة صاحب

 حدة اقل اخرى اشكال للتضحية يكون وقد االقصى. حدها
 المتع بألوان التضحية فهناك أهمية، أقل ليت ولكنها

 الحال هو كما المنافع، أو المادية القوة بأشكال أو المألوفة،

 من العاشقة أو طفلها بازاء رسالتها اجل من االم تضحية في

 اجل من الحق المفكر أو فنه منأجل الفنان أو حبها اجل

 قد الرسالة اجل من التضحية أن الواضح ومن ،الفكرية رسالته
 يؤكد ومذا لحظات. حتى أو منها مددا أو بأكملها حياة تدوم

 في فهي ، I الرالة , مفهوم جوانب من مهم جانب على
 التعريف بمحض انها حيث ، ٠ اناني ال ا موقف جوهرها

 هو الهدف وهذا ،ا هدف الى واتوجه ٠ الذات عن خروج ا

 اإلله حب اجل من الحياة تكري حالة عدا االحوال، كل في
 مباشر غير أو مباشر بثكل يتصل ، الحالج( المتصوفة، مثالً )

 ذاته الرسالة صاحب بالفرد االقل على أو أفراد أو بفرد
 اجل من للفن تفرغ هو مثال، للفن الحياة فتكريس )

 فكرة فان كذلك . المتذوق( بغير يقوم ال الفن الن اآلخرين،
 واهب مقام صاحبها عند تقوم الرسالة أن الى تثير التضحية

 في تمامًا حياته أسلوب تغير عادة عنها ويتج الحياة، معنى

 مثالً ) قبلها الحال عليه كان عما برسالته الوعي بعد ما مرحلة

 المجاهد كيخوته، دون ،غاليليو محمد، سقراط، اخناتون،

...(.العاشق ،السياسي

 وأبرز داخليًا. أو خارجيًا الرسالة مصدر يكون وقد

 عند اإللهي التوجيه حالة هو الخارجي المصدر حاالت
 نحوما(، أيضًاعلى )وعندسقراط الديني االعتقاد اصحاب

 أو الوالد أو األستاذ توجيه كذلك الحاالت هذم في ويدخل

 يكون ان الرسالة على األغلب ولكن ككل. االمة أو ما شخص

 في تظهر وهي الشخص. ذات من نابعًا أي داخليًا، مصدرها

 ذات جهة عن صادر ٠ لداء تلبية , هيتة على الحالتين كلتا
 اللطة لتلك ممثالً الرسالة صاحب ريصبح حاسمة، ملطة

 اا الرسالة معنى يكتمل وال I لها ومجسدًا بل عنها ونائبًا

 والعي التنفيذ مجال الى التصور متوى من بخروجها

 مؤداه فكري مضمون ذات الرسالة تكون وحين للتحقيق،

 الى بها صاحبها انتقال فإن عملهم، أر اآلخرين فكر تغيير

رسالة

 أو الفكرية الرسالة تنفين معنى عو وهذا ) لنثرها العي مرحلة

 عن اكظر يصرف ،اآلخرين الى وابالغها ايصالها اي ،تحقيقها
 فيت هذا وعلى . ،دعوة I منها يجعل (لها رفضهم أو قبولهم

 طرائق بتعقد الرسالة-الدعوة وتتفرد بدعوة. رسالة كل
 اهمية وتزداد ،لها اآلخرين أو المجتمع مقاومة وامكان نشرها

 تكثف كلما الميح( عيسى حالة )مثال العاملين هذين

 وال االخص على العمل ميدان وفي التغيري الرسالة مضمون
 ومن اصرارًا. اال الحق الرساالت اصحاب المقاومة تزيد

 وموقف الرسالة صاحب موقف بين نميز ان باالنتباه الجدير
 االول جدارة في األخير هذا يثك فقد الرسالة: اليه توجه من

 أو فيرفضه الجد محمل على أمره يحمل وقد ، (االستهتار )

 البعثة مراحل مثال راجع ) نشرة على ياعد أو يقبله أو يقاومه

 اعتراف ،الرسالة قبول شروط من فإن عامة وبصفة . (المحمدية

 نوعها حب ) لها مؤهل وبأنه الرسالة صاحب بجدارة المتلقي

 في التوفر واجبة الضرورية لإلمكانات ومالك وميدانها(،

 )في بنبي نفسه( نظر )في متنبىم كل فلس الرسالة. صاحب
اآلخرين(. نظر

 تكريس ٠ تكون ان الى تنتهي الرسالة ان والخالصة
 وذلك ،ماا غرض اجل من واعيًا تكريًا لحياته اكخص

 من عدد أو طبيعة تكن ومها الغرض هذا مضمون يكن مها

 مجال يتع فقد المعنى وبهذا الشخص. هذا اليهم يتوجه
 رسالة، صاحب يكون أن شخم ألي ممكنًا ليصبح الرسالة

 إما يتميزون الذين هم نادرين افرادًا ليضم يضيق وقد

 -واء ) نشاطهم -مات يغيرمن ثوري بمضمون واما بالتضحية
 المعنى وبهذا الدين(، أو السياسة أو االخالق أو الفن كانت

 تكون قد أو ذاتية بل فردية إما الرسالة تكون فقد أيضًا

وغيرية. اجتماعية

قرني عزت

إضافة

 زكي الياسي - الفلسفي “ العربي المفكر كان ربما
 على تركيزًا المعاصرين العرب المنكرين اكثر األرسوزي

لية. لرسا ا مفهوم
 - تاريخية - كينونية - النية داللة رسالته اتخذت وقد

 لغة ٠ بوصفها العربية اللغة فلسفة ألن معًا. غائية , اجتماعية

 التاريخي والدر العروبة هوية معًا وتحدد تحمل ،طبيعية

 والمعرفة للكينونة مطلقًا حامالً تثكل النها العربي. لالنسان

 - االبيتمولوجيا — )االنطولوجبا أي والمجتمع واالنسان
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رعيه

الوسيولوجيا(. - االنثربولوجيا
كتبه: عناوين في األرسوزي رساية دالات وتتجلى

 الى ورسالتها العربية االمة » «:لسانها في العربية العبقرية ٠

العالم»
 ربما الوحيد الرسالي المفكر األرسوزي يعتبر المعنى بهذا

فيخته االلماني الفيلسوف رسالية يقابل الذي العربي الفكر في

التحرير

رغبة
Desir
Desire
Begehren-Wunseh

 المنحى ذات - الكالسيكية النفانية النظريات حاولت
 الرغبة مغهوم تحدد أن - الفلفية بالمذاهب والمتأثرة الفلسفي

 هذه واعتبرت والحاجة. كالميل مشابهة مفاهيم عن بتمييزه
 عن عبارة فالميول األبط المفهوم هو الميل أن النظريات

 أما معينة. أهداف نحر الحي الكائن تحرك داخلية قوى

 الميول وهي ،الميول من محددة نثة إلى فيشير ،الحاجة مفهوم
 وقد ولموضوعه. لذاته واعيًا أصبح ميل والرغبة الفيزيولوجية.

 Spinoza سبينوزا الهولندي الفيلوف عند التحديد هذا ظهر

 الميل بين فرق أي هناك لس I قال: إذ 1677 - 1632

 هي فالرغبة .٠ لذاته واع ميل هي الرغبة أن سوى والرغبة
 بموضوع دائمًا وترتبط معين لميل والشخصي الواعي التعبير

 االشباع، عدم من حالة بالضرورة الرغبة وتفترض . محدد
 أساسيًا مصدرًا وتشكل العام طابعها العاطفية للحياة وتعطي

 للضبط خضوعها بعد الرغبة وتتحول واالنفعاالت. للمشاعر

 حب ،الوعي ويبقى . ارادي فعل إلى والتفكير والحاب
 للرغبة المالزمة األساسية الصفة الكالسيكية النفانية النظريات

. لها والمحددة
 الرغبة الوعي. صفة الرغبة عن فينفي النغسي، التحلل أما

 البعض أن حتى واعية. ال رغبة أساسًا هي التحلبلية النظرية في

 الرغبة«. »الوعي ب فرويد عند الالوعي تحديد إلى يتجه
 وتجد النفسي الصراع أقطاب أحد النفسي، التحليل في والرغبة

 وهي والحلم. العصابي المرض في والمقنع الرمزي االشباع
 القوانين مجمل تشكل التي األولية للعمليات بالضرورة خاضعة

الالوعي. ركن تحكم التي
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 Jacques الكان جاك الفرنسي اكفسي المحلل حاول وقد

Lacan عن بتمييزه الرغبة لمفهوم جديدة أبعادًا يعطي أن 

 موضوع الى تهدف ،الكان حب ،فالحاجة .والطلب الحاجة
 إلى ويتوجه فهومصاغ الطلب، أما االشباع. فيه تجد محدد

 فال والطلب. الحاجة بين الفارق من الرغبة وتولد اآلخر.
 حيث من ترتبط، ال ألنها الحاجة إلى اختزالها يمكن

 الفرد ذاتية عن تمامًا متقل حقيقي بموضوع ،جوهرها

 إلى تعى ألنها الطلب إلى تختزل ال الرغبة أن كما .وهواماته

والوعيه. اآلخر لغة االعتبار بنظر تأخذ أن دون نفها فرض

ومراجع مصادر

- Delay, Jean, Pierre Plot, Abr،g، de psychologic, Paris, 
Masson, 1962,

- Fedlda, Pierre, Dlctlonnalre de la psychanalyse, Paris, La- 
rousse, 1974٠

— Julia , Dldler, Dlctlonnalre de la phllosophle, Paris, La- 
rousse, 1964.
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رزقالله رالف

رمز
Symbole
Symbol
Symbol

 مكثف تمثيل انه ،معناه أو االحساس صورة اوآل هو الرمز

 الرمز يكون أن دون هذا عنه تعبير أنه أو الخارجي، للشكل

 احتوائه رغم الخارجي، لشكل أر للواقع، نسخًا ذلك مع

 أو اشارة االصلي بمعناه والرمز االساسية. الثكل لمقومات

 اليمياء — اللغوي الداللة علم ان العلم مع .آخر لشيء ،عالمة

المعاني. هذه بين ميز قد ٠
 يكون ان اللوك أو للتصرف أو للتعبير يمكن كذلك

 نفهم كيف واا تيين البدا لدى غالبًا نجده ما وهذا رمزيًا

 الدينية وممارستهم تصرفاتهم أو صلواتهم أو خرافاتهم مضمون

 عن أو معتقد عن الرمزي التعبير فيها نر اذالم االجتماعية أو

 يمكن ال لما مقدس، عو لما مشاركة هنا فالرمز معين. ايمان
 يحمل لما تمثيل أو صورة وصل، اداة انه بسهولة. بلوغه

 الحب المتصوفة يعتبر كما تمامًا أنتولوجية أو دينية ابعادًا



 في المثاركة تعتبر كما او اإللهي. للحب صورة االرضي
 لحياة احيام أو وآالمه حياته في للميح مشاركة القداس

 تربط التي للصلة رمزًا اجماالً الصالة تعتبر كما أو الميح.

 أو ألمور رموزًا األشياء بعض تعتبر كذلك وخالقه. العبد بين

 الثورة، رمز األحمر كاللون أخرى. لموجودات أو لمعان

لالحتيال. رمز الثعلب أو القوة رمز اكسر أو
 الثعوب بعض لدى األقل على سحرية، قوة أيضًا وللرمز

 غير في الرمز يتخدم أن بمعنى خاصة البدائيين ولدى

 مضمون حامل أنه يعتقد وأن أصالً عنه تأتى الذي المجال

 صلب التي للخثبة رمت فالصليب .اتمراريته على يحافظ

 وللقيامة للموت رمز ذلك جانب الى وهو الميح عليها
 مثالً الشعوب بعض لدى الزرقاء والخرزة التبرك. أو وللبركة

 اتخذت كذلك حاملها. عن الضرر دفع في خارقة قوة ذات
 بحد لها لي رمزيًا معنى أو طابعًا الهندسية األشكال بعض

 بعض أحيطت لقد بل االشكال. اكمل فالدائرة ذاتها.

 ،األحيان غالب ديني - رمزي بمعنى الطبيعية المظاهر
 ما نجد كما وبعده. االسالم قبل الكعبة مثالً كالحجارة

 مصر وفي أيضا الهد وفي اليونان لدى الظاهرة نفس يماثل

 البخور زال وما لآللهة، توصل ادراجًا البخور اعتبر القديمة

 أو واالسالمية والمسيحية الوثنية الدينية الطقوس في متعمالً

 الماضي، في البخور تجارة اتاع ذلك فسر ربما . سواها

 الجزيرة شبه الى الهند من تقود التي التجارية الطرق بعض )
. (البخور بطرق تعرف كانت فأوروبا المغرب الى ئم ،العربية

 ارتباطًا بالرمز خاص بشكل ئيةنهاوالدا الثقافة، وترتبط

 وبين واالسطورة الخرافة بين االرتباط خالل من وذلك وثيقًا

 فهو محددة. وظيفة هنا فللرمز االولية. الديية المعتقدات

 خيالية. بطريقة وان فيه التحكم في بل العالم، فهم في ياعد

 التغلب اال-اسي هدفه والسحر الحر يمارس بها اداة فهو

.آخر عالم بخلق الطبيعية الكونية القوى قهر أو ،الكون على

 رموز من يوجد ما الى االشارة تجدر ذلك جانب الى
 لم ما مجردًا يظل ،رمز بحدذاته فالعدد وكيميائية. رياضية

 للمعادالت كذلك مواضيع أر أشيام من يماثله بما يقرن

 هذه من فالرمز محددة. رمزية داللة والكيميائية الجبرية
 الشيء على ليدل يوضع الذي باالصطالح يكون ما أشبه الناحية

٠ عنه الرمز مع التعامل ويتم الشيء يترك ثم
 دام ما رمزيًا. فهمًا مفهوم أر تصور كل فهم يمكن فلفيا

 طرح وقد المطابقة. تمام لموضوعه مطابق غير المفهوم هذا

 المطابقة اعتبرواان إذ مرة الول المثكلة هذه السفطائيون

 المناقثة هذه جرت وقد عنه. يعبر وما الخطاب داللة بين
 ٠ اللغوي التعبير أو اللغة زاوية من المثكلة طرح ة إلعاد أفالطون

 أم . األشياء طبيعة الخطاب أجزاء أي المفردات، تعكس فهل

 التي االشياء ماهيات بالفعل تمئل أنها أم اصطالح. مجرد انها

 عالم في الثابتة االشياء حقيقة ليؤكد انتهى انه رغم .عنها تعبر

 اخذت الفلفة ميدان في التقدم ومع المثل عالم هو مسنقل

 كاسيرر وصارالرمزكمااظهر له. اللون معنى رمز كلمة
E. Cassirer فاللغة .بالداللة مليئة عالمة مجرد عن عبارة 

 من بالرمز والتمثيل رمزية. اشكاا إال ليست والمعرغة الخرافة
 توصل اداة ليت مثالً الكلمة فالعالمة الوعي وظائف أهم

 وبواسطة .قوتها لها أداة هي بل بذاته قائما فكريًا مضمونًا

 الرمزية فالوظبفة ,غايته ويبلغ المضمون يتألف القوة هذه

 من بهذه يتعلق وما والثقافة اللغة يخلق أن لالنان أتاحت

 الى واالسطورة الخرافة االشكال، أبط من وآداب، فون

 يقول المعنى وبهذا .أنواعها طى الفون أو الفن االشكال أعلى

 وتحدد الكائن والعلوم واللغة والفن الخرافة تغرض : كاسيرر
 عامة مؤشرات بل المعطى، للواقع تخًا ليت فهذه وجوده.

 الى الواقع تحيل التي الذهنية للسيرورة الفكرية، الذهن لحركة

 فيما الذهن( )قوة الذهنية الفعالية توحد التثكيالت من جملة

بينها.
 التحليل في خاصة النغس، علم مجال في االبحاث وبتقدم

 الرمز مفهوم اتخذ االعماق، نفس علم يسمى ما أو الفسي
 يأخذ هنا فرويد لدى االحالم تفير في كما جديدًا، معنى

 رمزي تعبير هو فالحلم التمام. على اآلخر الشي، مكان الرمز
 يفصح لم رغبة عن أو كبتت نزعة عن أو يتم لم تصرف عن

 في تتردد التي األشكال بعض أن فرويد اعتبر كذلك عنها،

 أو كالحية، الدوام على تصدق رمزية تعابير هي االحالم

 رموز إا هي إن الخ.. بالعصا التلويح أو الدرج صعود

 غير الكالم - اللوك انماط بعض اعتبر كذلك جنية.
 المريض يريد ألمور رمزًا التامي أو التعالي - المقصود

 األحيان، أغلب في واع ال بثكل بها البوح عدم أو ها اخفاء

 التربية الى أصلها في تعود نفية عقدًا تخفي انها ذلك

 في فرويد يونغ تابع كذلك االولى الطفولة الى األولى،
 مضامين الرموز هذه اعطى أنه إال رموزًا األحالم ه اعتبار

 الفرد حياة تثل فاالحالم جنية. بالضرورة لبت أخرى
 أيضًا( فيها يدخل أو ) أيضًا هي أو حياته سيرة أو الذاتية

ككل. الغرد فيها يحيا التي للجماعة االجتماعية الحياة تمثيل

 نجده االول واالرتباط الجمال. علم في مكانه أخيرًا للرمز
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ودح

 مجاز أو كناية شكل التعبير يتخذ حين البالغي التعبير في

 غالب في البيط ،الحسي الموضوع من االنتقال منه يقصد
 وقد يبرزه أو قبمته من يرفع تعبيري شكل الى االحيان،

 الحياة. من بل االحاس من الكثير اليه الفنان خيال اضاف
 الذي الرمزي التحول اشكال من شكالً الفن يعتبر عام بشكل

 الفن يكتسب وبذلك العالم. والى محيطه الى الفنان يضفيه

 الى الفكرة تتحول حين الرمز ينشأ ٠ غوته: وبتعبير قيمته.

 قد . ،نهاية ال ما الى التأثير على قادرة تصبح بذلك لوحة
 في ذلك كماظمر صرفا، رمزيًا طابعًا أحيانًا، الغن يتخذ

 التي الرمزية المدرسة أعمال في عشر التاسع القرن أواسط

 وماالرمي. ورامبو وفرلين بودلير ايدي على فرنا في ظهرت
 أساسًا تعتمد ايحاثية اجواء خلق الرمزية المدرسة هذه غاية

 وبذلك .معايشتها على أو استيعابها على القارى قدرة على

 التعابير وعن الطبيعة عن االبتعاد المدرسة هذه اعتمدت
 الذات بين المناظرة من نوعًا وأوجدت االدب في المألوفة

 أو يعيثها للذي يعود وافكارًا مفاعيم وخلقت واألشيام

. اسرارها يفهم أن يتبناها

 اتباعها لها وكان ،بلد من اكثر في المدرسة هذه انتشرت
 اتجاه أو فن من علىاكثر انحبت لقد بل مكان. كل في

 كما الفلسغة في أو ،فاغنر لدى كما مثالً كالموسيقى ،تفكير

نيتشه. عند
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كتورة جررج

: Symbol الرياض( المنطق في ) رمز

 دونأنتكون ،الوضع لمجرد ،موضوعها على تدل عالمة هو

 اإليقونة : قسيمية مع الحال عي كما مجاورة أو شبه عالقة هناك

 المعنى بهذا Symbol كلمة Peirce بيرس استعمل وقد . والشاهد
 من البونانية الكلمة تركيب إلى استنادًا شائع، هو لما المغاير

Bohovj 6VP مباشرة يتصل ال الرمز أن بما مع. وقع أي 

 متعلقين حدث أو فرد على يدل ال بالتالي فهو ،معين بموضوع

 القبيل هذا من عام. موضوع إلى يرجع بل والمكان، بالزمان
 برغم بيت أي على للداللة تستعمل اتي ٠ بيت ه كلمة مثال'

المتعددة. البيوت بين القائمة االختالفات
 في أيضًا يميز ،والشاهد لإليقونة بالنسبة بيرس يفعل مثلما

 الى تنتمي .المنحدرة والرموز األصيلة الرموز بين المجال هذا

 فردمخصوص، على الدالة الكلية الكلمات الرموزالمنحدرة

 مع واحد شيء على الداللة في تنحصر االتي اشمس كلمة مثل

 النوع هذا الى تنتمي وكذلك اخرى. شموس وجود امتناع عدم
 الناس مجموعة تعني التي «ااالنانية مثل المجردة الكلمات

 أخيرًا باالستعانة اال الرمز تعريف يتم ال ،بالطبع .موحد ككل

 لنهاية فيا بد ال اذ وااليقونات. بالعالماتاالخرى،أيالشواهد

. لها مشابهة صور الى أو بالرمز المقصودة االشياء الى االشارة من

 ميادين للرموزفيسائر الكبيرة االهمية انكار اليمكن

 واالحداث الموضوعات كل تمثيل على قادرة هي اذ ،المعرفة
 مجال خصوصًافي ،بينها ما القائمة والنب واظهارالعالقات

الجازمة. العلوم

ي فاخرر عادل

Esprit 
Spirit 
Gelt

 كان وربما .مصدر من أكثر النغس او الروح لفكرة

 توفر ضرورة من االحياء في يشاهد ما بها اإليمان على الباعث
 أو كالماء الحياة الكاثن على تضغي حركة أو جوهر أو قوة

 حال الروح عن البداني يكونها التي الفكرة تعتبر مثاًل. التنفس

 أو واقعي تفير ايجاد يصعب التي الطبيعية الظواهر من للعديد

 بل لبدائي بالنبة االنان من جزءًا ليست والروح .لها سببي

 يثبه بما عندم الروح فكرة ارتبطت وقد بأكمله. اإلنان هي

 بذاته. قائم جوهر أنها على يعقلها وال «Mana» دافعة قوة

 كالجن الكرن في منتشرة أرواح بوجود االعتقاد يود كذلك

 اعتقدت بل الفكرة. هذه على األديان تقض ولم شابه. ما أو

 الشريرة واألرواح الخيرة األرواح األرواح. من نوعين بوجود

 تجدر كذلك بذاتها. قائمة جواهر بمثابة األرواح وهذه

 مكن ان البدائية الشعوب بعض اعتقاد إلى أخيرًا االشارة
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روت

 . ما نبتة او ما طيرًا يكون كأن . الجد خارج يكون قد الروح

 يوجب مما طوطم إلى النبتة هذه أو الطير هذا يتحول وبذلك
به واالتحاد الطوطم بهذا االتصال الرأي هذا معتنق على

 فكرة أعطى من أول انكساغوراس اليوناني الفيلسوف كان

 ومما ذهن. بمعنى الروح فهم أنه إال كبرى أهمية الروح

 متقاربتين جد هما وروح ذهن كلمتي ان إليه اإلشارة تجدر

 قوة هنالك ان انكاغوراس اعتقد وقد اليونانية. الفلسفة في
. فيه وتتحكم العالم على تسيطر عقلية أر ذهنية

 الكون أن تصورهم من انطالقًا الفيثاغوريون، رأى وقد

 النفس ان اللطافة، غاية في هواء يتنفس حي كائن عن عبارة
 الحياة. أجزاء بين يؤلف انغم، ما حد الى يشبه مبدأ عن عبارة

 لتضفي الجم وتدخل الهواء تتخلل ذرات عن عبارة هي أو

 أن إال .مادية قوة النفس تظل وبذلك . والحركة الوحدة عليه

 أوذهنيا، روحيًا مبدأ اكفس اعتبر قد الفثاغورية من قسمًا

 ياضفائه الجد يوحد الذي السبب أو العلة أنها على فتصورها

 المدرسة اعتقدت وقد واإلنسجام. الوحدة الجسم ذرات على
 تتأرجح فالروح بالتناخ. وآمنت التطهير بفكرة الفيثاغورية

 البشرية األجام وبين بالعذاب لتطهر الجحيم بين الدوام على

. سعادتها بذلك وتكتمل تتطهر أن إلى الحيوانية أو

 من الدن حلولها قبل اكفس وجود فكرة أفالطون أخذ

 في المشكلة هذه أفالطون عالج وقد األرجح. على الفيثاغورية

 وجود أفالطون أثبت افيدون ففي حواراته من كبير عدد
 طريق غير آخر بطريق تدرك التي المعارف من انطالقًا النفس

 أو كاألكبر الرياضية المبادىء بعض كمعرفة والتجربة الحس
 قول كان هنا ومن أوالت. من ذلك شابه ما أو األصغر

 واتحادها الجسم في وجودها قبل فالنفس بالتذكر أفالطون

 على تعرفت حيث المثل عالم هو أكمل عالم في كانت به

 النفس أتكون الفس ماهية حول السؤال يطرح وهنا الحقانق

 األخرى كالمثل مثاالً أو فكرة المثل عالم في وجودها بحكم

 نفس اال لماوجد كذلك كانت لو إذ يمكن. ال ما وهذا
 الحاملة األبدان بتكثر متكثرة النفوس إذ محال وهذا واحدة

لها.
 أو الروح عالقة أفالطون، اليها تطرق التي المواضيع ومن

 ٠ لها القبر بمثابة وهذا البدن سجينة اعتبرعا فقد .بالبدن انفس
 أفالطرن شرع وقد ايضًا. فياغوري أصل من هذه والفكرة

 يخشى ال الذي سقراط عن بدفاعه النفس خلود في بقوله

 مع ليحيا الجسد من نفه سيحرر الموت ان بل .الموت
 هو النفس علىخلود ساقها التي البراهين أول ومن الخالدين.

 الى ينحل ال بسيط هو وما بسيطة فالنفس الباطة برهان
 إلى — الجسم هو الذي - الشي: انحالل يعني والموت أجزانه

 إذن فهي بيطة النفس دامت وما منها تركب التي األجزاء

 وهو بخلودها اإلعتقاد على يحمل آخر عامل ثمة خالدة.
 أضف البدن نزولها على السابق وجودها في للمثل مجاورتها

 ضد ومن ،متمر تغير في الحياة بأن افالطون قول ذلك الى

 ولوال الحياة الى الموت ومن الموت إلى الحياة من ضد الى
 الحياة مبأل هي الننس ان ثم الحياة. النتهت الحركة هذه

 بذلك فهي الحياة بمثال أي بالذات الحياة في تشارك وبذلك

.ضدها هو ما تقبل ال ماهيتها ألن تفنى وال الموت تنافي

 أفالطون تقيم وهي إليها اإلشارة البدمن أخيرة نقطة

 بالشهوة. أو بالغضب أر بالعقل منها يتميز ما إلى للنفوس

 الحكام، فائت: إلى الناس قشم التميز هذا أساس وعلى

 أفالطون وضع التقيم هذا أساس وعلى والعمال، والجنود

.ه االجمهورية كتابه في والسياسي التربوي للنظام تصوره
 في دار وإن واستقل النفس في البحث تشعب أرسطو مع

 أخرى قضايا حول أو المعرفة فلسفة حول منه كبير قسم

 برأي واكفس . لها ميدانًا الحديث بمعناه النفس علم يعتبر

 عنه. خارجًا بالتالي لها وجود وال الجسم صورة هي أرسطو

 باطنة أو ظاهرة مدركة قوى من بمالها الجسم تاعد واكفس

 للجسم تحفظ أنها ذلك الى أضف الخارجي. العالم معرفة على

 بأنها النفس أرسطو عرن النفس افي كتابه وفي وحدته

I يعمل جم صورة انها أي آلي«. طيعي لجسم أول كمال 

 وظائفها تتشعب التي اآلالت بمثابة هي قوى أو أعضاء بواسطة

 العلوم واكتساب اإلدراك الى اإلحاس الى الغذاء من
 إليها وأضاف اآلالت هذه عمل أرسطو درس وقد والمعارف.

 بهذا خاصة آلة وال . المشترك الحس سماها أخرى قوة

 معرفة يمكن وبه الحواس. بين مشتركة طبيعة له بل االحاس
 • واحد حس بواسطة إليها التوصل يمكن ال التي المحوسات

 اإلحساس الشترك الحس وظائف من أن ذلك إلى أضف

 هذا يدرك أن دون موضوعه يدرك حس فكل باإلحاس.

اإلدراك لهذا النفس تتوصل المثرك وبالحس اإلحساس

 المعاني. وتحصل تفكر فيه العقل. أيضًا اكف قوى ومن
 أو منفعال، عقالً العقل يكون المعقوالت تحصيله فقبل

 لها وبتحصبله المعاني تحصيل على القابلية عنده هيوالنيًا،

 االدراك هذا ينيرها أخيرة نقطة ثمة مستفادًا. عقال يصبح

 مشاركة دون تنحصل ال العلوم هذه أن أرسطو اعتبار وهي

 هل أهمها اشكاالت عدة العقل هذا أثار وقد الفعال. العقل
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روح

 متقل عقل أنه أم فينا الذي العقل من درجة اعتباره يمكن

 بعد فيما بالغًا جدالً العقل هذا أثار وقد .الجسم خارج موجود

اإلسالمية. - العربية الفلسفة في خاصة األرسطوية الفلفة في
 . مميزًا روحيًا صوفيًا اتجاهًا الفلفة اتجهت أفلوطين مع

 ككل الروحية الحياة من جزءًا باعتبارها إال تفهم ال فالنف

 آخر حتى يستمر الفيض من بنوع الواحد من الحياة هذه تبعث
 األقنوم الكلية النفس تشكل المحوة. المادية األجزاء

 وعالم المادة بين الوسيط فهي هذه. الفيض عملية في اكالث
 أي ،والواحد العقل وبين جهة من والمحوسات الحس

 النفوس تولد الكلية النفس هذه عن أخرى. جهة من الروحي

 المادة عالم مع وتداخلها الجد اكف دخول أن اال الجزئية.

 بواسطة النفس تشرع لذا . اإلنحدار من نوعًا لها بالنسبة يعني

 عالم عن اإلنشقاق في ،خاصة وبالتامل ،تكتسب التي المعارف

 وبقدر . عنه انفصلت الذي الروحاني عالمها إلى لتعود المادة
 أفلوطين عبر وقد .ولذتها سعادتها تكون ذلك في تنجح ما

 الثامنة المقالة في خاصة ، جميالً صوفيًا تعبيرًا العملية هذم عن

الرابعة التاسوعة من

 األكويني توما القديس نظرة تعتبر الوسطى العصور في

 صورة فالنف النفس. في أرسطو لنظرة بعيد إلىحد مثابهة

 واا مادية ليست النفس ان ثم .قبله توجد أن يمكن وال البدن

 الروحية الطبيعة ذات العقلية العملية إدراك استطاعت لما
 أو الرياضية األفكار أو العامة المجردة كاألفكار المحض،

 األكويني أن إليه اإلشارة تجدر ومما الخ المنطقية العالقات

 من للنفس مميزة كقوة المشترك بالحس القول أخذ قد

.فيها مبالغًا عناية الميزة هذه أولى قد أنه أرسطو،إال

 مقولته من ديكارت انطلق الروح لوجود اثباته في
 الذي الموجود فهذا . I موجود أنا اذن أفكر أنا B األساسية

 أكثر مفكر، جوهر من أكثر يعني ال وجوده ديكارت يثبت

 أكثر به واتحادها الجسد في وجودها يثير نفس، أو روح من

 على والدليل جوهريًا. اتحادًا بالبدن تتحد وهي اشكال. من

 اليها الوصول يمكن ال التي واإلحساسات االنفعاات ذلك

 القول ورغم كذلك. عليها تنبه النفس ان بل وحده. بالجسم
 نظر أنه األحيان بعض توحي أقواله فإن والجسم النفس باتحاد

 هو محدد مكان فللنفس . إتحادية ال حلولية نظرة للنفس

 وما مادي هو ما بين والعالقة الدماغ. وسط في الصنوبرية الغدة
 ،مزدوجة طبيعة من وهذه ٠ الحيوانية األرواح تؤمنه روحي هو

 يطرح وهذا . الدور هذا لعب تستطيع وبذلك ومادية، روحانية

 كانت اذا األرواح هذه ضرورة ما جديدًا تساؤالً بدوره

 على تخف لم المفارقة هذه إن بالبدن؟ متحدة الروح
 قد الله بأن اإليمان من نوعًا كان حلها في وجوابه ديكارت

كيانه. وحفظ اإلنان لخير اثكل بهذا األمور رتب

 الروح، حول ديكارت أفكار أثارتها التي المعضالت هذه

 تعرض التي النقاط أبرز من كانت بالجسد ووحدتها ماهيتها

 الى أعاد الذي سبينوزا رأسهم وعلى بعده الفالسفة لها

 مما قريبة تعابير متعمال انفس حول أرسطو فكرة األذهان

 يحس واإلنان الجد. فكرة فاكف أرسطو. استعمل

 أعة إدراك إلى وتحول اإلحاس تصور الجسم بواسطة
 الروح عالقة تفير حاول فقد اليبنتز أما . به الجسم إنفعال

 لمونادات ا من جملة من تتألف فالنف .مغاير بشكل بالجم

 مثكلة تبقى المادية. المونادات من عدد من والجد الروحية.

 حركات خلق قد الله أن اليبنتز يرى ذلك في . بينهما العالقة

 تامًا اإلنجام يكون بثكل الجد حركات خلق كما النفس
 بين العالقة لمثكلة ميتافيزيقيًا حالً اليبنتز أوجد بذلك ٠ بينهما

. والجسد التفس

 إليها وصلت التي النتائج من كانط إنطلق للنفس تحليله في
 ألنها النتائج هذه كانط رفض وقد ديكارت. مع الميتافيزيقا

 من إنطالقا الواقع في نستطيع ال إذ معينة. أغاليط على تقوم

 نتعدى بذلك ألننا روحاني. جوهر افتراض نفكر كوننا

 االعتقاد عن ناهيك التفكير إليها أوصلنا التي التجربة حدود

 أنا N فعبارة . الفكر وحدة من إنطالقًا النفس بجوهرية

 منطقيا فعالً بالضرورة تعني ديكارت رددها التي ...«أفكر

 وتصورها الذات الى الفكرية العملية من اإلنطالق يجوز وال
 إنما فكرنا أن تعني أفكر« نا ف متقل. جوهر أنها على

 من انطالقا ذلك كان وإال متقال، ولي بموضوع يتعلق

 نتطيع ما وكل الظواهر عالم خلف هو ما إلى الظاهر عالم
 األنا ا وجود على البرهنة هو كانط حسب إليه الوصول

 على قدراتنا مصدر هو الفعال الذهني المبدأ هذا المتعالي

 من أكثر ليت التي القوانين وضع وعلى األحكام تصور
الظاهر. لعالم تنظيمنا

 في والروح األول. مكانها فللروح هيغل فلفة في أما

 ان بل بذاته قائمًا جوهرًا ال اإلنان ماهية يعني مذهبه

 عن والبحث «Set» الذات تعنيه ما يعني فلفته في الجوهر

 اإلدراك هذا لذاته. اإلنان إدراك عن البحث يعني الروح
 حي إدراك مجرد درجاته، بأدنى أر الواعيًا، يبدأ الذي

 عبر وذلك المطلق الروح إدراك أي الكامل بثكله يتحقق حتى

 البشري للذهن العيانية التمظهرات عن عبارة فالروح درجات.
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التاريخ وعبر الميادين شتى في

العربي-اإلسالمي الفكر في الروح

 هذه وبأن األرواح. بوجود منذالجاهلية العرب اعتقد

 كذلك اليومية. الحياة في دورًا وتلعب األماكن بعض تكن

 بالثأر يؤخذ حتى تسكن ال القتلى أرواح أن الجاهليون اعتقد

 قبر فوق يصرخ بطائر أشبه وهي . الهامة ب هذه وسموا ٠ لها

 تتردد فكرة بالطائر الروح وتشبيه . له بالثأر يؤخذ حتى الميت

 ذلك مثل ورد فقد القدامى. المصريين ولدى الساميين لدى
اليونانية، الخرافات بعض في أيضًا

اإلسالم يعد الروح

 و النفس فكرة بين اإلسالم بعد العريي الفكر يميز ال
 يتكلم فالقرآن المصدر قرآنبة لذلك األولى والنظرة الروح.

 من فيه ونفخنا النفس: بها تتميز التي اإللهية الصفة على

 بعض احتج وبهذا ربي(. أمر من الروح قل2او 4روحنا

 العبد تربط التي العالقة ليثبتوا الصوفية رأسهم وعلى الملمين
 فاعتقدوا يدرك ال سرًا ذلك في الفقهاء رأى فيما بالرب

 دعوا لقد بل , ماهيتها مشكلة تثار أن دون الروح بوجود

 والى التفسير. محاولة إلى اللجوء دون جاء بما لإلكتفاء
 العلماء عله أكب للنفوس، تقسيمًا الترآن أعطى ذلك جانب

 وإما أمارة وإما لوامة إما ،ثالثة إحدى فالنفس ،طويالً

.مطمعنة

 النفس نظريات تأثرت الفلفياإلسالمي-لعربي الفكر مع

 الجوانب بعض على البحث ركز الدين وبتأثير اليونانى. بالفكر
 مثاًل. انفس خلود عن البحث في كاالطناب أخرى دون

 يعتقد النفس عن للحديث رسائله إحدى كرس الذي فالكندي

 إلهية طبيعة ذي روحاني بسيط جوهر عن عبارة انفس أن

 عالمها إلى بعده تنتقل عرض هو إنما البدن في ووجودها
 أخرى وقوى وعقلية حسية قوى جملة وسفس الحقيقي.

. متوطة

 أن يعتقد إنه إذ النفوس. بل النفس، في تقبمه وللفارابي

 نفها فللماء الحية. الكائنات عالم يتعدى النفس وجود
 هو الرأي لهذا والدافع نفه. وللعالم كذلك وللكواكب

 تتحرك االجرام دامت وما حركة. مبدأ النفس أن اإلعتقاد

 يتعير للنفس تحديده في .تحركها نفس بالضرورة فلها
 فيها يرى ثم ,الجد صورة بأنها أرسطوفيصفها تعبير الفارابي

 أن منها أدلة جملة ذلك على وله مفارقا روحانيًا جوهرا

ردح

 تدرك انها أو المجردة. المعاني أي المعقوالت تدرك النفى

 جانب إلى المادة. عن اكفس استقالل يوجب مما األضداد

 أرسطوي ذلك في وظل النفس قوى في الفارابي بحث ذلك

النزعة.
 من بشيء عليها ورد الفاراي طرحها أخرى مشكلة ثمة

 ترك القضية هذه حول النفس. بخلود تتعلق وهذه الغموض.
 وسر ذلك. ضد وأخرى النفس بخلود توحي أقواال الفاراي

 الفلسفة ألفكار يعودألخذالفارابي أقواله في الغموض

 الحظ وقد اإلسالمي. الدين مع توفيقها ولمحاولة اليونانية
 مثال منهم عليه وعابوه الفارابي تردد الالحقين الفالسفة بعض

 يعتقد الفاراي أن واألرجح سبعين. وإبن رشد وإبن طفل إبن

 درجة بلغت التي العالمة األنفس هي األنفس من قم بخلود

 إن ثم الفناء. فمصيرها الجاهلة األنفس إما عالية عقلية

 في إنما الجاهلة، األنف بعض بخلود أحيانًا يقول الفاراي

الثقاء.

 موضوع ببحث عناية الفالسفة أكثر من سينا إبن كان ربما

 على وزاد منفصلة رسائل عدة كتب السبيل هذا وفي النفس

 بهذا آرائه جملة فيها شرح عينية بقصيدة اآلخرين الفالسفة

 وجود على البرهنة ضرورة من سينا إبن انطلق وقد . الصدد
 الحركة برهان منها منالبراهين. عددًا ذلك النفس،ولهعلى

 ال أن جسمه ثقل بقضي الذي اإلنسان كحركة اإلرادية

 يوجب وهذا األعلى نحو الطائر كحركة أو يتحرك،

 ال اإلدراك كذلك الجسم على زائد محرك وجود بالضرورة
 على التعرف يتم بها مدركة قوى يستلزم بل الجسم بواسطة يتم

 في يتصرف واحد »بجوهر اال يتم ال ذلك وكل المجهوالت.
 يتغير الجسم إن ثم النفس هو الجوهر وهذا البدن»، أجزاء

 لم الذات إن نقول ذلك ومع يمرض ينمو .حال إلى حال من
 النفس على اال ينطبق ال هذا وقولنا .عمرها مدى في تتغير

البدن. وحدة على تحافظ التي

 الطبيعي الجصم كمال ، لها سينا !إبن بتحديد والنفس
 جوهرًا فيها يرى الغارابي، وكسلفه أنه، إال )أرطو(.

 مع منها قسم في تتشابه براهبن جملة ذلك على وله روحانيًا

 النفس ان أهمها ولعل وجودها إلثبات ساقها التي البراهين

 فلها نفسها الوقت ذات في وتدرك الكلية المعاني تدرك

 تدركها. اكي األشياء طبيعة عن تختلف طبيعة بالضرورة

 واحدة أنها إال لها الحاملة االبدان بحدوث تحدث والنفس

 البدن. مفارقتها بعد متفردة تبقى وكذلك النوع حيث من

 ذات أثبت كما ألنها النفس بخلود صراحة يقول سينا وإبن
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يع
 إبن يزد ولم ■ الجسد بفناء يفنى ال والروحي بسيطة روحانية

 زاد أنه سوى النفس لقوى بحثه في الفارابي على كثيرًا سينا

 وهو الفارابي ذهن عن بعيدًا يكن لم أمرًا العقلية القوى على

 يتيح ما وهذا الحدس. بقوة النفوس بعض بتميز اإلعتقام
 واإلتصال المعرفة درجات أعلى الى الوصول النفوس لبعض

المثال. سبيل على األنبياء ميزة وهذه الفعال. بالعقل

 الغزالي يؤمن ال روحانية. لطيفة الغزالي نظر في والنفس
 عالم الى العوالم، تقسيمه من وانطالقًا البدن. قبل بوجودها

 للنغس أن الغزالي يرى الثهادة، أو الملك وعالم الملكوت

 علومها وتككسب األعلى نحو منجهة تتجه فهي طرفين،

 معه مباشر باتصال أي االشراق، بواسطة مباشرة ومعارفها

 باآلالت وتعمل الجسم نحو أخرى جهة من وتتوجه تعالى،

 والقوى بالحواس أي ،تصرنها في الجسم يضعها التي

 على وديله النفس بخلود ذلك بعس الغزالي ويقول األخرى

 لعذاب في بالخلودإما قال البرهاني.فالدينقد شرعي ذلك
 الغزالي أن مع للجسم ال ،بالطع للنفس يكون وهذا .النعيم في أو

.يريد ما على قادر والله . األجاد بحشر يقول

 المسلمين الفالسفة من السلسلة هذه تنتهي رشد ابن مع
 ابن ذهب وقد النفس. أو الروح موضوع تتاولوا الذين الكبار

 وظائفها فدرس برهانيًا مذهبًا النفس عن كتاباته في رشد

 والصورة آلي طبيعي لجسم »صورة بأنها وحددها وقواها.

 الى النفوس تقسم وظيفتها وبحسب . للجسم األول الكمال هي

 في خاصة القوى من جملة منها ولكل وناطقة وحيوانية نباتية

 العلوم ادراك وعليها بالعقل تتمتع التي الناطقة النفس

 العقل وبواسطة والمدركة الحاسة القوى بواسطة والمعارف

 والعقل الخارج. من الهيوالني العقل على يدخل الذي الفعال
 من الجزء هذا وبالطبع خالدة النفس يجعل الذي هو الفعال

 ،رشد إبن اهتم وقد هذا .الغاذية أو النزوعية النفس ال اكفوس

 ذلك في عالً النفس روحانية بإثبات الظن أغلب الدين وبوحي

يقلها. لم أشياء أرسطو

ومراجع مصادر
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زمان
Temps
Time
Zelt

 مقولة وهو الفالسفة بعض عند الفكر مقوالت من مقولة

 الناحية من والزمان اآلخر. البعض عند الوجود مقوالت من

 جوانب من جانب وهو ،وبعضه الدهر جميع على يقع اللغوية
 أبو ويرى فيزيائيًا. أو نفيًا مالحظ وهر اإلنساني، الوعي

 متصل الذات قار غبر موهوم امتداد أنه كلياته في البقاء

 نهاية الزماني االمتداد في مفروضًا آن كل فيكون األجزاء

 األعراض أقسام من رهو بهما قائمة الطرفين من لكل وبداية

 ليص وهو .قار منه والحال قار غير فانه المثخص من وليس
 عدم أو وبقي وجد شيء الموجوات،بلكل فيه تحصل معينًا

 وامتد سكن أو حركاته جزئيات وبقي تحرك أو عدمه وامتد

.الزمان هو اإلمتداد من واحد كل وحصل سكونه
 مع وجد فقد أزليًا ليس الزمان بتصور أفالطون كان رلقد

 ومع ويحدثه العام ينظم صانع أنه على الله يتصور فهو الخلق

 الحركة مقدار هو الزمان أرسطو واعتبر الزمان. ولد الحدوث

 الحركة وليس الحركة مقدار إنه والمتأخر، المتقدم جهة من

 وهو للكون عامة حركة وهي بالحركة هو ويقاس نفها،
 وليس سلبيًا شيائً وليس فاعلة قوة وهو والفساد الكون مصدر

 مطلوبًا اإلنان عقل كان وإن اإلنسانية النفس على متوقفًا

 يوحد ولم .الزمان يقيس وبالتالي الحركة يقيس الذي هو ألنه

 الحركة من أسبق الزمان ألن والحركة الزمان بين أفلوطين

 أما أفعاكا. تترتب بحبه الذي المبدأ هو هذا على والزمان

 وهي فيها الجدل وهو الروح في التقدم هو الزمان فاعتبر هيغل

.واحد واللب فالزمان نفسها توكيد أجل من نفها تقهر

 موضوعي وجود له الفالسفة معظم عند الزمن اعتبر لقد
 مقولتين والمكان هو اعتبرم كانط مثل فيلسوفًا لكن خارجي

 إلى ۶ ننظر التي بالنظارة أشبه وإنها الفهم، ملكة مقوالت من

 الناحية من فعلي وجود له فالزمان والباطني. الخارجي العالمين

 ذاته. في الشيء ناحية من فعلي وجود له ليس لكن الظاهرية
 مطلق زمان وجود من نيوتن اسحق خط في يسير أنه ويبدو

 للقياس قابل وهو شائع هو وما بالظاهر مرتبط نسبي وزمان
 نظرية أن ويبدو التابتة. للنجوم الظاهرة والحركات باالعات

 يفصل أن برغون المعاصر بالفيلسوف أفضت التي هي كانط

 وزمان للقمة قابل بالمكان أشبه زمان : للزمان توعين بين

 مع ووحده الديمومة سماه القسمة يقبل ال شعوري سيال متدفق

 عامة بصفة للوجودين وبالنسبة اإلنسان. عند التلقائية الحرية
 ،الوجود عين واعتبروه واحدًا شيائً والوجود هو الزمان اعتبر

 بعد أهم أن هيدغر واعتبر وهم؛ زماني غير فتصوروجود

 بذاته المهموم الوحيد الكائن هو واإلنان المتقبل هو للزمان
 في أساسبة بنية فالزمان المستقبل. نحو دائمًا به مقذوف وإنه

االنان. انية

 ألن نظرًا اإلسالمي التراث في أهمية للزمان كان ولقد

 أن يريدوا ولم الوحيد القديم الكائن هو الل اعتبر اإلسالم

 خلق مع خلق مخلوق الزمان فإن ثم ومن ، أحدًا معه يشركوا

 متقدمًا ال ذاتيًا متقدمًا اللم كان وإن حادث إذن فهو العالم

 ال المادة عن مجرد جوهر الزمان ان التهانوي ويرى . زمانيًا
 لم وإن زمانًا سمي فه الحركة حصلت وإن ،له مقارنًا جمًا

 محيط ألنه األعظم الغلك وهو وهما يسمى فيه الحركة توجد

 أن المتكلمون ورأى قار. غير لكنه متصل وهو األجام بكل

 انه األشاعرة ورأى موجودًا ليس موهرم اعتباري الزمان

 وهو إبهامه إلزالة مبهم متجدد له يقدر معلوم متجدد
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زندقة

 سينا إبن وكان عرضي حادث وهو لألعمال بالنبة اعتباري

 وعند متتالية. أوقات وهو حجم وا له لون ال وعاء أنه يرى

 تدركها حدسية أو نفسية ظاهرة الزمان البغدادي البركات أبي

 به تشعر شيء كل قبل ووجودها ذاتها ومع بذاتها النفس

 في العرض وجود مدة حزم إبن عند وهو بذهنها. وتلحظه
 وجعل الجسم. أحوال تغير خسرو ناصر عند وهو الجسم،

 القديمة الخمة المبادئء من واحدا الزمان الطبيب الرازي
 المكان األولى، الهيولى الكلية، النفس الناري، وهي: للكون

 الحال هو الوقت ان الصوفية ويرى المطلق. الزمان المطلق،

 التوحيدي وقارن فردي حال والوقت فيها اإلنسان يكون التي

 الظرف فقال: والزمان المكان بين المقابات« „ كتابه في
 ظرف من أكثف والمكاني المكان، ظرف من ألطف الزماني

النفس. قبيل من والزمان الحس قبيل من المكان وكأن الزمان

ومراجع مصادر
٠ اليونانية الفلفة في دراسات ،مطر أميرة ،الكليات ،البقام أبر -
.اليونانية الفلفة في دراسات ،مطر اميرة -

الوجودي. الزمان ،الرحمن بدوي،عبد -
الحكمة. في المعتبر البركات، أبو البغدادي، -

،الفنون اصطالحات التهانوي،كثاف -
.المقابات ،التوحيدي -

Ed, Man and Time. ل. ,Campbell - 
M Fraser, J.T. Ed, The Voices or Time.

- Gale, R.M. Ed, The Philosophy of Time.
Time. ٠٢ - Gold, T. Ed. The Nature 

- Smart, J.J.C., Ed, Problems of space and Time. 
- Whitrow, G.J.. The Natural Philosophy of Time.

.Time - Whitrow, G.J., The Nature o٢
مجاهد المنعم عبد مجاهد

زندقة
Heresie
Heresy
Heresi

 اصل تحديد في والمصطلحات اللغة مصادر تختلف

 استثناء دون تلتقي لكنها . / زندقة ا لمصطلح واحد مرجعي

 رافض ،شكي موقف عن تعبر التي المفهومية داللته تحديد في
 ٠ عقائدي موروث مألوف هو ما مواصفات يكسر ،متمرد

.عصيان موقف الزندقة .دينى

اللغوي التعريف - 1

 العربي غير االصل على تقريبًا جميعها المصادر تتفق

 إالشتقاقي المصدر في تختلف أنها .إا /زندقة/ لكلمة

 احتماات إلى تحيلنا أن غرابة ال لذا البدئي تعريفه بالتالي

عشرة:

 في عربت قد ا /زندقة كلممة تكون ان المرجح من — 1
 متداولة كانت فارسية مصطلحات عن أخذها بعد العراق

الساسانيين. أيام

 اصطالح الى بالكلمة يعود الذي دريد، ابن فرضية — 2
 بديمومة المؤمن االنان أو /زنده/ هو معرب فارسي

الدهر.

 فارسي اصل الى بالكلمة يعود الذي الغزالي، فرضية - 3
 ولفرضية الدين. تأويل بمعنى /زندين/ هو معرب

 بين التفيري التضاد عالقة في يبررها ما هذه الغزالي
 المذهب أو الشريعة أو الموضوعي والدين الزنادقة فكر

الرسمي
 فارسي أصل الى الكلمة يرجع الذي الخوارزمي، فرضية - 4

 تأويل في لكتابه عنوانًا مزدك اتخذها التي ا /زند هو

«لزرادشت. »االفتا

 فارسي اصل الى بالكلمة يرجع الذي ،منظور ابن فرضية - و
الدهر. ببقاء المؤمن االنسان أو كراي/ /زند كلمة هو

 فارسي أصل إلى الكلمة يرجع الذي ،الغليل شفاء فرضية - 6

 أو دهرية كنتيجة بالحياة المؤمن /زندهكر/ إما هو

 لمزدك (I الزند 1) كتاب بتعاليم المؤمن وهو /زنديك/
 بعد /زنديك/ أو /زنده/ لكلمة تعريف أنها واما

. ر /زنديق فأصبحت قافًا الكاف أو الهاء إبدال

 أصل الى الكلمة يرجع الذي القاموس، شرح فرضية — 7

 أو المرأة، دين أي /زندين/ إما هو مزدوج فارسي

. الدهر الستمرارية كنتيجة الحياة فعل أي /زندهكر/

 فارسي أصل الى بالكلمة يرجع الذي ،التهانوي فرضية — 8

 بكتاب المؤمن الى تثير التي ا زندي ا هو معرب
لزرادشت. /الزند/

 أصل الى زنديق كلمة يرجع الذي ،فولرز فرضية - 9

اغريقي
 أصل الى /زندقة/ كلمة يرجع الذي ،بيفان فرضية — 10

 اللغة جدة هي واآلرامية ٠ ا زديق ا هي آرامي
 الترجيح هذا في وحيدًا بيفان ينفرد بذلك العربية،

.دقيقة معرفية استنتاجات عليه تترتب الذي

468



زندقة

الزنديق الى الزندقة ••-من

 تتجسد عندما مفهوم - مصطلح الى اللغة مفردة تتحول
. زنديقًا الزندقة تصبح عندما اي ، موقفًا

 يؤمن ال )ا الرسمي، المذهب على متمرد انسان الزنديق
 أي fl الدهري أو الملحد B فهو . « الخالق ووحدانية باآلخرة

المعاصرة. الفلسفية بمصطلحاتنا المادي
 بدأ الزندقي الموقف مضمون بأن االستنتاج يمكن بذلك

 الجبر مألتي في المبكر العربي التفلف مع انتشاره

 دمثق بوابة على الجهني معبد صلب بعد وربما واالختيار.
 النه م، 699 سنة مروان بن الملك عبد االموي الخليفة بقرار

 الزندقة طلة تتالت ثم . واالختيار الجبر في تكلم — تفلسف
 ان من الرغم على هذا .للزنادقة الرسمي القتل أو والصلب

 خصائص ان .بعدئذ ظهرت ا زنديق ا المصطلح صيغة

 التي الصفة - المصطلح دالات مع المتطابقة التفلسفي الموقف

 استنباطية - منطقية امكانية التفكير تمنح بعد فيما تتعمل

 على سابقة زندقية لحظات على للمصطلح داللي بمد للقيام

.استعماله

 السلطة مواقف بتلون الزندقة مفهوم تطورات تلونت لقد

 التصوف لتثمل المفهوم دائرة واتسعت .وتغيراتها الرسمية

 جابر بحوث في كما الدقيقة، العلمية البحوث وبعض والفلسفة

 للزنديق المهدي الخليفة ويعطي المثال. سبيل على حيان، بن
 مثنوي، ، زاهد هو D فيقول ازدواجياته في غربًا تعريفًا

 لكنه والنبوة بالتوحيد ظاهريًا يعترف المانوية يبطن ملم،

,I باالتفاق كفر هي التي العقائد يبطن» .

 الى التدين وازدواجية االشراك من الزندقة مفهوم يتطور ثم
 كما (( المقيدة الزندقة D مرحلة هي تعقدًا اكثر عقالنية مرحلة

 المعتزلة مثلها التي المرحلة وهي بدقة الغزالي االمام دعاها

 المنطقية نتائجها لكن النتائج. خانتها مقدمات وضعوا الذين
 الصريح. االلحاد أو fl المعللقة الزندقة n مرحلة في تظهر سوف

 دون المطلقة الزندقة شخصيات تبدأ ان صدفة يكن لم لهذا

 المعتزلية العقالنية أو المقيدة للزندقة كتالميذ تقريبًا استثناء

المقخع. االلحاد أو المقيدة

 . الفكر يحرية مراحله جميع في الزندقة مفهوم اقترن

 المصادر تشير لذلك . fl الحر المفكر على يطلق 11 اسم فالزنديق

 التوحيدي، الراوندي، مثل الحر المفكر اسماء بعض الى
وغيرهم. المعري

 أو الكالمي التفلف اشكاليات تداخلت ذاته، وللبب

المتعالي المستوى تجاوز محايثًا تداخالً الزندقة مع الكالم علم

االجتماعي - السياسي الواقعي المستوى الى المعرفي -

 الحنفية، ،للنة الرباعي الرسمي المذهب اتخذ وقد
 من صريحًا ضديًا موقفا الحنبلية، الشافعية، المالكية،

 وموقف للهرطقة حدث كما والزندقة الكالمي التفلسف

النهضة عصر مطالع في منها االوروبية الكنيسة
 أو النظرية - المتعالية المعارضة أو الحر الموقف أن بما

 اقرار يصعب لذلك ،وعنوانها الزندقة صفة العملية , الواقعية
 ألن احاديًا. تفيرها أو الشعوبية«» الى الزندقة رد مطابقة

 اتخذت الياسي الحكم او الوضعي للدين الرسمية اللطة
 التشيع من لها مخالف مضاد نقدي موقف لكل عنوانًا الزندقة

 النظري اكقد الى االجتماعي النقد ومن التصوف، الى

 الزندقة » بين البدئي الربط خالل من ذلك ويتضح والفلفة
 ». شرفه على معنويًا تطاوآل باعتبارها الرسول وشخص

 لذا المعاصرة. مفاهيمنا حب العظمى الخيانة تعادل فالزندقة
 الحرية غنى يفقر للزندقة االحادي التفسير بأن القول يمكن

.مواقفها في الكامنة النقدية

III - موقفيًا - مفهومًا بوصفها الزندقة

 كانت لقد مذهبية — اجتماعية حركة الزندقة تكن لم
 اتمرد حاات بعض مع ارتبط دائمًا فرديًا نقديًا موقفا

 دينيا الرسمية لللطة المعارضة الحرية مواقف أو االجتماعي

 المصلوب الصوفي اسم ارتبط النحو هذا على وعلميًا وسياسيًا

 اآلخرين الزنادقة اسماء ارتبطت كما الزنج ثورة مع الحالج

 الرازي( محمد - حيان بن جابر ) الطبيعة علماء من
 سبقت كما الرسمي الموقف معارضة حاالت مع والفالسفة،

االشارة.

 اتهام صيغ خالل من الزندقي الموقف معالم تحديد ويمكن
: له خصومه

الله. وحدانية نقض : االولى التهمة - 1

٠ النيوات - النبوة نقض : الثانية التهمة - 2

 وأركانها اشريعة فرائض ترك الثالثة: التهمة - 3
حج. ،صوم ،صالة : األساسية

 ونقدها، القرآنية اإلعجاز نظرية رفض الرابعة: التهمة - 4

للقرآن. مثابه نص لكتابة إنسانية إمكانية افتراض مع

 واتجاه الزندقي النقدي الموقف خطوط تنجلي بذلك
 الكتاب الله، الثالئة: الدين ألبعاد تام كلي رفض نحو قصديته

 الموقف مع الزندقية النقدية تعارضت بذلك النبي. المقدس،
 المعتزلة( ) مقيدة زندقة أو بسيطة زندقة أكانت سواء الرسمي
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 موقف في كما صريح واضح االلحاد حيث مطلقة زندقة أو

.الملحد ي الراوند
 أن نجد الثقافات، تاريخ الى ثمولي بمستوى نظرنا ولو

 الدين. لظاهرة محايثة متزامة مالزمة االلحاد - الزندقة ظاهرة
 استنفاد شعور من تنبع شكية — نفسية كحالة الزندقة وتبدأ

 معطى هو ما تفسير في وامكانياته لغايته الرسمي المذهب
 المفكرة- األنا متخذة نفسها على الذات ترتد لذلك معاش.

 دون وادراكها وفهمها الظاهرات لتفسير كلي كإسناد العقل
 الزندقي الموقف يبدأ فقد . منها أعلى أو قبلها أو فوقها سلطة

 بإنكار يبدا وقد والكتاب، النبوة انكار الى األلوهة إنكار من

األول. الحد انكار إلى منطقيًا لينتهي الثالث أو الثاني الحد

 سلطة مطلقية قرار الى تقود المطلقة الزندقة كانت واذا
 عبثي ٠ عدمي موقف الى تؤدي أن يمكن فانها العلم - العقل
ايضًا،

 المشهورة، المعاصرة - الحديثة المطلقة الزندقة أمثلة ومن

 موت أعلن الذي نيتئه فزيدريك االلماني الفيلسوف موقف
 وموقغ «.زرادشت تكلم هكذا n كتابه في مرات ثالث اللم

 . ٠ المتمرد االنسان B كتابه في كامو أبير المتمرد العبثي

 الثالثة مجلداته في القصيمي الله عبد النقدي المفكر وموقف
 يصنع لهذا يعصى االنسان , ثم « عقالً ليس العالم ,١

 تحول فقد المطلقة للزندقة العلمي الموقف أما الحضارات«

 منظومة يتجزأمن ال كجزء ا االلحاد علم « هو خاص علم إلى

.الكلية المعرفية العلمية االشراكية

 العربي الفكر كتابات في يختفي زندقة مصطلح يكاد

 بدقة يعبر الذي » إلحاد H مصطلح به استبدل حيث المعاصر

. وتصوراتها المطلقة الزندقة موقف عن

دالب خالصة

 معارضًا نقديًا موقفًا بوصفها دالليًا الزندقة تلخيص يمكن

التالية: الثالثة التدريجية مستوياتها من انطالقًا

 الثك لحظات من تنبع التي العادية، البيطة: الزندقة - ل

 محزنة، حادة، مواقف نتيجة المشترك الوعي في اليومي
 الناس جميع بأن االفتراض ويمكن مبررة غير مأسوية،

 من لحظات، أو ، ما لحظة في الزندقية التجربة هذه يعيشون

حياتهم.
 واع زندقي موقف وهي المقيدة او المتوسطة، الزندقة — 2

 المفكرة األنا تتخذ عقالنية - فكرية محاكمة على يرتكز

 المعقدة الزندقة وتبدأ , وفرضياتها وشكها لسؤاالتها قاعدة

 نتائج الى تنتهي ان يمكن لكنها متمردة نقدية بمقدمات

 قبيل من لميكن لذلك المعتزلة. لفكر حدث كما محافظة

 المقيدة الزندقة داخل من المطلقة الزندقة تخرج ان الصدفة

بدقة. الغزالي االمام وصفها كما

 تمرد وهي الملحدة، الزندقة او المطلقة: الزندقة — 3

 لذلك نتائجه. أو مقدماته في ٠١مو التراجع يقبل ال جذري

: هذا مستواها في الزندقة تعتبر
الدينية. الناحية من إلحادًا، -

.التربوية - االجتماعية الناحية من ، عصيانًا -

 الناحية من — أحيانًا جماعية شبه — فردية ،فوضوية —

سية. اليا

.المعرفية — الفلفية الناحية من شاملة نقدية شكية —

. الميتافيزيقية الفلسفية الناحية من مطلقة عدمية -

التالي: النحو على الزندقة خصائص تحديد يمكن بذلك

 سلم موروث ،معروف قائم، هو ما على تمرد الزندقة - ا

به.
 مبدأ تعتمد شك لحظة من يبدأ فردي موقف الزندقة - 2

 جميع بالتالي تقبل ال وهي .وأخير أول مرجعي كإسناد العقل

 أي وااجتماعي والمذهبي الالهوتي اإلسنادي الرد محاوات

.والدولة العقيدة - والمذهب المجتمع

 اال الالمثروطة المطلقة بالحرية الزندقة تطالب - 3
 حركة الى الزندقي الموقف يتحول أن يصعب لذلك .بشرطها

عليه. وتثور تعارضه لما بديلة مذهبية - سياسية
 على متمردًا نقديًا فرديًا موقفًا الزندقة تبقى بالنتيجة، د 4

والثقافة. والتاريخ والنظام والمجتمع الدين

 متويات خارج بالوجود فردية مطالبة الزندقة لكأن

الالمشروطة. الفردية الحرية قلق الزندقة السلطة.

رمراجع مصادر
. 1965 ، 5ج بيروت، المعرفة، دار الغتاوي، تيمية، ابن -

 قطب وتضحيح تهذيب ، العلماء دتور النبي، عبد ،الر-ول عبد ابن —
 اباد حيدر اكظامية، المعارف دائرة ابادي، الحيدر محمود الدين

،لفن.2ه،ج1329

, زنديق مادة ،العرب الن ،منظور ابن
 العربي، الفكر دار االسالمية، المذاهب تاريخ محمد، زهرة، ابو

القاهرة،
 النهضة مكتبة االسالم، في اإللحاد تاريخ الرحمن، عبد بدوي، -

٠ 1945 القاهرة، المصرية،

 للماليين، العلم دار االسالميين، مذاهب الرحمن، عبد بدوي، —

.1971 بروت،
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زندقة

. 1863 كلكه، ،الفنون اصطالحات كثاف ،التهانوي —

.العلوم مغاتيح ،الخوارزمي -
.10االسالمية،مجلد المعارف دائرة —

 ،العربي الغكر ، 6 القرآن،ط إعجاز ،صادق مصطفى ،الرافعي —
. 1965 القاهرة

 لجنة االسالمية، الغلغة لتايخ تمهيد مصطفى، الرازق، عبد -
. 1944 ،القاهرة ،رالنشر التأليف

 دار ، 2 الالم،ط ا في الروحية الثورة - التصوف ،العال ابو ،عغيفي -
. 1970 دمثق، الثعب،

 ، 1939 القاهرة، الحلبي، الباي نشر الدين، علوم احياء الغزالي، -

.102 ،هامث ٩، 3، 2،ب1ج

 دمثق لقباني، نشرة والزندقة، االسالم بين التفرقة الغزالي،فيصل -
دار راإلسالم، المسيحية بين الديني الغكر غلغة غردية، قواني، -

. 1 ج ، 1967 بيروت، ،للماليين العلم

 المكتبة منثورات ،زرادشت تكلم عكذا فريدريك، نيتثه، —
بيررت. األهلية،

- The Encyclopedia of Islam, Zlndlk, vol IV.

الزايد محمد

إضافة

 الذهب« امروج في المعودي فرضية إضافة يمكن

يلي: (كما 292/1 )

 اضيفت اليه الذي الزنادقة اسم ظهر ماني ايام وفي ... ا

 اسبيتمان بن زرادشت اتاعم حين الفرس ان وذلك الزندقة،
 من األولى باللغة «االفسا 1 أو البتاه« 1 ب المعروف بكتابهم

 التفسير لهذا وعمل ه؟ الزند ا وهو التغير له وعمل الفارسية
 المتقدم لتأويل بيانًا ٠ الزند ٠ وكان . البازند مماه شرحًا

 المنزل يخالف شيتا شريعتهم في اورد من وكان المتزل
 هو العربي التأويل وعداللى )االفتا( البستاه هو العريي

B الزند I . وانه التأويل الى فأضافوه ،زندي هذا : قالوا 

 التنزيل بخالف هو تأويل الى المنزل من الظواهر عن متحرف

 فعربته الفرس من االسم عذا أخذت العرب جاءت ان فلما

 وأى القدم اعتقاد في سائر االسم بهذا فالحق . زنديق : فقالت

 شيالر ذهب المهم النص عذا الى واستنادًا . ٠. العالم. حدوث

.األخرى الفرضيات ونفي ،الوصفية الصيغة تأصيل في

 فرضية تأتي للفرضيات التأريخي الترتيب أعدنا فإذا

 النحو على الترتيب يصبح بحيث ثالثة، مرتبة في المسعودي
المادة. في سابقًا الوارد الترتيب على اعتمادًا التالي

 من أخذها بعد العراق في زندقة كلمة تعريب - 1

.االسانيين ايام متداولة كانت ايرانية مصطلحات

دريد. ابن -فرضية �
المعودي.. -فرضية 3

الغزالي. -فرضية 4

الخوارزمي. -فرضية 5
..منظور ابن فرضية - 6

.لغليل. -فرضيةشفاء 7

القاموس.. -فرضيةشرح 8

التهانوي. -فرضية 9

فوللرز. فرضية - 10
... بيفان فرضية - 11

لتحرير١
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سبب
Cause 
Cause 
u ache

 هو العام العرف وفي ،مسبب عليه يترتب ما هو ،السبب

 وفي غيره. إلى به يتوصل أو مطلوب، إلى به يتوصل ما كل
 ,فيه مؤثر غير الحكم إلى للوصول طريقًا يكون ما هو الشريعة

 فقط، بوجوده المبب يوجد الذي هو التام والسبب

 ال لكن عليه، السبب وجود يتوتف الذي هو التام غير والسبب
 بالمبدأ الحكماء عند ويمى فقط بوجوده المسبب يوجد

 وجوده، في أو ماهيته في إما الشي، إليه يحتاج ما وهو أيضًا،

الواقع جهة أومن العقل جهة من أوضح، وبعبارة

 وبين بالذات، سبب عن يحدث ما بين اإلسالميون ويفرق
 عن يتكلمون وحين مصادفة، أو اتفاقا أو عرضًا يحدث ما

 بالعرض ال بالذات يوجد ما أساسًا يقصدون فهم ،السبب

 مشي عند األرض في رجفة أو زلزلة كحدوث واالتفاق،

 أشياء فهذم انسان، موت عند كسوف حدوث أو االنسان،

 النار فمثاله بالذات، سبب عن يوجد ما أما عرضية،

االحراق. عنها يوجد أن النار طباع في فإن واالحراق،

 وإن والعلة، البب بين تفرقة االسالميين بعض عند ونجد
 تارة سبب ولفظ تارة علة لفظ يطلقون منهم كثيرًا نجد كنا

لترادف. بنوع أي أخرى،

 والعلةيطلقان :السبب ()كتاب»الكليات» البقاء أبو ويقول

 ،آخر شيء إليه يحتاج ما وهو ، الحكماء عند واحد معنى على

 يحتاج ما على عندهم يطلقان فإنهما والمعلول، السبب وكذا

 ما على العلة يطلقون المعاني علم أصحاب لكن .آخر شيء إلى
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 والحكماء الفعل. على الفاعل يبعث ما على والسبب شيائ يوجد
الغائية. العلة الثاني، وعلى الفاعلية، العلة األول على يطلقون

 الفالسفة كتب من كثير في الترادف هذا ظهر وقد
أرسطو. على وشروحهم االسالميين

 كل «علة و• ا سبب» لفظتي يتخدم سينا ابن فنجد
 أسباب يقول: فتارة األخرى مكان منهما واحدة

 ولكن الموجودات. علل يقول: أخرى وتارة الموجودات،

 في رسالة في أنه حتى علة، لفظة استخدام هو عنده، الشائع

B سبب، لكلمة ذكرًا نجد وال علة لفظة لنا يعرف « الحدود 

 المنطقية كتبه وفي علة. ماتدلعيهكلمة تدلعلى ألنها نظرًا

 وتارة علة لفظة يستخدم تارة أنه نجد والبرهان، كالجدل

. سبب لفظة يستخدم

 أرسطو على رشد ابن شروح في الترادف هذا ظهر كما

 يقاالن وهما مترادفان، اسمان والعلة البب إن يقول: فهو
 والغاية والفاعل والصورة المادة هي التي األربعة األسباب على

. ( ألرسطو ft الطبيقة بعد ما 1؛ تلخيص )

 البب إن ؛٠ والشوامل الهوامل » كتاب في مسكويه ويقول
 فمي العلة أما الفاعل يفعل وألجله الفعل إلى الداعي األمر هو

 باألشياء اختصاصًا أشد السبب صار ولذلك . بعينها الفاعلة

* الجوهرية باألمور اختصاصا أشد العلة وصارت ، العرضية

 كلمة يفضلون االسالم فالسفة بأن القول يمكن عام وبوجه
 باإلضافة األشاعرة، وخاصة للمتكلمين بالنسبة أما »علة«،

. سبب لفظة يتخدمون نجدهم فإننا ،الغزالي إلى

 السببية مجال في بالبحث والفالسفة المتكلمون اهتم وقد
 حول بحوثهم أداروا قد المتكلمين أن ويالحظ . كبيرًا اهتمامًا

 أم ضرورية هي وهل ، ومبباتها األسباب بين العالقات

 خرق على يقدر الذي تعالى اللم إلى ترجع احتمالية إمكانية
 في المتكلمون بحث كما ، ومبباتها األسباب بين العالقة



 من اخر فريق ونقدها المعتزلة، بها قال التي التولد فكرة
٠ المعتزلة على ردهم معرض في األشاعرة وهم المتكلمين

 التي األربعة لعلل في البحث عل ركزوا فإنهم الفالسفة أما

 يقتصر لم رشد كابن فيلوفًا نجد كا وإن , أرسطو بها قال

 في أيضًا بحث بل األربعة، األسباب أو العلل في البحث على

 من أنه وجد ألنه وذلك ،والمببات األسباب بين العالقة

 بأن قولهم في األشاعرة تابع الذي الغزالي على الرد الضروري

ضرورية. غير والمسبات، األسباب بين العالقات

 بحوث من نماذج الى االشارة إلى ذلك بعد انتقلنا فإذا
 بأن القول استطعنا السببية، مشكلة في والفالسفة المتكلمين

 أن ورأوا النه، غير مؤثرًا الحوادث لبعض أثبتوا المعتزلة

 دون الحقيقة على ومنشىء مخترع محدث فاعل االنسان

 بالمباشرة إما يكون عنه الصادر الفعل إن قالوا كما ،المجاز
 لفاعله فعل يوجب أن عندهم، التولد ومعنى بالتوالد وإما
 أوجبت اليد حركة فإن والمفتاح. اليد كحركة آخر، فعالً

 األولى عنه؛ صادرتان فكلتاهما المفتاح، حركة لفاعلها

٠ بالتوليد والثانية بالمباشرة

 التليم الى كبير حد الى يؤدي بالتولد القول ان ويالحظ
 على المعتزلة نجد هنا ومن ،ومبباتها األسباب بتالزم

 بين ضرورية عالقات بوجود يعترفون األشاعرة من العكس

 الفالسفة رأي من مقتربين بذلك ويكونون والمبب السبب

والمسبب. البب بين الضرورة يقررون الذين اإلسالمين
 متندة الممكنات جميع أن الى ذهبو فقد األشاعرة أما

 فال ،مختار قادر تعالى وانه ،واسطة بال ابتداء سبحانه الله الى

. منها شيءم صدور عنه يجب
 الحوادث بين عالقة ال إنه قالوا الفكرة هذه أساس وعلى

 بعض، عقيب بعضها بخلق وذلك العادة، ء ياجرا إال المتعاقبة

 فليس ، الماء شرب بعد والري ، النار مماسة عقب كاالحراق

 الكل بل والري، االحراق وجود في مدخل والثرب للمماسة
 بدون المماسة يوجد أن فله تعالى، واختيارم بقدرته واقع

 الحال وكذلك المماسة، بدون االحراق يوجد وأن االحراق،

األفعال. فيسائر

 في بمذهبهم برتبط األشاعرة جانب من الرأي وهذا

 التي الله قدرة اثبات حاولوا قد كانوا اذا انهم .الفرد الجوهر
 ال ممكنة الجواهر ان في برأيهم يرتبط هذا فإن ،لها حد ال

 تألف التي واألجسام تلحقها التي األعراض ان كما ضرورية

 الجواهر يخلق الذي اللم خلق من كلها وهي أيضًا، ممكنة منها

واألجام األعراض يخلق كما الفردة،

 ألن نظرًا ضرورية، قوانين الطبيعة في تكون ال هنا ومن

 ذاتيان نبيان أمران ،عليها األعراض وتعاقب الذرات ائتالف

 بل األعراض، طبيعة عن وال الجوهر طيعة عن يحصالن ال

 دائمًا يؤثر الذي اللم المطلق، الحق هو ي الذ التة ارادة عن

٠ فرد جوهر كل في مباشرًا تأثيرا

 القول بين التناقض أدركوا قد المعتزلة بأن القول ويمكن

 بحرية والقول لحظة، كل في واألعراض الجواهر بخلق

 خلقًا الذرات بخلق للقول نقدهم أساس هو وهذا اإلرادة،

. لحظة كل في مباشرًا

 األسباب بين ضرورية عالقات بوجود القول ان هذا ومعنى

 حين في االرادة، بحرية بقولهم يرتبط المعتزلة عند ومبباتها
 عند والمببات األباب بين ضرورة وجود بعدم القول ان

 باتجاه يرتبط قد والباقالني، الجويني أمثال من االشاعرة

اإلرادة. حرية ال بالجبر للقول كبير حد الى األشاعرة

 الفالسفة أما واألشاعرة، كالمعتزلة المتكلمين عن هذا
 بالعلل القول في — االشارة سبقت كما - أرسطو تابعوا فقد

األربع

 القريبة الفاعلة العلة عن اإلبانة في 1> رسالته في فالكندي
 أن الى — أرسطو ذلك في متابعًا — يذهب - »، والفساد للكون

 فاعلة وإما صورية وإما عنصرية تكون أن إما الطبيعية العلل

واماتمامية.
 يكون منه الذي الشيء عنصر المادية، أي العنصرية فالعلة

.الدينار عنصر يعد الذي الذهب ذلك مثال ، الشيء

 اتحادها طريق عن التي الدينار صورة ،الصورية والعلة

الدينار. كان بالذهب

 الدينار عنصر صور الذي الدينار صانع الفاعلة، والعلة

.معينة ة بصور
 على والحصول الدينار منفعة الغائية، أي التمامية والعلة

به. المطلوب
 قوالً ينا ابن عند ونجد الكندي، عند نجده ما هذا

والغائية. والفاعلة الماديةوالصورية األربع، بالعلل

 ،للموجود أربعة أسباب أو بعلل يقول ينا ابن كان واذا

 بعلة القائلين مذهب نقد قد - ألرسطو ذلك في متابعًا - فإنه

 سينا ابن كتب أهم ومن صورية. أو مادية كانت سواء واحدة،

 في سواء »، الشفاء H كتاب ، السبب أو العلة مجال في تبحث التي

. اإللهي القسم أو منه، الطبيعي القسم

 السببية أو العلية لموضوع سينا ابن بحث ان ويالحظ

 يتركز للعلل بحثه يجعل انه المتكلمين. مباحث عن يختلف
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 أي ،الموجود منها يتكون التي لألجزاء دراساته في أساسًا

 أوائل، مثل مصطلحات يستعمل تجده ولذلك األربع، علله

 مرادفة أنها على وعناصر، وأسطقسات، وأصول، ومبادىء،

الموجودات. أسباب أو علل لكلمة وجوهها بعض من

 ترتبط والببية للعلية سينا ابن دراسة ان ذلك الى يضاف

 بكثير ترتبط كما ،الطبيعية فلسفته في بحثها كثيرة بنظريات

عنده. واإللهية الميتافيزيقية المجاالت من
 يربط الفاعلة، العلة أي الثالثة، العلة في يبحث حين انه

 بذاته الوجود وواجب الوجود ممكن في البحث وبين بينها
 والبحث واألسباب، العلل في البحث بين يربط كما )الله(

.وقدمه العالم حدوث مشكلة في
 الرابعة، العلة في بالبحث خاصًا اهتمامًا سينا ابن اهتم وقد

 ألجله الذي المعنى بانها الغاية يعرف انه الغائية. العلة أي

 ألجله ما أي الحقيقي، الخير وانها المادة، في الصورة تحصل

 ،1 مقالة - الطبيعي السماع من «-الشفاء ٠ كتاب .)الشيء يكون

. ( 10 فصل

 عن التاؤل حول يدور السببية في بحثه فإن الغزالي أما

 تعد العالقات هذه وهل ،ومسبباتها األسباب بين العالقات

 انما العالقات هذه ان بمعنى ،بينهما ضرورة ال انه أم ضرورية

ضرورة فيه لي اقتران مجرد هي
 طائفة نهج -على االشارة سبقت كما - الغزالي سار وقد

 ما بين االقتران بأن القول الى ذهبوا الذين األشاعرة كبار من

 الى مرجعه اقتران هو انما ،بالمبب يعرف وما بالبب يعرف

الضرورةالعقلية. الى ال العادة
 كتابه ففي كتبه من كثير في العلية نقد الغزالي حاول وقد

 بل ، أصالً لها العمل الطبيعة ان لنا يبين «الضالل من المنقن |ا

 يعد جانبه من القول وهذا مباشرة. اللم الى يرجع عملها كل
 األسباب بين محددة ضرورية بعالقات اعترافه عدم عن تعبيرًا

والمببات.

 الببية مشكلة الغزالي فيه بحث الذي الرئيسي الكتاب أما

 تهافت B كتابه فهو الكبرى، كتبه من إفاضة أكثر بصورة

 الضروري، بالتالزم الخاصة الفالسفة فكرة ينقد «،الفالسفة
 في يعتقد ما بين االقتران بأن ويقول والمسببات األسباب بين

 ذاك هذا ليس شيئين كل بل ، عندنا ضروريًا ليس سببًا العادة

 وال ،اآلخر الثبات متضمنًا أحدهما اثبات وال ، هذا ذاك وال

 احدهما وجود ضرورة من فليس اآلخر، لنفي متضمنًا نفيه

 مثل اآلخر، عدم أحدهما ةعدمضرور من وال اآلخر، وجود

 اكار، ولقاء واالحتراق واألكل، والشبع والشرب، الري

 وشرب والشفاء الرقبة، وجز والموت الثمس، وطلوع والنور

لخ ... الدواء
 اتجه قد الببية لمشكلة بحثه في الغزالي ان هذا ومعنى
 الضرورية العالقات نفى حين وذلك واضحًا أشعريا اتجاهًا

. ومبباتها األسباب بين المحددة
 مشكلة في بالبحث كبيرًا اهتمامًا اهتم فقد رشد ابن أما

 في بالبحث فقط يهتم لم رشد ابن بأن القول ويمكن البية
 تاريخية وألسباب أيضًا اهتم انه بل األربعة، األسباب أو العلل

 قد رشد فابن . ومبباتها األسباب بين العالقة في بالبحث

 األسباب بين الضرورية العالقة نفى الذي الغزالي بعد ٠جا

 تهافت ل١ كتابه من صفحات رشد ابن خصص وقد والمسببات.

 للغزالي، 0 الفالسفة تهافت 1 كتاب على فيه رد الذي ٠ التهافت

 تعرضه الى باالضافة وذلك ،الببية موضوع في للبحث

 فلفة فيها شرح التي كتبه من كثير في الموضوع هذا لدراسة
.ألرسطو «الطبيعة بعد ما تفير ٦ا أرسطووخاصة

 رأيهم في أيضًا الغزالي وينقد األشاعرة ينقد رشد ابن إن

 إلى يؤدي ال رأيهم أن رشد إبن لنا ويبين بالسببية. الخاص
 القول أن لنا يؤكد إنه اإللهية. والعناية للغائية دقيق تصور

 القول إلى يؤدي والمببات األسباب بين الضرورية بالعالقة

 أبن موقف فإن هنا ومن للموجودات بالنبة والغائية بالحكمة
٠والغزالي األشاعرة رأي عن جذريًا اختالفا يختلف رشد

 عدا )ما والفالفة المعتزلة بأن عام بوجه القول ويمكن

 األسباب بين الضرورية بالعالقات يعترفون الغزالي(

 نجد فال أيضًا والصوفية والغزالي األشاعرة أما ومبباتها

. ومسبباتها األسباب بين بالضرورة اعترافًا عدهم

العراقي عاطف

سحريه
Ironie
Irony
Ironic

 ازاء التعاملية في كطريقة السخرية التربويات ترفض — 1
 النفس عم يوصي وال .والمحاكمة ،والنقد ،التعليم في أو ،الولد

 المعروفة الخرية اللجوءالى بتحاشي والمربين األهل التربوي

 التهكم، مثل: مترادفة أو قريبة أخرى بأسمام أو هذا، باسمها
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 Ironie : و ،باليونانية ،ايرونيا ) نقصد ما بعكس الكالم ، الهزء

 ي االستخفاف التنكيت أو المزاح واأللمانية(، بالفرنية

 ،النية حسن يبدو مكثف كقول ،الخرية ان .الخ ،االحتقاري

 شخصية تبخس طريقة ويحاكم، ،وينتقد الضحك، ويثير
 وان حتى ،اللفظية القاوة وتلك . سلوكه أو عمله أو الولد

 أخالقي لهدف تحقيقًا أو »نبيل»، بقصد أر مؤقتة، كانت

 فالخرية . التأثير زائلة الغاية نبيلة وا ،مؤقتة تبقى ال ،تعليمي

 في الولد ألن ؛تقويمه أو محاربته المنوي اللوك لغرس تهيء

 وال وشخصيته، أفعاله بين يميز ال العمر من األولى النوات

 أو المازحة أو المتهزئة واألحكام الجدية األحكام بين

 بها، كالوعي السخرية، اكتشاف فان الواقع، وفي االخرة

 والمحاكمة والتمييز، ،باألنا الوعي من متقدمة درجة يستلزم

العقلية.

 وقابليته للولد العقلي الوضع بحكم السخرية، فإن وهكذا
 على وتضغط ،وتطفف أسفل، الى تثد ، لاليحاء اشديدة

 وتشكك تدمر، ان إلى أقرب فهي والحيوية الطاقة

 ،وللغير ولعملها للذات الذات احترام من وتقلل بالقدرات،
 نستطيع ال به. والوعي لكجاح والحاجة باألمن، الرغبة وتجرح

 أو مصلحته نبغي باننا ،إثره أو السخرية فعل قبل ، الولد اقناع

 . ننثد ما عكس نقول وبأنا مخلصة، عندنا اكية وبأن لذته،

 المحو أوالية الى بلجوئنا ،الخرية ينحى نجعله فأن ذلك وعدا

 غير آخر سلوك في وقعنا قد نكون ،الالواعية أو الواعية

 المتخلخل التوازن تعيد مباشرة غير أخرى عملية وفي ،تربوي
 للخرية، اللجوء تكرار ان أخيرًا، التكيف. سيئة بطرائق

 ظاهريًا، النية الختة أو المزعوم، التعليمي المقصد ذات

 ،انه اال I سالحها سلطة فتخف سماعها على الولد لتعود يؤهل

 وللرد ،لالنتقام ويعى ؛التمرد حد الى يذهب قد ع أيضًا بعد

ثقيل. اللبيبعدكبت

 للولد؛ االنفعالية الحباة في للسخرية السلبية اآلثار تكثر
 فالمعرض والدفاع. الرد يستطيع ال ومن ،المقهور وعند

 اللغة عبقرية ذلك اكتنهت وقد مقهور، انه مسخر، للخرية
 هو الذي والتسخير الخرية واحدة بنية في فأخذت ،عندنا

 -35 2 ص ة 4 ج «؛العرب الن ا ،منظور إبن واذالل«,) قهر ٠

 ان أظهرت الميدانية االستقصاءات ان المعبر ومن (.354

 صادقي دائمًا ولسوا ،منجرحرن الغير من يخرون الذين

 وكذلك أنفسهم. من يسخرون الذين من أكثر وانهم النية،
 إلى أميل المدرسين أن التربوية النفانية االستقصاءات أظهرت

 استخدام الى أقل يميلون وهم الولد، لتحقير القاصدة الخرية

 وردع ،سلوك لتقريم أو ،للقد أو ،تعليمية كطريقة السخرية

 عند السلوك ذلك ان االستنتاج الى يؤدي ما وهذا جنوح.
 وانجراحات توترات، على أحيانًا واع ال رد المدرسين

 في نقصًا أخرى، جهة من ذلك، يعكس مهينة؛ أو شخصية

. المتعلمين ء ازا المتوجب م االحترا

 بالطريقة تقرن التي ( با ايرون ) القراطية السخرية حتى - 2

 تخفي أن من تخلو ال فنا، تبدو رالتي المعرفة، في التوليدية

 في سقراط منهج ان ٠ األنا عن الدفاع في اككيف سبئة إوالية

 بأخطائهم، اإلقرار إلى يقودهم كي سامعيه، مع االستفهام

 أخالقي، غير جارح، بأنه القول من يمنع هو وا تربويا؛ ليس

 وتضخيم اآلخرين بتبخيس هاجعة أو واعية ال رغبة ويعكس

 نرى ان النفي، التحليل وجهة من الصعب، من فليس األنا.

 ورغبة بالدونية لمثاعر تغطية تلك مقراط طريقة في
 مع المبطنة، الخرية االيرونيا، فإن واألهم، بالتعويض..

 اإلنان تحترم ال فإنها معرفة، تولد أو حقيقة الى توصل انها

 الحقيقة ان ثم غاية. هو حيث من تعامله وال ذاته، في كقيمة
 في سابقا نقصًا لي يظهر أن بعد آخر، اليها يقودني التي

 أشعر تجعلني انها .علي ثقيلة ،الثمن غالية تأتي ،قدراتي

 والتوى واستغلني، بل وأقدر أعرف، اآلخر وبأن بدونيتي،

 ،جهة من بالذات الثقة يقلل وذاك .لي يكشف أن قبل

 الناقصة األواليات الى اللجوء ويعزز ثانية؛ جهة من وباآلخرين

 بكرامته، ويشعر النفية، صحته اإلنان يحقق كي التوافق

 ودوره ولعمله، له، اآلخرين واحترام الذاتي، وتقديره

االجتماعي.

 في يقع ،سؤاله يطرح عندما ،بالجهل يتظاهر اذ سقراط ان
 ،بعد فيما ،هو ثم .القصد الحسن أو المؤقت الكذب ؛الكذب

 يخر الذي والمربي التفافي بلوك يقوم كان انه يكشف
 ،الحقيقة بنفسه الولد يكتشف أو للولد يكثف ثم ،الولد أمام

 السلبية األواليات وينمي موقف، في الحيل يتبع مرب هو
 في الكلمة قدرة ويجهل ،الحقل مع والتفاعل الثخصية لتفتيح

الالوعي. وفي الوجدانيات، داخل الحفر
 كفن أو األلفاظ على كتالعب - السخرية ان بيد - 3

 على القدرة رتعزز بالمناعة، تمد الصعوبات ازاء — وسالح

 بامتصاص االنفعاالت حدة من وتقلل ،المقاومة وعلى التحمل

. خارجًا وتوجيهه منها قسم

 والتفكهة والمزاح المرح من ها تقترب التي ،فالخرية

 :تفريجية بوظيفة تقوم ..،الخ والنكتة والهزل والضحكة

 في وتصنع االحباط، على ما بطريقة وترد الصراعات، تخفف
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 وكل كالتربية التعليم، أن .توترا وأضعف متشنج غير موقف
 تشوبه حقل في جرى ان مردودية، وأكثر أنتج يكون ،نشاط

 شكلها في الخرية عن مختلف هذا لكن والبمة. البهجة

 ٠..الوجهين ذي ،المكثف المقنع ،الهجومي ،القامع ،التهكمي
 الالذعة والكلمة النكتة، تكوين »قوانين« مشكلة تطرح هنا

 األلفاظ في ابدال عن الكالم حيث أي البديهة؛ السريعة

 ،ذلك كل في الالوعي ودور ،وترميز ،تكثيف وعن ،والمعاني
 أو نفسية رضات أو كانت جنسية المكبوتات عن وكشف

 وعالقتها النكتة » ،فرويد : انظر ) .صادمة طفولية تجارب

بالالوعي«(.

 تصعب ال خارجية تمظهرات االخر على تبدو — 4

 انتفاخ محددة، نظرة معين، لون من ابتامة : مالحظتها
 يوجه أو توترًا يخفف للصدر كثيرة أحيانًا مصطنع مؤقت

 السلوكية الظواهر تلك وتختلف الالمباالة...؛ تكلف عدائية،
 في تحصل التي التغيرات أما .وهدفها الخرية نوع باختالف

 تصاحب التي من فتقترب )فيزيولوجيا( األعضائية الوظائف

 عام، بثكل ،وتتحدد متداخلة؛ أنواع والخرية الضحك

الغاية؛ بحب

بالذات: وزهوًا بالغير استخفافًا السخرية - أ

 بالمستخر ازدراء ، والقصد الوجه مزدوجة السخرية هنا
 وانكار التفوق اظهار نرى جهة فمن باألنا. وافتخار منه،

 وتعريض وهجوم، تبخيس أخرى جهة ومن الذاتية، اكقائص

 رؤية من االخر تمنع الكبرياء نجد وهنا اآلخر بقدرة

 ما هو وذاك عينها. والذات اآلخرين تقدير وحسن الوقائع،
 ونلغيه بل ونضئله، مؤقتًا، وان اآلخر قدر نغفل يجعلنا

 التشهير ومثلها بارزة؛ تغدو العدائية األحيان بعض في لفظانيًا
 كانت وربما ومتاعًا. شيائ فيه، صفة أو هو اآلخر، واعتبار

 اآلخرين، على نقطه ذاتنا في لشيء محاربة هذه السخرية
 مشاعر نغطي أو مكبوت عن ونفرج فنتبلسم فيهم، ه ونحارب

 هي ،الستكثافها الطفولة الى العودة فإن وهكذا مؤلمة

هذه. السخرية طبيعة لفهم تنفع والالوعي،

الدفاعية: السخرية - ب

 لمحو معاكسًا وهجومًا الذات، وقاية الهدف يكون هنا

 المهاجم. الى ونقلها غسله، أو مفعولها على والقضاء سخرية،

 اصابة في والحذق الرد في السرعة حيث من هذه، وترتبط

 تكون وهي البديهة وحضور الخاطر سرعة بمقدار الهدف،

 بعنف فيهاجم السريع الرد عن يعجز ألنه الخجول، عند فجة

 الصمت يتخذ فانه كرد، يصمت من أما غضب. بسورة أو
 ان المعروف ومن .كبتًا أو منه عجزًا االستجابة ويؤجل ، درعًا

 بالخرية تقليديته، على ويحافظ نظمه، عن يدافع المجتمع
 المرسومات عن الخروج في الراغبين أو المجددين، من

عامة. وعادات ،وتقاليد أعرافًا،

 كحل أو ،الوجود من كموقف السخرية - ت
لفشل: وتحلية لمشكلة،
 تكون قد هنا . صعب انفعالي لصراع كحل الخرية تلحظ
 للواقع إنكارًا فتأتي كثيرة. أحيانًا والواعية واعية، مقصودة،

 عند ٠والمصير للوجود معين فهم من نابع موقف وبنت ،األليم
 دفاعية، وسيلة كل نفقد قد األمل، وفقدان الكبيرة، الخسارة

 من وتنظر ،لذاتها تقديرها ويضخم األلم، فوق الذات وتوضع
 هنا واليأس العقبة عن ومرارة بسخرية وتعبر الواقع، الى عل

 للخرية وافتعال ،فوقه بالوقوف المرير الواقع نقد طريقة
 تكون وبذلك المصير أمام بالعجز رشعورًا حزنًا يخفى

 وفنا، االنفعاالت، عن التعبير في واقتصادًا سالحًا، السخرية

وتحرق. وتمدح قوية، المجابهة على وقدرة

الذات: من الخرية - ث

 ربما هوامي، أو فعلي عجز حالة في بالدونية، اشعور ان

 العاهة من الخرية بواسطة تلك المشكلة حل الى صاحبه يدفع
 صراعاته ويحل الساخر، ينحب هنا الجماني النقص أو

 . تشويهًا أو عاهة أو خلقه يشبهه من أو بالذات نفسه ينتقد بأن

 النقص؛ ذلك من السخرية الى بالهرب نفه عن يدافع بذلك

 وشعوره لذاته، وتقديره اتزانه، فيستعيد النقص يهاجم
 الخرية تعكس وهنا أيضًا االجتماعي وباالعتبار باألمن،

 المشوهة الصورة بتدمير ورغبة الذات، الى موجهة عدوانية
 والذات المشوهة الذات بين الناشب للصراع حل وهنا للذات

 ٠واغراقها لطمها يسعى أو األولى، يدمر حل وهو المرغوبة؛

 عند لذة ويولد الخارج، ازاء داخلية طاقة يوجه ما وذاك

 تالمس ،خطرة ،هذا المجال في ،تبقى السخرية ان . االخر

. عليه وتلعب ؛الخطر

 كشفه يظهر من هو الصوفية اصطالح في ال المسخرة:
 والمعرفة«. التصوف ويدعي الناس، وسط وكراماته

( 1972 القاهرة 158 ص ،3 ج كشاف»، )1 نوي، )التها
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زيعور علي

سعادة
Bonheuf
Happiness
Gluck - Gliickseligkeit

 العربية اللغة قواميس أقوال الى المنتبهة النظرة محض إن

 الحاسة ذا اليقظ رىءالقا لتضع ftسعد» جذر عن التقليدية

 خارجي مصدر ذات هي هل السعادة: مشكلة قلب في النقدية
 أم الحيازة، من نوع ماأو شيء حيازة داللتها وهل داخلي؟ ام

 أم ، ٠ براني وه خارجي أمر إذن هي وهل ؟شعورية حالة هي

 ذات هي التي ،القواميس تلك وقراءة ؟ وذاتي شخصي أمر هي

 أوالً تثير ،عنها عبرت التي الحضارة روح على كبرى داللة

 اتخدام من انتشارًا أقل كانت R العادة ا| كلمة أن إلى

 ؟ اليمن وما ، اليمن هو ؟ السعد وما ، « العد ا كلمة من بكثير

 ضد السعودة؟ وما والعودة، العد ويقال البركة. هو
 سيكتفون المصنفين أغلب هذا؟ بعد السعادة وما النحوسة.

 ان كله، العم بجوهر أتوا وكأنهم قواميهم، في لك يقولوا بأن

 تعريف بفقر أحسوا منهم قليال ولكن الشقاوة، ضد العادة
 ، والتحديد االضافة فيحاولون الشقاوة، خالف بأنها السعادة

 أعانه ،وأسعده الله سعده الخير«،و• نل العادة ٠ :ويقولون

 العادة فان هذا وعلى «، ومسعد سعيد فهو ،الخير نيل على
 وقد ، وسعادة« سعدًا يسعد المرء سعد „ : بالسعد تقترن

 الخير، نيل على لالنسان الله معاونة العادة » البعض: يقول
 يشير المعنى وهذا التوفيق، فهر السعد أما الشقاوة«. وتضاد

 وسعادًا مساعدة »ساعده من يظهر الذي العون مفهوم الى

 اليوم: المعاصرين من البعض يقول قد واخيرا اعانه. بمعنى
n يعد -عد ا من وأن «،الحال وصالح النفس طيب السعادة 

 يسعد سعد » أما طية»، ونفس راضية حالة في كان سعادة
«.نفه فطابت العد أحس : يعني فانه سعدًا

 التصور تلخص الني األقاويل هذه من نخرج بماذا

 نخرج االسالمية؟ — العربية الحضارة في للسعادة التقليدي

 كما الخرافي االتجاه غلبة األولى رئيسية؛ ثالث بمالحظات

 ومن والشمال، باليمين وبالتالي باليمن العد صلة من يتضح
 في تعني كانت العادة ان الثانية , (I النحوسة )) ضد بأنه تعريفه

 أو بنيله اي الخارج، من المرء على يأني طيبا أ حظًا ا) جوهرها

 ا( شيئية ه نظرة اذن اليها فالنظرة ، ما لشيء حيازته
 االنتباه في شديدًا فقرًا بالتالي هاك أن الثالثة «.خارجية واا

السعادة. مفهوم ذاتية الى

 ككل العادة، مفهوم أن نرجو، فيما المفهوم، ومن

 المعنى مطلق مفهومًا ليس بعامة، والثقافية اللوكية المفاهيم

 أخرى. الى حضارة من يختلف مضمونه إن بل والمضمون،
 حضارة إنشاء ببيل اليوم أننا مفهومًا يكون أن أيضًا ونرجو

 الى نثير ان هنا سنحارل كله هذا ضوء على مختلفة جديدة
 في ،اليوم رعينا في المفهوم هذا يثيرها التي المائل أهم

 وعلى األخرى الحضارات بعض الى إشارات مع هذه، منطقتنا

 ناهم ان ونأمل والغرية، واليونانية االسالمية تلك األخص

 لم إن ،التحديد صعب اللفظ هذا بمضمون الوعي زيادة في
 متوى على ،فعلىاألقلااليجابية االضافة متوى على يكن

بالمسألة. الشعور زيادة
 مألة تناول على جرت العادة أن الى أوالً اإلثارة وتنبغي

 هذا ان الواقع ولكن االخالق، فلفة اطار في »السعادة«
 عشرات بين موضوع مجرد يكون ان من بكثير أهم المفهوم

 يهم ان على يقتصر ال فهو االخالق، فلفة موضوعات من
 والفكر األديان مثل أخرى، وفلفية فكرية ميادين

 انه بل االجتماعية، والفلفة الياسية والفلفة االقتصادي

 وهذا وعاملة، راعية كذات االنسان مشكلة قلب في ليدخل
 ان أخرى: بعبارة , االخالق فلسفة حدود بكثير يتعدى االطار

 يهم وال انسان، هو حيث من انان كل يهم العادة مفهوم
 مفهوم مع الحال خالف على ،وحدهما المفكر او الفيلسوف

.مثالً «الصورة » مفهوم أو ا( التناهي »

 في يدخل السعادة مفهوم ان في جدال فال ذلك ومع
 على االخالق فلسفة أخذنا اذا االخالق، فيلسوف اهتمامات

 السعادة الن وغاياته، االنساني اللوك مبادىء في البحث أنها
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سعادة

 يقال!ن ان ويمكن اللوك. غايات نطاق في الفور على تدخل

 القانون على تؤكد نظريات الى تصنف االخالق نظريات
 االولى وان االخالقية، الغاية على تؤكد وأخرى االخالقي،

 بمفهوم تهتم الثانية بينما وبالواجب، بااللزام تهتم التي عي
 اخالق او السعادة اخالق تكون ما عادة التي وهي ، ا( الخير »

 الثانية فان ،االفعل قبل بما ٠ تهتم االولى ان حين وعلى اللذة،
 األولى النظريات تضع وبينما بالنتائج، أي R بعده بما » تهتم

 بالفرد تهتم األخرى النظريات فان اآلخرين البشر اعتبارها في

 االولى فان كذلك األول، المحل في األقل على بالذات، أو

 شعورية اخالق الثانية بينما عقلية، اخالقا تكون ما عادة

 تخضع التمييزات هذه ان مالحظة ء القارى )على وجدانية
 الى بحاجة ولنا األحيان(. بعض في مهمة الستثناءات

 النظريات، من النوعين هذين بين الفعلي الترابط على التأكيد

 بالضرورة مرتبط أفعل؟ ان علي ينبغي ماذا » سؤال: ألن

. ٠ ؟ والشر الخير وما ، والسيء الحن :»ماهو بسؤال

 الرضى بمفهوم األمر نهاية في الخير مفهوم ويرتبط

 الخير يعرف كانط االلماني الفيلوف فنجد واالشباع،

 مستطاعه في يكون الذي [ األمر أو ] الموضوع » بأنه األقصى

 كما المحدودة«، العاقلة الكائنات لدى الرغبة ملكة كل إشباع
 الخير أن الى وارسطو أفالطون مع وخاصة ،انتهوا اليونان ان

 لذاته فيه مرغوبًا يكون ان -1 شروط: فيه تتوفر ان ينبغي

 على بذاته قادرًا يكون ان - 2،آخر لشيء كوسيلة وليس

 الرجل يختاره الذي النوع من يكون وان - 3 ،ارضائنا
 الفلسفة رأي في تنطبق ال الثالئة الشروط وهذه الحكبم؛

 على ارسطو رأي في فالعادة السعادة. على اال اليونانية

 والفضيلة ، S الفضيلة مع المتوافقة النشطة الحياة I هي: األخص
 بالموقف االسالميون المتفلفة أخذ وقد االمتياز. بمعنى هنا

 ابن عند ذلك عن مفصالً تعبيرًا ونجد بحروفه، االرسطي

 في رسالة » في األخير هذا ويقول سينا. ابن وعند مكويه

 سينا«(:»ما ابن رسائل مجموع I ضمن طبعت ) ا السعادة

 .1.1 العادة. من ذاتها في افضل االنسان لها يتجرد غاية من

 لذاتها المطلوبة هي الحقيقة على السعادة ان البين فمن

 وسائر لذاته يتأثر ما ان الظاهر ومن .بعينها والمتأثرة

 لغيره يتأثر مما ذاته حقيقة في افضل ألجله ويتأثر االشياء

 .لتحصيله الحي سعى ما أفضل هي ة السعاد أن تبين فقد اللذاته،

 هي العادة ه األرسطية: الطريقة على السعادة يعرف وهو

 الموجودات ألحد يتأتى غاية أقصى فان ، [ الموجود ] كمال

أخرى: مرة ويقول به،. المختص الكمال هي اليها الوصول

(I جوار في الخالدة الغبطة في السرمدي البقاء هي التي السعادة 
 على يميز سينا وابن ٠ ٠ وتعالى تبارك واألمر الخلق له من

 يظن قد العادة ثم » واللذة: السعادة بين األرسطية الطريقة

 وبين ،الدنيوية والرياسات الحسية باللذات الفوز أنها بها

 ،بسعادة منها شيء ليس الحسية اللذات أن األمور تحقق لمن

 أن منها جمة، نقائض من يخلو ال منها واحد كل إذ

 ومنها المكروه، شوب عن لمتعاطيها يصفو لن منها واحد كل
 وشك عن نائلها او مترجيها يأمن لن منها واحد كل ان

 ذاتها في اما الحالل تعقاب عن تعرى لن أنها ومنها التقضي،

 يمكن واحدة كل ان ومنها .. منها المستفادة الخصائص في او

 العاجل في االنانية محض في اخالل غير من عنها التقاصر
 النقائم هذم خالطته ما ان ومعلرم .اآلجل.. في الفوز ونيل
 بالعادة فليس لذاته مطلوبًا ليس وما ،لذاته بمطلوب فليس

. ٠ الحقيقية

 تنوعًا العادة موضوع الى النظر طرائق تنوعت وقد

 من وهناك الجماعية، وتلك الفردية النظرة فهناك شديدًا،

 من أو النفسية الناحية من أو البيولوجية الناحية من اليها ينظر

 االول امرين على عامًا اتفاقا هناك ولكن االجتماعية، الناحية

 ويتصل ذاتها في غاية انها األكثرون ويرى عليا، غاية انها

 كانت اذا ما حول خالف هناك كان وان ، « قيمة B انها بهذا
 ،معيار أنها أيضًا به ويتصل .تابعة قيمة أنها أم ذاتها في قيمة

 اي على يكون؟ ان ينبغي لما معيارًا السعادة ستكون هل ولكن

 في العادي الشخص عند اللوك قانون انها الظاهر من حال

 عنها. والناشثة المتوسط البحر حوض من النابعة الحضارات

 ورضى واكتمال إشباع العادة جوهر ان هو اكاني األمر

 للسعادة الدينية التصاوير في بجالء الخواص هذه )وتظهر
 ميدان بين الظاهرة المعارضة من الرغم وعلى األخروية(

 حاول البعض ان اال العادة، مفهوم وميدان الفضيلة مفهوم
 للعادة، ارسطو تعريف في هذا رأينا وقد بينهما، الربط

 ليست السعادة I : بينوزا الهولندي الفيلسوف قال كذلك
 األلماني ويقول «، ذاتها الفضيلة هي بل الفضيلة، على مكافأة

 االعتقاد على يحملنا ما األسباب من نجد لم اذا »إننا كانط:

 مترابطتين، متحدتين النهاية في تقومان والسعادة الفضيلة بأن
 متحدتان انهما يرى فهو ، , االخالق أساس اذهاننا في انهار

 من ويقترب ارادتنا طريق عن يتحقق الذي األسمى الخير في

 : بأنها السعادة عرفوا الذين اليونان الرواقين موقف هذا

«.وللطبيعة الكوني للقانون للعقل«،اي الموافق الفعل »

واذا حال؟ أو شعور هي أم ونثاط، فعل العادة عل
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سغسعلة

 طبيعة ذو هو ام للتجزئة قابل كمي حال هو فهل ،حاال كانت
 تسود التي التعريفات بعض أوالً ولنقدم كية؟ ديناميكية

 الحياة هي عنده فالسعادة العادة. عن العادي الرجل تصور

 المكن( المال، العمل، ) مناسب مادي اطار في عقبات بدون

 وقد الرفاهية هي واحدة: كلمة في اوقل ، واصدقاء عائلة مع

 المنسجمة الحياة » مفاهيم عليه فندخل دقة، التصور هذا يزداد

 التصور ان والواقع ذلك. وغير الذات« تحقق وال المتوافقة«

 لتشمل اتعت وقد للذة مرادفا منها يجعل للعادة العادي
 ضرورية، اشتراك عناصر والعادة اللذة وبين بأكملها حياة

 وقد انعدامه او االلم وقلة والمتعة والرضى الشبع عناصر هي

 السعيدة، للحياة ضروري شرط اللذة ان أرسطو اليوناني رأى

 ان أيضًا اليوناني ابيقور اعتبر بخما ، كافيًا شرطًا تكن لم ان

 الذي المذهب اما المتغيرة. ال الثابتة اللذة اال ماهي السعادة

 في النفعي المذهب فانه واللذة السعادة بين صراحة وحد

 االول وكان مل ستيوارت وجون بنتام عند االنكليزية الفلفة
 الشاني اما ،والخير واللذة والميزة والمنفعة العادة بين يوحد

 اعني انني ه : نصًا يقول حين تحديدًا أكثر و أوضح فهو

 االلم بالالسعادة اعني كما االلم، وغياب اللذة بالسعادة

 اللذة لمفهومي الدقيق الفحص ولكن اللذة« من والحرمان
 متقطعة اللذة ان أهمها ،بينهما فروقا هناك أن يبين والسعادة

 خالف على العادة بينما وقصيرة، وناقصة ومتغيرة وجزئية
 نبيا( ) وثابتة وكلية متصلة تكون( ان ينبغي او ) ألنها ذلك

 خارجي مصدر ذات اللذة ان كما )نبيا( ودائمة ومكتملة

 بعض تكون وقد العادة، في كمية طبيعة ذات وهي دائمًا،

 مصدر ذات ألنها ،هذا غير على السعادة بينما ،مرضية اللذات

 التوجد كما كلية دياميكية وطبيعتها األاس في داخلي

 هي التي السعادة، كانت اذا فنقول: ونوجز مرضية سعادة

 به يحس واالكتمال والثبع وبالرضى بالنجاح غامر احساس
 اللذة أن إال اللذات، بعض تنتج ما بين تنتج قد ،ككل االنان

 ألن االحاس، عذا إلى غيره مع يؤدي قد نشاط ذاتها بحد

 نشاط عن الناتجة المتعة هي أو الحواس متعة هي اللذة

الحواس.

 اللذة اطار من واشمل اعم العادة اطار فان ، هذا وعلى
 لذة فال مباشرة، الحواس هو اللذة فاطار نوعا، عنه ومختلف

 تقيد ال العادة بينما ،أداتها هي وتكون بها ترتبط بحاسة اا

 ،الشعور او االدراك او االحاس أعضاء من محدد عضو الى

 ككل العاملة الشاعرة االنانية الذات باطار تتصل هي بل

 بذاته، يعي ال لمن سعادة فال الوعي، اطار هو التالي واالطار

 او الكلي، التحقق السعادة ألن الغاتية، اطار هناك كذلك

 سعادة فال الذات، عن الرضى اطار ذلك ويلي لغايات، الجزئي
 العادة مثكلة الى النظرة وتثير . راضيًا ذاته عن يكن لم لمن

 المجال الى تنتمي هي فهل عديدة: مائل الى أطرها زاوية من

 مجال ام االنفعال مجال الى المجاداالخالقي؟ الى ام النفي

 الطبيعة مجال إلى تتمي آخرًا:فهلهي ولي وأخيرًا االرادة؟
 أشرنا أن بق رقد والتحكم؟ العقل مجال إلى أم والتلقائية

 حااًل، كونها أو فعالً العادة كون عن التاؤل إلى
 ألنك ،اآلخرنهائيًا دون احدالطرفين اختيار السهل من وليس

 جوهر من ان هذا ينيا ان ينبغي فال حال، انها قلت ان حتى

 الحصول في ويجتهد اليه المرء يعى مما انها االنسانية السعادة

 ان كما ،نثاط بغير االكن على تنزل ال فالسعادة عليه،
 السعادة فهل أخيرًا: . نحوها التحرك تفترض الغائية طبيعتها

 مضامين تحتها تدخل عامة تمية انها بمعنى صوري، مفهوم
 مفهومًا بهذا فتكون معين، نوع من حالة أنها أم منوعة،

 مفر فال ،األمر نهاية في ذاتي مفهوم السعادة ان وحبث ؟ ماديًا

األول. التصور الى الجوح من

قرنى عزت

Sophlsme
Sophistry - Sophism
Sophisma - Trugschluss

 للقرن الثاني النصف من بدءا السفطائيين اسم اطلق

 الغرباء المفكرين الرجال من جماعة على الميالد قبل الخامس
 فيه يمارسون مكانا المدينة هذه من اتخذوا والذين أثينا عن

 السفطائيون اعتمد االقناع على كليًا معتمدين التعليم مهنة

 من هذه تفرضه رما الخطابة على خاصة الكالمي الجدل على

 من هي Dialect que جدل كلمة ان حتى وبالغة. فصاحة
 منهم برز وقد شديدًا اليونانبة باللغة المامهم كان لذا وضعهم.

 امتهن آرائهم ولترويج عيشهم لكب . الخطباء من جملة
 االرستقراطية. الطبقة أبناء تعليم خاصة التعليم. الفطائيون

 المناصب هذه مثل لتولي المؤهلة الطبقة أو الحكام طبقة

 مع تعليمهم م لقاء مرنفعة أجورًا السفسطائيون تقاضى الرفيعة

 فيها المرغوب بالمهنة يكن لم أجر لقاء التعليم احتراف ان
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ذطة٠

 عتمد الخاصة الدروس هذه جانب والى .اليوناني الشعب ال.ى
 في متقنة وبلغة سلفًا معدة خطابات إلقاء الفسطائيون

 الحضور يدفع حيث العامة االجتماعات في أو العالية المدارس

 محددة برامج للسفطائيين يكن لم دخولهم. من بدالً

 مدرستهم وسمت التي هي معينة طريقة لهم كان بل يعطونها
 ضمن متكاملة غير وان مميزة فلفة الفطة من وجعلت
 التوصل منها الهدف عملية فلسفة أشيع كما فلفتهم نظام

 فلسفتهم نعتوا انهم العلم مع هذا ».العيش »فن الكتاب
 تعاليم القت .عملية أمور من عليه تنطوي لما «بالحقيقة ,,

 خاصة أثينا وفي الناشئة، أوساط في كبيرًا رواجًا الفطائيين

 األنحاء كل من المثقفين ملتقى المدينة هذه صارت حيث

 بالخطابة. مولعًا ه بدور كان الذي باركليس عهد في خاصة

 قد السفطائية المدرسة تعاليم ان اليه االشارة تجدر ومما
 البالغة، الجدل، الشعر، منهااللغة، شتى، حقوالً شملت

الدين. وأخيرًا السياسة الفنون،

 يعتمد ال واالقاع االقناع. على الفطائية الفلسفة تقوم

 الحسي االدراك على بل المنطقي البرهان أو العلمي البرهإن

 والقوانين الخطاي والحوار الخطابة قوة استعمال وعلى والظن
 انه يعتقد بما االقناع الى الوصول بهدف الكالمية الجدلية
 االقتباسات الى السفسطائيون لجأ آرائهم ولدعم الحقيقة.

 عليها وأضفوا اليونانية اللغة خدموا وبذلك والتمثيلية الشعرية

 على أساسًا الفطائية الطريقة تقوم البالغة محر من الكثير

 بالذات، الوجود وفي الموجودات في الشك الشك. مبدأ

 في التشكيك جانب الى األخالق وفي القيم في والشك

 سواها أو الوجود قضايا حول النظريات كثرة فإزاء السياسة.

 احدى نالت وإا منها أي جدوى عدم السفطائيون أعلن

 ساثر من معتمدة رصارت األخرى على السبق النظريات

 ألجل مطلقة. ثابتة حقيقة ال ذلك: كل من النتيجة الفالسفة.

 معيار هو الفرد اإلنان ان الفسطائيون رأى آرائهم ثبات

 التي االدراكات جملة أو االحاس ذلك الى طريقه الحقيقة،

 آلخر، شخص من تختلف هذه ان وبما الحسية. القوى تقدمها

 الحقيقة عن ناهيك ثابتة حقيقة عن التحدث يمكن كيف إذن

 من المعرفة حول الجدل الفطائيون حول هكذا المطلقة.
 الرأي وصار بالذات الذات عالقة إلى بالموضوع الذات عالقة

 عبارة معنى هو وهذا للحقيقة. معيارًا والتخمين الظن أو

هو اإلنان B السفسطاثية الفلسفة رواد أحد - بروتاغوراس

 المعرفة عن المطلق صفة انتفت بذلك . « شيء كل مقياس
 أن آخر فرد ألي يمكن نبية معرفة معرفة كل وصارت

 نتائج هي هذه كانت واذا . ينفيها ان أو يرفضها ان ، يقبلها
 الصعيد على فهي المعرفي أو الفلفي الصعيد على ارائهم

 األخالق في فالئك خطرًا. وأكبر أقوى والياسي األخالقي

 كاملة الحرية ترك ويعني وازع أو رابط أي من االنفالت يعني

 قال ما وهذا يرتضي بما وليأتمر هواه على ليتصرف فرد لكل

 إذ Polos بولوس السفسطائية المدرسة أعالم أحد فعالً به
 التي األمور من ذلك معتبرًا العدالة وفي القضاء في شكه أعلن

 ال والخالصة، األقوياء، من أنفسهم لحماية الضعفاء أقامها

القانون. للطة أو إلرادة لالنصياع موجب

 وأبرزهم ضحاياها لها وكان سائدة فلسفة الفطائية ظلت

 على وخطرها الفلسفة هذه عيوب لكشف انبرى الذي سقراط
 بذلك هو اتهم ان فكان الشبيبة. أخالق خاصة األخالق

 ذلك أثار وقد نفوذهم عظم على يدل مما وأعدم. وحوكم

 الفطائية الفلسفة عيوب يفضح فانبرى أفالطون تلميذه
 محاولة، في حواراته أبطال منهم جاعال رجاالتها أهم متناوالً

 أعطانا وقد . بطالنها واثبات آرائهم تخيف منها القصد

 أفكارهم عن شاملة فكرة مباشر، غير بشكل وان بذلك،

حوارهم وطرق وأشخاصهم

السفسطائية المدزسة اعالم أشهر

 وتجول ابديرا في ولد ق.م. 411 - 485 بروتاغوراس
 حيث أثينا في زمنًا استقر ثم واليونان سييليا في طويالً

 من هروبه أثناء غرقًا مات أثينا. حاكم باركليس ثقة اكتسب

 أعطى لآللهة. بانكاره التهامه المراكب، أحد على أثينا

 أطلقت ها ومن العايم. أي سفسطائي لقب نفه بروتاغوراس

 الكلمة تتخذ ولم التعليم. من النوع هذا على التسمية هذه

 الهجوم وبعد الميالد قبل الخامس القرن بعد اال السلبي معناها
 ادعى الفلفة. عذه على وأفالطون سقراط من كل شنه الذي

 الفلفة، في الحقول، شتى في الكاملة المعرفة بروتاغوراس
 االنان D الكهر: قوله عنه أثر األخالق وفي الياسة في

 انه األولى للوهلة منه يتبادر قول وهو .8 شيء كل مقياس

 الفلفة ان اال الجديدة الفلفة هذه محور اإلنسان جعل

 ايمانها عدم عبره لتثبت اا القول هذا تمثلت ما السفسطائية

 الى االنان ردت قد الفطانية ان ذلك مطلقة. بحقيقة

 الشخع باختالف تختلف الحية القوى وهذه حواسه جملة
 ليس الخارجي فالوجود . قدراته أو نثأته أو تكوينه وباختالف

 مباشرة يتعلق انما عليه الحكم أو وجوده بل بذاته، مستقالً

 على نطلقها التي األحكام فإن وبالتالي له. الفرد بادراك
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سلطة

 قيمة ال قبيح أو جميل صواب، خطأأو هذا كقولنا: الخارج

 ،فرد وهذا يطلقها الذي بالشخص بعالقتها بل ذاتها في لها
 من انطالقًا سواه. آخر فرد أي تعني وال اذن فردية فاألحكام

 معلنًا: باآللهة بشكه األثينين بروتاغؤراس فاجأ المنهج هذا

 وجودها عدم أو بوجودها أجزم أن أستطع فال اآللهة أما 11

 يحول ما الكثيرة العوائق من وهناك . أشكالها أتصور أن وا

 الموضوع غموض منها ،الصحيحة المعرفة الى الوصول دون
 فرمي حوله الضجة هذا قوله أثار االنسان» حياة وقصر

غرقًا توفي حيث للهرب واضطر باإللحاد

 صقلية. مدينة من أصله ق.م 375 — 483 جورجياس
 وكان كبيرًا رواجًا فيها دروسه والقت أيضًا أثينا الى حضر

 أو الطبيعة 11 سماه كتابًا وضع حاورهم الذين جملة من سقراط

 من انطالقا وذلك وعدمه الوجود بين ياوي وفيه . ft الالوجود

 شيء ال ان اعتبار على تقرم وهي بها آمن أو وضعها مقدمات

 فلي عرف واذا معرفته. الهل من فليس وجد واذا .موجود
 ■ فرد إلى فرد من تمريرها أو المعرفة هذه ايصال السهل من

 ال التي اإليية الفلسفة مبادى، بعض الى األولى المقولة تستند

 الوجودإما ان باعتبار الوجود صفة اال الموجودات في تعتبر
 عن تتسلل الموجودات أنه وإما متحيل وهذا العدم من نشأ

 . الوجود عن البداية صفة تنتفي وبذلك قبله سابقة موجودات
 المقولة أما , موجود شيء ال ان جورجياس استنتج ذلك من

 ان وهي بالذات الفطائية الفلسفة مبدأ الى فتتند الثانية

 غاب فما له الحسي االدراك اطار تتعدى ال بالشيء معرفتا

 بعض على المعرفة تقتصر فبذلك يدرك ال الحس عن
 وهو الثالث المبدأ أما ماهيته. الى تصل وال الشيء جوانب

 بطريق الحاصل االدراك ان اعتبار على فيقوم أيضًا فطائي

 حقيقة ذلك يعتبر وال توصل الذي الفرد يخص انما الحس
.اخر الى شخص من تنقل أن يمكن مطلقة

 تجدر السفسطائية أعالم من العلمين هذين جانب الى

 شرعية عدم حول اراء روج الذي Polos بولوس إلى اإلشارة
 حقول علومه شملت الذي هيبياس دعى كذلك . القضاء

 الى والتاريخ، واألدب الجمال وعلم والشعر والفلك الرياضيات

األخالق. يخص فيما الطبيعة الى العودة

ومراجع مصادر

.1و70 ،ببروت أفالطون، ،غيث،جيررم -

- Brehler, E., Hlstolre de la phllosophie.
- Chevalier, J.٠ Hlstolre de la pens de, I, Flammarion, 1955. 
- Platon, Protagoras-Gorgias, Garnier, Flammarion, 1967.

كتورة جررج

سلطة
Autorite
Authority
Macht

 الحجة فهو السلطان اما القهر تعي لغة، السلطة،
 K السلطة B لفظ ان ومع . رالقاهر الوالي هو أو ،والبرهان

 عنه تعبر العرب كانت ما باألحرى يعني الحديث باستعماله

 يحتفظ زال ما فإنه ،ثابه وما والواية والحكم والملك بالرياسة
 بل بذاته ال انما ،والمشروعية القهر : أي األصلية بمعانيه

. لها والخاضعين اللطة بين بالعالقة

 استعمال معنى لتحدد دقيقة غير الياسية اللغة كانت ولما
 الهيبة غالبًا ترادف اللطة فإن سديدًا تحديدًا المصطلحات

 عن الحديث بالتالي فيمكن والحكم، والنفوذ والمرجعية
 أو السياسية والسلطة الزمنية، أو الدينية والسلطة األبوية السلطة

 اللطة عن الحديث يمكن كما الخ. التشريعية أو القضائية

 على أو النفس ضبط على أو الفعل على االقتدار مجرد بمعنى

اآلخرين. التأثيرفي

 لفظ استعمال أحصر ان ، مفهومًا كالمي يصبح كي ،وأرد

 على القدرة تلك باللطة فأفهم الياسية باللطة هنا اللطة

.معينة أواليات عبر وذلك ،يلزمها الجماعة بشأن ما أمر تقرير

 أيًا سلطة تظل المعنى بهذا اللطة ان هذا من وواضح

 كانت وأيًا وتنفيذه، القرار التخاذ المساعدة األواليات كانت

 كان وسواء .بالرضا أم بالقهر سواء الجماعة الزام طريقة
بالواسطة. أم مباشرة ، رهطا أم فردًا المقرر

 وتحكم وتأمر وننظم تقرر بكونها اللطة أعرف اني أي

وتعاقب األحكام وتلي

-2-

 بين واالجتماع السياسة « علماء 11 يميز العموميات ودون

الياسية. اللطة من نوعين
 أيضًا وتسمى األدنى، الحد رائسة أو المحدودة السلطة -

 عند بعضهم رصدها التي تلك وهي والفورية. المباشرة السلطة
 سواها عن وميزوها بدائية المماة والتجمعات القبائل بعض

.الممارسة ظرفية وبكونها ،أساسا الرضا على قائمة بكونها

 العربي التعبير حب المنك أو الموسعة واللطة -
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سلعلة

 تراتبي، اجتماعي تنظيم الى المرتكزة الرائسة وهي القديم،
 الشأن في واسعة بصالحيات وتتمتع متعددة بأدوار فيه تقوم

 ممارة في وتتند والخاص. العام وتحدد بل والخاص، العام
 أو عموديًا بها كثريرتبطون )وكالء( مجندين الى سلطانها

. أفقيًا
 بالدولة، المتثلة الياسية السلطة بالمنك المقصود أن أي

 انها في األولى عن هذه وتمتاز للفظ الحديث العري بالمعنى

 أنها أي مجتمعين والرضا القهر من وقدرتها هيبتها تستمد

 بالرضا وتحظى (، )فيير المشروع العنف ممارسة حق تحتكر
. العام االنصياع أو العام

 االستبدام كدول ) مشخصنة اما نظرهم، في وتكون
 عن متقلة قوانين بموجب منتظمة أي معقلنة واما الشرقي(

 أيضًا وتدعى الحاكمون. فيهم بمن الجماعة أفراد رغبات

.مؤسية
 األرقى هو األخير الثكل هذا ان منهم التطوريون ويظن

 يقنع حين في .وغايته األخرى األشكال تطور مآل بالتالي وهو
 وبتلل معًا وجودها وامكان األشكال مختلف برصد الباقون

. ( مثالً الحديثة التوتاليتارية ) مختلف

 درجات بين التمييز في علمهم باقي « العلماء )ا ويصرف

 والالمركزية المركزية السلطة عن فيحدثون السلطة، تنظيم
 وفي ،األخرى األهلية أو المحلية واللطات الفيديرالية وعن

 ودور القرار اتخاذ وأواليات اتقرير مراكز عن البحث

 والسيطرة االخضاع وتقنيات المعلومات. ومعالجة االتصال

 والمقدس. السلطان بين والعالقة السياسية. االيديولوجيا ودور
 التناقض أي والحاكمين، المحكومين بين القائم والفصل

 فعالية بين أو الناس، وسائر الحاكمة النخبة بين المفترض

من الديمقراطية رالمطالب جهة هن رالتكنرقراطية البيررقراطية

 كم اباي: األنظمة أو الحكم أجكال ين برر رربم

 )دوفرجيه( أكثر أو حزبين أو حزب وجود حسب يمونها

 الحكم مبدأ حسب أو )أرسطو( الحكام عدد حسب أو

 حسب أو مونتسكيو( ) مستبد ملكي ،أرستقراطي ديمقراطي،

 أو والرجعية الثورية حسب أو )فيير( والالمشروعية المشروعية

المعاصرون( الثوريون ) االقتصادي النظام

-3-

 الفالسفة أو التاريخ أوفالسفة االجتماع أمافالسفة

 (، السياسة مادة )راجع آخر نوع من أسئلة فيطرحون باختصار

 تكون؟ أن يجب وكيف الفضلى اللطة ما مثل: من أسئلة

 األسئلة من مجموعة تصدر المعلن أو الضمني الؤال هذا وعن

 أساس أهو اللطة؟ البه تتند الذي األساس ما الفرعية:

 من المجتمع يأتي ورائي ما أم البشر عليه تواضع وضعي

؟ طارنة أم ضرورية الدولة هل آخر بتعبير أو ؟ خارج
أقسام. الى بدورها هذه األسئلة وتنقسم

 )ذات ميتافيزيقية طبيعية ضرورة تكون قد فالضرورة
 — التاريخية والغاية للفكرة روحاني تجيد مجرد أو إلهي مصدر

٠ ( الهيغلي والفكر الديني الفكر

 مدنيا حيوانًا االنان كون من نابعة اجتماعية ضرورة أو

 أن بعد كانت طارنة الدولة تكون أو األرسطي( الفكر ) بالطبع

 تطور بفعل أو بخاصة( )روسو اجتماعي عقد بفعل تكن لم

 )الزراعة البشري المجتمع تطور في قائم اآلخر هو ضروري

 بزوال المتمر التطور ويبشر الطبقي( والصراع االنتاج وفانض

اختالفها( على الماركسيات بالتالي) الدولة
 أر عدائي أر أبوي نفسي تركيب بفعل طارئة تكون أو

 أو سوية غير حالة بالتالي وتكون كالستر( ) البارانويا بفعل

نافاًل. أمرًا

 متعددة أجوبة واستنباط األسلة هذه على التنويع ويمكن

 ممارسة فنون من هنالك ما الى جذورها أو الدولة أصل عن

اليوم. تحصى ال فنون وهي السياسي في القول
 فون مختلف في القول عبر تمارس السلطة ان صح فاذا
 فإن األبيتيمية، Libido من ليبيدية إلى استنادًا المعرفة

 الممارات الى هو اللطة في القول في السلطة ممارسة
الجنسي. الفعل الى االستنماء بمثابة األخرى المعرفية

-4,

 تحدد أسئلة نظري، في مشروعة تبقى أسئلة ثمة أن يبقى

 حديثة مجتمعات في السلطة مألة صدد في التدخل وجهة

 مسألة مجرد ليس به التبشير أو منها السلطة زوال ان يبدو

 سلطة لمناهضة تهييء سلطوية ومألة بل وحب طوباوية

 كل يعتور أساسي عيب من وتشكو أخرى، بسلطة

 زال ما غد بانتظار الحاضر استالب :الفاضلة الجمهوريات

يأتي ال زال وما بالمجيء يلوح

 سلطة تصور من ال يصاغ أن الموقف أو التدخل هذا وعلى
 تبرير الى تستند ال ايديالية فكرة من بل تأتي أو قائمة

 مبرر ال : الحاضر حاجات من تنطلق بل مستقبلي أو تاريخي

 وتدبير اإلنانية. الجماعة في العام الشأن لتدبير اال للسلطة
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 وا الخارق، للذكاء وا لالختصاص حاجة ال العام الشان هذا

 اللطة، سدة في )المدبرون( المدير لديومة بالتالي حاجة

 وا الكلية حاجة الحرب كانت ولما الحرب. حاجة اال اللهم
 ضرورة أي على يقوم وال تالفيه يمكن أمرًا أي ضرورية؛

 التدخل صياغة أمكن بشرية، نفية أو اجتماعية أو انطولوجية
 دوران n وبلمحكومين الحكام بين األدوار تبادل من: انطالقًا

 اثأن » مجال وتضييق Rotation des Pouvoirs السلطات«
 المعارضة وضرورة البدع ومثروعية االختالف حق عبر fl العام

.الحاضر استالب وامتناع

 وصفًا تشكل ال األفكار هذه ان واضحًا يكون أن وأود

 يناضل أو يكون أن يجب أو كان أن بق واقعي نموذج ألي

 أو تدخل بصياغة تمح المبادى، من جملة بل أجله، من

 المبشر أو الواقعية اللطات من موقف اتخاذ أو حكم اطالق

بها.

ومراجع مصادر

 ماسبيرو، ااجتماعة،دار االسيةوالطبقات اللطة بولنزاس، -
بالفرنة. باريس،

 ،مصر المعارف، دار الياسي، الفكر نطور جورج، باين، —
.بالعربية

 بالفرنبة ،سويسرا ،باكونيير دار ،اللطة ،واخرون سكي كوفار —
,بالعربية ،القاهرة ،الشرائع روح ،مونتكيو -

وهبي مفسى

Comportement 
Behaviour
Verhalten

السلوك: مفهوم , ا

 بشكلها إما النفس علماء بين اليوم شائعة كلمة السلوك

 Le comportement OU ها الفرنسية المدارس في المتعمل

conduite ، المدارمى في المستعمل ثكلها وإما 

behaviour . االنكلوساكسونية

 النفس« علم معجم في السلوك Pie on بباران يحدد
Dictlonnaire de psychologic األنماط » اآلتي: بالشكل 

 الموضوعية والمظاهر واالنان الحيوان عند االستجابية

الكلي«. لنشاطها

 ولكنها الفرنسية اللغة في قديما سلوك كلمة شاعت ولقد

 الروس معجم اشارة جاءت حتى االستعمال قليلة ظلت
Larousse الكلمة هذم تداول لترجع حديث ملحق في 

.واحياءها

ومشكالته: السلوك لمفهوم اتاريخي التطور - 2
 التطور حصيلة كان السلوك مفهوم ان التاريخية النظرة تبين

 هذا أن ويعتبر النفسالرئيية. علم اتجاهات في حصل الذي

 التقاليد على كثورة النفس علم تاريخ في برز المفهوم
 المبادىء بعض في نظر وكاعادة سائدة كانت التي كاديميةاا

.المنهجية والوسائل النظرية

 اال السلوك علم النفس علم يصح لم النظرية: الناحية من

 ونظريات والفلفية، الميتافيزيقية العوائق من تخلص عندما
 أزمة طرح في اانطالق نقطة كابت التي والنشوء االرتقاء

 الثنائية والنظرية ؛الحديث والعلمي الفلفي الفكر
 كيف عرفوا الذين أولئك بفضل اال تتحقق لم «الديكارتية «

 والعلمي الموضوعي الطرح وبفضل والعلم الفلفة بين يميزون
 النفس دراسة النفس علم يعد فلم والعلم الفلفة إلشكالية

الحي. الكائن دراسة هو ما بقدر

 وسائل النفس علم يعتمد كان المنهجية: الناحية من
 تستند التي )االستبطان( الباطني والتأمل الداخلية المالحظة

 دي مان فكان والنوليفي. التحليلي المنهجي االسلوب على
 المالحظة بأهمية أقروا الذي االوائل من M. de Biran بيران

 واالنان النفسية الطفل حياة دراسة في والخارجية الموضوعية
 عندما اال يتأكد لم الجديد المنهجي االلتماس وهذا الالسوي

 في وذاتية موضوعية النفس علم منهجية Ribot ريبو جعل
 الداخلية، النفسية الظاهرات تدرس اي ذاتية الوقت: نفس

 الوقائع خالل من النفية الوقائع تدرس انها بمعنى وموضوعية
عنها. تعبر التي المادية

 في ،ألمانيا في تطرح اللوك مشكالت كانت وبينما

 رأينا فيزيولوجي اطار خالل من ،عشر التاسع القرن أواخر

 العيادية المواقف خالل من فرنسا في تعالج المشكالت هذه

٠ المرضي النفس وعلم
 والتجربة والمضطربين، المرضى مالحظة : p. Janet جانيه

 عند المغناطيسي التنويم بواسطة المرضية الظواهر وافتعال

B االفعال ا مفهوم هو جديد مفهوم واستعمال ، « الهتيريين I 

 في النفس علم لتدفع جانيه مساهمات فجاءت وانشاطات.

 مالحظتها يمكن التي واالفعال التصرفات دراسة اتجاه
موضوعيًا.
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 واألفعال التصرفات دراسة في الموضوعي االتجاه وهذا

 وقياسه الذكاء حول A. Binnet بينه أعمال في أيضًا ظهر

 H, بياران دراسات وفي الداخلية؛ الحياة مظاهر من كمظهر

Pieron الكائنات ونشاطات افعال حول تمحورت التي 

 على ذلك وتأثير المحيط مع والحركية الحسية وتفاعالتها

:هي ثالثة مراحل من يتكؤن السلوك ان فاعتبر ٠ السلوك

االحاس. -
أوشكالللوك. -االستجابة

الكائن. قبل من السلوك أو االستجابة صياغة -

 ودراسة اللوك دراسة النفس علم موضوع فيصبح

 علم فاتجاهات االستجابة. «عقلنة و» االحساس بين العالقات
 على التأكيد خالل من الحلوك بدراسة تميزت الفرنمي اكفس

 أهملت سنرى( كما ) واطسن سلوكية بينما الفرد دور

كه سلو بناء في الكائن إمكانيات
 إطارها لللركية أعطت الروسية المدرسة اتجاهات

 ألعمال وكان المنعكات مفهوم حول تمحور الذي الفكري

 البعيد األثر المختبرية Betchrev وبتشريف Pavlov بافلوف

 وتأثير المثيرات أهمية وابراز التجريبي النفس علم تطور في

 التي هي الروسية فالمدرسة وتصرفاته الكائن افعال على البيئة

 له ما وكل الداخلية الحياة برفض «السلوكية اثورة I) اطلقت
الفيزيولوحية المعطيات أهمية على والتأكيد باالستبطان عالقة

 تمت قد حصلت التي التطورات فإن واميركا انكلترا في

:منطلقين منخالل

 االنانية االمكانيات وقياس دراسة على قام منطلق

 طسريق عن الفارقية االنماط خالل من االفراد تصنيف

 إلى تهدف اختبارات ءن عبارة هي التي Tests الروائز
 من االهتام، يعود فال ٠الفرد ونشاط فعل نتيجة معرفة

 ولكن الكائن به يشعر ما أو يفكر ما على يتركز ،الناحية هذه

 هذه فأدخلت الظاهري. سلوكه على أي يعمله ما على

 يتعلق ال اكفس علم في جديدًا شيائ الجديدة االهتمامات

 وتطور نمو وسهلت الداخلية والحياة باالستبطان مباشرة

 تصرفات دراسة على قام اآلخر والمنطلق السلوكي؛ المفهوم

 كانت التي فالمشكلة التجريبي. المنهج واعتماد الحيوان

 الدراسات تطور قبل الحيوان نفس علم ميدان في مطروحة

 بين والمقارنة القياس عملية تطرحها التي المشكلة هي التجريبية

 من االنسان يعكه وما االنان وحاالت الحيوان حاالت
 الحيوانية التصرفات دراسة فأهمية دراسته في ذاتية مشاعر

 نفس علم ألن الموضوعية نحو النفس علم توجيه في كانت

 على وإنما االستبطاني المنهج على االعتماد يمكنه ال الحيوان

والظاهري الخارجي كه سلو دراسة

واطن: عند السلوك مفهوم - 3

 ضرورة على قام واطسن نظام في الرئيسي الهدف ان
 اللوك. نفس بعلم الوعي ظاهرات نفس علم استبدال

 1913 سنة واطن وصفه الذي الجديد اللوكي فالتعريف

 نقاش مدار وأصبح النفس علماء أوساط في ضجة أحدث تقريبًا

 بحماس نظره وجهة عن الدفاع امكانية لواطن أتاح طويل

 طريق عن جديد نفس علم انشاء إمكانية على والبرهنة قوي
 في العملية ممارسته ابتدأ الذي فواطسن ,االئدة المفاهيم قلب

 يتوافق نظريا موقفا يتخذ ان حاول الحيواني التجريب ميدان
ن مشكلتان عليه فطرحت . هذا التجريبي عمله مع

 النفس علم جعل إمكان كيفية حول تدور أولى مشكلة —

 علم يكون ال لماذا والتاؤل ،الوضعية العلوم كبقية علمًا

 علمًا اي الحيواني النفس علم غرار على االنساني النفس

 : النفس علم من نوعان هناك يعود فال وتجريبيًا، موضوعيًا

 علم بل وغايتهما موضوعهما في مختلفان واالناني الحيواني
. واحد ومنهج واحدة بفرضية يحدد واحد نفس

 النفس علم جعل إمكان كيفية حول تدور ثانية مشكلة —
 ال الوعي حاالت وصف في فقط النفس حصر ألن . عمليًا علمًا

 إلى بهدف كعلم إليه نظرنا لو بينما عملية فائدة إلى يؤدي
.وضبطه السلوك بنوع التنبؤ بإمكاننا يصبح فإنه السلوك دراسة

 انطالقًا النفس، علم تعريف في قامت، واطسن فمحاولة

 السلوك اعطاء الى هدفت المحاولة وهذه . المبادىء هذه من
 ومن المشكالت، بعض تبيط الى ناحية من يؤدي مفهومًا

 فاالشكالية أهمية. اكثر مشكالت ابراز الى ثانية ناحية

 إقامة الى تؤدي التي الطريقة معرفة حول تمحورت االساسية

 فاستعان االستبطان. استعمال الى اللجوء دون اناني نفس علم

 رفض اولى، كخطوة واقترح، الموضوعية بالمالحظة واطسن

 وفي موضوعي؛ علم تحقيق عن يعيق الذي ومعطياته الوعي
 علم يفرغ لكي للوعي علمي بنقد يقوم ان حاول ثانية خطوة
 الصحيح التعريف ان يقرر ولكي الداخلية محتوياته من النفس

 اللوكية االستجابات وان السلوك علم انه هو النفس لعلم
 الكير مفاهيم ضو: وصفًاموضوعيًاعلى وصفها يمكن

 وحدات كوظيفة السلوك دراسة واطسن فيقترح واالستجابة.
 الجديدة. واالستجابات العادات وتكوين االستجابة - المثير

 أن مالحظة هي الظرية هذه مثل في االنطالق نقطة أن فيصبح
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 محن مجموعة بواسطة البيئة مع تتكيف العضوية الكائنات

 وجهة من متمد الموقف هذا إن . والمكتبة الوراثية المعطيات
 ال ألنواطسن ،فيزيولوجية نظر وجهة من وليس بيولوجية نظر
 الخارجي النشاط إلى إأل ينظر وال الفيزيولوجية بالناحية يهتم

 مالحظتها يمكن التي بالمثيرات عالقة لها التكيف فمظاهر

 والحياة والشعور الوعي بمجاالت ترتبط ال والتي مباشرة
 مباشرة يؤثر فالمثير الخ.. واألفكار الرغبات مثل الداخلية

االستجابة. على
 معنى هو جديدًا معنى النفس علم في أدخل اطسن و إن -

 مفهوم من يجعل ألنه كبرى، أهمية له معنى فهو التكيف،

 عن ،استجاباته بواسطة ،يعتر الكائن :ديناميًا مفهومًا اللوك

 مع يتوافق كان اذا اال يؤثر ال المثير ألن الفيزيولوجية حاالته

 حالة في تعدل التوافقية واالستجابات , معينة فيزيولوجية حالة
االستثارة. تأثير وتوقف الكائن

 اللوك يصبح المنهجية وهذه المعطيات هذه أساس فعلى -
 العالقة ألن آليًا - وحركيا حبًا لوكًا واطن، مفاهم في

 فتصبح ومعلول، علة بين عالقة هي االستجابة - المثير بين

 التوازن اعادة على ،جوهرها في تقوم عملية التكيف عملية

 في الغائية فكره واطسن ويرفض ما. إثارة نتيجة انهار الذي
 الى والرجوع الداخلية الحاالت تأكيد الى تؤدي ألنها التكيف

 االستجابات أن على ليؤكد ينكرها التي الوعي مفاهيم

 التي الفعل ردود مجموع اال الحقيقة في ليت التوافقية

. المفقود توازنه بواسطتها الكائن يتعيد

 منحى السلوك، تعريف في ،اتخذ واطن اتجاه ان

 تجزئته!ل طريق عن لللوك Chosiflcation (I التشيء »
 ،المنعكة عناصره الى وإرجاعه االستجابة - المثير وحدات

 الوحدات هذه الى ارجاعها يمكن النفسية الحياة ان واعتبار

.الوحدات هذه بين الترابط طريق عن وتفيرها البيطة
 الحلوكية عليها بنيت التي االساسية المعطيات أما

:رئيسية خمة الى ارجاعها فيمكن «الكالسيكية »

 الوقائع بين واطسن ميز فقد : Objectlvite الموضوعية - أ

 الخارجية الوقائع هي العامة فالوقائع الخاصة والحاالت العامة
 الحاالت أو الخاصة الحاالت أما مالحظتها؛ يمكن التي

 الشخص اا مالحظتها يتطع ال التي الحاالت فهي الشعورية

 ان يجب الذي اليقين يعوزها التي هي وبالتالي بها يشعر الذي
.العلمية الظاهرات في يتوفر

 المثير بوحدات يحدد السلوك االستجابة:-المثير - ب
 في انهيارًا تخلق خارجية أو داخلية استثارة وكل ،االستجابة -

 الى يحرك الذي هو التوازن هذا وفقدان ،الكائن توازن

 يمكن ظاهري هو ما االستجابة هذه فمن .واالستجاية السلوك

 العضلية )االستجابات موضوعي وبشكل بسهولة مالحظته

 ما ومنها الخارجي( الجسم على نتائجها تظهر التي واالفرازات
 االستجابات هذه فجميع الداخلية( )التغيرات ضمني هو

مثير. بواسطة اال تحدث ان يمكن ال والداخلة الخارجية

 ترتبط االستجابة ان واطن يعتبر التفسيرالفيزيائي: ج--
 حدكت المثير وجد فكلما بالنتيجة؛ البب ارتباط بالمثير

 سلوكي تأثر نتيجة كان التفسيري النمط هذا االستجابة

 الجهاز ان تعتبر التي التشريطية المدرسة دىءبمبا واطسن
 قوس فكل كاملة: منعكسة أقواس وفق دائمًا يعمل العصبي

 هذه من وحدة وكل االستجابة، - المثير وحدات من يتكون

 عضلية باستجابة وتنتهي ما حسي عضو بتنبيه تبتدى الوحدات

 السلوكية النظر وجهة من النفس علم اهتمام فيصبح .غددية او
.المثير نوعية تحديد او االستجابة نوعية معرفة هو

 السلوك تحديد أن بمعنى : Peripherlsme الطرفية , د
 االهتمام ينحصر بل الكائن في مركزي هو ما بكل له عالقة ال

 والحركة المثير( )جانب األحاس أهمية على بالتأكيد

 واالستجابة، المثير هو ألساسي فالشي، االستجابة( )جانب

ترابطية. عالقات اال فليس تبقى ما اما

 تحديد في والبيئة الوراثة مشكلة واطسن طرح :البيئة , ه

 الى العلماء زالت، وما قمت، التي المشكلة هذه السلوك،
 بعد البيئة ان يعتبر رقسم ، وراثيًا أساسًا لللوك ان يعتبر قسم

 تعيين في االساسي الدور تلعب ايضًا الوالدة قبل وما الوادة

 وحرمان. صد أو ارضاء من يصيبه ما نتيجة الكائن سلوك

 الموقف نتيجة جاء واطن سلوكية في البيوئي« 1) فالموقف

 نفي الى واطسن دفع الذي هو الموقف وهذا ،العام الموضوعي
 ،النفية الوراثة وانكار االنان حياة في واهميتها الغرائز

والمحيط. التربية بتأثير يتكون فاللوك

المحدثون: كبون السلو السلوك: مفهوم تطور ٠ 4

 المنهجية واطن: عمل في مظهرين بين التمييز يجب
 تيلكان يقول كما ٠ يمكن الذي هو التمييز فهذا والنظرية.
Tilquin لطريقة مغايرة بطريقة سلوكيًا االنسان يكون أن من 

 من نوعًا وخلق المواقف من عددًا اختار فواطسن واطسن.

 فاالستجابة االستجابة. - المثير وحدات تحديد في االلتباس
 تحديدًا واما جزئيا تحديدًا اما تحددت والمنبه والموقف

Paul Fraisse فريس رأي في - أدى ما فهذا كليًا.
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«evolution de la notion de comportement»! طرح إلى 

 واطسن. بعد أتوا الذين اللوكيين امام كثيرة مشكالت

 اللوكيين هؤالء باهتمام استأثرت التي الكبرى والمشكلة

 يمكن فيما :دراتها يجب التي العالقات نمط هي المحدثين
 يكون وانما العام مفهومه في اللوك يكون ال مالحظته

 هي المحددة االستجابات فهذه محددة. استجابات مجموعة

 فيمكن .ما وقت في الكائن يفعله ما اي للسلوك مؤشرات

:واطن حددهما اللذين المستويين خالل من اليها النظر

 دراتها يمكن التي والغددية العضلية االستجابات -

الفيزيولوجية الناحية من ووصفها جزنية كاستجابات

Reactions moleculaires.

 وصف على يقوم الذي للسلوك Molalre الكلي المظهر -
 من ولكن الغددية أو العضلية فعالياته خالل من ليس السلوك

البيئة. على نتائج من يحدثه ما خالل
 Neoibehavioristes المحدثين السلوكيين فاهتمامات ٠

 هذين بين توجد التي العالئقية األنظمة تفسير على تركزت
 بعد ظهرت التي فاالتجاهات .وأسبابهما للتصرفات المظهرين

 ثالثة إلى p. Fraisse فريس يرجعها ومتنوعة كثيرة واطن
أساسية:

 محاوات للسلوك: الفيزيولوجي التفير محاوالت - أ

 يمكن التي Hebb وهب Lashley والشلي Pieron بياران
آلتي: باثكل تلخيصها

 اللوكولكنه تفير نظامابيولوجيًافي كان واطن نظام إن -

 دون االستجابة - المثير بين عالقات وجود من بالتحقق اكتفى
 هي االرتباطات هذه أن يوضح فهو ،بينهما يحدث ما تفير

 قاله. مما أكثر يضيف أن دون ولكن فيزيولوجية طبيعة من
 عصره. في سائدة كانت التي العصبية النظريات واطن وينتقد

 الجهاز عن المهمة االكتشافات ان ننمى ان يجب ال ولكن
 نشر ان بعد اي الحق وقت في حدثت قد المركزي العصبي
 معرفة على عصره في العلماء كان فبينما مؤلفاته: واطسن
 أشياء يجهلون كانوا فإنهم والحركية الحية باألجهزة متطورة

 ساعد ما وهذا ووظائفه. المركزي العصبي الجهاز عن كثيرة

واطن. عند الطرفية النظرية تعزيز على

 شرح الى هدفت التفسير في الفيزيولوجية فالمحاوالت
 تحديد خالل من واالستجابة المثير بين تحدث التي العالقات

 ودورث وكان Pieron بيران المركزي العصيي الجهاز عمل
Woodworth في انظر اعادة يجب انه من تحقق من أول 

 على تقوم جديدة وحدة وصياغة واالستجابة المثير بين الوحدة

 كان الشلي ولكن واالستجابة. والمتعضي المثير بين الترابط
 بواسطة اللوك دراسة حاول عندما العمل بهذا قام الذي العالم

 امام الباب ففتح مستقل، كمتغير فيزيولوجية تقنيات استعمال

.الفيزيولوجي اللوك نفس علم

:لللوك المعرفي التفسير محاوالت i ب

: Kantor كانتور عند الكلي السلوك مفهوم .

 ان هو الكلي والسلوك الجزئي اللوك بين االختالف
 الرهنة الوقاع طريق عن وتفيره فهمه يمكن الجزئي اللوك
 من والمحيط البيئة والى ناحية من الكائن الى فينظر ،وحدها

 وادراك فهم على يقوم الكلي اللوك بينما ؛اخرى ناحية
 األبقة الكائن واحتكاكات المكتبة والخبرات الماضي أهمية

 من اال اللوك فهم يمكن ال فانه آخر بمعنى المحيط. مع
 حث فيه يعبش الذي المحيط الوسط مع الكائن تدامج خالل
 وللوسط المحيط الوسط لهذا استجاباته في خاصا اتجاها يتخذ

 هو السلوك فيصبح .بكاملها للوضعية اي وللثقافة االجتماعي
 فانه الكائن جهة فمن :والمحيط الكائن بين المتبادلة التفاعالت

 المشيرات لتأثير يستجيب فهو انفسية الناحية من اليه ينظر
 تحدث متفأعلة كلية بل آلية استجابات ليت استجاباته لكن و

 جهة من وأما الواقع بها يجابه الكائن عند جديدة اتجاهات
 شدة تقوى أن فإما باالستجابات بدورها تتأثر فإنها المثيرات

 البنية على عندئذ يتوقف فالسلوك تضعف. أن وإما المثير
 خالل ألنه تاريخيته نتاج هي التي الفرد نشاط في األساسية
 حصيلة هي ومعقدة فوقية بنيات تتراكم الكائن تطور مراحل

 فإن لذلك والمواقف. الكائن بين تحدث التي التفاعالت

 الى النظر يعني االستجابة - المثير وحدات الى اللوك إرجاع
 ليست والمنعكات مستقلة وقطاعات منفصلة كأجزاء السلوك

 يكتبه ما أقما الغرائز، تأتي ثم للسلوك البدائي الشكل إال
 الذي القاعدي باللوك تميته فيمكن تجاربه من الكائن
 الذي النفسي اللوك هناك وأخيرًا الثخصية، أساس يؤلف

. االجتماعي السلوك وليد هو

تولمان عد اللوك في والغرضية القصدية مفهوم -
Tolman

 السلوك في الغرضية او القصدية مفهوم تولمان ادخل
Purposive Behaviour الهادف اللوك مفهوم أي Goal 

Oriented على يقوم كمفهوم الهدف نفهم ان يجب ال ولكن 

 عنه ينفك ال بالسلوك متصق كمعنى بل باطنة وكفكرة الوعي
 كائن فكل .اللوك عن ينغصل ال جزءًا تكون الغاية ان بمعنى

وغايات. ألسباب يلك انما يسلك عندما

 ليت واالستجابة المثير بين العالقة ان تولمان ويعتبر
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 ان أي االدراكي النمط من تنظيم هي ما بقدر بيطة عالقة

 انه ويرى ونظرية. عقلية صياغة على يبنى العالقة هذه تفير

 المثير بين يحدث فيما النظر يجب اللوك تفير الى للتوصل

 ودورث عنها تكلم التي العالقة الى فيعود االستجابة، -
Woodworth تولمان فيتكلم .االستجابة - المتعضي - المثير 

 - الشخصية - المثير اآلتية: العالقة حسب اللوك عن

االستجابة.

 بين يتم الذي الترابط الى بالنظر يكون ال السلوك فتفير

 بينهما. يحدث ما الى بالنظر وإنما االستجابة، - المثير

 ؟ ما موقف في الكائن يلك كيف : هو يطرح الذي فالسؤال

 وتختلف ،آخر فرد الى فرد من تختلف اللوك فكيفية

 وباختصار وامكانياته، دوافعه وشدة الغرد هذا حالة باختالف

 او واستعداداته أوالياته وعلى اكتسبه وما خبراته على تتوقف

شخصيته. كلية على آخر بمعنى

بيارجانيه: عند اللوك مفهوم ٠ 5

 القوى بين التوازن مبدأ خالل من السلوك الى جانيه نظر —

 الطاقة هي النفسية القوى ان واعتبر النفسي والتوتر النفية
 الى دائمًا تهدف عضوية طاقة عن عبارة هي التي الدافعية

 يدفع التوتر وهذا توترًا، يخلق دافع فكل والتصريف. التفريغ

 Pathologlque المرضية الحاالت ففي )اللوك(. الغعل الى

 القوى يصاحب الذي التوتر يكون أي ضعيفة التوترات تكون
 يتطلب اللوك فهم أن يعتبر جانبه فإن لذلك منخفضا. النفية

 تتوافق التي الطاقة كمية تشكل التي النفسية القوى بين التمييز
 توظيف عن عبارة هو الذي النفسي والتوتر الدافع، شدة مع

 او األفعال Hierarchie مرتبية مع يتوافق للطاقة كيفي

 العليا متوياتها تبلغ لكي تتطلب النفية فالوظائف التصرفات

 وتعقيد فعالية درجة مع توترًانفيًايتوافق اتكيف اي

 تكون ما بقدر انخفاضًا اكثر التوتر يكون ما فبقدر اللوك:

 االنتباه تشتيت الى يؤدي مما اضطرابًا اكثر الواقع وظيفة

 االنخفاض هذا تزايد واذا والتخيلية. اللعبية النشاطات وسيطرة

 يمكن ال تصرفات ظهرت ذلك اكثرمن التوتر متوى في
 وأنواع والصرعية الهتيرية النوبات ) فيها والتحكم ضبطها

األخرى( االضطرابات

 المرضي السلوك أنواع من مستويات جانيه صاغ ان وبعد

 لهذه سلمًا فوضع الوية، النصرفات يصنف ان حاول

 التصرفات الى البسيطة التصرفات من يبتدىء التصرفات
: أربعة الى التصرفات أنواع وقسم المعقدة.

 اآللية باألفعال المرتبطة التصرفات مجموعة - أ

 فهذه )التقليد( البدائية االجتماعية واالفعال )االنعكاسات(

 n الحيوانية التصرفات ال عليها يطلق التصرقات من المجموعة

Conduites Animates

:على تحتوي األولية العقلية التصرفات مجموعة - ب

. Position والوضع Orientation التوجه تصرفات -

 والترتيب Rassemblement التجميع تصرفات -
Arrangement األدوات واختراع Fabrication des outils.

 الى تهدف فهي : الغاية مزدوجة بأنها تتميز التصرفات فهذه

 العقلية التصرفات على وتشتمل واسخدامها األدوات صنع

اللغة. األولية،

 مبدأ على تقوم الي ا الوسطى التصرفات ه مجموع - ج

تحتويعلى: وهي االعتقاد

 من يمكننا الذي Asseritive التأكيدي االعتقاد -

 حدوثه قبل العمل في التفكير طريق عن الجهد في االقتصاد
مباشرة. نتائجه واستخدام

.والتصور التفكير على المبني االعتقاد -

والنقاش. الجدول عن المتولد الفكر ٠

 على القائمة التصرفات تتضمن التي العليا التصرفات - و
 كل على تأثير لها التي المكتبة والتجربة والعمل الجهد

 الذاكرة طريق عن المستقبل في الكائن به يقوم تصرف
(.العقلية البحوث ) التطور وتصرفات

 مراحل عبر وتتكامل تتطور النفسية الحياة ان جانيه ويرى
 أنواع من تكامليا تطورا تتطور أنها أي تدريجيًا الفرد يجتازها

المعقد اللرك أنواع الى البيط األولي اللوك

 من ينطلق فهو وارتقائي، دينامي مفهوم للسلوك فمهومه
 مؤكدًا تصاعديًا تصنيفا وتصنيفها اللوكية الوظائف دراة

 على تأكيده من اكثر phylogenese اللفي التطور أهمية على

 الذي هو التأكيد فهذا ١ Ontogenese الفردي التطور أهمية

 بتطور يهتم فجانيه : فرويد وبين بينه الخالف يجسد
 من اكثر االجتماعية( )المؤسات االجتماعية المجموعات

 وخبراته الكائن تاريخية خالل من الوظائف بنعأة اهتمامه
 تشكل قد جانه رأي في فالكائن فرويد(. )نظرية المبكرة

 السالفة األجيال خبرات بفعل الراهنة السلوكية وظائفه وصيغت

المتراكمة.
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 ومفهوم السلوك معنى للسلوك: التكاملي المفهوم - 6
التوتر: خفض

 معنى ادراك على يقوم منحى السلوك تعريف اليوم يتخذ
 الحالية االتجاهات في النفس علم فيتحدد وداللته اللوك

 في مماته الى والدته منذ الكائن ان باعتبار السلوك دراسة بأنه

 التي العالم مثيرات مع ومستمر دائم صدام في ألنه سلوك حالة

 على المحافظة الى يعى حي كائن فكل نشاطه. في تؤثر
 أفعال الى يؤدي اكوازن هذا في انهيار وكل الذاتي، توازنه

 فكل آخر: وبمعنى . المفقود التوازن استعادة غايتها وحركات
 التوتر فهذا الكائن، عند توترًا يخلق خارجي او داخلي مثير
 تمكن فاذا التحرك. الى يدفعه توازنه في انهيارًا يولد الذي

٠ توازنه الكاثن يتعيد التوتر خفض من التحرك هذا
 والحركية الفيزيولوجية العمليات مجموع هو السلوك ))

 يوجد التي البيئة مثيرات على الكائن بها يستجيب التي والعقلية

 جهة من يكون الذي التوتر وتفريغ امكانية تحقيق بغاية فيها

 دافعًا أخرى ناحية ومن نظامه في التوازن انهيار في مصدرًا

Lagache, La psychanalyse: coll. . (I) واستجابته لتحريكه

(.que sais-je

: أساسية عوامل عدة عن يبين للسلوك التحديد فهذا

 مجموعة من يتكون كلي سلوك جوهره في هو السلوك -
 االستجابات فصل يمكن فال موحدًا، كال تؤلف عمالت

 كأجزاء البعض بعضها عن والعقلية والحركية الفيزيولوجية

 هذا في كأجزاء خاصيتها حيث من اليها ينظر بل متمايزة

. الخاصة قوانينه له منظم هو«كل« فاللوك . الكلي الكيان
 او العضوية االستجابات الفيزيولوجية بالعمليات ويقصد -

 ااستجابات هي الحركية والعمليات الداخلية، االستجابات
 على فعله وردود الكائن أفعال خالل من تظهر التي الخارجية

 التذكر عمليات بها فيقصد العقلية العمليات أما المحيط.

. وتعديالتها والمعتقدات االفكار وتداعي واإلدراك

 االحتفاظ الى يهدف المحيط مع مستمر صراع في الكائن -

 يقوم فانه التوازن هذا في يخل ما حدث فإذا بتوازنه،
 هذا في سلوك فكل التوازن. هذا الستعادة الضرورية باألفعال

 الحالة استعادة هي غاية الى يرمي اي هادف سلوك هو المعنى

االستثارة. نتيجة انهار الذي التوازن من االبقة
 السلوك ان منها فيقصد االمكانيات تحقيق معنى أما -

 من سابقة حالة الى والرجوع التوتر تفريغ فقط غايته ليت

 الحاجات ان خالقة. غاية ،ابعد غاية الى يهدف بل التوازن

 تكامل بغية وتتداخل تتعابك والنفسية واالجتماعية البيولوجية

 شخصًا الكائن من يجعل حاجة او رغبة كل تحقيق ألن الكائن

الذات. تحقيق في فتسهم جديدًا،

 تعريف هو الكلي المفهوم هذا حسب السلوك تعريف ان —

 فمن .والغرضية الدافعية مؤتلفاتها في الكلية الشخصية يتناول

 فترات على تحتوي متكاملة كوحدة السلوك الى النظر هنا
 هذا الشباع وسيلة عن بالتفتيش ثم بالدافعية أوالً تبتدىء

السلوك. من الهدف تحقيق وأخيرًا الدافع

 فهي السلوك، في األولى المرحلة تكون الدافعية: - 1

 اعتباره فيمكن السلوك. الى يدفع الذي أ الدافع n أو المحرك

 اذا اال يلك ال فالكائن السلوك: في األولى الزمنية الفترة

 ال للدافعية التحديد هذا ولكن السلوك الى مدفوعًا كان

المالحظات: هذه خالل من اال يتوضح

: وخارجية داخلية تغيرات إلى يؤدي اللوك
 الى يؤدي اللوك من الهدف تحقيق ان بمعنى :داخلية -
 جديدًا دافعًا ه بدور هو يصبح التغير وهذا الكائن في تغتر

 نتائج بنفس دائمًا مدفوعًا الكائن كان فاذا الكائن. للوك

 في أولية مرحلة الدافعية اعتبار عندئذ يمكن فال سلوكه

 الهدف تحقيق حتى تظل الدافع إلحاحية ألن السلوك
 المعاشة الفرد تجربة وخالل زمنيًا اللوك تعايش فالدافعية

 تترك او التجربة هذه ضوء في تدريجيًا تعدل بل تزول ال فانها

جديدة. أخرى لدافعية مكانها

عقلية او حركية او فيزيولوجية تكون الداخلية والتغيرات

 وهذا المحيط، في يغير السلوك ان بمعنى ; خارجية ٠

الكائن. على جديد من ينعك التغير
 من بنوعين ترتبط والخارجية الداخلية التغيرات هذه ان

 المفهومان وهذان التفكك. ومفهوم التوتر مفهوم المفاهيم:
 الوعي ألن الكائن في يحدث الذي التغير أساس يكونان

 والمحيط الكائن بين التوازن انهيار عن اا اليتم بالدافعية

والتفكك. التوتر من حالة يولد االنهيار وهذا

السلوك: صياغة اللوك: في الثانية المرحلة - ب

 في والشروع . يلك ان من للكائن بد ال الدافع يلح عندما
 فكيف صعوبات من يخلو ال أشكالي دائمًا هو السلوك

 المحيط الوسط يطرحها التي المشكلة على الكائن يتجيب

عب؟

المثالي: السلوك من نوعان ٠
 الموقف أمام الكائن Assimilation االستيعاب سلوك _، 1

 :بياجه )حسب بحوزته التي االواليات يتخدم المشكلة —

 الموقف الكائن فيستوعب يملكها( التي Schemes الصميمات
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 حتى ويتغير المحيط يتعدل السلوك من اكوع هذا في ذاته في
 هو هنا يحصل الذي فالتغير . الفرد إمكانيات مع متوافقًا يصبح

خارجي. تغير

 ها يملك ال ;Accomodation التوافق سلوك - 2
 وتعديل تغيير إلى فيلجأ الموقف مع المتوافقة الصميمات الكان

 فالتغيرات . الجديد الموقف مع رمتوافقة مطابقة ليجعلها اولياته

,داخلية تغيرات هي السلوك هذا في تحصل التي

والتوافق. االستيعاب من مزيج هو سلوك كل الواقع في -
: االستيعاب سلوك انواع فمن -

الشرطية. بات االستجا-1

الغريزة. سلوك - 2

العادة. سلوك-3
: نق التوا سلوك أنواع ومن -

. والخطأ المحاولة سلوك — 1

الذكي. السلوك-2
 أساسية مواضيع ثالثة اللوك: في النهائية المرحلة — ج

: هنا تطرح
 ينتج موضوع. إل بحاجة سلوك كل السلوك: موضوع - 1

التائج: من نوعان الموضوع عن
 والمواقف األشخاص موضوعها يكون : خارجية نتائج -

المادية.
 الكائن على السلوك تأثير يكون عندما : داخلية نتائج -

 والتصرفات الحثوية واالستجابات النفية التغيرات مثل نفه

.والعقلية الرمزية

 من شكلين إلى يهدف سلوك كل .٠ اللوك هدف 1 2

أألهداف:
 او تحريكه الكائن: فعل على التأثير عامة: أهداف -

توتره. نسبة رفع او تفككه
 وخلق التوتر خفض أو الدافعية خفض خاصة: أهداف -

التكامل.

اثانرية: اللوك نتائج - 3
 خفض الى تؤدي التي للسلوك األولية النتائج جانب الى

 جديدة دوافع بدورها تصبح التي الداخلية والتغيرات التوتر

 الفرد شخصية تكوين إن إذ . ثانوية نتائج هناك ،الكاثن تحرك

 اكتاب طريق عن دائمة تغيرات من يصيبها وما وتكاملها
 انماطًا الكائن فيتعلم اللوك: ننائج من هي )التعلم( العادات

واما ورغباته حاجاته ارضاء الى اما تهدف السلوك من معينة

ومؤلم ضار هو ما تجنب على حمله الى

ومراجع مصادر

— Fraisse, p., Leolution de la notion du comportement, 
Bulletin du psychologic.

- Fraisse et Piaget, Trahe de psychologic experimentale, T. I, 
Hlstoire, T. Ill, Psychologic du comportement.

- Janet, p.. De I’Angolsse a l extase. P.U.F.
- Lagache, D., La psychanalyse, Que-sais-Je ?

Loreny, Evolution et fnodlilcatlon du comportement, Payot.
- Naville, p., Le Comportement, coll. Idees.
- Pleron, Hl Dlctlonnalre de psychologic.

معاليقي اللطف عبد

سؤال
Question
Question
Frage

 والفهم الحكمة الى الطريق يزال وما »السؤال« كان
 كان واذا هذا. يومنا وحتى العصور أقدم منذ والمعرفة،

 ,ميادينها وتنوع األسثلة بكثرة فلربما بشي، يتميز اليوم عصرنا

 الحوار وفي .المعرفة تلقين جهته من سقراط رفض لقد
 تلقين ، التحديد وجه على ، -قراط رفض H مينو ، األفالطوني

 مكامن تفجير على الؤال H بقوة يؤمن كان لكنه الفضيلة
 فيما األمر هذا ال يؤكد هو فها البشرية الذات في المعرفة

 إنه ،إذ بها التكلم غير اليونانية من يجيد ال فتيًا عبدًا يتجوب

 كانت ما أشياء عن الغالم يأل سقراط أثينا في وتربى ولد

 هندسيًا شكال األرض على له يرسم وهو ببال. له لتخطر

 ذكائه من الصحيحة األجوبة استدرار ويحاول )مربعا(

 يجيب والصبي القبلية. الهدسة قوانين حول الفتي الفطري
 ذلك من وبأكثر ، وال بنعم سقراط أسئلة على يجيب وهو

 ملمًا أصبح قد الصبي ان الصحيحة أجوبته من فينضح ، أحيانًا

وافيًا. إلمامًا المربع بمائية

 عملية راقب كان الذي « مينو )١ الى سقراط يلتفت ثم
 له جديد باستجواب ويبدأ أولها، من هذه »االستجواب«

 تلقين يحاول ال سقراط وكأن األمي الغالم حادثة حول

a بشأنها استجوابه بل ،بها آمنهو التي المعرفة نظرية مينوا 

 من الصغير كالعبد ذاته، تلقاء ومن ذاته tt مينو a يصل حتى
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 بالطبع - الفلفي ذهنه في ترخت التي االقتاعات الى قبله،

 B مينو ا الى ثانية سقراط يلتفت ثم والجواب. الؤال خالل من

 على الصبي أجاب هل .مينو يا ٠تعتقد ماذا :جديد من ألله

 ليس بما أجاب هل الخاصة؟ أجوبته تكن لم بأجوبة أسئلتي

 عنده. من أجوبة كانت كلها ،ال مينو«: » فيجيب عنده؟ من

 على اتفقنا كما قبل، من يعرفها يكن لم لكنه سقراط: ويتابع
 صحيح. بالقول: يوافق ا مينو „ دقائق. بضع قبل جميعًا ذلك

 على عنده موجودة كانت اآلراء فهذه إذن -قراط: فيقول

 سقراط يتنتج ذاك اذ صحيح. ثانية: يوافق «مينو n . ما نحو

 آراء ذاته في يمتلك يعرف ال الذي فاإلنسان إذن بالقول:
 معرفة له تكون أن بدون وذلك معين، موضوع حول صادقة

..كذلك األمر ان يظهر :أخيرًا يقول «مينو » .بذلك

 للعبد حصل مما ينج لم «مينو ا ان يوضوح نرى هنا
 التي اإلقتناعات الى وتوصل اقتنع قد أيضًا فهو . الصغير األمي

 خالل من وذلك عنده، ٠ موجودة » كانت والتي له كانت

 والجواب الؤال عملية خالل من له، القراطي االستجواب

 نحو على بينها يربط اذ المعارف يتدعي تسللي نحو على
. منطقي

-2-

 الحكمة الى الرئيس المدخل بقي الذي السؤال« > لكن

 التاؤل من الوافر بالقسط العصور، مر في يحظ، لم والفلسفة
 عنايته جاءت أفالطون حتى , الخاصة ماهيته حول والتفلف

 هذا أجاده الذي الحوار باب ومن الممارسة خالل من بالؤال

اجادة. خير الفيلسوف

 فلربما ذلك. عن يعوض ما بعض أرسطو عند نرى لكننا

 كتاباته في فلفية قضية السؤال« B من جعل من أول هو كان
 إن أرسطو: يقول Toplca المسائل كتاب » ففي المنطقية

 تدعى Subjects التفكير مواضيع فيما بالقضايا يبدأ البرهان

 والمألة القضية بين أرسطو يفرق ثم . * مسائل »

Problems ه Propositions ، فرق هو بينهما الفرق ان فيقول 
 النحو: هذا على العبارة وضعت فإذا العبارة. في تحول

 ، االنسان تعريف هو A قدمين على يمشي الذي الحيوان ا )
 ،االنسان Genus جنس هو ه الحيوان ه ) .’ أو ( ؟ كذلك أليس

 إذا لكن قضية؛ النتيجة تكون ؟(، كذلك أليس
 على يمشي حيوان )ا )هل النحو: هذا على العبارة وضعت
 جنس ا حيوان م هل أو:) ال؟( أم لإلنان تعريف ا قدمين

 انه أرسطو يستنتج ثم مسألة اكنيجة تكون أمال(؟ االنان

العدد، في متاوية والمائل القضايا تكون أن الطبيعي من

B كانت اذا مألة قضية كل من تجعل أن باستطاعتك ألنه 

العبارة». بتحويل تقوم

 باالنتباه الجديرة المألة إن أرسطو يقول آخر مكان وفي

 الترابط يبرز ثم ٠ Dialectical Problem الجدلية المألة هي

 في تكمن الجدلية القضية إن يقول: إذ والؤال القضية بين
 أو الناس، أكثر أو الناس، كل به يأخذ شيء عن السؤال

 الرأي مع متعارضًا الشيء هذا يكون ا أن على الفالسفة،

 بكونه يعرفها الجدلية المسألة أرسطوالى يعود وعندما العام

 في أو والترك الخيار في الماهمة شأنه من بحث موضوع

 في ماندة بصفتها أو بمفردها اما وذلك والمعرفة، الصدق

 تتناول أن واما هذا المماثلة، األخرى المائل بعض حل

 لهم أن أو اتجاه، بأي عامة للناس فيه رأي ال موضوعًا المألة

 خالفًا الفالسغة يبني أن أو الفالسفة، رأي يخالف فيه رأيًا

علميه.
 ويفرق Thesis الدعوى أرسطو يعرف بقلل ذلك وبعد

 افتراض تعريفه، في هي، فالدعوى المسألة. وبين بينها

 يقول كأن مثالً العام، الرأي مع يتعارض بارز لفيلوف

 يقول أو أو ممكن، غير التناقف إن .Antlsthenes أنتيثنيس

 يقول ثم .. والخ. دائم تحول في األشياء كل إن هرقليطس
 أن مع أيضًا، مألة هي دعوى، كل الدعوى، إن أرسطو

 دانمًا كا يكون ال ما بقدر وذلك دعوى، دائمًا ليت المسألة

 توافق ال أن اما فالناس اتجاه. بأي المسانل بعض في رأي

 بين بثأنها خالف يقوم أن أو معين، فيلوف دعوى على

 الرأي مع تتعارض الدعوى لكون وذلك الطبقات، احدى أهل

 على اآلن درج قد األمر أن الى فيشير أرسطو ويتابع العام

 ليس بالقولم حديثه ينهي ثم دعاوى المائل كل اعتبار
 التي المسألة وحدها دعوى. وكل مألة كل فحص المطلوب

 ال للفحم، يخضع أن ينبغي ما البرهان الى يحتاج من تربك

االدراك. أو العقاب يطلب من تربك التي تلك

-3-
 والمسألة. الؤال طبيعة بشأن أرسطو قاله ما أهم هذا لعل
 اطارات في طبعًا انحصرت التي البدايات، هذه من وبالرغم

 والعموميات األفالطونية i السقراطية التساؤالت

 يجد فلم القضية، منطق اللفي المنطق ظل األرسطوطالية،

D بقي لذلك إليه بابا وجد قد كان انه مع فيه بابًا السؤال 

 العامة التاؤالت حدود عند ا الؤال ٠ عن والسؤال ا السؤال ا

 بنهضته عشر التاسع القرن حل ان الى العمومية والتصاريح
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 أرسطو رسمها التي الحدود تعدي شأنها من كان التي المنطقية

.نهائية انها عشر الثامن القرن في كانط عنها قال والتي للمنطق
 ، Pfander بفندر األوروبي: الفنومنولوجي المنطق ففي

 التحليلي المنطق في كما ، Low لوف ، Ingarden انغاردن

 بنكي كو ، Belnap بلناب ، Prior ير برا االنكلوسكسوني:

L Kubinski اكقيت Agvist ، لنطق جديدة انطالقة نرى 

«.الؤال »
 الذي بخالف ذاتي بقوام للؤال أقروا جميعًا هؤالء

 عند قرأنام الذي B التحول S في ،بالتالي ، ينحصر وال للقضية

 الفالسفة هؤام حاول إذاك للعبارة. بالنبة أرسطو

 الى بالؤال القضية عالقة اخضاع ، جديد من الحديثون،
 القضايا فحص أخرى جهة من حاولوا كما التأملي. الفحم

 على فيه كامنة تبقى والتي سؤاالً بوصفه السؤال يتضمنها التي

 تحت جديد منطق الوجود الى برز بذلك افتراضي. نحو
 نسبة وذلك ، Erotetic Logic أو السؤال منطق : جديد عنوان

للؤال. اليونانية اللفظة الى
 Existenzial Philosophic الوجودية الفلسفة في أما

 فيذهب »السؤال« حول الؤال طرح تجذير هيدغر فيحاول

 عن سؤال أو Selnsfrage الكينونة عن سؤال انه على تأويله الى

 ماهية الى يعود Nach dem «Sinn von Sein» الكيونة معنى
 يحاول الجديدة الحوافز هذه من وانطالقًا االناني الوجود

 المختلفة الماهوية األشكال دراسة مثال Rombach رومباخ

 تطبيقي صعيد على فنومنولوجي منهج خالل من وذلك للسؤال
 الهرمية األهمية ابراز فيحاول غادمر جورج هانز أما موسع

 كون من انطالقا وذلك للسؤال (Hermeneutioche التأويلية )

 تؤلف الذي السؤال من انطالقًا اال حقيقتها على تفهم ال القضية

عليه جوابا هي

ا4ا

الؤال: ماهية في قلالً اآلن لنتأمل

 ألهلية شروط ثالثة الصعيد، هذا على ،ديكارت يحدد

 كل في يكون أن ينبغي أوالً ■ للمعرفة كتمهيد (1 السؤال 11

 المجهول هذا يكون أن وثانيًا معروف. غير شي، سؤال

 هذا ان وثاشًا معين حد الى أو معين نحو على معروفًا
 هو ما بواسطة اال معروفًا يصبح أن يمكنه ال المجهول

معروف.
 لم لو بآن ويجهل يعرف يسأل من انكل نرى فإننا اذن

 كل عرف ولو السؤال استطاع لما االطالق على شيائ يعرف

 اليها. ويعود المعرفة من ينطلق السؤال ان احتاجه. لما شيء
 أهمية ان هنا محيطها.من في ليصب ريعود معينها من ينبع

 يفترضها التي المعرفة بمقدار تتعين المعرفية وقيمته الؤال

 السؤال هذا يحاول التي وبالمعرفة جهة من السؤال هذا
 بل يسأل: ما الؤال ولس أخرى. جهة من استقصاءها

 بالتالي، الذي، رهو ويجهل، يعرف الذي فهو االنان.
يأل.

 صعد على البحث هذا في ينبط H الؤال ا] عن سؤالنا ان
أربعة:

. الذاتي الصعيد — 1

’ البينذاتي الصعيد — 2
. الموضوعي الصعيد — ؤ

. الزمني الصعيد - 4

 وبالذات االئلة، بالذات الؤال عالقة ابراز بذلك همنا

 الصعد هذه خالل من وبالزمن باآلخر، عالقتها حيث من
للسؤال الماهوية النواحي بعض نأمل، كما ،لنا تبرز

الذاتي: الصعيد-1

 عن ذكرناه ما في الصعيد هذا أبعاد من بعضًا أبرزنا لقد

 بوعي عارف: هو حيث من يتميز فالسائل ديكارت شروط

 الحدود، هذه برفض جاهل: هو حيث ومن معرفته، حدود

 بذلك . الحدود وتخطي العبور بارادة سائل: هو حيث ومن
 المفارقة نعني سائال: بوصفه االئل يميز رنبس طابع لنا يبرز

 القول، اآلن يمكننا كما فالتازل، . Transcendence واكالي
 الجهل فوق تعاليًا هو ولس والمفارقة التعالي من ضرب هو

 ،هو بل ،وحسب المجهول لحدود مفارقة هو وا فقط
 لحدود ومفارقة ذاته المعررن فوق تعال ،جدًا سام وبمعنى

 ارتباط أيضًا ها من .أكمل ماهو وباتجاه . .. ذاتها المعرفة

 ان . ٠ المؤول و السائل لدى الحرية بامكانية السؤال ظاهرة

 خير ممارسته ان كما ماهوي انساني طابع الؤال امكانية
 والمجيب للسائل األساسي كالمميز الحرية هذه الى مؤشر

 فوق وتعال مفارقة طابع ،أساسها فى ،الحرية ان ذلك

.الحدود

 شأنه، من باالئل. مرتبطًا يبقى ان السؤال على ليس لكن

 أطراف ليالمس ذاتية عالقة كل من االنفالت بالمقابل،

 هانز لها يود مألة السؤال يصبح بذلك والتجريد الشمول
 الى تعود أن أي ؤاآل، فتصبح تعود أن غادمر جورج

 انفالته أي الؤال تمؤل 1 ان بالساثل. الوجودي ارتباطها
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 لتندرج األسئلة تعود مجردة، مسألة وصيرورته االئل من

 تتجرد حيث ،المنهجية العلوم في المحتوم مصيره هو تحتها
 ان كما طارحها. وتاؤات األصلي سؤالها عن المألة

 وبكيفية الموضوع على الؤال طرح يكيفية تتعين العلم منهجية

 هذا عن حديثه معرض وفي الجواب. على للحصول السعي
 بصفة السؤال يطرح العلم ان Coreth كوراث يقول الموضوع

 اشمول الى وحلها بالمألة يتعد ال وهو المجردة. المألة

 المسألة بحدود مقيدًا ، خاصًا علما بوصفه ،يبقى بل ،الكلي

 يقول الفهم، وء— ان الخاص نطاقه ضمن طرحها يجري كما
 الفاصلة الحدود تحترم ال عندما أشده على يحصل كوراث،

 األسئلة أنواع مختلف بين باتالي، ،وال العلوم مختلف بين

 لى الرجوع غادمر، رأي في يتحتم، كهذا مر يحصل وعندما

 أي المتنازعين. بين االتفاق العادة ضروري كشرط السؤال

«.الؤال I) عن نأل أن علبنا المتوجب من يصبح انه

البينذاتي: الصعيد ٠ 2

 بين العالقات عام، بوجه يعني، تعبير «البينذاتية ,1 ان

 للسؤال الينذاتي الصعيد عن نأل وعندما المختلفة. الذوات
 الذوات بباقي سائال، بوصفه السائل، عالقة نقصد فإننا

 رئيس، نحو على تتسم، العالقة هذه كون حيث من وذلك

بالضرورة.

 اعترافات ثالثة السؤال يعني البينذاتي الصعيد هذا على
 بوجوده االعتراف باآلخر: االعتراف يعني انه أوأل:

 موقف بغيرية االعتراف يعني انه ائنيًا: كسائل. له وضرورته

 موقفًا هو، موقفه غير موقفًا لآلخر بأن االعتراف اآلخر:

 وقفنه موقع من السائل منه يطل ما علىغير اآلخر منه يطل
 االئل منظور غير لآلخر خاص بمنظور االعتراف الخاص،

 بأن االعتراف اآلخر حدود بعلوية االعتراف يعني انه ثالثًا:

 من أعلى معرفته حدود منظوره، حدود اآلخر، رؤية حدود

 كان فإذا .الخاصة ومعرفته م ومنظور السائل رؤية حدود
 به يتميز الذي التفوقي وللطابع لتعاليه مؤشرًا السائل سؤال

 به يتميز آخر تعال على دليل اآلخر جواب فإن كسائل
.كمجيب

 السؤال مفارقة ان كما المجيب علو من هو السائل تعالي ان

الجواب تفوق هيمن

 أنواع، ثالثة الى الينذاتي الصعيد على ينقسم الؤال ان ثم

 بالعفوية السؤال يتميز هنا . البسيط بمعناه «السؤال ال هناك ; أوالً

 اآلخر عن الواعي والبعد والتفكير، الدافع عفوية والبعدم

 ان أي اكتراثي، ال عبوري بطابع أحيانًا يتسم وقد ولغيريته

 «.ااالستفهام هناك :ثانيا .التباعد شكل يتخذ قد البعد هذا

 كما للجواب، مفتاح السؤال هنا . التعقيد من أعلى درجة هذه

 الفهم يكفي ال وعندما الفهم. طلب هو االستفهام ان ٠يقولون

 يتميز هنا الغير. من الفهم طلب االستفهام يصبح الذاتي،
 الدافع تأملية والمداناة: بالتأملية استفهامًا، بوصغه السؤال،

 يلتم هنا غيريته. من والتقرب اآلخر ومداناة والتفكير،
 اللطف من لديه ما يبدي هنا .اآلخر من جوابًا السائل.

 ال االستفهام، في هنا، الذاتية الحدود ومعرفة والتواضع

 يعرف ال ،لآلخر عنها يعرب بل ،وحسب ذانه االئل يعرف
 في ، أيضًا هنا من .لآلخر عنها يكثف بل ،فقط معرفته حدود

 شاسع كبون «البين )ل ب السائل احساس ، (I البينذاتية I) هذه
 بمختلف محفوفة كمسافة األخر، عن يفصله أحيانا

 هو ما بقدر ضروري عبورها مسافة - «البينذاتية n األحاسيس
 والنزعة التهكم أيضًا هنا من والخجل التشوق هنا من صعب

 وأنت B اشعار: من انطالقًا وذلك البعض، عند االحراج الى

 هناك : ثاثا السائل» موقع في أيضًا أنت تفهم ال أيضًا

 في الجواب مفتاح السؤال كان واذا االستجواب« ))

(I االستفهام )) خلع آل فإنه I) في للقفل (I وأحيانًا «،االستجواب 

 من درجة أعلى نجد هنا الممكنة. األبواب لجميع تحطيم انه

 التأزم ان بالمجيب: االئل عالقة في البينذاتي والتعقيد التأزم

 عالقة فألن التعقيد أما الجواب عن المجيب لتمنع يحصل

 عن بها تخرج معينة سلطوية كناموسية تخضع بالمجيب االئل

 على يقوم خاص مجتمعي اطار في لتدخلها العالقة اتنينية
 واذا أخرى أحيانًا واالرهاب العنف وعلى أحيانًا الشرعية

 (( االستجواب ,, فإن والمداناة بالتأملية يتميز االستفهام» كان

 التي البينذاتية الهوة عن تل وال 1 والهجوم التخطيط على يقوم
 كانت واذا »االستجواب« في والمجيب السائل بين تفصل

 مسافة، (I االستفهام » في والمجيب االئل بين II البينذاتية ))

 السائل بين المسافة كانت وإذا هوة II اإلستجواب 1 في فإنها
 الذوات بين «التباين ا من نوعًا ا( اإلستفهام ,ا في والمجيب

 التضاد من ضربًا تمي اإلستجواب« »في بنهما الهوة فإن

 وأحاسيس مشاعر من بذلك يلحق بما — والعداء الذوات بين

-ذاتية. ضد

الموضوعي: الصعيد - 3
 الداخلي أفقها حيث من السزال ماهية الصعبد هذا يتناول

 للسؤال. المنطقة البنية على نطل كيف الؤال: يكون هنا
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سؤال

 تؤمه الصعيد هذا التأمل. موضوع السؤال سؤالية تصبح بذلك
: أهمها عدة نقاط

 اللغة في يصاغ السؤال ان نالحظ هنا الؤال: صياغة - 1
 الى استفهام أداة باضافة إنثائية أو خبرية جملة من العربية

 يمكن اذ ضروريًا، شرطًا وليس عام بوجه ذلك , أولها

 خالل من يتفهم ال بحيث اضافة كل عن أيضًا االستغناء

 في التنويع بواسطة أي ذاته، السائل خالل من بل »األداة«،

 أثناء في الصوت طبقات في أو الجملة Intonation تنغي »

 ان شك وال.واالستفهام السؤال افادة شأنه من مما الجملة اداء
.أخرى صوتية أبعادا تنغيمه يتخذ قد (، االستجواب ال

 أوروبية( — هندو لغات ) األجنبية اللغات بعض في أما

 الجملة «قلب 1, تسميته تمكن ما خالل من عادة السؤال فيصاغ
 فيما الجملة أول في الماعد الفعل أو الفعل فيأتي عكها أو

 أداة غياب )باستثناء والؤال التساؤل بنية تبقى ذلك عدا

 تثترك نحو على ذاتها عن تعرب اللغات( هذه في االستفهام
 خالل من االستفهام أيضًا فيها يمكننا انه أي العربية: اللغة فيه

,وبدونه الجملة عكس خالل من أي ، معًا والسائل الجملة

 تقليبها يبغي النحو، هذا على الجملة بقلبه ،الؤال كأن

 المغلق. بابها لفتح محاولة ذلك في كأن .اآلخر وجهها لرؤية

,الجواب مفتاح بالحق السؤال يصبح وبذلك

 العالقة ان للبعض يخيل قد بالجواب: السؤال عالقة - 2

 بالفعل كان اذا لكن تضايف عالقة هي والجواب السؤال بين

 سؤال لكل ان القول يمكن ال فإنه سؤال جواب لكل
 جوابًا أعرف، ال » الخبرية الجملة اعتبرنا اذا اا .. جوابًا.

!( له) جوابًا نملك ال الذي للؤال

 بامكاننا يصبح نعرفه جواب له سؤال من انطلقنا اذا لكن

 قول يمكن الجواب؟ أم السؤال منطقيًا، أسبق أيهما الؤال:

 أن نتطيع لن ونحن . وضده الوجهتين كلتي مع الكثير

 دواعي من كان ولربما نهائي نحو على هنا األمر نحسم
 مطاليبهم يحددوا أن المتنازعين الى الطلب الفلسفية السالمة

 الشاملة النقية بصفتها الفلفة عن الحديث كان فإن أوأل
 على منطقية أسبقية للجواب بأن اإلقرار بنا األجدر يكون

 بالجواب، تبدأ النقي المعنى بهذا الفلسفة إذإن الؤال،

 في أر حكم في تكمن الفلفة في اثبداية ان ما بقدر وذلك

 فكريًا نشاطًا بوصفه التفلسف عن الكالم كان اذا أما قضية.

 النق بناء في البداية« نقطة B الى الفبلوف ايصال شأنه من
 من تمسي هذه، والحال المنطقية، األسبقية فلعل الفلفي

والؤال. بالتعجب يبدأ التفلسف إن إذ الؤال، نصيب

 الكالم معرض في دمنا وما بالفلسفة: الؤال عالقة , 3
 ان الى ها نشير أن بنا فاألجدر بالفلفة السؤال عالقة عن

 بعض ان حتى للغاية حمبمة أعاله، رأينا كما العالقة، هذه

 في الحقة البداية نقطة الؤال اعتبر هيدغر( ) الفالسفة
 أنواع باقي عن يتميز دائمًا كان الفلفي والسؤال الفلسفة

 شأن بذلك شأنه وأشمل، أعم بكونه واختصاصها األسئلة

 ان الخاصة. العلمية الفروع باقي عن واختالفها ذاتها الفلسفة
 وعن شيء لكل الواحد األصل عن سألوا القدامى اليونان

 يأت، لم الجواب ان رمع الموجودات لكل الواحد األساس

 فلسفيًا المطلوب المتوى على األحيان، أغلب في

 فلسفيًا كان أعاله القديم اليوناني الؤال فإن وميتافيزيقيًا

 تفلسف كان إذا القول: يمكننا وهكذا أوله من وميتافيزيقيًا

 الفلسفي السؤال بأن اإلقرار من بد فال فلفة القبلسقراطيين

 إن الفلسفي. الجواب على لديهم وزمنية منطقية أسبقية ذا كان
.االيدالية طينته من جوابًا أيديهم بين يجد لم الفلفي -ؤالهم

 ممكن. سؤال على جواب فإنها الفلفة بداية كانت ومهما
 نظر وجهة من السؤال على الجواب أسبقية إن نقول لذلك

 السؤال، وأسبقية الفلفة على التفلف أسبقية تقابلها معينة

أخرى نظر وجهة من الجواب على بالتالي،

 بالطلب السؤال عالقة ان بالطلب: السقال عالقة - 4
 فالؤال صميمة. تصورية عالقة بالعرض الجواب وعالقة

 تصور عداد في يندرج والجواب الطلب تصور تحت يندرج
 فيمكن بالطلب العرض لعالقة التصورية البنية أما . العرض

 كتابنا من الثالث الفصل في الجدلية هيكليتها الى التعرف

 عنوان وتحت اللبنانية« الحرب ساحة على فلفية أضواء ال
 للخوض داعي فال اللبنانية«. للحرب االيديولوجية اآلفاق 1

المجال هذا في ثناياها في

 أيضبًا العالقة وهذه القضية: أو بالحكم الؤال عالقة - 5
 أيضًا كوراث يؤكده ما وهذا الصارم. بالمعنى تضايفية ليت

 من كثير في بالطع ,البحث هذا في سابقًا اليه المشار مقاله في

 على جواب هو الحكم ان كما .حكمًا الجواب يكون الحاالت

 لها أخرى أسئلة هناك ان الى يثير كوراث لكن ممكن. سؤال
 أو األمر بمعنى مثالً يأتي الذي فالزال مختلفة معاني

 أو تصرفًا أو فعالً بل ،عليه كجواب حكمًا يتوقع ال التحذير

 يتضمن النوع هذا من جواب كون من بالرغم وذلك ، تصميمًا

 ويتابع أوااليجاب( النفي ) بالقبول أو بالرفض حكمًا

 العالقة فإن حكمًا الجواب يكون عندما حتى لبقول: كوراث

 اذ الصارم، بالمعنى تضايفية ليست الحكم وهذا السؤال بين
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شؤال
 جواب من أكثر الواحد السؤال لنفس يكون أن الممكن من

 « المنطقي الوضعي B الفيلسوف ان أيضًا هنا من . واحد

 الؤال بين بل وجوابه، الؤال بين التضايف يرى ال كارناب
 الجواب يكون أن ينبغي الممكنة األجوبة من تام وصنف

. عدادها من الصائب

 جملة هو السؤال ان المعروف من السؤالوالمعنوية: - 6
 الحكم شأن من إن إذ الحكم، عن يختلف بذلك وهو انشائية.

 أسلة فهناك ذلك من وبالرغم كاذبًا أو صادقًا يكون أن

 يقصد ال ؤال كل ». المعنى B من تخلو وأخرى معنوية« »

 السؤال وان هذا المعنى من خال سؤال هو ممكنا« » جوابًا

 فيفترض يعود Position „ الوضع ال شأنه من ليس الذي

 عن مثالً أسأل فعندما الكذب. أو الصدق شأنها من أحكامًا

 ٠ سرعة ال كلمة معنى أفهم انني هذا سؤالي يفترض النور سرعة

 هذه كل معينة. سرعة للنور ان أعرف وإني «نور « وكلمة

 شأنها من قضايا في أو خبرية جمل في صياغتها تتم الفرضيات

الكذب. أو الصدق

 عن أسأل فعندما كذبه. أو صدقه غير الؤال معنوية لكن

 لمعنى فهمي يفترض ال ذلك فإن االيمان ثقل أو الحب لون

 من يخلو سؤالي فإن ولذلك ،.االيمان و» «الحب » كلمتي
 ال أوله، من الذي، فالسؤال إذن المعنوية وطابع المعنى

 من -زال هو مبدئي( نحو )وعلى له بالنسبة ممكن جواب
 المنطقية البنية ناحية من وليس فقط اللغوي الشكل ناحية

 ان السؤال. من يخلو - التعبير جاز إذا - تساؤل إنه للسؤال،
 االجابة شروط )منطقيًا( توفرت اذا ممكنًا يصبح الؤال

 اعالن يقصد أن الؤال على إن للقول آخر وجه وهذا عليه.

.عليه جواب الى الوصول يتم حتى أوالً ،معنويته ال

 من ومختلفة هناكأنواعكثيرة األسلة: أنواع - 7

 تتناول أسئلة الى موضوعات تتناول أسئلة من األسئلة

 ما نوع: من هي موضوعات تتناول التي األسئلة أشخاصًا.

 من يسأل: فبعضها األشخاص تتنارل التي األسئلة أما هذا؟

 الحال هي كما وتصاميم مواقف عن يتعلم وبعضها ؟ هذا
 عادة تبتغي األسئلة وهذه تحبني؟ هل تثقبي؟ أسألك: عندما

 وأسئلة تجريبية أئلة وهاك األفعال وتقويم المسلك توجيه

 نطاق ضمن عنها االجابة تبتغي التجريبية األسئلة ميتافيزية.

 توقعاتها في فتتعدى الميتافيزية األسئلة أما الحية. التجربة

 خالصة موجودات عالم وتقصد الحية التجربة حدود الجوابية
 أسئلة مثاًل، هيدغر عند وهناك، .اليها للحس وصول ال

:انطولوجية » وأخرى Ontlsche Fragen »انطية«

Ontologische Fragen من الموجود تتناول االنطية االسئلة ٠ 
 .الغكرية والقطاعات العلوم بأحد الموضوعي اختصاصه حيث

 بوصفها Das Sein الكينونة فتتناول األنطولوجية األسئلة أما

الممكنة. العينية الموجودات لكل الشامل األساس
 مقدرة يعكس انما األسئلة أنواع اختالف ان نرى وهكذا

 يلفت ما كل بخصوص األسئلة جميع طرح على اإلنان

 فيها تتجلى مرآة انه كما والموجودات الوجود عالم في انتباهه

.والمؤولية ....والحرية والتعالي المفارقة على قدرته

الزمني: الصعيد - 4

 من يأتي .زمني تاريخي كائن ،معلوم هو كما ،االنسان ان

 في يحيا انه المستقبل. نحو ويتجه الحاضر في ويعيش الماضي

 فترة والموت الوالدة بين ويقضي الزمن في ويموت الزمن

 في ويفكر الزمن في ويحس الزمن في يشعر انه معينة، زمنية

 ويقوم الزمن في يتصرف وهو الزمن. في الزمن يعي انه الزمن.
 فهو فعالً الؤال كان وكن الزمني اإلطار ضمن أفعاله بكل

 زمنية عن نسال أن علينا يترتب اذاك الزمن. في مباطن أيضًا

تاؤل. فعل لكل المتضايف الؤال

 تندرج بل بذاته، قانمًا موضوعًا ليست السؤال زمنية ان

 في نخوض لن اننا ومع .والتصرف والحياة الشعور زمنية تحت
 أن شأنه من ذلك إن إذ الوجودية، األبعاد هذه زمنية بحث

 بما السؤال زمنية عن نسأل سوف ،بحثنا نطاق عن بنا يخرج

شعوري فعل هو وبما كذلك هو

 في ويتحرك الماضي من ينطلق اناني فعل الؤال ان
 الشعوري اتضايف صعيد وعلى المتقبل. نحو ويتجه الحاضر

 من كل عمل على يقوم السؤال إن نقول: الزمنية األبعاد لهذه

 والمخيلة )الحاضر( واإلدراك )الماضي( الذاكرة
 المرء يأل فعندما متكاملة. وحدة في وذلك المستقبل،)

 وجهل األشياء بعض معرفة سابقًا، قلنا كما سؤاله، يفترض

 المعروف حدود فوق التعالي قصد ثم اآلخر بعضها
 الماضي من بكل المعطيات هذه صلة ان معا. والمجهول

 الماضي من معنا نصطحب فنحن ،واضحة تبدو والمتقبل

 المتقبل الى بهما ونتجه الذاكرة( خالل من ) وجهلنا معرفتنا
 أشمل. ومعرفة جديد تعال الى االنتهاء وتوقع حي تصور في

 يميز الذي المألي الطابع هو وضوحًا ذلك اليجاري ما لكن

 يتم أن البديهي من أليس المعطيات. بهذه الحاضر صلة

ذلك؟ في المسألة وأين الحاضر؟ في التاؤل

 نمط في بل بالسؤال، الحاضر صلة في تكمن ال المسألة ان
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سؤال

 فإن بديهي وجود ذات بينهما الصلة كانت فان الصلة هذم

٠ والشرح اإليضاح عن بغنى ليست تقومها كيفية
 أبا هوسرل، ادموند نتلهم أن اال يعنا ال وهنا

 وعي في خاصة نظرية له كانت الذي الحديثة، الفنومنولوجيا

 الزمن صعيد على للحاضر وجود ال إن هوسرل يقول الزمن.

 الصعيد هذا على فهو تجربة كل عن المجرد الموضوعي
 لكن المستقبل عن الماضي تفصل وهمية« ا نقطة مجرد
 وتجربة الخالص الشعوري الصعيد على تمامًا يختلف الحال

 تيار بل متالحقة، للحظات تراكمًا ليس التجربة فزمن الزمن.

 بمختلف الشعورية الحياة تتقوم فيه الوعي. لمحتويات جارف
 الحاضر هذا أما بالذات. ٤ »حاضر وهو وأبعادها. أنحائها

 بعد مختلفين: بعدين في مناسبة شعورية كوحدة فيتقوم

 ترجمته .Retention هوسرل ويدعوه الماضي الى ا يعود»
 ويدعوه المتقبل على ا يطل B وبعد ، I االحفظ :الحرفية

 وان هذا «إطالل« المجازية: ترجمته .Protention هوسرل
n صلب من يصبح أن دون الماضي الى يعود «الحفظ 

 أن دون المستقبل على يطل »اإلطالل إن كما ماضويته،

متقبليته صلب من يصبح

 الحاضر وحدة يؤلفان واإلطالل، الحفظ البعدان: هذان
 ٠ لنا والتشبيه — الحاضر تجربة في الشعور فكأن .الجارية الحي

 األمام الى تنظر احداهما منابة: سيارة يقود سائق عينا

 )الحفظ(، خلفية مرآة في كما تنظر واألخرى )االطالل(

.وعفوي مباشر نحو وعلى واحد ان في وذلك
 الحاضر تحت يندرج ا السؤال )ل حاضر ان نقول ان بقي

 عمل الى حاجته يفقد ال «السؤال و» الهوسرلي بقوامه العام

 بفعل المخيلة عمل عن يتغني االحفظ«،وال ببب الذاكرة

I .»في ومكانه عمله له يبقى البعدين هذين من كل االطالل 
 حيث من ا االؤال لكن «.السؤال» لزمنية الماهوي القوام

 الحفظ ١ل أساسين: بعدين ذا حاضرًا يعبى، معنوي فعل هو

 الشعور زمنية حول القليل بهذا هنا ولنكتف اإلطالل«. و•

الؤال. و»
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 فيه عجزنا وكن .الموجز البحث هذا نهاية الى نأتي وهكذا

 أن نأمل الؤال«فإننا » عن للؤال واف جواب اعطاء عن

 عن السؤال تحريك شأنها من أسئلة طرحنا قد خالله من نكون

B األمام. الى ودفعه ٠ السؤال

 ه سؤاليتهم I وعي في فعالً يعيثون الناس من كم لكن

«؟!مؤوليتهم و•

 ؟ والمسؤولة السائلة الكبنونة هامش على يعيش منهم كم بل
 هؤاله على سؤاالً والموجودات الوجود غنى يطرح ما فنادرًا

 المادي العيش نراغ في السارحة العثواء أنظارهم يتوقف

 المفكر أليس الديمومة. بمشاغل اليومي واالنهماك

Intellectual االستفهام؟ وحرفة الؤال صناعة يهوى من هو 

 من ذكاء أشد نجده -ؤال ورب بذاته قائم لفن هذا ان

 إلجادة ضروري شرط السؤال صنع فن ان بل عليه. الجواب

 في متبحرة معرفة يفترض الفني العمل ان وكما الفنون. باقي
 صناعة فن كذلك موضوعه طبيعة تحكم التي النظرية القوانين
 يمتلك ما وبقدر األجوبة. من بالكثير اإلحاطة يتلزم الؤال

 .يطرحها التي األسئلة a قدر ft يكون كذلك ،أجوبة من المرء

 أجوبته ، قدر R عادة يكون أسئلة من المرء يصنع ما وبقدر

بذلك. أمله قدر أو ، عليها

, « الزال I عن أوال ولنسأل ،نأل إذن هلم
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و>ياحة

سياسة
Politique
Politics
Polltik

 لكشاط مجال بل فلفيًا، مصطلحًا السياسة« )ل ليست

 شروط » أفضل وفر قد الياسة مجال إن قل أو الفلفي

 ان الزعم يمكن حتى ٠الفلفي ة القول النبجاس االمكان
 المثلى، الجمهورية عن البحث أثناء في نشأت كستام الفلفة

 عليه تكون أن يجب ما بوصفها جاءت مباحثها مختلف وان

(I على المسيطر الهم هو فالياسي «.الفاضلة المدينة أهل آراء 

 حتى »بروثاغوراس« من أفالطون محاورات معظم
n السستام من مهمًا جزءًا السياسيات وتحتل «.الشرائع 

 ه الميتافيزيقا »٠ اعتبار خاصة قراءة في ويمكن .األرسطي
 تعمل أن القراءة هذه لمثل ويمكن .للسباسيات النظري التبرير

 السياسة مفهوم في توسعنا ما إذا الفالسفة، كبار معظم آثار في

. ٠االنظر مقابل في «االعمل قطاع لتشمل صدقها وما

 فلسفيًا بهيغل يبدأ عصرنا، المحتضر، العصر هذا أكثر:

 اقرأ، الهيغلي. بالمعنى ها انتهاء غايتها، الفلسفة بلوغ أي

 هو المحتضر فعصرنا .السياسي ومضمرها , بمضمرها التصريح

 هي الياسة ان :بمقالة تتلخص العامة وثقافته .السياسة عصر
 البارزة فالسمة النهاية. في السياسة هو شي: كل أو شيء. كل

 الجميع ان القول يمكن لذا القول، في السياسة اعالن للعصر
 واللفيون والمتخلفون األطراف سكان فيهم بمن معاصرون

.والمتفلسفون والمتدينون والمحدوئن
 نفه الوقت في ويصعب الياسة في القول يكثر أيضًا ولذا

. محدد غير نفه السياسة مجال ألن

 والسلطة بعامة، السلطة على الكالم يتم السياسة فعبر
 الحياسية والفلسفة الحكم أنظمة وعلى بخاصة، السياسية

 وتزخر الحقيقة. ومعيار والحرية واالجتماع واألخالق

 السياسة مصطلح اا تحت مجتمعة األبواب بهذه الموسوعات

. متفرقة أو

 أساتذة بعض ويصرف السياسة، تعريف في القوم ويختصم

 تعريفات جمع في الياسي علمهم جل المعاصرين العرب
. بها وتبوي السياسة

 على أي السياسي، العقل على بالكالم مكتفيًا أراني ولذا

 لسياة في بالقول تتحكم التي والمقاالت المبادى مجموعة
 األحكام بمباشرة أي الياسي بالفعل صلة له ما كل مهمالً

, هدمها أو الدولة وبناء والسلطة
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 تتطلب مهنة السياسي الفعل ان السياسي العقل يرى

 أفالطون مع نشا العقل هذا ان القول يمكن حتى . اختصاصًا

 المواطنين قدرة مبدأ على القائمة األثينية للديمقراطية نقده في

 الياية اللطة فيه بما الياسي العمل ممارسة على جميعا

 مهنة كانت اذا : بسيطة أفالطون ومداخلة . والقضائية واالدارية

 وتفرغًا اختصاصًا تتطلب الطبيب أو الحائك، أو االسكافي

 المهن أشرف وهي والمدبر، الحاكم مهنة بالحري فكم

 ما قول الى أفالطون فلسفة تنصرف -وف ولذا ٠ وأخطرها

 اختصاص يكون أن ينبغى وما السياسة عليه تكون أن يجب
 على المهمة هذه السياسي العقل يرث ولسرف والمدبر. الحاكم

 والعفوية االعتباط من السياسي الفعل وهينقل طولتاريخه:

والعلم. لعقل إلىملكوت

 إلى وحفظها الدول اقامة فن يتند B هوبس: توماس يكتب
 سيقول الجبر كما ] والهندسة الحساب كما محددة قواعد

 . .. اليدوية اللعبة كما وحدها المارسة إلى يستند وال ، [ لينين
 متع ال الذين الفقراء يكتثفها أن يمكن ال القواعد هذه لكن

 المتع هذا لهممثل تيسر الذين أوكك أما لديهم الوقت من

. « . . .المنهج وإما الفضول إما اآلن حتى ينقصهم كان فقد

 دائمًا )وتتوفر النظرية توفرت أو المنهج، توفر ومتى

 )للممارسة( الياسي للفعل أمكن التاريخ( في األولى للمرة

 خيرها الى بالمدينة ويير الياسي العلم بنور يستضيء أن

, وصالحها
 األولى، للمرة المتجدد بروزها برغم النظرية هذه لكن

 العقل أسميته ما تثكل التوجهات من بمجموعة تحتفظ

التاريخ عبر السياسي
 تاريخ فلفة على يقوم حيث من الياسي العقل الى وأرى

 إلى يهدف حيث ومن )دوغمائية( فلسفية واقعية إلى ويتند
المدنية. تدبير

 علما هذا العقل يميها تاريخ. فلسفة دون سياسيا عقل ال
ملمات على يعتمد خاص نوع من علم انه اال ضروريًا
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يياسة

المطلق: إلى مرفوعة إنما المشترك الحس من مستمدة بسيطة

 وينقلب، يير شيم كل وتغيرًا. أل تبد ثمة ألن تاريخ ثمة

 على يتبدل أن من التبدل لهذا بد ال لكن يتمرحل. أو يدور أو

 به. العلم بالتالي ويؤس التغير يحمل صامد ثابت، شيء
 قانون أو خلقه في الله منة . هو يتبدل وا األحوال عليه تتبدل

واالنتقال. التطور
 الى الثابت يصير فيه بل .مجانًا وا اعتباطًا يتم ال فالتبدل

.ومعناه غايته الى يسير . عليه يصير أن يجب ما

 عام علم وهو . والغاية هذا المعنى علم التاريخ وفلفة
 تامح فإن معناه. على التاريخ من يقتصر ألنه بالضرورة

 المعنى الى اشارات أو شواهد فبكونها والتقنيات بالحدثيات

 بالظاهرة والتلهي االفل رصدالحدث من إذماالفاثدة !ياه.
 أجل من يكن انلم التاريخ الى النظر من العبرة وما ، العجراء

 أن أجل من أي المعنى. تحقيق أجل من المدينة. في التدبر

 الالحقة ضرورته ونستشف التاريخ في الحاصل هذا نعي

 التاريخي ه نداء ونلبي الحسنة والموعظة العبرة منه ونستخلص

العمل في فننخرط
 هذا لكم يقدم — السيادة صاحب »يا :بوسوييه يكتب
 أمام يعرض فهو رائعًا. مثهدًا التاريخ[ في ] المختصر

,..السالفة العصور جميع قليلة ساعات في ،ناظريكم

 البشرية األمور تدور عليهما ما والياسة الدين كان ولما

 اكتثاف بالتالي وكان األمور بهذه يتصل ما رؤية كانت ،جيعها
 راماكًا ،البشر بين عظي مو ما لكل فمًا رتللها الكلي نفامها

.ع العالم أمور جميع بخيط

 السيادة لصاحب يتيح أن سوى السياسي العقل يفعل وال

 لثابت الحتمي القانون على التدليل أو الخيط، بهذا االمساك

 منطق ضرورة تلك . أبينا أم شئنا سيحصل لما المتغبر تحت

 تظهر وحيث ٠الظاهر في يمرعبثًاإال الشي، حيث التاريخ

 يرى. أن يعرف لمن والمعنى والغاية الضرورة تحقق عالمات

 اقتراب الى ويثير يرى، أن يعرف كي هنا السياسي والعقل

المعنى.
 قد ذاتها الضرورة فألن اآلن يرى أن أمكنه وإذا

 السياسي فالعقل بعد. وال القبل اآلن. الرؤية هذه أتاحت
 آخر في أي ،اليه التاريخية الحاجة عند وأبدًا دائمًا يظهر

 ترديه. غاية وفي الرديء الزمن انحار قبيل وأردئها األزمنة

 وعودة التاريخية المهزلة انتهاء بقرب التبثير أمكنه ولذا
يكون(. أن الواجب )أي الطبيعي سياقها الى األمور

 أي التاريخ وانتهام المعنى بتحقق يتحقق المعنى تاريخ

 في ريب ال غدًا ويتحقق .عليه يكون أن يجب كان ما إلى عودته

 العقل مدينة تعيش ولذا تقدير أبعد على ،غد بعد أو ذلك.

.بغد وقتهامعلق .غد قبل السياسي
 ٠ الزمن يلغى ما بقدر )اال السياسي الزمن في حاضر فال

 الذي بغد منسوخ أو بغد معلق حاضره إن :أوقل هيغل(

األول. بأمه نخ أن بق

 متوقف قدومه موعد ان اا بالضرورة آت الغد ان ورغم
 استعدادهم مدى على أنفهم. البشر أي االريخ أدوات على

التاريخ. غمار لخوض
 كان طحون. وحرب صراع الياسي( العقل )في فالتاريخ

 )هيغل التاريخ وقابلة األرض ملح الحرب ألن دائمًا. ذلك

 والمخلص والملهمون هيراقليطس وأيضًا ولكن وانجلز،

. ( المرتقب
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 الفاهمة تراه كما العادي الزمن معادلة يقلب المعنى تاريخ

 الزمني التلل في السبب تلي النتيجة ان ترى عندما العامية

 تصير السياسي العقل زمن غي البب على النتيجة فتتقدم
 ويتم الالحق المعنى قدوم قرب على ومزشرًا عالمة النتيجة

 الذي بالقدر العرافة نبوءة في يحصل كما تمامًا ضرورة ذلك

 لكنه طالعه سوء تجنب في الخت صاحب فيندفع منه. مفر ال
 طيبا )ملك منه يهرب وهو المقدر ينفذ أن -وى يفعل ال

 حيث هيغل التاريخعند في العقل مكر كما أو أوديب( وابنه

 وعبر الشخصية مصالحنا عبر تحقيقه الى التاريخ معنى يدفعنا

. ( فرديتنا ;المتناهي وجودنا نسخ ) موتنا
 وعي احتمال التاريخ علم الينا يحمل : دانمًا الفارق هذا مع

■ . واعية بحرية تنفيذها وقبول منها مفر ال التي الضرورة
 ()تليولوجيا الغائية من السياسي للعقل مفرًا نجد ال لذا

 رلعل دينيًا. أم فلفيًا كان ‘وموا الفلفي مذهبه كان أبًا

 جدة إلثبات محاولته في ألتوسير، لوي دفع ما ذلك

 تقرير إلى تيليولوجيا كل مع وقطعها كية المار

 )فاعلين(. فاعل وال لها )غايات( غاية ال سيرورة التاريخ ان
 يدفع ألنه ه اكورية النظرية B في هرطقة مجرد يبقى ذلك لكن

 الى ألتوسير اضطر ولذا . باختصار واليأس الياسي، اليأس الى

 وفي الذاتي نقده في ه االبيتمولوجي القطع ه عن العدول
 حل دون بقي اشكاله لكن بالممارسة. االلتحاق محاولته
. غائية دون سياسيًا عقل ال : بيط لبب

 جزء تنبؤها ألن بالمستقبل بالتنبؤ العرافة تخطى، ال وك
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سياسة

 رصده في الياسي العقل يخطىء ال كذلك المستقبل، من
 ما على المعنى اضفام في أو بعد يتحقق لم الذي األتي للمعنى

 تم الذي إيام المعنى من جزء واضفاءه رصده ألن تحقق

 المعنى نظر وجهة من نقف أن يكفي كلي بوجوب تحديده

.المعنى حتىندرك
 أو إصالحه يمكن ال )بوبر( يهفت ال السياسي فالقول

 القائمة األشياء على انطباقه في قائمة حقيقته ألن تخطئته

 هو المغايرة أو ،األخرى األقوال حقيقة كا فيه حقيقتها

خارج. من يقاس فكيف المقياس
 ليس يخالفه الذي الواقع ألن . الواقع خالفه وان يخطى، ال
 وال ». أخيك بطن وكذب الله »صدق مثاله: الظاهر. سوى

 فال بعينه واحد اثبات أمام يحرن السياسي القول أن ذلك يعني

 يظل المنسوخ تشخيصه أن فقط يعني بل ،تشخيصه يبدل

 واقع ان ذلك في والحجة فيه. ظهر الذي الزمن في صحيحًا

 ع وهو قيل. مما أوأقل أكثر ليطيق يكن لم الزمان ذلك

 يظل أي العريضة خطوطه في صحيحًا يظل فيتفاصيله انتاخه

عريضة. خطوط مجرد ألنه كليًا صوابًا صائبًا

 قول السياسي القول ألن عيب. وال نقص ذلك في وليس

 ال ■ عليه تفصيل والباقي األساس هو واألساسي األساسي على

 .والمرحلة والكيف الوجهة يعرف لكنه ،وكم وأين متى يعرف

تفصيل والباقي األساس وهي

 األشيا، بين العالقات على الماهيات، على يقوم وعلمه

 الماهيات. هي تكون ما بقدر اا ذاتها األشياء يطال وال
 ويعرفها، وفصلها. أصلها اضافتها، جهة من األشياء يعرف

 بالعالقات يقوم المعنى ألن الكل الى اضافتها لجهة بخاصة،
 يقول ولذا مثل) أو شاهد سوى ليس المفرد الوجود وألن

 فكر في يجول بما التحكم يملك ال الطغاة أعتى ان : سبينوزا

 أن هيغل يرى ولذا العالقات على تقوم السلطة ألن األفراد

 الياسي سبينوزا عقل ان وأترجم: ناقص سبينوزا ديالكتيك

 وأن بالكل، التوحد أهمية بعس يدرك لم ألنه ،مكتمل غير

 تلغي أيضًا ولذا ....المفرد تتنفد الكل إلى اإلضافة عالقات

 أي تنوجد ال ماهية كل الوجود من )الملتزمة( الميه الوجود
 إال المفرد البنيوية تدرك ال أيضًا ولذا -الواح. في ٠ تدخل ال

. ( بنية في عنصرًا بوصفه

 الياسي. القول في الواقع الفكر يطابق كذلك، ذلك وألن

 ولذا صحيح والعكس الواقع، في يصح الفكر في يصح فما

الصحيح. العلم على الصحيحة السياسة تقوم

 ،. 8 صحيحة ألنها القدرة كلية ماركس نظرية ه : لينين يقول

 . الكلية قدرتها عبر باستمرار صحتها تثبت اضافة: ويمكن
.الصحيحه إالً بيصح ما i : أعني

 مرة مرتين: صائب فهو الياسي. القول يخطىء ال ولذا
 يحدد الذي وهو األساس على يتكلم ألنه ومرة يخطىء ال ألنه

 أو يصوبه ي الذ الواقع ألن ثالثة مرة وصائب . ويدركه األساس

٠ أخرى جهة من يأت.بعد لم وهو ،جهة من ملكه هو يخطئه

 ان لو يكون أن يجب ما علم ألنه أخيرًا يخطىء ال وهو

حب كما تير ال األمور وألن .,يجب كبا سارت األمور
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 على قوام » الحرب ألن محارب. السياسي فالعقل

 لذا . اكظر fl على قوامًا B العمل يجعل الياسة ومطلب .الياسة

 مجردان ألنهما والكلي العام في يظل أن النظر يع ال

 شجرة ه العمل: مطلب مع تتكيف أن الى النظرية وتحتاج

 )غوته H الرمادية النظرية من يقاس ال بما أغنى الخضراء الحياة

 بصيرورته اال الياسي العقل علم بلغ ال لذا ولينين( وهيغل

المدينة. تدبير في النظر غايته: الى
 سستام يتحقق أن يجب العقل في العام ان ذلك وعلة

 سبيل وا . للتحقق الداخلي الوجوب هذا شرح على يقوم هيغل

 علم ان القول يمكن حتى الخاص. في اا العام تحقق الى
 في متحقق بعام استرشادًا العام تخصص علم هو السياسي العقل

 هنا سيتحقق عام منه. بعض في تحقق أن سبق آخر، خاص

: ومتشابه مختلف ألنه فريد وضع وكل . فريد وضع في واآلن

 ولذا ومتشابه، فيه. العام يتجد أن يجدر ولذا مختلف،

 إلى جمعاء البشرية معه يجر جديدًا نموذجًا يشكل أن يجدر

األزمنة ردي، من المحتوم خالصها

 لحكمة الخاص الوضع هذا اختارت العناية ان شك وال

 ولذا .فيه انعقدت التاريخية القوانين ان أو . ستظهر أو ظهرت

 خير أمة أو مختار أو فريد شعب في المعنى تاريخ يتحقق

 أو . العباد طبقات من جنسها بات عن تمتاز طبقة أو األمم.

الخلقية العبودية عصر لينهي اختير متفوق بشري عرق
 ماهية زال ما ،وصفه في عامًا زال ما الخاص هذا مثل لكن

 من ينتقل لم دام ما المشترك، للحس ماثلة غير أو حية، غير

 ذاته ل- وجوده الى ذاته - في وجوده من الفعل. الى القوة

)هيغلوماركس(.
 بدءًا وبخاصة الحديث السياسي العقل نصيب من وسيكون

وحه فيه ينفخ أن حياته، الخاص هذا يمنح أن هيغل من
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سياسة

 الماثل التنظيم أو البطل الشخص الحي، الرمز روح الحية،
 صيرورة ديالكتيك عبر ورسالته الخاص معنى يجسد الذي

المتخصص الكل في غايته الى المفرد
 تعبير حد على ،ليست التي حقيقته للخاص الرمز يمنح

 متيقنا اثعوب من شعبًا يجعل عما لكثف ا n سوى ،عيدغر

 بانكثافها تفجر حقيقة والمعرفة« الفعل في وقويًا وواضحًا

,I االرادة فتحدد «المعرفة على للحصول الحقيقية اإلرادة 
 بمناسبة ذلك يكون أن ويصدف . (I المعرفة في الحق B هذه

. ة العيد النازية

 من ) المعنوية الخطورة هذه بمثل المألة كانت ولما
 السلطات تؤول أن القول نافل من كان واالنطولوجية، المعنى(
 مصدر السلطان فيصير . الرمز هو مطلق سلطان إلى جميعًا
 كما األخالق، وخارج القانون خارج ويقف السلطات جميع

 القانون ويعين بل المخلوقات، سلسلة خارج اليبنتز إله يقف
 فوق هو والشر. الخير األشاعرة إله يعين كما بدءًا واألخالق

 بالمعنى بالمقارنة نسبي شيء كل وألن مصدره ألنه القانون

فيه. يتجد الذي التاريخي
 السباسي القول منهج تكون أن الديالكنيك تصلح ولذا

 حل ووجهة التناقض في الرئيس الطرف فتعيين 1 بامتياز

 المعنى. وجهة على للقابض مطلقة بصورة يخضعان التناقض
 مذهل بثكل االغتناء على قادرة أنها الديالكتيك برهنت وقد

 الرئيس التناقض بين فميزت ت السياسية المارسة إلى وصوالً

 للتناقض الرديف والوجه الرئيس الوجه وبين الرديف والتناقض
السلطان لصاحب األوجه تقليب وتركت ( )ماو

 ومتى النتيجة في مبرر بل له، معيار ال اللطان وعمل
 ينبغي ما ألن )ميكيافيلي(. اللوم من أحلته النتيجةطيبة كانت

 األغراض بهدف ال العنف بهدف العنف ارتكاب هو رفضه
 مقياس هو ألنه وطيب أبدًا نببل اللطان غرض لكن النبيلة.
. الطيبة

 . المعنى لتحقق وضروري بل ، وحسب مبررًا ليس والعنف

 تختلف الناس بها يعيش التي الطريقة ان « هو ذلك في والسبب
 K بها يعيشوا أن يليق التي الطريقة عن بينًا اختالفًا

)ميكيافيلي(.
 تختلف شتى ألسباب الئقة غير بطريقة اكاس ويعيش

 البشر لكون إما تعود فهي السياسي. العقل عصر باختالف
 حكم لطول أو ، بالسوم أمارة النفس ألن أو بالطبع، أنانيين

 الجرماني العرق النحطاط أو الفاسدة، المتغلة الطبقات
 الشيطان ألن أو االمبريالية، للسبطرة نتيجة أو ، الطارىء

 : fl واحد المطلوب n لكن األرض. في المفسدين أنفس تلبس
 الجسم وشفاء ضاللها، من واألنف أدرانه من العالم تطهير

 في الماهر الطبيب يتردد وال . المزمن مرضه من االجتماعي
 سالمة أجل من الفاسدة األعضاء مجمل أو الفاسد العضو بتر

 سالمة أجل من كله بالبدن يضحى وقد بل .كامال البدن
. ( مثالً بوت بول ) فكرته

 اخوان )راجع إذن طبابة السياسي العقل في السياسة
 آخر وكما وأحدثها. الطبية العلوم آخر تتذرع طبابة (.الصفا

 والحرب القتال في عقلية سياسة كل تصب كذلك الكي الدواء
والعدل. البرء حتى

 الحكيم يشخص كما الشعوب لحياة عظيمة تجربة فالحرب
 في هي ما الخارج الى الشعوب تقذف بالحرب ألنه هيغل

العبودية. في تقط أو حريتها فتؤكد الداخل
 العقلية الصحة شرط وتشكل الكل حياة توظف الحرب

 خطر وبدون الحرب، وبدون الطبيب. يضيف كما والخلقية
 عاداته في وينام الحرية معنى الشعب يضيع قد بالحرب التلويح
 يقول ولذا الرمال. تشابه في التافهة بالحياة تمكه في ويغرق
 فاضطراب عظيمة. أمة يضنع قد طويالً سالمًا ان الحكي:

.التأسن من البحيرات مياه يحفظ الريح
- أوجه السياسي العقل يبلغ الحرب في

. تمامه الفاشية وفي
 عندما كذلك يصير أن الى يميل األشكال من تبقى وكلما

ذلك. ل يتاح
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 الفلسفة تاريخ فالسفة لمعظم حية عصارة السياسي العقل
• الهيغيلي الزمن أنحاء في المتجول العصر وارهابي ،الرسمي

فترة. منذ بحتضر بهيغل يبدأ الذي عصرنا لكن
 العقل بعقالنية يهزأ جديد نوع من لتفلسف مجال وثمة

 الميكانيكا حدود عند تحرن عقالنية ويعتبرها ،الياسي

الكالسيكية.
 العقالني االعتبار يعيد جديد نوع من لتفلسف مجال ثمة

الى:
. والمعنى الغائية وعدمية والمفردة، ،والكثرة ،المصادفة

ومراجع مصادر

. الياسيات ، أرسطو —

لساسي. الجمهررية، ،أفالطون -

السياسي. فرويد،ماهية -

 الفكر مجلة «،وعلم وتطور مفهوم االياسة كمال، ،المنوفي ,
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سيمياء

 مجموعة فيها الكاتب جمع وقد . 1981 بيروت، . 22 عدد العربي،
األجبية بالمراجع وذيلها ختامية بمالحظات وأردفها التعريفات، من

والعربية.
ألمير فيلي، ميكيا -

لتاريخ. في العقل هيغل، -
- Bossuet, Dlscours sur I'hlstolre universelle, Flammarlon, 

192،.
- Hobbes, Th. Leviathan, id., Slsey, Paris, 1974.

رهبه موسى

Semlotique سيميا

SemlotJcs
SemiotJk

 تقم لم للعالمات شاملة موحدة نظرية تأسيس محاولة إن
 األميركي الفيلوف يد على العشرين القرن أوائل في إا

 سوسير دو السويسري األلني والعالم جهة، من Peirce بيرس
Saussure •بعض على العثور يمكن لكن أخرى جهة من ء 
 والمناطقة الفالسفة عند المجال هذا في والتصنيفات التعريفات

 ترد كما ،الداللة نظرية ولعل .اليوناني الفكر نشأة منذ والنحاة
 العرض هي العرب، واكحاة المناطقة من المتأخرين كتب في

. القدماء عند اليمياء لعلم األكمل

العالمة قعريف

 عالمة أي Signe كلمة استعمال على العرف جرى
 عالمة هي «انان , لفظة أن مثال يقال اللغة ففي الدال؛ بمعنى
 دو يحدد الشائع، المفهوم لهذا خالفًا اإلنان. على تدل

 وألمدلول، الدال من المركب بأنها Signe العالمة سوسير
 كل أن بجيث ،الطرفين تحقق دون العالقة تصور ويستحيل

 فمثل بالعكس. والعكس المدلول، يعتري الدال يعتري تغير

 ال التي الورقة مثل السويسري، األلسي يقول كما العالمة،
 التركيب هذا األخرى قطع دون صفحتيها احدى قطع يمكن

اآلتي: اثكل على سوسير دو يصوره للعالمة الطرفين الثنائي

 فهي ، Le Signe linguistique اللغوية العالمة يخص فيما
 والمفهوم Image Acoustique الصوتية الصورة بين ارتباط
 الخاطر، إلى يتبادر ما عكس وبالتالي، . Concept الذهني
 المدلول، غرار على هو الصوتية، الصورة أي اللغوي، فالدال

 مثال اانان فكلمة مجردة. طبيعة ذو ألذهني، المفهوم أي
 كما مختلفة؛ صوتية وبطرق تحصى ال مرات بها التلفظ يمكن

 أو فارسي أو كوفي بخط ،متنوعة بخطوط كتابتها يمكن أنه

واحدة. تبقى »انان » كلمة لكن ...الخ تجاري
 باألشياء للغة مباشرة عالقة ال ،سوسير دو نظر وجهة من

 العالمة إلى تنتمي ذهنية صورة هو فالمدلول ،الخارجية

 خارج الموجود Chose Reelle الواقعي الشيء وليس اللغوية،
 فيحعى .العرب بلغاء بها أخذ التي النظر وجهة هي هذه .اللغة

 إنما األلفاظ وضع في الحقيقة B أن بالتفصيل يشرح حمزة بن

 الخارجية الموجودات دون الذهنية المعاني على للداللة هو
 وظنناه بعيد من شبحًا رأينا إذا أننا هو قلناه ما على والبرهان

 ، شجرا كونه وظننا منه دنونا فإذا ،االسم بهذا ه سمينا ،حجرا
 سماه طائرا، بكونه التحقيق ازداد فإذا بذلك، نميه فإننا

 تزال فال به. سميناه رجالً بكونه التحقيق حصل فإذا بذلك،

 .الذهية الصور من منه يفهم ما باعتبار عليه تختلف األلقاب
 يحصل ما باعتبار يكون انما األلفاظ اطالق أن على ذلك فدل

 ، الطراز« » )كتاب ». باختالفه يختلف فإنه ولهذا الذهن. في
(. 36 األول،ص الجزء

 مما أعم بوجه الدالة يأخذون فإنهم العرب، مناطقة أما

 كما المدلول. لطبيعة تخصيص دون ،للعالمة دوسوسير ه حدد
 أكثر بصورة اعتبارهم في المدرك الشخص يدخلون أنهم

 من يلزم بحالة، الشيء كون عي الدالة ان فعندهم صراحة.
: آخر بشيء العلم به العلم

 من مزدوجة: عالقة على تقوم فالدالة أكثر، بتفصيل أو
معًا هذين بين أخرى جهة ومن والمدلول، الدال بين جهة
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المدرك وبين

 منه ينطلق الذي هو للداللة الثالثي التركيب هذا
 بتفصيل ويعين يتخرج فلكي بيرس. األميركي الفيلسوف
 ما أو ، sign العالمة يعرف ،العالمة تشكل التي المقومات

 الذي الشيء بأنها Representamen 11 الماثول II أيضًا يسميه

 وبالتالي، ما». حيثية من آخر، شي، مقام ما لشخص يقوم
 شخص تتوجه كونها جهة من فالعالمة، المؤلف، يشرح كما

 ،األخرى للعالمة مساوية صورة أو عالمة ذهنه في تولد ،ما
 عليها يطلق الذهنية العالمة هذه منها تطورًا أكثر ربما أو

 لشيء تقوم العالمة ان ثم . Interpretant «التعبير II اسم بيرس
 إنما الحيثيات، كل من ليس ، Object موضوعها هو ،ما

 الماثول أساس بيرس يميه ، Idea معنى أو فكرة إالى بالنسبة
The Ground OF the Representamen . أن يمكن ما هذا 

اآلتي: التصميم في ه نوجز

 الموضوع إلى ترجع عالمة هي « ناطق D كلمة ، مثال فهكذا
 ٠ ضحاك ٠ الكلمة تقصدم عما مختلف معنى من ولكن االنان

 أساس هنا تشكل فاكاطقية ذاته. الموضوع الى ترجع التي

 العالمة تبعثه ما فهو ، «ناطق ا العالمة عن التعبير أما العالمة،

 المثل تطبيق يمكن كذلك الموضوع. بها يتعين التي الصور من
 العالمة أساس بين ما الفصل على Frege فريجه أورده الذي

 معنى على يدان الماء ونجمة الصبح فنجمة والموضوع.
الزهرة هو واحد خارجي لموضوع مختلف

 واحد تعبير يستنفده أن يمكن ال الموضوع أن شك ال
Interpretant آخر تعبيرًا بدوره يتدعي تعبير كل إن ،بل 

 لتعريف اعادته في بيرس، يضيف لذلك الموضوع. يوضح

 أخرى، عالمة إلى ،ما حيثية من ،يسند شيء أ بأنها العالمة
 هو تالثًا شيائً الموضوع بهذا يربط أنه بشكل موضوعه، هي

 الموضوع بهذا يربط بدوره وهذا عنه، Interpretant التعبير
 يمكن التعريف هذا له«. نهاية ال ما الى وهكذا رابعًا، شيائً

اآلتي: اثكل تمثيلهعلى

 يقترحها التي التمييزات بين تام تطابق ايجاد الصعب من
 من بالرغم ، Richard-Ogden أجدن - رتشارد ومثلث بيرس

 مباشرة بصورة االعتبار في يدخالن فالمؤلفان به تأثرهما

 الرمز بين فالعالقة ولذلك الرمز. يفسر الذي الثخص

 يعطيه الذي Interpretation التفير عبر تتم والموضوع
 • Meaning بالمعنى عادة يمى ما أيعبر للرمز، الشخص

 Symbol الرمز بين ثالثية عالقة هي الداللية فالعالقة وبالتالي

 اسم المؤلفان عليه يطلت ما أيضًا أو Idea الفكرة وبين

 لهذا وفقبا Referent الخارجي المرجع وبين Reference ال
الثلث:

الفكر

 جهة من وأجدن رتشارد وإلى جهة، من بيرس الى استادًا

 داللة عملية كل في Charles w. Morris مورس يميز ،أخرى
Semlosis العالمة حامل : اآلتية العوامل Sign Vehicle أي 

 Interpreter والمعبر العالمة، فيه تتجد الذي المادي الشي،

 المقصودة والحيثية ،Interpretant والتعبير المدرك، أي

Designatum, Slgnlflcatum له الموافق الخارجي والمدلول 

Denotatum . التعبير مصطلح ان Interpretant ، نقله الذي 
 أو الفكرة األرسطي بالمفهوم بقابل يرس، عن مورس

 الفالسفة من سابقيه على معتمدًا مورس، لكن التصور
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سيمياء

 ومتعينا ، Dewey وديوي James وجيمس بيرس البرغماتيين
 معنى الداللة لعملية يعطي النفس، علم في السلوكي بالمذهب
 العضوي الجهاز هو فالمعبر القديم للمفهوم مغايرًا

Organism تهيؤ فهو التعبير أما الذهن، وليس Disposition 

 ما فعل رد عنه يصدر ألن العضوي، الجهاز في العالمة تثيره

 ما فشيء التدقيق، وجه وعلى المدلول الموضوع حضور عند
 الذي المؤثر الموضوع غياب عند أ، كان إذا» عالمة هو أ

 مؤثرًا ،معين سلوكي نمط من الفعل ردود من متتابعات يثير
 عند ،يجيب ألن العضوي الجهاز في تهيؤا يولد تحضيريا

 . (I ذاته النمط من الردود من بمتتابعات ،معينة شروط توفر
 الجرس، رن بعد لحم قطعة له تقدم الذي الكلب مثل ففهي

 هو والتعبير الكلب، هو والمعبر الجرس، صوت هي العالمة
 والمدلول الطعام، أمام معين بلوك ينفعل ألن الكلب تهيؤ

 المقصودة والحيثية اللحم، قطعة هو Denotatum الخارجي
Significatum معينًا. مأكوالً اللحم قطعة كون هي

 يحل الفعل، لرد تهيؤ أنه على للتعبير مورس تحديد ان

 الفعل رد المعنى تعتبر التي النظريات عن الناجمة االشكاات
 ، Bloomfield بلومفيلد يظن كما المعنى، كان فإذا المباشر.

 جملة أن تفسير يمكن فكيف ،ما عالمة يتبع الذي السلوك هو
 نحو الهرولة إما الظروف، بحسب تثير، مثالً ((السماء تمطر ه

 فهل .البتة شيء ا معطف،أو ارتداء أو ،مظلة فتح أو ،ملجأ

 ؟ عديدة معاني تفيد fl السباء تمطر H جلة أن يعني هذا
 العالمة ،عام بوجه أو ،الجملة مورس يعتبر لذلك ٠ ال بالطبع

 في يؤثر Preparatory-Stimulus تحضيري مؤثر أنها على
 في تؤثر أنها أي األخرى، المؤئرات تستدعيه الذي اللوك

 فهكذا . آخر مؤثر أمام العضوي الجهاز به يقوم الذي الفعل رد
 المدينة أن على تدل التي السير اشارة أن من بالرغم مثاًل،

 تتدعي ال أنها إال القادم، المفترق شمال على تقع المقصودة
 ، تحضيريًا مؤثرًا تشكل بل ،مباشرا فعل رد السيارة سائق عند

 رؤية السائق عند تتدعيه الذي السلوك على تؤثر ألنها
.المفترق

يلي: ما ونحدد نستخلص أن سبق ما منكل نتطيع

 الذي الفرد عن عالوة ، Semiosis داللة عملية كل في
 يمى ما بين التمييز الدال، جهة من نريد العالمات، يستعمل

II العالمة حامل» Sign vehicle, Zeichentrager أيضًا أو 

Zelchenexemplar signal، العالمة وشكل Zeichengestalt 

 حامل بينما ،إذ . Signe, Zelchen العالمة باالختصار أو
 دو بلغة Signlflant الدال أي ،فالعالمة ،مادي عين هو العالمة

 مجموعة هي صدقي ما وبقول مجردة؛ صورة هي ،سوسير
 التي الحسية النماذج كل مجموعة أي العالمة حامالت كل

 بعين نأخذ أن نريد المدلول، جهة ومن العالمة تجسد
 والشيء المعنى، أي ،قصدأ المقصودة الذهنية الصورة االعتبار

المعنى. إليه يرجع الذي الخارجي
 كذلك ليت الداللية العوامل هذه أن إلى التنويه يجدر

 فحامل .البعض بعضها إلى اضافتها جهة من بل ذاتها بحد
 .العالمة إلى يوصل لكونه إال مفهوميته يكتسب ال العالمة

 آخر شيء كونهداآلعلى حيث إالمن عالمة ماالشكل وثى

 على أتينا التي األربعة الحدود يخص فيما . ما لفرد بالسبة
اآلتي: الوجه على العالقات تنعقد ذكرها

 الداللة، تركيبعملية في تدخل التي للعوامل تبعا
 أو أبعاد تالثة مورس ينتزع ، بينها ما القائمة والعالقات
مستويات:

 بين «»عا العالقة في يبحث وهو ، Syntactics المبنى علم
 وفقًا العالمات يصنف م( م، ) ذاتها:عا م ، »م العالمات

 العالمات تركيب بها يتم التي القواعد ويضيع معينة، لخصائص
 من العلم هذا يتكون ، مثالً العربية اللغة ففي .وتحويلها

.والنحو الصرف
 بين ما العالقة يدرس وهو ، Semantics الداللة علم

 قد المدلول أن فبما »د»:عا)م،د(. ومدلوالتها العالمات

 كونه حيث ومن قصدية، ذهنية صورة كونه حيث من يعتبر
 هذا تفريع يجب الصورة لهذه الموافق الخارجي الشيء

: علمين الى العام المتوى
 العالمات بين العالقة في يبحث بالتالي وهو المعاني، علم

ن(. )م، »ن»:عا المعاني وبين
 بين العالقة يتناول وهو ، Sigmatics الخارجية الداللة وعلم
 داللة أن بما لكن، »خ« الخارجية واألشياء العالمات
 فهذه المعاني، عبر إال تتم ال الخارجية األشياء على العالمات

)م،ن،خ(. عا:ثالثية عالقة تشكل الدالة
 بين ر( )م، عا العالقة في يبحث الذي فالمتوى ،أخيرًا

 يتعملون الذين األفراد أي ، »ر« والمعبرين العالمات
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 وفي ، Pragmatics باالجتية يمى االتصال، لغرض العالمات
 بعلم أيضًا أو المراس، بعلم تميته على اصطلح سوف العربية

 مورس، يقول كما العلم، هذا يتناول ،عام وبوجه المراسة.
.عنها المترتب والمفعول واستعمالها العالمات أصل

 اآلتي: الجدول يجملها التعريفات هذه

ئ

 المراسة علم

ر( م،) عا

المبنى علم
م( م،)عا

 المعنى علم
( ن م،) عا

 الدالة علم
الخارجية

)م،ن،خ(

 االن يمكن ومورس، بيرس عند المعنى حول إشكال ثمة
 فقد ذكرها على أتينا التي الشروحات ضوء على توضيحه

 يوافقان الداللة عملية عوامل من عاملين هناك أن يبدو

 بيرس يميه ما جانب فمن المتعارف: باالستعمال المعنى« )1
 وما The Ground of the Representamen الماثول اأساس
 ما أيضًا أو المقصودة الحيثية أي Slgnificatum مورس يميه

 عليه يطلق ما آخر جانب ومن بالمعنى كذلك ترجمته يصح
 مورس، يقابله الذي ، Interpretant التعبير« » اسم المؤلفان

 التصور أو Thought بالفكرة ذلك، الى االشارة سبقت كما
Concept باب تحت يقع الذي هو األول فالعامل . أرسطو عند 

 فيدرجه التعبير، أي اثاني أما عليه، تواضعنا الذي المعنى علم

 عند المعبر عن الناجم الفعل رد ألنه المراس علم تحت مورس
 االثنين كون أن في شك وال . signiflcatum المعنى ادراكه

 الظاهري التحليل في بالتفصيل يظهر ما على متضايفين،
 وخالفًا االشكال. بب هو ، Husserl هوسرل عند للداللة

 والتعبير المعنى بين ما التمييز كان ،مورس قول يوحيه لما
 البعد كل بعيدة مثالية بتعابير بالطبع إنما القدماء عند معروفًا

 سوى ليس العقلي بالكلي يمونه فما اللوكي. مفهومه عن

 أي الطبيعي الكلي ويقابله الذهن، في الحاصل التصور فعل
.التصور نعل يتناوله الذي الموضوعي األساس

العالمة أقام

 متقل، داللي علم اطار في للعالمة شامل تقسيم أول إن
 أن في شك وال العرب. مفكري من المتأخرين عند يوجد

 هذا استوحوا قد الفالسفة من وغيرهما سينا وابن الفارابي
 .والرواقين الميغاريين والفالفة وأرسطو طون أفال من التقيم
 في وينحصر للمنطق، عامة مقدمة بمثابة هم عند يرد وكان
 ،عشر الثالث القرن في المناطقة أن إال فقط اللفظية الداللة

 من السابقين، الفالسفة تمييزات الى باإلضافة استفادوا،
 الى وتوصلوا الكالم، وعلما، واألصوليين اللغويين أبحاث
الدال أنواع كل على األقسام تعميم

 العقلية أقام: ثالثة الى الداللة العرب المفكرون يقسم

 يكون التي هي عندهم العقلية فالداللة والطبيعية. والوضعية
 الذاتية بالعالقة ويفهمون ذاتية. عالقة والمدلول الدال بين فيها

 الحاصلة العالقة في كما المدلول، تحقق الدال تحقق استلزام
 أو ،النار على عالمة الدخان كون مثالها والعلة، المعلول بين

 العالقة في أيضًا أو الحرارة؛ على عالمة انار كون مثل العكس
 على عالمة الدخان كون مثل واحدة لعلة معلولين بين القائمة

معلواللنار. الحرارةإذكالهما
 يكون ما لتعريفهم، ونقًا فهي، الطبيعية، الداللة أما
 قد الطبع أن شروحاتهم من ويتفاد الطع مقتضى بحسب
 من أن الداللة هذه معنى بالتالي ويكون المدرك، إلى يرجع
 ان أو المدلول؛ الى الدال من تلقائيًا يننقل أن المدرك طبع

 أن الدال طبيعة من فيكون الدال، إلى ترجع قد الطبيعية صفة
 الشاملة، الشروحات هذه من بالرغم لكن المدلول إلى يؤدي

 البدنية العوارض على المجال هذا في أمثلتهم يقصرون فإنهم
 كدالة ،نفية حاات على أو أخرى بدنية حاالت على الدالة

 النبض حركة وقوة الخجل على والحمرة العال على n أح أح „
المزاج. قوة على

 وأمثلة الداللة من القسم هذا أمثلة بين المقارنة مجرد عند

 ال المذكورين القسمين بين التمييز أن يبدو العقلية، الداللة
 إلى بالنهاية تعود الطبيعية العالقة ان إذ أساس، على يرتكز

 شك دون وهذا وعلة؛ معلول وبين ومؤثر أثر بين ما عالقة

 البحتة العلية مقياس سوى االعتبار بعين يؤخذ لم إذا صحيح
 تتناول التي الفلفية النظر وجهات اختالف من بالرغم لكن،

 الدالة انكارأن البمكن كلناالحالتين، في بهاالعالقة
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 في وخصوصا ذاتية، باكية تجربة على تعتمد لكونها الطبيعية،
 العمل األقل على تتدعي ال والنفى، الجسد بين العالقة

 االدراك على المعتمدة العقلية الدالة في المطلوب الفكري

 يحصل المدلول الى الدال من االنتقال كأنما بل الخارجي،
.ومباشرة عفوية بصورة

 التي تلك فهي الوضعية، الدالة أي األخير القسم أما
 بين علية لعالقة ال المدلول الى الدال من االتقال فيها يحصل
 سيان متفقعليها، قاعدة ببب بل الدال لطبيعة وال االثين
 وضع من أو الفرد وضع من الداللة القاعدة هذه كانت

لمعاني على األلفاظ دالة منهذاالقبيل الجاعة
 والمدلول الدال بين الثالث العالقات من ما عالقة تحقق ان

 بحب بل الباقيتين، العالقتين احدى تحقق ينفي ال
 عقلية، عالقة طبيعية عالقة كل تستلزم المذكورة، التعريفات

 إنما المدلول عروض عند الدال عروض الطبيعة إحداث ألن

 الدال تحقق استلزام باعتبار الطبيعية للداللة عالقة يكون

 الشالث الات الد تجتمع وقد خاص وجه على المدلول تحقق
للسعال. أخ »لفظة في كما الثالث، العالقات باعتبار

 بوجه أنه إال وخلل، ابهام من التقيم هذا في مما بالرغم
 والذي السيميام علم في حديثًا الجاري التقسيم من يقترب عام

 هذا فعلى .بموضوعها العالمة عالقة الى بالنسبة بيرس وضعه
 االيقونة العالمات من أنواع ثالئة كذلك بيرس يميز الصعيد

Icon الدليل أو والشاهد Index والرمز Symbol . تقوم 
 بعض أو مدلولها،منكل وبين بينها فعلي شبه على االيقونة

 الجغرافية والخرائط والرسوم الفوتوغرافية فالصور الجهات.
 الداللة قدتوجد وكذلك، العالمة. من الصنف هذا أمثال هي

 في كيكي« كيكي ا| صوت مثال فهكذا األلفاظ، في اإليقرنة

 ال اللفظي، المتوى على لكن الديك. صياح يقلد العرية اللغة
 على ويثهد فقط؛ جزئيًا بل كلي بتطابق الداللة هذه تتحقق

 شبه يوجد أنه فمع اللغات. باختالف الداالت اختالف ذلك

 «Cuckoo,-» بالعربية كيكي« كيكي ه األلفاظ بين

 باأللمانية، «Kikcerlklو» بالفرنسية «Cocorlco,،» باالنكليزية

 ومجال .الديك لصياح الصوتي الرسم في فارق غير هناك
 لغات بين الخارجية ات للمدلول المحاكية األلفاظ في المقارنة
 « شنخر H لفظتي بين كما تام تقريبًا شبه من يمتد متنوعة
 كما الكلي االختالف إلى األلمانية، «Schnarchen,-» العربية

 جهة من ذلك ويعود الفرنسية. «� ,.«Abatement ء عوا H بين
 األصوات بالئحة لغة كل في مقيد بالكلمات التصوير أن إلى

 األصوات كل تتعمل ال الطبيعية فاللغات مزجها. وطريقة

 لغة كل تنفرد بل الممكنة، التقاليب كل تجيز وال اللفظية
 لتركيب محددة بقواعد و األصوات تلك من معين بعدد

 يحدد أنه إلى باإلضافة التركيب، وهذا , منها الكلمات

 يأبى زماني واحد بتلسل يجري الحروف، بين المزج امكانية
الخارجية. المدلوالت في أحيانا الواقع الصوتي التعدد

 العالمة تقترب قد اإليقونية، األنواع بعض في بالطبع،
 حتى ،لكن الخ.. والرسم النحت في كما ،مدلولها من كثيرًا

 االدراك شروط من تمامًا الدالة تتحرر ال المجال، هذا في
 فهكذا به المعمول االيصال Code دستور ومن الحسي،

 في التدرج النهضة، عصر منذ الرسم في يتعمل زال ما ، مثالً

 كان الوسطى، القرون في بينما العمق، على للداللة األحجام

 كان ما فبقدر الممتل. الشخص مكانة إلى يشير التدرج هذا
 الفنان كان وكذلك رفيعة. مكاته كانت كبيرًا اشخص رسم

 التكعيبي الفنان أما ،يراها التي الصفات يرسم النهضة عصر في
 وإن حتى ، الشيء عن ذهنه في الحاضرة الصفات فيضع

معينة. بصرية زاوية من معا رؤيتها استحال

 5الصور أصناف: ثالثة بيرس يذكر االيقونة مفهوم ضمن

Image ، والتمثيل البيطة، بالصفات المدلول تشارك وهي 
 وأخيرًا العالئقي، باترتيب يشبهه الذي ، Diagram البياني

. Metaphor االستعارة

 الدليل أو الشاهد أي العالمة أقام من الثاني القسم أما

 يعرفه س فبير (،Indice فرنمي: ؛Index )انكليزي:
 من العيني الموضوع مع المكاني( )وضمنه الدينامي باالتصال

 وهو أخرى. جهة من الشخص ذاكرة أو حواس ومع جهة،

 وبين بينها عالمة كل يشمل جدًا عام بمعنى اشاهد يأخن

 من تمتد قد المجاورة هذه واقعية. فعلية مجاورة موضوعها
 على شاهد الدخان مثالً فهكذا االتفاق، مجرد إلى العلية

 الشيء على دليل والتصبيع الوجع على شاهد والصراخ ،النار
,.. الخ وهذه هذا :االشارة اسماء وكذلك عليه المصبع

 العالمات أصناف من كثير يندرج العام المفهوم هذا تحت

: منها اللغات بعض في الثائعة

 عليه نطلق أن يمكن وما ، Index بالفرنسية يمى ما
 التي العالمات في تنحصر فالقرينة القرينة« I) اسم بالعربية

تالصق. أو جوار مجرد مدلوالتها وبين بينها

 بمدلولها ترتبط مرضية عالمة وهو ، Symptome العارض
طبيعيًا. ارتباطًا

 أضواء مثل االيصال، بقصدية تتميز وهي ، Signal االشارة

الخ.. السبق انطالق وصفارة السير
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 . Symbol الرمز يسمى ببرس ثالثية من االخير القسم

 بالتعلم، والمكتبة عليها المتواضع المجاورة على الرمز ويقوم
 تحدد بقاعدة يتم!ال ال فالرمز وبالتالي المدلول. وبين بينه

 اتصال أو علية أو شبه أدنى يتلزم ال وهو المجاورة، عالقة

 ،بالطبع . اللغوية العالمات القبيل هذا من . المدلول مع خارجي

 عليه المتعارف االستعمال عن الشكل بهذا الرمز تعريف يخرج

 إلى بالعودة الخروج هذا يبرر س بير لكن والفنون. األداب في
 هذه معنى يرجع اليونانية ففي . Symbol لكلمة األصلي المعنى
 أرسطو كان ولذلك ، (6٧P-BOXOV> مع - الوقوع إلى الكلمة
 وضعية عالمة أي (6vp-BO O )رمز إنه االسم عن يقول

 قسم تحت بيرس عند اكراجه فيجب الشائع بالمفهرم الرمز أما
المدلول، وبين بينه ما شبهًا يفترض إنه إذ اإليقونة،

 العرب عند للعالمة التقيمين من كل على سريعة نظرة ان

المقارنة: بهذه توحي قد وبيرس

وضعية داللة عقلية داللة طبيعية داللة
رمز شاهد ايقونة

 واألمثلة التعريفات من كل في البحث استقصاء لكن

 بعض فمن المقترح. التطابق ينفي النظريتين في الواردة
 الوقوع يمكن الطبيعية للداللة عليها، مررنا التي التفسيرات

 يوردها التي األمثلة إنما االبقونة؛ وبين بينها تالؤم على

 كالعوارض الطبيعية الداللة مجال في العرب المؤلفون

 في بيرس عند تنتمي النفية، الحاالت على الدالة واإلمارات
 العقلية الدالة أن كما Index اشاهد إلى األولى الدرجة
 يعم الدليل بينما السببية عالقة في تنحصر إذ اثاهد من أخص
 الداللة باب من العرب ها يعد التي العالقات من كثيرًا

.الوضعية
 عالمة في األقام هذه تداخل إمكانية أن في الشك

 أسباب من هما أحيانًا اآلخرين على أحدها غلبة وعدم واحدة

 العرب عند مختلفين قسمين تحت العالمات بعض تصنيف

 حيث من مختلفتين النظريتان تبقى ذلك مع لكن س بير وعند
الكئ*.

ومراجع مصادر
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فاخوري عادل

إضافة

 العالمة بمعنى , سوم ٠ مادة من اللغة حفظتها . السيمياء
 األخيلة يعني بما اكراثي المصطلح رحنظها ، فعيلياء ووزنها

 هذا واستبد السحري، الطلسم تحت المندرجة التوهيمية
 االلتباس لهذا وتفاديا عداه، ما وأمات المذكور باللفظ المعنى
 التيمية :كلمة المثبت المصطلح مقابل في يوضع أن ينبغي

 إيهام كل ندفع الصنيع وبهذا العالمة، بمعنى اليمة !لى نسبة
إبهام أو

لي العالي عبداله
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شاهد
Temoin
Tenon
DerZeuge

 هو الخاص. بالمعنى بالدليل تسميته يمكن ما أيضًا أو

 بإزاء ، Peirce بيرس عند للعالمة الرئيية األقام أحد

 من غيره عن الثاهد يتميز . Symbol والرمز Icon اإليقونة
 هذه وبسبب الموضوع. وبين بينه المجاورة بعالقة العالمات

 أن األخير هذا طبيعة من كان الموضوع، مع المباشرة العالقة
 والزمان المكان في متعينين مخصوصين حدثًا أو فردًا يكون

 تعطي التي النصب ،النار إلى بالنسبة الدخان : الشاهد أمثال من
 الترتيبية األعداد األسهم، ،التصبيع الطريق، عن ارشادات
Ordinal ، الوصل، ضمائر االشارة، أسماء العلم، أسماء 

الخ..
 معلومات فأية . ما لشيء تعيين كل عند الشاهد إلى يحتاج

 إذ ،الشواهد بعض تتضمن وأن البدلها الخارجي الواقع عن

 وبالتالي والخيال. الحقيقة بين الفصل يمكن ال هذه دون من
الخارجية. التجربة مجال تخص فالشواهد

 أن وذلك بعيدة، بطريقة موضوعه على الشاهد يدل قد
 النار، على شاهد فالدخان أكثر. أو اخر شاهد بينهما يتوسط
 اإلطار بهذا بيت. وجود على شاهدًا تكون قد بدورها وهذه
 مباشرة يرتبط أصيل شاهد :الشواهد من نوعين بيرس يميز

 التي الطريق تشكل مثالً فهكذا منحدر وشاهد بموضوعه،
 اشارة بينما المدينة، على أصيالً شاهدًا ما مدينة إلى تؤدي

 عام وبنوع .منحدر شاهد هي المدينة هذه على تدل التي السير
 على العلم، أسماء أن ذلك أصيلة. ليست اللغوية اشواهد كل

 فهي وبالتالي بموضوعها، مباشر اتصال لها ليس المثال، سبيل
 تعيين من تمكن أنها حيث من فقط الثاهد بدور تقوم

 احتاج السامع من معروف غير الشخص كان فإذا .الشخص
 الوادة وتاريخ االقامة كمحل أصيلة شواهد إلى األخير هذا

• الشخص تعيين له يتم حتى الخ.. والتوقيع

فاخوري عادل

شخص
Personne
Person
Person

 الثقافة من إلينا تتحدر فلفي، كمدلول شخص كلمة ان
 اتجاهات تتكون بدأت العشرين القرن بداية ففي .الغربية
 الهائل الصاعي التقدم أخافهم الذين المفكرين عند فلسفية
 أخذت حيث الحياة. على وأنماطه يطرته يفرض بدأ الذي

 االنان محل يحالن الدقيق الصاعي والتنظيم االنتاج وسائل
 اشخصية العالقات ومستبدلين الجديدة الحياة من نوعًا خالقين

فيها. للقيم مكان ال حيث آلية بعالقات اس٠ال بين

 التي الماوىم وعن هذا خوفه عن برغسون عبر وقد
 والدين«، األخالق مصدرا ا اكهير بكتابه العصر ذلك أفرزها

 أما الحديثة«؛ »األزمنة الينمائي فيلمه في شابلن وشارلي
 التيارات بها تتمتع كانت التي اليطرة فهو الثاني األمر

 التي والعضوي، والحسي التجريبي المذهب وأهمها الفلسفية،
 عدة من يتكون وظرفيًا عرضيًا كاثنًا االنان في ترى كانت

.بالصدفة مجتمعة عوامل
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 أن يعتقد كان الذي الفرنسي المثالي التيار ذلك إلى أضف
 إلى النظر بدون ه للمجتمع واحدة شاملة أنا B البشر لكل

 مقطوعة هي األنا وهذه المتميز الخاص الفردي الوجود
 بوجود تعترف وال واقعية انتماءات لها وليس الجذور

 فعل ردة قامت الميطر الجو هذا وسط اآلخر«. الشخص »

 من جاعلين ، (( الشخص H بفالسفة سموا فالسفة قبل من عنيفة
 على قائم الشخص وهذا الكون، في األسمى المركز الشخص

 ولكنه البديهية الملمات من ليس الثخص وهذا » الحرية
 ولكنه عامًا كائنا أو فرديًا كائنًا ليس وهو الكينونة، واجب

 جان الشخصاني الفيلسوف حدده كما ٠ االثنين بين توتر

الكروا.

 يكون ولكي حيواني كائن لهؤالء بالنبة فالشخص
 أي الخارج نحو ذاته من الخروج إلى بحاجة فهو ,1 اجتماعيا،

 والحرية الداخلية بالحرية يتمتع أن عليه فلذلك ،المحتمع نحو
 جميع تكون حينما إال حرًا ليس الشخص وهذا الخارجية

 كذلك. حرة ونساء رجاالً به المحيطة االنانية المخلوقات
 . وللحرية وبالحرية الحرية من تكون أن يجب فالحرية
 هو الذي العمل هو االلتزام ألن التزام، أيضًا هو الشخص

 وهو المعرفة سبيل هو فالعمل ■ واآلخرين الشخص بين الصلة
 من الشخصية يؤكد سام عمل اال الحرية وما العالم تغيير سبيل

الداخل.
 ألية الخضوع يرفض عندما شخصًا يكون أن يبدأ واالنان

 القيمة بأن يقر وعندما أتت، أين ومن كانت مهما عمياء قوة
والمجتمعية األخالقية والقيم العقل هي اإلنسان في العلي

 ومركز جوهر )ل بأنه الشخص حدد شيلر ماكس إن

 أن يتطيع ال االنان إن » قال: مارسيل وكابرييل للقيم«
 مع وحميمة وجدانية عالقة في يدخل عندما إال شخصا يكون

 إآل يكون ال الشخص ومصير األنت« » أي الثاني، الشخص

الجماعة». داخل
 إلشخص يتطيع ال وسيلة تشكل اآلخرين مع فالعالقة

 إن مونييه أمانويل شعار وكان إنسانته يحقق أن بدونها
 إآل موجودًا ولست للشخص هو والمجتمع للمجتمع هو الفرد

أن هو كون أن المطاف نهابة رفي وباآلخربن اآلخرين عع

 لنلبين النظرة مد ع الناتجة ألعدابي انتبج ان

 بين الفروقات كل وتسقط األشخاص بين المساواة تؤكد
 مماثلة جوهرية صفات األشخاص كل وتعطي البشري الجنس

الكينونية. لصفاتهم

ومراجع مصادر
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الحاج كميل

شخصية
Personnalite
Personality 
Character

 مركزيا موقعا الحاضر الوقت في الشخصية مفهوم يحتل
 العلم. هذا ميادين غالبية التقاء نقطة وهو النفس علم مجال في

 جانب في الشخصية ويتناول إال النفص علم في ميدان من ما إذ

 ،الفيزيولوجي النفس فعلم .معينة نظر وجهة ومن جوانبها من
 الشخصية من العضوي المتوى بدراسة يهتم المثال، سبيل على
 تطور التكويني النفس علم ويدرس الجبلة باسم عرف ما أي

 .العاطفية - والجنسية منها الذهنية الثخصية وظائف مختلف

 من الثابت الجانب اعتبر ما في العام النفس علم ويبحث
 وتشكل الطبع باسم عرف ما أخرى، بعبارة أي الشخصية،

 النفس علم دراسة موضوع األفراد بين النفسية الفوارق
 نمط يتخرج أن فيحاول ،االجتماعي النفس علم أما الفارقي.
 يبرز وأن االجتماعة والثقافة الشخصبة بين القائمة العالقات

 حاجات كتلة من البشري الكائن تحول تحكم التي القوانين
 لمعايير كه سلو يخضع اجتماعي كائن الى بيولوجية ونزوات

وقيممحددة.
 مجال في الشخصية مفهوم يحتله الذي الموقع أهمية ورغم

 بعض إلى يفتقد اآلن حتى مضمونه يزال ال النفس، علم
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شخصية

 Henri برون منري النرنسي النناني أشار وقد . انحديد

1964-1881 Pieron التعبير هذا إن فقال الظاهرة هذه الى - 
 علم في استعماالً الكلمات أكثر , من هو - الشخصية أي

 التي التعابير احدى نفسه الوقت في ويشكل المعاصر، النفس

 ان ذلك - II التغييرات من ممكن قدر ألكبر داللتها خضعت
 النفسانية النظريات باختالف اختلفت قد التعبير هذا داللة

 األميركي اكفساني استطاع رقد المتبعة البحث ومناهج

 مختلف تحديد خمين من أكثر يستخرج أن Allport ألبورت

,الشخصية لمفهوم
 الغربية اللغات في شخصية« ا كلمة إن

Personnallte-Personality الالتيني التعبير من تشتق 
B برسونا )) Persona ، يضعه كان الذي القناع الى يشير وهو 

 إلى لإلشارة وذلك المسرحي، أدائه أثنام اليوناني الممثل
 إن ويقول للكلمة، الالتينية الجذور على البورت ويعلق دوره.

 مضمونه الى وباإلضافة ، البدء منذ تضمن قد برسونا تعبير
وهي: مختلفة، معاني أربعة األصلي

الخارجي المظهر -
. الممثل يؤديه الذي الدور —
.نفه الممثل —

 داللة من الكلمة هذه تتضمن ما كل مع الشخص،
. تقييمية

 أعطيت التي األساسية التحديدات بعض نورد أن وقبل
 الكثيرين. لدى شائعًا التباسًا نبدد أن بد ال الشخصية، لمفهوم

 أي إلى يشير ال التفساني، القاموس في الشخصية فتعبير
 هو وهذا ) .آخر فرد على ما فرد يمارسه نفسي تأثير

 على يقال حين الكلمة الى العامة عادة ينبه الذي المضمون
 فالمضمون (، قوية بشخصية يتمتع fl فالنًا ٠ إن المثال، سبيل

 يؤدي - التحديد لبعض افتقد رإن — الشخصية لتعبير العلمي
 يمتلك أنه أي متميزة، شخصية يمتلك فرد كل ان القول إلى

 من غيره عن تميزه التي النفية الخصائص من معينة مجموعة
 عن الفرد سلوك يميز ما عامهي بشكل فالشخصية ،األفراد

اآلخر.
 سينيك للفيلوف هو للشخصية تحديد أقدم ولعل

4) Seneque.قال: الذي م( 65 م.- ق B الثخصية ليت 
شخصه وحدة ينجز أن الفرد على يتعين اذ .فطريًا شيائً

«.وهويته

 هو للشخصية األبط النحديد أن فيه شك ال ومما
 كأن الوصفية، الناحية على خاص بثكل يركز الذي التحديد

 ما فرد سيفعله بما بالتنبؤ يسمح ما هي الثخصية » : مثال يقال

. ٠ محددة وضعية في
 من فائت خمس بين ألبورت األميركي النفاني ويميز

: للشخصية التعريفات
 ،والتحديد الدقة تفتقد التعريفات هذه من األولى الفئة -

 مجموعة هي الشخصية إن » المثال: سبيل على يقال كأن
. « الفرد لدى والمكتسبة الفطرية المؤهالت

 مثال: والبنيوي التكاملي الجانب على تركز الثانية الفثة -

(I الفرد لمؤهالت التنظيم هي الشخصية » .
 اتراتبي للطابع األهمية تعطي التحديدات من الثالثة الفئة -

 William جيم فويليام التنظيم. عملية به تتصف الذي

1910.1842 James واألنا المادي األنا بين يميز كان 
الصافي. واألنا الروحي، واألنا االجتماعي

 أن وتعتبر التكيف فكرة إلى فتستند الرابعة، الفئة أما —

 مع الفرد تكيفات تمثل والمنظمة المكتبة المؤهالت ال
«.محيطه

 الطابع على التعريفات من الخامة الفئة تركز أخيرًا —

الشخصية. تمثله الذي المتكيف التنظيم لهذا والفريد االصلي
 يعطي أن التعريفات، هذه من انطالقًا ،ألبورت ويحاول
 التنظيم هي الشخصية ,, فيقول: لكخصية جديدًا تحديدًا

 الفرد تكيف تحدد التي فيزيائية — النفس لألنظمة الديناميكي

«.محيطه مع الفريد
 هي اثخصية ا : التالي التعريف فيقترح ، Filloux فيلو أما
 للوك المحددة األنظمة مجموعة تتخذه الذي الفريد الشكل

.ا، الحياتي تاريخه خالل الفرد
 العناصر باستخراج المختلفة التعريفات هذه لنا وتسمح

الشخصية: مفهوم لمضمون األساسية

 لهذا كان وإن واحد بفرد وخاصة فريدة، اشخصية أواًل:
اآلخرين. األفراد مع مشتركة نفية سمات الفرد

 هي بل وظانف، مجموعة مجرد اثخصية ليست ثانيًا:
.وتكامل تنظيم عملية

التاريخي بعده له بفرد خاصة ألنها زمنية الشخصية ثالثًا[
 النفسية، الفردية هذه إلى يشير الشخصية مفهوم كان وإذا
 أن يمكن كيف التالي: هو النفساني يطرحه الذي، فالسؤال

 ذاته بحد السؤال هذا ويتضمن ؟ النفسية الفردية هذه تتكون
 هي وما ؟ الشخصية ونفهم نفتر كيف التالية: الرئيسية األسئلة

 ؟ وتطورها وإنبناءها الشخصية تشكيل تحكم التي المحددات
 لمفهوم تعطي أن شأنها من األسئلة هذه على واالجابة
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 التي االجابات إن القول نافل ومن الفعلي مضمونه الثخصية
 الفس علمام باختالف اختلفت قد األسئلة هذه على أعطيت

. النظرية وانتماءاتهم

 تتحدد الشخصية أن الفيزيولوجيون اكفس علماء يرى
 الدور الصماء الغدد تلعب حيث الولوجية بالعوامل أساسًا

 رأيهم، في يفر، الذي هو الجنية الغدد فنشاط الرئيي
 كما األنثى. وشخصية الذكر شخصية بين النفسية الفروقات

 النشاط على سلبًا ينعكس الدرقية الغدة ضمور أن لهم تبين
 وتلعب فائقة انغعالية إلى فيؤدي الزائد، نشاطها أما الذهني

 أما العصبية االثارة ضبط في هامًا دورًا الجنبدرقية الغدة
 االنفعال. فيحاات بارز بثكل فتدخالن الكظريتان، الغدتان

 الى يتجهون الفيزيولوجيين النفس علماء إن القول خالصة
 غالى وقد الهورمونية. باالفرازات الشخصية سمات تفير
 اختزال الممكن من أنه واعتبر االتجاه هذا في البعض

. هورمونية معادلة الى الشخصية
 أن اعتبروا إذ مشابهًا موقفًا الطباع علمام تبنى وقد

 الفيزيائية. والجبلة بالوراثة رئيسي بشكل تتحدد الشخصية

 كرتثمر من كل لدى خاص بثكل االتجاه هذا ويظهر
Kretshmer وشلدون Sheldon الية أن كرتشمر اعتبر فقد ٠ 
 بين متز وقد الشخصية. أي النفسية النية تحدد الجمانية

 والنمط الضامر، النمط وهي: جدية - نفس أنماط ثالثة

العضلي والنمط البدين،
 الجسدي، أو الجماني الصعيد على الضامر، النمط ويتميز

 تام غير عضلي وجهاز طوال، وأطراف نحيفة، فيزيائية ببنية

 هذا أصحاب فيتصف النفسي، الصعيد على أما كاف. بشكل
 مرضية - النفس الناحية من مهيؤون وهم باالنطوائية، النمط

للفصام.
 المتدير بالجسم الجسدية الناحية من البدين النمط ويتصف

 الصعيد على أما نسببًا. القصيرة واألطراف األحشا، وهيمنة

 وهو باالنبساطية، ،كرتشمر حسب البدين: فيتصف النفسي،
 لديه يبرز كما .بهولة اجتماعية عالقات إقامة على قادر

الخوري.ادللذهانااهتياجي- استعد

 ونمو ،البنية قوة فهي ،العضلي للنمط الجمانية أماالمات
 الصعيد على النمط هذا أصحاب ويتصف العضلي الجهان

 ،مهيؤون وهم الفظة والنزوية الجامحة بالعاطفية النفسي

.للصرع ،كرتشمر حسب
 المزاج ٠ بين فيميز ،امشابهًاا منحى شلدمن وينحو

«.العضلي المزاج و• «الدماغي واالمزاج «،الحثوي

 الشخصية أن يعتبرون الطباع علماء أن نالحظ ذلك على
 جمع ويؤدي األساسية النفسبة المات من مجموعة من تتألف

 يمكن بحيث األنماط من محدد عدد بناء إلى السمات هذه
 اعتبار الى الطباع علمام ويتجه احدها. ضمن فرد أي ادراج

 عن عبارة رأيهم، في وهي، وثابتًا سكونيًا عنصرًا اشخصية

 العامل دور يهملون ذلك في وهم .بيولوجيًا تتحدد ٠ اطبيعة

.الشخصية انبناء في التاريخي والعامل االجتماعي

 االجتماعي الثقافي التيار باسم عرف الذي التيار حاول وقد
 ضم وقد الشخصية فينشكيل عيااجتما العامل دور يبرز أن

 ونظريات النفسي التحليل دراسة في علماءتعمقوا التيار هذا
 القسم أن مفادها مركزية فكرة من ينطلقون وهم االناسة.
 على .ومكسب متعتم سلوك هو االنسان سلوك من األكبر

 بالتالي وتختلف المجتمعات بتغير اللوك يتغير ،ذلك
 شعب لكل فيكون االجتماعبة. األطر باختالف الشخصية

 تحليلهم وفي الشعوب. من غيره عن تميزه نفية خصائص
 ولجملة والمجتمع، اكخصية بين القائمة العالقات كمط

 هؤالء يرتكز اجتماعي، كاثن إلى الفرد تحول التي العمليات
 إلى المفهوم هذا ويشير االجتماعية. اكقافة مفهوم إلى العلماء

 بحياة الخاصة التصرفات ونماذج والقيم المعايير مجموعة

 وهي االجتماعي، التثقيف لعملية الفرد ويخضع الجماعة.
 .مجتمعه في المقبولة التصرف أشكال خاللها يتعلم عملية

 نفسية بمات يشتركوا أن معين مجتمع ألفراد بد ال وعليه،

 ويشير االجتماعية الشقافة لفس خضوعهم عن تنتج محددة
 كاردينر ابرام صاغه الذي «القاعدية الشخصية ا مفهوم

Abram Kardlner المشتركة النفسية البنية هذه الى 1937 عام 
 تعبير حد على ،القاعدية والشخصية . محدد مجتمع ألعضاء
 وتظهر معينة جماعة بأعضاء خاصة نفسية بنية » هي: كاردينر
,ا الفردية فروقاتهم األفراد عليه ينسج حياة بأسلوب

 ببعض جماعته أعضاء مع اشترك وان ،الفرد أن إال
 بفعل وذلك أخرى، بسمات عنهم يختلف النفسية، السمات

 أهمية هنا وتبرز بها. يمر التي الحياتية للخبرات الفريد الطابع

 تفسير المستحيل فمن .الثخصية تكون في التاريخي البعد
 الزمني العامل العتبار بعين نأخذ لم إذا وفهمها الثخصية

 أو ثابتًا معطى ليت فالشحصية التاريخي البعد يعطيها الذي
 بل محددة. وبعوامل معينة تاريخية لحظة في يتحدد جامدًا

 تجارب الشخصية تاريخ ويتضمن وتطور. صيرورة هي
 والتجارب الخبرات هذه استيعاب الفرد ويحاول وخبرات.

 ليؤلف واالجتماعي البيولوجي العاملين وبين بينها يكامل وأن
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شر

 هو واألنا الشخصية هي والتي نوعها من الفريدة الوحدة هذه

 فتكون هذه. التكامل عملية - باستمرار - ينجز الذي الركن
 التكامل ), الزين، نزار الدكتور تعبير حد على الشخصية،

 ولها اجتماعيًا، تتدامج فيزيائية، , نفس جبلة ألبعاد الجدلي

 في معيارية بصورة المتموضع الكائن وتحقق الخاص، تاريخها

».اجتماعية ثقافة

ومراجع مصادر

 ،فسانية دراسات التكاملة، والوظيفة األنا أصالة ،الزين،نزار -

 ،االنانية والعلوم اآلداب كلية في النفس علم قسم يصدرها مجلة

. 1 عدد ، 1974 بيروت، اللبنانية، الجامعة

— Allport, G.H., Personality, Holt, 1937.
' Filloux, J.C., La Personnallte, Paris, P.U.F., Coll. Que 

salSije?, 1965.
- Nuttln, Joseph, La structrure de la personallte, Paris, 

P.U.F., Coll. SUP, 1968.
- Reuchlln, Maurice, La Psychologle dilTerentielle, Paris, 

P.U.F., Coll. SMP, 1969.

الله رزق رالف

سر
Ma,
Evil
Obul - Bose

 ومن عصر إلى عصر من يختلف نسبي اخالقي مفهوم الشر
 عنه الناس تصورات أن بحيث كبيرة بدرجة آخر إلى مجتمع

 الشر مفهوم يرتبط عام وبشكل بعضًا. بعضها يناقض قد
 للرفض موضوع وهو رالتعاسة. والكآبة واأللم والفاد بالو،

 أو منه، التخلص يحاول الذي اإلنسان من والتقبيح والذم
 حقيقي، غير وجودًا باعنباره الصوفية عند كما انكاره

 ابن عند كما وتبريره أهميته من التقليل أو خادعًا، ظاهريًا،

 به يتصف ما كل ومع .حديثًا واليبنتز الوسطى العصور في سينا
 فالشر وجوده. لضرورة تأكيدًا هناك أن إال سلبية من الشر

 حياة قيام يمكن ال وبالتالي الروحية للحياة الدائم المحرك هو
 االنان على ينبغي التي العقبة فهو معه التصادم بدون أخالقية

 أن وظيفته «ضروري اافتراض المفكرين وهوعند .تجاوزها
 واعالء الخير تحقيق إلى وصوالً عليه للتغلب االرادة يحفز

 والشر. الخير تمايز الفالسفة ويؤكد خير( مادة انظر) القيم
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 معناه توضيح الشر لمفهوم جدلي تحليل خالل من ويمكن
 المختلفة التصورات تحديد ثم ،بالخير وعالقته ،طبيعته وبيان

.له الفالسفة قدمها التي

 تناقض، على داخله يحتوي الشر إن نقول البداية ومن
 أن له يحق ال لما الكينونة تعطي التي المفارقة هذه في يتبدى

 يعني وا ايجابي، وجود ذات سلبية فكرة فالشر يكون

 الكوني، للخير كمقابل الكوني، الشر وجود االيجاي الوجود
 والكيومراثية كالمانوية الشرقية الثنائية للفرق بالنسبة حتى

 نشأة فإن للعالم بأصلين القائلين فرق من وغيرها والزارادشتية

 نحو سعيه في والنور الخير من بخطأ تفسر الظلمة ،الشر

 عنصر أنه أي الكمال، اكتمال وعدم انحراف فالشر الكمال
 الشر سبق عدم ومع .الخير ومع ،على األولوية له ليس دخيل

 أنهما أي متداخالن، فهما الخير مع الوجود في تزامنه وعدم
 وجودًا للشر أن ذلك ومعنى -ويًا، ضرورية جدلية عالقة في
 كما متضادان قطبان فهما الخير، عن ومستقالً بذاته قائمًا

 ،الخيروالوجود بين تربط التي القديمة المذاهب من هذا يتبين
 هنا ومن مثاًل. أوغسطين القديس لدى كما والعدم والشر

 الفهم هذا ،والشر الخير من كل لطبيعة المعياري الفهم يتضح
 .الشر على للخير وتاميا وعلوًا أسبقية — ضمنًا — يعطي الذي

 من ضربًا يعطي فهو واالضطراب الفوضى مع تحالف فالشر
 إلى تعى التي العبا للقيم الخضوع ضد ألنه والتوزع االنقسام

 والشر الخير من فكل ٠الشخصية في والتكامل النظام من ضرب
.مطلقًا تعادالً اآلخر الطرف مع يتعادل متساويًا موقفًا يمثل ال

 نحدد أن نستطيع ال »نحن Lavelle الفيل يقول وكما
 تحت يندرج الشر إن نقول أن يكفي فال ايجابيًا تحديدًا الشر

 بأننا القول يجب بل الخير، هو األخير طرفها مزدوجة حقيقة
 فكرة األذهان في نثير أن دون الشر نذكر أن المستحيل من

 أو نفي أو له، سلب بمثابة الشر أن اعتبار على الخير

 عدم إنه أوالقول الشر انكاروجود هذا معنى وليس .ا حرمان
.نبيًا معنى فقط إعطاؤه بل

 )وكل الشر مفهوم ايجابية على هنا التأكيد ويجب

 من الشر مفهوم مع تعاملنا فإذا المماثلة(؛ اللبية المفاهيم
 من غيره ومع الخير مع يمثل باعتباره أي ،معاصر منظور

 القيمة في عامة نظرية من أجزاء والجمالية األخالقية المفاهيم
 فبينما القيم، مفاهيم تمبز الي القطبية هذه نؤكد أن فنتطيع

 لو كما نفسها تقدم القيم فإن محايدة والوقائع األشياء تكون

 والظلم، كالعدالة وسلبي ايجاي مزدوج مظهر ذات كانت
 سلب أن يفهم أن يجب وال والشر. الخير والقبح، الجمال



 فالقيم موجبة. لقيمة نقصا تتضمن السالبة القيمة او القيمة
ايجابيًا. بذاتها توجد السلبية

 وبين بينه يربط سقراط عند للشر تصورا نجد أن ويمكن
 والرذيلة علم الفضيلة » أن في رأيه اطار في وذلك الجهل
 شخص أدركها إذا أنه بحيث للغاية قوية فكرة فالخير «جهل
 من نوعًا الشر يكون وبالتالي لها تبعًا العمل في يتردد فلن

الجهل. من نوعا والخطأ ،الخطأ

 قبل سابقة حياة إلى والشر الخير يرجع أفالطون وعند

 محاورة في ذلك يتضح كما العالم هذا في وجودنا
 الناس بعض في كامنًا طبعًا الشر يكون وبالتالي ل فيدون >ا

 أن هذا من ويتضح النفس. في والمادة الجسد تأثير بفعل
 الموجب للطابع انكارًا تضمنت وسقراط أفالطون نظريات

الجهل. إلى أرجعته فقد لشر

 من العكس على - تعترف والتي واليهودية المسيحية وفي
 في موجودة للشر نزعة فهناك األصلية، بالخطيئة - االسالم

 الجد قانون بين الصراع ٠ بولس القديس عليها أطلق نان إل ا

 تبعه وقد ٠ كتاباته في كيركغارد أن ونجد .ا الروح وقانون
 الذي للشر االيجابي الوجود أكد قد - ذلك في - الوجوديون

 شوبنهور وعند دوما. يصارعه أن االنان على
1860 - 1788 Schopenhauer التشاؤمية نظرته تأكيد يمكن 

 بالديانات كثيرًا فيها تأثر والتي بالثر المشبعة للطبيعة ورؤيته

 كان لما أنه يؤكد ، I وتمثل ازادة العالم I كتابه وفي .الشرقية
 ألن وذلك وآالم عناء عالم يكون أن بد فال ارادة، العالم

 أكبر الحاجة هذه واشباع الحاجة، على تدل نفسها االرادة
 عشرات تبقى رغبة كل اشباع بعد إنه إذ اشباع؛ كل من دائما

 األساس دافعها هو األلم ألن شر والحياة تشبع، لم الرغبات

 أنه بل لأللم، سلبي وقف مجرد إال اللذة وليست وحقيقتها
 ظاهرة تصبح فحين B ؛ الثقاء زاد النظام ارتقى كلما أيضًا

 فالحياة ظهورًا« أكثر الشقاء يصبح ال كماال أكثر االرادة

 والتنافس الصراع الطبيعة في مكان فيكل نجد فنحن حرب
 أن يدل مما لالنسان ذئب واالنان الكائنات بين والنزاع
. شر وأخيرًا أوالً الحياة

 ثالثة على يطلق الشر أن االبق الفالسغة فهم من ويتبين

أنواع:

 الفرد تكوين في الضعف على يطلق وهو : الطبيعي الشر - 1
ومرضه. وآالمه

 والخطئة بالرذيلة يتعلق الذي األخالقي: الشر - 2

والعدوان. والكذب

 ، الشيء صورة اكتمال عدم وهو :الميتاقيزيقي الشر — 3
.المطلق العدم هو المطلق والشر

 والشر الجهل، رهو المعرفي الشر لفظ يطلق أن ويمكن

القبح. وهو االستاطيقي
 هذا مناقشة في اللف وأهل واألشاعرة المعتزلة أسهم وقد

 انظر ) «والقبح الحسن t عنوان تحت الخير مفهوم مع المفهوم
مادةخير(.

 شيائً واعتباره الشر تأكيد بأن القول جاز فربما وأخيرًا
 تزداد منهما فكل بالخبر وعي إحداث على ساعد قد موجبًا

 االنان بلوغ أن Hegel 1 هيغل فيرى . اآلخر توة بازدياد قوته
 الوعي وأن الظروف ألحلك تعرضه بعد إآل يأني ال السعادة
 الذي هو فينا الكامن الشر لوجود ذليالً وعيًا يعد والذي الثقي

 w. James جيمس وليم عند بالسعادة«. الوعي إلى يؤدي

 بل فقط وإلغاءه لشر نفي يعني ال الخير أن , ، 1910 - 1842
 التعريفات كثرة رغم أنه ويبدو الشر،. على االنتصار يعني

 يجب ما هو فالشر .عملية مشكلة صمبمه في فهو للشر النظرية
 سوى هناك ولس عليه القضاء على ونعمل ضده نكافح أن

 وهنا # ضده أنا » بالقول عنه يعبر ما هو واحد عملي اتجاه
 .الفالسفة تصورات معظم عليه تتفق موحدًا تعريفًا يقتضي

 ما هو الشر فإن الجمع رغبات يحقق ما هو الخير كان واذا

رفضه. الجميع على وينبغي فقط واحدا فردا يؤذي
 في الفالسفة شغلت التي المشكلة تلك إلى اإلشارة ويمكن

 Probleme du الشر مشكلة وهي اإللهية، العناية في بحثهم

mal في الشر وجود بين التوفيق محاولة عن نتجت التي وهي 
 في وقدمت .الرحيم المنظم الخالق الله وجود مع العالم هذا

 واليبنتز ،بنا— ابن قدمه ما أهمها لعل عديدة إجابات ذلك

1716-1646 Leibnitz يوجد العالم هذا في الشر أن قولهما في 
 شرور من فيه ما كل رغم الحالي العالم وأن ممكن قدر بأقل

الممكنة. العوالم أفضل فهو وأمراض، وكوارث وحروب

ومراجع مصادر

 1928 ،بيروت الدمثقي، منير نشرة ابليس، الجوزي،تلبيس ابن -

 زكي .تر (، أفالطون محاورات مجموعة )ضمن فيدون أفالطون، -

.والنشر والترجمة التألغ لجنة ،محمود نجيب

 المصرية لهيئة زكريا، فؤاد تر. الجمهورية، أفالطون،محاورة -

. 1968 القاعرة، للكتاب، العامة

 المطبعة الحلو، يوحنا الخوري تر. اإلعترافات، أوغطين، -

.بيروت ،الكاثوليكية
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 رسالة المعتزلة، عند العقليان والقح الحن محمد، صالح، —

القاهرة. جامعة منشورة، غير ماجتير
 دار ،والثر الخير تاريخ في بحث العقاد،عباسمحمود،إبل، -

■ ت ،د. القاهرة ، مصر نهضة

 ،لنجار علي محمد تحقيق ،لمغني ،الجبار القاضيعبد ،المعتزلي -
. 11 .ج ،والترجمة للتأليف المصرية الدار ،النجار الحليم عبد

- Hegel, The Phenomenology of Mind, Trans. J.J. Balllie, 
2 Vols., Macmillan, New York, so.

- Lavelle, Traite des valeurs, Paris, 1951.

- Schopenhauer, Le monde comme Volonte et comme 
representation, Tr. par Bureleau, Paris, 1924.

عطية الحليم عبد أحمد

شرعية
Legalite
Legality
Legalitat-Gesetzllchkeit

 بينه أي الشي، شرع ،واإلظهار البيان هو اللغة في الشرع

 والشرع وأوضحها بينها أي النة، شرع ومنه: وأوضحه،
 األحكام، من لعباده اللم شرع ما وهي للشريعة، مرادف

. الدين في والطريق ،السنة هي : وقيل
 تطلق كا المستقيم الطريق على تطلق العرب لغة في والشريعة

. الشاربة مورد وهو الماء مشرعة على
 الم شرعها التي األحكام 1 ي يريدون الملمون والفقهاء

«.الرسل من رسول الن على لعباده
 اغخرافها وعدم الستقامتها بالشريعة األحكام هذه وسميت

 منها كل أن في الماء بمورد شبيهة وأنها كا المستقي الطريق عن
األبدان يحي وهو والعقول النفوس تحي فهي ،للحياة سبيل

 الذي بمعنام - أوالً - اإلسالم في الشريعة لفظ استعمل فلقد

. منهاجه أو اإلسالم سبيل هي االسالم شريعة أن يفيد
 الشريعة فأصبحت الدين، أحكام كل إلى ذلك بعد نقل ثم

 للعبادات ونظم للدين سبل من القرآن في ورد ما كل تعني
للمعامالت. أو للجزاء وتشريعات

 العبادات ونظم الدين أحكام كل يعني أخيرًا أصبح ثم

 وما النبوية النة في جاء وما ،والمعامالت الجزاءات وتشريعات
 وتعالي الشراح ونظرات المفسرين وتفاسير الفقهاء آراء تتضمنه

الدين. رجال
 لفظ تجاوزًا عليها يطلق التي - الشرعية األحكام ومصادر

 ،النة ،القرآن :أربعة المسلمين علماء نظر في هي — الشريعة

القياس اإلجاع،
قسمين: إلى تنقسم الشرعية األحكام أن كا

 مجال وال والداللة الثبوت قطعية أحكام : األول النوع

. فيها لإلجتهاد
 أو اثبوت ظنية ألنا إما اجتهادية، احكام اكاني: النوع

لدالة لكونهاظنية
 معناه على يدل يعد لم - الديني الفهم في — الثريعة فلفظ

 في األول معناه على وا الطريق، او المورد وعو اللغة في األصلي
 أحكام كل يعني أصبح لكنه ذاته، اللغوي المعنى وهو القرآن
 بالتشريع، اختص وما بالدين منها تعلق ما اإلسالمي، النظام
 في أم اإلجاع في أو السنة في ام القرآن في وردت ٠لوا

التفاسيرم

 واألحكام األوامر مجوعة هي اإلسالمية والشريعة

 أهدافه لتحقيق تطبيقها اإلسالم يوجب التي والعملية االعتقادية

 الشرع، !لى المنسوب هو والشرعي المجتمع. في اإلصالحية
 على يتوقف ما أو عليه، وينطبق الشرع. يوافق ما على ويطلق

 ما أي الشرعي االبن نقول: والطبيعي، الحسي، ويقابله الشرع،
 (Legitimite. الطبعي اإلبن بمنزلة له إبنًا المرء يتخذه

caractere de ce qui est legitime. :انظر La Legitimite

d’un pouvolr, d’un acte. Qualite d'un enfant legitime

(.OU legitime النفس عن الشرعي والدفاع . الشرعي الوارث، 
 للشرع. الموافق القاضي حكم على أو القضاء، على يطلق وقد

 أن كا الشرعية، باألحكام للشرع الموافقة األحكام وتسمى
 بالرئيس يمى الدستور لقواعد وفقًا الحكم يتولى الذي الرئيس

الشرعي.

 المطابقة األفعال صفة legalite, legitimite والشرعية
.بالقانون المعتدة أو للقابون

 والثاني فلفي أحدها معنيين تحتمل اللطة شرعية فنظرية

إجتاعي:

الفلسفي: بالمعنى الشرعية , 1

 التي السلطة، تتول التي الحكومة هي الشرعية الحكومة إن
الحقيقية السلطة هي أنها الشعب يؤمن

 ،شرعية الحكومة يعتبرون ال ،ما بلد في مثالً الملكية فأنصار

.للملك الشرعي الوريث بيد اللطة كانت إذا إال

 إآل شرعية، الحكومة يعتبرون ال التمثيلية، الحكومة وأنصار
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شرعية
 انتخابات من واليتهم يستمدون حكام بيد السلطة كانت إذا

حرةعامة.

 صعيد على إليها الينظر الفلسفي، المعنى بهذا الشرعية إن
 صعيد على بل العلمية، المعطيات إلى باإلستناد أو الواقع،
 يجب اللطة أن اثبات علميًا يمكن ال أنه ذلك واإليمان. القناعة

 فكرة إن .الثعب قبل من منتخب شخص أو ملك يتوآلها أن

 ان فالقول . الضمير من تنبع Legltlmlte ؛ Legitimacy الشرعية
 طرحه يمكن ال بالالشرعية مشوبة أو بالشرعية محصنة اللطة

 واإليمان القناعة صعيد على بل والموضوعية الواقع صعيد على
 غير أو شرعية بصبغة ايمانه، بفعل االنسان، يقتنع ما وكثيرا

.به آمن ما على البرهنة على يقدر أن دون ،شرعية

 حقيقة ۶ يؤمن من نظر فهيفي كبرى، أهمية وللشرعية
 الطاءة تستحق ال الشرعية غير فالحكومة مسها. يكن ال مطلقة

 اللطة إن الحاالت. بعض في عصيانها المواطنين على يجب بل ال
المقدسات نطاق في دخلت قد اشرعية مبدأ على بارتكازها

Sacre .

 Duverger ، دوفرجيه قول حد على االجتاع علماء إن

والعادات: المعتقدات من فئتين بين يميزون
. Profane مقدسة غير وفئة Sacre مقدسة فئة

 موضع تكون ان يمكن المقدسة غير والعادات فالمعتقدات

 ويمح وبتجربتها بمناقشتها يقبلون إنهم .يعتنقونها ممن نقد
. منها بالخرية لنفسه بعضهم
 بمناقثتها ألحذ يسمح فال ،المقدسة والعادات المعتقدات أما

.منها بالخرية وال بتجربتها وا
 من فإنه صحيح، غير أو صحيحًا التمييز هذا اكان وسواء

 التي المقدسات فثة في دخلت قد اللطة شرعية نظرية أن المؤكد

والتجريح. انقد متوى فوق هي

بالمعنىااجتاعي: الشرعية-2

 بتبدل يتبدل االجتاع علماء نظر في الشرعية مفهوم إن

والمكان. الزمان

 التي الحكومة هي االجتاعي، بالمعنى الشرعية، الحكومة إن
 وبذلك األهلين. من الساحقة األغلبية برضى معين بلد في تقوم

 الشرعية الفلسفية. الشرعية عن االجتاعية الشرعية تختلف
 لمختلف بالنسبة موقف واتخاذ مبدأ اعتناق تستلزم الفلفية

الشرعية. مفاهيم
 سبق كا يؤمن من نظر في الفلسفية( الشرعية أي ) فهي
مطلقة حقيقة القول،

 تبحث أن دون بالواقع، تلتزم فهي االجتاعية الشرعية أما
 االجتاعي، الواقع هذا ضوء في الشرعية، كانت إذا فيا

.صحيحة غير أر صحيحة

 Relative وعارضة نسبية نظرية هي االجتاعية الشرعية إن

et contingente, Relative and Contingent على وتتوقف 
معين بلد وفي معين زمن في المنتشرة العقيدة
 مفهوم بقيام يتغير أن يكن ،ما بلد في الشرعية مفهوم إن

 وهكذا معه. الشعب من كبيرًا جانبًا ويكب يعارضه، آخر

للشرعية. مفهومان ،واحد آن وفي ،الواحد البلد في يصبح
 ال إذ خطيرة، حكم أزمة تستتبع المعتقد في األزمة وهذه

 من االحقة األغلبية تسم حكومة ايجاد الحالة هذه في يكن

٠ بثرعتها المواطنين

 موريس يقول كما ،النظام على الصراع يتخذ عندما
 بينهما فيا يختلفان شكلين Maurice Duverger دوفرجيه
 إنه والوسائل، األهداف باختالف وذلك كبيرًا، اختالفًا
 القائمة المؤسات يقبل ال المواطنين من جزءًا أن دائمًا يفترض

جديدة بمؤسات يبدلها أن ويريد

 ،النظام في والصراع النظام على الصراع بين التفريق وان كبا
 إن المشروعية. بتصور يرتبط ، Duverger دوفرجيه يتابع

 هذا يرون المواطنين جميع كان إذا الظام إطار في يبقى الصراع
 الصراع ويكون اتفاق. محل النظام هذا وكان شرعيًا النظام
 بعض وكانت االتفاق، هذا انقطع إذا النظام على صراعًا

 النظام تعد األحزاب بعض أو الفائت بعض أو فقط الطبقات
 أو أخرى فائت أو أخرى طبقات أن حين على ، مشروعًا القائم
أخرى. مئروعية على تحرص أخرى أحزابًا

 نظرة على االنطباق هي المشروعية أن نرى هنا ومن
 التي الصورة على انطبق إذا مشروعًا يكون فالنظام تقييمية

 تقوم فالمشروعية معينة. سياسية ايديولوجية لللطة ترسمها
 نموذجًا تحدد ايديولوجية وكل معتقدات. على إذن

للمشروءية.

 كان إذا مشروعًا الحكم أنظمة من نظام يعد المعنى وبهذا

 هكذا المشروعية عن الجماهير أذهان في القائمة الفكرة يقابل

 وهكذا عشر، السابع القرن في فرنا في مثروعة الملكية كانت
 تعد وهكذا الحالية، فرنسا في مثروعة الديقراطية تكون

 ويعد األميركية، المتحدة الواليات في شرعة الليبرالية الحكومة

الوفياقي. ااتحاد في مشروعًا االشتراكي النظام

 كانوا شرعيين، حكامهم يعدون المحكومون كان فإذا

 السياسي الصراع وبقي طبيعية، بجركة طاعتهم على محمولين
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لنظاملقائم. إطار في صراعا

 دوفرجيه يقول كا ،الشرعي الحكم ظل في فالمواطنون
Duverger وال ،التعبير صح إن طبيعية طاعة الحكومة يطيعون 

 المتمردين بعض إزاء ثانويًا دورًا إال التهديد أو االكراه يلعب

. استثنائية ظروف وفي
 األمر بطبيعة محمولون فالمواطنون شرعي غير حكم في أما

 مكرهين إال يذعنوا ال أن وعلى الطاعة يرفضوا أن على

 الوحيدتين القاعدتين عندئذ والتهديد العنف ويصبح مقهورين.
 أضعف عندئذ السلطة وتكون ،اللطة عليها تقوم اللتين

 .الظواهر جيع رغم الحالة هذه غير في منها االنهيار إلى وأسرع

 إلى يدفعها ذلك فإن ،شرعية غير الحكومة تكون فحين
الدكتاتوريات عنف إلى ثم ومن كبيرة وقسوة شديد استبداد
 .السلطة وشكل السلطة مصدر تتناول الشرعية نظريات إن
أصل من فرع هي الواقع في الشكل مألة ولكن

 الذي Max Weber 1864 - 1920 فيبر ماكس ويعتبر
 الروماني القانون درس والذي القانوفي، االجتاع بدراسة اهتم

 والهندوسي واإلسالمي اليهودي والقانون واالنكليزي والفرنسي
 لموضوع تعرضوا الذين األلمان االجتاع علماء أشهر من ،والصيني

 M. Weber )انظر: خصائصها بتحليل وقاموا الشرعية اللطة

Wlrtschaft und Gesellschaft, 19 25, c. Schmitt: 
Legalltat und Legimltat, 1932; J. Wlnckelmaun: 

;1952 Legimltat und legalltat In Herrachafts Soziologie 

K.G. Ferrero: Pouvolr, New York, 1942, dt. 1944. Der 

Grosse Brockhauss. Zech Zente, Auflage. Slebenter 

(.143.Band L-MI. F.A.Brochaus Wiesbaden, 1955, S

 المجتمع في الشرعي للنظام Weber فيبر تعرض وقد
 ويضع اللوك نمط يوجه الذي هو االجتاعي النظام أن وأوضح
 النظام ويتمد االجتاعي. العقل أشكال فيها تصاغ التي القوالب

والقي. والقانون التقليد من وجوده االجتاعي
يلي: فيا هما يحدد أساسيين إتجاهين في النظام شرعية وتظهر

 المصالح على تستند ال التي الخالصة،أي النقية الدوافع - 1

الذاتية.
 خالل من أي الذاتية، المصالح على القائمة الدوافع , 2

 التقاليد في وتتمثل محددة نتائج في المختلفة التوقعات

Conventions ادارية هيئة خالل من نشاطها وتمارس 
 طريق عن نشاطه مارس معروف هو كا والقانون متخصصة:

 تحام التي الجنائية المحاك صوره وأبرز ،متخصصة ادارية هيائت
 للعادات المتضمن االجتاعي القانون بييا القانون، على الخارجين

 عليه الخارجين على الجماعة، طريق عن ،نشاطه يارس ،واتقاليد

االجتاعي والنبذ االحتقار طريق عن
 Legitimacy شرعيته يتمد النظام بأن القول يمكن وبذلك

 من أو دائمة، بصورة بالشرعية يتمتع الذي التقليد من

 العاطفية، االتجاهات تلك خاصة وبصفة المؤثرة، االتجاهات
 قد أو القيم، في الثبات تحقق التي الفعلية المعتقدات وكذلك

القانون. من شرعيته يستمد

النظام أشكال

 قد اجتاعية عالقة أي داخل ينشأ الذي القانوني والنظام
التالية: االتجاهات أحد في يتولد
 في أو Voluntary Agreement االختياري االتفاق في
 في الحاكمة السلطة أن أو به. الناس واقتناع بوجوده التسليم
 وضع يتم وقد جديدة. أحكام وضع في الحق تطلب قد الجاعة

 الموافقة وتتم الحاكمة السلطة طريق عن Constitution دستور
.بالفعل عليه

 الشرعية للسلطة أساسية أنماط ثالثة Weber فيبر وضع ولقد
 الهامة األعمال أحد التجريبية واستخداماتها بتحليلها تعتبر التي

االجتاعية. العلوم في عنده
Weber فيبر قال كما الشرعية، للسلطة الثالثة، واألنماط

ص:
. Rational legal Authority القانونية العقالنية اللطة - ]

. Traditional Authority التقليدية اللطة - 2

. Charismatic Authority الكاريزمية السلطة - 3

 األحكام في وتتمثل عقلية أسس على يقوم األول والنمط

 في النمط هذا السلطة. على القائم يصدرها التي الشخصية غير
 Hlerarchlal Relation Ship الهرمية العالقات عن يعبر اللطة

الحديث. المجتمع في
 القانونية المعايير عن شرعيته اللطة من اكمظ هذا ويستمد

 تستمد التي وهي التقليدية اللطة فهو للسلطة، الثاني النمط أما
 ينظر التقليدية اللطة ففي . وطهارته التقليد قداسة من شرعيتها
 االنحراف يمكن وا وأبدي مقدس أنه على االجتاعي للنظام

 اللطة من النمط هذا على القائمة الجماعة أو والشخص عنه.

 له، ويخضعون بالحكم الرعايا ويتقيد الوراثة، بطريق تتواه
 ويعتقد .بها يحكم التي األحكام بشرعية وايانهم العتقادهم

 تكون الحام قوة أن من الرغم على أنه p. Blau بالو بيتر العالم
 اإلجبار أن إال الثرعية عليها تضفي التي بالتقاليد محددة

 تتجه التي التقليدية المسائل من يعتبران الحاك قبل من وااللزام
 من األفراد وتحذر به، واتمسك الراهن الموقف تخليد غحو
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شرف

 االجتاعي، التغيير اتجاهات مع التكيف وعدم عليه، الخروج
 هذه من التقليدية السلطة مفهوم استخالص يمكن ولذلك
الملك». يحيا الملك »مات الجملة
 )الكاريزما( الكاريزمية اللطة وهو الثالث اكمط أما

Charisma صراع في تكون التي للسلطة الدعوة من نوعًا فتعنبر 
 حالة في ثوريًا الكاريزمي القائد ريعد ,القائم النظام مع

 فيه. يعمل الذي المجتمع في القائمة المظاهر لبعض معارضته
 القادة بأن االعتقاد من شرعيته السلطة من النمط هذا ويتمد

 وهذا القائم. النظام شرعية عن الخارجة القوى بعض يملكون

 والطاعة الوالء على ترتكز التي التقليدية السلطة يشبه النمط

 على ترتكز ال التي القانونية العقالنية كالسلطة وليست لشخص

 ذلك ورغم القانون شرعية في تتمثل ولكنها شخصي غير نظام
 الكارزمية السلطة أهمية يؤكدون الذي العلماء بعض هناك فإن

الحديث. العصر في ووجودها

ومراجع :مصادر

 والنظم الدولة األول، القسم ،الدتورية المجموعة أنور، خطيب، —

. 1970 بيروت، ،السياية النظم ،ا ج ،الياية

 فيه، نص ال فيا اإلسالمي التشريع مصادر الوهاب، عبد خالف، —
 القاهرة، العربي، مطابع الكتاب، دار العليا، العربية الدراسات معهد

1955 .

 المدخل ،الجديد ثوبه في اإلالمي الفقه ،أحد مصطفى ، الزرقاء —

. 1965 دمثق، ، االنثاء مطبعة ، 1 العام،ج الفقهي

 وقواعد اإلسالمي بالفقه التعريف في المدخل ،محود مصطفى ثلي، -

. 1969 ،بيروت ،العربية النهضة دار ،فيه والعقود الملكية

 ،2بيروت،ط ،اقرا دار ،اشريعة اصول ،سعيد محد ،عشماوي -

1983 .
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غنوم الغني عبد

شرف
Honneur
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Ehre

العربية اثقافة في

 لفظها يرد ولم الجاهلية، في العرب عرفها كلمة الشرف
 كبارًا اليوم، إلى يستعملونها العرب وظل الكريم، القرآن في

 الفردية حياتهم من شتى ظروف في وناء، رجاالً وصغارًا،
 العالم أرجام مختلف في طرًا الناس يفعل مثلما واالجتماعية،

 فهم في العادة في يتعمق ال منهم أحدًا ولكن ،والحديث القديم
 في ،يلجأ ألنه ،االستعمال ذلك.اعة مثل يتجشم وال ،داللتها

 الهيجان انفعال االنفعال، عند الشرف فكرة إلى األغلب،
.والتبصر الروية من فيجو إليها لجونه من بأكثر والهوى،
 تعريف ،البقام أبي كليات«I وفي العربية، المعاجم وفي
 إال يكون وا والمجد العالي والمكان العلو أنه على لكرف

 شريف، فهو ككرم() وشرف الحسب، وعلو باإلباء

 الهرمة، المنة النوق ومن القديم، العتيق السهام، من والثارف
 غلبه وشرفه شرف.. لها ما :ألبنية ومن سنامه، البعير ومن

 الشرف على العامة دل وربما الحب، في طاله أو شرفًا،
 الرجل جانب هو والعرض معينة. أحيان في ا اعرض بال

 موضع هو أو ويثلب؛ ينتقص أن وحبه نفه من يصونه الذي
 وقد وشرف، حسب من به يفتخر ما أو ،منه والذم المدح

..المحمودة. واألجدادوالخليقة اآلباء به يراد
 ،الفكر متوى على توهم، قد واضرابها اللغة كتب أن بيد

 شعور الثرف ولكن كالثابت، أو ثابت، شي: الشرف بأن

 ،وتطور تعقد من األخالقبة الوقائع به تتسم بما يتسم اخالقي

 العصور عبر الدالالت هذه وتتنوع ،عصر كل في اته دال تتعدد
واألجيال.

 أنه على الشرف معنى ننثف أن يمكننا الجاهلية ففي
 النفس على عزيز مطلب وأنه ،وشمم وكبر وحمية أنفة

 الشرف أن تقرر ,جاهلية ■ نظرة إليه الثقافية والنظرة العزيزة،
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 وبعد الدم، جوانبه على يراق حتى األذى من يسلم ال الرفيع

 عن الذود واجب هو واجب يصدر ومنه، التقرير، هذا

 ال ومن يهدم بسالحه حوضه عن يزد لم بالسالح،ومن الحوض
 نسائي، واجب صيغة صيغته آخر وواجب يظلم؛ الناس يظلم

 تأكل وال الحرة تجوع عام واجب داللة ذو مضمونه ولكن

بثدييها..
 تميز قبلية عصبية قيمة الجمعي، باالعتبار والشرف،

 بمئل تذكرنا واجبات علهم وتفرض واالدة، االشراف

 قرابة العصبية وهذه ٥ واجباته للشرف أن B معروف فرنسي
أواًل: دم

 ألب ندعي ال نهشل بني إنا
يشرينا باألبناء هو وا عنه

أبدا سيد متا يهلك وليس
1 ة.غالمًا أنب اال

سيد قام خال منا سيد إذا
 فعول الكرام قال لما قؤول

سرنا وأخلص نكدر ولم صفونا
وفحول حملنا اأطابت أناث

: القول تتيح K نضالية t عصبية ، ثانيًا وهو

نفوسنا الظباة حد على تسيل
تيل الظباة غير على وليست

 ومشرق غرب كل في أسيافنا و
فلول الدارعين قراع من بها
نصالها تسل ال أن معودة

قبيل يستباح حتى فتغمد

 وبالقوم، وبالجدود، ،وبالوالدين بالنفس االعتداد فهذا

 وقد ناحية، من الجاهلية في الشرف إلى فردية نظرة امارات
 المثال، سبيل على قريشًا، جعل جمعي اعتبار جانبها إلى كان

 والسيادة بالؤدد متميزة منزلة ذات وبعده، االسالم قبل
 آبائه مآثر يحسب عامة، الشريف، العربي وكان والشرف.

 مصدر والنسب الحسب اعتبر هنا ومن ،رجال رجالً ويعدهم

 بالقيمة المساواة إلى دعا اإلسالم ولماظهر التليد. الشرف
 بن عمر يرض ولم الحمار. أسنان أو المشط كأسنان االنانية
 األخالقية الصلة ألغراض بل افتخارًا، باألناب الخطاب

 بها فتصلوا أصولكم بها تعرفوا أنسابكم تعتموا فقال:
 االنساب معرفة من يكن لم لو أيضا: قيل ولذلك أرحامكم.

تعلمها لكان االكفاء وتنازع األعداء صولة من اعتزازها إال

الراي احزم من
 وبالوالدين بالنفس ا االجاهلي االعتداد عن نجم وقد

 أوا، والموالي العرب بين افتراق والعثيرة وبالقوم وبالجدود

 القوميات أتباع وسائر والترك والفرس المشرق في العرب وبين
 األقوام واتباع األندلس في العرب وبين جهة، من «المحلية ا
 من فكان أخرى، جهة من والساسة العقيدة في المغاير« »

 ومعى ،عربي «اشرف بكل يزري الذي الثعوبية تيار ذلك
 على الرد » كتابه في قتيبة ابن أمثال لدى عقليًا ردًا عليه الرد

 ابن ولكن «.العجم على العرب افضل باسم ويعرف «الشعوبية
 قائال: أشرافهم ويتثني بالشعوبية األعاجم أوباش يصم قتيبة

 من للعرب نصبًا أشد وال عداوة، أرسخ الشعوبية هذه أر لم ,,
 أشرف أما القرى أكذة وأناء النبط وأوباش والحشوة السفلة

 وما لهم ما فيعرفون الديانة وأهل منهم األخطار وذوو العجم
 قتيبة ابن أن يعني وهذا ».ثابتًا نبًا الشرف ويرون عليهم،

 )الديني( الثقافي وبالوعي الخلقي بالسلوك الشرف يربط
 ويقول: أمة، كل في أشراف بوجود باالعتراف وباإلنصاف

 كل من الشريف نسيب قوم منكل والشريف ،نسب الشرف ا
 موتورين، وتر نتيجة هو إنما شرفهم العرب ثلب ألن قوم«
جهلطغام... أو

 عليها وأسبغ العصبية واقع إلى رجع فقد خلدون ابن أما
 طبيعي أمر الرحم صلة أن ووجد المنهجي العلمي الفكر رواء

 النسب من تحصل كما الواء من تحصل ولحمة ،البشر في
 في هو إنما ونفعه له حقيقة ال وهمي أمر النب أن من بالرغم

 ينفع، ال علم النب أن وعنده وااللتحام... الوصلة هذه

 الرائسة إلى يؤول اجتماعي رباط العصبية وأن ،تضر ال وجهالة
 والدة بين المجتمعات حياة تتطور ها وبتطور والشرف،

«(المقدمة » ) . وفناء فهرم وازدهار

 واالجتماعية الفكرية االعتبارات هذه من الرغم وعلى
 في قائما النب باعتبار الشرف مفهوم ظل والعلمية، والسياسية

 الخلفاء مثالً السنة أهل فاعتبر العربية، التاريخية الوقائع أرض

 خلفام وهم ال وكيف اإلجتماعي، الشرف أنموذج الراشدين
 حصرًا، بل أوآل، األئمة شرف إلى الشيعة وذهب الرسول،

 ورووا اإليمان، من جزءًا باإلمام االيمان اإلمامية وجعل
 أبينا صلب في نورًا (علي ) يا وأنت أنا كنا القاتل:» الحديث
 األرحام إلى الطاهرة األصالب من ننتقل نزل فلم )آدم،

 في فافترقنا )عبدالمطلب( صلب إلى وصلنا حتى الزكية
 خطبة في جا: ومما طالب« )أبي وصلب )عبداله( صلب

 محدث أنا ،الذات شريف أنا » «:البيان خطبة ٠ ب المعروفة على
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شرف

 بعد ،الغريب من وليس «. . . .واالخر االول انا ،الشتات
 عربي كل جعل شأوًا يبلغ الشرف مفهوم نثاهد أن ،هذا

 من بطن إلى أو أصوله أحد إلى أو )ص( الرسول إلى ينتمي
 الخلفاء أحد إلى أو الصحابة، أحد إلى أو قريش، بطون
 يكن لم حتىولو الشيعة، لدى األئمة إلى أو األمراء وحتى
 السلوك يحمله لم ما به، يزهو شرفا لنفه يزعم جعله ، عربيًا

التواضع.. اإلسالميعلى

 به التحلي فادعى ذلك، فوق الشرف، مفهوم تطور وقد
 الرسول، بنت فاطمة وأمهم البيت« آل , باسم الشيعة أشراف

 حظًا يتحقون أنهم والطالبيون العباسيون األشراف ورأى
 n امتيازات B عن فضالً . ..الملمين مال بيت في مخصوصًا

 وكان «،النقيب 1 يسمى رئيس لتنظيمهم يكون أن منها أخرى

 يكثر مدينة كل في النقباء تسمية بغداد في له يفوض الخليفة
 نواب من مقامهم في ومن األمراء أخذ ثم فيها، عددهم
 عدد في النقيب وكان أمصارهم، في النقباء يسمون اللطنة

 ,,اقليمه. في األمير بمنزلة الشريف النسب أصحاب من كبير
 على اكقابة أحكام الحنبلي الفراء ومنهم ، الفقهاء قصر وقد

 بها يرعى خاصة تكون قد والية وهي ،الشريفة األنساب ذوي

 من اومنعهم حقوقهم وتأمين سلوكهم وحسن رزقهم في اتباعه
 تكون أو I لنبهم عليهم والشطط لشرفهم العامة على التسلط
 األيامى، ويزوج فيه يتنازعون فيما بينهم فيحكم عامة واليته
. ٠. الحدود ويقيم

 لقب وراء يجرون ال الذين األفراد واقع إلى انحدرنا فإذا
 خطر لمسنا عامة، العربية األخالق إلى ورجعنا الشرف،

 الحق بغير االعتزاز موقف إلى انحل ما إذا بالشرف الشعور
 يسلبان واالعجاب الكبر إن واإلعجاب. والصلف والكبر

 ريلهي المقت يكسب الكبر ألن الرذائل، ويكسبان الفضائل
 المحاسن يخفي واالعجاب اإلخوان. صدر ويوغر التألف عن

 وأسباب الفضائل، عن ويصد المذام ويكسب وىءالما ويظهر
 أما . األكفاء مخالطة وقلة األمر، ونفوذ ،اليد علو الكبر

 واطراء المتقربين، مديح كثرة فإنها اإلعجاب أسباب
 النفس شرف أما ومكبا. عادة النفاق جعلوا الذين المتملقين

 قبول يكون وبه التقدم، على الباعث الهمة علو فإنه الحقيقي
 الدنية المطامع عن النزاهة بيل وهو والتهذيب، التأديب

 هو وذاكم بخيانة، األسرار بوح عن والترفع الريبة، ومواقف

 عن والترفع ،كفايتها بالتماس النفس صيانة ا إلى السبيل
 في ذلة تحدث ،األحرار استرقاق والمنة ،المنن تحمل

. ( الماوردي ) .ا المان في وسطوة ،عليه الممنون

 صعيد على الشرف لمفهوم « العام )) التحليل هذا ومثل
 بوصفها الشرف بعاطفة الشعور وراء يجثم قد األخالقي النظر

 البيائت حيًاموصواًلومتوارثًافي ،احاسًا نقل لم إن شعورًا،

 أكثر الجنسي الميدان في الشرف معنى طغى وربما العربية،

 عن والدفاع العرض باسم مرة غير وانثق العامة لدى طغى مما
 األفالم وصانعو والقصاصون األدباء أسهم وقد الشرف

 والحكم الخواطر عن فضالً والمتلفزة المذاعة والملالت

 في الشرف مفهوم من الجانب هذا ترسيخ في الشعبية واألمثال
 بنواة أشبه بات حتى الجوانب، سائر عنوان وكأنه النفوس
 عند مباغتة، بصورة يتفجر ظاهره، في خامد بركان

 بالحمم والشرف الحياض عن الذود بهيجان مندفعا ،االقتضاء

.. والنار والدم

العام المستوى في

 وحاضرًا، غابرًا الناس، في ذائع أخالقي انفعال الثرف

 فضائل جملة تضم معقدة عاطفة الحق في وهو . ألمعنا كما
 وشجاعة واستقامة وأمانة صدق من الشريف اإلنان بها يتسم

 يتحلى التي المعنوية القيمة أنه على تعريفه الجائز ومن .ونزاهة
 ،منه جزءًا ويكون ،فيه يعيش ي الذ المجتمع نظر في المرء بها
 عن يرسمها، أنه إليه يخيل أو يرسمها، التي الصورة إنه بل

 الشخصي نظره وفي خاصة، اآلخرين نظر في المعنوية قيمته
 صاحبها وانتقاص الطيبة بالسمعة المساس فإن ولذا .أيضًا
.بشأوه ،بشرفة ،بمنزكه شعوره ويثلم إليه يسي،

 لدى الشرف عاطفة استقراء علميون، )) باحثون أراد وقد
 الثقافات، مختلف في أدباء ذلك إلى رسبقهم الحيوانات،

 - الصفاء إخوان يفعل كما - يروون المفكرين بعض أن حتى
 بلغ ربما وأنه للملوك، مركبًا جعله وشرفه الحصان أخالق ان

 الملك بحضرة دام ما يروث وال يبول ال أنه أدبه حن من

 على وصبر الهيجاء في وإقدام ذكاء ذلك مع وله وحامله.
 لدى بالشرف احاسًا مراقبون ويالحظ والجراح الطعن

 ويرى االنكليزي، البالط خيول لدى بل السبق، حصان
 شرف أنموذج األلب جبال في القطيع قائد الثور أن غيرهم

 إنما فإنه صح، إن الحيوان، اعتراز أن والحق . , . العجماوات
 وعلى خاصة، الجنسي االصطفاء معركة في الفوز يستهدف
 الفتنة طريق عن باألنثى الخصم لقهر وذلك األرجح،

 وشعور الذكر، لدى الئرف شعور نجد ولذا واإلغراء،
 يتثنى وقد األعجم، الحيوان دنا في األنثى، لدى الطاعة

 مطلب أيضًا يضمر ولعله ،اللطة على الديكة ذكران اختصام

تفوقجنسي..
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شرف

 هو الصحيح، بالمعنى الشرف، فإن األمر، في يكن ومهما

 عبر وتطور الشعور هذا نما وقد صرف. اناني شعور
 القيمية االنان نظرة سلمه في وتمايزت والعصور، الثقافات

 منزلته وإلى ومواهبه، وذكائه وقوته جماله شخصه، الى
 منظمة، أو مهنة أو مدينة أو أسرة أو قبيلة في عضوًا بوصفه
 في يؤثر الزبًا حافزًا المنزلة أو القيمة بهذه الوعي وصار

 في الشرف أو العرض منها أنواعًا للشرف ويجعل سلوكه
 القومي، أو الوطني والثرف المهنة، شرف ثم األسرة، مجال

 وهذا الناء. وشرف الرجال وشرف العسكري والشرف
 ويمكن األخالقية الثقافة بنمو ينمو األحوال جميع في الشعور

 الضيق الشرف مفهوم من باالنتقال لنموه احتمالي قانون رسم
 إلى الجزئي ومن وأرحب، أوسع آفاق إلى المغلق المحدود

 والروحي، المعنوي إلى والجنمي الحيوي ومن بل الكلي،
 اللوك إلى الهيجاني االنفعالي الشعور من واحدة، وبكلمة
 والسير الشخصية الجدارة تحقيق منحى في المنتظم الواعي
االنانية. الكرامة من مزيد درب على قدمًا

الشرف تطور

 بادىء ،وجدنا الشرف تطور معطيات على نظرة ألقينا إذا
 الرجال — مبدئيًا — يفرضه الذي القانون هو قانونه أن ، بدء ذي

 الرجل شعور بنتيجة ذلك يكون وقد . النساء وعلى أنفسهم على
 وخالل ،الذكور بين التمايز معركة في قويًا شعورًا باألنا

 دفاعًا الشرف مة — صارت ثم أواًل، باألنشى للفوز منازعاتهم
 واجبًا الدفاع هذا وغدا الجنسي، المجال في العرض عن

 سلوكي ارتكاس في يمثل القطعي اآلمر ، طراز من أخالقيًا

 ،وبمنزلتها ،بذاته االنان شعور من ينبثق وقانوني بل أخالقي
 المرأة » التملك هذا ومن ومتاع، مال ملكية من يتممها وبما

 يتمك اإلنسان بات وقد .أرسطو يقول كما ، aوالثور والبيت

 على بالحفاظ تمكه ،ومنزلته وسمعته عرضه على بالحفاظ
 حيث d العار غسل )1 إلى يدعوه ما وهذا ،الوجود في بقائه
 العامة يعرفه ما القانون ويعتبر ،الثأر ينبغي حيث ثأرًا يجب
 يوجب لم إن المخففة، األسباب من الدم« فورة )ل باسم

 امتداح للقاتل - أخالقيًا أي - أدبيًا ويكفل .. البراءة.

المادحين.

 ألقاب على مثالً يحرصون، القدامى شيلي سكان كان

 يجرح الذي وكان . بها الماس من ويألمون والشرف االجالل

 وتنص »بالدين» يعتبر ،ماهورى )ل قبيلة في غيره «عرض »
 غيره يقذف من معاقبة على الغربية أفريقا في ٠ فانتي » أعراف

 سمعة يلطخ من أذن [( األزتك » ويثلم .الزنا أو السحر بتهمة

I مارك( وستر ) شرفه ويمس غيره
 شعور أنه على مكان كل في تما بالشرف اثعور أن والحق

 الحياة أوجبت وقد األولى. بالدرجة االجتماعية بالخزلة

 والقنص الصيد جهد مثل مثترك، جهد وكل االجتماعية،
 المنزلة، بشرف ويتميز ،اللطة رئيسيمثل ووجود والقتال،
 يخشى الجبان كان ولذا الشجاعة، سيما وال ،بصفاتها ويتحلى
 شعور أصبح وقد والعار، بالخجل فيثعر المجتمع، ازدراء

 ال الشعور وهذا واإلقدام، الجرأة صنو واالعتزاز الشرف

 عن به يتصل ما كل يشرف بل ،وحسب صاحبه يشرف
 بشرف الشعور نشأ هذا وعلى إليه، ينتمي ما وكل كثب،

 بشرف الشعور وتمثل واالنانية واألمة، والقبيلة األسرة،

 ، واآلباء ،الجدود شخص في الذات احترام في االسم
 هي كبيرة أسرة شرف في القومي بالشرف والشعور ،واألوالد

 احترام وفي واحد، بلد أبناء جميع إليه ينتمي الذي الوطن
واآلمال. والذكريات المجد من مشترك تراث

 العسكرية اكظم في تجلى أرستقراطيًا بالشرف الشعور كان

 عن ونجم وقانونية أخالقية أوضاع من أنجبت ما وفي
 المرأة الرجل استعبد مثلما الضعيف، القوي استعباد الحروب

 الصالت حصيلة يفوق بما الجنسين بين العالقات صعيد على
 مطلقة، الرجل سلطة وأصبحت العجماوات لدى الجنسية

 الرق، نظام وظهر ، الرؤساء لدى الزوجات تعدد وانتشر
 وتقديم ،ورضوخه الضعيف، استالم القوي فوز وأوجب

(I »في منثم، المراسم، وتطورت والمجاملة. اإلجالل ايات 
 بل األلقاب، واحترام التحية ظاهرة ثم أوأل، الهدايا ظاهرة

 قصيرًا شعرًا العبد شعر وكان خنوع، عالمة الجسم تشويه صار

 العالمات ظاهرة عن استعيض ثم , ( سبنسر ) باالضطرار
 وأصبحت وباألوسمة، المتميزة، باأللبة الجدية الفارقة

 كان وعندما ؛ إلسواء على العبد وفضيلة المرأة فضيلة االستكانة

 تتقدم امرأته كانت بيته إلى يؤوب «الملكاشيين )) الرؤساء أحد

 .. قدميه. بلمس وتبادر وركبتيها يديها على تزحف وهي للقائه
 الماواة مفهوم بتطور تطور أن عتم ما بالشرف الشعور ولكن

 بعد ديمقراطيا ذاتم هو الشرف غدا حتى والسياسية اإلجتماعية
 يبق ولم وبرجوازيًا... ..وبلوتوقراطيًا أرستقراطيًا كان أن

 إلى ترقى أن الشرف، باسم ،الهند في األرملة على الواجب من
 مع تدفن أن وا ،زوجها جثة مع لتحرق بابتسام المحرقة

 الشعور يكاد وال القديمة، الصين في الحال كانت مثلما جثته
مناسبة أية في برشاقة بطنه بقر الياباني على يفرض بالشرف
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شرف

M حيث العكرية الشرف حاالت بعض في إال اللهم ، « سيئة 

. . الشرف. الهزيمة تثلم

الثرف نماذج

 أزمنة تحدد بأساطير القديم الغربي الثقافي التراث امن

 شرف طراز من سيما وال ،الثرف شعور يسودها بطولية
 ويروض األخطاء يقوم متثرد بفارس الشبيه البطل هرقل

 التي الشرف مشاعر عن األياذة وتحدثا . والبشر الوحوش

 وشرف حربي شرف مشاعر وهي طروادة حروب رافقت
 شرف الواقع في هل n أنتيغون: عاشق بقول يذكرنا عائلي
 األب نظر في وهل أبيه، مجد من أكثر االبن لبلوغه يطمح

 عن يحدثنا هزيود ولكن أبنائه«. شرف من أعظم شرف
 يصحب كما الفقر يصحب الخجل أن ويؤكد العمل شرف

 ماله أرجوس أبناء أحد فقد ولما والمال... الشروة الشرف

 بهم: وصاح حوله من انفضوا الذين صحبه إلى التفت

الرجل المال...هو ...المال ا

 االستكانة عقيدة سادت األورويي الوسيط العصر وفي
 الحب ولكن .الدنيوي بالشرف الشعور على وتفوقت المسيحية
 عن الفروسية مفهوم داخل ،أخرى ناحية من ،امتزجا والشرف
 وكانت معًا، وصبيانيًا بطوليًا األعلى مثلها وكان الشرف،
 وهن »، اليدات ٠ ترعاها عسكرية مباراة الفروسية حفالت

 على الفروسية أخالق فرضت وقد الفرسان وحي مصدر
 ، األخطاء وتقويم العدالة، عن والدفاع سبدته، احترام الفارس

 وقد الشرف. مذبح على بالروح التضحية إلى ذلك أدى ولو
 للملك الواء رافق أرستقراطيًا رهيفًا رونقًا الفروسية جلبت

 ما عنها نجم جديدة مواصفات وظهرت اإلقطاعي، وللسيد
 وصفًا سرفانتس وصفها وقد ، ا( الشرف قانون )ا ب يسمى
 الخيالي جانبها عن اللثام وأماط تكلفها وأظهر ه شهيرًا ساخرًا

 لبث ما الفروسي الشرف من اخر أنموذجًا أن بيد ..المزيف.

 حماسة لمآربها الرومانية الكنية خرت عندما ظهر أن
 لبسمة حماسة كانت أن بعد للصليب حماسة فصارت الفرسان

...القصر أر البالط سيدة

 الشهيرة: كلمته الفارس، الملك األول، فرنسوا قال

 البالط متملقو وكان «.الشرف عدا ما ، شيء كل خسرنا »
 أو النبالم طبقة ويؤلفون المستبدين الملوك كنف في يعيثون

 المشكالت، لحل أسلوب أنصع المبارزة وكانت األشراف،
 سبابا كانت ولو االهانة، وغل العرض عن للذود سيما وال

 ،للشرف جديد شكل انبثاق البرجوازية ظهور ورافق .قذفا أو

 البرجوازي، الطماح غاية الرغيعة االلقاب إلى التطلع وصار
 ثم »االسم،. أو والنسب الحسب شرف غياب عن تعوبضا

 الشرف صورة وولدت الفرنسبة الثورة رياح هبت
 المهني الشرف وصار .شيء بحد شيائً فالشعبي، الديمقراطي،

 مبدأ هو وهذا مهنة بكل خاص شرف«» انجاز يوجب

 ،الطبب وشرف الموظف وشرف ،ذاته العكري الشرف

 ال المهني الشرف ولكن والنوتي... والعامل التاجر، وشرف
 شموال، أوسع بشرف النحلي واجب من ذاته الوقت في يعفي

 مطلب هو ومطلبه البرجوازي، كالشرف الطبقي، الشرف مثل
 األعلى الشرف إلى والتطلع األقران، نظر في النزاهة

 السباحة نيتشه وحاول ومبارانهم؛ عليهم، للتميز اجتماعيًا،
 أخالق وامتداحه الشرف، أرستقراطية بتأييده ، التيار ضد

 عبادة إلى العودة في أسهم ولعله ..القطيع دون االدة...

 في المتنوعة نماذجها ظهرت فرعونية عبادة السياسية الشخصية
معاصر... نظام من أكثر

 شعور الراهن الوقت في ف الثر فإن ،األمر في يكن ومهما
 أصبح وقد ،السواد إلى النخبة من الناس في ذائع أخالقي

 تزال وال . -وا، قدر وعلى الجميع، متناول في وواقعا كلمة

 جادة عن انحرافه احتمال من بالرغم ونجوعه قوته الشعور لهذا
 في األخالقية، الحوافز سائر مثل انزاقه، وإمكان الصواب،

 لكل الوحيد المسوغ« » اعتباره وحتى واالندفاع، الغلو مزالق
وكلسلوك. قيمة

الشرف أخالق

 وحقيقته قيمته حول تفترق ولذا اناني، مطلب الشرف

 على الفالسفة بعض اقتصر وقد ومذاهبهم. المفكرين اراء
 في نتمثله ما قوامه وأن ذاته المرء تقدير بأنه الشرف تعريف
 عو الشرف أن باسكال ورأى ، (بوسويه ) ذاتنا عن نفسنا
 أن شوبنهور وأعلن معهم، نحبا من احترام توال في الرغبة

 نستمد أننا ميث آدم روجد ،العام الرأي خثبة هو الشرف

 تقديرنا يصبح ثم ،لنا اآلخرين تقدير من ألنفنا تقديرنا
 المرء يغدو عندما وذلك ،لنا اآلخرين تقدير عن مستقالً لذاتنا
 بين اتأليف ديكارت وحاول متعاطفًا حكيما انانًا ذاته

 فقال الشرف مفهوم داخل الخارجي والعنصر الذاتي العنصر
 نوال في رغبته إلى يتحول ذاته المرء تقدير أن ورأى بتكاملهما

اآلخرين. تقدير

 بالمنفعة بالشرف الشعور ربطوا آخرين فالسفة أن بيد

 )شوبنهور، الجميل والصيت الطيبة بالسمعة المتصلة
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 التعاطف، هو الشرف أصل أن سميث آدم ورأى هلفسيوس(.
 مشاركة على المرء تحمل أولية انسانية غريزة والتعاطف
 أن ينكر كولد الروشفو ولكن .والضراء السراء في اآلخرين

 العكس، على ويرى، باإليثار، صلة بالثرف للشعور يكون
 الحافز هي واألثرة الذات، وحب األثرة لغير وجود أآل

لألعمالكلها الوحيد
 الثعور فائدة )) حول الفالسفة كلمة افترقت وقد

 منطلق باعتباره رده من فمنهم التخلق مبدأ بوصفه بالشرف
 منزلة في تضعه متوسطة قيمة له بأن قال من ومنهم الصلف،

 )أفالطون، الهوى منزلة من وأعلى الفضيلة، منزلة من أدنى

 لم إن اسمى، قيمة الشعور هذا منح من ومنهم (مونتسكيو
. ( رنوفيه ،سميث ،ديكارت ،فوفونارك ) مطلقة تكن

 حكومة في الرئيسي الحافز هو الشرف أن أفالطون رأى
 مهذب، انسان األرستقراطي واشريف التيموقراطية المآلك
 أرسطو ورأى السلطة. على يتكالب جشع ذاته الوقت في ولكنه

 وهي الشهامة بين وسط حد العظيم الشرف تحري عاطفة أن
 يرهب ال مثال فاثجاع تفريط. وهو الغرور وبين إفراط،

 أو البعير موت يموت أن يخشى وإنما الشريف، الموت

 ذاته تقدير على المرء اقتصار بدعوة تكتفي والرواقية الجبان.
 من الرأي هذا ألن فيه، اآلخرين رأي وازدراء بذاته،
 )ايكتيتس الحكيم نفس صفو تعكر قد التي الخارجية الميزات

Epikteto) زينة والحشمة أمانة، الشرف فيرى شيشرون .أما 
 ولما األقوال وجميع األعمال جميع تناسب من تولد روحية

 إلى ذهب اتضاع، أنه على المسيحي التواضع إلى ديكارت نظر
 العام، والرأي الوجدان يدركها شخصية جدارة الشرف أن

 ويلحف اختياره. حرية وجه أحسن على يستعمل أن ولبابها
 ،بالفضيلة المرتبط هو الشرف كل الشرف أن على بوسويه

 الشرف ألن الديني بالسلوك الشرف التصاق بركلي ويوجب
القراصنة. بين كاألمانة هو نظره في المؤمنين غير بين

 أساس بوصفه الشرف مبدأ مونتكيو انتقد وقد

 مبيت حكم قوامه زائف مبدأ أنه ورأى الملكية الحكومات

 قصر روسو وشاء وجوده. شروط حول شخص كل لدى
 أن رأى وبذا الطيبة، السمعة معنى على بالشرف الشعور
 ال المرأة شرف وأن الرجال، دون بالنساء جدير مبدأ الشرف

 اثورة جاءت ثم .سمعتها وفي بل وحسب سلوكها في يكون
 كانط واعتبر األخالقي، الفكر حقل في الجذرية الكانطية
 التهيج إلى أقرب هو انفعاالً سلوكا الشرف بحسب السلوك

 ينبغي الذي هو السمعة، وا الجدارة ال الواجب وأن المرضي،

 رنوفيه وجعل األخالق في األقوى التأثير ذا يكون أن
 فكر يكون أن يفترض ألنه ثانويًا أخالقيًا مبدأ الشرف

 المرء يتجشم أن بدل األخالقي، العمل على حافزًا اآلخرين

 العدالة، يحاكي الشرف ان الخير موضوع في الحكم مشقة

 له كانت وإن ،بها يوحي وا ،منزلتها إلى يرقى ال ولكنه
 في آالن ويصرح .الناس عامة لدى جتى وتطبيقية تربوية فائدة
 متأهب رأيت، ما على انان، كل ان B بالحياة: تجرته ضوء

 في والشرف شرفه يدعوم ما شيء أجل من بحياته للمجازفة
 بالرذائل مثقالً صاحبه كان كلما قوة يزداد األحيان أغلب

 الجندي، لدى ذاتها، الالح مهنة فإن هذا وعلى واالثام»
 أو وارتزاقًا واحترافًا مهنة تصبح عندما « شرفها II تخسر

 الضباط، عند الشرف معنى كوبرين أوضح وقد ابتزازًا.

 جانب إلى اكعب عن غريبة فوئية عناصر وجود وأظهر
 أهانني إذا أفعل ماذا الضابط: يقول » اإليجابية. الخصال
 أقتله عندئذ إنني مدني؟ هو هل ترى األشخاص؟ من شخص

 االشتراكية العقائدية في بالشرف اثعور ويتسم .fl الفور على
 الشرف برجوازية ينفي طبقي، ال شعور بأنه عام بوجه

 الشعبية. والثورة االشتراكية الى مباشرة ويؤدي االستغاللي،
 وشرف الجندي شرف مثالً، الوفياتي المواطن شرف وأن

 أفضل تحو على انجازم بقدر ليعظم الماركسي، الحزب عضو

 من للكفاح له المعطاة التاريخية الشروط في الكفاحي واجبه

. (شيثيكين •)ا■ الشيوعية اجل
 وبواجبه، بمنزلته، االنان شعور الشرف شعور ويبقى
 االنان معنى إلى البشر نظرة يتبع فعاالً شاحذا وبتطلعه،
. وسلوكًا ،وقيمة ، وجودًا

العوا عادل

هممهفصا

Peuple
People
Volk

 في واستعماالً شيوعًا المفاهيم أكثر من الشعب مفهوم إن
 المفاهيم من أيضًا ولكنه الفكري؛ النشاط مجاات مختلف

 حصر يتحيل أنه حد إلى مدلول، من ألكثر تتسع التي

 فهو وعملياتي. واحد تصور في والمتفرقة المتعددة معانيه
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 الوحدة. معنى يتضمن جماعي واقع على عامة، بصورة يدل،

 تثير التي هي ومكوناتها طبيعتها الوحدة، هذه عناصر ولكن
 والمعاني يطرحها التي وااللتباسات المفهوم هذا إشكاالت
 مفهوم بمضامين االحاطة أجل فمن يؤديها. التي المختلفة
 المجاالت في الوحدة هذه طبيعة تتبين أن بنا يجدر الشعب،
 والمجال اإلتني المجال : فيها يتعمل التي الثالئة األساسية
 المجال و سوسيولوجي( - السايكو )أو اإلجتماعي - النفسي

السياسي

 عليهاالشعب يقوم التي الوحدة تتجلى إلتني المجال في
 تظهر خاصة وجودية مميزات له ولغوي عرقي متحد هيأة في

 يتعارف التي لغته وفي ذهنيته في وتقاليده، عاداته في
 االتصال وسيلة تشكل والتي المتحد هذا أعضاء بواسطتها
 اآلالت في أيضًا المميزات تلك تظهر كما بينهم، الحياتية

 المادية والنتاجات والمصنوعات والمبتكرات المستعملة
 بالتراث يمى ما تشكل الظواهر هذه وجميع والروحية
 المتحد هذا عليهما يحافظ اللذين المثتركة والثقافة المشترك

 التاريخية التقلبات من بالرغم المتحدات باقي عن بهما ويتميز
 أن إلى هنا المالحظة تجدر حياته. مجرى على تطرأ التي

 مهمًا دورًا يلعب يعد لم والبيولوجي، الطبيعي بالمعنى العرق،

 المقومات من يعتبر يعن لم وبالتالي ،المتحد هوية تحديد في
 استطاع شعب من ما ألنه للشعب؛ اإلتني للمفهوم األساسية

 منه تحدر الذي الصافي الدموي العرق على يحافظ أن
 وعنصريته بتعصتبه يتميز الذي اليهودي الثعب حتى

 عديدة عناصر دخلته قد نفسه على وتقوقعه
 اليهودية هويته في وذابت معه اندمجت مختلفة عرقيات من

 ال العرقية فالوحدة األصيلة االمية عرقيته أفقدته بحيث

 وحدة وإنما بيولوجية، وحدة باعتبارها اإلتني بالمعنى تؤخذ
 شعبًا تخص عام جماعي لوجود استمرارية على تقوم تاريخية

 هو ما يبقى شعب فكل لذلك األخرى. للشعوب بالنبة معينًا

 متفردة وشخصية واحد كل بتشكيل اثعور فيه يتمر طالما

 العرق محل يحل اإلسالم إن .به تعرف معين اسم لها
 ليس مثال المصري فالشعب . الشعب تحديد في البيولوجي

 البناني الشعب وال للفراعة، الطبيعيين األحفاد بالضرورة
 أحفاد الفرني الثعب وال للفنيقيين الطبيعيين األحفاد

 إليه ويرمز تمثيالً األصلي المتحد يمثل االسم الفرنج..

بالضرورة. اياه هو ليس ولكنه

 التي الوحدة تنحدر سوسيولوجي — السايكو المجال في
 ئمة ليس أنه بمعنى األدنى حدها إلى الشعب مفهوم يتضمنها

سعب

 وشكلية سطحية وحدة بل للكلمة، الحصري بالمعنى وحدة
 يثترك التي والمواقف واألوضاع المظاهر بعض على تقتصر
 بكلمة إليه المشار األفراد مجموع عنها وبالتعبير بتلتها

 جماعة على المعنى، بهذا الثعب مدلول اذن يقتصر شعب.
 يجعل ما وهذا ،ببنية أو باسم أو موحد بأصل متعينة غير

 الجمع( بصيغة ) للجماهير أو للجمهور مرادفة اثعب عبارة
 السواد تمييز االستعمال بهذا ويقصد البشرية. الكتلة أو

 والمطلعة المئقفة األقلية عن معين مجتمع في الناس من األعظم

 هذه . إليها وما والدين واالسة الفكر رجال من النخبة أو

 عن يميزها ما لها لبس المجتمعات، في الساحقة األكثرية

 في الجماهير من غيرها مع تشترك إنها إذ بالعكس بل غيرها
 وتتصرف تفكر مما أكثر تشعر أنها في المجتمعات كافة

 الشعب هتاج لقد صاغرة. لقوادها تخضع أو وجنون، بهوس
 أثر على وذلك اغتياله، بعد قيصر يوليوس ضد الروماني
 عملية مبررًا الغفيرة الجموع أمام بروتوس ألقاه الذي الخطاب

 بروتوس ضد وزمجر عاد الشعب هذا ولكن االغتيال،
 ماركوس خطبة بعد ضدهم الالح وحمل وأعوانه،

 يقول - القتلة من االنتقام الى فيها دعا الذي انطونيوس
 ألف بمئة قادرة أنها الشعب تدعى التي الفئة هذه عن مونتكيو

 بمئة أحيانًا تتطيع ال أنها كما ، شيء كل تحطيم على ذراع
أنملة قيد تير أن قدم ألف

 وال متعينة ال جماعة باعتباره للثعب، المفهوم هذا إن
 الذي اإليديولوجي بالمعنى األحيان بعض يقترن متميزة،
 إلى اإليديولوجية الحركات تعمد ما فغالبًا يتخذه. أن يمكن

 التي واالجراءات المواقف لتبرر العظمى الفثة هذه تمجيد
 والمستغلة المضطهدة العئة هو الشعب . باسمها تتخذها

 تكمن وفيه الحاكمة، األقلة قبل من حقوقها والمهضومة
 يبقى ولكنه العدالة، ومقياس الحرية أساس وهو والقوة البراءة
 المناسب القرار واتخاذ شؤونه وإدارة نفه حكم عن قاصرًا

.لمصلحته

 من ينطلق اشعب مفهوم فإن السياسي المجال في أما
 الشروط أحد يصبح بحيث يتجاوزهما ولكنه األولين المعنيين

 االعتبار في يؤخذ مهمًا ومقياسًا الدولة لوجود الضرورية
 اعتبار كيفية من انطالقًا وذلك السياسية األنظمة لتصنيف

األنظمة تلك قبل من السياسي دوره

 كان إذا ولكن معين. لثعب الياسي الوجود هي الدولة
 إذا — له ليس فهو الدولة، لوجود ضروريًا اشعب وجود
 - واالعتبارات الشروط باقي عن ومجردًا ذاته بحد أخذناه
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 على رئيسي هو ما إن الدولة. لنشوء والحتمي الضروري التاثير
 مجموعة هو الدولة وجود تقرير في الشعب مقولة متوى

 المشتركة، واألهداف الشعب، أعضاء توحد التي العالقات
 لن يحكمون. الذين القياديين إطاعة في المشترك والقبول
 السياق هذا في الجديدة العناصر هذه معالجة في كثيرًا نتورط

 مسألة مالحقة على تاعدنا ما بمقدار إال بها يضيق الذي
 المجالين في وطبيعتها عناصرها بتبيان بدأنا التي الوحدة

 لشعب الطبيعية الخصائع أن فيه شك ال فمما األولين.
 انتقال في مهمًا دورًا تلعب ،اإلتني تكوينه وخصوصًا الدولة،
 تماسكا، وأشد موحدة حالة إلى قبلية بدائية حالة من الثعب
 وجود يحتم سياسيًا مضمونًا اكعب إلعطاء تكفي ال ولكنها

 وحدة على إآل تدل ال االتنية، الثعب وحدة إن الدولة.
 وحدة وجود على تدل آخر بمعنى أي ، اإلنوجاد قيد سياسية
 يشكل ال ولكنه إتنيا موجود الفلطيني الشعب بالقوة سياسية

 إتنيا موجودان الباسك وشعب الكردي والشعب .بعد دولة

 يمكن أنه غير باسكية ودولة كردية دولة هناك ليس ولكن
 فيها تؤلف واحدة دولة تكون أن اإلتني بالمعنى شعوب لعدة

 الياسي بالمعنى واحدًا شعبًا الشعوب( أو ) اإلتنية الجماعات

 كل تضم، التي وإيران والعراق الوفياتي كاالتحاد للكلمة،
 التي الوحدة أن إذن يتبين إتنية. جماعة من أكثر ،منها

 انها مغايرة. طبيعة من هي للشعب السياسي المفهوم يقتضيها

 للوحدة والعيني الوجودي المظهر وهي وقانونية مؤسية وحدة
 الدولة تنظيم في بجدواها. األفراد شعور من النابعة اإلرادية

 عامة بصورة والمحكومون، الحكام قمين: إلى األعضاء يقسم

 تشكل التي الفئة وهم المحكومون مفهوم الشعب يرادف
 مصلحة مع تمشيًا الطاعة، تؤدي والتي الساحقة األكثرية
 أوامرها وتنفذ بأحكامها وتأتمر الحاكمة لألقلية مشتركة،

 إلمفهوم يقترن الحد هذا عند . ترسمها التي بالقواعد وتتقيد

 التحليل ولكن السوسيولوجي، بالمفهوم للشعب السياسي
 المتعلقة الخصائص بعض يبرز الدولة شعب لمفهوم الدقيق
 في منها تماسكًا أكثر إنها عنه: تنثأ التي الوحدة بطبيعة

التوضح. بعض يقتضي وهذا السوسيولوجي، المفهوم

 : رئيسية معان ثالثة السياسي المجال في الشعب لمفهوم
 البشرية الكتلة تلك على الشعب فيه يدل الذي هو األول المعنى

 في مراكز أفرادها يحتل وا تحكم وال لسلطة في ليست التي

 التي الفئة انها آخر وبمعنى ، القضاء في وال العامة الوظائف
 العامة. الشؤون بمجرى والمتحكمة الجاكمة الطبقة خارج تبقى
 أنه السوسيولوجي،إال المعنى ،بعيد حد إلى المعنى هذا يشبه

 والوضع العدد كثافة حيث من الشعب باعتبار ليس ،عنه يتميز

 الدولة تنظيم الى بالنظر اعتباره حيث من بل الجماعي،
 وتوزيع الدولتية واألجهزة العامة المسؤوليات وتراتب ووظائفها
 األفراد مجموعة على اكعب يدل الثاني المعنى في , األدوار
 أو كان ملكبًا القانم، السياسي النظام بهم يكتمل الذين

 ال الشعب بدون إذ مونوقراطيًا، أو توتاليتاريًا أو ديمقراطيًا

 ها يحمل مدني. مجتمع وال سياسي نظام يقوم أن يمكن
 الديمقراطية األنظمة في وخاصة ايجابيًا معنى الشعب مفهوم
 عليها ترتكز التي الياسية لإلرادة حامال يعتبر حيث

 إن ذاته. الدولة ومبدأ الدولة وأجهزة والقوانين المؤسات
 مصدر وهو ، معناها ولألنظمة للدولة يعطي الذي هو الشعب
 بجهاز ذاته، بحد متعين، غير ولكنه اليادة، وصاحب اللطة
 مصدرها وهو كلها فوقها ألنه بمؤسة أو بدستور أو معين

 بالتناقضات يصطدم المعنى هذا ولكن وجودها ومبرر
 ،جهة فمن .واألفعال اكظريات تعارض عن تنشأ التي المختلفة

 اإلرادة مبدأ عنها ينشأ الثعب لمفهوم مختلفة تعريفات تجد
 يكون حد أي إلى أخرى، جهة من ولكن الشعبية.
 إذ ؟ الدولة ياسة تقرير في فعلي دور ، عمليًا ،الشعبية لإلرادة

 اكعب حكم مبدأ إلى تدعو التي الديمقراطية األنظمة في حتى
 آخر وقسمًا يقرر اشعب من قسما هناك أن نالحظ ،باثعب

 .آخر قمًا يحكم الشعب من قسم هناك أي ،القرار يحكمه

 التناقض هذا يرفعوا أن الديمقراطية منظرو يحاول لذلك
 الثخصية هذه الجماعية. اإلرادة تحمل عامة شخصية بتصور

 لها المعينة، االفرادية والشخصيات األفراد عن تتميز التي
 ويجعل السياسية، السلطة موضوع يجعلها خاص قانوني وضع

 القانوني المنتظم من جزءًا الشخصية، هذه تمثله الذي الشعب،

 المعنى إلى بنا يؤدي ما وهذا السياسي النظام عليه يقوم الذي
 من كتيته في السياسي الجسم على الشعب فيه يدل الذي الثالث
 الياسة مركبات مستواها على تجري وحدة يشكل أنه حيث

 من السياسي الفعل لحصول الضرورية المؤسات بها وتتكون

 وبين سوسيولوجي كمعطى الشعب بين التمييز يجب هنا
 يتعدى ياسي ككيان أو كاملة سياسية كحقيقة الشعب

 األفراد من معين عدد من المؤلفة والطبيعية الحقيقية الجماعة
 مجردة منهجة إنه ،آخر بمعنى أي ؛لها عقليًا تصورًا كونه الى

 أنه غير . الجماعة تلك واقع من المأخوذة العناصر لبعض

 جنسه عن النظر بغض الدولة أعضام من فرد علىكل ينطبق

 التي الوحدة من انطالقًا وذلك خصوصياته وجميع وإتنيته

 هذا خصائص يحمل جز.ًا األكبر، الكل من جزءًا تجعله
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.األمة بمفهوم الشعب يقترن المعنى وبهذا .الكل

العكرة أدوني

إضافة

 التاريخ فلفة في مركزي كمفهوم الثعب مفهوم دخل
 بعدها الثعب« » أصبح فقد الفرنسية. الثورة بعد الحديث

 وقد للمجتمعات. اإلجتماعي — السياسي للكيان موجهة 8 قوة »
 هي هل القوة هذه — طبيعة تحديد في التاريخ فالسفة اختلف

 حاملة قوة أم أداة , وسيطة قوة عاقلة؟ قوة أم عمياء قوة

رئية؟
 فقد الثورات عصر مرحلة دخل البثرية تاريخ أن وبما

للثورة. الحاملة القوة أو الثورة مفهوم مع الشعب مفهوم تالزم
 المعنى حدد فقد الحديث العربي السياسي الفكر أما
 وتركز اللبناني، الشعب كقولنا: للشعب القطري أو الجزني

 األمة ٠ أي للعرب الكلية الدالة على « األمة ٠ مفهوم استعمال

 األطلسي المحيط بين العربية اشعوب تضم التي « العربية

العربي والخليج

 واألمة الشعب بين التمييز هذا بأن القول يصعب ذلك مع

 الدستور في ) ،الحديث العربي الياسي الفكر في رسخ قد
 اكمرادف الجزائرية األمة ٠ اصطالح يتعمل مثآل( الجزائري

 األمة« , اصطالح يتعمل كذلك الجزائري«. الشعب , ل

 قطرية نزعات تأثير تحت عنه كبديل أو 1 للشعب I كمرادف

عحلية.
 كبديل العربي الشعب I تركيب استعمال أخيرًا ويالحظ

 في االضطراب هذا لكأن العربية، لألمة مرادف أو
 الواقع أزمة اأوجه يعكس اكركيبين هذين استعماالت

المعاصرة. العربية االيديولوجيا في معًا والفكر

التحرير

شك
Doute
Doubt
Zwelfe،

تعريفات

 في فمعناه الدراسة، مجال باختالف الشك تعريف يختلف

 حين المتناقضة القضايا قبول في التردد من حالة النفس علم
 وجيهة أسباب و منها كل لقبول وجيهة أسباب هنالك تكون
 معرفة كل أن الطبيعية العلوم مجال في ومعناه .لرفضها أيضًا

 كل تتوفر حتى وتحليل وفحص وتريث اختبار موضوع هي
 في الشك ومعنى شك أدنى دون لقبولها واألسباب األسس

 قبولها على قبل من المفكرون اتفق التي القضايا انكار الفلسفة
 ويتصل ،أهمية الشك أنواع أكثر الفلسفي والشك . وتصديقها

 على يقوم إذ المعرفة بنظرية أساسأ القلسفي الثك موضوع

 كل في المعرفة تحصل عن اإلنساني العقل عجز افتراض
 ألنه )األنطولوجيا( الوجود بمبحث أيضًا يتصل لكنه شيء،

 كما الموجودات، من ونماذج أصناف عدة في الثك يتناول

. قليل بعد سيتضح

أخرى بتصورات وعالقته الشك تصور

 بتصورات قارناه إذا الفلسفي الشك تصور توضيح يمكننا
 الجازم التقريري أو القطعي المذهب هي أخرى ثالثة

Dogmatism ، الالأدرية وتصور Agnosticism ، واالتجاه 

 بقضايا ينادي الجازم القطعي فالمذهب . Criticism النقدي
 لدرجة حماسة بكل عنها ويدافع المطلق صدقها يدعي

 اعتراضات واجهتها أو عقلي تدعيم نقصها لو حتى التزقت،
 أن نالحظ لكتنا ؛مناقشتها أو فيها شك بأي يمح وا ،هدامة

 قطعي هو إنما متماسك فلفي مذهب له عمالق فيلسوف كل
 يقف فإنه الالأدري الفيلسون أما . ما لدرجة مواقفه في جازم
 ألنه الجازم القطع ونزعة المطلق الشك نزعة بين وسطًا موقفًا

 على يصر ال أنه كما تاما، إنكارًا اآلخرين مواقف ينكر ال
 أو اثبات دون الحكم يعلق وإنما عنيدًا، إصرارًا مواقفه

 منه الشك إلى ميال أكثر كان وإن «أدري ال » ويقول ،انكار
 الشك بين وسطًا موتفًا يقف النقدي واالتجاه الجزم. إلى

 يناقش النقدي الفيلسوف فإن اليقين إلى معميل واليقين
 اآلخرين اعتراضات ويناقش بل ،ويحللها ونتائجه مقدماته
 يتقر ثم مواقفه في النظر ويغير وجيها يراه ما منها ويقبل

. فيه شك ال يقينًا األمر نهاية في يراه ما على

الشك مجال

 بعض فيرى عدة، صورًا Scepticism الشك مذهب يتخذ

 معرفة إقامة عن اإلناني العقل عجز Sceptics الشكاك
 هي إنما معرفة كل وان ، شيء أي من مطلقة صادقة موضوعية

 يطتق الذين الفالسفة من اآلخر البعض يرى بينما نسبية، ذاتية

 أحكام اصدار على قادر العقل أن الشكاك لقب عليهم
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 الذاتية كالخبرات المجاات بعض في مطلقة صادقة موضوعية

 الدقيق البرهان إقامة عن عاجز العقل لكن المباشرة. النفية
 الله وجود مثل الذات، على الخارجة الموجودات وجود على

 المحوس العالم ووجود وطبيعتها االنانية والنفس وطبيعته
.ذلك إلى وما الكليات وطبيعة الخارجي

 من نوعين بين حاسم تمييز إقامة يمكن الثك: أنواع
 كمذهب الثك بين أو ،منهجي وشك مطلق شك : الشك

 اليقين إلى للوصول وأداة كمنهج والشك مقيم،
 الفلسفة؛ تاريخ في المذهبي الشك دعاة أول هم والفسطائيون

 عن ويؤثر ،المطلقة الموضوعية المعرفة استحالة رأوا إذ

 قوله الميالد قبل الخامس القرن في Protagoras بروتاغوراس
 ، الشيء ذلك علم عنده من الى بالنبة هو إنما شيء كل إن
 ويؤثر فباطل. باطالً وإن فحق حقًا إن فيه نظره بحسب أي

 يوجد ال ا قوله: م. ق. Gorgias 480 - 375 جورجياس عن
 وإذا ،إدراكه عن قاص فاإلنسان شيء هناك كان وإذا ، شيء

 من لغيره يبلغه أن يتطع فلن أدركه انانًا أن فرضنا

 بيرون القديم العالم في أيضًا المطلق الثك دعاة ومن «.الناس
275 - 365 Pyrrhon .تالميذه أشهر ومن ومدرسته . م ق 

 أننا بيرون رأى . Sextus Empiricus امبيريكوس سكتوس
 وسلتنا هي الحواس ألن األشياء طبائع معرفة يمكننا ال

 ال األشياء، عليه تبدو ما تقول والحواس للمعرفة، الوحيدة
 للمعرفة أخرى وسيلة لدينا وليس ،طبيعتها في هي كما

 مقارنة يمكننا ا إذ ،الخطأ من الصواب معيارًا لنجعلها
 فيجب شيائً نعرف ال دمنا وما .ذاتها في باألشياء احاساتنا

 المباشرة الشعورية حااتنا سوى ، شيء بوجود الحكم نعلق أن

األشياء. تلك عن

 أقل لكنهم المطلق الشك إلى يدعون فالسفة وهنالك

 بإمكان يسلمون ألنهم والبيرونيين، السفسطائيين من تطرفًا

 يقين وفي المباشرة النفسية خبراتنا في الموضوعية لممعرفة
 ،البحتة الرياضيات وقوانين ،الهندسة وبديهيات المنطق قواعد

 وجود عن مطلقة صادقة قضايا اقامة في الشك يبذرون لكنهم
 غير عالم أي وجود وفي االنانية النفس وطبيعة وطبيعته اللم

 البرهان إقامة إمكان في الشك ويبذرون بل ،المحسوس عالمنا
 هو بيقين نعرفه ما كل وأن المحسوس، العالم هذا وجود على

 للعقل أن يرون فهم وإذن العالم. ذلك عن وأفكارنا احاساتتا
 نيقوال الموقف هذا دعاة ومن . معرفته في حدودًا اإلناني

 الميالدي عشر الرابع القرن في N. Autrecourt أوتركور
 لليقين الوحيد المصدر هو التاقض عدم قانون أن رأى الذي

 القانون هذا لكن ،الصوري االستدالل في استخدامه يبدو كما
 لنا يبح وال وجوده، عدم أو الواقع في شيء وجود يثبت ال

 رأى كما وافعي، شيء وجود إلى صورة مقدمة من ننتقل أن
 أمر ليس علة إلى معلول من أو معلول إلى علة من االنتقال أن

 شخصية w. of Occam 1280-1347 كام أو أوف ووليم . يقين
 العالم غير موجودات أي وجود في التثكك في بارزة

 أوكام نصل بعد فيما سمي بمبدأ مشهور وهو المحوس،

Occam's Razor :ونصه Entia non multiplicanda 

praeter necessitatem المبادى نكشر أال يجب اا 

 Hume هيوم ويعتبر لهاا. ضرورة ال التي والموجودات

 هذا في أفاضوا الذين المحدئين الفالسفة أشهر 1776-1724
 نعرفه ما أن رأى حين االبقين بالفيلسوفين والمتأثر الموقف،

 نتطيع ال لكننا العالم، وعن أنفنا عن أفكارنا هو بيقين
 أو كجوعر النفس وجود إلى أفكارنا وجود من بيقين االنتقال

 وليس اعتقاد أمر ذلك — عنا متقل محسوس عالم وجود إلى
 وأن أفكارنا عالم في يعيش وإنما ،موضوعي برهان أمر

. األشياء وعالم األفكار عالم بين حديديًا ستارًا هنالك
 أن إلى أصحابه فيدعو مؤقت وموقف كمنهج الشك أما

 هي الدقيق بالمعنى المعرفة وأن ممكنة، الموضوعية المعرفة
 العقل في وأن ،آلخر شخص من تختلف ال التي اكابتة اليقينية
 إلى السبيل أن وجدوا لكنهم اليقين إلى الوصول على قدرة

 الماضي في اكتسبناه ما فيكل الشك هوبذر اليقين هذا
 الفالسفة عليه اتفق ما قبول في والحرص الحذر واصطناع
 النقد ملكة تكوين على العقل تدريب ومحاولة االبقون،
 نصل حتى أولية، مبادى االبقون سماه ما ومناقثة والتحليل

 من عليها نقيم متميزة، واضحة نراها وقضايا أولية مبادى، إلى
 القديس الموقف هذا دعاة ومن أخرى يقينية قضايا جديد

 الميالدي، الخامس القرن في st. Augustine أوغطين
 الميالدي، عشر الثاني القرن في الغزالي حامد أبو واإلمام

 رأى الميالدي. عشر السابع القرن في Descartes وديكارت

 الحقيقة هي المطلقة الموضوعية الحقيقة أن واكاني األول

 البرهان في وال الحواس شهادة في ال نلتمسها وال الصوفية
 من وجوده يستمد الذي اإلشراقي الحدس في وإنما المنطقي

 الناس كل بين الفطرية األفكار أن ديكارت ورأى الله. وجود

 إثبات مطلعها وفي اليقينية، الحدسية القضايا قاعدة هي

 الله وجود على البرهان يمكنني النفس وجود ومن وجودي،
.والعالم

 الشك موقف إجمال يلي فيما المطلق الشك موقف خالصة
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شك

 ال الذين الفالسفة بعض وعند له المتحمسين عند المطلق
: الشك لموقف تدعيمًا آرائهم بعض في لكن شكاكا نسميهم

 على متحيلة ، مطلقًا الصادقة الموضوعية المعرفة — 1

 الحواس، شهادة من تبدأ معرفتنا كل ألن ذلك االنسان،
 عن معرفة تعطينا ولن األشياء من لنا يبدو ما تعطينا والحواس

 ليست الحسية المعرفة لكن ،وماهياتها األشياء حقيقة
 وال احتمالية، وإنما يقينية وليت ذاتية، وإنما موضوعية

 في الكذب من الصدق لتمييز معيارًا الحسية المعرفة تعطينا
 قد متحيل. قضية أي صدق على فالبرهان وإذن القضايا،

 ،فيها شك ال صادقة يقينية والمنطق الرياضيات قضايا أن يقال
 ألن ذلك ،ويرفضونها الدعوى هذه يفحصون الشكاك لكن

 يقينية أولية مقدمات من انتقال والمنطقي، الرياضي البرهان
 حدسية أنها المقدمات تلك يقين ودليل الزمة، نتائج إلى

Intuitive قبلية أو Apriori هل لكن مباشرًا، ادراكًا تدرك 

 نسميه ما ألن ،بالنفي الشكاك يجبب ؟للصدق ضمان الحدس
 وما واضحة، لي تبدو قضية من أكثر ليست حدسية قضية
 واحدة قضية في إال ،لموضوعيته معيارًا ليس واضحًا لي يبدو
 شأن وا ذاتي، وجود تقرير ) Cogito الكوجتو قضية هي

والمنطق. الرياضيات ببراهين التقرير لهذا

 المحسوس، العالم وجود على البرهان الى سبيل ال -2
 حسية خبرات على تقوم البرهان هذا مقدمات ألن ذلك

 كما خادعة الحواس لكن الذاكرة. واستخدام حسي وإدراك
 .الناس باختالف تختلف نسبية التجريبية وأحكامنا قدمنا

 عن مقدمات من المنطقية الناحية من مشروع غير واالنتقال
 الذات، خارج محسوسة أشياء وجود إلى حسي إدراك

 خارجي شيء وجود تقرير عنها يلزم ال ما ذهن في فالفكرة
 وأفكارنا احاساتنا مطابقة من لتأكد معيار وال باستنباط،

 إال ندرك ال اننا . ذاتها الخارجية باألشياء األشياء عن
 وإذن ،أفكارنا طريق عن إال األشياء ندرك وال ،أفكارن
 طرف سوى لدينا ليس ألنه خرافة، باألشياء األفكار فمقارنة

 في ثقة ال كذلك . األفكار وهي العالقة أطراف من واحد
 التذكر ويعتمد ،للخطأوالنسيان معرضة هي إذ الذاكرة أحكام

 في الشك سبق ما وهو الحسي؛ اإلدراك على حال أي على
.أحكامه

 الطبيعية. العلوم في التجريبية القوانين ق لصد أساس ال - 3
 وإما Induction باستقراء إما القوانين هذه إلى العلماء يصل

 Hypothetlco-Deductive االستنباطي الفرضي بالمنهج

methodجزئية لمقدمات عامة نتاثج االستقرائية والقوانين ؛ 

 هذه لعمومية أساس ال لكن تجريية، لوقائع حسي دراك عن
 الطبيعة في الحوادث اطراد مبدأ تفنرض ألنها القوانين

Uniformity سوف المستقبل في الحوادث أن افتراض أي ؛ 

 ،المتشابهة الظروف في الماضي في حدث ما نمط على تحدث
 تكون كيف نعرف ال ألننا مستحبل الفرض هذا على والبرهان
 هذا انكار في تناقض ال أن كما البرهان، هذا مقدمات

 مقبولة قضية الحوادث« في اطراد ال B القضية ان إذ الفرض،
 محتمل رإنما يقينا ليس العلمي القانون إن قنا !ن حتى عقال

 دون ذلك اثبات المتحيل من أن يرون الشكاك فإن الصدق
 القانون احتمال الثبات الوحيدة الوسيلة ألن الدور، في وقوع

 البحث لكن تدعمه، المستقبل في جزئية بشواهد االتيان هي
 إثباته، بصدد نحن الذي الفرض يفترض الثواهد هذه عن

 القائمة الطبيعية القوانين لصدق الشكاك مناقشة إلى اآلن ننتقل
 نبدأ ال أننا المنهج هذا يقول االستباطي: لفرضي المنهج على

 المنهج يرى كما — وتجارب حسية بمالحظات العلمي البحث
 من لدينا ما تفسر أنها نظن بفروض نبدأ رإنما - االستقرائي

 الوقائع من نختار ثمن نتائج من عنها يلزم ما نستنبط ثم ظواهر
 كان والفرض متفقة الوقائع جاءت فإذا يالثمها ما الجزئية
 عن وإنما الفرض تؤيد وقائع عن نبحث ال أو .قانونًا الفرض

 وإذا قانونًا. الفرض كان نجد لم فإن الفرض تكذب وقائع
 عن ونبحث باطالً الفرض كان للفرض منافية الوقائع جاءت

 الفرض عمومية يفترض االجراء هذا جديد.لكنكل فرض
 ما وهو الحوادث، اطراد مبدأ بدوره يفترض الذي العلمي
 أو العلمي القانون ليقين أساس ال اذ إثباته. عن نبحث

صدقه. الحتمال

الشكاك الردعلى
 العصور مختلف في اتجاهاتهم مختلف على الفالسفة اهتم
 عليه الصبر يمكن ال هؤاء موقف ألن الثكاك بمواجهة

 منا كل ويسلم عاقل كائن االنسان ألن ذلك له،٠ش والوقوف
 نفه بفهم مولع االنان رألن المعرفة، على قادر العقل أن

 الشك وموقف العلوم، تقدم في واالسهام وبالبحث والعالم
 أن رأوا الفالسفة أولئك لكن المسلمات- تلك كل يبطل المطلق

 الرد يمكن ال المنطقية الناحية من محكم صلب الشكاك موقف
 نشير ،الشكاك حجج من للهروب محاوالتهم بذلوا ولذلك عليه
; المحاوات هذه بعض إلى يلي فيا

 حق نمعه أو نراه فما خادعة ذاتها في الحواس ليست - 1
 بالحواس، ندركه لما الخاطىء تفسيرنا من يأتي الخداع لكن

 بعضها س ا الحه وبتصحيح صحيح، بتفير الخداع ويزول
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 اراها ماء في نصفها المغمور المسطرة رى حين لبعض؛
 رأيت ما أفسر حين الخداع يزول لكن حق، وهذا مكسورة،

 اللمس حاسة بماعدة أو الضوء انكسار قوانين إطار في
األخرى األمثلة في األمر وكذلك البصر، لحاسة

 ضروري أمر القضايا من كثير على البرهان طلب - 2
 تمامًا ،مستحيل قضية كل على البرهان طلب لكن ،وممكن

 المعاني، لتوضيح حيوي أمر األلفاظ تعريف طلب أن كما

 فيجب متحيل، أمر كللفظ تعريف على اإلصرار لكن
 نبدأ معرفات ال أولية حدود عند التعريفات سلسلة في الوقوف

 أولية قضايا عند القضايا سلسلة في والوقوف ، تعريفاتنا منها
 الوقف هذا ويجد علم يبدأ ال وإالً برهان بال بها نلم

 في أما الهندسة وبديهيات المنطق قواعد في أمثلته أوضح
 مثل برهان بدون بها التليم يجب قضايا فهناك والعلم الفلفة

 الرجل معتقدات أي ،Common Sense العام االدراك قضايا

 باستخدام تبدأ االنان معرفة بأن اعتقادي مثل العادي
 وأن ذاتي، على خارجًا ماديًا عالمًا هنالك وأن الحواس،

 عليها القضايا من وسواها هذه الخ. مطردة العالم في الحوادث
 قصور ولكن صدقها على برهانًا اإلجماع وليس إجماع،

. فيها نشك يجعلنا ال عليها البرهان
 عدة وإنما واحدًا نوعًا الموضوعي البرهان ليس — 3

 وظهور البحتة الرياضيات تطور من ذلك ويتضح أنواع،
 منها كالً ألن االقليدية، الهندسة تعارض إقليدية ال هندسات

 كل لكن مختلفة، وبديهيات وتعريفات المعرفات من تبدأ

 كل في النتائج دامت ما صحيحة براهين المتعارضة الهندسات
األولى. مقدماتها من صحيحًا استنباطًا مستنبطة منها

زيدان محمودفهمي

Chose
Thing 
Ding - Sache

 ،غيرها وبين بينها للتمييز المجتمعة الخصائص من وحدة

 وله ومتقل، ثابت وجود له العالم من جزء هو والشيء
 ويرى األخرى. األشياء مع ويتفاعل يترابط بها خصائم

 لحسي اادراك الشيءهوحقيقة ان 1830-1770 هيغل
 وحدة لتكون المتقابلة الصفات فيه تلتقي الذي الواحد وهو

 له شيء أنه على نفه يظهر الذي الموضوع وهو مستقلة،
 ا الشيء أن فيرى 1976-1889 هيدغر أما خصائصكثيرة.

 اطار في تعريفه يمكن ا أنه كما مطروح موضوع أنه في يقوم

 شيء أي إن التجميع، هو هيدغر عند والشيء الموضعة. هذه
 واألرض، السماء عناصر: أربعة واحدة وحدة في يجمع إنما

 فراغ لتكوين عناصر تجميع هي فالجرة والفانون. اآللهة
 التي الينابيع من شربت التي األرض من المستمد النبيذ يحتوي
 نخب الفانون الجرة في فيشرب السماء مطر من امتألت
 إنها ودنو؛ اقتراب بهذا وهي تجمع اذن فالشيئية اآللهة.

 العالم وسط من نفه يستجمع ما وإن وتدنيه العالم تقرب
. شيائ يصبح

 أو يعلم أن يصح لما اسم الشيء أن الزمخشري ويرى
 أو كان محاال عدمًا، أو كان وجودًا به، أو عليه يحكم

 والوجود. الشيئية بين وساوقوا األشاعرة ساوى وقد ممكنًا.

 الحكم بن هشام أما المعلوم؛ على الشيء يقصر الجاحظ وكان

- والجسم الشيء بين يوحد فكان
 وهو ذاته في الشيء مصطلح 1804-1724 كانط طرح وقد

 وهو معرفتنا وعن عنا متقالً ذاته حد في يوجد كما الشيء

 إال معرفة يمكن فال هذا وعلى معرفته يمكن ال مجهول شيء
 الظواهر عالم نعرف التجربة خالل فمن .ال تبدو كما األشياء

 هو المعروف الشيء فإن هذا وعلى ،مجهولة فهي الماهية أما

 أن هيغل أعتبر وقد المعرفة خالل من لنا ينكثف كما الشيء

 1860-1788 شوبنهور واعتبره ذاته، في الشيء هو الكلي العقل

 يرون فهم ذاته في الشيء بإسقاط كيون المار وينادي اإلرادة.
 على تتم معرفتها أن غير الموضوعي وجودها لها األشياء أن

 مع لنا معلومًا يصبح المجهول الشي، فإن هذا وعلى مراحل،

اإلنسانية المعرفة رقعة اتساع ومع التطور

 هو يكون وأحيانًا باإلغتراب يقترن مصطلح والتشيؤ

 الذات وتحول األنا وفقدان العجز هو الذي نفسه االغتراب

 له التشيؤ لكن المعنى. وفقدان بالالجدوى وشعور شيء إلى
 أنه على مجرد هو ما اعتبار أنه في االغتراب عن مميز محتوى

 االنسان أن يرى 1883-1818 ماركس وكان عيني شيء

 ومغترب العمل، منتجات عن مغترب نواح ثالث من مغترب
 عن واالغتراب اإلنان. طبيعة عن ومغترب نفسه، العمل عن

 اجتماعية ا العالقة أن عو ه عند فالتشيؤ التشيؤ هو نفه العمل

 . أشياء بين عالقة وتصبح خيالي شكل لها يصبح الناس بن



 وهو ، شيء خاصية أنه على يبدو للعمل االجتماعي والشكل
 الناس تحكم بهذا واألشياء السلع، فتيشية خالل من يتشيأ

 نفه يضع العامل إن ٠ األشياء يحكمون الذين هم الناس وليس

 بالشيء خاصة بل به خاصة تعود ال حياته لكن الشيء في
 .وجودها عن استقالل في فتيشية أو صنمية لللع وتصبح

 المصالح تحول فمع السلع فتيشية هو التشيؤ يكون وبهذا
 فإن الطبيعية المصالح تشكيل في آلية تصبح وهي الشخصية
 يصبح ثم ومن ، ومغتربًا متشيائً يصبح للفرد الشخصي السلوك

 االنان روح رتصبح متقلة قوة يصبح عنه، بمعزل شيائً
شيائً

 لوكاتش جورج المجري المفكر االتجاه هذا في وسار
 أيضًا يرى ٠ الطبقي والوعي التاريخ , كتابه ففي 1971- 1885

 شينبًا االنان نشاط ويصبح لللع التفتيثي الطابع هو التشيؤ أن

 ويعني موضوعي مظهران: له التشيؤ ان له ومعاديًا موضوعيًا

 حركة منحيث السلع عن استقالل في وعالقاتها األشيام ظهور
 معاديًا يصبح االنسان نشاط أن ويعني وذاتي السوق، في السلع

 المجتمع تحكم التي الموضوعية الطيعية للقوانين وخاضعا له
 الطبقة تكتسب أن من بد ال التثيؤ على القضاء يمكن وحتى

 التشيؤ هذا من ونتحرر مصيرها فتعي الذاتي الوعي العاملة

. كله المجتمع وتحرر نفسها وتحرر
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صداقة
Amitie
Friendship
Freundschaft

 في اإلنغراس عميقة عالئقية ظاهرة الصداقة/العداوة - ل

 من معقود فالصداقة والالوعي. الوعي في والمجتمع، السلوك
 شخصين )أو بشريين كائنين بين إيجابية عواطف
 ،والتفضيل والتعاطف المودة من متبادلة وعالقأى ، ( اعتباريين

 ،نفع توقع دون الخير للصديق فيها يتمنى سلوكية نفسية وحالة
 الصداقة في يسعى، ال مكافأة أو كسب استجالب أو

 وتكون مادي. هدف لتغطية أو مبادلة، النتظار الكاملة،
 إلى اإلنسانية بالعالقات تثد ومقاصد عواطف مجموع العداوة

 والسعي المتبادل، والنفور اللبية، وإلى األذى، إحداث
 ولحقل واألنت لألنا متبادل بناء الصداقة في للتدمير
 قصد من القلب في يتمكن أن n هي التي ؛ - والعداوة ؛مشترك

 في لذة - (63 »، التعريفات ؛1 )الجرجاني، واإلنتقام« األضرار
 إنها .قهرًا أو اعتباريًا أو فعالً اآلخر لمحو وطلب بل ؛التغلب
 من ،تنعكس ،والشدة الحدة متفاوتة ،آلخر تقليص في الرغبة
 متوترًا وتبقيه دائرته، فتقلص األنا على األخالقية، الوجهة

 على وعي انفتاح تبادل الى تعود التي الصداقة بعكس وذلك
 معًا اإلثنين عند الشعور وفي ،الرعاية بذل في وتشارك ،وعي

والمساواة واالحترام بالمودة

 منه الفقهي الديني القطاع وفي الشعية، الحكمة في - 2
 بين صداقة عالئق إقامة إلى التركيز شديدة دعوات ،والصوفي

 فمن العداوة. ونبذ الصديقين، بين للتعامل وارشادات الناس،
 وأن ،األفراد بين الحنة العالئق تتعزز أن المجتمع مصلحة

 منها البيط حاالتها وفي درجاتها بمختلف العداوة تخف
 للفرد األمن وتوفير االستقرار، تعزيز ذلك ففي والمركب
 فمن وكذلك والطمأنة. اإلنفعالية الصحة وتحقيق والمجتمع،

 تقوم أن اإلجتاعية، الفة حقى او الجماعة أو المجتمع، مصلحة

 وأن أفرادها، بين والثدة، الحدة مختلفة متبادل، حب ءالئق
 مشاعر األخرى، اإلجتاعية الفنة أو العدو، المجتمع على تشقط

والعدائية. والكره واللبية النفور

 تنظيمًا، واألبعد األبرز األولى، المعالجة نلقى ربما - 3
 المقفع ابن أعمال في العداوة ا الصداقة لظاهرة

 األخالقية العالئقية القضية تلك تناول الذي (، 759/142 ت )
 تنظم التي اآلدابية برسم واهتم والبنية، الوظائف حيث من

 نشاطاتهم في الناس بين الوجود الواجبة المثالية السلوكات
وفائتهم:

 اآلدابية كتب في والعداوة الصداقة معالجة تنبث - أ
 في أي المرايا كتاب وعند التقميش، كتب وفي العربية،

 تخصص كانت التي الفصول وفي ،والوصايا الوعظ أدبيات
 الصحبة آداب وضمن الكيم، جوامع وه الحكمي، لألدب

 واألخالقيين. الصوفيين عند فيها اإلهتمام برز التي والمعاشرة
 أو الفاضلة، التعامية مبادىم العريض القطاع ذلك يصور

 الصعيدين وعلى والعداوة، الصداقة دنيا في المثالية، السياسة

 بشكل ويوجه الفائت، مختلف وفي واإلجتماعي، الفردي
 األخالقية، اإلرشادات تلك ويزين السلطة، أهل إلى ملحوظ

 الواجب لمصلحة النفس وتررض الجماعة في الفرد تدمج التي
 راستشهادات مأثورة، أقوال العامة، الواجبية في الفرد وتغرق

. مؤيدة أخبار و ،قصيرة بقصص

 أدب تيار مع المتوازي السابق، التيار جانب الى ب-

 في والعداوة الصداقة بتنظيم الفالسفة اهتم ،والمرايا اآليينات
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صداقة

 سياسة او نفسه اإلنسان سياسة هو العالئق من عام مجمل
 ومع بريسون، أفكار مع هذه، االكتوبات تتفق هنا الذات.

,I (والتاسع الثامن الكابان ) «نيقوماخوس إلى األخالق 
 كعينة الفارابي يتقدم المتفلف اليار هذا داخل ألرسطو

 سلوك ا في الربيع أبي ابن ،الصفا إخوان : هم آلخرين ممثلة

 في رسالة « في سينا ابن الممالك«، تدبير في المالك
 نصيرالدين األخالق»، »تهذيب في مسكويه السياسة،

 في ،فالفاراي . ( 33 فصل ) «محتثمي أخالق ا, في الطوسي

 طبقات جميع من يتعملها من جميع نفعها يعم وصايا »

 ةبدوي، نشر ،ال الخالدة الحكمة ،»مكويه ن في مطبوع «)الناس
 يرى ، ( 1980 ، 346 - 327 ص ، 2 ط األندلس، دار بيروت،

 فقط، األكفاء عند تنوجدان ظاهرتان والعداوة الصداقة ان
 وأن مخلصين، غير وإما مخلصون، إما هم األصدقاء وان
 . ٠ التعاملية )ل من خاصًا نوعًا أو خاصة ال سياسة ا فئة لكل

 الفثة هناك ثم والحساد ألحقاد، ذوو صنفان: واألعداء

.ال صديق وا عدو ا » منهو يكون حيث الناس من الثالثة

 في التوحيدي رسالة ن إال التعاملية( مغصن أدناه: )يراجع
 المضمار، ذلك في الكتب أبرز تبقى والصديق، الصداقة »

 بالثخص انه اال ،أنت هو „ انه على الصديق أخذ على وتركز

غيرك».
 والعداوة الصداقة أخذ في التيارات تلك لكن ت-
 على والواجبية الوعظ غتبت واحدة ثقافة لتكون انصهرت
 التي للعالئق مثاالً الكاملة الصداقة في ورأت العيني، التحليل

 من الوع ذلك تبنوا الفالسفة ان بل . ألفراد ا تسود أن يجب
 )الفارابي، الكامل لدمجتمع تخيلهم في األصدقاء بين الجور

 وعنا الخ.(. الطوسي، الدين نصير باجة، ابن سينا، ابن
 أو الكاملة، الصوفية المدينة أو ، األولياء مدينة أيضا تتدعي

 ،الفردية المصلحة انتفاء نتخيل فحيث : الصوفية الجنة
 الصداقة، تكون األنانية، عن والتنزه الكب، طلب وعدم

 المجتمع ه في والتخاصم للعداوة الحتمي البديل والمحبة،
. 0 الكامل المجتمع » في واألخوة الصداقة هو K الناقص

العاراب عد اكعامبة مغضن

رالعقرل الثمبز قلبلو التعلمرن م الضعفا

٢■ في آل آ
جبدالطع البد الطبع ردي محاج

الذهن ه ٠ ب
صادق كاذبم ملحغ
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صداقت

 اجتماعية عالقة كل فوق الصداقة العربي الفكر جعل
 ، 10،ج » العرب لسان » ) المخالة منها جعل إذ وهو ؛بيفردية

 ذلك في تبقى، التي المحبة الى أعادها فإنه ق( صد مادة:
 دعا لكنه وضرامية. وفضال منزلة المثالية كالصداقة الفكر،

 أو ،المحبة لفرض دعا مما أكثر الناس بين الصداقة إلقامة
 الخارج، من يأتي كمفروض أو كواجب، األخيرة هذه ألخت

 العريي الفكر رأى لقد ذاته خارج غايته يجد ال قاطع وكأمر
 التآلف عند تتوقف ال العواطف من مجمالً الصداقة في

 ال )محبة( ومخالة مودة، هي اثنين بين وعالئق المتبادل،

 وال االستنفاع أو اليطرة في المشاركين من أي برغبة تقبل
 ان إال التملق. أو اثفقة مثل بعواطف الصداقة، داخل تقبل،
 هذه ربط الصداقة في المخالة على يثدد أن قبل العربي الفكر

 وفي الالوعي في أيضًا ذلك وكان اللغوية، البنية عبر األخيرة،

 وإن للصديق، الخير فطلب بالصدق. االجتماعي، السلوك
 انه على عام، بوجه ،الصديق نقدم ذلك يجعلنا , الخبر نصدقه
 بالنبة فالمثالي، والشجاع األمين والرجل المثالي، الرجل

 أخرى نفًا أو أخرى «أنا 1 يكون من هو معه، لعالقتي
: المثالي الشاعر بحسب أو لنفسي

روحه رروحي روحي، روحه
يثا شئت وإن شئت يشأ إن

 الذي هو األمين، والرجل المثالي، الصديق ذلك ويكون
 ذلك في شجاعًا ويكون وإخالص؛ بأمانة بسلوكاتي يعرفني

. وعمالً قوالً

 فيها ورأوا ،الصداقة قيمة البونانيون الفالسفة أبرز — 4
 محاورة أفالطون لها خصص وهكذا ،أساسية فضيلة

 من والعاشر التاسع الكتابين أرسطو لها وكرس »، ليسيس ,
 هي حيث من ، أيضًا لها وتعرض نيقوماخوس إلى األخالق »
 عميقا استمر أرسطو قاله وما الخطابة. في »، اثنين أنانية »

 أفراد بين األولى، الدرجة عند الصداقة، تقوم فعنده متلطًا؛

 ه سج بينهم المشاعر تلك تكون وهنا للذة طبًا يجتمعون

 لقصد يكون الصداقة من الثاني والنوع ,العطب سريعة
 والنوع األرفع، الدرجة لكن المنافع وتبادل المصلحة
 ومن الفضيلة. غرضها يكون التي الصد!قة هو األسمى،
 ،أرسطو عند ،فيليا ) ويشعب يتوسع أرسطو ان المعروف

 لتطال وتتمدد فيليااتتع» ان .صداقة من أوسع مدلول ذات
 األولى المنزلة وتلك واألنت(. األنا بين العالئق مجمل

 عند أما والرواقيون، األبيقوريون أيضًا بها آمن للصداقة

 أفالطون أمام االمين التلميذ ذلك شيشرون، فإن الرومان
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 األساسي المحاور حيث «،الصداقة في »رسالة في وأرسطو،
 ،لها الدوافع في ويبحث الصداقة، يعرف ليليوس، هو

 وفي عندهم، تنشأ الذين الناس فثة وفي وأصلها، وتكوينها،
 مجيء وحتى .عليها المحافظة وطرائق الصداقة داخل الواجبية
 البحث يكن لم ،ا Essals المقاات » في Montaigne مونتيني

 واعتبرها قيمتها من خفف أو كثيرًا تقدم قد الصداقة في

بارزة. كفضيلة
 لمثالية بالعينا الصداقة دائمًا ير المحلللم الفكر -االأن 5

 تأخن الدراسات من كثرة وجدت فقد أخالقية. وبنظرة

 لإلنان واقعية أوضاع وفي عينية، مواقف داخل الصداقة
 .يسلك أن يجب ما حيث من فقط ليس و كلها بشخصيته
 على وردًا حاجة، الصداقة في ترى أبحاثًا نجد وكذلك

 تجعل النفعية األخالقية فالمذاهب اكاس. بين متبادلة حاجات

 تلك؛ بحدة هذه حدة وتربط لمصلحة، تلبية الصداقة من
 )انظر: نفعها ويعم الصداقة تتولد المصالح تتناغم ما وبمقدار
 تاريخ في دورًامهما الصداقة لعبت وقد . النفعي( المذهب
 ،فكر أر ،معلم إلى ينتمون أفراد بين المتبادل فالتعلق .الفلفة

 نشر على ئم ؛جهة من وألفة وتالق انفتاح على أعان ،هدف أو
 ذلك نلقى أخرى جهة من ■ الهدف ذلك تحقيق أو الفكر ذلك

 والحكمة اإلشرافية الفلسفة اتباع وعند ،سينا ابن تالميذ عند
. القريبة األزمنة في سيمونية االن وفي ،المتعالية

 العالمية الثقافة وداخل عندنا الراهنة، الدراسات - 6
 وكظاهرة حقل، في مأخوذة بالصداقة تهتم اليوم، لإلنان

 ،األنا تكوين في األنت بدور قوية صلة ذات اجتماعية
 المثل هي الصداقة ان األنت معرفة طريق عن األنا وبمعرفة
 بين تقوم والتي اتيفردية للعالنق ،العليا والقيمة األعلى،

 اثنين« على أنانية » انها على وأخذها اعتبارية. شخصيات

 بين الجدلية ويمنع ،القويمة الحقة الصداقة عن يبعدها
 الصدق عن المشترك والبحث والتحاور، الصديقين،

 المشاعر هي الصداقة، في المشاعر، شبكة إن والصادق.
 التعزيز في منهما لكل واالرادة والحرية، بالماواة،

 بشكلها فهي، وبذلك المتبادل. واالحترام واالستمرار،
 على تقوم وال مادية، ألسبابية تخضع ال النموذجي، أو األمثل
 أو اللوك أو الجسم في خاص شكل أو محددة صفات وجود
 فتقوم الصداقة، في اللوكات، لحمة أما االجتماعية. الفئة

 أكثر هي التي المنتظمة والعالقات المتبادل، االختيار على
 في ان والتعاطف. والتآلغ، والرفقة، الزمالة، من وأبعد

الوعي واستقبال اإلرتياح، من أكثر هي صميمية الصداقة



نذاقة

 هناك االخر. ازاء للواحد التصرف، في واإليجابية للوعي،
 والتفاعل؛ والتحاور، الخير، وطلب الخبر، في الصدق أيضًا

.وضراميتها المخالة روابط وفي مواقف، في ذلك وكل

 هي حيث من الصداقة، تثيرها التي المشكالت من - 7
 اصطدامها مشكلة المجتمع، في القائم للتواصل األعلى المثل
 تجاه بواجبي اصطدم ربما صديقي تجاه فواجبي أخرى بقيم

 الصداقة داخل تعارض، وربما القانون. أو وطني، أو أهلي،
 الى وما الجرح، وعدم الصدق أو واالحترام، المحبة العينية،

 ومن مواقف وداخل العملية اللوكات ثيرها ظواهر من ذلك
 لمن الصداقة يد يقدم شخص وجود التعاملية في الملفتات
 هناك، عام نفع أو هنا بخدمة القيام في نفه ويعد يقابلهم،

 واإللتزام معهم. التعاون أو يإسعادهم والرغبة الناس محبة وفي
 الدعوة يحتم البشري والنوع اإلنان عليه يكون أن بالمايجب

 المحب أو اإلنان صديق اإلنسان يكون ألن اكمالة العقالنية
 قلب يفتح انه أعاله قلنا الذي اكخص ذلك ان للناس.

 علينا التي الصورة هو وشخصيته، -لوكه في لكاس، الصداقة
 لصديق للناس، للمحب ،وتوسيع عقلة بعد ، نعطيها أن

 أن الطبيعي ومن والبشرية بالبشري الملتزم لإلنان النوع،
 نق ،ومراميها وظائفها من أو ،الفلفة طبيعة من يكون
 والتراحم، األخوة، لقيم الفعلي التثمبر حول يتمحور فكري

 في الصداقة نغرس بحيث نعمل وان والمساواة. والجارية،
 والجماعة الفرد لخير عملنا قد نكون اإلنسانية العالئق حقل

واألمم
 الصداقة، عالئق فهم في النفسي التحليل يتدخل - 8

 فهم على وياعد الحية؛ وديناميتها الالواعية عواملها وتفاعل
 كما . لألصدقاء اختياره في الفرد يوجه الذي الالواعي العامل
 والعدائية العدوانية، ومشاعر العداوة أسبابية الفرع ذلك يدرس
 رموز وتدمير الذاتي التدمير وأوالية الذاتي، والعقاب الذاتية،

اسة.

 مبهًا مصطلحًا المراهقة، ميدان في النفس، عم ويدرس

 وجدانية حالة هي التي الخاصة الصداقة هو مترجرجًا
Affective عالقات إلى أدت ربما ومودة صالت تحركها 

 داخل المراهقة، ابان الخاصة الصداقات توجد مثلية. جنية

 فتقوم المغلقة االجتماعية الحلقة في الجنسين، من كل
 بين أو منعزلين، مراهقين بين عاشقة صداقة أو حبوية صداقة

 ال قد الصداقة تلك لكن داخلة. مدرسة في مراهقتين،
 مصطلح استعال نفضل يجعلنا بما المثلة، الجنبة باتجاه تنحرف

 بدل ووجدانيات، وهوى حنوا فيها ألن حبوية، صداقة

 علم فإن األحوال، جميع وفي خاصة صداقة كلمة
 المثالي، األنا تكوين في فعاالً عامالً العداقة في يرى النفس

 عن تعبيرًا الصداقة في ان بنفسه نفه الشخص !كمال وفي
 لمهاد وتكونًا باإلستقاللية، شعور يقوده واختيارًا الذات،

 المناسبة توفر وهي واآلخرين. ذاته األنا فيه يكتشف مشترك
 وفي صديقًا يحب وإنه ،صديق من محبوب بأنه األنا شعور
 لعوامل واستجابة اجتماعية، حاجة وتغطية باألمن، شعور ذلك

 لألنا تكويني وثامل تاريخي، مجتمعي ومعطى واعية، ال
والنحن واألنت

 حيوانين، بين صداقة عن الكالم يصح ال كان ان - 9
 انان بين أو والمساواة، واإلرادة والحرية الوعي النتفاء

 القول المقبول من فإنه مادة أو وشيء انسان بين أو وحيوان،
 تقوم فقد والعائالت الثقافات، وبين األمم، بين بالصداقة

 األمم، بين تقوم فقد والعائالت. الثقافات، وبين األمم، بين
 واالحترام، الماواة، أساس على عالقات الدول، أو

 والحذر، التكاره، حيث العداوة عالئق بدل واالرتباطات،

 الواسع، المعنى بهذا فالصداقة، للتدمير والسعي والبغض،
 عن القول يفضل أيضًا ولذلك .اعتباريتين شخصيتين بين تقوم

 الفنون. وتلك الرجل هذا بين صداقة عن ال للفنون، صديق
 ،لونين أو ،أمتين من شخصين بين الكاملة الصداقة تقوم وكما

 وثقافات أعراق أو بعيدتبن، أمتين بين تقوم فقد طبقتين، أو
 على أو الفرد صعيد على لذلك، األول والشرط مختلفة.

 وأخذه ذاته، في الشخص تقدير هو واثقافات، األمم صعيد
 واالحترام المساواة، تكون حيث وبالتالي كوسيلة ال كغاية

 بعض سعى وقد والمخالة والمودة، ،والتعاطف المتبادل،
 المثال، سبيل على الصفاء اخوان ومنهم القديم، منذ الفالسفة

 وأنى كانت انى الثقافات وبين األمم، بين الصداقة نشر الى
 في أي اإلجتماعي العدو ني نبحث اليوم فنحن وهكذا أتت

 المكون الصديق وفي االنان، إنسانية تفتح تمنع التي القواهر
 واألمم الصديقة، اكقافات وفي لها، والمكمل الفردية للذات

 تقدم وذاك أعداء؛ ليسوا العدوة األمة أفراد وحتى الصديقة

 الراهنة الحضارة في المتزايد للترسخ يميل انسانوي سلوك أو
ن. نا لإل

 حقلنا وفي الواقعية من القريب بالمعنى ،الصديق - 10
 على نفضله الذي الشخص لك ن هو ،الراهن العالئقي التاريخي

 المواقف من كثير في وإياه نتفق إننا ذلك العامة. حياتنا في غيره
 .معه ونتالءم ،واإلحترام المحية معه ونتبادل ،النظر ووجهات

 المثالية، الصداقة حيث أو للصداقة، المثالي المعنى أما
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صذفة-مصادفة

 ينبغي لكن التحقيق صعب البشرية للعالئق أعلى مثالً فيجعلها

 تهدف ا الصداقة وهنافهذه منه؛ لإلقتراب العيباستمرار
 غير أناس أو ،ابرار واخيار ، حكماء بين وتكون ،للخير إال

 في إنان، كل لإلنان، الواقعي األخذ الواقع. في منغرسين

 بين من للصداقة، فهم إلى يؤدي عينية، مواقف وفي كليته
 الصديقين. فيكلمن خالقًا يجعلهاتوترًا أخرى، مفهومات

 المستقلة الخصائص ويتقبل ، بينهما المساواة يمتص توتر وهو

 لكل احترام الصداقة .منهما لكل المتميزة والشخصية
 معا، اإلثنين تكون وجدلية تفاعل، وسيرورة شخصية،
 وتضرم وتمحو، تغل بأن كفيلة الصداقة في التي والمخالة

 باتجاه النظر وجهات في اختالف من يطرأ ما وتوحد التفاهم،
 المتبادل والتساعد الجدلي، والتواصل األخالقي، الخير

. معًا منهما كل عند الذات لتحقيق

 فوق القفز أو للفروق، طمس وليدة الصداقة ليت

 واحدى مشترك، وتكون جدلية، انها شخصية. كل خصائص
 في المنغرسة العالئقية للشبكة األرفع بل اإليجابية الثمرات

 والواعية. الالواعية والبنية ،المؤسية والبنية ،بيولوجيتنا
 بين أو اكخبة بين هي كما وا يجب، كما ال الصداقة ندرس

 وتنوع درجاتها، وفي واقع، في وأيضًا بل وفضالء؛ أبرار

 منهما لكل شخصين بين جدلية عالثق هي حيث ومن ،حدتها
 باألخالق، مصبوغة العالنقية هي بنية وداخل وكليته، فرديته،

 إن . سكونية وليت - حي ،متوقف غير ،دينامي حال الصداقة
 الذي هو الصديقين، من عدكل للقيمة، المثترك القصد
 االستمرار ثم ومن والتماسك المتانة، صداقتهما يعطي

 تكتفي وال اآلخرين؛ دون تقفلهما ال اثنين بين والصداقة
 على محة فضائلها من يبغ للصداقة فالمخلص . بذاتها
 لنفه، صديقًا الصديق ويكون اآلخرين. مع عالئقه

 ،تثع أن الصداقة وقيمة اآلخرين بين وللصداقة ولصديقه،
 وفي بل فقط الشخصية عالقتنا في ال تنوجد نجعلها وأن

 اعتبارية شخصيات وبين واألنت، األنا بين عامة العالئق

 تلغي ال الصداقة جماعة. مثتركة قيمة الى تقصد متساوية
 به وتمو تعززه، إنها أمما؛ أو أفرادًا اآلخرين تجاه واجبنا
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 :عامة معان عدة والفلفة العلم في Chance ( صدفة ) لكلمة
 يحدث ما ألن ،والغائية والتدبير والقانون الضرورة تقابل انها

532



صسدف

 يحدث وما بالعرض، وإنما بالضرورة حدوثه ينفى صدفة
 اليصدر وما ،نعرفها التي خضوعهللقوانين عدم يعني صدفة

 أكثر معان عدة للصدفة لكن غرض. أو قصد أو تدبير عن

ي تحديدًا

 في الطفرة مثل علته نجهل ما يعني صدفة يحدث ما )أ(

(.Russell ورسل Laplace البالس ) االحياء علم

 لكن علة لها يكون فقد ،لها علة ال حادثة حدوث )ب(
 هنالك أن العلمام من كثير يرى لكن ،بعد العلم يكتشفها لم

.قليل بعد سيتبين كما ، فعالً علة بال حوادث
 مثل علية عالقة بنهما ليس معًا تحدثان حادثتان )ج(

 واحد وقت في للشمس كوف وحدوث زلزال حدوث

كورنو(. ،مل توارت جون ،ارسطو )
 إلى نشير االحتمال، بنظريات يرتبط معنى للصدفة )د(

: الظريات هذه من اثنتين
 أن عرفنا إذا أننا تقول التي القبلية الرياضية النظرية ( 1)
 أي معرفة دون %50 منهما لكل نعطي فإننا احتمالين لدينا

 حين النقد قطعة ظهور احتمال في نقول كما عنهما شيء
.وجهيها من وجه أي على نرميها

 احتمال نرجح انا تقول اتي اإلحصائية النظرية (2)
 أكثر المرات من عددا حدوثها لتكرار نتيجة ما حادثة حدوث

 المواليد من %50ا2 أن رصدنا إذا فمثالً ،حدوثها غياب من
 يكون أن ذكرًا اكاني طفلك لظهور الصدفة ان قال ذكور

 أنها للصدفة االبقة المعاني على نالحظ . %50 ال %50,2

 صدفة تحدث التي بالحوادث التنبؤ استحالة تتضمن جميعًا
اإلحصائي. باالحتال المتعلق وهو األخير المعنى باستثناء

 القانون بتصوري أيضًا مرتبط الصدفة تصور أن نالحظ

 مثل - اعتقدنا فإذا والحتمية؛ صدقه في المطلق الثابت العلمي
 داتمًا صادقة قوانين نكتشفها التي العلمية القوانين أن — نيوتن

 ،المطلقة بالحتمية أيضبًا اعتقادنا لزم تكذب، وال تتغير ال
 دون لقانون يخضع شيء كل وإنما صدفة ال أن بمعنى

 الظواهر لها تخضع التي القوانين كل اكتثفنا فلو استثناء
 تحدث ظاهرة أي المبدأ حيث من نعرف أن استطعنا الطبيعية

 العشرين القرن اكتثافات لكن المتقبل في وقت أي في
 نظرية عن يلزم فمثالً االعتقادين، هذين على قضت العلمية

 الالتحديد مبدأ وخاصة المعاصرة Quantum Theory الكوانتم

Indeterminacy Principle ( عيزنرغ Heisenberg ) ، ال أننا 
 لإللكترون يحدث سوف ما كل عن دقة بكل نتنبأ أن نستطع

 ترى كما مواضعه، وتغير وإشعاع حركات من الذرة داخل

 صدفة تحدث الكون في حوادث هنالك أن أيضا النظرية هذه
 نرى ولذلك األقل. على بعد علتها نعرف لم أو لها العلة

 الصدفة أن يرون ( Peirce يرس ) المعاصرين الفالسفة بعض
 التي الحوادث تلك وتفير الكون ظواهر لفهم أساس عنصر

 تنوع من بالكون ما رتفسير نعرفها التي العلمية القوانين تعصى

 جهة من لقانون الظواهر خضوع بين تنافر وا وتباين،
 القول يمكننا أخرى جهة من صدفة الحوادث بعض وحدوث

 الحدوث هذا يصبح ثم ألمر ا أول صدفة يحدث يحدث ما أن
 يخضع شيء كل أن أو القانون، اكتثاف إلى فيدعونا مطردًا

 ال حوادث وآخر حين بين تنشأ لكن األمر، أول لقوانين

 ،وهكذا ،قانونها لنكتشف جديد من فندرسها لقوانيننا تخضع

- وتطور وجدة وتاين تنوع من بالكون ما يفسر وذلك

زيدان فهمي محود

توضيح

 للمصطلح مرادفة شمولية بدالة صدفة مصطلح يستعمل
 المصطلح في جزئية دالة يدل بينا . Chance اإلنكليزي

 مصطلح يدل حيث Coup de hasard المرادف الفرنسي

كلية. داللة Hasard مصادفة
 عند مصادفة( ) ب صدفة العاليلي الشيخ استبدل لذلك

.للنص اللغوية مراجعته

التحرير

صدو
Veraclte
Truthfulness - Veracity
Wahrhaftigkeit

 ما كل انه أي الكذب، ضد اإلجمال، وجه على الصدق
 على الداللة ان وبما عليها. الداللة بقصد الحقيقة على يدل

 درج الحاالت، معظم في وسيلة الكالم تستخدم الحقيقة
 للواقع الكالم مطابقة I بأنه الصدق تحديد على الفالسفة

«.المتكلم اعتقاد بحب
 الخبر، على الصدق اطالق على الفالسفة يقتصر ما غالبًا

 وأحيانًا النية، وعلى النعل، على وتوسعًا إجماأل، القول وعلى

الذاكرة. على
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صذق

 مطابقته مجتمعين: بشرطين إال يتم ال الخبر صدق
 المتكلم، العتقاد ومطابقته األول، الشرط هو هذا للواقع،

 الصدق من نوعين بين التمييز هنا من الثاني. الشرط هو وهذا
 فيه يكتمل الذي الصدق هو األول المطابقة. إلى باكبة

 معًا، المتكلم والعتقاد للواقع المطابق الخبر أي الشرطان،

 لذي التام،هو غير الصدق والثاني، التام الصدق ويسمى:

- الشرطين هذين من واحد فيه ينعدم
 زيادة يجعله، ما تحاشي عنى التول على الصدق أطلق واذا

 يرجى ما أو قوله يرجى ما لحقيقة منافيًا تحويرًا أو نقصانًا أو

كذب( )راجع: كذبًا القرل أصبح وإال عليه، اإلطالع

 والقول الخبر بين التمييز أن رىءالقا خاطر في جال ربما
 قول، والخبر خبر، نظره، في القول، ألن سديد، غير تمببز
 اإلعالم أو اإلخبار به يراد ما هو الخبر التباس. وهذا

Information يحتمل ما أي ،المناطقة عرف في هو كما أو 
 لفظ كل فهو القول أما . Enunciation والكذب الصدق
 وقد اإلنثائي. التام الكالم وهو معنى، لجزئه مركب

 هذه في ولكنه نهيًا، أو أمرًا، أو تمنيًا، أو طلبًا، يأتي

 يأتي وقد مباشرة أقله ،الكذب أو الصدق يحتمل ال الحاات
 مطابقته طريق عن الصدق يحتمل وصفًا وبكونه وصفًا، أيضًا

 أو المغاالة طريق عن الكذب يحتمل كما والواقع، للحقيقة
 : المثهور القول ذكر من ،المناسبة هذه في بد، التقليل.وال

 شعرًا أتى اذا القول ان يعني هل , «أكذبه اشعر أجمل »

 نوع من هو هنا الكذب ولكن أجل، ؟والكذب الصدق احتمل
 والفن، الجمال خدمة في المغااة، سبيل على هو أي خاص،

 هو وما للواقع، فيه مطابق هو ما تمييز أحد على يصعب وا

 يجوز ال للشاعر يجوز ما I) بمبدأ اإلطناب يبرر وقد إطناب.
 صادقًا ما، حد الى يبقى، يغالي الذي اشاعر ان أي «،لغبره

 استيحاء حياله التحفظ من يلزم ما جانب الى. المبدأ، هذا انما

 من بشكل تعميمه يتطاع ال ،ومتلزماته الصدق طبيعة من
 اإلطناب تستمتع حضارة ذهية من نابع ألنه األشكال،

 في االنسياق خطر من المتعة هذه عليه تنطوي ما مع والمغااة
 لكل أليس هم، وما الرنان الفارغ والكالم الكذب متاهات

! ومحاذيرها أخطارها متعة
 عدم اي كامالً اتيانه عنى الفعل على الصدق أطلق وإذا

إلنجازه. يلزم ما بكل القيام قبل عنه العدول
 انه القول الى باكبة عنى، اكية على الصدق أطلق واذا
 فى الثبات الفعل، الى وبالنبة حقًا؛ قوله منوي هو لما مطابق
كاماًل. بلوغه حتى العزم

 الحفظ على قوتها عنى الذاكرة على الصدق اطلق وإذا

والتذكر.
 الفلفي العرف حب ،والحقيقة الحق تحديد يمكن ال

 الواقع تحديد يمكن ال كما المنطق، بواسطة إال ،السائد

 الحسي. وغير الحسي االختبار على فقط باارتكاز ومعرفته
 أما المعرفة، مادة هو يقدمه أن االختبار باستطاعة ما أقصى

 أنظومة هي هنا المعنية والصورة العقل. فمن La forme الصورة
 أسلفنا كما ،هو الذي بالصدق المنطق عالقة هنا من .منطقبة
 والواقع. للحقيقة والواقع الحقيقة عن التعبير مطابقة ذكره،
 إمكان تفترض إليها المشار المطابقة أن نضيف أن ويجب
 يفي أمينًا تعبيرًا عنهما التعبير وإمكان والواقع الحقبقة معرفة

 أوعدم ،اإلمكانين هذين امرتوفر في والجزم بالمرام
 وماله أيضبًا المنطق شؤون من شأن ، جزئيًا أو كليًا ، توفرهما

األلسنية فلفة مجال في امتداد من

 صعيد على كما المنطق، صعيد على يطرح الصدق ، لذا
 الفلسفية. المائل أعوص من هي مألة الطبيعة، وراء ما علم

 مائل إلى بدورها تتثعب حتى تثار أن ما المسألة وهذه
 المنطق أصل إرساء مألة هي هذه والمألة عديدة أخرى

 على فتأتي استفهامي، نحو على صوغها يمكن التي وأساسه
 اثك؟ تقبل ال بطريقة مرسى أساس للمنطق هل الشكل: هذا

 كامال، كليًا، تأسًا المنطق تأسيس يمكن هل اخر: بتعبير
الجدل؟ هجمات من مأمن وفي ثابتًا ، نهائبًا

 معظم بين عنه، يعبر وطورًا صامت تارة اتفاق، هناك
 بنية أن أي ،العقل طبيعة في مؤس المنطلق أن على ،الفالفة

 ما كل أن فيستنتج . منطقية بنية ذاتها بحد هي الحقيقية العقل
 منطقي. هو إليه يرتاح ما وكل ،أعماله خالل من والعقل ينجم

 هي بنيته مع وتتوافق العقل وطبيعة تنسجم التي المعرفة إذن
 في الصدق ألن الصادقة، المعرفة لذلك، ،وهي .حقيقية معرفة

إدراكه وموضوع العقل انجام هو اإلدراك

 منطق هو األصح المنطق يكون أن حول التاؤالت أما
 تعاقبت التي الكثيرة المحاوالت إحدى أو ،المشهور أرسطو

 بمنطق وابداله ،يومنا الى اليونانية الفلفة عهد منذ لدحضه
 من اليه أدت ما وجميع التساؤالت تلك فإن مختلف،
 من األخيرة هذه عنه أسفرت وما وتنقيبات، اختبارات

 يذكرفي لهافضل وإنكان ،فإنها مناطقجديدة، استنباط
 انها أي ،بها المسلم القضية جوهر تمس ال ،المنطق علم تطور

٠ منطقية بنية األساسية العقل بنية كون تنفي ال
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 بق كما المنطق مفهوم يطرحها أخرى مسألة هناك ولكن

 من هو مشروعة بطريقة المنطق ارساء هل وهي: إال تحديده،
 آخر علم صالحيات من انه أم ،عينه المنطق صالحبات

 الى بالنبة الحكم صفة له تكون أن شموليته تخوله أشمل،

 ذاته على المنطق يضفي هل أوضح وبسؤال المنطق؟ شرعبة
 هذه في البحث الخارج؟ من يطلبها أن عليه أم ،الشرعبة صفة

 التضمنات شرعية في البحث الى فقط لبس يقود المسألة

 المحرج السؤال الى بل وحده، بالمنطق المتعلقة الفلفبة
 ، وحتمًا ، حكمًا ،منطقية لفلفة ا هل : وهو ،للفلفة

 ثم ومن بالضرورة؟ منطقية الحقيقة هل ثم: ومن وضرورة؟
؟ المنطق لقوانين امتثال الصدق هل :أيضًا

 هذه عن باإليجاب تجيب الفلفة إجمالية، بصورة
 على ،تعابيرها مختلف عبر الداللة، هو الصدق إذن، األسئلة.

المنطق. إلى مستندًا العقل يستظهرها كها والحقيقة الحق

 نثًا وللصدق، رللمنطق للعقل المفهوم لهذا إزائبًا إنما،

 ان مؤداه ،والريبيين المفطائيين مع بدأ معاكس، مفهوم
 مصطنعة تنظيمية محاولة وإنه الفوضى، فيه تتحكم العقل

 زعم المنطق وان والحياة، اإلنسان بين تحول ألنها وفاشلة
 ا والخطأ، صواب فال وبالتالي، راسخًا. له أساس ال فلسفي

.كذب وال صدق ال ،الحقيقة يعارض ما وال ،حقيقة

 ولكنه التطرف من يخلو ال المفهوم هذا ان في شك ال
 العقل. ديكتاتورية من تحد أن شأنها من أضواء يلقي

 يؤدي يزال وال أدى العقالنية، توتاليتارية حدة من وبتخفيفه

 صعيد على وللبشرية، عام بوجه للمعرفة جتى خدمات
بوجهخاص األخالق

 من انطالقا واضح الصدق فمفهوم األخالق، في أما

 به االخذ وجوب أيضًا وواضح آنفا المذكورة تحديداته

 اإلنان تصرف تنظيم في أي المناقبية، علم في أساسية قاعدة

 هذه على الخروج يجوز وقد اآلخرين وتجاه ذاته تجاه
 األخالقي الضمير يواجه حاالت خاصة، حاالت في القاعدة

 يجب انما كذب( )راجع، الواجبات« بين صراعًا فيها

 واحترام حقوقه، واحترام اإلنساني، الشخص مراعاة دائمًا
.نشاطاته جميع وتفد العقل يتعطل الصدق بدون .العقل

 واتقان المنطق على التمرس ان الى اإلشارة من بد وال
 سكب في الحاذق فالخبير حدين ذو سيف استعماله

 متعمالً هواه على فيها يلعب أن يتطبع االستداالت

 غاية في أمرًا الخاطئة النتائج كشف تجعل بمهارة السفطة
 يميز أن رىمالقا أو السامع، بوسع يعد ال ذاك واذ الصعوبة.

خطا ا صواب

 استعماله يغلب التصرف من النوع وهذا والكذب. الصدق ببن
.قبيحة دائمًا هي التي الديماغوجيا أرباب عند

 تواجهها ما غالبًا صعوبة إلى أيضًا االشارة من بد وال
 وذلك المحاكم، أمام والمرافعة المحاماة صعبد على المناقببة
 كان بريائً إنان، كل بأن القائل الحقوقي المبدأ من انطالقًا

 محام بتكليف أو نفه، عن بالدفاع الحق له ،بريء غبر أم
 أن من متأكد لمحام، يحق هل هو: فالسؤال عنه. يدافع

 ،تبرنته الى ويتوصل يرافععنه أن ،غبربريء مخوله
 هنا مجال ال السبيل؟ هذا في الفسطة من نوعًا مستخدمًا

 الؤال، هذا عن الجواب يقتضيها التي التشعبات في للدخول

 هذه مشل في عليها االرتكاز يجب الني الثانية القاعدة ولكن
 أن أو ببريم أذى يلحق أن للمرافع يجوز ال هي: الحاالت

حقوقه. له وجبت من حقوق يهدر
 وقوع عدم المرء فيها يضمن ال التي األحوال جمع وفي

 الصدق مبادىء عن انحيازه عن ينتج قد الذي الشر
واجب. بها فتقيده ومتلزماته،

صقر اسطفان

ب/خطأ صوا
Vral - Erreur
Right - Error
Richtig - Irrtum

 Falsehood الكذب أو والخطأ Truth الصدق أو الصواب

 القضية وتلك صادقة القضية هذه فنقول ،القضايا يصفان
 بما باألحرى أو المنطق بعلم يتعلقان والكذب والصدق .كاذبة
 الصدق معيار يتناول فالمنطق ٤«المنطق افلفة حديثًا يمى

 ألخطام ا يصف كما ات واالستدال القضايا في والكذب
 المنطق فلفة لكن ،منها للحذر األغاليط« , أو المنطقية

 وا المنطقية التصورات بعض عن الناشثة المشكالت في تبحث

 المشكالت هذه بين ومن ،مباشر بطريق المنطق يبحثها
II والمناطقة الفالسفة بعض ميز ولقد «.الصدق مثكلة 

 ،طبيعتهما في يختلفان العلوم من نوعين بين المحدثين
 التجريبية الطبيعية والعلوم ،جهة من والمنطق البحتة الرياضيات

 معيار في متميزة نوع كل فقضايا ثم ومن أخرى، جهة من

 والمنطقية الرياضية القضية اآلخر. اكوع قضايا عن صدقها
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 مجال أي في صادقة أنها أي أبدًا، تكذب ال دائمًا صادقة

 أن القضايا من النوع هذا رمعيار ،ممكن عالم أي وفي بحث

 في والبب ،تكذيبها تصور يمكن ال او متحيل نقيضها
 خبرة على تقوم ال بحتة صورية انها المطلق ويقينها صدقها
 معيار ليست فالتجربة المحوس، وقائع على تعتمد وا حسية

 وقواعد الرياضيات بديهيات القضايا هذه أمثلة ومن .صدقها

 الطبيعية العلوم قضايا فإن أخرى، جهة ومن - وقوانينه المنطق
 المحوس الواقع طابقت اذا تصدق التجريبية والتعميمات

 للواقع مطابقة العلمية القضية كانت واذا عارضته، اذا وتكذب
 وإنما مطلقًا يقينيًا صدقًا ليس هنا الصدق لكن صادقة كانت

 قائم، المستقبل في لكذب واحتمال فقط، احتماليًا صدقًا

 من التجريبية والتعميمات العلمية القضايا معيار فإن ولذلك
 صادق علمي قانون وأي ، تكذيبها نتصور اننا المنطقية الناحية
 هذا وضع من أول ان المعنى. بهذا تكذيبه تصور يمكن

 قد Leibniz اليبنتز كان وان Hume هيوم دافيد هو التمييز
 العقل حقائق لل يميه ما بين ميز حين بوضوح أدركه

 مألوفًا تراثًا أصبح التمييز هذا ان ونالحظ «،الواقع حقانق و«

 قضايا أن يؤكدون الذين المعاصرين والمناطقة الفالسفة عند

.احتمالية حادثة العلم قضايا بينما ضرورية والمنطق الرياضيات
 والفالسفة الماطقة وضعها متميزة نظريات ثالث ولدينا

 Coherence Theory االتساق نظرية :هي الصدق مشكلة لحل

 والنظرية Correspondence Theory المطابقة ونظرية
 نظرية في الرئيسة والنقطة .Pragmatic Theory البراغماتية

 بقية مع متقة كانت اذا صادقة القضية نعتبر إننا االتساق

 بعضها يناقض وال معين، نق اطار في بها المرتبطة القضايا
 لباقي مناقضة النسق هذا في ما قضية ظهرت فإذا بعضًا،
 صدقًا الصادقة القضايا على مثل وأفضل كاذبة. جاءت القضايا
 والمنطق ،إقليدية ال أو كانت اقليدية الهندسات، هي اتاقيًا

 والمناطقة الرياضيون ويعتبر الرياضي. والمنطق األرسطي،

 اكظرية هذه وعلى الظرية. لهذم دعاة الثاليون والفالسفة
 من مجموعة نجد قد اننا القول هو أبرزها لعل اعتراضات

 بها وان الصدق مطلقة وتكون بينها فيما المتسقة القضايا
 ال ككل المجموعة فإن ذلك ورغم صوريًا، منطقيًا أحكامًا

 قضايا من مؤلفة المجموعة أن للقول أساس ال أي لها أساس

الصدق. مطلقة

 التجريبية القضية صدق ان تقول فانها المطابقة نظرية اما
 الى بااللتجاء تحقيقها بمكن انه أو للواقع مطابقتها على يقوم

 ان أو بالحرارة، يتمدد المعدن ان كالقول الحية، الخبرة

 الواة، حول تدور الكترونات أو الكترون من تتركب ذرة كل

 التحقيق يكون وقد الطبيعية العلوم قوانين كل وكذلك
 كالمثال مباشر غير أو االول، كالمثال مباشرًا التجريبي

 النظرية هذه الى والفالسفة المناطقة من كثير ويدعو اثاني.

 وتارسكي المناطقة والوضعيين ومل وبيكون ارسطو مثل
Tarski . كل يختلف اذ بينهم فيما اتفاق على جميعًا وليوا 

 أن في يتفقون لكنهم اآلخر عن نظريته تفاصيل في منهم

 في راجع ) .الواقع مطابقة على صدقها يعتمد التجريبية القضية
. (فالسفتها عند وتطورها المنطقية الوضعية مواقف ذلك

 لنظرية تطوير فهي الصدق في البراغماتية اكظرية أما

 وتتلخص انظرية هذه رائد جيمس وليم وكان المطابقة،
 ادراك الى بنا أدت اذا صادقة تكون ما قضية أن في النظرية

 وال ،القضية تلك معنى تطابق الواقع في حادثة او لواقعة حسي
 للبل تجريبيًا وصفًا أيضًا نصف أن يجب بل بذلك نكتفي

 الجزنية التجارب نصف أي الواقع، هذا إلى بنا أدت التي

 ذلك الى وصنا وان الواقع، هذا الى بنا تؤدي التي المترابطة
 وللصدق الباحث. لدى والقبول للرضا محققة المطابقة كانت

 في التجريبي ومضمونها ما قضية بين عالقة جيمس عند

الواقع.

زيدان فهمي محمرد

٥صمور
Image ٠ Forme
Image
Bild - Vorstellung

 جعها الشكل، بالضم الصورة « المحيط«: القاموس * يقول

 الصورة وتتعمل ،فتصور صوره وقد ،وصور وصور صور
 يقول نفسه ,القاموس »فإن ,الشكل «وأما ,.والصفة النوع بمعنى
 تشكيالً وشكله تصور، وتشكل ..والمثل الشبه ٠ إنه:

 لكلمة األساسيان المعنيان امامنا يكون وهكذا صوره«.

 او المثل او االثبه ومعنى ,االثكل معنى وهما ،ا اصورة
 المعنى هو عنه يخرج وما األول والمعنى ,.النسخة

 مثلما عاديًا المتخدم فإنه الكاني المعنى اما االصطالحي،

 مورة » او المرآة: في »صورتي أو زيتية، »صورة تقول
 بعض في اوعندمايقال ،ر-مها جوهرهااأى دون الغضيلة
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 كانت )وإن اإلله صورة على صور قد االنان ان المذاهب
 معنى عن به تبعد األخير القول لهذا متنوعة تفيرات هناك

 على لهو العادي الثاني المعنى فان ذلك ومع ذاك( الصورة
 أو ،مثتركة خاصية أبا الصورة خصائص من ألن ،باألول صلة

االشتراك. ذلك إمكان أو ما سمة في االشتراك إنه قل

 ار ذاته الشكل اما بها يقصد قد الثكل بمعنى والصورة
 الشكل واما الخارجي الشكل اما فإنه اشكل وأما نتيجته.

 الثكل بمعنى »الصورة« وتستخدم الماهية اي الداخلي
 الظاهر، »الشكل »االطار«، معنى تأخذ حيت الخارجي

 الشكل بمعنى الصورة اما »الهيئة«. «،الوجود »طريقة
 من واحد في ) «الجوهر ل١ معنى تأخذ التي الماهية او الداخلي

 ، التكوين« » الداخلي»، التركيب » «،البنية « معانيه(،
 اليه منظورًا الشكل بالصورة يقصد رقد «.التنظيمH ، «البناء»

 هي ، داخليًا أم كان خارجيًا ،الشكل ونتائج ،نتائجه حيث من

 المعاني هذه وفي «،التمييز و» ،التعيين و» «التحديد )١
 كذلك تتخدم فإنها هنا رمن الصورة كلمة ايضًا تتخدم

 المعيار« » بلوبمعنى »القاعدة« وبمعنى النموذج« » بمعنى
 تتخدم تمييز هي حيث من الصورة فإن أخيرًا أحيانًا.
 . ( الوجود من ) ft الجهة و ft الحالة وا ه النوع n معاني في أيضًا

 الشيء مادة )ل فيقال «،المادة ة هو الصورة به تعارض ما واظهر
 أو ،المحدد هي والمادة المحدد هي هنا والصورة ،،وصورته

 معارضة ونضيف .رالمضمون اثكل التوالي على أنهما قل

 الشيء صورة في النظر بين المعارضة هي ، الشيء بعض حديثة
 تركيبه حيث من الشيء الى تنظر ان فإما وظيفته، في والنظر
 نثاطه حيث من اليه تنظر ان وإما ، سكونيًا اي ،وبنيته

. ،صوري » هي (I صورة 11 من والصفة . حركيًا أي U رفعاليته

 معانيه من اكثر أو واحد في الصورة، اصطالح ويستخدم
 نظرية منها: نذكر متنوعة، متعددة ميادين في االصطالحية،

 فلسفة النفس، علم ،الرياضيات المنطق، المعرفة، الوجود،
القانون. ،الفن

 األفالطوني، المنال« » الوجود: نظرية تاريخ في - 1

 الصورة« « اا ماهو السقراطي، التعريف« 1) وريث هو الذي
 عند الصورة » اما معًا. رالماهية الوجود هي اصبحت وقد

 به ما بها يقصد ارسطو وكان ،والمبدأ الماهية فإنا ارسطو

 من وليس ،المادة وهناك الصورة فهناك , ويتعين الشيء يتحدد
 ما « الصور B من هناك ولكن الذهن، في اا صورة، بغير مادة
 ان اال الجسم، صورة النفس كانت فاذا المادة، يالبس ال قد

 م ft خالصة صورة ا هو بل ،لمادة صورة ليس ارسطو عند اإلله

 فالصورة والقوة، النعل أرسطو عند يقابالن والمادة والصورة

 )اي القوة حالة من يتقل والوجود بالفعل الوجود مبدأ هي
 أرسطو ريقدم ,. الصورة » طريق عن الفعل حالة الى اإلمكان(

 والعلة الفاعلة والعلة الصورية العلة : المعررفة األربع العلل نظرية

 ،جهة في وحدها المادية العلة وتقف . الغائية والعلة المادية

 واحدة: علة في االتحاد الى االخرى الثالث العلل تتجه بينما
 للصورة االرسطي االستخدام عن تفرع وقد الصورية. هي

 متفلفة استخدام ، الفاعية مبدأ 11 أو ا( بالفعل هو ما D بمعنى

 عندهم تشير فهي « صوري 1) للصفة الميحي العصر
 في ماهو مقابل في »الفعل« اي »الواقعي الى صطالحيًا

 المنبع من االسالميون ويأخذ اإلمكان في او فقط الذهن

 ليست الصورة » الرازي(: الدين فخر ) احدهم فيقول نفه،
 . S والفعل للحصول مبدا هي بل واالمكان، للقبول مبدأ

 »ما بأنها: الشي، «صورة« تعريفاته في الجرجاني ويعرف
 به ما الشيء صورة ويقال المشخصات، حذف عند منه يؤخذ

 التفلسفي االصطالح ويتخدم بالفعل«. الشيء يحصل
 الصورة B : منها ،الصورة تخص تعبيرات عدة االسالمي
 إلى ، (I الجمية الصورة » ، « اكوعية الصورة B ، « الجوهرية

 ، (1 العرضية الصورة ,1 ومنها ورودًا، اقل اخرى تعبيرات جانب

 أوضح من ولعل , (( المركبة الصورة » ، ft البيطة الصورة 11
 اطار في االسالميين عند الصورة تعريفات مواضع وأجمع

 (، الحدود رسالة D من سينا البن النص هذا الوجود نظرية
 سينا: ابن يقول رسائل،. تع » مجموعة ضمن )المنشورة
 النوع، على أ( معان: على يقال مشترك اسم »الصورة

 الكبال وعلى ج( كان، كيف لشيء ماهية كل وعلى ب(
 الحقيقة وعلن ( د ، الثواني استكماالته النوع يستكمل به الذي
 تقوم التي الحقيقة وعلى ه( ،لها الذي المحل تقوم إلتي

 على المقول انه النوع وهو االول بالمعنى الصورة فحد النوع.

 ما جواب في آخر على ويقال »ماهو«، جواب في كثيرين

 شيء في موجود كل الثاني المعنى وحد . غيره مع كة بالشر هو
 الصورة وحد كان. كيف دونه قوامه يصح وا منه كجزء ال

 يصح وال منه كجزء ال الشيء في الموجود انه الثالث بالمعنى
 والفضائل العلوم مثل الشيء وحد ،رألجله دونه قوامه

 شيء في الموجود انه الرابع بالمعنى الصورة وحد لالنسان.
 ما وجود نكن له مفارقًا وجوده يصح وال منه كجزء ال آخر
 فإن ،النار هيولى في النار صورة مثل ،به خاصبًا بالفعل فيه هو

 أخرى بصورة أو النار بصورة بالفعل يقوم انما النار هيولى

 انه الخامس بالمعنى الصورة وحد النار صورة حكم حكمها
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 له مفارقًا دونه قوامه يصح وال منه كجزم ال شيء في المبلور

 به يحصل الطبيعي النوع ان اا دونه، فيه ما قوام ويصح
 له. الموضوع الطبيعي الجسم في والحيوانية االنانية كصورة

 انه فحده النف، مثل المفارق، للكمال صورة قبل وربما

 نوعي جماني وبجزء به يتميز مفارق جماني غير جزء
طبيعي».

 وحدها الصورة « كانت لما المعرنة: ميدان في - 2
 عند كانت فانها والعقلية، بالثبات المتمتعة هي المادة، دون

 وحدها الصورة ألن الحقيقي، العلم موضوع وأرسطو افالطون

 واهم اتباعهما عند الموقف هذا استمر وقد الكلي«. " هي
 هو ذلك، بعد من الصوري« و« ه الصورة ، لتعبيري استخدام

 مادته، ين العلم ميزفي الذي كانط االلماني عند يوجد الذي

 بها ويقصد »، صورته ا وبين المباشر، الحسي المعطى وهي
 من اطار في وتنظمها المعطيات تتلقى التي الفكر قوانين كانط

 الداخلي، الحس صورة« „ هو عنده «الزمان و» العالقات.
 معًا وهما الخارجي، الحس صورة » هو المكان بينما

a الحي لإلدراك والخالصتان القبليتان الصورتان R . أما 

 وأخيرًا .ا المقوالت ا فهي الحسي( غير ) «الفهم صور ا

 يجاوز ما بها يقصد وكان «،العقل صور I) عنده فهناك
 يميها وهو معًا، «الفهم ٥ قوة وتصورات الحسية المعرفة

 والعالم النفس أفكار: وهي ،Ideen »المثل« أو »األفكار
 بين كانط تمييز الى كذلك سريعًا هنا )ونشير واإلله.

 الطابع بالصورة ويقصد األخالق، في «و»المادة »الصورة
 من المعين النحو فهي المادة أما األخالقي، للقانون اإللزامي

اللوك(.

 متخدمة، 0 صوري » كلمة تزال فال المنطق في أما ٠ 3

 شكله اي الفكر، صورة D دراسة انه هو المنطق جوهر ألن
 اصطالح يستخدم المنطق فإن كذلك مضمونه. دون

 نظام „ ويقال االمحدودة. العقلية الفكرة بمعنى «التصور »

 الحدود من نظري نظام على داللة المنطق في «صوري
 المسلمات، من مجموعة عملياته توجيه على تقوم والعالقات

 ب( األساسية، الرموز من عددًا أ( الصوري»: النظام ا ويضم

االستدالل. وقواعد د( ملمات، ج( التكوين، قواعد

 على الرياضيات علم في «الصورية المدرسة )ل ويقال - 4
 ان وترى ،هلبرت ديفد أسها حديثة غربية مدرسة

 على القواعد من مجموعة الى تختزل ان يمكن الرياضيات

 الرموز «معنى ٠ في النظر دون الرياضيات العمليات تتم أساسها

 ذاتها الرموز تكون هذا وعلى العمليات، تلك في المتخدمة

.معناها وليس الرياضي التفكير موضوع هي

 في الصورة« B اصطالح الغربي النفس علم ويتخدم ٠ 5
 نظرية , أو t الصور نظرية ٠ وتمى نظرياته أهم من نظرية

 تعني التي االلمانية الكلمة تعرب )وهو الجثطالت«
 النظرية هذه في األساسية والفكرة الشكل،(. » او الصورة ,

 فيه الكل وان ،عناصره مجموع من أكبر هو شكل انكل هي

 عناصره على يبغ الذي هو الكل ذلك وأن ، االجزاء من اهم

 إال ما جزء فهم او ادراك يمكن ال فإنه اخرى بعبارة .مغازيها

 هذا وعلى .اليه ينتمي الذي «الكل ل هو ،معين «اطار » في
 عن تنتج ال التي الخاصة خصائصها لها شكل او صورة كل فإن

 الجشطالتيون ويرى البعض. بعضها الى عناصرها اضافة محض
 صورًا B هناك وأن األشكال أو الصور لتنظيم قوانين هاك ان

 سهلة األشكال الحسي، االدراك ميدان في وهي حسة«،
وتوازنًا، نظامًا واألكثر غيرها من واألبط االدراك

 مثكلة الجمال( فلسفة ) الفن فلفة ميدان في وتثار - 6

 ان البعض ويرى والمادة، الصورة او والمضمون، الشكل

 اي الصورة، بمعنى الشكل هو انما الفن في الهيني المفهوم
 معانيها او مضمونها عن النظر بصرف العناصر انتظام هبئة

 ،الفن في «الصوري " او «اككلي التجاه " يقال هنا ومن

 على وليس الهندية العالقات على يركز الذي وهو
. 1 المعاني ل

 تعبير العربية اللغة في القانون رجال ويتخدم - 7

II على للداللة « صوري (I ا الحقيقي » مقابل في «الظاهر، 

 في العقد يكون فقد "، ااإليهامي معنى من يقترب وبهذا
 اما البيع، عقد صورة او مظهر يأخذ ولكنه هبة عقد حقبقته

B الصورية الدعوى H ما عقد صورية الثبات الدعوى فهي . 

«.صوري اجراء و« «صوري اعقد ويقال

قرني عزت
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صيرعوة

ميروره
Devenir
Becoming
Werden

 وتقابلها أخرى الى حالة من االنتقال هي الصيرورة

 ان م. .ق 483 — 544 هرقليطس قال القديم وفي الديمومة.
 الصيرورة ان منهنا يدوم ما بينها وليس صائرة، االشياء كل

 في رأى الذي الفيلوف هذا تفكير محور كانتمتمركزةفي

 دون وتهدم تبني انها اذ الموجودات، لكل االول األصل النار
 كما الموجودات، لجميع أبًا الحرب كان اذا لكن انقطاع.

 النهر نفس عبور يستطيع ال االنسان كان وإذا يقول، كان
 شامالً عقالً فان التشبيه، يحب كان كما مرتين، الواحد

Logos ،ويبدع التناقضات مختلف على نظره، في يهيمن 

العالم مجرى في االنجام
 بوحدة نادى فقد م .ق 500 سحة حوالى بارمنيدس أما

 العدم امكانية نفى ذلك من انطالقًا وألنه وأبديته الموجود
 ككثرة الحواس تدركه فما الصيرورة. بعدم أيضًا قال

.الحقيقة عن البعد كل وبعيد خادع وهم هو وصيرورة
 في الجسور بناء اعادة م. ق. 347 - 427 افالطون وحاول

 االشياء بصيرورة فقال والديمومة الصيرورة بين الواحد العالم

 جوهر هي التي المثل وبديمومة الحية الظواهر عالم في
 يقول كما ،معقولية بأية القول يمكننا فال . وحقيقتها االشياء
 ان األخير، هذا باسم المعنون الحوار في لكراتيلوس قراط

 تغير حالة في شيء كل كان اذا االطالق على معرفة هناك
 نظر في يحتمان، وواقعها المعرفة امكانية ان وعبور.منهنا

 عند الديمومة لكن وباق. ثابت هو ما وجود افالطون،
 غير تستوعب ال هذه ان اذ بارمنيدس عند غيرها افالطون

 كثرة فيها التي المشل، كثرة تلك تثمل فيما الواحد

٠ الظاهر الحس عالم في الموجودات
 أرسطو من تأتينا الصيرورة ماهية لفهم محاولة اول لكن

 دفعته تجريبية نزعة ذا أرسطو كان فلقد م ق. 322 - 384
 الحسية. الموجودات عالم في الوجود حقيقة عن البحث الى

 هنا ومن .ومتغير صائر عالم هو الحسية الموجودات عالم لكن
 لهذه واف شرح تقديم على تركبزه بل أرسطو، اهتمام

 حتى عليه والهيمنة الفلسفة تاريخ دخول شأنه من كان الظاهرة

هيغل. مجيء

 نصب وضع الصيرورة ظاهرة يحلل ارسطو راح وعندما
 رئيسية أنماط ثالثة نظره، في فهناك، االنتاج عملية عينيه

 ان كما تلقائي ونمط اصطناعي ونمط طبيعي نمط لالنتاج:

 بين التماثل اظهار هو االنماط هذه شرح في الرئيسي همه

. شروطها
 اما من السابع( الفصل ) ،السابع الكتاب في أرسطو يقول

 شيء Agency يصيربفاعلية مايصيرانما كل ان «الطبيعة بعد
 للصيرورة بالنبة معينا شيائً معين شيء من يصير وهو معين.

 يتخذها التي النوعية الصورة له الذي n ا الشيء )ا هناك الطبيعية
 نقل أداة تكون ان بوسعها التي المادة وهناك .االب( ) النسل

 اخيرًا وهناك االم( دور يؤديها لتي )المادة النوعية الصورة

 وبالنسبة .النوعية الصورة نفس يحمل الذي المولود او النل
 الوجود روس، يالحظ كما يبدو، االصطناعية للصيرورة

 وجود يفترض ال اليت فصنع وضوحًا أقل للصورة القبلي
 من وبالرغم فعليًا ابًا النل توليد يفترض كما فعلي بت

 ذات وهي البناء يتصورها كما البيت صورة فهناك ذلك،
 نوعان: فلها التلقائية الصيرورة أما البيت. وجود يسبق وجود

 الصيرورة هذه الصنع. يقلد واآلخر الطبيعة يقلد احدهما

 على العثور باالمكان انه يعتقد وارسطو بالمصادفة؛ تحدث
 األشياء بعض هنالك نرى حيث الطبيعة في كهذه صيرورة

 ان يؤكد أرطو لكن تلقيح وبدون تلقائي نحو على تتوالد

 اختلف مهما وذلك والصيرورة االنتاج تبق دائمًا الصورة

 بين يتراوح للصورة المسبق الوجود هذا أن إال النمط.
 وجودًا هذا يكون الممكن والوجود الفعلي الوجود

 ٠جديد جوهر رنوليد الطبيعي االنتاج حال في فعليًا مسبقًا
 في نشهد كما الصنع حاالت في ممكنا مبقًا وجودًا ويكون
 في الصيرورة تتقوم هنا .مثالً والحجم اللون تغيير عملية

 لحطه وفي معينه لحظة في الصورة تكون ال حيث ،الصور تعاقب
 وال تصير ال ذاتها فالصررة أمر من يكن ومهما تكون. أخرى

 في )كما اخر فعلي وجود إلى فعلي وجود من تنتقل بل ،تولد
 كيا ) فعلي وجود إلى مكن وجود من تنتقل أو ( الطبيعي التوليد

 السواد لكن أبيض، شبائً يصبح قد األسود الشيء (. الصنع في
 بالتدرج، أبيض بصبح األسود الشيء أن كسا بياضًا. يصبح ال

 على االبيض تعاقب في الصيرورة تكمن لحظة كل في لكن
 المادة عن بمعزل توجد ال الصورة وان هذا بالتدرج. األسود

 إلى ال الصفة، إلى تشير وألنه وعيني فردي داائً وجودها

 تنفع ال )المثل( افالطون صور فإن عليه تحمل الذي الشيء
, االشاء في والصيرورة الحدوث وقائع لتفسير
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صورورة

 . الجدلي منهج منظار في الصيرورة لى فينظر هيغل أما

 العالقة تركيبة انها جدلي طابع ذو تصور عنده، فالصيرورة،
. والعدم الكينونة بين التناقضية
 أقصى على وهي األولى المقولة هي الكينونة ان هيغل يقول

 متوى، أعلى في مجردة، الكينونة ان التجريد من يمكن ما
 الكينونة أن هنا من .والصفات والتعينات الطوابع كل من

متعينة. ال فارغة كينونة هي النحو هذا على المجردة
 مساوية فهي كليًا النحو هذا على فارغة الكينونة وألن

 . وانعدامه تعيين كل غياب تعني العدم فكرة ألن ذلك .للعدم
 الى بالنظر نفكرم فإننا االشياء من شائً نفكر عندما فنحن
 او معين، شكل ذو فهو ذاك. او النحو هذا على متعينًا كونه

 تعينات بذي ليس وما I ■ والخ معين لون او ،معين حجم
 وألن عدم مطلق، انعدام ،مطلق فراغ هو إنما مطلقًا

 فإنها تعيين، كل انعدام هي بالذات، تعريفها بحكم الكينونة،

بنفسه العدم
 نفكر عندما ابضًا تتضح والعدم الكينونة بين الماواة هذه

 هو الواقع ان القول يمكننا فنحن .قضية في كمحمول الكينونة
 الحاصل تحصيل باب من هو القول هذا لكن كينونة.

 الؤال لكن كائن. الواقع ان القول ومؤداه (، توطولوجيا )
 محمول ان نرى ايضًا فهنا . ماذا كاثن :لتوه أمامنا ينطرح

 القضية. في الموضوع لماهية بالنسبة فراغ في يتركنا الكينونة

 الكينونة بين التكافؤ نرى ثانية ومرة العدم. هو الفراغ هذا

 في يكمن وان بد فال بينهما فرق اي هناك كان فلو والعدم
 العدم اليها يفتقر التي التعينات ببعض تتمتع الكينونة كون
 يمكن فال ولذلك مطلقًا. للكينونة تعينات ال انه رأينا لكننا

 فكرة أن هنا ومن . مطلقًا الكينونة بين فرق أي هناك يكون أن
 شأنها من منمل الواحدة أن كا ،العدم فكرة ذاي هي الكينونة

األخرى. إلى العبور

 الى والعدم العدم الى تعبر الكينونة ان نقول وعندما
 انه الزمني االنتقال بمعنى العبور هذا النعني فاننا الكينونة
 الكينونة بين والتكافؤ المساواة غير يعني ال منطقي انتقال

 ومن العدم الى الكينونة من المنطقي االنتقال هذا والعدم.

 الكينونة الى العدم عبور ان الصيرورة هو الكينونة الى العدم
 الزوال. هو العدم الى الكينونة عبور ان كما الحدوث هو

 هي جدلية بنية الزمني للتغير ان القول هيغل يريد بذلك

الصيرورة.

 نالحظ عندما بوضوح لنا يبرز للصيرورة الجدلي الطابع ان

 والعدم، الكينونة بي عينية وحدة هي الصيرورة ان هيغل مع

 وحدة ليست فهي . بينهما الفرق تلغي ال وحدة انها اي
 كلماهو على يشتمل الذي العادي التصور كوحدة تجريدية

 ان مختلف ما كل ويستثني الواحد الصنف افراد بين مشترك
 كما تمامًا والعدم الكينونة بين الفرق على تحتوي الصيرورة

 العدم. ليت الكينونة ان فواصح بينهما. الهوية على تحتوي
 العدم. أنها ،رأينا كا أيضأ، وواضح مختلفتان. فالكلمتان

 وحدتهما الى مؤشر ذاته اآلن في هو بينهما المتبادل العبور ان

 عبور كان لما بينهما فرق من هناك يكن لم لو لكن العينية.
ممكنًا. األخرى الى منهما الواحدة

 أوالً فعلينا : الصعيد هذا على أخيران تحذيران لنا يبقى

 فهيغل للصيرورة. المنطقية والبنية الزمنية البنية بين نخلط اآل

 زمني. بعد عنكل المنطقية الصيرورة بنية تجريد على يصر
 العدم يعبر كما العدم، الى تعبر المجال، هذا في والكينونة،

 من المنطقي العبور هذا صرف منطقي نحو على الكينونة الى
 . عينها الصيرورة هو الكينونة إلى العدم ومن العدم الى الكينونة

 فكرة عن تعزل ال الصيرورة فكرة ان هنا معترض قال واذا

 هيغل يرد ،الزمن مقوم على بالضرورة تثتمل هذه وان ،التغير
 الصيرورة تجريد كله، ذلك من بالرغم ينبغي، انه بالقول
. أيضًا ممكن ذلك وان ،الزمن عن منطقيًا

 . Existence والوجود الكينونة بين نخلط اآل ثانيا وعلينا

 القول غير يكون( )انه كائن انه األشياء من شيء عن فالقول

 ليس ...«يكون انه II الشيء عن القول ان . موجود انه عنه
 محمولها عن تبحث تزال ما قضية انه .مكتملة قضية

 ان لكن ؟ الشيء هذا يكون ماذا : لتونا نسأل فنحن . ( خبرها )
 هذا قولنا ان ٠ مكتملة قضية فهذه موجود انه الشيء عن نقول

 هو الموجود الشيء ان ; محمولها على ضمنًا تحتوي قضية هو

 باقي مع متبادلة عالقات له وان الكلي الكون هذا من اخر جزء

 عادة يمى عما م نميز الذي الواقع صلب من وانه األشياء
 هي الوجود فكرة ان هنا من شاكله. وما وهلوسة احالمًا
 وعينية. تعقيدًا منها واكثر الكينونة فكرة من أغنى فكرة

 في اال هيغل منطق في تظهر ال الوجود مقولة فان ولذلك
متأخرة مرحلة

خوري انطوان
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مروره
Necesslte
Necessity
Notwendlgkeit

 عام بوجه الفلسفة تاريخ ان نقول أن المغاالة باب من ليس
 الفلسفي فالعقل .الضرورة تصور هو معين تصور قصة هو إنما
 على مقدرة أو للضرورة ، عقالً » ذاته يفهم يزال وما كان

,I »قبل يكتسب لم الضرورة تفكبر أن ومع الضرورة. عقل 
 منذ كان فإنه نسقيًا وشموالً مضمونيًا تنوعًا وسقراط أفالطون

 آنذاك خضوعه رغم — يهيمن القديم اليوناني التفلسف بدء
 بارمنيدس عند الوجود تصور في كما عام، شكلي لطابع

 الصيرورة تصور في أر واإليليين، م.( ق. الخامس )القرن

 على - م.( ق. الخامس القرن) هرقليطس عند والتغير
 وإن هذا األولى. ومبادئه الوجود مألية في الفكرية النظرات

 الكتاب أواخر في م. ق. 347 - 427 أفالطون إليه دعا ما

 المعرفة بين جذري تفريق من «الجمهورية «من الخامس
 إن مثالً فيدون« « وفي المرجع في المتكرر وقوله والتصديق

 عن اإلختالف كل تختلف الحسي اإلدراك موضوعات
 مركزة بداية إآل يكن لم العقلي واإلدراك المعرفة موضوعات

 الماضي بذلك الحاضر يربط المتفلسفة األجيال من طويل لخط

 اإلدراك موضوعات ان الضرورة. مفهوم ظل في العريق
 من أكثر يمكن ا ما قطاع في أفالطون الى لنبة با تقع الحسي

 نتيجة فهي . باستمرار تتغير لكونها به التسليم أو تصديقه

 الحس وأعضاء أبدًا المتغير الظاهر العالم بين القائم التفاعل
 تتغير - بالذات العالم هذا من لكونها — أيضًا هي التي البثرية

 ذات بصفتها »فتبقى« المعرفة موضوعات أما الدوام على
 عن وبالتالي ودوران تغير عنكل منأى في حقيقي، وجود

 هويتها في واحدة فهي وتركيب وكثرة وزمان مكان كل
 . وثابتة ومترابطة جلية معرفتها يجعل مما ، طبيعتها في وبسيطة

 ماهيات أو g مثالً I) تدعى السامية اإلدراكية الموضوعات هذه

ايدوسية.
 التي وتلك أفالطون فلسفة بين األساسية الفوارق كل ورغم

 فهم األخيرأيضًا هذا نإن م ق. 322 - 384 .ألرسطو كانت

 كما ،األولى الفلسفة إن الضرورة. مفهوم منظور في الميتافيزياء
 كانت ، بالميتافيزياء اليوم نن نميه ما يدعو أرسطو كان

 عالً نظره في كان والعم ،العم مرتبات أسمى على عالً اليه بالنسبة

 من جاء وما العرضي تنارل يكنه ال فالعم ٠ والضروري بالثابت
 تحوي عرضية، كل مصدر وهي المادة، ألن الصدفة باب

 ال إمكانيات الصورة، في تحققت التي غير عديدة إمكانيات
.تعيين وال لها بالنسبة ممكن حصر

 الخالصة الصورة عن كسؤال الميتافيزية المسألة وإن هذا
 عن سؤاالً بعد ما في أرسطو عند أصبحت األول والمحرك

 العرضية تعيناته كثرة في للموجود ضروري كرباط الجوهر
 عند االيدوسية كالماهية أرسطو عند الجوهر أن ترى وهكذا

 انه هيدغر عنه يقول الذي الؤال على كجواب جاء أفالطون،
 رغم العقل كان مرة كل وفي « ؟ هذا ما , : نوعيًا يوناني سؤال

 في الضروري رؤية عن يقصر تحديد كل يرفض اختالف كل
«.الهذا » ماهية
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جدلن(9ضير)

 األول الضرورة: من نوعين بين يميز أرسطو ان كما
 شيًا أن طالما أو آخر شيء حصل كلما تحصل نبية ضرورة

 صعيد وعلى مطلقة. نسبية، ال ضرورة والثاني حاصل. آخر
 : الضرورة لمفهوم بالنسبة آخر تمييزًا أرسطو يجري آخر

 أو التجريبية األحداث أسس تمبز واقعية ضرورة فهناك

 بدورها وهي مثالية ضرورة رهناك للعالم المطلق األساس
 تميز نسبية ضرورة األولى : بينهما التمييز ينبغي ضرورتان
 المسلمات تميز مطلقة ضرورة واألخرى ألمتنبطة األحكام

البديهية.

 نميز اليوم أصبحنا أعاله األرسطية التقسيمات من انطالقًا
 المنطقية الضرورة فهناك الضرورة: من أنواع عدة بين

الميتافيزية. والضرورة التجريبية والضرورة
 بالضرورة أحيانا إليه يثار ما هي التجريبية الضرورة ان

 الغذاء وأن للحياة ضروري التنفس ان مثالً فيقال الطبيعية،
 وال أوكسجين بدون حياة ال ان بمعنى وذلك .للنمو ضروري

 التنفس عالقة أن هنا وواضح مثاًل. ين البروتاي بدون نمو

 تقوم ناموسية تجريبية عالقة عي بالنمو الغذاء وعالقة بالحياة
. ء الستقرا وا والتجربة المالحظة على

 تقبل ال لزومية استنباطية ضرورة المنطقية الضرورة لكن
 تكون أن فإما الالنناقض، قانون على وترتكز والتدرج الكم

 كاذبًا ونقيضها ضروريًا صدقها فيكون منطقية القضية

 نحو على ضرورية تكون ال أو لذاته(، )مناقضبًا بالضرورة
. كذب ولو صدقه ممكنًا نقيضها فيكون منطقي

 4=2 + 2 القضية بين العالقة كانت اذا ;أخرى بكلمات

 نقيضين بين ،رأينا كما عالقة، لجم2 + 2 األخرى والقضية

 وال النقيضين كال يجتمع ال بحيث صرف منطقي صعيد على
 مثال المخنة الغازات تمدد بين العالقة فإن معًا كالهما يرتفع

 )غير والممتنع تجريبيًا الضروري بين بالتناظر أو وتقلصها

 ارتفاع يمكن ضدين: بين عالقة هي تجريبي، الممكن(
 )صدق اجتماعهما ويمتنع القضيتين( كذب ) معًا كليهما

 وال التمدد يحدث لم إذا يرتفع كالهما مبًا( القضيتين
 أو الغاز يتمدد عندما ثانية، جهة من ،أو أولى جهة من التقلص
 أو )تمددا الالإستثناء حال في أما استثنائي نحو على يتقلص

 ويكذب أحدهما فيصدق يفترقان الضدين فإن تقلصًا(

اآلخر
 صعيد على لزوميًا تعبنًا المنطقية الضرورة كانت إذا ثم
 صعيد على عتي تعتن التجريبية الضرورة فإن القضية أو الحكم

.والصيرورة الحدوث

 لزومية استنتاجبة هي فال الميتافيزية الضرورة أما

 كالضرورة استقرائية استقصائية هي وال المنطقية كالضرورة
 أن وقضاياهم ألحكامهم الميتافيزيون أراد لقد التجريبية.

 تجريبية تكون أن دون كانط( ) (( تركيبة I) وصفية تكون
 «تحليلية n تكون أن دون قبلية ضرورة تكون وأن ،استقرائية
 حال، أي في يكون، وال تكذبها للواقع يمكن ال )كانط(
 المالحظة وليدة ليست وصفيتها لذاته. مناقضًا تكذبها

 النفس ذلك: على مثالً خذ منطقيًا. لزومًا ليست وضرورتها

 العلة لناموس تخضع وال حرة اإلنان إرادة يفنى، ال كائن
 الوجود واجب وهو موجود الله علة، حادث لكل والمعلول،

الخ...
 القضايا على ينكرون هذا يومنا في الفالسفة معظم ان

 ال إنه ،مثالً كفتغشتاين ،قال من منهم , ضرورتها الميتافيزية

 ال التجريبية الضرورة حتى المنطقية. الضرورة بغير يعترف
 يرفض راسل برترند أن كما .نظره في لها شرعيًا مكان

 في الضرورة حصر على ويص ضروري وجود بأي االعتراف

.والقضايا األحكام

 في الفالسفة اصطلح ما هي المنطقية الضرورة وإن هذا
 التحليلية بالضرورة تسميته على والمعاصر الحديث العصر
 رموزها معنى بفعل تصدق التي القضايا تميز نظرهم في ألنها

 بهذا تميتها وتعود الرموز. هذه معنى عن لزومها وبفصل
 األحكام قسم الذي م 1804 - 1724 كانط عمانوئيل الى اإلسم
وتركيبية. تحليلية الى عامة

 )راجع: والحرية المصادفة مع الضرورة تقابل وأخيرًا

II حرية و» «مصادفة )« .

أنطرانخرري

وجدان( ضمير)
Conscience morale 
Conscience 
Gewlssen

 الفكر استعماالت وفي اللغة في هو، الوجدان: (أ)
 . Intuition حذس أيضًا رهو معرفة اإلسالمي، العربي

 . ( الوجد :انظر ) صوفيًا معنى وجدان لكلمة أن اآلن ونهمل
 مع الراهنة، الدالة في تتوازى، تلك كلمتنا أن هنا يهمنا
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 كلمة تستدعي أيضًا هي التي ، Conscience كونيانس الكلمة
 عندنا ،أخرى جهة من , Connalssance كونيسانس أي معرفة

 بين التمييز أيضًا نلقى صرنا المقابل، األجنبي المصطلح وفي

 فالكلمة والمعرفة. الحدس بين المذكورتين، الحالتين
 أن أو وحاالته، الفكر محتويات يضيم مبهم نور األولى،

 يدل معرفة، الثاني، المعنى بينما عفوي. وغي هنا الوجدان
 األولى المعطيات على انعكس وقد الوعي ذلك على باألخص

وأحد. أعمق الوعي يصبح فهنا ،للفكر
 فهو منعكسة. ومعرفة حدسًا نقط ليس الوجدان لكن

 حيث اإلنفعالية الحاات على الحاالت، بعض في يطلق،
 عله، الوجد أو شخص، على والغضب كالحب، العاطفيات

 أيضًا، هنا هو، الوجدان إن وجدانيات. من ذلك الى وما
 موجودًا اإلنان تبرز التي العاطفيات على منصبة لكن معرفة

 أو ،وحب بميول ازاءهم يشعر آخرين مع عالئقية شبكة في

 الحقل يضيق الثالث، المعنى هذا في ،وهكذا .ونفور بوجد

 في الشعور 1 الوعي على فتطلق وجدان كلمة عليه تدل الذي
 وهذا العاطفية. العالئق بتلك [ Conscience الكتابات: بعض

 مدركة تكون ما بأنها الوجدانيات تعريف يستدعي المعنى

التهانوي(. )الجرجاني، الباطنة بالحواس

 في الوضع أي األخالقي الوعي تعني ككلمة الوجدان أما

 الدال اللغوي المعنى من فتنطلق ،Conscience morale مقابل

 وجد ان نستدعي هنا عقل وعلى باطنة، لكن معرفة على
 المناسب الحين في وستظهر ضده، عاطفة أخفى عليه:

 كامنة لكن موجودة معرفة أو معينًا علمًا استدعى تواجد:

 كنظير تصح الزاوية، هذم من وجدان، كلمة٠ فان وبذلك
 العربية األعمال بعض أن إال المذكور. األجنبي للمصطلح
 ويضيفون وجدان. كلمة بدل ضمير كلمة تفضل األخرى
 كلمة ترسخت وقد األخالقي. الضمير فيقال: الصفة، أحيانًا

 الموتعات، في األخالقي الوعي على للدالة ضمير
 افعل ،ضمير صاحب رجل : نقول إذ اليومي واالستعمال

 هي شائعة وجدان كلمة أن إآل ضمبره. أنبه ضميرك، بحسب

 فنحن ،عينها الحاالت تلك على للداللة اإلستعمال في أيضًا
 من تلك أو هذه وجدانيًا حاكم وجدان، صاحب رجل نقول:

الخ. القضايا،

 في المصطلح: لذلك المتعددة االستعماات نعالج )ب(
 البنية أو اللغوي الجذر وفي المنطق، وفي اللغة، قواعد

 الحصري بالمعنى ضمير لكلمة أي األخالق في ثم اللغوية،

)وجدان( ضيني

. األخالقي الوعي به المقصود
 ،حرف أو ؛هوتارة كلمة ،اللغة قواعد في :الضمير — 1

 ومخاطب متكلم الى ويتنوع االسم، عن ينوب أخرى تارة
 وأخرى ،والجر ،والنصب ،للرفع ضمانر وهناك . وغائب
. ... الخ ،منفصلة أو متصلة تكون
 الغائب أنه على ضمير المصطلح أخذ الضمير: قياس , 2
 انثوميما اليوناني للمصطلح مقابالً المنطق في متعمالً نلقاه
 القياس وذلك دليالً أو فكرة اليونانية، اللغة في يعني، الذي

 أرسطو، ) عالمات». من أو محمودة، مقدمات من مركب ,,
 - 302 ص القديمة، العربية اترجمة األولى«، التحليالت»

 الضمير قياس اسم القاس ذلك على العرب أطلق وقد . ( 303
 طويت قياس » إنه وقالوا الخطيب(، قياس أيضًا )ويسمى

 إلخقاء وإما ...؛عنها واالستغناء لظهورها إما الكبرى مقدمته
 »، النجاة» سينا، )إبن كلية« بها صرح إذا الكبرى كذب

 هو „ بالقول: قبال عرفه قد سينا ابن وكان . (59 - 58 ص

 على يقتصر بل ،القياس مقدمتي بكلتي القول في يصرح ال أن
 ، (I العروضبة الحكمة II ) العظمى..ل. ويطرح الصغرى

 القهاس، من النوع ذلك يكون وهكذا بعدها(. وما 23ص
 مرورًا الجميع عند ثم الترجمات مع دخوله منذ العرب عند

 حتى الخطابة«(، تلخيص )انظر:» رشد. وابن سينا، بابن
B الكبرى مقدمته ألن الضمير قياس انه ، » النصيرية البصائر 

 مضمرة مقدمتيه إحدى كانت إذ ضميرًا سمي نقد محذوفة.

. مطوية( أو محذوفة أو )

 كيف .الراهن الحصري بالمعنى الضمير هو ما واآلن
األخالقي؟ الوعي ذلك ويحاكم وينشأ يكون

 على أطلق ا فقم ، المتور ،اللغة فى ،هو الضمير — آ

 .، الكليات ٠ البقاء أبو ) م الحواس عن متورًا لكرنه العقل
 الموجود النفس، في المضمر على أيضًا يدل كما (.135 ،3

 بأنه للضمير مقاربة أمامنا تنتصب وهنا ؛مستور لكن فعالً

 أو الحاجة عند تظهر التي والوايا العواطف من المستور
 يخفى وما اإلنسان، باطن الضمير بأن قدماؤن وقال الحاجز.

 وداخل ،السر » يعني وبأنه ؛الصدور أو ،السريرة أو ،السر في

 التعمق نستطيع لكننا (491 ، 4ج منظور، )إبن الخاطر»
 الداخل، نحو وتتجه تضم، حركة الضمور ان الجذر: في

 أي العقل( أو النفس أر القلب أو ) الصدر في ما وتضير
 في ،تؤاخي ضمر أن هنا المعبر من أنه إآل ونبطنه تضمه
 الضمير يكون وهكذا .وأمر خمر ،والجذر اللغوية البنية

 ذلك ويكون اإلنسان؛ يأمر وما السر، يخامر ما مجموع
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ختاخل

 كالنار ضراميًا شكالً يأخذ حتى مغطى أي مضمورًا مغمورًا

 قوة يقظته، عند الضمير، فيكون . وأفاعيلها حركتها في

 ضمر فعل مقلوب في نلقاه ما وهذا العمل؛ باتجاه وضرامية
األمام الى بحركة إلندفاع وا التوقد يعني الذي رمض أي

 هو حيث من الضمير، عن التراثية الدراسات أكثف تنبث

 ومحاكمة والخير، الشر بين المميز والشعور األخالقي، الوعي
 التعاملية كتب في المعايير، وفق ومراقبتها ومحاسبتها الذات

 سياسة أو النفس وأدب الصوفية، كتب وفي ،والواجبية

 ذلك فنلقى بالمعروف واألمر الوصايا وأدب نفه، اإلنسان
 ،السرائر ،السريرة ،السر .٠ منها عديدة مصطلحات في متمثالً
 للمقارنة: ) الذمة النفس، محاسبة الصدور، خبايا أو خفايا
 .. المراقبة. ، الضمير( حر أو ذمة، صاحب رجل اليوم نقول
 بمعنى ،الضمير من اقترب القديم تراثنا فإن ،أخرى جهة ومن

 هو بارز آخر مصطلح عبر ،هنا ندرسه الذي األخالقي الوعي

المروءة.

 األحكام مع ،والعواطف االنفعاالت بنية هو ،الضمير — ب
 إنه . به أقوم أو نقذته عمل قيمة تمس التي ،والمعاير
 ألفظه حكم ،أبرز أخرى جهة من أنه، مع وعواطف انفعاات

 التباعها نفسي أدعو وقاعدة نفسي، على عني ورغمًا بنفسي
 علي. وسلطة لي، مقاومة وهو .أتبعها ال عندما أو التردد عند

 أعمالي لبعض األخالقية القيمة على معيارية أحكام فالضمير

 العقل. وتلقاني، مباشر بشكل يلقيها، المحددة، المخصصة
 ورفع ،الخير لفعل دفع هو :عليا وأخالقية فكرية لطة انه
 ،أفعالنا تتمن مباشرة ضرامية نشاطية فالضمير , الشر فعل عن

 والواجبات األخالق معاير وفق والنوايا السلوك يعير وقاض

 باالبتهاج وشعور رضى هو تواب في ويتمظهر السائدة.
 ومثاعر وندم، حسرة، أو تأنيب هو عقاب في أو واإلرتياح،

٠.. ذلك إلى الخجل،وما أو بالفشل

 وعند القيم، مع األزمة وفي عقبة، أمام الضمير ينهض
 ما مع القائم صراع وفي األخالقي، الحقل مع األنا اضطراب

 الصراع الضمير يوقظ إذ .نفعله أن يجب ما أو يكون أن يجب
 األعلى األنا نداءات وبين أخالقيًا، والمتوقع الواقع بين

 ليضع يستيقظ انه الحياوية، النفسية «ال«هو ومطلوبات
 نود ما أو جرى ما على أخالقيًا وحكمًا انفعاليًا، حاجزًا

 أو ،بتوتر نشعر كافية غير التلقائية الحياة تبدو فعندما . إجراؤه

 تدعو وكسلطة القيم، باسم يعمل كرقيب الضمير يؤلم بقلق،
الشريفة والمقاصد والخير المثل الحترام

 Realite واقعة األخالقي الوعي :الضمير خصائص - 3

 المتفاعلة العالئق من [دينامية ] حراكية حية وبنية معقدة،
 الجهة من مرغوبة لكنها ؛جهة من إلزامية صفة ذات واقعة انه

 اننا بيد وضغطًا، وملزمًا، قانونًا، يبدو فالواجب األخرى.

 الواجب وضغطه. إلكراهاته نخضع ال أن أو ننبذه أن نستطع
 كنا وإن أمر؛ والواجب ،لطة الضمير قاومته. إن يقاومني
 كالمطلق، األوامر قطعي لنا يبدو الضمير فألن له نخضع

 ذا واألمم العصور مختلف في الضمير كان فقد والمقدس.
 محتواه يتغير لكن وقانوناثابتا؛ مطلق، ،خالد شامل، شكل

 في صفة فتلك واذن والمواقع. والتربية والتاريخ األمم بتغير
 وذاك محتواه، وتغيرية المطلقية بين هي متناقضة الضمير

 المحتوى بين تكافؤ :الضمير داخل القوى فىءمتكا تناقض
 ]مخصوص مفرد هو حيث من الضمير بين والشكل،

Singulier ] ،وهكذا وخالد زمني ومطلق، عرضي وشامل 
 مما والضرورة، الكلية صفة المتضادتين: بصفتيه الضمير يبرز

 من فيه ما تعكس التي العرضية والصفة ؛العقل من قريبًا يجعله
 الذاتي التشريع الضمير يبرز وكذلك وتاريخي. فردي

Autonomie الخارجي والتشريع Heterenomie اإلنسان. في 
 بنظام ارتباطنا - أ تعني: الثانية [التناقض 1 المتكافثة وهذه

 من ويأتينا تغيره، نتطيع ال والواجبات األخالق من
 أن إآل - علينا.ب يفرض بل نصنعه ولم ،ويتجاوزنا الخارج،
 الواجبات تلك تجام استقاللنا على أيضًا داللة الضمير

 القانون ان يظهر الثاني الجانب وهذا األخالقية. والقوانين
 ،نتمثله ،عليه نوافق ; محايث هو وأيضًا بل فقط متعاالً ليس
نجيونه. ،فينا نذوته

 ؟ وجهيه بين نوافق كيف الضمير داخل الثاني التناقض هذا
 بالحرية. الواجب عالئق مشكلة الى انتقكا أننا نجد هنا

 خصائص احدى وتلك اإللزام( الواجب، الحرية، )انظر:
 من وتكونه ،القيم وجود لنا يظهر أنه ، أيضًا ،منها التي الضمير

 من والواجب جهة، من فالخير الخير. فكرة أبرزها عناصر
 األخالقية، الحياة في األساسيتان المقولتان هما أخرى، جهة

الضمير في
 صارت وقد األخالق هو الضمير : واألخالق الضمير ٠ 4

 يقيم أر يمذهب هو وال علمًا، الضمير ليس مطبقة، عينية،

 أو شعورًا يكون ألن أقرب فهو ؛نظرية معرفة هو ليس . نسقًا

 إنه وتوافق. تقر أو وتدين، تشجب عادة( )وحتى عاطفة
 التطبيقي الصعيد على العملي العقل هو العقل من شكل

والعيني
 حية، األخالقة القواعد هو العمل؛ في منخرط الضمير
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 إرادة، انه الخاصة والمواقف المثلى المبادى بين والجسر
 المبذأ أو المبادى إلى رفعنا باتجاه ضرامية وحركة وتوجه،

 تقره وما الجميع يدينه من مع متفقين نكون أن وإلى العام،

 والعيني الواجب بين الجسر فهو بذلك .الجماعة وترضاه
 هو حيث من اإلنسان استجابة والضمير والخبر القيمة باتجاه

 اإلجتماعية النفسية كليته في فاإلنسان حية. تاريخية وحدة
 الضمير األخالقي؛ عمله في حاضرًا يكون الذي هو العقلية

 في المعارك الواقع، في المنغرس الغاعل اإلنان لنا يعكس
 معًا عقلها في ، بكاملها الشخصبة يعكس وهو حقل.

 بالقيم للشخصية الفعلي اإليمان مقدار ويظهر ،وعواطفها
 ءلى ،نكون أن نود وما ،نحن ما عمق مناسبة كل في ويمتحن

بالواجبات. وااللتزام األخالقي الصعيد

 بما معرفة النفساني الوعي : النفاني والوعي الضير - 5
 الوعي هو ذاك وعواطف، حاات من اإلنان في يحصل

 داخل في هو بما الوعي أر العفوية الدرجة في [ الشعور ]
 معطيات على ينكفىء عندما منعكًا الوعي ويصبح اإلنان.

 يستلزم .ومشاهد مشاهد إلى يزدرج عندما أي العفوي، الوعي
 يفترض أخالقي فعل فكل النفاني، الوعي وجود الضمير
 إن الضمير ويخطى، تعقبية منورة بطريقة به الوعي وجود

 بل النفس علم يقدمها التي األنوار من ينتفع ولم ،لنفه ترك

 للعمل الحقيقية الدوافع معرفة مجال ني النفسي والتحليل
 الجهة ومن باالستبطان المعرفة أنوار ومن األخالقي،

 قيم: الى ويهدف قيمًا، يعرن النفساني الوعي فإن المقابلة،
 بين ان يعني وهذا وتثمينات. أحكامًا بعفوية نعرف فنحن

 ,وتداخالً وتباداًل، ، رتجاوزًا ، تثابهًا والضمير النفاني الوعي

 والقوة، والطاقة، ،السند يقدم النفساني الوعي فإن ،وباختصار
 الضمير أحكام تكون وبينما راألخالقيات، للقيم والدفع،
 العواطف هي النفاني الوعي تمظهرات فإن ،نفانية

 الضمير أن بيد الخير. الى واإلنجذاب وااحترام، األخالقية،
 ميدان الى ،أبعس الى يذهب أنه بمعنى النفاني الوعي يتجاوز

 مختلفين. عالمين من رلسا مرحلتان االثنين لكن آخر.
 وهكذا والتوجه. وبالوظيفة بالنوع، ال بالدرجة يختلفان

 هذا به يقوم تفكيري تعميق بفعل الضمير الى االنتقال يحصل
 عند يكون وذلك النفانية؛ المعلومات على األخالقي الوعي
 لخفض الحاجة حالتئذ فتبرز فيه المتناقضات بين صراع نشوء

 أكثر الوعي يبدو وبذلك الترتيب أو التوازن وإقامة القلق،
 ارتدادًا أكثر أو أخالقيًا، وعبا نيكون المستقبل الى توجهًا

. نفسانيًا وعيًا فيكون

)وجدان( ضمير

 قوة الضمير كان اذا المنطقي والوعي الضمير - أ

 المتصارعات، بين والحلول الترتيب تقيم ، دينامية ضرامية،
 أزمة، بروز عند أقوى، بشكل يتمركز المنطقي الوعي فإن
 الوعي ويستعمل ، مجهودًا يبذل كالهما , الحقيقة على

 متعلقة هنا، هي، األحكام أن إا أحكامًا. ويلقي النفساني،
 أحكام تكون بينما (. موجود أو أبيض القلم هذا ) بالموجودية

القيم. وعلى ،الميزات على منصبة الضمير

 يهتمان معياريان. اإلثنان الجمالي: والوعي الضمير - ب
 بعضهما الى يعادان ال لكنهما . قيم الى وينهدان ،بالمبادى

 أن دون نتمثله، أو به نحى ما الى أميل فالجمالي بعضًا.
 في نلقاه الذي الحد إلى حرًا مريدًا، فاعاًل، اإلنسان يكون

 الى أميل تبقى الجمالية القيم على المتمركزة والحياة الضمير
 أو الضمير، بين العالئق فإن األحوال، جميع وفي الخارج.

 في وتقرأ معقدة الفن، أو الجمالي، الوعي ربين األخالق،

 فأواصر أفالطون. منذ وبعمق مبحوثة اإلناني الفكر تاريخ
 هي واحدة، كلمة نجد أنن درجة الى متثابكة واألخالق الفن

 على تدل اليونانية، اللغة في Kalokagathos كالوكاغاثوس
 بالنعت تدل العربية، اللغة ان كما معًا. والصالح الجميل

 واألخالق الجمال على ،وحتن جميل هو ما على ، ،حتن ٠
 مصطلح من أوسع مصطلح B الحنيات S فإن هنا من . معًا

B أنه أو ،والفنية األخالقية القيم معًا يضم فاألول ; «جماليات 

 الجمالي والوعي الضمبر بين واألخالق، الفن بين يربط
. ا الحمني “ الوعي هو ،أفضل بتعبير ،وذاك
 الذين عدد كان كثيرًا : الديني والوعي الضمير - ت

 المعاصرين بعض ونجد الدينية، القواعد الى الضمير يعيدون
 ،ضرامية الدين من يأخذ الضمير أن على ة بقو يشددون

 أن بمعنى ، هذا . ونغًا ودفعًا، بل وامتدادًا ، وسندًا ، وغذاء

 والخصوبة العون ويعطي ، الروحانية باتجاه الضمير يعمق الدين
 عرف القديم، ومنذ وعندنا، واألبدية. المطلق باتجاه والرفعة
 الدينية، والقواعد الضمير بين نسبيًا، التمييز، الفكري تاريخنا

 كأي فهناك، اإللهية واألوامر األخالقية الواجبات بين أو

 إلقامة والغيب الدين عن باالستغناء نادى من ،الرازي بكر
 . والشر الخير أو رالحن القبيح ولمعرفة سليمة، أخالق

 األخالقية المعرفة في العقل دور على المعتزلة شدد كذلك
 لقدرم بنائه وفي اإلنسان، استقاللية وفي األخالقي، والسلوك

]قيمه[.

 عن بمعزل ،الفدر تلك مؤولية اإلنسان تحميل إن

 اليوم عندنا يتجه الذي التبار في للدين، لجوء وبدون الغيبي
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 كان ما محل مجتمعي هو ما وإحالل الضمير، علمنة الى
 التيار ذلك من تنطلق أن بيسر تستطيع فكرة هو ، غيبيًا

 أعمى، بشكل الضمير ينحني أن أرفض فأنا وهكذا المعتزلي.

 التي والغيبيات الماورائيات أمام حرة، وموافقة نقاش بدون

 الوعي اقامة ان هذا يعني الضمير. ذلك لبنية كمقومات تقدم
 إبعاد إلى يقود الدين، على أو الماورائيات، على األخالقي

 العينية، الواجبات خارج وتأسيسه ذاته، عن الضمير ذلك
 هو تلك، اإلشكالية في واألجدى، نفه. اإلنسان وخارج

 قيمة وعلى العقل، كرامة على والمحافظة ،المعتقد حرية

 تلك اآلخر التيار ويرفض العالم هذا بناء في وحقه اإلنسان
 فهم على تقوم قواعد الى السلوك اسناد بحجة لألخالق العلمنة
 األخالق، تعمق الدينية المفاهيم ان ثم والمطلق. للعالم شامل

 ونورًا قوة لتعطيها الواجبات بين فيما وتكامل ،وتوحدها

 فعالية، أقل األخالق تغدو الديني المهاد غياب وفي وغاية.

وأبخس،

 : قمة كانظ في وتجد العربي، الفكر في خصبة مشكلة تلك
 ،له واستمرار العملي بالعقل متعلق الدين ان هذا رأى فقد

 كونت .أ هنا ويستدعى .واجبات سوى ليس الدين ان ورأى

 النسبي لمصلحة الله، وعبادة والدين المطلق رفض الذي
 عنده الدين صار بحيث هذا، اإلنسانية؛ وعبادة والمجتمع

 الضمير لقيام الراهنة الدعوة وهناك وطبيعيًا اجتماعيًا شيائً
 من وينبع اإلنان يطحن ال إله أي ،أقنومي ،شخصي إله على

 وقعنا بذلك نكون أال لكن و... وينفعنا عليه ونوافق داخله

 ومن ،لنا ومحايث ،صورتنا على إله فهم ؟وفي الحشوية في
 يبعدها لأللوهية فهم على أيضًا سلبية أحكام تقال ؟خلقنا

 الذي، اإلنسان عن والتميز التنزيه في جدًا ويغرقها كثيرًا،

 فإن وهكذا مصيره. أمام وحده نبقيه التصور، ذلك بحكم
 هي ،معينة ثقافة في تأخذه رالتي ،للضمير التاريخية الدراسة
 الفلسفة، الى يقودنا الضمير فإن األحوال جميع وفي األصح

 تختلف والدين الضمير وشانج أن الثابت أن إال ,عام هو ما الى
 وتمثل للعلوم، والمستوى التربية، باختالف وتطورًا حدة

 للمجتمع العقالني والتنظيم ،الفردي الوعي في العلمية الروح
والحياة.
 ينفصل ال فهو بذاته؛ قائم هو وال كينونة، الضمير لس

 وبنية وحدة، فالوعي النفساني. للوعي المتنوعة الضروب عن
 ويتند ؛وتحركه الضمير تغذي متعددة عمليات ذات جميعية

 أبعد الى يذهب فالضمير . وتجاوزها عليها فاض وإن إليها
 الترتيب ويقيم الوعي، ضروب شتى يجتاف لذا وأكثر

 منطقية، )نفانية، متخصصة مجاالت في ال والوحدة

 الشمالية، هي الضمير انمؤولية الكائنكله. في بل جمالية(
 األنا قطاعات برعايته يتولى ألنه األوسع هو ومضماره
.قيم عالم وفي حقل في والمأخوذ ،وتاريخ واقع في المنغرس

 قطبي بين الضمير يتأرجح الواجبات: وتنازع الضمير — 6
 الموافقة أو واالستهجان، الشجب يكون وا والتأييد. اإلدانة

 فقد وباستمرار األحوال جميع في سهال فعالً والمصادقة،

 داخل أكثر، أو واجبين، بين صراع بفعل األنا، يتمزق
 يتجاذبنا فقد وهكذا اجتماعي مقتضى أر ،مشكلة أو ، عمل

 تجاذبًا العائلي، والواجب الوطني الواجب واإلحسان، الصدق

 مأساة هنا بذاك. التضحية إلى يؤدي بهذا القيام يجعل
 بحثا حريته إلى وعائد بمسؤوليته، عائد وانكفاؤه الضمير،

 يكون وقد .أخالقي ،حر قرار وعن شخصي حل خلق عن
 بالمكبوتات أو بالالوعي، العميقة، بالعواطف مرتبطًا الحل

 بين الصراع في إا توجد ال التجربة وتلك والهاجعات.
 في وتوجد ،ومنافع ذاتية مصالح أو ملذات بين ال ،الواجبات

 في أو النظري الصعيد على ال والتنفيذي، العملي الميدان
 تنازع اإلسالمي العربي الفكر بحث العقالنية. األخالق

 الواحد الوعي في البعض، بعضها مع القيم وتعارض ،الواجبات
 بعض أن للمثال، المحاسبي، بين لقد .محدد موقف وفي

 من بد ال ويكون واحد وقت في تتوجب قد الفروض
 ستم أمامنا يضع انه باألهم، بالبدم يوصينا وهكذا . االختيار

 والبر الوالد، قبل الوالدة ازاء بالواجب البدء فعلينا أولويات:
 في اثنين تجاه قرزض أداء توجب واذا فاألقرب؛ باألقرب

 المحاسبي ويضع الواجب لذلك باألحوج فلنبدأ واحد وقت

 المحاسبي، ) اإلنان ازاء الواجب فوق الله إزاء الواجب
II أقاموا الفقهاء ان كما (.122-115 ص «،الرعاية 

 وقتها يحل عندما بينها فيما تصارعت اذا للواجبات أولويات
 عند الواجبات تنازع حل يعكس محددة. واحدة آونة في كلها

 الشخص ذلك بها يؤمن التي األهم القيم تمزتب شخص

 المعايير بعض يضعون األخالقين النظرين فإن يكن ومهما
 ما على يفضل مثترك نفع وذو أسمى مو ما :التنازع عملية في
 ال بالدولة أو بالروح متعلق هو وما أخص؛ نفعه أو أقل هو

 هذه اكن . بالشخص أو بالبدن متعلق هو ما لمصلحة ينتهك
 تنظمه، كي الواقع في تنغرس ألن بحاجة تبقى الضوابط« »

.واألوضاع ،والسياق ،العيني من قربة وتبقى

 أخرى أحوال الضمير، تأنيب ، الرديء الضمير — 7

 والشعور الخجل، في الرديء الضمير يتمظهر للضمير:
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 والحسرة، ،والتأنيبات ودالته، بالفشل والوعي بالخطيئة
 يبرز للضمير، األحوال تلك في واألسف. التوبة، مع والدم
 يتخلخل األنا. داخل تمزق تجربة عن تعبير فهنا تردده؛

 انه يشعر لكه ذاته، من يخرج ألن فيعى اإلنسان هدوم
 مفضالً حريته، رافضًا اإلنسان يكون هنا ومحاصر مهاجم

 هذا في النفسي، التحليل كالم لكن مسؤوليته. من االستقالة
 األسباب لمعرفة ريدعو األكثر للتثازم ميال المضمار،

 هو ما واآلن مرضية. تكون قد التي الحاالت لتلك الالواعية
 ما أخرى، بعبارة أو، للضمير الرئيية األحوال تلك من كل

 المحتويات من كل هو ما ؟ الضمير عقوبات من حالة كل هي
؟ الرديء للضمير الرئيية

 الضميري التأنيب في *. الضمير عقوبات — أ

;Gewlssensangst; Romords; Remorse أو :Gewlssenbis 

 وفي عنعمل. راض غير كليته، في اإلنسان الضمير، يكون
 يعذب بل يؤنب ،نفه اإلنسان يأكل الضميري الحال هذا
 .ذلك أراد ذاته هو أنه ومع ،ذاته رغم لكن ؛بذاته ذاته

 أراد الذي أنا لشت ينهش، باإلثم أو بالخطئة فاإلحاس
 الذاتي العقاب أدخلت أنا ذلك. غير أستطيع ال ولكني ذلك،

 يكون هنا الفكاك. عن عاجزا أصبحت ولكني نفسي؛ في

 شاجبًا ارتداديًا، واستعاديًا الماضي، على متمركزًا الضمير
 باأللم الثعور ذلك ان يمزق. ي انفعال طابع وذا لحادث،
 بفعل قام أنه ببب ويوتره ويقلقه، صاحبه، يعزز األخالقي

 ،اإليالم بل ،الضميري هذاالتأنيب لكن ■ مؤثم أوعمل تيء

.وردع رادع وهو ،الفردية لألخالق تهذيب

 ألم والتوبة الندم في والمالمة: والتحسر والتوبة الندم - ب

 من الفالت الضمير استطاع فقد فقال. نشيط وألم ، بناء
 الضمير غل لقد آخر. وتوجهًا جديدًا، معنى ليأخذ الخطيئة

 وال ،عقيم ألم ال ، بناء حزن فهنا .وتطهر فارتفع ،ذاتنا
 األمام الى بوثبة نشعر ونتوب نندم اذ فنحن للذات. محاصرة

 إقرارًا للضمير الحاالت تلك في إن أحيانًا. وبفضيلة، بل
 ذلك مثل إلى العودة بعدم ووعدًا بالعقاب، والرضى بالذنب

 تجدي، ال عاطفة كالتحسر، اللوم، أتمناه. الذي الفعل

 ارادية إدانة فهنا الوراء الى الزمن إلرجاع تخيلي وطلب
 يكون أن في حاضرة ورغبة يكون، أن يجب كان ما لعمل
 ألمًا وال تأنيبًا، هنا نجد ال لكنا أحسن الماضي ذلك

 أو قديمة، حادثة أو مضى، فعل ازاء شعور واألسف شديدًا.
 أبضًا ،يرد هنا . يعاد ال ما اعادة في رغبة وهو لذة. على

بالفشل. والوعي بالخطيئة، الشعور بتحليل، ال وبتلميح

 يصيب الذي التردد وهناك الخجل. ذلك، كل بعد ونذكر،
 الحيرة ثم الغواية، أمام التجربة في موقفا فيتمثل الضمير

 الضميرا أحوال» من ذلك ماالى أو أخرى ومآزق والوسوسة،

 الذي ، الرديء الضمير موضوع ان . عنها الكالم سبق التي
 جانكيليفتش، مع األخالقي األدب في بمكانة مؤخرًا حظي

 فكرة ويستدعي خاص بثكل التسمية حيث من جديد موضوع

 العقل«، ظهور »علم )راجع: هيغل. عند البائس« الوعي »
 ، 1981 الطليعة، دار بيروت، صفوان، مصطفى ترجمة

(.158ص

 في أخالتية عواطف وجرد على الضمر أحوال تدل
 اإلنسان أن على تدل لكنها . االنفعالية مكوناته وعلى الضمير

 التوتر على للقضاء يسعى ثم ومن نفه، ويحاكم يزدوج،
 اننا األحوال وتظهر الحقل مع العالنق في االضطراب وعلى

 أو الجسم أو األحداث وتغيير الماضي، استعادة في ال أحرار

 في آخر صعيد على أحرار لكنا .حتمية فهنا ،العرق أو اللون
 ،ولألحداث للماضي، والفهم والتوجه المعنى إعطاء

 ٠ وطبيعي بيولوجي من ذلك إلى وما بشرتنا للون أو ،ولجمنا
 في فعالة فقدرتنا أحداثه. نمحو وال الماضي، نغير ال نحن
 نريد الذي التوجه اعطائه وفي تمثله، وفي ،ذلك معنى تغيير

 ،وقبله مادينيه، Madinler ) الفرنسيين تأثر يالحظ هنا . ونبغي
 هذا في شيلير، ماكس بآرام الثديد (Le Senne سين لو

 معنى » ؛ا التعاطف وأشكال طبيعة B :كتابيه عبر ، الصدد

األلم«
 الضمير أحوال ودراسة الفتيوية المسائل أو الذمامة - ت

 ؛ Casulstlque الفتيويات ،الذتة ]مبحث بالذمامة تذكر

Cusulstik ] التطبيق عن الناجمة المشكالت دراسة هي التي 

 فكرنا، وفي محددة. ظروف في األخالقية للقواعد العيني
 بالكتاب اإلرتباط ديد بحث الذمامة فإن الغرب، في كما

 هؤالء األخالق. مع عالقته في بالدين أو الدينيين،
 وألعوبات فقهية، بحيل يقومون وهناك، عندنا المفكرون،

 وأحابيل رهافات، الى لجو، هنا يريدونه. ما لتبرير لفظية،
للتكيف. وسعيًا هربًا النص، على

 رضى حالة في الضمير يكون : وارتياحه ،الضمير رضا - 8
 م يكافى فعله. علينا يجب كان بما قمتا بأننا الشعور عند

 الذاتية فالمكافأة الذات. عن الذات وترضى نفسه، الفاعل
 الواجب أدينا ألننا وباالرتياح، االيجابي، الشعور بذلك تتمثل

 اآلخرين رأينا خطأ في نقع لم ألننا أخرى، جهة من ،أو

 الفعل هما نبعاه حيث بالرضى، الشعور هذا وفي فيه. يقعون
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جدان(٥) ضيير

 فقد وبالتالي القيمي. راألنا الفاعل األنا يتوحد الفعل، وعدم
 أنه لنفه يدعي الذي ان والنفاق. والزهو، ،االدعام نلقى

 ،ناجعة بطريقة شارك ألنه أو ،يشارك لم ألنه الضمير مرتاح
 أن عن توقف قد إنان وهو .الزائف الرضى فرية يكون قد

 وحتى يتوقف. بذاته، يكفي الضمير فمرتاح مكافحًا يكون
 على ويقط فعلته عن يرضى قد ،معينة ألسباب ،القاتل

 هو ما سلوكه عن ويزيل باستمرار، تهمافيؤثمها ضحيته
 كي خصمه ويؤتم باسنمرار، يبرره أو عمله، يمثلن سيء

 بلغ أنه نفسه في يظن والذي بالرضى شاعرًا مرتاحًا يبقى
 النقص في فورًا ويقع ،يجمد ،ذاته في القيم حقق أو ،الكمال

 على المتمر الوضع ضرورة وعن الضرامية، عن يتخلى ألنه

 الذات عن الرضى ان .بها يؤمن التي وللقيم نفسه المحك

: قد لكنه إيجابي؛ شعور
 في ووقوعًا للفعل، رفضًا فاترًا، سلبيًا، يكون - أ

الالإنخراط.
 واع بثكل لنفه يتحيز اإلنان ألن ، متحيزًا يكون — ب

 وربما أحيانا. الرضى تقود الواعية مثاعر. وهناك والواع
وهم. على أر ناقصة معرفة على قائمًا الرضى يكون

 بالزهو ؛ واالمتالء بالكمال : مزيفة مشاعر يخفي - ت

الفارغ. والتكبر
 النصية في هنا يوقع وقد .وخدر جمود على يدل - ث

والركونية.

 على انكفاء هو والتخلية: التحلية الضمير، فحص - و
 المعايير محك على لوضعها أو ،لتطهيرها والنوايا األعمال

 عن والتخلي )الفضائل( بالمنجيات للتمسك ثم ومن الخلقية؛
 الوعي هنا المهيكات القديم، التعبير بحسب أي، الرذائل
 ومتهمًا، حاكمًا ومشاهدًا، شايدًا يصبح واإلنان يزدوج

 القبم وفق الذاتية، المحاكمة تلك نلقى ومالحظًا مالحظًا
 معروفة اإلسالمي العربي الفكر في االدابية قطاع في والمثل،

 أن الى لإلنان دعوة تلك وفي سياسته أو النفس أدب باسم

 أو فيكافئها ،فعلت ما على ليحاسبها ،ليلة كل نفسه الى يعود
 رمقاصد نوايا أو فعل من عليه أقدمت ما بحسب يلومها

 الطوسي، نصيرالدين مكويه، سينا، ابن الفارابي، )
 وفي عندن الدينية، األدبيات أكثرت كم . (٠ ٠ * الخ

 ولعل العمل. ذلك على التشديد من كثيرة، عالمية حضارات

 العربي الموازي هو الصوفي، الفكر في المحاسبة، مقام
 على تكون تلك والمحاسبة الضمير«. فحص )) لمصطلح
 إذا خاصة محددة وتكون ككل، النفى على أو السلوك

 محددة. حالة ترك أو معينة فضيلة اكتساب على تصب كانت
 باتجاه لإلرادة تجديدية عملية الضمير فحض إن والخالصة،

 بحب ،األنا إبقاء وفي التطةر، في ورغبة ،والحق الخير

 فمحاسبة ,ا الذيل اطاهر و * السريرة صافي « ،مكرسة جمل
 بالتمييز ،والتثبت النظر B ،مثال المحابي عند ،هي النفس

 أحدهما : وجهين على هي ثم - أحب مما وجل عز الله كرة لما

 الرعاية ), متدبرها». في واآلخر األعمال، مستقبل في

 )قارن: كثيرة(. أخرى وصفحات ، 54ص ، الله» لحقوق
 الرسالة القشيري، في: بالعلم«، العمل وسياسة المراقبة 11

. ( المراقبة باب ، » القثيرية

 حقل في الضمير يتكون :طبيعته ،الضمير تكون - 10

 الشقافة في لها التينرى النظريات تكثر وعنا عالئقي. تاريخي
 ذكر نتطيع فنحن ذلك وعلى أنصارًا الراهنة، العربية

 أو كتاب لذكر اللجو، دون والمذاهب تلك، التفسيرات
: ومقبولة ،عقالنية ،بالترثخ ة آخذ طريقة وتلك أجنبي كاتب

 تخطى: ال فطرية ملكة أنه على الضمير فهم يبدو ال - أ
 ،ناقص فهم فذاك .ونشوئه الضمير طبيعة شرح في كافيًا فهمًا

 االجتماعية المفاعيل دور ويغفل تاريخي وغير ،ومبتور
 يتجاهل وهو األخرى. الموضوعية والعوامل البيئة وتأثيرات
 في والتغيربة، والنبية، التطور، وفعل العقل، دور أيضًا

 في إلهية غرتة وال غريزة، الضمير فليس األخالق تكوين
 ورفض الخير أزاء قسريًا وانتحام طبيعيًا ميال وال اإلنان،

الشر.

 ،التحارفي ،التجربي ] الخبروي الفهم يقول - ب
 التجربة ومنتوج الحياة، محصلة الضمير إن [ االمبيريقي

 وتداعي والتجربة، العادة، تستدعى هنا واإلجتماعية الفردية

 تلك ذلك. الى وما والمنفعة، اللذة، عن والبحث المعاني،
 أيضًا: الضمير وتفسر العقل، صاحبيها، بنظر ،تفتر المفاهيم

 الى الالأخالقية من أو األخالقة الالمباالة من تنقل فهي
 .الغيرية الى والفردية األنانية ومن ،اآلخرين بحاجات االهتمام

 مثل: أخرى االبقة، المفاهيم جانب الى البعض، يضع وقد
 لكن الضمير نشوء لتفسير األعراف، أو والتطور، التربية،

 منها وكل كلها، تبقى للمفاهيم الثكل في التغييرات تلك
 في وتصح تنفع إنها التالية: للنقائص خاضعة أيضا، بمفرده

 من اإلنتقال تفير تستطيع وا تكفي ال لكنها ،جانب تفير
 الصغة الى أو القيمة والى الواجب الى والضغوط اإلكراهات

 . والقصد العميقة النية تفير تستطيع وا ،الضمير في اإللزامية
وللعقل منعزل، كائن أنه على لإلنان فهم من تنطلق هي ثم
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, ايجابيًا يكون مما أكثر وينفعل يتلقى ،فاتر أنه على

 الفرويدية في األعلى األنا مفهرم من الضمير يقترب - ت

 هو الذي ،(227 ص »، النفس علم »مذاهب ،زيعور )علي
 والدين، والمجتمع، العائلة، تضعها التي الممنوعات مجموع

 من نتق األخالق هنا االهو« ودوافع الغراتز وجه في

 العادات، وحرمة التربية بفعل المتكونة الشرطية اإلنعكاسات
 طائلة تحت والقيم المثل ويتدخل، الولد، يجتاف وهكذا

 فيغتني ويقلده، األب في يتعين[ 1 يتذوت األب؛ من الخوف
 بتوازن ويعيش عنده، األعلى« األنا » ويتكون بذلك، الولد

 المقبولة للدوافع فقط يسمح ،رقيب األعلى األن الجماعة. مع
 تكافى. وسلطة القضائي، الجهاز وهو بالظهور، اجتماعيًا

 احترام ويفرض االستمرار، للمعايير يوفر هو ثم وتعاقب
 في الفرويدية تصيب السائدة والقواعد االجتماعية اللياقات

 قيمة وتبرز والدته أي الضمير، في التكويني الجانب إظهار

 عن األولى السنوات وأهمية الولد، تربية في العائلي الوسط

 الالوعية العوامل دور ثم ،التقليد به يقوم الذي والدور العمر،
 تثرح ال األعلى األنا نظرية لكن الضمير. تكوين في

 أيضًا تكفي وال تكفي؛ هي فال . الممنوع انتقال بل الممنوعية

 ومصطلحات واالستدخال والتامي والتذوت االجتياف نظرية
 عام، شكل في يبقى، فرويد ان ذاك تحليلنفية أخرى
 واألخالق للقيم شرحه في الخبروية النظرية الى عائدًا

 دور ومضئالً (، 252 ، 248 ص .«، مذاهب. ،»)ع.زيعور
 في األم، أوامر ودور ،واإلرادة الوعي درر أو ،والفكر العقل

 ؛األفعل دائمًا هو األب دور ان يفترض فهو . األخالق تكوين

 من المعطاة األوامر بين واكامل التام التطابق ويفترض بل
 الولد اليها ينتقل أخرى أوساط في القانمة واألوامر األب
 العوامل بحتمية افتراضا أو ،حتمية الفرويدية في فإن ، وأخيرًا

 طفولة في األولى لتجارب والفعال الدائم والتأثير العاطفية،

. ضميره وتكوين إلنان ا
 والخبروية الربطاني، الفهم كان اذا العقالني: الفهم - ث

 أس جعل بأن نقول أننا يعني فال يكفيان ال ،الحتانية

 المذهب فال وناف. كاف مذهب العقل في قائمة الضمير
 سبينوزا عند األنطولوجي[ ]الوجودي، األيسي العقالني
 يكفي كانط، عند اكقدي العقالني المذهب وا ،واليبنتز

 ،عندنا اليه من أو كانط، وقع فمثالً .األخالقي الواجب لفهم

 اكجربة مفاعيل دور وأضأل الفظة؛ والصرامة ،الشكالنية في
 بل العقل. من مشتقًا الواجب وجعل والعاطفيات. والحيات

 الذي التعاكس وذلك العقل قانون األخالقي القانون وجعل

 جعل الى قاد اإلنان في والعقل الحية الطبيعة بين أقامه

 الكانطي القانون ذلك ان وإلحقيقة القانون، إا يدرك ال الفكر
 ويقود األخالق، بمفرده يقيم وال األخالق، وحده هو ليس

 اإلرادة إمكانية إن لإلنسان. الثنائي لألخذ العودة الى

 اإلرادة فتلك للنقاش. قابلة ،الكانطي المذهب في المحضة،
 والدوافع الخفية النوايا من خالصة محضة، تكون أن قل

 ،طبيعته ثائية والقول ،اإلنان وحدة اغفال ان ثم . الالواعية
 ومهتمًا ،التجريد في مغرقة بل مجردة صفة ذا الضمير يجعل

 عن المواقف، عن ذلك يبعدنا ثم ومن . فقط بالمبادىء
 في المجتمع دور ينكر كانط مذهب ان . العينية األعمال

 قانون األخالقي القانون ان إذيرى األخالقية، القواعد تكوين

 ،وسيدها التجربة على رسابق العقل، طبيعة في موجود قبلي،
. عليها ومتعال ،ومحاكمها

 ء المبادى الضمير على يطبق انه : التطوري المذهب - ج

 وكل الظاهرة، وكل الظواهر، بهاكل يفتر التي العامةعينها
 الحياوية القيم الى العليا القيم يعيد ومذهب الظاهرة. في شيء

 الى توجه التي الضربات تحت يقع أن بد ال البيولوجية[ ]
األسكال. المتنوعة الخبروية المذاهب

 فهم الى الضمير الوضعانية، الوضعي، المذهب يعيد - ح
 ويطبق والمناقبية، األخالق جذور غرائزنا من فيجعل حياوي.

الحيوانات. سلوك على المطبقة المناهج البشري السلوك على

 ،االجتماعي ] المجتمعي الفهم الى الوضعانية وتعيدنا — خ
 الى أساسه في يعود فهم وذاك .للضمير [ الوسيولوجي

 للوعي ونتاج انعكاس الضمير بأن ويقول الخبروي، المذهب
 قوة أو إلها، المجتمع من كايم دور يجعل وهكذا االجتماعي

 تفرض التي االقوانين أمام الفردي الوعي عمل وينكر متعتفة،

 للوعي إلغاء عنده، الجماعي، الوعي ان ثم خارج من عليه
 والمثل القيم، لكل دمصدر ورائي، ما ومفهوم الفردي،
 المفهوم وذلك روحه او للمجتمع ونفس ،متعالبة وكينونة

 الدولوية الى ويؤدي األخالق، بعد وما الماورائيات الى ينقل

 أيسي مفهوم إنه فيه: رقيل للدولة. المطلقة السلطة حيث
 الفرد، يحتقر المذهب هذا ان أيضا، وبعد ]وجودي[

 عبادة الى ويؤدي القيمة، را الحق ال الوقائع نشوء ويفسر
 مضافة سطحية الضميرظاهرة ويجعل االجتماعية، النظم

 ال ؟ الفرد » : كونت اوغست ل بقول يذكر ذاك كل .ثانوية
«.بواجبه القيام إال له حق

 في االبقة للمذاهب الداحضات تطويل اليسير من لعله

 الفلسفة ميدان الى يؤدي الضمير في فالبحث للضمير، فهمها
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 تفسير حول تتصارع االخالقية المذاهب نلقى هناك الرحب.
 المنفعة، أخالق اللذة، اخالق نجد: بحيث فتتنوع الضمير،
 الواجب، أو العاطفة، أو محورا، الخير تجعل التي األخالق

نفسه. التراث حتى أو
 للثقة مجال هناك هل : قيته .وتطويره الضمير تربية — 11

 يكون ال الواقع، في ؟تطويره نستطيع هل بالضمير؟ المطلقة
 بين التمييز في أبدًا يخطى، ال الذي القاضي ذلك الضمير

 يدل، الذي النور أو ،المعصوم الصوت هو ليس ،والشر الخير
 كل على النزيه الحكم دائما ويلفظ القيمة على كالغريزة،

 ترددًا، جمة أحيانًا يبدي فالضمير كثيرة: واألدلة السلوك.

 تاريخي، وهذا إنه، ثم أزماتم في ويقع يضطرب، وقد
 التطور بنت فهي واألزمان؛ المجتمعات بتغير تتغير ظاهرة

 التفكير وألهمية العقل، لدور اغفال بالضمير العمياء الثقة وفي
 القيم، في للتطور تجاهل أيضًا ذلك في بل األخالقي؛

 والواجبات، لألوامر التاريخية وللطبيعة األخالق، في وللنسبية
 بالنية مرتبطة األفكاراألخالقية لكون واغفال

 ؛يذوي أو يتبلد قد الضمير ان ذلك الى يضاف . . . االجتماعية
 والمبادى القيم يناقض ما األحوال بعض في يرتضي وقد

 ظروف في الجريمة لنفسه بنفه يقر أو ينتقم قاتل كحال
 فعاليته، وتزداد ويترقف، يرق، األخالقي الوعي ان معينة.

 في يغرق ربما وكذلك بالعقل ويغتني فأكثر، أكثر ويصقل
 والتزمتية، النصية، فنجد األخالقية؛ للقواعد الحرفي التطبيق
 في بالكلية اهتمام عدم مع والشكلي، الظاهر، عند ووقوفًا

الظواهر، بتاريخية أو الكائن

 على قادر ضمير تكوين الى التربية تهدف أن يجب لذلك
 فالضمير ويستعملها. بالحرية ويشعر الحلول، وخلق التمييز،

 نتاج هو ثانويًا، انعكاسًا أو خضوعًا، أو شياًئ، يكون الذي
 يعي أن الضمير وعلى المنزنة، التربية فعل ال الترويض
 أن عليه أمامها. ينحني أن ال اإلكراهات؛ ويتمثل القواهر،

 عالئق يقيم فال نفسه؛ مع يوحدها يتمثلها، ، بها يقتع

 المفروضات مع وتعاضد تعاون عالئق بل الخارج من مفروضة

إليه. المقدم والتشريع

 دراسة هي التي األخالق من أكثر يكون الضمير أن رأينا

 في الشخصية هو فالضمير ممذقبة. وانساق نقدية، فكرية
 ؛ المبادىء مع الحية التجربة داخل والتاريخي الواقعي وضعها
 . وينفذ يفعل إنه ؛مجرد مذهب الى يعاد وال ، نسقًا هو ليس

 وذلك كلي. وجود داخل األنا بنى يوحد وهو ويوجه؛

 عند يتوقف ال اذ وضرامي ،مكافح هو بل ؛يتجمد ال الضمير

 الحس الشخصية في ينمي اإلنفعام. أو بالكمال شعور
 واإلنانية. والوطن، واآلخرين، الذات، تجاه بالمسؤولية

 ويتطيع عينها؛ الذات قبل من للذات مستمر تجاوز وهو
 ،فوقها واإلرتفاع النفسية، االجتماعية مكوناته محاكمة

 على يطل قد لكنه تكونه؛ انها .ومحاورتها ،عنها واالستقالل
 يتمركز اطالقًا. واإلنسان اإلنسانية، على أرحب، هو ما

 يظهر دليل ذلك وفي الرفيع؛ القصد وعلى اكية، على الضمير
 الدرجات ويظهر والمعرفة؛ واإلرادة فيه، العقل وجود

.والتوتر الحدة حيث من المختلفة الضميرية

ومراجع مصادر

 ،سالم محمد تحقيق (،8 رقم ، الشفاء منطق ) الخطابة ،.بنا ابن -
. 1954 ،األميرية المطبعة ،القاهرة

 محمد نشرة ، . ..العروضية الحكمة أو المجموع كتاب ،ينا ابن -

. 1950 المصرية، النهضة مكتبة القاهرة، سالم، س.

 ،بيروت ودار صادر دار ،بيروت ،العرب الن ،منظور ابن -
4 ج ،1968

 تحقيق حنين، بن اسحق - تر نيقوماخوس، الى األخالق ا٠ أرطو -

٠ 1979 ،المطبوعات وكالة ،الكويت ،بدوي
 بدوي، في: مطبوع الثانية، المقالة األولى، اكحليالت أرسطو، -

. 1948 المصرية، الكتب دار مطبعة القاهرة، ، ا ج ،أرسطو منطق

 القاهرة، بدوي، نشرة القديمة، العربية الترجمة الخطابة، أرسطو، —

. 1959 المصرية، النهضة مكتبة

 وكالة الكويت، النظرية، األخالق الرحمن، عبد بدوي، —

. 1975 ،2ط الطبوعات،

 ، 3 األندلس،ط دار بيروت، النفس، مذاهبعلم زيعور،علي، -

1980 .

 عبده، محمد تحقيق المنطق، علم في النصيرية البصائر االوي، -
 حرفيًا يكرر وهو ) .تاريخ دون ،صبيح علي محمد مكتبة ،القاهرة

»النجاة«(. في ابنسينا

. 1961 دمشق، جامعة مطبعة ،دمثق الوجدان، عادل، ،عوا -

جز،ان. ،دمثق ،األخالقية المذاهب ،عوا،عادل ٠

 المطبعة بيروت، جزءان، العربي، األخالقي الفكر ماجد، فخري، -

. 1979 - 1978 واكورع، لكشر األهلية

 البابي لطبعة تصوير بروت، المحيط، القاموس الفيروزآبادي، -

٠تاريخ دون ،القاهرية الحلبي
 لشركة دمشق، عادلعوا، تر. واألخالق، الفن اللو،شارل، -

. 1965 للصحافة، العربية

 أ3القاهرة،ط غ عطا أحمد تحقيق ،اللم لحقوق الرعاية ،المحاسبي -

1970 .
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طاقة
Energie
Energy
Energie

 المنظومات تنجزه الذي بالعمل يعنى فيزيائي مصطلح
 ٠ (ergdyn. Icm 1) هو للطاقة الفيزيائي والقياس .الفيزيائية

 )الكامنة الميكانيكية الطاقة اليوم، المعروفة الطاقة أنواع ومن
 الحرارية والطاقة والكهربائية، المغناطيسية والطاقة والحركية(،

 للطاقة: أساسيين قانونين تعرف والفيزياء والذرية. والضوئية

 وقانون الحراري القصور وقاعدة الطاقة، وتحويل بقاء قاعدة
 وا تلقم ال الطاقة أن يعني معينة منظومة في الطاقة وتحويل بقاء

 أن يمكن ال إذن، فالطاقة ثابتة تبقى كلها الطاقات وأن ،تؤخذ
 الطاقة فأنواع ٠ بالالشيء تنقضي أن يكن وال ، شيء ال من تنثأ

.آلخر ا بعضها في بعضها يتحول أن يمكنها
 جول، )ماير، الطاقة وتحويل بقاء قانون واكتشاف

 في لوموفوسوف )وفيلهم عشر التاسع القرن في هيلمهولتس(
 ،الطبيعي التبصر إلى بالنسبة ،له كان (عشر الشامن القرن
 قد القانون، هذا اكتشاف قبل البعض، كان وإن ثورية. أهمية

 بوجود ،الطبيعة في المؤثرة البواعث تفسير عملية في ،اعتقد
 واعتبرها كثب، عن تحديدها يمكن ال مجهولة 0 قوى »

 مثالً )بعضهااآلخر عن بعضها مستقل مستقلة، صفات بمثابة
 الخ( الكيميائية، القوى الممددة، القوى الدافعة، القوة

 هذه )القوى(، البواعث هذه أن من التثبت تم فاليوم،

.الحركة أي نفسها الطاقة وجود نمط في مميزة االشكال،
 الجدلية النظرية أيد الطاقة وتحويل بقاء قانون واكتشاف

 في كلحركة وحدة وعن ٠ الطبيعية، الوقائع جميع ترابط عن

 المادي الجدلي محتواه من وبالرغم )انجلز(. الطبيعة«

 تأمالت موضع كان الطاقة وتحويل بقاء قانون فإن الصريح،
 لعلوم المختلفة »القوى« ماهية في النظر عن فعوضًا مثالية

 بمثابة الطاقة الى النظر جرى الميكانيكية، - الرياضية الطبيعة
 المادة من متحللة الطاقة بأن الزعم جرى أي متقل، جوهر
 الحركة »تصور محاولة تمت وبذلك مميز. بوجود وتتمتع
 مستقلة. وجعلها المادة عن الحركة فصل أي مادة بدون

 الموضوعي، الواقع عن الفكر فصل بمثابة هو الفصل وهذا
 الرئيي الممثل ،وأوستفالد المثاية صفوف الى والتحول

 هي ،ذاتها في الطاقة يعتبر Energetismus الطاقوية للفلسفة
 يتم وبذلك الطاقة، على تقوم إلعالم وحدة وأن األصل،

 هما االثنين فإن , والروح، الطبيعة بين التناقض «حل ال
للطاقة. ظاهرتان

 الجدلية أثبتت والعلم، الفلسفة تاريخ على واعتمادًا

 نمط هي بل فحب، المادة ميزة ليت الحركة أن المادية،
 حركة بدون مادة يوجد ال ومشلما ، ( انجلز ) (( كينونتها »

 وهذا مادة. بدون حركة هناك تكون أن يمكن ال كذلك
 أي ،آينشتين —د ،النبية نظرية في الفيزيائي تعبيره وجد الترابط

 ترتبط مادة كل بأن تفيد لتي ةع•=ع، المكتشفة العالقة في
 فإن العالقة، لهذه ونتيجة) بمادة ترتبط طاقة وكل بطاقة،

 كل أن وبما (.2٠15.10ا٦ Calories ياوي مادة من غرام كل

 أيضًا تتضمن حركة أية وأن بطاقة، مرتبطة فيزيائية حركة

 مادة وجود باستحالة تفيد العالقة هذه فإن فيزيائية، حركة

حركة. بدون

 التموجات — الجزئيات — الثنائية اكتثاف ضوء وفي
Korpuskel-Welle-Duallsmus ،وجود عدم على برهن أيضًا 

 لكن .المادية غير الطاقة أي «الخالصة الطاقة It الطاقوية مفهوم

 تخوم على إا مستقل، فلسفي كتيار تشكل، لم الطاقوية
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طنع

 بالموجة ارتباط في وذلك ،والعشرين عشر التاسع القرنين
االمبريالية. حملتها التي الرجعية، االيديولوجية

 , التجريبي النقد ومذهب المادية » كتابه في لينين فند وقد
 والمثالية المادية تضاد مبينًا الجدلية، المادية مطورًا ،الطاقوية

 الجدلية المادة تضاد وكذلك ،والحركة المادة ارتباط فهم في
 حركة العالم يعتبر أن يمكن فالمثالي » الميتافيزيقية: والمادية

 موضوعي، مصدر حركة فيعتبره المادي أما .. ألحاسينا.

. ٠ ألحاسيسنا موضوعي نموذج حركة

 يسلم أن يمكن ،الالجدلي أي الميتافيزيقي المادي اان
 بدون (٠٠٠ الخ (( األولى الدفعة » قبل ، مؤقتًا لو ) المادة بوجود

 مالزمة خاصية الحركة في يرى من الجدلي المادي أما .كة حر
 الحركة، الى المبطة النظرة ويرفض بل فحسب، للمادة،

(. 269 )ص ذلك«. على وض

 يتساءل وهو مادي. حامل دون بحركة ينادي أوستفالد ان

 موضوع من مؤلفة الطبيعة تكون أن يجب وهل ; الصدد بهذا
 من ليس ،المتحرك الشيء وجود أي الموضوع ان ؟ ومحمول

 الضروري الطبيعة؛ في يكون أن ،أوستفالد عند الضروري،
 كتابه في لينين ويبين .ما حركة أي ،المحمول وجود هو

 أوستفالد محاكمات بأن التجريبي النقد ومذهب المادية »
 في موجودة أشياء هناك الطبيعة ففي السفسطة. من ضرب هي

 ذلك وإنما هذا الطبيعة على يفرض لم أحدًا إن حركة.

 صحيحة بصورة نحاكم أن أردنا وإذا لها موضوعية خاصية
 العالم، في واقعيًا موجود هو مما االنطالق علينا لزامًا كان
٠معًا ٠ المحمول ا و «الموضوع ال إيراد إآل بوسعنا ليس أي

 أوستفالد عند هي العالم، في ما وكل والمادة؛ الروح
 عمليات أيضًا هي ذهننا عمليات حتى الطاقة من ضروب

 الصدد وبهذا الطاقوي. العالم يخلق الطاقوي الوعي طاقوية:
 ليس صرفة؛ مشالية هو أوستفالد قول أن الى لينين يشير

 الخارجي العالم بل الخارجي، العالم لخواص انعكاسًا الوعي

لوعي لخواص انعكاس
 إلى أخرى مرة ،لينين يشير «الطاقوية ٠ لنقد تلخيصه وفي
 اكتثاف إن الطبيعة. علوم في باثورة الفلسفية المثالية ارتباط
 )وفي ابق معروفة تكن لم ،المادة لحركة جديدة أشكال

 طاقة لها دقائق، من تتألف الذرة أن كتشاف - المعينة الحالة

 بدون المادة لتصور المحاوالت تلك مصدر هو (،معينة
 ستار تحت تعبر 8 الطاقوية » أوستفالد فلسفة إن .حركة

.المثالية للفلفة القديم الخط عن I جديدة ال مصطلحات

 من بد ال كان طاقويته عن أوستفالد يتخلى لكي ولكن

 نفسها، الطبيعة لعلوم العاصفة النجاحات جهة من قوي دفع
 نحو الدوام، على يدفع، تطورها كان التي العلوم هذه

 االكتشافات ان أيضأ: أرستفالد مع هذا حدث وقد المادية.

 كانت الحالي القرن أوائل في الكيميائية — والفيزيائية الفيزيائية
 أن وعلى منفصلة، المادة أن على فأكثر أكثر تبرهن

 أساس على تقوم ال الذرية، للنظرية المعادية االتجاهات،
 اإلعالن على أوستفالد أجبرت وغيرها الوقائع هذه مكين

 «العامة ، الكيمياء أسس ال مؤلفه من الرابعة الطبعة مقدمة في )

 المعرفة في هزيمته وعن طاقويته، تهافت عن ( 1908 اليبزغ
 أوستفالد باعالن لينين يعرف لم ) .الجزيئة — الذرية النظرية مع

. (هذا
الجوهري عصام

Temperament
Temper
Gemutsbeschaffenhelt

:٥ قحديد

 ترك أي وطباعة، طبعًا بطبع طبع العربية: اللغة في نقول
 قد فالشي: . ما شيء على إشارة أو كابة أو حرفًا أو ختمًا

 طبيعته تحدد مميزة صفة ذا أي ، مختومًا أو مطبوعًا أصبح

 االستعدادات مجمل الى طبع« M كلمة وتشير ومحتواه.

 اإلنسان ولكن لإلنسان. النفسي الهيكل تثكل التي الفطرية
 تطور أن على يدل وهذا والمكان. الزمان عبر ويتطور يمو
 تعني التي الدائمة السببية على قائم األول لعاملين: يخضع الفرد

 الكيميائية الطبيعة مثل التغيير، قلب في الفردية الذات استمرار

 وتتناول معينة. حرارة تحت للذوبان تعرضه والتي للرصاص
 التحتاني البنيان تدامج يعني الذي التحول عامل الثانية البية
 اإلنسان رحدة فإن ،وهكذا . دائمًا المتحول ابنيان مع الثابت

 الثابت بين ديناميكية عالتة أنها » أي ،حتة وحدة هي

 كلمة أن ويبدو لوسين( الطبائع عالم )حسب والمنحول«
Caractere وتدل يوناني أصل من وهي بالعربة الطع تعني 

 في الصعوبات بعض وجدنا رقد والختم الطباعة أمور على

 العلمية التحديدات أن باعتبار وطبع، مزاج بين الدقيق التمييز
 عند والمعنى المفهوم يختلط ما وغالبًا تمامًا، واضحة غير

 األصول الى رجعنا واذا ومزاج طبع بين والخاصة العامة
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طبع

 ويقابلها ، أخالطها أو البدن أمزجة نقول فإننا ،اللغوية
 المنناسبة. األخالط رتعني Temperaments كلمة باألجنبية

 الى وباألخص القديمة العصور الى األمزجة قصة وتعود

 حسب أمزجة أربعة الى الناس قشم الذي هيبوقراط ليوناني
الطبيعة: عناصر مع وتمثًا البدن وظائف

االر التراب الهواء الماء العناصر:
عصبي سوداوي دموي بلغمي األمزجة:

)صفراوي(

 على ،هيبوقراط عند تتوقف، والنفسية الجسدية الصحة ان
 والسوداء ( الكبد ) والصفراء والبلغم الدم بين المتعادل التوزيع

 حارًا يكون الشخص فإن الحار، الدم سيطر وإذا )الطحال(.
 فإن ،اليتال البارد الدم سيطر وإذا ونشيطًا، شجاعًا أي

 فإن الصفراء، سيطرت وإذا وذكيًا، هادائً يكون صاحبه

 سيطرت وإذا والعدوان. والعصبية النرفزة الى ينقلب المزاج
 القلق إلى مياآل أي سوداويًا يصبح المزاج فإن السوداء العصارة

 جدًا هادائً يكون صاحبه فإن البلغم، سيطر إذا أما والتشاؤم.

والرودة. الخمول درجة إلى
 — البيولوجي النشاط في التمايز على إذن يعتمد المزاج ان

 ازاء الفرد استجابات دائمة، شبه بصورة ، يحدد الذي الفطري
 دون بخاصيته يحتفظ المزاج أن أي الخارجي، العالم ات مثي
, الوسط بعوامل يتأثر أن

 أمام كليًا تراجعت قد المذكورة األمزجة نظرية ان
 الطباع علم نشو: إلى أدت التي العلمية األبحاث

Caracterologie دراسة أن الى ونشير الشخصية. ونظريات 
 )بعد متأخرة جاءت التي الشخصية دراسة سبقت قد الطباع

 علم عن يتحدثوا أن العلماء بعض ويحاول األولى( الحرب
 ضمن البشر يصنف أن يحاول الذي Typologie األنماط

 أو وشكله( الجم تكوين ) مررفولوجية — بيولوجية أنماط
 وظهرت ...ويونغ كرتشمر عند مثالً الحال هي كما نفسية

 العوامل. وتحليل المات نظرية الثانية، العالمية الحرب بعد
 والتي الفرد الى العائدة والنفمية الجسدية الصفات تعني والسمة
 اآلخرين ازاء والمواقف االهتمامات حيث من غيره ءن تميزه

 متعصب ،نشيط ،انفعالي ،نكي فالن مثالً : الخارجي والعالم
 تقدمًا الطبع نظريات أكثر من النظرية هذه وتعتبر .. . وعدواني

 وانما وسطحية، مفككة عناصر الى السلوك تحلل ال ألنها

 تميز منبنية وحدة في تجمعها وأن بينها فيما تربط أن تحاول
 تحدد عامة سمات هناك أن صحيح . سواه عن ما فرد ثخصية

 الفردية الفروق أن غير البشري، لللوك األساسية العناصر

 الواحدة للمة بالنسبة فرد لكل الحاصل التمايز ضمن تتبلور
األخرى. بالسمات ارتباطها ومدى

 النفس عالم يجد ال » الطبع، مفهوم في التطور هذا إزاء
 الطبع عن للتحدث حاجة أي المثال، سبيل على األميركي،

 المظهر على للدالة شخصية أو مركب كلمة يتعمل ألنه

. ( نوتان ) ٠« الفرد لسلوك والدينامي العاطفي
 بالمفهوم وتتعلق توضيحها يجب أخرى مألة وهناك
 طبعه وفالن غريب طبعه فالن نقول: للطبع األخالقي

 اللوك بأنماط الطبع تربط الناس ان يعني وهذا ، هادى،

 عدة تتخذ قد ft طبع n كلمة فإن لذا واالجتماعي األخالقي

مفاهيم:
أعاله المذكور االجتماعي المفهوم -

 والذي وآخر فرد بين يميز الذي الخاص النفسي المفهوم -

 ازام الشخص استجابات في الفردية الفروق وجود على يقوم
 تفكيره بطريقة فالن عن يختلف فالنًا أن أي الخارجي، العالم

. اآلخر مع وعالقته ونشاطه وشعوره

 نفه عن الشخص يعطيها التي والدائمة البارزة الصفة -
 المفهوم هو وهذا للعيان. الماثلة تصرفاته خالل من لآلخر

الشعبي.
 اهتمام يثير يزال ما الطباع علم فإن منأمر، يكن ومهما

 على يساعد وهو المجتمعات، مختلف في والعلماء الناس
 محدودة تبقى المعرفة هذه أن غير .واآلخر الذات معرفة
 وال اللوك لمظاهر الوصفي بالتصنيف تكتفي ألنها اجماال

 الصراعات طبيعة عن لتكشف الذات أعماق الى تدخل

المعاش. بالعالم ارتباطها ومدى والدوافع

الجسدية( )السوماتية األنماط 1

 والتي الطباع دراسة تناولت التي النظريات أهم نمتعرض
النفس علم في مهمة آثارًا تركت

: IMS - 1964 كرتشمر نظرية - أوالً

 الجواب يجد أن الماني( نفاني )طبيب كرتشمر حاول
 نفسية أنماط تقابلها الجسدية األنماط هل الؤال: لهذا العلمي
 وظائفي نشاط من عليها يطرأ وما الجسدية البنية ان ؟ معينة
 متكاملة. وحدة بل بذاته قائمًا جهازًا اللوك مع تشكل ،مميز
 الغددي والجهاز العصبي الجهاز بعمل مثالً يرنبط النشاط وهذا

 الجبلة أنماط على كرتشمر ركز منهنا ككل. والجسد

554



طع

 بين العالقة بدراسة وقام اللوك، على الببية وانعكاساتها

 توصل، وقد والمرضية، النفية والصفات الجسذية السمات
 تحديد الى النفسانيين، مرضاه على العيادية أبحاثه خالل من

 يمكن األنماط هذه أن كرتشمر ويعتقد رئيسية أنماط أربعة
 التركيب طبيعة ألن ، الناء من أكثر الرجال عند مالحظتها

 عند أكثر متمايزة وهي الجنسين بين تختلف المورفولوجي

الذكور.
 االحثاء بنمو ويمتاز : Pychnlque المكتنز النمط - 1

 وهو ،الشحمية التراكمات وبوجود والكتفين والرأس والصدر
 بارز، وبطنه قصير عنقه المتوسطة، القامات أصحاب من

.والعضالت القوة الى ويفتقران متوسطان والكتفان
 يتباطأ وقد خمول النمط هذا صاحب ،النفية الناحية من

 التنظيم ينقصه ،الصعبة األعمال وتنفيذ المسؤوليات تحمل في

 الضغوط تحمل على قادر فهو ،ذلك ومع ،العمل في والرؤية
 من أكثر المحوس والعالم باللون يهتم والتعب، الفيزيائية
 يتعلق فيما وخاصة واسعة مالحظة صاحب وهو ،الجوهر
 أعماق الى ينفذ أن المكتنز يستطيع وال اآلخرين. بشؤون
 الى يعمد أن دون والمظاهر األشياء يدرك إذ ، الشيء

 رجل انه .حظاته مال خالل من أحكامه يعمم ما وغالبًا ،التحليل

 شهواني ،والمجتمع والحياة الناس يحب ،المعشر وسهل شعبي
 األمور في حتى ويناقش والمال، والمادة اللذة يحب ونهم

 غاضبًا وأحيانا بشوشًا مرحا تراه وأحيانًا والتافهة، العادية
ثائرًا.
 ضعف بحالة ويتصف :Leptosome النحيل النمط - 2
 والقامة، الوزن فيه يتناسب ال بشكل الجسدي بنيانه في عام

 الوجه في : الجسم أعضاء مختلف في يظهر النحول وهذا
 آخر نمط وهناك والكفين والصدر العنق في واألطراف،

 مقاومة على وقادرا نشيطًا الشخص فيه يبدو بحيث للنحيل
 عدم هو النمط هذا في داللة وأهم .المؤوليات وتحمل التعب
. المعدل( من أقل الوزن ) .والقامة الوزن تناسب

 وديناميكي حاد بمزاج النحيل يتمتع النفسية، الناحية من
 الظروف تحمل يستطيع ال أنه غير عمله، في التنظيم ويحب

 بالشكل يتعلق شخص هو ذلك، جانب الى الصعبة المعيشية
 باألشياء إآل يكترث ال وهو والمظهر اللون من أكثر والجوهر

 عالقاته خالل من اا باآلخرين يهتم ال وهو مباشرة، تهمه التي
 يفضل ،ومثاعره وأفكاره آرائه في أيضًا دقيق انه , الحميمة

 ويتأثر حساس وهو ،ثابت نمط على حياته في يعتمد أن
.المؤولية ويتحمل كتوم انه .انفعاالته يضبط ولكنه ،برعة

 العظام بنمو ويمتاز :Athletlque الرياضي - 3

 القامة بنمو وكذلك الشحمية التراكمات من بدال والعضالت
 ،المكتنز عند الحال هي كما جدا بارزًا يس ابطن .والكفين

 وهذا ،الجسم أنحاء مختلف في رالعضالت العظام وتظهر

الرجال أكثرعند متوافر النمط
 في إجماالً متصلب النمط هذا صاحب ،النفسية الناحية من

 ال سلوكه ولكن الذاتية، وبقوته بنفه يثق ،ورأيه تفكيره
 .والعراك والسيطرة العنف درجة الى والنرفزة الغضب من يخلو

 أن المحتمل من .الحياة في والخشونة والتعب المشقة يتحمل
 اجتماعيًا ليس وهو الشديد(، الغضب) صرعية بنوبات يصاب

.كالمكتنز وشوشا

 بين التناسق بعدم ويمتاز : Dysplastlque المشوه - 4
 بعض في بارزًا االحثاء نمو يكون بحيث ، األعضاء مختلف

 ضعفًا. أو محدودًا الكتفين نمو يكون بينما األحيان،

 والذكورة الرجل عند التخنث حاالت الباب هذا في وتدخل
. المرأة عند

 جمع عند بأمانة مالحظتها يمكن ال المذكورة األنماط ان
 قد األنماط تلك من نمط كل أن كرتشمر ويعتقد الناس.
 الى األكثرية تنتمي بينما بالمئة، 10 بنسبة الناس عند نجده

 النب تحديد الى كرتشمر توصل وقد المختلطة. األنماط
أوروبا( ) األربعة لألنماط الموئية

ق%0 - 40 والرياضي النحيل
%2٠ المكتنز
*10-5 المشوه

 الى كرتشمر أشار فقد العقلية، باالضطرابات يتعلق وفيما
 الدوري بالجنون لإلصابة معرضون المكتنز اكمط أصحاب أن

 أكثر عرضة فهم النحيل النمط أصحاب أما مرتفعة. بنسبة

 فإن الرياضي، الى وبالنبة )الكيزوفرانيا(. بالفصام لالصابة
 الشديد( الغضب ) والصرع الفصام بين تتراوح اإلصابة

 . اثأن هذا في كرتشمر اليه توصل ما يوضح التالي والجدول
الجنون(. )راجعمادة

الصرع  الجنون
الدوري

م لفصا ا

%5,6

28,9

25,1

29,5

11.0

%664,6

6,1

19,2

1,1

8,4

%13,7

16,9

50,3

10,5

86

 المكتنز

 الرياضي
 النحيل
 المشوه

محدد غير

%100 96100 %100
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 حسب العقلية األمراض بدراسة كرنثمر يكتف ولم

 بدراسة قام اذ العبقرية. دراسة الى ذلك تعدى بل األنماط،
 الى توصل وقد ، واألدباء والفالسفة العلماء على وشاملة دقيقة

التالية: النتائج
 معظمهم في كانوا والدين والالهوت الفلسفة رجاالت ان

 كان سما االنطراوغصام الى الميل )مع النحيل النمط من
 النمط من والعلماء واألطباء رالتشريح البيولوجيا علماء

 وعلماء الفالسفة من %59ان كرتشمر وجد وقد .المكتنز
 للمكتنز % 15 مقابل النحيل النمط من بالفعل كانوا الالهوت

 وشوبنهور وكانط ديكارت ان المنختلطة لألنماط % 25و
 النمط أصحاب من هم آنج وميكال ونيتشه وهيغل وسبينوزا

النحيل.
 معرض المكتنز فإن ،الجسدية األمراض يخص وفيما

 الشرايين، تصلب الروماتيزم، التالية: لألمراض أكثر
 في الحصى ووجود الكبد الدموية، لدورة أمراض. الكري،

الكليتين..

 بصورة منخفضة تكون األمراض فإن للرياضي، وبالنسبة
 الذي النحيل مع بالمقارنة المكتنز على األبحاث وتركز عامة

.. ٠ الهضمي والجهاز والسل الصدر بأمراض باألخص يصاب

شلدون: نظرية - ثانيًا

 الطالب على أبحاثه خالل من )أميركي( شلدون توصل
 أنماط مع ما حد الى تتشابه رئيسية أنماط ثالثة تحديد الى

 العينة ان , والتفسير الطريقة في عنه يختلف ولكنه ،كرتثمر

 الطالب، من ولكن المرضى من تكن لم شلدون اختارها التي
 المصنفة الجبلة بطبيعة ،رأيه حسب ،يرتبط ال المرض أن كما

 الجبلة. لتلك الطبيعية الحدود عن باالبتعاد يرتبط ما بقدر
 لدراسة العضوي التكوين على شلدون يعتمد ،وباختصار

النفية: والمات السلوك

 ويمتاز :Viscerotonle الحشوي المركب - 1
 وهو ،بارز بشكل والمعدة البطن واتساع االحثاء بنمو صاحبه
 يستطيع وال أبعادها بكل المادية الحياة يحب شهواني انسان
 وال والماضي والعائلة باألرض يتعلق اآلخرين. دون العيش
. (المكتنز بالنمط شبيه ) .الداخلي والصراع األرق من يعاني

 العضلي أو ابدني المركب صاحب أما ٠ 2
Somatotonie : الرأي وبتصلب العضالت بنمو يمتاز فإنه 

 تستدعي التي األعمال في وينجح والسيطرة، العراك وحب

 عند الرياضي بالنمط )شبيه واالحتمال. والقوة اإلرادة

كرتشمر(.
 : Cerebrotonle المخي المركب أخيرًا وهاك - 3

 العصبي والجهاز واألطراف الحواس بنمو صاحبه ويتصف

 يفضل ،تصرفاته في وحذر دقيق ،انسان وهو ،الجسم وبنحول
 وفي العاطفة ويكبح األسرار يحفظ الذهني، والنشاط العزلة
 الى البدني يلجأ بينما العزلة. الى يلجأ للصعاب، تعرضه حال

 يتعرض والمخي اآلخرين. الى والحشوي المباشرة الفعل ردات
النحيل( بالنمط شبيه المركب )هذا النفسي. والصراع لألرق
 الصعيد على أهمية ذات تبدو السوماتية الدراسات هذه ان

 صعوبات العملي، الصعيد على هاك، بينما الطبي، — النظري
 اذ معين بلوك وربطها المذكورة األنماط تحديد في جمة

 الشخصية وخاصة البشري اللوك نحصر ان الهل من لي
 معاناته في فريد اإلنسان ألن ،جامد سوماتي نمط في

.الحية وتجاربه وشخصيته

II النفسية األنماط

 ألهميتهما نظرًا ويونغ هايمنز نظريات بعرض هنا نكتفي
.والعلمية التاريخية

هايمز: نظرية - 1

 النظريات رواد من هولندي( نفساني )عالم هايمنز يعتبر
 الحرب وأثناء قبيل أبحاثه بنشر بدأ اذ الطباع علم في النفسية
 الطباع علماء أهم من )فرنسي( لوسين ويعتبر األولى

 ونشر وتعديلها هايمنز نظرية بتعليل اهتم وقد المعاصرين
 سمات ثالث من هابمنز انطلق الثأن هذا في المؤلفات

 )وقلة النشاط االنفعالية( )وضد االنفعالية لللوك: رنيية
 عدد الى توجه وقد . المحدود والنظر - البعيد النظر النشاط(

 بعناية يدرسوا أن منهم وطلب وغيرهم األطباء من كبير
 وشملت علها. يجيبوا وان ؤاآل( 90) وضعها التي األسئلة

 األطباء ساهم وقد ،عائلة 450 الى ينتمون شخصًا 2,500 العينة

 على األسئلة بأنفسهم يطبقون كانوا إذ .البحث هذا في
 مالحظاتهم يدونون وكانوا جيدًا يعرفونهم الذين األشخاص

. األسئلة ضبط من هايمنز يتمكن حتى والعيادية اشخصية
 هايمنز توصل المذكورة، األساسية السمات من وانطالقًا

: أنماط ثمانية تحديد الى

 انفعالي أي EAP التالية باألحرف إليه ويرمز الغاضب — ا

Emotif نشيط Actir محدود نظر وذو Prlmalre أنه بمعى 
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طبع

 ،والتجريد والخيال التصور على يقوى وا الحاضر في يعيش
. الباطلة واألمجاد والتغيير واليطرة الظهور يحب مغرور وهو

 وشديد انفعالي انسان أنه أي EAS م ورموز المشبوب - 2
 نظر ذو أبضًا وهو واانتاج، والحركة اكشاط كثير العاطفة،

 والترتيب النظام يحب خصب. وخيال Secondaire بعيد
والدقة.

 وهو برعة يثور انفعالي وصاحبه ENAP العصبي - 3
 ينظر وا الحاضر في يعيش واانتاج، والتركيز النشاط قليل
 متكبر، عنيف، عدواني، الخيال في يغرق وا البعيد إلى

. واألفعال األقوال بين تناقض الشكوك، كثير

 والهمة النشاط قليل ،انفعالي وصاحبه ENAS العاطفي - 4
 ،بعيد نظر وذو والعاطفة الخيال خصب ولكنه ،والصبر
 واألحالم الصور من عالم في ويعيش والحاضر الواقع يتخطى

 وغير وخجول متردد انسان هو ذلك، جانب الى والعواطف.
والظروف نفه عن راض

 الواقع رجل انه ،انفعالي غير وصاحبه NEAP الدموي - 5
 بالمسائل يهتم وا محدود نظر ذو ولكنه ،والمجتمع والعمل
الفلسفية. والتصورات والتجريد الفكرية

 يضبط ، هادى، وصاحبه NEAS البلغمي أو الفاتر — 6

 , بعيد نظر وذو طموح ،المؤولية يتحمل نشيط وهو انفعاالته

 عمله في ومنظم دقيق الناس، على يثرثر ال للشقة، موضع انه
ومثابرعليه.

 العاطفة فاتر وصاحه NENAP المتبلور غير - 7

 محدود نظر وذو واالنتاج، والهمة النثاط قليل واالنفعال،

منغلق وعقل
 العاطفة فاتر ينفعل، ال وهو NENAS الخامل - 8

 ذر ولكنه والخمول، البالدة درجة الى جدًا هادىء ،والثعور

. بعيد نظر

 اذ التاريخ، شخصيات على نظريته يطبق أن هايمنز حاول

 والشاعر ديستوفكي من كل العصبي النمط في صنف

 ،باكون فرانسيس ،مونتسكيو من كل الدموي وفي .- - موسيه
 في نابليون ويأتي ،وهيوم وفرانكلن لوك من كل البلغمي وفي

 ميرابو ويدخل . ولوثر آنج ميكال أيضًا ومعه المثبوب النمط

. . . الغاضب النمط في ودانتون وهتلر

: ( 1961 عام متوفى سويسري ) التحليلية يونغ نظرية - 2

 الطبع دراسة يحاوان وشلدون كرتثمر كان واذا
 أبعد الى يذهب يونغ فإن الجسدية، البنية خالل من والسلوك

 التحليلية النظرية خالل من الطبع يدرس ان ويحاول ذلك من
 أن المؤسف ومن .الدينامية النفية الوظائف وحدة على القائمة
 في العامة المؤلفات معظم ان حقه، يعط لم يونغ بأن نقول
 هو فرويد وكأن متكامل بشكل لدراسته تعرض ال النفس علم

 عن الطالب يعرفه ما . اليكولوجيا عالم في األوحد النسر
 . واالنطواء االنباط فنتين: في للناس تصنيفه هو يونغ

 فائدة دون يبقى العامة التميات هذه عند التوقف ان والواقع،
. علمية
 الطبقة طبقتين: من تتألف يونغ عند النفسية األنماط إن
 والطبقة ،االنبساط - االنطواء مسألة وتتناول القاعدة أو األولى
 — الحدس ،الشعور , التفكير نفسية: وظائف أربع وتضم الثانية

االحاس.
 للمنتوجات ودراساته العيادية خبراته خالل من يونغ الحظ

 نقطتين حول تدور البشر مواقف أن واالجتماعية، الثقافية

 الخارجي العالم نحو االتجاه أو الذات نحو البارز االتجاه

 الصراعات وجود مسن عادة يعاني Intraverti فاالنطوائي
 Extraverti االنبساطي بينما زمني، امتداد ذات الداخلية

 في الحاضر الزمن في واالنشراح التكيف الى بالميل يتصف
 يؤثر الذي الخارجي الشيء نحو انجذاب هناك االنباط،

 الخضوع ) االنالب. درجة الى ومواقفه الفرد سلوك في جدًا

 ، الشيء على التكالب هذا في فبه(. الذات وغياب للشيء
 هذا على الالوعي يتمرد وهنا الداخل، من وتفتقر الذات تتقزم

 حول بقوة يتمركز التعويض من نوع ويحدث االنحراف
 عند يبرز ثم ،والواقع الوعي متوى في المكبوتة الحاجات
 هذا تفاقم حال وفي البدائي والتكبر األنانية الى ميل الشخص

 كالهستيريا النفسي لالضطراب الشخص يتعرض االنحراف،
 الوسط في بأشخاص أو بأشياء األعمى التعلق تعني التي

 اعجابهم. يال أن ويريد باآلخرين يتأثر فالشخص المألوف

 الصراعات فتبرز ،الطرفانية هذه ويرفض يثور الالوعي أن غير
 الكاذب(. الشلل )مثالً مقنعة. جسدية اضطرابات بشكل

 العودة ضرورة وعن الالوعي صرخة عن تعبر العوارض وهذه
الذات. الى

 الشيء على يسيطر الذي هو اشخم فإن ، االنطواء في أما
 جديد من ليعود يتخطاه أنه أر الذاتية تجربته حقل في ويدخله

 أو لالحباط مصدرًا الشيء يصبح عندما وباألخص ذاته الى

 مع لعالقة تصبح الشعور، هذا تفاقم وعند والقلق الخوف

 • المرضية العوارض بعض ظهور الى وتؤدي بدائية الشيء
 من وللهروب عليها لليطرة نفسه مع دائم عراك في فالشخص
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إجتاعية طبقة

 في السقوط الى النهاية في يؤدي فد الصراع وهذا الشيء،
الفصام. في أو واإلرهاق النفسي االنهيار

 الوظائفية األنماط هناك األساسية، األنماط هذه جانب الى
 لألنماط فهمنا يبقى بدونها والتي باألولى، وتتفاعل ترتبط التي

 في يدخالن اللذان والشعور التفكير هناك جهة، من محدودًا.

 في والحدس اإلحساس يدخل بينما المعقولة الوظائف باب
 . والمنطق للمراقبة تخضع ال التي أي ه الالمعقولة الوظائف
 الناشط الشعور ) . للشي، ذاتية قيمة اعطاء مثالً يعني فالشعور

 . الثعور على الشيء سيطرة يعني الفاتر الشعور بينما . المعقول(
 االنباطي الشعور صاحب فالثخص . المعقول( غير الثعور )

 غياب درجة الى واالجتماعية التقليدية والقيم باألشياء يتعلق
 يختار الثاب ان ،المثال سبيل على ،نرى اذ والذاتية. الفردانية

 وألن واالجتماعية الماديسة الناحية من مناسبة ألنها زوجته
 انبساطيًا، يكون قد نفه والتفكير ...ذلك في يرغبون األهل

 انطوائيًا يكون وقد الخارجي والعالم األشياء على منصبًا أي

 والواقع، والروحية. الذهنية والتأمالت الداخل نحو متجهًا أي
 اليومية حياتنا في شيوعًا األكثر هو االنبساطي الفكر ان

 ماديًا، واقعيًا، رجالً ءادة يكون وصاحبه والمعاصرة،
 . متعاليًا ، مثاليًا االنطوائي التفكير صاحب يكون بينما ، منافسًا

 يتجه بحيث الواعي الحسي اإلدراك من نوع فهو االحاس أما
 الحواس. عليها تقع التي واألشياء االحداث نحو الشخص

 االحساس اتجاهات عنده تسيطر الذي هو الواقعي والشخص
 يسيطر بينما الرجال، عند أكثر نلمه ما وهذا واالنبساط.

 عن المباشرة المعرفة من نوع )الحدس النساء عند الحدس
العقل( ا الثعور طريق

 والموحدة الشاملة بالوظاثف المذكورة األنماط يونغ يربط
 بين باستمرار متفاعلة ديناميكية وحدة فهناك ،البشرية للذات
.والعالم األنا بين ، واالنطواء االنباط بين ،والالوعي الوعي

 للكالم ضرورة نجد لم ،المحدد البحث هذا نهاية وفي
 )طريقة العاملي التحليل على المعتمدة السمات نظرية عن

 مجموعة أنها على الشخصية يدرس الذي رياضية( — احصائية
 10 بين تتراوح قد نفسية( )صفات سمات أو عوامل عدة من

 وتوجد اإلتجاه. هذا رواد من كاتل ريمون ويعتبر ٠ !6 -
 نفسية أسئلة) السمات هذه لدراسة مخصصة نفسية اختبارات

 I النشاط - االنفعالية — الذكاء تحلل مثالً تتناول مقننة(

 والشجاعة الخجل - والخضوع السيطرة - االنطواء - االنباط
 اإلتجاه هذا ان غير . .التكيف. وسوء التكيف - والثقة الغيرة -
 الوصفية الناحية من بل الدينامية الناحية من الشخصية يدرس ال

والبنائية. والكمية
 األخرى والنظريات الذكر اآلنفة باكظريات يتعلق وفيما

 أو محدودة النظرية منطلقاتها أن يتبين الطبع، درست التي
 ودراستها الثخصية أغوار سبر الى ترمي ال ألنها متواضعة

 ويبني الجبلة من ينطلق أن يحاول كرتثمر ان معمقة بصورة
 في للسقوط استعدادات من بها يرتبط وما العامة أنماطه عليها

 على وبسهولة دائمًا تنطبق ال التعميمات وهذه .العقلي المرض

 أمزجة هناك هي، كما األنماط نجد أن الصعب من الواقع.
 ليت المرضية التصنيفات أن كما ،األنماط من هائلة

 بحثه في التحفظات بعض شلدون أبدى وقد دائما صحيحة
 في آخرون باحثون عليها حصل التي المتناقضة للنتائج نظرًا

 يسقطها األنماط دراسة في مهمة مسألة وهناك .نفسه الموضوع
 وهذا والتربية. الوسط تأثيرات وهي حسابهم، من العلماء

 الشخصية، بدراسة يهتمون الذين إلعلماء جيدًا يلحظه الجانب

 تلك من معين جانب عن بالكثف يكتفون الطبع علماء بينما
.الشخصية
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يعقوب غسان

إجتماعية طبقة
Classe sociale
Social Class
Soziale Klasse

 والتدرج االجتماعية الطبقات بموضوع نفكر عندما

 تشغل التي الجماعات ذهننا في يخطر ما غالبا االجتماعي
 التأثير من مختلفة بدرجات وتتمتع متباينة مراكز أو مواقع

 الفروق أن نالحظ أن يحسن أنه غير االجتماعي. والجاه

 للتدرج أساسًا تكون أن كلها تصلح ال الناس بين واالختالفات
 جميع اعتبار سوسيولوجيًا مقبوالً فليس الطبقي. االجتماعي
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إجتياعية طبقة

 او العازبين الرجال كل او اجتماعية، طبقة المتزوجين الرجال
 ولكن .األرامل االناث أو المراهقين األشخاص أو ،المطلقين

 في يجري كعا المأجورين(، )الفالحين جيع اعتبار يمكن

 يؤلفون هؤالء ألن اجتماعية، طبقة االقطاعية المجتمعات
 االجتماعي التأثير حيث من واحدًا طبقيًا موقعًا أو مركزًا

.والواجبات والحقوق
 إن القول يمكن الطبقية وغير الطبقية المواقع بين وللتمييز

 لمبدأ تخضع ال التي أي الطبقية غير المراكز أو المواقع
 أسرة في تجتمع أن يمكن التي تلك هي العمودي التدرج

 Age والسن Sex الجنس على تعتمد التي المراكز ومنها واحدة

 النظام من جزءًا ليست المراكز فهذه . Kinship والقرابة
 جزءًا اعتبارها يمكن ال التي المراكز أما المجتمع. في الطبقي

 على يعتمد طبقيًا نظامًا فتكون الشرعية أو القانونية األسرة من

االجتماعي الألثير في التفاوت أو التباين

 Unit )وحدة( األسرة تعتبر الطبقي التدرج إلى وباإلشارة

 مركزًا تحتل نفسها األسرة ألن نفسها المكانة أعضاؤها يشغل
 الوقت في وأطفالهما األبوين على ينطبق واحدًا اجتماعيًا

 الطبقات بين القائم الطبقي يظهرالصراع ال كما عينه
 أن إلى بالنظر وزوجها الزوجة عالقة في المتباينة االجتماعة

 الحقوق تكافؤ ناحية من نظيرين يعتبرهما المجتمع
والواجبات.
 Statuses المنزالت أو المراكز جميع أن لنا يتضح وهكذا

 في الواحدة األسرة في سوية اجتماعها يمكن التي المختلفة
 للتدرج أساسًا تصلح ال موحد وظيفي اجتماعي نق

الطبقي االجتماعي
 الى البيطة البدائة والجماعة األسرة تجاوزنا وإذا
 مبادىء ضوء على الطبقي التركيب لنفهم الكبير المجتمع
 أو المبادى هذه أن نجد المستعملة االجتماعي التدرج

 والجنس السن مبدأي إلى فباإلضافة .العدد في تزداد المعايير

 المعقدة الرأسمالية المجتمعات في أهميتهما يفقدان اللذين

 العلمي والتحصيل القومي واالنتماء الثروة معايير هناك
 واالقليمي والعقيدي والسياسي الحرفي أو المهني واالنتماء

 تباين درجات حب تنقص أو تزداد التي المعايير من وغيرعا

. المجتمع تجانس أو

 بأنها الطبقة تحديد يمكن التمهيد من تقدم ما أساس وعلى

 في يشتركون الناس من عدد من مؤلفة اجتماعية فئة تمثل
 تميزهم التي الموضوعية الخصائص أو السمات من مجموعة
 في الكنى في مثتركين يكونوا أن دون غيرهم عن اجتماعيًا

 أو متصورا مفهوما ليست فالطبقة ذلك ومع واحدة. منطقة
.الواقع دنيا في موجودة حقيقة هي بل متخيالً

 المركز أو المكانة في الواحدة الطبقة أفراد ويتماثل

 الغنى أو الثروة ومقدار القرابية للخلفية ونتيجة االجتماعي
 الطبقة أفراد فإن األخرى والمؤهالت المدرسي والتحصيل

 ويفكرون يتصرفون الرأسمابة المجتمعات في األرستقراطية
 ال أنهم من الرغم على واحدة اجتماعية وحدة كانوا لو كما

 أن إلى اإلشارة وتجدر محسوسة. أو منظمة جماعة يثكلون
 الطبقة )ومنها االجتماعية للفائت تحدد التي المات بعض

 ألن ميدانيا أو موضوعيًا اعتمادها يصعب قد االجتماعية(

 للبحث وانقيادها عناصرها وضوح في تتساوى ال المات هذه

المختبري.

 للتصنيف تخضع ال التي المنزالت أن نذكر أن وينبغي

 تفرض الفروق هذه إن بل الفردية الفروق من تخلو ال الطبقي
 الفروق هذه (رتبة ) أو مكانة أن غير بآخر. أو بشكل نفسها

 اجتماعية فائت فى بوضعها يسمح ال متوى في تكون
 على فتنطوي األخرى الناحية من الطبقية المراكز أما متدرجة.

 يمكن عناصر وهي وأشد، أقوى الفردي التباين من عناصر
 .عمودي طبقي ترتيب في اجتماعيًا متدرجة مراتب في وضعها

 غير اجتماعي طابع وذات متعددة المراتب هذه وتكون
 . Hierarchy هيراركي( كيان ) في تعرض ألن وقابلة شخصي

 شخصية غير الهيراركية الكيانات هذه يجعل الذي والسبب
 المركز أن ويالحظ منها. األسرية الروابط باستثناء يتصل
 أن رغم نزواًل، أو صعودًا التغير امكانيات إلى يخضع الطبقي

 الرأسمالية المجتمعات في متعددة بصعوبات يصطدم ذلك

 الواليات في للزنوج بالنسبة الحال هي كما والعنصرية،
 مركزهم تحسين يحاولون عندما األميركية المتحدة

 م هذ تعرقل التي المعوقات من الكثير وجه في االجتماعي
المحاوالت.

 ال أنه نالحظ البشرية المجتمعات ثقافات استعراض وعند
 فهناك االجتماعي. اكدرج من تمامًا يخلو منها مجتمع يوجد

 للطبقات تفتقر تكاد التي الصغيرة البدائية الجماعات بعض
 السن على كليا يعتمد االجتماعي تنظيمها أن حيث االجتماعية

 تعطي الجماعات هذه نإن ذلك ومع القرابي. والنسب والجنس
 شجاعة األكثر ولألفراد لزعمائها متفاوتة اجتماعية رتبًا

 التمايز مالمح فإن الوصف هذا رعلى وبذالً كرمًا واألكثر

المجتمعات. بين حادة بصورة تختلف الطبقي
 التدرج نظم تمارس التي الحديثة المجتمعات أن ويالحظ
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طبيعة

 التقنية الكفاءات ذوي األشخاص مواقع تولي االجتماعي
 العلمي التخصص قيمة تزايد بسبب خاصة أهمية النادرة

 للمجتمعات. واالقتصادي االجتماعي التقدم في والمهني
 الغربية المجتمعات في خصوصًا ألخيرة ا الحقيقة وتتضح

 المركز على تضفي التي االجتماعية القيمة في الرأسمالية
 والتكنوقراطيين والعلماء والمهندسين لألطباء االجتماعي

 التكنولوجية المجاات في النشيط لدورهم بالنظر
واالقتصادية.

النوري قيس

طبيعة
Nature
Nature
Natur

 عن الحديث يعني الفلفة في الطبيعة« H عن التحدث
الطبيعة فلسفة

 المتعلقة الفلفية الدراسات على الطبيعة فلسفة اسم يطلق أ- - 1
نوعين: بين فيها نميز أن ويمكن المادي، بالواقع

 لدى الثأن هو كما ) بالرياضيات مرتبطة دراسات — 1
 عند كما ) والتجربة بالوصف أو ( مثالً ديكارت أو فيثاغوراس

 الفلفة باسم الخصوص، على كذلك، وتمى مثاًل( أرسطو

الطبيعية
 بالتجربة، متقيدة وغير مجردة عقالنة دراسات - 2

الرياضية. الصبغة وترفض
 الفلفة هذم ،الكلمة بمعنى الطبيعة فلسفة يشكل ما وهي

 صورة اتخذت األول، بالنوع ممتزجة كانت ان بعد التي،
 شنغ عند وباألخص األلمانية، الرومانية المثالية في متميزة

 عالم عن منفصلة أبدًا لمتكن حال، كل على أنها، إال وهيغل.

العلوم. ونتائج التجربة
 ءند الحديثة العصور في ،الطبيعة فلفة اسم اطلق ٠ ب

 البحث يثيرها التي المثاكل دراسة على خصوصًا، االنجليز

 في ، تتجاوز اسلة تطرح دراسة وهي . المادية الكائنات في

 االمتداد في إذن فتنظر التجريبي العلم مائل عمومها،

 للطبيعة العامة المميزات في تبحث كما الخ. والحركة والزمان
لكبرى. ولقوانينها

. والقبول بالذيوع االصطالح هذا يحظ ولم
 البشري والفكر الفلسفة داخل الطبيعة، فلسفة احتلت وقد

 مختلف عن الحديث من تجعل عظيمة مكانة عامة، بصفة
 ان بل ،بأكملها الفلسفة عن حديثًا بالطبيعة المتعلقة النظريات
 سوى كليًا، علمًا اعتبرت عندما األصل في تكن، لم الفلفة

.طبيعة فلسفة

اليوناني: الفكر في الطبيعة فلسفة - 2

 سقراط، قبل اليونانية، الفلسفة اتمت سقراط: قبل — 1
 وم ،عامة نظرة الكون الى بالنظر أي ،كوسمولوجية بمة

 الحال واستمر متقال ميدانا األخالقي التفكير فيها يشكل

 م.، ق. الخامس القرن نمهاية في ،سقراط عارض ان إلى كذلك
 فلسفة أسس ،أعقبه ومن هو ،ووضع الطبيعة في التفلف

أخالقية

 التي الثالثية القسمة تلك ،يبدو فيما ،أرسطو الى وترجع
 القم وهي الطبيعة، فلفة وتجعل الفلفة تاريخ عرفها

 أدخلها التي األخالق من الظهور الى أسبق ،الفلسفة من النظري
 أفالطون أضاف ان الى العملي، القسم اذن وتثكل سقراط،
 في يرى ال أرسطو كان وان المنطق، سلف وهو الجدل،
. قميها في الفلسفة ويحصر أداة، سوى المنطق
 اليوناني الفكر أو اليونانية الفلسغة في يوجد، يكاد وال
 الطبيعة مفهوم من داللته في أخص وال اهم مفهوم ،عامة بصفة

Phusis . المعاني من واسعة دائرة ،اليونان عند ،له كانت فقد 
 األصلي المعنى ان اللغويون واعتبر والمتخصصة الدقيقة

 المعنى لهذا وكان الحيوي، النمو دورة هو Phusis لكلمة
. أبدًا ينقطع لم تأثير

 في اال دقيقة الفاظ في يطرح، لم الطبيعة مشكل ان
 ،تصورها يمكن التي النظريات جميع ولكن الحديثة، العصور

 اليونان المفكرين عند موجودة كانت بالطبيعة، يتعلق فيما
 من قريبة ،بدايتها في كانت، أفكارهم ان بيد األولين.

 عنها عبرت التي اي والشعرية، األسطورية الكوسمولوجيات

.اليونان عند الطبيعة لفلفة األول الوجه ومثلت ،مالحمهم

 من اآلتية التأثيرات ملتقى في اليوناني الفكر تشكل لقد

 بالبالد Milet ملطية في اي وغيرهم، والمصريين الكلدانيين
 غشائها من األسطورية المعطيات جرد حيث االيونية،

نظرية. اعتبارات الى بها وارتقى الخرافي،

 فكروا جميعًا انهم في اليونيون ا الطبيعيون يشترك وهكذا

 األسطوري عرضه أي وكوسموجونيقة، Heslode هيزيود ضد
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طبيعة

 هي ،التفكير في جديدة طريقة وابتدعوا .الكون الصل

 تدل والكواكب والسماء االرض تعد فلم العقالني، التفكير
أشياء. ولكنعلى علىآلهة.

 دائمًا هو ما تكون يتصوروا ان الفالسفة هؤالء رفض لقد
 أن إال لآللهة التشبيهي التصور رفضوا مثلما ، موجود
.التقديس طابع أو إلهي طابع من يخل لم تفكيرهم

 المذاهب حاولت الذي المثكل األمر، أول ويبدو،
 العالم أصل مشكل هو بحله تقوم ان األولى اليونانية الفلسفية

 سقراط قبل الفالسفة ولكن الحالي، نظامه ومشكل الفيزيائي،
 فأرسطو المطلق، االصل عن بالتساؤل كثيرًا أنفسهم يثغلوا لم

 وحاول ، االشياء منها صنعت التي المادة عن تساءل الذي هو
تاؤله. على الجواب الطبيعيين الفالسفة هؤالء عند يجد ان

 بل الطبيعة، اانسانعن يفصلوا لم الفالسفة ثمانهؤالء
 فالطبيعة أصالته، ذلك يفقده ان دون بها، ممتزجًا اءتبروه

 وكذلك بل والفيزيولوجية المادية األشياء عندهم، تشمل،

االلهية. القدرة
 الميكانيكية النزعة من كل االيونية المدرسة في ساد لقد

 اناكاغوراس عند الفيزيائية التفيرات على تقوم التي
 بتدخل تقول التي الديناميكية والتزعة ، مثالً وديموقريطس

 طاليس عند ، التغير أو للحركة بذاتها مولدة قوات
 النزعتان هاتان تشكل أن دون ولكن، مثال، وانكياندريس

 كما روحانية، قوة وجود األولى قبلت فقد متميزتين. مدرستين
 العالم نظام في نصيبًا للميكانيكية تجعل أن الثانية تغفل لم

الفلفة. تاريخ عبر النزعتان هاتان واستمرت

 وال عدم، من شيء يوجد ال أنه على المدرسة هذه وتقوم
 ما وجود كل بداية وأن ينعدم، أن يمكن موجود هو مما شيء
 صارت أزلية مادة وجود إذن، ، أصحابها وقبل .تغير اآل هو
آخر. شيائً يصير أن ويمكن نراه ما إلى

 مبدأ ان اعتبر وقد الطبيعية. الفلسفة مؤسس طاليس يعد
 والنار اناكسمانس، عند الهواء هو بينما ، الما، عو األشياء كل

 متناه ال شيء انه اناكسيمندريس وقال هيراقليط، لدى
 تنفصل التي األضداد من مزيج وهو ،للتحديد قابل وغير

بالحركة.

 في منفصلة ذرات عن األشياء بصدور ديموقريطس وقال

 الذاتية حركتها وفي ،تنقسم ال ذرات وهي ،المتناه فرغ
 اما اكظام. عنها فينشأ بالصدفة بعض على بعضها يقط

 المعقدة، البذور من يحصى ال ما وجود فيرى اناكاغوراس
 إذن فالكل األخرى، البذور جميع من أجزاء على وتحتوي

 إال الكون، وما بعض، في بعضها موجودة واألشياء الكل، في
 أي بدون خلطًا ،األصل في الكل، ويكون • كمون عن ظهور
 عاقل مبدأ يحدثه الحركة من نوع يأتي ثم االجسام، بين فراغ
بعض عن بعضها األشياء فيميز

 االيلية المدرسة من كل االيونية المدرسة عارض وقد
 سوى ليست الطبيعة ان األولى فاعتبرت الفيثاغورية. والمدرسة

 وال متحيل، والتغير والحركة التعدد من كآل وأن مظهر،

 بالعقل ،اننا الثانية وظثت . المطلق الواحد غير يوجد شيء
 هذه الفيزيائية، األشياء ماهيات الى نصل ان نستطيع وحده،

 قوانين خواصها تتضمن اعداد سوى ليست التي الماهيات
 ولكنهم حبا، كائنًا العالم في أصحابه ورأى ومبادئها الطبيعة

 وما العمياء الضرورة بلطان والكواكب العالم روح قيدوا
.أزلية طيعة من للعناصر

 ظهور الى الحسي االدراك ونقد المذاهب تناقض وأدى
 شبابه، في أولع، الذي سقراط عارضهم وقد الوفسطائيين

 شيء. كل بأسباب تعرفنا التي المعرفة هذه الطبيعة، بمعرفة
 قولة على اطلع وعندما ،عنها العدول فحاول ،تقنعه لم ولكنها

 كان ما على عثر أنه «ظن شيء كل نظم العقل ان ٠ : أناكاغوراس

 اناكساغوراس أن الحظ عندما ،ظنه خاب ،ولكن ، ينشده

 وطالب . اتجاهه يحول ان فقرر ،التفسير في قولته يطبق ال
 منها جدوى ال التي الفيزيائية العلوم عتبة عند تقف بأن الفلسفة

 فلسفة ولكن االنان. بدراسة تعويضها الى وطمح نظره، في
 من عدد اتباع من بالرغم طويلة، مدة مهملة تبق لم الطبيعة

النصيحة. لهذه القراطية المدارس

 الوقت في الطبيعة، دراسة بفائدة افالطون اعترف لقد
 واستخلص . حقوقه كل الفلفي النظر الى فيه أعاد الذي

 الربانية العناية جعل أنه إآل ، العمياء الضرورة من المادية قوانين
 للطبيعة. العامة القوانين طريق عن الحية األجام في تتدخل

 مائل في نصل، ال اننا هيراقليطس غرار على يرى، وهو
 هو الحقيقي العلم موضوع وان االحتمال، الى اا الكون،
.ناقصًا شبهًا اا األشياء تشبهها ال التي المعاني

 الى الفيزيام في رسائل من ارسطو، كتبه ما إرجاع ويمكن

نوعين:

 والطبيعة ، بالفيزياء ذلك بعد سمي فيما تدخل رسائل - 1
 أو ,الماء افي رسالته مثل والوصف للبحث ميدان فيها

,.الحيوان «

 وهي ،للتفير ومبدأ كعلة الطبيعة الى فيها تظر رسائل - 2

.ه الطبيعي السماع ,, مثل الطبيعة، فلفة في رسائل اذن
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شفة

 الى يلمح ان ،الفيزيائية رائله في ،يغفل لم ارسطو ولكن
 في غائية وجود من رسائله، من الثاني النوع له خصص ما

 وتطمح والغاعلة. المادية العلل من عمقا أشد ونظام الطبيعة،

 كوني بكل تحيط نظرة الى للوصول عنده، الطبيعة، فلسفة

المجموع مع تناسق في بحركته كائن كل فيه يسهم
 بنفه يتحرك ما كل ،نظره في ،الطبيعة عالم الى وينتمي

 والحيوانات، الكواكب مثل الحركة، مبدأ ذاته في ويملك

 سبب اي مبدأ فالطبيعة العالم. هذا ضمن العناصر وتدخل
 الكائنات حالة يصيب ما عنده، الحركة، كلمة وتفيد لحركة.

تغيرات. من المعينة
 وفاعلة وصورية مادية أربع: بعلل الطبيعة نشاط ويتركب

 االتفاق أو الصدفة هي تكمبلية، شروط اليها وتضاف وغائية،
 أفعال بخالف والطفل، والحيوان الجماد عن يصدر فيما

 ثم الحظ. أو البخت الى راجعة هي التي االختيارية االنسان

 في والحياة النفس وكذلك والزمان. والمكان والخالء الالنهاية
. الحيوي الميدان

 جوف في بعضها كرات من مكونة أرسطو طبيعة إن
 وغير جماني غير أول محرك وجود وتقتضي بعض،

 أطراف أقصى الى الدافعة حركه وتنتقل أزلي، وهو متحرك.
األسمى العقل إنه العالم،

 ثيءبالذرات كل ديموقريطس، مثل األبيقوريون، وفسر

 حركة الذرات جميع الى نسبوا أنهم إال وبالخالء، الخالدة
 المتعلقة التفيرات جميع وان .أسفل الى أعلى من طبيعية

 صالحة ،ألبيقور تبدو، الكون بأصل او الحالية بالظاهرات

.الذرية النظرية هذه مع تتوافق ان شريطة ،كلها
 غناها بأن ،روما في ،الطبيعة فلسفة حظيت وقد

 األدب روائع احدى هي قصيدة في Lucrece لوكريتوس
الالتيني الفكر أبدعه ما أجمل ومن العالمي،

 صادرة طبيعة فلسفة أعطت فقد الحديثة االفالطونية أما

 اآللي التفير أفلوطين أنكر فقد وتأملية. مثالية بداهة عن
 فيها الطبيعة أصبحت روحانية بفيزياء وقال ،الطبيعة لعمل
 األشيام وراء الروحية الحياة حركة هو الحقيقي فالواقع روحًا

 أتأمل ولكني شكل، اي أرسم ال اني الطبيعة تقول , الحسية.
. ٠ مني تسقط وكأنها االجسام خطوط فتبرز

اإلسالمي الفكر في

 اليوناني بالغكر الملمبن عند الطبيعة فلفة تأثرت
 مع فاتخذت ،والهندي الفارسي والفكر الجديدة واألفالطونية

المميز. طابعها االسالمية العربية الروح

 بنظرية الكالمية المذاهب تميزت :الفرد الجوهر مذهب
 مكانة بها فاحتلت الفرد، الجوهر او يتجزأ. الذيال الجزء

 المتكلمين ن باجة ابن اعتبر وقد االسالمي الفكر في خاصة

 مناقضة في لهم عرض وانما ،ذلك في النظر يقصدوا لم
. بعضًا بعضهم مناقضة في عليه عثروا ما أجل ومن ،خصومهم

 اختلفت جوهريًا تطورًا عرفت ان النظرية هذه تلبث ولم

 ثم المعتزلة، اعتنقها وقد المماثلة، اليونانية النظرية عن به
الكاملة. صورتها أعطوها الذين األشاعرة نبتاها

 مثلما والحركة والزمان المكان من كال المتكلمون ويقسم

 مجموع فالزمان . لها امتداد ال أجزاء الى األجام قموا
 مجموع والمكان بعضًا، بعضها يعقب منفصلة كبيرة آنات

 أجزاء الى منقسمة فهي ،الحركة شأن وكذلك ،منفصلة ذرات
 األعراض في بأن األشاعرة من المتأخرون وقال .ها امتداد ال

الجسم في تتجزأ ال التي لالجزاء مماثلة تتجزًا ال أجزاء
 زمانين، تبتى ال واألعراض الجواهر ان األشاعرة ورأى

 متجددًا خلقا العالم يخلق والله وقت، كل في تخلق فهي

 في الكائن وجود بين الضروري التالزم نفي ذلك عن ويلزم
 وهكذا . لها الالحقة او االبقة اللحظة في ووجوده ما لحظة
 المرجودات بين سببي ترابط كل األثاعرة متأخرو أنكر

 الطبيعة حوادث في اطراد من يالحظ ما وفسروا والحوادث،
 هذا على األشياء أجرى قد اللم ان الى راجع بأنه بينها واقتران

التوالي النحومن
 ال الذي لجزم نفي الى الفالسفة، مع ذهب، فقد النظام اما

 اي نصفين، الى الوهم يقمه وقد اال جزء من فما يتجزأ
 أجام هي أعراض، من العالم ويتكون أبدًا، تجزنته يجوز

اجتمعت. أعراض من مؤلف ذاته والجوهر لطاف،
 إا السكون ما أدري ال ويقول ،الحركة إال يثبت ال وكان

 وقتين. فيه تحرك اي وقتين، المكان في الشيء يكون ان
 فالجم اخرى. الى نقطة من طغرة الحركة ان واعتبر

 ما بعض متجاوزًا آخر الى مكان من يصل ان يمكن المتحرك

بالطفرة. اآلخر والبعض بالمشي بينهما

 هي ما على واحدة دفعة الموجودات خلق اله أن ويرى
 فالتقدم بعض، في بعضها أكمن اللم ان غير اآلن، عليه

 دون ،مكامنها من ظهورها في يقع انما ظهورها في والتأخر

ووجودها. حدوثها

 وهما ،والمكان الزمان يكون ان الرازي بكر أبو أنكر وقد
 بوجود وقال تتجزأ، ال أجزاء من متألفين متناهيين، غير

الخالء وجود من بذلك يتصل وما األشيام عن متقل مكان
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طبيعة

 الكيفيات وأرجع االجسام. تركيب في يدخل حقيقي كجزء
 التتجزأ التي لألجزاء ما إلى تمايز من العناصر بين وما الثانوية

 والجسم . اكتناز من تركيبها في ما او أولية كيفيات من
. أرسطو أتباع يراه لما خالفًا ،الحركة مبدأ ذاته في يتضمن

الفالسفة عند والتطور الفيض

 واجب وجود عن ضرورة يلزم انه مثال، الفارابي، رأى

 يوجد ما وجود وان ،الموجودات سائر عنه يوجد ان جود الم

 عقل انه . آخر شيء لوجود وجوده فبض جهة على هو انما عنه
 كرة عنه فتفيض ذاته يعقل الذي األول العقل عنه يفيض
 الى واألفالك العقول صدور يتسلل بم ،ونفسا جرمًا سماوية

 التي والهيولى األرضية النفوس عنه تصدر الذي العاشر العقل
 األجسام منها تتكون التي األربعة العناصر منها تتثكل

 تحت الذي العالم فإن بيطًا االفالك عالم كان واذا األرضية

 موجودات من عنها ينشأ وما األربع الطبائع عالم هو القمر

 تؤلف العالم هذا في التي الموجودات ولكن متغيرة متضادة
 مجموعة ،االنسان وهو ، أعالها إلى ، العناصر وهي ، ها أدنا من

.متفاوتة مراتب في أفرادها كانت وان واحدة،

 للنظر تجرد الذي باجة ابن عند الطبيعة، فلسفة وتكتسي
 كتاب شرح فقد خاصة، أهمية تعبيره، حب الطبيعي

(I هذا في ابداعه فيه تجلى شرحًا ألرسطو الطبيعي« الماع 
 انتقاده وكان الحركة، في أرسطو مذهب وضح لقد الميدان.

 جعلت الحركة في جديدة نظرية لوضع مناسبة المذهب لهذا
٠ غاليلي لظهور ممهدًا ،الحثين ا لبعض بالنبة ،مه

 وأقاويل خرافات سوى الفيض نظرية في رشد ابن ير ولم

 عنه يلزم الذي بالتطور وقال المتكلمين، أقاويل من أضعف
 األزل، منذ وحدوث تغير عملية والعالم المادة بقدم القول

 مكونًا حيًا كاثنًا الماء واعتبر الحدوث. دائم العالم ان أي

 ودوراتها حياتها في بها خاصة انظمة لها اجرام عدة من
 األرسطي الفلك وعدل االنسان وفي بعض في بعضها وتأثيرها

٠ واحد مركز ذات فقط كرات ثماني بافتراض

 األشياء في ما إدراك هو نظره، في الحقيقي، العلم وان

 النظام يتبع مثلما ،نظام من اإللهي العقل في لما تابع نظام من
. الطبيعة نظام عقولنا في الذي

 األشيام اقتران ان واعتباره للعتة الغزالي أفكار وانتقد
 على األشياء هذه يخلق ان اللم تقدير من سبق ما الى راجع

 اال التمام على تكون ال بالمببات المعرفة ان ورأى التساوق،
 له. ورفع للعلم إبطال األشياء هذه رفع وفي أسبابها. بمعرفة

 هذا إرجاع وفي بارتباطها، إال األشياء وجود يصح وا

.األشياء لوجود إنكار العادة الى االرتباط

الوسطى القرون في العلم عن الطبيعة فلسفة انفصال

 ان ،الوسطى القرون في الغرب في ،ارسطو اتباع يتطع لم
 فانفصلتا الطبيعة، دراسة في االثنتين طريقتيه بين يجمعوا

 تبق ولم وانسجام. تناسق من بينهما كان ما بالتدريج وضاع
 ميت علم مع ولكن ،يتجدد حي بعلم محتكة الطبيعة فلسفة
 العالقات تثويش في المدرسية الفلسفة أسهمت وهكذا قديم

 لدى الطبيعة وفلسفة العلماء لدى الطبيعية الفلسفة بين
الغالطة.

 مزيجًا كان للطبيعة تصور الوسطى، القرون في ساد، لقد

 العلل ومذهب الديناميكية النزعة فسادت ،مذاهب عدة من
 او ، رشد ابن شرحها كما أرسطو فلسفة ستار تحت الخفية

المسيحية: حورتها التي الجديدة األفالطونة أفكار
 مذهبه، في ينطلق، الذي Eckhart ايكارت هنا ويستوقفنا

 منه يستنبط ثم الله، هو الوجود ان هو أول، مبدأ من
 الجدل هذا هو »،باطن »جدل أو ذاتية بحركة الموجودات

 برونو وجيوردانو براسلس النهضة، عصر في سيصطنعه، الذي
 بعد المانيا في وهيغل وشلغ فخته ثم بوهمي، وجاكوب

ذال.

النهضة عصر في القديمة النظريات انبعاث

 في القديمة النظريات كل ،النهضة عصر في ،انبعثت
 في األمر عليه كان مما كثر سادت، كما الطبيعة، تفسير

 كل أصبح فقد رالحيوية، االتحيائية نزعة الوسطى، القرون

الخفية. والقوات والتنافر بالتعاطف يفسر شيء
 هو شيء كل ان اعتبر الذي Paracelse براسلس نجد وهنا

 بين واإللفة الصلة درجات تعيين العلم وان شيء كل في
 كان الذي اإليطالي G. Bruno برونو جبوردانو ثم األشياء،

 يرى وكان . االيلية المدرسة ويتبع ، أصالة النهضة فالسفة اكثر
 أي ،الطابعة الطيعة وهو ،الله غير شيء يوجد ان يمكن ال انه

 الكون، أي المطبوعة، للطبيعة المحدثة العلة هو الذي الجوهر
 في ظهر ان بعد المدرسبة الفلسفة تبنته الذي لالصطالح طبقًا

. سبينوزا يد على ، يعد فيما الرشدية الفلفة ترجمة

 جميع ان .ل Bcehme بوهمي جاكوب واعتبر
.متضادين مبدأين بين صراع ، استثناء بال ،الموجودات

 أواسط في بدأ، الحديثة، الفلفة في للطبيعة جديد تصور
 ديكارت فهذا للطبيعة، القديم التصور تالشي ،17 القرن

Descartes المادة ولكن خيالية، قوة أو ربة بالطيعية يقصد ال 
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 الطبيعة، وأشياء الميكانيكية اآلالت بين يفرق ولم . ذاتها

 كل ففسر ورياضية، فيزيائية قراءة الظاهرات يقرا ان واراد
 الضرورة ميدان وهما والحركة، باالمتداد الطبيعة في شيء

. والرياضية الميكانيكية
 تتخلص التي الضرورية المبادى قبليًا ديكارت ويضع

 افتراض الى ،الحركة تفير في يحتج، ولم العالم قوانين منها
 وان الفراغ وجود أنكر ولذا ديموقريطس، صنع كما الفراغ
 الحركة خلقت لقد تلقائية، قوة أو نثاط أي لألجام يكون

 تزيد فال ،تتغير ال وهي ،التماس طريق عن وتنتقل الكون، مع
والتنقص.
 لنا تقدم التي الديكارتية الفلسفة Leibnitz اليبنتز وعارض

 موت، وال عقم العالم في فليس الطبيعة مع يلتقي ال عالمًا
 ولكن ،االمتداد من أجزاء الى ،األمر نهاية في ،يرجع ال وهو

 المتراتبة. الروحية الذرات او المونادات، من مجموعات الى

 ولكل . شعور عالقات «الميتافيزيقية » النقط« » هذه وبين
 نموه مبدأ هو باطني، نشاط جسماني غير أو جسماني جوهر
.خارجي نشاط أي له وليس ،ينقطع ال الذي

 الفيزيائي للعالم األولى للقوانين تكون ان اليبنتز وأنكر
 حدس من استخالصها يمكن أنه واعتقد مطلقة، ضرورة
أرادها الذي اإلله مقاصد

 فلسفة في تحول ، 18 القرن أواسط في حدث، وهكذا

 جعل من ديكارت إليه طمح عما التخلي وقع إذ الطبيعة،
. الرياضيات بمشاكل تقريبًا شبيهة الميتافيزيقية المثاكل

 مادة لعنصرين: نتاجًا Kant كانط عند الطبيعة، وأصبحت

 هذه على العقل يفرضها وصورة ،كنهها يدرك ال خارجية
 نحن. عمكا من ووحدتها الطبيعة نظام يكون وهكذا المادة،

 ولكن ،فكرنا لقوانين مطابق ألنه يقيني بالطبيعة علمنا وان
 العنصر هذا هو منا، يفلت خفي باطن األشياء في يبقى

 األلمانية، الرومانية أو المطلقة المثالة قامت الذي الغامض

إلغائه. كانط،بمحاولة بعد

األلمانية الرومانية في الطبيعة فلسفة

 األلمان الطبيعة فالسفة او الرومانسيون المفكرون كان

 الحقيقة، الى طريقهم في يهديهم ان االلهام من ينتظرون
 ان حاولوا كما اإلله، ليعرفوا انطالق نقطة الطبيعة من وجعلوا
المسيحية. الصوفية بالتقاليد الجديدة العلمية المعارف يمزجوا
 القرون في أوليًا، شرطًا الدنيا أمور في الزهد كان لقد

 حب 16 القرن في أصبح، ثم الدينية. للتجربة الوسطى،

 عند التفكير هذا أصل ونجد الله. معرفة الى الوسيلة الخليقة
 بين تربط التي الحلقات اهم يعدمن الذي Eckart ايكارت

 والفلفات النهضة عصر مذاهب وبين الجديدة االفالطونية
الحديثة. االلمانية
 بوهمي جاكوب األلمان المفكرون اكتشف وقد

Bcehme وبين ايكارت بين الكبرى الحلقة يمثل الذي هذا ،.د 
 تاريخ في معجزة » شلنغ عدم والذي المفكرين هؤالء

 الفرنسي، Saint Martin مارتان سان طريق عن االنسانية»،
 اعتبر،بكتابه والذي نفسه، سمى كما المجهول الفيلوف هذا

.حقًا طبيعة فيلوف « األشياء روح ا,

 تفصل هوة أي األلمان، الطبيعة فالسفة عند توجد، وال
 تكن الروح إن األصغر. العالم هذا االنان، وبين اإلله بين

 التي األصية الروابط نجد نفوسنا أعماق الى وبهبوطنا المادة،

.كله العالم ذواتنا في نضم فنحن ،بالكون تربطنا
 الذين وحدهم هم األلمان، الرومانيين إن القول ويمكن

 انجلز تحدث وقد الكلمة. بمعنى الطبيعة فلفة حقًا عرفوا

Engels الطبيعة فالسفة بألمانيا فيها ينبت كان فترة عن 

الفطر ينبت مثلما واحدة ليلة في بالعشرات
 الرياضية االداة الرومانية الطبيعة فلسفة أهملت لقد

 وسطًا تكون ان وحاولت والتمثيالت، التركيبات مع وانساقت
 المحتك العلم من مادتها إذن فأخذت والفلسفة، العلم بين

 التجربة. الى ترجع ان دون المادة هذه واستخدمت بالتجربة،
 هذه أصحاب أشهر وكان للفلسفة خديمًا العلم كان وبذلك

.وهيعل شلنغ الفلسفة
 لفلفة األول المتطلع يكون أن Schelling شكغ أراد
 منطلقًا وكان اشتهر، الفلفة وبهذه . لطريقها والممهد الطبيعة

,كبيرة لمدرسة
 بالطبيعة، متعلقة ديناميكة لفلفة قبلي بناء شلنغ فلسفة إن

 ا خلقه )ل في ،يعتمد ال فالفكر باالستنتاج، للعالم «خلق و»
 في األساسي، الشرط وان الخاصة. قدراته على اال للعالم،

 تناقضات من فيها عما الكشف في يكمن الطبيعة، دراسة
 فكرة على للطبيعة شلنغ تصور ويقوم واقعية. دياميكية

 وظهور ظهوراالنسان، تسبق الوعي العديمة فالطبيعة .التطور

بعض. من اعلى بعضها التطور من درجات خالل من يتم الوعي
 على ،شلغ عند األولى صورتها في الطبيعة، فلفة وتدور

 يسمح الذي المفتاح هي البشري الفكر طبيعة أن اعتبار
 الطبعة وجود مألة اذن وتنحل للطبيعة. األخير بالتفير

B الفكر هي الطبيعة ان , « داخلنا ١٠ الطبيعة فكرة في ا( خارجنا 
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طبيعة

 ان أو ،الباطنة الخفية الطيعة هو الفكر ان كما ،المتناثر البارز
 الطبيعة انبثاق والفكر المقنع، المحجوب الفكر هي الطبيعة

. وتجليها
 ال وضعها التي الطبيعة فلفة ان بعد، فيما ،شلنغ ورأى

 نظره، في ،بد ال إذ فلسفي، نق بناء من النصف إال تنجز
 أولية من تنطلق التي الطبيعة فلسفة الى ،تنضاف ان من

 انطالقًا الموضوعي يظهر كيف تبين اخرى فلفة الموضوع،
 المتعالية الفلفة هي وتلك مطلقًا. أوليًا باعتباره الذاتي من
 الطبيعة بدراسة الطبيعة فلسفة تقوم مثلما األنا، تدرس التي
 نحول ان فإما معًا، مشروعتان ومهمتان مبدان اذن وهنا

. طبيعة الى الفكر أو ،فكر الى الطبيعة

 شلنغ، عند الطبيعة، فلسفة الى Hegel هيغل وجه وقد

 بعض من بالرغم للتاريخ، إال تذكر بقيت فما قاضية، ضربة
 الميطرة الميكانيكية النزعة دحضت فقد الخصبة، جوانبها

■ عشر اثامن القرن علوم في
 الرياضيات منهاج الى نظرت قد الفلسفة ان هيغل يرى

 الفلسفة على الرياضيات بها تتعالى التي البداهة ان مع لتقتبه،
 الفلفة منهاج ن .مادتها وفاد هدفها بؤس على اال ترتكز ال

 في حقًا بالتفكير لها يسمح الذي المنهاج هذا ،الحقيقي

 المفهوم داخل المتعارضات يدير الذي الجدل هو الواقع،

 النقد توجيه عن هيغل ينقطع لم ولذا .والنهار الليل كدوران
 عن تصدر التي الفلسفة هذه نيوتن، عن الطبيعية الفلسفة الى

 التحليل محل هيغل، أحل وهكذا الرياضية التحديدات
 خاصة جدلية دراسة الجاذبية أو األجسام لسقوط الرياضي

المفاهيم. لهذه
 الطبيعة في التفلف إن » القولة: هذه يكرر هيغل كان

 لبنتي من العالم يصوغ أن أراد فقد . ،الطبيعة إبداع يعني

 جدلي منطقي وتلسل تركيب بعد فحسب، والعدم الوجود

طويل.

 الفكر ببنية شبيهًا المادي الوجود بنية في اكتشف وقد
 في أوالً يبرز ان يجب ذاته، الفكر يعرف لكي ،انه فكما

 بامتالك منها ينتهي مغامرة في يندفع ثم ،فيها بالتفكير الطبيعة

 ، شيء كل تثمل التي الكلية الذات اي المطلق، كذلك ذاته،
 هذه .بالفكرة ويسميها ،منها جدلي تطور كلها واألشياء
 من تخرج ثم ،واعية غير أي ،خالصة فكرة تكون التي الفكرة

 ذاتها الى وتعود الواعية، الحياة وتولد الطبيعة في لتتجلى ذاتها
 صعود سوى إذن الطبيعة صيرورة فما االنسان. فكر في بارزة

 التي الطبيعة عن إذن الفكر ينفصل وا الكلي. الفكر نحو

 لفكر مصغرة صورة الواحد االنان فكر وان فيها. تمراى
العالم

 وغير والحرارة والضوء السماوية االجسام هيغل ويدرس
 مختلف من هرميًا سلمًا تثكل جميعًا انها على للبرهنة ذلك

ءها. ورا الكامنة الروحية الماهية تجالت

 على يقوم هيغل أشاده الذي العظيم االستباطي الصرح إن
 من ركائز على أقامه فكأنه التعسفية. االستنباطات من كثير

 سوى الجدلية، روحه من جرد ما اذا له، يبق لم ولذا ورق،
. تاريخية فائدة

 انتهي قد الطبيعة فلسفة ان وماركس انجلز اعتبر وقد
 ،سطحية محاولة سوى تكون لن لبعثها محاولة كل وان أمرها

 العلوم ان انجلز ورأى . الخلف« الى خطوة « ستكون بل

.الطبيعة في فلسفة ي ا م قيا المتحيل من تجعل الطبيعية
 العلم لمناقشة الوسيلة الطبيعة« »جدل من انجلز يستمد
 الطريق باعتباره المادي الجدل يؤسس ان فحاول التقليدي،

 ولبيان المعاصر، الطبيعة لعلم والصحيحة الوحيدة الفلسفية
 غرار على ،انجلز ويقوم الطبيعة. لتصور الجدلي الطابع

 وهكذا فلفية، ببراهين العلمية القوانين على بالبرهان هيغل،
 للتطور عامة صورة يرسم ان وحاول ،الطبيعة وحدة بين

 قوانين ليطرة يخضع الذي التطور هذا للطبيعة، التاريخي
 في نيوتن قانون يكمل أنه حد الى وذهب ،األساية الجدل

الدفع، بقانون الجاذبية

 لم الذين المفكرين من عدد عند الطبيعة فلسفة امتدت وقد
 العصر في « الوراء الى الخطوة « هذه اتخاذ عن يحجموا

 ، Avenarius وافيناريوس Oswald فالد أوز مثل الحديث،

 الذي H. Bergson وبرغسون انتقاده، في لينين افاض الذي
.الطبيعة فلسفة اس على الميتافيزيقا اسم يفضل كان

 أن ، Spencer سبنسر تفكير من انطالقًا برغون، حاول
 الواقع هذا ،للواقع مطابقة تكون التطور في نظرية أس يضع

 في ،بشري غير أو بشريًا كان -وا، ،كله ينحصر الذي

 هو الحيوي »االندفاع وان جوهره هي دائمة، صيرورة
 محافظته مع تدريجًا، وتنظمها المادة ترفع التي الحياة اندفاعة

 ويبتدع المادة. بهذه الخاصة الكيميائية الغيزيائية الحتمية على
 ان الى تعقيدًا تزداد أشكاالً التطور، خالل االندفاع، هذا

.البشريين والعقل الشعور والى متمايزة أعضاء ظهور الى يؤدي

 غريبة الحاضر، العصر في الطبيعة، فلسفة أصبحت وقد

 وربما الفلسفية، المؤتمرات عن وغابت الفلسفة، فروع بين
 هذا يعني وال النادر ني إآل الغالسفة اهتمامات عن كذلك
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طفرة

 من لهواتها والممتعة الخصبة األفكار من خلوها الغياب
والعلماء. الفالسفة

وعزيز الطاهر

طفرة
Bond
Heap ٠ Rise
Sprung

 بظاهرة او بالشيء يلحق الذي ، المفاجىء التغير هي الطفرة

 أثر يكون بحيث , العضوية الطبيعة سيما ال بالطبيعة أو ما
 في طفرة وجود يجل ما غالبًا ومتميزًا. واضحا جليًا التغير

 ،الطبيعي الوراثة لقانون خرقًا ذلك ويكون البيولوجية األنظمة
 الكائنات من لنوع أو لجنس الطبيعي التطور مسار عن وخروجًا

 أحد على يطرأ بتحول هذا المفاجىء التغير ويتم الطبيعية.
. الكروموزومات أحد أو األجنة

 يحول الذي المفاجىء التغير هي فالطفرة االجتماع في أما
 بواسطة يتم ما وهذا جديدة. حال الى حال من ما مجتمعًا
 فورية تغير طريقة الثورة تعتبر اذ الثورة. بواسطة أو الحرب
.الطبيعي التطور طريق عن أو االصالح عن الناجم التغير عكس

 تعني طفر( مادة ». العرب الن ا, )راجع لغة والطفرة
 يقال هكذا عليه. المرور دون ما شيء فوق االرتفاع أو الوثبة.

ورائه ما إلى قفز أي الحائط طفر

 بأبي الطفرة مفهوم يرتبط اإلسالمي، العربي الفكر وفي

 في المتوفى المعتزلي الفيلوف النظام سيار بن ابراهيم اسحق
 التي الكتب في جاء وقد للهجرة الثالث القرن من األول الربع

 أبي مع له مناظرة في ردًا جاء قد بالطفرة قوله أن له أرخت
 أو ) الحركة مألة حول آخر معتزلي وهو العالف، الهذيل
 بعض يطفر المتحرك ان النظام رد فكان المكان في النقلة(
 أن )المتحرك( يتطيع هكذا اآلخر البعض ويقطع المكان

 أن دون منه الثالث الجزء الى المكان في األول الجزء من يصل

 ال الذي للجزء نفيه في اكظام آراء ان والواقع بالثاني. يمر
 على الدارسون ركز وقد الطفرة. في رأيه عن تنفصل ال يتجزء
 من اتتبسها قد كان ربما انه معتبرين هذه النظام فكرة مصادر

 الحركات. وتناهي المكان تناهي حول االيلي زينون اراء
 الربط دون حزم وابن والبغدادي الشهرستاني اليه أشار ما وهذا

 على المفكرين بعض رد وقد هذا وزينون. النظام بين مباشرة
 الردود أبرز من الجويني الحرمين إمام رد وكان النظام اراء

علبه.

ومراجع مصادر

 العلم دار ج]، االسالمين، مذاهب ،الرحمن عبد بدوي، —
.1979 للماليين،بيروت،

 اآلفاق دار منثورات الفرق، بين الفرق عبدالقاهر، بغدادي، -

.1978،يروت،1بدة،ص الجد

. 1974 بيروت، والتوزيع للنثر األهلية المعتزلة، زعدي، ،الله جار -

. Mutation مادة ، Universalis المعارف، داثرة -

 الوفيات، واالكاديميين العلماء من لجنة وضع الفلفية، الموسوعة —
بيروت. ،الطليعة كرم،دار تر.سمير

“ Van Ess Josef» Das Kitah anNakt des Nazzam.... 
Gottingen. 1972.

كتورة جورج
إضافة

 ٠ الحديث الفكر في متميزة أهمية الطفرة مفهوم اتخذ
: تأثيرين تحت المعاصر

 حيث تخصيصًا الداروينية الطبيعي التطور نظرية األول:
 الى األدنى من األنواع بين لالنتقال مفصلي مفهوم الطفرة

.المركب الى البسيط من ،األعلى

 المادية ثم هيغل، الى فيخته من الجدلي المنطلق الثاني:
 صيروري توسط بدور الطفرة تقوم حيث ماركس مع الجدلية

والنوع. الدرجة والكيف، الكم عالقتي بين
 يتدعي تعقيدًا أعلى ظاهرة الى معقدة ظاهرة من فاالنتقال

الطفرة. مفصلية
 نظرية منطق باختالف «الطفرة II مفهوم يختلف لذلك

. بها يرتبط الذي التطور
 داخل ووظفتها أهميتها ونسبة الطفرة موقع يختلف باكتيجة

. التطورية العملية سياق

utopie 
Utopia 
Utopie

 الفكر أشكال أو أنواع من لكل أو لنوع اسم الطوبى

.العربي التراث في مهم وجود له ليص والسياسي االجتماعي
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طوب

 الكلمة تقابل ،طوباوية كلمة يفضل وبعضهم طوبى، فكلمة

 كلمة وهي , يوتويا 1، 1516 عأم في مور توماس نحتها التي

 وقد .أ مكان االفي وتعني يونانيتين كلمتين من مؤلفة التينية
 جمهورية فيها تعيش لجزيرة كاسم لكتابه عنوانًا مور استعملها

 « يوتوبيا » كلمة أصبحت التاريخ، ذلك ومنذ فاضلة. سعيدة
 تنهج التي المؤلفات جدًا تكاثرت إذ خاص، أدبي لنوع إسمًا
 وشكلت أساليبها وتنوعت سعيد مجتمع تخيل في مور نهج
 متميز كقطاع ويدرسونه اليوم االختصاصيون عليه ينحني تراثًا

والسياسي. االجتاعي الفكر تاريخ في

 أو الفكر تاريخ في ذكرها يجدر التي المؤلفات ومن
 هول لجوزف جديد عالم اكتثاف » ،الطوباوي األدب

 اطلنطا » ، 1623 نيال كامبا لتوما (I الشمس مدينة , ، 1605
 لفينيلون «تيليماخوس I) ، 1627 بيكون لفرنيس الجديدة«

 ميرسيه سيبستيان للويس ال 2500 العام مذكرات ا ، 1699
. 1845 كابيه السطفانوس , ايكاريا الى الرحلة » ، 1770

 أن اليعني عشر االدس القرن في يوتوبياا» كلمة وظهور
 فالفكر قبل من موجودًا يكن لم عليه تدل الذي الفكر

 القرن قبل ظهر وقد البشري، الفكر في أصيل الطوباوي
 من أخرى أشكال مع متداخالً ،له تسنى حيث ،عشر السادس

 في نجد المثال، سبيل فعلى والسياسي، االجتماعي الفكر
n وفي ،للفارابي (( الفاضلة المدينة » وفي ،أفالطون «جمهورية 

 أن يمكن عناصر االجتماعية، الثورية الحركات بعض تاريخ
الطوباوي الفكر اطار في بآخر أو بشكل تندرج

 على اصطالحا تدل طوبى كلمة كانت اذا ،نانية جهة ومن

 كلمة أن يعني ال فذلك ،األوروبية الثقافة في وتطور نشأ فن

 طوبى فكلمة .العربية باللغة الصلة مقطوعا ومدلولها طوبى
 في جاء وقد والسعادة. الحنى بمعنى القرآن، في موجودة

 في شجرة اسم طوبى كلمة في رأى بعضهم ان «العرب الن لل
 اسم وبعضهم بالهندية، الجنة اسم فيها رأى وبعضهم الجنة،
 للطيبة، جمعًا جعلها اللغة علماء بعض وان بالحبشية، الجنة

 لكون نظرًا ،لألطيب تأنيثا اآلخر بعضهم جعلها حين في
 أي واوا، الياء انقالب وإلمكان الجموع أبنية من ليت فعلى

 الذي الحدس ان هو هذا في يهمنا وما طيبى الكلمة أصل ان
 المعنى عن غريبًا ليس القديمة العربية باللغة طويى كلمة تحمله
 الطيبة، وصفة الجنة، فصورة اصطالحًا. اليوم تحمله الذي

 لكن اليه أشرنا الذي الطوباوي األدب صلب في موجودتان

 غير إنها إذ ،بها التنويه يجب بخصائص يتميز األدب هذا

اجماال. العربي التراث مالوفةفي

 خيالي تصور كل هي الكالسيكي معناها في الطوبى
 واالنسجام والالم األمان من تامة حالة في يعيش لمجتمع

 فكرًا كونه هي الطوباوي الفكر في األولى فالخاصة والسعادة
 وال والمكان الزمان في معين بواقع يرتبط ال فكرًا أي ، خياليًا

 الوسائل أو والثروط األشياء طبائع مسألة االعتبار بعين يأخذ

 منفلت فكر الطوباوي الفكر . تصوراته لتحقيق الالزمة الواقعية
 أو واقعية اعتبارات بدون يبني االجتماعي، التاريخ قيود من

 الجميلة م المبادى بعض بحسب منظمًا اجتماعيًا علمًا تاريخية

 الالواقعية وهي ،به تلحق التي الصفة هنا ومن , المفترضة
 حيث العادي الكالم في جدًا شائعة صفة وهي واالستحالة

 التحقيق. متحيل فكر أي لوصف ي طوباو كلمة تستعمل
 أي اجتماعيًا، فكرا ككونه هي الطوباوي للفكر الثانية والخاصة

 في أو جوانبه جميع في شامل مجتمع حياة يتناول فكرًا

 بعض االجتماعي التتظيم قضية على أساسًا ويدور ، بعضها
 وتصور الحكم، نظام أي السياسي، الجانب تبرز الطوباويات

 وال القوة الى يحتاج ال عادل، حكم ظل في عائثًا المجتمع
 وبعضها بسيط، بوليسي أمن بجهاز يكتفي اذ القهر، الى يلجأ

 الكفكير بها يتعلق التي المألة ان اال ،اخر حكم نظام ينصور
 التنظيم مألة هي الطوباوي الفكر في االقتصادي أو الياسي

 النظام مسألة هي مما أكثر االجتماعبة والعالقات االجتماعي

 معظم ان والواقع ذاته في اإلقتصادي النظام أو السياسي
 الزراعي االقتصاد على قائم مجتمع عن تتحدث الطوباويات

 من محلولة االنتاج فمشكلة والرفاهية الوفرة على وحاصل
 واالستهالك، التوزيع على ينصب االهتمام ان بحيث األساس
 المجتمع أشكالها مختلف في ااجخماعية العالقات وبالتالي

 منظم متوازن، متآلف مجتمع الطوباوي الفكر يتصوره الذي
 النظري والفكر الطوباوي الفكر بين والفارق تنظيم أحسن

 االجتماعي الفكر خيال أن في يكمن الجهة هذه من الحقيقي
 ،معاينة وقائع من انطالقًا مبنية أو معابنة وقائع ينظم النظري

 االجتماعي الفكر خيال في التنظيمي االهتمام يدور بينما
 وأحالم لرغبات المحققة التصرفات على خصوصًا الطوباوي

 العامة البنية في لموقعها كاف اعتبار وبدون معينة، وتطلعات

 ما فهي ،الطوباوي للفكر الثاثة الخاصة أما اإلنسانية للطبيعة
 وفي المتخيل. المجتمع في وفضيلة سعادة من محققًا يفترضه

 السياسة الكالسيكية الطوباويات مؤلفي معظم يخلط الواقع
 يصفونهم الذين فاالس االجتماعي. والتنظيم واألخالق

 ال منضبطون، امنون، مرتاحون، عفويون، بيطون، طيبون،
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طوب
 ،لك i هو - والما لي — هو — الما مبدأ أساس على يتصرفون
 الطمأنينة من راسخة حالة في متعاونين جميعًا ويعملون

 قبيل من ليس و والشرور. المفاسد عن واالبتعاد والبهجة
 اكاس هؤالء مثل فيه تصوروا الذي المكان يكون أن الصدفة
 الجزيرة أي المناسبة، تمام مزاته في مناسبًا منعزاًل، مكانًا

.الخصبة
 ما كل بتصور الخصبة الجزيرة فكرة تسمح الواقع وفي

 ال الطوباوي فالمجتمع رسعادة. سالم من تصوره يشتهى
 بيط لسبب الحروب، يعرف ال وبالتالي ، األعداء يعرف

 أو عليه يعتدون ،وينازعونه ينافسونه جيران له ليس انه وهو

 القلة يعرف ال الطوباوي والمجتمع عليهم. يعتدى
 قائم اقتصاد لبناء كافية الجزيرة خيرات ألن واالستغالل،

 مشكالت وعن والتجارة التبادل مشكالت عن بعيدًا بنفسه،

 لذلك، نتيجة ،الطوباوي والمجتمع األنانية. الخاصة الملكية
 بعضهم تعاملهم وكيفية عملهم وأوقات سكانه توزيع في منظم

المتبادلين والتعاون االحنرام أساس على بعض مع
 هذا ۶ يقوم التي النقدية الوظيفة تبيين الصعب من وليس

 نقدًا تتضمن الكالسيكية فالطوبى االجتماعية. للحياة التصور
 صريح. وغير مباشر غير نقد لكنه فيه. ظهرت الذي للمجتمع
 الحالة عكس هو ما تصوير أي العكس، أسلورب الى فاللجوء

 ولكن الحالة هذه لشروط ورفض احتجاج عن يعتر القائمة،

 اهتمام عدم ان والحق ذلك من أكثر يتطلب الحقيقي النقد

 وصولهم وعدم لتصوراتهم العملي بالتحقيق الطوباويات مؤلفي
 اجتماعية أسباب الى يرجع لمجتمعاتهم المباشر النقد الى

.موضوعية

 من يتحول الطوباوي الفكر أخذ ،عشر اتاسع القرن وفي

 عن يبحث فكر الى تصوراته تحقيق باستحالة مقتنع فكر
 يطرح أخذ جميل، خيالي مجتمع بنام من وبدالً تحقيقها

 لعبت وقد . العمل لتوجيه صالحة نماذج أو ،للعمل مثاريع
 ،)أوين الطوباوية االثتراكية اسم تحت تعرف التي التجارب

 وبعض عمومًا االشتراكية االيديولوجية لعبت كما فورييه،
 ،القرن هذا في ،الفلفية أو السوسيولوجية ،النظرية المؤلفات
 في مهمًا دورًا والطوبى«، االيديولوجية ا مانهايم ككتاب

 للتحقيق القابل غير الخيالي التصور من الطوبى معنى تحويل
 جراء ومن المستقبل. في للتحقيق القابل الخيالي التصور الى

 النزعة أو الطوباوي الفكر بين شديد تمازج حصل ذلك
 من كثير الى أدى مما الثوري، اإليديولوجي والفكر الطوبارية

 السبب هو هذا ولعل العمل. وفي الفكر في والبلبلة االتباس
 الطوباوي الفكري االنتاج دراسة في تتعمق التي الكتب لتكاثر

. ونقدًا وتعلالً تصنيفًا ،الجوانب مختلف من وتتناوله

نصار ناصيف
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ظاهرة
Phenomene 
Phenomenon 
Erschelnung

 مباشرة. الخبرة في لنا معطى« ماهو« لكل اسم الظاهرة
 على للوعي تبدو التي المعطيات تلك سوى ليست فالظاهرات

محتوياته. فتؤلف ،مباشر نحو
 مجموعة هما: بموعتينكبريين الى الظاهرات وتنقسم
 هذا أن ومع العقلية. الظاهرات ومجموعة الطبيعية الظاهرات

 به يأخذ تقسيم نه إا ما، حد الى متعفًا يكون قد التقيم

 الظاهرات إن عامة القول يمكن حال أية وعلى الفالسفة عامة

 الخمس الحواس طريق عن ندركها التي تلك هي الطبيعية
 التي والنغمة أشاهده الذي والمنظر والشكل فاللون وعليه

 أشمها التي والرانحة بها أحس التي والبرودة والحرارة أسمعها
.طببعية لظاهرات أمثلة هذه كل ,

 وا الخيال. أو لالحاس يعطى ما فهي العقلية الظاهرة أما

 فعل تشمل بل ،للوعي معطى هو ما على العقلية الظاهرة تقتصر
 واحاس ملون جسم ورؤية صوت فماع كذلك. العطاء

 والحكم عام مفهوم في التفكير وكذلك البرودة، أو بالحرارة

 والظن، والثك واليقين واالعتقاد واالستدال والتوقع والتذكر

 وقصد واختيار ورغبة وبغض وحب وابتهاج انفعال وكل
 فالظاهرة عقلية. لظواهر امثلة هذه كل - واحتقار وتساؤل

 ما إلى يستند ما بل فحسب، للوعي يعطى ما تثمل ال العقلية
 للوعي، يعطى ألنه عقلية، ظاهرة مشهد فرؤية إليه. يعطى

 تتند ألنها عقلية ظاهرة الرؤية هذه تصحب التي والبهجة

 والحزن عقلية، ظاهرة 1750-1685 لباخ سمفونية وسماع . اليها

 .السماع ذلك الى يستند النه كذلك عقلية ظاهرة يصحبه الذي
 ورغبات وانفعاالت أحكام من اليها رمايستند الوعي فمعطيات

عقلية ظاهرات هي

 برنتانو رأسهم وعلى الفالسفة ببعض حدا ما وهذا

 الظاهرات إن القول الى 1938-1859 وهوسرل 1907- 1838
 او موضوع الى بالتوجه الطبيعية الظاهرات عن تتميز العقلية

 : ما شيء نحو متجهة أو مصربة ظاهرة فكل وعليه القصدية

 شيء على يقوم حكم وكل معطى شيء على ينطوي عطاء فكل
 وكل محبوب، شيء على ينطوي حب وكل منفي أو مثبتم

 شيء على تنطوي رغبة وكل بغيض، شيء على ينطوي بغض
 المميزة الخاصية هي فالقصدية جرا وهلم فيه.. مرغوب

 هذه تظهر فال الطبيعية الظاهرات اما . العقلية للظاهرات

.الخصيصة
 للظاهرات الوجودية الحالة في الفالسفة اختلف وقد

 جعلها من ومنهم ،بذاتها قائمة كيانات جعلها من فمنهم
. اليها ومتندة سواها أخرى أشياء على قائمة كيانات

 وجود للظاهرات ليس أن الى صريحة إشارة أول ولعل
 للفيلسوف عبارة في وردت الحقيقية األشياء عن متقل

 نوعان هناك )1 وهي: ق.م 404-460 ديموقريطس األغريقي
 فأما هجينة. أو أصيلة وغير حقيقية او أصيلة المعرفة: من

 والشم والسمع البصر معطات فتشمل األصيلة غير المعرفة
 بالحواس لها عالقة فال األصيلة المعرفة واما والذوق.

 لها كيف ال التي الذرات ولكن لون، هاك فليس . ومعطياتها
 يعزو ديمقريطس أن يتدل هذا من . (I الكيفيات ظهور تولد

 وهو حقيقي هو ما الى باالضافة ثانويًا وجودًا للظاهرات

الفراغ. في الكائنة الذرات

 في صداه والحقائق الظواهر بين التقابل هذا وجد وقد

 نوعين: الى الوجود قسم الذي ق.م 348-428 افالطون فلفة
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ظاهرة

 .الصور عالم افالطون بتعبير أو الحقائق، وعالم الظواهر عالم
 كاأللوان الحي االدراك معطيات من الظواعر عالم ويتألف

 وإن المعطيات وهذه وغيرها واالحساسات والروائح والطعوم
 األشياء من مشتق وجودها أن إال ما نحو على موجودة كانت

 تستقر وا دائم تغير في ألنها اليها باإلضافة وثانوي الحقيقية
 للمعرفة موضوعًا اعتمادها يمكن ال ولذلك حال على

 فالطون نظر في فهي الحقائق أما الحقيقي والعلم الصحيحة
 العيان او بالحدس اال تدرك وال التغير اليطالها وأزلية ثابتة

 الى االشارة وتجدر الحقيقية المعرفة موضوع وتؤلف المباشر
 والحقانق الظواهر بين العالقة طبيعة يحدد لم افالطون أن

 أحيانًا بالمشاركة العالقة هذه وصف فقد واضد بشكل

 بعد العالقة هذه استهدفت ولذلك أخرى. أحيانًا وبالمحاكاة

.ومتعددة مختلفة تأويالت الى افالطون
 ولكنها موضوعية الظواهر كانت االفالطوني الفكر ففي

 نصيبها كان بل الحقائق، موضوعية بقدر موضوعية تكن لم

النيئ الى بالنسبة منها الثيئ صورة نصبب الموضوعية من

 النهج على اشامر[ فمم في الحدبث سصر نالسن: -ار وقد
 من للوعي يعطى ما هيكل الظاهرة أن فرأوا ذاته، السابق

 في اختلفوا ولكنهم الخ. ..وانفعاالت وإدراكات إحاسات
 الخارجية. باألشياء االدراكية المحتويات هذه عالقة

 أن اعتقدا 1714 - 1632 ولوك 1650 - 1596 فديكارت
 األشياء في تقوم قوى أو السباب آثار سوى ليست الظاهرات

 نحو على تشبه الظاهرات هذه أن الى وذهبا الخارجية،
 أنه اعتقدا ولذلك , الخارجية األشياء في خصائص آخر أو

 معرفة خالل من الخارجية األشياء معرفة يمكن
 شيء اي وجود أنكر فقد 1776 - 1711 هيوم اما ادراكاتنا.

 أم كانت مادية - باألشياء يمى ما ان وقال الظاهرات، سوى

 كان ان وهكذا الظاهرات. من نظم سوى ليست — عقلية
 فإن سواها، ما أشياء الى الظاهرات احاال قد ولوك ديكارت

 وغدا الظاهرات. الى األشياء أحال فقد العكس، فعل قد هيوم

 العقل غدا كما اإلحساسات، من منظومة عندم المادي الجسم
 ببعض بعضها الملتحم اإلدراكات من منظومة اآلخر هو

الظاهراتي. أو بالظاهري االتجاه هذا وعرف

 رأى فقد النهج هذا عن 1804 - 1724 كانط يخرج ولم
 اسم عليها أطلق ظاهرات سوى ليت االدراك محتويات أن

 التي وهي ، األشياء من الوعي او للعقل يتمثل ما اي التمثالت

 الظواهر بين ميز كانط ان على العلمية معرفتنا موضوع تؤلف

 على األشياء وبين ،االدراك في تظهر ما نحو على األشياء أو
 في - األشيام اسم عليها أطلق والتي الحقيقة في ماهي نحو

 للعقل يمكن ال حجاب وراء تختفي التي النومينات او ذواتها
 المعرفة عنها تند طلما ستظل ولذلك ،اليها منه النفاذ البشري

واالدراك.
 ذاتها، في — وأشياء ظواهر الى الموجودات تقسيم أدى وقد

 على قاصرة معرفتنا كانت اذا انه وهي كبيرة صعوبة الى

 هذه كانت اذا ما نعرف ان علينا يتعذر فانه فحب، الظواهر
 .ذواتها -في- االشياء على صادقة غير او صادقة المعرفة

 المعرفة. في الشك الى أفضى قد التقسيم هذا مثل فإن وعليه
 الى يعون كانط بعد جاؤوا الذين !لفالسفة وجدنا لذلك

 طليعة في 1831 - 1770 هيغل وكان الصعوبة. هذه تجاوز
 الروح« ظواهر »علم الرئيس مؤلفه ففي الفالسفة هؤالء

 المراحل خالل الروح أو العقل تطور هيغل تتبع ( 1807)

 اجل من كظاهرة ذاته بفهم فيها العقل يقوم التي المتعددة
 اي ذاته في بماهو ذاته فيها يدرك مرحلة أرقى الى الوصول

 العلم الروح ظواهر علم أصبح هذا وعلى . ذاته -في- كشيء

 خالل من ذاته في بماهو ذاته معرفة من العقل يمكن الذي
لذاته فيها يتجلى التي الظواهر تتبع

 كذلك الصعوبة هذه على التغلب حاولوا الذين ومن
 مباشرة الظواهر نحو باتوجه نادى فقد هوسرل. ادموند
 المثاليون اليه دعا لما خالفًا مبقة افتراضات دونما

 بأن كفيل أمينًا وصفًا الظاهرة وصف بأن ورأى والماديون،
 او حقيقة من فيها يكمن لما المباشرة المعاينة الى يقودنا

 وان الظواهر، في الماهيات هوسرل يجعل وهكذا ماهية
 الماهيات تدرك ال حين في بالحواس تدرك الظواهر كانت

 الذات تلتحم وبذلك المباشرة العقلية المعانية او بالحدس اا

 وال موضوع بدون ذاتًا تكون نال ،فيه وتندمج بموضوعها
 بداية المحاوالت هذه كانت وقد ذات بدون موضوعًا

 إليها انضم التي الجديدة الواقعية هي واسعة فلسفية لحركة
 الواليات في خصوصًا الغربي العالم في كثيرون فالسفة

 ومنهم العشرين القرن من األول النصف في األميركية المتحدة

 - 1873 ومنتاكو انكلترا في 1938 - 1859 الكسندر صموئيل

أميركا. في 1953

متى كريم

إضافة

 العقلية الظاهرة بين المعاصر الفكر في تمييز هناك - 1

570



ظلم

االنفعالية. والظاهرة
 ويندرج هوواع وما الوعي بمعطيات تقترن العقلية فالظاهرة

 النفعالية الظاهرة أما ،المعقلن أو المعقول أي الوعي دائرة ضمن

 التحليلي النفس عم في الالوعي أو الوعي تحت بما فتقترن

 معقلنة = واعية انفعالية ظاهرة عن التحدث يمكن بل . المعاصر
 ترادف فيحال هذا معقلنة. غير = واعية ال انفعالية وظاهرة

• شعور ال = وعي ال شعور = وعي مفردة
 التمييز يربك مما ظواهر ظاهرة تجمع ان الشائع من — 2

 المعرفة، فلسفة في الظاهري الموقف بين الدقيق الفلسفي
 من كان ربما لذلك الفينومينولوجي اي الظاهراتي والموقف

ئ التالي االستعمال يثبت لو األفضل
 للموقف بالنسبة ،ظواهري ،ظواهرية ،ظواهر ،ظاهر — أ

 خاصة المعرفة في التجريبي التيار مع يرتبط الذي األول
. البريطانية التجريبية

 بالنسبة ،تي ظاهرا ،تية ظاهرا ،ظاهرات ،ظاهرة — ب

 في الماهوي التيار مع المرتبط الفينومينولوجي للموقف
 )نومين( بين كانط تمييز من الموقف هذا بدأ وقد المعرفة.

 الثنائية هذه لكن ظاهريته. و)فينومين( ذاته في الوجود أي
 ديالكتيك في القطبين بين جدلية باستدعاءات عالئقيًا ارتبطت
 أر الهوسرلية المنظومة في ظاهراتيًا وتطابقت ،الهيغلية المنظومة
 المنهج أي منهجية داللة إلى انتهت ثم الظاهراتية، الفلسفة

. وسارتر وهيدغر هوسرل عند الظاهراتي

 ترجمة مثل ،ظهورية ،ظهور شوعًا األقل الصيغة أما - ج

 ٠( العقل ظهور »علم العقل«ب أفينوميولوجيا هيغل كتاب
 مضمون في خلال تحدث لكنها الشكل ناحية من جائزة فانها

 العربية اللغة في ظهر من مشتقة ظهورية ألن .الهيغلية الداللة
 الداللة بنما متترًا خفيًا كان ما تمظهر على يدل الذي

 اي العقل »ظاهراتية تمامًا تعني األلمانية اللغة في الهيغلية

 المتعقلنة - العقالنية وصيرورتها تجلياتها عبر الحاضرة ظاهرته
 تثبيت: األفضل من كان ربما لذلك المعقلن الوجود - في

 اكظريات حدود بين لاللتباس منعًا ب( ) والصيغة أ( ) الصيغة

,اسية

الزايد محمد

ظلم
Injustice
Injustice
Ungerchtigkeit

 في الشيء وضع هو ، العلماء من كثير و اللغة اهل عند الظلم
 بعدول واما بزيادة، أو بنقصان اما - به المختم موضعه غير
.مكانه أو وقته عن

 في , الحق مجاوزة في الظم يقال المعنى هذ أساس وعلى

. التجاوز من يقل، وفيا ،يكثر
 ولذلك الصغير، الذنب رفي الكبير، الذنب في أيضًا ويقال

 تعديه في إلبليس وقيل ظالم تعديه في السالم علبه ألدم قيل

.واسع وبون ،شاسع فرق الظلمين بين كان وان - ظالم

 أن حيث من - الظلمة أر الظالم هو الظلم في واألصل

 غير في األشياء ويضع ، عشواء خبط يخبط الظلمة في اإلنسان

 من كان هنا ومن الحدود ويتجاوز بها، المختص موضعها
.والبحر البر ظلمات في يهديهم أنه عباده على الله نعم

 فى حصل أو ،ظلمة في أصبح أي - فالن اظلم : اللغة وفي
 كأنهم أي - مظلمونه هم »فاذ الكريم لقرآن وفي ظلمة

ظالم. في هم ظالم،أو في يعيشون
ثالثة: في الظلم أنواع يحمررن اإلسالميون والمفكرون

 هم عند وأعظمم ٨ تعال الذ وبين النسان بين ظلم األول

 عديدة بآيات لذلك ويمئلون والنفاق« والشرك الكفر هو
 وقوله عظي* لظلم الثرك !ن تعالى: :قوله ب منها نكتفي
كذبا«. اللم على افترى ممن أظم فمن

 قرآنية بآيات لذلك ريمثلون الناس وبين بينه ظلم الثاني:
 يظلمون الذين على السبيل إنما > ; تعالى قوله : ب منها نكتفي

 لوليه جعلن فقد مظلومًا قتل ومن : وقوله . الناس«

سلطانًا...

 تعالى بقوله لذلك ريمثلون نفسه وبين بينه ظلم الثالث
 فقد ذلك يفعل ومن وقوله •٠ كفسه ظالم فمنهم ه

ه. نفسه.. ظلم

 فى اثالئة عذه وكل بنولهم: األقسام هذه على يعلقون ثم

 فقد بالظدم بهم م أول ني إلنسان فإن - للنفس ظلم الحقيقة
 من الظلم في بنفسه أبدًا مبتدىم الظالم أن أي - نفم ظلم

. والشرائع والقانون للقيم مخالفته حيث
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ظن

 الله، ظلمهم وما ه تعالى: قوله المقام هذا في ويوردون
.٠ يظلمرن.. أنفهم رلكنكانوا

 الفلفة مائل يبحثون ممن الدينية الفرق بعض وتقف
القرآنية: اآليات هذه أمثال عند الكالم وعلم

. 6 للعباد ظلمًا يريد اآلن وما ه :تعالى قوله

. 4 للعبيد بظالًم أنا وما تعالى: وقوله

 . العباد لفظ مع باإلرادة األولى تخصيص عند يقفون
 تعالى: قوله وهي الثانية من المبالغة صيغة عند ويقفون

, 4 للعبيد بظآلم ه

: جدًا مهمتين مسألتين تقرير الى الوقفات هذه من وينتهون

 يريد قد أنه يقنضي الظلم يريد ال اللم كون ان األولى:

 ينفي ال بظآلم ليس كونه وان ارادته، به تتعلق لم وإن الظلم
. ذلك عن سبحانه تنزه وإن - ظالمًا كونه عقالً

. اآليات هذه بمقتضى عقالً مستبعد غير الظلم جواز ان اي

 التصرف صاحب سبحانه أنه فهي الثانبة الحقيقة أما ; الثانية
 ، يشام فيما يشام كيف يتصرف أن وله ، شيء كل في المطلق
.البثري المنطق بمقاييس أفعاله تقاس أن أبدًا يصح وليس

 أمور تستقيم وحتى الحاالت، كل في عنه ينهى والظلم
 بعض على االعتماد البشرية رأت أحدًا، أحد يظلم وال االس

 أساس على ويقدم العدل، بممارستها يتحقق التي المعايير

الظلم. مخالفتها
 والموازين كالمكاييل المادي منها المعاير وهذه

 الروحية بالقيم يرتبط الذي المعنوي ومنها واألقساط.
 الشرعية، القواعد من مظهرًا له يتخذ قد والذي واألخالقية،

اجتماعية ا والنظم القانونية، والمبادىء

 يخلص لم للمعايير وضع من البشرية بلغته الذي هذا ولكن

 أفعالهم في يصدرون الذين الظالمون فيها وظل الظم، من الشرية
.الذاتية والمصلحة والغرض الهوى من

 المكيال تطفيف طريق عن الظلم لى تدفع قد األشياء وهذه

.الكريم القرآن في جاء كما — والميزان

 يزالون ال الناس أن هو كله ذلك من األخطر لكن
 أو معيار على بعد يتفقوا ولم . ذاتها المعايير هذه في يختلفون

 من البشرية انقاذ في عليها االعتماد يمكن واحدة معايير

الظلم

 والظلم السياسي كالظلم الظلم: مجاات في ونظرة
 عالج أن ترينا - ذلك إلى وما االجتاعي، والظم ،االقتصادي

 غيره االشتراكي، النظام في غيره الرأسمالي النظام في الظلم

. جرا وهلم الشيوعي النظام في

 ليكون الظالمين على العقوبة تشدد إنما الدينية والنظم
 حياة في البقوبة هذه جعلت ولكنها - الرادع هو العقاب
 غير العقوبة يجعل أمر وهو ، الدنيا الحياة هذه غير أخرى

رادعة

 الظلم أن يعتقدون إنما الناس عامة أن من يمنع ال وهذا

البيوت. خراب الى دائما ينتهي
 تختلف تزال ال اإلنانية بأن الظلم عن الكلمة هذه وننهي

 ال هنا المقام وأن عالجه. كيفية وفي وأبعاده، إلظلم حدود في
ذكرنا، لذي أكثرمنهذا يتطلب

اؤدد خف أحمد محمد

Opinion
Opinion
Meinen - Melnung

 الراجح التردد » ومعناه: وأظانين ظنون )ج( ظن مصدر
 بشيم اإلعتقاد لى الميل أو الجازم»، غير االعتقاد طرفي بين

 ما أمر على الحكم أو )الفراسة( دليل أو علة دون ما

 قبول وإمكانية ذلك في اليقين بعدم اثعور مع )االجتهاد(
أيضًا. يقين دون لنقيضه الحكم أو االعتقاد هذا

 Soupfon والريبة الشك معناه يكون تارة الظن الشريعة وفي

 . شيء كل في يشك ،الظن سيء أي :ظنون رجل انه : كقولنا
 • ٠ إثم الظن بعض إن ه الكريم: القران في جاء وقد

 ال ؛تحصيله في يشك دين أي : ظنون ودين . (ا 2 الحجرات )
 ه معنا يكون وتارة , ال أم عليه سيحصل كان إن صاحبه يدري
 ملجأ ال أن وظنوا .. > تعالى: اللم كقول Certitude اليقين

 بيمينه أوتيكتابه فأمامن ^ . ( 118 التوبة ) . ه منانه..

 - 19 الجاثية ) ه. حسابية مالق إنى ظننت إنى ..فيقول

 ه. الكاذبين من لنظنك وإنا سفاهة في نراك إنا » (.20

 شبه أو التوهم أو الوهم معنام يكون وتارة (.66 )األعراف
 أو جزم( بال )اليقين Probable الراجح االعتقاد أو االعتقاد

 صديقًا ظنه الناس. كل في الخير يظن انه كقولنا: التوقع،
 وما ظنًا اال نظن ان > تعالى اللم وكقول عليا. ظته وفيًا،

 انهم يظنون الذين قال ^ . ( 32 الجاثية) . 4 بمتيقنين نحن
.٠ الة يإذن كثيرة فثة غلبت قليلة فئة من اللةكم مالقو
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ظن

 ،عيان بيقين ليس انه اال ويقين شك الظن I) . ( 249 البقرة )
 علم.. اا فيه يقال فال العيان يقين فاما تدبر، يقين هو انما

 ظون.. هو الحيلة: القليل أو الضعيف للرجل تقول والعرب
 أحد بكل الظن السيء وقيل: الظن، السيء الرجل والظنون:

 ال ظنون: ودين فيعقله. المتهم )و( الخير القليل الرجل )و(
 الن 11 ،منظور إبن أمال..».) أيأخذه صاحب يدري

 الظن يطلق قد » «االشارات )١ شرح وفي .ظن( :مادة «،العرب

 وعلى ،علته إلى المستند غير المطابق الجازم الحكم على اليقين بإزاء
 ألبي أ الكليات )عن .الجازم» غير وعلى ،المطابق غبر الجازم

الظاء( الثالث،ذصل القسم البقاء،
 سرق تظن من : كقولنا ،االتهام بمعنى الظن يأتي وقد

 وفي ظنن )ج( التهمة، والظنة: بسرقته. تتهم من أي دارك:
 .دينه في متهم أي (I ظنين شهادة تجوز ال « ;الشريف الحديث

 :قوكا هنا ومن Intuition الحدس أيضابمعنى يأتي وقد
n ئ الصوفيين أحد وقول «.قلبه ،المؤمن أو المرء دليل

أذكره لت متا كان ما كان قد
الخبر عن تتأن والً خبرًا فظن

 القضايا هي والمتكلمين الحكماء عرف في الحدسيات ا,

 بواسطة الحكم كان فان . الحدس بواسطة العقل بها يحكم التي
 القطعيات، من تعد للقين، مفيد للثك مزيل قوي حدس

 حدس بواسطة الحكم يكن لم وإن . قعله إلتقان الصانع كعلم
 جعلها فالبعض االختالف، ترى ولذلك الظنيات من تعد قوي
 )التهانوي، .الظنيات من اآلخر والبعض القطعيات من

. ( 301 ص ، 1 ،ج «الكشاف ,1

 العقل يحكم التي القضايا هي الظنيات: المنطق، وفي
 كاذبة أو صادقة كانت موا، نقيضها، احتمال مع برجحانها

 على يعاقب واجب كل ألبنائهن. محبات األمهات كل مثل:
 أو ارق أما ليالً يطوف من كل محتاج سارق كل تركه

 يقوم التي المنطق في الظنيات الغالب، وفي مجنون أو مجرم
 اليقين، الراجحة القضايا من هي الجدلي، االستدالل عليها

 عليها يقوم التي )اليقينية( البرهانية القضايا الى بالنسبة وذلك
 يقوم التي )الكاذبة( السفسطائية والقضايا البرهاني، االستدال

 اليقينيات، خالف والظنيات السفطائي االستدالل عليها
 فبعض الضعف، أو القوة حيث من بعض عن بعضها تختلف
 القضايا بين الظنيات في يميز لذا بعض من أقوى الظنيات

 وعندما .الخ. والوهمية والمتخيلة والمقبولة المشهورة الظنية
 تخرج فإنها اليقين، الراجحة القضايا من الظنية القضايا تكون

 في وتدخل والمتخيالت، والمقبوالت المشهورات دائرة من

 ان الغزالي ويرى والحدسيات. والتجريبيات المتواترات نطاق
 للبراهين، تصلح وال يقينبة ليت التي المقدمات أو القضايا
 يصلح ال ونوع ،الفقهية للظنيات يصلح نوع )) :نوعان
 ،اليقينيات دون للففهيات الصالح وهو األول النوع . ٠ لذلك

ومظنونات ات ومقبول مشهورات أصاف ثالثة وهي
 صلة ..بحسن مثلخكمنا المشهورات األول: الصنف

.. الحيوان بقل وحكمنا .. األرحام

 بتصديق اعتقدناها أمور وهي المقبوالت الثاني: الصنف
. .-تخفى تكاد ال مراتب الظن اثارة في ولها ..بها أخبرنا من

,I ال بها التصديق يقع أمور وهي المظنونات النالث: الصنف 

 النفس ولكن بالبال، نقيضها امكان خطور مع بل الثبات على
 فإن لريبة، بالليل يخرج إنما فالنًا إن كقولنا: أميل، اليها

 ذلك مع وهي ،لألفعال التدبير عليه يبنى ميالً اليه تميل النفس

 اعتبرت اذا والمقبوالت والمثهورات نقيضه، بامكان تشعر
 تمى فيجوزأن األحوال، بعض في بنقيضها يشعر حيث من

 فإن ، اعتقادًا يورث الرأي بادى، في مشهور من وكم ،مظنونة
 كقول تكذيبًا أو ظنًا لقبوله االذعان ذلك عاد وتعقبته تأملته

 محمود فهذا مظلومًا؛ أو ظالمًا أخاك تنصر أن ينبغي القائل:

 وهو خالفه، فيتبين يتأمل ثم قبوله الى الذهن يتسارع مشهور
 وينصر ظلمه من يمنع أن ينبغي بل ينصر اال ينبغي الظالم ان

 ئل فإنه فيه، المعقول بالحديث المراد وهو عليه، المظلوم
 تمنعه ان نصرته فقال: الظالم؟ ينصر كيف فقيل: ذلك، عن
 ٠ ( 146-142 ص «،المنطق فن في العلم معيار I, ) «.ظلمه من
 اليقين يفيد الذي التام اإلستقراء بين المناطقة بعض يميز كما

Certitude الظن. اال يفيد ال الذي الناقص واالستقراء 
 المقسم القياس الى [ جاعه إر ويمكن ] إلستقراءإماتام... ا »

 من ناطق وكل ناطق، غير أو ناطق إما حيوان كل كقولنا

 ينتج: حساس، الحيوان من ناطق غير وكل حساس، الحيوان
 ناقص واما اليقين؛ يفيد القسم وهذا حساس، حيوان كل

 يحرك حيوان كل كقوال: الجزئيات، أكثر تبع فيه يكفي
 كذلك والفرس كذلك اإلنسان ألن المضغ عند األسفل فكه

 الحيوان أفراد من صادفناه مما ذلك غير الى كذلك، والبقر
 من يكون أن الجائز من إذ الظن، إال يفيد ال القسم، وهذا

 المضغ عند األعلى فكه يحرك ما نصادفها لم التي الحيوانات

 في الحاشية I) ،المالعبدالله ) . (I ٠..التماح في نسمعه كما

إه،(- ص المنطق,،
 يفيد ألنه الشك معناه ان من بالرغم الفقها، عند والظن

 وجوده، عدم أو الشي، وجود تصديق في االشتباه أو التردد
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فلذ

 فالظن المتكلمين، عند أما بالقين غالبًا يلحقونه انهم اا
 ال رجحانًا اآلخر من أرجح أحدهما أمرين كال تجويز معناه

 «ظنأ « يمى والراجح .اآلخر الطرف عن معه النفس تنقبض

 ،للجرجاني «التعريفات ,ا وفي .أ وهمًا » يمى والمرجوح

 في ويتعمل النقيض. احتمال مع الراجح االعتقاد هو )1 الظن:
 الرجحان بصفة الشك طرفي أحد : الظن وقيل . . والثك اليقين

 من اآلخر الطرف على تغلبه التي األسباب بعض لوجود ]

الثك[».

 نقيضه، يقبل ما شيء في رأي هو سينا ابن عند والظن
 يكون ال وأن كذلك ما شيء يكون أن يمكن انه بمعنى
 على ال بها التصديق يقع آراء هي والمظنونات ,, ...كذلك
 يكون الذهن ولكن بالبال، نقيضها امكان يخطر بل الثبات

 إذا وكان بالبال نقيضها ا إمكان يخطر لم فإن ..أميل اليها

 فليس يمكنه ولم الذهن يقبله لم الذهن على نقيضه عرض
 مظنون، له: قيل فإن معتقد هو بل صرف، بمظنون

 أوغير غيرحق لمعتقد ذلك يقال انما وكأنه ،اإلسم فباشتراك
 حق غير المعتقدات من كان وما ،الحقية واجب غير أو دائم

 اذا لكنه بالبال نقيضه يخطر ال وكان القبول واجب غير أو
 وعاد ويقبل يحمد أن حئذ يجب لم بالبال إخطاره تكلف
 البادي في الذائع فهو الشهرة، بحسب فيه مشكوكًا أو شنعًا

 يعلم ا )الذي المظنون عن ينفصل وبذلك الظاهر( أي )
. ( 100 - 99 ص ص ت د.» النجاة )» «. كذبه( وال صدقه

 يتعلق فيما مذهبين بين بعامة التمييز يمكن الفلسفة وفي
 وهم المعرفة، بإمكان القائلين مذهب - 1 :اإلنانية بالمعرفة

 ادراك على القدرة بعدم الشكاكين ادعاء أنكروا الذين
 فيها، اليقين الى والوصول المعرفة بإمكانية وقالوا الحقيقة،

 الحس طريق عن أو )العقليون( العقل طريق عن سواء
 معا والعقل الحس طريق عن أو التجريبيون( )الحسيون

 وهو المعرفة، إلمكان المنكرين مذهب - 2 )انقديون(.
 ق.م. 241 اركزيالس مثل: بعامة الثكاكين مذهب

 قالوا الذين الخ. Montaigne نتني مو بيرون، كارنيادس،
 استندوا وقد العلم، على اإلنسان قدرة وبعدم المعرفة بامتناع

 العقل؛ أحكام في الثقة وعدم الحواس خداع الى ذلك في
 يمكن منها وكل ،احتمالية هي انما األحكام جميع بأن وقالوا

 يوجد ال ألنه غيره، من الصواب الى أدنى احتماالً يكون أن

 المناداة الى ذلك بهم وأدى للحقائق؛ ثابت مقياس أي
 -ثكم أي ألن شيء، أي على األحكام اصدار عن بالتوقف

 فير ظني حكم عن كناية النهاية في هو انما ، شي، أي على

 المظنونة او المتوهمة الحقيقة فإن وبالتالي ،ضده يقبل يقيني
 بين بوضوح ميز من أول أفالطون ولعل .لنقيضها مساوية
 ومبدأ العقل على تقوم التي اليقينية المعرفة : المعرفة من نوعين

 وهي ،والتوهم االحماس على تقوم التي الظنية والمعرفة ؛العلية
 على يقوم الصحيح والعلم نسبية. تخمينية معرفة عن كناية

 أو التوهم ال ،بعللها األمور وربط العقل من أساس
 1596 ديكارت بأن المالحظة مع اإلحاس أو اإللهام

 والذي «الحديثة الفلفة أبو 1) ب يلقب الذي .م 1650 —

 وفي العقليات وفي الحيات في :شيء كل في شك
 وجوده، في وفيكلشي،،حقى األحالم وفي الرياضيات

 أفالطون مذهب يذهب لم الخارجي، العالم وجود عن فضالً

 الى ويعبر وظونه شكوكه من ينج لم وهو ذلك؛ تمييزه في
 - 1623 بليزبكال رأى وقد إلهي بسند اال اليقين، حالة

 العقلية المعرفة ان كما عليه حجة ال القلب يقين أن م. 1662

 ديفيد رأى كما ظنية. اال معرفتنا فليست وإذن ،فيها يقين ال
 أو نظنه ما أن ،الغزالي قبله من م.وكذلك 1776 - 1711هيوم
 والظواهر األشياء تحكم طبيعية قوانين وجود من نعتقده
 ناشىء ظن مجرد هو انما العلية، رباط هو: ضروري، برباط

 ألنه إال. ليس والتكرار المشاهدة على وقائم االعتياد عن
 أو األشياء طبيعة في منطقية ضرورات من هنالك ليس

 كانط أما عليه هي ما على الحال دائمة تجعلها الظواهر،

1804 - 1724 Kant ميز فانهقد النقدية، الفلسفة صاحب م 
 معرفة وهي الباطن، معرفة أو ذاته في الشيء » معرفة بين

 الحس أو المحسوس نطاق عن خارجة النها ظنية نسبية
 )معرفة مظهره، أو ظاهره في »الشيء ومعرفة والتجربة؛

 الثيء ظواهر تتناول ألنها معللة، يقينية معرفة وهي الظاهر(

 في . ببعض بعضها الظواهر وعالقات منه محسوس هو وما
 أنه كهيراقلطس( ) رأى قد م. 1831- 1770 هيغل ان حين

 مكان كل في مطلقة حقيقة من ،يظن كما هنالك ليس
 المعرفة أصبحت ،الحديثة المادية الحسية الفلسفة ومع وزمان
 المادية األشياء مع الفكر فيها يتطابق التي تلك هي اليقينية
 .وزمان مكان كل في تصدق والتي ،تناقض أي بدون وذلك
 في « رائع شعر هذا B مثل: الظنية، األحكام أصبحت وهكذا

 ، الحديثة المنطقية والوضعية والتجريبية المادية الفلفات ظل
 تفضيلية، أي Normatives معيارية أحكام عن عبارة

 العلمية أو اليقينية المعرفية األحكام مقابل في احتمالية،

 حقائق وجود تنكر النبية الفلسفة ان الى االشارة مع .البرهانية
 تبعًا نسبية هي انما ،أصحابها بنظر الحقيقة ألن مطلقة،
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ظن
 الحدسية والفلسفة الخ. والفرد والزمان للمكان

 نعرف ال أننا ترى برغسون( ،شونهاور ) 1•٤اس٤ا0م•1•1ع
 وإنما فحب، النظري االستدالل أو العقل بواسطة األشياء
 الظن، ) الحدس بواسطة بواطنها، حتى أيضًا نعرفها

التخمين(.

ومراجع مصادر
 محمدخلف لصوالحي، منتصر،عطية الحليم أنيس،عبد ابراهيم، -

 ،مصر ،2ط،الوسيط المعجم ، ( العربية اللغة مجمع ) ،أحمد اللم

1972، 1,73.

i 1972 ،مصر مكتبة انقدية، الفلفة أو كانط ،زكريا ابراهيم، —

.مصر مكتبة ،مصر ،لفلفة ا مشكلة ،زكربا ابراهبم، —

ابنينا،النجاة،ا.ت -

1 955 ،دارصادر ،بيروت ،العرب ابنمنظور،الن -

 وزارة منثورات دمثق، الكليات، موسى، بن أيوب البقاء، أبو -

. 1975 القومي، واالرشاد الثقافة

 الكويت، ، 2 ط الفلفة، الى جديد مدخل ،عبدالرحمن بدوي، —

. ،979 المطبوعات، وكالة

 محمود • تر ،الفلسفي الفكر الى مدخل جوزيف، ،بوخينسكي -
. ،973 المصرية، األنجلو مكتبة طا، زقزوق،

. 1862 ،الفنون،كلكته اصطالحات اتهانوي،كثاف -

 الحضارة دار بيروت، والعلوم، اللغة في الصحاح مختار الجوهري، —

العربية.

 الخضيري، محمد محمود تر. ،المنهج عن مقال ،رينيه ديكارت، —

. 1968 ،العربي الكاتب دار القاهرة، ، 2 ط

بنغازي ،ليبيا العروس، الزبيدي،تاج —

. 1965 بيروت، ،صادر دار ،البالغة أساس الزمخشري، —

 اللبناني، الكتاب دار بيروت، الفلسفي، المعجم جميل، صليبا، —

.1971، ط،

 المصرية، النهضة مكتبة ، 3ط الفلفة، أ توفيق، الطويل، -

1958.

 ،القاهرة ،القرآن أللفاظ المفهرس المعجم ،فؤاد محمد ،الباقي عبد -

.ه- 1364 المصرية، الكتب دار مطبعة

. ،962 ٤دمثق الفلفية، التجربة عادل، ،العوا -

 دار بيروت، المنطق، فن في العلم معيار حامد، أبو الغزالي، -

. 1978 األندلس،

 ، 2 -ط التقليدي المنطق — المنطق عم إلى مدخل مهدي، الله، فضل -

.1979 الطليعة، بيروت،دار

. ،952 ،مصر ،2 ط،المحيط القاموس ،ابادي الفيروز -

 ، 3 عفيفي،ط لعال أبو تر. الفلفة، المدخإللى ،أزفلد ،كولييه

.1955 القاهرة،

 القاهرة مكتبة ، ، ط المعاصرة، الفلفة على أضواء ،يحيى ،هويدي -

.1958 الحديثة،

 ، 2 لفلفي،ط المعجم ،يوسفشاللة ،وهبه،مراد،يوسفكرم -

.1971 القاهرة،

له فضالل مهدي
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Monde عالم
World 
Welt

 هو الطبيعة؛ هذه انه الموجودات: مجموعة هو العالم ٠ 1
 األشياء مجمل العالم للمادة. المتعددة المتنوعة األشكال هذه

 وبين ، األشياء تلك بين القائمة والعالئق والظواهر، المادية،

 الذي المادي العالم ذلك هو المعنى وبهذا الظواهر تلك
 ميدانالمعرفيات الطبيعبة العلوم وتكون ،وندرسه ،فيه نعيش

 رتقيس، وتزن، تقطع، التي المناهج حيث أي به الخاص

 صالت عن أو قوانين عن وتبحث الرغبة، عند التجربة وتكرر

 الذي اإلناني العالم ثانية، جهة من هناك، ثم عامة. متينة

 المجتمع في منغرسة عالثق وهي ؛البشر بين العالئق على يقوم
 معنى ويحمل عالئقي، العالم هذا فان ذلك وعلى والتاريخ.
 أو انانية، اجتماعية، هنا العلوم وتكون عقليًا أو خلقيًا

هي: باألجنبيات أو التسميات، بعض بحسب العقل علوم

Gelsteswissencharten, Sciences de L’esprit, Sciences 

noologlques . من النوع بذلك مرتبطة المناهج تكون ولذا 
 اإلنسان عالم إلى تؤوب التي المعرفة من الدرجة أو العلوم،

 عالم حيث اي األطغى اليوم، حتى هي، الذاتانية حيث
 أي التوجه الذاتية المناهج :انظر ) النفانية. األحداث

 علي م التوجه والموضوعية الطبيعية المناهج مقابل في الذاتانية؛

(. 378 - 370 ، 26 — 23 ص «،النفس علم مذاهب B ،زيعور

 موجود فاإلنسان جدلية. عالثق العالمين ذينك بين تقوم

 هذا والعالم العالم. وبهذا العالم هذا وقبالة العالم، هذا في
 بحث وقد .أمكن ما فيه للتحكم ونسعى ،به ونتأثر ،تدركه
 تستدعى هنا أولى كقضية هذه العالم قضية اإلنساني الفكر

 بتعدداتها، الواقعية بتنوعاتها، المثالية العديدة: التيارات
 الكبيرين القطبين بين المتدرجة أو المقربة التيارات ،المادية
 افهومات هنا تستدعى أخرى، وبمصطلحات والواقعية المثالية

 المادة، الخارج، العينيات، الواقع، الكائن، مثل، من ركيزية
 الوعي، الفكر، نالقي: مقابلة أخرى جهة ومن جهة؛ من الخ

 المناهج من النوعين بين تقوم كما ...الخ , الذهنيات ،الذات
 أي والموضوعاتية، الذاتانية المناهج العالمين، لذينك الدراسية
 جدلية عالئق النزعة، الطبيعية والمناعج النزعة الذاتية المناهج

 االقتراب باتجاه ييران ويتكامالن، ويتفاعالن يتبادالن وهما
حية. واحدة بنية داخل فاألقوى، األقوى

 الكون عن Welt, World, Monde العالم يختلف - 2

;Welt all; Universe. والعالم الناس، عالم هو فالعالم 
 الكون أما الظواهر..؛ بين القائمة العالئق وعالم الطبيعي،

 العالم أن صحيح .متخصصة عوامل يحوي هو إذ أشمل فهو
 نقول: أننا إال والمكان، الزمان في موجود هو ما مجموع

 عالم عن نتحدث عينه العالم هذا وداخل اإلنساني؛ العالم
 في ونبحث .الخ. المعرفة، وعالم ،الياسة وعالم الطفولة،

 األسماك وعالم الطيور، عالم هناك وضمنه الحيوان، عالم
 أو األعمال كعالم تجمع، أو جماعة، أو فئة، هنا فالعالم
فتهم أو تجمعهم، أو مجموعتهم، هو الذي العلم رجال

 إلى المنظم الكون عن الكالم من لفكر انتقل بالعلم-3

 وإلخضاعه به العقل لتحكيم والسعي الكون، بتنظيم النظر
 ككل، العالم هو Cosmos المنظم الكون إن للفكر المتزايد
 الكوسموس، إن واالنسجام. واالنتظام، الترتيب الحتن

 وهو الترتيب؛ جيد كنق معتبرًا الكون هو أخرى، بعبارة
واالنتظام. الترتيب وأيضًا بل العالم، أيضًا

 Cosmlsme العالمانية مصطلحان: يستدعي وهنا

, الوجود وحدة ، Acosmisme والالعالمانية

 «الطيماوس I في أفالطون به قال مفهوم العالم: نفس . 4
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عالم

 ديميورجوسر ا )المجترح الكون صانع صنعه ما أول هي
Demiurge) ، البعض بحسب ،هو أو كاإلله أو إله هو الذي. 

 علم مذاهبII ،زيعور علي :انظر ) للعالم النفس تلك
 عند اا العالم نفس » عن كالمًا ونجد . ( 36 - 35 ص ، S النفس

. العرفانيين وبعض ،أفلوطين

 بخلق ذلك تم ،الدينية النظرية في ئ والكون العالم نشوم — 5
 نظرية وتلك الله. عن كن« ا كلمة صدور وبفعل عدم، من

 العربي الفكر عرف وقد الكلمة بقوة االيمان على تقوم
 نظرية للثال: منها والعالم الكون نشوء في نظريات اإلسالمي

 طفيل، ابن عند الحياة نشوء في ونظرية اإلبداعي، الخلق
 الصفا اخوان ) الكائنات بين تدرجية عالئق تقيم ونظرية
 تصنف كتيرة نظريات فنعرف الحديث الفكر في أما مثاًل(.

 وكانط ديكارت نظرية ،اليبنتز نظريات: إلى بسرعة
 وغيرها الديمية، النظرية الكوارثية، النظرية والبالس،

، (النثكونيات الكون، نشوء = كوسموغونيا : انظر )

 ابن ) .fl كلها الطبيعية األجسام مجموع ٠ هو العالم . 6

 «،العلم معيار أ ،الغزالي) ٤ ( 28 ص ، «الالحدود كتاب ،سينا
 كقولهم ؛متجانة موجودات جملة ا :أيضًا وهو (؛221 ص

 ،نفسه ،سينا ابن ) . «العقل وعالم ،النفس وعالم ،الطبيعة عالم

 إن القول نستطيع اإلسالمي، العربي الفكر وفي (.28 ص
 العالم ،الدنيا من المعلوم الجزء أنه على العالم فهموا أسالفنا

 إزاء ويوضع «، عليها ومن األرض ه فهر وبذلك I األرضي
 وهنا األلوهية إلى األقرب العالم الثاني، العالم اآلخر، العالم

 اإلسالمي، العربي الفكر عرفها أساسية مصطلحات تستدعى

 وعالم الشهادة، عالم أيضًا، وهو، الملك: عالم - أ فمنها:

 الحسي، العالم هنا الحسية. والمشاهدة بالحس المعرفة
 نلقى وحيث الخلق عالم العينيات، أو األعيان عالم

 ابن يقول الملك، والفاد. والشر، والنقص، التغير،

 . الشهادة عالم وهو ، ( 11 9،ص «المصطلحات « ) عربي

 األرفع العالم الغيب، عالم ، أيضًا وهو الملكوت: عالم — ب

 عالم الجبروت، عالم إنه »شهوده«. عن نعجز والذي
 يوضع المثل، عالم المعاني، عالم األفكار، وعالم الماوات

 عالم بين تقابالً هناك فإن وكذلك المحوس؛ عالم مقابل في

 بين والمقارنة الموازاة ونلقى المحسوسات؛ وعالم المعقوالت

 وعوالم ؛صعيد على والشهادة والمحوس الملك عوالم
 أخرى؛ جهة من والغيب، والمعقول والجبروت الملكوت

 عوالم ومادة: . 89 - 88 ، 67 ص ااصطالحات»، الكاشي، )
. ( 127-126 ص البى،

 هو فالعالم . دنيا منزلة في العالم الديني الفكر يضع

 مرتبة الجديرة، المرتبة ودون ،الفانية المرتبة ذات الدنيا
 في ،وهو الخالدة. والحياة المستمر الدائم العالم أي األلوهية،

 رأداة انتقال، وجسر الثاني، للعالم تعد وظيفة ذو النظرة، تلك

 اللم سوى ما هو a الصانع به يعلم ما هو ٠ فالعالم .اآلخرة لمعرفة
 أو كان جوهرًا المخلرقات أي الموجودات » من تعالى
 ، ( 1055 - 1053 ص ، 2 مح. ,(، اكشاف التهانوي، ) «.عرضًا

 ، البقاء )أبو الخالق« به يعلم ا هو » ،مرادف بتعبير ،أنه أو

,I الكليات S ، يوجد لم ،ناقص فهو وبذلك . ( 249 ص ، 3 القسم 

 جائزان. ووجوده وعدمه ،محدث هو وسينتهي. نفسه، من
 ،النصي التفسيري قطاعه في ،اإلسالمي الديني الفكر ويقسم

 الجن،وعالمألنس،وعالم :عالم العوالم[إلى العالمين]

المالئكة
 مؤلف منظم كنسق أخذوه فقد فالسفتنا عند العالم اما

 الله عليه يتقدم لكن قديم وكموجود والكواكب، األرض من
 مواقف أيدوا أدق، بكلمة أو، وأعجبوا والزمان بالرتبة

 في نفسه أرسطو قالها وأخرى ، الطيماوس«» في ألفالطون
 شراحه. قالها أو والمنحوالت، المفقودات أو المنسوبات

 ،القمر تحت ما وعالم األفالك في لبطلبموس موقفًا وتبنوا

 نظر وفي الفيض، لنظرية اقتبال في أوقعهم مما األرض، عالم

 بيد . والشرور الكمال والعالم، الله والكثرة، الوحدة مشكلة في
 على شددوا فالسفتنا أن هو هنا موضوعنا إلى األقرب أن

 وعالم الفس، وعالم العقل، عالم هي: عوالم بين التميز
 عالم هي: لهم أخرى مصطلحات هنا وتحتدعي الطبيعة
 عالم الفكرة، عالم األرضي، العالم الحمي، العالم الحس،

 المتفائلة نظرتهم إلى نلمح والفساد.كما الكون عالم ،التكوين
 2 ،ج االلهيات« سينا)» ابن عند فالعالم العالم، لهذا

 كليته، في ومنسجم توانين، وله غاية، تحركه (،415 ص
 بين وفرقوا .ا( الخير نظام » ونق ويسير ،الله قدرة عن وينبىء
 ، 2 ،ج الصفا )أخوان األصغر والعالم األكبر العالم

 هو واألصغر ،الموجودات عالم هو األول ؛ ( 457-456 ص

 العالم في الرأس هي )الجبال تثابهات االثنين وبين االنان.
 االنان( في الدم »عروق« تقابل هناك واألنهار األصغر،

 لالشارة الراهن، المصطلح في ،األكبر العالم استعمال ويكثر
 أو ،ومشتقاته بالكيلومتر طوالً تقاس التي الموجودات عالم الى

 األصغر المصطلح مقابل في وذلك ومشتقاتها؛ باالعة
 آالف أو المالين، من بجزء القياس حيث النواة( )الذرة،

.اثميليمتر أو الثانية من الماليين



عالم

 بين المشهود العالم وهوا «،البرزخ ال الصوفيون أوجد - 7
 ؛ 20 )الجرجاني، المادية«. راألجام المجردة المعاني عالم

 انه الصوفي يقول فهنا ٠ ( 2و1 عمود ، 163،ص 1،التهانوي
 من الله وى ما كل )ا عالم الملك، عالم من ينتقل

 بحب الصوفية، حيث الملكوت عالم إلى »، الموجودات
 وأرواح المالئكة يشاهدون يقظتهم في I) الغزالي، اعتقاد

 فواند منهم ويقتبون ، أصواتًا منهم ويسمعون األنبياء،

 ، flصليباوعياد نشرة ؛وؤ ص ،جبر نشرة «، المنقذ ١١ )
 شهوده عبر ال العالمين بين يوحد الصوفي أن ثم . ( 107 ص

 المشهود جانبيه في للعالم أخذه في وأيضًا بل فقط، ابرزخ

 الصوفي. عالم أنه على شهوده يصح ال الذي و» الحسي،
 وائى يرغب، ماعة الثاني العالم إلى الصوفي ينتقل وهكذا

 وفي ،الوجد أن ثم .االزدواجية حل لقد وتفاؤل. بفرح ، شاء

 إلى يعود ثم الثاني العالم إلى الصوفي فيها ينتقل آنات الجذبة،
.واقعه

 مصطلح (Weltanschaung) العالم إلى العامة النظرة - ٠

 األلماني، بلفظه مدة عليه وأبقت به، أعجبت الزمن حديث
 «.العالمية الفلسفية الذمة » أو اليوم لالنسان الفلسفية الثقافة

 العام النظر ذلك واالنسان، والعالم للكون الثمال النظر وذلك
 هو World Outlook: Vision generale du monde نلعالم
 فإن ولذلك العالم. عن والمفاهيم والمواقف األفكار نق

 شتى في ممذهبة، غير أو منقة ، اآلراء لتلك المجمل

 يقترب إليها، وما واألخالقية والجمالية السياسية المجاات
 للعالم العامة النظرة فإن وهكذا .الفلفة مفهوم من جدًا

 واألفكارية الفلسفة، هو الذي عينه المجال في تبحث

االجتماءي. بالوجود الفكر وعالقة )االيديولوجيا(،
 عالم » العربية في تستعمل قد بيانية ألسباب - 9

 Universe of Discourse <1 الخطاب كون » بدل الخطاب».

Univers du Discours في العناصر مجموع بذلك ويعني 
 يطلق كون، بمعنى عالم، فإن أيضًا وهنا برهان في أو حكم

 في الفثات، أو األفكار، أو االفتراضات، مجموع على

. قضية أو ،حكم في أو ،مثكلة

 بيانية، لفظية وألسباب العربية، في يستعمل قد وكذلك
 Univers; كون على للدالة «اكون عن عوضًا ,,عالم » كلمة

Universe الكون( أي ) العالم يكون هنا النبية النظرية في 

 الزمانية بإحداثياتها المتميزة الظواهر مجموع على يدل
 أنها على مأخوذة االحدائيات تلك أن حيث من والمكانية

 المؤلف النسق هو ،هنا ،الكون أن ،آخر بتعبير ،أو متضامنة

 الظواهر من لمجموع والمكانية الزمانية االحداثيات من

،مادة:كون(. )»الالند«
 ؟ الموجودات هي ما لكن .الموجودات مجموع هو العالم

 . وجد الجذر من وننطلق ،العربية اللغة عبقرية الى نعود هنا
 لكلمة اكاني الجانب أما المعروف، أو المعلوم هو الموجود
 األعيان. في هو ما الخارج، في فعالً قائم هو ما فهو موجود

 المعلوم أي األذهان في الماثلة األشياء هي فالموجودات وإذن
 عو ذاك والعالنق والظواهر األجسام أي العينية واألشياء ،بها

 نقول أن ويبقى الموجودات مجموع هو الذي العالم معنى

 والعالم والكون الوجود بين الدقيت التمايز إلى التنبه بوجوب
 واكتناه اللغاوي التحليل من انطالقًا والواقع، والعين والشيء

 العالم هو العالم أن الى النهاية، في ذلك، يعيدنا اللغوية البنية
 يشمل ألنه أوسع هو الكون وأن االنان، وعالم الحسي
 بعد الالمعلومة األخرى الكائنات وأيضًا )العالم(، المعلوم

وستكون كانت أو ستوجد والتي

ومراجع مصادر

 الفرني المعهد ،القاهرة جواشون، نثرة ،الحدود كتاب ،ينا ابن -

.1963 الشرقية، لآلثار

 الكاتب دار ،القاهرة ،والفاد الكون ،والعالم السماء ،سينا ابن -
٠ 1969 العربي،

, 1938 ، 2 الحلبي،ط البابي مكتبة ،النجاة،القاهرة ،سينا ابن -

 نشرة القديمة، العربية اكرجمة العلوية، واآلثار السماء في أرسطو، —

. 1961 ، 1 ط ، والنشر والترجمة التأليف لجة القاهرة، بدوي،

 وحنين، البديع عبد نشرة الغنون، اصطالحات كشاف التهانوي، —

 نشرة بعد، وما 1963 لتأليف، العامة المصرية المؤسة القاهرة،

1862 ،2 كلكوتا،مجلد

 ،1 ط الخيرية، المطبعة القاهرة، التعريفات، كتاب الجرجاني، —
. الصوفية المصطلحات ،عرلي ابن ،معه مطبوع .، د 1306

 دار بيروت، كرم، سمير تر. ،الفلفية الموسوعة ،روزنتالويودين -
.1980 ذل الطبة؛

 ، 3 األندلس،ط النفس،بيروت،دار علم مذاهب زيعور،علي، -

1981 .

. 1845 ،الهند كلكوتا، نشرة الصوفية، اصطالحات الكاشي، —

- Gusdorf, G., Tralte de metaphysique pads, Alcan, 1956.
— Lalande A., Vocabulalre technique et critique de la phlloso- 

phle, Paris, P.U.F., 1962.
— The Encylopedla of Philosophy, Vol, 5, Macmillan, and Free 

press, N.Y., 1972.

يعرر علىز
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Van
Vain 
Vanus

 الوجوديين مع مهما بعدا الكلمة هذه اتخذت لقد
 العالمية الحرب سبقت التي الفترة في واأللمان الفرنسيين
 أي من الحياة خلو تعني وهي مباشرة، تلتها والتي األخيرة

 بين ثابتة ولقواعد عقلية لقوانين الوجود خضوع وعدم ،معنى
 ولقد انجام أي هناك ليس الحياة وواقع اإلنسان طموحات

 ، 1938 سنة المنشورة (I الغثيان 1, روايته في ،سارتر جعل

 تفسير على العقل مقدرة عدم أي ،العبث تجربة كتثاف ا
 أو هندسية بدائرة ليس الوجود .الرئيسي المحور ،الوجود

 إياه، نعطيه الذي بالتحديد وتفسيره فهمه لنستطيع مربع
 أو معين دون فيه وهو يختره لم معاد عالم في موجود اإلنان

 كتابه في سارتر نظر في المخرج كان هنا ومن ،نصير
 الملقاة المطلقة الكاملة الحرية تحمل في (I والعدم الوجود ,١

 ذاته يتخطى بأن ،عذر بأي يتذرع أن دون اإلنان عاتق على
 كل في األولى التجربة العبث تجربة كانت ولقد . باستمرار
 وأمام والفكرية، والروائية المسرحية كامو ألبير مؤلفات

 ويتحملها اإلنسان يعرفها التي المآسي كل أمام ، (I الالمبرر 1
 خفي معنى بايجاد ذاته يعزي أو العقل يقبلها أن يمكن وا
 في هذه، العبث تجربة لتخطي كحل بالتمرد دىكامونا ،لها

 تجربة في رأى المسيحي الوجودي مارسيل، غبرييل ان حين

للحياة األساسي لسر رمزا العبث

 مفهوم بين القاثمة الصلة يؤكد مارسيل غبرييل يقوله ما ان
 أسرار أو بالسر تسميته على المؤمنون الفالسفة درج وما العبث

 ال التي اإللهية وللحكمة للخالق الخفية واإلرادة والحياة الكون
 لكلمة الملحد الوجه هي عبث كلمة أن فالواقع ؛غورها يسبر
 العبث تجربة جذور تكون أن المتغرب من فليس لذا ٠ سر

 الحديث العصر في استعملها من أول ان فالواقع .دينية جذورًا

 على ثار الذي كيركغارد سورين الدنمركي الفيلسوف كان
 اإلنسانية؛ التجربة كل عقلنة على القدرة تدعي التي الهبغلية

 يتطيع انسان من ليس ألنه عبث هي المسبحية ان أكد فقد
 خارج اإليمان يظل هنا ومن عقالنيًا، مبادئها تبرير يدعي أن

 انتقلت كيركغارد ومن العقل. يرسمها التي الضيقة األطر

 االيمان على أطلقها الذي هيدغر مارتن االلماني الي الكلمة
.الفرنسيين مع الوجودي بعدها كل اتخذت ثم ،المسيحي

 الفكر مع اال أهميتها كل تأخذ لم العبث تجربة كانت ان
 الفلفية التجربة في جدًا قديمة الواقع في فإنها الوجودي،

 التي اآللهة عن االبيقوريون تكلم الفكرالقديم ففي واإلنسانية.
 من أهم أعماالً أمامها إن إذ للناس، يجري لما ظهرها تدير

 عبر فقد الشعراء أما بمصيرهم. والعناية بالبشر االهتمام

 للحياة؛ الكامل الالمعنى تجربة ،العبث تجربة عن منهم العديد
 يرويها قصة الحياة B مكبث: مسرحبة في يقول مثالً فشكسبير

. 0 معنى كل من وتخلو والغضب بالضجيج مليئة معتوه،

 فبغض . فحب الفكري الصعيد على تبق لم العبث تجربة
 التيار هذا فإن األدباء كبار من وكامو سارتر كون عن النظر

 سمي ما وراء فرنسا، وفي الخمينات في كان الفكري
 يكتبون األدباء من ثالثة المسرح هذا مثل . العبث بمسرح

 صموئيل وهم واحد فرنسي سوى بينهم يكن لم وإن بالفرنسية
. جينيه وجان يونيكو ويوجين ،بيكيت

ومراجع مصادر

 دار بدوي، الرحن تر.عبد الوجودوالعدم، -ارتر،جانبول، -
.1و66 بيروت، اآلداب،

 باريس، بيروت، منشوراتعويدات، ،المتمرد االنان ،ألبير ،كامو —

ثانية. ،طبعة 1980

- Sartre. Jean Paul. La Nausee, Ed., Galllmard, Paris, 1938. 
- Camus, Albert, Le Mythede Slsyphe. Ed., Galllmard. Paris, 

1943

زيتاتي جورج

عدل
Justice
Justice
Gerechtigkeit

 هذا وفي والماواة، المماثلة : هو اللغوي أصله في العدل
. جميعًا اللغويون يتفق

 البدو كان فقد البداوة، حياة من مستمد اللغوي واألصل
 حين وكانوا والكأل، الماء عسن بحثًا متتابعة رحالت في

 على حملها أجل من وبحزمونها ،البيت أمتعة يعدون يرحلون
 باألعدال يسمونها متساوية أقسامًا يقسمونها وكانوا الجمال

579



عذل

 جاء: هنا ومن الجمل. أو البعير جنبي على متعادلة لتكون
 جاءت أيضا هنا ومن , بينهما سويت أي - الشيئين بين عادلت
 جنبي على تتعادالن أنهما حيث من بالعديلتين العرارتين تسمية

البعير.
 عند العدل في موجودًا األصيل اللغوي المعنى هذا وظل

 من وجعل االسالم، جا► أن بعد الكريم القرآن فسروا الذين
 دعا قد االسالم دام ما العدل سبيل في تسعى أمة العربية األمة
. للتقوى أقرب هو اعدلو ٨ وقال: ،عليه وحض اليه،

 اليوم، الى جاءاالسالم منذ العربي التاريخ امتداد ولكن
 ،والمحيط الخليج بين فيما واتاعها ،العربية االرض وامتداد
 الفكر رجال جعل والمساواة، للمماثلة جديدة أبعادًا أضاف

 للعدل، تعريف وضع في يجتهدون أنفسهم االسالمي الديني

 صيغة في التعريف هذا تقديم عن ذاته الوقت في ويعجزن
.المناطقة يقول كما مانعة جامعة صيغة في أو ،نهائية

 كلمة بها جاء العدل كلمة استخدم عندما الكريم والقرآن
 في إال يخصص لم إنه متخصصة كلمة بها جاء مما أكثر عامة

 والحكم األمانات عن حديثه عند منهما األول : تقريبًا موقفين

 الزوج يتخذ التي الزوجية للحياة عرض عندما والثاني بالعدل،

زوجة. من اكثر فيها
 المفسرين، أقوال رمع الكريم، القرآن مع قليال وكتوقف

 بين العادلة المساواة تتحقق أن يمكن حد أي الى لنتبين
 وأكثر والزوجتين ،المتنازعين المتخاصمين عن فضالً - البشر

واحد. تحترجل
 األمانات تؤدوا ان يأمركم الم »ان تعالى: الله يقول أوآل:

. بالعدل« تحكموا ان الناس بين حكمتم واذا ،أهلها الى
 أو فواحدة تعدلوا أال خفتم فإن2 تعالى: الله يقول ثانيًا

ايمانكم ملكت ما
 ولن هذه التعدد بقضية متعلق آخر موضع في ويقول
. 4. . حرصتم. ولو النساء بين تعدلوا أن تستطيعو

 اللم ان تعالى: قوله مثل من للعدل العامة الصيغة ثالثًا:
٠٠.٠٠واالحسان بالعدل يأمر

 هو اعدلوا ،تعدلوا أال على قوم شنآن يجرمنكم وال »
.4.. .للتقوى اقرب

 هذه في العدل معنى عن الكريم للقرآن المفسرون ويقول
اآلياتجميعها:

. تفسيره وال العدل حد لنا يذكر لم وتعالى سبحانه الله ان

 الذي تفيره في عبده محمد الشيخ اإلمام االستاذ ويقول
: يلي ما «المنار )) في رضا رشيد محمد الشيخ تلميذه جمعه

n األوسط الحد يشتبه التي الدقيقة المعاني من العدل إن 

..والتفريط. اإلفراط طرفي من يقاربه بما فيها
 وال - بجزئياته واالحاطة حده، على الوقوف يسهل وال
 والكره، كالحب النفس بوجدانات المتعلقة الجزئيات سيما
. . . األعمال من عليهما يترتب وما

 أن االطالق، ذلك اقتضى العدل، اشتراط في أطلق فلما
 اله حدود اقامة على والحرص والورع، الدين، أهل يفكر

ويتبينوها..,ل ،وجزئياته العدل ماهية في ،وأحكامه
 أن يدركون ومحدثين قدامى من المفسرين نجد وهكذا

 ألقوا قد هم بل — الدقيق التحديد يحدد لم العدل معنى

غيرهم. عاتق على التحديد هذا بواجب
 من شتى مواضع في ذكروها التي أقوالهم في نرى وقد
 صيغة في األخرى هي جاءت التي التعريفات بعض تفيرهم

أقوالهم: مثل من العموم

حقه. حق ذي كل اعطاء العدل:
 الطرق أقرب من صاحبه الى الحق إيصال عن ءبارة : العدل

اب.
 اللغوي المعنى الى األحيان بعض في يرجعون وهم

 الماواة تحري هو الناس بين الحكم في العدل ان : ويقولون
 بشيء اآلخر على أحدهم يرجح بأآل الخصمين بين والمماثلة

....البعير ظهر على كالعدلين سواء الحكم يجعلهما بل - قط
 ان يجب التي األمور تحديد الى يذهبون نراهم هنا من انه
٠ الماواة عليها تقوم

 خمة في الخصمين بين يسوي ان للقاضي ينبغي : يقولون
 االقبال وفي ،يديه بين الجلوس وفي ،عليه الدخول في : أشياء

٠ ٠ عليهما الحكم وفي ،منهما االستماع وفي ،عليهما
 مع التعامل في ماواة هي انما هنا المساواة ان وواضح
 في يكون انما العدل ان العدل. هي وليست — المتنازعين

 ،والعادة العرف أو ،القانوني النص أو الشرعي الحكم تطبيق

 التي واألدلة ، الشهود سماع بعد اال ذلك يكون وا .عليهما

. المتخاصمين. من واحد كل يقدمها

 هذا في النفسية العوامل اثر الى يشير من منهم ان ثم
 ان يعني انما وهذا تفاديه يمكن ال مما أنها ويرى الموقف،

 ان ذلك في ويستوي الييرة. االمور من ليس العدل تحقيق
المتنازعين الخصمين مع و الزوجتين مع الموقف يكون

 دون األفعال في بينهما التسوية : به والمأخوذ :يقولون انهم
 بحجته يغلب ان ويجب أحدهما الى يميل كان فإن القلب،
.عنه التحرز يمكن ال ألنه - عليه شيء فال ،اآلخر
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عدل

 تحقيق في الصعوبة هذه عن يكشف الذي الموقف وهذا
 اجتهاد من أساس على قامت أخرى صعوبة الى ينقلنا العدل

العدل تحقيق في عليها يعتمد معايير وضع في البشرية
 معاير :المعايير من مجموعتين الى البشرية توصلت لقد

.العدل بهما يتحقق قد ،معنوية وأخرى ،مادية

 والموازين، المكاييل، في تتمثل االولى، والمجموعة
الىذلك. وما واالقاط

 وفي الشرعية، االحكام في تتمثل الشانية، والمجموعة
 روحية قيم من ذلك الى وما االعراف، وفي المدنية، القوانين
انانية. ومبادىء وأخالق

 تكن لم ما يحققه ولن العدل، يحقق لم كله هذا لكن
العادل. االنان بانتاج خاصة تربية هاك
 الذاتية مصالحهم تلبية على يعملون يزالون ال الناس إن
 هو والغرض الهوى ان العدل. تحقيق بل في عملهم من أكثر

 أبدًا يبالون وال موقف، كل في عمل لكل عندهم الدافع
 أهواءهم الحق اتبع ولو الكريمة: القرآنية اآلية بمعنى

.ه...فيهن ومن ،واألرض السموات لفسدت

 لهم يحقق ال الذي العدل عن منصرفين الناس يزال ال
 األرباح وراء يجرون يزالون وال نفعًا، لهم يجلب وال مصلحة

 الى ما أو الصناعي أو التجاري الغش طريق عن والمكاسب،

 في وكان المحتب، قيام الماضي في كان هنا ومن ذلك
.الغش من الموقف وكان ،الجبري التعير الحاضر
 في تغيير من المعنوي الجانب يعتور ما ذلك جانب والى
 األحكام لبعض العمل عن توقف ومن والعادات، القوانين
 هو: آخر. ميدان الى الصعوبة ينقل الذي األمر - الشرعية

■ ما شيء سبيل في وتغيير ذاته، االساس تغيير
 فواضعوها واضح، واألعراف القوانين يخص فيما واألمر

.التغيير حق يملك الوضع حق يملك ومن الناس، هم
 إعمال عن التوقف هو هنا شرح الى يحتاج الذي األمر إن

الله. منعند وجاء الوحي به نزل شرعي حكم
 من يكن لم الذي التوئف هو أضربه سوف الذي والمثل

.الحضاري والتطور الزمن بفعل كان وانما الناس عمل

 عليه النبي أيام على المقاتلين للجند بالبة العدل كان لقد
 ،الغنيمة أخماس أربعة الجند يأخذ أن ،االسالم وصدر الالم

 على منه لإلنفاق الباقي الخمس السالم عليه النبي ويأخذ
 من الغنائم آية عليهم نصت ممن اليهم ومن والماكين التامى
األنفال. سورة

 ينفقون المقاتين الجند أن هو ذلك في األساس وكان

.الخاص مالهم من وأدواته القتال عدد ويشترون ،أنفهم على
 جند هناك وأصح الحضارة، وتطورت الزمن، مضى ثم

 الجند يعجز للقتال أدوات هناك وأصبحت محترفون،

 القنابل قاذفات مثل من الخاص ماله من شرائها عن المقاتل
.ذلك الى وما والدبابات ،القارات عابرة والصواريخ

 أصبح وقد اليوم، األشياء هذه تشتري التي هي الدولة إن
 . الغنائم بآية العمل توقف وأن الغنائم تأخذ أن هي حقها من

 ، عبيدًا األسرى وأخذ ا السباب أخذ عن التوقف أيضًا ذلك وتبع

لك. الىذ وما
 قد مضى، فيما عدالً كان الذي الشرعي الحكم أن أي

. به العمل وتوقف عادل، غير الزمن بفعل اصبح
 هذا عند تتوقف ال العدل تحقيق صعوبة مألة ان على

 األساس حول أنفسهم اناس اختالف الى تتجاوزه وانما ،الحد

العدل. عليه ينبني أو يقوم ان يجب الذي
 الذي األساس حول اليوم مختلفة االجتماعية النظم ان

 عن بها خاص تصور لها الرأسمالية فالدول العدل عليه ينبني
 بل .االشتراكية والدول الشيوعية الدول وكذلك األساس، هذا
 فليس . بينها فيما تختلف الدول هذه من مجموعة كل ان

االشتراكية. الدول عند واحد تصور مثالً هناك
 عدل حول تدور أخرى صعوبة قامت االسالمي الفكر وفي

.عليه ينبني الذي واألساس الم
 أفعال خالق اللم بأن اعتقادهم من الصعوبة هذه قامت
 ،مخير ال ،مير الدنيا الحياة هذه في االنسان وأن االنسان.

عدل؟ ذلك في وهل الله، يحاسبه فكيف وإذن
 خالق هو االنان ان الى المفكرين بعض ذهب لقد
 يكون هنا من فعل، من يقوم فيما مختار حر وأنه افعاله،
, وعدالً حقا حابه

 الله ان الى انتهى فقد الرأي هذا غير يرى الذي الفريق أما

 تصرفه يقاس وال التصرف مطلق وانه البشر، من كغيره ليس
 أن - غيره حق من وليس - هو حقه من وان ،البشر بمنطق

. ء يثا كيف يثاء فيما يتصرف

 ،العدل عن الحديث من الغاية هذه بلغنا ان بعد بنا ويجدر
 حول بينها فيما تختلف الحديثة المجتمعات ان عرفنا أن وبعد

 بتحقيق تنادي اليوم البشرية وان العدل، في واألسس الصيغ
 الياسي والعدل االقتصادي العدل مثل: من العدل من ألوان

 نبين ان ذلك، الى وما الثقافي والعدل االجتماعي، والعدل
العدل من األلوان هذه من االسالم موقف

 هو وذلك - العادل المجتمع تحقيق الى االسالم يدعو
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عدم

 بالحق يهدون أمة خلقنا وممن تعالى: قوله من يفهم الذي
.ه. وبهيعدلون.

 فبه يقضي الذي العادل المجتمع قيام من تجعل اآلية وهذه
 الحاكم به يقوم دينيًا واجًا العدل، فيه ويتحقق الظلم، على

٠ سواء حد على والمحكوم
 وكان المهمة، هذه يتولى السالم عليه الرسول كان وقد
 ان ابدًا يعني ال ذلك ولكن - الخلفاء بعده من يتوالها

 هناك تزال وال كانت فقد العادل. المجتمع حقق قد االسالم
ذلك. دون تحول صعوبات

 يقفون قد الناس أن الى آياته بعض في يشير الكريم والقرآن
 بعض في ينتهي عدائيًا موقفًا العدل بتحقيق يطالبهم الذي من

بالقتل. الحاالت
 بآيات يكفرون الذين هإن وتعالى: سبحانه المولى يقول

 بالقسط يأمرون الذين ويقتلون حق، بغير النبيين ويقتلون الله،
أليم بعذاب فبشرهم الناس من

 على االسالم في حلها نرى ولكن - ييرة ليست القضية

التالي: الوجه
 وترك للعدل، بعينها صيغة يحدد لم الكريم القرآن إن
 ورجال والعقد الحل أهل من األمر ألولي الصيغة هذه تحديد

 تالئم التي الصيغ أو الصيغة اختيار يستطيعون وهؤالء ،الثورى
هذه. أيامنا في واالسالمية العربية المجتمعات
بًا.ةتقريالحيا مجاالت من مجال كل في ذلك يفعلون

 االسالمي القانون ان هي ذكرها من بد ال ملحوظة وهنا
 وال العدل، حيث من جمعيًا المسلمون فيه يتساوى قانون

.الدين وحتى ،واللغة الجنس بسبب الناس بين يفرق
. تعدلوا أال على قوم شآن يجرمنكم وا ه

للتقوى أقرب هو اعدلوا

 الشر في تكون فانما فقط الخير في تكون ال والمساواة
 ويقول مثلها« -بئة سيئة وجزاء تعالى: اللم فيقول أيضًا.

 اعتدى ما بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى هفمن أيضًا:
عليكم«.

عدل.. الظلم في المساواة يقولون: يزالون ال والناس

الله خلف أحمد محمد

عدع
Neant
Non-Being
Nlchts-Nlchtselendes

 الى يضاف ال فهو مطلقا كان فان : الوجود ضد : العدم

شيء.
 : بقوله المطلق العدم معنى سينا ابن حدد وقد : أوالً

 ،العدم مطلق الى المنتهي فهو ،غايته النقض في البالغ 11
.ا( المطلق العدم معنى عليه يطلق ان فبالحري

 نحو . شيء الى المضاف فهو ،المقيد او اإلضافي العدم اما
 عالج وقد .التأثر وعدم ،االستقرار وعدم ،األمن عدم : قولنا

 وأما „ :بقوله نبي نحو على المقيد العدم مقولة الرئيس الشيخ
 معدومة وال االطالق، على موجودة بذات هو فليس العدم
«,بالقوة الوجودية الذات ارتفاع هو بل ،االطالق على

 وجود يوجد ال كما مطلق، عدم يوجد ال آخر، بمعنى
لشيء العدمعدمًا كان إذا مضاف، مطلق،بلعدم

احتماالن: وثمة
 وجود على المتقدم وهو ا[ -ابقًا ا العدم يكون أن إما - 1

.الممكن
. وجوده بعد يكون الذي وهو ا( الحقًا 11 يكون أن واما-2

: بقوله االحتمالين هذين ابنسينا وقدفتر
 عدمه بعد وجودًا الثيء يفيد الذي الفاعل ان واعلم ... ا,

أمران: لمفعوله يكون

سبق. أ-عدم
 ، „ النجاة» ،سينا ابن ) (I الحال في ووجود - ب

(. 347 ص

 الحدوث، او القدم بصفة يوصف ال المحض العدم ولكن
. وغائبًا شاهدًا بكونه يوصف ال كما

المعتزلة قالت ثانيا:

 عن متعرية الذات هذه جعلوا انهم اا ،ما ذات العدم إن
العالم. كون قبل الوجود صفة

 ه.( 300 )المتوفى الخياط الحسين أبو وضع وقد
 األول العقائدي األصل واقع من المعدوم نظرية مقدمات

 ،قديم اإللهي العلم موضوع ان : فيها يقرر التي ( التوحيد )
 هذه تكون ان لزم ،وجودها قبل األشياء يعلم اللم كان ولما

تعينها. قبل أشياء األشياء،
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 داخل من كثيرة انتقادات ،الخياط تفسير الى وجهت وقد
 )المتوفى الكعبي القاسم أبو نفى فقد ذاتها، االعتزال منظمة

عدمه. في ذاتًا المعدوم يكون أن ه.( 319

 زمانه في البصرت معتزلة ممثل العالف الهذيل ابو وأنكر
 يقضي المعدوم بشيئية االقرار واعتبر للمعدوم، الذاتية صفة

 األشياء حقائق تصور ألن القديم، في ثان تصور الى

.وجودها قبل عقولنا في يثبت انما وأحكامها

 أثارت قد الخياط عرضها كما المعدوم نظرية كانت واذا

 من رفضت فإنها االعتزال، صفوف في االعتراضات هذه مثل
قاطعًا. رفضا »األتباعيين« قبل

 على العمل النقلية تياراتها بعموم السلفية حاولت فقد
 الى يؤدي رأيهم في تفسيرها ألن المعدوم، نظرية اسقاط

 وقوله الخياط تفير فهموا انهم ذلك العالم». بقدم » القول
 وبالتالي األجام بقدم القول أساس على المعدوم بشيئية

العالم بقدم اإلقرار

 ان I : بتقرير تفيرها المعدوم نظرية تبتدى فيما : ثالثًا
 صفتها األشياء يمنح اللهحين ألن » كونها قبل أشياء األشياء

 أو التحتق B صفة سوى جديدًا اليها يضف لم فإنه ، الوجودية

. Apriorl قبلية معرفة هي ،بها معرنته الوجود«..ألن

 اإللهية، للصفات التجريدية االعتزال برؤية وارتباطًا
 كونها قبل باألشياء عالمًا يزل لم وانه «، شيء كمثله ل )1

 قبل ومؤلف كونه، قبل جم »فالجسم وأعراضها، أجاما
 مماثلة ماهيتها لكانت األشياء خلق الذي هو الل ان فلو ،كونه

 قد التي الصعوبات يتفادى الخياط جعل الذي األمر لماهيته،
 نظرية فقدم األشياء، خلق الذي هو الله بأن القول عن ننثأ

 يخلق لم اللم بأن القول الى نتائجها انتهت التي المعدوم

٠ ا( الوجودية العينية صفاتها عليها أضفى ما بقدر ، األشياء

: معان عدة Kant كانط عند وللعدم رابعًا:

 حقيقي موضوع له ليس أجوف تصور كل على يطلق - 1
بذاته الشيء كتصور

 نحو المحددة، الكيفيات احدى غياب على ويقال - 2

لخ... والظل البرودة
 يسمح جوهر لها ليس التي الحدس صورة على ويلفظ , 3

.والزمان كالمكان الصورة هذه بتمثل

 المربعة كالدائرة متناقض، تصور كل في ويستخدم — 4
 تصور ان برغون ومنهم الفالسفة لبعض وبدا ;خامًا

 المطلق العدم معنى ان اذ تناقض؛ على ينطوي الكلي الالوجود
 حذف كان اذا ألنه بنفسه، نفسه يهدم وهو متهافت، معنى

 تصور يمكن ال وكان به، غيرم استبدال يوجب الشيء
 آخر شيء « حضور » تصور أمكن اذا اال الشيء «غياب ,1

 حذف فكرة فإن «،االبدال )ًا هو الحذف معتى وكان مكانه.
 ،المربعة الدائرة كفكرة ،متناقضة فكرة سوى ليت شيء كل

 يتضمن ألنه وجوده تصور من اغنى الشيء عدم تصور ان ذلك
ايضًا. الوجود انتفاء وفكرة ، الوجود فكرة

 ،المعنى في للوجود ماويًا العدم „ هيغل ال واعتير : سادسًا

 فلسفية رؤى المعاصرة الوجودية األدبيات في العدم حمل فيما

أخرى:

 وقول . الوجود عنوان العدم يابرز كارل اعتبر فقد
 هيئة وعلى تارة حضور هيئة على يتجلى العدم ان : هيدغر
, أخرى تارة غياب

 الوجود عن متأخر العدم ان : سارتر بول جان يرى فيما
دائمًا. يتبعه وهو

 لمفهوم ان : « والعدم الوجود H كتابه في سارتر ويؤكد
 نفي هو ما جهة من اال له، معنى ال ألنه ، مصطنعة صفة العدم

شيء فقدان او شيء،
 الوجود انما بذاته، للعدم وجود ال انه ذلك: ومعنى

 الى يجيء ال العدم فكأن األشياء عدم يتصور الذي للكائن

االنسان. بطريق إال العالم

ومراجع مصادر

ش. 1326 القاهرة، .ط والبهات، االشارات سنا، ابن -

.ه 1373 القاهرة، .النجاة،ط ،ابنينا -
 بتحقيق ، 1925 األولى، مصر ط. ،االنتصار الحين، ابو الخياط، —

ينبرج.
 فكر في دراة ،والحرية العقل التارعزالدين، الراوي،عبد -

 دكتوراه، رسالة االسكدرية، جامعة المعتزلي، الجبار عبد القاضي

1977.

فلفية. دراسة ،بغداد معتزلة ،الستارعزالدين الراوي،عبد —
* ثان ج األولى، بيروت .ط ،الفلفي المعجم ،جميل ،صليبا -
 الخمة، األصول أحمد،شرح بن الجبار عبد القاضي المعتزلي، —

.عثمان الكريم عبد تحقيق ، 1965 ،األولى مصر .ط

 - ط الدين، أصول في المختصر ،أحد بن الجبار عبد القاضي ،المعتزلي —

ج. ،والتوحيد العدل رسائل عمارة، محد تحقيق ،1971،األولى مصر

. ثان
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, تناقض عتم

 ،مخطوط والبصريين، البغداديين الخالفبين اكيسابوري،مائل -

االتحادية. المانيا الغربية، برلين مكتبة نخة،
 المكتبة مخطوط، األصول، في الخالف مائل النيسابوري، —

. 145 رقم ،العربية الجامعة في مصور ،صنعاء ،المتوكلة

 األولى، مصر . ط ،الفلفي المعجم وآخرون، يوسف ،كرم —

1966 .

الراوي عزالدين التار عبد

تناقض عدم
Non - contradiction
Non - contradiction
Nlchtwidersprechend

 على القائم النسق أي االكسيومي، النسق الى باكسبة
 فيه استحال إذا التناقض، عدم صفة عليه يطلق الملمات،

 دقيق وبقول معًا. الصيغة هذه ونقيض ما صيغة على البرهان
 نسق من االستنباط أعني البرهان، الى يشير «—I » الرمز حيث

:القضية سلب «الى ٦٣—وا• ،و المسلمات من
 م إن فقط التناقض، من خال هو >ل النسق :1 تعريف

.ه T— ا- و ه، ا- ؤ ان بحيث ،ه صيغة توجد
 االستنباط مفهوم على فقط يعتمد الذي التعريف هذا

 ولذلك وحده، بالمبنى يختص الحديث( المنطق )راحع
 بالتماسك أيضًا أو Syntactical المبنوي التناقض بعدم يمى

Consistency م
 تعريف ثمة والمعنى، المبنى بين المقدرة للعالقة نظرًا

 باسم لذلك ويخص الصحة مفهوم على يعتمد التناقض لعدم
 . Non-contradiction semantlque الداللي« التناقض عدم »

 خاليًا النق يكون . Soundness النق ((سالمة )1 باسم أيضًا أو

 قابلة صيغة كل كانت إذا هذه، النظر وجهة من التناقض من
:وبالرموز صحيحة صيغة هي للبرهان

*.د ف 4ا- إذا
.تعقبه التي الصيغة صحة الى يثير fl بآ » حيث

 أعني عرضناهما اللذين المنطق جزئي من كأل يخص فيما

 نبرهن أن العسير من ليس المحموالت ومنطق القضايا منطق
معًا والداللي المبنوي التناقض بعدم يتمتعان أنهما على

 ان نتحقق أن يكفي الداللي، التناقض عدم على للبرهان
 تتم التي القواعد وان صحيحة، كلها الموضوعة الملمات
 صيغ باستخراج إال تسمح ال االستنتاج عملية بواسطتها

 في ذلك لنا يتم مثال، فهكذا الصحيحة الصيغ من صحيحة
 القاعدة وتقييم للمسلمات صدق جداول يإقامة القضايا منطق

.٧ د وه ٠ من ب استخراج على تنص التي الوحيدة
 عدم عن مباشرة فتلزم ،المبنوي التناقض عدم صفة أما

 ه ٣ ا ي و ه ،ع تكون أن جاز إذا ،ألنه .الداللي التناقض
 أي ، ه ٣ ب و ه د تكون أن السابق للبرهان وفقًا لوجب

 محال، هذا لكن .٠٢بم وكذلك صادقة كلها قيمه أن

 1و٠ال فافتراض وبالتالي القيم يغير اللب رابط ألن

. باطل هو -ه

فاخوري عادل

عدوان
Aggression
Aggression
Aggression

 (I العدوانية » أو fl العدوان n تحديد محاولة كل تصطدم
 فان دنيز وتثير .المفهوم هذا غموض وهي أساسية بصعوبة

 وتعتبر الصعوبة هذه الى Denise Van Caneghem كانيغيم
(I فارغًا مفهومًا «العدوانية n بطريقة إال دالته يكب لم 

 من ومتنوعة مختلفة أنماط إلى العبارة تشير وقد «.تدريجية
 أو الذات نحو توجه قد كانيغيم فان حسب فالعدوانية . السلوك

 في توظف تام...أو لعملية تخضع قد كما ....اآلخرين نحو
اجتماعيًا. عملمفيد
 النظريات تعدد الى ،رأينا في ،المفهوم هذا غموض ويعود

 التي النظريات هذه العدوانية، ظاهرة تاولت التي النفانية
 طتب اإلنسان هل التالي: الفلفي السؤال من ضمنيًا انطلقت
 يعطيها التي االجابة الى واستنادًا ؟ بالفطرة شرير أنه أم ؟ بطبيعته

 التي النظريات بين التمييز يمكن السؤال هذا على النفس علماء
مكتبة. ظاهرة اعتبرتها التي وتلك العدوان، بفطرية قالت

 حتى .العدوان بغطرية تقول فيزيولوجية - النفس فالنظريات
 عصبية أو بيولوجية قاعدة النظريات هذه حسب ،هناك أن

 مع تبرز االعدوانية أن Antoninl انطونيني ويرى للعدوانية
 ,الى الخاليا حاجة أي - حاجتها إن إذ األولى. الخاليا ظهور

 ابتالع والى phagocytose البلعمة الى تدفعها والتبادل الطعام
 علماء سعى وقد «.المتبادل الهدم وإلى الحية والعناصر المواد
 والمؤثرات األسس اكتثاف الى الفيزيولوجيون النف
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عرص

 نتائج الى تتوصل لم أبحاثهم ولكن للعدوانية الفيزيولوجية
 الفيزيولوجية الدراسة ألن ذلك المجال، هذا في حاسمة

 االنفعاالت وهي وأشمل أوسع فئة ضمن إال تتناولها لم للعدوانية

عام بشكل
 Konrad لورنز كونراد يرى ،الحيوان نفس علم مجال وفي

Lorenz - الحيوان لدى العدوانية درسوا الذين أبرز من وهو - 

 عدواني سلوك هو الطبيعة في السائد العدواني السلوك ان
 بينوعيا عدوانيًا سلوكًا منه أكثر Intra - speclflque ضمنوعي

Inter. speclflque , ه مصدر للحيوان الحقيقي التهديد ان ذلك 

 وال . لها غذاء نفسه الشيء تريد والتي اليها ينتمي التي الجماعة
 فعلي تهديد أي المختلفة االحتياجات ذات المخلوقات تشكل

 لورنز وحب ،الحيوان لدى العدواني السلوك ويظهر .لكيانه
اكالية: األمور في

 الصيد ومنطقة ،الحيوي والمجال العش عن الدفاع —
 يزداد العدواني السلوك ان المجال هذا في وتبين .والطريدة

.الحيوي مجاله أو منطقته من قريبًا الحيوان كان كلما حدة

-الطعام.

التراتبي. الموقع -
-التزاوج

 التي النظريات من الفئة تلك الى فينتمي ،النفسي التحليل أما

 ا غرائزالموت , بين ففرويديميز العدوان. بفطرية قالت
 الجنسية الغريزة «غرائزالحياة I وتضم ,ا الحياة واغرائز
 تكوين الى الحياة غرائز وتؤدي .الذات على المحافظة وغريزة
 حالة اقامة الى فتهدف الموت غرائز أما .جديدة وحدات

 الحالة الى الحي الكائن ة اعاد الى وتسعى الالتوتر من نموذجية
 هدم طبيعة ذات ،األساس في ،هي الموت وغريزة .الالعضوية

 إلى توجه أن الممكن من أنه اال . Autodestructive ذاتية
 بالليبيدو تمتزج قد أنها كما العدوانية، الميول فتنتج ،الخارج
 نحو ترتد أو ،السادي اللوك فتعطي الموضوع نحو وتوجه

.المازوشي السلوك الى فتؤدي ،الذات

 من وهو - Wilhelm Reich رايش لم فيلها يوافق وال
 فرضية على - ومدرسته فرريد عن المنشقين النفيين المحللين

B اآلخرين نحو الموجهة العدرانية أن ويعتبر «، الموت غريزة 
 فالسلوك . التناسلي الجني اإلشباع عدم عن دائمًا تنتج

 تعبير حد على هو، بل ، بالفطرية يتصف ال نظره في العدواني
 حاجة اشباع رفض الى الكانن استجابة أي « ثانوية نزوة B رايش

. الجنسية الحاجة اشباع إمكانية لعدم خاص وبشكل ،حيوية

العدوانية فكرة John Dollard دوالرد جون ينفي كذلك

عرص

أي ،احباط عن دائمًا ينتج العدواني السلوك أن ويعتبر الفطرية  
الحرمان ها يولد التي النفسية الحالة عن .

ومراجع مصادر

- Antonlnl, Fausto, L’homme furleux, ا٠ egresslvlte collective, 
traduction franfalse de Elsa Bonan, Paris, Hachette, 1,70.

- Dollard, John, Miller N, Doob L. Mowrer 0, Sears R, 
Frustration and Agression, New Haven, Yale University 
Press. Eighth Printing, 1950.

- Freud, Sigmund, Ade la du prtnclpe du plalslr, In Essals de 
psychanalyse, traduction franfalse de s. Jankelevltch, Paris, 
Petite Blbllotheque, Payot, 19،,.

- Lorenz, Konrad, L'agresslon, une hlstolre naturelle du mal, 
traduction r٢an;a!se de vllma Fritsch, Paris, Flammarlon, 
1977.

- Van Caneghem, Denise, Agresslvlte et combatlvlte, Paris, 
P.U.F., collection «Le psychologue», 1978.

الله رزق رالف

Accident 
Accident 
Ak zldens

 عدم بشرط ،وبدا ظهر أي ٠• الشيء عرض : العرض أواًل:
معان: عدة وللعرض ديمومته. أو بقائه
.ينوقع أر يحتسب ال حيث من للمر، يعرض ما - أ

.يدوم وال يثبت ب-ما

.به ويقوم بغيره يتصل ما - ج
. الدنيا متاع من ويقل يكثر ما - د

 داللة العرب العلماء حدد المعاني هذه ضوء وفي ثانيًا:

 الى وجوده في يحتاج الذي الموجود هر ٠ : فقالوا العرض
 بحله جسم الى رجوده في المحتاج كالون ،به يقوم ٠ موضع 1؛

 الحال وهو بذاته يقوم ال ما العرض آخر، بمعنى به. ويقوم

موضوع. في
: نوعين على واألعراض ثالثًا:

. والسواد كالبياض الوجود في أجزاؤه تجتمع الذي - 1
 في أجزاؤه تجتمع ال الذي وهو الذات: قار غير - 2

والكون. الحركة نحو: الوجود
: هما لألعراض حالتان وثمة ; رابعًا

: م الالز العرض-1
الماهية عن انفكاكه يمتنع الذي وهو
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عرض

.نان اإل إلى بالنسبة بالقوة كالكاتب
المفارق: العرض - 2

:جزئين على وهو ، الشيء عن انفكاكه يمتنع ال ما
.الوجل وصفرة الخجل كحمرة ،ل ا الزو سريع أما - أ

. واثباب كالثيب الزوال، بطيء وإما - ب
 التي التع المقوالت الى بالجملة العرض وينقسم خامًا:

هي:
 متى، االضافة، الملك، الوضع، االين، والكيف، الكم،

واالنفعال. الفعل،
.ات المقو أو العالية باألجناس األقسام هذه وتسمى
 يحه ما على الطب عكم في العرض ويطلق سادسًا:

٠المرض على الدالة الظواهر من المريض
 الجزئي، من الكلي استنتاج هي: العرض وسفطة سابعأ:

العرضي من الذاتي أو
 اعتبر ،ومواصفاتها وحدودها األعراض معاني وفي ثامنًا:

 ذات وكل جوهرًا، موضوع في ليست ذات كل سينا ابن
عرضًا، موضوع في قوامها

 فصله مثتركًا اسمًا الغزالي عند العرض اتخذ فيما تاسعًا:

التالي؛ النحو على
محل. في موجود لكل عرض يقال - أ

. موضوع في موجود لكل عرض يقال - ب
 على المحمول المفرد الكلي للمعنى عرض يقال - ج-
مقوم غير حمالً كثيرين

. طبعه عن خارج للشيء موجرد معنى لكل عرض يقال - د
 ألجل الشيء على يحمل ه-يقالعرضلكلمعنى

قه يفار آخر في وجوده
 ال األمر أول في وجوده معنى لكل عرض ويقال - و

.يكون
 أقرب األعراض مألة في أبيقور مذهب ويبدو عاشرًا:

 يجعل ال الذي ديمقريطس مذهب من المتكلمين لمذهب
 بينما ،العرض بحسب حقيقة األجام في الثانوية للكيفيات

,بذاته حقيقة فهو يحس ما كل ان أبيقور يعتبر
 منها تتألف أكبر مجموعات على تقال عنده واألعراض

الفردة. الجواهر على تقال وال األجسام،
: قسمان عنده واألعراض

 كان وربما ثابت، غير الثاني والقسم باق، :األول القسم
 والكيفيات الصفات بين تميزه في ديمقريطس ه يقصد ما هذا

 األجام الى ترجع التي والصالبة والكثافة كاالمتداد األولية

الحس. الى ترجع التي الشانوية الصفات وبين ،بذاتها
 من جنس فاألعراض المتكلمين عند أما عشر: حادي

 تقوم انها إا تتجزأ، ال أجزاء الى تنقسم وهي الموجودات،
 أبيقور عند نظير لها وليس وباألجسام الفردة بالجواهر

 جوهريًا تطورًا تطور قد أبيقور مذهب بأن القول ينبغي ولهذا
 ان الى تيمية ابن ويؤرخ اإلسالم، متكلمي الى يصل أن قبل

 حدوث أثبتوا انهم اإلسالم في عنهم عرف من أول المعتزلة
 ما بحدوث األجام حدوث وأثبتوا األجسام، بحدوث العالم

 أعراض عن تنفك ال األجام : وقالوا األعراض، من يستلزمها

 فهو الحوادث يبق ال ما أو الحوادث عن ينقك ال وما محدثة
لها. أول ال حوادث المتناع حادث

 الجبار عبد القاضي المعتزلي المفكر وأثبت :عشر ثاني
 على الجواهر حصول توجب معان األعراض ان ه. 145

 في الجواهر حصول يوجب معنى الكون فجعل ،خاصة صفات
ذاته.

 فمقابل واضحا، تمييزًا والجواهر األعراض بين ميز فيما

 تبقى، والجواهر تتحيز، ال األعراض فإن ،الجواهر تحيز
 تحل وإنما ،غيرها في تحل ال والجواهر ،تدوم ال واألعراض

األعراض. بها
 نعلمه ما وهو اضطرارًا( ) فيتم األعراض هذه إثبات أما

 مشاهدتنا خالل من غيرنا تصرفات من أو ،تصرفاتنا من
لالي..

 يعرف فإنه يتجدد وما األعراض من الجماد في يقع ما أما

 األعراض قضية بحث في المتكلمين هدف كان وقد .بداللة
 الذين والكمون الظهور أصحاب مواجهة هو ، النحو هذا على
 أن اإلسالم مفكري على فكان األعراض، بقدم ،قالوا

 العدم جواز على البرهنة خالل من حدوثها اثبات يحاولوا

.حدوثها إلى تثير التي التغير على وقابليتها ،عليها
 رتبها فقد وأنواعها األعراض أجناس أما :عشر ثالث

التالي: النحو على المعتزلة

نوعان: وهي المحل حيث من األعراض - ا
 التقاء ) أي التأليف في ذلك ويبدو محلين في يحل ما - أ

- (جوهرين أو جسمين

: حالتين على ويكون واحد محل في يحل ما - ب
.واالعتقاد والظن كالشهوة بالجملة، يختص ما :األولى

 والسكون كاللون ،منها جزء في يكون ما :الثانية
.والصوت

: حزبين على وهي وعدمه البقاء حيث من األعراض - 2
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عرفان

 تبعًا مستقرة غير ألنها الحركات، نحو : البقاء عدم — أ

للزمان.
 والطعوم األلوان وتشمل تبقى: التي األعراض - ب

 واليبوسة، والرطوبة ،والبرودة والحرارة والقدرة والحياة،
والتأليف. واألكوان

علة: كونها حيث من األعراض - 3

 األعراض، من لغيره علة يكون ما بين المتكلمون ميز

 له يوجب فإنه لغيره، علة العرض كان فإذا يكون، ال ما وبين
مثال أللوا صفةكا

 التحديد في تتبدى العرض« » وخالصة عشر: رابع
 معناه، على الداللة في العرب المفكرون وضعه الذي الدقيق

 فهو به. يقوم موضع الى ماديًا، تعينه أو وجوديا احتياجه في

 به. ليتعين غيره الى يفتقر وا بذاته يقوم الذي ،الجوهر ضد
 قيام ال ألنه عرض، فهو اللون أما بذاته، يقوم جوهر فالجسم

بالجسم. اال له

 ولمس وذوق، وطعم لون من الجوهر في يعرض وكلما
بذاته. قيامه الستحالة عرض فهو ،٥وغير

 تقويم في يدخل ال ما وهو الماهية، ضد فالعرض هنا من
 ال فهما ،لإلنسان والقعود كالقيام ،ذاته تقريم أو الشيء طبيعة

, ماهيته تقويم في يدخالن

ومراجع مصادر

. مصر . ط أ النجاة ، سيا ابن -

.بيروت ، صادر دار العرب، الن ، منظور ابن -
 ريدة، أبو الهادي عبد تر. الملمين، عند الذرة مذهب بينس، —

. 1946 األولى، مصر .ط

.1946 ،مصر الفنون،ط. اصطالحات كثاف التهانوي، —

تون. التعريفات،ط. الجرجاني، -
. بيروت ،العربية الحضارة دار ط.٠ الصحاح ،الجوهري —

 المنعم، عبد وعلي يوسف محمد تحقق ،االرشاد الجويني، -

.1956 ط.ممر،

ليون العلوم،ط. الخوارزمي،مفاتبح -

ألولى مصر والعالم،ط. الله شرف،جالل، -
2 ج ،األولى بيروت الفلفي،ط. المعجم ،صليبا،جميل -

 العربية المؤسة ط. والحرية، العقل عزالدين، االر عبد الراوي، -
بيروت. ،والنشر للدراسات

٠ ه 1326 ،مصر .ط ،العلم معيار ،الغزالي —
الكريم عبد تحقيق ،الخمسة األصول شرح ،الجبار عبد القاضي —

٠ 1965 مصر ط. عثمان،

٠ 1965 مصر . ط بالتكلف، المحيط ،الجبار عبد القاضي -

 األولى، مصر ط. الفلفي، المعجم وآخرون، يوسف كرم، -

1966 .

الراوي الدين عز التار عبد

عرفان
Reconnaissance
Gnosis
Wledererkennen-Anerkennen

 على اطلق الفلسفي، المصطلح وفي عرف، مصدر لغة:
 متحقق أي باله، عارف فيقال: الصوفية، المعرفة من نوع

 أهل أي العرفان: أهل أيفًا: ويقال وكشفا، ذوقًا بمعرفته

الصوفية. من بالله المعرفة
 العارف، علم، تبدو معينة خلقية صفات العرفان ويقضي

 الرب أشهده من االعارف : عربي ابن فيقول وه أحواالً وتكون

.11 نفه على األحوال فظهرت عليه

 بطريق للصوفي يحدث أنه (I العرفان I) يميز ما وأبرز
 فهو تصوف(، مادة: )انظر بالومضة شيء أشبه وهو ، مباشر

 اإلدراك مقابل في الوجداني، المباشر االدراك قبيل من
الحدس. أو المباشر العقلي واإلدراك المباشر الحمي

 القرنين صوفية عند العرفان أو المعرفة عن الكالم بدأ وقد
 المصري النون ذو هؤالء أبرز ومن الهجريين، والرابع الثالث

 مقابل في الصوفية معرفة جعل الذي ه، 245 سنة المتوفى
 والثانية مباشرة، ذوقية فاألولى والمتكلمين، الحكماء معرفة
 أول ،ه505 سنة المتوفى الغزالي ويعتبر ،استدالية عقلية

 كله التصوف وجعل الصوفية، المعرفة في الكالم عمق من
السعادة الى مؤدية بالله العرفان في نظرية

 من ويعتبرونه بالله، المعرنة اإلسالم صوفية يسميه وما

 التي Gnosis كلمة اليونانية اللغة في يرادف صفاتهم أخص
. والشهود الكشف عن شىءالنا ،واسطة بال العلم معناها

 المعرفة n أيضًا العرفان على اإلسالم صوفية بعض ويطلق
. II اللدني العلم H أر الله، لدن من تكون التي أي B اللدنية

التفتازاني الوفا أبو

587



عصبيه

عصتة
Asablyyah

 العلمي االجتماعي الفكر في العصبية مفهوم أهمية تكرست
 خلدون ابن يستعمل »المقدمة« ففي خلدون ابن بفضل
 مجموعة لتفسير إليه ويلجأ واسعًا، استعماالً العصبية مفهوم

 نشأ وما البدوي المجتمع حياة في الظاهرات من ومنوعة كبيرة

 ابن ولكن .الحضري المجتمع حياة في له امتداد هو ما أو عنه
 استعمله الذي النطاق وليس المفهوم لهذا واضعًا لي خلدون

 ينبغي لذلك فيه. استعماله يصح الذي الوحيد هوالنطاق فيه
 بمقومات نحيط حتى ي الخلدون النص اطار في ننحصر أال

.وأنواعها العصبية ظاهرة

 أفراد يشد نفي رباط قوامها اجتماعية ظاهرة العصبية
 أحوال في ويتآزرون فيتساندون بعض الى بعضهم معينة جماعة
 هجومًاضد أو دفاعًا الحرب، أحوال في ويتناصرون السلم
 لفظة منه اشتقت الذي والجذر مفترض أو حقيقي عدو

 ال العصب ومعنى العصب. هو ظاهر، هو كما العصبية،
 ما وأبرز ■ التوسع سبيل على إال ،التعصب معنى يتضمن

 الجمع معنى الصرف، البيولوجي معناه الى باإلضافة يتضمنه،
 والعصبية العصبة معاني نشأت المعنى، هذا ومن . والشد

 الرجل عصبة األب. جهة من األقارب هي فالعصبة والعصب
 ويتعصب يعصبونه الذي قومه هم أو ،ألبيه وقرابته بنوه هم

 بهم ويشتد به يحيطون أي ومعه، له ويتعصبون بهم،
 هذه من ،والعصبية . ((العرب الن آل في جاء كما .ويناصرونه

 هو والتعصب . واستنفارها العصبة تماسك حال هي الجهة،

 ومعنى العصبية معنى ان على يدل وهذا والنتيجة. الفعل
 العصبة مفهوم توسع فإذا .العصبة بمعنى مرتبطان التعصب

 ذوي غير من أفرادًا أو األب، جهة غير من أقارب وشمل

 طبيعة بحسب يتبدان والتعصب العصبية مفهومي فإن ،القربى
 السياق هذا وفي العصبة مفهوم على الطارئة الجديدة العالقات

 العشائرية الحياة خارج العصبية ظاهرة نجد أن بمستغرب ليس
 واسعًا، انتشارًا منتشرة عصرنا في نجدها وان والقبلية،

القبلية المجتمعات في عليه كانت مما أشد على وأحيانًا
 وانها التضامن، من وأعمق أقوى العصبية ان هذا من يتبين

 مجرى في وتضعف، تقوى وتختفي، تبرز ديناميكية، ظاهرة
 أساسيًا دورًا وتلعب الظروف، تغير وبحسب الجماعة نضال

 في يبنى التضامن وحقوقها. الجماعة حياة على الحفاظ في
 يضع وال معين، اتجاه على أو معينة، مصلحة على األغلب

 العصبية، أما المصيري. االمتحان محك على أطرافه حياة
 المصاحبة عالقة أو الظرفية، المصلحة عالقة تتعدى فإنها

 ان فكما . مصيرها وفي ذاتها في الفرد حياة وتطال السطحية،
 له عصبيته أهل نصرة الى يدعو ، معينة عصبية ظل في ، الفرد

 في والتضحية البذل الى مدعو فهو كذلك ،سبيله في والتضحية

 هذه التناصر وعالقة مجموعًا أو أفرادا عصبيته، أهل سبيل

 إنها أخالقية. طينة من ولت كمية، تبادلية عالقة ليست
 الصعيد على ومفعوالت تأثيرات ولها ،نفية اجتماعية عالقة

 والصعيد األخالقي والصعيد الحقوقي والصعيد السياسي

 واحد الى ترتد ال ولكنها الثقافية، الحياة وصعد االقتصادي
 غير شكلها في ،وظيفتها باعتبار ،العصبية . الصعد تلك من

 في أو والتقوقع االنغالق في الواقع غير أي المتطرف،
 وفي عدة فوائد لها تكون أن يمكن والعنجهية، االستعالء

 بحسب سلبية أو ايجابية قيمة، تكتسب انها األمر، نهاية

 يستعمل الذي المنظور وبحسب تخدمها التي األهداف
لتقييمها

 كانت االجتماعي، اإلنان تاريخ من القديمة العصور في
 من تحتها يندرج وما القبلية العصبية هي البارزة العصبية
 من اإلنسان خروج منذ تمامًا العصبية هذه تمت ولم . أشكال

 بعض في ظاهرة استمرت وإنما البدائية، تطوره مراحل
 ثناياها في اندمجت أو اآلخر، بعضها في مختفية األنظمة،

 أنواع تجاوزتها أو جانبها الى وظهرت العام. روحها وفي
 يتفرع وما الدينية والعصبية العرقية، العصبية أهمها جديدة،

 وما القومية والعصبية مذهبية، أو طائفية عصبيات من عنها
 على السياسية الحزبية والعصبية األقليات، صعيد على يوازيها
 ييطر التي الدكتاتورية األنظمة في وخاصة ، أشكالها مختلف

 هذه تتداخل أن يندر ال ،الواقع وفي ، واحد حزب فيها
 حياة في بعض مع بعضها يلتبس أن أو بينها فيما األنواع

. بعينها واحدة جماعة

 في القبلية العصبية مع تشترك العصبية من األنواع هذه

 المعنى هذا الى تضيف ولكنها ،والتناصر االلتحام معنى
 تقوم التي األساسية العالقة لنوع تابعة جديدة وأبعادًا جوانب

 نزال وا ،الحديث التاريخ شهد وقد .الالقبلية الجماعة عليها
 منها أين األنواع هذه تجليات من وفنونًا ضروبًا ،نشهد
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 ان يبدو ،العموم وعلى . ونتائجها القبلية العصبية تجليات
 وان االجتماعي، االنسان لتاريخ مالزمة ظاهرة العصبية
 تطور وان ،العصر هذا في األبرز هي القومية العصبية

 بعض استمرار من يمنع ال الكونية نحو البشرية المجتمعات
. جديدة عصبيات ظهور أو العصبيات

نصار ناصيف

ععه
Temperance
Temperance
Temperenz - Masslgkeit

 تناقلها التي األربع الرئيسية الفضانل من واحدة هي العفة
 اإلنان نشاطات تنظم والتي سقراط، منذ الخلقي الفكر

 أما والعدل. العفة الشجاعة، الفطنة، هي: الفضاثل الرنيسية.
 كل وثانويًا اللمس لذات كل جوهريًا فهو الخاص العفة مجال

 وتسعى .باشباعها أم الشهوة باائرة مرا* لها تعد التي اللذات

 االيجابية الشهوانية، النزعات كل في االعتدال اقامة الى العفة
 والكره كالحقد واللبية واللذة، والرغبة كالحب منها

 الخارجية األفعال في االعتدال اقامة الى وبالتيجة والكآبة،
 ترتبط العفة صعوبة ان ويتضح الشهوانية. النزعات عن الحاصلة

 ،اإلنسانية للطبيعة مالزمة انها المذكورة، اللذات خصائص مع
 تراق سواها. من عنفًا وأكثر استمرارًا أكثر فهي وبالتالي

 االعتدال واجب يعني وا الممات. حتى الوادة منذ اإلنسان

 من هما والفرح فاللذة شريرة، ذاتها في هي اللذات ان هذا

 ،تكوينه طبيعة بحكم االنسان يختبرها التي الطبيعية األمور
 ،للرغبة واالشباع العمل في التمام على داللة هي اللذة أن كما

 ومناعة واطمئنانًا، راحة اإلنانية النفس ثم، من تولي، وهي
 يعيش أن اإلنسان يتطيع فال الكثيرة. واألحزان اآلالم ضد

 أما طويل مدى على اللذة من ينحرم أن أو حزن، في العمر

 الصادرة اإلناني الفعل فتتبع ،شرها أم صالحها اللذة، خلقية
 أتت شريرًا كان وإن صالحة أتت صالحًا كان إن عنه،

شريرة.

 الحياتية السغلية، الثهوات طبقات على العفة مجال يمتد
 a الجسدية بالتأهيالت B خاص اهتمام يقتضي حيث ،والنفية

 انجام وتحقيق نظام وضع وعلى االعتدال على تاعد التي

يعه

 النظام على ويتحتم اإلنساني. للشخص المكونة األجزاء بين
 مع ومتواقًا بالعقل، مطبوعًا أي انسانيًا، يكون أن المنوئد

 . بالحب صوبها يتجه التي الكائنات وطبيعة اإلنان طبيعة
 التكوين من محددة غاية لها ،اللمس لذة تثير التي ،فاألفعال

 بالتناسل، الحياة، واتقال الحياة على كالحفاظ اإلنساني،
 الفعل مع بضبطها يقوم عقلبًا اللذات تنظيم ان بالتالي وينتج

 عن يشذ وال الكيان. من المنشودة الغاية اطار وفي يثيرها الذي

 ،العقل فقدان الى تؤدي قد قوة من اللذة يرافق ما القاعدة هذه
 بل اللذة قوة المهم فليس .الجنسية النشوة في الحال هي كما

 شكالً كان ان مثاًل، الحب على القدرة يطبع الذي الشكل

. سييًا نر أم عطاثيًا
 لذات واماتة الرغبات ازالة الى تسعى ال العفة ان ويتضح
 باإلنان يمتنععنكللذةليس الذي اإلنسان ألن الحواس.
 عيب في التصرف ويخطىء طبيعته يعاند ألنه ذاك العاقل،

 يقوم ال الشهوات في االعتدال فرض ان اإلحاس. فقدان
 ،نشاطاتها ممارسة في تشارك أن في بل نشاط كل عن بمنعها

 العقل نثاط على عالوة يقتضي، العفة فقيام العقلي. النظام

 العقلي الحب مع داخلها من المشاركة الشهوة إسهام الحر،
 اقامة على القدرة من به تتمتع بما فريدة اإلنسانية فالشهوات

 النفسي. الوعي وظاهرات العضوية الظاهرات بين اتحاد
 تعديل الى الشهوة تحتاج ،اإلنانية الشخصية وحدة وببب

 ويؤهلها داخليًا الشهوات يبدل عندما يكتمل العقل، قبل من

 التعديل يتصف قد معها. المعاركة العاقلة القوى لخدمة
 يتصف وقد والكآبة. الصعوبات إلى فيزدي بالقمع، المذكور

 ويصير العليا، القوى اعتدال في الشهوات فتشارك بالتكامل،
 .كماالً داخليًا، استعدادا ،لها ثانية طبيعة بمثابة االعتدال هذا
 طبيعيًا، العقلي الخير نحو الفلية القوى تنظم الككل بهذا

. العفة فضيلة يكتسب اإلنان في تثبت وعندما ولذة، بسهولة

 العقل من راحدة بادرتين، معتدل تصرف كل في نرى وال
 اشهوة تكمل العفة ان بل المطيعة، الشهوة من وأخرى اآلمر
 فعل ويكون المعتدل، الحب نحو تلقائيًا تتوجه بحيث ،ذاتها

 الشهوة تزيل ال الفضيلة ألن ،ذاتها الشهوة عن صادرًا الفضيلة

 ملء في إنها بل ميتة، العفيف شهوات فليست تنظمها. بل
 مع وهي يليق وبما يليق كما يرغب أن الى تدفعه حيويتها

 وتتجند االنسانية الشخصية مع بعمق تكتمل شهوات، بقائها
 الشهوة فتتجاوز الخلقي. الجمال األهداف: أرقى بيل في

 الجمال مبدأ مستوى في لتثارك »، اللذة مبدأ ال مستوى

 توليه االنساني الشخص مع الحيوي اندماجها وفي الخلقي.
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عقد

 تدبير على وتساعده الشهوانية، حياته نطاق في جبارة قدرة
 يحقق وهكذا للروح المميزة ذاته على السيادة وعلى أموره

 ،البعض يتوهم قد كما بترها ال ،شخصيته اكتمال العفيف

 قوة أكثر تصير بل تنطفىء ال انها .باإلنانية شهواته وتتصف
 العابث بينما وناضج، متكامل إنسان هو فالعفيف وامتدادًا.

. مفكك إنسان هو

 الحياء ترافقانها، قد وشهوتين العفة، بين التمييز ويجدر
 الجمال الى النازع والشرف الدنيئة، واألفعال األفكار من

 األفعال ومن االنحدار من خوف انه شهوة، فالحياء الخلقي.
 بين تأرجح في اإلنسان يبقي ألنه العفة عن يختلف انه . المشينة

 بينما ،الشر نحو الميل وبين الخلقي الخير نحو االنجذاب
 بأن القول ويمكن .الخير نحو تلقائيًا العفيف عند الرغبة تتجه

 بالمعنى فضيلة ليس ولكنه صالحة« شهوة » هو الحياء
 الحرية ومع العقلي النظام مع المشاركة ينقصه حيث الصحيح،

 لفضيلة «استعداد D هو الحياء إن للفضيلة. المميزة النيرة
 . جوهرها في ليس ولكنه ،لها مكمالً جز،ًا يكون وقد العفة،

 يتم عندما ألنه العقل، نظام مع كليًا بعد مندمجة غير شهوة انه

 دون الحياء يحول قد العفة في الحياء يذوب اإلندماج هذا
 عن يمنع ما ألن ،بعد يتنق لم ولكنه ،قبيحة بأفعال القيام

 العاطل. الصيت من أو الشماتة من الخوف هو المخجل العمل
 أمام قبيح بعمل القيام من يخجل اإلنان إن يالحظ لذلك
 عندما االختفاء فيحاول األقربا، أمام خجله من أكثر الغرباء

 يكفي ال الحياء ان االستنتاج ويمكن عاطل بشكل يتصرف
 بالفضيلة يتصف ال وبالتالي العاطلة، األفعال الجتناب وحده

 الحياء يمزجون عندما يخكون النفس علماء من وكثيرون
 .أسواء من الحياء عن ينتج ما العفة الى وينسبون والعفة،
 يقف بينما العفة، امتالك الى يبلغون الذين الناس هم فقليلون

 ما وهذا الحياء، الشهواني، الخوف عند منهم األعظم السواد

 يخفي، يكبح، فالحياء متنوعة. داخلية تشويشات يستب
 قادرًا الشهواني يجعل ال يكمل، ال انجامًا، يخلق ال ولكنه

حرة بأفعال القيام على

 تدفع شهوة هو الخلقي، الجمال حس أو والشرف،

 الجميلة، باألفعال والشغف , النبيل لخير » »حب الى اإلنان

 I شروطها من شرط هو بل ،العفة فضيلة ليس الشرف ولكن
 بمقدار اليها ويتحول الفضيلة، الكتساب شهواني استعداد انه
 عند الخلقي الحس ان ويالحظ .العقلية القوى لتأثبر يخضع ما

 فهم للشرف، الشهواني المستوى يتجاوز ال كثيرين أناس

 صالح لطبع نتيجة لفعله مؤهلون ألنهم الخلقي الخير يحبون

 بحث فهو بالشرف، الحس عند البقاء أما مؤات. لمحيط أو
 عند البقاء وبالتالي الصالحة، األفعال عن الناجم الصيت عن

 نحو داخلي تحول الى االنتقال بدون اجتماعي مستوى
 اإلنسان عند يكفيان ال والحياء الشرف ان ويتضح الفضيلة.

 مراحل في الفاثدة كثيرا انهما مع شخصيته، الكتمال الناضج
 هو األخير العفة فهدف الطفولة في وبخاصة األولى العمر

 العفة تزيل ال الروح. نشاط مع بربطه الشهواني النثاط اكمال

 ،تقتلها أو تكبتها أو تقمعها وا اإلنسان، في الشهوانية الحياة
 العفة إن ٠ مجملها في اإلنسانية للطبيعة وفقًا تيرها إنها بل
 لتذوق اإلنسان وتزهل واألفراح، الثهوات تربية ثمرة هي

 أن ثم من ويتضح بشري بكائن يليق كما الشهوانية األفراح
 ءلى قادرًا تجعله سعادة إلى اإلنسان، إسعاد إلى تهدف العفة

 إلى العفة تنزع الشهواني القطاع إلى تمتد إنسانية بأفعال م القيا
 الفيزيائي حتميات من وتحريرم الشهواني العالم أنسنة

 بين الناضج االنجام تحقق وبالنتيجة والبسيكولوجي،
الروح إرشاد تحت الشهوات

رجي ةصا بشار

ععد
Contrat
Contract
Vertrag

: للعقد القانوني المفهوم »-في

 أي الحبل عقد فيقال . والشد االحكام يعني اللغة في العقد
 على عقده 11 ويقال .أحكمه أي اليمين أو البع وعقد . شده

 أي (( قومه في الرائسة له عقد B يقال كا عاهده أي (I الشيء
٠ تعاهدوا أي القوم وتعاقد . له جعلها
 مصدر : العقد » بأن الكري القرآن ألفاظ معجم في جاء كا

 تصرف، على الناس به يرتبط فيا اسمًا استعمل وقد ،عقد
 بالعقوده اوفوا تعالى: كقوله عقود على جمع ولذلك

المائدة(. )سورة
 للعقد تعريفًا العراقي المدني القانون أورد فقد اصطالحًا أما

 هذا من 73 المادة نصت إذ االسالمي، الفقه من استمده
 أحد عن الصادر االيجاب ارتباط I, هو العقد أن على القانون

 .ft عليه المعقود في أثره يثبت وجه على اآلخر بقبول المتعاقدين
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عقل

 مرشد من 262 المادة في جاء الذي نفسه التعريف هو وهذا
 الفقه تسود التي الموضوعية النزعة عن ينم وهو الحيران،

االسالمي
 فاالتفاق , والعقد االتفاق بين الفقهاء بعض ويميز

convention أو التزام انثاء على أكثر أو ارادتين توافق هو 

انهائه. أو تعديله أو نقله
 إرادتين توافق فهو االتفاق، من أخص Contrat والعقد

 يكون فال االتفاق أما نقله. أو Obligation التزام انثاء على
 عقد كل فإن ،فعليه .نقله أو اللتزام منشًا كان إذا إال عقدًا
 منشائً كن إذا إا عقدًا يكون فال االتغاق اما اتفاقًا. يكون

 ليس فهو ينهيه أو االلتزام يعدل كان فإذا .له ناقالً أو اللتزام

. بعقد
 العقد بين التفرقة هذه الفرنمي المدني القانون نقل وقد

 الذي ،,Robert 1699 - 772 .ل روبرت! » عن واالتفاق
 المادة في العقد عرف إذ ، Dumas « دوما I) عن بدوره نقلها

 نخو أشخاص عدة أو شخص بمقتضاه يلتزم اتفاق » بأنه 1101
 أو بفعله أو شيء بإعطاء آخرين أشخاص عدة أو شخص

 العقد أن لنا يتضح التعربف هذا وبمقتضى , فعل عن باامتناع

 Genre جنص واالتفاق Espece نوع فهو التزاما ينشىء اتفاق

 بين يجمع الفرنسي التقنين أورده الذي التعريف أن ويالحظ .له

االلتزام. وتعريف لعقد تعريف
 فرق تعريفًا أورد فقد اللبناني والعقود الموجبات قانون أما

 أن على 165 المادة في نص حيث واالتفاق، العقد بين فيه

 وإذا قانونة، آثار احداث على إرادتين توافق هو االتفاق »
 النص فهذا «، عقدًا -مي ملزمة عالقات انثاء إلى يرمي كان

 على والعقد االتفاق بين الفقهاء من فريق يقيمها تفرقة يردد
 سبق كما االتفاق، أن أي الثاني، من أعم األول أن اعتبار

:له Genre جنس والثاني Espece نوع ،القول
 فهي لذلك التمييز لهذا أهمية ترى ال الفقهاء غالبية ولكن

 يعتبر وعليه الحديثة المدنية القوانين فعلت وكذلك به تأخذ لم

.المعنى في مترادفين الحاضر الوقت في واالتفاق العقد
 أنه: هو المدني الفقه في للعقد السائد فالتعريف لذلك،

 األثر هذا كان سواء ما قانوني أثر احداث عل إرادتين توافق )1

. a انهاؤه أو نقله أو التزام انشاء هو

 أثر احداث على اتفاق هناك يكرن أن العقد في والمهم

 عقد هناك فليس األثر هذا احداث المراد يكن لم فإذا قانوني

الكلمة. هذه من المقصود بالمعنى
 يكون قانوني أثر احداث به يراد اتفاق كل ليس ولكن

 القانون نطاق في واقعًا االتفاق هذا يكون أن يجب بل . عقدًا

.المالية المعامالت دائرة وفي Droit prlve الخاص

 عدة بين أو ودولة دولة بين اتفاق Convention فالمعاهدة
 العامة الوظيفة وتوليه وناخبيه، النائب بين اتفاق والنيابة دول،
 ليست االتفاقات هذه ولكن والموظف. الحكومة بين اتفاق
 الدولي : Droit public العام القانون نطاق في تقع هي إذ عقودًا

International والدستوري Constitutlonnel واإلداري 
. Administrate

 تجيزه التي الشرائع في والتبني الزوجين، بين اتفاق والزواج
المتبنى. والولد المتبني الوالد بين انفاق

 وقعت وإذا عقودًا االتفاقات هذه تدعى ال أن يجدر ولكن

 المعامالت دائرة عن تخرج ألنها الخاص، القانون نطاق في

المالية
 وفي Droit prive الخاص القانون نطاق في اتفاق وقع فإذا

 التي العقود ذلك في تستوي . عقد فهو المالية المعامالت دائرة
 فيها يذعن التي وتلك المساراة قدم على المتعاقدان فيها يقف
 مصالح بين ما توفق التي والعقود لآلخر، المتعاقدين أحد

 والعقود متوافقة، مصالح بين ما تجمع التي وتلك متعارضة
 مستقرة أوضاعها تنظم التي وتلك Actes subjectlfs الذاتية

Actes-regles, Actes conditions .

 أحدهما االلتزام، من مذهبين إلى اإلشارة من هنا بد وال

 ينظر مادي واآلخر ،شخصية كرابطة اللتزام ا إلى ينظر شخمي
ماية. كقيمة إليه

 الشخصي فالمذهب .العقد في أيضًا نراها المذهبان هذان
 والمذهب النفسية، اإلرادة أو الباطنة اإلرادة وليد العقس يرى

المادية. اإلرادة أو الظاهرة اإلرادة وليد يراه المادي
 تأخذ التي هي ،العقد في شخصيًا مذهبًا تأخذ التي والقوانين

. Volonte Interne الباطنة االرادة بنظرية

 declaration de الظاهرة باإلرادة تأخذ التي القوانين أما

volonte, volonte externe . عن التعبير عند تقف التي هي 
. الحقيقية باإلرادة لها شأن وال اإلرادة،

 أن على تقوم فبها القاءدة أن فمع اإلسالمية الشريعة أما
 الفقهاء أن إال للمتعاقدين، الحقيقة باإلرادة أي بالمعاني العبرة

 األلفاظ من الظاهرة المعاني عند يقفون الفروض من كثير في

 في الكامنة المعاني إلى يتعدومها فال المتعاقدان، استعملها التي

السريرة.
 Principe de la اإلرادة سلطان مبدأ هناك أن كا
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volonte» de I’autonomie . المبدا هذا انصار يذهب حيث 
 اآلثار وفي العقد تكوين في األكبر السلطان لها اإلرادة أن إلى
 كانت ولو ،القانونية الروابط جيع وفي بل ،عليه تترتب التي
.تعاقدية غير

 ،الرخائية العقود دائرة في انتصر اإلرادة سلطان مبدأ إن
 بالعقود عرفت أخرى عقود بعض في أيضًا ذلك وبعد

 Pactes الشرعية والعقود ، Pactes pretoriens البريطورية

legitimes . في مرحلة اية في يقرر لم الروماني القانون ولكن 
عام بوجه العقود في اإلرادة سلطان مبدأ مراحله
 اإلرادة تستقل ولم الشكلية تنقطع فم الوسطى العصور في أما

 نهاية في اإلرادة، أخذت حيث تدرجًا. إال العقد بتكوين
 فشيائً شيائً العقد تكوين في أثرها يقوى ،عشر الثامن القرن

أربعة: عوامل التطور هذا على وساعد

الكنيسة. وقانون الدينية المبادىء تأثير — 1
به. والتأثر الروماني القانون احياء — 2

٠ االقتصادية العوامل - 3
.سية اليا العوامل - 4

Division des contrats العقود تقيم

 التي للخصيصة وفقًا متعددة أقام إلى العقود تقسيم ويمكن

.العقد منها نتناول
 ضائيًا ر عقدًا يكون أن إما التكوين حيث من فالعقد

contrat nomme ى م.,> غير عقدًا أو Contrat innomme . 

Contrat reel . عينيًا

 مسمى عقدًا يكون ان إما الموضوع حيث من وهو
contratnomme مسمى غير عقدًا أو Contrat Innomme. 

مختلطًا عقدًا أو Contrat simple بسيطًا عقدًا يكون أن وإما

Contrat mixte .

 للجانبين ملزمًا عقدًا يكون أن إما األثر حيث من وهو
Contrat synallamatique bilateral لجانب ملزمًا عقدًا او 

 مفاوضة عقد يكون أن وإما Contrat unilateral واحد

Contrat a titre onereux تبرع عقد أو Contrat a titre 

. gratuit

 Contrat محددًا عقدًا يكون أن إما الطببعة حيث من وهو

commutalir احتاليًا عقدًا أو Contrat aleatoire أن وإما 

 زمنيًا عقدًا أو Contrat Instantane فوريا عقدًا يكون

Contrat successor .

 أنواع معظم عرفوا قد العرب أن إلى هنا اإلشارة من بد وال

 والماقاة، والمزارعة، االجارة، ومنها المستعملة. العقود

 والشركة، والمضاربة، والكفالة، واالعارة، والقرض،
 المعروفة بالقواعد شبيهة كلها وهي والمراهنة والوكالة،

اليوم

:للعقد الفلسفي المفهوم في - 2

 التي النظرية تلك فهو ، Contrat social االجتاعي العقد أما

 أنها إال .الوسطى القرون الهوتي بعض كتب في معالمها حددت

 كتاباتهم ظهرت الذين المفكرين قبل من خاصة بصورة نظمت
 النظريات هذه أشهر ومن .عشر والثامن عشر االبع القرن في

 هوبز وهم الشالثة السياسيين الفالفة إلى نبت ما هي العقدية
Hobbes ولوك Locke ، روسو جاك وجان J.J. Rousseau .

Thomas Hobbes 1679 - 1588 هوبز توماس نظرية

 إلى يرجع إما المنظمة الجاعة وجود أصل بأن هوبز رأى

 الطبيعية الفطرية حالته من الفرد نقل الذي هو فالعقد .العقد
حاكمة: وأخرى محكومة طبقة فيه تسود منظم مجتمع إلى

 اإلنسان حالة هوبز تصور كيف نتساءل أن يجب ولكن
 وقبل المنظم المجتمع إلى انتقاله قبل حالته أي األولى الفطرية

 من االنسان نقل الذي العقد مضمون هو ؟وما العقد وجود
 عذا أطراف هي رما ؟ منظم آخر مجتمع إلى فطري مجتمع
؟ العقد هذا نتائج هي مأ وأخيرًا ؟ العقد

الفطرية اإلنسان حالة

 من الكثير ادها األولى الفطرية الحالة أن هوبز تصور
 ألن بالفوضى تتصف الفطرية األفراد فحالة والكفاح البؤس

 ولذلك الخاص صالحه إال يرعى ال لذاته محب أناني اإلنان

.عليه واليطرة الضعيف اغتصاب على القوي عمل

 والكيد الشر ساد بينهم، فيا وتنابذوا األفراد اختلف وإذا
 التخلص األفراد أراد لذلك والذات. السيطرة وحب واألنانية

 فكان مستقرة. منظمة حياة أفضل، حياة إلى باالنتقال ذلك من

العقد. ذلكهو إلى السبيل

 حالتهم من بواسطته انتقلوا عقدًا األفراد عقد وهكذا
 هذا أاس هو فالعقد المنظم: المجتمع حالة إلى األولى الفوقية

 فيها نعم القي المنظمة الجماعة أوجد الذي هو وبالتالي االنتقال

مستقرة. بجياة األفراد
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العقد أطراف

 الذين األفراد بين تم قد العقد أن Hobbes هوبز تصور

 اشراك دون المنظم المجتمع في الدخول على بينهم فيا اتفقوا
 بين م قد التعاقد فكأن العقد هذا عن بعيدًا ظل الذي الحام

وحدهم األفراد

ونتائجه العقد هضمون

 أي المنظمة للجماعة األعل الرئيس باختيار األفراد قام

 اختيار وعند نفسه. العقد في معهم اشراكه دون الحاك اختيار
 كانت التي الطبيعية حقوقهم جميع عن األفراد يتنازل الحام هذا

 المنظم المجتمع في العيش من يتمكنوا حتى الفطرة حالة في لهم
اقامته. أرادوا الذي

 الحاك باستثناء وحدهم األفراد هم العقد أطراف دام وما
 اختيار عل عملوا قد األفراد دام وما فيه، طرفا يعد ال الذي

 األول، الطبيعية حقوقهم جميع عن له وتنازلوا الحام شخص
 معين. بالتزام األفراد تجاه يلتزم ال الحاكم أن الطبيعي من فإنه

 أو المطلق الحاك سلطان جانب إلى سلطان أي هناك فليس ،
. (I منه أسمى

 بين يتم إنما والحاك، المحكومين بين إذن يتم ال لتعاقد فا

مستلم طرف مجرد هو ك والحا بعض، بعضهم المحكومين
. Partle prenante

 مقاومة وال العصيان، يجوز ال أنه ذلك على ويترتب
 تجادل أن الرعية حق من يعد ولم . طغيانًا أشدهم حتى ،الحكام

 للفعل األول القانون ألن الحاك يصدرها التي القوانين صحة في
 يريده ما كل عدالة في يعتقد أن — طبعا هوبز نظر في — هو

 وكل الالم، في الشرط هو لللطان الخضوع ألن السلطان،

. السالم إرادة عن تصدر للعقل الطبيعية القوانين

 الحاكمة السلطة تعسفت مها أنه Hobbes هوبز رأى ولقد
 من أفضل ستكون المنظمة الجماعة في الفرد حالة فإن واستبدت

 األفراد خضوع يبرر مما ،األولى الفوضوية الفطرية حالته

المطلق. الحكم هذا وقبولهم

 يكن ال إذ . دليل أي على يقوم ال الغرض هذا أن واضح
 االجتاعي. العقد عن العامة الفكرة على اعتادًا تبريره أو اثباته

 الرواقي المذهب وبين الفكرة هذه بين الربط تم وعندما
stoicism نتائج عن ذلك تمخض الطبيعية، بالحقوق الخاص 
 يمكن ال األقل على واحدًا حقًا مة هناك ألن .للغاية متعارضة

• بالشخصية التمتع حق هو الحق هذا . تركه وا عنهم التخلي

 الفرد تنازل هو معناه فإن ،التخلي هذ مثل حصل لو إذ
 ،وماهيته طبيعته عليه تعتمد سلوكه«،الذي و» » خلقه 11 عن
.آدميته سيفقد ألن

 تبرير هو Hobbes هوبز مذهب فان البب ولهذا
التامة. والدكتاتورة المطلق لالستبداد

 والمجتمع John Locke 1632 - 1714 لوك جون نظرية
 Contrat االجتاعي العقد نظرية على يقوم لوك عند السياسي

social.

 اول في قام وإنما راإلكرام القوة على يقم لم المجتمع إن
 وهو األفراد بين المتبادل والرقي واالختياز التعاقد على األمر

 الحماية إلى بالحاجة المشترك احاسهم من ينبع الذي التعاقد
 أو حريتهم أو حياتهم كانت سواء يمتلكون ما لكل المتبادلة

المادية تهم متلكا
 األولى الطبيعة حالتهم من األفراد نقل الذي هو هنا فالعقد

.محكومة وأخرى حاكمة سلطة فيه تسود منظم مجتمع الى
 ،لألفراد األولى الفطرية الحالة لوك تصور كيف ولكن

 العقد أطراف هي وما ؟العقد وجود سبقت التي الحالة تلك

؟ ونتائجه ومضمونه

الفطرية اإلنسان حالة

 في الفطرية الحالة أن ذلك ,هوبز توماس عن لوك اختلف

 تود حالة كانت بل ،شرور و وبؤس فوضى حالة تكن لم نظره
 القانون ظل في األفراد بين والعدل والمساواة الحرية فيها

الطبيعي.
 لخير فيها قدساد األولى الفطرة حالة كانت إذا ولكن

 الفطرية حالتهم هجر الى هؤالء دعا الذي السبب فا ،لألفراد
المنظمة؟ الجماعة حياة وهي اا جديدة حياة إلى واالنتقال
 يتحقق أن يمكن وال - الفطرية حالتهم تنظي األفراد أراد

 سلطة تقوم حيث المنظم المجتمع إلى باالنتقال إال التنظي هذا
 بين العدل واقامة المجتمع هذا شؤون تنظيم حق لها يكون عليا

 على االعتداء يحاول من لكل رادع جزاء بتقرير وذلك األفراد
 الحياة إلى الفطرية الحياة من واالنتقال وحرياتهم األفراد حقوق
. العقد بواسطة يتم إنما الجديدة المنظمة

العقد أطراف

 شؤون بتنظيم تقوم التي هي الحاكمة العليا الهيئة كانت إذا
 على الحفاظ إلى يؤدي الذي األمر فيه، العدل وإقامة المجتمع
 الحاكمة العليا الهيئة اختيار أمر فإن وحرياتهم، األفراد حقوق
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 العقد في طرفًا الهيئة هذه تصبح بجيث األفراد إلى يرجع إنما
 ألن ذلك .الجديد المنظم المجتمع إل األفراد ينقل الذي

 حين اآلخر مع منهم الواحد فإن الياسي المجتمع في األفراد „

 مشترك وقضاء قانون لهم يكون وحين واحدة فبهيئة يتحدون

 من بينهم ما حل في سلطة له ويكون مسائلهم، في إليه يرجعون
 مشتركًا استئنافًا يجدون ال من ولكن المعتدين، ويعاقب تنازع

 كال ألن وذلك الطبيعة حالة في يزالون ال فهم األرض، على

». والمنقذ لنفه القاضي هو منهم
 قاموا قد الجديدة حياتهم إلى انتقالهم قبل األفراد فكان

 هو يكون عقدا معها وأبرموا الحاكمة العليا الهيئة باختيار

.الجديدة الحياة هذه إلى السبيل

 ناحية، من الحاكمة المهينة طرفين: بين يتم إنما فالعقد
 اختالف مدى معه يتضح ما وهو أخرى ناحية من واألفراد

 أن قرر الذي هوبز سابقه عن الخصوص هذا في لوك أفكار
فيه. طرفًا بالتالي تعتبر وا العقد عن بعيدة تظل الحاكمة الهيئة

ونتائجه العقد مضمون

 ب يتمتعون كانت التي الحقوق من الكثير لألفراد كان إذا

 عن يتنازلوا لن المنظم دخولهم عند فإنهم الفطرية، حالتهم في
 الالزم بالقدر حقوقهم من جزء عن وإنا — الحقوق هذه كافة
 ويحتفظون . الجديد المجتمع في العامة السلطة بإقامة يسمح الذي

 ططة ألي يمكن ال الذي حقوقهم من اآلخر بالجزء ألنفسهم

 فكان . مثالً الخاص الملكية كحق وذلك به المساس السلطات من

 وهو ،العامة اللطات إلقامة الزمة ضرورة عنه المتنازل الجزء
 المجتمع في السلطة هذه إقامة فقط وياوي يوازي قدره في

. الجديد
 تنازل قرر الذي وهوبز لوك بين الخالف مدى يبين وهنا
 دون الفطرية حياتهم في لهم كانت التي حقوقهم كافة عن األفراد

. شرط أو قيد
 والهيئة األفراد هم لوك نظر العقدفي أطراف كان ولما

 كل على متبادلة التزامات تقرير ذلك مقتضى من فإن الحاكمة.
 جهة من واألفراد جهة من الحاكم على أي الطرفين هذين من

أخرى.
 غير المقيد الحكم أنصار من Locke لوك اعتبر لذلك

 العام الصالح الحام فيه يراعي أن يجب الذي الحكم هذا ،المطلق
 كعا الخاص. صالحه إلى ينظر أن دون وحده له بالعمل ويتقيد
 مصلحة تحقق ال التي الحكومة على الثورة في الحق لوك أعطى

 المقاومة تمارس أال ينبغي ا١ نه إلى نبه قد لوك أن إال الشعب

. K شرءية وغير عادلة غير قوة ضد إال

 فقد العصور مر على تأكدت قد الفكرة هذه أن شك وال

 ال الذي الحاكم مقاومة في الشعب حق على السياسة فلسفة اجع
. العامة المصلحة لتحقيق يعمل

 J.J. Rousseau 1712 - 1778 روسو جاك جان نظرية

 أساسه في يستند أن يمكن ال األفراد بين االجتماع أن روسو يرى
 ألن األفراد. بين اتفاقية إرادية ظاهرة فاالجتاع القوة. إلى

 بينهم فيا األفراد اتفاق أساس على إال تقوم ال العامة الجماعة
 وجود تصور يمكن فال ذلك وعلى معًا العيش في ورغبتهم

 االجتاع على واتفاقهم أفراده إرادة أساس على إال منظم مجتمع
 العيش على األفراد إرادة باتفاق يتم الذي العقد ويكون ،معًا

.بالتالي الدولة وجود أساس هو معًا
 العقد ه الشهير مؤلفه تضمنها التي روسو ألفكار كان ولقد

 رجال على األثر أكبر Contrat Social 1762 االجتاعي«
 ما خاصة روسو آراء من الكثير اعتنقوا الذين الفرنسية الثورة
. األمة سيادة بمبدا منها تعلق

 ولد B :ه االجتاعي العقد H كتاب بداية في روسو قال ولقد
 كثيرًا وو مكان، كل في بالالسل مقيد ولكنه حرًا، االنسان

 في يفوقهم كان وإن اآلخرين، سيد أنه المرء يعتقد ما
 الذي ما أدري لت التحول؟ هذا حدث فكيف عبوديتهم.

. ٠ المسألة هذه توضيح على قادر أنني أءتقد . مشروعًا جعله

 نظرية إنثاء إلى ،الؤال هذا عن لإلجابة روسو، واضطر
 من فيه انتقل طويل طريق إلى يلجأ أن عليه فكان ،التعقيد جة

 موجب انشائي مبدأ إلى المجتمع تجاه األولى االلبة اتجاهاته

 كتابه في أخرى إلى طرق من يتردد أن عليه كان أي ،جديد

 العقد D عن كتابه إلى Dlscours «المساجالت B األول

االجتاعي«.

ررسو عد الفطرية اإلنسان حالة

 بالحرية األول الفطرية حالته في يتمتع االنسان كان إذ
 يؤديان قد وتضاربها الفردية المصالح تعدد فإن واالستقالل،

 الجماعة حياة وأن كا للخطر. وحريته الفرد حقوق تعرض إلى

 تنظيم على تعمل فهي وتفكيره، وبمشاعره باإلنسان ترقى المنظمة
 الغرائز مكان والفضيلة العدالة احالل وعلى الفرد حياة

والثهوات.

 يحياها كان التي العزلة حياة ترك على األفراد عمل لذلك
 مجتمع ي والدخرل طفة ألبة الخاضعين غير البدائيون األفرام

في ,ها يتمتعون التي لحرياتهم وصيانة حقوقهم على حفاظا ،منظم
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 فيها يسود منظمة بجياة الفرد ينعم وكي البدائي الفطري المجتمع
والفضيلة. العدل

 األفراد انتقل الذي العقد هو ذلك إلى السبيل وكان
. المنظمة الجاعة حالة إلى البدائية الفطرية حالتهم من بواسطته

العقد أطراف

 ان أساس على األفراد. هما العقد طرفي أن روسو تصور

 الجماعي الشخص هذا أي األفراد مجوع يحتل األول الطرف
 المجموع هذا ويصور األفراد بجوع من :تكون الذي المستقل

 بمعنى .الجاعة أفراد فردمن كل يشمل فإنه الثاني الطرف أما

 كل ثم ناحية، من الكلي الجاعي اشخص لما العقد طرفي أن
 العقد هذا أخرى ناحية من الطبيعيين األشخاص من شخص

 الدولة سلطة و ،الدولة أساس يصبح I عقده تمام بعد ة االجتاعي

أيسيادتها.

ونتائجه العقد مضمون

 الحقوق من الكثير البدائي المجتمع ظل في لألفراد كان إذا
 يعملون المنظم المجتمع هم دخول عند فإنهم الطبيعية، والحريات

 إال الطبيعية والحريات الحقوق هذه جيع عن كلية التنازل على
 جديدة وحريات لحقوق األفراد استعادة يقابله التنازل هذا أن

 وتعمل لألفراد العامة السلطة تقررها المنظم، والمجتمع تتمشى

حمايتها على
 Contrat «االجتاعي »العقد في استبعدنا نحن فإذا

Social العبارة إلى يرجع أنه وجدنا جوهره، من ليس ما 

 التوجيه تحت قوانينه وكل شخصه يضع متا واحد كل التالية:
 ال جزءا بوصفه عضو كل نتقبل نحن العامة، لإلرادة األعلى
 واحد بكل الخاصة الشخصية تتزود وبهذا الكل». من يتجزأ

المتعاقدين. من

 من مؤلفة ،جاعية معوية هيئة التجمع هذا عن وينتج
 تحصل الفعل وبهذا أصوات، من للجماعات ما بمقدار أعضاء

 ،حياتها على :المشتركة Son moi ذاتها على ،وحدتها على الجماعة
 باتحاد هكذا تتكون التي ،العامة الشخصية وهذه ٠ارادتها وعلى
 ، Cite مدينة« n الماضي: في تسمى كانت اآلخرين سائر

 أعضاؤها ويسميها سياسية هيئة أو ه جمهورية ا اآلن وتسمى

 ، Passif منفعلة سلبية تكون حين Etat (Iآلالدولة : باسم

 ايجابية تكون حين Souverain السيادة ذي «»الحاك: وباسم
 .بمثيالتها قورنت ما إذا Puissance ا القوة )1 : وباسم ، فعالة
«الشعب ٠ هو: جمعي جنس باسم يسمون الشركاء واتجاه

Pcuple مواطنا 11 : يسمى منهم ،وكلواحد» Citoyen من 
 من أو ومحكومًا السيادة، ذات السلطة في مشارك هو حيث

٠ الدولة لقوانين خاضع هو حيث من Sujet الرعية
 قبل من بحرية المكونة السياسية الجمعية هي والدولة

. االجتاعي العقد في المشتركين
 مجوع إنه العامة، المتعاقدين إرادة هي الدولة سيادة إن

 القسم هذا هي الفردية الحقوق أو والحريات الفردية، إراداتهم
 المجتمع اعاده الذي أو ،العقد يلفه لم الذي األولية الحرية من
الغاؤه سبق أن بعد الفرد إلى
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عقل

Raison 
Reason 
Vernunft

العقل؟ ماهو-1

 يبدو لذا .األبعاد متعددة الدالالت متواطئة مفردة العقل
 كاملة بدقة يستغرق تام يقيني تعريف الى التوصل متعذرًا أمرًا

 - عن التاؤل اثارة استحالة بداية ولنالحظ .هذه التجريد طاقة

 خارج تثار الؤاالت جميع ان والعكس، العقل خارج العقل
 ذاته يتخذ ان قابلية يملك فالعقل العقل. بواسطة وداخله العقل

 معطياته واتخاذ العالم نحو التخارج قدرة يملك كما موضوعًا

 مستوى في حاملها او ومرتكزها المعرفة طاقة فهو موضوعات
 ومحتوياته العقل مضامين تطور يتزامن لذلك اإلنسانية الذات

 محتويات مع وارتكاساتها المعرفة صيرورة مع المتعالية
 اإلنانية، واالجتماعية، الطبيعية، العالم: ظاهرات

والكوكبية. والتكولوجية،
 بل فقط التجريدية وطاقته العقل ذاتية من تنبع ال فالمعرفة

 وبين بينه الواصلة - الفاصلة االرتكاس فسحة داخل تنشأ

 تطور تاريخ ان موضوءات الموجودات بوصف الوجود
 أيضًا شرطيًا المرتبط العقل تطور بتاريخ مشروط المعرفة

 االجتماءي - االيديولوجي - التقني - التطور بتاريخ
 ما االستفهام جواب يتبدى ال النحو هذا على للمجتمعات.

 اإلشكالية المفردات تعريف الن منعزالً تحديدًا العقل
 - نظريًا موقفًا يؤسس كما معرفية رؤيا فرضية يعين الكبرى

 العقل تعريفات اختلفت مهما لكن و . كينونيًا - كونيًا - عمليًا
 إحداثية نقطة أمام جميعًا تلتقي فإنها تداخلت أو وتضاربت

 ومركز تجريد وطاقة معرفة حامل العقل اعتبار هي مشتركة
 النوعي التفوق شكلت متعالية وملكة واألحكام التفكير
 تجمع كما . Homo Sapiens فكريًا كائنًا بوصفه لإلنسان

 حالة العقل ضد الوقوف ان على أيضًا التعريفات مختلف

 اعالنات تكن مهما العقل دائرة ضمن تحدث لكنها ممكنة
 مقياسًا ذاته يتخذ فالعقل . رالشك والالعقل والالعلم الالمعرفة

 النفي تعبير كان مهما نفيه عن التعبير ميدان هو أو لنفيه
رمزيًا.

 وقد I عقالنية بوسائل دائمًا نفسها عن تعتر الالعقالنية ان

 الهرب يبدو بذلك بوضوح. لذلك الوجودية الفلسفة انتبهت
 كما .أخرى بمخيلة اليه عودة هو انما الجون الى العقل من

 قوالً ماالعقل سؤالية على جوابًا العقل - في القول يتجلى

. اللغة — في العقل القول بدء كان وان حتى التقوات متعدد

في-اللغة: العقل-2

 .فحسب النية - معجمية عالقة باللغة العقل عالقة ليت
 دالالته يتنفد تعريفًا اللغة طريق عن العقل نعرف ال ألننا

 التعريف. عملية في اللغة مفردات استعمالنا من الرغم على
 عقل معًا. المحكية — المقروءة — المكتوبة هنا اللمغة ب ونعني

 اللغوية. تتنفد ال العقل لغة ان كما المعقولية يستنفد ال اللغة
 للجمل المحير الداللي الفائض تفسير يمكن كيف وإال

 لتعددية دائمًا ومصدرًا ًا متمر نبعًا يعتبر الذي والكلمات

؟ وتناقضها التأويالت
.اللغة أسير ليس العقل لكن العقل أسيرة فاللغة

 لمفردة المصدري المعجمي البعد إحاالت مراقبة ان

.اليه المشار الدالي الفائض يؤكد «عقل 11
 منعا والنهي والحجر الربط هو العرية اللغة في العقل

 الذي العملي العقل الداللة بهذه يتجلى والتسيب للشرود

 "• الطباع مقتضى على التصرف ءن ويمنعها النفس ايعقل
 فالعقل المترابط العشوائي غير التصرف أي الطبع ضد فالعقل

 مجال وتحدد اللوك دائرة شرطتًا تقيد عالئقية ربطية طاقة

 العالئقي الربط فعل ويتم . عالقاتها طريق عن الموضوعات
 مدركاته ينتزع حسيًا ادراكًا يبدأ واالدراك االدراك بتوسط

 متعالية. تصورات الى فيحولها التجريد مستوى الى وينقلها
 متعالية ربطية طاقة بوصفه العربي العقل تعريف يجيل بذلك

 مفكرة، ذات مثل: دالليًا، معه تتواطأ معرفية مفردات الى
 روح، نطق، ادراك، وعي، تصور، فهم، فكر، ذهن، أنا،

 نشأت التي التجريد مستويات تدرجات حفظ مع هذا نفس
المفردات. هذه بين المعرفة عصور تطور عبر

 Logos لوغوس مفردة فتعتبر األوروبية، اللغات في أما

 العقل على تدآلن مفردتان الالتينية Ratio ومفردة اليونانية
 الى العربية عقل مفردة أحالت وكما والنظام. والقانون والعلم

 Ratio راتيو مفحردة أحالت كذلك معها متواطئة دالات

 الفهم إلى والحساب العد من معها تواطؤات إلى الالتينية
Intelilgentlo والنفس Psyche أو Soul بالروح المرتبطة 

Understandign Intellectual Power . تواطؤات تشير 
 بحيث الواقعي عن العقلي تميز الى االبقة المفردات
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 أو تجريدية - متعالية بنية عن التحدث أمكن
 . Rational عقلي هو بما خاصة vie Intellectuelle عقلية حياة

 vie شعوري هو لما النفية الحياة عن تتميز حياة وهي

affective الفاعلة والحياة االنفعالية الحياة أي Vie active . 

 Logique والمنطقي العقلي بين والمنهج المعرفة علم طابق وقد

 قيم منظومة بأن القول يمكن باكتيجة . Theorique والنظري

 تختلف Valeurs intellectuelles العقلية القيم أو العقل حياة
 هذا على والجمالية. الفنية أو األخالقية الحياة قيم منظومة عن

 مما البعد واحدية ال المتويات متعددة العقل حياة تبدو النحو

.المعقولية مناطق الى اللغة مفردات من العقل تعريف ينقل

المعقولية: مناطق - 3

 تجريدي نتاج والمعرفة .معًا متعال - اإلنانكائنحي
 المعرفة ان كما المعرفة. ينتج فالعقل عقال. بوصفه لدماغه

 موضوع وكل ’ موضوعها معرفة ولكل العقل انتاج تعيد
 - العقل - المعرفة عقل يتحددم لذلك . الوجود داخل معرفي

 المافة داخل بينهما المعرفة تنشأ . الوجود ب العقل عالقة في

 يجر العقل »ب« الجر حرف يحددها التي الواصلة الفاصلة
,أيضًا العقل الوجود يجر كما الوجود

 هو ما منطقة إلى العقل يقود المعرفة في البحث اهتمام ان
متعال. تجريدي
 ٠ مادة ٠ طبيعة بوصفه الوجود في البحث اهتمام أن كما

.وشعبها بفروعها الوضعية العلوم الى يقود فيزياء
 ثالثًا بعدًا التكنولوجيا دخلت الوجود — المعرفة بين

 أما جديدة. تكنولوجية - معرفية ثورة فاتحة معًا للطرفين

 فإنه انطولوجية - معرفية كإشكالية المعنى نحو البحث اتجاه
 ووجودًا معرفة الكينونة منطقة بوصفها الميتافيزيقا الى يؤدي

ومعنى
 ضمن يتجلى العقل ان نالحظ المعقولية منطقة في أننا وبما

: مستوياته تثكل مناطق أربع

العادي العقل - 1

العلمي العقل - 2
لفني العقل-3
الفلسفي العقل - 4

العادي: العقل-1-3

 مستويات أول Comon Sens المشترك العام العقل هو

 بالدالة العقل مصطلح الشعب يستعمل العادية. اليومية المعرفة
التالية:

 التعقل قابلية يملك عاقالً كائنًا بوصفه اإلنسان - أ
.األشياءوايجابيتها سلبيات بين والتمييز

 بالفطرة اإلدراك قوة يحمل وهو االنسان يولد
 الغريزي( العقل ،الفطري العقل ) الغريزة أو والوراثة

 فيكون بعدية أم قبلية اإلدراك قوة هل سؤال أما
 مداخالت رغم مفتوحًا زال ما طويل فلفي جدل مثار

المعاصرة. اإلنانية العلوم
 محددًا نمطًا يعني فذلك «عاقل انسان ال يقال عندما - ب

 ويرادف والتعامل. اللوك وطريقة والوقار الهيبة من
 وتعتبر والفعل. القول في الشخصي االتزان هنا العقل

.العاقل لإلنسان ممكنة رتبة أعلى «الحكيم ٠ صفة
 أفق من العادي للعقل المكتسبة المعرفة تخرج ال - ج

 لذلك . لها المحوس القريب والتأثير المباشر التعامل

 التجديد يقبل ال موروث تقليدي هو ما على ترتكز
مفاهيمه. في االنقالبية بالطفرة

 بسهولة. الثورة يقبل ال محانظ عقل البيط العادي فالعقل
 تغيير على وقابليته العادي العقل منظور بأن القول ويمكن

 لألمر نظرًا الثانية العالمية الحرب بعد تتسارع بدات مفاهيمه

 التقليدية. المعرفة جدران جميع كسر الذي التكنولوجي الواقع

 بصورة جامدًا ساكنأ ليسوعيًا المشترك العادي العقل أن اال

 اليومية الحياة واقعات تشيها سؤالية بدوافع يتحرك وإنما .نهائية
وأحداثها.

العلمي-التقي: العقل-2-3

 بالنوع، ال بالدرجة العادي العقل عن العلمي العقل يختلف
 كان واذا . يتضمنها التي المعقدة المعلوماتية النب تكن مهما
 مشروط العلمي العقل فإن اليومية، بالعادة مرتبطًا العادي العقل

 بصفتين العلمي العقل خصائص تتحدد لهذا .العلم بنظرية
: ثالثة صفة خلقتا متميزتين

 والمنهج بالرياضيات، ارتباطه األولى: الخاصية )أ(

االستدالي
.االستقرائي والمنهج بالتجربة ارتباطه : الثانية الخاصية )ب(

 تزاوج من تولدت التي بالنقنية إرتباطه : الثاكة الخاصية ج( )

واالستقراء. االستدالل

 للعقل النوعية القفزة ان الى العلمية المعرفة مؤرخات وتشير
 أو الثانية. مع األولى الخاصية تداخلت عندما حدثت العلمي
 قراءة التجريبية الظاهرات يقرأ الفكر بدأ عندما ثانية بصيغة

 معطيات ضوء على معاداته فرضيات صياغة ويعيد رياضية
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 — فردية انسانية أم طبيعية ظاهرة أكانت سواء التجربة،
,جمعية

 العقل معرفة مثال هرات للظا الرياضية القراءة وتعتبر
 معرفة لكل مطلق أنموذج هو الرياضيات علم ان بل .العلمي
 حساب الى المعاصرة — الحديثة الرياضيات دخول ان ممكنة

 في العلمي اليقين يلغي ال االحتماات وعالئق المجموعات
 تغيير جرى لقد .حضوره على يبرهن ما بقدر الرياضي القصد
 ولكن - الكوكبي الوعي عصر في شموليته أفق وتوسيع الموقع

 العلم. نظرية بدء منذ كانت كما الرياضية الغائية زالت ما
 العلمي العقل يقين تفجير ان . رياضية عالقة الكيونة — الكون

 على قدرته يضعف لم والنسبية االحتماالت بقانون الكالسيكي

 طاقتها رفع بل الظاهرات على الكيفية - الكمية السيطرة
االحتمالة. الالنهائية أفق الى التحكمية

 يحمل وسيبقى زال وما العلمي العقل كان النحو هذا على
 التمحيص السببي، التنظيم نحو: بها يتميز عدة خصائص

 بالبرهان والتحقق بالتحقق، المصداقية ربط بالتالي التجريبي،
 أو حاضرًا له المعادل بالكمي والمعطى بالمعطى، والبرهان
 رياضية، برموز وصياغته تشكيله اعادة يمكن والذي مستقبالً

 تفترض Esprit scientiflque العلمية الررح أو العلمية فالمعرفة
 وتمثل جزئيًا. أو كان كليًا والعلم العقل بين تامة مطابقة

 برهانًا للموجودات الشامل رالتصنيع التكنولوجيا منجزات

 العلمي العقل اكتسبها التي التكوينية القدرة على مؤثرًا حسيًا
 واستعادة العالم ظاهرات في نفوذه تطور سيرورة أثناء في

ًا. يدا جد تكوينًا تكوينها

 ضرورة الى اإلناني الفكر قاد السببية الضرورة وعي إن

بالحرية. الوعي
؟ الحرية فحة الضرورة تصبح أو تكون أن يمكن فهل

 من العلمي العقل حرية تتخارج كيف ،ثانية بصيغة
 الظاهرة فيها بما للظاهرات الرياضي لتمثله اآللية اإلحداثية
اإلنسانية؟

 هو كما سؤالية بدوافع تتحرك ال العلمي العقل ة سيرور ان
 استفهامية بدوافع تتطور وانما العادي، اليومي الوعي شأن

 فالقول . رياضية ودقة يوضوح الظاهرات 1, فهم » نحو تسعى

 ان ويفترض والرمز الواقعة بين يطابق رياضي قول العلمي
 ، هويتها ، نظامها عن ويكشف الظاهرة دالالت يستنفد الرمز

 ينقل خارجيًا سؤاالً السابق الحرية سؤال يعتبر لذلك . قانونها
 احتجاج ميدان الى العلمي العقل فلسفة أو العلم فلسفة الى العلم

 المطابقة على الفني صرخة وأفق الفلسفي العقل أو الفلسفة

 — والعلم العلم — العقل بين — علميا - المفروضة او المفترضة
االنان-التكنولوجيا.

الفني: العقل-3-3

 تمليه كما ويفعله موضوءه يبدع .حدسي الفني العقل
 االحساس معطيات أسوار تخترق حريته ان الخالقة. مخيلته
 العقل كان واذا الواقع. كثافة جوانية الى ينفذ نورًا وتلقي

 الفني العقل فإن رياضية معادلة موضوعه صياغة يعيد العلمي
 ويتجاوزه يقوله آخر خلقًا وتكوينه موضوعه تشكيل يستعيد
 مع العلمي يلتقي ذلك مع .ملتهب مبدع فعل الفني العقل ٠ معًا

 كثافة تحويل هي عنها يفصحان قصدية غانية في الفني
 الوجود (I معنى H يكشف كالهما . الشفافية وضع الى الموضوع

 العقل عن يختلف الفني العقل لكن ثانية. مرة صياغته ويعيد
 مستوى الى االنتقال امكانية هي متميزة بقدرة العلمي

 قصدي عقل الفني فالعقل . ذاتها المعقولية بوسائل الالمعقولية

 االيحاء وفائض معقوليته ال في حتى — العلمي كما -
 أو األعلى اإلنان غايته اناني عقل فهو لتكويناته. الالمتناهي

 بإنشاء القول أمكن لذلك يان. العادي أو العظيم األدنى،

 ال منطقة الفن ميدان كان ولو للجمال. وعلم للفن فلفة
 المحض الالمعقول ألن أصاًل. وجودها الستحال تمامًا معقولة

 وما أيضًا، اإلنسان بعد ما المحض المعقول كما اإلنان فوق
 بعد والتمثل الحضور أهلية يملك ال الاناني اإلنان فوق

 موا، الفنية بالتجربة شرطيًا مرتبط الفني فالعقل . التفكر

 التي البحث تجربة أم الفنان يمثلها اكي االبداع تجربة أكانت
 يقتني الذي اإلنان يمثلها التي الذوق تجربة أم الدارس يمثلها
. متوتر انفعالي حسي الفني العقل لذا . الفني األثر

 الفني العقل هما كبيرين ميدانين في الفني العقل يتجلى
 ال التشكيلي العقل ان وبما التشكيلي الفني والعقل التعبيري

 أهمية حقق لذلك اإلبداعية لتجربته كحامل اللغة على يرتكز
 النحت أر الرسم في أو الموسيقى في سواء شمرالً أكثر عالمية

 القومي أفقها أسيرة باللغة التعبير فنون تبقى بينما , التصوير أو

.ترجمة لعملية تخضع أن الى الوطني -

 االبداعية التجربة ارتكاز بأن القول يمكن النحو هذا على
 يؤكد الخالق الحدس على - نوعها كان أيًا - الفن في

 تأكيد لكن . برفضها حتى يلغيها وا فيه الكامنة المعقولية
 مع مطابقتها الى يقود ال المبدعة الفنية للتجربة حدسية معقولية
 ألن . علم الى الفن تحول إمكان أو العلمية التجربة معقولية

 تعميم يمكن ولكن الناس بين توزيعها يمكن ال الفنية الموهبة
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عقل

 دقة الفني العقل تجليات اعظم الموسيقى وتعتبر بينهم. نتاجها
 اإلنان كيانية خاليا بين يشرق تجاوزيًا وحضورًا وتوترًا

 شموخًا ذراها أعلى في االبداع معقولية ذروة الموسيقى
 بين المتوتر أفقها وخط العبقرية موطن فهي معًا ومأساوية

 I اإلنان النبي، مطلقية - المطلق نبية الالتناهي، i التناهي
 العقل لكأن ،المجاوز اإلنان I الواقعي اإلنان ،نانالالا

 العقل آلية ضد حادًا مرهفًا اعتراضًا يرسم قزح قوس الفني

 داخل الحرية ابداع وحدس االبداع حرية مطلب فهو العلمي
 الخآلق الفعل واقعية شفوفية هو أو الواقع ضرورة منعكسات

 واقعية هو الفني العقل الواقعية. فعل لكافة مضاد كمقابل
 عن ويبتعد . ويخترقها الفلسفة معقولية من يقترب . مبدعة

. عكها ألنه العلم معقولية

الفلسفي: العقل-4-3

 الناس كل يختلف ولكن الفلسفة عقل حول أحد يختلف ال
 فلسفة أسير ليس الفلفة فعقل العقل. فلسفة حول تقربًا
 تجل هو انما المعقوالت علم أو المعرفة نظرية أي العقل

 الى اإلنان ظاهرة من وظاهراتها الكينونة الى المعرفة يتجاوز
 معنى عن الؤال اثارة على قادر فهو .ذاتها الكينونة ظاهرة

 معنى عن استفهامه قوة التقلعن بقوة كينونة - الوجود
 بحكم تقبل ال المعنى لماذائية كانت لربما بل المعرفة.
 القمقم في العمالق كما كانت وإا فقط المعرفة أسر شموليتها

األطفال. لعب وعاء في البحر أو
 الفلسفي العقل معاني مستويات تصنيف يمكن ذلك، على

العقل. حدود العقل، مراتب العقل، ذاتية تعريفية: ابعاد الى

العقل: -ذاتية1-4-3

 الحامل فهو وكينونيًا معرفيًا أول مبدأ الفلفة في العقل
 ال .وبعديًا قبليًا لذاته المطلق والضمان األولى والقاعدة البدئي

.ممكنة حقيقة كل أساس ألنه االدراكية طاقته تتجاوز حقيقة
 الخالق الكينوني العقل نجد الفلفة تاريخية استعدنا واذا

 المدبرة القوة » ذاته من يخلق الذي الهندية الفلفة في
 بصفة يتمتع ألنه يفنى ال ،منطقها ،قانونها ،نظامها أو للكون

الموضوعية. األبدية
 R نوس « أو » لوغوس 0 فالعقل اليونانية الفلفة في أما

 أنطولوجيًا التدبير قوة نظام، قانون، هو الحالتين كلتا وفي

. وأبيتيمولوجيًا
 بسيط، »جوهر، الكندي فيعرفه العربية الفلسفة في أما

 موضوعية أو ذاتية حقيقة ال .K بحقائقها لألشياء مدرك
 جوهره، أو الفارابي، يقول كما اإلنسان حقيقة فهو تتخطاه.
 المفكرة« األنا » هو جوهرًا بوصفه العقل سينا. ابن ويتابعه

 في حقيقته ادراك وقابلية الوجود نظام وهو الذاتية مستوى في
 كنطق المفكرة األنا تتخارج وعندما الموضوعية. مستوى
 على العقل قدرة مع المرتبطة النطق قوة أو الناطقة النفس تصبح

 قوة وألنه المتعالية. القضايا وتركيب والتصور التجريد

 المقوالت مشل ويدركها الكلية المعاني يبدع فهو تجريدية
 التي المتعالية بالضرورة تتصف التي القبلية المبادىء أو والعلية

 والمعنى المادة بين الحواس، بتوسط الحسية المادة من تنتزعها
.العقل ومراتب المعقولية مستويات تتدرج

العقل: مراتب -2-4-3

: للعقل مرتبتين عن تحدث قد أرسطو كان

 التجريدية القدرة أو Intellect Agent الفاعل العقل - 1

.الجزئية الحسية توابعه من الكلي المعنى تحرر التي
 تستقبل التي القوة Intellect Passif المنفعل العقل - 2
.صوره فيها وتنطبع الفاعل العقل قدرة

 لذا والعقل. النفس نظرية في بدقة العربية الفلفة توسعت
 عقلنة طموح تعكس التي العقل مرتبية خطوط لديها تركزت

 من المتعالي، الى الحتي من المقدس، الى المادي من الوجود

لماورائي: الى الواقعي

 العقل أو Intelligence materlelle الهيوالني العقل - أ

 Intelligence والقوة بالغطرة امقل أو المعاصرة، بلغتنا المادي

en puissance اإلنسان لدى لإلدراك المحضة القابلية أي 
. الموجودات في المضمرة النظامية - والقانونية

 المعرفة Intelligence Habitude المكتب العقل - ب
.المتنوع والتلقين النعلبم أفعال من المتمدة األولية

 اكتساب Intelligence en Acte بالفعل العقل - ج
ثانية. مرة تعلمها دون استعمالها على والقدرة المعرفة

 ناصية امتالك Intelligence Aquise المستفاد العقل - د
.دائم بحضور تمثلها العلوم
 Intelligence Active المفارق او الفعال العقل - ه

 يفيض الذي للعقل الالمادية الموضوعية أو الخالدة المعقولية

. والفاد الكون — قانون — نظام ٠ ماهية أو صور ويحدد
 أمكن لما فاسدة متغيرة للعقل الكلية المعاني كانت ولو
 عبثية أو مجانية ال بالتالي اإلنساني النوع وحدة عن التحدث

.الكون
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غقل

 فعلية مرحلة هو الكندي(، افتراض )من الظاهر العقل — و
 العقل الى ذاته من صدوره أو تخارجه أي الفعال العقل

 العقل الى المستفاد العقل من أيضًا العكس ولربما .المستفاد

 التي المعرفة نظرية مفهوم مع يرتبط ي ظهور توسط فهو ٠ الفعال
 فكرة تفترض والرياضيات .لها مقياسًا الرياضيات تتخذ

 مع المعاصرة الظاهراتية الفلفة توضح سوف كما — الظاهرة
هوسرل. إدموند

 المعرفة مرحلة ،Intellect Saint القدسي العقل - ز
 ولنقل الفعال، العقل مع المتفاد العقل فيها يلتحم التي المطلقة
اإلنسان تأله ثانية بصيغة

 العصر — العربية الفلفة عصر فتح النحو هذا على
 طريق أصبح بذلك مطلقة كقوة العقالنية باب — الوسيط

.ممكنًا الحديثة الفلفة في العقل عصر

أ العقل حدود-3-4-3

 العقل محدودية إشكالية حول الفلفة نظريات انقمت

 درجة الى وتتداخل التناقض درجة الى تتباين معرفية مناطق الى
 ذلك، مع . انطالقها فرضيات تنوع من الرغم على التطابق
 الذي االحراج من تخلو ال مواقف ثالثة الى تصنف أن يمكن

 ادءت مهما ويالزمها الفلفة نظريات تصنيف عملية يربك
الدقة:
.العقل محدودية نظريات موقف - 1 -
. العقل المحدودية نظريات موقف-2-
العقل المحدودية - محدودية نظريات موقف -3-

العقل: محدودة نظريات - 1 -

 للمعرفة. حامل أنه على العقل محدودية نظريات توافق

 والنقدي والمادي التجريبي المذهب الموقف هذا في ويلتقي

 المعرفة مصدر في تختلف لكنها والوجودي والذرائعي
 داخل العقل حدود تأسران والمادية فالتجريبية . وحدودها

 هجائه حروف يتلقى بيضاء صفحة العقل ألن المعطى أسوار
 بالخبرة المرهونة الشعورية والحادثة التجريبية الواقعة من

الحسي. اإلدراك موطن المتناهي سجين العقل . المعاشة
 فهي العقل المحدودية مجال بوصفها الطبيعة بعد ما أما
.العقل وراء ما أو العقل بعد ما ال العقل أوهام

 والتجريبي، المتعالي، - النقدي الموقف ينطلق

 العقل مجال تحديد فرضية من - والتاريخي واالجتماعي،
 هو من » اإلنسان صفة فالعقل الممكنة المعرفة منطقة بالتالي

 ابن العربي االجتماعي التاريخي العالم يقول كما «فكر ذو
تجليات: بثالثة مقيد الطبيعي العقل هذا لكن خلدون،

التجريبي !-العقل
التمييزي العقل - 2

النظري العقل - 3
 أو العقلية العلمية المعرفة مجال التجليات هاته وترسم

I) منطقة هناك ذلك جانب الى .ه والفلسفية الحكمية العلوم 
 B نقلبًا 0 حاضرة - موجودة لكنها عقليًا الممكنة غير المعرفة

 بتقييد الموقف ديكارت ويتابع .ايمانيًا أو تليميًا لنقل أو

 بين الواضح بالفصم كانط و اإللهي، بالضمان « الكوجيتو »
 بين بالتالي ذاته في والوجود الظاهرة أو والفينومين النومين
 الممكنة غير الوهمية والمعرفة الممكنة الصحيحة المعرفة
.حدوده العقل يتخطى عندما

 موقفًا - الذرائعية - بيرس( )ت. البراغماتية وتتخذ
 كل بالتالي ممارسة. — فعل والمعرفة معرفة فالعقل مشابها

 - المعطى حدود عن يخرج لغوي تعبير أو عقلية، - معرفة

 ذرائعية لكن معنى. بال وتعبير - معرفة هما الفعلي - الواقع

 ٠ العقل - بعد ما بمبررات تعترف ومدرسته جيمس وليم
 فهي لالس اليومي السلوك على الملموس لتأثيرها نظرًا الدين

 جيمس تجنب بذلك الواقع - داخل لكنها العقل - مابعد
 بيرس ذرائعية في والمقتع المضمر اإللحاد — أيضًا وديوي —.

 براغماتية مصطلح رفض بيرس بأن ولنالحظ وميتافيزيقاه

 للداللة براغماتيكية بمصطلح واستبدله له جيمس استعمال بعد
, نظريته تميز على

 رفض الى العقل محدودية نظريات تتهي النحو هذا على
 لذلك للمعرفة. مطلقًا كليًا مبدأ اإلنسان - العقل اعتبار

ومتقبله. للعلم محايثة داثمة محدودية تفترض

العقل: المحدودية نظريات -2-

 منطقتين بين التمييز الى العقل محدودية نظريات انتهت
 اسار داخل العقل وحمرت والممتنعة. الممكنة للمعرفة:
 أوانيًا مبدأ العقل اعتبار تقبل ال فهي بالتالي الممكنة المعرفة
الشاملة. الكلية للمعرفة مطلقا

 اتجاهًا العقل محدودية ال فلسفات نظريات اتجهت لذلك
 الظاهراتية أو والقصدية والماهوية والحدسية فالمثالية معاكًا.

 يملك أوالنيًا مبدأ العقل اتخاذ على جميعها تلتقي والتنويرية

 أعماق الى والنفاذ المعرفة مناطق استنفاد على كلية قدرة

 والموضوعبة الذاتية فالمثالية .ذاته فى الوجود أو الكينونة

600



عقل

 سابقة قاعدة الى يرتكز ال أوالنيًا مبدأ العقل تعتبر والمطلقة

 التي المثالية النظريات كل التعميم هذا عن ويخرج عليه.

 اا باركلي(. )ديكارت، اإللهي الضمان ضرورة على ترتكز
 الحقيقي والوجود الحقيقة نسبة في تختلف المثالية نظريات ان

 بعضها . كذلك بوصفه العقل منطقة أر الحقيقية المعرفة بالتالي

 المتغير الحسي الوجود وخارج الذات خارج الحقيقة يضع
 األنا - الذات يجعل وبعضها االفالطونية، المثل - الزاثف
 المطلقة األنا مثل موضوعيًا - ذاتيا ومبدعتها للحقيقة مصدرًا

 ا الكافي العقل B مثل كلي مبدأ في يضعها وبعضها . فيخته عند
 الحدسية النظريات أما . سبينوزا عند ( الجوهر 1) أو اليبنتز عند

 فهي توسطات دون العقل في مباشرة معرفية طاقة تفترض التي
 باستثناء للعقل محدودية أو العقل - فوق ما افتراض تحتمل ال

 فلسفات وتدفع كانط. عند النقدي a التجريبي الحدس ))
 مطابقتها في ممكنة ذروة أقصى الى العقل المحدودية الماهية

 تامة, معقولية أي ماهية الكينونة حيث الوجود - العقل بين

 الشعور مجانية تحذف التي القصدية فكرة الماهوية وتستدعي
 الظاهرة ظهورية فكرة بدورها متدعية وعشوائيته الواعي
 - جوهرًا تتضمن ال بتمامها متجلية ظاهرة الوجود حيث

 انشاء يمكن بذلك االدراك. على عصتًا مضمرًا خفيًا حامالً

الطبيعة. بعد وما للطبيعة موحدة كلية معرفة
 ومنطقة العقل سلطة محدودية ال فتعلن التنويرية أما

 سميت لذلك لها صريحًا علنيًا عنوانًا العقل وتتخذ معرفته،

 العلم فيلسوف صيغة كانت وربما . K العقل عصر n ب مرحلتها
 ال عن افصاحا الصيغ كثر العظيم حيان بن جابر العربي

:بقوله التنويرية العقل محدودية

 وكل .نور اذنكلعقل ،العلمنور،وكلعلمعقل »
«.ونتيجة ووسطًا مقدمة تكون ألن تصلح منها واحدة

 - الظاهراتية نعتبر ان معينة حدود ضمن الممكن ومن
 االمكانية تبولوجيا رسم في متفوقًا معرفيًا تطبيقًا — الهوسريلية

 اكاملة الكلية المعرفة احتياز على وقدرته للعقل الالمتناهية
 في نوعيًا تغييرًا تفترض ال وهي ■ فلفية - علمية أس على

 في له محايثًا تغييرًا وانما واحد جانب من الظاهراتي المعطى

 ال معتمًا المعقوالً مجانيًا لي العالم ألن .الكوجيتو قصدية
 التعليق مبدأ مثل منهجية تطبيقات تشترط لكنها النفاذ يقبل

Epoche المفكرة األنا أو للعقل الكلي المدى الى للتوصل 

 اتخاذ الى العقل محدردية ال نظريات تنتهي النحو هذا على
 ، - احيانًا — وانطولوجيا معرفيًا أوالنيًا مبدأ االنسان - العقل

.االنساني ومتقبله للعلم المتناهية امكانية تفترض لذلك

: العقل المحدردية — محدودية نظريات-3-

 المحايثة االزدواجية على النظريات من النوع هذا يعتمد
 المحدودية بفصام يتميز كائن فاالنسان االنساني. للكائن

 الشعور إن العملي. التحقت ومحدودية النظري اإلمكان
 الفعل بتناهي والوعي - الحرية مصدر - الالمتناهي باإلمكان

 واالرتهان األسر او الكينوني باالغتراب حادا احاسًا يخلق

. - الشقاء مصدر -

 جزئي لكنه النظرية، القدرة كتي اوالني مبدأ العقل
 نظريات تتوتر الحرجة المعادلة هذه ضمن العملية. المباشرة
. الجديدة والواقعية والتطورية الجدلية

 الالمحدودة التناقض فصامات سيرورة من تتخذ فالجدلية
 - القانون - النظام - العقل تجلي القرار مدخالً وثنائياتها
 - ومعقولية تعقيدًا االكثر الى المعقد من المتجهة وتركيباته

 أن )ا الوجود - العقل بين محتملة مطابقة الى تصل وجودية

 االغتراب شعور عندئذ فيلغى هيغل. يقول كما (( الوجود نفكر

 االنان ٠ العقل مطلقية يفترض ذلك لكن الفصام عن الناجم
 بمصطلحات الكامل االنان أو العقل، انسان مطلقية أو

.العربية الفلفة

 وامكاناته الفلسفة عقل على ال فتركز الجدلية المادية أما
 — السياسة — الواقع عقل على وانما معًا المحدودة - الالمحدودة

 عالقاته عقلنة وواجب والعقالنيته المادي االنتاج - االجتماع
 حامالً بوصفه أرالً االجتماعي الوجود نعقلن أن أي

. معًا والمحدوديته العقل لمحدودية

 خالل من والمحدوديته العقل محدودية بين التطورية تربط
 في األعلى الى األدنى من االتجاه على المرتكزة فرضيتها
 محدودية ال تفتح بمثابة التطور عملية لكأن .مستمرة سيرورة

 الحقة مرحلة نحو السابقة المرحلة حدود يخترق الذي لعقل
 بوصفه االنسان ويعتبر امكانية. — تعقيدًا — غنى — عقلنة اكثر
 في للطببعة العضوي التطور ذروة خالقًا — مفكرًا عاقالً كائنا

 - العضوي الالمتناهي، — المتناهي تقاطع االنانية الظاهرة
 - قبل ما الى ،التطور العقل - االنسان مابعد .معًا الالعضوي

الرجوع. االنسان-الالعقل-
 نظريات بين توازن نقطة تبدع أن لجديدة الواقعية تحاول

 انها أعلنت التي البراغمانية فشل تجاوز محاولة الفلسفة

 والمادية المثالية اي الخثن والعقل المرن العقل بين مصالحة

والتجربية.
 لكن والعقل. المثالية الماهبة بين الجديدة الواقعية تطابق
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عقل

 محايثة ألنها واقعية معا. الواقعية — واقعية والماهية العقل
 ماهية ألنها والواقعية المادي - المتحقق العالم لواقعية ضمنية

 يقوم المتناه الشعوري التجربة تيار العقل لذلك . للواقع متعالية
 قصديًا ينتقيها عقالنية - كشخصيات العالم موضوعات بتنظيم

 لذلك التاريخ في متزمن شعوري تيار انه وبما إراديًا. أو

 الدين، المجتمع، المنظمة: وتجسداتها العقل بحياة يرتبط
 في الجديدة الواقعية فيلسوف سانتيانا يفترض كما العلم الفن،

المعاصرة. األميركية الفلسفة
العقل: لحياة ثالثة أطوارًا سانتياا ويحدد

, العادة الغريزة ،الطبيعية الدوافع ،العقلي ماقبل — 1
.ومؤسساتها المنظمة الحياة ،العقلي — 2

 حيث ،والخيال للشعور الحر النشاط ،العقلي — مابعد-3
. والطيور باالطفال والتشبه البراءة

.ا( لوغوس - أتو ل او البريء الوهم هو فالعقل

 الى العقل المحدودية محدودية نظريات تنتهي بذلك
 تفترض لكنها ماهويًا - معرفيًا اوالنيًا مبدأ العقل اتخاذ

 المعرفية منطقتها تمتد لهذا . داخله له محايثًا بعده ما مستوى

 الواقع بعده. ما الى العقل قبل ما مستوى من شموليًا اتساعًا

 وتناهي اإلمكان التناهي إحداثية على مصلوب االنساني

التحقق.

اقتراب: أم مباعدة

 خطاب من مقاربة أم مباعدة السابقة الفقرات كانت هل —
؟ العقل ما عقلية حيرة سؤاالته أعمق في العقل عن العقل

 - في تنبيه هي العقل - عن قيلت اقوال الى ااشارة هل -
؟ للعقل إنتباه هي ام العقل

 بوابة أمام يقف موضوعًا المفكرة ذاته العقل يتخذ عندما —

 التجريد صقيع من صحراء ليس العقل المتعالي العلم جحيم
. االنساني الحضور بحرارة مشتعل ثلج هو انما انسانيته وا
 «؟رآك من العقل أيها » ، مطروحًا السؤال يبقى ذلك مع -

الناس. بين توزعًا األشياء أعدل ليس العقل بالتالي

:مشتقات

 معقول، عاقل، مثل: عدة مفردات عقل مفردة من اشتقت
. متعقلن ،تعقلن ،نية عقال ،عقلنة ،ني عقال ،عقلية

: تقربية فلسفية تصنيفية
; والوسيطة القديمة الفلسفة في ( 1 )

 المكتب العقل ،بالملكة العقل ،الهيوالني العقل

 العملي، العقل بالفعل، العقل بالقوة، العقل (، المتفاد )
القدسي. العقل ،الظاهر العقل ،الفعال العقل ،النظري العقل
: الحديث العصر ،الهضة عصر (2)

 العقل ،التمييزي العقل ،الغريزي - الطبيعي العقل
 الجدلي، العقل )الخالص(، المحض النظري العقل التجريبي،

 الناظم، العقل المطلق، العقل الكلي، العقل التحليلي، العقل
.المنظوم العقل

 لعقل، أحكام العقل، مبادىء العقل، قيم العقلي، المذهب

.الفلفة عقل ،العقل فلفة ،العقل عصر ،العقل حياة

معرفية: مستويات

الوحشي - البدائي العقل - ا
الخرافي - األسطوري العقل - 2

الديني العقل - 3
اليومي - العادي العقل - 4

العلمي العقل - 5
الجمالي - الفني العقل - 6

.الميتافيزيقي - الفلسفي العقل - 7

ومراجع مصادر

 - الحدية العربية المكتبة في االنعدام درجة تصل ندرة نالحظ
 الموضوع إثارة تواصل ولنراقب .العقل موضوع حول المعاصرة

 الدقيق الحصر ال الثال بيل على .االوروبية المكتبة في
والثامل.

. العرب الن ، منظور ابن -

.1957 بيروت، الرسائل، الصفا، اخوان -

 للدراسات العربية المؤسة العلمي، العقل تكوين ،غاستون ، باشالر —

.198ا والنشر،بيروت،

.لفنون اصطالحات كشاف التهانوي، -

التعريفات. الجرجاني، -
 الشرتية، المكتبة الروائع، مجموعة الطريقة، مقالة ،ديكارت —

.2ط ،1570 بيروت،

 بيروت، الثقافة، دار الحديث، العقل تكوين ه، ج. راندل، —

1966 .

.الفلفي المعجم ،جميل ،صليبا -

. 1971 بيروت، المشرق، دار منتزعة، فصول الفارابي، —

.بيروت ،العربي الكاتب دار ، عقالً لي العالم ،اللم عبد ،القصيمي -

 بيروت، األندلى، دار ، رسائلفلفية العقل رسالة الكندي، -

1980 .

 ،دمثق العربية، الثركة مطبعة والمعاير، العقل اندريه، الالند، -

1966.
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عقيدة
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- Russell. B., The Analysis of Mind, Allen - Unwin, London, 

Mac., 1921
- Ryle, G., The Concept of Mind, Hutchinson, London, 1949.
- Santayana, G., The Life of Reason, Constable, London and 
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- Spinoza, B., The Chief Workes of Spinoza, T; p. (tractatus 

polltlctus) 2 Vol, Power pub New York, 1951.
- Urban, w.. Beyond Realism and Idealism, Allen - Unwin, 
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- Whitehead, A. N., Adventures of Ideas, C.V.P., Cambridge, 
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الزايد محمد

٥ععيد
Doctrine - Dogme
Dogma
Dogma " Doktrin

 يدور ديني أحدهما رئييان معنيان العقيدة لمصطلح — 1

 المعرفة بمجال خاص فلفي واآلخر الوحي عقائد حول

 الوجود حقائق من بمجموعة منهما كل ويتعلق واليقين.
 تقبل األفكار من عامًا نقًا تكون الطبيعة بعد وما والطبيعة

 في ثقة تخالف وال ذاتها في وتطاع تناقش، وال هي، كما
 هذا أحيانًا. المجرد العقل العرف، السلطة، الشرع، مصدرها:

 وثقة برهانًا، ال ايمانًا يتقبلونه الذين جميع على يعلو المصدر
 سلطة له شخص بنبرة التحدث فهي .مناقثة ال وطاعة ، فهمًا ال

 يصطبغ وقد مطلقة. أنها على وعرضها الحقيقة وتفير تحديد
 العصور في هوالحال كما اجتماعية بصبغة المصطلح هذا

 لفظ عليه ويطلق معينة اجتماعية بمذاهب يرتبط حيث الحالية

 والكونفوشسية حدبثًا الماركية في الحال هو كما ايديولوجيا
قديمًا والرواقية والمزدكية،

 ما موضوع بشأن راسخ ثابت اعتقاد على المصطلح ويدل
 دون يطاع مقدس أساس ذات دينية صبغة ذا يكون ما عادة

 ما اذا كافرًا يعد منهم واحد واي الجماعة أعضام من مناقشة
 عرضة الوقت نفس في ويكون عليه االعتراض أو تغييره حاول

 بالنصبة الباب عصمة عقيدة في كما ،اثديد والعقاب لالدانة
للشيعة. بالنسبة المنتظر المهدي أو الميحية للكنيسة

 يبدو ما كل عقبدة كلمة تعني اليونانية اللغة وفي - 2
 شرعية، توجيهات أو إرشاد معنى أخذت ثم خيرًا، أو حنا

 االصطالح هذا أفالطون واستخدم مفروضة. عقيدة وأخيرًا

 ليعني (8S7E-888D Laws) «القوانين ٠ محاورة في
 أن يجب وانه اآللهة، من المغروض الصحيح االعتقاد فعل

 -البشر بشؤون وتهتم تختص االلهة أن في منا فرد كل يعتقد
 هذه يرفضون الذين هؤالء الدولة تعاقب أن ويجب

 على المصطلح هذا االغريت الكتاب أطلق وقد المعتقدات.
 كالعقيدة المختلفة الفلسفية المدارس وأفكار العامة القوانين
.والفيثاغورية ،األورفية

 جانب هي )الالهوتية( الدينية الناحية من والعقائدية — 3
 بالمعنى راألخالق العقائد بدراسة يهتم الذي الالهوت من
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عالقة

 أهمية الكنيسة خالله من تدرك الذي العلم وهي الديني
 يصفة ترتكز االعتقادات ان نجد للمسبحية وبالنسبة دعوتها.
 المقدسة الكتب من المستمدة االيمان مبادىء على أساسية

 اإلنجيل عليها ينص التي اآليات في ذاته عن كشف قد فاإلله
 عن التعبير هو االعتقاد دور وان لها. اإلنجيلية والتفيرات

 تعتبر العقيدة الدارج وبالمعنى ذاته، عن اإلله حديث معنى

 كنيسة كانت » :بوسه يقول ،الكاثوليكي ايمان على فرضا
 أبدًا شيائ منها تغير لم بها الخاصة العقاند على أمينة المسبح

 ورثتها التي األفكار هذه صقل في يتلخص كان عملها وكل

 ال ثابتة النظرية الحقائق ان يعني وهذا «.الزمن قديم من

٠ تتغير
 واالعتقادات العقيدة ترتبط والعمل: النظر بين العقيدة - 4

 في حولها أثير وقد )المعامالت( األخالق مقابل بالنظر

 اختلفت حيث الكالم علم في طويل نقاش اإلسالمي الفكر
 وهي ومرجئة. ومعتزلة أشاعرة بين اإلسالمية الفرق حولها

 دون النظر فيه يقصد ما D تعريفاته: في الجرجاني عند

 الفكر في الموقف هذا نفس عن مونتيكيو ويعبر . « العمل
 ولكن العقيدة على الناس يتنازع أن السهل من « :بقوله الغري
 الصعب من ألن األخالق، فكرة يطبقوا أن السهل من ليس

 كلمة حول نتناقش أن ال-هل من أنه فيحين األخالق تطبيق
عقيدة«.

 الصفة وهي ،عقائدي أو II دوغماطيقي n لفظة ويطلق - 5
 يهتم أن دون معلوماته أو علمه يظهر من على عقيدة من

 وهي عليها برهان اعطاء أو بها اكتبها التي الطريقة بتوضيح
 يعطي كأنه عالية بنبرة يتحدث من على تهكمًا تطلق أحيانًا

 عندما روسو: يقول حقائق ألفاظه من يصنع أو ثابتة حقائق
 تتبادر فكرة وأول مترفعين وجدتهم الفالسفة كتابات راجعت

 وتكون الصحيحة الوحيدة الفكرة هي تكون عقولهم في
 فرد أي من لها مناقثة أي يقبلوا ال بحيث عليهم متلطة

آخر،

 ترادف وهي Dogmatisme الفلفة في العقائدية - 6
 من كل تقابل والتي القطعية الوثوقية، التوكيدية، أو التزمتية

 الحقيقة الى الوصول إمكانية ومعناها Scepticism الثك
 يقول كما العقائديين أمير أرسطو يكون الشكل وبهذا الثابتة.

 نجده المعنى وهذا ، Criticism النقد تقابل وأيضًا .مونتاني

 دون كبرى قيمة اإلنساني للعلم يعطي الذي وهو كانط لدى
.العقل طريق عن فحصه أو فيه التشكيك يحاول أن

 عطية الحيم عبد أحمد

الدوغمائية إضافة

 من مشتق الواقع في هو للدوغمائية والشائع العام المعنى
 بمطابقة االعتقاد هي فلفيًا، فالدوغمائية، الفلسفي. معناها

 نهائية مطابقة المعرفة لموضوع المعرفة أو للواقع، الفكر
 وهي والضرورة. اإلطالق طابع البشرية المعرفة على تضفي

 الى المنطقية الصحة من مبق، نقد بدون االنتقال، كانط عند
 بصورة عرفت كما الشكية تقابل بذلك فهي .الوجودية الصحة

 كانط، نظر في النقدي، المذهب ويتجاوز هيوم. مع خاصة
 على البشرية المعرفة بتأسيسه ،والشكية الدوغمائية من كال

 العملية والمعرفة العلمبة المعرفة من كل حدود تبيان أي النقد
 )األفهومات وأدواتهما والعقل( الفاهمة ) وملكاتهما

واألفكار(.

 الحظيرة من تفلت ال نفسها النقدية ان رأي وفي

 بوصفها المعرفة موضوع الى نظرتها حيث من الدوغمائية
. بها العلم استنفاد يمكن الوجود في متناهية ظاهرة
 اا يكون ال الفلسفية للدوغمائية النقيض الموقف ان

 ال على األخرى هي القائمة البشرية المعرفة بنسبية بالتليم
المعروف. العالم أو المعرفة موضوع تناهي

وهبة موسى

عالقة
Relation 
Relation 
Verhaltnls

 يصعب ذلك ومع مألوف اختبار موضوع هي العالقة
 واألكثر يبدو ما على الفكر مقوالت أضعف انها . تصورها

 قائمة غير كونها مع موجودة هي ذلك ومع وتبدآل، زواالً
 تظهر بها وتفصيلية، مألفية نظرة كل مفتاح انها . بذاتها

 تتفكك. أن بدون ومتميزة تختلط، أن بدون متحدة األشياء
 الوحدة تقتضي انها الكون. فكرة وتتألف األشياء تنتظم بها

 فكرية مواضيع بين تربط الفكر صعيد على . معًا والكثرة

 وأخرى بببية، تارة واحد عقلي ادراك في وتجمعها مختلفة
 الواقع صعيد على .بعد أو بقرب وأخرى ،تضاد أو بتشابه
 في عليها محافظة كاملة كائنات بين أو كيان أقسام بين تجمع
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عالنة

 السطور، بين العالئق مجموعة -وى ليت فاللوحة عددها،
 ان العلم مع اللوحة يغير العالئق يبدل من واأللوان؛ واألحجام

 الوقائع وفي الملونة األشكال في اا للعالئق وجود ال

 المنظم الجيش بين ما تميز التي هي العالئق االجتماعية
 الكائنات تربط العالقة . الهارب المضعضع والجيش للحرب
 تعاقب أو تزامن بعد، أو قرب بعالئق الفضاء في المتناثرة
 ذاته في منحصرًا كائنًا الواقع في نجد ال بأننا القول ويمكن
 كائنات مع عالقة على حتما هو كائن كل ان مطلق،بل بشكل
 حسب ،واجبة تكون قد كما عرضية العالقة تكون قد .أخرى
 تبدو العالم كاننات في مئالً هكذا .بالجوهر ارتباطها درجة

 بينما ،بدونها لها قيام فال ،طبيعتها جوهر من المشاركة عالقة
 الصدف حب وتتنوع الكائنات بن تنشأ كثيرة عالئق نرى

عرضية سطحية وهي والمكانية، الزمنية

 وجود ال اذ العالقة عن محدد تعريف اعطاء يصعب
 عنها قال . متعدد أو مزدوج الوجود حيث تكون . لها مستقل
 في يظهر عرض وهي ،العشر المقوالت من واحدة انها أرسطو

 ويقتفي .مرجع ،ميل ،تطلع ،آخر صوب اتجاه بمثابة الكائن
 صاحب األقل، على متقابلين كائنين وجود لظهوره دائما

 الحال وبطبيعة بينهما االتصال ثم اآلخر، وقطبها العالقة
 اختلفت . له وتبرير لالتصال أساس فيهما يكون أن يقتضي

 الموجودة، العناصر الى العالقة تضيفه ما بشأن الفالسفة اراء
 بعده، ومن دوكام غيوم االنكليزي الفيلوف يرى هكذا

 خاص واقع اثبات يجوز ال انه كانط، األلماني الفيلسوف
 يخصها ما فكل المرتبطين. القطبين واقع الى يضاف بالعالقة

 جدارة من يخلو ال وهو للواقع، تصورنا في محصورًا يبقى

 ذرات ذاتها في تبقى الكائنات ولكن كانط، عند موضوعية
 هي كانط عند العالقة فعلي. ارتباط بدون الكون، في متناثرة

 األربعة الصفوف أحد وهي المتامي، األنا أركان من ركن
 فيتضمن العالقة صف أما المقوالت تتأصل فيها التي

 وعرض(، جوهر )عالقة الجوهر التالية: الثالث المقوالت
 الفعل )عالقة والشراكة والمبب( السبب )عالقة السببية

 فتحتل أرسطو، بنظرة اآلخذين الفالسفة عند أما والتفاعل(.
 بأشكال وتسهم، الكائنات تربط حيث فعلبة مكانة العالقة

. للكون والوحدة التدرج طابع اعطاء في ،مختلفة

 بالعالقة. وثيقًا ارتباطًا ترتبطان والكون الترتيب فكرتي ان
 مفصلة أجزاء من المكونة المجموعة انه ،الكل هو فالكون
 مجموعات الكون وداخل . بينها القائمة العالئق بقوة ومتحدة

 الجماعة بالذكر منها نخص مختلفة، صعد على مميزة

 اتصالة طاقات يملكون أشخاص من المكونة اإلنسانية
 واضحة عالقات ويقيمون واإلرادة، كالعقل قصدية،
 صيغة ان بل استقاللهم، على يحافظون ذلك ومع . المقاصد

 المميز الكل هو فالمجتمع العالئق. بصيغة تتأثر االستقالل
 اإلنساني فالشخص الستقاللهم. صوته مع لألشخاص الموحد
 االرتباط سبل له تسةل التي الشاملة القواعد يكتشف أن يستطيع

 فاإلنان .العفوية للعالئق العرفية األطر وترسم الجماعة مع

 بالعقل الشاملة القاعدة في ذاته يتجاوز ذلك ومع ذاته يعي
والحب. بالمعرفة واإلرادة،

 اللحظات على انفتاح وتأليف، انفتاح هو اإلنساني الوجود
 ذلك ولوال األنا، تركيب في والمؤتلفة األنا داخل المتعاقبة

 اليه يشير ما وهذا وضاع. متناثرة لحظات في األنا لتبعثر
 ويتجاوز ، ٠ زمن اوعي إلناني ا الوعي يسمي عندما هوسرل

 من وبالتالية قصدية، من عليه ينطوي ما ابراز الى التصور هذا
 عدنا ما واذا الوعي هي فالقصدية األشكال. مختلفة اتصاات

 به يتصل فعالً رأيناها اإلنسانية للمعرفة الواقعي التصور الى
 استقالله على الحفاظ مع به ويتحد قصديًا باآلخر اإلنسان

 االتحاد في اإلنسان به يرغب فعل فهو ،الحب أما وتمييزه
 . وحريته المحبوب استفالل على الحفاظ مع كليًا اآلخر مع

 االتصال هذا تغفل التي الفلسفية االتجاهات ان نرى وبالمقابل

 بين الصراعية العالئق على بخاصة تركز إياه، منكرة االنفتاحي
 سواء اللبية الجدلبات في نالحظه ما وهذا . واآلخرين الذات

 نتحقق أن يبقى الوجودي. اشكل أو الهيغلي الشكل اتخذت

 وعالوة ،االجتماعي الوجود تصور يمكن ال عالقة بدون انه
 المجتمع، في القائمة االجتماعية العالئق شكل ان ذلك على

 الوالدين بين ما والمرأة، الرجل بين ما العائلية، من انطالقًا
 العالئق الى ذهابًا والعائلة، األسرة بين ما واألوالد،

 األوضاع في تتجاوز، التي بالياسية وانتهاء االقتصادية

 سياسية تجمعات نحو الواحدة الدولة حدود المعاصرة،
 المجتمع شكل يرتبط مدى أي الى يظهر ذلك كل كبرى،

. قصد وعن باستمرار للتبدل والقابلة القائمة العالئق بشكل

 في ومعلن منشودم هدف على العالقة تصور ينفتح هنا
 السالم واستطرادا الناس بين السالم وهو المعاصرة المجتمعات

 والمتفق المحددة العالئق باحترام السالم يقوم األمم بين
 يتبدى حيث جديدة عالئق أشكال صياغة الى ريدفع عليها،

 انفتاح مع منفتح العالئق شكل ان .القائمة القديمة عجز
 حيثيات بكل النظر اعادة على دائمًا القادر اإلناني الوجود
 .العالئق أشكال كل الغاء عليه يتعذر بأنه العلم مع ، الوجود
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عالمة

أوانتحارمحتم. هوامحاء بدونها فالوجود

 سمي المنطق علم في حديث إتجاه الى االشارة وتجدر
 على اد الذي النسبة منطق عن يختلف وهو العالقة، منطق
 تكوين على بالغًا تأثيرًا أثر والذي أرسطو منذ األحكام طرائق

 العربية الفلفة معها تجاوبت التي األرسطة االنطولوجيا
 اإلرتباط ينحصر النسبة منطق ففي الوسطى. القرون وفلسفة

 منطق في أما الكينونة، فعل في الجملة أطراف بين المنطقي
 قد تعقيدًا. أكثر هي األطراف تربط التي فالصلة العالئق،

 وقد .قرابة صلة أم ،بعد أو قرب صلة أم ،سببية صلة تكون

 منطقية مقاييس وضع الى المنطق في الجديد االتجاه هذا أدى

 العمليات على ظاهر بشكل وتستند التقليدية تتجاوز جديدة
 عالقة هنا الحكم موضوع كان ،أ=ب قلنا فإذا الحسابية.

 بثكل المساواة. هي العالقة بأن رنحكم ،وب أ بين ما الكبر
 الحكم، طرفي بمثابة يعتبران ال وب أ ان القول يمكن ،اخر

 الموقف عن تام اختالف هذا وفي العالقة، طرفي بمثابة بل
التقليدي.

 في ولو التذكير، يجدر العالقة، منطق عن نتكلم وحيث
 »عالقة هيزنبرغ: الفيزيائي العالم سائه بما مختلف، مجال
 بموجبه ،الميكروفيزياء مبادى من مبدأ وهو »، اليقين عدم
 واحد ان وفي أكيد بشكل نعرف أن على قدرتنا عدم نثبت
. انتقاله وسرعة الصغير الجسم مكان

صارجي بثارة

عالمة
Signe
Sign
Signal

العالمة« ه لمفهوم التعريف

 الى المسافة وتعبر واإليماء والحركة باإلشارة العالمة ترتبط
 ومنها اإلنشائية، بالصيغ عنه يعبر ما وكل والشرط الشك

 يمكن ال شعورية موضوعات وهذه واألمر والتمني الرجاء

بالكلمات اليها اإلشارة

 سبق وتسجل الكلمات عنف من تنتزعنا التخيل ا والعالمة

 القابعة والثنائية والتناقض الجزئية فتمحي ،الوجود على الوعي

 العالم محاكاة تنقل التي «المدلول و» «الدال ا١ ا الكلمة في
 ثباتًا الكمال يعود فال نقصها، في الحقيقة وتقدم المحوس

حركة. يصير وانما

 ورسم رقص انها قديم، عبادة وطقس وإيماء حلم العالمة
 داللتها ألن عرفًا، وليت فني إيصال بالتالي وهي ونحت

 ايصال إلى تتحول اإلبداع، لحظة على والفنان المجانية،
الإرادي. انفعالي تأثري

 في لغة الى تحتاج وال الكوني طابع العالمة وتحمل ،هذا
والتزامنية. اآلنية بمتحوالتها مرتهنة تبقى الداللة ان حين

 غير لغات » عن بيسشان اريك يتحدث المجال هذا وفي
:ومنها ((اللغة

 كإشارات ثابتة رسالة تحمل وهي المنتظمة: االشارات - 1
.ومتطيالتها ومشلثاتها بدوائرها المرور

 الذي اإلعالني الملصق ومنها المنتظمة: غير اإلشارات ٠ 2
واللون. بالشكل لغته تحد

 والمضمون: الشكل بين تزاوج التي الدالة: اإلشارات - 3
والمتجر. البضاعة نوعية الى ترمز المظلة أو كالقبعة

 الذي األخضر« الصليب » ومنها العرفية: اإلشارات - 4

صيدلية. وجود لى يرمز
 ،والجيولوجية ،السياحية بالخرائط يختص فيما وهكذا

 العصر في خاصة أهميتها عظمت التي الجوي الرصد وخرائط

الصناعي.

 من مجموعة هناك ان يؤكد مونان جورج ان غير
 أبجدية ومنها ألسنية - والال األلسنية بين المتأرجحة اإلشارات

Braille لغة أو Morse اللغة الى للعودة هذه تضطرك بحيث 

الموجهة. بالرسالة تخلص كيما
 «المدلول و« » الدال »اللغة/ غاية اإليصال كان إذا أما،

 والرقص العبادة طقوس في القابعة العالقة غاية أيضًا فإنه

 من نوعين بين ييز باسارون رينيه فإن لذا والرسم، والنحت
االيصال.

الواعي. اإلرادي اللغوي االيصال - ا

 ليس ياسارون يراه كما وهو الفني اإلنفعالي اإليصال - 2
ألولى لدرجة في الذات تعبيرًاعن إال

 في أصولية ميزة المنظمة المقننة الداات غياب ويبقى
 داللية باقات أو وحدات من هناك ليس ألنه تشكيلي فن كل

 اليه اكاظر ألن واحد بعد ذا اإليصال ويبقى ومعرفة، ثابتة
المتكلم. المخاطب يحاور كما يحاوره وا به ينفعل

 ألن اللغة مفهوم تحديد ضرورة مارتينيه اندريه ويرى
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علم

 في الناس قدرة انه على اللغة موضوع عالجت التقليدية األلية
 ان فيه شك ال مما ولكن صوتية. عالمات بواسطة التخاطب
 لغة بين التمييز من نا بد ال لذا .لفتها أيضًا واأللوان لألضوام

 من أو منفصلة صوتية مقاطع من المؤلفة المحكية الناس
 تعبير مجرد تكون محكية غير لغة وبين متمايزة كلمات

 ،المجنون وهذيان ،المؤمن وصالة لخائف، صراخ في نتشفه
 على متقدمة مرحلة في األطفال وتمتمات الرب، ومناجاة

الكالم مرحلة
 عالم تتخطى جديدة مقوالت اليوم األلسنية طرحت وقد

 إستعارة. أو عام كمصطلح اللغة الى اإلنساني الصوت /اللغة

(I الفونتين مع الترهات عبر انطلقت التي الحيوانات لغة فهناك 
,. األنظمة من كغيرها نظام وهي األزهار لغة وهناك ، مثالً

 بنفنيت اميل أثارها التي المشكلية نغغل أال ويجب هذا

 منها يخلص أن استطاع التي ا النحل ابرقصة يتعلق فيما

التالية: بالنتائج
 من انطالقًا الرقص خالل من يعبر ايصال هناك - 1

 الى والشانية المسافة، الى تثير األولى مختلفتين: عالمتين

العل. تقطر مكان
 الى تحتاج ال النحل رقصة تحملها التي الرسالة ان - 2

.صوت بدون لغة ال ان حين في ،صوتة آلة توسط

 الخاصة: الرمزية من نوع الى يشير النحل عند الرقص - 3
 جانب الى القفيرا « حول هذه ترسمها التي بالدوائر تتمثل

,عنه تفصلها التي المسافات

 ،وعمومها شموليتها في النحل رسالة الى النظر يجب - 4
 عند اللغوية الخاصية بين الفارق يقبع وهنا : جزئياتها في ال

 الرسالة ألن النحل، رقصة في العالمة خاصية وبين اإلنان،

 تحجب الثانية ان حين في والتفكيك للتجزئة قابلة الصوتية

مغلق. نظام انها على التفكك وترفض عناصرها عنك
 فكل العالمة، من نطاقًا أضيق الكلمة ان القول أمكن لذا

 أن تستطيع ما فأقصى .كلمة عالمة كل وليست عالمة كلمة
 في للحقاثق مثيرًا مساعدًا عامالً تكون أن هو اللغة به تقوم

 الشعوري« , االيصال عن عاجزة اللغة كانت فإن الذاكرة،
الذاكرة. إحياء على قادرة فهي

 هناك ان أي عالمات، على عالمات هناك ان يبقى ولكن

 وااسم االسم، على عالمة فالكلمة الثانية، الدرجة من عالمة
 من عالمًا داخلها من اللغة تخلق وبذلك ،٠مما على عالمة

 الوصول دون ويحول نفسها األشياء يحجب واالشارات الرموز
. عنها والكشف اليها

 الفم عن يصدر صوت انها اذ مادية ظاهرة اللغة كانت فإذا
 تشكل انها اذ إيصالية/روحية ظاهرة فالعالمة األذن، ويطرق

 باختالف يختلف الذي الكلمة صوت عن متقال معنى

اللغات.
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العلم: مولد-1

 منظمًا بحثًا باعتباره العلم نثأ فقد .الفلسفة قدم قديم العلم
 في مالطية في األكثر على والخرافات األساطير من وخلوًا

 ويعتبر م ق. السادس القرن ني اليونانية الصغرى آسيا اقليم
 وفيلوف عالم أول الحكيم ق.م( السادس )القرن طالي

 من له يقع ما وتفسيي األشياء لطبيعة واحد مبدأ عن بحث ألنه

 أنكمندر مثل الفالسفة من مواطنوم نهج أثره وفي تغيرات
 ومع ق.م السادس لقرن وأنكسبمانس م. . ق 545 - 610٠

 ما بتحقيق تف لم ساذجة كانت الفالسفة هؤالء أبحاث أن

 استبعدت األعم األغلب في ألنها أهداف من العلم إليه يتطلع
 فإنها للبحث أداة النظري العقلي التأمل واصطنعت التجربة
حال. أية عاى علمًا كانت
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؟ العلم فلسفة وما العلم -ما2

 ارتباط ببعض بعضها ترتبط التي المعارف من نسق العلم
 إذن العلم ففي السليم. االستدالل في بالمقدمات النتائج

 من قليل عدد من معينة جزئية أو كلية قضايا نستخلص

 وعليه .منه نتحقق أو صدقها نفترض التي والقوانين المبادىء

 وفي التلفونات دليل في نجدها التي الجزئية فالمعارف
 القطارات حركة وجداول المواليد وسجالت المعاجم

 تتصف مما الرغم على علمًا تؤلف ال الطبخ وكتب والطائرات

 حالة بمعالجة المتعلقة المعرفة فإن وكذلك واهمية. دقة من به
 سحبه يمكن عام قانون أو قاعدة على االعتماد دونما خاصة

 في عملية خبرة بل علمًا، تعد ال ونظيراتها الحالة تلك على
 التي المعرفة على العلم مفهوم يقتصر وهكذا األحوال أفضل
 تؤلف آخر وبتعبير ، منطقيًا مترابطة عامة قضايا من تتألف
 تكون ال الحجارة من مجموعة أن فكما وعليه . منطقيًا نسقًا
 مجموعة فإن كذلك معينة، خطة حسب نظمت إذا إال دارًا

 نسق هيئة على نظمت إذا اال علمًا تكون ال المعارف من
٠ منطقيمنطقى

 أهمية من للعلم ما الزمان قديم منن االنسان أدرك وقد

 على يحيا أن استطاع لما لواله أنه والحظ حياته في عظيمة
 بارز العلم وأثر اليه. ويطمح يبتغيه الذي الحضاري المستوى

 وسائل وفي والصناعية الزراعية الحياة نواحي شتى في
 يتعلق ما كل أن والواقع , ذلك إلى وما والترفيه المواصالت

 في عجب فال ولذلك . بقدر بالعلم تأثر قد الدنيا بالحياة

 العلم طبيعة بتحليل اهتمامه في ال ذاته بالعلم االنسان اهتمام
 للبحث موضوعًا ذاته العلم أصبح وهكذا ومناهجه. ومفاهيمه

 نشأت وبذلك العلم لبحث موضوعًا الطبيعة أصبحت كما
 عن نشأ قد العلم كان فإذا هذا وعلى فسلفته. أو العلم نظرية
 إلى الوصول أجل من منظمة بطريقة الطبيعة في االنسان بحث

 فإن ،لخدمته فتخيرها عليها سلطانه فرض من تمكنه قوانين

 طبيعة ذاته للعلم االنان تحليل عن نشأت قد العلم فلفة
 حدوده ومعرفة لطبيعته أعمق فهم بهدف ومدى منهجا

 االنان بحث فإذا الطبيعة أسرار الكتشاف صالحيته ومقدار
 أجل من والتجريب واالستنتاج الفتراض باصطناع الطبيعة في

 علمًا هذا بحثه حصيلة كانت بها، والتنبؤ الحوادث تفسير

 كانت المنطقي التحليل باصطناع ذاته العلم في بحث وإذا
 العلم فلسفة إن أخرى بعبارة للعلم فلسفة هذا بحثه حصيلة

العلم نظرية هي أو للعلم المنطقي التحليل هي
 بل منطقًا ليس ومنهجًا طبيعة المنطق في البحث أن وكما

 طبيعة الرياضيات في البحث أن كما و المنطق، وراء ما هو
 كذلك الرياضيات، وراء ما هو بل رياضيات ليس ومنهجًا

 ما هو بل علمًا ليس وهدفًا ومنهجًا طبيعة العلم في البحث فإن
 العلم من جزءًا العلم فلسفة فليست العلم فلسفة أو العلم وراء

 ذلك من حظها وليس العلمية المعرفة ميدان في تدخل وال
 الرياضية المعرفة ميدان في الرياضيات تحليل حظ من أكثر

 رفض على ينطوي هذا كل .المنطق ميدان في المنطق وتحليل
 مهمة بأن مثاليين، أو ماديين كانوا سواء الميتافزيقيين دعاوى

 وادراك األساسية وقوانينها الواقع طبيعة كشف هي الفيلوف
 وا وحده العدم ألن العلم على يعلو تفسيرًا وتفسيرها الحقيقة

 وتفسير العالم حقيقة»» اكتشاف على قادر هو غيره، شيء
 الوقت في الفيلسوف وعلى سليمًا تفيرًا الطبيعة الظواهر

 من القدامى الفالسفة اليه طمح عما يتخلى أن الحاضر

 أكثر بمهمة يرضى وأن ، المجرد بالتأمل العالم أسرار اكتشاف
 فهمنا زيادة يكفل مما منطقيًا تحليال العلم تحليل وهي تواضعًا

 إلينا يقدم أن الفبلوف حاول ومتى اياه تناولنا وسالمة له
 عن خطيئة يقل ال جيمًا خطأ يرتكب فإنه العالم عن معرفة

 يكتثف أن الفيلسوف يحاول فعبثًا . نبيًا يكون أن محاولته

 بأنه عنه يقال فال ،ذلك في نجح وإذا ،الطبيعة قوانين
 أن حاول إذا أنه هو والبب . وحب عالم هو بل فيلسوف

 يتصرف فإنه قضية صدق من التحقق أجل من تجربة يجري
 اجراء بطريقة تتعلق مائل في يبحث حين أما عالمًا. بوصفه

 يتصرف فإنه ومبادىء، شروط من تفترضه وما التجربة هذه
 المنهج في يبحث العلم ففيلوف وعليه للعلم. مفلسفًا بوصفه
 موضوعه وفي األساسية وفرضياته العلم مفاهيم وفي العلمي

 إليه يؤدي وما وأدوات وسائل من يصطنعه وما حدوده وفي
 العلم عن منجم موحد اطار توفير أجل من وذلك نفع من
 معرفة على قادرون بأنهم الفالسفة بعض يزعمه لما صحة وال

 في أو األفكار عالم في العقلي بالتبصر أو بالحدس الحقيقة
 فوق آخر مصدر أي أو الوجود مبادىء أو الفكر طبيعة

 الى للوصول -بل من الفالسفة حوزة في فليسن االختباري
 يستطيع ما وجل العالم؛ يرسمه الذي السبيل غير الحقيقة

 معانيها وتفسير العلم نتائج تحليل على قاصر عمله اثفيلسوف

.صحتها واختبار

 بحثًا باعتبارها العلم فلفة أن إلى هاهنا االشارة وتجدر
 القرن نهاية حتى كانت فقد . نبيًا العهد حديثة متقالً فلفيا
 أرسطو تناول وقد .المعرفة نظرية من جز،ا تشكل عشر التاسع

 السبب كمقولة العلم فلسفة من جوانب م. ق. 322-384
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 كتابه في المعرفة نظرية باب في ذلك وغير العلمي والتفسير

 1776 - 1711 هيوم تناولها كما الطبيعة. بعد اما الممى

 الفهم في بحث ة كتابه في المعرفة نظرية عن بحثه في
. « البشرية الطبيعة في بحث B كتابه وفي « البشري

أ العلم نوعا - 3

 والرياضيات المنطق وتثمل صورية علوم نوعان: العلوم
 وعلوم وتحليل وهندسة رجبر حساب من كافة بأنواعها
 والكيمياء كالفيزياء كلها اإلختبارية األبحاث وتشمل اختبارية

 اختالف وجود على التقسيم هذا ويقوم . وغيرها النفس وعلم
االختبارية. العلوم وقضايا الصورية العلوم قضايا بين جوهري

 التحليلية والقضية تحبلية. قضايا من الصورية العلوم تتألف

 معرفة يمكن ولذلك الواتعي المحتوى من خالية قضية
 بين العالقات مالحظة بمجرد أو تحليلها بمجرد صدقها

 إلى نحتاج ال هنا ومن عنها. التعبير في المتعملة الرموز
 إذن التحليلية فالقضية .صدقها من للتحقق الخبرة الى الرجوع
 الذي النحو غير على تكون أن يمكن ال انها حيث من صورية

 يعتمد ال صدقها من التحقق أن حيث من وقبلية عليه، هي

 الرموز معاني على يعتمد بل وقائع، من العالم في ما على
 على ينطوي التحليلية القضية نفي فإن ولذلك .فيها المستعملة

 تفيدنا ال تحليلية ذكر« أخوك » فالقضية بالضرورة. تناقض

 الخبرة. على صدقها يعتمد ال ولذلك الواقع، عن شيء بأي

 الجزم ذلك وهو ) المحمول معنى أن يكشن تحليلها أن كما

 من جزم هو أو في منطو اذكرا به( يحكم الذي القضية من

 يحكم الذي القضية من الجزء ذلك وهو ) الموضوع معنى
 أخرى بكلمة المنتهي. الكل ني الجزء انطوام ا أخوك ا عليه(

 القضية توصف رلذلك الموضوع، من جزءًا يكرر المحمول أن
.تناقض إلى يؤدي نفيها فإن ولذا ،تكرارية بأنها التحليلية

 والقضية تركيبية. قضايا من فتتألف ة االختباري العلوم أما

 التحقق يمكن ال ولذلك راقعي، محتوى ذات قضية التركيبية
 الرموز تحليل فإن هنا ومن بالخبرة. إا كذبها أو صدقها من

 من مناص ال بل صدقها لمعرفة مطلقًا يكغي ال فيها المستعملة
 نفيها أن كما ،مباشر غير أو مباشرًا اصطناعًا التجربة اصطناع

 صادقة التركيبية القضية تكون ال لذا تناقف إلى يؤدي ال
 مما وهذا ممكنة تكون بل بالضرورة، كاذبة وال بالضرورة

 الكذب أو بالصدق وصفها في يترددون الفالسفة بعض جعل
وحب. الدرجات المتفاوت بالتحقق بل

 تركيبية وإما ضرورية تحليلية اما القضايا كانت فإذا

 وإذا الواتع، إلى تشير فال يقينية القضية كانت فإن ،ممكة
 من أنه معناه وهذا يقينية. وال ضرورية تعد فال اليه، أشارت
 ،النقيضين اجتماع القضية في والواقع اليقين يجتمع أن المحال

 وإذا الواقعي، المحتوى من خالية فهي يقينة كانت إذا ألنها

 وجود فال وعليه .يقينية تكون فال منه خالية غير كانت
 يضفي أن يحاول ومن العلم، في الفرورية التركيبية للقضايا
 من ال بالعلم له شأن فال االختباري العلم تضاي على اليقين

بعبد. والمن قريب

 صورية رئيسيين نوعين إلى العلوم انقام أن على

 العلوم تتعين إذ ،بينهما الصلة انقطاع يعني ال واختبارية
 على والوضوح الدقة إلضفاء الصورية بالعلوم االختبارية

 قضايا من اختبارية قضايا والتنتاج جهة من العلمية القوانين
 أن يمكن وبهذا . أخرى جهة من شرعيًا استنتاجًا ثانية اختبارية

 اجراء على تساعدنا حسابية وسائل هي الصورية العلوم إن نقول
 أننا ذلك وبيان االختبارية القضايا على منطقية عمليات

 في بحوادث بالتنبؤ نقوم حين والرياضيات بالمنطق نستعين
 سبيل على ولنأخذ الماضي في حوادث تفبر أو المتقبل

 تصاغ التي الوضع قاعدة باسم المعروفة االستدال قاعدة المثال
اآلتي: النحو على

ك وإذاقفان ق،

ق اذن
.تضايا لى ،»ك» »ق« ترمز حيث

القضية: استنتاج على نا تاعد القاعدة هذه إن
تصدأ. الحديد من القطعة هذه ان

القضيتين: من
. الرطب للهواء الحديد من القطعة هذه تعرضت — 1

 فإنها الرطب، للهوام الحديد من قطعة أية تعرضت إذا — 2
.تصدأ

 الوضع. قاعدة فإننانفترض االستنتاج بعملية نقوم وحين
 ألنها األهمية من كبير جانب على الصورية فالعلوم

 االستدالية العمليات الجراء الضرورية بالوساثل تمدنا
 سالمة تضمن ربذلك االختبارية، القضايا على الصحيحة
 . أخرى اختبارية قضية إلى أكثر أو اختبارية قضية من االنتقال

 التي االختبارية العلوم ني النظرية المناهج إن أخرى، بكلمة
 بواقعة التنبؤ أو معلومة حادثة تفير أو نظرية الختبار تسعى

 رالرياضيات. المنطق استخدام بدون ممكنة تكون ال مجهولة
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 البحث مجال في ضرورية أدوات والرياضيات فالمنطق وعليه

 المحتوى من خالية أنها هو والسبب الصحيح التجريبي العلمي
 كل في االستنتاج في فعالة أداة يجعلها ما وهذا الواقعي،

.البحث ميادين
 بالعلوم الصورية العلوم ارتباط إن أخرى ناحية ومن

العلم. وحدة يؤكد سبق ما نحو على الختبارية ا

الصورية: العلوم - 1 ٠ 3

 والتحليل. والهندسة والحساب المنطق العلوم هذه تشمل
 : آلتي ا بالمعنى نسقًا تؤلف صورية قضايا من يتكون منها وكل
 قضايا وتعد برهان دونما صادقة أنها على القضايا بعض تؤخذ
 وقواعد التعاريف من عدد ويوضع بديهيات، وتسمى أولية

 بقية على للبرهنة بها يستعان التي االستدالل أو التحويل

 العلوم في فالقضايا وعليه المبرهنات باسم تعرف التي القضايا

 فتكون صدقها يفترض بل الواقع في صادقة تكون ال الصورية
 من استداللية عمليات بواسطة صدقها على يستدل أو بديهيات

 مبرهنات فتكون عليها البرهنة تمت أو صدقها يفترض قضايا

 على إال صادقة الصورية العلوم في المبرهنة تكون ال وهكذا

 استخدمت التي الخطوات وسالمة البديهيات صدق افتراض

 تكن لم إذا ولكن المبرهنة. القضية تلك إلى الوصول في
 فإن صدقها، على يتعارف بل واقعيا صدقًا صادقة البديهيات

 من صادقة بأنها توصف أن يمكن ال الصورية العلوم قضايا كل

 فحسب، الصورية الناحية من صادقة تكون بل الواقعية، الناحية
 بصدقها. يسلم أخرى قضايا بصدق رهن صدقها أن أي

 القضايا كذب أو صدق من بالتثبت للواقع عالقة فال ولذلك
 المستوية الهندسة أن العلماء وجد فحين .الصورية العلوم في

 الكونية أو البعيدة المسافات على تنطبق ال اقليدس( )هندسة
 ال الهدسة هذه صدق ألن مطلقًا كاذبة الهندسة هذه يعدوا لم

 تناقض عدم أو انجام بقيام رهن هو إنما الواقع، على يعتمد
 وضع أمكن أنه والواقع الهندسة منها تتألف التي القضايا بين

 منها اقليدس هدسة جانب إلى مختلفة متعددة هندسات

 )هندسة Lobachevsky 1792 - 1856 لوباتشيفسكي هندسة
 - 1826 ريمان وهندسة Hyperbolic Geometry ( الزائد القطع

1866 Rimann الناقص( القطع )هندسة Elliptical 

Geometry . الهندسات هذه احدى إن يقال أن يمكن وال 
 اتاق األجزاء متسق منهما كالً ألن كاذبة، واألخرى صادقة

األخرى الهندسات

 اإلمكان ففي المنطق على ينسحب الهندسة عن قيل وما

 1947-1861 وايتهد نسق فهناك متعددة. منطقية أنساق وضع

 هذه وكل وغيرهم 1902 تارسكي ونسق 1970-1872 وراسل
 أن من الرغم على والصورية االتساق حيث من سليمة األناق

 في مبرهات تكون حين في نسق في بديهيات القضايا بعض
 الهندسة في الحال هو كما - الخطق في المهم وبالعكس. آخر

 بين االتساق توافر بل الواقع، على المنطق انطباق ليس -
الواحد. المنطقي النسق

االختبارية: العلوم ٠ 2 ٠ 3

 مفاهيمها تكون الصيغ من انساق فهي االختبارية العلوم أما
 القواعد استخدام معه يمكن نحو على مفسرة األولية

 وقاثع تطابق قضايا الستنتاج الصوري المنطق في االستداللية
 - بها التنبؤ نتغي مجهولة وقائع أو تعليلها إلى نرمي مشاهدة
 من خالية تعبيرات من األولية الصيغ هذه تتحول وبذلك

 غير بصورة منها التثبت يمكن قوانين الى الواقعي المحتوى
 حذو حذا قد االختباري العلم أن إلى يشير وهذا مباشرة.

 أو Calculus حابًا يضع الفيزيائي العالم فإن الصورية العلوم

 يغدو وبذلك ،فيه األولية المفاهيم لتفسير قواعد يضع ثم نقا

 هذا شأن ومن .واقعي محتوى ذات فيزيائية نظرية النسق هذا
 األعداد حساب مثل رياضيًا - منطقيًا حسابًا يفترض أنه النق

 .السابق بالمعنى وبديهيات خاصة أولية واشارات الحقيقية

 تجريبي. وآخر نظري جانب على ينطوي إذن العلمي فالعمل
 واجراء حابات أو اناق ببنام فيقوم النظري الجانب فأما

 وأما بحت ورياضي منطقي عمل وهذا داخلها. استنتاجات
 الوصول بهدف االناق هذه بتأويل فيقوم التجريبي الجانب

 من منطقيًا عليها يترتب ما اختبار يمكن وقوانين ظريات إلى
 البديهيات أو الصيغ أولنا فإذا مباشرة. غير بصورة نتائج

اآلتية:

1بديهية-

 درجة في ص طول وكان صلبًا جسمًا مى كان إذا من لكل

 ، 2 ط = 2 ح حرارة درجة في ص وطول 1 ط = 1 ح حرارة

 X م(+X ( 1 1ط = 2س=مأذإنط تمدد معامل وكان

.1 ح - 2)ح

2بديهية-

 معامل فإن ، حديدًا وس صلبًا جسمًا كان إذا س٠ لكل

.0,000012 تمددسح

 أعداد إلى م ، 2 ،ط 2ح ، 1 ط ، 1 ح الرموز تشير بحيث
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علم

 للتمدد العام القانون على االولى الصيغة من حصلنا حقيقية،
 الصيغة ومن الكمي، شكله في الصلبة لألجام الحراري
. للحديد الحراري التمدد معامل تبين كلة قضية على األخرى

 تتعلق مقدمات ومن القانونين هذين من نتنتج أن ويمكن

 وبذلك الواقع معطيات مع تتفق نتيجة معين صلب بجسم
. منهما تثبتنا قد نكون

: اآلتي المثال اإليضاح سبيل على لنأخذ

صلب جسم ج- - 1
حديد ج - 2

 سم 1000 = 300 حرارة درجة في ر طول - 3
 + X (1 1000 = 350 حرارة درجة في ر طول - نتيجة

0,000012) = 1000، 6 = (300 - 350) X .سم 
- البرهان

 في ص طول كان و ، صلبًا جسمًا ى٠ كان إذا ى٠ لكل - 4

 = 2 ح حرارة درجة في س وطول 1 ط = 1 ح حرارة درجة

 X 1 ط = 2 ط فإن ،م س= تمدد معامل وكان ، 2 ط

.1 ح - 2 )ح م(+1)

 في ص طول وكان صلبًا جمًا س كان إذا - 5

 350 حرارة درجة في س وطول سم 1000 = 300 ةدرجةحرار

 = 2ط فإن ، 0,000012 س تمدد معامل وكان ، 2 -ط

مبدأتمثيل(.4()3 00 - 350(*)0، 000012+1)1000

 درجة في ج- وطول حديد ج و صلب جسم -ج 6
. ( التجميع مبدأ 3، 2، 1) صيم 1000 = 300 حرارة

 t 1) X 1000 = 350 حرارة درجة في ج طول - 7

(قياسالوضع6,5)سم 1000، 6 (ح 300-350) (ب 0، 000012
االستدالل. هذا من إليها يصار التي النتيجة وهي

 استطالت قد هذه الحديد قطعة أن بالقياس وجدنا وإذا

 فذلك ،مثوية درجة 350 قياسها لحرارة بتعريضها سم 0,6
 حرارة عند تصبح الحديد قطعة بأن التنبؤ صدق على دليل

 علىصحة يشكلحجة وهذا مم. 1000؛ 6 موئية درجة 350
 تمدد معامل وحاب الصلبة لألجام الحراري التمدد قانون

. قوتهما من ويعزز ،الحديد
 كلية، قضايا باعتبارها العلمية، القوانين كانت لما أنه على

 اختبارها يتعذر التي الحاالت من محدود غير عددًا تشمل

 المطلق اليقين درجة الى تصل أن يمكن ال القوانين فإن كلها،
 درجة تزداد بل ،معها تتفق التي الحاالت عدد بلغ ما بالغًا

 القانون مع يتطابق ال واحدًا دليالً ولكن ،وحسب تثبتها

 فاالختالف وعليه رفضه. ثم ومن لتكذيبه كاغيا يكون العلمي
 العلوم في والقوانين االختبارية العلوم في القوانين بين األساسي
 بل للبرهنة قابلة غير االختبارية القوانين أن هو الصورية

 قابلة غير الصورية القوانين تكون حين في ،وحسب للتكذب

 ق صد على البرهنة يمكن وهكذا .وحسب هنة للبر بل للتكذيب
 دحض يمكن حين في تكذيبها ويستحيل الصورية القوانين
 بواسطة صدقها على البرهنة ويتحيل االختبارية القوانين
 مشتقًا ليس الختباري ا العلمي القانون ان هو والبب الخبرة.

 مهما جزئية قضايا من االتتقال علينا يتعذر إذ الخبرة، من

 يمكن حين في عام، قانون عن تعبر كلية قضية إلى تكثرت
 باستخدام واحدة جزئية قضية بواسطة كلية قضية أية دحض
 يتقلص واحدًا صلبًا جسمًا وجدنا فإذا التناقض. قاعدة

 قانون لدحض كاف دليل فذلك حرارته، درجة بارتفاع
 تعددت فمهما ورفضه الصلبة لألجام الحراري التمدد
 العلمي القانون هذا من استنتاجها يمكن التي الجزئية القضايا

 ذلك فإن التجربة، اثبتتها أخرى جزئية قضايا ومن االختباري
 .العلمي القانون هذا صدق على لبرهنة كافيًا دليالً يكون ال

 القانون على البرهة في الجزئبة النتائج اصطناع أن هو والبب
 يسمى ما أو الدور مغالطة على ينطوي االختباري العلمي

 ضمنًا يثمل العلمي القانون ألن المطلوب، على المصادرة
 عليه. دليالً تقوم أن يمكن فال رلذلك الجزئية، النتائج هذه

 القانون هذا ضد واقعية مشاهدات أو نتائج تقوم ال وطالما

 بكلمة آخر. اشعار حتى ثقتنا موضع يكون فإنه العلمي،
 تفسير من مكننا طالما مضمونًا العلمي القانون يكون أخرى

 بواسطة المتقبل بحوادث والتنبؤ الماضي حوادث
 العلوم في للقضايا ما يكسب أن يمكن ال ولكن االستدالل

 أن أحد يستطيع فال رعليه مطلقبن رصدق يقين من الصورية

 يضمن أن من أكثر سلفًا اختباري علمي قانون صدق يضمن
 في الحصان فوز يظل وكما سلفًا الباق في حصان فوز

 عدم بزيادة عليه المراهنين عدد ويزداد رهان موضع الباق
 العلمي القانون يظل كذلك .السباق في بها يفوز التي المرات

 الذين الناس عدد ويزداد الناس رهان موضع االختباري
 تفسير في فيها ينجح التي المرات عدد بزيادة عليه يراهنون

بها. التنبؤ وفي الحوادث
 يبدأ ألنه بالواقع مرتبطًا االختباري العلم كان ولما

 سماته احدى هي الموضوعية فإن بالوقاثع، وينتهي بالوقائع
 قابلة تكون أن الختبارية ا العلوم طبيعة فمن األساسية.
 على مباشرة غير بصورة سوي شخص أي منقبل للتجريب
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 والميكرسكوب كالتلسكوب المتوافرة بالوسائل األقل
 بعض ادعى فإن ولذلك والفحص. القياس أجهزة من وغيرهما

 من قليل نفر اال متناول في ليست حقائق هناك بأن الناس
 العلمي العمل يميز فالذي .ادعياء إا لبسوا هؤاء فإن الناس،

 التحقق في األسوياء األشخاص مشاركة إمكانية هو الصحيح
 المشاهدة بواسطة نتائج من العلمية القوانين على يترتب مما

.والتجربة
 العقلية البصيرة أو للحدس ما ننكر أن يمكن ا أنه على

 ولكن العلمية، والقوانين النظريات اكتشاف في بارز دور من
 كل وقبل أوالً تصاغ أن بد ال القوانين وتلك النظريات هذه

 الى خاضعة تكون وأن اآلخرين إلى نقلها يمكن بطريقة شيء
 صحتها من للتثبت أسوياء أشخاص يمارسه أن يمكن اختبار

 الممكنة االختبارات كل عن تند التي فالمعتقدات وسالمتها.

 بل علمية ليت واستبطان واحصاء وقياس وتجربة مثاهدة من
 أثر المعتقدات هذه لمثل يكون وقد ميتافيزيقية. أو الهوتية

 كالترية عملية ميادين في الناس من فيعددكبير انفعالي
, بصلة العلم إلى تمت ال ولكنها والدعاية والفن

 قضية - اختباريًا أو صوريًا أكان سواء - العلمي والقانون
اآلتية: الشرطية بالصيغة وضعه ويمكن ،كليا تسويرا مورة

 يمتلك ص فإن م، الخاصية يمتلك ص كان إذا ص لكل
ح الخاصية

:وباختصار

ح( )ى()مسح
 دالة سوى ليس العلمي القانون أن الصيغة هذه من وواضح

 على يعتمد كذبه أو صدقه من التحقق أن حيث من قضية

 التي القضية كانت فإذا واقعية. قيم س بالمتغير استبدال
 العلمي القانون اعتبر صادقة االستبدال هذا نتيجة عليها نحصل
 العلمي القانون فإن كاذبة القضية تلك كانت إذا أما صادقا.

بالرموز الرمزية الصيغة في استبدلنا فإذا كاذبًا يعد

سنحاس مس
للكهرباء سموصل مح

 :وهي صادقة قضية على الصيغة هذه من نحصل فإننا

.للكهرباء موصل النحاس

ب استبدلنا إذا أما

سيلكون س م

 لكهربام موصل س مح
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 وهي: كاذبة قضية على نحصل فإننا

.للكهرباء موصل اليلكون
االختباري: القانون مصادر - 4

 الختباري. ا العلمي القانون مصادر في العلم فالسفة اختلف
 االستقرائية، وهي: مذاهب ثالثة الفالسفة هؤالء يتبع وبعامة

.واالصطالحية االستنتاجية - االفتراضية

اإلستقرائية:(1)

 Mill 1806 - 1873 مل ومنهم المذهب هذا أنصار يذهب

 بيرسون وكارل Ernst Mach 1838 - 1916 ماخ نست وأر

1857 Karl Pearson ٠ 1936 دوهم وبيير Pierre Duhem 

 -وغيرهم. Carl Hempel 1905 همبل وكارل 1916-1861
 الوقائع من مستقرأة العلمية القوانين أن الى هؤالء يذهب

 جون فاعتقد لها. دوال سوى ليت فهي المشاهدة، الجزئية
 علمية قوانين إلى يتوصل أن يستطيع العالم بأن مل ستيوارت

 بسطها معينة بمناهج التزم هو إن جزئية حاات من اختبارية
 هذه وعرفت A System of Logic المنطق« نظام » كتابه في

 وهي Canons of Induction االستقراء بقواعد المناهج
بعامة. المنطق طلبة لدى معروفة

 أن يمكن ال القواعد هذه بأن العلم فالسفة وجد وقد
 اتاق مبدأ بافتراض إال معتمدة قوانين اكتشاف إلى تؤدي

 أو The Principle of The Uniformity of Nature الطبيعة
 يميه كما . The Principle of Induction االستقراء مبدأ

 فالذي واحد. منوال على تجري الطبيعة أن وفحواه البعض.

 في سيحدث الحاضر في يحدث والذي الماضي في حدث
 أن علينا يتعذر المبدأ هذا وبدون ذاته. المنوال على المستقبل

 االستقرائي المذهب اكتفى ولو علمية. قوانين الى نتوصل
 ،العلمية نبن القوا إلى الوصول في الطبيعة اتاق مبدأ بافتراض

 سليمًا، االستقراء في منهجهم اعتبار يبرر ما كان لربما
 هو ذاته الطبيعة اتساق مبدأ أن على أصروا حين ولكنهم
 كل يجعل ذلك ألن فادحًا، خطأ ارتكبوا ، االستقراء حصيلة

 استقراء يتعذر أنه والواقع .الدور مغالطة على تنطوي مناهجهم
 بالغًا خاصة اتساقات أو جزئية حاات من الطبيعة اتاق مبدأ

 جرًا وهلم االتاق في آخر مبدأ افتراض بدون عددها بلغ ما
 منتهية غير متراجعة إلى ننتهي أن فإما وعليه ■ نهاية ا ما إلى
 فليس وهكذا االستقراء مبدأ تبرير امكان بعدم نعترف أو

 وليس موضوعًا مبدأ باعتباره اال االستقراء مبدأ يبرر ما هناك
مثل: جزئية حاالت شاهدنا فإذا متقرأ.



علم

 الطعم والمالحة التركيب والبلورية اللون البيضاء - 1 القطعة
الماء. ذابتفي

 الطعم والمالحة التركيب والبلورية اللون البيضاء - 2 القطعة
الماء. في ذابت

 الطعم والمالحة التركيب والبلورية اللون البيضام - ن القطعة
الماء في ذابت
 من وغيرم مل يؤكده لما خالفًا — نستنتج أن نتطيع فال

القضية: - االستقراثيين
 الطعم ومالحة التركيب وبلورية اللون بيضاء قطعة كل
. الماء في تذوب

.الماء في يذوب الطعام ملح أو

 - المنطق طلبة لدى معروف هو كما - ينطوي ذلك ألن
 The Fallacy of The Illicit األصغر الحد تجاوز مغالطة على

Process of The Minor . في الموضوع حدود إن إذ 
 النتيجة في الموضوع حد غدا بينما متغرقة غير المقدمات
 تسويغ حاولنا وإذا منطقيًا. مقبول غير أمر وعذا متغرقًا

 كمقدمة الطبيعة اتاق مبدأ نضع أن فعلينا االستنتاج، هذا

:يلي كما الحجة تغدو وعندئذ كبرى
 في سيحدث واحد منوال على دائمًا الماضي في حدث ما

ذاته. المنوال على المستقبل

 منوال على الماضي في دائمًا الماء في الطعام ملح ذاب

 على المتقبل في الماء في الطعام ملح سيذوب إذن ،واحد
 صدق على نبرهن أن يمكن ال أنه وواضح . ذاته المنوال

 المقدمات. صدق من التأكد بعد إا الحجة هذه في النتيجة
 االستقراء مبدأ وضع أو افتراض ضرورة على ينطوي وهذا

.صدقه على البرهنة يتعذر وبالتالي . كبرى كمقدمة

 أر الرد بمذهب يسمى ما في الذروة المذهب هذا بلغ وقد
 كل أن ماخ رأى فقد ماخ. الرنست Reduction االحالة

 التي الجزئية العبارات من مجموعة إلى رده يمكن علمي قانون
 سوى الطبيعية القوانين فليست مشاهدة. جزئية رقائع تصف

 إن القول من بد ال أنه على الفكر. في جزئية لوقائع محاكاة

 الجزئية القضايا من عدد الى العلمي القانون رد المتعذر من
 الوقائع يشمل العلمي القانون أن هو والبب باق. بدون

 والتي الحاضر في تحدث والتي الماضي في حدثت التي الجزئية
 يمكن فال ولذلك .لها حصر ال والتي المتقبل في ستحدث

 في العلمي القانون تكثرت مهما الجزئية الحاالت تتنفد أن
على البرهنة يتعذر ولذلك كليًا تويرًا مورة قضية صيغة

تتنافى واحدة جزئية واقعة بواسطة تكذبه يمكن ولكن صدقه

 Hypothetic االنتاجية - االفتراضية (2)

Deduction .

 Whewell 1794 - ويويل ومنهم االتجاه هذا أنصار يرى

 بوبر وكارل Bolzmann 1844 - 1906 .ان م وبوكز 1866

1902 Popper هي العلمية والقوانين الظريات من وغيرهم 
 النظرية المفاهيم وأن ، باالستقراء إليه التوصل يمكن مما أعقد

 ال فنحن الحية. والمشاهدات المنطقية الدوال تستنفدها ال

 ،الجزئية الوقائع استقراء طريق عن العلمية القوانين إلى نتوصل
 ،منها الوقائع هذه استنتاج يمكن بحيث هذهالقوانين نضع بل

 عند القوانين كانت فإذا .بها والتنبؤ تفيرها يمكن وبذلك
 عند فإنها الجزئية، القضايا من تعميمات االستقرائيين
 لتفيرقضاياجزئية توضع افتراضية قضاياكلية االستنتاجيين

 في يقوم ال هؤالء عند العلمي فاالستدالل بها. للتنبؤ أو

 الجزئيات استنتاج في بل الكلي، إلى الجزئي من االنتقال
 فال ولذلك الكلية. الفرضية من بها التنبؤ المراد أو المعروفة

تكذيبها يمكن انما العلمية، القضايا على البرهنة يمكن

 وإمكانية املمي اقاترن سدق عل ابرمتع تعذر ,نيان
: اآلتي المثال نأخذ ،تكذيبه

 في القمح محصول انتاج ني انخفاض حصل أنه نفرض
 عن نبحث فإننا الظاهرة، هذه تفسير وأردنا النوات، من سنة

 من مجموعة صورة في ذلك ونضع ،بها صلة لها التي العوامل
 , والفرضية .Hypotheses الفرضيات اسم عليها نطلق القضايا

 لمشكلة موقت تفير أنها على تؤخذ قضية - معروف هو كما

:الحالة عذه في فقول .البحث موضوعة

القمح محصول انخفاض إلى ادت الحرارة شدة - 1
القمح محصول انخفاض إلى أدت البذور رداءة - 2
القمح محصول انخفاض إلى أدت الزراعية اآلفات — 3

القمح محصول انخفاض إلى أدى )ع( المؤثر - ن
 ، 2م ، 1م بالرموز المتعددة العوامل هذه إلى رمزنا وإذا

 أن أمكننا ظ،- ب تفسيرها يراد التي الظاهرة وإلى ن م ..3م

نقول:
1 م فإن ظ كانت إذا

او 2 م فإن ظ كانت وإذا
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علم

من فإن ظ كانت إذا
آلتي: النحو وتقرأعلى

أومةأو...من2أوم1م يستلزم ظ حدوث ان
 3م أو 2م أو ما مع سببية بعالقة ترتبط ظ أن يعني وهذا

أومن
. الظاهرة تفسر الفرضيات احدى ان أخرى وبكلمة

 يتفق ال ما باستبعاد نبدأ الفرضيات، هذه نضع أن وبعد

 بالقياس تعرف منطقية بعملية ذلك ويتم الواقع. مع منها
 الصورة يتخذ الذي Modus Ponens االستثنائي الشرطي

اآلتية:

فإنك اق، إذ

ولكنالك
ق ال إذن

.قضايا على ك« و» »ق« تدل حيث
 شديدة، تكن لم الحرارة أن وجدنا إذا السابق المثال ففي

 في انخفاض سبب الحرارة شدة تكون أن نستبعد فإننا

استثنائي: شرطي قياس صورة في هذا ونضع القمح. محصول
 في ارتفاع حصل القمح، محصول في انخفاض حصل إذا

 الحرارة درجات في ارتفاع يحصل لم ولكن الحرارة درجات
األنواء(. دائرة تقرير حسب صادقة )وهذه

القمح. محصول في انخفاض يحصل لم إذن

 لم » صادقة )الثانية( الصغرى المقدمة كانت لما ولكن

 في التالي نقيض وهي الحرارة« درجات في ارتفاع يحصل
 درجات في ارتفاع حصل» التالي فإن ،صادقة الكبرى المقدة

 صادق هو ما نقيض ألن .كاذبًا يكون أن ينبغى „ الحرارة
 حصل » بالمقدم التالي هذا يرتبط أن يمكن فال وعليه كاذب.

 أن يمكن وال ، سببيًا ارتباطًا ,(القمح محصول في انخفاض

 تصدق أن لوجب الكبرى، المقدمة صدقت لو إذ يفسره.
 ارتفاع يحصل لم ألنه كاذبة النتيجة كانت لما ولكن ٠ النتيجة

 ينبغي األقل على المقدمتين احدى فإن الحرارة درجات في
 المقدمة فإن صادقة الصغرى المقدمة أن وبما كاذبة تكون أن

 ارتفاع أن نستدل هذا من .كاذبة تكون أن ينبغي الكبرى
 محصول النخفاض سببًا يكون أن يمكن ال الحرارة درجات

 الظاهرة تفسر فرضية باعتباره يستبعد أن وينبغي القمح،

.البحث موضوعة

 ما نحو على األخرى الفرضيات باستبعاد نقوم هذا وبعد

 نتمكن لم فرضية إلى نتوصل حتى األولى الفرضية استبعدنا

 االستثنائي الشرطي القياس في وجدنا فإذا . استبعادها من

:المتصل
 البذور كانت القمح، محصول في انخفاض حصل إذا

. رديئة

 تقرير في جاء كما كاذبة ) رديئة البذور تكن لم ولكن
الزراعيين(. الخبراء

القمح محصول في انخفاض يحصل لم اذن
 كاذبة القمح محصول في انخفاض يحصل لم « النتيجة فإن
 نستنتج فإننا القمح، محصول في انخفاض بالفعل حصل ألنه
 في ألنه صادقة، الكبرى المقدمة تكون أن المحتمل من أنه

 أن اقتضى كاذبة، النتيجة كانت إذا االستثنائي الشرطي القياس
 تكون أن ويجوز كاذبة، األقل على المقدمتين احدى تكون

 فانه كاذبة الصغرى المقدمة كانت ولما كاذبتين كلتاهما
 أن يحتمل وهكذا صادقة. الكبرى المقدمة تكون أن يحتمل
 محصول في انخفاض إلى أدت البذور رداءة « الفرضية تكون
.اليقبن وجه عل صادقة أنها ال صادقة ,القمح

 كذب على البرهان يمكن أنه إلى نخلص هذا من

 صدق على البرهان يمكن ال ولكن استبعدت التي الفرضيات
 من التيقن نتطيع أننا معناه وهذا . تستبعد لم الي الفرضية
 من نتيقن أن نستطيع ال ولكن المتبعدة الفرضيات كذب
 من مزبدًا ألن الظاهرة تفسر والتي المستبعدة الفرضيات صدق

البحثقديدللعلىكذبها.

 باعتباره العلمي القانون تكذيب امكان نبين أن ويمكن
 أن المنطق في فالمعروف , أخرى بطريقة موجبة كلية قضية

 لذلك وهي سالبة، جزئية قضية تناقض الموجبة الكلية القضية
: أخرى بكلمة .سالبة جزئية قضية نفي تعادل

 يمتلك ص فإن م، الخاصية يمتلك س كان إذا مى لكل
ح الخاصية

تكافىء:
 ال ولكنه م الخاصية يمتلك س أن بحيث سى يوجد ال

ح الخاصية يمتلك

 جسمين كل ا العام الجاذبية قانون وضع يمكن هذا وعلى
 كتلتيهما ضرب حاصل تساوي بقوة اآلخر أحدهما يجذب
 جزئية قضية صورة في ا بينهما المسافة مربع على مقومًا

 بقوة اآلخر أحدهما يجذب ال جمان يوجد ال , هي -البة
 .بيهماا المسافة مربع على مقومًا كتلتيهما حاصل تعادل

 بل شي، وجود يزكد ال األساس هذا على العلمي فالقانون
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علم

 تؤكد واحدة جزثية قضية وجدنا إذا السبب ولهذا ينفيه.
 على دليل فذلك القانون وجودها ينفي حادثة أو شيء وجود

 أحدهما يجذب ال جمين وجدنا إذا وعليه القانون كذب
 مربع على مقسومًا كتلتيهما ضرب حاصل تاوي بقوة اآلخر

. العام الجاذبية قانون لدحض يكفي فذلك ،بينهما المسافة
 بالبعض أدى العلمية القضايا صدق على البرهنة تعذر ان

 المنطقيون الوضعيون فرأى . طبيعتها تأويل في النظر اعادة إلى
 ليت العلمية القوانين أن 1936-1882 شليك رأسهم وعلى
 بها يهتدي قضايا لتكوين تعليمات هي إنما حقيقية، قضايا

 بطاقات هي أو الواقع، عالم في طريقه شق في الباحث
 ال - Ryle 1900 رايل يقول فيا Inference Tickets استداللية
 النظرة هذه أن على .لها طبقًا بل منها الواقع قضايا تتنتج

 يمكن العلمية القوانين أن عن تغفل ألنها كليًا سليمة ليست
 على البرهنة المتعذر من كان وأن سابقًا بينا كما تكذيبها

,حقيقية قضايا األساس هذا على فهي .صدقها

االصطالحية: (3)

 Poincare بوانكاريه ومنهم االتجام هذا أنصار يرى

 القانون أن Eddington 1882-1944 وإدنكتون 1912184
 تتطيع ال فالتجربة ولذلك عليه. يتفق بتعريف أشبه العلمي

 على البرهنة التجربة تتطيع مما أكثر كذبه على تبرهن أن
 نظر وجهة فمن بالتعريف. صادق فهو تعريف أي كذب

 الفراغ في الحر األجام سقوط قانون يكون االصطالحيين
 كذبه. على تبرهن أن تجربة أية تستطيع وا بالتعريف، صادقًا

 ينبغي فال القانون هذا عن كه سلو في ينحرف جسم وجد وإذا
 ظاهرة عوامل وجود نفترض بل كاذب، القانون إن تقول أن
 خضوعه وعدم الجسم هذا سلوك شذوذ تفر خفية أو

 يؤلف ألنه القانون هذا دحض اتجربة على فيتعذر للقانون.
الفراغ. في حرًا سقوطًا الساقط للجسم تعريفًا

 ادخال يقتضي أنه هو النظرة هذه في الكبير والخلل
 وتفسر القانون تطابق تضمن أن شأنها من الطبيعة على تغييرات
 هو العلمام به يقوم ما حين في عنه األشياء سلوك انحراف
 مع يتطابق ال قانونًا بأن العلماء يكتشف فحين تمامًا. العكس

 صيغة تغيير بل الطبيعة تغيير إلى يلجأون ال فإنهم وقائع،
 تتعارض فحبن .الوقائع مع متطابقًا يصبح بحيث القانون

 هو عمله فالواجب الطبيعية، القوانين من المتنتجة التنبؤات

.الطبيعة في وليس القانون في تغييرات اجراء
 الهندسة بين الخلط من ناشئة االصطالحية كانت وربما
 تطبيقيًا. علمًا باعتبارها والهندسة بحتًا، صوريًا علمًا باعتبارها

 أية تستطيع وا بالتعريف، صادقة النظرية الهندسة قوانين ان
 ليت التطبيقية الهندسة أن حين في تدحضها أن واقعية حقيقة

 أو صدقها في تعتمد الطببعية، بالعلوم أسوة ، انها بل كذلك،

 اعتبرت الوقائع مع متطابقة كانت فإن الوقائع على كذبها
 هندسة قوانين تعتبر فمثال كاذبة. اعتبرت تكن لم وإن صادقة

 أن الطبيعية الوقائع تستطيع وال بالتعريف، صادقة اقليدس

 على طبقت لو كاذبة تكون القوانين هذه ولكن .تدحضها
 ليس المستقيم الخط أن مثالً هناك نجد إذ الكونية، المافات

 تكون ولذلك العظمى. الدانرة بل نقطتين بين مسافة أقصر

 والكونية. الثاسعة المافات إلى بالنسبة كاذبة اقليدس هندسة
بالتعريف. صادقة فهي نظريًا علمًا باعتبارها أما

 على البرهنة نتمكن ال مما العلمية القوانين كانت فإذا
 يكون أن يمكن ال العلم فإن وحسب دحضه يمكن بل ،صدقه
 العلم بأن االعتقاد وان األكبدة. أو اليقينية القضايا من نقا

العقل. أوهام من وهم مطلقة بصورة صادقة معرفة
 بها، االرهاص من بل األشياء معرفة من يمكننا ال فالعلم

 يدعى ما في علمي ال ميتافزيقي ايمان على فيذلك معتمدين
 Bacon بيكون مع نقول أن ويمكن العلمية بالقوانين

 للتفكير طريقة إال لبس الحاضر العلم أن 1626-1561
 من ويتألف عادة، الطبيعة على الناس يطبقها االستداللي
 تحيزات. ومن فجة طانشة فرضيات( بها )ويقصد ارهاصات

 منظمة، الختبارات تخضع الجزئية االرهاصات هذه أن ومع

 وال مطلقة، ثقة أو عتقاد موضع منها واحدة أية تصبح فال

 العكس على بل ،صدقها على البرهنة الى البحث منهج يعى
 من اليد متناول في ما كل ويستخدم .بها االطاحة على يعمل

 تلك كذب على للبرهة وتقنية ورياضية منطقية وسائل
 فرضيات مكانها في يضع لكي الفرضيات أو االرهاصات

 يقول كما أو ،دليل عليها يقوم أن يمكن وال يقوم ال أخرى

فجة« طائشة تحيزات , هي بيكون

 الى وال التجارب تراكم زيادة إلى يعزى ال العلمي والتقدم
 يقدمه ما الى يعزى بل المثاعدة، في أدق وسائل استخدام

 أن يمكن ال وفرضيات جزئية أفكار من التأملي النظري الفكر

 لتفير الوحيدة الوسيلة هي وهذه صدقها، على دليل يقوم
 أفكاره بطرح يجازف ال رمن ،لفهمها الوجيدة واالداة الطبيعة

 العلمي. البحث في له نصيب ال جبان كاذبة، تكون ان خشية
 الحرة. الفكرية المنافسة على يقوم العلمي فالتقدم وعليه

 - اطالقها على - العلمية القضية أن في يتمثل مر كما والسبب

 وحسب. دحضها يمكن بل صدقها، على البرهان يمكن ال
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الداللة عذم

 ألن العلمية القضية صدق على يبرهن أن العالم يحاول وعبثًا

 ينهض لم طالما القضية هذه يقبل رلكنه مستحيل، أمر ذلك

 عن البحث الى يسعى نفه الوقت وفي - كذبها على دليل
 »ا« القول حرية للعالم تتوفر لم فإن وعليه .تدحضها بينات

 يمكن فال المقبولة، األفكار دحض حرية له تتوفر لم إذا أي
 خينذاك العلم ويصاب البتة، عالمًا بوصفه وظيفته يؤدي أن

 يصاب كما العلمية الروح أعداء ألد وهما وبالجمود باليقينية

الفكري وبالذل وبالتخلف بالركود المجتمع

كرممتى

الداللة علم
Semantlque
Sementlcs
Semantik

 ومن البسيطة األلفاظ الى المدلوالت يإسناد العلم هذا يهتم

 اذن يفترض وهو .القضايا لتقييم الشروط وتعيين المركبة، ثم
 علم أي وتركيبها، األلفاظ تصنيف حيث من اللغة حصول

. Syntax المبنى

 الطبيعية اللغة بنية من ينطلق حد وا :الفلسفة في تياران ثمة

 يعتمد الذي هو واكاني الرمزية الصورية اللغة بنية من واآلخر
الداللة. علم القامة الحديث المنطق في عادة عليه

 ثوابت على: عام بوجه المحموات منطق لغة تحتوي
 ليها نشير التي معينة أفراد على الدالة األلفاظ أي الموضوعات

 ورموزها الموضوعات هذه ومتغيرات سعف؛ بالحروف
 األلفاظ قديمة بلغة أي ،المحموالت وعلى »،ف ،ع،,س

 اليها ونرمز الخ. يمشي شجرة، انان، أمثال: الكلية

 بها يتم التي المنطقية الروابط وعلى »؛ ال ،»حا،ما بالحروف
 السورين على وأخيرًا قضايا، عدة من جديدة قضية تركيب

« ٨» أي والكلي « V » ورمزه البعضي

 اعتبار يمكن والموضوع، والمحمول القضية الى بالنسبة

 ومن المفهوم حيث من مختلفتين: حيثيتين من المدلوات
 المدلول هو مضمون من القضية تفيده فيما الماصدق. حيث

 المدلول هي تحتملها التي الصدقية والقيمة المفهوم، بحسب

 صدقه ما أي الخارجي الموضوع مدلول أما الماصدق. بحب
 , (I العين )ا باسم تسميته على نصطلح ومفهومه ، الفرد فنسميه

 االتي: النحو على الدالة تنقسم المحمول، يخص فيما
 به يقصد المفهوم، حيث من األحادي المحمول فمدلول

 من ،بينما اإلنسانية صفة هو „ اإلنسان n مفهوم مثالً ،الصفة
 التي األفراد مجموعة المحمول بمدلول يراد الماصدق، حيث

 من المقصودة الصفة لهم تثبت الذين األفراد أي ،تحته تندرج
 مجموعة هو لإلنان العائد فالماصدق وهكذا المحمول،

: من المؤلفة المجموعة أي ،البشر أفراد

 المحموالت على قياسًا ,أ. ... ،سقراط ،سمير ،زيد
 أو اإلضافية الصغة الثنائي، المحمول بمفهوم نعني األحادية،

 نعني األب« » بمفهوم فمثال، المحمول. الى تعود التي العالقة

 المجموعة نقصد الثنائي، المحمول صدق بما بينما األبوة

 • منها زوجين كل بين العالقة توجد التي األزواج من المؤلفة
: المجموعة هو «أب ال ل العائد فالماصدق

 )علي، االسكندر(، )فيليب، قابين، )ادم،
 للمحمول بالنسبة ،القياس نفس نتبع وكذلك (،.... حسن

فوق. الثالثيفما
 نظر بوجهة شائع هو كما نأخذ الداللة، علم لبناء

 من ليس المحموالت منطق لغة في التقييم ينطلق الماصدق.

 في Satisfaction التحقق مفهوم من بل المطلق الصدق مفهوم
 اللغة الى بالنبة النموذج يتألف العالم. من Model ما نموذج
 ومن فارغة، غير ج األفراد من مجموعة من تفيرها المراد

 والى ج من أفرادًا الموضوعات الى يسند ف تفسير تابع

 الى بالنبة مثالً هكذا ج. من جزئية مجموعات المحموالت

 اذا العرب مجموعة في تتحقق فإنها « )س( حا ال الصيغة
 فالسفة الجزئية: بالمجموعة حاال و» رشد بابن »س« فسرنا

العرب.
 الى باالضافة التحقق مفهوم تحديد يمكن عام، بشكل

 النحو على ف والتفير ج المجموعة من يتألف ما نموذج

اآلتي:

 اتفير فإن ما موضوعًا وس ما محموالً حا كان إذا — 1

 3 )س-( ف فقط: إن ج، فى (I -(— ) »حا الصيغة يحقق ف

 الجزئية المجموعة من عنصرًا - مدلول كان إن أي ()حا ف

. حا المحمول على والدالة ج تحت المندرجة
 في ه ٢ يحقق ف فالتفسير صيغة أية ٠ كانت اذا — 2

ج. المجموعة في >ا( يحقق لم فقط ان ج،
 يحقق ف فالتفسير صيغتين أية وااا ، 0 كانت اذا — 3

 اذا فقط، ان ج، في ٧ ٠— ٠ منهما المركبة الشرطية الصيغة
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الكالم علم

*فيج. يحقق فهو فيج8 يحقق ف كان
 يحقق ف فالتفسير صيغتين، أية وا ه كانت اذا — 4

 فقطكان ان فيج، ٧٨منها المركبة المتصلة الصيغة

فيج. ٧ و فيج يحققه
 ،— المتغير على تحتوي صيغة —— ٠ كانت اذا - 5

 لكل فقط، إن فيج، م 9 م- الصيغة يحقت ف فالتفسير
 ف ، —I بمدلول إال اختلف إن ف عن يختلف ال ف، تفير

ج في س و يحقق

 والشرط اللب روابط ان التقريرات هذه من نالحظ
 فيما .اليها العائدة الصدق لجداول وفقا داللتها تتعين والوصل

 المذكور التعريف يرجع الكلي، بالسور المقيدة القضية يخص
 أفراد من فرد لكل بالنسبة تتحقق أن يجب القضية هذه ان الى

 « ( —)حا قولنا يتحقق حتى مثالً هكذا ج. المجموعة
 ،ج أفراد من فرد كل على حا تصدق أن يجب ،المجال على

هوحا. منج كلفرد يكون أن يجب أي

 الصحة مفهوم تعيين اآلن يمكن الضوابط، هذه الى إسنادًا
Validity بالصدق أحيانًا يسمى ما أو المطلقة والصحة النبية 
يأتي: كما Logical Truth المنطقي

 كانت فقط إن ماج، مجال في صحيحة 9 ما صيغة تسمى

 صيغة وتمى المجال. هذا على ف تفسير لكل بالنبة تتحقق
مجال كل فى صحيحة كانت فقط إن ، مطلقًا صحيحة 9 ما

ج.

 تصح ال حا)-( ه ٠ حار-( »س الصيغة مثالً فهكذا

 ا لكن فقط، واحد فرد على تحتوي التي المجموعات في إال
 حا هو فرد يوجد أن يمتنع ال اذ ،المجموعات بقية على تصح
 الصيغة بينما - الصفة بهذه األفراد كل تتصف أن دون

 صحيحة هي حا)-( ل ٠ حا)س( )اف أي المعكوسة
 أية أفراد كل كان لو إذ مجال، كل على تفسير لكل بالنسبة

 بعضهم يكون أن فاألحرى ،حا ما بصفة يتصفون مجموعة

كذلك.

فاخرري عادل

الكالم علم
AbKalim

 يتضمن الذي العلم» بأنه: الكالم علم خلدون ابن عرف
 على والرد العقلية، باألدلة االيمانية العقائد عن الحجاج
 وأهل السلف مذاهب من االعتقادات في المنحرفين المبتدعة

 حيث من يختلف ال لكنه بالطبع متأخر هذا والتعريف «.الشنة

 التهانوي من كل أطلقها التي األخرى التعريفات عن الجوهر
 هذا ان إال مواقفه في االبجي الدين عضد أو كشافه في

 تحديد، أي العلم، هذا معنى امام مباشرة يضعنا التعريف
 العقائد عن للدفاع أداة الكالم فعلم التاريخية. نشأته وازاء

 من كان سواء مناقضتها أر بطالنها يدعي من تجاه واثباتها
 قواعده بعض إلبطال الساعين عليه الخارجين من أو الدين تباع

 على للرد الحاجة بظهور العلم هذا ظهر وقد أوقوانينه.

 أهل أو اللف مذهب يذهبون ال الذي والمحرفين المبتدعة

والجماعة. السنة
 للزمن به موثوقًا زمنيًا تحديدًا بالواقع نملك ال اننا إال

 منظمة بذاتها قائمة معرفة وصار العلم هذا فيه ظهر الذي
 تاريخ في تبحث التي الكتب وان خاصة .وقواعد أصول حسب

 عامة اهمهامصنفات نسبيًاولعل متأخرة كتب هي العلم هذا

 والقاضي المرتضى وابن والبغدادي واألشعري الشهرستاني مثل

 والفخر الغزالي، مصنفات مثل خاصة ومصنفات عبدالجبار

 تجدر ذلك ومع وسواهم. الطوسي الدين ونصير الرازي،
 علم أورد قد للعلوم إحصائه في الغاراي أن الى االشارة

 المحددة العقيدة امور ماندة على يقوم علمًا باعتباره الكالم

 يوحي ما . تناقضها الني والمبادى اآلراء ورفض بالشرع
 صنفها التي األخرى العلوم جانب الى العلم هذا تنظيم بفكرة

والمنطق. الفلسفة ومنها
 علمًا األولى المرحلة في كان الكالم علم ان واألرجح
 الرحمن عبد الدكتور يعنقده ما هذا ٠ دفاع مجرد ال ، تحصيلبًا

 عن نقالً أورد ما سيما ال .مبكرة نصوص الى مستندًا بدوي

 االعتبار من باب فإنه الكالم علم وأما " التوحيدي: حيان أبي
 في العقل محض على فيه النظر يدور ،الدين أصول في

 والتوحيد والتصحيح-. واالحالة والتقبيح، التحين

 وبين ،به العقل ينفرد دقيق بين ينقسم فيه وااعتبار . والتفكير
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الكالم علم

 اذن يتناول فالبحث , K فيه تعالى الله كتاب الى به يفزع جليل
 ذلك ومن العقلية الفكرية المبادى، أساس على الدين أصول

 هذا ارتبط وقد الدينية، الممائل أمهات الى االنتقال يتم
 الفقه، لهعن تمييزًا االسالمي، بالفقه األولى نشأته في العلم

 في بالبحث الختصاصه ،كبراا الفقه اسم حنيفة ابو عليه اطلق

 في الفقه فيه يبحث الذي الوقت في والظريات. االصول
 الناحية هذه ومن اذن الكالم علم يعتبر والفرائض الفروع

 المبكرة النشأة مع نشأ الذي للفقه فرعًا أو تطويرًا بالذات،

المتعددة. الفقهية للمذاهب

 الفرقة ظهور مع إال بالواقع يظهر لم الكالم علم ان إال

 في البحث تأزم وبعد صفين، معركة بعد خاصة الياسية
 العقائد من موقف أخذ األمر استلزم حين االمامة، مسألة

 بنتيجة ظهرت وحين المطروحة، السياسية ء والمبادى

 دفع اقتضى مما االسالمي، الدين على ردود الديني االحتكاك
 فيه ليس ما الدين على أدخلوا الذين المبتدعة هؤالء آراء

 الدين أصول الى استنادًا عليهم الرد من بد ال فكان أصاًل.

 المجادلة بطابع اتمت قد الردود ان وبما ومبادئه. وعقائده
 علم أو الكالم علم باسم العلم هذا سمي األحيان، غالب

 عليها تدور التي الموضوعات ان ثم جهة. من هذا المجادلة،
 النص، من أي اإللهي، الكالم من مستقاة كات المجادالت

 واشاراته بمعانيه والتعمق الكالم هذا فهم ضرورة اقتضى مما
 دفع ما وهذا االلتباس. على تحمل الني اآليات بعض وتأويل

 وهو ، منه يستقي الذي الموضوع باسم العلم هذا تسمية الى
 باسم الكل تسمية باب من الكالم علم باسم فسمي الله. كالم

 وقد المتعددة األخرى اآلراء التسمية حول )راجع الجزء

 ، « اإلسالميين مذاهب ا كتابه في بدوي الرحمن عبد أوردها
 ظهرت المادة بهذه الترسع ومن . ( 29 - 28 ص ،األول الجزء

 في كالبحث العلم هذا مدار كانت التي األخرى المقوالت
 التوحيد كمعنى الدينية وبالعقائد اإللهية، وبالذات الصفات

 والعرض الجوهر ومعنى القرآن وخلق العالم وخلق الله وقدم
 التي المادة حيث من الفلسفة مع العلم هذا يلتقي وبذلك . .. الخ

 في الكالم بعلم العلم هذا تسمية ظهرت وقد .كالهما تناولها

 بن وعمرو عطاء بن واصل الى تنب كتب من وصلنا ما بعض
 يطلق مصطلحًا التسمية هذه أصبحت الجاحظ زمن وفي .عبيد

 حيث من المأمون ه قام ما ولعل األمور هذه يعالج من على

 وخلقه القرآن في آرائه العتناق العامة ودفعه للعلماء امتحانه
 قد حنبل بن أحمد وبخاصة ذلك في الحديث أهل ومعاندة

.وتأصيله العلم هذا إرساء في ساعد

 لجعل وسواهم مستشرقين من الدارسين بعض دفع ما هذا
 سواه دون العلم هذا على قصرًا االسالمية - العربية الفلفة

 علم ظهور تلت التي اآلونة في المشائين الفالسفة أن باعتبار
 الفلفة من موضوعاتهم استعارة في اقتصروا قد الكالم

 بالفلفة ألحقت التي المتعددة الشروحات ومن االغريقية

اليونانية.
 التوجه هذا البداية منذ توجه قد الكالم علم ان والواقع

 أي .ممثلوه اعتمده الذي المنهج أو الطريقة حيث من الفلفي

 الدينية العقاثد اثبات في العقلية والبراهين الحجج اعتماد

 علماء وجد وبذلك . لها المتكرين هجوم ازاء عنها والدفاع
 فكانوا المنطقية. المجادلة سبل التباع بحاجة أنفسهم الكالم
 وبخاصة األرسطوية، الفلفة على المطلعين أوائل من بذلك

 المعتزلة كتابات في نتلمسه ما وهذا . الفلسفة هذه آلة ،المنطق
 ولن الفرق هذه نشأة هنا نتلمس لن أننا أا خاص. بشكل

 الحاصل التقارب مدى على سنقتصر بل ،متابعتها من نتمكن
.اإلجمال بوجه الفلفة وبين بينها

 اللقاء كان الكالم وعلم الفلسفة بين تم لقاء أوضح لعل
 او إثباتًا الدينية العقائد معنى لتقرير بيالً العقل اعتبار على
 قبوالً الفرائض به تقاس الذي المعيار العقل كان وكذلك . نفيًا

 كان لقد العقليين. والتقبيح التحين مبدأ من انطالقًا رفضًا أو

 النقل أو الشرع ال والمعامالت، األخالق معيار إذن العقل

 هذا على توافق لم الكالمية الفرق جميع ان صحيح فقط.
 اتخاذ او والرفض القبول الدوام على شهد لقد بل ،الرأي

 ولكن النقل. بمجرد األخذ أو العقل بين المتوسط الموقف
 الجدل روح والى الفلفة الى اقترابًا كان ذاته بحد األمر

 أن بل المتواترة. والعقائد الموروث االيمان الى منه الفلفي
 المبادى تطبيق حد الى ذهبت قد الكالمية المدارس بعض

 مقبوالً منها فماكان النبوية، األحاديث في البحث في العقلية
 إسناده الى الشك يتطرق لم لو حتى رفض وإال قبل عقليًا

تًا. اطال
 وإن المنطقي، الجدل بطرق واألخذ بالعقل اإليمان ان

 للفلفة تعقبًا يعني ال فذلك الفلفي، المنهج تتبع يعنيان كانا

 علماء ان بل وموضوعاتها. ومباحثها مناهجها في اليونانية
 كما األرسطوي، المنطق من أجزاء أحيانًا رفضوا قد الكالم

 عند البحث مناهج » في النشار سامي علي الدكتور أثبت
 الفلسفي التفكير نشأة » اآلخر كتابه في أو االسالم« مفكري

 فلفبًا اتجاهًا يتجه لم الكالم علم ان معتبرًا ، (( االسالم في

حين .ميالدي عشر الحادي / الهجري الخام القرن بعد اال
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نفس عنم

 العلم في والبحث الماورائيات مسائل الى الكالم علماء تنكب «
 الفلفة مجاراة عدم ان إال الفالسفة». طريقة على االلهي

 من نابعًا يكن لم ،المنطقي منهجه في خاصة وارسطو ،اليونانية

 في له بحاجة كانوا والمتكلمون بالذات؛ المنطق هذا رفض

 ميتافيزيقية، مفاهيم من به يرتبط ما رفض من بل مجادالتهم
 يستطع لم الذي المفهوم ذلك مثالً العلبة بمفهوم كارتباطه

 ذلك الى اضفنا واذا القصوى. حدوده في مجاراته المتكلمون
 العصر في الترجمة مع العلم هذا نثأة بين التاريخي التزامن
 أكثر الفلسفة عن واألخذ التبادل، إمكانية أصبحت العباسي

 المشاثية الفلسفة دفع في الكالم علم ياهم لم واذا .مؤكدة من
 طور فقد الحقًا، حدث كما االسالمي الفكر في سادت التي

 الفلفات عن والمادة المنهج حيث من تقل ال خاصة فلسفة
 على إن ،جدا حتاسة مسائل الكالم علم عالج فقد .األخرى

 وصفاته وتوحيده الله وجود في كالبحث النظري المستوى
 العملي المستوى على أو ،والمعرفة والعلم الوحي مائل وفي

 االنانية المسؤولية تحديد وفي وتبعاتها األعمال في كالبحث
 الفلفة في فعالً المتكلمون ساهم بذلك األعمال. عن

 أنجزت ما في المتعددة الفرق متابعة ولعل المتعددة بأقسامها
 الكالم علم أصالة يؤكد ما مؤلفات من تركت وما أبحاث من

. خاصة الفلفية وبالمعرفة بالمعرفة، ارتباطه وعمق

ومراجع مصادر

 استنبول، ريز طبعة اإلسالمين، مقاالت الحن، أبو األشعري، —

1930 .

.1979 بيروت، !،االسالميين،ج الرحمن،مذاهب بدوي،عبد —

 الجديدة، اآلفاق دار الفرق، بين الفرق القاهر، عبد الغدادي، —

.1978،بيروت

 ،القاهرة ،مشكالته وبعض الكالم علم ،الغنيمي الوفا أبو ،النفتازاني -

1966 .

 محمد .تر ،االسالم في الفلفة تاريخ .،بور،ت.ج دي -
. 1954 القاهرة، ،ريدة أبو الهادي عبد

 القاهرة، اإل-المية، الفلفة لتاريخ نمهيد مصطفى، الرازق، عبد —

1944 .

.1و50 بيروت، المعتزلة، فلفة ،نادر،ألير —

 لقاهرة، السالم، مفكري البحثعند -امي،مناهج النشار،علي —

1965 .

 ، 1 ج السالم، في الفلسفي الفكر نثأة النثار،عليامي، -

.1965 القاهرة،

- Encyclopedic de !*Islam, art. Ilm alKalam, by, Gardet et art. 
Kaiam.

- Goldziher, I., Vorlesungen - uber den Islam, Heidelberg, 
1910.

ه كترر جورج

نفس علم
Psychologle
Psychology
Psychologle

 علم وحدة ,1 حول كتابه في Lagache الغاش يالحظ
 هنري الفرنسي للنفساني النف[ علم قاموس B ان « النفس

 علم ال عبارة - للمفارقة ويا - يتضمن ال Henri Pieron بييرون

 عيادي»، نفس «علم نوع من عبارات يتضمن بل نفس«
,I تجريبي نفس علم I) ... ٠ العبارات أيهذه - وهي ،الخ 

 تعطي ان تحاول وال المتعددة النفس علم ميادين الى تشير
.العلم لهذا تحديدًا

 المراحل باختالف اختلف النفس علم موضوع ان ذلك
 هذه ايامنا حتى — زال ما تحديده ان كما بها مر التي التاريخية

 بشكل تبرز صعوبات وهي الصعوبات؛ بعض يصطدم ٠
 هذم ،النفس علم خصوصية ابراز المرء يحاول حين خاص

 في Cosnier كوسنييه ويحاول لتحديده. المكونة الخصوصية
 بعلم الخاصة المة هذه يبرز ان ال النفس علم مفاتيح ال كتابه
 في - زال -ما النفس علم تعليم أي — تعيمه ان فيقول ،النف

 وكليات العلوم، كبات بين موزعًا مثاًل- كفرنسا بلد

 نفسه الوقت في كوسنييه يثير كما الطب. وكليات اآلداب،
 األحياء علم وهي النفى علم تتنازع اتجاهات ثالثة الى

Biologic والفلفة االجتماع، وعلم.

 كما النفس، علم اعالم كبار ان ذلك، الى باالضافة

 االختصاصيين من — للمفارتة ويا — يكونوا لم كوسييه يالحظ
 المنعكسات مكتشف Pavlov فبافلوف التفس. علم في

 التحليل مؤسس Freud وفرويد فيزيولوجي عالم الشرطية،
 وواطون ،االعصاب علم في متخصص طبيب ،النفسي

Watson الخ ...حيواني عالم السلوكية، النظرية صاحب..
 كل بها تصطدم التي األساسبة الصعوبة ان حال، كل على
 تتدل عن ،قلنا كما ،ناتجة النفس علم لتحديد محاولة

 علم وجود ارتبط وقد .التاريخ عبر «العلم )ل هذا موضوع
الفلسفي، والتفكير الفلسفة عن استقالليته بتحقيق النفس
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نف علم

 علم لتطور أساسية مراحل ثالث بين التمييز ويمكن

: التالية المراحل وهي ،النفس

الفلسفية المرحلة األولى: المرحلة - 1

 او (1 للوعي ا «كعلم » النفس علم :الثانية المرحلة — 2
. II للنفس ا

. (( لللوك )) ((كعلم It النفس علم : الثالثة المرحلة — 3

 »عم عبارة أن إلى بدء ذي بادى: اإلشارة من بد ال - 1

 الثامن القرن في إا أوروبا في تظهر لم Psychologle «نفس
 كتابيه في استعملها من أول Wolf وولف األلماني وكان عشر.

 Psychologla emplrlca» 1732» التجريي« النفس »عم

 . Psychologla ratlonalls» 1734» العقالني« النفس علم و»

 الفالسفة اهتام أثار طالما موضوع هو الكتابين وموضوع
 It النفس أو «الروح طبيعة n موضوع بذلك عنينا والالهوتيين

.It الجسد أو » بالمادة أ وعالقتها

 كمقالة النفس علم برز الفلسفية، المرحلة هذه فخالل
 الجسد بين العالقات بدراسة أساسي بشكل اهتمت ميتافيزيقية

 وجه على المركزي، الدراسة موضوع وكان والنفس،
 االستبطان وكان الوعي؛ أو النفسية الوقانع » التحديد،

Introspection هنا ويبرز الدراسة. في المتعملة الطريقة 
 ان حتى النف، علم انطالقة على الديكارتية تأثير بوضوح

 ان القول الى يذهب Gangvilhem غانغفييم الفرنسي الكاتب
 ان الديكارتي.ذلك للحدس «شرعي غير ولد » هو االستبطان

 Descartes ديكارت ميز وقد ثنائي فكر الديكارتي الفكر

 النفس االنسان: في ومتوازيين متمايزين جوهرين بين
 يمكن وال طبيعتهما حيث من مختلفان والجوهران .والجد

 أما للمالحظة ويخضع مكاني الجسد باآلخر احدهما تفسير

 الجسد كان واذا بالحدس وتدرك مكانية غير فهي النفس،
 فمن ،والفيزيولوجية البيولوجية إلعلوم دراسة موضوع هو

 علم ا, اهتمام مركز ا، الوعي >1 او » النفس n تكون ان الطبيعي

النفس»

 عصر النفس علم تاريخ في عشر الثامن القرن ويعتبر
 بعيد حد الى التيار هذا وتأثر . Empirisme التجريبي المذهب

 بأفكارنا. المباشر الحدس مقولة عنها وأخذ بالديكارتية،

 األساسية المرتكزات احدى رفض نفه، الوقت وفي ،ولكنه

. Inneisme الفطرية وهي للديكارتية،

 المدهب مؤسس ، Locke 1632 - 1704 لوك ينفي

 هي، الحسية التجربة فطرية. افكار اي وجود التجريبي
 واألفكار، معرفة. وكل األفكار كل مصدر رأيه، في

 تمثالت سوى ليست االنكليزي، للفيلسوف بالنبة
Representations فاإلحساس .لألشياء Sensation نقطة هو 

 صورة الى يتحول اإلحساس يضعف وحين المعرفة. انطالق
Image ، حدتها فقدت صورة هي والفكرة Intensite . وتكمن 
 البيطة، األفكار كشف في لوك، نظر في األساسية، المألة

. وتشكيلها تأليفها قوانين عن البحث وفي

 لوك أستاذه أعمال Hume 1711 - 1776 هيوم تابع وقد
 وان أفكار Systeme منظومة هي الذهنية الحياة ان واعتبر

 األساسي والقانون . الفكر قوانين تؤلف ترابطها أنماط مختلف

 التجاوز قانون هيوم، نظر في هو، االفكار ترابط يفسر الذي

. Lol de la contlguite et de la ressemblance والتائبه

 أساس ان اعتبر قد التجريبي المذهب ان القول خالصة

 الفالسفة ان اال .الحية المعطيات في يكمن المعرفة

 الذي الذهن دور العموم، وجه على ،ينفوا لم التجربيين
.االستنتاج الى للتوصل التفكير ،رأيهم في ،يدخل

 من فكان ، Condillac 1715 - 1780 كوندياك أما

 نقطة هو االحساس ان واعتبر التجريبي التفير في المغالين
. الذهنية العمليات وكل التفكير انطالق

 مبدأ على ،تفيراته في التجريبي، المذهب ارتكز وقد

 مهمة وان معقد كل هي الذهنية الحياة ان واعتبر التحليل،
 األولية عناصره الى الكل هذا تحليل في تكمن انفس عالم

 قوانين عن البحث في ثانية، مرحلة وفي ثم، )األحاسيى(،
. العناصر هذه ترابط

 الذي العلمي المنهج أثر الطريقة هذه في نلحظ ان ويمكن
 القوانين، يكثف ان يحاول والذي التحليل مبدأ الى يرتكز

 هذا ن اال .المختلفة الوقائع بين تربط التي الثابتة العالقات أي
 قد - فلسفي مذهب وهو — التجريبي المذهب ان قط يعني ال

 الى المذهب هذا ارتكز قد إذ العلمي. المنهج الى لجأ

 هذه لتفير االستدالل والى الوعي وقائع لوصف االستبطان
.الوقائع

 علم في والقياس التجريب إلحى اللجوء الممكن من يكن لم - 2
 فيه عرفت الذي القرن وهو ،عشر التاسع القرن قبل النفس
 لهذه كنتيجة برز، وحيث هائلة، انطالقة الفيزيولوجية العلوم

Psychologle ل العلمي النفس اعم باسم عرف تيار ،االنطالقة
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Sclentlflque . الصعيد على تكمن التيار لهذا المميزة والسمة 
 الجدير أن إال والتجريب. للقياس اماله في اي المنهجي،
 النفس عم موضوع تغيير إلى يتوصل لم التيار هذا أن بالذكر

 الذاتية الطريقة عن نهائيًا التختي إلمحى وا )الوعي(
)االستبطان(.

 التجريبية الطريقة استعمل من أول الفيزيائيون العلماء وكان

 المالحظة الى المرتكزة أبحاثهم طبيعة ان ذلك ،النفس علم في

 باإلحاس المرتبطة النفية الوقائع تفسير الى قادتهم
واإلدراك.

 في - الماني فلك عالم وهو - Bessel بيل كتثف وقد
 الفلك علماء يرتكبها التي المالحظة اخطاء ان 1820 عام

 يخضع االخطاء من نمطًا فرد لكل ان بل ،عشوائية أبدًا ليت
. Equation personnelle الثخصية المعادلة أماه لما

 يقوم كان الذي Weber فيبر توصل ، 1829 عام وفي
 قانون اول صياغة الى اللمس، حاسة على فيزيولوجية بأبجاث

 لهذين ثابتًا كسرًا ياوي مثيرين بين المدرك الفرق نفاني:

 تمزج دونها التي العتبة تحديد الى فيير وتوصل المثيرين
 Seuil de فببر عتبة باسم العتبة هذه وعرفت االدراكات،

Weber .

 هذا اكتثاف عن وعبر فيبر أعمال Fechner فيكنر تابع
 يتطور )ااحساس S = K log E رياضية: بمعادلة األخير

 حابية متوالية يتبع االحساس أن اي اإلثارة(. كخوارزم
Progression arlthmetlque هندسية متوالية ااثارة تتبع بينما 
Progression geometrlque . أن اخرى بعبارات يعني وهذا 

.االحساسات تطور سرعة بكثير تفوق االثارات تطور سرعة
 الى توصل انه فيكنر اعتقد القانون، لهذا صياغته وبعد
 «الفيزيائي النفس علم ا هو جدي علم تأي

Psychophysique نظرية , بأنه 1860 عام حدده الذي 
.ا والجسد النفس بين العالقات

 هائالً رواجًا ،فيكنر بعد ،والتجريب القياس عرف وقد

 Wundt فوندت انشأ ، 1878 عام وفي النفس علم مجال في

 ويمكن النفس لعلم مختبر أول Llepilg اليبزغ مدينة في
 النفس بعلم رسمي اعتراف كأول المختبر هذا انشاء اعتبار

 اوروبا في أخرى مختبرات ة عد انشاء تم كما .مستقل كمجال

 علماء من كامل جيل فيها تدرب مختبرات وهي واميركا،
 النفس عالم ان يعني ضروريًا اعتبر قد المختبر وكون ٠النف

 مدفوعًا نفه يرى كان بل ،الشخصي باستبطانه يكتفي يعد لم

 بدأ النفس، علم ان ثم اآلخرين بتائج نتائجه مقارنة الى

 ان صحيح السلوك. علم الى يتحول فوندت، مع تدريجيًا،

 إال االستبطانية، باألسئلة مثقلة استمارة يصوغ كان المجرب
 وما لالختبار الخاضع الفرد يقوله ما أيضًا يجل كان انه

يفعله
 القياسية الوسائل باستعمال المرحلة هذه إذن إتصفت

 الفرنسي النفس عالم عتر وقد النفس. علم في والتجريبية
 تلك في السائد الجو عن Theodule Ribot ريبو تيودول

 االلماني النفس علم , حول كتابه في وذلك المرحلة،

يقول: حيث ، 1898 عام باريس في الصادر «المعاصر

 - النفس -أيعلم العلم لهذا المهيئين عدد ان ، حاليًا 1
 نفس، علماء ليسوا الفيزيولوجين فأكثرية جدًا. ضئيل

 فنحن الفيزيولوجية بالعلوم ملمين غير النفس علماء وأكثرية

 الى الصعوبات فيها تؤدي ان يمكن انتقالية مرحلة في نعيش

 النفس علم لتطوير متحمس من وما شجاعة. اكثرنا ارهاق
 . الكافية غير ثقافته بثغرات ،لحظة كل في ،ويشعر اال الجديد

 كافية معرفة هناك يكون ان يجب األبحاث، هذه تثمر فكي

 األمراض، وعلم ،والفيزيولوجيا والفيزياء، بالرياضيات،
. „ التجريبية بالعلوم اإللمام الى باالضافة األدوات، وباستعمال

 علم عن يختلف الجديد اكف علم ان » قائال ويضيف

 وال , اتجاهه حيث من ميتافيزيقا هو فليس القديم النفس
 وسائله، حيث من أما أهدافه، حيث من الظواهر إال يدرس

«.البيولوجية العلوم من اإلمكان بقدر يتعيرها فهو

 موضوعًا يحدد لم هذا ،الجديد النفس علم 1) أن إال
 الذهنية الظواهر » نفسه: عو الدراسة موضوع فظل جديدًا

 : ذاتها هي الطريقة ظلت وبالتالي . R الوعي حاات I) او
 يكتفي يعد لم النفس عالم ان األمر في ما كل االستبطان.

 للتجريب الخاضعين يدعو كان بل الذهنية، ظواهره بدراسة

 فيما النتائج الحقة، مرحلة في ليقارن، باالستبطان القيام الى

 على القضاء الى يتوصال لم والقياس ب فالتجري . بينها
 من الفترة تلك في نفساني بحث كل يتشكل وكان االستبطان
 االستبطان، بواسطة الوعي وقائع وصف مرحلة مرحلتين:

 خضع وقد الفيزيولوجية. بالعوامل السببي التفسير ومرحلة
 ،علميًا طابعًا يعطوه ان النفس علماء واراد للتطوير االستبطان

 وتطورت Blnet بينه مع ه التجريبي االستبطان 0 طريقة فنشأت

. Wurtzbourg وورزبررغ جامعة في Kiilpe كولب مع

 طبيعة عن تاتج االستبطان عن التخلي عن ألعجز وهذا
 ولن . K الوعي ا وهو آنذاك النفس لعلم حدد الذي الموضوع
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 بعد اال النفس علم مجال في دراسة كوسيلة االستبطان يزول
 السلوكية بروز منذ اي ،علمية دراسة كموضوع «الوعي » نفي
السلوك وهو النفس لعلم جديدًا موضوعًا حددت التي

 مع مفاجثًا انقطاعًا العشرين القرن بدايات شهدت — 3
 ما غالبًا انقطاع وهو .للوعي كعم النفس عم تضمنها التي التائية

 النفس، لعلم المعاصر الموضوع حددت ثورة ا. بثورة )ا يوصف
 الطبيعية. العلوم جال في النفس علم ،نفسه الوقت في ،وأدخلت

 دراسة كموضوع « الوعي D نفت التي » السلوكية الثورة » انها
جديدًا. مركزيًا موضوعًا نفه الوقت في محددة علمية،

 John Broadus Wastort واطسون برودوس جون

 درس وقد اللوكية، المدرسة مؤس هو 1958 - 1878

 عام من هوبكنز جون جامعة في الحيواني النفس علم مادة
 وقد حيواني. عالم األصل في وهو .1920 عام الى 1908

 عن الناتجة الصعوبات ان الحيوان على ابحاثه خالل الحظ

 ان ذلك الحيواني السلوك دراسة في موجودة غير االستبطان
 الخاصة االستبطانية العملية بهذه القيام عن عاجز الحيوان

 الحيواني العالم يكتفي إذ االستبطان. وهي البشري، بالكائن
 من انه واطسون واعتبر .ودراسته الحيواني السلوك بمالحظة
 مجال في الحيوان علم في المستعملة الطرائق تطبيق الممكن

 عن يتخلى ان النفس علم انعلى بالتالي وارتأى ٠النفس علم
 هو كما تمامًا الخارجية، بالمالحظة يكتفي وان االستبطان

 حتمًا يؤدي الطريقة تعديل ان اال الطبيعية العلوم في الحال

 والموضوع الطريقة ألن ذلك ،الدراسة موضوع تغيير الى
 ان بالتالي النفس عالم وعلى تتجزأ ال عضوية وحدة يشكالن

 لحظة منذ االفراد يفعله ما )) ليدرس الوعي دراسة عن يعدل
 أن النفس علم على أن أي ٠ واطون( ) «موتهم حتى والدتهم

. له دراسة كموضوع السلوك يأخذ

 قد واطون ان البعض، يرى كما يعني، ال بالطبع هذا

 ينفي االميركي العالم ان االمر في ما كل الوعي. وجود نفى
.تفسيريا مبدأ او علمية دراسة موضوع الوعي يكون ان

 عن الكشف في واطون، حسب السلوك، دراسة وتكمن
 فوراء . Reponse واالستجابة stimulus المثير بين العالقات

 بين وااعالقة .السبب دور يلعب Constante ثابت استجابة كل
 على ،المثير أعطي اذا It :سببية عالقة هي واالستجابة المثير
 أعطيت اذا العكس: أو باالستجابة، يتنبأ ان النفس عالم

 [، المثير طبيعة يحدد أن النفس عالم على االستجابة،

 كل اختزال الممكن من انه واطسون ويرى . (واطسون )

استجابة. *— مثير الزوج: الى االنساني النشاط

 على قادرة حركة كل واطسون، يحدده كما ،هو والمثير

نوعين: على ثيرات والم الحي الكائن لدى استجابة احداث

مثال"(. ) .. البؤبؤ تقلص الى يؤدي قوي نور خارجية: -
 في نقص عن الناتجة المعدة عضالت تقلصات :داخلية -

.الطعام تناول استجابة الى تؤدي والتي الغذاء

 وقد ,المثير يحدثها التي الحركة فهي االستجابة، اما
 بواسطة تجل ) ظاهرة غير او ظاهرة االستجابة تكون

 دائمًا تكون واالستجابة دائمًا. موجودة ولكنها االالت(.
 توافق الى الطبيعية األحوال في وتؤدي ، Orientee موجهة

Ajustement . جديدة مثيرات تتدخل التوافق، يتم لم واذا 
جديدة. استجابات الى تؤدي

 من انطالقًا السلوك فهم حاول واطسون ان هكذا ونرى
 يعتبرها اكي المفاهيم الى يلجًا ال فهو استجابة. ج مثير الزوج

 «الميول و» Facultes «الملكات ١١ مثل ال تفيرية شبه ا١
Tendances «القدرات« و Aptitudes االستعدادات« او« 

Dispositions تنقل ال وراثة ولكها وراثة بوجود يقر وهو ٠ 

 بأن يعتقد وهو فقط. والفيزيولوجية البيولوجية السمات سوى
 استجابات إال يملك ال الوادة، لحظة في االنسان،

 لعملية نتيجة هو عمليا، سلوكه، وان بسيطة، ومنعكات

 بعبارات يعتبر، أنه أي الشرطية، المنعكسات ولتثبيت التعلم
المحيط ألثر نتيجة هو السلوك أن أخرى،

 تبنوا قد المعاصرين النف علماء ان بالذكر والجدير

 يدرسون فهم اللوكية النظرية في المركزية انظر وجهة
 ألغى واطسون ان نالحظ ولكننا . بالوضعية ارتباطه في السلوك
 تخوف يفسر وهذا نظريته. في الحي الكائن دور تمامًا

 يحاربها كان التي الذاتية هذه الذاتية، في الوقوع من واطحون
 قد األميركي العالم تالمذة ان اال اكفس علم مجال في بعنف

 معلمهم، لنظرية األساسية المرتكزات على المحافظة حاولوا
 الحي الكائن دور ،االعتبار بعين ،نفسه الوقت في يأخذوا وان

.االستبطان الى يلجأوا ان دون النفاني والمستوى

 ان اعتبر الذي Tolman تولمان التالمذة هؤاء ابرز ومن
 اليها انظر يمكن ال وانه شاملة، دائمًا تكون االستجابة

 حسب يرتبط، السلوك ان ثم جزئية، استجابات كمجموعة

 تأكيد، بكل فهناك، المتغيرات. من كبير بعدد نولمان،
 متغيرات ايضًا هناك ولكن ،الوضعية او المحيط متغيرة
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 والن.. والنضج، والوراثة، الفيزيزلوجي، كالدافع اخرى،
 جميع لدى االستجابة نفس الى يؤدي ال المثير فنفس الخ.

 حيث من بينهم فيما يختلفون االفراد ان ذلك .االفراد

 الخ. وجنسهم.. وسنهم، الفيزيولوجي، وتكوينهم دوافعهم،
 ,الوسيطة ابالمتغيرات بل .بالمثير فقط تفسر ال فاالستجابة

Variables Intermedlalres تحويل من بد ال كان لذلك ٠ 
 كائن ٠ مثير «االمثلث الى استجابة ♦مثير واطون مزدوج

.استجابة ٠ حي

 الوراثي التجهيز واالستجابة المشير بين إذن تولمان يدخل
 الحقيقية. أبعاده كل الحي الكائن يعطي ما وهذا والمكتسب.

 عامل ،البشري السلوك مجال وفي ،اخرى بعبارات يدخل انه
 لعلم معاصر لتعريف الطريق بذلك تولمان مهد وقد .الشخصية

 مفهوم ،لللوك جديد مفهوم من ينطلق تعريف وهو .النفس
 مهام وهي النفساني لمهام الغاش تحديد من استنتاجه يمكن

 اآلن في ينجز، أن يحاول الذي التالي البرنامج في تتلخص
 العلم لهذا تحديدًا يعطي وأن النفس، علم وحدة معا،

شىء: النا

الخاص. منظوره من اللوك إلى النظر - ٠
 الواقعي البشري للكائن واالستجابة الوجود انماط تبيان —

معينة. رضعية يواجه والذي والكامل
. وتكوينه ،وبنيته ،اللوك داللة تبيان محاولة —
. الغاش( ) , اللوك وراء الكامنة الصراعات عن الكثف -
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الله رزق رالف

عمل
Action
Action
Aktlon

 الى يهدف رقصدي غائي خألق جهد هو تعريفًا العمل

 الحاجة بفكرة العمل فكرة ترتبط محددة. انسانية حاجة تأمين
 من له ونقل للعمل، تطور هو الحاجة وتطور االنسانية،

 العفوي المستوى ومن ،المركب المستوى الى البسيط المستوى
 العمل أن يعني الذي األمر ،القصدي التنظيم مستوى الى

 ان يقال ولهذا المبق. وبالتصور الواعية بالحركة مشروط

 اليد فيها تتوافق بالضرورة، غائية حركة هي العمل حركة
 الحاضر أيضًا فيها يتوافق بل والحاجة، والمشروع والفكرة،

 حاجة بين الواعية إرادته في يفصل ال االنان ألن والمستقبل،
المتقبل. وحاجة الحاضر

 ترتبط بل ،فحسب الحاجة بفكرة العمل فكرة ترتبط ال
 يقوم عندما فاالنسان لالنان، الذاتي الخلق بفكرة أيضًا

 االنان فعل أن أي أيضًا، نغسه ينتج فإنه ،معين عمل بإنتاج
 خاصًا تصورًا ا زمن بعد ينتج ،للعمل أخضعها التي المادة على

 للمعرفة الموضوعية الشروط أيضًا فيها وتنتج ،لالنان

 بين العالقة يلمس لم الغلسفة تاريخ فان ذلك مع االنانية.
 فصل فقد اكاريخ، هذا من متأخرة فترة في اال والمعرفة العمل

 كلها الحقيقة وأقام ،األفكار وعالم المادي العالم بين افالطون
 أرسطو اعاد بعده ومن المحتجب، الكوني العقل مقام في

 األفكار ان فرأى الذهني، والعمل اليدوي العمل بين الفصل

 بعالم العمل فيحينربط والكمال، العقل عالم الى تنتمي
 كتابه في أرسطو اعتبر ولهذا والفاد، النقص بعالم اي المادة

B وقد . العبيد اال بها يقوم ال مهينة ممارسة العمل « السياسة 

 ،التنوير عصر جاء حتى والمعرفة العمل بين الفصل هذا استمر
 ديكارت فمجد واالنسان، العمل ثناثية على فلفته بنى الذي

 كامل، بثكل العالم وجه تحويل على القادرة الجديدة الفيزياء
 للشروة، الحقيقي المصدر هو العمل أن سميث آدم اعتبر كما

 كما اثروة. عذه تحقيق على القادرة األداة هو االنسان وان
 ان رأى الذي ،هيغل فلسفة في مهمًا مكانًا العمل مفهوم أخذ

 هو الصنع هذا وان )عاقل، ألنه األدوات يصع االنسان
 لدى العمل بمفهوم االرادة ربط ان ، ( إرادته عن األول التعبير
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عنصر

 الواقع الى المجرد االطار من االرادة سحب قد ،هيغل
 العمل يصبح وهكذا العالم لتغيير أداة منها وجعل المادي،

 في: بينهما التوحيد وهو والطبيعة، االنسان بين التوسط هو
 فإن ذلك مع أصلي(، وبراكس دائم، وفعل مستمر، )إنتاج

 الوعي مقام في رآه العمل،بل تاريخ في العمل ير لم هيغل
 ريحتل المطلقة. الفكرة في تحققها األمور تجد حيث الذاتي
 الذي ،ماركس كارل فلفة في واسعًا مكانًا العمل مفهوم

 الهيغيلية العمل مقولة « 1844 مخطوطات» في: استعاد
 ،بالفضيحة استغالله وصم ما بقدر التمجبد من العمل وأعطى

 شروط في يصبح لالنسان خنق عملية هو الذي فالعمل
 االنساني الخلق ويصبح جوهره، عن الغترابه سببا االستغالل

 الذي األمر تتزيله، أداة بل االنسان النسانية تأكيدًا لس

 يصبح حيث االستغالل الغاء يستلزم االنسان تحرير ان يعني
 ولإلرادة االنساني لإلبداع حرًا تجيدًا االنساني العمل

االنانية.

 محددة وغير غائمة، مقولة العمل مقولة فإن عام وبثكل
 ما كثيرًا انها اذ مثالية، - اخالقية مقولة تكن لم ان المالمح

 او مجرد، كموضوع العمل فترى التاريخ، عن العمل تعزل
 العالقات تطور عن بمعزل وموضوع، ذات بين كعالقة

 تاريخ ارجاع الى الفلسفات بعض تنزع لذلك االجتماعية،
 عالقة تاريخ الى او ،بالطبيعة االنسان عالقة تاريخ الى االنسان
 االجتماعي بالتطور العمل مقولة تربط ان بدون بعمله االنان

 فيمكن للعمل، موضوعيًا تعريفًا نعطي ان لنا كان واذا العام.

 موضوع بتحويل فيها االنسان يقوم عملبة العمل ان نقول: أن

 وبواسطة الشخصي جهده بواسطة محدد نتاج الى محدد
 االجتماعية، العالقات من معين حقل في محددة عمل أدوات
 فإننا االجتماعية، والعالقات األدوات مفهوم الى نشير وعندما

 تاريخيًا شكالً نحدد بل عام، بشكل العمل مفهوم نحدد ال
االجتماعي. بالتاريخ العمل نربط أي للعمل،

ومراجع مصادر

- Arvon, La philosophic du travail, P.U.F., 1979.
- Lablca, G., Dlctlonnaire critique du marxisme, P.U.F., 

1882.
— Marx, K.١ Les maniiscrlts de 1844, E. Soclales.
- Karsz, s., Theorle et politique, L. Althusser, Fayard, 1974.

دراج فيصل

عنصر
Element
Element
Element

 في البحث من عناصر( )ج. العنصر في البحث يبدأ
 بيطة. وأخرى مركبة موجودات الى وتقيمها الموجودات

 الجزء هو العنصر أن أي .بيطة عناصر من مؤلف فالمركب
 بدأت حين العناصر في البحث بدأ وقد للمركبات المكون

 عن التاؤل الى التحليل قادها اذ ،الوجود في البحث الفلسفة
 الكون منه يتألف الذي األول العنصر عن او الوجود. أصل

 قد الصدد هذا في المحاوالت اولى ان بالذكر الجدير ومن

 الذي م. ق. 541 — 640 طالي اليوناني بالفيلوف ارتبطت
 هو األول العنصر وهذا ،وحيد أول عنصر الى الكون أصل رد

 الموجودات يما— ال األشياه، جميع أن العتقاده بنظره، الماء

 نموها اجل من للمام وبالتالي للرطوبة بحاجة الحية الطبيعية
 اناكيمان فرأى النظريات تعددت بعده . بقائها واستمرار

 الهواء بل الماء ليس األول العنصر هذا ان ق.م.( 528 ت )

 له. والحامل )الفلك( بالكون المحيط هو الهواء أن العتقاده
 م. ق. 500 حوالى هيراقليطس أما متناهية غير مادة وهو
 هذا ورام ان اعتبر أنه إال أوال. عنصرًا النار اعتبر فقد

 الكون. إليه يرقى أوالً مبدأ بمجمله الكون ووراء العنصر،

 القانون. بمثابة وهي ، لوغوس( ) الكلمة هو المبدًا وهذا

 او المادية التفسيرات من للنقلة هراقليطس مهد وبذلك
 وقد .ومثالية روحانية أكثر تفسير الى الكون أصل في الطبيعية

 العناصر جملة من التراب اآلخرين الفالسفة بعض اعتبر
األولى

 أو أدق الذرية الفلسفة أنصار برأي أيضًا هو والعنصر

 التعدد او والكثرة المادة. منها تتثكل التي الجزنيات أصغر
 الجزئيات. أو الذرات لهذه نهاية ال ما الى التكرار إا ليس

 قبل السادس القرن في لوكيبوس الى النظرية هذه تعود
 • الميالد قبل الخام القرن في ديموقريطس الى ثم ،الميالد

 ورام كان الطبيعية والعلوم الطب تطور أن أرسطو شهد وقد

 وجود ال ان ديموقريطس اعتبر وقد هذا المقوالت. هذه
 ليس صفات من ذلك عدا ما والفراغ للذرات إا بالحقيقة
للحركة، قابلية برأيه، الذرة وفي االصطالح. قبيل االمن
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 هي ايضبا وللصدفة االلية للضرورة تخضع التي القابلية وهذه
 العلم أن .إاكذلك فنائها وإلى األجسام تكون الى تؤدي التي

 غير للمادة اولية جزئيات وجود فرضية على قضى قد الحديث
.الذرة تفجير أمكن حين ذلك تحقق وقد . للقمة قابلة

 للعنصر أشارت قد االسالمية العربية الفلفة ان هنا نشير
 االخالط باسم وأحيانًا اسطقات( )ج. اسطقس بكلمة احيانًا

المادة تشكل التي المعروفة األربغة العناصر الى لتشير األربعة

الهيولى. او االولى

ومراجع مصادر

Brehler, E., Hlstolre de fa philosophic, I. Antlqulte et 
moyen age, Paris, ,926.

- Chevalier, Jacques, Hlstolre de la pen see, 1. La pensee an- 
tlque, Paris, 1955.

- Rlvaud, Albert, Hlstolre de la phllosophle, T. 1, P.U.F., 
1960.

- Robin, Lion, La Pensee grecque et les orlglnes de ■’esprit 
sclentldque, Paris, 1948.
Thomson, George, Die ersten phllosophen. Verlag das 
europiilsche Buch, Berlin, 1961.

كتورة جورج

عنم
violence
Violence
Gewalt

 شديد فعل كل هو العنف ان عادة األذهان الى يتبادر

 الذي الكائن او الشيء وجود طبيعة مجرى يخالف وقاس
 عنف يكون اخرى بعبارة الفعل. هذا عنده أو عليه يحصل

 حالة او معين سلوك ما موضوع على بالقوة يفرض عندما
 خارج من القوة تلك تدخل لوال ليحصال يكونا لم معينة

 الكائنات أنواع جميع على إذن، للعنف، المفهوم هذا ينطبق
 أن غير ٠ االشياء الى الحيوان الى االنان من : نزوالً ودرجاتها
 على بقصره أجدى تكون الحقيقي للعنف التناول في األرجحية

 االنسان، بضمير معنيًا اذاك يكون حيث االناني المجال

 فعل - للفعل تعطي التي األسس يعني ،ومؤوليته إرادته

.معناه - العنف

 االنطالق بنا يجدر ومعناه طبيعته وفهم العنف تحليل في
 اآلخر شخصية اغتصاب الى فاعله يعمد فعالً اعتباره من

ئف

 أفعالها في ويرغمها الوجودي كيانها عمق الى باقتحامها وذلك
 ففي مجأ. االئنين او ممتلكاتها او حقوقها منتزعا مصيرها وفي

 استخدام انه على الباحثون يتفق العنف، تعريف محاوالتهم
 ربط ان غير .للقانون مطابقة غير او مشروعة غير بصورة القوة

 غير األفعال عن وتمييزه طبيعته تحديد بهدف بالقانون العنف
 التي االعتراضات من ركثيرًا متعددة إشكاالت يثير العنيفة

 غير فعالً العنف كان فاذا صحتها على ويشهد الواقع يؤكدها
 السياسية السلطة عن الصادرة األفعال ان يعني فهذا قانوني
 كالقمع والشدة القوة بطابع تتصف والتي ،أجهزتها وعن القائمة

 ألنها عنيفة غير افعال هي - الكيفية ات واالعتقال واالضطهاد

 تلك تضعها التي بالقوانين ومبررة مؤيدة انها بمعنى قانونية
 هذا يقودنا ،اخرى جهة من . تطبقها على وتسهر اللطة
 اي ،اللطة في ليسوا الذين على وقفا العنف اعتبار الى التصور

 عن بل الحكام ءن يصدر ال فالعنف وبالتالي الشعب،
 جورج بنظرية األخذ الى الموقف هذا يدعونا المحكومين.

 التي هي « ،يقول ،فالقوة والعنف. القوة بين يميز الذي سوريل
 الحاكمة، هي األقلية فيه تكون اجتماعي وضع تنظيم تفرض

 فالبورجوازية النظام هذا تهديم إلى يرمي الذي فهو العنف أما
 البروليتاريا أما الحديثة، األزمنة بداية منذ القوة استعملت قد

 الدولة وضد البورجوازية ضد فعل بردة اآلن تقوم فهي
 على وقف القوة ان إذن، يعني، هذا العنف«. بواسطة

 يعني السلطة، مبدأ على ترتكز األخيرة هذه ألن البورجوازية

 على تفرض التي بالقوانين والمدعومة المكتبة الحقوق على
 العنف الى يحتاج ال فالبورجوازي .لها الخضوع واجب الشعب

 تدافع التي وبأجهزتها يالدولة المتمثلة القوة بواقع يكتفي ألنه
 العنف اما البروليتارية األكثرية مع مواجهة في مصالحه عن
 النظام تحطيم الى تطمح ألنها البروليتاريا على وقف فهو

 نظام بناء بهدف رذلك بالقوة عليها المفروض االجتماعي
العنف. الى يقودها ما وهذا واعدل، افضل اجتماعي

 يشكل ألنه وتعميمه للعنف المفهوم هذا اطالق يمكننا ال

 . نفه سوريل جورج باصطالحات خاصة استثنائية حالة
 العنفية أعمالها كل ويبرر الفاشية يشجع انه الى وباالضافة

 العلمية الدقة ينقصه فهو ،والشرعية القانونية ستار تحت
 نديم الدكتور تنبه وقد العنف. لفعل العملي بالواتع المؤيدة

 كال في حاصل العنف ان فاعتبر النقص هذا الى البيطار
 التاريخي دوره من انطالقًا منه نوعين بين ميز ولكنه الحالين،

 يقول الرجعي، نالعنف . المدنية المجتمعات مسيرة في
 قوى تجاوزتها نظم واسنمرار صيانة يحاول الذي هو الييطار،
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ععا

 تلك تحرير» يحاول الذي هو التقدمي والعنف التاريخ،
 تقليدية نظم بتهدي جديدة نظم وإنماء الماضي، قيود من القوى

 لتمييز تكفي ال شرعيته أو الفعل قانونية ان . «طاغية أصبحت

 ما وهذا القوة، تستخدم التي األفعال من غيره عن العنف فعل
 ان حيث من والقوة العنف بين تماثل النظريات من كثيرًا جعل
 . بدونها العنف يكون أن يمكن ال مقوم عنصر األخيرة هذه

 بكل وجوهريًا وجوديًا ارتباطًا مرتبط طبيعي عامل القوة ولكن

 يمكن ال الطبيعي الحيز في الحياة تأكيد أن بمعنى حي، كائن
 في نجدها هذه الحياة تأكيد وظاهرة القوة، بدون يحصل أن

 فعل فالعنف البيولوجيين. واإلنتقاء التنازع أشكال مختلف
 مستوى على كما األفراد متوى على يحصل طبيعي

 الوعي في تجذيرًا يزيده بل االنان عنه يشذ وال الجماعات

.والقوننة والمنهج

 من مهم جانب على ضوءًا يلقي أن يتطع التصور هذا ان

 ان غير .واقعبته من والتهرب منه التخلص يمكن ال العنف فعل
 من باخراجه وذلك العنف جماح يكبح ان استطاع قد االنسان

 دائرة في اإلنان بقي فلو العقل. دائرة الى الطبيعة دائرة
 ترسمها التي الحقيقة تلك المطلقة حقيقته سوى يرى ال الطبيعة

 عنفًا حياته ألصبحت ، وحاجاته وقوته الفردية مصالحه له

 البشري العقل ان غير تطاق. ال الجماعية والحياة مستمرا
 عن فينعأ اآلخرين، مع الفرد عالقة في الحوار عنصر يدخل

 النظم مجموعة وبالتالي االجتماعي والعقد المفاوضة مبدأ ذلك
 االجتماعية الحياة تنظيم شأنها من التي والمؤسات والقواعد
 ولكن األدنى. حده الى الطبيعي العنف حياله يتراجع تنظيمًا

 بامكانها العقل، انتجها التي ،الحقوقية الحالة ان يعني ال هذا
 العنف ان . الطبيعية أسبابه بازالة المجتمع من العنف ازالة

 المنظم الحقوقي العنف من آخر وضع أمام يتراجع الطبيعي

 القوة وسائل على تحايله في البشري العقل عبقرية عن والناتج
 تنظيم في العقل تدخل مألة واجهنا فاذا ممارستها، وكيفية
 والمؤسات واألنظمة القوانين طريق عن الجماعية الحياة

 المرتقب هذا فمن . عنا رغمًا السياسة دائرة في انفسنا لوجدنا

 مختلف على القائمة واقعيته في الدولة مفهوم يبرز الجديد
 طرح بنا يجدر عام كإطار العملية واألساليب العينية الوسائل

 على المترتبة النتائج ان ،عامة بصورة .ضمنه من العنف مسألة
 الداخلية األوضاع على انعكاساتها الى بالنظر الدول، قيام

 العنف مفهوم توتع ان شأنها من الخارجية، والعالقات
 عن التحدث بعدها يصعب بطريقة ووسائله وأهدافه وأشكاله

 وتسمية التخصيص الضروري من يصبح إذ عام، بشكل نف٠اا

 بجميع القمع االضطهادات، الحروب، بأسمائها: األمور

 وفي ..النووي والرعب السيطرة الجوع، السجون، أنواعه،
 ردًا ظاهرة كل تصبح اذ العنف ظاهرات تتعدد الحالة هذه

 فإن خاصة، بصورة اما معه. مواجهة في او آخر عنف على

 داخل وصيانتها تطبيقها على الدولة تسه التي القوانين
 تستط من الضعيف حماية بهدف الواحد المدني المجتمع

 عليها تهيمن التي الحاكمة االقلية نتاج من هي انما القوي،
 الفعاليات من والمكونة المجتمع في المسيطرة القوى

 حمى في هو فالضعيف وبالتالي ،والسياسية والدينية االقتصادية
 وفي ، األقوياء مصالح مع مثتركة مصلحته ان طالما القانون

 متعددة أوزار تحمل على مرغم الضعيغ فإن ذلك عدا ما

 ما وهذا . العليا الدولة مصلحة أو العامة المصلحة ستار تحت
 الضعفاء بها يقوم وانتفاضات ثورات الى غالبًا يؤدي

 العنيغة االعمال كأن الدولة، ولعنف واللوم لكقد فيتعرضون

 .يتحملونها التي العنغ حالة من وأعنف أشد بها يقومون التي
 الذي الحق بواسطة ،نفها تنصب فالدولة هذه والحالة أما

 من مستمرة حالة هي التي الراهنة للحالة حافظًا .به تتمتع
 العنف بين التمييز يجب ،هنا من انطالقًا المؤسي العنف

 الذي المباشر العنف هو فاألول المعنوي، والعنف المادي
 تمارس لم فاذا تحصى. ان من اكثر وأشكاله ،االجاد يتناول

 العنغ تستب ال انها اليعني فهذا العنف من النوع هذا الدولة
 الفرد يعانيه عنف وضع أو عنف حالة عن شىءالنا المعنوي

 عندما الوضع هذا ويحدث حريته. وفي ضميره في به ويشعر
 حقوقه ممارسة من محرومًا آلخر، أو لبب االنان، يكون

 كرامته وفي وجوده في يمس عندما ،آخر وبمعنى ،األساسية
 اذ المعنى بهذا العنف ارون ريمون يحدد سالمته. في أو

 حرية في خطرة بصورة تتدخل مبادرة كل عنفًا ندعو ال :يقول

 والتقرير، والرأي التفكير حرية تحرمه أن وتحاول اآلخر،

 مشروع من اداة او وسيلة الى اآلخر بتحويل خصوصًا وتنتهي

 العنف ان . ٠ وكفؤ حر كصنو يعامل ان دون ،ويكتنفه يمتصه
 ألنه مكوناته وابراز العنف فعل لتحديد وحده يكفي ال المادي

 تطاول هو الذي الكامل بالمعنى العنف من جانب سوى ليس
 أو باسيًا الوجود هذا أكان ،الوجود في حق على بالقوة

 العنف تعريف فان لذلك شخصيًا. أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا

 متورًا يبقى اليه يتند الذي المادي الفعل طبيعة الى بالنظر
 األول، من وأعنف أدهى يكون ما غالبًا المعنوي العنف ألن

 العالقة الى النظر بمتابعة إال للعنف الكامل المفهوم يستقيم وا
يدخل ضحيته. يكون الذي واالنسان الفعل هذا بين القائمة
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عيني

 ضمير من ينبع الذي االخالقي العنصر االعتبار هذا في إذن
 وأجهزة واألنظمة القوانين مجموعة من فقط وليس االنسان
ترعاها. التي السلطة

 البشرية للطبيعة مالزم العنف بأن االعتقاد،حاليًا، يسيطر

 الذي المؤسسي العنف الغاء الى الدعوة ولكن .للياسة وبالتالي
 حقيقية ديمقراطية واحالل ،المضاد الثوري العنف الى يقود
 مثالية دعوة تبقى لالنان، االنصان استغالل معها ينتفي

 ان غير المنظور المتقبل في تحقيقها يرجى ال طوباوية
 باستيعاب يرتجى ان يمكن المفرغة الدائرة هذه من الخروج

 بعنف أي عدالة أكثر هو بما وطأته وتخفيف وضبطه العنف
 ألن المطلقة، المواقف عن السياسة يإبعاد يتم وهذا أقل،

 الذي هو العدالة من عالية نبة تسودم الذي المدني المجتمع
. باستمرار فيه النظر إلعادة قابال يكون

العكرة أدونيس

عيني
Concret
Concrete
Konkret

 بالعين المدرك بدءا ويعني - المجرد يقابل العيني
 المعاصر العربي القول في ورد وقد .فعالً والقانم والمشخص

 المشخص الى باالضافة فعنى الملموس، هو: أيضًا آخر بلفظ

 الثهيرة: القولة في كما والمفهوم الراهن الواقع والقائم،
 : قوكا مثل في كما أو ٠ ،الملموس للواقع الملموس التحليل «

B ا ملموسة نتاثج على الحصول .

 يجد والملموس العيني بين اللفظي الفارق أن ويبدو

 العين تولي التي المائلية بين النظري الفارق في مشروعيته
 إيالء الى تميل التي والمادية الحواس بين األسمى المرتبة

االهمية هذه مثل اللم
 في استعماله كثر قد العيني لفظ فإن األمر، كان وأيًا

 الملموس ورد حين في العربية، في والحقوقي الفلفي القول
. والتاريخي السياسي وبخاصة ،القول قطاعات مختلف في

 أو ،مباشرة المدرك هو الفالسفة معظم عند والعيني
 )ولذا الحدس مجرد ني أو الحسي االدراك في المعطى

. بعيان( Intuition الحدس المصريون الفالسفة يترجم
 والمثار المشاهد المادي بالوجود العيني يتعلق وهكذا

 بذلك ويقابل االميري(. )أي التجربة في والواقع اله،

 أو المادية عالثقه عنه نزعت ما عندها يعني والمجرد .المجرد
.العقلية وعالقاته ماهيته الى للوصول العرضية

 لعيني المتوارث المعنى بقلب ومتابعوه هيغل وينفرد
 بعالقاته المدرك أي بتوسط المدرك هو عنده فالعيني .ومجرد
 توسط بال المدرك وهو , المجرد مقابل في واألفهومية الفعلية

 كما والعينية، الكيفي. والقياس الحواس بوساطة مباشرة اي

 وامتالء غايتها تبلغ ال متدرجة صيرورة عنده، شيء كل
 الروح هو بامتياز فالعيني التطور. سيرورة نهاية في إاأل حضوره

المستمرة. التعين رحلة عبر ذاته إلى اآليب

 المفرد على األميري العيني لفظ يطلق نفه هيغل لكن
 الذي الوقت في أي والخاص. العام في تعينه قبل بذاته القائم

باطالق. المجرد لفظ عليه يصح

 العيني يربط فهيغل هيغل: فكرة توضيح الى ذلك ويدفعنا
 الوجود تحقق كان ولما المتحقق. بالوجود أي بالحضور

 ، أيضًا ذاته في والذي ذاته الى اآليب للكائن إال يتم ال الفعلي

 بنعته األحق هو كان تامًا، حضودًا ذاته امام حضوره فيكون
 سبيل على نعتًا األمبيري بالعيني المفرد نعت وكان بالعيني

 يكون وعليه فقط. حسيًا حضورًا حاضرًا كونه االشتراك
 اليها ونظر الفعلية عالقاته عن وجوده تفكك ما هو المجرد

 حياة ال رياضية كمعادالت فقط، وبرانية فاهمية كعالقات

فيها.

رهبه مرسى

627



وسيلة ا غاية
Fin-Moyen
End-Means
Zweek-Endzweck

:a ووسيلة غاية » لمفهومي مبدئي تحديد - 1

 في المهمة المصطلحات من ووسيلة غاية اصطالحا يعد
 الفكر في لهما وأصبح أساسية، بصفة واألخالق الميتافيزيقا

 وعلم واالجتماع السياسة لعلم بالنبة كبيرة أهمية المعاصر
 اآلراء واختلفت النظريات تعددت حيث القيمة ونظرية الجمال
 ،منهما لكل محددة تعريفات الجرجاني ويعطي .بشأنهما

 بواسطتها نستطيع ما أو « الغير الى ره يتقرب ما B هي فالوسيلة

 البشر اليه يسعى ما كل هي والغاية معين، هدف تحقيق
. « الثيء وجود ألجله ما )1 فهي قصد دون أو ، قصدًا

 ما عادة تقابل عالقة في والوسيلة الغاية من كل وترتبط
 الذاتية القيم مثل: المتقابلة األزواج من سلسلة تتخذ

 ، Instrumental والوسيلية Intrlnlc R ذاتها في غاية باعتبارها »

 هي Intrlnlc األول والنوع والمتغيرة. الثابتة والدنيا، العليا أو
 من داللتها تستمد ال التي أي خارجها غاية تخدم ال التي

 وبذاتها ذاتها في خير فهي أخرى، معينة لغاية وسيلة كونها
 مثال وأفضل ،منها أشمل أخرى قيمة إلى إشارة دون ولذاتها

 وإنما عنها خارج شيء ألي وسيلة ليت فهي السعادة » لها

 توجد ومقابلها . غيرها شيء الى إشارة دون قيمتها لها تكون
 ان التحليل ويظهر 4 خيرًا B عادة نسميها التي األمور معظم
 من اال قيمة له يكون ال لتحقيقه نسعى أو ننشده مما كثيرًا

 «المال و» .كامن خير أو ذاتها في غاية لبلوغ وسيلة هو حيث

 حيث من إال قيمة له فليس ، a الوسيلي ه للخير مثال أظهر هو

 الحياة. في فيها المرغوب االمور من لكثير وسيلة هو
 في غاية هو ما تقرير هي منا كل حياة في الرئيسية والمشكلة

 الخضوع ونرفض تحقيقه أساس على حياتنا ننظم ثم ذاتها
 وكأنها المجردة الوسائل وراء سعيا وقتنا تبدد ألغراض
.وغاياتها الحياة أهداف

 نميه ما رمعظم جدًا قليلة ذاتها في الغايات ألن ونظرا

 أشمل آخر لخير وسيلة هو حيث من اال قيمة له يكون ال خيرا
 مدى أبعد لخير وسيلة اا ليس أنه يتبين بدوره وهذا منه

 سلم في وتصنيفها الغايات( ) القيم تدرج فكرة ظهرت هنا ومن
 أو النهائية الغاية الى نصل حتى الوسائل قبل الغايات فيه توضع
. Summun Bonum األسمى الخير

: الميتافيزيقا في الغاية مفهوم - 2

 أرسطو لغاتمز في الغاية مفهوم يتضح أرسطو: عند , أ
 Teleologlque الغائية هو األول مختلفين: بمعنيين المختلفة

 معينة، غاية لتحقيق موجوداتها كل تعمل التي الطبيعة في
 الغائية نقابل فنحن والميكانيكية. اآللية المذاهب ضد وذلك

 الفنان إن ا : يقول ،الطبيعية الموجودات في ،التغيرات كل في
 التي الصناعية األشياء كانت فإذا الطبيعة يقلد الصانع أو

 الطبيعة أشياء فإن ما غاية ببب انجازها تم قد بها يقومان
 . أ( 198 :ا( الطبيعة ٣ ) ما» غاية تحقيق أجل من موجودة تكون

 أءالها الى أدناها من المختلفة الحياة صور مع تدرجنا وإذا
 ومن غاية أجل من تفعل فالطبيعة معينة لغاية تعمل نجدها فإننا
 أو لإلنان بالنسبة سواء الغائية الضرورة يقيم أرسطو فإن ثمة

اإلنسان. لغير
 في أرسطو يذكر للغائية، العام المعنى هذا إلى وباإلضافة

 وهي La cause finale الغائية العلة العلل، عن حديثه نهاية
 القوة من الشيء أجلها من خرج والتي التامة أو النهائية الحالة

المعدن اليها يتحول التي النهائية كالصورة وذلك الفعل الى
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وسيلة / غاية

 الخير( ) الغائية والعلة مثاًل. ألبولون تمثاالً فيصبح األصفر
 ألنها أرسطو عند المختلفة العلل بين متميز وضع ذات تعتبر

 فاعل فكل ،العلل لجميع غاية تصبح بحيث منها مرتبة أسمى
 فالغائية الطبيعة. لكل بالنبة هذا يصدق لغاية، يفعل انما
 للعتة علتة علة هي الفاعلة والعلة ،الطبيعة في مهم مبدأ

.الفاعلية للعلة الفاعلية لعلة هي الفاعلية،أي
 الكريم القرآن استخدم القرآن: في والوسيلة الغاية - ب

 واآلية المائدة، سورة من (35) اآلية في مرتين وسيلة لفظ
 لفظة اإلطالق على فيه ترد لم بينما .االسراء سورة من (57)

 الذين أيها »يا التالي الشكل على وسيلة ذكرت وقد غاية.

 يدعون الذين أولئك . 4الوسيلة اليه وابتغوا الله اتقوا آمنوا
 الوسيلة المعنى هذا ويظهر .4الوسبلة ربهم الى يبتغون

 وهدف النهائية الغاية هنا يعد الذي الله » الى سبيالً باعتبارها

 لفظه يذكر لم وان الغاية باعتباره للم الفهم وهذا المؤمنين
 اإلسالم وفالسفة متكلمي لدى نجده القرآن في صراحة
أرسطو. ذلك في متابعين
 اصطبغت المسلمين: الفالسفة عند والغاية - ج
 بين ربط فهناك ،لديهم النهائية الغاية هو فالله ،الدينية بالصبغة

 فكرة في بحثهم في المتكلمين لدى اإللهية والعاية الغائية
 القول ان إذ العدل. ألصل دراستهم في المعتزلة خاصة الغائبة

 ونجد اإللهية، والعناية بالغائية القول عدهم عنه يتفرع بالعدل
بالغائية اإللهية العناية ربطوا الذين األشاعرة لدى أيضًا ذلك

 الموجودات، بعلل قوله في بالغانية اهتمام الكندي ولدى
 أجلها من التي األسباب يقدم حيث الله وجود على تدليله وفي

 قبل يقدم أن ينبغي فيما )) رسالته وفي .بالغانية االعتقاد يجب

 في اليها يقصد التي الغاية أما » الفارابي: يقول الفلفة تعلم
 متحرك غير واحد وأنه تعالى الخالق معرفة فهي الفلفة تعلم
 بجوده العالم لهذا المرتب وانه األشياء لجميع الغاعلة العلة وأنه

«.وعدله وحكمته
 ألجله الذي المعنى هي الغاية أن الى سينا ابن ويذهب

 ألجله ما أي الحقيقي الخير وأنها المادة في الصورة تحصل
 ف 4 م 1 ف«الطبيعيات : الشفاء )ابنينا، الشي، يكون
 (237 ص1 ف 6االلهيات«م : الشفاء سينا:» )ابن (23ص

 مأ الغاية، هذه أجل من تختار التي المادة علة هي الغائية فالعلة

 سبب عنده فالغاية إليه. ويدفع الفعل يعين الذي المبدأ تعد أنها
 هذا وعلى يفعل كان لما وإا ألجلها يفعل الفاعل إن إذ ،للفعل

 : سينا ابن يقول فاعاًل. يكون أن إلى الفاعل تحرك الغاية فإن

R بماهيته علة وهي ٠ الفعل أو الشي: ألجلها التي هي الغائية العلة 

 ابن ) .ا وجودها في لها ومعلوله الفاعلية العلة لعلية ومعناها

 وهي (23 ص 11ق 1م 1 ف» الطبيعيات : الشفاء n : سينا
 علالً العلل سائر لصيرورة علة تكون إلى تؤدي التي )الغائية(

 كثيرًا يتحدث سينا وابن ٠( 444 ص والتنبيهات»، اإلشارات 8

 انباذوقليس لدى الموجودة األخطاء عن يكشف حين الغائية عن

 بن حي 8 الفلسفية قصته في طفيل ابن وعند وديقريطس.
 الله وجود على دليالً يقدم حيث الغائية عن حديث «يقظان
 في آرائه بين ربطًا نجد رشد ابن ولدى .الفكرة هذه إلى يتند
 في الغائية إلى أيضًا يستند وهو ،بالغائية القول وبين السببية

الله. وجود التدللعلى

:األخالق في والغايات الوسائل - 3

 الوسائل مفهوم بتحديد األخالقيون الفالسفة اهتم - أ

 مذهب * اسم ويطلق بينهما، العالقة وكذلك والغايات
 بنتائج اهتموا الذين التجربيين على األخالق في ,٠ الغائيين
 قيمة كل إليها وردوا خلقي حكم كل أساس وجعلوها األفعال

: هي صور ثالث في وظهرذلك خلقية
 - البراغماتبة في وامتداداته اللذة أو المنفعة مذهب __ 1

 غاية اللذة أو المنفعة جعلوا الذين — ديوي )وسيلية( خاصة

.خيريتها ومقياس اإلنسانية األفعال
 الحيوي المذهب أو الطاقة مذهب أصحاب ثم - 2

Energism األفعال، خيرية بها تقاس التي الغاية يجعلون الذين 
.حد أقصى إلى وتنميتها اإلنسان قوى إشباع

 لذاته يختار الذي األقصى: الخير دعاة ومذهب — 3
 وأفالطون، سقراط به وقال صاحبه إلسعاد وحده ويكفي

اإلنسان لحياة قصوى غاية السعادة اتخذوا الذين وأرسطو

 والوسيلية ديوي: وسيلية في والغايات الوسائل - ب
Instrumentalism المعرفة نظرية في إجرائي مذهب هي 

 لتحويل »وسائل« أو »أدوات واألفكار األلفاظ فيه تكون

 ال فالحقيقة وبالتالي . محدد موقف الى محدد غير موقف
 تفيد وسيلة بوصفها لإلستعمال قابلة تكون عندما إا توجد
 كانت وإذا والمجتمع الفرد سعادة زيادة في األمر آخر

 الوسائل بين العالقة فان ديوي، لفلسفة العام االسم هي الوسيلية
 والسياسة، األخالق مجالي في طويالً ديوي شغلت والغايات

 أطلق فيما الماركسية فالسفة وبين بينه مهم حوار عنها ونتج

 هذه عنها تعبر التي ا والوسيلة الغاية بين التوافق » عليه
األبيات:

لهدف .....أرني
إليه الطريق أرني ولكن
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منهما كالً تجعل بدرجة لمتصالن إنهما

التبدل دائم
آخر وهدفًا أخرى طرقًا وتظهر
 ليست انه «وأخالقنا أخالقهم » مقالته في تروتكي ويرى

 بدورها الغاية لكن بغايتها تبرر أن يمكن التي هي فقط الوسيلة
 اذا مبررة كية المار نظر وجهة من والغاية ، التبرير الى بحاجة

 وإلغاء الطبيعة على اإلنسان سلطة زيادة الى تؤدي كانت ما
 مباحة الوسائل كل فليست اإلنسان أخيه على اإلزسان سلطة

, البشري الجنس تحرير الى يؤدي ما هو فقط المباح وإنما

 كل اهتمام بؤرة تعد مهمة قضية الى يؤدي وهذا
 والسوسيولوجي السياسي الفكر تطور في الرئيسية اإلتجاهات
 يقول ؟( الوسيلة تبرر الغاية هل ) قضية وهي واألخالقي
 ال أمرًا تكون أن يمكن ذاتها حد في الوسيلة ان 1ا تروتكي:

 ينطلق إدانتها أو خلقيًا المعنية الوسيلة تبرير ولكن له أهمية
 فهذه طفالً يهدد مسعور كلب على النار فإطالق . الغاية من

 فجريمة«. القتل أو االعتداء بهدف النار اطالق وإما فضيلة
 تبرر الغاية ان تعتقد كية والمار وأخالقا( )أخالقهم

 واالختالف ديوي جون مع تتفق هذا في وهي ،الوسيلة
 تحقيقها مدى من الوسيلة يتمد ديوي أن من يأتي بينهما
 من تتمد تروتسكي عند بينما ٠ لها المرتقبة لنتائج أو للغاية

 المحررة فاألخالق II الطبقي الصراع هو محدد قانون

 من لللوك قاعدة تتنتج فهي ثورية طبيعة ذات للبروليتاريا
 جميع قانون ،الطبقي النضال من أي ، المجتمع تطور قواعد

 الوسائل هنا . التاريخية الحركة من تنبع هنا فالغاية . « القوانين
 عنها البحث من بدالً مفترض علمي قانون من استنتجت قد

 الجنس لتحرير الخلقية بالغاية عالقتها أساس على وتبنيها

. البشري
 الوحيد األساس تقدم التسلل ناحية من ديوي عند والغاية

 الوحيد التبرير تقدم فهي وبالتالي والعمل، الخلقية لألفكار
 مناقثته وفي المستخدمة. للوسائل ايجاده يمكن الذي

 المبررة الغاية فهي ،الغاية لمفهوم معنيين يعطي لتروتسكي
 ذاتها فيحد هي التي الغايات أيضًا وتعني )النهائية( األخيرة
 سوى ليت الغايات فبعض األخيرة. الغاية لهذه وسائل

 لتوجيه وسيلة ذاتها فيحد هي التي فالغاية ذلك وعلى ،وسائل
 عن ما انسان فكرة ان مثل تمامًا الغاية تحقيق أجل من العمل،

 ليست بناؤه، يريد الذي البيت أو اكتابها يريد التي الصحة
 لتوجيه وسيلة ولكنها المباشرة النتائج بمعنى للغاية مطابقة
 الموضوعية الغاية وهناك .الغاية تلك تحقيق أجل من العمل

 التي الفكرة كون حال من النهائية النتائج فكرة تمثل التي
 لتحقيق الوسائل أقرب تعتبر التي الوسائل أساس على تشكلت

الغاية.
 منهما وكل لديوي بالنسبة مترابطة والغايات الوسائل إن
 من مستمدة الوسائل تكون أن يجب ذلك وعلى .لآلخر شرط
 حب عليها ويحكم ستوزن مقترحة وسيلة أية إن . الغاية

 علمي قانون أي يوجد فال . اليها تؤدي أن يحتمل التي النتائج

 تخلى ما اذا خلقية غاية تقرير يستطيع الماركسية - في كما -
والغاية. الوسيلة Interdependence تواقف مبدأ عن

والسياسة: األخالق بين والغايات الوسائل - 4

 المادية موقف نجد ديوي موقف ومقابل البياسة مجال في
 , والغاية الوسيلة ازدواج تعرف ال أيضًا وهي الديالكتيكية

 تابعة والوسيلة التاريخية. الحركة من طبيعي بشكل تنبع فالغاية
. أبعد لغاية وسيلة تصبح المباشرة والغاية للغاية عضويًا

 يتحدث الذي لواسال فردينا أبيات في العالقة هذه وتتبين
 قائال: سيكجبن فرانزفون ة مسرحيته أبطال أحد لسان على
 الغاية الى فعالً ستؤدي الوسائل بعض ان ما فرد يؤمن وقد

 اعتقاد مسألة ليست الحقيقية المسألة أن غير فيها المرغوب
 عذا اليها يتند التي الموضوعية األس مألة وانما . شخص

مباشرة. عنها ستنتج التي النتائج أي االعتقاد

 تبرر الغاية» ان Sidney Hook هوك سدني ويؤكد
 يكفلها الغاية وان طالما ٠ الماركية لموقف بيان هي H الوسيلة
 وأي وسيلة أي فإن إذن الطبقي الصراع وقانون التاريخ
 كثيرين نظرة وهذه . « ناجحًا دام ما مقبول مبرر أسلوب

 األفكار ٠ في D. B. Heatlr هيتر مثلد.ب للماركسية

 H.B. Mayo مايو .ب ,وه «،الحديث والعالم السياسية

It األخالق معارف بدائرة األخالق« في السياسية النظرية 

 والناقد السياسة«، في ا R. Nelbuhr نيبور ورنهولد ، 1957
 والنظرية الياسية القوة n B. Moore مور بارنجتون األميركي

االجتماعية».

 كتابم في تينارنكر .أ أن نجد ذلك من العكس وعلى
 لي والوسيلة الغاية مفهوم ترابط يوضح ال واألخالق السياسة »

 الماركسي الفيلسوف لويس جون ويقول الماركسية
 العنف اختاوا االشتراكيين أن :»إنهذااليعني االنكليزي

 أي وكأن تردد دون به التزموا أنهم أو أسلوب أسرع باعتباره

 لقضايا بالنبة قوله يمكن هذا إن يبررها. ما ولها مقبولة وسيلة
 ماركسي:. أو اشتراكي أبدًا يقوله أن يكن ال ولكن أخرى

. ( 8٠ ص ،ال والفردية االشتراكية ٠)
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غريرة

 ان يقولون II غاندي: يقول والغايات الوسائل ارتباط وعن
 تكون الوسيلة تكون فكما األمر نهاية في شيء كل هي الوسائل

الغاية». وبين الوسيلة بين فاصل جدار ثمة وليس الغاية

ومراجع مصادر

 دار القاهرة، دنيا، سليان تحقيق والتنبيهات، االشارات ابن-ينا، -

المعارف.

الطبيعيات. : الثغاء ،ابنسينا -
. 1964 القاهرة، بدوي، الرحمن عبد تحقت الطبيعة، أرسطو، —

 الثقافة دار جالل، شوقي تر. والباسة، األخالق أ.، تيتارنكو، -

الجديدة.
. وأخالقا أخالقهم ،تروتكي -

. 1938 الوسائلوالغايات، جون، ديوي، -

لكريم. لقرآن أللفاظ المفهرس المعجم -

 لجنة ،محمود محمود تعريب ،والغايات الوساثل ،أولدس ،هكلي —

. 1945 ،والتشر والترجمة التأليف

عطية عبدالحليم أحمد

٥عريز
Instinct
Instinct
Instlnkt

:المفهوم أواًل-غموض
 نخس أي وغريزة غرزًا يغرز غرز العربية: اللغة في نقول

 الركاب في رجله فالن غرز ونقول باإلبرة. الشيم خرق أو
 كي بالتراب أدخلته أي بذنبها الجرادة وغرزت الحصان( )

 من والطبيعة القريحة ،السجية تعني والغريزة - بيوضها تضع
 اللغة قواميس معظم في نجدها المفاهيم هذم ..أوشر خير

 إذا هذا عًا، آن في وغامضة واسعة مفاهيم وهي ،العربية
 وفي دقيقًا. يكولوجيًا تحديدًا الغريزة نحدد أن أردنا

 Instlnctus الالتيني األصل إلى غريزة كلمة تعود األجنبية

 عصا ) المنخس ذهننا إلى يتبادر وهنا .والنخس الوخز وتعني
 فدانه الفآلح به ينخس الذي رأسها( في إبرة تحمل طويلة
 للفدان مؤلم محرك بمائبة فالمنخس األرض. يحرث عندما
 األلم لتجنب المجهود أقصى بذل إلى مدفوعًا نفه يجد الذي

والتهديد.

 الخير وفي الجنسية الشهوة في نغكر تجعلنا غريزة كلمة ان

 األصول الى تشير أنها ،كما البقاء أجل من الصراع وفي والشر

السلوك. في الحيوانية
 الفطرية، االستجابة أو البدائي السلوك من نوع الغريزة إن

 الحية الكائنات أفراد لجميع والمحددة العفوية المنظمة،

 الى للوصول تعى والغريزة سواه. دون نفسه النوع في الداخلة
.الهدف ذاك عادة الكائن يعي أن دون هدفها

 وينظر البنائي الموقف من lembergen تنبرجان وينطلق

 بعض إزاء وحساس منظم عصبي ميكانيزم انها على الغريزة الى
 طريق عن االستجابة وتكون والخارجية، الداخلية المثيرات

المنسقة. المحركات

 انها » الفلسفي(: المعجم ) بقوله الغريزة الالند ويحدد
 المحددة، الخارجية، االستجابات من متشابكة مجموعة
 ،نفه للنوع التابعين األفراد جميع فيها يشترك والتي الوراثية،

 الفاعل: الكائن عادة يعيه ال هدف الى بالنبة تتكيف والتي
الدفاع حركة ،الفرية مطاردة ،العش صناعة

 تصنع واكحلة ،أعشاشها والطيرر بيتها تبني فالعنكبوت
 يترقب والهر بالعسل، وتختمها الدقيقة الهندسية األشكال

 حالة في النفس عن للدفاع تنتصب والحية ،ويداعبها فريسته
 يراعا دجاجة أية مع الجنسية غريزته يشبع والديك الخطر،
 ترحل طيور وهناك الصغيرة، تأكل الكبيرة واألسماك أمامه،

وتهاجر...
 نظرًا الحيوان على غالبًا ينطبق الغريزة مفهوم كان واذا

 الحيوانات بعض فان البدائي، الفطري االندفاعي للسلوك
 رلكنه أعمى غريزيًا فقط ليس سلوكها أن على الدليل تعطي

 الناس بعض هناك أن كما العملي، الذكاء من قدر على يعتمد
 إجماالً تسيطر الغريزة أن واضحًا ويبدو كالحيوان. يتصرفون

 الكائن مميزات من العقل يبقى بينما الحيوان، سلوك على

البشري.
 هي الغراثز أن أميركي( نغساني )عالم درغال ماك ويعتبر
 الجسم فإن انعدمت، واذا لللوك، األولى المحركات

 على الغريزة الى ينظر وهو للخلل، نثاطه يتعرض )المتعضى(
 وقد - الفعل باتجام التحرك إلى بالفرد يدفع فطري استعداد أنها
 عشر ثالثة وعددها الكبرى الغرائز نوعين: الى الغرائز قسم
 والسيطرة، الخضوع الذات، توكيد الفضول، غريزة مثل

 السعال، مثل الصغرى الغرائز وهناك الجنس.. الطعام،
التبرز.. والبكاء، الضحك والعطاس،

 والمحاذير التساؤالت بعض تطرح الغريزة مألة إن

النفس علماء من قسم . الشري بالسلوك يتعلق فيما وباألخص
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 الفعل بردات ويربطها اإلنمان الغريزةعند وجود يرفض
 واطن فعل كما الهرموني وبالثاط والفيزيولوجية الجسمانية

 الثقافة تأتي أخرى، جهة ومن السلوكية(؛ المدرسة )رائد

 واألخالقية( االجتماعية والتقاليد المعايير )مجمل االجتماعية
 الذين الثقافية المدرسة أصحاب ) . كبيرة بنسبة السلوك لتحدد
 على ماركس، ويعتقد والتربية( للوسط كبرى أهمية يعطون

 اإلنسان مع تولد ال والجشع الكسب غريزة بأن المثال، سبيل

 الظروف من تنبع مصطنعة حاجة ولكنها فطرية، ليست وهي
 والرأسمالي( البورجوازي )المجتمع المجتمع. في االقتصادية

الغريزة: صفات - ثانيًا

المحدود: التنظيم - 1

 ودقيقة منظمة بأعمال )للمثال( النمل وكذلك النحل تقوم

 والبحث ، الغذاء مصدر العمل، تنظيم العمل، توزيع للغاية:
 يتحدث ما وغالبًا الصعبة. الهندسية واألشكال الخلية بناء عنه،

 رهذا . المنظم المجتمع طابع تأخذ التي النحل مملكة عن الناس

 عن ينتج ما بقدر والعقل الذكاء وجود ينتجعن ال التنظيم
 التدرب إلى تحتاج ال والتي الفطرية( )الملكات الغريزة،
 تعطي النحلة إن إذ النحل، أفراد بين قائم فاالتصال والتعلم.

 الطعام مصدر عن لها وتكثف اإلنباءات من مجموعة لرفيقاتها
 فتأتي النحلة، فم على تبقى الرحيق آثار أن ويبدو . واألزهار

 الحلة تقوم ذلك وبعد ،المنقول بالرحيق وتحتك رفيقاتها
 صغيرة الدوائر كانت وكلما ولولبي. دائري برقص الكاشفة

 فإنه الرقص أما الخلية، من قريبًا الرحيق مصدر كان وسريعة،

.االتجاه طبيعة على يدل

العملية: المعرفة . 2

 اذا بمعنى فعله، دائرة في محدود الدقيق التنظيم هذا إن
 في تقع النحلة فإن الخارجية، الوضعية في تبديل أي حدث

 الفعل أن يعني وهذا الخلية. باب تعرف تعود وا الضالل
 بالمعرفة يكتفي ولكنه والتفكير التصور على يعتمد ال الغريزي
 التصور يسبق ال الفعل معين نطاق ضمن المحصورة العملية

 عن ومنفصل للغريزة مالزم هنا الفعل ألن ،بدونه يتم وهو

 مغايرة، نظرة الغريزة الى برغسون ينظر ذلك، ومع الوعي
 الى والواقع العقل حدود تتخطى قد الغريزة بأن يعتقد وهو

 حب يشير، وهذا والحدس. المعاناة طريق عن المشعة الرؤيا
. بالذكام الغريزة ارتباط إلى رأيه،

االلية:-3

 عفوية بصورة يحدثان العملية ومعرفته الحيوان تكيف إن

 له محدودة خطة وضمن كاآللة يتصرف فالحيوان وآلية.
 ومن والضالل للخيبة تعرضه الوضعية في مفاجأة وكل . مبقًا

 والمنعكس العادة من وكل اآللية هذه بين يقارن من العلماء
 عند الغرائز بأن واطن ويعتقد . Tropisme واالنتحاء

 تصبح حتى للتكرار تخضع مكتبة عادات بمثابة هي اإلنسان
 خبرة البداية في هي الغريزة بأن المارك ويعتقد ,آلية بعد فيما

 وفيما تعلم. أو جهد دون األبناء الى وراثيًا تنتقل مكتسبة

 حيث من معه تتشابه الغريزة فإن ، Reflexe بالمنعكس يختص
 ازاء الجسمانية الفعل ردة يعني والمنعكس واآللية العفوية

 الغريزة ان ويبدو ألم( حرارة، )صدمة، خاص خارجي مثير
 انها اذ االستجابة، أو الفعل طبيعة حيث من المنعكس تتخطى
 كأجزاء وليس ككل فيه المتعضى يدخل متشابك سلوك

 كل في يحدث والمنعكس اآلخر. البعض عن بعضها منفصل

 نظرية بنى نفه )بافلوف معين. خارجي مثير فيها يوجد مرة
 في (،بينما الشرطية المنعكسات أساس على الكتساب وا التعلم

 بالوظيفة مرتبط األولى بالدرجة داخلي مثير هناك الغريزة،
 في تقريبًا وثابت دائم المثير وهذا ،للمتعضى البيولوجية

الكائن.
 تحرك يعني الذي االنتحاء عن الغريزة أيضا وتختلف

 )رائحة، كيميائي أو )الضوء( فيزيائي مثير إزاء الجسم

 بوجود خاصة ويرتبط آلية بصورة يحدث التحرك وهذا ( غذاء

الخارجي. المثير

الطواعيةء - 4

 يعني ال فهذا ، وعمياء وعفوية فطرية الغريزة كانت واذا
 تعلم على العلماء تجارب إن .والتطور للتدريب قابلة غير أنها

 سكينر. ،كوهلر ثورندايك، :ومعروفة كثيرة الحيوان
 الحمام، الفئران، الجنائية، والشرطة الصيد كالب )

 المربعة الشمع قوالب أمامها وجدت التي والنحل األسماك(

.الداسية القوالب عن وتخلت معها تكيفت

الغرائز: أنواع ٠ ثالثًا

 متشابكة هي بينما الحيوان عند ومحددة فطرية الغرائز إن
 وكذلك واكخصية بالسلوك ترتبط ألنها اإلنان عند ومعقدة
 استبدال الى التفس علماء يميل لذا االجتماعية الثقافة بأصول

 الحاجات، الجنسية، الدوافع التالية: بالعبارات غريزة كلمة
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 أمر، من يكن ومهما النزوات... الميول، اللوك، محركات
 في وخاصة النفس علم في كثيرًا تستعمل غريزة D كلمة فإن

 يستدعي ذلك أن غير النفسي(. التحليل ) فرويد مدرسة

 كافية وغير غامضة تزال ما غريزة كلمة أن باعتبار الحذر
 أن يمكن ال الغريزة ان البشري. السلوك لدراسة إطالقًا

 تعدد وما الشخصية، عن منفصلة كوحدة اإلنان عد تدرس
 تشابك على دليل اال ( العلماء بعض يصنفها كما ) الغرائز
 الغرائز بعض باختصار هنا ونعرض وتعقيده البشري اللوك
: الشائعة

الجنسبة: الغريزة - 1

 ويبدو . Pulsion النزوة أو الحاجة كلمة استعمال ونفضل
 الغدد ) البيولوجية. األصول على تعتمد الحاجة هذه أن

 أو ) الخصي لعملية الديك خضع فإذا والهرمونات( الجنسية

 يعود وال تختفي الجنسية شهوته فإن الخصية( استقصاء
الدجاج. أنثى مع االتصال في يرغب أو يتعارك

 ينكر ال دورًا والحيوانات الطيور بعض عند الشم ويلعب

 تلحق )للمثال( الذكر فالفراشة الجنسية الثهوة إثارة في
 أي مع جنسيًا يتحد وقد معينة رائحة منها تنبعث التي باألنثى

 نحو تتجه الطيور أنثى بعض وهناك الرائحة. تلك يحمل شيء
 الذكر تهمل بينما )الجنس( صوت بأعلى يغني الذي الذكر

 رحيل بأن الحيوان علماء ويعتقد بقربها كان ولو الصامت
 مافات تقطع والتي مثالً( الصيف في ) الموسمي الطيور بعض

 الهرموني بالنشاط يرتبط ،الجبال أو البحار فوق لترحل شاسعة

, الطير حياة في الوحيدة تكون الرحلة وهذه الخصب( فترة )
 الجنية الغدد بنشاط الجنس يربط ال فرويد أن غير

 )أي الطفل عند الجنس بوجود يعتقد إنه بل والهرمونات،

 ويطلق اللذة تحقيق نحو تتجه طاقة عنده والجنس البلوغ( قبل
 عند يترافق المثال سبيل على الرضاع ليبيدو. كلمة عليها

 من يكون عندما وخاصة )جنسية( شبقية بإحاسات الطفل
 التناسلية المنطقة في باللذة يشعر والطفل األم صدر

 المسألة وهذه اليدوي(، العبث االحتكاك، )االنتصاب،

 هناك فرويد، الى وبالنسبة الثالثة. سن بعد األهل يالحظها

 الجنس فيها بما )إيروس( الحب غريزة :الغراثز من توعان
 والرغبة والعدوان الحقد فيها بما الموت وغريزة والصداقة..

- تاناتوس( ) اآلخر أو الذات تدمير في

 ،الحب ،اآلخر مع العالقة ذلك في )بما الجنس مفهوم ان
 آخر الى مجتمع من يختلف ( ...التقنبات المحرمات، ،الزواج

غريزة

االجتماعية. الثقافة معطيات حب

األمومة: غريزة - 2

 االعتناء في األم عند والطبيعية الفطرية الرغبة وتعني
 الحيوان. عند أيضًابوضوح نالحظه السلوك وهذا بصغارها.

 عند والدفاع الرضاع ) والحماية العناية لصغارها تقدم فاألم

 عند نجدها ال األطفال انجاب في الرغبة أن غير الخطر(

 إنه إذ بحتة، بيولوجية مألة ليس فاالنجاب النساء، جميع
 على تقوم الحيوان عند المسألة بينما ،النفية بالدوافع يرتبط

.المسبق الفطري التنظيم

الذات: على الحفافلى - 3

 أي والحياة، الكائن على الحفاظ هي المتعضي غاية إن
 ما حد والى والعطش الجوع اشباع إن - البقاء أجل من الصراع
 من وهو ،االنتحار أن غير االتجاه. هذا في يأتي الجنس
 يبدو وهنا الرغبة. لهذه تدميرًا يكون البشري، الكائن صفات

 والحذر للشك دائمًا معرض االنسان عند الفطرة مبدأ أن

والتغير.

االجتماع: غريزة - 4

 مع االتصال على مفطور أنه أي اجتماعي، حيوان اإلنسان

 الطبيعة مستلزمات لتحقيق ضرورية الحاجة وهذه اآلخرين،
 معرض اليوم إنسان أن ويبدو المجتمعات. وبناء الشرية

 التقني لتطور نتيجة الماضي من أكنر والعزلة لالنفصال
 الحيوان، عند أيضًا نالحظها االتصال الى والحاجة والصناعي.

 يقوم اتصاله ألن الحية، الكائنات جميع يتخطى اإلنان ولكن
الفكر. و اللغة على

العدوان: غريزة - 5

 صفة العدوان بأن فرويد ومنهم يعتقد من العلماء من
 العدوان بأن اآلخر القسم يعتقد بينما ،البشري لللوك مالزمة
 والعالئقية االجتماعية والظروف اإلحباط نتيجة يحدث

 عند موجود والعدوان التنافس( الطمأنينة، )إنتفاء المهددة.
 غاية ليس ولكنه ، (الصغيرة تأكل الكبيرة األسماك ) .الحيوان

 واستمرار الذات على للحفاظ وسيلة هو ما بقدر ذاته بحد
البقاء.

يعقوب غسان
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غيرة

٥عير
Jalousie
Jealousy
Elfersucht

 موضوع فقدان بخشية تتصف حيازية عاطفية حالة الغيرة
 أنثى الموضوع هذا يكون وقد .شديدًا تعلقًا الفرد به يتعلق

 ،شخصًاآخر أو ، (لألنثى بالنبة ) ذكرًا أو (للذكر بالنسبة )

 وجه على الغيرة« »عبارة وتستعمل الخ ..ملكية أو

 تفضيل خثية عن الناتج الشعور الى لإلشارة الخصوص
 سبيل على Shand شاند يرى .آخر لشخص المحبوب الشخص

 هذه الغرامية، للعالقة األناني الجانب تمثل الغيرة ان المثال

 المحبوب. للشخص المطلق االمتالك الى تهدف التي العالقة
 كل على القضاء يريد انه يعني غيورًا، الشخص يكون أن

 المفضل. وحده وهو المحبوب، وحده هو يبقى حتى منافيه

 الموضوع نفسه من يجعل أن ويريد المشاركة، يرفض فالغيور

اآلخر. مشاعر يستقطب الذي الوحيد
 الشخصية سمات من كسمة الغيرة بين عادة اتمييز ويتم

 بالكونية تتصف انها البعض يعتقد سمة وهي — اإلنسانية
 إلى تشير التي Etat de jalousie الغيرة وحالة - والفطرية

 بين تمييز وهو فرد بهاكل قديمر معاشة كتجربة الغيرة
I بالفعل الغيرة و« 1( بالقوة الغيرة.»

 األولى التجربة ان القول يمكن تكوينية نظر وجهة ومن
 األودبية للمرحلة - البشري الكائن لدى - مالزمة للغيرة
 امتالك من يمنعه منافسًا األب في )الذكر( الطفل يرى حيث

 التنافس في الطفل عند أيضًا الغيرة تبرز قد كما األم. شخص
 في المولد، التنافس هذا األم، شخص امتالك على األخوي

 هي نفسية لعقدة Charles Baudouln بودوان شارل رأي
«.يين ةقا »عقد

 الغيرة أن مثاًل( Kllneberg كالينبرغ ) البعض ويعتبر

 يفتقد وأنه االجتماعية الثقافة من معين لنمط مالزم شعور

 الزواج يكون ،المدغشقر قبائل بعض فعند .الفطرية الى بالتالي
 وبعد غرامية. عالقة عن ناتجًا زواجًا أي حب، زواج األول
 والزوجة الثاني قرانه الزوج يعقد سنوات، أربع أو ثالث

 للجهود ادراكها بعد ذلك على زوجها تحث التي هي األولى

 ،أوالدها تربية وفي الحقول في العمل في تبذلها التي الهائلة

 المنزلية. األعمال في تساعدها قرينة » طلب في تتردد فال

 يتقبلها جديدة زوجة على ويتفقان المسألة الزوجان فيناقش

 ورجل عزباء بين جنية عالقة اكتشاف يتم وحين االثنان.
 وذلك القران، بعقد األخير هذا زوجات تطالب متزوج،
 في تشاركهن العزباء هذه ان القائل المبدأ إلى استنادًا

- العمل في تشاركهن أن بالتالي عليها وان الزواج امتيازات

 تحدث وهي معروفة باتت الزوجة اعارة ظاهرة أن كما

 شعوب عند العادة جرت فقد الشعوب. من العديد لدى
 — ألكثر أو لليلة ٠ زوجته المضيف يعير أن على االسكيمو

 -فيهذه للزوجة يحق ال أنه إال االحترام. له يكن لضيف
 كهذا اختيارًا ان تريده. الذي الرجل تختار أن - المجتمعات

العقاب. ويتدعي زنى بمثابة هو

 اذ مناقضًا، موقفا Ralph Linton لينتون رالف ويتخذ

 ففي البشرية،. للطبيعة » مالزم كوني شعور الغيرة أن يعتبر
 جنية بحرية واإلناث الذكور يتمتع مثال، الماركيز جزر

 هذه في مكان ال انه كما وبعده الزواج قبل وذلك مطلقة،

 هو الجماعي الزواج ان اذ الجنسي االمتالك لمفهوم الجزر
 يكون وحين الزوجة. اعارة عادة أيضًا تمارس كما ،المعيار
 ال ورزانتهم، وعيهم بكل محتفظين المجتمعات هذه أفراد
 حاالت في لديهم الغيرة شعور ويبرز للغيرة. بوادر أي تظهر
 فالغيرة بينهم. النزاعات بعض الى أحيانا يؤدي قد مما الثمل

 االجتماعية التأثيرات بفعل — لينتون رأي في ٠ غائبة تكون
 ما وهذا التأثيرات، هذه فعل يبطل حين وتظهر المقتدة.

الغرائز. تتحرر حيث الثمل حاات في يحدث

 مكونة فطرية سمة الغيرة أكانت - األمر يكن ومهما
 الثقافة تأثير بفعل مكتسبة سمة أو «،البشرية للطبيعة »

 Lagache الغاش يرى كما الغيرة، تبقى - السائدة االجتماعية

 من والمطلق الكامل االمتالك الى االعي الحب بين صراعًا

 اختالل الى يؤدي صراع وهو أخرى، جهة من والواقع جهة

 عن هذا التوازن اختالل ينتج وقد والملك. الرغبة بين التوازن
 ٠اآلخر به يعارضه رفض عن أو الغيور «نهم » في افراط

 الغيور يعطيها التي للدالة مالزمة المطاف، نهاية في الغيرة،
 صحتها. عدم أو اعتقاداته بصحة بالتالي ترتبط وال لتجربته
 - اشخص المزدوج عن الغيرة نعزل أن العجز من لذلك

 — بدء ذي بادىء — يتضمن الغيرة الفرد يعيش ان ,.عالم
 طريقة مجرد ليت الغيرة فحالة . الوجود لتوازن تعديالً

.وجود نمط هي بل ،الغرامية العالقة لعيش
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غيرة
- Mucchlelll, A et R, Lexlque de la psychologle, Paris, 

Editions Soclales Fran؛alses, 1969.
- Slllamy, Norbert, Dlctlonnalre de la psychologle, Paris, La- 

rousse, 1967.

اللم رزق رالف

ومراجع مصادر
— Kllneberg, Otto, Psychologic soclale, traduction franfalse de 

R. Avigdor, Coryell, Paris, P.U.F., 19،3, Tome I.
— Lagache,Daniel,La Jalousie amoureuse, Paris, P.U.F., 1947, 

2 vol.
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٥فتر
Intervale
Interval
Zwlschenraum

 قياس ويمكن حدثين، أو زمانين بين يقع الزمان من جزء

 لها وجود ال والفترة مدة(. )انظر محدودة إذن فهي، الفترة،
 وأشرنا سبق كما ألنها ،االنساني او الطبيعي التاريخ عن بمعزل
 المعنى بهذا فهي االحداث، تتالي أو الحدث، بوجود مرتبطة

 من جزءًا فتصبح الدوري( )التغير الى بالقياس إآل تقع ال

 فيقسم ،العصر لقياس وقدتستخدم .يقصر او يطول الدورة

 الفترة من وسع فالعصر المعنى وبهذا فترات، الى العصر
 هو كما الحضارة عمر على للدالة الفترة تدخل قد او زمانيًا،
 تطور في الشعوب من شعب كل يمر حيث ،فيكو عند األمر

 الفترات وهذه وانانية، بطولية، الهية، فترة فترات: بثالث
 شباب، طفولة، االنسان: حياة لفترات كبير حد الى مشابهة

 فهي شبينغلر عند الحضارة بها تمر التي الفترات اما كهولة.
 التي هي األخيرة الفترة وهذه االنحدار، ثم واالزدهار الوالدة

عشر. التاسع القرن منذ الغربية الحضارة تميز
 ابن عند الحال هو كما ) الدولة عمر البعض يقسم كما

 االزدهار فترة العصبية، فترة فترات: ثالث الى خلدون(

. واانهيار الترف فترة ثم والقوة،
 هو كما فترات، الى المعرفة تطور تقسيم كذلك ويمكن

 بالفترة مرت المعرفة ان اعتبر الذي كونت اوغست عند الحال
الوضعية. وأخيرًا الميتافيزيقية ثم الالهوتبة

 نبيين ين الفاصل الزمن فيطلقعلى االسالمي الفكر أمافي

الرسل. بين فترات تاريخ التاريخ ويصبح الفترة، اسم
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 الى تشير الزمان مقاييس من مقياس الفترة ،القول وخالصة
 موضوعيًا وجودا الموجود الزمان من جزء ونهاية بداية

. المكان مع بارتباط
 الزمان( من جز.ا )بوصفها الفترة عالقة تكون ذاك إذ

 الجزئي او )الزمان( بالالمتناهي المتناهي عالقة بالزمان
 على الزمان لحظات من لحظة كل تحتوي حيث بالكلي،

 جاز اذا ابعاضه، على يحتوي ه بدور والزمان ذاته، الزمان

 على بناء ،يجوز ال حيث برغسون( )انظر الزمان تبعيض
 جانب الى تقف لحظات بوصفه الزمان فهم ،للديمومة فهمه
 أضيف ما اذا والمتناهي ،متناهية نية زما لحظة كل ألن ،بعض

 الحقيقة في برغسون ولكن متناهيًا. إال ينجب ال المتناهي الى

 عن يتحدث بل موضوعي واقعي زمان عن يتحدث ال
. إال ليس الزمان حول تصوراتنا
 ال قصرت أم كبرت الزمان من فترة كل فإن ًا وأخير

. المكان عن تنفصل

ومراجع مصادر

. المتحرك والواقع الفكر ،برغسون -

. الفلسفي المعجم ،جميل ،صليبا —

 تاريخ منهج و فلفة تطور في الموجز ، فاينشين،و.ل. -
.1979،موسكو ،العشرين - عشر لتاع القرن البورجوازيين

. 1969 ،موسكو روزنتال، إشراف، ،الوفياتي الفلفي القاموس —

.1975 ؛موسكو ،المنطقي القاموس كوف،ن.ي.، نزا كو -

برقاوي أحمد



فرح

lote حح
Merriment-joy 
Freude

 قطبي أحد ...(السرور - الغبطة - االنشراح ) الفرح يعتبر

 يؤلفان وكالهما الحزن. فإنه الثاني القطب اما النفسية، الحياة
.العاطفية حياتنا في الرئيية المثاعر أسس

الفرح: ماهية - 1

 االنفعاالت من والفرح الحزن ان Lange النج اعتبر
 الحزن في يرى Guillaume غييوم بينما البيطة األولية

 االضطرابات من الحقيقي االنفعال خصائص كل والفرح

العقلية. واالحكام والتفكير االدراك اضطرابات الى العضوية

 الفيزيولوجيين( نظر وجهة )يمثل Ribot ريبو ويعرف
 جهة ومن واللذة باأللم العالقة زاوية من والفرح الحزن

 خالل من والفرح، الحزن من كل فيصبح العضوية. انعكاساتها
 وعدم باالرتياح الشعور من حالة عن عبارة المفهوم، هذا

 الموازاة الى هذا فيؤدي ،عضوي مصدر من هي التي االرتباح
 والمشاعر والفرح( )الحزن المعقدة العاطفية المشاعر بين

 هناك ان فيه شك ال فمما . االرتياح( وعدم االرتياح ) البدائية
 الحسي محتواها جهة من البيطين والحزن الفرح من أنواعًا

البدائية العاطفية المشاعر الى أقرب وهي والحركي

 االنفعاالت ءن والفرح الحزن لتمييز قوله يمكن فما
 الخاصة باالنفعاالت تسميتها يمكن التى األخرى المختلفة

 أن من بدالً والفرح الحزن ان هو الخ...( والغضب الخوف )

 مثل محددة بميول الجنسي واالنفعال الغضب مثل يرتبطا

 المتعددة بالميول يرتبطان فانهما والحب العدوانية غرائز
 انفعاالت فبينما , فشلها أو نجاحها على تثهد التي والمتنوعة

 عبارة وتكون محددة، ظروف في تنولد الخوف انفعال مثل
 في يظمران والحزن الفرح فان معينة لميول استجابات عن
 بعض هناك ان القول بامكاننا كان واذا ٠ فترة وكل ماسبة كل

 ال فانه حياتهم في الخوف او الغضب يعرفوا لم الذين االفراد
الفرح. أو الحزن يعرف لم واحدًا كاتنًا نتصور ان يمكننا

 في النفية العوامل تجاهل الى يميل الغيزيولوجي فاالتجاه
 أسبابها عن بمعزل طبيعتها تعين على ويعمل والفرح، الحزن

 من حالة عنه يتولد باالرتياح الشعور كان فاذا .ووظائفها

 امر هذا فإن الحزن من حالة االرتياح بعدم والشعور الفرح،

 وعدم باالرتياح الثعور ولكن انكاره. يمكن ال طبيعي
 الحزن تفير في والضروري الكافي البب ليسا االرتياح

والفرح.
 سعيدين يجعلنا واللذيذ الجيد الطعام ن القول الخطأ فمن

 ( للجسد ) للعضوي عالقة ال ان يعني ال هذا ولكن .بالضرورة
والفرح، الحزن بظاهرات

: ( الجسد ) العضوي درر - 2

 بعناية درست أنها عو الفبزيولوجية اكظريات فضل إن

 والفرح. الحزن حاالت خالل تطور التي العضوية العمليات
 االنفعالية المرحلة في خصوصًا الجسم، أن المؤكد فمن

 ولكن مهمًا، دورا يلعب ،واحزاننا افراحنا من لكثير األولية
 كشيء الخارج من أجامنا B الى تنظر أنها النظريات هذه خطأ
 . (Malsonneuve: Les sentiments) العالم أشياء من

 هو كما خاضع العالم أشياء من شي. ،شك بال هو، فالجد

 أداة هو نفه بالوقت ولكن المختلفة، والمؤثرات للعوائق

 القول يمكن المنطلق هذا فمن .للظروف يستجيب واع كائن
 تؤلف فإنها مشاعرنا مصدر تكون ان من بدالً جسمنا حالة ان

 تجاه المفرحة او الحزينة ومقاصدنا العقلي التجاهنا مظهرًا
األحداث.

 الحية ٠ العضوية العوامل تظل الفرح الى فبالنسبة
 قيمة أقل هو معدومًا، يكون أن دون ،الجد ودور خارجية،

لحزن. في منه الفرح في

الفرح: أنواع-3

 االنفعاات من انفعاالً يؤلف المنشط: االيجابي الفرح - أ

: خالل من تتمظهر التي المنثطة
باالرتياح الثعور -

واالرادية والعقلية العاطفية القدرة —
 يرتفع، الذي الرأس في الكائن: فيكلية بالفرح الشعور -

 وعضالت ، يتزايد الذي والتنفس ،بسرعة يخفق الذي والقلب
تختلج التي والعليا السفلى االطراف

الفهم وسرعة التخيل قوة باشتداد الشعور —

 معيقًا كالحزن يصبح فإنه وطغى الفرح اشتد اذا ولكن

 الفرح هذا بمثل يشعرون والذين .والجهد العقل لمتطلبات

 ،العالم على واالنفتاح اآلخرين من التقرب الى يميلون
 والفخر باالعتزاز الشعور عندهم ويتولد ذاتهم بقيمة ويشعرون
 والغيرة الحقد ويتجبون الدونية مثاعر ويزدرون الذاتيين،
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فرح

.والحب والتضحية الغيرية المثاعر عليهم وتسيطر
 كمرحلة المتصوفون عنه عبر الذي : الهادى الفرح — ب
 التأمل وموضوع المتأمل يصبح عندما التدرج مراحل من نهائية
 حالة عن عبارة فهو الكلي. ن بالكائ االتحاد ويتم واحدًا شيائً

 فالجذب الحب: الى الثوق يببه الجذب او االنجذاب من

 باالرادة تكون ال الغيبة من ونوع بالذات الشعور فقدان هو »
 هذه تدوم وقد ،لها تمهد التي األسباب بعض ثم كانت وان

 , „ االحاس فاقد وصاحبها ايامًا تدوم كما قصيرة برهة الغيبة

( n وخليل الفاخوري حنا ، العربية« الفلسفة تاريخ )فإذا . الجر 
 فناء الى يؤدي الذي الصوفي الوجد أورث هذا الحب تحقق

 في يصادف والمتصوف اإللهي. محبوبه في ذاته عن العارف
 من ويتعجب فيه يطير يكاد وغبطة فرحًا الكشف، حال قلبه،

 حصلت فاذا بالذوق. اال يدرك ال ما وهذا الحتماله، نفسه
 وصار كلها والشهوات الهموم انمحقت „ الصوفية المشاهدة

 يحس...ولو لم انار في ألقي فلو : النعيم في مستغرقًا القلب
 الغاية وبلوغه نعيمه لكمال اليه يلتفت لم الجنة نعيم عليه عرض

. (أ الدين علوم إحياء » ،الغزالي «.)غاية فوقها ليس التي
 الحسية الحركة بانعدام يتصف المفرضي: الفرح - ج
.العقلي النشاط وفقدان

 الفرح من حالة عقليًا، المضطربين بعض عند تسيطر،

 منمطة فابتامتهم والضحك: االبتسام عن يكفون فال الدائم
stereotypie ، فهم محددة، فكرة بأي ترتبط ال وغبطتهم 

وبساطة. وبكل هكذا باللذة يشعرورن

 ال الذي الفرح من النوع هذا p. Janet جانيه وصف لقد
 جماليًا أكان فالفرح عضوي: نشاط أو استجابة بأية يصاحب

 بالسعادة شعورًا او الحسي الفرح أنواع من نوعًا او عقليًا او
 اضطراب بأي عالقة ودون كامال يظل الحركة انعدام فإن

 المحسوس عن كلي انالخ حالة في الكائن فكأن عضوي،

extase’! ة De I’angolsse ما يثبه الفرح من النوع فهذا 
.المتصوفين عند بالنشوة تسميته يمكن

االجتماعية: والعدوى الفرح - 4

 ولكنها بذاتها انفعالية غير مواقف عن تنتج حاالت هناك
 أو شخصين أو شخص سلوك في ظهرت اذا كذلك تصبح

 الخوف مثل فالفرح .انفعالية مظاهر ،بنا يحيطون ممن ،اكثر
 النوع فهذا )عدوى(. اآلخر من تأثبر نتيجة يتولد ان يمكن

: بطريقتين تفسيره يمكن الفرح من
 في الفرد وجود : Sympathle التعاطف طريق عن - أ

 االستجابات وبالتالي العاطفية الحاالت تزايد الى يؤدي جماعة
االنفعالية.

 ان دون االنفعال فيها يسيطر التي ات الحا طريق عن - ب
 اآلخرون كان اذا نضحك ان يمكن مباشرة: الموقف يعنينا

 الذي بالشخص Identification التماهي شرط منا يضحكون
 من الالمباالة موقف موقفنا يكون الثرط هذا وبدون ،يضحك

التصرف. هذا

الفرح: وتنوع تطور-5
 ظهور زمنيًا يسبق ومظاهره الفرح ان Wallon فالون يعتبر

 يتطبه مما بكثير أوسع نفيًا افقًا يتطلب الحزن ألن الحزن

 انفعال عن يتكلمون النفس علماء فان لذلك ،والسرور الفرح
 فيما اما المبكرة. الطفولة مرحلة في الحذر من بشيء الحزن
 ولكن مختلفة مظاهر عن التكلم فيمكن الطفل بأفراح يختص

 النفسي المحتوى لها أن على التأكيد يإمكاننا يكون أن دون

 االبتسامة الفرح تعبير مظاهر فمن .الراشد عند نفه
 األول الشهر بعد مبكر سن في تظهر فاالبتسامة والضحك:
 أما .تقريبًا الرابع الشهر حتى يتأخر الضحك بينما ، تقريبًا

 النفس علماء فإن االنفعاالت هذه تطلق التي المواقف
التالية: بالحاالت يحددونها

 الرضاعة بعد )االبتامة العضوية الحاجات إشباع بعد -

اثاني( الشهر ابتداءمن
بالدفء الثعور حاالت في —

الهز في -
 والوجوه واألشياء رؤيتها على تعود التي األشياء رؤية -

المألوفة

 مظاهر هناك هذه البدائية الفرح انفعاات جانب والى
 لألشياء االبتام منها األولى الحياة مراحل في تتطور أخرى

.أمامه تتحرك التي
 تتولد ايجابية حاالت اللبي الفرح هذا جانب الى هناك ثم

: الذاتية الحركية الطفل نشاطات عن

االولى بالخطوات قيامه بعد الطفل سرور -
األولية األلفاظ يردد عندما الطفل سرور -

ء األشبا اكتشاف الى يتوصل عندما الطفل سرور -
 ثنائي بدور به يقوم الذي اللعب اننام سروره وأخيرًا —

( مثالً الظهور ثم االختباء )

 الطفل حياة تتطور االولى الثالث السنوات فخالل
 ويصبح والمتنوعة المختلفة المثيرات تأثير ويتزايد ،العاطفية
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فرد

 عاطفية ومعان دالات يوم بعد يومًا تتعقد التي للمواقف

كثيرة.
 تتحدد فانها العاطفي الكائن نمو في الثانية المرحلة أما
ونضجه. الطفل حياة شروط تغير نتيجة
: حياته شروط تغير ناحية من أ-

 مع الجديدة العالقات : امتدادنظامعالقاته -
اآلخرين.

.تفاعالته دائرة واتساع المدرسة إلى الطفل دخول —
: في يظهر ذلك أثر فإن منناحيةنضجه ب-

االنفعالي السلوك ثبات -
 ي و لمسبق لفرح الزمني: االنفعاالت اتساعمجال -

والتوقع اانتظار حالة

 اانفعاالت، تخفيفحدة في العقل: سيطرةوضبط —
. اآلخرين أمام مثاعره وضبط

 األخالقية : ومصادرها العاطفية المثبرات تنوع —
 تميته يمكن ما وخصوصًا والدينية والجمالة

 الثعور حالة في )السرور االجتاعية بالمشاعر
باالنتاءوالتقدير(.

ومراجع مصادر
 ،المعارف دار ،العربية الفلفة تاريخ ،الجر وخليل حنا ،الغاخوري -

بيررت.
- Dumas, Georges, La vie afTectlve, P.U.F.
- Janet, p.. De !'angolsse A ,’extase. P.U.F.
- Maisonneuve. Les sentiments, Que sals ٠ Je ?
- p., Guillaume. Limitation chez I’enrant, Alean.
- Sartre, J.p. Esquisse d’une thiorle des ،motions. Hermann.
- Wallon, H., Les orlglnes du caractjre Chez !'enfant. Coll. 

Sup.

معالبقي اللطبف عبد

Indlvidu 
Individual 
Indlvldlum

 .الغلفة الى نظرته تغير مع الفرد الى االنسان نظرة تغيرت
 المادة عن مفاهيمنا في تنعكس فالفلسفة ،طبيعي شيء وهذا

• وغيرها والمجتمع والفرد واألخالق والروح
 أو عليه تدل ما هو الفرد ان ، ابتداء نقول أن ويمكن

 وأساء ,أفالطون و, ٠ قراط , مثل األعالم ألفاظ تسميه

 حد على الفالسفة يتفق وقد ذاك و) «»هذا مثل االشارة

 الفرد طبيعة في يختلفون ولكنهم ،النحو هذا على الفرد
 تميز بشري كاثن على تدل ه »سقراط كلمة إن حقًا وماهيته.

 سرعة ، الذكاء حدة ،القامة طول مثل معينة بخصائص
 - مكانية مرحلة في وعاش وغيرها التهكم الى نزعة ،الخاطر
 ،فرد انه الكائن هذا عن نقول .الوجود من زال ثم معينة زماتية
 كان وان ذلك ألن «فرد 1 ب ه نقصد ما يفسر ال هذا ولكن

 ان نقول ان على وياعدنا سقراط عن وافية بمعلومات يمدنا
 الغموض يحيطها تزال ال , فرد , كلمة فإن «،فرد اسقراط

 على اجماآل الفالسفة اتفت ان وعليه الوضوح. الى وتفتقر
 وا اختلفوا فإنهم ،أفراد بأنها أخرى دون معينة أشياء وصف
 الكائن به يكون الذي ما أي .الفرد ماهية تحديد على يزالون
فردًا. يكون ال وبدونه فردًا

 وجهات تناظر الفرد طبيعة في ثالث رئيسة نظرات وهناك
 او التقليدية النظرة :وهي الفلسفة في معينة تاريخية نظر

المنطقية والنظرة الحديثة والنظرة ،الكالسيكية

 اإلغريق أيام إلى النظرة هذه ترقى التقليدية: التظرة - 1

 حتى مطردة وتستمر ق.م. 322 - 382 أرسطو وبخاصة

• الوسطى القرون

 ولكل عديدة، مموعات من يتكون نظرهم في العالم كان لقد
 تلك يملك كاثن وكل ،التغير تأبى ثابتة خاصة ماهية منها جوعة
 إليها يفتقر كائن وكل المجموعة، تلك في عنصرًا يكون الماهية

 ،ثابتة متقرة األشيام إلى نظرتهم فكانت . فيها عنصرا يكون ال
 أن الطبيعي من كان ولذلك .الغرد في نظرتهم على وانعكت

 ونسيج لالنقسام قابل وغير بذاته قائمًا مستقالً كائنًا الفرد يعتبروا

 يكون قد ما برغم الموجودات بين يتكرر وا له نظير ال وحده
 الموجودات سائر عن الفرد ميز فما شبه. أوجه من وبينها بينه

 واالكتفاء الذاتي االكتال هو الفالسفة هؤام نظر في األخرى
 على معتمدًا الكائن يكون ما وبقدر االنقسام. وعدم الذاتي

. االعتاد ذلك من مافيه بمقدار فرديته تنقص سواه،

 اليبنتز فلسفة في ذروتها الفرد الى النظرة هذه بلغت وقد
 تصور فقد الحديث. العصر فالسفة من 1716 - 1646

 ،نفسها على ومغلقة بذاتها مكتملة افرادًا الكاائت اليبنتز

 يظهر اينردآخررغمماقد يناظره ال وحده نيج فرد وكل
 على يقوم t للفرد ,تعربفًا ان على .وانسجام تشابه من بينها

 الى الفالسفة بيعض أدى قد االنقسام وعدم الذاتي االكتفاء
 على ومعتمدًا منقمًا الكون في شيء كل دام ما انه القول
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)فرضية( فرض

 الكون اال الفرد شروط يتوفي شيء فال ، االشياء من سواه
 سبينوزا اليه انتهى ما وهذا .للطبيعة الكلي النظام او كله

 واحد كامل فرد اا سبينوزا عند يوجد فال . 1677 - 1632
 حاالت أو اجزاء كائنات من عدام ما وكل كله، الكون هو

 على اعتمادها بقدر قليلة او كبيرة بدرجة الفردية تنقصها منه
. األشياء غيرهامن

 في الحوادث من متصالً الفرد باعتبار الحديثة: النظرة - 2
المكان-لزمان.

 الى نظرته معها تبدلت العالم الى اانان نظرة تبدلت حين
 والوسيطة القديمة العصور في النسان ا كان فاذا .الفرد

 ذات كيانات من مؤلفًا باعتباره العالم الى ينظر والحديثة
 ينظر ،الحديث العلم تأثير تحت ،أصبح فإنه ،تتغير ال جواهر

 المتصلة المتشاكلة الحوادث من منظومات انها على األشياء الى
 هذا على الفرد وغدا الزمان. - المكان في حيزًا تشغل والتي

 - مكانيًا ومتصلة متتابعة متشابهة حوادث من متسللة األساس
 مكاني حيز في الوجود الى يخرج سيرة، الفرد فأصبح زمانيًا

 وأخيرًا ذاك او العمل بهذا ويقوم ريكبر وينمو معين زماني -

 التي المنظومة هو فالفرد . منظومة باعتباره الوجود من يزول
 ولكن منه، جزءًا منها حادثة كل وتعتبر الحوادث. هذه تشمل
 وهكذا .األخرى من أفضل أو من أكثر يمثله ما بينها من ليس
 الى خرجت الحوادث من منظومة فردًا باعتباره سقراط فإن

 أخرى بمنظومة اقترنت ثم م. .ق 400 عام اثينا في الوجود
 هذه أصبحت سقراط(، )زوجة زانثيب تؤلف الحوادث من

 في والمعرفة الحكمة الناس تعلم للفلسفة معلمًا المنظومة
 زالت ثم السم تناولت المنظومة هذه العامة، واألندية المحافل

. كفرد سقراط تؤلف الحوادث هذه كل . الوجود من
 الى الحوادث من المجموعات هذه ننسب يجعلنا والذي

 زماني — مكاني واتصال تشابه وجود هو بعينه واحد كيان
 فإني الحوادث، من متشابهتين مجموعتين أشاهد فحين

 اتصال بينهما كان اذا واحد كائن يرة او تاريخ الى انسبهما
 أنسبهما ال فإني االتصال هذا انعدم إذا أما زماني. - مكاني

 تشابه. من بينهما مما الرغم على واحد كائن تاريخ الى
 يجعلنا المتشابهة الحوادث بين الزماني — المكاني فاالتصال

 مبموعات من منظومة فالفرد وعليه واحد شيء الى ننبها
.الزمان - المكان في والمتصلة المتشابهة الحوادث من

 ا ما هو المنطقية الناحية من الفرد المنطقبة: النظرة - 3
قضية. في موضوعًا إال يكون أن يكن

 النمط 1970 - 1872 راسل عند األفراد تؤلف لذلك
 فلسغة في امقدمة ففي الموجودات. مراتب من األدنى

 يمكن الذي الشيء بأنه الفرد راسل يعرف 1918 الرياضيات
 بل محوالً يستعمل أن يمكن فال وعليه عم. باسم نسميه ان

 بل «سقراط .... II نقول أن يكن فال .قضية في موضوعًا
II راسل عند الفرد مشكلة أن على ينطوي وهذا .......سقراط 

 كيفية في وتنحصر ،منطقية بل واقعية ليت مذهبه يذهب ومن
اإلشارة. ألفاظ أر األفراد على الدالة األلغاظ استخدام

متى كريم

( فرضية ) فرض
Supposltion-Hypoth٥se
Supposition-Hypothesis
VoraussetzungHypothese

 اقتراح بأنه عام بوجه Hypothesis الفرض تعريف يمكن
 الوقائع من مجموعة او ظاهرة او واقعة لتفسير مقبوالً نتخيله

 فإن كاذبًا أو صادقًا يكون قد شرطي اقتراح وهو والظواهر،

 ومن صدقه نأمل آخر اقتراحًا وحاولنا رفضناه كذبه ثبت

 ومنها تجريبي تدعيم او تحقيق على صدقه يتوقف ما الفروض
 االطالق على تجريبيًا تحقيقه لولميتم حتى قبوله يمكن ما

 الفرض من التجريبي التحقيق يقل الذي الفرض معنى ويتضح
. الفروض بأنواع احطنا اذا التحقيق هذا يقبل ال الذي

 الفرض الفروض: من أساسية أنواع خمسة تمييز يمكن

 والفرض التاريخي، والفرض الديني، والفرض األسطوري،

 فهو األسطوري الفرض اما العلمي. والفرض الفلسفي،
 الى لنا سبيل ال بفكرة ما لظاهرة تفيرًا يقدم الذي االقتراح
 . مباشر غير أو مباشرًا تحقيقًا الحتية الخبرة عالم في تحقيقها

 البدائية الفكرية المرحلة في الفروض من النوع هذا ويبدو
 كونت آوغست ذلك أكد كا العلمي التفكير على االبقة

 في يليه األسطوري )الفكر الثالئة الحاالت قانون يميه فيما

 مرحلة هذا ويلي الميتافيزيقي الفكر االنساني الفكر تطور
 الكون نشأة تفسير األسطوري الفكر أمثلة ومن . العلمي( الفكر

 مطر سقوط من المختلفة الطبيعة وظاهرات اآللهة وظهور
 أساطير في وجزر ومد وخسوف وكوف وبحار انهار ووجود
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)فرضية( فرض

 ذلك. الى وما القدماء واإلغريق واشور وبابل الفرعونية مصر
 الذي البداني الرجل قصة األسطوري التفكير على مثل وأبط
 البطاطس بعض طهو وأراد االنديز جبل قمة الى صعد

 الماء غليان بعد ينضج لم الطعام هذا ان فالحظ )البطاطا(
 بينما ،الشياطين به حلت الطعام بأن ذلك ففر كبيرة فترة

 قمة على تنضج ال البطاطا أن الظاهرة لهذه العلمي التفير

 ألن البحر سطح فوق فيه تنضج الذي الزمن نفس في الجبل
 قليالً هذا كان وكلما ، الهواء ضغط على تتوقف الغليان درجة
.أطول وقتا الغليان تطلب

 كاالعتقاد ديني اعتقاد أي الديني بالفرض والمقصوذ

 بعد يبعث سوف االنسان هان بالتوحيد واالعتقاد آلهة بوجود
 على االنان الله يحاسب حيث اآلخر اليوم هنالك وان الموت

 العقائد هذه اعتبار يمكن .وشر خير من دنياه في قدم ما
 على بها المؤمن عند صدقها يعتمد فروضًا، وغيرها الدينية

 المؤمن ويفترض المقدسة، الكتب في جاء بما المطلق تصديقه
. الراهن عالمنا في تحقيقها استحال وان صدقها

 الحوادث مجرى تفسير تدعي تاريخية فروض وهنالك
 ومن خلدون ابن قول أمثلتها ومن ،العصور مر على التاريخية

 ثم قاصرة بدايات تبدأ حي كائن األمة حضارة ان شبنغلر بعده

 ذلك بعد تصاب ثم عصور عدة عظمتها وتبلغ تنضج
 ،اخر نوع من جديدة حضارة محلها ليحل وضعف باضمحالل

 قول او الرأسمالية، مراحل أعلى االستعمار إن لينين قول أو

 لتلم ذبول الى مصيرها الصناعية الغربية الحضارة ان توينبي

 هذه فروض. من ذلك وغير دينية شرقية حضارة الى نفسها
 الماضية التاريخية األحداث سير استقرام الى تستند تفسيرات
 معارضة تقدم تاريخية شواهد تقوم وقد صدقها على كثواهد

لها.

 عمالق فيلسوف بها يتقدم فلفية نظرية أي اعتبار ويمكن
 من يحيطا ما لتفسير مقبول فرض انه يعتقد فلسفيًا فرضًا

 فنظرية باالجمال، الكون في أو أنفسنا في ووقائع ظاهرات

 العالم في والحركة التغير يفسر فرض األفالطونية المثل

 االولى والهيولى والصورة المادة ونظربات المحوس،
 األشياء تركيب تفر الكون في والغائية االول والمحرك

 كل وسعي الطبيعي العالم في والحركات الكون ونشأة المادية

 الحتمية وفرض ٠ التوالي على وهدف نحوغرض موجود كائن
 ونظرية ،وغيرهما ونيوتن ديكارت عند الطبيعي العالم في

 االنان لدى الخلقي الوازع تفسر كانط عند الخلقي الواجب
.الله ووجود االختيار حرية تفسر كما

 في وتأثيرًا أهمية الفروض أنواع أكثر العلمي والفرض
 وتأثير الطبيعية العلوم بتقدم الهتمامنا وذلك ، الحاضر عصرنا

 باكتشاف العلمي الفرض ويرتبط . فينا التكنولوجية تطبيقاتها
 العلمي للقانون العالم اكتشاف ويمر العلمية للقوانين العلماء

 ومرحلة والتجربة، المالحظة مرحلة هي أساسية ثالث بمراحل

 يعتبر ولذلك القانون صياغة ومرحلة العلمي الفرض تكوين

 حين القانون الى الوصول مراحل ثاني العلمي الفرض تكوين
 والظاهرات الواقائع على وتجاربه مالحظاته العالم يجمع

 تفيرًا يقدم أن عليه ينبغي األولى( )المرحلة بحثه موضوع

 هو التفسير هذا الى وسبيله ،والتجارب المالحظات لتلك

 يحقق انه يرى العالم به يدلي اقتراح وهو ،علمي فرض تكوين
 هذا تكوين في دور وللخيال الثانية( المرحلة ) التفير هذا

 أن يجب وانما ضابط بال ليس العلمي الخيال لكن الفرض،
 أن فعليه بفرض العالم يتقدم حين ولذلك الواقع يحكمه

 مالحظات من مزيد باجراء وذلك ،صدقه من ويتحقق يفحصه
 المالحظات لتلك مفسرًا الفرض جاء فإن وتجارب،
 وإن قانونًا، يصبح ثم ومن صادقًا، الفرض كان والتجارب

 حكمنا الفرض، ذلك يفرها ال الجديدة مالحظاتنا جاءت
 ما لتفسير يصلح جديد فرض اقتراح وكحاول الفرض بكذب

. وتجارب مالحظات من لدينا
 لعل أساسية شروط العلمي الفرض في تتحقق ان ويجب

: اثنان أهمها
 سلمنا التي الطبيعية للقوانين معارضًا الفرض يكون أال (1)

الفكر. لقوانين معارضًا يكون أال يجب كما بصدقها

 مباشر تجريبي تحقيق موضوع الفرض يكون أن يجب (2)
 أيضًا يتحقق أن يجب . الحسية الخبرة مجال في مباشر غير أو

 تكوين على قادرًا يكون كي أساسية شروط ثالثة العالم في

الناجح: الفرض
 السابقة وبالنظريات تخصصه بموضوع الثاملة اإلحاطة )أ(

عب.
 سديد المالحظة دقيق الحواس سليم يكون أن )ب(

متحيز الحكمغير
 لكي االتكار على قادرًا الخيال واسع يكون أن )ج(

 يستطعها لم ةائعالو بين ة جديد عالقات ف اكتثا يستطيع
.عليه االبقون

 العلمي الفرض مرحلة في باالهتمام جديرة نقطة وهنالك

 الوقائع من اآلالف عشرات نجد ان الفرض لصدق يكفي ال
 تعارضه، واقعة اي وجود ينتفي أن يجب بل تؤيده، التي
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)فرضية( فرض

 الحاسمة« التجربة » العلمي البحث منطق في يسمى ما وذلك
Crucial experiment■ هذه بيكون فرنسيس أدرك وقد 

 المعاصر المنطقي العالم Popper بوبر كارل لكن ،النقطة
 يكون أن ال الفرض من نريده ما إن وقال توضيحًا، زادها
 التكذيب يقبل ان وانما Verification التجريبي للتحقيق قابالً

Falsification ، تجريبية حالة على العثور نحاول أن والمقصود 

 صادق، فالفرض نجد لم فان الفرضوتكذبه، تعارض واحدة
 ولن باطل فالفرض الفرض تكذب واحدة حالة وجدنا واذا

.له المؤيدة الحاالت من اآلالف لهمائت تشفع
 كانوا المحدثين والعلماء الخاطقة من كثيرًا أن نالحظ

 ذهنهم في الفرض الرتباط فرض« )ؤ كلمة من ينفرون
 على يقوم ال بما التجريبية غير أو الميتافيزيقية بالفروض

 استبعاده أعلن الذي بيكون فرنسيس هؤالء من تجربة،

 بمرحلة المرور دون العلمي القانون اقامة وادعاءه للفروض
 ومثل . يدري أن دون استخدمه كان وان الفروض فرض
 Hypotheses , S فروضا أكون ال أنا »قال الذي نيوتن اسحق

non flngo n . الميتافيزيقية للفروض عداءه يقصد كان وإن 
.العلمية الفروض لى يدعو لكنه

 في العلمية الفروض تصور يلحق ما بعض الى اآلن نثير
 تصور : نقطتين الى ونشير ،تطور من المعاصرين العلماء أذهان

 المباشر. التجريبي بالتحقيق الفرض وعالقة كتفسير، الفرض
 يكتشف العلم ان يعتقدون ارسطو منذ والمناطقة العلماء كان
 من كثير في سائدًا الموقف هذا وظل ،والظواهر األشياء علل

 ستيوارت وجون بيكون عند خاصة الحديث العصر مواقف
 البلورية الخاصة أن أو الحرارة علة الحركة ان القول مثل . مل

 حالة الى اليولة حالة من الجم ذلك لمرور أثر ما جسم في
 االوكسجين توفر أن أو الصوت سمع علة الهواء أن أو التجمد

 كل ليست ان ذلك بعد لنا تبين لكن . وهكذا التنفس ءلمة
 وصف مجرد القانون يكون قد وانمًا علالً تكتشف القوانين
 برعة الفضاء في ينتشر الضوء ان القول مثل للظواهر

 الذي المكان مقياس بتحديد وذلك الثانية في ميل 186,000
 في الضوء يقطعه الذي الزمن الى بالنسبة الضوء فيه يسافر

 الثديية الحيوانات كل إن والقول المكان. ذلك في انتشاره
 !لديناميكا قوانين من الثاني القانون ومثل فقرية حيوانات
 األكثر الجسم من دائمًا تنتقل الحرارة ان ومنطوقه الحرارية

 األكثرحرارة الجسم كان واذا حرارة األقل الجسم الى حرارة

 في الحرارية طاقته فإن مصدرآخر من حرارته يستمد ال
 للظواهر، العلية التفسيرات على اعتراض ال تدريجي. تناقص

 على نعترض لكنا وجدت، ان الظواهر بين العلية العالقة نثبت
علل اكتشاف هو انما علمي تفسير كل ان

 تصور في المعاصر التطور حلقة في الثانية النقطة الى ننتقل

 الفرض ان يعتقدون المعاصرون العلماء يعد لم .العلمي الفرض
 مرحلة دائمًا تلي العلمي البحث منهج في مرحلة العلمي

 العلوم بعض في فقط تالية مرحلة هي والتجربة، المالحظة
 علم قوانين وبعض األعضاء وظائف وعلم كاألحياء اتجريبية

 في والتجارب المالحظات يلي ال الفرض لكن الطبيعة،

 لنيوتن الجاذبية نظرية تؤلف التي القوانين مثل قوانين اكتشاف
 وذلك الذرية النظرية أو الضوء طبيعة في الموجية النظرية أو

 يخضع مما ليست الذرية أو الضوئية الموجة أو الجاذبية ألن
 المباشرة التجربة او المالحظة تنتفي ثم ومن الحي لإلدراك

تلكالظواهر.

 وتجارب مالحظات يفسر ال االن العلمي الفرض أصبح
 بطريق اليها الوصول سبق أخرى قوانين يفسر وانما

 ومثال أدق. تفسير يعوزها زال ال لكن والتجارب المالحظات

 ماكويل كالرك اكتثفها التي الغازات خواص قوانين ذلك
c. Maxwell في معينة طاقة له وأن ضغطًا للغاز أن وجد 

 درجة بين عالقة هنالك وأن ،سرعتها حساب يكن حركته
 هي التعميمات هذه لكن . وسرعتها حركته وطاقة الغاز حرارة

 الفرض في تفسيرها ماكسويل ووجد تفسير، الى محتاجة ذاتها
 في تطير صلبة ذرات من مؤلفًا الغاز تصور وهو الذري

 الرصاص سرعة من قريبة بسرعة محددة غير اتجاهات

 بعض فوق بعضها يتزاحم الذرات هذه وان البارود من المنطلق
 اكتشف الغاز. ضغط علة وذلك بعض في بعضها ويتداخل
 ثم ومن حرارته هيطاقة الغاز انطاقةحركة ايضًا ماكسويل

 .الذرات تلك سفر سرعة بزيادة الغاز حرارة درجة ارتفاع علل
 وكان الغازات، خواص بعض تفسير ماكسويل استطاع ولذلك

 اكتشاف نا جاء وحين تنقسم، ال وحدة الذرة ان يعتقد يزال ال
 خواص في أخرى قوانين تفير العلماء استطاع الذرة تفتيت

 وانما تجارب يفسر ال العلمي الفرض ان معنى ذلك الغازات

. اليها الوصول سبق قوانين يفسر

 من ليس أنه الى أيضًا المعاصرون العلماء توصل ولقد
 تجريبيًا تحقيقًا تحقيقه إمكان للفرض يكون أن الضروري
 ما غالبًا االبق بالمعنى العلمي الفرض ألن ذلك .مباشرًا
 علينا يستحيل مجرد رمزي رياضي قالب في مصاغًا يكون

 هذه ومن نتائج منه نتنبط أن فقط يمكننا تجريبيًا. تحقيقه

 بالتجربة تحقيقها يمكن نتانج الى نصل حتى أخرى نتائج
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رذيلة - فضيلة

 الفرضي بالمنهج العلمية الفروض من النوع هذا ويسمى .المباشرة
 مالحظة على يعتمد كما استنباط على يعتمد ألنه الستنباطي ا

 يزال ال العلمية الفروض بعض بأن اقتناع على العلماء أصبح بل
 نظرية مثل تجريبيًا تحقيقًا تحقيقه استحال لو حتى مقبوالً

.ألينشتين النسبية
 الناحية من فرض كلمة استخدم من أول اآلن نذكر

 القراطي. الحوار على به ليدل افالطون وهو التاريخية،
 أمام أر أمامي مشروع وضع معنيان: اليونانبة اللغة في للكلمة

 اآلخرين وأمام امامي موضوع ووضع به، للقيام اآلخرين
 استخدام صور أول وهو السقراطي الحوار أما لدراسته.
 واناقشها فرضًا( )وتمى بقضية أتقدم ان فمعناه - الفروض

 بوضوح، صياغتها الى معًا نصل حتى تقيحها بقصد آخرين مع

 النقد كان فان النقد ونناقش اليه نقد بترجيه نوضحه وقد
 نفس معه واتبعنا آخر فرضًا ووضعا الفرض رفضنا وجيهًا

 توضيح ويمكن .رفضه او قبوله الى نصل حتى السابق الطريق
 نتقدم اننا نقول حين أخرى بعبارة افالطون عند الفرض معنى

 يلزم ما باستنباط وذلك ،صدقها عن الفحص بقصد بقضية
 على ذلك دل مقبولة النتائج هذه كانت فإن نتانج من عنها

 على ذلك دل فيها الطعن يمكن كان وان ،الفرض صدق
 أن بإثبات صدقه ونشبت الفرض نمتحن أن او الفرض، بطالن

.باطل له المناقض الفرض
 التجريبي العلمي المنهج أن نالحظ أن الطريف ومن
 األفالطوني القراطي الفهم هذا من القرب شديد المتطور
 : أيضًا انظر ) .الفلسفي البحث رلمنهج الفرض لمعنى

قانون(. ، استقراء

زيدان فهمي محمود

رذيلة قضيلة-
Vertu-Vlce
Virtue-Vice
Tugend-Fehler

معاصرة نظرة

 محمودة، انسانية قيمة المعاصرين، نظر في الفضيلة،
 يطلق وقد . (الالند ) تقريبًا عكها هي بل ،عكسها والرذيلة

 القيمة اسم الرذيلة وعلى اإليجابية، القيمة اسم الفضيلة على

 تحقق ان الى الحالين في تنزع عام بوجه والقيمة السلبية،
 القيمة تعني وال ,معيارية ألنها ،دقيقة معينة قواعد بحسب

 ،والفضيلة الرذيلة بين صلة ثمة تبقى فال ،القيمة غياب السلبية
 وهي الأخالقي، أو سلبي، أخالقي عمل الرذيلة وانما

 جدلي رباط يشدهما األخالق، نطاق الى تنتميان والفضيلة
 فضيلة كل لقام نجد بحيث دقيقًا، مطلقًا يكون ان يكاد

 اعتبار الى الباحين بعض جنح وإن تقريبًا، وبالعكس رذيلة،

 الفضائل، حقل من وأكثرتوعًا مدى أوسع الرذائل حقل

 ال االنان ان شيلر أعلن ،حتى مطلبًا أعمق الفضائل ولكن

األفضل بحدس بل ،وحسب القيم يتمتعبحدس

 وكذا )رويه( استدالل أنه عن ينفك ال الزائف االستدال
 فعل هي قيمة كل أن بمعنى قيمة تبقى اللبية القيمة فان

 يحقق ما شطر الفعل اتجاه في تمثل الفضيلة ولكن فاعل،
 منها، مزيدًا او انانيتهم، تحقيق في وتآزرهم البشر تعاون

 ينحو المعاكس واالتجاه الخير، نحو الفاضل االتجاه هذا

 من طويل حين قبل الفاراي ميز وقد والرذيلة. الشر منحى
 ان ورأى الفاضلة غير عن الفاضلة المدن طبية، بلغة الدهر،
 لرائسة واالخرى فاضلة، لرائسة تنقاد التي هي األولى
 اليار تلتمس الرائسة هذه كانت فان ، أقسامًا وتنقم ،جاهلية

 رثاة سميت الكرامة تلتمس كانت وان ،الخة رائسة سميت
 الى باالضافة كاالمراض اال الفاضلة غير المدن وما الكرامة،

الفاضلة. الكريمة المدن

قعريف

 تقافي تاريخ لها مهد قد المعاصرة النظرة هذه أن بيد

 ومن , عالقاتهما وفي رالرذيلة الفضيلة في البحث تناول مديد
 قصة ،الرذيلة لكلمة ثم ومن الفضيلة، لكلمة تكون ن الطبيعي

 والنظريات واالفكار االخالقية الوقائع تطور تواكب حياة
 االناني. والفلسفي والديني األسطوري الصعيد على المفترة

 الفضائل يجد كان الذي األسطوري الجانب عن عزفنا فاذا
 احتال مثلما - متفاعلة، عينية« ا كائنات صورة في والرذائل
 ابتلع بأن االستبدادية طبيعته عن التحول بغية تزوس
 قيادة في عنها يصدر برأسه استقرت التي Metis الحكمة

 إله هفيستوس إليه ندعا بجملها ناء يوم كان ان الى العالم
 الحكمة منه فخرجت بمعوله رأسه يشق أن وأمره الحدادين

 التاريخ أن وجدنا )أتبنا(،- الرائعة اآللهة تلك في مثخصة

 لكلمتي الداات متنوع تطور على يطلعنا الوضعي الثقافي
.ورذيلة فضيلة
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رذيلة - فضيلة

 معنى وهو ،اليوم يستعمل يكاد ال قديما معنى للفضيلة ان
 a فضيلة # من ان قيل مثلما االستطاعة، ار القدرة او الخاصة

 يحدد الذائع االستعمال ولكن خاصته. اي التخدير. األفيون

 ثابت استعداد انها اهمها كثيرة دالالت فضيلة لكلمة اليوم
 أو معين بواجب للقيام خاص استعداد انها أر الخير؛ لممارسة

 فضيلة كل ان آالن ويعتبر .الرذيلة وعكسها ،معين صالح عمل
 ان الالند ويرى .شتيمة اقذع الجبن وصمة وان ،شجاعة
 إنجاز الرادة دائم استعداد هي األخالقي باالعتبار الفضيلة

 أن إلى مالبرانش ذهب وقد .األخالقية األفعال من محدد نوع

B هو انه بل وحسب، االخالقية الفضيلة يؤلف ال النظام حب 
 تجعل ان وحدها تستطيع التي األم الففيلة ، الوحيدة الفضيلة

 ]-وما وجمع فاضلة». العقلية االستعدادات او العادات
 هي: ثالث في المسيحية الالهوتية الفضائل االكويني

 سياسية فضيلة مونتيكو وميز . ا واالحسان ، واالمل ،االيمان »

 يقتضي الحب وهذا ،والوطن القوانين حب انها » : بقوله عرفها
 وعنه الشخصية، المصلحة على العامة للمصلحة دائمًا ترجيحًا

 ذاك عن تخرج ال التي الخاصة الفضائل جميع تصدر

الترجيح»

 عام بوجه تطلق قد الفضيلة كلمة أن الى الاند وينته

 بصدد أو الشجاعة، على تدل وعندئذ خاصة الرجال بصدد
 وهما الزوجية، األمانة أو العفاف على عندئذ فتدل النساء

 كلمة تطلق وقد الجنين. من لكل المميزتان الفضيلتان
 عادة وعلى ،الخير إلرادة الدائم االستعداد على أعم بوجه الفضيلة

 بالمبدأالداخلى ايتصل الفضيلة معنى أن كانط ويرى . صنعه
 كال أوالً هي الغايات وهذم .األخالقية غاياتها ويدد ،ألفعالنا

 ;قائالً ستاندال تبعه وقد ,. اآلخرين سعادة وثانيًا ،ذاته المرء
 والنافعة الشاقة األفعال صنع عادة الفضيلة باسم أشرف إنني »

 نعترف التي قواعدالسلوك جلة روسوعن ويقول .ا لآلخرين
 حين أننا قلونا في توافرها ضرورة من ايبلغ فضيلة قيمة بأنها

 شاكلتنا على فضيلة ألنفسا نصنع انما الحقيقية الفضيلة نجانب
. „ اختيارنا من ألنها أعظم نحو على ۶ نتمسك وقد

 وفي ،والعيب النقص هي ،العام بالمعنى ،فإنها الرذيلة أما

 اللوك من لنوع المعتاد االستعداد هي خاص بوجه االخالق
 تكون ان تكاد وهى خطرة. اخالقية بال متسما يعتبر الذي
.الفالسفة نظر في الفضيلة ضد دومًا

 يصحبها للفضيلة والمعتادة الدائمة الممارسة أن اكابت ومن

 الرذيلة فان العكس وعلى عميق، أخالقي رضى ويعقبها

 السرور ولكن .الضمير وتمزق الوجدان بتأنيب دوما مثفوعة

 عليه يوجب ما بمثل نفسه المرء امتداح يجيز ال قد االخالقي
 القبيح من ان وسترمارك ويرى اآلخرين». فضائل ا امتداح

 في أن صالح،،بل جيد انان انني II نفه عن امرؤ يقول أن

 من هو بما قمت بواجبي، قمت » القول: على االقتصار وسعه
«.به أقوم أن المشروع

( والرذيلة ) الفضيلة عالقات

 بالحياة الرذيلة، ثم ومن الفضيلة، صالت الى نفذنا فاذا
 هو عما عام تعبير الجودة او الصالح ان وجدنا االخالقية

 فكري استعداد والفضيلة . الخير اي ،األخالقي بالمدح جدير
 الطيبة او الصالح أشكال من معينًا شكالً يميز خاص

 فضيلة يملك بعادته المزاج المعتدل الشخص ان , االخالقية
 وعندما العدل. فضيلة يملك بالعادة عادل هو ومن االعتدال،

 عليه ينطبق النعت هذا فإن »فاضل« انه امرىء عن نقول
 تؤلغ التي الجودة او الصالح عناصر من عنصر الى بااللماع

المرء. فضيلةذاك
 نهض اذا إال ناقصة الفضيلة أن الى ارسطو ذهب وقد

 وزعم عمله. حوافز بصراع يشعر ان بدون فاضل بعمل الفاعل
 وجهاد والمقاومة الجهد تعني ما اول تعني الفضيلة ان آخرون
 كانط واعتبر . II األلم وساطة الفضيلة ان II غيرهم وقال .النفس

 ال مارك وستر ولكن للضال». األخالقي االستعداد I انها
 يتضاءل كيف وا الكفاح، مسبقًا الفضيلة تفترض كيف يرى

 وال جهد بدون او الجهد، من بقليل تحققت ما اذا شأوها

 )اوعدم ارادة يتهدف استعداد هو الفضيلة قوام وان . عناء
 يقوم أن شأوها من ينقص وال معينة، بافعال القيام ارادة(

 ان اجل . مضاد بحافز يشعر أن بدون فاضل بعمل المرء
 من أوفى قدرًا يبذل ميوله غواية على يتغلب الذي الفاضل

 وسع في يكون ان يمنع ال ذلك ولكن النفس، على السيطرة
 لم اذا نفسه، العمل فيؤدي فاضاًل، يكون ن آخر شخص

 والتغلب جهد بذل الى الشخصية ميوله وال الظروف تضطره
فضيلته لتحقيق مقاومة على

 من ذهنية الستعدادات واسع تعميم ضروب الفضائل ان
 النمطية الصفة أن يتفق وقد . بجملتها محمودة هي حيث

 ،خاصة جدارة يجتازها من على تضفي ال الفضاثل من لفضيلة
 االخالقية للقيمة مقياسًا تصلح ال وحدها الفضائل فإن ولذا
 إلمامًا اردنا فاذا المتنير. االخالقي الوجدان نظر في

 قوة باالعتبار نأخذ ان وجب السجايا من سجية بقيمة صحيجًا
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 ال الذي المتقثف فاالنان .اللوك وحوافز الغريزية الرغبات

 امتالك درجة بمثل التقشف فضيلة يملك اإلدمان يستعذب
 الشاق انتصاره بنتيجة ولكن التقشف هذا فضيلة آخر شخص

. جدا قوية رغبة على
 كانط ونظرة ارسطو نظرة بين التوفيق باحثون حاول وقد

 االتساق هي الفضيلة ان : وقالوا بالجهد الفضيلة عالقة الى
 في والثابت االتساق. هذا غزو هي الجدارة وان المتحقق،

 تحليًا األقل على الفضائل ببعض يتحلون أنامًا ثمة أن األمر

 حد بإنفاق فضائلهم يكتسبون وآخرون األصل، منذ طبيعيًا

. الجهد من أدنى

 انهما بصددها قيل فقد بالواجب الفضيلة عالقة أما

 فكر بميزة اللوك تحدد الفضيلة : الثمول في يتواكبان
 الغضيلة إن وقيل: الناجز. الفعل بطبيعة والراجب الفاعل،

 بالتعبير الفضيلة هو واحد أءلى مثل عن يعبران والواجب
 الفضيلة إن :أيضًا وقيل . موضوعي بتعبير والواجب الذاتي

 إلنجاز تهيء التي السجية خصلة ل١ هي الدقيق بالمعنى
 بأن القول ذاته الوقت في يقبلون الباحثين ولكن . الواجب«

 الواجب، يجاوز ما في أنها على تبدو للفضيلة المميزة العالقة

 ،فضيلة واجب كل وان ،واجب فضيلة كل ان صح إن ،وأنه
 الفضلة نعت بقبول ،ذلك من بالرغم ،تتميز أفعاالً ثمة فان

 متناع واقع على الفضيلة اسم نطلق ال إننا أعظم نحو على
 بعدد ويقوم ديونه يدد ألنه او السرقة او القتل عن شخص

 على فضائل أسماء نطلق ولكننا أخرى. واجبات من كبير
 الواجب من أن نعتبر أننا من بالرغم رالعدل، واالعتدال العفة

 فضائل نسمي ونحن وعادالً ومعتدالً عفيفًا االنان يكون أن

 الواجب حدود تجاوز عندما واالحان والسخاء القرى
 بينهما تثترك ال بالواجب الفضيلة عالقة ان والحق الضيقة.

 , S الخطيئة و» (1 الخاطىء » معنى يضادان أنهما حيث من إا

 الى به القيام عدم ينزع شي، على كالم هو واجب على فالكالم
 على هوكالم فضيلة على والكالم األخالقي السخط إثارة
 كانت فاذ األخالقي. الرضى إثارة الى به القيام ينزع شيء

 فذلك الواجب أرض في كبيرة رقعة الواقع في تشغل الفضائل
 أر العدالة عادة امتداح نستطيع ونحن فكرية استعدادات انها

 جدًا المدح يستحق شيائً نجد لم رلو حتى بالجميل، العرفان

العرفان. أو العدالة أعمال من منفرد عمل في

رالرذيلة( ) الفضيلة فدسفة

 والمفكرين الفالسفة بعناية )والرذيلة( الفضيلة حظيت

 المدرسية الثقافات في سيما وال كبرى عناية االخالقيين
انمرذجية. بإلماعات هنا نكتفي ونحن

 وءاشوا الصداقة، العصور، أقدم منذ ،الفيثاءوريون امتدح

 وحاول النفس ومحاسبة التمشف اساليب ومارسوا فضيلتها،
 ان فقال الفلفة بمذاهب االخالنية العقائد ربط هرقليط
 واعتقد كلها. األشياء اب الحرب وان تغير، الوجود

 فن هي الحكمة وان ، شيء كل مقياس االنسان ان المغالطون
 وقرر آخرهم، ولكنه عدوهم،سقراط جام حتى السعادة، بلوغ

 ،الخير معرفة أو الحكمة في تتلخص الفضائل وسائر العدالة ان

 النفس، في الحقيقة توليد بمعنى ،الفضيلة تعليم بجواز وقال
 وتتحقق الفضيلة الى تنحل السعادة وألن علم، الفضيلة ألن

. بممارستها
 بالله، التشبه هي أفالطون، نظر في االنان، فضيلة ان
 المختلفة العناصر بين واالنسجام االتساق بإقامة ذلك ويكون

 فضيلة منها لكل أجزاء ثالثة عندم وللنف . طبيعتنا تؤلف التي
 االعتدال او العفة وفضيلتها أراًل، الرغبة او الشهوة خاصة،

 أي الشجاعة، وفضيلتها الغضبية النزعة ثم سلبية فضيلة وهي
 العقل وأخيرًا الفضيلة كحقيق الكريمة االهواء استخدام

 لتحقيق الخير أنواع بين التمييز ووظيفتها الحكمة وفضيته
 ان بيد الطبيعة أساس على النفع تحديد وقوامها اسماها،
 ينجب لألعلى األدنى بخضوع الثالثة النفس أجزاء انسجام
 رالصالح البر حال انطباق أو العدالة هي تركيبية رابعة فضيلة

المذكورة. الثالث الفضائل على

 للمجتمع ان افالطون بقرر الفردبة النفس جانب والى
 وتضم ،والمزارعين والعمال الصناع طبقة أوالها طبقات ثالث

 المحاربين طبقة رالثانية العفة؛ وفضيلتها الشعب، عامة
 الفالسفة طبقة والثالشة ،الدولة عن للدفاع الشجاعة وفضيلتها
 ومن بالعقل. الدولة شؤون ادارة روظيفتها الحكمة، وفضيلتها

 وتتحقق االجتماعية العدالة تنشأ الفضائل هذه وظائف تناغم

 واالجتماءي الفردي المتويين على بالسعادة الفضيلة صلة
 بذاتها لبست الفضيلة أن اخرى، جهة من افالطون، ويؤكد
 ،الشعبية اي ،الفلسفية غير الفضال حال شأن ،منفعة وال لذة،

 بالله يتشبه الذي الفيلسوف فضبلة فإنها «األفضل fl الفضيلة أما
٠ العليا المثل عالم الى صعدًا ليرقى الحس عالم عن ويبتعد

 وسعى المثل، نظرية في انالطون معلمه ارسطو انتقد وقد

 التطلع من الحق في يفلت لم 1 استقرائي واقعي fl مذهب لبناء
 غاذية نباتية وظائف: ثالث االنسانية للنفس ان ورأى المثالي

 ناطقة او عاقلة انسانية ونفسية ثانيًا، حسية وحيوانية أوآل،
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 أن ذلك والخير السعادة سبيل هي الفضيلة أن وأكد ثالثا.

 الخيرات كل وان الفضيلة، تطابق نفسية فاعلية هي السعادة
 افالطون ازدرى وقد السعادة في بالضرورة تدخل األخرى
 شرط العادة ان قائالً أرسطو رخالفه ،بالعادة تتم التي الفضيلة

 بمظهر وتظهره الفعل تيسر ألنها الفضيلة شروط من

 تسوغ ال الرذيلة عادة , ولكن الرذيلة. كذا و .الضروري
 وقد . ٠ ارادية بصورة قبل من كنسبت ا قد العادة ألن اقترافها

 اجتماع بوصفه النسان با المتصلة الفضائل بين ارسطو ميز
 أي وروحًا، عقالً بوصفه به تتصل التي وبين ونفس، جد

 هي الثاني الطراز من الفضائل ان الى وذهب محضة. صورة
 الخير وهو التأمل، في الماثلة الفلفية أو العقلية الفضال

 في وتسهم اإللهي بالعقل البشرية النفس تتحد به الذي األقصى
 االنسان بوصف األول، الطراز من الفضائل أما . الخلود حياة
 ،التعبير صح ان اليومية الحياة فضائل فانها ،معًا وروحًا جدًا

 منها فضيلة كل ان وقانونها ،الغليظة العامية العيشة فضائل وهي

 بسائق ،مرذولين طرفين عن البعد متساوي وسط موقف
 الذي الوسط اختيار عادة انها أي التفريط: او فيهما اإلفراط
 الحياة في صنعه الظروف جميع تقدير بعد ويرى العقل يحدده
 بين فضيلة الخوف، مجال في الشجاعة، ان ذلك من الراهنة

 الفجور بين فضيلة اللذة، مجال في والعفة، والتهور؛ الجبن
 بين وسط المال، انفاق مجال في والكرم، الحساسية؛ وعدم

 األمور في المال إنفاق مجال في واألريحية، والتقتير؛ التبذير
 في والشهامة، والصغار؛ الجوفاء األبهة بين وسط العظيمة،

 في والحلم، والصنعة؛ الغرور بين وسط الشرف، تحري مجال
 في والصدق، والبالدة؛ الشراسة بين وسط الغضب، مجال

 ؛والبخس الصلف بين وسط ،االجتماعية العالقات مجال
 والعبوس؛ المسخرة بين وسط ذاته، المجال في واالنس،
 مجال في أما والمجافاة الميوعة بين وسط كذلك، والتردد،
 العادل والثأر والوقاحة؛ الخجل بين وسط الحياء فإن العاطفة
. والوقيعة الحد بين وسط للكرامة

 حسية لذة واللذة لذة، السعادة تكون ان ارستيب اراد

 النسيم يداعب كما الجسم تتعب ان بدون اللحم تالمس ناعمة
 الى ودعا بالفضيلة، اللذة ربط ابيقور ولكن ، الماء صفحة
 األلم من بالتحرر اللذات لعظمة األقصى الحد الحكيم تذوق

 الجوع إرضاء ثم أخرى، جهة من الرغبات وبتنظيم جهة، من

 وعن الجنية الرغبة عن واالمتناع بالماء، والعطش بالخبز،
 الدولة وإصالح والسياسة المال وحب والسيطرة المجد طلب

 وتوافر واألذى، الشر بها يتقى عدالة توافر ويكفي والناس

. السعيدة اآلمنة للحياة كافل خير تكون صداقة

 من التقليدية« ه الفضائل عن االغريق فالسفة بحث كثر
 جمع أرادت الرواقية ولكن وعدالة، وحكمة وشجاعة عفة

 العزيمة واشتداد ،النية استقامة قوامها واحدة فضيلة في شتاتها
 الحكيم ويكون حكيما، الفاضل االنسان يكون أن على

 هناك ان زينون رأى وقد الحياة، قيد على دام ما فاضال،
 ئة واخرى »، التقليدية n الفضائل هي بذاتها طيبة امورًا

 ثاكثة فئة ثمة ولكن الرذائل فئة وهي األولى الفئة تقابل بذاتها

 ،والثروة والفقر واللذة والرأي والموت كالحياة بذاتها حيادية
 يعكر أن بدون تأتي كما يقبلها أن فضيلة إال للحكيم وليس

 فإن هذا وعلى كائن. بد ال ما لتغيير الداخلية حياته صفو
 تتحول. وال تنقسم ال ثابتة واحدة فضيلة عام بوجه الفضيلة

 يألم، فال نفسه مع الفرد اتفاق يحقق ثابت استعداد وهي

 هو ما يريد وانما يكون، ال ما يريد فال الطبيعة مع واتفاقه

 الخائرين، مع بالخوار الحكيم ينصح ابيكتيت ان بل كائن.
 يكون أال وشريطة الباطني، صفائه صفو األلم يعكر ال حتى

 الذاتي االستقالل يمنع ال خارجي ظاهر سلوك سوى الخوار
المثلى الحكمة يضلل وال الداخلي،

العربي الفكر في

 ،الفضل في الرفيعة الدرجة هي ،العرية اللغة في ،الفضيلة
 هاشم تحالف تاريخيًا، الفضول، وحلف النقص ضد والفضل

 الظلم، دفع على داره، في جدعان بن عبدالنه مع وتيم وزهرة
 عن صدر إن الفضل ان البقاء أبو ويرى الظالم. من الحق واخن

 كان وان ،والغلبة الفضيلة بمعنى فهو ( كنصر ) قضل
 ،الخير في والفضل والزيادة الفضل بمعنى فهو كحسن( )

 عما بالفعيلة للمصدر تبني والعرب النفع كمطلق ويتعمل
 صفات قصد اذا الفضيلة تأتي هنا ومن غالبا، الطبيعة على دل

 أيضا وتأتي ، دائمًا ألزمة بأنها لالشعار ونحوه العلم من الكمال

 المزايا هي والفضائل اآلثار تجدد باعتبار النوافل قصد إذا
 الجسيمة واأليادي المتعدية المزايا هي والفواضل ،المتعدية غير
 العمة اعطاء أي كاإلنعام التعلق بالتعدية والمراد الجميلة، او

االنتقال. ال الغير الى وإيصالها

 الحياة في والرذيلة الفضيلة وقائع استجالء الجائز ومن
 والتاريخ والخواطر والحكم واألمثال اآلداب عبر العربية

 العرب، لدى الفضيلة وأمارة عام بوجه واالجتماعي الثقافي
 مثلما المدح، استحقاق هي ،اخر أخالقي فكر كل في شأنها

 في فالمدح وقدح وذم لوم من تثيره بما الرذيلة على زستدل
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 ،عليها صاحبها يحمد بأخالق الموصوف وصف هو الحقيقة
 دون فيه، هو بما الرجل مدح صادف إن حميدًا نعتًا ويكون

 الجود فضائل العرب امتدح وقد والكذب. الباطل المدح
 األكنر وإمساك األقل إعطام فالسخاء والكرم. والسخام

 من الكل إعطاء واإليثار االقل. وإماك األكثر إعطاء والجود
 النويري(. ) الكرم درجات أشرف وهو ، بشيء إمساك غبر

 كفى قيل: وقد .تقابلها التي الرذائل ذموا العرب ان بيد
. قط حمد في يقع لم اسمه ان عارًا بالبخيل

 والصبر الشجاعة امتداح العري الفكر في الذاثع ومن
 الشجاعة B : قوله )ص( الرسول الى نسب وقد ،واالقدام

 الشجاع يحب اللم وان ،عبادم من يشاء فيمن اللم يضعها غريزة
 باإلقدام الصدر سعة بأنها الشجاعة وحددوا , B حية قتل على ولو
 فارس، ثالثة: الرجال ان ووجدوا المتلفة. األمور على

 والشجاع ، شدوا اذا يشد الذي هو فالفارس وبطل. وشجاع،

 لظهور الحامي هو والبطل داعيه، والمجيب البراز الى يدعو
 ،التدبير وقلبها ،الشجاعة الحرب جسم :وقيل .ولوا اذا القوم

 وسائقها الرفق، وقائدها الطاعة، وجناحها المكيدة، والنها

 ان وكذلك: مقتلة. والجبن وقاية، الشجاعة قيل: كما النصر.
 الصديق بكر ابو وقال مقباًل. يقتل ممن اكشر مدبرًا يقتل من

 وعلى الحياة. لك توهب الموت على احرص : الوليد بن لخالد
 العقل، وفور الفضائل من العرب امتدح أيضًا النحو هذا

 الحد، الرذائل من وذموا الوعد. وانجاز والصدق،
 ،الكبر استقبحوا كما ،والخيانة ،والغدر ،والكذب ،والسعاية

 تهكم وقد .• الوعود في والمطل ،والحرص ،والطمع ،والعجب
 فقال: مثال البخل وتحين , الرذائل تسويغ مجال في الجاحظ

 ألنه ،االسم هذا اله أعدمني ال : فقال بخيل. يا للخزامي قت
 بأي وسمني المال لي فلم مال، ذو وأنا إال بخيل لي يقال ال

 وفي ،ملكي في المال لمكث سببًا بخيل قولهم في ان ...اسم

 الحمد غناء أقل وما ...ملكي عن لخررجه سببًا سخي قولهم

 ،عياله وضاع ،ظهره وعري ،بطنه [ المرء من ] جاع اذا
«.وشمتبهعدوه

 الفضائل وقائع كدأبهم، والمفكرون، الفالسفة نهج وقد
 يذمونه. أو األخالقي سلوكهم في اناس يحمده مما والرذائل

 المالك سلوك » كتاب مثالً الربيع بن محمد بن أحمد ووضع
 وكله ،العباسي باللم المعتصم للخليفة ألفه ، „ الممالك تدبير في

 ومختلف ووشائجها الفضائل كثرة يوضح ،مشجر II واسع بيان
 فضانل وصف «. األخالق مكارم D مع يتفق مما مجااتها
 االنانية، المراتب أكمل يشغل وهو مثاًل، الرئيس، االنسان

 ءلمى القدرة أوالها ،نضيلة عشرة ثالث وعددها فيه الجتماعها
 فضيلة وآخر السعادة، اعمال من يعمله ما لكل اتخيل جودة

 الدنيوية االعراض وسائر والدرهم الدينار عده يهون أن منها

 من فضيلة كل وسط تامة بدقة كتابه في جال وقد الفانية.
 المائلة ■ الطرف المرذولين، طرفيها الى باالضاغة الفضائل

 أولى طبقة بين البشر فائت وميز ، « اليه المائلة والطرف عنه،

 وثانية كامل، انه يظن وهو كثيرة عيوب له كانت من تشمل
 متوسط، فهو بعضها واعوزه الفواثد بعض له حصل من تثمل
. المنافع عن بعيدًا الكمال غاية في منهو تشمل وائلثة

 تهذيب » عنوان له شهير كتاب على مسكويه وأطلق
 لالنحان الطبيعي الحرص فيه وأبان ٠ األعراق وتطهير االخالق

 ان وذكر . أنواعها اختالف على للعادة طلبًا الخيرات على

 وغضبية بهيمية وشهوية ملكية، ناطقة قوى: ثالث للنفس
 التي أضدادها وكذلك منها، انطالقا الفضانل ورتب ،بعية

 والعفة المميزة، الناطقة النفس فضيلة الحكمة . رذائل هي
 وأما الغضبية، النفس ففيلة والشجاعة الثهوية، النفس فضيلة

 هذه اجتماع من لها تحدث n للنفس فضيلة فهي العدالة
 ،للبعض بعضها القوى هذه مالمة عند وذلك الثالث الفضائل

 تبيان !لى ثم، مكويه،من ومضى «.المميزة للقوة واستالمها
 الفضائل هذه من فضيلة فضيلة كل تحت تقع التي الفضائل
األمهات او الرئيسية

 «العمل ميزان ٠ كتاب في الغزالي اليه ذهب ما ذلك ومثل
 وصفًا وأفاض األخالق في التفصيلية آراءه وتع وقد خاصة،
 الدين» علوم »احياء ني سيما وال كتبه سائر في وتوجيهًا

 على تنطوي وجعلها اوال، الحيوانية اكفس حامد ابو ميز وقد

 ثانيا، المدركة النفس ثم غضبية، واخرى شهوانية، نفس

 باطنة وعلى الخمس، الحواس هي ظاهرة على تنطوي وجعلها
 وقد ثالثا، االنسانية النفس تأتي وأخيرًا الذهن، ملكات وهي

 من واستنتج والعاملة، العالمة شطرين: على تنطوي جعلها
 من الهوى ومجاهدة الرياضة على يثتمل عمليًا علمًا تفاعلهما

 والخدم والولد األهل مع المعيشة بكيفية العلم وعلى جهة،
 من والناحية البلد أهل بامة علم وعلى ثانية، جهة من والعبيد

 اإلنان إن باسكال، سيقول كما ،الغزالي أكد وقد ثالثة. جهة
 تكون ال سعادته طريق ران .والملك البهيمة بين رتبة على خلق

 القي بالفضائل وتكميلها النفس وبتزكية والعمل، بالعلم إال

 أمهات وان .الخلق بحسن أو ،الذهن بجودة إما تتصل
 ويندرج العقلية، القوة نضبلة او الحكمة هي: أربع الفضائل

 الذهن، وجودة ،الندبير حسن )هي: فرءية فضائل تحتها

647



فطرة

 االفراط بائق مزدوجة ورذائل الظن( وصواب ،الرأي ونقابة

 والحمق والغمارة والبله والجربزة الدهاء )وهي: والتفريط

 وتدرج ،الغضبية القوة فضيلة وهي ،الشجاعة ثم ؛ والجنون(
 النفس وكبر والنجدة، ،الكرم : هي ) فرعية فضائل تحتها

 ورذائل والوقار( والشهامة والنبل والثبات والحلم واالحتمال
 والجارة والبذالة والبذخ التهور )هي: ايضًا المنحى مزدوجة

 واإلنعزال واالستشاطة والهلع النفس وصغر والتبجح والنكول
 اكاكة المرتبة في وتأتي والمهانة(، والعجب والتخاسس والتكبر

 فرعية فضائل تحتها وتندرج الشهوانية القوة فضيلة وهي ،العفة
 وحن والخاء والصبر والمامحة والخجل الحياء )هي:
 والقاعة الهيأة وحن واالنتقام والدماثة واالنبساط التقدير
 والظرف( والتسخط والمساعدة والطالقة والورع والهدوء

 الشهوة وكالل الشرم )هي: كذلك المنحى مزدوجة ورذائل
 والكزازة والهتكة والرياء والتقتير والتبذير والتخنث والوقاحة

 والعبث الهزل[ في االفراط = ] والمجانة [الجد في االفراط = 1
 فإنها العدالة أما والشاتة( والحسد والملق والشكاسة والتحاشي

H لهما المقابل والجور «الفضائل جميع جامعة n الرذاثل جامع 
جيعًا«.

 الفضائل نضد » في العري الفكر يمضي النحو هذا وعلى
 خاصة الماوردي نجح وقد مفكر كل مقاصد تبع «وتصنيفها

 في متماسك معماري بناء صياغة وعالقاتها الفضائل صياغة في

ا. والدين الدنيا ادب » المعروف كتابه

 النظر من وسيع باب الى نلمع ان ،الختام في ،بنا وجدير
 الدينيون الباحثون به يطالعنا العري الفكر في االخالقي
 على يلحف بل والرذائل، الفضائل يتناول وهو األولى بالدرجة
 شاه أحمد ويسميها (1الكبائر n تمى اذ الرذائل من التحذير

 في وضعت قد اإلثم» الطبقات الدهلوي المحدث الله ولي
 كتاب المثال سبيل على منها كثيرة مؤلفات المجال هذا

 المكتي حجر ابن صنفه ٠ الكبائر اقتراف عن الزواجر ا,
 يجب ما ) تبين إسالمية موسوعة الى أقرب وهو ،الهيثمي

 رذائل ان والفكري العملي السلوك جوانب شتى في تركه
 خطرًا أعظم وهي القلوب، كبائر أو الباطنة، الكبائر هي الذهن

 الردة، وهو األكبر بالشرك تبدأ ألنها الجوارح، كبائر من

 ، والحقد بالباطل، الغضب ثم ، الرياء وهو واألصغر والشرك

 ضرب كبائر حتى ، والخيالء ،والعجب ،والكبر ،والحسد
 الكبائر وكذلك الغش، من كيفية على والدنانير الدراهم

 والزواج والمعامالت العبادات مجاات شتى في الظاهرة

 الزوج وطء كان ولو الجنسي II الشذوة ا ضروب وسائر والتبتل
الميتة. وجته ز

العوا عادل

فطرة
Innelte
InstlneHnnatress
Instlnkt

 بين التمييز كان وإذا الفاطر، عمل من الفطرة كانت إذا
 أن قوامه معرفيًا مفهومًا رتب قد التكليف وأمر التكوين أمر

 فإن بالفطرة، وبعضها بالوحي بعضها الله من فيض المعرفة

 يبقى العملية الحياة في ودورها الفطرة هذه فعالية عن السؤال
 ،الطبيعة في ووجودم اإلنان فعل مكان بتحديد مرهونًا جوابه

الطبيعي. بعد لما االنسان هذا معرفة ومار
 يإشكالية يرتبط العملية الحياة في الفطرة دور تحديد إن

 في للغلفة أول محور عن نتجت ،العربي الفكر مار حكمت
 ولما لنفسه ومعرفته لخالقه، االنان معرفة بين التالزم نقطة
,به يحيط

 العربية الفلفة في االنساني المعرفي الوعي تشكيل إن
 تجعل ال نظرية وهي الفعال، العقل بنظرية مرتبط اإلسالمية

 من المعرفة يتلقى أنه على معه تتعامل بل علمه مصدر االنسان
.والعلوم الصرر واهب القمر فلك عقل هو يفوقه أصل
 العربية الفلفة مجمل على ينحب الذي القول هذا أن إا

 مفهوم لتبيان تفصيلية دراسة دراسته من بد ال االسالمية

 ,النفس» خالل من وذلك عليه؛ ينطوي الذي الفطرة
ووظائفها.

 االنان وهي الوجود مراتب اخر هي الناطقة النفس ٠
 النباتية على تنطوي االنسان في بوحدتها والنفس بالذات.

فيه. منصهرة كلها بقواهما والحيوانية
 نظرية. وقوة عاملة، أو عملية قوة الناطقة النفس في تحصل

 فالعاملة القوتين. هاتين بين النفس وظائف تتوزع بحيث
 بالقياس هخا وتعتبر الجزئية األعمال إلى االنسان بدن تحرك

 أي نفها. وإلى المتوهمة وإلى المتخيلة، وإلى النزوع، إلى
 وإلى واالنفعال الغعل لسرعة بذلك تتهيأ العاملة النفس أن

 وبين بينها العالقة اقامة والى األمور جميع في التدابير استنباط
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فطرة

 من ذلك أشبه وما واآلراء الجزئية القضايا لتتولد النظري نعقل

المقدمات.
 القضايا عن فضالً تولد أن شأنها فصن النظرية القوة أما

 الفعل هذا على قادرة وهي المجردة. الكلية القضايا الجزئية،
 كانت فإن المادة. من المجردة الكلية بالصورة تنطبع ألنها
 تصيرها فإنها تكن لم وإن فذاك، بذاتها مجردة الصورة هذه

 وهي ،مختلفة بنب العملية هذه وتتم . اياها بتجريدها مجردة
 باقي مع متساوية كنبة الهيوالنية القوة تضم اختالفها على

 الهيوالني، العقل أو الهيوالنية، القوة وهذه االحتماات.

النوع. من شخص لكل موجودة
 منها يقع ،االسالمية العربية الفلفة في ،هذه النفس صورة ٠

 ،الكمال من شيبًا بعد تقبل لم التي القوة موقع الهيوالني العقل

 إلى يؤدي فيها األولى ات والمعقول الكماالت حصول أن على

 قوى فيها تشترك عملية ضمن من الثانية المعقوالت حصول
 هو المتفاد فالعقل > , البعض بعضها وخدمة برائسة النفس

 العقل ثم القصوى الغاية وهو الكل يخدمه الذي الرئيس

 من فيه بما الهيوالني والعقل بالملكة، العقل يخدمه بالفعل

 مدبر عو العملي والعقل بالملكة... العقل يخدم االستعداد
تللكالعالقة».

 هو المعارف حصول عملية في يتحكم الذي العام المبدأ إن
 وما بالقوة كان ما بين والتمييز ،الغعال العقل مبدأ شك بال

 مألة في أساسي موجه هو الفعال العقل بسبب بالفعل أصبح
 بعد الفطرة مفهوم عن البحث أن إال االسالمية. المعرفة ٠

 في )الفطرة( يقدمها النفس من الهيواني العقل موقع تحديد
 الفارابية الوجود مراتب في المشيئة على المعرفة أسبقية إطار

 بواسطة المعقول إلى المحوس من النفس تترقى حيث
 إا الحقيقة على ليس االنسان أن يتوضح وحيث المتخيلة،

 الفردي بالوجود وهيثته بمكانته يرتبط الذي الفعل الفعل،
 الذي الكمال تحقيق سبيل ذلك بعد يتخذ فعل وهو ٠ المتميز
. الطبيعية الفطرة لالنسان جعلت ألجله

 هو الذي السينيوية البسيط العقل I نكرة استرجعنا وإذا

 بالفكر يتمتع بالفعل« »عقل أنه نرى الهيوالنيبالذات، العقل
 لينتقل التجربة إلى يرتد أشده، على الفكر هو الذي والحدس

الفعل. إلى القوة علمهمن

 كثرة من تستمد الفارابية المنظومة في الفطرة كانت وإذا
 مقومات المحسوسة األشيام مثاهدة طول وعبر األمور تجارب

 في يجتنب أو يؤثر أن ينبغي ما على الوقوف بها )يمكنها(
 ابن عند التجربة فإن الينا، فعلها التي األمور من شي: شي:

 او السبب عن البحث إلى معه نحتاج ال الذي يقينها لها سينا
العلة

 تنقل والتجربة بالفعل، عقل إذن،هو الهيوالني فالعقل

إلىالفعل. القوة علمهمن
 أن إذ المذهب، هذا يذهب أن وحده ينا البن يكن لم

 عند الرجلين موقف يوحد عليه الفارابي بفضل اعترافه
 العربية الفلسفة ويطبع ٤ الفطرة مفهوم عن والبحث الحديث

. مذهبيهما أس يرتكز!لى بطابع
 العالن مهيأة باتت األمور أن ،تقدم ما على بنام ،يبدو ٠

 المعرفي الوعي تثكيل من للموقف مبدالً مفهومًا الفطرة

 العقل , أن خاصة اإلسالمبة. العربية الفلفة في االنساني

 مقام الجزئيات مجال في النفس من يقوم ذكرنا الذي a البسيط
 عالم في المكتسبة للعلوم «مبدأ ft ويكون الفعال، العقل

.لليقين مقارنتها مع الجزئيات
 ال حتى الناس بعف في يثتد قد والبيط«بعدكلهذا *

 تخريج وإلى شيء كثير إلى الفعال بالعقل يتصل أن في يحتاج
 من شيء كل يعرف وكأنه تجعله استعداده فشدة وتعليم،

.ئغه

 الفلسفي التراث في تمامًا واضحة المعطيات هذه جميع ٠

 تجعل بدائرة ارتباطها ورغم طويلة. معاناة ركائز فهي العربي.
 أنه إال الفعال، العقل من العقلية المبادىء قبول فقط منها

 يجب عما للتفتيش إال إليها العودة فما الخلق. فعل فيها يكمن
,المتقبل الحاضر...وكذلك عليه يكون ان

ومراجع مصادر

 افي كتابه في أرسطو عند تلمبحًا ورد هذا الفعال العقل مفهوم -

 العصر طوال الفلفي لفكر في لها الحصر مثاكل وأثار اكفس

 العصر وفي الهليني، العصر في الشراح تلقفه ما فرعان الوسيط.
 يتوافق مفهومًا وحولوه ، ٠لوا حد على الميحي - اإلسالمي الوسيط

 في ينزعون والمفكرون الشراح هؤالء كان فقد .نزعاتهم مع
 ربالتالي ، المفارقة بالعقول ويؤمنون ، روحيًا أو دينيًا منزعًا غالبيتهم

 الثبات وسيلة المفهوم هذا في وجدرا فقد ،لذا . النفس بخلود
.نزعات هكذا
الرحن عبد تحقيق انف، في ، أرسطوطاليس ; الصدد هذا في انظر

. 1954 ،القاهرة ،المصرية النهضة مكتبة ،بدوي

.1965 ,me, Traduction Tricot, Faris, Vrin؛’! Arlstote, De -

 - لعربية لفلفة في لمعرفة أصول من أصالً دراسةالنفتثكل -
 تثكل منها المتفرعة والعقلية الحية قواها وسانر اإلسالمية،

الثانية األصول
 أصل اليوناني، التقليد في عيمثلما العربية الفلفة في والفس
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فعل
 أرسطو عند وردت كما المعرفة: 0 الفلفة هذه تبنت وقد الحياة.

 : وهما العرب فالسفة كل تبناهما أاسيتين بمرحلتين تمر عنده فهي

 المئترك والحس الخمس الحواس بواسطة الحية المعرفة مرحلة
 ثالث مجاالت تمر التي العقلية المعرفة ومرحلة والذاكرة والمتخيلة

 وحالة بالقوة، العقل حالة وتقابلها ،بالقوة المعرفة حالة هي:
 إلى وصوالً ثم الفعال العقل بواسطة الفعل إلى القوة من االنتقال

بالفعل. العقل حالة وتقابلها بالفعل المعرفة حالة
 من الخامس الفصل ،ألرسطو ftاكفس ني n الصدد هذر في انظر
. الثالث الكتاب من الرابع الفصل إلى الثاني الكتاب

م. 1938/ه1357 ،2 القاهرة،ط النجاة، ابنسينا، -
 طلبًا والجماعة الفرد لحياة أساسًا االنساني الفعل الفاراي يجعل -

 حيا وتطور المدن صور مختلف بين للتمييز ومنطلقا للكمال

 ، باالقتناء ال بالتعاون يتم الذي هو عنده الصحيح والفعل .الجماعات

 صاحب بين ما ويبعد التبادل ثمار الجماعة عن يبعد االقتناء ألن
 ال الكتابة أفعال يفعل أن الكاتب كمال فإن منها. والمتفيد القية

 يقتني أن ال الطب أفعال يفعل أن الطبيب وكمال الكتابة، يقتني أن

صناعة. كل وكذلك فقط، الطب
فيذلك: انظر

 متري فوزي تحقيق بيروت، المثرق، فصولمنتزعة.دار الفارابي،

.1975 نجار،

 زايد، ا قنواتي ا مدكور نشرة النفى، كاب الشفاء، سينا، ابن -
. 1975 ؛القاهرة ،العربية المكتبة

 من أهيتها تتكون العربية الفلفة مار في السينوية الفلفة وشأن -

 فلفي لجيل بل فةط، الفارابية للفلفة ال الحقة كونها حيث
ممنليه أبرز الفاراي كان بكامله

 ،ينا ابن إلى الفارابي من االنتقال ان هنا القول يجدر أنه على

 بكامله الجيل لتيار والجامعة الممثلة األخير هذا أقوال واعتبار

 قائمة فلسفية خميرة مع ليتعامل جاء قد سينا ابن كون اليه يدفعنا

فيتكوينها. الجيل كل شارك وناضجة
 الرازي بكر أبو شخصية ننسى أا بجب االنتقال هذا في أننا اال

 وضع الذي الفيلوف للعالم نموذجا يمثل والذي العظيمة الضخمة
 . الميول بقدم قال والذي .العلمية تجاربه من أساس على فلفته

(854 - 932 .)

شعراني وفاء

فعل
Acte
Acte
TathandlungiHandlung

 باإلمكان انه معتبرًا القوة الى بنسبته الفعل أرسطو عرف
 .بالواقع موجودًا يكون حين بالفعل موجود انه شيء عن القول

 إيضاح أن قائال استطرد ثم ٠ شابه ما أو جمًا يكون حين أي
 وبطريق األمثلة من باالستنتاج إال يمكن ال األمر هذا

 أو نظريًا تحديدًا الفعل تحديد بصعوبة بذلك مقرًا المقارنة،

 الرقم من تلي التي المقاطع راجع ) ,متماسكا منطقيًا تحديدًا

 الفرنسية الترجمة . ft الطبيعة بعد ما ا) كتابه من 30 أ 1048

 هي القوة الى الفعل نسبة ان يعتبر هكذا يلي( وما 499ص
 يتمتع ولكنه مقفلتين عيناه كانت من الى يرى الذي كنسبة
 على القدرة يملك الذي نسبة الى يبني الذي كنسبة أو .بالنظر

لتوه. بني ا ولكنه البناء
 او الهيولى إعطاء عن كناية عمليًا الفعل اعتبار يمكن هكذا

 المعنى بهذا .ما شكال أو صورة ( القوة تشكل والتي ) المادة

 عن الزم الفعل تصور ان اي ،الفعل عن كناية الصورة تكون
 أما . كمالها او القوة تمام هو فالفعل . بالمادة الصورة ارتباط

 متقدم محضإمكانية.فالفعإلذن دونالفعلفهي القوةوحدها
 توفرها من بد ال التي بالعلل بالعادة مرتبط وتحقيقه القوة على
 من ينتقل أيحتى .وجوده كمال للموجود أو للشيء يتحقق كي

 ارسطو حددها هذه والعلل بالفعل موجود الى بالقوة موجود
 الفاعلة. والعلة والمادية والصورية الغائية العلة وهي: ،بأربع

 .كماله بلوغه او لوجوده الموجود تحقيق تمام اذن هو فالفعل
 مشيرًا Entelechle عبارة متعمالً ذلك عن أرسطو عبر وقد

 أو سيرورته أثناء الفعل الى ال الموجود كمال تحقق الى بذلك
 ترجمة على تعليقه في تريكو أشار وقد .حدوثه إبان

 يلحق ما موضحًا ذلك إلى الفرنسية الى أرسطو (( ماورائيات ا,

 يمكننا انه القول من لنا البد إيضاحًا غموض. من الفكرة هذه

ثالث: حاالت بين التغير في نميز ان
.للحركة( الموازي هو والتغير ) التغير حدوث امكانية - 1

. حدوثها اثناء في التغير او الحركة - 2
 ها حد بلغت أن بعد أي : كتملت ا وقد ( التغير ) الحركة - 3

 نها الفعل. تحقق لى األخيرةهيااشارة الحالة النهائي.وهذه
 االنتقال الى االشارة فهي الثانية الحالة أما . امتالئه حالة في الفعل

 الجسم تنقل الي اليرورة أنها أو ٠ الفعل الى االمكانية محض من

له. النهائي الكمال حالة الى القوة حالة من العمل أو الفرض أو

 على الفعل لفظة أطلق قد أرسطو ان بالذكر الجدير ومن

 سبب وهذا .يذكر تمييز دون والثالثة الثانية ،الحالتين كلتا
 كتابه من يلي وما 8 ب 1048 المقاطع )راجع مفاهيمه غموض

 أن القول يمكن لذلك . ( الفرنسية الترجمة . (( الطبيعة بعد ما )]

 .وصفي بشكل اال ممكن غير الفعل لمعنى واضح تحديد إعطاء
 األمائل بواسطة التصورات هذه إيضاح الى ارسطو دفع ما وهذا
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 أيضًا اليه أشار ما وهذا أعاله. أشرنا كما والمقارنة بالقياس أو

 انتهى الفعل ماهية لتحديد أرسطو شرع كلما » .٠ بقوله جيلون
 بعبارة . ا( الماهية هذه اطار في يدخل أن يمكن ال ما تحديد الى

 ما بالقول اي ؛السلب بطريقة اا يتم لم للفعل تحديده ان اخرى
للفعل. تحديده ضمن يكون أن يمكن ال

 أيضًاأن نوضح أن من البدلنا الشروحات هذه من انطالقًا

 . بالمادة ال بالصورة أرسطو فلسفة في يرتبط انما الفعل مفهوم

 وال متعينة غير ماهية تبقى بل . الموجود توازي ال فالمادة
 عليها الصورة بانسحاب إا والتحديد التعين يأتيها وال محددة

 يتحق الذي فالموجود معينًا. شكالً أو صورة باكتسابها أو
 أو ،النهائية صورته حقق الذي الفعلي هوالكائن اإلسم هذا فعالً

 من إذن الموجود تتقل التي هي فالصورة . ذلك سبيل في أنه
 فالصورة بالفعل. الوجود الى بالقوة الوجود من أو الالوجود

 الموجود طبيعة تشكل ألنها الفعل درجات أعلى المعنى بهذا
 العلة تعتبر لذلك صفات من به سيتمتع ما عليه تسبغ التي وهي

 راجع ) .ما حد الى األولى العلة أرسطو فلفة في الصورية

(.4- 1ب 1050 »ماورائيات»

 على الفعل أسبقية تحديد من أيضًا بد ال ذلك جانب الى
 أرسطو عليه أصر ما وهذا القوة. على الفعل تقدم أو ،القوة

 أو العالم فأزلية . الزمانية اناحية ومن المعرفية الناحية من وذلك
 أزلي وجود تصور يمكن كيف اذ .الفعل أسبقية تفرض الوجود

 الناحية من . الدوام وعلى بالفعل موجودًا أو متحققًا تصوره دون

 الموجود هو انما بالقوة موجود هو ما ان ارسطو يعتبر ،المعرفية
 بفضل أو الفاعلة العلة بفضل وذلك .الفعل الى للتحول القابل

 .بالفعل الوجود الى بالقوة الموجود يخرج بالفعل موجود
 الموجود أن علمنا فاذا .القوة على متقدم الجهة هذه من فالفعل
 موجودًا يكون آخر موجود بواسطة إال الفعل الى يخرج ال بالقوة

 والمعرفية الزمنية الناحية من هو بالفعل الوجود أن علمنا بالفعل
 علمه إذا إا موسيقيًا يصبح ال فالموسيقي . القوة على سابق

 آخر انان بلقاح إال انان واليولد .فنالموسيقى اخر موسيقي
 تقديمًا او معينًا تراتبًا التأخر أو التقدم يعني وال بالفعل. موجود

 أفالطون تقديم في األمر هو كما آخر متوى على لمستوى

.الطبيعية والكائنات االجسام عالم على المثل لعالم

ومراجع مصادر

 والمدارس أرسطو الفلفي، الفكر تاريخ علي، محمد ريان، أبو —
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antique, Paris, ،955.
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ه كتور جورج

الفقه( )أصول فقه
Jurisprudence 
Jurisprudence 
Jurlsprudenz

 التي المبادى علم هو األصول علم أو الفقه أصول علم

 التفكير طرق في البحث هو أنه أي الفقه، أحكام عليها تنبني
 يتوصل التي القواعد فهرعلم أحكامه في الفقه بها يسترشد الي
 وعلى .التفصيلية أدلتها من الشرعية األحكام استنباط الى بها

 البحث مناهج ٠ كتابه في الشار سامي علي الدكتور قول حد
 المنطق كاعتبار الفقه الى بالنبة هو «اإلسالم مفكري عند

 كتابه في حدتعبيرالزركشي وعلى الفلسفة الى بالنسبة
 من الفقه طرق مجموع هو الفقه أصول إن ((المحيط البحر )١

 وحالة بها االستدالل وكيفية اإلجمال سبيل أنهاعلى حيث
 عند البحث منهج هو األصول علم يكون وبهذا .بها المتدل

 من الفقيه لذهن عاصم قانون وهو مائله منطق هو أو الفقيه
 دالئل معرفة المنهاج في البيضاوي بتعريف وهو الخطأ.

 في وجاء .المستفيد رحال منها االستفادة وكيفية اجماالً الفقه
 من الشرعية األدلة أحوال به يعرف علم أنه ا( األصول تنقيح ,١

 حيث من الشرعية األحكام وأحوال لألحكام اثباتها حيث

 في »األحكام كتابه في اآلمدي حدد وقد باألدلة. ثبوتها
 الشرعي الدليل بأنه األصول علم موضوع (I األحكام أصول
 ال األصوليين ومباحث كليا حكمًا يثبت أنه حيث من الكلي

 الشرعية األحكام الى الموصلة األدلة أحوال عن تخرج

 استفادة وكيفية مراتبها واختالف وأقسامها فيه عنها المبحوث
 األدلة نصب على القدرة هي العلم هذا وفائدة .منها األحكام

 بتطبيق الشرعية األحكام ومعرفة مدلوالتها على السمعية
 وعلى األحكام. منها تتنبط التي التفصيلة األدلة على قواعده

 فإن الدقيق الفهم معنى من مستمدًا أساسا الفقه كان اذا هذا
الفهم هذا عليها ينبني الني المنطقية المقدمات هو األصول علم
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الدينية. األحكام مجال في الدقيق
:هي أصول أربعة في مبادئهم األصوليون ويحصر

 الرأي، أو القياس أو راإلجتهاد واإلجماع والسنة القرآن

 هو القرآن إن واالستصالح اإلستحسان البعض ويضيف
 المرتبة في الشنة وتأني اإلسالمي للتشريع األساسي المصدر

 في الواردة المطلقة العامة القواعد تفاصيل تضع وهي التالية
 ادراك هناك وكان .وأفعاله الرسول أقوال خالل من القرآن

 ولهذا مطلقة عامة القرآنية القواعد بأن اإلسالم ظهور منذ
 أن ويالحظ التفاصيل. طرح في خاصة أهمية ذات السنة كانت

 أرسله عندما عباس بن عبدلله أوصى طالب أبي بن علي

 حتال القرآن فإن بالقرآن، عليهم يحتج بأآل الخوارج لمجادلة
 مخرجا لهم تدع ال فإنها بالتة عليهم احتج ولكن أوجه

 المجتهدين جملة اتفاق هو االمدي قول حد على واإلجماع

 ويرى معينة. واقعة بصدد حكم على معين عصر في والفقهاء
 . الدين ورجال الفقهاء إجماع هو باإلجماع المقصود أن البعض

 الصريح الرأي هو القولي وسكوني، قولي نوعان: واإلجماع

 يتم والقولي عليه الفقهاء اعراض بعدم الضمني هو والسكوتي
 يقول كما والرأي . بالصمت يتم والسكوتي والتثاور بالتداول
 واستخراج باألمور وحذق والتدبير العقل على يعتمد الشوكاني

 بالبراءة بالتمك يكون وهذا والسة الكتاب من الدليل

 اختالف على الحظر أو األشياء في اإلباحة بأصالة أو االصلية
 باالحتياط. التمتك أو بالمصالح التمك أو ذلك في األقوال

 رب عن الموقعين أءالم ا كتابه في الجوزية قيم ابن ويرى

 وتأمل فكر بعد القلب يراه بما خصتوه الرأي ان العالمين«
 االمارات. فيه تتعارض مما الصواب وجه لمعرفة وطلب

 أكثر الوقائع أن األصول من أصالً الرأي اعتبار في والسبب

 ويقينًا قطعًا نعلم إننا الشهرستاني يقول هذا وفي النصوص من
 يقبل ال مما والتصرفات العبادات في والوقائع الحوادث أن

 وال نص حادثة كل في يرد لم أنه قطعًا ونعم والعد الحصر
 غير والوقائع متناهية كانت إذا والنصوص أيضًا ذلك يتصور

 ان قطعا وعلم . يتناهى ما يضبطه ال يتناهى ال وما متناهية

 كل بصدد يكون حتى االعتبار واجب والقياس االجتهاد
 منطق الغزالي اعتبر وقد . الرأي هو واالجتهاد . اجتهاده حادثة

 المسلمين على كفاية وزمن االجتهاد شروط من شرطًا أرسطو
 ويرى الشرعية. األحكام استنباط في الفكر على يعتمد وهو

 والقياس . واحد لمعنى إسمان والقياس اإلجتهاد أن الشافعي

 وهو الغائب، على الشاهد قياس المتكلمون يميه ما هو

 من نوع والقياس .السيوطي يقول كما اليقين الى موصل

 ويقول علة معلوم لكل قانون: أساس على العلمي االستقراء
 األطراد وقانون كذا، لعلة األصل في تبت الحكم الزركشي

 من بد وال الفرع. في موجودة األصل علة بأن القطع وهو
 نقلية: إما وهي والفروع األصول بين تجمع مسالك وجود

 والتقسيم الثبر عقلية: وإما ،الني وفعل واالجماع النص
 أساس على المناط وتنقيح والدوران والطرد والثبه والمناسبة

 لماواته حكمه في بأصل فرع إلحاق هو النهاية في القياس أن
 ويرى للرأي مرادفًا القياس ويعد الحكم. هذا فيعلة له

 هو اللغة في أصالً القياس أن الفحول ارشاد ١١ في الشوكاني

 الجهد بذل وهو ،به وتسويته آخر شيء على شيء تقدير
 األربعة األصول الى األصوليين بعض ويضيف الحق. طلب في

االستحسان.

 مثل عن مسألة في العدول هو االستحسان الكرخي: يقول
 بمعنى أقوى هو بوجه خالفة الى نظائرها في به حكم ما

 لدليل أو الثارع استحسان وهو مرتبة أقوى لدليل العدول
 العامة للمصلحة أو القياسي االستحان وهو حجة أقوى

 ما الى هذا في األصوليون ويتند الضرورة. استحسان ويمى
 أحنه فيتبعون القول يتمعون الذين 2 القرآن: في جاء

 )سورة األلباب« أولو هم وأوكك ألله هداهم الذين أوكك
 أنزل ما أحسن واتبعوا٨ : أيضا القران في وجاء . ( 18 : الزمر

 ال وأنتم بغتة العذاب يأتيكم أن قبل من ربكم من اليكم
 الحديث الى يستندون كما ، ( 55 : الزمر سورة ) تشعرون«

 البخاري ويرى حسن«. الله عند فهو حنًا الملمون رآه »وما

 ونوع خفي قياس وهو للشرع، معين تفير االستحسان أن

 البعض ويرى االستحان. يفضل حيث االستنباط من خاص
 االستصالح ظهور الى أدى ما وهذا االستحان تقييد يتم أن

 وهو الصوري المبدأ محل لكاس العامة المصلحة يحل ألنه
 وهو االسنصالح يوجد االستحان وبجانب الحسن األمر

 القياس من نوع أيضا وهو للناس المرسلة المصلحة عن البحث
 على المحافظة بأنه المصلحة مبدأ الغزالي ويحدد الخفي.

 هي أشياء خمسة حفظ الى يرمي وهو الخلق من الشرع مقصود

 المالءمة ويشترط والملك، والنل والعقل والحياة الدين
 حرج ورفع ضروري أمر ولحفظ عقلية وأنها الشرع لمقاصد

العبادات. ال المعامالت مجال في وهي الدين الزم

 التوصل الدين أصول علماء يستهدف األصول هذه بكل
 ويرجع التمييز، مجرد هو منه وغايتهم التعريف أو الحد الى

 المحدود هو الباقالني بتعريف والحد الواصف؛ قول الى الحد
 يأتي أن الحد على وانما حده يكن لم غيره كان ولو بعينه
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 جهل فإن عنه سأله ما جهل إن بها عالمًا السائل يظن بعبارة
 كما بالحقيقة اإلشعار يتهدف والحد فسحقا! كلها العبارات

 اقتناصه. يسهل مما الحد أن الزركشي ويرى الجويني، يقول
 للهجرة الثاني القرن أواخر في الفقه أصول علم وقدظهر

 وظهر , (I الرسالة , كتابه ه( 204 ترفى) الشافعي ألف عندما

 بصفة ونجده بالحديث يتمك اتجاه اتجاهان، العلم هذا في
 في هذا وظهر بالرأي أكثر يتمتك واتجاه الحجاز في خاصة

 والرأي الحديث من التنصل يمكن ال أنه يالحظ ولكن .ق العر
 يستقيم ال H ألصول: ا علماء أحد البزدوي يقول ولهذا

 إن حتى بالحديث إا الرأي يستقبم وال بالرأي إال الحديث
 فال الرأي يحسن را الحديث علم أو الحديث يحسن ال من

 والمالكية والشافعية الحنفية ريختلف . ، والفتوى للقضاء يصلح
 المدرسة وتعتبر رالرأي بالحديث األخذ درجات في والحنالة

 المالكية ثم الشافعية وتليها بالرأي اآلخذبن رأس على الحنفية

. الحنابلة ثم
 كتاب بجانب الغقه أصول علم في المؤلفات وأشهر

I الرسالة I :الفقه أصول 1 للشافعي II الرازي بكر ألبي 
 الكرخي الحسن ألبي االصول: في رسالة و» ه 270
 زيد أبي عمر بن الله لعببد S النظر تأسيس ولل ه. 301

 محمد بن لعلي البزدوي أصول وا ه. 430 الدبوسي

 بن محمد بكر ألبي «السرخي أصول ول ه *82 البزدوي
 أصول بين الجامع النظام بديع ره ه. 490 السرخسي احمد

 بن الله لعبيد األصول تنقيح ول .ه- I 694 واألحكام البزدوي

 الوهاب عبد بن الدين لتاج ه الجوامع جمع و» ه 747 معود

 بن الدين لمحب «الثبوت مسلم وا م. 77، السبكي علي بن
ه.119عبدالثكور
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األصول. علم في الحق تحقيت الى الفحول إرشاد الشوكاني، -

.الفقه أصول ،رآخرون ،الغني عبد ،الخالق عبد -

 ٠ اإلسالمية الفلفة كاريخ تمهبد ،مصطفى ،الرازق عبد -
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مجاهد المنعم عبد مجاعد

)تفكير( فكر
Pensee - Intellect
Thought
Denken

 اجل من التفكير رئييين: بشكلين يحدث إناني نشاط
 بثأن العقل إلعمال اتفكبر أو بالشيء معرفة على الحصول
 ولهذا القصد أو والندبر التأمل عندنا يكون وبهذا اإلرادة

 - 1838 برنتانو من ابتداء الظاهريات نزعة أصحاب فإن

 موضوع نحو يتوجه أنه أي قصدي التفكير أن يرون 1917

 والتفكير ،نجريديا يكون وقد يكونعينيًا قد الموضوع وهذا
.عالقاته في أر صفاته في تفكير هو الموضوع في

 خمة في التفكير فسرت التي اإلتجاهات حصر ويمكن
 حوار هو التفكير أن ترى وهي األفالطونية: — 1 اتجاهات:

 أفراد والى أشكال الى تشير ذهنية كلمات يتضمن النفس في
 أن ترى ; األرسطية - 2 .روحي نشاط التفكير فإن هذا وعلى

 صورته أر الثكل ماهية يظهر العقل أفعال من فعل التفكير
 المفاهيم إلبراز نثاط التفكير أن ترى التصورية: — 3 العقلية.

 تجريدات من ينشكل أر نظري إما وهو العقل أمام األفكار أو

 تخيلية صور نتيجة التفكير : التخيلية - 4 .الحسية الخبرات
 صورة من التحرك الى العقل ميول نتيجة العادات ببعض ترتبط

 التفكير أن ترى السيكولوجية: إلسمية ا اكزعة — 5 صورة. الى
 الكلمات أو اللفظية الصور يتخدم النفس في داخلي حوار هو

.فثاتها أو األشياء الى تشير التي الذهنية

 1976 - 1900 رايل جلبرت المعاصر الفيلسوف ويرى

 يتم الذي هو الحق السلوك أن II العقل مفهوم ل كتابه في

 هو والسلوك والموضوع اإلستدالل مبادىء بعض إلى استنادًا

االستداللي. تطابقمعاالتاق

 - 1889 هيدغر ن مارن االلماني الوجودي الفيلسوف أما

 التفكير أن ويرى وجوديًا تحليالً التفكير يحلل فإنه 1976
 ا أننا هو التفكير الى يدفعنا ما وأن التفكير نقص دليلعلى

 فإنه اإلنان يتكلم فعندما للتفكير أساسية واللغة نفكر ال نزال

 ينادينا وما ، نداء المعنى بهذا والتفكير العكس، وليس يفكر
 التفكير يعطينا والتساؤل . للفكر غذاء يعطينا إنما فيه نفكر أن

.الجوهري مصيرنا باعتباره الفكير في ثقة ويمنحنا والتفكر
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فلسفة
Phllosophle
Philosophy
Phllosophle

الفلسفة: اشتقاق في-1

 : هما جزئين من مركبة األصل يونانية كلمة الفلسفة
 تدل وعليه الحكمة. وتعني «سوفيا و» محبة وتعني (I فيلو 1

 أو الحكمة محبة على االشتقاقية الناحية من «الفلسفة ,1 كلمة

 عصر في المعنى بهذا لغتهم الى العرب نقلها وقد ٠إيثارها
 يوناني، الفلسفة اسم » ( 950)ت الفارابي فيقول الترجمة

 ،فيلوسوفيا النهم مذهب على وهو العربية، في دخيل وهو

 ومن 1( فيال )ل من مركب لسانهم في وهو ،الحكمة إيثار ومعناه
 مثتق والفيلوف الحكمة. وسوفيا ،اإليثار ففيال . «سوفيا 11

 ومعناه «فيلوسوفوس I) لسانهم مذهب على وهو .الفلسفة من
 الوكد يجعل الذي هو هم عند للحكمة والمؤثر الحكمة. مؤثر

 الجرجاني أن ويذكر . B الحكمة عمرم من وغرضه حياته من
 األشياء حقائق عن فيه يبحث الذي العلم بأنها الحكمة يعرف

 غير نظري علم فهي ، البثرية الطاقة بقدر عليه هي علىما
 يؤتي 2 فقال بالحكمة، الناس تعالى اللم أوصى وقد آلي

 كثيرًا« خيرًا أوتي فقد الحكمة يؤت ومن ، يثاء من الحكمة

 االغريق عند الفلفة كانت هكذا (269 البقرة )سورة
. وأجلها الدراسات أسمى والعرب

 إلينا نقلت فيما ق.م. 497 - 572 فيثاغوراس وكان

 فقد . * الفلسفة „ لكلمة محددًا معنى وضع من أول ،الروايات
 كائن أي على تصدق ال الحكمة صفة إن » قال أنه إليه نسب

 ليس بأنه نفه وصف ولذلك «.وحده لله الحكمة إنما .بشري

 ٠ 470 سقراط ذكر وقد وحب للحكمة محبًا بل حكيمًا

 ال الحكمة إن فقال «الفيدون » محاورة في ذلك ق.م. 399
 أفالطون أن على . محبتها فحسبهم البشر أما .لاللهة إال تؤتى

 فنيًا معنى الفلسفة على أسبغ الذي هو م ق. 348 - 428
 على اهتمامه يصب شخص بأنه الفيلسوف وصف حين محددًا

 الماهوي الوجود بإدراك ويعنى ،المظهر على وليس الحقيقة
 بأوسع الفلسفة أصبحت الزمن ذلك ومنذ .وطبيعتها لألشياء
 خصائص لمعرفة ومعقولة تأملية محاولة على تدل معانها

. كل هو بما الكون وطبيعة
 نشأت فقد األصل، حيث من أما االشتقاق، حيث من هذا

 الدهشة من ،م ق. 322 — 384 أرسطو يقول فيما الفلسفة،

 تغيرات حيال نفسه اإلنسان وجد فحين اإلستطالع. وحب
 الى وسعى الحائر، المندهش موقف منها وقف مطردة،
 نفه عن ليزيل وأسرارها خفاياها واستكناه أسبابها استطالع

 اإلستقرار. نفه الى ويعيد الحيرة عنه ويذهب اإلندهاش
 كيف ؟ األشياء ما : هما مختلفين سؤالين نفه على وطرح
 هذين ان األوائل الفالسفة ظن في وقع وربما ؟ األشياء تحدث

 خطأ على ذلك في وكانوا ،واحد أصل الى يعودان السؤالين
 رقد بحت علمي واآلخر بحت فلسفي األول السؤال ألن

 عن والعلم األول السؤال عن اإلجابة محاولة عن الفلفة نشأت
 وكأنهما والعلم الفلفة نثأت فقد ،أمر من يكن ومهما .الثاني

 ظل إن عجب وال .فواصل وا بينهما حدود ال واحد موضوع

 قرون طوال العلم عن الفلسفة وا الفلسفة عن متميز غير العلم
 والغلك كالفيزياء الخاصة العلوم أن والواقع متعددة

 لواء تحت منضوية كلها كانت النفس وعلم والرياضيات
 علماء كانوا القدامى الفالسفة أن في السر هو وهذا الفلسفة.

 ومباحث فلسفية مباحث على تشتمل كتاباتهم فكانت كذلك.
 أمثال من منهم واحد كل كان و .سواء حد على علمية

 1126 رشد وابن 1037 - 980 سينا وابن وأرسطو أفالطون

 - 1596 رت يكا ود 1274 - 1225 واالكويني 1198 -

 الخ نفس.. وعالم طبيعة وعالم رياضيات عالم وغيرهم 1650
.فيلسوفًا كونه جانب الى

 استخدام الفلفة في الخاصة العلوم اندماج في أسهم ومما
 الفلسفة مجالي في العقلي اكأمل على تقوم بعينها واحدة طريقة
 الفالسغة اتخذ اإلنساني الفكر من األولى الحقب ففي والعلم.

 ولم البحث، في الوحيدة تكون كادت أداة النظري التأمل من
 لم ولذلك .ندر فيما إآل ب والتجري المشاهدة الى هؤالء يلجأ

 ،تماما عنها مختلفة كانت وإن الفلفة عن متميزة العلوم تكن
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فلسفة

 حال من األشياء تغير كيفية عن الكشف على العلوم تنصب إذ

 طبيعة عن الكشف على الفلسفة تنصب حين في آخر إلى
 588 حوالى ) انكسمنس رأى فقد وهكذا . وماهياتها األشياء

 األشياء أصل الهواء بأن ق.م.( االدس القرن 525 -

 التكاثف بعملية آلخر حال من تتغير وانها وجوهرها
 الذرات أن ق.م. 360 - 460 ديمقريطس ورأى والتخلخل.

 آخر الى حال من تتغير وأنها األشياء أصل الفراغ في العائمة
 أفالطون أما الفراغ في ومتعددة مختلفة تشكيالت باتخاذها

 هي بالحدس إال تدرك ال التي المثل أو الصور أن يرى فإنه
 األشياء على يحصل ما أن حين في وجواهرها األشياء أصول

 وهذا المثل. في مشاركتها أو محاكاتها إلى يعزى تغير من
 الفلسفة لواء تحت تنضوي كانت العلوم أن بجالء يوضح

 حتى بالفلسفة العلوم اقتران استمر وقد لها. فروعا وتعتبر
 أشبه الفلفة ان Jt يقول ديكارت ذا هو وها . عشر السابع القرن

 الطب وفروعها الفيزياء وجذعها الميتافزيقا جذورها بثجرة
 بين الشاسع الزمني البعد فمع واألخالق والميكانيكا

 تعد ديكارت عصر في العلوم استمرت وديكارت أفالطون
 انتهجه الذي النهج أن الى يرجع وهذا الفلسفة. من فروعًا

 النظر على ويقوم واحدًا كان والعلوم الفلسفة في الفكر رجال
األشياء الى العقلي

 والفرضية التجربة المالحظة طريقة أدخلت حين ولذلك
 عن العلوم انفصال من بد يكن لم ،العلوم مجال في والتحقق
 متوالة انشقاق حركات الحديثة العصور فشهدت الغلفة.

 الفيزياء انفصل ما أول الفلفة عن فانفصل .الفلسفة داخل

 - 1642 ونيوتن 1642 - 1564 غاليليو من يدكل على

 - 1743 الفوازييه يد على الكيمياء بها ولحقت 1727

 - 1813 برنارد كلود يد على االحياء علم واستقل 1794

 من وغيرهما االجتماع علم ثم النفس علم وتبعها 1878

العلوم.

 الفكر رجال بعض ظن الفلسغة عن العلوم انغصلت وحين
 لم الفلسفة أن 1857 - 1798 كونت أوغست رأسهم وعلى

 ال ألنه البحث مجال عن تنحسر أن بد وال ،موضوع ذات تعد

 عقيمة هؤام نظر في غدت فقد .منها فاثدة وال تحتها طاثل
 ومن األحوال، من بحال معرفته تمكن ال فيما تبحث ألنها

 الفلفة أن هؤالء فتصور محالة. ال ضائع فوقته فيها يبحث

 بما االضطالع على القدرة لها يعد ولم ووهنت شاخت قد
 العلوم أمام تتراجع أن من بد وال مهمات، من اليها أوكل

. المتخصصة

 يبررها ما لها كان وإن الفلفة، الى كهذه نظرة أن على
 من األكبر العدد من استجابة تلق لم ،النواحي بعض من

 التفلسف مواصلة عن ينثنوا لم لذلك الفكر، ورجال الفالسفة
 اإلنساني والمصير واألخالق للوجود األساسية المسائل في

 المسائل أن ذلك من العك على نشاهد بل ،ذلك وغير

 الفلفية والنشرات والبحوث وتتشعب تتعفد أخذت الفلسفية
 األنظمة بين وتشتد تحتدم الفكرية والصراعات تتزايد

 مالزمة فعالية للفلسفة أن يعني وهذا المخنلفة. االجتماعية
 إآل التفلف عن يكف لن وانه عاقال، كائنا باعتباره لإلنان

عقالنيته وهن إنسانيته عن يتخلى حين

الفلفة: تأويل - 2

 للفلسفة تأويل أي بأن بد ذي بادى، التنويه من بد ال
 نحو على تأويلها أن ذلك نحوها، متحيزة نظرة على ينطوي

 ولمنهجها لموضوعها حد ذاته الوتت في هو آخر دون
 والحياد النزاهة روح الى فاألقرب عليه . وأبعادها وغاياتها
 نظر وجهة يعكس منها كل متعددة، تأويالت نقدم ان الفكري

 جوانب على اهتمامهم صبوا الذين الفالفة من لطائفة خاصة
 هذه نحصر أن يمكن وبعامة أخرى دون الفلسفة من مختلفة

 ، اختباريًا علمًا باعتبارها الفلسفة :وهي أربع في التأويالت

 والفلسفة هرا* باعتبارها الفلفة قبليًا، علمًا باعتبارها الفلسفة

دفاعية. وسائل باعتبارها

:اختباريًا علما باعتبارها الفلسفة ( أ )

 في تختلف ال الفلسفية الجمل أن الغالسفة بعض يعتقد

 من التحقق يمكن ولذلك .العلمية العبارات عن جوهرها
 العلمية. القضايا غرار على والتجربة بالمالحظة وكذبها صدقها

 م ق. 322 - 412 ديوجنيس أراد حين أنه ذلك ومصداق

 ( م. ق. الخامس القرن - 515) بارمنيدس عبارة تكذيب
 على فنهض الحواس، شهادة إلى لجأ ،متحيلة الحركة »

 ألنه ممكنة الحركة أن إلى وخلص يتحرك وبدأ قدميه

 الخبرة ان 1776 - 1711 هيوم اعتقد كذلك تحرك.
 هي حيث من الذات مفهوم كذب يبين اإلستبطان أو الداخلية

 في أتوغل حين ٠ كتب: فقد متصل بيط روحي جوهر
 الجزئي اإلدراك بهذا دائمًا أتعثر فإني ذاتي، أدعوه ما قرارة

 لظل أو وللضوء لبرودة أو الحرارة كإدراكي ذاك؛ أو
 في أبدًابذاتي والأمسك ،أواللذة ولأللم البغض أو وللحب

 شيثا أالحظ أن أبدًا أستطيع ال كما . ما إدراك بدون وقت أي

 بعد امرؤ، ظن وإذا اإلدراك... ذلك عدا ما اإلطالق على
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فلنغة

 عما تختلف ذاته عن فكرة لديه أن ،منحاز وغير جاد تفكير
 حجاجه في أمضي أن علي يتعذر أنه أعترف فإني وصفت،

 صواب على يكون قد أنه به له أسلم ما وكل فعلت. مما بأكثر
 أساسيًا اختالفًا مختلفان وإننا صواب على أنا أكون قد كما
 متصالً بسيطًا شيثًا يدرك أن استطاع فربما هذا.األمر في

 هذا لمثل وجود ال بأنه موقن أنني حين في «ذاته 11 يسميه
 ،لغته به توحي فيما هيوم، أن يبدو هذا ومن عندي المبدأ

 الذات فكرة كذب من للتحقق الداخلية المالحظة على يعتمد

متصل. وجود ذا بيطًا روحيًا جوهرًا باعتبارها

 بها يعتقد التي العبارات تكون هذه النظر وجهة ومن
 المادية األشياء و* R األشياء جوهر المادة » مثل الماديون
 العبارات تكون كما اختبارية اإلدراك« عن متقلة موجودة

 ال وه « األشياء جوهر الفكر >ا مثل المثاليون بها يؤمن التي
 سوام اختبارية األخرى هي « اإلدراك بدون لألشياء وجود

 هذه وكل ٠ سافر تناقض من بينها مما الرغم على بواء
 في وقصوى أساسية حقائق عن تعبر أنصارها رأي في العبارات

 البينات اصطناع الى والمثاليون الماديون يعمد لذلك العالم.
 ألنهم خصومهم وكذب صدقهم على للتدليل االختبارية

 تدرس 1) الفلفة أن يعتقدون فالماديون علمًا. الفلفة يعدون
 تدرس وكذلك كله العالم في تعمل التي القوانين أشمل

 لتطور الشاملة القوانين إن اإلنسان«. معرفة في انعكاسها
 في تدخل وإنما متخصص علم أي منقبل تدرس ال المعرفة
 تأليف ) «، الديالكتيكبة المادية » الفلفة دراسة موضوع
 الجماهير، دار وآخرين، مرعي سوفييت، أساتذة من جماعة

 المفهوم على كلها نظريتها تؤسس فالمادية (.23ص،بيروت
 بتفحص المادية تقوم هذه النظر وجهة ومن للعالم. المادي

 التي والقوانين فيه تتحكم التي القوانين اكتشاف وتحاول العالم
 جزءًا إأل ليس اإلنان ألن البشري المجتمع تطور في تتحكم

 ونظرياتها ونتائجها اكتشافاتها كل تختبر وهي الحقيقة من
 نحو على ونظرياتها نتائجها تعدل أو فترفض الفعلية بالتجربة

 وهي علما، الفلسفة المثاليون يعد كما الوقائع. مع فيه تتوافق
 أجل من المطلق الفكر باعتباره الوجود دراسة نظرهم في

 فبالرغم وعليه تطوره. وقوانين تركيه مبادىم أعم اكتشاف

 فإنهم والمثاليين، الماديين بين كبير اختالف وجود من
 المتخصصة العلوم عن تختلف ال علم الفلسفة أن على متفقون

 العلوم تتناول حين في الوجود قوانين أعم تتناول بكونها إا

. منه معينة ميادين قوانين المتخصصة

 على ينطوي المتقدم النحو على الفلسفة تأويل أن على

 كانت لو أنه وهي ،نظرنا في عليها التغلب يمكن ال صعوبة
 تطوره ومبادى الوجود قوانين أهم دراسة يتناول علمًا الفلفة

 من الممكن، من لكان فكرًا، أو مادة الوجود هذا أكان سواء

 الفلسفات بين الخالفات حل تقدير، أقل على المبدأ حيث

 هو ما خالف على لحسمها طريقة توجد ال ولكن المختلفة،
 على عالمان اختلف فإذا المتخصصة. العلوم ميادين في الحال
 تحديد الممكن من فإن المريخ، ءلى حياة وجود مثل قضية
 هذه صدق من للتثبت استخدامها يمكن التي الطريقة نوع

 واآلخر صواب على احدهما ويكون ،كذبها من أو القضية
 هذه مثل الى نفتقر فإننا الفلفة، مجال في أما خطأ على

 كذب أو صدق من للتحقق طريقة هناك ليس فمثالً الطريقة.

 المادية لألشياء وجود »ا 1753 - 1685 باركلي عبارة

 هذه يقبل من إن نقول ان يجوز فال وعليه . (I اإلدراك بدون
 بعض كان واذا كاذب. أو صادق هو يرفضها أو العبارة

 قياس باصطناع خصومهم فلسفات دحض حاولوا قد الفالسفة

 متصلة شرطية الكبرى مقدمته قياس )وهو التالي نفي
 جزئية والنتيجة الكبرى تالي تنفي سالبة جزئية قضية والصغرى

 دحض في ديوجنيس فعل كما الكبرى( مقدم تنفي .ابة
 في 1958 - 1873 مور وفعل الحركة وجود بعدم القول
 باركلي، مقولة ضد األشياء في العام الحس نظرة عن الدفاع

 من اختبارية غير قضية كذب استنتاج مغالطة ارتكبوا قد فانهم
 أن المنطقية الناحية من يصح ال إذ إختبارية. قضية كذب
 من موجودة غير المادية األجام B القضية كذب نتنتج

 إذ موجودا: ماديًا جمًا ليست المنضدة هذه B القضية كذب
 اختبارية غير نظرة استنتاج يمكن بأنه اإلفتراض على تنطوي

 والتجربة. المالحظة بواسطة لالختبار وقابلة إختبارية نتائج من
 ك، القضية تتلزم ق القضية كانت فإذا واضح خطأ وهذا

 القضية تكذب كان اذا وعليه ق. كذب يتلزم لثا كذب فإن
 كذلك. اختباريًا ممكنًا ق تكذيب كان ،اختباريًا ممكنا ك

 المنضدة هذه B القضية بكذب الفالسفة يلم بينما ولكن
 القضية بكذب يسلمون ال فإنهم « ماديا جمًا ليت

 بينة أية هناك فليس وعليه موجودة». غير المادية األجام »

 نحو من الفلسفية القضية كذب على للتدليل إختبارية
 لم إذا أنه على يدل وهذا موجودة« غير المادية األجام ))

 فليس ، الفلفية الخالفات لحل إختبارية وسيلة هناك يكن
 علمًا الفلسفة وا إختبارية، الفلسفية القضايا تكون أن يمكن

ريًا. اختبا

 العلوم فوق ، عال ليست الفلسفة أن الى نخلص هذا من
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 تنطوي علبا الفلسفة جعل ومحاولة . بينها قوية صلة وجود رغم
ويائة. ضائعة جهود على

قبليا: علما باعتبارها الفلفة )ب(

 رأي في ،فإنها إختبارية الفلسفية انظريات كانت إذا

 عن مكتسبة )أيغير قبلية تكون ان من مناص ال البعض،
 أن على ينطوي وهذا ، ( والرياضيات كالمنطق التجربة طريق
 بواسطة يتحقق ال الفلسفية العبارات كذب أو صدق من التثبت

 تحليل بواسطة بل الحسية والمائهدات التجريبية االختبارات
 من التحقق أن فكما النظريات تلك تتضمنها التي المفاهيم

 بينات أي على يقوم ال«5=3 + 2» الرياضية القضية صدق

 ال ٠ الفلفية القضية صدق من التحقق فإن كذلك اختبارية،

 الفالسفة هؤالء يرى فيما يقوم، ال مدرك« غير لشيء وجود
 وتحليل قبليتان، القضيتين كلتا ألن ،اختبارية بينات على

 . صدقهما على يبرهن بأن كفيل عليها تنطويان التي المفاهيم

 430 - 490 )حوالى االيلي زيون يعمد فلم هذا وعلى

 الحركة » القضية صدق على للبرهنة التجربة الى م.( ق
 به يراد قياس )وهو الخلف قياس الى عمد بل مستحيلة«

 القضية( صدق على للبرهنة قضية نقبض كذب على التدليل
 بوجود القول أن على للبرهنة الحركة مفهوم تحلل والى

 ال الذين الفالسفة فإن وعليه .ذاتي تناقض على ينطوي الحركة
 التحليل طريقة بل التحقق في التجربة وا المالحظة يصطنعون
 إنها على الفلسفية النظريات يؤولون الرياضي والبرهان المنطقي

 هو المنطق »إن يقول: 1970 - 1872 راسل وهذا قبلية
أن بد ال (:» - 1887) برود ويقول ». الفلسفة ماهية

 طريقة عن الفلسفة طريقة تختلف لماذا اآلن واضحًا يكون
 تجرى ال الفلفة ففي الكبير. اإلختالف هذا الطبيعية العلوم

 جسم يلك كيف تعرف أن أردت فإذا . عقيمة ألنها التجارب
 وتغير معًا اإلثنين تضع أن حسبك آخر، جسم حضور في

 البب معنى توضح ال التجربة ولكن .النتائج وتالحظ الظروف
 تكون ما أشبه هي الفلسفة طريقة بعامة...إن الجوهر أو بعامة

 ال كلتيهما أن حيث من األقل على الرياضيات بطريقة

. fl بالتجربة تتعينان
 ضد زينون حجج احدى نأخذ النقطة هذه وإليضاح

 يقطع أن ينبغي مافة جسم يقطع لكي زينون: يقول .الحركة
 نصف يقطع ولكي ،كلها يقطعها أن قبل المافة تلك نصف
 ربعها يقطع ولكي ،المسافة ربع يقطع أن ينبغي النصف ذلك
 يستحيل أنه وبما .نهاية ما غير لى ....ئمنها يقطع أن ينبغي

 فإن ،منته زمن في المسافات من المنتهيًا عددًا جسم يقطع أن

متحيلة. تكون الحركة
 منها استنتج التي المقدمات أن الحجة هذه على يالحظ

 في »ينبغي« كلمة فان اختبارية. ليت الحركة وجود عدم
 وكلمة المنطقية، الضرورة على تدل األولى المقدمة

 المنطقية اإلستحالة على تدل الثانية المقدمة في يستحيل« ال
 لكي انه يخبرنا الذي هو التجربة، وليس فالمنطق، وعليه
 ال عددًا يقطع أن ينبغي فإنه اخر، إلى مكان من جسم ينتقل
 الذي هو فالمنطق نفه التق وعلى المسافات. من له نهاية
 زمن في المسافات من متناه غير عدد قطع المحال من أنه يخبرنا
 في التغيرات من متناهية غير كاملة متلسلة أن أي متناه،

 غير الحركة بأن القائلة فالنتيجة ذاتي تناقض المواضع

 حكمًا تصدر العالم في واقعة عن يبدو فيما تعبر والتي موجودة
 وجود يستبعد المنطق ان وهو الحركة ظاهرة على قبليًا

 ان وبعامة وهما. إا ليس حركة نظنه ما وان الحركة،
 والدحض البرهان طريقة على اهتمامهم ركزوا الذين الفالفة
 طبيعة في الفلفية النظريات بأن القول الى اضطروا المنطقي

 قبلية الفلسفية النظريات كانت وإذا قبلية تركيبية الواقع
 النظريات هذه كذب أو صدق تقرير في قمة للتجارب فليس
 مثل الرياضبة القضايا صدق تقرير في قيمة للتجارب مما أكثر

 يساوي افليدي لمثلث الداخلية الزوايا درجات مجموع الان

. K قائمتين

 طبيعة في النظرة هذه عليها تنطوي التي الصعوبة إن
 قبلية الفلفية النظريات اعتبرنا إذا أنه هي الفلسفية النظريات

 في متقلة القبلية القضايا ألن بالعالم صلة لها يكون فلن
 أية على فيتعذر وعليه وواقعه العالم حالة عن وكذبها صدقها
 القضية أن ذلك الفلسفية الخالفات تحسم أن اختبارية بينات

 وليس حدردها، معاني بسبب صادقة تكون الصادقة القبلية
 القبلية القضية تكون وكذلك وقائع من العالم في ما بسبب

 . منطقي تناقض من حدودها معاني بين ما ببب كاذبة الكاذبة
 كاذبة األولى تجعل أن العالم في واقعة أية تتطيع فال

 الفلفية النظريات تستطبع فال وعليه صادقة واألخرى
 وال العالم عن معلومات بأية تزودنا أن قبلية قضايا باعتبارها

 تفريغ الى يؤدي وهذا فيه شيء أي وجود عدم أو وجود عن

 بالعالم صلتها ويقطع الواقعي محتواها من الفلسفية النظريات
الفالسفة أغلب معتقدات مع يتعارض الذي األمر

 جعل الى تؤدي ألنها النظرة بهذه األخذ يتعذر لذلك
 تستوي وعندئذ ،الواقعي المحتوى من فارغة الفلفية القضايا

657



فلسفة

 األنسقة استواء المختلفة المنعددة الفلفية االتجاهات
المختلفة. المنطقية

: هراء ها باعتبار الفلسفة )ج(

 ومنهم المنطقيون الوضعيون وهم النظرة هذه أصحاب يرى

وآير ( - 1891) وكارنب ( - 1881) ميزز فون
من خالية الفلسفية الجمل بأن وغيرهم ( — 1910)

 فالجملة . كذلك بدت وإن ،قضايا عن تعبر ال ألنها المعنى
 من تختلف ال ٠ الحسية فوق األزلية الكليات من عالم هناك ))

 من عالم هناك I) الجملة عن ،الفالسفة هؤالء عند المعنى حيث
 األولى الجملة أن ومع البرق» من األسرع الطائرة االعداد

 فإنها األهمية من جانب على شيء عن تعبر وأنها مفيدة تبدو
 الجملتين فكلتا اليه. الثانية الجملة افتقار المعنى الى تفتقر

٠ هراء
 الفلسفية الجمل استبعاد في المنطقيين الوضعيين نظرة تقوم

 المعنى في التحقق مبدأ تبنيهم على المفيد الكالم مجال من
 كان اذا إال معنى لها يكون ال قبلة غير عبارة كل أن ومؤداه

 المبدأ حيث من اإلدراك بواسطة للتحقق قابالً عنه تعبر ما
 هو عبارةاختبارية أية معنى ان أخرى، بكلمة تقدير. أقل على

 المنطقيون الوضعيون وجد فحين وعليه . منها التحقق طريقة
 المعنى في المعيار لهذا تخضع ال الفلسفية الجمل أن

 طريقة يجدوا لم ألنهم فارغا، كالما واعتبروها استبعدوها

كذبها. أو صدقها من للتثبت

 حين المنطقيين الوضعيين أن هي النظرة هذه في الصعوبة
 مقدمًا عزموا قد كانوا الصيغة هذه في التحقق مبدأ وضعوا

 ومنها الحسي فوق حقائق الى تشير التي العبارات استبعاد على
 بالتعريف. المفيد الكالم ميدان من الفلسفية العبارات

 أن القول أن إذ واعتباطي تعسفي الفلسفية للجمل فاستبعادهم

 الحسية الخبرة بواسطة منها التحقق يمكن ال تركيبية قضية كل
 الى تشير ألنها المعنى من فارغة األقل ءلى المبدأ حيث من

 حقيقة الى تشير قضية كل ان القول فىءيكا الحسي فوق حقيقة

 من الحية الخبرة بواسطة منها التحقق يمكن ال الحسي فوق
 وبذلك المعنى. من فارغة لذلك وهي األقل على المبدأ حيث
 المحتوى من فارغا وبالتالي تكراريًا، التحقق مبدأ يصبح

الواقعي

 تقدم بكونها تتميز الفلفية للجمل النظرة هذه أن على
 دون طويلة دهورا الفلسفية الخالفات الستمرار ممكنا تفسيرا

 وعليه المتنازعة. الفلسفات إحدى صالح في حل الى الوصول

 المنطقيين الوضعيين نظر وجهة ومن الفلفية، فالخالفات
 معنى ذي شيء عن يتحدثون أنهم يظتون الفالسفة ألن مزمنة

 عليهم يتعذر ولذلك . هراء عنه يتحدثون ما أن حين في

لخالفاتهم حل الى الوصول

دفاعية: وسائل باعتبارها الفلسفية الظريات )د(

 1907) الزرويتز رأسهم وءلى النظرية هذه أنصار إن

دفاعية وسائل سوى ليست الفلفية الجمل أن يرون ( —
 والتخفيف مخاوفه ولدرء مصالحه لتحقيق االنان بها يتعين

 ثابت« شيء كل I) بارمنيدس يقول فحين وأحزانه أالمه عن
 ألنه صدقها من التحقق يمكن اختبارية قضية عن يعبر ال فإنه

 تهب. والريح يطير والعصفور دائمًا، يتحرك الماء أن يعرف

 ولذلك . لتكذيبها يكفي هذه من واحد كل وأن ...والخ
 قول مع يبدو، فيما تتعارض، خاصة حاالت فمشاهدة

 وكل بارمنيدس ألن موقفه، زحزحة الى تؤدي ال بارمنيدس

 حكما يصدرون ال واالستقرار الثبات بفلفة يؤمنون الذين
 يدافعون وسيلة العبارة تلك يتخذون بل ،العالم عن اختباريًا

 فعل كما عليهم الخناق شدد لو ألنه أنفسهم، عن بها

 يلجأون، فإنهم بارمنيدس، قول لدحض محاولة في ديوجنيس

 ويقولون والمظهر الحقيقة بين التمييز الى موقفهم عن دفاعًا
 ومستقرة. ثابتة الواقع في ولكنها متحركة، تبدو األشياء إن

. بها يحفل فال ولذلك ،وهم فالحركة

 األشيام كل أن على واتباعه بارمنيدس يصر لماذا ولكن

 ؟ ثباتها عدم على الحواس شهادة تقدمه مما بالرغم ثابتة
 يوحي ألنه ويهابه اإلنان يخشاه شيء التغير أن هو الجواب

 اليه تعيد كي الشبات فلفة يصطنع ولذلك وفنائه، بهالكه
 من مخاوفه عنه وئذهب واألمن، والطمأننة باالستقرار شعوره

 نتيجة المحتوم والفناء الهالك وهو ينتظره الذي المؤلم المصير
 وحسب، مظهر التغير وأن ائبت شيء كل بأن فيقول . التغير

 دلت مهما ثابتا شيء كل كان واذا منه للخوف داعي فال
 بدا مهما اإلنسان، أيها فأنت، تغيره، على الظاهرية الدالئل

 وا للقلق داعي فال ولذلك ثابت والمرض والهرم الكبر عليك
.تنالك ال التغير يد فإن للرعب

 »كل م. ق. 483-544 هيراقليطس يقول حين كذلك و
 عن صادقة اختبارية بقضية يأتي ال فإنه t متصل تغير في شيء

 لتكذيب يكفي بينات من الحواس شهادة تقدمه ما ألن العالم
أن الى ،قصد غير عن أو قصد عن يعى،إن بل ،القول هذا
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 بأن باطنيًا شعورًا ولذائذعا الحياة متع من حرموا من في يولد
 ذلك في شانه يتغير أن بد ا بل طويالً يدوم لن عذا حالهم

 ال فلماذا متصل تغير في شيء كل كان فإذا .شيء كل شأن

 وعليه ضده؟ الى ينقلب ال ولماذا ؟ هذا التعس حالهم يتغير
 الفقر من يعانون الذين للناس تهعىء الدائم التغير فلفة فإن

 الفقر من فيتخلصون حالتهم، تتحسن أن في أمالً والظلم

 الماديون يقول وحين الظلم. كاهلهم عن ويرفعون
 ال )انه التناقض لقانون وفقًا يتطور العالم بأن الديالكتيكيون

 ، معًا كاذبين وال مع صادقين ونقيضها قضية تكون أن يجوز
 ال فإنهم ، كاذبًا( واآلخر صادقا أحدهما يكون أن بد ال بل

 في يولدوا أن الى يعون بل العالم، عن اختبارية بقضية يأتون
 ال منقلب حالهم بأن شعورًا والمظلومين والفقرام المحرومين

 ويعم العدالة فيه تسود قريب، الفرج يوم وأن ضده، الى محالة
 تفرض نقيضه الى طور من اتغير سنة ألن والسعادة، الرخاء
 فقانون أوضاعهم لتغيير يتكاتفوا أن إال عليهم وما ذلك

 نفه اإلنسان يجد الذي السيء الوضع لتغيير أداة التناقض
٠ نقيضه الى فيه

 شعورا لإلنان التغير فلفة توفر أخرى جهة ومن
 ميت الى يتغير الحي كان اذا ألنه ،الخلود في وأمالً بالطمأنينة

 ان كذلك؟ حيًا الميت ينقلب ال فلماذا التغير قانون حب

 الفنام من بالخوف شعورًا يهبنا ،يبدو فيما ،الذي التغير قانون
 فال متنا إذا بأننا بالثقة شعورًا فينا الحقيقة في يشيع والهالك

 هيراقليطس نجد وهكذا . ما يوم في أحياء نعود أن من مناص
 خالدون واألموات أموات الخالدون ه شذراته احدى في يقول

* 8 اآلخر حياة في ويموت ،اآلخر موت في يحيا كلواحد

 الثبات، فلفة تمدنا كما ،تمدنا التغير فلفة فإن هكذا
 األمل فينا وتغذي الفناء من مخاوفنا على فيها نتغلب بأداة

 تحسين أجل من اإلنان يصطنعها دفاعية وسيلة فهي . بالخلود
 على دليالً االختبارية البينات تقوم وال مخاوفه ودرء أوضاعه

 دون األشياء بظواهر إال لها عالقة ال ألن موقفه، ضد أو

 في وجد الفالسفة من فريقا أن هناهي المألة . جواهرها
 وجد آخر وفريقًا له، فلسفة فاتخذها واألمان، الراحة الثبات

 فلسفة التغير فاتخذ األمان، وذلك الراحة هذه الدانم التغير في

 دوافع عليهم تمليها المختلفة المواقف هذه كانت وربما .له
 بلغت ما بالغًا ألن التكذب، تقبل فال ولذلك بحتة، نفسية

 لها شأن فال والوضوح، القوة من ضدها تاق التي الحجج
 أجل من المختلفة الفلفية المذاهب أنصار يتناظر وعبثًا ،بها

 هذه وجهة من الفلسفية، بعضا.فالجمل بعضهم مواقف تغيير

 من نفسه لحماية اإلنسان يتخذها لفظية وسيلة النظرة،
 المستقبل في تتربصه التي والمهالك به تحدق التي المخاطر

المجهول.

:المدفة ماحث ٠ 3

 متعددة موضوعات المختلفة عصورها عبر الفلفة تناولت
اآلتي: النحو على نبينها أن يمكن

: ( الطبيعة بعد ما ) الميتافزيقا (أ )

 المبادىء دراسة أي هوكذلك، بما الوجود دراسة وهي

 الميتافزيقا فإن هذا وعلى ٠ لألشياء القصوى واألسباب األولى
 ألن ،وأشرفها الفلسفية المباحث أعم الفالسفة أغلب عند تعد

 أو أثر هو فيما يبحث مما أشرف أولي هو فيما يبحث ما
 وراء فيما يقوم عالم وجود الميتافزيقا افترضت وقد ثانوي

 ولذلك الحسي، اإلدراك على عصي وهو المحوس عالمنا
 منه التحقق يمكن مما ليس العالم هذا عن يقال ما فكل

 الى الفالسفة ببعض دفع ما وهذا بالتجربة وا بالمشاعدة
 كما المجهول، غياهب في سيظل الميتافزيقا عالم بأن االعتقاد

 وال عقيم الميتافزيقا في البحث بأن االعتقاد الى آخرين دفع
 نطاق خارج يقوم عالم عن نتحدث حين ألن ،ورائه من طائل

 الضروري، فمن ولذلك وهراء. لغوا نتحدث إنما معرفتنا،
.فزيقي الميتا البحث عن نكف أن ، هؤاء رأي في

المنطق: )ب(

 ال إذ ،والفساد الصحة حيث من االستدالل يدرس علم هو
 بتينات أشياء من يتخن أن ٦مفكر كائنا باعنباره اإلنان يكتفي

 يعمد بل األخيرة، على باألولى فيستدل أخرى، أشياء على
 كان استدال أي في توفرت إن التي الشروط دراسة الى

 الميادين عن النظر بغض فاسدًا كان منه انعدمت وإن صحيحًا
 أن الضررري من كان ولذلك .فيها يستخدم التي العملية
 بدالً والرمز اككل يصطنع أي ورمزيًا صوريًا المنطق يكون

واقعية. أشياء على الدالة األلفاظ من

: ( االبستيمولوجيا ) المعرفة نظرية ( ج )

; هي أربع أساسية مسائل المعرفة نظرية تتناول
. ومصدرها البشرية المعرفة أصل (1)

.البشرية المعرفة طبيعة (2)
 عن الصادقة المعرفة تتميز كيف أي المعرفة صدق (3)

الكاذبة. المعرفة
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فلسفة

.البشرية المعرفة حدود (4)
 المعرفة نظرية حدد من أول كان لوك جون أن ويذكر

 أصول في البحث »انها قال حين الدقيق الشكل بهذا البشرية
 االعتقاد أسس وكذلك ، ومداها ويقينها البشرية المعرفة

 المعرفة نظرية أخذت وقد . ft واالنفاق الظن وكذلك ودرجاته
 كانت أن بعد الفلسفية األبحاث في الصدارة مكان اآلن تحتل

. قريب وقت الى للميتافزيقا تابعة

األخالق: )د(فلسفة

 في نتخدمها التي والعبارات األلفاظ وتحليل دراسة وهي
 ، « خير ٥ ، «باطل ، » حق ٥ «، ينبغي ال مثل األخالقية حياتنا
 مثالً فنقول . ذلك الى وما (1 رذيلة I) ، B فضيلة , ، « »شر

B الكذب « ،0 نفسي على قطعته الذي العهد أحفظ أن ينبغي 

 الجميل نكران ا شر»، عمد عن بريء امرىء قتل « ، «رذيلة
. وغيرها « شر األلم وا « خير اللذة ال «،باطل

: الجمال فلسفة ( ه )

 تتخدم التي العبارات وتحليل دراسة الجمال فلسفة تتناول
 «جميل منظر هذا » مثل ا قبيح 1 «،جميل « الكلمات فيها
. ذلك الى وما «قبيحة صورة هذه والال

:العلم فلسفة )و(

 ومنهجها طبيعتها حيث من العلوم وتحليل دراسة وهي
.لها فهمنا تعميق أجل من وذلك ،ومفاهيمها

الدين: )ز(فلسفة

 المعتقدات عليه تنطوي ما بدراسة الدين فلسفة تعنى

 على المعرفة نظرية تطبيق من تنشأ عقلية مسائل من الدينية

 وعليه عقليًا. تبريرًا المعتقدات هذه تبرير محاولة ومن الدين
 أي الدينية، المعرفة طبيعة ما مثل: مائل الدين فلسفة تعالج

 نحو على صدقها من التحقق يمكن قضايا من الدين يتألف هل
 الدين أن أم العلمية، القضايا صدق من التحقق يمكن ما

 ما ؟ العلمية القضايا عن تختلف التي التعبيرات من مجموعة
 مثل الرئيحة الدينية المعتقدات اليها تتند التي والبينات األدلة

الروح؟ وبخلود الله بوجود االعتقاد

 القانون وفلسفة التاريخ كفلسفة أخرى مباحث وللفلسفة

 بشرح اكتفينا وقد ،وغيرها التربية وفلسفة السياسة وفلسفة

.منها عرضنا لما موجز

الفلسفة: لتاريخ الكبرى الخطوط - 4

 حلقاتها تستتبع التي البشري الفكر سيرة هو الفلسفة تاريخ
 الى الفلسفة لتاريخ تقسيم فأي ولذلك األخرى، الواحدة
 ما بمعنى يكون أن بد ال تمامًا متمايزة وأزمنة عصور
 العصور الى الفلسفة تاريخ نقسم أن يمكن ذلك ومع .اعتباطيًا
اآلتية:

 قبل السادس القرن من ويمتد اإلغريقي: العصر )أ(
 العصر هذا في الفلسفة وكانت أرسطو وفاة وحتى الميالد

 الذروة بلغت وقد األساسية. الوجود مائل في بالبحث تعنى

.وأرسطو أفالطون فلسفتي في

 حتى أرسطو وفاة من يمتد الذي الهليني: العصر )ب(
 انصب وقد . م 500 م. .ق 322 المحدثة األفلوطينية نهاية
 األخالقية المسائل على الفترة هذه في الفلسفة اهتمام جل

.انحطاطها أسباب أحد ذلك كان وربما والعملية

 - 354 ارغسطين القديس من ويبدأ :الوسيط العصر ج( )

 — 1401 كوسا دي نقوال وحتى الخامس القرن في 430

 هذا في الفلسفة انشغلت وقد .عشر الخامس القرن في 1464
 والنقل العقل بين التوفيق على وعملت الدينية بالمسائل العصر

 ابتداء اإلسالم فالسفة مصنفات وتعتبر والفكر اإليمان أو

 1198 - 1126 رشد بابن وانتهاء (873)ت الكندي من

روافده. من رافدًا

 وحتى عشر الخام القرن من يبدًا النهضة: عصر )د(
 انعتاق بعصر العصر هذا يسمى أن ويمكن .عشر االبع القرن

.وقيوده القديم الفكر مقوالت من اإلنساني الفكر

 1714 - 1632 لوك من ويبدأ التنوير: عصر )ه(

 العصر هذا ينميز وبعامة .1781 - 1689 لينغ وفاة وحتى

 المناهج واستخدام العالم عن متكاملة فلسفية انسقة بوضع
البحث. في العلمية

 1804 - 1724 كانط من االلمانية الفلسفة عصر )و(

 .1841 - 1776 وهربارت 1831 - 1770 هيغل وحتى

 وبالعودة الروحية بنزعتها العصر هذا في الفلسفة تتميز وبعامة
 الى هذا أدى رقد الفلسفي البحث في ابتداء كنقطة األنا الى

 من جانب لكل اشاملة الفلسفية األنقة من عدد تكوين

الوجود. جوانب

 الى باالنصراف العصر هذا يتميز : عشر التاسع القرن )ز(
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فذ
 غلبت ولذلك الطبيعي. العلم تاثير تحت ذاته المحسوس الواقع
.الميكانيكية المادية النزعة عليه

 للغة المنطقي التحليل عصر وهو العشرون: القرن )ح(
األكثر الفلسفةوالعلمعلى

اإلنسانية: الثقافة من الفلفة موقع - 5

 فإننا ،الفلفة نحو نتخذها التي النظر وجهة كانت أيا
 هو بما العالم فهم تحاول خالصة فكرية فعالبة الفلفة أن نجد

 يجعلها وتجريد شمولية من به الفلسفة تتصف ما وإن ،كل
 ويجعلها واألوطان، القوميات حدود يتخطى إنساني طابع ذات

 أبناء بين الفكري والتآخي والتعاون التفاهم وسائل أهم من

 الكقافي المستوى ان والواقع . هذا الصغير كوكبنا على البشر
 .فيها الصحيح التفلسف شيوع بمقدار يقاس األمم من أمة وألية

 تفكيرها رقي دالة وتطورها ألمم رقي أن نجد ولذلك

 الثقافة تدهور ان وبالعكى , أبنائها عند وتطورم الفلسفي
 الفلسفي التفكير انحالل نتيجة األكثر على هو وضمورها
 التطور مع يتساوق لألمم الثقافي فالتطور . فيها وجموده
.وهبوطًا وصعودًا ،وانحطاطا رقيًا فيها الفلسفي

 تزعزع ،النقد الى نزعة من به تتميز بما الفلفة أن كما

 التقليد سلطان من تفكيره وتحرر الراسخة، اإلنسان اعتقادات
 نهائية أنها على التقليدية األفكار الى ينظر يعود فال والنقل،

 لم انها على بل الجدل، على وترتفع النقاش على تمو ومطلقة
 دائمًا تستهدف ولذلك النهائية، اليقين درجة تبلغ ولن

 التامح روح شيوع على يساعد ما وهذا والتعديل. المراجعة
 وبين ،الواحد الوطن أبناء بين المذهبي والتعايث الفكري
 عن االبتعاد الحقة الثقافة خصائص من فإن األرض شعوب

 نفه، على الفكر انغالق الى يؤدي ألنه الفكري التعصب

 جموده فإلى األخرى، العقول مع تفاعله عدم الى وبالتالي

.وتخلفه

 قيود أية وضع فإن ،لألفكار حرًا نقدًا الفلسفة كانت واذا

 إلى يعمد مجتمع وكل يغتفر ال وذنب للثقافة قيد عليها
 الدوافع كانت مهما الحر التفلسف على القيود فرض

 المطاف آخر في ينتهي ألنه ثقافيًا متخلف مجتمع واألسباب،

 صفة الزمن مع تكتسب جامدة قوالب في الفكر صب إلى
 العقاب طائلة تحت إال مناقشتها على أحد يجرؤ فال القدسية،

 بأن كفيل وهذا واألصالة. اإلبداع روح فيه ويموت الصارم
 المجتمعات في يحدث ما هو ذلك والنمو. التقدم طريق يسد

 تحظر والتي الواحد الحزب نظام على القائمة الدكتاتورية

 الثقافة وتتخلف الفكر فيختلف . لفلفتها المعارضة الفلفات

. المعافي من بمعنى إنساني هو ما ركل المجتمع معها ويتخلف

متى كريم

Art
Kunst

 وأخذت ،العصور خالل كبيرًا تطورًا تطورت فن كلمة إن

 إجماع شبه هناك ولكن متناقضة، وأحبانًا مختلفة مدلوالت
 الكلمة، لهذه االشتقاقي المعنى على العالم لغات أغلب في

 والمهارة. بالصنعة بتميز الذي العمل بأنه الفن يحدد الذي وهو
 أو الطرق مجموع بأنه الفن تحديد على أيضًا اتفاق وهناك
 أصول حب معينة نتيجة الى للوصول تستعمل التي الوسائل

 جمالي إنتاج هو الفن بأن يقول آخر تحديد وهناك ,معينة

الطبيعة. الى ويضيفه الواعي االنان ينتجه
 أر الدور في تكمن فمي الفن أخذها التي المدلوالت أما
 متعارضان تياران فهناك الفن. يحمله أن يجب الذي الهدف

 الذي الكبير ودوره الفن أهمية على يتفقان بالنتيجة ولكنهما

 التيار كان فاذا الشعوب. حياة وفي الحضاري التطور في يلعبه
 قيمته عن خارجة رسالة أية الفن يحمل أن يرفض األول

 بهدف متزمًا » الفن يكون أن على الثاني التيار يصر الذاتية،

 زمنية فترة في معينة إنتاج ووسائل عالقات عن يعبر ألنه معين

. fl معينة تاريخية ومرحلة معينة
 اعتمت التي الفلفية المذاهب أهم نتعرض يلي وفيما

ووظيفته الفن بدور
 التعبير، في طريقة هو له، بالنسبة فالفن بأفالطون، نبدأ
 عالم هو الفن فعالم المثل. عالم عن حسية، أشياء بواسطة
 االنسان يرى وعندما . آخر عالم إلى كلها ترمز وأوهام أشباح

 قبل فيه كانت الذي العالم تتذكر «النفس ٣ فإن ،فني عمل أي
 على مهم دور له ألفالطون بالسبة فالفن .الجسد في تسقط أن

 الذي وهو فيه كانت الذي بالعالم النفس تذكير صعيد

العالم هذا إلى العودة على يحرضها
 محاكاة فهو مزدوج، درر له فالفن ألرسطو، بالنسبة أما
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فن

 نماذج لإلنسان يقدم ان الفن وعلى ، عنها التامي ثم الطبيعة

الطبيعة. تحكم التي العامة القوانين من مشتقة وصورًا
 األكويني، توما عند وخصوصًا الوسطى العصور في أما

 النفس صراع عن التعبير وهو واضح دور له كان فالفن
 الموسيقى ودور الله، عن تبتعد عندما تعانيها التي واآلالم
الهدف هذا عن يخرج ال أن يجب والرسم والشعر
 رسم مثل الفنون بعض الدين حرم فقد المسلمين عند أما

 اهتمامات تحولت لذلك نحته، أو اإلنساني الشخص

 حتى التجريدية وتشكيالتها اللغة فنون الى العرب المسلمين

فيها. برعوا

 ليس بأنه الفن كانط أمانويل حدد عشر الثامن القرن في

 . الشيء إظهار في جمالية طريقة انه بل الجميل الشيء إظهار
 هي فغائيته «غاية بدون غائية » هو لكانط بالنسبة الفني والعمل

 خارجي هدف أي له وليس الفني، للعمل الذاتي اإلنسجام

 تبعًا الفني العمل نقيم أن يجب وال ٠ االطار هذا خارج يحققه
 أو مبشرًا أو رسوالً ليس والفنان الفلفي، أو األخالقي لهدفه

 له يعمل الذي إلهدف من تستمد ال الفني عمله وقيمة محرضا
 مع النظرية هذه تبلورت وقد الذاتية. الجمالية قيمته من بل

 للفن» الفن » بنظرية نادى والذي ,81» عام كوزان فيكتور
 واألخالق كالدين بداخله وقيمته معناه يحمل الفن أن مدعيا
 طابعه فقد رسالةوإال، أو دور أي تحميله الى بحاجة وليس

.فنًا كونه عدا ما شي، كل وأصح

 وغاية، وهدفا دورا للفن إن يقول الذي الثاني التيار أما
 ؤه بالنسبة الفن أن إذ هيغل مع عشر التاسع القرن في بدأ فقد

 الفكرة» عن ونهائي أصلي وتعبير جدلية حركة إال ماهو
 لتجسيد مسيرتها في مرحلة إال هو ما الفني والعمل المطلقة«

 فإن ،التيار هذا بدأ قد كانهيغل واذا ». المطلقة الفكرة »

 ريب بدون هو ماديًا منحى وأعطاه قواعده وأرسى بلوره الذي

ماركس. كارل

 كبيرًا: دورا وتعطيه رسالة الفن تحمل قامت فالماركسية
.نفسه الفني العمل صعبد على أو المجتمع صعيد على كان إن

 للطبيعة أعمى تقليدا الفن يعد لم i الفني العمل صعيد فعلى
 على اخذ بل هي ك،ا بنقله بكنفي اخباة لوقائع وتمثيال

 ذهب ما وهذا جديد من العالم وخلق األشياء خلق إعادة عاتقه
 بل هي كما األشياء أرسم ال ج يقول كان عندما سو بيكا اليه

أنا« أراها كما

 على الحافز دور هو الفن فذور االجتماعي الصعيد على أما

 والمجتمع الحياة من متمدة عناصر بين جديدة عالقات خلق
الطبيعة. و

 حرفيًا تصويرًا اإلنسانية الحياة يصور ال الخلق، بهذا وهو
 األساسية. وخيراتها الجوهرية قماتها عن يعبر وإنما مباشرأ

 مغرقة ذاتية هلوسة هو ما كل ترفض للفن الحقيقية فالرسالة

 وتتطلع بصلة الواقع الى تمت ال ،فردية قوقعة وكل الخيال في

 وقانع عن بحثًا إلنسانية النفس في وتغوص الخارجي العالم الى
 مهملة كانت أشياء ازاء الحواس وتحرك وثابتة موضوعية

 في يهم أن الفن يستطيع فهكذا الناس من للكثير بالنسبة
. تغييرها الى ويمهد األشياء تفير

 خلق مجرد وليس ومتعة، لهو مجرد ليس إذن فالفن
 بغير فن وال متعة، الفن في ان حقا جميلة، وعالقات ألشياء
 رؤى بالضرورة يحمل ذلك عن فضالً الفن أن إآل جمال،

 من محدد موقف عن ويعبر اجتماعيًا مضمونا وينقل انسانية
 الموقف وهذا الرؤى هذه تتحقق ان هذا معنى وليس الحياة

ماشر. بشكل
 مرحلة فنه يجسد ما بمقدار ءظيمة تكون الفنان فعبقرية

 اآلني يتجاوز أن B محاوالً معين مجتمع حياة من معينة

 الخالدة. البشرية الطبيعة الى ليصل « المباشر والحسي والظرفي
 واألخالقية الجمالية وقيمه ونماذجه وأدواته مادته يأخذ فالفن

 عن تعبير المفهوم بهذا فهو .فيه يولد الذي المجتمع من العامة
 عما وتعبير معينة مرحلة في معين لمجتمع حضارية فترة

. المجتمع هذا اليه يصبو وما فيه يختلج

 للتعبير جديد معنى عن دائم بحث هو إذن ، الفني فالعمل
 داللة بغير فن فال ولهذا , ينقلها جديدة رسالة عن أو عنه

 الطابع بعضها على وتغلب الفنون توعت ومهما اجتماعية

 والسينما والمسرح الباليه مثل الجماعي االبداع في الفردي
 كذلك ولهذا اجتماعية ظواهر جميعأ فانها والتليفزيون

 باختالف بل االجتماعية المراحل باختالف الفنية القيم تختلف
. الواحد المجتمع في المواقف

 يختلف البشري المجتمع تاريخ من جزء هو الفون وتاريخ

 وتطوره. وتنوعه البشري المجتمع باختالف ويتطور ويتنوع
 فحسب للتعبير التكنبكية الوسائل حيث من تتطور ال والفنون

. االجتماعي المضمون حيث من كذلك تختلف بل

 ورومانطيقية كالسيكية من المختلفة الفنية المدارس وما
 فنية اتجاهات إال وواقعية، وتجريدية وسيريالية ورمزية

. . . كذلك مختلفة اجتماعية ودالالت مواقف عن تعبر ء.ختلفة

 التنظيم هو فالشكل ومضمون. شكل من الفن يتكون

66و



فيض

 المضمون اما .الفان يعالجه الذي الموضوع لعناصر الداخلي
 المتذوق وجدان في العمل هذا يتركه الذي العام األثر فهو

 اذ مترابطتان، متفاعلتان عمليتان الفن في والمضمون والشكل
 تحديد في يهم B شكله أو » الفني للعمل الخاص التنظيم أن

 الذي هو المضمون أن كما ،مضمونه ٠١ أي للعمل العام األثر
I . . الفني للعمل الخاص التشكيل أو التنظيم هذا يحدد

 العمل يتركه الذي العام األثر لهذا الوجداني الطابع ورغم

 مهما ولكن اجتماعيًا، وموقفًا فكرية داللة يتضمن فإنه الفني؛
 األثر أو المضمون هذا يتركها التي اإلنسانية القيمة كانت
 الشكل وبدون شكله، هو فنيته للفن يعطي الذي فان العام،
 ولهذا مؤثرًا. فعاال يكون أن نفه للمضمون يمكن ال الفني

الفني الثكل جودة من المضمون جودة فإن
 ، ضرورية فهي الماضية الكبرى الفنية األعمال دراسة أما

 الحضارات بين الوصل صلة بدور تقوم األعمال هذه ألن

 وهكذا جديدة حضارات بناء على وتساعد والحاضرة الغابرة

 ميرتها في البشرية قطعتها التي المراحل بين المواصلة تبقى
 على واليطرة الطبيعة أسرار بانتزاع نجاحها وفي المنتصرة

البشرية المجموعة لصالح الستخدامها الطبيعة هذه
 الى الدعوة رسالة صاحب كل دور فهو الفنان، دور أما

 االنسان كرامة احترام على والعمل وجوهه مختلف في السالم
 األحاسيس تحريك طريق عن ذلك كل وحريته وحقوقه
 أخرى ذات بأعمال الذات تربية خالل من نان اإل عند الفاعلة

 الى ممهدة الطريق تصبح الوسائل بهذه فنية، وقيمة مستوى لها
االنان. هذا انانية واعادة اغتراب كل من اإلنسان تحرير
 إراديا انسانيًا نثاطًا كونه عن فعدا الفني الخلق عن أما

 الوسائل وأجدى البشري الجنس بها يختص ميزة فهو ،والتزاما

تحرره الى ليصل اإلنسان استعملها التي
 األرلى، نظريتان: فهناك الفنون تصنيف الى بالنبة أما

رالزمان المكان من انطالقا الفنون تصنف
الثالئةهي: التثكيلية فالفنون
.مكانية فنون وهي والرسم النحت — المعمارية الهندسة

الثالثة: اايقاعية الفنون أما

.زمانية وهي والشعر والموسيقى الرقص
 يحتوي ألنه السابع بالفن فيمى الينمائي الفن أما

.والمكان الزمان عنصري

 بها أتى التي تلك فهي الفنون تصنيف في الثانية الطريقة أما

 الحواس على اعتمدت والتي سوريو اتيان الجمالي الفيلسوف
 النظر حاسة على تعتمد التي الفون فهناك الفون تصنيف في

 السمعية: الفنون وهناك والنحت والرسم المعمارية كالهندسة
 مثل العضلي اللمس تعتمد فنون وهناك واألدب الموسيقى

 السينما مثل البصرية المعية الفنون وهناك والرقص الرياضة
والمسرح.
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الحاج كميل

Emanation 
Emanation 
Emanation

 مذهب ،Emanation or procession الصدور أو الفيض
 عن فاضت أو صدرت الموجودات بأن القول على يقوم

 فاضت وقد الشمس. عن النور يفيض كما الله، أي األول،

 دفعة وليس متدرجة مراتب على الله عن الموجودات هذه
 عن يصدر ثم واحد إآل عنه يصدر ال الواحد أن إذ واحدة،

 العقول مراتب آخر الى وهكذا آخر واحد الواحد، هذا
واألجسام واألنفس

 ، قديمًا المذهب بهذا القائل من بأن القول ويمكن
 الفارابي اإلسالمية الفلفة مجال وفي أفلوطين، الفيلسوف

 ال سينا وابن الفاراي عند الفيض نظام كان وإن ،سينا وابن
 أفلوطين عند نجده الذي النظام من األصل، طبق صورة يعد

.بعد فيما ذلك الى سنثير كما
 والقول بالفيض القول بين تقابل بوجود أيضًا القول ويمكن

 بالفيض القائلين الفالسفة نجد فاننا هنا ومن بالخلق.
 ال وبالتالي العالم، بقدم أيضًا يقولون ،سينا وابن كالفارابي
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فيض

 الى يذهبون العدم، من الخلق بفكرة القائلين األشاعرة نجد
.الصدور أو الفيض بنظام القول

 عن الموجودات بفيض القول الى أفلوطين ذهب وقد

 التتابع، على توجد التي الموجودات مراتب لنا ويبين ، الواحد

 كتاب في يتحدث إنه بعض. فوق بعضها ويترتب
 الكلي العقل مرتبة ومنها ،المراتب هذه عن «التاسوعات »

لخ النفس.. ومرتبة
 وقد الصدور أو بالفيض القول أيفًا الفارابي عند ونجد

 بحديث تأثر كما أفلوطبن من كيرة استفادة الفاراي استفاد
 أفكار بعض الى باالضافة الكواكب، عقول عن أرسطو

 ، الصدور في لمذهبه صياغة في وذلك ،الفلكي بطليموس
 عند الصدور أو الفيض مذهب ان نقول يجعلنا ما وهذا

. وحده بأفلوطين تأثرًا جانبه من يعد ال الفارابي
 أهل آراء » ،كابه في وخاصة بالتفصيل الفارابي ويتحدث

 وعن الله عن الموجودات صدور كيفية عن «الفاضلة المدينة
 الواحد، عن الكثير صدور وكيفية الموجودات هذه مراتب
 في تبحث له أخرى كتب في نجده ما الى باإلضافة وذلك

. الصدور أو الفيض مذهب

 لنا يبين نجده ،بالفيض القول عن الفارايي دفاع مجال وفي
 كانت أو روحية موجودات كانت سواء الموجودات، مراتب

 الله ،وأعالها الروحية الموجودات بين فمن مادية. موجودات
 ثم األولى، للسماء المحرك األول العقل صدر وعنه تعالى،
 العقول آخر الى وهكذا الثاني العقل األول، العقل عن صدر
 في هي وال أجامًا ليت أي صرف روحية مراتب تعد التي

 العقل ،العقول هذه بعد يأتي ثم , السماء مالئكة إنها ،أجام

 السفلي، والعالم العلوي العالم بين الصلة حلقة وهو الفعال،
 الى وهكذا القدس، الروح أو األمين الروح الفارابي ويميه

 من الفاراي يرتبها التي الروحية الموجودات عن حديثه آخر
األدنى. األعرإلى

 األجرام وهي مراتب ست فتعد المادية الموجودات أما
 وأجسام الناطقة، الحيوانات أي اآلدميين وأجام الماوية،

 أجام ثم الناطقة، غير الحيوانات أي الحيوانات، بقية

 النار ) األربعة العناصر أي واالسطقسات والمعادن النباتات

والتراب(. والماء والهواء
 القاثلين من اإلشارة، سبقت كما أيضًا، سينا وابن

 من استفادته إلى باإلضافة الفارابي، من استفاد وقد بالفيض،
 الخصوص، وجه على وأفلوطين كأرسطو الخارجية المصادر

 كيفية فيها لنا بتن كتبه من كثير في فصول عدة عقد وقد
 أي ،واحد إال عنه يصدر ال الواحد وأن الموجودات تلسل

 كانت سواء الموجودات سلسلة اخر الى وهكذا األول العقل
مادية. موجودات أو روحية موجودات

 هذا في أكثر تفصيالً فيها نجد التي سينا ابن كتب ومن

 اإللهي القسم وخاصة الشفاء » كتاب الفيض، مجال المجال،
 ،والتنبيهات االشارات » وكتاب »النجاة«، وكتاب منه،

الصغيرة. األخرى رسائله بعض الى باالضافة
 االشكاالت ويبين له ويتحمس رأيه عن سينا ابن ويدافع

 الكثرة بصدر القول أي ،بالفيض القول عدم على تترتب التي
 عنه يصدر ال األول أن يرى سينا ان إن .تعالى الله عن مباشرة

 الى هذا ألدى اثنان، عنه صدر بأنه قلنا لو ألننا ، واحد إآل
 ألن مختلفتين، جهتين على يكون الصدور بأن االعتقاد

 الغاعل، جهة من اإلثنينية الى تؤدي الفعل جهة من االثنينية
 بصدور للقول مجال فال هنا ومن واحدًا، يعد األول والفاعل

عنه. مباشرة الكثرة
 البركات أبو الفيلوف بالفيض، القول نقدوا الذين ومن

,ا الحكمة في االمعتبر كتابه في البغدادي
 كتابه وخاصة كتبه، من كثير في رشد ابن عند نجد كما

II التهافت تهافت II الفالسفة اتهافت كتاب على ردفيه الذي , 
 أن من الرغم على وذلك بالفيض، للقول عنيفًا نقدًا للغزالي،

 رشد وابن العالم، بقدم القول الى يميل البغدادي البركات أبا
 يقول أن رشد ابن حاول وقد .صراحة العالم بقدم يقول

 متابعة دون )العالم( والكثير )الله( الواحد بين للعالقة بتفسير
 أو بالفيض قاا اللذين سينا وابن الفارابي لرأي جانبه من

.الصدور

العراقي عاطف
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قانون
Lol
Law
Gesetz

 ،يتخدمه الذي العلم باختالف القانون معنى يختلف
 والنفص واالجتماع واالقتصاد السياسة علوم في فيتخدم

 التجريبية الطبيعية العلوم في يستخدم كما والرياضيات،
 معنى على مقصور هنا والبحث ٠ واألحياء والكيمياء كالطبيعة

 التجريبية القوانين واكتشاف الطبيعية. العلوم تلك في القانون
 الطبيعي، العالم اهتمام هما العلمية النظريات وصياغة العلمية
 النظريات، وصياغة القوانين تلك الكتثاف العالم ويعى
 في وحوادث ووقاثع ظواهر من حولنا من يحدث ما لتفير
 مقبوالً أو معقوالً العالم جعل ذلك من والهدف ،الطبيعي العالم

 بقوانين فيه يحدث ما نفسر حين كذلك يكون اذ العقل. لدى
.لها يخضع

 الظواهر وصف هو العلمية القوانين اكتثاف من والقصد
 كارل ) والفالسفة العلماء بعض ويرى .وتفسيرها الطبيعية
 مذهب وأصحاب Mach ماخ وارنت Pearson بيرسن

 وصف مجرد القانون يكون أن ينبغي أنه المنطقية( الوضعية
 أن منهم خوفًا تفيرًا القانون يقدم أن وينكرون للظواهر

 المحوس بالواقع يرتبط ال مبتافيزيقيًا فلسفيًا التفير يكون

 وفالسفة علمام يرى لكن وتجارب. لمالحظات يخضع وال

 مل ستوارت وجون وهويغنز ونيوتن وغاليليو )بويل آخرون
 وصف مجرد ليس القانون أن ) وغبرهم( وريشنباخ ورسل

 يقوم علميًا تفسيرا يصف لما وتفسبر وصف وانما للظواهر

وتجارب(. مالحظات على

 الطبيعة، لقوانين العلماء اكتثاف كيفية الى يقودنا وذلك
 يبدأون . باستقراء التجريبية القوانين تلك الى العلمام يصل اذ

 الحوادث أو الوقانع أو الظواهر على وتجارب بمالحظات أوالً
 تلك لتفير علميًا فرضًا يقترحون ثم يصفونها البحث موضوع

 المقترح الفرض هذا يخضعون ثم ،والتجارب المالحظات
 تلك الفرض فسر فإن وتجارب، مالحظات من لمزيد

 وأصبح للظواهر مفسرًا ناجحًا الفرض اعتبروا التجارب،
 الجديدة التجارب يفسر ال الفرض جاء وإن . قانونًا الفرض

 تحققه جديد فرض عن وبحثنا بالكذب الفرض على حكمنا
 رأى وقد القانون. الى نصل حتى تجريبيًا، تحقيقًا التجارب

 صدق معيار أن والمعاصرين المحدثين والفالسفة العلماء بعض
 أن وإنما Verification تجريبي لتحقيق يخضع أن ال الفانون
 هو ما أن بذلك والمقصود Falsification للتكذيب يخضع
 طيعية حادثة أو واقعة وجود عدم من نتأكد أن أهمية أكثر

 على الشواهد عدد كثرة ألن فيه، وتطعن القانون تكذب

 واقعة اكتشفنا إذا صدقه على تدل ال علمي فرض صدق
 أول Popper بوبر الفيلسوف ويعتبر القانون. تعارض واحدة

 فرنيس كان وإن المعاصرين من المعبار هذا وضح من

 وأحس عرفه قد الميالدي عشر السادس القرن في بيكون
بقيمته

 عداه عما تميزم خصائص ثالث التجريبي العلمي وللقانون
القوانين: أنواع من

 عن أما صادقة: كلية تجريبية قضية القانون يكون أن - 1
 وإنما ، فيهما القول سبق فقد الصدق وخاصة التجريبية ممته
 العلمي. القانون في الكلبة الخاصة الى االشارة اآلن يهمنا

 يصف القانون فليس العمومية تصور يتضمن القانون وتصور

 لكن فقط محدد وقت في معين مكان في فريدة جزئية حادثة
كل يصف إنما جزئية، واقعة أو حادثة يصف حين القانون
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قانون

 في بوبل قانن فإن ،واحد نوع من الجزئية الحوادث
 يتناسبان عليه الواقع والضغط الغاز حجم أن يقول مثالً الغازات
 عليه، الواقع الضغط زاد الحجم قل كلما أي عكسيا تناسبًا

 الساقطة األجسام في غاليليو قانون أو بالعكس، والعكس
 الزمن مع طرديًا تناسبًا يتناسب االقط الجسم سرعة أن القائل

 )وهو الذاتي القصور قانون أو سقوطه، في الجسم يقطعه الذي
 جسم كل أن يقول الذي نيوتن( عند الميكانيكا قوانين أول

 ما مطردة حركة أو سكون من عليها هو التي الحالة في يستمر
 أيًامن إن - الخ ..حالته تغيير إلى عليه خارجة قوة تضطرم لم

 مكان في محدودة جزئية واقعة يفسر ال وغبرها القوانين هذدم

 حركات كل أو ساقط جسم كل أو غاز كل يفسر وانما وزمن
 يأمل بل ،وزمن مكان أي في والحاضر الماضي في األجسام

 في القوانين لتلك الطبيعية الظواهر تخضع أن العلماء
 مبدأ لل يسمى ما هي معينة بمصادرة اعتقادهم ببب المستقبل،

 الظواهر أن نلم أن ومعنام الطبيعة في ادث الحه اطراد

 سوف الحاضر في وتحدث الماضي في حدثت التي والحوادث
 في العمومية معنى ذلك الطريقة بنفس المتقبل في نحدث

العلمي ن غاج

 ال شرطية قضية أنه العلمي القانون في الثانية الخاصة , 2
إذن صورة.»إذا... القانون يتخذ أي ،نقريرية -دله
 يتعرض حين يصدأ الحديد كل n أن مثالً نقول -ين

 فإنها حديد قطعة أمامنا كان إذا » القول نعني ألوكسجين
 كل إن » نقول حين ، K لألوكسجين تتعرض حين عسدأ

 أننا تعني ال II الثانية في قدمًا 16 برعة الخالء في تقط ألجسام
 سقط إذا )) فقط تعني وإنما الواقع في ساقطة أجسام وجود نقرن

 العلمي القانون إن سقوطه سرعة فإن خالء في جس
 في يحدث سوف ثما يعبر أنه أخرى بعبارة يعني شرطية كقضبة

معينة إذاتوفرتظروف العالم

 القدرة يتضمن انه هي العلمي للقانون الثاثة الخاصة — 3
 قانون تفسير الى فاالضافة المستقل بأحداث التنبؤ على

 الكواكب بين أو األجام بين الجاذبية لظواهر الجاذبية
 التنبؤ على أيضًا يساعدنا فإنه والمستقبل، الحاضر في والنجوم

 ،!لنجمية الحركات بعض وتطور الكسوفوالخوف بظاهر

 للحركاد وصفها الى باإلضافة - الذرية ية النظر أن كما
 تتنبًا - أجزائها وتركيب الذرة داخل والمغنطيسية الكهربية

 خصائص كشف أو أخرى مع مادة تفاعل بإمكان أيفا
 هذه أن العلماء ويرى ذنك ونحم اد المه لبعض كبساوية

 التفسير من االساسي الهدف وهي الخصائص أعم الخاصة

 اعتقادنا على - الحال بطبيعة - التنبف خاصة وتعتمد .العلمي

 يرفض وال ذكره، السابق الطبيعة في الحوادث اطراد بمبدأ

 ان القول في يقع يرفضه من وان , االعتقاد بهذا التسليم العلماء
 صدفة يحدث انما وحوادث ظواهر من العالم في يقع ما

 عمياء بصدفة وجد الكون يكون قد القانون. تقابل والصدفة
 وليس حال، أي على فلسفي الموقف هذا لكن البعض نظر في

 أول صدفة الحوادث بعض تحدث وقد ، العلماء بحث موضوع
 واكتثاف الحوادث تلك وصف العلماء على لكن األمر،

. سيرها قانون

 ومن العلمية، والنظرية التجربي القانون بين التمييز ويجب
 التجريبية القوانين أمثال من , بينهما نوي أن اثائع الخطأ
 الساقطة األجام قانون أو الغازات ضغط في بويل قانون

 في الميكانيكا وقوانين لنيوتن الجاذبية وقانون لغاليليو
 المواد بين الكيمياوية التفاعالت وقوانين األجام حركات

 أمثال ومن الخ، الوراثة في مندل وقانون المختلفة واألحماض

 والذرة والنسبية األحياء في التطور نظريات العلمية النظريات
 القانون عن النظرية يميز ما أهم إن ٠ والفلك الطبيعة علوم في
 مالحظة يمكن ألفاظ على بالضرورة يحتوي القانون أن هو

 مجال في تعريفها يمكن كما التجريبي الواقع في مدلواتها
 حجم، حرارة، ضغط، كلمات استخدام مثل الحسية الخبرة
 النظرية بينما الخ، بلورات ، كذا حامض القوط، سرعة
 مدلوالتها مالحظة يمكن ال كلمات بعض األقل على تحوي

 كلمات مثل المبدأ، حيث من التجربة في عليها العثور وا
 للذرة أن شك ال الكهرومغنطيسية. الموجة االلكترون، الذرة،

 موضوع ليست لكن وجودا الضوئية الموجة أو االلكترون أو
 وجود لها المكبرات. أو بالحواس مباشرة حسية مالحظة
 عل تقوم مغنطيية أو كهربية حركية اثارًا نالحظ اننا بمعنى

 بالمعنى موجودة غير ذاتها هي لكنها وجودها، افتراضنا
 القانون نخلط ما وكثيرًا . المباشر المحوس إلفيزيائي

 قانون أو قانون، وهو الجاذبية نظرية مثال فنقول بالنظرية
 هذا من الرغم وعلى , وهكذا ،نظرية وهو الطاقة حفظ

 أساسية عالقة بينهما أن غير والنظرية، القانون بين االختالف
 أخص فالقانون باألعم، األخص أو بالكل الجزء عالقة هي
 أن أخرى بعبارة نقول القانون، من أعم والنظرية النظرية، من

 ويكمل بعض مع بعضها يتسق مترابطة قوانين عدة تضم النظرية
 تحوي النظرية لكن ،معينة ظواهر وتفسر بعضًا بعضها

 تفسر القوانين .القوانين تلك لبعض تفيرا ذلك إلى باإلضافة

 ذاته في هو ن قانه هنالك يكون قد لكن وقائع أو مالحظات
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 طور فثال النظرية في ذلك ونجد تفير، الى محتاج
 أن رأى الغازات: خواص قوانين Maxwell ماكسويل كالرك

 حساب يمكن حركته في معينة طاقة له وان ضغطًا للغان

 وطاقة الغاز حرارة درجة بين عالقة هنالك وأن سرعتها

 تفير إلى محتاجة التعميمات هذه ان وجد لكنه سرعته،
 يتصور أن لماكويل أمكن الذرية نظرية في التفسير ووجد

 محددة غير اتجاهات في تطير صلبة ذرات من مؤلفًا الغاز

 هذه وان ،البارود من المنطلق الرصاص سرعة من قريبة برعة
 وكثرتها تزاحمها ولذلك بعض فوق بعضها يتكاثر الذرات

 هي الغاز حرارة طاقة أن اكتشف كما ،الغاز ضغط علة هما
 التي القوانين تفر النظرية أن معنى ذلك .وهكذا حركته طاقة

 لكنه تجريبيًا ال فرضيًا عنصرًا تحوي النظرية وان ،تحتويها

 وجدير المقبلة. والظواهر التجارب يفسر الذي الفرض
 نغيره أو ما قانونًا نعدل قد اننا السياق هذا في بالمالحظة

 بمعنى أيضًا صحيح والعكس ،تحتوبه التي النظرية مع ليتق

 أحد مع تتسق لكي فيها ونعدل ما نظرية في النظر نعيد قد أننا
.تثمله الذي القوانين
 متعلق الصدق وأن صادقة قضية القانون أن القول سبق

 اذا عما نتاءل أن نريد زكا ال لكنا التجريبي، الواقع بمطابقة
 ال اذ بالنفي والجواب مطلقًا، العلمي القانون صدق كان

 فالضرورة المنطقي، بالمعنى فيه ضرورة وال القانون في يقين
 العلمي والقانون ،نقضه أو تكذيبه تصور يمكن ال ما المنطقية

 الثبات الصدفة وليس المعنى بهذا ضروريًا وال يقينًا ليس

 صدقًا العلمي القانون صدق يكون أن يبقى . قداسه وا المطلق
 احتمالي حادث الواقع بأمور يتعلق ما وكل ،واحتماليا حادثًا

 تتصم التي البحتة والرياضيات المنطق قوانين مقابل في الصدق
 اليبنتز منذ مألوف تمييز وذلك المنطقية والضرورة باليقين
 احتمال أن بمعنى احتمالية العلمية القوانين وكانط. وهيوم
 نقيضها تصور يمكن وأنه كذبها احتمال من أكثر صدقها

 في الوقائع جاءت اذا القانون يكذب .تكذبها ويمكن
 أو تعديله يمكن ولذلك ويفسر يصف لما مخالفة المتقبل

 لكن .نهاية ا الىما التطور يقبل المعنى بهذا والقانون .ه تغيير
 فله فيه الشك أو تكذيبه على شاهد يقم لم القانون أن طالما

 أن بمعنى (،المنطقية الضرورة مقابل )في تجريبية ضرورة
 على دائمًا، صادقة القانون عن تعبر التي الشرطية القضية

 عما اآلن حتى تتغير لم مطردة والحوادث الظواهر أن افتراض
الماضي في كانتعليه

زيدان فهمي محمود

بعدي - قبيي
Aposteriorl-Apriorl
Aposteriorl-Apriorl
Aposterlorl-Appriori

 أو لصدقها معرفتا تكون التي القضية هي القبلية القضية
 فهي البعدية القضية أما ،التجربة عن متقلة صدقها عدم

 مستقلة صدقها عدم او لصدقها معرفتنا تكون ال التي القضية
 معناه هنا التجربة عن باالستقالل المقصوذ ليس ,التجربة عن

 مستقلة االطالق على معرفة أي لدينا يكون ال فقد الببي
 أوغير مباشرة بصورة التجربة، تدخل قد التجربة. ببيًاعن
 شخص أي سببيًالوجود المفسرة العناصر من كعنصر مباشرة،

 أن انسان ببيًاألي قديتحيل أي معرفية، حالة أي في

 عناه ما هو األرجح على هذا .تجربة بدون شيء أي يعرف

 أن «الخالص العقل نقد I) بداية في قال عندما كانط الفيلوف
. ٠ الحية بالتجربة تبدأ المعرفة ,,

 ءن معرفتنا باستقالل نا بقول إذن، ،المقصود هو ما
 عن مستقلة ما قضية لصدق معرفتنا أن نقول عندما التجربة؟
 من مستدلة غير المعحرفة هذه أن هو نعنيه فما ،التجربة

 أن بمعنى األخيرة، عن منطقبًا متقلة أو التجريبية المالحظة

 القضية نسوغ أن منطقيًا بنلزم ال أمر معرفة حالة في وجودنا

 ،التجربية المالحظة بواسطة المعرفة هذه موضوع تشكل التي
 إذا بحيث معين، تجريبي وضع هناك يكون أن يستلزم ال أو

 أن مطلقًا يحتمل فال التجريبي الوضع هذا في منا أي وجد

 لصدق معرفتنا ان قلنا اذا ولكن .كاذبة المعنية القضية تكون
 في وجودنا أن هو نعنيه فما ،التجربة عن مستقلة غير قضية
 ندعي ما نتدل أن منطقيًا يستلزم النوع هذا من معرفة حالة

 تجريبي وضع في نكون أن أو التجريبية المالحظة من معرفته

 موضوع تشكل التي القضية تكون أن معه يحتمل ال معين

معرفتناقضيةكاذبة.
 أوفى تحليالً سبق ما ضوء على اآلن نقدم أن كحاول

 قبلبًا صادقة قضية ق( ) أن نقول أن القبلية. القضية لمفهوم
 اذا وأنه ،تجريبي مضمون أي من خالية ق( ) أن نقول أن هو

 )ش( لدى فإن )ق(، أن يعرف )ش( شخص أي كان
 ،تامة بصورة موغ هذا اءتقاده وإن ، ق( ) أن صادقًا اعتقادًا

 )د( كانت اذا االطالق، على )د( قضية ألي بالنسبة وانه
أن يعرف )ش( أن صحيحًا فليس تجريبي، مضمون ذات
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)د(. من ق() استدل اذا فقط ق( )
 باستبدال قبليًا« كاذبة قضية ق a نعرف أن اآلن بإمكاتا

 التي الحاات فيكل ب«ال-ق» التعريف هذا في »ق«
 للقضية تام تعريف لدينا يصير وهكذا »ق«. فيها نجد

القبلية

 . عليها تعريفنا ينطبق كيف لنبين األمثلة بعض اآلن لنأخذ
 صادقة قضية حتمًا هي أضالع، ثالثة ذو المثلث » القضية
 يشغل جسم كل » القضية وكذلك ، تعريفنا حسب قبليا،
 زاويتين ياوي المثلث زوايا مجموع B والقضية ا( حيزًا

 حالة كل في ٠ « تمطر لم أو أمطرت إما » والقضية قائمتين

 تجريبي مضمون أي من خالية قضية لدينا الحاالت هذه من
 هذه من قضية كل تقوله ما ان هو ، تحديدًا ،بذلك والمقصود

 من ممكنة أو فعلية واقعة أي مع يتعارض أن يمكن ال القضايا
 أن منطقيًا وكذلك واقعبا يستحيل فإنه التجريبي. العالم وقائع

 أضالع بدون المثلث اعتبار يسوغ ما التجريبية الوقائع بين نجد
 شاغل غير ما جسم اعتبار أو أنثى غير األرملة اعتبار أو ثالثة

 أكثر أو أقل المثلث زوايا مجموع اعتبار أو مكاني حيز ألي

 القضايا هذه من قضية كل ان ، باختصار .قائمتين زاويتين من
 وذلك ، المبدأ حيث من حتى التجريبي للدحض قابلة غير

 كانت فمهما نوع. أي من تجريبية حقيقة عن تعبر ال ألنها

 يمكن فال التجريبية، المالحظة طريق عن نكتثفها التي الوقائع
 ان قولنا مع تتطابق ال واق: بينها توجد أن منطقيًا حتى

 الى ولكن الخ أنثى، األرملة ان قوا: أو أضالع ثالتة للمثلث

 حاصل هو ما كل مع متطابقة النوع دا٨ من قضايا كون جانب
 الواقع في المبدأ حيث من يحصل أن يمكن ما ومعكل

 أي معرفة على ترتكز ا منها أي صدق معرفة فإن التجريبي،
 كان اذا انه يعني وهذا التجريبية الوقائع من مجموعة أو واقعة

 فإن حيزًا، يثغل جسم كل ان مثالً، يعرف، شخص أي
 وإن حتى تامة بصورة مسوغ حيزًا يشغل جسم كل أن اعتقاده

 القضايا من مجموعة أو قضية أي من القضية هذه يستدل لم
 فهذا حيزًا، تشغل األجسام أن أعرف كنت فإذا التجريبية.

 يشغل ج- و« B جسم هو »ج بين العالقة أن أعرف انني يعني
 هو عما النظر بغض انه بمعنى ضرورية، عالقة هي حيزًا«
 اذا التجريبي، الواقع في منطقيًا يحصل أن يمكن أو حاصل

 أعرف كنت اذا كذلك يشغلحيزًا. فإنه جسمًا، )ج( كان
 أعرفه فما ،قائمتين زاويتين يساري المثلث زوايا مجموع ان

 يساوي م زوايا مجموع ١١و « مثلث هو م ,١ بين العالقة أن هو

 بصورة نفسه بالمعنى ضرورية عالقة هي « قائمتين زاويتين

 قضية معرفتنا موضوع يكون عندما نعرفه ما إن تعميمًا، أكثر

 اعتبار علينا يوجب معنية قضية لصدق افتراضنا ان هو قبلية
 عما أو تجريبيًا صادق هو عما النظر بغض صادقة أخرى قضية

 هو هذا لإلمكان المنطقي بالمعنى تجريبيًا يصدق أن يمكن
 عن متقلة القبلية القضية العتبارنا األخير الفحوى الواقع في

.المعرفي الصعيد على ،التجربة

 مفهوم مع لمقارنته البعدية القضية مفهوم الى اآلن لنعد
 يمكننا ال قضية هي ، رأينا كما ،البعدية القضية . القبلية القضية

 عن باستقالل صادقة غير أم صادقة كانت اذا ما نعرف أن
 قضية ق( أن) إذن، ، افترضنا إذا . التجريبية المالحظة

 وإنه ،تجريبي مضمون ذات ق( ) ان يعني فهذا ،بعدية
 أن يعرف أن )ش( ل يمكن ال )ش(، شخص ألي بالنسبة

 ا- أن )أو )ق( أن اعتقاده إذاكان إال ق( - ال أن )أو )ق(
.التجريبية بالمالحظة مدعوما أو موغًا ق(

 القضايا بين جوهري فارق أول أن التحليل هذا من يتضح
 الثانية، ليس ولكن األولى، خلو هو البعدية والقضايا القبلية

 خالية ،رأينا كما ،القنلية القضايا ان . تجريبي مضمون أي من
 بغض صادق بينها صادق هو ما ألن تجريبي، مضمون أي من

 التجريبي، الواقع في يحصل أن يمكن أو حاصل هو ءما النظر

 هو عما النظر بغض كاذب كذلك هو بينها كاذب هو وما
 بالنبة أما التجريبي. الواقع في يحصل أن يمكن أو حاصل
 أن مثالً، قلت، اذا الصحيح. هو فالعكس البعدية، للقضايا
 يمكن ال ، صادقًا كان ان ،أقوله فما . بالحرارة تتمدد المعادن
 أن بمكن عما أو حاصل هو عما النظر بغض صادقًا اعتباره
 بكون مرهون أقوله ما صدق فإن بالعكس، تجريبيًا. يحصل

 يتمدد ال واحد معدن على يحتوي ال التجريبي الواقع
 وجود عن لنا كشفت التجريبية المالحظة ان ولو بالحرارة.

 المعادن عن أقوله ما كان. لما بالحرارة، يتمدد ال واحد معدن
 قلت انني لنفترض للتوضيح أخرى أمثلة لنتناول صادقًا

(I ما ان ها الواضح من الخشب». من مصنوعة الطاولة هذه 
 هذه كانت فإذا التجريبي الواقع عن شيائً يتضمن أقوله

 في تكون عندما معينة صفات نختبر أن بد فال ،صادقة القضية
 من صفات أي ،قضيتنا موضوع تجاه معين إدراكي وضع
 في يوجد أته حتيا تدرك عندما اختبارم نتوقع الذي النوع
 نختبر لم انه اتفق ولو . الخشب من مصنوعة طاولة ما مكان
 القضية نعتبر أن نا جاز لما ،منها جزء أي أو الصفات هذه

 هذا في فيل يوجد» القضية، آخر، كمثال لنأخذ، صادقة
 على مترتبة معينة تجريبية توقعات توجد أيضًا هنا . «المكان

66ه



قبلي-بغدي

 على مترتبة غيرها تجريبية وتوقعات صادقة القضية اعتبارنا

 هذه في نتوقع فإننا صادقة، كانت فان كاذبة. اعتبارها
 أن القضية، في اليه نشير الذي المكان في انكنا الحالة،
 بالفيلة، الخاص الوع من صفات أي معينة، صفات نختبر

 البعدية، القضايا صادقة. القضية نعتبر أن لنا يجوز فال واال

 تجريبية توقعات توجد انه بمعنى تجريبي مضمون ذات ،إذن
 تجريبية وتوقعات صادقة منها أي اعتبار على مترتبة معينة

 وهذا . كاذبة اعتبارها على مترتبة األرلى التوقعات عن متباينة

 صادقة يجعلها ما فإن صادقة، بعدية قضية كانت اذا انه يعني
 ما فإن كاذبة، كانت وإذا معينة، تجريبية وقائع أو واقعة هو

معينة تجريبية وقانع أو واقعة أيضًا هو كاذبة يجعلها

 عدم أو بعدية قضية أي صدق أن االبق شرحا من يتضح
 أو حاصل هو أوما حصل ما على تامة بصورة يتوقف صدقها

 معرفة ان يعني هذا ولكن التجريبي. الواقع في سيحصل ما
 نعرفه بما مرهونة النوع هذا من قضية صدق عدم أو صدق
 ، (I كوكبنا غير كوكب على حياة توجد 11 فالقضية .تجريبيًا

 لوجود تجريبيًا والكافية الضرورية الشروط ان كا تقول ، مثالً

 نعيش الذي الكوكب هذا غير كوكب على متحققة الحياة
 متحققة الشروط هذه ان نعرف أن لنا كيف ولكن . عليه

 ادعى فلو التجريبية؟ المالحظة الى اللجوء بدون بالفعل

 هذا من آخر مكان في حياة توجد انه يعرف انه شخص
 نعلق أم نرفضه أم معرفة انه على ه ادعاء نقبل هل الكون،
 األدلة ألن الحكم، نعلق أن هو الصحيح الموقف الحكم؟

 تدحضه. وال اإلدعاء هذا تؤيد ال حوزتنا في التي التجريبية
 فهل بالحرارة، يتمدد ال معدنًا وجد أنه شخص ادعى ولو

 ألن ذلك .ال بالطبع ؟ ادعانه على الحالة هذه في الحكم نعلق
كافية. بصورة ه ادعاء تدحض حوزتنا في التي التجريبية األدلة

 أو صدق معرفة أن لنرى عنام كبير الى هنا بحاجة لسنا
 المالحظة عن باستقالل ممكنة غير بعدية قضية أي صدق عدم

 مضمون ذات كونها بحكم البعدية، فالقضايا التجريبية
 نالحظه أن فينا يفترض الذي ما ال تقول قضايا هي ،تجريبي

 وضع في كنا لو فيما التجريبي الواقع عن م نختبر أن أو
 من قضية تقوله ما نقبل أن يمكننا فال ولذلك .معين ادراكي

 يفترض ما واختبرنا الحظنا اذا اال صادف انه على النوع هذا
 وجودنا أثنام التجريبي الواقع عن نختبره أو نالحظه أن فينا

 هو الشيء هذا ٠ل البعدية فالقضية المعني. االدراكي الوضع في
 له الشيء هذا ان لنا تقول قضية هي ، مثالً ، ft الكر من قطعة

 الخ. للذوبان، والقابلية الحالوة كصفة معينة، تجريبية صفات

 الشيء هذا سنجد أننا هو القضية هذه لنا تقوله فما رلذلك
 فيما سيذوب أنه سنالحظ واننا تذوقناه، لو فيما المذاق حلو

 أن يمكننا ال انه إذن، الواضح، من سانل. في وضعناه لو

 إال صادقة المعنية القضية ان الحالة هذه في نعرف اننا نقول
 اختباره من بد انهال القضية تقول ما والحظنا اختبرنا اذا

معينة. بعملياتتجريبية قمنا لو فيما ومالحظته

 القبلية القضايا لمفهومي تحليلنا خالل من اآلن حتى رأينا
 مضمون أي من خالية القبلية القضاي أن البعدية والقضايا

 المالحظة عن المعرفي، الصعيد على ،ومتقلة تجريبي

 وان تجريبي، مضمون ذات البعدية القضايا بينما التجربية،
 على كليًا توقفة بالتالي صدقها عدم أو صدقها معرفة

 هو اآلن طرحه من بد ال الذي الؤال التجريبية. المالحظة
 الوسيلة هي التجريبية المالحظة كانت اذا التالي: السؤال

 فما البعدية، القضايا صدق عدم أو صدق معرفة الى للوصول
 القضايا صدق عدم أو صدق معرفة الى للوصول الوسيلة هي

القبلية؟

 ايصالنا في أساسيًا دورًا يلعب االستنباط أن الشك

 يكفي ال االستنباط ولكن القبلية، الحقائق بعض لمعرفة
 معرفتنا كانت فلو القبلية. الحقائق كل معرفة الى إليصالنا

 هذه كانت لما االستنباط، على مبنية القبلية الحقائق لكل

 فمن مزدوج فيذلك والبب اإلطالق على ممكنة المعرفة
 أن منا تتلزم ، استنباطبًا قبلية، حقيقة معرفة ان جهة،

 ان ثانية، جهة ومن توعها. من أخرى حقيقة من نتنبطها
 االستنباط طريق عن أي ) استداللية بصورة حقيقة أي معرفة

 الحقائق نعرف كنا اذا اال ممكنة غير ( االستقراء طريق عن أو
 األولى. الحقبقة لتريغ كأساس عليها نعتمد التي األخرى
 )ق( أن يعرف ثوى( ) شخص أي كان اذا ،آخر بمعنى
 )د(، أخرى تضية توجد انه يعني فهذا ،استدالية بصورة

 )د( ان يعرف )ق(من)د(،وان)ش( يتدل )ش( وان
 قضية )ق( أن افترضنا أنناإذا إذن، الواضح، من صادقة.
 نه يعني فهذا استنباطبًا، )ق(، ان يعرف )ش( وان قبلية

 ،قبلية قضية الحالة هذه في ()د وان )د( أخرى قضية توجد

 صادقة. )د( ان ويعرف )د( من )ق( يتنبط )ش( وان
 على مبنية قبلية حقيقة كل معرفة إن اآلن افترضنا اذا ولكن

 على مبنية ()د لصدق (ش ) معرفة أن يعني فهذا ،االستنباط

 غير قبلية قضية توجد انه يعني بدوره هذا ولكن االستنباط.

 ولكن صادقة. ويعرقانها منها ()د يستنبط )ش( وان )د(
 قبلية قضية من يتنبطها أن يجب صادقة انها يعرف حتى
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 هذا يظهر .النهاية ما الى وهكذا ،صادقة انها يعرف أخرى
 كل معرفة ان افترضنا إذا اننا الجدل يقبل ال بما التحليل
 نكون أن عندها يتحيل االستنباط، على مبنية قبلية حقيقة

 ولكن االطالق على قبلية حقيقة أي تجاه معرفي وضع في
 إذن، نفترض، أن فالبد ممكن، أمر القبلية المعرفة أن بما

 على مبنية لصدقها معرفتنا تكون ال قبلية قضايا توجد انه

II-. اال

 ال صادقة؟ األخير النوع من قضايا أن نعرف كيف ولكن
 التجربية المالحظة على مبنية لصدقها معرفتنا تكون أن يمكن

 هذه تكن لم اذا ولكن قبلية قضايا ألنها )االستقراء(،
 فما ،استقرائية بصورة أو استنباطية بصورة مسوغة القضايا

 أمام أنفنا نجد هنا ؟ صادقة أنها نعرف اننا نقول أن معنى

 مباشرة. معرفة لصدقها معرفتنا نعتبر ان وهو أال واحد خيار

 هو )ق( ان مباشرة قبلية بصورة يعرف )ش( ان نقول رأن
 ان )ش( اعتقاد وان قبليًا صادقة قضية )ق( ان نقول ان

 أو ) قضية أي توجد لم وان حتى تامة، بصورة مسوغ )ق(
 ان ش( ) اعتقاد استنباطية بصورة توغ ( القضايا من مجموعة
 أربع للمربع أن مباشرة قبلية بصورة مثاًل، أعرف، أنا )ق(
 من أكبر )أ( كان اذا وانه متزوج غير األعزب وان زوايا
 من أكبر )أ( فإن )ج(، من أكبر و)ب( و)ب( )ب(
 يكون وأال مكان في يكون أن شي، ألي يمكن ال وانه )ج(

 مباشرة قبلية بصورة أعرف ال ولكنني الوقت نفس في فيه
 وأن ،قانمتين زاويتين باوي المثلث زوايا مجموع أن

89 2759 = 31 x ، إذن ، معدنًا الحديد كان اذا )١ القضية وان 
 إما )) القضية مع منطقيا متكافئة «،بالحرارة يتمدد الحديد
 يتمدد والحديد معدن الحديد أو معدنًا ليس الحديد

 يمكن، ال األخيرة، اكالث الحاالت هذه ففي بالحرارة»
 اءتقادي يكون ان الثالث، القضايا هذه من قضية ألي بالنسبة

 مستدالً كان إذا إال تامة بصورة مسوغًا صادقة القضية هذه أن

 توجد ،آخر بمعنى .تسويغ الى تحتاج ال قبلية قضايا من
 الى الوصول بدونها يمكن ال آخر أو نوع من استنباطية عمليات

 بالنسبة أما الثالث القضايا هذه من قضية أي صدق معرفة
 هذا من قضايا فإن كليا. تختلف الصورة فإن السابقة، للقضاي

 شخص أي كان اذا انه بمعنى تسويغ أي الى تحتاج ال النوع

 صادقة انها اعتقاده فإن ،صادقة النوع هذا من قضية ان يعرف
 قبلية قضية أي من متدالً يكن لم وإن تامة بصورة مسوغ

 أي في يقال لما واضح فهم لدي يكون أن فبمجرد . غيرها
ان إال يمكن ال انها الى فورًا أرى ،القضايا هذه من قضية

.صادقة تكون
 البعدية القضايا بين الجوهرية الفوارق أن اآلن حتى رأينا
 أن هو األول األمر أساسيين. أمرين في تكمن القبلية والقضايا

 القبلية القضايا بينما تجريبي، مضمون ذات البعدية القضايا
 القضايا أن هو اكاني واألمر تجريبي مضمون أي من خالية

 المالحظة عن المعرفي، الصعيد على مستقلة، غير البعدية
 عن ،الصعيد هذا على ،متقلة القبلية القضايا بينما ،التجريبية
. التجريبية المالحظة
 مرتبطة أخرى فوارق هناك ان الفالسفة بعض يدعي
 األخرى الفوارق هذه بين . تناولناها التي بالفوارق بالضرورة

 ،القبلية والقضايا البعدية القضايا بين نجدها أن يفترض التي
 يثيران، زاا وما أثارا، اثنان يوجد البعض، لهذ بالنبة
 غير قضايا هي البعدية القضايا أن هو األول فلفيًا. جدا

 هو والثاني .ضرورية قضايا هي القبلية القضايا بينما ،ضرورية
 القبلية القضايا بينما واقعي، مضمون ذات البعدية القضايا أن

.واقعي مضمون أي من خالية
 ،ضرررية غير البعدية القضايا بأن اإلدعاء أوالً لنتناول

 ما قضية ان نقول عندما ضرورية. القبلية القضايا بينما
 ،صادقة القضية هذه كانت ان انه هو هنا نعنيه فما ،ضرورية

 يمكن فال كاذبة، كانت وإن صادقة، تكون أن إال يمكن فال

 كانت اذا نه التحليل هذا من الواضح من كاذبة. تكون أن إال

 وانه بالضرورة، كاذب نقيضها فان بالضرورة، صادقة قضية
 ان بالضرورة. صادق نقيضها فإن ،بالضرورة كاذبة كانت ان

 صادقة قضية هي مثال، «،أضالع ثالثة ذو المثلث» القضية
 أي ، صادقًا نقيضها كون تصور يمكن ال انه بمعنى بالضرورة

 يوجد والقضية كاذبا. يكون أن إال لنقيضها يمكن ال انه

 هي ٠ الشي، هذا يملك شخص ال ولكن يوسف، يملكه شيء
 إال نقبضها يمكن ال وبالتالي بالضرورة، كاذبة قضية حتمًا

صادقًا. يكون أن

 عدم يكون قضية هي ،بالمقابل ،الضرورية غير القضية
 ممكنًا صدقها ويكون صادقة، كانت وإن حتى مكنا صدقها

 كانت وإن حتى ممكنًا صدقها ويكون ،صادقة كانت وإن حتى
 »مبادىء كتاب مؤلف هو رال )برتراند القضية إن كاذبة.

 أأل ممكنًا كان ولكن ،صادقة قضبة هي مثالً ، (II الرياضيات

 أن أتصور أن هنا بإمكاني .النوع هذا من كتاب أي راسل يؤلف

 الكتاب ألف راسل كون حقيقة على يحتوي ال الحقائق عالم

 ٤ ضرورية تضية ليست المعنية القضية فان ولذلك المذكور،
 . صادقة تكون أأل باإلمكان كان فقد ،صادقة أب من فبالرغم
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 قضية هي « فيزياء عالم هو محمود نجيب زكي ان » والقضية

 .فيزيام عالم وليس فيلوف هو إليه المشار الشخص ألن ،كاذبة
 منذ يتجه أن الشخم لهذا ممكنًا كان أنه الواضح من ولكن

 ،الفلفة دراسة بدل ، الفيزياء دراسة نحو الجامعية حياته بداية
 أن نتصور أن هنا يمكننا إذن، فيزياء عام بالتالي يصبح وأن

 القضية أن نتصور أن أي ،عليه هو لما خالف هو الحقائق عالم
 القضية هذه أن يعني وهذا كاذبة تكون أن بدل صادقة المعنة
 كان فقد كاذبة كانت وإن أنا أي بالضرورة، كاذبة ليت

.صادقة تكون أن باإلمكان

 كعا ،فهي . ضرورية قضايا هي القبلية القضايا أن في جدال ال
 عدم أو صدقها يتوقف ال قضايا ،لها تحلينا بداية في رأينا

 ٠ التجريي الواقع في سيحصل ما على أو حاصل هو ما على صدقها

 كذلك فهي ،رأينا كا صادقة، النوع هذا من قضية كانت فإذا
 يمحصل، أن منطقيًا يكن عما حتى أو حاصل هو عائ النظر بغض
 حاصل هو عا النظر بغض أيضًا كذلك فهي ،كاذبة كانت وإذا

 أنه نقول أن اذن، بإمكاننا، يحصل. ان منطقيًا يمكن عما أو
 فال صادقة، )ق( كانت إذا )ق(، قبلية قضية ألي بالنبة

 كانت وإذا ،يدحضها أن يمكن شيء أي حصول تصور يمكن

 يدعمها أن يكن شيء أي حصول تصور يمكن فال كاذبة،
 صادقة )ق( كانت إذا )ق(، قبلية قضية ألي بالنسبة إذن،

 إال يمكن كاذبة،فال كانت وإذا ،صادقة تكون أن إال فاليمكن
 صادقة إما قبلية قضية كل ان يعني هذا ولكن .كذلك تكون أن

بالضرورة. كاذبة أو بالضرورة

 ،القبلبة القضايا بعكس هي، ،رينا كما البعدية، القضايا
 على أو حاصل هو ما على صدقها عدم أو صدقها يتوقف قضايا

 غير قضايا أنها وحده هذا يعني هل ولكن .يحصل ما

 في ،يوجد .بالنفي هو ،نظري في ،الجواب ؟ ضرورية
 ما قضية تكون حتى معًا يتحققا أن يجب شرطان ،اعتقادي

 القضية هذه تكون ان هو األول الشرط ضرورية، غير قضية
 عدم أو صدقه يتوقف الذي النوع من تكون أن أي ،بعدية قضية

 ما يكون ان هو اثاني والشرط بالفعل. يحصل ما على صدقه
 جدًا هام الثاني الشرط يحصل أالً له ممكنًا كان شيائً يحصل

 ،حاصل هو ما حصول عدم تصور باإلمكان أنه افترضنا لو ألنه

 هو فيا صدقها ضمان تجد التي القضية نعتبر أن يجب فعندها
 أنه هو الحالة هذه في عليها ينطبق ألنما ،ضرورية قضية حاصل

 أنه إذن، الواضح، من صادقة تكون أال لها باإلمكان كان ما

 غير البعدية القضايا نعتبر أن يجوز ال الثاني الشرط توفر بدون

.ضرورية

 القضايا لكل بالنسبة بالفعل الشرط هذا يتوفر هل ولكن
 بمعنى ، ضروريًا ليس التجريبية الحقائق عالم أن شك ال ؟ البعدية

 بالنبة عليه هو عما العالم هذا يختلف أن باإلمكان كان أنه
 توجد ال التجريبية الموجودات أن إلى يعود وذلك . كثيرة ألمور
 الموجودات هذه صفات من الكثير أن وإلى الضرورة بعامل
 نتصور أن شك، ال ،بامكاننا إن . اال لي لها صفات يشكل
 كل أن نتصور ان أو حالبًا الموجودة األشياء من أي وجود عدم

 يحوز التي العارضة الصفات غير صفات له تجريبيًا موجود هو ما
 لم أدوني الشاعر أن أتصور أن مثاًل، بامكاني، .بالفعل عليها

 إنه ،موجود أنه افتراض على ،أتصور أن أو االطالق على يوجد
 ليس أنه أتصور أن أي ، العارضة صفاته لجميع بالنبة مختلف
 عمره من واألربعين التاسعة في وليس القامة قصير وليس شاعرًا
 أن اذن، شك، ال الخ. جامعية، شهادات أي على حائزًا وليس

 الضرورية القضايا فئة عن متبعدة كثبرة بعدية قضايا هناك
 المضمون ذات الوجودية القضايا كل أن تحديدًا، أكثر بصورة

 ال التي الحملية القضايا كل وكذلك ،ضرورية غير هي التجريبي
 عالقة من أكثر ومحولة منها أي موضوع بين العالقة تكون

. عارضة

 حلية قضية كل هل التالي: الؤال منطرح البدهنا ولكن
 بي عارضة عالقة لوجود نفي أو إثبات هي تجريي مضمون ذات

 شي، ألي نعزوها صفة كل هل ،آخر بمعنى ؟ ومحولها موضوعها
 أنه نعرف أننا لمجرد الشيء لهذا عارضة صفة هي األشياء من

 بين نجد أن يمكن أال ؟ التجريبية المالحظة طريق عن له صفة
 لهذه جوهرية تجريبيًاصفات نكتشفها التي األشياء صفات

 كونه هل . ,( انسان الكائن هذا ؛: قلت أنني لنفترض ؟ األشياء
 نكيًا أو طويالً ككونه ،ضة العار صفاته من صفة مجرد هو انانًا

 يحدد انسانًا فإنكونه . الصفات؟بالطبعا من ذلك شاكل وما
 واضح أمر وهذا آخر كائنًا وليس بالذات الكائن هذا كونه

 وان إليه نشير الذي الكائن هذا كائن يكون أن استحالة من
 يتحول قد طاولة او سعدانًا أو حشرة نفسه الوقت في يكون

 هذه في شجرة الحى تحول أنه ولنقل ،آخر شيء إلى الكائن هذا
 هنا مقول ألن معنى وا له، كانت التي الهوية له تعود ال الحالة

 ألي ،إذد ،يمكن ال .إليها تحول التي الشجرة هو واحد شي، أنه
 اذن، انسانًا، يكون وأال بالذات الكائن هذا يكون أن كائن
 من صفة ليس ، انانًا بالفعل كان ان ، انسانًا الكائن هذا كون

 مع 5 هرية الجم صفاته من صفة بل ،العارضة الكائن هذا صفات
 الكائ. هدا أن نعرف أن يمكننا ال أنه واضح ألمر فإنه ذلك

. التجربية المالحظة طريق عن إآل انان
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 عن نعرف شك ال إننا مثاالًأكثرتعقيدًا. اآلن لنتناول

 ذاته هو المكدوني االسكندر أن التجريبية المالحظة طريق

 هو االسكندرالمكدوني ولكنكون الكبير. االسكندر
 من صفةجوهرية، بل عارضة، صفة ليس الكبير االسكندر

 كان فإن .بسيط ذلك على هان والبر .المكدولي االسكتدر صفات
 ينتج فعندها ،الكبير االسكندر بالفعل هو المكدوفي االسكندر
 صفات من صفة هي األول صفات من صفة كل أن بالضرورة

 االسكندر أنه الضرورة هي األول صفات من صفة ولكن .الثاني
 صفة كل أن وبما . بالضرورة( ذاته هو شي، كل ألن ) المكدوني

 صفات من صفة تكون أن يجب المكدوني االسكندر صفات من
 االسكندر منصفات صفة أن لذلك نتنتج الكبير، االسكندر

 كما يعني، وهذا المكدوفي االسكندر أنه هي الضرورية الكبير
 هو المكدوني االسكندر » القضية ان ، تحليلنا من واضح هو

 اثباتا تشكل ال بعدية، قضية كانت وإن »،الكبير االسكدر

. وممولها موضوعها بين عارضة عالقة لوجود

 نكتثفها لألشياء جوهرية صفات توجد أنه صح إذا
 ضروري. هو البعدية القضايا بعض أن يتضح فعندها تجريبيًا،

 يمكن ال أنه يعفي فهذا )م(، ل جوهرية صفة ص( ) كانت فإذا
 أن بدوره يعني األخبر هذا ولكن )ص( بدون )م( تصور

 أن إال يمكن ال ،صادقة كانت إن ، ( ص ) (هو )م » القضية
 هو )م( لكون معرفتنا أن اآلن أضفنا وإذا ٠ صادقة تكون
 ال ص »مهو القضية أن عندها ينضح ،تجريبية معرفة هي )ص(

 كان إذا أنه ،اذن ،مثاحة ال وضرورية بعدية قضية هي
 بين جوهرية صفات توجد أنه يثبتان تناولناهما اللذان المثاالن
 أن أيضًا يثبتان فإنها تجريبيًا، نكتشفها التي األشياء صفات

. ضروري هو البعدية القضايا بعض

 الفوارق من فارقًا أن القائل االدعاء معالجة إلى أخيرًا نأتي

 ذات األولى أن هو القبلية والقضايا البعدية القضايا بين الجوهرية
 . واقعي مضمون أي من خالية األخيرة بينا ،واقعي مضمون

 ان . الواقعي بالمضمون المقصود هو ما ، باختصار ،أوآل ،كشرح
 أن نقول أن هو واقعي مضمون ذات هي ما قضية ان نقول

 طبيعة على يتوقف أمر صدقها عدم أو القضية هذه نصدق

 حسب واقعي مضمون ذات البعدية القضايا أن شك ال الواقع
 هي ،رأينا كا النوع، هذا من قضبة أي فإن التعريف هذا

 .التجريبي الواقع طبيعة على صدقها عدم أو صدقها يتوقف قضية
 األخيرة هذه أن القبلية للقضايا تحليلنا خالل من أيضًا رأينا وقد

 بالنسبة ،تعتمد ال بالتالي وأنها تجرببي، مضمون أي من خالية

 .التجريي الواقع طبيعة على ،صدقها عدم أو صدقها لمألة
 الجواب ؟ واقعي مضمون أي من خالية أنها هذا يعني هل ولكن

 يستنفذ التجريبي الواقع كان إذا ما على يتوقف األخير السؤال على
 يتطابق الواقع مفهوم كان اإذا أيعلى ،برمته الواقع يتنفذ ال أو

 نظرنا إذا أنه شك ال التجريبي. الواقع مفهوم مع كلية بصورة أوالً

 فال رمة؛ الواتع يستنفذ أنه التجرييعلى الواقع إل

 مضمون أي بدون القبلية القضايا أن االستنتاج من عندها مهرب

 أنه التجريي. الغيلسوف موقف الواقع، في هو، هذا واقعي
 تجريي مضمون ذات أنها على الواقعية القضايا إلى ينظر

 الصادقة القضايا اعتبار على أصراره نفهم هنا من بالضرورة
 ال أي تحليلية، قضايا أو حاصل تحصيل مجرد كلها أنها على قبليًا
 الموقف هذا في الرئيية المشكلة للواقع معرفتنا على شيائً تزيد

 حقى يتحيل هل .بتامه الواقع هو التجرييي الواقع ه اعتبار في عو
 وجدت أنه افتراض وعلى تجريبية؟ غير وقائع توجد أو منطقًا
 إلى نصل أن منطيًا حقى يتحيل هل النوع، هذا من وقائع

 يكننا فال بالنفي، الحالتين كال في جوابنا كان إذا معرفتها؟
 واقعي مضمون أي من خالية القبلية القضايا كل نعتبر أن عندها

 يمكن نجريبية غير وقائع هناك أن افترضنا فلو بالضرورة
 وجود تثبت التي القضايا أن نفترض أن عندها بد فال ،معرفتها

 ذلك ومع ،واقعي مضمون ذات قضايا هي تنفيه أو الوقائع هذه
 عدم أو صدق معرفة ألن بعدية، غير قضايا اعتبارها يجب

 كون بعامل تجريبيًا شأنًا تكون أن يمكن ال القضايا هذه صدق
 غير وقائع لها نفبًا أو اثباتا القضايا هذه تشكل التي الوقائع

 يخضع ما هو الواقع أن نبين م ما أنه ،إذن الواضح، من . تجريبية
 غير قجريبية غير واقعة هو ما أن أو الحية للتجربة بالضرورة

 القبلية القضايا كل عن ننفي أن يمكننا فال يعرف، ألن قابل

. الواقعية صفة
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الخالص العقل نقد كانط: —

ضاهر عادل

قدرة
Pouvolr - Capaclte
Power - Capacity
Konnen

 والقدرة: اقتدر أو تمكن أو استطاع بمعنى قدر، مصدر:
 تركه و فعلشيء على الطاقة أو القوة أو التامة االستطاعة هي

 القادر أنه :الحسنى أسمائه أو الله صفات من فإن لذا ,باختيار
 ٠ شيء كل فعل على القدرة له أن أي ،المقتدر أر القدير أو

 أقدرني يقال: (.7 )الممتحنة رحيم« غنور والله قدير والل

 قدرة، الم أعطاني ذلك: فعل على طاعته، على عليه، اللم
.منه تمكن : عليه وقدر .مكنني

 أو األعضاء المة حال في رجودية صفة تكون قد رالقدرة

 تكون رقد الخ.. والمشي التحرك على كالقدرة الجوارح،
.. .الخ القرارات اتخاذ أو النغكير على كالتدرة ،معنوية صفة

 معناها ،قدرات )ج( La faculte القدرة النفس: علم وفي
 عن وتميزم ما انان بها يتمتع الي الملكات أو القوى مجموعة

 المحاكاة( على )القدرة الشعرية أو الموسيقية كالقدرة غيره،
 أن البعض ويرى الخ. العملية أر العلمية أو الحسابية أو

 مثل: القدرة، أو االستعداد درجات أقصى عن عبارة الموهبة،
 النفس علم في عادة ويميز .. الخ واألدبية الموسيقية الموهبة

 مجموعة وهي Innes الغريزية الفطرية أو الوراثية القدرات بين
 المرء يولد التي والفيزيولوجية الذهنية االمكانيات أو القوى
 األجنبية اللغات اكتساب على كقدرته ،الطفولة منذ بها مزودًا

 ,الخ. والتحمل الصبر على وقدرته غيره من أكثر بيسر

 بالتعلم المرء يكتسبها التي Acquis المكتسبة والقدرات

.والتجربة والمرانة
 على اإلنسان قدرة العام، معناه النفس، علم في والعقل

 الوجود ظواهر بين القائمة العالقات فهم وعلى التفكير

■ وشرها خيرها ، األشياء بين والتمييز المختلفة

 سيما وا المعرفة على القدرة محدود العقل، الدين: وفي
 . الميتافيزيقا أو الماورائية بالموضوعات يتعلق فيما

 من أوتيتم وما ريي أمر من الروح قل الررح عن هويألونك
(.85 )اإلسراء العلمإالقلبال«

 .الغنى ،القيمة ،الطاقة : معناها القدرة : االقتصاد علم وفي
 ذو ورجل طاقاتها. بقدراتها: قوية أو غنية ..الدرلة يقال:

وغنى. يار قدرةمالية:ايذو
 أو التمكن معناها La puissance القدرة الفلسفة: وفي

 بين االختيار إرادة أي الحرة، اإلرادة عن المنبثقة االستطاعة

 ويميز .ونقيضه الشيء فعل واستطاعة أكثر أو ممكنين شئين
 النفس - 1 : اإلنسانية النفس في ثالثة أنواع بين الفالسفة بعض

 فالنفس الناطقة. النفس - 3 الحيوانية. النفس - 2 النباتية.

 والنفس .والتنمية التغذية على القادرة النفس هي ،النباتية
 والنفس التناسل. أو التولد على القادرة النفس هي الحيوانية،

 لبلوغ الفضاتل واكاب التعلم على القادرة النفس هي الناطقة،

الكمال. مرتبة
 الشخص هو العقالء أعقل بأن يعتقد الفارابي كان وقد

.إلرادته غيره اخضاع على سراه دون يقدر الذي
 بأن يؤكد قديم، فلسفي ديني مذهب Fatallsme والقدرية

 أو باإلرادة يتمتع ال ألنه الحياة، في شيائً يستطيع ال اإلنسان
 ني يعمل هو رانما يرغب، أو يريد ما رفقا للتصرف الحرية

 والتي الكون ييربمقتضاها التي اإللهية للنواميس وفقا النهاية

 اليونانيين عند المذهب هذا تجلى وقد . لها نفسه هو يخضع
 .سوفوكليس اإلغريقي للشاعر ،أورديب الملك fl مسرحية في

 في سيما ال ) القدامى الهنود عند بعيد حد الى تجلى كما

 عالم خلقفي االنان ان يرون كانوا الذين البوذية( الفلسفة
 )ما واآلالم بالعذابات محكومة كلها بالتالي وحياته شقاء كله

 عن المتتابعة الحياة دورات من نف-ه تخليص على يعمل لم

(.Brahman برهمن الكلية بالنفس االتحاد طريق

 كان فقد ،المعري العالء أبو به يتهم كان لما وخالفًا
 اإلنسان بأن يعتقد كان انه بمعنى والقدر، بالقضاء مؤمنًا

 وبأن ،الوجود تحكم التي القوانين رأسير اإللهية المشيئة رهين
 لم يعرض ما كل تقبل على نفسه يررض أن لذلك، تبعا عليه

.ذلك إا شبائً يتطيع ال ألنه ،ونوائب محن من اليه ويتعرض

 (، م .ق السادس القرن ) القديمة الزردشتية الديانة وفي
 يختار أن فيامكانه لذا، اإلرادة. حر مخلوقًا اإلنان يعتبر
أهرمازدا الشر إله أتباع من فيكون والظلمة، الشر طريق
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Ahramazda اهورامزدا أوAhuramazda طريق أويدلك ؛ 
 أهريمان الخير إله أتباع من فيكون ،والحق والور الخير

Ahriman األبدية. األخروية بالسعادة ينعمرن الذين الناجين

 فيما مذاهب ثالثة بين نميز أن يمكننا الكالم علم وفي
 .القدر أقل مذهب - 1 .اإللهية والمشيئة اإلنسان بقدرة يتعلق

 مذهب )وهو الوسط أهل مذهب — 3 الجبر. أهل مذهب — 2
 القاف بفتح القدرية( أهل فالقدريون) الملمين(. عامة

 كواصل ،المعتزلة ومنهم - الجهني معبد رأسهم وعلى - والدال
 وابي العألف الهذيل وأبي م. 131 م- 80 الغزال عطاء بن

 الفكر أحرار اسم، ،عادة عليهم يطلق الذين ,.الخ الجباني علي
 األشيام تكون أن نفوا الذين المتكلمون فهم اإلسالم، في

 االنسان حرية عن الدفاع في وغالوا وقضائه، تعالى الله بقدر
 ،جميعها أفعاله خلت على االنان بقدرة وقالوا وإرادته،

 ألن ذلك، في شأن أي لم يكرن أن دون وشرها، خيرها
 يكون أن تحتم ،اآلخرة في أفعاله جمع عن اإلنسان مسؤولية

 ووجب اإللهية، العدالة برأيهم إنتفت وإا ه اختيار في حرا
والعقاب الشواب إنتفاء أو إرتفاع لذلك تبعًا

 يقدر ال الالمتناهية، قدرته من بالرغم اللم بأن قالوا كما
 وعلمه الله قدرة بين يميزون ال وهم .فعله أو خلقه ما غير على
 أي وقدرته للم بينعلم يرون ال وبالتالي المرتبة، حيث من

 ،ما انسانا ان المطلق، األزلي بعلمه مثالً اللم علم فإذا تناقض
 يميته أن يقدر ال فإنه ،عمره من التعين في وهو حتفه سيلقى

 النار في أحدًا يدخل أن يقدر ال انه كما بعده. أو ذلك قبل

 يكن لم اذا الجنة في أحدًا يدخل وال ،أهلها من يكن لم اذا

 المطع معاقبة على يقدر ا الله ان ،آخر وبمعنى .أهلها من
 بمشيسه واإلنسان الكون خلق اللم ألن وذلك العاصي، واثابة

 النواميس من جملة واالنان الكون لهذا سن وقد المطلقة.
 واإلنسان، الكون من كل بمقتضاها، يسير كي الثابتة

 اإلنان صالح أجل من كله ذلك فعل وقد معًا وتسوسهما

 وطريق الخير طريق بين االختيار حرية وأعطاه خلقه الذي

 بإرادة اإلنسان، بحرية محدودة الله حرية فإن وإذن، الشر.
 موسى وأبي العآلف الهذيل أبي مثل، المعتزلة، ان نفسه. اللم

 فعل على قادر الله بأن يسلمون . الخ. المعتمر بن وبشر المردار
 شيء علىفعل قادرًا كان اذا الله ألن شيء، وأي شيء كل
 من ألن بديهي، أمر وهذا ضده، فعل على يقدر فإنه ما،

 ولكنهم أوتركه، ضده فعل على يقدر فعلشيء، على يقدر

 يفعل ال شيء، كل على القادر الله إن يقولون، هذا، مع
 إلها ويجعله المطلق كماله من ينتقع ما كل المطلقة، بارادته

 يتبعد فالكمال ظالمًا. أو شريرًا أو كاذبًا أو قبيحًا أو ناقصًا
 إال يقع ال كلهذا، ألن ،وكذب وظلم قبح وكل تناقض كل

 على قادر اللم ان من وبالرغم ،وهكذا كامل. غير كائن من
 وكماله. ،لقبحهما ،يفعلهما ال فإنه ،والشر الظلم فعل

 ذلك ألن اإلطالق، على الظلم أو القبح يفعل ال والكمال

 صفة فالقبح، الله. في الكمال ماهية يناقض والنقص نقص،
 القبح ووقوع للظالم؛ ذاتية صفة الظلم، تذلك و للقبيح ذاتية

 وهذا ظلمه، أو بقبحه التليم الى يؤدي الله، من الظلم أو
 اللم علم إن , النقيف أو المستحيل يفعل ا وإذن،فاله ؛محال

 اإلنسان كان فإذا وقدرته اإلنسان علم عن يختلفان وقدرته
 ليس االختيار هذا فإن والشر، الخير بين االختيار على قادرًا

 الخير في فقط موجودة الله قدرة ألن ،اإللهية القدرة طبيعة من

 اإللهي العلم مجال وفي نطاقه في اال تتحرك وا المطلق،
.نفه ن نا اإل وصالح خير أجل من األزلي،وذلك

 فهم )الجهمية( صفوان، بن جهم مثالً ومنهم الجبريون أما

 ومنهاخلق الخلق، على اإلنسان قدرة أنكرواكل الذين
 هذا في يحدث شي، كل برد مغااتهم في وأفرطوا أفعاله،
 وقدرته تعالى الله الى اإلنسان، أفعال ضمنه ومن العالم

 كائر الجبر أهل بنظر اإلنسان يصح وهكذا المطلقة

 على مجبر اختيار.فهو وال له إرادة ال الجمادات أو اإلشياء
 ونبتها الله، فعل من ألنها حرية أدنى فيها له ليس أفعاله

 هو كما أقل، وال أكثر ال المجاز قبيل من هي انما لإلنان
 أثمرت كالقول: الجماد، الى األفعال نبة الى بالنسبة الحال

. الخ الليل طلع ،التفاحة

 والجبرية( القدرية بين الوسط أهل )مذهب األشاعرة أما

 مغاالتهم والجبريين القدرين من علىكل أنكروا الذين فهم
 على األشاعرة أنكر لقد بالكسب وقالوا مواقفهم، في

 الخلق بأن وقالوا أفعاله، خلق ومنها الخلق على قدرته إلنان ا

 على بالقوة اإلنسان يزود الذي وهو ،وحده له تعود صفة
 كبا. يسمى اإلنسان قبل من حدوثه حال الفعل وهذا الفعل.

 خلق على اإلنسان قدرة ان األشاعرة يرى ،آخر وبمعنى
 هو خلقها في الحقيقية العلة ألن عرضية، قدرة هي األفعال،

 اختار أو قصد فإذا .فعلها على بالقوة ن نا اإل يزود الذي اللة،

 من لتمكينه القدرة أو القوة فيه اللة خلق الخر، فعل اإلنان

 لفعل القدرة فيه اللة خلق الشر، فعل قصد وان الخير، فعل
 قبل يتمتع ال ألنه قوة وال له الحول فاإلنان وهكذا .الشر

 هو اله ان حين في فعلية، قدرة أو قوة بأية للفعل إختياره
 ما، شيائً اإلنسان أراد فإذا وبعده. الفعل قبل حقيقة القادر
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قذرة

 يكون وبهذا ،اللة يخلقه ،لذلك مناسب بفعل رغبته حقق
 أو النية أو الكسب إال منه لإلنان وليس لذ، الحقيقي الفعل
فيخلقه الرغبة

 مع (.17 األنفال رمى() الله ولكن اذرميت رميت »وما

 الجبر أهل آراء من مغايرًا موقفًا وقف رشد ابن بأن المالحظة
 إال تتم وال توجد ال اإلنسان أفعال بأن يرى فهو واألشاعرة.

 لماكان لكن الله(., )قضاء لها الخارجية األسباب بموافقة
 التي األسباب بمواتاة إال يتم ال األشيام لتلك االكتساب

 األفعال كانت ،عنها العوائق وزوال خارج، من لنا الله سخرها
 . األفعال وموافقة بارادتنا فعلها يتم ايضًا الينا المنوبة

 األسباب وهذه الة. بقدر عنها المعبر وهي لها، )الخارج(
 نروم التي لألفعال متممة ليت ،خارج من لنا اللة سخرها التي

 أحد نريد أن في السبب هي بل ،فقط عنها عائقة أو ،فعلها

,.المتقابلين

 بين بعامة يميزون المسلمين المتكلمين ان بالذكر والجدير
 بالقدرة يتعلق فيما وذلك بالفعل، والقدرة بالقوة القدرة

 أو قدرته فوق وليس شيء فعلكل على قادر فالله اإللهية.

 الخير اا يفعل ال معذلك ولكنه سلطان، أو قدرة أي لطانه

 المحال ... * والمتحيل القبح فعل على )بالقوة( قدرته مع
 على بالقدرة الله يوصف أن يجوز فال ،القدرة تحت يدخل ال

 بين جمع وفيه ،يفعل وا يقدر المعتزلة وعند ،والكذب الظلم

 .ا عدمه يتحيل ما والواجب وهومحال. والعدل الظلم صفتي
 مع .القاف( فصل ،الرابع القسم ، البقاء ألي ٠ الكليات ),

 تغيير على قادر الله بأن يرى كان الغزالي االمام أن الى اإلشارة
 القدرة هذه من ينتقص أن دون المطلقة بقدرته األشياء طبائع

 كما ،برودة الى النار طبيعة يحيل أن مثالً قادر فمو .شي، أي
 ليس ألنه ذلك، في غرابة وال الخليل، ابراهبم ع ذلك فعل

 يتوهم الذي الببة ومنطق اله، إرادة يحكم قانون من هنالك
 إرادته، بغير أو الله بارادة سواء األشياء، بين وجوده البعض

 علة على ولي والمشاهدة والتكرار العادة على قائم منطق هو
 إبن الدين محعي ان حين في . األشياء طبائع بين قائمة حقيقية
 مختارًا اللم يسمى أن يجوز اال انه فتوحاته في يرى عربي

 يقتضيه ما حب على يفعله بل باالختيار شائً يفعل ال ألنه( )

 الذي الوجه هذا إال نفسه من العالم ه اقتضا وما ,نفسه من العالم
 ، 3 ،ج» االكشاف ،التهانوي ) .مختارًاا يكون فال عليه هو

(.555 بيروت،خياط،ص

 وقدره، الله بقضاء يؤمنون الصوفية أهل ان من وبالرغم
 على معينة، طريقة وفق بلوكه قادر اإلنان بأن يرون فهم

 فيه، الذوبان طريق عن مباشرة معرفة ومعرفته بالله اإلتحاد
 دون ومكنوناته الوجود أسرار كل معرفة على قادر وبالتالي

الناس. غيرهمن
 م. 1650 - 159، ديكارت رينه يرى الحديثة الفلسفة وفي

 اإلنسان ان حيث من محدودة، اإلنسان، قدرة ان مثاًل،

 وهذا محدودة. غير مطلقة فهي الل قدرة أما ،ناقص مخلوق
 فهو والمستحيالت. الممكنات خلق على قادر الله أن معناه،

 كالنار األشياء، وماهبات األمور طبائع تغيير على قادر

 تجدر ،هذا مع الخ. واألخالقية والرياضية البديهية والحقائق
 قدرته من بالرغم اله بأن يرى ديكارت أن الى اإلشارة

 بعض ذاته عن ينزع أن يقدر ال أو يستطيع ال الالمتناهية،

 ،بالضرورة الوجود واجب فكونه .الوجود الضرورية الصفات
 خالقًا وكونه .الوجود صفة نفه عن ينزع أن عليه يستحيل
 أن عليه يسنحيل زمنية، لحظة كل وفي باستمرار لإلنان
. عنه متقالً الخلق يجعل

 ان الوجوديون، الفالسفة يرى المعاصرة، الفلفة وفي
 سابق الوجود ألن ماهيته، تتحقق أن قبل فعالً يوجد اإلنسان

 إرادته طريق عن يمكنه فعالً يوجد أن بعد إلنسان وا .الماهية على

 الصورة على به الخاصة ماهويته أو ماهيتم يخلق أن ،المطلقة الحرة
 لما وفقًا إلناني ا وجوده يحتق أن يتطبع أنه بمعنى .يريد التي

 تقديس في مغاالته في ليذهب الوجوديين بعض أن حتى .يريد
 أبطال بعض كان إذا فيا التاؤل الى اإلنسانية واإلرادة الحرية

 أم له كان إذا وفيا ،مولده ويوم وشكله وجوده يختر لم قصصهم
 أمًا له أن يعرف عندما العجب أشد ويعجب الناس، كسائر

.البشر من كغيره
ومراجع مصادر

1و55 ،دارصادر بيروت، العرب، ابنمنظور،الن -

 وزارة منشورات دمثق، الكليات، موسى، بن أيوب I البقام أبو -
1975 القومي، واالرشاد الثقافة

 والبدع، لزيغ أهل على لرد في للمع الحسن،كاب أبو ،األشعري -
, 1952 الكاثوليكية، المطبعة بيروت،

 لعربي، لكتاب دار ،بيروت 10اإلسالم،ط أحمد،فجر أمين، -
1969.

للكتاب، العامة المصرية المبة فلفية، دراسات عثمان، أمين، -
1974 ٠

 محمد الصوالحي، عطية منتصر، الحيم عيد ابراعيم، أنيس،
 ،2ظ العربية، اللغة مجمع الوسيط المعجم أحمده خلفالله

.1973 ، 1972 ممر،

 العلم دار بيروت، اإلسالميين، مذاهب عبدالرحمن، بدوي، -
.1971 للماليين،
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قل

.1862 كلكته؛ ،الفنون اصطالحات كثاف التهانوي، -

،منثوراتخياط بيروت، ،الفنون اصطالحات كائف ،اتهانوي —

 لدار ىمر ف:ا تر. يوجديت المذام ,بج جبني —

.اترجمة و للتألبف :لمصرية
 الحضارة دار بيروت، والعلوم، اللغة في الصحاح مختار الجوهري، —

العربة.
 ، خورشيد الشنتاوي، ،الفندي .تر اإلسالمية، المعارف دائرة —

يون.
 محمد تر. ااسالم، في الفلفة ،تاريخ ديبور،ت.ج. —

. 1957 القاهرة، ، 4 ط ريدة، أبو الهادي عبد

.بغازي ،ليبيا العروس، تاج ،بيدي الز —
. 1965 ،بيروت ،صادر دار ،البالغة أساس ،الزمخشري —

 بمصر، الخانجي مكتبة اإلسالمي، الفلسفي التفكير دنيا، سليمان، —

. 1967 ، ا ط

 للبناني، لكتاب دار بيروت، الفلفي، المعجم صليبا،جميل، -

. 1971 ،1ط

 دار مطبعة ،القاهرة ،القران ألفاظ معجم ،فؤاد محمد الباقي، عبد —

.ه 1364 ،المصرية الكتب
 بيروت، ، 1 ط ،اإلنسانية الحرية ومشكلة المعتزلة ،محمد عمارة، —

. 1972 ،والنشر للدرذسات العربية المؤسة

 علم مصطلحات معجم ،زيدان مصطفى محمد ،محمد أحمد ،عمر —

المصرية. األنجلو مكتبة انفس،

. 1952 ،مصر ، 2 ط المحيط: القاموس ،ابادي الفيروز —

 سامي علي تحقيق المعتزلة، وطبقات فرق ،الجبار عبد المعتزلي، -
. 1972 الجامعية، المطبوعات دار علي، محمد الدين وعصام الثار

 ،العثري جالل ،كامل فؤاد .تر ،المختصرة الفلفية الموسوعة —

٠ 1963 ،المصرية االنجلو مكتبة ،الصادق الرشيد عبد
 ريدة، أبو الهادي عبد محمد تحقيق ،التوحيد في النيسابوري، —

٠ 1965 ،العامة المصرية المؤسة ،مصر

 القاهرة مكتبة ، 1 ط المعاصرة، الفلسفة على أضواء يحيى، هويدي، —

.1958 الحديثة؛

 ، 2 الفلفي،ط المعجم شاللة، يوسف ،يوسفكرم ،وهبة،مراد —

. 1971، 2ط القاهرة،

الله فضل مهدي

قلب
Coeur
Heart
Herz

 به ويشيرون االسالم، صوفية عند استخدامه شاع اصطالح
 المعرفة وهوأداة العقل مقابل في الذوقية، المعرفة اداة الى

 ليس وهو اإلنسان، حقيقة القلب يعتبرون وهم االستدالة.
 حد على هو وإنما ،اإلنان صدر في المعروفة اللحمانية تلك

 تدرك اللطيفة وهذه ،اإلنان في مدركة ربانية لطيفة تعبيرهم
 اإلحياء«» في الغزالي ويذكر مباشرًا. ذوقيًا ادراكًا الحقائق

 ترقيها بحسب مختلفة أسماء عليها يطلق قد اللطيفة تلك ان

 امارة تزال ال كانت إذا النفس فتسمى الروحية، الناحية من
 ثم القلب مرحلة إلى تصل النفس تصفو وبالمجاهدة ، بالوء

 في الكريم القرآن في القلب ذكر ورد وقد .السر مرحلة
 واالعتقادات، االنفعاالت لشتى موضعًا بوصفه كثيرة مواضع

 ذلك، الى وما والرحمة والتقوى والهداية والتدبر وللتفكر بل
 وقد الفهم. أي الفقه أداة انه الى كذلك القرآن أشار وقد

 وفي القديم العهد كتب بعض في العقل بمعنى القلب استخدم
 وللذاكرة لإلحساسات مبدا القلب أرسطو وجعل اإلنجيل.
 أيضًا هي واالشراقيين اإلسالم فالسفة بعض وعند وللخيال

 عما كذلك عري ابن ويتحدث ،الصور عليها تنعكس أداة

 ويعتبر .فيها الصور وانعكاس وجالئها القلب مرآة يسمى
 االلهام، أو بالكشف يسمى لما محالً القلب عمومًا الصوفية

بالفطرة. فيه مركوزة بالم المعرفة ان مثالً الغزالي يعتبر كما

 سواء الصوفية المعرفة من لنوع أداة القلب يجعلون والذين
 المعرفة هذه لحصول يثترطون أوالفالسفة الصوفية من أكانوا

 ليصفو الرديئة وخواطره شهواته من تمامًا القلب يتطهر أن
 يتحدث أيضًا الميحي التصوف وفي المعرفة. فيه وتشرق

viaالتطهر بطريق يعرف فيما القلب تطهير عن الصوفية

. Purgativa

التفتازاني الوفا أبو
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قوة

Inquietude-Angolsse 
Anxiety-Anguish 
LJnruheBesorgnls

 بثعور يتجتد وهو عقالني. وغير محدد غير خوف القلق
 والقلق ,والتحديد الوضوح الى يفتقد خطر تجاه بالعجز مؤلم
 بعض مع الحالة هذه تتالزم ما غالبًا إذ فيزيائية — نفية حالة

 المتوى على النباتية - العصبية والتغيرات التعديالت
.الخ ... واارتجاف ،القلب كخفقان الفيزيولوجي

 حين الحال هو كما نفسي، صراع عن القلق ينتج وقد
 لم جنسي نشاط عن أيضًا بصدر قد كما عدوانيته، الفرد يكبح

 عادة المالزم الحب فقدان ءن أو االشباع، الى يتوصل
 ترتبط مثاعر غالبًا توقظ التي الحاات تلك ،الحداد لحاالت

 في - القلق ان بالذكر والجدير ,الفرد بها مر( مؤلمة بخبرات
 واقعية وضعيات من يتولد -قدا المرضية الحاالت بعض

 مرتبطة خيالية وتكالت لهوامات نتاجًا يكون بل ،وحقيقية

الواعية بمآزم
 كما - األولى للمرة القلق يبرز تكوينية، نظر وجهة ومن

 الثامن، شهره الطفل بلغ حين-Spitz .2 شبيتز ذلك بين
 شخصًا - الطفل أي - يواجه وحين ،األم غياب في وذلك
 األولى التجربة ان فيرى ، Otto Rank رانك أوتو أما غريبًا.
 أن الجديد المولود على يكون حين الوالدة بهلع مرتبطة للقلق
. تمامًا مختلفة بيئة الى S مائي 9 وسط من ينتقل

عن بتمييزه وذلك ، القلق يحدد أن فرويد حاول وتد

: فرويد يقول . Peur والخوف Frayeur الذعر
 الذعر أما له بالتهيؤ أو الخطر بتوقع تتم حالة القلق »

 فالذعر .له مهيًا الفرد يكن لم راهن خطر يولدها حالة فيمثل
 محددًا موضرعًا يفترض والخوف المفاجأة. بعنصر أساسًا يتم

.ه الثعور هذا تجاهه الفرد يبدي
: قائال فرويد ويتابع

 هلعي عصاب احداث على قادر القلق ان أعتقد ال ا

 الذي العصاب ومن الذعر من يحمي عنصر القلق في فهناك
الذعر«. يولده

 الحرة الطاقة عن التحليلية النظرية في القلق، وينتج
Energie llbre الجنسية الرغبات كبت عن الناتجة .

 .ميتافيزيقيا بعدا القلق فيتضمن ،الوجودية الفلسفة في اما
 ال -عن لإلنسان - الكاشف هو ،المذهب هذا في ،غالقلق

.وجوده معقولية ال وعن ،وضعه عقالنية

ومراجع معادر
- Fed Ida, Pierre, Dictlonnalre de la psychan alyse, Paris, La- 

rousse, 1974.
— Freud, Sigmund, Essals de psychanalyse, traduction fran- 

caise de s. Jan kelevltch, Paris, Petite Bibl lot h٥que, Payot, 
963

— Didier, Julia, Dictlonnalre de la phllosophle. Paris, La- 
rousse 1964.

— Laplanche, J., Pont alls, J.B., Vocabulalre de la psycha- 
nalyse, Paris, P.U.F., 1967.

- Pleron, Henri,Vocabulalre de la psychologle, Paris, P.U.F., 
1963.

- Slllamy, Norbert, Dictlonnalre de la psychologle, Paris, 
Larousse, 1967.

الل رزق رالف

قوة
Force
Force
Kraft

 وكالهما اإلرتباط. أشد الفعل بمفهوم القوة مفهوم يرتبط
 الحركة مفهوم والى األولى، بالدرجة أرسطو فلسفة الى يعود

 التغير ان أي للحركة. الحامل هي والمادة خاص شكل فيها
 واذا جديدًا شكالً بقبلها المادة على يطرأ انما يطرأ الذي

 فذلك فيها الصورة أو اككل بتأثير للتغير قابلة المادة كانت
 يمكن هنا من .ذلك أو الشكل هذا استقبال على لقابليتها يعود

 اليه صار ما يصبح آن قبل أي ،تحققه قبل الموجود ان القول
 الصورة بفعل التحول قابية عنده ان أي بالقوة. موجود هو

 الى بالقوة موجود من أرسطر عددها التي األخرى والعلل

 اثنين مستويين بوجود للقول يدفعنا ما وهذا بالفعل. موجود
 ،تتكامل ان أو تتحقق أن قبل الموجودات فكل .الوجود من
 هو بالقوة فالوجود بالقوة. موجودة هي غايتها تبلغ أن قبل أي

 الوجود يتأمن حتى منها بد ا التي الوجود مستويات أحد

 ال ما وهو الحرمان، بالقوة الوجود يقابل ويتحقق. بالفعل
 كما ،بالقوة رجالً الطفل يعتبر هكذا .أصالً يوجد أن يمكن

 إمكانية دامت ما بالقوة، الغرسة في أو البذرة في الشجرة ان
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قياس

 متوفرة اآلخر الشكل الى الوجود من الشكل هذا من االنتقال
 الفعل لها يتوفر لم ما إمكانية محض تظل لكنها وممكنة.

 ’ بالفعل الوجود حالة الى بالقوة الوجود حالة من يخرجها الذي
 تعرفنا من بالقوة الوجود على نتعرف اننا القول يمكن لذلك

 نهايته البالغ المتحقق الموجود على أي بالفعل، الوجود على

وكماله
 ما „ كتابه في مستفيض بشكل المألة هذه أرسطو عالج

 أ 1052 حتى 25 ب 1045 المقاطع في خاصة «الطبيعة بعد

 أو الشيء يمتلكها التي القدرة بمعنى القوة شارحا ،13

 بهذا والقوة جديدة. حالة إلى حالة من لالنتقال الموجود
 الوجود بمعنى ،لها وجود ال التي الهيولى أو المادة هي المعنى
 ما أي ،إليه األخرى المقوالت ائر٠ نسبة يمكن ي الذ المتعين

 ال ولذلك الصورة. الى بنسبتها إا ،٥ وتحديد وصفه يمكن

الفعل. في بالبحث إال القوة في البحث يكتمل

ومراجع مصادر

 والمدارس ارسطو الفلسفي، الفكر تاريخ علي، محمد ريان، أبو -

.1976 المتأخرة،بيروت،
بيروت، والنشر، للطباعة األهلية الدار أرسطو، ماجد، فخري، -

- 1978

- Aristote, La metaphyslque, T.l el II, edi, Jt Tricot, Vrin, 
Paris, 1,«6.

— Chevalier, Jacques. Hlstolre de la pen see I, La pensee an- 
tlque, Paris, 1,55.

- Ross, Sir David, Aristotle, Methuen and Co.ltd. London, 
1,66.

- Wundt, M., Untersuchungen zur Metaphyslk des Aristo- 
teles, Stuttgart, 1,53.

كتورة جورج

Sylloglsme 
Syllogism 
Sylloglsmus

 او مقدمتين على يحتوي االستدال من نوع هو القياس
 واحدة مقدمة يتضمن الذي المباشر االستدالل بمقابل أكثر،
 وقد المنطق من الجزء هذا بنى الذي هو أرسطو ان فقط،
 من لزم واحد من أكثر أشياء فيه وضعت إذا قول „ بأنه عرفه

 اقتصر االضطرار«. من غيرها شيم الموضوعة األشياء تلك

 على ارسظو عند البدء في »السولوجموس ا او القياس
 القدمام بنظر البسبطة األساسية القضايا وهي الحملية، القضايا
 هذه تتألف ،الطبعية اللغة تحليل على يعتمدون كانوا الذين

 األلفاظ وأحد والمحمول، الموضوع هما حدين من القضايا
 مع «،بعض واا «كل " مثل «األسوار » أي الكمية على الدالة

 بحب األربعة الحملية القضايا تصنف لذلك أحيانًا، السلب

: اآلني الحو على والكيفية الكمية
فان انان كل : موجبة كلية قضية

انسانحجر :ال لبة قضيةكليةسا

فالسفة الناس بعض : موجبة جزئية قضية
فالسفة ليوا الناس بعض : سالبة جزئية قضية

 النوع، هذا من قضايا ثالث على الحملي القياس يحتوي
 القضيتين من تستخرج «،النتيجة » وتسمى ،منهما الثالثة

: ذلك مثال «.المقدمتين " لذلك تميان اللتين األوليتين

حيوان انسان كل

انسان عربي كل
حيوان عريي كل
 بين الحدين أحد في اشتراك من بد ال انه الواضح من

 المثترك الحد فهذا . بينهما المقارنة يمكن حتى المقدمتين
 موضوعا منهما كان فما الباقيان، الحدان أما باألوسط يسمى

 فيها محموالً كان وما «األصغر الحد» سمي النتيجة في

 المثال فني انه الى التسمية هذه تعود . ،األكبر الحد »
 يعم األول، الشكل من األول الضرب وهو ،المذكور

fl »بدورم وهذا اإلنسان« 1) الحيوان fl »هذا على العربي 

: النحو

 أفراد كمية من أكبر هي الحيوان أفراد كمية أن أي

 وعله العربي أفراد كمية من اكبر التيهي اإلنسان
 «،الكبرى المقدمة I تسمى األكبر على تحتوي التي فالمقدمة

.الصغرى تمى األصغر على تحتوي والتي

 تميبز يتم المقدمتين، في األوسط الحد موضع بحسب
 الحد يكون األول الشكل ففي القياس: من أشكال أربعة

 الضغرى في محموالً الكبرى المقدمة في موضوعًا األوسط
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قياس

 في محموال يكون الثاني الثكل وفي االبق؛ المثل في كما
 الرابع وفي المقدمتين، في موضوعا إلثالث وفي المقدمتين؛

 في وموضوعا الكبرى في محموالً األوسط الحد يكون

 تقسيمه بدوره يمكن األشكال، هذه من شكل كل الصغرى

 من واحدة كل ان اذ ،والسلب السور باعتبار أصاف عدة الى
 هذه وتسمى مقدمة. تكون قد األربعة الحملية القضايا

: التركيب يؤلف مثالً فهكذا ((.الشكل ضروب n األصناف

مكروم ناجح ال

ناجح مجتهد كل
مكروه مجتهد ال

 الى باالضافة يتألف، وهو األول، الشكل من الثاني الضرب

 الكبرى من لكل كلي سور من ،للحدود عليه المتفق الترتيب
 المنطق :انظر ) .للصغرى موجب كلي وسور والنتيجة
القديم(.
 أيضًا أرسطو عالج االستدالل، من النوع هذا غرار على

 مثال موضوعين. بين بالماواة تحكم خاصة حملية قضايا

ذلك؛

ياويع س
ف ياوي ع

ف ياوي س
الماواة«. قياس , ااستدال من النوع هذا وسمي

 اليها يتطرق فلم ،الحملية غير القضايا يخص فيما أما
 — الميغارية المدرسة استقصائها في انفردت بل ، أرسطو

 بواسطة قضايا عدة من يتركب القضايا من النوع هذا الرواقية.
; مثالً فقونا المنطقية؛ الروابط أو األدوات

ربع فالفصل مزهرًا اللوز كان إذا
 ا ربيع الفصل و، «اللوزمزهرًا اكان القضبتين من يتركب

:وقولنا .ن. ....إذا II األدوات بواسطة
المكتبة في أوهو يتنزه عادل إما

 , المكتبة في هو و» ، يتنز، عادل > القضيتين من يأتلف
 بحثت ،القضايا هذه من إنطالقا » أو ...إما „ الرابط بواسطة

 األدلة، من كثيرة أنواع في الرواقية , الميغارية المدرسة
 أكثر أو مقدمتين على تشتمل التي تلك بعد فيما منها درجت

: مقدمتين يتضمن ذلك على مثال .الشرطي القياس اسم تحت
تاجرًا أو فيلوفًا عادل يكون أن إما

المال يحب فهو تاجرا عادل كان إذا
المال يحب أو فيلوفًا عادل يكون أن إما

 عندها يمى اثنتين، من اكثر المقدمات كانت اذا

 مركبًا »قياسًا شرطيا، أم كان حمليًا القباس،

polysyllogism . الى التحليل نهاية في يعود القياس هذا مثل 
 فالدليل قضيتين من المؤلف العادي النوع من قياسات عدة

اآلتي: لحملي ا

فان حيوان كل
حيوان انسان كل

انسان كلعربي
فان عربى كل
 المقدمتين من يتركب أرلهما عادين، قياسين الى يرجع

والثانية: األولى

فان حيوان كل
حيوان انسان كل
فان انسان كل

 كل 1) أي القياس هذا نتيجة من مقدمتاه تأتلف واآلخر

 هذا على المركب القياس من الثالثة والمقدمة فان« انان
: النحو

غان انسان كل

انان عربي كل

فان عربي كل
 األلفاظ بعض ،كانت نوع أي من ،القضايا على تدخل قد

 «،ممكن , ، II بالضرورة » مثل ،النسبة كيفية تحدد التي
 المنطق يحصي الجهات« » األلفاظ هذه وتسمى الخ..
 ل و»الممكن ا الممتنع و>| الضروري ل هي جهات أربع القديم

 القياس تركب فإن بالفعل. حاصل هو ما أي II الوجودي ول

 قياس ا سمي الجهات هذه احدى تتضمن قضايا من

ذلك: مثال Modal syllogism «الموجهات

انسان عربي كل بالضرورة
قارائً انسان كل يكون أن ممكن

قارائ عربي كل يكون أن ممكن
 تدرج يكون ،اللب ضرررة هو ft االمتناع أن بما

 الوجود ثم الضرورة النحو: هذا على ة الشد حيث من الجهات

 قاعدة االستنتاج يتبع الجهات هذه الى بالنبة االمكان. ثم
 كما األضعف، المقدمة جهة تأخذ اكتيجة ان أي االخس؛

I اآلتي القياسي الضرب جدول من يظهر

ممكن وجودي صمروري

ممكن  وججودي
وجودي

 ضروري

 وجودي
ممكن

 صمروري

 وجودي
ممكن
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قياس

 هو االمكان أو الوجود مع االمكان ان أيضًا المالحظ من
المقدمتين: من مثالً انطلقنا إذا وإا منتج غير أيضًا

سيارة نقل وسيلة كل تكون ان ممكن
دابة نقل وسيلة كل تكون أن ممكن

 السيارات بعض تكون أن ممكن JJ انه نتنتج أن لوجب
محال. وهذا « دوابًا

 وأكثر، لمقدمتين ذي الدليل في ينحصر كانالقياس اذا
 في لوضوحها مقدمتيه احدى تحذف أن أحيانًا يمنع ال فهذا

 « مضمرًا »قياسًا عندها ريسمى اليها، الحاجة وعدم الذهن
 مرجعه ، B واجبات عليه ألن ،حقوق له االنسان » : مثالً فقولنا

الكامل: القياس الى
حقوق له واجبات عليه من كل

واجبات عليه االنسان
حقوق له االنسان

 االستدالل بها يفهم الحصري بالمعنى قياس 1, كلمة ان
 اعتبارأي دون ،تركيبها أعني فقط القضايا صورة على المبني
 النحاة أيدي على بعد نما أخذت لكنها خارجي. مبدأ

 أرسطو عند يمى ما يشمل أوسع معنى العرب والفقهاء

 المنطق صاحب تعريف حسب فالتمثيل . Analogy بالتمثيل
 أحدهما على نحكم جزئي، الى جزئي من »انتقال هو

 هو ،األصوليين اصطالح وفي «.يلوح لشبه اآلخر بحكم

 ،بحكمها نص ورد بواقعة حكمها على نص ال واقعة الحاق
:ذلك مثال الحكم. هذا فيعلة الواقعتين الشتراك

حرام الخمر
الخمر مثل الير;

حرام البيرة
 يتطلب ،حدود ثالثة من المركب المتعارف للقياس خالفا

 البيرة، الخمر، المذكور: المثل في هي حدود أربعة التمثيل

 تجري التي االستنتاج قواعد عليه تصح ال لذلك ومثل حرام
 على فيه االعتماد ان الواضح ومن التقليدي. القياس على

 المطلوب اكتيجة الى يوصل أن يمكن ال فقط الحدود ترتيب
 أي ، قاطعًا لزومًا يلزم ال ,حرام البيرة » ان فحكمنا .اثباتها

 مثل البيرة ولل حرام« الخمر٠ المقدمتين عن الصورة، بقوة
 مثل البيرة )١ ان قولنا هو استنتاجه يمكن ما أكثر بل . II الخمر

 عنصر عن البحث وجب التمثيل قياس لضبط إذن، الحرام».
 غير الخارجي العنصر هذا .المقدمات تركيب عن خارج

 وجدت فإن .العلة اسم الفقهاء عليه يطلق لفظيا به المصرح
 قاطع استنباط الى الظني التمثيل قياس تحويل أمكن العلة

 اإلسكار هي الخمر تحريم علة أن عرفنا إن ،مثلنا الى بالنبة

 لهذا وفقا البيرة تحريم جازم بشكل نستنتج أن أمكننا

:الضرب

حرام مكر كل
مكر البيرة

حرام البيرة
 جزءا ،أنواعها مختلف على القياس، نظرية تؤلف بالطبع،

 في المناطقة بين القائم الخالف إنما الرياضي. المنطق من
 جعل الجديدة، بالصياغة وتأديتها الحملية القضايا تفسير
 نسقًا يبني ،لوقازيفتش البولوني المنطقي رأسهم وعلى ،البعض

 عن ومختلفًا األرسطي الحملي بالقياس خاصًا أكسيوميا

 لوقازيفتش ينطلق الرياضي. المنطق في له المساوقة المائل
 األول الضرب توافق منها األولى : ملمات أربع من نقه في

 الشكل من الثالث الضرب توافق والثانية األول، الشكل من

ومثله: الثالث،

فان حيوان كل
انسان الحيوان بعض
فان االنسان بعض

 بيطتين، حمليتين قضيتين عن فتعبران الباقيتان أما
 والثانية هوض، »كلض وصورتها موجبة كلية األولى

 رمزنا اذا وعليه، ».هوض ض ابعض صورتها موجبة جزئية
 *A* ب: الكلي االيجاب والى و؛ ض، ح، ب: الحدود الى

 هذه نكتب أن نستطيع ، «1» ب: الجزئي االيجاب والى
: النحو هذا على الرمزية بلغتنا المسلمات

ح(٨)ض٠و(-٨)ض٨ح(٨و:)1 ملمة
ض(-)ض[ح(1)و٨ح(٨و:)2ملمة
ض A ض : 3 مسلمة
ض I ض ؛ 4 ملمة
 تمح قاعدة الى باالضافة المسلمات هذه الى استنادا

 القياس ضروب سائر على البرهان يمكن ، الحدود بتبديل

الحملي.

ومراجع مصادر

 ،الطليعة دار ،الفقه أصول في الرمزية الرسالة ،عادل ،فاخوري -

978, .

 دار لحديث، لمنطت نظر وجهة من العرب فاخوري،عادل،منطق -

.1980 اسبة؛

- Blanch , R., La logique et son hlstolre, D'Arlstote a 
Russell, A. Colin, Paris. 1970.
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- Hughes, G.E., Londey, D.G., The Elements of Formal 
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فاخوري عادل

الضمير قياس
Enthymeme
Enthymeme
Enthymem

 فعل مجال في المعاصرة، العربية تقاليدنا في يترسخ
 تبناها التي الفكرة واستعمال، يإبراز، يقضي مبدأ التفلف،

 القياس، تعريف أن نالحظ فنحن صائبة. تزال وما األقدمون

 مقدم ،الصوري المنطق مضمار في المعاصرين الكتاب عند
 وعلى . اليهما من أو ،سينا ابن ي،أو الفارا صاغه الذي بالثوب

 ، , العلم معيار X ) الغزالي بعبارات ،هو القياس فإن ذلك
 لزم القضايا من فيه أورد ما تلم إذا مؤلف قول » (:98 ص

 مع ،مكرر للقياس حد وذاك «.اضطرارًا آخر قول لذاته عنه
 ، I الحكمة عيون » ،سينا إبن ) األقدمين عند ،طفيفة تغيرات

 المتأخرين المناطقة عند ثم ا (3 1 ص،٠ النجاة I ، 5 ص

 المعاصرين وعند ، ( 147 - 146 ص «،االبصائر ،الساوي )
 (, 160 - 158 ص »، والرياضي الصوري المنطق » )بدوي،

 كتب في موجودة ،الحد ازاء ،عينها الحالة تلك أن كما
 ،أرسطو ) اليونانية الفلسغة في : ،الغرب في المنطق

 القديمة، العربية الترجة = .1،واحد ,، األولى التحليالت ,

 :التمس ) المعاصرة وحتى ،الوسيطة الفلفة وفي ٤(108 ص

القياس(.

— 2 —

 على التعرف سبق، بعدما الضمير، قياس تعريف يستلزم
 السر، » هو لغة، الضمير، ان األخيرة. للكلمة اللغوي المعنى

 ،وغيبها ،أخفاها ،يعني فكرة فأضمر ، ٠ الخاطر وداخل

 مادة ،2ج «،المحيط القاموس » الفيروزآبادي، ) وسترها

 العقل »على آخر، معنى في دل، لكنه (.7٥ص ضمر،

 ،3 »الكليات«، البقاء، أبو ) الحواس عن متورًا لكونه

 ،المستور أو ،الغائب بمعنى الضمير أخذ ولقد (.135 ص

 الذي انثوميما اليوناني للمصطلح مقابالً المنطق في والمتور
 .نصيحة أو ، برهانًا أو ،دليالً أو ،فكرة ،اللغة تلك في ،يعني

 مركب « ،الضمير قياس أو ،المضمر القياس فإن ،ذلك وعلى

 أرسطو، ) عالمات، من أو محمودة، مقدمات من

 - 302 ص القديمة، العرية الترجمة األولى»، التحليالت »

303.)

 ؛الخطيب قياس هو آخر اسم الضمير قياس على وأطلق

 ،ا الخطابة تلخيص I ،رشد ابن ) الخطابي القياس وهو
 القول في يصرح ا أن »هو بأنه سينا ابن عرفه وقد . ( ،9 ص

 ويطرح الصغرى على يقتصر بل القياس، مقدمتي بكلتي
 ثم . ( يلي وما ، 23 ص »، العروضية الحكمة» ) .ا العظمى
 فقال، ( 59- 58 )ص ٠ النجاة » في أكثر سينا ابن أوضحه
 إما الكبرى مقدمته طويت قياس B : إنه ،جدا طفيف بتغيير

 اذا الكبرى كذب الخفاء وإما ا ...عنها واالستغناء ،لظهورها
 الالحقين، عند نجد ال الرئيس الشيخ وبعد «.كلية بها صرح
 ما وأبدعوا المنطق طوروا الذين المتأخرين المناطقة عند وحتى

 تلخيص » ) رشد ابن كرره ،سينا ابن قاله فما يضاف.
 الساوي حرفيًا وأعاده ، ( 20- ا’ص ،،الخطابة

 األمثلة وفي التعريف في وذاك (؛278ص ،البصانر )»

الموردة.
-3-

 على يقوم انه اتجاهين: في الضمير قياس يؤخذ
 ،اثنان ،األولى التحليالت ،أرسطو ) والعالمات االحتماات

 يدرس هو ثم ٤(1،و[ a 70، 10/27 = ل0األفا70 ، 27
 مقيدة غير تكون مثله، ،التي األقبسة سياق ضمن عدد أوسع

 الناقصة األقيسة ضمن أي للقياس، المألوف المنطقي بالترتيب
.أجزائها أحد المحذوف

 في ال التعبير، في انه فقط، تعبيري الحذف ذلك ان بيد
 قائمًا استمر طوي ما ألن ،واحدة تبقى العقلية فالعملية .الفكر

 درجة تكون المحذوف فبحسب أخرى، جهة ومن العقل في

درجات: ثالث تمييز الى يقود مما الضمير؛
 من أو ،الكبرى المقدمة محذوف الضمير قياس يكون — أ

 ،عنها االستغام ببب أو المقدمة تلك لظهور ،األولى الدرجة

 في المكرس، والمثال قيلت. اذا كذبها اخفاء بقصد و!إما
 المركز من انطلقا ت أ والخط ب أ الخط : هو ،األولى الحالة

الكبرى المقدمة حذفنا لقد متساويان. إذن هما المحيط؛ إلى
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 ؛ 58 ص «،النجاة ع ،سينا إبن ) عنها ومستغنى ،ظاهرة ألنها

 ا...، المنطق ٠ ،بدوي ؛ 278 ص ،البصائرا n ،الساوي
 كذب إلخفاء ،الثانية الحالة على المكرس المثال أما . ( 224 ص

 اإلنسان هذا : الحخطيب كقول B فهو قيلت، إذا الكبرى المقدمة
 ركل قال: ولو لكغر ملم خائن إذن فهو العدو، يخاطب

 يسم ولم قوله به يناقض بما شعر — خائن فهو للعدو مخاطب

 ،بدوي ؛ 278 ص الساوي، ؛59ص«،النجاة له«،)»

(.224 ص

.الصغرى طويت ان الثانية الدرجة من الضمير ويكون - ب
 فيكون الثانية الدرجة من هو الذي الضمير قياس أما - ت

 صغرى(؛ مقدمة ) انان علي ومثاله: المطوية. النتيجة ذا

 : هي اكي النتيجة حذفنا لقد . ( كبرى )مقدمة فان انسان وكل
 أقية الضمير، قياس دراسة في تتدعى، وهكذا فان. علي

 »النجاة«، في: المواد هذه تراجع والعالمة) والدليل، الرأي،

. ( 59 ص

 في االنغراس شديد — الثالث بدرجاته — الضمير قياس
 واألداء التواصل أو اليومي التعامل وفي المتداولة، اللغة

 من عمومًا، الصوري المنطق أو القياس، يطرح فهنا الشائعين

 المنطق رافضو شدد لقد اليه والحاجة العملية منفعته حيث

 ذلك جدوى عدم الى العربالمي، التراث في اليوناني،
 أن قل فنحن الواقع، وفي عنه االستغنام وسهولة المنطق،

 مقدمة ثم ،كبرى مقدمة بعرض القياس حديثنا في نستعمل
 ، األجزاء استعمال الى اللجوء ويندر . نتبجة ثم ،صغرى

 غير الشكلي التسلسل وبذلك الوضوح، بذلك ،والقضايا
 المنطقي؛ التقييد ذلك من أوسع فالفكر الواقع في الموجود

 أو كان، مضمرًا للقياس األشكال تلك في تنحبس ال واللغة
 طويلة قرونًا البشري الفكر تأخر لقد ذلك، غير أو ناقصًا،
 الصوري المنطق بأن القول تعمق حتى سنة( األلفي )قرابة

 انه والحقيقة تجريبي. وغير عملي، وغير الكليات، الى موجه
 هو ما بقدر الباحث الفكر يخدم ال عقيم، فهو تطبيقيا؛ ليس

 معيار « النظر«والهو محك)) ،عندنا هو وليس . شكالني
.للقياس معرفة بال ويحكم يتدل فاالنسان «.العلوم

ومراجع مصادر
 لقلم، دار بدوي،بيروت، تحقيق الخطابة، تلخيص ،ابنرشد -

تاريخ. ال تصوير،
 تحقيق المنطق، علم في النصيرية البصائر سهالن، بن عمر االوي، -

.تاريخ ال ،القاهرة ،صبح مكتبة ، ه عبد محمد
 األميرية، المطعة سالم، سليم محمد تحقق الخطابة، سينا، ابن —

1954 .

 ، 2 القلم،ط دار ،بيروت ،بدوي تحقين ،الحكمة عيون ،سينا ابن —

1980.

 . س محمد نشرة , ٠٠ العروضية الحكمة أو المجموع كتاب ،ينا ابن —

. 195٠ القاهرة، المصرية، النهضة مكتبة سالم،

.1938، 2 القاهرة،ط ،الكردي النجاة،مكتبة ،ابنسينا -

 بدوي، ضمن مطبوع الثانية، المقالة األولى، التحليالت أرسطو، —

. 1948 ،القاهرة ،المصرية الكتب دار مطبعة ،1أرسطو،ج منطق

 مكتبة بدوي، نشرة القديمة، العربية الترجمة الخطابة، أرسطو، —

- 3/1/55 الفرنية، الترجمة ، 1959 القاهرة، المصرية، انهضة

 النهضة، مككبة والرياضي، الصوري المنطق ،عبدالرحمن بدوي، —

.1968 ،3 ط القاهرة،

 ،2ط،بيروت ،األندلس دار ،المنطق فن في العلم معيار ،الغزالي -

1978 .

.1980،الطليعة دار ،العرب،بيروت فاخوري،منطق —

 بيروت، الطليعة، دار المنطق، علم إلى مدخل مهدي، الله، فضل -

.1979،2ط

, .Tralte de logique formetie. Paris, Vrln, 3e ed ل., ,Tricot -
.1966

زيعور علي

هيمه
Valeur
Value
Wert

 داللة المعاصر الفكر في اتخذ حديث، فلفي اصطالح
القيم. فلفة هو محدد ميدان عن تعبر متخصصة

 ينقل معياري قيام فكأنها قام. منفعل القيمة اشتقت

 القيمة تكون ولكي االستقامة. الى الالإستواء عن موضوعه

 الصحة على محمولة كافية بقوة تتمتع فهي ،يقوم فعال
والتأثير. الفعالية و

 تختلف الداللة، متواطئة كلمة القيمة تتبدى هكذا
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 طبيعة تفترض الموضوع طبيعة لكأن موضوعها، باختالف

 القيمة طبيعة ان تفترض معاكسة نظر وجهة ان إال القيمة،
الموضوع. طبيعة تحدد

 والعلمي اليومي الوعي لم بين القيمة دالالت تتدرج
 لى اللغة منعلم التعبير ثنايا بين تندغم فهي والميتافيزيقي.

 الفردي االنتاج حقول مع وتلتحم الطبيعة، علوم الى الفنون،

التكنولوجيا. الى االقتصاد من واالجياعي
 تتجس التي األرض باختالف القيمة لون يختلف هذا على

 وتجيداتها تجلياتها أنماط كافة في أيضًا انها إال .فيها

 المحوس. الواقعي يحايث الذي بالمعياري ترتبط وتلويناتها
 المعياري الالمادي بين يتأرجح نوسا القيمة« ال تتبدى بهذا

 والقرب، البعد والوضوح، الغموض بين الملموس، والمادي

 الحقيقي بين بل ،والالتحقق التحقق والمشخص، المتعالي
والممتنع. الممكن بين أو والزائف،
 على مقامها تضفي الشخصية بصفة القيمة ترتبط عندما

 الى الناس بقية عن العام التميز من به وترتفع فترفعه الشخص
 كسر حاالت من وغيرها والتمرد والتفوق والبطولة العبقرية

 قصوى حدودًا بوصفها عليه والمتواضع والشانع المألوف قيمة

 مارب تتعرج والسفح الذروة بين القيمي التمييز سلم في
.األفراد بين التفاضلية وتدرجاتها القيمة

 داللة في تندغم فإنها باللغة القيمة ترتبط عندما أما
 للمفردات. المألوف االستعمال سياق ضمن ومعناها الكلمات

 بين اإلنسان يضع قيميًا خلالً السياق هذا عن الخروج ويعتبر

 المرتبطة داللتها أي للكلمات الحقيقي بالمعنى الجهل قوسي

. لها الصحيح بالمعنى
 الحديث الفكر في االقتصاد بعلم القيمة ارتباط ولعل

 باالنتاج الرتباطها العملي التحديد دائرة ضمن أدخلها
 حيًاالمنفعة م االقتصادية القيمة آلن الملموس. اإلناني

 االقتصاد علماء ميز هذا على .لإلنسان االنتاجي والعمل واللذة

 القيمة بين ماركس كارل ثم سميث وآدم ريكاردو منذ
 العرض بقانون ترتبطان اللتين االستعمالية والقيمة التبادلية
 واذا االقتصادي. لللوك الموجه المنفعة ومبدأ والطلب

 الفكر في داللتها رسخت قد القيمة•االسعمالية كانت
 علم من كبير نزاع ميدان بقيت التبادلية القيمة فإن االقتصادي

الفلفة. الى االقتصاد

يمه

 اشكالية عليه تنطوي الذي الشمولي الدالي اإلمكان ان

 حول يدور مفرد موضوع الى التحول احنمال منحها القيمة
.وغيرها المنطقية والقيم الجمالية والقيم األخالقية القيم

 بحيث القيمة بحر في اشرعنها البحوث رفعت وقد
 واحدى المعاصر الفكر آلفاق مالزم أفق الى تحولت

 كانط الى تعود البدء مالمح كانت واذا الرئية. اشكالياته

 القيمة فلسفة طريق دشن الذي نيتثه مع كان البدء صوت فإن
 الى القيمة انتقلت نيتشه مع لربما بل األولى ملغزاتها وفض

 مع إال ومساراته اهابه يكتمل لم انتقالها لكن الفلفة. حقل

الفيل. ولوي لوسين ورونيه ن هارتما ي ونقوا شلر ماكس
 الوجود دائرة تحايث حاضرة القيمة بأن القول يمكن بذلك

 بائع بين الحية العالئق ابسط من وتفعيالته بأفعاله اإلنساني
 المخيلة متعاليات بن التجريدية العالئق أعقد الى ومشتر
 الدعاءات ممكنة ذروة أقصى الميتافيزيقا الى وصوالً والفكر

. ته وتحليقا العقل

 القيمة على العام التحديد شبكة القاء من بد ال كان واذا
: بين التمييز يمكن دائمًا الهاربة

. المشترك العام العادي للوعي بالنبة ،اليومية القيمة -
.الوضعي العلمي للتفكير بالنبة ،العلمية القيمة —

 المتعالية وقمته الفلفي للعقل بالنسبة الفلسفية، القيمة -
الميتافيزيقا. النهانية:
 تداخالً تفرض معيوشة قيمية تدرجات مع التأكيد مع هذا
الصغرى. وتجلياتها للقيمة الكبرى الثالثة الخطوط بيين قيميًا

ومراجع مصادر

لعرب. الن ،ابنمنظور —
والنشر، للصحافة العربية الشركة األخالقية، القيمة عادل، العوا، —

1965 -

.الفلفي المعجم ،جيل ،صلببا —

. الفلسفية الموسوعة ،ين يود ،روزنتال -

— Hartman, N., Ethics, MacMillan, London, New York, 
1932.

النايد محمد
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Entlte
Entity
Selendes - Entltat

 عقل تحير التي العربية الفلسفية األلفاظ من لفظ هو كائن

 حد الى مختلفة معان في اتعمالها لوفرة ،بتحديدها المهتم
 االلتباس هذا يكون أن المستبعد من وليس أحيانا. التعارض

 في الفلسفية المعاجم واضعي بعض حمل الذي هو المشوش
 اليسير سوى K كانن ه مصطلح يعروا ال أن على العربية اللغة
 الدقة تقتضي صعوبة مواجهة من هربًا اما وذلك ،اهتمامهم من

 هذا في الكافي الوضوح بعض بلوغ من يأسا واما ،المعالجة في

 تحت نجده، الذي المفرط االيجاز نعلل كيف واا الثأن.

 من يعتبرون ثالثة بوضعه قام معجم «،في كائن ا كلمة
 مراد وهم ، مصطلحاتها وشجون الفلفة بأمور العالمين اقطاب

 محاوات حصيلة ؟ شالله ويوسف ، كرم ويوسف ،وهبه

 لفظ يلعبه الذي للدور معرفتهم من الرغم على الثالثة، هؤالء
 الشيء هو كائن، » كاآلتي: جاءت الفلفة، في كانن

 . الكائن عن الفلسفي معجمهم في نقرأه ما كل هذا . ٠ الموجود
 شروحات يكرسون نراهم بينما أقل، وال أكثر ال كله، هذا

»كائن« من فلسفية أهمية أقل أللفاظ أطول

 لفظ تحت ،وارد هو ما على إطالعنا معرفة يزيدنا وال

 . صليبا جميل للدكتور « الفلسفي المعجم كائن«،في« ا
 الشي، الفلسفة: وفي الحادث، اللغة في هو »الكائن نقرأ:

 معظمها شياًئ، توضح ال تكاد ايضاحات، تلي ثم . , الموجود

 لفظ تحت Lalandeا الالند معجم ا في جاء لما تعريب
Entlte . إلشارة تنفيذًا المعجم، نفس في را.جعنا «ا واذا 

 اال كائن« » يذكر أنهال وجدنا «،,موجود لفظ المؤلف،

 حيث منها مقطع آخر في أي ،مقالته آخر في واحدة مرة
 هيدغر عند وهو Etant للكائن ء مراد »والموجود يقول:

الخارجي«. أو العيني الموجود

 لم »موجود« لفظ الى االستيضاحي رجوعنا نرى، كما
 نعى ما على جديد وضوح أي يضف ولم غلالً يرو

 وجده ما على البرهنة العسير من أنه الى باالضافة لتوضيحه،

 بين الصريح التمييز من هيدغر عند صليبا جميل الدكتور
 الموجود وبين فقط، خارجي كائن انه بوصفه Etant الكائن

Etre النقطة، هذه الى بالتلميح نكتفي فقط داخلي انه بوصفه 

 لتبيان هيدغر فلسفة عن مطولة دراسة لعرض هنا مجال ال إذ
 القطة هذه في يتعلق فيما صليبا الدكتور نظر وجهة خطأ

بالذات.

 المدققين كبار أحد بدوي، الرحمن عبد الى لجأنا ما واذا
 ذات من أمل بخيبة فوجثنا ،العربية الفلسفية المصطلحات في

 اخريف مؤلفه: في بدوي، عبدالرحمن أفرد لقد النوع

 العصر في الفلسفي للمصطلح قيمًا بابا «،اليوناني الفكر
 على تدل التي اليونانية األلفاظ اهمية من الرغم وعلى .اليوناني
 ، L’etre الموجود بمعنى الكائن على أو ،الماهية بمعنى الكائن

 من انطالقًا هيدغر بعثه كما ، Etant بمعنى الكائن على أو

 وكثرة األلفاظ هذه أهمية من الرغم على اليونان، الفالسفة

 في يعادلها ما استعمال وكثرة اليونانية، اللغة في استعمالها
 كلمة ذكر على مؤلفنا يأت لم ،العربية الفلفية النصوص

II اياها العتبارم هل ؟ لماذا :نتاءل أن البديهي فمن . ٠ كانن 

 هو هذا ليس بالطبع ؟ مشكلة أي تطرح ال أنها لدرجة واضحة
 المؤلف العتبار هل إذن؟ البيان. عن غنية ألسباب الجواب،

 هذا أيضًا ؟ شأن ذي فلسفي مضمون أي من خاليًا كائن لفظ
 غنية كذلك هي ألسباب جوابًا، يكون أن يصلح ال االفتراض

البيان. عن
التي األلفاظ الئحة من بحذفها نه فينظرنا، األرجح،
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كائن

 صعوبة بدوي عبدالرحمن تفادى وتعريفها، لشرحها يعرض
.المنفذ هذا غير منها للخروج يجد لم

 وبما ، الموجود الشيء بأنه الكائن تحدد المعاجم ان وبما
 الغموض تبدد لمعلومات نشدانًا (( الالموجود لفظ راجعنا أننا
 لفظ نراجع أن ، منطقيبًا ،علينا بقي ، نشدنا ما نجد ولم

B المعاجم تلك في « الشيء .

 من يكتفي شاللة ويوسف كرم ويوسف وهبه، مراد معجم
 تقال شيء لفظة اما :» وهو ،رشد ابن ماقاله كر بذ القبيل هذا
 الدكتور معجم في أما «. الموجود لفظ عليه يقال ما كل على

 أو « للموجود مرادف والشي، فنقرأ صليبا جميل

 في ،الكائن أو . ٠ والموجود الشي، بين يفرقون ال الفالسفة 1

«. الموجود الشيء هو الفلسفة
 التالية، المعادالت استخراج يمكن المقارنات هذه من
 جدية لوال المضحكة، نقول وكدنا والمشوشة، المبلبلة

:الموضوع

 = الموجود ،الموجود = الشيء ؛ الشيء = الشيء

.الموجود = الكائن ، الشيء = الكائن ؛الموجود
 االستخالص على يحمل مما هالك ما الى دواليك وهكذا

 يمكن (I الموجود الشي: إنه » بالقول الكائن تعريف بأن الفارغ
 هو الكائن , أو , الشي، الشي، هو الكائن » بالقول: إبداله

 الشيء هو الكائن »إن القول آخر، وبتعبير الكائن« الكائن
 إلى منه الحاصل التحصيل ا الى أقرب هو ا الموجود
.بحاصل ليس ما تحصيل به يقصد الذي الحقيقي التعريف

 حطًا ، النقد ألجل النقد ليس عرضه سبق ما كل من الغاية

 يستحقون والذين نكرهم، على أتينا الذين األشخاص قيمة من

 محض، وفلسفي علمي غرض هو المقصود وانما تقدير. كل
 المترجرج المفهوم يالزم الذي الوضوح عدم تبيان أي

 هذا أو التحرك هذا يكون وقد . t كائن » للفظ والمتحرك

 الكالم مجرى حسب سلبية، صفة أو إيجابية صفة الترجرج
.يستعمله الذي الفيلسوف ومهارة قدرة و النص ق وسيا

 الفضلى فالوسيلة مختلفة، أنحاء ءلى يقال الكانن أن وبما

 العام المعنى على مرة، كل ،االءتماد هي اللفظ هذا لفهم
«.كائن ل كلمة فيه ترد الذي الص مجمل من الحاصل
 ويسلم فعاالً يأتي كي ،له يقتضي الوسيلة هذه اعتماد انما

: بعضها اليك ،عامة توجيهات ،الخطأ من

 ان قول علىنحو الموجود بمعنى يتعمل الكائن , 1
 أن يمكن ال - الكائن ان : التول ويمكن - الموجود إن « : سينا

 بل ،له شرح فال شرح، لكل أول مبدأ ألنه االسم، بغير يشرح

 ،ال النجاة » ) . R شيء توسط بال النفس في تقوم صورته

(. 325ص

 الذي الموجود أي ، L’Etre هو الكان المعنى هذا وفي
 وا خارجه، أو الذهن في والكائنات، األشيا، جميع في هو

. الجمع صيغة فيه تصح
 صرفًا تصورًا يعتبره من الفالسفة من ،المعنى نفس وفي

Concept pur، أول كمبدأ ذهنيًا الموجود أي له، وجود ال 
 التصور هذا يعتبر إنما ، تصورًا يعتبره من ومنهم .للمعقولية
معًا آن في ومعقوالً عينبا وجودًا

 موجودًا يعتبره من الفالسفة من ، أيضًا المعنى نفس وفي
 ،والعقلية منها الحسية الكائنات جميع فوق ، أنطولوجيًا ،هو

 ،الوجود في استمرارها علة أو صيرورتها وعلة علتها ألنه

 يرتكز عليه روحي، بعضهم عند وهو .فيه مستمرة هي طالما
 الروحي المذهب اسم عليه يطلق الذي الفلفي التيار

Splrltuallsme المثالي المذهب أو Ideallsme هيغل كفلسفة 
 اآلخر البعض وعند ؛ Geist الروح مبدأ على المرتكزة مثالً

 المادي المذهب المسمى الفلفي التيار عليه يرتكز مادي،

Materlalisme ، عن كما الروح عن متعال اآلخر البعض وعند 
 أي عليه تنطبق ال كما ،صفاتهما عليه تنطبق فال المادة،
 وهو تحده، ومجتمعة تحده، منفصلة المقوات ألن مقولة،

 على وعندنا .الالمحدودا » صفة حتى عليه واتنطبق يحد ال
 األول، المبدأ أفلوطين. فلفة في األول، المبدأ مثال: هذا

 التعبير فوق كان ولذلك ،معرفة كل فوق هو ،أفلوطين يقول
يوصف ال أنه يعني وهذا بالكالم، عنه

 المشخص الموجود الشيء بمعنى يستعمل والكائن - 2
 من شيء كل رهو . L’etant أي حقيقته، بكامل المفرد
 استعماله يصح المعنى هذا وفي وهوية. وحدة له ، األشياء
٠ الكائنات جميع أو ،الكائنات من قسم : الجمع بصيغة

 يمكن ال الذي Etre = Sein الكائن بين يميز هيدغر - 3
 من كائن كل أي ، Etant الكائن وبين الجمع، بصيغة استعماله
 انطولوجيًا، بحثا ألول في البحث ويسمي العينية. الكائنات
 ءلى يشدد الصدد هذا وفي ، انطويًا بحثًا الثاني في والبحث

 ta difference االنطولوجي الفارق يتناول الذي التحليل

ontologlque . االنطولوجي السؤال أولية عن يبرهن أن وبعد 
 معنى عن االنطوي السؤال أولوية وعن ، Seln الكائن معنى عن

 هذا إلى المسبقة اإلجابة ضرورة وعن Seln أيضًا الكائن

 الطريق إن يقول العلوم، لجميع الشرعية األسس لوضع السؤال

Etant = كائن هو ما كل عبر يمر Etre = Seln الكائن الى
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كثرة

Seindes . جميعًا الكاتتات بين هناك ولكن Etants له كائن 
 أجدى فيه البحث نجعل اإلدراك، صفة أهمها خاصة، صفات

 الكائن معنى عن السؤال عن الجواب الى للبلوغ سواه في منه
Sein ت Etre ، بطريقة يقود فيه البحث ،أوضح بتعبير ،أو 

 حيث االنطولوجي الصعيد الى االنطوي الصعيد من أضمن

 يجب الذي هذا والكائن . Etre = Sein الكائن معرفة لنا تتاح
 إمكان لجهة عنها والمميز الكائنات جمع بين من يختار أن

 وانما االنساني. Selendes الكائن هو Etre-Sein الكائن معرفة
 ما أي ، Dasein اسم Selendes لفظ عوض ،عليه يطلق هيدغر

 - الموجود » أي » -هنا الكائن » أو ،-هنا الموجود » ه معنا
-هنا« موجود " أنه ويعني هنا»،

صقر اسطفان

كثرة
Plurallte
Plurality 
Plurallsmus

الكثرة:-1

 كت أن بنوع ،معها ونتالزم الوحدة لفظة تقابل لفظة
 ليت الوحدة .األخرى كنه دون من يتم أن يمكن ال الواحدة

 ،وجود هو حيث من ،الوجود ؛الكثرة تنفي ما بقدر اآل وحدة
 أنه حيث من ،الوجود أما ؛واحد هو ،ذاته في باعتباره أي

 محققة، أشياء باعتباره أي العينية، الموجودات من مجموعة
 الوحدة، الى الكثرة من ينطلق تعقله، في العقل، كثرة. فهو
 الى ويهدف الحواس، متناول في هي التي بالكثرة يبدأ

 هي باإلنان، تحيط التي هي الكثرة أن في شك ال الوحدة.

 الكثرة فيه يعيش الذي االطار وهي الثاسع، اإلنان كون
 في التيهي، الالمتناهية، أفكاره ني أيضًا، اإلنسان في هي

 بعضها عن ومنفلتة بعض مع بعضها مترابطة عينه، الوقت
 لكن وتصرفاته. أعماله وفي ورغباته، عواطفه وفي البعض،

 وتهذيبه ألفكاره، وترتيبه به، المحيطة لألشياء اإلنان معرفة

 تحتم وتلك، هذه على الواجبة وسيطرته ورغباته، لعواطفه
 المجاالت هذه من كل في التوحيد بعملية األخذ عليه

والباطنية. الخارجية

الكثرة: انواع-2

 الطبيعية الكثرة :هي أربعة في الكثرة أنواع حصر يمكن

.الميتافيزيائية والكثرة المنطقية والكثرة االصطناعية والكثرة
 األفراد بين هي وفيها. األفراد بين حاصلة الطبيعية الكثرة
 عن ومميز ذاته في قائم كائن هو منها أنكالً منجهة

 مركب فرد أنكل منجهة أيضًا األفراد في وهي اآلخرين؛
 . ووحدتها األجزاء هذه بترابط إآل يتقوم فال عدة، أجزاء من
 الكثرة كانت لإلحصاء، قابلة المركب الفرد أجزام كانت فإن
 قابلة غير المركب الفرد هذا أجزاء كانت واذا متاهية؛ فيه

 االصطناعية والكثرة متناهية. غير فيه الكثرة كانت ، لإلحصاء
 واآللية، منها االجتماعية االصطناعية، المركبات في حاصلة

 لكنها بعض، عن بعضها طبيعيًا مستقلة أجزاء من تتكون التي

 بين حاصلة المنطقية والكثرة الغاية أو الوظيفة في موتدة
 منها يتألف التي األنواع وبين النوع، منها يتألف التي األفراد

 وبين المقولة، منها تتألف التي األجناس وبين الجخس،

 .فيه وتتوحد كوجود الوجود في جميعها تصب التي المقوالت
 تصدر التي العلة معلومات بين حاصلة المنطقية الكثرة كذلك

عنها
 غير موجود كل في أيضًا حاصلة الميتافيزيائية والكثرة

 والغعل القوة مبدأي من مركب إنه اذ بذاته، الوجود واجب

.الذاتية هويته في والمادة الصورة مبدئي ومن ،وجوده في
 المطلق، الموجود من اآل ،أنواعها كل في الكثرة تنتفي ال
 في البسيط هو والذي وجودًا إآل ليس الذي الموجود من أي

.الواحد مع والمتاوق طبعه

الكثرة: مصدر - 3

 مشكلة هي عويصة مشكلة الكثرة حول طرحت لقد
 مركزًا المشكلة هذه احتلت الكثرة؟ تأتي أين من مصدرها:

 طابعًا واتخذت الوسيط، والعري اليوناني الغكرين في مهمًا
القديمة. فارس بالد في دينًا

 المشكلة هذه تجنب ا الكشرة مذهب ، أصحاب حاول
 صادرة معلوالت ليست العالم في الموجودات بأن قالوا عندما

 منها واحد كل كثيرة، جواهر هي بل واحدة، مطلقة علة عن
 في نجد ال سواه. عما الخاصة بصفاته ومستقل ذاته في قائم

 لملمة يمكن الذي التيار لهذا متفوقًا ممثالً الفلفة تاريخ
 تفكيره في مال مفكر كل اتخذها فكرية مواقف في أجزائه

 التحليل دون بها واكتفى البسيطة الواقعية من نوع الى

والتعليل.
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كذب

 فإنهم المشكلة، لهذه تصدوا الذين الفالسفة مجمل أما
 المشكلة هذه حل اقترح قسم : رئييين قمين الى ينقمون
 حلها اقترح آخر وقسم الفيض، بنظرية يتى ما الى باللجوء

 هذين الستعراض هنا مجال ال بالخلق القول طريق عن
 اإلنان، نظر في متاريين غير أنهما الى نشير بل الحلين،

 االفتراضات من سلسلة على ينطوي بالفيض الحل ألن
 الحل بينما اإلثبات، من نوع أي دون بقيت التي والتصورات

 ينعم إيمانية،البد معطيات على بدوره ينطوي الذي بالخلق

, العام وارتياحه المؤمن بقبول
 من بد ال ،القديمة المشكلة هذه عن الكالم نختم أن قبل
 القديم الغارسي الفكر به تميز الذي الثنائي الحل إلى اإلشارة

 لكن بالخلق التسليم من الفكر هذا انطالقة تكون قد .لها حيا
 والشر الخير بين فيه المحاذاة ووعي المخلوق في النظر امعان

 من ال الكثرة، مثكلة طرح أعاد قد والظلمة، النور بين أر
 لم لذلك والدينية األخالقية الناحية من بل الفلسفية، الناحية

 مبدأين وجود ضرورة في إآل ذاته في منجمًا لها يرحالً
 الخيرة الموجودات تصدر منه الذي الخير مبدأ ،مطلقين
الشريرة. الموجودات تصدر منه الذي الشر ومبدأ

:التعبير في الكشرة - 4

 جرت، هنا من العادي. االستعمال في القلة تقابل الكرة
 الكلمات بعض على األول جزئها اضافة األجنبية، اللغات في

 المعاني الكثير اللفظ يقال: كأن الكثرة، على للداللة

Plurlvoque القيم الكثير واللفظ Plurivalent .

مها توما

كذ
Faussete
Falsity
Liigen

 الصدق ضد العربية، اللغة معاجم تحدده كما الكذب،

 على وإما الخبر، على رإما ، الشي: على إما يدل والكذب
 القضية، على وإما ،العقل على وإما ،الغكر على وإما ،الشخص

.الصمت على واما ،الفعل على وإما
 أو ،مزيغ الشيء هذا ان الشيم،دلعلى على أطلقته فاذا

 ما غير ماهو، غير ظواهره مقلدًا، يكون كأن غش، فيه

 بدلت .بالتقليد تزخر التكنولوجيا حضارة , هو انه يظهر
 لون له بما المعدن وبدلت ،الخشب لون له بما الخثب
 الحجر لون له بما الحجر وبدلت ،الخارجي وشكله المعدن
 بظواهرها األشياء من المحنفظ التبديل أهذا . الخ. وشكله،
 الحفاظ بأن الظن الخطأ من كذلك أنه في رب ال كذب؟

 حقوق من ينال ال ،اإلحساس مستوى على ،الظواهر على
 أبضًا الخطأ من أنه كما صميمها في يطعنها انه الجمالية
 هضمت ما اذا شيء على رال أحد على ضير ال بأن االعتقاد
 لعدم توخبًا االحتيال، من الصورة هذه على الجمالية الحقوق

 الجمالية، األصالة فيها بما باألصالة، اللعب المال. تبذير

كذب.
 الخبر هذا أن على دل الخبر على الكذب لفظ أطلقت واذا

 أر ،نيه ليس ما عليه يزيد كأن ،هو كا الواقع يصف ال
الواقع. في له اساس ال مختلقًا يكون كأن أو فيه، مما ينقص

 ال الشخص هذا أن على دل الشخص على أطلقته واذا
.للواقع مطابق هو ما ،ونصرفاته أقواله في I يراعي

 من وحركاته نهجه أن على دل الفكر على أطلقته واذا
 أو دفعة ،المطالب الى المبادىم من أو المبادىه، الى المطالب
 فاسد األحكام من اليه يصل ما فإن وعليه فاسدة، تدريجًا،

,.الكاذب الحكم هو الغاسد الحكم ألن ,
 واستدالالته، تعقالته، أن على دل العقل على أطلقته واذا

 أنشطة، من اليه يعزى ما وكل واستنباطاته ،واستقصاءاته
 وعن الحقيقة، اكتناه عن قاصرة موهمة، واهمة، فاسدة،
 تأليف وعن المعاني، تصور وعن بواقعها، األشباء ادراك
صحيحًا تألبفًا واألقيسة القضايا

 معنى بين الفرق لى ،بايجاز،هنا نشير أن الضروري من
 هو العقل األخير: بهذا نبدأ العقل. لفظ ومعنى الفكر لفظ
 ومعانيها األشياء صفات تدرك كقوة الفطرة صحة مبدتيًا

 في اإلصابة بقدرة تتميز قوة ،بينها فيما التي والعالقات
 األشياء في العقل إعمال هنا به فنعني الفكر، أما الحكم.
.لمعرفتها توسال

 مضمونها أن على دل قضية على كذب لفظ أطلقت واذا

صحيح. غير
 ما يعني ال الفعل هذا أن على دل الفعل على أطلقته واذا

.مدلوالً للفعل بأن سلمنا اذا هذا ،يعني أنه يعلن
 كان حيث خدعة حل أنه على دل الصمت على أطلقته اذا و

.الكالم يجب

تصور الواقع، في الفالسفة، يعر لم الريبين، باستثناء
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كرامة

Concept مجاالت في أو المنطق علم في اهتمام كبير الكذب 
 ضد القول، سبق كما الكذب، .وطرقها المعرفة على تأثيره

 مؤهلة حقيقة وجود جهة، من ينترض، والصدق الصدق.
 هي، وكما هي حيث من معلومة تصح ألن بطبيعتها
 هذه معرفة امكان العارف جهة ومن أخرى جهة من ،ويفترض

 وذاك. االفتراض بهذا يثك من هناك انما الحقيقة.
 ذلك. على مثال خير هم السفسطائيين، بعد ،والريبيون

 كاحدى Paradoxe de menteur الكاذب مفارقة اعتمدوا
 قال إذا I : المشهور مثلهم العقل،في تناتض تظهر التي المغالط

كذبة...» االقريطشيين إنجميع اقريطشي
 بالنسبة الكذب تقويم على ركزت فإنها األخالق فلسفة أما

 المكونة العناصر من جوهري عنصر أنه حيث من العقل الى

 من حال في بها العبث يجوز ال والتي اإلنسان لشخصية
 المتبادلة العالقات في ونتائجه الكذب الى وبالنسبة األحوال؛

 ان على شامل اتفاق وهناك الجماعات. بين كما ،األفرأد بين
. متعمد غير أو كان متعمدًا قبيح، الكذب

٠ العام المبدأ هو هذا .ممنوع إذن ،قبيح الكذب

 على اصطلح التي الحاالت في العمل ما :سؤال هناك انما
 ينبت التي الحاالت في أي «؟ الواجبات بين صراع B تسميتها

 الحق؟ قول عن ينجم قد أكبر لشر تفاديًا الكذب في أن فيها
 الحاات، هذه مثل في الكذب تسيغ عددًا، األكبر وهي فثة،

 أخرى، وفئة لالفراط. منعًا محصورة، بطريقة تعيينها شرط
 الكذب تحظر E. Kant كانط األلماني الفيلسوف أبرزها
 العقل بأن قناعة التحظير عذا أساس وفي مطلقًا. باتًا تحظيرًا

 طبقًا له بماهو يلتزم ما بقدر اال صالحًا يكون أن يمكن ال

 وبما أمانة، بكل وترويجها الحقيقة عن بالتفتيش أي لطبيعته،
 وراء ما وعلم األخالق محكمًابين ربطًا يربط كأنط أن

 مهما ،يجوز ال الكذب أن يرى فإنه ،المنطق وعلم الطبيعة
 دركات أسفل الى به زاجًا العقل يعطل ألنه الظروف، كانت

 مقدسات بأقدس ضرر أكبر يلحق الذي األمر االنحطاط،
.اإلنسان انسانية بجوهر أي ،الوجود

 الى بالنبة األخالق، تبقى أن األفضل من عام، وكمبدأ

 لما به الماح نظرية الى منها كانط نظرية الى أقرب ،الكذب

القاهرة الظروف يدعى

صقر اسطفان

كرامة
Dlgnlte
Dignity 
wiirde

الكرامة مطلب
 مبدأ كانط، األخالق فيلوف نظر في بالشرف، الشعور

 السلوك الى منه المرضي التهيج إلى أقرب هو انفعالي لوك
 كانط جعل وقد السليم الواعي األخالقي الواجب مبدأ بحسب

 السلوك من الجدارة جسر على ينتقل العالمي األخالقي الفكر
 اإلنانية، الكرامة باستهداف اللوك الى الشرف بحسب
 استقالل ومبدأ الذاتي، الفرد استقالل مبدأ عليه يشاد انتقاالً

 انتقال وهو المصير، تقرير حق في المتمثل الذاتي الجماعة

 االجتماعية القشرة ومن الذات، الى الظاهر من بالتعمق شبيه
 أن ينبغي كا األعلى، اإلنساني بالمثل االطالع الى واألعراف

يكون.
 الكرامة مطلب بانجاه األخالقية الوقائع تطورت فكيف

االنسانية؟

العربي الفكر في

.الكرامة مفهوم لتعريف بالسعي لإلجابة نمهد أن النافع من
 والمعاني األلفاظ من رحبًا متعًا نجد العربية اللغة ففي

 المحتد، كريم فالن العرب: تقول والكرم بالكرامة المتصلة
 واألرومة، المغرس، و والعنصر، ،المنبت و ،المنصب و

 كان وان ،جود فهو بمال كان ان الكرم وتميز ...والنجار
 فهو النفس ببذل كان وان عفو، فهو القدرة مع ضرر بكف

 الكثير الجواد على الكريم يطلق رقد . (البقاء أبو ) شجاعة
 اإلنسان وكريمة ..أعطاه. إا شي: منه يطلب ال بحيث النفع
 والكريمتان واليد، كاألذن شريفة جارحة وكل أنفه،

...العينان
 واللئيم جاع، اذا الكريم صولة إتقوا “ : العري األدب وفي

 أنت وان ،ملكته الكريم أكرمت أنت اذا » : رقول «.شبع اذا

 فقلت عديدنا قليل أنا تعيرنا II وقول: «. تمردا الكيم أكرمت
 عدوًا يحب يغترب ومن » وقول: قليل، الكرام ان لها

٠.٠٠ يكرم ال نفه يكرم ال ومن ،صديقه

 األخالقي، الصعيد على الكرامة، تكون ان البديهي ومن

 الداالت من متسقة جملة هي بل وحيدة، داللة ذات غير
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كرامة

 خمة في الكريم )) القرآن في ورد وقد والسمات والفضائل
 والمكرمين والكرام الكريم ألفاظ ونيف موضعًا واربعين

 في كما المعنى جاء وإنما الكرامة، لفظة ترد ولم واألكرم،
 (،72 )اإلسراء آدم( بني كرمنا ولقد٨ تعالى: قوله

 وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا اكاس أيها هيا : وقوله
 عليم الله ان أتقاكم الله عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوبًا

(.13)الحجرات خبيره.

 الكرامة معنى الى اإلسالمية العربية النظرة تفاوتت وقد
 .والمتصوفين والفالسفة والمتكلمين الفقهاء منازع بتفاوت

 اإلسالم يقررها التي الكرامة ان معاصرون باحثون ويرى
 وحماية عصمة كرامة هي مثلثة: كرامة اإلنانية للشخصية

 وجدارة استحقاق وكرامة ثانيًا، وسيادة ءزة وكرامة أوأل،

 محمي حمى في فهو االنسان، قدسية انان لكل وان ثالثًا
 آدم بني بين العالقات تقوم أساسها على محرم، حرم وفي

. ((( اإلسالم في نظرات n ، دراز الله عبد )
 االنان » انموذج الرسول شخص يكون أن الطبيعي ومن

 الجيالني الكريم عبد ولكن اإلسالمي، الفكر في «الكامل
 مذهبا عليها ويبني المحمدية الحقيقة بالتجريد يستخلص

 الى شتى صور في الحقيقة تلك بتجلي القول له يتيح صوفيا
اآلبدين، أبد

 جهة من يحفل، وجدناه العري التاريخ الى نظرنا فاذا
 رأي في بدت اإلنانية الكرامة عن مشخصة بنماذج أخرى

 التابعين ثم ، أوالً الصحابة لدى والجماعة الستة أهل

 دعاتهم في ثم األئمة في الشيعة لدى وبدت فتابعيهم.:
 االعتبار اقترن ما وكثيرًا دقيق، قيمي التلل بحسب

التاريخ. أعيان« أ بها تمتع دينية صبغة او بمحة األخالقي

 القيمة الكرامة فجعلوا لغوي لبس من الصوفية أفاد وقد
 الصوفية، الكرامة هي خاصة كرامة بمعنى تمتزج األخالقية

 تكون أن شرطها ومن - للنبي لمعجزة كا رأيهم في للولي وهي
 الله من نعمة ألنها ،اختيار غير من تجري وأن ،للعادة خارقة

 ، أولياء بل ، بأنبياء ليسوا وهم ،أصحابها منزلة عن تنم
 التقلعن أنواع وللكرامات ...باعتبار األنياء ورثة واألولياء

 كتابه في النبهاني يوسف اليها أشار نوعًا وعشرين خمة
 وكالمهم، الموتحى، إحياء أمثلتها ومن الكرامات«، »جاع

 التصريف، ومقام ونشره، الزمان وطي ، الماء على والمشي
 لبعضهم التي والهيبة ،الحجب وراء من البعيد المكان ورؤية
 األخالقي الفكر ولكن رؤيته بمجرد شاهده من مات بحيث

 انتقادية نزعات من البتة يخل لم وحديثًا، قديمًا العربي،

 بل تنكره، أو وترفضه الكرامة، من النوع هذا معنى تجرح
... II بلبس ا تلبيس II من أنه على وتتهمه

 ألتمم بعثت »إنما قوله: الكريم العربي الرسول عن اشتهر
 جل ثم، من المفكرون، أولى وقد األخالف« مكارم

 األخالقية، المكارم ستم في الكرامة منزلة لتبيان اهتمامهم

 ،االعتبار بهذا األخالقية القيم لتسلسل شتى نماذج ووضعوا
 الخوارزمي نظر في تقل ال القيم هذه ان مثالً ذلك من

II وصدق الحديث، صدق هي: عشر عن العلوم« مفاتيح 
 األمانة، وحفظ ،بالصائع والمكافأة السائل، وإعطاء الناس،
 ثم ، والحياء الضيف، وإقراء ،للصاحب والتذلل الرحم، وصلة

. الكرامة لباب وهي التقوى،
 من الكرامة تتجلى ،خارجها أو ، الدينية الدائرة جانب والى

 ،مهرها اإلبنة كرامة ان : منها كثيرة مفاهيم في أخرى ناحية

 ظاهرتها يكون قد والسخاء ،الكرامة من المكرمات وان
 الكريم بين المال » قيل: حتى الرئيسي، وعنوانها األساسية،

 حسن الكريم خصال في وقيل . II نصفان الضيف وبين
 ، حقودًا يكون ال وأن ،الماللة وقلة ،الزلة واحتمال ،المحضر

 وال الهيًا، وال ساهيًا، وال باغيًا، وا شامتًا، وال ،٦حسود وال

 يقو اللثيم بينما ،استعطف إذا يلين وانه ...كاذبا وا ، فاجرًا
 من ويصل ،منعه من ويعذر ،أعطاه من يشكر وهو ،ألطف اذا

.. . يسأله لم من ويتبدأ ،قطعه

 سلوكا وتحدد وفضائل، خصاالً توجب اذن الكرامة

 والكرامة جماعات. وسلوك أفراد سلوك يكون قد متميزًا
 أن المسلم على الملم حق فمن والواجبات الحقوق مبدأ
 مات، إذا عليه ويصلي مرض، إذا ويعوده لقيه، اذا عليه يتم

 ومن . ..لنفسه يحب ما لغيره يحب أن ...و دعاه اذا ويجيبه
 زوجها بات امرأة فأيما ،عنها يرضى أن زوجته على الزوج حق

 حقوق زوجها على وللمرأة الجنة؛ دخلت راض عنها وهو
 ثمانية من أكثر عنها يغيب وا عليها، ينفق أن منها شتى،

 وال ،يظلمها وا المضاجع، شأن في إا يضربها وال أشهر

 ما وواجباتها الكرامة حقوق ومن ٠.. أبويها زيارة من يمنعها
 والحكام األمراء عالقات ومنها ،االجتماعية بالعالقات يتصل

 حقوقها...بل والتزام ،الرعية كرامة مراعاة وواجب ،بالرعية
 محبا النفس، كبير يكون أن اإلمام أو الحاكم شروط من

 موقف وما . األمور من يشين ما عنكل نفه يعظم ،للكرامة

 إلى العداوة صالت المرء يتخطى حين البر موقف اال الكرامة
 »(. والدين الدنيا اأدب الماوردي، ) والواء اتعاون صالت

 القنية وهي السعادة، الى وصولها هو الخفس كمال ان بل
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)مسكويه، النادي وتعمر ،الوادي تعبر االنان مع التي النفسية
. «(النفس آداب ٠ العيتاني، محمد ؛ «األصغر الفوز 1

 وبالتأثر ذاتيًا، تطورًا تطور فقد المعاصر. العربي الفكر أما

 يضم الكرامة مفهوم وصار الحديث، العالمي الثقافي بالتطور
 المجموع، متوى لرفع المواطنين بين المتاوية الحقوق جملة

 العربية الحياة معالم ا, ،الرزاز منيف ) الشعب وخدمة
 ،والقبيلة العثيرة كرامة من الفكر هذا انتقل وقد . «(الجديدة

: بالحسب واالعتزاز
مضرية غضبة غضبنا ما إذا

دمًا قطرت أو الشمس حجاب هتكنا

الالئق: الجدير العمل بالنسب، ال بالعمل االعتزاز الى

بي شرفوا بل شرفت بقومي ما
بجدودي ال فخرت وبنفسي

والد أكرم بنت تكوني لم ولو
أمًا لي كونك الضخم أباك لكان

 نفوسهم كأن قوم من واني
والعظما اللحم تسكن أن أنف بها

 ترجيحًا، األخالقة، الكرامة الى العربي الفكر انتقل ثم

 واالجتماعي القومي السلوك كرامة التاريخي الصعيد على وهي
والخنوع: واالستغالل واالستعمار االستبداد على والثورة

لها يحد أغنام الرعية ان
الكاكينا المستبدون والتك

الزهاوي( )جميل

خلقنا الجحيم شعلة من نحن
الصصال من ال الجور ألولي

الرصافي( )معروف

نصال سوى الكرام العرب وما
 مقام العليا أجفن ني لها

فضل كل مصدر نحن لعمرك
االنام أخذ آثارنا وعن

اليازجي( )ابراهيم

الحمى أهل دهى ماذا حسرة يا
بوار والمصير ذل فالعيش

لهم كانت كرامة أي أرأيت
صاروا االهانة الى كبف واليوم

)ابراهيمطوقان(

العالمي الصعيد على

 األخالقي المبدأ بأنها عام بوجه الكرامة الالند يعرف
 وسيلة، أنه على البتة اإلناني الشخص يعامل أال يوجب الذي

 امرىء أي يتخدم أن المتعذر من بل بذاته. غاية أنه بلعلى

 ذاته في غاية ذاته الوقت في أنه مراعاة بدون وسيلة بوصفه

 كتابه في كانط قول من التعريف هذا الالند استقى وقد
. «لألخالق الميتافيزيائية األسس ا|

 بعد اال التصور هذا يبلغ لم اإلنساني الفكر أن والحق
 نظرتهم الستخالص فيه الناس كافح متنوع طويل شاق نضال

 االجتماعية العالقات امكانات ضمن أنفسهم الى التقديرية

 بدأ قيمي مطلب الكرامة ان . العام التاريخ عبر المتطورة
 الشخص مفهوم األخالقي النشاط استخلص حين بالظهور
 اإلناني اثخص حق استخالص مع، أو اثر، في المعنوي
 وحدات سائر عن متمايزة وحدة بوصفه الفيزيائي أو العضوي
 في عضو أوالً أنه على نفسه اإلنسان طرح فقد . الحية الكائنات

 األعضاء سائر عن يتمايز يكاد ال ،جسدها من جزء بل ،قبيلة
 عن الرئيس بتمايز القبيلة داخل قيمته ظهرت ثم الوحدات أو

 وبالخضوع باالتباع واألتباع بالشرف، الرؤساء ووسم االتباع،

 من وانتقلت الشرف مفهوم وقائع تطورت ثم المتاع. خضوع
 أن الى والفوئية الطبقية االمتيازات وكسرت ،العام الى الخاص
 قيمة أي وثقافية، اجتماعية قيمة اإلنسانية الكرامة غدت

 انانًا بوصفه البشري الجنين انسان، كل تالزم أخالقية
 واألمة، واألسرة، والرجل، والمرأة، والطفل، ممكنًا،

 مقومات من انطالقًا ، ft خلوق أ اجتماعي تنظيم وكل ،والدولة
 بين والمساواة أفرادًا، البشر بين الماواة باعتبار الكرامة

 ، النظري الصعيد على ولو ، وصغيرها كبيرها والدول الثعوب
 المصير تقرير حق مبدأ وتعميم ،يكون أن يجب ما صعيد أو

 بذلك فتم ،المساواة قدم على كافة وللشعوب ،والرجل للمرأة

 الكرامة وباتت الماواة، عزة الى الشرف خيالء من االنتقال
 أن دون يحول الذي الذاتي االستقالل قيمة في تتمثل اإلنسانية

 جهة من ويمنع، جهة، من فرد كل مطابقًا فرد كل يكون

 الماواة يعني وهذا األفراد، سائر فرد كل مباينة أخرى،
 ظهور عاقت التي الكثيرة العوائق استمرار ويمنع ،معا والتعاون
 وأهدافها أغراضها من كثير تحقق تعرقل تزال وال الكرامة،

هناوهناك.

 واألمة فردًا، اإلنسان احترام على تنطوي إذن الكرامة
 المادي القتل أولى جهة من يحظر االحترام وهذا جماعة،

الخنوع بفرض اإلساءة أخرى جهة من ويمنع ،والمعنوي
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 اناس رضي لقد صوره. شتى في واالستغالل والرضوخ
 أيضًا بذلك ورضوا لآللهة، قربانًا البشري الجسم بتضحية

 ، وباء أو مجاعة على للقضاء أو حرب في للنصر وتزلفًا عبادة
 ليفدي أو ،العاقر زوجه من (t العقيم » القبيلة رئيس لينجب بل

 ناحية ومن ... جمعاء البشرية انسان يفدي أو آخرين، أناس

 العين أن أساس على مباشرًا ثأرًا بالقتل الناس رضي ثانية،

 نفوذه خشية الغريب بقتل ورضوا بالسن، والسن بالعين،
 ،االقتصادي العوز لتخفيف أو الممكن لشره واتقاء ، السحري

 أباه اإلبن أو ،٥ ابناء األب أو ،زوجته الزرج يقتل بأن ورضوا
 في لزوجته والزوج للوالدين، األبناء ورضخ أحيانا؛ العجوز
 الزوجة رضخت ثم لزوجتهن، واألزواج األمر، بادى

 الزوجة «تتحرر «أن قبل من المطاع، الزوج لليد والزوجات
 الخنوع ذلك وواكب والبنات األبناء ويتحرر وقانونًا عرفًا

 يفعلون االدة . وجماعيًا واسريًا فرديًا والرق االستعباد خنوع
 والسادة أقنانهم؛ ثم وأرقائهم وأماتهم بعبيدهم يشاؤون ما

 واألمم الجماعات في يشاؤون ما يفعلون المستعمرون
 أنفسهم ونصتبوا مكرًا، أو عنوة بالدها احتلوا التي والشعوب

 من للكرامة تكن ولم لينعموا؛ ومستغلين ،ليطاعوا آمرين
 ، ذاتها الحروب تطورت أن بعد إال فيها تنساب فرجة

 العدوانية الحرب عن الدفاعية أو المشروعة الحرب وتمايزت
 خائفين أو ، أحيانًا مضطرين للسلم الناس وجنح ؛ 0 الوقائية و»

 النووي.. التفجير امكانات ومن الخصم قوة من مذعورين
I أحيانًا

 دأب وبنتيجة بل ،شاكلها وما العوائق هذه على بالتغلب

 انبثق اإلنسان، تأنيس« B شطر اإلنسانية األخالقية المسيرة
 كل n بقوله: مبدأه كانط صاغ وقد اإلنسانية، الكرامة مطلب

 وهو «.ومبلة مجرد ال ،ذاته في هدف وجود يوجد انسان
 ،ذاتها في غاية بكونها ميزته قد طببعته ألن „ شخصًا )ًا يسمى
 ومن وسيلة، مجرد باعتباره يتخدم أن له يجوز ا أيبما

 ومن واالفتعال. التعسف بطابع يتسم فعل كل من يحد بما ثم،
 اآلتي: األمر يصدر المبدأ هذا علبه يقوم الذي األساس

 شخص وفي شخصك في اإلنسانية فيه تعامل نحو على افعل »
 في غاية الوقت، نفس وفي دائمًا، بوصفها سواك انان كل

 واذا وسيلة« مجرد كانت لو كما أبدًا تعاملها وال ذاتها،
 هو ثمن، العامة وحاجاته اإلنسان بميول يتعلق ما لكل كان

 تبعا يسمح ال وما ثمن كل على يعلو ما ٠ ثمة فإن سوقي، تمن
 ما هي والكرامة الكرامة. وهو أال شيء، يكافئه بأن لذلك

 فال بذاته، غاية األشياء من شيء ليصبح الالزب الشرط يؤلف

 باكية أي ،مطلقة قيمة له تكون بل ،نسبية قيمة أية له تكون
 سبيل ال مشروطة غير قيمة الكرامة وهذه ٠«بذاتها قائمة

 التي االحترام كلمة من خير عنها يعبر وال ،بواها لمقارنتها
 يحمله ان العاقل الكائن على ينبغي الذي التقدير عن تعرب

 ،اإلنسانية الطبيعة كرامة مبدأ الذاتي االستقالل بات ولذا ،لها
 الصعيد على والتشريع القانون ومنطلق عاقلة، طبيعة وكل

والدولي. القومي
 وكان ،بها الالئق النجاح حازت قد كانط نظرية ان والحق

 والحقوقي واالجتماعي األخالقي التطور في حاسما تأثيرها

 يتفق بما االشتراكيون المفكرون ترجمها وقد والسياسي
 الكرامة معيار العمل، وطريقة العمل، ان ووجدوا ومذهبهم
 معمله وشرف حزيه سبيل في يناضل من وان ،االنسانية

 لمبادى نصرة ذاته الوقت في يناضل فإنه ،وكولخوزه

 غير مع يلتقون االشتراكيين ولكن مكان. كل في الماركسية

 اإلنسانية بالكرامة يؤمن انساني منزع حقل في االشتراكيين
 عناصر من وغابرة راهنة واتعية بعناصر يرتبط حضاريًا مفهومًا

 تطلعية مسيرة ارتباط بها ارتباطه ولكن ،االنسانية الشخصية

 باتجاه واللوك العمل درب ينير ما والحاضر الماضي من تمتح

 الفردي يجاوز ما شطر التقدم منحى وفي المتقبل،
 بهذا اإلنسان، ان واإلنساني. الدولي الى والقومي واالجتماعي

 تجاوزه التي القيم ومبدع توائمه، التي القيم مبدع هو ،االعتبار
 تهم أعلى أخالقيا مثالً اإلنسانية الكرامة غدت وقد أيضًا

 وما . بلوغه نحو الخطى حث في بأسرها البشرية التجربة
 وحقوق الدول، وحقوق ،األمم وحقوق اإلنان، حقوق

 من تلقى ومواثيق صيغ إال ،المرموق الدولي المجتمع
 الالئق غير من أو الممتنع، من يجعل ما الشامل االعتراف
 جدارة انحطاط يعدل امتهانها وأن عنها، التنازل باإلنسانية،
 وليس اإلنسانبة ميزته وتالشي شرفه، وأذالل اإلنان،

 إن يستذله لسيد يخضع أن وا بالعبودية، يرضى أن لشعب
 حريته بسائق الفرد على يمننع كما ،كريما حرا شعبا كان

 انان عبد نفسه يتخذ بان ويرضى جدارته ينسف أن وكرامته

آخر.

العوا عادل
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كفر

كفر
Athelsme 
Athelsm-Godlessness 
Atheismus

 في واالنحراف العقيدة في الكفر الى مؤدية باعتبارها جميعا
 تنكر والتي ونهجه للعلم المتعصبة المذاهب وكذلك السلوك،

,مادية علمية أسس على الله وجود

الفتازاني الوفا أبو

 أداء بترك سترها النعمة وكفر ،الشيء ستر اللغة في الكفر
 النبوة، أو الشريعة أو الوحدانية جحود الكفر وأعظم ،شكرها

 الدين في والكفر النعمة، جحود في استعماالً أكثر والكفران

.اإلسالم في االيمان وهوضد ،أكثر

 منذ واايمان الكفر مفهومي حول كثير جدل دار وقد
 مألة وظهور األموي، العصر في اإلسالمية الفرق ظهور

 قذهب ،كافر أو مؤمن هو هل الكبيرة مرتكب حول الخالف

 من كذلك والصغيرة بل الكبيرة مرتكب تكفير الى الخوارج
 الكفر منزلتي بين منزلة في انه المعتزلة وقال الذنوب،

 القيامة، يوم الى عليه الحكم يرجًا المرجثة وقال وااليمان،

 الكفر مع تنفع ال كما معصية، االيمان مع تضر ال وقالوا
 مؤمن الكبيرة مرتكب أن والجماعة السة أهل وقال ،طاعة
.يستتاب فاسق

 الدين من معلوم هو ما انكار يعني أيضًا الكفر أن على

 ومن الزكاة، أو الصوم أو الصالة فريضة كإنكار بالضرورة،
 وكذلك وحازبهم، مرتدين الزكاة مانعي بكر أبو اعتبر هنا

أفعاله. يفعل من وكذلك كافرًا، الكفر بألفاظ المتلفظ يعتبر

 وهو بالله، الشرك الكفر إلى تؤدي التي الكبائر وأعظم
 الله اعتبار أيضًا الكفر ومن ملكه؛ في شريكًا لله بأن االعتقاد
 اآللهة؛ بتعدد واالعتقاد صفاتهم؛ في البشر يشبه أو جمًا،

 اللم غير الى والتوجه ؛يثرعها لم بعبادات الله الى والتوجه
 مما ذلك وغير واألحجار، واألشجار كاألصنام بالعبادة

اإلسالم. اليه دعا الذي الصحيح التوحيد عن يخرج

.منافق االيمان ويظهر الكفر يبطن من على ويقال
 استنكرها مذاهب الميحية في كما اإلسالم في ونجد

 ،الوجود بوحدة بالقول كفرًا وعدوها الكنيسة ورجال الفقهاء
.هرطقة أيضًا عليها ويطلق ،والعالم اللم بين الوحدة أي

 المسيحية، أو اإلسالم في سواء ،الله وجود إنكار ويعتبر
 ،Atheisme^ الميحية في هذا ويعرف صريحًا، كفرًا

 في أو فلسفية مذاهب صورة في عنه معبرًا هذا كان وسواء

 في ترى ال التي المادية المذاهب تعتبر كما .فردية آراء صورة
السماوية األديان من مرفوضة تطورها وقوانين المادة اا العالم
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كلي-جزئي
Universel-Partlculler 
Universal-Particular 
UnlverselPartlkular

 التفكير قدم قديمة والجزئيات الكليات مشكلة تكون تكاد
 لم ان - معظم ان قلنا اذا الصواب نجانب وال .المنظم الفلسفي
 لما وذلك بالبحث المثكلة هذه تناولوا الفالسفة - يكنكل

 الوجود الى نظراتنا في قصوى أهمية من نظرهم في لها

. والتفكير والدين والعلم واألخالق
 الكليات بمشكلة تتعلق التي المسائل حصر يمكن

: يلي فيما والجزئيات
؟ والجزئيات الكليات طبيعة ما-1

بالجزئيات؟ الكليات عالقة ما - 2

 وجود عن يختلف نحو على موجودة الكليات -هل 3
 الصوري فرفوريوس أن ويذكر ؟ األخرى واألشياء الجزئيات

 مقدمة في المشكلة هذه طرح قد 330 - 230 حوالى
 : قال حيث دقيق بشكل أرسطو مقوات عن ، K ايساغوجي 1)
 واألنواع األجناس كانت إذا ما الحاضر الوقت في أتاول لن ٠

 جزئيتين مجموعتين تشمل مجموعة )الجنس حقًا موجودة
 ،فحسب مفاهيم أنها أو ( اليها بالنسبة أنواعًا تكون األقل على
 وما ،مادية غير او مادية أشيام وجودها حالة في كانت إذا وما
 أو الحواس تدركها التي األشياء عن منفصلة كانت اذا

 عويصة األسئلة هذه مثل ألن t إلها وباإلضافة فيها موجودة
. (I وأدق أوفى دراسة وتتطلب

 في البحث من والجزئيات الكليات مشكلة نشأت وقد
 انسان مثل أشياء على منها يدل ما سراء العامة الكلمات معاني

 بياض مثل خصائم أو كيفيات على منها يدل وما وجبل

 . رتحت فوق مثل عالقات على منها يدل وما وخشونة وحالوة
 للكلمات ما المعاني من الكلمات لهذه هل الفالسفة فتساءل

 القول يمكن عام وبوجه لبنان... وجبل سقراط مثل الجزئية



جزئي - كلي

 عليه يدل ما والجزئي عامة، كلمة عليه تدل ما هو الكلي أن

 تدل «انان B كلمة ألن كلي فاإلنسان اشارة. اسم أو علم اسم
 لذلك عليه تدل »سقراط« كلمة ألن جزئي وسقراط عليه،

 ال حين في دائمًا، موضوع على حمله يمكن ما هو فالكلي
 ففي فحب. موضوعًا بل محموالً الجزني يكون ان يمكن
 أن يمكن ال ألنه جزئيًا سقراط يكون ه انان سقراط B العبارة
 لذلك محمول. ألنه كليًا انسان يكون حين في محموالً يكون
 عددًا. محددًا يكون ما - 1 ب الجزئي يوصف أن يمكن

. تامة بصورة وكيقًا محددا يكون ما - 2و
 للكلمات أن على اتفقوا قد الفالسفة كان اذا أنه على

 هذه مدلوالت في يزالون وما اختلفوا فإنهم معاني، العامة
 فيما حصرها يمكن شتى مذاهب ذلك في وذهبوا الكلمات،

يلي:

الواقعية:-1

 348 — 428 أفالطون أمثال من الواقعية أنصار يتفق

 وجودًا للكليات أن على م. .ق 322 - 384 وأرسطو م. .ق
 عن عاجز وأنه يكشفها العقل وأن العقل، عن متقالً

 بالجزئيات. الكليات عالقة في يختلفون ولكنهم . ابتكارها
 وجودًا للكليات أن يرون أفالطون رأسهم وعلى منهم فالبعض
 نظرية أصحاب باسم هؤالء ويعرف الجزئيات عن منفصالً

 اآلخر والبعض المثالية النظرية أو األشياء خارج الكليات
 األشياء في موجودة الكليات أن يرون أرسطو رأسهم وعلى

 األشياء في الكليات نظرية أنصار باسم هؤالء ويعرف الجزئية
 هاتين من كل بدراسة ونقوم المشتركة. الكيفيات نظرية أو

النظريتين:

 المحوسة األشياء جانب الى أنه المثالية النظرية ترى — أ

 وهي الكليات توجد الطبيعي العالم في بالحواس كها ندر التي
 ألنها الفساد وال للكون تخضع ال مخلوقة غبر أزلية كيانات

 بل بالحواس تدرك وال الزمان، في وال المكان في ليت
 ان من الرغم وعلى العلمية. المعرفة موضوع وهي بالحدس،
 فان بالجزئيات، الكليات عالقة من موقفه يحدد لم أفالطون

 أن فكما بصورته. الشيء كعالقة األكثر على هي العالقة هذه

 تشبه الجزئيات فإن متفاوتة، بدرجات الشيء تشبه الصورة
 أحيانًا يتحدث أفالطون أن على . متفاوتة بدرجات الكليات

 تشارك الجزئيات ان فيقول .آخر نحو على العالقة هذه عن
 وبفضل الكليات تحاكي الجزئيات ان ويقول الكليات، في

. تكون ما الجزئيات تكون ة كا المحا تلك أر المشاركة هذه

 على صحيحة بصورة العامة للكلمات استعمالنا ويعتمد
 الطبيعية الجزئية األشياء على متعالية تكون الني الكليات معرفة

 نميز أن نستطيع الكلي نعرن فحين واالصطاعية منها
 قليالً أو كثيرا به شبيهة تكون التي الجزئية األشياء بالحواس

 انان سقراط بأن القول من تمكننا إلنان ا كلي فمعرفة
 هذه حسب إذن العامة فالكلمات الخ ... و انسان وأفالطون

 فكلمة الجزئيات. إلى وليس الكليات الى تشير النظرة
 إلى بل راسل أو أفالطون أو سقراط إلى تثير ال انسان "

 ومعرفة اإلنان مثال الى أفالطون بتعبير أو اإلنسان كلي

 ندركه الذي الكائن كان إن تمييز من تمكتا الكلي هذا
 استعمال أن عليه ويترتب انسان غير أو انسانًا بالحواس
 األزل منذ الوجود في كائنة الكليات ألن جائز العامة الكلمات

 نعرف وألننا جهة من المحوس الطبيعي العالم في أشباه ولها
. أخرى جهة من وفطريًا قبليًا الكليات هذه

 الصعوبات. بعض على الكليات في النظرية هذه تنطوي
 هذه إليه تذهب بما نلم أن بمكان الصعوبة من فأواًل،
 ادراكه على سابقة بالكليات معرفة للفرد أن من النظرية

 المنضدة كلي للطفل بأن نتصور ان الصعب فمن الجزئيات.
 نتصور أن هذا من صعوبة وأكثر . معينة منضدة يشاهد أن قبل
 أزرق. جمًا يشاهد أن قبل الزرقة بكلي معرفة لديه بأن

 قبل اآلخر أحدها يشبه متعددة جزئية أشيام نشاهد أننا والواقع
 الى لإلشارة تستخدم التي العامة الكلمات استعمال نتعلم أن

 بالكليات سابقة معرفة وجود فافتراض عليه، . منها واحد كل
 الجزئية األشياء إلى اإلشارة في الستعمالها ضروري غير

.المحوسة
 يعودان أ،ب شيائن كان إن نعرف أن أردنا إذا ، وثانيًا

 يعود منهما كالً أن معرفة من بد فال واحدة، مجموعة إلى

 أن أردنا إذا ولكن . عليهما حمله يمكن الذي الكلي إلى
 من بد فال عليه يحمل الذي الكلي يشبه أ كان إن نعرف
 الى يفضي وهذا األول. والكلي أ يشبه اخر كلي وجود

 من فكان متعذرة. المعرفة يجعل مما منتهية غير متراجعة
 وتعرف .عليها تعديل ادخال أرسطو اعتقد فيما الضروري

الثالث. اإلنان بحجة المنطقية الصعوبة هذه

 تباناها وقد الكليات، في المشتركة الكيفيات نظرية — ب
 أن ومفادها . 1970 - 1872 وراسل أرسطو أمثان من فالسفة

 في تشترك واحدًا عامًا اسمًا نطلقعليها التي الجزئية األشياء
 أرسطو عند فالكلي العام اإلسم ذلك عليها يدل واحدة كيفية

 على حمله ويمكن متعددة جزنبة أشياء في مشتركا كان ما هو
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 وهو فيه، البشر أفراد تشترك اإلنسان كلي فهناك . منها أي
 أو حصانًا وليس انانًا فرد كل تجعل التي الحقيقية الماهية
 الى ينتمون الذين لألفراد المثتركة الماهية عو فالكلي نمرًا.

 ،كذا بل هذا الكلي يكون ال األساس هذا وعلى .واحد نوع
 يكون ال حين في محموالً يكون ما الكلي : منطقي وبتعبير

موضوعًا إآل الجزئي
 كانت اذا أنه هي النظرية هذه تواجهها صعوبة أهم

 جزئي لكل وكان الجزئيات، بين مشتركة كيفيات الكليات
 منقسمًا الكلي يكون أن وجب ،به خاص زماني - مكاني حيز

 يستتبع ٠ واحد آن في مختلفين مكانين في يكون أي نفه على
 الجزئيات في كائنًا الكلي يكون ال أن إما أمرين: أحد هذا

 يفقد وبالتالي ،ذاته على منقسمًا يكون أو بينها مشترك كشيء
. كليًا يعد ا و ،وحدته

 عليها تنطوي التي الصعوبات تجاوز محاولة أدت وقد

 آخرين اتجاهين تبني الى السابقين بفرعيها الواقعية النظرية
: هما

الكليات: في المفاهيم نظرية - 2

 للواقعية فعل رد الكليات في المفاهيم نظرية اعتبار يمكن
 أخرى جهة من بعد فيما سنشرحها التي ولإلسمية جهة من

 - 1632 لوك جون مقدمتهم وفي النظرية هذه أنصار ويرى

 في موجودة مشتركة كيفيات ليست الكليات ان 1714
 مجرد ليت أنها كما خارجها أو المحسوسة الجزئيات

 بتمثيل منها كل ويقوم العقل يبتكرها مفاهيم هي بل أصوات
 فالكلمة هذا وعلى المتشابهة. الجزئية األشياء من مجموعة

 في الموجود اإلنسانية كلي الى تشير ال انسان« 1) العامة
 بل صوت، مجرد ليست وهي ،خارجها أو البشرية الكائنات

 العقل في إآل له وجود ال الذي اإلنسانية مفهوم الى تشير
 أن فكما عامة. ألفكار اشارات العامة فالكلمات البشري.

 فإن كذلك ،فؤاد هو فرد كائن الى تثير «فؤاد 1) الكلمة

 الكلمة يميز فالذي اإلنان. فكرة الى تثير انسان« ل١ كلمة
 فردي موجود على يدل العلم اسم أن هو العلم اسم عن العامة

 العقل يقوم مجردة عامة فكرة على العامة الكلمة تدل حين في
 من فالكلي .عليها يحصل التي الخبرة مواد من بصياغتها

وحسب. فكرة فهو العقل، ابتكار

 وهي اإلسمية بالماهية يسمى ما لوك نظر في الكلي ويمثل
 يتخذ لم لوك أن ومع . التجريد نتيجة تكونت عامة فكرة
 فإنه المجردة، الفكرة هذه تكوين كيفية من محددًا موقفًا

 األفراد من عددًا نثاهد حين بأننا يعتقد األعم األغلب على

 الماهية منها ونكون المثتركة الخصائص بعزل نقوم الجزئية
 شيثًا المجموعة وليست . األشياء من المجموعة لتلك اإلسمية

 العقل يبتكرها بل باكتشافها العقل ويقوم الطبيعة في موجودًا

 ان ذلك والكالم. التفكير عملية لتسهيل التجريد طريق عن
 الجزئيات من عدد في المشتركة الخصائص يجرد العقل

 هي عامة فكرة عنها ويكون اختالفات من بينها ما ويهمل
 الذي الشيء أن تفيد ,( أبيض رجل » فالعبارة . اإلسمية ماهيتها

 ويمكن البياض، ماهية كذلك يملك اإلنانية ماهية يملك
: اآلتي النحو على أدق بشكل وصفها

 يحتوي وس اإلنان ماهية يحتوي س أن بحيث س يوجد

البياض. ماهية
 حين أننا افترض لوك أن هو المفاهيم نظرية في العيب

 في ودقيقة محددة فكرة لدينا فإن عامة، كلمات نتعمل
 دون العامة الكلمات يتخدمون الناس ان الواقع ولكن . العقل

 هذه اليها تثير محددة أفكار أو معان لديهم يكون أن
 ان عليه وينبني غامضة بصورة اليها تثير وإنما الكلمات،

 بل ودقيقة، محددة فكرة الى تثير ال المجردة العامة الكلمة
.غامضة بصورة األشياء من كبير عدد على تدل

االسمية: — 3

 موضوعية كيانات الكليات أن تعتقد الواقعية كانت اذا
 المفاهيم ونظرية ،فيها موجودة أو الجزئية األشياء عن مستقلة
 العقل في إآل لها وجود ال مجردة أفكار الكليات أن تعتقد
 الكليات أن ترى اإلسمية فإن الخبرة، من مستوحاة كانت وإن

 تشترك وال فردية أشياء الى لإلشارة نستخدمها أصوات مجرد
أصواتًا إالفيكونها

 بها تادى من أول وكان اإلغريق، عهد الى اإلسمية وترتد

 370 - 435 الكلبي ديوجنيس الشاك الفيلسوف ،األكثر على

 »يا له: فقال بأفالطون مرة ذات التقى أنه ويروى ق.م
 سقراط هو انما أراه ما كل اإلنسانية، أرى ال أفالطون

 م.( ق. 429 - 490 أثينا حكام أحد ) وبركلي وأفالطون

 االنسانية ترى ال )) بقوله: أفالطون عليه فرد وذاك». وهذا
 جماعة من الكلبيين أن على يدل وهذا . II عقالً تملك ال ألنك

 إال وجود ال انه وقالوا ،الكليات وجود أنكروا ديوجنيس
الجزئيات. على قاصرة معرفتنا وان للجزئيات

 فالسفة يد على الوسطى القرون في اإلسمية تطورت وقد
- 000 األوكامي ووليم 1120 - 1050 روسلين مثل كبار
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 صوتية، ألفاظ مجرد الكليات ان روسلين رأى فقد , 1349

 داللة يدل وهذا العامة. والكلمة الكلي بين بذلك فوحد
 يحمل ما الكلي كان إذا ألنه الواقعية، رفض أنه على واضحة

 ألن حقيقيًا شيتا يكون أن يمكن فال ،األفراد من عدد على
 عله كثرة. على يحمل أن يمكن ال بعينه الواحد الشيء

 وا روسلين. نظر في له وجود ال انان هو بما فاالنان
 أعضاء كل في بعينها هي كلية ماهية هناك بأن للقول صحة

 الى تعزى أعضائها بين االختالفات وان ،والجن النوع

 الماهية وجدت فإذا المشتركة. الماهية على طارئة اضافات
 أفالطون. في توجد أن يمكن فال سقراط، في تامة بصورة

 فال ،كليهما في جزئية بصورة وجدت اذا أخرى ناحية ومن
 الماهية كانت إذا أما كامال. انسانًا منهما أي يكون أن يمكن
 سقراط فإن ،الواحد الجنس أعضاء كل في واحدة ذاتها

 رفض فقد وعليه الماهية. حيث من واحدًا يكونان والحمار
مفارقات. الى تفضي ألنها الواقعية النظرية روسلين
 الكلي أن فرأى هذا من أبعد الى ذهب فقد كام أو أما
 القول أمكن واذا للجزئيات. إآل وجود ال اذ حقيقيا شيائ ليس

 باعتبارها الورق على موجودة انسان I مثل الكلية الكلمة بأن

 عند فالكليات فحسب. جزئيا بل كليا تكون ال فانها إشارة،
أكثر ليس أوكامكلمات

 وليس ،نفوذما وتضاءل أوكام بعد اإلسمية نجم أفل وقد

.األنصار من قليل نفر إال الحاضر الوقت في لها
 بين عميقة هوة تضع أنها هي اإلسمية في الرئيسة الصعوبة

 ،فحسب جزنيات من مكونًا الواقع كان اذا ألنه ،والواقع اللغة
 كان فإذا معنى. لها يكون وال مزيفة تغدو العامة الكلمات فإن
 كذلك الخطأ فمن موضوعيًا شيائً الكلي نتصور أن الخطأ من
 من أكثر الكلي يكون أن من بد فال صوت مجرد ه نتصور أن

معنى. ذو صوت إنه صوت، مجرد

التشابه، - الكلبات في أخرى نظريات - 4

والتكميم: النزوع

 في االبقة النظريات عليها تنطوي التي الصعوبات إن
 تبني الى المحدثين الفالسفة بعض دفعت والجزئيات الكليات
 النظرية لهذه امتدادًا أر تحويرًا اعتبارها يمكن أخرى نظريات

: هي النظريات وهذه . تلك أو

التشابه: نظرية أ-

 1776 - 1711 هبوم باسم األكثر على النظرية هذه تقترن

 ألحقت جزئية أفكار سوى ليت العامة األفكار أن يرى الذي

 تستدعي مناسبات في وتجعلها اوسع معنى تعطيها معينة بكلمة
 بصفة تستعمل جزئية أفكار فالكالت .بها شيهة آخرين أفرادًا

 عليها حصلنا جزئية فكرة الى به نشير اسم فالكلي تمثيلية

 الئر ممثلة لتكون الفكرة هذه وتستخدم .جزئي انطباع نتيجة
 الجزئية الفكرة فتظل متبادل. تشابه بينها يقوم واحد نوع أفراد

 وظيفتها حيث من عامة تغدو ولكنها كيانها حيث من جزئية
 ويترتب األفراد. من مجموعة من واحد أي الى تثير حين
 يقوم األفراد من علىعدد الجزئية الفكرة تطبيق في أن عيه

الكلي.
 مشتركة كيفيات وجود الكالت في التشابه نظرية وتتفي

 أشياء مجموعة بوجود بالقول وتكتفي الجزئية األشياء بين

 .مشترك عنصر بينها يكون أن دون اآلخر أحدها يثبه جزئية
 المتشابهة الجزئية األشياء هذه من عددًا تشاهد وحين

 استعماله يمكن واحدًا إسمًا عليها نطلق متفاوتة بدرجات
 بعض وجود من الرغم على منها واحد أي إلى لإلشارة

. التعميم اساس هو التشابه ا هن . بينها االختالفات
 الجزئية األشياء بن التشابه ان النظرية هذه على يؤخذ مما
 فاألشياء واحدة. مشتركة خاصية وجود مستحياًلبدون يكون

 كل في واحدًا يكون تشابه من بينها ما بفضل متشابهة تكون
 على واحدة مشتركة عالقة برجرد التسليم ينبغي وعليه .منها

 أن اإلسمية تستطيع فال وعلبه التشابه. عالقة وهي األقل
 يمكن وال متطابقة عالقة أو كيفبة باعتباره التثابه عن تستغني

 نظرية من أكثر لإلسمية مقبوالً أساسًا التشابه نظرية تكون أن

 هيوم أن يذكر ومما .الكتي تفترض فهي ،المشتركة الكيفيات
 بفضل األخرى إحداها تشبه البائط ان قال حين ذلك أدرك

 الفكرة مع متطابقة أ البسيطة فالفكرة البساطة هي هوية وجود

 .البساطة هي بينهما مشتركة خاصبة وجود بفضل ب البسيطة
 على المصادرة مغالطة ترتكب اتشابه نظرية فإن ولذلك

 الكيفيات وهو أال تفسيره الى تسعى ما تفترض ألنها المطلوب
المشتركة.

اكزوع: نظرية - ب

 من األفكار لترابط هيوم تفسير على النظرية هذه تعتمد
 تتخذ فحين أخرى. جهة من لإلعتقاد تفيره وعلى جهة

 بها الشبيهة الجزئية األفكار لسائر كممثل الجزئية الفكرة

 فينا تحدث فإنها كلي، ياسم وتقترن كلية فكرة فتصبح
 األفكار تلك من واحدة أية لتوقع تحفزًا أو استعدادًا

 ننزع فإننا K جبل " مثل عامة كلمة نمع فحين عليه الجزئية
 توقع الى الفردية الجبال بين تشابه من شاهدناه ما بسبب
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)متصل-منفصل( كم

 تمثل فالكليات وهكذا الفردية. الجبال هذه من واحد مشاهدة
 والقيام األشيام من معينة مواقف التخاذ اعتيادًا أو نزوعًا

 حدوث أثناء في البيت خارج كنت فإذا . معينة بفعاليات

 في تثير الكلمة هذه فإن « دار ٠ كلمة وسمعت شديدة عاصفة
 إلى وتحفزني صديقي لدار أو لداري جزئية فكرة ذهني

 ينبغي ال فالكليات العاصفة من إليها التجى، دار عن البحث
 بل فحب العقل محتويات أنها اعتبار على اليها ينظر أن

 أشياء مشاهدة وتوقع بفعاليات للقيام استعدادات باعتبارها
فردية.

المنطقيين: الوضعيين نظرية ج

 والجزئيات الكليات مشكلة ان المنطقيون الوضعيون يرى

 تصنيف بكيفية بل حقيقية أشياء وطيعة بوجود تتعلق ال

 حد على ولغوية منطقية مشكلة إذن فهي الكلية. الكلمات
 أن يعتقد ( — 1910) آير االنكليزي فالفيلسوف . سواء

 محاولة هي بل حقيقية أشياء طبيعة تتناول ال الكليات مشكلة
 الرأي هذا في - 1907 الزروتز ويسهم كلي. " كلمة تعريف

 بل بالحقائق تتعلق ال الكليات حول االختالفات ان فيقول
 بوجود يعتقدون فالذين العامة الكلمات تصنيف بكيفية

 أسماء مع العامة الكلمات تصنيف يفترضون انما الكليات
 عدم يفترضون فإنهم وجودها ينكرون الذين أما العلم.

 موجودة الكليات بأن فالقول وعليه العلم. أسماء مع تصنيفها

 الى يدعونا اقتراح هو انما العامة الكلمات عليه تدل ما وهي
 لمشكلة وليس العلم أسماء مع العامة الكلمات تصنيف

الحقيقية. بالموجودات صلة الكليات

:الكليات في التكميم نظرية - د

 مشكلة سوى ليست النظرية هذه حب الكليات مثكلة إن
 وهو .الحصر أو التوير التقليدي االصطالح وفي ) التكميم
 وما (I بعض وه (I كل >] الكلمات باستعمال جزئية قضية تعميم

 الحكماء بعض و» (I حكماء الفالسفة كل n مثل معناها في
 استخدام بكيفية تعنى فإنها وعليه المنطق. في فالسفة«(

 المنطق لغة ان حقا .ه بعض و» «كل S مثل التكميم كلمات
 السور يستخدم حين وبخاصة التوحيد بهذا توحي التقليدي

 هذه فتكون «. حكماء الفالسفة كل » مثل عبارة في كل« »
 بمشكلة وترتبط «كل ٠ باستخدام وتتعلق كلية العبارة

الكليات.
 فالمناطقة وعليه الكليات يفترض التكميم أن على

 العبارة فتحليل .لها تفسيرًا يقدموا أن دون الكليات يفترضون

 ،فيلوفا س كان اذا س لكل 11 الى «. حكماء الفالسفة كل »

 ،س المتغير بواسطة التكميم يفسر حكيمًا يكون س فإن
 وهذا العبارة» هذم عليها تنطوي التي الكليات وبافتراض

 ممكن غير التكميم ونظرية الكليات مشكلة توحيد يجعل مما
 تامة نظرية أن في شك وال . بينهما عالقة وجود من الرغم على

 ولكنها الكليات، لمشكلة حالً تتضمن التكميم في ودقيقة
 «كل ٠ مثل السور كلمات الستعمال حالً كذلك تتضمن

 الرياضي المنطقي كاهل على تقع مشكلة وهذه . (I بعض و«
 هذه بحسب تعود ال فالكليات . األعداد بنظرية ومرتبطة

 األشياء اليه تعود الذي النحو على العالم محتوى الى النظرة
 بواسطتها نتحدث اللغة ميكانيكا من أجزاء هي إنما المادية،

.المنطقية بالكلمات تكون ما أشبه فهي .العالم عن

متى كريم

Q | ع كم)مثصل-متقصل(
Quantity 
Quantltat

 ال .العشر أرسطو مقوالت من مقولة (الكمية أو ) كم - 1
 ببعض وصفها بمكن بل ،حصريًا تحديدًا تحديدها يمكن

 عن خاصة المقوالت، من غيرها عن تميزها التي الخصائص
واالدراك. الفهم من وتقربها ،الكيف مقولة

 على الواسع، معناها في تنطوي كمية أو كم لفظة ان - 2
 القياس، المقدار، والصغر، الكبر : أهمها عديدة، معان

 الماواة ،والتجزيء القمة قابلية المكان، في الوجود

والالمساواة...
 كم فلفظة ،والفلفي العلمي أي ،الحصري معناها في أما

 ألن الداخلي. االنقام مفهوم على أساسًا تنطوي كمية أو
 متجانسة أجزام من وترتيبه بتكوينه جوهريا، يتصف، الكم

 اخر شيء يداخلها ان يستحيل حتى ببعض بعضها متالحق
٠لها عاد وفيها منها بواحد للقياس وقابلة خارجي،

 كم والى متصل كم الى الكم يتميز الكم: أنواع - 3
. منفصل
 بعضها أجزائه أطراف تتالحم الذي الكم هو المتصل الكم
 مشترك حد بالقوة، ألجزائه، يوجد » الذي هو أو ببعض،
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نقص - كمال

 هذا سينا(. ابن ) للخط. كالنقطة به وتتحد عنده تتالقى
 كانت فإن واحدة. طبيعة ذات أجزاء الى القسمة يقبل الكم

 واالمتداد امتدادًا. سمي فيه، ومجتمعة قارة الكم هذا أجزاء
 هذا أجزام كانت وإن عمقا. وإما مساحة وإتا خطًا إما يكون

 الكم زمانًا وإما حركة إتا سمي فيه، ومجتمعة قارة غير الكم
 بعضها أجزائه أطراف تتالحم ال الذي الكم هو المنفصل
 لكن بالفعل. وال بالقوة ال ألجزائه مشترك حد ال أي ببعض،

 أو بعض عن بعضها هكذا المنفصلة الكم، من النوع هذا أجزاء

 متجانة أجزاء هي ،اآلخر البعض بجانب بعضها الكائنة
 الذي، العدد هو المنفصل الكم معتن. لكل أجزام ومعتبرة
 ،المتصل الكم يقاس بها التي الوسيلة هو ،عادًا باعتاره
 هي المعدودة األجزاء أن على الدليل هو معدودًا، م وباعتبار
 بذلك دالين انان، مئة نقول: كأن معين، كل في موحدة

.البشري الجنس أجزاء من مئةجزء على

 توضيح في األساسية التمييزات هذم الى باإلضافة - 4
 الذي الخاص المعنى إلى أخبرًا نشير الكمية، أو الكم مفهوم

الصوري المنطق مجال في كمية لفظة تتخذه

القضية. وعن المفهوم عن الكمية تقال
 ومفهوم كلي مفهوم الى ،الكمية حيث من ،يتميز المفهوم

مفرد ومفهوم جزئي
 كلية، فيه الشمول خاصية الذي المفهوم هو الكلي المفهوم

 )مثاًل: المفهوم هذا عليها يطلق التي األفراد بعض تتناول أي

 خاصية الذي المفهوم هو الجزئي والمفهوم انان(، كل
 عليها يطلق التي األفراد بعض تتناول أي ،جزنية فيه الشمول

 هو المفرد والمفهوم انان(، بعض )مثال: المفهوم هذا
 فردًا تتناول أي مفردة، فيه الشمول خاصية الذي المفهوم
 )مثاًل: المفهوم هذا عليها يطلق التي األفراد من واحدًا

االنان(. هذا أو بطرس،

 قضية الى ،الكمية حيث من ،تتميز فإنها ،القضية ،كذلك
 اذا ،جزئية قضية أو ،كليا مفهومًا موضوعها كان اذا كلية
 كان اذا مفردة قضية أو جزنيا، مفهومًا موضوعها كان

مفردًا. مفهومًا موضوعها
 المنطق علم أن الى المجال، هذا في أخيرًا، ونشير

 الكمية، حيث من القضية محمول بتحديد اهتم قد الصوري
 كلبًا Iبموجبها المحمول يعتبر التي االكميم قاعدة فوضع

.الموجبة القضية في وجزئبًا ،السالبة القضية في

مهنا قوما

إضافة

 الفلفي للفكر الموجهة المقوالت احدى الكم مقرلة تعتبر

20و19فيالقرنين

 الحديث الفكر في مفتاح - كمغهوم الكم مفهوم ظهور بدأ

 لوحة ترتيب باستعادة كانط االلماني الفيلوف قام عندما
 المفهوم لهذا المركزية األهمية تجلت ثم أرسطو مقوالت

 وضع التي المنطق في المحمول كم نظرية ظهرت عندما
 تتالت وقد . أسها أحد هاملتون وليم البريطاني الفيلسوف

 في خاصة الرياضي المنطق خارج األهمية تلك تجليات بعدنذ

«.تا الكوان أو الكم ميكانيك » والميكانيكا الفيزياء ميدان
 مفاتيح أحد الكم مفهوم بأن القول يمكن اكحو هذا على

.المعاصر الفكر

التحرير

نقع - كمال
Perfection-Defaut
Perfection-Defect
Perfektlon-Mangel

 ذاته يخص ما جميع على حصوله معناه الثيء كمال - أ
 تصور يمكن ال إذ وجوده، عن فضالً الصفات من وطبيعته

 نقص. الوجود الى االفتقار ألن موجود غير كامل كاثن

 ، ٠ الناقص — الكامل » ب موجود غير كامل بكائن اذن فالقول
 األرسطي التقيم رحب .متناقض متهافت قول وهو

 نقص، بالقوة والوجود كمال بالفعل فالوجود للوجود،

 من الشيء خروج هو »الكمال المعنى: هذا في يقال، ولذلك

الفعل. إلى القوة
 األرسطي، التقيم حسب ودائمًا ، Perfection والكمال

كماالن:
 وقد األول الكمال وهو ذاته، في النوع به يكمل ما - 1
. Entelechleانتليخياا , ب أرسطو سماه

2 I كان فإذا الثاني. الكمال وهو صفاته في به يكمل وما 

 عاقل حيوان االنسان - بالعقل الحيوان عن يتميز انما االنسان
 كون ألن ثان كمال فهو العلم اما له، أرل كمال فالعقل ٠

 فالكمال وإذن وماهيته، حقبقته من ينال ال عالم غير اإلنان
 الكمال أما بدونعقل، إنسان ال إذ الذات، عله تتوقف األول

.عاقلة ذات بدون علم فال الذات على فيتوقف الثاني
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كمون

 من كمالها حيث من الموجودات الفارابي يصنف — ب
 يوجد ال أن يمكن ا »ما مراتب: ثالث إلى الوجود ناحية

 في يوجد وأن حين في يوجد ال أن يمكن ال وما أصالً،

 واشرفها فأفضلها يوجد ال وأن يوجد أن يمكن وما حين،
 ما وأنقصها وأخها ، أصالً يوجد ال أن يمكن ال ما وأكملها

 يوجد ال أن يمكن ال والذي ،يوجد ال وأن يوجد أن يمكن
 وأكمل األول من أنقص فإنه بنهما موسط فقط ما حين في

. ,( الثالث من
 عدم للشيء يكون ان ا) فيقول: النقص أنحاء عن ويتحدث

 غيره الى محتاجًا وجوده في يكون وأن وجوده في نقص فهو
 فهو نوعه في شبيه له ما ركل وجوده، في نقص أيضًا فهو

 أن يمكن لم لما فإنه اإلنان في ما مثل ...( ) الوجود ناقص
 من أكثر الى احتيج العدد في بواحد اإلنان وجود يحصل
 ناقص فهو ضد له ما كل » وايضًا: «.واحد زمان في واحد

 هذا الضدين معنى ألن عدم فله ضد له ما ألنكل الوجود
 التقيا اذا اآلخر يبطل منهما واحد كل يكون أن وهو : المعنى

 وأيضًا .ضده زوال الى وجوده في مفتقر أنه وذلك ،اجتمعا أو
 في كافيًا وحده بنفه هو إذن فليس عائقا، لوجوده فإن

 الى محتاجًا يكن لم وما له ضد فال له عدم ال فما وجوده،
 كل I) أن ذلك الى لنضف . 8 له ضد فال ذاته سوى أصالً شيء

 ذلك كان جهة أي على وتأليف بتركيب وجوده كان ما
 في محتاج أنه منقبل الوجود ناقص نهو والتأليف التركيب

 أم كم تركيب ذلك كان ركب، منها التي األشياء الى قوامه
 التركيب»، أصناف من ذلك غير أو وصورة مادة تركيب

(.82،73،72،71 فقرات «،منتزعة فصول )) ،لي الفارا )

 الحديث العصر فالسفة أبرز من ديكارت وكان - ج
 أدلة إن فلفتهم في وانقص الكمال فكرة وظفوا الذين

 ،المطلق الكمال فكرة الى كلها تستند الله وجود على ديكارت

 Le tout parfait الكمال كل الكامل الكاثن » هو: وبعبارته

 من بأنحام أشعر ذاتي أتأمل عندما أني ديكارت: يقول
 كنت وما نقص. والشك أشك، أني مثالً ذلك من النقص،
 كل كامل كائن عن فكرة لدي لولمتكن ناقص أني ألعرف
 عندي من تكون أن يمكن ال الفكرة هذه أن وواضح الكمال

 كل الكامل فكرة نفسي أمنح أن الناقص أنا يمكنني كيف إذ
 إال مصدرها يكون ن يمكن ال الفكرة فهذه وإذن الكمال.

 في، وضعها فهوالذي الكمال، كل الكامل الكائن ذلك
ضرورة موجود فهو وبالتالي

 الدليل ديكارت تبنى أخرى جهة ومن هذامنجهة

 وصاغه انسلم القديس به قال قد كان الذي نفسه األنطولوجي
 من اللم وجود اثبات على الدليل هذا يقوم أوضح قالب في

 كل الكامل الكائن بوصفه الله نتصور اننا : ذاتها الله فكرة تأمل

 ،ضرورة بالوجود يتصف الكمال كل الكامل والكائن الكمال:
 وعندما» :ديكارت يقول الكماالت أحد هو الوجود ألن

 تبين الكامل الكائن عن لدي التي الفكرة في النظر أقلب عدت
 المثلث عن فكرتي تتضمن كما فيها متضمن الوجود أن لي

 الله بأن القول من أقل )...(فال قائمتين تاوي زواياه كون
 درجة أدنى ليس بيقين موجود الكامل الكائن هذا هو الذي

 )ديكارت، ». لهندسية البراهين أقوى المتولدعن اليقين من
. الرابع( القسم ، «التأمالت »

 كتا اذا اننا :بالقول عليه واعترض الدليل هذا كانط ناقش
 ال هذا فإن موجودا ه نتصور أن دون الكامل الكائن نتصور ال

 نثبته الذي فالوجود بالفعل موجودًا يكون أن عنه يلزم

 فقط الذهني الوجود هو الكمال فكرة تحليل من الكامل للكائن
 الدليل أصحاب مثل ان ويقول الواقعي الفعلي الوجود وليس

 بإضافة ثروته في يزيد أن له خطر تاجر كمثل االنطولوجي
 األدلة جميع كانط رفض لقد حساباته دفاتر الى أصفار بضعة

 هو تنتجه أن يمكن ما كل ان مؤكدا الله وجود على العقلية

 ه عند اللم وجود ان الله. لفكرة الذهني المنطقي، الوجود إثبات

 نقل ولذلك ايمان، موضوع هو بل برهان، موضوع ليس
 (I العملي العقل » ميدان الى «النظري العقل „ ميدان من المسألة
األخالق ميدان

الجابري عابد محمد

كمون
Immanence
Immanence
Immanenz

 أي والكمون ٠ الكامن للشيء صفة تعد الكمون لفظة
 ألن نظرا ،الظهور لفظة اللفظة هذه فتقابل هنا ومن البطون،

. واالستتار البطون معانيه من الكمون
 معنى أ العلوم امفاتيح كتابه في الخوارزمي ويعرف

 الحس عن الشيء استتار هو الكمون ان فيقول: الكمون

.السمسم في وكالدهن ،ه ظهور قبل اللبن في كالزبد
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كمون

 كل في بأنكلشيء االعتقاد على يقوم الكمون ومذهب
 ما وذلك شي: كل من جزم فيه شيء كل أنه أي ، شيء

.قليل بعد لنا سيتضح
 الى االسالم في ينسب الكمون مذهب بأن القول ويمكن

 مسألة من جعل الذي المعتزلي المتكلم النظام سيار بن ابراهيم

 فهو .الطبيعية المباحث في لمذهبه الرئيية النقطة الكمون
 من يتألف العالم وإن بعض في األشياء بعض بكمون يقول
 مختلفة أركان من تتألف أيضًا أجزاءه وأن متضادة أشياء

 الجوهر يكون ذلك وعلى بعض. في كامن وبعضها بطبعها

 على واحدة دفعة خلق العالم وأن اجتمعت أغراض من مؤلغًا

 خلق يتقدم ولم وانسان وحيوان ونبات معادن من عليه هو ما
 بعضها أكمن تعالى اللم أن غير أواده، خلق الالم، عليه آدم
 كامن الزمان في منه المتأخر أن هو هنالك ما وكل .بعض في
 مكامنها من ظهورها في يقع إنما والتأخر فالتقدم ،المتقدم في

 فيكل شيء كل يكون ذلك وعلى واختراعها خلقها دون
 والحاجة بعض. من بعضها األشياء خروج الكون ويعتبر ، شيء
 يحكي كما - تكون الرأي بهذا القائلين عند الكون فاعل إلى

 من بعضها وتمييز بعض من بعضها عنهم-إلخراج رشد ابن
 ،ل مجلد ،ألرسطوا الطبيعة بعد لما رشد إبن تفسير II ) بعض

(. 1497 ص

 كبير حد الى مقابالً يعد الكمون مذهب ان هذا ومعنى
 بعد ما تفير » الى رجعنا اذا فمثالً واالختراع للخلق

 المذاهب في بحثه بصدد وهو وجدناه رشد البن «؟الطبيعة
 أهل مذهب يضع الكون، وأثبتت فاعالً سببًا أثبتت التي

 أما فيقول: واالبداع. االختراع أهل مذهب مقابل في الكمون
 الكمون أهل فمذهب ،التضاد غاية في هما اللذان المذعبان

واالختراع االبداع أهل ومذهب

 هذا والنحل«، الملل » كتابه في الشهرستاني نب لقد
 في البغدادي أيضًا بذلك قال كما النظام، ابراهيم الى المذهب

 يقول كان النظام إن لنا يذكر انه ٤ الفرق بين الفرق , كتابه
 وأصناف الحيوان وسائر والبهائم الناس خلق تعالى الله إن

 آدم خلق وإن ،واحد وقت في كلها المعدنية والجواهر النبات
 االمهات تقدم وال أوالده، خلق على يتقدم لم السالم عليه
 وقت في أجمع ذلك خلق تعالى الله وان .األوالد خلق على

بعض. في األشياء بعض أكمن أنه غير واحد

 إلقول النظام ابراهيم منه أخذ الذي المصدر عن التاؤل أما

 في والباحثين المؤرخين بين اختالفات نجد فإننا بالكمون،

المجال. هذا

 من استفاده قد النظام أن على يدلنا الشهرستاني فكالم

 ابراعيم ان يقول والنحل الملل ٠ كتابه في انه , الفالسفة
 من والظهور الكمون أصحاب من القول هذا أخذ قد اكظام

 دون منهم الطبيعيين مذاهب تقرير الى بدأ ميله رأكثر الفالسفة

اإللهيين.
 اذ بالذات. أنكساغوراس قاصدًا الشهرستاني يكون وقد

 أن يذكر «وانحل الملل I كتاب في الثهرستاني ان
 قدر حيث والكمون بالظهور قال من أول أنكساغوراس

 مثال فيه. تظهر وانها األول الجسم في كامنة كلها األشياء
 الحبة من السنبلة وظهور الصغيرة النواة من النخلة ظهور ذلك

 كمون عن ظهورًا يعد ذلك وكل النطفة. من االنسان وظهور

.مادة استعداد عن وصورة قوة عن وفعالً
 ومذهب انكساغوراس مذهب بين تشابهًا نجد أن والواقع

 القول الى ذهب قد انكساغوراس ان إذ انظام، عند الكمون
 اذ بيطة، عناصر الى المركبة األشياء ارجاع يمكن ال بأنه

 دائمًا ينتمي التقسيم فإن االجام تقسيم في المرء يبالغ مهما

 في واللحم العظم في العظم الكل: في متجانسة أجزاء الى

 قابلة تكون صغرت مهما نطعة كل فان ذلك وعلى اللحم
 وال ،الكيفيات وجميع األشكال جميع وتحوي للتجزنة

 مزجت التي المختلفة بالنب إال لها مخالغة قطعة عن تختلف

وفقها فيهاعلى
 أرسطو وقول بالكمون القول بين تثابه هناك يكون وقد
 انما يظهر ما أن أساس على والصورة، المادة أو والفعل بالقوة

الصورة. الى المادة من أو الفعل الى القوة من انتقاا يعد
 الى بالكمون النظام ابراهيم قول يرجع من الباحثبن ومن

 البذرية، بالعلة قالوا الرواقيين ان اذ الرواقية. بالفلسفة تأثره
 العقل أو األول الجم في كامنة كانت بجملتها األشياء أن أي

 كما ضروريا ظهورًا ذلك بعد تظهر وأنها بذور، شكل على

البذرة. من النبات أو الحيوان يظهر

 بفعل تتطور الرواقيون يرى فيما االشياء أن هذا ومعنى
 يسري الذي العقل هر والله النواة، تتطور كما تماما ،فيها مبدأ

النواة تتطور كما يتطور ويجعله شيء كل في

 مصدر الى الكمون في النظام أقوال يرجع من الباحثين ومن
 عرفوا قد الباحثين بعض رأي في الملمين ان اذ يهودي،

 القول من اليهود عند معروفًا كان ما وأدركوا التلمود أجزاء
األول. اليوم في خلقت قد كلها الموجودات بأن

 النظام قول بين شبه وجه يوجد من الباحثين ومن
 في المعتزلي فالخياط االسالمي الديني والمصدر بالكمون،
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كيف

 الحديث في جاء ما يذكر النظام ابراهيم عن دفاعه معرض
 في منه ذريته فأخرج آدم، ظهر مسح تعالى الله أن من النبوي
 حينما السالم عيه آدم أن من أبضًا ورد وكما . الذر صورة

 من رب يا فقال: جميال، رجالً رأى ذريته، عليه عرضت

داوود. ابنك هذا؟قال:

 تعالى قوله منها اآليات بعض الكريم القرآن في نجد كما
 وأشهدهم ذريتهم ظهورهم من آدم بني من ربك أخذ هواذ

 يوم تقولوا ان شهدنا بلى قالوا بربكم؟ ألست أنفهم: على
 من آباؤنا أشرك إنما تقولوا أو غافلين هذا عن كنا إنا القيامة

. « ؟المبطلون فعل بما أفتهلكنا بعدهم من ذرية وكتا قبل
 قلنا ثم صورناكم ثم خلقاكم ولقد تعالى: وقوله
.6آلدم اسجدوا للمالئكة

 النظام عند نجده ال بالكمون القول بأن القول ويمكن

 حسب على الملحدين عند الكمون من نوعًا نجد بل ،فحسب

 من النوع وهذا . االسالميين، مقاات D في األشعري يرويه ما
 في كامنة وااراييح والطعوم األلوان أن في يتمثل الكمون
 الثمار من وغيرها البسرة في يظهرن ثم والهواء والماء األرض

 بحبة ذلك وشبهوا ببعض بعضها األشكال واتصال باالنتقال
, فتظهر بأشكالها غذي ثم ماء، نعارة في قذفت زعفران

 عن تحدثت التي والمراجع المصادر من الكثير ونجد
 ما ومنها يؤيده ما ومنها غيره عند أو النظام عند الكمون

 والبغدادي الشهرستاني أن الواضح فمن . أقواله يعارض
. الملحد الراوندي ابن وأيضًا ، النظام رأي يعارضان

 مذهبه ويشرح النظام أقوال المعتزلي الجاحظ ويعرض

 في رأيه النظام عن يحكي انه الحيوان« » كتابه في وذلك
 احتراق أن وكيغ الحطب من الكامنة اكار خروج كيفية

 يل الخارج، من نار مجيء سببه ليس والحطب والقطن اثوب
 الثمس وحرارة الكامنة. النار من فيه يوجد ما خروج سببه

 أن وكيف نيران. من األشياء في ما ياخراجها األشياء تحرق
 ال بدنًا مازج متى وانه ،يقتل ال بدنها في الموجود األفعى سم
 موم فيها التي األبدان يتلف وانما يتلف، ولم يقتل لم فيه سم

 الم عاون األفعى سم عليها دخل فإذا . يضادها مما ممنوعة

 تلف المانع زال فاذا مانعه، على الممنوع السم ذلك الكامن،
 في نجدها التي األمثلة آخر الى وهكذا المنهوش البدن

 القائلين من غيره رأي أو النظام لرأي عرضت التي المصادر

. بالكمون

 الفيلسوف بالكمون، القول عارضوا الذين الفالسفة ومن

 الطبيعية فلسفته مواضع من كثيرة مواضع في وذلك سينا ابن

 أي الكيف لحركة دراسته أثناء في الخصوص وجه وعلى
 لنا قدم وقد والفساد للكون دراسته وفي االستحالة حركة
 ضد رأيه بها يؤيد التي والمشاهدات الملحوظات من الكثير

.بالكمون القول
 للكمون، معنى أكثرمن نجد فانا أمر من يكن ومهما

 القائلون عليه اعتمد الذي المصدر حول اختالفات نجد كما
 المتكلمين من غيره أو النظام ابراهيم سواء بالكمون

والمفكرين.
 ترتبط التي الفلفية المشكالت أو الفلفية المباحث أما
 الفيزيقي المجال في داخال أساسًا يعد الذي بالكمون، بالقول

 بمذهب تتصل كثيرة مباحث نجد فاننا الميتافيزيقي، والمجال
 على منها مباشرة غير بطريقة أو مباشرة بطريقة إما الكمون

 القوة في والبحث ،الفرد الجوهر في البحث المثال سبيل
 في والبحث النظام، ابراعيم عند التداخل في والبحث والفعل،
 غير الى وقدمه، العالم حدوث مشكل في والبحث ،التوحيد

 مرتبطة أبعادها بعض تعد التي الفلسفية المباحث من ذلك

. الكمون في بالبحث

العراقي عاطف

Qualite 
Quality 
Qualltat

 ارسطو مقوالت احدى هي الكيفية( أو ) الكيف - 1

 وصفها يمكن بل ،الحصري للتعريف التخضع إنها .العشر
 المقوالت باقي عن بها تتميز التي خاصياتها بعض عن بالكشف

واالدراك. الفهم من وتقربها
 ، الشيء عليه هو ما على تدل لفظة الكيفية( أو) الكيف

 على تدل انها عنه نفيه أو فيه ذلك اثبات يمكن انه بحيث
 يختص بالذات. وجوده في الشيء بها يتصف التي الصفة
 شموله لذلك أيضًا. بالروح يختص أنه كما ،بالجد الكيف

 المادية او الجسدية باألشياء يختص الذي الكم شمول من أوسع

فقط.

: ( الكيفية أو ) الكبف أنواع - 2

 أربعة الى الكيف مقولة عن كالمه في أرسطو أشار عندما
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كيف

 بين التمييز تلك، إشارته من يردذ لم الكيفيات من أنواع
 من انطالقًا أراد، بل ذاتها، حد في أوردها التي الكيفيات

 التي الكيفيات وجود على الداللة ،رئيية أربع نظر وجهات

 الى بالنسبة بعض. عن بعضها مختلفة بالضرورة كلها ليست
 والعلم، كالفضيلة راسخة ملكات إما الكيفيات تكون الطبيعة،

 الى وبالنسبة والصحة، كالمرض رسوخًا أقل حاالت وإتا

 في البراعة صاحبها تخول موهالت الكيفيات تكون الفعل،
 استعدادًا الكيفيات تكون االحساس، الى وبالنبة ما، عمل

 فيها الفعل اإلحساسات، تقتله لدى لصاحبه، يتيح الطبع في
 أر صورة الكيفيات تكون الكم، الى وبالنبة ،بها االنفعال أو

معينًا. شكال
 كالمهم حصروا فقد والمحدثون الوسيط العصر مناطقة أما

 تدركها والتي المادية باألشياء تختص التي الكبفيات في

 الكيفيات الكيفيات، هذه من نوعين بين فميزوا الحواس،
الخاصة. أو الثانوية والكيفيات العامة أو األولية

 نوعيها في الكيفيات هذه تعيين في اختلفوا قد لكنهم
 هذه على االطالع أن على . المجال هذا في آراؤهم وتاينت

 هي العامة أو األولية الكيفيات بأن القول الى يقود اآلراء
 والشكل كاالمتداد الكمية، بها تتصف التي األساسية الصفات

 الخاصة او الثانوية والكيفيات ...،والكون والحركة والعدد
 كل المادة في تدركها الني الخاصة المراضيع أو الصفات هي

 والطعم والرائحة والصوت والنور كاللون ،حواسنا من حاسة

والبرودة... والحرارة
 الجوهري بارتباطها العامة أو األولية الكيفيات تتميز
 ادراكًا لها وبادراكنا ،عنها انفصالها بعدم او المادية، باألشباء

 بارتباطها الخاصة او الثانوية الكيفيات وتتميز موضوعيًا،
 وبإدراكنا عنها انفصالها بإمكانية أو المادية، باألشيا، العرضي

ذاتيًا. إدراكا لها

مها توما
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الوغي
Inconsdent 
Inconscious 
Unbewusst

 ما كل الى «الوعي ,لعبارة وااللب العام االستعمال يشير
 التحديد، وجه وعلى الفردي، أو الشخصي الوعي خارج يقع
 - مثالً كالمنعكسات - والعضوية العصبية العمليات جملة الى

 والالوعي، الوعي. يرافقها أن دون الحي الكان في تجري التي
 كنموذج للوعي بالنسبة سلبًا اا ينحدد ال مفهوم المعنى، بهذا

.ومثال
 قاموس :ي والمحدد الخاص مضمونه الالوعي يكتب ولم

 سيغموند كتشافات أثر الماضي القرن نهاية في إا النفس علم

 التحليل مؤسس ،Sigmund Freud 1856 - 1939 فرويد
 المفكرين معظم اعتبر اذ البشرية. الشخصية ألعماق النفسي،

 الحياة ان عشر التاسع القرن من األخير العقد حتى والفالسفة

 يختزلون كانوا ،ذلك على . للوعي بالضرورة مالزمة النفسية
الوعي الى النفية الحياة كل

 Rene Descartes ديكارت رينه الفرنسي فالفيلسوف

 Une chose qui يفكر بشيء I األنا يحدد 1650 - 1590

pense أن اعتبر ذلك على .األنا جوهر هو الفكر أن معتبرًا 
 في فالالوعي، الواعية. تكون أن يمكن ال نفسية ظاهرة اية

فقط الفيزيولوجية والحياة الفيزيولوجية بالحياة مرتبط نظره،
 كانط عمانوئيل االلماني اعتبرالفيلسوف كذلك

1804 - 1724 Emmanuel Kant كل يرافق الفكر أن 

البشري. الكائن تمثالت
 الكتاب بعض يمخع لم والراسخ الشائع االعتقاد هذا أن إال

 سلوك تحرك نفانية «قوى II وجود عن التكلم من والفالسفة

 للفكر خاضعة - بالضرورة — تكون أن دون البشري الكائن

ادواعي.
 الفرنسي الكاتب كان ،عشر السابع القرن ففي

 على يؤكد La Rochefoucauld 1613 - 1680 روشفوكو ال
 البيلة الدوافع في تكمن ال لتصرفاتنا والعميقة الفعلية العلة أن

 تخفي روشفوكو، ال حب الدوافع، هذه . ندعيها التي
 المحرك بمثابة كاتبنا اعتبره الذي الذات« حب B وراءها

 الفيلوف تكلم نفها، المدة وفي كذلك، للسلوك. الفعلي
 ال »ادراكات عن Leibniz 1646 - 1716 اليبنتز األلماني
 كل على التعرف يمكن ال بأنه أيضًا اعترف كما واعية«.

 ناحية من واعتبر البشري بالكائن الخاصة النفسية الحياة

 لتفسير ضروري الالوعي« » مفهوم الى اللجوء ان أخرى،
.الحيوانية الغريزة

 شوبنهاور االلماني الفيلوف صاغ ،عشبر التاسع القرن وفي
1860 - 1788 Schopenhauer تتند التي الفلفية نظرته 

 بشري كائن كل داخل يوجد أنه مفادها مركزية فكرة الى

 وعبر والسيادة. اللطان نحو تدفعه ا( وعمياء خفية I) ارادة
 فكرة عن Nletzche 1844 - 1900 نيتشه األلماني الفيلسوف

. عشر التاسع القرن نهاية في مماثلة

 إثر إال 1 الالوعي » لمفهوم النفسي المضمون يتحدد ولم
 من األخيرة العقود في المرضي النفس علم شهده الذي التطور

 وجود النفية الطبية االبحاث بينت فقد عشر التاسع القرن
 مترابطة بتصرفات خاللها الفرد يقوم مرضية نفس حاالت

 التصرفات هذه وتكون . لها واعيًا يكون أن دون ومتماسكة
 الحياة تحكم التي القوانبن عن تمامًا مختلف لمنطق خاضعة

 التجارب في السلوك في الالوعي اثر بينت كما الواءية.
 ٠ اآلجل االيحاء 0 باسم عرف ما تناولت التي والدراسات

Suggestion a echeance الخاضع الفرد من يطلب حيث 
 معينًا، تصرفًا محددة لحظة في ينفذ ان المغناطيسي للتنويم
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ذني ال
 يدرك أن دون المطلوب بالتصرف استيقاظه بعد الفرد فيقوم

 المغناطيسي. اكوم خالل له أعطي الذي ,األمر ينفذ فقط أنه

 - Pierre Janet 1859 جانيه بيار الفرني النفاني وتأثر

 اآللية 8 كتابه في وتكلم واألبحاث التجارب بهذه 1947

 عام الصادر L’automatlsme Psychologlque «النفية
 الالوعي ان يبين أن وحاول للوعي، دنيا أشكال ٠ عن 1894
السلوك من الدنيا األنماط بعض بتنظيم يقوم

 سمحت قد واألبحاث التجارب هذه إن القول خالصة
التالية: النظرية النتانج الى يصل أن لفرويد

الواعية، نفانية حياة وجود أوال:
 هذا ويأخذ الواعية الحياة في الالوعي يتدخل ثانيا:

متأخرة. استجابات شكل التدخل
 دوافع الالوعي يحددها التي للتصرفات الوعي ينسب ثاثًا:

اللوك تبرير األساسي هدفها ومختلقة وخيالية وهمية
 التحليلية. للنظرية القاعدي إلمفهوم الالوعي أصح وقن

 اكظرية في وهو، العيادية. فرويد خبرة الى انبناؤه ويعود
 ميز إذ الفسي. الجهاز أركان من ركن األولى، الموقعية

والالوعي. قباللوعي، وما الوعي، بين النظرية هذه في فرويد
 الذي الذهني الشاط من الجزء هذا الى الوعي ويشير

الحدس. بواسطة وجوده من نتحقق
 والتمثالت االفكار Preconsclent الوعي قبل ما ويشمل

 .الفرد وعي مجال في معينة لحظة في تدخل ال التي والمشاعر
 قليالً الفرد يبذل حيث واعية والتمثالت األفكار هذه وتصبح

الجهد. من

 والتمثالت النزوات يضم الذي الركن فهو الالوعي، أما
 دورًا تلعب والتي الفرد وعي عن تمامًا الخارجة والهوامات

 تؤثر أنها كما .وتصرفاته ومواقفه أفكاره تحديد في أساسيًا

 لفرويد، تبين فقد اآلخرين. مع عالقاته على حاسم بشكل
 األشكال من شكل بأي يمكن ال انه العيادية، خبرته نتيجة

 من مجموعة هناك ان اذ الوعي. الى النفية الحياة اختزال
 الفرد سلوك على تؤثر التي والعمليات والرغبات األفكار
 يمكن، وال الوعي. إطار في تدخل أن دون النفية وحياته

 رفع بعد إال الالوعي الى التعرف التحليلية، النظرية حب
 الالوءي أن التحليلي.إال العالج في يتم وهذا .المقاومات

 ،المغلوطة األفعال أهمها مظاهر عدة في ،فرويد حسب ،يبرز
 التحليل مؤسس يعتبره الذي - والحلم والقلم، اللسان، وزآلت

 وفي - الالوعي الى يقود الذي ,الملكي الطريق ا بمثابة النفسي
 توية عمليات عن عبارة االبرازات وهذه .العصابية األعراض

 ولمتطلبات جهة من الالوعي لمقتضيات تتجيب ان تحاول

 اخرى. جهة من والوعي «الوعي قبل ما من» المؤلف الجهاز
 «الوعي قبل ما و» الالوعي بين تفصل التي «المراقبة ل وتلعب

 أخرى ناحية من والوعي الوعي قبل ما وبين» ناحية، من
هذه. التسوية عمليات صياغة في أساسيًا دورًا

 األولى الموقعية النظرية حسب الالوعي ركن ويضم
 تماما الفرد يجهلها التي الموررثة والغرائز النزرات مجموعة

 الليبيدو بعبارة فرويد اليها ويثير جنية طبيعة ذات وهي
Libido وتمثالت وأفكارًا رغبات أخرى ناحية من بضم كما 

 ثم وعيه مجال في الفرد تاريخ من معينة مرحلة في دخلت
 خضع، قد والرغبات األفكار من النمط هذا منه طردت

 العملية، هذه وتتم الكبت. لعملية التحليلي، التفير حب
 مع الرغبات تتناقض حين األولى، الموقعية النظرية حب

 غالبية أيضًا تكبت كما والجمالية. االخالقية »المقتضيات
 من األولى السنين خالل واجهها قد الفرد يكون التي االحداث

 ومن بشكلخاص(. األولى الخمس )والنوات حياته
 وجعل الكبت على القضاء النفسي للتحليل األساسية األهداف

واعية. الالوعية والزوات المآزم
 الالوعي بها يتصف التي األساسة المات تلخيص ويمكن
يلي: بما لنفسي الجهاز أركان كركنمن
 مختلفة الواليات خاضعة الالوعي مضامين تكون أوآل:
 هذه وتعرف الواعية. الحياة تحكم التي القوانين عن تمامًا

 األزامة وأبرزها «األرلية العمليات» باسم األواليات

. والتكثيف
 للطاقة توظيف مجال الالوعي مضامين تشكل ثانيًا:

 بعد والسلوك الوعي مجال تجتاح أن وتحاول .النزوية

 ،قلنا كما ،تتدخل التي المراقبة قبل من للتشويهات خضوعها

 ما و» »منجهة، الوعي قبل ما و» الالوعي بين : مستويين على
. أخرى جهة من والوعي ا الوعي قبل

. الالوعي في مركزيًا موقعًا الطفلية الرغبات تحتل ثالثًا:

 حيث الثانية الموقعية نظريته فرويد صاغ 1920 عام وفي
 ، Le mol. The Ego واألنا Le ؟a. The Id الهو بين ميز

 الالوعي يعد فلم .عا Eg0-surmol, The Supe٢ األعلى واألنا
 بل النفسي، الجهاز أركان من ركن الى يشير النظرية، هذه في

 األنا من وقمًا ،الهو مجمل يصف )الواعي( نعت الى تحول
 الكبت وعن الدفاعية األواليات عن المؤول القسم )وهو

األعلى. األنا من وجزءًا بشكلخاص(،
الفلفية المذاهب بعض أن إلى االشارة من بد ال وأخيرًا،
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النفس( علم )في لذة

 نحن اخرى، بعبارات اللذة. لمبدا خاضع النفية السياقات
 مرة كل يحدث التطور هذا أن نفسانيين، كمحللين نعتبر،

 إلى تؤدي بطريقة يتم وأنه واالنزعاج. األلم يبب توتر إثر

. «مؤلمة حالة مكان لطيفة حالة احالل وإلى التوتر هذا خفض

ومراجع مصادر

- Fedlda, Pierre, Dlctionnalre de la psychanalyse, Paris, La- 
rousse, 1974.

- Freud, Sigmund, Essals de psychanalyse. Traduction fra- 
nfalsede S. Jan Kelevltch, Paris, Payot, 1963.

- Pradlnes, Maurice, Tralte de psychologle generale, Paris, 
P.D.F., T.1. 1943,

— slllamy, Norbert, Dlctionnalre de la psychologic, Paris, La- ٠ 
rousse, 1967.

اللم رزق رالغ

Exigence-Implication 
Exigency-Implication 
Forderung-Impllcatlon

 فاءتبرت الالوعي. مفهوم من نقديا موقفا اتخذت قد
 العالج أن اال فرضية. مجرد الالوعي أن مثالً الوجودية

 جعل قد الشفاء الى األحيان من كثير في يؤدي الذي التحليلي
 التحليلي العالج نهاية ففي . ممكنًا الفرضبة هذه من التحقق

 وفي المكبوتة. رغباته على التعرف الى الفرد يتوصل الناجح،
.الالوعي وجود على برهان خير هذه التعرف ظاهرة

ومراجع مصادر

- charrler, Jean-Paul, L'inconsclent et la psychanalyse, Paris, 
P.U.F., 1,68.

— Fedlda, Pierre, Dlctionnalre de la psychanalyse, Paris, La- 
rousse, 1974.

- Freud, Sigmund, Metapsychologle, Traduction franfalse de 
Ji Laplanche et J.B. Pontallse, Paris, Galllmard, Collection 
«!dees», 1,69.

- Julia, Dldler, Dlctionnalre de la phllosophle Paris, Larousse, 
1964.

- Laplanche, ل., et Pontallls, J. B., Vocabulalre de la 
Psych-analyse, Paris, P.D.F. 1975.

- Muchlelll, A. et R., Lexlque de la psychologle, Paris, 
E.S.F., 1969

- Pleron, Henri, Vocabulalre de la psychologle, Paris, P.U.F., 
1963.

الله رزق رالف

( النفس عم في ) لذة
Plalsir
Pleasure
Vergniigen

 أن )األوروبية( الكالسيكية النفسانية النظريات اعتبرت
 تلك في واللذة، العاطفية. الحياة قطبا هما األلم و» اللذة ))

 لدى حاجة اشباع عن تنتج لطيفة انفعالية حالة هي ،النظريات
 — نفية كوحدة األخير هذا إلى ينظر حيث الحي، الكائن

 الناتجة الحالة ويشكل اللذة، نقيض فهو األلم، أما إحيائية.
 التحديد، هذا إلى استنادًا واللذة، الحاجة. اشباع عدم عن

 الذي التوتر حل فور تختفي أنها ذلك الثبات بعدم تتسم
 مالزمة اللذة أن سبق ما كل من ونستنتج الحاجة. تولده

للرغبة.
 دورًا - التحليلية نظريته في - للذة فرويد أعطى وقد

 مبدأ و» اللذة« مبدأ H بين ميز كما النفسية الحياة في مركزيًا

: الصدد هذا في فرويد يقول . « الواقع
,I تطور أن - تحفظ أي دون ٠ التحليلية النظرية تعتبر

 الضرورة. بمفهوم وثيقة بصورة اللزوم مفهوم يرتبط
 )ن( لزوم لنقل آخر، شيء عن شيء لزوم على نتكلم فعندما

 ان بل )ئ، د نتيجة )ن( ان فقط نعني ال )س<، عن
 بالسرطان االصابة تكون قد . س( ) ل ضرورية نتيجة )ن(

 ليست ولكنها ،التدخين في لالسراف نتيجة مثاًل، الروئي،
 نتيجة ليست ألنها التدخين، في اإلسراف عن يلزم شيائً

 أشخاصًا هناك أن ذلك على والدلل . اإلسراف لهذا ضرورية

المرض بهذا يصابون وا طويلة لفترة التدخين في يسرفون
 ضرورية نتيجة )ن( إن نقول ان معنى ما ولكن

 كاف شرط س( ) إن نقول أن هو هذا نقول ان )س(؟ ل

 كل يكون )س(.قد ل شرطضروري )ن( أن أو )ن( ل

 كل كان واذا معينة. قضية او معينة حادثة و)ن( س( ) من

 )س( ان عندها نقول فان معينة، حادثة و)س( )ن( من
 عن النظر بغض ،انه نقول ان هو )ن( ل كاف شرط

 )س(، نوع من شيء حدث اذا والمكانية، الزمانية الظروف

 اي يوجد ال انه اي )ن(، نوع من شيء يحدث ان يجب
 بدوره هذا ولكن )ن(. يحدث واال )س( يحدث ان احتمال

 بمعنى )لى( لحدوث ضروري شرط )ن( حدوث ان يعني
 يحدث لم إذا والمكانية، الزمانية الظروف عن النظر بغض أنه
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لزوم

 شي: حدث قد يكون أن مطلقًا يحتمل فال )ن( نوع من شيء

 معينة، قضية )ن( و )س( من كانكل واذا س(. نوع) من
 نقول ان هو )ن( ل كاف شرط )س( ان عندها نقول فأن
 تصدق اال مطلقا يحتمل فال )س(، القضية صدقت اذا انه

 لصدق ضروري شرط )ن( صدق ان بدوره يعني وهذا )ن(.
 ان مطلقًا يحتمل فال صادقة )ن( تكن لم اذا انه بمعنى )س(

)س(. تصدق
 شرحاه كما اللزوم مفهوم عليها ينطبق التي الحاات ن

 الضرورة مفهوم عليها ينطبق التي الحاالت هي اآلن، حتى
 من الزم ما معدن تمدد مثال، أقول، أن الواقعي. بالمعنى
 هذا رأس فصل من الزم ما انسان موت ان او حرارته ازدياد

 من الزم معين غاز حجم ازدياد ان او جده عن االنسان
 بصورة الواقع، طبيعة عن شيائً اقول ان هو حرارته ازدياد
 هو الحاات هذه من حالة كل في أقوله ما تحديدًا أكثر

 الواقع لها يخضع التي القوانين من كلي لقانون تطبيق
 الكلي للقانون تطبيق هو االولى القضية في اقول فما . التجريبي

 هو اكانية الحالة في أقوله وما بالحرارة»، تتمدد المعادن ٠

 لحفظ الدماغ بضرورة المتعلقة الكلية القوانين من لعدد تطبيق
 للقانون تطبيق هو الثالثة الحالة في أقوله وما ،الجسم في الحياة

 النوع من وقانون «.حرارته مع طرديًا يتعاسب الغاز حجم „

 شيء حدوث ان : معناه ما يقول قانون هو هنا اليه نشير الذي

 نوع من شيء حدوث الضروري من يجعل س( نوع) من
 بمعنى انه والمكانية. الزمانية الظروف عن النظر بغض )ن(،

 ضرورية عالقة هي و)ن( )س( بين العالقة إنن لنا يقول آخر
 مطلقًا( يحتمل )ال واقعيًا يمكن ال انه أي الواقعي، بالمعني

)ن(. يحدث وأال )ص( يحدث ان

 فهناك اللزوم أنواع كل للزوم الواقعي المعنى يتنفد ال
 النتيجة ان مثال، قلت، إذا أيضًا المنطقي بالمعنى لزوم

 الحصان )ا المقدمة عن الزمة حيوان« راس هو الحصان «رأس
 منطقيًا كاف المقدمة صدق ان هو أقوله فما «،حيوان هو

 رأس هو الحصان رأس n القضية صدق ان اي ،النتيجة لصدق

 بالمعنى ال المنطقي، بالمعنى ضرورية نتيجة هو حيوان«
 ليس يعني، بدوره وهذا المقدمة. لصدق وحسب، الواقعي

 تصدق واال المقدمة تصدق ان مطلقًا يحتمل ال انه فقط
 المقدمة تصدق ان منطقيًا يمكن ال انه أيضًا يعني بل النتيجة،

 شي: هو هنا النتيجة من المقدمة لزوم إن .النتيجة تصدق وأال
 تصدق أن منطقيًا يستحيل انه بمعنى المنطقية القوانين تفرضه

.النتيجة تصدق وأال المقدمة

 مفهوم نستعمل . اخالقيا معنى يضا اللزوم مفهوم يتخذ
 أي ،معين نوع من أفعال مع بالعالقة األخالقي بالمعني اللزوم
 النوع من أسباب به القيام تحتم الذي النوع من أفعال

 ان هو )م( أفعل ان أخالقًا يلزم أقرل أن األخالقي
 لنفترض )م(. لفعل كافية أخالقية أسباب توجد أنه أفترض

 اليه المال يإعادة ورعدت ،لي صديق من ماال استدنت انني

 هذا من يومين بعد وانه االستدانة، تاريخ من يومين بعد

 وبين بيني يحول متوقع غير عائق اي هناك يكن لم التاريخ
 نقول ان بامكاننا الحالة هذه في دائني. الى استدنته ما اعادة

 المحدد التاريخ في دائني الى المال هذا باعادة ملزم انني
 فعل من يمنعني ما يوجد وال ذلك، افعل بأن وعدت ألنني
 لقيامي األخالقي بالمعنى كان األخيرسبب وهذا . ذلك

 وعد إذا » األخالقية للقاعدة يخضع ألنه المعني، بالفعل

 على )م(، يفعل ان عندها يلزم )م(، يفعل بان شخص
)م(« فعل وبين بينه ل يحر طارىء أي يطرأ لن انه افتراض

ومراجع مصادر
- Gert, Bernard, The Moral Rules, Harper Torch Books. 

Harper and Row, Chap. ,, 1970.
- Pap, A. Semantics and Necessary Truth, New Haven, Yale 

unlv Press, 19،6.
- Palantinga, A., The Nature of Necessity, Oxford, 1974. 
- Swlnbume, R., The Coherence of Theism, Oxford tlnlv.

Press, part HI, 1977.

ضاهر عادل

إضافة

( الرياضي المنطق في ) لزوم

 في العبارات هذه ثستعمل . ٠ إلزام وو H استلزام » أيضًا أو
 االسندالل. أنواع كل يشمل جدًا عام بمعنى القديم المنطق

 عدة عن أو قضية عن تلزم انها ما قضية عن يقال المعنى بهذا
 للداللة »لزوم« كلمة تستعمل الحصري وبالمفهوم قضايات.

نقط. واحدة قضية من قضية استنتاج على

 بين القائمة العالقة على ( اللزوم H عنوان يقتصر وأحيانًا

 الموضوع بقاء مع الكيف او الكم في مختلفتين قضيتين
قولنا: في كما ، حالهما على والمحمول

اا. حيوان االنان بعض أ يلزم «حيوان انسان كل n عن
 ما على لزوم كلمة تطلق فقد ،الحديث المنطق في أما

 يجد الذي Conditional Connective الشرط برابط يمى
الجدول: بهذا تعريفه
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لغوي( )تحليل لغة

-بد ه ب ٢ به

٩ ٩ ئ أل

 ص
لح

ص
.*I

ص
 ص

1<

لح

( لغوي تحليل ) لغة
Langage
Language
Sprache

 مضمون بين عالقة اية يثترط ال التعريف، هذا مثل
 إذ ،الصدقية قيمهما بين تناسب مجرد بل الفرعيتين، القضيتين

قولنا:

4=2ب2ف لنان عاصمة بيروت كانت إذا

 المعنى بهذا اللزوم يوصف لذلك الجدول. بحسب صادق هو

 ما المفهوم هذا يقابل . Material Implication المادي باللزوم
 المعنى عن يعبر وهو Strict Implication الجازم باللزوم يسمى
 لويس منذ .شاكلها وما ف..« »إذا... لألدوات القوي

Lewis القضية بضرورة ويؤدي (٢) ب الرابط هذا إلى يرمز 
النحو: هذا على الشرطية
(ج ٠ ب ) بالضرورة ج ٢ ب

بالتعريف. ة «هورمزألمساوا حيث»
 االستنتاج بمفهوم الشرط، مقابل اللزوم، يتعمل كذلك،

 عندها ويسمى القضايا، مدلوالت على يعتمد الذي المنطقي
 فقط؛ (I اللزوم 1) أيضًا أو Logical Implication المنطقي اللزوم

 أي وجود عدم عند الحديث المنطق في عادة المقصود هو وهذا
 مقدمات عدة بين « ا] منطقي لزوم ثمة يكون ٠ تقييد

 النتيجة، صدقت معًا المقدمات صدقت كال فقط إن ،ونتيجة
 يكون واحدة، قضية على المقدمات اقتصار حال في وبالتالي،

 انه أي الشرطية، القضية الصحة ال المنطقي اللزوم مرجع
 المعتبرة الحالة في فقط ليس الشرطية القضية تصدق أن يتطلب

الحديث( المنطق )راجع الممكنة الحاالت فيكل بل

فاخوري عادل

 أكثر هي فالفلسفة للفيلسوف األساسية األداة اللغة تشكل
 إال الفلسفية األفكار تمحيص يتم وال ،باأللفاظ ارتباطًا العلوم

 بنية وضبط درس موضوع كان هنا ومن األلفاظ بتمحيص
 في وخصرصًا الفلسفة، في األساسية الموضوعات من اللغة

. اللغوي بالتحليل المعروف المذهب
 المنطقية الوضعية اتجاهان: المذهب هذا في يشترك

Logical Positivism الطبيعية أو العادية اللغة وفلسفة 

Ordinary Language . التوضيح في يرى االتجاهين من كل 
 الميتافيزيائي، التنظير إلى بالنبة ناجعًا وقائيًا عالجًا والتفير

 وغير منفلت استعمال عن ينجم ما غالبا التنظير هذا أن إذ

 فالوضعية االتجاهين. بين كبير فرق ثمة لكن للغة نقدي
 الوقوع تمنع اصطناعية لغة ،ببنا المهمة هذه تتوسل المنطقية

 العادية اللغة فالسفة بينما المثبوهة الماورائية التراكيب في
 التي األنماط ويحددون الطبيعية اللغات إطار ضمن يبقون
للغة، استعمال سوء أي تجنب تخول

المنطقية الوضعية

 الغاء» Rudolf Carnap كارناب رودلف كتاب يشكل
 لهذا الفكري البيان «للغة المنطقي التحليل بواسطة الميتافيزياء

 في العادية اللغة استعمال إلى بالنبة ،كارناب يزعم التيار
 هوالذي المواضعات بعض إلى اللغة هذه افتقار أن الفلسفة،

 لذلك، الميتافيزيائية األحكام من التخلص عن عجزها يفسر
 أن تستطيع وحدها ألنها المنطقية النظر بوجهة األخذ من بد ال

 هو ما بين التمييز يجيز الذي المعيار تقدم وأن اللغة تنتقد

 مهمة ان اللغوي المبنى مجال في ذلك غير هو ما وبين سوي
 لغة ففي المنطق. لقواعد وفقًا االنحراف تقيس أن اللغة فلسفة

 من مموهة قضايا تأليف يتحيل القواعد هذه لمثل خاضعة

 من المنطقية الوضعية تنطلق . الميتافيزياء في يرد الذي اننوع
 تؤدي الفلسفية للمسائل دقيقة صياغة كل بأن العامة الفرضية

 هر الفلفة موضوع وأن للغة، المنطقي التحليل إلى النهاية في

 أنها يعتقد كان التي المائل هذم وبالتالي، العالم، وليس اللغة
 مباشرة، األشياء تقصد التي اللغة أي الشيئية اللغة إلى تنتمي
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اللغة( )فلسفة لغة

 الماورائية اللغة تخص مسائل الحقيقة في هي انما
Metalangage هذا عن أخرى. لغة عن تتكلم التي اللغة أي 

 الواقع قصد تدعي التي الميتافيزيائية القضايا أن ينتج الموقف

 وصف ظاهر تحت تخفى مموهة قضايا سوى ليست الخارجي
 وترتيب تحديد على تقوم التي النحوية وظيفتها األشياء

 الفيلوف عاتق على كان هنا من للعبارات. العائدة الخصائص
 اللغة من قضايا إلى المشبوهة الطبيعية اللغة قضايا يترجم أن

الرمزية. الماورائية

العادية اللغة فلسفة

 االعتقاد في المنطقية الوضعية العادية اللغة فلسفة تشارك

 إلى للتوصل إنما المعنى. من خالية هي الماورائية القضايا أن
 لهذا وفقًا .نفسها الطبيعية اللغة توضيح على تعمل ،غرضها

 ا الفلسفية الماثل عن للتعبير صالحة هي الطبيعية اللغة ،التيار
 الميتافيزيائية الموضوعات في الملحوظ المعنى من الخلو وما

 الطبيعية. للغة الوي االستعمال عن لالنحراف نتيجة اال
 Wittgenstein فتغنشتاين مؤلفات له أساسًا التيار هذا يعتمد

 أن فتغنشتاين يزعم «.الفلسفية األبحاث » وخاصة المتأخرة
 استعمال أاءوا الفالسفة أن عن تأتت الفلسفية المائل معظم

 و»مر * وأدرك ا عترف 11 أمثال األساسية العبارات بعض
 التي تلك غير ألغراض هؤالء استخدمها فلما ا. سبب 8و

 نتطيع هل نحو: الشائعة االشكاالت في وقعوا لها، وضعت
 وهل مسير؟ أم مخير سلوكنا وهل الخارجي؟ العالم ادراك
 دور كان لذلك ...الخ اآلخرين أفكار نعرف أن نستطيع

 فيها حدث التي الخطوات يظهر أن العادية اللغة فيلوف

 االستعمال إلى بإرجاعنا الالمعنى، إلى المعنى من االنزالق
 الذي السليم االستعمال ذلك المذكورة، للعبارات العادي
 يجعل وحده والذي ، يدروا أن دون الفالسفة عنه انحاد

ألنئغهم قابلة الفلفية العبارات
 مدرة أعمال انطلقت ،الفلفية فتغنشتاين أبحاث من

 اللغة فلفة في Austin J.L٠ أستن ماهمة إن .أكفورد

 علم عن متقل متماسك فلفي داللة علم اقامته في كانت
 تنوع يظهر أن أستن استطاع لقد األلنيون. عرفه الذي الداللة

 المنطقية الوضعية كانت فحيث .وتعقيدها اللفظية الدالالت
 بين بأن يصرح أستن كان ،مشبوهة أنها بحجة القضايا تثطب
 الوصف عالقة غير أخرى عالقات اللغوية والعبارات العالم

 اللفظي الفعل يحتوي الخبرية، الحيثية إلى فباإلضافة
Speech-Act الصيغة في مثالً تظهر أخرى حيثيات على 

 خالفًا وهكذا، الخ.. والدعاء والتحريض كاألمر االنشائية

 عبارة كل أن االفتراض من أستن ينطلق الوضعية، للمنطقية
 األجيال استعمال من لكونهااكتبت امتمرت إتما متداولة
 يجعلها مما والعالقات، التمييزات اقامة ني فعالبة االبقة
.والحذف بالتصليح علها الحكم قبل ،إليها يصغى بأت جديرة

 شكالً العادية اللغة فلفة اتخذت المتحدة، الواليات في

 القواعد نظرية من انطلقوا الذين الفالسفة فبعض آخر.

 Noam تشومكي وضعها التي والتحويلية التوليدية

Chomsky ، حلوالً يجدوا أن النظرية هذه ضوء على حاولوا 
 التي لتلك األخص وعلى العالقة، الفلسفية المثاكل لبعض

 فلسفة » كتاب ففي .القضايا Analyclty تحليلية إلى تعود
 الداللة علم تطبيق كيفية ل٠ل٠ Katz كاتز يوضح اللغة«

 وصادقة وتركيبية تحليلية الى القضايا تصنيف على التوليدية
 اللسانية تطور من األخيرة المرحلة لكن الخ.. وصحيحة
 من كثير تالفي أجل من أدت، والتحويلية التوليدية

 مجردة بنية على االءتماد ضرورة الى الداللية، االلتباسات
.المنطقية الوضعية بها تأخذ التي تلك من قريبة صياغة ذات

فاخوري عادل

اللغة( )فلسفة لغة
Langage-(phllosophle du langage) 
Language- (philosophy of language) 
Sprache

 توضيح من بد ال اللغة فلسفة موضوع معالجة في البدء قبل

 ،مختلفة ميادين على ولثمرله لتشعبه الموضوع يستوجبه
 األقل على تعود قديمة عالقة بالفلسفة اللغة عالقة ان فالواقع

 مشكلة «اكراتيل حواره في ،هذا عالج فلقد أفالطون، إلى
 يعكس االسم أن على أكد وقد ، باألسماء م األشياء عالقة

 والمقاطع الحروف اختلفت وان ،طبيعته من وينبثق المسمى
 على القدرة يملك الدال ،لغة إلى لغة من الناس يتعملها التي

 األسماء بين إذن نالعالقة عنه، والتعبير المدلول محاكاة

 عالقة هي بل وتوافق وعرف عادة عالقة ليت واألشياء
 هذه األشياء، صورة عن تعبر والمقاطع فالحروف عضوية،

 الكليات، مشكلة اسم تحت الوسطى القرون في أثيرت القضية

 قد بالفلفة المتصلة اللغوية المشاكل من الكثير فإن وكذلك
 والمنطق. النحو بين العالقة مشكلة أقلها ولس العرب أثارها
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اللغة( )فلسفة لغة

 لنشدد القضايا هذه كل جانبًا سنترك البحث هذا في أننا غير
 أن أي ؛اللغة في التفكير تأثير تحت قامت التي الفلسفات على

 جميع جانبًا سنترك أننا يعني وهذا ،األول همنا ستظل الفلسفة

 وإن ،الحصر هذا مثل ان .وحديثة قديمة من األلنية مدارس
 الموضوع حصر أن غير . منهجيًا ضروري انه إال اعتباطبًا كان

 طغت قد عصرنا في فاأللنية استنفاده، نستطيع أننا يعني ال

 لدى الواضحة بصماتها كت وتر المعرفة من واسع حقل على
. عصرنا في كبير فيلسوف من أكثر

 في كبير فيلوف أول كان نيتثه أن فيه شك ال مما
 اعتبارات من منطلقًا للفلفة كاملة هدم بعملية قام عصرنا

 قام بأنه هيدغر ويؤكد ،اللغة فقه من الفلفة جل، نيتشه . لغوية
 ينتقد أن يشأ لم نيتشه . للميتافيزيقا كاملة قلب بعملية

 ميتافيزيقا وإقامة ضمنها البقا، يعني لها نقد أي ألن الفلسفة،
 الفلفي الخطاب عن نهائيًا القناع كشف كان أراده ما جديدة.

 موقع إن الحقيقي وجهه على البادية المرض أعراض لنرى
 فلسفة دومًا الفلفة كانت لقد : البحث مدار هو الخطاب هذا

 دومًا كانت الكينونة أو الوجود مشكلة أن أي ؛انطولوجية

 مراحله في الفلسفي الخطاب وادعى ،الرئيمية مئكلتها
 كشف عملية أن حين في العقل إلى استناده المختلفة التأويلية

 االستعارة بل العقالنية تلعبه لم الرئيسي الدور أن ترينا القناع
 المؤسات جميع لصالحه استعاد قد الفلفي الخطاب إن

 شاملة تبرير عملية في القانمة والتشريعية واألخالقية الدينية
 عن تكون ما أبعد الفلسفية االنساق فإن وبالتالي القائم، للواقع

 النماذج من قتبست استعارات مجرد هي إذ العقالنية األنظمة
 الغلسفي الخطاب فإن آخر وبتعبير القائمة، واألخالقية الدينية
 إلغراء استسلم قد المثالية الفلسفات خطاب خاص وبشكل
 قواعد يقيم النحو ومثاليته. النحو باستقرارية افتتن قد اللغة،
 من النمط وهذا ،اللغة هو دومًا متغير لشيء مستقرة ثابتة

 الذين الفالسفة على كبيرًا تأثيرًا مارس قد المتغير تثبيت

 دعوه الذي الثابت هذا ايجاد ألنطولوجي ا بحثهم في حاولوا
 هو الوجود الحسي العالم فوق ووضعوه إلكينونة أو الوجود

 وجود وبفرضية .عقلي بحث عملية نتيجة ال ميتة استعارة إذن
 وحياة مستقر ائبت عالم وجود فرضية : أي الوجود واجب
 عن القناع كشف إن والقيم المعنى وادة عملية تبدأ أخرى

 الكينونة أو الوجود مفهوم أي للميتافيزيقا األساسي المفهوم

 من أخذت ميتة كاستعارة اياه يرينا حين الداخل، من يهدمه
 ثابتة، أوهام إلى تتند الحقيقة فإن وبالتالي اللغوي، النمط

 الموضوع، الذات، الوجود، المقوالت: تصيغ واالستعارة

 سوى لها يكن لم هيغل فلسفة الوعي....وكل ،الجوهر
. Hlstorlclser les categories المقوالت أرخنة : واحد هدف

 المفاهيم بأن وتعتقد المفاهيم خالل من تعمل الفلسفة ان
 أن ذلك األساسي، خطأها يكمن وهنا استعارات، ليت

 اللجوء يحب غريزي نشاط نتاج سوى ليست الفلسفية المفاهيم
 . خليتها بناء النحلة تحب كما االستعارات استعمال إلى

 لهم بالنسبة كانت كاستعارات المفاهيم بنوا قد والفالسفة
 األهم االستعارة أن ذلك الحياة من خوفًا فيها يختوئن قالعًا

 يكشف معماري فن وكل المعمارية االستعارة هي نيتشه عند
 يبنون الحياة يحبون الذين مرضه. أو المهندس صحة عن

 يثبت مما الخاليا ببناء النحل قلدوا فقد الفالسفة أما األهرام،

 من خائفة غريزة حصيلة سوى ليست مفاهيمهم قالع أن
 استعارة فهي الفالسفة لدى العزيزة الثانية االستعارة أما الحياة

 قلعة في بارمنيدس منذ الحقيقة سكنت فلقد ،العنكبوت بيت
 من خال شاحب فيلوف صحبة في العنكبوت نسيج من مبنية
 استعارات وراء كانت العنكبوت واستعارة . كالتجريد الدم

 وقناعًا نبجًا يصبح فالنص متنوعة وصور عديدة أخرى

 في يوقعها التي الذبابات دماء العنكبوت يمتص »وكما وثوبًا،

 وحزينة شاحبة ويجعلها الحياة يشوه المفهوم فإن كذلك شباكه
 الحياة غياب يعني والتجريد ،التجريد هو المفهوم . ا[ وبشعة

 في األول المفهرم وهو الوجود مفهوم فإن وبالتالي اشبح، أي

 هذا مثل في تصبح، والفلفة األكبر، الشبح يصبح الفلسفة
 االستعارات من مجموعة أي األشباح من مجموعة الحال،

. الميتة
 كمجموعة بالفلفة يندد حين فهو للغة أمينًا يبقى نيتشه

 اللغة، وباسم اللغة داخل من ذلك يفعل ميتة استعارات
 والحل الحياة، من حقيقي خوف عن تبرهن الميتة االستعارات

 عن بااستغناء بل االستعارة إلى اللجوء بعدم يكون ال
 أي لحية بااستعاراتواستبدالها الهزيلة الثاحبة االستعارات

 محوريها في القوة إرادة أي الحياة، تعكس التي تلك

الصيرورة. وبراءة الدائمة، العودة الرئيسيين:

 ، Ernst Cassirer كاسيرر أرنت األلماني الفيلسوف

 م 1927 وسنة 1923 ة بين الصادر الضخم كتابه في حاول
 للنثاط بتفير يأتي أن الرمزية األشكال فلسفة » والمسمى
 لغوية. اعتبارات من انطالقًا الثقافة والمسمى باالنان الخاص

 األسمام لنعطي نتخدمها أداة مجرد ليست نظره في اللغة
 اللغة يتعمل حين االنان أداة. من أكثر اللغة القائم. للواقع

 لغة يتعمل الذي الحيوان بعكس منطوقة لغة يستعمل فإنه
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اللغة( )فلسفة لغة

 المنطوقة واللغة .دوما الطريقة بنفس ويكررها فقط الصرخات
 عن تستعيض أنها أي للمفهمة، تستعمل ألنها أداة ليست
 إلى اللجوء وهذا الرمز، إلى تلجًا أنها أي بالمفاهيم، الواقع
 أن نتطيع أننا حتى الحيوان عن نهائيًا االنان يميز الرمز

 الرموز فهم على قادر أنه أي رمزي، حيوان االنان بأن نقول
 البيل ليست المنطوقة اللغة أي الكلمات لغة أن غير I, وحلها

 هذه في وهر ثقافي كائن فاالنسان ،الرموز الستعمال الوحيد
 منها واحدة كل تشكل اللغة غير متعددة منظومات ينتج الثقافة

 والفن والدين األسطورة هي المنظومات هذه خاصة، لغة

 بين يعيش فإنه ثقافة يخلق حين واالنان والتاريخ، والعلوم
 تزوده منها مجموعة وكل الرموز من متنوعة مجموعات
 العالم عن جديدًا شينًا تعلمه أنها أي المعلومات من بمجموءة

 المنظومات هذه .يعرفه الذي الواقع عالم تقلد ال فإنها وبالتاي

 الداخلي منطقها منظومة لكل بل المعروفة المنطق طرق تتبع ال
 تريد معنى خلق القوانين هذه وهدف ،بها الخاصة قوانينها أي

 اللمغة من تأني التي المعاني هذه مجموعة هي والثقافة ايصاله،

.والدينية والفنية العلمية اللغات كل ومن

 على أطلقت فلسفية مدرسة انكلترا في قرنا في قامت لقد
 اسم أنفسهم على أنصارها وأطلق التحليية الفلفة اسم أبحاثها
 بالمدرسة التأثر شديدة المدرسة هذه وكانت اللغة، فالسفة

 جاءت الوضعية هذه الجديدة، الوضعية باسم المعروفة المنطقية
 وفتغنشتاين، كارناب ،ممثليها أكبر وكان فيينا مدرسة من
 على الكبير التأثير المنطقية راسل برتراند ألعمال كان وقد

 اتجاهان هناك كان ولقد االنكليزية التحليلية المدرسة كل
 كارناب تأثير تحت يقع األول االتجاه ،المدرسة هذه داخل

 بأن ويعتبر الفلسفية المنطقية الرسالة اتجاه وهو ،وثتغنشتاين
 العادية اللغة أن ذلك ،المتعملة اللغة من تأتي الفلسفة في العلة

 التي القضايا فتجعل الفلسفة إلى تنتقل وهي منطقية غير لغة
 شتا إن اللغة اصالح يجب لذا لها معنى ال قضايا تطرحها
 اتجاه الثاني، االتجاه أما معنى لها تحليلية فلسفة إلى التوصل
 أنصاره لكن فتغنشتاين من أيضًا ينطلق فهو أكسفورد مدرسة

 بأن يعتقدون وهم المستعملة اللغة أي العادية اللغة ءن يدافعون

 بها يتعملها التي الطريقة في ولكن اللغة في ليست العلة
 غير في الكلمات استعمال من متأتية العلة ان أي الفالسفة؛

 ٠ ل .L. Austin أستن المدرسة هذه رأس على وكان ،موضعها
 مدرسة ألعمال بالكثير تدين التحليلية المدرسة كانت ولم
 هذم ممثلي أهم آلراء سريع عرض من بد ال كان فيينا

كارناب. رودلف وهو المدرسة

 التحليل نهاية في هي الفلسفية المشاكل بأن كارناب اعتقد

 نستعملها التي العادية أو الطبيعية اللغة أن بمعنى لغوية مشاكل
 الغموض دومًا يشوبها بل االطالق على منطقية لغة ليست

 وضوح أي إلى للوصول األساسي الشرط فإن لذا وااللتباس؛
 استبدال من بد ال أي ،نستعملها التي اللغة تغيير هو فلفي

 اللغة وهذه لبس، كل من حالية أي مثالية؛ بلغة العادية اللغة
 أن غير الرمزي. المنطق من مستقاة تكون أن بد ال المثالية

 منطقية متعددة أنماط ابجاد إمكانية يعني االختيار هذا مثل

 للغة واحد نموذج من أكثر قيام يامكانية التسليم وبالتالي
 الحديثة الرياضيات إليه وصلت ما في نقع هنا أننا أي .المثالية

 جميعها أنها غير ،واحد رياضي نق من أكثر قيام امكانية من
 مبدأ كارناب يميه ما وهذا الداخلي، البناءالمنطقي ينتظمها
,التسامح

 أو R الغراماتولوجيا حول D كتابه في دريدا جاك يحاول

 التي والحضور الذات فلسفة كل يقط أن الكتابة علم ))
 اعتبارات من انطالقًا ديكارت منذ الغربي الفكر على تسبطر
 دريدا يبدأ I سوسور دي فرديناند منذ األقل على نعرفها لغوية

 وانتزاع اسقاطها أجل من للكلمة جديد موضع عن البحث في
 اختفاء عن الحديث قبل أنه ذلك ،للغة ومركز كأصل تسلطها

 بنية في الخضاعها لها جديد وضع في التفكير البدمن الكلمة
 في مؤلفا يجدها البنية هذه ومئل المطلق اليد فيها تعود ال

 األثر. اللعبة هذه ريدعو التمايز لعبة أو االختالف مفهوم

 سوى هناك ليس اللغة في بأنه قال قد كان سوسور أن والواقع

 والمدلول. الدال والمعنى، المبنى تحدد التي هي اختالفات
 اختالف كل يتركه الذي األثر االختالف هذا في دريدا يرى
 مجموعة إليه ترجع مركز هناك يكون أن دون اآلخر في

 كل تسبق هذه االختالف لعبة أن يعني وهذا .ت االختالفات
 ألنه بها يلم أن يستطيع ال مفهوم أي أن بل عقالني مفهوم

 . داللة لكل واألصل النبع إذن هو األثر .قله وجودها يفترض

 الفلسفة، إليه تستند أخير مرجع هناك ليس أنه يعني وهذا
 تتداعى هنا ومن العقل أو الكلمة دومًا كان الذي المرجع هذا

 كانت التي الغربية الفلسفية المنظومات كل مؤلفنا نظر في
 بعد . تؤكد ما حقيقة لضمان أساسي كمركز العقل إلى تعود

 الحقيقة مثاكل تتهاوى للفلسفة الداخل من التداعي هذا
 عنه تغيب عالم مركز، بال عالم ويقوم واألصل والمعرفة

 كان كما البريئة الصيرورة عالم ليبقى والحضور والفاعل الذات
. نيتشه أكده قد

 شاغل أهم كانت اللغة فلسفة بأن القرل بنا يجدر
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اللغة( )فلسفة لغة

 في األخيرة، الحرب بعد هيدغر مارنن األلماني للفيلسوف
 اللغة أتى هيدغر أن غير ومقاالته. كتبه من كتاب من أكئر

 كتابه في الحرب قبل طرحها التي إشكالينه كل حامالًإليها

 المهتمين بين جدل هناك يزال وما «،والزمن الوجود »
 لقد تفكيره. من المرحلتين بين اتصال هناك كان إن بفلسفته
 الرنيسية المشكلة هي Seln الكينونة أو الوجود مشكلة كانت

 تعبير االنسان على فيه أطلق وقد ،أ والزمن الوجود )ؤ كتابه في
 التخلص هناك الوجود يستطيع ال رأنه Da-Sein هناك الوجود

 مشكلة ألنه الكينونة أو الوجود مشكلة طرح من االطالق على
 األخيرة الحرب بعد هيدغر أن والواقع إلبه دومًا تنتمي

 وقد .اللغة بفلفة هناك للوجود التحليلية الفلسغة عن استعاض
 أن يمكن ال وهي شائعة أطلقها التي التعابير بعض أصبحت

 »بيت بأنها اللغة عرف فلقد فلفته؛ سياق ضمن إالً تفهم

 األولى المشكلة يزال ما الوجود . I الكينونة أو الوجود حقيقة
 األصالة عدم أو األصالة مفاهيم خالل من يفهم ال اآلن ولكنه

 اذا ولكن اللغة. إلى الوجود هذا نقل مهمة خالل من ولكن
 الحارس وهذا حارسا البيت لهذا فإن الوجود بيت اللغة كانت

 هو االنسان ل١ أيضًا يؤل بل فقط يحرس ال الذي االنسان هو

 أن يستطيع يحرس كان من ولكن ومؤله الوجود حارس

 يوجد الوجود جعل في هي الرئيسية التفكير ومهمة يخفي،
. قوله ذاتنا داخل يقول أن للوجود والسماح

 عنده تخلق اخفائه أو الوجود اظهار على اإلنسان قدرة إن
 مبدع كونه وهم وبالتالي تصرفه تحت موجودة اللغة بأن الوهم
 إال السطح على تطف لم الكلمة أن هو الواقع أن غير اللغة،

 االنسان من جعل الذي هو الكلمة وظهور ، الوجود دفع تحت
 الوجود في (( هناك » ظهور كان كما تمامًا ، الوجود حارس

 عن الؤال مشكلة طرح الذي هو االنسان لدى أي هناك
 هي هيدغر عند األساسية المشكلة فإن أبسط وبتعبير . الوجود

 البدمن كمشكلة المشكلة هذه لتبرز ولكن الوجود مشكلة
 هذا مثل يطرح الذي الوحيد والكائن كمشكلة يطرحها كائن

 هذا مثل يطرح أن كونه ماهية من ألن اإلنسان، هو التساؤل

 أما التحليلية، الفلسفية الناحية من القضية نظرناإلى إذا السؤال

 يطرح االنسان فإن اللغة فلسفة ناحية من القضية إلى نظرنا إذا
التساؤل. هذا بمثل يلزمنا الكلمة ظهور ألن الوجود مشكلة

 به يقوم الذي األصيل العمل إلى االشارة من بد ال أخيرا
 تمر أنطولوجيا ليقيم األلسنية معطيات من منطلقًا ريكور بول

 إقامة هيدغر على يعيب وهو الداللة علم اشارات بتوسط
 يعيش فالفيلسوف جائزًا، يعد لم وهذا مباشرة، أنطولوجيا

 وكل االنسانية العلوم من تاتيه االشارات من عالم وسط في
 هذه تطرحها التي للتحديات االستجابة من له بد ال كوجيتو

 هي األلسنية في لريكور الرئيسبة األطروحة إن االشارات.

 فاذا بينها؛ الخلط الى سبيل ال ثالثة مستويات بين التمييز
 بين التمييز من بد ال فإنه واألساس الواسطة هي اللغة كات

 ليست الكلمة حيث المبنى مستوى هو وهذا الكلمة مستوى

 في لها معنى ال كلمة كل ولكن ،كبير قاموس من جزء سوى
 بها تستعمل التي الجملة في وضعها من بد وال ذاتها حد

 تصبح حيث المعنى متوى يبرز وهنا الجملة في ووضعها
 ال الكلمة أن غير الكاملة. للدالة األدنى للحد الحامل الجملة
 أو الخطاب مستوى الثالث، المستوى في إال داللتها كل تعطي
 فلسفة أو مقالة أو قصيدة يكون فقد متنوع النص وهذا ،النص

 وإذا الخطاب، أشكال تعددية االعتبار بعين األخذ يجب إذ

 يدعو ريكور فإن المعنى مستوى هو الثاني المستوى كان
 أي Hermeneutlque الهرمينوتيكا مستوى الثالث المستوى
 االستعارة دراسة على هذه نظريته ريكور طبق ولقد التأويل.

. ٠ الحية االستعارة B أسمام الذي األخير كتابه في
 معطيات مع تتفاعل التي الفلسفة تلك هي اللغة فلسفة إن

 ريكور يقول كما أو للذات، جديد فهم لمحاولة األلنية
مباشرة غير أنطولوجيا إلقامة
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ماساة
Tragedle
Tragedy
Tragddle

 ويدل .إنسانا وعزى الجرح داوى اي اسا من الماماة
 ولذا معالجته. إلى البيل تتخذ كبير ألم على المأساة مفهوم
 جوانب تبرز ألنها اليونانية ا التراجيدي على االسم هذا أطلق

 ويكون . للمشاهد بعالج بعد من لتأتي الرهيبة البشري المصير
 افن في تعبيرأرسطو حب الشهوات تطهبر إما العالج

 يقول كما المطلقة المعرفة لتجربة حضاري تخط وإما , الشعر
,. المأساة والدة ٠ في نيتشه

 الرابع القرن في اليوناني المسرح في القمة المأساة بلغت

 إنها إذ خاصة بصورة الفلسفة إلى تمت وهي الميح قبل
 تبرز فمي حأل لها تجد أن الفلفة على يترتب مثاكل تطرح

 فنرى وعدالة وعنف شر من االنسان مصير في الماثل التنازع
. عميقة هوة أمام أنفسا

الماساة: مفهوم , 1

 األخص وعلى الدينية الطقوس وليدة هي اليونانية المأاة

 اإلله هذا سيرة األساطير روت وقد ديونيذوس. اإلله طقس

 يحتفلون االغريق وكان والعذاب. للتمزيق تعرض الذي

 »والدة كتابه في نيتشه يقول التعذب. هذا ذكرى باحياء
 الرئيية الشخصية كان ديونيذوس أن ( 1872 سنة ) المأساة

 نعرفها التي الشخصيات فجميع اإلغريق، عند مأساة كل في

إليه عندهمترمز
 مؤسة أصبحت الطقوس، عن المأساة استقلت وعندما

 هنالك وكانت النة في مرة الحقالت فتقام الدولة، ترعاها

.المتفوقين جوائزتوزععلى
 القليل. الشيء إال اليونان عند المأساة تراث من يصلنا لم

 وثماني لوفوكليس أيضًا وسبع ألخيلوس تمثيلبات سبع
 عند سيما وال الرومان عند المأساة أما ألوريبيدس. عشرة
 وأخذ . للتمثيل تصلح ال خالصة ذهنية أصبحت فقد سينيكا

 شكسبير ظهر أن إلى االنحطاط في األدب من النوع هذا
 اتجهت أيامنا وفي وراسين كورني مع الفرنسي والمسرح

 بيكيت مع عدميًا وصفًا االنساني الواقع وصف نحو المأساة

. « غودو بانتظار » كاتب

اليونانية: المأساة فى االنانية المشكلة - 2

 يما وا األساطير من مواضيعها تتوحي البونانية المأساة
 بينما أنه على . طيبة ربأحداث ة طروأد بحروب تتعلق التي تلك
 بوجه المشاكل تطرح أن دون باألجوبة الخرافات تأتي

 حلول ال مشاكل تطرح الخرافات، عبر المأساة، فإن صريح،
 في مطلق تناقض عن تعبر المأساة فإن ،أخرى وبعبارة .لها

. واحد كيان
 إلى األمة تنقسم « انتيغونا I سوفوكليس مأساة ففي

 ،العرش شؤون ولداه تولى شطرين.بعدأننفيأوديب،
 الى بولينيس أخوه التجأ بينما بالحكم، ايتيوكليس فاستأثر

 في كالهما األخوان فافتتل العرش. الستعادة طيبة أعداء
 بدفن فأمر كريون خالهما العرش على وتولى المعركة.

 فرية بولينيس جثة تطرح وبأن الطقوس، حسب ايتيوكلي

 المكتوبة غير القوانين ومن يدفنها. من بقتل وهدد للوحوش
 وكي العائلية الصلة تنقطع ال كي واجب أمر القريب دفن أن

 عصت ذلك أجل ومن األخير. مقره في الراحة الميت يالقي
 الملك عليها فقضى ،أخيها بدفن وقامت الملك أوامر أنتيغونا

.بالموت
 يحترم ال مستبدًا طاغيًا ملكًا كريون يبدو المأساة هذه في

االعتبار بعين أخذنا إذا عذا ، الموتى بدفن المتعلقة القوانين
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ماساة

 إلى االنسان انياق اخرى بعبارة و االعتباطية السلطة ظلم
 الموضوعية بين ما صراعًا المأساة هذه تمثل ذاتية. أهواء

 )االنسان( الذاتية وبين الذاتية الى انحرفت وقد )الدولة(
.والدائمة( المكتوبة غير )القوانين الموضوعية إلى المتامية
 كتابه في صرح فقد الرأي هذا يخالف هيغل ولكن

 على وانتيغونا كريون من أنكأل ( 1807) , الروح ظهورية ,

 قانون أي ) «البشرية القوانين B االعتبار في كريون قدم : خطأ
 االلهية«)أيتلك القوانين ٠ إلى إال انتيغونا تنظر ولم الدولة(

 ترتكز اليونانية المدنية وأن هذا (.المونى بدفن تتعلق التي

 وانتيغونا كريون ينظر لم . والدولة العائلة بين كبير تناسق على
 d انتيغونا B مسرحية أن هيغل يعتبر الكامل. بكيانها األمة إلى

 الذي االنفصام ذلك اليونانية، المدينة في القائم االنفصام تبرز
انهيارها. لىأدىإ
 ب أودي فإن لسوفوكليس الملك أوديب» مأساة في أما

 نبوءة طيبة ملك اليوس ء انبى فقد شطرين، الى ينقسم نفسه
 وضعت فعندما سيقتله. االبن هذا إبنًافإن رزق إذا أنه مفادها
 الطفل على الخادم أشفق .بقتله خادمه الملك أمر طفالً الملكة

 ملك أن واتفق الكورنثيين. الرعاة أحد الى به كل وأو
 من يوم وفي ٠ أوديب باسم ردعاه الطفل تبتى كورنثوس

 فلم أبوه حقًا كورنثوس ملك هل اإلله أودب سأل األيام،
 أباه يقتل سوف إنه له قال بل الؤال هذا على جوابًا نه يلق

 إا ،النبوءة هذه دون يحول كي الهرب فقرر - أمه من ويتزوج
 أباه أوديب وقتل فتثاجرا طريقه في الحقيقي أباه صادف أنه

 المدينة، شبان يفترس وحثًا أن علم طيبة إلى وصل وعندما

 الوحش يقتل الذي أن قرر الحكم بأعمال القائم كريون وأن
 أودب فتصدى العرش. على ريتولى األرملة الملكة يتزوج
 ألمه وزوجًا ملكًا فأصبح الوحش على وقضى بذلك للقيام
 أوديب » مأساة تفاصيل تبدأ أمه. أنها بالطبع يعلم أن دون

 أوديب خاللها انجب الزمن من فترة انقضام بعد «الملك

 وفي اليوس الملك قاتل عن يبحث أخن عندها . أوالد أربعة
 من وتزوج أبام قتل وقد القاتل هو أنه يكتشف المأساة خاتمة

. عينيه فقأ فقد هو وأما نفسها فشنقت األم أما .أمه

 ومن واعية إرادة ناحية من له مزدوج شخص أودب إن
 والمأساة فعلي. عمل في تتجلى راعية ال إرادة أخرى ناحية

 في أوالً تبدو وهي االزدواجية. هذه تبيان إلى ترمي بكاملها

 يختلف معنى الجمهور ازاء لها التعابير فبعض اللغة. التباس
 في أم أعماله في كان وسواء .أوديب يقصده الذي المعنى عن

 نشاطين: أو لخطابين االلتقاء نقطة هر أودب فإن كالمه،

 قتل في يتجلى اإللهي فالنشاط إلهي ونشاط اناني نشاط
 يقو لم التي اإللهية المشيئة هي منأمه. وزواجه ألبيه أوديب

 . منه الالواعي الشطر تمثل وهي . منها يتخلص أن على ب أودي
 وعندما وغلوائه. طموحاته في االناني أودب نشاط ويظهر

 هو من يدرك عندما أي النشاطين، هذين بين التالقي يتحقق
فعل: ما في يدًا اإللهمي للنثاط أن يسلم ،فعل وما

بي انزل الذي ابولو انه»
أعانيها« التي اآلالم هذه

( II 1329 - 1330 ,، الملك يب أود .)

 )انظر «كولونا في ب أودي II مأساة في ذلك ويؤكد

 أو اآللهة مشيئة وبذكر (.964 ،548 ، 547 ،270 األبيات
 إما المتعالي والكائن التعالي أودب لنا يشخص ،القدر إرادة

 أفالطون قول حسب بالبشر يتالعب خفيًا عامالً يكون أن
( (I 5 د ، 644 11 قوانين .) وفي خفيًا، مشاهدًا يكون أن وإما 

المنعالي البعد المأساة في يتجلى الحالتين كلتا

:للمأساة الفلفى المضمون - 3

 الحرية لمعضلة فلسفيًا حالً المأساة نطاق في نجد ال

 ناحية من الموضوع هذا لمثل تتطرق ال فهي االنانية،
 فقد المأساة عاصروا الذين اإلغريق الفالسفة أما فلفية.
 فيها البشرية األهواء يتناولوا ولم أدبية ناحية من لها عرضوا

عرضية. بصورة إال
 فن II ) وأرسطو ،ج(، 838 «،قوانين , ) فأفالطون

 نتيجة أنه على أودب مصير إلى نظرا ،أ( 145 3 «،الثعر
للخطأ.

 المصادفة بأن يقولون الذين لالبقوريين خالفًا الرواقيون،
 ويسير ابق بنظام موكول شيء كل أن يعتبرون العالم، تحكم
 شاهدًا أودب مأساة من يتخذون .المطلقة الببية بحب
 النبوءة من نوعين هنالك أن كريزيب يرى نظريتهم لدعم

 إذا إأل أمر بوقوع تتنبأ ال فالشرطية ومطلقة شرطية الحتمية:

 رزقت إذا له: قيل عندما لاليوس حصل كما آخر أمر سبقه
 نتيجة إلى تؤدي التي فهي المطلقة أما سيقتلك. فإنه ولدًا

.ألوديب حصل كما األسباب كانت مهما واحدة

 الحرية تلغي نظرة وهي — المأساة إلى النظرة هذه تتغير ولم
 من أول شيكغ وكان .األلمانية المثالية بروز مع إآل - االنانية

 حقيقة وأظهر الفلسفي بالتحليل اإلغريقية المأساة تناول

اانسانية. المشكلة
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الطبيعة بعد ما

 شرحا شيلنغ يقدم «والنقدية الحتمية حول الرسائل * في

 ذلك في يرى فهو والحتمية. البشرية الحرية بين الصراع عن
 المأساة أشخاص من بشخص حل ما فإذا .حلها ينبغي معضلة

 مؤوالً اعتبر أنه على يدل فذلك ما، عقاب مثالً( أوديب )

 القضاء نتيجة كان الذنب هذا ولكن ما. ذنب ارتكاب عن
 وقوة االنسانية الحرية بين الصراع سببه التناقض هذا I والقدر
 بد ال ضارية قوة المأساة في القوة فهذه الموضوعي. العالم

 هذه، والحال سبيل فأي وطأتها. تحت ينهار أن لإلنان

 قاوم فأودب المقاومة. هو السبيل االنانية؟ الحرية لنجاة

 فثله، على عوقب ولكنه مصيره. من الهرب حاول عندما
 حرية بالحرية: تمتعه على يدل بنفه أنزله الذي العقاب وهذا

 انتصار تفترض أدي كنوع المأساة إن شيلنغ يقول . المقارمة
 المأساة جعلت تخاذل من بالحرية لحق عما وتعويضًا .الحتمية
لحريته. إبرازًا يعاقب أوديب

: للوجود الماساوية النظرة - 4

 فلسفي مضمون على يحتوي أدي نوع المأساة أن يتضح
 عدد عنها عتر الحياة إلى مأسوية نظرة يفترض المضمون وهذا

 ذاته في عانى وكيركغارد باسكال مثل ،فبعضهم .الفالسفة من
 في المأسوي الشعور عظم فإنه نيتشه أما المأساة من نوعًا

 المسيحي الشعور مع يتعارض الثعور هذا أن ويرى الحياة،
 والتي أيامه في االئدة التشاؤمية الحركة يناهض نيتشه وقف

 الحياتية. للقيم وتتنكر الحياة في التناقض وجود تنكر كانت
 الحكمة » من يتمد مأسوي فيلوف أول نفه يعتبر وكان

 العيش وغبطة الصيرورة توكيد بالحياة، االيمان المأسوية«
 قد البشرية أن يزكد وكان اآلالم. جميع وتقدس تبرر التي

المأساة. عصر في اللم موت بعد دخلت
 للحياة»( المأسوي الشعور ), أونامونو محاوات أما

 الصراع مفهوم إلى تطرقت فقد المأساة( فلفة )» وشتوف
 التعالي إلى يتوق الذي الصراع ذاك وذاته، العقل بين المأسوي

 المحاوالت فهذه الناحية، هذه ومن التناقض لتخطي سبيالً

٠ سالغة مواقف إلى ترجع كأنها تبدو
 ليس ألنه الحرية، تنبع مأماة بصورة الحياة تتجلى حيثما

والموت. التمزق تجربة خارج وجود من للحرية

حاتم جاد

الطبيعة مابعد
Metaphysique
Metaphysics
Metaphysik

 .فريدا متعاليا إحاليا تركيزا ميتافيزيقا مصطلح يحمل
 ممكنة ذروة أعلى في العقل مغامرة معًا، وبفصح، يضمر فهو

 معه ويرهن الميتافيزيقا مصير يرتهن لذا وإدعاءاته. لطموحه
 مصير مع يتداخل ما بقدر العلم مصير مستقطبًا الفلفة مصير

 مركز نقطة فالمبتافيزيقا االنسان. اغتراب متويات
 فعل -عنها الكتابة عملية تعتبر بالتالي، الفلفة. اشكاليات

 ثم ووعيها المعرفة معاناة جحيم داخل الفكر يمارسه اقتراب
.جديد اشكالي منوى إلى يحيل نصًا وصياغتها قولها

:االتيمولوجي المسترى - 1
 على ميتافيزيقا لمصطلح التأريخي - اللغوي األصل يدل

 كلمة إلى يشير فهو البيط. العادي مستواه في ملغز معنى
 أي بالالتينية Physlcaj بعد ما Meta هما مقطعين من مركبة

 مؤرخات تجمع عندما المصطلح غموض كثافة وتشتد .الطبيعة
 قام عندما ظهوره صدفة على ومصطلحاتها الفلسفة

 بترتيب Andronlcus of Rhodos ديسي الرو أندرونيقوس
 عنوان ق.م( 70) أندرونيقوس وضع أرسطو. مباحث

 - أرسطو دعاها كما - األولى الفلسفة لمباحث ميتافيزيقا

First Philosophy ومنهجها موضوعها حيث من تخرج التي 

• التجريبي ولنقل الطبيعي العلم حدود عن

 وقد الوسيطة العربية الفلسفة الى ميتافيزيقا مصطلح انتقل
 باختالف تختلف متعددة صيغًا العرب الفالسفة استعمل

 .معقوليته تحقق أبعاد على الفلسفي وتركيزه ق الفيلو فرضية
 نصر أي عند أما األولى، الفلفة الكندي اسحق عند فهي

 الرازي محمد وعند ،وجود هو بما الوجود علم فهي الفاراي
 ران -ينا بن الحسين عند اإللهية الفلسفة أر اإللهي، العلم

 الكلي العلم أو الفلسفة دين فمي الصفا أخوان عند أما ملكا،

 باستعمال الطبيعة - بعد ما صيغة ترسخت وقد اإللهي.
 تفسير B العظيم لمجلده عنوانًا رشد بن محمد قرطبة فيلسوف

. «الطبيعة I بعد ما
 جانب إلى العرب الفالسفة استعملها أخرى صيغًا لكن
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ااطبيعة بغد ما

 الطبيعة، فوق ما الطبيعة، وراء 1م نحو: الطبيعة بعد ما صيغة
االلهيات.

 وما — استعملت فقد المعاصرة العربية الكتابات في أما

 الماوراء الطبيعة، بعد ما ،ميتافيزيقا هي: صيغ ثالث — زالت
الماورائيات. أو

اإلشكالية: الى اللغة من-2

 ظهور منذ الميتافيزيقا من المواقف اختالفات تبدت
 اللفظية الداللة حول الفكر صيرورة فتاريخ المصطلح

 الفكر ألفاظ صيرورة ألن كبرى. اشكالية داللة إلى الترتيبية

 الكلمات حدوس تمنح التي االنسان تجربة صيرورة عن تعبر
 النحو هذا على االنسانية. — الواقعية مضامينها تجريدا بوصفها

 الحقيقة حدي بين الميتافيزيقا مضمون من المواقف تعارضت

 خطين إلى تصنيفها إمكان ينفي ال المواقف تنوع لكن .والوهم
خاللهما: تجتت عريضين

 الميتافيزيقا في يرى ،الشارع موقف ،عام ،شائع موقف - 1
 ال ، وهميًا ، هامشيًا ، جانبيًا ،مستهجنا ، غريبًا موضوعًا
 ضرورية بموضوعات قياسًا عبثيًا، جدرى، بال مجانيًا واقعيًا،

ضارة. أو مفيدة الوقانع قوة لها ملموسة
 المضادة المواقف لجميع أرضية المرقف هذا أصبح وقد

 كما متخصصة فلسفية أم شعبية كانت سواء للميتافيزيقا

 والوضعية التحليل فلسفات ثم والنفعية التجريبية عنها عترت

بيرس. لى٠ ت. بعد األميركية الذرائعية أو والبراغاتية المنطقية

مواقف: ثالثة على ينطوي خاص موقف - 2

 بثيولوجيا الميتافيزيقا ارتباط إلى يشير األول: - أ
Theology الربوبية علم أو اإللهيات العرب دعاها التي أرسطو 

 الميتافزيقا ربط معاصرة، بصيغة ولنقل اإللهي. العلم أو
 دائرة ضمن يدخلها مما ،األلوهة مشكلة خالل من بالدين

البحتة. أوالفلسفة العلمية الفلسفة وليس الدين فلسفة يدعونها

 الكليات حول أرسطو مباحث إلى يحيل ثان: موقف - ب
 مادة، ماهية، جوهر، مثل، المقوات أو الكلية المفاهيم أو

 أو - والثانية األولى التحليالت مع تتداخل والتي صورة،
 وهي — بعد فيما أرسطو مباحث دعيت كما Logica المنطق
 التواطؤ واشكاليات اللغوية بمباحثه عالئقيًا مرتبطة مباحث

 بموضوعاتها عالنقيًا مرتبطة اللغة أن وبما . وغيرها واالشتراك

 الوجود مبحث إلى يحيل اللغة مبحث كذلك موجوداتها -
Ontology دعا أرسطو ان ثانية مرة ولنالحظ األنطولوجيا 

 حول مباحثها تتركز التي األولى بالفلسفة المباحث تلك
 بما الوجود أو Being qua being الموجود في الوجود اشكالية

 بين للخالف دائمًا مصدرًا وسيبقى كان الذي موجود هو

 صريح أو ضمني تأييد أرضية الموقف هذا أصبح وقد الناس

األولى. مبادئها اختلفت مهما الميتافيزيقا لمباحث

 نسبة ويتضمن الثاني للموقف محايث : ثالث موقف i ج-
 بالداللة النقدي الموقف دعوته يمكن األول، الموقف من

 لخصه وقد النقدية، والفلسفة Kant كانط مع بدأ ألنه الكانطية
 الكبير اإلشكالي كتابه في - الحديث العصر أرسطو - كانط

 تفقد . aعلمًا تصبح أن يمكن مقبلة ميتافيزيقا لكل مقدمة )1

 إلى تتحول لم اذا المعرفية معقوليتها أي مبرراتها الميتافيزيقا

 ترجمة الظاهرة تترجم حيث للعلم النيوتونية بالدالة علم
 ودقة تام بوضوح يكشف أن العلمي للعقل يمكن كما .رياضية

 الميتافيزيقا تحقق ولكي . وزمانها الظاهرة مكان مطلقة نهائية
 مرة تلغي أن العقل حدود بحكم عليها دقيق علم إلى تحولها

 والحرية النفس خلود مثل العقل فوق ما اوهام مرة ولكل
 موضوعات فهذه واأللوهة الضمير أو األخالقي واآلمر

. العقالنية المعرفة على ممتنعة لكنها بها نسلم حاضرة
 االتيمولوجي المستوى يصل الصارمة التحديدات هذه أمام

 المستوى هي جديدة استدعائية نقطة الى المرقفية واحالته
 أيضًا ولنقل معرفة - الوجود او األنطولوجي - االبيستبمي

. وجودًا — المعرفة

الميتافيزيقية: المعرفة منطقة - 3

 لذلك .محايثة بعالقة المعرفة نظرية مع الميتافيزيقا ترتبط
 المعرفة. وعصور الفلسفات باختالف الميتافيزيقا اختلفت

 بالنتيجة فمي جذرية سؤاات ميدان — الميتافيزيقا — أنها وبما

 تميز قد اإلنسان كان فإذا فلسفة - نظرية لكل قصوى ذروة
 وينبوع تفوقه مصدر هذا i وعيه فإن بوعيه الكائنات بقية عن

 مما أكثر يفكر إنما يجب بما االنان يفكر ال . وابداعه عذابه
 — المعرفة دائرة مخترقًا يتفلف يعرف، يعلم، يعي، يجب
 الوعي مراحل أعلى بوصفها الفلسفة يبدأ - لتبدأ العلمية

 لذلك معين. ومجتمع معينة وثقافة معين عصر ضمن الميتافيزيقي
 عصرها علوم تحايث التي الفلسفة عن الميتافيزيقا تنفصل لم

 باستمرار. المفتوحة بؤاالتها وتتخطاه فيه تنشا الذي ومجتمعها
 أو بدرجة تختلف العشرين القرن في المعاصرة الفلسفة ميتافيزيقا

 أي عشر الثامن أو عشر التاسع القرن ميتافيزيقا عن بأخرى
 ميتافيزيقا أو الوسطى القرون ميتافيزيقا كذلك ،الحديثة الفلسفة
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الطبيعة بعد ما

 للمنظومات الميتافيزيقا محايثة لكن . القديمة العصور حضارات

 شوع داخل الميتافيزيقا منطقة تماين خطوط تمسح لم الفلفية
 منطقة فإن دائمًا متغيرة المعرفة عملية أن وما المعرفة. نظرية

 تتبلور لكنها .وصيرورتها العامة المعرفة لتغير مالزمة الميتافيزيقا
. أنحاء ثالثة على تتوزع التي النوعية المحاور من خاص نمط فوق

الناذج ج( ) المفهومات )ب( اإلشكاليات ( )ا

)أ(إشكالياتها:

الوجود: إشكالية-1
 هو ما في بحثًا بوصفها الميتافيزيقية المعرفة منطقة تتحدد

 علم هي الميتافيزيقا وتجلياته. الحقيقي الوجود أي الوجود -

 معاصر، يد وبتحد Ens reallsslmiim Ontology ٠ وجود

.الوجود معنى عن البحث هي الميتافيزيقا

الحقيقة: إشكالية-2

 الوجود ألن الوجودي ماهية يحمل الحقيقي أن بما

 مشكلة تعتبر لذلك .زائف حامل خالل يتجلى ال الحقيقي
 البحث منطقة هي الظهور أو للمظهر كمقابل الحقيقة

 جميع مظهرتصدر - حقيقة إشكالية وعن الميتافيزيقي
.الحقيقة — في بحث هي فالميتافيزيقا .لها التابعة الثنائيات

األولى: المبادىء إشكالية-3

 بدئية هونقطة باليونانية Archal-arche األول المبدأ

 - داللته ويمنحه بعده ما يبرر فهو مسبوقة. غير قصوى
 الحامل بمثابة المبدأ لذا معناه. ٠ نظامه — أساسه — معقوليته

 السبق عن هنا المنطقي السبق ويختلف عليه. تال محمول لكل
 نقطة على يدل العقالني ٠ المعرفي ٠ المنطقي فالبق .الزمني
 المعرفة أسس تنهار بدونها التي تعبيرًا األكثر الداللي التجلي

 أما .والبعد القبل لمفهومي يخضع الزمني السبق بينما .والحكم
٠ الكوني - المعرفي بالموقف فيرتبط األنطولوجي السبق

 باختالف وعددها األولى المبادىم أجناس وتختلف
عمومًا. النظريات وخرائط الفالسفة منظومات

 الالمعقولية. إلى المعقولية ومن الوحدة، إلى الكثرية فمن

 من العبثية. الى الغائية ومن الصيرورة، إلى السكون من
 تصبح هنا الفوضى إلى النظام ومن الصدفة، إلى الضرورة

 عن الكشف نحو تسعى األولى م المبادى في نظرية الميتافيزيقا
 المنظومة حامل تثكل التي المبادىء أو األول الموجه المبدأ

.المتعالي ونسقها الفلسفية

الشمرلية: إشكالية . 4

 Science of العلوم علم أو العلوم أم الفلفة كانت

sciences موسيقي، طبيب، فهو العلوم. عالم هو الفيلوف و 
 علمًا يحيط أن عليه لغوي، سياسي، باحث، منطقي الهوتي،

 لقب أو (( الحكمة 11 شرف يستحق لن وإآل عصرم معارف بجميع

 مهاية حتى ممكنة تلك العقل محيطية بقيت وقد . الفيلسوف
 اعتبرت حيث تقريبًا، عثر الكاسع القرن من األول النصف

 للمعرفة الممكنة الكلية الفلسفية المنظومات آخر الهيغلية المنظومة
 غير االنشطار بسبب التخصص عصر بدأ وعتدما اكاملة.
 أصبح الحقًا واإلنانية أوالً الطبيعية العلمية للبحوث المحدود

 يعني كان العلوم وانشطار تخصصه. بدائرة محدودًا العقل محيط

 فكرة لكن اثمولية. نزعة وتقييد الفلفة وصاية من خروجها
 بقيت ،أرسطو افترض كا بالكليات« إال علم »ا الكلي، العلم

 مثل ،العشرين القرن في الكبرى الفلفية لكظريات مالزمة
 والمادية ،هوسرل وظاهراتية سانتيانا، وواقعية بيرس، براغماتية

الجدلية-التاريخة.

 تحديد في الكبرى المنظومات هاته تختلف كانت وإذا
 التشميل إمكانية حول استثناء دون تتفق فإنها األول المبدأ

 - العلوم علم - الكلي العلم فكرة إلى العردة أي المعرفي،

 تلك قوة وتفيض الكلية. المعرفة ميدان بوصفها الفلفة
 المتخصصة الجزئية المعرفة محدودية من التشميلية اإلمكانية

 التفاهم - التواصل احنماات اغالق إلى تقود لتي لكلعلم
,العلوم - العلماء بين

 تردم شمولية دراسة هي حيث من الميتافيزيقا تعود هنا
.الكلية خارطتها وترسم المعرفة انفصامات

)ب(مفهوماتها:

 الفلفة لغة مطابقة زالت وما المتافيزيقا لغة كانت
 عن الميتافيزيقية المعرفة منطقة تعبر لم لذا والتفلسف.

 المعرفة معجم خارج متميزة خاصة بمفهومات إشكالياتها
 البحث تركيز في تميزًا ينفي ال ذلك لكن الفلسفية

 ،المعنى : مثل .المصطلحات من محدد نمط على الميتافيزيقي
 ،الجوهر الظاهرة، الماهية، ،ذاته - في الوجود ،الوجود

 والتعقلية، والعقلنة العقل العدم، المقوالت، العرض،
الحرية. الالمعقولية،

 الشهيرة وثنائياتها الفلسفة تعارضات إن القول بداهة من
 ورمزها حاملها االنساني الوعي رهينة رستبقى زالت وما كانت
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الطبيعة بغد ما

 عرفته كما - «األصغر الكون I» االنسان يكن لم وإذا .الكبير
 بعديًا أو قبليًا مصدرا أو مرجعا - الوسيط العصر ميتافيزيقا

 ويمكن .منازع دون الكينوني للوعي مركزًا زال وما بقي لكنه

 الميتافيزيقية األنظمة سطور بين إلنان ا - بعد مالحظة

 االنسان - فوق الميتافيزيقا مفهومات تكن لم لذلك الصارمة.
. وفوقها الطبيعة — بعد ما إلى تتطلع أنها رغم

 ضمن تدخل فإنها قلتها أو المفهومات كثرية تكن ومهما
 التفير تقديم إلى يهدف الذي للمينافيزيقا األساسي المطلب
.الوجود — للمعرفة الكلية المنظومة مبدأ أو الشامل

 الميتافيزيقا منظومات مفاصل بين المفهومات تتداخل لهذا
 هنا القول ويمكن .المتماسك نسقها ضمن براهينها عن لتفصح

 النقي محيطه عن وعزله الميتانيزيقي المفهوم اخراج بأن
. البحر خارج المك كما حياته يفقده

 اختالف على يقوم الميتافيزيقا منظومات اختالف ان
 يتدعي نسق كل الفلسفة. مفهومات استعمال في جذري
 هو ليس أرسطو عند الوجود به. خاصًا مصطلحيًا دالليًا سياقًا

 أو سارتر أو طفيل ابن او الفاراي أو الكندي عند الوجود

 قوالب الميتافيزيقا مفهومات أن ذلك يعني هل ولكن . هوسرل
؟ متوعة فلفية لمضمونات واحدة شكلية

 تخصيصًا المنطقية الوضعية - اكحليل فلفات أجابت لقد
 لغوية إشكالية إلى الميتافيزيقا تحولت أن فكان , باإليجاب —
 المثار االستفهام ان رياضي. رقم إلى اللغة بتحويل إال تحل ال

 نظريات نافشتها متميزة ميتافيزيقية بإشكالة مرتبط سابقًا

 اللغة عالقة إشكالية هي عمومًا التفلسف وغير التفلسف

. بالوجود
 الميتافيزيقا مفهومات بأن ااستنتاج يمكن النحو هذا على

 سياق من يتجزأ ال جزء هي الفلسفة منظومات جميع في
 الميتافيزيقا بين اإلحالي االرتباط هذا وبسبب .إشكالياتها

 فتجنشتين خاصة المنطقية الوضعية تمكنت ولغتها
Wittegenstein أن اللغوي التحليل بفلسفة مور أ. ج. وقبله 

 التعبير أو انشائها واستحالة ها وخواء الداللي تهافتها يبرهنوا
 هي لذلك اليومية. المألوفة العادية باللغة أو بلغتها سواء عنها

زائفة. إشكالية

نماذجها: )ج(

 اولى مبادىء مجموعة أو اول مبدأ من الميتافيزيقا تنطلق

 في - الوجود عن - للوجود معرفية منظومة بواسطتها لتؤسس
 مطابقة على المنظومة خارطة وتقوم الوجود. من - الوجود

 رغم Science والعلم Knowledge المعرفة بين مفترضة
. اآلخر عن أحدهما توجه اختالف

 Ens mobile مقدارية - كمية i هيكلية نحو يتجه فالعلم

Ens quantum ولكي العظيم حيان بن جابر بلغة ميزانية او 
 i العلية نحو يحايثه بنزوع يندفع ذاك توجهه العلم يحقق
 األولي - البدئي نحو نزوعًا تتضمن والببية . Causa-e السببية

 المعرفة أما العربية الهو I األصل أو اليونانة Aitia األتيا أو
 أو المفكرة األنا ديكارت بعد ولنقل «الرأي » ب فمرتبطة

 ما نحو يتجه العلم .الوسطى العربية الفلفة بلغة الناطقة النفس
 محور هو obiject أمام عًا — موضو بوصفه ع — موضو هو

المعرفة.
 نحو تتجه التي الذات - الظن - الرأي نحو تتجه والمعرفة

موضو-ع
 على سابقًا ٠ حامالً يعتبر أيهما على !لجواب كان وقد

 تدرجات بين اآلن حتى ينته لم فلفي صراع ساحة اآلخر
. وتداخلهما المادية وتدرجات المثالية

 لفصم « كام أو سكين B استعمال أن فيه ريب ال الذي لكن
 يعتبر فلفية منظومة ألية بالنبة الطبيعة — بعد ما عن الطبيعة
 مبقًا حكمًا تقطع التي اليد لدى كانت إذا إال ممتنعًا احتماالً

عليها
 وتحويله B المعرفة » حاب على R العلم ا مفهوم توسع ان

 المطلب حسب - كلية معرفية منظومة يقول شمولي مبدأ إلى
 النموذج بناء احتمال على عكيًا برهانًا يقدم فإنه — الكانطي

؟ هدمه يدعي حين في الميتافيزيقي
 أي معه حوارًا يتدعي الميتافيزيقي النموذج رفض ان

 الفلسفة كما مضادة منظومة رسم أي بديل، نموذج انشاء
 الغلفة إلى النقد يترجع حيث فلسفيًا لنقدها تفلسفًا تستدعي

ثانية. مرة
 رسم عندما العكس برهان في كونت أوغست سقط فهل

 مراحل وفرضية الوضعية الفلسفة عن نموذجه — منظومته
الثالث: المعرفة

؟ الوضعية العلمية ،الفلفية - فيزيقية الميتا ،الالهوتية

 ببرهان النقدية الفلفة نموذج في قبله كانط سقط كما
 ميتافيزيقا لكل مقدمة D ءعن مبحثه عنوان به يوحي عكسي
؟ « علمًا تصبح أن يمكن مقبلة

 والميتافيزيقا الميتافيزيقا نماذج تجليات انطوت لقد
متويات: ثالثة فوق دائمًا تتمحور كبرى أبعاد على المضادة

٠ الوجود علم ، الوجود في ، األنطولوجيا -
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الطبيعة بعد ما

.العقل علم ،المعرفة علم ،المعرفة في ،االبيستيمولوجيا -

 علم االجتماع، علم المجتمع، في ،السوسيولوجيا -
. اليوتوبيا علم أو ،المثلى الجمهورية

 الميتافيزيقا نماذج حول وشواهد اشارات شئنا وإذا
 منظومات الى االنتباه يمكن الكبرى، اإلحالية ومحاورها

 أفالطون، نموذج: مثل الفلسفة: مؤرخات في شائعة متداولة
 الذي هيغل كانط، ملكا، ابن الفارابي، الكندي، أرسطو،

 الفلسفة ونهاية المنظومات منظومة المؤرخات تعتبره
الكالسيكية.

 مجوعة أو مبدأ يستدعي الميتافيزيقي النموذج ان وكا
 فإنه حسية، مادية أو تجريدية متعالية أولية موجهة مبادىم
 طبيعة تحدد المبدأ طبيعة محددًا منهجًا أيضًا يتدعي

 المثل« I) كانت فإذا المنطق طبيعة تحدد التي المنهج
 فإن أفالطون نموذج أساس n الجمهورية وال «الديالكتيك وال

 .أرسطو نموذج أساس ا( الدساتير و« «التحليل أ و ا الجوهر ,,

 ٠ الرئيس توجيه و» ٠ الحقيقة و» «الرياضيات « كانت وإذا

 المدينة و» « الوجود وأواجب S أالمنطق فإن الكندي نموذج
 نجد النماذج أمثلة تابعنا وإذا الفارابي. نموذج الفاضلة

 نموذج في K الالهوت سياسة وال األخالق« و« « الجوهر ال
 الكلية اللغة و» الكافي« العقل وأ « المونام أ هي بينما سبينوزا

 في أما . اليبنتز نموذج في — الرياضية المنطقية — fl العالمية —

 «الفينومين - النومين و» ٠العقل حدود « فهي كانط نموذج
األخالقي» األمر و»

 النماذج غالبية استدعته قد التحليلي المنهج كان وإذا
 منعطف معًا، جدلي — تحليلي مفصل كانط فإن اليها المثار

 tt الجدلية و» ، أالوجود حيث هيغل النماذج نموذج نحو

 الدولة — المدنية وأ a وجودًا - تاريخًا Logos العقل و»

الحديثة«.
 مغاير نموذج فينشأ نقضه يتدعي الجدلي االنعطاف لكن

 Praxis الخالق« العمل و» الجدل« و» »المادة« على يقوم

العلمية. االشتراكية نموذج «الشيوعي المجتمع و»

 الكلتة الفلسفات منظومات — الميتافيزيقا نماذج زالت ما
 متغيرات أن إآل وآفاقه. المعاصر العقل محيط على تسيطر
 أخرى نوعية دروبًا لتشق جديدة أبوابًا تطرق بدأت كبرى

 عصر الكومبيوتر، عصر االليكترون، عصر تسميات: بعد
 النماذج نمطًاجديدًامن تستدعي قد التي ...الفضاء

.القادمة المتقبلية الميتافيزيقية

استنتاجية مقاربات

 وما كانت وإنما اانسان — بعد ما الميتافيزيقا تكن لم-1
.الطبيعة - بعد ما زالت

 يبقى أن الميتافيزيقي للقول يمكن مدى أي إلى - • 2
؟ الكوكبي الوعي عصر العشرين للقرن األخير الربع في مبررًا

 نهاياتعصورها العصرمفترفطرق حضارة عبور هل ٠
جديدًا؟ ميتافيزيقيًا قوالً يستدعي حديثة - قديمة

 أعلنت كما « علمًا n الميتافزيقا تصبح أو تكون هل ٠
؟ الزمن من عقدًا 16 منن كانط نبوءة

 الله موت اعالن بعد الميتافيزيقا موت اعالن يمكن هل ٠
 كما فعال أعلن قد يكن لم إن اللغة وموت اإلنان وموت

؟ والمجتمع والالهوت والتكنولوجيا العلم معتقديات تفترض
 العصر انسان قلق مطالع فوق تتصاعد مفتوحة سؤاات

ووعيه.

 إليها عادت لكنها الفلفة. عن العلوم انفصلت - 3
 يحمل ٠ ناظم المبدأ عن بحثها ايحاء عبر ، تتدعيها ،تطلبها

 متداولة اقترانية تراكيب خالل من منظومة ويقولها أبعادها

مثل:
 اللغة، فلسفة التقنية، فلفة القانون، فلسفة العلوم، فلفة

.. ، للفيزياء الفلسفية المشكالت ،الفن فلسفة ،االجتماع فلفة

 - العلم بين تمتد الميتافيزيقي الوعي تماس خطوط إن
 إنانًا بوصفه التفلف بفعل إحاليًا - عالئقيًا مرتبطة الفلسفة
واعيًا.

 ألن مبرراتها الفلسفة، كما ،الميتافيزيقا تفقد لم - 4

 مثارة زالت ما والمعنى الكينونة حول االناني الوعي سؤاات
والعمل االنتاجية متويات جميع تطرق

 يتغير لذلك . الميتافيزيقا طبيعة تحدد العصر طبيعة إن - 5
 والثقافة العصر اشكاليات تغيير مع الميتافيزيقي النموذج

I عة المبد القلقة االنسانية والمعاناة والمجتمع

 يتغير لذلك .الميتافيزيقا طبيعة تحدد العصر طبيعة إن - 7
 والثقافة العصر اشكاليات تغيير مع الميتافيزيقي النموذج

المبدعة. القلقة االنسانية والمعاناة والمجتمع
 (I الكوكبي الفكر » أفق إلى المعاصر الغكر وصول إن - 6

 شاملة منظومية نماذج بناء نحو يتجه مسبق إمكان على يرتكز
 تطور عصور في الفلسفي العقل لطموحات مشابهة محاولة في

االنسان. معرفة

 اغتراب مناطق مع الميتافيزيقية المعرفة منطقة تتطابق - 8
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مادة

 اجتماعية — تقنية ٠ معنوية — مادية مستوياته جميع في االنسان
 الميتافيزيقا. بتحقيق إال الميتافيزيقي االغتراب ينتهي لن لذا

 والوسيولوجيا والتكنولوجيا بااليديولوجيا مرتبط كالهما
. الخالقة والفردية
 بعد ما — تتحول أو I تنتهي االغتراب - يعد ما عصر ففي

 أو جديد ميتافيزيقي نموذج إلنثاءم لربما الطبيعة، —

 االنان B حلم حيث ، الميتافيزيقا - بعد ما ميتافيزيقا

 في «الرئيس الفيلسوف و «الفاضلة المدينة وال « الكامل
الناس. مدينة ال االنسان مدينة ا المثلى الجمهورية ا

 الوعي سؤال يستنفد االمية الغائية تلك تحقيق هل لكن

r ؟ ذاته الوجود ال الوجود معنى عن
 معنى ا المعنى اشكالية افتراض يمكن مدى أي الى و-
 للميتافيزيقا مركزية نقطة ذاته في الوجود ال « الوجود

المعاصرة؟
 من فجره لنقل أو ذاته ٠ في الوجود العلم استنفد لقد
 شفافة شبه رياضية علمية معادلة فأصبح القانون بقوة الداخل

العقل. أمام
 ووعيه االنسان بحضور المرتبطة المعنى مشكلة تبقى لذلك

 هذا ألن مرة ولكل مرة االستنفاد قابلة غير كبرى اثارة مصدر

. االنسان - بعد ما ال االنان موت يفترض االدعاء

 الوجود بقي ما وستبقى قائمة زالت ما الميتافيزيقا إن — 10
. انسانًا

ومراجع مصادر
. 1968 ،بيروت ،المشرق دار ،اإللهية باجة ابن رسائل ،باجه ابن -

. 1967 بيروت، ،المشرق دار الطبيعة، بعد ما تفير ،رشد ابن —

.1960القاهرة، ، الشفاء ،ابنينا -

.1968 ،بيروت ،المشرق يقظان،دار بن ابنطفيل،حي -

. أباد حيدر طبعة ،الحكمة في المعتبر ،ملكا ابن —

. 1957 ،بيروت ،صادر دار الرسائل، ،الصفا أخوان —

 الفرجاني، مؤسة أوروبا، في المعاصرة الفلفة تاريخ بوخينسكي، —

لييا. طرابلس،
 األنجلو مكتبة الطبيعة، بعد ما مثكالت ساي، وج بول جانيه، —

. 1961 القاهرة، المصرية،

. 1961 ،بيروت اآلداب، دار ،والعدم الوجود بول، جان ،سارتر —

.الفلفي المعجم ،جميل ،صليبا —

 دار الموجودات، مبادى الفاضلة، المدينة أهل آراء الفارايي، -

1913 المشرق،بيروت،

196و بيروت، الثرق، دار الحروف، الفارابي،كتاب -

 العريي، الكتاب دار مقبلة، ميتافيزيقا لكل مقدمة إمانويل، كانط، —

.1961 القاهرة،

ألولى الفلسفة في رسالة ،الكندي -

القاهرة. المعارف، دار ديكارتية، تأمالت ،ادموند هوسرل، -

.بيروت ،الطليعة دار ،الفلغية الموسوعة ،روزنتال ،يودين —

- Aristotle, The Basic Works, R.p. Mckeon, New York, 
1941

- Bergson, H, Introduction to Metaphysics, Macmillan, 
London, 1913.

- Hamilton, w. Lectures on Metaphysics and Logic.
٠ Heidegger, M. What Is Philosophy, vision Press, London 

and New York, 1958.
- Hook, s. The Metaphysics of Pragmatism, Open Court, 

London and Chicago, T II, 1927.
- Leibniz, G, Discourse on Metaphysics Manchester, v.p.

1957٠
- Santayanas, G., Realms of Being Constable, London, 

1928-40.
— Sartre, J.٠ Being and Nothingness, Methem, London and 

Philo, Lib, New York, 1957.
- Taylor, A., Elements of Metaphysics, Methem, London, 

1903.

الزايد محمد

مادة
Matiere
Matter
Materle

ثالثة: أبرزها معان عدة مادة لكلمة
 العالم يؤلف ما )ب( . شيء أي صنع منه ما (أ )

عقال لبس ما )ج( .حرلن من الخارجي العالم أو المحوس

 ،واكالسفة الدا. منام يرفع ,انالن الثاني ,سسن

 هذا ويرتبط ،وخواصها تركيبها عرفنا اذا المادة تصور ويتضح
 تصور يختلف ثم ومن الطبيعي العلم في البحث بتطور التصور
 المادة تصور تطور نتتبع ولكي العلمي. البحث بتقدم المادة

 الى وخواصها المادة تركيب في الفيزيائي البحث تقسيم يحسن

عريضة: تاريخية مراحل
نيوتن. حتى اإلغريق الفالسفة أقدم ليس طا منذ )أ(

.ي اليوتون الطبيعة علم )ب(
.عشر التاسع القرن في والكيمياء الطبيعة علما ج( )

.المعقدة بتطوراته المعاصر الطبيعة علم )د(
 بين نيوتن( - )طاليس األولى المرحلة في التمييز يمكننا

 ،أيونية فالسفة عند الواحد الجوهر موقف مواقف: ثالثة
 والمقصود الذرية. النظرية وبواكير األربعة، العناصر وموقف
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 المادة عن االغريق الفالسفة أوائل تساؤل الواحد بالجوهر
 طاليس فرأى الكون، في شي، كل اليها ترد التي االولى

Thales أنكسمانس ورأى ، الماء أنها Anaximenes أنها 
 أي الالمتناهي أنها Anaximander أنكسماندر ورأى ، الهواء

 من مزيج وانما محدد كم وال معين كيف لها ليس مادة
 الثالثة هؤاء ويؤلف ،واليابس الرطب و والبارد كالحار أضداد
 اليهم يضاف م. ق. االدس القرن في وعاشوا ،ملطية مدرسة

 كل منها صنع التي المادة أن رأى الذي Heraclitus هيراقليط
 القرن في وعاش أفسوس من وهو ،النار هي الكون في شيء

 في ينبوعه لالشاء كأصل بالماء وللقول م ق. الخامس
التوراة. وفي القديمة المصرية األساطير
 كل منها نشأ التي المادة أو الكون أصل حول المواقف ائني

 قول القديم-هو االغريقي الفكر فجر العالم-في في شيء
 شيء أنكل م. ق. الرابع القرن في Empedocles انبادوقليس

 واكار والهوام الماء وهي األربعة العناصر من مؤلف الكون في

 الرطوبة، خاصته فالماء خاصة، منها لكل وان واتراب،

 والتراب الحرارة، خاصته والالر البرردة، خاصته والهواء
 العناصر هذه انضمام بفعل األشياء وتتألف اليبوسة، خاصته

 الخمة الفالسفة هؤالم أن نالحظ .بمقاديرمختلفة وانفصالها
 في ما كل ان أو خالصة مادية فلسفة الى يدعون يكونوا لم

 بفعل تتحرك العناصر تلك يرون ألنهم بحت مادي الكون

 عند والكراهية المحبة أو البعض عند الكلمة أو اللوغوس

اآلخرين
 هو المادة حول القديمة الفلفة في المواقف وثالث

 في متناهية أجام أي ذرات من مؤلفة المادة ان افتراض
 تنقسم، ال الذرات هذم وان الحواس، تراها ال بحيث الصغر
 في تختلف وانما تركيبها أر كيفها في مثتركة جميعًا وهي

 وان الجزئية األجام في وأوضاعها وأشكالها أحجامها
 الذرات، تلك حركات من تتألف األشياء أصناف مختلف

 تؤلفه التي الذرات عدد باختالف آخر عن جم ويختلف
 النظرية هذم نشأة في الفضل ويرجع ٠ حركتها واتجاه وترتيبها

 في Democritus وديموقريطس Leucippus ليبوس الى

م. الخامسق. القرن

 نظرية وطور الذرية النظرية هاجم أرسطو ان نالحظ
 المبتافيزيقية نظرياته مع مالءمة أكثر ألنها األربعة العناصر

 بين ميز انه األربعة العناصر لنظرية تطويره مظاهر ومن
 القمر فلك تحت ما عالم يسميه كان ما أو م والسماء األرض
 العناصر من فمؤلف األول العالم أما القمر: فلك فوق ما وعالم

 مادة من فمؤلف الثاني وأما ،ويفسد يكرن وانه األربعة،
 العناصر من ودقة لطفا أكثر عتعر وهو األثير يميها خامسة

 الكواكب ويضم االفالك عالم هو العالم وهذا األربعة،
 أرسطو ورأى .يفسد وال يكون ال خالد عالم وهو والنجوم

 منها األولى، الهيولى أو أولى مادة» افتراض وجود اخيرًا

 غير مادة وهي القديمة الحركة بفعل الكون في ما كل نشأ
 شي، ال أن تصور ألنه وذلك والكم، الكيف حيث من متعينة
٠أمرًامتحيالً عدم من الخلق رأى ولذلك شي، ال من يخرج

 ميحيين الوسطى العصور فالسفة أن ثانيًا نالحظ
 المشاثيون أما المادة نصور في مواقفهم اختلفت واسالميين
 نظرية في أرسطو تابعوا فقد رشد وابن سينا ابن وأشهرهم
 اراء بين وفقوا ثم الذرية النظرية رهاجموا األربعة العناصر

 المتكلمون وأما الخلق. في االسالم ,عقيدة األخرى أرسطو

 لكظرية تحكس فقد النظام سيار بن ابراهيم رأسهم وعلى
 ال الذي الجزء أي ، الفرد الجوهر نظرية يسميها وكان الذرية
 مواقف بين من - الذرية النظرية ان أخيرًا نالحظ . يتجزأ

 مع تتطور سوف التي النظرية هي — المادة تصور في القدماء

. الحديث العصر في الطبيعية العلوم تقدم

 الذي 1727 - 1642 نيوتن عند المادة تصور الى ننتقل
 على نظرياته سيطرت والذي الكالسيكي الطبيعة علم قمة يعتبر

 القرن من الثاني النصف بداية حتى الحديث العصر في العقول

 في القديم العلم على نيوتن عصر فضل يتجلى .عش التاسع
 تأمالت من خالية وتجارب مالحظات على العلم اقامة

 وانما فراغ من نيوتن يبدأ ولم فلسفية وأهداف ميتافيزيقية

 يمكننا .وغاليليو وبويل كبلر مثل عمالقة علماء بدأه ما أتم
 العلمية اكتشافاته أهم الى أشرنا اذا للمادة نيونن تصور فهم

 طبيعة في ونظريته الجاذبية ونظريات الميكانيكا قوانين وهي
 للحركة األساسية القوانين هي الميكانيكا وقوانين . الضوء

 اطار في إذيتحدد Force آلالقوة، تحديدتصور وتدورحول
 المكان تصورات الى الحركة تصور وينحل الحركة تصور

 لكل للمادة: األساسية الخصائص هي وهذه والكتلة، والزمن

 حاصل جسم وكل الزمن في وديمومة المكان في امتداد جسم
 رالقوانين كثافته في حجمه ضرب حاصل وهي ما علىكتلة
ثالثة: للحركة األساسية

 كل يتمر » ومنطوقه Inertia الذاتي القصور قانون (1
 قوة تضطره لم ما مطردة حركة أو سكون من حالته على جسم

. «الحالة تلك تغيير الى ما
 مع طرديًا تناسبًا ما جسم على الواقعة القوة »تتناسب (2

719



مادة

 في الجسم ذلك يحدثها التي Momentum الحركة كمية تغير

ما«. زمن
 في له ومضاد له ماو فعل رد دائمًا فعل لكل ل(»

«.االتجاه
 مادي جزء فيكل أن الى نيوتن وصل القوانين تلك ومن

 بفضل القوة هذه قياس ويمكن الجاذبية، قوة سماها قوة

 كل » الجاذبية قانون صياغة الى وصل ثم ومن .الحركة قوانين
 مع طرديًا تناسبًا تتنا-ب بقوة آخر جسم كل يجذب جسم

. « بينهما المسافة مربع مع عكيًا وتناسبًا كتلتيهما

 قانون طياته في نيوتن أيدي على الجاذببة قانون ضم وقد
 أن يتضمن كما صياغته، غاليليو بدأ الذي االقطة األجسام

 نفسها هي االرض نحو الساقطة األجام تجذب التي القوة

 ونتيجة الشمس. حول مدارها في الكواكب تجذب التي القوة

 مدارات ووصف كيلر قوانين استنباط نيوتن استطاع لذلك
 والخصانص والجزر المد ظواهر وتفير والكواكب األرض

 كان ولقد .الكيماوي والتفاعل والكهرومغنطيسية الكهربية
 من المادة تأليف وهي للمادة الذرية للنظرية يتحمس تيوتن

 وأن ذرات، من جزيء كل وتأليف Molecules جزيائت

 والقصور والجاذبية الكتلة هي للذرة الرئيسية الخصائص
 المادة لحركات أساسي قانون الى ذلك من وصل ثم الذاتي

 كتلة أن أي الكتلة، حفظ قانون أر المادة حفظ قانون وهو
 باإلجمال، الكون في تنقص وال تزيد ال كميتها أو المادة
 نيوتن كتشافات أماعن .أخرى الى حالة من فقط تنتقل وانما

 الضوء ظواهر على الذرية النظرية طبق فانه الضوء علم في
 تقذف الصغر في متناهية جزيائت من يتألف الضوء ان ورأى

 الضوء أشعة أن مقتنعًا يزال ال وكان باستمرار، بها الشمس

 ,متقيمة خطوط في تير السحب عبر الشمس عن تصدر التي
 الشعاع حلل من أول هو نيوتن ان بالذكر جدير هو ومما

 األحمر من مرتبة السبعة الطيف ألوان واكتشف الضوئي
 . فاألسود فالبنفجي فاألزرق فاألخضر فاألصفر فالبرتقالي

 النظرية تكن لم لنيوتن للضوء الجزئية النظرية أن يالحظ
 قادها منافة نظرية توجد كانت اذ ، الضوء طبيعة في الوحيدة

 الشهير الهولندي العالم Huygens 1629 - 1695 هويغنز

 موجات من مؤلف الضوء ان تقول والتي ،لنيوتن والمعاصر
Waves النظرية ان قليل بعد وسنعلم جسيمات. من وليس 

 على هائلة نتائج لها يكون سوف الضوء طبيعة في الصحيحة

العشرين. القرن في الذرة تركيب

 بالحتمية مرتبط النيوتوني الطبيعة علم أن أخيرا نالحظ

 تخضع المادة أن وتعني Absolute Determinism المطلقة
 اآلن حتى بعضها اكتشفنا المبدأ حيث من ثابتة لقوانين

 كل عرفنا فاذا المتقبل، في اآلخر بعضها نكتثف وسوف

 حيز في المكاني ووضعها المادة كتلة عرفنا واذا القوانين تلك
 الحيز ذلك في يحدث بما التنبؤ أمكننا محدد وقت وفي معين

 الى اشارات تلك .ودقة تحديد بكل المستقبل في وقت أي في

 نظرياته ظلت وقد ،نيوتن عرفه كما الطبيعة علم مضمون

 الزمن من قرنين من يقرب ما طوال والقبول االحترام موضع
.19القرن نهاية حتىقبيل

 حتى المادة لتصور العلمي التطور مرحلة الى اآلن ننتقل
 بين المرحلة هذا في نميز أن ويمكننا . 19 القرن انتهاء قبيل
 الكيمباء علم وعالقة ،العناصر نظرية تطور أقسام: ثالثة

 نجد فإنا العناصر نظرية عن أما الذرة وتفتيت الذر، بنظرية
 في األربعة، العناصر في القديمة انباذوقليس لنظرية تطويرًا

 عدد من تتألف المادة ان 18 القرن منتصف منذ العلماء قول
 1789 عام حتى عنصرًا وتسعين اثنين بلغت العناصر من كبير

 أرقام لها وأعطبت ذلك، بعد اخرى عناصر عدة أضيفت ثم
 تتوسطها باليوارنيوم وانتهت بااليدروجين وبدأت معينة

 والغلور واالكيجين واألزوت والكربون الهليوم مثل عناصر
 والحديد والكالسيوم والكلور والففور والكبريت والصوديوم

 فهي المرحلة هذه في الثانية النظرية أما . الخ . . واليود والفضة

 علماء من المرة هذه التطور ويجيء الذرة نظرية الى العودة
 Lavoisier الفوازييه وأشهرهم الطبيعة علماء ال الكيمياء

 وخالصة Dalton 1766 - 1844 ودالتون 1794 - 1743
 وان عناصر من المادة بتأليف يعتقدون يزالون ال انهم رأيهم
 تفاعالً بعض مع بعضها يتفاعل ذرات، من مؤلف عنصر كل

 كل وذرات بعض. عن بعضها تنفصل أو تتحد حين كيماويبًا

 وزنها في اا تختلف وال التركيب حيث من متشابهة عنصر
 عن كبير تطور ودالتون الفوازييه نظرية في ليس أن والحقيقة

 يعتقدون يزالون ال كانوا ألنهم ذلك نيوتن عند السابق التصور
 تختلف ال الذرات أن بعد من ال تبين كما ،تنقسم ال الذرة أن

 الطبيعية خواصها بعض في وانما وزنها في بعض عن بعضها
.الذري ورقمها والكيماوية

 منذ الطبيعة علماء اكتشافات باكورة الذرة تفتيت ويعتبر
 من زاد هائل علمي لتقدم مجاالً فتح مما 19 القرن أواخر

 للنشاط اكتشافنا الذرة تفتيت على وساعدنا للمادة فهمنا
 الذرة بتفتيت اشتغل من وأول .Radioactivity االشعاعي

راذرفورد بعده ومن وزمالؤه ل٠ .ل Thomson تومسون
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Rutherford . الكترونات الى أوالً الذرة حللوا Electrons 

 حولها ويدور الذرة وسط في توجد والنواة ٠ Nucleus ونواة
 وال ذرة كل في متشابهة األخيرة هذه االلكترونات. من عدد

 الكترون فيها مثالً االيدروجين فذرة بعددها، إال تختلف

 شحنة ذو وااللكترون .وهكذا الكرونان، الهليوم وذرة واحد
 وتختلف موجبة، كهربية شحنة ذات والنواة سالبة، كهربية

 هذا والى ،خصائصها في أخرى ذرة نواة عن ما ذرة نواة

 الكيماوية. خصائصه في آخر عن جم يختلف االختالف
 البروتون أهمها مكونات الى ذاتها انواة تفتيت ثانبًا أمكن

Proton كلة قدر البروتون وكتلة النواة وسط في ويوجد 

 جزيائت بعد من العلماء اكتشف ثم مرة، 1835 االلكترون
 والبوزيترون النيوترون مثل البروتون غير النواة في أخرى

 والذرة ذرات من مؤلفة أنها للمادة تصورنا اآلن أصبح وقد

 العناصر نظرية على قضت النظرية وهذه عناصر، من مؤلفة
. عشر الثامن القرن في التسعين والعناصر القديمة األربعة

 اكتثافات هو المادة في الفيزيائي البحث في مرحلة وآخر
 النظرية تطوير :ثالثة وأهمها ،العشرين القرن في الطبيعة علماء

 النبية ونظرية ،Quantum Theory الكوانتم ونظرية الذرية
Relativity Theory , الضوء بذرة اهتمامًا أكثر اثانية والنظرية 

 ،النيوتونية الميكانيكا لقوانين وتطويرها حركاتها قوانين و
 . Planck بالنك ماكس هو النظرية هذه قدم من وأول

 بتطوير مهتمة Einstein آينشتين وصاحبها النبية والنظرية
 نظرية وتطوير ،وطبيعتهما والزمان المكان في نيوتن أفكار

 الذرة نظرية في اينشتين إسهامات الى باإلضافة فيهما نيوتن
 هو المعاصرة الشالث النظريات تلك في البدء نقطة ولعل

 الطاقة توجد . Energy والطاقة Radiation االشعاع اكتشاف

 الى المادة من منجزء وتنتقل المادة اجزاء من فيكلجزء
 المادة من تخرج طليقة حرة الطاقة تكون وقد آخر، جزم

 فإذا إشعاعًا تسمى الحرة الطاقة رهذه الفراغ، عبر فتافر

 أو حرة طاقة من مؤلف نهو جسيمات من مؤلفًا الضوء اعتبرنا

 فاالشعاع وإذن . Photons فوتونات نميها وهذه إشعاع،
 بالنك بدأ الطاقة. صور من صورة وهو فوتونات من يتألف
 الذرة مكونات لها — الضوء ذرة أو - الفوتون ان بقوله نظريته
 هذا أن وجد لكنه موجات، من مؤلفة وليست ذكرها االبق

 هي التي وسرعته االشعاع لنا يفسر ال للضوء الذري التركيب
 الفضاء، عبر وسفره ثانية( ا ميل 186000) الضوء سرعة
 من فقط تتألف ال المادة ان )أي الموجية النظرية أن فوجد
 .الضوم سرعة تفسر ( Waves موجات من أيضًا وإنما ذرات

 مترابطة مجموعة وهي الكهربي الفعل صور احدى والموجة
 الرياضية الخصائص استدالل الضوء علم يتطيع حوادث من

 تحوي ال الذرة أن العلماء اكتشن هنا ومن المجموعة. لتلك
 ونصل ،وطاقة إشعاعًا أيضا تحوي وانما والكترونات نواة فقط

 بور والحظ . الفوتون على فنحصل الذرة نثير حين اإلشعاع الى
Bohr في اكواة حول يدور االيدررجين ذرة في االلكترون أن 
 من شي: يزعجه لم طالما مداره في ريستمر ممكن مدار أصغر

 يتحرك حين لكن ،طاقة الذرة تشع ال الحالة هذه وفي ،خارج
 مدار الى يقفز قد فانه نبيًا واسعة مدارات في االلكترون

 طريق عن الطاقة بعض تفقد الذرة ان يعني وهذا أصغر

 نظرية في بالنك ووضع . ضوئية موجة صورة في اشعاعها
 التي والطاقات والذرات االلكترونات حركات قوانين الكوانتم

 نيوتن ميكانيكا قوانين عن مختلفة قوانين الى ووصل ،تشعها
 . المطلقة والحتمية المطردة المتصلة والحركة العلية انكار منها

 هيزنبرغ أيدي على ذلك بعد الكواتم نظرية وتطورت

Heisenberg آينشتين. مع واتفق بالنك عن اختلف بحيث 

 عند المطلق والزمن المطلق المكان إنكار في آينشتين مع انفق

 قوانين صياغة في الزمن مع المكان دمج وضرورة نيوتن،
 .األثير وجود إنكار في آينشتين مع اتفق كما ،الحركة

 نتطيع ال أننا األول كتثاف في بالنك عن هيزنبرغ واختلف
 أن تستطيع ال أي مطلقة، بدقة االلكترون حركات وصف

 في حركته وسرعة المكاني االلكترون وضع مطلقة بدقة نحدد
 لكن موضعه مطلقة بدقة نحدد أن نستطيع وانما واحد وقت
 دقيقة معرفة أو حركته، لسرعة دقيق غير وصف ححاب على

 ما وذلك المحدد، لمكانه غامض وصف مع حركته لسرعة
. Indeterminacy Principle «الالتحديد مبدأ «هيزنبرغ ه صما

 جسم كل للمادة: المعاصر التصور إيجاز اآلن نتطيع

 والذرة ذرات، نسميها الدقة بالغة جسيمات من مؤلف مادي
 جزئيات الى تقسيمها أو تفتيتها يمكن وانما بسيط غير شيء

 تدور التي وااللكترونات النواة هي الجزئيات وهذه دقة أكثر

 من وانما جيمية طبيعة من ليست الذرات وهذه ،حولها
 وتختلف اشعاع أو طاقة عنها يصدر إنه حيث موجية طبيعة

 ليت والذرة تؤلفه. التي االلكترونات عدد باختالف االجام

 او اللون صفات عليها تحمل ال وبالتالي حسي ادراك موضوع
 والطاقة الكتلة أهمها اخرى صفات وانما الرائحة او الطعم

 الذرة دامت وما والجاذية الكهربية والشحنة المكاني والوضع
 الها نصل فاننا الدقيقة بالمكبرات وال المجردة بالعين ترى ال

 والمغنطيسية الكهربية حركاتها آثار - آثارها إدراك من
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ماض

 ،الطاقة - الكتلة حفظ قانون المادة قوانين أهم ومن .والضوئية
 أهم ان أي نيوتن، عند الكتلة حفظ قانون تعديل وهو

 وإنما للذرة البطيئة السرعات في الكتلة هو المادة خصائص
 الضوء سرعة من بأكثر حركتها في الذرة سرعة تزداد حين
 الكون في ثابتة الطاقة وكمية طاقة، الى تتحول الكتلة فإن

 الذرة بحركات التنبؤ استحالة هو آخر مهم وقانون ككل.
 بها نادى التي المطلقة الحتمية إنكار ثم ومن مطلقة بدقة

نيوتن

زيدان فهمي محمود

ماض
Passe
Past
Vergangenheit

 بأنه المتكلمين بعض عرفه الذاهب، الزمان على يدل اسم
 على ويطلق الذات. في بعض على الزمان أجزاء بعض تقدم

 مقابل في الماضي ويقع «أزل ٠ الماضي في الوجود استمرار
,لمتقبل وا الحاضر

 كان ولما الزمان. سللة من جزء فيخته عند الماضي
 فال يفنى وال يمضي ال ذاته واألنا ،األنا خارج شيء ال الزمان

 مستقل زمان وضع يفترض ذلك ألن ذات، بحد لماض وجود
 ألننا ماضيًا، بوصفه زمانًا نضع أن من مناص وال الثاني، عن

 فالماضى حاضرًا؛ بوصفه زمان وضع بغيرذلك النستطيع
,للحاضر شرط ألنه ضروري

 ،خلفنا من وأصبح كان ما هو الماضي أن فيرى شلنغ أما

 إال يتحدد ال الحاضر ولكن ،الحاضر في منه التحرر واستطعنا

 يقوم الذي ذلك غير ممكن حاضر ال ا يقول: الماضي. بفعل

 يكون الذي غيرذلك ممكن والماض حاسم، ماض على
.ب عليه التغلب بعد لحاضر أساسًا

 بل يتخارجان، ال والحاضر الماضي برغون، عند
 كما — « الجوهر H في والماضي ، الكعور وحدة في يمتزجان

 مضى ما الماضي أن والمقصود . ينشط يعد لم الذي هو — يقول
 الدور في التعريف هذا أساس على برغسون ويقع .نثاطه
 نشاطه في يكمن إدراكنا واقع أن إلى واستنادًا دور( )انظر

 برغسون يرى قوته، تزايد في وليس تطله التي الحركات وفي
 فإن وهكذا محركة. فكرة والحاضر فقط، فكرة الماضي أن

 بل ،الماضي يقصد ال الماضي عن يتحدث حين برغون
 الحقيقي الماضي برغسون ينسى وبهذا عنه. الحاضرة ذاكرتنا

.الحاضر نشاط نشطًا كان الذي

 هو وما خالص، عقلي أمر الماضي أن فاليري بول ويعتقد

ومعتقدات. صور إآل
 في ضاربة اإلناني الموجود واقعية فيرى هيدغر، أما

 واتجاهه، الماضي قصدية على تدل إنما والواقعية الماضي

 انظر ) .الحاضر يولد كي المتقبل من ينبعث والماضي
 يرى كما ينفصل، ال الماضي إلى المتمر والعود حاضر(.

 حد كان وإذا المستقبل. نحو الدائم نزوعنا عن ،هيدغر
 ينجزها ال التي المعينة اإلمكانيات فان ،الموت هو المستقبل

«.الماضي حد هي،قبولها الواجب من والتي الفرد
 يقوم ل ذاته، »في ماض ثمة ليس أن سارتر ويرى

 أفعالنا يحدد ال والماضي عليه، أخلعه الذي بالمعنى الماضي
 ألن ،المستقبل على تتوقف الماضي طبيعة إن بل ،المتقبلية
 )انظر ميتًا أو حيبًا الماضي من يجعل الذي هو المتقبل

مستقبل(.
 المتحيل فمن بحوادثه ذهب قد زمانًا الماضي كان ولما

 ويطاق مباشرة غير معرفة بل مباشرة، معرفة الماضي معرفة
 الماضي معرفة على ينصب الذي العلم على األحيان أغلب في

. ( التاريخ انظر ) «التاريخ )١
 بوصفه مهمًا موقعًا القومية الفلفة في الماضي ويحتل

 ذاك إذ الماضي من ويفهم األمة تكوين عوامل من عامالً

. األجداد صنعها التي الحضارة
بالماضي: الفالسفة لعالقة أشكال ثالثة تصنيف ويمكن

 للماضي المطلق والنفي بالرفض تتميز : عدمية عالقة — 1
 وقد ،فيه ايجابية نقطة أية رؤية دون وأخالقه قيمه بكل

 اسم - روسيا في - الديمقراطين على المتخلفة القوى أطلقت

 الماضية. الروسية الثقافة نفي تهمة اليهم ووجهت ،العدميين
 وكثير الماضي، تجاه الكبار العدميين عداد في نيتشه ويدرج
الوجودين. الفالفة من أيضًا

 العالقة من النقيض على إذ بالماضي: تعلق عالقة — 2
 بوصفه الماضي أساس على إال هنا الحاضر يرى ال األولى،

 أكثر على ينسحب ما وهذا للقيم والحقيقي الوحيد المنبع
الدينية الفلسفة ممشلي

 الماضي إلى ينظر حيث تاريخية: ديالكتيكية عالقة — 3

 حركة في يفعل ما واثبات سليي هو ما نفي ,واثبات نفي نظرة

بالماضي، وماركس هيغل من كل عالقة هي وهذه التقدم.
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ماهيه

. القومية الفلسفة أنصار بعض وكذلك

 طبقة كل بموقع بالماضي االجتماعية القوى عالقة وتتحدد
 على يغلب حيث .التاريخي االجتماعي التغير عملية في أوفئة
 الماضي نحو نظرتهم في العدمي الطابع المثقفين فائت أغلب
 الى بالحنين وتاريخيًا اجتماعيًا المنهارة الفائت تتميز بينما

 الثورية الصاعدة الطبقة أما به. والتثبث إليه والعودة الماضي

 . ديالكتيكي نحو على الماضي فتبعث ، لها المؤيدة والفائت

تاريخي

ومراجع مصادر

.1973 بيروت، الوجودي، الزمان الرحمن، بدوي،عبد -

لدروبي سامي .تر المتحرك، والرأي برغون،الغكر -

لثالث الجزء ،الغربية الفلسفة راسل،ب.،تاريخ -

والتاريخ. تحن زريق،قطنطين، -
٠ بدوي الرحمن عبد .،تروالعدم الوجود ،-ارتر -

.الفلفي المعجم ،جميل ،صليبا -
 والالمتناهي المتناهي كارمين، س أ. ، ف.ي. سيفيدركي، -

. ل966 برنكو،

. 1975 ،موسكو ،المنطقي القاموس ، ٠ي . ق ،كونداكوف -

 القرن في البورجوازية الفلغة الوفييت، الفالسفة من مجموعة —

. 1974 ،موسكو ،العشرين

 الجزء ، أجزاء 6 ،الفلسفة تاريخ ،الوفييت المؤلفين من مجموعة —

الثاني

الوفيتي. الغلفي القاموس الوفييت، المؤلفين مجموعةمن -
االنكليزية، الفلفية الموسوعة -

. الحقيقة نداء ،غر هيد —

.1971؛القاهرة ،اكانية الطبعة ،الفلفي المعجم ،مراد ،وهبه —

برقاوي أحمد

ماهية
Qulddlte-Essence
Quiddity-Essence
Qulddltat-Wesen

 مصطح Qulddite/Essence/Qulddity fl ماهية ال أ-

 الفالسفة بعض استعمل وقد ؟ ٠ هو ما ه : الؤال من مصاغ
 كلمة والمتكلمين المترجمين بعض لك وكذ ي( الكند ) العرب

N المائية أو ،فالماهية »ما؟،. الؤال حرف الى نسبة «مائية 
 به يتقوم ما أي «، ؟ ماهو٥: السؤال عن به يجاب ما هي

 « ؟ما» ب فالسؤال .عنه فكرتنا قوام به وما ،للشيء تصورنا
 من المطلوب ان على دل بالثيء قرن »اذا ماهو؟«: أوب»

 معرفة وا وجوده، معرفة ال فقط، الشيء ذلك تصور الشيء

 ( ... ) مكانه وا زمانه وال مقدارم ال ذاته، سوى آخر شيء
 اذا ؟ الشيء هو ما جواب في يستعمل أن ينبغي الذي فاألمر

 واحدة( بكلمة ال بجملة، )أي مركب بلفظ عليه يدل كان
 هو ما على الدال القول أيضًا ويمى ، الشيء ماهية يسمى فإنه

 طبيعة أو الثيء إنية على أو الشيء جوهر على أو الشيء
( 12/7 كناباأللفاظ»،فقرة٥الشي،...«.)الفارابي،

 الماهيات بين يميزون المثاؤون الفالسفة وكان - ب
 الماهيات وبين عمرو أو زيد كماهية الشخصية أو األولى،
 ،السوية على أفرادها في وتكون النوعية الماهيات وهي الثواني

 مثل وذلك آخر، فيفرد تقتضيه ما فيفرد تقتضي انها أي

 ،عمرو في تقتضيه ما زيد في تقتضي التي اإلنسان ماهية
 مثل السوية على أفرادها في تكون ال التي الجنسية والماهيات

 في يقتضيه وال الناطق مقارنة االنسان في يقتضي فهو الحيوان

. الجرجاني( «تعريفات ا ) غيره

 وعلماء العرب الفالسفة شغل ما أهم أن على — ج

 الوجود بين العالقة هو الوسطى القرون في المسيحي الالهوت
 ٠ fl الخلق « بفكرة المباشر التصالها راجع وذلك ،والماهية

 على ولكن واضحًا، طرحًا المألة أرسطو طرح لقد نعم،

 flالماهية» بين األول المعلم ميز لقد .فقط المنطقي الصعد

 باعتياره «الوجود و« »، عو؟ ما « السؤال مطلب باعتبارها

 تعريف في يدخل ال الوجود إن وقال ، ؟» هل ال السؤال مطلب
 I بالفعل وجوده ندرك أن دون الشيطان ما ندرك ألننا الماهية

 ،بالعكس بل ،الوجود على الماهية أسبقية يعني ال هذا ان غير
 ،بماهيته العلم على سابق الشيء بوجود العلم أن يرى فأرسطو

 وجوده، نعلم ال شيء عن »ماهو؟ للسؤال معنى ال ألنه
غير. لي إلسمه تعريفًا نريد كنا إذا إال اللهم

 االنطولوجية الناحية من أما المنطقية، الناحية من هذا
 الشيء ،والوجود الماهية بين يوحد أرسطو فإن الوجود( )ت

 في المتكلمون أدرك ولقد . العالم بقدم القول يعني الذي

 من والوجود الماهية بن التوحيد عليه ينطوي ما اإلسالم
 الدينية العقيدة عليها تنبني التي « الخلق B فكرة مع تعارض
 من الماهية خلو بإمكانية وقالوا بينهما فصلوا ولذلك عندهم،

 يعلم مثلما توجد أن قبل األثياء ماهية يعلم فالل ، الوجود صفة
 الماهية ان هي والنتيجة ،يصنعه أن قبل الكرسي ماهية النجار

عندهم، للوجود سابقة
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ماهية

 هذه من واحدا موقفهم يكن فلم اإلسالميون الفالسفة أما

 يكن لم العالم حدوث فكرة عن دافع الذي فالكندي .المسألة
 أما الخلق وفكرة أرسطو موقف بين التوفيق الى حاجة في

 كما ، والوجود الماهية بين التغاير بوضوح طرح الذي الفارابي
 المنطقي باإلشكال الوعي تمام واعيًا كان فلقد أرسطو، فعل

 تكون فلكي : الوجود على الماهية بأسبقية القول يطرحه الذي
 قبل موجودة تكون أن يجب الوجود على سابقة الماهية

 ال والوجود الماهية بين فالتمييز وإذن , تناقض وهذا وجودها
 — فقط الذهن ففي . الذهني بالوجود األمر تعلق اذا إال يستقيم

 ،واقعيًا له الوجود شيء تصور يمكن - الخارجي العالم في ال

 وهكذا حيوان ونصفه إنسان نصفه كائنًا مثالً نتصور كأن

 القول جاز التحقق ممكنة انها حيث من الماهية الى نظرنا فإذا
 حيث من اليها نظرنا اذا أما . الوجود من - ذهنيًا - أسبق انها
 ال هو كما الموجود وتصور . أسبق فالوجود فعال متحققة هي

 اذا شيء حقيقة عن للبحث معنى ال ألنه وجوده بعد إال يتأتى
 في الفاراي رأي مضمون هو ذلك بوجوده. نعلم نكن لم

 الممكن أ في نظريته اطار في والوجود الماهية بين العالقة

 بعدم القول في صريح فالفارابي يكن ومهما ٠«والواجب
 ،األنطولوجية الناحية من والوجود الماهية بين الفصل امكانية

 وجد ومتى ، وجد عنه الذي هو الله( )= واألول D يقول
 سائر عنه يوجد أن ضرورة لزم له هو الذي الوجود لألول

 ما على واختياره اإلنسان بإرادة ال وجودها التي الموجودات

 معلوم وبعضه بالحس مشاهد بعضه الذي الوجود من عليه هي
. ( الفاضلة المدينة أهل آرا ) . « بالبرهان

 تمامًا. هذ! بعكس القول الى ذهب فلقد سينا ابن أما

 عليها ء طارى والوجود ، الوجود على سابقة عنده فالماهية

 جهة من فيها تركيب ال الماهية إن 1ا يقول: ، ها وعرض
 هي حيث من مبدعة ليست فإنها والماهية( الوجود ) النسبتين

 اذا ، الماهية فليست ، الوجود بها مقرون حيث من بل ، ماهية
 من ووجود ماهية مجموع ماهية، هي حيث من اليها التفت
 طارىء كشيء اليها مضاف الوجود بل وجبت، به األول
 ما بالضبط هذا ،(.إن أتولوجيا شرح 1ا ، سينا إبن ) . « عليها

 الوجود بين بالخلط سينا ابن يتهم الذي رشد ابن عارضه

 العدم. نقيض بمعنى يقال الذي والوجود »الصادق« بمعنى
 في معنى هو الصادق بمعنى الذي والموجود )) مثالً يقول

 في عليه هو ما على النفس خارج الشيء كون وهو األذهان،

 ليس انه أعني ، الشيء بماهية العلم يتقدم العلم وهذا ، النفس
 الماهية وأما . موجود انه يعلم حتى الشي، ماهية معرفة يطلب

 ، ماهية الحقيقة في فليست أذهاننا في الموجود على تتقدم التي

 المعنى ذلك ان علم فإذا ، األسماء من السم شرح هي وإنما
 قيل المعنى وبهذا وحد ماهية انها علم النفس خارج موجود

 األشياء كليات ان ألرسطو (I المقوالت )) كتاب في
 معقولة وأشخاصها ، بأشخاصها موجودة صارت انما المعقولة
 في موجودون األشخاص إن قيل المعنى وبهذا )...( بكلياتها
 الوجود أن القائل القول وأما األذهان. في والكليات األعيان

 جوهره في الموجود به يتقوم وليس الماهية على زائد أمر
 يدل الموجود اسم يكون أن يلزمه هذا ألن ، جدًا مغلط فقول
 مذهب وهو النفس خارج العشر للمقوالت مشترك عرض على
 يسأل )...(اذ كثيرًا غلطًا هذا في غلط وقد ( ... ) سينا ابن

 عرض على يدل هل، موجود انه فيه قيل اذا ، العرض ذلك عن
 وذلك ، لها نهاية ال أعراض فتوجد ، العرض ذلك في موجود

 نفها المسألة رشد ابن ويثير . ( « التهافت تهافت II ) ,، مستحيل
 قائاًل: يضيف ثم بعنف سينا ابن رأي ويخكأ آخر مكان في

 عند من به يأتي مما كثير في الرجل هذا شأن هذا »ولكن
. ( « الطبيعة بعد ما تلخيص )1 ) ٠ K نفه

 المألة هذه في المسلمين / العرب الفالسفة آراء انتقلت
 أبحاثهم في فترددت المسيحية الوسطى القرون فالسفة الى

 األكويني توما القديس عند خاصة واضح، بشكل الالهوتية
 ابن رأي من وجانبًا سينا ابن رأي من جانبًا بشأنها تبنى الذي
 غير والماهية الوجود كان اذا انه كوينياا يرى . رشد

 التمييز يجب فإنه الله( )= الوجود لواجب بالنبة متغايرين
 وهو المخلوقات(. العالم، ) الوجود لممكن بالنسبة بينهما
 ليس للمخلوقات بالنسبة الوجود ان فيؤكد سينا ابن رأي يرى

 انه بمعنى ال ولكن ،اليها يضاف هو بل ،ماهيتها في متضمنًا
 اخراج انه بمعنى بل - رشد بابن يلتحق أن يريد وهنا - غرض

 الى الماهية نسبة تكون هذا وعلى الفعل. الى القوة من لها
الفعل لى القوة الوجودكنسبة

 الحديثة الفلفة في أهمية كبير المسألة لهذه تعد لم
 لم المناقشات تلك أثارت التي ,الخلق, مشكلة ان باعتبار

 الوسطى القرون في لها كانت التي نفها األهمية تحتل تكن
 امكانية بعدم القول هو الحديثة الفلسفة في السائد فاإلتجاه

 الواقع في أما الذهن، في إال والوجود الماهية بين التمييز
 فلفته بنى قد ديكارت كان واذا . متالزمان والماهية فالوجود

 الديكارتية الثنائية فإن II موجود أنا إذن أفكر I) الكوجيتو على
 اكفكير ان باعتبار ، والتفكير الوجود بين صميمًا تالزمًا تقيم
وجوده. ودليل اإلنسان ماهية هو

 على ألحوا قد المعاصرين الوجوديين الفالسفة ان غير
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مدا

 الذي فقط لإلنسان بالنبة ولكن جديد من المألة طرح
٠ ( وجود :راجع ) .لماهيته سابق وجودم ان عنه بقولون

الجابري عابد محمد__

مبدأ
Principe
Principle
Prlnzip

 ويتضمن بدأ المصدر من مشتق مصطلح اللغة في المبدأ

 الى يرجع ال ابداع فعل أصل، ابق، أول فهو: دالاته جميع
 وهي البداهة أو البداءة منه غيره، على يرتكز ال ،سابق نموذج

 .النظر تدقيق قبل مباشر كمدرك ويصدمه الوعي يفجؤ ما أول
.والبديع العجيب أبعاد من يخلو ال لذ

 نقطة ألنه قبليًا كان اذا إا مبدئيًا المبدأ يكون ال بذلك

ومعناه. ودالالته مبرراته تاليه يفقد وبدونه بعده، لما ارتكاز
 مصدر من مصداقيته يتمد ال بذاته واضح معقول فالمبدأ

 من كما البرهان عملية أساس ألنه البرهنة يقبل ال بالتالي ثان
.إستنباطي نق لكل قاعدة ألنه غيره من استنباطه الممكن غير

 بعد( - )قبل والزماني االنطولوجي بالسبق المبدأ يتمتع

 لذا البدئية. ماهيته فقد وإال المنهجي — المعرفي - والمنطقي
 المقوالت أو المقولة كما وتجريدًا عمومية الغكرات أكثر هو

.للوجود الكبرى االجناس بوصفها

: االنطولوجيا في المبدا — 1

 الكائنات. جميع على زمانيًا — كينونيا سابق حامل هو

 منظومات تنوعت وقد أولى علة أو األسباب سبب هو بالتالي

 عددم في اختلفت كما له الماهوية الطبيعة تحديد في الفلسفة
 غائي ؟ متكثر أم واحد متحرك؟ أم ثابت المبدأ هل وغائيته

؟ معقول ال ام معقول ؟ مجاني أم مبرر ؟ عبثي أم
 للكينونة األحدية البذرة تعتبر مثاًل، الهندوسية الفلفة في
 — متغيرًا I متحركًا أنطولوجيًا مبدأ أو أوليًا بدئيًا أصالً

 رياضيًا محسوبة وصغرى كبرى كونية دورات عبر متحوالً

 نحو األبدي العدد نحو تتجه عقالنية بغائية ومحكومة
. «البراهما „

 الفرد Substance الجوهر فيعتبر أرسطو فلسفة في أما
 حامال عقالنيا موضوعيًا متغيرًا ال ثابتًا أنطولوجيًا مبدأ

 ال الذي المحرك هذا وثبات . المتكثرة المتغيرة ألعراضه

. ( أنتيليخيا ) كماله ومركز للوجود غائية نقطة يجعله يتحرك

 تعريف معينة تصنيفية حدود ضمن يمكن النحو هذا على
األنطولوجي: المبدأ مألة في مواقف ئالثة

 المبدأ معقولية يفترض الذي : المعقولية موقف — أ

 الذاتية والمثالية الموضوعية المثالية بين تأرجح وقد انطولوجيا
. والمناهج العلم وفلسفات والظاهراتية والجدلية

 المبدأ معقولية ال يفترض الذي الالمعقولية: موقف - ب

 وتحوالته وكثافته وسديميته لمجانيته استنادا انطولوجيًا
 القابلة غير ذاتها في ذاتها على المغلقة وعتمته الالمتناهية

 الى مجهول من غائية بال صيرورة ألنه المعرفة أو للتنوير
 والحياة اإلرادة فلفات اتخذته موقف وهو مجهول

الوجودية. و
 بين يجمع الذي م التحليلي — النقدي الموقف —
 وال ()الفينومين الظاهرة معقولية بين والالمعقولية، المعقولية
 االنطولوجي المبدأ حيث النومين( ) ذاته , في الوجود معقولية

 النقدي الموقف التحليل فلفة أكملت وقد . إحتماليًا علما -
 المبدأ حيث معًا وتعبيرًا موضوعًا ذاته — في الوجود يإلغاء

تامة. علمية معقولية االنطولوجي
 التحليل فلفات ثم كانط نقدية اتخذته موقف وهو

 السياق داخل األميركية البراغمانية ادراج بمكن كما المعاصرة

.نفه

المعرفة: في المبدأ-2

 أولي تصور هو ()أبيتمولوجيا المعرفة علم في المبدأ
 يصبح نضعه عندما لذلك الفكرات جميع على منطقيًا سابق

 المعرفة في المبدأ ونمط ٠مفهومًا - معقوالً — مبررًا بعده ما
 أرسطو فجوهر .الوجود في المبدأ نمط مع إحاليًا مرتبط

 الالتناقض، قانون بدوره يستدعي الذي الهوية مبدأ استدعى

 استدعت فكر - مادة الديكارتية االنطولوجية الثنائية أن كما

 الكوجيتو ومبدأ جهة من الذاتي القصور وقانون اآللية مبدا
Cogito Ergo Summ روحًا« ديكارت افترضه اذا الذي« 

 قاعدة افترضناه وإذا الله، أو الكامل الوجود مبدأ تستدعي
 أو ألوهة دون المطلقة المعقولية مبدأ نتدعي خالصة معقولية

 في عصرالعقل كمالدى أول مبدأ العقل أو العقل مبدأألوهة

 - الجوهر - العقل بين يوحد بينوزا حيث 18 - 17 القرنين
 الحدود يوحد منها كل مونادات يجعلها واليبنتز المطلق
 فقد المطلقة الجدلية الذاتية المثالية في أما . انفراد على الثالثة

 األنا ثم Fichte فيخته معرفيًامطلقًاعند مبدأ ، األنا 0 اتخذت
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مبدأ

 ثم Schilinge شيلنغ عند (I طبيعة n أو مطلقة (( أنا ال „ بوصفها
 كن الفكر نوجد أو الوجود نفكر أن الوجود — المعرفة مطابقة

.هيغل افترض كما فيكون
 مبدأ انعطاف جاء اليها المشار المعرفة مبادى، عكس

 أنطولوجية - مقولة «المادة )ل اتخذت حيث الجدلية المادية

 االدراك إلى المدرك من الحسي االنعكاس ]ا مبدأ تستدعي

.جديد جدلي برفع هيوم الى لوك من التجريبية تراث متمثلة
 الفقرة في اعتمدناه الذي الثالثي التصنف اتخاذ يمكن

: المعرفة علم في المبدأ لفكرة تصنيفية قاعدة االبقة

 الوجود معرفة بإمكانية تقول التي انظريات جميع تعتبر -
 وتعبيرًا. وجودًا المعرفة معقولية مبدأ دائرة ضمن داخلة

. معقول عنها والتعبير ،معقولة المعرفة ،معقول الوجود
 المعرفة إمكانية تنفي التي المواقف جمع تعتبر كما —
 وجودًا المعرفية الالمعقولية مبدأ ضمن داخلة للوجود التامة

 معقولة بطريقة عنه يعبر معقول ال الوجود تعبيرًا. والمعقولية

. التعبير وسائل من وغيرها اللغة بواسطة
 الثنائية مبدأ تفترض التي النظريات جميع تعتبر كما -

 دائرة ضمن داخلة الجديدة الواقعية الى النقدية من الممكنة

.والعكس الوجود معقولية وال المعرفة معقولية

المنطق: في المبدأ - 3

 قاعدة يتخذ الذي األساسي القانون هو المنطق في المبدأ
 ممكنة البرهان عملية تصبح ال بدونها التي المنطقية للمحاكمة

 ثالثة تصنيف ويمكن . المنطقية القضايا نسق إنثاء يتعذر كما
.٠ للنسق الناظم األول المبدأ باختالف تختلف للمنطق أنواع

Formal Logic الصوري: المنطق , أ

 يشتق ومنه الهوية. قانون هو أول منطقي مبدأ على يرتكز
 على استنباطيًا يعتمد كما المرفوع. واكالث الالتناقض قانون
 في جزئيًا متضمنة صغرى وقضبة كبرى قضية ،القضايا تراتب

 والصغرى الكبرى في كليًا متضمنة نتيجة — قضية ثم الكبرى

معًا

Math. Logic :الرياضي المنطق - ب

 القضايا محمول وكم اللغة تفجير بعد صوري منطق هو
 مبدأ على ويقوم الحابية. الرموز أو الرياضيات الى وردها

.خالصة رمزية وثوابت بمتغيرات المحكوم النق

Dialcc. Logic اسدني: -المنطق٠ج

 مبدأ وهو والرياضي الصوري يخالف مبدأ من ينطلق

 تتدعي قضية التجاوز. ثم والتركيب - والتوسط - التناقض
 تتوسطهما التي الصيرورة بحكم بدوره يتدعيها الذي نقيضها

 تناقضية يضمر لكنه يتخطاهما الذي عنهما الناتج تركيبهما ثم
٠ أبدي ،أزلي - نهائي ال مطلق بشكل جدلياتها تستمر جديدة

:المنهج في المبدأ . 4

 .معًا وتمثالً بحثًا المعرفة طريقة ناظم هو المنهج في المبدأ

 التعريف هذا تحت إليه ويحيل بالمنطق مرتبط المنهج لذا
 عن الحديث يمكننا العلمية — الفلسفية المنهجية لتطور واستنادًا

: كبرى منهجية أجناس ثالثة

اكحليلي: أ-المنهج

 سبقًا الكل على الجزء سبق مبدأ على التحليلي المنهج يقوم
 او استداليًا استنباطيًا أكان سوام وأنطولوجًا منطقيًا

 موجودات - الواقعات - الوجود تاريخيًا. أو تجريبيًا استقرائيًا
 عناصرها الى وردها تفكيكها يمكن — أيضًا الحادثات — مركبة

 . منها تتكون التي البسيطة وحداتها - جزيائتها - أجزائها أو

 الرياضي — الصوري المنطق طريقة هو التحليلي المنهج لذلك
 انشاء يتعذر حيث الجزئية للمعرفة الجزئية العلوم أي معًا

. كلية معرفة أو كلية نظرية

الجدلي: ب-المنهج

 األجزاء على الكل سبق مبدأ على الجدلي المنهج يقوم
 — الماهوي قوامه يستمد فالجزء ,وأنطولوجيًا منطقيًا سبقا

 المواطن مثل الكل مع عالقاته سياق داخل - معقوليته ٠ معناه
 مجانيًا وجودًا ويصبح الماهوي تعينه يفقد بدونها . والوطن
 هو انما Hمنهجًا » ليس الجدلي المنهج .مريبًا غامضًا مجهوالً

 لذا . الوجود مع المنطق مع النظرية مع المنهج فيه يلتحم تجل

 عنه — التحدث ألن الجدلي المنهج - عن - التحدث يصعب
 نظرية إنعاء الجدية في يمكن لذلك ممارسة - قوالً يتدعبه

اشاملة. المعرفة أو كلية

الظاهراتي: المنهج - ج.

 الرد قانون في الواعية القصدية حضور مبدأ على يقوم

 ظاهرة الوجود ظهوريته. مع وتوحيده للوجود الظاهراتي
 الظهورية لمبدأ واستنادًا . Epoche قوسين بين الوعي يأسرها

 المعارف تجزيئية يتخطى II كلي اعلم إنشاء يمكن
.التخصمة
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استتاجية مقاربة

 معرفة !نشاء يمكن ال بنيوية بديية فكرة المبدأ — 1
 وألنها , تأسيسية ترشيدية توجيهية بخاصية تتمتع ألنها . بدونها

 تندرج التي الثواني جميع على عامة بسيادة تتمتع أولى قاعدة

. تحتها
 الذي المعرفي بالمبدأ مرتبط االنطولوجي المبدأ — 2

المنهجي والمبدأ المنطقي المبدأ مع بدوره يرتبط
 كان مهما معين مبدأ من االنطالق على الموافقة ان - 3
 تالية مبدئية نتائج من عليه يترتب بما مبقا التليم يعني نوعه

 بالمبادى التليم دون مبدأ قبول فإن وإا منه. مستنبطة له
 معرفية وانتهازية فلفية - عقالنية خيانة هو منه المتنبطة

,العام التطبيق مستوى في واجتماعًا ثقافيًا — عقالنيًا هدامة
 اجتماعيًا (( القائد n ،او « اليد I) صفة المبدأ يحمل - 4

 هو a الرئيس 11 لكأن .المعاصرة مصطلحاتنا حسب وسياسيًا
 األكثر النقطة هو — يكون أن يجب هكذا أو — المجتمع مبدأ
 . والوطن للمواطنين - كلية - تجسيدًا - حمالً — تعيينًا — تعبيرًا

. رئيسًا حاكم كل ليس ولكن . المجتمع مبدأ الرئيس

 األجزاء ان أي الفائض. فكرة ويحايث المبدأ يتحمل - 5
 المبدأ ففي وأخيرة أولى مرة المبدأ تتنفد ال التجليات أو

 وا كان الذي الماضي يقوله ال متقبلي مستمر دائم فائض
 فائضًا يتضمن لذا متقبلي. المبدأ الكائن. الحاضر يعكسه

 المبدأ يالمس هنا من .ما لحظة في التام االستيعاب عن يند

 قدمين على تقف التي العمالقة قوتها في النصبي - المطلق فكرة

منطين.

ومراجع مصادر

, بدأ العرب، الن ، منظور ابن —

 التنوير، دار ،هيغل عند الجدلي المنهج إمام، الفتاح عبد امام، ~

.1982بيروت

 النهضة مكتبة fc اليوناني الفكر خريف ،الرحمن عبد ،بدوي -

. 1946 القاهرة، المصرية،

 الثقافة دار الصوري، بالنطق التعريف محمد، السرياقوسي، —

.1980 ،القاهرة ،والشر للطباعة

 دار والحدس، المنطت بين الرياضي المنهج ،محمد السرياقوسي، -
. 1982 القاهرة، ،والنشر للطباعة الثقافة

.6.323٥ ,Plato, The Collected Dialogues, Epls, 2312d sp - 
7.344d., Phaedr. 245c, Crat. 436d, Bolllngen Series LXXl,

.1969 ,Princeton
The Encyclopedia of philosophy, vol 7,8, Method in phl٠ - 
losophy, Sclentinc Method, Macmillan pub., c. Inc., The

.1972 ,Free press, New York

النايد محمد

متحد
Uni
United
Einlg

 او االفراد من مجموعة بين اجتماعي تعاقد او اتحاد
اجتماعية وحدة في االنسانية الجماعات

 ائتالف إلى المصطلح يثير السوسيولوحية الناحية ومن
 متماسكة اجتاعية وحدة في االنسانية الجماعات
 تونيز األلماني االجتماع عالم رأي وحسب ومتضامنة

F. Toennis الموسوم كتابه في « Gemeinschaft und 

I Gesellschaft) أطلق وقد المجتمعات، من نوعين هناك أن 
 Community)) المحلي بالمجتمع األول النوع ءلى

Gemeinschaft، العام بالمجتمع الثاني النوع وعلى (Society) 

Gesellschaft . االنسانية الجماعات أن الى تونيز أشار وقد 
 لكل األساسي المصدر هي التي االنسانية لإلرادة نتيجة تنشأ

 متميزين نوعين في االرادة هذه وتظهر .االجتماءية العالقات
 تسيطر التي الطبيعية الحياة ارادة وهي األساسية، االرادة هما:
 وغريزيًا عضويًا اتجاهًا تمثل والتي المحلي المجتمع على

 بالتضامن االجتماعية والعالقات االنساني النشاط وتطبع
 قيمة االجتماعية العالقات تصبح بحيث األفراد بين والتعاطف

 العالقات وهذه .أهدافها لتحقيق وكوسيلة ،ذاتها بحد

 ضرورية عالقات وهي واإللزام، القسرية صفة لها االجتماعية
 والتلقائية. األولية االنانية االرادة من تنبثق وطبيعية

 الناحية من النطاق محدودة وحدة المحلي والمجتمع
 التي والقرية والقبيلة كاألسرة والديموغرافية االيكولوجية

 سلطة من مزيج هر الذي االجتماعي العرف لسيطرة تخضع

 والمشاركات المثاعر فيه وتود واتقاليد والعادات الدين
 هذا وفي , والجوار والقرابة الدم رابطة على تقوم التي الجمعية
 قبل موجودًا االجتماعي الكل يكون االجتماعي الشكل
 الروابط أمامه فيجد يولد الفرد أن ذلك ومعنى ،أجزائه

 االجتماعي. والتكامل والتعاطف كالتضامن قائمة االجتماعية
 واللبنة األول التعبير هي المحلي المجتمع في واألسرة
 االجتماعية والعالقات االجنماعي التركيب في األساسية

 اإليجابية العالقات هي المحلي المجتمع في تسود التي األولية

 بقائه على والعمل االناني النوع حفظ إلى تؤدي التي
وتكامله. وامستمراره
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بغال

 التي والواعية التحكمية اإلرادة فهي الثاني اكوع أما

 لإلرادة القصدي المتعمد الشكل وهي ،المجتمع على تحيطر
 .ب المرتبطة والمؤسات والمنظمات بالدولة تتمثل التي االنانية

 بعضهم األشخاص ينفصل عندما االجتاعي الشكل هذا ويظهر

 التي الطبيعية االجتاعية العالقات اطار من ويتحررون بعض عن
 القانون لسيطرة األفراد يخضع حيث المحلي، المجتمع في تسود

التعاقدية والروابط الوضعي
 يتكون قصدي معقد كيب وتر عامة حقيقة وحدة والمجتمع

 ارادي أساس على قائمة اجتماعية ومنظمات مؤسات من
 بين االجتماعية العالقات وتكون ،تلقائي أساس على وليس

 الصراع ويسود الخاصة رالمصلحة المنفعة على قائمة األفراد

 على Tlmasheff تماشيف أطلق وقد .األفراد بين والتنافس

التنظيمي. بالمجتمع االجتماعي الثكل من النوع هذا
 من متوحاة لإلنان االجتماعية للطبيعة تونيز نظرة ان
 اجتماعيًا كائنًا كونه حيث من لالنان وروسو أرسطو نظرة

 والتعاقد االتحاد فكرة ايجاد إلى دفعه والذي بطبعه
 هذه في تود التي االجتماعية العالقات ثنائية أما .االجتماعي

 H. Maine مين هنري طرحها التي الثنائية فتشبه المجتمعات

 والمجتمعات المنزلة على القائمة المجتمعات بين التمييز حول

 E. Durkhelm دوركهايم فكرة تشبه كما ،التعاقد على القائمة

 المجتمعات.يود الذي العضوي التضامن ذات المجتمعات عن
 المجتمعات يود الذي اآللي والتضامن البسيطة القروية

المعقدة. الصناعية

الحيدري ابراهيم

مثال
Ideal
Ideal
Ideal

 أفالطون بفلسفة مباشرة مثال( )ج. المثل فلسفة ترتبط
 والقيم األخالق في وبرأيه المعرفة نظرية في برأيه خاصة

 هيراقليطس آراء على مباشرًا ردًا نظريته وتشكل األخالقية.

 معرفة إلى التوصل امكانية أنكر الذي — الصيرورة فيلوف —

 ثابتة مبادىء مع إآل التعامل يتطيع ال العارف كون كاملة،
 بشخص يتعلق أمرا المعرفة جعلوا الذين الفسطائيين وعلى

 أو تبليغها يمكن ال معرفة بالتالي وهي ،وحده العارف
 ممارسات عن عبارة بنظرهم األخالق صارت لذلك .تعميمها

 الشخص من مقبولة غير أنها إال الشخص لهذا بالنبة تصح قد
 يمكن عليا مثل التستندإلى أخالق فهي وبالتالي اآلخر
 انطلق الفكري الواقع هذا من .عليها الناشئة تربية أو اعتناقها

 بشكل يضعها لم أنه والواقع المثل في نظريته ووضع أفالطون
 فيها النظر وأعاد وضعها لقد بل ،واحد كتاب وفي متكامل

 لها تعبير أول المثل نظرية وجدت وقد مؤلف؛ من أكثر في
 هذا بذور أن إال »الجمهورية«، كتاب في متكامل بشكل
.(Iفيدون وال أ كراتيل )1 كتابيه في بدأت قد الشرح

 ال أومعرفتناباألشياءالمحسوسة علمنا أن اعتبرأفالطون
 ومع متغير هو بما تتعلق ألنها كاملة معرفة تكون أن يمكن
 ألمور بالطبع وذلك بأخرى أشياء ونقارن أحكامًا نطلق ذلك

 البشر أفراد بين فالجامع المتغيرة األشياء بين تجمع مثتركة

 في اشتراكهم هو وصفاتهم ومشاربهم هيائتهم اختالف على
 ذلك أو الفرد هذا من تجعل التي االنانية صفة هي عامة صفة
 والزهرة جميلة، اللوحة هذه ان نقول أحكامنا وفي انسانًا

 هذه كل بمشاركة إال ذلك يكون فهل جميلة، والفتاة جميلة
 حين كذلك الجمال. وهو - يضمها خاص معنى في األحكام

 لوال ذلك يكون فهل والفضيلة بالخير العمل هذا ننعت
 ذلك من فضائل. من غيرها أو الخير بصفة العمل كة مثار

 الموجودات تعم أوكليات شاملة وجودمعان أفالطون استنتج

 لما وإال محدد واحد موضوع على وجودها في تقتصر وال
 يتم تجريد مجرد ليست الكليات هذه .تعميمها أمكن

 موجودة مستقلة معان هي بل الموجودات من استخالصه
 هي اليقينية المعرفة — والمعرفة .كاملة ثابتة قديمة ،بذاتها
 أو المعاني بهذه الموجودات، بحقانق أي بالكليات، معرفة

.التخمين أو الظن تتعدى ال الحسية المعرفة فيما الثل.
 يعم التي العلبا األجناس افالطون، برأي المثل توازي

 جواهر كذلك هي األجاس هذه أن إال األفراد وجودها

 وهي التغير. وعدم الثبات صفة يععليها ما وهذا .بذاتها قائمة
 التوصل طريقة أما الفاد أو التغير يعتريها ال أزلية باتالي
 شرح كما النفس بواسطة يتم فذلك إدراكها أو المثل لهذه

 في المثل تشارك بذلك وهي الجسم مثال فالنفس أفالطون

 يماثلها لما التعرف لها تنى حيث الخاص عالمها في وجودها
 المادة عالم إلى هبوطها ورغم .األشياء لماهيات أي مثل من

 فهي أفالطون( يقول كما اقترفته )لذنب الجسم في وحلولها
 معرفتها تتم وبذلك األصلي عالمها الدوام على تتذكر
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عداكاة

 عن النفس ترتفع وبالمعرفة تذكر، إذن المعرفة . باألشياء

الحقيقي. بعالمها اتصالها لتعيد المحسوس
 أفالطون نظرية واجه الذي النقد إلى أخيرًا نشير أن يبقى

 من أول أرسطو كان فقد الواقع عن كليًا المفصولة المثل في
 أفالطون فطن لقد بل المثالي. التصور هذا على اعترض

 في النظر فيها فأعاد نظريته على المترتبة للنتائج بالذات

 اعتبر حيث , (I بارمنيدس S كتابه في خاصة ،المتأخرة كتاباته
 واعتبر المعرفة. نظرية شرح منها القصد فرضية، مجرد المثل
 بشكلها المعرفة من انطالقًا العقل يجريه تجريد مجرد المثل

 ذهني وجود وللمثل الحي. االدراك أو االحاس األبط
 أو الثبات أو الكمال صفاتها من كان وإن فعلي وجود ال

■ منها انتزاعها تم التي الموجودات سائر على التعالي

واألخالق المثال

 برجل االحتذاء األخالق، مجال في بالثال القول أساس
 يحتم بل يوجب نموذجًا اعتبر معين سلوك أو بتصرف أو

 أن قل غريزة النفس علماء بعض يعتبر كما والتقليد تقليده

 إن بل .والحيوان االنسان في تعاين نزعة وهي ،تحاشيها يمكن
 .التقليد على تقوم منها كبير قسم في ،االجتماعية الحياة

 . التقيد وقوامه أساسه كان القديمة المجتمعات في والتعليم
 قدر والعمل معين مثال أو نموذج باختيار يقضي والتقليد

 أو النموذج اختيار عملية تخضع محاكاته ءلى االستطاعة
 االقتداء يرجى الذي الثال يكون أن بد ال إذ .لشروط المثال

 ما على لتقديمه المبرر وما اختياره معنى ما واآل مطلقا مثاالً به

 قراط الرواقية الفلفة اختارت ربما الصفة لهذه .٥ سوا
 كمثل ( األخالقية صفاته حيث من — المطلق االنان باعتباره )

 أو أخالقيًا للكمال توصالً به وااحتذاء تقديمه يجب أعلى

 االولياء أو ،القديون يختار - المطلق - الصفة ولنفس . عقليًا
 محمد بالنبي أو بالميح باله، التشبه العموم على والصوفية

 التشبه تعني تحديداتها أحد في رالفلفة عامة( )وباألنبياء
 باستمرار تتردد أعلى مثل وكلمة . البشرية الطاقة قدر على بالله

 على الشائعة التعبيرات من صارت وقد . األخالق مجال في

 من مجال في النجاح استطاع من كل صار بحيث . الناشئة ألنة
 ال فم قبل من أعلى مثأل - مثال' الياسة - الفن - المجاالت

لناشئة. األجيال من به بأس
 الدوام على المطلق يكون ال قد األخالقي المثال أن إا
 يحتذى مثاا الطبيعة في رأو! األخالقين الفالسفة فبعض

 به، المحيطة األشياء مع أي ،الطبيعة مع التكتف االنسان فعلى

 العنان يترك ان بعضهم راى لقد بل .بوميا لها يتعرض التي
 هو ما على قيد أي يوضع ال وأن رميولهم األفراد لرغبات
 أخرى فلسفات نجد بالمقابل الحي الكائن في وطبيعي عفوي

 أفالطون بنظر فاألخالق .بالطبيعة له الصلة مثاالً وضعت قد
 . رأسها على (( المطلق الخير I) يأتي بفضائل ، عليا بمثل اقتدا،

 أو ) السماوية األديان بوحي تقتدي التي أو الدينية واألخالق

 لألخالق. األخير المعيار الدوام على الله في ترى الموضوعة(

 أن يجب التي األخيرة الحقيقة اللم بيوزا اعتبر كذلك

• أخالقي عمل كل معها ينجم
 تساءد عوامل فهنالك األخالق، في المتبع المثال كان أيًا

 من تتدرج العوامل وهذه . استمراريته دوام وعلى تغذيته على
 يبدأ وقد ،بالمثال أر بالنموذج العفوي االعجاب مجرد

 االعجاب هذ لصبح ، حدس بمجرد أو بصدفة االعجاب
 ينجرف كما بمثاله، للتعلق االنسان يجرف حبًا ذلك بعد

 األخير وطموحه الصوفية التعاليم في المبتدى، الصوفي

 بالله االتصال ثم ومن شيخه بلغها التي الدرجة الى الوصول
 أو االرادة انعدام يعني ال هذا األخرى الغيبية وبالحقائق

 إن بل ٠ مثاله إثر يجري الذي الشخص عن الحرية سلب
 وحرية اإلرادة حرية الحرة، في رأوا قد العموم على الفالسفة
 تقليدًا العمل هذ كان مهما أخالقي عمل كل شرط االختبار

. منه بد ال بنموذج احتذاء اتباعه تم للوك

ومراجع مصادر
. I 970 ، بيروت ،أفالطون ،جيروم ،غيث

.1962 .,Gobri, Ivan, Le module en morale, Paris, P.U.F - 
.Platon, La republiqiK, Phedon, Kratyle -

كتورة جورج

تناكاة
Mime sme - Imitation 
Mimetlsme - Imitation
Nachahmung-Imitation

 حياة تكامل في أهميتها لها عملية التقليد أو المحاكاة

 التعاطف عمليتي بين تقع عملية وهي وترقيه، الحي الكائن
Sympathie وااليحاء Suggestion ، وتقليد مشاركة فهي 

وأفعال. حركات من يأتونه فيما النوع أفراد بين متبادل

 صيانة عوامل من عامل هي المحاكاة فإن لإلنسان بالنسبة
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غاكاة

 فاالكتاب السالفة. األجيال ومكتسبات الحضارة واستمرارية
 الحضارية التركة انتقال في العملية هذه على يعتمد الحضاري

إلىالصغارعنطريتلراشدين.

: كاة المحا أنواع — 1

مختلفة: أشكال المحاكاةلها
 تلقائية استجابات عن عبارة هي سلبية منعكسة محاكاة —

 كون ارادي غير المحاكاة من النوع فهذا الراهن. للموقف
 المحاكاة )مثال: واعية ال أو غيرصريحة التقليد في الرغبة

 الى ذلك فيؤدي بشخم االعجاب حال في المحاكاة أو اآللية
 في وعي دون فيقلده له مثاالً الشخص هذا ويصبح به التماهي

وأسلوبه(. ونبراته صوته
 جديدة لحركات تقليد هي ودائبة فعالة إيجابية محاكاة —

 االنان خاصية هو المحاكاة من اكوع هذا و , جديد فعل أو
 في الرغبة ألن ارادي فهو ،الحية الكائنات من غيره دون

 في معينة حركات تقليد )مثاًل: صريحة تكون المحاكاة
. .( . . أجنبية لغة االناني الكائن يتعلم عندما أو التعلم مرحلة

 أو آخر، وفرد فرد بين تتم فردية تكون قد والمحاكاة —

. المجموعة ضمن الفرد خالل من تحدث جماعية

:الطبيعة محاكاة - 2

 من شكالً واعتبرها الطبيعة محاكاة عن أرسطو تكلم
 من أنواع بعض تتعمله الذي Camouflage التمويه أشكال

 خداع حال في أو نفسها عن الدفاع حاالت في الحيوانات

عليها الهجوم في ومباغتتها فريستها
: فهي المعروفة الطبيعة محاكاة وسائل أما
 - بنائية )محاكاة ثابتة بصورة والشكل اللون مماثلة —

 والضفادع الجراد أنواع بعض في يشاهد كما مورفولوجية(
واألعثاب. الشجر أوراق كلون أخضر لونها يكون التي

 المحيط الوسط لون مع يتوافق حتى اللون تحول -
 سريعًا وإما بطيائً إما التحول ويكون ، فزيولوجية( )محاكاة

 أنواع بعض عند يالحظ كما واألحوال الظروف حسب

الذ.

الحبوان: عند المحاكاة - 3

 وخصوصًا والحيوانات االنسان في فطري ميل المحاكاة

 لذلك اكتسابي عمل فإنه المحاكاة أسلوب أما .منها العليا
أمرين: بين النفس علماء بعض على يختلط

 االنان في طبيعي أمر وهو للمحاكاة االستعداد ٠ أ

. الواء على والحيوان
 على وتتوقف االنان خاصية وهي المحاكاة عمليات — ب
.بالكاثن يتعلق ما ومنها بالموقف يتعلق ما منها محددة شروط

 في المحاكاة بأن االعتقاد إلى النفس علماء بعض ويميل

 في معدومة وايجابية( فعالة )محاكاة للكلمة الحقيقي المفهوم
 سلبية منعكات عن عبارة هو عندها نالحظه فما ،الحيوانات

 والزقزقة التغريد في نوعه في الطيور يحاكي الذي الطير مثل
 ودافع بدائي تعاطف عن عبارة أو ، ( Guillaume غييوم )

)مكدوكال سوية والتقدم سوية الحيوانات هروب مثل جمعي
.(MacDougall

الطفل: عند المحاكاة - 4

 دون االنسان على مقصورة وااليجابية الفعالة المحاكاة

 ان إذ عليها، والقدرة المحاكاة في الرغبة تتطلب وهي غيره
 هي المحاكاة فهذه بالقدرة الشعور وتقوي تعزز الرغبة

 عملية في بوضوح تتبعها يمكن ومتدرج متواصل جهد حصيلة
 واألفعال الحركات بمحاكاة يتبدأ الذي الطفل وارتقاء نمو

 المحاكاة إلى ليصل وعفوية آلية بطريقة أمامه تحدث التي

 يحاول الذي للنموذج االنقياد , شكل تتخذ التي الحقيقية
 «.واحترام وحب تقدير من نحوه به يثعره وما تقليده

. «(النفس علم مبادى :«مراد يوسف )

الطفل: عند التلقائية المحاكاة - أ

 المحاكاة بين التمييز الضروري من أنه Zazzo زازو يرى
 األولى األسابيع في الطفل عند تالحظ التي التلقائية والحركات

 اآلخر وجود يطلقها حركية استثارات عن عبارة هي والتي
أمامه( الراشد بها يقوم التي )الحركات

 Piaget جه وبيا Guillaume وغييوم Baldwin بلدوين أما

 الطفل عند تالحظ التي الدائرية الحركات عن تكلموا فقد
 الذاتية المناغاومحاكاة مثل الثالث أو الثاني الشهر من ابتداء

 نفس ومتابعة آخر شخص عن الصادرة الحركات ومحاكاته
 لحركية بااليماءات أشبه هو المحاكاة من النوع فهذا الحركة.

 وتكرار الموقف في اندماج عملية عن تنتج االنفعالية والعدوى
 وللصوت ترى التي للحركة الصدى بترداد أشبه مباشر آلي

.يمع الذي

 في الطفل بها يمر التي المراحل Piaget بياجيه وصف وقد
اآلتي: بالشكل المحاكاة بدايات
 لألصوات متقطعة محاكاة أشهر: 3-1 من -

والحركات.
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محاكاة

 بشكل وللحركات لألصوات إعادة أشهر: 6 - 3 من -
تنظيمًا. أكثر
 يكون أن دون مرئية لحركات إعادة : أشهر 8 - 6 من -

.كاتها بمحا -ابقًا قام قد
 الطفل ألن حقيقي تقيد أو محاكاة هناك ليس هنا فإلى

 يقوم إنه جديدة وحركات أصوات احداث عن عاجزًا يظل

 بهدف قائمة Schemes »صميمات » بين توافق بعملية فقط

معنى. له ادراك التوصإللى

الطفل: الحقيقةعند ب-المحاكاة

: تفترض الحقيقية المحاكاة
للموقف وكلي عام ادراك —
. متكامل « كل B في الحسية المؤتلفات تشكيل اعادة —

 ولكن كان كما ليس ولكن »الكل« هذا تثكيل اعادة -
 قصيرًا أو طويالً وقتًا يأخذ قد جديد حركي - حسي بثكل

. (Wallon )ثالون

 محاكاة على قادرًا الطفل يصبح الثامن الشهر من فابتداء —

 بين التآزر طريق عن مرنية غير وحركات جديدة نماذج
متعددة. ت صميما

 :أشهر وأربعة السنة حوالى المؤجلة المحاكاة وتظهر —
 أن تعني المؤجلة فالمحاكاة الزمن. من فترة بعد الحركة إعادة

 ،الذاكرة عمل تأثير على فقط تعتمد ال تكونت قد نفية بنية
 أو لألفعال Interjection اجتياف عملية على تقوم وإنما

 سلوك في لتنتهي وتتآزر تنتظم أن يمكنها التي للصميمات

 وتبلغ وحتي آني هو ما عن انفصال يحصل فهنا , جديد
 من الطفل يتمكن حيث الذهني التمثل متوى المحاكاة
الداخلية. المحاكاة

 والثاكة اثانية لسنة بين يتمما األساسي التطور ولكن -
 اللعب من تمكن التي الرمزية بالمحاكاة يمى بما تقريبًا

والمشاعر. واالتجاهات البديل والتعبير اإليهامي

Identification والتماهي: المحاكاة ٠٠ج

 القيام طريق عن يصبح راألصوات الحركات تقليد إن

 فيتحول اتجاهاتهم. استيعاب عملية اآلخرين أدوار بلعب
تماهي. عملية إلى عندئذ المحاكاة أو التقليد

 وحتى ولألصوات للحركات اعادة لي فالتماهي

 والقيم النموذج اجتياف عملية هو إنما المعقدة للنشاطات
والمشاعر. واالتجاهات

 الطفل ارتقام عملية يحققان التماهي ئم أوالً فالمحاكاة

 اعتمادا شخصيته يبني فهو الحضاري، وانخراطه االجتماعي

 والذي االجتماعية. وتيمهم ومعاييرمم اآلخرين شخصية على
 السنة حوالى يتبدأ الذي بالذات الوعي هو التماهي عملية يطلق

 التماهي فعملية .اآلخر وعي عن متأخرًا يأتي وعي وهو الثالثة،

 الوعي وعلى الجماعة الى باالنتماء الكائن شعور على إذن تقوم
باآلخرين. شبيه ككائن بذاته

 األنماط اجتياف خاللها من يتم التي االواليات أما

فهي: االجتماعية
 مع تتوافق التي واالتجاهات النثاطات بعض تشريط - 1

 األهل يفرضها والتي ذلك أر الجنس لهذا المائلي الطفل صورة

 طريق وعن والعقاب، والثواب والترهيب الترغيب طريق عن
 األلعاب؛ — الشعر تصفيف , الثياب اختيار ; يومية اجراءات

 ميولها ضبط الفتاة وتتعلم عواطفه يكبح أن مثالً الصبي فيتعلم
األهل. ومطالب رغبات ع لتتوافق العدوانية

 الذي الثالثة السنة من ابتداء للطفل التلقائي التقليد - 2

 طريق عن الجنس نفس من الوالد نحو تفضيلي بثكل يتوجه
.بالمماثلة الوعي

 أوالً تتمثل التي للذات المثالية الصورة تكون وأخيرًا — 3

 إال يتحقق ال الوالدين نموذج اجتياف ولكن .الوالدين بنموذج
أساسيين: شرطين بتوافر
 يتماهى ال مثال الصبي ) بالوالدين جيدة عالقة -

. جيدة( عالقة بأبيه تربطه كانت إذا إال بالذكورية

 مصدر أي ودائمة عادلة سلطة مصدر األهل يكون أن -

وعقاب. ثواب

ومراجع مصادر

. مصر ،المعارف دار ،العام النفس علم مبادى ،يوسف ،مراد —

- Delay et plchot, Abrege de Psychologic, Massou.
- Freud, Psychologle collective et analyse du mol.
- Guillaume, p.. La formation des habitudes, P.U.F.
- Guillaume, p., Psychologle anlmale, Al collln, CAC.
— Malrleu, Les emotions et la personnallte de I'enfant.
- Wallon, H., Les orlglnes du caractere Chet !’enfant. Coll. 

Sup.
- Zazzo, Condultes et conscience. Tome I.

معاليقي اللطيف عبد

إضافة

 إلى اإليديولوجي المستوى في ٠ »محاكاة اصطالح يحيل
 هو التقليدي العقل أو التقلبدي فالفكر «»تقلبد اصطالح
,بعيدا أم كان قريبًا للماضي ثقافية محاكاة

 دالات االصطالح اتخذ نقد الفلفي الصعيد على أما
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عاث

 اللبية الداللة تجلت وقد الفالسفة. باختالف تختلف
 عندما خاصة أفالطون حوارات في ساطع بوضوح للمحاكاة

 والتخييل االيماء مع ربطها حيث للسفسطائية، يتعرض

المعرفي والخداع واإليهام
 من تنبع نتيجة كانط اعتبرها فقد الحديثة الفلسفة في أما

 بوصفها ،المتعالي النفمي تحليله في المخيلة ملكة فعالية
.الخالص النظري العقل أوهام عن مسؤولة
 المحاكاة بين ربط عندما وضوحا أكثر هيغل كان وقد

 يتدعي كالهما المعرفة. صيرورة في جدالً ربطًا والتجديد
. معا ويتجاوزه يتضمنه ،االخر

 السلبية الدالة في التقليد مع محاكاة اصطالح ارتبط كما و
 - الثقافية فالمحاكاة االيجابية. الدالة في ينفصالن ال فإنهما

 عالئقيًا ترتبط عندما االيجابية افق تدخل االيديولوجية

 السؤاات من عاصفة تثار هنا . عليها متفوقة ثقافية بنماذج
 ثقافية أصالة على حفاظًا وضوابطها العالقة حدود حول

.مفترضة
 بصعوبات تصطدم فعالية الفردية المحاكاة كانت وإذا

 متباعدة شبكة االجتماعية الثقافية المحاكاة فان الخصوصية،
 أو التاريخية التجربة بمحيطات المشروطة االقترابات من

القديم.. — الماضي لعنة ا

التحرير

محال
Impossible
Impossible
Unmogllch

 إحدى هو والممتنع. المستحيل، أيضًا أو المحال،

 الخبرية، القضايا الى تسند التي العقلية Modality الجهات

نحو:
فرسًا االنسان يكون أن ممتنع أو محال

6 : 2 + 2 أن ممتنع أو محال

 هو االمتناع أن أي التناقض تقابل الممكن الممتنع يقابل

 ان إذ ، التضاد تقابل الواجب ويقابل وبالعكس. االمكان سلب

 مناطقة يستعمل لذلك السلب. ضرورة إلى مرجعه الممتنع

 والممتنع، الواجب يشمل بمعنى ه الضروري » عادة العرب

٠ النفي بضرورة والممتنع االثبات بضرورة اجب الو فيتحدد

 الممتنع اتصف كذلك ، ومطلقا نسبيا الضروري كان لما
 ممتنعًا يكون ما هو النسبي فالممتنع الخاصتين بهاتين

 عن المثلث زوايا مجموع زيادة كامتناع ما علم إلى باإلضافة
 في ذلك إمكان مع االقليدية، الهندسة الى بالنسبة درجة 180
 أي في يصدق ال الذي فهو المطلق الممتنع أما هندسات غير
- أبيض غير األبيض ككون العلوم من علم

 قضايا على ،الجهات بقية مثل ،الممتنع المتكلمون يطلق
 وبالتالي نفسه، في الشيء وجود محموالتها مخصوصة
 ممتنع إما وهو . الوجود ممتنع هو ما بالممتنع يقصدون

 ،متناقض هو ما فحسب ذاته عن يلزم كان إذا ،بذاته الوجود
 إنما ذاته، بحد ممكن أنه أي بغيره، الوجود ممتنع وإما

Iشيءآخر وجود مع يتنافى وجوده

 االمتداد كتحقق الوهم الى بالنسبة مقبولة تبدو صور ثمة
 كرسوم الحسي االدراك إلى بالنسبة أو بالفعل، الالمتناهي
 معًا، بعد من أكثر في منها ضلع كل يتحقق التي المثلثات
 بالصور النفس وعلم الفلسفة في وأمثالها هذه وتعرف

المتحيلة واألشكال

فاخوري عادل

محبة
Charite
Charity
Llebe-Wohltatlgkelt

 بين ما ببب كمترادفين استعمالهما يكثر والحب المحبة
 المستحيل يتاخم لمما وأنه والترابط. التضايف من معانيهما

 وبين المحبة لفظ يعني ما بين الواضح، ،المطلق التام، الفصل
 ، حبًا المحبة وفي محبة الحب في إن .الحب لفظ يعني ما

 من اللفظين أن هو المعاني في التداخل هذا على دليل وأول

 سبب هو الواحد اللغوي األصل هذا كان وربما ،واحد أصل

 النصوص إلى الرجوع محاوات من طاثل وال أيضًا التداخل
 أو العربية المعاجم إلى أو األدبية، أو الالهوتية، أو الفلسفية،

 اللغات مختلف بين المقارنة إلى أو األخرى، اللغات معاجم

 المعاني بين الفاصل الحد لرسم ،اللفظين بهذين يختص ما في
 هذه من الجدوى عدم وإلظهار .منهما كل تحت المندرجة

 الذي االقتضاب متتهى وفي أمثلة بعض منها نورد المحاوالت
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عحبة

. هنا المجال ضيق يفرضه
 بما عنونه مؤلفًا كيركغارد الدانماركي الغيلوف وضع

 التي الكلمة . ٥ وهيمنته المجبة( أو ) الحب حياة ,) تعريبه:
 اللغة في . (I المحبة » أو [( الحب )) : طبعًا هي اآلن تهمنا

 المحبة أو الحب يعني الذي «Liebe» لفظ استعمل األلمانية

 الذي «Amour» لفظ الفرنسية، الترجمة وفي . السواء على
 ولكن »محبة«. وأحيانًا »حب العربي باللفظ عادة يترجم

: اكتشفنا المذكور الكتاب تصفحنا ما اذا
 ا، حب ,ا لفظ تمييز اي بدون يتخدم نفه المؤلف أن ( ل
 أو قاعدة أية بدون وذلك العكس، أو محبة« n لفظ محل

مقياس.
 أكثر اعتاد ما الى أقرب هو الكتاب مضمون أن ( 2

 ما إلى منه المحبة اصطالح تحت ادراجه والفالسفة الالهوتيين
حب. اصطالح تحت يدرجون

 استباحة لتبيان كمثل كيركغارد اختيار على حملنا ما أما

 هو االستعمال، في وشيوعه «و»حب »محبة« بين الترادف
 تفكيرهم أثر الذين الفالسفة أكبر احد المفكر هذا كون
 منذ ،والحب المحبة موضوع يتناول ما كل في بالغًا تأثيرًا

. هذا يومنا حتى العشرين القرن من األول الربع
 ألول أقله عشوائيًا يبدو الذي الترادف، نفس أيضًا ونجد

 شيلر كتابات أو المتصوفين كتابات تصفحنا ما إذا نظرة،

M. Scheier كتابات أو ،األلماني الفيلسوف M. Nedoucelle 

الفرنمي الفيلسوف نيدوسيل
 في الوزن نفس له انما عهدًا أقدم ،آخر مثل الى عدنا وإذا

 ذات من الحاصل االلتباس ذات وجدنا بصدده، نحن ما
 يعرف به الذي المشهور التعبير هو المثل وهذا الترادف.

 هذا ترجم . «Theas esten agape» بجوهرالله: يوحنا انجيل
 Dleu 0 :الفرنسية وإلى «،محبة الله I) : هكذا العربية الى التعبير

est amour » األلمانة: وإلى Gott 1st Hebe n» .» ولفظ 
0 K Llebe وتارة المحبة، على تارة األلمانية، اللغة في يقال 

 لفظ على يصح المزدوج االستعمال نفس أن كما .الحب على
Amour الفرنسية. اللغة في

 توضيح في الدقة على تشدد أنها يفترض اللغامت معاجم ( 3
 االلتباس تمنع بطريقة السنعمالها تهيالً ،األلفاظ معاني

 من بد ال كان لذلك مشبوهة. ترادفات خالل من وخاصة
:المعاجم هذه من ،األقل على ،اثنين الى العودة

 كرم يوسف وهبه، مراد وضعه الذي الفلسفي المعجم - 1
 في إن :» بالقول ،بالمحبة يتعلق يكتفي،فيما شالله ويوسف

 والمحبة والرجاء، وااليمان المحبة فضائل: ثالث المسيحية
 أربعة على رأيه في فهو بالحب يتعلق فيما أما ٥أعظمها
 الخالص الحب ثم األناني، والحب الجنسي، الحب أنواع:

Amour pur سبينوز! ) لله العقلي الحب ئم ،الكاملة المحبة أو 
(.Spinoza

 كما ،حب هو المحبة من نوعًا أن نتنتج المقارنة هذه من
االلتباس في ونستمر ،الحب من توع هي المحبة أن

 فحاول ، ٠ الفلسفي المعجم » في ،صليبا الدكتور أما - 2
 لكنم و ، اسهابًا أكثر بطريقة ،حب 1) لفظ و «محبة ), لفظ شرح

 لفظ تجنب وال ،المحبة تعريف في «حب )) تجنب يستطع لم
(I محبة H التعريف في النمط هذا بأن علمًا ، الحب تعريف في 

مرغوب. غير األقل على ،أو الفلفي، العرف في مقبول غير

 بين وحاسم دقيق تمييز الى التوصل عدم من نتدل هل
 الشراح جميع أن على ا حب ا ومفهوم (I محبة ل مفهوم

 تتطلبه الذي المتوى دون هم المعاجم وواضعي والفالسفة
 انزالق لسؤال باإليجابعنهذا كال!والجواب محاوالتهم؟

والالمؤرل. السطحي، الهل، الكالم في

 وافية مطابقة داللة تدل ألفاظ الى مفتقرة العربية اللغة هل
 كال «؟محبة , بكلمة أر ، , حب I) بكلمة المعني الشيء على

 بالنبة المشكلة، نفس وجود هو ذلك على والبرهان أيضًا!
.أخرى كثيرة لغات في ،بالذات اللفظين هذين الى

 المسألة كهذه. أسئلة بطرحنا نتصورها ما غير هي فالمألة
 أكثر على اللفظ داللة أي ، Equivocite التثكيك مألة هي

 بعض معنى أن اي االتساع، مألة أنها كما معنى، من

 لفظ في حصره فيتحيل ويتشعب يتسع Concepts التصورات
 الرغم على المسائل هذه لمعالجة هنا مجال ال أنه وبما . واحد

 لفظ يعنيه ما صطالح شرح محاولة في مثارة أنها من
 ال وااتساع التشكيك بأن االشارة على نقتصر فإننا المحبة«، »

 اللغة في أو األلفاظ مدلوالت في ضعفًا بالضرورة، يعنيان،
 خالقًا. ايحائيًا غنى كثبرة، أحيانًا يعنيان، وقد ذاتها. بحد

 يجوز ال Llmlte حد سوى هو إن Unlvocite التواطؤ وما
 التي الفوضى لمنع أو ،العلوم من أنواع بعض في آل إ به االلتزام

 التشكيك في االسران عن والتفسير، التأويل عبر تنجم، قد

والتثكك.

 على االعتماد يبقى ,، محبة II بلفظ يتعلق فيما وعليه،
 الخط وعلى اللفظ، هذا فيه الوارد للنص الشامل المعنى

 الواجب الوسائل من ،النص واضع به يتميز الذي العام الفكري

733



 بلفظ مرة، كل قوله، المراد ما الستكشاف بها االستعانة

B محبةال .
 االدالء عن يمع وال يغني ال ذكره سلف ما انماكل
 المحبة لفظ فهم ءلى تساعد التي التالية التوجيهية بالشروحات

الصواب: إلى أقرب بطريقة
. الكماات أكمل أنها أي ،جوهر فياله، المحبة ( 1

 في يتجسد تعاطفي مبدأ هي االنان عند والمحبة ( 2
 ممكنة درجة أعلى الى االنسانية بالطبيعة السمو غايتها تصرفات

 لما وتحقيقًا المطلق، الكمال بالله اقتداء الكمال، درجات من
 هذا من انطالقًا .وجد له أنه ذاته في الحر االنسان يئعر

 يقول حيث الرسول لبولس «المحبة نشيد ال فهم يمكننا المبدأ
 من وهبت ومهما األعمال، من أتيت مهما معناه: ما

 الرسالة )» ٠ بشيء أنا فما المحبة لدي تكن ولم ،المواهب

 بما التذكير من بد وال (. 13 فصل قورنتست، أهل إلى األولى
 المحبة، عن جبران، خلل اللجبران النبي 0 كتاب في نقرأ
البولسي. النشيد اصداء من عميق صدى ألنه

 المسيحيين والالهوتيين الفالسفة أكثر اجماع هنا من ( 3
 مصدرها فضيلة مبدأ، هي مما أكثر المحبة، أن على

 بشيء ليست B المحبة باسكال: يقول الله عو األول ومحركها

 . (Elie est nulle si non de Dieu) منالله». تكن لم إن

 نحب أن الفضيلة بهذه والمقصود ،فضبلة المحبة ،بتعبيرآخر
 استغنينا الفضيلة، هذه لنا كانت ومتى له وبال الله في القرب

 اننا اذ ،وتصرفنا سلوكنا لتوجيه أخرى مبادىء الى اللجوء عن
 القديس قول يأتي المعنى وبهذا االنانية، على نتغلب بالمحبة

 (Ama et fac «. تشاء ما وأصنع أحبب، n :اوغوسطينوس

(quod vis . القريب ومحبة ،الله محبة ،هنا بالمحبة والمراد .

 وتبيان بالتمييزات باعتنائه المشهور األكويني توما أما
 على أنها ويرى المحبة افعال يستعرض فإنه ،الدقيقة الفروقات

 داخلي تحويل أو باطني فعل هو األول الفعل متفاوتة. درجات
 أي ، «Dilectlo» يسميه ما وهو نحب، يجعلنا كياننا في

 الخارجية األفعال الى األكويني ينتقل ثم الرفيع بمعناه الحب

 إلى وما الحنة إعطاء الخيرية: كاألعمال المحبة، عن الناتجة

ذلك...

 نكران تقتضي ،األجمال وجه على ،المحبة ،حال أي وفي
 خير سبيل في حدودها أبعد الى والتضحية ،والتجرد ،الذات

 جعل مما للحب، الروحاني المفهوم فيها فيلتقي اآلخرين،
 المركب، اللفظ المعنى، هذا على للداللة يستعمل، بعضهم

. (Charite - Amour)«الحب - المحبة »

 المقابلة الفضيلة على المحبة لفظ الفالسفة يطلق ما وغالبا
 قال العقل. فضيلة والعدالة القلب، فضيلة فالمحبة للعدالة.
 المحبة نضيف: أن ويمكن الحكيم، محبة العدالة» :اليبنتز
 هو ما الغير اعطاه على تقتصر ال القداسة ألن ،القديس عدالة
 العدالة مبدأ ، عمليًا ،تتخطى بل ،القانون في به له معترف حق

 نملك، ما بكل التضحية الى فقط وليس التضحية، إلى ،هذا
 بالمحبة، القديس، ألن ذلك .االستشهاد حتى بذواتنا بل

 الحرية ان القول وجب لذا ,ذاته من حتى شيء كل من يتحرر
الحقيقية. للمحبة مالزمة الحقيقية
 أعداء، محررة، أخالقية وكقيمة كفضيلة للمحبة إنما
 فهو نيتشه. فريدريك األلماني الفيلسوف وعنفًا هجومًا أشدهم

 على يحمل لألخالق، المسيحي المفهوم ضد سخطه أوج في
 أرقى في كما المنحطة، أشكالها في القريب، محبة

 األنانية تنصيب الى يدعو ثم . فيها هوادة ال حملة ،تجسداتها
 االنسان , الى بالبلوغ الكفيلة الجديدة «للقيم وأساسًا ركيزة

 الذات نسيان مبدأ ألن وذلك .الحرية بملء المتمتع «المتفوق

.والعبودية والرجعية التقهقر مبدأ ،نظره في ،هو
 بين ما في الوثيقة العالقة إلى ،ختامًا ،االشارة من بد وال
 أما طويالً تاريخا هذه للعالقة إن المعرفة ونظرية المحبة
 أم ؟ المحبة الى الطريق هي المعرفة هل : فهو المحوري السؤال
 أطلق الذي وهو ،سبينوزا ؟ المعرفة إلى الطريق هي المحبة

 الذي العقالني التيار يمثل ، «العقلي الحب » اسم الله حب على
 التيار هذا وإلى للحقيقة، مسبقا شرطًا المعرفة من يجعل

 الثاني التبار أما .يجهل ما عدو المرء : المشهور القول يستند
 هذا نجد للمعرفة. مسبقًا شرطا المحبة فيعتبر لألول المقابل

 فهو الغالسفة بين ممثليه أبرز أما ،المتصوفين معظم عند التيار

.برغسون هنري
 دائرية جدلية في هما والمحبة المعرفة أن فيه شك ال مما

 وفي .هذه تسبق تلك وال ،تلك تسبق هذم ال . مطردة ،متبادلة
 عملية في وخاصة المحبة، على المعرفة اعتماد ان نظرنا

 منطق الى االنصاع من لها أضمن ،الموجود ماهية إدراك

. الصرف العقل

صقر اسطفان
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محسوس
Sensible 
Sensible 
Konkret

 من يحدم وقد . بالشيء عالقة له : Konkret المحوس،
 أن من بد ال المفهوم هذا لنا يتضح وحتى .القرينة خالل

. Abstrakt المجرد هو آخر مصطلح مع باالرتباط له نتصدى

 لمار وتحديدان ميزتان هما والمحوس فالمجرد
 المجرى ،الجدلية وحدتهما في يصفان، ،ونتائجها المعرفة

 ممثالً للمعرفة منطلقًا يشكل والمحوس للمعرفة، العام

 في تحليله ويتم ،وعالقاتها مميزاتها في المحوسة بالمواضع
 الميزات مبرزة تتثبت مجردة، مفاهيم فتتكون المعرفة، نشاط

 المنوال هذا وعلى . objekte المواضيع وجوانب المتصلة،
 مهم هو التجريد هذا تكوين فان .التجريد نحو االدراك يسير

 حتمية معرفة إلى يؤدي ال ولكنه المواضيع، جوهر إلدراك
 من يرتقي أن من لالدراك بد ال الغرض ولهذا ٠عالقاتها
 التجريدات يسقط ال محوس أعلى، شكل الى التجريد

 على يتغلب نفه الوقت وفي المجردة، والمفاهيم المحققة،
 بصفته ، فكريًا المعرفة موضوع انتاج يعيد ثم ومن ،عزلتها
تحديداته. في محسوسًا وكأل الحتمي، ترابطه في كأل

 تحديدات خالصة ألنه محسوس، عو فالمحسوس ٠

 إلى بالمجرد فاالرتقاء التنوع« وحدة إنه وبالتالي متعددة،

.للمعرفة الجدلي المنهج في مهم عنصر هو المحوس
 اال-تعمال في محوس« و« fl مجرد ا مصطلحا ويستخدم

 الفلسغة وفي العلوم في أيضًا يتخدمان لكنهما .اليومي
 ومفهوم ،مجرد وصف وتحت .مختلغًا استخدامًا ،بالطبع
 على وعسير ومعقد ، علميًا صارم هو ما كل غالبًا يفهم ،مجرد

 تأملي فكر لوصف أحيانًا تستخدم «مجرد آل وكلمة الفهم.
 الفكر يبدو الياق هذا وفي تافه. فكر علميًا، هو خالص،

 يعنى فهمه، يسهل فكر معقد، غير أسهل، المحسوس

.المنال السهل ،بالمباشر
 االستعمال في المحسوسة المفاهيم أي المحسوس، والفكر

 بارتباطها تتميز التي نتائجه أي ،للفكر أشكال الفلفي اللغوي
 موضوع تعزل ال ،بالصدف أم ،باألفراد محددة غير ،بأفكار

 الفكر ويستند كلها. بعالقاته بشدة، تبرزه بل التبصر
 المعرفة كلية إلى بآخر أم بشكل الدوام، على المحوس

. (الخ األحاسيس الى لي وبالتا )االنسانية
 المعرفة انطالق نقطة يكون أن يسعه التفكير هذا ومثل

 الفكر يتحول المعرفة سيرورة وفي فحسب. العلمية
 فكر أي فكر الى التجريد، بفعل أصالً القائم المحسوس،

 المثالية المواضيع ويكون ، اآلراء بمجرد ،بالمجردات يعمل

 المعرفة، يغني المجرد الى المحسوس من التحول وهذا الخ.
 للمحسوس الالمتناهية الكثرة ادراك من االنانية ويمكن
 الفكر من الشكل هذا إلى التحول هذا لكن أصاًل، القائم

 التي الميزات عن يتغاضى ألنه ،الفكر أيضًا يفقر التجريدي

 إلى التقدم من بد ال ولذا .المجرد وصف في ذكرها ورد
المحسوس. الفكر إلى المجرد الفكر من انطالقًا أعلى مستوى

 المفاهيم بتبسط يتعلق ال الذي الشكلي المنطق وفي
 غاالً يستخدم للفكر، االحصائية األشكال يحلل بل والفكر،

مختلف. بمعنى ا؛ محسوس و» ,1 مجرد ا مصطلحا

الجوهري عصام

٥ مل
Duree
Duration
Dauer

 وجود ووجودهما .المادة وجود شكال والمكان الزمان
 بعدًا للزمان فإن ثالثة أبعاد ذا المكان كان وإذا .موضوعي
 الى الزمان تقسيم ويمكن المستقبل، نحو الحركة هو واحدًا

 ويطلق رحاضرومستقبل. ماض زمان اوإلى مددأوفترات

 استمرار على أما األزل اسم الماضي في الوجود استمرار على
 في الوجود استمرار على أما األبد لفظ المستقبل في الوجود
 فهي المدة أما السرمدي I, عليهما فيطلق والمتقبل الماضي

 وعند المطلق الزمان من أوجزء ،الزمن من برهة البعض عند

الديمومة. تعني المدة اآلخر البعض
 الفلك حركة هي المدة I) : البقاء ألي , الكليات , في جاء

 بحب تمتد ألنها مدة المدة سميت ،منتهاها إلى مبدئها من
 حق في يصبح ناإلمتداد أبعاضها، وتعاقب أجزائها تالصق

 وعن الحركة عن بمعزل ليست فالمدة . g ا االزمانيات الزمان
المكان
 الزمان من جزء أو برهة مي حيث من المدة تناولنا إذا

 الجزئيبالكلي، عالقة بالزمان المدة عالقة كانت المطلق
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 - الزمان من جزءًا بوصفها ،والمدة بالالمتناهي والمتناهي
 من أفالطون قصد . محدود ولكنه ،يقصر أو يطول قد زمان

الزمان. دورات من دورة لكل الكبرى أو الكاملة السنة المدة
 حركة، تحده ال مطلق زمان المدة أن يعتقد من هناك

 كانت وإن الحركة خارج مدة ال إذ ،حركة بال زمان ال ولكن
. مطلقًا زمانا

 الحقيقي المطلق الزمان :زمانين الى الزمان قسم نيوتن
 فهو النسبي الزمان أما مدة. ويسمى بذاته قائم وهو الرياضي

. اليومية الحياة في المستعمل الزمان
 — جائز وهذا - الديمومة بمعنى المدة استخدمنا إذا أما

 ما كل أساس بوصفها الرمان عن تختلف برغون عند فإنها
 لظهور مختلفة أشكال والحركة والزمان فالمادة كانن؛ هو

 الذي الزمان ليت الحقيقية والمدة . تصوراتنا في الديمومة
 التي المشاعر هي بل ، بطابعهما والمجتمع المكان يطبعه

 هذم لمعرفة الطريقة أما .باسنمرار أعماقا في تتعاقب

. بالحدس إال ممكنة فغير الديمومة
 عند األمر هو كما النفس خلود الديمومة من يفهم وقد

 والقانون االرادة بين الكامل التوافق أن يرى الذي كانط
 نحو الالنهائي التقدم يفترض القداسة يدعى الذي األخالقي

 يكون أن يمكن ال الالمتناهي التقدم هذا ولكن التوافق. هذا
 لها نهاية ال ديمومة تفترض فرضية الى باالستناد إال ممكنًا

 تدعى الديمومة )هذه ذاته العقالني الكائن شخصية لوجود

النفس(. بخلود
 الزمان هي أو المطلق الزمان من برهة المدة فهمنا وسواء

 ألن المكان، عن باستقالل توجد ال فمي ذاته، حد في المطلق

.المادة وجود عن ينفصالن ال والمكان الزمان كال

ومراجع مصادر

. 4 ج ،الكليات ، ابقا، أبو -

. 1975 بيروت، ،الوجودي الزمان ،الرحمن عبد ،بدوي —

لمتحرك. الفكروالواقع برغون، -
.3 ،ج أجزاء 6 ،الفلسفة تاريخ —

4 ج ،الغربية الفلفة تاريخ —

. 1966 الشياني، أحمد تر. العملي، العقل نقد كانط، -

برقاوي أحمد

مدب
Civilisation
Civilization
Kultur-Zivlllsatlon

 مباشرة عالقة إلى تشير اا مدنية » لكلمة اللغوية المقاربة ان
 المتمثلة االجتماعية الحياة وظهورة الكلمة هذه مدلول بين

 مدنًا، تمى وترفيهية وانتاجية سكنية تجمعات بقيام

 في الحياة نمط على يطلق الذي االسم هي إذن، فالمدنية،
 المادية االنثاءات من النمط هذا يتلزمه ما كل مع المدينة،
 وتراكيب عالقات من عنه ينجم ما وكل والتنظيمية، والفكرية

الريف. حياة أو الترحل حياة تعرفها ال
 هذا على للداللة واحدة كلمة من أكثر العربية اللغة تملك

 األقل، على أخريان، كلمتان هناك الحياة؛ أنماط من النمط
 « حضارة B هما ،العادي االستعمال في مشابهًا معنى تحمالن

 الشمولي بالمعنى نفسها، ثقافة« » كلمة إن بل . » و»عمران
. ا مدنية » ترادف ،أحيانًا لها يعطى الذي

 كلمة لمعنى الدقيقة المتابعة ضرورة سبق مما نصتخلص
 األمر موضوعها، خصوصية ابراز بغية الحصري، »مدنية«

 التداخالت تستبعد فرز عملية بواسطة اال يتيسر ال الذي
 الفرز هذا أن العلم مع المذكورة، المفردات بين الحاصلة

 لكي النظائر، هذه من لكل الحصرية المعاني استذكار يقتضي
. منها المرجوة التوضيحية بالفائدة المقارنة تأتي

 »مدنية« كلمة مقاصد ، أيضًا متباينة بل ،ومتنوعة عديدة

 هذا مصطلحات غالبية شأن شأنها االنانية، األدبيات في
 ، العهد حديث يزل لما االجتماع علم أن وبما . المضمار
 يعتور ما على ومحاسبته ،جلية دقيقة بلغة فمطالبته ، نسبيًا

 التعجيز، من ضرب أحيانا، وابهامات، التباسات من فصاحته

 في المرضية الرغبة تقارب التي االستكمالية المغاالة من ونوع
 االجتماع علم بلوغ في األمل أن عليه زد الكمال بلوغ

 على ، حظًا أوفر لبس ،الدقبقة العلوم شفافية ( السوسيولوجيا )

 استكناه الى النزعة في المتمثل قرينه من التحقيق، صعيد
 والمعادات الصيغ بواسطة االجتماعية الظهورة نواميس
 والكيمياءم الفيزياء حيز في حصل أنه يعتقد كما ،الرياضية

 العلوم تتعاطاها مواضيع من ثمة ما الى والفلك والبيولوجيا
 تراكيب عن الناجم المفهومي لالختالط فدرءًا المضبوطة.

 الترتيب نمط تمييزي كمنهج نعتمد « مدنية » كلمة معاني
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 التذهين من جانب على ينطوي بكونه االعتراف مع ،التصنيفي
 لكنه االعتباطى؛ االصطالحي االختيار من نقل إنلم الشكلي،
 المنطقية الحاجة من التبريرية ذريعته يتمد

)االبيتمولوجية(.
 المداليل أحد العادي االستعمال في مدنية كلمة تعني

اآلتية: الثالثة

تقييمي كحكم المدنية

 ايجابيًا تقييميًا حكمًا ،طبعها من مدنية« ٠ كلمة تتضمن
 بالطبع، وذلك، االجتماعية، الحياة أشكال أحد لصالح

 من متدنية تعتبر ، منها أخرى أنماط مع الضمنية بالمقارنة
 األخيرة األنماط هذه أن أي المطلوبة، االنسانية المؤاتاة حيث

. متخلفة أو ،مدنية تعتبرغير

وصفي كحكم المدنية

 الحياة مظاهر بعض مدنية S كلمة تعني أخرى أحيانًا

 فهناك ضمنية. مقارنة دون اي ذاتها، بحد االجتماعية
 ،ا مدنية )ل ظهورات تسمى االجتماعية للحياة معينة تجليات

 فال لألولى، مزامنة كانت وكن ،لها أخرى تجليات بينما

 في مدنية المعتبرة التجليات تتحقق الصفة. هذه تتحق
 آخره...أو الى ،الجيش ،القضائي الجهاز ،الدولة :مؤسات
 المنشآت ،الغنية الروائع ،العمارات :عينية أعمال في تتجد

 مثل األخرى: االجتماعية التجليات أما الخ. االنتاجية...
 أعمال عنها ينتج والتي المذهبية، التكتالت العشائرية، الروابط

 المتوارثة، العادات مثل الواقعي، الصعيد على تأثير ذات
 الزعماء الى السياسية المسؤوليات إيكال أو االنتقامي، كالثأر

 االمتناع أو الخرافية، والطقوس التعاويذ ممارسة أو بالوراثة،

 محرمة، كونها بحجة معينة اتتصادية مصادر من االفادة عن
 الخ ,. مبقة. أفكار ببب العلمية األنشطة بعض مجافاة أو

 غير تعتبر اجتماعية مواقف فيها تتجلى واقعية أعمال ذلك كل
مدنية.

شمولي كاتجاه المدنية

 حالة بمثابة «مدنية ٠ كلمة تستعمل أيضًا أخرى أحيانًا

 »المدنية أن أي متمدنة. عنها يقال المجتمعات من مجموعة
 الحياة من نمطًا. أو التقدم، من رفيعة درجة إذاك تعتبر

 الثعوب من عدد بين مشتركة معلومة خصاثئص له االجتماعية
 وفعلها الخاصة شخصيتها الخصائص هذه من تستمد التي

التاريخي.

 كونها على «المدنية كلمة مفهوم جوهر يقوم ،باختصار
 من كال أن صحيح الحضارة أنماط من خاصًا نمطًا

 بين التمييز من ما قدر على تدل «الحضارة و» «المدنية 1,
 من بد ال لكن االجتماعية، والمكتبات الطبيعية الموروثات

 تثمله الذي المضمار اعتبار لجهة المفهومين، بين التفريق
 إذا ، »حضارة« فكرة تغطيه الذي من أضيق »مدنية فكرة

 العكس بينما ،الواحد المجتمع صعيد على كليهما إلى نظرنا
العام البشري الصعيد على إذاأخذتا الصحيح، هو

رالمدنية الحضارة تمايز

 الحياة ظهورات مجمل هي تعريفًا، ،(I الحضارة »

 والتواصل بالثورات المكتسبة منها سواء الموعاة، االجتماعية
 الفولكلور تشمل فالحضارة الهادف. باالبتكار أو التلقانيين،

 مثل المقصودة، تثماللظهورات كما والعادات. والمعتقدات
 تداخل إذن، ثمة . والتدريب التوجيه وطرق والنثات األنظمة

 يمكن وال الواقعي الصعيد على المفهومين، بين عضوي
 األمر يقتضي لذلك الفكري. الصعيد على إال بينهما التمييز

 التعرج الشديدة التمايز لخطوط دقيقة تجريدية ذهنية مالحقة
األخرى. إلى بالنسبة منهما الواحدة خاصية تحدد الني

المدنية: خصوصية - أوالً

 أي الحضارة، عناصر من الفعالة المجموعة ( المدنة B تمثل

 الزخم بعامل الحضاري الوضع يوفد الذي التقدمي النشاط
 أمده يطول قد بركود الحضارة تصاب لواله الذي المطور

 تقادم ومع ،٥بدور يصبح الذي ،الجمود إلى بالتالي ،ويؤدي
 المجتمعات بين التفاعل رأن سيما ال متخلفا، واقعًا الزمن،

 يجعل أن شأنه فمن األصعدة، جميع على تنافمي تعامل هو

B تتحول ، الدافع ا المدنية & عنصبر لها يتوفر ال التي « الحضارة 
 النبض ذات الحضارات من اندادها تجاه منفعل واقع الى

. المدنية اكزعة من المتأتي الفعال

للمدنية: العقالني الطابع , ثانيًا

 على مجديًا يكون لكي ،الوسيولوجي الفهم يقتضي
 يقتصر أن النظري، الصعيد على رواضحًا العملي، الصعيد

 الوظيفي، الطابع ذات االنجازات على مدنية« ه كلمة مدلول
 لجهة االجتماعية الحياة بتدبير مباشرة، يعنى، ما على أي

 من ما أيكل ،المتراقية سيرورتها وتوجيه تنظيمها تعميق
 وجوده شروط على المجتمع سيطرة ني يزيد أن شأنه

 حين في هذا .العقالنية الناحية على ،أدق وبتعبير ،الموضوعية
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 االنجازات إلى باإلضافة ،يشمل (I حضارة » مفهوم ان
 العناصر كافة »المدنية«، بفعل المكتسبة العقالنية الوظيفية
لخ والعادات.. والتقاليد والفنون كالدين األخرى

للمدنية: الحركي ثالثًا-الطابع

 ، لها نتصوبه الذي االصطالح تبع ، «المدنية B تمثل
 االجتماعية. الحياة بنية في الفاعل الحركي الديناميكي العامل
 البنى مجمل أي ، منها السكوني المظهر « الحضارة 11 تمثل بينما

 مألوفة أصبحت قد تكون تكاد والتي الواقع في المتحققة

 ومتدارلة العفوية، درجة إلى فيه، سابقة عناصر مع ومتدامجة

 طبيعية معطيات كانت لو كما المعيوش الواقع كنف في

 الدائمة االجتماعي العقل يقظة المدنية« n تمثل آخر، بتعبير
 حالة الحضارة تمثل بينما ،التطويري النقدي واالهتمام التحفز
 بالمعطيات المتمتع األقل على أو المطكن، الميراثي التوازن

الحاصلة.

الحضارة: تتجاوز المدنية - رابعًا

 والحضارة المدنة بين العالقة مظاهر من آخر مظهر ثمة
 أعني سابقًا، أوردناه ما لبعض ماقضًا األولى، للوهلة يبدو،

 الى بالنسبة ينطبق، »المدنية« مفهوم كان لئن االتي: األمر
 من أضيق ،منها معين حيز على الحضارات، من حضارة
 نظر وجهة من أنه، إال الحركي، الفعل حيز هو العام، حيزها

 مجاالً يغطي الكامل، االناني الوجود الى بالنسبة أي أخرى،

 فالحضارة، بالفعل، ٠ بمفردها حضارة تغطيه مما بكثير أوسع

 العقلية االجتماعية الحياة عناصر كافة تتضمن لكونها
 وفي واحدة، أمة على حكمًا مقتصرة فهي ،والعينية والوجدانية

 من معلوم عدد بين ،ما الىحد مشتركة، الحاالت، أحسن
 االتصال وسائل أن صحيح اقليميًا. المتجاورة المجتمعات

 أن إال والتوافق، المثاقفة من نوع الى يؤدي األمم بين واتبادل
 الخصائص بلوغ دون أي ، نبيًا يظل ذلك عن شىءالنا التشابه

 على هذا، تتفاعل، التي المتمايزة للحضارات الجوهرية
 رغم البشري، الواقع في اآلن حنى قائمًا يزال ما األقل،

 بين والتثاقف التفاعل من الطويلة واألزمنة العديدة، األجيال
 بها تقوم فعل ردات هناك إذ ،أبلغ هو ما ثمة بل .الحضارات

 أو لمثاقفة تسارععمليات وقت سيما ال أحيانًا، الحضارات،
 حارنة فعل بردة المتلقي المجتمع يقوم فإذاك ؛وطأتها تشتد

 والقيم السلوكية كاألنماط الوافدة، الحضارية للعناصر رافضة
 من هنالك ما سائر إلى ،الحقوقية والمعاير واألخالقية الفنية

 وهذا .المتوارثة بالممارسة الناشى التأصل إلى المنتبة األمور

 واقع تزل لما البشرية أن على يدل فإنما ، شيء على دل إن
 هذه إلى نظرنا إذا أما الحضارية. النظر وجهة من مجتمعات،

 تقبل على منفتحة فنلقاها «المدنية » زاوية من المجتمعات
 وتنظيمات وتقنيات علوم من المدنية المجلوبات كافة

 فالظاهرة برغبة، بل فحسب، تحفظ دون ليس ومنشآت،
 الذي األمر متمايزة، حضارات كنف في تتوطن ذاتها المدنية

 في تتماثل ،الحضاري الصعيد على متباينة مجتمعات يجعل
 (I المدنية n أخذنا إذا ،استطرادًا .المدنية المقومات مضمار

 أصبح منهما، لكل حددناه الذي بالمفهوم الحضارة و))
 بيئة ضمن »المدنية« تثكل اآلتية: المعادلة استنتاج باالمكان
 الحضارة هذه قطاعات أحد معينة، حضارة» n ذات مجتمعية

 من واحدة كل تثكل الثامل، االنساني الصعيد على
 الحضارة جوازا، يسمى، مما معلومًا قطاعًا القائمة الحضارات

 الجوهري المقرم هي »المدنية« بالمقابل، االنانية.
 التوافق عنصر هي أدق، وبتعبير المرجوة، االنانية للحضارة

 القاسم تثكل المدنية أن أي المختلفة، الحضارات بين
 لدرجة متنام عنصر وهو ، الحضارات مختلف بين المثترك

 فيه تكون زمن ببلوغ يأملون االجتماع علماء بعض يجعل
واحدة حضارة ذات أصبحت قد جمعاء االنسانية

 الظهورة بجوهر المتعلق األساسي السؤال يحين هنا

 ا( المدنية , في المتمثل للفعل يتيح الذي العامل هو ما : المدنية
 عن النظر بقطع المجتمعات، كافة لدى استجابة يالقي أن

 العناصر بينما المجتمعات، هذه عليها تكون التي الحضارات
 لست جدًا؟ بها والتثاقف انتقالها يصعب األخرى الحضارية

 نتاج هي (I المدنية n أن من أصوب الؤال هذا عن جوابًا أرى

 وجدت العقل، هو االنسانية جوهر أن وبما ،وحدها العقالنية

القبول. ذاك «المدنية 11

I العمران و• I المدنية » بين العالقة

 يتشابك مدنية ه لكلمة حددناه الذي الحصري المعنى ان
 األخير هذا يؤخذ عندما H عمران ا كلمة مفهوم مع جزنيًا

 ابن وباألخص االجتماع، علماء بعض ايام يعطه الذي بالمعنى
 في اجرائه البدمن الذي الجوهري التمييز أن إال خلدون.

 على أدق بصورة تنطبق a عمران ال فكرة أن هو الموضوع هذا

 «،المدنية » تحدئها التي االنجازات من العينية االنشاءات
 والمصانع، االتصال، ووساثل والمباني، الطرق، كشبكات

 الخ... والمدارس.... والمثافي والمختبرات، والمزارع،
 االنجازات ،ذلك كل الى اضافة ,المدنية ل تشمل بينما
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 واألنظمة، والعلوم، كالقوانين، العينية، غير الموضوعية

 مفموم موقع أن أي ...الخ وااليديولوجيات.. والمنامج،

 موقع ،ما نوعا يشابه «المدنية » مفهوم الى بالنبة ه العمران أ
 أحد يتناول أنه أي الحضارة، فكرة من «المدنية n فكرة

.منها العيني الحيز أعني فقط، مظاهرها
 H الحضارة )ل مفاهيم بين المنهجية المقارنة خالصة

 الخاص الى األشمل من هكذا تتدرج « العمران وال (( المدنية و»
 أما االقليمية؛ االجتماعية الحياة صعيد على هذا فاألخص،

 صفة لها لي فالحضارة الثامل، االنساني الصعيد على
 أما ، المجاز باب من اال العالمية بالحضارة القول وما شمولية،

 بالتالي وهي شاملة، عالمية ظهورة بالفعل، ، غهي المدنية« »
 كونه يتعدى ال العمران أن حين في األوسع؛ المجال صاحبة

. [( المدنية ا عناصر أحد

معود رشيد

نظرية - مذهب
Doctrine
Doctrine
Lehre - Doktrin

 اللغة في اليوم ، يقصد ما اول االصطالح هذا من يقصد
 القواعد ومن المواقف ومن المفاهيم من مجموعة العربية،
 النشاط أو المعرفة ميادين من بعينه ميدانًا تخص التي الموجهة
 تعود أن واألغلب ،بينها فيما وتجانس اتاق ذات وتكون

 تسري التي المسيطرة األفكار من جدًا محدود عدد الى جميعًا

 يقال وهكذا وقواعده. المذهب مواقف كل خالل من
 المذهب أ و «الشافعي المذهب وأ ٠ النة أهل مذهب أ

 إلى الفردي«، المذهب و» االشتراكي المذهب و» المادي«
 الكبرى األوروبية اللغات في المقابلة الكلمة وتؤكد .ذلك غير

 الكلمة الى تعود أغلبها في وهي المذهب، مضمون على
 أصلها في واضح نسب على ذاتها )وهي Doctrina الالتينية

 الالتينية، الكلمة أي كانت، التي (Dogma اليونانية مع األول
 ما مقابل في األول المحل في المدرسي ومضمونه التعليم تعني

 ئم أخرى، جهة من العادات من وماهو جهة من بالطبيعة هو

 يزال وا .والثقافة والعلم النظرية معاني المعنى هذا عن تفرع
 الكنيسة تعاليم » مثل تعبير في راضحًا األصلي المعنى ذلك

 العربية الكلمة أما مذاهبها«. على يدل فهو الكاثوليكية«،

 تناول طريقة على وكذلك المذهب مضمون على تدل فانها
 ، معًا المنهج وعلى المضمون على تدل أي ،وجهته من المسائل

 وعلى الطريقة على لتدل األول اللغوي أصلها في إنها بل
 : 0 المحيط القاموس „ بقول . األول المحل في الطريق

 واألصل، والطريقة اليه يذهب الذي المعتقد . .. المذهب»

 اسم على دالة «مفعل ا) وزن على واضح هو ما على هي والكلمة
 وعلى الرأي على تدل المذهب كلمة فإن وهكذا مكان.
 اآلراء من مجموعة ليس مثالً اثافعية فمذهب ،معآ الطريق

 كذلك األمور تناول في طريقة هو بل وحسب، والقواعد

 السابقين )من بارميندس اليوناني الفيلوف أن الطريف ومن
 في مذهبه عن قصيدته في يتحدث أن أراد حين سقراط( على

 طريق : بالطريقين سماهما فإنه ،المعارض المذهب وعن الوجود
 يقول الذي الظن وطريق ،موجود الوجود بأن يقول الذي الحق

 ان والواقع ،موجود الالوجود وإن موجود غير الوجود بأن
 هي بل وحب، مضمونًا ليست « موجود الوجود أ قضية

 وهي طريق فهي ،القضايا مختلف على للحكم معيار كذلك

منهج.

 معها تتداخل أخرى كلمات مذهب أ كلمة مع وتختلط
 مدرسة، نظرية، عقيدة، ومنها: متفاوتة، أنحاء على أحيانًا
 كلمة مع تتداخل ما أحيانًا المذهب« )ل كلمة ان بل اتجاه،

 و»مذهب الفارابي« فلسفة » فتقول ذاتها، الفلفة« »
 ، (I التجريبي المذهب و» التجريبية« الفلسفة و« ، «الفارابي

 في متساو غير إنه إال جائزًا، كان وان االستخدام، هذ ولكن
 تقصدها فإنك التجريبية« الفلسفة I) تقول حين ألنك معناه،

 يتبع أن ينبغي فإنه «اكجريبي المذهب » قولك أما باطالقها،
 التجريبي المذهب بتحديده: ضمنًا( أو )صراحة الفور على
 فالمذهب األخالق...الخ. في أو الوجود أوفي ،المعرفة في

 فإن، ، وهكذا عامة. لفلسفة جزئي تطبيق هو الفلفي
 ميدان في الماركسي المذهب هي مثال التاريخية« المادية »

 الميدان. هذا في الماركسية مذهب أي التاريخ، تفير
 فتعبير «،مذهب ٠ من تحديدًا أقل اصطالح «االتجاه و«

n تعبير من بكثير مضمونًا أقل ا العقلي االتجاه B المذهب 

 فن في التجريدي االتجاه » تقول فإنك كذلك ، (I العقلي
 المذهب » تقول أن تتطيع ال ولكنك ، (I التصوير

 أن يمكن وال يصل لم الفني االتجاه ذلك ألن التجريدي«،

 الى المؤصلة والقواعد المفاهيم ذي المذهب درجة الى يصل
 على تدل فإنها مدرسة« I كلمة أما التقنين، تشابه درجة

 منهم كل يضيف عديدون مفكرون فيه يثترك الذي المذهب
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 هي مشتركة، أصول على يجتمعون ولكنهم جديدًا، شيائً
 في المثائية المدرسة فإن مثالً وهكذا . fl المدرسة مذهب 0

 واالهتمام الواحدي االتجاه على تجتمع اليونانية الفلسفة تاريخ
 الثنائية على تجتمع االفالطونية والمدرسة التجريبي بالمنهج

 غير الى بالرياضيات االهتمام وعلى والمعرفة الوجود في
 المذهب على تدل فانها 1( عقيدة» كلمة يخص وفيما .ذلك
 عقل يقبله حين أي والعمل، الفهم يوجه دستور الى تحول وقد

 الحماس من شيء هذا يخالط وحين للحكم، مرجعًا ويعتبره

 مثال )قارن المذهب آراء كل عن المبدئي للدفاع واستعداد

 العقيدة وال الماركسي« المذهب » تعبيري: بين الفرق
 والنظرية. المذهب بين ما هو تمييز وأعظم «(الشيوعية
 أنها على عادة يقدمها النظرية صاحب ان هو األساسي والفرق
 صاحبه اقتناع موضع أنه على يقدم فإنه المذهب أما فرض،

 فإن كذلك عليهم. فرضه بله به اآلخرين القتناع ويقترحه
 ،التجربة طريق عن منها التحقق ممكنة تكون أن يبغي النظرية

 من أومجموعة أساسي »رأي على يقوم فإنه المذهب أما
 وذلك والسلوك الفهم لتوجيه المذهب صاحب يقدمها اآلراء

 ،التجربة يخضع الذي لهو المذهب إن بل . التجربة عن متقالً
 النظرية )وخاصة النظرية فإن كذلك ألفكاره، ، ما بمعنى

 تعديلها يمكن الحياة( علم في التطور نظرية مثال العلمية،
 ما غالبًا المذهب فإن كذلك فثابت. المذهب أما وتحسينها،

 العادة في تختص التي النظرية امتداد من أبعد امتداد ذا يكون

 الصعب من أنه الى هنا ونشير ما. ميدان من معين بجانب

 اا اللهم الطبيعية، العلوم ميدان في H مذهب ال كلمة استخدام
 والتي ما ميدان في العلمية التصورات مجموع منه قصد اذا

 أخرى كلمة استخدام يتحن ولكن للتعليم، موضوعًا تكون
 وشخصي العادة في فردي المذهب« » ألن المعنى، هذأ في

 المحايد بالمعنى ) « تعسفي )ل بالتالي فهو األول، أصله في
 أيضًا وهو قيد(، يقيده ال اختيار نتيجة انه أي الكلمة، لهذه

(I »الثبات سمة الى باالضافة وذلك دغماطيقي، أو قطعي 

 ومن الطبيعي العلم يناسب ال مما كله وهذا للمذهب،
 أما ،التجربة الستقراء نتيجة هو العلمي «القانون n أن المفهوم

. الفكر جانب من التجربة على مفروض حكم فإنه المذهب
 بشكل fl المذهب » خصائص تحديد الى هذا ويدعونا

شامل.

 منظم كل أنه للمذهب األساسبة الخاصية كانت ربما — 1

 هو بل وحسب، األفكار من مجموعًا ليس فهو ،األفكار من
 والماندة والتبعية الترؤس من عالقات في معًا انتظم مجموع
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 ،العضوي الكان سمات بعض له كالً أصبح حتى المتبادلة

 ليس ذلك مع المذهب ولكن الوحدة« D سمة منها وخاصة
 ، المذهب من وأشمل أعم النظام ألن ، H نقًا » أو « نظامًا ),

 مبدأ حول أفكارها تنتظم التي الفلفة نوع عن آخر تعبير وهو
موجهة. قليلة مبادىء أو

 يقوم األفكار من منظم كل المذهب ان اكانية الخاصية - 2
 المذهب فمبدأ تحديدها، يمكن مبادىء أساس على

 لكل وان متاوون، األفراد بأن القول هو مثاًل، الديمقراطي

 إال ليس المجتمع وان ذاته، محض باعتبار مطلقة كرامة فرد
أفراده. مجموع

 مبادى ان هي ثالثة، خاصية الفور على بهذا ويرتبط — 3
 قوية ولكنها بسيطة، واضحة أفكارًا تكون ما عادة المذهب

خصبة

 أحكامه( أو ) أقواله يضع المذهب ان الرابعة الخاصية — 4
 أسًا بعضها ، فروعًا وبعضها أصوالً بعضها تجعل هيئة على

 بأن يقول مثالً المادي فالمذهب نتائج. اآلخر والبعض

 مادي كائن اإلنسان وبأن ، (أصل ) المادة هو الموجود
 ال وبأن )أساس(، الحقيقية هي المادة بأن ويقول )فرع(،

. نتيجة( ) لإلنسان خلود فال إذن ، نتيجة( ) هناك ال روح 11
 شمولي يكون أن يبغي المذهب ان الخامة الخاصية ٠ 5

 وتوجيه ميدانه جوانب كل تفير على قادرًا أي النظرة،
 خاصية إن قل أو (، ضمنًا أو )صراحة بثأنها السلوك

. الشمولية هي القوي المذهب

 واحدي يكون ما عادة القوي المذهب فإن هنا ومن - 6
النظرة.

 من المنظم الكل ذلك بمذهب ليس فإنه أخيرًا - 7
 انه على به القائل أو صاحبه يقدمه ال الذي األفكار

 فإن هنا ومن ،المذهب جوهر من الحقيقة فادعاء «،حقيقي »
 عنه زال فإذا بصحته، لالعتقاد طبيعي مرشح هو مذهب كل

 الى مذهبًاونزل يصبح لم األقل على واحد فرد اعتقاد شرط

الخيال. أو الفرض درجة

 أن يمكن ال fl المذهب « فكرة ان ياالنتباه الجدير ومن
 منظم، ذاته الوجود بأن ضمني اعتقاد بدون قائمة لها تقوم
 المذهبي االتجاه الى يميلون ال الذين الفالسفة فإن ولهذا
 ان فكرة على يقبلون ال هيوم( ديفيد االنكليزي )مثالً

 امكان في بالتشكيك أو ذلك برفض إما منظم، ذاته الوجود

 يعطي الذي هو نفه االفتراض وهذا ذلك. من التحقق
 خاصية وهي عرضه، بطريقة تتصل صورية خاصية المذهب
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 ، وتال سابق بين ما وخاصة فكاره، عليها تظمر الذي التنظيم

 على االبرهان يتم أن الضروري من ولس ومرؤوس ورئيس

 «،ملمات » من البدء الممكن من بل ،المذهب ء مبادى كل
 ذلك ومع األسمى، الخير مي اللذة بأن االبيقوريين قول مثالً

 المذهب، مبادى أو مبدأ على برهان توفر عدم حالة ففي
 أو إيجابية إما ،ما نوع من تبريرات وجود يعدم ال األمر فإن

 ان اللذة في األبيقوري المذهب حالة في مثالً ومنها سلبية،

 ليس فإنه كذلك الحية الموجودات كل سمة وراءها السعي
 كافة باستخراج المذهب م مؤس » يقوم أن ال الضروري من

 أو جميعها مبادئه على بالبرهنة يقوم أن وال ونتائجه فروعه
 ان تجد فإننا مثاًل، وهكذا الكافي التبرير تبريرها

 األخير الواضع هو ليس ماركس كارل االلماني االقتصادي

 من بعض ذلك على سيعاون بل الفلفي، الطابع ذات لمذاهبه
 ماوتمي ستالين، لينين، انجلز، )فريدريك وأتباعه ماعديه

 المسرح طبيعة في أرسطو مذهب أن كما وغيرهم(، تونغ
 بكات وفاته بعد وتبرير تأييد عوامل اليه يضيف من سيجد

السنين.

 لفرض مناسبة تكون ما عادة المذهب عرض وطريقة
 يوجهها المفكر من دعوة جوهره في هو المذهب ألن التعليم،

 هيئة على يكونوا ألن أي عرضه، قبول أجل من اآلخرين الى

 ومن المادي جانبه في التعليم جوهر هو وهذا ،ذاته هو فكره
 يقوم وأن ، وقطعيًا يقينيًا العرض أسلوب يكون أن بد فال هنا

 تنظيمه فور ثابت هو بل للثبات، قابل فكر انه على المذهب
 بل مذهبًا، يكون فلن كذلك، يكن لم ان أما وعرضه.

 كل كان فإذا هذا، وعلى ما. بمعنى »نظرية« أو »بحثًا

 يصبح انه إال ، محدد لفرد شخصي انتاج بدايته في هو مذهب
 ال » يصبح فيه، العتقادهم أو لحقيقته اآلخرين قبول بمحض
 من منظم كل « من المذهب تعريف يتحول وبهذا ، (I شخصيًا

 الى a بعينه ميدان حول تدور التي والقواعد والمواقف األفكار
 «،عليها والمتفق المستقرة المتسقة اآلراء من مجموعة ))

 مدلول بين النبي الفرق يقابل اكظرتبن بين والفرق
B المذهب ان . العام( بمعناها ) العقيدةا( ا( ومدلول « المذهب 

 ،ميدانه في عملية أو فكرية لسلطةا( ا مصدرًا يصبح يقبل حين

 في ا الدخول » عن الحديث الممكن من يصبح ينتشر وحين
 موضوعية سلطة يصير فهو عليه. الخروج« » وعن المذهب
 على به اآلخذ شخص وعن به ثل القا شخص عن مستقلة
 لظهور الممهدة األولى البدايات ان حين وعلى . الواء

 المذهب وان ، « بحث ا بأنها تتسم صاحبه فكر في المذهب

 الجازم االعتقاد الى صاحبه يصل لم طالما كذلك يظل
 وآخرين صاحبه وقبول ضظهوره بعد المذهب ان اال بصحته،
 جازم طابع ذا فكرًا ليصبح البحث روح عن يبتعد لصحته
 وليس األشياء لنظام عرضًا ,1 المذهب يصبح ، بعبارة قاطع،

 تكونه بعد المذهب كان واذا النظام لذلك اكتثاف مجرد
 الموقف B يتسم أن الطبيعي من كان كتشافًا، ال عرضًا يصير

 بنصوص مقيد ألنه ،جوانبه بعض في بالجمود المذهبي

 بين المقابلة عن يتحدث قد من نجد هنا )ومن المذهب.
 ما أحيانًا ولكن »( العملية المرونة و» المذهبية، الصرامة »

 من درجة الى يرتفعوا أن للمذهب ه المفسرين ا بعض يتطيع
 الخضوع عدم لهم قدر اذا ، مؤسه أهمية من تقرب األهمية

 فينظرون ، « المذهب روح B وادراك للمنصوص الحرفي
 ولعل ، منها الجديد وخاصة المائل، الى أخرى مرة بمنظاره

 بالمذهب عالقته في تمية ابن ذلك على األمثلة أوضح من

 في واليبتز وسبينوزا ومالبرانش واألورويون الحنبلي،
 هي المذاهب بعض فإن أخيرًا، الديكارتي بالمذهب عالقتهم

 ذلك الى تجمع بل ، تواعد مجرد تكون ال بحيث القوة من
 المذهب بين مثال المقارنة من الفرق هذا وبتضح ،المنهج روج

 اليونانية: األخالق فلسفة في األبيقوري والمذهب الرواقي
 التباعه يتح فلم النهائي المذهب هيئة الى أقرب كان فاألخير

 المذهب، ينم لم ان النتيجة وكانت المتحررة الحركة فرصة

 أو ) « المبدأ B سمة الى يجمع الرواقي المذهب كان بينما
 روح الى أقرب هذا فجعله أيضًا، الموقف fl سمة المضمون(

 وأن السنين من مائت خالل يتمر أن بذلك واستطاع المنهج،
 ومثال األصلي. المذهب روح على ذلك مع محافظًا يتطور

 مضمون( أو ) كمبدأ المذهب بين الفرق هذا على آخر
 أصبح التي الماركية الفلفة حالة هو كطريق، والمذهب

 الى الغرب، في اليوم، يميلون مؤيديها أو معتنقيها بعض
 ،اذجة نظرية أنها باعتبار المادة في نظريتها اهمال

 في اليوم المشاهد ومن الماركمي، ا المنهج ل على ويؤكدون
 المذهب ذلك الى تميل الي العقول بعض ان اإلسالمي العالم
 أو االعتبار نفس إما ذلك كان وان ، الشيء نفس تفعل

 القول من الخوف الفلفي، تكوينهم ضعف ) أخرى ألسباب
(.ذلكالىغير األصلية، بأقوااللماركية

 فكرية سلطة يكون ما عادة المذهب ان بق مما ونشاهد
 في طويلة قرون أو عقود أو سنوات مدى على لتؤثر تمتد

 دائمًا هو القوي المذهب فإن ولهذا ،اليها تنتمي التي الحضارة

 سماته فمن ،العملي لكشاط أو الفكري للتشاط ،للنشاط وقود
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نظرية - مذهب

 او الفهم مستوى على سوام العملي للتحرك وسيلة إنه إذن،
 مهمة، مشكلة اثارة الى بنا يؤدي وهذا السلوك. مستوى على
 وهذه المذاهب؟ الى حقيقي حاجة وجه هناك هل هي:

 أن الفكر طبيعة من هل أهم: تكون وقد أخرى مشكلة أساسها

 عقول نتاج هي المذاهب ان أم ؟ المذاهب تكوين الى ينتهي
 هذا ومصدر العقول؟ لكل نتاجا وليست معينة، سمات ذات

 كل في المفكرين كبار من هناك ان األخير االشكال
 الدقيق بالمعنى مذاهب ينتج لم من اختالفها على الحضارات

 إن بل عليها، ويستقر نهائية مذاهب عند يتوقف لم من أو

 مذهب تكوين فكرة صراحة رفض من المفكرين من هناك
 الفلفي( النظام فكرة أي ) عام بوجه الفلسفة مستوى على

 االتجام افتقار عن نعرفه ما األولى الحالة أمثلة ومن
 وهاك له، محددة مذاهب أو مذهب وجود الى السفسطائي

 منهم، المبكرين وخاصة اإلسالميين المتصوفة حال كذلك
 الدين جمال أو الطهطاوي رفاعه مثل رجال مع الحال وكذلك

 أفالطون اليوناني الفيلسوف هو مثال أعظم ولكن االفغاني،

 مراحل من وأخرى مرحلة بين ما مواقفه من يغير كان الذي

 نفس الى ينتمي مما وأخرى محاورة بين وما بل انتاجه،
 يتغير وخلودها النفس طبيعة من موقفه مثالً ) المرحلة

 فيدون« ال بين ما شديدًا اختالفًا أحيانًا ويختلف

 ما الى تنتمي محاورات وكلها ، 1 فايدروس وال «الجمهورية و»
 االفالطونية(، الفلسفة تطور مراحل من الكضج بمرحلة يسمى

 «الثل نظرية B باسم عادة يمى الذي الرئيسي مذهبه ان بل
 مستمرا يبقى ال حتى صارخًا، اختالفًا مواقفه واختلفت تطور

 األول وأن الحسي العالم جانب الى عقلي عالم بوجود القول اا
 عن وحسب بعيدًا يكن لم أفالطون فإن وهكذا للثاني، أصل

 روح ا على الشورة دائم كذلك كان بل ٠ النظام روح »
 حياته خالل بعينه مذهب على يتوتف لم حيث ، « المذهب

 في وال المعرفة نظرية في وال الوجود نظرية في ال الفكرية،
 ، الثانية الحالة أما . جميعها والنفس والسياسة األخالق ميادين

 الحضارة في االنكليزية الفلسفة اتجاه هو عليها مثال أكبر فإن
 عن أو ا النظام روح n عن سواء عامة بصفة تزور حيث الغربية

 برتراند االنكليزي الفيلوف ويضرب المذهب». روح ]ا
 مثاالً ذلك على الغربية«( الفلفة تاريخ , عن كتابه في ) رسل

 يتحدث حين ميالدية 1704 ، 1632 لوك جون مواطنه حالة
 فيقول: عنده، الدغماطيقية( ) القطعية المواقف ضمور عن

 التي القضايا بعض أسالفه من لوك جون إلى انتقلت لقد اا
 اإلله، وجود أنفسنا، نحن وجودنا يقينية: أنها يرون كانوا

 نظريات عن تختلف لوك نظريات ولكن الرياضيات. حقيقة
 ان حتى الحق، تقرير صعوبة على تأكيده حيث من سابقيه

 قدر مع بها يقول التي آرائه إلى سينظر الذي هو العاقل الرجل
 صلة ذو هو لوك جون عند العقلي المزاج هذا .التشكك من

 نظام وبنجاح [ عصره في ] الديني التامح باتجاه وثيقة
 االنتاج حرية n وبمذهب [ انكلترا في ] البرلمانية الديمقراطية

 كظام الحرية مذهب وبقواعد [، االقتصاد ]في والتجارة«

شامل».

 األحكام، في الجزم الى يميل من العقول من فإن وهكذا

 من هناك فان كذلك .التثكك موقف الى يميل ما ومنها
 يتجه ما منها وإن التركيب الى الميل وجهة يتجه ما العقول
 الى تميل التي هي األولى والعقول التحلل، الى الميل وجهة

 كل يكمل االتجاهين ان القول الى حاجة وال المذاهب انتاج
 مثالً ) للتركيب تمهيدًا التحليل يكون ما وعادة ،اآلخر منهما

 التركيبي، الفكر الى ميل صاحب عبده محمد اعتبار يمكن
 االفغاني الدين جمال نتائج بعض من يتفيد هذا في وهو

 وعلى الجزئيات(. عند والوقوف التحليل الى الميل صاحب
 إلى ينتهي أن الفكر طبيعة من هل سؤال على االجابة فإن ذلك

 العقول بعض طبيعة من أن أي قلناه، ما هي ؟ مذاهب تكوين
 هل كان: الذي األسبق، السؤال أما مذاهب تكوين الى الميل

 هي متضمنة عليه االجابة فإن ؟ المذاهب الى فعلية حاجة من
 واكظرة التحليلية النظرة أن سطور،من منذ قيل فيما األخرى
 المذهب إن أصرح: بعبارة فنقل أو متكاملتان، التركيبية

 تنظيم وظيفة هي والعمل، الفكر في جوهرية وظيفة يؤدي
 من نوع الى الكثرة ترتد بحيث والمفاهيم األفكار شتات

 بل اإلناني الفكر شرط ألن بعجب هذا وليس الوحدة،

 به يقوم ما بالضبط وهذا ،الشعور وحدة هو اإلنانية الحياة
 للتفيرات يعطي الذي هو وهذا ،الفكر متوى على المذهب
 الطابع هذا وينتهي لإلنسان المميز التوحيدي طابعها واللوك

. ما وجه من جمالية صبغة ذا يكون أن الى التوحيدي
 ؛للنظر ثالث وجهات من اليه ينظر أن يمكن «المذهب و»

 فيه، والمعتقد نظرمتلقية وجهة ومن صاحبه، نظر وجهة من
 تمامًا، للنظر الوجهات هذه تتطابق وال ذاته. في وأخيرًا

 ظل وفي واعتبارات لدواع به يقول قد المذهب فصاحب

 ما يكون وقد ،اإلدراك على تخفى وقد التنوع في غاية ظروف
 دخل واذا متلقيه، عند اليه ينتهي ما غير صاحبه منه قصده

 a ذاته في ٠ انه المؤرخ يكتشف فقد التاريخ متحف المذهب

 المقال هذا ويناسب فيه. المعتتد أو مؤلفه ظن ما غير على
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مرحلة

 منصوصه، وبين منطقه( أو ) المذهب روح بين التمييز أيضا
 روح تقضي فقد ومبادئه، المذهب نتائج بين التمييز وكذلك
 قول ذلك أمثلة ومن المذهب، منصوص على المذهب

 هذا ان عنها فينتج ، K هناك حقيقة ال ا : الثكي المذهب
 التاريخي المادي المذهب قول أو حقيقي، غير نفه المذهب

 بناء ال هي وغيرها الفكرية والمذاهب النظم ان مارك عند
 يخضع شيء كل وان التحتي البناء لتغير تبعًا يتغير «فوقي

 هو ليص نفه المذهب ذلك ان هذا عن فينتج ،للتغير
 فقد كذلك . به القائلون يقول ما على النهائي الشابت ٩ العلم «

 مثالً الديمقراطي فالمذهب مبادئه، مع المذهب نتائج تتناقض
 فإنك أخيرًا الديمقراطية. هدم الى نتائجه في ينتهي قد

 اتساقه زاوية ئالث: زوايا من مذهب أي الى تنظر أن تتطيع
 الوقائع مع اتساقه أي ) حقيقته وزاوية الداخلي، المنطقي

 فاثدته. زاوية وأخيرًا المقبولة(، المعارف أو الخارجية

 االعتقاد الى اآلخرين دوافع أهم هي األولى الزاوية وليت
 الفائدة، كلمة معاني بأعم فائدته، كانت ربما بل ،ما بمذهب

 يدبر فإنه حقيقته ال أو بحقبقته القول أما ،االختيار معيار هي
. رفضه أو اختياره بعد من

 بشكل الفكرية أو الفلسفية المذاهب حال هو ما واآلن،
 مما العربية(؟ باللغة المتكلم )أي المستعرب العالم في أعم

 ال أنه وهي الناصعة: الحقيقة يرون ال الكثيرين ان له يؤسف

 مذاهب حتى وا ونضيف: صنعنا، من فلفات عندنا توجد
 المائتي من يقرب ما منذ الموجود، ركل فكرية، أو فلفية
 إنما الشقافية، المنطقة هذه في الحديث العصر عمر هو عام،

 عوامل الى النقص هذا ويعود وحب، محاوات هو
 فلسفة وان واحدة الحضارة ان بوهم االنخداع أ( :أهمها
 الذين األفراد وجود عدم ب( ابشر لكل فلفة هي الغرب

 وعمقه الثقافي التكوين اتساع بين واحد آن في يجمعون

 في والرغبة الفكر في والجارة المتقل النظر على والقدرة
 االنتاج في القصيرة المقالة ألوب بادة ج( ، وأخيرًا . ذلك

 وبأصحاب بالمفكرين يمرن أدبام أصبح حتى ،الفكري

 شمولية نظرة الى يصل لم ألنه تائه فكرنا ان المذاهب.

. جور توحيدية

قرني عزت

مرحلة
Periode
Stage-Period
Etappe

 تعني إنها إذ بالفلسفة خاصة داللة مرحلة لكلمة ليس
 فقد لذا النمو، أو التطور من لحظة أو فترة أو حقبة أو جزءا

 جزء إنها .بعدها يأتي واخر يبقها زمن بفكرة دومًا ارتبطت

 ليست فإنها المعنى وبهذا حي كائن كل تطور من منكل
 ذلك في بما العلوم كل في نجدها بل الفلسفة على وقفًا

الرياضيات.
 ؛التطور بمفهوم الحديث الفكر في اتترنت مرحلة وكلمة

 طور إلى بدائي طور من تنتقل مستمرة سيرورة بوجود أي
 النهائي، الطور الى تصل أن إلى سابقه من وأقدر تعقيدًا أكثر

 ،الفلفة بأن هيدغر يقول المعنى ربهذا . والتام الكال طور

 ذروة بلغت أنها أي النهائية؛ المرحلة دخلت قد ،عصرنا في
 بأن للعلوم محت حين المستمر لنموها فترة آخر أو تطورها
 لنمو األخيرة المرحلة يمثل التكنيك أن أي ؛وتتقن تنطلق
. وتطورها الفلفة
 أو ، « واألشياء الكلمات D فوكو ميشال كتاب أهمية لعل

 أنه في تكمن م صدور حين أثارها التي الضجة أسباب أحد

 أخرى إلى مرحلة من االنتقال في االستمرارية فكرة ينف
 هناك بأن راسخًا اعتقادًا يعتقد وهو الغربي الفكر عاش فلقد

 على النهضة عصر منذ تطوره مراحل في مستمرًا تواصالً
 خلفياتها لها بأنكلحقبة ليؤكد فوكو كتاب فجاء األقل،
 التي الحقبة مع كامال انقطاعًا وتشكل تفسرها التي الخفية

 العصر مع صلة من لها ليس الحداثة فمرحلة ؛ سبقتها
 وحدة تصح فوكو عند مرحلة كل . سبقها الذي الكالسيكي

 من حقبات هناك ، سبقتها التي الفترة تهيؤها ال بذاتها قائمة
 تخضع حقبة وكل متواصلة، وغير مسنقلة الفكري التاريخ

 لمجموعة أي L’aprlorl hlstorlque التاريخية للقبلية
.توجد بأن لها تمح التي الخفية الشروط
 خاصة أهمية مرحلة كلمة اكتسبت لفسي ا التحليل في

 النفسي التطور في المحللون ميزها التي المراحل لكثرة
 Stade oral/Oral stage الفمبة المرحلة أوال فهناك الجنمي؛

 الغذاء حول وتدور التطور هذا في األولى المرحلة وهي

 هذه وتلي الجنسي، اكشاط محور والشفتان الفم ويشكل
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مسؤولية
 Stade anal/Anal stage االستية او الثرجية المرحلة المرحلة

 التناسلية المرحلة هناك ثم الشرج، حول الليبيدو يتمركز وفيها
Stade genital ثم المراهقة بفترة الجنسي التطور بمر حين 

 المراحل هذه إلى الكان جاك أضاف وقد هذا النضوج

 الستة سن بين تكون وهي Stade du miroir المرآة مرحلة
 في صورته الى الرضيع يتعرف وفيها السنة ونصف وسنة أشهر
.المرآة
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زيناتي جورج

مسؤولية
Responsabllite
Res ponsability
Verantwortung

 التعقيد شديد داخلي امر وهي المسؤولية، مفهوم لجالء

 وعلم ميتافيزيقا من بكل وثيق اتصال على االنان، صميم في
 األفعال من االنطالق يجدر االنانية، والعلوم األخالق
 عالقتها نوع اظهار ثم ،بذاتها موضوعيًا واستعراضها االنسانية

 اخترنا .بها االنسان عالقة احتماالت إلى واانتهاء باالنسان،
التاريخ. عبر المسؤولية مفهوم تطور مع انجامًا النق هذا

 االنسانية، لألفعال كثيرة تصنيفات توجد موضوعيًا،
 المحللة والشريرة، الصالحة والمحرمة، المحتلة منها: نذكر

 الدستورية ،الشرعية وغير الشرعية ،النافعة غير والمحللة النافعة
 المحاسبة للذات، والمبدلة لألشياء المبدلة الدستورية، وغير

 كل شرح في نستفيض لن للمتقبل. والمخططة للماضي
 المحتل أن إلى بالتلميح نكتفي بل حدة، على تصنيف

 بل شره أو الفعل صالح أصاًلباالعتبار اليأخذ والمحرم

 سمي وقد المحرم، بخاصة المطلقة. والناهي اآلمر إرادة
 ،صالحة ظاهرها في تبدو أفعال عن ينهى كان ،أيضًا «تابو ٠

 بمن ينزل كان ذلك ومع األحيان، بعض في مقدسة بل

 ما وهذا العواقب. اشنع قسرا حتى او سهوا او عمدا يعصاها
 تصدر الذي باإلنسان البشرية األفعال عالقة تفحص إلى دفعنا
 بمراحل ومر اختلف، األفعال تبعة مفهوم ألن ذلك عنه،

.أهمها عند نتوقف تاريخية
 كانت المحرمة، النواهي فيها سادت أولى، مرحلة ففي

 لشخصيته تقدير أي بدون بفاعلها تلحق األخطاء تبعة
 خارجي، واقع بمثابة يؤخذ الخطأ كان سلوكه. ومقومات

 وعن الفاعل قصد عن النظر بقطع ،اجتماعي موضوعي،
 الخطأ ارتكاب كان ما كثيرًا بل الفعل، في العمدية مشاركته
 ومع .منه االفالت عليه يتعذر ،الفاعل على محتمًا ، مصيرًا
 ارتكب بمن يحل أكيد انتقام بثابة ينزل العقاب كان ذلك

 الشكل كان ذاك .مخيرًا ال مترًا كان ولو حتى االثم،
 ألوانه مختلف في أبرزه الذي ،المسؤولية أو ،للتبعة المأساوي

 في يضعه ،الخطأ * يموضع * جهة من .القديم اإلغريقي المسرح

 جهة ومن منه، مفر ال لقضاء الخاضعة الخارجية الحوادث اطار
 أن دون ،وقساوة بشراسة الخطأ فاعل بمعاقبة يطالب أخرى
والعقاب. الخطأ فظاعة من ظرف أي يخفف

 المحتل هاج من الناس فيها انتقل ثانية، مرحلة في

 لكل ما وعي وإلى والشر، الخير بين التمييز الى والمحرم
 واالرادة بالعقل المتميز االنسان بتكوين ارتباط من منهما

 في ينحصر ال انسانيًا، يكون كي الخطأ، أن فأدركوا الحرة،

 في يعالج بل خالصة، موضوعية لحوادث اضطراري سياق

 الفعل، عنها يصدر التي والذات والحرية االدراك مع عالقته
 الشريرة أو الصالحة واالرادة الواعي، القصد دور ثم من برز

 الموضوعية النتيجة على الداخلي العامل وتفوق االنسان، داخل
 الموضوعية التلقائية التبعة فتحولت .والشر الصالح تقدير في
 يشد ما على يتركز انسانية، أكثر تصورًا تتضمن مسؤولية إلى

 شريرًا، أو كان صالحًا المتمم، الفعل الى الداخل من االنسان

 فسقراط، العمدي. واالرادي المميز الواعي الطابع على أي

 كانن ألنه االنسان إلى المؤولية ينسب اإلغريقي، الفيلسوف
 أفعاله يوغ ألنه به، يقوم ما يبرر أن ثم من يستطيع عاقل،
 الجديد التصور مع وانجامًا فعال يتمها أن قل ضمنيًا

 حددت عامة تشريعات صدرت بأفعاله، االنسان الرتباط

 في سواء وواجباته، االنسان حقوق ودقيق واضح بشكل
 الفالسفة وبذل .المدنية المجتمعات أو الدينية المجتمعات

 عالقة من له ما وجالء ،والشر الخير مضمون البراز جهودهم
لالنسان. الجديد التصور مع

 الفعل خصائص من خاصة التبعة صارت الجديد االطار في
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مسؤلية

 ال فاعله، الى الفعل نسبة يجب بل بموجبها يمكن االنساني،
 وفي أفعاله. سيد الفاعل لكون بل اعتباطي، أعمى بشكل

 بأفعاله بموجبها يرتبط مؤولية، الفاعل عند ينشأ المقابل،
 أمكن باألفعال، التبعة ارتبطت وحيث سيدها. أنه مدركًا
 ينب األولى بموجب خلقية. وتبعة طبيعية تبعة إلى قسمتها
 عنف بدافع الفعل يتم حيث ، خلقيًا ال ، طبيعيًا فاعله إلى الفعل

 هنا تؤخذ ال أن بديهي الفاعل قبل من انتباه بدون أو طبيعي
 أما الفاعل عند مسؤولية تقابلها ال إذ التام، بمعناها التبعة

 إن المديح مع الفاعل إلى الفعل فينسب ،الخلقية التبعة بموجب
 عند مسؤولية وتقابلها شريرًا، كان إن والذم صالحًا كان

 لصالح الواعي إدراكه وفي الحرة ارادته في متأصلة الفاعل
 حيث بالخلقية، التبعة ارتباط رؤية هنا يمكن شره. أو الفعل

 خلقيًا فعالً ليكون قابل تبعة، ذي وبالتالي حر، فعل كل أن

 الفعل صالح مع عالقة على الخلقية مفهوم ينطوي ،ذلك ومع
 الفعل عالقة في التبعة مفهوم ينحصر بينما شره، أو االنساني

 تلقانيا األفعال تبعة تطبق وا والمنفذة المقررة الحرية مع

 فعل كل إن وتحليالت. لمقاييس تخضع بل ،واحد وبشكل
 أو يخفف أو ينزع ما وكل ،سيد فاعل إلى شرعًا ينسب خلقي

 بالنبة يسهم االنساني، الفعل إتان اليادة أو الحرية ينمي
 بفعل انسان قام فإن التبعة. إنماء أو تخفيف أو نزع في عينها
 يجهل ألنه ذاك به، الفعل اتباع تعذر ،٠شر يجهل وهو زري
 صالحًا، الفعل يكون أن الصالح، التباع يكفي، ال كما شره.

 ما إلى وباإلضافة ٠ الخير ينوي أن به يقوم من على يجب بل
 تطال بل فحسب، المتممة األفعال في التبعة تنحصر ال تقدم،

األحيان بعض في االهمال

 يطرح انان مع أي بمسؤول، ارتباط ذات هي المؤولية
 مع األفعال من فعل أو األمور من أمر بشأن الؤال عليه

 يجب بل عليه االجابة يستطيع بأنه االئل عند ضمني افتراض
 األوروية، األلفاظ بعض الواقع، وفي عله يجيب أن

 على الداللة في االجابة تركزعلى ،واأللمانية كالفرنية

 الخلقية المؤولية بين ما التمييز على اكاس ودرج المسؤولية.
 الخلقية المسؤولية تبقى العموم، بوجه القانونية. والمؤولية

 يعود إذ ،األمور من أمر عن يجيب أن عليه يجب من ميزة

 بخاصة التبعات، مختلف وتحمل الحن، سيره تأمين إليه
 فالمؤولية الخصوص، بوجه أما العابثة التصرفات تبعات

 ويجب االجابة يستطيع من ميزة إنها شخصية، مي الخلقية
 عليه يجب أفعاله. عن الله أمام أو ضميره أمام يجيب أن عليه

 فال عنها ينتج بما ويرضى عنه، صادرة كأفعال بها االقرار

 وبحرية تامة بمعرفة تصرف أنه من لتيقنه اال أفعاله بأنها يقر

 عن باإلجابة الخلقية المؤولية تقضي حصري، وبمعنى واعية.
 نيات أم أفكارًا كانت براء فقط والحرة الواعية األفعال كل

 لتصير الخلقية المسؤولية تمتد وقد خارجية. أفعاال أم
 وتكون ، األشياء من شيء عن حتى أو آخر انسان عن مسؤولية

 ورعاية شيء أو انسان يحراسة مكلف هو من ميزة ذاك إذ

 واجب الحدود، بعض وضمن التكليف، عن فينتج سلوكه.
 المكلف، عهدة في هو لمن شر أو خير من يحدث ما اعتبار
 من عنه ينشأ ما ثم من فيتحمل الخاص، فعله من كان لو كما

 تربية عن خلقيًا مسؤولين األهل يكون هكذا تبعات
٠ ينقلهم الذين -المة عن مؤوالً اليارة وسائق ،أوالدهم

 بقوة ،عليه يجب من ميزة فهي القانونية المؤولية أما
 أمام النهاية وفي ،الحق إليهم يعود من أمام يجيب أن ،القانون

 القانونية المؤولية وتنقم شخص. عن أو فعل عن القضاء،

 عن ينتج جزائية. ومسؤولية مدنية مسؤولية إلى بدورها
 الالحق الضرر عن التعويض واجب القانون، بقوة األولى،

 عما الناجمة األضرار عن مدنيًا مؤول فالمالك باآلخرين.

 المؤولية تفترض وال ,وأشياء وآالت حيوانات من يملكه
 يوجد حيث إنما ،الخلقية المؤولية مع محتمًا ارتباطًا المدنية

 بالمسؤولية المدنية المسؤولية تقوى وحرية، مميز وعي

 تنزل جزائية مؤولية الظروف بعض في وترافقها الخلقية،
 الجزائية المسؤولية أن المالحظة وتجدر . القانون بقوة العقاب
 معاقبة قانونًا، يجوز، فال الخلقية، المؤولة مبدثيًا تفترض
 تتزل فال األقل على إراديًا يرتكبه لم إن فعله على االنان

 وحيث الخلقية، مسؤوليته اثبات بعد إال بالمجرم العقوبات
العقاب. شدة من المحكمة تخفف اثباتها يتعذر

 عن تنشأ التي السياسية المسؤولية عن أيامنا في الكالم يكثر
 الحياة في االسهام حق يخوله معين بدستور إنسان ارتباط

 مختلف بتولي أم االنتخاب حق بممارسة سوا، العامة،
 مواطن كل أن على المعاصرة الدساتير وتركز العامة. الوظائف

 مدى ويختلف السياسي، الوطن جسم داخل مسؤول هو
 حتى الدولة رئيس من تدريجي، ستم حسب المؤولية
 المصلحة خدمة تبغي الياسية المسؤولية إن العادي. المواطن
 الجماعة مفهوم تطور مع تتطور أن بالتالي وبديهي العامة،

العامة. والمصلحة

 ونما ارتقائي، بشكل ومعناها المسؤولية تصور تطور لقد
 في وظهر الحضارة. نمو مع األفراد عند بالمسؤولية الشعور

 بالمسؤولية المطالبة على جمهوري اقبال المعاصر العالم
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مستقبل

 الفردي المجال في إان ،منها مزيد على الحصول على والحاح
 فكرة بخاصة أيضًا وقويت والياسي. االجتماعي الحقل في أو

 الصناعية الحقول مختلف في المسؤولية في المشاركة
 مع بتنسيق ذلك كل حدث والسياسية. والتربوية واالقتصادية

 بالوجود ارتباطه أشكال ومع الحضاري االنسان تطور
. وبالمجتمع

 مستقبليًا منحى المؤولية تصور نحا ،ثالثة مرحلة في

 على القادر الحر االنسان فعل على التركيز فقوي وجوديًا،

 كيان أي عن بمعزل والجماعي، الفردي مصيره، تقرير
 وتأصلت االزسانية الحرية خالق اللم كان ولو حتى اسمى،

 وجود كل إلى يمتد قد انكار على االنسان قدرة في المسؤولية
 موجود، هو ما وكل القيم اشكالية أظهار على أقله أو قائم،

 بل األفعال، في ينحصر ال اختيار على مطلقة قدرة ويرافقها
 هذا وتبلور األفعال لتبرير والقيم المسوغات الى يتعداها

 فنمت ،المؤولة الذات صياغة مشروع في الجديد المنحى

 بل معين، بحد ترضى ال وهي الذات، نمو مع المسؤولية
 يطرح، الذي االنسان هو النمو محرك ان المتحيل. تتحدى

 الفردي وجوده مشكلة معهم، يعيش من وبرفقة دائم، بشكل
 على مرحلية ببرامج عليها االجابة الى ويسعى واالجتماعي،

 فبات . مطلقة برغبة أو المطلق نحو نظره تصويب من الرغم
 االجابة، طلب وبدا األصيل، االناني النق الدائم التساؤل

 ولن أيضًا. أصيالً انسانيًا نسقا اآلخرين، ومن الذات من
 وجوديًا مشروعًا أو برنامجًا بل منطقيًا، تعليالً االجابة تكون

, ايجابيته ويشبت التحقيق في يتقدم ما بمقدار يتبرر

 على سيطرتب بمدى االنان وعي يقوى المرحلة هذه في
 يقبل بل ، صاغرًا منقادًا وا ، غافالً أعمى يلجه قال ،المتقبل

 مشروع، في تخطيط أفق يكون أن بعد تنفيذ كمدى عليه

 أفعال محاسبة في منحصرة غير ،المشاريع إلى المؤولية وتتسع
 االنان عند األساسي المشروع أما شريرة أو صالحة متفرقة

 بها يقوم التي الحرة األفعال إليه فترتد بالذات، وجوده فهو
 بدقة طاقاته وعي له يتسنى ينمو ما وبمقدار . بنيانه في وتسهم

 امكاناته بمدى واالحاطة وإنمائها تقويتها سبل وادراك
 وجوده مع تتناسب بمسؤوليات االلتزام له فيتوفر الفعلية،

الفعلي.

صارجي بشارة

مستقل
*اده
Future
Zukunft

 من يقع أن يمكن ما على يطلق .اآلتي الزمان على يدل اسم
 aأبد N فيطلق المتقبل في الوجود استمرار على أما حوادث،

. ( ماض انظر ) الماضي مقابل في المتقبل ويقع
 بقوله الزمان تقيمه عند المتقبل الى أفالطون أشار وقد

 ينقسم إنما المتزمن أن فرأى حيان بن جابر أما «.سيكون ما »
 متقبل وآت واقع، دائم ذاهب، ماض أقام ثالثة الى

وروده. متوقع
 التعرف يمكن أمامنا يقع زمانًا المستقبل في شلنغ ووجد

.ه نحيا الذي والحاضر وراثنا من القابع الماضي جانب إلى عليه
 ال والمتقبل الماضي حيث اآلن، إآل يرى فال هيغل أما

 وحامل الماضي نتيجة إا ليس الحاضر لكن ،لهما وجود
المتقبل

 الماضي أزية تعني الزمان أزلية فإن ،نيتشه إلى وبالنبة
 حدث قد يكون أن تتلزم الماضي وأزلية المستقبل وأزلية

 الالمتناهي المتقبل يلزم وكذلك يحدث، أن يمكن ما كل

المتقبل. في الزمان داخل األحداث جميع وورود واألزلي
 نحو مستمرة حركة االنان أن الوجوديين أكثر ويعتقد
 الصدد هذا وفي يكونه. سوف الذي المتقبل أي المستقبل

 نحو متجهين ذواتنا على دائما نعلو أننا :هيدغر يعلق
 أو إتجاهًا إال ليس صميمه في وجودنا ألن المتقبل

 من دائما نعمل أننا على تدل إنما مثروع وكلمة « مشروعًا ا,

 المتقبل. نحو متمر توتر في فنحن ٠ إمكانياتنا تحقيق أجل
 دائمًا يعمل إنما واالنان بالمستقبل. يبدأ نفسه الزمان إن بل
. بعد يوجد لم ما أجل من

 من جزءًا بوصفه إا المستقبل الى الماركية تنظر وا

 الجدة من الرغم على وهو البشري. للتاريخ المستمرة الحركة
 أساس على الماضي ثراء كل يتضمن فإنه عليها ينطوي التي

 هذه ثمرة اال المتقبل وما النفي، نفي على قائم ديالكتيكي
 التقدم نحو حلزوني بشكل الصاعدة الديالكتيكية الحركة

 يشكل وا اكيوعية المرحلة وذروته االجتماعي — التاريخي

 ومزيد الطبيعة على اليطرة من لمزيد حافز -وى المتقبل
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مصادرة

 ال هذا الشخصية مستقبل ولكن . الثخصية وانجام الحرية من

.البشرية ومستقل بل ،المجتمع متقبل عن بمعزل له معنى
 مباشرة معرفته يمكن فال ممكنًا واقعًا المستقبل كان ولما

.التوقع ،التنبؤ على قائمة استنتاجية معرفة بل
 قوانين وفق بالحتمية اقرارها إلى استنادًا والماركية

 بمستقبل التنبؤ فإن اإلنساني، التاريخ لها يخضع موضوعية
 منطق التاريخ، ومنطق العلمي. الطابع يأخذ االنساني التاريخ
 المجتمع واقامة الشغيلة انتصار إلى حتمًا سيفضي - التقدم

 وهكذا اللينينية. i الماركسية كالسيكيو يؤكد كما الالطبقي،
. الغيب في رجمًا يكون أن عن بالماركية التنبؤ يكف

 إمكانية ضد يقفون الغرب في الفالسفة من جمهورًا لكن

 — مثال 1 بوبر كارل يؤكد حيث . به التنبؤ أو المستقبل معرفة
 يسميه لما جدوى وا كانت قيمة ألي التاريخ خضوع عدم

 التنبؤ المستحيل فمن ذاك إذ الموضوعية بالقوانين - ماركس
 كذلك المتحيل ومن االنساني، التاريخ سير أو بالمستقبل،

. التاريخي للتنبؤ أساسًا تكون علمية نظرية قيام

 ناكصين المتقبل ندخل أننا كذلك فاليري بول يعلق كما

 ألن التاريخ، اياه يعلمنا درس أهم هو وهذا أعقابا على
 التي األشياء أما أبدا، تتكرر ال التي باألشياء علم التاريخ
 تاريخ التاريخ إن . الفيزياء شأن من فهي تكرارها يمكن

. والذهول الدهشة ثير نتائج على ينطوي بل المفاجآت
 بمعرفة يتعلق ما في فريقين إلى الفالسفة ينقسم وكما
 نظرتهم أساس على تيارين إلى ينقمون أيضًا فإنهم المتقبل

■ تفاؤلي وآخر تشاؤمي تيار المستقبل إلى

 ضمن الوجوديين وأكثر وهارتمان شبنهور من كل ويندرج

 جديدة مآسي إآل ينجب لن قاتم المتقبل حيث األول التيار
 فيسر - مارل ) الموت هو المستقبل حد إن بل ، اضافيًا وقلقًا

كالفتس(- نيل -

 متفائلون الغالب في فهم الحديثة الغربية الفلسفة أنصار أما
 تظل الماركية أن غير طبعًا(. عصرهم اطار في ) بالمتقبل

 الحوادث من الرغم على عصرنا في تفاؤالً الفلسفات أكثر
للتشاؤم. مدعاة أحيانًا تكون التي المزعجة التاريخية

ومراجع مصادر

. I 1976 موعو I استقبل مالمح ، اك .غ ،باغاتوريا -

.1951 بيروت، ، 2 الرحمن،شلنغ،ط بدوي،عبد -

. 1977 ،بيروت ،والمتقبل نحن ،قطنطين ،زريق -

. 1974 ،موسكو،النيوية إلى الوجود فلفة من ، ت.أ. ،مخاروف -

. 1976 ،موسكو ،التاريخ وضد التاريخ ، ف. .سكفورتوف،ل -

. 197ل I موكو روزنتال، اشراف تحت الفلفي، القاموس -

. 1975 ،موسكو المنطقي، القاموس ،كونداكوف —

واكورة أ.،الدولة لين،ف. -
20 الروسية،جلد الطبعة المؤلفات، انجلز، .ف. ماركس،ك. -

.الصحاح مختار —

 مودرجينكي د. .ي اشراف تحت االناني، المجتمع منقبل -
. 1971 موش٠ذان أ.تبا .وت

صليبا جميل اعداد ،الفلفي المعجم -

 . 1971 القاهرة، ،وهه داود اشراف تحت ،الفلفي المعجم —

.االنكليزية الفلفية المووعة

تكلمزرادشت. هكذا ،نيتثه -

.لفر وماهية الميتافيزيق؟هليدرلن الفلفة؟ما هيدغر،م.،ما

. 1974 القاهرة، رجب، محمود كامل، فزاد . تر

.الحقيقة نداء ،هيدغر،م -

برقاري أحمد

مصادرة
Postulat
Postulate
Postulat

 وفي بها بالتليم يطالب مبرهنة ال مفترضة قضية هي
 في كما اللغة في تعني وهي .به طالبه أي كذا على صادره اللغة

. شيء كل مقدم الشائع االستخدام
 االستنباطي النق مبادىء أو مقدمات في تشغل وهي
 إقليدس، عند فهي والبديهيات. التعريفات بعد الثالثة المرتبة

 من وضوحًا أقل قضايا هي ، استنباطيًا نقًا وضع رياضي اول

 يسكننا طالما برهان دون بها بالتسليم طالبنا ولكنه البديهيات،
 . بينها فيما تتناقض وا معها تتناقض ال قضايا منها نتنبط أن

 إلى متقيم خط أي رسم يمكن معينة نفطة من : أمثلتها ومن
 نقطة ومن متساوية، القائمة الزوايا وكل أخرى، نقطة أي

متوازيين. خطين رسم يمكن ال واحدة
 بنفه بين غير مبدأ إنها ٠ البرهان ال في بنا ابن ويقول

 الموضوع األصل يمون وقوم .الظن حسن سبيل على به مسلم
 مقبول إلى الموضوع األصل يقمون وقوم مصادرة،
 متوقف وإلى يخالفه، رأي المتعلم نفس في وليس بالماهلة

 رأي المتعلم نفس وفي وقته في بيانه "لمعلم ضمان بحسب فيه
بخالقه
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 عقائد العملي العقل مصادرات ان كانط عند ونجد
 يعجز حين على يفرضها، العملي العقل ألن كلية موضوعية

 وحرية النفس، خلود وهي عليها البرهنة عن النظري العقل
اله. ووجود االرادة،

 به يصدر فرض فهي ،وتعاقد اشتراط أنها ديوي ويرى
 نشأت «قبلية )١ ليست أنها كما ،جزافية ليت ولكنها ،البحث

 فرضت بذاتها واضحة أولية حقائق ليست فهي البحث خارج

 صياغة هي بل . المقدمات هي لتكون الخارج من علينا
 عمليات أو اجراءات أثناء استيفائها من بد ال التي لكشروط

.البحث
 ألفاظًا تركببها في تتخدم أن بد ال حال أية على وهي

 من عليها يبرهن وال علمها مجال إلى تنتمي ومصطلحات
 صحتها وشرط ،وتفترض تشترط ولكنها ،المجال ذلك خارج

. معها النتائج اتصاق هو

قانصوه صالح

Destin
Destiny 
Schlcksa,

 يمثل وهذا البشرية. الصيرورة في ما لهدف تبيان المصير
 ينطوي الحالتين كلتا وفي للفرد او لألمة وجوديًا تقلبًا

 الوجود يبرر أو يفسر أن العقل يريده معنى على المصير مفهوم

التاريخي.

 ابرازًالتخطي المصيرالفردي على يقتصر هنا وكالمنا
,لها بتخطيه يحققها أن يستطيع إنه إذ لذاته االنسان

 التجارب تعاقب من فيه بما الزمن عبر ميرة هو المصير
 فالحياة النكوص واستحالة التوق الزمنية: قطبي بين والمحن،

 ال الواقع بلهيفي المهم، باألمر ليست لإلنسان تبدو كما

 إال بالكمال الشعور تمنحه ال وهي المعنى، حيث من شيء،
 المميز الطابع ألن ذلك بالحنين. مشعة نادرة هنيهات في

 شعور يعتريه ينفك ال فاالنسان النقصان. هو البشري للمصير

 يتولد بالضروري تمتعه عدم ومن ضروري هو ما بنقص
 ومن بالحيازة. والرغبة بالفقد الحس إآل التوق وما التوق،

 وذلك إليه يصبو مما يرتوي ال االنسان عند التوق أن البديهي

 إلى يرنو هو بل واقعي موضوع له ليس التوق هذا الن
.رمزية أو مشتتة تصورات

 بمثابة البشري للتوق المثالي الهدف نعتبر أن يامكانا
 األمومية، أو الطبيعية اإللهية، الوحدانية إلى تعرف أو ولوج
 ومن المطلقة. والسعادة بالراحة فيها تنعم التي الوحدانية تلك

 التوق هذا يتحقق أن المستحيل من أنه هذه، والحالة البديهي

 التحرر إلى توق بالتحديد هو التوق إن إذ البشري؛ الزمن في
 هذه تبعة الزمني الشرط على نلقي أن من وبدالً الزمن من

 الصالح الوسط اعتباره العكس على ينبغي ،التباينية المفارقة

. للتجاوز
 االنسان لتولي الحياة كانت ما بالكمال، الشعور ولتعذر

 هو البشري للمصير األول فالوجه . يحيا ألن الكئيب التوق اال

 معاكس تيار في البشرية البصيرة تعمل ال وهنا حيواني وجه

 الثاني والوجه واالختزان. بالتناسل المتعلق نشاطها تيار في بل
 االنسان يجد الخلبقة زمن في :خآلق وجه هو البشري للمصير

 يظهر الذي المكثف زمنه بنفسه يوجد واالبداع االبداع. زمن
 غير ابراز هو االبداع لفعل األسمى المعنى العمل خالله من

 وتعود السكينة تستقر حيثما ،المحدود الزمن في المحدود

 القصيدة، الجنسي، )الفعل معين موضوع في ولكن الوحدة،
الكامل( االنسان

 ال فاالنان روحاني، البشري للمصير الثالث والوجه
 يذوب أن إلى يتوق إنه .الخليقة في الالمتناهي بوجود يكتفي
 الصوفية النشوة في إأل تحصل ال حال وهذه .الالنهاية في كليًا

. الموت أو
 للذات الالنهائي التأكيد بين متأرجح البشري المصير

 فيهاح يبرز التي الوجوه كانت وأيًا للذات. الالنهاني واالنكار

 األول الهدف فإن بالتعالي الشعور إلى البيولوجي الوجود من
تاريخي. بمعنى نفه يسم أن هو االنسان لدى للمصير

حاتم جاد

مطتق
Absolu
Absolute
Absolut

 فهو، ازدواجي بمعنى أصاًل، المطلق«، » مفهوم يتصف

 مسنده، عن والتغتر والمحدودية االرتباط نفي يعني ناحية، من
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 ناحية من ،ويعني . H نسبي » لفكرة كنقيض نفسه يطرح أنه أي
 أنه أي والالتناهي، والكمال والثبات بالذات، القيام أخرى،

. متعالية مقولة بمثابة نفه يطرح
 في االزدواجية هل مواجهته: من مفر ال أولي سؤال ثمة
 يعتور مفهومي ارتباك من متأتية (I مطلق )ل كلمة مدلول

 بعدم متمثل حياله، اللغويون ارتكبه اهمال عن ناجم المصطلح
 مقتضيات احدى هي االزدواجية هذه أن أم معناه، حصر

 إذ ،وتقلقه الفلفي الفكر تجابه معينة واقعة دقة عن التعبير

 الكثرة رد نزعة على وبالتالي ،الترابطي االختزال على تتعصي
 الفكر انسياق في المتمثلة المنطقية النزعة تلك الوحدة، إلى

 n مطلق «فكرة تنطبق هل : آخر بتعبير ؟ الواحدية مقولة وراء

 هذا أن أم مطلقة؟ كينونة ثمة هل أي فعلية؟ واقعة على
؟ واهمًا تجريديًا ابتداعًا كونه يتعدى ال المفهوم

 أي ،مشروطة غير كينونة تعني a المطلق كلمة دامت ما
 الفلفي، التفكير على يتحتم اخر، بمبدأ مرتبط غير مبدأ

 يمحص أن الحقيقة، ادراك يستهدف بحث كل على وبالتالي
 عمليات كل متجتبا ،صوابيتها مقدار مستكثفًا ،قضيتها

 تعترض التي الصعوبات اغتصاب تستسيغ التي القبلية االختزال
بالدربة. أو بالعادة المكتسبة التفكيرية المناحي
 اكاريخ عبر تقديرًا القت التي الفلغات استنطاق من يبدو

 بأا «المطلق n مفهوم حق أي نعنيه، الذي المطلب تؤيد أنها
 من أيًا أن ذلك زائفًا. مفهومًا ،اعتباطية قبلية بصورة ،يعتبر

 هذه تسقط ولم المطلق، فكرة تلغ لم إليها المثار الفلفات

 مباحث لها أفردت بل ،اهتماماتها جدول من المقولة

 فكرة قيمة حول الفلسفات هذه جميع تتفق لم ولئن متفيضة،

. المعرفي الصعيد على «مطلق أ
 الفلفية، المذاهب اهتمامات حسب المفهوم، هذا يتعلق

 حيث من باألشيام وإما االنسانية بالحرية وإما باأللوهة، إما

 من ا مطلق ا| فكرة بحث في الخوض لكن .ذاتها في قيامها
 القوام ذات الوجودية المستويات هذه تناولها زاوية

 األمر، بادى يستلزم، الكون، الحرية، الله، الميتافيزيقي:

 ا مطلق B فكرة تحملها التي التفصيلية المدلوالت استعراض
 اللغوي الثتات ألن ذلك العام؛ اللغوي التداول صعيد على

بلورخاصيته. يلمعنىمركز الحامل

معجمية مقاربة

 المفهوم هذا نواحي بعض على المطلق« , فلفات تقتصر
 حيز تحديد في يساهم قد األخرى مدلوالته استذكار لكن

 فهاك المعينة. قضاياها على الضوء يلط أذ الفلفات، تلك

: مقتضبة بصورة منها بالرئيسية نكتفي الجانبية المعاني هذه
 ألي يخضع ال ما ،تقييد أي يحتمل ال ما بمعنى مطلق - 1
 القدرة على نتكلم عندما مثالً ،اعتبار ألي يرتهن ا ما ،حصر

 أنواع أحد إلى نشير عندما أو مطلقة؛ إنها فنقول االلهية

المطلقة. اللطة فنميه البشرية اللطة
 مثالً ؛المناقضة أو المعارضة يقبل ال ما بمعنى مطلق — 2

 أي مطلق، بأنه فنقول األوامر أو الطباع بعض نصف عندما

وجازم. قاطع
 ألي يرتهن ال وجوده أن أي ،بذاته قائم بمعنى مطلق - 3
«.مطلق مبدأ هو الله » نقول عندما مثال ؛شرط
 مثالً تندل؛ عليه يحول ال ما أي ،الثابت بمعنى مطلق - 4

 المطلقة الحقيقة بلوغ إلى الفكري السعي يهدف نقول: عندما

 التي والناقصة المؤقتة بالمعلومات عنها االستغاء يمكن ال التي
لعلم بها يزودنا

 عالقته عن النظر بغض معتبر هو ما بمعنى مطلق — 5
 رجل فكلمة »؛ رجل هذا H نقول عندما مثالً أخرى؛ بأشياء

 التي زوج لكلمة خالفًا i االرتباط من مطلق بمعنى مأخوذة

. آخر بشخص ارتباط على تدل
 نظرية زاوية من الذات، في االستقالل بمعنى مطلق — 6

 عن متقلة خاصة طبيعة له حيث من الموجود أي ،المعرفة
 لس الشي: مطلق إن نقول مثالعندما عنه: لنا التي المعرفة
 بل األشيام جوهر نفهم أن نستطيع ال فنحن ،مداركنا بمتناول
. لنا تبديها حالة أي ،ظواهرها فقط ندرك

 شيء بأي مقارنته دون المعتبر الشيء بمعنى مطلق — 7
 المتبارية السيارات احدى سرعة على نتكلم عندما مثالً آخر؛

الباق. فيحلبة
 بثبات أو ببديهيتها األكيدة الحقيقة بمعنى مطلق — 8

 عندما مثالً معينة، مسألة حل استنتاج تم منها والتي ،برهانها

. المعلول مطلق هي العلة إن نقول
 أي ،الفطرية الذهنية كاالتجاهات ،قبلي بمعنى مطلق — 9
 مثال ؛الميتافيزيقيين زعم حد على ،التجربة من المتأتية غير

.مطلقة مبادى هي العقلية المبادىء إن نقول عندما

صرف فلسفي كفمهوم المطلق

 بلوغ رغبة تزال، وما انطالقته، منذ الفلسفي الفكر تراود
 التاريخ عبر الهدف هذا تسميات تعددت لقد النهائية. الحقيقة

 الفكر جعل هو واحد مرمى ذات جميعًا أنها إال الفلفي،
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 امتالكا يمتلكه أي تامة، معرفية بمطابقة موضوعه يستنفد
 مطلق كلمة تكريس أن هو بالذكر الجدير لكن »مطلقًا«.

 عليها واالقتصار ،معناها في المماثلة التسميات الئر كبديل

 الثامن القرن نهاية منذ حصل إنما المعرفة، ملء على للدالة
 في البحث بأنها الفلسفة يعراف هيغل فإن بالفعل، عشر

 ويرى .الثابتة الحقيقة إلى الوصول محاولة أي »، المطلق 11
 علم هي الفلسفة إن يقول عندما نفه الرأي فيخته معاصره
 كانط أستاذهما كان وفيخته هيغل وقبل األكيدة. المعرفة

 التصورات من المتمدة النظرية المعرفة بأنها الفلفة يعرف
 مقوالت لديه تعني محض تصور عبارة بأن علمًا المحض،
 اال يفكر أن العقل يستطيع ال التي الجوهرية الحقيقة

 قبل بل األساسية. الطبيعية بنيته تؤلف ألنها ، بمقتضاها

 علم بأنها الفلفة يعرف وولف كريتيان كان نفه كانط

 هو ما وولف، بلغة تعني، ممكن كلمة أن والحال الممكن،
 هو ما وبالتالي دائمًا، تعقله يصح ما أي التناقض، من خال

 الفالسفة سلسلة مقدمة في بل ل. تحه وا تزول ال حقيقة
 نذكر لم والذين ضمنيًا، المطلق بفكرة اآلخذين األوروبيين

 األول الفلسغة غرض أن معلنًا ديكارت يقف بعضهم، سوى
 ثابت أول مبدأ عن الكشف يقتضي الذي التام العلم تحصيل هو
 ديكارت فكرة أن جلي العلم. حقائق من حقيقة كل تسنتج منه
. n مطلق I) فكرة تطابق الثابت األول المبدأ عن

 الذين الفالسفة من كل لدى « مطلق D مفهوم انطوى لئن
 الذي المعنى هو مشتركا، أساسيًا جامعًا لفظًا عله ركزوا

 تفرد منهم واحد كل أن إال السابقة، الفقرة في اليه ألمحنا
 هذه أهم نورد يلي ما في . المفهوم لهذا خاص تصور باعتماد

الحصر: ال المثال سبيل على التفردات
 مطلق » عبارة الفيلوف هذا يستعمل ديكارت: — 1

 اثباته تم قد يكون الذي أو البديهي المبدأ قاصدًا ft المسألة

 فهذا األخرى؛ المائل حل نستخلص منه والذي بالبرهان

 اكي األبط الفكرة فقط أو ،البيطة الفكرة هو المطلق« »
 كل يقوم » الخصوص: بهذا قال لقد أخرى فكرة اليها ترجع

 عن ،كلية وبعناية ، شيء كل في ،نبحث أن على المنهج سر
 للقياس القابلة األجام ففي فيه... اطالقًا األكثر العنصر

 االمتداد في ه المطلق ٠ العنصر لكن ؛االمتداد هو «المطلق »
. ( السادس المقطع ، ا القواءس S كتاب ) « . . . الطول هو نفسه

 «مطلق ه لفظة الفيلسوف هذا يتعمل ما أكثر :كانط ٠ 2
 في « مطلق B كلمة تستعمل ما غالبًا N يقول: إذ الصفة بمعنى

 من صحيح هو شيء عن يقال ما أن على فقط للدالة أيامنا

 نقد » ».) داخليا وبالتالي ذاته في الشيء هذا اعتبار حيث

. ( 381 وب 324 أ ، ft المحض العقل

 «المطلقة الذات ٠ عبارة الفيلوف هذا يعتمد فيخته: - 3
 الذي الوحيد المصدر المفهوم هذا من جاعال المطلق، أو

 بالذات H ويقصد الذات. وغير الفردية الذات منه تنثق
 أو الجزئية العقول تعتبر الذي العام العقل المطلق أو « المطلقة
 يستعملها عندما »ذات« كلمة أما له. مظاهر األفراد عقول

 ؛ الفرد في العاقلة الذات بها فيعني المطلق، بصفة تقييد دون
 تدركها التي الموضوعات أو الطيعة يقصد الذات وبغير
 وبذلك ،نفسها تدرك الفردية الذات أن فيخته ويرى , الذات
 تحقق طريق عن إال ذلك تدرك ال أنها إال ؛ وجودها تدرك

 الخاص الوعي يحس العام الوعي فبواسطة . فيها المطلقة الذات
 إذا إال نفها تدرك ال الفردية الذات أن ثم الذاتي بوجوده
 العاقلة الذات اتحاد على يدل الذي األمر غيرها، أدركت

 فعل عن ناجم االتحاد هذا أن وبما المعقول بالموضوع
 المطلق، العقل أي المطلقة، الذات أصبحت المطلقة، الذات

المدرك. والموضوع المدركة الفردية الذات مصدر
 بمناسبة مطلق كلمة الفيلوف هذا يتعمل :هيغل - 4
 ما ،هيغل عند يمثل، األخير فهذا المطلق». الروح » مقولة

 لنمو السامية اللحظة أي ،الموضوعي والروح الذاتي الروح بعد
 من تخلصه بعد التامة المطابقة أدرك الذي الوعي إنه الفكرة:

 لكنه . الخارجي التحقيق شروط ومن الطبيعية الضرورات
 للجمال األعلى المثال بثكل درجات: ثالث على ذاته يحقق

 وبثكل )الدين( العاطفة من الموحاة الحقيقة وبشكل )الفن(

 العقالنية المعرفة ) جوهرها في عنها التعبير يتم التي الحقيقة

 المقطع ،الثالث القسم ، ٠ الفلفية المعارف دائرة )* . ( المحض

الثالث(.
 أنه على الشيء وجود الفيلسوف هذا يفهم :لوتزيه - 5
 ويرى ٠عبرها به ويتأثر األشياء من غيره في بها يؤثر التي القوة

 إذا إال الموجودات بين التفاعل هذا تصور يمكن ال أنه
 الذى األمر الموجودات، جميع تضم وحدة وجود افترضا

 تغيرات أو حاات، مجرد الموجودات أفراد اعتبار يحتم

«.المطلق ٠ يميه عام واحد لجوهر حادثة

 يمثله الذي المهم الدور إلى االشارة على االقتصار إن
 أن يعني ال ،الفالسفة من الكبار هؤالء لدى « المطلق H مفهوم

 بل اآلخرين، الفالسفة كتابات في مهملة المذكورة الفكرة
 يستلزم بالذات الفلفي النزوع أن فالواقع بالعكس،

 الكينونة معرفة ؤ١ أن ذلك ،له األخيرة الغاية بمثابة ٠ المطلق ع
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معاينة

 أو «األولى المبادئ ادراك ال أو ft كينونة هي حيث من
n ما آخر إلى «،كافة المعارف مؤتلف تشكل التي الوحدة انثام 

 األخير الهدف على للداللة الفالسفة صاغها عبارات من هنالك

«.مطلق » للكملة مرادفات -وى ليست للفلفة،

ومراجع مصادر
.القواعد ديكارت، —

.المحض العقل نقد ،كانط —

.والتقية اكقدية المصطلحات ،الفلفي القاموس ،الالند —

.الفلغية الموسوعة ،هيغل —

مسعود رشيد

معاينة
Examination 
Examination 
Untersuchung

 التي الفنية المفردات من كثرة ا معاينة ا مصطلح يثمل

 من ينطلق الذي المعرفة[ علم ] المعرفيات فرع الى تؤوب
 المعرفة علم تاريخ في ،والمعاينة .حاسة بمعنى ، I عين »

 درجتها ففي وأنواعها المعرفة ضروب معظم هي العربي،
 محدد حسي( )شيء لعين حسي ادراك المعاينة األولى،

 أي األعيان؛ في لشيء بالعين إبصار انها )معين(؛

 آخر ضرب في ،والمعاينة . الواقع عالم في القانمة الموجودات
 هي األول، المعنى من استعماالً أقل المعرفة ضروب من

 لما أي ذهني، هو لما العلم مناهج بواسطة ومعرفة، ارتياد،

األذهان. في موجود هو

 المعاين، المذرك، الشيء عين بلوغ الى المعاينة وتهدف
 أو والفكر، العقلي بالنظر أو البصرية، الرؤية بطرائق

 بلوغًا اإلدراك ذلك يكون تم ومن )الحدس(. باالستبصار
 واليقين، الوضوح من يكون ادراكًا وذاته نفه أي عينه للشيء

 هو الذي العين لهذا التي عينها الدرجة عند والبيان، العيان
 التي الورقة هذه أم بيدي الذي القلم هذا أكان ٠برا أمامي

 تخمين، وال والظن، شك، يكون ال وبحيث بنفسي أعاينها

والتردد.

I ) شيء وبتمعن فردي ادراك حية، معرفة المعاينة 

عينيمخصص:

 بمعنى للعين، اللجوء من تنطلق المعرفة في طريقة المعاينة
 لما والمالحظة المشاهدة على وتقوم النظر، أداة أو الباصرة

 بلوغ الى وتهدف ،المعلوم أو الخارجي الشي، بمعنى ،عين هو
 والى ذاته(، أو بنفسه ) بعينه ارتياده أي المدرك، ذلك عين
 من األقصى الحد حبث الحقيقة عين أي الشهود عين بلوغ

 المعاينة تبدو وهكذا اليقين. من العليا والدرجة الوضوح
 االدراك أي الحسية؛ المعرفة على بشدة مقصورة وكأنها

 إن األولى، الوهلة من نقول، هنا األخرى. والحواس بالعين،

 ،معين لشيء ،عيانية معالجة انها على للمعرفة فهم المعاينة

 المصطلح في )االمبيريقية، والمشاهدة الحس بطرائق
 ولغاية محوسة، ملموسة أي عينية بوسائط وأيضًا الغري،

.الشيء عين الى تقود يقينية تكون معرفية

العقلي: ولكظر لسفكر امعان عقلية، معرفة المعاينة ( 2

 يدل المعرفيات، ميدان داخل ثانيًا، معنى للمعاينة أن إا

 وطرائق والتوليف، التحليل، حيث العقلي بالنظر المعرفة على
 جانب الى المعاية، تكون وبذلك والجدلي العالئقي المنهج

 الموجودات أو بالعينيات خاصة معرفة أو ادراك انها
 أي األذهان. عالم دراسة في للتطبيق قابلة طريقة وبطرائق،

 تعقبية، ومعرفة العقلي، النظر بواسطة تجري معرفة انها
 المعروفة واألدوات للمناهج ذلك، سبل في تلجأ، ،وتدبر

.النظرية الميادين تلك في

 حي ادراك أو معًا، وعقلية حية معرفة المعاينة ( 3

وفكري:

 تجمع معرفة المتطور، الشامل المعنى هذا في المعاينة،

 الحسي الوجهين بين وتوالف والعيني، العقلي النظر، نوعي
 في اليوم المعروفة الطرائق مختلف تتبع فهي وبذلك .والنظري

 في وتتطبق الدقيقة، العلوم وحقول اإلنانية العلوم حقول

 ،المعاينة تكون وهكذا العلوم. من اللونين ذينك ميدان
 الباصرة( )بالعين، للنظر إمعان الشامل، الواسع بمعناها

 إما وذلك مادي، موجود في أو فكرة في وتمعن وللفكر،

 المعاينة، العقل. بطرائق وإما والتجريب، المالحظة بواسطة
. الماسبة الطراثق تتعمل معرفة ،هتا
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معاينة

 ؛ الشيء عين الى تصل التي المعرفة التامة، المعاينة ( 4
:الشهود وعين المعاينة

 حسي، ادراك هي أول، صعيد على ،الموجود معاينة
 ونظر، عقلية، معرفة هي ثان صعيد وعلى بالعين؛ ومعرفة

 وعقلية حية معرفة هي ،الراهن ،المتطور المعنى وفي . وفكر
معًا

 ،والفكراني العياني الوجهين ذات ،التامة المعرفة تلك
 بمعنى وعينه حقيقته أي المعاين؛ الشي، عين بلوغ الى تهدف

 . المطلق اليقين ذلك عند شيء كل ينتفي وحيث ذاته أو نفسه

 هو جالء المعاينة الذات لدى المدركة الحقيقة تنجلي وهنا
بالعين نعاينه الذي العيني الشيء بجالء

 المعرفة عرفاني، كنظر المعاينة تعالى، الحق معاينة ( 5
:الثابتة باألعيان الصوفية

 بمصطلح ،معرفية كطريقة أو كمعرفة ،المعاينة ترتبط

: يوجد فهنا ٠ التصوف أهل اصطالحات داخل «،عين ))

 أي اليقين وعين صو(؛ )الجرجاني، العين أحدية - أ
 وعين ؛ ( 69 ص ،الجرجاني ،) «والكشف المشاهدة أعطته )ؤما

التأملعينه. أي الشهود
 ليت العلمية الحضرة في حقيقة n هي الثابتة: العين - ب

 «.تعالى اله علم في ثابتة معدومة بل ،الخارج في بموجودة
 الثابتة األعيان فإن هنا، وكذلك، (.69ص )الجرجاني،

 أزلية وهي تعالى..؛ الحق علم في الممكنات حقائق »هي
. (13 ص الجرجاني، ...».)أبدية

 العرفان، في أر الصوفي النظر ميدان في المعاينة، تكون
 أو ،الثابتة العين لمصطلح أعاله الوارد التعريف بذلك متعلقة

 معرفة حول تدور مثالية صوفية ولمفاهيم الثابتة، األعيان
 هي ،هنا المعاينة، فإن وهكذا المطلق أو عينه، الجوهر

 »عيانًا بآخر، أو بشكل الله، مثاهدة أي تعالى؛ الحق معاينة

«.بيانًا

 سي لسر مي ؛اعالو العام معناها ي سبن ان
 الموضوعية بالمناهج أي المتاحة، الطرائق كل بواسطة تجري

 االتجاه. اإلنسانية أو الذاتية وبالمناهج االتجاه، الطبيعية أو

 الباصرة، بالعين المشاهدة هي المعاينة فإن ذلك وعلى

 التجرب، وتطبيق ومالحظة، فحص، وهي وبالعقل؛
: قمان فهي وهنا ...واالحصائية الرياضية والطرائق ،والقياس

 تصنيف الى تقصد عملية هي النفسانبة: المعاينة ( 1

 وتحديد الشخصية، أنماط وفق المفحوص( ) المعاين
 الالواعية القوى عن البحث والى ،واثخصية العقلية إمكانياته
 شبكة داخل م الزبون 8 عالئق دراسة وإلى ، وتفاعلها المحركة

 كبنية أخذه والى ، اآلخرين مع عالئقه وفي ،العالئق من
 معرفة المعاينة هنا حقل. في منغرس حي ككل أي تاريخية؛

 ولتبيان معين، إلنسان ]متخصص[ متمعن انسان بها يقوم
 والروائز ،العيادية المناهج الى ذلك في الجثا ، مخصص هدف

 مجال في األخرى الطرائق ومختلف والقياسنفية، ،االسقاطية
النفساني الفحص

والعالئق: الوقائع مالحظة بمعنى المعاينة ( 2

 ،إبصار فهي مادي. شيء لرؤية العين توجيه المعاينة،هنا،
 المعنى ،األبرز المعنى هو وهذا حية. مالحظة فهي وبالتالي

 الظواهر مالحظة فتطال تتمدد هذه أن إال للمعاينة. الضيق،
 هنا العين وتكون وعملية. عقلية وتجريبية، حسية مالحظة

 أي بالعقل العين وأيضًا بل ،البصر حاسة أداة فقط لي

 بمعناها فالمعاينة، وبذلك العلوم ميدان في والمناهج بالفكر
 الى وهذا .وتجريبية نظرية معرفة ،اليوم المقبول وهو هذا

 العقلي، والنظر البصر وإنها حواسية، أيضًا تكون انها جانب
 ملموس[؛ ]محسوس، وعياني ]محذد[ معين بثيء معًا،
. فكري : هوذهني معلوم لثي؛ ابما

 بمختلفدرجاتها المعرفة، هي العام، بمعناها المعاينة،
 عين وبلوغ والبيانية العيانية المشاهدة الى تهدف التي ،وأنواعها

 ينطلق ،المعرفة في نظريته في ،العربي الفكر إن . الشهود ذلك
 الى ذلك يتجاوز ثم ]الماديات[، األعيان ومن الحواس من

 يصل ثم الموجودات، أو األشياء بمعاينة يبدأ العقلي النظر
 من ينطلق الفكر .األفكار أو المعاني أي الذهنيات؛ معاينة الى

 المحسوس من ،نظر كأداة العين الى ابصار كأداة العين

 ومن , الذهني النظر وتقليب الفكر إعمال إلى والحواسي
 الفكر استطاع العالمين ذينك بين اياب، والذهاب الجدل،

 باألعيان سماه ئ ا معرفة وال «الم معاينة » في نظريته وضع

 وفي ،الثهود وعين اإلدراك في اليقين عين بلوغ الثابتة،وفي
منزه. ونظر مجردة بمعقوات القول

ومراجع مصادر
 بيروت، ودار صادر دار بيروت، العرب، الن منظور، ابن —

عين. مادة، ،13،ج 1968

. 1862 كلكوتا، طبعة الغون، اصطالحات كثاف ،التهانوي —
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معرفه

 ،1ط الخيرية، المطبعة القاهرة، التعريفات، الجرجاني، -

. الصوفية مصطلحات ،عري ابن ،عينه الكتاب في .ه1 30،

 القاهرة، التشخيص، ،االكلينيكي النفس علم محمود، الزيادي، -

. 1969 ،المصرية االنجلو مكتبة

. 1845 كلكوتا، الصوفية، مصطلحات الكاشي، -

 محمد و درويش عدنان نشرة الكالت، ، البقاء أبو الكفوي، -

.1975 ،الثقافة وزارة مطبعة ،دمثق ، 3 القم ،المصري

La dynamlque de rexamen psychologique. ل., ,Gulllaumln - 
.1966 ,Paris. P.U.F

Essal sur le lexique de Ghazal،, Beyrouth, Publl- ٠.Jabre, F - 
,1970 ,cations de I'unlverslte llbanalse

زيعور علي

معرفه
Connal sance
Knowledge
Erkenntnls

 أن منذ الفلسفة المعرفة مثكلة رافقت لقد ; تمهيد

 شتى في مستمر خالف محور اآلن الى تزال وما وجدت،
 حقل في العلمي، التقدم تأثير وتحت اإلنسانية، العلوم ميادين

 أنها أي ، مذا قرننا في ابستمولوجيا أصبحت خاصة الفيزياء
 مع كما ،نفه العلمي الخطاب أسس ل حم خطابًا أصبحت

 الحالي زماننا ويشهد ، G. Bachelard باشالر غاتون الفرنسي
 كل عليها ترتكز كانت التي الملمات على مركزًا هجومًا
 نذكر أن ويكفي ومركزيته، العقل وسلطة العلم كبراءة معرفة

 هاربرمس يورجين االلماني عمل المضمار هذا في
Harbermas فوكو ميشال والفرنيين M. Foucault وجاك 

 من اإلنانية العلوم ان ذلك ،Jacques Derrida دريدا
 بالصرح الثقة زعزعت قد نفسي وتحليل وألنية اقتصاد

 في القصوى الصعوبة كانت هنا ومن اإلناني، العقالني
 فقد وكأنه اآلن يبدو عالم في للمعرفة نظرية أية عن الحديث
 اذ ،فيه يسير الذي االتجاه الى ترشده أن تتطيع التي البوصلة

 نخرج ولكي يقينه. عليها يقوم كان التي األس تخلخلت قد
 وجيز بشكل نستعرض، ان أوالً سنحاول المأزق هذا منمثل
 أن قبل المعرفة لنظريات المختلفة التاريخية المراحل جدًا

 صراع ٠ كتابه في ريكور بول يرتأيه الذي الحل نعرض
.اليقين فجر الى الثكوك متيه من للخروج «األويالت

 نسارع المختلفةم الفلسفية المدارس في المعرفة ٠ 1
 أن يريد فاعل أو ذات وجود تفترض المعرفة بأن أوالً فنقول
 تفترض باختصار انها أي ،يعرف ألن قابالً موضوعا يعرف

 يخترقه أن اإلنسان نظر يستطيع شفاف الموضوع بأن سابقا

 بين معادلة إذن هي المعرفة .ذاته في هو كما ويعلمه ليدركه
 كان هنا ومن وأعراض. ظواهر من به يحيط وما العارف
 وهذه ؟ معرفة لكل الحقيقية القيمة هو المطروح السؤال

 معرفة بكل المرتبطة األخرى المشكلة رأسًاالى تقودا المشكلة

 معرفة فهناك . المعرفة الى للوصول نتعملها التي الوسيلة وهي
 المشكلة الى رأسًا تقودنا الحواس طريق عن عادة تكون أولى

 نتعملها التي الوسيلة وهي معرفة بكل المرتبطة األخرى

 طريق عن عادة تكون أولى معرفة فهناك المعرفة. الى للوصول
 حيًا ماديًا وجودًا الشيء وجود تقرير الى تقودنا الحواس
 أن تحاول بل الظاهر بهذا تكتفي ال المعرفة ان غير مجدأ

 العقالنية المفاهيم صياغة الى فتلجا ،تدركها وأن األشياء تفهم

 ادراك محاولة الى الشيء بوجود ألحسي االقرار من المجردة،
 معرفة كل تمر لألعراض. األخير الجوهر فهم أي األشياء كنه

 التاريخي بعرضنا سنلمسه ما وهذا متشعبة بمراحل انانية
. فلسفيًا المعرفة لمشكلة الموجز

 أنكرت فقد السفطة، محاربة األول أفالطون هم كان

 قيام امكانية وبالتالي مطلقة حقيقة وجود امكانية المدرسة هذه
 بأن Protagoras بروتاغوراس أكد ولقد موضوعية، معرفة
 بأن مؤكدًا أفالطون رذ ولقد . والواقع الحقيقة كل هو الظاهر

 المثل عالم هي أسمى لحقيقة انعكاسب سوى ليس الحي العالم

 قد النفس كانت لما نذكر هيتذكر، معرفة كل فان وبالتالي
 يحار Menon مينون حوار ففي األعلى. العالم في سابقًا رأته

 ودون الحوار ديالكتيك خالل من ،هذا ويتطع عبدًا سقراط
 من الخامس الكتاب رفي هندسية مشكلة يحل أن ،تعلم سابق

It البشر يثبه إذ الكهف، أسطورة أفالطون يروي ((الجمهورية 
 إأل يرون وا لمدخله ظهورهم يديرون كهف في بجناء

 تلميذه مع الفيلسوف حوار أي الديالكتيك الحقيقة. ظالل

 من المعرفة، نور رحابة الى الكهف ظلمة من اإلنان يخرج
المثل. عالم إشراق إلى الحس عالم ظالل

 لم *-لمة عشرين مدة ،أفالطون يد على أرسطر تتلمذ إن
 إنه إذ ، مريرًا نقدا المعرفة حول أستاذه نظرية نقد من يمنعه
 مجرد الحي للعالم الموذج تشكل المثل بأن القول اعتبر

 ال مجتمعة الكليات فكل شاعرية، واستعارات فارغة كلمات
 يولد الذي هو فاإلنسان واحدًا، حسيًا جوهرًا تولد أن يمكن
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 يفيد ال بالمعقوالت المحسوسات تفسير فإن وبالتالي االنان
 ان علينا وباختصار أنملة، قيد المعرفة يقدم وا بشيء العلم

 أي يجعل ما ان أي نفسه سقراط في سقراط إنية عن نبحث

 ذاته، الجوهر هذا داخل عنه التنقيب يجب هو ما هو جوهر
 بأن تؤكد الطريق وهذه الحواس، طريق عن تأتينا معرفة فكل

 ألن قابلة والمادة وصورة، مادة من يتألف فرد جوهر كل
 عالم في المتمر التغيير يفسر ما وهذا مختلفة صورًا تأخذ

. فيه نعيش الذي والفاد الكون
 رد الوسيط العصر ومطلع الميحية انتصار بداية مع

 كانوا الذين Sceptlques الشكاك على أوغطين القديس

 بأن مطلقة حقيقة الى الوصول على العقل قدرة بعدم ينادون
 حقيقة وهي شك، أي لها يرقى أن يمكن ال حقيقة هاك

 اليقين هذا .موجود فإني أخطىء حين حتى اني ذلك وجودي

 الكوجيتو انطالق نقطة سيكون - وجودي حقيقة -
 ال الذات داخل الى المعرفة مشكلة سيوجه الذي األوغطني

 نكتثف يجعلنا الذي هو الذات تعميق الخارجي العالم الى
 اإلنان داخل ففي I لنا األخيرة والغاية وجودنا حقيقة كل

 القوى كل باكتشاف اذن تمر المعزفة طريق الحقيقة» تكمن
الذات. في الكامنة الخيرة

 لدى استراحة البدمن الحديث، العصر عن الكالم قبل
 ال التي المعرفة قضية في نظريته منهم فلكل العرب، فالسفة
 هذه احدى بعرض هنا سنكتفي أننا غير ، جديد من تخلو

 عبر كما األندلي باجة ابن نظرية وهي ،ألصالتها النظريات

 ، نجدها الظرية هذه . R االتصال رسالة » في خاص بشكل عنها
 كتبه أشهر في سبينوزا لدى ، عشر السابع القرن في ، بعد فيما

D .»األخالق

 المتوى للمعرفة، مستويات ثالثة بين باجة ابن يميز
 الحواس من تأتي التي الحسية المعرفة متوى هو األول

 المعرفة هذه مثل التذكر، وأحبانًا والخيال األفكار وتداعي

 العملية الصنائع وكل الهيوالنية، بالصورة مرتبطة دومًا تظل

 هذا على يطلق باجة وابن المعرفة، هذه متوى من هي
 المرتبة ويعتبرها ،الجمهورية مرتبة اسم المعرفة من المستوى
للمعرفة. وانتشارًا شيوعًا األكثر الطريق انها بمعنى الطبيعية

 هو للمعرفة المتوى وهذا ،النظرية المعرفة تأتي ذلك بعد
 من أي المعقوالت من ينطلقون فالعلماء العلوم، جميع مستوى

 المادية الصور الى دومًا يعودون أنهم إال المجردة المفاهيم
 صلته يقطع أن يمكن ال العلم ان بمعنى الحية،

 أي الطبيعية المرحلة تمام تشكل المرحلة وهذم . بالمحوسات

. مداها هنا تبلغ t الناطقة القوة n ان
 المعرفة أي المباشرة المعرفة مستوى هناك وأخيرًا

 الكليات الى لتصل المادية الصور من تنطلق ال التي الحدسية
 األشياء كنه تدرك أن تحاول بل ،التجريد طريق عن

 ابن ويسمي مادي. محتوى كل عن بعيدًا األخيرة، وحقيقتها

 بنفه الشيء يرون الذين أي السعداء مرتبة المعرفة هذه باجة

.واسطة دون

 المنهجي الشك من ديكارت جعل الحديث العصر في
 هذا .الكوجيتو يقين الى التيه ظلمة من يقود الذي الطريق
 فيحضر الخاطئة واألحكام المسبقة األفكار كل يمح اثك

مفكر. كشيء الذات يقينية الكتثاف
 العقل نقد " كتابه في خصوصًا ، Kant لكانط بالنسبة أما

 التي الشروط تحديد كانت األساسية المشكلة فإن ، (I المحض
 بأن يعتبر كان أنه ذلك ، ممكنًا العلم ليكون تتوفر أن يجب

 ٠مو طريق عن الميتافيزيقا دخلت قد للخطأ الرئيسية العلة

 مطابق غير استعمال هناك المحض. العقل استعمال
Inadequat العقل وتحميل المفاهيم خلط الى أدى للعقل 

 عن عبارة كانط نقد كل ويصبح األصلية. وظيفته غير وظيفة
 لكل )السابقة القبلية األحكام أنواع لمختلف استعراض

 علميا منها ممكن هو ما ليبين والتركيبية والتحليلية تجربة(

.ميتافيزيقية تكهنات مجرد هو وما

 مجرى كل في بعيد صدى النقدية كانط لفلفة سيكون
 إال انسانية، معرفة كل امكانات حدود بينت إنها إذ الفلفة.

 المعرفة ولكل للفلسفة الجذري النقد بأن نقول أن نتطيع أننا

 مجرد الفلفية المفاهيم كل اعتبر إذ نيتشه، من جاء اإلنانية
 الصيغ واعتبر واالبداع، الخلق عبقرية تنقصها ميتة استعارات

 الحياة قوة االعتبار بعين تأخذ ال ميت تجريد مجرد العلمية

وتجددها.

 ظهور ومع ماركس، نقد وقبله معرفة، لكل نيتثه نقد مع
 البنيوية تسرب ومع الالوعي، قارة واكتشافه النفسي التحليل

 اإلنان كان التي كلها القديمة األس تزعزعت الفلفة الى
 أية عن الحديث إذن يمكن كيف اليقينية، معرفته عليها يبني

. ؟ اليوم بعد معرفة

 تحدي مثل على يجيب أن Ricaur ريكور بول يحاول
 اإلشارات تمأله عالم في نعبش بتنا بأننا بالقول الؤال هذا

 التحليل من تأتينا التي االشارات هذه جانب، كل من والدائل

 تشكل العلوم هذه مجموع .وغيرها والبنيوية واأللنية النفي
من العكس على بل تنفيها ال ولكنها للذات حقيقيًا تحديًا
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 فيه شك ال مما ولكن مضى، يوم أي من أكثر تؤكدها ذلك
 وخادع غشاش للواقع المباشر الوعي أن بوضوح تبرهن انها
 طريقًا يعد لم اليقين ذرب ان .اليه الركون يمكن وال

 التي الدالات كل يستقبل طويل بطريق يمر بل مختصرًا،
 محاوآل ويؤولها ليتوعبها اإلنسانية العلوم مختلف من تفده
 األفق في إال تبدو ال التي اليقين شمس استشفاف خاللها من

 حقول شتى من اآلتي المتمر التحدي وقبول للتأويل البعيد

العلوم.
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زيناتي جورج

للمعرفة المنطقية الشروط :معرفة

 الشروط إبراز على مركزين للمعرفة أولي بتعربف كبدأ

للمعرفة وكافية ضرورية اعتبارها على اجماع شبه يوجد التي

 محاورات في المعرفة لتعريف محاولة أول نجد
 لذي التعريف هو ،الواقع في افالطون، تعريف إن افالطون

 وهذا الرأي. عليه استقر والذي الفلفة تاريخ في يتكرر نجده

 صادق اعتقاد هي المعرفة بأن القول في يتلخص التعريف
 )حيث ق أن يعرف ش ان نقول أن ،اخر بمعنى موغ.

 واقعية قضية على يدل ق« معين،و» شخص على يدل «ش »
 «،كروية االرض » بالحرارة، تتمدد المعادن« 1, مثل معينة
 انق، يعتقد ش وان صادقة، قضية ق ان نقول أن هو الخ(،

 ،مثالً قكا، اذا انق. اعتقاده تويغ كافية ادلة ثن لدى وان

 القضية ان يعني فهذا ،اكبطية مواليد من انه يعرف ال عادالً ان

 )وال يعتقد ال عادالً وان صادقة، * النبطية مواليد من عادل »

 مواليد من أنه تثبت أدلة لديه وان صادقة، انها شك( يراوده
 الذي الطبيب شهادة أو حرزته في التي الميالد ة كشهاد ،النبطبة

ذلك شاكل وما توليده على أشرف
 شروط ثالئة هناك ان األولي التحلل هذا من يظهر
 القضية تكون ان هو األول الشرط للمعرفة. وكافية ضرورية

 الشرط، هذا وكسم صادقة. المعرفة موضوع تشكل التي

 الشخص يكون ان هو الثاني الشرط الصدق شرط لالختصار

 القضية تجاه معين ذهني وضع في المعنية المعرفة يدعي الذي
 حالة في يكون أن أي ،معرفته موضوع تشكل أن يفترض التي

 الشرط هذا ولنسم . القضية هذه تجاه شك عدم أو اعتقاد
 هذا يكون أن فهو واألخير الثالث الشرط أما . االعتقاد شرط

 القضية صدق كافية بصورة تثبت أدلة على حاثزا الشخص

.التسويغ شرط الشرط هذا ولنسم . المعنية
 الثالثة الشروط هذه أن هو هنا توضيحها يجدر مالة أول
 معنى بأي وليس المنطقي، بالمعنى للمعرفة وكافية ضرورية

 ش ان افترضنا اذا انه التحديد وجه على يعني هذا ،آخر
 الشروط هذه من شرط أي ذاته الوقت في ونفينا ق ان يعرف
 اذ األمر هو كذلك منطقي. تناقض عندنا يحصل ،الثالئة

 ذاته الوقت في ونفينا متحققة الثالثة الشروط هذه كل اعتبرنا
 المنطقية العناصر تشكل الثالثة الشروط فهذه . معرفة وجود

 انها معرفي. وضع في ما انان كون فكرة منها تتكون التي
 هنا من المعرفة مفهوم منطقيًا تتنفن التي العناصر تشكل
 طابعًا نعالجه الذي للمعرفة التعريف هذا يتخذ لماذا نفهم

 في انسان وجود نعتبر ان بالتالي ويستوجب منطقيًا تحليليا
 من شرط كل يتوفر لم ما منطقيًا مستحيل امر معرفي رضع

 توفر حال منطقيًافي ضروري وأمر المذكورة الثالثة الشروط

واحدة. دفعة الشروط هذه كل

 على الشروط هذه من شرط كل تحليل الى اآلن لننصرف
 موضوعي شرط هو الصدق، ٠ شرط االول، ط الثر حدة

 عن كليًا متقل امر تحققه عدم أو تحققه ان أي خالص،

 من نظام( )أو عالم وجود نفترض هنا العارفة. الذات وضع
 أو الحقانق نظام( أو ) عالم وهو ،بذاته قائم واألشياء العالئق
 ان تحديدًا، يعني، وهذا مطلق، بمعنى ثابت عالم انه الوقائع.

 ،كذلك هو يحصل أو حاصل أمر أو واقع او حقيقة هو ما

 كانت اذا يغيرذلك. ان االطالق على شيء ألي واليمكن

 صفرام اآلن كونها فان ، صفراء االن عليها اكتب التي الورقة
 ال هذا يعدمها. ان االطالق على شيء ألي يمكن ال واقعة
 إلى الورقة هذم لون يجول أن شيء ألي يمكن ال أنه يعني
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 واقعيًا بل منطقيًا ممكن األمر هذا أن الواضح من آخر، لون
 تكون اال هو منطقيًا حتى ممكن غير هو ما ولكن وعمليًا.

 فالواقعة .صفراء فيه تكون الذي الوقت في صفراء الورقة هذه
 وقت في اللون صفراء بالذات الورقة هذه كون هي هنا الثابتة
 الورقة هذه تكون أال المنطقي بالمعنى ممكنًا كان معين.

 في صفراء انها اتفق انه بما ولكن ،الوقت ذلك في صفراء
 بالمعنى حتى يمكن، االطالق على شيء فال الوقت، ذلك

.الوقت ذلك في صفراء كونها واقع ينفي أن ،المنطقي

 ان نرى ،القضايا عالم الى الوقانع عالم من اآلن انطلقنا إذا
 الواقعة مع تتطابق قضية واقعة، كل مقابل قضيتين وجود

 هي الواقعة مع تتطابق التي والقضية .معها تتطابق ال وقضية
 تتطابق ال التي القضية أما الصدق، اليها يسند التي القضية،

 ما قضية نعتبر وان الصدق. عدم اليها نند التي فهي معها،
 الواقع في حاصل انه القضية تقول ما ان يعني الواقع مع متطابقة

 يعني الواقع مع متطابقة غير نعتبرها وان بالفعل، كذلك هو
 هنا الواضح من كذلك ليس حاصل انه القضية تقول ما أن

 ان الصدق( عدم وبالتالي ) الصدق لمفهوم تحليلنا خالل من
 .نظريًا حتى للتبدل قابلة غير تضية ألي شرط الصدق - قيمة

 ، رأينا كما بالضرورة، يفترض، ما لقضية الصدق فإسناد
 هذه توجد لم لو وانه صادقة القضية تجعل ما واقعة وجود

 بالضرورة لكانت بل صادقة، القضية هذه كانت لما الواقعة
 بصورة ثابت ، رأينا كما الوقائع، عالم ان بما ولكن كاذبة

 كذلك هي ما لقضية الصدق — قيمة ان يتضح فعندها مطلقة،

 مع تتطابق ال او تتطابق اما فالقضية مطلقة. بصورة ثابتة
 لهذه يمكن ال فعندها الواقع، مع تطابقت واذا الواقع

 كونها صفة تفقد ان الثبات مطلق الواقع كون بحكم القضية،
 لهذه يمكن ال فعدها تتطابق، لم واذا الواقع مع متطابقة
 مع متطابقة غير كونها صفة تفقد ان ،ذاته للبب ،القضية
 للقضية مالزمة ،اذن ،هي التطابق عدم أو التطابق صفة .الواقع

 في يكمن عدمه أو القضية صدق أن وبما . دائمة بصورة
 I قيمة أن يتضح فعندها الواقع، مع تطابقها عدم أو تطابقها
. مطلقًا ثباتًا ثابتة تكون أن يجب القضية لهذه الصدق

 المعرفة مفهوم لتحليل األهمية شديدة األخيرة النقطة هذه
 . للمعرفة ضروريًا الصدق شرط يجعل والذي هنا ندرسه الذي

 شرط بعكس الصدق، شرط فإن تحليلنا، من واضح هو فكما
 بأي التعديل أو للتغيير قابل غبر ،التويغ وشرط االعتقاد

 متغيران عنصران التويغ وكذلك فاالعتقاد المعاني. من معنى
 فبامكاننا ثابت عنصر )الحقيقة( الصدق ولكن المعرفة في

 متوفرين كانا انهما السابقين لشرطين بالنسبة مثالً ،نقول أن
 يكونا لم أو ،آخر وقت في مفقودين وصارا معين وقت في

 يقال ان يصح ال ذاته الشيء ولكن .المعني الوقت قبل متوفرين
 ولكن متوفر، الشرط هذا أن لنفترض الصدق. شرط عن

 وضع الى وصولنا يمكن هنا مفقودان. والثالث الثاني الشرطين
 الشرط توفر اذا ولكن المبدأ. حيث من األقل على معرفي،

 الى الوصول يمكننا ال فهنا مفقودًا، األول وكان والثالث الثاني
• المبدأ حيث من حتى معرفي وضع

 بالفعل ضروري ٠ الصدق شرط — االول الشرط هل ولكن
 تصور المستحيل، من باألحرى، بل الصعب، من للمعرفة؟

 في يوجد ال .بالنفي السؤال هذا على االجابة تسوغ قد أسباب
 المعرفة، كون في شك أي راوده من الفالسفة بين الواقع

 . الحقيقة معرفة أو صادق هو ما معرفة هي بالضرورة،

 كان وإن حتى ،فاالعتقاد .اعتقاد مجرد ليست فالمعرفة
 المعرفة ولكن يكون، ال وقد خاكا يكون قد بقوة، مدعومًا

 قد „ قولنا في تناقض ال انه مثاًل، الحظ الخطأ تحتمل ال

 هذا أن مع كروية األرض بأن اعتقادنا في مخطئين نكون
 األمر أن الواضح من ولكن العلمي» الدليل عليه قام االعتقاد
 بأن اعتقادنا في مخطئين نكون قد „ قلنا إذا كليا يختلف

 تناقض يوجد ال كذلك» انها نعرف اننا مع كروية األرض
 مدعومًا اعتقادًا ما اعتقاد كون فكرة ألن األولى، الحالة في
 هذا كون بالضرورة، تتضمن، ال العلمي الدليل عليه قام أو

 مفر ال أمر فالتناقض الثانية الحالة في أما صحيحًا االءتقاد
 تكن لم اذا كروية، األرض أن نعرف أن يمكننا فال منه.

 االرض ان نعرف حقا كنا فاذا ولذلك كروية. االرض

 ان منطقيًا يمكن ال ،اخر بمعنى .كروية االرض فان ،كروية

 ولذلك كروية. االرض تكون واا كروية االرض ان نعرف
 كروية األرض بأن اعتقادنا في مخطثئين نكون قد » قلنا فاذا
 يمكن انه هنا مبقًا نفترض فإننا ، «كذلك انها نعرف اننا مع
 ولكن كروية. االرض تكون وأال كروية االرض أن نعرف أن

منطقيًا. متاتض األخير األمر هذا

 ان بمعنى «يتذكر» أو «يرى , فعل »مثل ايعرف فعل ان

 ضررري شرط العارفة الذات عن مستقل موضوع وجود
 الرائي ذات عن متقل موضوع وجود ان مثلما للمعرفة

 المتذكر ذات عن مستقل موضوع وجود أو للرؤية ضروري
 وطواطا يرى فالنًا ان أقول ألن معنى فال للتذكر. ضروري

 أن أو فوقه، يحلق وطواط أي يوجد ال ولكن فوقه، يحلق
 لم ولكنه الماضي، الخميس مقابلتي يتذكر فالنًا إن أقول
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 ال شيائً فالن يرى أن يمكن فال الماضي، الخميس يقابلني

 الواقع في يحصل لم شيائً يتذكر ان او الواقع في له وجود
 الحقيقة من جزءًا يثكل ال شيائ يعرف ان له يمكن ال كذلك

الواقع أو
 أي يعرف ان استحالة من واضحة األخيرة المألة وهذه

 المعادن أن أعرف بالفعل كنت فاذا . أعرفه ما نقيض شخص
 أنه شخص أي يعرف أن عندها يتحيل بالحرارة، تتمدد

بالحرارة. يتمدد ال معدن يوجد
 معرفي وضع الى يقود الصدق شرط رفض أن يتضح بذلك

 صيغة يحكم منطقيًا تهافتًا يثكل رفضه ان بل . حاد انفراقي
الرافضة. القضية

 من االعتقاد - شرط أي الثاني، الشرط الى اآلن نأتي
 تتلزم المعرفة أن سابقًا توضيحها على عملنا التي األمور

 ولكن معينة. واقعية او صادقة قضية من يتكون موضوع وجود
 ترتبط ذات وجود تتلزم المعرفة ان أيضًا األخيرة األمور من

 هو انق يعرف ش ان نقول فأن .معين بثكل الموضوع بهذ
 ش بين معين نوع من عالقة توجد انه األقل، على نقول، ان

 همناحتى كان وقد (.المعرفة موضوع ) وق (العارفة الذات )
 االبستيمي طابعها تفقد العالقة هذه أن نبين أن هو اآلن

 مع تتطابق قضية أو معينة واقعة الموضوع كان اذا إال المناسب
 ضمن العارف وضع في اكون أن يمكنني فال معينة. واقعة
 شيائً معرفته أدعي الذي الموضوع كان اذا المعنية العالقة اطار

٠ اال ليس وأوهامي، تصوراتي من

 الموضوع، لجهة تتحقق ان يفترض شروط توجد ومثلما
 تتحقق ان يفترض شروط توجد كذلك الصدق، - كثرط

 الواضح فمن . االعتقاد — شرط الشروط هذه من . الذات لجهة

 بين العالقة العتبار يكفي ال معينة واقعة الموضوع كون ان
 وضع في الذات العتبار أي معرفية، عالقة والموضوع الذات

 عدم وضع في الذات تكون فقد الموضوع. تجاه العارف
 ال الموضوع ان ذلك يعني ان دون الموضوع تجاه اعتقاد
 كروية، األرض ان مثاًل، ألمرواقع، فأنه معينة. واقعة يشكل
 يعتقد ال األمر،أيمن بهذا يلم ا من بيننا يوجد قد ولكن

به.

 تجاه اعتقاد عدم حالة في الذات تكون أن معنى ما ولكن
 أقول، أن اليقين. عدم أو الشك يعني االعتقاد عدم ؟ ما قضية

 هو العاج شاطىء عاصمة هي أبيدجان أن أعتقد ال أنا مثاًل،
 غير األقل، على انني، أي األمر، هذا في أشك انني أقول أن

 أعرف ال أنني يعني بدوره هذا ولكن األمر هذا من متيقن

 ،اليقين عدم أو فاثك . العاج شاطى، عاصمة هي أبيدجان أن
 ال أنه أي . المعرفة غياب يعني ،الفالسفة معظم يقترح كما

 القضية تجام معرفي وضع في يكون أن النسان منطقبًا يمكن

 هذه تجاه شك حالة في نفه الوقت في يكون وأن )ق(
 األقل، على يعني، معرفي رضع الى االنان فوصول القضية
 المعرفة أن وبما معرفته يدعي ما تجاه ثك أي من تخلصه

 االعتقاد تتضمن حتمًا فإنها اليقين(، ) الشك غياب تعني

. لليقين شرطا بوصفه
 يرتكز ألنه االبق التحليل على الفالسفة بعض يعترض

 حالة في بوجوده معرفي وضع في االنان وجود ربط على
 الممكن فمن معرفته. يدعي الذي الموضوع تجاه يقين

 (ق ) أن ما شخص يعرف أن البعض، لهذا بالنسبة منطقيا،
 بالنبة ممكن، األمر هذ ( ق ) أن متأكدًا يكون أن دون

 الثخص هذا فيها يكون التي الحاالت في ،الفالسفة لهؤالء
 هي الشخص هذا حالة ان اذن يعرفه ما يعرف انه متأكد غبر

 تجام يقيني وضع في يكون ان دون )ق( ان يعرف من حالة

)ق(.

 معظم يعتمده الذي التحليل ان االبقة الحجة تظهر

 ضروري كشرط االعتقاد - شرط توكيد الى للوصول الفالسفة
 ان تثبت ال الحجة هذه رلكن . ء خاطى تحليل هو للمعرفة

 االعتقاد فهمنا اذا اال ،للمعرفة ضروريًا ليس االعتقاد - شرط

 يتضمن كان وان ،اليقين ان الواضح من ولكن .اليقين بمعنى
 كانت فاذا ولذلك االعتقاد. في متضمن غير ،االعتقاد

 تتضمن ال انها يعني ال فهذا ،اليقين تتضمن ال المعرفة
. االعتقاد
 شرط بالفعل هو االعتقاد , شرط هل فنسأل: إذن ، نعود
 بثالثة الفالسفة اجاب .اعتقاد بدون للمعرفة؟ ضروري
 صاحبه يلزم االول الموقف . بينها التمييز يجب اسياسية مواقف

 ق ان يعتقد ش يكن لم اذا فقط ق ان يعرف ش ان يقول بأن
 ان الممكن من انه يقول بأن صاحبه يلزم الثاني والموقف

 من ليس ولكن ،واحد آن في انق يعرف وان ش يعتقد
 أن يعرف جتى ق( ) أن )ش( يعتقد ان منطقيًا الضروري

 ح شرط الى ينظر الذي الموقف هو الثالث والموقف )ق(.
.للمعرفة منطقيًا ضروري انه على االعتقاد

 اجمهورية في األول الموقف عن دفاع أول نجد
 ال المعرفة إن القول في أفالطون دفاع يتلخم أفالطون،.

 اتنتج وقد الخطأ. يحتمل االعتقاد بنما الخطأ، تحتمل

 أيضًا نجد االعتقاد مع تتنافى المعرفة ان هذا من افالطون
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 المعاصرين. اللغويين الفالسفة بين الموقف هذا عن مدافعين
 من بأنه اقناعهم هو الموقف هذا تبني الى هؤالء أوصل رالذي

 وضع بأنه وضعه يصف ان لشخص ، لغويًا ،الجائز غبر

 قد يكون أن قبل ، ..أعرف أن ,, يقول أن أي ،معرفي

 الشخص حالة ان صح فاذا .االعتقاد مستوى وضعه تخطى
 نصفها ان لغويًا المناسب غير من فانه ،اعتقاد حالة هي الذهنية

 يتعمل «ق ان اعتقد I) التعبير ألن ذلك معرفة. حالة بأنها
 ق أن أعرف كنت إذ إذن، ق أن لي يبدو B للتعبير كبديل

 غير هنا فعله فما ، اعتقاد حالة أيضًا بأنها حالتي ووصفت
 يعد فلم )ق(، ان أعرف بالفعل كنت فاذا لغويًا متماسك

 ان له يبدو من حالة بأنها حالتي اصف ان لغويًا، يصح،

 هي ، معرفة حالة كونها بحكم ألنها ، اعتقاد حالة أي )ق(،

)ق(. صدق بالفعل يدرك من حالة
 لدعم البعض يقدمها التي الحجج أمر من يكن مهما
 الموقف هذا تدحض قوية اعتبارات هناك فان ،االول الموقف

 يتضمن اليقين ان االعتبارات هذه من واضحة. بصورة
 الحد هو اليقين اليقين. مع تتنافى ال المعرفة وان االعتقاد
 يبلغ ما قضية بصدق اعتقادي أن بمعنى لالعتقاد، األعلى
 أن إذن، الواضح، من اليقين درجة يبلغ عندما متانته أقصى
 ش( ) ان منطقيًا يتضمن (1 ق تجاه يقين حالة :»شفي قولنا

ان)ق(. يعتقد

 يعتبر ال رأينا، كما الذي، الثاني الموقف الى اآلن نأتي

 بدون ممكة المعرفة يعتبر ولكنه ، االعتقاد مع متنافية المعرفة
 ال الموقف، هذا يتبنون الذين للفالسفة فبالنبة . اعتقاد
 ال ولكنه )ق(، ان يعرف ما شخصًا ان نقول ان في تناقض

 الموقف هذا يتبنون الذين الفالسفة ان (.)ق ان يعتقد
 ان نقول ان فيها يمكننا حاالت بتنارل عادة دءمه يحاولون

 ،لنفترض )ق(. ان يعتقد ال ولكنه ق( ) ان يعرف ما شخصا
 سنوات منذ افريقيا الى زوجها هاجر التي زينب ان ، مثالً

 تتصرف اي مات، انه تصدق ان ترفض مؤخرًا هناك وتوفي
 األدلة كل حوزتها في فان ذلك ومع حيًا، زال ما وكأنه

 بل األدلة، هذه قوة تنكر ال وهي ميتًا، كونه إلثبات الالزمة

 ينظر قد . منتهية المسألة بأن تعترف وبالتالي كافية تعتبرها
 شيائً يعرف من حالة انها على النوع هذا من حالة الى البعض

 ان الجدل سبيل على لنفترض به، يعتقد ال أي يصدقه، وال
 تعرفه الذي األمر أن أي ،مثالنا في زينب على ينطبق ما هذا

 مع االفتراض هذا يتنافى هل . به تعتقد ا او ،تصدقه ال زينب
 ؟ للمعرفة منطقيًا ضروري شرط االعنقاد أن من سابقًا قلناه ما

بالنفي. هو نظري، في الجواب،
 اننا كفترض ، الشي، بعض مثالنا تعديل على اآلن لنعمل

 حوزة في التي االدلة أن أو يمت لم زينب زوج ان اكتشفنا

 لم نفها زينب ولكن موته، الثبات كافية ليست زينب
 ان تعرف انها تعتقد ظلت ولذلك االكتشاف، هذا تشاركنا
 عن اآلن قوله يجوز ال أو يجوز الذي فما مات، زوجها
 اآلن نقول أن يجوز ال انه الحالة هذه في الواضح من ؟ زينب

 هو هنا قوله يمكننا ما أقصى . مات زوجها أن تعرف زينب ان
 نصف ان يجز لم اذا ولكن مات زوجها ان لها يهيأ أنه

 من وضع شك ال انه ؟ اذن هو فما ،معرفي وضع بأنه وضعها
 ان هنا المالحظ من .ما قضية صدق يعرف بأنه خاكًا يعتقد

 تغير فما الثاني. المثال في حاله ءلى ظل لزينب الذاتي الوضع
 المثال تعديال بعد انه رأينا ولكن . الموضوعية الشروط هو

 خاطائً يعتقد من وضع انه على زينب وضع نصف ان علينا كان
 ،كذلك نصفه ألن معنى ال ولكن . ما قضية صدق يعرف بأنه
 تعدينا .ما قضية بصدق اعتقاد وضع ،األقل على ،يكن لم إن

 االعتقاد هذا اعتبار الى بالضرورة، ،قادنا ،رأينا كما المثال،
 التعديل هذا يكون ان عنا يعقل ال كغاية مدعوم غير او خاطائً

 الى المعية القضية بصدق يعتقد ال شخص من زينب حول
 الشروط مطلقًا يم لم التعديل ألن ،بصدقها يعتقد شخص

الذاتية.

 بصورة نجد المعرفة، في األدلة دور اآلن تناولنا إذا
 فدور . اعتقاد بدون معرفة حالة وجود يمكن ال لماذا أوضح
 يكفي فال .االعتقاد تسبيب هو ،قليل بعد سنبين كما ،األدلة

 وضع في )ش( نعتبر حتى صادقة قضية )ق( ان نقول ان
 كثيرة قضايا هناك ان الواضح فمن )ق( ل بالنسبة العارف
 اذن، ،لدينا تصير حتى معروف. غير صدقها ولكن ،صادقة
 المناسب الدليلي الوضع في نكون ان يجب ق، بصدق معرفة

 المناسب الدليلي بالوضع هنا والمقصود ق. تجام أبستيميا
 للقضية كاف تويغ على يحتوي الذي الوضع ذلك أبستيميا

 ان يمكن ال الدليلي الوضع هذا في وجودي ولكن المعنية.

 علي يؤثر لم ما القضية هذه تجاه معرفي وضع الى يقودني
 انه أعي أن دون الدليلي الوضع هذا أعي فقد معين. بشكل

 توجد ان يكفي ال إذن . القضية هذه لتسويغ المناسب الوضع
 حتى األدلة هذم وجود أعي وان القضية لتسويغ كافية أدلة

 على ، هنا مطلوب هو فما .المرجوة المعرفة على أحصل

 التليم لى يقودني بثكل علي االدلة هذه تؤثر ان هو االقل،
 ان هو مطلوب هو فا آخر، بمعنى، المعنية. القضية بصدق

758



معرفه

 أن بما ولكن القضية هذه بصدق اقناعي الى االدلة هذه تقود

 عندها يتضح ،الضرورية االقتاع مظاهر من مظهر هو االعتقاد
 منطقيًا ضروري كشرط االعتقاد عن االستغاء يمكن ال انه

.للمعرفة
 وهو اال للمعرفة الثالث الشرط معالجة الى اآلن ننتقل

 يمكننا أل بدونه ألنه جدًا مهم الشرط هذا التسويغ. - شرط

 فالمعرفة افالطون، نبهنا كما واالعتقاد المعرفة بين التمييز
 االعتقاد من كثيرة حاالت فهناك صادق. اعتقاد مجرد ليست

 سؤاالت تثار هنا معرفة. حاالت اعتبارها يمكن ال الصادق

مهمة:
 هي ما أي ق( ) لتسويغ كافية األدلة ان نقول ان معنى ما
 على العالقة، طبيعة هي ما نانيا، وق؟ االدلة بين العالقة طبيعة

 االدلة مذه بين ،االبتيمي الصعيد وعلى الواقعي الصعيد
 على ،العالقة طبيعة هي ما ، وأخيرًا نالثًا ؟ ش( ) واعتقاد

؟ ش( و) االدلة هذه بين االبستيمي، الصعيد
 بين العالقة بطبيعة ،رأينا كما ،تتعلق االولى المسألة

 هذه المعرفة موضوع تشكل أن تفترض التي والقضية االدلة
 كافية األدلة تكون ان اشتراطنا في ألن جدًا، مهمة مالة

 يجب مدى أي الى نحدد لم المعنية، القضية دعم أو لتسويغ
 لدينا بأن القول يصح حتى للقضية داعمة األدلة تكون أن

 ،لدينا معروف هو كما القضية لصدق كافيًا تسويغا أو دعمًا

 ان هو اآلن منا مطلوب هو وما درجات، التسويغ أو الدعم
 بوضع أواًل، لنبدأ، الكافي. للتسويغ األدنى الحد هو ما نبين

 بصورة )ق( ل مسوغة قضية :)د( الكافي للتسويغ عام معيار
 ان واقعيًا. االقل على ممكنًا، يكن لم إذا وفقط اذا كافية

 )ق( توغ :)د( يعني هذا )ق(. تصدق واال ()د تصدق
 المتصلة الشرطية القضية كانت اذا وفقط اذا كافية بصورة

. الواقعية بالضرورة صادقة )ق(« اذن )د( اذا »

 )د( بين العالقة تكون ان نشترط ا اننا هنا المالحظ من
 اطار من ألخرجنا ذلك فعلنا لو النه منطقية، عالقة و)ق(

المعرفة. اطار خارج حسبانها يعقل ال كثيرة حاالت المعرفة

 بصورة موغة )د نعتبر حتى ،اذن ،مطلوب هو ما
 أن في واقعي امكان أي هناك يكون ال هو )ق( ل كافية

 )د( صدق يكون ان يجب )ق(. تصدق واال )د( تصدق
 )د(، صدقت اذا انه بمعنى ق( ) لصدق كاملة بصورة ضامنًا

)ق( تصدق اا في ضؤل، مهما احتمال، اي يوجد غال

 الكافي التسويغ مفهوم تحليل على االصرار لماذا ولكن
 أدلة فيها لدينا تكون كثيرة حاالت توجد ؟النحو هذا على

 تجعل درجة الى - ما قضية صدق عالية درجة الى توغ
 ا التذكر. درجة ضئياًلالى صادقة القضية كون عدم احتمال

 تامة، بصورة مسوغة االدلة نعتبر ان الحاالت هذه في يمكننا

 اي يوجد فال االدلة، صدقت اذا نقول: ان يمكننا ال النه
 المعنية القضية تصدق اا في ضئيال، كان مهما احتمال،

 ؟ صادقة القضية ان نعرف ال اننا وحده هذا يعني هل ولكن
 انه هو ذلك في والسبب بااليجاب. هو نظري، في الجواب،

 للمعرفة، ضروري كشرط تام تويغ من بأقل رضينا اذا

النفراتات. ا بثتى مواجهين انفسنا سنجد
 )ق(، ان صادقًا اعتقادًا >ش( لدى ان اآلن لنفترض

 ذلك يكفي فهل )ق(، ل تامًا تويغًا تثكل )د( وأن

 هو الجواب )ق(؟ تجاه العارف وضع في )ثرى( الءتبار

 )ش( يعي ان دون تامة بصورة )ق( )د( توغ فقد .بالنفي
 ا ( د ) ان آلخر، او لبب )ش<، يعتقد قد األمر. هذا

 الى االطالق على يرى ال اوقد كافية بصورة )ق( تسوغ
 اننا وبما ،الحالة هذه في و)ق(. ( )د بين دليلية عالقة وجود

 السبب ( )د تكون ال )ق(، ان اعتقاد )ض( لدى ان افترضنا

 )ش( لدى ليس انه انترضنا واذا )ق( ان )ش( اعتقاد في
 يوجد، ال فعندها ، (ق ) ان ه اعتقاد يسوغ )د( غير دلل أي

. ق( ) ان لالعتقاد وجيه سبب اي ش(،) نظر زاوية من

 ان يعرف ش( ) ان نقول ان يصح حتى انه هذا من يتضح

 )د( بين معين نوع من عالتة وجود نفترض ان يجب (ق)
 )ق( ان )ش( واعتقاد - )ق( ل الموغ الدليل أي -

 : وهي اا سابقًا ها أثرنا التي الثانية المألة الى األمر هذا ينقلنا

 الصعيد وعلى الواقعي الصعيد على العالقة، طبيعة هي ما

 على )د(، ان هو الجواب ؟ واالعتقاد الدليل بين االبستيمي،
 الصعيد على أما ،العنقاد ا سبب هي الواقعي، الصعيد

 العلة هي باألحرى او االعتقاد، هذا علة فهي االبتيمي

. كبير االثنين بين والفرق .االعتقاد لهذا المناسبة

 على العالقة هذه الى بالنظر المقصود هو ما ،أوا لنشرح

 العالقة هذه الى ننظر ان .الواقعي الصعيد على سببية عالقة أنها

 هو )ق( لصدق هو بما الدليل، ان يعني ال المنظور هذا من
 ان يعني بل صادقة، ق( ) ان اعتقاده )ض( لدى يسبب الذي

 او ،االعتقاد الى يقوده الذي هو الدليل لهذا )ش( امتالك
 وجه على هذا يعني ماذا ولكن )ق(. ان اعتقاده، يبب

 يسبب الذي (هو )د ل ث( ) امتالك ان نقول ان ؟ التحديد
 مجموع او قضية ٠هنالئ ان نقول ان هو ( ق ) (ان ش ) اعتقاد

 )ش< وان )ق(، تسوغ ان فيها يفترض ( د ) القضايا من
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معرىه

 وجود وان ،صادقة ق( ) ان ويعتقد ،صادقة (د ) ان يعتقد
 وجود سببيًا يفر الذي هو )د( تجاه اعتقاد حالة في ش( )

 هذا من الواضح من )ق( تجاه اعتقاد حالة في )ش(
 ان يفترض عالقة هي اليها المشار السيية العالقة ان التعريف

 حالتي بين بل واالعتقاد، هو، بما الدليل، بين ليس تقوم،
 )ق(. ان االعتقاد وحالة ( د ) ان االعتقاد حالة ،اعتقاد

 ان هو هنا نقوله ان فينا يفترض ما تحديدًا، اكثر وبصورة

 السبب هي )د(( ان االعتقاد )حالة معنية سيكولوجية حالة

ان االعتقاد حانة اي ) اخرى -يكولرجية حالة رجرد في

 بالدبل االعتقاد عالتن يرضرع .بر ان اآلن يإمكان
 الواقعي. الصعيد على به، عنعالقته االبستيمي، الصعيد على

 تشكل ( د ) ان هو االبستيمي الصعيد على نقوله ان يجب فما
 هذا نقول وان )ق(. ان العتقاده داعمًا دليالً )ش( وعي في

 وانه )ق(، ان ويعتقد )د( ان يعتقد )ش( ان نقول ان هو
 اعتقاد حالتا لدينا توجد أيضًا هنا )د(. ألن )ق( ان يعتقد

 ،هاتين االعتقاد حالتي بين تقوم ال نحللها التي العالقة ولكن
 يمكن وال «.د٤ والقضية انق« يعتقد ش » القضية بين بل

 ألن معنى ال اذ ،سببية عالقة تكون ان النوع هذا من لعالقة
 (د ) ان هو هنا قوله يصح فما ونتائج اسبابًا القضايا نعتبر
 . العتقاده دعمًا أو تويغًا — العارفة الذات , ش( ) ل تثكل

 توصل )د( ان االعتقاد هذا Reason علة هي باختصار،

 بالمعنى بل السببي، بالمعنى ليس )ق( ان االعتقاد الى )ش(
 استدالله على مبني )ش( اعتقاد ان يعني وهذا المنطقي.

)د(. من )ق(

 ان ٠ القضية كون هو هنا باهتمامنا الجديرة األمور من
 لدى ان مبقًا تفترض ٥)ق( أن )ش( اعتقاد (هيعلة د )

 ان اعتقاده وحالة )د( ان اعتقاده حالة - اعتقاد حالتي )ش(

 يبدو آخر بمعنى الثانية. سبب هي االولى الحالة )ق(-وان
 بالنبة الموغة، العلة دور تلعب ان )د( ل يمكن ال انه
 الولى ااعتقاد فيحالة )ش( وجود اذاكان اال )ش(، د

 عالقة ان باختصار، الثانية. الحالة في وجوده سبب هو
 وجود مسبقًا تفترض االبستيمي الصعيد على بالدليل، االعتقاد

.الواقعي الصعيد على العالقة هذه

 نصوغ ان السابق، التحلل ضوء على اآلن، بإمكاننا
 يعرف )ثن( ان نقول أن التالي: النحو على للمعرفة تعريفنا

 ق( ) ان صادقًا اعتقادًا )ش( لدى ان نقول هوان )ق( ان

 )د( وان )ق(، تامة بصورة تسوغ )د( قضية توجد وأنه

)ق( أن العتقاده تامًا تسويغًا )ش( وعي في تثكل

 الدليل عالقة الى التعريف هذا في نشير ألن حاجة ال
 مسبقة بصورة مفترضة ألنها الواقعي، الصعيد على باالعتقاد

. تعريفنا من األخيرة الجملة في ه قنا فيما

 بالنفي. هو الجواب ؟ للمعرفة تام تعريف اآلن لدينا هل
 ان دون التعريف في ذكرناها التي الشروط كل تتوفر فقد

 ال فقد ،صادقة ( د) كانت لو حتى أو صادقة، ( د) تكون
 أثرناها التي الثالثة المألة الى نأتي هنا ( د ) ان (ش ) يعرف
 الصعيد على العالقة، بتوضيح المتعلقة المألة وهي اا سابقًا

 هي باختصار، العالقة، هذه (.د و) دش( بين االبستيمي
 بمعنى )د( تجاه العارف وضع في )ش( فيها يكون عالقة
 اءتقاد مجرد ليس )ق( ان )ش( اعتقاد كان اذا اخر،

 يكفي فال المعرفة، حاالت من حالة بالفعل يشكل بل صادق،
 يلزم بل تامة، بصورة العتقاده مسوغة ادلة لديه تكون ان
.صادقة األدلة هذه أن ش( ) يعرف ان ايضًا

 ان :التالي النحو على االبق تعريفنا تعديل ،اذن يجب

 ( ش ) لدى ان نقول ان )ق(هو ان يعرف ش( ان) نقول
 )ق( تسوغ )د( قضية توجد وانه )ق(، ان صادقًا اءتقادًا
ن ا ف ويعر )د(، ألن )ق( ان يعتقد ( ش ) وأن ،تامة ة بصور

 إذا يممت بكلة الى بحبيل ليأم انك هد يم
 )ش( لكون ضروريًا شرطًا )د( ل )ش( معرفة اعتبرنا
 أمرًا المعرفة جعل الى ذلك يقود أال (، ق ) أن يعرف

 نعرف ان منا يستلزم واضح، هو كما ،تحليلنا فإن ؟ مستحيالً

 يعرف ش B قضية اآلن حللنا اذا ولكن ق( ) نعرف حتى )د(
 الضرورية الشروط بين من أن نجد ، ذاتها بالطريقة « ( د ) أن

 لتسويغ كافية ألدلة ( ش ) امتالك ( د ) أن يعرف ( ش ) لكون
 يعرف حتى ولكن , األدلة هذه صدق يعرف كونه وشرط )د(
 يعرف لها أدلة لديه تكون ان يجب األخيرة األدلة هذه

 ان يستحيل انه اذن، يبدو، نهاية. ال ما الى وهكذا صدقها
: ل السؤا عن نجيب

 ان منا يستلزم ذلك ألن )ق(؟« ان ش( ) يعرف هل «
 ال ،األخيز األمر وهذا االسئلة؟ من نهائي ا عنعدد نجيب
 حالة حللناكل اذا انه هي األاسية فالمسألة مستحيل شك،

 نحن فعندها اقترحناه، الذي النحو على المعرفة حاالت من
 االطالق على )ق( قضية ألي بالنسبة انه نقول ان ملزمون
 )ش( ل يمكن ال االطالق على )ر( شخص ألي وبالنبة

 بحيث ( د ) اخرى قضية هناك كان اذا اال )ق( ان يعرف ان
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 ان يعرف ثن( و) )ق( تصدق ان يجب )د( صدقت اذا

 حاالت من حالة كل ان التحليل هذا من اذن، يظهر، )د(.

 يعني هذا ولكن .نوعها من اخرى حالة وجود تستلزم المعرفة
 نهائيًا ال عددًا يعرف ان منا اي في يثترط انه اخرى بصورة

 هو كما الشرط، وهذا واحدة. قضية يعرف حتى القضايا من
التحقيق. متحيل واضح،
 هو ،نظري في الجواب ؟ المشكلة لهذه حل أي يوجد هل

 طريق عن اال المشكلة هذه حل يمكن ال ولكن باإليجاب.
 االستدالية المعرفة بين أي المعرفة، من نوعين بين التمييز

 تحلالً االبق تحليلنا واعتبار االستداللية، غير والمعرفة
 التميز التقفعندحد طبعًا المسألة ولكن .فقط االول لكوع

 ضرورة الى ذلك تتخطى بل المعرفة، من النوعين هذين بين
.االستداللة غير المعرفة على مبنية االستداللية المعرفة اعتبار

 ،العقليين الفالسفة لغة في هي،،االستداللية غير فالمعرفة
 لمعرفة يمكن معنى، وبأي كيف، ولكن مباشرة،. معرفة ,

؟ مباشرة تكون ان الوقاثع

 ال عدد قبل من به مشتبه مغهوم المباشرة المعرفة مفهوم ان

 فان ذلك مع ولكن المعاصرين. الفالسفة من به يتهان
 يجنبنا المفهوم لهذا معقوالً تحليالً نعطي ان هنا نا بامكان
 التالي بالعريغ أوآل، لنبدأ، الغلسفية. المشاكل من الكثير

 مباشرة بصورة يعرف )ش( ان نقول ان المباشرة: للمعرفة
 صادقًا يعتقد ش( ) ان نقول ان هو ق( ) أن استداللية( غير )

 انه من بالرزغم تامة بصورة مسوغ االعتقاد هذا وأن )ق( ان
 بد ال اعتقاده تسوغ ق( - )غير قضية أي يوجد ال قد

 )غير-ق( قضية أي توجد لم اذا : هنا يسأل ان من لواحدنا

 ؟ موغ اعتقاده ان نقول ان معنى فما )ق(، ان اعتقاده توغ
 نقول أن هو هنا تقديمه يمكن الذي الوحيد الجواب ان يبدر

.لذاته داعم أو مسوغ المعني االعتقاد ان

 االستداللية( )غير المباشرة المعرفة ان هنا الواضح من
 تامة، بصورة موغ صادق اعتقاد االستدالية، كالمعرفة هي
 للمعرفة بالنبة الحال هو كما تحتاج، ال أنها إال

 عن متقلة تكون مسوغة قضايا أو قضية الى االستدالية،

 يعرفه فما المعرفة. هذه منه تتكون الذي الصادق االعتقاد
 يعرفه شيء هو مباشرة معرفة حالة في يكون عندما ما شخص

 وان حتى أو يعرفه آخر شيء اي من استدله قد يكون أن دون

 ما منه ويستدل الشخص هذا يعرفه آخر شي: اي يوجد لم
 ،إذن ،هي (االستداللية غير ) المباشرة المعرفة . معرفته يدعي
تامة. بصورة لذاته داعم صادق اعتقاد

مغرفة
 مسوغًا أو داعمًا يكون ان اعتقاد ألي يمكن كبف ولكن

 قابالً الواقع عالم عن اعنقاداتنا من اعتقاد كل اليس لذاته؟
 ألي صحذلك،فكيفيمكن واذا المبدأ؟ للدحضمنحيث

تامة؟ بصورة ذاته يدعم ان منها

 للدحض، قابل الواقع عالم عن لدينا اعتقاد انكل الشك
 ا أنه او ،للخطأ معرضة اعتقاداتا كل ان يعني ال هذا ولكن
 في لصدقها الضمان يكمن اعتقادات اعتقاداتنا بين توجد
 ان لذاته داعم ما اعتقادًا ن قولنا من المقصود فليس .ذاتها
 فقط نقصد اننا نظريًا. حتى للتكذب قابل غير االعتقاد هذا
 ممكنًا كان وان أنه، اي تامة، بصورة به موثوق اعتقاد انه

 احتمال، أي يورد ال خاطاًئ، االعتقاد هذا يكون أن منطقيًا
 خاطنًا كونه احتمال عدم وان خاكًا، يكون أن ضؤل، مهما

 حقائق من استدله االعتقاد عذا صاحب بكون منوط غير امر
.معينة

 ادراكاتنا بحاالت مباشرة بصورة المسببة االعتقادات إن
 .تعريفنا يثمله أن يمكن الذي الوع من هي البسيطة

 أو اللون أصفر أمامي الماثل الشيء هذا أن مثاًل، فاعتقادي،

 هذا أن أو خشن أو بارد أو ساخن ألمه الذي الشيء هذا أن
 مسببًا يكون قد الذي الوع من اعتقاد هو ذاك يسار على

 لعالقة مباشر ادراك هو البيط واالدراك البسيطة. بادراكاتي
 الصالبة أو السخونة أو االصفرار كصفة بيطة صفة أو بسيطة

 من اعتقاد أي إن تلت ذلك. شاكل وما الحالوة أو
 مببًا يكون قد الذي النوع من هو ذكرتها التي االعتقادات
 مسبتب بالغعل أنه أقل ولم . لألشياء البسيطة يإدراكاتي

 اعتقادات بين التمييز يجب انه هو والسبب البيطة بإدراكاتي
 غير ادراكي وضع في وجودنا بعامل لدينا تنثأ النوع هذا من

 خداع حالة أو هلوسة حالة في متال، كوجودنا، سوي،

 ادراكي وضع عن صادرة التوع هذا من واعتقادات حسي،
 مباشرة بصورة نختبر اننا لنا يهيأ االولى، ألحالة ففي سوي

 موجودة او لها وجود ال الصغات هذه بينما معينة، صفات
 ومن . عليه نختبرها أننا يبدو الذي النحو غير نحو على

 هذه في نختبره ما على نبنيها التي االعتقادات ان الواضح
 الثانية، الحالة في أما .فيها موثوق غير اعتقادات هي الحالة

 ال فإنه سوي، إدراكي وضع قي فيها نكون التي الحالة في أي
 صفات نختبر ان منطقيًا، ممكنًا كان وان مطلقًا، يحتمل

 النحو على إال البيطة ادراكاتنا موضوعات تشكل التي األشياء

 تتعلق األخيرة المسألة هذه ان عليه. تختبر ان يجب الذي

 بالتالي وليت ،لها يخضع التي والقوانين االدراك بواقع
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معقول ال - معقول

 انه هنا نفترض نحن ،اخر بمعنى . منطقية او فلسفية مسالة
 وضعه فإن سوي، إدراكي وضع في االنسان يكون عندما

 الوضع كان اذا : التالي كالقانون ،طبيعي لقانون يخضع
 عندها توجد ان بد السوي،فال النوع من انسان ألي االدراكي

 أي حاز اذا انه بحيث )ص( الصفات من مجموعة أو صفة
 اا مطلقًا يختمل فال ، ص( ) على إدراكاتي من بيط إدراك

 االدراك حالة في كوني اسباب من المدرك الموضوع يكون

 وضع في اآلن كنت اذا انني اذن الواضح، من . المعنية
 أصفر يبدو والذي امامي المائل الشيء هذا فان ،سوي ادراكي

 هي هنا االدراك فعلة اللون أصفر يكرن اال يحتمل ال اللون
 اإلدراكي وضعي ألن )ص( ب وتتميز بسيط ادراك حالة
 إا الحالة هذه في اكون أن واقعيًا يمكن ال ،اذن .سوي وضع

 يقوله ما حسب أصفر، كونه ألن اصفر، الشيء هذا كان اذا

 هذه في لوجودي المفسرة االسباب من هو السابق، القانون
 اعتقاد هو أصفر انه اعتقادي ان أيضًا الواضح ومن الحالة.

 الحالة في وجودي ألن ،شرحناه الذي بالمعنى لذاته داعم
 في اعتقادي أن أي تامة، بصورة االعتقاد هذا يسوغ المعنية

 )د( قضية وجدت وإن حتى تامة، بصورة موغ الحالة هذه
)د(. أن أعرف أكن ولم منها االعتقاد هذا استدالل يمكن

 تلك يمثل الواقع في «هنا؟»ص )ص( مضمون ما ولكن
 وجودها يشكل التي والفسيولوجية السيكولوجية الصفات
 او حسي خداع او هلوسة حالة في لنا اننا في كامالً ضمانًا

 البسيطة ادراكاتنا يجعل الذي النوع من اخرى حالة أي في
 بسيط ادراك تميز ان يتضح هنا من ،فيها موثوق غير لألشياء

 وبالتالي االدراك هذا صحة تامة بصورة يضمن )ص( ب
عليه. نبنيه الذي االعتقاد صحة

 للمعرفة: التالي التعريف باعطاء التحليل هذا اآلن لنختم
 ش( ) لدى ان نقول ان هو )ق( ان يعرف )ش( أن نقول ان

 لذاته داعم اما ق( ) ان اعتقاده وان ق(، ) ان صادقًا اعتقادًا

 )د( تكون بحيث )د( قضية من )ش( منقبل مستدل أو
 )د( ان )ش( اعتقاد ويكون )ق( ل تامة بصورة مسوغة
لذاته. داعمًا
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ضاهر عادل

معقول ال - معقول
Intelllglble-Irratlonnel
Intelligible-Irrational
Intelliglbel-Irratlonal

معقول:- 1

 ربط. بمعنى »عقل« المصدر من اللغة في المعقول )أ(
 مع تجريد طاقة بوصفه العقل صراع بعد تنشأ حالة والربط
 حين الظاهرة يعتقل العقل لكأن تشخيص. طاقة بوصفها المادة

 فتسمى عالمه مواطني احدى بعدها لتصبح يدركها
 التجريد ملجأ والمعقول المعقول موطن فالعقل .ة — معقول

 تخوم عن الفلفية الداللة تبتعد وا المتعالي حصن والتجريد
 على يدل اصطالح الفلسفة في فالمعقول العربية اللغوية الدالة

 ضمن يدخل ظاهرة أر موضوع كل حيث العقل. موضوعات

.المباشر وإدراكه العقل تصورات

 معرفي، مفهوم، هو ما الى: المعقول يحيل بذلك )ب(
 هوية يملك منسجم، منطقي، داللي، تصوري، مدرك،
 سببية بصيغة عنه التعبير يمكن ، المبدأ وحدة بخاصية ويتمتع
 أن يمكن حيث الخالص العقل تماس خطوط ويدخل ،مفهومة

 ماهوي جوهري كوجود أي بذاته؛ متعال كوجود نعرفه

. خارجها توسط دون ذاته خالل من ندركه
 . Sensible المحسوس مع المعقول يتناقض هذا على ج( )
 أن يمكن ال الحواس بتوسط ندركه ما هو المحسوس ألن

 التجريبية عصر ندخل المحسوس وبيطرة .عنها بمعزل يدرك
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 العصر وتخوم الوسيط العصر فلفة نصوص تشير بينما األول
 الى تمهد لكأنها ، ٠ امعقول اصطالح يطرة الى الحديث

 االلمانية المثالية انعطاف ثم 18و 17 القرنين في العقل عصر

. ذروتها في
 هي 1 أولى معقوالت , بين النصوص تلك ميزت ( د )

 على وتحمل خارجها موجودات مع تتوازى جزئية مفهومات

 هي « ثوان معقوالت g وبين انسان. األستاذ مثل: طيعتها

 النوع مثل: خارجية موضوعات مع تتوازى ال كلية تصورات
 الموجودات أو الوجود تصنيفات هي أي والفصل؛ والجن

. ذروتها المقوالت تعتبر التي
 اصطالح اليها المشار النصوص استعملت وتد )ه(

 في صورة يطابق مفهوم كل على لتدل ا الكلي المعقول»

 .الجرجاني تعريف حسب وضاحك وحيوان انان مثل الخارج
 من تجريدًا أقل الجرجاني بتعريف , الكلي المعقول g لكأن

 األولى المعقوالت بين توسط هو أو الثواني المعقوالت »

 النتيجة هي وما كذلك؟ الكلي العقل كان فهل والثواني،
 ستنتظر ؟ المطابقة تلك افتراض على تترتب التي الفلفية
 نتيجة لتتبلور عشر والشامن عشر السابع القرن حتى الفلفة

تلك المتطابقة 8 المعقولية ,)

 فهي المبدأ معنى تتضمن التي المعقولية صفته المعقول )و(
 الموضوع. أو للشيء تبريرًا — تفسيرًا تقدم متعالية صورة
 الى بدئيًا ردا الموجودات أو الوجود رد هو المعقولية فمبدأ

 المعقولية مبدأ يتنافى لذلك بعديًا. أو كان قبليًا العقل قوانين
 ينشأ ال المعقولية في الشك ألن العلمي أو الفلفي الثك مع

 إدراك على الشاك قدرة في خلل من وإنما ذاتها المعقولية من
. الموضوع

 كما الكافي السبب مبدأ أو الكلية، المعقولية مبدأ أما ( )ز
 األشياء كل بأن فيقول اليبنتز االلماني الفيلوف صاغه
 هذا على ومعرفيًا. وجوديًا اليه ترد كاف سبب على ترتكز

 العقل قوانين الى يرتد ألنه معقول وجود هو حقيقي وجود كل

 ومن ،حقيقي موجود والعقلي عقلي الحقيقي الموجود .الكافي
. بعد فيما الهيغلية انمعادلة تكونت الطرفين بين الجدلي الربط

 العربية الفلسفة تعريف بين الداللية المطابقة ولالحظ

 القرن في الكافي« »للعقل اليبنتز وتعريف الكلي« »للعقل

 • عصرين بين المعقولية هياكل فوارق تبقى لكن .عشر الثامن
 ،لها ابق ال بدئية نقطة ٠ الكافي العقل مبدأ » اتخذ اليبنتز

 مرتبات من رتبة الوسيط العربي ا الكلي العقل «بقي فيحين
المركزية. نقطتها ال المعقولية

معقول ال ٠ معقول

 المعقول« فلسفات D مصطلح استعمل المعقول من )ح(
 والظاهراتية الماهوية i وشعابها بفروعها — المثالية تعتبر التي

 وذلك ،نماذجها المنطقية.، والوضعية التحليل وفلسفات
الالمعقول. لفلسضات كمقابل

المعقول:-2

 حدود يتجاوز ما كل على عامة بصفة الالمعقول يطلق
 ما يعني ال العقل حدود يتخطى وما المعقول. رفض أو العقل

 الميتافيزيقا ألن . للميتافيزيقا الشائعة الدالة حسب الطبيعة يعد
 مبدأ العقل حيث ، تمامًا الشائعة الداللة عكس تعني الفلفة في

 الالمعقول موقف لذلك . الشاملة لسلطته منازع دون مطلق أول

. ما بمعنى الميتافيزيقي الموقف نقيض
على وهو به. يحيط أو العقل يدركه ال ما إذن الالمعقول

مستويين
 في اإلنسانية المعرفة نسبية عن الناتج النسبي الالمعقول ()ا

 المجهول، المعنى بهذا يرادف وهو .مراحلها من مرحلة كل
 يدخل أن يمكن الذي الغامض، الالمعروف، اآلتي الممكن،

 النسبي الالمعقول نرعيةمحددة. شروط ضمن المعقولية دائرة
 أيضًا، بحدوده يعترف لكنه أول كمبدأ العقل بقاعدية يلم

الكبير. نموذجه الكانطية النقدية الفلفة تمثل الذي
 العقل، اتخاذ يرفض موقف المطلق، الالمعقول )ب(
 المعتم، الكثيف، السديم ألن أول كمبدأ بالنتيجة، والمعقول

 باإلنسان تتجه التي الموجودات، لصيرورة المتمر واليالن
 تفتر أي تعقلن أن يمكن ال الموت، — العدم العدم وادي نحو

 المسبق والتهافت باالنهيار محكومة محاوات عبر إال تبرر أو
جدوى: بال االنسان وأفعال معنى، بال الكينونة بدئيًا.

 من يسحب الذي الكافي المبدأ هي الالمعقولية ،هذا على
 .وجدواها داللتها ،وتفسيرها نظامها ،معقوليتها الموجودات

 وعلى الالمعقول ومن .عمباء صدفة تحكمه عبث فالوجود
 بين تامًا فصالً تفصل التي الالمعقول فلسفات ظهرت أساسه
 اللغة،) معقولة بوسائل التعبير يمكن بالتالي والتعبير المبدأ

 لها. الحامل الالمعقول المبدأ عن الرقص( الموسيقى، اللون،

 وال العقل، — بعد ما العقل، - قبل العقل، - فوق فالكيونة
معقول. الى تتحول أو العقل - مع تتطابق أن يمكن

 مثل فلسفية نماذج في الالمعتول فلسفات تجلت وقد
 االرادة، وفلسفات الكانطية، النقدية ونصف التجريبية نصف

.الملحدة والوجودية ،والعدمية والحياة
المعقول تعارض للفلسفة التبسيطية الكتب لخصت لقد
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 مض

: باهت بؤال والالمعقول
 الوجود أم الماهية ،اآلخر يبق أيهما

؟ الماعية على سابق الوجود هل أو
 الحرية بين توتر والالمعقول المعقول صراع لكأن

 ،اإلنسان بعد ما وإنسان اإلنان في الالإنسان بين ،والضرورة
المفتوح. والعقل المغلق المعقول بين والالفلفة الفلسفة بين
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الزايد محمد

معنى
Sens
Sense-Meaning
Bedeutung

 بمثابة يؤخذ الذي عني فعل من مشتقة هي معنى لفظة
 األرض غيث مثالً فيقال ، األشياء الى نسب ما إذا أظهر

 الى نب ما إذا وقصد أراد بمثابة ويؤخذ أظهرته، أي بالنبات
 أراده أي ،كذا قاله بما فالن عني مثالً فيقال االنسان،

 ومعنى .بشيء يقصد ما بمثابة فنؤخذ معنى لفظة أما وقصده
 المعاني أما مضمونه، هو الكالم ومعنى مدلولها، هو الكلمة

 نظرة من ونالحظ المحمودة. الصفات من لالنان ما فهي
 يكون قد .باطن عن الكشف يتضمن الفعل أن سريعة معجمية
 وقصد بارادة يرتبط ان أيضًا ويحتمل طبيعيًا، عفويًا الكشف

 عني فعل من المشتق االسم ان نجد لذلك بمشروع. وبالتالي
 الى ينسب عدما خالصة موضوعية على ينطوي flمعنى ٠ وهو

 نلجًا الكلمة معنى عن الكشف نبغي عندما الواقع وفي الكلمة.

 وينطوى عليه. المتغق المدلول منه لتخرج المعجم الى
B تفلت عندما ذلك بذاتية، متصلة موضوعية على أيضًا « معنى 

 به يدلي نطق في ،متماسكة لغة في لتدخل المعجم من الكلمة
 يعير ذاك اذ حديث، بياق الكلمة ترتبط عندما انسان،
 المتكلم قصد وعن ،مضمونه عن نبحث متماسكًا نجًا الكالم

 يتعداه بل ،المنطق مجال في ه معنى ، ينحصر ال وأخيرًا . منه

 االناني، الوجود عن تعبير بمثابة فيصير االناني الوجود الى
 ذاك اذ فتؤخذ ، للوجود مالزمة كصفة باألحرى أو

. األوضاع على االنسان يضفيها التي القيم بمثابة «المعاني 0

الموضوعي المعنى

 المجال في ويفح ،استقاللها في باالشياء المعنى يرتبط

 .المفتر اليها يتمي التي الجماعة قبل من مقبولة لتفسيرات

 دور يؤدي ما كل الموضوعي المعنى يالزم الواقع، وفي
 ظاهرة أم لغة أم كلمة أم عالمة أم حركة كان سوام االشارة،

 ويتطور ينمو االنسان ان كيف االنسانية العلوم وتظهر .طبيعية
 الوسائل مختلف بواسطة اآلخرين مع اتصاله من انطالقًا

 للمعاني االمر بادىم في نموه فيخضع المجتمع. في المتوفرة
 االجتماعية الحياة الى الدخول سبل ألنها المجتمع، في السائدة

 التي األنماط المجتمع في المعاني وتشكل متبادل. وجود في

 االشارة وتجدر عالئقهم. في المجتمع افراد بموجبها يعيش
 النظرة رافق قديم العتقاد االنسانية العلوم تجاوز الى هنا

 األفكار عن كشفًا التعابير في ورأى االنان، الى الثنائية
 أو االجام عن صور بمثابة الروح في الكامنة الجوهرية

 مع لالنان يتسنى الذي االتصال ان الواقع. عن تمثيالت
 الحال هي كما الجسدي االتصال مدى في ينحصر ال اآلخرين

 يشبر حيث ألني اتصال الى يتعداه بل ،األخرى االجسام في

 هكذا التبادل. اداة الكلمة، بواسطة المقصود الهدف الى
 سري داخلي عالم مع األصيل ارتباطها من الكلمة تحررت

 اإلنسان يضمر قد .التبادل بطابع آخر شيم أي قبل لتتسم
 من ويصعب ممتز، خاص بوضع تتمتع ال ولكنها سرية أفكارًا

 وضع هو الذاتي السري الوضع يكون ان يستحيل بل ثم
 يتعلم االنان ان يظهر الواقع ان االنسان. عند األول األفكار

 في االئدة االتصال وسائل استخدام بواسطة اتفكير طريقة
 بخاصة وتخضع باللغة واقعيًا ترتبط المعاني إن الجماعة.

 المعاني االنسان يتعلم اللغة، تلك يتداول الذي للمجتمع
 الى وبها معينة، لغة الى بانتسابه المشتركة التصورات ويكتسب

 ان المراقب بصر عن يغرب وال .تاريخها أو جماعة ثقافة

764



 دالالت مفرداتها فتتخذ تنمو، ولغاتها تتبدل، المجتمعات
 عن الكالم استحال فلو جديدة، حقول الى وتمتد جديدة
 كما ثابتة، أنواع بمثابة الثقافات اعتبار لوجب اللغة في جديد

 التطور ظهورنظرية قبل الحية األنواع بشأن االعتقاد كان
 يقال لغات مع بالتضاد حية، لغات وجود فعالً نالحظ ولكننا

 كوسيلة حالي بوجود تنعم الحية اللغة ان ميتة. انها عنها
 جديدة ابداعات وسيلة انها ذلك على وعالوة اتصال،
 القديمة المعاني وتبديل جديدة، لمعان المستمر فاالبداع

 اذا انه الى ونخلص حية اللغة على الحفاظ في يسهمان
 هي المعاني بأن والقائل الثنائية انظرة عن الناتج الرأي تجاوزنا

 نعطي ان وجب النطق، بواسطة نظهرها داخلية أفكار أصالً
 فال الثخصية االرادة ما،عن نوعًا متقآل، وضعًا للمعاني
 وألدوات للكلمات يعطي ان منفردًا انسان أي يستطيع

 يكذب قد يشاوه. وكيفما يثاؤه الذي المعنى االتصال
 في يبدل ان يتطيع ال ولكنه ،يقوله ما يعني فال ،االنسان

 موضوعية، هي المعاني بأن القول يمكن هكذا .يقوله ما معنى

 في تختلف هنا المذكورة الموضوعية بأن المالحظة مع

الطبيعية. األشياء موضوعية عن مضمونها

 السلوك معاني هي الخلقية القيم بأن أيضًا القول ويمكن

 اجتماعية حلقات في االنان يعيش الواقع وفي االنساني.
 حلقة ،اللغة حلقة .باستمرار تضيق و تتع ، ومتنوعة كثيرة

 اعتقاداته في كونه يثار الذين حلقة واألقارب، م األصدقاء

 معان فيه تنمو وحقل لغتها حلقة لكل . والدينية السياسية
 يفترض االناني فاإلبداع جديدة. عالثق أنماط بمثابة جديدة
 نهاثي تفسير هو قائم تقليدي تفسير من ما بأن ضمنيًا اقرارًا

 المقبل الى يصوغها التي الجديدة اللغة عبر ويتطلع للمعطيات،

 االنان يخلق اللغة الى باالضافة المتبصر. لناظري المترائي
 في تتأصل الوسائل هذه معنى. للعالم يعطي بها التي الوسائل

 الجماعة تاريخ تكوين في ابداعها ويهم الحسية، االنان حياة
 اتصال مصدر هو االنساني الجسم ان . األفراد حباة تبنى حيث

 صادر تصرف كل إن بل للتعبير، والكتابة بالكالم يكتفي ال
 مع االتصال في تعبيرية وظيفة يؤدي ألني، ما نوعًا هو عنه

 معان يضمنها بل األفعال تحقيق في ينحصر فال اآلخرين.
 بمعاني فيعنى األخالق علم أما , ما شيائً يقول االفعال بواسطة
 واحدًا الفعل يكون قد االتصال. شبكة داخل االنانية األفعال

 حتى متباينة كثيرة لمعان قابل ذلك مع ولكنه ماديته، في
. انفاد

الذاتي المعنى

 من الذاتي الجانب على خاص بشكل الفينومينولوجيا تركز
 الى بالنسبة ما شيء عليه يدل ما بمثابة ذاك اذ فيبدو المعنى

 الذات وليت منه. تفعله ما ثم ومن فيه تراه ما معينة، ذات
 هي وا التقليدية، الواقعية االنتولوجي ذات هي هنا المقصودة

 المثالية أم المتسامية العقلية المثالية كانت -واء المثالية، ذات

 الوثيق ارتباطها في المأخوذة الذات نها المطلقة الجدلية
 الممتد الجوهر لس هنا المقصود العالم أن كما بالعالم

 والقابل الحواس امام المنبسط المادي الكون وال الديكارتي،
 العالم إنه بل العلمية، والتفسرات االختارات أنواع لمختلف

 يرى .رومه الذات تضع مشروع الى المتحول

 وميرلو وسارتر غر هيد الى هوسرل من الفينومينولوجيون،
 هو العالم وبالمقابل العالم، في كيان هي الذات ان بونتي،
 الذات بحركة مرسومة وتفاصيله فنسجه ذاتي، بدوره

 هيدغر مع بونتي ميرلو المجال هذا في ويلتقي التجاوزية.
 في الموجود، الدازين ا الذات، تأسيس في وهوسرل

 الزمن ان .الذات بزمنية العالم ذاتية ربط الى باالضافة ،الزمنية
 على أما المستقبل. - الحاضر - الماضي تعاقب حركة هو

 ضمن يشرعه المستقبل، يرسم فالحاضر، الذات، صعيد
 كل ففي الفعلية. الذات طاقات داخل المتفجرة االمكانية

 معنى وبالتالي جديد قصد ثم ومن ،جديد مشروع لحظة
 في المعنى يحصر ال هيدغر ن كيف نفقه هنا من . جديد

 االنساني. المشروع حجم عليه يغدق بل منطقي، عقلي نطاق
 انطالقًا ،ويمكن ،االناني المشروع يظهر منها التي الزاوية انه

.فعلية نيات امكا هي التي ،إمكانياته في فهمه ، منها

 ألنه عليه، معنى اضفاء مع يقترن للعالم وعي كل ان

 قد معنى، فيه ويبرز ينيره الواقع في االنسان ظهور لمجرد
 تنحصر ال فرضًا. علبها يفرض أو االشياء من انطالقًا يظهر

 مجمل ترافق بل رالمنطق، المعرفة حيز في المعنى ابراز قدرة
 ان ربديهي المعاني. كشف على مبني ألنه االنسان، وجود

 من االنسان يقصده الذي الهدف مع المعاني كشف يرتبط
 القيود معنى اثأن بهذا مثالً سارتر ويقدم .واألشياء االفعال

 واما العبودية لوضع االذعان إما : المقيد العبد الى بالنبة
 اال معنام وضع أي يأخذ وا . منها للتحرر شيء بكل المجازفة

 موجودة ، «الذات بيل في ه سارتر يسميها ،ذات الى بالنسبة
 التي للغايات الحر االختيار من وانطالقًا معين، وضع في

الذات. تللك تنثدها
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معيار

الوجودي المعنى

 ليس أوالً االنان يهم ما ان الوجوديون الفالسفة يرى

 معنى عن البحث هو بل خاص، معطى بمثابة الوجود ا فقه ا
 وجودا. المسماة الفائقة القيمة ميزات عن والكشف الوجود،

 لفظتي تمييز بدون الوجوم فالسفة يستخدم المنظور هذا من
 الحياة يجعل الذي ما )) ويتساءلون ا، قيمة و» (I معنى»

 ضمنيًا تصورًا يفترض المطروح السؤال ان بديهي . « ؟ قيمة

 كثيرة، امكانيات تتحمل الحياة بأن نتصور للحياة.

 ان ونفترض مختلفة، معاني فيها تثف نك ان وبمقدورنا
 في تضاهي واقعية اهداف نحو فعليًا تنجه كلها االحتماالت

 لمجابهة يكفي وهذا كرامة، من االنان ينشده ما -موها

 فمن مشقة من الحياة اختبار يكلفه وما واأللم، العناء

 التاؤل بدون ومبصر واع انساني عالم في العيش المستحيل
 هذا يطرح . ا( ؟ الوجود من القصد ؟».»ما الحياة لماذا » عن

 كما S مميزة اختبارات ), في ،خاصة ظروف في ،أقله ،السؤال

 اجمالي معنى اعطاء الى االنسان فيها يسعى ،كيركغارد يقول
 يقهر، ال الذي الموت أمام خاص، بئكل يبررها، للحياة،

 الحياة بأن المرء يرى ان وبديهي منه مفر ال كعبث المتربص
 يفوقها بما قارتاها إذا اال معنى، تتضمن وا تبريرًا، تجد ال

 معنى لمشكلة الواقعية المجابهة إن . تقديرنا على ويحوز قيمة
 سلبيات من الوجود فالسفة يراه عما الغالب في تكشف الحياة

 االلم السقوط، العبودية، االتصال، عدم السجن، الوجود: في
 ، احياء كأناس وضعا الحياة معنى مشكلة وتالزم .والموت

 وجودنا مشكلة تطرح اكي المقلقة االسنلة من نفلت فال

 منسجمة إجابة محاولة هي فلسفة كل الواقع، وفي جذريًا.

االسئلة. علىهذه

 في الحياة معنى عن البحث ضرورة الى االجوبة تشير قد
 ايديولوجيات أمام غالبًا أنفنا فنلقى ، الوجود قيم احدى

 الى االجابة تتحول وقد مطلقًا أمرًا نبي واقع من تجعل
 أسمى، مثال أي ضد ،العدم أمام القلق فيننصب ،سلبي موقف

 بخرية، المصير ضربات تحمل مستنقع في الحياة وتصب

 ومن .العبث ضد احتجاج صرخة في تنحصر لم ان هذا
 بعض رأت طويلة، قرون امتداد على ،انه المعروف

 في سواء يرى، أيامنا في منها كثير زال وما المجتمعات،
 بالم االيمان أن اليومي، العامة سلوك في أم المثقفين حلقات

 االيمان يشكل للحياة األسمى والتبرير النهائي المعنى يعطي
 قدسية ثقافات في ،المثترك والقاسم الرسمي، المسلم باله
 يالحظ ولكن وتبريرًا. معنى االشباءوالحوادث كل فيها تلقى

 الميزة ان كثيرة، مجتمعات وفي المعاصرة، الحضارة في
 ئقافيًا، واقعًا تعد لم شخصيًا. أمرًا أمت الحياة لمعنى الدينية

 والمؤسات وااليديولوجبات العلوم تجاهلتها ان بعد
 مشكلة بأن يصرحون كثيرون فراح . السياسية والممارسات

 واقع من هرب أو وترف ثانوي، أمر هي الديني الحياة معنى
 التأكيد الى البعض يذهب ذلك، على وعالوة . منها فائدة فال

 البحث يقتضى بل الحل. وفي الطرح في مغلوطة مشكلة بأنها
 كافيًا معنى الحياة فتلقى ،نفسها الحياة داخل الحياة معنى عن
 إمكانياتها، شرح جماعيًا، أو فرديًا يحاولون، الذين عند

 في أويندفعون مبدع عمل تحقيق في يجهدون الذين وعند

 والتوصل الكلي استقاللهم اعالن الى يعون انهم . ثوري نثاط
فعالً اليه

 من تعاني المعاصرة الخضارة بأن القول يمكن باطة بكل

 قلق في ذلك ويالحظ .للوجود معنى على االجماع غياب

 تحقيق الى التوصل عن عجزهم يختبرون الذين العلم رجال
 تكفل كافية مراقبة ضمان والى المعارف، بين موفقة مألفة

 الحديث العالم في البشر خير بيل في المعارف استخدام
 األساطير في جديد معنى عن تبحث مضعضعة جماعات
 الى الحياة من والقرف االطمننان عدم أدى وقد الحديثة

 تبرز ذلك على وعالوة جماعية. كثيرة عصابات ظهور
 الى اللجرء وتفشي المنتحرين، ءدد ازدياد االحصاءات
 الصناعي، المجتمع ويبدو الكحول على واالدمان المخدرات

 وأعمى المتناه تجميع وكأنه االيديولوجية، أشكاله في
 البشر بأهداف يأخذ ال غي بشكل توظف عمياء ألدوات

 اكثر، ال «رقم » أو «أداة » بمثابة االنسان يبدو الصحيحة

 ان االنان شاء هكذا .قيمة بدون االشياء على (I زودة و»
.الضياع أشكال كل في بغوص

رجي صا بشارة

معيار
Norme
Norme
Norm

 يشد العقل لكأن مفعال. وزن على مشددة صيغة المعيار
 أول مبدأ يتخن ما فالمعيار معاييره يضع عندما تصوراته

 لتصبح اليها بالنبة الموضوعات تقاس أنموذجية وقاءدة
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معيار

 المعيار . وقيمتها ونظامها داللتها يمنحها ألنه ومعقولة مبررة
 ال أولى ماهوية انطالق نقطة هو أو .الوجود بها يقاس ماهية
 Jugement القبمة أحكام خاصة واألحكام لألفعال لها سابق

de Valeur .

 هي فهل .المعيار فكرة نشأة في النظريات مواقف اختلغت
 خالل من تولد بعدية هي أم تجربة كل على سابقة قبلية

 إن ؟ تشخيصية حسية أم تجريدية متعالية هي بالتالي ؟ التجربة

 في شاسعة معرفية مساحات فوق تمتد الؤال عن اإلجابة
والفن، والياسة والجمال واألخالق والمنطق المعرفة نظرية

 هوامش بينهما عريضين موقفين الى النظريات انقسمت
.المعيار نبية وموقف المعيار مطلقية موقف :متداخلة

:المعاير مطلقية-1

 ثبات تفترض التي النظريات جميع الموقف هذا تتخذ
 المرجعية. وصالحيتها حقيقتها يفقدها تغيرها ألن المعاير
 تاريخ في متجلية تتزمن بل تتغير ال متعالية قبلية هي لذلك
 المعياري الشبات هذا ترجمة ويمكن وأحكامه. اإلنان أفعال

 االيرانية الفلسفة في ومزدا الهندية الفلفة في بالبراهما
 في الله أو ايليا أو األفالطونية، الفلسفة في المثل أو وااليزوس

 هذا وينتهي واإلسالمي. والميحي اليهودي الديني الفكر
 وخد لقد . المعايير جميع اليها ترتد معيارية بواحدية الموقف

 مثال في والجمال والخير الحق الكبرى الثالئية مثله أفالطون

 المثل مثالية إليها المشار األديان وحدت كما الخير. أو الثل
.الخالد وترفعها األلوهة مطلقية في المعاير أو

 لدى الفلسفي المعيار بين بدقة هنا التمييز من بد وال
 فالمعيار الالهوتي اإليمان في الديني والمعيار الفالسفة
 صفة الفيلسوف رؤيا عليه أضفت وان حتى عقلي الغلفي
 أفكار عنه عبرت مهما عقلي ال الديني المعيار بينما .المطلق

الناس.

 المنطق في الهوية ومبدأ الوجود في الجوهر أرسطو فمعيار
 أو الكندي، فلفة في الحقيقة هو بينما األخالق، في والخير

 عند الحكمة اعتبارات وحامل الفارابي لدى الوجود الواجب
 الموحدة القوة أو سينا ابن لدى النورانية والمعقولية ملكا ابن

 وديكارت. األكويني وتوما رشد ابن عند الثنائيات لحقيقة
 هيغل لدى معايير والوجود وجودًا العقل معاير تتجلى بينما
 تعتبر لكانط باكبة الكانطي. المعياري للمأزق حأل قدم الذي

 بحدوسها ارتهنت طالما منطقيًا صحيحة األحكام جميع
 طالما صحيحة فهي األخالق ميدان في أما التجريبية.

 تأمالتها من والحرية والله األخالتي اآلمر أو الضمير استبعدت

, تها وتحليال
 محاوات بأن المعيار اشكالية تبسيط دون القول ويمكن

 والعشرين عشر التاسع القرن في مدارسها اختالف على الفلسفة
: نطي الكا المأزف لتجاوز محاوالت هي إنما

 في كما الكلية المعقولية دائرة الى المعيار يإرجاع إما , أ
 الهوية فلسفات أر هيغل بعد الجدلية الفلفات جميع

- ذروتها الهوسرلية والظاهراتية
 من العقالنية الماهويات وجميع المعيار اخراج أو — ب
.الوجودية ترى كما بالوجود بعديًا وإلحاقها بدئيتها

2 I المعاير: نسبية

 المقاييس تغير تفترض التي النظريات جميع موقف هو

 جيل من ،مجتمع الى مجتمع من ،عصر الى عصر من وتطورها

رجيل.
 متطلبات ألن ومكان زمان لكل ثابتة معيارية حقاثق فال

 متغيرة المعطيات أن وبما المعاير. اشتراطات تستدعي الوقائع
 نظريات بأنها القول ويمكن أيضًا. متغيرة معاييرها لذلك
 التجريبية، والحية الراقعية أو والصيرورة، والتطور التغير

 الوجود تضع التي النظريات جميع هي أو الذرانعية المادية،
 على المشخص المتعالي، على الواقعي الماهية، على سابقًا

 الفاصلة الفسحة داخل بينهما القبلي، على البعدي المجرد،
 الجمالية والفنية األخالقية وأحكامه العقل معايير تنشأ الواصلة

 مهما المعيارية البعدية هي المعيارية فالنسبية والياسية.

 وتحول واالدراك الحس بين التداعي عمليات من افترضت
 البعدية المعيارية ترتبط لذلك تجريدي. مدرك الى الحسي

. النفعي بالموقف

 فإنهما الموقفين بين البدئي التناقض درجة تكن لكنمهما
 ومقياسًا أنموذجًا بوصفه , المعيار ٠ افتراض نقطة في يلتقيان
 أو كان بعديًا قبليًا سواء واألحكام للقضايا وقاعدة ناظمًا

 القضايا قاعدة الكلية القضية المنطق في .تجريبيًا بعديًا
 رجمعيًا، فرديًا اللوك قاعدة الخير األخالق وفي الجزئية،

 في الوحشي أو الواقعي لتعبير توة أو الشكل في سوام والجمال
 تكن مهما القيم نظرية في اإلنسانية والقيمة الفني، االنتاج

عليها المطلقية اضفاءات

 قتم الذي ، Normatir معياري، هو ما اشتق المعيار ومن
: نوعين الى ،استنادا المعرفة نظرية

 مثل: Sciences Normatlves انشائية معيارية علوم -
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معهوم-افهوم

الفلفة. الجمال، األخالن، المنطق، القيم،

 Sciences Expllcatives تقريرية - خبرية - قياسية علوم ٠

الطبيعة. علوم
 لنظرية العاصف التطور أمام يصمد ال التصنيف هذا لكن

 للقرن التاسع — الثامن العقد في المتكاملة أو المتداخلة المعرفة

 الستدعاءات تلبية النظرية هذه ولدت وقد العشرين.
 الطبيعية العلوم في للتخصص الجزيئية النووية االنشطارات

والتقنية. واالنانية

خالصة
 العلوم بين التكامل افتراض يرتكز أال .مثارًا الؤال يبقى
؟ ما بدرجة النسجامها مبقا معيارًا المختلفة

 بعدية — قبلية لمعيارية جديد مشهد عتبة على نحن ترى أم

؟ فيها المتفكرين أول كانط كان
 الثبات نسبة انقطاع يعني -القواعد المعايير انهيار ان

 األجيال، بين المتعالي — الواقعي التواصل لعمليات الضرورية
 اإلنسان تبقي آنية طفرات الى الالمعياري التطور خضع وإا

 عندئذ فرق ال الحضاري. ٠ المعياري الوزن انعدام حالة في
الشامل. الدمار أو الجماعي الخالص بين

ومراجع مصادر
قيمة( مبدًا، )انظر:عقل،

 حيدر طبعة ،معيارية فكرة االءتبار ،الحكمة في المعتبر ،ملكا ابن -

آباد
. 1970 دمثق، الثقافة، وزارة الثئيتس، أفالطون، ٠

. دمشق ،اليقظة دار ،سمرتي منمو ،احان ،حقي —

معيار. الفلسفي، المعجم ،صليبا،جميل ,
. 1981 ،بيروت ،األندلس دار العادة، تحصيل ،الفارابي -

دمشق، العربية، الشركة مطبعة رالمعايير، العقل أندريه، الالند، —

. 1966

- Kant« E« Critique of Judgement, o.v,p., Oxford, 1952.
- Plato, The Collected Dialogues, Phaedrus, Bolllngen, Series 

LXXl. Princeton, 1969.
- Runes, D., Dictionary of Philosophy, Norm.

الزايد محمد

مفهوم-أفهوم
Concept
Concept
Konzept - Begritr

 للداللة أفعول وزن على ولدته لفظ المفهوم وليس فهوم األ

 األلمانية والغلسفة Concept ب الفلفة في المراد المعنى على

. BegrlfT ب بخاصة

 غحت المعاصرة العربية في استعماله شاع الذي المعنى وهو
 وفكرة، عام، ومعنى وتصور، مفهوم، مثل: متعددة ألفاظ

 ذلك في يضطرب والكتاب، المدارس اختالف حسب
المعاصرة. العربية الفلفية المصطلحات سائر اضطراب

 بطالن تبيان قبل بأفهوم المقصود أبين أن ويحن

األخرى. المصطلحات
 اسم عادية، كلمة شي، كل وقبل أوالً هو فاألفهوم -

 شيء أو فرد على يدل ال بهذا فهو .بمنزلته ينزل ما أو جنس
 .عالقات أو أمور أو أفراد عدة فيه يشترك ما على بل بعينه

 : بينوزا يقول المعنى وبهذا صحيح، هذا عام معنى فهو
 فكرة أو عام معنى كل ليس أنه إا ينبح. ال الكلب أفهوم
 فيها تتوفر أن ينبغي أفهومًا الفكرة تصير وحتى .أفهوما

 وأن ،معًا والدقة بالعمومية يتمتع أن أهمها ،عدة شروط

المعرفة عملية في يساعد
 معا: الداللتين يحمل يزال ما BegrlfT االلماني واللفظ -

 يعرف مثالً كانط فعند كأفهوم. والضيقة عام كمعنى الواسعة
 فيطلق واحدة. فكرة في المتنوع توحيد وهي بوظيفته ألفهوم ا

 الحية الحدوس تثتت من ويوحد، يربط ما كل على اللفظ
 في األعلى التوحيد الى شخص أو مئالً طاولة فكرة في وربطها

 كالجاذبية العلمية باألفهومات مرورآ الفاهمة، مقوالت

. وسواها والحرارة
 مقوالت على حصرًا، األفهومات لفظ يطلق كانط أن إا

 أثنا وعددها المحضة األفهومات كذلك ويسميها الفاهمة،

 واالضافة والكيف الكم أبواب: اربعة على موزعة أفهرمًا عشر

والجهة.
 الذي هو كانط، عند المقولة( أو ) المحض واألفهوم

 إمكانها ويؤص الصحيحة والمعرفة الحكم عملية على يشرف
 الحرارة نقول: عندما أننا ذلك: وشرح معا. وموضوعيتها

 موضوعيا. أي وضروريا، كليًا حكمًا نطلق المعادن تمدد
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مفهوم-أفهوم

 ممكنة ليست ،الموضوعية وبالتالي ،والضرورة الكلية هذه وان
 والعرضي، الجزئي سوى تفيد ال التجربة ألن التجربة، بفضل
 التوليف بفعل التجربة( قبل )أي قببًا ممكنة أنها يبقى

 الحكمي التوليف وهذا الفاهمة. بنية في الموجود الحكمي
 محض أفهوم ضوم في يتم ألنه إال قيامه يمكن ال القبيي

 العلة أعني االضافة، مقوالت من الثانية المقولة هو قبلي،
األحكام. جميع شأن وذاك والمعلول.

 سيبقى االفهوم كانط يضتنه الذي الجذري المعنى هذا —
 دائرة االفهوم يصبه هيغل فمع بعده. وفيما هيغل مع فيه عالقًا

 ينقسم الذي الديالكتيكي المنطقي التطور دوائر من أساسية
 وتتراكب األفهوم. ونظرية الماهية ونظرية الكون نظرية الى:

 الذاتي باألفهوم فتبدأ متوقع. هو كما ثالوثيًا، األفموم نظرية

 أقسام جميع على ويشرف المعرفة في الذاتي الوجه يمثل الذي
 وأنواعه الحكم مولدًا نفسه االفموم فيتوالد الشكلي، المنطق

 نفه نفي وينفي بالموضوع نغسه ينفي ثم وأنواعه والقياس

ومكه. واثباته التطور ختام بالفكرة
 والموضوع، األفهوم تاقض هو هيغل عن المشهور أن إال

 حتى الفعلية، الحقيقة في أي المطلقة الفكرة في وتهاهيهما
 يبقى فالثي: التهاهي، هذا يحصل أن الصيرورة مهمة لكأن
 خارج أفمومه يقع طالما المتالحقة أشكاله في وهالكًا زائفًا

.موضوعه عن أفهومه انزاح كلما أو .وجودم

 العقالنية واالبتمولوجيا جهة، من الوضعية تأثير وتحت -
 بين نهائيًا الفصل يتم أخرى، جهة من خاصة( )باشالر
 وبالتالي الكانطي( للدرس )استمرارًا الوضعية والعلوم الفلفة

 للبنين مالحظة ألتوسير يتغل ولوف واألفهوم. المقولة بين

 في لينين كتب فقد نهائية. صياغة الفصل هذا يصوغ كي
 ما المادة لفظ بصدد التجريبي النقدي والمذهب المادية ,

 هو ما مجرد تعني فلسفية كمقولة المادة« , إن خالصته:
 فعلى علمي كافهوم »المادة أما وعينا، عن مستقالً موجود

 هذه ألتوسير عمم وقد .ماهيتها تحدد أن وتطورها العلوم
 يشتغل حبن في بمقوالت تشتغل الغلسفة أن وقرر المالحظة

 . (Notions) معان بمجرد وااليديولوجيا بأفمومات العلم

 على بالقدرة الدقة، الى إضافة يتمتع األفهوم أن ذلك ويعني

 فصوالً باشالر ويعقد . B معرفة انتاج » أداة أو عماالً يكون أن

 الجذري تحوله أو العلوم من علم نشأة أن على للبرهنة شيقة
. الخاصة أفهوماته بتشكيل رهن

: بالتالي يمتاز , االفهوم , أن الى إذن أخلص -

 هو بدونه. فالتقوم العلمية المعرفة عملية على يقوم I أ

 هذه على التأكيد في لعل . لها حصيلة مجرد ولب اداتها
 ضد توليدًا ولدته الذي العري لفغظه عن للدفاع يكفي ما السمة

 أن ذلك . «مفهوم ه لفظ ضد وبخاصة ،االستعمال شائع هو ما

 في * االماصدق يقابل محدد عربي معنى ذر هو «االمفهوم
 بوظيفة البتة يوحي ال مفعول وزن أن الى باالضافة ،المنطت
لتاريخ تام تجاهل عن بلوبنم المعرفة، في ودره األفهوم

 عدى محافظًا ينال فهو يلدت فهومأ٠,اال يمان - ب

 كون يفسر مما بكامله، العلمي النص في محددة واحدة داللة
 لتهفيت يكفي وما خاصة، بأفهومات تثتغل الوضعية العلوم

.ه التصور I : اآلخر هو رالمتسرع الشانع االستعمال
 طريقة من الدقيقة دالكه «األفهوم , يكتسب - ج

 وفقد عماالً صار عادي لنظ فهو .الخاص الياق في ه استعمال

 في المثلث : ذلك مثال .بمرادف اسنبداله إمكان بالتالي
. الخ ..المعاصرة ٠الفبزيا في الفوتون أو اإلقليدية الهندسة

والقريبة: المشتقة المعاني

الفكرة. ،المعنى ،المقولة ،المفهوم الفهم، ،الفاهمة

ومراجع مصادر
لمال. رأس قراءة ،ألتوسير —

؛ لفيزياء في األفكار تطور ،نفلد وإ اينشتاين -

.العلمي الذهن تثكل ،باشالر —
,المحض العقل نقد ،كانط —

المنطق. -هيغل،علم

رهبه فوس

(1) إضافة
 لم ولكنه لبس، أي يرفع بلفظ ليخرج جهده الباحث بذل

 نادر أنه على ،خاصة داللة يحمل ال ا أفعول» وزن ألن يوفق

 كلمات من منه حفظ وما العربية، مشتقات في االستعمال
 اذا عليه فكان والمعاقبة. االبدال الى الثقات يرده كأثكول »

 على بنفسه الدال ا مفعلة ا وزن مثل يختار أن الدقة نشد

 نقله ما على ووزنها بمادتها تدل التي مفهمة فيقول: اتجمع
 وإن واحدة، فكرة في المتنوع توحيد كانط« » عن االحث

 فيها كثر انما فالعربية الوزن، بهذا التمك إال الباحث أبى
 فعليه وأكذوبة، وأغرودة وأنشودة كأحدوثة أفعولة أي بالهاء
 كأسطورة أفاهيم على ونجمع أفهومة بصيغة: ها يعتمد أن اذن

 هذا لمكل أدري ا أني وأغاريد...على وأغرودة وأساطير
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مقال

 الداللة هذه ولها كثيرة المناطقة قدامى عند فالكلمات ؛العنت
. الخ متصور ،مدرك ،مدرك ; مل الباحث ينشدها التي

العاليلي عبدالله الشخ

(2) إضافة
 وان مضاف. اخر شيء قواعدها واستنباط شيء اللغة إن
 , بها للمشتغلين بل وجوبًا بعدية لقواعد تخضع ال اللغة حركة

 منطق مقتضيات حب جديدة وصيغ بمفردات فتغتني
 الجديدة الظاهرة تجيل سوى اللغوي يملك وال البحث،
.بالحسبان وأخذها

 نادر أفعول وزن ان الثقات، الى استادًا يقرر فاللغوي

 ما األقل على يعادل وزنه على ورد ما ان وينسى االستعمال،
 أسلوب مثاًل: ينسى به، يتسامح الذي أفعولة وزن على ورد

. ..الخ وأركوب وأسكون وأملود وأخدود
 خبرًا fl خاصة داللة يحمل ال أفعول وزن » قوله أن ويعتقد

 أن وينسى وجوبا، االوزان في قائمة الدالالت وكان ،مفيد
 منها اكثر احصائية دالة األوزان بعض في القائمة الداللة

. ( مفعلة وزن الى يسب ما مثل ) بنيوية داللة
 عدم مدى تبين ميدانه خارج الى مبضعه نقل ما اذا حتى

.الغرض إصابته

 فكرة في المتنوع توحيد وال ، «التجمع » ليس فاألفهوم
 كانط، عند األساسية وظيفته هو هذا التوحد ان بل واحدة«

. به يقوم وما األفهوم بين واضح والفرق

 يطلق أن فلسفيًا يصح فال . والتصور االدراك غير والفهم

 االدراك، من مشتق أي أو مدرك أو مدرك لفظ األفهوم على
 للمعنى ومتضمن مخصوصة أشياء على موقوف االدراك ألن

 االدراك على الفالسفة يطلقه ولذا وبلوغه، للمدرك المباشر
 الموضوع، لمباشرته أحيانا العقلي الحدس أو غالبًا، الحسي

المعنى. هذا يحتمل ال واألفهوم

 من مثتق أي أو متصور لفظ يطلق ان يصح ال كما
 ال واألفهوم ،والتمثثل بالتخيل متعلق التصور ألن التصور،

 وهذا حصرا، األرسطي بالمعني بالصورة، أو ذلك، يحتمل

 جهة من I المفهوم ٠ ضعف نفس ويعتوره ،جهة من جزئي
.أخرى

 محله، غير ففي الفاهمة« » لفظ على الشيخ اعتراض أما
 يطلق كما الفاهمة القوة أو الفهم ملكة على الفاهمة أطلق ألنني

 )أو الناطقة القوة العاقلة القوة األخرى: الملكات على الفالسفة

 أو ) المتخيلة القوة الحاسة( أو ) الحاسة القوة الناطقة(

. ( المخيلة
 فلي المناطقة قدامى و» اثقات „ ب احتجاجه أما
 منذ تهافت قد المرجعية مبدأ ان حسبت وكنت بحجة
, غليليو

وهه موسى

مقال
Dlscours
Discourse
Rede

 وقيالً قوآل يقال إجمااًل، القول ترادف المقالة أو المقال

 جام فقد اللغة. في به منطوق كل هو والقول ومقالة ومقاالً
 تامًا الالن به قال لفظ كل هو القول أن ،العرب لسان II في

 كما ٠ الترنيب على الكالم » أخص بمعنى وهو .ناقصًا أو كان

 المتق والحديث التعبير طريقة أنه أي منظور، ابن عرفه
 العالقة على يدل المقال تحديد في عنصرًا * الترتيب I) وإدخال

 المعجم » حدد فقد المعنى وبهذا .والفكر القول بين القائمة
 تتابع من مركبة فكرية عملية «بأنه اللندالقول ل الفلفي
 التعبير ٠ األخص على وبأنه «،ومتدرجة جزئية أولية عمليات

 والقضايا األلفاظ من سللة بواسطة وتوسيعه الفكر عن
 تسمية قديمًا العرب جوز العالقة هذه وبسبب المترابطة«

 بغيره الشي. تمية باب من وذلك قواًل، والمعتقدات االراء
 يدل كما مثال، عليه يدل كان إذا أي له، مالبسًا كان اذا

 ما » : السؤال ان االستعمال في نجد هنا ومن ٠ ي الرا على القول
 فالنًا بأن نقول عندما وأننا fl رأيك ما » الؤال يرادف R قولك

II له قول ال II كان وإذا .له رأي ال أن بذلك نعني ما مألة في 
 لفظ استخدام شاع فقد والمعتقد الرأي يرادف القول

II المقال II الفالسفة عند المعنى هذا لتأدية المقالة« » أو 
 في أو رشد إلبن fl المقال فصل » في نجد كما والمتكلمين

II في أو لألشعري , االسالميين مقاالت I واكحل الملل fl 

 على للداللة fl المقالة » مصطلح يستعمل حيث ،لشهرستاني
هب. والمذ الرأي

 والمذاهب للديانات مؤرخًا بوصفه الشهرستاني وكان

 لما أنه ذلك المقال مصطلح بضبط فكر من أول الفلفبة
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مقال

 والعد الحصر نطاق عن تخرج تكاد الكالمية المقاالت ان وجد
 ،ما مألة في ما بمقالة انليسكلمنتميزعنغيره اعتبر

 حصر في اجتهد هذا من . «مقالة صاحب B عده يمكن
 الكالمية الفرق تصنيف يمكن قواعد أربع فوضع المقاالت،

 تشكل أربعة أصول عن عارة هي القواعد وهذه . أساسها على

 انفرد من فيكون الكالمي. للفكر األساسية الموضوعات
 التوحيد كمسألة الموضوعات، هذه أحد حول بمقالة

 ادرج وإال فرقة، وجماعته مذهبًا مقالته عدت مثالً، والصفات
 مألة أثار قد الشهرستاني يكون وبهذا سواه. مقاالت في

 في ونظر االسالمي العربي الفكر تاريخ في التصنيف طريقة
 المقاات ضبط الى سعيه خالل من المقال تكون شروط

الكالمية.
 تتغير كانت وأهميته ووظيفته المقال معنى ان شك ال

 حيث افالطون، فمع الفلفي الفكر تطور مع باستمرار
 لضبط محاولة أول بذلت لوغوس( ) العقل مع المقال يتماثل

 داخل من تستمد قواعد على منطقه وبناء وعقلتته المقال
 وضعي أو خرافي أصل من تستمد مما أكثر نفسه المقال

 المقال تبلور بداية اعتبر ما وهو المقال، على بداهته يفرض

 يتداخل االسالمي العربي بالفكر يختص وفيما الفلسفي
 بحيث ،الصوفي والمقال الكالمي المقال مع الفلسفي المقال
 اإللمي النص رواية بين تتأرجح المقاات هذه بأن القول يمكن
 االحتماالت أبعد وفي وخرقه وتأويله وشرحه أول كبدء

 وشرحه اليوناني األصل استعادة وبين بداهته، حول التاؤل

 إنشاء حاول الذي خلدون ابن باستثاء ربما صياغته، وإعادة
 المقال يتمفصل وهكذا والتاريخ. االجتماع حول مستقل مقال

.الديني المقال مع الفلسفي

 الطبيعة علوم انطلقت حيث النهضة عصر بزوغ وبعد
 لالنسان تتاح بدأت وحيث االختباري المنهج قواعد وأقرت
 مقال من التحول تم العالم أشياء على والقبض التعرف وسائل

 في »مقال ديكارت كتاب ويعتبر االنان. مقال إلى اإلله
 التي الحديئة للعقالنية وبداية التحول هذا على شاهدًا المنهج«

 وعلى والذات الموضوع بين التطابق على تقوم المعرفة جعلت
 تصبح بحيث الذهن، في وتمثالتها األشياء بين التوافق
 كانط الفيلسوف مجيء: ومع . األشياء عن الذات مقال الحقيقة

 الذات دور تعاظم « المتعالي الحقل » ب سمي ما ظهر حيث
 متعاليًا مبدًا بوصفها الذات هذم وأصبحت المعرفة، عملية في

 ويجمع المتفرقة التجربة وقائع يلملم الذي العلمي المقال مرجع
 وفي منطقية. أنساق وفي عقلية توليفات في األحداث شتات

 المقال أخذ حين جديد تحول تم عشر التاسع القرن مطلع
 التحوالت تأثير تحت جديدة ومواضع مجاالت حول يتمحور
 فهيمنت العمل ظروف على طرأت التي والتغيرات السياسية

 القتصاد علم خالل من ذلك ظهر كما التاريخية النزعة
 على يتعالى كمبدأ الذات وأصبحت . والفيلولوجيا والبيولوجيا

 البشر مقاالت عبر تؤمن تاريخية ذاتا ، شرطها ويشكل التجربة

 ووظيفة الوعي سيادة تؤمن كما واستمراره التاريخ اتصال
 المعرفة من النمط هذا سمح وقد مقال لكل المكونة الذات

 تراكم عن نتج ما الى إضافة واللغة والحياة بالعمل التاريخية
 المؤسات في وإخضاعهم البشر ضبط محاوالت من االنتاج

 وموضوعًا ذاتًا معًا آن في يصح بأن لالنان سمح الحديثة،

 فحسب، وكاثاتها بأشيائها الطيعة يقول االنان عاد ما وبهذا
 وسلوكه فعله حول علمية مقاات بتأسيس أيضًا شرع بل

 علم االنسان: علوم انطالقة في ذلك تجلى كما وأوهامه،
 الوقت في أنه غير ،االنثروبولوجيا االجتماع، علم النفس،

 يتزعزع أخذ ،نفسه حول معرفة ينتج االنان فيه بدأ الذي

 التي والدفينة الالشعورية البنى تلك مواجهة في االنسان مفهوم
 كان واذا االوهام. ولعبة اللغة وقواعد الرغبة بقوانين تمثلت
 فإنه « اإلله موت » عن الماضي القرن نهاية في أعلن قد تيتشه
 وهكذا للمقال كصانع االنان نهاية معه يحمل كان إعالن
 تبلور البشر مقاالت الى النظر في جذريًا تحرالً نشهد بدأنا

 أو التعبير طريقة المقال عاد فما القرن. هذا منتصف من ابتداء
 تجليا أو مترابطة فكرية عمليات مجموعة أو متساوقًا حديثًا

 إمكان حقل أصبح وإنما وتعبر، وتعرف تتأمل واعية لذات
 الذوات فيه تتمفصل حقالً أصبح معرفة. ونظام وجود وشرط

 التحول وهذا .له مرتكزًا فيها تجد عالقات ومجموعة

 المفكر رائده يعتبر البشر أقاويل تناول في االبستمولوجي
 وصف في نظرية أنثأ من أرل هو الذي فوكو ميشيل الفرنسي

كاآلني: نظريته وتتلخص مستقل. كميدان المقال

 وحدة عليها تقوم التي المرتكزات تعليق فوكومن ينطلق
 أو األدبي األثر أر الكاتب الى هويته ترد والتي المقال

 كما ..(،تأريخ فلسفة، علوم، )أدب، المألوفة التصنيفات

 مقاالت بين الربط في اعتدناها التي المفاهيم من يتحرر انه
 فهو لذا العامة. والتأثيروالذهنية والتطور كاالتصال البشر

 ال للمقال أصل عن بالتفتيش تقضي التي الموضوعة يرفض

 المقال وراء ان تعتبر التي الموضوعة يرفض كما يدرك،
 ما كل الداخل من يغذي صامت خفي مقال يكمن الظاهر

. يقال
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مقال

 يمكن ال نوعي كحدث المقال مع يعامل أن فوكو يحاول
 قيل ما مع تتطابق ال خاصة كواقعة به، آخر مقال استبدال

 ألصل امتداد مجرد اعتباره يمكن ال جديد كاستئناف ،قبلها
 وليس وانفجاره وقعه له ماديًا حدثا يشكل كأثر وأخيرًا أول،

 كشيء به ننطق ما يبدو ال بحيث .استنطاقها ينبغي كوثيقة
 وكأنه الماضي في يغور كشيء أو األبد، والى واحدة مرة قل

 وإنما عاهل، موت أو جيولوجية كارثة أو معركة خوض قرار

 البشر ينتجها التي المواضيع جملة من كموضوع يبدو
 رتركيبها تحويلها على ويعملون ويتبادلونها ويستخدمونها

, تدميرها احتمال استبعاد دون وتفكيكها

 هويته يعتبر ال فانه النحو هذا على المقال فوكو يصف وإذ
 نشاطًا وال لغوية كفاءة ليس فهو منطقية، أو لغوية طبيعة ذات

 رغبة أو فكرة عن المتكلم الفرد بها يعبر صياغة هو وال عقليًا
 أن بد ال فكرية أو لغوية منظومة أية أن صحيح .صورة أو

 العبارات من محدد مجموع من أي مقالية، وقانع من تنطلق
 كل منها يتألف التي العناصر النهاية في تشكل التي المنطوقة

 لعدد يمكن كيف بمعرفة يهتم اللغوي التحليل ان اال مقال،
 الجمل، من له نهاية ال عددا يولد أن القواعد من محدود

 تحملها التي الدالالت باكتشاف يهتم التاريخي والتحليل
 االنصراف أو المتكلمة الذات مقاصد على والوقوف النصوص

 وصف يهتم بينما . ترابطها وأنماط العبارات أشكال تتبع الى
 .المنطوقات ظهور ممكنًا تجعل التي الشروط بتحديد المقال

 ي الذ المجموع من وفرادته هويته يستمد منطوق كل ان ذلك
 الوظيفة ومن ويطبق فيه يتخدم الذي الميدان ومن بينه يظهر
 أخذنا فلو فيه يفعل الذي المعرفي الحقل ومن يؤديها التي

 لوجدنا ,تتطور األنواع , بأن القائل المنطوق ذلك على مثاالً

 من كل عند العامة صيغته في استخدم وإن المنطوق هذا ان
 في أي مختلفين، مقالين في استعمل فقد وداروين، بوفون

 االول علمي، والثاني فلسفي االول متميزين: معرفيين مجالين
 أن من ينطلق األول الحياة، علم من واكاني الفلك من يقرب

 يدخل لم الخليقة بدء منذ متصلة لوحة تشكل الحية الكائنات

 وصف من ينطلق والثاني الكوارث، بفعل اال االنفصال عليها
 التأثيرات أنماط تحليل ومن منفصلة حيوانية مجموعات

 الموضوعة فان كذلك . ووسطها الحية المنظومة بين المتبادلة
 قبل المنطوق نفس تشكل ال * كررية األرض » بأن تقول التي

 تعبر األحالم ه بأن القول فإن أيضًا وكذلك .وبعده كوبرنيك

 استخدامه حقل ولكن القرون عبر تكرر قد الرغبات« عن
 يمكن وبالمقابل , فرويد عند عنه أفالطون عند بالكلية يختلف

 والتراكيب األلفاظ اختلفت ولو واحد منطوق عن الحديث

واحدة. النظرية استخدامه إمكانات تكون عندما النحوية
 كما مقالية تشكيلة الى النهاية في ينتمي منطوق فكل

 وكما استدالي. مجمرع الى والقضية اكص الى تتمي الجملة
 ترسمه القضية وانتظام اللغة قواعد تحدده الجملة انتظام أن

 التثكبلة قوانين تعينه المنطوق انتظام فإن ،المنطق قوانين

 التي القواعد من منظومة بوصفه المقال يتحدد واذن . المقالية
 الممارسة داخل تنتظم التي المنطوقات من مجموعة تميز

 البحث مواضيع وتوزيع بتكوين تمح منظومة ،المقالية
النظرية. واالحتماالت المفاهيم ولعبة القول وأنماط

 بين لمواجهة محالً ليس الحقل أن فوكو يرى ،وبااجمال

 معيوشن بين ،وتجربة مقولة بين ،وواقع لغة بين ، وأشياء كالت
 الشكل، وتقييدات الحدث احتمالية بين فكرية، وضرورة

 مكانتها المتكلمة الذات فيه تجد غفل مجال هو وإنما

 صلب هو وهذا واالنفصال. التباين ينتج مجال ،ووظيفتها

 تحليل وهو فوكو، به اشتهر الذي االركيولوجي التحليل
 هو تاريخنا وان ، مقااتنا اختالف هو فكرنا أن عليه يترتب

.أقنعتنا اختالف هي ذاتنا وان أزمنتنا اختالف
 صعيد على خطورته بل أهميته التحليل لهذا أن شك ال

 تنطوي عما الكثف الى ينزع ما بمقدار عامة، والثقافة المعرفة
 البشر التيقيلتعلىلسان األشياء من الهائلة الكلة تلك عليه
 يتجه ما بمقدار أي واضطراب، تصدع ومن مستمر أزيز من

 الملمات )ل فوكو يسميه بما واستبدالها الذات تفكيك الى
 الناطقة الذوات تتجاوز مغفلة منظومة تشكل التي ه المعرفية
 شعوري وال معلن غبر بشكل يحكم القواعد من نسقًا وتمثل
 متقًا نظامًا اللغة تمثل كما تمامًا والمعارف العلوم تكوين

 للجمل الظاهرة لبنى بشكلخفي ويحكم األفراد على يعلو
 للمقال، مرجعًا الذات تكون أن من بدالً وهكذا والعبارات

 معنى هو وهذا . وانحاللها الذات لتشتت مجاالً المقال يصبح
 باإلمكان أصبح هنا ومن . a االنسان موت » عن فوكو إعالن

 «االحالم " الى ننظر وان «الالوعي مقال ٠ عن نتحدث ان
. مقاالتها تملك انها على a الخرافات وا
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 حرب علي
إضافة

 تعريب في المعاصرين العرب الفلسفة كتاب إختلف

 . Method مصطلح في اختلفوا كما Dlscours مصطلح

 نالحظ ا المنهج حول B ديكارت كتاب ترجمة راقبنا فاذا
التالية: الترجمات

 دار - الخضيري محد ترجة - «المنهج عن مقال ٠ - 1
. 1968 القاهرة - العربي الكاتب

 اللبنانية اللجنة - صليبا جميل الطريقة«-د امقالة - 2

1970 الروائع-بيروت لترجة
 الفلفة تاريخ I في كرم يوسف - المنهج في مقال - 3

.5 8،ص الحديثة«

 البحث امناهج في بدوي الرحمن عبد كذلك -

.4 ص العلمي»،

 كتعريب ا مقال « مصطلح استعملت الترجمة أن واضح

 حول اختالفما رغم النعريبات جميع في Disco دأ ل
 مصطلح تتعمل بدأت أحدث تعريبات أن إال منهج.

 يصبح المعنى بمذا . Dlscours ل كمقابل »خطاب،«
 ,.الطريقة أو المنهج في اخطاب ديكارت كحاب عنوان

 المغرب كتاب لدى ا اخطاب مصطلح استعمال ويالحظ
 مصطلح شيوع نالحظ كما المشرق. كتاب وبعض العربي

 والسياسية األيديولوجية الكتابات في I خطاب ,
.معًا اليومية والصحفية المتخصصبة

 مصطلح على (I امقال مصطلح رجحنا أننا إال
 التي االشتقاقية البنائية الدالية لإلحاالت نظرًا »خطاب،

 وإذا المتخصصة الفلفية الكتابات متوى في يتضمنها

مقدس

 المستقبلية االحتماالت يجل أن المتأمل للفكر كان

 ,مقال n مصطلح يثبت أن يمكن الترجيح فإن للمصطلحين
 مصطلح تثبيت يقترح بينما الفلسفية الكتابات في

 أو كانت أكاديمية األيديولوجية الكتابات في t خطاب »

 يمكن تمايزي إتتراح بمثابة هذا ترجيحنا وليكن صحفية.
 بمحاوالت المسبق وعينا مع عذا رفضه، يمكن كما قبوله

 بعض حب تطابقيًا ردًا األيديولوجيا الى الفلفة رد

والتفيرية. والمعرفية الفلفية اإلجتهادات

التحرير

مقدس
Sacre
Sacred
Heilig-Gewelht

المقدس معنى
 القداسة فكرة دين كل عليها يقوم التي المهمة األفكار من

 بعض على االنان يعلقها التي اإلجالل أو االحترام أو
 ما كل هو والمقدس المادية. األشيا، أو األمكنة أو األشخاص

 المقدس معنى يأتي هنا ومن ،تدنيسه أو تلويثه يمكن ال

 المقدس غير الى بالقياس والمقدس الملعون. والرجيم
 أحيانًا تجذب التي الغامضة القوة من طابع ماله هو )الدنس(

 وترتبط معًا. وتنفر تجذب أخرى أحيان وفي أحيانًا وتفر

 تقديس أي ،بالطوطم البدائية الشعوب عند التقديس فكرة
األرلى. الجماعة أو للقبيلة رمز معين حيوان

 والرهبة الخوف النفوس في يثير ما هو والمقدس
 نفس في فيه ويرغبنا عنه يبعسا الذي والخشوع واالحترام

 والمرتبطة المختلطة المشاعر من مجموعة عن ينتج وهو الوقت
 والتحفظ والفضول، واالنجذاب الرغبة، االندهاش، من:

 تناوله على نجرؤ وال نحبه يجعلنا مما والخوف والفزع والقلق

• الوقت نفس في
 تثيرها التي المثاعر نفس األشخاص عند يثير ,المقدس

 بالشعلة االمساك في يرغب لكنه ،بها يحرق الطفل عند النار
 الممنوع الشيء امام االنان يحه الذي الشعور نفس وهو

 او يحرجه قد أو ورهبة قوة له يعطي منه االقتراب في اعتقادًا

 باالحترام يحظى ما كل هو فالمقدس الفشل. حالة في يقتلم
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مقدس

 يجوز وال الخرق أو للهتك قابل وكلماهوغير مطلق بثكل

عليه. االعتداء
 حب على: يطلق حيث متعددة صورا المقدس ويأخذ

 على المقدس ويقال مقدس، حب بأنه يوصف الذي الوطن
 وعند ،مناقشته يحق ا او عنه بالحديث يسمح ال الذي المبدأ

 فقط هو المقدس Berdyeav 1874 - 1948 برديائيف

.الحرية
 مناقشته يحق وال عنه بالحديث يسمح ال كمبدأ والمقدس

 تكون حيث الخالق الحر االنساني التفكبر أمام عقبة ويكون
 الثالوث مثل ذلك منها االقتراب ينبغي ال محرمات المقدسات

 الله، تقديس: في المتمثل العربي المواطن لدى التقليدي
 والسياسة الدين في الحديث تحربم أي المرأة الحاكم،

 االقتراب ينبغي ال التي الحاسة الموضوعات وهي والجنس،
 ، الخفاء في األدمغة كل تفكير الوقت نفس في وتشغل منها

 تلك هي للمقدس أساسية خاصية يحدد الموقف وهذا

والرغبة. المنع في تظهر التي االزدواجية
 تضفي مقدس غير شيء الى أضيفت اذا تقديس وكلمة

 ذلك بعد االنسان له سيعطيه عما النظر بغض قدسيًا طابعًا عليه

 خاصبة يفقد حين المقدس الشيء أن حين في قيمة، من
 آخر استخدامًا يظهر هنا ومن . األبد الى يفقدها القداسة

 بصفة يتمتع ال الذي الشيء على يطلق بحيث للمقدس
 أعطاه لما نتيجة الصفة بهذه يتمتع وإنما ذاته حد في التقديس

 حين الملعون معنى مقدس لفظة تأخذ وقد .معنى من له الناس
 ،لإلله السب صفة تأخذ أن ممكن أو ،الكلمة قبل تضعها

 اليسار Marx ماركس وصف ملما السخرية تعني وأحيانًا
 العائلة I) كتابه في باور والقديس شرنر القديس :باسم الهيغلي

ا. المقدسة
 التي والفلفية واالجتماعية الدينية المقوالت من والمقدس

والفالسفة. النفس وعلماء االجتماع علماء اهتمام شغلت

 خاصة الفالسفة من المعاصرون إهتم الفلسفة: في , أ
 قيمة Holiness القداسة أصبحت بحيث بالمقدس، األلمان
 جزءًا وتعد والجمال والخير الحق قيم إلى تضاف أساسية
 من: كل لدى خاصة االكسيولوجي مبحث من أساسيًا

 المقدس، عن كتابه في Otto وأوتو Schelrmcher شليرماخر
 من متميزا خاصًا نمطا واعتبروها القداسة قيمة أكدوا الذين

 وعند األخرى، القبم نحو اتجاه الوقت نفس في وهي القيم
 الثالث للقيم مزجًا القداسة تعد األميركي الفيلسوف هوكنغ

٠ القيم هذه على المحافظة ووظيفتها

 الديني االجتماع رجال اهتم االجتماع: علم في - ب
 أكان مرا، ومصدرها نشأتها وتتبع المقدس فكرة بتوضيح

 موضوعات توضيح كذلك ، )القوة( المانا فكرة أم الطوطم
 أشيام أو مكان، أو ،ما بشخص يتعلق قد الذي التقديس،

 أو المجد البطل، القبيلة، رئيس الوالي، تقديس مثل مادية

 ويعد كذلك، مقدسة اكاس اليها يحج التي واألمكنة الكنية،
المقدسة. األفعال من واألضاحي القرابين تقديم
:األخالق عن تمامًا متقلة األشخاص تقديس ومسألة -

 واألخالق، دينيًا المقدس الشخص بين عالقة هناك فليس

 قدس لكنه بثعة بجرانم يقوم كان هرقل اليوناني فالبطل
 مزواجًاخداعًا اليونانية كبيراآللهة Zeus زيوس وكان .لقوته

 اسرائيل بني انبياء من الكثير كان كذلك العامة صورته في
 القوة أو للمانا الشخص امتالك كان هنا ومن .مخربين قتلة
 من كثير في الشخص وقداسة مقدسا، شأنًا له يجعل الذي هو

 المستقبلية، باألشيام التنبؤ على بقدرته ترتبط والديانات األمم
 وأدواته مماته، بعد ما الى تمتد بل حياته عند قداسته تقف وال

 جسم لمس اذا مرضه من يشفى قد فالمريض ،مقدسة ايضًا

 الفكرة هذه الدينية الفرق بعض تبنت وقد ،مالبه أو الوالي
 منه، خرجت الذي األصلي للدين مضاد بثكل فيها وتوسعت

 الذين البغايا بعض مع الجنم ممارسة كانت الهندوكية ففي
 رجاالً يختار كان كما مقدسًا، عمالً تعد المعبد في اختيروا

 مع إال محرمًا اللواط وكان معبنة طقوس وفق جنسيًا شواذ

هؤالء.
 هناك األديان جميع ففي المكان أيضًا شملت والقداسة

 ومكة القدس مثل: اإلله فيها يعبد التي وهي مقدسة أماكن

 التي اآلبار وكانت واالسالم. والمسيحية اليهودية في والمدينة
 التي البنر مثل مقدسة تعتبر المياه من كبيرة كمية منها تنبثق

 أنهار وثمة زمزم ومثل موسى، سيدنا أقدام تحت انبثقت
 كما المصريين. قدماء عند كالنيل أجزائها جميع في مقدسة
 وعند المسيحية، في للتعميد المقدسة المياه تستخدم كانت

 تقدم كانت كما آلهة تعتبر الكبرى األنهار كانت اليونان

النيل(. )عروس ألنهار واألضاحي القرابين

 ففي المقدسات هذه امام الطقوس بعض مراعاة وينبغي
 المحتوم المشؤوم للمصير لها حصر ال أمثلة نجد دين كل

 بدون المقدسة األشياء هذه الى يتقدم شخص كل ينتظر الذي

 القبو من يقترب كان الذي فالشخص الالزمة الشكليات مراعاة
 أن نجد وبالعكس المؤكد الموت مصيره كان المقدس العبري
 الشكليات، هذه يعرفون لمن جدًا مفيدة األماكن هذه زيارة

724



 والفعل المحرم او tabou التابو بفكرة القداسة فكرة وتتعلق

قديس. الى التحول ومعناه tabu منها

 تفسير في المقدس مفموم أهمية على دوركايم أكد وقد
 وقد الظواهر، لهذه األساسي المغموم فهو الدينية: الظواهر
 وهوتعارض والدنس المقدس بين التعارض دوركايم أوضح

 المقدس رداخل ،جذري بشكل متجانين غير عالمين بين
 والملعون الطاهر على تنطبق الكلمة تجعل ثنائية هناك نفه

 نفها التقديس لفكرة االزدواجي للطابع بالنبة أما » يقول:
 لعدم شيء على تطلق أو مقدس شي: على إما تنطبق التي

 المحورين هذين حول تدور الدينية فالحياة طهارته،

 ،الطاهر وغير الطاهر بين الفرق هو بينهما والفرق ،المتضادين
 الذي الوقت نفس في ولكن والشيطان اإلله ،والدنس المقدس
 . رثيقة عالقة بينهما يوجد المظهران هذان فيه يتناقف

 الذين الدنيويين األشخاص مع العالقة نفس لهما فالفكرتان
 وكذلك النجسة األشيام مع عالقة أية عن يمتنعوا ان يجب

 طابع بالغعل لهما ألن ه تداول ممنوع فكالهما المقدسة،

 التقديس من الثكلين هذين تناقض من وبالرغم التقديس،
 بينهما التحديد ءدم من نوع األحيان من كثبر في يوجد

. ,(الدينية للحياة البدائية األشكال ٠ دوركايم: )

 مصطلحان المقدس وغير المقدس أن القول ويمكن
 كل معنى ولكن ذاته حد في معنى ألحدهما ليس متكامالن

 أساسيًا اطارًا يثكالن وهما لآلخر، بالنبة يتحدد منهما

 فيما الكلمتان هاتان تتميز لم فإذا ذلك ومع للتفكير ومبدئيًا
 معين مجتمع في تتحدد أن المستحيل من سيصبح بينهما

 بينهما الفرق كان إذا هذا المقدس، رغير المقدس بين التفرقة

 ففكرة ذلك من اكثر بينهما الفرق لكن ،المصطلح في يكمن
 التسامي فقط ليس الطابع وهذا محددًا طابعًا تأخن التقديس

 ليس فهو الدين أشكال أعلى في صدق لو هذا ألن والعلو
 أغلب في انه أيضًا القول ريمكن الدنيا أشكاله في كذلك

 اللذان هما المقدة األشخاص أو األشيام فإن الحاات
 غير واألشياء األشخاص أن حين في المحرمات يحميان

 عليهما يحتم اللذان وهما لها يخضعان اللذان هما المقدسة
 هذا وليس محددة. مراسيم خالل من األولى بالفئة االتصال

 ينبغي المقدس ألن ذلك التحفظات بعض عليه بل مطلقًا القول
 غير بالشيء االحتكاك يتجنب أن الحاالت بعض في عليه

 في دخولهما حالة في أنه القول يمكن النهاية وفي المقدس

مقدس

 في القوة هو المقدس ألن الطريقة بنفس تعامالن ال ما عالقة

 ان حين في المقدس. غير ني تؤثر التي الطاقة رهو ذاتها حد
 بعض وفي الطاقة هذه يفجر ان سوى يملك ال المقدس غير

 الى احدهما مرور طريق عن وذلك طبيعتها، يغير األحيان
 الشكل يتبادان أو اآلخر طيعة الى طبيعته من فيتحول اآلخر

)درركاي(. وشريرًا ملوتًا الطاهر فيصبح

 كان التي القدسية طابع فقد الحالي العالم ان البعض ويرى
 صار االنسان إلن العالم يعدمحور لم فاله مضى فيما بها يتمتع

 التي الخفية القوى كل واسدبعاد العالم محور نفسه هو
 ال بشري عالم نحياه الذي فالعالم الطبيعة فوق ما عالم تثكل
 هو التقديس فموقف فيورباخ عد وكما القدسية بصفة يتمتع
 االنان نعيد أن وعلينا الله في لالنسان ديني اغتراب موقف

العالم في مكانه الى ثانية

ومراجع مصادر
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مقولة

مقولة
Categorie
Category
Kategorie

 من جزءًا مقولة( )ج. المقوالت مألة في البحث يعتبر

 سالمة اليقينية المعرفة وشرط I المعرفة مشكلة في البحث
 ما أي ،صحيح قياس على المبني التسلل سالمة أو االستنتاج

 يتولى الذي والقسم صحيحة. مقدماته وكانت البرهان يفيد

 فيه وضع الذي بالشكل المنطق هو التفكير من النمط هذا
 يكن لم أرسطو قبل الحقيقة معيار ان إذ .مبادئه أول أرسطو

 اليقينية المقدمات على المبني القياس صحة بالضرورة
 بجوهره ال الحوار بثكل تتحدد السفسطائيين لدى فالمعرفة
 أو تذكر أفالطون لدى وهي البرهان ال االقناع منها والهدف

 بطبيعته الذهن كان واذا والمثل. األفكار بعالم مباشر ارتباط
 ضمن من لفهمها أو الموجودات في الوحدة عن للبحث مياالً

 ما أي أرسطو وضعه كما فالمنطق وثابتة، موحدة مفاهيم
 هذه أدوات أول هو الصوري أو الشكلي بالمنطق يعرف

 أو العبارات حول يدر قسم أقام. والمنطق المعرفة.
 ثالث وقسم والقضايا. األحكام على يدور وآخر المفردات،

والبراهين باألقيسة يهتم
 كتاب من األول القسم في المقوالت مألة أرسطو عالج

 الثالثة الفصول لها مخصصا هرمنياس( )باري العبارة«»

 ببعض أو الكتاب هذا نسبة في يثك من هنالك ان إال األولى.
 اليونان المفسرون وقف وقد ألرسطو. األقل على أجزائه
 العرب المشاؤون أما المسألة. هذه عند مطوالً أرسطو لفلسفة

 بعف رغم ذلك في يبحثوا فلم االسالم في الفلسفة وأعالم
 منها عالج وما المنطقية ارسطو كتابات بين ما الى مالحظاتهم

.فروقات من «الطبيعة بعد ما ا كتابه في
 التي المحموالت أعم هي لها أرسطو بتحديد والمقوالت

 كما بالمندات أحيانًا تدعى لذا .الموجود الى إسنادها يمكن
 أرسطو حددها كما والمقوالت العامة باألجناس أيضًا دعيت

 المكان، النسبة، الكيف، الكم، الجوهر، وهي: عشرة.
 أرسطو درس وقد واالنفعال. الفعل الحال، الوضع، الزمان،

 للمقوالت األكبر العناية موليًا متفاوت، بشكل المقوالت هذه

 باقي على مر فيما الجوهر لمقولة خاصة األولى األربع
 الفلسفة أن اليه اإلشارة تجدر ومما بسرعة، المقوات

 فتمية المقوالت عدد في ارسطو مع اتفقت وان االسالمية،
 هذا أن إال أرسطو. لدى هي عما قليالً تختلف قد بعضها
 فالفلسفة أخرى فلفية أنظمة في مقبوالً يكن لم العدد

 الكيفية، ،الجوهر وهي مقوالت بأربع إال تعترف ال الرواقية

 ا( التاسوعات ٠ في افلوطين تعرض وقد .والعالقة الوضع
 انها ورأى للمقوالت االول( الفصل - السادسة )التاسوعة

 عددها ارتفع وبذلك الذهني. والعالم الحسي العالم تشمل
 المنطقية Port Royal رويال بورت مدرسة رأت كذلك عنده.

 الحق فرد لكل وإن تعسفي فعل هو المقوالت عدد تحديد ان
طريقته. على والموجودات العالم ينظم أن في

 عالجها التي المقوالت أهم من الجوهر مقولة كانت ربما
 بعد ما I كتابة في أو «المقوالت » كتاب في سواء .أرسطو
 واضحة. أنتولوجية صبغة هنا ها بحثه ارتدى وإن »، الطبيعة

 جميع اليه تضاف الذي الموجود هو أرسطو بتحديد والجوهر
 يقوم ما هر يقول: له آخر وبتحديد األخرى المحموالت

 ما » وفي عنه. خارج اخر شيء الى قوامه في يحتاج وال بنفسه
 والصوري المادي الجوهر بين أرسطو ميز «الطبيعة بعد

 ماهية عن أو اككل عن عبارة الجوهر يكون قد وبذلك

 ومن وصورة. مادة من المركب الجسم يكون قد أو الشيء.
 أي ,لألضداد حامالً يكون قد انه األخرى الجوهر ميزات
 تغير. أي ذلك جراء من يلحقه أن دون لألعراض محالً
 بينما األخرى المقوالت الى األعراض إضافة يمكن ال لذلك

 المقوالت رجود يعتبر هنا من الجواهر. الى اضافتها يمكن
له. ذاتي الزم الجوهر وجود بينما طارائً نسبيًا األخرى

 أو قاسه يمكن ما عنكل تعبر التي المقولة هي والكم
 أرسطو ميز وقد كم. بالسؤال يكون عنها والسؤال عده.

 والكم مثالً كالسطح المتصل الكم بين العرب الفالسفة وكذلك

 هية في تبحث التي المقولة هي .والكيف .كاألعداد المنفصل
 عوارض من للجسم يحدث ما في ايضًا تبحث كما الشيء

 على تدخل نفية عوارض من أو مثالً الليونة أو كالصالبة

 أو اكبة مقولة أما والخجل كاالنفعال االنساني الجسم
 الطريقة بحثها فمدار الفاراي يقول كما والمضاف اإلضافة

 الى باضافته كالكثير بعضًا. ببعضها األشياء بها ترتبط التي

 وفي الموضع في تبحثان مقولتان والزمان والمكان القليل.
 وجود بهية يتحدد والوضع . الفعل فيم يحدث الذي الوقت
 أما . راكض أو نائم كقولنا عليها يوجد التي بالطريقة أو الشيء
 العرب الفالسفة بعف يقول الملك،أولهكما أو الحال
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مقولة

 مقولتان واالنفعال والفعل االمتالك. خاصية في تبحث فمقولة

تلقيه. وعن صدورسايفعل عن تعبران

 توصل كيف وهو .المقوالت أصل حول أخير سؤال ثمة
 بعض طرحه سؤال وهو ؟ المقوالت في للبحث أرسطو

 كانط ) أيضًا الفالسفة طرحه لقد بل أرسطو لفلسفة الدارسين

 توازي انما المقوالت ان يعتقد من فمنهم (،المثال سبيل على
 وتوازي االسم الجوهر يوازي وهكذا الخطاب. أجزاء

 ان يقول آخر رأي ثمة الخ. األعداد والكمية الصفة الكيفية
 وبالتالي تجريبي طريق عن المقوالت الى توصل قد أرسطو

 وقد المقوالت. هذه تفرض إنما ذاتها بحد األشياء طبيعة فإن
 الترصل طريق ان المسلمين — العرب الفالسفة معظم رأى

.باالستقراء أو باالستقصاء باالستدالل كان إنما للمقوالت

االسالمية الفلسفة في المقوالت
 التي العريضة الخطوط معظمها في االسالمية الفلفة تابعت

 في أو الشروحات بعض في إال تشذ ولم أرسطو وضعها
 مباشرة أرسطو كتابات الى االسالمية الفلسفة استندت التمية.

 ذلك. على الصوري فورفوريوس وضعها التي الشروح إلى أو

 وهم المقوالت عدد في المسلمون ٠ العرب الفالسفة يختلف لم
 الصفا أخوان باستثناء األحيان أغلب في عشرة بالعدد قالوا
 خصص فقد نهائيًا. حدًا لذلك يضعوا ولم العدد أطلقوا الذين

 النهج عن إجماالً يخرج ولم للمقوالت. كاملة رسالة الفاراي

 عالية أجناس » برأيه: والمقوالت األول المعلم اختطه الذي
 االشيام معقوالت وهي المحسوسة األشياء جميع تضم

 واحد كل تحت التي واألنواع االجناس وهذه المحسوسة.
 المحسوسة لألشياء معقوالت انها على يوجد قد منها

 الموجودة«. لألمور النفس في ومثاالت والموجودة.
 وأين رمتى واالضافة والكيفية والكمية الجوهر هي والمقوالت

 سينا ابن خصص كذلك ينفعل وإن يفعل وأن وله والوضع
 في متابعًا المقوالت ولشرح لدراسة المنطقية كتابانه من جزءًا

 فوضع القاعدة عن رشد ابن يشذ ولم أرسطو. كتبه ما ذلك
 حرفي بثكل األول المعلم آراء فيه تابع للمقوالت تلخيصًا
 اسالمية كانت سواء — المشائية الفلفة اتبعت كل على تقريبًا.

 المنطق يعتبر موحد شبه خطًا ( أرسطو شراح ) إغريقية أم

 وضع ولذلك ٠„ الطبيعة بعد »ما ل أو العامة للفلفة مقدمة
 ومن ،أرسطو منطق على شروحات المسلمين الفالسفة معظم

 الى نشير ذكرنا من الى إضافة المقوالت على ذلك ضمن

 كتابم من قسمًا خصص الذي سبعين ابن والى الصفاء أخوان

 في الموضوع نفس عالج كما المقوات لشرح العارف بد )ا

 كتابات المنطق في كتب من الى اإلشارة تجدر كما رسائله.

 في طملوس كابن ،ذلك ضمن من المقوالت وتناول مستقلة
.ا المنطت صناعة الى المدخل ا كتابه

المقوالتفيفلسفةكانط
 هي عما مميزًا شيائ المقوالت في كانط رأي شكل ربما

 طريق عن البحث همه كانط جعل , المشائية الفلفة في عليه
 شروط في أوالً تبحث أن يجب الطريق وهذه . المعرفة

 االتصال أداة المغاهيم، بواسطة إال تتم ال والمعرفة المعرفة

 أن ،المعرفة سالمة من ليتحقق ،إذن الذهن فعلى . والتواصل

 المقوالت. بوضع المفاهيم هذه فيه تصاغ الذي الثكل يضبط
 بين أي األحكام بين تربط الني الذاتية المعاني هي والمقوالت

 كما والمقوالت ظواهر. من والمكان الزمان في يصادف ما
 المختلفة المظاهر تمثل وهي مقولة عشرة إثنتا كانط حددها
 والجملة، الكثرة، الوحدة، وهي: التركيبي. الذعن لعمل

 مقوالت وهذه والحد، والسلب الوجود الكم. مقوالت وهذه
 اإلضافة. مقوالت وهذه والتضاد، والببية الجوهر الكيف.

 أو الوضع مقوالت وهذه ،والضرورة والوجود واإلمكان
 أو التجريد بطريق مقواته لوضع كانط يتوصل لم الجهة،

 أشكال عن عبارة عنده المقوات بل التجريبية بالطريقة

 إضافة من يتمكن وبواسطتها الذعن يملكها Aprlori قبلية ما
 بطريق يتبلغها التى والمتباينة المختلفة المعطيات الى الوحدة
األحكام بواسطة عنها يعبر والتي الحدس، أو الحس
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كتورة جورج

مكان
Lieu
Space
Raum

 النظرية المعرفة في وا الفلسفة،بل في اليوجد إنه قيل
 معه يتداخل أو المكان مشكل فيه يدخل ال ميدان عمومًا،

 المعرفة ونظرية الميتافيزيقا تنافست فقد ,بأخرى أو بكيفية

.وحله طرحه في والسيكولوجيا والفيزياء
؟ فكرته أتتنا أين ومن ؟ المكان هو فما

 مكان عن يتحدث ال أنه البداية، ني نالحظ، أن ينبغي
 اإلدراكية، األمكنة المكان: من أنواع عن ولكن ،واحد

 عند والمكان ،الفيزيائي والمكان ،الرياضيات أمكنة أو ومكان

البدائيين.
 أمكنة عدة عن السيكولوجيون يتحدث : كيةاادرا األمكنة

كمرجع: المدرك الشخص تأخذ ادراكية

 ،الخارجي العالم صورة إدراك أي ،البصري المكان ( 1
. أكبر تجريبية بدراسة حظي الذي وهو
.الصوت مصدر تحديد أي ،سمعي مكان ( 2
. لجسمنا تصورنا أي حي، — لمسي مكان ( 3

 انحناء ذو البصري المكان أن يثبت أن البعض حاول وقد
 يمكن أنه ويظهر لوباتشفسكي بهندسة إذن ويوصف سلي،
 من خيرا لوباتشفسكي بهندسة العينين لكلتا المكان وصف

 ذلك بتعميم يسمح ما هناك ليس ولكن، ،االقليدية الهندسة
كله. البصري المكان على

 عند الواقع بناء ٠ كتابه في ،.ل Piaget بياجي جان بين وقد
 بناء عن ينتج ولكنه فطريًا، معطى ليس المكان ان »،الطفل

 مراحل ثالث توجد و .يوم كل ومتواصل متجدد وامتالك
للمكان. ادراكنا تطور في كبيرة

 غير أمكنة اال الطفل يدرك ال األولى األربعة األشهر ففي

 األشياء فكل الفمي المكان بدائية وأكثرها وجزئية، متجانة

تجتذبه. امتصاصها يمكنه التي
 والرؤية، األخذ بين التناسق الرابع، الشهر في ويظهر،

 يقع شيائً ، يخطىء أن دون ،يأخذ أن على قادرًا الطفل فيصبح

الحسية. األمكنة مختلف بين التناسق يبدأ ثم يده، متناول في
 ،الدوام صفة ،التاسع الشهر من ابتداء ، األشياء وتكتب

 فيبحث ،تصيبه التي التحوالت خالل من الشيء الطفل فيعرف

يخفىعنه. الذي الشيء عن

 مكان وجود عن إذن الحديث يمكن عشر الشهرالثامن وفي
 عند الحركي للنشاط الخصوص، على نتيجة، كان متجانس

 تحول الحواجزالتي إزاحة على وقذرة ومشي حبو من الطفل
 األشياء مكان يحدد أن على قادرًا أصبح لقد .الهدف وبين بينه

 على المكان في هو مكانه تحديد يستطيع أن دون ،اليه بالنسبة
.العموم

 يتم أن الى التصوري المكان ،التالي السنوات في ،وينمو
والعاشرة. التاسعة النة حوالى تثكله

 عدد من ابتداء الرياضي المكان يبنى الرياضيات: مكان
 اإلقليدي المكان ويتحدد الهندسة. وتصفه األوليات، من قليل
 يطابق بينما الثالثة. األبعاد هي متعامدة، محاور بثالثة منها

 سلبي، انحناء ذو مكان Lobatchevsky لوباتشفسكي هندسة
. إيجابي انحناء ذي مكان مع Riemann ريمان هندسة وتتطابق

 ، إقليديًا فيها نعيث الذي الفيزيائي المكان نعتبر ان ويمكن

 التي فالمعطيات ،إدراكنا متناول في التي المسافات نطاق في

 إدراكنا على المجراة التجارب في ،تعطانا موضوعية تسمى
.إقليدية مراجع ذي نظام في للمكان،

 كايم دور فقال البدائيين، مكان عن االثنولوجيون وتحدث
E. Durkhelm 1 موس ومارسل. Mauss• «: المكان، إن 

 بعضها يحل ان ويمكن متشابهة، أجزاء من مكون ،الينا بالنسبة
 يختلف فالمكان الشعوب من لعدد بالنسبة أما بعض محل

 ألنها الخاصة، الوجدانية قيمتها منطقة فلكل المناطق. حسب

 ،وهي ،خاص ديني مبدأ الى ،مختلفة عواطف بسبب ،راجعة

 «.غيرها منطقة كل عن وتميزها بها خاصة مزايا ذات ،بالتالي
 أصحاب عند ،المكان أن Levy Bruhl برول ليفي بين كما

 لنا ويبدو متجانس، العادية، تصوراتنا في وكذلك الهندسة
 حدوث ان كما فيه، ترتسم التي باألشيام يتأثر ال خلفي كستار

 الظاهرات، هذه شيء في يهم ال المكان من ناحية في الظاهرات

 ،بقياسها ،الغالب في ،موقعها،ثم بتحديد فقط لنا يسمح وانما
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 مزايا فلمناطقه بالكيفيات، مليائ للبدائيين المكان يبدو بينما
 تظهر التي الغيبية القوات في المناطق هذه تشارك كما .خاصة

 وتتميز يتصوره. مما اكثر بالمكان يحم البدائي ن . فيها
 من بعض عن بعضها المكان، في والمواقع االتجاهات مختلف

. تها كيفيا حيث
 المكان، ان M. Leenhardt لينارت موريس بين وهكذا

 يقطنه من باختالف قيمته تختلف الجديدة، كاليدونيا أهل عند
األساطير. تحدده حسبما أموات، أو أحياء من

 أوئق مرتبط الفيزيائي المكان عن الحقيقة في الحديث وان

 والزمان والخالم واالمتداد الجسم عن بالحديث االرتباط

والحركة.
 يشكل والذي اشالثة االبعاد ذي الفيزياني المكان فكرة إن

 من تأتي الفيزيائية، الظاهرات فيه تقع الذي الطبيعي االطار

. تجريد عملية طريق عن الحسية التجربة

 فيما ،مبوق المكان مفهوم إن Einstein : 8 آينشتين يقول
 ال الذي المفهوم هذا ..الجسماني. الشيء بمفهوم يبدو،

 ويبدو ,. المكانة. العالقة مفهوم أو المكان مفهوم أبدًا يفترض
 وجهة من اليه منظورًا المكان، مفهوم تطور تمثيل يمكن انه

التالي: بالرسم الحواس، نظر

 األشباء بين الموقع عالقات ٠ الجسماني الموضوع

 ان ويمكن جمين بين تفصل التي ) المافة ج الجمانية
 ،الوجمة هذه من المكان ويبدو I مكان ٠ (جسم يمألها
.ا الجمانية الموضوعات مثل ذلك في مثله واقعي، كشيم

 من كل طبيعة تحديد في المذاهب اختالف من وبالرغم
 الى يؤدي الذي االختالف هذا ،وأصلهما والمكان االمتداد

 أحيانًا عميقًا تمييزًا بينهما التمييز أو أحيانًا بينهما الخلط

, االمتداد مفهوم عن منبثق المكان مفهوم أن يظهر ،أخرى

 معينة وأبعاد ما شكل في ونتصورها االجام ندرك فنحن
 جسم كل بأن القول يعنيه ما وهذا - غيره عن جسم كل بها يتميز

 االمتداد فكرة يعطينا حواسنا لنا تمله كما فالجم .ممتد

 ولم ،ذاته الجسم عن النظر قطعنا ولو .الجسم لهذا العيني
 فكرة الى لوصكا أبعاده بشكل إا ،أذهاننا في منه نحتفظ،

 هذا تصورنا ولو الهندسة. موضوع هو الذي المجرد االمتداد

 يشكل الذي المكان فكرة ذلك لكان ونهاية حد بدون االمتداد
 ان » .االجام كل مكان اذن فهر ،منه جزءًا جسم كل امتداد
 النهائيته، في له، يكون أن دون األشكال، لكل قابلة ه أجراء

. Pascal باسكال قال كما ,، شكل أي

ميةااسال الضلفة المكانفي

 االمكان :ا الطبيعي السماع شروحات D في باجة ابن قال
 فمنهم كبيرًا. اختالفًا ماهو، القدماء، العلماء فيه اختلف مما
 أن عن تضعف أخر آرا، الى .. المكان هو الهيولى ان رأى من

 وهما : رأيان الفحص فيه روصل البحث عنه وقع والذي .تقاوم

.ا ومقعرالبيط الفضاء
 كما أي الثالثة، االبعاد هو المكان ان منهم البعف ورأى

غير وهو ،المتمكن ألبعاد ماوية أبعاد ا ب ابن قال

م٩ مرجود
 المعاني بين ،المكان ني ،الملمون الفالسفة ميز لقد
التالية:

 وهو ،الموضع أي ،العربية في اللغوي بالمعنى المكان — 1
 أو للسرير كاالرض عليه يعتمد وما فيه الشي، يوضع ما »

. „ عليه فيتقر الجسم علبه يعتمد شيء B : سينا ان قال كما
 ف المضا أو الجزني أو ،أرسطو حسب ،الخاص المكان - 2

 لبعض بالنسبة أي ،الرازي بكر أبو سماه كما ،المعهود أو

 الجزئية. االجام وجود على يتوقف الذي وهو االجام،
 المكان. بطل المتمكن بطل ومتى ،فيه بالمتمكن إذن ويتعلق
 حصل الماء في تركت اذا االسطوانة »إن باجة: إبن يقول
 جميع عن االسطوانة، فيه حصلت الذي الماء من الجزء لذلك
 المتمكن أبعاد غير شائً األبعاد تلك ولست . أبعاد ،جهاتها

 للمتمكن، التي األبعاد بتلك مكانًا كان فيه المتمكن دام فما

 المكان فبطل األبعاد تلك بطلت األسطوانة زالت فإذا

 وجود له ليس انه المكان في مماقيل تبين للمتمكن....وقد
ا. التيللمستمكنليه النبة بتلك اا

 فيكون الجسم فيه يكون لشي، I) يقال بأنه سينا ابن وعرفه
 المماس الحاوي الجرم من الباطن السطح أنه أو .به، محيطًا

. I المخوي للجسم الظاهر للسطح

 يطلق ا انه » في ،أرسطو يراه عما ،الرازي عند ويختلف

 في االمتدام على يطلق بل للحاوي، الباطن السطح على
الجهات.

 المطلق، أو الكلي أو ارسطو، حسب العام، المكان — 3

 بوجود ارسطو، عند وجرده، ويتعلق الرازي، اصطالح حسب
 يتوقف مثلما عليه ويتوقف الفلك، وخصوصًا المتناهي، العالم

 ينكر فأرسطو الجزئية. االجام وجود على الخاص المكان
 رأى وهكذا .بالعقل تصوره يمكن ال شيء انه ويرى ، الخالء

 رمتناه، واحد العالم فجملة 1, بالمادة، مليء العالم ان سينا ابن
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 غير مادة نجد ال و» ، « مالء وال خالء عنه خارجا وليس
 في أرسطو، رأي فسر رقد متناه«. غبر مكانًا وال متناهية

 عمل فاعتبر الفراغ. تخاف الطبيعة بأن الوسطى، القرون

 من بواسطتها الماء يصعد والتي ، الهواء من المفرغة المضخة
.التفير هذا صواب على دليالً ،اآلبار

 . بالعالم يتعلق وال متناه غير ،الرازي عند ،المكان بينما

 وهو .فيه ما رتفع وان يرتفع وال ،منمكن غير من يوجد فقد
 المتمكات امتداد على امتداده يزيد وا, والمالء الخالء يشمل
 الرازي ان .متناه غير ألنه جملته في تحده ال وهي فيه،

 ، الخالء انكار من أرسطو أصول نشأعن ما ،إذن ،يرفض

 ،بالجسم المكان تربط التي الضرورية الصلة تلك عنده وتنحل

 فالمكان والمكان. الخالء بين الوثيق االتصال محلها ويحل
 ، الفضاء كلمة استعملت B فقد . فضاء العالم حدود وراء الذي

 ابن اما . «العالم خارج الواقع الخالء على للدالة ،خاص بنوع
واحدًا معنى ويعني والفضاء الخالء بين فيسوي مثال، ، سينا

 يشغله الذي التوهم الفراغ هر المكان ان المتكلمون واعتبر
 بل وجوديًا، شيائً ليس عندهم الخالء ألن فيه، بنفوذه الجسم

متوهم شيء
 بخالف ، لها امتداد ال اجزاء الى المكان قموا وقد
 أجازوا كما , تتجزأ ال اجزاء من يتألف ال انه رأى ي الذ الرازي
 ال لألجسام، بالعظم، يمونه ما أو واالمتداد، المكان إضافة

 خالف على األجسام، منها تتألف التي األفراد للجواهر
 ءير أو الممتد الشي، يشغله المكان ان اعتبروا الذي الفالسفة

. الفرد كالجوهر الممتد

الحديثة الفلسفة في المكان

 والمكان واامتداد المادة مفاهيم بين ديكارت يوحد

 عن تختلف ال وااجسام االجسام، جوهر يشكل فاالمتداد
 وجه على الجسم أو المادة طبيعة ان ا . يحتويها الذي المكان
 لون، أو وزن ذا أو صلبا شيائً كونه في تنحصر ال العموم
 I « والعمق والعرض الطول في ممتدًا جوهرًا كونه في ،ولكن

 أجام وجود يتحيل كما أجسام، بدون لالمتداد وجود فال
 أبدًا نميز لن »اننا للخالء بالتالي، وجود، وال لها امتداد ال

■ (I والعمق والعرض الطول في االمتداد عن المكان

 ال االمتداد أن مبينأ ديكارت نظرية Leibniz اليبنتز وانتقد

 كثرة االمتداد بينما وحدة، الجوهر ألن جوهرًا، يكون

 هو ما تجريد المكان ان . له نهاية ماال الى ينقسم النه ،خالصة
 فكرة لنفهم كنا وما .االمتداد من مجرد مفهوم انه أي ،ممتد

 اننا ٠ االمتداد فكرة ،الوقت نفس في لدينا، لولمتكن المكان
 أي تصور الى المكان، فكرة ندرك لكي نظره، في ،نحتاج ال

 بين ونظام عالقات مجرد فالمكان . األشياء خارج مطلق واقع
 األشياء نظام الزمان أن كما المتواجدات، نظام انه . األشياء

 خارج نضعه أن دون شبائً نتصور ان نستطيع ال فنحن المتعاقبة

األخرى األشياء

 خالصة كيفية سوى .ل، Locke لوك عند ،المكان وليس
 نكتسب , ألننا االحساس، من آتية المكان ففكرة . لألشياء

 عن المكان فكرة لوك يميز وال . fl واللمس بالنظر المكان فكرة
 مكان في موجود العالم ان قلنا فاذا الجسم. أو االمتداد فكرة

 الكون ان سوى آخر شيائً العمق، في يعني، ال هذا فان ما،

.ذاته العالم هو ،إذن ،العالم ومكان , موجود
 ان اعتبر الذي نيوتن واقعية El Kant كانط ويعارض

 طبيعة عن مستقل ولكنه موضوعي، الزمان، مثل ،المكان
 الحاسية موضوعات جميع بين بالتنصيق ويسمح ،الفكر

:كانط نظر في ،المكان إن .الخارجية
 وعندما للحاسية خالصة صورة أي قبلي، حدس - 1

 في ،عنها يتولد التجربة «مادة II على الصورة هذه تنطبق
،االمتداد ،تصورنا

 إنه .منها يتخلص ان اذن واليمكن ،للتجربة شرط - 2
الخارجية التجربة من ،بعد من ،مكتبا مفهوما ليت

 وجود عدم نتصور أن ،حاولنا مهما ،نستطيع ا - 3
. أشياء بدون المكان نتصور ان نتطيع اننا مع المكان،

 تعطينا ال التجربة بينما متناه، ال كمقدار نتصوره اننا - 4
إالمقاديرمتناهية.

 التحليلية القضايا جميع كانت ما اذا انه، كانط أكد وقد
 ،تبريرها أجل من التجربة الى للرجوع حاجة ال أي قبلية،

 أن تبريرها يقتضي أي ،بغديه التركيبية القضايا جميع وكانت

 ،واحد آن في المعرفة،هو من ميدان فهناك ،التجربة الى نرجع
 ألنه وقبلي ،العالم عن شيائً يقول ألنه تركيبي ،وقبلي تركيبي

 وقد .تجريبي تبرير أي تتطلب ال يقينية معرفة يعرف أن يمكن

 فنظريات .المعرفة من النوع لهذا مثال خير الهندسة في وجد
 ولكنها الواقعية، العالم بنية تصف ألنها تركيبية، قضايا الهندسة
 تمحيصها من بد ال التي الفيزيائية القوانين مثل بعدية ليست

 ظهور نتصور ان نستطيع ال اننا كانط واعتقد . بالتجربة

 في هي، التي االقليدية الهندسة حقائق تغير جديدة اكتشافات
, التجربة عن ومتقلة حدسيًا يقينية إذن نظره

 على فرضها عقلنا ألن يقبنية الهندسة ان كانط ظن لقد
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 مع فقط، واحدا هندسيا نظاما هناك ان يفترض وهذا العالم.
 القيمة، في متاوية هندسية اناق ثالثة امام انفنا نجد اننا
 على كانط نلوم أن ، Carnap كارناب قال كما نتطيع، وال

 الهندسات عن شيائً يعلمون ،عصره في الناس، يكن فلم ،خكه

 من نوعين بين الموجود الفرق يالحظ ان فاته لقد الالاقليدية.
 التي الرياضية الهندسة هما اساسيًا، اختالفًا يختلفان الهندسة

 ،االوليات بعض على يقوم استنباطي نسق أي ،تحليلية هي

 على الخالصة الهندسة تطبيق تدرس التي الفيزيائية والهندسة
 رآه ما ان :» H.Reichenbachs ريشنباخ عنه قال ولذا العالم
 مع البشري للخيال تكيفًا األمر، واقع في كان، للعقل قوانين

البشر فيها يحيا التي للبينة الفيزيائي البناء
 قائم جوهر المكان ان فيزيقية الميتا المادية اعتبرت ما واذا

 فان ،االجام فيه تستقر المادة عن متقل فارغ ووعاء بذاته
 فهو، المادة: لوجود عام شكل المكان ان ترى الجدلية المادية
 يقول .ذهتنا في قائم وتجريد أجوف تصور ،المادة بدون

 يصبح ان الطبيعي امن :والزمان المكان عن Engels انجلز
 األخيرة، عن فصلهما عند المادة، لوجود اشكالن هذان

 «،رؤوسنا في اال لها وجود ال وتجريدات فارغة، تصورات
 والزمان. المكان في اا يوجدان ال والطبيعة االنسان ان كما

 هذه والتتطيع ،المتحركة المادة غير شي، الكون في اليس
 والمكان« الزمان اطار غير في تتحرك أن المتحركة المادة

)لينين(
 هذه النسبية، نظرية قبل بينت، انها الجدلية المادية وترى

 وبين بينهما ثم ،جهة من والمكان الزمان بين القائمة الصلة
أخرى. ةمنجهةالماد

االبستيمرلوجية النظر وجهة من المكان

 في االجسام نتصور ال اننا H. Poincare بوانكاري يعتبر

 كانت لو كما االجام هذه في نفكر ولكننا هندسي، مكان
 اطارًا الهندسي المكان كان ولو هندسي. مكان في واقعة

 صورة نتخل ان الستحال تصوراتنا من واحد كل على مفروضًا

 في شيء أي نغير ان استطعنا ولما ،االطار هذا عن مجردة

 موجز اال الهدسة فما .كذلك ليس االمر ولكن .هندستنا
 إذن يمنع شيء وا . لها طبقًا الصورة هذه تتعاقب التي القوانين

 ،العادية لتصوراتنا تماما مشابهة التصورات من سلسلة تخيل من

 .تعودناها التي للقوانين مخالفة قوانين حسب تتعاقب ولكنها
 هذه فيه تنقلب وسط في تربيتها جرت كائنات هناك كانت ولو

.لهندستنا جدًا مخالفة هندسة لها تكون ان ألمكن القوانين،

 وتقودنا الهندسة. تكون في جوهريا دورا تلعب التجربة إن
 بالهندسة ال ،وتعرفنا ،االصطالحية النزعة هذه حب ،التجربة

 وهي ،وأيسر أسهل هي بالني ولكن ، صدقًا أكثر هي التي

إقليدس. هندسة
 ليسا والزمان المكان ان النبية نظرية علمتنا قد ا و

 بدمج أحسن، تمثيله يمكن الحقيقي الواقع وان متقلين،
 — المكان هو ،أبعاد أربعة ذي وحيد إطار في والزمان المكان

.اإلطالق صفة والمكان الزمان من فقدكل وهكذا «.الزمان
 أذهان في المكان، بقي لقد » : ٨. Einstein آينشتين قال

 ،الوقائع لجميع سلبي كوعاء ااخيرة، العهود الى الفيزيائيين
 تجلى الفيزيائية...ثم الظاهرات في ،ذاته هو يشارك، ان دون

 تنتشر حاات الموضوعات من الخالي المكان في يوجد انه
 قطبين أو كهربائية كتل في تؤثر قد ومجاات باتموج،

 ،19 القرن لفيزيائعي ،يبدو كان انه ولكن،بما .. .مغنطييين

 أو وظائف ذاته المكان الى ينسب ان المعقول غير من انه
 الفضاءكله، رسطًايتخلل ألنفسهم ابندعوا فيزيائية، حاات

 ،الكهرمغنطيسية للظاهرات حامالً يكون الذي األثير وهو

 لورنتز اكتشاف دل وقد . . .الضوئية للظاهرات وبالتالي
Lorenz تعبيرين سوى ب واألثير الفيزيائي المكان أن على 

 في الطريقة هذه ان !ال ...بعينه واحد شيء عن مختلفين
 ،المكان بقي فقد ،الفيزيائيين تفكير عن بعيدة كانت التفكير

 اية وال تغير اي يقبل ال ومتجانسًا صلبًا شائً ،قبل من كان كما

 القرن اواسط في ، Riemann ريمان عبقرية وقامت حالة.
 انكار فيه تم للمكان، جديد لمفهوم الطريق بفتح الماضي،

 ثم الوقائع.. في مشاركته بامكان واالعتراف المكان صالبة
 الفصل عدم نتيجتها من كان التي الخاصة النسبية نظرية جاءت

 الفيزيائي المكان اتمام وقع وهكذا والزمان.... المكان بين
. fl الزمان بعد كذلك يشمل ابعاد أربعة ذا مكانًا وأصبح

 المكان وصف قترح عندما آينشتين، الى وجهت وقد
 هذه ان منها قوية، انتقادات عدة إقليدية، ال هندسة حسب

 التفكير في لعادتنا مخالفة فهي ،تخيلها يمكن ال الهندسة
.ولحدسنا

 عن تنقطع ال الحديثة الفيزياء إن » : Carnap كارناب يقول
 .مباشرة وتخيله مالحظته يمكن ما كل عن فأكثر أكثر االبتعاد

 وظهر ،صنعت مما اكثر الحدس عن النسبية نظرية ابتعدت ولو
 فانه ،إقليدية بنية نهائية بكيفية يملك المكاني حدسنا ن

 بنية أي الفيزياء في نستخدم ان حقنا من ،ذلك مع يكون،

هندسية».
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ملكية

 ; De Broglie برولي دو يقول الكوانتية، الفيزياء نطاق وفي

H الموقع تحديد فإن ، الكواتية قبل الفيزياء به أتت مما بالرغم 
 . تمامًا متميز بمعنى ،مالحظة كل لدى احتفظ، قد المكان في

 اطار ان يظهر حيث الكوانتية الفيزياء في ذلك بخالف واألمر
 من جزءًا ،الذري المتوى في ، يفقد ذاته الزمان ٠ المكان

 تحديد يبق لم الذرية للظاهرات الدقيق المتوى ففي . ٠ . قيمته

 ، يظهر فيما والديمومة، المكان في لموضوع الدقيق الموقع
 ال وربما . كتلته عن وباألخص ،الديناميكية خواصه عن مستقالً

 دقيق لمالحظ بالنبة والزمان المكان لمفهومي معنى أي يبقى
 ال األقل على أو ، الذرية األنظمة داخل متجوالً نتخيله جدًا

 بما ، البئر نحن ، ولكننا . عندنا الذي المعنى نفس لهما يبقى
 فقد ،والزمان المكان اطار في مالحظاتا موقع نحدد اننا

 والكواتية الذرية بالظاهرات المتعلقة نظرياتنا وضع الى انجررنا

 الظاهرات ادخال محاولتنا وان تعودناه. الذي االطار هذا في

 يوافق، ال الذي االطار هذا ، والزمان المكان اطار في البيطة
 من عظيم لعدد الوسط االحصائي الوصف سوى ،الحقيقة في

 بعالقات II االصطدام الى بنا ادى قد الظاهرات، هذه

 ...انها Heisenberg هيزنبرغ عبرعنها التي االشهيرة االرتياب
.fl تعودناها التي التصورات صالحية حدود ترسم

 تكون في اللغة دور عن E. Cassirer كاسرير ويحدثنا
 المتعلقة األولى األلفاظ يميز ما إن قائال: المكان، فكرة

 أحد أن رأينا فقد ،اشارية وظيفة تتضمن انها هو بالمكان

 األنا بين وتقوم ...اإلشارة الى يرجع للكالم األساسية األشكال

 الوقت نفس في ،ومفترقين متميزين تتركهما رابطة والعالم
 يشكل ...المكان حدس وان . باآلخر احدهما فيه تربط الذي
».والمميزة المزدوجة العالقة هذه على شاهد أحن

وعزيز الطاهر

ملكية
Propriete
Proprietorship
Elgentum

 مجموع واالقتصادي: الفلسفي المفهوم حسب تعني
 بين نفرق ان من بد وال تاريخيًا. المحددة االنتاج .عالقات

 العالقات تمثل التي االقتصادي، بالمعنى الملكية عالقات
 أي العالقات، لهذه الحقوقي والتعبير المجتمعية، المادية

للملكية. الحقوقية العالقات
 على االقتصادي، بالمفهوم الملكية« ترى أن وينبغي

 مع وبالتدقيق ،االقتصادية التملك عملية مع باالرتباط ،الدوام
 عملية في الناس يقيمها التي المجتمعية، المادية العالقات

 وبهذا .التملك هذا حيث االنتاج إءادة وعملية االنتاج
 المحتوى حيث من ه الملكية عالقات 11 مفهوم فإن ،المعنى
 ان حقيقة عن ويعبر االنتاج« عالقات «مفهوم مع يتماثل
 مادية عالقات مجموع بواسطة فقط يتحقق ان يمكنه التملك

 بين معينة عالقات ايضًا يشمل وهو ،الناس بين اقتصادية

 عن تختلف ال عالقات هي الملكية عالقات فان إذن .الطبقات
 مميزة عالقات ايضًا تمثل ال وهي االنتاج، عالقات مجموع

 هي بل المختصة، االنتاج عالقات نظام مجموع داخل متقلة
.شمولية انتاج عالقات

 الملكية لعالقات االقتصادية الماهية في المادي والتبصر
 تأميم فإن االشتراكية، الملكية عالقات لفهم مهم شي، كل قبل

 االنتاج، وسائل أهم اثعب وتلم الرأسمالية االحتكارات

 الواقع في هما، (الشغيلة يد في أداة بصفتها الدولة أي)

 ،االشتراكية الملكية عالقات لتبسط حقوقيان ،دوليان شرطان

 نظام كل تحول في فقط تطور ان العالقات لهذه ويمكن
 االنتاج ونمط تطور في اشتراكيًا، تحوآل االنتاج عالقات

وحتمياته. األساسية مميزاته لكل االشتراكي

 يتضمن، اشتراكية ملكية عالقات وتبط ايجاد فإن إذن

 المستمر التحسين بهدف ،السريع وتطوره االنتاج تحريك
 الدوام، على واالستفادة والثقافية المادية الثغيلة، لمعيشة
 االقتصادية الحتميات نظام مجموع من أفضل، بشكل

 وتنظيم االقتصادية، للحوافز الفعال المتمر واالستخدام
 مبادى، مع انجامًا والتخطيط االدارة في االشتراكي النهج

 العاملة للطبقة الثقافي الدور وتعزيز الديمقراطية، المركزية
 العاملة، الظبقة حول اآلخرين للشغيلة وثيق وتوحيد باستمرار

.للجماهير االشتراكية المبادرة ونمو

 الملكية عالقات يفهمون االقتصاديين بعض ان بيد
 تمتد األشياء خالل ومن .واألشياء االنسان بين عالقة كمجرد

 — شيء ٠ انان اآلتية: الصيغة وفق آخر، انسان الى العالقة
 االنسان بين عالقة اي اعتبار يمكن هل ولكن انسان

 عالقة ،االشياء خالل من اخر انان وبين وبينه ،واالشياء
 مرتبطة دائمًا هي الملكية عالقة ان في الشك ؟ تملك
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تمكن

 اي العمل، بنتيجة ومرتبط ومادته، العمل بأدوات ،أي باألشياء

 من اكثر ليست الملكية ان باعتبار n ماركس ويقول المنتوج
 فهي لذلك .. تملك عالقة أي االنتاج، بشروط معروفة عالقة

 لالنتاج السابقة األشكال ff (11 ذاته االنتاج عبر فقط تتم

 الملكية عالقة ان القول يجوز ال انه إا . ( 27 ص (( الرأسمالي
 ،آخر يإنسان األشياء هذه وعبر ، باألشياء االنان عالقة هي

 العالقات هي الملكية عالقات فإن البعض. يتصور كما

 التي او الناس بين تقوم التي الموضوعية المادية االقتصادية

 بوسائل عالقاتهم في تعبيرها ونجد االنتاج، سياق في تظهر
 الى تعود أم اليهم هي تعود هل أي العمل؛ وبنتاج االنتاج

اآلخرين؟

 فإذا ؛ لنماذجها تبعًا أساسيًا تمايزًا الملكية عالقات وتتمايز

 آنذاك قام االنتاج، وسائل يملك بمجموعه المجتمع كان
 قسم كان إذا أما ،االنتاج لوسائل المجتمعية الملكية نموذج

 بعض وحتى ،منه متفردة جماعات بعض أو ،فقط المجتمع من
 أدوات أي ) المعينة المجتمعي االنتاج شروط يملكون االفراد

 اآلخر القسم يحرم حين في بهم، خاص كشيء ومادته( العمل
 الملكية نموذج آنذاك يقوم حيازتها، من عمليًا المجتمع من

الفردية.

 أمر هي الملكية عالقات ان البرجوازيون المنظرون ويعتقد
 واحدًا شكالً بأن يعلنون فهم االساس هذا وعلى حقوقي.

 لالنسان. طبيعي حق هو بالذات، الخاصة الملكية للملكية،
تمس. ال مقدسة الملكية هذه بأن يجزمون فهم ولهذا

 أو المساهمة الشركات ملكية يظهرون هذا الى واستنادًا

 للنضال الحديثة الظروف في البورجوازية، الدولة ملكية
 من جماعة كملكية ال كله، المجتمع كملكية الطبقي،

.العموم على الرأسمالية الطبقة ملكية أو ،الرأسماليين

 حقوقي خارجي كتعبير فقط الملكية الى التحريفيون وينظر
 لهذه كجوهر ال االنتاجية العالقات من معين لنموذج

 عالقات عالجا عندما وانجلز ماركس أن إال العالقات.
 ليست الحقوقية العالقات أن الى مرة، من أكثر أشارا الملكية

 التي االقتصادية الموضوعية العالقات لتلك انعكاس من أكثر
.معين انتاج أسلوب كل تميز

 االنتاجية، العالقات ءن كتعبير الملكية، عالقات إن

 تحدد ذاته، االنتاج وفي معينة اقتصادية وتبعية صالت يجد
 أم مجتمعي، هو هل االنتاج: هذا طابع الملكية عالقات

 المجتمع افراد جميع حاجات لد موجه هو هل خاص،

 االفراد بعض إلغناء موجه ام مباشرا، سدا باستمرار المتنامية
 االنتاج، مستقبل تحدد الملكية عالقات إن الجماعات؟ او

 تبسطًا سيتبط أم الواعية الناس رقابة تحت سيكون فهل

٠ عفويًا

الجوهري عصام

ممكن
Possible
possible
MSgllch

 مقابل للشيء عرضا تنسب التي القضية هي الممكنة القضية
 يحكم التي القضية جهة حيث من حكم وهنا الضرورية القضية
 أنواع: خمة واإلمكان اإلمكان أو بالضرورة إما عليها

 والممكن المعرفي رالممكن النسبي والممكن المطلق الممكن
 وغامض عقيم المطلق والممكن االحتمالي. والممكن المقتدر

 — 1891 كارناب رودلف المعاصر المنطق عالم عند وهو

 ماكس عند وهو بالمعاني الخاصة للمصادرات مرادف 1970
 الفيلسوف وعند لغوية ملمات ( - 1909) بالك

 ضمنية تعريفات ( - 1880 ) سيالرز المعاصر األميركي
 .ما لغرض بالنسبة أي المطلق بالممكن يقاس النبي والممكن
 يكون وقد اآلن محتمالً يعد ما هو المعرفي والممكن
 هو االقتداري والممكن المعرفة، حسب المتقبل في متحيال

 أرسطو عند بالفعل الوجود مقابل كامنة وإمكانية قدرة

 وهو العادي الحديث في الوارد بالمعنى االحتمالي والممكن

.درجات

 الحقيقي فالممكن مختلفة، تفيرات الممكن فسر وقد

 الحدوث من شيء يمنعه ال الذي هو الرواقي كريسيوس عند
 االتساق عامة بصفة الرراقيين عند وهو يحدث، لم ولو حتى

 ليست الممكنات ان الجدد األفالطونيون ويرى . معرفتنا مع
 العقل الى تمت ماهيات أو موجودات هي بل أحوال أو وقائع
 تعايش هناك فعندهم واقعية تعد الممكنة الموجودات وكل

 الفيض في قائم الواحد كمال ألن والواقع الممكن بين

 ان يجب ممكن كل ان يقتضي العالم وتكوين ،والصدور
 مار الخلق ان أبيالر ويرى الواقع. في يحدث أو يوجد

 مكان ال ثم ومن كان مما أبدع االمكان في فليس للخالق
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تقليدي( )قديم، منطق

 مما اختيارًا يتضمن الخلق ان األكويني توما ويرى للممكن

 يخلقه. أن للم يمكن كان الذي الممكن بوجود يسمح

 وتميز بوضوح إدراكه يمكن الذي هو ديكارت عند والممكن
 تعريفه ألن إما متحيل انه عنه يقال الشيء أن سبينوزا ويرى

 إلنتاج محددة توجد خارجية علة من ما ألنه أو تناقضًا يتضمن

 هي الممكنة الموجودات أن اليبنتز ويرى . الشيء هذا مثل
 والموجود التناقض، من خاليًا تصورها يكون موجودات

 الوجود كمال الى تسعى وهي الله عقل في فكرة الممكن
 كامنة قوة لممارسة النقص محو هو رأيه في والخلق ،الفعلي

 االتساق هو هيوم عند والممكن . الممكنة الموجودات في
 تناقض على يحتوي ال ألنه ممكنة واقعة والتضاد المنطقي

 الممكن بين كانط ويفرق تصوره. يمكن ما هو فالممكن
 لم اذا ممكنا يكون والمفهوم الفبزيائي، والممكن المنطقي

للممكن. المنطقي المعيار هو رهذا ذاته في متناقضًا يكن

 في توجد أنه الى «التعريفات )ا في الجرجاني ويذهب

 والممكنة الخاصة. والممكنة العامة الممكنة قضيتان: المنطق
 الجانب عن المطلقة الضرورة بسلب فيها حكم التي هي العامة

 كان باإليجاب القضية في الحكم كان فإن للحكم المخالف
 في الحكم كان وإن اللب، ضرورة سلب االمكان مفهوم
 هو فإنه االيجاب ضرورة سلب مفهومه كان باللب القضية
 باالمكان حارة نار قلناكل فاذا لللب. المخالف الجانب

 وإذا بضروري ليس النار عن الحرارة سلب أن معناه كان العام

 إيجاب ان فمعناه العام باإلمكان ببارد الحار من شيء ال قلنا

 عند الخاصة والممكنة بضروري. ليس للحار البرودة

 عن المطلقة الضرورة ببلب فيها حكم التي هي الجرجاني
 باالمكان كاتب انان كل قال فإذا والسلب االيجاب جانى

 كان الخاص باالمكان بكاتب االنسان من شي، ال أو الخاص

 بضروريين ليا عنه وسلبها لالنسان الكتابة إيجاب ان معنام

 ضرورة وسلب سالب عام إمكان اإليجاب ضرورة سلب لكن
 كانت سوام الخاصة فالملتكنة موجب عام امكان السلب
 احداهما عامتبن ممكنتين من تركيبها يكون سالبة أو موجبة
 في وسالبتها موجبتها بين فرق فال -البة، واألخرى موجبة

 كانت ايجابية بعبارة عبرت اذا حتى اللفظ في بل المعنى
سالة. كانت سلبية بعبارة عبرت واذا موجبة

ومراجع مصادر
الكليات ابوالبقاء، -

التعريفات. الجرجاني، -

- Carnap, R., Meaning and Necessity, 1956.
- Pap, A., Semantics and Necessary Truth, 1958.

مجاهد المنعم عبد مجاهد

تقليدي( )قدي، قنطق
Logique (Formel) 
Logic (Formel) 
LogisLoglsch

 سوى يحصل لم حديث ومنطق قديم منطق بين التمييز إن
 منحى الفلفي الميدان هذا أخذ عندما ،العشرين القرن في

 فالمؤلفات لذلك، عديدة فروع الى وتشعب رياضيًا،
 «أورغانون » الى تتنبد والتي االتجاه، هذا عن الخارجة
 اليوم تندرج ،لها امتدادًا تشكل أو الرواقيين، وأبحاث أرسطو

 a التقليدي المنطق ٠ أو Ancient K القديم المنطق » اسم تحت

Traditional .

الحملية القضايا تركيب

 الغرض هو الحملي المقياس كان لما المفردة: األلفاظ
 تعصم التي اآللة سينا ابن حسب هو إذ ،أرسطو لمنطق األخير
 من يتركب القياس وكان الخطأ، في الوقوع عن الذهن
 الطبيعي من كان ،األلفاظ الى بدورها تنحل والقضايا ،القضايا

.وتركيبها المفردة األلفاظ بدراسة المنطق مصنفات تبدأ أن
 وإسم فعل أقسام: ثالثة الى األلفاظ تصنيف يجري عامة،

 لهما ان حيث من األداة عن يختلفان األوالن فالقسمان وأداة.
 معاه على عالوة بأنه االسم عن الفعل وينفرد ،متقلة داللة

الزمان. على بصيغته يدل الخاص،

 على الدالة االسماء وخصوصًا الكلة األلفاظ يخص فيما

 مناطقة توصل . . . الخ R انسان و« » حيوان 1, أمثال الجواهر

 المفهوم هما الداللة من جانبين بين التمييز الى العرب
 مناطقة عند بعد فيما عرفا المصطلحان وهذان والماصدق.

 Comprehension ال بإسم Port-Royal رويال -يور

 .ل s. Mill مل ستيوارت جون وعند ، Extention وال
 من المفهوم يتألف .Connotation وال Denotation بال

 فهو الماصدق أما ، الشيء تحدد التي الذاتية المقومات
 االفراد آخر بقول أو الكلي، تحت المندرجة االفراد مجموعة

 المنطق يستعين ،المفهوم لتعيين - الكلي عليها يحمل التي
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 من ينطلق ثنائي بتفريع العشر ات المقو من مقولة لكل بالنسبة
 حتى ويتدرج ه العالي االجنس يسمى الذي األعم المفهوم

 مثال فهكذا . ،السافل اكوع , يمى اخير قم الى يصل
 تخص التي اآلتية للشجرة وفقًا االنسان نعرف أن تتطيع

: الجوهر مقولة

 هذا على ، «عاقل ,١ والفصل H حيوان ال الجنس بين بالجمع
: النحو

عاقل حيوان هو االنان

 بعرف البسيطة، القضية تتركب : الحملية القضايا تقسيم

 »االنسان ومثالها: ومحمول؛ موضوع من القديم، المنطق
 المحمول هو والحيوان الموضوع هو االنسان حيث ، II حيوان
 الكمية بحب تنقسم وهي «. الحملية القضية » لذلك وتسمى

 وعليه وسالبة. موجبة الى الكيفية وبحسب وجزئية، كلية الى
 على هي الحملية القضايا من أصناف أربعة لدينا يتكون

التوالي:

حيوان انسان كل ومثالها الموجبة الكلية
انانحجر ال : ومثالها السالبة الكلية

فالسفة الناس بعض : ومثالها الموجبة الجزئية
فالسفة الناسليوا بعض : ومثالها االلبة الجزئية

المباشر االستدالل

 معينة، نب تنعقد القضايا هذه بين القضايا: تقابل

 بين التقابل مربع ياسم المعروف اآلتي بالمربع عادة تختصر
القضايا:

تضاد

 . معا تصدقا ان يمكن ال اللتان هما المنضادتان فالقضيتان
 معًا. تكذبا أن يمكن ال اللتان هما التضاد تحت والداخلتان
 أن أو تصدقا أن يمكن ال التان هما المتناقضتان والقضيتان

 عن القضتين إحدى تلزم عندما فيقع التداخل أما معأ تكذبا
. صحيحا العكس يكون ان دون األخرى

 جدول في القائمة العالقات الى استنادًا القفايا: تالزم

 في المتوافقة الحملية القضايا بين اللزوم تعيين يمكن التقابل،

 مواقع في عليها السلب بإدخال وذلك والمحمول، الموضوع
 في تتعاندان المتناقضتين القضيتين أن بما . منها مختلفة
 يحصل حتى الواحدة نلب أن يكفي معًا، والكذب الصدق
 بعض » القضية مثال، فهكذا .بينهما ما الجهتين من تالزم

 القضية سلب مع متالزمة هي II مجتهدين ليسوا الطالب
 الطالب بعض ليس I) القضية مع أي ،معها المتناقضة

 الطالب كل ليس , أي االولى فلب وبالعكس ,؛مجتهدين
 . R مجتهدون الطالب كل ال نقيضها مع متالزمة « مجتهدين

 فقولنا الموجبة، والجزئية االلبة الكلية بشأن األمر كذلك
(I الطالب بعض ليس ا قولنا يقوة هو « مجتهد طالب ال 

 هذا من نتحقق ان نستطيع صحيح. أيضًا والعكس (I مجتهدين

 القضايا كل وتأدية واحد بور االكتفاء يمكن أنه التالزم
 كل B السور بواسطة فمثالً اللب مع السور هذا بتركيب

النحو: هذا على األربعة الحملية القضايا نؤدي فقط،
الموجبة للكلية كلبج

السالبة للكلية ليتج كلب
الموجبة للجزئية ج ليست ب كل ليس
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االلبة للجزئية ج ليسكلب

 التي هي المعدولة فالقضية النقض أيضًا ويمى العدول:
 مثل سلب بحرف مسبوقا أي منقوضا يكون طرفيها أحد

 عن العدول يختلف .معا الطرفين كال أو «،ال »و» غير ال
 الرابطة على أي اإلسناد على يقع األخير هذا بأن ،السلب
 غير هو غاز كل» مثالً فقولنا .الكلي يلب العدول بينما

 حيوان - ال كل I) قولنا و المحمول؛ معدولة قضية يؤلف (( ثقيل
الطرفين. معدولة قضية يؤلف (( انان - ال هو

 المنطق يبحث ، Obversion «المحمول نقض « باب تحت

 واحداهما الكيف في مختلفتين قضيتين بين القائم اللزوم في
 الى األصلية القضية من االنتقال كيفية أما المحمول. معدولة
 نقض الى إضافة الرابطة بلب فيتم المحمولة المعدولة القضية

 على األربعة للقضايا المحمول نقض يكون وعليه المحمول.

اآلتي: النحو

 ب كل ,٠ عنها تلزم (I ج ب كل >, الموجبة الكلية القضية
 تلزم ناجحون« الطالب كل n ذلك: ومثال ج« - غير ليس
«ناجح - غير طالب ال B عنها

-ج« غير ب كل 1ا تصبح ،البج لبة» اال الكلية القضية
 ب بعض » تصبح بج« بعض » الموجبة الجزئية القضية

غير-ج« ليص
 بعض B تصبح ج« ليس ب بعض „ السالبة الجزئية القضية

« -ج غير ب
 حيث من واضحة هي االستداالت هذه أن شك وال

العربية. اللغة استعمال

العكس

 إبدال مع أخرى قضية من قضية استلزام هو عامة العكس
 بمعدول منهما كل أو أحدهما إبدال أر بالموضوع، المحمول

أنواع: اآلخر.وهوعلى

 والمحمول الموضوع من كل وضع هو المستوي: العكس
 العكس مثاًل، القضية. كيف في تغيير بدون اآلخر مكان

 القضية « معدن ذهب كل ا الموجبة الكلية للقضية المستوي
 الذهب من أعم المعدن ألن ذهب»، المعدن بعض 8 الجزئية
 السالبة للكلية المتوي العكس أما المعادن. من سواه ويشمل

n سالبة كلية فهو «قارى حمار ال B اذ ،حمارا قارى ال 
. بينهما ما مشترك شي: وال كليًا متباينان الطرفين ماصدقا

 اخرى الى قضية تحويل هو المستوي العكس نقض
 موضوع نقيض ومحمولها t األصية القضية محمول موضوعها

 سوى لبست العملية هذه الكيف. تغيير مع ،األصلية القضية

 يدل كما انقض، ثم المتوي العكس هما عمليتين حاصل
 العكس نقض على نحصل لكي فمثاًل، .اسمها ذلك على

 نعكسها «،معدن ذهب كل « الموجبة الكلية للقضية المتوي
 ننقض ثم »، ذهب المعدن بعض n فيتج مستويًا عكا اوالً

«.ذهب - ال هو المعدن بعض ليس » على فنحصل محمولها
 العكس لنقض المقابلة العملية هو : المخالف النقيض عكس
 بنقيض المتنتجة القضية موضوع تيديل يجري فيها . المتوي
 مثاًل، األولى موضوع بنفس ومحمولها األولى، محمول

 واحد ال » هو المعنى بهذا fl حيوان انان كل )ا القضية عك

. (( انسان الالحيوان من
 الموضوع تبديل يتم وفيه الموافق: النقيض عكس وأخيرًا
 للقضية الموافق النقيض فعكس .معًا ونقضهما والمحمول

 - ال حيوان - ال كل , هو fl حيوان انان كل » الموجبة الكلية

. R انان

 تعتبر كلها والعكس والنقض واللزوم التقابل عمليات إن
 قضية استنتاج الى تعود انها إذ ، المباشر االستدالل أنواع من
 على مقدمتين يتطلب الذي للقياس خالفًا واحدة، مقدمة من

األقل،

الحملي القياس

 ، ا النتيجة ا تسمى حملية قضية اتلزام هو الحملي القياس
 مع الحدين بأحد منهما كل تثترك حمليتين مقدمتين من

: ذلك على مثال النتيجة. اآلخرمع وبالحد ،األخرى المقدمة

فان حيوان كل
حيوان انسان كل
فان انسان كل
 وموضوعها ،االحداألكبر D ( فان ) النتيجة محمول يمى

 على تنطوي التي فالمقدمة لذلك . B األصغر الحد » انان( )

 تتضمن الي وتلك ة، الكبرى المقدمة » تسمى األكبر الحد
 بين المشترك الحد أما الصغرى«. المقدمة » األصغر الحد

. «األوسط الحد » له فيقال المقدمتين

 في األوسط الحد لمحل وفقًا وضروبه: أشكاله
 األول، الثكل قياسية: أشكال أربعة تميين يمكن ، المقدمتين

 الكبرى المقدمة في موضوعًا األوسط الحد يكون وفيه
 الحد فيه يكون الثاني، الشكل الصغرى المقدمة في محموالً

 يكون الثالث الشكل وفي المقدمتين. كتا في موضوعًا األوسط

الرابع، الشكل في أما المقدمتين. كلتا في موضوعًا األوسط الحد
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 في مموالً الصغرى، المقدمة في موضوعًا األوسط الحد فيكون

 يرمز , لغ n حيث التالي الجدول يوجزه ما هذا .الكبرى المقدمة
: األصغر إلى «ص و« األوسط إلى «و ،و» األكبر الحد إلى

لرابع الشكل الثالث الشكل الثاني الشكل االول الشكل
ك-و لف— و و - ك و-ك

و-ص و-ص ص-و و - ص
ص-ك ك - ص ص-ك ك - ص

 قضية لكل بالنبة والكيف الكم االعتبار بعين أخذنا اذا

 في عديدة ضروب تمييز نتطيع الثالثة، الحملية القضايا من
 أقية تؤلف ال الضروب هذه كل لكن . الواحد اثكل

 يخص فيما قليل. بعدد تنحصر المنتجة فالضروب . صحيحة
 منتجة ضروب أربعة التقليدي المنطق يحصي األول، الشكل

التوالي: هيعلى

الرابع لضرب / الثالك الضرب ا الثان اثضرب / األول الفرب

ك-الو و-ك كل و-ك ال و-ك كل

 و - ص بعض و - ص بعض و - ص كل و - ص كل
بعضص-كبعضصليسك الص-ك كلص-ك

: الرابع الضرب مثال

خالد انسان ال

انسان الحيوان بعض
بخالد ليس الحيوان بعض

: هي ضروب أربعة الثاني الشكل يتضمن كذلك

 الرابع الضرب ا النالت الضرب / اكان الضرب ا األول الضرب

و - ك كل و - الك و - ك كل ر - الك
 بعضص-وبعضصليسو و - الص و - ص كل

بعضصليسكبعضصليسك الص-ك الص-ك

منه: الثالث الضرب مثال

مثلث المربعات من واحد ال
 مثلث الهندسية األشكال بعض

 مربعًا ليس الهندسية األشكال بعض

:حة ضروبه فعدد الثالث الشكل أما

 الرابع الضرب / اكاث الضرب / الثان الضرب ا األرل الضرب
ك-الو ك -و كل و-ك بعض و-ك كل
كلو-ص بعضو-ص كلو-ص ص - و كل

بعضص-كبعضص-كبعضص-كبعضصليسك

السادس الضرب الخامس الضرب
-ك و ال ك ليس و بعض

بعضو-ص -ص و كل

ليك ص بعض ن ليس ص بعض

الخامس: الضرب مثال

الرائحة كي ز ليس األزهار بعض

نبات زهرة كل

الرائحة زكي ليس النبات بعض

 من أكثر المنطق تاريخ أثار فقد ،الرابع الشكل يخص فيما
 أرسطو به يعترف لم ربالفعل .وبنيته نشأته حول إشكال

 الى عادة فينسب اكتثافه أما تبعوه. الذين الفالسفة وبعض
 عند لضروبه مفصالً احصاء نجد ما أول لكن ،جالينوس

:خمة هي الضروب هذم . العرب مناطقة متأخري

 الرابع الضرب ا الثالث الثانى/الضرب :لضرب ا األول الضرب
اللف-و و - ك بعض و - ك كل و - كلك

و-ص كل ص -و كل ص -الو و-ص كل

بعضص-كبعضصليسك الص-ك ك - ص بعض

الخام الضرب

 و - ك ال
 ص - و بعفى

ليسك بعضص

 اككل أرسطو يعتبر األول: الشكل الى األشكال رد

 ،ولذلك .بنفسها بينة قياسيته ألن ،األشكال أكمل األول
 القديم، المنطق يلجأ شكل، بكل الخاصة القواعد الى باالضافة

 منها الىردكل الثالثة، األشكال صحة على البرهان أجل من
 كل استنباط يجري حديث، وبتعبير األول. الشكل الى

 الشكل ضروب من انطالقًا األخيرة الثالثة األشكال ضروب

بديهية. مسلمات انها على تؤخذ التي األول
 التي العكس بعمليات باإلتعانة هذه الرد طريقة تتم
نرد أن نتطيع مثالً فهكذا المباشر االستدالل في رأيناها
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: وهو ،الثالث الشكل من التالي الضرب

 براق معدن كل
 ذهب المعدن بعض
براق الذهب بعض

 القضية بإبدال األول، الشكل من الثالث الضرب الى

ن على ونحصل معها المتالزمة العكسبة بالقضية الصغرى

براق معدن كل
 معدن الذهب بعض
براق الذهب بعض

 من للتثبت عملية وسيلة ثمة والدوائر: بالخطوط التمثيل
 العرب، فعند الهندسية. األشكال استعمال هي القياس، صحة
 استعان من أول 1170 - 1075 ملكا بن البركات أبو كان

 الخطوط، عن فعالوة الغرب، في أما الخطي بالتمثيل

 الرياضي العالم الى اكتثافها ينسب التي الدوائر عادة يستعملون
. Euler أويلر

 «ما»ب كليين صدق ما بين الواقعة النسب اعتبرنا إذا
 فقط حاالت خمس هناك أن نتحقق أن نتطع فإننا و»ج«،

علىالتوالي: ص
 وتمثل ج، وأفراد ب أفراد بين التطابق أو المساواة - 1

: هكذا الدائرة نفس او متطابقين بخطن إما

ب

 وتمثيل ج، ضمن هي انب اي منج، اخص -ب 2
: هو النسبة ٥ هذ

ج من أعم ب أن وهو ،ذلك عكس - 3

 أفراد في وتتفارقان أفراد في تشتركان وج -ب 4

:والدوائر الخطوط تقاطع في كما ،أخرى

-------------------------------- ب

 كل صدق تعيين يمكن ،الخمس الحاالت هذه إلى استنادا
 كل I الموجبة الكلية القضية فمثال .األربع الحملية القضايا من

 السالبة الجزئية والقضية . 2و 1 الحالتين في صادقة هي بج«

n فللتثبت . 5و 4 و 3 الحاات في تصدق «ج ليس ب بعض 
 الدوائر أو الخطوط بين نمزج أن نتطيع ،ما ضرب صحة من

 فيما للنتيجة. الموافقة التب في وننظر مقدمة لكل الموافقة
:أي األول الشكل من األول الضرب يخص
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 ك - و كل
 و - ص كل

كلص-ك

 المقدمتين حدود بين الممكنة النسب ان نتحقق ان نتطيع

هي:

----------------------------ق ----------------------ل

---------------و -----------------------و

---------------ص ---------------------ص
1 11

----------------------------ل -----------------------ك

----------------------و -----------------------و

—ص --------------ص
IV III

 ن و ص ين القائمة النبة أن نستقرىء ان يمكن وبالتالي
: أما األربعة الحاالت في هي

-------------------------- ج

-----------------------------ص

أو

__________________ ق

 الضرب صحة على يدل مما ص - ك كل : أن يعني وهذا

المذكور.
 األمور في إال يكون ا العلم بماأن الفردي: القياس

 األقيسة عن االستغناء يمكن أنه األورغانون مؤلف ظن العامة،

 مخصوص فرد موضوعها قضايا أي فردية قضايا تتضمن التي
 في األقيسة هذه أمثال استخدام لكن «. انان هو زيد D مثل

 م لذلك العملي. التفكير في استخدامها من أقل ليس العلوم

 من بالرغم القياس، نظرية من الفردية القضايا سينا إبن يتثن
. خاصًا بحثًا لها يفرد لم أنه

 غير ،القديم المنطق عليها يرتكز التي ،الطبيعية اللغة إن
 الفردية القضايا بين التركيب في فارق تعيين على قادرة

 االنسان وا حيوان« زيد ا العبارتين ففي العامة. والقضايا

 وال نفسه بالعمل انسان« و» زيد« » الحدان يقوم ، حيوان»
 بوجه أو ، « »زيد باعتبار ،الماصدق جهة من إال يتميزان،

 فرد على إالً تنطوي ال مجموعة المخصوصة، اللفظة عام

 حال الفردية القضية حال تكون ، هذه النظر وجهة ومن . واحد
 ذات مجموعة على سلبًا أو ايجابا يحمل ما اذا ، الكلية القضية

 هذه صدق ما كل على وسالً إيجابًا يحمل ، واحد فرد

 يثير حينما سينا إبن به يأخذ ي الن الحل هو هذا , المجموعة
 يكون قد فإنه الكلية. أحكام أحكامها المخصوصات أن I) الى

 وأبو الله، عبد ابو هو زيد كقولك: قياس، مخصوصتين من
 مخصوصة تكون النتائج ولكن عمر أخو أو ، هذ اللم عبد

٠ (( صغرى مقدمات المخصوصات تستعمل ما وأكثر . شخصية
 صياغة ، سينا إبن توجيهات الى استنادًا ،العير من ليس

 تاريخ يخلو ال الواقع، وفي أمثلةلها. رإيجاد ااألضرب كل

 االضرب هذه بإحصاء اشتغلوا مؤلفين من العري المنطق

الموافق. الثكل تحت وإدراجها
 ذلك، مع تقدمًا تسجل االضافة هذه أن في ريب ال

 النجاح يحرز ال الكلية القضايا الى الفردية القضايا جاع فإر
 الفردية الضروب بين تام تطابق الى يؤدي اذ ،المطلوب

 الموضوع تبادل إمكانية أن والحال الكلية والضروب

 الرابطة حيث الفرديين، الحدين ذات القضايا في والمحمول
 الضروب من أكبر عدد على بالحصول تسمح ،الماواة تعني

 المنطقي الى النهضة عصر في الفضل يرجع لذلك الفردية
 الفردي القباس معالجة الى وأتباعه Peter Ramus راموس

غيره. بشكلمميزعن

 القياس من النوع هذا يعرف لم المتعارف: غير القياس
 مرحلة وفي العرب المناطقة عند إال التقليدي المنطق في

 غرار على العالقات منطق إلقامة محاولة يؤلف وهو متأخرة

 والمحمول، الموضوع الى بالضافة األرسطي الحملي المنطق

 يسمى ثالثا ركتًا المتعارف غير القياس قضايا تتضمن
n مثالً قولنا ففي . (( المتعلق :

االنسان ابن الرومي

 , االنان و» المحمول «إبن و الموضوع «الرومي ا يكون
. المحمول متعلق

وفيقولنا:
أبيض الرومي إبن

.الموضوع متعلق «الرومي ا يؤلف
 العدد القياس هذا في ينعقد األرسطي، القياس في كما
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 يكون مثاًل، األول الشكل ففي والضروب. األشكال من تفسه

: نحو ،الكبرى وموضوع الصغرى محمول متعلق األوسط

سيد خادم عبد كل
انان سيد كل

انان خادم عبد كل

اشرطي المنطق

 المنطق يعتبرها التي الحملية القضايا من الشرطية: القضايا
 عام بنوع الشرطية للقضايا تركيب أول يتم بيطة التقليدي

 تربط مركبتين أو بيطتين قضيتين من الشرطية القضية تتألف

علىذلك: مثال .اثرط أداة بينهما

العنب نضج الصيف جاء إذا
 الثاني والجزء المقدم، الصيف( )جاء األول الجزء ويمى

(التالي العب نضج )
 الشرطية : هما رئييين نوعين الشرطية القضية تتضمن

 عن التعبير يتم العربية اللغة في ,المنفصلة والثرطية المتصلة
 توافق العموم وعلى «،لخ ،...إذا ،إن » باألدوات المتصلة

 الشرط« رابط » الحديث المنطق في يسمى ما األدوات هذه
 بأنها للمتصلة العرب المناطقة تعريف يؤكده ما هذا . 8 ه ال

 مقدم وعن كأذبين وعن صادقين عن تصدق التي القضية
 ))إما... باألدوات فتؤدى المنفصلة، أما صادق. وتال كاذب

القول: في كما أو...
فردًا أو زوجًا العدد هذا يكون أن إما

 أصناف ثالثة القديم المنطق يدرج المنفصلة، القضية تحت
المركبة: القضايا من

 صادق، عن تصدق التي وهي الحقيقية: المنفصلة -

 الرابط ويقابلها وكاذبين. صادقين عن وتكذب وكاذب،

«يمدا. الرمزي
 صادق وعن كاذبين عن تصدق التي وهي : الجمع مانعة -

٠ « ًا » الرابط ويقابلها . صادقين عن وتكذب وكاذب
 صادقين، عن تصدق الني وهي الخلو: مانعة وأخيرًا -

 تعريف في كما كاذبين، عن وتكذب وكاذب، صادق وعن
. «V» الرابط

 تحت عادة، تقتصر القديم المنطق مباحث أن من بالرغم
 أنه إال ،المذكورة الروابط معالجة على ،الشرطي المنطق باب

 .حاليا المعروفة الروابط كل الى تتطرق التي المؤلفات تندر ال

 اكلما مثل الزمانية األسوار تدخل األبحاث بعض أن كما
 الجزني، للسور أ وقد أحيانًا و» الكلي، للسور II والبتة ومهما

 القضايا غرار على وجزئية كلمية شرطية قضايا على فتحصل

: ذلك على أمثلة . الحلية
موجود فالنهار طالعة الثمم كانت كلما
الجامعة في أو البيت في إما سمير يكون قد

الخ..
 منهما يتألف اللتان المقدمتان كانت اذا الشرطي: القياس

 شرطيًا» اقترانيا » ءندها يمى شرطتين، قضيتين القاس

 القضايا آصناف كل من القياس هذا في المقدمات تتركب
 من أو منفصلتين من أو متصلتين من : أي الممكنة الشرطية

: األول القياس مثال . منفصلة ومن متصلة

 نشاطًا اكتسب الرياضة االنسان مارس اذا

العمل في رغبته زادت نشاطًا اكتب اذا

العمل في رغبته زادت الرياضة االنسان مارس اذا

 القياس I فيسمى اشرطي القياس من الثاني القسم اما
 قضية إحداهما مقدمتين، من يتألف وهو االستثنائي»،

 القضية طرفي أحد تضع حملية قضية واألخرى شرطية،
 كانت فإن اآلخر الطرف ترفع أو لتضع ترفعه، أو الشرطية
 وإن متصال»، استثنائيًا قياسًا H سمي متصلة الشرطية المقدمة
. 8 منفصالً استثنائيًا قياسًا n كان منفصلة كانت

; هما المتصل االستثنائي ضربا
:Modus Ponendo Ponens بالوضع الوضع - 1

 عنم تعبر ما عذا التالي. وضع يتأتى المقدم وضع عن أي
:قضية أية الى ترمزان «ر و» «ق » حيث التالية، الصورة

قفر إذا
ق

ومثاله:

 تمطر فالسماء خضراء المروج كانت إذا

 خضراء المروج
تمطر السماء

: Modus Tollendo Tollens بالرفع الرفع - 2

..وصورته ،المقدم رفع ينتج التالي رفع أيعن

قفر إذا

ر ليس
ق ليس

فهي: المنفصل االستنائي ضروب اما
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: Modus Tollendo Ponens بالرفع الوضع - 1

 وفقًا اآلخر وضع الجزئين أحد رفع عن يحصل وفيه

الصورتين: لهاتين

أور إماق أور ق اما
ر ليس ق يس

ق ر

ذلك: على مثال
محدث العالم وإما قديم العالم إما

بقديم ليس العالم
محدث العالم

: Modus Tollendo Ponens بالوضع الرفع - 2

 في كما اآلخر رفع الجزئين أحد وضع عن يحصل وفيه

الصورتين:

ر أو ق إما ر أو ق اما

. ق
ليسق لير

 القياس ضروب من الحالتين هاتين ان الى اإلشارة تجدر
 الشرطية المقدمة كون عند إال معًا تنطبقان ال االستثنائي

 فال الخلو مانعة المنفصلة هذه كانت إذا أما ،حقيقة المنفصلة

 عليها تصح الجمع مانعة كانت واذا ، 1 الحالة إال عليها تنطبق
فقط.2الحالة

Polysyllogism المركبة األقيسة

 من أو واحد نوع من مقدمات عدة من القياس يتألف قد
 ,1 مركبا قاسا ٠ عندها فيمى القضايا، من مختلفة أنواع

ذلك: على مثال

 عجز في الحكومة تقع أو الضربة ترتفع أن اما
يتذمر فالشعب الضريبة ارتفعت إذا

عجز في الحكومة تقع لم
يتذمر الشعب

الحديث والمنطق القديم المنطق

 المنطق يهملها لم القديم المنطق من التقليدية األبحاث عذه
 أكثر نظريات وضمن دقة األكثر بعدته استوعبها بل الحديث
 القضايا تأويل يخم فيما وجدل اختالف نقطة تبقى .شموآل

الموجبة الكلية القضية تقابل ،الحديث المنطق في . الحملية

II فهو ب ' كان إذا : —٠ نرد لكل » الصيغة «ج ب كل 
 الصيغة بج« »بعض الموجبة الجزئية القضية وتقابل ج»،

 هوج« وس هوب انس بحبث ،— فرد األقل على يوجد »

 بين تداخل يحصل بينما لكن، .الحديث( المنطت )راجع
 بج«، بعض » الجزئية والقضية B ج ب كل ا الكلية القضية

 في لهما الموافقتين الصيغتين بين العالقة هذه مثل تقع ال
 كان إذا فرد لكل I العبارة إن إذ الحديث، المنطق

 تعني بل ،ب بالفعل — يكون أن تفترض ا سبفهوج«
 األقل على يوجد ه العبارة أما ؛ج فهو كذلك كان إذا أنه فقط

 أنها الواضح فمن أنسهوبوسهوج« بحيث ، — فرد

 عالقة على تعتمد التي فاالستدالالت وبالتالي ذلك. تتطلب
 الضروب وبعض المستوي كالعكس القديم المنطق في التداخل

 أمثال البعض حاول لذلك .الحديث المنطق في تصح أن تبطل
 خاصًا متماسكًا نسقا يقيموا أن Lukasleuvlez لوقازيفتش

 حال، كل على التقليدي. المنطق فهمها كما الحملية بالقضايا
 من درجة الى وصلت الحديث المنطق في األسوار نظرية إن

 ،الحملية القضايا تمامًا تؤدي أن تتطيع أنها بحيث الغنى

 أنساقها ضمن القديم المنطق مقتنيات كل وتتوعب

المتكاملة.
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منفعة

منفعة

utillte
BenefltiUtllity
Das Nutzlichkeit

 ويمكن ،عملية قيمة له ما بكل المنفعة مفهوم حصر يجب
 المعنى بهذا والنافع ذاته. في بست غاية أجل من استخدامه

 المعنى وبهذا مادية. حاجة يشبع ان يمكنه ما كل يصبح
 التي والفن والحب كالعدل الروحية القيم مع تتعارض المنفعة

 ومنفعة الصحة إرجاع في الطب منفعة ذاتها. أجل من تنشد

االنتقال. عملية تسهيل في اليارة
 فهذه والمصلحة. المنفعة بين التمييز من أيضا بد ال

 هناك االقتصادية. بالناحية فلسفيًا تحصر أن يجب األخيرة

 هو الطبقي والصراع ،عتها تدافع طبقة لكل اقتصادية مصالح
 العلم هو النافع أن حين في االقتصادية. المصالح صراع

.عملية غايات أجل من المستخدم
 انتاج على القادر العلم أي كماحددناه، المنفعة مفهوم ان
 ويكاد سريعًا، الفلسفة الى يأت لم مادية، حاجات تخدم آالت
 يحتقرون كانوا فاليونانيون صرفًا، غربيًا مفهومًا يكون

 أرسطو للمعرفة. العملية للنتائج يأبهوا ولم العملية، األغراض
 الفلسفية االبحاث بأن يؤكد الطبيعة« بعد ما » كتاب في

 من الفضول، حب إشباع أجل من زالت وما البدء منذ كانت
 ولذا الكون، أمام االنسان بها يشعر التي الدهشة إرضاء أجل
 لذة غيز منفعة أية الى يهدف ال الفلسفة في االشتغال فإن

 الحافز االندهاش جعل قد قبله من افالطون وكان ،البحث

.المعرفة الى
 ، المنهج« عن مقالة لل في ديكارت، نعتبر أن يمكننا

 العصر في ،المعرفة في المنفعة لمفهوم الرئيسي المنظر
 يجب العلوم كل تحوي التي النلسفة بأن يقول فهو ،الحديث

 تحل أن يجب النافعة الفلسفة هذه ومثل عملية، تصبح أن
 )الفلسفة المدارس في تعلم التي النظرية التأملية الفلفة مكان

 نافعة تكون أن هي للمعرفة األساسية الوظيغة إن السكوالئية(
 األرض، بثمرات عناء بدون التمتع الى يهدف فالعلم للحياة،

 تحقيق الى يتوصل والعلم ٠ فيها توجد التي الراحة وسائل وكل
 بل العقلي فضوله ليرضي ال الطبيعة قوانين بمعرفة هذه غاياته

 .وراحته خدمته أجل من ويخرها الطبيعة هذه على ليسيطر
 يمكننا وبالتالي ،للطبيعة ومالكين أسيادًا يجعلنا العلم هذا مثل

 من متناه ال عدد خلق طريق عن وذلك فيها التحكم من
 يفتح نهاية بال والتقني العلمي التقدم بأن يعني وهذا اآلالت،

 الراحة آفاق المستحدثة اآلالت طريق عن ،باستمرار لنا
 عن تعبر للمعرفة النظرية هذه مثل المحسوسة. والمنفعة
 التقني النجاح طريق عن والنافع بالعملي منغمسة عقالنية

 عن البعد كل بعيدون إذن نحن نهاية، ا ما الى المتمر
 وال لقوانينها وتخضع الطبيعة تحترم كانت التي اليونانية العقلية
االستطالع. بحب مدفوعة إال المعرفة عن تبحث
 العلم تقنن قد المعرفة مشكلة الى المنفعة مفهوم تلل أن

 أن غير .المتمر التقدم وهوس النجاح هاجس يعيش وجعله
 وقد واألخالقي السياسي الحقل الى أيضًا تسربت المنفعة فكرة

 المجال، هذا في األهم الدور االنكلوسكوني الفكر لعب
 اين رياضيًا يبرهن ان ،ديكارت عصر في ،هوبز اراد فلقد

 دون ،األنانية منفعته وبالتالي ،للفرد الحقيقية المصلحة تكمن
 هذا على وبنى أخالقي، قيم نسق أي االعتبار بعين األخذ

 ومواطنه تلميذه أن حبن في ،الحياسي نظامه كل الحاب

 المدخل» م، 1781 سنة الصادر كتابه في طبق بتام جيريمي
 بأنه حدده الذي المنفعة مبدأ «والتشريع االخالق مبادىم الى

 ، «الناسن من ممكن عدد ألكبر السعادة من قدر أعظم H إقامة
 والخير واللذة والمكسب الربح توفير على القدرة أيضًا وهو

 الطبيعة وضعت ولقد والحزن. والشر األلم ومنع والعادة،
 ومبدأ واأللم. اللذة هما مطلقين سيدين سيطرة تحت االنسانية
 على أيضًا بل فحسب األفراد على يجري ال المنفعة

 االفراد مجموعة سوى ليس مجتمع كل ان ذلك المجتمعات

 الفرد منفعة بين تعارض من إذن عناك ليس تؤلفه. التي
. المجموعة ومنفعة

 هي لالنسان األخيرة الغاية أن يعني المنفعة مبدأ تطبيق
 الحقيقية. العادة هي وهذه األلم، وتجب اللذة عن البحث
 يؤكد هنا السعادة؟ هذه مثل على الحصول يمكن كيف ولكن
 لعملية إذن تخضع السعادة للحسبان، قابلة اللذة بأن بنتام

 يجب للذة: التالية المعايير احترام على تقوم دقيقة حسابية
 وأشد أعمق كانت فكلما اللذة عمق االعتبار بعين األخذ أوالً

 فكلما مدتها اعتبار يجب ثم السعادة، وازدادت قيتها زادت
 أو أكيدة اللذة كانت اذا النظر يجب ثم أفضل، كانت طولت
 فهناك بعدها أو اللذة قرب يأتي ذلك بعد ثم فقط محتملة

 طويلة، مدة وراءها السعي يجب وأخرى اليد متناول في لذة
 تنتج التي تلك هي الخصبة واللذة ،اللذة خصوبة ذلك بعد تأتي

 واللذة ، ونقاوتها اللذة صغاء اعتبار ذلك يلي ثم أخرى، لذة
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موت

 اللذة امتداد هناك واخيرا ٤الم يتبعها ال التي هيتلك الصافية
.واحد آن في أشخاص عدة شمولها أي

 في بنتام أستاذه خطى على ميل ستيورت جون -ار ولقد
 على تكون االنسان أعمال بأن فقال المنفعة مبدأ عن الدفاع

 كلما خطأ على وهي السعادة، جلب تبغي كانت كلما صواب

 وغياب اللذة هي نظره في والعادة السعادة، نقيض جلبت
 التي األخيرة الغاية هما األلم من والتحرر اللذة ونثدان األلم،

 اللذات بين والمفاضلة التمييز يرفض وهو االنسان. ينشدها
 ترتكز ال المفاضلة هذه مثل ان ويعتبر العقلية واللذات الحسية

 حول خالف هناك كان ان حدث ولو .صحيح اساس اي على
 من الغالبية رأي الى الرجوع فيجب أخرى على لذة تفضيل
 مبدأ يتحكم لماذا ولكن اللذتين هاتين عرفوا الذين الناس

 تصرفات في األلم وتجنب اللذة وراء السعي مبدأ أي المنفعة
 هذا بأن مؤكدًا الؤال هذا مثل على ميل يجيب ؟ الناس

 النتظار الطبيعي ميلنا في االنسان، طبيعة في مغروس المبدأ
 تماما والحزن، النكد يب ما كل من والخوف الخير

سوي راشد انسان كل قلب في المغروس الجريمة كاستبشاع
 حقول على فأكثر أكثر للمنفعة المادي المفهوم يسيطر

 األخن عدم المتطرف شكله في يعني وهو ،عصرنا في المعرفة

 نهاية في وهويعني المادي، النجاح هو واحد بمعيار إال
 وتسخير واالستغالل والهيمنة اليطرة مفهوم تغلب المطاف

 العلم فكرة وموت ،السريعة المادية المكاسب لجني علم كل
 الهيمنة. ايديولوجيا خدمة في أداة الى وتحوله العلم اجل من

 كانت السيطرة فكرة ان على هابرمس يورجين أكد ولقد
 قرننا من الثالثينات وفي الطبيعة. العلوم أبحاث وراء دائمًا

 بل االوروبية العلوم بها تمر التي األزمة أن على هوسرل شدد

 انغماس من ولكن العقالنية من آتية ليت الغربية الحضارة
 االنغماس هذا مثل ان غير الطبيعية، المذاهب في العقالنية

وانجاح. العملي في لالنغماس نتيجة الواقع في كان
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 السابع القرن من ) باسكال بليز الفرنسي الفيلوف لوال
 الفلفي الفكر تشغل الموت مسألة أصبحت لما ، (عشر

 من أرى 0 المعنى: بهذا قال فلقد الحياة. مائل أهم وكأنها

 أفكار فهم في والجهود الوفت من الكثير نضيع اال المفيد
 القائلة بالفكرة بالحري، نعنى، أن بل الفلكية، كوبرنيكوس

 موت بعد ،ا أم خالدة البشرية النفس كانت اذا ما معرفة بأن
 عليه تنصب أن ينبغي الذي الجوهري الموضوع هي ، الجسد
«.األولى بالدرجة الفكر جهود
 يشكل انه ندرك ، هذا باسكال بموقف النظر أمعنا اذا
 زاوية أن بحيث ، ft الموت فلسفة B تاريخ في حاسمًا منعطفًا

 نظرة في تتمثل كانت باسكال، قبل الموت، مألة الى النظر
 واقعة أنها لو كما المسألة هذه تفهم أن تحاول عقالنية

 بعد ما الفلسفي الفكر منها ينظر التي الزاوية بينما ،موضوعية
 على تفهمه أن تحاول ذاتية أصبحت الموت«، I) الى باسكال

 عشر، التاسع القرن أن الى االشارة وتجدر خاصة تجربة أنه
 في بعيدًا ذهبا الجاري، العشرين القرن من األول والنصف

 أن األمر خالصة الموت. الى الذاتية الباسكالية التظرة تعميق

 التاريخ عبر ، سلكت الموت لموضوع الفلفية المقاربة
 الى الخارج من الميرة فيه ترتسم بيانيًا خطًا ،الطويل الفلسفي

 من العاطفية، المقاربة الى العقالني التحليل من الداخل،
 اعتبار من أي الظهوروية، الى النظري، بالمعنى الفلسفة« »

. اختبار موضوع اعتباره الى معرفة موضوع الموت
 محتمالً ملتقى اكتثاف محاولة الى نسعى أن المفيد من

 يستعصي الذي الموت ث حد إيضاح بغية ،هاتين النظر لزاويتي
 يعيش انما االنسان ألن ذلك الفكري، الوضوح على طبعه من

 أضواء أثنائها في تكون حالة في وهو منفردًا موته تجربة

.مطفأة الوعي
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موت

 كفاية مهيأة تكن لم التي التقليدية الفلفات حاولت لقد

 الشعورية الضائقة تبدد أن المجهول، عن الناجم القلق لتحمل
 أو ،الدينية التفسيرات من شبكة بواسطة الموت يسببها التي

 فيها يغلب التي الحديثة الفلسفات أن نرى بالمقابل، .العقالنية

 المناخ في تجذرها بفعل تتماثل، الظهوروي، الطابع
 موضوعي مغلم كل تفقد نها لدرجة القلق، مع الوجداني،

 على تنطوي مقاربة كل شأن من أصبح لذلك . العقل يقبله
 هذا في التاريخية المكتبات على تحافظ أن معًا النهجين

 الى تنتمي أن الغاية، لهذه اضطرت، وأن حتى الموضوع،
 الفلسفة هذه بأن العلم مع هذا ؛بالكينونة تبحث التي الماورائية
 عن الناجم القلق تفسر التي الوحيدة الفلسفة تبدو الماورائية
 المجازفة تسمي، أن بل تعين، ان تستطيع اذ الموت،

 تستطيع وبالتالي القلق، هذا لهيب تزكي التي المأساية

الموت. يتجاوز ما اكتثاف

المألة: تاريخ . أوالً

 قدمها التي التباين، والكثيرة المتعددة، اآلراء جمع يمكن
 مواقف ثالثة في الموت، مالة بخصوص الفلفة تاريخ
 سقطت قد تكون التي النفس بأن القول : أوالً ; رئيية

 هي تلك ؛الموت عند الجد عن فتنفصل تعود ،وتجدت
 الصورة » تثكل النفس بأن القول تانيًا: السقوط فلسفة ,,

 القول ثالثا: التشكيل». »فلسفة هي وتلك البشري؛ الكيان في

 عند تتبدد للمادة، مالزمة طبيعية قوة سوى ليست النفس بأن

 هو االستغراب يثير ومما . S التبدد فلسفة٥ هي وهذه الموت؛
 نهاية الى صراحة يتند ال الثالثة المواقف هذه من أيًا ان

 الطبيعة قوام على جميعها ترتكز بل االنسانية، الحياة
 الموت حادثة تفسير هو انما المقصود ألن ذلك االنانية

 خاضع الفلفي الفكر طالما لموت، معاناة هو مما أكثر
 الظهوروية للتجربة خضوعه من أكثر الموضوعي للتحليل

 الحي، البشري الكائن تركيب حتمًا يرتبط التفسير فهذا
. لموته وبالتالي ،لوالدته معينا مفهومًا بالضرورة ، ويتوجب

السقوط فلسفة

 فكر شخصية عليه تيطر السقوط فلسفات تيار كان لئن
 االوبانيشاد مع بدأت الفلسفية صباغته ان إال أفالطون،

 فالمحور .ومالبرانش ديكارت بعد ما الى وامتدت الهندية،

 فكرة هو متناسق نظام في المختلفة الفلفات هذه وحد الذي
 النفس لقاء من االنسانية الحياة تولد :والجد النفس «ثنائية ل

 الفلغة لكن .انفحالهما لدى الموت ويحدث ،والجسد

 هذا ان تعتقد ،بعد ما في ميحية أصبحت التي االغريقية،
 أوجدت خلق عملية عن ناجم والجد النف بين اللقام

 نتيجة هو اللقاء هذا ان السابقة الفلسفات ترى بينما ،النفس

 فروقات الى تؤدي الخلق وعملية القطة من كال ان .سقطة
والموت. الحياة صعيد على مهمة

 الى االوبانيشاد من الموت، حيال الفلفية األفكار كل
 وبفيثاغوراس األورفي بالمذهب مرورًا أفلوطين،
 الواحد بأن تقول الغنوصية، والفلفة وأفالطون وأنباذوقليس

 شيء سوى ليت الكثرة بينما ، مطلقًا وجودًا موجود وحده

 الى الواحد من االتقال يجعل الذي األمر . حقيقي غير وهمي
 فالنفوس، المادة. في سقوط أو انحطاط، بمثابة يعتبر الكثرة

 مخلوقة، غير موحدة، تكون حيث الواحد من منبثقة وهي
 بعملية ان الهالكة، االجام في تقط مثله، خالدة وبالتالي

 تكون حياة بدء بغية ،اضطراري ميل تبع أو ،حر اختيار
 حصولها بانتظار ،االقطة الفس وتمر .تطهيري اختبار مرحلة

 واحد تجسد في االلهي، الواحد عالم الى العودة استحقاق على
 اتباع شأن من يكون ذلك واثناه التجسدات. من عدد في أو

 زمن يختصر أن العقلية، باألعمال التمرس أو التقشف حياة

 ال التي الخداعة الحمي العالم بمغريات المليم هذا المنفى

 الحنين عاطفة النفس من تزيل ان ،اغرائها من بالرغم ،تستطيع
 انعتاق عملية بمثابة الموت يأتي إذاك األصلية. نبالتها الى

 قاله تعبير أفضل ■ الجسدي السجن من النفس بها تتحرر

 حوار في افالطون كتبه ما هو الخصوص بهذا فيلسوف

B عمل بها يضطلع التي الخاصة المهمة إن قال:» «إذ فيدون 

 عن منقطعة وجعلها النفس فصل بالذات، هي، الفالسفة
 ،أفالطون ويرى د(. - ج - 67 «،فيدون n) الجسدا.

 مع تتماثل ن عليها ٠ االهتداء I حركة ان أفلوطين، وكذلك
 الى تعيد وأن الرابع( النشيد )التاسوعات، االنبناق » حركة

 المطاف يؤدي التي اللذة تلك ،والواقعي المعقول لذة النفس

■ البحر في النهر يذوب كما فيها تداح ان الى بالنفس

 الجد أن االنسان، الى الثنائية الفلسفية النظرة هذه ترى
 والخطأ الشر حيز يشكالن ، بسواء سرا» المحوس، والعالم
 تعبير حد على Ensomatose أو الفردي، القوام فاتخاذ

 الموت أن إال . قدراتها تحقيق فرصة للنفس يتيح ،أفلوطين
 خلود الشخمي، خلود الى النفس أمام واسعًا الباب يشرع

 فترة مجرد كونه على يقتصر اليه بالنبة الجد دور يكون

عبور.
 بعد 185 حوالى مصر موالد )من أوريجينوس مع
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موت

 في ،افلوطنيًا أصبح وقد ،االفالطوني التيار دخل الميح( .م

 يظن كان كما بالفيض، ال الخلق، بعقيدة القائل الوحي مناخ
 وفيًا هو مما تجديدًا أقل ظل ذلك،. مع أنه، إال سابقا؛

 سنة مواليد )من االسكندراني فيلون حقق ذلك أثناء ألصوله

 االغريقي. الفكر مع العبراني الفكر لقاء المسيح( قبل 20
 األفالطونية أصبحت المتعاظم، الميحي التأثير وبفعل

 الثرق في الكنيسة آباء يد على تعمدت وكأنها المحدثة

 وسيريل االسكندراني، بكليمندس فإذا والغرب؛
 الطاغاسني وأوغسطينوس النيصي وغريغوريوس األورشليمي،

 النفس بين االتحاد بفكرة الثنائية فيها تتبدل أناسية يصوغون
 i صورة ٠ معًا يشكالن العنصرين هذين ان بمعنى ،والجسد

 مأخوذة ليت النفس أن األخيرة النظرية هذه ترى واحدة.

 ولن سابق، وجود لها يكن لم وبالتالي اإللهي، الجوهر من
 فليس ،الجسد خلق كما النفس خلق الله ان وبما تتناسخ
 انه على يعتبر يعد لم وبالتالي ،ذاته في رديائً شيائً إذن الجد

. منه النفس فيخلص الموت يأتي الذي السقطة عقاب
 من نوع عليه طرأ الجد موت بعد النف خلود ان إإل

 االنانية النفس ان B القيامة. لضمان يتخدم سوف االرجاء
 هذه لكن فانية، مهي بل اليونانيون؛ أيها خالدة، ليت ذاتها

 تيان. قال كما تموت« أال على أيضًا قديرة بالذات النفس

 القرون بفلفة االختصاصيين الفالسفة أحد الحظ لقد
 كانوا األولين الكنية آباء ان ،جيلسون اتيان وهو الوسطى،

 الموت، اعة النفس خلود فكرة عن للتخلي استعداد على
 االنجيل وعد ، االجاد بعث عند أفضل بشكل استعادتها بغية

 هو الحقيقي فالمكتسب الغلسفية الناحية من أما الله. وبإرادة
 بفعل ، ما نوعًا تثكل، قد يكون الذي الشخصي الخلود فكرة

. بالجد وجودهادمتحدة أثناء النفس حياة

 المذهب ومالبرانش ديكارت سيتابع ، بعد ما في
 الخلق نظرية على المحافظة مع النفس، بخصوص االفالطوني

 لها وليس ، لها حجم ال مفكرة ماهية « أنا » فال العدم. من

 حجم ذو شيء هو الذي الجسد مع التحام نقطة اية
 إن الخامة(. االعتراضات على الرد ا كتاب )ديكارت،

 عن متقلة ، والجسد النفس الماهيتين: من كل كون٠ فكرة
 العالقات تفر ال الفكرة هذه أن هو مثلب يعتورها ، األخرى

 كما النفية، والوظاثف البيولوجية الوظائف بين القانمة الراهنة
 عن تصدر التي الالواعية أو ديةالالارا النشاطات يفسر ال أنه

 اكظرية حب االناني، الجسد أن بما لكن االنان.

 الحياة ان وبما ،الصع ومتقنة دقيقة آلة سوى لبس ،الديكارتية

 بين وسيطًا تشكل أن لها تتيح خاصة كينونة بأية تتمتع ال

 غير النفسي والقوام الطابع، االمتدادي الجدي، القوام

 عن عبارة هذه، النظر وجهة من الموت، يصبح االمتدادي،
 اعتقد وهكذا ال ; الجسد هي التي اآللة على يطرأ توقف مجرد

 حركات وجميع الطبيعية حرارتا ان ، مبرر دون البعض،
 خالفًا ، االعتقاد ينبغي حين في لكفس، خاضعة جدنا

 ببب إال الموت، يحدث عندما ، تغيب ال الفس ان لذلك،
 التي األعضاء كون وبسبب توقفت، قد الحرارة هذه كون

 أهواء B كتاب )ديكارت ا. فسدت قد الجسد تحرك

 قد إذن فالنفس الخامس(. الفصل االول، الباب النفس«،
 هي التي ، اآللة تتوقف عندما خالدة وتظل خالدة خلقت
 ديكارت فكرة الى اضافمالبرانش ولقد العمل. عن ، الجد

 هذه تتطيع ان أجل من للنف أعطي قد الجسد أن هذه

 اضطهاد ومن التضحية من نوع بواسطة * تتحق أن األخيرة
 حول )»مداوالت ». األبدية الخيرات امتالك الذات،

الثانيعشر(. الفصل الرابع القسم الدين»، ماورائية
 يرافق ان شأنه من كان الذي المثالوي المذهب ان

 امتياز هي الذهنية المعرفة أن باعتبار الثناءوي، المذهب

 مغهومين يولد ،وجهها في عائقًا الجسد يئكل التي للنف

 من وكل الالشخصي. والخلود الشخصي الخلود : النفس لخلود
 ان يرى فكانط عنه. يدافعون فالسفة لقي المفهومين هذين

 ،وسبينوزا القطعي. األمر لفكرة حتمية نتيجة الشخصي الخلود

 الخلود ينفي انه عادة، ،عنه يقال الذي الفبلسوف هذا
 ذات ماهية وجود بعدم القائلة نظريته من انطالقًا اكخصي

 ان جهته، من يؤكد، اإللهية، الماهية سوى حقيقية كينونة

 وعي إحالل الى تفضي ان عليها التي الحياة نهاية في النفس،
 بذانها. بشعورها تحتفظ سون الجد، وعي محل األبدي

 ،أشكالها أوضح المثالوية تخذ هيغلحيث فلفة في لكن
 - روح « لل تبد سوى ليس كونه من انطالقًا الوعي، يصبح
 بشكل مستغرقًا التاريخ، عبر جدليًا ذاته يعي الذي العقل

 ما في ا العقل - ررح ل لل الذي الشامل الوعي في الشخصي
تاريخ. يتخطىكل

التشكيل« فلفات»

 ,، بالتشكيل , القائلة الفلسفات تيارات على أرسطو يهيمن
 بدأ التيار هذا أن العلم مع : ٠الجد صورة النفس , بال أو

 واتخذ الوسطى القرون في ثأنه استعاد ثم بالذات أرسطو من

 من أطل ذلك وبعد األكويني، توما يد على الميحي الطابع
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موت

 ي على االختبارية بالمة متصفا عشر التاسع القرن في جديد
 اليوم هو وها القرنسيين، برغسون وهتري بيران دي مان

 ( البيولوجيا ) الحياة علم ممثلو بها بقوم أبحاث بفعل يتدعم
 من يكن لم المركبة،إن االنسان بنية حيث من أقله ،الحديثة

 التي والخلود بالموت الخاصة الفلسفية االستنتاجات حيث

. االنساني الكائن بنية من استخالصها يمكن
 أن ترى التي الواقعوية يتبنى ،التجربة الى استنادًا ،فأرسطو

 حاالت من خاصة حالة بمثابة هو والجد النفس اتحاد
 بأن علمًا صورة، ومن هيولى من مؤلفة األخيرة فهذه الماهية.

 ال هيولى الداخل من تشكل بل الخارج، من تضاف ال الصورة
 لو هيولى تفعيل هي فالصورة .ذلك لوال وجود أي لها يكون
 بما إذن، فهكذا صرف. وجود احتمال لظلت لشأنها تركت

 فالصورة، بالنوعية، متصفة كانت اذا اال توجد ال الكمية أن
 وتفعل للهيولى معنى تعطي التي هي ،الفعال المبدأ هذا

 في » ) . S فعل والصورة قوة المادة ألن ذلك B ; قدراتها
أ(. 412 األول، الفصل الثاني، لجزء النفس»،

 نفس فيه تحل منفصل جسد تصور ،بالتالي ،يستحيل
 تقوم الذي للجسد معاصرة النفس سابق. وجود ذات إلهية

 به وتفعل ،معه تظهر فهي الكامن: اإلحياء مبدأ بوظيفة تجاهه
 التي الطاقات من قواها وتتمد به، مشروطة وهي وبواسطته؛

.تنفصم ال جوهرية وحدة بموجب وذلك ،لها يقدمها
 تضطلع نفس ذات النباتات تصبح هذه النظر وجهة من

 بنشاطاتها تضطلع نفس وللحيوانات البيولوجية؛ بنشاطاتها
 مضطلعة االنانية النفس تكون وأخيرًا والنفسية، البيولوجية

 «،النفس في » ) .االنسان بها يقوم التي النشاطات بمجمل
 هذه خالل من نرى ب( 414 الثالث، الفصل الثاني، الجزء

 ألفالطون، مناقضًا أرسطو يبدو درجة أية الى التأكيدات
 سنرى كما األثر، ببعض افالطون من يحتفظ انه من بالرغم

؟ الفلفية النظرية هذه بموجب الموت شأن هو ما لكن .ذلك

 التي النف انفصال على االنانية الماهية تفكك يقوم ال
 الجد عن لدنه، من سقطت قد تكون الذي الواحد الى تعود

 متعاصرتين، والصورة الهيولى ان بما إذ الجماد. الى العاثد
 بل موجودًا، الجد يعد لم واحد آن في تتالشيان فاالثنتان

 تصع التي هي النفس اإن .موجودة النفس تعود فال . جثة ثمة
 تذهب فعندما وتضمنه، وجوده تقيم التي هي ،الجسد وحدة
 المقطع ،األول الباب ،ا النفس في» ) .جمادًاا ويصبح يتبدد

 يتنتج أن أرسطو باستطاعة كان ب( 411 الخامس،
 وقائمة. منفصلة تبقى النفس ان الغكرية النشاطات من انطالقًا

 لكن ، الشيء هذا أرسطو يستنتج أن دون يحول كان شيء ال
 أرسطو نظر استرعى انه يبدو البدني - النفسي االرتباط
 عملية في الدخول على قادرًا معها يعد لم درجة الى واهتمامه

 يعود بالذات، الموضوع هذا وفي ٠ ذلك مع . هذا االستنتاج
 يتخلم ان أرسطو يستطع لم الذي االفالطوني التأثير فيطل

 العقل II نعد أن يجب النفس ملكات فبين — كليًا تخلصًا منه
 العقل أي - الله «- الفعال العقل B من بفعل ،الذي « المنفعل

 بأرقى ممكنًا الفكري النشاط يجعل ، أرسطو به يأخذ الذي
 الذي هو المنفعل« العقل n فهذا تجريدًا. وأكثرها مظاهرم

 التي الشمس الى الشعاع يعود كما النف، ال الله، الى يعود
 أي ،العقل أما أل شخصي وغير نهائي بخلود يتمتع عنها صدر

 لكن ،حولها بعد واضح شيء فال التأملية المعرفة على القدرة

 ينفصل ان قابل وحده وهو المميزة، النفس من نوع انه يبدو
 الباب ،ا النغس للفساد،.),في عرضة هو عما ،ابديًا بصفته

ب(.413، 2 المقطع الثاني،
 يتمازج التقام نقطة فلسفته تشكل الذي األكويني توما أما

 فهو الميحي، والفكر العربي والفكر االغريقي الفكر فيها
 وبصورة ، طوعًا انضوى ،الكبير البير الفيلوف معلمه أثر على

 في احدث انه العلم مع االرسطوي، التيار لواء تحت حاسمة،
 توما به يأخذ الذي الله إن أساسيًا. تعديالً األرسطوي المذهب

 توما يتطيع ال لذلك العقل. إله ال الكينونة !له هو االكويني
 االنسان مظاهر من واحد مظهر يكون أن يقبل أن األكويني
 عقيدة فان الله. مع عالقاته في األخرى المظاهر عن مميزًا

 مخلوق بكليته االنان ان االكويني توما لقنت قد الخلق

 هي المنفعل، العقل» فيها بما الفكرية، الملكيات فجميع

 الحين في لكنها ،الجد قبل من مشروطة النفس في خصائص
 مبدأ هو الذي العقل ان , الداخل. من وحدته في تئكله نفسه

 الخالصة )» االنساني» الجد صورة هو الفكري، العمل
 االنسانية الصورة ان االول(. الفصل االول، الباب «،الالهوتية

 المتجاوزة« الصورة» وهذه الفكرية. بنشاطاتها مادتها تتجاوز
 صفته عليه تضفي التي وهي االناني، الشخص أساس هي

اساب.

 لتوما تتيح التي هي هذم المتجاوزة« الصورة « فكرة إن
 نفه الحين وفي االناني، الجوهر وحدة يؤكد ان األكويني

 من الموت. مألة من جديدان جانبان وهما وخلوده: بقاءه

 بميم تتسم ،الجد ’ صورة " هي التي فالنفس ،أخرى ناحية
 مصيره، وتعرجات حياته تاريخ فيها فيرتسم أعماله. جمع
 وقفزاته الجرينة وباندفاعاته وبهناته العاطفية بحاالته تتأثر فهي
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موت

 فهذا ايضا، اخرى ناحية ومن التاملية الذرى الى الرفيعة
 سيكون . الموت بعد فيما للبقاء المعد هو التفرد القوام
 تلك ،لها بديل ال والتي الوحيدة بالذاتية مرفقًا إذن الخلود
 من له بما شخصيتها مرتكز من انطالقًا لكن ،لله الماثلة الذات

أخرى. شخصية ألية مغاير تفرد
 األرسطوية النظرة واقعوية عادت عشر التاسع القرن في

 بيران دي مان الفرنسي فالفيلوف جديدة بأشكال فظهرت

 بفضل توصل، الحسوي كوندياك مذهب من انطلق الذي
 بصفته ٠[ األنا D ال وجود تأكيد الى ،المعيوشة لمعاناته أمانته

 عبر والمتبدية ،الجهدي بالشعور المتجلية K بدنية - فوق قوة „
 ft أنا )] ال هذه خالل من والنفسية. الحركية النثاطات جميع

 دي مان يعمد التي النعمة تسعفه ان بشرط الخلود ءى يترا
. الخاصة حياته على تأثيراتها تحليل الى بيران

 يعاودها التي هي بالذات االختبارية الماورائية هذه
 إذ المباشرة الوعي معطيات تحليل بواسطة بدوره برغسون

 على البدنية — النفسية للموازاتوية العلمي نقده سياق في يبرهن
 يشرطهما الذي الجسد من أغنى هما والذاكرة الوعي أن

 الذي الوعي اندفاعة هي التطور تتخلل التي الحيوية فاالندفاعة
 تتاقط. التي المادة داخل نوعيًا ويتراقى نفه عن يبحث

 الينبوع آنذاك يماس اذ الصوفية التجارب في ذراه الوعي ويبلغ
 على دليالً يؤلف الموت يصبح هذه النظر وجهة من الخالق.

 ان الخلود ينكر من على معها يتعين لدرجة واضحًا الخلود
. رأيه تدعم براهين عن يبحث

 هذا حول الحديثة شاردان دي تايالرد أبحاث تثكل
 الوعي« عتبة وال الفلسفية. برغون لمسيرة امتدادًا الموضوع

 التراكب B حدوث بفضل ، التطور مرمى يعتبرها التي

 التطور يبلغ مرة كل االنانية«. الظاهرة » تثمر المتعاظم«،
 يستطيع يعود وال متساميًا تحوالً يحرز المذكور الوعي عتبة

 دي تايالرد يؤكد . الزمانية - المكانية األشياء درك الى الهبوط
 الخلود فكرة ينتهجها التي الطبيعية الفلفة باسم شاردان

 أي ، K المنتهى - الله » من االقتراب بفعل يتأمن الذي الشخصي
, يبلغه أن التطور يتطيع الذي اكهائي الحد في القائم اللم

التالشي فلفات

 الجوهر ولوحدة االفالطونية للثنائية المقابلة الجهة في
 تثكله الذي الكبير الفلسفي التيار أن نالحظ األرسطوية،

B المادوية الواحدية I بل الحل، تتطلب مشكلة الموت يعتبر ال 
 العلم بها يعنى أخرى. واقعة كأية البها النظر ينبغي واقعة انه

 موت موا، كامال، تفيرًا الموت تفير وأن الموضوعي،

 القوام في كامن الحبة، الكائنات *اثر موت أو االنان

الكون. منه يتألف الذي الفيزبائي
 اليونانية األزمنة في الوحدوي المذهب على سيطر لقد

 الميالد( قبل 500) الميالتي لوسيبيوس القديمة
 سنًا منه اكبر انه مع ،سقراط عاصر الذي وديموقريطس

 وفي ولوقراس ابيقورس بدقة أثرهما اقتفى وقد بقليل
 ومادوية كونت أرغت وضعوية تثكل عشر التاسع القرن

 الوحدوية الفلسفة هذه من نماذج التاريخية وماركس أنجلز
 كل ان نرى أيامنا وفي بروزًا. اكثر علمي بطابع تتصف التي

 ، إال ليس الطابع علمية تكون أن الى تطمح اتي الفلسفات

 المعاكس الموقف وتختار وكونت ماركس نظريات تجاري
. االرسطوية النظرة من المنبثقة التثكيل ولفلسفات للروحية
 هي الكينونة وحدة ان يرى الذي بارمنيدس لنظرة خالفًا

 الكثرة من ينطلقان وديموقريطس لوسيبيوس نرى أساسية،
 غير الذرات من متناه ال عدد من ينألف بنظرهما فالعالم

 وفارغة مليئة صغيرة عناصر إنها تفنى: ال والتي المخلوقة
 يشكل الذي التنظيم حالة الى األصية الفوضى حالة من تنتقل
 األشكال مختلف تأليف الى يفضي الذي تمازجها بفعل الكون
 الى يدعو ما ثمة فليس الذرية. السحب من سحابة كل داخل

 متساميًا العقل هذا كان سوا، منظم، عقل وجود افتراض
 الذرات عدد دام ما صبه في كامنا أو العالم الى بالنسبة

. الكون في ماثالً نراه ها لتفسير يكفي الالمتناهي المتحركة

 ذرات، من مؤلفة النظرية، هذه بموجب النفس، تعتبر
 الذرات هوان بينهما الوحيد الفرق أن اا .الجسد شأن شأنها
 تلك من رألطف أخف كروية ذرات النفس منها تتألف التي
 وتتبعثر وينحل الجد يفس الموتم عند . االجاد تؤلف التي

. الكبرى الشاملة الدورة ضمن النفس تؤلف التي الذرات
 بأن يقولون الذين ان ٥ بدوره يؤكد ابيقورس جاء ثم
 كانت لو اذ معتوهة، باراء يتفوهون انما الجدية، النفس
 رسالة )«تتألم« أن وا تفعل أن ال أمكنها لما كذلك النفس

 ،العاشر الباب اليرس، ديوجين مجموعة «،هيرودوت الى
 منطقة في اللطيفة الذرات يعين لوقراس ان كما (.63 مقطع

 كما النف، جوهر يتبدد والمرت الشيخوخة لدى )) محددة:

 في ال ) . ft الجو من العليا المناطق في ،الدخان يتالشى
. ( ه5 5 المقطع ،الثالث الباب «،الطبيعة
 وكارل كونت أوغست أعطى عشر التاسع القرن في

 أنكر فاألول تطورًا: اكثر شكالً المادية الفلسفة لهذه ماركس
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عوت

 البيولوجي المظهر الى وارجعها النفية الناحية تماما
 تحتية، بنية بمشابة ماركس كارل واعتبره الديناميكي،

B ان دون لكن ، اقتصادي ٠ اجتماعي مصدر ذات ، أ أسية 
 الجدلية. المبادرة وقدرتها التفردية األصالة بعض عليها ينكر

 : الخلود أنماط من ما بنمط لالنسان يعترفان االثنين ان إال

 الخلود ذاك اكاس، ذاكرة في الخلود أي االجتماعي، الخلود
 موقف نشهد أيامنا وفي . االنسانية الصيرورة سجل في المرتم

 للغاية، علمي موقف وهو ، مونود جاك البيولوجي العالم
 مونود يصنف لم ولو األدق. بمعناها الوضعوية مع يتوافق
. المجال هذا في اليه أشرنا كنا لما فيلسوف كعالم نفه

الظهوروية: الفلسفات تراه كما الموت - ثانيًا

 الفلفة فعل ردة مرسل غبرييل الفرني الفيلسوف يمئل
 فكرة بين تعارضًا يقيم إذ الموت، موضوع حيال الجديدة

 الموت مشكلة تحليل في فالرغبة , (( السر )١ وفكرة (( المألة 1)
 كان لقد .بضرورته القبول علينا تفرض ال موضوعيًا تحليالً
 معاناة الى اضطراره من االنسان يريح بأن يأمل العقالني الفكر

 بل ، فكري تأمل موضوع ليس الموت لكن ٠ فهمه بغية الموت
 الطريقة شأن من , السر مع المرء يتعايش كما تعاش تجربة هو

 تهل أن »الظهوروي«، المنهج أي هوسرل، اعتمدها التي

 كيركغارد بها قال التي الجافة الوجودوية وأن خاصة األمر،

 مهتدت قد كانت 1( الوجود عدو الفكر » يعتبر الذي

للظهوروية.
 أن إذن ينبغي : الوجود لحظات من حاسمة لحظة الموت

 لم . محتمالتها وعن الموت تجربة طبيعة عن الحياة تستفسر

 موضوع التفكير، من النوع هذا ضوء على الموضوع، يعد
 المنطلق هذا «،أنا موتي » موضوع بل عامة، بصورة الموت
 في حماسا يبدو االتجاه الظهورويي الفالسفة جعل الذاتي

 على الكالم في ذاتيتهم استوحوا اذا الموت، مسألة معالجة
.الموت مألة

اللحظة - الموت

 يحصل مفاجىم حدث وكأنه الموت على الكالم يصح هل
 مضمون؟ أي على ينطوي وال سابقة، انذارات دون لحظة في

 أمثال األبيقوريون به يأخذ الذي الموت مفهوم هو ذاك

 اوريليوس - ومارك ،سينبك أمثال والرواقيون لوقراس،
 معتبرين مونتانيه، دي مبشيل متأخر زمن وفي وابيقتاتوس،

 المعرفة، إمكانية نطاق في يدخل وال الفكر يطاله ال أمرًا إياه

 من شكل بأي الموت اختبار يمكن ال هذه انظر زاوية من

 عندما B بالحس: وال بالتخيل وال بالفكر ليس االشكال،
 انا وطالما .موجود غير أصبحت قد أكون موتي يحصل
 ابيقورس. قول حد على »، بعد يأت لما موتي يكون موجود
 على يتحيل مفاجىء حدث انه على المفهوم فالموت بالفعل

 هذا كان اذا عما يتاءل ان المرء باستطاعة لكن ادراك. كل
 أي قبل ليس، المنطق على يستعصي لحدث المنطقي التحويل

 بالقلق الشعور حدة من للتخفيف محاولة مجرد ،آخر شيء
. الموت يثيره الذي

 حدث تخيل إمكانية أو فهم، يدعي ان ألحد يحق ال

 من اذما ،االختبار نطاق خارج الحاصل الحدث هذا الموت،
 الواقع أن إال ، فعليًا التجربة هذه ولوج لالنان تتيح وسيلة

 ال الحقيقي، اللحظة، - الموت بأن القول يخولنا الملموس

 المعلومات ان العلم مع الحوادث. ضحايا لبعض اال يحصل

 االحتضار ان على تدل الحديثة البيولوجية العلوم وفرتها التي

 تحديد وان البدني، الموت مع بالضرورة يتطابق ال النفسي
 وكذلك ممكن. غير يزل لما بالضبط االنان موت لحظة
 غالب تعقبه الذي ،الظاهري الموت » الى بالنسبة األمر

 عالوة ولكن لصاحبه. الحياة تعيد انعاش عمليات األحيان،
 بالمعنى مفاجأة لضحيته يمثل الموت كان فاذا ذلك، على

 يتالشى المائت لدى الوعي كون من انطالقًا للكلمة، الدقيق
 الى بالنسبة كذلك األمر فليس ،بتالشيه هو يثعر ان دون
 فموت بعده. أحياء يظلون الشهود دام ما اآلخرين موت

 الثاهد لدى الخاصة التجربة من نوع الى يتحول اآلخرين
مسبقًا االمه ويعاني العتيد الموت بخطر يحس تجعله

اآلخرين وموت الخاص الموت والزمن: الموت

 حالة 8 بتجربة اللحظة - الموت قضية شيللر يتبدل
 موت مع يتعاطف ال ،شيللر بنظر ،فاالنسان . (( الموت

 بأن ريب من ما .الخاص موته عليه يقط انما ،اآلخرين
 شقاء تجاه وبالمقابل.فالالمباالة العاطفة، تشحن األلم تجربة

 ان الهانئة. لألنانية ونتيجة الشخصبة البحبوحة وليدة اآلخرين
 خاطر يشغل فجأة تقع ان شأنها من التي الوشيكة النهاية هاجس

 المنين. من العظمى والغالبية الجراحة أسرة ونزاء المرضى

 المستقبلية رزاه فحة يرى الحاالت، هذه في االنان، ألن
 الى التطلع آفاق عليه تطبق وعندما وتضيق تضيق رأحالمه

 أو المباشرة، بالحاجات منشغالً حاضره يصبح اآلتي الزمن
 فحتى الواهمة. الذاكرة جرح خالل من الماضي باتجاه نازفًا

798



موت

 فرية المرء يظل الموت، فكرة الواعية، بطريقة ،استبعد ولو
 الذات، - عدم مواجهة يستحبل للزوال. عرضة بكونه الشعور

 فكرة معايشة يستطيع ال المرء أن أي ، فرويد ذلك أبرز كما
 دين بمثابة الخاطر الى تقفز الفكرة هذه أن إا الحتف؛ دنو

 اآلن في ومحتم مجهول االستحقاق موعد وان سيما ال مقلق،
ه *:1

 الحياة لحمة الموت زمانية من جعل فقد هيدغر أما
 ،نفه يعي أن منذ Le Daseln الموجود - ن فالكان ،وسداها
 ما هذا ,حداده ظل في تنمو حياته وتبدأ للموت مرشحًا يصبح

 لجة في غائصًا ،للموت ٠ معدًا — كاننًا البشري الكائن يجعل

 الموت فجوة في تصب التي الحياة معنى عن يبحث اليأس،

.والمعتمة المرعبة
 أفق تشكل التي ،هذه « المستحيل إمكانية B ،الموت ان
 على إياها مرغمًا ، اختياراتها عليها مانعًا الحرية يثل الحياة،

 الساعة تسبق التي الفترة بشؤون مطلقة مباالة ال انتهاج
 السلوك وبين بينها التفريق يصعب مبااة ال الحاسمة،

الالعقالني.
 تحليل فهو ،للموت سارتر الفرني الفيلوف تحليل أما
 فكرة والى ،اللحظة - الموت فكرة الى ، معًا آن في ،ينتسب

 عن باستمرار ينلخ ٠ لذاته الكائن S كان فلثن الموت. زمانية

 يعد لم ما ا بين يلهث متتابع حاضر تبع ا ذاته في - الكاثن ا
 كون يمنع ال فذلك ، ft بعد كائنًا يصبح لم »ما وبين ft كائنًا

 فيه يلقى رقت سيأتي اذ ،منه ناندة ال بها والتعلق الحياة شغف

 بلة الطين في يزيد ومما ا. ذاته في - االكائن بؤرة في المرء
 ان شأنه ومن ،مبرر أي دون محتومًا أمرًا الموت كون هو

 الحياة. سلب فاجعة الحياة على يسبغها التي المأساة الى يضيف
 يراه أن يتطع ال االنان ألن باالنان، يغدر عبثي أمر انه

 كونه هو مات الذي االنسان عن معرفته يمكن ما كل مقباًل.

 ا العبثوية B كانت اذا عما التاؤل ينبغي . الوجود في كان
 مثقلة فيها الموت زمانية فكرة كون بفعل تزدد لم االرترية

 منا الواحد موت كان اذا أخرى، ناحية من مفاجأته، بفكرة

 يموت المرء ان االخرين؟ يفوت انه ذلك يعني فهل يفوته،
 النصر يمضغون واقفين يظلون الذين اآلخرين الى بالنسبة دائمًا

خارجي. شيء مجرد الى الميت االنان تحول تجاه

 الموت، بمسألة عنوا الذين الحديثين المفكرين من

 هر اآلخرين موت كون على خاص بنوع يشدد الذي النسبرغ
 يتجلى الصعيد هذا فعلى الخاص. الموت تجربة مرتكز بمثابة

 عليه عزيز شخص كل موت عند إرهافًا شعوره يزداد المرء ان

 االنفصام هذا النسبرغ بحلل شخصية. بصالت به يتصل او
 عذا يموت، ومن حيًا يبقى من بين الشراكة يصيب الذي

 هذا ، لذاتي الصنو نهذا . (( نهائيًا بفارقني الذي H الشريك
 نضب، قد لي، بالنسبة وحرية وحانًا عطاء المتفجر الينبوع
 الشخصي والحضور منحيال وبينه بيني اتصال كل وغد

 في إياي تاركًا ذاته على انغلت قد الميت الشريك في الماثل
 انها . عه االستغناء استطيع ال مني جزءًا معه مختطفًا ،الخارج
حقيقية. مالمة الموت أالمس تجعلني لتجربة

 حدوثه. لحظة بعد ما الى الموت يمتد اخرى، جهة من

 انه في. يموت الراحل العزيز يتمر الجفنين ة إغماض بعد

 ما التي العمر رفقة الستعادة محاواتي من بالرغم عني يبتعد
 حلول قبل معه بها نفسي أمني كنت التي بالوعود مألى تزال

 مثاعري في المنحفر الحزن اخدرد ويتمر القاضية. اللحظة

 الذي الحين نفس في الميت الحبيب جذور اقتالع على يعمل

ذاتي. من يقتلعنيفيه

 تعتبر التي الظهوررية الفلسفة تؤدي حال، كل على
 كما ،االنساني الكيان بنيات إحدى بمثابة ( مع — الكينونة )]

 هذه تؤدي هيدغر، بها يقول التي Mltseln ال فكرة امر هو
 لى «-مع الكينونة ل انعكاس الى ،الموت حال في ،الفلسفة

 اذا عما التاؤل يمكن معها يعود ال لدرجة -مع«، موت»
 بموت خالله من نشعر الذي المنطلق هو الخاص الموت كان

 منا الواحد يجعل الذي هو اآلخرين موت أن أو اآلخرين،
 االحساس هي الميتتين من كال ان الظن أغلب موته يتثعر

 الموت فكرة أصل B مبحثه في غوبمان يقول كما باألخرى،

 الموت، يثيرها التي الشفقة عاطفة مصدر هو «.ذاك وتطورها
 على شفقة كانت إذا ما معرفة يصعب التي الشفقة هذه

 وحيدًا، يموت المرء أن صحيح الذات. على إشفاقًا أو اآلخرين

 حال، كل على وهذا، الموت. أمام وحيدًا أبدًا ليس أنه إال
 وأن باآلخرين، مرتبط هو ما بقدر نفه يعي الفرد أن يؤكد

 بين متبادل تواصل من تخلق ما بقدر قوية االجتاعية الصلة
اآلخر. البعض عن بعضها مستقلة ذاتيات

القلق

 آلخرة الحياة بوجود المؤمنة الفلسفية المواقف تستطيع ال
 جاسبرس األلماني الفيلسوف كمواقف الموت، بعد

 القلق كون تنفي أن مربل، غبرييل الفرنسي والغيلوف
 جدًا المحتمل من بل الموت، تجربة من ينضح أساسيًا شعورًا
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موت

 , القلق هذا ثقل في يزيد ما هو اآلخرة بوجود االيمان يكون ان
 إياه ناقال القلق المرء يتقبل الموت غير األخرى الحاالت ففي
 القلق هو الموت تجاه القلق لكن األمل، يشبه ما سجل الى

الحقيقي
 التناسخ بفكرة االعتقاد اذاكان التساؤلعما المرء باستطاعة

 الزمن، هروب يخلقه الذي األسى عن استعاضة ليست الدائم

 تسريع عملية الحاالت، بعض في ،ليس االنتحار كان اذا وعما
 لدى الموت يخلقه الذي الهاجس من الخالص بغية للموت
 تنكر التي المعتقدات بعض كانت اذا وعما ،الواعي الكائن
 اذا وعما ،الموت التقاء المالذ من نوعًا ليست الموت حقيقة

 من الكثير يخفي تحصنًا ليسا به والخرية الموت احتقار كان

 االستسالمي الرضوخ كان اذا وعما الموت، أمام االستضعاف

 التحضيري التخدير من بحالة التزود إلى يهدف ال للموت
 فكرة من المتأتي للقلق تجليات كلها تلك الموت لمواجهة

 شي، من الخوف يتأتى ؟ القلق مضمون عو ما لكن .الموت
 االحتماات ألحد ذهنية ترجمة هو البال وانشغال نسبيًا، معين

 يتعلق أساسي شيء الموت تجاه القلق بينما المرغوبة، غير

 الذي هو وحده بالوعي يتمتع الذي فالكائن ٠ كله الحياة بحجم

يقلق.
 وانه ،بالعوائق االصطدام بفعل يولد الوعي ان صح اذا
 مثكلة تصبح ،حال تتطلب شكلة وجود على تدل عالقة

 الكائن. طاقات كافة تحثد دامت ما حيوية قضية الموت
 يثيرها التي المشكلة ألن المميز، القلق مجال إذن، فالموت،

,ا( الموت حتمية و• a البقاء ارادة » بين التنازع هي

 والممتد الموت من الخوف عن الناجم القلق الى نظرنا اذا
 عتبة على المحتضر نفس في المعتمل القلق أو الحياة، طيلة

 ft الحدوثية » شعور في متجذرًا نراه عناصره وحللنا ،الموت

 الشعور فهذا . هيدغر عليه يشدد الذي الشعور ذاك البدئية،
 يغيب سوف التي الهوة رهبة تصور عن ،الواحد اآلن في ،ناجم
 وعن أمامه، ابدًا الفاغرة الهوة وهي موته، لدى االنان فيها

 الصعوبة وعن ،استعادته يمكن ال الذي الزمن بهروب االحساس
 في االنسان به يتعلق وبما بمن الصالت انقطاع يحدثها التي

 تكتنفه التي والتحنان والحب الصداقات دفء وفقدان حياته،

.النهائي التالشي من الرعب عن وخاصة ،حياته في

 عليه ينطوي الذي المجهول فعنصر أيضًا، ذلك من أكثر بل
 هو األمر هل الموت. عن الناجم القلق يغذي الذي هو الموت
 8 عدم م أو ،هيدغر اليه يشير الذي «عدم » بال الشعور

كتابها في بوتونيه - فافيز جوليت وصفته الذي الشعور

Jt القلق ft لرأي خالفا ،تؤكد عندما محقة األخيرة فهذه ؟ 
 ذا شيائً اعتباره يمكن ال ، الالشيء أو العدم، أن هيدغر،

 قبل. من اثبتا قد الفيل ولويس برغسون كان كما ،وجود
 للتعبير «التقدم » فكرة اعتماد الظهوروي الفيلسوف بإمكان

 يتيح كيف لكن بالكائن، العدم ينزله الذي المتمر التآكل عن
 وغير المعقول غير استبعاد نستطيع ال ؟ يدركه أن للكان العدم

 هذه المجهول، فهذا الموت. به يتصف الذي للتصور القابل
 تفرض إذ بصره، وتعمي الوعي أفق تمأل التي السوداء الشمس

 أو ، الفناء الى به تؤدي ربما التي المجازفة تلك الموت، عليه
. البقاء الى به تؤدذي

 المنفتحة الفلسفة ال القلق، حتمية الغاء يمكنه إذن شيء ال

 ،واإليمان الفلفة ان العلم مع .المؤمنين وال!يمان اآلخرة على
 يثيره الذي القلق تهدى تطمينات يقدمان ال ،بسواء سواء

.للموت تجاوز عملية مجرد بل ،الموت

الموت: ثالثًا-الشكوكحول

 على مقدرتها اآلخرة على المنفتحة الفلفات تدعي ال
 تعمد ،سبيوزا ذلك يتمنى كان وكما بل، . الالوجود اختيار
 الحياة فهم محاولة في تتعمق اذ فهي بالحياة. التأمل الى فقط

 أو ، ،جاسبرس فلفة حسب « صامتًا رقمًا B تكتشف بالذات

 من بانتقالها مرسيل، غبرييل فلفة تبع ، الرجاء بريق تالمس
 تتالقى ،ا الزمن عن التخلي»عملية عبر الكينونة الى الموجود

 الظهوروية تعتمد لذلك نتيجة أكثف منطقة في الفلفات هذه
 أمثال من فالسفة يعتبره الذي التعالي ويقترن ماورائية نظرة

 يقترن «االدوام يصيب افقي انفصام عن كناية وسارتر هيدغر
 هوتجاوز الذي أساسه عن يعلن ا الدوام " حيث عمودي بتعال

 موقفًا يتخذ جاسبرس أن إال . األبدية اسم إعطاءه يمكننا للزمن
 غبرييل يخطو بينما الموضوع، هذا في المرامي متعدد ادرياًا ال

الواثق. الرجاء باتجاه مرسيل

 جان المعاصر الفرنسي الفيلسوف يشدد «االخفاق » كتابه في
 : يقول إذ ،الشل عن لجذري ا التعبير هو الموت أن على الكروا

 الموضوعي والفشل المطلق الذاتي الفشل يتحقق الموت في «
المطلق«.

 نهاية جاسبرس، بنظر هو الموت أن وبما ،ذلك مع
 فهو ، باليًا العالم كون على يبرهن انه وبما ,، التجريبي الكائن »

 بحد فالموت، الواقعي الوجود الى الطريق يفتح لذلك نتيجة
 يتطيع ال التي الكينونة ليل هو ، ٠ أقصى وضع B ،ذاته

 امتنع ما اذا االنسان لكن . ا الصامت االرقم يفهم ان موجودها
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عوت

 التجريبية، الحياة عن منسوخة قطع من الخلود صورة رسم عن
 هو وهذا ،تسام الى حياته يحول ان الموت من يتوقع ان بإمكانه

 ذاته أعماق من آتية بقوة االنان يثعر » اذاك الموت. معنى

 ونتيجة . B الكينونة الى الموصل الطريق عن البحث الى تدفعه
.عليه سيكون ما تعين التي هي للموت تجربته تكون لذلك

 في فالكائن ال ؟ ا الزمن تجاوز ال الى االختبار هذا يفضي هل
 الماثل التجريبي العمق في بل الزمن، في ليس الموت مابعد
 انها على فهمها يمكن ال االبدية ان هذا يعني هل . « ابدية بمثابة

 الداخلية الكثافة انها بلعلى للزمن، المجرد االمتداد

 إذا لكن .حق على جاسبرس يكون ، هذا صح اذا ؟للحاضر
 فهل ، اللحظة أبدية يضمن الذي هو (I التسامي أساس ٠ كان
 ال جاسبرس ان يبدو ؟ االنسانية الذات استمرار أبدية انها يعني

 ،يقول والكروا . الحد هذا من أبعد الى بالذهاب لنفه يسمح
 خالدًا، االنان يعتبر جاسبرس كان ككن » : شديد بحذر

 ينتمي بل التجريبي؛ للواقع مغاير بنظره االنان فخلود
«.للتسامي
 الشخصيات إحدى فكرة فهم ينبغي بالذات المعنى بهذا

 تقول: اذ ،مرسيل لغبرييل العطش« » مصرحية في المسرحية
 به عاش قد المرء يكون الذي الشيء على االنفتاح هو الموت ا

 ،مرسيل غبرييل بنظر ،الحقيقية الحياة ألن . 0 الدنيا حياة خالل

. «الحيازة ال مفاتن بتجاوز «الكينونة D دعائم على االرتكاز هي

 المكننة، تود حيث تقنية ورشة الى المتحول العالم في

 سوى الميت ولي ، العمل عن توقفت آلة -وى الموت ليس
 وفي المعطلة. اآلالت مكب في يوضع ألن إال يصلح ال شيء
 بحيازاته يعرف انسان كل ان وبما ،ذلك مع ،ذاته العالم هذا

 بانهيار يؤذن ألنه للقلق، مصدر الى الموت يتحول وبقدراته،

 حياته رهن قد يكون الذي واالنان الحيازات. أنواع كل
 أن بشعور لديه مقرونة الموت فكرة تفاجئه الزمنية للضمانات

 بهم تربطه الذين اآلخرين وأن ، عنه تخلت قد الغيبية القدرة
 هو الشعور وهذا أيضًا. عنه تخلوا قد والتعامل التحنان عالقة

 لكنه . شيء كل في كامال تجريدًا به المبتلي تجريد يتم امتحان
 التي «اليأس ثغرة B يفتح ان ،األقل على ،يستطيع ،بالتالي

 ان يكتشف الوعي ان الكينونة. سر طريق الى االنان توصل
 نفسه- على يطرحها التي للمألة -ابقة صلبه في الماثلة الكينونة
 يحول أن يتطع ال وأنه — نفه الوقت في اليه بالبة وداخلية

 القوة * هي نفها الكينونة ألن معرفة، موضوع الى الكينونة
 المسيرة خالل من األساسية الفكرة هذه تتجلى , ،العارفة

 في مرسيل غبرييل الفرنسي الفيلوف عرضها التي الخاشعة

 يشكل الذي الواقعية« ومتارباته الكينوني السر تحليل H كتابه

 الكتاب هذا في مرسيل يشرح الفيلوف لهذا المنهجي البيان
 التحليل مرآة في ذاته معرفة عن يبحث الذي الوعي أن

 للخطأ عرضة كونه ،يتمرضع اذ يكتشف، التأملي، الموضوعي

 ،المذكورة مرسيل غبرييل رواية فبطل . « للجواز ال ومعرضًا

 من I) : يتساءل ،االنتحار تجربة تراوده الذي «الله رجل آل
 الكينونة فيه تصاب اختناق نفق التملكي الوعي يشكل ؟». أنا

 ملزمة لكن القلق. حدوث الى يؤدي الذي االمر باالنهاك،
 في الكينونية بمصادره صلته الموجود يستعيد مذ تتراخى القلق

 التنافس عالم يتعدى ما وفي ،الخداعة ممتلكاته يتعدى ما
 : القائلة سارتر عبارة أن يرى مرسيل غبرييل ألن والتنازع،

 والتملك الحيازة عالم في صحيحة اآلخرون« هو الجحيم»
 كائن ٠ طمأنينة ،الحين نفس وفي إذاك، ، يتعيد الموجود

 عناه ما مرسيل غبرييل بها يقصد التي التسمية هذه األعماق«،
 يخلق والذي الهم، يتآكله الذي (( األبعاد كائن ٠ بكلمة هيدغر

 صعيده، على يمكن، والذي ، األشياء جميع بين التواصل
الحرية. عالم هه ألنه المهشم« أ اليومية التجربة عالم إصالح

 ،اآلخرين مع التواصل يستعاد ،بالفعل ،المستوى هذا على
 « أنا « مع تعارض في بالتملك المنشغلة (I أنا 11 ال وضع بدل إذ

 من نفسه يفرغ إذ للحوار الكائن يتهيأ المتوضتعة، اآلخرين

 على القائمة الغير ينابيع الى موجه دعاء هو فالحب . نرجسيتها
 ذات بين كينوني تبادل الى ويهدف ، (I أناه H يتجاوز صعيد

 على انفتحا قد االثنان يكون ان بعد ،المخاطب وذات المتكلم
 ليس الحوار هذا بأن علمًا . بينهما وتربط تحييهما التي االعماق

 ، لقاء لكل السابقة »نحن« ال بحيرة من مفرد شريان سوى

 فيها ترتسم التي البحيرة تلك ،انسان كل داخل في تقوم والتي
الله. أي ،المطلق »أنت« ال

 به يقول الذي الصيرورة، عبر الثابت (I االنتولوجي فالقوام 11
 االستمرار ضامن انه شخصي. شيء إذن هو ،مرسيل غبريل

 ه يهدد الذي للرجاء وضامن الزمان، لمجازفات المعرض
 ألخظار المعرض لإليمان وضامن المباشرة. الوقانع هاجس
 ال المرء ان ،المنطق مذا تبع مرسيل غبرييل يتخلص .الشك

 لهذا االنسان. في يصلي الذي هو اللم إن بل الله، الى يصلي

 كل مع كة الشرا من حالة الى يهدف دعاء الموت يصح السبب

الله مع مباشر لقاء ضمن من الناس، جميع ومع شيء

 المتعلق االستنتاج هذا الى الوصول أجل من ،اضطررنا كن
 الدورة هذه بكل للقيام الموت، بعد الشخصي بالخلود
 الفيلوف هذا ألن فذلك مرسيل(، لغبرييل نسبة ) المرسيلية
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/موضوعية موضوع

 الموت يعطي تجاوزه، ينبغي الذي القلق من بالرغم الفرنسي،
 على الداخل من ينطوي انسالخ بمثابة يظهرم اذ اكتماله، كل

 ماريا - رينيه االلماني الشاعر حلم ان يبدو هكذا االكتمال.
 ولدت قد تكون ميتة ميتته، امرىء كل رب يا أمنح )) : ريلكه

.استجابة لقي قد «الخاصة حياته من
 الظهوروية الفلفة بين المقارنة من األمر يكن مهما
 لكنه أكالة، واقعة يظل فالموت المنفتحة، ومثيالتها المنغلقة،

 سقوط مقابل الميت، ألن الحياة، تجاه بنيوي بعمل أيضًا يقوم

 وتلك حياته، دوافع قيمة يقدر الشخصي، وزواله مثاريعه جميع
الحقيقيين. والجهد الكفاح منه استحقت التي

 ويعتورها . قيمتها فاقدة له تبدو الدوافع تلك بعض
 من المزيد تتأهل كانت اخرى دوافع مع بالمقارنة البطالن،

 ال .نهائية جردة في الحياة حابات تحصى وفجأة .التضحيات
 بول الفرنسي الفيلسوف رأي حسب ،كارئي وضع من بد

 خطر امام ،بغتة ،وحياتي موتي يبدو ان أجل من ،ريكور
 مرة ألول الخطر. يهدده ما كل بمثابة المجهول، في السقوط

 وهذه موحدة، واحدة كونها حيث من حياته الى االنسان ينظر

 الموت امتحان تعبر التي هي تكون ربما الحياة تميز التي الوحدة

* بنجاح

ومراجع مصادر
هيرودوت. الى رسالة أبيقورس، -

النفس. في ،أرسطو —

فيدون. أفالطون،حوار —

لرابع. النشيد ،التاسوعات ،أفلوطين -
األول، الفصل األول، الباب االهوتية، الخالصية ،توما األكويني، -

الكاملة. اآلثار أوريجيوس، -

األفكار. باسكال، -

والذاكرة. المادة ،برغسون —

المباشرة. الوعي برغسون،معطيات —

.القلق ،بوتونيه،جولييتفافيز —

الثالث. المجلد جاسبرس،فلفة، -

الوسطى القرون في الفلفة اتيان، جيلون، —
الخامس. الفصل األول، الباب النفس، أهواء ديكارت، —

الخامة. االعتراضات الردعلى ديكارت، -

.والعدم الكينونة ،سارتر —

االنانية. الظهورة دي، ثاردان،تيار -
٠ وتطورها الموت فكرة أصل غويان، -

لكاملة. اآلثار فيلون، '

الكروا،جان،الغغل. -
.455 المقطع ،الثالث الباب ،الطبيعة لوقراس،في —

 الثاني الفصل الرابع، القسم الدين، ماورائية حول مداوالت مالبرانش، —

عثم.
.العطش ييل، مرسيل،غبر -
محاوالت. مرنتانبه، —

معود رشيد

موضوع/موضوعية
Objet-ctivlte 
Objectvlty 
ObjektObjekthitat

 مجاالت من كبيرين مجالين في «اموضوع مصطلح يتردد
 في كثيرًا يتردد كما المعرفة ونظرية المنطق، وهما الفلسفة

 النفسي كالتحليل واضحة فلسفية بصبغة المصطبغ النفس علم
 عناصر من األول العنصر فهو المنطق في فأما . والفنومنولوجيا

 اآلخرين. عنصريها والمحمول الرابطة تكون ان على القضية
 عليه ليحكم العقل أمام موضوع ألنه المنطق في كذلك وسمي
 واقعًا الحكم كان وإذا المحموالت عليه تحمل أو ،ما حكمًا

 وان كلية» ٠ القضية تسمى الموضوع أفراد من فرد علىكل
 يكون وقد جزئية«. ه القضية تسمى البعض على واقعًا كان

 أو شخصية القضية فتمى مشخصًا جزئيًا الموضوع

مخصوصة.
 المقابل القطب يشغل فالموضوع المعرفة نظرية في أما

 الذات هل السؤال: يطرح المعرفة إلمكان فبالنسبة للذات.
 يطرح المعرفة لطبيعة وبالنة الموضوعات معرفة على قادرة

 االجابة وتنقسم , والموضوع الذات بين العالقة هي ما الؤال:

مثالي واخر واتعي اتجاه الى
 بأية الؤال: يطرح المعرفة مصادر أو ألدوات وبالنبة

الحدس؟ أو الحس أو بالعقل الموضوع؟ الذات تعرف أدوات

ه قنصو صالح
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عيه موصو

موضوعية
Objectlvlte
Objectivity
Objektlvitat

 داللتها فهناك واحدة، داللة من أكثر للموضوعية
الوصف هذا أبيح إن ،االبستمولوجية وداللتها الخلقية،

 عن والبعد ،القصد في النزاهة فتعني الخلقية داللتها فأما

 فيصورها البعض ويغالي الذاتية، العواطف من والتجرد الهوى،
 متقالً عالمًا اال يواجه ال العلم رجل دام ما القيم، من تحررًا

 عما بعيدا فيه يفصل أن وعليه ومصالحه، ورغباته آرائه عن

 الموضوعية، أليست ولكن، الشخصية. تحيزاته عليه تمليه
 في الحذر والتقصي الفحص، في بالدقة اكزامًا المعنى، بهذا
 والقدرة السليم، واالستنتاج ،العقلية واألمانة ،المعطيات جمع

 متابعة على والشجاعة للتفسير، الممكنة البدائل تخير على
 األفكار نبذ في الصادقة والرغبة المنطقية، نتائجها إلى الحجة

 بعض ذلك كل أليس الجديدة، األدلة ضوء في األثيرة
 ان يمكن ما هي أليست ؟ العلمي المنهج يتطلبها التي الشروط
 نهاية في هي أوليست ؟ البحث مقاييس او بمتويات يمى
 في إيجازه يمكن ما هي ألنها التقويمات؟ من مركبًا األمر

 التغدو الوجه هذا وعلى بالموضوعية. التزام بأنها القول
 يميه بما مفهومها يتكافأ بحيث القيم، من تحررًا الموضوعية

 هي تصبح بل ،القيمي , أو ،الخلقي ابالحياد فيبر ماكس
 تحرر بأنها فالدعوى .بعينها قيم بالتزام صريحًا اعالنًا نفها

 القيم من تحرر انها اليها أضفنا اذا اال قبولها يجوز ال القيم من

 وعي على العلم رجل يكون ان التوكيد هذا وفائدة .المرفوضة
 اختيار مجرد والمسألة ،يرد لم ام أراد سواء بقيم موجه بأنه
 يؤثرها أن ينبغي التي القيمة هي والموضوعبة ،وأخرى قيم بين

.٥ باختيار

 بالدالة تسميته يمكن ما هي أخرى داللة وللموضوعية
 الحقيقة. عن تعبيرًا الواقع تمثل كانت متى االبتمولوجية

 الحقيقة. أو الواقع من يقصد ما حول اآلراء تختلف وهنا
 عن موضوعيًا متقالً يوجد ال العالم هذا ان يعتقد من فهناك

 متقل موضوعي عالم بوجود يعتقد من هناك بينما ،فكرنا
 لكي يتوقف ال العلم رجل أو العلمي المنهج أن غير . فكرنا عن

 الفلفة تخص مسألة ألنها الصواب هو الرأيين هذين أي يثبت

 في واثرها صداها نجد هذا ورغم . وحدها المعرفة نظرية او
 وعما ونظرياتهم، وتوانينهم العلمية تصوراتهم عن العلماء آراء
 ابتكار مجرد هي أو الواقعة، الحقيقة تمثل جميعًا كانت اذا

 من وتعده النزاع بهذا الترحب منهم طائفة نرى ولكننا ٠ عقلي
 ، نختارها التي باللغة منعلقة مألة ألنه المثكالت، أشباه بين

 العلماء من والمثاليين الواقعيين من فكل استعمالها، ونفضل
 الطريق، تفس في يمضون انما العلمية لمادتهم يتصدون عندما
 . الحس معطيات من باالستنتاج جميعا يقومون ألنهم

 يؤثر ال انكارها أو العلمية الموضوعات بواقعية واالعتقاد
 Dantzig يقول كما الموتفين وكال العلم في كثيرًا أو قليالً

 نظر وجهة من وأما ،المنطق نظر وجهة من اثباته يمكن دانتسج

 فان ذلك وعلى .منهما واحد على البرهنة يمكن فال الخبرة
. ومالءمة فقة موا مسألة سيظل بينهما االختيار

 ،الواقع هي ليست العلمية الحققة بأن أوالً نلم أن وينبغي
 علممية حقيقة ثمة وليس الواقع هذا عن العلماء يقرره ما بل

 ما والعلم فشياًئ. شيائً منها المتعاقة النظريات تدنو بل ،نهائية

 حقائقه« ,1 وكل ،ومخاطرات مجازفات اليوم حتى يزال

 إذن الخوف يتملكنا فال الىحين. إال كذلك تبقى ال موقوته
 اختفت وقد العلمية لفروضنا مشاهدتنا عند برنار يقول كما
 يستشهد كما الشرف ساحة في نحبها تقضي فأنها ،أبصارنا عن

وطنه. يفي-بيل الجند
 طريق على يكون ال ،باألحرى أو ،الحقيقة العلم يبلغ وا

 معنى والحوادث األشياء الى يعزو أن استطاع اذا اال الحقيقة،
 أو بالصدق الفكرة، أو والداللة المعنى على يحكم وال وداللة.

 بلغة عليها الحكم أي ،تقصده ما وبلوغها عملها في إال الكذب
 هو انما العلمية القضية وصدق . تحرزها أن يمكن التي نتائجها

 طائفة داخل الدائم ووجودها لها، متواصل بتحقق التنبؤ
 العالم خارج العلمية الحقيقة وضع يمكن فال . المقبولة المعرفة
 ليست وهي المتواصل االختبار تحت دائمًا تظل بل ،المتغير
 عن يكفون ال فالعلماء المرآة، في الواقع أو للوجود انعكاسًا

 التغيير ذلك يحدث وال العلمية، أهدافهم لخدمة الطبيعة تغيير

 اصطناعهم مواصلة في بل واالنتاج، االختراع خالل من فقط

 وتعقبهم تجاربهم ففي .نفسها المعامل داخل العلمي للمنهج
 وضع من يغيرون يحيث الطبيعة جوانب يعالجون لفروضهم

 ارتباطات مكونين ببعض بعضها ويمزجون ،وعالقاتها األشياء
 عندما البيئة من جانبًا أو قطاعًا يبدلون وهكذا جديدة،

 والتجريب والضبط التحكم ألساليب ويخضعونه ه يعزلون

 في كليفورد ذهب مثل والى . الحقيقة كشف طرق من كطريقة
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موصوعيه

 خطأ،بلهي دون «نتأملها » التي هي الحقبقة ليست ٠ :قوله

 الفكر» إن قوله وكذلك .ا( خوف دون بها «نعمل n التي
 تجيالً ليس إذن العلمي فالمنهج «.للعمل مرشد العلمي
 متعددة ونظريات قوانين ثمة بل ،والوقائع للمالحظات محايدًا

 تختار أن علينا أن كما ،بها والتنبؤ لتفسبرها نبتكرها أن علينا
 يصف فهو للمالحظات وصفا كان اذا »فالقانون بينها، من

 نهانيًا ال عددًا فإن هنا ومن ،بعد تحدث لم التي المالحظات

 المالحظات، من نهائي ال عدد أي يالئم أن يمكن القوانين من
 قانونًا ننتقي أن علينا منها جديدة مالحظة أية نستنتج ولكي

 والمعايير، القواعد بعض وبدون الالنهائية، المجموعة هذه من
 تنبؤ تفضيل أو ، إلنتقاء هدا بمثل للقيام وسيلة ثمة فليس

 هو الحسي اإلدراك أن »رغم :آينشتين وبعبارة آخر« على
 أو الخارجي العالم عن المعلومات لنا يتيح الذي وحده

 هذا نفهم أن يمكن ال فإننا ،مباشرة غير بصورة الفيزيائي

 أن ذلك على ويترتب . فكرية وسائل بواسطة إال العالم
 وعلينا نهائية، تكون ان يمكن ال الفيزيائي العالم عن تصوراتنا

 المدركة الوقائع ننصف لكي لتغييرها استعداد على نكون أن
 العناصر ان على هذا ويدل كماآل«. المنطقية الطرق بأكثر

 ،الحسية الوقائع ن هي آينشتين نظر في العلمي للمنهج الرئيسية

 بين المتبادل التواصل تجعل التي المطابقة وقواعد والفروض،
 بمثابة هي القواعد وهذه . وصادقًا مثمرًا والفروض الوقائع

 بوصفها يتلقاها ال العلم رجل أن فير الموضوعية، الشروط
.يبتكرها وقد ،يختارها بل ، واقعًا أمرًا

 تعد لم مالحظته موضوع وبين المالحظ بين الصلة إن بل
 تفصل التي للموضوعية الساذج التصور أساسمن على مفهومة
.الالتعين مبدأ إياه علمنا ما هو فهذا ، بينًا فصال بينهما

 انعكاسًا تعد لم الموضوعية أن نتبين النحو هذا وعلى

 يلتزم شروط هي بل العلم، رجل معها يتطابق أصلية لواقعة
 هو ما يكون أن بوانكاريه يقول كما الشروط تلك وأهم ، بها

 نقله يمكن وبالتالي كثيرة، ألذهان بالنسبة مشتركًا موضوعي
 للنقل وقابالً مشتركًا يكون أن يمكن وما آلخر. واحد من

 عن الواحدة المنعزلة الموجودات أو االحساسات ليس
 ونظريات عالقات في يصاغ أن يمكن ما بلهو األخرى،

 ،صقلها يستوف لم صورة هو تقدمه أن النظرية تستطيع وما

 االختيار فمجال ثم ومن وزائلة. مؤقتة صورة فهي وبالتالي
 من واالقتراب الصقل هذا ليستكملوا العلماء امام مفتوح

 بموقف ومشروطة مرتبطة الموضوعية تأتي وهنا الحقيقة
 العلمي المنهج يصطنعون الذين اشتراك من بد ال ألنه معين،

 التصوري، جهازهم وحدة من أساس على واحد، نظام في

 ،والمناعشة للبحث مشترك عالم من لهم توافر ما خالل ومن

 عن ينحرف ما كل ويصفون ،النتائج نفس الى يصلون بحيث
 واقعًا ليست المشاركة وهذه خطأ. على بأنه اجماعهم

 عليه تبعث صريح والتزام ايجابية، ماهمة هي بل مفروضًا،

ومعايير. قيم
 الموضوعية، مبدأ بمقتضى نقررها أن ينبغي كما والحقيقة

 من عظيم لعدد المختلفة الجهود بفضل ، فشيائً شيائً صنعت قد

 ،البراغماتية عن حديثه في برغسون يقول كما المخترعين،
 غيرهم ووجد موجودون، المخترعون أولكك يكن لم ولو

 تختلف العلمية( ) الحقائق من مجموعة لدينا لكان مكانهم،
 أو كماهو الواقع ولبقي اليوم لدينا عما االختالف كل

 لمصلحة نرسمها التي المسالك تختلف كانت ولكن ، يكاد
 نتقبل أن دون واحدة جملة نؤلف أن نستطيع ولسنا . فيه سيرنا

 في االنسانية آئرت ولو ،أسالفنا أبدعها التي االفتراضات

 الختلفت آخر، نوع من افتراضات اتخاذ تطورها مجرى

. تفكيرنا قواعد
 عادة يقبل ما بأنها تعريفها يمكن إذن الموضوعية فالحقيقة

 التي لعقيمة للمساجالت تجنبًا رسل، يقول كما المجموع، من
 أو .الحقيقة مقياس أنها على فردية عاطفة الى النظر من تنشأ

 ،شيللر يقول كما ،معين زمان في فيه يفكر ما «أفضل » هي
 ويتصل العلمية، المعرفة بتقدم األخير التعريف هذا ويرتبط

.واالختيار القيمة بمعاني

 قابعة ليست العلمي المنهج يطلبها التي العلمية فالحقيقة
 مثاالً تكون أن الى أقرب هي بل ،عليها نعثر أن وعلينا هنالك

 التي األشياء بين العالقات بوانكاريه عند فهي . العلماء ينشده
 تتيح أن على المفكرة الكائنات جميع ادراكها في يشترك

 فيها. شك ال جمالية قيمة وهو الشامل، الكلي االنسجام
 من ينشدها التي الجمالية البساطة هي آينشتين عند وكذلك

 وعند واقعي. هو ما يفهم لكي العلماء من النظريات يصوغ

 القانون الى الواقعة من ننتقل حتى تعريفها يمكن ال برونفسكي
 األجزاء بين المنظم والتماسك االتاق على صدقه يعتمد الذي

 رواية في الحال هو كما ،بينها فيما وتتوافق تتناسب التي
 الداخلية فالوحدة الشعر، في األلفاظ تناسق في أو رائعة،

 وهو الصدق، له يتيح الذي هو العلم في والتماسك واالتساق
 جمال لها يتح لم لغة أية من للتنبؤ نظام أفضل يجعله الذي

 حس العلماء في تبعث التي هي والنظام والوحدة . التنضيد
 خيوط استخالص على ينطوي علمي بحث فكل الجمال،
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موصوعيه

 وكل منتظم، واحد نيج في معا وضمها العالم من جوانب
.الوقائع من مبعثرة متفرقة طائفة بين ينسق انما علمي قانون

قنعره صالح

إضافة

 ٠ موضوع هو ما أي object الموضوع من الموضوعية

 الذاتية مع الموضوعية ترتبط المفكرة. الذات خارج مقذوف
 ،موضوع - و - الذات بين عالقة فالمعرفة .المعرفة مشكلة في
 في الغالسفة مواقف اختلفت وقد .-و-الوجود العقل أو

 انظريات خالفات ارجاع ويمكننا .بينهما العالقة تحديد
. Norm المعيار أو المقياس أو الحقيقة مشكلة الى الفلسفية

 ؟ معقوليتها أي األشياء حقبقة مقياس حامل هي الذات هل
 معقوليته - نظامه = تبريره على يحتوي الموضوع أن أم

؟االنان = بالذات ارتباطه دون

 إحدى وهي الوضع ب الموضوعية عالقة الى ها نشير
العشرة. ارسطر مقوالت

 الكتب في الشائعة التصتيفية الصيغ استعمال شنا واذا
 الذاتية، المثالية التالية: المواقف الى االشارة يمكن التعليمية

 من ،النقدية المثالية ،المطلقة المثالية ،الموضوعية المثالية
 الجدلية المادية الكبير فرعها خاصة والمادية ،والتجريبية ،جهة

ثانية. جهة من والتاريخية

التحرير

805



نزعة
Tendance
Tendency 
Tendenz

 ونازعته شيائً، هوى إذا لإلنسان يقال D شيء إلى ينزع , 1

 ، 8،ج « العرب لسان » ، منظور إبن ) . « إليه نفسه

(. 349 ص

 ،الخارج إلى الداخل من حركة تعني النزعة أن اللغة وتظهر

 االنسان أن نجد وهنا . الموضع في وتحول اخراج، هي أو
 ، ( 350 ص ،نفه ) «واشتاق حن I) أنه معناه أهله إلى نزع

 الحركة تلك ونجد ».ويميل ينجذب » أي وطنه إلى وينزع
 نزب، نقول: إذ نزع، «أخرة » هي التي األفعال في عينها

 هي فالمنازعة ذلك وعلى .الخ ،نزف ،نز ،نزح ،نزا
 الحجج مجاذبة أيضًا وهي «،والمعاني األعيان في المجاذبة ه

 الخصومة. في جاذبه ونازعه: الخصمان. فيه يتنازع فيما
 وهذا (. 352 ص ،نفه ) التخاصم هو التنازع أن باختصار،

 يدل الذي نزع الفعل حيث األول المعنى يثبت الثاني المعنى

 هو ما شيء الى االنان ومن االنسان، داخل كة حر على
 واألفكار؛ المعاني أو األعيان، أو الغير، أو ذاته، الشخص

 ،القوي والميل االنجذاب، على: أيضًا يدل والذي

 معان ذلك الفعل على اسقطنا وان والحنين. واالشتياق،
 ميول بمعنى ،ا النزعات g بين ان :قلنا حديثة نفانية

 والصراعات النزاع بينها يقوم قد أو تخاصمًا واشتياقات،

والتجاذب.

 في يكون، شيء إلى النزع النزوعية: والقوة النزعة - 2
 النزوعية القوة بواسطة الفارابي، عند االسالمية العربية الفلسفة

 والطلب ،له والكراهة ، الشيء إلى الشوق يكون , بها التي

المدركة القوة

الغضبية الشعبة

 عوارض وساثر والشهوة، والهوى، والبغضة، ....،والهرب،
 وتلك . ( 29 - 28 ص «،منتزعة فصول » ،الفارابي ) «النفس

 لكن الحيوانية، النفس في موجودة للحيوان هي التي القوة
 للفلفة كممثل سينا ابن عند ،الحيوانية للنفس إن ؟ كيف

 على والمحركة ومدركة. محركة، قوتين: العربسالمية
 هي الباعثة، هذه، واألولى فاعلة. وإما باعثة؛ إما قسمين:

 قوة :شعبتان الشوقية النزوعية وللقوة .الثوقية النزوعية القوة

 ، 33 ص ، ، الثفاء ٠ ،سينا )إبن .غضبية وقوة ،شهوانية

:التالية الرسيمة وفق وذلك . ( 159 ص ، ٠ النجاة »

٧1
I د المحركة اسوة 

الفاعلة القوة الباعثة القوة

دزوية )سوة

آل
اثهوانية الشعبة

 وأما » أكثر: موضحًا يقول سينا إبن فإن آخر مكان وفي

 ، «النجاة » ) «والغضب الثهوة فتخدمها ،النزوعية القوة
(.168 ص

 فعل ونزع التجريد. بمعنى سينا إبن يتعملها النزع: - 3
 متفاوتة ومراتبها مختلفة التجريد أصناف أن إا . جرد يعني
 أو كلها العالئق تلك مع نزعًا المادة عن النزع يكون فتارة

 ,، النفس , ،سبنا )إبن كامال نزعا النزع يكون وتارة ؛بعضها

. ( 13 - ا 0 طر ، 5 1 وص ؛ 5 0 ص
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نزعة

 العربية الفلفية المصطلحات في ،نزعة كلمة تؤخذ - 4
 نظرية في األساسي الفكري المنحى على للدالة الراهنة،

 ،نق : هي متقاربة متجاورة كلمات مع ،عام بشكل ،وتؤخذ
 النزعة أن إال حركة. تيار، نظرية، مذهب، فلسفي، نظام
 مذهبا وال ممنهجًا، محكما نظامًا وا عقالنيًا، نسقًا ليت

 Synoptique وازائية األسس منطقية عامة نظرية وا متكامال،

 مقابلة األعمال، بعض في توضع، نزعة أن ثم االطاللة
 االنكليزية، Ism وإزم الفرنسية، Isme اتم األجنبية لالحقة

 وجهها في تدل، نزعة أن إال األلمانية Ismus وإسموس

 الفلفية النظرية في به، المعلوم ،المميز الطابع على األخص،
 ،وهذا .النظرية تلك يسم الذي الواعي االتجاه تحمل هي أو
 القمد هو وا ،كفاية بارز غير االتجاه ذلك يكون قد أنه مع

 منور بوعي أو تصميم عن مأخوذًا وا الكبرى، والغاية األول

.فيه ومفكر منعكس
 يميل وجدناه إذا الثنائية إلى ينزع أنه لمذعب يقال وهكذا

 إلى التقسيم تبني !لى والحدة، الدرجة مختلف ،وتبلور بوعي
 على تدل معينة، نظرية في التلفيقية، والنزعة وروحي مادي

 وتنجذب ،إليه تحن أو التلفيق، على تتأسس النظرية تلك أن
 والنزعة به. متلونة أو ؛وتتلطفه باتجاهه، وتنحو نحوه،
 فإن كذلك .للفرد المطلقة بالحقوق االيمان على تقوم الفردية
 المنطق. إلى ترد الرياضيات بأن تقول التي هي المنطقية النزعة

 وتصورًا معرفة، — المحدد الدقيق بشكلها - النزعة في ان

 المنزوع الغاية تلك تحقيق إلى وبقصد واعيًا واتجاهًا لغاية،

 والمعرفة المنعكس الوعي من النزعة اقتراب خف وكلما . اليها
 نطاق داخل آخر لون إلى النزعة تلك تحولت ،الواضحة

 أو فكرية توجهات تكون أن عن وكقت والعلميات، الميول

 الميل على وتدل الوعي، تفترض النزعة أن ذاك فلفية

.والرغبة العاطفة من القريب ،بالوجدانيات المحمل

5 I الفالسفة أن يالحظ : الفلسفة في الكبرى النزعة 

 شمال بقانون القول إلى ،الثدة مختلف بوعي يميلون ،ينزعون
 إلى أو عام بمنحى األخذ وإلى ، شيء كل يفسر واحد

 معرفة ميدان كل في مطلقة فكرة عن البحث وإلى التعميم،
 أنها على الفلفة إلى النظر ،ويعززها ،يحركها النزعة وتلك

األهداف قمة أيضًا هي أهداف وذات العلوم قمة

 تحتله الذي الواسع المجال في " النزعة I تدرس - 6
 القطاعات احدى الميول وتشكل . النفسية الحياة في «الميول «

 في النفس علماء يدرسها لذا العلمفس، في غموضًا األشد
 الميول تقرأ وهكذا ذاتها. في يدرسونها مما أكثر تمظهراتها

 والحاجات، والدوافع والنزعات، والرغبات، العواطف، في
 هنا محددة. غايات إلى موجهة حيوية قوى من ذلك وغير

نميز:
 من قربناها أن نزعة كلمة معنى يتوضح :رالنزعة الميل — أ

 الميل أن ميل: كلمة من وبخاصة المجاورة، الكلمات

streben, Rlehtung, Tendency توجه حيوية، حياتية، قوة 
 الميل، فان وهكذا لذة. اشباعها يولد غاية إلى االنان نثاط
 ومحدد وهواندفاع ،توجه إنه واع. ال ،وعمومًا الوي بثكله

 توليد على ،عام بوجه ،رتنصب الحياة إلى كلها تعاد بأعداف
لذ.

 في أيضًا التمناها أن نزعة كلمة معنى ويتوضح — ب
 هناك فأوالً .بها مرتبطة أو شبيهة لكلمات األخرى قرابتها

 الميل تثير التي لألكل كالحاجة مياًل، تولد والحاجة الحاجة:
 عمومًا، أي الفج، شكلها في هي التي الغريزة وهناك للطعام.

 مبقًا ومحدد مخلوق، ال فطري بثكل معًا وفعل معرفة

 المرونة، قليلة معقدة، فعل ردود مجموعة فالغريزة بحتمية.

 النفسي التحليل ويميل كله النوع عند وتتشابه تتطور؛ ال
 وخاصة غريزة، كلمة بدل الدافع استعمال إلى خاص بشكل
 أو الفرنية إلى Trleb »تريب، األلمانية الكلمة كقل

 وهناك .Impulse, Impulsion تتعمالن اللتين االنكليزية
 عضوية قوى هي التي ، Les appetits الشهوية القوى أيضًا

 العاطفيات سلم في الوعي، باتجاه ونرتفع وعنيفة فجة،

 هي الرغبة ان .الرغبة فبلغ (AfTectlvlte ا الوجدانيات )

 غاية إلى وواع عفوي ميل انها • بتمثل-لغرض المصحوب الميل
 فمصطلحات واالرادة واكية، ، القصد أما متخيلة أو معروفة

 شي: إلى الوضوح الشديد الميل على تطلق هي لكن مختلفة؛
 أطلبه، أنني يعني ذلك، أريد أو هذا، الى أقصد فأنا ما.

 الميدان إلى منه الفكري الصعيد إلى أقرب القصد ويكون

العملي.

 وعلى ،لألكل حاجة يولد بالجوع االحاس ان ،باختصار

 وهنا والحافز... والمحرك، الدافع، نجد الصعيد ذلك
 لوكًا الدافع ولد فإذا خارجي. مصدره دافعًا الباعث يكون

 سلوكا ولد إذا أما حاجة. سمي بيولوجي هو ما على مقصورًا
 ظهر وإذا نفسي عضوي هنا الدافع أن أي ميل، فهو اجتماعيًا

 ه -مينا ،به موغى الميل صار إذ أي ،الوعي إلى وانسرب الميل
 أما .رغبة تغدو فإنها محددة واضحة اكزعة صارت وإذا . نزعة

 في بدا كما إذن، فاالختالف مستقرة. قوية نزعة فهي العاطفة

.الوعي من االقتراب بمقدار يكون ،السلم هذا
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مي

 واخالقية، فلسفية، قضايا الى النزعة بنا تؤدي - 7
 طبيعة دراسة شئنا إن يكون وذلك (.)علمنغية ونفسانية
 والثنائية الحية، النظرية نالقي أن نلبث ال إذ النزعات

 المادة ونظرية ،الثكلية والنظرية المادية، والواحدية الحيوية،
 المشكالت أهم أما )الهيلومورفية( الحية األشكال أو الحية

 وكذلك التسامي سيرورة في فتلخص النزعات في األخالقية

 ،وغيرية ،شخصية إلى النزعات بتصنيف يهتم النفس علم فإن
 ومثالية، انسانية، إلى آخرون ويصنفها ٤ ومثالية واجتماعية،

 بأن النزعات تربية هو هنا يهتنا الذي أن إال الخ. وانانية
 ،ونعدها ،نقلقها بأن ،والقيم ،والجماعة ،للعقل نخضعها

 نجعلها أن ،اكزعات نجمعن أن علينا فإن وهكذا ،ونساعدها

 إلى وتجذب اآلخرين، على متمركزة الجماعة، عند مقبولة
 نروحن أن أيضًا علينا أنه كما االجماعي. التقدير وإلى ،الغير

 تغليب باتجاه وباستمرار أمكن ما نرفعها أن النزعات،

 فقط بالبدن وخاص بيولوجي ماهو على الروحي، االمي،
 في الروحية، والقيم االجتماعية والمعايير للعقل دور اعطاء ان

 واالنان، النزعات، يطور حضاري عامل النزعات، صقل
واالنسانية. والمجتمع،

ومراجع مصادر

 الهيقة القاهرة، الطبعيات، - الشفاء النفس، كتاب ،سينا ابن —

. 1975 ،وزايد قنواتي تحقيق ،للكاب العامة المصرية

.1938، 2الكردي،ط القاهرة،مطبعة النجاة، ،ابنسينا —

 ،صادر ودار ،بيررت دار ،بيروت ،العرب لسان ،منظور ابن —

.8ج 1968

 دار بيروت، الجار، ف. تحقيق متنوعة، فصول الفارابي، —

.1971 المشرق،

 اكهضة مكتبة القاهرة، النفية، الصحة أس ،عبدالعزيز القوصي، —

 يل أنها على اكزعة يأخذ )والمؤلف 1969 ، 7 ط المصرية،

. ( بعد وما 76 ص : انظر عام اجتماعي
 المعارف، دار القاهرة، العام، اكفس علم مبادىء مصطفى، مراد، -

.1966 ،5 ط

- Burloud, A., Prlnclpes d’une Psychologic des Tendances, 
Paris, 1937.

- Encyclopedic, Universalis, Paris, Tl.

. (Lalande) الالزد في يرابح  - 
Inclination, Instlnet, Penchant, tendance etc....

زيعور علي

Relatif 
Relative 
ReJatlv

 مختلف في قائمة محورية فكرة عن «نسبي ا كلمة تعتر
 ،والتنظيمي ،والفني ،واألخالقي ،منه العلمي ،التفكير ميادين

 مقولة تؤلف أخرى: بعبارة أيضًا والتكنولوجي بل والرياضي،

 الواقعات حيال الموضوعي للوعي المميزة السمة النسبية

 لكل المرتكز هي انها إذ الذهنية، العمليات وحيال الملموسة
 التي العالقات استكثاف أي ،التحليل بأن علمًا ،تحليلي عمل

 أصبح اآلخر، البعض الى بعضها األشيام عناصر بها تنتسب

 الحديثة الثقافة كرسته الذي المعرفي للنمط المنهجية القاعدة

.حققتها التي الثابتة االنجازات بفعل
 أولوية حول التقليدية الفلفية الماجلة الستعادة حاجة ال

 اذا بما والبت النبي مقولة مصدر لتقرير الواقع، أو الفكر
 ايمانويل قول حد على العقل، قوانين أحد المقولة هذه كانت
 أرسطو اعتقد كما بالذات، الكينونة نواميس أحد أو كانط،

 بين والتمييز الفكرة، بهذه باتعريف هنا نكتفي إنما منقبل.
 بلورة أما تتناولها. التي المعارف بحب مدلوالتها مختلف

 الثنية هذه ،النبي فكرة وجود أصل حول االنتولوجية المألة

 بمبحث فمنوطة تفكير، عملية كل بنية في الماثلة الجوهرية

المنطق. في القانون مبحث هو آخر

معجمية مقاربة

 «.مطلق , لفظة مع العام بتعارضها ٠ انبي لفظة تتصف
 أنها يتبين القاموسية معانيها مختلف استعرضنا ما فاذا

رئيسية: معان بثمانية الحاالت، حسب تستعمل،
 المثاريع هذم مثال: ما؛ بثي: المتعلق بمعنى نسبي - 1

.االنمائي العمل الى نسبة مفيدة

 بين عالقة وجود على يدله، او ،يؤلف ما بمعنى نبي - 2
 من كل موقع :مثال ،العالقة هذه عن متقل منهما كل شيئين

 من كل موقف او ،اآلخر الى نبي الفضائيين الجرمين هذين
األخرى. موقف الى نبي العلميتين النظرتين هاتين

 أي ،آخر شي: تع أى ،المرتبط القياس بمعنى نسبي - 3

 ،العربية األمة كانت :مثالً ،مطلقة قيمة بموجب الحاصل غير
 األمة الى بالنبة عزها، أوج في الشاني، العباسي العصر إبان
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سعي

القدرةانذاك. الواهية اليونانية

4 I ال معها يصبح لدرجة آخر لشيء اإلرتهان بمعنى نسبي 
 ذاك وجود انتفاء حال في وهميًا، أر ، متحيالً أو معقوالً

 خصوبة الى نسبي البستان هذا مردود مثاًل: اآلخر؛ الشيء

تربته.
 الكينونة استمداد بل ،بالذات القيام عدم بمعنى نسبي - 5

.بالخالق كائنة المخلوقات : مثالً ،آخر كائن ن٠
 ،حصر أو تحفظ دون تأكيده يمكن ال ما بمعنى نبي - 6
 األصناف أجود هو السورية السجاير من الصنف هذا :مثالً

.المحلية السوق في الموجودة
الجمالي الذوق مثال: عاص، أي ذاني، بمعنى نبي ٠ 7

سي.
 ،آخر شي: مع المتناسب أو المنوب بمعنى نسبي — 8
 في سخواته عدد الى نسبي للموظف التقاعدي المعاش مثال:

.الفعلية الخدمة

وظيفية مقاربة

 صعيد على النسبي مفهوم به يقوم الذي الدور هو ما
 القانل الفلسفي المبدأ من انطالقًا إننا بالواقع؟ الغكر تمفصل

 الواسع، بمفهومه للعمل الدليلي النق هي التفكير عملية بأن
 أن نحاول والعالم، االنسان بين للتمفصل الواعية الصيغة أي

 ومن والحكم، الموضوع صعيدي على النسبي فكرة مرمى نفهم
.المعرفي المضمار في فاعليتها استجالء الى نعمد ثم

الموضوع: صعيد على - أوالً
 على تقوم أي ،محض نسبية أنها على مفهومة واقعات ثمة
 على نحكم إننا السببية. فكرة مثالً أمرين، بين الزمة عالقة

 التي العربة مثالً ما، معلم من أو ما معيار من ذهابا االشياء
 القرن في تبدو كانت الساعة في كيلومترًا خمين بسرعة تسير

 تبدو فأنها عصرنا احكام الى بالنسبة أما جدًا، سريعة الماضي

 تبدلت قد بالحركة الخاصة الحكم معايير ان ذلك بطيئة.
 القطب سكان من الناس أحد ذاق اذا :آخر مثل .الزمن بمرور

 بأنه عليه حكم ،موئية درجات عشر حرارته ، شرابًا الشمالي

 في لمحتيه بالنسبة باردًا يبدو نفسه الشراب أن إال اخن،
 في القدس مدينة تقع ايضًا: آخر مثل االستوائية. البلدان

 يحكمون اليمن سكان ان مع السوريين، الى بالنبة الجنوب
 المعايير ألن نسبية، األحكام هذه جميع الشمال.. في بأنها

 خالصة .الموضوعي بالواقع مرتبطة معايير هي اليها تستند التي
 يتناول الذي التفكير مع التالزم تابة النبي فكرة أن األمر

 والمكانية، الزمانية المتغيرات من بالرغم ،الواقعي الصعيد
 الالزمانية الناموسية الخصائص إحدى منها يجعل الذي األمر

للفكر. والالمكانية

الذات: صعيد على ٠ ثانيًا

 حيث من ،عنها يصدر التي الذات الى أيضًا نسبي الحكم

 الطقس يعتبر مثاًل: بحاجاته، أو يصدره من برغائب ارتباطه
 بأنه يحكمون المزارعين لكن ،المتنزهين بظر سيائً الممطر

 بأفكار ارتباطه حيث من الذات إلى نسبي والحكم جيد. شي،
 الحديدي الهيكل هذا ; مثالً معرفته وبمتوى ه يصدر من

 القبائل لدى ومستغرب مدهش أمر الفضاء في السابح الضخم

, الطائرات انتاج شركة تقنيي بنظر عادي شيء لكنه ،البدائية
 أي نبية، آخر، حكم أي شأن شأنها األحكام، هذه ان

 الحكم، تصدر التي الذات كفاءة مقياس حقيقتها، في انها،
تفاعلها ودرجة الواقع في الذات هذه تجذر مدى ومقياس

المعرفي: المفسمار في - ثالثًا

 خمة نسبي كلمة تأخذ اآلنفة التمييز نقاط الى استنادًا

المعرفي: دورها حيث من معان،

 بين عالقة كونها حيث من نبية المعرفة اعتبار يمكن - 1
 العارف فأنا . المعروف والموضوع العارفة الذات هما طرفين
 عن متقل بذاته، قائم مطلق كالنا ،اقرأها التي الصفحة وهذه

 وال اآلخر وجود يشرط ال أحدنا وجود أن بمعنى اآلخر،

 هذه خارج أي المحض، الوجودي الصعيد على يشترطه
 عبر أي العالقة، هذه ضمن لكن المحددة. المعرفية العالقة

 والموضوع أنا، العارفة، الذات تصبح المعرفة، فعل

 ومشروط لآلخر شارط كالهما المعنية، الصفحة المعروف،
 موضوع ثمة كان إذا إال تعرف أن تستطيع ال فالذات .به

 اكناسب، هذا العالقة، هذه هي تعيينا، المعرفة، يعرف.

 إنها ٠ اللغوية a تفاعل D صيغة عنها تعبر التي المشاركة بمعنى
 كلمة كون الى وأشرنا سبق ولقد ,ه عالقية I) طبيعة ذات

.العالقة معنى على ،تدل فيما تدل ،نسبي

 نوع أنها على المعرفة تصور الى الواقعوي الميل يؤدي عادة
 كأنه باألخص، التذكر، ويبدر للموضوع. الذهني النظير من

 خزانة في موضوع مستند أو ،موضوعه عن فوتوغرافية صورة

 ندرك ،التقريبي التصور هذ تجاوزنا اذا لكن .المحفوظات
 استذكار بواسطة اال معرفة، لنا تحصل ال أي نعي، ال اننا

 حصلت التي المعرفة استذكار باألحرى أو ،الماضية األحداث
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سبي

 هذااالستذكاريعطينا األحداث. تلك عن الماضي في لنا
 محتويات أحد ال الوعي، الى بالنسبة الخارجي الموضوع فورًا

 الى نسبي إذن فهو ما:، »شي وعي دائمًا هو الوعي ٠ الوعي

 حيث من «ما الشيء n فهذا ،وبالمقابل «.ما الشيء B هذا
 به.علم نعيه الذي الوعي إلى نبي بدوره هو معروفًا، كونه

 اسم هي معروف« «كلمة إن إذ األمر، هذا يفسر نفسه النحو
 القول خالصة «.العارف I هو فاعالً تفترض وبالتالي ،مفعول

.عارفة ذات الى نبة اال معرفة موضوع من ما إنه
 ذات بين نسبية عالقة المعرفة أن سبق مما نتخلص

 المعرفي. العمل قوام تؤلف النسبي فكرة أن أي وموضوع،
. وهميًا إدعاء ذاته في الشي، معرفة ادعاء يصبح السبب لهذا

 جوهرية فيه تتجلى نيتشه األلماني للفيلسوف نص ثمة

 فيلسوف يتمنى « : تجل إيما المعرفي المضمار في النسبي فكرة

 به متعلق غير معرفته الى يسعى الذي الشيء يكون ان المعرفة
 الى يؤدي التمني هذا لكن الناس. بأحدمن متعلق وغير ،بتاتًا

 فعل ينطوي بأال الرغبة وبين المعرفة ارادة بين أول تناقض
 المعرفة فعل كان لو للعارفين،إذ مصلحة أية على المعرفة
 المعرفة قيمة تكون عساها فما مصلحة، تأمين الى يهدف

 احدا يعني ا ما ان اذ ،ثان تناقض الى ايضًا ويؤدي ؟ كمعرفة

 هو المعرفة فعل معرفته. يمكن ال وبالتالي موجود، غير هو
 به، تضطلع، التي الذات بين نبة[ إقامة أي 1 عالقة انشاء

 بأنها الذات هذه شعور هو الفعل؛ هذا يطاله الذي الشيء وبين
 هي، المعرفة أن أي بدورها له ورابطة تعرفه بما مربوطة
 وجعلها العالقات هذه وتعيين عالقات وجود إدراك ، دائمًا

 كينونات أو أشياء أو كائنات استنطاق عملية )وليست واعية

 ،17؟ المقطع «،التفوق إرادة» ،نيتشه ) »(ذاتها في»

. (غاليمار منشورات ، 92 ص ،األول المجلد

 المبني المعرفي للفعل الفهم هذا على يعترض من هناك
 االعتراض انه ،حدين بين ( التشارك بمعنى ) التناسب فكرة على

 فيها يختلط التي العملية تلك الذات، معرفة بواقعة القائل
 معرفة » عبارة رفض هو األصح لكن بالمعروف؛ العارف
 أثناء الفكر ان إذ « الذات وعي B بعبارة واستبدالها „ الذات
 بل الحالية، األنا على ال منكبًا، يكون الذات، معرفة عملية

 تؤلف المعارف من مجموعة على اي ذكريات، على
.معيوشًا حاليًا واقعًا ال المعرفي، للعمل موضوعات

 تتسم التي الجوهرية الذاتية الصفة هذه أي النسبية هذه إن

 وبالتالي المعرفة، قيمة نسبية يسمى ما تشكل المعرفة، بها
 المطلق مقولة بذلك مبطلة دائمًا نبيًا المنطقي الحكم تجعل

المعرفي الصعيد على
 او إلتفكير صعيد على ،المعرفة اعتبار ايضًا ويمكن — 2

 تنطوي انها بمعنى أي كاملة، غير انها بمعنى نسبية الحكم،
 وذلك الغموض، من أو الصحة عدم ومن الخطأ من قط على

 إصدار في نعتمدها التي المقايس أو المعايير لنبية نتيجة

 الى شخص من المختلفة والمقايس المعايير إن إذ .الحكم
 الواقعة بالذات هي التناقضات وهذه تناقضات. الى تؤدي اخر
 تمع، ال التناقضات هذه كانت لثن الريبيون. يستثمرها التي
 تبرز األقل على أنها إال فيالعمق، توافق حصول ،أسلفنا كما

 الثغرة تلك االنسانية، المعرفة في الماثل الكامل غير الجانب
.المعرفة نسبية أشكال أحد تؤلف التي

 فعندما العاهة: هذه عن منأى في الرياضية العلوم تبدو
 حصلت قد أكون 2x2 = 4 اآلتية: الضرب عملية أجري

 لي يحق فهل النسبية. مقولة من خالصة عادة، نتيجة، على
 الحقيقة هذه ان الواقع مطلقة؟ معرفة بلغت اني إذن القول
 التفاعل حيز خارج تقع ألنها كذلك تتراءى بل مطلقة ليت

 الواقع على تطبيقها الى أعمد أن ما اذ والموضوع؛ الذات بين

 فعندما بالغعل، نبية( )تصبح تتنشب أراها حتى الموضوعي
 وأقول: المحوس صعيد الى وأعود التجريد صعيد أغادر

 الى مجموعها يتع إذن ،شخصين الى منهما كل يتع مقعدان
 بوى ابه، غير هذا المعرفي حكمي يكون أشخاص، أربعة
 ،التجريدي العدد الى نسبيًا يكون أي ،الواقع من ضيق حيز

 لكل الفعلي الحجم حيث من الواقعية الفروقات عن ومتغاضيًا

 وحاجته منهم كل فاعلية حيث ومن األشخاص هؤالء من

 تتجلىى هذه المجردة الذهنية الضرب عملية ان . . الخ. المكانية
 الواقع مطلقية محل الى ما نوعًا تحول قد الغكر كون عن

 من قط يتمكن أن دون الصنف هذا من نبية أحكام بواسطة
فعليًا. استيعابا الواقع استيعاب

 لهذه تفسيرًا لوروا الفرنسي الفيلسوف قدمه ترح ثمة

 العملية هذه تستبدل ان الممكن من :»... فيه يقول الحالة
 بالتفكير متجاورة أحكام من المكونة السكونية االستداللية

 وحدوية في الكثرة إذابة بعملية يقوم الذي الحدسي السيناميكي
 المجموعة ادراك سوى ليس المطلقي التفكير ان .كالمية

 حدسي عمل سياق في بينها فيما نسبية لمنظورات االندماجية

 ،الثاني الجزء «،الحدسي الفكر» ،لوروا ) .ا واحد
 ال الموضوعات أحد عن النظر وجهات شميلة لكن . ( 241 ص

 نفه لوررا يفعل كما ،سلمنا إذا إآل ذاتها الموضوعة تعادل

 تتنفد أي ،عنها معرفتنا الى تختزل الواقعية الموضوعة بأن
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نشبي

 ما اذا ،المعرفة إن والحال .المعرفي الفعل هذا في كليا
 يدافع أن أحد باستطاعة يعد لم التي المثالوية الغرضية تخطينا

 تهدف مقاربة سوى ليست النظري، الميدان في صوابيتها عن
 مهما تجريديًا، ذهنيًا امتالكًا ذاته في موضوعها امتالك الى

 أخذنا وان حتى ،موضوعها عن تفصلها التي المافة ضاقت
 أي موضوعا، يظل الموضوع ان ذلك مجملها في المعرفة
.عنها خارجًا وبالتالي العارفة، الذات مقابل قائمة كينونة

 ارتباطها حيث من نسبية المعرفة اعتبار أيضًا ويمكن - 3

 الى نسبية فالمعرفة العارف. لالنسان الفيزيائي بالتركيب
 الحواس أهم الحواس. اعضاء الى أي الفيزيائي، التركيب

 .البصر حاسة ،ريب وال ،هي المعرفة تكوين عملية في فاعلية
 الى بالنسبة فالعالم، بصرية. أسامها في االنانية المعرفة

 واألشكال األلوان من مركب شي، كل قبل هو االنان،
 غالبًا، تحتاج، األخرى الحواس معطيات معها تصبح لدرجة

 بين التوافق كان وإذا البصريين. الصورة أو االدراك متند الى
 إذا أي الحسية، المعرفة مضمار في بهولة يتحقق الحواس

 وألوانها األشياء شكل تقرير في عادة يختلفون ال الناس كان
 لهم األسوياء الناس ألن فذلك ،وأوضاعها وأحجامها وأوزانها

 الجهاز هذا الى نسبية فالمعرفة .واحد نوع من عصبي جهاز
 البدنية الوضعية هذم في متجذرة النمي مقولة أن أي العصبي،
 لكان الكالب أو النحل حراس لكاس كان لو اذ األولية

 المعطيات ان كبشر. اآلن يرونه عما مختلفًا لهم يبدو العالم
 i العصبي تركيبنا عبر يبدو الذي العالم عن نكونها التي الحسية

 ننشىم أن لنا تتيح التي هي الظهورات، عالم عن أي الحسي،
 ال ، بالتأكيد ،لكننا الناس، جميع الى بالنبة يصح علمًا

 ليس أي ،إلينا بالنبة هو إالما العالم عذا عن نعرف
 الحقائق إحدى هي وهذه ذاته في كنهه ندرك أن بمقدورنا

النبي. مقولة التيتغطيها

 كونها حيث من نبية المعرفة اعتبار أيضا ويمكن - 4
 األساسية بالنواميس أي لالنسان، الذهني بالتركيب مشروطة

 الفكر ملكة بفضل االنسان، إن الفكر يعمل بموجبها التي

 الحواس، بها تمده التي المباشرة بالمعطيات يكفي ال له، التي
 المعطيات هذه على نجريها التي التجريد عملية بواسطة إذ

 ونحاول الظهورات بها نفسر كلبات أو عامة، أفكارًا نشكل
 مقولة تطرحها التي المألة بأن علمًا , طبيعتها الى الولوج

 التجريد عملية بعد الكليات. هذه قيمة بالتعيين، هي، النبي
 المعطى. وراء ما قائم حيز تصور الى التفير حاجة تقودنا

 وراء ما الى المعطى من االنتقال الى يسعى الذي التفكير لكن

 العلة مبدأ سيما ال ،عقلية مبادىء يسمى ما على يرتكز المعطى
 العقلية، المبادىم قيمة مألة جديد من تطرح وهنا الكافية.

 ال نسبية، او مطلقة المبادى هذه كانت اذا ما مسألة أي
 على االرتكاز بواسطة اال نفكر ان نتطيع ا أننا في جدال

 يصح الذي التفكير من النمط هذا لكن .العقلية المبادى
؟ إال ليس نبية قيمته أن أم مطلقة قيمة له هل ،إلينا لنبة با

 ارتباطها حيث من نسبية المعرفة اعتبار أيضًا ويمكن - 5

 وسط الى ينتمي اجتماعي كائن فاانسان االجتماعي. بالوسط
 العامة حيال باألخص، تصح، الفكرة هذه معين. اجتماعي

 تصح لكنها .القطيع طريقة على تفكر أن ،طبعها من ،التي
 استاذ حول مدارس في يأتلفرن فهؤالء ،الفالسفة حيال أيضًا

 جميع ان القول خالصة .التعبير صح إذ أذهانهم، يقولب
 باألحداث يتأثرون والعاديين، منهم الفكر محترفي الناس،

 يستوحون منها التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية
 التفاؤلي الفكري التيار ذلك على مثالً الحياة. عن مغاهيمهم

 النصف في التطبيقية العلمية االكتشافات بداية أعقب الذي
 الذي التشاؤمي الفكري التيار أو الماضي، القرن من الثاني
 العالمية الحرب إثر كافة، االجتماعية األوساط في انتثر
 في تحققت التي التدميرية العسكرية واالنجازات الثانية

 الشروط في إذن متجذرة النسبي مقولة إن .األخيرين العقدين
 نرى لذلك الواقعية. الحاة تكتنف التي التاريخية واألوضاع

 العصر في تتهافت العصور أحد في إجماالً ساندة نظريات

 النظرية قاعدة تشكل التي الواتعة بالتعيين هي وهذه الالحق
 بكل خاصة أنها أي ،تاريخية الحقيقة بأن القائلة التاريخوية

 المرحلة، هذه بتغير وتتغير التاريخ، مراحل من زمنية مرحلة

نسبية. فهي وبالتالي

ومراجع مصادر
 والنقدية التقنية المصطلحات الفلفي، القاموس ،الالتد -

.الحدمي الفكر ،لوروا -
. التفوق نيتثه،إرادة ,

معود رشيد
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لسمو

Systeme 
System 
System

 المنطق وفي البحتة، الرياضيات في الكلمة هذه تستخدم

 ،الصايق المعنى من مشتق بمعنى الطبيعي العلم وفي ،واحد بمعنى
مختلف. بمعنى الفلسفة وفي

البحتة الرياضيات في

 نسق« n وتعني والحاب الهندسة علمي أساسًا بها نقصد
System أن ومؤداه ،االقليدية سة الهند علم يستخدمه معينًا منهجًا 

 التعريفات من العدد محدودة مجموعة بوضع الهندسة تبدأ

Definitions والبديهيات Axioms والسادرات Postulates 

 االستنباط بطريق Theorems النظريات منها تستنبط أن يمكن

 النسق » المجال هذا في النسق يسمى ثم ومن المحكم، الصوري
 ماتيك األكسيو أر Deductive System االستنباطي«

Axiomatic . النقطة تعريف الهندسة في التعريفات أمثلة ومن 

 ومن الخ. والمربع والمثلث والتوازي والزاوية المستقيم والخط
 لثالث والمساويان ،الكل من أصغر الجزء أن فيها البديهيات أمثلة

 أي رسم يمكن معينة نقطة من المصادرات أمنلة ومن ،متاويان
 يتفق اصطالحية والتعريفات أخرى نقطة أي إلى متقيم خط

 تحتاجه وال برهان بال نقبلها والبديهيات العلم، أصحاب عليها
 يمكن كان وإن برهان بال بها نستم والمصادرات ،لوضوحها

 . العلم تقدم يعوق عليها البرهان ألن بها نستم لكن ،عليها البرهان

 لهندسة النسق هذا أسس راضع أرسطو أن بالذكر وجدير

 القرن وفي . « الثانية التحليالت B كتابه في تجدم مما اقليدس
 الهندسات فنثأت تتطور الهندسة بدأت الميالدي عشر الثامن

 أي ،اقليدس نسق عن مختلفة استنباطية بنسقات الالإقليدية
 بديهيات تضم مختلفة أولية وفضايا مختلفة بتعريفات بدأت

 نظريات منها تتنبط وبالتالي ، بينهما تمييز دون ومصادرات
 :التاؤل بدأ وحينثذ .س اقليد نظريات وتعارض مختلفة هندسية

 مختلفة" والالإقليدية االقليدية الهندسية النظريات كانت إذا
 جميعًا أنها الجواب وكان ؟ الصادقة هي الهندسات فأي متعارضة

 مستنبطة هندسة كل في النظريات تكون أن شريطة صادقة
 الالمعرفات مجموعة من محكمًا صحيحًا صوريًا استنباطًا

 الهندسة هذه في البدء منذ الموضوعة األولة والقضايا والتعريفات

 استنباطيًا نسقًا لنفسه يضع أن الحساب علم حاول ولقد . تلك أو

 منها تستنبط أولية وقضايا وتعريفات معرفات ال البدء منذ فيضع

 وبيانو Frege 1848 - 1925 فريجه بفضل الحساب نظريات

1932 - 1858 Peano .وآخرين

المنطق في

 أسس وواضع القديم، الصوري المنطق علم مؤسس ارسطو

 وضع اقليدسعلى أعان مما االقليدية للهندسة االستنباطي النق

 . استنباطي نسق في منطقه يضع لم أرسطو لكن ، بعد فيما هندسته
 أرسطو منطق في األربع األساسية المنطقية النظريات نجد ال

 ورد ،والقياس ،المباشر الل الستد وا القضايا بين التقابل )
 نظرية-وال كل أرسطو يبدأ لم نسق،أي في موضوعة (األقية

 األولى،ورغم ها يا قضا و يفاتها تعر ضع بو — مجتمعة ت النظريا كل
 مقومات أرسطو بمنطق أن المحدثون المناطقة الحظ ذلك

 نجدها المنطق في االستنباطي للنسق صورة أقدم لكن النق.

 القرن في Leibniz يبتن ال حاول ثم ،الرواقيين المناطقة عند
 الرياضي المنطق أو الرمزي المنطق بوادد وضع عشر بع اال

 نسق في القديم- الصوري للمنطق تطوير وهو — الحديث
 جورج أن كما ،بحنة رياضية جبرية صورة في جاء لكنه استنباطي

 األصناف جبر نظرية قدم عشر التاسع القرن في Boole بول
Algebra of Classes - المنطق في أخرى منطقية نظرية وهي 

 إلى الفضل يرجع لكن - ناقص نسق صورة في - الحديث الرياضي
 وأوائل لتاسععشر القرن فيأواخر وايتهد وراسل بيانووفريجه

 في الحديث الرمزي للمنطق كامل صرح إقامة في العشرين القرن
 نظريةحسابالقضايا وهي - األربع كامللنظرياته استنباطي نق

 بدأون ،العالقات وحساب األصناف الداالتوحساب وحساب

 والتعريفات الالمعرفات من قاثمة بوضع منها نظرية كل

 Logical المنطقية الثوابت المنطق في يسمى بما ويتعلقان )

Constants ، وأدوات الفصل وأداة العطف وواو النفي أداة مثل 

 منطقية قواعد وهي األولية والقضايا ذلك( إلى وما الشرط
 أن ويالحظ تركيبًا أكثر منطقية قواعد منها تستنبط أساسية،

 وإنما واحد استنباطي نسق الحديث الرياضي للمنطق ليس
 اقامة في ساهموا ممن كثيرًا أن يالحظ كما االنساق، تعددت

 النسق أقاموا من أنفهم هم الرياضيات في االستنباطي النسق

لمنطق في االستنباطي

الطبيعي العلم في

 هو الطبيعية العلوم في البحث منهج يكون ان المألوف من
 عملية وتجارب حسية بمالحظات يبدأ الذي االستقرائي المنهج
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 نختبر ثم والتجارب المالحظات هذه يفسر علميا فرضا نقدم ثم
 مع الفرض اتسق فإن جديدة وقائع على بتطبيقه الفرض هذا ق صد

 ولنبحث الفرض بطل معها تعارض وان علميًا قانونًا كان الوقائع

فرضجديد. عن
 العلوم بعض في إال اآلن لجًا صا يعد لم المنهج هذا أن نالحظ
 كان رقد ، األعضاء وظائف وعلم واألحياء كالكيمياء التجريبية
 الطبيعة علم لكن ،التجريبية نشأته بدم في الطيعة علم في صالحًا

 الفرضي المنهج يتبع وإنما االستقرائي، المنهج هذا يتبع يعد لم
 علم في لحديثة فات كتشا اال أن لذكر با ير الستنباطي.وجد ا

 يمكن صورية هندسية وصيغ رياضية معادات في تصاغ الطبيعة
 اآلخر بعضها ويظل ، المثاهد الواقع على تطبيقًا تجد أن لبعضها

 من المالحظة هذه وتتضح المباشر التجريبي التحقيق يقبل ال
 الفلك علم في كبلر و وكوبرنيك بطليموس بنظريات االلمام

 ،والفلك الطبيعة علمي في وأينشتين وبالنك ونيوتن وغاليليو

 بمالحظات العالم يبدأ اال االستنباطي الفرضي المنهج ومؤدى

 ما استنباط ثم رياضية صورية صياغة صيغت بفروض وإنما حسية
 تفسر ال فروض أو ،التجريبي بالتطبيق تسمح نتائج من عنها يلزم

 بالمنهج إليها وصولنا سبق قوانين تفر وإنما مالحظات
 ويرى - تفير - إلى بحاجة أنها اآلن تبين لكن .االستقرائي

 صياغة المصاغ القانون أن والمعاصرين المحدثين إلعلماء بعض
 الوقائع معه تعارضت لو حتى مقبول سليمة استنباطية

 في الحديث الطبيعة علم وضع فهم يمكننا هنا ومن . والمالحظات
 أوالً نبدأ وإنما حسبة بمالحظات البحث نبدأ أال ومعناه ،نق

 والقوة والزمن والمكان مثاللحركة بتحديدمعانيمفاهيمأساسية

 الحركة وكمية Acceleration السرعة وتغير والسرعة والكتلة
Momentum الثالثة كبلر قوانين مثل أساسية قوانين منها تثتق 

 أمكن هذه ومن ،نيوتن عند اكالثة الميكانيكا وقوانين ،الفلك في
 والطبيعة وحركاتها الذرة تركيب وقوانين الجاذبية قوانين صياغة

ذلك. إلى وما للضوء الموجية أو الجيمية

الفلسفة في

 الفلفة في معنى — مذهب كلمة باألحرى أو — نسق لكلمة

 اذ ،الطبيعي والعلم والمنطق البحتة الرياضيات في عنه مختلف
 هب مذ مة قا ا وهو عمله من الفيلسوف ف هد الى الفلسفة في تثير

 جديدة رؤية B أو K نظر وجهة » الفلسفي والمذهب . فلفي

 واهتمامات منتساؤالت يلحعلينا ما الفيلسوف بها يفسر «للعالم
 .منها االنان وموقف ووقانع حوادث من أمامنا يجري وما

 منخاللوجهة الىالعالم معه ننظر أن كلفيلسوفعمالق نا يريد

 عدد من مؤلف عمالق فيلسوف الي الفلسفي والمذهب نظره.
 ،معينة فلسفية مشكلة عن نظرية كل وتجيب ،النظريات من

 بها يدعم الحجج من مترابط عدد من الفلسفية النظرية ونتألف

 من مرتبط عدد من حجة كل وتتألف ،نظره وجهة الفيلوف

 من مواقفه مذهبه في الفيلسوف ريحدد . الفلسفية القضايا
 واالنان الوجود طببعة مثل تشغلنا التي األساسبة التصورات

 والمؤولية والجبرية والحرية والبعيدة القربة والغايات والحياة
 والعلل والتطور رالعبث فة والصد والنظام والتدبير والقانون

 واآلن . ذلك ونحو واالحتمال واليقين واالمكان والضرورة
 نظريات مجموعة إن بقولنا الفلسفي المذهب معنى تحديد يمكنا

 أجزاثها عضويًايفسربعض كال تؤلف متكاملة متشابكة مترابطة

 الى جديدة نظر وجهة الفلسفي المذهب دام وما . اآلخر البعض
 يسود الذي الفالسفة،والمذهب بتعدد تتعدد المذاهب العالمفإن

 المذهب يكون ان القاع ا ومقومات ،القناع ا فيه يتوفر الذي هو
 ال الفهم سهل واضحًا يكون ،وان التعقيد شديد ال نسبيًا بسيطًا

 الفرد حاجات يلبي مالً شا يكون وان ،عسر وا فيه غموض
 العمالقة الفلسفية المذاهب أمثلة ومن . تساؤالته كل على ويجيب
 وكانط واليبنتز وسبينوزا وديكارت وأرسطو أفالطون فلسفات

 انه المذهب عن نقول ال المعنى وبهذا ٠ متواهم في ومن وهيغل
 وجاذبية اقاعا أكثر ك رذا مقنع هذا نقول وانما كاذب أو ق صاد

جاذبية. و اقناعًا أوأقل

زيدان فهمي محمود

نظام
Systeme-ordre -
Systeme-Order
System

 التخصيص وجه على فلسفبا مصطلجا نظام لفظ ليس
 ضمن المعاصرة العربية الفلفية المعاجم زجته ولقد

 فترجمت الترجمة في تسامح نتيجة الفلسفية المصطلحات
Ordre-Order راجع االجنبي اللفظ معاني بمختلف بنظام( 

 العربية( اللغة مجمع رمعجم صليبا جميل معجم في نظام مادة
 على األفكار أر األشياء وضع , النظام إن الشرح في وقالت
 مفاهيم أحد العام بالمعنى والنظام٥ قالت: أو مرتبة صورة
 المكاني والترتيب الزماني الترتيب ويشمل األساسبة، العقل

 والغايات، والقوانين، والعلل والسالسل العددي، والترتيب



النفي( )نفي نفي

 االخالقية والقيم االجتماعية، واألحوال واألنواع واالجناس

. ( صليبا ) «.والجمالية
 يكلفوا لم العربية المعاجم واضعي ان ذلك من وواضح

 فعل وبين نظامًا الترتيب حاصل تسمية بين التمييز عناء أنفهم
 األشياء ترتيب بين يميزوا لم كما التنظيم، هو الذي ،الترتيب

األفكار. وترتب
 بمعناه بنسق، Ordre-Order ينقل أن األحرى وكان
 ونسق سياقه، أو القول نق :مثالً فيقال والقولي الفكري

 نظام، للفظ االجتماعي المعنى ويترك ،ترتيبها أو األفكار
 قولنا: في كما النظام، على المحافظة بمعنى النظام، فيقال:

.والفوضى االضطراب مقابل في ،العام النظام

 معنى ويفيد الحاصل، الشكل الى يشير عندي، فالنظام،
 ببعضها، عالقتها أو المنظم أجزاء الى يشير مما أكثر الثبات،

م تراتبها
 غير بمعناه Systetne لفظ بازاء النظام لفظ أضع ولذا
 االقتصادي، والنظام االجتماعي، النظام فأقول: الفلسفي

. .الخ. ،النقدي والنظام ،القرابة ونظام ،الشمسي والنظام
 بالدالة النظام لفظ يحتفظ االستعماات هذه جميع وفي

 من يتخذ والذي المنظم للكل المكونة العناصر مجموع على
 العناصر ذكر ألن : خارجي وصف فهر . ائبتة هيئة ذلك جزل

. بتكونها وال بتراتبها بالضرورة يهتم ال المكونة
 النيات ائتالف شكل على يدل مثآل، االقتصادي فاكظام

 يشير )ستروس( القرابة ونظام محددة. قوانين ضمن العامة
محددة. لقوانين ويخضع الزيجات تبادل في الثابتة العناصر الى

 أجزائه عالقة حيث من الكل هذا الى نظرنا ما اذا حتى
 اللفظ تعريب األفضل من كان وتكونها وتراتبها ببعض بعضها

 ينتام فأقول: مفعال( وزن )على يتام إنه والقول األجنبي

 وأفكارم الفلسفي المذهب أجزاء مجمل وأعني فلسفي،
 مبدأ بموجب جميعًا واندراجها تراتبها حيث من األساسية
. عليا نظر وجهة أو رئية فكرة تحت بالمذهب خاص توزيعي

 الفلسفي المذهب عن الفلسفي السستام يمتاز المعنى وبهذا
 النظر وجهة وعلى ومضمونها األفكار على يدل الثاني ان في

 كما . توزعها وشكل وموضعها ترتيبها على االول يدل حين في
 البناء الى اا يثير ال الذي الفلسفي النظام عن الستام يمتاز

حال. كل على االستعمال نادر وهو خارج، من

 وهو ونسق، سستام بين التمييز هنا الضروري من ولعل
 غالبيتهم في المعاصرون العرب المترجمون ه اعتمد الذي اللفظ

 هو والنق نسق(. مادة )مراجعة سستام على للدالة

814

 فيتضمن واالفكار القول ترتيب نظام أي عندي، Ordre ال
 الكانطية المقوالت نسق فأقول أنساق، عدة الفلفي التام

 حين في المحض، العقل نقد في الحجج عرض ونت مثالً

لكانطي. السستام أقول

 ،وستامي مستم فهو تمة سستم ستام، من واشتق
خاص بمعنى وكل

الى: إذن اخلص
 االستعمال من النظام مصطلح إخراج المتحن من إنه

 تحدد ان عليها التي المعرفية النشاطات الئر وتركه ،الفلسفي
 استبدال واقترح تطورها: سياق وفي بنفها مصطلحاتها

 وتخصيص المعرب، ستام بلفظ نسق للفظ الشائع االستعمال
. الخطي بالترتيب النسق استعمال

رهبه مرسى

النفي( نفي نفي)
Negation (Negation de la negation)
Negation (Negation of Negation)
Negation (Negation der Negation)

 ارتبطت قد كانت واذا ،حديثة مقولة ليست النفي مقولة
 يمكن فانه الماركسية، وبالفلفة هيغل بفلفة خاص بثكل
 .اليونانية الفلفة وفي ،القديمة الهندية الفلسفة في عليها العثور

 حيث ،وهيراقليط وأرسطو افالطون فلفات في موجودة فهي

 فالوجود والالوجود، الوجود بين العالقة فكرة في تتجلى
 لعدم نفي الشيء ووجود الوجود بعدم ،مختلفة بأشكال مرتبط

 وبهذا له. هدم أو له نفي هو وجوده عدم أن كما وجوده،

 الى وضع من االنتقال او التحول معنى النفي مقولة تأخذ المعنى
 سبينوزا فلسفتي في النفي لمقولة مكانًا نجد أن ويمكن . آخر

 وقد األشياء. تحوالت في النفي معنى يظهر حيث وكانط،
 لم اذ ،وماركس هيغل لدى جديدًا معنى النفي مقولة أخذت

 العالم كمال ) الى أو ، األشياء تحوالت الى فحسب تشير تعد
 التاريخ، حركة في االرتقاء الى تشير أصبحت بل وفاده(

 الحركة هذه أساس أما الحركة هذه في القائمة الغائية والى
 ائبتة، غير األشياء ألن العالقات، أو األشيام بين الصراع فهو

 م عد يتضمن موجود هو ما آخر،وكل شيائً يصبح شي، وكل



النفي( )نفي نفي

 شكل في يتحقق ال آخر الى شيء من االنتقال وهذا وجوده،
 لمار وفقًا ، ما بمعتى يتحقق انما أبدية، دائرية حركة

 جديد آخر لشيء مكانه يعطي ينتهي الذي الشيء ألن ،صاعد
 هو والذي األشياء، بين الصراع إن ومواءمة صالحية أكثر

 بل ،للقديم الجديد بنفي بباطة يتعين ال ، االرتقاء اساس
 للقديم الجديد نفي إن اذ وتعقيدًا، تحديدًا أكثر بشكل يتعين

 نفي الى تؤدي ذاتها األشياء في نوعية لتبدات نتيجة هو
 خارج قائمًا ثانويًا عامالً ليس النفي أن أي ،القديمة النوعيات

 في القائم الداخلي التطور عامل هو بل المتصارعة، األشياء
 النفي تحقيق ربط ان معينة. لحظة في األشيا، هذه داخل
 معينة شروط في اال يتحقق ال النفي أن يعني معينة بلحظة
 قد المتصارعة األشياء داخل الكمية التغيرات فيها تكهن

 والسلب. النفي بين التمييز ينبغي لهذا ناضجة أصبحت
 غيره، آخر موضوعًا موضوع فيها ينفي التي العالقة هو فالنفي

 يؤدي ال والذي ذاته مع الشيء تناقض هو اللب أن حين في
وارتقائه. الشيء هذا تغير الى بالضرورة

 االرتقاء هذا فان التاريخ، ارتقاء أساس هو النفي كان لما
 يكون عندما أي محددًا، النفي يكون عندما اال يتحقق ال

 يكون المعنى وبهذا ايجابي، هو ما بكل االحتفاظ على قادرا
 أن يمكن ال المطلق النفي ألن واالثبات، النفي وحدة هو النفي
 أقام المحدد النفي مقولة من وانطالقًا . لالرتقاء أساسًا يكون

 النفي نفي مقولة الى أشار من أول وكان للتقدم، مفهومه هيغل
 للمفكرة تعريف أي ان رأى حينما ، للتطور خاص كقانون

 فكل نقيضه، إلى يرجع فإنه ولذا لذاته، نفيًا يتضمن المطلقة
 يعرف أن أجل من ذاته، في يتضئن متناه هو لما تحديد
 أن بحيث له، محدد آلخر ووجودًا معارضًا تحديدًا نفسه،

 الستقالل األول النفي يشكل المرور وهذا ،فيه يمر اآلخر هذا

 في يحمل متناه نقيض فكل ،المتناهية التحديدات ولثبات
 الطرفان يلتقي حيث العالقة هذه في ولكن نقيضه، داخله

 ،االول شكلها في ليس هويته نقيض كل يستعيد ،المتناقضان
 نفيًا االستعادة هذه تثكل اآلخر توسط خالل من ولكن

 ويجاوز االول التحديد يغتني حيث النفي، نفي أي جديدًا
.واحتفاظ تجاوز هو بل اعدامًا ليس فالنفي .االول وضعه

 إطار في النفي ونفي النفي مقولتي أقام هيغل كان واذا
 بالوعي وربطهما هما بناء أعاد قد ماركس فان المنطق،

 المقوالت تنتقل حيث االجتماعية، وبالتحوالت االجتماعي
 النفي ألن ،المادي ا( المضمون » الى المجرد ا المضمون » من

 مضمون له شيء الى مجرد،بل شي: الى الشيء يحيل ال

 ، ومميز ومشخص محدد مضمون له النفي ن اي محدد،
 نفيه شكل له شيء فكل ظاهرة، كل طيعة على يعتمد ونمطه

 على النفي نفي مقولة الماركسية عممت ولقد . به الخاص

 قانون انه النفي؟ هو )ما , واالجتماعية الطبيعية الظواهر جميع
 يجد النفي نفي فقانون ( نجلز ا — والفكر والتاريخ الطبيعة تطور

 حقل وفي النبات عالم وفي الحيوانية المملكة في تحققه
 االنتاج نمط ظهور في تحققه يجد ما مثل ،الجيولوجيا
 االنتاج أمام الصغار المنتجون ينتهي حيث الرأسمالي،
المال. رأس تمركز على والمعتمد الموسع الرأسمالي

 تجاوز عملية النفي في ترى الماركسية كانت واذا
 ،والعدم النفي بين تماثل الفلسفات بعض فان ،واحتفاظ

 اإليجابي النفي فتستبدل سبقه، ما لكل هدمًا الجديد وتعتبر

• كوزه مار ،ورنو أد ) السلبني لنفي با
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دراج فيصل

اضافة

 1941 - 1895 برغون هنري الفرنمي الفيلوف كان

 أو تشابهًا يقيمون الذين انتقد قد «الخالق التطور » كتابه في

 يتخيلون كانوا فهؤالء نفبه« I) أو II الشيء تأكيد n بين موازاة
 خلق على نفسها القدرة وله ذاته بحد قائم كالتأكيد النفي أن

 تكون ينتجها التي اافكار ان اذ .واحد بفارق ولكن االفكار
 أو التشبيه هذا أن برغسون رأى فقد . I نافية » او سلبية

 يكون أن المعقول غير غمن اعتباطيان. عمالن هما الموازاة
 فكرة، يعطي ان وبوعه كامالً فكريًا عمالً 0 اكأكيد »

 الفكرة من اكاني النصف يخبى، فكري عمل نصف «النفي و«
 يكون بأن التسليم يرفض ايضًا وهو .محدد غير لمتقبل
 من عمالً «لنفي و» الخالص الذكاء صنع من عمالً التأكيد
 خارجي. عنصر بتدخل خصوصينه ويأخذ الذكاء نطاق خارج

 « تأكيد B مقابل ذهني موقف هو «النفي I : لبرغون فبالنبة
 الحدوث ممكن غير شيائً ننفي أن نستطيع فال الوقوع، محتمل

. الوجود ممكن غير أو
 اعتبر فقد الكروا جان المعاصر الفرنسي الفيلوف أما

قيمته األخير لهذا كان إذا للتاكيد«.هذا الثاني« الوجه , النفي „
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نقد

 إلى يقودنا فإنه يمفرده، أخذناه إذ ولكن »االنطولوجية»،
 الخطر هذا من ينقذنا وحده ا فالنفي ا والتعصب. الدوغماتية

 كان فاذا العمليتان. تتكامل فهكذا التجاوزي عمله بفضل
«.المنهجية ٠ قيمته له فالنغي «انطولوجية n قيمة له «التأكيد ٠

 ضد للدفاع طريقة هو الواقع «ننفي » النغس علم في أما

 الحقيقي بالواقع التليم برفض الطريقة هذه وتقوم .القلق
 الوقائع االنان يتبدل ،هذه النفي عملية خالل ومن . لألمور

 الى تمت ال خيالية بوقائع للقلق والمثيرة المؤلمة الحقيقية
 اللعب بطريقة الواقع يتفي الصغير فالولد بصلة. الواقع أرض

 األحالم الى باللجوء الواقع ينفي الراشد واانسان يمارسها التي
 العالم ينفي الشخصية بانفصام والمصاب .به خاصة عالمًا خالقًا

 والقوة السلطة عليه له تكون حيث ره خاص عالم بخلق الواقعي
 في يفتقدها كان األمور هذه ألن النفسية الراحة يعطيه مما

الحقيقي. العالم
 يتعمل البدائي االنان ان اكتشفوا النفس علماء وبعض

 وقد .وهمي خطر من مأمن في نفه ليضع ا أالنفي طريقة

 في الرجال ان اوبن ه. الدكتور وهو أحدهم اكتشف
 فحسب الشالالت، صوت يسمعون ال أنهم يدعون الكاميرون
 يدركه الشالالت هذه أصوات يسمع من كل االئد اعتقادهم

.الموت

الحاج كميل

نقد
Critique
Critic
Krltik

 باستعمال يضيق العربي الفلسفي القول ان يبدو — 1
 نجد نتوقعه أن يمكن وحيث الفلفي (( النقد )١ مصطلح

 والنفي. واالبطال والتزييف والنقض التهافت مثل مصطلحات
 بالنقد مختص النقد أن لو كما األمور وسارت ..الخ.

 للفظ اللغوي المعنى يقتضيه ما على األدي والنقد التاريخي

«.النقد )١
 تمييز النقد ال »:العرب لسان ا في منظور ابن يقول
 أن » : الدرداء أبي حديث وينقل «؛منها الزيف وإخراج الدراهم

 عبتهم نقدتهم »معنى شارحًا: ويضيف نقدوك« الناس نقدت

واغتبتهم»

816

 «الالنقد مار عنه نقلته ما في يلخص منظور ابن ولعل
 الزيف اخراج األول: المعنى فيختص بأسره. العربي

 الى النبة : الثاني المعنى ويختص . للنقد H العلمي ال باالستعمال
)اايديولوجي(. الدارج األدي باالستعمال واالغتياب العيب

 العربية واألدبية الفلسفية المعاجم على األول المعنى ويطغى

 مجمع أصدره الذي ) a الفلمفي المعجم ال يجد فال ,المعاصرة
 الخارجي النقد هذا: سوى النقد في يقوله ما العربية( اللغة
 مدى لتحديد التاريخية الوثائق صورة على ينصب ال وهو

 يحلل الذي وهو » الداخلي النقد ويقابله „ وأصالتها صحتها

. fl ببعض بعضها ويقابل نفها والوثائق النصوص
 نقدًا أو تاريخيا، نقدًا كان موا* النقد مفهوم أن وواضح

 في نزال ما فنحن األول. اللغوي المعنى يتعدى ال مضمونيًا،

صحته. عن والبحث النقد موضوع من الزيف اخراج
 جبور لخصه كما االدي النقد فهم في إياه المعنى ويتأكد

 اآلثار تحليل فن »هو بقوله، األدبي، معجمه في النور عبد

 إصدار الى لالنتهاه لها المكونة العناصر الى والتعرف االدبية

 االدبي النقد ممارسة وتعزز «.االجادة من بمبلغها يتعلق حكم
 حكم إصدار الوظيفة: وهذه الفهم هذا المعاصر العربي والفني
المتخيل. النموذج من القرب أو اإلجادة مبلغ لتعيين

 الخطأ في نظرية عن ينفصل ال المعنى هذا أن واألغلب

 الزيف إظهار يمكن حتى إذ الحقيقة؛ واحدية وعن والصواب
 أو للشيء واحدة حقيقة ثمة تكون أن من بد ال النقد وإعمال

 جادة الى واعادته فيها القول تقويم على النقد يعمل الموضوع
الصواب.
 عند الفلسفي النقد مصصلح غياب يفسر ما ذلك ولعل

 .واحدة الغلسفة أن ، مثالً الفارابي يقرر حيث ،العرب فالسفة
. «غلطا ا سينا ابن آرا* بعض رشد ابن يعد وحيث

 صليبا جميل ويميه — الدارج األدبي المعنى أما — 2

II الشيء عيوب اإظهار الخاص بالمعنى أنه ويرى االنتقادا 
 — , االيجاي االنتقاذ وعكه ،سلبي انتقاد وهو ،محاسنه دون
 العربية والفكرية األدبية الممارسة في الشائع المعنى فهو

 النقد بين التمييز السياسي الفكر من اكتسبت التي المعاصرة،
 فإن للخطأ، تبيانًا أو تجريحًا النقد كان فاذا الذاتي والنقد
 أمام بالخطيئة واعتراف ذاتي تجريح الى يتحول الذاتي النقد

أخطائه. من وتغله الفرد على تعلو هيئة

 أخالقيًا طابعًا ارتدى وان الثاني، المعنى هذا ان وواضح

 حيث من اال األول المعنى عن يفترق ال ،التخصيص وجه على

 بالصواب الحكم دائرة في نزال فما .األصل عن الفرع افتراق



قل

. الصواب معيار يملك الناقد ان اعتبار على الخطأ أو

 إالبدءًا متميزا فلسفيًا معنى يتخذ لم النقد أن والحق — 3

 هو إنما عصرنا )ل : 1781 منذ أعلن الذي كانط عمانوئيل من

 وعادة . شيء كل له يخضع أن يجب الذي النقد عصر بخاصة
 بجالله، متذرعًا والتشريع بقدسيته، متذرعًا الدين، يحاول ما

 المحقة الشكوك بذلك يثيران ولكنهما منه، يتملصا ان
 الصادق التقدير ذلك الى يزمعا أن يمكنهما فال بصددهما،

.ا( بنجاح الحر العلني إمتحانه يجتاز لما إا العقل يوليه ال الذي

 في كانط عند يتمثل هذا الحر العلني العقل وإمتحان
 هو عنده والنقد .جميعها المعارف مبادىء عن الفحص
 فيما تبين انه إال كعلم. الميتافيزيقا إلقامة الضروري التمهيد

 أي ،التمهيد على اقتصر الكانطي الفلفي النثاط جل أن بعد

 الميتافيزيقا علم إقامة إلى ويتجاوزه يتعده ولم النقد على
 1783 منذ ذلك أدرك ولعله ٠ بالنقد فلسفته فانحصرت

النقدية. المثالية الخاصة، مثاليته يسمي أن فضل عندما

 العقل نقد 1) وهي الثالثة، النقد بكتب كانط واشتهر

«.الحاكمة نقد و« »، العلمي العقل نقد »،و« المحض
 «،مقبلة ميتافيزيقا لكل مقدمة » في كانط، ويحدد

 نقد ثمة يكون ان يجب» النحو: هذا على النقدي برنامجه
 القبلية األفهومات من نمتلكها التي العدة لنا يعرض نفه للعقل

 والفاهمة، الحاسية، المختلفة: مصادرها بحسب ويقسمها
 الى باالضافة ويجب الحاكمة(. بعد فيما )ويضيف والعقل
 األفهومات، لهذه كامالً جدوالً النقد لنا يعرض ان ذلك

 ثم ومن . منها تستخلص التي النتائج مع لها كامالً وتحليالً
 المعرفة إمكان كيفية النقد لنا يبين أن شيء كل فوق ينبغي

 كما والمبادئ، األفهومات هذه استنباط طريق عن التوليفية
 ذلك وكل استعمالها، حدود النهاية في نا يبين ان يجب أنه
 وحده والنقد ،النقد أن لنا يتضح وهكذا متكامل سستام في
 ويئمل ، جيدًا والممتحنة المدروسة ملة الكا الخطة يشمل الذي هو

 اذ ، علمًا الميتافيزيقا من تجعل التي تحقيقها وسائل كل

. (( األخرى والوسائل بالطرق ذلك يتحيل
 النقدي المشروع وبقي تقم لم العلمية الميتافيزيقا لكن
 الكانطي النقدي السؤال تلخيص باإلمكان وصار وحده.
.ه وحدودها المطابقة المعرفة إمكان شروط » عن بالؤال

 هي ما :التالي الوجه على السؤال هذا تبسيط واستطيع

 حتى الموضوع وفي الذات في تتوافر ان يجب التي الشروط
؟ مطابقة معرفة بالموضوع معرفتي تكون

 الفاهمة من كل مجال تحديد الؤال هذا عن نتج وقد
 والحاكمة )الميتافيزيقا( والعقل االنانية( والعلوم )العلوم

 الفلفية الدوغمائية الى قاضية ضربة توجيه وتم )الذوق(.
 النقد انجازات أهم وكان . الكالسيكية الميتافيزيقا في المتمثلة

 فروض مجرد الميتانيزيقية المقاالت اعتبار المجال هذا في

 كله الجدال يدور بل ذاتها، في إثباتها يمكن ال تفسيرية،
٠ تفر أن يمكنها ما حول

 الفكر أساس في هو الموقف هذا أن البيان عن وغني
 يزال ما التي المتخلفة قطاعاته باستثناء بأسره المعاصر النظري

 ظل لماذا يفتر ما ذلك ولعل ) .يستغرقها االيديولوجيا يقين
 يجد لم حين في ،الغالب العربي الفكر عن غائبًا الكانطي النقد

 تفسيراته عبر اليه الوصول في صعوبة التاريخي هيغل
الدوغمائية(.

 ذاتيًا منحى ويعده ،الكانطي بالنقد علمًا يأخذ فهيغل — 4

 ال لكنه يعرف " الال ذاته في - الشيء ويرفض المعرفة، في
 في المتداولة الشروحات به تقف حيث أي ،هنا يتوقف

 من آنًا يجعله أن يحاول بل العري االيديولوجي الحقل »
 النقد لعملية الجديد بفهمه عمالً الفلسفية السيرورة آنات

, الفلسفي

 منطقية كمقولة أو كأنهوم ٠ النقد » على نعثر ال كنا واذا
 بوجه الفلفة تاريخ في عندم يعمل انقد فألن هيغل منطق في

النقض أو التهفيت يسميه مما الضد بوصفه ويقدم خاص،
. Widerlegung

 دراسة في آنات ثالث مي ،طرق ثالث ثمة ان هيغل ويرى
 إظهار أي التهفيت، وهي األولى، - الفلفات من فلسفة

 (رشد وابن الغزالي عند كما) الدراسة موضوع الفلسفة تهافت
 لكلمة األول اللغوي بالمعنى منها الزيف اخراج أو وإبطالها

 على يقوم المعالجة في المنحى هذا أن هيغل ويرى . نقد
 التتابع فهم فيخطىء والصواب، الخطأ بين الميكانيكي الفصل

 تناول وهو الخارج. من المعنية الفلسفة ويتناول الفلسفي،
 بمعيار بمقارنتها الفلسفة على الحكم على يقوم ألنه مغلوط
 فهو النعوت: بأغلظ المنهج هذا هيغل ويصف عنها. خارج

 وذاتي، وتعسفي، الجانب، وأحادي تجريدي، منهج

وسطحي.

 فهم على ويقوم ٠ االستيعاء أو الفهم، وهي الثانية، -
 ستام كل ألن .هو نظره وجهة ومن عضوي كستام الفلفة

 ان يجب ما فلفة تفهم فلكي معينة نظر وجهة سستام هو
 نظر وجهة هي مثالً ينوزا فلفة ) ■ نظرها وجهة على نتعرف
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فقل

 يتم لما عرضا بوصفها النظر وجهة على التعرف ويتم ( الجوهر
 فهم ان يعني مما .أفهرمها نظر وجهة بوصفها .فيها إثباته
 كل انتظمت حوله الذي األفهوم تعيين الى يعود ما فلسفة

. مشكليتها
 نفهم أن يكفي فال بكاف ليس االستيعائي المنهج لكن —

 لنا يتيح ال والخضوع الموافقة موقف ألن .ونبرر ونوافق
 أحضان في برمينا اال التهفيت في القائمة الذاتية من التخلص

 الدراسة موضوع السستام كل تبرير على القائمة الموضوعانية
 سستام نغهم فحتى بأسره. خاكا اي بأسره صحيحًا واعتباره

 يمكن ال أنه ذلك . منه نخرج نعود وال فيه ندخل ما
. تفكير موضوع تكون أن للتامات

 يمكن ال الفلسفي ألفهوم ا نظر وجهة إن القول يجب ولذا
 وأقول: وتجاوزها نقدها تم اذا اال عقالنية بصورة تعرف أن

. Aufhebung نسخها
 والمعرفة النسخ: وجوه من وجه هو هيغل عند الحق فالنقد

 وما للستام كأخطاء األخطاء تفهم التي هي للفلفة الحقة

 النظر وجهة الى يزمع كونه هو سستام كل في ينبغي.تجاوزه
 فلفة هي ما بقدر صحيحة مثال سبينوزا ففلفة األسمى.

 جميع سستام تكون أن تزمع ما بقدر وخاطئة نظر، وجهة
 تعود فال نفسها على تنشطر النظر وجهة » ٠ الممكنة النظر أوجه

 «نفسها بإلغاء اا نفها على تتعرف وال ،حدودها تفهم
٠ ستام كل يحبس الذي هو الكلية الى الزعم وهذا

 بالعودة ذلك له ويتم الزعم. هذا على بالقضاء النقد ويقوم
 وبذلك النظر. وجهة الى بالعودة للتام، األساسي المبدأ الى

 إشكالية متجاوزًا نسبي الى ريحيله نبي، الستام ان يدرك

والصواب. الخطأ تضاد
 وتقيم أعلى، نظر وجهة من اال يحم ال النقد هذا )لكن

 هو كما الكلية، الى يزمع ستامًا بدورها هذه النظر وجهة

 نقد مفتاح لنا يقدم هيغل وكأن هيغل ستام في الشأن
 ذلك أن ويبدو أعلى نظر وجهة من ينقد ان مشترطا ستامه

جزئيا( اآلن!ال حتى يحصل لم

 التطوري فهمه في يندرج للنقد هبغل فهم أن وواضح - 5
 اال نظره بوجهة االحتفاظ يمكن ال وأنه . والحقيقة للفلسفة

 تمت واال الحقيقة، تطور في بالتدرج االحتفاظ يتم ما بقدر
 . ميتافيزيقاه من يطهر أن بعد لنقد كانط فهم الى العودة

 في بينهما يجمع ما أو ،ذاك أو المنحى هذا نلحظ ولسوف
 عنوانًا حملت التي الكتب أن ومع .الالحق الفلسفي الفكر

.اثنين على منها نقتصر فإننا كثيرة نقديًا

 االقتصاد نقد 1ا أو ى ))الكايجتال وهو لماركس، األول

 من نوعًا السياسي االقتصاد على ماركس يطبق وفيه ، ع السياسي
 يضع فهو فيه. كانطي تعديل إعمال بعد إنما الهيغلي النقد

 أي موضوعه. وإنما السياسي االقتصاد مبدأ ال التساؤل موضع

 مزاعمه ويفخد نفه الياسي االقتصاد مشروعية سؤال يطرح
 ليس االقتصادية« الظاهرات D موضوعه ان بتبيان العلمية

 النظر لوجهة تبرير سوى ليس انه ويبين عملي. بموضوع
 السياسي االقتصاد نقد يجمع آخر بمعنى وألصحابه. الطبقية

 الهيغلي الفهم الى العلم( إمكان شروط سؤال ) الكانطي الفهم

النظر(. وجهة عن )الكشف
 ، «الديالكتيكي العقل نقد ) وهو ،الرتر الثاني والكتاب

 تعيين تحاول » إنها بالقول النقدية مهمته سارتر يعرف وفيه
 النقد يفهم أنه أي ه. وحدوده الديالكتيكي العقل صالح

منه. فيجزء الكانطي بالمعنى

 الى أدى ما هو المعنيين هذين عند النقد مراوحة ولعل

 كما التشخيصية بالقراءة فرنسا، في الستينات في استبداله
 النهج من تتفيد ان تحاول قراءة وهي ألتوسير، مارسها

 »ة١قر منها أكثر وسكوته، النص بياض لقراءة النفسي التحليلي

 في القول انبجاس ه إمكان شروط B عن بالبحث أو صريحة،
فوكو. ميشال ذلك الى ذهب كما السلطوية العلم أثريات
 معان: عدة يتضمن النقد، مصطلح أن الى أخلص - 6

: وهي ،فلسفية غير معان

الزيف. -إظهار
العيب الى والنبة -
والنقض التجريح أو -

 والخطأ الصواب بين الفصل الى تتند متداخلة معان وهي

.الحقيقة وواحدية

:وهي ،فلسفية معان —
i العلم إمكان شروط سؤال

نفها العلوم وحدود المعرفة ملكات حدود تعيين —
.كانط عند هو كما معًا االثنين أو —

 وإحالتها تسده، التي النظر وجهة أو الفلسفي المبدأ نقد ٠
هيغل. عند كالشأن نسبية، نظر وجهة الى

 غير المعاني هو العري الفلفي الفكر في الغالب أن والى
.الغلفية

 النقض، النقدية، ،االنتقاد والمشتقة القريبة المعاني — 7

الذاتي. لنقد التهفيت، االبطال، التزييف،
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يهاية

 ،الدوغمائية ،التويغ التبرير، والمشتقة: المضادة المعاني

قية. الوثو

ومراجع مصادر
 ٦ الطبيعة بعد ما تلخيص ،رشد ابن -

.المال رأس التوسير،قراءة

.الديالكتيكي العقل نقد ،-ارتر —
األدبي. المعجم ،جبور ،اكور عبد -
ماركى،رأسلمال -

.النلفي المعجم ،العري اللغوي المجمع

.الفلسفة وتاربخ دروس ،هيغل -
هيغل،علمالمنطق،المنطقلكبير -

موسىرهه

إضافة
 معين فلفي قول في «النقد ٠ رفض بحكم التسليم يصعب
 اصطالح غياب أن وكما النقد. اصطالح غياب الى باالستاد

II حرية I) ال واألرسطي األفالطوني اليوناني الفلفي القول في 
 أال بل محددة استعمالية داللة ضمن الحرية فعل حضور يلغي

 ليس الفلسفة تاريخ في الفلفي القول بأن االفتراض يمكن

 «نقد n اصطالح يتكرس لم ؟ متمرة نقدية معركة سوى
 وتبرهن وبعده. اكانط« مع اا الحديث الفلفي بمدلوله

 يشير الذي الداللي تطوره Critique االصطالح كرونولوجيه
 المعني بهذا ٠ وانهيار ارتجاج بين بندوليًا تتأرجح ال أزمة II الى

 تناقض B على يدل الذي «تهافت » اصطالح نعتبر ان يمكن
 وكذا تام نقد الى يحيل الذي a نقض » واصطالح d ذاتي

 جميعًا بوصفها «نفي و 8 وتزييف ه إبطال )؛ اصطالحات

 يبدو اذ ،بنوعها ال النقدية بالدرجة تختلف نقدية اصطالحات
 االصطالحات تلك ممارسة الفلسفية الناحية من متعذرًا أمرًا
. مسارها تحكم التي الغائية كانت أيًا نقدية ممارسة دون

 كذلك نقدي كنص الغزالي «اتهافت يتجلى هذا على
n النصوص جميع ثم ،نقدي كنقد رشد البن «التهافت تهافت 

 الغزالي مع ووقفت العربية الفلسفة معركة دخلت التي القدية
 الفلفة معركة ثانية بصيغة وضده. رشد ابن مع أو وضده،

 ممكنة المعركة هذه تكن ولم العربية. الثقافة في والالفلفة
 دائرة المضادة والتحليالت التحليالت تلج ان دون فلسفيًا

 ،لخصومها ونقدها منطقيتها عن دفاعها في الفكرات حدود
النقدية. العلمية فى تتمدخل أن أي

 فلفيا قرارا فليت الواحدة الفلفية الحقيقة نظرية اما
 قام كلية صيغة هي إنما العربية، الغلسفة أو الفارابي وضعه
 ألنها االولى الحضارات منذ حروفها برسم االناني العقل

 وحدة بالتالي، التعقل ملكة أو العقل وحدة فزضية على ترتكز
, كذلك بوصفه االنساني النوع

 وقرار الغريزي العقل» حول الصفا أخوان تحديد ولعل
 ديكارت وتعريف «االنسانية ابن الفيلسوف بأن الفاراي

B الشذرات من وغيرها الناس« بين توزعًا األشاء أفضل العقل 

 التي الواحدة الفلفية الحقيقة حول هنا إيرادها يمكن التي
 الثقافات بنية تنوعت مهما االنساني النوع واحدية على ترتكز

واختلفت.
 التمييز يفترض الفلسفي العقل بأن القول يمكن هذا على

 فالشعوب صيغته ومستوى االصطالح ممارسة متوى بين
 حضور يلغي ال « منطق ا اصطالح تستعمل لم التي البدائية
 البيني وموقفها االجتماعي تشكلها تضبط معينة منطقية نظامية

والكوني.
 العام االفتراض المعاصرة العربية الثقافة على وينطبق

 نبي، تغيير إقرار مع هذا الوسيطة. العربية الفلسفية للثقافة
 ترفع زالت ما المجتمعية — الموضوعية الشروط وان خاصة
 اإلمكان مستوى معًا رلتذكر ٠ للحوار كبديل التحريم يف

 والسؤال تقريبًا. قرن منذ المعاصر العربي الفلفي اكقدي

 تتقبل مدى أي الى ،هنا الفكر يثيره الذي الشامل الفلسفي

 وغير الفلفي انقد فعل استثناء دون المعاصرة إلمجتمعات
 نقده في كانط صاغها الني المواربات أن يبدو الفلفي؟

 قبل من بها المموح الدرائر داخل تنبض زالت ما الفلفي
 مصير سيبقى لذا . نمطيتها كانت أيًا اللطة هيكليات
 وغير المنشور الصريح، أو المضم بنقده مرهونًا الفيلوف

مغامرة تكون كيف واال عصره. لمواضعات ،المنثور

التفلف؟

الزايد محمد

نهاية
Fin
End
Ende

 يكمن نهاية مفموم تحديد في الرئيسية الصعوبة إن :تمهيد
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نهاية

 في نهاية، كلمة إن إذ الغاية، مفهوم عن المفهوم هذا فصل في
 غاية بكلمة مقرونة األحيان غالب في استعملت الفلسفة،

 من إليها. والوصول الغاية بتخقيق اال تكون ال النهاية وكأن
 بتحقيق المرتبطة النهاية عن للكالم أوأل الحاجة كانت هنا

 والتيارات، الفلسفية المدارس الكثيرمن استعملها كما ،الغاية

 دون والزوال التالشي بمعنى النهاية مفهوم عن الحديث قبل
بالضرورة معين هدف بلوغ

 هي الغاية كانت اذا بالغاية: مقترن كمفهوم النهاية
 تفسر التي الوظيفة أو معينة ظاهرة وراء يكمن الذي الهدف
 فالنهاية، عبثًا»، شيائ تفعل ال الطبيعة أن » ذلك معينًا عضوًا

 الهدف تحقيق تصبح ،الفالسفة من الكثير استعملها كما
 التطور من األخيرة المرحلة بلوغ أي القصوى الغاية أو األخير
 نهاية تصبح المعنى بهذا ٠ لمستزيد مزيد من بعد ليس حيث

 نموها مراحل آخر وبلوغها تمامها ني أي كمالها في الفلسفة

 شرحه في ،رشد ابن العربي الفيلوف عتر لقد ٠ وتطورها
 بأن أكد حين الرأي هذا مثل عن الطبيعة، بعد ما n كتاب
 ،نقص يعتريه ال متكامالً صرحًا تصبح أن تتطع الفلفة

 أرسطو، لها شيده الذي الضخم البناء من االنطالق بفضل
 الفلفة تمثله الذي البنيان هذا على التعديالت بعض وإدخال

 للبلوغ محاولة رشد ابن شروحات كل كانت هل المشائية.
وتمامها؟ كمالها الى أي نهايتها الى بالفلفة

 تقدم فكرة عن ديكارت دافع الحديث الغربي الفكر في
 المدارس أن غير ,نهاية عند يقف وال حدًا يعرف ال تقني

 كتابه في نفه كانط من المنطلقة Hlstorlclstes التأريخانية

B العقل حدود في الدين R للغلسفة نهاية فكرة عن دافعت 
 ووضع ،الخير لمبدأ وانتصارًا ،البشرية لتاريخ تتويجًا تكون

 مقترنة الفلفة نهاية بأن يعني وهذا التناقضات، لكل حد
 المصالحة وهو للبشرية األسمى الهدف بتحقيق

Reconciliation . فكرة على الغربية الحضارة قامت لقد 
 خطابًا الغربية التأريخانية كانت هنا ومن . Conflit الصراع

 للتناقضات القصوى والغاية للصراع األخير المعنى حول
 تلفظ أن قبل للفلسفة األخير المنظور المصالحة من فجعلت
أنفاسها

 ،عصرنا في الفلفة بأن هيدغر مارتن أكد .م 1964 سنة

 ،تطورها منتهى بلغت أنها أي النهائية مرحلتها دخلت قد

 كلمة أن ذلك ؛واحد مكان في تجمعها تعني الفلفة ونهاية
 حيث هو المكان هذا ، Ort المكان تعني Ende االلمانية نهاية

 الذي فاألفق ،تحويها التي االحتماالت بأقصى الفلفة تتجمع

 وهذه المختلفة، العلوم تطور إمكانية كان الفلفة فتحته
 تكنيكًا وأصبحت واستقلت الفلفة من نهائيًا خرجت العلوم

 في نهايتها بلغت الفلسفة .االنسانية مصير اليوم بعد يسير
 كانت التي العلمية االنجازات كل حققت ألنها عصرنا

 الطبيعي محيطه في االنساني اندماج عملية فأصبحت ،تحتويها

الفلفة. ال التكنيك مهمة

 في كانط مهد لقد والزوال: التالشي بمعنى النهاية
 لها موضوع وجود لعدم للفلسفة، نهاية لفكرة النقدية فلسفته
 .اليقين الى المحض العقل فيه يصل لنظر قابالً يكون أن يمكن

 أكثر عند نجدها موضوعها زوال ببب الفلسفة تالشي وفكرة

 كارناب رودلف بأن نقول أن يكفي .عصرنا في فيلسوف من

 ضخمة بشجرة شبهها اذ للفلفة النهاية هذه بمثل قال قد
 عن استقل جديد فرع أنكل غير العلوم، مختلف أنبتت

 كان الفلفة لشجرة بقي الذي األخير والغصن األم الشجرة
 يبقى ولن أيضًا يتقل بدأ الغصن هذا ان غير المنطق،

 وكذلك ويتالشى. ييبس ما سرعان جذع سوى األم للشجرة
 قد بالميتافيزيقا المتمثلة الفلفة بأن فوكو ميشال أكد فقد

 بيطرة المتميزة La modernite الحداثة حلول مع انتهت
 تحليلية من تنطلق والتي واأللنية والبيولوجيا االقتصاد
 ال لغة يتعمل متناه ككائن االنان الى تنظر أي التناهي؛
 له تكون أن دون العمل لقواعد ويخضع ،دالالتها بكل يتحكم
 وداخل بدنه بأعضاء إال يوجد وال االنتاج، على اليطرة
 تطرح حين الحداثة ألن انتهت الميتافيزيقا ان .أعصابه تشعب

 ،وايديولوجيا مستلب كفكر بها تندد يعمل ككائن االنان

 تظهر فإنها معينة لغة يتعمل ككائن االنسان تطرح وحين
 ومضت مرت قد Episode culture!ثقافية كحقبة الميتافيزيقا

رجعة. الىغير

ومراجع مصادر
. 1938 ،بيروت ،بويج طبعة ،الطبيعة بعد ما تفير ،رشد ابن —

— Carnap, Rudolf, Le Problime de la loglque, de la science, 
id., Hermann, Paris, 1935.

— Foucault, Michel, Les mots et les choses, d. Galllmard, 
Paris, 19،،.

— Heidegger, Martin, La fin de la philosophic et la tache de 
la pen see. In Klergaard Vlvant, ed. Galllmard, Paris, 19،،.

- Kant, E., La Religion dans les llmltes de la simple raison, 
id. Vrln, parts, 1972.

زيناتي جورج
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هويه
Identlte
Identity
Identltat

 القدامى المترجمون اشتقها مولدة كلمة هوية« B ال — أ

 يقول كما - العربية الى بواسطتها لينقلوا ٠ هو ا ال من
 وكلمة بالفارسية « هست „ كلمة تؤديه الذي المعنى — الفارايي

B أوروبية الهندو اللغات في الكينونة فعل أي باليونانية ، استين 

 ووضعوا عنها عدلوا ثم والمحمول، الموضوع بين يربط الذي
 مكان « الوجود و» « هو ٠ ال مكان ا! الموجود ٠ كلمة

. ا هوية ٠ ال
 كمصطلح نفها الهوية كلمة فرضت فلقد ذلك ومع
 الفارابي: يقول نفسه. هو الشيء يكون به ما على يدل فلفي

 المنفرد ووجوده وخصوصيته وتشخصه وعينيته الشيء هوية ,
 وخصوصيته هويته الى إشارة هو إنه وقولنا ، ٠ واحد ا كل ، له

 )التعليقات «, اشتراك فيه يقع ال الذي له المنفرد ووجوده

 والهوية الماهية بين تعريفاته في الجرجاني ويميز (•21 ص
 أي ) المتعقل واألمر ٠ فيقول: والجوهر والذات والحقيقة

 يمى هو ما فيجواب مقول أنه حيث من ( الشيء عن فكرتنا

 حيث ومن ،حقيقة يسمى الخارج في ثبوته حيث ومن ،ماهية
 ذاتًا، له اللوازم حمل حيث ومن هوية، األغيار عن امتيازه

 محل أنه حيث ومن ، مدلوالً اللفظ من يتنبط حيث ومن
«. جوهرًا للحوادث
 االصطالح في ا االهوية معنى ان نقررإذن أن يمكن

 هو هو الشيء به ما على ليدل استقر قد القديم العري الفلفي
 االعتبار بهذا فالهوية غيره عن متميزا منفردًا وجودًا بعصغه

 على والماهية الجزئي على تقال الهوية الماهية: من أخص

 اذا ماهية يسمى هو هو الشيء به »ما اخرى: وبعبارة الكلي.
 كحقيقة جزئيًا كان اذا وهوية االنسان كماهية كليًا كان

لبقاء( ابي زيد».)كليات
 ألداء المعاصرة األدبيات في ه هوية 8 كلمة وتستعمل

 المطابقة: خاصية عن تعبر Indent،, Identity كلمة معنى
 المعنى بهذا والمطابقة . لمثيله مطابقته أو لنفسه، الشيء مطابقة

 Num؛rique, شخصية(، أر ) عددية إما إذن، تكون،
Personnelle مفردًا يظل الشي، كون عن تعبر الحالة هذه رفي 

 التغيرات من الرغم وعلى أسمانه تعدد من الرغم على وحيدًا
 كيفية( )أو نوعية وإما وجوده، زمن عله تطرًا التي

Sp،cfflque, Qualitative ، التطابق عن تعبر الحالة هذه وفي 

 والمكان والزمان العدد حيث من متمايزين شيئين بين والتماثل
 في يشتركان أو نفسها والصفات الخصائم لهما ولكن
 «الثاني والالمعلم «الأبونصراوالفارابي ف وهكذا .بعضها

 الذي المعروف العربي الفيلسرف هو واحد لشخص أسماء
 ذاك، أو االسم بهذا سميناه ٠سرا نفسه مع هوية في يبقى

 هذا في آخر، زمان في أو الزمان هذا في ذلك كان وسواء
 أما وشخصية. عددية هنا فالهوية غيره، مكان في أو المكان
 قد المعنى فان fl نفسه الفلم نستعمل اننا 1 مثالً نقول عندما

 ،بيدي الذي هذا هو بالعدد واحد قلم على نتناوب اننا يكون
 نفسه النوع نتعمل اننا المعنى يكون وقد عددية، هنا والهوية

 جميع وفي نوعية هنا والهوية مثال( بيك )قلم االقالم من
. , ذاتية 8 وقولنا هوية قولنا بين غرق ال الحاالت هذه

 إسمًا -ا التهاوي أو «التذاوت كلمة استعمال ويمكن هذا

 صعيد على الدخول أي »’Identifier*»^. ألداء - وفعال

 شخص مع واحدة هوية في الخيال( أو الفكر )أو الوجدان
 والشعور ،يفكر كما التفكير وبالتالي - مثالً القصة بطل - آخر

يتصرف. مثلما والتصرف ،يشعر كما
 في الجرجاني عنه يعبر «الهوية " ل آخر معنى ب-هناك
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هوية

 على المشتملة المطلقة الحقيقة : الهوية ا بالقول: تعريفاته
 وقريبًا . S المطلق الغيب في الشجرة على النواة اشتمال الحقائق

 باسم االحق أن من كلياته في البقام ابر يقوله ما هذا من

 بواجب الممى وهو نفسها من ذاته وجود كان من الهوية
 هي الهوية إن غيره وقال ٠ ا( والبقاء للقدم والمتلزم الوجود
 وجودي كمال لكل المستوعب الصريح المحض الوجود

 االرية الهوية n أيضًا: الجرجاني تعريفات: )ل وفي شعوري.
 بشرط ال الوجود حقيقة أخذ اذا ما الموجودات جميع في

 ال الذي الغيب الهوية: I) وأيضًا .8 شي، ال بشرط وا شيء
 بالالتعيين كنهًا عنه المعبر الهوية كغيب للغير شهوده يصح

 معناه يتمد مفهوم أمام هنا أننا وواضح . 8 البواطن ابطن وهو
 «الواحد » مع )قارن الوجود وحدة من ما نوعًا تتبنى رؤية من

I (سبينوزا عند الجوهرا و» افلموطين عند
 فهي Philosophic de L’ldentlte 8 الهموية فلفة أما ج-

 Schelling شلنغ االلماني الفيلسوف به قال خاص مذعب
 في ال كامنة الحقيقة ان يرى كان الذي 1854 - 1775
 الذات وحدة في بل فخته سلفه يقول كان كما وحدها الذات

 المطلق يوجد األشياء تمة على انه شلنغ ارتأى لقد والالذات.

 ليس فالمطلق , واحدة هوية والموضوع الذات فيه تشكل الذي
 أو * الهوية B هو بل طبيعة وا فكرًا وليس موضوعا، وال ذاتا

 الذات والطيعة، الفكر واحدة وحدة في يجمع الذي الالتباين

 برمنيدس من «عندكل الواحد » مثل ذلك في مثله والموضوع
وأفلوطين. وأفالطون

 التي المبادىء أحد هو الذاتية( مبدأ )أو الهوية مبدأ - د

 الى تحتاج ال بذاتها واضحة للعقل، مبادى، أرسطو اعتبرها
 عدم مبدأ أرسطو وضع وقد برهان. كل أساس لكونها برهان

 ال وان المحمول نفس يحصل ان يمتنع H وصيغته: التناقض،

 نفس ومن الموضوع، لنفس الوقت، نفس في يحصل،
 المبادىء رأس على المبدأ هذا أرسطو وضع نقول , „ الجهة

 هو ما « ب عنه يعبر الذي الهوية مبدا منه اشتق ثم العقلية
 وسط ال , بقوله أرسطو عنه عبر فقد الثالث المبدا أما . «هو

 ال النقيضان B بالقول القدماء العرب عنه وعبر „ النقيضين بين
 مبدأ أو المرفوع، الثالث بمبدأ ويسمى fl يرتفعان وال يجتمعان

.الممتنع الوسط
 مبدأ من انطالقًا م المبادى هذه فيرتبون المحدثون أما
 ال منطقية العتبارات وذلك األصل، يعتبرونه الذي الهوية
 هذه أن على نؤكد أن هو المهم هنا. فيها للخوض مجال

 فمبدأ ذاتها، األشياء ال األشياء عن أحكامنا تخص المبادىء

 دوام عن ال ، نفسه مع للفكر المطلق االتاق عن يعبر الهوية
 الحركة إنكار الى يؤدي الذي الشيء واحدة، حالة على الشيء

 أو 8 أ هو أ » ب عنه يعبر الهوية مبدأ إن قلنا فاذا .والتغير
 فهي صادقة ما قضية كانت اذا انه هو فالمقصود أ( ء )أ

 12 يوم ولد فالنًا ان ٥ : قلنا اذا أننا ذلك مثال .أبدًا صادقة
 والنة اليوم في صادقًا القول هذا وكان « 1980 اكتوبر
 التناقض عدم مبدأ أما ...أبدًا صادقًا سيظل فإنه ،نفسيهما

 وكاذبة صادقة تكون ان يمكن ال ذاتها القضية أن على فينص
 أن إما القضبة أن على المرفوع الثالث مبدأ ينص حين في ، معًا

 لفت هنا المفيد ومن كاذبة. تكون أن وإما صادقة تكون
 فالقضيتان التضاد يعني ال التناقض أن إلى االنتباه

 وال نفسها الحدود على تثتمالن Contradlctoire المتناقضتان
 سابة. واألخرى موجبة منهما الواحدة كون في إال تختلفان

 وتقرر لفظًا ءفتختلغان0„3ا٢€ المتضادتان القضيتان أما
 انسان كل B فالقضية األخرى. تقرره ما عكس منهما الواحدة

 « فان إنسان كل أن صحيحًا ليس ) القضية هي نقيضها «فان
 نقيض أن وواضح فان« انسان ال « القضية: فهو ضدها أما

 في 8 فانون الناس بعض إن» :بالقول يسمح السابقة القضية
.مطلقًا بذلك يمح ال ضدها أن حين

الجابري عابد محمد
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واجب
Devoir
Duty
Pflicht

 به القيام المرء على يترتب ما هوكل الرجل عند الواجب
 المرم أخذ فاذا بعمل. ارتباطه او بمؤولية اضطالعه نتيجة

 طبيعة تحددها واجبات عليه ترتبت ،ما بعمل القيام عاتقه على
 التزام الى باالضافة اال واجب فال وعليه العمل. ذلك

 يصبح الذي فالرجل توضيح. الى يحتاج ال وهذا ومؤولية،
 عليه وتترتب عنهم، مؤوالً يكون أطفاالً وينجب أسرة رب

 ...عليهم والمحافظة وتعليمهم بتربيتهم تتعلق تجاههم واجبات
 : منها واجبات عليه تترتب طبيًا يصير الذي والرجل الخ

 تحددها الواجبات وهذه . الخ ...حياته وانقاذ المريض معالجة
 األخالقية قواعدها مهنة ولكل الطب. لمهنة اللوكية القواعد

.الخاصة

 ظروف في اال بواجباته القيام على الرجل يثاب وقلما
 نقد موضع يكون فإنه واجباته، يهمل من ولكن صعبة

 يستحقه ما لينال المحاكم الى يحال قد بل، ومقاطعة وازدراء
 وان شكرًا وا ثناء يتحق ال بواجباته يقوم فمن عقاب. من

 وغير النفي او واإلبعاد والتثهير المالمة يتتبع اهمالها كان
.العقوبات من ذلك

 وبذلك وتتعارض، ومسؤولياته المرم التزامات تتعدد وقد
 أسرة رب امرؤ يكون قد فمثال وتتعارض. واجباته تتعدد
 في فيكون ،لشركة محاسبًا نفسه الوقت في ويكون كبيرة
 وقت في الشركة أموال وعن أسرته عن مسؤوالً الحالة عذم

 ألسرته يوفر أن ينبغي ناحية فمن .تجاههما واجبات وله واحد
 يكون أن عليه ينبغي اخرى ناحية ومن ،السعيدة الحياة أسباب

 لد يكفيه ال راتبه ان حدث فإذا . الشركة أموال على أمينًا
 فإن كبيرة، أرباحًا منه الشركة تحقق حين في اسرته حاجات

 وواجباته أسرته تجاه راجباته بين صراع يحدث ان الممكن من
 ويجد تجتذبه. ان محاولة تفتأ ال منهما وأي . الشركة تجاه

 احد اختار اذا اا يزول ال التوتر من نفسهفيحالة المرء
 مبادى من للمرء ما على يتوقف االختيار وهذا الجانبين.
 على أمينًا ويكون فاقة في أسرته تعيش ان يختار فقد .أخالقية

 يسر في أسرته تعيش ان يختار قد ،بالعكس أو الثركة أموال

مسؤوليات. من الثركة اليه وكلت ما ويخون وبحبوحة
 دون لموقف المرء اختيار فإن المواقف، تتعارض وحين

 القيم بين مكانة من للواجب بما اعتقاده على يعتمد آخر
 الواجب ان يرون االخالق فالسفة ان فمع األخرى. األخالقية

 أولوية في يختلفون فأنهم الرئية االخالقية المقوالت أحد
 ال التي األساسية المقولة الواجب يعتبر من فمنهم .المقولة هذه
 االتجاه هذا ويعرف األخرى األخالقية المقوالت الى ترتد

 1804 - 1724 كانط مشل أنصاره ألن الواجب بمذهب
 عن متقل واجب هو ما أن يرون 1940 - 1877 وروص

 والمنفعة واللذة الخير مثل عليها يعتمد وال األخرى المقوالت

 النظر وجهة من فللواجب ذلك. وغير واالستحسان والعادة
 يتتبع قد لما اعتبار دونما به االلتزام تبرر اخالتية قيمة هذه
 ام فردًا أكان ٠وا٠٠ للفاعل بالنبة مبتة أر حسنة نتائج من

 عواقب من بالواجب القيام على يترتب لما عبرة فال مجموعة.
 قيمة للواجب أخرى وبكلمة ولذاته. بذاته ملزم الواجب ألن

 غاية لتحقيق وسيلة وليس القصوى الغاية باعتباره اخالقية
دونه. أخرى

 أساسية مقولة ليس الواجب أن يرون الفالسفة بعض ولكن

 والسعادة والخير كالحق اخرى اخالقية مقوالت من متمد بل

 االتجاه هذا ويعرف وغيرها. المتنيرة الشخصية والمصلحة
ومل 1832 - 1748 بنثام مثل أصحابه يرى إذ القيمة، بمذهب
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 ،952،-859 وديوي ،900- 1838 وسيجويك 1873 - 1806
 يستحنه ما أو لذيذ أو نافع هو ما على يعتمد واجب هو ما أن

 الشخصية تطور إلى يؤدي أو المصلحة يخدم أو المجتمع
 واجبًا هؤالء نظر في ،ما فعل بكون ال ولهذا الخ. , ٠٠وتكاملها

 موضع أو مستحب أو خير أو لذيذ ألنه بل ولذاته بذاته
 بكلمة الخ الشخصية. المصلحة يخدم أو المجتمع استحسان

 لتحقيق ووسيلة أداة باعتباره أخالقية قيمة للواجب أخرى
, القصوى الغاية تعد أخالقية قيمة

 مقولة من مثتقًا أم أساسبة مقولة الواجب أكان وسواء
 الواجب عن للتعبير نتخدم فأتا ،لها وتابعًا أخرى اخالقية

 (I ينبغي ا »و» ينبغي ), األلفاظ تتضمن سالبة أو موجبة جمالً
 ينبغي »،»ا العهد نحفظ أن ينبغي 11 فتقول . معناها في وما
 يجب العمل«،»ال في نخلص أن يجب ه . (Iالعهد نخون أن
 »ال المعروف، نذكر أن »ينبغي «،العمل في نتهاون أن

 ما تفيد وكلها كثير. وغيرها للمعروف« نتنكر أن ينبغي

يجب. ال وما عمله يجب
 على يعترضون ال الفالسفة ان الى هنا االشارة وتجدر

 منها ويتخذون ويحترمونها بها يلمون بل الجمل هذه صحة
 يجرؤ فال اآلخرين. مع وتعاملهم حياتهم في بها يهتدون قواعد

 خيانة أو «،العهد نحفظ أن ينبغي ال n القول على أحدهم

 يجب ما على متفقين الفالسفة كان اذا وعليه .ا( واجب العهد

؟ يختلفون إذن فعالم ،يجب ال ما وعلى غمله

 «ينبغي 11 كلمة وتحليل تفير في يختلفون أنهم الجواب
 بكلمة الواجب. معنى تفيد التي األلفاظ وكل H ينبغي ال و,

 التعبير جاز إن بلهو أخالقيًا ليس بينهم االختالف أن أخرى

 ال و» I ينبغي ، تحليل في يذهبون فإنهم اخالقي. - ميتا
 يلي: فيما إجماال نحصرها ان يمكن شتى مذاهب ينبغي«
 والوضعية الحدسية أو الالطبيعية ، االختبارية او الطبيعة

المنطقية

االختبارية: أو -الطبيعة 1

 تطبيق محاولة نتيجة األخالق في الطبيعي المذهب نشأ
 أنصاره فعمد األخالق مبدان في الطبيعية العلوم مناهج

 المفاهيم رد الى ٠ بينهم جوهرية اختالفات وجود برغم -
 بيولوجية أو سيكولوجية مفاهيم الى الواجب ومنها االخالقية

 األخالقية الخالفات ان واعتتدوا عملية، او اقتصادية او

 فالخير المفاهيم. هذه معطيات أساس على حمها يمكن
 يكون ما » أو ، السعادة , أو ا اللذة ا مثل لفظة فىءيكا عندهم

 »ما مثل لفظة تعادل « ينبغي و» «، والرغبة االهتمام موضع
 « المتنيرة الشخصية المصلحة تقتضيه » أو « المجتمع يفرضه

ذلك وغير « متأزم موقف حل الى يؤدي ما « أو
 يكولوجية واقعية بمعطيات يبدأون الطبيعيون كان ولما

 أن ينبغي ما „ اشتقاق الى مضطرون فإنهم اجتماعبة، أو

 مشتقة مقولة اجب اله اءتبروا ولذلك . (I يكون ما 11 من 11 يكون
 على تعتمد بدورها وهذه أخرى، أخالقية مقوالت من

 هو األقصى الخير ان بنثام اعتقد فمثال طبيعية. معطيات
 اشتق ثم الناس، من عدد ألكبر السعادة من قدر أكبر تحقيق

 من قدر اكبر تحقيق ينبغي » فقال الخير مقولة من الواجب
 الواجب بنثام يجعل وهكذا الناس» من عدد ألكبر السعادة
 كذلك . منه ومستمدًا المنفعة هو والخير الخير على معتمدًا

 جديرًا مل شيائً أن على الوحيد الدليل ان قال حين مل فعل

 ان مل فاستنتج ، بالفعل فيه يرغبون الناس أن هو بالرغبة

 منهم واحد كل من الناس به يرغب ما تكون ان ينبغي السعادة
٠ سعادته تحقيق في يرغب

 الزام على تنطوي نتيجة استخالص يتعذر أنه الواضح ومن

 من . واقعية معطيات على اال تنطوي ال مقدمات من واجب أو
 عمله ينبغي ما استنتاج تحاول التي االخالقية النظريات فان هنا
 هيوم كان مغالطة جملتها، في ترتكب موضوعية وقائع من

 ال «ينبغي ان قال حين اليها أشار من أول 1776 - 171 1
 تتضمن ان يمكن ال النتيجة ألن «يكون » من استنتاجها يمكن
 تتطيع ال الطبيعية فالنظريات وعليه المقدمات. في مما أكثر

 الحياة في مهمًا دورًا يؤدي الذي للواجت تفيرًا تقدم أن

أخالقيتهم. في للواجب مكان األخالقية،فال

 له مشهور مقال في 1947 - 1871 بريجارد ان ويذكر
 تشر الذي I غلطة؟ الى األخالقية الفلسفة تتند هل n بعنوان

 ارتكبتها ح التي المغالطة شرح Mind الفكر مجلة في 1912عام
 ان فقال: التفصيل، من بشيء األخالقية الطبيعية المذاهب

 هو ما كل أن زعمت حين أخطأت التقليدية الفلفات أغلب
 ما فإن المنفعة. أو العادة أو الخير الى يؤدي ما هو واجب

 يؤول أن الضروري من فليس تبرير. الى يحتاج ال واجب هو
 أن في فالبب الخ. ... نافع أو خير هو ما الى واجب هو ما

 ملزم العهد حفظ أن هو العهود، يحفظون الناس أغلب
 بل خير الى يؤد لم لو حتى واجبًا ما فعل يكون فقد .وواجب

أحيانًا. األذى قديلحق

:الحدسية أو الالطبيعية - 2

 وروص كانط ،ومنهم عامة النظرة هذه أصحاب يرى



 واجبة أو ملزمة واالفعال خيرة تكون ال األشياء ان وبريجارد
 رغبة تحقيق او اللذة أو كالسعادة أخرى أشياء الى تؤدي ألنها

 بذاتها كذلك ألنها بل السجتمع، استحان نيل او منفعة أو

 اعتقادنا يبرر ما الى تحتاج ال فهي هذا وعلى . ولذاتها

 بذاتها وملزمة بذاتها خيرة فهي .بها التزامنا او بخيريتها
 يدرك االنان وان . ولذاتها بذاتها وبالعمل بالتقييم وجديرة

 فيدرك بالحدس الواجبة األفعال والزام الخيرة األشياء خيرية
 بذاتها ملزمة األفعال وبعض بذاتها خيرة األشياء بعض ان

 يكون وعليه ٠ دونها أخرى غاية لتحقيق وسيلة ألنها وليس
 ينبغي لماذا » مثل « ؟ وكذا كذا نفعل أن ينبغي لماذا 1 السؤال

 يكون أن ينبغي لماذا 8 كالؤال وارد غير (( ؟ العهد نحفظ أن

. يبرره ما الى يحتاج ال اذ مغلوط سؤال ألنه a ؟ اخضر العشب
 خاصة ملكة لالنسان أن على المذهب هذا أنصار ويتفق

 الملزمة األفعال والزامية الخيرة األشياء خيرية بواسطتها يدرك
 الملكة وهذه .األصفر اللون بالبصر يدرك ما نحو على مباشرة
 أو الضمير الحدس، الصرف، العقل منها مختلفة بأسماء تدعى

.سادسة بحاسة أشبه وهي ،الخلقية الحاسة
 الخيرة األشياء في أن على الالطبيعيون يتفق ذلك وفوق

 بالحدس تدرك موضوعية أخالقية خاصية الملزمة واألفعال

 تدرك طبيعية خصائص االشياء في يكون ما نحو على مباشرة
 بسيطة االخالقية القضايا ان ويرون مباشرة، الحواس بواسطة

 شأن شأنها أخرى حدود في التعريف على وعصية مشتقة غير

 ال انهم اكاس بعض اتعى وإذا كاألصفر الطبيعية الخصائص
 ذلك يعني فال الطبيعية. غير األخالقية الخاصية هذه يدركون

 غير األصفر اللون أن البصير ادعام من أكثر واقعية غير انها

 مصابون انهم على يدل انما يدركه، ال انه بحجة موجود

* البصري بالعمى البصير إصابة األخالقي بالعمى
 .األخالق في الواجب نظرية دعاة أشد من كانط كان لقد

:يلي فيما مذهبه إجمال ويمكن

 ،العمل يصدر منه الذي الدافع في األخالق ماهية تقوم - أ
 بالواجب. احاس من ينطلق حين أخالقًا اثخص فيكون

 لعقوبة تحاشيًا ديونه يدد أو العهد يحفظ الذي فالرجل لهذا

 إذا اخالقيًا يكون انما ، اخالقيًا ليس لمصلحته خدمة او
 من ألن الديون ويسدد العهد يحفظ ان ينبغي انه فقط أدرك

 من ذلك على يترتب ما عن النظر بقطع ذلك يفعل ان واجبه
 أي خيرة إرادة ذو انسان هو الخير فاالنان هذا وعلى . نتائج

 ال كانط وبعبارة بالواجب. احاس من انطالقًا يعمل الذي
 نطلق ان يمكن جه خار حتى أو العالم في شيائً نتصور ان يمكن

 االرادة سوى شرط وا قيد وبدون مطلقة بصورة خيرًا عليه
 بل ونتائج، آثار من لها اللم خيرة الخيرة فاارادة الخيرة

 وضارة نافعة نتائج من يتتبعها ما وان .ذاتها بحد خيرة ألنها
.بذاتها خيرة ألنها قيمتها من ينقص وا يزيد ال

 الواجب من انطالقًا تعمل التي الخيرة االرادة تتمثل )ب(

 اذ المطلق. اآلمر كانط عليه اطلق فيما أو الفعل شمولية في

 الواجب من كان عاقلة، كائنات البشرية الكائنات كانت لما
 أن كانط عند يعني رهذا عقالنية، بطريقة تتصرف ان عليها

 أصبحت قد سلوكه طريقة وكأن يتصرف ان ينبغي االنسان

 ما ضوء في تقويمه ينبغي فعل فكل ولهذا شامال كليًا قانونًا
 وهكذا للسلوك. عامة قاعدة أو دستورًا أصبح لو يحدث كان

 إلننا ظروف؛ أي تحت أخالقيًا فعالً الكذب اعتبار يمكن ال

 لها االمتثال الناس على ينبغي عامة قاعدة الكذب اعتبرنا لو

 صاغ وقد متحيلة تغدو االخالق فإن بمقتضاها، والعمل
 القاعدة في قوله منها متعددة صيغ في المطلق اآلمر كانط

 ، شامالً قانونًا جعلها «،تريد التي للقاعدة طبقا افعل , األولى
 أخالقيًا فعالً يكون عامًا قانونا يصبر أن فاعله يريده فعل فكل

. وملزمًا
 فما كانط. عند الذروة بلغت الواجب أخالق نجد هكذا

 وآثار نتائج من له بما وليس ذاته في بماهو واجب واجب عو

,الفاعل على تعود
 بالغة صعوبة على تنطوي الواجب في كانط نظرة ان

 الواجبات. فيها تتنازع حاات معالجة عن تعجز إذ األهمية

 انني لنفرض وااللتباس للحيرة مثيرة كثيرة حاالت وهذه
 عنه، االس أحد ألني ئم سر، كمان عاتقي على أخذت
 ينبغي ولكن عهدي. وأحنظ الصدق أقول أن أستطيع ال فإنني

 وفي معًا. باالثنين أتوم أن - الكانطية األخالق حسب -

 : سلوكي تعميم المنطقية الناحية من علي يتعذر كهذا موقف
 نفسي على قطعته الذي العهد أخون فإني الصدق، قلت فإذا

 فينعدم الصدق، أقول فال ، العهد حفظت واذا السر بكتمان

متنازعين. موقفين بين االختيار هنا

 مثل الحدسيين ببعض أدى كانط نظرة في اكقص هذا
 الى أقرب هي االخالقية القواعد بأن القول الى روص

 . باستثنام تعترف ال التي المطلقة األوامر الى منها التعميمات
 ظروف تثأ قد ولكن الصدق، نقول ان ينبغي العموم فعلى

 في وليس نكذب، أن علبنا يتوجب انه عدها نثعر خاصة
 ملح مجنون جاءنا إذا فمئالً .أخالقي تدهور أي هذا

 من ليس انه فمعروف ،أقاربنا أحد عن يبحث بمدس
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)وحدة( واحد

 قول ان بحجة قريبنا مكان عن اطالعه شيء في األخالق

 الديون وتديد العهود وحفظ الصدق قول فإن . واجب العسدق
 ظروف تنشًا أال شريطة بها اإللتزام المرء على ينبغي إلتزامات

 هذه على روص أطلق وقد نافذة. غير تجعلها قاهرة أخرى

 القيام على ملزم فالمرء الظاهرية الواجبات إسم االلتزامات
 تتاوى أن أو أخرى قاهرة ظروف هناك تكون أال بشرط بها

 القواعد من الهدف يتحقق النحو هذا وعلى الظروف. كل
 السليمة. الحاسة أحكام مع تعارض دون الموضوعية األخالقية

 عكرية بأسرار يبوح أسير جندي سلوك نتهجن اننا حقا
.المطلق اآلمر بمبدأ يلتزم أنه أساس على بجيشه الضرر تلحق

المنطقية: الوضعية - 3

 من انطلقت ،نسبيا حديثة فلسفية حركة المنطقية الوضعية
 يعد المبدأ حيث من ولو اختباره يمكن ال بأن القائل المبدأ
 له. معنى ال بل كاذبًا وال صادقًا ليس فهو وسخفًا. هراء

 الميتافزيقا المنطقية الوضعية استبعدت األساس هذا وعلى
فارغًا واعتبرتهاكالمًا

 على المنطقيون الوضعيون رأى فقد االخالق مجال في أما
 لذلك وهي ،قضايا عن تعبر ال االخالقية الجمل بأن العموم
 بمقولة أخذوا نفه الوقت وفي ،كاذبة وا صادقة ليت
 ينبغي ما نتنتج أن بالمنطق يتحيل بأنه والالطبيعيين هيوم
 واقع، الىماهو واجب هو ما رد أي كائن هو مما عمله

 تقوم ألنها الحياة ميدان من األخالق يتبعدوا لم ولكنهم
 لها آخر تأويالً يجدوا أن من البد كان لذلك .فيه مهم بدور

 من الطبيعيين تأويل وعن جهة من الحدسين تأويل عن يختلف
 حاسة وجود إنكارهم في الحدسيين عارضوا ألنهم أخرى جهة

 في وعارضوا هوأخالقي ما ادراك من االنسان تمكن اخالقية
 معطيات الى األخالق رد إمكان في الطبيعيين نفه الوقت

. وغيرها اجتماعية أو سيكولوجية

 الوضعية اتباع بين الطفيفة االختالفات بعض وجود ومع
 االخالقية الجمل ان على يجمعون كادوا فإنهم ،المنطقية
 تنطوي فال وعليه .حملية قضايا صيغ في تنكرت أوامر تتضمن

 توجيهية معان على بل وصفية معان على االخالقية الجمل
 الفرح تهاليل شأن شأنها انفعاالت عن تعابير هي أو .وإرشادية

 وتقوم واالستنكار االستحان وصيحات الغضب وصرخات
 فالجمل لهذا . شيء تجنب أو بشيء القيام الى االع بدعوة

 األوامر تناقض من أكثر بعضًا بعضها ياقض ال األخالقية
 األخالقية فالجمل بعضًا. بعضها االنفعالية والصرخات

 ؟ «عمله ينبغي ماذا n السؤال عن وتجيب للعمل مبادىء
 بل واقع هو ما معرفة الى يسعى ال ألنه عملي علم واألخالق

ينبغيعمله الىما
 ليت التقويمية العبارة أن يرى 1970 — 1891 فكارناب

 في آثار لها يكون وقد مضللة لغوية صورة في وضع أمر سوى
 لرغباتنا مطابقة اآلثار هذه تكون وقد وردودها الناس أفعال

 البرفسور أما كاذبة. وا صادقة ليست ولكنها تكون، ال أو

 الشاعر عن تعبر ال األخالقية الحدود أن فيرى 1910 آير

 العمل. الى الناس فتحفز كذلك إثارتها تتهدف بل فحب،

 التي الجمل على يضفي نحو على تتخدم بعضها ان والواقع
. األوامر صفة فيها تستعمل

 - االنفعالية النظريات تنفي حين فإنه األمر، يكن ومهما
 أن الى تحفزنا فإنها االخالقية، الجمل عن الموضوعية األمرية

 هذه تبني ان اآلخرين. مع وتسامحًا اعتداالً اكثر نكون
 الى ننظر تجعلنا إذ األخالقية حياتنا في آثار لها النظريات

 شهادة تقديم الى منه العمل إلى أقرب انه على األخالقي الحكم
.معلومات إعطاء أو

متى كريم

( وحدة ) واحد
Un
One (ness)
Eln (heit)

 يقال ،عامة بصورة ٠ : الميتافيزيقا في ارطو يكتب — 1

 . B ينقسم ال حيث من ،الينقسم ما كل على الواحد
ب(. 1016)

 في الواحد مصطلح تاريخ بعموميته التعريف هذا ويلخص
 بما عديدة، لقرون له والالحقة أرسطو على السابقة الفلفة

 سوف الفلسفي الخالف ان ذلك الكالم وعلم الالهوت فيها
 هو ما أي ضمنه، يوجد ما بل العام االطار هذا يتناول لن

ينقمم. ال الذي
 اآلراء مجمل يتعيد أن سوى يفعل ال نفه وأرسطو ٠ أ

 عن للتعميم يصلح نموذجًا بذلك مقدما ، تنظيمها بعد االبقة

فقط. بالسلب والمحدد الفضفاض الفلسفي المصطلح وضع
 هو وذاك الكثير معارضة في بدءًا يقال فالواحد —

. الوحيد الدقيق ومعناه السلبي تحديده
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)وحدة( واحد

 األعداد سللة I) أول على إيجابًا، يقال والواحد —
 جميعًا، مصدرها ويشكل الرياضيين. تعبير حد على الطبيعية،

 هي األعداد ان : بالقول ذلك ويثرحون ،الفيثاغوريون يضيف
 أن والحال فمتناه الوتر أما المتناه، واثفع وتر واما شفع اما

 وعنه باإلضافة. جميعًا مصدرها فهو معًا ووتر شفع الواحد
 لحمة األعداد ألن األشياء وجواهر الوجود يصدر وعنها

العالم.
 وعلى بالعدد الواحد على الواحد أطلق من اول أن غير -

 هو الواحد B أن أكد الذي اكيوفان كان الوجود في األول

 . واحد والله الله هو ( )الموجود الكون ان بسيط لسبب ، « الله
 في ماليوس المدرسة رائد اكسينوفان في أرسطو ويرى

 أو ) الشكلية الوحدة في برمنبدس ولمدرسة المادية، الوحدة
. العرب( يقول كما الصورية

 الفلفة تاريخ في خاصًا حيزًا برمبيدس اتباع ويشغل ٠

 وان واحد واقع الكل ان اشتهر فعنهم . الواحد مشكلة بصدد
 بالضرورة وثمة عدم ال الكون خارج ألن . يتغير ال ثابت الكل

سواه. شيء وا نفسه الكون هو كائن واحد شيء
 ال الكل واحدية على التأكيد ان الى أرسطو ويذهب -
 أم كان ماديًا المفسر المبدأ واحدية على التأكيد عن ينفك
 وإن أرسطو استنتاج على الموافقة إال يسعني وال . روحيًا

 , خاص نظر ضيق الى تحتاج ،هو تفيره على الموافقة كانت
 إال للكون، الواحد التفسيري المبدأ يرفض إذن فأرسطو

; ذلك مع ، يعتبر يظل انه
 بالكون كاثن هو ما نلحق أن بين فرق ال أن جهة، من -

 ألن ، يتهاهيا لم ان األقل على يتقابالن فهما بالواحد، أو

 المعاني من بمعنى الواحد عو والكون الكون هو الواحد
أ(. 1061)

 والواحد الكون كان إذا ما معرفة أن أخرى، جهة ومن -
 الكون غير آخر منهماشائً كانكل إذا ما أم ، لألشياء جواهر

 من إلحاحا واألكثر الحل على األعسر المألة هي ، والواحد

. الميتافيزيقا مسائل جميع بين
 علم نفسها الميتافيزيقا ان إعالن في يتردد ال تراه ولذا
. منها المشتقة وأضدادها والكثير والواحد الجوهر

 مشترك اسم الواحد ان االعتراف من يمنعه ال ذلك ان إال
 ال تكاد بمعان يطلق أي رشد( ابن يقول )مشكك أساسًا

البحث. هذا به افتتحت الذي المعنى يلخصها ،تحصر
.أرسطو عند وبالذات بالعرض يطلق فالواحد

 بعينه واحد شيء على يدل ما هو عنده بالعرض والواحد

 الى واألخرى جوهره الى إحداها تشير مختلفة بعبارات
به. الالحقة أعراضه

 وهو جهة. من المتصل الواحد هو بالذات، والواحد
 ،أخرى جهة من االدراك لدى اكوع في المنقم غير الواحد

 عن يعبر تعريفه ما أخيرًا وهو كذلك، الواحد الجنس وهو

ةماهيته. وحد
 آخر تقسيمًا يستعرضوا ان ،وشراحه أرسطو، ينسى وال

فيقال: للواحد
 بالجنس، والواحد بالنوع، والواحد بالعدد، الواحد

رشد(. ابن يقول )بالمناسبة بالمماثلة والواحد
 الى يميلون الذين والذريين الثكاكين وباستثناء - ب

 الفاصلة العصور طيلة باإلشارة جدير هو ما نجد ال التعددية،

 يرفع الذي افلوطين رأي سوى الحديثة والفلسفة أرسطو بين
 بأسره للوجود مصدرًا ويعتبره والنفس العقل فوق الواحد

والمعرفة، التعريف عن علوم مع وجوده لوحدة وضامنًا
 يمعنون )المعتزلة( االسالم في والعدل« التوحيد » فأهل

 وحدته عن الدفاع وفي أفلوطين طريقة على تنزيهًا الواحد في
 في قولنا أن n أرسطو: طريقة على وااشراك التثلبث اهل ضد

 ال واحدًا صار الذي الوجه في انه يقتضي ،واحد انه الشيء

. ( الجبار عبد القاضي ) (f يتبعض وال يتجزأ
 في أرسطو مذهب يشرح ان سوى يفعل فال رشد ابن أما
.سينا ابن انحرافات مصححًا الواحد
 بالتناهي مقترنًا الواحد معنى كان كلما الجملة وعلى — ج

 القول ومطابقة الحقيقة وبالتالي اليقين ضامن كان كلما والتمام
 والعالم أكثر تكون ن يمكن وال راحدة فالحقيقة للواقع،

 والله أكثر. يكون أن يمكن وال االرض مركزه الذي هو واحد

 الله قدرة تناهي بال االحنجاج يمكن وال له شريك ال واحد
 الصورة يعطي المقفلة الدائرة رسم ألن المتناهي، وتمامية
 آن في والمتناهية تامة متناهية فهي التناقض هذا لحل الممكنة

. معًا

 يستعيد الذي ،هيوم مع الحديثة الريبية انتظار وينبغي — 2
 أمام المجال ويفتح نبية الحقيقة لتعود القديمة، الشكلية

راسل. برتراند ءممه الذي المعاصر الكثرة مذهب

 مع أساسيًا تحوالً سيعرن القديم الواحد أن إا — أ

 في الوحدة ستصبح حيث كانط مع خاصة وبصورة ديكارت،
 العلم نظام وحدة األصل. في معرفي ستام وحدة الفلفة

 ليص الوحدة هذه مصدر يصبح كانط فمع . الناجز المقفل
 األعلى األنا بل (، )سبينوزا الطابعة الطبيعة او الله، أو الكون
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 المعرفة على ويضفي الكانطي، الكوجيتو في يتمظهر الذي
 مقفل ستام في انضوائها بفضل علمًا كونها مشروعية البشرية
 كل أو ستام قبليًا: وغيابها اجزاءهومواقعها معرفة يمكن

 الداخلي، التنامي بفعل بل خارج، من بالتراكم ينمو ال واحد
.العضوية وحدته على محافظًا ويظل فيكبز

 الوحدة مضمون عن الكثير األخيرة الصفة هذه وتقول
 في المصطلح أبعاد أعتق تستعيد جهة، من فهي، الحديثة:

 بوحدة الثقة عالمة بذلك مشكلة والكمال، والتناهي الثبات
 األنا وحدة اخرى، جهة من تعلن، انها غير ويقينه. العلم

 الواحد العلم بالم وتبشر البشري الجنس ووحدة األعلى
 على القائمة » الفلسفية المدارس حرب ازاء الواحد والعقل
 الحديثة للديمقراطية باهتًا رجعًا بذلك مثكلة «،الخطأ

 إصرارها رغم وهي الكل. وحدة ني األفراد جميع وتساوي

 مجال في المعرفة هذه تطلق البشرية المعرفة نسبية على

 الدوغمائية بناء الى ليعود لهيغل المجال وتتيح الظاهرات.
األقل(. على المشهورة قراءاته )في الخانقة التوتاليتارية

 الكل بمعنى نهائيًا الواحد معنى يتوحد هيغل فمع - ب
 مبدأ كله: الستام عروق في الوحدة وتمتد عضويًا. توحدًا
 مستوياته جميع في عامالً بأسره، الكون يخترق واحد

 بالكثرة أقر ان فهو . وتنوعاته تناقضاته متوعبًا ،ودوائره

 وليحيلها اآلخر، الى الواحد وتحول بالصيرورة ليربطها فإنما

 وعودته ،الكل وحدة في إال لوجودها معنى ال جانبية آنات الى

 تشرف التغير خارج هي تظل التي الفكرة ثبات في ذاته الى
.وحدته وتضمن عليه

 على ويشدد ستامه، في خاصًا مجاآل للكثرة يفرد فهيغل

 ال العالم روح وأن والتاريخي، الواقعي الوجود لحمة التنوع ان

 تلك أن إال ،خاصة وجودات في بتمظهره اال يتحقق ان يسعه
 تنتخ ومرحلية مؤقتة سوى ليست الموجودات من الكثرة
 الكل في الخاص فنائها على شاهدًا وتكون التطور بفعل

 يتم وما معًا. والمحصلة البداية هو الواحد الكل ألن الواحد

 وألن واغتنائه الكل لتحقق إال يتم ال والمحصلة البداية بين
 عداه ما وكل حق واحد مطلق علم ثمة واحدا كأل ثمة

. الجانب أحادي

 المطلق العلم هذا يتطابق لهيغل المشهورة القراءات وحسب
.واحدًا شيائً والحق البقين ويصير ،والكل المطلق الكون مع

 الوحدة تحملها التي الدالة كانت أيًا أنه الى أخلم - 3
 أم الحقيقة وحدة أم الكل وحدة ذلك في سوام ،والواحد

 مضامين مع الفلسفة تاريخ في ترافقت فقد ،الوجود وحدة

 مطابقة )ت الفلفية بالدوغمائية نعتها الى أميل معينة فلفية
 فسواء : a االتوتاليتارية يسمى بما مرتبطة وأراها ( للواقع الفكر
 الوجود بوحدة أم (، الدائري ) التام بالتناهي الواحد ارتبط

 فيظل العضوية، الكون بصورة أم الشاملة، وحتميتها الحلولية
 على والجمع العنصر، على والبنية ، الجزء على قوامًا الكل

 اختالف مجرد الى الموجودات بين الفرق وسيتحول ،الفرد

 النسبي استقاللها عن البحث في الجهد يتنفد المستويات في
. ( الكلية تبعيتها )-اي
 وأولوية والمصادفة والكثرة الالتناهي مقوالت كانت لقد

 الفلسفي الفكر تسم المحصلة الوحدة على المفرد الواحد
 بأيديولوجية بعد فيما سمي لما أو ،الحديثة للمديمقراطية

 الحقيقة ووحدة التمامية ان حين في الثورية. البرجوازية
 على والجماعة الجزء على الكل وأولوية الشاملة والضرورة

 ومنها االستبداد، اليديولوجية الغالبة المة تشكل الفرد

المعاصرة. العربية «االيديولوجية „ في الغالب اإلتجاه
 ال الخاص لصالح العام لطغيان المعاصر البنيوي النقد وان

 يمكن االختالف مقولة ان ذلك شيائ، المفرد وضع في يغير
 تقترن لم إن صغرى أو كبرى وحدة في )نسخها( اتيعابها

 ،فرد هو بما الفرد بأولوية واإلقرار المعارضة، بمشروعية

. الوجودية الكثرة فلفة على تقم لم وإن ،الجماعة على
 اتحاد، توحيد، وحدة، :والمرادفة المشتقة المعاني 1 4

توحد،تهاهي،كل.
.اختالف ،تنوع ،تعدد ،كثرة ،كثيرة :المضادة المعاني -

ومراجع مصادر
لعربية. الطبعة ،الطبيعة بعد ابنرشد،تلخيصما '

لفرنسية. اترجمة ،فيزيقا أرسطو،المتا —

لعربية. الترجمة افالطون،برمنيدس، -
.العربية اللغة ،الخمة األصول شرح ،القاضي ،الجبار عبد -
 الترجمة ، علمًا تصير ان يمكن مقبلة ميتافيزيقا كل مقدمة ،كانط —

العربية.
لعربية. الترجمة ،الررح هيغل،فيومينولوجيا -
 عدد ،المعاصر العري الفكر مجلة t واالتبداد العلم ،موسى ،وهبه -

. العربية الطبعة ، ل 0ا9 ، 4

هبه و مرسى
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واقع

واقع
Reel
Real ٠ Actual
wirklich - Real

 لعدم كنقيض أو كمقابل الشي، وجود يعني الواقع

 اختلفت وان الواقع مع تتعامل بمعظمها والفلسفات وجوده.
 أو تبينه حتى أو إليه توصل التي النظريات وتشعبت الطرق

 هو ما أي المحوس العالم أنه على الواقع يفهم فقد تبتدعه.

 بهذه فالواقع الحسي. االدراك أو االحاس بواسطة معطى
 المتناسق، المنظم العالم هذا هو ٠ Kosmos الكون هو الصفة

 كما األول المحرك لحركة والخاضع وشكل مادة من المؤلف

 المحدود من المؤلف الحسي العالم أنه أو .أرسطو يقول
 يقابله طيماوس، n كتابه في أفالطون يقول كما والالمحدود

 أو الحقيقي العالم هو العالم هذا بل المثل، عالم هو آخر عالم

 إنه والخيال، الظن عالم هو الحسي العالم فيما بنظره الفعلي
 الديانات تعتبر كذلك المثل لعالم الذهني، للعالم صورة

 أكثر عالم مقابل فانيًا عالمًا الحسي العالم هذا السماوية

. اآلخر العالم مقابل ، وخلودًا وبقاء استمرارية
 الفلسفي بالمعنى الواقع فكرة تمامًا يوازي ال العالم أن إال
 بالضرورة يكون وال موجودًا الواقع يكون فقد نريده. الذي

 باركلي المثالي، فالفيلوف االحاس. بواسطة مدركًا
Berkeley ندركه الذي المادي العالم وجود في يثكك كال 

 في تقوم انما االحساسات العتباره وذلك االحاس بواسطة
 اال ليس العالم ان بل .الخارجي العالم من نابعة وليت الذهن
 وحب. مدركها شخص في قائمة ذهنية تصورات عن عبارة

 والفلسفة الظاهر. يعاكس ما هو لبارمنيدس بالنسبة والواقع
 وهكذا ثابت هو ما أي واقع هو ما نحو تعى فلفة كل

 أمكن لما واال الواقع عن متقرة ثابتة صورة بارمنيدس أعطى

 الذي، الصيرورة فيلسوف هيراقليطس عكس إليه. التوصل
 فقد بارمنيدس، أراد كما اثابتة صورته في الواقع أنكر وإن

 الفلفة تاريخ في شأنًا عنه يقل ال آخر واقعًا بدوره أثبت
 مستديمة، حركة عن عبارة فالوجود الحركة. هو الواقع هذا

الدائمة. حركته خالل من إال الواقع فهم يمكن وال
 أفالطون اتخذ ،الواقع من المتناقضين الموقفين هذين إزاء
 هو فما . جديد موقف أنه بل وسطًا، نعتبره ان يمكن ال موقفًا

 على يحافظ ان يجب بل للصيرورة، يخضع ال ان يجب واقع

 المحسوس العالم هذا في يكون ان يمكن ال وهذا .نسبي ثبات
 I الحية التجربة I أشكالها ابسط في ٠ التجربة تشهد حيث

 بزوال بل حال الى حال من وتنقلها الموجودات بصيرورة
 المحوس الواقع هذا ندرك ذلك ومع .وفائها بعضها

 بالذهن أو وبالعقل أحيانا بالحس شتى بطرق اليه ونتعرف
 هذا بين ما صلة هنالك تكون ان بد ال اذن . أخرى أحيانًا

 من بد وال والمثل االفكار عالم المدرك، العالم وبين العالم
 التي النفس ،أفالطون بنظر والنفس العالمين بين مشاركة

 قادرة والموجودات الوجود اصل وعاينت المثل عالم شهدت
 — ولذاته بذاته قائم هو ما بالفعل موجود هو ما تذكر على
المثل. أي

 العالم المتعالي العالم هذا هو افالطون بنظر فالواقع
 إلى اإلشارة )يجب ذهنيًا وجودا الموجود أو فعاًل، الموجود

 يظهر (معما تفير من بأكثر فسرت قد أفالطون أفكار أن
 بالمعنى واقع فكرة مع تناقض من حتى أو تباين من ذلك

 نحو بتوجهه فالفكر ذلك رمع للكلمة الموضوعي او العيني
 وال محسوس عالم عن مستقالً المثالي العالم ينظر ال الواقع

 فالمبدع منق. منداخل ككل العالمين إلى بل العكس،
Demurge الذي المثل عالم صورة على المحسوس العالم خلق 

 يمكن ال بحيث متدخالن والعالمان . Le Bien الخير إله يرعاه
.اآلخر عن مفصوالً أحدهما فهم

 انطالق نقطة افالطون نقد من اتخذ الذي آرسطو مع

 جوهر. كلمة من يفهم ما على الواقع مفهوم ينطبق لتفكيره،
 من جزءًا يشكل الذي الطبيعي العالم مجمل على ثم ومن

 يحتاج ال الذي الموجود هو معانه أحد في فالجوهر الفلسفة.

 بمعنى أيضًا يحدده ثم عنه. خارج آخ شيء الى وجوده في
 الموجود أي المادة. بفارق ا الذي للحركة القابل الموجود

 الجوهر يفهم المعنى ربهذا والفعل. القوة فيه تحققت الذي
 الجسم أنه أي وصورة مادة من المركب الموجود أنه على

 الجوهر هو وهذا للحركة. والقابل لألعراض الحامل الفردي
 يتشكل التي الطبيعية األقام احد أي العريض بمعناه الطبيعي

 العناصر من أصالً والمركبة والحيوان والنبات الجماد منها
 حركاته وأفضل متحرك عالم هذا رالعالم األربعة. الطبيعية

 الحركة فيه تتأتى مترابط عالم ذلك مع انه !ال .الدورية الحركة
 أيضًا هو الصفة بهذه فالواقع أول. سبب أو أول محرك عن

 أو جزئية موجودات من ضمنه يميز وما المترابط. الكل هذا
 المحرك يرعى متكامل واتع اجزاء اا ليست فهذه فردية،
ووجوده. حركاته األول
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واقع

 الكمي التصور هذا عن ابتعادا تجد الحديثة الفلسفة مع
 كليةمجردة. عن عبارة الواقع صار إذ وللواقع للوجود

 حقيقة هي أخرى حقيقة عن مفصوالً لواقع ا يرى ال فديكارت

 األفكار هومن االمتداد وهذا . L’Etendue االمتداد
 مباشر بشكل يدرك أن يستطع ال الفكر إن إذ الواضحة
 هو الواقعي للشيء إدراكه بل ذاته عن خارجًا آخر واقعًا

 التصور هذا بعد إال يدرك ال الخارجي والعالم .لذاته إدراكه
 فهذه الواقع، جزئيات على االدراك ينطبق هل أما له. "لذاتي
 وضمان جهة من صدقها أو االدراكات صحة تضمنها مألة

ثانية. جهة من اللهلها
 فهذا طويلة. لفترة قائمًا للواقع المثالي التصور هذا ظل
 البناء وبين له الذهني أو الفكري التصور بين يراوح

 بالضرورة افتراضه يجب أول، عنصر من انطالقًا الميتافيزيقي

 بنها ونسق الله وضعها مونادات جملة أو مونادا انه موجودًا،

.اليبنتز تصور في كما ،تنهار وال تتناقض ال بحيث

 سواء حركة. عن عبارة الدياليكتيكية الفلسفة في والواقع
 بالنسبة كما المادة حركة أو هيغل لدى كما نفه الفكر حركة

 حادًا ليس الواقع عن الفكر فصل ان العلم مع هذا لماركس.

 واقعي هو ما ان»كل يعتبر فهيغل نتصور التي الدرجة الى
 حدث من ما أنه .أي «واقعي هو عقلي هو ما وكل ،عقلي هو

 من تحققه ومجرى أسبابه استخالص وأمكن إال شيء من أو

 ال والذهن شي، كل تطال فالمعرفة .الذهن أو العقل مبادى،
 بدت مهما الظواهر أو الوقائع ان بل البتة. شيء عليه يخفى

 فكري نمط حسب تحققت قد فهي منقة وغير مشتتة متناقضة
 ،جهة من مذا ،نكن لم أم لذلك واعبن كنا ‘ا -و معين

 بواسطة استنتاجه أمكن ما كل إن إذ صحيح ايضا والعكس

 كذلك يوجد وأن البدله الليمة االستدالل ومبادىم العقل

 »فينومنولوجيا هيغل كتب المنطلق هذا من الواقع. في
 الكتاب فيظهر الواقع عمل العقلي التحليل يوازي حيث a الروح
 من اندفعت كلية كحركة البشري للتاريخ عرض عن عبارة
 ال حركة أنها إال .السنين مر على لتتكامل حلقاتها أصغر

 - الواقع ٠ الحدث تداخل انها لها. الذات وعي عن تنفصل
شاملة رفية ضمن الوعي مع الظاهرة

 أكثر ومنهجها موضوعها حيث من المادية الفلفات تعتبر

 المادية الفلسفة وواقع األخرى. الفلسفات من بالواقع ارتباطًا

 في للتحقق قابل واقع عو او ملموس واقع اإلجمال على هو
 ال انه إا ككل التاريخ في أم الخارجي العالم في أو الطبيعة

 بمعنى الواقع فلفة باعتبارها المادية الفلفة إلى النظر يجب

 المبادئء عن البحث تعني المادية فالفلفة مسطح او بسيط
 الطبيعة قانون بمثابة اعتبارها يكن التي الملموسة المادية واألسس

 تسير التي القاعدة االقتصاد اعتبار في كبا .التاريخ أو المجتمع أو

 سببه والصراع - الطبقي الصراع اعتبار في أو - المجتمع حركة
 حركة تتشكل أساسه على الذي الفاعل المبدأ - اقتصادي أيضا

. وتتقدم التاريخ
 أكثر بشكل الواقع مقولة تظهر االجتماعية، العلوم اطار في

 والواقع النظرية. الفلسفة مجال في عليه مي مما ووضوحًا دقة

 الخاليا اصغر من يتثكل الذي المعاش الواقع هو االجتماعي
 يتم إنما الواقع هذا لكشف والتوصل . اكبرها حتى االجتماعية

 يشكل التي الظواهر دراسة عبر أو الوضعية الدراسات عبر
 وقائع هي فالظواهر مميزًا اجتماعيًا حدثًا أو واقعة تكرارها

 بل االحصائي وبالدرس وباالختبار بالمالحظة معاينتها يمكن
 الى تؤدي أو تسيرها التي القوانين كشف كذلك يمكن

 كونت أوغت فلفة تعتبر االطار هذا في ترابطها.

 مادته الى ينظر الحديث االجتماع وعلم رائدة االجتماعية
 االجتماعية االحداث أو واقعة( -)ج الوقائع دراسة باعتباره
 ثم بالوصف عادة تبدأ والدراسة نواحيهاالمتعددة. من وذلك

 أر القوانين واستخراج بالتصنيف ذلك وبعد بالتحليل
 أن إال I ذلك أو االجتماعي الحدث بهذا تتحكم التي المبادىء

 لذلك متطورة دينامية بل جامدة حالة ليس االجتماعي الواقع
 بحيث الزاوية هذه من موضوعه أيضًا االجتماعي البحث ينظر

يتفهمه. أن أو الحدث يتبق ان للباحث يمكن

 المتعددة الفكرية المذاهب تفرعت بالواقع االهتمام من
 ميادين الفلسفات هذه شملت الواقعية. الفلفة اسم أخذت التي

 الخ. والفن االدب االجتماعي، الواقع النظرية، الفلسفة شتى،
 هو إجماالً للفن أو لألدب بالنبة الواقع ان نشير أن يبقى

 خلق عملية للفنان بالنبة فالواقع موضوعي ال مصنوع واقع
 حاولنا اذا أحيانًا صعوبة نجد لذا . يعيث عما نفاني تعبير او

 أن علمًا لها واقعي منظار من الفنية األعمال بعض تفير

 المعاش الحياتي الواقع استلهمت فنية أو أدبية مدارس هنالك
الفنية. أو األدبية أعمالها في وأبرزته
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كتورة جورج

واقعة

Fa,،
Fact
Tatsache

 في متقاربة الفاظ ،والظاهرة ،الحادثة او والحدث ،الواقعة
 والمرأى والظاهر رالعرض الظاهرة أن ولنقل الفلفي. القول

 رهي والحادثة. الواقعة من استعماالً أقدم ألفاظ هي والخارج

 باطن مقابل في منه يبدو وما الشيء ظاهر على أطلقت الفاظ

 ان لالنتباه والملفت ذاته. في وقوامه وجوهره وماهيته الشيء
 له ما على أو العرضي على الحادث لفظ أطلقوا العرب فالسفة

 الممكن هو الحادث : فقالوا القديم. مقابل في الزمان في بداية
.بغيره الواجب بذاته

 ورود ان القول، الى أصل أن اإلشارة هذه من وأود

 عن ينم إنما الفلسفي القول في الحدث او الواقعة مصطلح
 كل تأخذ ال المصطلح هذا داللة وان التحليلية. القول وجهة

 للقول المركزية المشكلة المعرفة تصبح حين إآل معناها
 )والتميز األحداث أو الوقائع على الكالم يبدأ وا الفلسفي.

 الفلفة في التحليل أهمية تعاظم مع إال الظاهرات( وبين بينها

.الوضعية العلوم ظهور ومع
 حول المحدثون الفالسفة يختلف الياق هذا وفي

 والحدث والواقعة والظاهرة، الواقعة بين القائمة الفروقات

 يقصر ولم الفلفية. المعاجم الفروقات هذه حينيات وتمأل
 فميزوا ,وإثباتها تلخيصها في العربية الفلفة معاجم واضعو

 في بالزمان مرتبط الحدث أن باعتبار والواقعة الحدث بين
 بين التمييز تم ثم بالمكان، باألحرى الواقعة ترتبط حين

 جهة من والعقلي الحقيقي والراقع جهة من والظاهرة الواقعة
 ثم .أخرى جهة من رالظاهرة جهة من الواقعة بين ثم .أخرى

أخرى. جهة من والشي، جهة من الواقعة بين
 المعطى اللغوي بالمعنى متعلق الخالف هذا مثل أن والحق

 فالفينومينا الفلفي. بالمذهب ثم ومن األلفاظ هذه من لكل
 األصل في هو بالظاهرة( ترجمته على اصطلح ما )وهو

 بما الشيء عن يصدر ما تالقي من المتكون المركب اليوناني

 االنطباع وليس بذاته الشيء ليس فهو العين عن يصدر
 بين والكائن االنطباع مبب هو بل ،عه الرائي عند المتكون

والشيء الرائي
 لكنها أولى جهة من بالشيء التصاقًا أكثر فهي الواقعة أما

 المدرك الشيء جانب تعني ما بقدر الشيء جوهر تعني ال

 ثانية جهة من وهي الوقائع. عليه تتغير ما هو الشيء : والعرضي
 بما أي والزائل بالمصطنع الالتيني، اللغوي معناها في توحي

والفاعل. العارف باالنان مباشرة صلة على هو
 حول الغربيين الفالسفة خالفات أن هو اقوله أن أود ما
 مستندًا النهاية، في له، يجد رالظاهرة الواقعة من كل مقام
 وعيني وصفي معنى ذات الواقعة اعتبروا فالذين لغويًا

 في حدسيًا معطى مركب على بالتالي ودالة باألحرى،

 كالواقعة ) العقل عن متقل موضوعي معطى وعلى التجربة،
 تحليلي معنى ذات الظاهرة اعتبروا حين في التاريخية(
 والعلم العقل عنصر يدخله بعديًا رمركبًا ،وتجريدي

 بمعناها الواقعة الى نظروا هؤالء الكيميائية(، )كالظاهرة

. الشيء بوجود الملتصق
 رعرضي فردي معنى ذات الواقعة اعتبروا الذين أما

 واستقرارًا ثباتًا األكثر الظاهرة معنى مقابل في ودينامي
 ازدياد رظاهرة اللغوية الظاهرة : قوال في كما ) وتركيبًا
 عمر أو أثرى زيدًا ان واقعة مقابل في الثالث العالم في الكان
 زائلة هي حيث من الواقعة الى نظررا فهؤالء الخ( طويالً

 حد الى ببعضهم األمر ذهب وقد أساسية وغير وعرضية
 معنى من انطالقًا الواقعة في المادي العنصر الظاهرة اعتبار

 العلمية الواقعة بين فقابلوا .الالتيني اللفظ في الذي االمطاع
.الطبيعية والظاهرة
 الفلفي القول غإن الفالسفة بين الخالف أمر كان وأيًا

 دون األلفاظ ترجمة مجرد على بقوم أن يمكنه ال بالعربية
 االصطناع بمعنى البتة توحي ال بالعربية والواقعة .سياقها

 خارجًا، والقائم فع الوا بمعنى العكس على توحي بل والزيف،

 الحادث عن تختلف كما الفردية بمعنى بصيغتها توحي كما
 الزمان، على األخيرة األلفاظ هذه بدالة والحادثة والحدث
 أي له تظهر من الظاهرة تتضمن حيث من الظاهرة عن وتختلف

العارف. أو المدرك االنان

 حالة يصف رصف على يطلق لفظ الواقعة أن أرى وعليه

 أشيام الى أو نفه الى منوبا بعينه بشي، الحالة وتتعلق . بعينها
 . معينة حالة في وعالقات أشباءم الى أو عالقاته، الى أي أخرى

 بما صلة العالقة أو الشي، على المنعاقبة للوقائع يكون أن دون
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 غرفتي زجاج ان واقعة ذلك: مثال والجوهر. العرض يسمى
 السير ان وواقعة المكتبة، في موجودة كتبي ان وواقعة مكور

 أمر على والحدث الواقعة لفظ نطلق وقد . الخ اليوم مزدحم

 هزيمة » ف مختلفتين، وجهتين من ذلك فيكون بعينه

 حدوثها إثبات بمعنى تاريخية واقعة هي I واترلو في نابوليون
 وهي ذاتها. حد في اليها النظر بمعنى والتواتر، الوثائق عبر

 غير أي فقط الزمني بمعناها تاريخية حادثة أو تاريخي حدث
. المتكرر

 باعتبار والظاهرة، الواقعة بين عندي قائمًا التمييز ويظل

 أجمعها ووقائع أحداث من مركبا كانط، عند كما الظاهرة،
 كا الظاهر الشيء أو فالظاهرة المعرفة عملية سياق في ذاتيًا

 المدرك. غير النومينا أو ذاته في الشيء كانط عند يقابل
 يتلقاه ما مجرد أو الشي، من يظهر ما عنده الظاهرة وليست

 هي بل الذاتيين، والمكان الزمان عبر الشيء من االحساس
 اجتماعًا للموضوع قبلية صورة في المحسوس شتات اجتماع

 اجتماعًا أي معرفة، مادة تكون أن صالحة ظاهرة منها يشكل

 الجامع هو نثط، عنصر ثمة الظاهرة ففي . كموضوع يكونها
 هي العلمية والمعرفة أفهوم. ذاتي، عنصر وهو الضام، أو

 أعضاء متلقى بمجرد وليى بظاهرات اي بمواضيع معرفة

الحس.
 من ه أتلقا ما بين كانط أعمله الذي الفصل هذا الى فاستنادًا

 به أقيم ما وبين ،ومتفرقة مشتتة انطباعات وهو الخارجي العالم
 بناء الشتات هذا من والمجتمع المؤلف وهو العلمية معرفتي

 أنعت وصف الواقعة ان القول يمكن للتجربة، قبلي مبدأ على
 اخرى. وقائع عن ة والمتميز المفردة العالم اشياء أحوال به

 الواقع بنية عن النظر )بصرف والواقعية اإلفرام الواقعة فشرط
 موضوعانيته أو الواقع ذاتية لجهة التحفظ مع أي وتركيبه،

واستقالله(.

 التحليل فالسفة فهم مع يتناسب للواقعة الفهم هذا ولعل
 أساسًا(؛ )وراسل منهم، الواقعيين الذريين وبخاصة لها،

الفلفية. مسلماتهم عن النظر بصرف وذلك
 الزخم هذا اعطوا الذين هم التحليل فالسفة أن والحق

 بنائهم في دور من الواقعة تلعبه لما الواقعة، لمصطلح المعاصر
.اللغة تحلل على أساسًا المنصب الفلفي

 في المنطقية الوضعية رائد ،محمود نجيب زكي خص وقد
 في المادي الوجود بذره حوادث وجمعها حادثة لفظ العربية،

 الحوادث من بمجموعة واقعة ولفظة وجودها، لحظات تتابع
 , حملية قضية في موضوعًا يكون ان يصلح مفردًا شيائً تؤلف

 نعيش الذي العالم ان ا القائل: الواقعين الذريين موقف وتبنى
 كل تجعل مجموعات، في ترتبط التي الحوادث هذه قوامه فيه

 العالم ان أيضًا يقول أن فأمكنه واحدًا. شيائً منها مجموعة

 أبسط إلى التنحل التي البسيطة الواحدة والواقعة وقائع. قوامه
 هي الواحدة الكلمة أن ومع ذرية واقعة أنها عنها نقول منها

 الجملة فإن مادية، واقعة وبالتالي حوادث، من مجموعة
. بعينها ذرية واقعة الى ترمز أي ذرية جملة هي األولية البسيطة

 بل وأحداث. وقائع وقوامه راسل، يقول كثير، العالم
 ان يمكن البيط الحدث من انه ذلك: من أبعد الى ويذهب

معرفة كل اساس وهو بل معرفة. نتمد
:الى وأخلص

.نبيا حديث مصطلح هو الواقعة مصطلح ان —

 عن واستقاللها بواقعيتها الظاهرة عن تتميز الواقعة وان —
. المعرفي النثاط

 العرض عن تتميز بذلك وانها فردية الواقعة وان —
والظاهر.

 المعرفة طبيعة في بالبحث متصل الواقعة في البحث وأن —
 ينفي الوجود بوحدة فالقول كثرته؛ أو الوجود ووحدة

 أرسطي عرض الى ويحيلها بالضرورة وفرديتها الواقعة استقالل
األحوال أحسن في حالسبينوزية أو

ومراجع مصادر
.الفرنية الترجمة ،والحقيقة المعنى ،راسل —

الفرنية. اللغة ،والنقدي التقني الفلفة معجم ، الالند ,

.العربية اللغة ،علمية فلفة نحو ، نجيب زكي ، محمد —

لفرنية. للغة اإلدراك، ميرلوبونتي،فينوميولوجيا —

رهبه موسى

وجد
Extase
Ecstasy
Ekstase

 نوي )التها السرور أيضًا وهو الحزن. لغة، الوجد، -
 يرجع الوجد أن إال أخرى. وانفعاالت (، 1454 ص ،2 مج

 بل فقط؛ مكاشغات إلى ليس الصوفي، المصطلح في أيضًا،
 والخوف، كالثوق، ا النفس في وأحوال تغيرات إلى وأيضًا
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 والبط والندم، واالسف، والسرور، والقلق، والحزن،

 هذا . ( 293 ص،2 ج...، إحياء ،الغزالي ) fl والقبض
 بمعنى الوجدانيات مصطلح يتدعي للوجد المصطلحي المعنى
 أي ،(9ص »إحساس«، مادة )الجرجاني، الباطن الحس

 مادة )عينه، الباطنة« بالحواس مدركة تكون »ما هي التي
 الوجدان أيضًا هنا يستدعى كما (.110 ص »، »وجدانيات

 الباطنة القوى األدق، على أو، الباطنة وقواها النفس بمعنى
 وجود مصطلح أما الضمير(. بمعنى الوجدان : انظر ) للنفس

 في قائم هو ما على يدل الجذر، من االنطالق بحكم فهو،
 في قائم هو ما على وأيضًا الذهني( به، )المعلوم النفس

 وجود أن أي (،العينيات الموجودات، األشياء، ) األعيان
 معالجته في الفاراي أشار وقد والخارجي المعرفي على يدل

 عرفته تعني كريمًا زيدًا وجدت أن إلى * موجود n للمصطلح

 وجود لكلمة لكن . ( 110 ص ، ٠ الحروف B كتاب ) كريما
 بعد شيء ولقاء المصادفة، منها: هنا، تهمنا ال أخرى معان
 لسان » ،منظور )ابن ضائعا كان أن بعد عليه العثور أو طلبه

وجد(. مادة: ، العرب«
 ما H أنه :فمنها ،الصوفية الوجد تعريفات جدًا تكثر —

 تكلف« وال تعمد بال عليك، ويرد قلبك، يصادف
 حالة ا أنه : ومنها ؛ ( 248 ،ص 1 »،ج الرسالة n ،القشيري )

 إنه أو ؛ ( 268 ص ، ء ،ج ٥ ... إحياء B ،الغزالي ) 0 القلب في
 من مأخوذا وجدا الصوفية بلسان اتسمى أحوال، أو حاالت،

 يكن لم أحواال نفه من صادف أي والمصادفة الوجود

 عريي ابن أخذ وقد (.279ص )عينه، السماع قبل يصادفها
 قاله ما مع ومتفقة جدًا، متماثلة كثيرة، بتعريفات الوجد

 المغنية األحوال من القلب يصادف ما » أنه : فمنها ،القشيري
 أما (.116 ص عري، إبن )مصطلحات شهوده« عن له

 ما « الوجد قال: إذ الصياغات ويكثف فيكرر الجرجاني
 ،الجرجاني ) «.تصنع وال تكلف بال عليه ويرد القلب يصادف

 يظهر كما قليال، تطورت لقد (.109 ص التعريفات«، »

 من االنطالق على تشدد كلها لكنها الوجد تعريفات أعاله،
 في طلبه( بعد ونعرفه نصادفه، نالقيه، )أي نجده حال أنه

 برعة فلنفصل السماع. بفعل وذلك النفس( في أو ) القلب
 وجدانه )أو الشيء وجد كلمة معنى ثم أوأل، حال كلمة معنى

ثانيًا. ووجوده(

 غير من القلب على يرد معنى ه هو ،القوم عند ،الحال — أ
 أو طرب، من لهم. اكتساب وال اجتالب وال م منهم تعمد

 جا، )القشيري، م شوق... أو قبض، أو بط، أو حزن،

 «،اللمع» الطوسي، )السراج في: عينها الداللة (؛ 236ص
 ألنه يتقر ال األساسية، صفاته في والحال، (.66 ص

 «،عوارف ' ا ،السهروردي) مقامًا صار وإال تحول،
 في نجدها النفس، في تصادف فاألحوال وإذن (.529 ص

 معنى إلى يقودنا وهذا تكلف. بال عليه ترد عندما القلب
. والتقاها عليها عثر أي ووجدها االحوال، صادف

 يعني الذي وجد الفعل من باالنطالق يفهم الوجد ب-إن
 ..»، إحياء. » الغزالي، ؛ 248، 1 ،القشيري ) والقى صادف

 السراج ؛112 ص »التعرف« الكالباذي، ؛279، 2

 ،عربي ابن ؛ 109 ص الجرجاني، ؛ 375 الطوسي،
 أنه على الوجد فهم لنوضيح التوقف ينبغي هنا ...(.116 ص

 أن يرى القشيري أن والدليل ذلك؛ في الشك المصادفة
 الغزالي ويؤكد أحوال من النفس من تصادفه ما هو الوجد
 ما وجد قد I) صاحبه ألن حاال *مي الوجد يقول: إذ ذلك
 الوجد أن يكرر ثم ؛ ( 29٤ ، 2، إحياء ) «عنده معدومًا كان
 وأنه ؛(2و3ص )عنه، نفسه« من المستمع يجده »ما هو

لخ. ،نفسك من تجدها حالة ألنها وجدا »سمي

 طبيعة إلى ويقودنا يهمنا آخر معنى ذاك للفعل أن إال
 وجدانية، معرفة أدناه، سنرى كما هو، حيث من الوجد

 إلى باإلضافة وذلك ومثاهدة؛ وعلم، وكشف، وحدس،
 «،صوفية ,١ حال هي التي أي أعاله رأيناها التي طبيعته

 ظرف في تحصل وانفعاات عواطف مجموعة أو وانفعال،
 في يكون، الوجد فإن وباختصار، مهيأ شخص وعند معين

 ونصادفها؛ نلقاها احواالً ،العامة لبنيته األساسيين الوجهن

 هو معين نوع من معارف أي معلومات األحوال تلك ومع
الصوفي بالمعنى ومشاهدات كشفي أو حدسي

 قبيل من هي ومشاهدات مكاشفات إلى الوجد ينقم -
 هي بل العلوم من ليست أحوال وإلى والتنبيهات؛ العلوم

 يمكن تقسيم وذاك والقلت.. والحزن والخوف كالشوق
 الجذر اكتناه من أعاله، فعلنا كما انطالقًا، إليه التوصل

 ،أخرى زاوية من بأخذه I أيضًا قموه ولقد الكلمة وتحميل

 تصنيف وهناك يمكن ال ما وإلى عنه، االفصاح يمكن ما إلى
 بحسب الوجد، ويكون والمتكلف. الهاجم؛ المطبوع آخر:
 ، إحياء الغزالي،) تويًا وإما ضعيفًا؛ أما حدته، إلى النظر

 ؛113 - 112ص الكالباذي، ؛ 296 - 293 ص ،2 ج
 يكون فقد الواجد أما (.389 - 375 ص الطوسي، السراج
 )السراج وانزعاج حركة فيه وجد صاحب أو اكنأ،

 التعبير بحسب أي، موجدًا يجعله مما ( 383 ص الطوسي،
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وغيره كالحزن واالنفعاالت الصراخ كثير الدارج،
 معنى، رؤية أو أحوال، مصادفة هو حيث من - الوجد -

 وال السماع، عند نالقيه ٠ والله العبد بين حالة كشف أو
 من خزائن والسرائر القلوب » أن ذلك السماع قبل نصادفه
 خفاياها اسثارة الى سبيل وال ٤ ..الجواهر ومعادن األسرار

 . ( 279 ص ، 2 ،ج إحياء )الغزالي، . «السماع بقوادح !ال
 لكننا ،والوجد السماع تذويت حد إلى نذهب ال أننا والحقيقة

 قلب في تنقدح .بالسماع تتداخالن فهما ،الظاهرتين نفصل ال
 على الدليل شئنا وإن .حاالت فيه وتحصل ،مكاشفات الصوفي

 فهو السماع عقيب وجد ما كل الغزالي: فلنقرأ االرتباط ذلك

 ، 2 ،ج ... إحياء ،الغزالي ) اثارة ؛ ( 296 ،2، إحياء ) وجد
 القلب في حالة السماع يثمر بالوجد، القلب في ؛ ( 268 ص

 للقلب تحصل الوجد أحوال ، ( 268 ص ،عينه ) الوجد تمى

 الماع عند يوجد عما عبارة الرجد ؛ ( 279 ص ) بالماع

 حق وارد السماع، يثمرها حالة عن عبارة (؛292 )ص
 الخ. ( 293 )ص نغسه من المستمع يجده الماع عقيب جديد
 )الكالباذي، الينبوعية. التصوف كتب تقوله ما وذلك

 القشيري؛ ؛374 - 238 ص الطوبي، المراج ؛ 160 ص

 انظر ٠ 191 - 187 السهروردي،ص ٤748-746 ص،2ج
عربي،الخ... ابن ،الهجويري أيضًا

 ،األعضام ووظاتف البدن، في تغيرات الوجد يصاحب —

 بدرجة عندنا الصوفيين بعض الظواهر تلك درس وقد والوعي
 الوجد بين ،سنرى كما ،فيقرب الحديث النفس علم يعمقها

 .أخرى جهة من العقلية األمراض وبعض جهة من واالنجذاب
 في الغزالي، قال لقد : للوجد المرافقة الظواهر هو اآلن األهم
 بحركة أداء األطراف تحريك الوجد يثمر» المجال، ذلك

 التصفيق فتمى موزونة وأما االضطراب، فتمى غيرموزونة

 الصوفيون وتحدث . ( 268 ص ، 2 ، )إحياء .ا والرقص
 الطبيعية[ وللقوانين للعادة، خوارق ] كرامات عن عندنا

 تقري لكن . الوجد أصحاب من ذاك أو لهذا تحصل
 أشدد التي الينبوعية الكتب في عنها تحدثوا التي الكرامات

 الظواهر تصاحبه الوجد أن نستخلص تجعلنا ،وحدها عليها

 فقدان الشائع، عن خروج كثير، عرق افراز التالية: البدنية
 اقشعرار وزعيق، وصراخ عالية أصوات اظهار باأللم، الحس

 شهقات تيبس، أو ارتجاف الجم، الالسوي البكاء ،الجلد

 الثديد التصفيق والدوران، الرقص الثياب، تمزيق قوية،
...الموت ،عليه مغشيًا الوقوع ،التعري ،القفز ،والهيجان

 يرى ال لكنه مفتوحتان فعيناه نفسه، خارج الزبون ويظهر

 بالموجودات مرتبط غير أي غائب لكنه ،موجود وهو شياًئ،

 المحو حالة إلى وانتقل العالئق، من تحلل قد إذ والعالم،
واآلخر. النفس عن الغيبة وحيث والفناء

 أو الله، صار أنه يقول فهذا الشطح. يكون الوجد وفي —
 او بالحلول، آخر ويقول الله في فني أو واحدًا، والله صار

 ان ويقال يفصح. فال البعض ويسكت بالوصول. أو بااتحاد،

 تذاق إنها تعاش؛ فهي عنها؛ يعبر وا تقال، ال تلك التجربة
 ومن كثير؛ األفاقة عند الوجد يعقب ما فإن وهكذا فقط.
 يتفقون شتى وأديان امم ومن التاريخ عبر الصوفيين أن الثائع

 وهي الجميع عند تتشابه بأحوال يشعرون الوجد بعد أنهم على
 ويصل ويزكي، ينقي أولثك، عند فالوجد، يتطهرون. أنهم

 روادف للوجد أن يرى ،وللمثال عندنا ،الغزالي إن .بالمطلق

 ثم الكدورات... من وتنقيه القلب، بنيرانها »تحرق وتوابع
 ، إحياء ...».)ومكاشفات مشاهدات به الحاصل الصفاء يتبع
 في أنه، (39المنقذ«)ص n في قال ولقد . ( 279 ،ص 2ج

 أرواح وتشاهد المالئكة، أصوات تسمع األحوال، تلك

 لكخص وتحصل معلومات، هناك من وتؤخذ االنبياء،
 من حالة الوجد، بعد تحصل ذلك، عدا كرامات...

 الوعي، في وااتساع واالرتياح، بالغبطة، والشعور االطمئنان
 أقوال مقارنًا جانيه للمثال، ذلك، درس وقد فائقة. ورؤية

 العقلية B ،زيعور )علي العقلي المريض يقوله بما الصوفي
 الظواهر بين التصوف فصل: «،التصوف ونفانية الصوفية

 أقوال أن الثابت ومن (.93 — 80 ص والسوية، النفمرضية
 ذاك؛ أر عقليًا المريض هذا يراها أحوال مع تتفق الصوفي

 ومن والسموم. العقارات بعض متناول يبلغها أحوال ومع
 في والمثترك والمجذوب، ،الوجداوي أن أيضًا اكابت

 أو عقلية بحاالت والمصاب الدينية، الجماعي الرقص حفالت
 .ورؤى وأقوال مشاعر في يتفقون ،معينة تخديرية تسميمية

 واحدة ظاهرة الى األحوال تلك كل إلعادة يكفي ا ذلك لكن

 زيعور، في:ع. والتصوف، برغسون انظر ) سوية غير
. ( 93 - 89 ص «،الصوفية العقلية 11

 يؤخذان فالمصطلحان .الذوق من الوجد يقترب -
 عند انهما، أخرى. تارة قريبين ومتجاورين تارة، كمترادفين

 وا متواحدين، غير لكتهما متداخالن؛ الشمالة، النظرة
 ال ، ومكاشفات أحوال فالوجد .اآلخر في الواحد يتذوت
 كل من وينكرها ذاقها، من يعرفها بها الوصف بها يحيط

 وذلك . ( 279 ص ، 2ج ، إحياء الغزالي، ) .ل ذوقها عن حته
 »حالة الذيهو ذوق« ٠ المصطلح في الترجرج يوضح كالم
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 القوم معامالت فصفاء ...«؛الري ثم الشرب يتبعها

 ، 1 القشيري،ج ) «المعاني اذوق لهم يوجب [ الصوفية ]
 الذوق » بأن السهروردي أيضًا يراه ما وذلك (.271 ص

 ،الوجد ليس الذوق أن يؤكد مما «, ..,علم والشرب ،إيمان

 رأينا وإن حتى هذا، المباشر؛ الوجداني اإلدراك هو وال
• الوجد من جدًا يقربونه المتصوفين بعض
 (Ekstase, بالجذب التذكير ينبغي للوجد أفضل ولفهم -

(Ecstasy, Extase العناية بمقتضى العبد اتقريب هو الذي 
 الحق إلى المنازل فيطي إليه يحتاج ما لهكل المهيئة اإللهية

 خروج فالجذب . ( 17 ص الكاشي، ) «منه وسعي كلفة بال
 وهنا سامية شاملة واقعية حقيقة مع التثارك باتجاه الذات عن

 يميز من وهناك االيجابي؛ والجذب اللبي، الجذب بين يميز
 أفلوطين(. )انظر: الخ الشيطاني، الجذب من اإللهي الجذب

 بالجمود متميزة بدنية حالة ،الوجد رأينا كما ،الجذب إن
 عن وانقطاع والتنفية، الدموية الوظائف في وبضعف ،والتيبس

 ،الغبطوية مشاعره عن المتكلم نلقى أيضًا وهنا اآلخرين.

األفاقة بعد يغمره عارم وفرح
 عند األولى درجتها تبدأ حدة ذو فهو درجات؛ للوجد -

 بضرب الوجد استدعاء ا التواجد فإن وهكذا التواجد.
 اجتالب أنه أي ، ( 246 ص ،1القشيري،ج ) . K اختيار

 الوجد ألن ft الوجد كمال لصاحبه ليس » لذا و ؛اكتاب و

 الوجود هناك الوجد قمة وفي تكلف. بال عاجم، مطبوع،
 بعد » يكون والذي ، ft الوجد عن االرتقاء بعد H يبتغ الذي

 فإن ، وباختصار . ft الحقيقة سلطان وظهور البشرية خمود
 . بينهما الواسطة فهو الوجد أما نهاية؛ والوجود بداية؛ التواجد

 ،العبد استيعاب يوجب التواجد إن » :قيل طريف تشبيه وفي
 أمام فنحن وبالتالي استهالكه» والوجود استغراقه، والوجد

 ثم ،البحر ركب ثم ،البحر شهد كمن » : هي متدرجة حاالت
 ويضع (.250 - 249ص ، 1ج )القثيري، فيه« غرق

 اللم ذلك داخل أعلى درجة في الوجدان آخرون

. ( 1455 ص ا 2 ح٠ ا كك" طبعة كثاد ا التهانوي )

 لكنها الصوفي هو مهيأ شخص في تحصل حالة الوجد
 على كاستجابة مختلفة، ومعان بدرجات أيضًا، تحصل
 الوجد نال ذهاني وضع في أو عقارية، أو ،خارجية مثيرات
 وأخذ التاريخ، عبر الفكرية النظريات بعض في اهتماما

 ،شتى أمم عند الصوفية السلوكات في حية وتجربة كممارسة
 بأنها التجربة تلك وتتصف سحيقة. قرون منذ مختلفة، وأديان

 وفي البدن في وتغيرات انفعالية، بظواهر مصحوبة تكون

 ومعقبة العميم؛ واالبتهاج باالرتياح مشاعر عن ومعبرة الوعي؛
 تذاق لمعرفة ومحصلة ؛والنفية الحياتية األثقال من تحلل عن

 في تنقذف أو القلب في رتنقدح الهامية، انها أصحابها يقول
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وجود

وجود
Existence
Existence 
Daseln

 والكاثن ،والكينونة (قديمًا ) الهوية ،الموجود ،الوجود — أ

 بها لينقلوا المترجمون صاغها مولدة عربية كلمات )حديثًا(

 الهندو اللغات في اا اداؤه يتقيم ال معنى العربية اللغة الى
 اللغة ومنها اللغات، هذه خصائص من انه قل أو أوروبية،
لغلفة. اللغة-األم اليونانية،

 أن نريد عندما مريض زيد , بالتول نكتفي العربية في
 حالة في يوجد بأنه ،زيد اسمه نعرفه، شخص عن نخبر

 الهندو اللغات في ايوجد«.إما فعل هكذا مضمرين ،مرض
 (مريض ) والمحمول (زيد ) الموضوع بين فيضيفون أوروبية

 ، Etre الكينونة فعل الفرنسية باللغة هي وجودية رابطة
 وهكذا مريضًا». موجود »زيد حرفيًا: ترجمته ما ويقولون

 من آخرصغة موضوع أي الى أو ،زيد الى ينبوا أن فقبل
 ، أوالً وجوده يثبتون المعاني من معنى عليه يحملوا أو الصفات
 وبعبارة وعمومية كلية الصفات أكثر هو «الوجود , ان باعتبار
 عن شي: أي يقال أن يمكن ال اذ المقوالت، أعم هو أخرى

 أي في عنصر أول إذن فهو ،موجود انه عنه يقال أن قبل شي،

 : سينا ابن يقول تعريفه. الممكن غير من كان ولذلك تعريف،
 أول مبدأ ألنه االسم بغبر يشرح أن يمكن ال الموجود ان ا

 توسط بال النفس في تقوم صورته بل ،له شرح فال ،شرح لكل
 : باسكال يقول المعنى هذا وفي . ( النجاة , ،-بنا إبن ) I شي،

 الخلف، في الوقوع درن الوجود تعريف االمكان في ليس »
 أو صراحة ،البده دون شيء تعريف الممكن غير من أنه ذلك

 ، ,( موجود , ها يعني »هو« وال) Est هو بقولنا ضمنًا
 علينا حتمًا سيكون فإنه الوجود تعريف أردنا فإذا وهكذا

.جاثزا غير وهذا التعريف في المعرف استخدام
 واجهت التي الصعوبات سجل من أول الفاراي وكان

 الرابطة هذه معنى نقل أرادوا عندما القدامى المترجمين
 ان جهة، من يالحظ أن فبعد وهكذا العربية. الى الوجودية

 يحصل اأن هو العرب، السان في الموجود كلمة معنى

 ويكون منه يراد ما في منه يتمكن وأن المكان معروف اشيء
 في ليس , انه ،أخرى جهة من يالحظ «منه يلتمس لما معرضًا

 الفارسية في هست، B مقام تقوم لفظة وضعها اول منذ العربية
 مقام وال بالفرنسية( Etre) اليونانية في ا اتين D مقام وا

 لفظة > على تتوفر التي I األلنة -ائر في اللفظتين هاتين نظائر
 شيائً بها يخصون ال ،كلها األشياء على الداللة في يستعملونها

 بالمخبر الخبر رباط على الداللة في ويتعملونها ، شيء دون
 المحمول كان متى بالموضوع المحمول يربط الذي وهو عنه،
 ارتباطًا بالموضوع مرتبطًا المحمول يكون أن أرادوا أو ، اسمًا

 المترجمين بعض أن الى الفارابي ويشير «-زمان ذكر منغير

 ا او»استين هت « مكان هوا» لفظة» استعملوا
 أن غير . ٠ الهوية منه المصدر وجعلوا )...( باليونانية
 بدل ،األلفاظ تلك مكان يستعملوا أن » رأوا آخرين مترجمين

B كيمًا منها الكائنة الكيم واستعملوا الموجود لفظ ، ,( الهو 

 كان مكان ، أسماء اتها محمول التي القضايا في روابط وجودية

 في المكانين في الموجود لفظ واتعملوا ،وسيكون ويكون
 المحمول االسم يربط أن وفي كلها األشياء على الدالة

 وهذان زمان، القضية في يذكر ال ان يقصد حيث بالموضوع
 ا استين ا و بالفارسية ا هست ا فيهما اللذان هما المكانان
.باليونانية

 في استعملت اإذا اللفظة هذه معاني الفاراي ويحصي

: ثالثة في فيحصرها «،النظرية العلوم
 تقال التي وهي ٠ كلها المقوالت على يقال الموجود - ا
 أو موضوع في كان اليه مشار كل على ويقال ،اليه مثار على

 الوجود قلناأن حينما قبل أشرناإليه ما وهذا .ا موضوع في ال
 ، شيء أي ، الشيء تعريف في عنصر أول وانه المقوالت أعم

تعريفه. يمكن ال لهذا وانه
 المفهوم كان قضية كل على I أيضًا يقال والموجود — 2

 كل على وبالجملة فهم، كما النفس خارج بعينه هو منها
 النفس خارج كان معقول كل وعلى النفس في ومتخيل متصور

 فإن صادق، انه معنى وهذا النفس، في هو كما بعينه وهو
ا. مترادفان والموجود الصادق

 ما بماهية منحاز هو ما على ٠ أخيرًا يقال والموجود — 3
 أن من الرغم وعلى ٠ا تتصور لم أو تصورت انفس خارج

 فإنه رأينا كما مترادفين والصادق الموجود يجعل الفارابي

 صادق كل ان وظاهر » يقول: ،بينهما التمييز على يحرص
 خارج ما بماهية والمنحاز النفس، خارج ما بماهية منحاز فهو

 خارج ما بماهية منحاز هو ما ألن الصادق، من أعم هو النفس
 وهو النفس، في متصورًا حصل اذا صادقًا يصير انما النفس

 وليس ،النفس خارج ما بماهية منحاز ،يتصور أن منقبل
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 بعينه المتصور يكون أن هو الصادق معنى وانما , صادقًا يعد

 المتصور في الصدق يحصل وإنما ،تصور كما النفص خارج

 ،الفارابي ».) فيه الكذب وكذلك ،النغس خارج الى بإضافته
. (بعدها وما 80 فقرة «،االحروف كتاب

 يقال الموجود اسم ان B : فيقول تقدم ما رشد ابن ويجمل
 الشيء هل قولنا مثل ا ، B الصادق على أحدهما : معنيين على

 يوجد ال أو كذا يوجد وهل ؟ بموجود ليس أم موجود

 الذي هو وهذا ،العدم يقابله الذي على يقال واآلخر ٤ «، كذا
 هو وهذا ،لها كالجنس وهو العشرة األجناس الى ينقسم
 هي التي األمور أعني اثاني بالوجه الموجودات على متقدم
 على وتأخير بتقديم يقال الذي هو وهذا الذهن، خارج

 موجود انه الجوهر في نقول المعنى وبهذا ،العشر المقوالت

 بذاته. الموجود في بوجوده موجود انه العرض وفي بذاته،
 جميع فيه فتشترك الصادق بمعنى الذي الموجود وأما

 هو الصادق بمعنى الذي والموجود . الواء على المقوالت
 هو ما على النفس خارج الشي، كون وهو األذهان، في معنى

 ، 482 ص ،ا التهافت اتهافت ،رشد النفس«.)إبن في عليه
(. 1965 ،مصر ،المعارف دار ، 2ج

 أرسطو جعله الذي هو المعنى بهذا ا الموجود إن ب-
 في البحث , هي كانت وبذلك األولى للفلفة موضوعًا
 من النوع هذا أرسطو س وانما «•موجود هو بما الموجود
 مما معانيه بأعم الوجود تتناول ألنها أولى »فلسفة البحث
 عليها يتوقف التي المبادىم يعطي علمًا تكون ألن يؤهلها
 من الوجود في والبحث األخرى العلوم في والبرهان البحث

 والعرض الجوهر مثل الوجود أقام يتناول الزاوية عذه

 والتام والكثير، والواحد بالفعل، والوجود بالقوة والوجود
 ومبدأ الهوية( مبدأ أو) الذاتية كمبدأ ومبادئه واتاقص.

 وجهاته ...الببية ومبدأ المرفوع الثالث ومبدأ التناقض عدم

واالمتناع... واإلمكان كالوجوب

 اتخاذ من تنطلق الوجود في الفلسفية والنظريات — ج
 أو بالروح المادة عالقة مشكلة من ضمني أو صريح موقف
 الفكر أو للروح األولوية تعطي التي فالنظريات .بالفكر الواقع

 للمادة األولوية تعطي التي والنظريات المثالية I ضمن تصنف

,.المادية , ضمن تصنف

 واالجتماعي الفلفي الفكر في ظهرت وقد د-هذا
 االوجود هي جديدة فلسفية مقولة الحديث والتاريخي

 الماركية في األساسية المقوالت بين من وهي االجتماعي،
 اللع انتاج من تتألف التي للمجتمع المادية الحياة وتعني:

 والتي تلك االنتاج عملية عن الناتجة العالقات ومن المادية
 وتوجه فيهم فتتحكم يشعروا أن دون الناس على نفسها تفرض
 اآلراء على )ويثتمل االجتماعي وعيهم أعم: وبعبارة رؤاهم،

 . والفلسفة. والدين والحقوق والنظريات والمفاهيم واألفكار

 يحدد الذي هو الناس وعي ليس » : ماركس يقول ، الخ(
 -ا وعيهم يحدد هوالذي االجتماعي وجودهم ان بل وجودهم

التاريخية المادية في األساس حجر هي المقولة هذه إن
 للوجود تعطي فهي المعاصرة الوجودية الفلسفات أما - ه

Existence على اال يقال ال » فتجعله خاصًا، معنى 

 المشخص. الواعي االنان وبالتحديد: الواعية الموجودات
 هو بل كلية مقولة وال للمعرفة سوضوعًا ليس عدهم فالوجود

 الفرد يخص فهو ولذلك وقلق، وتوتر ومعاناة وعاطفة حياة
 أبو كيركغارد يقول .المجرد التصوري الكل ال ذاته

 يعدني من وانكل منكل، جزءًا لست انني » الوجودية:

 . I وجودي حقبقة أنكر نقد الكون كتاب في فقرة مجرد
 أساس على واالنان والحيوان األشياء بين هيدغر ويميز
 والحيوان R كائنة » األشياء ان فيرى للوجود ٠ معاناتها " درجة

 الذي الوحيد الموجود بكونه فيتميز االنسان أما ،، يحيا أ

 صميم في له، الوجود وانكشاف ، للوجود فهمه يدخل »
 موضوع نفسه يضع الذي الوحيد الكائن انه ه الخاص وجوده
 وجودًا بل جاهزا، وجودًا وجوده ليس الذي الكائن الؤال،

 كانت هنا ومن ،وجود وقوة ، وجود مشررع حقيقته في هو
 بهذا البشري والموجود وجوده. في كامنة االنان ماهية

 بعنى _، العالم في - وجود وهو Daseln الدازاين هو المعنى
 بالعالم فعالقته العالم، خارج الدازاين تصور يمكن ال انه

 ليس ما الى دومًا يتجه عليه، انفتاح انه صميمة، داخلية عالقة
 .التحقيق الى تنزع وامكانيات ،متمرًا نزوعًا منه يجعل ما هو

 عضويًا: ارتباطًا بالزمان البشري الوجود ارتباط كان هنا ومن

 زمانية« B الزمان يجعل المتقبل نحو المستمر فالنزوع
Temporalite للوصول الماضي الى بالمنقبل تدفع حركة أي 

 أو فالموت، الموت لحظة هي ،فيها متقبل ال لحظة الى

 في للتحقق تنزع التي االمكانيات احدى إذن هو العدم،
 علم يعلم التي الوحيدة االمكانية انه بل البشري، الموجود

 هنا ومن وقلقه، توتره هنا ومن ضرورة، تتحقق انها اليقين
وجوده. صميم من العدم كان أيضًا

 ويعي L’؛tre-en-sc>i ذاته I في I الوجود ببن ئر-ر و?

 لنفها مطابقة ألنها كذلك -تاها وقد العالم، أشياء به
 وال نزوع وال حياة ال حجر، دائمًا هو فالحجر باستمرار

637



وحدة

 غث معنى، اي من خال نفسه على باستمرار منغلق انه ،توتر
 )االنان( الذات تتدخل وعندما الغثيان I) على يبعث ثقيل

 الذات أجل من وجود الى ذاته - -في الوجود هذا يتحول
 ..النفس عن للدفاع أو للزينة أو للبناء أداة الحجر فيصبح

 هو الذات عليه تضفيه معنى يكتسب فقط، وحينئذ ، وحينئذ
. األداة معنى بالجملة

 يسميه ما سارتر يضع ذاته -في- الوجود مقابل وفي
 المتجه الوعي وجود وهو L١etre-pour-soi لذاته - بالوجود
 أو نفسه الوعي هو الموضوع هذا كان سوا، موضوع الى دومًا

 وعلى نفها على متفتحة ذات إنه الخارجي العالم كان
.هيدغر بلغة الدازاين إنه ... العالم

 فإنه ونزوع تفتح كله االنسان( ) لذاته - الوجود كان ولما
 هو عنه يقال أن يمكن ما فكل محددة ماهية إعطاؤه يمكن ال

 ة لذاته يظهر ما بمقدار إال وجودًا ليس » أنه بمعنى ظاهرة انه
 يقول للماهية. سابقًا لإلنسان بالنسبة الوجود كان هنا ومن

 وبالنسبة لإلنسان، بالنبة أنه ترى » الوجودية إن سارتر
 االنان أن يعني وهذا . للماهية سابق الوجود فقط، لالنسان

 أن واحدة وبكلمة ذاك. أو هذا ذلك بعد يكون ثم أوالً يوجد

. * الخاصة ماهته يخلق أن االنسان على

الجابري عابد محمد

٥وحد
Unite
Unity - Unit
Einhelt

 امور على تطلق الواحد، صفة هي معقدة، لفظة الوحدة

 والمجاالت العلوم مختلف في وتستعمل الجهة هذه من شتى
 والمجاالت عليها تطلق التي األشياء وفق متباينة معاني وتأخذ

.فيها تتعمل التي

: والوجود الوحدة - 1

 من منقسم غير انه وتعني الشيء عن تقال صفة الوحدة
 هو سلب على اذن تدل انها . واحد انه فيها عنه قيل التي الجهة
 ،فالوحدة ،حقيقية زيادة ليس السلب ان وبما .االنقام عدم
 عنه تنفي بل ، ثبوتيًا شيائً الشيء على تزيد ال ،المعنى هذا في

 في البارز السلب لكن الكثرة. ضد إذن هي فقط. القسمة

 الى يتند انه بل أوليًا، ليس ، الشيء على الوحدة صفة اطالق
 ذات أو الشيء ذات وهو ،أوآل المقصود هو ايجاب،

 فحب، منقسم غير انه على تدل ال الشيء وحدة الموجود
 ذاته بوحدة مميز وانه قائمة، ذاتًا للشيء أن على أوليًا تدل بل

 مبدأ إذن هي المعنى، هذا في الوحدة، األشياء. باقي عن

الكثرة.
 بين الترابط بجالم يظهر االعتبارين، هذين من انطالقًا

 التالي: بالقول الوثيق الترابط هذا عن يعتر .والوجود الواحد

 لسان على ورد الموضوع هذا حول .متساوقان والواحد الوجود

 الوجود السم مرادف الواحد ان » التالي: القول رشد ابن
 فقط: الجهة من يختلفان وانما وماهيته( الموجود )ولذات

 منقمة غير هي ما جهة من الماهية أخذت متى انه وذلك
 سميت ،فقط ماهية هي ما جهة من أخذت واذا ،واحدة كانت

.وموجودًاا ذاتا

والعقل: الوحدة - 2

 فإنه لذلك، بحته. مرتبط االنان أنعقل في الشك
 بالضرورة هي التي الكثرة من أفعاله، في دائمًا، ينطلق

 عفويته بمنطق يعمل، العقل لكن الحس. ادراك موضوع
الوحدة. الى بها والرجوع الكرة تخطي على بالذات،

 فيما المناطقة كبار وتبنى ،أرسطو قال ،المنطق مجال في

 على بالتجريد الحاصل التصور :ثالثة العقل أفعال بأن ،بعد

 بالتصور العقل يدرك واالستقالل. والحكم الحس طريق
 بالحكم ويثبت المتمايزة، الكثيرة الموجودات ماهيات

 ،وعرضية وخاصة جوهرية عالقات من يتبينه ما واالستدالل
 يمى ما في المتمايزة الماهيات هذه حصر الى وينتهي

 مجال وفي .الوجود مقولة في كلها المتضمنة بالمقوالت
 في الفلسفة، فجر منذ الفالسفة، يلتقي العام، الفلسفي التفكير

 يختلفون أو يتباينون وال الوحدة، الى الكثرة إرجاع محاولتهم

 مادية بأنها بعضهم فيعتقد الوحدة، هذه لطبيعة تعينهم في إال
روحية. بأنها اآلخر والبعض

الوحدة: أنواع - 3

 ففي عليها. تطلق التي الموجودات بتنوع الوحدة تتنوع
 الوحدة للقسمة، قابالً وال منقمًا ليس الذي البسيط الموجود
 أيضًا هي الوحدة أن كما وبالذات، أوال تالئمه ألنها جوهرية

 أجزاء من المركب الطبيعي الموجود الى بالنبة جوهرية
 عندما اال موجودًا الطبيعي الموجود هذا يصير ال اذ طبيعية،

 أو الموجود في أما بوحدته. باحتفاظه إال بوجوده، يحتفظ
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وخي
 جواهر من يتألف الذي االجتماعي أو الصناعي المركب

 فالوحدة ،ببعض بعضها ،ما جهة من ،ومرتبطة متمايزة
 ما بين )أي المتمايزة الجواهر ين تؤمن انها حيث من عرضية

 ببعض بعضًا ارتباطها جهة من انقام عدم بالفعل( كثرة هو

 وكذلك مصنوعة، آلة كل بالتركيب(. واحد هو ما في أي )

 بالتركيب. ووحدة بالفعل كثرة هي اجتماعية، هينة كل
 االشارة تجدر العرضية والوحدة الجوهرية الوحدة الى باالضافة

 مبدأ أي ،الكمية أو الكم مبدأ هي التي العددية الوحدة الى
 عادة بوحدة مقاسة أجزاء المادية أو الكمية الموجودات قسمة

لها.
 واألضعف لألشد الوحدة بقابلية القول وجب هنا من

 بعض من ينقم مما بالواحدية أولى أصالً ينقسم ال الذي»
 ينقسم مما بالواحدية أولى عقليًا انقسامًا ينقسم والذي ، الوجوه

 بالواحدية أولى بالقوة انقسامًا بالح ينقسم والذي بالح،
 مما بالواحدية أولى وهو جامعة، وحدة وله بالفعل ينقسم مما

. (كرم يوسف ) «جامعة وحدة له وليس بالفعل ينقسم

األحدية: الوحدانية، بلوحدة، - 4

 التي الثالثة األلفاظ هذه مصدر األساس، في هو، الواحد
 تدل فكما - المعنى في تتباين مما أكثر الشكل في تتباين

 أو ذاته في منقسم غير انه حيث من الواحد صفة على الوحدة
 عما ومتميز ذاته في منفرد وانه تركيبه، في أو تقويمه في

 المعنى. نفس على واألحدية الوحدانية تدل كذلك سواه،
 الموجودات، على تطلقان ال األخيرتين اللفظتين هاتين لكن

 في ال تنطويان، فإنهما لذلك وحده، الواحد اللم على بل
 والملم الشاسع الفرق على أيضًا الشكل في بل فقط، المفهوم

. آخر كائن أي وصفات اللة صفات بين القائم ،عامة به

مهنا توما

وخي
Revelation 
Revelation 
Erleuchtung

 في اإلعالم اللغويين اصطالح في - «االوحي أصل

 غير عن ،والمستتر الخفي ،اإلعالم هذا ووسائل .. خفاء
 فمنها: متعددة، مباشرة، باإلعالم المقصود اليه الموحى

 والكالم وااللهام، واإليماء، والرسالة، والكتاية، اإلشارة،

٠الغير الى الخفي اإلعالم توصيل سبل آخر الى ..الخفي
 أي منه، المفعول اسم على ا الوحي 8 لفظ يطلق وكذلك

. كتابًا أو الموحى هذا كان مكتوبا ،الموحى

 وحيًا، ورسله: أنبيائه الى سبحانه، الله، وحي سمي ولقد
 به، وخصهم والرسل، األنبياء هؤالء الى أسره قد الل ألن

 عليه جبريل، تسمية وجه هو وهذا عداهم... عمن وأخفاه
 أصل إذ - البوي الحديث في ورد لههكما ال موس نا :» الالم

 ه 406 - 359 الرضي الشريف يقول كما - الناموس« ,
 االمكان النبوية«ن المجازات» كتابه ني م 101-أ 970
 تراه لئال الوحش عن الصائد فيه )يستتر(- - يستجن الذي

 سره: موضع االنان يجعله من سمي ذلك ومن منه. فتنفر
 جبريل شبه إنما وسلم، عليه اللم صلى النبي فكأن ناموسًا.

 « االنبياء الى سبحانه الم عن يؤديه بما يتخفي ألنه بذلك

 سنة القاهرة، طبعة 146 ، 145 ص »، النبوية المجازات )»

ه(. 1328
 وردت العربي األدب وفي الكريم، القرآن وفي

 التي ألغراض وا المعاني في ،الوحي 8 لمصطلح االستخدامات
 لبشر كان وما » :سبحانه ال قول في يعني فهو ...البها أشرنا

 الشورى: » - حجاب« ورام من أو وحيا اال الله يكلمه أن

 في ذلك كان سوام ،القلب في والقذف االلهام يعني: - , 51
)لرؤيا(- المنام- أوفي اليقظة

 يقضي أن قبل من بالقرآن تعجل وال2 تعالى: قوله وفي

 صلى الرسول، الى القاؤه يعني « 114 -«طه: وحيه« اليك

الملك. بواسطة وسلم، عليه الله
 يمع وا بالوحي أنذركم إنما »فل القرآنية: اآلية وفي

 مصطلح يعني «. 45 : ألنبيام ا ، - يذرون« ما اذا الدعاء الصم

.المفعول على المصدر إطالق من ،به الموحى : الوحي

 الظالبنه لنهلكن ربهم البهم »فأوحى اآلية: في أما

 في يعني علىحين للرحل. وحي فهو-13 اابراهيم -
 بيوتا« الجبال من اتخذي أن النحل الى ربك وأوحى آية:

 اآلية: في أما العاقل. غبر للحيوان االلهام - 8 68 الفحل: 8 -

 ‘ا— كل في وأوحى يومبن في سموات سبع فقضاهن ٨
 الله، ان أي التسخير: يعني: فانه - , 12 فصلت: 8 - امرها«

 جاء قد وهو منها. يراد لما سماء كل سخر قد سبحانه،
سبحانه. اللم قول في واإليماء االشارة بمعنى
 :مريم , - 6 وعثيا بكرة تحوا ان اليهم فأوحى ه

:الائعر قول في حاله وكذلك ... - 8 11
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وخي
 وتارة الطوال بالخطب يرمون

قام الر خيفة المالحظ وحي

بالمالحظ. اإلشارة أي:
 في كما المالئكة، الى االيحاء بمعنى (I الوحي » يأتي وقد

 االنفال » — معكم« أني المالئكة الى ربك يوحي اذ :آية

 في كما، بالشر، الوسوسة بمعنى: يأتي قد كما ،-...12
 أوالئهم الى ليوحون الشياطين وان٨ سبحانه: الله، قول

, 121 األنعام: > - ليجادلوكمه
 عرف في »الوحي مصطلح معاني أبرز هي تلك
■ للعربية األولى المصادر وفي ،اللغويين

 الله كالم يعني: ه الوحي» فإن الشريعة اصطالح في أما
 الخفي اإلعالم ثبت ما اذا وذلك أنبيانه.. من نبي على المنزل

 علمه بعد النبي، سمع في فوقع الملك، بلسان — )الوحي( ٠
 من النوع هذا على مثل الكريم والقرآن .. قاطعة. بآية بالمبلغ

 ،الملك خاطر :أيضًا الشريعة في ،يعني كما «,.الوحي»

 عن يحكي بالكالم.. بيان غير من للنبي، منه باشارة يتضح

 : وسلم عليه الله صلى ،الرسول حديث «الوحي B من اللون هذا
 — ...«تموت له نفسًا ان روعي في نفث القدس روح ان »

 االلهام... : الشريعة اصطالح في أيضًا، ويعني ,... الحديث

 المنام. في رؤيا يكون كما اليقظة، في الوحي يكون وقد
الثريعة. علماء عند حجة وجميعه

 من ،الشريعة علماء لدى «الوحي ا معاني من وقريب
 يعني فهو المتكلمين، من علمائها لدى معانيه ، الفقهاء
 للحس، مجاوزًا مباشرًا، كشفًا الحقيقة كشف ،عندهم

.االعالم من اللون لهذا المختارين على ومقصورًا
 « الوحي „ « عملية B تجريد الى يميلون فأنهم الفالسغة أما

 اكف اتصال عن عبارة انه: ويقولون الحسي، طابعها من
 صور لديها فترتسم روحيًا، اتصاالً الفلكية، بالنفوس االنسانية

 وهم . .الغيب عالم على ،االتصال بهذا ،وتطلع الحوادث،
 تؤهلهم خاصة وفطرة خاصًا استعدادًا األنبياء في ان يرون
 األنبياء عند تبلغ الفطرة وهذه االستعداد وهذا االتصال، لهذا

.ا العارفين وه « األولياء ه من حتى غيرهم، عند تبلغه ال ما

 السالم، فالسفة لدى شائع للوحي الفلفي التصور وهذا
 بل . . الملمين المتكلمين من العقلية التزعة أصحاب ولدى بل

 - 1266 عبده محمد االمام االستاذ لدى نجده إننا
 في الديني التجديد ومدرسة م 1905 - 1849 ه- 1323

 »رسالة في اإلمام االستاذ عرض فعندما الحديث.. عمرنا
 برأيه فيها يصرح أن على حرص الوحي لقضية ا التوحيد

 عن هذا تصوره اختالف على ينبه أن وعلى الخاص،
 ومتكلمي بل الفقهاء، أو النصوصيين عند الشائعة التصورات

 ان قال للمصطلح، اللغوية للمعاني عرض ان فبعد األشعرية..

 على المنزل تعالى الله كالم انه » :هو للوحي الشرعي التعريف
 : فقال مميزًا رأيًا له أن فحدد استطرد »...ثم انبيائه من نبي

B الشخص يجده عرفان بأنه: ، شرطنا على فنعرفه، نحن اما 
 واسطة، بغير أو بواسطة الله، من بأنه اليقين مع نفسه، من

. B صوت! بغير أو لمعه يتمثل بصوت واألول
 بأن اليقين درجة صاحبه يبلغ داخلي، وعرفان علم فهو
 دون أر يسمع صوت بواسطة، يكون وقد الله، هو مصدره

.واسطة بغير يكون كما ،صوت
 صوتًا بواسطة، العرفان » هذا كان إذا ما حالة وفي

 األحاديث لفظ ظاهر هو كما i شبحًا أو الواسطة هذه كانت
 صورة في ، أحيانًا ،للنبي يأتي كان الوحي إن تقول التي النبوية

 االمام االستاذ يميز الحالة هذه في - الكلبي دحية يشبه رجل
 هما أو الشبح، أو الصوت — الواسطة بهذه ا العرفان D حدوث

 ، والمادي الحسي الطابع من الواسطة هذه يجرد ولكنه - معًا

 ان يجوز المعقولة فالحقائق . . . «تمثل » مجرد ويراها
 لهذا الفطري االستعداد عنده لمن شبحًا أو صوتا K تتمثل »

 ft التمثل B ان علمنا فاذا . . ا. العرفان B من اللون
Representation :بأشكالها الذهنية، الصور مثول 8 هو 

 بعضها محل بعضها حلول او الوعي، عالم في المختلفة،
 وسائط لماهية االمام االستاذ تصور نفقه ان استطعنا ..« اآلخر

n صورة أو الوسائط هذه كانت صوتا - ( الوحي »-)العرفان .

 هو ليس »العرفان هذا أن على ينبه االمام االستاذ لكن

 النفس تستيقنه وجدان انه من الرغم على ،االلهام ألن ،االلهام
 هو مصدره ان تستيقن ال النفس ان إال ،يطلب ما الى وتنساق

 أن اكفس باستيقان الوحي() ٠ العرفان » يتميز بينما الله،

سبحانه. الله هو مصدره

 التي وحججه اإلمام، االستاذ حديث سياق من وواضح،
 الذين »المادين« يجادل كان انه المقام، هذا في ساقها

 يدرك ال ما كل إنكارهم من كجزء «الوحي » ينكرون
 هذا حدوث إمكانية عرض في يمضي نراه ولذلك بالحواس،
 حدوث إمكان أوأما فيقول: لتلقيه للمستعدين , االعرفان

 مصالح من غاب ما ف ،وانكشا )الوحي( العرفان من النوع هذا

 عند فهمه وسهولة بذلك، اله يختصه لمن عامتهم عن البشر
 أن يريد ال من على إال إدراكه يصعب مما أراه فال العقل،

 فمن •••1 تفهم ال أن على نفه يرغم أن ويحب ،يدرك
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ذخي
 ،الفطرة باصل ،الجوهر نقاء من لها يكون ما البشرية النفوس

 باألفق تتصل ألن اإللمي، الفيض محض من به، تتعد ما
 أمر من وتشهد ،العليا الذروة الى االنانية من وتنتهي األعلى،

 بعصا تحكسه أو تعقله الى غيرها يصل لم ما العين شهود اللم

 وضوحًا يعلو ما الحكيم العليم عن وتتلقى ،والبرهان الدليل

 ذلك عن تصدر ثم التعاليم، اساتذة عن أحدنا يتلقاه ما على

 على حملت ما إلى الناس ودعوة علمت ما تعليم الى العلم
 كل وفي مة فيكل الله سنة ذلك يكون وأن اليهم، إبالغه
 ،العالية األرواح بعض وجود أما .. الحاجة. حب على ،زمان

 بعد فيه استحالة ال فمما االمية المرتبة تلك ألهل وظهورها
 اشتمال ،وحديثه قديمه ،العلم اليه وأرشدنا أنفنا من عرفا ما

 مانع فأي ،عنا غيب وان المادة، من ألطف هو ما على الوجود
 العلم من لشيء مشرقًا اللطيف الوجود هذا بعض يكون أن من

 به جام فاذا عليه، إشراف األنبيام لنغوس يكون وأن االلمي،

 الصوت، تمثل أما بصحته. االذعان على حمكا الصادق الخبر
 المنزلة بتلك اللم اختصه من حس في األرواح لتلك وأثباح

 المصابين بعض في عنه يبعد ال ما االنبياء م أعدا عن عهد فقد
 معقوالتهم بعض أن سلموا فقد زعمهم، على خاصة بأمراض

 فيصدق المحوس، درجة الى ويصل خيالهم في يتمثل
 وال ويصارع، يجالد بل ويمع، يرى انه قوله في المريض

 الصور في التمثل جاز فان بواقع، الحقيقة في ذلك من شيء
 عند يكون ذلك وان ،النفس في إال لها منشأ وا المعقولة،

 المعقولة الحقاثق تمثل يجوز ال فلم ،المخ على عارض عروض
 عالم عن تنزع عندما لها ذلك يكون وان العالية؟ النفوس في

 لواحق من الحال تلك وتكون القدس؟ بحظائر وتتصل الحس
 ال بما مزاجهم الختصاص الدرجة، تلك أهل في العقل صحة

 لعالقة يكون ان عنه يلزم ما وغاية ؟غيرعم مزاج في يوجد
 من العالقة تلك في معروف غير شأن بأبدانهم أرواحهم
 الناس في شأنهم ألن يتحتم، بل قبوله، يهل ما وهو سواهم،
 به امتازوا ما أهم من المغايرة وهذه المألوفة، الشوئن غير أيضًا

 شهودهم، سالمة على والدليل رسالتهم، على الدليل منها وقام
 محمد لإلمام «الكاملة ااألعمال ) «.عنه يحدثون ما وصحة

 عمارة، محمد وتحقيق دراسة 416 — 414 ص ،3 ج عبده،

م(. 1972طبعةبيروت

 على المفطورة النفوس أصحاب يجده عرفان، فالوحي:
 — كانت -إن وسائطه اما مصدره، هو الله بأن ويوقنون ، النقاء

 حتى المعقوالت تمثل باب من فهي الصورة، أو الصوت من

 هما: العملية هذه في العالقة وطرفا ..المحسوس. درجة تبلغ

 واسطة هي التي المتمثلة، والمعقوات االنبياء، نفوس« ؟

العرفان! الى الفوس
 ألنبيام٠»نفوس أن يرى اإلمام األستاذ ان نالحظ ونحن

 بأصل , العرفان لهذا أهلها الذي النقاء امتلكت قد

 االفغاني الدين جمال عند نجده الذي هو وهذا ».الفطرة
 لتعريف عرض عندما م 1897 - 1838 م 13 14 - 1254

 الدين جالل شرح على أمالها التي اكعليقات في «اكبي ,

 للعقائد م 1512 - 1427 ه-,18 , ،31 الدواني
 أنه من للنيي، الشائع النعريف يعرض ان فبعد العضدية.

 »...بتبليغهم أمر من الى اليه، أوحى ما لتبليغ الم بعثه انان »
 علمًا الحق على فطر انان : بأنه النبي يعرف وقد » يقول:
 على ، حقًا اال يعمل وال ، حقًا ال إ يعلم ال بحيث أي ، وعمالً

 الى فيه يحتاج ال أي بالفطرة، يكون وذلك ،الحكمة مقتضى
 دعوة على أيضًا فطر فإن اإللمي، التعليم ولكن ،وانظر الفكر

 ،فيه فتفكر أيضًا.. ر-ول بنينوعهإلىماجبلعيه،فهو

 االفغاني، الدين لجمال الكاملة« )»األعمال دقيق؟! فإنه

 طبعة عمارة، محمد وتحقيق دراسة .214 ،213ص 1ج

 على «وامجبول Iمفطور» فهو م(. 1979 -نة بيروت
 على ومجبول مفطور - كرسول - وهو وعمالً علمًا الحق،

 هذه في عبده ومحمد األفغاني فكرة وحدة ويؤكد . .. التبليغ
 عندما ،هذا األفغاني كالم على عبده محمد تعليق القضية
 الباعث فيه جعل »أي الله،: بعثه „ :جملة معنى إن يقول

(.451 ص ، 1 -ابق،ج مصدر ) . ع للتبليغ والداعي
.االسالم مفكري عند « الوحي ال تصور هو هذا
 محمد نبوة به بدأت كحدث K الوحي ال الى انتقلنا فإذا

 « الوحي ال واسطة ، « اصورة والى ،وبعثته وسلم علي الله صلى
 ذلك نصيب والى الصورة، هذه بها مرت التي والمراحل

 وذوي االسالم تصورفالسفة مع االتاق من للوحي التصور
 ان علينا كان ذلك الى انتقلنا متكلميه...إذا من العقلية النزعة
 ،النبوية النة وهو أال ، التصور لهذا الوحيد المصدر في ننظر
 بدء عن تحدثت كثيرة آحاد أحاديث كتبها في تناثرت التي

 التي والصور ومراحله، وسلم، عليه اللم صلى للنبي، الوحي
.. االتصال. هذا يحدث كان عندما للنبي بها تمثل

 وسلم، عليه ان صلى محسدًا، أن تعلم النبوية السنة فمن

 وثنية رفض قد وكان ،األربعين سن في رهو الوحي ه٠جا قد
 بقايا من متخذا ،الحق عن باحثًا يتأمل وأخذ الجاهلية،

 في وخاصة ، والتعبد للتحنث سبيالً وشريعته ابراهيم توحيد
 وأول . . حرام بغار رمضان شهر في اليها ينقطع كان التي خلوته
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وخي
 ثهر في ، ه الصادقة االرؤيا كانت I الوحي * بها جاءه صورة

 الحادثة كانت ثم .أشهر. لتة تتكرر وأخذت األول، ربيع

 يقول ،رمضان شهر في ، حراء بغار الصوت سمع يوم ،الشهيرة
 بعدها مع نرات، ثالث الوحي فتر ثم اقرأ«.... له:

 اثالثة ض في وهو المزمل«، أيها هيا يناديه: الصوت

 في الوحي صورة أن حقيقة على يدنا تضع والسنة واألربعين..
 مرحلة أما !ا والصوت والنور الضوء , كانت المرحلة هذه

 بعد جاءت فقد رجل صورة في للنبي جبريل الملك «تمثل ٠
 عشرة خمس بمكة النبي أقام :» قال انه س عبا ابن فعن ..ذلك

 وثماني الصوت، ويمع والنور الضوء يرى سنين سبع سنة،
 بن أحمد )رواه عشرًا.. بالمدينة وأقام اليه، يوحى سنين

 تعتبر ال عباس ابن عبارة أن نالحظ ونحن (منده في حنبل
 ، وحيًا - والصوت والنور الضو، طور — السبع النوات مرحلة

 مما منجمًا، نزوله وتتابع القرآن، بمعنى «الوحي ا تجعل بل

. السبع السنوات هذه بعد حدث

 قد - مثهور هو كما - الرسول أن الفهم هذا ويزكي
 في ، اقرأ« ٨ الصوت سماعه عقب خديجة، زوجه بم ذهبت

 ورقة الى به ذهبت ،األربعين بلغ عندما ،برمضان ، حراء غار
 يقرأ ،تنصر قد شيخًا وكان - العزى عبد بن أسد بن نوفل بن

 الالم، عليها عائشة، حديث يقول كما — بالعربية االنجيل
 هو اهذا ان انبأه ،حدث ما وصف النبي من ورقة سمع فلما

 وابن وملم البخاري )رواه أ موسى على نزل الذي الناموس
 ان ذلك ويؤكد ونورًا... نارًا يرى كان وموسى حنبل(..

 ان تقول الواقعة ذات يحكي الذي الحديث لذات أخرى رواية
 وأني صوتا، وأسمع ضويا أرى اإني لخديجة: قال قد النبي

 بك ذلك ليغعل اللم يكن لم قالت: جنن. ي يكون أن أخشى
 : فقال ،له ذلك كرت فذ نوفل بن ورقة أتت ثم .اللم عبد بن يا

 بعث فإن موسى، ناموس مثل ناموس هذا فإن صادقا يك إن

 - حنبل( بن أحمد )روام به وأومن وأنصرم فسأعززه حي وأنا
 لم وورقة ،وصوتًاا ضوءا ٠ :كان التمثل ان يحدد فالحديث

 وقال: مقدمات، عدها بل بالمبعوث، فيؤمن بعثة ذلك يعتبر
I مات ولقد به«.. وأومن وأنصره فأعززه حي وأنا بعث إن 

 سنة . ل 12 منة نحو أي: الحادثة، تلك من عام بعد ورقة
 لم والتبليغ البعثة ألن محمد، بشريعة يؤمن أن دون م. 611
 لم ذاته النبي أن بل ..التاريخ ذلك حتى حينهما حان قد يكن

 ،تفير عن يبحث كان بل ،مبعوث انه ،يومئذ ،يقول يكن
!له المفهومة وغير العادية غير الظاهرة لهذه ،يطمئنه
األولى.. المراحل في وصورته ٠ االوحي مراحل عن هذا

 ٠ الصوت , معنى لنا يقرب أو يحدد ما األحاديث ومن

 هشام بن الحرث ان I عائشة فعن ،الملك به يتمثل كان الذي
 الوحي؟ يأتيك كيغ وسلم: عليه الله صلى الله، رسول سأل
 يفصم ثم - علي أشدم وهو — الجرس صلصلة مثل يأتيني ن قال
 فأعي الرجل صورة في ،ملك يأتيني وأحيانًا .وعيت وقد عني

 وابن والنائي والترمذي ومسلم البخاري روام ) يقول. ما
والموطأ(. حنبل

 مجاعة الجسدية النبي حال يصف ما النبوية األحاديث وفي

 الوصف وهذا سبحانه، اللم عن وتلقيه بالوحي نفسه اتصال

 مخالف حال في النبي تجعل واضحة تغيرات بحدوث يوحي
 فعائشة ،الجد في أو النفس في ان المعتادة، البشرية للحالة

 ينزل رأيته اولقد : فتضيف االبق للحديث روايتها تتكمل
 جبينه وأن عنه فيفصم البرد الشديد البوم في الوحي عليه

 أن على يدل ما أخر أحاديث وفي !«....عرقًا ليتفصد

 سماته من فتغير الجسم وظائف تصيب كانت التغيرات

 . يربد وجلده ....يغط وهو ...يحمر فوجهه ...وطبائعه
 يفوق ثقالً جمه وزن ويثقل بل ..السبات. شبه ويأخذه

 بن عمر من يطلب مرة بن يعلى فالصحابي !...الحدود
 , الوحي ه٠جا فلما اليه، يوحى حين النبي يريه أن الخطاب

 يعلى أشارعمرالى - أصحابه نفرمن اومعه بالجعرانة I وكان
 ،رأسه فأدخل به أظل قد ثوب الله رسول وعلى يعلى فجاء «

 رواه ) ..عنه سرى ثم يغط وهو ،الوجه محمر اللم رسول فاذا

 الوحي نزلعليه اذا »وكان يقول: البخاري(..وابنعباس
 حنبل(. بن أحمد )رواه جلده..!... تربد في ذلك عرفوا

 سبات. شبه يأخذه اليه أوحى إذا »وكان تقول: وعائثة

 الى قاعد ااني يقول: ثابت بن وزيد حنبل( بن احمد )رواه
 فخذه ووقع ،السكينة وغشيته ..اليه أوحى إذ يومًا النبي جنب
 قط شيائً وجدت *ا والله فال الكينة. غشته حين فخذي على

 ،زيد يا اكتب فقال: عنه سرى ثم الله، ر-ول فخذ من أثقل
 من القاعدون يستوي ال ] : اكتب فقال ،كتفا فأخذت
 وأبو حنبل( بن أحمد )رواه والمجاهدون[.« المؤمنين

 على وانه ،النبي على ينزل الوحي رأيت ٠ ؛يقول الدوسي أروى
 ينفصم، ذراعها ان أظلن حتى يديها وتفتل فترغو راحته،

 « عنه.. يسرى حتى يديها موتدة قامت وربما بركت، فربما

 طبعة ، 131 ص ، 1 ق 1 ج ،سعد البن I الكبرى الطبقات ),
. ( القاهرة ،التحرير دار

 بعض رغبة عن ينبىء ما - مر كما - األحاديث وفي

 تلك لكن اليه، يوحى ساعة الرسول حال رؤية في الصحابة
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وظيفة

 من فيها وهيئته لجسده يحدث وما العادية، غير الحال،

 صرف الى الصحابة جمهرة تدعو كانت ومعاناة، تغيرات
 ففي «...االعرفان هذا له يحدث عندما الرسول عن أبصارهم
 يخفي لم جام إذا وكان ،الوحي وجاء ... ا هريرة أبي حديث

 حتى الم رسول الى طرفه يرفع الناس من أحد فليس ،علينا
حنبل(. بن أحمد رواه !...«)يقضى

 األوصان تلك النبوية األحاديث في نطالع، عندما ونحن

 نتذكر بالملك، واتصاله الوحي تلقيه ساعة الرسول تصف التي
 عنه يلزم ما وغاية ٠ : فيها يقول التي عبده محمد االمام عبارة

 بأبدانهم أرواحهم لعالقة يكون أن - االتصال هذا أيعن -

 حال فهي I ٠ .سواهم من العالقة تلك في معروف غير شأن
 أهلتهم ألناس عادية، غير لحظات في تحدث معتادة، غير

٠ غيرعاديين! ليكونوا الفطرة
 الملك رأى قد الصحابة بعض ان حقا هل . لكن..

 ،بالر-ول لقائه أثنام في ،الكلبي دحية صورة في وهو ،جبريل
 ما عثمان، أي عن البخاري، في ان والسالم؟. الصالة عليه

 حسبته قد وانها رأته، قد النبي، زوج سلمة أم ان على يدل
 مند وفي جبريل.. انه النبي أنبأها حتى الكلبي، دحية

 رآه قد عباس بن عبدالله ان على يدل ما حنبل بن احمد

 «الوحي ٠ معنى على ذلك عرضنا لو لكننا ...يناجيه والرسول
 معنى وعلى النبي، عدا عمن خفاء في إالم هو الذي

 النبي،مكا عنغير ه الستتار جيريل به سمي الذي الناموس« ,
 ...واكاموس الوحي رأى قد الرسول غير أحدًا بأن التليم عن

 ككل الحديثين، هذين ان الميل عذا في الحرج عنا ويدفع
 في حجة كانت إن ،آحاد أحاديث وهي ا الوحي , أحاديث

«!.ااالعتقادات في بالحجة ليت فهي «العمليات ا

ومراجع مصادر

 ،الثعب دار طبعة ،الصحابة معرفة في الغابة أ-د ،األثير ابن -

القاعرة.

م. 1313 شة القاهرة، طبعة ،الغد حنبل، ابن -
لقاهرة. ،لتحرير دار الكبرى،لبعة ابنسعد،الطبقات —

لقاهرة. العرب،لبعة ابنمنظور،الن -
 محمد وتحقيق دراسة الكاملة، األعمال الدين، جمال األفغاني، —

. 1979 سة بيروت، طبعة عمارة،

لقاهرة لثعب، دار البخارى،طبعة البخارى،صحيح -

م. 1937 سنة القاهرة، السنن،طبعة ،الترمذي -

سنة لمند، الغنون،طبعةكلكتة، اصعلالحات التهانوي،كتاف -
م. 1892

. هـ 1328 منة ،القاهرة طبعة ،النبوية المجازات ،الرضي الشريف —

لثالثة. بيروت، ااعالم،طبعة الدين، الزركلي،خير -
 محمد ،وتحقيق دراسة الكاملة، األعمال رفاعة، الطهطاوي، —

م. 1977 منة ،بيروت طبعة ،عمارة
القاهرة. ،الشعب دار الموطأ،طبعة اإلمام، مالك، —

 سنة القاهرة، طبعة الفلفي، المعجم القاهرة، العرية، اللغة مجمع —
م. 1970 منة القاهرة، طبعة الكريم، القرآن ألفاظ معجم 1979

 محمد وتحقيق دراسة ،3ج الكاملة، األعمال ،االمام ،عبده محمد —

م. 1972 سنة ،بيروت طبعة عمارة،

م 1955 ة،سنة القاهر ملم،صحيحملم،طبعة -
. ,964 القاهرة، طبعة ،التنن الناني، -
 لنبوي،طبعة لحديث أللغاظ المفهرس المعجم أ.ي.، ونك، -

م 1969-1936،ليدن

عمارة محمد

وظيفة
Fonctlon
Function
Funktion

 ،الطبيعية — الرياضية - العلوم في البحث تقدم مع
 أدت فقد محددًا. تقنيا معنى وظيفة لكلمة صار واالجتماعية،

 الوظائف في البحث الى الطبيعية العلوم فرع في األعضاء دراسة
 علم من جزم الوظائف ودراسة األعضاء هذه بها تقوم التي

 علم من جزء ذاتها بحد األعضاء دراسة بينما الفيزيولوجيا
 مثالً الحس )آالت األعضاء وظائغ في البحث أدى التشريح

 األجهزة به تعمل الذي الظام اكشاف الى ووظائفها(
 بين ،وآخر جهاز بين العالقة كتشاف!الى أدى كما .المتعددة

 بمائبة الجم اعتبر حيث .وآخر (أعضام مجموعة أو ) ،عضو
 ان ذلك .حياته وابقاء سالمته لتؤمن الوظائف فيه تتاعد كل

 بين التوازن من نوع الى تؤدي عملها بمجموع الوظائف
.األعضاء كافة عمل وبين،الخاليا
 الدالة، يقال )أحيانًا الوظيفة مفهوم اتخذ الرياضيات في
 للقرن األول النصف بعد وذلك جديدًا معنى (مصر في خاصة

 بها اليبنتزواقصد الكلمة هذه وضع وقد .عشر التاسع
 بين متتابعة متصلة عالقات عن يعبر الذي الهندسي المنحنى

 وجوب ترى ال الحديثة الرياضيات أن اال «.متغيرين كمين

 وفي بل ،وحسب المتصلة الكميات في )الدالة( الوظيفة تطبيق
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وغي
 الرياضيات في الوظيفة واستعمال كذلك. المنفصلة الكميات
 في الكلمة تستعمل كتلك . باستمرار يتكرر أمر التحليلية

 حد على يحتوي الذي القول A على لتدل الرياضي المنطق
 قيم بالمتغير أبدل اذا بحيث ،مشترك أو متغير اكثر أو واحد

. 8 قضية القول أصبح مالئمة
 كلمة استعمال بدأ فقد االجتماعية العلوم مجال في أما

 باعتباره المجتمع على طبقت التي النظرة خالل من وظيفة
 بمقارنة أي . األعضاء من جملة يضم جهازًا أو عضوا،

 فقد . ظاهر تجسيم من الفكرة في معما الحي بالكائن المجتمع
 الطبيعية والعلوم الطبيعة الى كهايم دور بعده ومن كونت لجأ

 علم ، الجديد علمهم لتطوير الالزمة المفردات الستخراج
 نظام بين الصلة ايجاد أجل من خاص، وبشكل االجتماع
 وقد أخرى وواقعة اجتماعية واقعة بين اخر، ونظام اجتماعي

 القواعد من جملة العالقات، هذه مقابلة من كهايم دور صاغ
 االجتماعية الظاهرة ان فاعتبر أراده، كما الوظيفة معنى تظهر

 ال والوظيفة وحب. وظيفتها خالل من شرحها يمكن ال
 حاجة خالل من بل النفعية أو النفية أهدافها خالل من تحدد

 شرح من بد ال وبذلك .لها ككل() االجتماعي الجهاز
 تفرز التي األخرى بالظواهر مقارنتها من االجتماعية الظاهرة

أخرى. وظائف بدورها

 االجتماعية الظاهرة وظيفة ولفهم لدراسة المثلى والطريقة
 الظاهرة. على ترتب الذي التأثير ودراسة مراقبه، في تكمن
 في تتكرر التي الثابتة النتائج أو النابتة األمور مالحظة خاصة
 اعتبار يمكن بذلك المتشابهة، الظواهر في أو الظاهرة نف

 الظاهرة وجود علة أو الغائي، البب بمثابة الظاهرة وظيفة
 التي االجتماعية الشروحات كثرت ذلك أجل من بالذات
. البها توصل التي الغاثية من انطالقًا الظواهر تدرس

 إداريًا أو قانونيا معنى وظيفة لكلمة أن الى نثير أخيرًا،

 فالكلمة العامة العالقات يمارسون الذين باألشخاص يتعلق
 إدارة اإلدارة، في العاملين باألشخاص عالقة له ما الى تشير

والمؤسات العامة المجمعات في أو خاصة، الدولة

ومراجع مصادر
 . 1977 ،الكويت ،والرياضي الصوري المنطق ،الرحمن عبد ،بدوي -

.1969 بيروت، الرياضة، الفدي،محمدثابت،فلسغة —

- Bouthoul, G., tralte de soclologle, Paris, 1,5,.
- Durkhelm, E., Les rtgles de la mithode soclologique, Pa- 

rls. 1,68.

كتورة جورج

Conscience 
Consciousness 
Bewusstseln

 المادي بالوجود الوعي وعالقة الوعي وجوهر طبيعة حول
 األسايين تياريها بين القدم منذ الفلفة في حاد صراع دار

 كان إذا ما تفير حول الصراع هذا تركز والمثالية. المادية
 هو المادة فوق شيء نتاج أنه أو اإلناني للعقل نتاجًا الوعي
 موجودة أنها أي الطبيعة عن خارجة عوامل نتيجة أو الروح

.والمكان الزمان خارج

 المادة عن الوعي تعزل اتجاهاتها بمختلف المثالية فالفلفة
.عنها متقالً وجودًا وتعطيه

 الروح عمل من هو الفسي النثاط ان افالطون رأى لقد
 الجد سجينة ومؤقتًا فقط توجد التي والالمادية الخالدة

 ،الجد شكل األزلية، الروح الى فنظر أرسطو أما االناني.
 في دورًا الجد يعطي انه العلم مع ،هذا النفسي النثاط كعضو

 أو الروح نتاج انه على التفكير الى ينظر لكنه االحاس عملية

.الجسد عن تام باستقالل تنوجد التي المفكرة الروح
 بأن المثاليين عكس على أكدوا فقد الماديون الفالسفة أما

 جم في أساسها تجد طبيعية عمليات هي الذهنية العمليات

 والتغكير االحاس نظرإلى Demokrlt فديموقريط االنان.
 الفكر مركز وأن ،المادية الروحية للذرات حركات أنهما على

بشري. ل العقل هوفي
 في الوعي مفهوم تطور في أساسي أثر لديكارت كان ولقد
 ذهنية مادة أنها على الروح الى نظر أنه ذلك الحديئة الفلفة
 مادي. شي، ألي تابعة ليت وبأنها الجد عن تمامًا مختلفة

 هذا وعلى ميكانيكية، بطريقة يعمل اليه بالنسبة والجسد
 القت وقد الروح. على الذهني النثاط كل يتركز األساس

 المادين الفالسفة من معاصريه من مكافحة ديكارت نظرية
 هوبز فرأى . Cassendl وكاساندي Hobbes هوبز وخاصة

 البرهنة يمكن ال قول أنه على ذهنية مادة يوجود اإلقرار بأن
 ال وبأنه جدي هو المغكر الشيء أن ورأى ،صحته على

المفكرة. المادة عن التفكير يعزل أن يمكن

 الغالسفة مع ظمر للمادة، كنتاج للوعي المادي والمفهوم
 على مرتكزًا عثر، الثامن القرن في الفرنيين الماديين
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وغي
 الطب مجالي في خاصة الحين ذلك في العلمية التطورات

 بأن أكد المثال سبيل على Diderot فديدرو .والفيزيولوجيا

 أي والذاكرة والتفكير واإلدراك التصور وقوة االحاس
 مع بالتعاون العقل لنشاط نتيجة هي النفسية النشاطات جميع

 الى ونظر واللغة التفكير بين الوشيقة العالقة ورأى الحواس.
 هو الوعي أن وعلى اللغة يمتلك الذي العضو أنه على العقل
 الوعي في رأى Holbach هولباخ كذلك للمادة. عامة صفة

 انتقد الذي Feuerbach فورباخ أما المادة تمظهر في طريقة
 انفس بأنه االنساني الوعي ه تصوير وخاصة Hegel هيغل فلفة

 هو الذهني النثاط أن أكدعلى فقد بالعالم تأتي التي الروح أو
لدماغ. الرأس، منعمل

 عو حيث من الوعي المادية المدرسة تعرف المعنى بهذا
 أشكال من شكل وأعلى وظائفها واحدى للمادة نتاج أرقى

 يشكل أنه أي للمادة صغة أيضًا وهو المادية. الحقيقة عكس

االنسان. عند العصيي والجهاز العقل وظيفة
 له، وجودها في السابقة بالمادة، بعالقته الوعي ويحدد

 كان ولما مضمونه. تحدد فمي خارجها. له وجود ال والتي
 تفاعلية عالقة ضمن باستمرار يحيا ولع، كجوهر االنان،
 لعالقة انعكاسًا الوعي أصبح ،المجتمع خالل من تتم بالطبيعة

 الذي والعكس، بالمجتمع. أيضًا وعالقته بالطبيعة االنسان

 انتاج فيها يتم عالقة عن يعبر للوعي، األاية الخاصة يثكل

 التي المادة صفات من وهو اخر شيء خالل من شي: طبائع
 للمادة الوعي عكس أن إال وأبدية دائمة حركة في توجد
 صورة( أو ) تعبيرًا تجد الطبيعية واألشياء العمليات بأن يعني

 تشكل التي للمعرفة المنتج الوعي عملية خالل من عنها ذهنية
.معها وتفاعله الطبيعة، في االنان لتأثير مدخالً

 بينه النوعي الفارق تكون التي هي للوعي الذهنية والطبيعة

 مادي وجود ،للوعي كنتاجات ،لالفكار ليس إذ .المادة وبين
 .تعكسها التي لألشياء المباشر الحضور دون توجد فهي

 االنانية وللممارسة للعمل أساسيًا شرطًا تثكل هذه والخاصة

ككل.
 من انطالقًا فيمكن االنان عند الوعي ظاهرة تفير أما
 األساس هو االنسانية للحاجات وفقًا الطبيعة فتغيير العمل،

 وأدى االنساني التغكير ظاهرة لتفير واألولي الجوهري

 بين للتفاهم للحاجة كنتيجة نشأت التي اللغة تطور الى العمل
 الجهاز لتطور أساسًا بدورها وكات العمل، خالل البثر

 العمل كان ولما المجتمع. ولتطور ووعيه االنسان عند العصبي
 العالقة لهذه نتاجًا الوعي أصبح والطبيعة المجتمع بين عالقة

ومضمونه. بببه اجتماعيا نتاجا و
 يقتصر أن يمكن فال بالمادة الوعي بعالقة يتعلق فيما أما

 أو ،ذلك عند والوقوف للوعي المادة بأسبقية األخن على حلها

 ان بل والمادة، الوعي بين تضاد أنها على األسبقبة هذه فهم
 انتجت قد المادة بأن شيء كل قبل تعني للوعي المادة أسبقية
 صفة تنفي ال للوعي المادة وأسبقية تطورها خالل الوعي

 - للوجود انعكاسي شكل عر الوعي ألن الوعي، عن الوجود

 الى النظر يمنع والوجود المادة مصطلحي استعمال في فالتوافق

 من والوجود الوعي بين العالقة تجد لذلك .كوجود الوعي
 العالقة أما .عنها تعبيرًا والمباشر الالمباشر مصطلحي خالل

 والذاتي الموضوعي خالل من عنها فيعبر والوعي المادة بين
 مادي كوجود ينوجد الذي للوجود مادة ليس والوعي

 يتعلق فيما للمادة تابع الوعي( ذهني،بلهو) وكوجود
 محتوى. ودون فارغًا المادة دون ويبقى وبمضمونه بوجوده

 له تنقل التي الحواس خالل من إا العمل يستطيع ال فالوعي
 موجود شيء كل هي والمادة الخارجي. العالم عن صورة

 ،وظيفة هو إنما Substanz مادة ليس ألنه ،الوعي باستثناء

 نفه عن يعبر والوعي الماهية، هذه أساس على قائم ووجوده
 بوجود واإلقرار واع كجوهر االنسان أي الذات خالل من

 وجودًا الوعي إعطاء األشكال من شكل أي يعني ال الوعي

لمادة وظائف الوعيكإحدى انماالنظرالى ماديًاإذن

 ذاتي هو الوعي والموضوع الذات وحدة هو إذن الوعي
Subjektiv التالي: األساس على

لالنسان. للذات، أ-ألنهصفة
 من وتجد االنان داخل من تتحقق الوعي عملية ألن - ب
.عنها ماديًا تعيرًا اللغة خالل
 العالم مع لنفه حدودًا بضعاألنا الوعي خالل من ألنه - ج

ذاتيًا وعيًا األنا وعي يكون األاس هذا وعلى الخارجي

. Sellestbewubtseln
 ليت الوعي خالل من العك عملية ألن وأخيرًا - د

 بعوامل محدودة المعرفة كون الى عائد وهذا للواقع، مطابقة

. Objektlv موضوعي عو والوعي واجتماعية تاريخية
 لحملة بالنبة موضوع هي الوعي حاملة أوال، الذات، ألن

 عن بمعزل وعي يوجد األساس هذا وعلى اآلخرين الوعي
.وعي كحامل لي بالنسبة موضوعيًا يوجد أنه أي ارادتي

 والحركات اللغة خالل من نفسه عن يعبر الوعي ألن ثانيًا:

 الداخلي العالم في يدر ما عن نظرة يعطون الذين والسلوك

 بحد موجودة فية صا داخلية الرعي ليس الوعي،منهنا لحامل
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 القدرة يمتلك االنسان ان أيضًا الوعي خصانص ومن .ذاتها
 االنسان أن أي )لوعيه(، لرؤياه موضوع الى نفسه تحويل على
ذاته يعي أيضًا

 الحقيقة يعكس كونه مرضوعية صفة للوعي ثالثا:

 ألنه موضوعيا مضمونًا البب لهذا ويمتلك ،الموضوعية

الموضوعية. Moment اللحظة على يحتوي
 الوعي بين عالقة فقط ليست والموضوع الذات بين والعالقة

 ’ ذاته الوعي داخل التقيم هذا يوجد إنما ،الخارجي والعالم
 موضوعه يجعل أنه أي ذاتهم لمعرفة أيضا يتجه الوعي أن أي

 يتطور وهو الوعي أشكاي أحد هو لذانه االنسان ووعي .الوعي
والفردي. النثاطاالجتاعي أساس على

 ألنه والمجتمع االنسان حياة في أساسيًا دورًا الوعي يلعب
 الطبيعي محيطه تغيير أجل من االنسان يستخدمها أداة

 أهدافه وتحقيق حاجاته إشباع أجل ومن واالجتماعي

 .لالنان الموجهة المعرفة هو للوعي العام فاالتجاه .ومصالحه

 ومعرفة الخارجي العالم معرفة الوعي يكون االساس هذا وعلى
 الوعي يفقد المعرفة وخارج الوعي( )حامل ذاته االنان

جوهره.
 ،وانتاجها المعرفة تلقي في يكمن للوعي األساسي والدور

 نتيجة هي والمعرفة واالنسان والمجتمع الطبيعة معرفة أي

 Eln والموضوع الذات بين عالقة يشكل الوعي لكون
.Verhaltnls Zwlschen Subjekt Und Objekt

 خصائص من هو والموضوع الذات بين كعالقة والوعي
 ال أنه إال الطبيعة، في تغييرًا يحدث فالحيوان وحده، االنان

 دورًا فيلعب االناني الوعي أما ونتائجه. بأبعاده فعله يعي
 الطبيعة تغير التي االنانية الممارسة وادارة تهيئة في خالقًا

 انعكاس، عالقة هي بالموضوع الذات عالقة معها. وتتفاعل
 على بدورها الذات وتؤثر الذات، مضمون الموضوع يحدد

 سلبيًا انعكاسًا الوعي ليس هنا من فيه تغييرًا محدثة الموضوع
 االنسان لممارسة يمهد انعكحاس هو إنما الوجود أو للمادة

.لها شرطًا ويشكل

 الظواهرالموجودة. تقييم للوعي المهمة األدوار ومن

 كعملية يأتي وهو والواقع االنسان بين العالقة شكل هو والتقييم
 الذات حاجات العملية هذه خالل تظهر للعكس، تالية

 في دورًا الوعي يلعب األساس هذا على .وتوجهاتها ومصالحها
 األساس هذا على بها والتأثير االجتماعية العمليات توجيه

 العكس ووحدة والموضوعية الذاتية وحدة الوعي يكوبة

والسلوك

 : للوعي صفات ثالث اسنتاج يمكن النهاية وفي
.للمادة انعكاس أنه — أ

له. وجودحتي ب-ال
 قاعدة على إنما له مادية قاعدة أساس على يوجد ا - ج
. االنسان عخد العصبية األنسجة مادة

 للعقل فكريًا أو ذهنيًا نشاطًا الوعي تجعل الصفات هذم

 الشيء. ذات يعنيان وفكري، ذهني والمصطلحان، المادي

 هذم الموضوعي. للعالم ذاتية صورة انه هو الوعي وجوهر
 قربها يرتبط بل الموضوعية الحقيقة مع كليًا تتطابق ال الصورة

والتقني. العلمي والتقدم االجتماعي بالتطور منها وبعدها
 التيار بين الفلسفة في حاد صراع دار الوعي طبيعة حول

 حولها تمحور التي األساسية والمسألة المثالي والتيار المادي

 طبيعيًا نثاطًا الوعي كان اذا ما حول تركزت الصراع هذا
 يعود )الوعي( أنه أو للعقل أساسي وبشكل االناني للجسم

 فالفالسفة الطبيعة. فوق مصدر أو مادية، ال روح وجود الى

 الملمة من الوعي لماهية تفيرهم في ينطلقون المثاليون
 وهم المادة. عن تمامًا متقلة ظاهرة هو الوعي بأن القانلة

 لألفكار متقل كعالم أو روحي كجوهر اما الوعي يفسرون
 الموجودة الحقيقة الوعي في يرون أنهم أو مطلقة كقوة أو

 كنتاج الوعي الى فينظرون الماديون الفالسفة أما الوحيدة.

.البشري العقل لنثاط كنتيجة أي للمادة

الحسيني المطلب عبد

والء
Loyallsme 
Loyalism 
Lehntreue

 من تعني فمي تماما مختلفين معيين والء لفظة تحمل
 معتق، عبد موت بعد المرء يتحقه الذي الميراث جهة،
 النغية العالقات تلك من واحدة ثانية جهة من وتعني

 أو االجتماعية الحياة في بسوام الفرد تربط التي االجتماعية
اياب.

 عرفت التي القديمة العصور في واردًا كان األول المعنى
 لكلمة الحالي االسعمال في واردًا يعد ولم العبودية، ظاهرة

 وجام وتهبه، المعتق واله تبيع كانت العرب ان ويبدو - والء
 كالنسب، المعتق والء ان باعتبار ذلك، عن نهي الحديث في
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وهم
.معتقه ورثة او معتقه يرثه وانما ،صاحبه بزوال يزول فال

 يشتمل إذأنه .تحديده السهل من فليس الثاني المعنى أما

 والسبيل نفه. الوقت في ومتداخلة متميزة عدة جوانب على
 الوالء معنى في الجوانب هذه انعقاد كيفية ادراك الى

 أو فرد بين طوعي واع ارتباط عالقة الوالء كون من االنطالق
 أو جماعة أو شخصا يكون ان يمكن آخر وطرف جماعة

 الواعي االرتباط إذن هو الواء محور . فكرة أو مؤسة
 من بواه وعقله، بعاطفته يتعلق، الفرد يجعل الذي الطوعي

 إمرته. تحت او بوحيه او سبيله في ويعمل القيم، أو الناس
 الماندة وتعني المعارضة تقابل التي المواالة من أقوى الوالء

 ميل فعل انه االرتهان وغير الشكلية الطاعة غير وهو . والتأييد
 اللطة صاحب أو لألمر وليًا يعتبر من تجاه والتزام وانحياز

 او كالدولة، مؤسة تجاه او ثورة، زعيم تجاه او الشرعية،
 من ذلك غير أو العقائد من عقيدة تجاه أو كاألمة، جاعة اتجاه

 تعلق هو حيث من الواء أن يعني كله وهذا والقي األشخاص

 مع ويتداخل ،وللنصرة للبذل االستعداد يفترض عميق نفي

واالخالص. الوفاه
 وأشكال أنواع على يشتمل الوالء ان هذا من ويتضح

 العالقات أنماط واختالف العالقة طرفي باختالف تختلف

 لشخص، فالوالء المجتمع في السائدة والسياسية االجتماعية
 أو ألمة الوالء غير ،شيوعًا واكثرها الوالء أنواع أبسط وهو

 ووالء لعقيدة. أو لجمعية أو لمؤسة أو لحزب أو لطبقة أو لطائفة

 وكذلك له. الفردي الوالء عن يختلف معين لثخص الجماهير
 في الوالء ونوعية ليبرالي مجتمع في الواء نوعية بين تباين يوجد
 التي الحقيقية المشكلة أن إا اشتراكي. مجتمع في أو اقطاعي مجتمع
 ما بقدر وأشكاله أنواعه تعدد في ليست الواء في االنسان يعانيها

 يقوى فالوالء . أشكاله أو أنواعه تراتب وفي تغيره في هي
 يتمر ال سياسي لزعي الجماهير واء كلبًا يتبدل وقد ويضعف،

 ، الوالء من أنواع هناك ،الحال بطبيعة ،ولكن .واحدة وتيرة على

 من معه تتمكن والشبات العمق من بقدر تتمتع ،القومي كالوالء
 في الوالءات تراتب وأما . وعصور أجيال مدى على االستمرار

 واعتبارات عوامل تأثير تحت يتقرر الجماعة،فإنه أو الفرد نفسية
 أن يندر وال . والمصلحة العقيدة ءامالً أبرزها لعل ،مختلفة
. تضاربها أو الوالءات تنافس جراء من ونزاع توتر يحدث

وهم
Illusion
Illusion
Illusion-TSuschun،

 ليس إذن، الحتي، خطأفياالدراك على تدل لفظة الوهم

 الحسي، االدراك في إنه بل االستدالل في أو الحكم في الوهم
 بين الجمع األحوال، بعض في الواهم، لدى يحدث لذلك
 أو ما لصه قراءته عند نفه، يتصور كأن والحقيقة، الوهم

 وأن الفيلم ذلك أو القصة تلك بطل ممتعًا، فيلما حضوره

 ليس يتصورم ما بأن الثابت علمه مع ،التصور بذلك يتلذذ

.األنواع من نوع بأي الحقيقة
 بحالة ينعم انه المفترض من الذي ايضًا الواهم يتمكن كما

 عادة يتميز الذي اإلهتالس صاحب بخالف — سليمة نفية

 وهمه من التخلص من مرضية، نفية بحالة الواهم عن
 الذي الخطأ أما واالستدالل. الحكم لمقتضبات إياه باخضاعه

 الشيء وجود يتناول نقص من يتأنى ال فانه الوهم عليه ينطوي

 العضرية العادية، االحاس شروط أر المحسوس

 تفسير من بل اإلهتالس، في الحال هي كما والموضوعية،
 بعف ببب أما المدرك اليه ينقاد لإلحاس، خاطى،

 النور أو النعاس ار مثال كالتعب العارضة، الذاتية الحاات

 تؤدي التي الخادعة الحية الظواهر بعض ببب وأما ،الخافت
 الساكن كرؤية الحواس، أخطا، أو بأوهام يمى ما الى

.,.منكسرًا المتقيم والخط ثقالً رالخفيف ، متحركًا

 التفسيرالخاطى مجال أي بالذات، هذالمجال في
 نيتصرر .مهمًا دررًا رالذاكرة المخيلة تلعب ،الحسي لإلدراك

 الشيء الى ينسبها معينة صفات القوتين، هاتين بفعل الواهم،
 عن فيه يتحققها أن دون من أو قبل يدركه، الذي المحوس

له. طريقإدراكه
مهنا ترما

نصار ناصيف
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يمين
Certitude
Certitude
Gewlsshelt

 الذهن فيها يتقيم التي الحالة على تدل لفظة اليقين - 1
 للشيء مطابق ادراكه بأن واعتقد شيائ، االنسان أدرك كلما

 كما أي هكذا إا يكون أن يمكن ال الشيء وبأن بعينه،

أدركه.

 وإمكانية الشك ينفي الذي الكامل التصديق إذن هو اليقين
 ، أيضًا االرادة فعل أنه بل ،وحده العقل فعل ليس انه ؛الشك
 عضويًا اتحادًا متحدين واإلرادة العقل يكون يحصل عندم

 على تأثيرًا له أن كما المتيقن، ذاتية من إذن فاليقين وعفويًا.

الذاتية. هذه

:الغزالي يقول
 ال انكثافًا المعلوم فيه ينكثف الذي هو اليقين العلم 1

 يتع وال والوهم، الغلط إمكان يقارنه وال ريب، معه يبقى
 يكون أن ينبغي الخطأ من األمان بل ذلك، لتقدير القلب
 أتقنه وال الوجه، هذا على أعلمه ا ما » وكل . (f لليقين مقارنًا

 علم وكل معه، أمان وال به ثقة ال فهوعدم البقين من النوع هذا
 ، (I الضالل من المنقذ « ) «يقين بعم فليس معه أمان ال

. ( 64 ص

 وايجابًا نعرف، ما بصحة وطدًا إقتناعًا إذن اليقين يفرض
 أي أو شك أي يشوبه ال عميقًا باطنيًا وارتياحًا ،به وتصديقًا

لغلط. تخوفمن

 الحاصل اليقين في متوفرة هنية الذ االفعال هذه كل
 أو تمييز ألي قابلة غير وحدة تؤلف أنها بنوع فيه، ومتضمنة
 فيه، ومجتمعة متوافرة وتكون اليقين يكون أن فإما نجزئة،

.يكون ال وأما

اليقين: أنواع-2
 ،ذاته في اليقين تناول إذا ممكنًا ليس اليقين أنواع عن الكالم

 يصبح ال أنه أعاله؛ إليه أشرنا الذي الحصري تحديده في أي
 الحقيقة طبيعة أو االدراكية، المتيقن قوة تناول إذا اال مكنًا

 المالحظة هذه الحقيقة. هذه قبول الى الدافع أر اليقين، موضوع

 بالقوة يقين أو أساسي يقين أو أولي يقين بين التمييز إلى تقودنا
 األولي اليقين .بالفعل يقين أو مكتسب يقين أو ثانوي يقين وبين
 ه باعتبار البشري الذهن بالقوة،في ولكن ، أبدًا حاصل يقين هو

 أنفهم الشكاك ينكر لم . عقالً باعتباره البشري العقل في أو ذهنا

 ولم وتبريره امتحانه حاولوا عندما ،لكنهم .األساسي اليقين هذا
.عقليًا يقينًا وأنكروه عميقًا شعورًا أقروه ،يفلحوا

 .الحقيقة الى البشري العقل نسبة في هو بالقوة اليقين هذا
 ذاته في مكرن البشري العقل بأن التسليم رفض أحد يتطيع ال

 لما ذلك، لوال اليها. واالرتياح واستيعابها الحقيقة الدراك
 ولكان األرض، على االنان مسيرة الحقيقة عن البحث رافق

 وياثسة عابثة محاولة الحقيقة عن المتمر االناني البحث هذا

 ٤االنان تعني ال ذاتها حد في الحقيقة بالمئة، مثة وفاشلة

 الموضوع انها تعنيه. التي هي االنان الى بالنسبة الحقيقة
 أو الذهن عن ينبثق الذي الموضوع أي وعقله، لذهنه الصوري

 الشك استحال لذلك كيانه. ويمأل معه ويتاوى العقل
 لقيامها العمق عدمية نظرة كل وفقدت وبالقوة الجذري

 لليقين اختباره الى يلوذ الذي االنان ان كما .وتوطيدها
 الى ويرتقي وجودم الى يطمئن عقله كيان أعماق في له المعطى
بالذات اللم بها يختص التي السعادة من درجة

 بطريقة وأما مباشرة بطريقة أما يحصل قد بالفعل اليقين

مباشرة غير
 بقبول ميتافيزيائي يقين هو الذي المباشر اليقين يتحقق

 بكل له تتبين التي البديهية الحقاتق أو المبادى لبعض العقل
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يغين

 هذه انكار للعقل يمكن ال الجزء(. من أكبر )الكل وضوح
 إدراكه أن كما ذاتي. تاقض دون من األساسية المبادى

 اليقينية المبادى كون ذلك الى أضف .متحيل لمقابلها

 على المعرفة، ميرة العقل لمتابعة األساسي الشرط هي األولى

 ويتحقق .منها تحصيله له يتسنى ما وتحصيله ،أنواعها مختلف

 يكتسبها التي المعارف لبعض العقل بقبول المباشر غير اليقين
 ،تلك أو الطريقة بهذه صحتها من ويتثبت الحواس، طريق عن

 العارف الشخص ومؤهالت المعروف الشيء طبيعة وفق
 نظرية، فكرة المعرفة موضوع كان فإن الشخصية. وحاالته

 االستدالل طريت عن أو بالبرهان، صحتها من العقل تثبت

 موضوع كان واذا النظري، اليقين الى يؤدي الذي المنطقي
 أو ،بالتجربة صحته من العقل تثبت ،محوسا شيًا المعرفة

العلمي. اليقين إلى يؤدي الذي الخاص العلمي المنهج طريق عن
 من العقل تثبت انسانيًا، أمرًا المعرفة موضوع كان واذا

 مالءمة قدر الى وإما الذاتية، شخصيته الى إما استنادًا حتماله1

 سلطة الى وإما ومقتضياتها، الحياة لظروف األمر مذا
 ذلك ويؤدي ومواقفمم. وأفعالهم أقوالهم في البادية اآلخرين

 التي اليقينية الحقائق هذه الى باإلضافة األدبي. القين الى

 نظرية حقاثق وهي المعرفة، نحو ميرته في االنسان يكتسبها
 توصف التي الحقائق من آخر نوع يوجد ،وأدية وعلمية

 وجودها العملية الحياة تفرض التي الحقاتق وهي ،باتصديقية
 حاالت من حالة اليقين بأن سلمنا فاذا .ضمنًا بها والتسليم

 ،نتيقن أن دون من نصدق أن يمكن أنه بمعنى ،التصديق

 هذه بأن قلنا نصدق، ان دون من نتيقن أن يمكن ال بينما

 تصديق موضوع هي بل ،يقيني موضوع ليت الحياتية الحقائق
فقط

 إنه بل االنسان، متناول في ليس والكامل التام اليقين - 3
 طلب في العمر االنان يقضي .اليه يسعى الذي الهدف

 هذه لكن واكتسابها، اليقينية الحقائت تحصيل في المعرفة،
 مهما والكامل التام اليقين تعطيه ال ،المكتسبة اليقينية الحقائق

 ،سلطوية قوة ودعمتها ،عليها منهجه وطبق ،عنها برهانه قوى
 إما المكتسبة الحقائق من أية تختي على دومًا االنان يعمل لذلك

 ،نبذها أو عنها باغفاله وأما ،وتصحيحها اصالحها باعتاده

 انهاية إلىما وهكذادوالك . ..جديدة محلهاحقائق واحالله
 مهما ،بالفعل يقينه من وأكمل أشمل هو بالقوة االنان يقين .له

 التجديد كان لذلك .ذاك دون يبقى وتثبت اليقين هذا توطد
 كما ،وعفويته للعقل أمانة دليل ،المعرفة مجال في ،النفتاح وا

لعفويته. وخنق للعقل تنكر دليل واالنغالق التجميد

مها نوما
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مقدمة
واالتباع االبداع بين والمعاصرة الحديثة العربية الفلسفة

 واملدارس املذاهب يتناول جملدين، يف العربية، الفلسفية املوسوعة من الشاني القسم هو هذا
 اخلصوص، وجه على العربي الفكر ويف عموما االنسايف الفكر يف والفلسفية الفكرية والتيارات واالجتاهات
 وأستاذًا باحثًا وسبعني م١ز عل يزيد ما تعاون ونتاج املتواصل، اجلهدوالعمل من سنوات وهوحصتيلة

 ختصصه حسب بدلوه أدىل كل الرئيسية، الفكرية والنزعات الفلسفية األفكار ميثلون بالفلسفة ومشتغالً

.واهتمامه
 الفكر لتشمل تتسع وإمنا العربي، الفلسفي الفكر على تقتصر ال املوسوعة هذه ان الواضح ومن

 مفكرين من خنبة إليه وتنظر وتدركه تفهمه كما يومنا حىت احلضارة فجر منذ جماريه كربيات يف االنسايف
 املوسوعة هذه يف املشاركني ألن ليس ؛العرب املفكرين لكل ممثلة مشوليتها يف اعتبارها ميكن وباحثني

 واألجتاهات واملدارس املذاهب قائمة ألن بل وحسب، كافة العربي الوطن أرجاء على جغرافيًا يتوزعون
 افكار رتتفامسهم خمتلفة نزعات ميثلون املشاركني هؤالء وألن شاملة، تكون تكاد تناولوها اليت والتيارات

احلديث. العربي املنظور يف الفلسفي للفكر خالصة اعتبارها ميكن متباينة،

 وتراكم اجلهود تضافر نتيجة غريالكمال، والتكامل املوسوعة، من القسم هذا تكامل جاء لقد
 ونفر واحد شخص قدرات به االحاطة عن تعجز كهذا موسوعيًا عمال أن الواضح البني ومن ٠ التجربة

 من االصيلة االسهامات هذه لوال الراهن بشكلها النور تبصر ان املوسوعة هلذه يكن ومل االفراد، من قليل
 العودة يف احلديثة تباشريها ظهرت اليت اجلهود وهي العربي الوطن يف بالفلسفة واملشتغلني الباحثني جهود

 الذي الفلسفي العمل وليس املاضي. القرن من الثايف النصف أواخر مع بالفلسفة التدرحيي االهتمام اىل
 يف العرب املفكرين جلهود املتطور النوعي االمتداد سوى قرننا من الثاني النصف يف بالتبلور معامله أخذت
 من يكون وقد .اليوم العربية البالد يف الفلسفة صرح عليها يقوم اليت القاعدة يشكل والذي املاضي القرن
 املوسوعة تعتربهذه الذي احلديث العربي الفلسفي الفكر تطور على للوقوف اجلهود هلذه نعرض أن املفيد
له. حمصلة

 اجلهود لتصنيف مبحاولة صليبا مجيل الدكتور املرحوم قام الزمان، من القرن وربع نيف منذ
 ، احلبن ذلك يف العربي الوطن يف الفلسفية واالجتاهات بالتيارات قائمة مقدمًا احلديثة، العربية الفلسفية

 رئيسية، اجتاهات أو تيارات سبعة يف الفلسفية األفكار هذه إدراج االمكان يف انه صليبا األستاذ وجد وقد
عليها: التعليق أو ونقدها لتحليلها تقمهيدًا التايل الوجه على خنتصرها
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 الطبيب (1917-1850) الشميل شبلي بفكر األوىل بالدرجة مثال املادي الفكر هوتيار األول التيار - 1
 فكريًا موقفًا منها ويصوغ الدارونية يتبىن عربي أول وكان القاهرة، اىل هاجر الذي اللبناني واملفكر
 بوحدة يؤمن وكان جهة، من العلم يقدس الشميل كان عمومًا. واحلياء الفكر ميادين كافة يتناول وفلسفيًا

 العقالنية مذهب رفض اىل للمادية الشديد حاسه دفعه وقد باالنسان، وانتهاء املادة من يدءا احلية الكائنات
 مبكان السهولة من واذاكان أيضًا. واللغوية بل والفكرية السياسية حنوالوحدة يتجه العام بأن الزعم واىل

 Hackel وهيكل إنكلرتا، يف Spencerوسبنسر Huxley هكسلي األفكارعند هذه أصول اىل العودة

 وعممها والدارونية للمادية جديدة صياغة أخذه ما إىل أضاف الشميل ان إال أملانيا، يف Buchner وبوخنر
 أن ميكن اليت العربية، الدارونية اسم هذه صياغته على نطلق أن ميكن حبيث احلياة، أوجه كافة على

وغريمها. مظهر واساعيل موسى سالمة أمثال من آخرون مفكرون عدادها يف يدرج

 (1905-1845) عبده حممد أمثال من عرب مفكرون فهمها كا العقالنية هوتيار الثاني والتيار-2
 عصريًا، فهمًا االسالم فهم مبحاولة املفكرين هذين من كل قام فقد (،1954-1878) وجدي فريد وحممد
 هوأقرب موقفه ان القول ميكن هذا ومع ومؤيدون. أتباع هلا وكان حديثًا، تفسرياً القرآن تفسري وحماولة

 االسالم مع احلداثة حماورة حاوال إسالميني مصلحني كانا فقد العقاليف، املوقف اىل منه الديي املوقف اىل
 شيء، كل وقبل أوالً االنتقائية أو التوفيقية النزعة ممثلي من مثلني بذلك فأصبحا احلداثة، مع االسالم و
 ،ومؤيدون أتباع اخلصوص وجه على لعبده كان وقد ،مزعومة او موهومة عقالنية إال عقالنيتها تكن ومل

.اليوم حىت العربية الفكرية احلياة جمرى يف مؤثرًا تيارًا أفكاره وشكلت

 موقفًا كان فقد ،1959 سنة املتوىف كرم يوسف موقف املزعوم، العقالني االجتاه هذا يف ويندرج
 وهو جديد، ثوب يف أرسطية فلسفة كرم يوسف لنا قدم العقالنية: ستار فتحت فقط؛ الظاهر يف عقالنيًا

 وغريه ، 1987 سنة املتوىف مالك شارل مثل ،الفلسفة أساتذة من السابق الرعيل أبناء من كثريون فعله ما
 باألرسطية خمتلطًا دوغمائيًا دينيًا تفكرياً العقالنية ستار حتت لنا قدموا فقد احلياة، قيد على هم ممن

 أكثرأساتذة كان فالرباط فبغداد فدمشق بريوت اىل القاهرة ومن . . اخلصوص. وجه على والديكارتية
العقالنية من النمط هذا عداد يف يدخلون الفلسفة أساتذة من السابق اجليل

 باملثالية تأثرها جيمعها فلسفية اجتاهات عدة وهوتياريضم املثالية، فهرتيار التيارالثالث أما - 3
 صياغة االجتاهات مثلوهذه حاول وقد وغريمها. وبرغسون بالغزايل مرورًا أفالطون من بدءًا القدمية
 دينية أفكار جانب إىل غربية مثالية فلسفية أفكارًا تضم غالبًا، وتلفيقية أحيانًا، توفيفية فلسفية مواقف

 وجوانية العقاد حممود عباس وجدانية العداد هذا يف وتدخل وغريه، عبده حممد طريفة على إسالمية،
. األرسوزي زكي ورمحانية امني عثمان

 فال الوجداني، والشعور الوجدان عرب إال تدرك أن ميكن ال الكلية احلقيقة ان العقاد وجدانية تؤكد
 العامل لفهم ضروريتان أداتان مها والعقل احلس ان صحيح .احلقيقة هذه إدراك 1ميكنه العقل وال احلس
 املناهج تأثري هنا الواضح ومن الكلية احلقيقة سيا وال احلقيقة، كشف عن يعجزان اهنما إال حولنا،
التفكري. من النمط هذا على الغزايل عند الكشف ومنهج األفالطويف االستبطان كمنج السابقة املثالية

 تناشد فإهنا هنا ومن العامل يف الفاعلة األساسية القوة هي الروح ان أمني عثمان جوانية وتعترب
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 أزمة ان معتربا ،الرباني اخلارج قبل اجلواني بالداخل يعىن ان او اجلسد على الروح يقدم ان االنسان
 وهو للروح. اجلس خيضع وتناغم توازن إفامة عدم ويف اجلواني، عل البايف تقدمي يف تكمن عصرنا
التقليدية املثالية االجتاهات دائيًاعند عرفناه موقف

 يف والرحن الرحم بني جيمع الذي م رح الثالثي اىل يرجع فأصلها األرسوزي، زكي رمحانية أما
 كلها، احلياة هومصدر الرمحن فإن البشر، بين من الفرد حياة مصدر هو املرأة رحم كان فاذا موحد. كل

 رمز هو فالرمحن أخرى، جهة من وتكامل جهة من تشابه عالقة هي والرحن الرحم بني والعالقة
 املخلوقات بني العالقة تلك هورمز أمه برحم عالقته يف فاجلنني واخلالق، املخلوقات بني االتصال
 يف جيعًا املخلوقات هوحال فذلك عنها، فهومستقل ذلك ومع األم، من جزءًا اجلنني كان فإذا وبارئها،
 ان الواضح ومن ذاته. ليست اهنا إال منه فهي عنه، مستقلة أهنا إال له امتداد إهنا الرحن، مع عالقتها
 الدينية األفكار من بعدد صاحبها عند امتزجت اجلديدة األفالطونية امتدادات من امتداد هي الرمحانية
٠ اخلصوص وجه على برغسون فلسفة ومنها احلديثة الفلسفات ببعض وتأثرت

 اليت مراد يوسف تكاملية سيما وال النفس، علم يف التكاملية املدرسة مثلته فقد الرابع التيار وأما - 4
 فلسفيًا. بعدًا العالقة هلذه معطية الفسيولوجية، والظواهر النفسية الظواهر بني العالقة بدراسة اهتمت
 مجيعها احلية الكائنات بني أمورمشرتكة هناك :التايل الثكل على املدرسة نظرهذه وجهة تلخيص وميكن

 والتطور النمو األمور هذه وأهم العاقل، احليوان وهو باالنسان وانتهاء باحليوان مرورًا النبات من بدءًا
 الزمانية الظروف مراعاة مع مراحلها، مجيع يف تدرس أن جيب والتطور النمو درجات فإن هنا ومن

 األمثل واملنج عموما، واحلياتية االجتماعية الظواهر وبالتايل النفسية، الظواهر فهم آردنا ما إذا واملكانية،
 ان لنا يبني الذي هو املهنج وهذا .والتقدم باحلركة يعىن الذي الديناميكي املهنج هو النوع هذا من لدراسة
 انتكاسات تقطعه ما كثرياً احلركة هذه تقدم وان مستقيم، خط يف وليس لوليب دائري خط تسرييف احلركة
 فإن وباختصار احلركة. هلذه النهاثية املحصلة هو التقدم ان إال الكمون، من وفرتات الوراء اىل وردات

 حيث وكماله، اكتماله احلي الكائن بلوغ وهي حمدودة غاية التقدم هلذا وان بالتقدم، يؤمنون التكاملني
.قبال موحد كل يف بالعضوي النفسي اختلط ان بعد موحد كل يف باملاورائي النفسي خيتلط

 جيل عودة بعد العربي الوطن يف ظهر وهوتيار ،التيارات هذه هوخامس الوجودي والتيار - 5
 ساد الذي والقلق بالتأزم للشعور وكان .الثانية العاملية احلرب إبان فرنسا يف يدرسون كانوا الذين الطالب

 احلياة يف جدبدة بقيم القدمية القيم واستبدال احلياة، على طرأت اليت السريعة وللتغريات املجتمع،
 .العربية البالد اىل فرنسا من الوجودية األفكار حلوا الذين هؤالء أمام األجواء هتيئة يف الكبري األثر العربية

 وسارتر، وكريكغورد كهايدغر األوروبيني بالوجوديني تأثر الذي بدوي عبدالرمحن كان هؤالء طليعة ويف
 من عدد بدوي خطى على سار وقد .العربية الوجودية اسم عليه اطلق فيما ودراسات كتب جمموعة فوضع
والنثر. الشعر من تأمالت يف هذا اهتمامهم عن وعربوا وتفرعاهتا، بالوجودية اهتموا الذين الشبان املثقفني

 وعلى جهة، من الوجودية على ردًا أصحابه اراده الذي الشخصانية تيار هو السادس والتيار — 6
 لالركسية معادون مفكرون مقوالته وصاغ الفلسفي التيار هبذا ونادى أخرى، جهة من املاركسية
وغريمها. احلبابي عزيز وحممد حبشي رينيه أمثال من سواء حد على والوجودية
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 له ترق مل الذي املفكر هذا نض فقد العرب، الشخصانيني أوائل من حبشي اعتبارربنيه ميكن
 بأفكارومبادى الفلسفتني هاتني ملعارضة ملاديتها، املاركسية تعجبه ومل املاهية، لقيمة إلمهاهلا الوجودية
 احلديثة والفلسفة القدمية الفلسفة بني جامعًا ،وهيغل وبرغسون توما أرسطووالقديس من مستقاة فلسفية

 بفلسفة مرورًا اليونانية الفلسفة اىل احلديثة الفلسفة من أي املاضي، اىل احلاضر من العودة طريق عن

 شواطىء لشعوب العصرية الروح تالئم جديدة فلسفة عن الكشف ذلك من وغرضه الوسطى القرون
 هذه يف أثرت اليت العقلية املاهيات بعض ورصد ،مشرتكة ثقافية قيم جتمعها اليت املتوسط األبيض البحر

 هذا املتوسط البحر شعوب فعلت فاذ , اجلموم من وانقاذها لتجديدها متهيدًا التاريخ عرب اشعوب
 توفق متوسطية فلسفة لنفسها تنشىء وبذلك . الثقايف ماضيها ضوء على احلاضرة ذاهتا تدرك ان استطاعت

 هذه تستطيع وحده وهبذا الثقافة، هلذه الفقري العمود شكالن اللتني واملسيحية االسالمية الثقافتني بني
 عن بالكشف إال ذلك يتم وال . غربية أم كانت شرقية االوروبية املادية خماطر تتجنب ان الشعوب
 هذا من وجتربة شخصيتها. توكيد وأمهها الراهن، حاضرها بقيم وربطها الشعوب حلذه القدمية املاهيات

 املاهية اىل يصل املتغريحىت الوجود على التعايل بضرورة االنسان تشعر ان حبشي رأي يف شأهنا من النوع
الله. وهي األوىل

 بني اجلمع حاول الذي احلبابي، عزيز حممد املغربي املفكر املعاصرين العرب الشخصانيني أهم ومن
 احلديث الفكر جانب اىل والقدمي، الوسيطي الفكر يف البحث عرب وذلك موحد، كل يف واحلاضر املاضي

 وهويف , إسالمي عربي جممتع يف العصرية للحياة مالئم فلسفي موقف صياغة اىل سعي يف واملعاصر،
 قيم هتمل وال املاضي قيم تتجاهل ال مثالية شخصية ،واحدة شخصية يف واملاضي احلاضر صور جيمع ذلك
 جامعة، انسانية اىل الوصول أجل من يكافح الذي االنسان هو احلقيقي االنسان فيصبح العصرية، احلياة

 على املحافظة مع املجتمعات، بني احلياة منط يف والفروقات املختلفة الدينية االعتقادات تباين تتخطى
 االسالمية كالشخصانية الشخصانيات، من ضروب اىل يشري واحلبابي آن يف املستقلة الشخصية

 كما الغدية او املستقبلية والشخصانية الواقعية الشخصانية عن يتحدث كما االفريقية، والشخصانية
يسميها

 أوروبا يف احلديث العلمي التقدم ان ذلك العلمية. االجتاهات واألخريهوتيار السابع والتيار - 7
 العاملين حقائق الكثريمن ودحض جديدة حقائق وقدم االنسان، نظر وجهات الكثريمن تغيري اىل أدى

 رافقت والين اجلديد، العامل ويف أوروبا يف ظهرت القي الفلسفية للمدارس كان وند .والوسيط القدمي
 اظهروا الذين العرب املثقفني على البالغ تأثريها املعددة، الثقافية املجاالت يف اجلديدة العلمية االئجاهات

.املتنوعة الفلسفية املدارس هذه بافكار واضحا اهتماما
 العلم، هومستقبل املستقبل بأن املؤمنني طليعة يف املصري - اللبناني املثقف صروف يعقوب كان

 بني العالقة على وتشدد العلمي، التفكري سيادة اىل تدعو حتريرها، يرأس كان اليت املقتطف كانت هلذا
أخرى جهة من واحلضارة والثقافة والعلم جهة من والنهضة والتقدم العلم

 التفكري فانتقد ،العلمى التفكري سيادة اىل الدعوة يف صروف خطى على مظهر امساعيل سار وقد
 ان ذلك الدين، من موقفه يف الشميل شبلي مع اختلف قد كان وان أوليًا، ماديًا موقفًا وصاغ ،الغييب
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 معرتضا يقف ال وان يتنحى ان القدمي الدين على وان اجلديد، االنسان هودين العلم ان اعترب الشميل
. العلم حيجبها ال حقيقة الدين يف يرى كان فقد مظهر امساعيل اما .العلم سبيل

 تأثرًا به فتأثروا والتكنولوجي العلمي التقدم هبرهم الذين هؤالء عداد يف حممود جنيب زكي ويدخل
 صاغوا الذين القالئل العرب املفكرين أحد حممود جنيب زكي اعتبار وميكن .وأعاهلم أفكارهم يف ظهر
 فكان ذلك طريق أما العقل، منطق بسيادة مطالبًا العلمي بالتفكري األخذ اىل داعيًا واضحًا، فلسفيًا موقفًا

 حياته معظم حممود جنيب زكي أمضى وقد . وتبسيطها وتفصيلها لشرحها نفسه نذر اليت املنطقية الوضعية
 وضعية مدرسة تأسي يف جنح انه القول ومكن . جديدة عربية عقالنية واىل املنطقية الوضعية اىل داعيًا

االنتشار. واسعة عربية منطقية

 عرضًا هلا عرضنا صليبا، تصنيفجمبل اليها شري اليت الرئيسية السبعة الفلسفية التيارات هي هذه
 الزمنية الفرتة حدود عند يقف غريشامل، انه التصنيف هذا على يؤحذ وما اخلاصة. نظرنا وجهة من نقديًا

 القرن مطلع منذ احلديث العربي الفكر عرفها وفكرية فلسفية تيارات يهمل وهو ،جهة من فيها وضع اليت
 هلذا ان الصحيح من كان واذا أخرى جهة من القومي والتيار االشرتاكي والتيار املاركسي كالتيار احلايل؛

 املباشرة عالقته يف وخصوبته العربي الفلسفي الفكر تنوع لنا أظهرت وتارخيية، وصفية قيمة التصنيف
 فهوال وأمينًا، شامالً تصنيفًا اعتباره ميكن ال أنه إال احلديثة، العصور يف الغربية الفلسفية بالتيارات

 أساسية وفكرية فلسفية تيارات ايضًا ويهمل احلديثة، وامتداداهتا االسالمية العربية الفلسفة تيارات يتناول
 الفلسفية األمهية يشريإىل فهوال ،نقدي غري تصنيف انه ذلك إىل يضاف .أشرنا كما مثال كاملاركسية

 حظيت قد التيارات هذه كانت إذا ما يشريإىل ال انه مث املذكورة، التيارات هذه من تيار لكل التارخيية
 هذه كانت إذا وما الواسع، اجلمهور عن ناهيك األقل، على بالفلسفة املشتغلني قبل من والتأييد بالقبول

 اهنا ام فيه، ظهرت الذي املجتمع تواجه أساسية فلسفية وتساؤالت ملشكالت حلوالً قدمت قد التيارات
اليها والداعني هبا للمنادين ذهنية متارين جمرد كانت

 كالبنيوية، الفلسفية، والتيارات االجتاهات الكثريمن السابقة القائمة إىل نضيف ان نستطيع كما
 املاركسي هوالتيار السابقة القائمة هتمله ما أهم أن إال النفسي التحليل جتاه أو الفرويدي وكاالجتام

 حتظى ان استطاعت وقد فلسفية، مضامني حتمل فكرية تيارات وهي القومي، والتيار عموما، واالشرتاكي
 مجاهريية ايديولوجية منها كل ومثل الواسع، الشعيب التأييد إىل إضافة املفكرين من الكثري وتاييد بقبول

 العربي الوطن مناطق من واسعة أجزاء يف شامالً تغيرياً حتدث وكادت ،الفكري التغيري عملية يف اسهمت

الكبري.

 السابق، التصنيف إىل تضاف أن ميكن اليت والتيارات واالجتاهات املدارس تعدد هنا غرضنا وليس
 املدارس هذه عن احلديث يتضمن فيما يتضمن هنا له نقدم الذي املوسوعة من القسم هذا أن ذلك

 بعضها عالفاهتا فقي واملذاهب التيارات هذم عن احلديث هو ذلك من األهم أن إال وغريها والتيارات
 آمال مع عالقاهتا ويف تكوينها، يف اسهمت اليت والظروف فيها ظهرت اليت البيئة مع عالقاهتا ويف ببعض،
 ننقل ان حبال يكفي فال .مشكالهتا لبعض جزئية أو كلية كحلول األفكار هذه اليها قدمت اليت الشعوب
 قدرة مدى ليست هنا املحورية القضية ان ذلك العربية، اللغة إىل األجنبية اللغات من واملذاهب األفكار
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 من غرينا به جاء ما على نقف ان ليست املركزية القضية ان كما األفكار، عن التعبري عل العربية اللغة
 الفكرية احلاجات عن والنظريات األفكار هذه تعبري مدى هى األساسية القضية وامنا ء ونظريات أفكار

 أفرادًا تواجهه اليت الفكرية التحديات عن وإجابتها للحلول تقدميها ومدى إليه، تفدم الذي للمجتمع
واملذاهب األفكار هلذه يروجون الذين أولئك ذلك يف مبا ومؤسسات،

 اليت العربية اجلامعات يف أساتذة كانوا هلا، وروجوا اجلديدة الفلسفية املذاهب قدموا الذين أكثر إن
 أيًا أن إال وتداوهلا، األفكار هذه لطرح املالئم املنرب اجلامعات هذه وفرت فقد حديثًا تأسست قد كانت
 إىل الضيق اجلامعي االهتمام دائرة من خترج أن تستطع مل السابق التصنيف يف جاءت اليت الفلسفات من

 أو صاحبه حياة بعد ناشطًا حاليًا يستمر مل الفلسفات هذه من أيًا أن ذلك من أكثر بل ،الواسع املجتمع
 هذه وكأن احلياة، قيد على وهم عنها ختلوا قد كانوا األفكار هذه دعاة بعض ان بل له، الرئيسي املروج

 هي هذه كانت اجلذوة. معه ذهبت األوج ذهب ما اذا حىت الشباب، سورة عن تعبرياً كانت األفكار
 عبدالرمحن ومع كامل، شبه انقالبًا أفكاره عل انقلب الذي األوىل، بالدرجة مظهر امساعيل مع احلال
 اهتمامات إىل وانصرف السابقة أفكاره عن األقل على جزئيًا منهما كل ختل فقد حممود، جنيب وزكي بدوي
 انصرفوا مث أصحاهبا هبا قام ذهنية متارين أكثرمن تكن مل السابقة األفكار ان نزعم جتعلنا جديدة فكرية

أمورأخرى. إىل
 أي نقبل أن نستطيع قلها فنحن ،بالتاريخ مباشر اتصال على الفلسفي الوعي تكؤن أن والواقع

 العلوم من جزء هي الفلسفة ان يعين ال هذا أن إال التارخيية. الوقائع عن منفصلة كانت إذا فلسفية صيغة
 ان الصحيح من كان وإذا العلوم. هبذه مباشر اتصال على الفلسفة ان يعين ولكنه واالجتماعية، السياسية

 ال هذا أن إال التارخيية، األحداث عن مستقالً يكون ان اخلاصة الظروف بعض يف ميكن الفلسفي الوعي
 أفالطون فلسفيت من أفكاره يستلهم بعضنا زال فما ،فوقه أو التاريخ جارج الفلسفة ان حبال يعين

 من غريها أكثرمن بالذات، والفلسفة التاريخ، خارج الفلسفتني هاتني جيعل ال هذا أن إال وأرسطو،
 عن بعيدة تكون ان ميكن وال القاعدة، هذه من مستثناة تكون أن ميكن ال االنساني، الفكر حقول

التاريخ.
 العربي الفكر يف الفلسفية واملذاهب واملدارس للتيارات جديدًا تصنيفًا نقرتح فاننا كله هلذ
 والغربي األوروبي والفكر العري الفكر بني اجلدلية العالقة حسابه يف يأخذ ثالثي وهوتصنيف احلديث،
 يف ومتأخرًا متقدمًا يتحرك املاضي، القرن من األول النصف ومنذ العربي، الفكر ان ذلك احلديث.

 جعلت العامل، وبالتايل الغرب شهدها اليت العلمية والثقافية احلضارية فالتطورات الغربي، بالفكر عالقته
 بل فقط له قبولنا يف ليس متواصل حضور وهو والفكرية، الثقافية حياتنا يف قويًا حضورًا حاضرًا الغرب

 يف العري الفلسفى فكرنا على الضوء يلقى الذي التصنيف هلذا اختيارنا كان هنا من أيضًا. له رفضنا ويف
 انه وجتاهله. رفضه أو به واألخذ قبوله ومدى الفكر هبذا التأثري مدى مبينًا الغربي الفلسفي بالفكر عالقته

 وفريق يقبلها، وفريق الغرب، من اآلتية الفلسفة يرفض فريق رئيسية: أطراف ثالثة على يقوم تصنيف
املأزق. من خروج أوآفاق حل آفاق حيمل قد جديدًا فكريًا مركبًا مقدمًا بالتوفيق يقوم

 األخذ تعارض اليت الفكرية واالجتاهات املذاهب كل يضم الذي التيار ميثل األول الفريق أوأل:
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 األصولية باحلركات وانتهاء الوهابية السلفية من بدءًا ضيقة، حدود يف إال بتجربته والتأثر الغرب عن
 والفكر العربي الفكر بتهدد دامهًا خطرًا الغربية الثقافة يف ترى االجتاهات من املمجوعة وهذه اجلديدة

 عشر الثامن القرن يف العربية اجلزيرة يف ظهرت اليت الوهابية وتعترباحلركة سواء. حد على االسالمي
 مبا بعدها، ظهرت اليت واألصولية السلفية احلركات لكافة املهلم األول واملرجع املؤسسة احلركة امليالدي،

 يف اجلزائري األمريعبدالقادر وحركة ليبيا، يف السنوسية واحلركة السودان، يف املهدية احلركة ذلك يف
 رضا ورشيد االفغايف الدين جال أمثال من كثريين إصالح ورجال أخرى حركات إىل إضافة اجلزائر،
.وآخرين أرسالن وشكيب

 مبا االسالمي، العامل تغلف بان القائلة النظر وجهة وأفرادًا، حركات مجيعا، هؤالء بني وجيمع

 هلذا الرئيسي السبب يكون وقد االسالمية. املبادئ عن املسلمني ختيل إىل يعود إمنا العربي، الوطن فيه
 املمهة كانت هنا ومن . االسالمية املجتمعات يف الفكرواحلياة إىل الغربية واملبادىء األفكار تسرب التخلي

 الغرية، واألفكار العناصر من االسالمية العقيدة تطهري هي امنا هلا أنفسهم هؤالء نذر اليت األساسية
. االسالمي العامل شعوب مستقبل يهدد خطرًا فيها وجدوا اليت الغرية التأثريات ومعارضة

 الفكر مناهضة اىل األصوليني باملفكرين دفع الذي االساسي هوالعامل الغربي اخلطر هذا كان
 من بالفلسفة املشتغلني اهتمام كان هنا ومن اخلصوص، وجه على الفلسفي الغري والفكر عموما الغربي
 الفكر من واصيالً أساسيًا جزءًا جعلها حماولة أي االسالمية، العربية الفلسفة تأصيل حماولة هؤالء

 ودعواهم املستشرقني هومعارضة األول اجتاهني: يف تذهب ان املحاولة هذه شأن من وكان I االسالمي
 اليونانية، الفلسفة إىل قليلة واضافات شروحات أكثرمن تكن مل االسالمية العربية الفلسفة ان القائلة
 ضروب من ضرب هي الفلسفة ان يزعمون الذين اخلصوص وجه على املسلمني الفقهاء مواجهة والثاني
غري. ال اهلرطقة

 مصطفى الشيخ ، للفقهاء وخمالفة املستشرقني ضد اجتاهيها يف الدعوة هذه لواء حل من أول كان
 لألزهر شيخا كان والذي القاهرة جامعة يف درس الذي الفلسفة وأستاذ املفكر (1946-1885) عبدالرازق

 صاغ القرن، هذا من الثالثينات يف القاهرة جامعة يف تدريسه وإبان ذلك. بعد مصر يف للمعارف ووزيرًا
 الشهريمتهيد كتابه يف وذلك األصويل، االسالمي الفلسفي باملوقف تسميته ميكن ما عبدالرازق مصطفى
 عبدالرازق يبني جهة فمن االجتاهات. املزدوجة ملمهته بالشرح عرض حيث االسالمية، الفلسفة لتاريخ

 واهنا أصيلة ليست االسالمية الفلسفة بان القائلة املستشرقني ادعاءات على الرد هو كتابه من الغرض ان
 التمهيد صاحب لنا يبني أخرى جهة ومن األوىل. بالدرجة اليونانية املراجع هي أجنبية مراجع من مأخوذة

٠ تزندق« فقد متنطق »من ملقولة واملروجة للفلسفة الرافضة السائدة االسالمية النظر وجهة يرفض انه

 الفكر من أساسيًا جزءًا تشكل واهنا جهة من أصيلة االسالمية الفلسفة ان عبدالرازق يوضح ولكي
 أي مع وجمادالت كالمية مهاترات يف الدخول عن فهوحيجب التارخيي، املنج إىل يلجأ فانه االسالمي

 التارخيية الرقائع إىل وينصرف أخرى، جهة من والفقهاء جهة من املستشرقني املذكورين، الطرفني من
 مواقفهم تبدلت وفهمها االسالمية الفلسفة دراسة يف تعمقوا عندما املستشرقني ان خالهلا من يبني

 غري نسخة يعتربوهنا كانوا أن بعد وابداعًا، وفرادة أصالة الفلسفة هذه يف ترى غالبيتهم وأخذت وتعدلت،



 الكالم باعتبارعلم عبدالرازق يفهمها كما للفلسفة اجلديدة النظرة وتتميز اليونانية. الفلسفة عن أمينة
 على االسالم وان االسالمية، العربية الفلسفة من األهم اجلزء التصوف، اىل اضافة. الفقه، أصول وعلم

 يدعي كان كا الفلسفي والتفكري العقالني التفكري أمام عائقًا يشكالن ال اخلصوص عل والقرآن العموم

املستشرقني. بعض

 وحاربوها، الفلسفة رفضوا الذين االسالميني على الرد يف نفسه التارخيي املهنج عبدالرازق ويعتمد
 ويشري ،ومنفتح واع اسالمي تفكري خالل من وليس ،ضيقة فقهية نظر وجهة من إليها نظروا عندما

 واعتمد ففط، بعضها بل كلها الفلسفة ضروب يرفض مل الذي الغزايل اىل الصدد هذا يف عبدالرازق
 املستشرقني ان عبدالرازق يرى وهنا . وأفكاره عقائده عن به يذود سالحًا الفلسفي والتفكري الفلسفة

 املهنج يعتمدوا مل ألهنم حقيقتها، على االسالمية الفلسفة فهم من يتمكنوا مل سواء، حد على واالسالمني
 الذي الوحيد املهنج هو املهنج هذا أن يرى وهو . تارخيي منهج صياغة من يتمكنوا مل ويالتايل التارخيي،
 كما به. والتأثر اليونايف الفكر على انفتاحه قبل حقى االسالم، يف العقلي التفكري أصالة عن لنا يكشف
 وفريدة، مبتكرة حقيقية فلسفة ليصبح يتطور ان من متكن االسالمي التفكريالعقلي هذا ان لنا يكشف
. الفقهاء وكبار املتكلمني من األصوليني فلسفة الفقري عمودها

 الكالم علم مفكري فلسفة اعترب الذي النشار سامي علي تلميذه عبدالرازق خطى على وسار
 علم أن على إصراره يف استاذه عن خيتلف النشار أن إال .احلقيقة على االسالمية الفلسفة الفقه، وأصول
 يف االسالمية، امليتافيزيقا هو عنده الكالم فعلم االسالمية، الفلسفة مها غريمها دون الفقه وأصول الكالم

 اكتشاف ذلك يف مبا البحث، يف االسالمي واملهنج االسالمي املنطق علم هو الفقه أصول علم ان حني
 مكتشفاهتم يف منه أفادوا األوروبيني أن إال اكتشافه، إىل االوروبيني املسلمون سبق الذي التجرييب املهنج

. اليوم العاملية احلضارة سدنة يصبحوا ان من ذلك فمكنهم اجلديدة العلمية

 جون إىل اضافة بيكون، وفرنسيس بيكون روجر ان زاعًا ذلك، من أبعد إىل الشار وميضي
 الذين الفقهاء أولئك واملسلمني. العرب الفقهاء عن التجرييب منهجهم أخذوا وغريهم، مل ستيورت
 ااسالمي التفكري مع وتالؤمها توافقها لعدم مجلة، اليونانية والفلسفة األرسطوطاليسي، املنطق رفضوا
 وابن الكندي فلسفة أي االسالمية، بالفلسفة تسميته على الناس تعارف ما ان يعنيه ما جلة يف يعين وهذا
 الفلسفة وما واملبتكرة، األصيلة االسالمية الفلسفة هي ليست وغريهم، رشد وان والفارابي سينا

.الفقه وأصول الكالم علماء فلسفة إال احلقيقية االسالمية

 املفكرين البحثعند ومناهج االسالمي الفلسفي التفكري نشأة كتابيه يف موقفه النشار ويوضح
 الفلسفة إىل حباجة يكونوا مل املسلمني ان مؤكدًا االسالمي، العام يف العلمي املهنج واكشاف املسلمني

 حيتاجها اليت الفلسفة وان مستقبلهم، يف وال خاضرهم يف اليها حباجة يكونوا ولن ماضيهم يف اليونانية
 لالسالم مالئم وغري دخيل فهو ذلك عدا ما وكل االسالمية، العلوم فلسفة االسالم، فلسفة هي هؤالء

, واملسلمني
 الفلسفة يف األصويل االجتام هلذا رائدًا نفسه القاهرة، جامعة يف الفلسفة أستاذ ويعتربحسنحنفي،

 ان فيه حاول الذي الثورة إىل العقيدة من اجلديد كتابه مقدمة يف ذلك إىل أشار وقد االسالمية، العرية
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 ضوء على القدمي الدين أصول أوعلم الكالم علم بناء يصوغ وان املاضي، خالل من حلاضر يقرأ
 بواسطتها حتاول - العرب فيها مبا - االسالمية للشعوب جديدة ايديولوجية بذلك مقدمًا الراهنة، الظروف
. األساسية العصرية التحديات مواجهة

 الغرب حنو التوجه تيار متثل اليت واالجتاهات واملذاهب املدارس جيع يضم الثاني والفريق ثانيًا:
 جيب الذي األساس يعتربها وال العربية الثقافة مع يتحاور ال وهوتيار ونقلها ثقافته وأخذ أفكاره وتبين
 غربية أفكارًا واملذاهب املدارس هذه أصحاب استعار فقد منالغرب. ونفيده نقتبسه ما عليه نبين ان

 األفكار، هذه فيها نشأت اليت التارخيية الظروف متناسني العربية، البالد يف هلا الرتويج وحاولوا وتبنوها
 ألفكارهم يروجون الذي للمحيط األساسية الثقافية احلاجات انتجتها،ومتجاهلني اليت اخلاصة والبيائت
 اجلديد للمحيط مالئمة تصح حىت بتطويرها أنفسهم يعنوا ومل ومذاهب، ألفكار دعوا لقد فيه. اجلديدة
٠ فيها زرعها حياولون اليت اجلديدة وللبيئة فيه نشرها حياولون الذي

 وجودية على يصدق كما غريه، وآخرون الشميل شبلي تبناه كما املادي التيار على هذا يصدق
 بذورأفكار زرع حاولوا اهنم هؤالء جيمع فا املنطقية، حممود جنيب زكي ووضعية بدوي عبدالرمحن

 ظروف جتاهلوا فقد اجلديد. الزرع هذا لنمو املالئمة الشروط يف البحث دون جديدة تربة يف جديدة
 ألفكارهم أوفياء بذلك فكانوا والغييب، الديين التفكري يهيمن حيث والثقافية، التارخيية العربي املجتمع

٠ ومتطلباته وحاجاته وثقافته ملجتمعهم أوفياء هم أكثرمبا اجلديدة ومذاهبهم

 والدعوة األفكارالغربية بعض نقل أكثرمن تفعل مل وغريها التيارات هذه ان فنقول هذا ونوضح
 يف تبحث ومل مسيطرة، والغيبية الدينية األفكار جتعل اليت األسباب يف تبحث فلم ،هبا والسشري إليها

 حتقيق يف التيارات هذه فشلت هنا ومن . وفاعلة جمدية تكون حقى اجلديدة األفكار لقبول املالئمة الشروط
 منها يعاني اليت والعملية النظرية للمشكالت الناجعة احللول تقدمي يف فشلها عن ناهيك يذكر، جناح اي

 أي ترتك ومل العربية احلياة هامش على والتيارات االجتاهات هذم بقيت لقد العربي. والوطن العربي الفكر
 ختلوا األفكار هذه حلوا الذين بعض أن إىل هنا نشري ان ويكفي والثقافية، الفكرية احلياة على يذكر اثر

 تكليف دون الثقايف، املوروث عداد يف تدخل أخرى ثقافية اهتمامات إىل وانصرفوا حياهتم اثناء عنها
 عبدالرحن على يصدق وهوما الالحقة، واهتماماهتم السابقة أفكارهم بني التوفيق حماولة عناء انفسهم
اخلصوص. وجه على حممود جنيب وزكي بدوي

 والفرتة الستللينية املرحلة إبان سيما وال العرب، املاركسيني بعض على يصدق هؤالء على يصدق وما
 تبنوا بل ومالئم، مرن ماركسي هنج أي تبين احلين ذلك يف العرب املاركسيون حياول مل إذ هلا، التالية

 لواقع رحلول أفكارجديدة انتاج من املاركسي املهنج ميكنهم ان من وبدالً جامدة، كعقيدة املاركسية

 غري تابعني جامدين مقلدين وجدناهم جديدة، عربية وماركسية بل جديدة، ومصطلحات مضطرب،
املفكرين. من التغريبتني عن كثرياً خيتلفون ال وجممتعهم، واقعهم عن منفصمني مبدعني،

 ألتوسري لوي إىل )نسبة باأللتوسريية العرب املثقفني بعض اهتيام اشتد األخرية السنوات ويف
 من شيء على وفرنسا األقطار هذه بني الثقافية الصالت زالت حيث-ما ولبنان، املغرب يف وخاصة

 مباشر اتصال على زالوا وما كانوا العرب املثقفني ان لنا يظهر هذا كان وإذا والتواصل. االستمرار
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 مل اليوم العرب املثقفني ان واحد آن يف لنا يبني أنه إال واملعاصرة، اجلديدة والفلسفية الفكرية بالتيارات
 قبل انتشرت اليت ماركوز( هربرت إىل )نسبة كاملاركوزية فاأللتوسريية . السابقة األجيال جتربة من يفيدوا
 من تتمكن ولن تتمكن مل اهنا يف وغريمها، املنطقية والوضعية وكالوجودية الزمان، من عقدين أو عقد

 استخدام من يفيدوا ومل للماركسية تناوهلا من يفيدوا مل فأتباعها ،صلبة فكرية قاعدة أو أرضية على الوقوف
 حقيقي حوار أي يقيموا مل وباختصار، والعملية النظرية العربية املشكالت لفهم ومفاهيمها أفكارها
٠ العربي والفكر األلتوسريية بني ومفيد

 مع الفرنسيني املاركسيني اختالف خالل من فرنسا يف وتطور نشأ فكري مذهب هي األلتوسريية
 الثقافة يف املستجدة البحث ومناهج الفكرية املذاهب من تفيد إذ وهي اآلخرين، االوروبيني أقراهنم

 ان باأللتوسريية األحرى وكان املاركسية. يف خاصة فرنسية نظر وجهة تؤسس أن على حترص االوروبية،
 املاركسية، يف عربية نظر وجهة تأسيس أو عربية، ماركسية تأسيس على العرب املاركسيني املثقفني تشجع

 الفكرية حلياتنا مالئمة جيعلها وتعديل تطوير دون الفرنسية، صيغتها يف االلتوسريية تقدمي من بدالً
 وما غريدقيقة. ترمجات وترجتها جمتزأة، ونقلها الصحيح، اطارها خارج وضعها من وبدالً العربية،
. وهناك هنا هلا متحمسني جند اليت واألفكار املذاهب من غريها على يصدق األلتوسريية على يصدق

 وإذا العربي. الفكر يف التوفيقية والتيارات االجتاهات مجيع واألخرييضم الثالث والفريق ثالثًا:
 عند الذهن إىل يتبادر ما أول هي وغريه احلبابي وشخصانية املزعومة كرم ويوسف عبده عقالنية كانت

 فاعلية أكثر ومذاهب مدارس ليشمل يتسع التوفيقي التفكري من الضرب هذا أن إال التوفبق، عن احلديث
واملعاصر احلديث العربي الفكر يف

 عداد يف يدخل العربية، االشرتاكية عن حديث من تاله وما العربي، القومي التيار ان والواقع
 العرب والسياسيني واملثقفني املفكرين بني واسعة شعبية اكتسب فقد القومي التيار اما التوفيقي، الفكر

 وحمظى صلبة قاعدة على يقوم فكريًا تيارًا العربية القومية اصبحت القرن تقدم ومع القرن، مطلع منذ
 وكثر القومي الفكر مع يلتحم االشرتاكي التيار أخذ القرن هذا من اخلمسينات ويف . واسع شعيب بتأييد

 العربيني واالشرتاكية القومية تيار شكل وقد ٠ االجتماعية العدالة باجتاه واآلخذون باالشرتاكية املنادون
 الوطن يف واالجتماعية السياسية التغيريات بعض واحدثت األحداث توجيه يف أسهمت واسعة عربية حركة

 على وبالتايل والثقايف الفكري الصعيد على واضح بشكل تنعكس ان استمرت لو شأهنا من كان العربي،
 إىل االجيابية تفاعالهتا عطلت النتكاسة تعرضت القومية احلركة مسرية أن إال املباشر، الفلسفي الصعيد
حني.

 الثقايف املوروث هتمل ال أصالة يدعوإىل جهة فهومن صرحيًا، توفيقيًا موقفًا القومي الفكر ميثل
 جهة وهومن واملستقلة، املمتيزة والقومية والفكرية الثقافية الشخصية عل حرصًا به تعىن بل والفكري،

 شرعية أساس وعلى احلديثة، املعطيات وفق احلديثة الدولة ببناء مهتم انه باعتبار باملعاصرة يعىن أخرى
 إن األوىل بالدرجة والتزامهم وتعاقدهم وحقوقهم املواطنني من أي املجتمع، داخل من مستمدة جديدة

 تفسح ان والفلسفة، الفكر ميادين يف وتطبيقها وادراكها فهمها يف توسعنا ما إذا احلقيقة، هذه شأن من
 ومالءمتها تطويرها فنحاول ونظرياهتم ومذاهبهم اآلخرين وفكر اآلخرين جتارب من اإلفادة أمام املجال
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 وان باملعاصرة صحيح اتصال على نكون ان استطعنا واعية بطريقة ذلك مت فإذا والحتياجاتنا. لواقعنا
 االكتفاء فال *ذا، إال قائمة لنا تقوم ولن املمتيزة، والقومية الثقافية وشخصيتنا استقاللنا على حنافظ

 حناور ويفيدهوان ينفع ما ان واملعاصرينفعنا. واحلديث اجلديد على التهالك وال يغنينا، باملوروث
ومستقبلنا. حاضرنا يف إليها نكون ما أحوج حنن جدلية عالقة بينهما فنقيم املعاصر، وحناور املوروث

 بل احلديث، العربي الفكر يف اساسيًا تيارًا تشكل أوضحناه، الذي باملعىن التوفيقية ان والواقع
 مهمة عاتقه عل باشا علي حممد أخذ فمنذ ،توفيقية اجتاهات هي الفكر هذا اجتاهات أكث ان القول ميكن

 حتديث اعتمد ومنذ املاضي، القرن من األول النصف يف حديثة دولة اقامة مث حديث، جيش انشاء
 وهذا وفكره. وعلمه الغرب خربة من االفادة أساس وضع بذلك فانه املمهة، هلذه أساسية أداة التعليم
 احلديثة حياتنا يف أخرى جهة من والغربية جهة من االسالمية العربية الثقافتني لتداخل الطريق مهد بدوره

 لعبوا مفكرون هم النبوض هلذا املنظرين فإن للنهوض، يرناجمًا وضع قد علي حممد كان وإذا واملعاصرة
 هو فكريًا تيارًا هؤالء أسس فقد . وغريمها مبارك وعلي الطهطاوي أمثال من احلديث فكرنا يف كبرياً دورًا

 لتقدمي وحيد كطريق عليها، الغرية الثقافة بادخال العربية الثقافة تفعيل قوامه توفيقي تيار جوهره يف
 لوال الظالم عصور باسم يعرف ما ينيب ان شأنه من كان تيار وهو التخلف، من للخروج جديدة صيغة
التيار. هذا االستعمارملسرية ضرب

 التوفيق أدخل الفكرية، النهضة يف األوىل الرئيسية الشخصية (1873,1801) الطهطاوي رفاعة كان
 كانت التيار، هلذا وواعية واضحة صياغة يقدم عربي مفكر أول انه القول ميكن بل ،العربية الثقافة إىل

 الطالبية البعثات إحدى صحب مث منه، وخترج األزهر يف درس صرفا، إسالمية األوىل الطهطاوي.ثقافة
 بني باريس يف قضاها اليت أوالست اخلمس السنوات خالل متكن وقد باريس، إىل علي حممد أرسلها اليت
 صيغة يف األوىل وثقافته املستحدثة ثقافته بني مزج الغربية، الثقافة بأساسيات يلم ان (1831-1825) سنيت

 شغل باريس ففي واليونان، السريان ثقافة من هنلوا عندما العرب فعله مبا يذكرنا موحد كل ويف جديدة
 وتعاطف 1830 سنة ثورة أحداث وشهد وجتربة، وعلم معرفة من له ماتوفر كل باستيعاب نفسه الطهطاوي

 أظهر باريس من عودته وعند بالثورة. أحاطت اليت املتعارضة والسياسية الفكرية املواقف مستوعبًا معها
 الظاهري بالتعارض يعبأ ومل والغربية، االسالمية العربية الثقافتني بني التوفيق يف فاثقة براعة الطهطاوي

 األخرى. إحدامها تتمم الثقافتني هاتني أن مكتشما املشرتكة، األسس إىل جهده صارفًا الثقافتني، بني
,هلا نفسه نذر اليت التوفيق ملمهة نفسه الطهطاوي كرس حياته وخالل

 الفكرية حياتنا يف تيارالتوفيق يف الثانية الرئيسية فهوالشخصية (1889-1820) التونسي خريالدين أما
 نظريته متيزت وقد والغرية، االسالمية الثقافتني بني جتمع متكاملة توفيقية نظرية لنا قدم احلديثة
 أوروبية زارخالهلاعواصم الزمان من سنوات سبع باريس يف خريالدين عاش والصراحة الوضوح
 كتابه يف كله ذلك ظهر وقد زمانه يف العامل يف السائدة املختلفة االنظمة دراسة من مكنته أحرى،
 التوفيقية خريالدين نظرية الكتاب مقدمة خلصت وقد املالك، أحوال معرفة يف املسالك أفوم املوسوعي

 ميثل رأيه يف الثقافتني فكال معها. تتعارض وال االسالمية الثقافة تتمم الغربية الثقافة ان ترى كانت الين
 ابن عنها يعرب كي والفلسفة الشريعة أو والعلم، الدين أو والعقل، الوحي احلقيقة: روافد من افدًا ,

وتكامل تناغم بل األمرين، بني تعارض وال )شد،
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 التوفيقي املوقف والتونسي الطهطاوي بعد احلديث العربي الفكر يف االصالح رجال تبىن وقد
 سواء، حد على الفلسفي والنظري السياسي العملي للتوفيق الطريق املفكران هذان عبد فقد للرجلني.

 التوفيقية غدت حىت العربي، القومي الفكر يف ذلك بعد ظهرت كما للتوفيقية الفعلني الرائدين بذلك فكانا
املختلفة. جتلياته يف العربي الفكر يف األساسي التيار

 تعطيل يف يسهم العربي، الفكر يف الرئيسي التوفيقي االجتاه على متطرف خروج كل ان والواقع
 حبجة والتحديث اجلديد رفض كان األخرى، امليادين يف كما الفلسفة، ميدان ويف والتفدم. التطور مسرية
 يالئم ما أخذ دون احلديثة الغربية الثقافة حنو الكلي كاالندفاع متامًا ومعطالً، سلبيًا وثقانته الغرب رفض
.يالئم ال ما وترك

: السابقة احلقائق يؤكد اليوم القارىء يدي بني نطرحه الذي املوسوعي والعمل
 أهم يقدم جامعًا متكامالً عمالً جام فقد البشرية، املعرفة وحدة العمل هذا يبني أوىل جهة فمن —

 اينما فاملعرفة والشعوب، األمم ثقافات بني الوثيقة الصلة مبينًا واجتاهاته، الفكرالبشري نظريات
 القيود تستطيع فقال ،ويالئمها يفيدها ما منها تأخذ الشعوب جلميع حق جاءت، ما اين ومن كانت،

,حركتها تعيق ان أو املعرفة حتجب ان

 األمم بثقافات وثيق اتصال على زالت وما كانت العربية الثقافة ان ثانية جهة من العمل هذا ويبني —
 العريية الثقافة اما غريها، وأعطت غريها عن التقليدية العربية الثقافة أخذت فقد األخرى، والشعوب

. العطاء طور يف منها أكثر األخذ طور يف زالت فما واملعاصرة احلديثة

 يؤخذ ما ومالءمة الشعوب، ثقافات من األخذ مبعىن التوفيق، ان ثالثة جهة من العمل هذا يبني كما -
 .احللول واجرتاح االبتكار من ضربًا يكون وقد ،مشروع هونج ،وتعديله وتطويره أخرى ثقافة مع
 الثقافة استمرار ويؤكد يثبت الذي الثقايف التحول إىل الطريق هو وهذا الثقافات، بني التفاعل هو هذا

٠ احلياة قيد على القومية

 ما احلديث الفلسفي فكرنا يف واالبتكار االبداع عناصر ان ذلك، إىل اضافة يبني العمل هذا أن إال
 هو الفلسفة ميدان يف ننتجه أكثرما وان متعثرة، زالت ما العربية الفلسفية الصياغة وان خمدودة، زالت
 أكث يف ونرتجها ننقلها وإمنا نتمثلها، ان بعد االفكار هذه انتاج نعيد ال واننا اآلخرين، أفكار وترمجة نقل

احلاالت. بعض يف ورديء سيء وبشكل احلاالت،

 املدارس يف اجلديدة االجيال اعداد فطرق والتعليمية، الرتبوية مناهجنا إىل ذلك سبب يعود وقد
 يطول وقد . والتفكريالبدع التفكرياحلروالتفكرياملنتج يشجع ما فيها وليس تثقف، وال تلقن واجلامعات

 علم مستهلكي خترج براجمنا ان القول خالصة أن إال التفاصيل، يف دخلنا إذا املوضوع هذا يف احلديث
 النزعات عليها هتمين زالت وما فكانت الفلسفة، تدريس مناهج أما ومعرفة. علم منتجي ال ومعرفة
 توما والقديس أفالطون أفكار وتدرس الفلسفة، أنه على الفلسفة تاريخ تدرس زالت وما والغيبية، املثالية
العصور. ولكل لعصرنا أفكار وكأهنا وديكارت والغزايل سينا وابن

 ودارسي االسالمية العربية الفلسفة دارسي بني عادة تقام اليت الفصل عملية السبب يكون وقد
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 يعرفون ال احلديثة الفلسفة بدراسة املهتمني فنرى الفلسفة، أقسام داخل حىت احلديثة، الغربية الفلسفة
 أو احلديثة الفلسفة أمور الكثريمن يفقهون ال العربية بالفلسفة واملهتمني العربية، الفلسفة عن القليل إال

 وأمهل اخلاص ميدانه إىل الدارس انصرف والتخصص العليا الدراسات مرحلة جاءت إذا حىت املعاصرة.
 حياتنا يف حقيقية مشكلة عن وهويعرب واجلديد، القدمي بني االنفصام مظاهر من مظهر وهذا عداه، ما

 وما الرتاث. يعرفون ال احلداثة يعرفون والذين احلداثة، يعرفون ال الرتاث يعرفون فالذين الفكرية،
 وعالء العصرية، باحلياة وثيقة معرفة وعلى التقليدي فكرنا يف ضليعون عالء هو حقًا إليه حنتاج

 بني الصلة يقيموا ان يتطيعون التقليدية بأمورثقافتنا دراية على واحلديث املعاصر الفكر يف متخصصون
 وحوار جيمع، وحوار ،منتج وحوار دائم، حوار يف التقليدي والفكر احلديث الفكر فيكون الطرفني،

.والتفريق التباعد يف ال والتوفيق الرتكيب يف يسهم
 واالبتكار االبداع ذلك يف مبا واالبتكارعمومًا، االبداع تعيق العامة، حياتنا يف اسبابًا، مثة أن إال

 هنا نتقدم اننا صحيح .عام ختلف حالة يف زلنا ما اننا االسباب هذه أهم من ولعل الفلسفة، ميدان يف
 جيري مبا بالقياس جدا بطيء هذا تقدمنا ان اال ،التقدم ميدان يف االجنازات بعض حنقق واننا وهناك،

 مشولية عملية هو التقدم كان وملا . عام ختلف حالة يف زلنا ما اننا القول إىل يدفع ما وهذا العامل، يف
 ميدان يف وال االخرى، املجاالت عن غياهبا يف العامة احلياة جماالت من واحد جمال يف تتحقق ال متكاملة
 الكتابة عملية على تنعكس هذه التخلف حالة فان األخرى، امليادين عن بعيدًا املعرفة ميادين من واحد

 انتاج وتؤخر ،واملبتكرة املبدعة الفلسفية الصياغات وتعيق الفلسفي، االنتاج عملية وعلى العربية الفلسفية
مقلدة. غري اصيلة فلسفية اجتاهات

 حياتنا عن الصحيحة واحلرية احلوار، وأجواء الدميوقراطية، الروح غياب أيضًا االسباب هذه ومن
 واالبتكار. لالبداع املعطلة االساسية العوامل من هذا ان شك وال السياسية. حياتنا سيما وال العامة،
 هرأول االستبداد وان احلرية. مع اال ازدهار وال حرية، دون ابتكار وال بالحرية، ابداع ال انه ذلك

 خلدون، ابن أكد كا العمران خبراب مؤذن الظلم وان الكواكيب، عبدالرمن بني كما التخلف سباب
 ومنو الزهور، لتفتح املجال يف يفسحان ال بساعة وساعة بيوم يوما نعيشهما اللذين والقمع القهر وان

 عن مسؤولني كنا واذا الفلسفي، واالبداع بالفلسفة معنيني كنا فاذا والنضوج. لالثار متهيدًا الرباعم،

 كل يف القمع وبرفض باحلرية معنيون فاننا ثقافتنا، وعن واقعنا وعن ذاتنا عن يعرب جديد فلسفي انتاج
مسترتاً. أم ذلك كان ظاهرًا ولبوسه اشكاله

 حنتاج اننا الفلسفي، فكرنا ومنه عمومًا، فكرنا يف واالبتكاروالتجديد لالبداع املعيقة العوامل ومن
 امامنا مستقبلنا وان ،ونتقدم ونتطور نتحرك اننا إىل االمام، إىل نسري باننا الشعور باالنتصار، الشعور إىل

 بيننا وسادت واالنتكاسات، اهلزائم من سلسلة العرب أرض كافة ويف لبنان يف عشنا فقد وراءنا، ال
 يانه واالبتكار االبداع تصف للحوار، الرافضة للتقدم، املعادية للعقل، املعطلة االفكار من مرجات
الصراط عن خروج وانه مستوردة، بضاعة وانه الكفر، من ضرب وانه هرطقة،

 ميدان يف مسؤولياهتم من بالفلسفة املشتغلني واعفاء التربير بقصد العوامل هذه على نشدد ال وحنن
 جنده مبا هينات هنات وهي هنا، له نقدم الذي العمل هذا يف جندها اليت للهنات تغطية أو شاطهم،
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 املوقف منها الوقوف على حرصا العوامل هذه على نؤكد وامنا النوع، هذا كلعملكبريمن يف عادة
 على ألهنا األمور، هلذه حتسسا املعرفة ميادين اكثر فالفلسفة .بالفلسفة مباشرة عالقة على الهنا الالزم،
 خارج ليست سابقًا أملحنا كا الفلسفة فان هنا ومن واملبادىء، وااليديولوجيات بالنظريات مباشرم عالقة

. صميمه يف هي بل املجتمع

،وبعد
 رىءالقا منه يفيد ان وعسى شاغرة، كانت العربية املكتبة يف ثغرة العمل هذا يسد ان فعسى
 بالفلسفة املشتغلني من قليل لنفر العمل هذا يكون ال ان على حرصنا فقد وغرياملختصص، املختصص

 يف التوسع خالل من هذا يظهر ووظيفتها، الفلسفة معىن فهم يف توسعنا اننا الواضح ومن . سواهم دون
 من أوسع الفلفة ألن الفلسفة، اطار يف فلسفيًا يبدو ال ما وادخال واملدارس، املذاهب عن احلديث

 ومواقفنا اليومية حياتنا إىل لتصل متتد الفلسفة مهمة والن حدوده، يف يقيد الذي الشائع املدرسي املعىن
. . االجتماعية. وعالقتنا السياسية

 ذلك نفعل ان بوسعنا لوكان نتمىن كنا وقد واحد، كاتب أكثرمن تناوله القسم هذا مداخل بعض
.أوجملدان واحد جلد يضمه ان عن عندئذ خيرج العمل الن ممكنًا يكن مل ذلك أن اال املداخل، أكث يف

 يتصور ان يستطيع ء فالقارى عملنا، اثناء اعرتضتنا اليت والعقبات الصعوبات إىل نشريهنا ولن
 ماضون حنن حال كل وعلى العنان. ملخيلته اطلق مهما الصعوبات تلك بكل يلم لن أنه إال ذلك، بعض

 الفلسفة، اعالم وهويتناول العمل، هذا واألخريمن الثالث اجلزء يصدر القادمة السنة ويف عملنا، يف
 متمم الواقع يف فانه ذاته، يف مستقل عمل وكأنه منها جزء كل بدا وإن الثالثة، موسوعتنا أجزاء فتتكامل
األخرى. لألجزاء
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اآللي( )المذهب اآللية
Mechanism
M6canisme
Mechanismus

 الطبيعة فهم في يقتصروا أن إلى العلماء بعض جنوح هو
 من عندهم هومعلوم ما على والمجتمعات الحية والكاثنات

 الظواهر يردوا وأن والكيمياءوالطاقة، والفيزياء الميكانيك قوانين
 في واالجتاعية النفسية والظواهر والحيوان النبات في الحية

 الظواهرأومبدأ هذه بخصوصية التنويه دون االنسانإليها،
 تخامر غاثية أو الحية األجسام في سارية غامضة قوة أو حيوي
 على يعتمدون ذلك في وهم .الحيوي المذهب يفعل كما الوجرد
 بد وال المصادفة. وعلى الفاعلة العلية أو الفاعلة السببية مبدًا
اآللي. المذهب شرح في المضي قبل التصورين هذين شرح من

 التي أوالعلل األسباب بحث القديم أرسطومنذ أن ذلك
:أنواع أربعة فوجدها الطبيعة في تؤثر

.الشيء منها المعمول وهرالمادة مادي سبب — 1
.للشيء الذي الشكل وهو أوصوري شكلي سبب - 2
 يهب الذي والسكون الحركة وهوأصل فاعل سبب - ٦
صورة. أو شكالً لسمادة

 أو الشيء اجلها من عمل التي الغاية وهو غائي سبب 14
.الشيء الهمدفمن

 الباحثون خصها اللذان هما والرابع الثالث المعنيين إن
 قاثمان والشكل المادة أن ذلك العلة. أو السبب لفظ (خدبثون

 الحادثة أو بالظاهرة بارزة عالقة لهما وليس .الشيء طبعة ني
لحاالت. بعض إآلفي بالثيء لصلة

 عن بالبحث الحديثة العصور في العلوم اهتمت ولفد

 بذلك. وتقدمت الكاملة عنايتها وأولتها الفاعلة األسباب
 والكيمياثية والفيزيائية الميكانيكية الحوادث في نجد ال فنحن

 السبب الفاعلة. السببية هذم اآل لها العالءه شرح عند وامثالها
 هو شعلة على وضع إذا حديدي قضيب المتداد مثال الفاعل

 القضيب امتداد أن فرضنا وإذا .الشعلة تنشرها التي الحرارة
 ذلك توسع والرافعة رانعة، في يؤتر أن حدًا بلغ متى يستطيع

 نحصل فإننا فتحركه، متحرك جهاز في تؤثر هي ثم االمتداد،
 الناشىء القضيب )امتداد الفاعلة األسباب من سلسلة على
 أن المثال هذا من ونتلمح الجهاز(. حركة سبب الحرارة عن

٠ متشابكة متداخلة مترابطة تكون قد والمسببات األسباب
 السبب يؤثر كما مختلفة أسباب من المسبب يحصل وقد هذا

 والفالسفة العلماء كثيرمن عناية إن ثم .ختلفة ظواهر فينتج
 الظواهرجعالهم كثيرمن في لها والتماسهم الفاعلة بالسبية
 يسترما لفظًا إآل ليس واالنفاق بالمصادفة ندعوه ما أن يؤكدون
 واتفاقًا مصادفة الظاهرة حصلت فإذا األسباب. من نجهله

عليها. نطلع لم بأسباب الحقيقة في حصلت فإنما
 1877-1800 كورنو أوغستن أنطوان الفيلسوف عرف وقد

Antoine Augustin Coumot عند شاع تعريفًا المصادفة 
 من سللتين اتقاء نتيجة المصادفة أن وهو والمفكرين. العلماء

 هبط نيزكًا أن لنفرض األخرى. عن مستقلة إحداعما األسباب
 سقوط فإن حريقًا. فأحدث غاب على ووقع األرض على

 وجذب النيزك ومسير األرض كحركة أسباب لجملة تابع النيزك
 شك وال جاذبيتها. أو ثقالتها ساحة في دخل حين له األرض

 األخرى السللة عن مستقلة هذه األسباب سلسلة أن
 تلك في الغاب وجود إلى آفضن التي الزراعية او الجيولوجية

 هاتين تالقي من اتفاقاومصادفة وقع نالحرين المنطقة
السللتين.

 المصادفة لفظ أن مع المصادفة قوانين على العلماء ويتكلم
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اآللي( )المذهب اآللية

 الظاهرم كانت إذا أنه يخفى وال قوانين، وجود عدم يشيرإلى
 أن يمكن لم واحدة مرة حصلت فد مصادفة حصولها يعتبر الي

 الظواهر إذاكثرت غيرأنه المصادفة قوانين على فيها نتكلم
 أو األسباب مشتبكة أو األسباب مجهولة وكانت كبيرة كثرة
 .احتمالية الظواهرقوانين لهذم نتبين جازأن أسبايها أغفلنا

 كلما االحتيال حساب نتائج جدًامن تقترب العملية والتتائج

 توقع أمكن بينهما التباين بعض وقع وإذا .الحاالت كثت
التباين. هذا درجة
 الميكانيك علوم من تمامًا حذف قد الغائي السبب إن

 الفاعلة الببية فيها تسود ولذلك والفيزياء. والكيمياء
 العصور في كبيرًا تقدمًا العلوم هذه تقدمت ولما .والمصادفة

 الغاثي البب يحذفوا أن العالم ببعض تقدمها حدا الحديثة
 العلوم من نفسي أو حيوي مبدأ أو غامضة فوة من شابهه وما

 التي الظواهر أن وحسبوا واالجماعية والنفسية البيولوجية
 التي الميكانيك بقوانين تفسيرها يمكن العلوم هذه تدرسها

 وهي العشرين، القرن وأوائل عشر التاسع القرن في راجت
 الفيزياء وبقواعد Newton 1642’1727 نيوتن ميكانيك
 باآلليين. العالء هؤالء دعي وقد الطاقة. وبحوث والكيمياء

 الة إالً ليس البيولوجيا عالء بعض عند المتعفي الحي فالجسم
 ووظاثفم تثكله قوانين ،معًا كيميائي فيزيائي فموذج من اعتيادية

 وعند .اآلالت إليها تتند القى القوانين بعيد حد إلى تشبه
 لإلبصاروإنمايبصراالنسان العينان ئخلقي لم اآللبين هؤالم

 خلقت قد الطبيعة كانت وإذا .عينين له ألن الحيوان ويبصر
 األعضاء كبقية فالعيون ما. هدف إلى تقصد تكن فلم العيون
 نقصت أن على تحصى، تكاد ال كثيرة واتفاقات مصنادفات نتيجة

 أحدثته وما .Cournot كورنر العالم إليه يذهب ما بالمصادفة
 عديم أو ضار من أحدثته وما ومكث، بقي نافع من المصادفة

 يقول كما الطبيعي باالصطفاء وباد زال فقد وهوأكث النفع
 االنجام ظواهر أن العلياء هؤالء يرى وهكذا .الداروينيون

 .خفية غائية أي من مجردة وتضامنها وتوافقها األعضاء بين
 هذا ويجدون ربانية عناية أو مصطنعة غائية تصور يهاجمون وهم

 كمايصنع العضوخلق أن لواعتقدنا أنه ذلك .التصورساذجًا
 تفكيرنا نموذج الطبيعة إلى نسبنا لكنا االدوات من أداة العامل

 أو الباحثين بعض سذاجة يخفى وال ٠ بنا وشبهناها االنسافي
 Bemardin de سج سان دو دان برنار مثل غلوهم

Saint-Pierre من مؤلفة صنعت قد البطيخة أن ادعى حين 
 وأن األسرة، في بسهولة توزيعها ليتم هاللية أجزاء أي حزوز

 الفرق .البشرة على ليبدوواضحًا اللون قاتم كان إنما البرغوث
 في يقوم الهامدة والمادة المتعضية المادة بين العلماء هؤالء عند

 في الظواهركانت وثمةكثيرمن والتعقيد االشتباك درجة
 اتضاحًا ذلك بعد آليتها اتضحت غائيًا تفيرًا تفر القديم
 اليوم نحوالنوريعلل Daphnie الماء برغوث فاندفاع مقنعًا
 التأثير. قوة مع االندفاع ويزداد جلده، في األشعة بتأثير

 األجسام في يبدو قد أنه مالحظاتهم إلى اآلليون ويضيف
 .أومربكة أومزعجة الفع عديمة األعضاء بعض المتعضية

 يسيرها العضوية األمور كل أن إلى ذهبنا إذا شرحم يتعذر وهذا
 األنياب سيفية المدعوة المستحاثات مثال يذكرون خالق. فكر

Machairodus منها. فائدة وال كالسيف عحددة أنيابها
 حوالى Leucippus القدماءلوقبيوس اليونان ويعدالفالسفة

 حوالى Democritus وديقريط م. ق.440500
 من .ق.مEpicurus 340"270 وأبيقوروس م ق. 370460
 الطبيعية الظواهر تفير في يعتمدون كانوا إذ اآللي المذهب أصحاب
 الهولندي الفيلسوف وكذلك .بالذرات القول على المختلفة
.الغائية فكرة أشداعداء من 1677-1632 5ذم•022 سبينوزا

 االجتماع علم وفي النفس علم في النهج هذا نهج وقد
 جسم من يتالف كان لما اإلنسان أن فزعموا وعالء، مهندسون

 أشيام استعمال على حياته في ويعول غختلفة قوى ومن مادي
 الميكانيك قواعد وكانت شتى وطاقات طبيعية وقوى مادية

 أمكن والقوة، المادة تفسرخصاثص والكيمياء الفيزياء وقوانين
 وعلى اإلنسان دراسة على والقواعد القوانين هذه نطبق أن

 نقل عندئذ ويكفي واالجتماعية النفية شؤونه دراسة
 تلك في المعروفة العلمية والقوانين والقواعد المصطلحات

 عندهم الفرد واالجتماعية. النفية الشؤون مجال إلى العلوم
 قوى حقل بمتزلة االجتماعية وبيته المادية، النقطة مثالًبمتزلة

 ونطبقها الميكانيك قوانين ننقل أن جاز التشبيه هذا صح وإذا
 زيادة أن أيضًا وعندهم .واالجتماعية النفية الظواهر على

 وكذلك الكامنة. الطاقة نقصان تعادل الفرد في الحركية الطاقة
 يساوي ممى زمن في مستاة اجتاعية فة عند الطاقة مجموع
 الذي العمل مقدار إليها مضافا البدائي الزمن في طاقتها
.الزمنين بين الفاصلة المدة غضون في الفثة انجزته

 استفالد االلمافيولهلم لكيماوي العلماء منأشهرهؤالء
1932-1853 Wilhelm Ostwald من تفيره يمكن ما يعرض 

 ويتلخص الطاقة. مباحث إلى باالستناد االجتماعية الظواهر
يلي: ذلكبما
 أوتاريخي تغييراجتماعي أوكل اجتماعية حادثة كل-1
٠ طاقة تحويل سوى التحليل ضهاية في لي
 تحويل إآل الطاقة مباحث وجهة من الحضارة إنثاء ليب-2

 الطاقة مقدار كان وكال نافعة. طاقة إلى )الخام( األولى الطاقة
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ابيعوريه

 مصباح إن الحضارة. تقدم اشتد التحويل هذا في كبيرا النافعة
 بنسبة ضوئية طاقة إلى الكيميائية الطاقة يحول القديم الضوء

 أو % 15 يعطي أن يستطيع منه الضوءاالكمل ومصباح %3
التقدم. من نوع بالقديم المصباح هذا فاستبدال أكثر

.الطاقة أنواع لجميع تحويل جهاز اإلنسان - 3
 الطاقة من االستفادة االحسن ليت البيئة مطابقة - 4

 المردود جاد وكلما نافعة. طاقة إلى وتحويلها )الخام( األولى
.المطابقة اشتدت

 فهو مشترك لغرض يشتغلون أفراد من المجتمع يتالف - 5
 وتحويلها األولى الطاقة استغالل إلى يقصد خاص نظام بمنزلة
مفيدة. طاقة إلى
 واالنتاج البضائع ونقل والتجارة والتشريع للغة إن - 6

 وظائغ ذلك شابه وما والحكومة والدولة العقوبات وقانون
 بالفاظ الوظائف هذه عن نعبر أن ومكن .بها وتقوم تؤديها
 وتقليل الخام الطاقة من اإلفادة جميعًا مقاصدها ألن الطاقة

 بلوغ تغول بواكيرها في الحضارة تكن ولم تحويلها. في الضياع
 وال دقيقة تكن لم ذاك إذ وسائلها ألن تمامًا المقاصد هذه

.مضبوطة
 وجود تسوغ التي هي الطاقة تحويل جودة كانت ولما-7

 وظيفة الن الدولة وجود تساغ الي هي أيضًا كانت المجتمع
جميعا. رعاياها لفائدة الطاقة تحويل على اإلشراف الدولة
 للطاقة مكثفًا شكال إآل المال وال الثروة ليست هذا وعلى-8

المفيدة.
 الوطيد األساسي الشكل إال النهاية ي العلم وليس-9

المدنية. دعامة كان ولهذا الطاقة، من لالستفادة
 في يذكرون االتجام هذا يتجهون العلماء من طائفة وثمة هذا

االجتاع. وعلم النفس علم مدارس
 في الجوانب تجلوبعض قد كلها، البحوث عذه أن شك وال

 اتجاهها في تغالي ولكنها االجتماع وعلم النفس وعلم البولوجيا
 العلوم فلسفة هو المغاالة هذه على أصحابها حل والذي اللي.

 حين العثرين، القرن عثروغرة التاسع القرن في شاعت اي1
 تصلح كلية Newton نيوتون ميكانيك قواعد أن العلماء ٠
 وشاملة عامة ذاك إذ العلمية القوافين الظواهروأن جميع ح .-ا

 وقوانينه الميكانيك قصورعلم بعدذلك بدا ولكن .»ممنلفة
 إلى الفيزياء وصلت حين نفسها الفيزيائية الظواهر نرح ٠

 كيان بحوث وإلى )الميكروفيزياء( الدقيقة المادة أطراف ؤذمه
 طبيعته فوق الجسيمية الضوء طبيعة وبحوث المادة فب ٠,٠٠ ٠١'

 القديمة الكوانتا تصورنظرية إلى عندثذ العلماء لجا ب ص
 حتى )هيزنبرغ(. الحديثة تا الكوان نظرية تصور إلى نم »سع(

 المذهب يقف فالغروأن تطور. قد العلمي القانون معفى إن

إليهام وصل التي حدوده عند اآللي

ومراجع مصادر

 في مهيد كاب الميكانيكي«ضمن االجتلع اليافي،عبدالكريم،علم —
 تقدم كاب ضمن األحياء« علم في الغائية )مثكلة االجتع، علم

.1964 ،دمشقمطبعةجامعة العلم،

— Dictionnaire PhUosophique, Editions du progs, Moscow, 
1980.

— Dictionary of Philosophy, Edited by Dagabert D. Runes, Phi- 
losophical Library, New York, 1942.

— Encyclopedia Universalis,
— Grand Dictionnaire EnQcloptdiquelLarousse, 1985.
— Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophic, pax 

Andr٥ Lalande, 5e Edition, 1947.

اليافي الكريم عبد

األبيقورية
Epicurism = Epicureanism
Epicurisme = Epicurtisme
Epikurism = Epikureism

تقهيد

 اإلغريقي الفيلوف مؤسها إلى نبة االبيقورية، -
 الفلسفية العقيدة هي م ق. Epicurus 341 " 270 أبيقورس
 اإلغريقي القديم العام في تنتشر أن لها قذر القي الوحيدة
 كبير عدد اهتمام على استحوذت وقد .سواء حد على والروماني

 م(.30- م ق.40) قرون سبعة تجاوزت لمدة الناص من
 بالد في وغيرإغريق إغرين من عدة أقوام عند وازدهرت

 افريقيا، وشمال وايطاليا وسوريا ومصر الصغرى وآسيا اليونان
 والمستويات الجنسيات ختلف من ونساء رجال بها ودان

 أن يمكن هنا ومن والعبد. والفقيروالحر الغني االجتماعية:
.عالمية فلسفة أول بأنها توصف

 المذهب إلى منها أقرب الدينية الحركة إلى األبيقورية وكانت
 اإلنسان خالص تدعوإلى الدينية الحركة أن فكما الفلسفي.

 سعادته تحقيق وإلى بهمنجهة تحدق القي والشرور اآلثام من
 خالص إلى دعت االبيقررية فإن كذلك ثانية، جهة من

 تحقيق وإلى به تتبد كانت التي والشرور المخاوف من اإلنسان
 تقديس على درجوا الدينية الحركة مريدي أن وكا .سعادته

 كذلك آثاره، واقتفاء بمبادئه وااللتزام أقواله وحفظ مؤسسها
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االبيقورية

 أيًا ويعدونه ابيقورس يقدسون كانوا األبيقورية مريدي فإن
 بيوتهم في صورته يعلقون وكانوا وإلهًا، بل وغخلصًا روحيًا

 كتبه أما قلب. ظهر عن أقواله ومحفظون التماثيل له وينحتون
 األنبياء رسائل بمنزلة ورساثله الصالة، كتب بمنزلة كانت فقد

 Carus لوكريتوس كاروس يفول هذا وفي والرسل.
55 - 99 Lucretius :الحقيقة وكاشف لنا أب »أنت ق.م 

 األمثال نرشف رساثلك من األبوية. مبادئنا وواهب لنا،
 العل يرشف الذي كالنحل الخالدة بالحياة الجديرة الذهبية

 الجمعيات عندأعضاء جرت العادة ويذكرأن األزهار. من
 إلقامة شهر كل من العشرين اليوم في اجتماع بعقد األبيقورية

 وكان الحركة، مؤس أبيقورس لذكرى تخليدًا الدينية الشعاثر
 االبيقورية فكانت .المقدسة االسرار من سرآ عندهم ذلك
مر. كما دينية بجماعة أشبه

 فقد وحضاري، اجتماعي واقع فعلعلى ردة واألبيقورية
 في أفضت هنا لتفصيلها مجال ال أزمات اليونان ببالد عصفت

 ففقدت الحكم، مقاليد على المقدونيين سيطرة إلى المطاف آخر
 والقلق الفوضى وعمت ،وسيادتها استقاللها اليونانية المدن
 بأن االغريق وشعر ،اإلنان أخيه شر يخشى اإلنسان وغدا

 النظر إعادة من بد ال المصير ذلك إلى بهم آلت التي الحضارة
 إلى والسعادة والطمأنينة الثقة إعادة يضمن بما قيمها في

 وصفة سوى التعبير، جاز إذا األبيقورية، تكن ولم االنسان.
 هذا أبيقورس يؤكد ٠ آنذاك المجتمع أمراض لمعالجة طبية

 الجسم، أمراض يزيل ال فيطبكماأنهالخب بقوله:
 كلمة وكل العقل. أمراض تداوي ال فلسفة الخيرفي كذلك
 فكان .خيرفيهاء ال الناس أمراض تشفي ال الفيلسوف يقولها
 الطب ان هو واحد، هدف االبيقورية عند والفلسفة للطب
الفكر، أمراض الفلسفة تعالج حين في الجسم، أمراض يعالج

 ووطد األبيقورية لفلفة ا مبادىء أبيقورس وضع ولقد
 فكتب امكانات. من له تيسر بما نشرها على وعمل دعائمها
 فلم اتباعه أما .المناقثات وعقد الخالصات وحرر الرساتل
 نشر على انصب اهتمامهم جل ألن ،به يعتد شيثًا إليها يضيفوا

 إلى يعود هذا كان ورما .عليها والتعليق وشرحها تعاليمها
 فلسفة تعد عليه بمؤسها االبيفورية اتباع تعلق شدة

٠ عام بوجه لألبيقورية غموذجًا ابيقورس

الفلسفية وأفكاره أبيقورس حياة

 عام ساموس جزيرة في أثينية أسرة من أبيقورس ولد -
 فيا كانت فقد والدته أما معلمًا، والدم وكان م. ق. 34لم
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 األرواح من المرضى لتطهير والتعازيم الرقى تمارس كاهنة يروى
 الخدمة ألداء أثينا إلى ذهب عشر الثامنة بلغ وحين الشريرة.

 بعدها التحق سنتين، استغرقت التي اإللزامية العسكرية
 قد المقدونيين بأمر كانت أسرته ألن ذلك كولوفون، في بأسرته
 األثينيون. المهاجرون عنها أجلي كا ساموس من اجليت
 أثر لها كان سنرات عشر قرابة كولوفون في أسرته مع واستقر
 ابيقورس ادعاء ورغم اتجاهه. وتحديد الفكري تكوينه كبيرفي

 على تتلمذ أنه تشيرإلى البينات فإن بنفسه، نفسه ثقف أنه
 وعلى Praxiphanes براكسيفانس المثاثي الفيلسوف

 الذي Teos تيوس من Nausiphanes نوسيفانس الفيلسوف
 شعر أبيقورس فإن أمر من يكن ومهما الذرية. أنصار من كان
 العامة الخطوط بوضع الفترة هذه في وبدا موهوب رجل بأنه

 مدينة في إال تكتمل لم فلفته أن على منهاجها. ورسم لفلسفته
 عام ففي .Lesbos ليسبوس جزيرة في Mytilene سيتيلين

 أن العادة جرت وقد كمعلم. الغكرية حياته بدا ق.م.311
 أومنتزهات العامة المالعب في الدروس بإلقاء الفالسفة يقوم

 بتعليمات يلتزموا وان Gymnasia تسمى كانت كا الثقافة
 حصل قد ابيقورس أن ومع .Gymnasiarch عليها المشرفين

 ما سرعان اإلذن هذا أن إآل المحاضرات بإلقام االذن على
 تعليق إلى فاضطر المثائين، من خصومه بتحريض منه سحب
 إذ نجاحًا، أحرز أن بعد ولكن ميتيلين، مغادرة وإلى نشاطه
 هيرماركس رأسهم وعلى لمذهبه المريدين بعض كسب من تمكن

Hermarchus للمدرسة زعيمًا عامًا أربعين بقي الذي 
 ومفيدة قاسية البيقورس بالنبة الغترة عذه وكانت .األبيقورية

 الجماهيروغضب نقمة أثارت ألنها قاسية كانت واحد. وقت في
 المصير من خوفًا الفرار، إلى اضطره مما الحاكمة السلطات

 من ق.م.399 - 470 حوالى Socrates سقراط لقيه الذي
 على اساسية تغييرات إجراء لزوم أدرك ألنه مفيدة وكانت قبل.

.عضبجه

 سواحل على1م005عه5لمباكس مدينة في وجدأبيقورس
 وفي سنوات، أربع قرابة المدينة هذه في وأقام له ملجا الدردنيل

 دارًا ماله خالص من واشترى أثينا، إلى انقل ق.م.306 عام
 من إليه وللمقربين له مسكنًا الدار اتخذت وقد وحديقة،
 المحاضرات إللقاء مركزًا اتخذها فقد الحديقة أما المريدين.

 The أبيقورس حديقة باسم بعد فيما واشتهرت .التالميذ على

Garden of Epicurus، فلسفة باسم فلفته اشتهرت كما 
الحديقة.

 بدون أثينا في حياته من الباقية البقية ابيقورس قضى



االبيقورية

 الجمعية على الداروالحديقة وقف وصيته وفي مضايقات
 رسالة الموت فراش على وهو أبيقورس كتب وقد االبيقورية.

 »في فيها: يقول Idomeneus أيدومينوس صديقه إلى مؤثرة
 إليك. اكتب حياقي أيام األخيرمن اليوم السعيد، اليوم هذا
 قد والديزنطاريا الحصوة مرض من منها أقاسي التي اآلالم إن

 أتذكر اآلالم هذه جانب إلى ولكن األقصى، حدها بلغت
 الماضية. مناقثاتنا من نتمدها كنا الفي العقلية اللذات
 لي اإلخالص فيك عهدت الذي أنت إليك، واطلب

 ميترردورس أبناء ترعى أن طفولتي، أيام منذ وللفلسفة
Metrodorus) . الجمعية زعماء أحد هذا ميترودورس وكان 

 عام أبيقورس وقدتوفي عهدمؤسسهاأبيقورس في االبيقورية
ق.م.271

 مصدرين من لفلسفته األساسية المبادىء أبيقورس استمد
 .م .ق 370 - 460 حرالى Democritus ديمقربطى عما:

 اخذ األول فعن ق.م.322-384حوالى٨ام5ا0وارسطوعلم
 باعتبارها النف في نظريته أخذ الثافي وعن الذري المذهب
 نظريته عه أخذ كما بدونه، لها وجود وال للجسم، مالزمًا شيثًا

 ديمقريطس فلسفتي على أدخل أبيقورس أن على الفرد. في
 من أهدافه لتحقيق تعديالت من ضروريًا رآم ما وارسطو
.السعادة اكتاب وهي الفلسفة

 أستاذم خالل من المذهب على أبيقورس تعرف وقد
 أبيقورس حل وقد المعلمين. ألمع من كان الذي نوسيفانس

 من اإلنان تسلب التي المطلقة بالجبرية إليمانها الذرية على
 الحكمة وراء السعي عن عاجزًا تجعله ثم ومن االختيار، حرية

 اإليمان على بالخرافات اإليمان آثر وقد .بإرادته والسعادة
 فهر .الخرافات أعداء الد من كان أنه من الرغم على بالجبرية
 أن من اآللهة عن باألساطير نؤمن أن االفضل »من يقول:
 ولذلك .الطبيعين للفالسفة الجبري للمذهب عبيدًا نكون
 التعديالت بعض وسلوكها الذرات بناء على أبيقورس أدخل
 إلى المؤدية الطريق اختيار في اإلنسان حرية على حفاظًا
 وأصبحت الذرة. بناء على العفوية عنصر فأدخل العادة.

 أصبحت كما المطلقة الجبرية لمبدأ خاضعة الالعضوية الطبيعة
الغائية. لبدأ خاضعة العضوية الطبيعة

 النفس. في الجديد مبدأم أبيقورس أخذ أرسطوفقد عن أما
 والجسم النفس أن — الفالطرن خالفًا ارسطو- اعتقد لفد

 لهما وجود ال وأن بالمادة الصورة ارتباط باآلخر احدهما مرتبطان
 انظرة هذه واحد. ثيء جانبان فها الذهن. في إأل مفصلين

.الحديقة فلسفة لتعاليم الركائز إحدى غدت النفس إلم

 وبينما الفرد، في أرسطونظريته عن ابيقررس أخذ كذلك
 هو الكلي قدجعل ٠ق.مPlato 427/428 - 347 افالطون كان

 له لي الفرد أو الجزئي أن إلى وذهب ،الحقيقي الموجود
 عكس أرسطوقد فإن الكلي، يحاكي بمقدارما إآل وجود،

 في أرسطوهذه ولنظرة للفرد الحقيقي الرجود فجعل اآلية،
٠بعد فيا سنبين كعا ابيقورس فلسفة في الواضح تأثيرها الفرد

 أقسام إلى الفلسفة قسمة على اإلغريق متاخرو درج -
 بالعقل تعفى العقلية الفلسفة .وأخالقي وطيعي عقلي :ثالنة

 والمنطق، المعرفة نظرية وتشمل المعرفة لتحصيل أداة باعتباره
 أما .والالعضوية العضوية ،الطبيعة تتناول الطبيعية والفلفة
 وكيفية لإلنسان األسمى الخير فتعالج األخالفة الفلسفة
.عليه الحصول

:القانون أو المعرفة نظرية - أ

 معرفة يستلزم البثرية السعادة تحصيل أن ابيقورس يرى
 نظرية دراسة بدورها تستلزم العالم طبيعة ومعرفة العالم، طبيعة

 .Canon القانون اسم أبيقورس عليه اطلق ما أو المعرفة

 األخالق. لعلم يمهد الطبيعة وعلم القانون من فكل وعليه
 بقدر إأل بهما االهتمام الفبلسون على ينكر ابيقورس أن والواقع

٠ والخيرلإلنسان السعادة تحقيق إلى يفضيان ما

 نملكها التي األدوات في بحث - أبيقورس عند - القانون
 األدوات هذه صالحية من والتحقق الخارجي العالم لمعرفة

 شيء كل وقبل أوالً يعنى فالقانون .الصادقة المعرفة إلكاب
.الوانع أو الصدق بمعيار

 استخدام ضرورة على بالتاكيد القانون دراسة أبيقورس يبدا
 إلى رسالته ففي الناس. اذهان من وقريبة واضحة الفاظ

 •ينبغي يقول: م.٠ق ؟425 - ؟Herodotus 484 هبوى
 التي الكلبات تشيرإليه ما نفهم أن ثيء كل وقبل اوآل

 وأبحاثنا آرائنا اختبار من يمكننا وضع في نكون كي نتعملها
 وال نهاية ماإلىغير البراهين تتواصل ال بحيث أومشكالتنا

 لكل األولية الداللة تكون أن ينبغي إذ جوفاء. األلفاظ تكون
 ضروري أمر وهذا .برهانًا تتطلب وال واضحة نتعمله لفظ
 حسم في إليه نستند ان يمكن شيء على نحصل ان أردنا إذا

 هذا رغم ولكن أمامنا،. التي والخالفات واآلراء المشاكل
 االيهام غاية في الفاظًا أحيانًا يستخدم أبيقورس فإن التحذير،

 استعال وفي والتوليد النحت في يفرط كان فقد والغموض.
.والصعبة الغريبة الكلمات
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 االحساس ثالث: بوسائل األشياء نعرف أننا وهويرى
 األشياء نعرف االحساس بواسطة التناظرواالستدالل. وقياس
 األشياء نعرف anolopy التناظر قياس وبواسطة منا. القريبة
 ولكن بعد من مشاهدتها تمكن التي السماوية كاالجرام البعيدة

 مايتعذر نعرف االستدالل طريق وعن منها االقتراب اليمكن

هومعلوم. ما مجهول هو ما فنستنتج والفراغ، كالذرات رؤيته

 صادق وهو المعرفة، في األساسي المصدر هو واالحاس
 ال الحواس دحض يمكن وال كاذبًا. يكون أن يمكن وال دائمًا

 حاسة لكل ألن العقل، بواسطة ال ذاتها، الحواس بواسطة
 في الحواس على يعتمد العقل وألن بها، الخاص موضوعها

 كلهاصادقة االحساسات إذاكانت ولكن إصداراألحكام
 اإلنسان يصدر وكيف الخطأ؟ مجصل فكيف سواء، حد على

 نبدأ حين يحصل الخطا هوأن أبيقورس جواب كاذبة؟ احكامًا
 حين فمثالً عنها. نصدرأحكامًا أي احساساتنا، بتاويل
 معوجا، المجداف نشاهد فإننا الماء في مغمورًا مجدافًا نثاهد

 هذا ويكون معوج، المجداف بأن احاس على نحصل اي
 المجداف على حكمًا نصدر حين ولكن صادقًا. اإلحساس

 يكون حكمنا فإن معوج، بانه ونقول الماء في وهومغمور
 هذا كذب تبين المشاهدات من مزيدًا ألن ذلك .كاذبًا

 مستقيمًا، شاهدناه الماء، من المجداف أخرجنا فإذا الحكم.
 على شيء عن حكمًا أصدرنا وإذا كاذبًا. األول الحكم فكان

 آخر إحساس على بعد فيما حصلنا ثم معين إحساس أساس
 حصلنا إذا أما صادقًا. الحكم كان السابق، اإلحساس يؤيد
 .كاذبًا الحكم كان السايق لإلحساس مضاد إحساس على
 تدخل على دائمًا يعتمدان والخطأ »الكذب :أبيقورس يقول
 ما وجود عدم من أو واقعة من التحقق نريد حين وذلك الظن

تنقض،. وحتى بل بعد فيما غالبًا يتحقق ال مما يناقضها

 عضو بين مالمسة هوحصيلة - أبيقورس عند ٠ واإلحساس
 إلى بالنبة مباشرة المالمسة وتكون .الخارجي والجسم الحس
 األخرى الحواس إلى بالنسبة أما الذوق. وحاسة اللمس حاسة

 أو Membranes األغشية بواسطة وتم مباشرة غير فتكون
 التي Representations التمثيالت أو Effluences االنبعاثات

 الحواس إلى فتنفذ صورها ونحمل األجام سطوح من تنبعث
 سطوح من باستمرار تبعث دقائق فإن االحساس. فيحصل

 وترتيب وضع من لها كان بما تحتفظ الدقانق وهذه األجسام.
 يشبه ما وتشكل الصلبة، األجسام من جزءًا كانت حين

 الخواس في وتنفذ فائقة بسرعة تسير الي األغشية أو الرقاقات
اإلحساس فيحصل األجسامعليها، صور وتطبع
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 مفهوم لدينا يتولد ذاته النوع من االحساسات تتكرر وحين
 هنم أشباهه ومن منه انبعثت الذي الثيء عن عامة فكرة أو

 يتخذها عامة أفكار بانها المفاهيم تعريف ومكن االحاسات.
 فطرية أفكارًا ليست وهي إحساساتنا، وتأويل لتنظيم العقل
 بفرز العقل قيام حصيلة هي يهابل مزودآ اإلنسان يولد

 ما إذا المفاهيم، أن على اإلحساسات. وتنظيم ومقارنة
 لتنظيم الجاهزة بالمقوالت أشبه اصبحت مرة، اكتسبت

 توقعات المفاهيم تكون المعف وبهذا التجربة. معطيات
Anticipations، كل تسبق بل الخبركلها، تسبق ال وهي 

 عقلي نشاط وكل منظم علمي بحث وكل منظمة مالحظة
 اكساب في العارفة الذات نشاط على تدل فهي عملي.
المعرفة.

 أبيقورس يقول أوكما الجسم خصانص أعم يشمل فالمفهوم
 هو الجم فمفهوم وعليه العامة. خطوطه في الجسم صورة هو

 عاقل، حيوان انه اإلنسان ومفهوم ومقاومة، كتلة له شيء انه
وخالد. سعيد كاثن أنه اإلله ومفهوم

 كالذكريات، متكررة احساسات حصيلة المفهوم كان ولما
 مفهوم فهناك فعاًل. الموجودة لالشياء إال لمفاهيم وجود فال

 أومصلحة. منفعة باعتبارها موجودة العدالة ألن للعدالة
 لوكريتس: قال كما الزمان، ألن الزمان عن مفهوم هناك وليس
. ذاته! بحد موجودًا شيثًا »لي

 بينة فكرة الجسم خصانص اعم يمثل انه حيث من والمفهوم
 أوكذب صدق على للحكم معيارًا اتخاذه ومكن بذاتها

 أن فكما وعليه األشياء. عن نصدرها التي األحكام
 وجودها، أوعدم األجسام وجود معيار هي االحساسات

 عن األحكام كذب أر صدق معيار عي المفاهيم فإن كذلك
 بين تطابت عالقة وجود تصور أبيقورس ولعل ٠ األشياء هذه

 تركيب يعكس القضايا تركيب وأن الخارجية واألشياء الكالت
غموض بدون العالم

 , األلم أو اللذة بمشاعر إما مصحوبة تكون احساساتنا وكل
 توحي بقدرما الخارجي العالم تنبثنابطبيعة المشاعرال وهذه
 ما إلى نسعى ونحن اجراءات. من اتخاذه علينا يترتب بما إلينا
 نتخذه الذي الفعل أن على .هومؤلم ما ونتجنب لذيذ هو

 ويكون اإلرادة، تتخذه الذي القرار على المطاف آخر في يعتمد
 كل ان إذ جديد. بألم أو جديدة بلذة مصحوبًا ذاته الفعل

 إذا لي يمحدث الذي ما - التالي السؤال تواجه أن يبغي رغبة

 موضوع يتحقق لم إذا يحدث الذي وما رغبتي، موضوع تحقق
 حياتنا مادة هي االحساسات أن فكا وعليه الرغبة؟ هذه



بيعوريا2ا

 حياتنا التينبنيعليها المادة هي المشاعر فإن كذلك العقلية
 تكون ما نحر على سلركنا صحة معيار وهي االخالقية،

 الخارجية، األشياء وجود عدم أو وجود معيار اإلحساسات
القضايا. كذب أو صدق معيار والمفاهيم

 خبرتنا تحت تقع التي القريبة األشياء معرفة عن هذا
 التي والفلكية كالظواهرالسياوية البعيدة األشياء أما مباشرة.

 مباشرة، الخبرة تحت تقع ال ولكن يعيد عن مثاهدتها تمكن
 فمثال األرضية الظواهر نظائرهامن إلى بالقياس تعرف فإنها
 في السماوية األجرام بعض تتحرك لماذا نعرف أن أردنا إذا

 منتظمة، غير مدارات في اآلخر والبعض منتظمة مدارات
 تحدث التي المتعددة الطرق االعتبار بعين ناخذ أن يجب »فإننا
 بداية في بعضها أن نفترض كأن .خبرتنا« في ماثلة حوادث فيها

 حركة في وبعضها متتظمة، حركة في انطلقت قد العالم تكوين
 ختلفة تمربها التي األجواء أن نفترض أوقد غيرمنتظمة،

 بالغرض يفي المتعددة التفسيرات هذه تفسيرمن وأي . الكثافة
 التفيرعلى يقصرون الذين وأما الفكر. في الطمأنينة ويبعث
 عن إآل تشاهد ال الظواهر عذم أن من بالرغم واحد سبب
. التصديق يستحقون ال فإنهم ،بعد

 فإن عقليًا أم كان حسيًا اإلدراك على العصية األشياء أما
 فكرة ويصطنع االستدالل بواسطة نعرفها بأننا يرى أبيقورس

 قانون على معتمدآ Inconceivabily التمور إمكانية عدم
 وضعه يمكن الذي Transposition المنطق في النقيض عكس

األقي: النحو على
فإن-ل إذا-ك

ولكنل
ال إذن

 قضايا إلى وال، اك، من وكل النفي إلى ترمز حيث
:بالقول الفراغ رجود عل أبيقورس يبرهن فمثالً

 تتحرك أن األشياء استطاعت لما موجودًا، الفراغ يكن لم إذا
تتحرك األشياء ولكن

موجود الفراغ إذن ٠٠٠
 أي تولد استحالة مبدًا على أبيقورس يبرهن النحوذاته وعلى

 أثناء الذرات حركة في انحراف وجود وعلى شيء ال شيءمن
.إليه سنتطرف ما وغيرهما أسفل سقوطهاإلى

:الطيعة( )علم األبيقورية الفيزياء - ب

 ديمقريطس مذهب على الطبيعية فلسفته أبيقورس يبني

يلي: كما إجاها الذري.ويمكن
 أن أمكن ولو مطلقًا. إلمية بقدرة شيء ال من شيء يخرج ال

 كان نوع أي يخرج أن ألمكن شيء ال أو عدم من شيء يخرج
 ولخرج Seeds البذور إل حاجة ثمة كان ولما كان نوع اي من

 من والطيور البرية الحيوانات من واألسماك األسياك، من الناس
 كانت لما ولكن األشجاركالألثيار. وألثمرت السماء، خارج

 يكمن مما تتولد فإنها بها خاصة بذور من تنشا األشياء أنواع كل
 تتولدكل أن فاليمكن وعليه فيه، األولية جوهرهاومبادئها

 طاقة تكمن معين شيء كل وفي األشياء كل من األشياء
.خاصة

 أي ينحل ال كذلك شيء، ال من شيء يمخرج ال وكماأنه
 من كلها األشياء لتالشت وإآل عدم أو شيء ال في شيء

الوجود.

 اآلن هو كما دائمًا كان لألشياء الكلي فالمجموع وعليه
 إليه، يتغير أن يمكن ما هناك ليس ألنه كذلك، دائمًا وسيظل

 فيه يدخل أن يمكن شيء يوجد ال المجموع هذا خارج وألن
٠ فيه تغيرًا ويحدث

 فأما آخر، شيء وال وفراغ أجسام من العالم يتكون
 وأما .مكان كل في الحواس عليه تشهد فوجودها األجسام
 الفضاء اسم كذلك أبيقورس عليه يطلق الذي ،الفراغ
 وجود يستلزمه فوجوده اإلدراك، على العصية والطبيعة والمكان

 أن األجسام لتعذرعلى الفراغ لوال إذ وحركتها. األجام
 اشياء والفراغ االجسام ويعتبرأبيقورس تتحرك. وأن توجد

 حيثيا إذ .مستقلة ألشياء أعراضًا أو خصائص وليس مستقلة
 يكون الخسم يكون ال وحيثما الفراغ، يكرن ال الجسم يكون

الفراغ.

 منها عناصرتتكون وبعضها مركبة بعضها واألجام
 والتغير، االنقسام تأب بالضرورة والعناصر المركبة. االجسام

 وهي الوجود، من وتالشى كلها األشياء تنحل أن المكن وإآل

 تحل حين الوجود في وتستمر الفراغ من وخالية صلبة
 أو جواهر األولى البادىء أن هذا يسحبع المركبة. ألجسام
 التغير وال االنقسام تقبل ال خالدة مادية Entities كيانات

. Atoms الذرات اسم أبيقورس عليها يطلق

 أن لوجب متناهية لوكانت ألنها عددا متناهية غير واالشياء
 شيء هناك ولي .الخارج من يحدها شيء هناك يكون
 غير أو غيرمحدودة تكون أن ينبغي فاالشياء وعليه .خارجها
متناهية.
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االبيقورية

 تنحل وإليها المركبة األجسام منها تتكون التي وللذرات
 التي األشكال المتعددة األشياء ألن غيرمتعينة، متعددة أشكال

 األشكال من معين عدد تكرار من تنشا أن يمكن ال نشاهدها
اطالقًا. غيرمحدودة األشكال المتشايهة الذرات أن على ذاتها.

 يرتد بعضها أن على .األزل منذ متمرة حركة في والذرات
 بعضها يتذبذب بينما األخرى، عن الواحدة بعيدة مسافات

 الذرات من كلة مع تتشابك حين واحد مكان في اآلخر
 أن يعودإلى والسبب للتشابك أشكالها تؤهلها التي االخرى

 عن العاجز الفراغ بواسطة الذرات بقية عن منفصلة ذرة كل
 ترتد يجعلها الذي هو الذرة صالبة ان حين في ارتدادها مقاومة

طالت أم قصرت مسافة الذرات من بغيرها اصطدامها بعد

 الن ثقلها بفعل منتظمة حركة الفراغ في تتحرك والذرات
 إلى أعلى من تسقط فإنها ولذلك مقاومتها، عن عاجز الفراغ
 وعليه .وحجومها كتلها اختالف مع واحدة بسرعة أسفل
 تتحرك التي األوساط تفاوت إلى يعود الذرات سرعة فتفاوت

فيها.

 تقط ال أسفل إلى أعلى من سقوطها أثناء الذرات أن على
 انحرافًا ذاتها تلقاء من تنحرف بل تمامًا، شاقولية بصورة
 تساقط »حين لوكريتس: يقول المستقيم الخط عن ضئيالً

 يمكن ال ومكان زمان في فإنها ثقلها، بفعل الفراغ في الذرات
 في تغيرًا اعتبارها بمكن جهة إلى قليالً تتحرك بهما التكهن
 له الأول الذي الفراغ في لتساقطت ذلك تفعل ولولم االتجاه

 أو تالقت ولما المطر، من كقطرات مستقيمة خطوط في آخر وال
 أصر وعليه شيء. أي تولد أن الطبيعة على ولتعذر تصادمت،

 ان على .االنحراف على قادرة تكون أن ينبغي الذرات أن على
 تصوره يمكن ما أقل يكون أن ينبغي االنحراف هذا
 »إذا : انه الذرات القحراف أبيقورس يقدمه آخر سبب وثمة

 كانت وإذا بالضرورة أخرى حركة تحبع حركة كل كانت
 سلسلة وتحطم القدر قيود تحطم كي أبدًا تنحرف ال الذرات

 الكائنات اصبحت فكيف التناهية، غير والتائج األسباب
 اإلرادة حرية جاءت أين ومن حرة؟ األرض أرجاء في الحية
 إلى للسعي القوة تعطينا والتي القدر قبضة من افلتت التي هذه
.العقل علينا يمليها حركات وتجنبنا اللذة« مغريات تقودنا حيثيا

 عددًا هناك فإن عددا، غيرمتناهية الذرات دامت خرما
 مختلف وبعضها العام، هذا يشبم بعضها العوام، من التناهيًا

 يستنفد ال العوالم من متناهيًا عددًا أو واحدًا عالمًا ألن عنه
.الذرات من المتناهيًا عددًا

 األجسام في نشاهدها التي الصفات من مجردة والذرات
 ضرورة المرتبطة والخصائص والحجم واكقل الشكل باسحاء

 غير هو ما التنثا المركبة األشياء كانت لما ألنه بالشكل.

 تغير تتغيربسبب وإنما هوغيرموجود، ما إلى تنحل وال موجود
 ،الذرات هذه نقصان أو زيادة بسبب واحيانًا ذراعها ترتيب في
 متعددة ترتيبات اتخاذ أن يمكن التي الذرات تكون أن بد فال

 كتلتها منها لكل ولكن التغير، ضد ومحصنة للفناء قابلة غير
 وال رائحة وال لون للذرات فليس وعليه المتميزين. وشكلها

 الصفات فهذه .بالدافثة وال بالباردة وال بالحارة هي وال طعم
معينة. أوضاعًا الذرات اتخاذ نتيجة المركبة األجسام تظهرفي

 وال والفراغ المادة من يتكون الوجود في شيء كل كان ولما
 لطيفة ذرات من يتكون مادي شيء الفس فإن سواهما، شيء
 فهي بالحرارة، الممتزج بالريح الشبه كثيرة وهي اللطف غاية
 فالروح الحرارة. تشبه أخرى نواح ومن الريح تشبه نواح من

 أنحاء في منتشرة وهي والهواء، والحرارة النفس من تتكون
 الثالئة العناصر هذه كانت لما ولكن الحي. الكائن جسم

 وجود من بد فال والتفكير، اإلحساس لتفسير تكفي ال مجتمعة
 بأنه عنه يقول بل أبيقورس يسميه ال النفس في رابع عنصر
 وهذا الذرات. وأصقل واخف وأدق وألطف أسرع من يتكون

 باإلحاس يقوم الذي وهو العقل، هو النفس من القسم
 الوسطى المنطقة يتخذ بل الجسم في العقل ينتشر وال والتفكير.

القلب. من بالقرب له الصدرمقرًا من

 يؤلفان والنفس العقل بأن يعتقد كان أبيقورس أن والواقع
 هي العليا الكلمة ولكن واحدة. طبيعة ويشكالن وحدة
 الجزء على أوامره ويملي الجسم على يسيطر الذي فهو للعقل،

 واحدأوشيء لمسمى اسمان والنفس فالعقل ٠ اآلخرأوالنفس
 فال معه. وتموت معه وتكبر الجسم مع تولد والنفس مزدوج

 الجسم وال الجسم بدون وظائفها تؤدي أن النفس تستطيع
 الجسم، يموت فحين النف. بدون وظاتفه يؤدي أن يتطيع

 والثعور اإلحساس عن عاجزة وتصبح وتتالشى تتبعثرالنفس
 باللذة وال باأللم ال النفس تشعر أن يمكن فال ولذلك والتفكير.

 عاجزة الجسم عن منفصلة وهي النفس ألن .الجسم موت بعد
به. متصلة وهي بها تقوم التي بالوظائف القيام عن

 أمره من يعنينا وال إلينا بالنسبة شيثًا الموت فليس وعليه
 .الجسم موت بعد الشعور عن وعاجزة فانية الروح ألن شيء

 نكون حين ألنه اإلنسان لثقاء سيًا الموت يكون أآل فيجب
 نكون ال الموت، يأقي وحين الموت، يكون ال الحياة قيد على
بالنسبة وال للحي بالنسبة ا شيائً ليم فالموت الحياة. قيد على
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 الميت وألن موجودًا، الموت ليس للحي بالنبة ألنه للميت،
 شىء ال إليه بالنبة الموت أن اإلنسان أدرك فإذا له. الوجود

 وقتًا أمدها بإطالة ال متعة الفانية حياته ممعل أن يستطيع فإنه

 أن يدرك فمن الخلود. في الرغبة عن بالكف بل محدودًا، ال
 عليه المخاوف. من منأى في يعيث غخاوف أية يسحبع ال الموت

 النه بل يأقي حين مؤلم ألنه ال الموت يخشى إنه يقول من فاألعق
 ال حاضرًا يكون ال حين ازعاجًا يبب فما . مرتقبًا ألمًا يسبب
 إلى أبيقورس رسالة )من مرتقبًا. واهيًا ألمًا إآل يسبب

(.Menoceus مينوكيوس

 أن بدليل بشرية هيثة على موجودة , أبيقورس بنظر - واآللهة
 ذرية األشياءمركبات كسواهامن وهي أفكارًاعنها للناس

 فال ولذلك لها، ماكن العوالم بين ما األماكن من اتخذت وقد
 من كان لما ألنه متواصل انحالل من العالم في يجري بما تتأثر

 فال وخفته، جوهرها للطافة بايدينا اآللهة نلمس أن المتعذر
.نحن نلمسه أن يمكن ما هي تلمس أن يمكن

 تفسد ال خالدة كائنات ذرية، مركبات أنها رغم واآللهة،
 يدخل الجديدة الذرات من فيضًا أن هو والبب .تتالشى وال

 من ينبعث الذي الصور سيل عن ليعوض اجامها نب
 ديمومة عن تختلف اآللهة فديمومة وعليه باستمرار: سطوحها
 تغير رغم ثابتًا يظل شكله أوشالالً نبرًا تشبه وهي الذرات،

.جوهره أو مادته

 فال تأثير كل عن بعيدة أماكن في تكن اآللهة كانت ولما
 وال السعادة غاية سعيدة وهي بشيء، تتأثر وال ثيء نزثر
 ان يمكن وال وأتراح، أنراح من العالم في يمجري بما لها شان

 ولم الطرق. من طريقة باية غضبها نثير أن وال رضاها كسب
 بشؤون تعنى وال وخيره اإلنسان أجل من العالم األلهة غغلت

 من العالم حظ ألن العالم، في اإللهية للعناية وجود فال الناس
 اإللهية العناية أن كما الخيرات. من حظه من بكثير أكثر الخرور
 من اآللهة ومقام يتفق ال وهذا والهم، االكتراث على نطوي

 اآللهة أن نعتقد ان الكفر ومن وخلودها. وسعادتها كمالها حبث
 الصلوات نقدم أن ينبغي الشريروأنه الخيروتعاقب حاف

 لها حاجة وال كاملة ألنها لآللهة ارضاء والنذور والفراين
 من العامة به تؤمن لما خالفًا والنذور والقرابين :لصلوات

 آللهة وجود ينكر الكافرمن »ليس أبيقورس: يقول -اس.
 معتقدات اآللهة إلى ينسب من بل الناس، عامة نعبدها لي’

حامة١٠

 اإلنسان يحذو أن ينبغي قدوة اآللهة أبيقورس تصور ,بما٠
 غاية تكن فلم والسعادة. الكال إلى الدائب سعيه ف مدءها

 وبالتالي واالضطراب القلق التحررمن سوى الحياة في اإلنسان
 تخلومن والتي اآللهة تحياها القي السعادة متوى إلى االرتفاع

 .Ataraxia االتراكسيا يسمى أوما وقلق وعم اكتراث كل

 هي التي السعيدة الحياة ضمن القلق من اإلنسان خال فإذا
 كل ذهنك من »فلتطردن :لوكريت يقول .األسمى الخير

 فإن وإآل طمأنينتها. عن والغريبة باآللهة الالئقة األفكارغير
 حجر ستكون ،قدرها من تفكيرك حط التي ،المقدسة قوتبا
 تثيرغضب أن مقدورك في أن السبب ولبس .طريقك في عثرة

 وتسعى عليك حقدًا تضمر أن تستطيع االلهة أن وال اآللهة،
 من هائلة أمواجًا بأن تتوهم إنك بل بك، األذى إلحاق إلى

 محاريبها إلى تقترب وحين الهادئة، صدورها في تغلي الغضب
 أجسامها من تفيض التي الصور استيعاب عن عاجزة ستكون
.الناس« عفول في اإللهية صورها تطبع كي المقدسة

 من أساسيًا جزءًا يؤلف الذي أبيقورس الهوت ذلك
 كذلك تانيرأرسطوفيه وواضح االشياء. طبيعة في فلفته

 عليه أجرى ولكنه ديمقرط من الهوته أبيقورس استمد وقد
 موندولفو أوضح وفد أرسطو. فلفة ضوء في تعديالت

Mondolfo فارنتون رواية بحب Farrinton التأثير هذا 
 إذ أرسطي اآللهة رجود على األبيقوري البرهان إن :بقوله
 مطلقة،. بصورة متميزة طبيعة توجد أن يبغي »النه يقول:

 كل من خالية تكون أن ينبغي اآللهة بأن القانل الشرط وكذلك
 الخاص كالها بتأمل إآل تتمتع وال إطالقًا بالعالم عناية

 أن ينبغي البب لهذا بأنه القائل والثرط .أيضًا أرسطي
 وتحويل ،أرسطي عنه وخارجة العالم عن منفصلة اآللهة تكون
 أن على . أرسطي صرف غاثي سبب إلى فعال سبب من اآللهة
 اشتياق موضوع أبيقررس عند يكن م الغائي السبب هذا

 القادرة الواعية الكائنات اشتياق موضوع بل . . كلها. الطيعة
 الناس اشتياق موضوع أي، للكمال، مثاالً أمامها تضع ان عل

 تمجيدًا لآللهة تمجيد سوى ديانتهم تكون ان ينبغي ال الذين
الهوى. منزهًاعن

:االبيقورية األخالق - ج

 أن شربدليل خيرواأللم هي اللذة أن أبيقورس يرى
 وتبتعد اللذة إلى تسعى العاقلة وغير منها العاقلة الحية الكاثنات

الشر. عن

 عند رغبة أو حاجة إشباع من تنثا أبيقورس عند واللذة
 الحاجة، تلك إشباع تعقب القي النفسية الحالة ومن اإلنسان
 أو سكون أخرى جهة من وهي فعالية او حركة جهة من فهي
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 شرب عملية أثناء بلذة يشعر مثال فالعطشان . نفسية حالة
 ال طالما الماء شرب من يتتهي أن بعد بلذة يشعر كا الماء،
الماء. إلى بحاجة يشعر

 وحالة فعالية أو وسكونًا حركة تشمل اللذات كانت وطالما
 وإنما بذاتها، منها كل تقوم أن يمكن ال اللذات فإن نفسية،
 وبعض األخرى، إحداها تسحبع متصلة سلسلة تشكل
 .آالم اآلخرإلى البعض بينايؤدي لذات، إلى يؤدي اللذات
 التي فاللذة .إطالقا األلم من تخلو التي هي الخالصة واللذة

 لذة يسحبع الذي واأللم ،تجنبها ينبغي منها أكبر ألم يستبعها
تحمله. أكبرينبغي

 ولكن ،شرآ ليت ذاتها بحد ,اللذة أبيقورس: يقول
 مضايقات على تنطوي قد اللذات بعض تعطينا التي األشياء

 عند اللذات فليست كثيرة« مرات ذاتها اللذات أكبرمن كثيرة
 بعض ان بل ال بعض، من أفضل فبعضها سواء، األبيقوريين

 ما اآلالم هذم تحمل ألنفي اللذات بعض من أفضل اآلالم
 اللذات حساب عمل يترتب هنا ومن اكبر. لذة إلى يفضي

 األلم على اللذة رجحت فإذا فعالياتنا. من فعالية كل في واآلالم
 على األلم رجح إذا أما نختارها، أن لنا وجب حسابنا، في

تجنبه. اللذة،كانعلينا

 باالختيار منها جدير هو ما الختيار اللذات حساب ويعتمد
 ال إذ .الروية أو العملية الحكمة على تجنبه ينبغي ما واجتناب

 خلو باللذة »نقصد : أبيقورس يقول روية. بدون سعيدة حياة
 كؤوس ان .االضطراب من النفس وخلو األلم من الجسم
 اسماك من الماثدة وأطاييب الجنية واللذة والمرح الشراب
 الحياة هذه مثل يضمن الذي لذيدة، حياة ال تضمن ال وغيرها

 االختيار أسباب يتقصى الذي الهادىم التفكيرالسليم
 في االضطرابات أكبر تبب التي العقاثد تلك ويبدد واالجتناب

 إذن فالروية الروية، وأعظمها الخيرات هذه وأول النفس،
 الفضاثل كل تنبع فمنها الفلسفة، من حقى أثمن شيء

 لذيذة حياة نحيا أن علينا يتعذر أنه تعلمنا ألنها ذلك األخرى،
 يتعذر كما وعدالة، وشرف روية حياة ذانه، الوقت في ليست

 حياة ذاته الوقت في ليت وعدالة وشرف روية حياة نحيا أن
 من يعد ولم لذيذة، حياة في اجتمعت قد الفضاثل ألن لذيدة.
.عنها« اللذيذة الحياة فصل الممكن

 من تبع القي اللذات يشمل األول النوع أنواع، واللذات
 عند والشراب الطعام لذة مثل وضرورية طبيعية حاجات

 من الصادرة اللذات يشمل الثاني والنوع والعطش، الجوع
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 الماكل في التأنق لذة مثل الضرورية غير الطبيعية الحاجات
 حاجات من الصادرة اللذات يشمل الثالث والوع والملبس،

 والكرامات والمال الجاه لذة مثل ضرورية وال طبيعية ليست
 باطلة. مزاعم على وتقوم واهية لذات وهذه االجتماعية،
 ألنها األول النوع من اللذات إلى بطبيعته يعى واإلنان

 على للحفاظ وحقى بل جسمه عن االضطراب إلبعاد ضرورية
 أو إليها فيسعى الثاني، النوع من اللذات في ويتفكر حياته،
 النوع من اللذات أما .رويته عليه تقملي حسبا عنها يعرض
 وال اإلنسان لسعادة ضرورية ليت النها تجنبها فينبغي األخير،
 هو ما جعلت الطبيعة أن اإلنسان حظ حسن ومن .لبقائه

 فمن ولذلك عسير. ضروري غير هو وما المنال سهل ضروري
 من الطبيعة له وفرت بما سعيدة حياة اإلنان يعيش أن السهل
 هوغير ما مبررلطلب هناك وليس .بيطة ضرورية أشياء

 تأملنا »إذا أبيقورس: يقول للعادة. وال للحياة ضروري
 .لها أساس ال واألخرى طبيعية بعضها أن وجدنا الرغبات
 طبيعية وبعضها وضرورية طبيعية بعضها الطبيعية والرغبات

 وبعضها لسعادتنا ضرورية بعضها الضرورية والرغبات .فقط
 حقى ضرورية وبعضها الجسم عن القلق إلبعاد ضرورية

 واضحًا إدراكًا األشياء هذه يدرك ومن وحسب. للحياة
 أشياء من يتجنب وما اشياء من يختار ما كل يوجه فإنه .ويقينيًا

 يدرك ألنه العقل، واستقرار الجسم صحة على الحصول نحو
 غاية فإن .المباركة السعيدة للحياة والغاية الحصيلة هو هذا أن

 وإذا الخوف. من والتحرر األلم من التخلص هي كلها أفعالنا
 أن ندرك إذ النفس، سورة هدأت كله، هذا على حصلنا
 وال إليه يفتقر شيء عن البحث إلى بحاجة يعد لم الحي الكائن
 وحين وللجسم الخيرللروح يتحقق به آخر شيء عن يبحث

 بالحاجة نشعر فقط وعندئذ فعندئذ اللذة، غياب ببب نتالم
 .السعيدة الحياة باء الف هي اللذة إن نقول لذلك .اللذة إلى

لنا«. الخيراألول واللذةهي

 من األلم من خالية سعيدة حياة يحيا ان اإلنان وبوسع
 الروحية، الناحية من النفسي القلق من وخالية الجسمية الناحية

 اللذات طلب في وسعى األول النوع من باللذات تعلت هو إذا
 وانصرف أكبرمنها، آالم عليها يترتب ال التي الثاف النوع من

 األلم من عليها يترتب األخيرلما النوع من اللذات عن كلية
الشقاء. من وبالتالي

 الرغبات إشباع على يعتمد األلم من الجسم خلو كان وإذا
 النفس خلو فإن االولى بالدرجة لإلنان والضرورية الطبيعية

 اإلنسان تسلب القي المخاوف استبعاد على يعتمد القلق من
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 بالظواهر يتعلق بعضها المخاوف وهذه . الفكرية راحته
 وبعضها بالموت ويعضها اإللهية، بالعناية وبعضها الطبيعية
 الظواهر من المخاوف يبدد أن اإلنسان ويستطيع . بالمجتمع
 محكم نظام تسيروفق أنها وأدرك الطبيعة هودرس ان الطبيعية

 عل يتغلب أن اإلنسان ويتطيع , منها للجزع مبرر فال ثابت
 االلهة أن أدرك إذا اإللهية بالعناية االعتقاد عن الناجة المخاوف

 والهم الهم، على تنطوي العناية ألن البثر، بشؤون تعنى ال
 تجازي ال فاآللهة وسعادتها. اآللهة كمال مع يتنافى وهذا نقص،
 ٠ منها للخوف داعي فال .يفعلون ما على تعاقبهم وال الناس

 التفكير عن الناجة المخاوف ييدد أن اإلنسان وسع في أن كما
 حيًا اإلنسان يكون حين يكون ال الموت أن أدرك إذا بالموت

 يشعر ال اإلنسان يموت وحين أمره، يخثى أن ينبغي ال وبالتالي
 وهم الموت من فالخوف وعليه الموت يغثى أن واليمكن باأللم

 يستطيع وأخيرًا ٠ الموت بعد الحياة استمرار تصور إلى يعزى
 من الناجة المخاوف من يتخلص أن االبيقوري بنظر اإلنسان
 افالطون اعتقد نحوما على الناس بين العدالة بنشر ال المجتمع

 إلى سعى قد أفالطون كان فإذا , بينهم الصداقات بعقد بل
 سعادة يضمن كي العدالة أساس على المجتمع بناء إعادة

 على المجتمع بناء إعادة إلى معى قد أبيقورس فإن اإلنسان
السعادة. تلك لضمان الصداقة اساس

 شر االنسان التقاء المثلى الوسيلة هي إذن فالصداقة
 أهم االصدقاء اكتساب »إن يقوألبيقورس: اإلنسان

 .الحياة« طوال السعادة لضمان الحكمة تصطنعها التي الوسائل
 منع منها والغرض المنفعة عن تعبير العدالة أن إلى يرجع وهذا

 إلحاق من اآلخرين ومنع باآلخرين األذى يلحق أن اإلنسان
 المنفعة انتفت فإن المنفعة، على تعاقدقائم فالعدالة به األذى

 عدالة فال منها. حل في اإلنسان كان التعاقد، مع تعارضت او
 التي الكائنات وإن التعاقد. يريد أوال يتعاقد ا لمن والظلم

 النفس عن األذى لمنع تتعاقد أن تريد ال أو التعاقد عن تعجز
 مطلقة، عدالة عناك فليس ظلمًا. وال عدالة تعرف والغيرال
 األذى الحاق عدم فيه يتعهدون أطراف بين اتفاق هناك ل

 بما بل شرًا ذاته بحد الظلم وليس .منهم أوتقبله باالخرين
 المخالفات تثيره الذي الرعب في نتمثل عراقب من عليه ينطوي
 تطبيق على القاثمين أن المخالف يدرك حين االتفاق الحكام
قصر أم الزمن طال أمره، سيكتشفون احكامه

 كانت وطالما المتبادلة، المنافع على قائمة العدالة كانت فطالما
 يضمن أن يستطيع ال اإلنسان فإن تغيرمستمر، في المنافع
 االطمئنان يستطيع ال وبالتالي العقد، ببنود اآلخرين التزام

 السعادة لتحقيق كافية تكون ال فالعدالة ولذلك تمامًا. إليهم
 المصلحة. على القاثمة غير الصداقة من بذ وال اإلنان. لدى

 على أصدقاء جمعيات تأسي إلى االبيقوريون سعى ولذلك
 اسم اتباعه على يطلق وكان الدينية. الجماعات غرار

 مصر« في االصدقاء »إلى عديدة رسائل وكتب االصدقاء،
 ، لمبساكوس« في االصدقاء و•إلى متيلين« في االصدقاء إلى و»

وسواها.

 فإن منطقيًا، تماسكًا أبيقورس فلفة تماسك من وبالرغم
:اآلقي النحو على نبينها أن يمكن فلفته في عيوبًا هناك

 لم فإنه االحساسات، إلى المعرقة رد قد أبيقررس كان ا-لما
 عليها ينطوي التي االبستمولوجية المثكلة معالجة يستطع
 فلسفة كل شأن وهذا المفاهيم. إلى االحساسات من االنتقال

 القول إلى األبيقورية في الباحثين بعض ذلك دفع وقد . حسية
 فلسفة في ليس ولكن .Intuitionist حدسي أبيقورس بان

هؤالء. إليه ذهب ما يؤيد ما أبيقورس

 األكثر، على سلبي معنى االبيقورين الخيرعند لمفهوم - ب
 الجسم في األلم »الخلومن سوى ليس الخيرعندهم ألن

 عمارسة عدم على فالخيريقوم النف«. في والقلق واالضطراب
 االذى إلحاق إلى تؤدي أن يخشى التي والفعاليات النشاطات

 الحياة على لالبقاء القليل بالقليل واالكتفاء والروح، بالجسم
 ال ولذلك والشراب. الطعام أنواع أبسط كناول وحسب،

 على ينطوي قد ذلك ألن السياسية الحياة في االبيقوري يسهم
 االضطراب الخلومن على السعادة وتقوم ,غيرطيبة عواقب

Ataraxia، أبيقورس بإله يكون ما أشبه السعيد واإلنسان 
وتأثر. حركة كل من المجرد

 كلمة Merlan ميرالن اشار كما أبيقورس، ج-استخدم
 حافز من الصادرة الجمية اللذة (1) أربعة: بمعان لذة

 الجسم، داخل من المنعثة الجسمية اللذة (2) خارجي،
 اللذة (4) حافزخارجي، من الصادرة العقلية اللذة (3)

 كلمة يقابل األول المعنى ذاته. العقل داخل من المنبعثة العقلية
 ففلسفة ولذلك فرح. كلمة فقابل اثالثة المعاني أما لذة.

 الفرح أو السعادة فلسفة إلى أقرب هي األخالق في أبيقورس
اللذة. منهاالىفلغة

 أهمية اعطى أنه فيه فمماالشك أبيقورس، عن قيل ومهما
 والفرد-عند للحقيقةوللصدق. مقياسًاكبيرةللمشاعروجعلها

 أن استطاع فإذا الداخلية نزعانه أساسًامن -يتكون أبيقورس
 فإنه اإلنسان بني من رفاقه تجاه صحيحة داخلية بنزعة محتفظ
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 يسود وعندثذ الخالدة، اآللهة تحياها كالني مباركة حياة يحيا
 السعادة هذه تهدد مدينة وكل .الناس بين والصداقة االخاء
.الوجود عالم من تزول أن وينبغي الحياة تستحق ال بالخطر
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مق كريم

 — العلوم فلسفة في المتأخرة االتجاهات
المنطقية الوضعية بعد ما

New Trends in the Philosophy of Sciences 
Les Nouvelles tendances dans la 
philosophie des sciences
Neo tendenz in Philosophic d. VVissens- 
chaften

 فالسفة لدى ظهرت التي العلمية، االتجاهات تعددت
 ريموند لكارل (1934) العلمي الكشف منطن صدور منذ العلم
 الفكر تشكل في البعيد أثرها االتجاهات لهذم وكان بوبر،

 نميزمراحل ان األقل على يمكتا إألأنه ابستمولوجيا، العلمي
 لشكل تمييز يمكنفيإطارها ثابتة، اتجاهات أو معينة،

 عام اتجاه هناك المثال سبيل على المعاصر، التطور في والمضمون
 فيرابند امثال العلم فالسغة من هامة فثة عنه عبرت

Feyerabend وهانون Hanson وكون Kuhn وتولمن 
Toulmin. بكارل األمرمتأثرًا بادىء في االتجام ظهرهذا وقد 

 قرر فقد قامًا، غختلفة نظر وجهة شكل ما سرعان ولكن بوبر،

 على يعتمد هومدرك ما أن العلمية للنظريات تفسيره في فيرابند
 الخاصة، خبرتها تفرض علمية نظرية كل وأن هومعتقد، ما

 في معينة طرق سوى ليت العلمية النظريات فإن ثم ومن
 معقتداتنا على يؤثر النظريات هذه تبني وأن للعالم، النظر

 خالل العلهاء ان إلى كون ذعب كذلك .وخبراتنا وتوقعاتنا
 ينغظرون حين وغتلفة جديدة أشياء يشاهدون العلمية الثورات
 قبل، من منها نظرو القي نفسها األماكن من المألوفة باآلالت
 فعال العلماء تجعل النموذج تغيرات ان ذلك في والسبب

 ذلك عن تمامًا غتلفة بطريقة الخاصة ابحاثهم عالم يشاهدون
 نقداكدان اماتولمن فياقبل اليم كانوايتمون الذي العالم

 يثاهدون سوف معينة ونماذج افكارا يقبلون الذين العلماء
 على التضفي النماذج األفكاروتلك هذه ألن ظواهرغتلفة،

 لهم تحدد وإتما فحسب، معناها العلماء يشاهدها التي الوقائع
 العالم نرى أننا نؤكد يجعلنا ما اختيارها، يجب الوقائع أي ايضًا

 االتجام هذا في وشارك ,للعلم األساسية تصوراتنا خالل من
 الفلكية بالدراسات اهتم الذي هوهانسون بارز وعالم فيلسوف

 النظريات ان لتقرر غحليالته نتائج وجاءت خاصة، بصورة
 في فالعلمام هومشاهد، ما لنا تحدد العالء ما يأتي التي العلمية

 واحد بمعنى نفسه الشيء يثاهدون المختلفة الزمنية االحقاب
 العلماء يرى ال بمقتضاه آخر معنى عناك أن إال يشاهد، لكلمة
نفسها. المعطيات من أبحائهم تبدا وال نفسه، الثيء

 الممتدة الفترة في الفالسفة عؤالء كتابات في بدأ االتجام هذا
 أن تقرر رئية مقولة على أقطابه ويجتمع . 1960 الى 1950 من

 تلك عن غتلفة الجديدة العلمية النظرية في ترد الق الحدوم
 في جذريًا اختالفًا عليها السابقة العلمية الظرية في وردت القي

 اصعطالحًا عليه يطلق االتجام هذا فإن السبب ولمذا المعفى.
 هذا االر في نعالج وسوف المتغير. الجذري المعفى موقف
 وفيرابند هانسون مواقف هي رئيسة مواقف ثالئة االتجام
 االمبريقي فهوالموقف هانسون يمثله الذي أماالموقف وكون

 عه يعبر الذي الموقف وأما بايجاز. له نعرض وسوف الرياضي
 عن يعبر كون ان حين على ٠ النقدي التجرييي فهو فيرابند
الميثودولوجي. التاريخي االمبيقي الموقف

:هانسون ،الرياضي االمبريقي االتجاه - 1

 Patterns of Dis- الكشف انماط مؤلفه في هانسون يعالج
(1958) coveryالعلمية الالحظة Scientific observation 

 أن ويحاول .المنطقية الوضعية معالجات عن قمامًا مختلفة بطريقة
 Scientific العلمية تفسيرالمعليات يمكن انه للوضعية يثبت
data هذا ويبدو ادعتها، التي للتفسيرات تمامًا غالفة بطريقة 
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المنطمة الوضعية بعد ما العلوم- فكفة في المتأخرة االتجاهات

 أن على األصيل تأكيده من هانون لدى الجديد االتجاه
 شوهد ما لنا تحدد العلماء يها يأتي التي العلمية النغظريات

What is seen، المختلفة الزمنية األحقاب في العالء الن نظرًا 
 ما وهو ،see يشاهد لكلمة واحد بمعنى نفه الشيء يثاهدون
 البصرية بالخبرات له.متعلق مثال في هانسون اليه يتند

Visual experiences عالما - وتيكوبراهي كبلر من لكل 
 البصرية فالخبرة بزوغه. الفجرعند يراقبان كانا الفلك-حينما

 عينها البصرية الخبرة لهما كانت فقد واحدة، لديها تكونت التي
 األخضر اللونين بين المركز )االصفر-االبيض( بالقرص
 واالفق-بالنبة القرص عذا بين المافة فإن كذلك واألزرق،
متمر. ازدياد في - لهمامعًا
 المالحظة لفكرة المتعددة الجوانب ان هانون تصور لقد

 األشكال طريق عن حلها يمكن - ذاتها العلمية-فيحد
 التصوريضفي وذلك الرياضيات الى باالضافة الجثطلتية
 تخضع بصورة العلمية المالحظة تفير على جديدًا بعدًا

 يرى األساس هذا وعلى الرياضية. للعمليات ذاتها المالحظة
 ال ومماأيضًا ذاته، الشيء اليريان المالحظين ان هانسون

 مع نفسها، النتيجة الى يتهيان وال عينها، المعطيات من يبداان
 يتصور المنطلق هذا ومن واحد. بشيء تام وعي على انهما

 هناك حينث للمالحظة، واحد معنى من اكثر وجود هانون
 بداية مذ عرف ما هو األول المعفى .يشاهد لكلمة معيان
 يعني الذي Objective الموضوعي بالمعف الحديث العصر
 االتفاق أوجه وتمييز الظاهرة، جوانب كل على االنتباه تركيز

 بتدوين والعناية يدقة، وتمييزعناصرها فيها، واالختالف
 عملية في الذات تدخل دون فحسب المشاهدة التفاصيل
 عانسون عليها يطلق المعنى بهذا والمشاهدة .ذاتها المالحظة
 هذا بمقتضى العلماء يرى حيث Neutral المحايدة المثاهدة

 العلماء يشاهد ال فبموجبه الثاني المعنى أما .نفسه الشيء المعفى
 خالل من الخارجية الظواهر يشاهدون إنهم نفسه. الثيء

 الداخلية تأويالهم يفرغون العالء نجد حيث الذات،
 ان يمكن هوما الموضوعي المعنى فكأن األشياء على والخاصة

 نطلق ان فيمكن الثافي المعنى أما الفسير، مصطلح عليه طلق
 نتطيع وفقط فقط اثاني المعنى ووفت التأويل. مصطلح علبه

 علمية نظريات تركيب عليها بناء يتم علمية لمعطيات التوصل
.حديدة

فيرابند: القدي، التجريمي الموقف ٠٠ 1

 معالجة في الكالسيكية االتجاهات فثل الى فيثير فيراد اما
 داخل يحدث عما واضحة والتعبيربصورة العلمية اللريات

 األولى نظريتين: يشيرإليها الي الظريات أهم ومن العلم
 الرد بنظرية يعرف ما وحي Nagel انيغل أرنست يمثلها

Reduction . هيمبل كارل يمثلها والثانية Hempel وأوبنهايم 
Oppenheim أن ويرى التغسير. نظرية عليها يطلق ما وهي 

 جديدة ما نظرية أن في يتمثل هؤالء آراء وفق الظري التفير
 المعرفة عالم في بجديد جاءت ألنها ليس فقط كذلك تصبح

 داخل المستخدمة الحدود لمعاني يرجع الجديد وانما العلمية،
 فإن لرايه وققًا ألنه فيرابند عليه يعترض ما وهذا النظرية،

 يتعلق فيما النظرة في تغيبرات يتضمن جديدة ما نظرية تقديم
 العالم، مالمح من بعد يالحظ لم ما رأيضًا هومالحظ، بما

 المستخدمة اكثرالحدود معافي في مناظرة تغيرات هذا ويستبع
 يتكون أساسية فرضيات هناك فإن فيرابند يرى وكيا .اللغة في

 في نيغل نظرية أن أهمها ومن الكالسيكي، المدخل موقف منها
 االول االفتراض أما أساسيين: افتراضين الى تستند الرد

 والعلم رده(، المطلوب النظام )أي الثانوي بالعلم فيتعلق
 يقرر نيجل نجد وهنا ٠ إليه( الرد يتم الذي النظام )أي األولي

 قابلية عالقة هي النظامين أو العلمين هذين بين العالقة ان
 ذاته نيغل وبكالت Relation of Deducebility االستنباط

نين: هوأن الرد من األساسي الهمدف غإن
 الفتراضات منطقية نتاثج هي الثانوي العلم قوانين ان (1)

األولي العلم
 الحدود معافي بين بالعالقة فيهتم الثافي االفتراض وأما

 الوصفية الحدود ومعافي الثانري، للعلم الوصفية االبتدائية
 حدود معافي ان االفترأض هذا ويقرر األرلي. للعلم االبتدائية

 يعتبر االفتراض وهذا الرد. بعملية تأثر ال الثانوي العلم
 ان المفترض من أنه طالما األول لالفتراض مباشرة نتيجة

 إنه نيغل. يقول .القضاياالمشتقة معاني يؤثرعلى لن االشتقاق
 ما بعلم الخاصة التعبيرات أن مالحظة القصوى األهمية من

 الخاصة العمليات طريق عن وذلك مثبتة معاني تفترض سوف
 هذا ارد سواء الخاصة استعالها قواعد لها فالحدرد ثم ومن بها،

 صياغة لنا يمكن هذا وعل يرت لم أم آخر نظام الى العلم

:كمايلي الثاني افتراضنيغل
الرد. عملية الى باإلشارة متغيرة ال المعافي (2)

 ان علينا الكالسيكي المدخل متابعة ي مفي ان ولكنقبل
 ارنت استطاع خاللها من التي النظرة على الضوء بعض نلفي
السابقين. لنااالفتراضين يقدم ان نيغل

 صدر مقال في مرة ألول الرد عن نيغل فكرة وردت ولقد
 . 1949 عام ونشر الطيعية« العلوم في الرد »معنى بعنوان له

 األساسية الشروط ماهي :نيغل يتساءل المقال هذا وفي
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المنطب الوضبة بعد ما - العلوم قدة في المتأخرة االتجاهات

 هذا على اإلجابة في آخر؟ إلى ما علم لرد توفرها الواجب
 في يتمثل األول، مرتبطين: أمرين الى يشيرنيغل التساؤل

 يهتم والثافي .الصورية للطبيعة بالنسبة األولية أو العامة المسائل
 البداية فهويقررمنذ ولذا . االمبريقية الخاصية عن بالتساؤل

 أو ،المسلمات تكون ان ضرورة يتطلب االشتقاق ان
 في أمامنا متاحة الرد عملية في المتضمنة العلوم لكل الفروض،

 حدود في fixed مثبتة معانيها أن يفترض واضحة قضايا صورة
 نظام لكل المناسبة االستعمال وقواعد به المعمول االجراء

 علم كل في القضايا أو العبارات فإن هذا عن وفضالً .علمي
 الوظيفة أساس على التصنيف يقوم بحيث مجموعات في تندرج

:يفررأمرين وهنا للعبارات، المفترضة
 فئة عادة نجد الميكانيكا مثل متطور علم في نظرنا إذا )أ(

 وهذه للعلم، األساسية النظرية تؤلف T ولتكن القضايا من
 كمقدمات تؤخذ أنها كما التفسير. ء مبادى بمثابة تعد القضايا

 وينظر العلم هاداخل نقوم الي االستنباط عمليات في جزئية
 بمعنى إبتدائية قضايا أنها على المنطقية الناحية من القضايا لهذه
 العلم في القضايا من أخرى فثة أية من مشتقة ليست أنها

ذاته.
 يتضمن أساسية نظرية خالل من يتحرك الذي والعلم )ب(
 المشتقة القضاياأوالمصادرات من أخرى فثة الحال بطبيعة
 صررة ذات الفثة هذه وقضايا .T األساسية النظرية من منطقيًا
 فقط T األساسية النظرية من االشتقاق تقبل ونتائجها شرطية

 مقدمات، أنها على تظهرها التي باالفتراضات تأييدها أمكن إذا
وهنانميزبينأمرينم

 تتعمل التي االفتراضات من مجموعة توجد انه - 1
 تطبق ان يمكن التي المختلفة بالشروط يتعلق فيما عامة كفروض

النظرية. عليها
 تفي التي االفتراضات من مجموعة ايضًا وتوجد - 2

النظرية. لتطبيق المؤقتة بالشروط
 القضايا من كبيرة فثة يتضمن علم كل فإن هذا وعلى )ج(
 نتائج وتصيغ العلم في المتبع اإلجراء تشكل التي الجزئية

 سوف القضايا وهذه .العلمي للبحث المالئمة المالحظة

 من النظرية تتمكن لم التي القوانين من الحال بطبيعة تستفيد
 قضايا عليها نطلق أن يمكن القضايا من الفثة هذه .تفسيرها

 لتطبيق المؤقتة الشروط ماتشيرالى عادة وهي المالحظة،
 عندما النظرية ي تتتبأ التي التاثج لنا تحدد أوقد النظرية،
 ما وهي مؤقتة، كشروط القضايا من أخرى مجموعة تستخدم

 هذا من نفهم ان يجب ال ولكن المفسرة. القضايا عليه نطلق
 قضايا أن هذا الى أضف الفتين. بين تداخال هناك أن

 المطلوبة اآلالت نوع لنا تصف األحيان كثيرمن في المالحظة
 استخدمت إذا ذلك مثال .العامة العلم نختبرافتراضات لكي

 السماوية، الفضائية الظواهر دراسة في النيوتونية االفتراضات
 ولكن االفتراضات، هذه الختبار مطلوب التلسكوب فإن

 خالله من تأتينا التي المالحظات وتفسير التلسكوب وصف
 اكثر للبصريات تنتمي أنها الى تشير تعبيرات استخدام يتطلب

الميكانيكا، من
 اللغوية لبناءاتها وفقًا العلم قضايا تحليل يمكن فإنه كذلك

 معنى لبعضها أن يفترض التي األولية، التعبيرات عن لنكشف
 ان كذلك ويفترض االستعمال، قواعد أو العادة طريق عن ثابتًا

 أن إال الحساب؛ أو المنطق في مألوفة تعبيرات اآلخر لبعضها
 عن عبارة اللغوية البناءات تشيرإليها التي التعبيرات معظم
 .إمبريقية اشياء الى تشير الحدود من تأليفات أو وصفية حدود
 الوصفية التعبيرات بين التمييز كيفية عن تساءلنا ما إذا ولكن

 الناحية من متعددة صعوبات واجهتنا التعبيرات، من وغيرها
.والعملية النظرية

 بصورة االشتقاق قابلية مطلب صياغة لنا يمكن كذلك
 لهذا واوبنهايم هيمبل كارل صياغة استخدمنا فإذا أخرى،
 يمكن فإنه االستنباط قابلية عالقة عليه يطلقان والذي المطلب

:التالية القضية تقرير
 نتيجة يكون أن يجب Explanandum المفسر أن (3)

 القضية نستنتج ان يمكن ثم ومن Explanans للمفر منطقية
التالية: الجديدة

التفسير. لعملية باالشارة المتغيرة المعاني (4)
 المعاصرة التجريبية حقيقة يكتثف ان فيرابند حاول لقد
 فأوضح وآخرين، واوبنهايم وهيمبل نيجل ارنست في متمثلة

 الوضعية تفكير مع تماما يتسق 4 القضية تضمنته ما كل ان
 يناقش فإنه ولذا فيينا، دائرة خاصة األولى صورتها في المنطقية
 بها مرت التي والتطورات المنطقية الوضعية تصورات بعض

 ويشيرالى تطورها، من مراحل عدة في أفكارها تغير وجعلتها
 :هما جانبين في اساسًا تنحصر حدثت التي التغيرات أن

 تتعلق التي الجديدة األفكار بعض أدخلت أنه األول، الجانب
 الثافي، والجانب النظرية. والحدود المالحظة حدود بين بالعالقة

تعدلت. قد ذاتها المالحظة لغة عن قدمت التي االفتراضات أن
 التفسيروالتنبؤ في يتمثل هؤالء يفترض كما العلم هدف إن
 افترضنا فإذا ,عمومية اكثر نظريات بمساعدة واطرادات بوقائع

 وأن تفسيرها، المطلوب واالطرادات الوقائع مجموع تمثل T ان
D تفضي خالله من الذي المبدان هو T تنبؤات إلى 

 النظرية هي (DCD ميدان تعبرعن )التي T وأن صحيحة،
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المنطقية بعدالوضعية ما - الغوم فكفة في المتأخرة االتجاهات

 بأن القائلة 3 القضية اعتبرنا فإذا للتفسير، كأساس تعمل التي
 يكون فوف للمفسر، منطقية نتيجة يكون أن يجب المفسر
 كافية بصورة قوية T تكون ان إما األول :أمرين أحد أمامنا

 متقة تكون ان أو ،والثافي ,منطقية كتتيجة T تحتوي بحيث
األتية: القضية نقرر أن يمكن وها مع األقل عل
 والتبؤ للتفسير فقط بها مموحا الظريات هذه تكون (5)

 هذا في فعال المستخدمة اكظريات إما يمحتوي معطي جال في

٠ األقل على معها متسقة تكون التي أو الميدان
 لنظرية مباشرة نتيجة5 القضية تعبرعنه الذي الشرط هذا

 النظرية عن المدافعون تبنى وقد .التفسيروالرد في التجريبين
 مشكلة عن حديثه في هيمبل كارل تبفى لقد الثرط. هذا

 مقالته في فأوضح اليه، المثار الشرط صحة بيان التفسير
 للمالحظة تقرير كل أن التأييد« منطق في »دراسات بعنوان

 الفروض كل فثة مع متفقًا المنطقية الناحية من يكون وأن بد ال

 أي تؤيد ال المالحظة تقارير فإن خاصة وبصفة يؤيدها، التي
 المبدأ هذا تبنينا إذا ونحن .بعضها تعارض التي الفرضين من
 لنظرية المؤيدة بالمالحظات مؤيدة تكون سوف T النظرية فإن

 الواضح من ولكن .T مع متفقة كانت إذا فقط أضيق أخرى
 أو نيغل نظرية عن للدفاع حتى غيركافية ذاتها 5 القضية ان

 مقالة في يذهب فيرابند جعل ما وهذا التفسيروالرد. في هيمبل
 بصدد وهو ،1965 عام في التجريبي المذهب مشكالت عن

 يعتمد مدرك هو ما بأن القول إلى ،العلمية النظريات تفير
 لكظريات النقدية التحليلية النظرة وأن هومعتقد، ما على

 علمية نظرية كل أن نام بوضوح تكثف المختلفة العلمية
 ليت العلمية النظريات فإن ولذا الخاصة، خبرتها تفرض
 هذه تبني فإن وبالتالي للعالم، النظر في معينة طرق سوى

.وخبراتنا وتوقعاتنا معتقداتنا على يؤثر النظريات
 نتائج »أن االعتبار في أخذنا إذا أنه يجد فيرابند أن إال

 عن باستقالل - األقل على - وتحقيقها تقريرها مكن المالحظة
 عل يعنيشيثًا ال القول هذا فإن المفحوصة، النظريات
 الشكلي بالمعنى نأخذم ان ويمكن تعبير، هومجرد وانما االطالق،

 مضمونًا تحتوي الخبة بأن القائل العام االعنقاد عن للكالم
النظريات. عن االستقالل معنى هو وهذا ،وقائعيا

 كانط مع يشترك أنه إال الفكرة، يهذه يزودنا فيرابند أن ومع
 هذا وعل تصورات، بدون معطيات توجد ال بأنه االعتقاد في

 ذاته هو أنه على Given المعطى إلى ينظر أخذ فقد األساس
 الى كانط، مع يشير، أنه ذلك من واألبعد . Myth األسطورة

 •الحدس فإن موجودة، المعطيات هذه مثل كانت إذا حتى أنه
 فقيرة كانت إذا التصورات أن يعني وهذا .ا أعمى تصور بدون

 يضفي الذي هو المضمون ألن استبعادها، فيجب المضمون
العلمية. النظريات اختبار عند المعرفية أهميتها عليها

 المحايدة المالحظات أن التعني اآلراء هذه كل أن والواقع
 تقريرها يمكن ال المالحظة نتائج أوأن مستحيلة العلم مجال في

 إثبات ألن المفحوصة، النظريات عن تام باستقالل وتحقيقها
 المالحظة نتائج تقرير وإمكانية المحايدة المالحظات إمكانية
 ضعيف أمر المفحوصة، النظريات عن تام باستقالل المحققة

 غير معطى أي بإثبات المسالة ماقارنا إذا المنطقية، الناحية من
 للكالم شكلي تعبير مجرد أكثرمن ليست األولى فالحالة متصور.

 وذلك وقائعيًا، مضمونًا تحتوي الخبرة بأن القائل االعتقاد عن
 في فيرابند مع شيفريتفت فإن هذا ومع كماأشارشيفرمؤخرًا.

 ويشير أسطورة، Pure data البحتة المعطيات بين القائل رايه
 سبق يعني ال العلمية النظريات اختبار أن إلى نفسه الوقت في

 حد في فالمالحظة متصورة، غير معطيات بوجود االفتراض
 ما الى نذهب أن يعني ال هذا أن أيضًا ويرى تصورية، ذاتها
 تستخدم المقوالت أو التصورات أن فنقرر ذلك من أبعد هو

 الفروض نصيغ أننا ايضًا يعني ال أنه كيا الظواهر، لتصنيف
 فتصحيح نستخدمها، التي المقوالت في الظواهر لتوزيع

لمالحطة الرأرئ رظ ض اعجلم يتم انما بنررف.

الميتودولوجي: التاريخي االمبريقي االتجاهم-3

 بصورة يتطورا أن العلم وفلسفة العلم تاريخ على كان لقد
 بوبر، لكارل العلمي، الكشف منطق صدور بعد سريعة

 هذا في سريعة بصورة العلمية األبحاث نشطت وبالفعل
 األفق في الح بالتحديد عامًا وعشرين بعة وبعد االتجاه،
 األستاذ فكان النجم أما جديدين وكوكب نجم سطوع
 وأما هارفارد. جامعة في االساتذة كبار أحد كون نوماس
 صدر الذي العلمية الثورات تركيب مؤلفه كان فقد الكوكب

 في التحديد وجه وعلى 1962 عام شيكاغوفي جامعة عن
.الموحد للعلم العالمية الموسوعة
 الربط لحركة الرئيي الممنل أنه عل احيانًا كون الى ينظر

 الميتودولوجيا خالل من العلم وفلسفة العلم تاريخ بين
Methodology. صدور منذ متوقع أنه رغم االتجام وهذا 

 ينبغي كان أنه إال ،العلمي الكشف منطق بوبر كارل مؤلف
 التام الربط فكرة ليحقق كون مقدم تتظر أن العلم فلسفة على
 The العلمية الثورات تركيب في الثالث الجوانب هذه بين

Structure of Scientific Revolutions حوله دارت الذي 
.هذا يومنا حتى زالت وال الماضية النوات في الدراسات
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 ما لنا يصف .العلمية الثورات تركيب في كون كتب لقد
 العلمية الثورات خالل العلماء »إن :قائالً العلم داخل يحدث

 باآلالت ينظرون حين وغتلفة جديد أشياء See يشاهدون
 في والسبب قبل، من منها نظروا التي عينها األماكن من المالوفة
 فعالً العلماء تجعل Paradigm النموذج تغيرات ان ذلك

 ٠٠ذلد عن تمامًا غتلفة بطريقة الخاصة أبحائهم عالم يشاهدون
.قبل« من إليه ينتمون كانوا الذي العالم

 يذهب أن كون يريد ما مضمون لنا تلخص العبارة هذه إن
 صراحة تشير جانب من فهي العلمية، الثورات تركيب في إليه
 نكتشف حيث تتغير، هي أو تختلف، لألشياء رؤيتنا أن إلى

 ومن قبل. من نالفها نكن لم األشياء بين جديدة عالقات
 من إال تكون ال والمختلفة الجديدة الرؤية هذه فإن آخر جانب
 Scientist العالم يجعل New Paradigm جديد نموذج خالل
 iمعينًا تفسيرًا وفرها شاهدها ان سبق التي iاألشياء يفسر

 مضى فيما يتبنام كان الذي التفسير لذلك غخالفًا جديدًا تفسيرًا
 أشد مرتطة هنا التفسير قضية فإن ولذا القديم، النموذج وفق

 كذلك لألشياء الجديدة الرؤية تكون وال باالدراك، االرتباط
 ومن فعالً القائم للنموذج بدبل جديد نموذج خالل من إال

 تشير كرن، كتاب في المطروحة النموذج فكرة فان ثالث جانب
 Change التفحر يحدث أن قبل العلم أن الى شديد بوضوح

 التغير قبل ما علم ان هذا في والسبب التغير، بعد عنه غتلف
 ما علم أما Normal Science السوي العلم عليه يطلق هوما
 Extra-ordinary الشاذ العلم عليه يطلق التغيرفهوما بعد

Science الثوري العلم أو Revolutionary Science. هذه 
 بصدد ونحن عليه الضوء إلقاء مذا١ت ما هي اثالثة الجوانب
 النموذج بفكرة لها مناقشتنا نبدأ وسوف ،كون عن الحديث

.المحورية الفكرة باعتبارها

 التي األفكار أهم من كون عند النموذج فكرة أن رغم
 درجة على ذاتها الغكرة أن إال العلمية الثورات تركيب تضمنها

 الفكرة يعرض نبدأ أن نفضل فإننا ولذا الغموض، من عالية
.الغموض مواضع نبين ثم ذاته، كون يفهمها كا

 كليًا ارتباطًا يحقق الفترات من فترة في العلم أن يتصوركون
 كال تؤلف النظريات هذم ان بمعنى المختلفة، تظرياتم بين

 هذم في والعلباء النموذج. مصطلح عليه نطلق هوما متماصكًا
 ويعملون النموذج هذا وفق العلمية أبحاثهم في يسيرون الفترة

 والتزام النموذج، هذا وجود أثناء يحدث أنه إال خالله، من
 بأخرى أو بطريقة يديه ويضع العلماء أحد يأتي أن به، العلباء
 النموذج في السائدة األراء به يخالف هام علمي كشف على

3م

 في ا۴٣ المعمول العلماء فتتغيرنظريات فعال، به المعمول العلمي
 على ترتبت جديدة نظريات مكانها لتحل السائد، النموذج ظل

 أفكار وفق أخرى مرة مسيرته العلم ويبدًا الجديد، الكشف
 للنموذج تمامًا غالف جديد نموذج خالل من جديدة وآراء
 فيها يسود التي الغترة في والعلم .مضى فيا العالء ألفه الذي

 أما .السوي العلم كون عليه يطلق هوما القديم النموذج
 العلم فهو العلمي الكشف بعد اليه توصلنا الذي العلم

 المتعارف على خرج ألنه شاذ، أو ثوري وهو الشاذ، او الثوري
.السائد النموذج ضوء في عليه

 هذا على كون يقدمها التي النموذج فكرة كانت إذا لكن
 الذي الغموض الى نشير أن ينبغي فإنه ومبتكرة النحوجديدة

 مفهوم خالل من الفكرة يقدم لم كون ألن الفكرة، اكتنف
 مؤلفه، صفحات أول من متعددة مواضع في اشار وإنما واحد،
 أشد غتلفة وتعريفات بل ،متعددة مفاهيم الى نهايتها وحتى

 الخلط كثيرمن الى أدى ما النموذج، لفكرة االختالف
 كون وضعها التي المعافي نصنف أن لنا ويمكن والغموض،

اآلتية: الرئيسية التصنيفات في اكموذج لفكرة
 أكثرمن في الميتافيزيقية بالجوانب النموذج فكرة كون ربط
 يشيرإلى وبذا المختلفة، نصوصه اليه تشير ما وهذا موضع،

 من يلي فيا هذا ويتمثل .الميتافيزيقي الجانب بحث أهمية
األفكار:

 »ال كون يقول واالعتقاد. النموذج فكرة بين الربط — 1
 لديها تكرن أن بدون عملها تمارس أن علمية جماعة ألي يمكن

 يضعون العلماء أن يعني وهذا االعتقادات«، من معينة مجموعة
 في اعتقادهم أن كيا المسبقة، النموذج أفكار اعتبارهم في

 أثناء العلمي ونشاطهم عملهم يوجه معينة وآراء نظريات
.ذاتها العلمية المارسة

 كون يؤكد حيث واالسطورة، النموذج فكرة بين الربط - 2
 عليها نطلق ان يمكن القديمة االعتقادات كانت »إذا أنه

 وتؤدي نفسها بالمناهج األساطير تنتج ان يمكن فإنه إذن أساطير،
 اليوم. عالم في العلمية المعرفة الى تفضي الي ذاتها األسباب إلى

 علمًا، تسمى أن الممكن من كان إذا فإنه أخرى، ناحية ومن
 اليوم« نعلمه ما مع المتسقة معتقدات يتضمن فالعلم إذن

 يختار فإنه التاريخي أمام البدائل طرحتهذم إذا فإنه هذا وعلى
 معتقدات يتضمن العلم أن أي بينها، األخيرمن البديل
 غير ليست القديمة فالنظريات اليوم، نعلمه ما مع المتسقة

 باألفكار غنية نظريات هي وإنبا المبدأ، حيث من علمية
لكثير. التيتطلعناعلى واآلراء

 والتأمالت النموذج بين يربط ثالث موضع وفي ٠ 3
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 علم أي لتطور األولى المراحل »في بقوله الناجحة الميتافيزيقية
 ولكن - نفسه الظواهر مجال يواجهون المختلفين األشخاص فإن

 بطرق ويؤولرنها يصفوتها وهم - نفسها الخاصة الظواهر ليس
 هو علم عليه نطلق لما بالنسبة وفريد هومدهث وما .غتلفة

 نموذجًا ونقبل تختفي.. وان البد المؤقتة االختالفات أن
 والنظرية منافساتها، من أفضل النظرية تبدو أن بد فال معينًا

 موضع وفي ؛ تواجهها« التي الوقائع تفسيركل الى تحتاج ال هنا
 التي المقاي تتغير كذلك المشكالت، تتغير »وكما يقول: آخر
 أو الميتافيزيقي التأمل مجرد من الحقيقي العلمي الحل تميز

الرياغية«. اللعبة
4 -I كون يقول االدراك عملية يحكم مبدًامنظم النموذج 
 والتي التراث في الغزيرة للتجارب مسح عملية بإجراء قمنا »إذا

 أن الفور على يتبين سوف المرء فإن األمثلة هذه منها استمدت
 »النماذج فإن ولهذا االدراك،، عملية يحكم منظمًا مبدًا النموذج

٠ الخبرة« من واسعة قطاعات لنا غعدد
 أمور ثمة لنا يتضح كون لنا يقدمها التي النصوص هذم من
 للعالم المتواصل العلمي العمل أن نجد جانب، فمن هامة،
 أن ذلك هؤالء، بها يؤمن الي االعتقادات من مجموعة تحكمه

 بمثابة يعد الذي العلمي المجتمع فكرة اعتباره في يضع كون
 المجتمع وهذا أبحاثهم العلماءومجمع لثاط اإلطارالمخظم

 في يريد ما ويكتب يريد، فيما يفكر لكي عالم لكل العنان يترك
 اعتقادات فإن الحال ويطبيعة يعتقد. لما وفقًا يريد الذي الوقت
 أشد متباينة تفكيرهم بنية في الماوراثية المكونات أو العالء

 الفن يلعب من فمنهم اهتماماتهم، على ينعكس وهذا التباين،
 له تكون من أو العقلية، مكوناته تشكيل في بارزًا دورًا

 نجد وهكذا رياضي، االصل في وهو مثالً بالبيولوجيا اهتامات
 وهم واالختالف، التباين عنصر يحكمه العلماء نشاط أن

 مع عنا من فكرة فتلتقي اآلراء يتبادلون أيضًا الحال بطبيعة
 صاحبها بال على تغطر لم جديدة فكرة لتؤلف هناك من فكرة

 اعتقادات ان يرى كون فإن اآلخر الجاثب من ولكن أصال.

 فلكل األساطير، عن صدرت وأنها المصدر، اسطورية العلماء
 استمع القي الخرافية واألساطير الروايات من الخاصة خبرته منا

 كانت مهما الوجدان في تتظل األساطير وهذه طفولته، في إليها
 اعتقاداتنا. تشكيل في حيويًا دورًا تلعب ثم ومن خرافية،

 إما الخارجي العالم في األشياء نرى حين فإننا السبب ولهذا
 االختالف سر لنا يفسر ما وهذا واعتقادنا، رغبتنا وفق نراها
 حين فنحن عليهما؛ تعرض ظاهرة تفسير في وآخر شخع بين

 لكي لعقلنا العنان نطلق إتما تفسيرها ونحاول الظاهرة نثاهد
 هذه وتظل تفسيرمعين. الى ليتتهي العلمية خلفياتنا في يجول

 األمور فتنقلب جديد علمي كشف بأتي حتى تحكمنا النظرة
 النموذج ويستحدث ؛نعتقده كنا ما ويبدد عقب على رأسًا

 من أخرى مرة لألشياء نظرنا ما إذا إطار. في الذي الجديد
 أن وجدنا مضى، فيما منها النظر ألفنا التي نفسها المواضع
 جديد بمبدأ نعتقد أو نؤمن أصبحنا ألنا غتلفة لنا بدت االشياء

 علينا يفرض المعنى بهذا النموذج فكأن نراه. لما ادراكا يجدد
.الخبرة نطاف لنا ويحدد I لألشياء معينة رؤية

 كون أمثلة خالل من الغكرء هذم اهمية نتبين أن ويمكن
 القرن في الفلك عالم - هيرشل اكتشاف ان يؤكد فهو المتعددة،

 جسم وجود على واضحًا مثاالً يقدم أورانيوس لكوكب - الماضي
 الكشف هذا أن أيضًا ويعتقد .مغتلفة بطريفة شوهد فلكي
 وهو العالء، عند البعرية الرؤية مجال لتحول أوليًا مثاالً يعد

 دليالً اآلتية البينة كون ويقدم الجشطلتي. لتحول تمامًا بماثل
 بين غتلفة مناسبة عثرة سبع في األقل عل :نتيجته على

 في »كوكبا األوروبيون المالحظرن شاهد 1781-1690 األعوام
 في مشغولة كانت وقد بد ال أنها اآلن نحن نفترض مواضع

 من المالحظين أبرع من »واحدًا ولكن باورانيوس،، ما وقت
 ،متابعة ليال أربع في فعال الكوكب شاهد جميعًا هؤالء بين

 البحث عناء بعد ولكن نفه، الثيء هيرشل الحظ ولقد
 الكسل وأعلن جديدًا،. Comet مذنبًا شاهد أنه »اعلن

Lexell المدار أن ذلك بعد Orbit المذنب هذا فيه وجد الذي 
 التتيجة الى كون يتتمي الينة هذم من لكوكب. كان ربما

 كانت الكسل( اقتراح )أي االقتراح هذا قبل ,يما اآلتة:
 العالم في واحد كوكب من واكثر النجوم من قليلة اعداد هناك

 قد مالحظته تمت الذي والجم المحترف، للفلكي بالنبة
.الزمان« من قرن لمدة غتلغة بطريقة شوهد

 أن يريد األمثلة من وغيرها كون يقدمها التي اآلراء هذم
 الرؤية مجال في تحدث القي التحوالت أن خاللها من يثبت

 عالم في هوجديد ما يثاهدون العالء تجعل التي هي البصرية
 للمالحظة التفسيري الجانب اعتبارأن عل الكبير، المالحظة

 المالحظات من مجموعة ثمة هناك لكن ديناميكيًا. طابعًا يتخن

وهي: كون موقف على نثبتها ان عليا
 الكثاف التاريغية البينة مسألة إن األولى: المالحغظة

 الجشطلت لنموذج حالة هي كون يزعم كبا أورانيوس الكوكب
 أن األفضل من كان ربما فيها. مشكوك مسالة وهذم وتحوالته،

 الفلكية المالحظات إن فنقول آخر، بمعنى نفسه الرأي نقول
 هو بينا نجمًا، كان الساء في شاهدته ما ان خطا اعتقدت التي

 أن يعلن لم هيرشل بأن الرأي وأن كوكب، الحقيقة في
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 حصل ولم الضمانات، من العديد بعد إال مذنبًا كان أورانيوس
 الكوكب( لموضع المتتابع الرصد خالل )من الضمانات هذم على

 لهذا هيرشل اعالن فإن وهنا جديدًا. مذنبًا اكتشف أنه أعلن
 هو مثاهدته سبقت ما وأن الفحص بعد إال يتم لم الرأي
 ما شىء مشاهدة عن تأكيد بكل ختلف شىء هو انما مذنب،

 هو بباطة هيرشل نعله ما فإن ثم ومن مختلفة. بطريقة فعال

 كان شوهد ما بأن لإلعتقاد التبريرات بعض لديه أن أعلن أنه
 بعض لديه بأن أعلن هيرشل النحوفان هذا على مذنبًا.

 نفها الخصائص يفترض شاهده ما بأن يعتقد ألن المبررات
 »من المدار أن اقترح الكسل وأن المذنبات، تفترضها التي

 بذلها مثمرة متعددة محاوالت بعد لكوكب، يكون ان الممكن
 ال كون ولكن المذنب. لمدار مالئمة المالحظة الحركة ليجعل
 الكوكب هذا أوأن كوكبًا، اآلن شاهد الكسل ان علينا يقترح

 في تحوالً احدثت الراهنة الحبرة أوأن مختلفة، بصورة إدراكه تم
 بصورة اآلن يعتقد الكسل بأن الفول يمكن فإنه ولذا . الرؤية
 ان بمعنى كوكب، حركة كانت المالحظة الحركة ان عقلية

 من واحد كل شاهده قد نفه الثيء ان يعتقد الكسل
 وذلك كوكب، أنه صفة أو خاصية يفترض ألنه المالحظين،

 ولي الكواكب تسلكها التي نفسها الطرق يسلك أنه العتقاده
 البعض اخطا فقد كوكبًا، شاهده ما أن اعتقد واحد كل ألن

 بعضهم وأخطأ ،شاهدوها التي المواضع صفات عن فكرتهم في
 يختلف نجم بأنه االعتقاد ألن نجم، أنه اعتقد حين اآلخر
 هناك »كانت فإذا فعاًل، نجم أنه إدراك أو مشاهدة عن تمامًا

 عالم في الجديد الكوكب اليها اضيف النجوم من قليلة أعداد
 إلى كون كمايذهب ،الكل اقتراح قبول بعد المحترف الفلكي
 هذا ويسحبع آخر، بشيء متبوعًا هذا يكون أن يجب إذن ،ذلك

 عالم في أخرى نجوم هناك تكون وان بد ال الكسل قبل أنه
 يمكن ال فإنه صحيحًا هذا كان اذا ولكن المحترف الفلكي

 حول غخكين كانوا الكل قبل الفلكيين أن يقول ان للمرء
 مخطثين، كانوا أنهم قلنا فإذا آخر جانب ومن .النجوم عدد
 في نظرهم وجهة طبيعة حول شيتًا نقول أن يعني هذا فإن

 على كانوا أنهم يرى ال وكون - المعروفة النظر وجهة مقابل
 كثيرة نجوم وجود نظره وجهة من ذلك في والسبب - خطا

 على الفلكيون هؤالء يكن فلم ثم ومن عالمهم، في العدد
 العلم على ينسحب الخاص كون رأي فإن هذا وفي خطا،

. معه ومتطابق الحديث،
 فلسفية وتحديات لمناقشات الباب يفتح هذا كون موقف إن
 وصفية فلسفة بوضع مشغوالً ليى أنه من يعلنه ما رغم كثيرة،
 اليه ينظرون ما أن للعالء يقول أن بباطة يريد إنه : للعلم
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 اعتقادات الواقع في هو صحيحة، علمية اعتقادات أنه على
.خاطئة

 من يقدمها التي أمثلته أحد في كون أن :الثانية المالحظة
 حول شكوكه يبدي الكيميائيين لمجهودات استعراضه خالل

 »لقد قائال: بيرثلوت ونظيره بروست الفرنسي الكيمائي آراء
 وجود ظل في تحدث الكيميائية التفاعالت كل أن األول ادعى
 منهيا كل جمع وقد ذلك. الى يذهب فلم الثاني أما ثابتة، نسب
 فقد هذا، ومع نظره. وجهة تؤيد التي التجريبية البينات بعض

 اآلخر. عمل خالل من بالضرورة الرجلين من كل تحدث
 بروست أن نجد النسب، في يختلف مركبًا بيرثلوت شاهد فبينا

 التجربة ال فإنه الحد هذا وعند فحسب، فيزيائيًا خليطًا شاهد
 الرجالن كان لقد مالتمين. كانا االصطالحي التعريف وال

 لغاليليو بالنسبة األمر كان مثال تمامًا تقاطع نقطتي عند يقفان
وارسطو«.

 هذين أحد ان يتضمن النص هذا في كون موقف إن
 كانا وأنبما بالضرورة، اآلخر عن يتحدث كان الرجلين

 يمثالن كانا أنهما األمر وحقيقة متعارضين. غرضين يمثالن
 خالل من يتحدث منهما الواحد يكن ولم متعارضين، غرضين

كون؟ إليها يذهب التي تلك ضرورة أي ولكن اآلخر. عمل
 خاللها من يعرض التي الميثولودولوجية الطريقة أن شك ال
 نتيجته قبول علينا تفرض التي هي لالدراك نظره وجهة كون

 يمثالن كانا وبرثلوت بروست أن تتضمن الحقيقية نظره فوجهة
 عن بالضرورة يتحدث كان منهما كال وان متعارضين، غرضين
 المعطى تفصيالت في يتحكا لم البب ولهذا اآلخر، عمل

Given عوالم فإن الجديد التغير لهذا ووفقًا شاهداه، الذي 
 يشيركون، كما ختلفة، كانت العالمين لهذين بالنبة الرؤية

 ولكنها جديدة ليست عوالمهم عن اعلناها التي فاآلراء ثم ومن
 منهيا كال فإن اآلراء هذم أعلنا حين وهما الغرض، متعارضة

 فإنهما ولذا اآلخر، عمل خالل من حقيقة يتحدث كان
مختلفين نموذجين يمثالن بالضرورة

 كبير جزء في ترجع إليها انتهينا التي الغريبة النتيجة هذه
 إما فهي كون: عند للكلمات الغريب االستخدام إلى منها
 التقرير من هذا نتبين ان ويمكن فهم. سوء الى تؤدي أو كاذبة
االني:
(F) فإن النسبة، حيث من يختلف مركبًا برثلوت شاهد بينا 

فحب. فيزيائيًا خليطًا شاهد يروست
:أن ببساطة نقرر ال الذا ولكن

(F) تضمن الكيميائية التفاعالت أن برثلوت اعتقد 

 بروست اعتقد بينا النسبة، في تختلف أن يمكن التي المركبات
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فحسب. الفيزيائى الخليط تتضمن الكيمياثية التفاعالت أن
 للعالمين يرجع هذا فإن (f) من را(بدأل تبنينا إذا إننا

 العلم أوشبه العلم طبيعة الى يرجع وال انفسهم،
Qua-Science للعالمين كان لقد كون. ذلك إلى يذهب كما 

 األقل عل شاهداه، ما حول اعتقدام ما عل سيطرة فعالً

 الى يرجع الحال بطبيعة وهذا شاهداه، ما أكثعل سيطرة
للرؤية. وليس النظراالعتقادية وجهة

 في البصرية الرؤية حقيقة حول كون آراء أمامنا تبدو هكذا
 بمثابة العالم يعتبرها التي الجزئيات إدراك وطبيعة العلم، مجال

منها. ابتداء العلمي الكشف ينطلق التي الحقيقية المعطيات
 عند Testing االختبار فكرة عن قوله يمكن ماالذي لكن

الوي؟ العلم خالل من كون
 أنها إال موصالت، بمثابة تعد كون يرى كما االختبارات إن
 على تطلعنا التحليل نتيجة أن حيث ومتميز، خاص نوع ذات
 هوالعالم يختبرإما ما وهوان ،كون لفكرة بالنسبة هام شيء

The Scientist النظرية وليست ذاته The Theory. ولهذا 
 لكظريات، اختبارًا ليس السوي العلم ضوء في االختبار فإن

 Puzzle المعضالت حل نثاط من جزء هوباألحرى وإغما

Solving Activity. وجود هو السوي العلم يحكم ما ان ذلك 
 بالنظرية محكوم السوي العلم أدق، بمعنى أو معين، تموذج

 ضمنًا به موثوق السائد النمونج ان نعلم ونحن .الساندة
 قد فإنه وهنا التجريبية، للنتائج مالئما يكون ال قد ولكن

 على يقوم لنا المألوف أو العادي والبحث مفارقات، تحدث
 النموذج أن نالحظ فإننا كذلك .المفارقات هذه حل اساس

 حل وجود كضمان، أوهويأخذ الحسبان، في يضع كون عند
 والمالحظات، النموذج بين االختالفات طريق عن معضلة لكل
 العلم خالل من تنفذ االختبارات أن طالما فإنه هذا عل وبناء

 كارل لنظرة مكافئة بصورة تماما إليها النظر يمكن فإنه ،السوي
 لمهارة اختبار أنها على تبدو فهي ولذا النظرية، الختبار بوبر

 فإن سالبًا اإلختبار ناتج كان فإذا المعضالت. حل في المجرب

 براعة فشل تمثل وإنما النظرية، فشل تمثل هناال النتيجة
 أو الحالة هذه في المجرب وموقف الحل. عل وقدرته المجرب
 ولكن المعضلة، حل في إلخفاقه نتيجة تهبط العلمية مكانته
 ومن الحالة هذه في وتجانه العمل على وقدرته النموذج مكانة
 يحتلها التي المكانة هذه للمجرب، المحالية اإلخفاقات خالل

 ومحتفظ النموذج يثبت ثم ومن شك، بال ترتفع سوف النموذج
المتكررة. واإلخفاقات الصعوبات هذه أمام العمل على بقدرته
 فيه لدينا يكون الذي الوقت في فإنه كون لرأي وفقًا إنه
 يحدث قد الثوري أوالعلم Abnormal Science الشاذ العلم

 Nega- السالبة النتيجة فإن ثم ومن للنظريات، أصيل اختبار
tive Result اخفاقًا باعتبارها ليس لالختبارينظرإليها 

 ذريع وفثل للنظرية كإخفاق وإنما المجرب، قبل من شخصيًا
 سبق فيما إليه نظر الذي اإلخفاف فإن آخر، بمعنى أو .ألبعادها

 الحالة هذه في إليه ينظر قد المجرب قبل من اخفاق أنه على
اإلختبار موضع للنظرية اخفاق أنه عل

 هو السوي العلم فإن نظركون لوجهة تبعا فإنه كذلك
 .غيرعادي فهوشرط الثاذ العلم أما للعلم، المألوف الشرط

 إذا ألنه الحالتين، ضوء في مغختلقة االختبار فكرة أن نجد وهنا
 وجدنا وبوبر، كون رأي وفت العلمية، القضايا اختبار أردنا
 ويختبرونها الفروض أو القضايا يضعون العلماء أن يرى بوبر
 فقط يعني لكون بالنسبة القول هذا أن حين عل خطوة، خطوة
 نتساءل: وهنا للمعضالت. حلولهم يختبرون العالء أن وفقط
 شك بال إنه كون؟ رأي حب الكظرية عن الدفاع يمكن كيف
 أن إذ إليه، نتبه ان المهم من كون رأي ثنايا في تضارب يوجد

 Normal المألوف الشرط أنه على كون إليه ينظر الذي الثرط
Condition هذا فعال(، عليه حملنا )إذا العلم والدقيت 

٠ علمي غير شرط أنه على بوبر اليه ينظر الثرط
 بوبر عند الالتماثل من وجهًا هناك أن نجد تفسها وبالصورة

 العلمية، للتعميمات التحقيق قابلية وعدم التكذيب قابلية بين
 ونحن بوبر. أفكار إطار في عنها التراجع يمكن ال خطوة وتلك
 الثورات تركيب في كون عند دوره يلعب نفسه الالتماثل نجد

 أشار كون لكن بوبر، عن الفكرة هذه كون أخذ وقد العلمية،
 وان تحقيق يوجد ال بأنه القائل بوبر رأي إلى مؤلفه في بوضوح

 فعل كون أن نعلم ان ينبغي ولكن يعنينا، هوما التكذيب
 وال واقعية ليست باعتبارها بوبر فكرة عل يقضي حتى هذا
 ال السوي العلم مرحلة في أنه أساس على أفكاره، مع تتفق
 الشاذ العلم حالة في بينما العلمية، للنظريات تكذيب يوجد
 للنموذج تكذيب أنها على االعتبار في توضع التي البينة فإن
 النمرذج لتحقيق بينة انها على ايضًا تؤخذ سوف نألفه، الذي

الجديد.
 يقدم لم كون أن العلمية الثورات تركيب على نالحظه وما

 معيار جانبًا ينحي أنم رغم ،للعلم بالنسبة للتميز معيار أي لنا
يوير. كارل قدمه الذي التكذيب قابلية

 بوبر من لكل بالنسبة اليه اإلشارة ضرورة أمرآخرنرى
 الشاذ والعلم الوي العلم الى ينظر كون وهوأن وكون،

 أي فيه يوجد ال الذي العلم )وهوذلك السوي فالعلم معا؛
 Genuine أصيالً عالً كون يعتبره لكظريات( اختبارحقيقي

Science االختبار فيه يحدث )والذي الثوري العلم بينما 
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 من بحال واليمكن شاذ، هوعلم للنظريات( الحقيقي
 ينظر ما فإن ثم ومن األصيل. العلم بصفة نصفه أن األحوال

 بوبر، عند فحسب علم هو كون عند أصيل علم أنه على إليه
 فحسب هوعلم بوبر عند أصيل علم أنه على ينظرإليه وما
. كون عند

 يتعلق فيما هامة أخرى نفطة الى يشيركون كذلك
 أن العلم تاريخ في كثيرًا حدث لقد يقول: حيث بالنظريات،

 ان قبل ليس ولكن ٠ اختبارها يفشل أن قبل نظرية وضعت
 فإن ثم ومن المعضالت، حل لتأييد مالثمة كنظرية تبدو

.بالضرورة مهمًا ليس االختبار
 بوبر ألن هنا، خاكة بصورة بوبر فهم كون أن الواقع

 جهة من لي العلمية، اكظرية تمييز على كبيرة أهمية يعلق
 األكث فالنظرية لالختبار؛ قابليتها حيث من وإنما فعال اختبارها

 الى يذهب بوير فإن ولذا األفضل، النظرية هي لإلختبار قابلية
 لالختبار األكثرقابلية العلمية النظرية أن على نعتمد ان ضرورة

 النظرية ان رغم السابقة، النظرية من بدالً تتخدم وأن بد ال
, بعد إختباريا تفشل لم - السائدة وهي - السابقة
 فإن المعضالت، لحل مؤيدة النظرية بكون يتعلق فيما أما

 أنه عل يصر كون دام ما ألنه فجة؛ حقيقتها في الفكرة هذم
 التأييد بين الفارق فإن تحل، لم ومعضالت مفارقات توجد

 في فارق مجرد هو إنما المعضالت لحل بالنسبة التأييد في والفشل
 حاسم، نقدي مستوى هناك يكون ان بدإذن ال الدرجة

المستوى. هذا نعلم ال ونحن
 العلم جوهر هو السوي العلم يكون لماذا نتساءل: ولكننا

كون؟ رأي في
 أن إطارعا في يزعم التي كون فكرة نعارض حقيقة إننا
 ولكننا األصيل، العلم هو أو العلم، جوهر هو السوي العلم

 His- العلم تاريخ أن كون مع مؤتًا سنفترض نفه الوقت في

tory of Science الكوفي النمط يسيروفق Kuhnian 
Pattern ،في طويلة فترة هناك أن نفترض سوف أننا أي فعال 

 الشاذ العلم بسبب قطع أثناءها يحدث السوي للعلم التاريخ
 .السوي العلم من جديدة فترة بعدها تبدًا بحيث ،اثوري أو

 على ،السوي للعلم عالية قيمة ينسب بأن كون يهتم إذن لماذا
 هذا نثير إننا الثوري؟ أو الشاذ للعلم أقل قيمة ينسب حين

:هي هامة ثالثة اعتبارات واقع من التساؤل
 أو ذري الث بالعلم دائيًا يقارن الوي العلم أن -أوالً
 بالعلم نهتم ال ان الخطأ من أنه يرى نفسه وكون الشاذ،
 يؤدي وال منتجًا ليس السوي العلم ان يؤكد أنه رغم ،السوي

الىافكارجديدة.
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 يتقدم أوكيفية صورة بأي تساءل قد كون كان إذا ٠ ثانيًا
 عن يتقدم السوي العلم الفورأن على لتبين السوي العلم

 أو يعطابق ان كون حاول لماذا نتساءل فإننا وهنا التراكم طريق
 اعتقاده رغم والنظرية، العلم بين ذاتية تطايق عالقة ينشىء

بواسطتها؟ المعرفة تكتسب التي الدينامية بالعملية
 إعجابه سجل ولماذا السوي؟ العلم كون ينقد لم لماذا - ثاكًا
 العلم، فالسفة أعظم وهومن هذا فعل لماذا به؟ الشديد
 وتركيب الكوبرنيكية الثورة عن بكتاباته عالمية شهرة واكتسب
العلمية؟ الثورات
 نشك أننا رغم - التساؤالت هذه على واحدة إجابة هناك

 العلم الكثيرعن هناك :يلي فيما وتتمثل I الرئيية اإلجابة أنها
 الكثير وهذا نتبينه، ان نستطيع بحيث االنسان حياة في السوي
 الشاذ او الثوري العلم عن نقولم ان يمكن ما بمراحل يفوق

 النظر وجهة من جدا نادر اثوري العلم عن نقوله ان يمكن فما
 حياة في نادر يحدث ما الن معا والميثودولوجية السيولوجية

الوقت. طوال محدث ما أهمية أقل االنسان
 مع ظهرت التي العلم فالسفة من الفثة هذم مواقف أن إال
 نقد أوجه عن كشفت العشرين القرن من الثافي النصف مطلع

 هذا على إثباتها يمكن التي االنتقادات أهم ومن وقصور،
يلي: ما االتجاه

 هو خبرنام ما إذن اآ ولتكن علمية نظرية قبلنا أننا افترض - 1
 إذا نخبره أن يمكن عما الحال بطبيعة غتلف الخبرة وهذم ال
 نراجع ان عقلية بطريقة يمكن فكيف بديلة. أخرى نظرية قبلنا

 من به؟ خبره على نحن ما حول لتكون واعتقاداتنا نظرياتنا
 اعتقاداتنا فيها غيرنا التي اللحظة منذ انه الفالسفة هؤالء رأي
 ذاتها، الخبرة تتغير سوف للخبرة، األساسية بالمالمح يتعلق فيما

 حول األساسية اعتقاداتنا نراجع أن علينا المستحيل من ويكون
 حين أننا كما جانب. من هذا اآلن، خبرته على قادرون نحن ما

 في االعتقاد من حالتا على تجعلنا لن المراجعة هذه فإن نراجع
 اعتقاداته يراجع العالم أن يتضمن وهذا الراهنة، الخبرة

 ما حول وليس وقت، أي في السابقة خبرته حول األساسية
 في الغموض مواضع نكتشف وهنا .وقت أي في يخبره أن يمكن
 فال إذن علمية االعتقادات هذم كانت إذا ألنه هؤالء، أفكار

 فيما الصدق تعبرعن ان والبدمن أوتكذيبها، تأييدها من بد
 يمكن ما حول شيائً تعي ال كانت اذا أما اآلن. نخبره أن يمكن

 الوقت في االعتقادات هذم اويكذب يشبع بحيث نخبره أن

 أو االعتقادات هذه تأييد يمكن فال إذن فيه، نعتنقها الذي
تكذيبها.

 بديال ليست العلمية الثورة بعد العلمية النغظرية إن - 2
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 حيويتها، رغم هوالء نظر وجهات إن قبلها. العلمية للنظرية
 الشورة بعد آ2 العلمية النظرية تصح أن إلى تفضي ال أنها إال

 ذلك العلمية، الثورة قبل اآ العلمية للنظرية بديال العلمية
 الخبرة وهذه El الخبرة لنا تحدد اآ النظرية أن يرون ألنهم

 تكمن وهنا .T2 النظرية تحدد التي ع2 الخبرة عن مختلفة
 لها اعتبارأن على T1 النظرية يقبل الذي العالم ألن الصعوبة،

 ليست التي El الخبرة مع فيها تتفق ال التي الجوانب بعض
 ال أنبا هذا في والسبب آ2 للنظرية العالم قبول مع متفقة

 وبالمعنى نفسه، العالم عن أو نفسها، الخبرة عن يتحدثان
 ع(El # 2 )حيث نفسه الشيء يخبرا لم ألنهما للعلم، المالئم

 الخاصة، خبراته عن فحسب يتحدث العلماء من عالم كل وألن
 إذن ليست العالم وحول الخبرة حول االعتقادات فإن ثم ومن

 آ2 النظرية بأن القول يمكن ال فإنه وهنا جديدة، اعتقادات
.اآ العلمية للنظرية بديال ليست

 وألن آ2 للنظرية بديال ليست اآ اكظرية بأن القول ومكن
 التي الً من بدالً ع2 هو تمامًا غتلف شيء عن تتحدث آ2

 النظريتين بأن القول يمكن فال وبذا ،E] الخبرة عن تتحدث
 العالم ألن نفسه، العالم عن مختلفتين نظر وجهتي ليستا آ2و اآ٠

 غختلفتين نظر وجهي ليستا فإنهما كذلك جذريًا، تغيرتغييرًا قد
 جذريًا، تغييرًا تغيرت قد أيضًا الخبرة ألن الخبرة، حول

 الكم ميكانيكا عن الحديثة النظر وجهة قبلت أنني افترض
Quantum Mechanics عن الحديثة النظر وجهة آخر وقبل 

 نعبر أننا أو متفقين، لسنا أننا يعني ال هذا فإن االجتماع، علم
 مجال ألن بديلة اعتقادات عن نعبر ال إننا :بديلة اعتقادات عن

 اذا اآلتي: مثالنا تمامًا يشبه المشال وهذا تمامًا. مختلف الخبرء
 تالحظ بينا يطير، ان يمكن إنه وقلت عصفورًا االحظ كنت
 ال النقطة هذه عند فإننا يطير، أن يمكنه ال إنه وقلت أرنبًا أنت
 فإن ثم ومن ،غختلفة أشياء نشاهد ألننا بديلة، اعتقادات نمثل

 كذلك .بديلة آراء ليست األشياء هذه حول الخاصة أراءنا
 غتلفة ألشياء خاصة خبرات العلماء من عالم يخبر حين األمر

 عنها سيعبران التي االعتقادات فإن آخر، عالم خبرات عن
 حد في هي وليست الخبرة، أشياء عن بالضرورة تعبر سوف

بديلة. اعتقادات ذاتها
 النغظرية بين بالعالقة تتعلق فإنها الثالثة المشكلة أما-3

 المثال سبيل فعلى ذاتها الواقعة بمجال تتصل هي أو والواقعة،
 Fixed ثابتة معطيات وجود إمكانية ينكر كون أن نجد نحن

data عالم ان يرى أنه كما العلمية، الثورة أثناء العالم يؤولها 
 وعلى العلمي«. وباالنجاز »بالبيئة متصلة بطريقة محدد العلماء
 ذاتها Environment البيئة أن كون يفترض األساس هذا

 مع تتحد والبيئة التأثر، هو العالم وإنما بالنظرية، متأثرة ليست
 البيئة بأن القول يمكن فإنه المعنى وبهذا ٠ العالم لتكون النظرية

.Fixed مبتة ذاتجا
 متأثرة وليست مثبتة البيئة أن قدافترض كرن طالماأن ولكن
 محايدة بطريقة متاحة تكون وان بد ال عنذئذ فإنها ،بالنظرية

Neutral هذا الى وباالضافة العلمية. الثورات خالل للعلماء 
 المالحظ، الجذري التغير نظر وجهة مع متداخلة مشكلة توجد
 للتقليدالعلمي بمكن إذكيف .عديدة تنشأتساؤالت حيث

 عالم النهاية في يشكل ويغيرمنها اليئة في يعمل أن المعتاد
 البيثة مع تتداخل ان النظريات أو للنماذج يمكن وكيف العلماء؟
 وما التداخل؟ هذا طبيعة هي وما المعطيات، لتتج المألوفة

 مواضع توجد وأين جديدة؟ معطيات تشا حين يحدث الذي
 المركب يكون فهل مركبة المواضع هذم كانت وإذا التداخل،

 :التساؤالت هذه مثل على ردا كون يقول قد المشاهدة؟ في إذن
 هذه ولكن مركبة«، غير مفاجثة »حادثة هو حدث ما إن

.نظرم وجهة عن تعبيرذكي اكثرمن شيائً تعني ال اإلجابة
 أنه فهي هؤالء، بآراء تتصل التي الرابعة المشكلة أما-4

 أنه موقفهم عن ينتج وأن بد فال صواب، عل هزالء كان إذا
 طريق عن أوتكذيبها اختبارحا يمكن علمية نظرية توجد لن

 االفتراضات في رأيهم وفق أنه ذلك للمالحظات، الرجوع
 في العلمية الجزئيات طوع تكون سوف المالحظات عل المسبقة

 لن المالحظة وتقارير المالحظات أن نرى ولكتنا وقت. أي
 أيضًا تفضي ولن العلمية، للنظرية العقلي الرفض الى تفضي

العلم. في الثوري واالنجاه الجديدة للنظرية العقلي القبول الى
 ونطلق جيعًا فيه يشتركون الذي الموقف هوذلك ما لكن

المتغير؟ الجذري المعفى موقق عليه
 بأن األساسية حجته المتغير الجذري المعنى مرقف يبدأ
 منعزلة الخاصة صورتها بمقتضى معفى تمتلك ال Terms الحدود

 تكتسبه الذي فالمعنى ثم ومن فيه، ترد الذي السياق عن
 Systematic النسقية وظيغتها الى باإلشارة يكون إغا الحدود

Function على الحديعتمد فمعنى ،النظري النسق داخل 
 أن هو النظرية تغيير ومعفى موضعًا. فبها يتخذ التي النظرية
 يتغير وبالتالي األخرى، للحدود الحديتغيربالنسبة موضع
 علمية نظرية نتبنى أن علينا كان إذا فإنه كذلك المعنى.

 الحدود Roles أدوار نحديد نعيد أن يعفي هذا فإن جديدة،
 نظرهانسون وجهة من التغير وهذا المالحظة. وحدرد النظرية

 في Radical جذريًا تغييرًا يكون إنما وتولمن وكون وفيرابند
 بالظريات هامة مقارنات يستبعد سوف أنه بمعنى المعغى،

 المعفى في المشاركة من لنوعما الرجوع خالل من المختلفة
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 ما تتضمن المقارنات هذه أن اعتبار على المستخدمة، للحدود
 على ليست أو ،مع متسقة غير لدينا التي النظرية كانت إذا

 أومشتقة الى، أوترتد أومنافسة، بديل، أوهي مع، اتفاق
 فهذه - أخرى نظرية من قبوالً األكثر أو من، أوأفضل من،

 المستخدمة، الحدود معافي الى بالرجوع بمكنة ليست المقارنات
 الحدود بين المعنى في المشاركة نظرهم وجهة من كافية وليست
 للمقارنات، كأساس لتستخدم المخنلفة النظريات في الواردة

اآلتيين: المبدأين الى يتتدون فإنهم ولذا
 السباق على يعتمد علمي حد اي معنى إن األول: المبدأ

فيه يرد الذي النظري
 يتغير سوف نظرية في يرد علمي حد أي معنى إن : الثاني المبدًا
. النظرية تلك تعدلت إذا جذريًا
 المعنى في االعتماد من ما نوع على يركز فإنه األول المبدأ اما
 فإنه ولذا Theoretical Context النظري السياق على نفه

 بان تمامًا القول يمكن ال أنه والواقع .كبيرة درجة إلى معقول
 الحدود ألن للحدود، الفيزيائية المكونات في متضمن المعنى كل

 في غتلفة معان لها تكون قد الفيزيائية الناحية من نفسها
 لتغيرات الحد يخضع قد آخر، بمعنى أو المختلفة، الظروف

 التكاد دقيقة اختالفات هناك تكون وقد المعنى، في تاريخية
 في مختلفة بمعان الحد يرد وقد المختلفة، السياقات في تذكر
 يكون أوقد ،للمتحدث تتغيربالنسبة وقد ،غختلفة لغات
 العامل أن الواضح فمن إذن .مختلفة فنية باشتراطات مقيدًا
 الذي الدور وإنما للحد، الفيزيائية الخاصية هو لي الهام
.سياق في المتحدث يتخدمه حين الحد يلعبه

 المبدأين بهذين فيايتعلق نؤكده نريدأن الذي الهام والشيء
 الجذري المعفى بفكرة يأخذون الذين العلم فالسفبة هوأن
 ضرورة علينا يفرض األول المبدأ قبول أن يزعمون المتغير،

 المعنى أن لذلك خالفًا نرى جانب من لكننا ,الثافي المبدأ قبول

 يمكن ألنه فحسب، للحدود الفيزياني للتكوين وظيفة ليى
 ما لنظرية بالنسبة Relative نسبية أنها على للمعاني النظر
 عل نوافق ان علينا يفرض ال الفهم هذا فإن ثم ومن معطاة،

 المعفى في تشترك ال المختلفة النظريات في الحدود بأن اعتقادهم
 فال النظرية السياقات على تعتمد المعاني دامت ما ألنه نفسه،

 في بواحد-تناظرواحد عالقة ذات المعافي أن ذلك عن ينتج
 هي عالقة كل تكون ان تشترط ال حيث النظرية، السياقات

 ينتج ال الثافي المبدأ فإن ثم ومن بواحد، - واحد تتاظر عالقة
األول. المبدأ من

 منطقية، بصورة األول المبدأ نفحص أن لنا يمكن وحتى
المعنى نظرية حول الفلسفية المواقف بعض نناقش ان علينا
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Theory of Meaning المعنى لمشكلة يكون ما فعادة ٠ -Prob 

lem of Meaning في وبتمثل األول، الجانب :هما جانبان 
 الثافي، والجانب المعنى. أوامتالك ،Significance المعنى

 المبدأ يتضمن الجانب وهذا ،Synonymy الترادف في ويتمثل
 إلى قائمة علمية نظرية من تتم التي التحوالت ألن الثاني،

 الحدود معاني في جذرية تغيرات تفرض أخرى علمية نظرية
 مختلفين لحدين يكون كيف هو: اآلن والسؤال .المستخدمة

نفسه؟ المعنى
 مختلفة، نظر ووجهات متعددة، مداخل هناك أن شك ال

 أماالمدخل عينه المعنى فيهالحدين يكون التي الظروف حول
 المدخل وهو جيعًا، النظر وجهات اقدم فهو األول،

 أن إلى يشير والذي المثل نظرية في نجده الذي األفالطوفي
 الى لإلشارة الحدان استخدم،وإذافقط إذا، نفسه المعنى لحدين
 لحدين أن يقرر الثافي المدخل أن حين على .نفسها الماهية

 عن للتعبير الحدان استخدم فقط، وإذا إذا، نفسه المعنى
 المعنى للحدين أن الثالث المدخل ويقرر .نفسها العقلية الصور
 يشبع ما شيء تصور بمقدورنا يكن لم فقط، وإذا إذا، نفسه
 المدخل لهذا ينظر ما وعادة الثافي. الحد يشبع وال األول الحد
 الرابع المدخل أما الثاني المدخل من وأشمل أعم أنه على

 هناك يكن لم وإذافقط، إذا، نفسه المعنى لحدين فيقررأن
 المدخل أما .الثافي الحد يشبع وال األول الحد يثبع شيء

 نقسه المعفى لحدين ان يقرر الذي اإلسمي المدخل فهو الخامس
نفسه. الماصدق لحما كان فقط، وإذا إذا،

 وماتس Alston ألستون مثل المعاصرين بعض اهتم لقد
Mates وغودمان وكواين Goodman المتعلقة المداخل بدراسة 
 Austin أوستن خطوات يقتفي فنجدالستون المعنى بترادف

 وإذا ،إذا نفسه المعنى لهما يكون كلمتين أن تقرير الى ويذهب
 في األخرى مكان منهما واحدة نضع أن الممكن »من كان فقط،
 ٠ الجمل« لهذه التعبير يتغيرموضع أن بدون الجمل من عدد
 يجعل العلمية التحوالت على للتطبيق المعيار هذا قابلية لكن

 نظرًا Problematic مشكل طابع ذات بأسرها المسالة
.التعبير« »مواضع عن الستون فكرة في تتمثل التي للصعوبات

 المعنى فكرة أصحاب من النظريين أن مامًا الواضح من انه

 ،تغيرلغوي أنه على للتغيرالعلمي ينظرون المتغيرال الجذري
 يبدو الحالة هذه في ماتس معيار غإن ذلك فعلوا إذا وهم

 معياره يضع ماتس ألن ذلك يساعدنا، ولن فيه مشكوكًا

 »يقال التالية: الصورة على اللغة في المتضمن للترادف المحدد
 أمكن فقط وإذا كانا، إذا L لغة في مترادفان أنهما لتعبيرين

 قيمة تتغير ان دون L اللغة في جلة كل في موضعيهما تبديل
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 من كان إذا فيما يثك نفسه ماتس ولكن .الجملة« هذه صدق
.اللغات لترادف كمعيار الفكرة هذم تستخدم ان الممكن

 ما مفهوما يؤسسان معا وغودمان كواين نجد فإننا كذلك
 القول يمكن ال أنه يتتتجان معًا وهما المتغير، المعنى عن صدقيًا
 يقبالن أيضًا معًا فإنها هذا ومع تمامًا مترادفان حدان بأنا
 ويبدو , ما لدرجة يكون المعنى في الترادف بأن القائلة الفكرة

 مع متقة وغودمان كواين، اليها توصل التي النتيجة هذه أن
 المعنى في الالتغير من كافية درجة توجد بأنه القائل الرأي

.ختلفة علمية نظريات في ترد التي الحدود في متضمنة
 فكرته يثبت ان المتغيريحاول الجذري المعنى مذهب إن

 تنطوي وما العلمية النظريات في النظر خالل من األساسية
 من يحاول التي األساسية الحجج بعض يضع فإنه ولذا عليه،
 داخل النظري بالتطور يتعلق فيما نظره وجهة يثبت أن ثناياها
 الحجج وهذه ذاتها، الحدود معاني في آخر بمعنى أو العلم،

 إذا جند جب S ريكن علسي حد اي سو :األولى ذن:

أخرى. حدود مع غختلفة أساسية عالقات في دخل
 في يدخل T نظرية في يرد S متغير حد أي :الثانية الجحة
 النظرية تعدلت اذا أخرى حدود مع مختلفة أساسية عالقات

1.

 فمعنى T النظرية تعدلت إذا فإنه هذا على بناء :الثالثة الحجة
.جذريًا تغير قد فيها يرد علمي حد أي

 كبير حد الى تشبه اليها توصلنا التي النتيجة ان نالحظ إننا
 معفى أن على ينطوي T النظرية في تعديل أي بأن القائل الرأي

 ان رغم فإنه كذلك .جذريًا تغيرًا قد T حدود من حد كل
 اثاثة الحجة الى والثانية األولى الحجة من استدالليًا االنتقال
 األولى الحجتين أن إال المنطقية، الناحية من صحيح انتقال
 الوجه على تناوله يمكن عما االشكاات، بعض تثيران والثانية
التالي:

 أي أن إلى تذهب التي الثانية، الحجة أخذت إذا , اوالً
 ويفضي ختلفة، نظرية T العلمية النظرية من يجعل تعديل

 تعديل أي أن ينتج ال الحجة هذه من ٠ أساسية تغيرات الى
 كثيرة أمثلة توجد ألنه ،غختلفة نظرية منها يجعل T للنظرية
 لكن النظريات، »تغير عنوان تحت النظريات لتعديل ومتعددة

 التعديالت إن يلي: كها يرد األمثلة هذه من فقط القليل العدد
 ال غختلفة، نظرية T النظرية من تجعل بأنها القول يمكن ال التي

 عالقات في تدختل T النظرية في الواردة الحدود أن نفترض
 الى أضف أمامناكاذبة التي فالحجة ثم ومن مختلفة، اساسية

 يدخل حد كل على 1 النظرية في تعديل أي جرى إذا أنه هذا

 بين التمييز يرفض وأن بد ال فإنه ،مختلفة أساسية عالقات في
 هذه فإن وبالتالي الالسية، والعالقات األساسية العالقات

 :يلي كما لتصح منطقيًا تصحيحها ويمكن عليها يعتض الحجة
 علمية نظرية ي يرد 5 علمي حد أي )معدلة(: الثانية الحجة

T إذا األخرى الحدود مع مختلفة أساسية عالقات في يدخل 
.غختلفة نظرية مايجعلها T العلمية النظرية تعدلت
 إال منطقيًا، صحيحة الحجة يجعل التصحيح هذا أن ومع

 التحوالت على تطبيقها بإمكان تتعلق مشكلة لدينا توجد أنه
.Actual Scientific Transitions الفعلية العلمية
 األولى. الحجة في تتمثل والجادة الحقيقية المشكلة أن إال , ثانيًا

 تتغيرالنسبة أن يجب األساسية العالقات أي نتساءل: إذأننا
 أن يجب هل )أ( المعفى؟ في جذريًا تغيرًا ليحدث S للحد
 تغيرًا S ليتغيرمعنى أساسية عالقة كل مع S الحد يدخل
التغيير؟ لبعض فقط يحتاج األمر ان أم )ب( جذريًا؟
 تطبيق أن الواضح إذنفمن )أ( على بااليجاب أجبنا أننا افترض
 صحيحًا ليس الفعلية العلمية اتحوالت على األولى الحجة

 للحدود بالنسبة تتغير لم اساسية عالقة كل أن ذلك في والسبب
 أن فسنجد mass الكتلة المثال سبيل عل خذ أمثلتها. في

 عالقة في تدخل النسبية والميكانيكا نيرتن ميكانيكا في الكتلة
 في الكتلة وأن خاصة األخرى، الحدود تتغيرمع ال أساسية
 الى Force القوة نسبة أنها على إليها ينظر النظريتين هاتين
 نفسها العالقة في تدخل القوة إذن .Acceleration العجلة

النظريتين في F/a تساوي وهي
 فإن )ب(، على باإلثبات أجنا أننا افترضنا إذا فإنه كذلك

 على تصحيحها يتم أن يجب التأويل هذا على بناء األولى الحجة
التالي: الوجه
 إذا جذريًا يتغير علمي حد اي معنى )معدلة(: االولى الحجة
أخرى. حدود مع مختلفة أساسية ما عالقات في دخل

 إذا ألنه كاذبة. المعدلة صورتها في الحجة فإن هذا ومع
 حدود مع مختلفة أساسية ما عالقات في علمي حد دخل

 قد الحد هوأن هذا عن يتتج ما أن اعتقد فإنني أخرى،
 بعض الحد يستبقي فقد ذلك ومع جديدا، معنى اكتسب

 يمكن أو أخرى، حدود مع فيها يدخل التي األساسية العالقات
 وهذا القديم، معنام من جزءًا استبقى فد الحد بأن القول

 وهذا .النظريات مراجعة ضوء في تم الحد استبقاه الذي الجزء
 تغيرات تتضمن تمت التي التعديالت أن عنه ينتج ال بالضرورة

 اكتسب قد الحد أن أيضًا هذا عن يتتج وال المعنى، في جذرية
 تغير قد المعنى بان العول يمكتا قد ولكن ، قمامًا جديدًا معفى

جذريًا. يتغبر لم لكنه فحسب،
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المطفية الوضبة بعد ما الملوم». فلفة في المتأخرة االتجاهات

 كون تصور من نثأت إنما توا ناقشناها التي المشكالت إن
 داخل المعفى في لالختالف ينسب الذي للقدر وفيرابند
 شابير ذلك إلى يشير كا - يذهبان معا فهما العلمية، النظريات

 أن يجب مختلفة نغلريات في يردان حدين أن إلى - واشثتين
 جذريًا اختالفًا بجتلف أن أويجب ،نفسه المعفى لمهي يكون
 تمامًا النظرة األخذبهذه كاأنهاليمكن كااتضح ولكن وتامًا.

 تغير، قد أنه رغم القديم معناه من جزءًا يستبقي الحد ألن
جذريًا. يكن التغيرم هذا لكن

 الجذري المعنى موقف نرفض النقد هذا بعد كنا إذا لكن
 اعتبارات إلى بالضرورة يستند الرفض هذا فإن المتغير،

يلي: فيا نشتها ثالثة ميتودولوجية
 لن فإنه صحيحًا المذهب هذا كان إذا أنه األول: االعتبار

 المالحظات طريق عن علمية نظرية اي تكذيب أو اختبار يمكن
 تقارير لدينا كان إدا أنه ذلك في والسبب المالحظة. تقارير أو

 تقرير فإن آ، النظرية مسبقًا يفترض الذي O للمالحظة
 جديدة علمية لغلرية الفعلي القبول في يفيدنا لن هذا المالحظة

T1، مع متقة ليست الجديدة النظرية هذه أن اعتبار على 
 عوأن 11 الجديدة العلمية النغلرية قبلال إذا ونحن آ. النظرية
 الى أشرنا وإذا كاذبة. هي وال صادقة هي ال O أن الى نثبر

 يمبح فإنه هوكاذب وال صادق هو ال 0 المالحظة تقرير أن
 O من نتفيد ان يمكن كيف نتبين أن بمكان الصعوبة من

 العلمية للنظرية الفعلي للقبول كأساس للمالحظة كتقرير
 هي الكالسيكية الفيزياء ان افترض ذلك، مثال ٠آ1 الجديدة

 عنه نعبر ما هي النسبية الفيزياء وأن ،T بالنظرية عنه نعبر ما
 ننكر أن طينا نحتم البية الفيزياء قبكا إذا فنحن اآ بالنظرية
 أنكرنا وإذا غيرمتقتين. النغلريتين ألن الكالسيكية الفيزياء

 المالحظة تقارير أن نشيرألى ان فعينا الكالسيكية الفيزياء
 Michelson-Morley مورلي - ميكلسون لتجارب

Experiment لوفرييه ومالحظات Leverids Observations 

 التقارير هذه دامت وما كاذبة، وليست صادقة ليت الفلكية
 كيق نتبين ان الصعوبة من فإنه كاذبة وليست صادقة ليست
 بدالً اكية للفيزياء الفعلي للقبول كأساس المالحظات تخدنا

 إليما يظر كما المالحظة تقارير إن الكالسيكية. الفيزياء من
 من جزء وهي صحيحة، أها على عامة بصفة مقبولة العالء

 بدالً النية للفيزياء الغعلي القبول الى بنا تفضي التي المكونات
الكالسيكية. الفيزياء من

 المتغير الجذري المعفى موقف إذاكان أنه االعتبارالثاني:
 بناء ألنم أخرى، نظرية علمية نفظرية تناقض فلن إذًا صحيحًا

 نثات فإذا المتغير، الجذري المعنى نظرمذهب وجهة على
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 آ، قديمة علمية نظرية مكان نفها لتفرض اآ علمية نظرية
 استبعاد تعتبرمثابة الجديدة النظرية في المتضمنة الحدود فإن

 النظريتين، في مستخدم نفسه الحد أن فرغم القديمة، للمعاني
 اختالفًا مختلفة تصورات عن النظريتين من كل في يعبر أنه إا

 لن أنه تعني الرأي هذا صحة إثبات أن نجد ولكننا جذريًا،
 ولكن متناقضتان. T, الً النظريتين بأن القول بحال يمكتنا

 إذًا فعال، األخرى منهما كل تناقض T, T1 أن اآلن افترض
 في فعالً عنها التعبير تم قد B, A قضيتان توجد فوف

 منهما كل يناقض سوف B, A فإن كذلك ،T, اآ النغلريتين
 مع متقة ليست األقل على منهما واحدة أن أو اآلخر،

 آل النظرية في Not-B تتضمن A أن يعني وهذا األخرى،
 فإن B والقضية A بالقضية يتعلق فيما بأنه القول يمكن كذلك

 على وبناء تتضمنه. هي أو األخرى، تقرره أحدهما تنكره ما
 المعفى لحا يكون سوف نظرية كل في عنها المعبر فالقضية هذا
 يكون وأن بد ال النظريات ان يعني وهذا .نظرية كل في نغه
 مذهب مع تتناقض األخيرة النتيجة وهذه مشترك. معنى بينها

 كان إذا هو: البديل فإن الحال وبطبيعة المتغير. الجذري المعغى
 تضمن A كانت وإذا المتغيرصحيحًا، الجذري المعنى مذهب

B فإن الً النظرية في B, A عنبما معبرًا قضيتين تكونا لن 
 القي المنهجية المبادىء تعارض ايضًا اكتيجة وهذه T, اآ في

 المتغير، الجذري المعنى مذهب عن دفاعه في فيرابند ما أخذ
 Principle of Prolifecation النظريات إتاج مبدأ في خاصة

 مع متسقة ليست التي النظريات وآنتج »آخترع فيه يقول الذي
 المقبولة النظر وجهة كانت ولو حتى المقبولة، النغلر وجهات

 قد فيرابند لكن ,عامة« بصفة مقبولة أو عالية، بدرجة مؤيدة
 بين االختالف أن إلى وذهب التعارض هذا مثل الى تنبم

 الحدود، معافي إلى االحتكام بدون تاسه يمكن نظريتين
 بين المعاني« في تشابه »أدف أو تداخل أي نفترض ان وبدون

 طالما غختلفتين نظريتين نستخدم ان الممكن »من ألنه الحدود،
 أكثرمن نظرية صحة الى تشير قوية إمبريقية بينة لدينا توجد أنه

.المعافي« لتثابه حاجة أي بدون األخرى
 صحيحًا الجذري المعفى مذهب كان إذا أنه الثالث: االعتبار

 من معزوالًعنغيره العلماه من كل عام كل يصبح فالبدأن

 فحسب، لنفسه يكونه الذي المعافي نق في وسيعيش العالء،
 الحقبة داخهل العلماء بين ختلفة المعافي تكون فسوف وبالتالي
 يتوصل أن العلماء من لعالم يمكن ال وبالتالي الواحدة، العلمية

 ،العلمي التحول آخرخالل علمي اكتشاف أو نظرية لفمم
 أن عذا ومعنى غختلفة، منبما كل يتخدمها التى المعافي أن طالما

متحيال، يكون سوف آخر ونسق علمي نسف بين االتصال
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 تاريخ من ما وقت في االسالمي، العربي النرق في اجتمع
 ستانلي وصفهم كما الجادين المؤلفين من لفيف العباسية، الدولة

 خاصة أمكنة في محددة مواعيد في يلتقون واخذوا لين-بول،
 الصفا، إخوان اسم: أنفسهم على وأطلقوا باجتماعاتهم،

 أسبحت وقد الحمد. وابناء العدل، أهل الوفا، وخالن
 وقد اإلجال. بوجه عليهم للداللة كافيتين األوليتان الكلمتان

 وذكرأبوحيان معاصريهم، وفضول اهتمام أثارنشاطهم
 رسالة خين صنفوا »أنهم «.373 سنة حدود في التوحيدي

 وأفردوالهافهرسًا وعمليها، الفلفة.علميها أجزاء جميع في
 في وبثوها ،أسماءهم فيها وكتمرا الصفا اخوان رسالة وسموعا

 هذه من جملة رأى أنه واكد للناس«. ووهبوعا الوراقين،
 المنطقي سليمان أبي ثيخه إلى منها جلة حل وأنه الرسائل

.بهرام ين عحمد السجتافي

 األناق بين االتصال خاصية يغقد سوف العلم فإن وهنا
 المثممر النقاش ان أيضًا هذا على ويترتب المحابعة. العلمية

 نظريات يعتنقون الذين العالء بين عادة يدور الذي والمغيد
 في العلماء من عالم كل ألن ذلك أساسه، من سيفقد غغتلفة
 معانيه نسيجاسير سيكون شبفر يالحظ كما الحالة هذم

الخاصة.
 كون جانب من نظر موضع االعتراض هذا مثل أن إال

 موجهة هي إثما المتنافسة العلمية النماذج أن يثيرالى الذي
 مقاييس تدخل ألنها جذريًا، اختالفًا مغختلفة مشكالت صوب
 وهذه ، أيضًا جذريًا مغختلفة للعلم وتعاريف جذريا مختلفة
 ألنها جذريًا، اختالفًا غتلغة إلى.معان الحال بطبيعة تتند
جذريًا. اختالفًا غخنلفة مالحظة عوالم في تعمل
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الصفا إخوان

 وبدء وعددهم، أسماءهم، االخوان هؤالء كتم وقد
 أوأمكنة مكان ذكر عن امتنعوا كما ومداه، وهدفه، نشاطهم،

 ومكان وزمان االجتماعات، هذه وزمان ومجالسهم، اجتماعاتهم
 على تشتمل وهي منآثارهم، وصلنا ما أومؤلفي مؤلف حياة

 للناس ووهبوها الوراقين في بثوها رسانل الرسائل: من نوعين
 رساتل باسم تعرف التي وهي أبوحيان يقول كما عامة،
 وفي مصر وفي الهند في غيرمرة طبعت وقد الصفا، إخوان
 باسم عرفت مكتوبة أخرى ورسالة العنوان، بهذا بيروت
 العنوان، بهذا بجزأين دمشق في طبعت وقد الجامعة الرسالة

 الجامعة جامعة بعنوان رسالة تامر عارف الدكتور نشر كما
 عن أنفسهم االخوان تحدث وقد .الوفا وخالن الصفا إلخوان
 فهرست »هذه فقالوا: رسائلهم من النوعين هذين عالقة
 وأبناء الحمد، وأهل الوفا، وخالن الصفا، أخوان رساثل
 اثستان وهي فيها أغراضهم وماهية معانيها يجمل العدل

 وطرائف الحكم، وغرائب العلم، فنون في رسالة وخسون
 )وهم الصوفية، الخلصاء كالم عن المعاني، وحقائق األداب،

 وحرسهم قدرهم، الله صان يقصدونجماعتهم( األرجح في
 لما الجامعة الرسالة »وتليها قالوا: ثم البالد«. في كانوا حيث

 بأسرها، حقائقها على المثتملة كلها، المتقدمة الرسائل هذه في
 هذم في ونبهنا إليه، أشرنا ما حقاثق إيضاح منها والغرض
 لما الغرض منتهى هي الجامعة والرسالة . عليه. الرسائل
 في »رسالة بانها الرسالة هذه المؤلفون يعرف ثم I قدمناه«
 مجموع يكون وبذلك األخالق،. واصالح النفوس، تهذيب

 الكبرى، السعادة »إلى توصل رسالة وخسين ثالائ الرسائل
 وينجم األخير والكمال والبقاءالداثم، العظمى، والجاللة

 هذه جميع على االطالع منع واجب الهدف هذا أهمية عن
 لمن »ينبغي :المؤلفون يقول ٠ لها اهالً ليس من الرسائل

 يضيعها أآل الجامعة والرسالة الرسائل هذه عنده حصلت
 يظلمها وال فيها، يرغب لم لمن وبذلها غيرأهلها، في بوضعها
 في وليتحرز مستوجبها عن وصرفها متحقها، عن منعها
 ويحرسها التحرز، كل وإظهارها، وإعالنها وأسرارها، حفظها
 استعمالها في ويتلطف فيها، اللهم يتقي وأن الحراسة« غاية

 بذل بعد . الشفيق. واألب الشقيق، األخ تلطف وايصالها
 في الصواب وتحري القصد، توخي في جهدم واستفراغ وسعه
 الحرص عظيم إليه، الحاجة شديد رآه لمن شيء بعد شيثا بذله

 خيرًا، فيه ورجا رشدًا منه أنس فمن فيه، الرغبة كثير عليه،
 فيما سعيه وجعل نفسه، ونجاة روحه، خالص مناه أقصى من

 الدنيا، أعراض في يزهد حياته سبب هو ما وإلى ذاته إلى يرجع
 على رسالة رسالة إليه دفعها هوخيروأبقى، فيما ويرغب
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 الحكمة تمكنت ما إذا حقى والنماء والتربية الغذاء شبيه الوالء،
 في المبين الترتيب على الرسائل في النظر بعد استحق نفسه من

 ونزهة المراد نهاية هي الي الجامعة الرسالة في والنظر الفهرست
المرتاد....

 ال واحدة مسيرة تؤلف بنوعيها، الرساثل، أن إذن يتضح
 وانها ،االطالع لهذا هوأهل إآلمن عليها يطلع أن ينبغي
 اعتناق إلى الطريق انها بل االخوان مذهب لمعرفة السبيل كلها
ذاتها. الجماعة بركب واللحاق المذهب، هذا

 ال ما خالل ورسائلهم الصفا اخوان جماعة كثيرون درس
 في الطيباوي عبداللطيف يقول كما عاما، وخسين مائة عن قل

 سنة تومون ت.ت. بذلك عني ومن الشرق وفي الغرب
 بول - لين وستانلي وغولدزيهر وديتريصي نوورك وتاله . 1837

 باالسيوس بوروآسين ودي ميناروفيمروماكدونالد دي وباربيه
 وأ. كوربان وهنري غويار وستانيسالس وماسييون وكازانوفا
 جامعة في األستاذ ماركيت ٠ ي قريب وقت وفي نيكلسن
 زكي أحد أمثال من الشرق في باحثون فعل وكذلك باريس،

 وحسين طيباوي وعبداللطيف حسين وطه علي كرد ومحمد باشا
 كامل ومحمد صليبا وجميل عبدالنور وجبرر العوا وعادل همداني
 ومصطفى غالب محمد و فروخ وعمر دسوقي وعمر حسين
 من كل الباحثون، هؤالء حاول وقد تامر؛ وعارف غالب
 رمذهبهم، الصفا إخوان بحقيقة اإلحاطة دراساته، زاوية

 في لغزمبهم بأنه تامر عارف لغزوصفه عن النقاب وكشف
 وكنز تعسرفهمه، . وسر. صعبحله، االسالمي، التاريخ
 نفائسه إلى االهتداء والباحثين للعلماء يتسن لم مقفل

م وجواهره.

 ويلوغ اللغز، هذا لحل نسعى أن المقال هذا في رايا وقد
 سوى ليست وهي مفاتحه، إلى مباشرة بالرجوع الكنز، هذا

 أنفسهم، المؤلفون قاله مما واالنطالق بنوعيها، الرسائل مفاتح
 كما دعاوة بل دعوة كتب كلها الرسائل اعتبار من له تصدوا وما

 هذه في المتضمنة الموسوعية المعلومات وان اليوم، بلغة نقول
 فهمها يمكن وال الهدف، هذا عن تخرج ال كلها النصوص
 القصد هذا االعتبار بعين ياخذ ال تأويل كل إن بل بتجاهله،

 التي التتيجة يضع مغرضًا تأويالً نظرنا واالخيريغدوفي األول

 ما باستجالء خطتنا متبدأ ولذا .المقدمات قبل إليها يرمي
 وتنظيم مذهبهم إلى والنفاذ رسائلهم من المؤلفون إليه رمى

 إلى االنتقال ثم بأسلويهم، عنه عبروا ما خالل من جماعتهم
 اختالف على الباحثون إليها انتهى التي النظريات أشهر دراسة



الصفا إخوان

 بالدرجة قوامه شامل لنقد تتسع االجمال بوجه وهي نزعاتهم،
 مأرب فهم في الماثلة نظرنا وجهة أصحابها إغفال األولى

 نظرية عن اإلعراب ذلك ويلي وحسب، عبررسائلهم اإلخوان
 باعتبارهم الصفا إخوان تميز عقلية هوية تحديد حول مقترحة
 وأنهم المعتزلي، الفكر تطور مراحل من الحقة جديدة مرحلة
 اإلسالم عن بالدفاع المحدود الكالمي الفكر آفاق تجاوز يودون

 البشر حولها يتفق التي االنسانية بالحقيقة القول إلى خاصة،
تفلسف ومن تدين من ذلك في سواء كافة،

الرسائل: أواًل-معطيات

 منها لكل أقسام أربعة إلى رسائلهم الصفا إخوان يقسم
 والرسائل التعليمية الرياضية الرسائل وهي: مزدوج عنوان

 والرسائل العقلية النفسانية والرساثل الطبيعية، الجمانية
اإللمية. الناموسية

التعليمية: الرياضية أ-الرسائل

 والهندسة العدد، مواضيع تعالج رسالة عشرة أربع وتضم
 العددية، والنسب والموسيقى، والجغرافية، والنجوم،
 والمهنية، العملية والصنائع النظرية، العلمية والصناثع
 وقاطيغورياس، وايساغوجي، األخالق، واختالف

اثانية. وانولوطيقا األولى، وأنولوطيقا ويارمانياس،

 إلى المتعلمين على الطريق تسهل أن تود »العدد« رسالة إن
 في النظر الحكماء قدم وقد الفلسفة تسمى التي الحكمة طلب
 يحتاج وانما بالقوة، نفس كل في مركوز علم ألنه العدد علم

 من العلم، وهذا وحسب. الفكرية بالقوة التأمل إلى اإلنان
 وخواصه وكميته العدد ماهية دراسة من يرمي أخرى، جهة

 الموجودات لصور مطابقة الفوس في العدد صورة أن بيان إلى
 األعلى، العالم من النموذج هي الصورة هذه وأن الهيولى، في

 ثم والطبيعيات الرياضيات سائر إلى المرتاض يتدرج وبمعرفته
اإللهية. العلوم إلى الترقي

 نوعين: على تقال الرسائل، نظرأصحاب في والهندسة
 هو األجام، عن مجردة األبعاد في النظر وأن وعقلية، حسية

 من المتعلمين تخريج إلى يهدفون الذين المحققين صناعة من
 من وأوالدهم تالميذهم وترقيتهم المعقوالت، إلى المحوسات

 العلوية المفردة والذوات األمورالروحانية، إلى االمورالجسماتية
 االتصال وكيفية والمكان، الزمان وفوق بالعيان، تدرك ال التي
ايها. بالنفس والترقي عليها، واالطالع ب،

 األفالك، وتركيب النجوم علم في »األسطرنوميا« رسالة أما
 األفالك عالم إلى للصعود الصافية النفوس تشويق فغرضها

 والمأل المقربين والمالتكة الروحانين منازل الموات، وأطباق
 والروح القدس، إلى والرصول والجواهرالعلى، األعلى،
 الورع وأهل الحديث وأصحاب الققهاء ني ولئن األمين.

 العلم هذا ألن فذلك النجرم علم في النظر عن والمتنسكون
 لألحداث الفلسفة علوم النظرفي ويكره الفلسفة علم من جزء

 أحكام من يعرف وال الدين علم يتعلم لم من وكل والصبيان
 جهله يسعه وال ،عليه فرض هو وما إليه يحتاج ما قدر الشريعة
 الدين أحكام وعرف الثريعة، علم تعلم من فأما وتركه
 بل يضره ال الفلسفة علم في نظرم فإن الناموس أمر وتحقق
 وبثواب استبصارًا، أمرالمعاد وفي تحققًا، الدين علم في يزيدم

 اآلخرة وفي اشتياقًا، وإليها يقينًا، اشديد وبالعقاب اآلخرة

فربة. تعالى الله إلى رغبة

 صورة دراسة أن اإلخوان يرى »الجغرافية« مجال وفي
 وبحاروأنهارومدن جبال من عليها وما واألقاليم األرض
 له عابد تام حيوان صورة بجملتها تثبه حية وأنها وقرى،

 من لنا الله نصب فيما والتفكير التنبيه في يتجلى إغا ...تعالى
 يتبين حقى واألنفس، اآلفاق في اآليات من وأرانا الدالالت،

 طويالً زمانًا فيها وعاش الدنا دخل من ألن ،الحق أنه لكاظر
 الشهوات طلب في دائبًا ،والنكاح والشرب باالكل مشغوالً

 األرض وعارة البنيان واألثاثوانخاذ لمال جمع عل والحرص
 لطلب تاركا فيها، الخلود متمنيا الرياسة وطلب والعقارات

 لرياضة مهمال األشياء، حقائق معرفة عن غافالً العلم،
 حقى اآلخرة، الدار الى للرحلة االستعداد في متوانيًا النفس،

 هي القي الموت سكرة وجاءت األجل، وفرب العمر، ففي إذا
 يعرف لم جاهال الدار هذه عن خرج ثم الجسد، النفس مفارقة

 قال كمن كان آفاقها، في الي اآليات في يفكر ولم صورتها،
 وأضل أعمى اآلخرة غهوفي أعمى هذه في كان وومن عنه اله

 البارالرحيم األخ ايها الله وفقك اإلسراء(. ،72) سبيال«.
البالد. في كانوا حيث إخواننا وجميع للرشاد وهداك للسواد،

 الروحانية ومن الجسمانية من مركبة صناعة »الموسيقى« إن
 قائلين: اإلخوان ويعلن والنسب، التاليف صناعة هي التي

 المالهي وصنعة الغناء تعليم الرسالة هذه في غرضنا من »ليس
 بهما اللذين التأليف وكيفية النب معرفة هو غرضنا بل

 غرض كان وقد كلها. الصناتع في الحذق يكون وبمعرفتها
 الهياكل في األوتار ونغم الموسيقية األلحان استعمالهم من الحكاء
 اإللهية النواميس سنن في القرابين عند العبادات وبيوت
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 تذكيرالنفوس القاسية للقلوب المرققة المحزنة األلحان وخاصة
 الروحافي عالمها سرور عن الغافلة، الالهية واألرواح الساهية،

 نقرات مع يلحنون وكانوا . ألحيوانية ودارها ،النورافي ومحلها
 لمعفى، هذا في الفت قد موزونة وأياتًا األوتاركلمات تك

 كما وسرورهم، أهله ولذات األرواح عالم نعيم فيها ووصف
 هذا في أنزلت القرآن من النفيركآيات عنل المسلمين غزاة يقرأ

 ونعيم األرواح، عالم إلى النفوس وتشوق القلوب، لترقق المعنى
 في تأثيرات لها الموزونة واأللحان النغم أن ذلك . الجنان.
 في والترياقات واألشربة األدوية كتأثير لها المستمعين نفوس

 ودورانها، حركاتها في لألفالك وأن الحيوانية؛ األجسام
 لذيذة وألحانًا ملهية، مطربة نغيات ببعض بعضها واحتكاك

 المزامير، وألحان والكابير العيدان أوتار كنغمات منها معجبة
 الملكية اإلنانية الناطقة للنفوس التشوين منها والغرض

 . . الموت تسمى التي األجاد مفارقتها بعد هناك إلى للصعود
 أجل فهومن األنبياء شرائع بعض في الموسيقى تحريم علة أما

 بل الحكماء، استعملها التي السبلعلىغير لها الناس استعمال
 والغرور الدنيا شهوات في والترغيب اللهوواللعب سبيل على

.بأمانيها

 العددية »النبة رسالة من الغرض أن اإلخوان أوضح وقد
 هدي »هو األخالق« وإصالح النفس تهذيب في والهندسية

 وبواطن وحقاثقها، وخفياتها العلوم أسرار إلى العقالء نفوس
 القوى، المختلفة الموجودات أن على والوقوف ومعانيها الحكم

 النبة على بينها جمع إذا الطباع المتنافرة الصور، المتباينة
 ذلك كمية ومعرفة ودامت، وبقيت وصحت اتلفت المتعادلة

 بالصناثع والمهارة الحذق يكون أخرى، جهة من وكيفيته،
 بان والمتفلسفون النجوم أصحاب ذكر وقد .فيها والتبرز كلها،

 ولرعة أجرامها، وألعظام ألفالكها، الكواكب من للسعود
 الحركات لتلك وأن موسيقية نبة األربعة األركان إلى حركاتها
 تلك لها ليست الكواكب من النحوس وأن لذيذة، نغمات
.النسبة

 على حكمتهم تأليف من وضعوه ما جيع الحكاء بغ لقد
 سائر على بالفضل العلم لهذا وقضوا العدد نسبة علم أصل

 الصناثع »رسالة في القول الصفا إخوان يفصل ولذا العلوم،
 وأنواع العلوم أجناس تعديد وغرضها« أوالً النظرية العلمية
 النفس قوة في ما إلخراج والحكم العلوم لطلب هديًا الحكم

 التعاليم، في األقصى الغرض هو الذي الفعل إلى العلوم من
 في والمهنية« العملية الصنائع »رسالة في اإلخوان توسع كما

 نفوس تنبيه لغرض والحرف الصنائع هذم أجناس تعديد

 الحقيقة على الفاعلة هي التي جواهرها معرفة على الغافلين
 المستخدمة ألجسامهم، المستعملة كلها، الصنائع والمستبطنة
 لها واألدوات للنفوس، كاآلالت للصنائع هي إذ ألبدانهم،
 المعلومات صور النفس تنال وإنما .أغراضها لتبلغ تتعملها

 طريق واألخرى الحواس، طريق إحداها ثالث: طرقات من
 العملية الصنعة أما الفكروالروية؛ طريق واألخيرة البرهان،

 في ووضعها فكره في الني الصورة العالم الصانع إخراج فهي
 وهذه والصورة. الهيولى من مصنوعة الهيولىوالمصنوعهوجملة

 وإلهية. ونفسانية وطبيعية بشرية أجناس: أربعة المصنوعات
 النقوش أو األشكال من الصناع يعمل ما مثل البشرية

 من وغيرها المدن أسواق في الطبيعية األجسام في واألصباغ
 وفنون الحيوانات، هياكل صور هي والطبيعية المواضع.

 نظام مثل والنفسانية المعادن. جواهر وألوان النبات، أشكال
 تركيب القمرومثل فلك تحت التيهي األربعة مراكزاألركان

 الصور هي واإللهية بالجملة. العالم صورة ونظام األفالك
 تعالى، المبدعات مبدع من المخترعات الميوليات من المجردة

 واحدة دفعة شيء، من وال شيء، من لي العدم، من وجودا
 كلها ألنها والحركة، والصورة والهيولى والمكان زمان بال

 أحسن اله فتبارك ومصتوعاته وخترعاته الباري مبدعات
الراحين. وأرحم الحاكمين، وأحكم الخالقين،

 وييان عللها وأنواع اختالفها وأسباب »األخالق رسالة وفي
 وسيرهم، الحكماء« أخالق من وزبد األنبياء، آداب من تكت

 بهما اللذين األخالق وإصالح النفوس تهذيب المؤلفون يتوخى
 السعادة وكمال المقيم، والرور الدائم، البقاء إلى الوصول

 سعادة في ينقمون إنما والناس واآلخرة. الدنيا في الباقية
 الدنيا في سعداء فمنهم : أقسام أربعة وشقائهما واآلخرة الدنيا

 في أشقياء ومنهم جيعًا، فيهما أشقياء ومنهم جيعًا، واآلخرة
 في أشقياء الدنيا في سعداء ومنهم اآلخرة، في سعداء الدنيا

 وفر الذين بأنهم اآلخرة وفي الدنيا في السعداء ويعرف اآلخرة.
 فاقتصروا فيها ومكنوا والصحة والمتاع المال من الدنيا في حظهم

 إلى الفضل وقدموا به، وقنعوا بالقليل، ورضوا البلغة على منها
 وأخالق الدنيا بني أخالق بين والفرق .ألنفسهم ذخيرة اآلخرة

 الجبلة في الطبيعة ركزتها التي األولين أخالق هوان اآلخرة بني
 وال روية وال فكرة وال اختيار، وال منهم كسب غير من

 مثل عليها، ويعملون فيها يسعون فهم كلفة، وال اجتهاد،
 وأما عنها. المضرة ودفع األجساد، منافع طلب في البهائم
 بموجب إما باجتهادهم اكتبوها التي فهي اآلخرة أبناء أخالق
 وتأديبه الناموس أوامر باتباع وإما والروية، والفكر العقل
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 وكثرة فيها، الدؤوب بطول لهم عادة ذلك عند وتصير
 اإلخوان: يقول ويثابون، يجازون وعليها ال، االستعال

 خلقه من أحد وبين وجل عز الله بين لي بأنه أخي يا »إعلم
 أطوعهم إليه وأحبهم أتقاهم، عنده عباده أكرم وأن قرابة، من
 اجتهادًا وأشدهم األمور، في وأكيسهم ذكرًا، له وأكثرهم له،

 زادًا وأكثرهم اآلخرة، إلى الدنيا من للرحلة استعدادًا وأشدهم
سعادا.

 العلم، خصاله وأفضل العقل، اإلنسان خيرمناقب إن
 ثم والصمت، السؤال أولها خصال: إلى العلم طالب ويحتاج

 من الصدق طلب ثم به، العمل ثم التفكر، ثم االستماع،
 بما االعجاب ترك ثم الله، نعم من أنه الذكر كثرة ثم نفه،

 وعيوب آفات العلم فضائل كثرة مع وللعلماء، يحسنه
 الكبروالعجب، ومنها والحذر. التجنب تدعوإلى ردية وأخالق

 وأصول المعاصي، أمهات هي الخصال وهذه واالفتخار.
 متفننات وأغصان وفروع لها، مشاكالت أخوات ولها الشرور،

 نفسه، برأي المرء عجب الكبروأشكاله أخوات فمن عنها.
 في والسفاهة . . به اإلقرار وترك الحق قبول عن واألنفة
 في والنزق والخرق الخصومات، في واللجاج والجدال الخطاب
 في والمكر والغش التصرف، في والطيث والحدة العشرة،

 الجنسواالستطالة ألبناء واالحتقار واالستصغار المعاملة،
 واإلنكار المواهب، من خص بما األمور في واالفتخار عليهم،
 من شاكلها وما والعدوان والبغي عليه، فضل من لفضل
 واألعمال السيثة، واألفعال الرديئة، واألخالق المذمومة الخصال
.القبيحة
 سائر عن اإلنسان به ينفصل ما بمعفى ٠ للنطق ان ثم

 مثل روحانية تأنيرات وهي النفوس، في تأثيرات - الحيوانات
 والهجاء، والمديح والترهيب، والترغيب والوعيد، الوعد
 جسماني أمر وهو لفظي أولهما قمان اإلخوان نظر في وللنطق

 عما انسان كل به يعبر كي الناس بين وضع محسوس جلي ظاهر
 وهوأمر فكري واآلخر الناس. من لغيره المعاني من نفه في

 ذاتها، في األشياء معافي النفس قصور في ماثل معقول روحاني
 في لها وتمييزها جوهرها، في المحسوسات لرسوم ورؤيتها
 الفكر في المعاني انقداح وكيفية النطق هذا في والبحث عكرتها،

 عنه والعبارة وااللهام الوحي يسمى الذي هو العقل جهة من
 قدم وقد .الفلسفي المنطق علم تسمى كانت لغة بأي بالفاظ
 ببيان المنطق هذا فهم المتعلمين على يقرب ما الرساثل مزلفو

 أقاويلهم وفي المنطق في القالسفة تستعملها التي الستة االلفاظ
 الفاظ وهي ويراهينهم وحججهم كتبهم في وغاطباتهم

 في وذلك والعرض والخاصة والفصل والجنس والنوع الشخص

 المعقوالت ببيان ثم المنطق، إلى المدخل أو ايساغوجي رسالة
 العبارات وببيان المقوالت أي قاطيغورياس رسالة في الكلية
 أي باريمانياس رسالة في عنها واإلبانة حقها على المعاني وأداء

 انولوطيقا رسالة في الكم حيث من القياس وبيان العبارة،
 القياس عن والكشف البرهان وبيان األولي التحبل أي األولى

 الثانية انولوطيقا رسالة في زلل وال فيه خطأ ال الذي الصحيح
 بالقسط، الوزن يقيم البصائر، وهوميزان البرهان وموضوعها
 الصيارفة يستعملها األولى والمعارف العقول بداية ومثاقيلها
 الخطأ من الصواب به يعرفون الذين الحكماء من اإللهيون

 وما اليقين والعالم المبين، الحق ويوضحون الباطل من والحق
 كانت ولما الفيلسوف، وأداة الفلسفة، ميزان سوى المنطق
 الواجب صارمن النبوة بعد البشرية الصناثع أشرف الفلسفة

 الفيلسوف وأداة الموازين، أصح الفلسفة ميزان يكون أن
 باإلله التشبه أنها الفلسفة حد في قيل وقد االدوات، أشرف
 نظر في اإلنسان طاقة قرلهم ومعفى اإلنسانية، الطاقة بحسب
 في الكذب من ويتحرر االنسان يجتهد هوأن الرساتل مؤلفي
 في الخطا ومن اعتقاده، في الباطل من ويتجنب وأقاويله كالمه

 ومن أفعاله، في الشر ومن أخالقه، في الرداءة ومن معلوماته،
 اآل يقول ال صناعته، في النقص ومن أعماله، في الزلل

 أخاهم اإلخوان الخيرولذاينصح إآل واليفعل الصدق،
 األشياء، هذه في بالله التشبه في أخي فاجتهديا بقولهم:
 اآل للقائه يصلح ال فإنه ،تلقاه أن فتصلح لذلك توفق فلعلك

. الفلسفية والرياضات ،الثرعي بالتأديب المهذبون

الطبيعية: الجمانية ب-الرسائل

 الصفا، إخوان رسائل أقام من الثافي القسم وهي
 الهيولى م مواضيع تتناول رسالة عشرة سبع على وتشتمل
 العلوية، واآلثار والفاد، والكون والعالم، والسماء والصورة،
 الحيوانات وتكوين النبات، وأجناس المعادن، وتكوين

 والحاس الجسد، وتركيب الطبيعة، وماهية وأصنافها،
 ونثوء صغير، عالم االنسان وإن النطفة، ومسقط والمحسوس،

 الموت وحكمة المعارف، في اإلنسان وطاقة الجزئية، األنفس
 ورسوم اللغات اختالف وعلل اللذات، وخاصية والحياة،
.والعبارات الخطوط

 والزمان والحركة والصورة »المهيولى رسالة من الغرض إن
 ماهية تعريف هو حقائقها في الحكماء أقاويل واختالف والمكان«
 والزائلة، الالزمة األعراض من يخصه وما وحقيقته الجسم

 علم في النظر أن المؤلفون ويعلن ٠ والمتممة المقومة والصور
 وهم الله، أيدهم •إخوانناء صناعة اجزاء من جزء الطبيعيات
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الصغا إخوان

 يا ذكرنا فيما »تفكر :قائلين »أخيهم« مخاطبة عن يأنفون ال
 زيادة عندك كان وإن العالء اقاويل من الرسالة هذه في أخي
 اشتبه وإن ،لنا فبينه قالوه مما شيائً نكرت وإن ،فأفدناها عليها
 أوقلنا ،البيان في قصرنا بأنا فالتتهمنا حكيناه ما شيء عليك

 أنك والحكمة العلم أهل إنكنتحبًا واعلم بالحتق. ليس ما

 في وعنايتك أكثرهمك وتجعل أهلها، طريق تسلك أن تحتاج
 وأن والبحث، بالمذاكرة ومجالستهم أهلها، ولقاء العلوم، طلب
 وتفك نجاتها، وتطلب صالحها، في وتسعى لنفسك تنظر

 الطبيعة، وأسر الهيولى، بحر في الغرق من وتخلصها أسرها،
 المانعة األسباب وهي أوزارها، عنها وتخفف األجسام، وظلمة

 المالئكة، زمر في والدخول السماء، ملكون إلى الترقي عن لها
 درجات في واالرتفاع األفالك، عالم فسحة في والسيحان

 في المذكور والريحان، الروح ذلك من والتشمم الجنان،
 وأخوان نصحاء، لك أصدقاء صحبة في ترغب وأن القرآن،

 على لك معاونين حريصين كرماء، لك وادين فضالء، لك
 خدمة من أنفسهم خلعوا قد أنفسهم مع ونجاتك صالحك

 اآلخرة، نعيم طلب في وكدهم عنايتهم وجعلوا الدنيا، أبناء
 سرك وتخلص ،مقصدهم وتقصد مسلكهم، تلك بأن

 اعتقادهم لتعرف أقاويلهم وتسمع باخالقهم، وتتخلق معهم،
 العلوم من به يخبرونك وما أسرارهم لتفهم علومهم في وتنظر

 والمحسوسات الروحانية والمقوالت الحقيقية، والمعارف النفسية
 ميرتنا وسرت الروحانية مدينتنا دخلت إذا النفسانية،

 العقلية، شريعتنا في وتفقهت الزكية، بسنتنا وعملت الملكية،
 عيش وتعيث األعلى، المأل ال لتنظر الحياة بروح تؤيد فلعلك

 الشفافة الشريفة الباقية بنفسك أبدًا مسرورًا مخلدًا السعداء
 الفاسد المتغيرالمستحيل الثقيل المظلم البجسدك الفاضلة،
الفاني
 في والعالم »السماء رسالة تتطلع ذاته الهدف هذا والى
 والفساد« »الكون ورسالة األخالق وتهذيب النفس إصالح

 ألن واحد، زمان في واحد شيء في يجتمعان ال ضدان وهما
 انخالعها، هو والفساد الهيولى، في الصورة حصول هو الكون

 ال بالنفس والمرء الفاسدات، الكائنات أحد إآل الجسد وما
 صورة وكله األرواح، عالم هي والجنة انسان، بالجسم
 ولذة وراحة محضة، بلحياة جرمانية، هيولى ال روحانية،

 تصور ما بعقلك تتصور أخي يا »ولعلك وغبطة وسرور
 وتعيش الجهالة ورقدة الغفلة نوم من نفسك فتنتبه الحكماء،

 نحو همتك وتعلو المعارف، في وترتقي العلماء، السعداء عيش
ill. السعداء. من اآلخرة في وتكون السماء، ملكوت

 حوادث عن المؤلفون يتحدث العلوية« •اآلثار رسالة وفي
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 والبرد، والح. والظلمة النور من الهواء وتغييرات الجو
 من منها يكون وما البحارواألنهار، من الرياح وتصاريف

 والبروق والرعو واألمطار والندى والظل والضباب الغيوم
 األذناب وذوات والشهب قزح وقوس والهاالت والبرد والثلوج

 األخ نفس لعل واالعتبار التفكر ذلك من والغرض شاكل، وما
 البصيرة عين لها وتنفتح الجهالة، ورقدة الغفلة، نوم من تنتبه

 المبدع المدبر، الحكيم الصانع هذا إلى العقل بنور فتنظر
جالله. جل الباري المخترع،

 الجواهر أن اإلخوان يعلن المعادن« »تكوين رسالة وفي
 وفنون أشكالها، وأنواع طبائعها، اختالف مع المعدنية
 والطبيعة الفاعلة، للطبيعة كاألدوات هي وخواصها جواهرها

 المجادلين من طائفة انكرت وقد اله، مالتكة من ملك هي إنما
 األجسام يباشر ال واله ماهيتها، جهلت لما الطبيعة أفعال
 الموكلين، المالئكة يأمر بل بذاته، األفعال يتولى وال بنفسه

 الصناثع هذه وإن يؤمرون، ما فيفعلون المؤيدين، وعباده
 جل الباري إلى نسبت إذا عبادم أيدي على تجري التي واألفعال

 فالن بنى قيل إذا الملوك أفعال نبة مثل على نسبتها فإن جالله
 لم المجادلة من الطائفة فهذه كذا، نهر وحفر كذا، مدينة الملك
 في ووقعوا الباري إلى كلها أفعالها فنسبوا ماالطبيعة، يعرفوا
٠ الله إلى الشر بنسبة وتخبطوا وشكوك وحيرة عظيمة شبهة

 أركانها الطبيعة« »ماهية رسالة في اإلخوان تعمق وقد
 والنبات الحيوان هي التي ومواليدها األمهات وهي األربعة

 الكلية النفى قوة هي إنما الطبيعة أن وأظهروا والمعادن،
 من القمر فلك دون التي األجام جميع في السارية الفلكية

 هذه من والغرض األثير. مركز متتهى إلى األثير كرة لون
 وبيان جوهرها وماهية النف أفعال على الغافلين تنبيه الرسالة
 روحانيات الفالسفة تسميها التي وهي المالئكة أجناس

 صورها استكال إلى بتحريكها المواليد بإنشاء الموكلة الكواكب
المعدلها. والتام

 كيفية إظهار إلى البات« »أجناس رسالة في المؤلفون ومضي
 المعدنية الجواهر مرتبة آخر أن وإظهار فيها اثابتة القوى سريان
 متصل النبات مرتبة وآخر النباتية، الجواهر مرتبة بأول متصلة
 »تكوين رسالة في أيضًا ذلك يتضح الحيوان، مرتبة باول

 أحوالها وغرائب هياكلها وعجاثب وأصنافها« الحيوانات
 خيرًا كان إذا ناطق، حيوان وهو االنسان، أن إلى ومخلصون
 رجيم فهوشيطان شريرًا كان وإذا ،خيرالبرية كريم فهوملك

 المالثكة مرتبة بأول فمتصل اإلنسان مرتبة آخر أما . البرية شر
 هذه وفي السموات، وأطباق واألفالك الهواء سكان »وهم

 الخلق بده عن فيه يتحدثون فصال الصفا إخوان يعقد الرسالة



الصفا إخوان

 وتسخيرهم األرض في وانتشارهم آدم بني توالد ويذكرون
 من والحميرلمآريهم والبغال والجمال والغنم والبقر األنعام

 ذلك في أتعبوها وقد والدواس والحرث والحمل الركوب
 هؤالء وجد آدم بني ديار من فهربت طاقتها من أكثر وكلفوها

 وخلعت هربت لهم عبيد أنها العتقادهم بها واإليقاع طلبها في
 الجن من طائفة فاجابته محمدًا اله بعث أن إلى وعصيت الطاعة

 ولي أن إلى الزمان من مدة ذلك على ومضت إسالمها وحن
 عاشت جزيرة بملكته دار وكانت عادل منها ملك الجان بني على
 البشر ظهر أن إلى متنافرة غير متآلفة الحيوانات أصناف- فيها

 هذا واألنعام البهائم تلك علمت فلما اعتقدوا ما واعتقدوا
 إلى وشكت وخطباءها ها زعماء جمعت فيها منهم االعتقاد
 وتعديهم آدم بني جور من لقيت ما الجن ملك الحكيم بيراست
 إلى ودعاهم القوم أولثك إلى رسوالً الجن ملك فبعث عليها

 وأجرى شتى بالد من رجال سبعين من نحوًا فأجابه حضرته
 البشروبمثلي مثلي بين والدفاع الخصومة فيها دارت محاكمة

 هجومه في يعتمد الطرفين هذين مثلي من مثل وكل العجماوات
 الحوار وانطوى العقلية والحجج الشرعية الدالئل أودفاعه

 فييا األساسية أفكاره بعض إلى سنعود شامل نقد على الرمزي
 أنها إلى بالتنيه رسالتهم يختموا أن المؤلفون ينى وال بعد.

 عادتهم إن إذ اإلخوان« وخارفة الصبيان، مالعبة من »ليست
 بهم يخرج وإشارات وعبارات ألفاظًا الحقائق كو عل جارية

فيه. القولعاهم
 عالم اإلنسان أن اإلخوان يبين الجسد« »تركيب رسالة وفي

 ملكًا تشبه نفسه وان ،فاضلة مدينة تثبه هيكله بنية صغيروأن
 أقامها أرضه، في الله خليفة هي النفس وهذم المدينة، تلك في

 النوم وقت الجسد حال وأن لبريته، ساثسًا خلقه، بين حاكمًا
 إذا المدينة تلك حال تشبه الحركات وسكون الحواس وهدوء
 ونام طرقاتها، وخلت صناعها، وتعطل أسواقها، اغلقت
 الجسد وحال أصواتهم، وهدأت حركاتهم، وسكنت اهلها،
 عنها رحل إذا المدينة تلك حال تشبه له النفس مفارقة عند
 فإذا خرابًا. وبقيت جيرانها، وباد ساكنيها، من وخلت اهلها
 والزلفى إليه الوصول وأمكنه ربه عرف نفسه اإلنسان عرف
السرمد. والدوام األبد، بنعيم فائزًا لديه،

 أنها على ينص حين غرضها التالية الرسالة عنوان ويحدد
 وإصالح النف تهذيب في والمحسوس »الحاس في رسالة

 الجسيانية الحساسة القوى عالقة تبرز وهي االخالق«،
 في ماثلة خ األخيرة القوى وهذه ،النفية أي والروحانية

 وأن والصانعة، والنناطقة والحافظة والمفكرة المتخيلة القوى
 موضوع يؤلف بالجسد النفس وارتباط اإلنسان تكون اصل

 إلى الجماع من الجنين حاالت وتقلب النطفة« »مسقط رسالة
 البنية تتميم يستهدف الرحم في المكث أن لبيان وذلك الوالدة

 بعد الدنيا بالحياة المولود ينتفع وحتى الصورة، وتكميل
 تحت يمكث الذي العاقل االنسان حياة تكون وكذلك الوالدة.
 بأوامر السمع بطريق أو العقل بموجب إما والنهي األمر

 تتم حتى ما، مدة الطبيعي عمره طول في ونراهيه الناموس
 الربانية ومعارفها المختلفة، أخالتها وتستكمل النفس فضائل
 ذكر كها العمل في واالجتهاد والسعي النظر في والبحث بالتامل

 بما أو االنانية الطاقة بحسب باإلله التشبه أنها الفلسفة حد في
 كيا كلذلك والنواهي واألوامر الوصايا من الناموس في رسم

فيها. المالئكة فضائل النفس تتكمل
 عالم اإلنسان أن الحكماء »قول منثم، اإلخوان، ويشرح

 العالم خالصة اإلنسان أن ليبينوا خاصة، رسالة في صغير«
 على وأن المحفوظ، اللوح غختصرمن وأنه وزبدنه، وثمرته
 إلى »فانظرياأخي قائلين: الكتاب« »هذا وقراءة تأمله أخيهم

 وتفكرفي العلوم، من المملوء الكتاب هذا وتأمل الهيكل هذا
 ال كنت فإن والنار، الجنة بين المحدود المستقيم الصراط هذا

 الصراط، هذا تجوز وكيف . . الكتاب. هذا تقرًا كيف تحسن
 كرماء، لك أصدقاء أو نصحاء، لك إخوان مجلس فهلم

 ال ما فيعرفوك إليك، متوددين لك محبين عالء، اخيارًا فضالء
٠،٠٠ تتيقنه. ما ويعلموك تنكره،
 البشرية األجاد في الجزئية األنفس نشوء »كيفبة رسالة أما

 بمنزلة األنفس لهذه الجسد أن تبيان منها فالغرض الطبيعية«
 الطعام كتناول للنفس والحكمة العلم وأن للجنين، الرحم

 جواهرها، الجزئية األنفس تتصور فبالعلوم للجسد والثراب
 في وترقى صورها يالمعارف وتضيء ذواتها، تنمو وبالحكمة

 على الحكمة من الثريفة األمور في بالنظر العالية المراتب
 المنج على والترهب والتزهد والتصوف السقراطي، المذهب

 بجوهرها التشبه وهو الحنيفي، بالدين والتعليق الميحي،
 إلى اإلنسان يصير وبذا . . .العلوي بعالمها ولحوقها الكلي،

 األخيار، ومحل القرار، دار الروحانيين ومنازل المالئكة، رتبة
 بعد حلوله إلى السعادة وضهاية اإلرادة وبلوغ المادة، خلع عند

النوري. وجوهره الصوري بوجرده أوقبله الموت
 حد أي وإلى المعارف في االنسان »طاقة في رسالة ذلك يلي

 شرف وأي ينتهي، غاية أي وإلى العلم من هوومبلغه
 تعالى، الشه معرفة على هوالتنبه منها والغرض يرتقي«،
 والرجوع يديه، بين والوقوف لقائه، واستنجاز نحوه، والقصد
والمتهى المعاد وإليه المبدا، منه كان كما إليه، بالكلية

 والحياة« الموت حكمة في رسالة إلى المؤلفون يعرج هنا ومن
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 ما واالستعجال ،الفوت قبل واالستعداد التأهب كيفية لتبيان
 بالمرت واالستهانة معروضة، والنجاة مكنًا، الخالص دام

 الذي الموت بعد النغ ببقاء منه الخوف وإزالة عنه، والتجافي
 من واستراحتها إياه، استعمالها وترك الجسد، مفارقتها هو
 .منتهاها وبلوغها مناها، ووجودها عالمها، إلى ووصولها أذاه،
 السابقة والنفوس عقاق، خيل واألجساد كالميدان الدنيا »إن
 .«.فما المجازي. الجواد الملك تعالى واه فرسان، الخيرات إلى

الغرور، متاع إآل الدنيا الحياة وما وسرور نعمة إآل الموت
 اللذات »خاصية تالية رسالة في ثم من اإلخوان ويربط

 الحيوانات كراعية على ويينوا وماهيتهما«، والموت الحياة وحكمة
 والشرب األكل كلذة الجسمانية اللذات طلب بسائق الموت

 يتصورون الذين البشر ويخطىء التعب من والراحة والجمع
 شبه جسمانية أمور انها على ولذاتهم أهلها وسرور الجنة نعيم

 وغلمان حور قصورها وفي ٠ ثمار. وعليها أشجار فيها بساتين
 المالئكة مع فيكون الجنان نعيم أما . مردان وولدان

 أسرار اإلخوان يشرح وال )خلود و سرور في والروحانيين
 إخوان مارسوا فضالء :علماء أقوام مع إآل النبوية التتزيالت

 الحكيمة بالرياضيات وارتاضوا العلم في ورسخوا الصفا
 عليهم األنبياء وإشارات اإللهية الكتب بأسرار المقرونة
 منهم واحدًا األخ أيا كنت »نإن يلي: ما نقرأ ثم الالم،.

 علومهم كرماء، واصدقاء ففالء لك إخوان صحبة إلى فهلم
 وهممهم وحانية، تهمر ولذا ملكية وسيرتهم نبوية حكيمةوآدابهم

 لجر إآل يريدونك ال الذين الشياطين إخوان صحبة واترك إلهية
.عنها« المضرة األجسادأولدفع منفعة

 اختالف »علل تعالج الثافي القسم من األخيرة والرسالة
 إلى تنتهي المعرفة أن وتبين والعبارات« الخطوط ورسوم اللغات
 يتلزم بلوغها غيرأن المستبصرين، ومقام العارفين، درجة
 واالعتقادات، واآلراء والديانات، المذاهب في الصواب تحري
 اللغة ,ألن اللغات، سائر عن العرب لغة تمييز من انطالقًا

 سوى وما العرب، كالم الفصيح والكالم العرب، لغة التامة
 في اإلنسان صورة مثل اللغات في العربية فاللغة .ناقص ذلك

 هم وما كالمهم كثيرمن في اختلفوا العرب ولكن الحيوان«.
 لغة جمعتهم وقد ومشرويهم ماكولهم أسماء من إليه محتاجون
 قراءاتهم، في اختلفوا القراء أن حتى واحدة، وشريعة واحدة،

 الذين العرب من كثبرًا أن وحتى ٠ .رواياتهم في وتباينوا

 اساء لغته في يجري من العمران عن البعيدة البراري يكنون
 العرب يعرفها وال أكثرهم العرب باقي من يعرفها ال كثيرة

 اختلفت وكذلك I. .واإليضاح البيان بعد إآل الحاضرة
 دين أهل بين فيما واالعتقادات والديانات واآلراء المذاهب

 وبحسب . , لغاتهم واختالف موضوعاتهم في الفتراقهم واحد
 في اختلفوا وقد عقولهم. وتدركه نفوسهم، في يتصورونه ما

 اكبر من ذلك وكان والسالم الصالة عليه الرسول خليفة
 أصحاب فإن وأيضًا .انتهينا حث إل األمة في الحالف اسباب
 من اخترعوا الرياسة في المنافسة يطلب ومن والمناظرات الجدل

 يها يات لم كثيرة أشياء الديانات"والشراثع في أنفسهم
 ووقعت وتحزبت، األمة، تفرقت األسباب وبهذه . الرسول.

 والحروب، الفتن الى وصاروا ابدًا، والبغضاء العداوة بينها

 يعرف من بعض اتعظ فإن بعض، دماء بعضهم واستحل
 إلى عدلوا . ذلك. في رؤساءهم وخاطبوا العلماء من الحق

 إليه وينسبون العوام، به ويغرون فالن هذا لهم وقالوا العوام
 ذلك يتمكن وال عاقل، قاله وال شريعة به تأت لم ما القول من

 وينبههم الشريعة، في األمر جرى كيف للعوام يبين أن العالم
 التي العصبية من عليهم غلب قد لما عليه، هم ما فاد على

 ولذا . سلف. عن خلف وأخذها عليها، ونثأوا ألفوها،
 ما يطلب أن النجاة، في والراغب الحق، طالب على وجب
 سجن من والخروج االختالف، بحر من ومخلصه ربه إلى يقربه
 من يتخلص حتى يعمل أن له ينبغي الذي وما الخالف، أهل
 هذه من ويتيقظ الرقدة. هذه عن ويتنبه الورطة، هذه

العفلة.

العقلية: النفانية ج-الرسائل

 رأي على العقلية المبادىء تبحث رسائل عثر على وتشتمل
 وخالن الصفا إخوان رأي على العقلية والمبادىء الفيثاغورين،

 والعفل كبير، انسان العالم إن الحكماء قرل ومعنى ، الوفا
 البعث، وماهية العشق، وماهية واألكؤارواألدوار، والمعقول،
 والحدود والمعلوالت، والعلل الحركات، أجناس وكمية

والرسوم.
 الموجودات مبادىء تتناول القسم هذا من األولى الرسالة

 طبيعة أن في رأءم من منطلقة الفيثاغوريين رأي على العقلية
 وأحكامه العدد عرف فمن العدد، طبيعة بحسب الموجودات
 كمية يعرف أن أمكنه وخواصه وأنواعه وأجناسه وطبيعته
 ما على كمياتها في الحكمة وما ،وأنواعها الموجودات أجناس

 منه؟ والأقل ذلك، أكثرمن يكن لم ولم اآلن، عليه هي
 علة هومبدع تعالى الباري أن بيان الرسالة هذا من والغرض

 واخترع وهوالعقل، وخترعها، المخلوقات وخالق الموجودات،
 الطباع، في مقدرة وخلقها النفس، في بوساطته المخترعات

 كمراتب ونظمها ورتبها والمواليد األمهات بحسب وكونها
 وكذلك الثالئة، قبل واالثنين االثنين، قبل الواحد من االعداد
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.وأبين إليه وأهدى واكمل وأتقن أحكم ذلك رأى إذ .بعده ما
 يؤكد الصفا إخوان رأي على العقلية المبادىم رسالة وفي
 وعز جل الباري عن الكائنات وأسباب األشياء علة أن عؤالء

 االثنين، قبل الواحد عن الصحيح العدد كتركيب هي
 فالكليات كلياتوجزثيات. نوعان: رأيهم والموجوداتلي

 آحاد، كتعة وهي أعيانها، ثابتة نظامها، محفوظ مراتب تسع
 القوتين، ذو العقل ثم ثناؤه، جل الفرد الواحد الباري أولها
 األربع ذات الهيولى ثم األلقاب، الثالثة ذات النفس ثم

 ذو الجسم ثم األسماء الخمسة ذات الطبيعة ثم اإلضافات،
 األركان ثم المدبرات، السبع ذو الفلك ثم الجهات، الست
األنواع. التسعة ذوات المكونات ثم المزاج، الثمانية ذات

 كبير انان العالم إن الحكماء قول معفى في رسالة ذلك وتلي
 تاما خلقه يوم ربه خلقه لربه طائع عالم حي وروح نفس ذو

 ولي وعوجلتهم، فيه، داخلون الخالئق كل وإن كامالً
 الرسالة هذه وقوام والمالء، الخالء آخر، شيء العالم خارج
 انسان هو الذي العالم أحكام مجاري على وتشبيهات أمثلة

صغير.
 أن بيان تستهدف برسالة والمعقول العقل المؤلفون ويخص
 وتعاينها ذاتها، في النفس تراها روحانية صور كلها المعقوالت

 إذا الحواس، بطريق الهيولى في لها مشاهدتها بعد جوهرها، في
 بعين ونظرت الجهالة، ورقدة الغفلة، نوم من انتبهت هي

 ببهائه وتجملت بضيائه واستضاءت العقل، نور إلى البصيرة
 تشيربه ما أحدهما معنيين: على يقال مشترك اسم والعقل
 بيط جوهر وهو الباري اخترعه موجود أول أنه إلى الفالسفة

 ما اآلخر والمعغى روحانية. إحاطة كلها باألشياء محيط روحاني
 التي االنسانية النفس قوى من قوة أنه إلى الناس جمهور به يثير
 شاكلها. وما والتمييزوالصنائع والنطق والروية التفكر فعلها
 من الغوامض استخراج بالفكر النفسية القوة هذم خاصة ومن

 وبالتصوردرك األمور، وسياسة تدبيرالملك وبالروية Iالعلوم
 الزمان، من الماضية األمور معرفة وباالعتبار األشياء، حقاثق

 الجواهر معرفة وبالتحليل أجع، الصنائع استخراج وبالتركيب
 وبالقياس واألجناس األنواع معرفة وبالجمع والمبادىء البيطة

 في ما معرفة وبالفراسة والمكان، بالزمان الغائبة األمور درك
 األيام، حوادث معرفة وبالزجر الخفية، األمور من الطبائع

 وبالمقامات الفلكية، بالموجبات الكاثنات معرفة وبالتكهن
 والوحي واإللهام الخواطر وبقبول والبشارات االنذارات معرفة
 المكنونة وتأويالتها اإللهية الكتب وتدرين النواميس وضع معرفة

 أهل هم الذين الطبيعة أدناس من المطهرون إآل يمسها ال التي
 الكتب وتدوين النواميس وضع أن وجلي الروحانيون. البيت

 وهي الربافي، بالتأييد اإلنسان إليها يتهي رتبة أعلى اإللهية
 صاحب شريعة مثل البشر أيدي على تجري صناعة أشرف
والفرقان. والزبور واإلنجيل التوراة
 للفلك أن اإلخوان يبين واألكوار« االدوار » رسالة وفي

 والفساد الكون عالم هي التي األربعة االركان حول وأشخاصه
 أكوار، وألدوارها تعالى، اله اآل عددها يحصي ال كثيرة أدوارًا

 دور كل في ويحدث قرانات. وأكوارها أدوارها في ولكواكبها
 عدد يحصي ال حوادث والفاد الكون عالم في وقران وكور

 إنشاء كيفية إظهار ذلك من والغرض تعالى، الله إآل أجناسها
 لو وخرابه فنائه وكيفية وغايته وظهوره وترتيبه ومبدئه العالم

 بال ويضمحل الحال، في لينعدم مبقيه عن بقائه مواد انقطعت
أوهوأقرب. البصر كلمح إآل الساعة أمر وما زمان،

 يدرسون برسالة العشق« »ماهية ثم من اإلخواذ، ويخص
 والمرض االتحاد، إلى وتثوقها ونزوعها النفوس محبة فيها

 إليه المشوق السابق إلظهارأن ومبدأه وحقيقته اإللهي،
 هوالباري الحقيقة على المحبوب المطلوب المراد المطاع المعشوق

 متحركة مريدة إليه، مشتاقة العام وجملة الخالتق وان ثناؤه جل
 هو الذي مصورها إلى وعاشقة الصورية، باسحمام الكمال نحو
 األسماء المصورله وهوالباري والكمال الصوروالتمام فرق

العل. واألمثال الحغى
 زينة إآل تحب ال الهمم قصبرة تكون النافصة النفوس إن
 غيرها، تعرف ال ألنها فيها الخلود إآل تتمنى وال الدنيا، الحياة

 أفعالها في تجتهد فإنها الحكاء نفوس واما . سواها تتصور وال
 وتتمنى الفلكية الكلية بالنفس التشبه في وأخالقها ومعارفها
 بالباري تتشبه فإنها كذلك أيضًا الكلية والنفس يها، اللحوق

 الكائنات، وتكوينها الكواكي، وتحريكها األفالك، إدارتها في
 أجل ومن إليه واشتياقًا له، وتعبدًا لبايها، طاعة ذلك كل

 إغما والفلك األول، هوالمعشوق اله إن الحكاء: قالت ذلك
 الحاالت، أتم عل والدوام للبقاء ومحبة إليه، يدورشوقًا

 للنفس الباعث وإنما النهايات، وأفضل الغايات، وأكمل
 والفضاثل المحاسن تلك إظهار إلى منها االشتياق هو الكلية
 الوصف ألسن تقصر التي األرواح عالم في التي والسرور والمالذ

 وتلذ األنفس تشتهيه ما إوفيها تعالى: قال كا مختصرًا إآل عنها
(71 )الزخرف، األعينه

 البعث على للكالم التالية الرسالة في المؤلفون ويتمهل
 والحاب والنشر الصور شؤون من ذلك إلى وما والقيامة

 يناله ال علم اآلخرة حقبقة معرفة أن مؤكدين المعراج، وكيفية
 الدين أهل هم الذين العالء أفضل يبلغه بل التقليد، أهل

 ال وبصيرة، يقين على اآلخرة أمر من بأهم المتصفين والورع
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 أولياء وسر األلباب، هولب العلم وهذا ورواية. تقليد عل
 دالئل إلى رأيهم يندوا أن اإلخوان ويود سواهم. دون الله

 الغرض هو العلم هذا أن مؤكدين فلسفية وحجج عقلية
 حقيقتها يعرف ال باآلخرة المقر وأن كلها رساتلهم من األقصى

 الجهالة موت من وتنبعث الغفلة نوم من نفسه تنتبه بعدما إآل
 أولياء عالمات ومن .البصيرة عين وتنفح المعرفة بروح وتحيا
 . الغفلة. رقدة من المنبهين الجهالة، موت من المبعوثين اله

 األمور، وتغاير واألزمان، األماكن عندهم تستوي قوم إنهم
 وذم المادحين، مدح عندهم يستوي كما األحوال، وتصاريف
الئم. لومة اله في تأخذهم ال الذامين،

 عن اإلخوان يتحدث الحركات، أجناس كمية رسالة وفي
 حركات من بهما المتصلة والمشكالت وماهيتهما والسكون الحركة
 بيان وغرضهم واألجسام البدن حركات إلى واألفالك العالم

 وجد أنه حين في غيرمصنوع، قديم العالم أن يعتقد لمن الضرر
 علمهم في تعالى الله أولياء يرام النحولذي على الباري عن

بربهم. ومعرفتهم

 وفيها والمعلوالت« »العلل رسالة إلى بعدئد المؤلفون وينتقل
 عن جواب ألنه الفلسفية األجوبة أصعب وهو اللمية، جواب
 بحث إلى تحتاج غامضة دقيقة كثيرة والعلل العلل عن السؤال
 يجب هنا ومن ونظردقيق، زكية، ونفس صادق، وفهم شديد

 أن التحقيق أويتعاطى الحكمة يعرف أنه يدعي من علىكل
 واآل ذلك، يحسن كان إن موجود علةكل عن يخبرإذاسئل

 ال يقول أن يأنف وال اعلم، ورسوله اله يقول: أن ينبغي
 وهي آخر، شيء لكون الموجب السبب هي العلة إن .أدري

 والمعلول . وتمامية وصورية وهيوالنية فاعلية : أنواع اربعة على
 أنواع أربعة والمعلوالت األسباب. من سببا لكونه هوالذي

 ومنها حيوانية، بشرية مصنوعات فمنها كلها: المصنوعات وهي
 بسيطة نفسانية ومنها والحيوان رالنبات المعادن وهي طبيعية

 اإللهية الروحانية ومنها واألركان، والكواكب األفالك وهي
 الصنعة أما والعقل. والفس المجردة والصورة الهيولى وهي
 الهيولى. في ونقشها الصورة من نفسه في الصانع إخراج فإنها
 ذلك في ووأن كريم صانع صنع سوى جميعًا الكائنات وما

(.13 عمران، )آل األبصاره. ألولي لعبرة

 تتناول برسالة رسائلهم من الثالث القسم اإلخوان ويختم
 حقائق معرفة في المتداولة المفاهيم تعرف وهي والرسوم الحدود
 وذلك والبسيطة المركبة وأنواعها وأجناسها وماهياتها األشياء
 حقيقة معرفة ألن وفصولها وكيفياتها االشياء ذوات على للوقوف
ورسومها. حدودها معرفة هي األشياء

اإللهية: الناموسية د-الرسائل
 اآلراء في: تبحث رسالة عشرة إحدى على وتحتوي
 إخوان اعتقاد وبيان اله، إلى الطريق وماهية والمذاهب،

 وخصال اإليمان وماهية الصفا، إخوان عشرة وكيفية الصفا،
 الشرعي، والوضع اإللهي الناموس وماهية الحقيقين، المؤمنين
 أنواع وكمية الروحانيين، أفعال وكيفية الله، إلى الدعوة وكيفية

 السحر وماهية بأسره، العالم نضد وكيفية السياسات،

والعزائم.
 »اآلراء موضوع القسم هذا من األولى الرسالة تعالج
 وبيان والفلسفية« الناموسية الثرعية الديانات في والمذاهب
 من اجتهادهم إليه أدى وما أقاويلهم في العلماء اختالف

 تلك وكمية واألصول، الحقاثق عن والكشف والنظر البحث
 وما للخاص، يصلح وما للجميع، يصلح وما المقاالت،

 ومذاهبهم آرائهم في ختلفون الناس أن ذلك .للعام يصلح
 واعمالهم نفوسهم وأخالق أبدانهم صور في مختلفون هم كا

 الخصال أن منها أسباب العقول في االختالف ولهذا وصنائعهم
 في فرقت ولهذا واحد، شخص في تجتمع أن يمكن ال والمناقب

 صور من تخرج وال كثرتها، مع كلها اإلنسان أشخاص جيع
 بعضهم مخالفة في كثيرعيب العقالء على وليس ،البتة اإلنسان
 العسيرجدًا ومن درجاهم تفاوت أجل من ذلك ألن بعضًا

 وإنما واحد، شيء في كلهم واحد رأي على العقالء اجتماع
 الرجل نجد وقد الفروع. في ويختلفون األصول في يتفقون
 فإذا الدنيا أمور من كثيرة أشياء في المحصل الذكي العاقل
 من السليمة العقول في ظاهرة بينة أشياء في اعتقادهم فتشت
 أسخف األشياء تلك في واعتقاده رأيه وجدت الفاسدة اآلراء
 ذلك في والعلة .والصبيان الجهال من كشير رأي من وأقبح

 غير من بقلبه يعتقده فيا تعصبه شدة منها :شتى إسباب
 اعتقاده وأخرى اعتقاده في بنفسه إعجابه وأخرى صيرة،
 وجوه لها ويطلب فروعها في الشناعة ظاهر بين خطأم ألصول
 وتارة يموه، وتارة يشغب، تارة عليه، الحجة إلزام عن المراوغة
 ٠ أدري ال يقول ان ويأنف بالحق واإلقرار الجواب في يروغ
 الغالب الهوى العقل على العارضة اآلفات من فإن هذا وعلى

 والكبر نفسه برأي المرء من المفرط والعجب ما، نحوشيء
 الجنس، وأبناء لألقران الدائم والحسد الحق، قبول عن المانع

 التثبت وقلة والعجلة الثهوات، طلب على الشديد والحرص
 والخصومات، الحكومة عند والعداوة والبغض األمور، في

 االفتخار، عند الجاهلية والحمية يهوى، لمن والتعصب والميل
 استحقاق غير من الرياسة وحب للطاعة، االنقياد من واألنفة

 سنن عن لهم المضلة للعقالء، العارضة اآلفات هذه شاكل وما
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 على ويترتب ومنافعه العقل بفضائل االنتفاع عن المانعة الهوى،
 واألدوية كالعقاقير وضعت كلها والديانات المذاهب أن ذلك

 اله إلى يتقرب من الناس ومن النفوس. لرض واألشربة
 فهمهم قصر الذين وهم وأوصيائهم، وبأئمتهم ورسله بأنبيائه

 »فهوال معرفته حق عرفه من اما .معرفته حق الله معرفة عن
 هم الذين المعارف أهل مرتبة وهذه غيره، باحد إليه يتوسل
اشه«. أولياء
 قد التي الخالف مسائل أمهات من فإنها اإلمامة مسألة أما

 والقتال الحروب طالبيها بين وجرت الخائضون، فيها تاه
 لم هذا يومنا إلى باقية وهي والدماء، األموال بسبيبها وابيحت
 خالفا فيها المختلفون الخائضون يزداد يوم كل بل تنفصل،

علىخالف...
 قول إلى أدت التي الصفات مسالة الخالف مسائل ومن
 أن يرى من العلماء ومن خلقه. بعدم أو القرآن، بخلق قائلين
 إفهام وأن المعاني، من معنى غيره إفهامه عو متكلم كل كالم

 غير واإلبداع منه، إبداع الله إفهام ألن مخلوقا ليس لجبيل الهم
 وبين المخلوق بين الفرق يعرفون ال المجادلة وكثيرمن المبدع،
 إيجاد واإلبداع آخر، شيء من الثيء إيجاد الخلق وانما المبدع.
 كا المبدعات به أبدع ابداع الله وكالم شيء، ال من الشيء
 له نقول أن - أبدعناه( )أي - اردناه إذا لشيء قولنا انما قال:

(.40 )النحل، كنفيكونه.

 ماهية المؤلفون يوضح الرابع القسم من الثانية الرسالة وفي

 :هنا خلتين توافر ضرورة وبؤكدون وجل عز الله إلى الطريق
 تهذيب إلى السبيل وهما الطريق، واستقامة النفس، صفاء

 الضماثر، وتنزيه وتطهيرالسرائر، األخالق، وإصالح النفس،
٠ المعاد في الموت بعد عا الساهية النفوس وتنبيه

 الوفا، وخالن الصفا إخوان اعتقاد بيان ربالة ذلك وتلي
 الجسد، مفارقتها بعد تبقى النفى أن وبيان الربانيين ومذهب
 الجامعة الرسالة ألن البرهاني اقناعي بطريق الشبه وكشف

 أو كالمدخل هي الرسائل وسائر البراهين على مقصورة
العنوان.

 الصفا إخوان معاشرة كيفية رسالة في المؤلفون ويمضي
 الدين في والمودة الشفقة وصدف بعض مع بعضهم وتعاون
 في سيرهم وبيان الجماعة خصائص بحث إلى جميعا رالدنيا

 تاليف بغية ،واجنماعهم ومجالسهم ومذاكرتهم صلواتهم
 سبب هي إذ جميعا والدنيا الدين في والتعاضد القلوب،
 في الرئيسية المعطيات إلى وسنعود خالصهم إلى والمؤدية نجاتهم

قبلها. والتي الرسالة هذم

 يتطلع المحققين المؤمنين وخصال اإليمان ماهية رسالة وفي

 اإللهام وحقيقة الروحانية الجاللة معرفة ايضاح إلى اإلخوان
.تأويلها وفنون وعجائبها وتصاريفها المنامات وحال والوسوسة
 النبوة وشرائط اإللهي الناموس ماهية في رسالة ذلك وتعقب

 التنبيه منها والغرض اإللهيين الربانين ومذاهب خصالمحم وكمية
 المقصودة، مرموزاتهم ومرامي النبوية، الكتب أسرار على

 الكشف وكيفية إليها، والتهدي اإللهية، الناموسية واوضاعهم
 اإللهية إذللكتب األكير، المتتظروالبرقليط المهدي لحامن

 الشريعة ولواضعي باطنة، ونأويالتخفية ظاهرة تتزيالت
 وفي خفية، باطنة وأسرار جلية ظاهرة أحكام لها موضوعات

 وفي دنياهم، في للمستعملين صالح الظاهرة أحكامها استعمال
 شأن ومن .وآخرتهم معادهم أمر في لهم صالح الخفية معرفتها

 بواضع القدوة عقولهم إلى انضاف األخيارإذا العقالء
 وينهاهم، ويأمرهم يراسهم الشريعةفاليتاجونإلىرثيس

 الناموس لواضع والقدوة العقل ألن عليهم، ويحكم ويزجرهم
 بسنة نقتدي أن األخ أيها بنا فهلم ،اإلمام الرنيم مقام يقومان

يوفقك. واله عليه، عزمنا فيما لنا إماما ونجعلها الشريعة
 برسالة المؤلفون فقدخصها الله، إلى الدعوة أماكيفية

 أخيار قوم من أولها تبتدى* الخير أهل دولة أن بيان هدفها
 ومذهب واحد، رأي عل ويتفقون أبراريجتمعون فضالء
 تقاعد وال غيرتخاذل من ،عادلة وسيرة رضية، وسنة واحد،
 بحقيقة يتصل ما الرسالة هذه في جاء ما بعض إلى وسنعود
وأهدافها. الجماعة

 والجن الروحانيين أحوال كيفية رسالة في المؤلفون ويتمهل
 وسع في ليس أن مركدين والشياطين والردة المقربين والمالئكة

 ,أما يقولون: بجرهرنفسه معرفتهاإآلبعدمعرفتهامرىء

 التائهين، وإرشاد الضالين، هداية في مجهودنا بذلنا فقد نحن
 بماهوأصلح منهم وصنف قوم وخاطبناكل الغافلين، وتنبيه

رسائلنا«. في به نخاطبهم أن
 يشير وكميتها السياسات أنواع كيفية رسالة مطلع وفي
 الرسالة هذه »واما :يقولون ثم الجامعة الرسالة إلى المؤلفون

 موجبها، على نفسك تحمل والرياسة بالسياسة وسمناها فقد
 في وتذاكرهم الكرام، إخواننا من يخصك من على وتقرأها
 بعد السعيد األخ أيها نامرك ونحن ونشاطهم نشاطك أوقات
 تنال فإنك به، امرناك ما تتبع أن - الرسالة هذم عل وفوفك

 أن واعلم .، .تعالى الله شاء إن ودنيا دينا العظمى السعادة
 دنيوية لحما، ثالث ال وجهتين من تكون االنسان منفعة

 هاتان لإلنسان كملت فإذا ونفسانية، وجمانية وأخروية،
 الصور لقبول نفه وتهيأت االنسانية اسم استحق السياستان

 بالحال الجسد مفارقة عند السماوية الرتبة إلى واالنتقال الملكية
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 إليه. الواصل واالضمحالل عليه، النازل الموت تسمى التي
 فلسفية وإما ناموسية شرعية إما والقرابين العبادات إن ثم

 قربان الصفا إخوان قربان ولكن األعياد أيام وكذلك إلهية،
وفلسفيًا،. شرعيًا يأسرها كلها الخصال هذه يجمع

 يلخص باسره« العالم نضد »كيفية عنوانا قصيرة رسالة وفي
 وانتظام والكائنات الكون في األساسية آراءهم اإلخوان
 االنسانية رتبة أدون أن إلى ومخلصون ببعض بعضها عالقات

 األمورإآل من اليعلمون الذين رتبة هي الحيوانية تلي التي
 وال الجسمانيات، إالً الخيرات من واليعرفون المحسوسات،

 الدنيا، زينة في إآل يرغبون وال األجساد، صالح إالً يطلبون
 إلى لهم سبيل ال أنه علمهم مع فيها الخلود إالً يتمنون وال

 رتبة فهي المالتكة رتبة تلي التي االنسابة الرتبة وأما ذلك،
 . . .الجهالة ورقدة الغفلة نوم من نفوسهم نبهت الذين

 المجردة الصور وهي . األرواح جوهرهاعالم بصفاء فشاهدت
 من ربك وجنود المالئكة، أجناس وهي الجسمانية الهيولى عن

 في أخي يا »فاجتهد العرش. وحملة والكروبيين الروحانيين
 وسر بسنتهم، واقتد صحبتهم، في وأرغب طلبوه، ما طلب

٠ القوار« دار الجنة إلى زمرتهم في تحشر لعلك بيرتهم،
 ماهية :فعنوانها الرابع القسم من األخيرة الرسالة وأما

 الزجروالفال من بذلك يتصل وما والعين السحروالعزائم
 أن إلى المؤلفون نبه وقد الطلمسات، أعمال وكيفية والرقى

 ذلك أنكر وإن المتعارفة والمعارف العلوم هواحد موضوعها

 من بأنهم منهم ادعاء دهرهم جاء من واألحداث »المتعالمون
 المتعاملين بعض رأوا لما ألنهم وذلك المتميزين. الناس خواص

 قليل أبله إما له معرفة غير من طلبه في والخائضين العلم، بهذا
 أنفسهم فرفعوا بلهاء، اوعجوزخرقة ،رعناء أوإمرأق العقل،

 السحر بذكر سمعوا إذا حاله هذه من مشاركة عن
 التصديق وإلى الجهل إلى ينسبوا كال منهم أنفة والطلمسات

 العلم بهذا الطالبين السخفاء أولثك كان اذ والخرافات بالكذب
 توجب معرفة غير من دنيثة، سخيفة لحم ألغراض يطلبونه

 هوجزء هذا أن يعلموا ولم والغرض، منه المقصود وال الطلب
 قبله يحتاج ألنه الحكمة، بلهوجزءوآخرعلوم الحكمة، من
 هومعرفة الذي النجوم علم فمنها : تقدمه علوم تعلم إلى

 واليكاديعرف والبروج. واألفالك الكواكب أشياءوهي ثالنة
 من العالم هذا في ما جميع في وافعالها الكواكب هذه تأثيرات

 البالغون العلم، في الراسخون إآل والنفوس واالرواح االجسام
 بتأييد المؤيدون اإللهية، العلوم في والناظرون المعارف، في

 المستقبل معرفة يطلبون ال اإلخوان إن ثم لهم. والهامه الله،
 معرفة في ليس أنه األخ أءا •إعلم يقولون: العلم. يهذا
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 ذلك ألن الناس، لكالحدمن صالح كونها قبل الكائنات
 هو ما إلى فيه ليترقى العلم هذا يراد وإنما للعيش، منغص
 والعلل، األسباب بمعرفة فيه الذي الشر ويعرف منه، أشرف
 من وتنبعث الجهالة، ورقدة الغفلة، نوم من النفس فتنتبه
 حقائق وتعرف البصيرة، عين لها وتنفتح الخطيئة، موت

 عليها وتهون الدنيا، في فتزهد المعاد، أمر وتتحقق الموجودات،
 النجوم أحكام موجبات علمت إذا تجزع وال تحزن وال مصائبها

والفلك«.
 العقول، به سحرت ما هوكل وحقيقته السحر ماهية إن

 بمعنى واألعمال األقوال جميع من النفوس، إليه وانقادت
 والطاعة واالستحسان واالستماع واالصغاء واالنقياد التعجب
 بالحق سبحانه الله إلى وهوالدعاء والحرحالل والقبول،

 به يعمل ما مثل من بالضد كان ما وهو وباطل الصدق، وقول
 وإظهاره، الباطل تنميق من الحكماء، وأعداء األنبياء، أضداد
 الشكوك وإدخال القول من بالباطل واثكاره الحق ودفعهم
 عن ليصدوهم والنساء الرجال من المستضعفين على والشبه

وزمان. عصر فيكل اآلخرة..وهم وطريق اله سبيل

٠٠٠
 في رسائلنا في أوردناه ما لخصنا »وقد :الصفا إخوان ويقول

 الرسائل، جملة من خارجة وهي الجامعة سميناه مفردة رسالة
 منه، أمكننا ما بأخص غيرها في أخبرناه ما بيان فيها أوردنا
 سهل من إآل واحد، رجل عند كلها رسائلنا تجتمع تكاد فلي

 أخواتها، عن لتنوب الرسالة تلك فعملنا ذلك، له تعالى الله
 إآل الجامعة الرسالة تقرًا ال أن عندنا واألجود االصوب أن غير
 )ايضاح الجامعة الرسالة من .,والغاية رسائلنا. قراءة بعد

 هندسية ببراهين .,والبيان اإليضاح أشد إليه أشرنا ما حقائق
 عقلية، وحجج علمية، وبينات حقيقية، فلفية ودالئل يقينية

 على يقف ال إقناعية وطرق قياسية، وشواهد منطقية، وقضايا
 ونهاية المنى، أقصى وهي . قدمنا. بما ارتاض من إآل كنهها
المراده. وغاية القصد
 اإليضاح بأشد تأقي ال الجامعة الرسالة قراءة أن بيد

 عن استغلق وما اإلخوان جماعة مثكالت تحل وال والبيان،
 الرسالة وقدرتبتفحوى وتنظيمهم، وأسمائهم مذهبهم حقيقة

 »رسالة في إال رسالة رسالة الرسائل أقسام بحسب الجامعة
 الجامعة الرسالة نهاية في أصبحت التي الصفا« إخوان عشرة

 الرسالة صفحات وفي والعزائم، السحر •رسالة وتقدمتها
 وتكرار الرسائل، في جاء ما إلى واشارات تلخيص الجامعة
 واعتبارها الصفاء إخوان عشرة »رسالة على الكالم ألهمية



الصفا إخوان

 الخاصة الرسالة موضوع مثل في الجامعة لرسالة ل بالنسبة
٠٠٠الرسائلعامة. إلى بالنسبة
 بعنوان تامر عارف األستاذ ونشرها حققها التي الرسالة أما
 الصفا، إخوان كالم من ليست انها فاألرجح الجامعة، جامعة
 في ال فصاًل، وخسين اثنين في الفكارهم تلخيص هي وإنما
 جامعة »أما قوله: مقدمته في ذكر وقد رسالة، وخسين اثنتين

 الرسائل فهرست فتعتبرها الصفا إخوان زبد أو ،هذه الجامعة
 بعد المنثور النص في جاء وقد وخالصتها« وزبدتها جيعها

 رسائل زبدة أو الجامعة جامعة رسالة فهذه »وبعد الحمدلة:
 في ونبدأها عليهم، الشه صلوات الوفا، وخالن الصفا، إخوان

 عليهم الله صلوات عبارة أن وجلي . والحياة« الموت ماهية بيان
 أنفسهم، لإلخوان ليس الكالم أن على هذا موضعها في تدل
 أهمية على الداللة أوجه من وجه وهذا يجلهم، من لغيرهم بل

 نذهب ما ألصحابهم وإجاللهم 1-ا الالحقين وعاية الرسائل
 النحل أو المذاهب بعض في أثرت قد الرسائل أن إلى منه

 أو المذاهب هذه بآراء ذاتها الرساثل تتأثر أن بدل االسالمية،

النحل.

:الرساتل حصيلة - ثانيًا

الرسائل: أ-أسلوب

 المصدرالوحيدتغريبًاالذي هي بنوعيها، الصفا، إخوان رسائل
 فيطلبنامعرفة الصواب لمعلوماتأقربإلى اعتيادمينبوعًا تستطيع
 الخصائص أننلمحإلى النافع ومن وجماعتهم. اإلخوان مذهب

 القناع لكشف تمهيدا أفكارهم عرض في المؤلفين ألسلوب األساسية

عنمذهبهمثمعنجاعتهم.

 أولما بوصف، اإلخوان وصلناعن الذي االنتتاج فهذا
 في يصح الوصف هذا أن إلى ننبه ولكننا ،موسوعة بأنه ،يوصف
 السائدة المعرفة ضروب مختلف الرسائل فحوى شمول على انطباقه

 المعرفة تعليم يتوخى ال المؤلفين غرض ولكن ،رأينا كما عصرهم في
 قوم كل لمخاطبة كلها المعارف هذه استخدام ينشد بل ،للمعرفة

 مذهبهم قبول وصنفمنمعاصريهمبماهوأصلحلحملهمعلى
.وأوامرهم بسيرهم جماعتهموالتقيد إلى واالنضمام
 فيه أظهروا اإلخوانلرسائلهمبفهرستواضح قدم وقد
 وهذا الجامعة. الرسالة ب وصلتها الرسائل هذه افام

 عددها يبلغ وهل الرسنائل، عدد مشكلة يطرح لتصنيف
 ولعل وخسين. اثنتين أو وخين إحدى الجامعة باستثناء

 الثانية الرسالة تتمة هي األول القسم من عشرة الثالثة الرسالة
 احدى االجمالي الرسائل عدد فيكون ،القسم هذا من عشرة

 عادة جرت وقد . الجامعة الرسالة إليها تضاف رسالة وخسين
 الرسالة باستثتاء البسملة بعد بالحمدلة رسالة كل ببدء المؤلفين
. 1928 القاهرة طبعة بحب المذكورة عشرة الثانية

 تلخيص إلى رسالة كل بدء في المؤلفون يعمد عام، وبوجه
 كل خاتمة في يشيرون كيا السابقة، الرساثل أو الرسالة موضوع

 على داللة هذا وفي الالحقة، الرسائل أو الرسالة إلى رسالة
 ذكر كما رسالة رسالة الناس في وبثها الرسائل كتابة طريقة
 تجتمع تكاد ال الرسائل أن إلى وأشاروا أنفسهم، الصفا إخوان
 تكراركثيرمن إلى يعمدون نجدهم ولذا ،واحد رجل عند

 كل في جديدة صياغة صياغتها إلى وحق وعناك، هنا أفكارهم
 ال كلها الرسائل فإن ولذا الراهنة، الرسالة لقرينة تبعا تكرار،

 تتجه ال كلها وكأنها األسلوب، حيث من واحدة وتيرة عل تقع
 نفس إلى أو القراء، من الصنف أو القوم نف إلى واحد بآن

واإلخوان. األتباع الرتبةمن
 والروحانية الصوفية االعتبارات األمرأن في والثابت
 الرسائل، كثيرمن مفاصل تشغل المذهبية، ولنقل واألخالقية،

 كله ذلك من والغرض تقريبًا، كلها الرسائل خواتيم وتحتل
 ورقدة الغفلة نوم من وايقاظه التفكر على وحضه األخ دعوة

 الرساثل جوانب تمأل التي األخيرة الصيغة وهذه الجهالة.
 تكون أال على الرساثل حرص تشيرإلى وتوعيها، كلها،

 دعاوة أو دعوة، كتب هي وإغما متجردة حيادية علمية موسوعة
 حتى ومذهبها، الجماعة لغاية والمضمون القول فنون تسخركل

 األفالك وسعة الساء لملكرت والعلم بالفضيلة النفوس تولد
الحيوان. دار هي التي األرواح عالم الجنة وتدخل

 إآل المؤلفين على الداللة في الجمع صيغة الرسائل استعملت
 لفظة وردت حيث اللغات باختالف الخاصة الرسالة خاتمة في

 استخدم وقد ذكرنا(، كلمة عن الغالب في )تحريفًا »ذكرت،
 غيرمرة وصرحوا والبرهان، اإلقناع أفانين جميع المؤلفون
 أمكنة اآلخرفي وبعضها هنا، األفانين هذه بعض باعتادهم
 بآيات باالستشهاد كلها الصفحات مألوا ولكنهم أخرى،
 الحكم ذكر مع جنب إلى جنبًا النبوية وباألحاديث القرآن

 والمذاهب والنحل الديانات سائر من المستمدة واألقوال
 والرموزواإلشارات والتشابيه األفثال مستخدمين الفلسفية،

 العربي وبالشعر بالنثرتارة، خطوة كل في والتلميحات
 اسلوبًابسيطًا للرسائل أن الثابت ومن أخرى تارة والفارسى
 أسلوب وهو مكان، كل في جادًا األحيان، اكثر في موجزًا

 الحق في ولكنه الظاهر، في األفهام من قريب متنوع مشوق
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 أهداف إلى ويرمي بعيدة، أغراضًا يخفي ألنه، اإلبهام شديد
 إلى يعمدون بل ،عنها التصريح المؤلفون يود ال مستغلقة
 واجب على الحاف أي ألحفوا وقد والمجاز، والكناية التعريض

 قراءتها منع واجب على بل المذهي، بمضموغها الرسائل صون
 في إبالغها ضرورة على أصروا وإن يستحق، ال من على
 مغريًا الرسائل أسلوب بات ولذا لها، هوأهل لمن ذاته الوقت

 يراد، بما يمك يكاد أنه القارىء يحب إذ لحظة، كل في

 كنه درك إلى السيل كيف ولكن اللغز، مفتاح على ويستولي
 وهو المكر، درجة حتى النضد ماهر ،الصنع بارع غقلي زئبق

 أسلوب إلى هنا ننتبه أن ويكفي ؟ المتال بعيد اللمس قريب
 مع العجماوات خصومة عن الداللة العميقة الحكاية وغرض
 حجاب وراء من اإلفصاح إلى اإلخوان لجوء فندرك البثر،

 االعتصام إلى واضطرارهم جهة، من المذهبية مراميهم عن
 والدعوة األفكار بعث في رغبتهم مع والتقية والكتمان بالستر

أخرى. إليهامنجهة

: اإلخوان مذهب - ب

 :كتب اربعة من مأخوذة علومهم أن الصفا إخوان يذكر
 من والفالسفة الحكاء ألسنة على المصنفة الكتب احدها

 ب جاءت التي المنزلة الكتب واآلخر والطبيعيات. الرياضيات
 والفرقانوغيرها.والثالث واإلنجيل األنبياءمثاللتوراة

 عليه هي بما الموجودات أشكال صور وهي الطبيعية الكتب
 البثر، أيدي على المصنوعات حتى األفالك، تركيب من اآلن

 التي المالئكة المطهرون إلى يمسها ال التي اإللهية الكتب والرابع
 وهذا . ٠٠ اكفوس. جواهر وهي بررة، كرام صفوة بأيدي هي
يقولون. كما الكرام الفضالء إخواننا حال

 الثاملة علومهم مصادر إلى اإلخوان نظرة مع ويتسق
 للكون الخارجية والوقائع والفلسفات الديانات ضروب

 إلخوانا »ينبغي اآلتية: دعوتهم للنفوس الباطنية والوقائع
 كابًا أويهجروا العلوم، من علمًا يعادوا ال أن تعالى اشه أيدهم

 رأينا ألن المذاهب، من مذهب على يتعصبوا وال الكتب، من
 وقد جيعها. العلوم ومجمع كلها، المذاعب يستغرق ومذهبنا

 وحده أنه على لرأيه انحيازه رأي ذي كل على اإلخوان عاب
 وهذا وعداًل. حقًا هو يرام ما بحسب وتصرفه وصواب، حق

 يصلحه ال الذي الثامل الفساد مصدر واالنحياز التعصب
 الحقيقة ان ذلك جماعتهم. إلى واالنضمام بمذهبهم األخذ سوى

 والتاريخ الطبيعة. التطورفي وثمرة والنقل، العقل نتاج عندهم
 واألقوام واألجناس واللغات كافة والمذاهب كلها، واألديان
 رأى ما الحق أن إلى يتتهي كلذلك والبلدان، واألزمنة

 مذهب في كافة المذاهب بين لتوفيق معاهم في اإلخوان
 سلبية األولى : مرحلتين إطار في إليه يذعون الذي المذاهب
إيجابية. والثانية
 اآلفات نقد في الصفا إخوان يسهب اللبية الناحية فمن
 نحو الغالب الهوى مثل وذلك رأينا، كما العقل، على العارضة

 والكبرالمانع نفسه، برأي المرء من المفرط والعجب ما، شيء
 الجنس، وأبناء لألقران الداثم والحسد الحق، قبول عن

 التثبت وقلة والعجلة الثهوات، طلب على الثديد والحرص
 والخصومات، الحكومة عند والعداوة والبغض األمور، في

 باآلفات العقل فساد ويتبع .غيراستحقاق من الرياسة وحب
 وال السليم، العقل يقرها ال التي والمعتقدات اآلراء فساد

 لنفوس مؤلمة رديئة ضالة آراء وهي الصحيح المنطق يستسيغها
 بأن والقول له، صانع ال قديم العالم بأن القول مثل معتقديها،

 والقيامة البعث أفكار مع حكيم، صانع وله محدث العالم
 القدس روح وإلهه بارئه أن يرى من وقول والنثر، والحثر

 ما رأى لما الهوته وذهب ،ناسوته وصلبت اليهود، قتلته الذي
 اإلمام بأن القول ومثل غذوال، فتركه العذاب من بناسوته نزل

 المخالفين، خوف من يظهر ال مختف المهدي المنتظر الفاضل
 يعرف وال إمامه يرى ال وغصة بحرة ويموت عمره المرء فيفني

شخصه
 الشه أن ويعتقد يرى من رأي أيضًا الفاسدة اآلراء هذه ومن
 في خندق في والعصاة الكفار يعذب الحنان الرؤوف الرحيم

 وصارت هم أجاد احترقت وكال وحنقًا، عليهم غيظًا اكار
 . ثانية. مرم لتحرق والدم الرطوبة فيها عادت ورمادًا فحمًا

 الرحمة قلة فيه ويعتقد بربه صاحبه ظن ء يسى الرأي وهذا
 اآلراء ومن كبيرًا. علوًا ذلك عن الله تعالى القاوة وشدة

 لحمية أجسادهم الجنة أهل أن يرى أن أيضًا الفاسدة
 للتغيير قابلة الدنيا أبناء أجساد مثل طبيعية وأجامهم
 للنساء الصالح الرأي وهذا , . لآلفات. متعرضة واالستحالة،

 التميز من قليال الله رزقه بمن يليق ال والصبيان والجهال
 . أنكره عقله على الرأي هذا عرض إذا ألنه والفهم والعقل

 بيكون امرًا يعتقد من رأيا وأشنعهر مذهبًا، الناس اسوأ »وإن
.بربه« سيائ وظنه مرتابة، ونفه عليه منكرا عقله

 والريب الثك دفع يوجبون الرسائل مؤلفي نجد هنا ومن
 السجف، وتتمزق الغشاوة، تسقط ذاك وإذ والحقيقة، بالعلم
 مذهب إطار في جلية واضحة والسلوك المعرفة قيم وتبدو

اإلخوان.
 ما بيراست الحكيم العادل الجان ملك إلى البهائم شكت

 لهم مخرة بأنها اعتقادهم في وضاللهم آدم بني جور من لقيت
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 رد وفي الهجوم في الخصوم فيها تبارى محاكمة الملك فأقام
 تتجل العنيف الحوار هذا تضاعيف وفي والدفاع. الهجوم
 يرون ما ورفضهم الصفا، إخوان جماعة لدى االنتقادية الروح

 كافة، الثر من معاصريهم لدى العمل وفي الرأي في فساد من
 تحصى، ال التي الفساد هذا جرانب عن النقاب يكشفون وهم
 ادعاء المثال، سبيل على ذلك ومن العجماوات. مثلي ألسنة على

 عظيم وهو الكبث منها التي الحيوانات على الفضل البثر
 لير اللحبة طويل والتيس لهلحية، لي اإللية، كبر القرنين،

 كبير الجثة صغير واألرنب العورة، مكثوف إلية، له
 والباع الحيوانات بنية اضطراب المثال هذا وعلى . . األذنين.

 فيرم . األعضاءم غيرمتناسبة وانها والهوام والطيور والوحوش
 فيه مرغوب شيء الصورة حسن كان إذا :قاثال البهائم زعيم
 الجماع إلى ذلك ليدعوهم واإلناث الذكور من الجنس ابناء عند

 في نرغب ال فإننا النل، لبقاء والتناسل والنتاج والفاد
 الرد يرغب ال كما ذكراننا، محاسن في إناثنا وال اناثنا، محاسن

 ال وكما السود، عحاسن في البيض وال البيض، عحاسن في
 محاسن في الزناة وال الجواري، عحاسن في اللواط يرغب

األني. أيها الصور بمحاسن علينا لكم فخر فال الغلمان،
 عل البشرإليها نظرة اخرى، جهة الخنازيرمن وترفض

 إنا يقولون المسلمين •إن بفولها: ودياناتهم مشاربهم اختالف
 أرواحنا. ويتثقلون صورتنا، ويتقبحون ملعونون مسوخون

 الروم أبناء اما , ذكرنا من ويتشاءمون لحومنا ويستقذرون
 أما . الله إلى بها ويتبركون قرابينهم في لحومنا أكل في فينافسون

 إليهم، منا ذنب غير من ويلعنوننا ويشتموننا فينعتوننا اليهود
 وابناء النصارى وبين يينهم لعداوة ولكن عليهم، جناية وال

 والغنم البقر كحكم عندهم فحكمنا األرمن أبناء وأما .الروم
 لحومنا، وسمن أبداننا، خصب من بنا يتبركون غيرهم عند

 اليونانيين من األطباء وأما ألباننا. وغزارة نتاجنا، وكثرة
 وأما وعالجاتهم. ادويتهم في ويتواصفونها بشحومنا فيتداوون

 يصلح حالها ألن وعلفها بدواهم فيخالطوننا الدواب ساسة
 والجزارون األساكفة وأما روائحنا. وشمها بمخالطتنا عندهم

 شدة في أسلتنا نتف في ويتبادرون أعرافنا شعر في فيتنافسون
 نثكووممن ولمن نشكر، لمن ندري ال تحيرنا وقد إليها، الحاجة
. نتظلم.

 والهندي العراقي مثليهم: ألسنة البشرعلى ولماافتخر
 رد إليهم ومن والخراساني واليوناني والقرشي والسرياني والعبرافي

 أنواع »إن مثال: النحل متكلم فقال العجماوات، مثلو عليهم

 ومعرفة بعلم أوالدها وتربي وتحصن تبيض والهوام الحثرات
 ومنون تطلب وال ورفق لطف وتحن ورأفة ورحة وشفقة ودراية

 والفضل المروءة من هذا وأين إياهم تربيتهم في عليهم
 من الكرام األحرار شيم هومن الذي والسخاء والجود والكرم
 مأكوالتهم، ألذ إذ علينا االنس يفتخر وبماذا الفضل، أرباب

 في فهم القز، دودة فضالة ملبوساتهم وأحسن ،فضالتنا
 عليهم، النعمة أبدًا ونا متتتا، تحت وملبوسانهم مأكوالتهم

؟ لهم عبيد ونحن لنا، ارباب أنهم يدعون فكيف
 يجمعون البشر إن : الهزارداستان وهو الطيور زعيم ويضيف

 وجهد نفوسهم، وتعب أبدانهم، بكد ومشروباتهم مأكوالتهم
 الشقاوة من ذلك في يلقون وما جبينهم، وعرق أرواحهم،

 وإثارة والزرع الحرث كد من يحصى، وال يعد ال بما والهوان
 األموال اكتساب في والعناء والجهد .األنهار. وحفر األرض

 واألعمال، لألبدان المتعبة والمكاسب الصنائع وتعلم والدراهم
 والمجيء والذهاب والتجارات والمحاسبات النفوس على الثاقة

 واإلدخار والجمع والحوائج األمتعة طلب في البعيدة األسفار في
 كان فإن . والشح البخل مقاساة مع بالتقتر واالنفاق واالحتكار

 وإن الحساب، من بد فال الله وجه في وإنفانها حالل من جمعها
 والحساب فالويل اله غيروجه في وانفاقها غيرحل من كان

 الموت من بد ماال مثل والثياب القوت من بد ال إذ والعذاب
والحساب.
 لم تعالى اللهم أن األنسي أيها •إعلم الطيور: زعيم يقول

 وعامة الجاهلة الكافرة االمم إلى إآل أنبياءم وال رساله يبعث
 اله بأن القول مثل آخر إلهًا معه والمدعين غيره، معه المشركين

 اله أوأن اله ابن مسيح أوأن الهم ابن عزيز أوأنه ثالثة ثالث
 بعث فلهذا . جعدقطط له أمرد شاب صورة على تعالى

 الطبيب إلى يحتاج وال ،ومنجموها النفوس أطباء وهم األبياء،
 إآل المنجم إلى يحتاج رال المزمنة، العلة وصاحب المرضى إآل

. الهدى« نجم عن والضالون ، األشقياء المنحوسون

 الغسل أن األنسي أتها اعلم »ثم قائال: الطيور زعيم ومضي

 عند لكم يعرض ما أجل من عليكم فرضت إنمنا والطهارة
 والبغاء والجلق اللواط وشهوة الشبق وشدة الجماع من اككاح

 الستكثارها العرق ورائحة الصنان نتن ومن والحق
 وأما . ويكرة. صحوة ورواحًا، وغدوًا ونهارًا، ليال واستعالها

 سيائتكم عنكم ليكفر عليكم فرضت هي فإنما والصالة الصوم
 واللهووالهذيان واللعب الكالم من والقبيح والنميمة الغيبة من

 المعاصي، من مرضى أنتم إذ المداواة بهذه يعالجونكم فاألنياء
 ومشروبات الذنب، مأكوالت من امتألت قد ونفوسكم

 الشريعة فأمرت اإلخوان، لحم تتناول وهي والغيبة، النميمة
 ألن ،الصوم هو والحمية المضرة الرديئة المأكوالت عن بالحمية
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 في األنبياء نظر ولما ٠ الداء رأس والبطن الدواء، رأس الحمية
 الذنوب طعام وتناول والنهار الليل في وعصيانكم أحوالكم
 لتستمري األشكال المختلفة بالحركات أمروكم . والشكوك.

 وعي األشكال المختلفة والحركات المتناوالت تلك عنكم
 من وخطوات بحركات يأمر الطبيب ألن الخمس الصلوات

 األرض وجه وعلى األعلى، إلى األسفل ومن األسفل إلى األعلى
 الليالي. في الثقيلة األشياء وتناول المعدة، على الطعام ثقل بعد
 أنكم أجل من عليكم فرضت فإنما والزكوات الصدقات وأما

 والغصب والحرام الحالل من األموال فضول من تجمعون
 وكثرة والموازين الكيل في البخس من واللصوصية والسرقة

 عن فضالً الواجبات في النفقة عن واإلماك والذخائر الجمع
 فلو ٠ الحقوق والشحواالحتكارومنع والبخل المسنونات،

 لما وضعفائكم فقرائكم على عنكم فضل ما تنفقون كنتم أنكم
 الحالل أحكام وإن . والصدقات. الزكوات عليكم وجبت
 اقتضت اإللهية الحكمة إذ عليكم وسالسل وأغالل قيود الحرام
 والحكمية الثرعية الموضوعات وجعلت الواجبة األسرار هذه
لكم..« ومؤدبًا أستاذًا

 واألمراء الملوك بطبقات الفارسي الزعيم افتخر وعندما
 قائال: اليبغاء له تصدى والصناعات المهن وبأصحاب والخلفاء

 بقولك به وافتخرت ذكرت ما كل إزاء األنى أيها اآلن »خذ
 أخر أصنافًا نسبت حسن كل وبدل معكوسًا، آخر فوالً

 والفسقة والجبابرة والتماردة الفراعنة عندكم إن : قبيحة
 والخوارج والناكثين والمارقين والملحدين والمنافقين والمشركين

 أيضًا ومنكم والطرارين، والعيارين واللصوص الطريق وقطاع
 القوادون أيضًا ومنكم والمرتابون والطاغون والباغون الدجالون
 ومنكم والبغايا، والسحاقات واللواطة والمؤاجرون والمخانيث

 السفهاء أيضًا ومنكم رالنباشون، والكذابون الغمازون أيضًا
 األوصاف عذه شاكل وما والناقصون واألغبياء والجهال

 طباعهم، الردية أهلها، أخالق المذمومة والطبقات واألصناف
 المذمومة وأعالهم سيرهم السيئة ،وأفعالهم سيرتهم القبيحة
الجآثرة.

 الرعية أمر في ينظرون ال ورؤساءها األنس أكثرملوك »إن
 أو عنها، مضرة دفع أو منها، منفعة لجر إآل واعوانهم وجنودهم

 ال واحد في ذلك بعد يفكر وال لشهواته، يهوام من نفس إلى
كان«. من يهمهكاثنًا
 أنكم فلعمري لكم والمداوين بأطبائكم افتخاركم »وأما
 والشهوات الرحبة، البطون لكم دامت ما إليهم محتاجون

 منها يتولد وما المختلفة والمأكوالت الشرهة، والنفوس المؤذية،
 المهلكة واألوجاع المؤلمة، واألسقام المزمنة، األمراض من
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 يرى ال ألنه أطباء، الله فزادكم .األطباء. باب إلى تلجئكم
 ٠.سقيم مريض عليل كل إآل الطبيب دكان باب على

 بالحمية عذابًا والمريض سقمًا، العليل يزيدون منكم والمتطببون
. تناولها في العليل شفاء كان ربما أشياء تناول عن

 وافتخرتم ذكرتم الذين ودهاقينكم ورؤساؤكم تجاركم »وأما
 العبيد من حاالً أسوا كانوا إذ لهم، وال لكم فخر فال م

 نهارهم طول تراهم أنك وذلك والضعفاء، والفقراء األشقياء،
 معذبي النفوس، مغمومي األبدان، متعوبي القلب، مشغولي
 . . . ،يجنون ال ما ويغرسون ،يسكنون وال يبنون فيما األرواح

 ويتركه نفسه على ينفق أن ويبخل والمتاع الدنيا، أحدهم يجمع
 وإن . ٠ ولوارثه ابنه أولزوجة ابنته أولزوج امرأته لزوج

 الدكاكين ويبنون وحالل، حرام من ليجمعون تجاركم
 الفقراء ويمنعون . ويحتكرونها. األمتعة من ويمألونها والخانات
 في اما واحدة جملة تذهب حتى ينفقون وال حقوقهم، والمساكين

 جائرأوقطع سلطان أومصادرة أوسرقة أوغرق حرق

طريق..
 الدواوين وأصحاب والعمال الكتاب من ذكرتهم الذين وأما

 وأما . . باألشرار االفتخار بكم يليق فهكذا بهم وافتخرت
 استجابة وترجون أخياركم أنهم تظون الذين وعبادكم قراؤكم
 باظهار غروكم الذين فهم ربكم عند لكم وشفاعتهم دعائهم
 أبدانهم، انحلت حقى . والنسك. والتقشف والخشوع الورع
 وحقدًا بغضًا ملؤت وقلويهم ظهورهم وانحنت ،ألوانهم وتغيرت

 مع وخصومة وساوس ملوءة ونفوسهم مثلهم، ليس لمن وجفاء
 والفراعنة والكفار والشياطين ابلي خلق لم بضمائرهم ريهم

 ويمهلهم ويمكنهم ورزقهم رباهم ولم واألشرار والفجار والفساق
واليهلكهم.

 ظلبًا الدين في يتفقهون الذين فهم وعلماؤكم فقهاؤكم »وأما
 بآرائهم والفتاوى والقضاء والوالية للرياسة وابتغاء للدنيا

 ما ويتبعون بتأويالتهم تارة ويحرمون تارة فيحللون وقياساتهم
 وأظلم فأدهى لكم والمزكون وعدولكم قضاتكم وأما . .تشابه
٠ والجبابرة. الفراعنة من سيرة أشر وهم وأبطر

 فإنهم األنبياء ورثة أنهم تزعمون الذين خلفاؤكم »وأما
 عن وينهون الجبابرة بمسيرة وييرون الخالفة، باسم يمون
 أولياء ويقتلون محظور كل منها هم ويرتكبون األمور، منكرات

 حقوقهم، على ويغصبوغهم ويسبونهم األنبياء وأوالد الله
 اله عباد اتخذوا الغجور، إلى ويبادرون الخمر، ويشربون

 منهم أحد ولي إذا . مغنما. وأموالهم دوأل، وأيامهم خواًل،
وأسالفه، آلبائه حرمة له تقدمت من على بالقبض اوالً ابتدأ



الصفا إخوان

 وأقرباءه عمه وأبناء وأخوانه أعمامه قتل وربما نعمته، وأزال
• ■•، منهم تبرأ أو ونفاهم حبسهم أو كحلهم وربما

 المذاهب واختالف اآلراء كثرة نقده الهزارداستان ويستأنف
 والنصارى اليهود فيهم تجد »انك قائال: الديانات فنون في

 والنيران األصنام عبدة ومن والمشركين والمجوس والصابئين
 الدين أهل أيضًا وتجد وغيرها، والنجوم والقمر والكمس

 وحالوتي وغيابي سامري مثل واآلراء المذاهب غختلفي الواحد
 ومزدكي وخرمي ومانوي وشوي وملكاني ويعقوبي ونسطوري

 وقدري وناصبي ورافضي وخارجي وشمي وبهرمي ويصباني
 التي المذاهب هذه شاكل وما وجبري وسني ومعتزلي وجهمي
 ويقتل بعضا، بعضهم بيلعن بعضا، بعضهم اهلها يكفر

بعضا بعضهم
 إلى الصفا إخوان يتجه الالذع الثمولي النقد هذا ضوء وفي

 فيطلبون الحقيقي األخالقي اإلصالح إلى بدعوتهم البشركافة
 ويتحابوا، ويتهادوا، الناس، يتواصل أن االيجابية الناحية من

 وال تخاصموا وال بعضًا، بعضهم يعصي وال ويتناصفوا
 بهجروا أو العلوم، من علمًا يعادوا وال يتقاطعوا، وال يتعادوا
 الن المذاهب، من مذهب على يتعصبوا وال الكتب من كتابًا

 العلوم ويجمع كلها، المذاهب يتغرق اإلخوان هؤالء مذهب
 وكتب الفالسفة وكتب المنزلة الكتب من المعرفة ويأخذ جيعًا

 ذكرنا. كما الروحانية النفسسية الطبيعة وكتب الخارجية الطبيعة
 مذهب الذروة، المذهب هذا عليه بني الذي النهج لباب أما

 وحدها الصورة وهذه االنسان، صورة اعتبار فهو المذاهب،

 بإبان الله الدم إلحوان ا١أت ,اعلمو الولفرذ يغرل و

 بقياسات والحكم ،غتلفة أصول على الجواب إن منه، بروح
 عن أجبنا قد ونحن غيرصحيحة. متناقضة تكون متفاوتة،

 أصل عل المائل من يشاكلها ما وأكثرمنها كلها، المائل هذه
 صورة ألن اإلنسان، صورة وهو واحد، ومقياس واحد،
 ودالئلها إليهم، أقرب وألنها أكبرحجةلهعلىخلقه، االنسان
 وهي .بيدم كتبه الذي الكتاب وهي . أصح وبراهينها ،أوضح

 بين وضعه الذي الميزان وهي ،بحكمته بنام الذي الهيكل
 ما الدين يوم به لهم يكيل الذي المكيال وهي خلقه

 صور فيها المجموع وهي والجزاء، الثواب من يستحقونه
 المحفوظ. اللوح في العلوم من المختصر وهي جيعا، العالمين

 خير، كل إلى الطريق رهي جاحد، كل على الشاهد وهي
والناره. الجنة بين المحدود الصراط وهي

 باألخذ إآل لكاس نجاة ال أن الصفا إخوان يرى وباإلجال
 هذا ومثال رأوا، ما فالحق جاعتهم، إلى واالنضمام بنذهبهم

 االنسانية- صورتهم وحدة حيث من -البثر كلمة اتحاد الحق
 الذكي الخبيرالفاضل هو»العالم األسمى مثالهم فيكون

 المذهب، الحنفي الدين، العربي النسبة، الفارسي المستبصر،
 الشامي المنهج، المسيحي المخبر، العبراني اآلداب، العراقي
 السيرة، الصوفي البصيرة، الهندي العلوم، اليوناني النسك،
 المعارف، اإللهي الرأي، الرباني األخالق، الملكي
في«. الصمدا

: الصفا إخوان جاعة - ج

 جماعة نحن •إنا : بقولهم جماعتهم الصفا إخوان يصف
 إنقاذ إلى يتطلعون كرام« واصدقاء أصفياء الصفا إخوان
 واألعمال والعقول القلوب تآلف اساس عل االنساني المجتمع
 الديانات تعاليم واتساق ،اإلنسانية الصورة وحدة من انطالقا

 والداخلي الخارجي الكوني الواقع مع كافة، والفلسفات
 ودعوتهم نوح، سفينة مثل سفينة على البثر لينجو النفسافي،

 بروح وإيانا الله أيدك أخي يا لك هل األني: النحو على تصاغ
 نوح أبونا بناها التي النجاة سفينة في معنا وتركب تبادر أن ،منه

 بحر أمواج من وتسلم الطبيعة طوفان فتنجومن السالم عليه
. المغرقين« من تكون وال الهيول

 رفيقًا الحكاء، من رجل االلف، الزمان في كان أنه ذكروا

 ال خفي مرض بهم أهلها عامة فرأى مدينة إلى دخل بالطب
 ففكرذلك بهم، الذي بدائهم يحسون وال ،بعلتهم يشعرون
 أنه وعلم دائهم، من ليبراهم يداويهم كيف أمرهم في الحكيم

 نصيحته يقبلون وال ،قوله يستحقون ال فيه هم بما اخبرهم إن
 شفقته لثدة ذلك في عليهم فاحتال . . العداوة ناصبوه ربما يل

 بأن الله لمرضاة طلبًا مداواتهم على وحرصه . جنسه. أبناء على
 بهم كان الذين نضالئهم من رجالً المدينة تلك أهل من طلب
 أعدها قد معه كانت شربات من شربة فأعطاه المرض هذا

 له فشكر نفسه، في وقوة جسمه، في صحة فوجد لمداواتهم
 جديد، رجل مداواة على أعانهما آخر رجل مداواة على واتفقا

 حتى السر في واحدًا واحدًا الناس يداوون المدينة في تفرقوا ثم
 ثم ومعارفهم، وأخوانهم وكثرانصارهم كثيرًا، أناسًا أبراوا

.وكاشفرهم لكاس ظهروا
 وتأسي التعاون إلى الصفا إخوان النحويتطلع هذا على
 .تعالى اله لمرضاة طلبًا ومداواتهم الجنس أبناء لشفاء جاعتهم

 وفضالئهم الناس كرام من وأصدقاء إخوان لهم أصبح وقد
 واألمراء الملوك أوالد من طائفة فمنهم البالد في متفرقين
 األشراف أوالد من طائفة ومنهم والكتاب، والعمال والوزراء

 العالء أوالد من طائفة ومنهم والتناء، والتجار والدهاقين
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 الصناع أوالد من طاثفة ومنهم ،الدين وحملة والفقهاء واألدباء
 منها طائفة لكل ندبنا »قد يقولون: الناس. وامناء والمتصرفين

 في عنا لينوب ومعارفه بصيرته في ارتضيناه من إخوانا من أحدًا
 والشفقة والرحمة بالرفق إليهم النصيحة بإلقاء خدمتهم

 الشفوق الرحيم السبيل هذا اإلخوان اعتمد ولئن . عليهم«
 فليس لإلنسان اإلخالص عن إآل المتجردة الدعوة سبل من

 ال أنا »اعلم : اإلخوان يقول للحكمة. صيانة بل خوفًا ذلك
 اللطنة ذوي الملوك سطوة من خوفًا الناس عن أسرارنا نكتم

 صيانة ولكن العوام جمهور شغب من حذرًا وال األرضية،
 عند الحكمة تضعوا »ا فقال: المسيح أوصى كها الله لمواهب

 ال ونحن فتظلموهم« أهلها منعوها وال فتظلموها، أهلها غير
 لكن الدنيا، أبناء مراتب في تنافس وال األرضين ملوك نحسد
. المالئكة ومراتب السماوي الملك نطلب

 على حرصهم وأعلوا جميعًا، الناس إلى رسائلهم وهبوا
 من بتخيراألتباع البدء على وصمموا بأسره، المجتمع إصالح

 المبتدئين اآلداب، في الراغبين الصدور، السالمي »الشباب
 والمؤمنين والداراآلخرة، الحق طريق المريدين العلوم بالنظرفي

 أسرار عن الباحثين األنبياء، شرائع المستعملين الحساب، بيوم
 المذاهب« على غيرمتعصبين والجدل، الهوى التاركين كتهم،

 أو مجددأ، صديقًا يتخذ ان راد إذا اإلخوان من اخ لكل بد وال
 ويجرب أخباره، ويتعرف يعتبرأحواله، أن مستأنفًا، أخًا

 يصلح هل ليعلم واعتقاده، مذهبه عن ويسأل أخالقه،
 ينتقد وأن ا. أم األخوة وحقيقة المودة وصفاء للصداقة

 واألمتعة الماليك وشري التزويج الدنياأمر أبناء ينقد كما وضعه
خطرًا وأعظم أجل اإلخوان اتخاذ في الخطب إن بل

 باإلخوان، االقتداء الجماعة إلى المنتمي األخ على ويترتب

 في واإلسهام مجالسهم وحضور صحبتهم، في والرغبة
 :يقولون .ومراتبهم درجاتهم معارج في يرقى حتى ■ نشاطهم

 فإن وتزود صالحًا عمالً واعمل وبادر أخي يا لنفسك »انظر
 وال تدري ال كنت وإن . .نفسك وحاسب التقوى الزاد خير

 فضالء كرام نصحاء لك إخوان مجلس إلى فهلم تحسن
 هذه أهل فانهم حسناتك، ووزن نفك محاسبة كيفية ليعرفوك

بأهلها«. صناعة كل على »استعينوا قيل: وقد الصناعة،
 من اإلخوان كان حيث بالضرورة يعقد المجل وهذا
 حيث الله أيدهم إلخواننا »ينبغي الرسائل: في جاء البالد.
 في فيه يجتمعون خاص مجلس لهم يكون أن البالد في كانوا

 فيه يتذاكرون غيرهم، فيه يداخلهم ال معلومة، أوقات
 تكون أن وينبغي أسرارهم، فيه ويتحاورون علومهم،
 والعقل والمحسوس، والحس النف، علم في أكثرها مذاكرتهم
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 اإللهية، الكتب أسرار عن والبحث والنظر والمعقرل،
. الشريعة« موضوعات تضمنها ومعاني النبوية، والتنزيالت

 أربع على فيها اإلخوان مراتب يشمل ترتيب وللجماعة
 خس بين أعارهم تتراوح الذين الشبان رتبة أولها مراتب:

 نفوسهم جوهر بصفاء يعرفون وهم سنة ثالئين إلى عثرة
 عامة الرسائل مؤلفو ويخاطبهم التصور، وسرعة القبول وجودة

 ذوي الرؤساء رتبة وتليها ■ البارالرحيم األخ :بعبارة
 وإعطاء النفس وسخاء اإلخوان مراعاة ومهمتهم السياسات،

 القوة على الواردة الحكمية بالقوة والرحة والشفقة الفيض
 واألربعبن، الثالئين سن بين األعضاء رتبة وهي العاقلة،
 اثالثة الرتبة أما . الفضالء األخيار اإلخوان باسم ويعرفون

 والقيام والنصر والنمي واألمر السلطان ذوي الملوك رتبة فهي
 بالرفق المخالف المعاند ظهور عند والخالف العناد بدفع

 وأفراد الناموسية القوة وهي إصالحه، في والمداراة واللطف
 ويحملون والخمسين، األربعين بين أعارهم تتراوح الرتبة هذه
 الرسائل ألفوا الذين وهم الكرام، الفضالء اإلخوان إسم

 وهي الرابعة الرتبة الرتبة هذه فوق وتأقي نشرها وعملوافي
 رتبة وهي كانوا، مرتبة أي من اإلخوان كل إليها يدعى التي

 الملكية قوة وهي عيانًا، الحق ومشاهدة التأيد وقبول التسليم
 والمفارقة للمعاد الممهدة وهي الخمين، سن بعد الواردة

 ملكوت إلى وتصعد المعراج، قوة تنزل وعليها للهيولى،
 والحثر والنثر البعث من القيامة أحوال فتثاهد ، السماء

٠ واالكرام الجالل ذي الرحن مجاورة وحتى . ٠ والحساب
 فيما كافة الصفا إخوان تعاون واجب الثابت من ويبقى

 على اشه بها أنعم التي للمواهب األساسين بالجنسين بينهم
 يمثلها نفسانية وقنية المال، يمثلها جسدانية قنية وهما البشر
 منازل على العظيمتين النعمتين هاتين في »والناس .العلم
 ومنهم جيعا، والعلم المال من الحظ رزق قد من فمنهم اربع:

 العلم، يرزق ولم المال رزق من ومنهم جميعا، حرمها قد من
 يصدر هنا ومن .المال« يرزق ولم العلم رزق من ومنهم

 والعلم المال رزق قد من إلخواننا- ينبغي اآلتي، الواجب
 يضم بأن عليه به وعز جل اله أنعم ما شكر يؤدي أن - جميعًا
 ما فضل من ويواسيه جميعًا حرمهما قد من إخوانه من اخًا إليه
 دارالدنيا في جسده حياة به ليقيم المال من تعالى اشه أتاه

 اآلخرة دار في للبقاء نفسه به لتحيا علمه من ويعلمه ويرفده
 وال . مرضاته لطلب وأبلغ الله إلى القربات أقرب من ذلك فإن

 ويعلم يستحقره وال المال من عليه ينفق بما عليه يمن أن ينبغي
 له ابن يمنعلى ال أنه وكما أعطاه الذي هو أخام حرم الذي أن

 أن فبين النفسافي ابنه على يمن أن يجب ال كذلك . جسدافي.



الصفا إخوأن

 ولم المال رزق من وأما اآلخرة. في ينفع ال الجسدافي السب
 قد أخًامن بطلب أن له فينبغي إخواننا من العلم من يرزق
 ألن لفقره يحتقره وال ماله من ويواسيه إليه ويضبمه العلم رزق
 والعلم الدنيا، دار في الجد حياة بها تقام جسدانية قنية المال
 لألخ وينبغي األخرة دار في النفس حياة با تقام نفسانية قنية
 يستحقره وال له مال ذا اخًا اليحسد أن والحكم العلم ذي

 يعلمه فيا عوضًا منه يطلب وال بعلمه عليه يفتخر وال لجهله،
 لهذا وهذا بماله، لهذا هذا :وتعاونبما صحبتهما في مثلهما ألن

 وخدمتها بالجسد اتصالها في والرجل اليد كمثل بعلمه،
 يرزق ولم العلم رزق من وأما ٠ الجملة إصالح في وتعاونهما

 يصبر أن له فينبغي إخواننا من بالمال يواسيه من يجد وال المال
 بأخ أو بأمر وجل عز الله يؤيده أن بد ال فإنه الفرج ويتتظر
 مال بذي ليس من وأما . الفقر. ثقل من يحتمله ما عنه يخفف

 األخالق جميلة زكية نفس لم الذي فهو إخوانا من علم وال
 صابر للخيروأهله، محب الفاسدة، اآلراء من القلب سليم
 نجد ألنا والعلم المال. من منع الذي خيرمن له قسم بما راض

 هذه من يرزق ولم احدهما أو والمال العلم اعطي من الناس في
الخصال.
 ال االنسانية االشتراكية التعاونية هذم إن القول وجملة

 آفات على القضاء في يمثل أخالقي غرض سوى تستهدف
 والقضاه والزلل، االنحراف من العقل إلنقاذ والرأي الفكر

 والتنافر والتفرقة الهالك من للخالص العمل آفات على
 من ويتم، ويطهرلذهن، تطهراليد النهج وبيهذا والشحناء.

 في االعلى المثل ويتحقق والجوارح، العقول اتفاق ثم،
 إخوان عناه ما هذا ولعل االنسانية. جوهر بتحقق األرض،
 أهل دولة ظهور بقرب تفاؤلهم من الوفاء وخالن الصفا،
 في أفعالهم وكثرت الشر، أهل قوة تناهت أن بعد الخير،
 إآل الزيادة في التناهي بعد ولي الزمان، هذا في العالم،

.والنقصان االنحطاط

الصفا: إخوان ثالثًا-حقيقة

: المرفوضة النظريات - أ

 لغز حل تحاول التي النظريات والحاضر الماضي في كثرت
 إلى باإللماع هنا نكتفي ونحن .هويتهم وتحديد الصفا إخوان
 أبا ونرى أواًل، سابقة نظريات زمرة في النظريات هذه أشهر

 إلى تسعى نظرية باقتراح نتبعها ثم متحيزة، أو ناقصة نظريات
 في الصفا إخوان لجماعة مذهبية، أي عقلية، نفسية هوية تحديد
تقريبًا. وحدها رسائلهم ضوء

التقليدية: النظرية-1

 وزيرصمصام أن المقابسات في الوحيدي ذكرأبوحيان
 الذي رفاعة بن زيد عن د.373 سنة حدود في ساله الدولة

 العلم ألصناف جماعة ب وصادف طويالً زمانًا بالبصرة أقام

 ويعرف البستي معشر بن محمد سليمان أبو منهم الصناعة وأنواع
 أحد وابو الزنجافي هارون بن علي الحسن وأبو بالمقدسي
 عذه وكانت وخدمهم، فصحبهم وغيرهم، والعوفي المهرجافي
 واجتمعت بالصداقة، وتصافت بالعشرة، تآلفت قد العصابة

 زعموا مذهبًا بينهم فوضعوا ،والنصيحة والطهار القدس على

 أنهم وذلك الله، برضوان الفوز إلى الطريق به قربوا أنهم
 واختلطت بالجهاالت دنست قد الشريعة إن قالوا:

 بالفلسفة، إآل ونطهيرها غسلها إلى سبيل وال بالضالالت،
 االجتهادية، والمصلحة االعتقادية، للحكمة حاوية ألنها

 العربية والشريعة اليونانية الفلسفة انتبظمت متى أنه وزعموا
 عن التوحيدي حديث ان بخاف وليس الكمال. حصل فقد

 األفصاح من خثية بعض عن ينم ورسائلهم اإلخوان
 *دا يجهر أن بدون الجماعة إلى ينتمي كان ولعله الصريح،

 وصحبه رفاعة زيدبن عن التاريخية المعلومات وتبقى االنتماء.
 وقد غيرموضع. في ومتتانضة عام، بوجه ضئيلة معلومات

 قائاًل: القفطي وصرح القدامى الفلسفة مؤرخي آراء تباينت

 الذي في الناس اختلف أساءهم مصنفوالرسائل كتم »ولما
 فقوم والتخمين. الحدس بطريق قوال قالوا قوم فكل وضعها
 طالب أبي بن علي نل من االثمة بعض كالم من هي قالوا:

 حقيقة«. له يثبت ال اختالفا الواضع اإلمام اسم في واختلفوا
 الفاظ أن إلى فيذهب اإلسالم حكمام تاريخ في البيهقي اما

 الناس اختالف إلى القفطي تنبيه من بالرغم للمقدسي الرساتل
الرسائل. مؤلفي موضوع في

:والكرمافي المجريطي نظرية - 2

 باشا زكي أحد ومنهم الباحثين بعض النظرية بذه قال
 مؤلف أن وفيها حجر إبن فتاوى بعض إلى استند الذي
 وخلص ناقشها وقد المجريطي قاسم بن مسلمة هو الرسائل

 األندلس إلى جلب من هواول الكرمافي الحكم أبا أن إلى
 ابن أشار وقد .الصفا إخوان رساتل ب المعروفة الرسائل

 إلى (39 ،ص2األنباء،ج )عيون أصيبعة أبي خلدونوابن
 ذهب الرأي هذا مثل والى .المجريطي تاليف من الرسائل أن

 أوإلى المجريطي إلى الرسائل بنسبة وباالسيوس الحمداني
 نسخة يمتلك المجريطي هوأن بإيجاز األمر وجالء الكرمافي.
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 ،2303 بباري األهلية المكتبة في رفمها الرسائل من مخطوطة
 القديمة العادة على جريًا النسخة حرف على اسمه كتب وقد

 عند اإلسم فيقرًا صفحاتها جلة على النسخة مالك اسم بكتابة
 واحد غير أطلع وقد وحسب، بإغالقها النسخة صفحات جمع
 من انها وظن إليها الناظر اعتمدها وربما النسخة هذه على

 الكرماني وال المجريطي ليس أن والواقع المجريطي. تأليف
 أيضًا لذلك فطن كما الجامعة، الرسالة وال الرسائل، بمؤلف
 كليهما أو أحدهما صلة وإثما للمجريطي بالنسبة صليبا جميل

. األندلس إلى المشرق من نسختها نقل تتعدى ال بالرسائل

:القرمطية النظرية - 3

 وماكدونالد بور دي منهم كثيرون النظرية هذه اعتنق
 رأيه عن تراجع أن لبث ما بور دي ولكن وماسينيون ونيكلسن

 قرمطية، بثورية وليس مسالمة جماعة الصفا إخوان جماعة ألن
 »بالحركة الجياعة مكدونالد ويربط . بغداد في فرعها نحو على

 وبحركة الدرزية والحركة القرمطية والحركة الفاطمية
 اإلخوان حركة يربط فإنه ماسينيون واما معًا. الحشاشين،

 غيرأن .القداح ميمون بن الفهاعبدالله التي السرية بالجماعة
 تعش لم القرمطية الحركة ألن مرفرضة القرمطية النظرية هذه

 اإللحاد في ماثالً كان غرضها وأن التاريخية، الناحية من طويالً
 من القرامطة خصوم عن فضالً ساي در يرى كما واإلباحية
 باإلشارة ومثال القرامطة سلوك الرسائل انتقدت وقد الملمين،

الكعبة. جانب من األسود الحجر اقتالعهم إلى

النصيرية: النظرية-4

 الستدراجهم الصفا إخوان بفضح المنقذ في الغزالي اكفى
 قرآنية بآيات الستشهادهم الباطل إلى الحمقى قلوب

 كتابهم ووصف فيثاغورس بآراء تأثرهم إلى أشار كما للمخادعة
 اإلخوان مذهب تماثل فيقرر تيمية ابن وأما الفلسفة، حشو بأنه

 هذا التنمعن الرسائل نصوص ولكن النصيرية. والعقيدة
 النصيية تأثر تيمية ابن قصد إذا إآل االعتقادي االلتقام

 نجد ونحن أثمتهم. الرسائل أصحاب إن لقوله بالرسائل
 بابها، عليا وان العلم، مدينة هو عمدًا أن يذكرون اإلخوان

 من أنه وعل واحدة مرة اآل الفارسي سلتمان اسم يذكرون وال
وحسب. الصحابة

الدرزية: النظرية-5

 إخوان انتقاثية بأن القائل ماكدونالد رأى ما إلى أشرنا

 والقرامطة والحشاشين للفاطمين الحقيقي المذهب تؤلف الصفا
 المذهب ظهور سبقت الرسائل أن الثابت من ولكن والدروز،
 ها.711 سنة بأمرالله باختفاءالحاكم المتصل الدرزي

 الحاكمية أو الدرزية بين النسبة فروخ عمر ويؤكد .م1021/
 هو الدرزي المذهب أن أساس على ولكن الصفا، إخوان وبين
عكس. وال اإلخوان، عقيدة على أسسه من كثير في بني الذي

:االسماعيلية النظرية - 6

 إلى باالستناد كازانوفا المستشرقين من النظرية هذه اعتنق
 لرسائل يعزو وهو كونرنبرغ د. م. و ستانيالسغويار رأي
 وقد الفاطميين. من جماعة إلى وتارة عامة، االسماعيلية إلى

 بباريس، الوطية المكتبة في 2309 رقم المخطوطة إلى رجعنا
 بعض تضم أنها ووجدنا رايه، تأييد في اعتمدها قد وكان

 وهذه الجامعة، الرسالة من ومقالة الرسائل نص من مقتطفات
 وبصورة ذاته، الوقت في تضم مجموعة ضمن المخطوطة

 فاطمي أصل من نصوص بعض النص، هذا عن منفصلة
 المجموعة هذه نصوص في المادي الجوار أن وبديي وحتاشي.

 أما .احوال من بحال مذهبية صلة تعني ال المخطوطات من
 عبارة وجد ألنه واالسماعيلية اإلخوان بين بصلة فيقول غويار

 إليها انتبه التي الرسالة في التجريد« وإخوان الصفا »إخوان
 اآلن المعروفة الرسائل نصوص في نجد ال ولكننا كونرنبرغ،

التجريد. إخوان باسم أنفهم الصفا إخوان وصف
 لدى جدية كثر تصبح االسماعيلية النظرية أن ريب وال

 محور هو اإلمام أن على نظريته وهويقيم همدافي حسين
 ماركيت ذهببرنارلويسوي. مثلذلك، وإلى الرسائل،

المعاصرين. من
 منهم القفطي قول إلى أشرنا فقد العربية باللغة المؤلفون أما

 طالب أبي بن علي نسل من األئمة بعض كالم من الرسائل أن
 الناس اان بقوله: الرأي هذا عل التعليق إلى شارع ولكنه

 له يثبت ال اختالفا لها الواضع اإلمام اسم في اختلفوا
 بن احد هو الرسائل مؤلف أن إلى آخرون وذهب .حقيقة«
 عن المسلمون يزيغ أن خشي حين المستور، اإلمام عبداله
 إخوان رسائل فأالف الفالسفة علوم إلى المحمدية الثريعة
 هذا مثل تحقيق تؤيد ال الرسائل قراءة أن وبالرغم الصفا.
 الفالسفة موقف إلى اميل والرسائل الوجوه، من بوجه الغرض

 وإنما النظرية هذه يرد ال الطيباوي عبداللطيف فإن رأينا، كما
 وفي .واضعها ال الرسائل منشىء االمام هذا باعتبار يكتفي
 على اطلع المأمون بأن القائلة الرواية خان آغا يؤيد الحق وقت

 أحد وفي اإلمام دعاة أحد وقتل مؤلفها وطلب فذهل الرسائل
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 في وتنقل نفسه، على اإلمام فخشي سليمة في مقيما كان الذي
 ابنه وخلفه اباد محمود بلدة في ه.212 سة توفي حقى البالد،

 بن محمد بن عبداله بن أحد الحقيقي واسمه أحد تقي
 ومن الرسائل. تنب وإليه الصادق، جعفر بن اسماعيل
 غالب مصطفى مثل معاصرين باحثين نجد أن الطبيعي

وتفصياًل. جلة االسياعيلية النظرية تامريعتنقون وعارف
 عذه عرض تفاصيل في الدخول هنا شأننا من وليس
 الرسائل أن إلى االنتباه يكفي ولكن ومناقثتها. النظرية
 واحد، شخص وضع من تكون أن يمكن وال ليست،
 العصر سابق عصره وأن والسيا المذكور، اإلمام كشخص
 على احتوت وقد وانجازها، الرسائل وضع لبدء المقترح

 فيها عاش التي بالفترة الحقة فترة إلى تنسب واشعار معلومات
 ويمكن كما عبداله بن احد المستور اإلمام أو جعفر اإلمام
 رئي إلى العقالء يحتاج ان فكرة اإلخوان رفض إلى االنتبام
 العقل ألن اإللهي اكاموس ماهية رسالة في جاء كما يراسهم
 وألن ،االمام الرئيس مقام يقومان الناموس لواضع والقدوة

 ال والمذاهب« »اآلراء رسالة في كياجاء والمناقب، الخصال
 جميع في أفرقت ولهذا واحد. شخص في تجتمع أن يمكن

 اإلنسان صور من تخرج وال كثرتها، مع كلها اإلنسان أشخاص
 رسالة في ذكروا كما اإلخوان، نظر في االنسلن والعقل البتة،

 تجري صناعة وأشرف رتبة أعل إلى يصل والمعقول« »العقل
 مثل اإللهية الكتب وتذوين النواميس وضع في البشر أيدي على

 ندد وقد والفرقان، والزبور واالنجيل التوراة صاحب شريعة
 أنه ووجودا والتحزب باالنحياز وأشده التنديد اكبر اإلخوان

 *ا يستحل التي والحروب والفتن والبغضاء العداوة سبب
 الرسائل مؤلفو يتغيث ورطة وهذه بعض، دماء الناس بعض

 أو معينة فثة إلى يتتسبون انهم قبول يتعذر ولذا شرها، من
 طالب على يوجبون وهم معين، لهم معاصر أو سابق مذهب

 ومخلصه ربه إلى يقربه ما يطلب أن الجاة في والراغب الحق
 الذي وما الخالف أهل سجن من والخروج االختالف بحر من

 عن ويتنبه الورطة هذه من يتخلص حتى يعمل أن له ينبغي
 اإلخوان يهمل وال الغفلة. هذه من ويستيقظ الرقدة، هذه

 المذاهب يثمل مذهبهم أن على موضع من أكثر في اإللحاف
 على وال اإلسالمية الديانة جانب على يقتصرون ال وانهم كافة،

 جيعًا بالديانات اإلحاطة يودون بل كلها الديانات جانب
 رسالة في مثال ذكروا وقد معًا. واحد وبآن كلها وبالفلسفات

 قربان الصفا إخوان قربان أن وكميتها« السياسات انواع »كيفية
وفلسفيها شرعيها بأسرها كلها الخصال هذم يجمع

 الثاتة االنسانية الصبغة إلى االنتباه واجب يتضح هنا ومن

 الصفة وهذه بينا، كما الصفا. إخوان مذهب بها يتصف التي
 محدودة، خاصة مذهبية دعوة أية تناقض، بل تباين، المفتوحة،
 المؤذية، الضالة واآلراء التعصب أنواع من نوع أي وترفض

 الرسائل إلشارات والرمزي الباطني التحليل براعة كانت ومهما
 الصلة هذه بمشثل توحي فد التي النصوص وما معمياتها. وحقى

 سوى لإلخوان معاصر أو سابق معين مذهب إلى المنحازة
 صنف أو طبقة، طبقة إلى المؤلفون وجهها متفرقة نصوص

 بحسب خاطبوهم الذين الناس جميع أصناف من صنف
 دعوتهم تنجح حقى الصفا، إخوان معتقد البحسب معتقدهم،

 االشتراكي التعاوني االنساني اإلخوان بمذهب لاللتحاق إياهم
 معلومات وجود أن ذلك إلى أضف .والروحاني األخالقي

 كتابين في أو أثرين بين مشتركًا وجودًا العصر ثقافة من مستمدة

 أن على الداللة في ،حاسم شأن بذي أو ،شان بذي ليس
 إلى األمر يرجع وإنما واحد، عقل صنع من األثرين هذين
 تلك المؤلف فكر فيها يصهر، بل ،يدمج الفي العقلية الصيغة

 يتوخى ما بنية في المشتركة أو المعروفة أو الشائعة المعلومات
.لها أوتضمينه إياها اقتباسه من المؤلف

المقترحة: ب-النظرية

 تفحص من المستمدة القرائن من استتاجه يمكن ما حاصل
 سنة المتوفى التوحيدي كالم ومن جهة، من الرسائل نصوص

SO.- إلى منها جملة وحل الرسائل على اطلع انه وإعالنه 
 م.395 سنة المتوفى المجريطي صلة ومن سليمان، أبي شيخه

 هو الرسائل تصنيف زمن ان يبين أخرى، جهة من بالرسائل
 شتى عن ينتج كب الرابع، الهجري القرن أواخر األرجح في

 أو اإلخوان حركة منطلق يكون أن احتمال التاريخية المعطيات
 قد كثيرة، بلدان في فروعًا لهم وان البصرة، هو جاعتهم مقر

 من فرعًا أشعاره بعض في المعري إليه حن الذي المجمع يكون

٠ لحركتهم بماثلة أخرى سرية جماعة يكن لم إن .فروعهم
 يكون فقد الصفا إخوان باسم أنفسهم اإلخوان تسمية أما
 حجر بن ألوس أبيات في قديمًا وردت التي العبارة هه متأثرًا

 الحياسة شعراء أحد ربعي بن البراء حناك ألبي أخرى أبيات أو
 ودمنة، كليلة كتاب من المطوقة الحمامة باب في جاء بما أو

 عصر في بذعا ليست ذاتها العبارة أن األمر في اثابت ولكن
 من يعتوا لم الباحثين أن هو بالمالحظة الجدير وإنما اإلخوان،

 لهم الكامل اإلسم بينا الصفا، إخوان بعبارة إآل الجماعة اسم
 مرادفة تكون ان تكاد وهي الوفا خالن عبارة على يثتمل
 وهوتعبيرذوداللة العدل »أهل عبارة وعلى األولى، العبارة
 مع والمذهبية الفكرية الناحية من يتق ألنه ،نظرنا في رئيسية
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 هوية هي الصفا إخوان لجماعة العقلية الهوية تكون أن اقتراحنا
 العام الكالمي االعتزالي الموقف تتميزعن متأخرة، اعتزالية

 المعقول التأويل على وتحثهم المعتزلة تميز التي العقلية السمة بأن
 في الفكري أصلهم إلى باالنتساب أنفسهم يفردون وتجعلهم
 وجهة من معينة ديانة عن دفاع سمة تبق لم والعدل التوحيد

 عن دفاغ سمة الصفا إخوان لدى غدت وإنما محددة، نظر
 التي الواحدة االنسانية الصورة وعن إنسان، كل االنسان،
 المجتمعات كافة في البشر لمشاكل حالوحيدًا اإلخوان اعتمدها
 وحسب، اسالميين مفكرين سمة السمة هذه تبق ولم واألزمنة

 تفكيرفلفي أداة وبنوعيها، كلها، الرسائل في أصبحت بل
المحدود. انساني عقلي

 بالجوانب اإلخوان مذهب عالقة في ايضاحه يمكن ما وغاية
 هو أوالدرزية أوالفاطمية االسماعيلية الحركات من الفكرية

 الرسائل تأثير من باالنطالق وحيدًا اتجاهًا تتجه العالقة هذه أن
 الرسائل جعل ما التأثير هذا بلغ وقد .والعكس سواها، في

 ظن كما وضعهم، من تكون أن بدل األئمة« اقرآن تمسي
 القرآن، إلى بالقياس التعبير، هذا مثل أن الجلي ومن ظانون،

 يكون أن اآلخر، إلى أحدهما حديه إضافة من يعني أن يمكن ال
 درجة إلى بالرسائل عنايتهم شدة بل الرسائل، واضعي األئمة

 ظل في االسماعيلي األدب أن ايفانوف ويؤكد االجالل
 هذا يذكر وإنما اإلخوان، رسائل يذكر ال فيمصر الفاطمبين

 اليمني الداعي أثر في ملحفًا ذكرًا الرسائل اليمن في األدب
 والداعي .ه557 سنة المتوفى الحامدي حسين بن ابراهيم

 نقل وقد .د596 سنة المتوفى ابراهيم بن حاتم الثالث اليمني
 اجاللهم بمثل الرسائل األئمة اجالل همدافي حسين إلينا

الفرقان.
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العوا عادل

االرادية
Voluntarism
Volontarisme
Voluntarismus

 اللهم االرادية اسم يحمل بذاته قائم تيارفلسفي هناك ليس
 لمفهوم المحوري الطابع باعتبار شوبنهور فلسفة استثنينا اذا اال

 الى سنرجع التي الفلسفة وماعداهذه عنده. الحياة في االرادة
 مفاهبم عل نعوتًا تتوزع االرادية فإن المركزية، أطروحتها

 وأخالقية فلفية منظومات داخل والداللة المعفى متنوعة
 لتلك عينةعثلةنأخذ االأن هذاالمقام واليسعنافي مختلفة

 عرفها كما وهي، ارادة، الكلمة وحدة هن انطالقا المفاهيم،
 أنه، في فقط »تكمن اكأمالت، من الرابع القسم في ديكارت

 علينا يعرضها التي األشياء نتنكب أو ونتبع ننفي أو نثبت لكي
 قوة أي أن بتاتًا نشعر ال بحيث نعمل أن كا المدرك، العقل

ذلك. على ترغمنا خارجية

الحرة االرادة

 أولية فكرة أعاله، المذكور لالرادة، ديكارت تعريف يعطي
 كطاقة libre-arbitreZ free-will الحرة االرادة مفهوم عن

 قبل لكن، خارجية أوضغوط حتمية ألي القخضع عملية
 كاب صاحب م 1704 متوفى Bossuet بوسيعي أو ديكارت

 القديمة الفلفات في اشده التنظيرعلى كان الحرة، االرادة
 هنا المجال يسع وال خاصة. والمسلمين اليونان عند والوسيطة،

 أقواله به اشتهر مما الذي المعتزلة مذهب للتذكيربمثال إال
 التخيير المتداولة، تعابيره حسب أو، الحرة االرادة عن ودفاعه

 الى لسبقهم بالقدرية ايضًا المعتزلة سمي وقد ,واالستطاعة
 القدرة بخصوصية ولقولهم وأضداده القدر في المسفيض الكالم

 تذهب لما خالفًا ،إلهي تفويض من نالته ما وفاعلية االنانية

 وتجعلها حرية كل من االنسان ارادة تسلب الي الجبرية إليه
 . . التقرير. أوفي االختيار في قوة وال لها حول ال ميرة،
 روح مع متناقضة ألنها باظلة المعتزلة، عند الجبرية، وهذه
 واالخالق الشريعة اساس أن فطالما .الدين ومقاصد المنطق

 يكون أن وجب وبالنهي باألمر التكليف على يقوم الدينية
 .عنها ومحاسبًا مسؤوالً يكون حتى أفعاله في مختارًا المكلف

 بثبوت إال معنى والعقاب والثواب للتكليف يقوم ال وبالتالي
 الفكر شروط به تتحدد وجودي كمعطى الحرة االرادة راقع

 يسجل كما المعتزلة، •اجمعت وهكذا االنان. لدى والعمل
 عليه قدرة وهي الفعل، قبل االستطاعة أن على االشعري،

 أن باجعهم وأنكروا ٠ للفعل غيرموجبة وهي . ضدم وعل
 االسالميين، )مقاالت عليه« يقدر ال ما عبدا الله يكلف

(.275, 1,1950 القاهرة،

 تكن م االسالم في االرادة حرية قضية أن باالشارة والجدير
 جوهرية نظرية مسألة كانت أنها بل تأملية، كالمية قضية مجرد

 السياسة في والسلوك المواقف بدواثر ومباشرة جدليًا ترتبط

 بحرية القول تاريخ كون من ذلك على والأدل واالخالق.
 أو شهداؤه، له كان أفعاله خلق على االنسان وقدرة االرادة

 مروان بن الملك أوعبد الحجاج قتله الذي الجهفي معبد لهم
 بن هثام قتله الذي الدمشقي غيالن تلميذه ثم ب، 80 سنة
ه. 125و120بين الملكما عبد

الحسنة االرادة

 فلسفته في كانط عند خصبصًا المفهوم هذا عرف قد

 ميتافيزيقا وأسس العملي العقل نقد في أي ،االخالقية
 على يدل ،السيثة لالرادة خالفًا ،المفهوم وهذا ,األخالق

 يمكن الذي الشيء إن الخير. فعل في الحازم والسعي النية
 االرادة هوبالذات االخالقية الوجهة من حسنًا اعتباره

 وليس الباطني بكيانها إال حسنة تكون ال وهذه الحنة.
 ال وبالتالي، ذلك وماإلى أوالشهوة كالسعادة معينة لمصلحة

 به تعريفها فيكون الواجب، الى اال االرادة تلك إرجاع يمكن
وقائماعليه.

 يهتم ال أمر الحسنة أواالرادة الواجب بمقتضى العمل إن
 يستجيب بقدرما المادية بالغاثيات وال الترغيية بالدوافع

 الذي االخالقي للقانون ويخضع الصارمة، الصورية للقواعد
 .الطبيعي القانون خاصيات كانط، حكم في عليه، تنطبق

 ي »اعمل النحو: هذا على األول القطعي األمر أق ثمة ومن
.للطبيعة، كليًا قانونًا عملك مبدا يصبح أن تريد لوكنت
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الحياة ارادة

 العالم هوكتاب المفهوم هذا فلسفة لشوبنهورفي مرجع أهم
 عند الحسنة االرادة مفهوم أن يرى حيث وكتصور، كإرادة

 صورية أخالق الى انتمائه بحكم نعالية وال له مضمون ال كانط
 يطلعنا استنباطي حدسي بمنج الوجود استقراء ان , متعالية

 اإلنسان لدى قائم كظواهر، وليس ذاته في كوجود أنه، على
 ،Wille zumleben الحياة في باالرادة كلها الكون عناصر وفي

 تجارب عبر بذواتنا شعورنا من االرادة هذه حقيقة على أدل وال
 في والهيمنة البقاء أجل من الصراع وافع أومن والرغبة الجسم
العالم.

 وال دومًا. ومندفعة متحركة قوة بمشابة إذن هي الحياة ارادة
 انها، والتصور. بالتمثل اال اليه وتسعى تريد ما تعرف
 بال واالجناس االفراد انتاج اعادة في الحاسم العامل أساسًا،
.انقطاع

 ما بقدر انها - أ وعما: الحياة ارادة تعرفان يارزتان صفتان
 وال لها أصل ال عبثية، هى ما بقدر وسرمدية، مطلقة هى

 االم هوأيضًا االرادة تلك به تنطبع ما إن - ب داللة،

 ألم بين تأرجحه في ارادته ينفق االنسان أن حيث من والمأساة،
بإشباعها. انطفاثها وضجر الرغبة

 الصفتين تلك في أصله يجد شوبنهور بتثاؤم سمي ما إن
 عابرة حالة سوى ليست االنسان لدى السعادة كون في وبالتالي

وسهائها. الحياة ارادة غفالت وليدة مهزوزة،

 فماذا وجوده، حيث من االنسان وضع هو ذلك كان اذا
 يرى الخالص؟ وطلب االخالق مجال في يفعله أن الفرد على

 العطف يتخذموقف أن اال الفرداليسعه شوبنهورأن
 ارادته ويضبط الهوجاء األنانية نزوعاته يغالب حتى والشققة
 مبدأ بخالف الموقف، هذا ان اآلخرين. بإرادات الطليقة
 عالقات بخلق الكفيل هووحده المجرد، المعقلن العدالة
 دون والحيلولة والجماعات االفراد بين والتعاطف التآزر

 االخالق غاية أما . . واالقوى. الغاب شريعة الى االحتكام
 أي تجاوزاأللم على العمل فهي حكمة، الى وقدتحولت العليا،

 هو النفي وهذا الحياة. في االرادة هو الذي مصدره نفي
 الديانة كماتسميه أوالنيرفانا الرغبة، انطفاء بالذات

 هو لي المعنى يهذا والنفي . . البوذية.
 النوع وبقاء االنجاب في الزهد موقف اتخاذ انه بل االنتحار،
 عبر الحكمة اليه تنتهي الذي العدمي الموقف وهذا .البشري
 أن شأنه لمن االخص( على منه )والموسيقى والفن الفلسفة

 سبل بالتالي ويؤمن المأساوي العبثي جوهره بالغاء الوجود يذغي
. . ٠ منه الخالص

القوة ارادة

 للحياة بغض من شوبنهور فلسفة في يعتمل ما على فعل كرد
 ارادة االساس مفهومها استبدال على نيتشه أقدم فيها وزهد
 will zur Macht القوة ارادة بمفهوم المريضة ومستنبطاته الحياة

.تعريفه سيأتي كما
 والتشتت التفكك الحاق الى أدى قد نيتشه عند اإلله موت

 من أصبح بحيث االنسانية، لتاريخ والجذور األصول بكل
 يظهره سيكولوجي أساس على االريخ هذا كتابة أعادة الممكن

 الحلقات، متداخلة واللغات والتاويالت االقنعة من كسلسلة
 من متصارعة قوى بل ثابتة، حقائق وال واحدًا معنى تعكس ال

واليطرة. الحياة أجل
 فضحه أجل من التاريخي العمق هذا في الغوص إن

 تلك في المتحكم المقياس بأن يقنعنا السطح على وعرضه
 هواألفيد بل والغير، الحق وقيم هوالمنطق ليس الصراعات

 بقاء :صنفان نفسه البقاء وهذا .البشري النوع لبقاء واألصلح
 أن يلزم لهذا . . خالق. سخي رفيع وبقاء رديء، ضعيف

 حيث من أنفسهم، المؤولين الى بدء ذي بادىء التآويل تردنا
 ويهذه الجينيالوجي او النسبي وانحدارهم وهويتهم موقعهم

 آخر في يوجد ما أن االخالق جينيالوجيا تعلمنا المقاربة،
 هي التي القوة ارادة سوى لي والتأويل القاع وراء المطاف

 في الحق على واالستحواذ االقنعة وصقل تحويل الى الميل
والتقييم التأويل

 الضعيف، االنسان حياة حتى يسكن ما هي االرادة هذه
 الى الوصول ارادة هنا، انها بالعجزواالستالب. المليئة

 االجتماعية. والسلطة والمال الجاه على والحصول االحسن
 السفلى المراتب من نيتشه عند هي المعفى بهذا القوة دةموارا

 يعرفها كما القوى ارادة عن والطبيعة الدرجة حيث من وتختلف
 األولى، ديانتهم ومصلح األقدمين الفرس نبي زرادشت، عند
 المقام هذا في إنها عمومًا. واألقوياء وابولون دييونيزوس عند أو

 وعطاء، لهوومتعة انها واالختالف، للمغايرة وتأكيد إثبات

وتحليق. إبداع وبالتالي
 أن شأنها من يكون العلوي المعنى بيهذا القوة ارادة ان
 .ولصحتها لفاثدتها تحوله وأن بل ،الدائم العود أمام تصمد
 نفسه لكيء وال للكل عودًا ليس نيتشه، عند الدائم، العود

 الكون نظريات شيء في يشبه ال أنه كما .الشيء نفس الى أو
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 التبسيطات هذه عند يقف لم فزرادشت االغريق. عند الداثرية
 النقاهة طور في أصبح حين أما مريضًا. سقوطم أيام في اال

 الالتساوي هو الدائم العود يصطحب ما أن أدرك فقد
 أن يمكنه ال عليها ويقوى الحياة أمام يصمد ال فيا . واالنتقاء
 العود عمل ان . . الزوال. مائل فكشيء تكرر وان يتكرر.
 لدى عليه وتقدر به تضطلع ان القوة ارادة تسعى ما هو الدائم

 الضعف عالم على الحرب يعلن الذي المتفوق«، »االنان
 القوة الى والجنوح القيم خلق بعالم استبداله قصد واالنهيار

الالمتناهية. والحرية الكبرى

اضافات

 :هما اضافيين التذكيربمفهومين مكن العينات دائرة في - 1
 لدى متداوالً كان قد فاألول االعتقاد. وارادة الكلية االرادة

 اس تحت عشر، الثامن أواخرالقرن فرنسافي مفكري
٥rale g Volontالتعبير مثالً وروسو ديدرو عند وهي ٥ 

 انهاتفوق والعقداالجتماعيين التراضي عن والمكتوب المعقول
 موافقات تتضمن كونها حيث من عليها وتعلو الفردية االرادات
 مقياس باختصار انها .العامة السيادة وجه وتعكس مصالحها

 ديدرو )راجع االجتماعية. العدالة ومبدأ الديمقراطي الحكم
 االجتماعي، العقد وروسو ؛ 116 ص ،5ج االنسكلوبيديا،

 . . (.3, 1 الفصل الثافي، الكتاب ،7 الفصل األول، الكتاب

 فهوعوان Will to Believe االعتقاد ارادة الثافي المفهوم أما
 البراغماتي االتجاه نفس ونحافيه جيمس وليم ألفه لكتاب
 المفهوم ذلك ومفاد .له رالتنظير تأسيسه في ساهم الذي النفعي

 ويس العملية نتائجها منافع تقاس االعتقادات صحة أن
 ان العقلية. والتبريرات العقل مقتضيات مع انجامها بمقدار

 على قدرتها في االفراد لدى تظهر االعتقادات تلك اجرائية
 النكسات لمقاومة الوجدانية الذاتية بالدوافع تزويدهم
.اليومية الحياة وصعوبات

 من االرادية اعتبارمفهوم يمكن الفكرالماركي، في - 2
 البراكي نظرية في متضمن أنه حيث من األساسية المفاهيم

الثوري السياسي العمل مفهوم أوفي
 فويرباخ حول أطروحاته من هوبين كما مثال، ماركس فعند

 مدرسية قضية الحقيقة في والبحث النظرية قضية تكون
 أما العملية الميارسة أو البراكسيس عن انفصلت هي ان مجردة

 االرادة على عولت وبالتالي المارسة، بهذه جدليًا التحمت إن

 لتصح وتأويله العالم فراءة مجرد عن ستكف فإها االنسانية،
 الخصوص وجه على )انظر وتطويره، تغييره الى سعيًا

 أن كما عشرة(. والحادية والثامنة والثالثة اثانية االطروحات
 ماركس نظريات أكثر في حتى حاضر الياسية االرادة مفهوم
 واتمرحل االجتماعي التغيير قوانين صرامة على تاكبدًا

 »حتى يقرماركسم عندما ذلك، على واحد وكمثال .التاريخي
 الطبيعي القانون طريق اكتشاف إلى قدوصل مجتمع لوكان
 يتجاوز أن يستطيع ال فإنه ]...[، حركته على يشرف الذي

 نفس فإن الطبيعي«، موه مراحل بمرسوم أويلغي بطفرة
 من األولى للطبعة توطئته من النص نفس سياق وفي المؤلف،

 أن بمقدوره المجتمع( )ذلك »غيرأن قائال: يتابع المال، راس
 لهذه فكيف الوالدة«. آالم يلطف وأن مخاضه حقبة يختصر
 االستناد غير من تقوم ان التطور مراحل اختزال على القدرة

 المواقف وتتنكب االستسالم ترفض التي السياسية االرادة على
 الديمقراطي االجتماعي الحزب فيها التيسقط مثل االنتظارية،

الثانية؟ للعمال العالمية والجمعبة األلماني

 في حاسم كعامل أكث يبرز االرادية دور فإن لينين عند أما
 تحقيق وفي االنتاج وعالقات قوى بين التناقضات إنضاج

 أهم ومن . االشتراكي المجتمع بناء أجل من الثوري االنقالب
 أبريل وأطروحات العمل؟ ما كتابه الباب هذا في النصوص

 االقتصاديين توجهات لينين يناهض األول النص ففي . 1917
 المزيفة واالعلمية، الدوغمائية بنظرياتهم يعملون الذين الروس

 التعاونية النقابوية مسالك في وتدجينها العمال عفوية تقوية على
 األموال رؤوس وأرباب البورجوازية مصالح إال تخدم ال التي

 هي العاملة الطبقة أن لينين يرى النزعة هذه ضد والعمل.
 بذاتها الوعي لديها تنمي سياسية إرادة إلى تكون ما أحوج

 االرادة وهذه .والمجتمع الحياة وجه تغيير في التارمخية وبمهامها
 بواسطة الماركسية النظرية من إال تأتيها أن يمكن ال السياسية

 العمال عفوية تحويل على ويعمل محترفون ثوريون يقوده حزب
 فقد أبريل أطروحات في أما . . وقوية. واعية ثورية إرادة إلى

 مهام حول هذا تقريره من الثالثة النقطة في لينين طالب

 جمهورية الى الفوري باالنتقال الحاضرة الثورة في البروليتاريا
 المرحلة من تعفي أن شأنها من التي الشيوعية السوفيات
 ا٣ قال القى األطروحة وهذه .والنيابية الديمقراطية البورجوازية

 ماكانت وانتظاريتهم، المخخفيين إصالحية ردًاعلى لينين،
 لوم 1917 السنة نفس أكوبرمن في وواقعًا حقيقة لتصبح

 إرادية في مثالً االنسافي للعامل وزنًا يفيم صاحبها يكن

’ ٠ الثورية. االجتماعبة الطبقات

حميش سالم
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اضاة
نيتشه الى سقراط من االرادة فلسفة

 أرادته، بمحض شرير انان من ليس بأنه سقراط قال لقد .
 بدون لالنسان ارادة فال للعلم، صنوًا تصبح االرادة فجعل

 به يقوم شيء وكل المعرفة، باكتمال االرادة وتكتمل المعرفة.
 يأتي العلم، في نقص من يأتي بل ارادبه من يأقي ال االنسان

 ان يعنى القول هذا ومثل ٠ النفس داخل في يزال ما جهل من
 بالخير المعرفة استهوته عرف من أن بمعنى الخير، هي المعرفة
 وطهرت وفتنه. الجسد اهواء حتمًاعن فأبعدته تحتويه، الذي

 بعمل قام وكال الخير، يالزم ان اال يستطيع يعد فلم نفه
 تطهيرفتصبح بعملية تقوم المعرفة الخيربالضرورة. فعل ارادي
 الرادته، مالكًا لنفسه سيدًا ويعتيراالنسان التحرير، طريق
 عن جسده، أهواء عل سيطر من ٠ الخيرضرورة فعل ملتزمًا
 فعل على اال قادرًا يعد لم حقًا ارادنه ملك المعرفة، طريق
 يذكرنا وهذا ممكنًا، يعود ال اوتراجع نكوص اي ان اذ الخير،

 فارادة رجعوا«، ما »لووصلوا المتصوفون: يردده كان بما
 تمر التي الحرية الخيرانها انها الخبر، فعل في تكمن االنسان

 بعد يملك لم االنسان أن شريعني وكل عبرالمعرفة،
 متالزمين: اساسين عل اذن تقوم االرادة هذه ومثل ارادته.
مطلقًا. سيدًا يهيمن والخير تطهر، المعرفة الخير. والتزام المعرفة

 أعظم الرابع« التأمل »في االرادة من جعل فقد ديكارت أما
 ال فدرة ألنها جدًا كبيرة فهي االنسان؛ يملك ما واسمى
 االشياء يعرض العقل كان فإذا النفي، أو االثبات على متناهية

 اما الموضوع نحسم تجعلنا التي هي االرادة فان امامنا،
 بضغط شعور ادفى عندنا يكون أن دون وأمابالنفي، ناالئبات

 أعاق في الكامنة النائمة القدرة هذه مثل . الخارج من يأتينا
 الالمتناهي انها األلوهية، من لتقربه باإلنسان تسمو النفس

 وكل الفرد، األخيروالتنفيذلمسؤولية القرار يترك الذي الحق
 وال القدرة هذه مثل تزيدان إلهية نعمة أو طبيعية معرفة

 البواعث من مجموعة امامنا يضع االدراك ان .تنقصانها
 داخلية كقدرة االرادة فتأقي واالسباب، والدوافع والمحزكات

 التي والحتمية السببية لقوانين االطالق على غيرخاضعة
 الدوافع هذه كل في فتنظر الخارجي، الطبيعي العالم في تتحكم

 قبول قرار ان اذ الحرية، تناهي ال وتعيش امرها في وتتداول
 اكراه اي عن بمعزل وحدها عليها يتوقف رفضه او باعث اي

 أو بالتنفيذ ينتهي الذي بالتحرك القرار يأقي ثم خارجي،
الذهائي. باالمتناع
 في االنسان حرية وسيلة االرادة من جعل فقد كانط اما

 المحض العقل أن بين، ان بعد فهو أورلضها، قبول.القوانين
 عن عاجز فهو وبالتالي ،متنافيات الى اال يصل ان يتطيع ال

 عمليًا عقال يملك االنسان بأن ليؤكد عاد االشياء، ماهية معرفة

 قوانين حسب يجري الطبيعة في شيء كل ان ذلك االرادة، هو
 عالم الظواهر عالم عنها، يحيد ان يستطيع ال محددة علمية
 يسمح العملي العقل أن حين في الرياضيات، فيه تتحكم

 يسير اآل يسيرأو ان وبالتالي القوانين هذه يتمثل ان لإلنسان

 هي عملي، عقل هي التي االرادة، فان وهكذا مبادئها، وفق
 تتبع ان اما االرادة: ان ذلك لقواعد، تبعًا الفعل ملكة

 ويؤكد ميل كل عن مستقالً اقرارًا العقل يقرها التي االفعال
 التي الذاتية ميولها تتبع ان وإما خيرة، أي عمليًا ضرورية بانها
 عقالرعمليًا االرادة تصبح ولكي .الحساسة الطبيعة من تأني

 الحساسة الطبيعة تستعيرمن اال عليها خالصا، ي بذاته
 أ( ختلفتين ارادتين امام اذن نصبح هنا .قواعدها معطيات
 من العقل يمليه ما تتقبل التي تلك اي الطيبة، أو الخيرة االرادة

 في تدخل ان ذون القواعد، هذه حسب وتعمل مبادىء
 عملية انها المبادىء بهذه تشعر وال الح، معطيات اعتبارها

 يعود فال خاطر، طيبة عن تتقبلها النها عليها، تفرض قسرية
 الموضوعية، والوجهة الذاتية الوجهة بين تعارض اي هناك

 ب( وحده، الخيروالخير تفعل ان تحديدها طبيعة في فيصبح.
 العقل أوامر ترى االرادة هذه الشريرة: أو السيئة االرادة

 والرغبات لألهواء تستسلم ولكنها اتباعها، وموضوعية
 والوجهة الموضوعية الوجهة بين تعارض هناك فيكون الذاتية،
الشر. يدخل هنا ومن الذاتية،

 عالم عن االنسان تميز التي الملكة االرادة كانطمن جعل لقد
 طبيعية لقوانين تبعًا العمل تخطي من تمكنه بحيث الظواهر

 القبول على القدرة ويمتلك العقل، الوامر ليمتثل فيه، تتحكم
 غيرأن أومخالفتها؛ طبيعته، من يتجزء ال جزءًا وجعلها يها

 أوامر مع قراعدها تتوافق التي تلك تظل نظره في الحقيقية األرادة
.خالصًا عقالً العملي العقل من تجعل التي تلك أي العقل

 مثل ان اعتبر اذ لالرادة، مفهومه كانط على هيغل عاب
 االعتبار بعين يأخذ وال وصوريًا مجردًا مفهرمًا يظل المفهوم هذا

 المجسد المحتوى يرى وال التجريد عالم في يظل الصيرورة،
 كما -هيغل عند االرادة فلسفة عن كالم اي ان للمفاهيم.

 الى يقودنا , الحق فلسفة مبادىء كتابه في خاص بشكل تجلت
 فلسفة هي هيغل فلسفة ان الهيغيلية. المنظومة كل عن الكالم
 أو Idee الفكرة شكل الصيرورة في يتخذ الذي Geist الروح

 أشكالية هي هيغل اشكالية كل ان اي ؛Begriff المفهوم
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 الخارج، الى يبرز يتجلى، أي يظهر الروح الروح«، »ظهور
 الكلي، ذاته وعي الى بالغيرليعود ويتوسط ذاته ويعي يعي،
 ليصح والموضوع ذاته فيصالح بنفسه، اال يرغب يعود فال

 ثالثية طريق يسلك الوعي الظهور، التجلي، مطلقا. روحا
 القيمة لصالحه يستعير الذي الديالكتيك هذا ،الديالكتيك

 من ويوظفها وتمزقاتها وحرويها االنانية معاناة كل السلبية،
 المأساة وهكذاتصبح لذاته، الروح وعي اجل من تقدمه، اجل

 مطلقًا انتصارًا ،شاملة عقالنية — تراجيديا.اانسانية - الشاملة

 االنبعاث تفسير هي فاآلالم المأساة. على والعقل للروح
 البشر لصنع تأليه هي هيغل فلسفة فإن وهكذا والقيامة

Werke ، في التاريخ عبرصيرورة يتجلى الذي الصنع هذا 
 الفلسفة، العلوم، الدين، الدولة، الثقافية: المظاهر شقى

 عالم في التاريخ في يتجلى الروح كان اذا القانون. الفنون،
 اوال االرادة الى يعود ذلك في الفضل فإن مثله، قلق مضطرب

 تجعله الملكة وهذه االرادة، ملكة يحوز الروح المعرفة، قبل
 يملك ألنه تاريخ له الروح ،التاريخ فيكون ذاته عن يبحث
 مستمر قلق انه الطبيعة، عن الروح يتميز وبفضلها االرادة
 اما الديالكتيك، طريق عن التاريخ، ليظهرفي يبحث،

 االرادة كانت اذا وتجمد. واحدة مرة كتب تاريخ فهي الطبيعة
 االرادة هذه بفضل الروح فان الطبيعة عن الروح تميز التي هي

 وفي الذاتي، الروح مرحلة أ( الثالث: المراحل يمربديالكتيك
 والغموض والضياع التيه من الروح االرادة تخرج المرحلة هذم

 على بالتمرد المرحلة وتتميزهذه للطيعة، نفيا الروح ليصبح
 اي معينًا، نسقًا يقيم ان يحاول تنظيم كل ورفض العالم نظام

 عتوى كل عن االحجام مرحلة اي: المجرد« •الكلي مرحلة
 ان تريد ال التي الفردية مرحلة الفراغ«، »حرية مرحلة محدد،
 في تبقى ال االرادة الموضوعي: الروح مرحلة ب( تقيد.

 قختار ان عليها بأن تشعر انها اذ االبقة، السلبية المرحلة
 وان كلية تظل ان نفسه الوقت في تريد انها غير معينًا، محتوى
 وتتجلى عنها، غريبًا يكون ان ال ذاتها، من نابعًا محتواها يظل

 االرادة تعود وال للقوانين، العام النظام في االرادة هذه مثل
 الروح مرحلة ج( .ثانية طبيعة غخلق بل للطبيعة نفي مجرد

 االختالف خالل من هويتها عن تيحث االرادة :المطلق
 »الروح غريزة ان ذلك والموضوعية، الذاتية بين الحاصل

 كموضوع«؛ حريته له تكون ان هو المطلق مصيره الحر«،
 هنا اننا الروح، اال مطلق بشكل يرغب ال الروح ان ذلك
 النسق موضوعية المزدوجة: الموضوعية هيغل يسميه ما امام

 وهو المباشرة الحقيقة وموضوعية الروح، يقيمه الذي العقلي

 كل تزيل المزدوجة الموضوعية هذه ان اي الفعلي، الواقع
 ذروة هي الموضوعية ذروة ألن ،والموضوعية الذاتية بين تناقض
 ومصيره لبحثه موضع ال موضوعيًا يصبح الروح ان بما الذاتية؛

 موضوعه الذي المطلق الروح هذا ويتجلى نفسه، الروح موى
 والموضوعية الذاتية تصالح ان .والفلسفة والفن الدين في ذاته

 فلسفة لكل النهاثي االخيروالمعنى هوالهدف المطلق الروح في

هيغل
 هذا ،Volontarisme لإلرادية عمثل فهوخير شوبنهاور اما

 االرادة ان واعتبر الماضي القرن في ساد الذي الفلسفي المذهب
 يعتبرشوبنهاور العقل، الفكروال ال االشياء اساس هي

 ال واالرادة االنطالق، نقطة يشكل الذي األول المبدأ االرادة
 عند كما الطبيعة، عن لتميزه فحب االنان عند تتجلى
 الطبيعة وفي الحية الكاثنات كل في تجلى هي بل هيغل،
 وتمثل كارادة العام كتابه في حددها كما هي االرادة هذه ايضًا.

 غير ذاتها في االرادة ،Wille zum leben الحياة ارادة •هي
 بفضل ولكنها يقاوم، ال اعمى دفع انها اذ المعرفة على قادرة

 وبما تريد، ماذا تعرف ان قادرة تصبح التصور أو التمثل
 ما ان وبما بالضبط، هي كما الحياة تريد )انها تريد. ما يتكون
 رسم سوى لبست الحياة الن الحياة، دائمًا هو االرادة تريدم

 ارادة نقول حين فاننا لذا - التمثل في يبدو كا االرادة، عذه
ذاته«. الشيء نقول االرادة او الحياة

 يلعبه الذي الدور شوبنهاور فلسفة في ابرازه يجدر وبما
 كان وان فيها يتحكم ال العقل ان اذ االرادة، هذه في الجسد
 ال عقالنية ال قوة تظل االرادة والدوافع، البواعث يقدم

 تقيم وهي تفسير، لكل سابقة ألنها قفسيرها الفهم يستطيع
 االرادة، فيه تفجر الذي المكان انه اذ الجسد، مع حميمة صلة

 ولكن والمصدر، األول الينبوع اغها الجسد، تسبق االرادة.
 »االرادة لإلرادة: موضوعية معرفة نقيم ان يمكننا الجسد بفضل

 البعدية والجسدهوالمعرفة للجسد، القبلية المعرفة هي
iS٥lj?Uapostenorii . . .»جديهوموضوعيةارادقي

 ارادة فيلسوف بأنه اشتهر الذي نيتشه إلى أخيرًا ونأتي
 ألحد اخته اعطته وهذاالعنوان ،Wille ZUr Macht االتوة
 مثل فهم أسيء ولقد بالجنون. فيلسوفنا أصيب أن بعد كتبه،
 »ما بأن أكد قد كان نيتشه ان اذ بالغة اساءة الفلسفة هذه

 هذه فسرت ولقد ، القوة« في زيادة هو حي وكل االنسان بريده
 صنف لخلق السعي اب على بيولوجيًا تفسيرًا القوم في الزيادة

 نيتشه ان والواقع المتفوق. االنان صنف البشر، من جديد

 القيم كل تحويل القيم، لوح القوةقلب ارادة من يبغي كان
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العلمية واالشتراكية اإلشتراكية

 التافهين من القطيع اخالق نسف جديدة، قيم الى القديمة
 الحياة آفاق نحو لالنطالق االسياد اخالق واقامة والضعفاء،

 يعني االبدي والرجوع االبدي، بالعود المتمثلة البريئة الرحبة
 أن دون المرات مائت تعود واالشكال والصور األشياء كل أن

 فقط هناك لتحقيقه، الحياة تسعى اعلى مشل أي هناك يكون
 تكمل خطيئة أي ومن هدن اي من خالية بريئة دائمة صيرورة
 تكرر الحياة بأن يعني وهذا : جديدة حلقة فتبدأ لتعود حلقتها
 ال ثابتة تستخدمها التي الطاقة وان تلواألخرى، المرة نفسها
 العود ان غير عحدودة. تحركها التي القوة وان تنقص، وال تزيد

 الحياة، رمزنشوة Dionysos ديونيسوس ايضًا يعني االبدي

 ان يعني وهذا البراءة، وفرح المغامرة، وروعة الخلق، وهوس
 كات وان تتوقف ال الحركة وان باستمرار يتغير شيء كل

.متناهية ال مرات تعود والصور االشكال
 الجنوفي الفرح تعني ال الحياة، ارادة القوة، ارادة غيرأن

 بمأساة المتشاثم القبول كذلك تعني بل فحسب، لالبداع
 هدف كل تخلومن حياة لقساوة المتشامخ القبول هذا الحياة،

سامومنكلمعنى.
 متحررة يونانية وثنية الى يعود ان القوة بإرادة نيتشه أراد لقد

 الدائب، تغيرها في المتدفقة بالحياة تحله الخطيئة، فكرة من
.البشري الوجود يلف الذي القاسي المأساوي الطابع رغم
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زيناقي جورج

العلمية واالشتراكية اإلشتراكية
Socialism and Scientific Socialism 
Socialisme et socialisme Scentifique 
Sozialismus und Wissenschaftlicher

:ومضمونها التسمية أ-في

 االشتراكية لفظة من مركب مصطلح العلمية االشتراكية
 العقد هاية في األوروبية االجتماعية األفكار لغة دخلت التي

 أضفتها التي العلم وصفة عشر، التاسع القرن من الثالث
 في والمجتمع الطبيعة لقوانين وانغلز ماركس اكتثافات عليها
 القوانين وهي عشر، التاسع القرن من الخامس العقد نهاية
 والقي التاريخية، والمادية الديالكتيكية المادية باسم عنها المعبر

 بالماركسية ثم ومن بالماركية، فعرفت ماركس باسم التصقت
 واالكتشافات للوقائع الفلسفية لينين تعميمات إثر اللينينة، -

 عشر التاسع القرنين لتخوم الجديدة التاريخية الحقبة حلتها التي
 مواجهة في االشتراكية باتحوالت وتميز العشرين، والقرن

 العلمية فاإلشتراكية الرأسمالية. مراحل أعلى االمبريالية،
 االجتماعي النظام هو واحد، لمدلول اسيان هما والماركسية

اإلنتاج. لوسائل العامة الملكية على القائم

 االبقة المثالية االشتراكيات وريثة هي العلمية واإلشتراكية
 يكونا لم وانغلز ماركس ألن ذلك لها، ومتممة الماركية على

 وإنما االشتراكيين، النظريين من سبقهما لمن متابعين مجرد

 إلى - اكاريخية الحقبة ي*ا زودتهما التي النقد مواقع من توصال-
 ألكث الجذرية المصالح عن علميًا تعبر نظربة، اكشاف
 البروليتاريا، الكادحين، طبقة هي وثورية طليعية الطبقات

 اإليديولوجيا هو العالم لتحويل فكري بسالح الطبقة هذه وتزود
 العلمية االشتراكية تأخذه الذي الرئيي والعيب الماركسية.

 حتمية بوصفها االشتراكية فهم عن قصورها سابقاتها على
 إلى طوباوية من االشتراكية تطور كتابه في أنغلز ويرى تاريخية،

 تعبيرعن هي الطوباويين إلى باكسبة االشتراكية أن علم
 االمر- يتطلب وال والعدالة، الحكمة وعن المطلقة الحقيقة
 العالم على السيطرة فحم اكتشافها، سوى — رأيهم حسب

 بوصفهم الطوباويون يتصرف لم ولذا .الذاتية القوة بواسطة
 الوقت في كانوايرمون بل البروليتارياوحب، لمصالح بمثلين
 البروليتاريا في يروا لم أنهم إذ بأسرها، البثرية تحرير إلى نفسه

 سياسي بتحرك القيام عن عاجزة مضطهدة معذبة طبقة »سوى
 أن نفسه الكتاب في انغلز وثبت ذاتها«. غلى باالعتماد
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العلمية واالشزاكية االشتراكية

 الديالكتيكية المادية تقدم أن استطاعت القي هي الماركسية
 قوانين وفي المجتمع في متكاملة علمية نظرية بمثابة للبروليتاريا

 االشتراكية خالف على هي، العلمية فاإلشتراكية تطوره.
 من والمجتمع الطبيعة لظواهر تعليلها في تنطلق الطوباوية،
 مستقالً الظواهروجودًاأوكيانًا لهذه يعتبرأن ،تصورمادي

 هو الوجود وهذا ،العملية ونشاطاته اإلنسان أفكار إليه تتجه
 والمعطاة الوعي عن مستقلة بصورة الموجودة الموضوعية الحقيقة

 في منعطفًا تشكل المادية النظرة وهذه .حواسه في لإلنسان

 يعتبرأن مارك مجيء حقى ظل الذي األوروي الفكر تاريخ
.العالم تسير الفي وهي الوجود أساس هي االفكار

العلمية: االشتراكية إلى الطوباوية االشتراكية ب-من

الطوباوية: لإلشتراكية المثالي والطابع التقدمي الجوهر

ونقد. عرض
 أعالمها نظر في هي، الماركسية أو العلمية االشتراكية إن

 اإلنسان لخيرماأبدعه الثرعي الوريث وأتباعهم، المؤسين
 السياسي واالقتصاد األلمانية، الفلسفة التاسععشر: القرن في

 الثالثة المكونات وهذه الفرنسية. واالشتراكية اإلنكليزي،
 الصعيد على سواء بالطوباوية تتسم اشتراكية نزعة تحمل كانت

 مشبعة كانت فجميعها العملي، التطبيق صعيد على أم النظري
 كان وإن عشر. والثامن عثر السابع للقرنين الفكرية بالمثالية
 الحوادث خضوع مبدأ إلى توصلوا قد القرنين هذين مفكرو

 ظلت الحتمية هذه فإن الحتمية، صفة لحا لقوانين االجتماعية
 يفكر، حسبا يعيش فاإلنسان العالم، يدير الذي بالعقل مسيرة

 والتحكم تنتظره التي األقدار معرفة على قادر البشري والعقل
 هبة هي والتي والعاقلة، والرفيقة المعتدلة االنسان وطبيعة يها،
 إذا والقوانين والواجبات األخالق بالخيرمن تقبل الله من

 هذين فالسفة لدى إجاع هنالك يكون ويكاد إليه. اهتدت ما
 المؤسسات في تغجديد كل وراء هي عامة روح وجود على القرنين

 في المحركة التعبيرو»القوى وأنماط واألخالق االجتاعية
التاريخ«. االنانهيعركات

 طموحات خيبت قد الفرنسية الثورة نتانج كانت وإن
 لم ذلك فإن والمساواة، واألخوة العدالة في الخيرة النفوس

 وأسيء الثورة هذه عليها قامت التي بالمبادىء الثقة يضعف
 هذه إلى المسيئين طباع في غلظة أو فهم لسوء إما تطبيقها،
 االقتصاد فوضى على كرد نشأت الفرنسية فاإلشتراكية المبادىء.
 عن المنبثق النظام به اتسم الذي Individualiste الفردافي

 والحرية الفردية، الملكية تقديس على والقائم الفرنسية، الثورة
 Laissez passer, laissez االقتصادي النظام في المطلقة

faire، االجتياعية. الحقوق على السياسية الحقوق وأولوية 
 هو بنيها فيا المشترك القاسم كان الطوباوية االشتراكية وتيارات
 القائم النظام هذا الرأسالي، للنظام فيه الذيالهوادة االنتقاد

 والطبقات، الفعاليات بمجموع األذية ألحق الذي التنافس على
 اسم سيمون سان عليها أطلق الي العاملة، الطبقة سيا ال

 التيارات، هذه ولكن فقرًا«. واألشد األكثرعددًا ,الطبقة
 من الخالي المثالي للمجتمع الجديد التخطيط إلى عمدت عندما

 تنوير هو الهدف هذا إلى المؤدي الطريق وجدت االستغالل،
 واالشتراكية المستغلين. عند األخالقية الحوافز وإثارم المجتمع

 الرأسمالي للنظام الطوباويات تعرية في وجدت العلمية
 وإن وهي إيجابيًا، جانبًا االستغاللية طيعته عن والكشف

 العبودية تفسيرطبيعة عن الطوباويات عجزهذه بشدة انتقدت
 التطور قوانين عن والكشف الرأسمالي، النظام ظل في المأجورة

 المجتمع خلق على القادرة االجتماعية والقوة الرأسمالي،
 فإنها التطور، عملية في الدافعة والقوة الجديد، االشتراكي

 فيها نشأت التي التاريغية المرحلة بطبيعة القصور هذا ربطت
 األنوار األفكارالتيحفليهاعصر وهيمنة االشتراكيات، هذه

 قد العلمية االشتراكية كانت وإن والمساواة. واألخوة العدالة في
 سيمون سان :الثالئة االشتراكية التيارات في نقدها حصرت

1825 -1760 St-Simon ، فوريه وشارل Ch. Fourrier 

 R. Owen اوين وروبرت فيفرنا، 1837 " 1770

 المذاهبكانتقد هذه فالن انكلترا، في1858- 1771
 في بذورها ظهرت التي االشتراكبة األفكار كامل استنفدت

 المنظمة األعال من شكل في فلسفتها وقدمت السابقة، العهود
التاسك. البادية

 1827 عام مرة ألول اصطنعت Socialiste اشتراكي فلغظة
 لتدل ، Cooperative Magazine األوينيه التعاونية المجلة في

 االشتراكية ولفظة التعاوني، اوين مذهب أتباع على
Socialisme في 1832 عام مرة ألول الطباعة عالم في ظهرت 

 حااللسانسيمونيين لسان (Le Globe |لغرة,.ئة لوغلوب مجلة
 أحد p. Leroux سبزكورو آنذاك يحررها كان التي

 هذا معافي في فتوسع عاد والذي البارزين، سيمونين السان
 La nouvelle الجديدة االنيكلوبيديا في الجديد المصطلح

Encyclopedic رينو جان مع بالتعاون أصدرها التي 
Reynaud ،وبريطانيا فرنسا في. بعد فيا استعالها ودرج .ل 

 يتميز االنسان لحقوق واجتماعي إقتصادي مفهوم على للداللة
 الحقوق في فقط لي حقيقية، اجتاعيةومساواة بعدالة

 وسرعان واالقتصادية. االجتاعية الحقوق في بل السياسية،
 يرمز وبات أميركا، إلى ثم المانيا إلى االستعال هذا انتقل ما

75



العلمية واالشتراكية اإلشنراكية

 التي الكثيرة األنظمة تلك من واحد إلى دعوا الذين أولئك إلى
 الفرداني للنظام المشتركة الخعومة جامع بينها يجمع كان

 االقتصادية، الشؤون في الدولة تدخل عدم إلى الداعي
 يمر »دعه المعروف بالشعار الرأسيالي االقتصاد في آنذاك والمتمثل

 الصعيدين على التنافسية نتاثجه على ترتب وما ،يفعل دعه

 فيها غرقت استعمارية وحروب وعوز بطالة من والعالمي القومي
 األنظمة هذه أصحاب وعلى النابوليونية. الحروب عقب أوروبا

 االقتصادي العالم خلع الساذج التعاوني المنحى ذات االجتماعية
 االقتصام تاريخ الرائد كتابه في Blanqui .7 بالنكي جيروم

 عام المنشور iHistoire de r^conomie politique السياسي
 له قدر الذي االسم وهو الطوباوبين، االشتراكيين اسم 1839

 عام اثيوعي اليان في وانغلز ماركس تبناه أن بعد يخلد أن
 في ثم دهرنج، اني مؤلفه في استخدامه انغلز وأعاد ،1848
 مؤلفات أهم علم، إلى طوباوية من االشتراكية تطور كتابه

 جيعها المواطن هذه وفي انتشارًا. وأوسعها الماركية مؤسي
 المدينة كتابه في مور تومام هومحتوى االستخدام مضمون كان

 De Optimo republicae statu deque nova العيدة
insula Utopia يصور كتاب كل على بعد فيا أطلق والذي 

 السياسية العليا والمثل اإلنساني، للمجتمع المالي النظام
 أو الواقع، على بناثها لعدم تحقيقها يتعذر التي واالجتماعية

 االشتراكية ومنها حياته، وشروط اإلنسان طبيعة عن لبعدها
وأوين. وفورييه، سيمون، سان اشتراكية الطوباوية،

 السابقة االشتراكية الجماعات راود الذي الحلم كان
 طريق عن الرفاهية مجتمع إقامة Pr^marxistes للماركسية

 التبشير على باالعتياد الثروة ترزيع وعدالة اإلنتاج، تحسين
 إلى إشارة دونما الصالح، واألخالقي التريوي واإلعداد

 من أي عند يرد فلم الطبقي؛ الصراع أوإلى اليروليتاريا
 اعتبارطبقة مايفادمنه أواوين، اوفورييه، ،سيمون سان

 بل متنازعتين، اقتصاديتين طبقتين الرأسماليين وطبقة العمال
 طبقة اعتبارهما على التركيز جرى تمامًا، ذلك من العكس على

 النظام ارستقراطية من Les oisifc البطالبن مواجهة في واحدة

 معظم لدى وشاع الجند، وطبقة L’ancien regime القديم
 االستغالل لضحايا سيمون سان مصطلح إطالق االشتراكيين

 La clas- فقرًا واألشد األكثرعدد الطبقة العمال، من الرأسمالي

se la plus pauvre et la plus nombreuse.

 سان وتالمذتهم، الطوباوية االشتراكية المذاهب واصحاب
 الممارسة صفة بينهم تجمع كانت واوين، وفوريه سيمون

 المشتركات إقامة طريق عن وذلك الفلسفي، العمليةللتنظير
 تخل ولم تعاوني. أساس على Lescommunaut٥s المحلية

 أفضلية حول إيديولوجية منافسة من بينهم فيما العالقات
 سيمونيون السان وجه ففيما منهم؛ كل اختارها التي المناهج

 وري الترع، كحفر الكبرى الهندسية اإلنجازات نحو أنظارهم
 وتنظيم الحديدية الخطوط وإنشاء الطرق، وشق االراضي،
 للتخطيط وسيلتين بوصفهما المالية وتنظيم المصرفية الصناعة

 الزراعة، على اهتمامهم كامل الفوريون ركز االقتصادي،
 أنظار وتوجهت ثانوية، مواقع إلى والصناعة التجارة مبعدين

 ثمرات من واإلفادة الصناعي، العمل إلى انكلترا في األونينيين
 إقامة على وعملوا إنكلترا، في بقوة ظهرت التي الصناعية الثورة

 الى األولوية إعطاء مع والزراعة الصناعة بين التوازن من نوع
 العمل خبرات من يفيد رديفا الزراعة واعتبار الصناعة،
وتقدمه الصناعي

 مؤمنًا االختبارية، العلوم بتقدم معجبًا سيمون سان كان
 إلى والعالم أوروبا ستنقل االقتصادي المجال في تطبيقاتها بأن

 يدعو كان ولذا االجتماعية، الرفاهية من جديد عهد مشارف

 البشري للجنس يتيح بما بنيها فيما والتنسيق العلوم توحيد إلى
 المعرفة وحدة تكن ولم .نحوثابت على مستقبله التنبؤبمعرفة

 Synthase الضروري التركيب سوى سيمون سان عند هذه

 فروع في وديكارت بيكون منذ تم الذي الكبير العلمي للتقدم
 مالبث ثم .المتعاظمة التخصصية الصفة ذات الطبيعية العلوم

 في البشرية المعرفة حقول لتطال العلوم هذه نطاق وسع أن
 ثمت يكون أن يجب بانه القول إلى وذهب الشمولي، تكاملها

 الذي الطبيعي العلم يواكب الغايات في يبحث لألخالق علم
 على اإلنسان بسيطرة العقل سيطرة يذلك فتم بالوسائل، يعي
 تكمن كانت التطلع هذا ووراء .اإلنسانية قواه وصقل بيته

 الثالثة: الكبرى أشكالها في عنها المعبر المعرفة وحدة عندم

 تكمن كانت كما األخالق، وعلم الطبيعية، والعلوم الفنون،
 اإلنسانية، المعرفة وحدة إلى الساعية الكلية التاريخ فلسفة
 سكرتير كونت، أوغست عليها بنى التي األفكار وهي
 الثورة وإخفاق .االجتماعية فلفته عمارة ،سيمون سان

 الموحدة المعرفة فقدان إلى سيمون سان نظر في مرده الفرنسية
 أبرز هي التي الثورة، فهذم والتطبيقية، النظرية فلسفتها في

 رسالتها إكمال عن توقفت اإلنانية، تاريخ في عالمي حدث
 وإن الفاسدة، القديمة المؤسسات تدمير في العظيم عملها بعد

 ،Constructif إنشائي شيء أيما تحقيق في اخفقت قد كانت

الكبرى. غاياتها في الموحد المبدأ فقدانها ببب فذلك
 البشري الجنس حاجة كانت التاريخ مراحل جميع ففي

 في تحقق الذي الكبير والتقدم تتناسب اجتماعية بنية إلى ماسة
 صائبة كانت التي والمؤسات ٠ المستجدة األنواروالمعارف دنيا
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 تنقلب، البشري، الفكر تطرر مراحل من مرحلة في ونافعة
 متشبثة ضارة مؤسات إلى غايتها، حققت قد تكون أن بعد

 هذه تمعن األفكار تقدم وإزاء رسالتها، أدائها بعد بالحياة
 يتطلبها الي الضرورية التغيرات أحداث مقاومة في المؤسات

 أبرز وكان المحابعة، التاريخ حقب خالل تم ما وهذا الفكر،
 الوسيطة، العصور في المسيحية للكتية حدث ما له مثال

 التقدم لحاجات وفقًا نفها تعديل في إخفاقها إثر وسقوطها
.الفرنسية الثورة ماتكررمع نفه وهذا ،العلمي

 لقانون يمخضع عالمي نظام إقامة في سيمون سان ورغب
 اتحاد قيام نواته تكون وعملية علمية فلسفة على قائم مشترك،
 العظمى، وبريطانيا فرنسا بين التحالف قوامه أوروي،
 فرنا وهدايتها، أوروبا توجيه عل القادرين البلدين بوصفهما

 الصناعة تنظيم حقل في وبريطانيا العظيمة، األفكار حقل في
 للمعرفة، تكون أن يجب فاليطرة اإلنسان. قدر لتحسين
 العالم هم عمومًا الفقراء للشغيلة الطبيعيون والقادة

 يزودون الذين المصارف وأصحاب الكبار، والصناعيون
 قوى زادت ذلك تم ما وإذا المالية، باالعتمادات الصناعة
 الشرائي المستوى وارتفع الشرائية، القوة وتوسعت اإلنتاج،

 على مقبل سيمون، سان نظر في عشر، التاسع والقرن العام.
 فيه يكون التطبيقي، الطبيعي العلم حقبة هي جديدة، حقبة

 المجتمع منظمو هم الفن وأهل العلم ورجال المنتجون
الجديد.

 الذي هو األفكار عام بأن مقتنعًا سيمون سان ظل وهكذا
 مهمة بأن مؤمنًا نفسه الوقت في كان ولكنه يسيرالمجتمع،

 األ يجب االعتبارالحقيقي وأن العمل، هي االساسية اإلنسان
 ولمجتمعه، لنفه الفرد يؤديها التي للخدمات وفقًا إأل يمنح

 حق شكل على إأل طويال يعمر لن الخاصة الملكة حق وتنبابان

 إصطناعها على مقدرنه بنسبة الممتلكات على اليطرة في المرء

 بانتزاع المطالبة يعفي يكن لم ذلك ولكن الصالحة األغراض في
 بحتمية القائلين للمتطرفين خصما كان الملكية،البل حق

 في اإلرهاب أن يدرك ركان المتتجة، الطبقات بين التنازع
 : هؤالء بأتباع يهتف فكان المعدمة الجماهير لسيطرة كان فرنسا

 تسبيوا لقد هناك! رفاقكم ميطر عندما بفرنسا حل ما »انظروا
 خادمين بين لالصطدام رأيه في مجال فال المجاعة«. في

 ،المتج هوالعمل بينما المشترك القاسم مادام ومستخدمين،
 والبطالين، المنتجين بين واردا يصبح االصطدام هذا ولكن

 النبالء بين طبقي صراع سوى تكن لم رأيه في الفرنسية والثورة
 أن 1816 عام ويعلن المعدمين، من وحلفاثها والبورجوازية

 للسياسة الكامل باالنحالل ويتنبا اإلنتاج، علم هي الياسة

 الوطنية الثروة بأن تالميذه استنتاج كان هنا ومن االقتصاد. في
 الدولة، وجود يقتضي وهذا جماعي، نحو عل تمتلك أن يجب

 العامة، المصلحة لمقنضيات وفتًا تنظيًاغخططًا اإلنتاج وتنظيم

 ملزمون الجميع وأن للجميع، العمل بتوفيرحق آمن كا
 وشجب كفاياته، حسب كل المجتمع أجل من بالعمل

 اإلقرار على القائم النظام في العال له اخضع الذي االستغالل
 في لماركس سابقًا سيمون سان يكون ذلك وفي الملكية، بحقوق
 إنما اجتماعي نظام أي يدعمها التي الملكية صالت بأن االعتقاد
 وآمن الرئيسية، مظاهره غتلف في األساسية صفته عليه تضفي

 نحو التاريخ سير في يتقدم البشري المجتمع بأن ماركس مثل
 الكلي التثارك نظام وأن ،Association كلي تثارك نظام

 ولكنه . التقدمي وللتطور للسلم الضمانة سيكرن هذا الجديد
 أهميتها، على االقتصادية العوامل اعتبر مارك خالف على
 هي االقتصادية التبدالت وأن اسبابًا، وليست نتائج هي

 وأن أسبابًا، وليست نتتائج هي العلمية، االكتشافت حصيلة
 وأن العلمية، االكتشافات حصيلة هي االقتصادية التبدالت

 الكبار المكتشفين وأن المعرفة، في كامنة البثري التقدم جذور
 من أفاد ماركس أن ورغم الرئيسيون. صانعوالتاريخ هم

 الحتمية في نظريته صاغ فإنه الحتمية، في سيمرن سان نظرية
 سيمون سان فكرات عن جذريًا مختلف مادي أساس على

الفكر. يقررها الحتمية هذه إن القائلة المثالية
 مسألة إلى االثنين من كل نظرة في أساسي فارق وهنالك

 سيمون سان كان حين فقي ؛والياسة االقصاد بين الترابط
 يكون أن يجب أو السياسة، عن منفصال االقتصاد يعتبر
 هو االقتصادي الوضع أن فكرة عنده تظهر ولم عنها، متقالً
 العلمية اإلشتراكية فإن كبذرة، إال الياسية المؤسات قاعدة

 كل وأن جذريًا، بينها الترابط تعتبر كانت وانغلز مارك مع
 كان وان بالضرورة. سياسي هونضال اقتصادي نضال

 قد - سيمون سان طليعتهم وفي , الطوباويون االشتراكيون
 لم فإنهم والجماعات، األفراد دخل في المفرط التفاوت هاجوا
 بتحديد طالبوا قد كانوا وان .التفاوت هذا مصدر إلى يشيروا
 كانوا فإهم المتبطلون، استعالها يسيء التي الخاصة الملكية

 العمل أرباب مع الصناعيين التقنين تعاون بامكانية يعتقدون
 توزيع في عحدد لبرنامج وفقا العام، الخير سبيل في والعمال
 التقنية الكفايات تراتب من أساس على عادالً توزيعا المكافآت

 - ضخمة ريوع العمل الرباب فيها يكون الحقيقية، والخدمات
للجمهور. خدماتهم مقابل - نسبها تراوحت
 خالصة تحمل االشتراكية سيمون سان أفكار كانت وفييا
 القرنين في االشتراكي المتحى ذات االنانية النزعات لكل
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 وشمولها رؤياها سعة في وكانت عشر، والثامن عشر السابع
 الالحقين لالشتراكيين الفلفية األفكار لجميع تقريبًا متضمنة
 فورييه كتابات فإن الصرف، االقتعادية الدراسات باستثناء

 تكشفت التي االجتماعية األوضاع لنقد األرقى الصورة تمثل
 والوصف .الفرنسية اثورة بعد فيما البورجوازية الممارسات عنها

 في البررجوازي للعالم راألخالقي المادي للبؤس الساخر
 الذي المجتمع عن المعسولة األنوار فالسفة لوعود مقارناته

 وحده، العقل سيسوده الذي المجنمع هذا بقيامه، بشروا
 غير البشري والكمال الكونية السعادة ستوفر والتي والحضارة
 يعتبر االشتراكية تطور كتابه في انغلز جعل ما وهذا المحدود،

 منه تجعل أبدًا المرحة »فطبيعته وحسب، ناقد مجرد ليس فوريه
األزمنة،. كل هجائي كبار أحد بل ال هجاء،
 التي للمضاربات المقيتة الصورة فوريه كتابات عكست فقد

 المستهترة الجنسية والعالقات الثررة، انحدار مع ترافقت
 االنيار هذا بين رابطًا ،اججماعي كعضو المرأة بحقوق

 »أن ذلك من متخلصًا االجتياعي، النظام وانهيار األخالقي
 , اجتماعي« تقدم لكل األساسي المبدأ هو المرأة حقوق توسيع
 مراحل: أربع إلى تطورها في المجتمعات تاريخ فوريه ويقسم

 المدنية، مرحلة ثم Patriarcat البطريركية ثم والبربرية الهمجية
 القرن من بدءًا وتطوره البورجوازي المجتمع نشوء حقبة أي

 من كال يمنح المتمدن النظام ن٣> فوديه وييين عشر، السادس
 وملتبسا معقدا شكال بسذاجة البريرية تتعاطاها التي الرذاتل
 تناقضات وسط مفرغة حلقة في تتحرك المدنية وأن . . ومراثيًا.

 انها بحيث ،تجاوزعا من التمكن دون باستمرار انتاجها تعيد
 في الرغبة أوتدعي بلوغه تريد ئ عكس إلى دائمًا تتوصل
.نفها[ الوفرة من الفقر يتولد المدنية في أنه بحيث بلوغه،

 من واحدًا هيغل، جانب إلى فوريه، انغلز عد ولذلك
 الوقائع لدراسة الديالكتيك طوعوا الذين المفكرين كبار

 الفلسفية للنظرة خالفًا تاريخية، مرحلة كل االجتماعية،وأن
 فرع »لها المحدود- غير البشري للكال الصاعد بالخط القائلة

 مستقبل على التصور هذا ويطبق . هابط فرع لها كما صاعد،
 لألرض المقبلة النهاية أدخل كانط أن وكا بمجملها. البشرية

 للبشرية المقبلة النهاية فوريه أدخل كذلك الطبيعية، العلوم في
التاريخ«. فيدراسة

 سيمون سان بين مشتركًا قاسمًا يشكل الديالكتيك كان وإن

 خالف وجهة منأاكثر يحمل لإلشتراكية تصورهما فإن وفوريه،
 مفهوم عليه سيطر لإلشتراكية سيمون سان فمفهوم .واحد

 خالل فهومن التاريخ، وتطور للحضارة العالمية الوحدة
 عالمية المعرفة هذه له بدت تاريخيًا، المعرفية للمسالة استشرافه
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 عصر أي من أكثر - طياته في يحمل الصناعي والعصر الجذور
 توسيع إلى تحتاج البشري التطور في جديدة مرحلة سابق-
 كان وفيما العالمي. النطاق على وتوحيدها اإلنسانية المعرفة

 وحاجاته ومتطلباته، الصناعي العصر من ينطلق سيمون سان
 في المتطلبات هذه أساس على اإلنانية العالقات بين والتوفيق
 العلمية المعرفة واصطناع الشامل، والتخيط الضخم التنظيم

 حماسا مريديه أشد وكان مستطاع، حد أبعد إلى والتكنولوجية
 وخريجيها بالبولتكنيك المعروفة الهندسة كلية طالب بين من

Ecole poly technique ، عصر إلى بنظره يذهب فورييه كان 
 الذي الزراعي، العصر Pr٥industriel الصناعي قبل ما

 ورغباته الطبيعية نوازعه ويلي اإلنسان، طبيعة مع يتوافق
 كارها الضخمة، الصناعة لعالم كارها كان ولذا النفسية،
 ال ألنها ،Centralisation والمركزة ،m^canisation للمكتة

 الحر، الفردي وسلوكه باإلنسان للعناية الالزمة الشروط توفر
 وأرقام إعداد إلى الناس تحول ذلك من العكى. على هي. بل

 أفراد إلى تظرون واإلداريون المهندسون حيث لها، الهوية
 الحاجات إشباع بأن فورييه وآمن .الصنع سيئة كآالت العمال

 ليست ولكنها الزراعة، في يكمن الناس بسطاء عند الحقيقية
 وصعيد محلي صعيد على الكبرى للمقايضة المعدة الزراعة

 البستنة نوع من التيهي الكثيفة الزراعة بل عالمي،
Horticulture وما والدجاج لالشية تربية من يستبعها وما 

 التصورأقام هذا من أساس وعلى .ضيق نطاق على إليها
 LesPetites com- الصغيرة الزراعية مثتركاته فورييه

munaute domestiques الكتائبيات اسم عليها أطلق التي 
Phalansteres، من هي أتباعه من العالية النبة وكانت 

 الصناعات في المتمثلة الحديثة للتطورات المعادين األشخاص
البسيطة. الحياة بفضائل المؤمنين ومن الضخمة

 في المنافسات عليه انطوت لما ردة هذا فوزييه تصور كان
 طائل، دون االس لجهود إضاعة من والتجارة الصناعة عالمي

 حد على والعيال العمل أرباب أخالق لألخالق، وإفادها
 والشراء البيع عمليات جميع من الناس لتخليص بد وال سواء،
 تمكنهم وساثل استنباط من أعمارهم، فيها يضيعون التي المعقدة

 تمتع القي الممكنة الطرق باسهل ويتهلكوا يتجوا أن من
 الغرض هذا غحقيق وإمكان غير، ليس حقيقيا امتاعا نفوسهم

 تثكل التي الزراعة وفي البارعة، اليدوية الصناعة في متوفر
 شكل عل المقامة مثتركاته وفي الناس لرفام الرثيسي العمل
 مجموعة أكثرمن بين التنقل حرية للعمال وفر طوعي تعاوفي

 فالعمل .السأم من نجوة في العامل فيها يكون انتاجية
 فوريه، مذهب أساس في عما األعال واصطفاء الطوعي،
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 الرغبات في الطبيعي والتنوع البشرية الطبيعة مع يتفق ألنه
 الذين األخالقيين لجميع خصمًا فوريه كان هنا ومن والميول،

 العقل بين التعارض فكرة أساس على أنظمتهم أقاموا
 البشرية الطبيعة تالئم اجنياعية بيئة خلق على والح والعاطفة،
 شيء إلى الطبيعة هذه تحويل ب يراد بيئة خلت ال كياهي،
 ميول Phalansteres ومشتركاته مشاركم في وراعى مختلف.

 الغرض؛ بهذا وافية وبنيتها حجمها حيث من وجعلها الناس،
 هو ما اكبر وليت صغيرة، ليت مشتركات أو مشارك

 خسة نحوًامن يزرعون شخص 1600 .الحاجة لسد .ضروري
 وارتفع مترمربع، ألف 20 ماياوي أي acres آكر آالف
 يكنون شخص 1800 حدود إلى المتأخرة كاباته في العدد هذا

 كامالً تزويدًا مزودة المباني من مجموعة أو ضخم مشترك مبفى في
 فيها ينشا Cr٥ches مآو عل ومثتملة ،العامة بالحدمات

.نحوجاعي على بأمرهم ويعنى األطفال
 النظام في فاسد شيء كل أن يؤكد كان الذي فوريه ولكن

 العامل، فقر حساب على تنقدم المصانع وأن الصناعي،
 باعتبارهم والتجار التجارة ضد صلبًا حقدًا يحمل كان والذي

 الفوضى تفرز مركنتلية اقطاعية تغلق تجارتهم وإن طفيليين،
 أمرين والفقر الثروة ويعتبر اإلرث يحترم كان والبؤس،

 بأمل لهم بالتلويح الراسماليين يغري أن ويحاول طبيعيين،
 يخر وكان مشاركه،. في أموالهم وظفوا هم إن المدهش الربح

 الملكية الغام إلى اوين وأنباع سيمون سان اتباع بعض دعوة من
 رغبة مع ومتوافقا طبيعيا شيائ اعتبره الذي واإلرث الخاصة

 انصبة جعل في رغب ولكنه ٠ اإلنان طبيعة في الجذور عميقة
 التاج في عحددة نسب على مقصورة والمديرين األموال رؤوس

 الملكية في الناشئة الدخول على حادة ضريبة وفرض اإلجالي،
 في المساواة فرض أو الملمكية هذم انتزاع في تفكير دونما الخاصة

 لراس 4/12 للعمل، I 5/12 المناسب توزيعه وكان الدخول.
للموهبة. 3/12 المال،
 ألن مشاركه، إقامة في الدولة على يعتمد فوريه يكن ولم
 حبي«، »اتفاق بموجب أي بحرية تقام أن يجب المثارك هذه

 كا فوق من ال تحت من تنطلق أن يجب المجتمع تنظيم وإعادة
 لكتائبياته يخطط فورييه كان ولذا سيمونيون، السان يؤمن كان
 منأى في وإنتاجًا تقمويالً الطوعي العمل من اساس على تشأ كي
 االستثمار غايتها عمومية وكالة أوأية الدولة تدخل عن

 ولم لألثرياء، الفردية بالدعوات نداءاته في فاكتفى .الجماعي
 المجمعات أو المشارك هذه في اإلسهام من الملوك يسحن

 العائلي التشارك كتابه في ورسم الخاص. بمالهم التعاونية
 لهذه صورة ركassociation domestique agricole الزراعي

 كاف وحده وهذا اآلسرة، قوها تثبت أن بذ ال التي المشارك
 على تقوم التعاونيات وهذم بها. االقتداء إلى الناس ليلهم
 سيا ال البشرية للطبيعة تحلبل من متمدة سيكولوجية فلسفة

 وهو اإلنسانية، السعادة كبيرفي أثر ذات برصفها العواطف،
 الشه بأن االعتقاد في عشر الثامن القرن لتزعة وريث ذلك في

 التي االلهيةهي اإلرادة بأن األقل أوعلى واحد، شيء والطبيعة
 أنه االفتراض حد إلى وذهب وتوجهها، البشرية الطبيعة تحرك

 نا بإمكان ليس اإلنسان عند طبيعية رغبات الواقع في يوجد ال
.الصالحة الحياة لخدمة منها نفيد أن

 يؤمن الذي االجتماعي التتظيم إقامة الى ساعيًا فورييه كان
 يخلق الذي الطوعي التوافق من اساس على والحرية السعادة

 يعد لم فالعمل المتحضر. العالم انقاض على االنسجام عالم
 وفقًاألذواقهم واالفراديمارسونه المجموعات الن كراهأ،

 العمل في وتصقل تحاط ولكنها تلغى، ال والملكية وميولهم،
 حق، وجه دون اآلخرين اسثمار على قدرتها تفقد بحيث
 يعد لم إذ نهب مصدر يكون أن على قدرته المال ويفقد

 أن دون الفرد يحمي الذي المجتمع يخلق وبذلك ضروريًا،
 مع يتفق فوريه فان وهكذا .المجتمع تسلط الفرد فيه يخثى

 على الحصول اساس على العدل قواعد ارساء في االشتراكيين
 مبدأ والغاء فرد، لكل المضمون الرفاه من األدف الحد

 يخصصها التي الحصة خالل من عنهم يتعد لكنه ، األجراء

 فكرة الغاء حد الى فورييه عند مكان كل في فالحرية للحرية،
 وفقًا األذواق اتحاذ هي الحقيقية فالدولة بالذات الدولة

 المتمم االجتماعية الجاذبية هوناموس سيكولرجي كاموس
 ففي المادة. عالم في نيوتن اكتشفه الذي الجاذبية لناموس
 عل القائمة الليبرالية مبادىء تعطي االقتصاد في كما السياسة
 واألكثر لألخدع لألكذب، لألقوى، الدائمة االفضلية التنافس
 بحيث والتفكك التنافر في منظم البورجوازي فالمجتمع أنانية،
 هذا قيادة الى ليصل الخلق، على القائم االنسافي الجهد يضيع

 من rentiers والريعيين الصناعيين من الطفيليين اسوأ المجتمع
 كيا الصناعة حقول في التافر هذا يؤكد وهو والجنود. التجار

 األوالية في اساسي اختالل في اشتبه »بدأت التجارة: حقول في
 قوانين اكتشف جعلتني بحوث نشأت هناك ومن الصناعية،

 حسبان بمكنًا وسيكون نيوتن، عن غابت الي الكونية الحركة
 آدم تفاحة هما بالكوارث تسببنا تفاحتان شهبرة، تفاحات اربع

 وتفاحتي. نيوتن تفاحة طيبتان، وتفاحتان Paris باري وتفاحة
 فاقسمت الداخلي، لالشمئزاز مثيرة صورة للتجارة وتصورت

 روماوهوفي ضد هنيبعل اقسمه الذي القسم السابعة في وأنا
.التجارة على خالد بحقد حلفت :التاسعة
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 نقده في الغلميين االشتراكيين مع يلتقي فورييه إن
 المجتمع في واالجتماعية والسياسية االقتصادية للمنظومات

 تبقى أن ورفضه االكراه، لرفض طروحاته وفي البورجوازي،
 يشكل المتحكمة المالية للقوى الدهر أبد خادمة العاملة الطبقة
 لها تصور قد هو كان وإن التاريخية، المادية في الزاوية حجر
 التي بالمصطلحات حافلة فوريه ركتب .سيكولوجية حلوالً

 التناغم مثل من االشتراكي؛ التفكير معجمية في دخلت
Harmonie، والتشارك Association، المجتمعية والدولة 

Etat societaire والتضامن La solidarity الكلية والوحدة 
Unite Universelle والوحدوية Uniteisme والجماعية 

collectivisme، الى هدف كانت جيعها المصطلحات وهذه 
 يفرغون الذين العمال من المتشاركة للجماعة مفهومه على التركيز
 على ال االنتاج في تعاونهم ويقوم مشتركة، مهمة أداء في همهم

.االنسانية للطبيعة المفسد التنافس
 يها وتأثرت انكلترا الى انتقلت هذه فورييه أفكار إن

 هيوغ هو انكلترا في مثلها وكان ،االوينية من المتأخرة المذاهب
 فورية مجلة 1840 اصدرعام الذي Hugh Doherty دوهرقي

 ترجمة 1851 ونشرعام ، Morning Star الصباح نجمة باسم
 الروح أهوام عنوان تحت كتاب في جمعت فورية لنصوص
 على اشتمل Jhe passion of the human soul البشرية

 مثل كان امريكا وفي .ومعتقداته فورييه لفكرات وافية مقاطع
 Albert Brisbane بريسبان نفوذًاهوالبرت األبعد الفورية

 االنسان قدر كتابه ،1840 عام نشر الذي ،1890-1809,
 اساس على وانشئت ، Social Destiny of Man االجتماعي

 مزارع عشر التاسع القرن من الخامس العقد في فوريه مبادىء
 انحسرت محدودات سنوات سوى تعمر لم اميركية تعاونية
نفها. الفورية األفكار زوالها
 مؤس 1858,1771 أوين نشأروبرت انكلترا وفي

 في الكبرى الصناعية الثورة عصر في االنكليزية االشتراكية
 manifacture المانوفاكتوره من االنتقال عصر انكلترا،

 بقوة المسيرة الحديثة الضخمة الصناعة الى االنتاج المحدودة

 النمو وترافق العصرية، اآلالت بأحدث البخاروالمزودة
 التي السياسية التشريعات مع التطورة للميكانيكة السريع
 وهزت قاسية. شروطا االنكليزية البروليتاريا على فرضت

 اذ حادة؛ دورية أقتصادية أزمات ،1845 -1815 بين ما البالد
 الحرفيين من المؤلفة المتوسطة الطبقة فقدت متنامية بسرعة
 الجديد المجتمع انقسام لتشهد المستقرة، مكانتها التجار وصغار

 وطبقة الرأسماليين كبار طبقة متواجهتين: طبقتين الى
 من وتيرة في الجديدة الظروف في بها الملقى المعدمة البروليتاريا
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 الذي واالطفال النساء عمل سيما ال المصانع في المرعب العمل
 1840 - 1830 وحوالى الواحد. اليوم في ساعة 14 معدله كان

 يعتبران واالشتراكية أوين( الى )نسبة االونية التعبيران كان
.مرادفين

 عمل رب كونه بين الجمع في أوين شخصية وتميزت
 وكان ٠ العمال نقابات لحركة الملهمة البارزة وزعامته ،عصامي

 بالعقل يؤمن عمل رجل التفاؤل، الدائم العصامي هذاالرجل
 واخالقيًا جسديًا المتكامل »اإلعداد مثاله وكان القادر، القوي

 عقالنية بصورة ويعملون يفكرون الذين والنساء للرجال
 االجتماعي الوسط نتاج هي الشخصية بأن يؤمن وكان

 تسموفضائله مصنوع هومنتوج فاالنسان الخارجية، والظروف
 الناحية يعتبرمن وأوين المتج، والعمل بالتربية وتصقل
متطرف. تربوي عصر في المربين اوائل من التاريخية
 القطن لمصانع تملكه حقبة في أوين شخصية تألق برز

 وحتمت 1800 عام New Lanark نيوالنارك في الشهيرة
 Queen Wood وود كوين مشترك بإقامته التعاونية تجربته

Community كرب مركزه من انسحب قد وكان ،1845 عام 
 1829 عام انكلترا من كامالً انسحابًا كبير وصناعي عمل

 المعروفة مزارعهم Rappites الرباطين من اشترى عندما
 أوينيًا مشتركا عليها لينشىء انديانا، في New Harmony ب

 The القديم الالأخالقي »العالم دعاه ما قيود من متحررًا هناك

Old Immoral World) بالده في الضاغط
 قامت التي االساسية األفكار وكانت اعمال، رجل أوين كان
 شيثين حصيلة واشتراكيته .عحدودة قليلة كيته اشترا عليها

 فترة في تبناها التي الخلق تكوين عملية في نظر وجهة اثنين:
 في مصنع كصاحب خبرته وثانيها حياته، من جدًا مبكرة

 فالسفة مذهب استوعب ولعله النارك. نيو في ثم مانثستر
 هومن االنسان طبع أن يرى كان الذي الماديين، األنوار عصر
 جهة وهومن عليه، ولد الذي الجسمافي تكونه نتاج اولى جهة
 سيما ال حياته، طوال باالنسان تحيط التي الظروف نتاج ثانية
 بكتاب تأثر قد يكون أن بمستبعد وليس ٠ ونموه تكونه فترة اثناء
 Political السياسية العدالة w. Godwin غودوين وليم

Justice األوساط في الذيوع شديدة الغودوينية كانت إذ 
 األدبية مانشتر جمعية أوساط سيما ال االنكليزية، الطليعية

 التي Literary and phylosophical society الفلسفية
 ،John Dalton دالتون جون المعروف الكيميائي حول تحلقت

 نظريات حول المناظرات لكثيرمن أوين فيها استمع والتي
 حركة رسل من وغيره Hilvitius بهلفيتيوس وعالقتها غودوين
.الفرنسية التنوير
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 وامكاناتها الصناعية الثورة ثمار معجبًا أوين كان ولئن
 آثارها من االشمثزاز أعمق مشمئزآ كان فانه التقنية،

 االثراء على األموال رؤوس اصحاب وتكالب االجتاعية،
 تكالبهم المترتبةعلى االجتماعية باآلثار إماعنجهل السريع،

 الخالصة. الوحشية حد الى قلويهم قسوة بدافع واما هذا،
 في الفقراء العمال عن المدافع موقف هو الثابت موقفه وكان
 فقرهم، مسؤولية العمال هؤالء تحميل الى يميلون الذين وجم

 هذم أن جاهلين كفاءاتهم، وعدم اليئة عاداتهم ومؤولية
 النظام حصيلة وانها الفاسدة، البيئة آثار على تقع المسؤولية
 ذاته الوقت في كان كما زائفة، مقدمات على المبني االجتماعي
 النظام أن معتبرآ التقنية، وتطوراتها الصناعة عن مدافعًا

 السائدة الفوضى عن هوالمؤول اآللة، وليست االجتماعي،
 الفوضى، في النظام إدخال غططه وكان . الصناعي المجتمع في

 التربية بوسانل العمالي المتوى رفع طريق عن وذلك
 زمالئه واقتاع األجر، الحسن المنتج العمل ومزاولة الصحيحة،

 المنادين االقتصاديين ومهاجة المنشقة، غير المنافسة باطراح
 وغير Laissez faire االقتصاد في المطلقة الحرية نظام بفضائل

 New للمجمع جديد استشراف كتابه في مفصالً ترام ما ذلك
View ofSociety منه غايته كانت والذي ،1813 المنثور 

 وقيم مشتركة صفات فيه تغلب الذي الناضج المجتمع خلق
 المثيرللجشع التنافي الكفاح مجتمع خالف على مشتركة،
 للبيائت والمكون الرديئة، المادية االحوال الى والمودي البشري،

 أوين لخبرة حصيلة الكتاب هذا وكان الفاسدة. االخالقية
 نيو معمل في وكثريك مانشتر، في العمل ادارة في الثخصية

 سكانية عناصر من خليطًا حول حيث القطن لغزل النارك
 خالية نموذجية جالية الى نفس 2500 حوالى الى عددهم ارتفع

 وتربية الثقة ظروف في يعملون الخلق، وفاد الفوضى من
 ساعة 14و 13 مقابل ساعات عشر عن يزيد ال وعمل متقنة،

 التي بالثركة خسارة أية ذلك يلحق ان دون المصانع، بقية في
 عذه فان مكافأة، من المال لرأس بئ ال كان وإن يديرها. كان

 عادلة، عائدات على مقصورة تكون أن يجب العادلة المكافأة
 بأدوات لتزويدها ال المؤسة، في الربح رصيد يوظف وأن

 العال حال لتحين بل وحسب، االضافية االنتاج
 السعي جاد أوين وكان فيهاوتعزيزرفاهيتهم والمستخدمين

 اصحاب من وزمالئه السياسة ورجال الحكومات القناع
 جانب الى هو، وكان إدارةمصانعه، في حذوه ليحذوا المصانع

 أول سن الى أدت التي الحركة وراء RPeel بيل روبرت
 أوين، حاول فقد ؛٤ 1819 عام المصانع قوانين من فعال قانون
 عمل شروط يعدل قانون تبني على الحصول جدوى، بدون

 عام أقرأخيرًا الذي القانون وجام جذريًا، تعديالً االطفال
.له يتمناها كان التي الطمرحات مستوى دون ولكن ، 1819

 التنافسي النظام أن اعتقاده في ثابتًا حياته طوال أوين ظل
 السلوك غلبة وفي ،البشري الشقاء في الرئيي السبب هو

 وفي بسواء. سواء والفقراء االغنياء عتد االنحطاطي االجتماعي
 عند يقف لم 1817 عام الصحف الى الموجهة رسائلم سلسلة
 قلب الى بالدعوة بل التنافي، للنظام الكامل بالشجب البوح

 ألن عقب، على رأسًا القائم واالقتصادي االجتماعي النظام
 تخلق التي هي العمال أجور من المقتطعة الزائدة القيمة فضل

 من العمال ومحرمون المتنافون يحتكرها التي الكبيرة الثروات
 Report to النارك اقليم الى تقرير كتابه وفي .نعيمها فيض

the County of Lanark على نص أول أوين قدم 1821 عام 
 النظرية وهي ،LabourTheory كمعيارللقيمة العمل نظرية

 ماركس. كارل نظام في االقتصادي الزاوية حجر اصبحت التي
 بقوة Labour Power العمل قوة أوين يقارن التقرير هذا ففي

 هي هذه العمل وقوة قياس، كوحدة Horse Power الحصان
 مجددًا السلع، على القيمة اضفاء على القادرة الوحيدة الوسيلة

 الطبيعية القيمة بأن وريكاردو سميث آدم البه ذهب ما ذلك في
 المنفق العمل مقدار على تترقف االنان يصطنعها التي للسلع

 العمل، زمن تدعى زمنية بوحدة يقاس العمل وهذا فيها،
 للسلع النسبية القيم لقياس كمعيار العمل يحل لذلك ونتيجة

 النسبيتين قيمتيها اساس على يتم السلع وتبادل المختلفة،
 الى 1832 عام أوين دفع ما وهذا النحو. هذا على المثبتين
 البنك العمل Bons بونات تبادل فيه يتم مصرف تأسيس
 يعمرسوى لم الذي Labour Exchange العادل التبادلي

 برودون عاد التي التجربة وهي ،1834 عام ليزول سنتين
Proudhon تأسي مشروع في 1849,1848 سنة ما لينادي 

.1855 عام الدائمة المعروضات شركة ومشروع الشعب، بنك

 على مقصورة االشتراكية كانت أوين عند كما برودون وعند
 عقيدة جعل ما وهذا .لالنتاج اشتراكي تنظيم بدون التبادل

 عقيدة عمقها في ظلت بل البورجوازية، لدى مقبولة أوين
 شيوعية جانبًا وضعنا فاذا .أخالقي منحى ذات بورجوازية

 تحتفظ أن نسبيًا السهل من كان والتي الزراعية، قراه
 االبوية ومن والمثالية، المنفعبة من بمزيج منها البورجوازية
 ما فيها يكن لم التحديد المبهمة اشتراكيته فان والتعاضدية،

 االتجاهات غتلف من رجال يعلن وان المال، رجال يخيف

 البورجوازيين من يوافق ال ومن .لها وتتلمذهم بها قبولهم
 الذي لالشتراكية الغامض التحديد هذا على الدين ورجال
 على المؤسس للمجتمع العفالني المنهاج »بانها 1841 عام اطلقه
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 بحماس رهنًا نجاحها كان كهذه مطلقة اشتراكية إن الطبيعة«؟
 ايديولوجيا الى اللجوء دون االنسانية االخالقية صاحبهاونزعته

 االبوية ومحبته فتفانيه تشريعية، مؤسسات عليها تقوم اشتراكية
 بها واستطاع نيوالنارك، في عماله على طبقها التي الصادقة
 المسكن، تحسين في معاصريه أدهشت نتائج على الحصول

 تخفيض األجورمع وزيادة المدارس، وبناء الصحية، والحالة
 متنير مدبر عمل جميعها كانت االنتاج، وزيارة العمل ساعات

 ايديولوجيا يحمل اشتراكي عمل وليس أخالقية، دوافع تحركه
 األشخاص على بمعزل والثبات الديمومة صفة لها طبقية

 ماأشاراليه وهذا األخالقية، مثاليتهم في الفريدة وتوعيتهم
 اشتراكية يؤسس ال األعمال لرجل الصرف التفكير أن في انغلز

 حياة في تحول نقطة الشيوعية الى االنتقال »وكان يقول: إذ
 الغفى يحصد كان للبشر، بدورمحب يكتفي وطالماكان أوين.

 في األكثرشعبية الرجل وكان والثهرة؛ والسعادة واالطراء
 وحسب، زمالؤه ليس عليه، ويثني اليه يصغي وكان أوروبا،

 الثيوعية بنظرياته تقدم عندما غيرأنه . وأمراء دولة رجال بل
 على الطريق تقطع كانت عقبات ثالث ثمة ٠ شيء كل تبدل

 الحالي والشكل الدين، الخاصة، الملكية االجتماعي: اإلصالح
 في عام ازدراء :عليها لوحل مايتتظره يعرف كان .للزواج
 لم أنه بيد االجتماعية. مكانته كل وفقدان الرسمي، المجتمع

 اثر، وعلى يتوقعه. كان ما وحصل هواده، بال مهاجمتها في يتردد
 الصمت بمؤامرة وغمره ،الرسمي المجتمع من طرده

 الفاشلة. الشيوعية تجاربه جراء الفقرمن في وترديه الصحافية،
 مباشرةة توجه ٠ ثروته كل كلفته التي التجارب تلك I أميركا في

 سنة ثالثين وسطها في العمل وتابع ،العاملة الطبقة الى
أخرى....

 التاسع القرن االخيرمن الثلث اشتراكيات فان الجملة وعلى
 أعالمها على Louis Rebaud روبود لويس أطلق التي عثر
 التي الدراسات سلسلة في وأوين، وفورييه سيمون سان
 عام Revue de deux mondes العالمين مجلة في عنهم كتبها
 في نوعية نقلة تشكل كانت المحدثين، االشتراكيين اسم 1842

 البلدان في نشات التي االشتراكيات فهذه االشتراكي. الفكر
 وفي أوين، موطن انكلترا في سيما ال تصنيعًا االكثر األوروبية

 والتي الكبرى، التصنيع حى بعد عرفت قد تكن لم التي فرنسا
 في كانت مؤلفاتبما، جوهر وفوريه سيمون سان فيها وضع

 االنسانية الطوباويات عن بعمق تختلف االجتماعية اصالحاتها
 وكذلك عشر، الثامن القرن في ظهرت التي العاطفية والثورات

 قادها التي Conspiration des Egaux األنداد مؤامرة عن
 واجهت ألنها الكبرى. الفرنية الورة إبان Babeuf بابوف
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 وال Mabley مابلي على ال طرحت قد تكن لم ضخمة مشكلة
 من األباعد على وال بابوف، على وال موريللي، Morelly على

 للثورة االجتماعية العواقب وهي االشتراكية، سالفي
 في نجحت قد االشتراكيات هذه كانت وإن . الصناعية

 فانها العارمة، الصاعية الثورة هذه في الداء مواطن اكتشاف
 فاعلية غياب في متعثرة بوسائل اإلصالح طريق تتلمس كانت

 ويدفعها الكبرى، الصناعات تخلقها التي العاملة الطبقة دور
 مركز الى التبادل وعالقات المتتجة القوى بين التناقضات حل

والسياسي. االجتماعي والنضال االيديولوجية القيادة
 وسياسية اجتماعية كقوة الطبقة هذه الى النظر توجيه كان ولما
 في العمالي النضج اكتمال عدم ظل في مستحيالً إمرآ فاعلة
 االشتراكية منظري فان عشر، التاسع القرن من األول الربع
 مجموعة من انطالقًا المجتمع اصالح بامكانية اعتقادهم قادهم
 والثقة التغيير، على العقل قدرة في تمثلت األفكار من مثالية

 سيمون سان فأحس . الخيرة االنسان وطبيعة االنساني باالخاء

 فلسفتهم وكشفت ،جامح ديني *وى العلوم تجام واتباعه
 تلمحها ظاهرة رومنسية عن philosophie positive الوضعية

 كان سيمون فسان التفكير، واسلوب الخطاب اسلوب في
 الى مضى وقت أي اكثرمن الجديد المجتمع بحاجة مقتنعا
 او العلمية المعرفة شمولية في التماسه عليه تعين روحي توجيه

 وتجسد حياته، االخيرمن الطور في اليه انتهى ما وهذا كليتها،
 Le Nouveau الجديده األخيرالنصرانية مؤلفه في

christianisme قسمه غير منه يتم أن لصاحبه يفدر لم الذي 
 ال اتباعه لدى سيمونية االن وصورت . 1825 التمهيدي

 بوصفها بل وحسب، العلوم علم أوبوصفها فلسفة، بوصفها
 الكنيسة كانت التي الرسالة أداء يتولى أن له مقدرآ جديدًا دينًا

 طريق عن وذلك الوسطى، العصور في أدتها قد الكاثوليكية
 بوصفه العمل مبدأ هو جديد روحي بمبدا العالم توحيد
 ال ممجدًا سيمون سان وبات الحياة. في امريء كل واجب

 وباتت اله، من وحي عن ينطق ملهم كنبي ولكن كفيلسوف،
 رسل ولها أب، لها االنساني اإلخاء مؤسسة سيمونية السان
 كرمز باالم األب اتحاد ليتم ومصر تركيا في األم عن يبحثون
بالغرب. الشرق التحاد

 عميق ازدراء عن نفسه تكشفت قد فورييه كان وإن
 هؤالء استطاعة من وعجب سيمونيين، السان كنيسة لطقوس

 من الكبيرة الجمهرة هذه مثل على السيطرة في المهرجين
 في عشر الثامن القرن نزعة هواآلخرورث فانه األتباع،

 بان األقل أوعلى واحد،شىء والطبيعة اله االعتقادبأن
 حل المنطلق هذا ومن الطبيعة. تحرك التي هي االلهية اإلرادة
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 بمعادلة يها المتصلة البشرية والحوافزوالعالقات العمل مشكلة
 ناموس على المبنية التشارك نظرية وهي لالهواء، رياضية

 االجتماعية الجاذبية هوناموس اكتشافه الى اهتدى سيكولوجي
 فالله .المادة عالم في نيوتن اكتشفه الذي الجاذبية لناموس المتمم
 الحية لخطة وفقًا ومحيا اجتماعي نظام في ليعيث االنسان خلق
 هذه يكتشفوا أن األ الناس على ولي اله، ومشيئة تتفق

 الكواكب دنيا بين اتاقًا هنالك أن وكما ٠ وفقها ويعملوا الخطة
 مثل ،البشرية االهواء ولجميع ،االجتماع دنيا في اتساقآ ثمة فان

االنسانية. الحياة نظام في مكانها الماوية، االجرام جيع
 الالاخالقي »العالم غبار من قدميه نفض الذي وأوين
 االكليريكية باالخطاء بريطانيا في أنيد الذي القديم«

 مسيح بروح يعلن كان ،Industrialisme والصناعية
 أساس على الجديد« األخالقي العالم »فجر انبثاق وشك مخلص،

 مملكة وينادي الصالحين، الناس جميع بين واالتفاق الرضا من
 الماركية رفضتها جميعها المشاليات وهذه األرض. على الله

االشتراكية. الطوباويات لهذه المادي بالجوهر واحتفظت
 االشتراكية في الديالكتيك ومنهج المادية الفلسفة - ج

الفلسفة«: في متضادان الجاهان »الماديةوالمثالية العلمبة.
 على تشديده ماركس كارل كتابات في نلحغله ما أبرز إن
 العلمي والمحتوى منهجها، ووحدة م لالشتراكية العلمية الصفة
 يقوم العلمية الصفة هذه ومنطلق .المنهج هذا عليه يطبق الذي
 , الطوباوية لالشتراكية المآدي-خالفا لوجوم أوا المادة اعتبار عل
 او اوالمجنمع الطبيعة ال النظر في سواء ،الوعي عل سابفًا

 من جزء هي الناس وعقول الناس أن بمعنى مجتمعين؛ كليهما
 مادية فلسفتهما اعتبار على وانغلز ماركس والحاح .المادية القوى

 المثالي المذهب انكار على التأكيد غايته كانت االول، المقام في
 الخصبة تربتها وجدت والتي اختالفها، على المثالية المذاهب أو
 اقل االشياء اعتبروا من واتباعه هيغل زعيمها وكان المانيا، في

 والعالم األول، الفكرهوالمعطى إن وقالوا الفكر، من حقيقة
 اعتبار في افالطون فلفة وطوروا الثاني، المعطى هو المادي

 الخالدة. المثل لعالم مشوش انعكاس هو المحوس الوجود
 الفلفة نقد كتابيه في L. Feuerbach فيورباخ لودفيغ وكان

 1841 المنشورعام النصرانية وجوهر 1839 المنشورعام الهيغلية

 السيادة مقام عن الهيغلية المثالية زحزح فيلسوف أول هو
 والالهوتية االلماني الفكر دنيا في احتكه الذي والصدارة

 منطلق أن على باصرارم ماديًا استشرافًا مجلهما وأحل الدينية،

 بل الفكرة أو الله اجتماعيايكون وكلتفكير فلفة كل
 العقدين في االلمان الفالسفة كغيرهمن وكانفيورباخ، االنان

 عني ما اول قدعني التاسععشر، القرن من والخامس الرابع

 في وانتهى البشري، العقل في منزلته وتقويم الدين بنقد
 وليس الوعي على سابق الوجود أن على التأكيد الى استنتاجاته
 جسدآ بوصفه ال االنان يشتمل الوجود وهذا العك،
 الظريات بذلك ناقضًا ، ايضًا عقالً بوصفه بل وحسب
 مؤكدآ والروح، والمادة والعقل الجسد بتائية القاتلة الفلسفية

 منه ماتبتته وهذا يتجزأ، فيكال العنصرين هذين وحدة على
 غيرمادة، في للعقل المستقل الوجود فانكرت الماركسية،

 الوضع ضمن اال صحيحًا يكون ال الفكر أن على واكدت
 فكرآ واليكون للمفكر، التاريخي االجتماعي والوضع الطبيعي

 قرنية في العمل الى ودليال الفعلية للخبرة تعليالً بوصفه اال
 الفكرة يمجدون الذين الفالسفة مذهب وانتقدت محددة،

 الواقعة او الطبيعية الظاهرة مقام فوق مقام الى ويرفعونها
 نشاط فوق ويضعونها العقالنية قضية ويمجدون االجتياعية،

 ايضا ينطبق وهذا اليومية، بشؤونهم يتصل فيكلما الناس
 مظاهر من مظهرًا ماركس اعتبرها القي األديان اشكال عل

 فالوجودالمادي االقتصادية بالعوامل تثكله الفكرالمرتبط
 عن تتم بالوجود الفكر وصلة ،نوعه كان أيًا الفكر على سابق
 تكون صحة من عليه تنطوي ما بقدر واألفكار العمل، طريق

 dterminisme والحتمية العمل. قدمه اللي انعكاسًاللوعي

 الحتمية ال االجتماعية الحتمية وهي مارك، يها قال التي
 بل الناس، شؤون على االشياء تفرضها حتمية تكن لم الفردية،

 هي الناس فاعمال األشياء، على األعمال تفرضها حتمية هي
 ماركس عناه ما وهذا عليه، هو ما على العالم جعلت التي

 ال االنسان ولكن بنفسه، تاريخه يصنع االنسان •إن بقوله:
 ترسمها التي المحددة االحوال نطاق ضمن إأل ذلك يصنع

,الوقائع« تخلقها التي والمشكالت المادية ومكانه زمانه وقائع
 الفكروالعمل، بين وحدة هنالك إذن الماركسية ففي
 ء نحومتكافى على جدلية ليست ولكنها الجدلية تعني والوحدة
 هر العمل في الفكر أثر إن بل والعمل، الفكر فيه يتساوى

 بما متمدة الناس أفكار وان الفكر، في العمل لتأثير نتيجة
 Terminologie لمصطلح وفقًا فماركس العكس ال فعلوه

 الفوقية البنية من جزءآ الفكر يعتبر العامة نظريته
Superstructure االحوال بنية فوق الناس اقامها التي 

 وجدوا التي االحوال تلك ،infrastructure الحقيقية االساسية

 ذلك في وماركس العمل. الى ظلها في مدعوين انفسهم
 تجسيد هومجرد العمل يعتبرون كانوا الذين المثاليين يناقض
 والفكر ،إرادي عقلي لعمل أوتجسيد العقل في سابق لحادث

 الفكر بين الحقيقية الصلة أن إذ ،تمامآ ذلك نقيض على عنده
أن األصح أوعلى الفكر، يوجد العمل أن قوامها والعمل
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.عقلية لغة الى مترجمًا العمل هو الفكر
 الى تحمل ماركس فلسفة في الفكر على العمل اسبقية إن
 هو فالعمل تثويرية، تطويرية أو تغييرية غاية واقعيتها جانب

 بالخبرات منها األفكاروتتزود صحة فيها تتحقق التي المارسة
 مذهب خالف على وتتطور، تتعدل تجعلها التي الجديدة
 تحسينه، الى حافز أي دونما العالم بتفسير قنعوا الذين الفالسفة

 والعمل ،الصحيح التفكير في كامنة عندهم الفلسفية فالقيمة
 يستحق الذي الوحيد فالشيء الفكر، مشتفات من مشتق مجرد

 نحواحسن عل يفكرون الناس هوجعل عندهم االهتمام
 األ قويم نحو عل يعملوا لن والناس عملهم، بذلك فيسقيم

 العمل يتلو عندئذ ،قويم نحو على يفكروا أن تعلموا إذا
 ما وهذا والضرورة، المنطق بحكم الفكرالصحيح الصحيح

 قد كان ما على ردا بانكاره، األول المقام في معنيًا ماركس كان

 رواسب حاملين وظلوا هيغل، مثالية على الثائرون فيه وقع
 نفه، فويرباخ المثالية هذه رواسب من ينج ولم المثالية، هذه

 تطويرالفكر في بأثره انغلزوماركس من كل يعترف الذي
 ماركس قارن ما وكثيرًا اشتراكيًا هو يكون أن دون االشتراكي

 جوهرها في قامت ألنها عشر الثامن القرن بمادية فويرباخ مادية
 االنسان حب فأمى كمعبود، الله محل االنسان إحالل على

 اتهم فقد .فلسفته في الرئيسة فيهاهوالفكرة البشري للجنس

 وراح نفسها، عقيدته منطوى رؤية عن بالعجز فويرباخ مارك
 أعام في نفسه االنان بادخال الجديدة العقيدة هذه يكمل
 للحقيقة متأمل كمجرد ال حسابه فيه يخسب المادي، الوجود

 ال المادية الحقيقة عالم داخل فعال كعامل ولكن ،والواقع
 بمجرد فقط تعفى األ يجب الحقيقية الفلسفة أن أي خارجها،

 الثالثة الحلقة ففي والعمل. الفكر بوحدة ولكن التأمل
 العقيدة »إن ماركس يقول 1845 فويرباخ حول الطروحته

 وأن والتنشة، الظروف ثمرة هم الناس بأن الزاعمة المادية
 والبيائت المتغيرة الظروف ثمرة بالتالي هم المتغيرين الناس
 المثقف وان،الناسانفسهم يغيرها انما الظررف تنسىأن المتغيرة،

 التي للنظرة رافضًا كان وكما يثقف«. ان الى نفسه هو محتاج

 أن على مصرًا كان الخارجية، للظروف ثمرة اإلنسان تعتبر
 جزءآ يشكل عمله وان الطيعة، من جزء نفسه هو االنسان

 في هيغل عند الفكرة لقوة مقابل كشيء المادية القوى عمل من
 الوحدة على التأكيد الى قاده ما وهذا ،البشري التاريخ تكوين

 عشرة الحادية الحلقة في فيقول والعمل، الفكر بين االساسية
 يعدواتفسيرالعالم لم الفالسفة ادن فويرباخ حول اطروحته من

.هوتغييرالعالم، اليه نحتاج ما أن بيد غتلفة، بطراثق
 الفكر بمطاردة مشحونة الفكرية ماركس كارل اعمال إن

84

 الشيوعية اكظريات مختلف ترضه فلم أشكاله؛ بثتى المثالي
 المثالية على لمحافظتها وانكلترا فرنا في ظهرت التي واالشتراكية

 أفكارها أن ورأى الخاصة، الملكية في البورجوازية ونزعتها
 حلها عن وحتى البروليتاريا وضع تغيير على تقدر ان من أعجز

 من العادلين عصبة شيوعية ترضه لم كما واقعها، وعي على
 أساس على قيامها بسبب فرنسا الى المبعدين االلمان العمال
 االستالب رفض حد عند لوقوفه فويرباخ انتقد كا ،اخالقي

alienation ولذا لالنسانية. التعبد من نوعًا محله ليحل الديني 
 العاتلة انغلزكتاب مع باالشتراك نفسها السنة في وضع

 يفهموا لم الذين برونوورفاقه فيه هاجم الذي المقدسة،
 أي منهم تقتضي وال ،المنطقي للجدل حقل انها سوى الفلسفة
 واصدر هيغل، عند الحق لفلسفة حازم انتقاد في وشرع عمل.
 برودون كتاب على جوابا الفلفة بؤس كتاب 1847 سنة

Proudhon ليس يرد، ذلك في ماركس وكان البؤس، فلسفة 

 غير االشتراكية المذاهب كل على بل وحسب، برودون على
 اني المعروف انغلزكتابه وضع 1877 عام وبعد .العلمية
 التي الجديدة الماركسية صاحب Anti-Duhring دهرنج

المانيا. في الديمقراطية i الجتماعية األوساط بعض انتشارًافي القت
 في العلمية االشتراكية تستميت لماذا التساؤل من بئ وال

 أنواع كل ضد وبالتالي المثالية، ضد المادي مذهبها عن الدفاع
 مجرد ليست المثالية ألن ذلك نفسه؟ المادي للمذهب التحريف

 وهي واألغراض، األهداف سياسية فمي بحت، نظري نهج
 المستخيرة، الطبقات مصالح تخدم المطاف، نهاية في حزبية
 هى المادية فيما العصور، عبر التاريخية وظيفتها كانت وتلك
 هما رالمادية فالثالية المتتثمرة. العاملة الطبقة عن الدفاع فلسفة

 السياسية، والحياة الطبقات بنضال مرتبطان الفلسفة في نهجان
 في بحزبيتها الثانية وجهرت الحياد، صفة األولى في اتخذت وإن

 األساس هي الديالكتيكية فالمادية والفلسفة، والعلوم السياسة
 تفسير على تقوم وماديتها العاملة، الطبقة لمذهب الفلسفي

 ذاتها التجريبية العلوم يوانين على جريا ذاته، كيانه من العالم
 يؤخذان فيها والمجتمع فالطيعة .خارجية اضافات أية دون

 على القدرة من تزيد العلمية واالكتثافات الواقع، في كاهما
 العالم الى تنظر الماركسية الفلسفية والنظرية، قوانينيا، اكتشاف

 توجد سياقهيا وفي المستمرين، والتطور الحركة من حالة في وهو
 إذن فهي المتبادل. وتأثيرهما بينها فيما ترابط في الظواهر جيع

 التي االجتاعية الطبقات تغدم وهي الطيعة، بعلوم متصلة
 العالم، عن العلمية المعارف اكتاب صالحها في يكون

 الطبقة تشكل الذي التقدم لمصلحة المعارف هذم واستخدام
. االجتماعية طليعته العاملة
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 المثاليون، يرى العالم تفسير في العلمية النظرة هذه ومقابل
 الروح، أو الفكرة، هو العالم اساس أن الماديين، خالف على

 من والكيان والمادة الطبيعة تفسير عن البداية منذ ويمتنعون
 صنع من هي الموجودات هذه أن العتقادهم ذواتها، خالل
 ان يعتبرون الذاتيون الثمايون كان وإن والفكرواإلله. الوعي
 الموضوعين المثاليين فان االنسان، احاسيس هومن كله العالم

 وعي خارج موجود كلي عقل نتاج هو المادي العالم إن يقولون
 تفر التي العلم لقوانين مناقضًا المادية ترام ما وهذا االنسان،

 المادية الفلسفة كانت وإن طبيعية. بأسباب الظواهر جميع
 البثرية والمارسة الطبيعية العلوم معطيات في تجد الديالكتيكية

 هذا وجود تتجاهل ال فانها المثالي، الفكر دحض على يعينها ما
 الناس من العامة عند فقط لي ،التاريخي وتجذره وقوته الفكر
 المعية الدراسات احتلت ولذا والعلماء، الفالسفة عند بل

 االشتراكي الفكر اهتمامات من كبيرًا حيزآ الثالية نشأة بجذور
 المانيا. في سيما ال عشر التاسع للقرن الخمينات مطلع منذ

 إيمانهم هيغل من تشربوا الذين Bauer بوير اإلخوة فكان
 الدين نقض في اشداء المحض، للعقل الملزمة بالقوة

 الكهنوت فرضه وانحرافًا ضالالً بوصفه قدره من واالنتقاص
 كان كما ،الدنيوي اللطان اصحاب من بتأيد الناس على

 اكصرانية جوهر كتابه في ثم هيغل، لفلسفة نقده في لفويرباخ
 في العميق أثرهما االنكليزية، الى ايليوت جورج نقلته الذي

 اوساط في السيما برمته، االشتراكي الفكر وفي الماركسية
 فقد هيغل. معلمهم مثالية على المنتفضين الثبان الهيغليين

 بعض الشباع وسيلة جوهرم في الدين أن فيورباخ وجد
 هومجرد الالهوتي العنصر وان العميقة، االنانية الحاجات

 التي والمشكلة نفسه، االنسان عند البشري الخيال به قام تمديد
 امى الذي للالهوت بديل عن البحث هي االنسان يواجهها
 االنسان حاجة يشبع بديل العلمية، المعرفة تقدم بفضل ماتًا
 هذا على نعثر أن امكاننا في اننا الى وذهب أعلى. مثل الى

 هو حيث من ال االنان الى نظرنا إذا نفسه االنان في المعبود
 عل خاللها من تسامى التي االجتماعية عالقاته في ولكن فرد،

 من شيءأعظم في يفنى أن واستطاع الفردية، ضعفه مواطن
 تساميه في البشري للجنس االنسان حب كان وهكذا طبيعته،

 مارك نقده ما وهذا فويرباخ، فلسفة في الرئة هوالفكرة
 واعترف جديدة. مثالية في االشتراكي الفكر يوقع أن خشية
 أوفي البشرية المعرفة في سواء جذورها للمثالية أن لينين

 حد الى ومتناقضة معقدة عملية فالمعرفة االجتماعية؛ الظروف
 عن الكشف تجاوز الى يعود منثأها المثالية والنظريات خارق،

المعرفة. من الطرف وحيد بموقف واالكتفاء التعقيد هذا

 الحواس ولكن المعرفة، عملية في عظيم بدور تضطلع فالحواس
 التجريد لعملية يهيء الذي الناقل الجهاز هي مبتها على تبقى

 دور تضخيم على يعتمدون الذاتيون والممارسة..والمثاليون
 الخاطىء االستتتاج في فيقعون ،المطلوب الحد فوق الحواس

 الحواس إن ويقولون الوحيد، الحقيقي الشيء عي الحواس بان
 في الذاتية المثالية جذور هي وتلك العالم، عناصر« هي

 في كامنة فجذورها المعرفة في الموضوعية المثالبة أما .المعرفة

 الفرز هو االساس في والتجريد التجريد، على الجامح االعتماد
 وفق مصنفة االشياء في المشتركة العامة لالت الذهني
 عملية في ضروري التجريد وهذا ألنواعها، المالزمة خواصها
 علم. كل في مكانه وله التفكير، يمكن ال بدونه إذ المعرفة
 هو نهائيًا فصالً المفردة اشيائه عن التجريد محترى فصل ولكن
 للمثاليين إذيتراءى ،المرضرعية المثالية في يوقع الذي

 وانها ،بذاتها موجودة أوالغكرة الحقيقية المفاهيم ان الموضوعيين

المفردة. االشياء تولد التي هي
 تصنيف إعادة في تسهم اال صالحها من المحافظة والطبقات

 بتجريداتها تخدم التي والخاصة العامة قوانينها ومالحقة االشياء
 المجردات بموروث متمسكة االجتاعي، التقدم العلمية

 سيكولوجي واقع من ومفيدة الحياة، العديمة الضبابية

 ال فكر، دونماكبيرإعمال الجماهيربموروثاتها وهوتعلق اجتماعي و
 الضوابط من مجموعة ب ارتيطت المثالية الموروثات هذه أن سيما

 تضلل التي والمؤسسات واالعراف والعادات االخالقية
 تجعل أو التغيير، في العملية مهماتهم عن وتصرفهم الكادحين،

 المدنية السلطات تعاون بحكم ،التحقيق عسيرة المهمات هذه
 المشالية الترسبات يهذه التشبث على الدينية واللطات الحاكمة

 اقتصاديًا متناقضة مصالح وهي مصالحها، عل للمحافظة
 ومن .المصالح هذه لبقاء الرافضة الطبقات مصالح مع وفكريًا

 في متضادين اساسيين نهجين تاريخيًا والمثالية المادية شكلت هنا

 ومن والسياسة، االجتماع في متناحرين ومعسكرين الفلسفة،
 العالمية الثورات كل في الدين رجال على الهجوم كان أيضًا هنا
 الثورات هذه كانت سواء التقدمي للفكر الثابت الموقف هو

 بديالً جاء الذي الرأسالي النظام ضد او االقطاع، ضد
 الطبقات استثمار في تطلعاته بنواة محتفظًا ظل ولكنه لالقطاع،
 وتناقضاتها صراعها من انتهت أن ما فالبورجوازية .الكادحة

 وجدت حتى كطبقة، عنه بديالً نفها ووضعت االقطاع مع
 هذه فعادت ،العاملة الطبقة مع تناتضات في نفسها

 خاصمتها التي نفسها االيديولوجية االسلحة الى البورجوازية
 هذه أشد وكان العاملة، الطبقة وجه في لتثهرها قبل من

 منها القديم المثالية النظريات هي مضاء االيديولوجية االسلحة
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 البلدان في المثالية النظريات مايفسروفرة وهذا والمتجدد،
. النامية البلدان في ودعمها النظريات هذه وتصدير ،الرأسيالية

 هو المادي الكيان وأن والوعي، المادة بين العالقة مسالة إن
 هو الوعي أوأن االشتراكية، تقول ي الوعي يحدد الذي
 نظر مسألة مجرد ليت المثالية، تقول ي الكيان يحدد الذي
 الصعد، ختلف على الفكرية انعكاساتها لها بل فلسفية، بحت

 لها أن كعا للمجتمع، العام والسلوك العمل في وانعكاساتها
 منها اإلفادة وطريقة نفسها، العلوم في المعروفة انعكاساتها

 أحسن في هي المثالية فالفلسفة .الفلسفة في نتائجها واستغالل
 الفالسفة من الساحقة واألكثرية أدرية، ال األحوال

 معرفة على االنسان قدرة في يشككون الحديثين البورجوازيين
 عن البشري العقل عجز بمبدًا األخذ الى ويميلون العالم،

 عالم الى منقسم هوعندهم الذي الكون، بمشاكل اإلحاطة
 العالم ساحة كانت وإن . وغيرمرثي ورائي ما وآخر محسوس

 تبقى األخرى الصفحة فان للكشف، تبدوطيعة المحسوس
 االفكار عالم في االستغراق طريق عن حل الى ينصرفون لغزآ

 ما وكثيرًا يسيرالعالم، الذي المطلق الروح لمعرفة الصرفة
 فيعطلون المحسوس، والعالم المطلق الروح هذا بين ما يربطون

 للطيعة الموضوعية القوانين دراسة قصد غير أو قصد عن
 تضاد فوق ارتفاعهم في محايدًا موقفًا يتخذون أو والمجتمع،

 عن بعيدين يبقيهم ما الفلسفة، في االساسيين االتجاهين
 من الفلسفي التنظير بموقع محتفظين العملية، الحياة في االسهام

 في فانها المنحى، هذا تقاوم وهي العلمية، واالشتراكية بعيد.
 إن بل المحافظة، الطبقات بخدمة مثالي كل تتهم ال تعميمها

 الطبقات، هذه مصالح يمخدم ذاته المثالية النظريات محتوى
 الكيان فمسألة والسياسية. االقتصادية بالمسائل عمليًا الرتباطه
 بين حاد تجاذب محور تزال، وما كانت والوعي، المادي

 تكوين الى يسعى منهما وكل والمثالية، العلمية االشتراكية
 عليه يتوقف الناس، عند التفكير من معين ونمط معين مذهب

 يأخذون المثاليون الفالسفة كان وإن , السياسية المهمات فهم
 الديالكتيكية بالمادية الصارمة التزاميتها العلمية االشتراكية على
 االشتراكية فان موضوعية، علمية معرفة العالم معرفة تعيق التي

 إذ العالم؛ تحويل عن المادية للقدرات تعطيال الدعوة هذه تعتبر
 الواقع قوانين بمعرفة مصلحتها بحكم معنية العاملة الطبقة إن

 مجاالت في جديد كل ومالحقة علمية، معرفة الموضوعي
 والمصلحة العالم، تنظيم العادة االجتماعية والخبرات العلوم
 وفقًا دفعه في واإلسهام للتطور، مساوقة الحال هذه في الطبقية

 والمادية الديالكتيكية فالمادية واالجتماعية. العلمية للمستجدات
عقيدة التشكالن االشتراكي، الفكر بوصلة التاريخية،
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 الى يؤدي فلسفي تنظير مجرد ليست العلمية االشتراكية إن
 النظريةوالممارسة، وحدة بين تجمع جدلية هي بل عقيدة، خلق
 للعام المحول دورها وتقويم المعرفة فعالية تكمن هذا وفي

 اإلنسان. يريدها التي الوجهة وفي الناس، نشاط بواسطة
 التجريدات صوابية من للتأكد الحقيقي المحك هي فالممارسة
 في اساسيًا مكانًا تحتل التي التجربة هي والممارسة ،المعرفية
 االختباري العلم كان وإن اختالفها. على االختبارية العلوم
 التي هي االجتماعية المارسة فان المخبرية، بالتجارب يكتفي
 االجتماعية القوانين صحة من والتأكد الناس، نشاط على توقفنا

 االنتاجي النثاط سيما ال يهم المحيط العالم لتحويل
 العلوم ميدان في تستخدم ال إذن الممارسة فهذم . والصناعي

 لمعرفة بل وحسب، الطبيعية العلوم ميدان في الحقيقة لمعرفة
 بين والفرق صحتها. من والتأكد االجتماعية النظريات ثبات

 في يقف العالم أن االجتماعية، والعلوم الصرفة الطبيعية العلوم
 الكتشاف الطبيعية للتحوالت الدقيق المراقب موقف األولى

 من جزء هو المارس فان االجتماعية الحياة في أما قوانينها،
 الممارسة تعتبر الحالين في ولكن عليها، تطرأ التي التحوالت

 نقطة هي بل وحسب، النبية للحقيقة محك مجرد ليست
. جديدة معارف على الدائم والحصول للمعرفة انطالق

 انطالق نقطة هي العلمية االشتراكية في الممارسة إن
 االنسان احتكاك طريق عن تمت األولى والممارسات المعرفة،
 محسوسة بداياتها في وكانت العملية، حاجاته لتحقيق بالطبيعة
 وكلما والصيد، القطاف األبسط بالعمل وبدأت صرف،
 بالطبيعة، الصلة قويت اتساعًا االنسانية الحاجات ازدادت

 الخطة ورسم عليها للسيطرة التدريجية المحاوالت وظهرت
 تمكن التي والوسائل االدوات واستنباط السيطرة، لهذه العملية

 هي االدوات كانت وبذلك الخطة. هذه تحقيق من االنسان
 اكثر الدخول الى سبيله هي بل واالنسان، الطبيعة بين الوسيط
 ادواته هويخلق واالنسان الطبيعة. مع الجدلي التفاعل فاكثرفي

 العالقات من وبانتقاله حاجاته، تحقيق بواسطتها يتم التي
 المعقدة العالقات الى الخ( . صيد )قطاف، بالطبيعة المباشرة

 كان الخ، المحراث ثم الصيد، ادوات »إختراع وغيرالمباشر
 فان وهكذا اآلخر، االنسان مع عمقا اكث عالقات في يدخل
 اآلخر، باالنسان االنسان عالقات مع تزامنت بالطبيعة العالقة
 الحاجات لتأمين الضروري العمل أوجدها العالئق وهذه
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 العمل خالل فمن والجنس، واللباس المأكل أوآل، المادية
 ثانية، جهة من اآلخر وياالنسان جهة، من بالطبيعة الموصول

 لهذه المادي فهمه في ينطلق وماركس ذاته. على االنسان تعرف
 وقدره الطبيعة، من منبثقًا كائنًا اال ليس االنسان بأن العالئق

 عن يحجزه الذي الفاصل تحطيم والشمول، هوالكوننة
 اآلخر. اإلنسان عن يفصله الذي الحاجز وازالة الطبيعة،

 االنسان في يوجد بانه : قوله من ماركس يعنيه كان ما وهذا
 المأخوذة الطبيعة و»ان لالنان، النوعي« »الكائن ظهوره منذ

 االنان، عن انفصالها بفعل المحددة أولذاتها، مجردة، بصورة
 االحتكاك خلقه األول فالوعي عدم« لالنسان بالنبة هي

 بدون فكر وال وعي وال العمل، بواسطة بالطبيعة الحاجي
 والطبيعة، االنسان بين المبادالت نطاق عن وخارج الطبيعة،

 فكرية عالقات أوجدت المتطلق في مادية عالقات وهي
فكر. يتشكل وال موضوعية حقيقة توجد ال وروحية،

 وهما الوجود، في التفاعل قطبا هما واالنسان الطبيعة إن
 فتتأنن االنان تنتج الطبيعة معًا، آن في ومتصالن منفصالن

 يجد - احتياجات هومجموعة والذي - بدوره واإلنسان به،
 األكثر والعالقات أواًل، الطبيعة في احتياجاته تحقيق من كفايته
 إعمال دون القوت على المباشر الحصول كان الطبيعة مع طبيعية
 هي واإلنسان االنسان بين طبيعية االكثر والعالقات آلة،

 احتياجه منهما كل اكتشف إذ والمرأة، الرجل بين العالقة
 االنسان وجد األولى العالقة هذه وبفضل لآلخر، الطبيعي

 بالطبيعة المادية العالقات وهذه متميز، بشري كجنس نفسه
 والتي االنسان، ثقافة في األول المصدر كانت اآلخر وباالنسان
 التي الوسائط تعقيد مع اكثرتعقيدًا عالقات الى تطورت
 من مزيدًا معها تحمل التعقيدات وكانت االنسان، احتاجها
 الى االنسان تدفع كانت النها الوعي، من ومزيدًا التثقيف

 االجتماعية التعقيدات في والمتمثلة لها، المناسبة الحلول ايجاد
 التي المشتركة والعادات المنتجات، تبادل وتعقيدات العائلية،
 هذه وداخل .الطبيعة من قربًا األقل المجتمعات أولدت

 التفاعالت هذه في العملية اساس ان بل جيعها، التفاعالت
 في كفايته »االنا« احتياج يلقى حيث المتتج، االنسان عمل يأتي

 االشتراكية في التاريخية المادية تعالجه وهوما •االخر« انتاج
العلمية.

 اساس المادة اعتبار ترتكزعلى لالشتراكية العلمية الصفة إن
 وخارج المادة خارج مستقالً وجد علم هنالك وليس المعرفة،

 التطور يتحدد تفاعلهما وعن جدليًا، المترابطين االنسان عمل
 االشتراكية في مكان وال بسواء، سواء والفكر المادية الحياة في

 شيء أوألي ،absolutisation الخالدة للحقائق العلمية

 وهذا والجماعة، الفرد في المحقق الفعلي اإلنسان خارج وجد
 .نفها البشرية التجربة من علم كل في االنطالق يتدعي
 الخامسة اطروحته في ماركس يؤكد كما - المحوس والعالم

 النشاط عب المعالج المادي العالم سوى لين - فويرباخ حول
 التفاعالت من كاملة سلسلة في البشرية، للحواس العملي
 والتي واالنسان، االنسان وبين والطبيعة، االنسان بين المتبادلة

 المنطق وعملية .تنامياته كل في البثري الفكر خلقت التي هي
 لالعال االمتذاد سوى ماركس، نظر في ليت الديالكتيكي

 نحوأرقى على التجربة تكرار ثم اكجربة لها، واعادة البشرية
 والمعرفة العمل. ويقدمه العلم مستجدات تقدمه ما ضوء على

 االنسان به يحقق الذي التفاعل هذا خارج يخلقان ال والعلم
 عملي هوتطبيقي بل بحتًا نظريًا فهوليس وينميها، ذاته

Paraxis، االنسان غاية هو الذي بالذات الواقع ديالكتيك إنه 
 غير كليهما المعرفة وملكة نفسه، المعرفة موضوع إن ومرامه.
 باالكتشافات االغتناء الى محتاج المعروف فالموضوع ثابتين؛

 فكل التحديد، العادة تخضع نفها واللجريدات الجديدة،
 والعلم محدودآ، وال مطلقًا ليس مضمونها ألن انتقاد؛ معرفة
 .جديدة مسائل للمناقشة وتطرح تبرز تناقضات داخل يتقدم

 اشده الى البيولوجي االحتياج في بائطه أدف من فاالحتياج
 فحص ومعاودة واالستمرار لالصال حتمية طبيعة هو تعقيدًا،
 تطرح التي هي فالممارسة وتطويرها. السابقة للمراحل النتائج
 كتابه انغلزفي يقول أوكا معينة، مهمات المعرفة امام

 المجتمع عند اظهرت إذ انه علم: الى طوباوية من االشتراكية
 تفعله مما أبعد شوطًا أمام الى العلم تسير فانها ،تكنيكية حاجة
 تتجه ما اول تتجه البشري العقل قوة إن إذ ،جامعات عشر

 نفسها والمعرفة الممارسة، حاجة عن تنشأ التي المشاكل تلك الى
٠ الممارسة هذه بدون غيرمعقولة

 القوانين واكتناه المجهول، باكتشاف معنية والممارسة
 وهذا داخلها، الى والنفاذ تقليبها طريق عن نالشياء الداخلية

 .التجربة في صدقها اكتسبت التي التجريبية للعلوم حدث ما
 البدلهاعنطريق تعقيداتها، كل رغم االجتياعية، والعلوم
 هو فالمجتمع، الثابتة. قرانينها اكتشاف من التاريخية المارسة
 محقق، الظواهرماهومعروف فيهمن كيانمادي، اآلخر،
 يستحيل ظاهرة هنالك ولي بعد، تكتشف لم ظواهر وفيه

 يجعل ما وهذا نظر، اعادة الى تحتاج ال ظاهرة أو اكتشافها،
 هناك ليس انه فكما الجمود. عن بعيدة االتجاه حركية المارسة

 لما الصدق معيار هي تبقى الميارسة فان ودائم، ثابت شيء
 والمعرفة الظواهرالموجودة، صحيحًامن اوبقي اختل

 للفكر نقيضة هي آلي بشكل المطبقة أو والمنقولة، المحفوظة
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العلمي. االشتراكي
 ولكن وصحيحة، حقيقة تبقى ثابتة نواة علم كل في إن ٠ ٠

 المعرفة تطور سياق في انقطاع بدون وتتسع تتكامل النواة هذه
 رفض على الحاحها في االشتراكية تعنيه ما وهذا المارسة، ودوام

 بعد فيما اعتبر وما ماركس اليه يشير ما وهذا .العقائدي الجمود
 حيام جوهرية بصورة هي االجتياعية الحياة »إن :للعمل طريقًا

 تجد الصوفية نحو تجر التي األسرار وكل ،Pratique تطبيقية
 ٠ التطبيق، هذا فهم وفي البشري، التطيق في العقلي حلها
 والديالكتيك الطبيعي الديالكتيك صحة يظهر التطبيق وهذا

 وتحولهما والمكان بالزمان المرتبط الديالكتيك وهذا ،التاريخي
 يرفضون الماركسيين فان ولذا تغيرها، في األفكار يالحق

 االنفصام عل تقوم Dogme العقيدة ألن العقائدية، النظريات
 كال تعتبرهما التي الماركسية، خالف على والتطبيق، الظرية بين

 وانغلز ماركس وكان التاريخية، وسيرورتهما تحولهما في واحدًا
 ان يرددان وكانا العقيدة، خطر في االنزالق عدم الى ينبهان

 من باستمرار تغتني ،Guide للعمل دليل مجرد هي نظريتهما
.االجتماعي للتطور الجديدة المعطيات

 للوعي األول المعطى هي الطبيعة في المتحركة المادة - 2
 المحوسات من المعرفة وانتقال الطبيعة ديالكتيك البشري،

م التجريد الى

 المتناهية الجسيمات من األول، المادي المعطى هي الطبيعة
 البالغة االجسام ومن الهائلة، النجمية المجموعات الى الصغر
 االنسان يمثلها التي التنظبم العالية الحية الكائنات الى الباطة

 يشكل والذي باالنسان، المحيط المادي الكيان أو الطبيعة هذه
 عن النظر بصرف مستقل، وجود هو عناصره، احد االنسان

 ال ام اصالً فيه يفكر االنان كان اذا وعما فيه، االنان رأي
 ،الحركة تفرضها التحوالت من لمجموعة خاضع الكيان وهذا
 الطبيعة عالم في نراها التي الظواهر وجميع نفسها، المادة حركة
 .المتحركة للمادة متنوعة Formes أوصور اشكال سوى ليست

 الطبيعة علوم الى استنادآ الماركية، أو االشتراكية والمادية
 الذرات من االجسام، جميع ان على وتبرهن، تستنتج نفسها،
 الى bact٥ries البكتيريات من الكبيرة، الكواكب الى البيطة

 التي المختلفة تصورها في المادة هي واالنسان العليا الحيوانات
 حركة وداخل .المختلفة مراحلها في تطورها سياق في اتخذتها
 المطلقة، الفكرة أو الكلية للروح وجود ال الطبيعة في المادة

 بما نفسها، المادة لحركة الموضوعية القوانين وفق تتطور إنها بل
 بداية كانت التي األولى الدفعة أر االولى، حركتها ذلك في

 داخل االضداد صراع في الماركسيون يراها والتي الحركة،

 خارج من جاءت أنها المثاليون يرى فيما نفسها، الطبيعة
 والذي ، البدء في ميتة كانت المادة ان يعتقدون فالمثاليون

 والتي الطبيعة وراء ما من خارج، من آتسة قوة هو إغما حركها
 في القديمة الدينية الفكرة وهي للحركة، العام المصدر هي

الالحقة. المثالية االفكار كل منها تشعبت والتي العالم خلق
 المستقل الوجود هي العلمية، االشتراكية نظر في المادة، إن
 اتخذت مهما ولكنها الحركة، دائمة وهي االنسافي، الوعي عن

 عن االنسان وعي في تنعكس فإنها األشكال، من حركتها في
 الحقيقة »إنها بقوله: لينين عرفها التي وهي الحواس، طريق

 والمعطاة الوعي، عن مستقلة بصورة الموجودة الموضوعية،
 وقد للمادة نتاج عن عبارة هو فالفكر .حواسه« في لالنسان
 نتاج وهومن الكمال، من عليا درجة الى تطورها في توصلت
 عن الفكر فصل يمكن وال الفكر، او التفكير عضو الدماغ،

 الماركسية والكالسيكيات فاحث. خطأ في الوقوع دون المادة
 الموضوعي والعالم بالفكر، المادة عالقة عن بالحديث حافلة

 :الثابتة األطروحة في تصب وجميعها ،بالشعوروالفكروالدماغ
 شعورنا »وأن تحدث،، التي التغيرات جميع قوام هي المادة »ان

 نتاج سوى المطاف نهاية في ليسا متاميين، ظهرا مها وفكرنا،
 عبارة هي العالم لوحة و»أن الدماغ،، هو وجسدي عضومادي

 وهذا .المادة« تفكر وكيف المادة تتحرك كيف تظهر لوحة عن
 لماركس، المال الماركسية؛فيكتابرأس الكتب مانراهيترددفي

 طوباوية من واالشتراكية دهرنغ، وأنتي الطبيعة، وديالكتيك
 للينين، التجريدي الفكر ونقد والمادة إلنغلز، علم الى

 أقوال من وغيرها بوليتزر لجورج الفلسفة في األساسية المبادىء
المعروفين. الماركسية اعالم من وغيرهما تونغ وماوتسي لستالين
 وإن بالطبيعة. لالتصال األول سبيلنا هي الحواس إن
 المجرد الحس على مؤقتًا تستعمي وأشياء ظواهر هنالك كانت

 والوسائل لألدوات العلمية االكتثافات فإن المباشر، أو
 أسهم وقد محسوسة، االشياء هذه تجعل باستمرار المتطورة
 الفكر ترسخ في القديم عبرالتاريخ االدوات هذه انعدام
 تلمس ال الالسلكية فالموجة العلماء. كبار لدى حتى الغيبي

 ال الصوقي فوق ما Vibration التذبذب وكذلك بالحواس،
 ولكن الحواس، تكتشفه ال المغنطيي والحقل األذن، تلتقطه
 الحد فإن وهكذا األجهزة، بواسطة اكتثافها تم كلها هذه

 فالمعارف ابديًا، حدًا ولي آفي حد هو العقل على المغلق
 وعلى وهكذا - االتساع، من دائمة حالة في هي البشرية
 قوانينه ومعرفة العالم ان االشتراكيون يرى - المثاليين خالف

 يمكن ال اشياء العالم في ليى »وأنه تمامًا مكن الموضوعية
 مجهولة، تزال ال أشياء فقط هناك وإنما معرفتها، الى التوصل
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 من أن وكما .والتطبيق« العلم بوسائل وتعرف وستكتشف
 معرفة الممكن من فانه وقوانينه، المادي العالم معرفة الممكن

 بين التوحيد طريق عن وذلك تطوره، وقوانين االجتماعي العالم
 أو اجتماعية أو سياسية افكار أو فكرة وكل والعمل، العلم
 أفكار هي معين ومكان معين زمان في التطبيق غيرمكنة علمية
عنها. والتخلي اطراحها يجب وطوباوية خيالية

 أوتتفسخ تتفكك عندما وهي ،ازلية بمجملها والمادة
 في فالمادة أخرى، عناصر نشوء اتجاه في تتفكك فإنما جزئياتها
 العلوم به أخذت ما وهذا تفنى وال تضيع ال المتعددة تحوالتها

 الفوازييه ابحاث عليها وقامت اختالفها على الطبيعية
 dans la الفناء الى الوصول دون بالتحول القائلة الكيميائية

nature rien ne se pred mais tout se transforme،

 وجدت التي والمادة ،العدم من مادية ظواهر نشوء ويستحيل
 غير الزمان، في محدودة غير وهي األبد، الى ستبقى األزل منذ

 باستمرار توسع الطبيعية العلوم واكتشافات المكان، في محدودة
 المادة، تالشي عدم وتثبت نعرفه، الذي للعالم المكانية الحدود

,عنها معلوماتنا عنده تقف كانت الذي الحد يتالشى بل
 وجود وال المادة، وجود شكل هي Dynamique الحركة إن
 النبي، بالمفهوم اال Statique السكون حالة في للمادة

 لدورة باكبة وحركته لألرض، الحجربالنسبة كسكون
 االشياء داخل في تحدث والحركة الشمس. حول األرض
 التغيرات في والمتمثلة األجسام في الذرات كحركة نفسها

 في الحركة من هومعلوم وما .والكيمياثية الفيزيائية
 نحو على البيولوجية العبمليات في يقابله ما له الميكانيكيات

 األبد، والى واحدة مرة معطى ثابت شيء هناك ولي أعقد،
 - مستحيل أمر وهذا .وتوقفها فقط الحركة في موجودة فالمادة
 كتغيرعمومًا، المفهومة والحركة للعالم. التام الزوال يعفي

 وشكل للمادة واساسية الزمة صفة هي أبدية، تجدد كعملية
.لوجودها عام

3 I ووحدة األضداد تصادم الطبيعة، في الديالكيك قانون 
المتصارعة: األضداد

 نفسها، المادية الظواهر داخل موجود الحركة مصدر إن
 Contradictions األضداد، المصدرهوتصادم وهذا

internes. متضادة، عناصر داخلها في تحمل المادة أو فالطبيعة 
 وهي االختصاص، الصحاب إأل مرثية غير تكون ما كثيرًا
 من حالة في هي العناصر وهذم والسالب، بالموجب عنها المعبر

 .التقدم وحدوث الجديد نشوء عنه يتولد دائم صراع
 لفهم كأساس هذا التضاد قانون تتبفى العلمية واالشتراكية

 ما وهذا االجتماعي، التاريخ تحوالت وفهم الطبيعة حركة
 : les questions اللينينية لقضايا شرحه في ستالين عليه يؤكد

tduLninisme تبدا الديالكتيك فان للميتافيزياء، )خالفًا 
 تتضمن الطبيعة وظواهر االشياء بان الفائلة النظر وجهة من

 وآخرموجبًا، سالبًا جانبًا جيعًا لها ألن داخلية، تناقضات
 عناصر لصالح عناصرتضمحل جميعًا رلها ومتقباًل، ماضيًا
 والحديث، القديم بين الصراع األضداد، هذم فصراع تنشا،

 عبارة هو ،ينشأ وما يضمحل ما وبين ،يولد وما يموت ما بين
 الكمية التغيرات وتحول النشوء، لعملية الداخلي المحتوى عن
كيفية«. تغيرات الى

 عن بعضها معزولة ليست المادة في المتصارعة األضداد وهذه
 حالة في وهي والتنافر، التماثل من وحدة تجمعها بل بعض،
 يوجد والحيوان النبات بيولوجيا ففي المتبادل، التأثير من دائمة

 والتغيريصطدم ،معا آن التغيرفي وقانون الوراثة قانون
 صفة الخارجي، الوسط ظروف بفعل فيهدم، بالمحافظة
 األجيال الى ينقلها النافعة بالعالئم منها مكتفيًا المحافظة
 صراع يحرك الطبيعة في المادية الظواهر كل في وهكذا الالحقة،
ويطورها. االشياء جمود األضداد

 ألعلى لى ألدف ومن الكيفية الى الكم االنقالمن -
المعقد الى البسيط ومن
 وكان أخرى، الى حالة من األشيام تحؤل في تظهر والحركة
 التي لألجسام الكيفية التغيرات علم الكيمياء انغلزيمي

 في يخضع الطبيعة في ما وكل ،الكمي التركيب بتأثيرتغير تجري
 تصل التي البرودة بفعل يتحول، فالماء القانون؛ هذا الى تبدله

 خضع اذا بخارًا يستحيل جليدًا، حدمعين، الى تكثفها في
 الميتان سلسلة وفي الحراري التكثيف من معينة لكميات

M haneCH السلسلة من األولى االربعة االتحادات نجد 
 التالية عثرة واألحد غازات، هي c حتى CH4 من
 مواد هي اح6لل34 الفحم ماءات من وابتداء سوائل هي

 الجم ينقل التكثيف من معينة درجة البالغ والكم صلبة.
 نظر في المعاصر والعلم جوهره، تمس جديدة حالة إلى

 صحة على تلوالدليل الدليل يقدم فتىء ما العلمية االشتراكية
 ففي االجسام، وتولد الطيعة ظواهر كل في القانون هذا

 غير الكمية التغيرات تتحول معينة حدودًا الكم تعدي
 االنتقال أي Bond القفزة نسميها كيفية تغيرات الى الملحوظة

 األبدية التجدد عملية تتم االنتقال وبهذا أخرى، إلى كيفية من
المادي. للعالم

 مسارًاارتقائيًاتقدميًا تحمل تحولها في هذه المادة وحركة
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 من الحية للطبيعة الصاعد التطور في الواضح وجهه نرى
 كل في كانت إذ االنان، الى الخلية الوحيدة العضويات

 في نفها هي تنتفي ثم قبلها، ما تنفي ارتقائها من مرحلة
 negation de النفي بنفي يعرف ما وهو الالحقة المرحلة

negation. لمحتوى كامالً نفيًا تكن لم هذه النفي ونظرية 
 مع منجًا بقي بما المحتوى هذا من االحتفاظ بل القديم،
 مر هوإيجابي ما كل القديم من بمتص الجديد وكأن الجديد،

 الصفات وهذه التدريجي، تطوره عملية في المفيدة الصفات
 لألجيال والروحية المادية الثروات تقابلها الموروثة الطبيعية

 طور الى طور من المجتمعات انثقال في السابقة االنانية
 في االستمرارالمترابط صفة هذااليعدم النفي نفي إن .أرقى

 النفي مراحل من مرحلة كل ففي :والمجتمع الطبيعة تطور
 الى عود وكأنها تبدو االبق التطور صفات من بعض المحابع
 تثبه دورية عملية في أي التقدم، من درجة في ولكن القديم
 أم الطبيعة موضوعية في سواء االرتقاء، ألن الحلزونية، الحركة

 القطع يعرف ال كما المستقيم، الخط يعرف ال المجتمع، في
المطلق.

 في الديالكتيك ومنهج الظواهر بين المتبادلة الصلة - 4
المعرفة:

 الى فهومحتاج ؛واألرض السيماء بين هوالوسيط النبات ان
 االمطار الى نفسه الوقت في ومحتاج المختلفة، بمركباتها التربة

 النبات وعلمام لنموه، المؤاتية والماخات الثمس والنورواشعة
 من االنواع ومائت ومعقدة جديدة حقائق باستمرار يكتشفون
 ما الروابط هذه وبين الطبيعة. وظواهر النباتات بين الروابط

 هذا داخل وهنالك النبات، انواع لجميع وعام هومثترك
 بين منتظمة وصالت فصائله من فصيلة بكل ذاتية قوانين العام
 قدم عشر التاسع القرن وفي القوانين. من والخاص العام

 تزال ما والتي ،االنواع تطور في المعروفة نظريته داروين تشارلز
 وانزل واالنسان، والحيوان النبات لبيولوجيا اساسًا اليوم الى

 تطور ومع قوانين شكل في االنواع بين العالئق ترابط
 لظواهر الموضوعي االنعكاس هي القوانين باتت االكشافات

 الكهرباء وقوانين االفالك، تجاذب في نيوتن قانون الطبيعة،
 تكتسب ال والقوانين وانكاره. الضوء انعكاس وقوانين
 االحوال في المتكررة التجارب بعد األ الثابتة التجريدية صيغتها

 والعامة الموضوعية الصلة بأنها تحديدها كان ها ومن المختلفة
 بالثبات تتصف وهي واألشياء، للظراهر والجوهرية والضرورية

والتكرار.
 قوانين من تفيد زالت وما افادت العلمية واالشتراكية

 بل وحسب، العملي التطبيقي المجال في فقط لي الطبيعة،
 قوانين فمن االجتاعية؛ العلوم وفلسفة الطبيعة فلسفة مجال في

 األضداد وحدة في للماركسية الفلسفية القوانين كانت الطبيعة
 نفي وفي كيفية، الى الكمية التغيرات انتقال وفي وصراعها،

 الثابتة الموضوعية صفتها لها فلفية قوانين جميعها وهذه الفي
 التي الديالكتيك قوانين باسم العلمية االشتراكية في تعرف
 لقوانين المعرفية الميادين من فيأي وتطورها المادة حركة تالحق
 المعرفة وتطور نفسه العلم وتطور والمجتمع الطبيعة تطور

 الصلة علم هو الماركسيين عرف في فالديالكتيك والتفكير،
 نواة الواقع تناقضات تتبع ويشكل الظواهر، وتطور العامة

 روح الديالكتيك يعتبر لينين كان ولذا وكنهه، الديالكتيك
 ترابطه في العالم الى ينظر الديالكتيك فبواسطة الماركسية.

 وشموال عمقًا اكثر دراسة الواقع دراسة من يمكن بما وتطوره،
 الوعي وواقع بنا، المحيط الخارجي العالم واقع ودقة،

العالم. لهذا معرفته وعملية البثري،
 االشتراكية دليل كان تلك، المادية بصفته والديالكتيك

 التي االستنتاجات واستخراج وتصنيفها الوقاثع فرز في العلمية
 يتبين الطبيعة ظواهر فرز طريق فعن .المعرفة قوانين عليها تبنى
 وكيميائية، وفيزيائية ميكانيكية صفات لها المادية االجام ان

 صفة لها بل الصفة، هذه لحا ليس وافكاره اإلنان وحواس
 ومادة العقل، بواسطة والتجريد الحواس، بواسطة االلتقاط
 تنقل فالحواس هوعضوالتفكير، الذي االنسان دماغ التجريد
 يصنفها ثم الخارجي العالم في المتبادلة الصالت يرصد والوعي
 توفر من وعي كل في بذ وال التجربة، ويعيد بينها ويقابل

 األشياء ووجود الدماغ وجود الثابتين: الضروريين الشرطين
 األشياء صور هو والوعي الدماغ، في وتؤثر تنعكس التي المادية

 االنسان دماغ على الواقع انعكاس وهي المتبادلة، عالئقها في
.التعقيد بالغة واجتياعية فيزيولوجية عملية في

 بدماغ خاصة صفة بل بالدماغ، خاصة صفة لي فالوعي
 في له لينين تعريف كان ولذا .المادي العالم مع التاثير يتبادل
 شأوًا البالغة المادة ,هومقدرة التجربة نقد ومذهب المادية كتابه
 في الخارجي العالم ه refteter عكس على التنظيم من رفيعًا
 والتقبل المشاهدة من تنطلق البشرية فالمعرفة ٠ روحية صور
 الستخراج والتجريد النظري الكشف الى لالشياء الحي

 .والممارسة التجربة طريق عن صحتها واكتشاف القوانين
 وهي الخارجي، العالم لمواد الناقلة األدوات هي فالحواس

 للطبيعة التدرييي التطور سياق في وارتقت تكونت انما األعضاء
 لتكيف وكوسيلة باالنان، المحيط العالم لمعرفة كوسيلة الحسية

 لحواس صقل الى الحاجة كانت ولذا البيثة، ظروف مع أفضل
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 من ذاته وحاية بيثته مع االنسان تالف حاجة من جزءا
 تبقى الدقة من بلغت مهما لذاتها الحواس هذه ولكن المخاطر.

 الجوهرية العالئم ألن التجريد، بعملية تقوم أن عن عاجزة
 كل في مندمجة وكأنها الحسية الصرر في تبدو وغيرالجوهرية

 الوعي اختصاصات من يصبح الحواس عنه تعجز وما واحد،
 طريق عن الحواس براسطة المنقولة لمعلومات ويعم يفهم الذي

 واللغة والتجريد باللغة، صميميا ارتباطا المرتبط التجريد
 »مبدا على االلحاح شديد لينين وكان .انسانية خاصية كالهما

 المادة بين المطابقة خطأ مظهرًا والوعي، المادة بين التضاد
 عن وصورة كموضوع متضادان والمادة فالروح والروح،
 ما وهذا مادة. اعتباره حال باي يمكن ال والوعي الموضوع،

 نقد ومذهب المادة كتابه من الثالث الفصل لينين عليه يعقد
 كان الذي ديتزغن االلماني الفيلسوف على رده في فهو التجربة؛

 يعني مادة الفكر اعتبار ان الى يشير المادة، مفهوم توسيع يقترح
 المثاليين: أطروحة بالضبط وهذه والمادة، الروح بين المطابقة

 ماديًا الفكر تسمية »إن واحد شيء العالم عن وافكارنا العالم
 فاذا والمثالية، المادية بين نحوالخلط ضالة بخطوة القيام يعني
 المادية بين والروح المادة بين التعارض فان اإلدراج هذا مثل تم

 يفقد نفه ديتزغن عليه يلح الذي التعارض هذا والمثالية،
معنى. عندئذكل

 العلمية، االشتراكية فلسفة هي الديالكتيكية المادية إن
 وانعكاسها ومالحقةتطورها تفيرالظواهر، في الثابت ومنهجها

 أن على التاكيد مع اختالفها، على الفكرية الحياة ميادين في
 الخاصة القوانين هذه ولكن به، الخاصة قوانينه ميدان لكل
 تعارضها. وال وشمولية اتساعًا اكثر عامة لقوانين وفقًا تسير

 الحياة وظواهر الطبيعة، لعلوم الفلسفية المشكالت فهنالك
 تاريخ او نفسه الفلسفي الفكر تطرر وظواهر االجتماعية،

 جيعها الميادين وهذه الجمال، وعلم األخالق، وعلم الفلفة،
 وهومنهج ،الديالكتيكي المادي لنهجها وفقًا الماركسية تناولها

 طبقي موقف العلمية االشتراكية فموقف حزبيته. ينكر ال
 نضال هو فالنضال هكذا، اال يكون ان يمكن وال متحزب،

 اال هدفه يحقق ان يمكن وال مثمرًا، يكون ان يمكن وال طبقي
 للمادية المعادية الفلفية التيارات فضح خالل من

 تقيد ما وهذا وانغلز، ماركس مع كان هكذا الديالكتيكية،
 عليه تحرص وهوما تونغ، وماوتسي وستالين لينين بأسسه

 الكفاح في له بديل ال هام كمصدر العالمية الشيوعية االحزاب

 هذه كانت وإن .القومي والتحرر االجتماعي التحرر اجل من
 فانها الظواعر، تفسيركثيرمن حول بينها فيما تختلف االحزاب
وحول ،الديالكتيكي المنج باسس التمسك أوتدعي تمسك

 الفلسفة لغة وتظهرفي التباينات، تقع االسس تطويرهذه
 أي »باالنحراف« المضادة واالتهامات االتهامات الماركسية
 باعتبار اللينينية، أوالماركسية الماركسية، أسس عن االنحراف

المعاصريين الماركسيين إجماع في للماركسية هومطور لينين
 تكون ان هي نظرالماركسيين في للفلسفة الحقيقية المهمة إن
 والمجتمع(، )الطبيعة العالم لتطور العامة القانونات عن علما
 تدرس وان والوعي، الوجود بين العالقة لمنكلة حال تقدم وان

 في الوجود ودراسة ،الموضوعي للعالم االنسان معرفة قانونيات
 هومنطق فالديالكتيك .الديالكتيك هو تطوره استمرارية

 الحقيقة، لبلوغ الجدل في المتماسك التفكير فن أو التحوالت،
 وفي عالقتها والظواهرفي االشياء تأخذ للمعرفة هوطريقة أو

 العام بين العالقة والوحدة، التضاد المبادلين: تأثيرعا
 التفكير في هومنهج فالديالكتيك والكل. الجزء بين والخاص،

 المنطق وهذا والمجتمع، الطبيعة في المتحركة المادة هي لفلسفة
 ارسطو، منطق بديالعن بوصفه ال بههيغل قال المنج أوهذا

 منطقًا له، ارسطوومكمالً منطق من اسمى منطقًا بوصفه يل
 حالة في ليس Realite rationelle العقالنية لفهم ضروريًا

 Etat الحركة حال في بل ،Etat statique السكون

dynamique التطور حال وفي Etat devolution ما وهذا 
 نطاق في الصوري، المنطق صحة ينكر ان دون ماركس به أخذ

 صياغة في الديالكتيك تينى عندما وماركس ,به الخاصة دائرته
 هيغل، عند الفكرة مقام المادة وضع للتاريخ المادي مفهومه
 )إن االنسافي التطور بمجرى المتحكمة هي المادة هذه ان واعتبر

 يصنع ال االنسان ولكن بنفسه، تاريخه داثما يصنع االنسان
 ترسمها التي determinants المحددة األحوال ضمن اال ذلك
 الوقائع«. غخلقها التي والمشكالت المادية ومكانه زمانه وقائع

 االفحاحي مقاله في هيغل، عند الحقى لفلفة نقده معرض وفي
 ان ماركى يتتج ،1844 الفرنسية االلمانبة لولية في

 في تفهم أن يمكن، ال الدولة بنية وأشكال الثرعية، العالقات
 للعقل العام التقدم يدعونه بما تفر ان بكن وال نفسها، ذات

 الى وانتهى يفعلوا، أن الثبان الهيغليون حاول كما البشري
 هي المجردة االشكال تلك ان قوامه معاكس، جدلي طرح
 اسم تحت هيغل أجلها الفي المادية الحياة أحوال في مجذرة

 أن يجب المدني المجتمع ذلك وتشريح المدفي«، •المجتمع
 أي بال على يخطر لم »وما السياسي. االقتصام في يلتمس

 بين العالقة عن التحري مسألة الفالسفة، هؤالء من فيلسوف
 بظروفهم نقدهم عالقة وعن االلماني، والواقع االلمانية الفلسفة

الخاصة«. المادية
 مدينين نفيها يعتبران وانغلز ماركس فان وهكذا
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 بقشرته والقيا العقلية، نواته منه اقتبسا بأنهما هيغل لديالكتيك
 االلمانية الفلسفة كانت هنا ومن علمبًا، طابعًا واعطياه المثالية،
للماركسية. االساسبة المكونات من واحدة

 ورفضت المثالية، هيغل فلسفة العلمية االشتراكية رفضت
 نقيض )فرضية، هيغل ثالثية في المبقة الجاهزة الخريطة معها

 الن (th se, antithdse, synth.) التركيب ثم الفرضية
 في التحوالت كل على مسبقًا وفرضها الثالثية هذه اعتمد هيغل

 تفرض التي هي الوقائع ان حين في ،والتاريخ الطبيعة مجرى
 ما الى تحتاج قد الجدلية فهذه العكس، وليس جدليتها طبيعة

 الحتمية وهذه هيغل، ثالثية هواكثرمن أوما هوأنقص
 ركز هيغل ألن اآللية، ديالكتيكهيغلفي أوقعت االطالقية

 الواقعية. وظروفم الخاص منجاهالً مطلق، بشكل العام عل
 قالت ،مستقيم خط في بالتطورالصاعد هيغل قال وفيا

 حلزونية حركة في ولكن الصاعد، بالتطرر العلمية االشتراكية
 تحافظ العام شكلها في ولكن والمراوحة، االرتداد فيها لولبية

 فهيغل التطور. لمراحل قطع ودون نهاية دون صاعد خط على
 اطروحته في يبدو الرواد العلمين واالشتراكيين الماديين نظر في

 الموضرعية فيماالحقيقة إمالء، احدائه التاريخ على يملي وكأنه
 من غيره او هيغل اراده لما مخالفًا منطقًا للتاريخ ان تثبت

 في الظواهر تطور نالحق ان تفرض والواقعية الفالسفة،
 المتمر، الدائم تحركها مرافقين نظل وان والمكان، الزمان

 انقاضه، على الجديد ووالدة وتالشيه القديم زوال مراقبين
 أطروحته في هيغل تبسيط بتحقيقها يفي ال معقدة عملية وتلك

 النها االشتراكية، المعرفة على خطرة الجاهزة واللوائح اكالثية،
 الموضوعي للواقع انعكاسًا وليست فوقية، ايديولوجيا ذات

 الواقع ليس اطروحته في هيغل عند يتطور ما إن .المادي
 في تمر التي الفكرة بل الواقع، لهذا االنعكاس او الموضوعي

 تتحول فالفكرة ؛والمكان الزمان حدود خارج ثالث مراحل
 نفسها الفكرة تجهد ثم هوالطبيعة، الذي نقيضها الى عنده

 الروح الى وتوقها بالقلق لشعورها نتيجة الطبيعة من للتخلص
 هو الذي االنساني أواالدراك الوعي الى فححول المطلق
 الفكرة تصبح وهكذا والطبيعة، المطلق االدراك من المركب

 هي الماركسيين عند الفكرة فيما والوعي، للعالم الخالقة هي
 العالم لتطور نتيجة هو عندهم االدراك وتطور للواقع، انعكاس
 »طريقتي ماركس: قول نفهم وهكذا نفه. المادي

 هيغل طريقة عن االساس حيث من تغتلف ال الديالكتيكية
 يشخصه الذي الفكر فحركة تماما. ضدها انها بل وحسب،

 الواقع خالقة نظره في هي الفكرة اسم عليه ويطلق هيغل
 الثكل سوى عنده الواقع فليس ،dmiurge وصانعته
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 لي بالنسبة أما للفكرة. الظاهري الشكل او للفكرة الحادثي
 سوى ليست الفكر حركة إن إذ ذلك، من الضد على فهي

 ومستقرة االنسان دماغ الى منقولة الواقعية الحركة انعكاس
فيه.

 أولياته كانت الذي الديالكتيك تطوير فضل لهحيغل كان لقد
 شيثًا وعرف هيروقليطس، عند وبخاصة اليونان، عند موجودة

 وسبينرزا ديكارت لدى الحديثة الفلفة في االرتقاء من
 التاريخي العالم أن إلى االهتداء فضل لهيغل وكان وديدرو.
 والتطور للحركة خاضعة وحدة عن عبارة هو والروحي
 األضداد صراع التطورهونتيجة هذا وأن المستمر،

 التبدالت من باالنتقال قال كما العالم، هذا داخل والتناقضات
 هذا الديالكتيكي منهجه وطبق الكيفية، التبدالت إلى الكمية

 والمجتمع، والتاريخ والطبيعة والمنطق المفاهيم دراسة على
 قوامها صوفية مثالية فلسفة على ارتكز الهيغلي المنهج هذا ولكن

 مبدا في والفكر الكينونة والواقعي، العقلي بين التوحيد
 الديالكتيك هذا ليوقفا وانغلز ماركس فجاء الفكرة، هو وحيد
 بين القائم التناقض وازاال ماديًا، جعالم بان قدميه على

 الديالكتيكهولطريت وأصح والديالكتيك، المثالية الفلسفة
 علما الديالكتيك وبات مادي، فلسفي لنظام المادية للمعرفة
 صراع أن في المنطقية غايته إلى ووصل ثابتة، قوانين إلى مستندًا

 للجوانب الدمج هو الذي التركيب إلى ينتهي ال األضداد
الجديد. انتصار إلى بل كليهما، في الموجبة
 في وجدت فإنها حزبية، فلسفة هي الماركسية كانت وإذ

 السياسية التسوية إلى يؤدي توفيقيًا منهجًا هيغل ديالكتيك
 سلطة تحت والمتصارعة المتضادة الطبقات بين واالجتماعية

 صراع كل خارج المنزهة السلطة هيغل يعتبرها التي الدولة
 غير ثمي عن عبارة المجتمع وال الطبيعة تعد لم وهكذا فعدلته،
 فيما المترابطة المادية الظواهر من مجموعة بل معقول، وال مفهوم

 عالئقها جوهر إلى التعرف يمكن ومتبادلة ضرورية بروابط بينها
 ما وهذا للتطبيق، قابلة ثابتة قوانين في الجوهر هذا وصياغة

 »تعتبر :بقوله اللينينية قضايا كتابه في ستالين عنه عبر
 عرضي كتراكم ال الطبيعة i للميتافيزيا خالفًا " الديالكتيك

 ومستقلة ومنعزلة بعض، عن بعضها منفصل وظواهر ألشياء
 األشياء فيه ترتبط ومتماسك موحد ككل وإنما بينها، فيما

 ببعضها بعضها ويتعلق عضويًا، ارتباطًا بينها فيا والظواهر
 فإن لهذا متبادلة. بصورة se conditionnent وتتحاد اآلخر،
 ظراهر من ظاهرة فهم االستحالة من تجد الديالكتيكية الطريقة
 المحيطة الظواهر عن بمعزل انفراد على إليها نظرنا إذا الطبيعة

الطبيعة، ميادين من ميدان أي وفي ظاهرة، أية ان إذ يها،
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 عن بمعزل لحظت ما إذا (non sens) لغو إلى تنقلب ان يمكن
 الشروط. هذه عن فصلت ما وإذا يها، تحف التي الشروط

 ما إذا وتعليلها حادثة أية فهم يمكن ذلك من العكس وعل
 بها، المحيطة بالظواهر المنفصم غير ارتباطها زاوية من اعتبرت

.ا<٢ تحف التي بالظواهر مشروطة كماهي، اعتبرناها ما وإذا

 على مطبقة الديالكتيكية المادية هي التاريخية المادية - د
 من وحدة في عبرالتاريخ االجتماعية الظواهر
والنج: القوانين

 وأتباعهم، مؤسسيها نظر في العلمية االشتراكية تعتبر
 للطبيعة العامة القوانين عن كعلم الفلفة في المتكامل المذهب

 للتاريخ المادي الفهم هي التاريخية والمادية والفكر، والمجتمع
للعالم الديالكتيكي المادي الفهم من كجزء

 التطور لقوانين العلمي التشخيص هي التاريخية والمادية
 القرن أواسط في وانغلز مارك اكتثفها القي االجتماعي

 نشاطاتها في العمالية الحركة به تهتدي عمل كدليل عشر التاسع
 القوانين غرار على عبرالتاريخ، االجتماعي للتطور وفهمها
 السابقة. القرون في الطبيعية العلوم من المتخرجة العلمية

 على حريصًا القوانين، هذه تأكيد على حريصًا لينين كان وقد
 المادية بين الوثيق الترابط مبدًا على مركزًا تطويرها،

 كانوا الذين المحرفين وجه في التاريخية والمادية الديالكتيكية
 االجتماع بعلم التاريخية المادية وإلحاق بينها، الفصل يريدون

 الطبقة بإيديولوجيا التأثر عن البعيد الحديث البورجوازي
 الفالسفة مع صراعه في لينين وكان .ومصالحها العاملة

 من مصنوعة الماركية الفلسفة أن على يؤكد البورجوازيين
 أو واحدة أساسية مقدمة فصل يستحيل وانه ،واحدة سبيكة
 والتحريف. االختالل إلى تعربضها دون منها جوهري جزء

 فرضيات تطبيق نتيجة »هي :لينين نظر في التاريخية فالمادية
 البشري، المجتمع معرفة في والديالكتيكية المادية الفلسفة
 ومن العامة. الفلفية العقيدة عل ترتكز قإنها وبالتالي،

 المادية الفلسفة هذه تجعل التارمخية المادية فإن األخرى، الناحية
 في واصبح بناثها. تكامل على وتعمل النهائي شكلها تأخذ
 لظواهر ال علمية تفسيرات تعطي أن المادية الفلسفة وسع

 تم أن بعد أيضًا االجتياعية وللحياة بل فحسب الطبيعة
 نعتبر أن علينا يتحيل فإنه ولهذا التاريخية. المادية اكتثاف
 عليه نطبق بل المستقلة، العلوم من علمًا التاريخية المادية

 ال جزء هي التاريخية المادية إن الديالكتيكية المادية أسلوب
تكون الفلفة هذه وبدون الماركسية، الفلفة عن يتجزأ

مغزاها« فقدت قد المازكسية العقيدة

 وجودًا االجتاعي والتطور المجتمع تعتبر التاريضة والمادية

 المادية من كجزء وهي االجتماعي، الوعي عن مستقال اجتماعيا
 - االجتماعي الوعي وضمنه عمومًا تعنبرالوعي الديالككيكية

 ٠ الموضوعي للواقع دفيقًا انعكاسًا - اوتلك الدرجة بهذه

 في االجتماعي بالوجود االجتماعي الوعي عالفة مسألة وتشغل
 في الديالكتيكية المادية تشغله الي نفسها المكانة التاريخية المادية
 العالقات لجهة سواء بالوجود، الوعي عالقة عن العامة المألة
 الناحية هذه من فهي وغيرها، اإليديولوجية العالقات أو المادية
 الحياة صعيد على للديالكتيك العامة للقوانين ومشخصة متممة

 وجود عن نوعيًا مختلف كوجود الواعية اإلرادية االجتماعية
.العفوية وحركتها الطبيعة

 بالطبيعة، محصورًا المادي التفكير كان ماركس كارل وقبل
 للحياة تفيرهم في مثالين ظلوا الماديون الطبيعة وفالسفة

 أدركه ما وهذا تاقصة، ماديتهم كانت ولذا االجتماعية،
 الناحية هذه من فلسفته علىتصويبه،فجاءت وعمل ماركس

 أن بعد واحدًا تفسيرًا العالم تفسير عل قادرة ومتماسكة كاملة

 نشأت الشكل هذا وعلى . البنري المجتمع على تطبيقها جرى
 معيارا الممارسة تعتمد واحدة مادية كعقيدة العلمية االشتراكية
 كان رما غرا على الفنية العلمية التجارب في فقط ليس ،للحقيقة

 دراسة في بل الماركسية، على االبقون الماديون الفالسفة يفعل
 إعادة إلى الهادفة والتاريخية االجتماعية المادية الناس نثاطات

 على القائمة التاريخية المادية وبدون . والطبيعة المجتمع صياغة
 إلى الهادفة وطيعتها وحدتها الماركسية تفقد االجتماعية المارسة
 عالقاتهم وتبدل االس نشاطات عبر المجتمع تحويل

 العالم تفسير على الفالسفة »عمل ماركس وقبل االجتماعية.
تغييره«. مسألة هي المالة بينا غختلفة بطرائق

 هوالكيان وجودعام، إذن العلمية االثتراكية في هنالك
 وحدة في المجتمع يتناول كها الطبيعة يتناول الذي المادي

 ،االجتماعي بالجانب تعنى التاريخية والمادية منسجمة. متداخلة
 يعتبر الذي العام الديالكتيك ضوء على تاريخيته تفير وتالحق
 اإلنسان وعي عن مستقالً ماديًا وجودًا باإلنسان المحيط الوجود

 الخواص بعمق تدرك العلمية االشتراكية ولكن . وإرادته
 الظواهروالعالقات إذأن والمجتمع، الطبيعة بين المفارقة

 الطبيعة، في الحال كماهي عفوية ميكانيكية ليست االجتماعية
 والمادية الواعية. وإدراكاتهم الناس لنشاطات نتيجة بلهي

 تعنى العامة، الديالكتيكية القوانين تطبق وهي التاريخية،
 المتنوعة وعالقاتها االجتياعية الطبيعة ذات الخاصة بالقوانين
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 االجتماعية الحياة خواص مراعاة أي والمعقدة، والواسعة
 فإذاأخذنا المادي العالم كيان باعتبارهاجزءًافريدًامتميزًافي

 كيفية إلى الكمية التحوالت في »القفزة« قانون المثال سبيل على
 ولكن االجتياعية، الحياة في مايقابلها لها نجد الطبيعة، في
 الصفة ذات الحقيقية القفزات هي فالثورات متميز، لنمط وفقًا

 وهذم ،التاريخ سياق في ببطء مقداتها تتخمر التي النوعية

 اجتماعي نظام إلى نظام من جذريا المجتمع تنقل التي الثورات
 منه تحتفظ بل الماضي غغلفات كل على جذريًا تقضي ال أرقى،

 ونفي التضاد قانون يقابل وهذا الجديد، وجودها يالثم بما
 بين التام القطع مطلقا يعني ال قانون وهو الطبيعة، في الفي

 في التاريخية للمادية األساسية فاألحكام والحاضر، الماضي
 ولكنها الديالكتيكية، المادية وقوانين أحكام هي تواصلها
 االجتماعية، الحياة دراسة على تطبيقها وفي فيتميزها، مثخصة
 الديالكتيكية الماديتينم هاتين أحكام بين الداخلي فالترابط

 أحكام ولكن ومستمر، متداخل عكم، ترابط هو والتاريخية
 في يها الخاص االجتماعي بمضمونها متميزة تبقى التاريخية المادية

٠ واحد آن

 المادية بين معًا آن في والمتميز المتصل الترابط طبيعة إن
 وأحيانًا الحوار، جوهر جعلت التارخية والمادية الديالكتيكية

 بين عالقة هي هل بينهما، العالقة نوعية حول يدور الخالف،
 أم النبية، استقالليته منهما لكل الماركسية الفلسفة من جزئين

 الديالكتيكية »المادية بالكل التاريخية« »المادية الجزء عالقة هي
 البورجوازية التفسيرات ذهبت بل ال العامة«؟ الماركسية فلسفة

 الماركسية الفلسفة أن اعتبرت إذ أكثربعدًا، مذهبًا الفلسفة في
 هي التي الديالكتيكية والمادية - أ وضيق، واسع مدلولين ذات

 بالميادين تعنى والي للكلمة الواسع بالمعفى الماركسية فلسفة
 تتجمع أو منها، تتوزع التي النواة هي والقي كافة، العلمية

 والمادية ٠ ب الميادين، جميع بمنهجها وتهتدي األجزاء حولها
 االجتعاإلنسافي،اليثكل دراسة هي التاريخيةمنحيث

 يقع كان الزاوية هذه ومن فيها. بارزا جزءا الجتماعهذاا
 طريق عن وذلك المؤسسين، المابكسيين نظر في التحريف،

 التي اإلنسانيئة الروح بين البورجوازي االصطفائي الجمع
 ومذهب النقدي« •العقلي والمذهب ،المسيحي الدين بها ينادي

 نقاوة على المحافظون عنه للدفاع انبرى ما وهذا الوجودية،
 ضد اإليديولوجية معاركهم في ووحدتها الماركسية األفكار

 على الصغيرة البورجرازية التيارات أصحاب من خصومهم
 هذا في المادي للفكر اإليديولوجي الرمز وكان الخصوص. وجه

 حصيلة مؤلفاته كانت الذي هوفالديميرليتين، الصراع
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 ماركس يد على قام الذي العلمي االشتراكي للفكر متماسكة
 مجموعة حل التجربة نقد ومذهب المادية لينين وكتاب وانغلز،

 اختالف على والتجريبيين الروس، الماخين على الردود من

 بين الفصل بمبدأ يقولون الذين العالمي، الصعيد على مذاهبهم

التاريخيةوالديالكتيك. المادية

 الماركية الفلسفة وحدة عن دفاعهم في والماركسيون
 قوانين بين الداخلي الترابط أن يؤكدون والتاريخية الديالكتيكية

 على األولى أسبقية يعني ال التاريخية والمادية الديالكتيكية المادية
 بمكان، الصائب من وليس الصحة، من ليس إذ الثانية؛

 ثم كلية تكونت الديالكتيكية المادية أن الزعم أو االفتراض
 تكوين ميرة تشهد ذ1> البشري المجتمع لمعرفة تطبيقها جرى

 الديالكتيكية المادية اكتشف ماركس أن الماركسية الفلسفة
 الفترة وفي عراها، تنفصم ال عضوية كوحدة التاريخية والمادية
 التطور لهذا الدافعة القوة وكانت ؛الروحي تكونه من نفسها

 دفعت التي الطبقي للصراع الحقيقية االحتياجات الروحي
 المثالي فهمه وأن باطلة، هيغل مثالية أن االعتقاد إلى ماركس
 الحياة وواقع يتعارض العام للعقل تجسيدًا باعتبارها للدولة

 وتضارب الطبقات بين باالصطدامات الزاخرة االجتماعية
..بينها. المادية المصالح

:لإلنسان النوعي الكائن توليد تاريخ هو التاريخ - 1

 المادية، إلى الكالية من الماركسي التحول بدايات ترافقت

 إلى ماركس تحول مع الشيوعية إلى الثورية الديمقراطية ومن
 عن التحري مسالة عنده وبدأت االجتماعية، الشؤون دراسة
 الفلسفة ربط أي األلمافي والواقع األلمانية الفلسفة بين العالقة
 الروح نقد في األولى مقاالته وظهرت المادي، واقعها بظروف
 االجتماعية ماديته وترسخت الفرنسية، األلمانية المجلة في المطلق

 المقدسة األسرة انغلز مع باالشتراك وضعهما اللذين الكتابين في
 صياغة با فتمت ،1846 عام األلمانية والثالية 1845 عام

التاريخية. والمادية الديالكتيكية لالدية األساسية االحكام

 انتقدها التي األلمانية الفلسفية الدراسات في فاإلنسان
 يقوم الفلفة في التقدم كان إذ الديني، اإلنسان هو ماركس

 واألخالقية والحقوقية والسياسية الميتافيزيقية المفاهيم إلحاق على
 الدينية المفاهيم بأنواع األخرى المفاهيم وكل السائدة،

 ماركس وضع المثالية األطروحات هذم وجه وفي والالهوتية.
 في التطوريكمن أن ووجد للتاريخ، المادي للمفهوم تصوره

التي المادية وظروفهم وفعاليتهم الواقعيين األفراد في اإلنسان،



العلمية اإلشتراكيةواالشتراكية

 هم وأوجدوه أنتجوه ما أم جاهزًا كان ما منها سواء يعيشونها؛
 بطريقة كليا تتحقق الظروف وهذه فعاليتهم، خالل من

 األفراد وجرد هو إنسافي تاريخ لكل األول فالشرط تجريبية.
 واللباس الغذاء في المتمثلة المادية وحاجاتهم األحياء، البشر من

 الخارجية، الطبيعة في موجودة الحاجات وهذه والمسكن،
 عالفات في الدخول إلى أب، أم شاء باإلنسان تدفع وتلبيتها

 الطبيعة استغالل غايتها جماعية عالقات الطبيعة، مع معينة
 زراعة، فالحة، )صيد، المادية حاجاته لتلبية عليها والسيطرة

 هو الطبيعة واستغالل الخ(. . . اإلنتاج أدوات صنع بناء،
 عنها تتولد بينهم، فيما اجتماعية عالقات في الناس يدخل الذي

 التبادل(، عالقات اإلنتاج، )عالقات والقيم األفكاروالمفاهيم
 االجتماعي وكيانهم المادية الناس حياة تتكون كله هذا ومن

 والنظريات األفكار نوع عن المستقلة الموضوعية قوانينه له الذي
 للكيان الرئيسي المحتوى يكون وبذلك .المجتمع في الموجودة

 المادية، الخيرات إلنتاج عملهم في الناس هونشاط االجتماعي
 .الحيوان عالم عن اإلنان عالم يميز الذي هو النشاط وهذا

 إما ،فقط لها مستهلك الحيوان فيما للخيرات منتج هو فاإلنسان
 من الحيوان فموقف . اإلنسان بواسطة أو الطبيعة من مباشرة

 موقف منها اإلنسان موقف فيما منفعل، موقف هو الطبيعة
 الضرورية، الخيرات بعمله يصنع محول موقف أي فاعل،
 عليها لليطرة الطبيعة بقوانين مغرفته يقتضي وهذا

 للحياة الطبيعي واألزلي األبدي الشرط هو فالعمل واستغاللها.
 كان وبذلك ،وتطورها المجتمعات وجود واساس البشرية

 بها يتحدد التي المادية الناس حاجات يد الذي هو العمل

 يجب تاريخ كل ،التاريخ وكتابة وعيهم، ي ويتحدد كيانهم
 يدخله الذي والتعديل الطبيعية، األسى هذه من ينطلق أن

 مجموعة هي التاريخية والمادية ،البشرعبرالتاريخ عمل عليها
 الموضرعي الداخلي المنطق تبيان على تساعد التي القوانين
 الثبكة مالك في السيرعلىهدى من تمكن والي للتاريخ،
 أعمها بينهما من تفرز بأن االجتماعية، الظواهر من المعفدة
أسسًا. بصفتها جوهرية واكثرها

 باإلرادة يتحلون أناس بواسطة يجري المجتمع تطور إن
 إلى يسعون معينة اغراضًا أعينهم نصب ويضعون والوعي،
 على العصورالسابقة التصورفي وهم نشًا هنا ومن تحقيقها،
 الحياة تحدد التي هي واألهداف واالفكار الوعي بأن الماركسية

 عن أنفهم بتميز يبدأون ال البشر أن الواقع فيما . االجتماعية
 وجودهم، وساثل بإنتاج يدأون عندما إال الحيرانات
 حياتهم مباشر غير بشكل ينتجون وجودهم وسائل وبإنتاجهم

 شيثا ليس ماركس نظر في اإلنسان وتاريخ الحقيقية- المادية
 إنسان، - طبيعة - إنسان األساسية: العالقة هذه سوى آخر

 اإلنسان وعالقة بالطبيعة، اإلنسان عالقة تاريخ هو والتاريخ
 الوقائع هي المنتجة والقوى الطبيعة، خالل من باإلنان
 النمو أساس بذلك وهي القاعدية، أو األساسية التاريخية

 تتفرع األساس هذا وعن التاريخ، وأساس االجتماعي
 واآلداب والحقوق الياسة في أشكالها بكل القافية الصيرورة

 الواقع غيرهذا في أساس له ليس والتاريخ والفلفة. والفنون
 فهو صيرورة، باتجاه متحوال الواقع هذا كان ولما اإلنتاجي،
 عن تختلف ال التاريخية المادية كانت ولهذا تاريخه، له ديالكتيك

 الديالكتيك تطبيق هي التاريخية فالمادية الديالكتيكية، المادية
 ديالكتيكية، بنية الوافع يمتلك أجلها من كعقيدة، التاريخ على
 بذاته موضوعها يكون ال للتاريخ قراءة كل ترفض فإنها ولذا

 لكل رافضة كانت ولذا لإلنسان، اإلبداعي العمل من اشتقاقا
 هذا وعلى جذرية، بصلة المحسوس العمل إلى يمت ال تدخل

 للتاريخ الهيغلية الفلسفة التاريخية المادية رفضت األساس
 على الفلسفي التاريخ كذلك ورفضت الررح، بتاريخ المتمثل
 التاريخ من مجعل الذي Bruno Bauer بوور برونو طريقة

أفكار. مجردمعارك

 الطبيعة عن اإلنسان ميز الذي األول اإلنساني الفعل إن
 وهنا حاجاته، إشباع إجل من السلع هوإنتاج الحيوان وعن
 تطور في اإلنسان وحاجات متميز، نوعي كوجود تاريخه يبدأ

 أدوات ويولد حاجات يؤكد منها جديد نوع وكل مستمر،
 أساس هوفي فاإلنسان جديدة. بشرية وعالقات إنتاجية
 من هوتركيبة الذي اإلنسان هوحكاية والتاريخ ،التاريخ

 بالعمل إال يتم ال وإشباعها باستمرار، المتنامية االحتياجات
 هذا ومن .االجتماعية العالئق صعيد على وتفاعالته المنتج

 خالص ضميرووعي بوجود القول مبدأ ماركس رفض المنطلق
 للضمير الهام الدور ينكر أن دون اإلناني، التاريخ أساس هو

 العمل عن المنفصل وغير المتتج اإلنسان بطبيعة المرتبط والوعي
المادي

 وتطور اإلنتاج أسلوب عن منفصل غير إنتاج إذن هنالك
 + المنتجة القوة اإلنتاج بأسلوب ونقصد التاريخية، مسيرته

 المتجة، القوى هذه أساس على القائمة االجتماعية العالقات
 صاحبة infrastructure التحتية بالبنية ماركس يميه وهوما

 المكونات تحدد والتي لإلنسان، التدريجي الذاتي اإلبداع
 واألخالقيات المؤسسات عن وتكثف للوعي االجتاعية

للمجتمع الفوقي بالبناء ماركى يميه أوما واإليديولوجيات
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superstructure. هذا األلمانية اإليديولوجيا في له فنفرأ 
 أو بالوعي الحيوانات عن البشر يتميز أن »ويمكن القول:
 بتمييز يبداون البشر إن - فيه ترغب شيء بأي أو بالدين
 وجودهم، وسائل بإنتاج يبدأون الحيواناتحالما عن أنفسهم

 بإنتاجهم البشر إن الفيزيائي تظيمهم مشروطة خطوة وهي
 المادية غيرمباشرحياتهم بشكل يتجون وجودهم وسائل

 وجودهم البشروسائل فيها ينتج التي والطريقة الحقيقية،
 يجدونها التي الحقيقية الوجود وسائل طبيعة على أوالً تعتمد
 أألنعتبر ويجب يعيدواإنتاجها أن وعليهم مسبقًا، موجودة

 للوجود إنتاج إعادة ببساطة أنها على هذه اإلنتاج طريقة
 نشاط من محدد نمط باألحرى إنه فقط، لألفراد الفيزيائي

 وما عليه، هم كإ حياتهم عن للتعبير محدد غمط األفراد، هؤالء
 ا٣ التي والطريقة يتجون ما مع إنتاجهم، مع يتطابق عليه هم

 المادية الظروف على تعتمد األفراد طبيعة فإن وهكذا ينتجون.
 بتزايد إال مظهره يتخذ ال االنتاج وهذا ،إنتاجهم تحدد التي

 مع عالقات في األفراد تداخل بدوره يفترض وهذا السكان،
اإلنتاج« أيضًا يحددها العالقات هذه وشكل بعضهم،

 الداخلية وعالقاتها األمة في الداخلي البناء فإن وهكذا

 اإلنتاج، إليها وصل التي التطور بمرحلة مرهون والخارجية
 العمل، تقسيم إليها وصل التي الدرجة في يظهر التطور وهذا

 ،الزراعي العمل عن والتجاري الصناعي العمل وانفصال
 التجاري العمل وانفصال .المدينة عن الريف انفصال وبالتالي

 تعكس العمل تطورتقسيم ومراحل ،الصناعي العمل عن
 األفراد عالقات أيضًا وتحدد للملكية، المختلفة األشكال
 فالملكية .وإنتاجه العمل بمادة يتعلق فيما باآلخر الواحد
 الماشية وتربية والصيد القنص على القائمة القبيلة في الجماعية

 االنتقال ومع االنتاج، من متدنية درجة مع متطابقة ملكية هي
 اتساع ومع للعمل، البداثي التقسيم بدأ البدائية الزراعة إلى

 الكبرى الزراعية الملكيات نشات المزروعة األراضي
 اخاس فيها وانقسم العبودية ظهرت معها التي واألمبراطوريات

 االنقسام صفة االجتماعي التفاوت واتخذ وأحرار، عبيد إلى
 تمثل التي الدول وبين والريف، المدينة بين والتضاد الواسع
 نشأت هكذا .الريف مصالح تمثل التي والدول المدينة مصالح
 الشكل هذا وكان وروما، اليونان في األمبراطورية المدينة

 للملكية، الثاني الشكل هو الدولة ملكية أو القديم المشاعي
 ملكيات وهي العصورالوسطى، في اإلقطاعية الملكية تلته

 الصناعات نشأت عهوداإلقطاع وفي الريف من انطلقت
 بين االجتماعية، الفائت بين جديد من االنقام وظهر الحرفية

 خاضعا كان االنتقال وهذا واإلقطاع، الناشئة البورجوازية
 المتتج بين وبالتناقض ووسائله، باإلنتاج مرتبطة تاريخية لحتمية

 هذه في المتتج واإلنسان اإلنتاج وسائل ومالك لحقيقي
 النوعية ذاتيته تحقيق إلى مدفوعا كان جميعها التاريخية الحقب

 وسائل لملكية االرتهان االقتصادي، االرتهان من بتحرره
 إلى االنصياع الغاية هذه لتحقيق عليه محتومًا وكان اإلنتاج،

الثورة.

 والسعي االرتهان هذا هوتاريخ المنتج اإلنسان تاريخ إن
 وهذا إنتاجه، من والمحروم المتتج الدوام على فهو منه، لكحرر
 عند خلق ما وهذا لها، نقيض هو أو للموضوعية خالف
 الممارسة على القائم التجريبي الوعي الحقيقي، الوعي االنسان
 إأل الحقيقية المادية صفته يأخذ لم الوعي هذا ولكن العملية،

 ولذا البروليتاريا. طبقة نقيضها معها خلقت التي الرأسمالية مع
 كل تاريخ »أن منه األول القسم في يثبت الشيوعي البيان نجد

 هذا وإلغاء الطبقات« صراع إال يكن لم أيامنا في حتى مجتمع،
 اإلنتاج، لوسائل الشعب تملك طريق عن إأل يتم ال الصراع
 لوسائل المالكة للطبقات مثلة الدوام على كانت والدول
 التي، البروليتاريا دول هي الجديدة الشعب ودولة اإلنتاج،

.بكامله« المجتمع تحرر تتحرر، وهي

 الوسيطة االجتماعية للشرائح بإلغائه تميز الرأسمالية عصر إن
 الرأسالية المتصارعتين: الطبقتين على إال يبق ولم الفاعلة،

 العالم ضد كطبقة، ثارت، التي والبورجوازية، والبروليتاريا.
 أنشأت التي هي االجتماعية، وعالقاته القديم اإلقطاعي
 وأن كطبقة نفسها تعي أن في للبروليتاريا المؤاتية الظروف
 نقيض هي كانت وإن فالبروليتاريا، . بدورثوري تضطلع

 ووليدة المتتجة، القوى نمو وليدة مثلها هي البورجوازية،
 هذا لحق وما عالمي، مستوى على الكبير الصناعي اإلنتاج
 وبين العموم، وجه على للعمل عالمي تقيم من اإلنتاج
 البورجوازية وكلتاهما، أخص، وجه على والتجارة الصناعة

 التملك صفة متناقضة، ولكن كونية صفة لحما والبروليتاريا،
 والالتملك الشقاء وكونية البورجوازية، بيد اإلنتاج لوسائل

 هوجزء الرأسيالي النظام في فالعامل والالوجودللبروليتاريا
 هوإذن وعمله، لهما، وتابع األلة من جزء اإلنتاج، أدوات من

 سواء المتج، العامل هذا كان وتاريخيا تبادله. يمكن شيء مجرد
 أداتها وكان بالبورجوازية، ملحقًا الصناعة أو الزراعة حقل في

 كل ولكنعفب القديم، الملكي النظام وجم في النضالية
 من مزيدا تحصد العاملة الطبقة كانت للبورجوازية انتصار

 كتابات تثبتها الظاهرة وهذه القيود، من ومزيدًا الحرمان
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 رأس كتاب من األول الجزء السيما اختالفها على الماركسية
 .Anti - Duhring دهرنج على انغلز ردود وفي لماركس، المال

 إلى طوباوية من االشتراكية تطور كتابه في انغلز الحظ وقد
 اللوثرية إلى اهتدوا أن ما ألمانيا شرق شال فالحي أن علم
 كانت واللوثرية أقنان، إلى أحرار أناس من تحولوا حتى

 زعيمة الكنيسة إقطاع وجه في للبورجوازية األولى االنتفاضة
 عقب تكرر نفه واألمر أوروبا، في الدنيوي اإلقطاع

 الثالثة االنتفاضة ثم انكلترا، في للبورجوازية الثانية االنتفاضة
 التاريخ في البورجوازية اثورات أعظم الفرنسية، للبورجوازية

 في الطبقات صراع كتاب في نراها عينها والمالحظة الحديث.
 فرنسا في العاملة الطبقة نضال فيه الحق الذي لماركس فرنسا

 مصالح لها تكن لم البروليتاريا أن مستتتجًا 1848-1789 بين ما
 كانت بل اجلها، من وتناضل بوضوح تعيها خاصة سياسية
 النظام ضد للبورجوازية السياسية األهداف أجل من تناضل

 ;االقتصادية مصالحها تعي وعندمابدأت القديم، اإلقطاعي
 ما بين تفصل كانت النقابية، المة ذي العمل في عنها وتدافع

 الماركسية ناضلت ما وهذا سياسي، هو ما وبين اقتصادي هو

 صراع هو طبقي صراع »كل الشيوعي: البيان في فجاء ضده؛
 تتصرف فإنها كطبقة، البروليتاريا تتحرك وعندما ٠ ٠ سياسي.
.سياسي« كحزب

 الوعي منطلق من ،تلح كانت العلمية االشتراكية إن
 اجتماعية كطبقة العاملة للطبقة المتميزة الصفة على التاريخي،

 وهذه سياسية، نفسه اآلن في هي التي االقتصادية مصالحها لها
 اإلقطاعيات ضد للبورجوازية حليفة كانت التي الطبقة
 األجنبية والبورجوازيات الفالحية الطبقة ضد وحقى القديمة،
 تربية لنفسها وكونت خبرة، صراعاتها خالل من اكتسبت
 من العموم على محرومة الدوام على كانت وإن خاصة، سياسية

 ال كبرى ثقافية عدة كانت االبقة الخبرات وهذه ثمارالنصرم
 تحررها أجل من النضاالت البروليتاريا خوض في منها بد

 الطارئة للتحوالت الوعي ألن ذلك والسياسي، االقتصادي
 من والمستفيدة الفاعلة المجموعات قبل من التحتية البنية على

 لكي أي االجتاعية، الثورة تتم لكي ضروري هو التحوالت
 نقيضة العلمية االشتراكية كانت هنا ومن مفاعيلها، أوج تبلغ

 mat-£ االقتصادية المادية سيما ال للتاريخ اآلحادي للتفسير

٥conomique rialisme برنشتاين بها قال الفي Bemstien في 
 Lesmarxistes الشرعيون والماركيون ،1932-1850ألمانيا

Igx االقتصادي والجناح ،1917 - 1890 بين ما روسيا في 
وغيرهم ،Democratic sociale الذيمقرانة االشتراكية في

 الوحيدة القوة هي االقتصادية العوامل أن يعتقدون كانوا من

 الوعي دور وينكرون االجتماعي التطور في ددرها تلعب التي
 في والنظريات االجتاعية المؤسسات ودور والفكر، والسياسة

 تقود االقتصادية العوامل بأعتبارأن ،التارمخي التطور عملية

 المادية فيما العمالية. انتصارالحركة إلى وعفوي حتمي بشكل
 اإلنتاج تعتبرأن كانت وإن العلمية، االشتراكية في التاريخية

 أصل به وتعلل للتطوراالجتاعي، األساسي هوالمحرك المادي
 المادية الحياة وشروط واألفكاروالنظريات المؤسسات
 االجتماعي األكبرللوعي الدور تعطي فإنها للمجتمع،

 نظريتها في وناقدته وريشه المادية الفلسفة كانت الذي التاريخي
 هو كلها اإليديولوجية األشكال تطور تعتبرأن وهي الثورية،

 يهذا يستفيدون والناس أفكار، من سبقها لما معينة استمرارية
 صنعه ما التاريخ مراحل من مرحلة كل في ذاك أو الشكل
.أجدادهم لهم وخلفه

:الحرية ومفهوم التاريخية الحتمية - 2

وعالققه ووسائله باإلنتاج مرتبطة التاريخية الحتمية

 روابط بوجود اإلقرار هو بالحتمية التاريخية المادية تعنيه ما إن
 في الحتمية كانت وإن ثابتة. لقوانين تخضع العالم في عامة

 عن تختلف االجتماعية الحتمية فإن آلي، بشكل تتم الطيعة
 الناس وأن الناس، نشاطات موضوعها أن في الطبيعية الحتمية

 هي االجتماعية والقوانين واحد، آن في التاريخ أفراد هم
 يجري.تطبيقها ال التي العملية لنشاطاتهم الناس مارسة قوانين

 ومن مجتمع. داخل الناس ب يقوم التي االفعال خالل من إأل
 للظروف خضع وإن انه، اإلنساني، النشاط خصائص
 هذه يغيرون أنفسهم الناس فإن به، المحيطة الموضوعية

 في اإلنسان نشاطات ثمرة هي الظروف فإن ولهذا الظروف،
 الظروف هذه يغيرون الناس أن إذ ،التاريخي تطوره مسار

 حد أوعلى االجتماعية، نشاطاتهم خلقهابمواصلة ويعيدون
 بنفسه، مستقبله يصنع الذي هو اإلنسان إن I ماركس قول

 وهويغير اإلنسان ولكن ومشلها،. حياته مسرحية فهومؤلف

 اكتشاف طريق فعن قوانينها، يتجاهل أن يستطيع ال الظروف
 ولهذا ومستقبله، اإلنسان لمصلحة تحويلها يجري القوانين هذه
 مطلقًا يعني ال الموضوعية التاريخية بالحتمية اإلقرار فإن

 تدرس التاريخية والمادية األفراد، نشاطات أهمية من االنتقاص
 واالقتصادية االجتماعية تشكالتها خلالل من النثاطات هذه

.العينية
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 قوانين معرفة المتحيل ومن به، الخاصة قوانينه وللمجتمع
 رفضت ولهذا الطبيعية؛ العلوم مفاهيم بواسطة تطوره

 المجتمع، على األحياء علم قرانين تطبيق محاوالت الماركسية
 التاسع القرن في منتثرة كانت التي المحاوالت تلك وخاصة

 ونظرية االجنماعية الميكانيكا نظربة عشروالتيحلتمحل

 السابقة، القرون في منتشرتين كانتا اللتين االجتماعية الفيزياء
 بين ما المقارنة في سبنر ساقها التي التطبيقات رفضت كما

 قانون تطبيق نفسه الوقت في ورنضت والمجتمع، الحي الكائن
 االجتماعية؛ الحياة على الوجود أجل من الصراع في داروين

 عن عاجزتان االجتماعية الداروينية والمدرسة العضوية فالمدرسة
 تعمييات إلى وتخلصان االجنماعية؛ الحياة خواص إدراك

 .االجتماعي للتاريخ الموضوعي بالواقع لها عالقة ال سطحية
 البيولوجية بالحياة تعلق وما اآللية، المادية قوانينها لها فالطبيعة

 يعمل فيما الطبيعة، مع يتكيف الحيران أن خصائصه فمن فيها
 خالل من عليها ويؤثر به المحيطة البيئة تغيير على اإلنسان

 جمع مستوى عن يرتفع ال الحيوان وأرقى العمل، أدوات
 على القادر الوحيد الحي هوالكائن واإلنسان وجوده، وسائل
 عن اإلنان انفصل الخاصية وبهذه وجوده، وسائل إنتاج

 ال طبيعية كائنات فالحيوانات اجتماعيًا. كائنًا وبات الحيوان،
 اصطناعية أدوات إلى الطبيعية أدواتها تطوير عن عاجزة غير،

. وحده باالنسان التطويرمرتطة هذا وخاصية باستمرار، متنامية

 المادية بها تقول التي األساسية االجتماعية الحتمية فإن ولذا
 وإن اإلنتاج. وعالقات المنتجة القوى قانون هي التاريخية

 أو الجغرافي للمحيط الكببى باألهمية تعترف الماركسية كانت
 المتمثلة البيولوجية بالحتمية كذلك وتعترف ،الطبيعية البيئة

 الثانية المرتبة في الحتميتين هاتين تعتبر فإنها السكان، بكثافة
 اإلنان وقوامه Mode de Production اإلنتاج بعدأسلوب

 موجودة اإلنتاج وجود قوام تشكل التي األولية فالمواد والطبيعة،
 مأكل من حاجاته لتلبية اإلنسان نشاط يتجه وإليها الطبيعة، في

 سادة اسم عليها يطلق األولية المواد وهذه ومشرب، ومنبس
 أكانت سواء ،عليها الحصول يتحيل المادة هذه ولكن العمل
 وهي االنتاج، وسائل بدفن باطنها في أو الطبيعة سطح على

 استخراج إلى الحاجة بدوافع تطورت ثم بداثية نشأت وسائل
 الكان، لكثافة المتزايدة الحاجات لتلبية الخيرات من مزيد

 القوى بظهور اإلتقان ذروة الصناعي العصر في وبلغت
 وهذه I متعاظم بشكل والكيميائية والفيزيائية الميكانيكية
 اسم ماركس عليها أطلق التي هي الوساثط أو الوسائل

تحتاج العمل أدوات ولكن .لإلنتاج والعضلية العظمية المنظومة
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 طرق ب تتصل والمستودعات للمبافي مشاحات من حيز إلى
 اسبم عليها نطلق جميعها وهذه ، والماء والكهرباء المواصالت

 تشكلوسائل العمل وأدواتإلعملوسائل العمل، وسائل
 بدون ميتة جادات جميعها تبقى الوسائل هذه ولكن اإلنتاج.
 يشكلون الذين. المادية الخيرات منتجي أي بالعمل، القائمين

 المحرك العمل + اإلنتاج ووسائل اإلنتاج. في الرئيسي العامل
 المتتجة، المجتمع قوى اسم عليها يطلق اإلنتاج لوسائل
 اإلنسان سيطرة مدى يعكس وتطورها القوى هذه ومستوى

 أول تنعكس السيطرة وهذه فيها، الفاعل وتأثيره الطبيعة على
 من مزيد على اتقانها يدل التي اإلنتاج أدوات في تنعكس ما

 محل الطاقة إحالل بعد السيما المادية الخيرات إنتاج في القدرة
 الناس قدرة بذلك فازدادت والحيوان لإلنسان العضلية القوى

 وتلك المعارف وهذه ومهارتهم، ومعارفهم وخبرتهم اإلنتاجية
 الناس، من أجيال خبرات تكديس حصيلة هي التي المهارات،
 ومالكي أنفسهم المنتجين بين عالقات في بالضرورة تنعك
 عالقات تسمى التي هي المجتمع، وبين وبينهم اإلنتاج وسائل

االجتماعي. النظام طبيعة تتوقف وعليها . اإلتاج،

 العشير في مشتركًا ملكًا كلها كانت هذه اإلنتاج وسائل إن

 والرأسمال واإلقطاع الرق مجتمعات إلى االنتقال ومع البدائي،
 مركزها قام غختلفة فثات بين اإلنتاج وسائل ملكية توزعت

 وهكذا المستغلة، الملكية هذه من حظها نسبة على االجتاعي

 شيء كل قبل هي المجتمعات هذه في اإلنتاج عالقات فإن
 العالقات خارج توجد ال الملكية وهذه ملكية، عالقات

 لوسائل الخاصة الملكية دامت وما الناس، بين االجتماعية
 عالقات إال تولد ال فإنها فثات، مجموعة أو فثة يد في اإلنتاج

 رأى ولذا العاملة، الطبقة وهي الحقيقي للمنتج استغالل
 أن هيغل عند الحق فلفة في ماهمة مقالة في ماركس

 ال ولذا إنسان، وكل مجتمع لكل سلبية صورة هو البروليتاري
 اإليجابية كونيته في المجتمع كل تصلح ثورة يكون أن إالً يمكن

 استرداده طريق عن وذلك اإليجابي، كماله في اإلنسان وكل
 الطبقي التمايز أساس هي الي la plus value القيمة لفائض
االستغالل. وأساب

 المجتمع قوى بتنامي مرتبطة الحتمية الثورة هذه ولكن
 على وأقام الرق نظام على قضى الذي هو التنامي وهذا المنتجة،
 بعض فيه للفالح كان الذي اإلقطاعي المجتمع أنقاضه
 عالقات بداياته في توافقت إذ عمله، نتاج من المادية المصلحة
 النظام هذا قلب وفي المنتجة؛ القوى مستوى مع اإلنتاج
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 التي الصاعية القوى هي جديدة منتجة قوى نشات اإلقطاعي
 من متحررين مشتغلين إلى الحاجة لتمطورة ا تقنياتها ولدت
 بات اآللة وتطور الزمان تراخي ومع نسبيًا، ومثقفين القنانة
 النظام قيام فكان االجتماعي، للتقدم عائقًا اإلقطاعي النظام

 النظام وفي تاريخية. حتمية اإلقطاعية أنقاض على الرأسمالي
 هي جديدة طبقة إلى اإلنتاج وسائل ملكية انتقلت الرأسالي

 قوة بيع إلى ومضطرا محروما المنتج وظل الرأساليين، طبقة
 خلقت الرأسمالية اإلنتاج عالقات ولكن للراسمالي، عمله

 فاق التقني تقدمها أن إذ المتتجة، القوى لنمو واسعة إمكانات
 القوى وتطور السايق، تطورها تاريخ في البثرية عرفته ما كل

 المقدمات يهحىء الذي هو الرأسيالية عصر في القوة يهذه المنتجة
 ثم االشتراكي المجتمع وقيام الرأسمالي النظام لهالك المادية

 االجتاعية العالقات تاريخ إلى وباالستناد وهكذا .الثيوعي
 forces المنتجة القوى بين أن العلمية االشتراكية قالت

productives اإلنتاج وعالقات Rapports de production 

 عالقات بتوافق المعروف الحتمي القانون وهو داخلية وحدة
 وعالقات المتتجة والقوى .المتتجة القوى طابع مع اإلنتاج
المادية. الخيرات إنتاج أسلوب تعين التي هي مجتمعة اإلنتاج

 وسائل وعلى اآلالت على تشتمل التي المنتجة القوى إن
 ويبتكرون يصنعون الذين الناس عدادها في يدخل التي االنتاج
 التي االنتاج خبرة فيها وتدخل ويستخدمونها، اآلالت هذه

 في هي بمجموعها هذه المتعاقبة، األجيال خالل اكتسبوها
 عالقات أما النسبية، السرعة من درجة على مستمرة حركة

 المجتمع من كل فعالقات الشديد، بالبطء فتمتاز االنتاج
 العالقات ودامت السنين، آالف دامت والرق البدائي
 أواخر في بدأ الذي الرأسمالية وعهد قرون، بضعة اإلقطاعية

 االنتاج عالقات نخلف يظهر مما بعد، يته لم عثر الثامن القرن
 عبر تعمقًا يزداد بينهما التنافض ولكن المتتجة، القوى تطور عن

 عالقات تصبح وعندما نزاعأ، يصح ان إلى التاريخية الحقب
 عالقات تزول المنتجة، القوى تطور طريق في عائقا االنتاج
 مستوى توافق جديدة انتاج عالقات محلها لتحل القديمة االنتاج
 جانبي بين العميقة الجدلية أو الصلة هي تلك ,المنتجة القوى

 البشري، للتاريخ االساسي المحرك كانت التي االنتاج أسلوب
 االقتصاد انتقاد في ماهة كتابه في ماركس أثبته ما وهذا

 التاريخ: في االجتماعية الثورات لكل عام كطابع السياسي
 في المادي االنتاج قوى تدخل نموها، من معين مستوى »عند

 هوتعبيرحقوقي أوما القائمة، االنتاج عالقات مع التناقض
 حتى القوى هذه نمت داخلها التي الملكية عالقات مع عنها،

 أشكاللنموالقوى من العالقات هذم وتحول الحين. ذلك
 المتتجة، القوى ضدنموهذه عوائق إلى القاثمة، المتتجة

 الثورات إن االجتماعية«. الثورة من مرحلة تبدًا وعندها
 القديمة االجتماعية بتغييرالعالقات جميعها تميزت االجتماعية

 المختمر الكم تحول الي القفزات هي والثورات لها، السابقة
 النظام من جديد نمط إلى أي كيف، إلى التاريخ أطباق في

 بأنها تميزت للماركسية االبقة واثكورات : االجتماعي
 أخرى طبقة سيطرة عل طبقة سيطرة أحلت النها جزئية،
 وهذا الناس، بين المادية والفروقات االستغاللي بالطابع محتفظة

 االيجابي بااللغاء إآل يزول أن يمكن ال االستغاللي الطابع
 العامه الملكية مجتمع ،الالطبقي المجتمع وفيام الخاصة للملكية

االستغالل. من االنسان يحرر الذي االنتاج، لوسائل

 هي االجتماعية الحرية - والحرية التاريخية الضرورة ٠ 3
:لإلنسان االنسان واستغالل الطبيعة سيطرة من التحرر

 لنظام الكونية العالقات خضوع حتمية هي الضرورة إن
 المادية في األساسية المقوالت إحدى وهي القوانين، من ثابت

 في تتجلى الضرورة ألن عامًا، طابعًا تحمل وهي الديالكتيكية،

 أضيق فهي الحرية أمامقولة الفكر. وفي المجتمع وفي الطبيعة
 اإلنسان أفعال دائرة وفي المجتمع، ي إآل تتجل ال النها مجااًل،

 مجال ال اإلنسان نطاق وخارج والمجتمع، بالطبيعة وعالقته
.الحرية عن للحديث

 غير واإلرادة المطلقة الحرية عن الحديث تعتبرأن والماركسية
 أخذنا وإذا .المارسة تكذبه الذي اللغو من نوع هو المقيدة

 لمقدار تخضع العالقة هذم أن نجد بالطبيعة اإلنسان عالقة
 االنسان وعي عل أوأل تقوم فالحرية لقوانبنها؛ اإلنسان وعي

 لتسخير المعرفة هذه من االنطالق عل وقدرته الطبيعة لقوانين
 هذم جهل من وباالنتقال .اهدافه لتحقيق القوانين هذه

 اإلنسان، ألغراض طيعة الطبيعة تصبح معرفتها إلى الضرورة
 لينين يقول ذلك وفي عدوًا، كانت أن بعد لم صديقة وتصبح

 قانونًا نجهل دمنا »ما :التجربمي المذهب ونقد المادية كتابه في

 عن بمعزل والفاعل الموجود القانون فإن الطبيعة، قوانين من
 ولكن . .العمياءم للضرورة عبيدًا منا يجعل ذهننا وخارج ذهتنا
 عن متقلة بصورة يفعل الذي القانون هذا نعرف أن ما

 السيطرة إن . ..للطبيعة اسيادًا نصبح حتى وعينا وعن ارادتنا

 انعكاس نتيجة هي البشرية الممارسة في تتجلى التي الطبيعة على
 كتابه ..وفي وعملياتها. الطبيعة لظواهر البثري الذهن في

 االشتراكيين ياربون وكيف اكعب اصدقام أهم من
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 في العالقة الخاطة الفكرة تلك لينين يدحض الديموقراطيين،
 التاريخية الضرورة أن في البورجوازيين االيديولوجيين أذهان
 ال التاريخية والضرورة الحرية وأن حريتهم، الناس تسلب

 الحرية بين ما للعالقة كالسيكيا تحديدا ويعطي تجتمعان،
 بين النزاع فكرة »إن :بقوله االنسان سلوك في والضرورة

 إحدى هي الفرد ودور الضرورة بين واالخالق، الحتمية
 فلي الواقع في أما ..الذاتي الفيلسوف عند المحببة األفكار
 افعال بحتمية تقول التي الحتمية نكرة إن , نزاع أي هنالك
 تلغي ال االرادة، حرية حول الخرقاء الخرافة وتنبذ االنسان
 عل بل اعماله، تقييم وال ضميره وال اإلنسان عقل ال اطالقًا

 يمكن وحدها الحتمية نظر وجهة فمن تمامًا، ذلك من العكس
 حرية على شيء كل القاء من بدالً وصحح دقيت تقييم إعطاء
 ال التاريخية الضرورة فكرة أن نجد ماثل نحو وعلى I اإلرادة
 يتألف أنما بأسره فالتاريخ ،التاريخ في الفرد دور أبدًا تقوض
. فاعلون« ريب بال هم أفراد أعال من بالضبط

 أن يثبت والطبيعة االنسان بين العالقة تاريخ مالحقة إن
 الطيعة، على السيطرة في تطور رافقه االنتاج وسائل تطور
 على سيطرة وكل الطبيعة، ازاء االنسان حرية من ومزيد

 االجتماعية، العالقات في تطورًا معها تحمل كانت الطبيعة
 للمجتمع المادي الوجود لشرائط الوعي من ومزبدًا وتحررًا
 الستغالل االنسان فوسائل العلمية. االكتشافات من ومزيدًا
 شبحًا الطبيعة كانت بداثيتها مرحلة وفي بدائية، كانت الطبيعة
 بالطبيعة االنسان اندمج االنتاج وسائل تطور ومع مغخيفًا،

 الحقيقي الطبيعة وعلم .الحرية من بمزيد معها وتعامل فاننها
 حيث عشر الخامس القرن من الثافي النصف إلى تاريخه يرقى

 إلى الطبيعة وتجزات متزايدة، بسرعة تتقدم العلوم أخذت
 إلى الطبيعية والعمليات المواضيع وتقسمت المنفردة، أجزائها

 لألجسام الداخلية التراكيب معاينة وتمت معينة، أصناف
 الجبار للتقدم األساسية الشروط تلكهي وكانت العضوية،

 الطبيعة. علوم معرفة في األخيرة األربعة القرون في تحقق الذي
 االزدهار مع جنب إلى جنبًا يسير كان الوسطى الطبقة فصعود

 انتاجها تطوير اجل من البورجوازية وكانت للعلم، العظيم
 الفيزيائية الخواص من يتأكد علم إلى بحاجة الصناعي
 من كبيرًا. عامالً الضرورة معرفة وكانت الطبيعية، للمواضيع

 ،الوسطى العصور سادت التي الخرافات التحررمن عوامل
 تكن لم لتيالبورجوازيةا على وتعين الكنيسة، على العلم فتمرد

 حركة إلى تنضم ان ،العلم بدون شينًا تفعل أن لتتطيع

 والنفاد الحتمية معرفة هي إنما العلمية واالكتشافات التمرد.
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 في الحرية من ومزيد الخبرات من مزيد اكتثاف إلى خاللها من
. ها التصرف

 على تدل وهي والطبيعة، اإلنسان بين الوسيط هي فاألداة
 األشياء تحويل يمكن فبواسطتها الضرورة، معرفة وعلى الحتمية

 الوقت في تعكس وهي اإلنسان، خدمة في اشياء إلى الطبيعية
 غير هي الفيزياء فقوانين المادة، تفرضها التي الضرورات ذاته

 هذه من أي مع والتعامل والبيولوجيا، الكيمياء قرانين
 تعكس الوسيلة أو فاألداة .ضروراتها معرفة يفرض المواضيع
 للضرورة اإلنسان خضوع أولهما . متحدين متضادين مظهرين

 لتأمين األدوات بواسطة الطبيعة إخضاع وثانيهما الطبيعية،
 إزاء اإلنسان حرية إبراز أي وفعله، االنسان حاجات

 .للطبيعة االنسان لخصومة الحقيقية النهاية هي وتلك . الطيعة
 تزول فيها غاياته وتحقيق المجتمع، لقوانين االنان معرفة ومع

 ويصبح والطبقة، الطبقة بين واالنسان االنسان بين الخصومة
 من الخالي الطبقات من الخالي المجتمع في حرا االنان

االستغالل.

 معرفة إن إذ الطبيعة، ازاء أوالً تم االنان تحرر إن
 والحاجة، الحرية بين الجمع له حققت الطبيعة في الضرورة

 وكل االجتماعية، الحياة عن مستقلة ليست الطبيعة هذه ولكن
 في الحياة نواحي جيع في تطورًا يحدث األدوات في تطور

 محركو هم الحي وروحها األدوات هذه محركي ألن المجتمع،
 في ماركس يقول أوكما المتجة، القوى هم ألنهم ،التاريخ

 ال االنتاج، »في المال رأس كتابه في المأجور العمل عن حديثه
 أيضًا، البعض بعضهم في ولكن فقط الطبيعة في الناس يؤثر

 فيا ومتبادلين معينة، صورة حسب متآزرين إآل ينتجون وال

 في بينهم فيما يدخلون فإنهم ينتجوا ولكي .فاعلياتهم بينهم
 االنتاج أي الطبيعة، في فعلهم يقوم وال معينة، انتاج عالقات

.العالقات، وهذم الروابط هذم حدود في إآل

 هذه وبدون جماعية، ملكية إلى يحتاج الجماعي العمل إن
 يمحسنون وهم فالناس . منقوصة الحرية تبقى الجماعية الملكية
 أكبر جني إلى يتوصلوا لكي ذلك يفعلون فإنما انتاجهم وسائل
 من تمكنهم التي الوسيلة هو واالنتاج الطبيعة من بمكنة فائدة
 هوتاريخ االنسان وتاريخ الطبيعة، من بمكنة اكبرفائدة جفي

 تحققه لم ما وهذا االنتاج، هذا توزيع في العدالة نشدان
 واحد كل كان وإن التاريخ، مسرح عل تتالت التي األنظمة

 من ومزيدا المعارف من مزيدا يحمل سابقه، وهويقوض منها،
 أمن ند البورجوازي النظام كان وإن التناقضات.
 بالنسبة محدودة ظلت الديمقراطية هذه فإن الديمقراطية،
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 ألن ذلك العاملة؛ الطبقة طليعتها وفي المنتجة، للطبقات
 أداة عتواها حيث من داائً هي االستغاللي المجتمع في الدولة

 هذه في تجد العاملة الطبقة ولكن المستغلين. لسيطرة
 سبيل في للنضال مالئمة ظروفًا محدوديتها، رغم الديمقراطية،

 في المعلنة الياسية الحريات من واإلفادة أوضاعها، تحسين
 أجل من الثوري للنضال أفضل بشكل نفسها لتنظيم الدستور
انتاجها. من القيمة لفضل المحتكر الرأسمالي النظام إسقاط

 الحرية سيادة هو الماركسيين نظر في االشتراكي النظام إن
 للمجتمع ملكًا االنتاج وسائل ملكية تصبح فيه إذ االجتاعية،

 وتزول للعمل، الرأسمال استغالل االبد إلى ويمحي بأسره،
 بين الضارية بالمزاحة االرتباط الوثيقة االنتاج فوضى

 اختالف على الرأسيالي النظام رفيقة البطالة وتزول الرأساليين،
 ال وذلك االقتصادية، األزمات معها وتزول تطورمراحله،

 األكثروعيًا، الطبقة الكادحة، الطبقة يد على إآل يتحقق
 ال ديكتاتوريتها وإقامة ثورية وأكثرالطبقات تنظيمًا، واألدق

 ترسي هذه وبدكتاتوريتها المتغلين، تجاه إآل الحرية غياب يعني
 تضع حرية ونؤمن الضرورة، معرفة قوامها ديمقراطية قواعد
لإلنسان. اإلنسان الضطهاد حدا

 تعتبرها التي الخاصة للملكية االيجابي بالغانها واالشتراكية
 في الملكية هذه تعيد ذاته، عن لإلنسان فصل بمثابة االشتراكية

 ،اجتماعي كإنسان ذاته إلى اإلنسان تعيد أي المجتمع خدمة
 العائلة حول مالحظات في ماركس يقول كما االشتراكية وهذه

 مع تتطابق كاملة »بكونهاطبقية 1845 المنشورسنة المقدسة
 وخصومة للطبيعة اإلنسان لخصومة الحقة النهاية وهي األنسنة،
 الوجود بين للخصومة الحقة النهاية إخها لإلنسان، اإلنسان

 والحاجة، الحرية بين الذات، وإثبات التموضع بين والجوهر،
.تحله، أنها تعرف وجي التاريخ سر تحل إنها ،والنوع الفرد بين

 إلى الحزبي االيديولوجي االنتشار من الماركسية - 4
االشتراكية: الدولة تأسي

 االشتراكية التيارات أقوى 1870 سنة بعد الماركسية باتت
 األوروبية القارة صعيد على عشر التاسع القرن عرفها التي

 انتهت التي - األولى األمية جداالت وأظهرتها وخارجها،
 االشتراكي االيديولوجي التيار-1889 سنة والفشل باالنقسام

 بما المترابط، الوحيد االيديولوجي التيار بل األكثرتماسكًا،

 األلمان الديمقراطيين االجتياعيين جانب إلى يتزعم، أن مكنه

 تأسيها عند الثانية األممية حركة الماركسية، باألفكار المشبعين
 موضوعات في الموجه بدور يقوم وأن ،1891،بروكسل في

 ، 1900 سنة وباريس 1896 سنة لندن في المتالحقة المؤتمرات

 الحزب وتأسيس السياسي العمل حول 1904 سنة وامتردام
 ونقد الرأسمالية، االمبريالية لتحطيم لموحد العالمي االشتراكي

 وعندما البورجوازية. مع الوزارية والمشاركة االصالحيات
 القضايا حول األوروبيين االشتراكيين بين االنشقاق ظهر

 الراديكالية؛ لألممية أمناء البولشفيك كان والحرب القومية
 ازاء الحياد ترفض أن عبرالعصوريجب المتضامنة فالبروليتاريا

 الوقت يحين حين جاعيًا نفسها تعت وأن االستعمارية، الحروب

 كانت وإن أهلية. حرب إلى االستعمارية الحرب لتحول
 مجتمعة وقفت النقابية والحركات األوروبية االشتراكية األحزاب

 مع غيومها ظهرت التي األولى العالمية الحرب هديدات ضد
 حول موخد مشترك قرار إلى تتوصل أن دون 1907 عام بداية
 غسد، جول الماركسي الفرني طرح فقد وقوعها، منع

Guesde بيبل وااللماني ،1922,1845 ل٠ Beebel، 

 الحرب ضد الخاص النضال أن المعروف، الشعار 1914*1840
 بالمسالة ترتبط أن يجب المالة هذه وان افراطًا، إآل ليى

 ضد االشتراكي النضال مألة واألكثرأهمية األساسية
 والقومية البروليتاريا حول أبحاثه لينين ووضع االمبريالية،

 مصيرها تقرير في الشعوب حق المعروف وكتابه البورجوازية،
. 1914 سنة أيار في المنشور
 الفكر تاريخ في الواضح أثرها المواقف لهذه كان وفد
 بدايات تعرف لم إذ الخصوص، وجه على األوروبي السياسي

 ما االنتشار من لقيت دينية أو سياسية عفيدة العشرين القرن
 قيام قبل العلمي، ااشتراكي الفكر وكان الماركية، لقيته
 البلدان في حتى حاضرًا القيصرية روسيا في البولشفية اثورة

 وايقافًا دينيًا، واالكثرتطرفًا سياسيا يمينية األكثرارثوذكسية

 استعدادها جانب إلى البورجوازية، كانت الجارف، لتياره
 في لتظهر الداخل من ذاتها إصالح تعيد لمواجهته، العسكري

 سواء االجتماعي والفكر التنظيم نطاق في أكثرجدة ثوب
 والتجمعات الجديدة، والقومية الجديدة، )الليبرالية بواء؛

 الفردانية على التمرد وكان الجديدة(، واالشتراكيات الجديدة،
 عن عجزت التي الفردانية هذه العشرين، القرن ظاهرة العقلية

 وعرف بالتبدات، يموج عالم في المستقبل آفاف استشفاف
 واالقتصاد التقنيات في متيقية مراجعات الرأسمالي المجتمع
 قيام بعد السيا السياسية، األفكار وتاريخ والفلسفة واألدب
 اتخذت أن وبعد ،1917 سنة روسيا في البولشفية الثورة
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 تجرية عليها تجري محددة جغرافية قاعدة الماركسية االيديولوجية
 موصولة الماركية األفكار رأصبحت االشتراكية، الجمهوريات

الدولة. بوجود
 »اتحاد واآلسيوية األوروبية القارتين من واسعة رقعة وعلى

 ما كابه في الواردة لينين نظرية طبقت السوفياتية« الجمهوريات
 حركة ال ثورية نظرية »بدون 1902 سنة المنثور العمل؟

 اكورة وقادة للينين بالنسبة االيديولوجيا كانت فقد .ثورية«
 بدونها والتي الثوري، للنضال الضرورية اآللة هي البولشفية

 هي االيديولوجيا وهذه .الثورية العفوية في السوفيات يقع
 ويمثل يجمع، الذي العمل دليل وهي مناضلة، ايديولوجيا

 ومادامت أجمع العالم في للبروليتاريات الثورية التجربة
 جديرة تكون أن عليها وجب بالتطبيق، مرتبطة اثورية النظرية
 بالتجربة ومقابلتها الثورة ظروف تطرحها التي المسائل بمواجهة

 ولم I وعمق بصفاء الماركسية الصيغ تطبيق يمكن ال بدونها التي
 عليه درجت لما الثورية االيديولوجية هذه في مكان هنالك يعد

 الرأسمالي، المجتمع في الكالسيكية الفلسفية المثالية التنظيرات
 المنهجي«، و»الشك و»البوية« العلمية« »الموضوعية مثل من

 ويقيم بشدة، يعارضها لينين كان التي األقانيم تلك من وغيرها
 العامة قانونياته في الموضوعي الواقع مارسة انقاضها على

 أن يقرر االنتقادية والتجريية المادية كتابه في فنراه والخاصة،
 كفيلسوف التأملي نشاطه جانبًا يضع أن األ يتطيع ال الثوري

 موقتًا، ولو يتناسى، أن المجال هذا في يقدر وال ،ايديولوجي أو
 أن وعليه الحزب، بروحية يتمتع أن. عليه يل الثوري، الهدف
 مرتبة إلى الوصول من ليتمكن البشرية المعرفة كل يتمثل

 بحق يرى كما سياسة الفلفة تصبح ويهذا .الصالح الشيوعي
 نديتو وفلفة المادية كتابه في A. Gramsci غرامثي انطونيو

 Materialism© stozieo la Filosjle Benedetto كردسي،
٠groce

 للتفير أداة العمل دليل هي التي الفلسفة باتت وهكذا
 ،الواقع وعي للناس ويتيح االجتماعية العالقات ينير الذي

 في ونهائيًا اساسيًا عنصرًا المناضلة الثورية االيديولوجيا وباتت
.الثيوعية السيرنحو في وأداة الثورية السياسة

 الحزب بتأسيس لينين عند الثورية االيديولوجيا وارتبطت
 تمليها التي التحركات لكل مؤهلة دائمة ثورية كأداة الشيوعي
 اتثقيف وكان عمل، وأداة تثقيف هوأداة والحزب الظروف.

 والفوضويين المتحرفين وجه عمالأساسيًافي الثورة قبل
 تحقيق إلى سبيالً واالغتيال اإلرهاب بضرورة القائلين العدميين
 قبل أعداثه من الماركسي الفكر وحماية السياسية. األغراض
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 إلى الثورين والنهج الرسالة ايصال وضرورة وبعدها، الثورة
 منظرين ثوريينمتهنين، من لهما بد ال كان الروسية الجماهير
 في لينين مارسها التي الخارقة االنضباطية وكانت عمل. ومتهني
 الذين االشتراكيين ومن خصومه، من شكوى مصدر الحزب

 مارسة إلى ويدعون للجماهير، العفوي العمل إلى يرتاحون
 هذم على وردًا واإلكراه، الرقابة عن بعيدة جاهيرية اجتياعية
 للشيوعية الطفولي المرض كتابه لينين وضع العفوية اليسارية
 مع المطاف نهاية في يلتقون بأنهم اليساريين فيه اتهم الذي

 أعضاء يكن ولم .سالحها من الثورة لتجريد الداعين المنشفيك
 كل من كانوا بل ،وحدها البروليتاريا طبقة من جميعهم الحزب

 »الثوري ألن الثوري العمل لواء تحت انضوت التي الطبقات
 عليه استولت قد حرفته ألن أصله، من تجرد رجل هو المحترف

 في العامل الجيد الثوري انتزاع يهاب اآل الحزب وعلى تمامًا،

 المنظات أما الثوري«. للعمل ويخصصه يتوالم كي وسطه
 الضرورة، عند ينظمها وأن يوجهها أن الحزب فعلى النقابية

 تقع اطالقًا يتركها وأآل السياسي، العمل على دائمًا يحفزها وأن
 على الثورية النقابية أو االنكلوسكسونية، النقابية فساد في

 الظروف مجرد من ينشًا ال الطبقي فالشعور الفرنسية. الطريقة
 االيديولوجي التثقيف من بل وحدها، بالبروليتاريا المحيطة

 وكانت الثوري، العمل اطار في العاملة الطبقة يضع الذي
 مع الكبرى الخالف نقاط من واحدة الحازمة الصرامة هذه

 وروزا وكوتسكي تروتسكي أمثال من المنشقين االشتراكيين
 اكثر انتقائية إلى يدعون كانوا الذين من وغيرهم لكمبورغ

 االتجاهات، لكل القابل الواسع الحزب تكوين في مرونة
.النقابي للعمل الحريات من مزيد وإعطاء

 في العشرين القرن لماركسية األول االيديولوجي لينين كان
 فيما نشأت التي الشعبية الديمقراطيات كل وفي السوفييتي االتحاد
 بين التوازن إقامة الكبرى، لينين اهتمامات وكانت بعد،

 إليه بالنسبة كان واآلني األول الثورة فهدف والحرية السلطة
 عليها القضاء وليس كامال، الغاء البورجوازية الدولة إلغاء
 االشتراكيون إليه يدعو كان كما تدريجية وبصورة ببطء

 منافقة »ديمقراطية هي البورجوازية فديمقراطية االصالحيون.
 الفعلية الديمقراطية تحقق التي هي البروليتارية والثورة ظالمة«

 للمنطق قراءاته معاودة من إليه انتهى ما وهذا والشاملة،
 الدولة بأن القائلة وانغلر لماركس الكبرى واألطروحات الهيغلي

 ستالزمها الصفة وهذه اإلكراه، أو للتخويف أساسًا وجدت ما

 ظلت المشكلة ولكن الناشيء، االشتراكي المجتمع في حقى
وهكذا الدولة، فيه ستزول التي والمدة النسق مشكلة هي عنده
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 لوت العملية األشكال وحول المهلة حول مفتوحة المسألة »تظل
 بحلهاء يسمح معطى أي نمتلك ال ألننا المحتوم، الدولة هذه

 في مرجعًا كان 1914 سنة المنشور والثورة الدولة وكتابه
 بين حدثت التي والديمقراطية السلطة مفهوم حول النزاعات

 1955 سنة بولونيا ومع 1949 سنة ويوغسالفيا السوفياقي االتحاد

 واالنشقاقات 1968 سنة وتشيكوسلوفاكيا 1956 سنة والصين
 االتحاد داخل الخالفات وكذلك وايطاليا، فرنسا في الحزبية

لينين. الى العودة شعار تحت تمت نفسه الوفياتي

 أشتراكية من وموففها االصالحية االشتراكيات . 5
العلمية: ولينين ماركس

 والمعاصر الحديث السياسي الفكر في المشتغلين بين ثمة ليس
 الرأسماليًا، المجتمع في المتمايزتين الطبقتين وجود ينكر من

 او ازالة عن قيل مهما البروليتاريا، وطبقة البورجوازية الطبقة
 عشر التاسع القرن بها اتسم الي الكبيرة الفوارق ضمور

 أن ينكر من ثمة ليس أنه كما ،العشرين القرن في وامتداداته
 إلى مرده Structures des classes الطبقية هذاالتايزفيلبنى

 الثورة هووليد التمايز هذا وأن االنتاج، بها يتم التي الطريقة
 ال التي والتقنيات األعمال في اقتضتها والتحوالت!لتي الصناعية

 ذلك عدا وفيما قواه. وضبط االنتاجي المترى لرفع منها بد
 وللمناقثات للنقد عرضة العلمية االشتراكية طروحات تبقى

 ال من قبل من بل التقليديين، اعدائها قبل المن الواسعة،
 واالشتراكيين المتخصصين، العالء من مبدئيًا عداء لها يكنون

 مطوري قبل من وحتى االصالحيين، واالشتراكيين المنشقين،
 المحدثون األنتروبولوجيا فعلياء أنفسهم العلمية االشتراكية

 بتفير القائل الرأي لقبول ماركس من استعدادًا اقنل هم
 ومثلهم اقتصاديًا، تفسيرًا كله األساسي البدانية الشعوب سلوك

 فكرة قبول نحومماثل على يأبون الذين العصريون النفى علماء
 منذ يؤثرون كانوا أنفسهم والماركسيون االقتصادي« •االنسان

 ماركس لمفهوم صفة اقتصادي لفظة على مادي لفظة البداية
 ألخذ أكبر مجاالً تفسح مادي لفظة ألن وذلك ،لتاريخ
 أن منها يمهم عندما االعتبار، بعين االقتصادية غير العوامل
 كانوا وألنهم المادية، القوى عالم من جزء الناس وعقول الناس

 إآل يتحركون ال األفراد أن القول في مغاالة هناك أن يدركون
 كول، —ه د. البروفسورج ساق وقد اقتصادية. بدوافع

 جامعة في االجتماعية النظريات واستاذ الفابية الجمعية رئيس
 ،18501789 االشتراكي، الفكر رواد فيكتابه اوكفورد

 في الماركسية حول اثيرت التي المالحظات من كبيرة مجموعة

 القرن من األول والنصف عثر التاسع القرن من األخير الربع
 تفقد التاريخية المادية مصداقية أن على يتركز وجلها العشرين

 االبقة العصور على تطيقها حاولنا ما إذا تألقها، من الكثير
 المقولة كانت »إذا فيما يتساءل وهو أوروبا، في الصاعية لكورة
 المجتمع انماط في تتميز أن يمكن اقتصادي لفظة في المتمثلة

 عن anachronisme تاريخية غيرمفارقة من األكثربدائية
 المجتمعات في تمييزها على فدرتنا يقارب بقدر األخرى المقوالت

 للعوامل نعترف أن علينا يتعين كان إذا وما العصرية،
 بأثره لها لالعتراف متعدًا ماركس ماكان أكث العسكرية
 كل ان نحسب ال كذلك الطبقية. البنى في الفعال التكويني

 الدينية للمعتقدات فيورباخ تفسير لقبول مستعد امرىء
 تطوير لقبول أو البشري، العقل به قام تمديد لعملية كثمرات
 سائر مع األمر آخر الدين ترجع التي الدينية للنظرة ماركس
 األحوال تأثير إلى سواء حد على االجتياعي المركب اجزاء

االقتصادية«

 وضع العشرين القرن في الرأسمالية تطور أن شك وال
 الفكر في المشبتغلين كبيرمن فريق لدى ماركس، تنبؤات

 كان وإن .اإلتهام موضع نقل لم إن الشك موضع السياسي،
 فإن الرأسمالية، لزوال توقيت أي الواقع في يضع لم ماركس

 أن يجب التي لألسباب تحليله في ضمنيًا جرى الترقيت هذا
 نتيجة األكثتصنيعًا البلدان في الرأسمالية زوال إلى تؤدي

 الطبقي الوعي تعميق من عنه ينتج وما الرأسمالي التركيز لحتمية
 الصناعي- التركيز ولكن البروليتاريا. طبقة لقيام الضروري

 الى يؤد م - اآلن حقى البلدان كثيرمن في الوقائع أثبته كيا
 اففار من مزيد إلى يؤد ولم البورجوازين، صغار ملكية انتزاع

 ظهور إلى الماهمة الثركات نمو ادى بل العاملة، الطبقة
 والحرفيون الصغيرة البورجوازية فيها شاركت تعاضديات

 الذي الثوري الطبقي الوعي من وبدالً العمالية. والنقابات
 اصالحي نقابي وعي نشأ الرأسيالبة األنظمة قلب إلى يقود

 العنفية، يرفض تحركه، جوهر في سياسي ال ولكنه ضاغط،
 الرأسيالي النظام داخل من العال احوال تحسين على ويعمل
 في الديمقراطية« »االجتاعية النقابية كانت وهكذا نفسه،
 هي وايطايا فرنسا فيكلمن الالسياسية والنقابية المانيا،

 األرض بريطانيا وظلت الماركسي، للفكر الحقيقية المزاحمة
 بعيدة trade-unionisme األنكلوساكسونة للنقابية الخصيبة

 وهذه لالشتراكية. تعريفها في الماركسية االيديولوجية عن
 تنظيم ألي الجذري هدرفضها مشترك قاسم يجمعها النقابيات
 االقتصادي اتحرر ألن لالقتصاد، وشامل تسلطي سياسي

103



العلمية واالشتراكية اإلشتراكية

 التنظيم طريق عن أنفسهم العمال وضع من يكون أن يجب
 السياسي. التدخل عن منأى رفي الشعبية، للجماهير الذاقي
 من لها كان إن الالسياسية، النقابية التعاضديات وهذه

 االجتماعي« »الشكل النقابة من تجعل ان فهي ايديولوجيا،
 جيعها متفقة النقابية هذه وتيارات الدولة. محل للحلول المعد
 عن له، مؤمنة الشامل، العامل عالم النقابة من تجعل أن على

 بالتضامن والشعور والعمل الثقافة االجتماعي، الضغط طريق
 عمل بأي تقوم أن ترفض ولكنها التقاعدية، والتعويضات

 هذا نظر في ماركس وتنبؤات . الدولة جهاز ضد عنيف ثوري
 إن بل وحسب، النقابية، بنموالتعاضديات تفجأ لم الفريق،

 بأنها يظن ماركس كان التي البالية والمالية التجارية الرأسمالية
 ترسخت ما سرعان ،الصناعية الرأسمالية أمام المكان ستخلي

 هي الحديثة الرأسمالية أن على الداللة المتزايد التروستات نمو مع
 سيمون. سان به تنبأ قد كان غرارما على مصرفية رأسمالية

 فخالفًا الزراعة، حول خاصة بصورة حدة أكثر النقاش وكان
 والتركيز التراكم قانون أن يرى كان الذي ماركس لتنبؤات

 أقرب جاءت برنشتاين توقعات فإن الزراعة على ايضًا يطبق
 الماني اشتراكي اتبعه الذي برنثتاين اثبت فقد الصواب، إلى

 ال والتركيز« »التراكم القانون هذا أن دافيد ارنست هو آخر
 أن خاصة بصورة دافيد ارنست وحاول الزراعة، على ينطبق
 الماركسية تشبهه الصغيرالذي الزراعي المالك أن يبين

 على يتصرف ال أنه إآل بروليتاريًا فعالً كان ربما ،بالبروليتاري
 ووصلت سياسي، عامل أو ،قتصادي عامل أنه أساس

 المنهج اعتبارم حد إلى برنستاين عنيد الماركسية انتقادات
 او لماركسية العقيدة في الخادع العنصر هو الديالكتيكي

 مالحظة كل على الطريق يقطع الذي العائق ألنه الشرك،
 واعتقاده األفكار، في االنعكاس فكرة ورفضه لألشياء، صائبة

 تفعل وهي ،ذاتبة حقيقة لها األخالفة واألوامر األفكار بأن
 تتخلى ان من بدالً االشتراكية، وعل التاريخ، في أيضًا فعلها

 صراع من تجعل ال وأن تستوعبها، أن األوامر هذه عن
للتاريخ. الوحيد المحرك االقتصادية التحوالت ومن الطبقات،

 موضوع ظلت الماركسية االيديولوجيا فإن الجملة وعلى
 هذه وخالل هذا، يومنا حتى ظهورها منذ يتوقف لم نقاش

 تطورها االيديولوجية هذم استكملت المطولة الجداالت
 االشتراكيين عند وشوهدت كثيرة، مراجعات وشهدت

 توفيقية ومحاوالت وهيغل، كانط إلى عودات االصالحيين
 لهم العلمية االشتراكية اعداء كان وإن مشبوهة. وتسويات
 الماركسية جداالت فإن والدعاية، المقارعة في الخاض منطقهم
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 ألن االصالحية، االشتراكيات مع منها األكبر الجانب في كانت
 الكمال ينشدون أنهم يدعون كانوا االشتراكيات هذه زعماء

 التي الحقيقية«، »االشتراكية اوينشدون لالشتراكية الحقيقي
 االنسانية، والحرية االستغالل وعدم الرخاء مجتمع بين ما تجمع

 ورفض الطبقات، تعاون في تتمثل المزمنة مقولتهم وكانت
 وهي الثورية. األعمال عن والتخلي البروليتاريا ديكتاتورية

 التاسع القرن األخيرمن الربع في بذورها ظهرت التي المقوالت
 المنظرين كبار عند واينعت وجانجوريس، برنشتاين مع عشر

 وجيالس وفيشر، غارودي، أمثال من المعاصرين االشتراكيين
 »السوق« واشتراكية التعددية«، » االشتراكية : وبيتكوف

, االنسافي« الوجه ذات »االشتراكية و

 طرح عشر التاسع القرن من األخيرة السنوات ففي
 المقتضيات صعيد على كما الفلسفي الصعيد على برنشتاين،

 التي االشتراكية جوهر في أصيل كعنصر الحرية قضية السياسية
 موافقة برنشتاين اطروحات ونالت .الطغيان تناهض

 واتوبوير Max Adler أدلر ماكس النمساويين االشتراكيين
Otto Bauer, في الواسع تقبلها االطروحات هذه ولقيت 

 في بريوال فانطونيوا الفوضويين؛ االشتراكيين أوساط
 سير في يرى للتاريخ المادي التصور حول بحث اطروحته
 في فليس العلمية، التحليالت كل تكذب سخرية التاريخ

 الفكر و»حرية »الهوى« نزوة تفوق نزوة التاريخ احداث جوهر
 الجماهيرالشعبية عند العفوية الطبيعية النزوة وهذه البشري«،

 القيام في الجماهيرتتبع ألن المبدعة الحرية للى توصلها ال
 الماركسية وواجب احساسها، الحرية في الخاصة بتجربتها
 تفرض أن دون تحررها استكمال سقراط، طريقة عل معاونتها،

 السياق هذا وفي الحق. للواقع الجماهيركعلم هذه على نفسها
 في ،Benedit- to Groce 1952-1856 غروس بنديتو نقض

 السلسلة ،1909-1900 العثرين القرن من البنواتاألولى
 منطلق من وذلك ماركس، عند الشهيرة الديالكتيكية السببية

 الى الشيء تحول سيبه ليس التاريخ في الموجود التقدم أن
 في ألنفسهم الناس يخلقها التي. الحرية مقدار بل ضده،

 من الحرية هذه تكسبهم وما والتاريخية، االجتماعية عالقاتهم
 بل خير، الى ديالكتيكيًا يتحول ال فالشئ .متمايزة شخصيات

 هو ما ويختار والشر بالخير يتحكم الذي هو االنسان إن
 من علىكل يطرح غروس فان ولذا الخير، أنواع من األفضل

 الحرية مسالة هو كانط من استلفه مفهومًا والليبرالية االشتراكية

 )باكونيين، الفوضوية االشتراكية اتباع وظل األخالقيه.
القوي تشددهم رغم .ل( Grave غراف وجان وكروبتكين
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 الناس، بين التفاوت أصل باعتبارها الخاصة، الملكية ضد
 لالقتصاد، وشامل تلطي تنظيم أية جذرية بصورة معارضين
 معزل في الشعبية للجياهير الذاقي التنظيم مبدأ عن مدافعين

 النزعة هذه وضد ،سياسية كوحدة العاملة الطبقة تسلط عن

 وعلى الروسي، الصعيد على االيديولوجية معاركه لينين خاض
. 1917 عام الثورة اندالع عشية سيا ال العالمي، الصعيد

 األولى العالية الحرب قبيل سادت روسيا، في كما المانيا وفي
 فزعماء االلمان، االشتراكيين وشرعية الروس، المانشفيك افكار

 نظرًا - يرون كانوا االلمانية« الديموقراطية »االجتماعية االشتراكية
 القائم، للنظام احترام من االلمانية العقلية عليه هي لما

 - السياسي للنضال سبيالً البرلماني الطريق بلوك والقتناعهم
 كانت االلمانية فالدولة العنيفة. الماركسية لثورية مجال ال ان

 الدولة، اشتراكية ممارسة الى االوروبية الدول بين الباقة
 والقوانين ،اصالحية اتبعتسياسة المتعاقبة االلمانية والحكومات
 تعمر لم االلمان االشتراكين ضد بسارك اتخذها القي االستشائية

 الناخبين ثقة كسب الى يسعون االشتراكيون كان ولذا طويال،
 يروا ولم والفالحين، والمثمقفين الوسطى الطقات في الجدد

 البورجوازية، الحكومات في مقاعدوزارية تسنم حرجًافي
 في الخعقد الثانية األمية مؤتمر في اثيرت التي القضية وهي

 غسد الفرنسي الماركي فدم حيث 1890 عام باريس
Gusede البرلمانية، لالصالحية المطلقة اإلدانة يتضمن نقدا .ل 

 النهج كانمع الذي كاوتسكي قادها معارضة ولقي
 كان وان الدكتاتوري، البروليتاري النهج وجه في الديموقراطي

 ومعها البروليتاريا تحرير ذاته: الشيء ينثدان يعتبرالمنهجين
 عام عادمؤتمرامستردام ثم .االشتراكية بواسطة تحريراالنسانية

 التيار معارضة رغم البررليتاريا ديكتاتورية تبفي الى 1904
فوردفلد البلجيكية االشتراكية وبممثل بادلر، المتمثل الموي

. Vauder Veld

 فقد.كان الخصوص، وجه على والنمسا المانيا خارج أما
 أوجهل، عنقصد ماركيةماركس، فوق يراكمون االشتراكيون

 ورفضها، انتقدها ان لماركس سبق قد كان ديموقراطية مثاليات
 جان فرنسا في االنسانية الديموقراطية الروح هذه مثل وكان

 متمك جوريس وجان . 1914 - 1859 جوريس،
 بل السياسية، المكاسب غايته انتخاي كتكتيك ال بالديموقراطية

 ان يمكن ال فالبروليتاريا االشتراكية، للحركة جوهري كأساس
 عن الدفاع ومهمة الديموقراطية، جوهر ازا، مبالية ال تترك

 العاملة، الطبقة البن موكولة الجمهورية في. السياسية الحريات

 »ماذا إذ للبورجوازية، الديموقراطية عن التخلي يمكن وال

 الطبقة تكن لم لو البلد هذا في السياسية الحريات مصير سيكون
 وتجردها وقوتها شجاعتها سنة عشرين منذ اعطت قد العاملة

 الديموقراطية ونزعةجوريس التحررية؟«. الحركات لكل
 من العديد رغم ،برنشتاين مدرسة صفوف في تضعه االنانية

 وعقيدة التاريخية المادية يرفض مثله فهو عنه؛ التميز مظاهر
 يعود الفارغ بول اثهيرمع سجاله وهوفي الطبقي، الصراع

 المثالية بين التوفيق محاولة في وهيغل وكانط سبينوزا الى
 االشتراكية رفح كمايذكرفيكتابه البشري، فالتاريخ والمادية،

 »فاالنسانية مثالبًا، ومعنى عاقال اتجاها تطوره طيات في يحمل
 األوساط تنوعت ومهما بذاتها، ذاتها وتؤكد ذاتها، عن تبحث

 من واحد نفس فهنالك االقتصادية والمطالب واألزمات
 والبروليتاري، والقن العبد فم من يخرج واألمل، الشكوى

.الحق« يسمى ما الخالدهوروح االنساني النفس هذا وإن

 الفرنسية االنسان حقوق وثيقة الى تستند جوري وانسانية
 ستعطي التي »هي وحدها فاالشتراكية الحازمة، وفرديتها

 الحقوق ستحقق التي وهي معاها، كل االنان حقوق العالن
 شيء فال التامة«. المنطقية الفردية هي فاالشتراكية . البشرية.

 باري روفوده المنشورفي مقاله هومحتوى هذا الفرد، فرق
Revue de Paris كتابه ومحور ، 1898 عام األول كانون اول في 

 االشتراكية ان يتركزعلى الفرنسية التاريخاالشتراكيللثورة
 التصالح اشتراكية الفرنبية، الثورة في موجودة والحقة الضخمة

 كحزب االشتراكية وحيثماتنتظم والحرية، االشتراكية والتوفيقبين
 والحريات الفردية، الحريات أجل من بالضرورة تعمل فاها

 . العمل. الضميروحرية وحرية التصويت، وحق السياسية
 الطبقات نضال في الماركسية مفاهيم يقبل ال جوري فان وهكذا

 األنظمة قلب الى واليسعى ،البروليتاريا وديكتاتورية

 يكون عمل تنظيم ضمن الطقات صهر الى بل ،البورجوازية
 جوريس وكان .القائم النظيم من للجميع بالنسبة األفضل

 من يجعل الذي الماركسي االشنراكي Gursde تيارغد يواجه
 صاغتها كما الحقة االشتراكية بالعقيدة ،طبقة عقيدة االشتراكية

 وبرودون، بالن، أمثاللويس وابداعًا، األكثرخلقًا العقول

 في المناضل بلوم ليون مرجودعند المبادىء هذه وصدى .وفورييه
 والذي ،عالمية أخالقية أفق في تدور غيرماركسية اشتراكية سبيل
 اياها واصفًا ،حياته طوال ثابتًا موقفًا بالبولشفية التنديد من أخذ

 جان يوردها كما بلوم عند فاالشتراكية ؛ Blanquisme بالبالنكية
 »االشتراكية هي1900اليارفيفرنسامندعام كتابه توشارفي

 التطبيق إنها .عقيدة هي بقدرما دين شبه تقريبًا وهي االخالقية،
التي والكلية العامة المشاعر الراهنةلتلك المجتمع فيحالة السليم
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. تباعًا« عليها والديانات األخالقيات قامت

 ظلت فقد وانغلز، ماركس عاش حبث انكلترا في أما
 موسرومة مستكينة خاملة االشتراكية والمدارس االيديولوجيات

 الدينية االعتبارات من بجملة ومقبدة بتيارطوباوي،
 1884 عام منذ تأسست التي الفابية فالحركة واالخالقية.

 الستبعاد جهدهم قادتها بذل وقد ،النفعية بالنزعة اتسمت
 على مركزين عقيدتهم، صلب عن وااليديولوجبا الفلسفة
 قادتهم التجريبية الواقعية وهذه البنتامية، بالالفلسفية االكتفاء

 تسلكها ان يمكن التي العملية السبل الى اا التطلع عدم الى
 الويبيين لدى اادارية االشتراكية وهي بريطانيا، في االشتراكية

 بريطانية، بخصوصية المتميز الطابع ذات Web وب جماعة أي
 وتحوالتها البريطانية للنقابات وتحليلية تاريخية خصوصية وهي

 الكبير مؤلفهم في وهم والضغط. والتنظيم النضال في واساليبها
 النقابات أن يثبتون 1897 عام المنشور الصناعية الديموقراطية

 وحركيات مؤسسات الواقع في أوجدت قد والتعاضديات
 هي اشتراكية، ونتائجها اهدافها كانت »ميكانيسمات« ادارية

 وعندما ممكنة. وسعادة وعدالة مكاسب االكثر تعريفهم في
 النقابي العمل الى السياسي العمل تضيف أن الفابية ارادت

 تأسي يعني يكن لم عندها السياسي العبمل فان ،واالقتصادي

 محل لتحل الدولة على الضغط بل سياسي، حزب
 التعاضدية، النقابات تديرها كانت التي الصناعية، •الديموقراطية

 والخدمات والصحة الوطني التعليم من أدن حد واقامة
 فروع في باكملهم األجراء لصالح بدقة ذلك وتطبيق واالجور

 اشتراكية تكن ولم السواء، على واألقوى األضعف الصناعات
 ايديولوجية أو فلفية ملمة كل من المجردة هذه، الدولة
 هي بل والسياسي، الفلفي بالمعنى اشتراكية مدرسة مسبقة

 ناحية من البريطاني التراث مع تتكيف ادارية اشتراكية
 العمال وحزب نقابية. عمالية حركة مجرد ابقاها ما منفعيتها،

Labour Party جانبها الى أو الفابية انقاض على نثأ الذي 
 وإن فلسفة، كا منشئه، بفعل نفسه، حظرعلى 1888 عام

 العنال وحزب .اشتراكية مطالب تفم وبرامجه مراميه كانت
 المتتخبين عمل يوحد لكي البرلماني الصعيد على تكون الذي
 العاملة للطبقة نصرًا تجمعه كان وغبرها اسكوتالندا في الجدد
 التي االنتخابية االنتصارات ورغم الحزب، اليديولوجية وليس
 قد تكن لم االنكليزية العمالية الجماهير فان ،1906 عام حققها

 تعرف فلم الياسي، العمل الى 1914 عام حتى اهتدت
 وال تقربًا، ماركسية فال حقيقيًا، اشتراكيًا ضغطًا بريطانيا

العام. الشعبي الصعيد على ثورية حركة وال ايديولوجيا،
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 باالصالحية، الموسومة االشتراكية التيارات هذه غالبية ان
 اشتراكية حركات من تتفرع البريطانية، االشتراكية باستثناء
 الذي االنوار عصر وريث عثر اكاسع القرن في بذورها نشأت
 االنان يكون علمانية انسانية الى الدعوة على فلسفاته حثت
 تابع او كشيء يعامل أن ورفضت االخبرة، الغاية هو فيها

 اآلخرين ازاء مقدسة فحريته جماعة، أو شخص أو لشيء
 التي الحقوق اساس في هي الحرية وهذه الدولة، مواجهة وازاء

 الثورة لفلسفة النظري االساس هو وهذا الدولة. تحميها
 التحركات لكل النضالية الخلفية شكل والذي الفرنسية،
 القرن طوال االوروبي والعالم فرنسا عرفتها التي والثورات

 االنسانية الحرية هذه ان عل مجمعة واالشتراكيات ,عشر التاسع
 النسب في فارق مع المادي االقتصادي بالواقع االرتباط وثيقة

 االقتصادي، للعامل االشتراكيات هذه توكلها التي واألولويات
 االشتراكيات نظر في هي االقتصادية والعوامل فاالنسانية
 اقامة من بد ال التي البديهيات من والديموقراطية االصالحية

 للنظريات عبدًا االنسان يصبح ال لكي بينها فيما التوازن
 خلخلة الى االقتصادية الجوانب اغفال يؤدي وأالً االقتصادية،

 االشتراكي عنه عبر ما وهذا والمستمر، الثابت االنسان المفهوم

 معنى ال »بان القائلة اطروحته في مان دي هنري البلجيكي
 الصعيد الى االقتصادي الصعيد من المنقول الطبقات لصراع

 االخيرللمثروع بالهدف االخالل سوى االخالقي
 انعتاق الى فعليًا ما طبقة تحرر يؤدي ولكي . االشتراكي

 ليس ومناهجه اهدافه تبرير من له بد فال بأسرها االنسانية
 انساني صالح ذات قيمية باحكام وانما ابدًا، الخاصة بالمصلحة

 البورجوازية االنانية مبادىء ليس به التنديد ينبغي وما عام«.
 ،تحققها كفاية بعدم فقط التنديد ينبغي وانما ،والمسيحية

 الديموقراطية عن المدافع واحد آن في هي االشتراكية »والحركة
 الذي المسيحي للمثال والمحقق البورجوازية، هجرتها التي

 تتأنف أن البروليتارية الثقافة واجب ومن ، الكنية« عنه تخلت

 ،البورجوازية الثقافية للحقبة المعطى تتبرجز-الدفع أن دون
 ضد التنوع بالغة اتجاهات بين التقريب »مجال توسء وان

 والعمر والجنس الدين وحواجز والقومية، العرقية الحواجز
 المثال البروليتاريا احتكار حال في غيريمكن وهذا والطبقة«،
الكلي. الوع من اشتراكية اقتناعات على القائم االشتراكي

 مع التقت الديموقراطية االشتراكيات فان هنا ومن
 نظامها يتقبل التي الليبرالية التقاليد ذات البورجوازيات

 بالماركسية واصطدمت للسلطة، كاساس والتعدد االختالط
 مؤمن العاملة الطبقة من معين لفريق اال العمل تحظر التي
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 علمها تنفي ال التي الديموقراطية واالشتراكيات ،بايديولوجيتها
 مع واندماجها الديموقراطية، االنظمة في البورجوازية يهيمنة

 االيديولوجي خطابها هيمنة الى وسعيها والعنصرية، االستعمار
 والجبال للحق البورجوازية الصورة مثال اعالء الى النازع
 بتصحيح كفيالً الديموقراطية داخل الصراع تعتبر فانها والخير،

 اجتماعي نظام الى النازع االشتراكي المخحى اتجاه المارفي
 هذا لبلوغ الحقيقية الضمانة هوبمثابة االحزاب وتعدد عادل،
 االحزاب لهذه الموجهة االتهامات كانت مهما ،االسمى الهدف
 االحزاب نظر في فالديموقراطية الديموقراطية. اللعبة بتزييق

 على وللعال للبورجوازيين للجميع الديموقراطية هي االشتراكية
 إغها بل ال الطبقي، الصراع بوجود اعترافها مع هذا الواء،
 عيزها ما وهذا العاملة، للطبقة حزبًا بوصفها منه قوتها تستمد

 على االخرى هي تعتمد التي اليمينية الياسية االحزاب عن
 لالشتراكية المميزة السمة »تكمن وهكذا بالتعددية. االعتراف

 الصراع وجود اساس على مشروعها تبني كونها في الديموقراطية
 عن االمريميزها وهذا والبورجوازية، الشغيلة بين الطبقي

 ال لكنها الشيوعية، االحزاب من ويقريها اليمينية االحزاب
 مشل فانها، ولهذا المخافس، بالغاء الصراع هذا حسم تنوي
 هو الموقف وهذا . المجتمع« في التعددية تتقبل الليبرالي اليمين
 الديموقراطية االشتراكية التيارات لكل المثتركة البارزة السمة

 العمالية ثم الفابية ذلك في بما المعتقدية، نزعاتها اختالف على
 المبدأ هذا تعتبر التي السكندينافية واالشتراكيات االنكليزية،

المسلمات. من

 هي الديموقراطية لالشتراكيات االيديولوجية الخلفية إن
 انتصارات االشتراكيات هذه حققت وقد ،اإلصالحية

 العالمية الحرب تلت التي االخيرة سنة الخمسين في متصاعدة
 االقتصاد عالم االشتراكية االصالحات فدخلت الثانية،
 قطاعات من واسعة لقطاعات التأميمات في سيا ال الراسيالي

.للدولة تابعة ملكيتها غدت التي االنتاج

 والرساميل للمداخيل مستمرة توزيع إعادة عرفت كما
 األزمات ولكن صنف. كل من االجتماعية الحقوق وتكريس
 الديموقراطية االشتراكيات امام تطرح كانت والدولية الداخلية

 المصاعب فتجد الرأسمالية البنى مع التكيف من المزيد قضية
 نفسها تجد او الماركسية، عن انفصالها تجيد في االنتخابية

 االصالح من مزيد الى - الشعبي االلحاح بحكم - مسوقة
 البنى عقبات آخر نوع من بعقبات فتصطدم الثوري

 الشرق بين الخصومة وكانت الثقافي واالرث االقتصادية
 وقعتفييوغوسالفيا التي األحداث ثم وتعميرأوروبا، والغرب،

 االشتراكيين ابعاد في عوامل وتثيكوسلوفاكيا والمجر
 مواقفهم وإعالن الماركسية االيديرلوجيا عن الديموقراطين

 االتحاد ومطالبتهم الوفياتي، االتحاد ضد القوة الواضحة
 الحزب وحياة الدولة نظام في الديموقراطية من بمزيد السوفياتي
 بنفسها، نفسها حكم في الشعوب حق تجاهله وعدم الداخلية،

 ألي االشتراكية التنظيمات معارضة دون يحل م ذلك ولكن
 السوفياقي، االتحاد ضد الرأسمالية الدول جانب من تدخل

 ختلف جانب من المتخذة االستثنائية التدابير ضد واحتجاجها
. الشيوعيين ضد الحكومات

 السوفياقي االتحاد داخل العلمية االشتراكية تكن ولم
 طليعتها وفي االزمات، من خالية االشتراكية البلدان ومجموعة

 الكبرى- االشتراكية الدولة واتهام الديموقراطية، الحريات ازمة
 المساواة قدم على ووضعها بالبيروقراطية، السوفياقي- االتحاد

 الدور نفي حدود االتهام وبلغ ،االميركية االمبيالية مع
 الطبقة هذه ألن عمومًا، العاملة للطبقة والطليعي القيادي

 متسلطة بيروقراطية صفة واكتبت الرأسيالي العالم في تبرجزت
 قيام الى الدعوات كثرت هنا ومن ،االشتراكي المجتمع في

 االقتصادية للمقتضيات وفقًا المتعددة االشتراكيات سن نماذج
 في الدعوات هذه وكانت بلد، لكل والثقافية والتاريخية
 االصالحية االيديولوجيات معين من تتغذى معظمها

 الشيوعي الحزب عن المنشق غارودي روجيه وكان االوروبية،
 اي االشتراكية، النماذج تعددية الى الداعين كبار من القرنسي

 تختلف وايديولوجية وسياسية واجتماعية اقتصادية بنى مجموع
 وهذا القيمة، متساوية ذلك مع وهي بينها فيا شديدًا اختالفا

 ومنعطف لالشتراكية الفرنسي النموذج مؤلفاته في نشاهده ما
 وهي األمل، بعث أجل كلهاومن الحقيقة الكبيرو االشتراكية

 ء ومبادى تتفق ال واستتاجات موضوعات على تثتمل
 الفن كتابه في فيشر ل. يقدم غارودي غرار وعلى الماركية.
 مظلمة صورة المعاصر( الماركسي الجمال علم )حول والتعايش

 الذي االشتراكي العالم بلدان في المطبقة العلمية لالشتراكية
 تلقى الكثيرة االنتقادات وهذه .االنسان المادة فيه ستعبدت

 النماذج تعدد مفهوم سيما ال الماركسين، االيديولوجين من
 السلطة دور معنى على تتركز التي الردود من سيال االشتراكية،

 قبل من الموجهة االجتماعي التطور وعملية الشغيلة، يد في
 الشعب وتربية االنتاج، وسائل وملكية اللينيني، الماركي الحزب
 مع الصداقة وروح العلمية الشيوعية االيديولرجية بروح
 نقرأ ما غرار على كله، العالم وشغيلة االخرى البلدان شعوب

 واالشتراكية الجيدة االشتراكية خرافة كتابه في جيرفوف د. ل
الرديثة.
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االشراقية

االشراقية
Illuminism
Uluminisme
Illuminismus

تعريفها:- 1

 الفلسفية التيارات من لعدد المشترك االسم هي االشراقية

 التي المعرفة من بضرب القول بينها يجمع والصوفية، والدينية
 وهي ،التقليدي المنطقي بمفهومها العقلية المعرفة تتجاوز

 حبش بن يححى الدين بتعبيرشهاب الحضوري« »العلم عندهم
 »حصول به ويعني م، 1191 ه-؛ 587 المقتول الئهروزدي

 زيد كعلم الذهن في صورته غيرحصول من بالشيء العلم
لفه«.

 .Illumination واإلنارة االضاءة هو لغة واالشراق،

 من جملة وفي وأضاءت. طلعت الشمس: أشرقت فقولنا:
 وظهرت حسنا تألأل أي وجهه، أشرق نقول: الرمزية التعابير

 بإشراق أنار أي المكان وأشرق والسعادة، الفرح إمارات عليه
 وأشرقت أمرًامتعا. فيه الجلوم أوأصبح الضوءعليم

.نيرًا وجعلته أضاءته :المكان اكمس
 الظاهرات أهم من اإلنان، إلى بالنسبة النور، كان ولما

 فقد لغيابها، ويغتم ويقلق وجودها إلى يرتاح التي الطبيعية
 واالسقامة والفرح للنعمة رمزًا قاطبة الشعوب عند جعل
 رمزًا الظلمة، أي نقيضه، جعل كما اإلنسان، يسعد ما وسائر

 كانت ثم .اإلنسان وسائرمايشقي والرذيلة لثروالتعاسة
 النار من النور مصادر في الخير قوى جمت كثيرة ديانات

 جعل وبعضها فعبدتها. آلهة منها فاتخذت والنجوم والكواكب
 تيارات كانت ثم النور. آلهة تحارب ظلمة آلهة الشر قوى من

 والمعرفة العليا الحقيقة النوررمز جعلت وفلفية فكرية
 رمزًالطريقة اإلشراق النورأي تجلي طريقة وجعت القصوى،

 االشراقيةالسم فكانت االنسانية. للنفس الحقيقة تجي
 االشراق، وكان التيارات، لهذه أعطي الذي المشترك الفلسفي

 هو»ظهوراألنوار والفالسفة، الحكماء من الصنف هذا عند
 عن التجرد عند الكاملة األنفس على وفيضانها ولمعانها العقلية،

 السهروردي الدين شهاب أورد ما حد على الجسمية« المواد
 هذا من مباشرة ويتبين االشرافيين. الحكماء شخ المقتول،
 بين والفضيلة، المعرفة بين المثدودة العالقة مدى الكالم

 الحكمة تكون ال بحيث المادة، عن والتجرد للمعرفة التجرد
 الحسي الظلمة عالم من فعليًا روحيًا انتقاالً بل با، نقول نظرية
 العقلي النور عالم إلى مسنحيالن أمران والعادة المعرفة حيث
 يخلفها التي المكتوبة اآلثار وما .معًا حصولهما يكون حيث

 فيها يحاولون رمزية، فنية لوحات سوى االشرافيون، الحكماء
 أثناء الميتافيزيقية العوالم تلك من النفس شاهدته ما رسم

 الكالم عند األفضل، من كان ولذلك فيه. الروحي طوافها
 وأن العربي االدراك لفظ نستعمل أن االشراقية، المعرفة عل

 علمها(. المسألة: )أدرك النفسي: بمعناه اللفظ هذا نأخذ
 ألن وناله(. وبلغه، لحقه، : الشىء )أدرك المادي: وبمعناه
 العام ذات بقيت إذا متعذرًا، يقى االشرافيين، عند العلم،
 فال النفس، خارج العلم فيبقى المعلوم، األمور من متمبزة
.الحقيقة في علمًا يكون وال ادراكًا يكون

 سابقًا. ذكرناه الذي الحضوري العلم معنى كان هنا من
 La philosophic illumina- إلشراق: كانتحكمة هنا ومن

tive OU Uluminisme الكشف على المبنية الحكمة هي 
.المتصوفين عند بالذوق الشبه شديدا وهما واالدراك

 أهل سيا ال المشارقة، حكمة أيضًا هي االشراق، وحكمة
 والكشف، الذوق على قائمة جميعًا هؤالء حكمة ألن فارس.

 اليونانية الفلسفات معظم في الحال هي كما العقل، على ال
 والحكمة االشراق حكمة ببن فرق كبير يكن لم ولذلك،

 ألن ه. 428-370 م. 1037-980 سينا ابن ذكرها التي المشرقية
 جهة وألن النور، الشراق الرمزي المنبع هودائمًا الشرق

 مثاالً الرمزية، الحكماء قصص في دائمًا، تؤخذ الشرق،
 للجهالة رمزًا عندهم المأخوذ الغرب وللخبربمقابل المحقيقة

والثر. والظلمة والمادة
 وصفها في أو الحكمة، هذه تسمية في السبب ولعل

 م. 1191-71155 الشهزوزدي أوضحه ما في هو باالشراقية،
 الحق، الى المفضية الحكمة هذه أن من أيضًا، ه587-549/

 اظهر شيء وال والظهور، والرضوح الصفاء في غاية الحق تجعل
 نستطيع أننا بل التعريف. عن منه أغنى شيء وال النور، من
 في نورًا ليس »ما وإلى ذاته« »نورفي الى شيء كل نقسم أن

 فيسمى بذاته النور أما الور. عدم أي الظلمة وهي ذاته«
 درجات على ذلك مع ولكنه .المحض والنور المجرم بالنور
 وغموضها ووضوحها وضعفها، قوتها في متفاوتة كثيرة،

 العقول كنور محتاجًا فقيرًا النور كان فرتما .وخفائها وظهورها
 من بوجه فيه افتقار ال مطلقًا غيًا كان ورتما البشرية، والنفوس

 )واجب سبحانه الحق وهو آخر، نور وراءه لي إذ الوجوه
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 األنوار، نور عندئذ ويسمى ، ابنسينا( عند بذاته الوجود
 والنور المقدس، والنور القيوم، والور المحيط، والنور
 )أي االسفهيد والنور النهار، ونور األعلى، والنور األعظم،

والرئيس(. األول
 عند هو، الوجود، إلى العدم من الموجودات وخروج
 الوجود، فيكون النور. إلى الظلمة من خروج اإلشراقيين،

 تختلف النور درجات اختالف وعلى ،كله نورا االعتبار، هذا
 اختالف على ، خيرًا كله الوجود ويكون .الوجود درجات
 الشر ألن ،حقيقي وجود لكر واليكون أيضًا الخي درجات

 النور، انعدام سوى ذاتها في شيثًا ليسن الظلمة وألن ظلمة

 والعكس الور، بدرجات تقاس الوجود في الكمال ودرجات
 أكثرها هي األنوار نور إلى الموجودات فأقرب أيضًا صحيح
 للحكيم األعلى والكل ويهاء نورًا أقلها عنه وأبعدها كماأل،
 عالم عن فينلخ كله نورًا يصير أن بالنوربل يتحد أن هوفي

 كالمهم االشراقيون يبقي وال االلوهية. عالم في ليستقر العبودية
 أن يحاولون هم بل الشخصية، الروحية الحكمة صعيد على

 السياسية المجاات في واقعية عملية ترجة لنورانيهم يجعلوا
 أن ،م 983 حوالى الصفا إخوان مع فيرون، واالجتماعية،

 نورانيًا كله الزمان كان نورافي، حكيم بيد كانت اذا السياسة

 النوراني الحاكم ظهور ويرتبط ،غالبة الظالت كانت وإا
 أو السماوية العقول تدبره بدوره وهو للقلك معينة بدورات

النورانيون. المالئكة
 النزعة تلك هي االشراقية أن نقول يجعلنا كله هذا
 عند والظهور الظهور. على القاثمة بالحكمة المتمثلة الفلسفية

 ترتفع بحيث الكشف بطريت الحت هوتجلي اإلشراقيين
 ميتافيزيقي حذس فهنا .رالمعلوم العإلم بين كلها الحجب
 العقل ظلمات معه تتبدد العادي، العقلي غيرالحذس روحي،

 ٠ األشياء حقيقة بضوئها تكشف التي المشرقة الشمس ألنه كلها
 تطلع القي الكواكب تكون الحكمة، لهذه الرمزي السياف وفي

 تشرق التي الخاطفة اللحظة لتلك رمزا المشرق، جهة من علينا
. الحكمة وتعطينا نفوسنا فتضيء المعرفة فيها

 »حكمة هي االشراقية إن قبل إذا ذاته، المعنى وفي
 المشرق فإن األرض، مشارق في يعيشون الذين أي المشارقة«

 الرمزي وبالمعنى الجغرافي بالمعنى نفسه، الوقت في يؤخذ، هنا،
 الفائض النور منها يطل التي النقطة هو المشرق ألن .للكلمة

 المعقول العالم بإشراق القائلون هم المشارقة وألن السماء، من
 أكثرمن الفرس بالد حكماء تميز وقد االنسانية. النفوس على

 شهاب بعد سيما ال واالشراق، المشرق أهل بأنهم غيرهم
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 شكله اتخذ االشراقي المذهب ألن المقتول، السهروردي الدين
يدهم. على لواضح ا

 على مبنية كانت الفرس قدماء حكمة فإن ومهمايكن،
 وهما المتألهين، الحكاء خصائص من وهما والمثاهدة، الكثف
 بمعنى تتصل وكلها بالذوق المتصوفون سماه ما جنس من أيضًا

 عن تجردت التي النفوس على وفيضانها العقلية األنوار اشراق
 المادي المعنى من ننتقل وعندما .بالتأمل وتوحدت أجسادها
 حكماء بين التعارض يرتفع الروحي، المعنى هذا إلى للمثرق
 من وأتباعهم المشائين )باستثناء االشراق وحكماء اليونان

 ذاتها، الروحية النفحة ألن المتكلمين( إلى اضافة االسالميين
 الهندوبالد بالد إلى الصين بالد من سنرى، كما تسري،
 اليوناية المذاهب من العديد في الروح وتنفخ فارس

 االفالطونية سيما وال والرواقية واألفالطونية كالفيثاغورية
 طريقها في جنته بما محملة الشرق الى ثانية مرة لتعود ،المحدثة

الطويل.

 واالشراقي االشراق لفظ يتخذ اإلشراقية، المذاهب وفي
 والنورالساطع المشرقة، الشمس طلوع هي: مثثة دالالت

 وعند للنور. كمصدر ذاتها هي نم طلوعها، مكان من المنبثق
 االشراق بمصدر متعلقة ألنها مثرقية المعرفة تكون ذلك

 لغة في الشرق، فيكون نفسه. الوقت في المصدر وبإشراق
معًا، عقليًا وشروقًا جغرافيًا شرقًا االشراقيين،

 يلتمون أربابها أن الدائمة، شبه االشراقية ميزات ومن
 وهم واألسطورة الرمز إلى فيلجاون للتعبير جديدة وسائل
 غيرأهلها عن الحكمة إخفاء بضرورة تارة ذلك يبررون

 الوفاء عن العادي الكالم بعجز وطورًا ومستحقيها،
 قاعدة تبنى ،واألسطوري الرمزي التعبير هذا وعلى .بالمطلوب
 الفرس حكماء عند والظلمة النور على الكالم في االشراق
 عندهم الرموز بعض أصبحت وقد األصلين. بهذين القاثلين

 من نوعًا تشكل والتي علمهم في عليها المصطلح التسميات من
 التي اللغة كتلك تماما بينهم، والمشتركة بهم الخاصة اللغة

 فجعلت بالكيمياء المشتغلين وسائر الصنعة أصحاب استعملها
 خاصية أتت هنا ومن . للعوام تنكشف ال أسرارًا علومهم من

 عند الحاجة وهي ،االشراقية المذاهب خصائص من أخرى
 الوعر الطريق هذا في خطاهم يسدد مرشد شيخ إلى طالبها
 . والمجاهدات والرياضات المعارف من كثيرة أنواع على القائم
 االشراقيين، الحكماء أنسباء للمتصوفين، حصل نفسه واألمر

 علمه يعود مرشد شيخ يدي بين يتدرج أن المريد على فأوجبوا
الرمزية بمصطلحاتهم ثبتا نضع أن هنا نريد ولسنا ٠ الرسول إلى



 إلى المثال، سبيل على باالشارة، نكتفي بل جدًا( كثيرة )وهي
 مفتاح وهي مصنفاتهم، تتكرري الي األلفاظ من قليل عدد

ونظرياتهم. آرائهم من العديد لفهم

 على كالم المقتول، السهروردي مصنفات في مثال، فهناك
 عن هوعبارة األصغر والشرق األكبر والشرق األصغر الشرق

 مبدأ تكون قد التي العملية المحركة القوى وعن النفوس عالم
 األكبرهورمز والشرق للرذائل مبدأ تكون قد كما نلفضائل

 المدركة والقوى المالئكية والكائنات المفارقة العقول لعالم
 الغرب عندهم هنالك والمشرق، الثرق مقابل وفي النظرية
 تغرق حيث الجسدية والقوى الجد عن عبارة وهو والمغرب
 كان هنا ومن .واندثارها تلفها فيكون الظلمات بحر في النفوس
 تكاد رمزية قصة في السهروردي عند الغربية الغربة موضوع

 قوله، بحسب االشراق، شيخ فيها وضع مستغلقة، تكون أن
 .يقظان بن حي قصته آخر في به بالتلويح سينا ابن اكتفى ما
 تعبرها ومراحل محطات أي كثيرة، مشارق عندهم هنالك بل

 جهة إلى محطات مقابل في العلوي العالم الى سفرها في النف
 الظلمات طبقات في النفوس ذبول يكون حيث المغرب
المتكاثفة.

 وأن لذاتها، هي تتجل ان آن، في هو، الف اشراق إن
 شرقها هو الذي النفوس عالم التامة، الرياضة بعد لها، يتجلى

 إذا ذلك، وبعد .الجسدي غريا من وخلصها الروحي،
 عالم لها انكثف هذا، اتجاهها في تستمر أن النفس عرفت
 بالنسبة النفوس، عالم وأصبح األكبر، شرقها هو الذي العقل
 الشرق اتجاهي أن فكما والظلمة. الغرب عالم هو اليها،

 المواقع من واحد كل إلى باالضافة نسبيان اتجاهان هما والغرب
 معنيان أيضًا هما وغريها، التفى شرق هكذا الجغرافية،

 ،النفس فيه تنزل الذي الروحي المقام إلى باالضافة نسبيان
 دونها ما إلى بالنسبة أشراقًا الور من درجة كل تكون بحيث
 فيها يشتد درجة الى بالنسبة أي فوقها، ما إلى بالنسبة وظلمة

 األخير التحليل هذا من ويتبين ٠المركز المستمرمن النورلقربه
 والصورة المادة أساس على الموجودات ترتيب في المشائين لغة أن

 النور لغة إلى ترجت ولكنها العامة، قواعدها في أخذت
 حالتان هما االستغراب وال االستشراق ال أن أيضًا، ويتبين
 الشرق، إلى الدائم هوالسعي االستشراق بل للنفس. ثابتتان
 وحاالت متالحقة مشاهدات في تتجل متعددة، مشارق عبر
 حتى الفناء، من درجات تصحبها متصاعدة، الوجد من

 عالم عن النهاني النفس األكبروهوانسالخ الموت إلى الوصول
الروحانية. سمائها في الدائم وشروقها المادة،

االشراقية

 في النفى سفر أن على التشديد البالغة، األهمية ومن
 الوضنوح في زيادة فقط يفترض ال المختلفة، المعرفة درجات

 شيء كل قبل يفترض بل والسعادة، والبهجة واالنشراح
 النفس صفات يتناول انطولوجيًا، بل وجوديًا، صعودًا

 درجات في النفس انتقال أن ذلك . الجوهرية وخصاثصها
 أي العالم، لذلك بإدراكها إآل لها يتم ال الروحي، الوجود

 درجات في هكذا فتتقلب به، واتحادها اليه الفعلي بوصولها
 مصدركل المطلق الوجود عتبة إلى الرصول حتى الوجود
 األبواب وباب االبواب. باب لغتهم في المسمى وهو وجود،

 هو وانما ألرجح، على النهائي، الحق بعد هو ليس هذا
 وربما الله. عن مباشرة الصادر الكلي العقل أي األول، المعلول
 الربوية علم بحسب يهمان وبعضهم جبريل بعضهم سياه

 مافي أوعن هرمس عن عبارة جعله وبعضهم المزدكي،
 أوغيرهم، ؟ق.م551؟-628أوزاردشت م؟.274-216

 الحكماء من واحد كل بها تأثر التي المصادر الى عائد وذلك
 من ذاك أو هذا من اعلى مثالً لنفه فائخذ االشراقيين،

 روحية لحقائق رموزًا نفسهاتبقى األسماء هذم أن علمًا االسماء،
.منها أبعد

 العالقة إلى خاصة نظرة االشراقية تتميز إذن، هكذا
 تعطيها التي العليا تتميزبالمكانة كما واإلنسان، اله بين القائمة
 التخلص إلى الهادف المستمر وللجهد الباطنية الروحية لحياتنا

 هنا ومن الحقيقة. في وهوالخالص والمكان، الزمان قيود من
 الطرق على والتعلم بالتعليم االشراقيين ثقة ضعف كان

 يتجلى ال واحدًا، كان وإن الحق، ألن التقليدية، المنطقية
 لقبوله، مستعدًا نفسه اإلنسان يصبح ما بمقدار اال لإلنسان
 بالمعارف وتهذيبها نفسه صقل بعد القبول، هذا عل وقادرًا

 معًا، وديني كتيارفلسفي فاإلشرافية ذلك، وإلى والفضائل.
 منها جدًا، كثيرة ودينية فكرية بتيارات متعددة روابط لها

 بالفكر المتثل اإلنساني الفكر فجر إلى يرجع الذي القديم
 ومنها كثير، غموض ويكتنفه والهندي والبابلي والصيني المصري
 وهويشمل والعملية المعرفية معالمه في واألوضح الينا األقرب
 قبل السادس القرن بين المختلفة مراحله في اليونافي لفكر
 به وتأثر فيه فأثر الفكر بهذا اتصل وما بعده، والرابع لميالد

 االسالمية الدولة قيام حتى والفرس، والمسيحيين اليهود عند
 منابعها أبرز على الوقوف من االشراقية لفهم إذن، بد فال

.القديمة
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االشراقية

 الخصائص كانت وربما .الشرقي الفكر سيا ال ،البشري
 الثرقي الفكر بين مشترك جامع أبرز هي الحكمة، لهذه العامة
 القديمة والحضارات األديان بينهعلماء علىما الغربي، والفكر
 الفيثاغوريين بين تجمع العدد فلسفة بأن مثالً نذكر أن يكفي

 ٠.الصفا. وإخوان والبوذية ق.م347-427ا428 وأفالطون
 من انطلقت وخالصها النفس لتحرر كأداة المعرفة فكرة وبأن

 القرامطة عد ثم واألبيقوريين الرواقيين عند كانت ثم الثرق
 شعارها وجعلتها الغوصية الفرق بعدماحلتها واإلسماعيلية

 قد Masson-Oursel أورسيل ماسون العآلمة وكان األول
 - الثرقي والتمازج التقارب المقارنة الفلفة كتابه في أثبت

 االناضولية الحضارات معرفة إن القول: إلى وانتهى الغربي،
 أنوارًا تلقي والفارسية، والبابلية واألشورية والمصرية والسورية

 بذاتها قائمة مذاهب اعتبارها يمكن ال التي المذاهب على كاشفة
 هذا وريثة االشراقية كانت ولما .غريب عنمر كل عن مستقلة
 ونتاج الشرق نتاج جمع الذي الضخم، الفكري التراث
 ما أبرز إلى كلي، ولوباقتضاب نشير، عليناأن كان اليونان،

.االشراقي الفكر تكوين فهم من لنتمكن منه، تناولته

-فيالفكر/املصري؟ أ
 تعتبر ولذا االنسانية الحضارات أقدم المصرية الحضارة تعتبر

 التيارات فيها التقت .االنسانية معلمة القدماء الفراعنة مصر
 وبلغ العصور أقدم ومنذ الثالث القارات من القديمة الفكرية

 وفضالً االسكندرية. مدرسة تأسيس بعد ذروته التفاعل فيها
 مصراول في فقدكان وماإليهما، والفلك الهندسة علوم عن

 فكر وأول بالبشر، عالقتها وحدد اآللهة مفهوم تظم ديني تنظيم
 باللوك المرتبطين والعقاب والثواب الثانية الحياة عن واضح

 وثناثية النفس بخلود االعتقاد ذلك ويتبع والطقوس والطهارة
 أصبح الدينية، الطقوس خالل ومن . البشري التركيب
 أنشًا من أول كهنتهم ولعل ,بالغة أهمية المصريين عند للكلمة
عنهم. اليونان أخذها التي الجدل أصول

لنهرين: بني بالدما ب-يف

 في عميق تأثير ولها الحجري العصر إلى حضارتها ترقى
 حملها التي التوحيد فكرة منها انطلقت الهندية الحضارة

 وعبادة الكوني، النظام على المبنية الزمان نظرية ثم الساميون،
 المسيطر بالقدر اإليمان ثم بالنور. صلة وماله والنجوم الشمس

 شيء يسيركل إلهمي ناموس وهوعندهم ،الكون نظام على
 المولدة الكلمة صارت الفكرة وهذه .وبصيره اتجاهه ويحدد

 اإللهي المرسوم وأصبحت الرواقيين، سيا ال اليونانيين، عند
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 عند اإللهي األمر من جدًا قريبة وهي الهنود، عند

االشراقين. عند العاية مفهوم ذاتها وهي االسماعيلية،
 قبل الثالث القرن منذ اليونانيين، البابلي بيروس علم وقد
 وكان نجدهاعندالهنود التي الكبرى السنوات نظرية الميالد،

 بابليًا الرواقيين، زعاء احد م. ق. ؟323 - ؟412ديوجينوس

.سلوقية من

الفارسي؟ الفكر ج-يف
 باله من جدًا نافذ وحضاري تأثيرفكري فارس لبالد كان
 البالد هذه في نشأت شرقأ. والصين الهند وحتى غربًا اليونان

 ...والزرفانية والزرادشتية كالمزدكية فكرية دينية.- مذاهب
 والصابئة والميثراوية الهرمسية :هي منها أربعة ذكر عل نقتصر

.نوية لما وا
اهلرمسية
 Hermdz Trism٥giste تريمجيست هرم إلى نبة

 المصري لالله اليوناني االسم األصل في وهو
 األنبياء، من ثم الحكىء من رجالً الحكايات جعلته طوت،
 1870فاليشر )طبعها النفس معاتبة رسالة منها كتب إليه ونيبت

 بعض اليه وانتسب وايران بابل في اسمه اليبزيغ(شاع في
 واإللهية االنسانية األساطيروالعلوم إليه ونسبت الصابئة
 فيه قال .المختلفة واألسماء األلقاب عليه وأضفيت

 آثاره، المحمودة العظيم، »هرمس م: 1153-1086الشهرستاني
 ويقال الكبار، األنبياء من يعد الذي وأقواله، أفعاله المرضية

 الحكم. من عددًا إليه ينسب ثم السالم« عليه ادريس هو

 ستة م،1000/ ه.390 بعد المتوفى النديم، إبن له ويذكر
 وفيلسوف حكيم بأنه ويصفه الكيمياء في وكتابًا الفلك في كتب
 Henri Corbin كوربان هنري ويقول مصر. على ملك بابلي

 ذكر المستحيل من يكون يكاد أنه االسالمية الفلسفة تاريخ في
 وهي اإلسالم، في الهرمسي التراث تمثل التي المؤلفات أسماء

 اسم أن ذكره والجدير وتالميذه. هرمس إلى تنسب رسائل
 بعضها أخرى كثيرة بأسماء يختلط المؤلفات هذه في هرم

 وبعضها آراؤه نسخت تاريخي وبعضها شرقي وبعضه يوناني
 هي بمقدارما محددًا مذهبًا ليست إذن فالهرمسية .اسطوري
 أقالم صاغتها روحانيتها في المتقاربة المذاهب من مجموعة

 أصحاب وتمسك ٠ الحكيم هرمس إلى نسبتها ثم مختلفة
 أن وقيل إليه. واضافوا به فتأثروا الهرمي بالتراث االشراق

 :شعبتين الى بعده ويتشعب هرمس، إلى يرجع االشراق أصل
 فيثاغورس مثل باعالم ازدهرت وقد اليونان بالد في غربية

 في تتجلى وشرقية وأفالطون، ق.م500 ٠ 580 حوالى
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 إخوان حاول وقد .وغيره زرادشت أيدي على فارس بالد
 الطريقة إلى المؤرخون وينسب معًا. بالشعبتين األخذ الصفا

 وإلى التستري، عبدالله بن وسهل المصري النون ذا الغربية
 م،815/ د.261 البسطامي، يزيد أبا الشرقية الطريقة

 ٠ المقتول السهروردي في جيعًا يكقون ثم الحالج منصور وابا

الحراوية
 القديمة، الثرقية المعبودات إحدى Mithra ميثرا إلى نبة

 يعتقدون عبادها كان وااليرانية. السورية األرجاء في سيما ال
 أنوار خالل من الكون على تشرق واحدة إلهية قوة بوجود

 الظلمة عدوة وهي الشمس، سيا ال الساطعة الكواكب
 واحد وبمنزلة النور ملك بمثابة عندهم ميثرا وكانت .والثياطين

 الميثراوية وكانت .مزدا وهوأهورا األسمى اإلله خدام من
 من لسلسلة والخضوع قاسية تقشف حياة مريديها على تفرض

 خالصنا أن تعلم وهي .قبولهم قبل الصعبة االمتحانات

 بطبيعة االشتراك وإلى التامة الطهارة إلى بوصولنا مرهون
 الصغرى آسيا في ميثرا عبادة انتشرت وقد النيرة. الكواكب

 االمبراطورية أيام األوروبية البلدان من وعدد مصر وبالد
 المعبودات بين أخرى Mitra ميترا نصادف ثم I الرومانية

.الشمس تمثل ايضًا عندهم وهي ،المندية

بثة لصا ا

 أيضا: عندم وهم الحرنانية النديم ابن ويسميهم

 من واحد. بإله يؤمنون أنهم عنهم حكى الكلدانيون
 - Solon، 640 سولون وربما وهرمس واغاناذيمون أرافي حكاثهم

 دعوة أن يدعون وهم ألمه أفالطون جت م، ق. 550 حوالى
 ويقولون للكواكب قرابينهم يقدمون .راحدة دعوة جميعًا هؤالء

 في أو السعادة في الجسد دون وخلودها النفس بروحانية
 يعرف الذي الكامل هواإلنسان عندهم والنبي .الثقاء
 دعوته في ويجاب األوهام في بما ويخبر مسألة، كل عن الجواب

 أرسطو مذهب على وهم اآلفات. ودفع الغيث إنزال في
 وتفسير النفس وجوهرية والفلك الطبيعيات ق.م،في 322,384

 الفلسفة مزج هنا من ونرى السلبي. الالهوت والتزام النبوة
 المسيحية والمعتقدات المحدثة األفالطونية بعناصر األرسطية
 النديم ابن ويتابع .االسالميين والفالسفة المتكلمين ومذاهب
 وصفًا منكتبهم »قرًا م. 873 ؟-796 العدي ان فيقول:

 ورد ما أفضل ير فلم اكوحيد موضوع في هرمس إلى ينبونه
 وجعلونها الكواكب يؤلهون ذلك، الجانب إلى وهم فيه،

 حول معظمها يدور ديانتهم في كثيرة أسرار ولهم درجات،

 المانوية خرجت الحرنانية الصابئة هذه ومن . سبعة العدد

ماني. إلى المنسوبة

نوية الما
 تحاط والذي للميالد الثالث القرن من ماني إلى تنسب

 وهوفي الوحي، أتاه للطبيعة. فائقة بأخبار ونشأته والدته
 يدعى مالك بواسطة النور)الله( جنان ملك من عشرة، الثانية
 القدس الروح هو أنه ماني زعم وقد القرين. ومعناه التوم
 من هومزيج بمذهب أق وفد ،تالمذته لمسيح به وعد الذي

 نور أحدهما كونين من العالم أن وخالصته والنصرانية المجوسية
 جنان ملك اإلله وهو األول العظيم هو فالنور . ظلمة واآلخر
 بين الصراع من كلها الطبيعية الموجودات نشات وقد النور.
 الظلمة، من فكلهم ومالئكته، إبلي سوى والظلمة، النور

 يكن وإن ودوراالنسان، نور من فكلهم ومالئكته واله
 النور يخلص هوأن نوروظلمة، من مزيجًا االصل في االنسان

 إلى االنسان يقدمها البر، وأعمال والتأمل بالطهارة الظلمة من
 التسبيح عالم في فوقها نور الى بها تدفع والشمس الشمس،

 االنسان كفاح وسيتمر الخالص األعلى النور إلى تصل حتى
 وستين وثمان مئة وأربع الفا ماني، رأي على الظلمة، ضد
 أذاها من الرجود ريستريح الظلمة على بعدها يقضي سة،

م الهندي د-الفكر

 مسألة جعل التشاؤم، إلى أقرب فكر االجمال، على هو،
 االهتيام. من األولى المرتبة في الوجود، هذا شر من الخالص

 الكاملة السيطرة طريق عن للتحرر محاولة اليوغا كانت هنا من

 القوى. جميع على الباطن األنا وهيمنة والروح النفس على
 بالمبدأ النفس اتصال والثاني المعرفة، أولهما غرضان: ولليوغا

 الوجود. مظاهر جميع في الحال برهمان وهو األول الروحاني
 القديمة، الدينية الهندية الكتب وهي األوبانيثاد، في ونجد
 الذي ذاك عن يختلف ال الوجود، ووحدة الحلول في كالمًا

 من المسلمين واالشراقيين المتصوفين من عدد عند نصادفه
 هي الكثيفة، المادة حجب أن الهنود وضع وقد وفرس. عرب
 تمزيق فعلينا األول. بالمبدأ االنحاد ودون المعرفة دون تحول التي

 المتصوفين عند المقامات تشبه بمراحل الحجب هذه
 تطهير :عندهم المراحل هذه أبرز من وكان .االسالميين

 والتسليم والتقشف، بالمعرفة، العقل وتطهير باالغتسال الجسم
 أوالتوبة، والندم والحلم، والمحبة األسمى، الروح إلرادة
 سير على تساعد التي الجسدية األوضاع والتزام الترانيم، وتالوة

الجسم. في الروحية النار
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 تتردد معتقدأ البوذي الفكر في ايضًا نجد فإننا ذلك وإلى
 وذا بعودة القول وهو والسامية، الشرفية الديانات في أصداؤه

 بوذا فيتخذ ،الرجعة لهذه الزمانية الشروط تكتمل عندما
 فريسة أصبح قد يكون بعدما العالم فبخلص ويأتي بشريًا شكالً

والجور. الشر
الصيني: ه-الفكر

 الكونفوشيوسية الفلفة في فكرتين إلى باالشارة نكتفي
 من هبة والثابتة، الواحدة االنسانية الطبيعة اعتبار األولى

 نتعرض، وقد فينا، موجودة سياوية أنوار بأنها وصفوها الساء
 الى التنبه لعدم الشهوانية، الحياة تسيبهالنا التي الغفلة بسبب
 فتنطفىء، تأملها االستمرارفي ولعدم الثمينة، األنوار هذه

 هذه وميض إحياء من بد فال . الظلمة في ونمسي إلينا، بالنسبة
 فنشعر نعود ذلك وعند ، والفضيلة المعرفة طريق عن األنوار

 نعرف وأن أنفسنا تعرف أن ويمكننا عنها الصادر باالشراق
األشياء.

 بمثابة فهو .عندهم ودوره بالعاهل تتعلق الثانية والفكرة
 بمنزلة حد، إلى وهو واالشراقيين، المتصوفين عند القطب
 والمادية الروحية القوى ذاته في يجمع الباطنية، عند االمام
 فتكون خالله، ومن به يحصل إنما ههنا يحصل ما وكل كلها،

 الحاكم، العاهل يكون ما بحسب أومشرقة رديئة األزمنة
كامل، أوغير كامالً

 مدى نستشف ،الشرقي الفكر في الخاطفة النظرة هذه من
 أن تعوذنا التي والفلسفات المذاهب في وتأثيره وتنوعه اتساعه
 الفكر أن أيضًا فيه شك ال ما ولكن، اليونانيين إلى ننسبها
 مذاهب في االناني التراث تنظيم في الفضل له كان اليوناني
 قديمًا العالمي الفكر في األثر أكبر له كان كما ومتماسكة واضحة
 المذاهب، تلك من قليلة جوانب بذكر هنا ونكتفي وحديثًا.

.دراستنا موضوع االشراقي التفكير في مباشر أثر لها كان التي

الميالد: اليونانيةقبل و-المذاهب

 أوائل إلى يعود الذي اليوناني التراث في يطالعنا ما أول
 الوزي أسرار مثل السرية الديانات الميالد، قبل األول األلف

 اهتمت التي األورفية األسرار والسيما وأسرارديونيزيوس
 بواسطة باله االتحاد على وركزت باألخالق، خاصًا اهتامًا

 الوصول الى األورفيون سعى وقد بالتناسخ. وقالت الطهارة،
 االتحاد أو المشاهدة عن الناتج الصوفي الوجد من حالة إلى

 إليها الوصول يتعذر المعرفة من ضرب إلى والمؤدي بالله،
 للمذهب يعتبرمصلحًا أورفيوس وكان المألوفة بالطرق
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 األورفي المذهب اصالح وحاول فيثاغورس فأق الديونيسي

الفيثاغوري المذهب
 نسبت الميالد. قبل السادس القرن من فيثاغورس مؤسسه

 في أثره وكان له. ليست وحكمية علمية أموركثيرة، اليه
 مؤلفات في كان أكثرما أتباعه أذهان في تركها التي الصورة

 االعتقاد على الفيثاغوري المذهب قام .اليه النسبة صحيحة
 ال بالعلوم، النفس تطهير وبضرورة . البثري التركيب بثنائية

 عالم إلى الصعود من لتتمكن والموسيقية، الرياضية العلوم سيما
 واهتمامهم التناسخ. من وتتخلص سعادتها، حيث األفالك

 العدد إن يقولون جعلهم العدد، بعلم سيما وال بالرياضيات،
 .رمزية عددية فلسفة يقيمون جعلهم كها ،األشياء جوهر

 رمز واثالئة العقل، رمز واالثنان الواحد، الله رمز فالواحد
 من العديد إلى الرمزية الفلفة هذه انتقلت وقد . . النفس.
 وأخن ،الصفا إخوان ب وأعجب االسالمية، الباطية الفرق

 بين ينقسم اليونافي الفكر كان وإذا .رموزها بعض االشراقيون
 - ؟640 طاليس من يذهب طبيعي علمي اتجاهم األول اتجاهين:

 بدأ صوفي اشراقي اتجاه والثافي أرسطو، إلى م. .ق ؟546
 فإن المحدثة، االفالطونية إلى ويتهي السرية بالمذاهب
 الموفي، االتجاه في األساسي التيار يمثلون وجماعته فيثاغورس

 خاصًا اهتمامًا االشراقي الحذس أعار المفكر هذا أن السيا

.العادي الفكر ومن الح من منزلة أعلى واعتبره

االفالطوني المذهب

 في سواء األساس، المذهب االفالطوني، يعتبرالمذهب
 اتجاهات من خلفه ما في أو العقلية الفلفية وامتداداته تأثيراته
 والغرب الشرق وريث هو فأفالطون . واشراقية وصوفية روحية
 وحدد واضح بشكل المعرفة مألة األولى للمرم طرح معًا.

 العادي الطريق وهي الجدلية، العقلية المعرفة وميز درجاتها،
 قادة بيها يختص التي الحذسية المعرفة من العلرم، الكتساب
 بل االكتشاف مبدأ هي والتي الحقيقيون والفالسفة الشعوب
 أفالطون ربط فقد ذلك، جانب وإلى . الحقيقي الكشف

 هي العقلية، القوة غير النفس، في أخرى بقوة الحذسية المعرفة
 هي عنده، والمحبة المائدة حوار في أوضح ما على المحبة، قوة

 أينا الجمال تعشق الى باإلنسان تدفع النفس، في غريبة قوة 1
المثل. عالم إلى المحسوس العالم من به وتنهض تألق

 درجات أيضًا، األولى للمرة تجلت، أفالطون، وعند

 الخير مثال وقمتها المثل األدن؟ إلى األعلى من وهي، الوجود
 أو الكلي العقل ثم األفالطوفي، الواحد اإلله والجمال، والحق
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 القوة وهي الكلية النفس ثم الكون، نظام مبدًا الصانع،

 المحسوس. والعالم الجزئية النفوس ثم للعالم، المحركة
 وقد سجنه، في بالسجين أشبه هي العالم، هذا في والنفس،

 في الحسية، األشياء ومع الجسد مع النفس حالة صورأفالطون
 وال اظفارهم، نعومة منذ قوم، ينشا حيث الكهف أسطورة
 أن ألحدهم قدر إذا حتى، ظاللها إال األشياء من يعرفون
 إلى وينظر النور فيشاهد كهفه من يخرج وأن أغالله تنحل

 هكذا الظل. من الحقيقة معرفة من تمكن ذاتها، الشمس

 والرجوع التحررمنه إلى تتوق الجسد، عالم في السجينة النفس
.اإللهي العالم أنوار مرة لها الحت إذا العلوي عالمها إلى

 عنده الرذيلة فكانت بالمعرفة، الفضيلة ربط وأفالطون
 والنور للمعرفة مرادفة والفضيلة والظلمة، للجهل مرادفة
 ارتقاء نفه الوقت في هو المعرفة درجات االرتقاءفي وأصبح

الوجود. درجات في وبالتالي الفضيلة درجات في
 »اعرف السقراطي الشعار معنى أفالطون، أوضح وفد
 وقد المثل عالم في سابقًا وجودًا لنفس جعل عندما نفك
 منذ فيها مترسخة المعرفة فكانت كله الوجود مثل فيها انتقشت
 وغير األخرين من والتعلم الحي االختبار يكن فلم الوالدة،

 اكتشاف هي فالمعرفة ولذلك، للتذكر وسائل سوى ذلك
 بكامله. الوجود عرفنا ذاتنا عرفنا فإذا الذات، وفي للذات
 الرجود صور الصغيرألن هوالعالم اإلنسان قالوا: المعنى وبهذا

اإلنسانية. الصفحة على كلها انتقشت
 الكثيرة، مؤلفاته في أفالطون وسعها التي األفكار، لهذه كان
 بالمذاهب المتأثرين وسائر المسيحيين نفوس في السحر فعل

 وعده اإللهي الفيلسوف اسم أفالطون على وأطلقوا الشرقية.
 أن يستطع لم أحدًا ان رالحق .األنبيام من واحدًا بعضهم

 المنطق مع التعامل على الخارفة قدرته في أفالطون يجاري
 برمنيدس، محاورة في كما جهة، من التجريد في المسرف العقلي

 الحب لغة في البراعة ثم والعلوم، الرمزوالخيال إلى اللجوء ثم
 تظنم فيدر محاورة من غوذجيًا مقطعًا وإليك والتصوف. والجمال

 أحالم احد من أو سينا، البن الرمزية القصص إحدى من
السهروردي. االشراق، شيخ

 تذكر أرضيًا جاالً االنسان شاهد »كلما أفالطون: قال

 والذي . . .إليه بهما ليطير جناحين له أن وشعر الحقيقي الجمال
 من الدرجة هذه إلى الجمال وأحب الشكل، هذا على مس

 أقل ما ولكن، . . الحقيقة في هوالعاشق الجنون، درجات
 تبدو الحقيقة كانت وكم .. بالذكرى. تحتفظ التي األنفس عدد

 رفقاء العيدة الطغمة أفراد من كنا عندما مشعة صافية لنا

 سعيدة، إلهية رؤيا أعيننا وامام نعيث اآللهة، وسائر زوس
 نسميه ما بكثافة غيرمثقلين . . أسرارالطوباويين. في ونشترك
.صدفتها« في المحارة نحبس كما فيه حبننا وقد جسدنا،

الروافي المذهب

 السعادة إلى الوصول غرضه أخالقي فلسفي هواتجاه
 هي التي بالحكمة اال يكون ال السعادة وتحصيل الحقيقية.

 بالمنطق الرواقيون اعتفى واالنسانية، االلهية باألشياء »علم
 وعند سينا ابن عند نجدها ميزة )وهي خاصة عناية

 العقل وألن العقل في الطبيعة صورة المنطق ألن الهروردي(
 جهة ومن المعرفة جهة )من الطبيعة في بالعلل المعلوالت يربط

 الحلول، حقيقة يعلمنا الذي الطبيعي العلم إلى فنصل الواقع(
 من نظام ألنه الطبيعة، لنظام الكلي الخضوع ضرورة يعلمنا كما

ومدبره. الكل منظم الكتي، العقل

 بكامله، الوجود على المسيطر بالقدر الرواقيون اعتقد هكذا
 قدرًا ليس القدر هذا ولكن .الطبيعة في يحدث ما وبحتمية
 وعناية بحكمة ودبره شيء كل نظم عاقل قدر بلهو غاشًا

 مبدأين من مركبة بكاملها الطبيعة جعلوا انهم كما فائقتين.
 الكثرة ومبدأ والنظام الوحدة مبدأ أي والمادة، النفس هما:

 أفلوطين عند األهمية غاية في فكرة )وهي والفوضى.
 يشد عاقل حار نفس أنها عندهم النفس وحقيقة م(27ه-204

 متماسكًا. كال منها ويجعل بعض، إلى بعفها الطبيعة أجزاء
 وقانونه اإللهية، النار جوهره واحد، حي كائن كلها فالطبيعة

 النار من قبس هي الجزئية والنفوس العقل. أي اللوغوس
 وأفضل العام. الطبيعة لقانون وخاضعة الكلية، اإللهية
 معرفة على قادرة ألنها االنانية النفس هي الجزئية النفوس
 جميع أخضعت التي هي االنسانية النفوس وخير ,العام النظام

 ما تجاه الالمباالة بفضيلة وتحلت للعقل، ونزواتها شهواتها
 الحكمة هي هذه .إرادتها عن هوخارج ما لها يحدث أن يمكن
 الفضيلة هي بل الفضائل، مجموع ألنها السعادة بها التي

٠ افالطون يقول كما الوحيدة
 حتى الميالد قبل الثالث القرن من تتجدد الرواقية استمرت

 تاريخ مجمل في ومعجبون أتباع لها وبقي بعده، الثالث القرن
 اتحاد وبضرورة العقل وبوحدة بالحلول قولها وكان الفكر.
 على الخير وبغلبة اإللهية، وبالعناية فيه، وفنائه بالكلي الجزئي
 األفكار من . . وبالتنجيم وبالحرية الفضيلة وبضرورة الشر،

 الفلسفة الى تسربت ثم المحدثة، االفالطونية تناولتها الي
 من غيرهم وعند الصفا اخوان عند فظهرت االسالمية،

اإلشراقيين. الحكماء
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للميالد: األولى القرون في الفكرية المدارس - ز

الغنوصية
 رتبما ولذلك المعرفة. ومعناه يونافيغنوص لفظ من التسمية

 نسبة االدراكية نفضل ونحن .األدرية باسم أيضًا سميت

 شيعهم، ختالف على الغنوصيبن، أن اإلدراك إلى صريحة
 اتحاد على والقائم الباطن الحدسي العرنان إلى جيعا يسعون

 نحوما على باالدراك يقولون إذن فهم بالمعروف. العارف
 يتناول االدراك هذا أن ويدعون البحث، هذا في سابقًا عرفناه

 الذات فيه بما المحسوس غير الوجود سيما ال كله، الوجود
 خالص »ال القول: هذا في شعارهم يجعلون هم بل اإللهية

 الغنوصيون يأخذ كيف الشعار هذا من ويتبين بالمعرفة«. إآل
 ديني، مفهوم هو الخالص مفهوم ألن معًا: وبالدين بالفلسفة

 . فلسفية وسيلة فهي ،المعرفة أي الخالص وسيلة وأما
 يتناقله إلهي وحي إلى أصلها في أنهاتعود تزعم والغنوصية
 لهم ويتحقق اإللهية األسرار لهم فتنكشف سرًا أتباعها
 هدفها مختلفة طقوسًا يمارسون ،ذلك إلى ،وهم . الخالص

. اله من والتقرب الطهارة كلها
 ،تسترية باطنية نزعة أصحاب كانوا الغوصين أن ومعلوم

 يأخذون تخيرية نزعة أصحاب الفكرية، الناحية من كانوا، كما
 من بأجزاء اخذهم كان هنا ومن .بطرف مذهب كل من

 ومزجها والرواقية، والفيثاغورية كاألفالطونية اليونانية المذاهب
 واليهودي، والمسيحي الفارسي ومنه الشرفي التفكير من بأنواع

 التي وهي العقلية، الصوفية من بنوع كله ذلك من والخروج
 الصوفية هذه آراء أبرز من وكان .باالشراقية بعد ما في سميت

 محاولة ثم اإللهية، والذات المادة بين بالثنائية القول العقلية،
 الوسطاء، من سلسلة طريق عن بينهما تفصل التي الهوة اجتياز

 يتلوها الكامل، واإلنسان اللوغوسن والكلمة العقل سيما ال
 المادة وصواًلإلى الروحية أوالكائنات األيونات عددكبيرمن

 الخالص أي اله، إلى والرجوع الشر. أصل هي التي
 االنحاد حتى جميعًا الدرجات هذم في الصعود يقتضي بالمعرفة،
 فإنها للمسيحية عدوًا الغنوصية شكلت ولئن اإللهية. بالذات
 بكر كارل ويرى ايضأ. الرسمي االسالم على خطرًا شكلت

Carl Becker دبنيًا االسالم، عل جربًا كان الغنوص »أن 
 على وعمل اليونانية، بالفلسفة استعان االسالم وأن وسياسيًا،

 ستعمألوروبا كما المعتزلة[ طريق ]عن عقلية دينية علوم ايجاد
 مع تحالف قد ،الرسمي االسالم فكأن .الوسطى العصور في

 كان الذي الغنوص ضد األرسطية والفلسفة التفكيراليوناني،
 تلك ومن والمنطق، النظر على القائمة المذاهب من خليطًا

 ومن .الكشف طريق عن الصوفي الخالص فكرة على القائمة
 .م 833-786 المأمون الخليفة حماسة نفسر أن نشتطيع هنا

 الفالسفة مؤلفات من مكن عدد أكبر ترجمة على للعمل
 ما ضوء في إال مفهومة غير حاسة وهي العربية الى اليونانيين

 الغنوصية بمذاهب المتأثرين من عددًا أن تذكرنا وإذا قدمنا.
 م 922" ؟858 الحالج مثل واالتحاد، بالكشف والقائلين

 الحرب عرفناأن المسلمون، الحكام قتلهم قد والسهروردي،
 الخليفة عصر عند تتوقف لم ،الرسمي واالسالم الغنوصية بين

,المأمون
 شعور للميالد، األولى القرون في ظهر، لقد القول: جلة

 مختلفة جديدة، بطرق يكون انما الدينية الحقيقة ادراك بأن عام
 حقائق لمعرفة المتبعة المنطقية العقلية الطرق عن االختالف تمام

 التربية ء مبادى في نجده الشعور هذا مثل .الطبيعي الوجود
 الكائن يجعلون كونهم من بالرغم الرواقيين عند االخالقية

 في نجده كما الكون، لهذا مدبر كلي عقل عن عبارة األسمى
 أسرار من عليه يترتب وما اإللهي بالوحي المسيحي االيمان
 في التفكير قاعدة الشعور هذا يصبح حتى للعقل، فائقة

 الفلسفي بالجدل اليها نسعى التي والغاية الغنوصية المذاهب
 المحور هو يكون ثم المحدثين، االفالطونيين عند الصاعد

.االشراقية النظريات تدورحوله الذي

المحدثة األفالطونية
 التي ألفلسفية النظريات من عددًا المحدثة االفالطونية تضم
 ينتمون أعالمها معظم وكان للميالد األولى القرون في ظهرت

 بالفلسفة أيضًا عرفت ولذلك االسكندرية مدرسة إلى
.أثينيون أو سوريون رجاالتها بعض أن ولو االسكندرانية،

 االفالطونية المذاهب ألصحاب المشتركة الجوامع إن
 من بمفاهيم مطعمة االفالطونية باألصول أخذهم هي المحدثة،

 الوجود بالقوة، الوجود الصورة، )المادة، فلسفةأرسطو
 بعضهم عند تتخذ المفاهيم هذه أن من بالرغم .( . بالفعل.
 بأفكار والمفاهيم، األصول هذه مزجهم ثم جديدة، معافي
 والتنجيم السحر فيها بما وشرقية يونانية دينية ومعتقدات رواقية

 وأما .الرمزي التعبير وإلى التأويالت إلى لجؤوهم ثم ،والعرافة
 واتحاد، وحضور وعرفان حذس جيعًا، عندهم فهي المعرفة
 دائيًا وهي مستحيلة، شبه المحسوس العالم معرفة كانت ولذلك
 الكشف من بنوع مكنة المعقول العالم ومعرفة ظنية،

 في ليس المعرفة غرض فإن األحوال، مطلق وفي واإلشراق.
 الوجود درجات في وارتقائها النف طهارة في بل الوجود تفسير

 شيء والفضيلة المعرفة إن أفالطون: مع نقول أيضًا هنا ألننا
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 إالبالمعرفة«. »الخالص الغنوصيين: مع ونقول واحد
 المخدثة. االفالطونية الفلسفة يمثل من أفضل هو وأفلوطين

 وفي عامة العربية الفلسفة في األثر أعمق لمذهبه كان وقد
 نظامه في ورد ما أبرز وإليك خاص. بنوع االشراقية التيارات

.واالسالمية االشراقية المذاهب في تأثيره له كان ما
 هو ما لكل الشديد هواحتقاره افلوطين يتميزبه ما أول
 304-233 فرفوريوس ذكرتلميذم .بالحواس أومتعلق جسمي

 عن شيائً يعرف ا أنه - التساعيات في ٠ آر دون الذي وهو -
 جسد، في وجودم من يخجل »كان أفلوطين ألن معلمه، أسرة

 أفلوطين تغذى .ووطنه« أهله عن شيثًا يذكر أن ويأب
 وتعرف متنوعة، تيارات من عليها دخل بما اليونانية بالفلسفة

 ورتما الفارسية الديانات ثم ،فالمسيحية اليهودية الديانة إلى
 النفس نجاة غرضها فلسفة كله ذلك من وأخرج أيضًا الهندية

المعرفة. طريق عن وذلك المادي سجنها من
 عالقة تحديده في هو أفلوطين فلسفة في األساسي الحذس إن

 ما كل ألن الوجود سبب ,الوحدة أن فعنده بالوجود. الوحدة
 متصل أو واحد هو ما بمقدار كذلك هو إنما موجود هو

 ,أن نقول ولذلك الوجود. فقد الوحدة فقد فإذا بالوحدة؛
 وهي تام عدم التامة والكثرة التام« الوجود هي التامة الوحدة

 الواحد الوجود قمة في أفلوطين وضع هنا من يعقل. ال أمر
 الذي األديان إله من له تمييزًا اله يسميه أن يثًا ولم التام،
 ألنه الوجود فوق والواحد أفلوطين. رأي في حقيقته شوهت

 بصفات صفه أيضًا. مصدره ألنه العقل، فوق وهو مصدره،
 التامة وحدته انكرت وإال إيجابية، بصفة تصفه وال السلب،
.فاخطأته

 كما الواحد، الكلي العقل وأبدًا الواحديصدرأزالً عن

 وعن الشمس، عن الشمس نور أويصدر( )أويفيض ينبثق
 فتعطيها الكون أجزاء في المنبثة الكلية النفس تنبثت العقل هذا

 ابتعد الواحد، هكذاكلماابتعدناعن الوجود وبالتالي الوجدة
 عن فابتعدنا الظلمة، في يتالشى وأخذ مصدره عن النور
 ولذلك .والعدم والشر الكثرة في نتالشى وأخذنا الوجود مصدر
 هذا على لي أفلوطين، مذهب في األساسي التركيز كان

 على بل الواحد، عن األشياء صدور لتفسير الهابط الجدل
 الوجود إلى إذن المصدر، إلى نعود يجعلنا الذي الصاعد الجدل
 الغنوصي بمفهومها المعرفة طريت عن وذلك والنوروالخبر، الحق

 كما الكلي بالعقل جزئي كعقل عالقتنا تحدد التي وهي الصوفي،
 الكلي بالعقل اتحدنا إذا حقى العقلي، التسامي سبل تحدد

القصوى الغاية لنا فتحققت الواحد، خالله، من أدركنا،

 يقابلها الكدرة، إلى الوحدة من الهابط الفيض حركة إن
 فيكون األعلى. إلى األدفى من أي الوحدة إلى الكثرة من نزوع

 أدف إلى واحدة تشده :متعاكتان حركتان جزئي كائن كل في
 فتبقيه أعلى، إلى الثانية وتشده جزئيًا، كونه من آتية وهي

 أكثر الجدلية، الحركة وهذه بمصدره. صلة على إذتبقيه موجودًا
 القليلة لفئة تلك السيماعند اإلنسان، في وضوحًا تكون ما

 بحذسهم »يرون الذين اإللهيين الحكاء فثة وهي الناس من
 المعرفة من الشاق طريقهم فيبدأ فوق،. من المتبثق النور
بالواحد. اتحادهم عند إال يتهي وال الحسية

العقل إلى الحس من
 أواًل، االنسانية النفس يوقظ الذي فهو الحي االدراك أما

 البقاء غيرأن الذاتي. سجنها ومن المطلقة أنانبتها من ويخرجها
 المستوى إلى ويشدها النفس يبعثر الحواس، مستوى على

 أي الحسية، المعرفة التساميعلى .فالبدمن الحيواني
 جوهرها لتدرك الجزئي مستواها عن االنسانية النفس بارتفاع
 الوجود صور فتدرك الكلية، النف أي المباشرة، وعلتها
 ذاتها من خارجة تكون بمقدارما العقل من عليها إشراقًا
بالعقل. ومتصلة

 هو حدسي وجدافي نفسي كوعي الذات، معرفة غيرأن
 الوقت في ولكنه الحسية، االدراكات إلى بالنسبة سامية درجة
 ذاتها، تأمل في النفس أسرفت إذا االنانية إلى ارتداد نفسه

 هوأن أفلوطين، عند فالمهم، بالمصدر. اتحادها عن وابتعدت
 الكلي، األزل بعابم لتتحد والتجزئة. الزمان عام من نتخلص

 المذكورتين االدراك درجتي من اتخذنا إذا إال لنا يتحقق ال وهذا
 الوجود إلى وأقرب الوحدة الى اقرب هو ما لبلوغ وسيلة آنفًا

العقلي. االدراك رتبة إلى بوصولنا يكون وذلك بالفعل،

العقلية المعرفة جدلية

 إلى الزمان من والخروج العلوي، العالم إلى الرجوع يفترض
 إلى النسبي العدم ومن الوحدة إلى الكثرة من واالرتداد األزل،

 العقل. إلى تجاوزها ثم الذات إلى الواعي الرجوع الوجود،
 أوضحها جديدة مشكلة تطرح العقلية المعرفة طبيعة أن غير

 دائمًا تفترض العقلية فالمعرفة برمنيدس: محاورة في أفالطون

 هنا وهو ،المعلوم إن قلنا وإن والمعلوم العإلم : طرفين وجود
 ال العقل أن ييقى جوهريًا، اتحادًا بالعقل تتحد المعقوالت،

 الصفة أن عالً (وبصفات، بصفة وصفه إذا إال شيائً يدرك

 على وبالتالي العلم، على يدخل وهذا الموصوف، من متميزة
 أفالطون الحظ هنا من المعنوية الكثرة العقلي، الوجود

117



االشراقية

 الوجود B م: ق. 150-530 حوالى برمنيدس قول في تناقضا
 أن وأدرك المثكلة، هذه أدرك أفلوطين أن وبديهي . واحد»
 عن المعرفة فنفى ذاته يعرف أن يمكن ال الواحد البسيط الكاثن
 أو لذاته معرفته جهة من سواء المعرفة، فوق ووضعه الواحد

 ذاته يعرف ال فالواحد معرفته. إلى يتوف آخر كائن جهة من
 عل أو النفسي الوجدان وعي معنى عل المعرفة أخذت )إذا

 المذكورة بالمعاني أيضًا يعرف ال رهو العقلي( اإلدراك معنى
 ال هو إذ ذاته، مع أيضًا العقل مشكلة كانت هنا ومن أعاله.
 آخر بجزء ذاته من جزءًا فعرف مركبًا كان إذا إال ذاته يعرف

 الواحد يعرف ال أيضًا وهو المعلوم عبن هو العالم يكون فال
الموصوف. من الصفة تميز التي العقلية المعرفة طبيعة باعتباره

باالشراق التناقض رفع
 التي العقلية لمعرفة لمعضلة حال وجد انه اعتبرأفلوطين وقد

 جديدة بفكرة األخذ طريق عن وأرسطو، أفالطون بها اصطدم
 الشرقي، التراث في قديمة ولكنها اليوناني، الفلسفي التراث في

 الثرقية، والديانات بالمذاهب المتأثر نفسه اليوناني التراث وفي
 آخر شيثًا ليى هنا، واإلشراق اإلشراق هي هذه، والفكرة

 القدس، عالم من فيا يييح الذي العلري النور ذلك سوى
 الضئيل النور من ابتداء جميعا، مستوياتها في ذاتنا به فستضيء

 ذلك إلى ووصوالً الزائلة، الحسية المعرفة عن لنا يكشف الذي

 والرائي الرؤية حيث السماوي، العقلي التأمل في الساطع النور
 في كور »نور سوى ليست هذه الرؤيا ألن واحد، أمر والمرئي

 من يأتي ال النور هذا أن نالحظ أن بمكان األهمية ومن . نور«
 وفي الذات داخل من يشع وإنما الذات، إلى الذات خارج

 عالقتها حقيقة وأدركت لذاتها حضرت هي إذا داخلها
 كائن في موجودًا ليس نورًا الذات »تتأمل فحينئذ . بالوحدة

. بذاته« وقاائً صافيًا وحيدًا فجأة فيها ينبلج بل آخر،
 وخلعت بنفي، خلوت »رتما أفلوطين: قال المعنى هذا وفي

 في داخالً فأكون بدن، بال مجرد جوهر كأني فصرت بدني عني
 العلم فأكون االشياء، جيع من خارجًا إليها، راجعًا ذاقي

 والبهاء الحسن من ذاتي في وأرى ٠ جميعًا والمعلوم والعالم
 من جزء أني فأعلم باهتًا، متعجبًا معه أبقى ما والضياء
 ذلك، من أتيقن وإذ اإللهي. الفاضل الشريف العالم أجزاء

 فأصير اإللهي العالم إلى الروحافي العالم ذلك من بذاقي أرقى
 ،كله العقلي العالم فوق فأكون ،به متعلق ،فيه موضوع كأني

 ولم عين ترده لم ما والبهاء النور من فيذاتي، هاك، فارى
 الواحد، ادركا »إذا هكذا أذن،. به تسمع ولم الن يصفه

 ولذلك ذاتنام مع واحدًا بل ذاتنا عن منفصالً ندركه ال فإننا
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 شيائً والواحد النفس تصبح إذ للخالص وسيط إلى حاجة فال

 إنها بينهما التفريق إلى سبيل فال االتحاد هذا دام وما واحدا.
 وهي الذات، في اإللهي النور اشراق عن الناتجة الوجد حالة
 بمصدر متحدًا الحكيم تجعل أنها طالما مباشرة توصف ال حالة
 ذكر وقد الوجود. فوق ألنه الوصف فوق وهو الواحد النور

 مرات اربع الحالة هذه إلى وصل أفلوطين معلمه أن فرفوريوس
. حياته في

:القديم الفكري للتراث المسلمين استقبال - 3

 مذاهب من فيه بما الثرقي اإلرث الملمون تلم
 وأصبحت فيها تغلغلت قد الغنوصية كانت وطرق ومعتقدات

 علومًا المذاهب تلك استقطبت وقد جيعًا. منها يتجزأ ال جزءًا
 والعلوم والطيعيات والتنجيم السحرية الكيمياء من لها رديفة

 إلى معقدة ونظرة واحدًا جسمًا تشكل كلها وأصبحت الرية،
 كله، هذا وإلى بالله. وعالقته اإلنسان إلى سيما ال الكون،
 باألفكار األخرى هي الممزوجة اليونانية الفلفة أضيفت

 الترجمات طريق عن وذلك والغنوصية، المحدثة األفالطونية
 لم اإلسالم دخلوا الذين بأن التذكير من هنا بد وال .السريانية

 تراثهم معهم حملوا بل جديدة، وروحية فكرية والدة يولدوا
 المقفع فهذامثاًلإبن به وصبغواإسالمهم القديم

 لبث ودمنة كليلة كتاب في برزويه باب يقحم .م 759-724

 عند الروحي التطور وصف على فيحرص الزرادشتية آرائه
 درجة إلى روحية درجة ومن حال إلى حال من وتنقله برزويه،
 يأسه وبعد . . الحكمة. والتماسه األديان، في وبحثه أخرى،

 كل وادعاء مجادالتهم ومن الدينية األمور على القائمين من
 السليم، العقل يقره ما على يقتصر لنفسه، الحقيقة منهم واحد
 إلى يؤدي الذي الزهد في رغبة ويزداد األديان، عليه وتفق
 عند تتردد أفكار كلها وهذه . . .وسكينتها الروح صفاء

 .إشراقيين وحكماء ومتصوفين زهاد من الملمين، الفالسفة
 عن حاسة المدافعين وهوأشد .م 1111-1058 الغزالي حتى

 إال وشكوكه لحيرته مخرجًا يجد ال والسلف، السنة مذهب
 بالحديث يتشهد ثم صدره، في اله قذفه الذي النور بذلك

 من عليهم رش ثم ظلمة في الخلق خلق تعالى الله »إن القائل:
نوره».

 العباسيين، الحكام قبل من بالزندقة المقفع ابن اتهم وكن

 الشرقية، البيائت في المتأصلة الفكرية التيارات هذه مثل فإن
 والنمو، الفكر لحرية واسعًا ومجاالً خصبة أرضًا لها لتجد عادت

 إلى المتمية تلك السيما الباطنية الفرق احتضنتها عندما
االسماعيلية.



االشراقية

 إلى ثم ومن السريانية إلى اليونانية الفلسفة نقلوا الذين أما
 الدينية نزعاتهم مع يتفق ما منها تخيروا أنهم فمعلوم ،العربية

 وما العقائدية. منازعاتهم عن فضال واالشراقية والصوفية

 الفيثاغوريين إلى المنسوبة الكتب خاص بشكل عنده توقفوا
 التصوف، إلى تنزع والتي والمحدنين القدماء واألفالطونيين

 حوالى وسقراط فيثاغورس عل المنحولة الحكم وابرزها

 األيروياجي وديونيسيوس وفلوطرخى م ق. 399470
 بالنف المتعلقة النظريات على اهتيامهم انصب وقد .وغيرهم

 تناولوا وقد .ومصيرها وطبيعتها ومعرفتها ودرجاتها وفضائلها
 معدلة وترجموها الموضوعات هذه تذكر التي االفالطونية الكتب

 . االسكندرانية المشرقية بالفلسفة المتأثرة آرائهم مع يتفق بما
 أفالطون يصورون جعلتهم درجة إلى فرقهم بعض وصلت وقد

 آيات يتأمل البرية، في صومعته في قابع شرقي راهب بصورة
بالتثليث. اإليمان إلى منها وينتهي المقدس الكتاب من

 ثم الساسانيين بالد في النساطرة ومعهم الحرانيون، وأما
 طويلة، لفترة ظلوا، فقد االسالمية، الكالمية الفرق من عدد

 الممزوجة المحدثة واألفالطونية األفالطونية اآلراء يدرسون
 الشرقية األفكار عن فضالً والرواقية الفيثاغورية باالفكار
 »اعرف وبشعاره سقراط بشخصية جدًا تأثروا وقد األصيلة.
 علي لإلمام ماثال كالمًا ينسب بعضهم وقام . نفك،

 هذه ومن نفسه. للرسول وحقى م 661
 استخرجوا الشرقية، يالمذاهب الممزوجة اليونانية المذاهب

 والعلوم، الروحية بالرياضة النف طهارة ضرورة في نظرياتهم
 أنبادقلي إلى فرق غير من تنب النظريات هذه وكانت

 الحكماء من غيرهم أو هرمس أو فيثاغورس أو م ق. 423-483
 ما المصادرالعربية، وقدأوردعددمن والمتوهمين. التاريخيين

 كان انبادقليس أن واكحل الملل كتاب في الثهرستاني نقله
 أن زعموا كما ،بعدم الحكيم للقمان ثم داود للملك تلميذًا

. ٠ داود. بن الحكيم سيمان مدرسة من تخرج فيثاغورس

 في البلبلة لتنيد غيرأصحابها إلى المنسوبة الكتب وتأتي
 المنطق فيه بم برمته، اليوناني الفكر على ولتضفي التفكير

 عامة، العلم يجعل الذي والروحي الزهدي الطابع األرسطي،
 تما لخالصها، وطريقها النفس لطهارة وسيلة خاصة، والفلسفة

 وغيرهم، الصين وأهل والهنود الفرس من اليونانيين يقرب
 أمثال المسلمين، االشراقيين الحكماء إلى المنتقل التراث فيصبح

 ه 581/ م 1185-1100 وابنطفيل ابنسيناوالسهروردي
 الروحانية طابع أجزائه، معظم في يحمل، وغيرهم،
 والمسلم خاصة، العربي رىءالقا ذهن في فتلتثم، االشراقية،

 وأمشالهم، والمزدكيين والمانويين الهنود عن الماثورة الحكم عامة،
 ومع اليونانيين، الحكماء كتب في يطالعونها التي النظريات مع

 من الصالح السلف جيل بها تميز التي رالروحية الزهدية النزعة
 الطريق هو االشراقي االتجاه أن ليبدولبعضهم حتى المسلمين.

.قبلهم والحكماء األنبياء كافة سلكه الذي
 من كتابين مضمون ثيرإلى أن ،تقدم ما اليضاح ،يكفي

 وكتاب التفاحة كتاب : وهما أرسطو، على المنحولة الكتب
بالربوبية أيضًا والمسمى ارسطاطاليس أثولوجيا

 الموت فراش على أرسطو يصور التفاحة كتاب فصاحب
 محاورة في سقراط معلمه أفالطون صور )كها بتالميذه محاطًا

 حقيقة عن يألونه وهم وسعادة، بهجة متلئة ونفسه فاذن(،
 هي السعادة أن مبينًا يجيبهم، وهو وسعادتها، ومصيرها النف

 حياتنا في عليها نحصل التي المعرفة مكافأة وأن المعرفة في
 أن أيضًا لهم يبين كما اكانية. الحياة في معرفة زيادة هذه،

 والرذيلة الجهل أن كما واحد، شيء والسعادة والفضيلة الفلسفة
 الشاسع، الفرق لهم أظهر وبعدما أيضًا واحد شيء رالشقاوة

 )وهي العالية الروحية واللذات الخية الحسية اللذات بين
 باأللفاظ السهروردي ويكررها سينا ابن عليها يشدد نقطة
 عالم من الخالص إلى تسعى العاقلة النفس أن أيضًا بين ذاب(

 النور. تعشق وألنها نور جوهرها في ألنها المظلم، الحواس
 ناداه مقى بفرح يلقاه بل الموت يخاف ال الفيلسوف فإن ولذلك

الله.
 لالشراق النظرية األس الربوبية، كتاب في نجد إننا ثم
 العملية الطرق إلى االشارة ثم سينا، ابن عنه تكلم الذي

 إلى بالنبة األهم األمر ولعل والسعادة. المشاهدة إلى المفضية
 الحذسية القوة ضرورة على الكتاب هذا في التشديد هو غرضنا

 هي والتي الوسطى، الحدود وإلى المنطق إلى تحتاج ال التي
 هذا أن ذلك . العلوي العالم حقيقة ندرك بجعلنا كفيلة وحدها

 الغيبة حال في والمشاهدة بالذوق بل بالتفكير يدرك ال العالم
 أرسطو، إلى ونسبه الكتاب وضع والذي . المحرس العالم عن

 إلى وينسبه أفلوطين تساعيات من اشراقيًا صوفيًا كالمًا يأخذ
 ذكرنام الذي الشهير المقطع ذلك يردد فيجعله األول، المعلم
 من واحد غير ردده الذي المقطع وهو أفلوطين، عند آنفًا

 بنفي خلوت »ربما أفلوطين: قال حيث االشراقيين الفالسفة
بدفي عني وخلعت

 روحانية فلسفة هذاالكتاب، في ارسطو فلسفة جعلت هكذا
 النفس تسامي وضرورة ذاتها الذات ادراك أهمية حول تدور

 وتخيالت تصورات من بمافيها المادية واألغراض األغالل عن
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 االشراقيون جعلها كما ،هنا النفس جعلت وقد .وشهوات
 وتحتها والله العقل فوقها الوجود، من وسطى مرتبة في عامة،

 ثابتًا، أمرًا ليس النفس مرتبة فإن ذلك، ومع والمادة. الطبيعة
 وفق جميعها الوجود مراتب في سائحة االنسانية النفس ألن

 والنفس تحته، وجود هومصدركل فالعقل .وفضيلتها معرفتها
 الشوق جذيا إذا حقى ،الجسد في دامت ما بالقوة عقل هي
 I إذا العالم ذلك جنس من صارت النورانة العلوية الحياة إلى

.العقل مالك بواسطة الواحد عن المنبثقة األنوار بفيض أدركته
.والمسلمون العرب عرفه كما هوأرسطاطاليس ذلك

قية: الشرا ا أعالم-4

: الفارابي عند االشراق - أ
 اسالمي فيلسوف هوأول م 950 , ؟878 الفارابي يبدوأن

 الكثير وأخذ مباشرة، بصورة المحدث االفالطوني بالمذهب تأثر
 أساسه على ووضع ألرسطو، ظنه الذي الربوبية كتاب من

 من أول هو والفارابي .الحكيمين رأحي بين الجمع في كتابه
 الفلسفة في الفيض أو االنبشاق الصدورأو مذهب أدخل
 المدينة أهل آراء كتاب في نجده، ونجن االسالمية. العربية

 بالخلق القول ينكر منه، السابع الفصل سيافي ال الفاضلة،
 عن الزمًا أزليًا فيضًا العالم وجود ويجعل المحدث، اإلرادي

 »ومى ذلك: في قال وقد االفلوطيخية. الطريقة على الله طبيعة
 عنه يوجد أن ضرورة لزم هوله، الذي الوجود »لألول« وجد
 جهة على عنه، يوجد ما وجود ويكون . . الموجودات. سائر
 يكون ال الجهة، هذه فعلى آخر، شيء لوجود وجوده فيض

 غاية وال ،الوجوه من بوجه له سببًا عنه يوجد ما وجود
 جهة من األبوين لوجود سببًا االبن، وجود يكون كما »لألول«

 »حفظ وهو تعقل هوفعل عنده، واإلبداع مامسوأبوان،.
.بذاته« وجود له لبس الذي الشيء وجود إدامة

 إلى أعلى من النازل الفيض حركة فإن أفلوطين، عند وكما
 ألن أعلى، إلى أدن من صاعد طبيعي نزوع يقابلها أدف،
 كل وألن فوقه، ما إلى الشوق به ينزع الموجودات من األدن

 أو شيء إلى ضروري نزوع عنه بلزم تعفل او تخيل أو احساس

 في واالشراق، النار. عن لحرارة صدور كلزوم شيء عن
 البشري العقل إلى بالنسبة ودائم هوأمرطبيعي الدنيا، درجاته
 ذلك بالفعل. وجود حال إلى بالقوة وجود حال من ينتقل الذي

 فالبدمن هذااالنتقال تحقيق عن بذاته عاجز العقل ان
 غير فمن البصر. في الضوء أثر يشبه الذي السماوي العقل أثر

.يغفل شيء ال الفعال العقل غير ومن يبصر، شيء ال الضوء

 مستفادًا، عقالً وأصبح كماله إلى العقل وصل إذا وكذلك،
 النور يتلقى الفعال، مباشربالعقل اتصال على يكون فعندها

 حتى معًا والسعادة المعرفة مصدر يصبح الذي السماوي
 وإنما ذاته من اإلنسان يستنبطها ال العادلة، االجتماعية الشرائع
 والوحي المفارق. العقل من فيضًا األول الرئيس يتلقاها
 من الفائض النور هذا سوى آخر شيائً ليسا والنبوة، السماوي
 الطاهرة الصافية النفوس أن وذلك أيضًا، الفعال العقل

 كان كاملة، متخيلة بقوة تميزت إذا العلوي، العالم إلى المتجهة
 في يؤثرأيضًا المنفعل، االنساني العقل على الفعال العقل فيض
 ويصيرما النبوة وتكون الصادقة الرؤيا فتحصل المتخيلة القوة

 التي اتفقت فإذا اإلنسان، لهذا مرئيًا الفعال العقل أعطاه
 نهاية في محسوسات األشياء، تلك المتخيلة القوة بها حاكت
 جليلة عظمة اله أن ذلك يرى الذي قال والكال، الجمال
 سائر في منها شيء وجود يمكن ال عجيبة أشياء ورأى عجيبة،

. أصالً الموجودات
 عملية هوإذن االنساني، العقل على الفعال العقل فإشراق

 الدرجات بعض تبلغ ولكنها الفاراي، رأي في ومستمرة طبيعية
 عقولهم واستكملت نفوسهم صفت الذين عند االستثنائية

 فكانوا ،العلوي العالم صور فيها تنعكى مرآة ذاتهم فأصبحت
 وكانوا السعادة، درجات أعلى وفي االنسانية مراتب أكمل في

 أفعال من عنهم يصدر بما لغيرهم وسعادة وخبر كمال مصدر
 الخير إلى المجتمع تقود التي الصالحة الثرائع مصدر هم ويما

 في هي الفارابي عند اإلنسان غاية كانت ولذلك .والسعادة
 من يقربه اتصال وهو األدن الفلك بعقل االتصال أو االتحاد

الوجود، حقائق لكافة مدركًا ويجعله الله

 التسامي ضرورة وعلى المعاني، هذه على الفارابي شدد وقد
 السعادة تعريف في فقال والسعادة الكمال لبلوغ المادة عن

 في الكمال من اإلنسان نفس تصير أن في »هي الحقيقية:
 تصير أن وذلك مادة إلى قوامها في تحتاج ال حيث إلى الوجود

 المفارقة الجواهر جملة وفي األجسام، عن البريئة األشياء جملة في
 رتبتها أن إا أبدًا. داائً الحال تلك على تبقى وأن للمواد،

 إلى المؤدي العملي الطريق وأما الفعال«. العقل رتبة دون تبقى
 اختيارية، ارادية بأفعال تنتظم أنها الفارابي رأى فقد الرتبة هذه

 انما الفكرية األفعال أن وواضح بدفي. وبعضها فكري بعضها
 النفس تهذيب هي البدنية واألفعال العلوم، اكتساب هي

 إنها االشراقية النزعة خالصة كانت وإذا بالفضائل. والجسد
 النفس وبتزكية العلوي االنجام بتغلب يتتهي عقلي مذهب
 الفارابي، فإن عليها، السماوي النور لشروق مستعدة لتكون
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 والروحي، العقلي التأمل إلى الدنيا مباهج عن بانصرافه عرف
 الحكمة واضع فكان االتجاه، هذا يالئم ما الفلفة من وأخذ

 الفلسفة رائد كان كما واالسالمي، العربي الفكر في االشراقية
 يوسع لم وإن وهو، مبادئها. وواضع واالسالمية العربية
 األنر له كان فقد وأحوالهم، العارفين درجات على الكالم
اشراقية. وجهة االسالمية الفلسفة توجيه في الحاسم

إخوانالصفا: رسائل في االشراق - ب
 في يبدو ما على تأسست الوفا وخالن الصفا إخوان جمعية

 أحد االمام يد على للهجرة الثالث القرن )أوائل مبكر عهد

 الرسائل خالل من ظهورها ولكن اسياعيل( اإلمام أحفاد آخر
 اسماعيية باطنية جمعية وهي للهجرة، الرابع القرن قبل يكن لم

 أهل من الكثيرين جعل مما وااكتتام،التستر قدركبيرمن عل
 األنظمة قلب إلى وبالسعي وبالكفر بالزندقة يتهمونهم زمانهم

 غرضنا من تخرج التي األمور من ذلك وغير القائمة السياسية
الحاضر.
 رسائلهم فاستهلوا الصوفية إلى أنفسهم اإلخوان نسب

 العدل وأهل الوفا وخالن الصفا اخوان رسائل »هذه بالقولم
 العلم فنون في رسالة وخسون اثنتان وهي . . . الحمد، وأبناء

 كالم عن المعاني، وحقائق اآلداب وطرائف الحكم وغرائب
 في كانوا حيث وحرسهم قدرهم ال صان الصوفية، الخلصاء
 فإن الصوفية، إلى االنتساب ادعائهم من الرغم وعلى البالد«

 على العقلية العلوم ويجعلون والمنطق بالعقل يتمتكون اإلخوان
 العلوي العالم إلى وتشويقها النفس لطهارة وسيلة اختالفها،
 حذا ومن الفيثاغورين طريقة على األفالك عالم إلى وصعودها
 هي إنما اإلخوان قصدها التي الصوفية أن يعني وهذا حذوهم.

 أن والحق االشراق. بحكمة سميت التي العقلية الصوفية
 خالل من الهرمسية الحكمة إلى مباشرة ينتمون الصفا إخوان

 دور لي بأنه دورهم يحددون وهم االسماعيلية، إلى انتماثهم
 دور هو بل جديدة برسالة الناس يأتي الذي المشرع الرسول

 وتعليم المدنية الحيام لتنظيم كلها مصادرها من الحكمة جمع

 شبهوا ولذلك ■ وآخرتهم دنياهم ألجل يحتاجونه ما جميع الناس
 من حوى بتان صاحب بحكبم رسائلهم خالل من أنفسهم

 كل بستانه يدخل أن نفس لكرم أراد وطاب، لن ما كل

 وعرضها بتانه في مًا عينات فأخرج في، بما ليتنعم متحق
 الحكمة تمثل ال فالرسائل وتشويقًا. ترغيبًا اتاس على

 كما التشويق منها الغرض ورموز إشارات هي بل الخالصة،
 الله، »وفقك العبارة هذه رسائلهم في االخوان ردد وكم .قلنا
. والرموز« اإلشارات هذه لفهم الرحيم، البار األخ ايها

 الباطنية الفرق طريقة على رمزيتهم في مسرفون واإلخوان
 وفي عشرية( االثني االمامية عند بالستر)وهوغيرالغيبة القائلة
 يحتل أن الصدفة قبيل من »ليس كوربان: هنري يقول ذلك

 اإلخوان، رسائل في عاليًا مركزا ورموزه، الفيثاغوري الحاب
 وأن ،رسالة وخسين إحدى الرسائل هذه عدد يكون وأن

 (3x17=51) الطبيعية. العلوم منهافي عشرة سبع تبحث

 إلى اضف ٠ اليهود الغنوصيين عند بارزًا دورًا يلعب 17 فالعدد
 تكلم الذين عدداالشخاص العدديشيرإلى هذ أن ذلك،

 ظهور إبان سيبعثون الذين وهم المغيرة الثيعي العرفاني عليهم
 السبعة الحروف من حرفًا منهم كل ويعطى المهدي، اإلمام

 وخين واحدًا فإن وكذلك .األعظم الل اسم تؤلف التي عثر
 على يسهرون ،سين - -مبم عين ال بحر من ينهلون متصوفًا
 األهم الشرقي والمركز الصابئة مدينة وهي حران، أبواب
’ الفيثاغورية« للفلسفة
 يشير عا البحث في الظاهرة المبالغة هذه من نعجب ولنا

 الباري أن ذلك وعباراتهم. أعدادهم في اإلخوان إله
 وخواصه« العدد طبيعة بحسب الموجودات »جعل سبحانه،

 إلى به يصعد »سلما العلوم جعل كما االخوان، يقول ما على
 في أسلوهم فيه يتبين أقوالهم، من نموذج بلي ما .وفي الفلك«

 إذا الفهم العاقل »إن قالوا: لهم. تبدت حيثما الحكمة لملمة
 الفلك الصعودإلى إلى نفه تشوقت النجوم، علم نظرفي
 الجثة هذم فارقت إذا والنفس، . . .معاينة هناك ما إلى والنظر

 من أفل في هناك فهي .. أفعالها. سوء من شيء يعقها ولم
 تكون كما ومحبويها همتها حيث كونها ألن زمان بال عين طرفة
. . .معشوقه حيث العاشق نف

 بدنه خلع على قير من أنه القديمة، الحكمة في »ويحكى
 بأحسن هناك جوزي الفلك، إلى وصعد حواسه ورفض
 وجعل ،النجوم علم يعشق كان بطليموس أن ويقال .الجزاء
 ذلك كان الفلك...وإنما إلى به صعد سلمًا الهندسة علم

.بالجسد ال بالنفس الصعود

 النبي وهوادريس بالحكمة، المثلث هرمس عن »ويحكى
 سنة، ثالئين معه ودار زحل فلك إلى صعد إنه الالم، عليه
 اللم قال اكجوم، باحوال الناس فخبر األرض إلى نزل ثم

٠(19 ءياه)مريم، مكازًا عؤورفعتاه تعالى:
 ربما إني الرمز: أنالوجياشبه كتاب في أرسطاطاليس »وقال

. . .بدفي وخلعت بنفسي خلوت
 قلت ما فعلت إذا الذهبية: الوصية في فيثاغورس »وقال

 غير سائحًا حينثذ فتكون البدن، هذه وفارقت ديوجانس يا لك
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.للموت قابل وال اإلنانية إلى عائد
 إذا : له وصية في للحواريين ،السالم عليه المسيح »وقال

 وأنا ربي عرش يمنة عن الهواء في واقف فأنا الهيكل هذا فارقت
 ملكوت في معي تكونوا حق نخالفوني فال ذهبتم، حيثا معكم
غدا. السماء

 على لكم واقف أنا : وسلم عليه الله صل الله رسول »وقال
 منزالً مني فأقربكم غدًا الحوض على ستردون وانكم الصراط

. Iتركته ما هيئة على الدنيا من خرج من القيامة، يوم

 بل الحد، هذا عند الحكمية األقوال تكديس يتهي وال
. الفارسي والشعر العربي الشعر من بشواهد كله هذا يتبعون

 الكاملة الدالالت يلف الذي الغموض من الرغم وعلى
 االخوان، باطنية عن فضال منها، نستشف فإننا األقوال، لهذه

:التالية المعافي خالل من اشراقيتهم
العتيقة. بالحكمة التعلق-1

الخالص. إلى المعرفةطريقًا توصل -2
لسفلي. والعالم احتقارالمادة د 3

 لنفس، انتقال األزلعند إلى الزمان االنتقالمن -4
العلوي. العالم إلى بالمعرفة،

الخالص إلى النفس توجيه في والمحبة العشق أهمية - 5
الحسي. لعالم التامعن التجرد ضرورة -6
باألفالك. وعالقتها وطبقاتها االيمانبالمالئكة -7

 فهم واضحة، اشراقية ذزعة الصفا عندإخوان نعم،
 جيعًا، االشراقيون منها نهل التي نفسها المنابع من ينهلون
 التي المختلفة التأويالت تجاه متحفظين نبقى ذلك مع ولكتنا

 أن دون انقرضت جمعيتهم ألن ألقوالهم، وتعطى أعطيت
 للناس رموزهم فيترجم وجهه عن منهم واحد يكثف

 القائمة العالقة وطبيعة أسمائها من يبدو مراتب، واإلخوان
 أرضية وروحية، معرفية مراتب نفسه، الوقت في أنها بينها،

 الرحاء« »األبرار فاإلخوان االشراقيين. طريقة على وسماوية
 القبول وسرعة النفس بصفاء يتصفون الدنيا، الدرجة في هم

 أصحاب الرؤساء وهم الفضالء« »األخيار لإلخوان ويخضعون
 بدورهم وهم ،والحكمة بالعقل المتصفون ،الياسات

 حفظ على القائمين السلطان« ذوي »الملوك لإلخوان يمخضعون
 )او بأصحاب يتصلون وحدهم وهؤالء اإللهي، الناموس
 التأييد بقبول المالئكة »أشبهوا الذين العليا المرتبة صاحب(
 فصاروا اآلخرة« أحوال على والوقوف عيانًا الحق ومثاهدة
.وللهداية للعلم مصدرًا

سينا: ابن عند االشراق - ج

 على المشرقية الحكمة اسم أطلق من أول سينا ابن يعتبر
 .عنه نتحدث الذي الخاص الصوفي - الفلسفي االتجاه هذا

 الحكمة هي هل :والمناقشة التأويل تحتمل عنده التسمية ولكن
 الحكمة أوأنها مشرقًا، وكونه االشراق مصدر إلى نسبة المشرقية
 التي المغربية الحكمة بمقابل والمشرق، الشرق إلى نبة المشرقية

المشاؤون؟ سييا ال اليونانيون، بها قال
 كان ورما .مطولة كثيرة مناقشات المسألة هذم نوقثت لقد
 الفونسو كارلو االيطالي للمستشرق بحث وعمقًا تفصيالً أكثرها

 الشرقية الدراسات مجلة في األولى، للمرة نشر، نلينو،
R.S.Oi سينا ابن »حكمة بعنوان: 1925 سنة العاشر المجلد 
 مجموعة مع بدوي عبدالرحمن نشره ثم أواالشراقية؟« الشرقية
 التراث بعنوان كتاب في المستشرقين من لعدد أخرى أبحاث
 المستشرقين. لكبار دراسات اإلسالمية، الحضارة في اليونافي

 عناها التي المشرقية الحكمة أن البحث، هذا في نلينو بين وقد
 المغاربة دون بالمشارقة، الخاصة الحكمة هي اتما سينا ابن

 في كتابًا سينا البن أن ظهورًا، حججه أكثر وكانت اليونانين.
 من عددًا فيه يعارض االشراقيين، منطق في ال المشارقة منطق

 رشد ابن أن كذلك ويبدو أرسطو. منطق في الواردة المسائل
 يورد غندما الميم(، )بفتح المشرقية الحكمة يقرأ م 1198-1126

 ابن لطريقة نقدًا التهافت هافت كتاب من العاشرة المسألة في
 الواجب فكرة إلى باالستناد األول الموجود اثباته في سينا

 قال أرسطو. فعل كما الحركة طريق إلى الرجوع بدل والممكن،
 ابن أصحاب من كثيرًا الوقت هذا في رأينا »وقد رشد: ابن

 الرأي، هذا سينا ابن على تأولوا قد الشك، هذا لموضع سينا،
 من يظهر ذلك أن وقالوا مفارقًا. ههنا أن يرى لي أنه وقالوا

 في أودعه الذي المعفى وأنه مواضع، في الوجود واجب في قوله
 مذهب ألنها مشرقية فلسفة سيماها وإنما قالوا: المشرقية. فلفته

 الشواهد من كبيرة مجموعة نلينو، أضاف وقد ٠ المشرق« أهل
 لغوي بتحليل توجها والحديثة، القديمة والقراءات األخرى،

 أن من قطعًا المانعة األسباب اللغوي، االشتقاق بطرق فيه بين

 إلى وانتهى محتملة، قراءة الميم( )بضم مشرقية القراءة تكون
 بحثًا كانت سينا، ابن عناها التي المشرقية الحكمة أن القول،
 والطبيعيات المنطق اي الثالثة، الفلسفة أقسام في كامالً

 كتاب في ثم الشفاء كتاب في ورد ما غرار على وااللهيات،
 المنطقي. القسم فقط البحث، هذا من وصلنا وقد النجاة،

 أو العقلي التصوف في مجردكتاب إذن تكن لم الحكمة، فتلك
 سينا، ابن عند هناك، بل كثيرون، ظن كما المستورة الطرق

122



االشراقية

 ويعارض ،المشارقة إلى ينسبها الوجود في متكاملة نظر وجهة
المشائين. الفالسفة نظر وجهة ب

 يسعنا فال ،الرأي هذا بصحة اعتقادنا من الرغم وعلى
 ما جذرية، معارضة تعارض، المثارقة حكمة بأن التليم

 والتنبيهات االشارات وفي الشفاء، كتاب في سينا ابن أورده
 نفسه يناقض الرجل كان وإآل .المعروفة مصنفاتم سائر وفي

 ابن شراح ان ثم ٠ وتصميم تصور سابق وعن صريحة مناقضة
 سيما ال لدينا، المعروفة كتبه كلهم اعتمدوا القدماء، سينا

 »مذهب إلى رشد ابن اشارة وتأتي , بالكفاء الموسومة موسوعته
 ابن عند والممكن الواجب عن كالمه معرض في الشرق« أهل

 كبير قم موجود أو موجود، المذهب هذا أن لتثبت سينا،
 االشارات كتاب عن فضالً نفسه، اكفام كتاب في منه،

 توسيعًا موسعة والممكن، الواجب معاني ألن واتنيهات،
 مقدمة في نفه سينا ابن صرح وقد الشفاء. كتاب في كامالً
 اليها، القارىم تفطن إذا اشارات، فيه ان اشفاء، كتاب

 السهروردي وأق الكمال. إلى تفضي التي الباطة الحقيقة عرف
 اشراقه فاعتبر غيرمنازع، من االشراقية الحكمة زعيم المقتول،
 وشراحه وتالميذه، والسهروردي، سينا. ابن لفلسفة متممًا
 السر لهم الكثف الذين من واحدًا سينا ابن يعتبرون بعده،

 األساسية األفكار من عددًا سينا ابن عن السهروردي ويقتبس

 ودرجات النف وروحانية الموجودات ومراتب الفيض في
 من ذاتها الذات ادراك وطبيعة العقلية، المعرفة وطبيعة العقل،

 بن حي قصة كموضوع الموضوعات من عددًا ثم غيرواسطة،
 : الهروردي قال الغربية. الغربة قصة صارت وقد يقظان

 من فيها ما مع وصادفتها، يقظان بن حي قصة رأيت ما »افي
 من عارية العميقة، واالشارات الروحانية الكلمات عجائب
 اآل االلهية الكتب في المخزون األعظم الطور تشيرإلى تلومحات

 أنا سميتها القصة في طورًا أذكر أن أردت ،الكتاب آخر في
 كتب في المقاطع من عدد وثمة . الغربية« الغربة قصة

 سينا ابن كتب في الحرفي نصها في نجدها ،السهررودي
 مثالً ذلك من واكنبيهات. االشارات و واكجاة اشفاء ك

 وقوله والمطارحات المشارع في التفاؤل على السهروردي كالم
 والسعادة، اللذة على كالمه ثم الشر« من أعم الخيربقى »إن

 الروحية السعادة في نظريته ثم النفوس اتصال في ونظريته
 والعقل بالحذس النبوة تفيره ثم الثانية الحياة أحوال وتأويل

 ذلك وغير . . المتخيلة. القوة على اشراق انها وقوله القذسي
 عند الرفيعة سينا ابن منزلة غيرشك من يثبت كله هذا كثير.

 الذي واألثر لدينا، المعروفة كتبه خالل من االشراقين الحكماء

 هو ستماها وإن االشراقية الحكمة أساسات وضع في له كان
 فإن ولذلك، المشرق. أهل إلى بنسبتها المشرقية الحكمة
 كانت )إذا المشرقية الحكمة كتاب من ضاعت التي األقسام

 سينا، ابن آراء من الكثير عليا تضيع لم ضائعة( أقسام هناك
 سينا ابن بين نصادفها التي الشبه أوجه من ذكرناه ما بدليل

 الشيخ عند نعرفه ما وبدليل ،والسهررودي لدينا المعروف
. المختلفة كتبه في الواحدة الفكرة تكرار من الرئيس

 لمذهب األول المنظر هو سينا ابن فإن يكن، ومها
 نفحة إليه وأضاف الفارابي سلفه قاله ما استوعب االشراق.

 تياراته بمختلف القديم التراث من استمدها أقوى روحية
 االفالطوني والمذهب االسماعيلي المذهب سيما ال ومذاهبه،

 المستوى بين للفرق توضيح أول نجد سينا ابن وعند .المحدث
 االشراقي والمستوى التفكيرالفلسفي من التقليدي النظري

 األنبياء به خص وقد القدسي، بالعقل إليه التوصل يتم الذي
 خالص إلى يصلون الذين الحقيقيين والفالسفة والعارفين

 بالحدس العلوم يدرك الذي القدسي رالعقل اإللهية. المعرفة
 الحدود خالل من يدركها الذي المستفاد العقل من أرفع

 لالتصال االستعداد من خاصة درجة الحذس ألن .الوسطى
 ال بحيث الناس بعض في اشتدت ربما الفعال، بالعقل
 ذهنهم في حاضرة العلوم تصبح بل وتعليم، تخرج الى يحتاجون

 عقال الهيوالفي العقل من الحال هذه تسمى أن »ومجب دفعة،
 أسرع ألنه التفليدي الفكر من أفضل فالحدس قدسيًا«.

 مطلوبه وبين بينه ليس إذ وأكثروضوحًا مطلوبه، إلى وصوالً
 هو والحذس اإللهي. ولصدره لوضوحه وأكثريفينا واسطة،

 االنسافي عقلنا على الفعال العقل من يثرق الذي النور ذلك
 أن »يمكن : سينا ابن قال . النبوة فتكون ايضًا خيالنا وعلى
 وشدة الصفاء، بشدة النف مؤيد الناس من شخص يكون

 أعني حدسا، يشتعل أن إلى المفارقة العقلية بالمبادئء االتصال
 من ضرب وهذا . . . شيء كل في الفعال العقل اللهام فبوالً
 القو هذه تسمى أن واألولى النبرة، مراتب أعلى بل النبوة،

. االنسانية« القوى مراتب أعلى وهي قدسية قوة

 هوالذي ،االلهي المباشرللعالم االدراك من النوع وهذا
 اللذة، ألن والسعادة، اللذة غاية في االنانية النفس يجعل

 الذي كاله شيء ولكل الكمال، حصول في هي إنما كالسعادة،
 الناطقة »وللنفس أيضًا وللغضب ،يالئمه ما فللحس يالئمه،
 اصابة في رغبتهم االلهيون و»الحكماء عقليًا،. عالمًا مصيرها

 بل البدنية، السعادة اصابة في رغبتهم من أعظم السعادة هذه
 في يستعظمونها فال أعطوها وإن تلك، إلى يكفتون ال كأنهم
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 ذلك ومع . األول« الحق مقارية هي التي السعادة هذه جنب
 يدرك أن يستطيع ال فإنه الوصول بدرجات يفز لم من فإن

 حاله و»تكون فقط، يتخيلها بل الروحية اللذات حقيقة
 اللذم تخيل وال عمره في قط يسمع لم الذي األصم حال عندها

لطييها«. وهومتيقن اللحنية
 بها تمر التي الروحاني الوجود درجات سينا ابن رتب وقد
 كىالها الناطقة النفس »إن فقال: الحق الى صعودها في النفس

 الكل صورة فيها مرتسما عقليًا عالمًا تصير أن ب الخاص
 من مبتدائً الكل، من الكلوالخيرلفاثض في المعقول والنظام
 ثم المطلقة فالروحانية الشريفة الجواهر إلى سالكًا الكل، مبدًا

 االجسام ثم باألبدان، التعلق من نوعًا المتعلقة الروحانية
 نفسها في تستوفي حتى كذلك تستمر ثم وقواها بهيثاتها العلوية

 الموجود للعالم موازيًا معقوالً عالمًا فتنقلب كله، الوجود هيثة
 الحق والجمال المطلق والخير المطلق الحسن هو لما مشاهدًا كله

من وصائرًا سلكه في ومنخرطًا وهيتته بمثاله ومتقشًا به ومتحدًا

جوهره!.
 .الحقيقة في العارفون هم المسلك هذا يسلكون والذين
 قذس إلى بفكره »المنصرف هو سينا ابن رأي في والعارف
 من وهويتميز سره« في الحق نور لشروق مستديمًا الجبروت

 »ال العبادة ألجل وعبادته تنزه، زهده ألن العابد ومن الزاهد
رهبة«. أو لرغبة

 الدنيا حياتهم في بها يخصون ودرجات مقامات »وللعارفين
 قد أبدانهم، من جالبيب في وهم فكأنهم، غيرهم، دون

 قسمان: ودرجاتهم القدس«. عالم إلى عنها وتجردوا فضوها
. وصول ودرجات سلوك درجات

 واألوقات، والرياضة االرادة نهي: السلوك درجات أما
 درجات تليها ثم , المشاهدة من خلسات الى تفضي وهي

 يفهمها »ال التي وهي للنور، حجاب النور حيث الوصول
 غير المقال عنها يكشف وال البارة تشرحها وال الحديث
 أهل يصيرمن أن إلى فليتدرج يتعرفها أن أحب فمن الخيال.

 فهوهش، السجايا: بأفضل يتخلق والعارف المشاهدة«

 ونصح، برفق بالمعروف آمر رحيم، حليم، متواضع، بش،
 وكيف وجواد الموت. تقية عن بمعزل وهو ال وكيف »شجاع،

 أكبر ونفسه ال وكيف وصفاح .الباطل محبة عن وهوبمعزل ال
 وذكره ال وكيف لالحقاد ونساء بشر. زلة قحرجها أن من

.بالحق« مشغول
 مراتب: على سينا، ابن عند العارفين فإن ذلك، وإلى
 على المواظب والعابد الدنيا، متاع عن المعرض الزاهد
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 اشراق يقبل العقول عالم إلى المنصرف والعارف العبادات،
 أحوالهم بالنظرإلى طبقات والعارفون .األسمى النور

 ورتما الفضيلة بأعمال ذاته يروض الذي المريد فهناك الروحية،
 والمجذوب المخطوف وفيهم .الحق نور من خلسات له سنحت

 به طالت الذي المالوف وفيهم النور، ومضات ذهلته الذي
 هذه كانت ورتما البشر. لسان بيانها عن يعجز التي المشاهدة
 القصة وضع إلى سينا ابن حدت التي هي األخيرة، الفكرة
 تكفي مظاهرها بأوضح االشراقية نزعته تتجلى حيث الرمزية
 حي وقصة الطير رسالة هما عنده قصتين مضمون إلى االشارة

يقظان. بن
 في وقعت قد الطير من طائفة سينا ابن يصور األولى ففي
 الشرك زادت الحركة الى فزعت كلما وكانت الصيادين حبائل
 واستأنست للشرك واستلمت الخالص من فيثت .تعقيدًا

 رفقة نفسه( سينا )ابن منها واحد لحظ ثم اليه. واطمأنت به
 فطار فأنجدته فاستنجدها الحبائل، بقايا أرجلها وفي تطير

 وارتقوا اإلله، جبل صدفي بين جميعًا فمروا آثارها. واقتفى

 قللها تنبوعن شواهق ثيافي أمامهم فإذا الجبل هامة حتى
 منها»فإذاجنان السابع وبعدجهدوكدانتهواإلى اللواحظ

 األشجار«، األقطارمثمرة عامرة االفياء عتدة األرجاء مخضرة
 منها الثامن قصدوا ثم .واستراحوا وشربوا ثمارها من فأكلوا
 طيور« جوانبه تسكن السماء عنام في رأسه خاض شامخ »فإذا
 أخبرهم وقد عشرة. وأطيب الحانًا اعذب الوجود في ليس

 األعظم« الملك عظيمة،ايتبوأها مدينة وراءالجبل هؤالءأن
 ينتقلون أخذوا ورد، فلما بالدخول، االذن وانتظروا فقصدوها

 حتى منه، أفسح مثرق صحن إلى فسيح مثرق صحن من
 المشاهدة كانت الحجاب رفع فلما االعظم، الملك حجرة
,الغيبة وطالت

 تتخلص أن الجسد حبائل في العالقة لنفس يمكن هكذا
 كانت إن الحق مشاهدة إلى فتصل والمتصوفين العارفين بمساعدة

النورعليها. إشراق لقبول أهالً

 النفس لقاء سينا ابن يصور يقظان، بن حي قصة وفي
 الطلعة، ببي جليل شيخ صورة في جعله وقد الفعال بالعقل
 يقظان، بن فحي ونسبي اسمي »أما فيقول: بنفسه يعرف
 في فالياحة حرفتي وأما المقدس، بيت فمدينة بلدي وأما
 حي، وهو أبي إلى ووجهي خبرًا ب أحطت حقى العوالم أقطار
 الممالك قاطعًا الجليل الشيخ هذا بصحبة سينا ابن ويمضي

 فسيح سهل الى المرتفعة، والجبال الضيقة والوهاد الكثيرة
 ظلمات، فوق فظلمات المغرب جهة وأما اتجاهان: وفيه منبسط



 تجتازها أن النفس على متنوعة كثيرة فأقاليم المثرق جهة وأما

 سينافي ابن وقدحرص مصدرالنور إلى الوصول كلهاقبل
 وغير الغامض ومنها يالرموز فكرته تغليف على كلها قصته

 وعلى بعده، االشراقيين أسلوب عليه سيكون ما على المألوف،
 كاالثنين االعداد، وتلعب الباطنية. الفرق طرق عليه كانت ما

 دورًا . . .والعشرين والثمافي عشرم والسبع والثمانية والسبعة
 للقوى يعطيها التي األوصاف أن كا الرموز، هذه في كبيرًا

 يوحنا برؤيا كثيرة، مواضع في تذكرنا، المختلفة، الفسية
 اكفس قوى عن يتحدث أن اراد إذا مثال فهو الرسول.

 في »قبيلة الغضبية والقوة يير« الذي »القرن سماها المحركة
 . . البهائم«. خلق في »قبيلة الشهوانية والقوة الباع« خلق

 . . السرية«. واألبنية المشيدة •القصور هي األفالك وصور
 »الملك فهو عنده المسيرة تنتهي »الذي الحق وأما وهكذا.
 لما »كالشم وهو يد« ولجوده وجم لحنه »كله وهو األعظم،
. نورهاء حجاب نورها وكان احتجبت التجلي في امعنت

 ومصطلحات االشراق نظرية سينا ابن وضع لقد
 واالرادة والعبادة الرياضة عن فحدثا ،وتعابيرهم االشراقيين

 . . ومرآة. محالً تصبح التي والنف والخطف والجذب والوقت
 أسلوب صار الذي الرمزي القصص أسلوب ووضع

 يثب أن الطبيب األرسطي هذا شاء »وكأما المميز. االشراقيين
 الروح، المادة على فاستعان المحدود، وراء ما إلى المحدود من

 بالحواس المقيدة العقلية المعرفة وعلى الشرق، المنطق وعل
 , المنظور« وراء ما إلى المتطلع الحدس

السهروردي: اشراقية - ه

 شيخ االشراق، مذهب مؤيدي عند السهروردي يعتبر
 موته من الرغم على معه االشراقية وصلت االعظم. االشراق

 العريضة، خطوطه في مذهبه، وأما الحقيقية ذروتها الباكر،

 المشرقية والحكمة السينوية لالشراقية وتوسيع استمرار فهو
 الفارسي. التراث بها تميز التي اللدنية الحكمة تلك هي عنده،
 مصادرها من الحكمة هذه يجمع أن يحاول السهروردي غيرأن
.بأفالطون مرورًا زرادشت إلى هرمس من كافة،

 المشرقيين منطق وتبنى سينا، ابن مؤلفات السهروردي سرف

 بدأها، قد الرئيس الشيخ كان التي الرمزية القصص وتابع
 سينا ابن أن وهويرى سلفه ماأشارإليه يريدإتمام مؤكدًاأنه

 أصولها جهل ألنه الحقيقية اللدنية الحكمة ادراك عن قصر
 النورانية الحكمة تلك ليحي هوبعده فأقى القديمة، الفارسية
 وهو - بأفالطون العميق الهروردي تأثر أن غير الثريفة
 من يجعل - أفالطون« رئينا الحكمة أهل »امام :يسميه

االشراقية

 زرادشتية، بلغة االفالطونية المثل قراءة من نوعًا اشراقيته
 الشرقية النزعة وكأن النورانيين. المالئكة أصوات فيها تغلب

 كتابه وضع قبل السهروردي، جعلت والتكديس، الجمع إلى
 وفي الثفاء كتاب في سينا إبن خطى يترسم االشراق، حكمة
 وهي أوالً المشائية الحكمة في مؤلفاته فيضع النجاة، كتاب
 هذا عن فضال وفيها، واإللهيات، والطبيعيات المنطق تتناول

 ورم بما الشبه شديدة عديدة مقاطع ،السينوي الثالثي التقسيم
 النفس وظائف على كالمه مثال ذلك من سينا. ابن عند

 ثم وسعادتها، لذتها وحقيقة ومصيرعا، ماهيتها وعلى المختلفة
 نظرية في الثر من الخيرأعم واعتبار والشر الخير على الكالم

 الروحية العادة وفي النفوس اتصال في نظريته ثم تفاؤلية،
 الحذسية بالقوة النبوة تفسيره ثم الثانية الحياة أحوال وتأويل

 ابن أثبته مما وغيره هذا . . .المتخيلة القوة على يفيض وبإشراق
 مزيد إلى تحتاج ال التي المالت من السهروردي يعتبره سينا،

واألدلة. الثرح من
 كلها، النظرية الفلسفة فيتجاوز يعود السهروردي أن غير

 ذهولية، روحية رؤيا خالل من سينا، ابن تجاوزها أكثربما
 منه تحقق الذي الروحافي العالم أبواب أمامه فتحت أنها يدعي

 الروحية، بالرياضات فعليه هذا، يصدق لم ومن بالمثاهدة،
 الحبروت، عالم في الساطح »النور تريه يفوزبخطفه فعساه
 هرمس شاهدها التي واالنوار ،الملكوتية الذوات ويرى

زرادشت« عنها وأخبر وأفالطون،
 ادراك عن القاصرين المشائين ومهاجته أفالطون تأليهه ومع

 ويذكر أرسطو، الحكيم يجل السهروردي فإن النوراني، العالم
 ثوب أبسه أرسطوآخر، ولكنه كثيرة، رؤى في اليه تحدث أنه

 عل ويثدد نفسك«، إلى »ارجع بالقول: يبدأ فجعله أفالطون
 أستاذه على ويثني المنطت يتجاوز الذي الحضوري العلم

 جزء »إلى يصلوا لم االسالميين الفالسفة أن ويرى أفالطون،
 »شيخ نجد فنحن ذلك وعل .رتبته« من جزء ألف من

 يزيد يعتبرأبا بحيث الصوفية، الى ميال أكث االشراق،
 )المتوفى التستري، عبدالله بن وسهالً ،البسطامي

 التصوف فيربط أساتذته، أفضل من م(،896ه./283
عكمًا. ربطًا العملي بالتصوف النظري االشراقي

 يكمل السهروردي فإن الربط، هذا من الرغم وعلى
 يضعها أنه ولو بها، يأتي التي األقوال حيث من التظري الطريق

 جلة، المنطق وتجاوز رالظهور والحضور الحدس صعيد على
 نظرية من بسيط بطرف يأخذ للمالئكة معقدًا عالً فيقيم

 وهي القهروالمحبة، قطبية ويتركزعلى السينوية، الفيض
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االشراقية

 أن غير والكراهية. الحب بمبدأي القائل أمبادقليس من مقتبة
 انعكاسات من يتولد وما السهروردي، عند األنوار جدية
 إزاء وكأنه االشراق حكمة قارىء يجعالن ،بعض على بعضها

 الستة الداخلية سطوحه جعلت مكعب داخل عظيمة نور بؤرة
 من بعضها النور صور فتولدت ،المتوازية الصقيلة المرايا من

 من يحصى ا ما وإلى المبدأ، حيث من نهاية غير الى بعض،
 يتجاوز السهروردي جعل ما هذا . والواقع الحقيقة حيث

 المجسطي كتاب من المأخوذة التقليدبة الكون صورة
lAlmageste وال يعد ال »ما على منفتحًا الفلك فيتصور 

يحصى«.
 بالوجودمن العلم »هي التقليدية الفلسفة إذاكانت ثم،
 على الظاهر، في ينطبق التعريف هذا فإن الوجود« حيث

 مراتب مألة عنايته، يولي الذي السهروردي مذهب
 به يأتينا الذي الترتيب غيرأن الوجود في ودرجاتها الموجودات

 ال والظلمة النور مفهومي على يبنيه والذي االشراق، حكمة في
 نفهمه أن جدًا الصعب من والمادة، الصورة مفهومي عل

 هي كما أكيدًا، عقليًا أساسًا لم نجد أن أو واضحة، بصورة
 فالسهروردي أوالهينوية. االفلوطينية الفيض نظرية في الحال
 كشف على باالعتماد اإللهية األمور هذه معرفة يدعي هنا،

 ثم الصوفية، المشاهدات إلى يكون ما هوأقرب اشراقي،
 وكأنه بعض، من بعضها المنبثق المالئكة أسماء لنا يرد

 أن نستطيع والذي منذاتها. معروفة بديهية أمور عن يتحدث
 سلسلة يضع هوأنالههروردي الوطوح، من بشيء نقوله

 الفلك، بعالم البتة عدافةلها ال النورانية الفيوضات من
 في النازلة الطول« »طبقات رفيها المالئكة، عالم ويسميها
 يفيض التى »األمهات« وفيها العرض« »طبقات وفيها الوجود،

 قاعدة وكانها آخر، لثيء علة التكون التي وفيها غيرها، عنها

 حيث من أشبه، رتما الذي النوراني، المالئكة عالم في الهرم
 ترجمة كان رتما بل االفالطونية، المثل عالم العام، شكله

قبل. أشرنا كما المثل، للغة اشراقية زرادشتية

 عالم عند ينتهي المالئكي، العالم هذا فإن يكن، ومها
 ما إلى وينتهي الثوابت بفلك يبدأ الذي والحواجز »البرازخ«

 عالم هو الذاتية، حقيقته في العالم، وهذا القمر. فلك دون
 األعلى النوري العالم من الفائض بالور اآل يذرك ال الظلمات،

 من أفضل بعضها فيثرق األنفس، يستضيء الذي وهو
 هذا عند نفسها، الطبيعيات كانت ذلك وعلى الثمس.

 وليى نورانية حذسية لمبادىء خاضعة ،االشراقي الحكيم
 وشر ظلمة هو حسي هو ما كل ألن ،حسية حذسية لمبادىء
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 لمعرفة عليها االعتماد يمكننا التي األساسية التجربة وألن وخطًا
 ومطابقة باطن وكشف حضور وهي الذاتية، التجربة هي الحق
 يضع عندما السياق، هذا وفي والمعلوم. والعالم العلم بين

 .النفسية تجاربه من بأخذها يكتفي علمه ء مبادى السهروردي
 أن عل تدل صحيحة، تجارب نفسي في »ولي مثال: فيقول

 وصور وبرزخان، مدبرة، وأنرار أنوارقاهرة، أربعة: العوام
 من يأتي ثم .لالشقياء« العذاب فيها ومتنيرة ظالنية معلقة

 الشيرازي الدين وقطب الشهرزوري السهروردي، شراح
 قاهرة، »أنوار يليم بما الكالم هذا على فيعلقان 1311-1236

 باألجسام، لها تعلق ال التي العقلية المجردة األنوار عالم وهو
 وعباده المقربون والمالئكة االلهية الحضرة عساكر وهم

 المدبرة األنوار عالم وهو الثاني( )وهو مدبرة وأنوار .المخلصون
 وهو )وهوالثالث( وبرزخان .واالنسانية الفلكية االسفهيدية

 فيها، األجسام، عالم العوالم، ثالث أن والمعنى، الحس. عالم
 وفي لالشقياء، الرابع، العالم هي التي الظلمانية، في أي

 يحتاج الشرح هذا أن في شك وال للعداء«. اكعيم المتيرة

كثيرة. شروح الى بدوره
 هو االشراقيين، هؤالء عند تعقيدًا األمور يزيد ما أن ويبدو

 الدينية المعتقدات ورموز االفالطونية، المثل رموز ينقلون أنهم
 خاصة جديدة رموز إلى والشياطين، والجن بالمالئكة المتعلقة
 نجتازثالث أن اكحليل، طريق من علينا، فيصبح بهم

 إلى واياهم نصل أن قصدنا إذا الكثيفة، الرموز من طبقات
 إن القول في هو ذلك، إلى األقصر الطريق ولعل .مشتركة لغة
 صور عالم مجرد األصل في كان الذي االفالطوفي، المثل عالم

 أعدادًا أفالطون، بعد االكاديمية اساتذة مع أصبح ثم عقلية،
 مع جديدة، مرة أصبح، المثالي، العالم هذا مثالية،

 تتم وبه خاصة، نورانية كينونات عالم وأتباعه، الهروردي
 االشراقية، الحكمة فتكون اللطيفة لالجسام محل ألنه القيامة

 ال والدين، الفلسفة بين التناقض لرفع محاولة القبيل، هذا من
 إثر المشائين الفالسفة على مورست التي الضغوط بعد سيا

 االشراقي الحدس فكان للغزالي الفالسفة تهافت ظهوركتاب
 الرد هو الصوفي، الذوق عن المبدئية طبيعته في يختلف ال الذي
 المنطقية العلوم معهم فرفعوا المتألهون، الفالسفة به أق الذي

 إلى كلها ونفذت الصوفية، الرؤيا مستوى إلى نفسها والطبيعية

مثلجديد. عالم

 عند الرمزية القصة أن االتجاه، هذا أهمية يؤكد ومما
 المحسوس العالم اطار خارج احداثها تتم اتما السهروردي

الغربة قصة في الحال كماهي المثل، عالم إلى مباشرة لتنقلنا



 عالم هو الذي الغرب عالم في غربتنا نعي فتجعكا الغربية،
 وتتبع .المشرقي أصلنا إلى للرجوع وسيلة عن فنبحث المادة،

 اتأله، وعلى البحث على يقوم مزدوجًا طريقًا الوسيلة، هذه
 ألن بالفضيلة، الخلقي واالصالح المعرفة على أي معا،

 والمتوغل التصوف مع الفلفة هوجمع إنما الحقيقي االشراق
 القطب السهروردي، رأي في هو، المزدوج، الطريق هذا في

 ظاهرًا يكون أن يمكن والذين الوجود أفالك حوله تدور الذي
 في مترغل الوفت في اتفق »فإن :السهروردي قال أوخفيًا.

 في المتوغل فإن .الله خليفة وهو الرائسة فله والبحث، التأله

 ال إذ فحسب، الباحث من وهوأحق عنه، العالم يخلو ال التأله
 التغلب، الرائسة بهذه أعني ولت . التلقي من للخالفة بد
 يكون وقد مكشوفا، ظاهرًا مستوليًا المتأله االمام يكون قد بل

القطب«. الكافة سمام الذي وهو خفيًا،
 والعرفان االشراقية الحكمة النهاية، في تلتقي هكذا

 التي العوامل أبرز من واحدًا االلتقاء هذا كان وقد . الشيعي
 الباكية، األوساط النظيري منقطع تأثيرًا للسهرودي جعلت

 يومنا حقى اتباع لها ويبقى ،بعده تستمر االشراقية الحكم وجعلت
حذا.

السهروردي: بعد االشراقية - و
 من وعدم الفهلوية الى الهروردي مؤلفات معظم نقلت

 الفكرية الحياة وتستمر عثر اثامن القرن خالل الهندية اللغات
 المذاهب من العديد خالل من سابقًا، اشرنا كما ،للسهروردي

 كثيرون اتباع اليوم إلى لها زال ما التي واالشراقية الصوفية
 »سلك في وانتظمو المعلم، طريق أكملوا الذين أبرز من وكان

 وهوتلميذ الثهرزوري، الدين شم االشراقيين«
 الدين وقطب كمونة ابن ثم لكتبه وشارح السهروردي

 عشر الثالث للهجرة، السابع القرن من وكالهما الثيرازي
 القرن في جديد انبعاث السهروردي لمذهب كان ثم للميالد.
 منصور الدين وغيث الدواني جالل يد على ايران في عشر السادس

 صدر وتلميذه ميرداماد عشرمع االبع القرن في ثم الثيرازي
 ه1505 )المتوفى بمالصدرا المعروف الثيرازي الدينحمد

 ايران، في االشراق الذييعتبراليوم،عندمحبذي م(.1640/
. غيرمنازع من الحكمة استاذ

 من عدد االشراقية للنزعة كان فقد المغرب بالد في أما
 ■ يقظان بن حي الرمزية قصته في طفيل ابن أبرزهم االتباع

 منها الغرض جعل بأن هذه قصته مقدمة طفيل ابن استهل وقد
 التي المشرقية الحكمة اسرار »من ايضاحه يمكنه ما ايضاح

 وصل انه يذكر ثم ٠ سينا« ابن علي أبو الرئيس الشيخ ذكرها
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 يصفه ال بحيث الغرابة هومن مقام، الى والتامل، بالرياضة
 غير وعالم طورهما، غير طور من ألنه بيان، به يقوم وال لسان

 كتمان عن يعجز الحال تلك إلى اوصل الذي أن غير .عالمها
 والنشاد الطرب »من يتملكه ما ببب سرها واخفاء أمرها
 .تفصيل« دون مجملة ما البوح على يحمله ما واالنبساط والمرح
 لم الذين المتصوفين من عدد فيه وقع ما هناإلى طفيل ابن وينبه

 بالله االتحاد ظاهرها يعني بأقوال فصرحوا العلوم، تغصمهم
 أعظم ما »سبحافي لبطامي ا قول مثل الوجودمعه ووحدة

اش. إال الجبة في »ما الحالج: وقول شأني«
 عن الحق إل الوصول إن السابقة، المالحظة من يؤخذ

 اال بطبيعته يكون ال والذي الروحي واالشراق المشاهدة طريق
 الفلسفة تحصيل أوالً يفزض شخصي، اختبارروحي ثمرة

 البحث : السهروردي لغة في هما، الخطوتان وهاتان . النظرية
 أوالً لناالحق »استقام طفيل: فيهماابن وندقال التأله ثم

 اليير الذوق هذا اآلن منه وجدنا ثم والنظر، البحث بطريق
 وإذا ٠ عنا« يؤثر كالم لوضع أهالً أنفسنا رأينا وحينثذ بالمشاهدة

 على العقلية العلوم تحصيل عن هماعبارة والنظر« »البحث كان
 رتبة إلى الوصول فإن فلسفة، تسمى التي وهي اختالفها،

 على التأمل وحياة الروحية الرياضة يحتاج والمشاهدة« »الذوق
 بلغت إذا ثم السالك: في يقول عندما سينا ابن أوضح ما حد

 نور اطالع من خلسات له عنت ما، حدًا والرياضة االرادة به
 إنه ثم تخمدعنه، ثم اليه تومض كأنهابروق لذيذة، الحق

 ليوغل انه ثم االرتياض. في أمعن إذا الغواشي هذه تكثرعليه
 كل في الحق يرى فيكاد االرتياض غير في بغثاه حتى ذلك، في

 يحاذي مجلوة مرآة ذاته تصبح حتى المراتب في يتدرج ثم ٠ شيء
العلى. اللذات عليه فتدر الحق شطر ب

 يقظان بن لحي تحقق سبنا، ابن ذكره الذي هذا وكأن
 كونه ومن الله وجود من يتحقق أن العقلي بالنظر استطاع بعدما
 النظر طريق من عرف وبعدما المطلق، والمعشوق المطلق الجمال
 يمكن ما أفضل هما معه والبقاء تعالى، الحق مشاهدة أن أيضًا

 حثيث شوق له حصل حيثذ .سعادة ومن لذة من يتصور أن
 في رسخ »وقد المشاهدة طريق عن األول الفاعل هذا معرفة إلى

 فيه، إآل شيء كل في الفكرة عن شغله ما الفاعل أمر في قلبه
 إليه شوقه واشتت الموجودات تصفح من فه كان ثما وذهل

 بالعالم وتعلق المحسوس األدن العالم عن بالكلية قلبه وانزعج
 هي التي االرادة يقظان بن لحي كانتم هكذا .المعقول« األرفع

 من الرياضة له كانت ثم العلوي. العالم إلى ونزوع شوق
 حتى والتأمل الزهد إلى فانصرف خاصة، األفالك بعالم تشبهه
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 جميع وفكره ذكره عن »تغيب فكانت المشاهدة. له تحققت
 استغراقه وقت في عنه تغيب ال كانت فإها ذاته، إال الذوات

 يؤوه فكان الوجود. الواجب الحق األول الموجود بمشاهدة
 يطلب زال وما المحض. المشاهدة في شوب أنه ويعلم ذلك،
 له تأتي حقى الحق مشاهدة في واالخالص نفسه، عن الفناء
 بينهما، وما واألرض السموات وفكره ذكره عن وغابت ذلك،
 المفارقة القوى وجميع الجمانية والقوى الروحانية الصور وجيع

 في ذاته وغابت بالموجود، العارفة الذوات هي والتي للمواد
 هباء وصار واضمحل الكل رتالشى الذوات، تلك جملة

. الوجود الثابت الموجود الحق الواحد إال يبق ولم منثورًا،
 الخطر االعنقاد في يقع لم يقظان، بن حبا فإن ذلك، ومع
 الكثيروالقليل، »أن عرف ألنه الرجود، بوحدة أو بالحلول

 من كلها هي واالفتراق واالجتاع والجمع والوحدة والواحد
 لحق بذات العارفة المفارقة، الذوات وتلك االجسام. صفات

 وال كثيرة أنها يقال أن يجب ال المادة، عن لبراءتها وجل، عز
I واحدة«

 الالتيني. العالم إلى المغرب من رحلتها االشراقية وتتابع
 عشر، السادس القرن قبل واضح بشكل التظهرهناك ولكنها
 عامة، والبونانية الشرقية ياالفكار الغربي الفكر تأثر عن وفضالً

 االشراقية فإن خاصة، بصورة واالسالمي العربي وبالفكر
 والتعصب الديني التزمت على فعل كردة نشأت األوروبية،

 المذاهب على أيضًا فعل كردة ثم أول، جهة من المذهبي
 كانت هناك االشراقية قكأن فيماديتها، المتطرفة الفلسفية

 إذا يفقد الذي االنساني الوجود معنى للتحرروالسترداد وسيلة
 المحدود، غير المادة بحر في مهملة كمية مجرد االنسان صار

 ذاته في الحق وأدرك لذاته ادراكه االنان استعاد إذا ويسترجع
 اكهارت أفكار الالتينية، االشراقية على وتسيطر بالله. فاتصل

Maitre Eckhart الرابع عشروبداية الثالث القرن )غهاية 
 ال المسيحية الدينية باالفكار ترتبط بالتالي وهي للميالد( عشر
 الفكرية اللطوية ترفض ولكنها االنجيلي. يوحنا برؤيا سا
 وأمافي الوسطى القرون في المدرسية عرفتهاالمذاهب التي

 المتصوفين من عدد بأسماء ترتبط فإنها عشر، السادس القرن
 وفلنتين •0اعع•5ع براسيل أبرزهم األلمان، والكيماوين

 Jacob البوهيمي ويعفوب Valentin Weigel فيجل

Boheme.

: النظرية والفلسفة االشراق - 5
 في يحمل ،ضخم تيارفكري هي االشراقية النزعة أن عرفنا

 حتى للمتوسط الشرقية الشواطىء من ،الشرقي التراث داخله
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 له مستقل مذهب في ينتظم لم االشراق ولكن الصين. بالد
 بالمذاهب بتأثره إال تعبيره ووسائل وغاياته وطرقه مبادئه

 االشراقيين نجد ولذلك عنها. وبأخذه اليونانية الفلسفية
 وأفالطون وامبادقليس فيثاغورس يعتبرون المسلمين،

 هرم مع جنب إلى جنبًا االلهيين الحكباء من ٠ ٠ وأرسطو.
 االفالطونية الفلسفة أن هو والحق، وغيرهم ومافي وزرادشت
 استوعبت التي هي خاصة، أفلوطين بشخص المحدثة،
 فصارت اليونافي، المنطق لنظام وأخضعتها الشرقية الروحانية

 من قربها بمقدار العقلية الفلفة من قريبة معها االشراقية
 خاصة، المشائية الفلسفة من تتميز كانت وإن والتصوف الدين

 االرتباط اتضح وربما أيضًا. التصوف ومن الدين من تتميز ي
 مقدمة في أيضًا، بينها الفرق اتضح كما واالشراق الفلسفة بين

 هوبمثابة النظري فالفيلسوف طفيلم البن يقظان بن حي قصة
 ما جميع الى وتعرف مدينة في ونثا أعمى ولد الذي االنسان

 م بصرهل فتح إذا األخرى،حنى، االدراكات فيهابماعندهمن
 كله ذلك »في له حصل بل يعتقده، كان ما خالف على شيائً ير

 الوضوح زيادة وهما لآلخر، تابع أحدهما عظيمان، أمران
 يبلغوا لم الذين الناظرين فحال .والسعادة« واللذة ،واالنبالج

 األولى، االعمى حالة هي طفيل، ابن قال الوالية، طور
 ان إذن يبقى بصره. فتح كالذي هم الوالية طور بلغوا والذين
 العالم عند يقف ولكنه الوجود، الدراك صالحة أداة العقل

 يدركه أن دون فيثبته األول، الموجود عند سيا ال الروحاني،
 ولكنه فيدرك واشراق، حذس صاحب الحكيم كان إذا إآل

.بالسكوت الرمزأويلوذ إلى التعبيرفيلجأ يعجزعن

 تمييز على يصرون االشراقيين بعض فإن ذلك، ومع
 النهاية. إلى البداية منذ النظرية الفلسفة من االشراق

 حضوري« »علم االشراق أن عل يشدد مثال، فالهروردي

 الفيض بنظرية أخذ وإن وهو، تصوري« »علم الفلفة بينا
 التي النظرية هذه يتقد فإنه االشراقية، طريقته عل الصدور أو

 الكثرة صدور تفسر ال رأيه، في ،هي اذ المشائين إلى ينسبها
 هذا إن ويرى، المادة، غير عن المادة صدور وال الوحدة عن

 وفي االشراق،. حكمة طريقة على إال ينحل »ال االشكال
 حل عن عاجزًا العقل يجعل طفيل ابن نرى نفسه، االتجاه

 االشراق كان إذا حتى وحدوثه، العالم بقدم المتعلق االشكال
 يضعون الفالسفة إن كلها. االشكاالت معه انحلت

 الروحي، باالختبار التحقت، عن عاجزون ولكنهم النظريات،

 في السهروردي، فإن ولذلك، إليه. يذهبون ما صدق, من
 له ويعترف المنام، في أرسطويخاطبه يجعل التلويحات، كتاب
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 أفضل »هم وأمثالهما، التستري وسهل البسطامي، بأن
 من االشراقيين موقف كان وربما حنًا«. والحكماء الفالسفة

 فالمنطق، المشاثين. الفالسفة من يميزهم ما أبرز هم المنطق،
 الروحية الحقائق الكتشاف أداة ليس االشراقيين، عند

 عن التعبير على تساعدنا تنظيمية، أداة فقط، إنه الورانية.
 الفلسفة كانت هنا ومن ياالشراق. ندركها التي الحقائق تلك

 .الروحي واالختبار التأمل عام إلى مدخل مجرد كلها النظرية
 التلويحات مثل األولى السهروردي مصنفات موقع يتعين هكذا

 للحقيقية للفلسفة تمهيد أنها على والمطارحات والمشارع
 والهروردي ةاالشراق.٠حك كتابه خمقها الي االشراؤة

 المتفلسف غير الصوفي إن : المطارحات في وضوح بكل يقول
 هوفيلوف غيرالمتصوف الفيلوف وكذلك قاصر، هوصوفي

ناقص.
والصوفية: االشراقية-6

 هي أكثرما والتصوف االشراق بين الروابط اشتدت وربما
 الفلسفة سيما ال النظرية، والفلسفة االشراق بين شديدة

 علينا أساسيتين نقطتين في فرقًا بينهما غيرأن . المشائية
ايضاحهما:

 العقل. هيفيموقفكلفريقمن األولى، النقطة
 المبدا، حيث من العقلية، المعرفة من ينطلقون فاالشراقيون

 البعد كل بعيدة تكون قد مختلفة بمذاهب تأثرهم من بالرغم
 عقالنيًا فيلسوفا مثال، سينا ابن رأينا فقد العقل. مبادىء عن

 على يتكلم أن قبل وغيرهما، والطبيعيات المنطت في وعالمًا
 في أبحاثًا السهروردي عند ورأينا . االشراقية والمعرفة االشراق

 نجده عما وعمقًا تفصيالً تقل ال وااللهيات والطبيعيات المنطق
 فإنهيحكيلنافي طفيل ابن وأما الفالسفة، الحكماء سائر عند

 من ارتقائه في البشري العقل حكاية يقظان، بن حي قصة
 حقائق جميع اكتشافه وفي المحسوس وراء ما الى المحسوس

 عاجز العقل أن على متفقين جميعًا المتصوفين نجد بينما الوجود.
 يكون ال الصوفي الطريق سلوك وأن االلهية الحقائق ادراك عن

 الصوفية. الفضائل وسائر والزعد والورع بالتوبة بل بالمنطق
 في بين الذي الغزالي مع واضحًا شكالً هذا موقفهم اتخذ وقد

 الوصول عن العقل عجز التهافت كتاب في الفالسفة مع جدله
 الصوفية أن المنقذ كتاب في يبين أن حاول كما الحق، إلى

 ألنهم لي خاصة« تعالى اله لطريق السالكون »هم وحدهم،
 في وسكناتهم، حركاتهم »جيع ألن بل ومنطق جدل أصحاب
 وراء ولي النبوة، نورمشكاة من عقتبنسة وباطنهم، ظاهرهم

.٠به نوريتضاء ،األرض وجه على النبوة نور

 األساس في هى األولى، بالنقطة المرتبطة الشانية، والنقطة
 فاالشراقيون والمتصوفين. االشراقين من كل عليه يبني الذي

 الغنوصي للتقليد خلصون ذلك في وهم المعرفة من ينطلقون
 الخالص طريق المعرفة من يجعل الذي المحدث واالفالطوفي

 الديني، بمفهومها العبادة من ينطلقون المتصوفون بينا األوحد،
 وقد .الحقة مرحلة في العبادات من نفسه يجل بعضهم أن ولو

 فقام لجوهري الفرق هذا الى لمتصوفين من عدد تنبه
 غير )وهو م(. 1234/ه.632)المتوفى المتصوف السهروردي

 االشراق يهاجم مرذكره( الذي االشراقي السهروردي
 الى االنصراف أن ويعتبر المعارف عوارف كتابه في واالشراقيين

 أن يجب والمشاهدة، االشراق إلى التوصل بغية والتأمل، الخلوة
 فإن وإآل، اله، برسول اتشبه ومن الشريعة من ماخوذًا يكون
 الفالسفة إن وعنده، الله، عن االنسان تبعد األعمال هذه

 منا يطلب الله بينما النفسهم، الكرامة يريدون االشراقيين
الطاعةواالستقامة.

 عديدة مسائل والمتصوفين االشراقتين فبين ذلك ومع
 يعتبر االشراقيين، شيخ السهروردي، أن حقى مثتركة،
 أساتذته، أفضل من المتصوفين، التستري وسهل البسطامي،

 أن وطبيعي .حقًا، والحكماء الفالسفة »أفضل عنده هما بل

 من ينهالن ألنهما والتصوف االشراق بين وثيقة العالقة تكون
 العقل تتجاوز مشتركة ذوقية بمعرفة ويقوالن مثتركة منابع

 استعمال ويكثرمن الرموز إلى يلجًا وكالهما التعبير. وامكان
 بين وقد المحبة، ورمز النور مصدر والنار، المعرفة، رمز النور،

 محيي أن االسالم. في التصوف كتابه في فروخ عمر الدكتور
 متأثر المتصوفين إمام م، 1240-1165 عربي، بن الدين

 سواء الفلسفة الى التصوف من تحول وأنه االشراني بالمذهب
 في ثم الكامل، االنسان أوفي الوجود وحدة في نظريته في

 ابن من تقربه التي الرمزية مقاالته عن فضالً عنده الحب نظرية
 الفارض ابن عند الرمزية أن نفسه، المؤلف رأي في سينا،

 المثنوي. ديوانه في الرومي الدين جالل وعند . م 1235-1181
 الدين فريد وأما عمومًا، االشراقيين رمزية عن ببعيدة ليست

 الطيرفهويكمل منطق قصنه في ؟1220 - ؟1142 العطار
الطير. قصة في شينا ابن بدأه الذي الطريق

 في المتصوفين عند الفلسفي المعرفي االتجاه نجد أننا والحق
 تظهر أن وقبل االسالمي التصوف نشأة من جدًا مبكرة مرحلة
 الكرخي معروف فهذا االسالمية. الفلسنفة في االشراقية النزعة

 ,هواألخذ :بقوله التصوف يعرف (ه200 سنة )المتوفى
 سليمان ابي عند أيضًا نجده االتجام هذا ومثل بالحقائق«.
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واالصالحبةالعريية االصالحية

 النور في أقواله أن بل (د. 215 سنة )المتوفى الداراني
 ذو يأتي ثم المتصوفين. سائر أقوال أكثروضوحًامن واالشراق

 في وهوأستاذ م 859/ه.245 )المتوفى المصري النون
 وكالمه والتصوف. والفلفة والطلسمات والسحر الكيمياء

 وقد .سواء حد على الشراقيين ا وعند المتصوفين عند مشهور

 الذين أو االشراق عن تحدثوا الذين المتصوفين الئحة تطول
 يقوله ما إلى باالشارة نكتفي ٠ جاعتهم من االشراقيون يعتبرهم
 السالك، يجتازها التي الست العقبات عن أدهم بن ابراهيم

 ابن عند والشواهق الغنوصين عند السبعة كاألبواب وهي

 نظرية بين المقارنة للدراسات واسعة موضوعات وثمة .سينا

 فيض في المتصوفون يقوله وما والفلسفية االشراقية الفيض

 الرومي الدين جالل ،1492-1414 جامي )عبدالرحمن الجمال
 عربي. ابن )الحالج، الحب فبض أو...(1273-1207

 منابع من نهال والصوفية االشراقية أن بوضوح، يين كله هذا

 تلونت منهما حركة كل ولكن مشتركة، غابات إلى وسعيا واحدة

 التركيبة في غيره على العناصر أحد طغيان بحب معين بلون
.الحركتين لهاتين المعقدة
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الحلو عبدر

العربية: واإلصالحية اإلصالحية
Reformism and Arabic Reformism 
R٥formisme et R٥formisme arabe 
Reformism und Reformismus arab

 والسياسية، النظرية اإلتجاهات عموما باإلصالحية يقصد
 بطبيعتها، المساس دون قاثمة، نظم إصالح الى تدعو التي

 ومع ,القوة استخدام والتبشيردون الحض باساليب واإلكفاء
 استخدام مع أحيانًا تترافت اإلصالح، الى الدعوة عمليات أن



ادرسة واالبالئ االصالب

 تغيير يتناول ذلك أن إال اإلنقالب، أو كالعصيان القوة،
النظام. طبيعة تغيير دون الحاكمة، الفثة أو الحاكم

 الحياة في سياسية، نظرية مدارس لإلصالحية باتت ولقد
 الطبقة الى البرجوازية من المختلفة: للطبقات الياسية

 العالية والحركات األحزاب في معروفة مدرسة وهي العاملة،
 )األرثوذوكسية( السنية العمالية اإلتجاهات تخوض واإلشتراكية،

.معها ضارية وسياسية نظرية معارك
 عشر، الرابع القرن منذ السياسي، العمل تاريخ لنا ويقدم

 الصعد مختلف على وحركاته اإلصالح برامج من ختلفة ماذج
.والسياسية الدينية

 والحركات األفكاروالبرامج العربية باإلصالحية ويقصد
 إجراء تستهدف الماضي، القرن بداية منذ برزت، القي

 السياسية الحياة تتناول مرحلة، كل في عامة، إصالحات
 النظم طبيعة تغيير دون والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية

القالة.

لغويًا واإلصالحية اإلصالح معف - 1
Reform, Reformation, Reformism

 وصلوحًا: صالحًا - »صلح العربية: في الكلمة معنى - أ
 في و»أصلح أومناسبًا،. نافعًا -كان وصلح الفساد عنه زال

 أزال :الثيء وأصلح نافع. صالح هو بما أق أوأمره، عمله
 من بينهما ما أزال :بينهما أوما بينهما، ذات أو بينبما، - و فاده
 ،1 ج الوسيط، المعجم العربية، اللغة )مجمع وشقاق« عداوة

 الشيء وأصلح . . الفاد ضد لغة اإلصالح و» . (522 ص
 )ابن .االفساد" نقيض »واإلصالح أقامه«: فساده: بعد

(.517-516ص ،2مج اعرب، الن منظور،

 في الكريم، القرآن في ومشتقاتها أصلح كلمة وردت وقد
 )النساء، الناس« بين .أوإصالح . مثل متعددة، آيات

 كان و)ما (11,8 )هود، اإلصالح« إال أريد ووإن (.4
 )وإن (1 )هود، وأهلهامصلحون« بظلم القرى ليهلك

 (49 )الحجرات، بينبماك فأصلحوا اقلوا المؤمنين من طائفتان

 ، )م. (1 )األنفال، بينكم« ذات وأصلحوا الله وأتقوا
 ومحمد األفغافي الدين جال بين اإلصالح مفهوم طهاري،

(.15-11) ص. عبده،
 بالمعفى إصالح مصطلح القديمة العربية المعاجم تتضمن ولم

 مشتقات بإيراد كتفت فإنها الحديثة، المعاجم أما الديني،
المحيط. ومحيط الوسيط المعجم في جاء كا فقط، صلح

 وإصالح وإصالحية. إصالح، اآلن العربية في وهناك

 وتدل إصالح، الى نسبة فهي إصالحية، أما أصلح، مصدر
اإلصالحية. اإلتجاهأوالنزعة على

 Reformism, Re- ت٧كا ثالث هناك اإلنكليزية، وفي

formation, Reform وتعني Reform!-: يصلح -أ(•أن 
 أو األخطاء أوإزالة بتغييرالشكل، يجسن أو الشيء

 أو محسن شكل في يطور أو الثيء يوضع أن ب( اإلساءات،
 أسلوب أوبإدخال بفرض خلل يوقق أن (2 عحسنة. حالة
 عن التخلي الى أويدفع يقنع أن و( عمل. طريقة أو أفضل

 (1 مصدرًا: تصبح عندما الكلمة وتعني شريرة،. أساليب

 أو إزالة (2 ٠ فاسد أو منحل أو شربر أو معيب هو ما »إصالح
أوأخطاء". اوخلل إساءة إصالح

 أن وحالة اإلصالح، عملية :!(Reformation وتعني
 السادس القرن في دينية حركة )علم( (2 .الشيء يصلح
 عقيدة الكثيرمن أوتعديل بمعارضة، تحديدًا اتسمت عثر،

البروتستانتية. الكنائس وإنشاء ومارستها، الكاثوليكية الكنيسة
 إصالح« حركة أو سياسة أو »عقيدة : Reformism وتعني

Websters, Seventh New Collegiate Dictionary..

(.P.72O

 بمعناها الكلمة هذم يدخل لم العربي، المعجم كان ولما
 المعجم فإن نسبيا، حديث مصطلح ألنها بنيته، في الحديث

دالالتها. اإلنغليزي،يقدمكل
 الواردة بالمعافي الحديثة العربية في الكلمة إستخدمت ولقد

.ذلك في يساعد العربي الجذر كان وإن ،اإلنغليزي المعجم في
 أحداث لغويًا: العموم وجه عل يعني فاإلصالح، وهكذا،

 أسلوب إدخال أو خلل، أووقف الحالة، أو الشكل في تغيير
 األفكاروالبرامج عاًل، يصبح عندما ويعني أفضل. عمل

 السلطة، شكل في تغيير إحداث استهدفت التي والحركات

 واصالح فيه، الخلل ووقف العربي، المجتمع وضع وتغييرفي
 فكرة أو سياسة كل فهي اإلصالحية أما مفاسد من فيه ما

.بذلك معنية

: Reformation النصرافي الديفي اإلصالح - 2

 الرابع القرن منذ قامت حركات، على المصطلح هذا أطلق
 الكنيسة سلطة متحدية اإليكليررسية، األوساط داخل عشر،

 اإلصالح، حركة بدأت وقد وطقوسها. وعقيدتها الكاثوليكية
 المؤسسات في انتشرت التي المفاسد ضد األصوات بتعالي

 كرستها واألفكارالتي الدينعامة، وضددوررجال الكنيسة،
بخالقه. الفرد عالقة وخاصة كثيرة، مجاالت في الكنيسة

٩آل٦



العربية واإلصالحية اإلصالحية

 الالهوت درس الذي ،1384-1328 ويكليف، جون وكان
 معارضة الى دعا من أول أوكفورد، جامعة في والفلسفة

 الوحيد المرجع باعتباره اإلنجيل، الى والعودة الكنية، سلطة
 دعوته. فانتشرت الفقراء، الكهنة وقدأيده الدينية للعقيدة

 فاكتسب ،أيدوه الذين أبرز ، 1415-1369 هوس، جون وكان
 الثالث يوحنا الباب عداوة وخاصة األكليروس، عداوة

 والملكة ونسالوس األمبراطور أن إال الشرعي. غير والعشرين،
 للدفاع دعي براغ. لجامعة األمبراطورعميدًا فعينه أيداه صوفيا

 عليه فحكم ، 1414 سنة كرنستانس مجمع في آرائه عن
 البابوية ضد جبهة أنصاره ألف حرقا وأعدم بالهرطقة،

 بمطالب المعروفة مطالبهم من وكان .األلمانية واألمبراطورية
 ،الدنيوية الشؤون في البابوية سلطة إلغاء : 1420 سنة براغ

 اضطرت وقد - جرائم من فيمايرتكبون الدين رجال ومعاقبة
 الى انقموا لكنهم .مرة ألول بمطالبهم للتسليم البابوية
 للسيدة الصالة المتطرفون رفض وفد ومتطرفين. معتدلين،

 أكليروس. هيئة بوجود واالعتراف والقديسين، العذراء مريم
 نشوب الى هذا وقاد بشدة. خالفيهم اضطهدا الطرفين ولكن

 هذا معتنقي من التثيك بين ،1436-1419 الهوسية، الحرب
 قومبًا، بعدًا الصراع انخذ وبذلك الكاثوليك. واأللمان المذهب

 الجذريون التابوريون وقف إذ ايضا، إجتماعيًا بعدًا اتخذ ولكنه
 االوتراكيين وأنصار جهة، في الفالحين طبقة من المنحدرون

 ولم أخرى. جهة في التشيك بالنبالء أستعانوا الذين المعتدلين
أنهاها. صلح عقد حين ،1478 سنة إال الحرب هذه تتوقف

 لوثر، مارتن علق عندما جديدًا، مجرى الحركة وأتخذت
 كنية باب على والتعين الخمس قضاياه 1546-1483

 عن كنيته إستقالل الى دعا وقد 1517/1031 ويتنبرج،
 مريم السيدة وقدسية الباب عصمة ورفض .روما كيسة

 الغفران. صكوك وفكرة الدين، رجال وعزوبة العذراء،
 لوثر وأشتهر وساطة. دون االنجيل الى مباشرة بالعودة وطالب

 الضمير. لسلطان ودعوته وحده«، باإلمان »الخالص بعقيدته:
 أو بالكنيسة، الدولة عالقة أو الدولة، في نظرية للوثرية وليس
.جدًا واضح إقتصادي تحليل

 رجال من جماعات أ( : هي أربع فثات لوثر أيدت وقد
 المتأثرون الجامعات طالب ب( الشباب. وخاصة الدين،
 اإلنسانيين من د(فئة النبالء: طبقة ج( اإلنسانية. بالحركة

 الحركة، لهذه المناسبة فيالمانياالبيثة المدن وكانت والفنانين.
.االكليروس سلطة محاربة في موقفها عبرعن لوثر ألن

 الزمنية وسلطتها، الكنية لعقائد علني نقد ذلك أثر وساد
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 ورفض الخالف، حل عن ورمز مجمع عجز وقد .والروحية
 الى ذلك فقاد ،1520 سنة البابا، لسلطة اإلذعان لوثر

 سبير، الالحقة، المجامع تستطع وم العلني. االنفصال
الخالف. تحل أن 1530 واوغسبرغ ،1529-1526

 من القريبة بساطتها لوثر دعوة انتشار أسباب من وكان
 وإستجابتها الالهوتية، التعقيدات وبعدها االنجيل، أسلوب
 الالتينية الثقافة أمامغربة الوية، االستقاللية للنزعة

 المطبعة، االنتشارإكتشاف في الدعوة وساعدهذه واستعالئها
لوثر. كتابات من آالالف مثات وطباعة

 والملوك، بالتجار ارتبطت أن لبثت ما لوثر دعوة أن إال
 فالحي يؤيد لم لوثر أن إذ . 1522 منذ يتباطًا، نموها فأخذ
 بتخفيض وطالبوا فالحية، إتحادات أنشأوا الذين الجنوبية المانيا

 ذلك فوق وقام وإلغاءالقنانة السخرة ومنع الضرائب.
 حرب خالل وعبا القوة: الى اللجوء بعدم الفالحين بمطالبة

 يقف ولم .الفالحين من والفوضيين اللصوص ضد الفالحين
 وكان .الحرب دمرتهم الذين األشراف صغار مع أيضًا لوثر

 والقضايا الديني اإلصالح بين يوفق أن يستطيع ال أنه يعتقد
 ال المقدس الكتاب أن يعتقد كان كما واإلجتماعية. الوطنية
واإلجتماعية. المدنية المشاكل يحل ان يستطيع

 الفالحين وخاصة الشعبية، الفائت تراجع الى هذا وأدى
 ذلك، من الرغم وعلى .دولة كنيسة الى وتحوله تاييده، عن

 والدة تسهيل قوى من قوة كانت اللوثرية ان آعتقد ما فكثيرًا

 الفرد على توكيدها ببب توليدها، أو المعاصرة الرأسمالية
 عالقة وقدبحث البيوريتانية تأثيرهافي وببب ودوره،
 Max Weber, وبر وماكس وانغلز ماركس بالرأسمالية اللوثرية

الرأسمالية. وروح البروتستانية خلق كتابه في ،1920-1864

 في ،1533 سنة ،1564-1509كالفن جون ظهور لبث وما
 سياسية أبعادًا واعطاها قوة، اإلصالح حركة زاد ان جنيف،

 باإليمان •الخالص فكرة كالفن قبل وقد جديدة. وإجتاعية
 الله. بنعمة للخالص المختارة الصفوة فكرة وأضاف وحده«،

 ولذلك وللدولة، للكنيسة حاجة اعتبرلإلنان كالفن، ولكن
 والمؤسسات االجتياعية للحياة اهتيامًا الكالفينية أعطت

 يختارها التي الحكومة هي المثلى الحكومة وكانت اإلنسانية.
 للحكم. االكرأهالً األرستقراطية صفوف بين من الشعب
 هذا هومصدر الله وإن ،طبيعي قانون بوجود كالفن وأعتقد

الله من مباشرة سلطته ياخذ الحاكم وإن القانون،

 ولكنه جمهوريًا، كالفن إليه دعا الذي السياسي النظام كان

 وكان والحرفيين. البرجوازبين نظام بل العامة، نظام يكن لم



العربية اإلصالحيةواإلصالحية

 لدى قبوالًأاكثر اإلصالحية ودعوته المدن، على منصبًا اهتيامه
 وقد الججديد، المذعب هذا معقل جنيف وكانت القراء. جهور

له. المؤيدة الخاليا مائت خرجت
 فإن أوروبة، عمتا قد والكالفينية اللوثرية كانت وإذا

 الطبقة أوساط في وانتشرت بريطانيا، دخلت التي الكالفينة
 أن تستطع لم االقطاع، على الثاثرة المدن وخاصة الوسطى،

 بريطانيا، اختارت وقد فيها. االقطاع لقوة بريطانيا، في تنتصر
 الخاص، حلها البرجوازي - االقطاعي الصراع تسوية بعد

 ألان الدولة، مع منسجمة متقلة، انكليكافية كنيسة فأنثات

 عنري الملك وقع وقد الكنيسة. هورئي الدولة، رئيس
. 1534 ئ الهادة قرار الثامن

 والكنيسة الجديدة اإلتجاهات بين شديد صراع ودار
 ،1598-1562 فرنسا في الدينية الحروب منها كان الكاثوليكية،

 وليحقق المنهكة، الحروب ليوقف ،1648 وستفاليا صلح وجاء
 وتحول اإلصالح، حركة توقف ورغم االستقرار. بعض

 ظلت البروتتناتية أن إال عحافظة، حركة الى البروتستانية

م قوية
 داخل إصالح حركة التحدي، هذا بنتيجة وقامت،

 حركة أمام الصمود على ساعدتها الكاثوليكية، الكنيسة
 الكنيسة تكيف الى أدت البروتستاني، الديني اإلصالح
 الرأسمالي المجتمع حاجات مع األخرى، والكنانس الكاوئليكية

الحديد.
 أغالل حطمت أنها اإلصالح حركة فعلته أخطرما كان لقد
 الكنسي: " اإلقطاعي والتحالف الكاثوليكية الكنيسة سيطرة
 المجال لتفتح .المقدسة الرومانية األمبراطورية سلطة ودمرت

 التقليد عقال من لينطلق العقل وأمام القومية، الدول قيام أمام
 حاجة من نابعًا هذا وكان يتقدم، لكي العلم وأمام عمومًا،

 الى والفالحين العمال وحاجة التجريبي، العلم الى البرجوازية
واالقطاعين. الحرف سادة من التحرر

 ضد الثورات مع اإلصالح، دعوات ترافقت فقد ولذلك،
 بدأها التي الجديدة العلمية الثورة ومع والطغاة، اإلقطاعيين

 الدينية الدعوة كانت وفيما ٠ 1626-1561 روجرزبيكون،
 كانت والمسيح، االنجيل الى بالعودة تطالب اإلصالحية،

 والرومان االغريق الى بالعودة وفلفية أدبية دعوة هنالك
 اإلكشافات مع أيضًا تترافق الدعوات، هذم وكانت

الجغرافية.
 هذا كان وقد ،اجتماعي تحول بداية تشهد كانت أوروبة إن

 فتخطى االنطالق: قبل األغالل، تحطيم الى بحاجة التحول

 الفلسفة الى المسيحية والفلسفة التجريب، الى اإليمان العقل
 الروماني األدب الى المسيحي واألدب الوثنية، - اليونانية

 الشعبية، العاميات الى الالينية، أي األدب هذا ولغة واليونافي
 القوميات سعت فقد الدولة، صعيد على أما ,كلها أوروبة في

المقدسة. الرومانية األمبراطورية تخطي الى
 ونحت الدين، باسم انفجر الذي اإلصالح فإن وعليه،

 الى ومحافظة اآلن، تبدوبسيطة وحركات، هرطقات مظلته
عظيمة. ثورة بداية كان الحدود، ابعد

 اإلصالح حركة في أثرها هذم اإلصالح لحركة كان ولقد
سنرى. كما واإلسالمي العربي

اإلسالمي: المصطلح في اإلصالح - 3

 العودة استهدفت دعوة، كل على المصطلح هذا أطلق
 القرآن الرئية: مراجعه والى االولى، طهارته الى باإلسالم

الصالح. والسلف النبي وسيرة واألحاديث
 األنبياء آثار يقتفون أنهم عصر كل في اإلصالح دعاة ويرى

 القرآن في جاء كما قدوة، حياتهم تعتبر الذين المصلحين
 الطبيعي ومن .12 و 10و 11 و20 الورة وخاصة ،الكريم

 آثار هم اقتفاء والمسلمين العرب من اإلصالح دعاة يؤكد أن
محمداكبرالمصلحين. العربي النمبي

 ،الصحيح باإلسالم التعريف عادة يعني اإلصالح وكان
 حياة لتطابق العمل يعني كا والنة، القرآن عل اعتمادًا

.وقيمه دينهم نظم مع المسلمين

 جيل، كل في يظهرون المعنى، بهذا المصلحون وكان
 ويحاربون والسنة، الصحيح االسالم عن الدفاع فيلتزمون

 ،1111-1059 الغزالي، قديمًاأبوحامد هؤالء أبرز ومن البدع.

 حديثا، أما .1328-1263 تيمبة، وابن ،1064-994 حزم وابن

 ومحمدعلي 1792-1703 عبدالوهاب، بن محمد فهناك
.1859-1787 السنوسي

 الدين جمال منهم المصلحين من أجيال وأولئك هؤالء وتال
 رشيد ومحمد 1905-1849 عبذه وعحمد ،1897-1838 األفغافي

.1935-1865 رضا
 أن مقتنعين كانوا األولين أن واآلخرين، األولين بين والفرق

 االسالم، فهم سوء هونتيجة والمسلمين العرب أصاب ما
 بتحقيق كفيلة فقط األصول الى العودة وأن تطبيقه، وسوء

 الخارجي التحدي وأن والبدع. الجمود والتحررمن الوحدة،
 المجتمع مقومات من قنبثق داخلية، بنهضة إال يواجه ال

 وتخلف الخارج، في تقدم هناك يكن ولم الداخلية. االسالمي
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العربية واإلصالحية اإلصالحية

 بدونها، التقدم نتطيع ال ونظم، وفنون علوم وال الداخل في
 من اإلصالح دعاة به التزم ما رهذا لها. بداتل بلورة أودون

 كان األخير، أن مع الوهاب، عبد عمم الى الغزالي حامد ب
 .السابقة العصور عن كليا غتلف جديد، عصر بداية يعيش

 لهذه يعيروا لم والشوكافي رالسنوسي الوهاب عبد بن أن إال
 دون الصالح، للسلف مقلدين مجرد فكانوا باال، الحقيقة

 الفكرية التطورات في تبحر ودون تراثة، فهم في تعمق
 وحتى البعثة، منذ والمسلمون، العرب عاشها التي والسياسية

عشر. السادس القرن
 رضا، رشيد الى األفغاني من المحدثين، المصلحين أن إال
 فهناك جديدة. وقائع امام كانوا بينهم، فيما اختالف على

 وازدهار العكرية، آلتها وتفوق األستعمارية، الدول تفوق
 نظمها وتحدي وفنونها، علومها وتقدم ومعاهدها، جامعاتها
 (1 تحديات: ثالئة أمام المحدث المصلح كان ولذلك وقيمتها.
 المؤسات تحدي (3 العلم تحدي(-2 التكنولوجيا. -تحدي

كله؟ هذا يواجه فكيف اوروبية، القومية الدول في الدستورية
 من عدد عل إليهم المشار المصلحين إجابات إتفقت
 والتحررمن األصول، الى أ-العودة مايلي: أبرزها القضايا،

 العودة - ب االنقسام على الوحدة وتغليب والجمود، البدع
 في اال النقل، من والتحرر القضايا، تمحيص في العقل الى

 خالل من الغربي، الفكر مع المواجهة دخول - ج األصول.
 لكل وصالحه العقلي، منطقه وتيان .االسالم عن الدفاع
 السياسية القضايا مناقشة على وقدرته ومكان، زمان

 وهنا دائيًا. والعلوم الفكر منجزات واستيعاب واالجتماعية:
 حريصين كانوا ولكنهم جهة، من سلفيين، المصلحون كان
 المصلحون التقى وهكذا، والحضاري. السياسي التجديد على

 األصول، الى العودة في القدماء المصلحين مع المحدثون

 واالجتماعية، السياسية المعركة خوض في عنهم واختلفوا
.وصناعاتها أخرى حضارة علوم لتبني واالستعداد

 التقليدي اإلسالمي اإلصالح بين والخالف االتفاق ويبدو
 هذا إتجاهات نتناول عندما واضحًا، المحدث واإلصالح

.التالية الصفحات في المحدث اإلصالح

: Reformism اإلصالحية - 4

 ال اإلصالح، طريق للتغييرعن الدعوة اإلصالحية تعني
الثورة. طريق عن

 التي األفكاروالبرامج بأشكالغنلفةعلى اآلن وتطلت
 الممارسات وعلى تغييرها، دون القاثمة النظم لتحسين تطرح

 أكان سواء التغيير، إلحداث القوة: الى تلجأ ال التي
االجتياعي. التحول أم األستقالل

 إنجاه أي نظريًا تعني اإلصالحية فإن الماركسيين، لدى أما
 عمليًا وتعني .اللينينية I الماركسية يتبنى وال التغيير، يدعوالى

 المدارس وتعتبر البرولتارية. الثورة نهج تتبنى ال دعوة أية
 حركة الديمقراطية االشتراكية الحركة المختلفة الماركسية

 من نمط اإلجتماعي واإلصالح ومارسة. نظرية إصالحية:
 لتعزيز أما منها، أوفرع الحاكمة، الطبقة تحدثه الذي التحول

 الطبقة نضال أونتيجة تواجهها، إلشكاالت أوحالً مواقعها،
 التحويالت هذم من ان ومع .الكادحة الشعب وجاهير العاملة

 المجال يفتتح ما منها فإن الطبقي، النضال على قيدا يشكل ما
 اآلن، الحاكمة البرجوازية الطبقات وتجري كبرى لتحوالت

 في الثعوب ونضال العاملة الطبقة نضال ضغط تحت
 المنظومة درل تطلور مواجهة وفي النامية، والبلدان المستعمرات

 تنازالت تقديم تتضمن مهمة، إصالحات االشتراكية،
 التطور لمتطلبات وتستجيب الشعب، ولجاعير للشغيلة
 وسيلة اإلصالحات األوروبية الشيوعية أحزاب وترى .العلمي
 الثالث، العالم بلدان في أما االشتراكية. للثورة الظروف لتهيتة

 تحوالت طريق اإلصالحات فإن الدولة، نحورأسمالية المتجهة
.عميقة إجتاعية

 شائع فهو الماركسية، األوساط على المصطلح يقتصر وال
 غير العربية والديمقراطية الوطنية القوى من الكثير لدى أيضًا

 ال التي األفكاروالحركات عادة باإلصالحية وتوسم الماركسية.
 واإلصالح خاصة. والمسلح عامة، الثوري العمل نهج تتبنى
الثوري. هوغير واإلصالحي الثورة، نقيض المفهوم بهذا

الحديثة: العربية اإلصالحية-5

 الوطن عرفها التي السياسية األفكاروالدعوات وتعني
 األفكار تطوير استهدفت والتي النهضة، عصر بدء منذ العربي،

 اإلسالمية، العربية األصول الى بالعودة السياسية، والمؤسسات
 استخدام دون معًا، االثنين او األوروبي، البرجوازي الفكر أو

 أو القائم، المجتمع تغييربفى ودون ذلك، الجماهيرلتحقيق قوة
فيه. القاثمة السلطة شرعية مناقثة

 النهضة، عصر بداية قحديد على االختالف من الرغم وعلى
 مع بدأت، والحركات األفكار هذه أن نقول: أن نستطيع فإننا
العثمانية، السلطنة في اإلصالحات عصر بداية

محددة: وقائع مع ذلك تزامن ولقد
 والنماوية الروسية االمبراطوريتين امام السلطنة هزائم - 1
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 سنة وكان .متالية وتازالت متالية، هزائم في تمثلت الق
 دفاعيا: فيها السلطنة خط كان جديدة، مرحلة بداية ،1699

خاصة. حاالت في إال
 البريطانية ثم االسبانية، ثم البرتغالية، القوة بروز - 2

 المدافع وعدد والبحارة بالسفن القوى هذه وتفوق والفرنية،
السلطنة. علىقوى

3 i على الضغوط زيادة مع االستقاللية، الحركات بروز 
 حركات وبعضها وطنية، طبيعة ذا بعضها كان وإن السلخة،
وباشاوات. مغامرين
 الحركات وقادة جهة، من السالطين كله هذا دفع ولقد

 القوة: مصادر عن البحث الى أخرى، جهة من االستقاللية
 أسباب بحث الى الفكرواألدب وقادة الدين كماقادرجال

.والقوة النمو وأسباب والتأخر الضعف
 يمكن غتلفة، إصالحية إتجاهات بروز الى كله ذلك وقاد
منها: التالية، األغماط تحديد

 والوالة األمراء ولدى اللطنة، في الرسمي االتجام األول:
 يمنعوا أن السالطين، حاول وقد االستقالل. الى النازعين

 األوروبية. القوة أسباب امتالك الى فاتجهوا انبيارسلطتهم،
 الطريقة على حديث، جيش لبناء السعي ذلك من وكان

 الغاية لهذه ومدربون، أساتذة استقدم وقد االوروبية.
 ومن المدفع، الى البندقية من األوروبية، األسلحة واشتريت
األسطول. الى الخرائط
 وليبيا وتونس الجزائر في المستقلون الوالة النهج هذا ونهج

ولبنان. وفلسطين ومصر
 وغزو الغربية، األنماط تبفي الى السالطين اتجاه وارتبط
 حركة باتاع العربي، الوطن شواطىء األجنبية األساطيل

 التفاعل حركة واتساع العربي، والوطن اوروبة بين التجارة
 أنحاء في أجنبية جاليات فاقامت ٠ واالجتماعي والسياسي الثقافي
 والعقافية، التجارية العالقات وتطورت العرهي، الوطن

 بعوث وأرسلت األجنبية، اللغات تدرس مدارس، وافححت
أوروبة. الى

 والمهدية الوهابية مثل الخالص، السلفي اإلتجاه الثاني:
 واعتبر واألمراء، السالطين إسالم رفض وهونمط والسنوسية.

 الى وكان الوحيد. اإلصالح مصدر والسنة القرآن الى العودة
 يمنتجات والتزود فكرأجنيي: بأي التأثر يرفض ذلك، جانب

األوروبية. الحضارة

 القبائل على اإلصالحية الحركات من النمط هذا واعتمد
 الساحلية الحضرية والمناطق المدن إطار خارج وانتشر البدوية.

 العربية الجزيرة قلب في اساسًا انتشاره وكان .الداخلية أو
الليبية. والصحراء والسودان

 اإلسالمية اإلصالح حركات الى أقرب النمط هذا إن
 هواإلسالم ونموذجه تيمية. ابن الى الغزالي من التقليدية،

 بالنسبة العربي، التأخر الى تتظر ال الحركات وهذه .الصحيح
 ترى وال العربي الماضي الى بالنسبة بل اووروبي، التقدم الى

 االسالم، في بل األوروبية، والتقنية األوروبي الفكر في الحل
.الصحيح االسالم الى والعودة
 جبهة، اكثرمن على تقاتل ان الحركات هذه حاولت ولقد

 السالطين وقاتلت بدع، من باإلسالم لحق ما فحاربت
 م أنها اال .اإلسالم عن لخروجهم الحاكمين الملمين واألمراء

 األوروي، الغزو مواجهة الى أيضًا دعت بل هنا، تقف
 والهحاتف: السيارة ذلك في يما ومنتجاته، افكاره لكل والتصدي

.تقريبًا القرن هذا متصف حقى
 التهديد إزاء داخلي، انكغاء عملية الحركات هذه إن

.العميقة التغيير إحتماالت مراجهة وفي ،الخارجي
 دعاة في تمثل وقد لشعبي: اإلصالحي االتجاه الثالث:

 وفي ومفكرين، وسياسين الدين رجال من اإلصالح،
السياسية. والحركات الجمعيات
 كان وعسكريين، دينومدنيين رجال االتجام هذا وضم
,التقدم الى والدعوة التاخر، رفض يجمعهم

 كالطهطاوي، مجددون دين رجال هؤالء من وكان
 ،1905-1849 وعبده، ،1897-1838 واألفغاني، ،1873-1801

 على ،1935-1865 رضا، ورشيد ،19161855 والزهراوي،
مذاهبهم. اختالف

 ،18741802 ضياق، ابي بن أمثال مدنيون منهم كان كما

 البتاني، وبطرس ؛1885-1856 أسحت، وأديب
 وجميل ،1935-1848 القباني، وعبدالقادر ،1883-1819

.1936-1863 الزهاوي، صدقي

 ،19101841 عرابي، أحد أمثال عسكريون منهم وكان

.1904-1839 البارودي، سامي ومحمود

 فكرية انجاهات األصالحي االتجاه هذا ضمن وكان
:فهناك ٠ وسياسية

 االسالم الى العودة في الحل يرى الذي االسالمي االتجاه - 1
 ورضا. والزهراوي وعبدم األفغاني شأن هو ي الصحيح،

 استيعاب على قدرته وتأكيد االسالم، الى العودة ولكن
 هل الدولة: طبيعة حول اختالفات تضمنت الحديثة، الحضارة

 من الموقف هو وما إسالمية، جامعة أم اسالمية، دولة هي
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 هؤالء كان فقد .القومي الحل ومن القطرية، الوطنية الدولة
 ،عربية بخالفة إسالمي انحاد الى يدعون مصلحون

 دول جامعة الى يدعون ومصلحون ،1902-1848 كالكواكبي،
 يغفل ال كان وإن األقوى الدولة تقودها كاألفغافي: إسالمية

 مقر ونقل السلطنة لغة العربية اعتبار الى ويدعو العرب، دور
٠ بغداد الى السلطنة

 نقطة كثرمن يلمس أن االتجام آثارهذا دارس ويستطيع
:مثال ذلك ومن خالف،

 ١ىم أوأل، السياسي التغيير ضرورة عل شدد من هناك أ(
 بالتربية العناية ضرورة على شدد من وهناك .األفغافي فعل
 الثورة بعد وخاصة عبده، محمد اإلمام األستذذ فعل ي اوال،

التريية. بضرورة معنيًا كعبدم األفغاني كان وإن العرابية،
 يتحرر أن وحاول كعبده، االجتهاد في توسع من وهناك ب(

 العصر حقائق يتوعب وأن الجاسدة، التقليد قيود من
 من المزيد يبدي وان بالستة، يلتزم أن حاول ومن الحديث،
 مثاًل: الوهابية، أيد الذي رضا، رشيد محمد فعل كما التشدد،

.عبدم محمد ألستاذم تالبة مرحلة في جاء انه رغم
 دورا لعب الذي السباسي العمل في اندمج من وهناك ج(

 عبده مثل واالفتاء بالتعليم اكتفى ومن المجال، فيهذا مهما
 الثانوي الجهد وأعطى ،1914-1866 القاسمي، الدين وجال

.السباسية للمارسة
 هجمات أمام االسالم، عن الدفاع في جميعًا هؤالء وانشغل
 حياة أساس يكون أن على قدرته اثبات ومحاولة الغربيين،
 نظريات الى بحاجة ليوا العرب فإن وبالتالي، جديدة،

 الى بحاجة هم إنما ،وقيمه ونظمه ودساتيره السياسية الغرب
.فقط تقنيته

 حصر الذي العثمافي سلفه مع العربي، اإلصالح يلتقي هنا
 بقضايا ثم ومن العسكرية، التقنية بقضايا الغرب من يأخذم ما

عموما. التقنية
 المصنع، وحقى اآللة، استيراد أباح االتجاءم هذا فإن وعليه،

 الالهوتي، الفكر من مدارسه، بكل الغربي، الفكر وحارب
المادي. الفكر الى

 وعبده األفغافي ومنهم االتجاه، هذا أعالم أبدى ولقد
 وباركوه، ،أوروبا في الديني االصالح لحركة تفها ورضا،
أوروبة. نهضة سر واعتبروه

 نصح الى السعي االتجاه، هذا في الغالب الخط وكان
 فإن ولذلك الياسية. أنظمتهم إصالح الى ودعوتهم الحكام،

 حال هي كما سالطين، مع عالقات إقامة قبلوا المصلحين
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 ظل في بوظائف ورضوا الحميد، عبد السلطان مع األفغاني
 ،المنفى من عودته بعد مصر، في عبده حال هي كا االحتالل،

 مصر، في الخديوي مع للتعاون استعدادًا وأبدىعبده ٠.الخ
.عاداًل، ,مستبدًا يكون أن رغب إذا

 الجاحدين مع معارك االتجاه هذا رواد خاض ولقد

 رجال من البدع عن والمدافعين والدراويش، والمتخلفين
 كما العامة، بعض ولهيجان للمالحقة بعضهم وتعرض الدين،
 شنوا أنفسهم هؤالء ولكن . 1908 سنة ،الزهراوي مع حدث

 اإلسالمي الفكر تجاوز حاولوا الذين المجددين كل على حالت
 فرح من الموقف في وعبده األفغاني مع حدث كما التقليدي،

 الرزاق، عبد علي من الموقف في ورضا ،1922-1874 انطون،
1966-1888.

 فهو شاملة، هضة الى يدعو كان الذي الليبرالي االتجام - 2
 ولكنه المسلمين، المجددين مع ويتعاطف اإلسالم، تجديد مع

 الى يدعو فإنه ولذلك وأشمل. ذلك من أوسع النهضة يرى
 أفكاره بعض ويتبنى بانفتاح، وحضارته الغرب فكر دراسة
٠ السياسية شعاراته وحتى

زاويتين: من االسالمي، االتجاه يتجاوز اتجاهًا نجد هنا
 بل فقط، االسالم تجديد يعتبرالتجديد ال أنه األولى:

 نواحي كل تشمل ،اجتماعية سياسية ثقافية غهضة يعتبره
.حياتنا

 اعتماد على النهضة يقصر ال االتجاه، هذا إن والثانية:
 وال عامة، الغرب الفكر دراسة الى يدعو بل دستورًا، االسالم

٠ منه ضروري هو ما تبني أو فيتبنيه، حرجًا يجد
 المسلمين من روادًا االتجاه هذا في نجد أن الطبيعي ومن

.الدين غيررجال من جيعًا هؤالم يكون وان ،وغيرالمسلمين

 صروف، ويعقوب أسحق، أديب مثل أسماء نجد هنا
 ،1914-1861 زيدان، وجرجي أنطون وفرح ،1927-1852

 ،1908-1865 أمين، وقاسم ،1917-1860 الشميل، وشبلي

الزهاوي صدقي وجيل ،1963-1872 السيد، لطفي وأحد
يلي: مما ينطلقون االتجام هذا رواد وكان

 البثرية انتاج من وبأنه المدنية، اساس العلم اعتبار - 1
الحد. وليملكًا ثقافي، تفاعل فهوتاج وبالتالي كلها،

 من التحرج وعدم األورويية، العلوم اإلقراربتفوق - 2
تبنيها. وحتى وتمثلها، دراستها الى الدعوة

 المختلفة األديان أبناء تجمع وطنية، حياة الى الدعوة - 3
 رآها اجتماعية، إطارصيغة ضمن المختلفة، والطواثف

قطرية. آخرون ورآها قومية، بعضهم
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 األولى، المرحلة في عثمانيًا ذلك، مع االتجاه، هذا وكان
 كانت العثمانية، الى الدعوة أن إال . 1917 حقى كذلك وظل
 ولقد االصالحات. خطة وتأيد التحديث، الى بالدعوة تقترن
 البستاني، سليمان كان كما عثمانيًا، أسحق أديب كان

 اختالف على المسلمين معظم شأن شأنا أيضا، ،1925-1856
 بالرابطة التمسك مدى في اختالف هناك كان وإن اتجاهاتهم.

لها. العثمانيةوالحماسة
 الدين لفصل دعوى مع ترافقت للعثمانية، الدعوة أن إال

 عبدالرحن وحقى انطون فرح حال هي كا الدولة، عن
 حال هي كما والثورة، كالدارونية، افكار تبفي ومع الكواكبي،

 تحرير الى الدعوة على تجرأ االتجاه هذا ان كا الشميل. شبلي
أمين. قاسم فعل كا المرأة،

 مثله من وخير االعتدال، كان االتجام لهذا العام الخط ولكن
 يكون وان بالتدرج يتم اصالح الى دعا الذي أسحق أديب
 الزمان حاجات مع منسجيًا يحيء وأن الممكن، حدود ضمن

والمكانوالناس.
 االسالمي االتجام رواد االتجاه هذا رواد بعض استثار

 وفرح الشميل شبلي هؤالء، من بالذكر ونخص المجدد،
. 1920 بعد موسى وسالمه حسين وطه ،1920 قبل انطون،

 قبل األولى، مرحلتهم في االتجاه عذا رواد حرص ولقد
 وكان آدابها واحيام العربية، اللغة لتعليم الدعوة على ،1920
 وابراهيم ،1871-1800 اليازجي، ناصيف مثل فيها علماء منهم

 ناصيف، وحنفي زيدان وجورجي ،1906-1847 اليازجي،
 اعتماد الى الدعوة انطون فرح استنكر وقد .1919-1860

 الى دعا أنه مع الالتينية، بالحروف والكتابة العامية، اللهجة
العامة. الى أقرب وجعلها الفصحى، تبسيط

 ألنهم اللغوي، االصالح جهود في الرواد هؤالم وأسهم
 بأسلوب الكتابة وحاولوا التقليدية، الكتابة أساليب من تحرروا
 مكانة تأكيد في الالحق الجيل أسهم كما عامة. القراء الى يتجه
اللغات. بين العربية اللغة

 العقد أواخر حتى دستوريًا، ملكيًا االتجاه هذا ظل ولقد
 نادرة، الجمهوري للنظام الدعوة وظلت القرن، هذا من الثافي

 السلطان اقناع في كلهم، نقل لم أن المصلحين، جل وانشغل
االصالح. بتبني والسلطة
 قد السلطنة كانت بعد. تطورفيما االنجاه، هذا ولكن
 االستعمار وكان ،1977 منذ العريي، الوطن عن انحرت
 العربية. األرض على سيطرته اكمل قد الفرنسي - البريطاف

 وتجد الحجاز في إال اآلن، الرئيسية الحكمة السلطة وكانت

 العلماني التيار وكان اجنبية. استعمارية الشمالي، واليمن
 الحياة سنوات ان كما العربي، الوطن في آثاره ترك قد التركي،

 من لمزيد المجال فتحت قد كانت ،1914-1908 الدستورية،

والخارجي. الداخلي التفاعل
 التجديدي، االسالمي االنجاه كان الوقت هذا وفي

 العلوم تتبفى وسياسية، فكرية جديدة لتنموتيارات يتراجع،

 وسياسي اقتصادي واقع ولوجود الميادين، كل في األوروبية
األولى. العالمية الحرب بعد االستعماري الواقع فرضه جديد،

 تدعو وحركات، دعوات الظروف، هذه ضمن وقامت،
 والقومية الشيوعية كاألحزاب جديدة، وسياسات ألفكار

والقطرية.
 االسالمي االتجاه بين الخالف شقة تزيد ،٠أا طيعيًا وكان
 استمرت وبينما العلمانية. اإلصالحية واالتجاهات المجدد،

 تزداداقترابًا أن فحاولت، اعتدالها، في اإلصالحية االتجاهات
 أن دون حياتنا، الى تدخلهاتدريجيًا وأن الغربية، المدنية من

 أثاروا مفكرون صفوفها في برز بالتراث، أو بالدين تصطدم
 في كابه جاء الذي حسين طم مثاًل، فهناك مشكلة. أكثمن
 األدب عن المتوارثة المعرفة مع متناقضًا ،1926 الجاهلي، اكعر

 مصر، في الثقافة عتقبل كتابه جاء كما الجاهلي.
 وارتباطها مصر، تاريخ في النظر إعادة الى دعوة . 1958-.1887

 الذي ،1958-1887 وهناكسالمهموسى، واالسالمي العربي
 بالغرب، مؤمن بالشرق كافر فهو الغرب، حضارة تبفي الى دعا

 بدل العامية اعتماد الى وداع ،الماضي في إيجابي كل ناف
. . .الفصحى
 يدخل أن حاول أنه الرئية االتجاه هذا مشكلة وظلت

 أن دون وقيمنا، وأفكارنا وجتمعنا حياتنا الى األوروبية المدنية
 الموضوع فإن ولذلك، إاللمامًا. وبالتراث بالدين بصطدم
 تحديث يعني هذا وكان االصالح. كان طرحه الذي الرئيسي

 أن دون الثورى، الى الطغيان من واالنتقال تدريجيًا، الحياة
 ألن األغلب. األعم في الثعب، حكم معنى ذلك يأخذ

 في السلمية، بالطرق أهدافهم، تحقيق على عملوا المصلحين
 يعنيهم وكان الجاكمة، أوالعائالت االستعماري، الحكم ظل

االجتماعي. النظام طبيعة تغيير دون االجتماعية، الحياة تطور.

 على ليبرالي كلمة إطالق أن الى اإلشارة تفوتنا أن يجوز وال
 وإنه الغربي، الليبرالي لالتجاه مطابت أنه تعني ال االتجاه، هذا

يحملكلمزاياه.
 اإلصالح، رواد من عددًا ضم الذي القومي االتجام — ن

.العسكريون أو المدنبون أو الدين رجال منهم سواء
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 دور الى تنبيه مجرد ،1904-1875 االولى، مرحلته في وكان
 تنبيه مجرد أو الكواكبي، طرح كيا االسالمية، الدولة في العرب

 رابط وجود والى اسحق، اديب طرح كما العرب، دور الى
 قد واسحق الكواكبي وكان هواللغة. غيرالدين، اجتماعي،

 على الحرص رغم قومية. فكرة مالمح حدة، على كل بلورا،
الثافي. عند العثمانية، وعلى عنداألول، االسالمية، الجامعة
 ،1917-1905 الثانية، المرحلة في تحول االتجاه، هذا أن إال

 وصالح(1916 ،)عازوري نجيب مع قومية، دعوة برنامج الى
 العريسي، وعبدالغني ،1916-1887 القاسمي، الدين

 وجمعيات ،1916-1819 الشهابي، وعارف ،1916-1891
.1909 الفتاة، والعربية ،1906 العريية، النهضة
 فكان السابقين، االتجاهين من رموزًا االتجاه هذا ضم وقد

,كالعريي وليبراليون ،كالزعراوي دين رجال فيه
 إعادة على، البدء، في منصبًا، االتجاه هذا هم وكان

 بيروت جمعية فتكونت اللطنة، إطار ضمن للعرب، االعتبار
 ثم .1911 اإلصالحية، البصرة وجعية ،1912 اإلصالحية،

 المؤتمر وانعقد ،1912 العثمافي، الالمركزية حزب تكون
اإلصالحية. المطالب هذه تأثير تحت ،1913 العربي،
 من إصالحيًا والثانية األولى مرحلتيه في االتجام هذا وكان

زاويتين:
 إطار ضمن العرب، وضع تحسين استهدف ألنه األولى:
بقاثها أساس وعلى اللطنة،

 عمومًا، اللطنة أوضاع تحين استهدف ألنم والشانية:

٠ دستورية ملكية الى بتحويلها

 وخارجية داخلية اوضاع نتيجة االتجاء، هذا نشا ولقد
:منها :متعددة

 على ،1839 اصالحات بعد السلطنة، آلة فرض عحاولة - أ
 اتصال وبوسائل نسبيًا، حديث بأسلوب العربي الوطن أقطار

حديثة.

 عدن باحتالل االستعمارية، المخاطرالخارجية زيادة - ب
 التغلغل وزيادة ،1827 سة الجزائر واحتالل ،1837 سنة

 المباشر، التدخل وعبر ،السلطنة عر االستعاري، الرأسالي
.المباشرة والعالقات

 الوطن في آثارها تترك العشمانية، اإلصالحية الحركة وكانت
 ثم .1884-1822 باشا، مدحت بروزدور مع وخاصة العربي،

 القومية الحركة في أثارها تركت التركية، القومية الحركة ان

العربية.
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 الفتاه كالعربية عربية، سرية منظمات قيام من الرغم وعلى
 تمثل وقد أقوى، كان اإلصالحي البرنامج فإن والعهد،

 في وحتى العثمافي، الالمركزية وحزب اإلصالحية بالجمعيات
وبرامجهام عينها السرية الحركات
 ثم ومن اإلصالحية، الجمعيات هذه أن بالذكر الجدير ومن
 والمدنيين، الدين رجال ضمت العثيافي، الالمركزية حزب

القطرية. الحلول ودعاة والقوميين والليبراليين، واللفيين
.العام اإلصالح مطلب جميعًا هؤالء يجمع وكان

 والشهابي، العريسي أمثال هؤالء، من القوميون وكان
 العرب، دولة مثالهم جعلوا انهم إذ ميدان. اكثرمن في لفيين

 التراث، تمجيد على حرصوا أنهم ثم أمجادهم. عودة واستهدفوا
 سوء وعلى فقط، خرافات، من به علق ما على نقدهم وانصب
 للشريف اللواء عقدوا أنهم ثم أستغالله. وسوء تفسيره،
 تفاهم الى الوصول امكان من يأصوا عندما وألوالده، حسين،

.السلطنة مع
 لشرعية تحديد الى وصلوا ذلك، من الرغم على ولكنهم،

 ذلك عبرعن وقد ٠ إسالمي أساس على يقوم ال القومية الدولة
 قائاًل: االول العربي المؤتمر في خطابه في العريسي الغني عبد

 نظر في الجماعات »إن ويجيب: جاعة؟«، حق للعرب »هل
 رأي على جمعت إذا إال الحق، هذا تستحق ال السياسة، علماء
 علماء رأي وعلى العنصر، ووحدة اللغة وحدة األلمان علماء

 ساسة مذهب وعلى العادات، ووحدة التاريخ وحدة الطليان
السياسي. المطمح وحدة الفرنيين

 أن علمنا اكالئة، الوجوه هذه من العرب، الى نظرنا فإذا
 تاريخ ووحدة عنصر، ووحدة لغة وحدة تجمعهم العرب
 بعد العرب، فحق سياسي. مطمح ووحدة عادات، ووحدة
 دون السياسة علماء كل رأي على لهم يكون أن البيان هذا

 العريسي، ع.غ، أمة« حق شعب، حق جماعة، حق استثناء
 قيل ممما لألمة، التحديد وهذا (.19-18 ص المفيد. غتارات

جديد. قومي تحديد إنه إسالميًا، تحديدًا ليس فيه،
 قومية، دولة وجود لشرعية القومي التحديد هذا أن إال

 قيام أعلن حين القطرية، الدولة نشوء مع بعد، فيا تصالح

 دمشق في العراقيون القوميون وأغلن سورية، في فيصل دولة
 أن واضحًا وكان سورية. دولة مع متحدة عراقية، دولة قيام

واحدة. دولة وليى معًا، يقومان ومشروعين دولتين هناك

 ملكها ألن تكوينها في غيرقطرية دولة فيصل، دولة وكانت
 ذلك، ومع فيه. قامت الذي القطر من ليسوا أركانها، ومعظم

 استعماري تقسيم أساس على تقوم قطرية، دولة كانت فإنها
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 فلطين وكذلك قطرا، والعراق قطرًا سورية يعتبر جديد،
االردن. وشرف

 ملكية دولة فيصل مع القوميون أقامها التي الدولة وكانت
 الحرية دستورها يصون االسالم، ملكها دين نيابية، دستورية

 )المواد المعتقدات لحرية والتعرض التعذيب ويمنع الشخصية
 دمشت، في العربية الحكومة قاسية، ، )خ. ،(13و 12و 11

(.309-291 ص.

 انهيار بعد الجديد الواقع مع القوميون، هؤالء وتكيف
 القطرية، السياسات في فانخرطوا دمشق، في فيصل حكومة

 بمعاهدة المرتبط العراق، ملك لفيصل مواليًا معظمهم ظل وإن

 يقوموا لم فإنهم القومية، هؤالء اهتمامات ورغم االنكليز. مع
 على دعوا، حين ،1931 سنة حتى قومي، عربي نشاط بأي

 القضية موجز دروزة، .)م القدس في اإلسالمي المؤتمر عامش
 تسمح لم عربي، قومي مؤتمر عقد الى االول( المج الفلطيية،

. 1933 سنة فيصل، وفاة أثر بعقده، الظروف

 المعترك يخوضون سياسيون، االتجام عذا في كان وبينما
 وحق السياسي العمل في يهمون وعسكريون، السياسي،

 يعملون فلسطين، في القتال في ويشاركون االنقالبات،
 ساطع مثل بالتربية معنيون مثقفون منهم وكان لتحريرها،

 المدرس وفهمي المقدادي، ودرويش ؛1968-1880 الحصري

وغيرهم.
 حتى لها، حزب بال ظلت القومية، الحركة أن المالحظ ومن
 فإن ذلك ومع ,1933 سنة القومي، العمل عصبة تكونت
منهم. كثيرا ضمت وال األواثل، القوميين الى تتجه لم العصبة

 بين ،1933-1920 الفترة هذه خالل القوميون، وتوزع

 رابط دون والقاهرة، والقدس وبيروت والرياض وعمان بغداد
االبقة. عالقاتهم غير يجمعهم

 القومي والمشروع وتترعرع، تنمو، القطرية الدولة كانت
يتراجع

 كانت جديدة قطرية حياة األقطار، دول قيام مع نشأت،
 نشوءدول ومع واالقتصادية واالجتماعية لمامقوماتهاالسياسية

 المختلفة: االتجاهات ممثلة األحزابتتكون، أخذت األقطار،
والقطري. الدينيوالقومي

 األخوان حزب أبرزها كان الدينية، األحزاب أواًل:
 ابتعدت إسالمية، تربوية حركة نشأت وقد ،1928 الملمين،

 حاول وقد المباشر. السياسي ألعمل عن األولى سنواتها في
 مع يتوافق أن ،1949-1,906 البنا، حسن الحركة هذه زعيم

.العربية القومية الدعوة ومع والدستور، ،الوطنية الدولة

 فرض الذي قطب سيد انجاه أمام هزم، االنجاه هذا ولكن
 األمة ومنها الحديث، السياسي العمل أفكار كل مع قطيعة

والدستور. والشعب
 مرحلة االتجاه بانتصارهذا المسلمين األخوان حركة ودخلت
 السياسي الفكر تيارات بكل تصطدم جعلتها جديدة،
.غيرالتقليدية العريية، األنظمة وبكل الحديث،

 من األخرى اإلسالمية والجمعيات األحزاب تغتلف وال
 الجوهرعن في التكفيروالهجرة، الى التحريراإلسالمي، حزب
 عدا ما والمفاهيم، األفكار كل تسقط ألنها االتجاه، هذا

الذيتدعواليه. اإلسالم
 اآلن السالح يحمل القوى، هذه معظم أن من الرغم وعلى
 وتعطي بالتربية، تهتم زالت ما كلها فإنها برنامجه، لفرض
 لتحقيق التقليدية األنظمة مع وتتعاون لها، كبيرًا اهتيامًا

 من مانعًا الودان في المسلمون األخوان يهد ولم أهدافها.

 أن سقوطه بعد قرروا أهم كما ،نميري جعفر نظام مع التعاون
 الدستورية التجربة في ويسهموا ،النيابية االنتخابات يخوضوا
٠ الجديدة

 على حافظت قد االسالمية، األحزاب تكون وبذلك
 الى أخرى جهة من وانتقلت جهة، من اإلصالحي، برنامجها
 تنمو سنجدها ظاهرة، وهي بالقوة. السلطة انتزاع برنامج
االخرى. العربية األحزاب لدى ايضًا

 اآلن احتلت االسالمية، األحزاب أن من الرغم وعلى
 حزب نشوء ومنذ اإلسالمية، الحركة في الصدارة مراكز

 إصالح ظهوردعاة يمنع لم هذا فإن المسلمين، االخوان
 حياته، من هامة مرحلة في خالد عحمد خالد مثل إسالمين

 الدين تعارض عدم يؤكدون حنفي، وحن عمارة، ومحمد
 تكريس ويحاولون والعروبة. اإلسالم تعارض وعدم والعقل،

 والماديون الحزبيون، اإلسالميون يرفضها مصالحات،
العلمانيين. وكثيرمن الجدليون،

 الدائرة األفكار صراع معركة يخوضوا أن هزالء ويحاول
 أواستخدام أحزاب في االنخراط ودون بالحواروحده،

السائدة. السياسية الوسائل
 فإنه أفقًا، ويتسع يتعمق كان وإن هؤالء، دور أن إال

 الذي الواسع والتسييس الشديد، التخريب موجة أمام يضعف
 اإلمام حركة انتصار بعد وخاصة اإلسالمية، األحزاب تمارسه

الخميفي.
 العمل عصبة نشأت وقد العرية. القومية األحزاب ثانيًا:

 والعربي 1943 العره البعث حزب ثم أوأل، القومي،
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 يداية مع العرب، القوميين حركة ثم ،1950 االشتراكي،
 الوحدة، تدعولى األحزاب، هذه وكانت الخمسينات.

 وهو البعث، حزب وكان وحدوي. وعي لتكوين وتعمل
 أهمية على ويشدد ومارسه، البرلمافي العمل الى يدعو أهمها،
 ولكنه، يدعوليه. الكبيرالذي االنقالب في والتوعية التريية

 الموقف اعالن عند واكتفى العلمانية، الى يشر لم تأسيه عند
 )م. دستوري. برلماني بأنه يدعوإليه، الذي الحكم نظام من

(.51 ،ص 1 االشتراكي،ج العربي البعث دندشلي،حزب
 إثارة عدم محاولة في األوائل، الفوميين مهمة البعث وواصل

 الجدلية العالقة وتأكيد واإلسالم، العروبة بين تناقض أي
العربية. األصالة الى بالعودة القومي وإنجازالبعث بينهما،
 منذ انتقاله، عدا الحزب، أفكار في تطور أي يحدث ولم
 وهو بالقوة يستطيع، حيث السلطة، انتزاع الى ،1963
 ثورة منذ والقومية، الديية األحزاب على غلب الذي المنطق
فيمصر. 1952

 عن اإلصالح حاولت قد ، 1956 ومنذ الناصرية، وكانت
 وباالتجاه التقليدي، الحزب بناء ودون السلطة، امتالك طريق

 الميشاق في االصرية وكرست جيعًا. األحزاب تصفية الى
 ان مع اإلصالحي، الخط ضد الثورة، خط ،19625021

 قحوالت من فرض ما رغم سائدا، ظل اإلصالحي الخط
اجتماعية.

 ،اللطة الى عبدالناصر بوصول القومية، الحركة وانتقلت
 حركة الى والعراق، سورية في اللطة البعث حزب وبتلم

 اإلصالح ويمحقق الوطنية، دولته منها طرف كل يبني متصارعة،
 إليها دعا التي العادل المستبد دولة ويقيم اللطة. بقوة

 من جزء إنجازأي يستطيع أن دون األوائل، المصلحون
اآلن. حتى الوحدوي، برنامجهالقومي

 إحداث الى السلطة، الى القوى هذه وصول قاد ولقد
 قرارات طريق عن وتعليمي، وثقافي واقتصادي سياسي إصالح
 المختلفة، االتجاهات من واسع، لنقد يخضع كان وإن الدولة،

,له المرجوة األهداف يحقق وال
 أكثرفأكثر يرتبط اتجاه، اآلن القومية القوى ويبرزفي

 وبينما بالماركسية. فاكثر يرتبطأكثر اتجاه، يبرز كما باإلسالم،
 القائمة، األنظمة لكل نفيًا الوحدة يرى جذري اتجاه ينمو
 الطبقات بين تفاهم نتاج يعتبرالوحدة ،إصالحي اتجاه يسود

منها. شراثح أوين األقطار، كل في الحاكمة
 األحزاب منها أنماطغختلفة؛ وهي القطرية األحزاب ثالثًا:

 البرجوازية وأحزاب الحاكمة، الطبقات وأحزاب الشيوعية،
.القطرية الصغيرة
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 سان اتفاقية تطبيق بعد نثأت وقد .الثيوعية األحزاب أ(
 والجماهير العاملة الطبقة توعية هدفها وكان . 1920 سنة ريمو

 الثرعية، األساليب نضالها في تعتمد وكانت الفقيرة، الفالحية
 حتى مسلح، بدءكفاح تبادرالى ولم سرية أخزاب وهي حتى

 اندالع بعد المشاركة، تحاول كانت وإن المحتلة، األقطار في
الجزائر. في حدث كما المسلحة، الثورات

 اللينينية - الماركسية في تجد انطالقها، منذ وكانت،

 لينين انغلز، ماركس، الشيوعية: الحركة رواد وفي مرجعها،
 الحزب وفي قرآها، الشيوعية المكتبة وفية الصالح، سلفها

دليلها. السوفياتي الشيوعي
مصدرين: من اإلصالحية سماتها اكتبت فإنها هنا، ومن

صالح. وبسلف بمثال تمسكها األول:
 ال نضال، وعلى أوآل، دورتربوي عل إصرارها والثاني:

 في محرمة وهي حقى الدساتير، في الثرعية، األساليب يتجاوز
.عمليا وطننا

 معمعان في نشأت أحزاب، وهي الوطنية: األحزاب ب(
 ،1907 الوطني، الحزب ومنها االستقالل، أجل من النضال

 )نجم الشعب وحزب مصر، في ،1918 الوفد، حزب ثم
 االستقالل، وحزب الجزائر، في ،1926 افريقيا(، شمال
 فلسطين، في ،1935 العربي، والحزب المغرب، في ،1935

 األحزاب، هذم وكانت .1922 العراقي، الوطي والحزب
 إصالحية، مطالب وتطرح األول، مطلبها االستقالل تجعل

 مصر في أسه الذي الوطني الحزب برنامج نراجع أن ويكفي
يلي: ما على يقتصر البرنامج هذا لنجد كامل، مصطفى

1 I من نصائح يتلقى نشيط عملي مسؤول برلمان »تكوين 
• I. أوامر. وليس االنكليز،

.التعليم ميدان في مختلفة إصالحات أحداث ٠ 2
 الحكومية الوظائف في المصرية الكفاءات تعيين - 3

 الحياة الندو، )ج. •<، األجانب الرسميين من بدالً تدريجيًا،

(.118-117 ص مصر، في واألحزاب النيابية

فكانت: الحزب، أتبعها التي الوسائل أما
.اللواء فأصدرصحيفة ،الصحفي الشاط - أ

 في المصرية الوطية األفكار عن المحاضرات القاء - ب
والخارج. الداخل
٠ التعليم وسائل في التوسع - ج

 االحتالل موضوع في تشددًا أكث الوطني، الحزب وكان
 برنامجًا وطرح 1918 سنة نشأ الذي الوفد حزب من البريطاني

 خالف على وظل واسعًا، شعبيًا تاييدًا رأستقطب اصالحيًا،

 ،1952 سنة حقحل، أنشىء، منذ واالنكليز، القصر، مع
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.)يوليو( عموز من والعثرين الثالث ثورة بعد
 برثاسة 1907 سنة انشىء التي األمة حزب شأن يكن ولم
 علي الشيخ أنثأم الذي اإلصالح اوحزب الرزاق، عبد حسن

 الحزب عن ختلفا عينه العام في ،1913-1863 يوسف،
 ي طالب التي اإلصالحات وكانت الوفد. حزب أو الوطني،
 هو البرنامج كاتب أن مع متواضعة، الثعبي الحزب برنامج
 الحرية عن بدفاعه المعروف ،1963-1872 السيد لطفي أحد

 مع التعاون ضرورة يرى السيد لطفي وكان .والديمقراطية
 سلطة وتقيد مصر، قوة سبيل في تدبيرتتخذه أي في بريطانيا

.الدستوري الحكم نحو مراحل على والتحرك ،الخديوي
 مصر، في عنه الجزائر، في الوطنية الحركة تطور يختلف وال

 أو ،1927/9/11 الليبرالي، الحزب ألن الزاوية، هذه من
 كانت )الشعب(، شماألفريقيا، أونجم اإلصالحي، الحزب
 ثورية«، اكثرها أفريقيا شيال نجم كان وإن إصالحية، احزابًا

الفرني الجيش وجالء الكامل، باالستقالل طالب فقد
 الحزب رئيس الجزائري، عبدالقادر بن األميرخالذ وكان

 سنة قبل من الفرنسيين مع بالمساواة طالب قد اإلصالحي،
1924.

 طبقات من واسعة، قواعد تضم كانت األحزاب، هذم إن
 إصالحيا، كان والسياسي الفكري خطها ولكن غتلفة،
 قياداتها: نماذج ومن عمومًا، وعحافظة سلفية كانت وقياداتها
 والحاج بورقيبة، والحبيب الحاج، ي ومصال الفاسي، عالل
 وقبل النحاس، ومصطفى وسعدزغلول، الحسيني، أمين
كامل. ومصطفى الجزائري، القادر عبد بن خالد األمير هؤالء

 ضد الوطنية، الحركة قيادة في األحزاب هذه أسهمت وقد
 األقطار صياغة في وشاركت فعاآل، إسهامًا االجنبي االحتالل

 األحزاب هذه وتمثل سورية. الى المغرب من الحديثة، العرية
 العرب وتاريخ ،العربية الوطنية الحركة تاريخ من مهمة مرحلة

.الحديث الياسي
 على السياسية، الناحية من حرصت األحزاب هذم أن إال
 في معتدلة وكانت المفاوضة، خالل من االستقالل نيل

 األجنبي، المحتل ضد السالح الستخدام تندفع وال مطالبتها،
 حزب أسهم وبينما الطريق هذا على الجماهير تندفع حين إال

 من سريًا جناحًا فإن المغربية، المقاومة حركة في االستقالل

 الجزائرية، الثورة فجر الذي هو أفريقيا، شمال نجم حزب
 الحر الحزب قباد حيث تونس، وفي .التارمخية القيادة دون

 قيادته من قم أسهم المسلحة، المقاومة حركة الدستوري
مقيد. استقالل لمصلحة الثورة، تصفية في األولى

 لم ولذلك معتدلة، استقالل برامج تطرح األحزاب كانت

 قادتها ألن العميقة، واالجتماعية السياسية بالتغييرات تعنى
 حاملي أو ،والعقارية التجارية الطبقات مثلي من كانوا ومنظريها .

 يزيدون محدود، استقالل هؤالء له يطمح ما كل وكان ذكرها.
 بتطويراألقطار يسمح محدود، وإصالح دورهم، خالله من
 راحة واكث الغرب، من اكنرقربا ممعلها با يجكمومها، القي

وربحالهم..
 غير سلفية، النظري الصعيد عل األحزاب هذه وكانت

 واغناء النظرية، بالحوارات حتى وال ،بالتغييرالجذري معنية
 عملية مكاسب بتحقيق معنيين كانوا قادتها ألن إلفكر،

األحوال معظم في وسريعة،
 الحركة في بعد، فيما أثارها، األحزاب هذه تركت وقد
 والنظري. السياسي العمل أشكال وكل والجماهير، الوطنية
 دون الملحة، المعارك تخوض واحزاب، حركات منها فولدت
 من المرحلة هذه لمتطلبات تستجيب ونظرية سياسية برامج
 واالجتماعي السياسي لتكحول تطمح أو العشرين، القرن

 له الالزم االعداد ودون له، الالزمة الثقافة دون العميق،
أيضًا.
 ومارستها، مفاهيمها في القاصرة االحتفالية اإلصالحية إن

 انقالبيًا اتجاهًا ولدت ومواجهاتها، نقدها في الخجول
 االصالح باسم قمعية، حكم أشكال يفرض إصالحيًا،

 قدرة يؤمن أن دون ولكن الخارجية، المخاطر ومواجهة والتقدم
 اسس يوفر أن ودون ،الخارجية األخطار مواجهة على حقيقية

٠ حفيقي إصالح
 ما نوجزها ،معحددة بسمات العريية اإلصالحية اتسمت ولقد

يلي:
 جعلها الذي السلفي واتجاهها المحافظة، نزعتها أواًل:
 حال هي كيا بالسلف، بالماضي، التمسك الى تتجه اساسا،

 الحاكمة، الطبقات مصالح عن أوالدفاع االسالمي، االتجاه
 إال عمومًا، اإلصالحيين هوحال كما القائمة، األوضاع وحتى

 الى يرمي فيها العقالفي االتجاه وكان . 1920 قبل ندر، فيما
 اكثرما االئدة، أوالبنى االسالم، عن الدفاع تطويرأساليب

 انطالق سبيل في تقف القي العقبات تحطيم الى يرمي كان
العقل.

 بضرورة القناعة تكريس ومحاولة للثورة، معاداتها، ثانيًا:
 فكرة ورفض العنف، استخدام عن واالبتعاد التدرج،

 اختصاص من السلطة واعتبار مستحيلة، باعتبارها المساواة،
 ورفض األوروربية، االشتراكية ورفض العامة، ال الخاصة،

 االصالحين أكثر من أعالم لدى حقى بالرجل، المرأة مساواة
أنطون وفرح الثميل مثل ثورية
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 وعدم الدستور، الى كالدعوة شمولها، وعدم جزئيتها ثالثا:
 وتجنب العقل، تحكيم الى والدعوة المواطنين، بحقوق االهتام
 والدعوة والتراث، بالدين العالقة ذات القضايا كل في الخوض

 التربية الى والدعوة . . .وهكذا الشعب سلطة قيام الى
 للروح المكونة العوامل كتساب على العمل دون والعلم،
العلمية.

 بأساليب واالكتفاء المارسة، دون بالدعوة، االكتفاء رابعًا:
 استخدام الى الحاجة تؤكد عندما حقى ،اإلصالحي العمل

اإلصالحية. األساليبغير

 قادر وغير قاصرًا، اإلصالحي لفكر ظل فقد كله ولذلك

 بين شاسع بون هناك وظل معاصر. عقالفي وعي تكوين على
 إلى الديفي اإلصالح من أوروبة، في اإلصالح حركات
العربي. الوطن في االصالح وحركات السياسي، االصالح
 ضعف عن ،1948 سنة الصهيوني، الكيان دولة قيام كثف

 مأزق كثف كما المسنقلة، شبه القائمة، العربية األنظمة بفي
.يالغرب االرتباط
 لم العربية اإلصالحية الحركة أن األحداث أثبتت ولقد

 قادرة مؤسسات تقيم وأن مواطنيًا، وعيًا تؤس أن تستطع
, التقدم أسس ارساء على

 التي واالجتماعية السياسية التطورات ونتيجة ولذلك،
 جديدًا مجرى يأخذ الصراع بدا الثانية، العالمية الحرب أعقبت

يلي: ما يتسم
 في والريفية، المدنية الصغيرة البرجوازية دور ازدياد أواًل:
 في الفالحية - العيالية المشاركة وازدياد السياسية، المواجهة
 وطبقتي والصهيونية، لألمبيالية المعادي النضال حركة

٠ العقارين المالكين وكبار والمصرفية التجارية البرجوازية
 العربي، الوطن في الحاكمة الطبقات أوضاع تأزم ثانيًا

 وببب والقطرية، القومية المثاكل حل عن عجزها نتيجة
 الجبديد: االستعمار أمام القديم، االستعمار .سيطرة تداعي

٠ والعمالية الفالحية والجياهير الصغيرة البرجوازية دور وبروز

 االجتماعية السياسية النقمة أخذت الوقت، هذا وفي
 طبيعياان، وكان تحتدم. الجتياعية - السياسية والمعارك تتفاقم،

 كلمة فأصبحت شديد، لهجوم العربية اإلصالحية تتعرض
 األمبريالية بالقوى واالرتباط والمساومة المهادنة تعني إصالحية

الثوري. الخيار من التهرب كماتعني . والرجعية.
:يلي ما حدث ،كله ذلك خضم وفي

 يواصل وان ،شبابه يجدد أن اإلصالحي، االنجاه حاول - 1
 من جزءًا العرب يصبح أن ضرورة الى يدعو فاخذ جوالته،
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 فقط، العلمي تفكيره ال بتبني، وذلك فيه، نعيش الذي العالم
 بنخبة ذلك اإلصالح دعاة وربط التقنية، وأساليبه قيمه بل

قادرة. مثقفة
 ،1948 النكبة معفى كتابه في زريق، قسطنطين ذلك جسد

 الطريق على فلسطين عبرة كتابه في ،العلمي موسى وسار

 اسره انال من انن:، من اعرسن، إصالح دعاة أن اال '

 اإلصالح، عملية إجراء على قادرة تعد لم النخبة أن رأوا رباط
أساسي. اجتماعي تحول أحداث األمريتطلب وإن

 ليطرح خالد، محمد خالد هو آخر، إصالح داعية برز هنا
 المواطن. دور الى المجتمع في الدين دور من متعددة، قضايا
 إال تتحقق ال انها رأى اجتماعية، ثورة برنامج طرح وقد

بوسائلثورية.
 أبعادًا أخذت التي اإلصالحية الدعوات فإن ذلك، ومع
 عامة، دعوات ظلت خالد، محمد خالد مع جديدة، أجتماعية

 في الغوص عن بعيدة وظلت وأمثاله، زريق قسكطين مع
 وشدد ومحرماته، خفاياه في والتوغل العربي، المجتمع اشكاالت

عند ذلك برز كا الثورة، دون التحديث على العام اتجاهها
.صعب حسن
 التربية الى الدعوة وظلت الشعار، هو االستقالل ظل

 لسنة التالية المراحل تسجل ولم وضعيفة، قاصرة واإلصالح
 دعوة من سجاآل، وأشد أنضج فكرية مدارس بروز 1948

األغالل. من للتخلص لقصيمي ا عبدالله
 أطروحتها الياسية والفوى األحزاب طورت - 2

 االجتماعي لكحول الدعوات فأخذت األجتماعية،
 البعث ربط وبينما الناس. أذهان الى طريقها ولالشتراكية،

 برامج يطرحون الشيوعيون أخذ ،باألشتراكية بالحرية الوحدة
٠األجتماعي التغيير

 األحزاب جلبة وسط يضعف المصلحين صوت وبدأ
.السياسية والقوى

 السياسية، والقوى واألحزاب المصلحين أصوات ولكن , 3
 حركة من انقالباتهم، العسكريون بدأ حين أهمية، أقل بدت

 ،1952 نجيب، محمد حركة الى ،1949/3٧30 الزعيم، حسني

.1958 قاسم، عبدالكريم حركة الى

 المصلحون فعله يستطع لم ما يفعلوا، ان العسكريون أراد
 أكثر يكن لم العسكريين هؤالء تكوين ولكن األحزاب؛ وقادة

 االتجاهات وتلك المصلحين، لهؤالء ومشوش غامض صدى من
اإلصالحية.
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 أنظمة وأقاموا الحاكمة، بالطبقات العسكريون أطاح وقد
مكانها. جديدة

 اقتصادي إصالح برامج االنقالبية الحكومات وأنجزت
 به فكر ما معظم األحيان من كثير في تجاوز ،واجتماعي

المصلحون.
يلي: بما اقترنت االنقالبات هذه ولكن

 سلطة وإحالل والصحافة، الجماهيرواألحزاب دور إلغاء ا(
مكانها. الحاكمة الفئة

 واالرتباط والعدة العدد حيث من الجيش، تطوير ب(
بالحاكم.

 تأميم زراعي، )إصالح اقتصادية: تحويالت إجرام ج(
الخ( عام قطاع بناء الخارجية، التجارة
 المدارس عدد بزيادة والتعليم، التربية برامج توسيع د(

.والمعاهد والجامعات
 قدمه الذي العادل بالمستبد العسكريون جاء لقد

 لينجز عبده، ومحمد األفغافي الدين جال منذ المصلحون،
 لهذا مؤهالً يكن لم العادل المستبد هذا ولكن إصالح. برنامج

 ، الشعب! باسم جاء بل الشريعة، باسم ء يمى لم ألنه الدور،
 يكن لم العادل المستبد هذا ان ثم الجيش حراب أسنة وعلى

 لقد , المصلحون تصوره الذي العادل المتبد هيئة على مصنوعًا
 الطرق وشق والمستشفيات، المدارس العادل المتبد هذا بغى

 العام القطاع وأنشا الفالحين، من قطاع على االراضي ووزع
 أن وال القومية، الوحدة يحقق أن يتطع لم أنه إال . , . الخ

 يقنع أوأن . . .العدل يقيم أوأن ،الصهيون العدو يدحر
.إرادتهم يحقق بأنه الجماهير، من األوسع القطاعات
 بدعاة نفسه العادل المستبد هذا أحاط فقد ذلك، ومع
استبداده. ويزينون برامجه، ومدحون سياسته، يمجدون
 يجعل وأن األحزاب وجود ينمي أن العادل المستبد هم كان
 أجهزته يجعل وان الجماهير، يخضع وأن خدمته، في بقاياها
 دعاة على حرم فقد ولذلك .المجتمع في الوحيدة القوى

 ينجز ألنه دولته، خدمة في أدوات غير يكونوا أن اإلصالح
األعظم. اإلصالح
 اإلصالح حركة بدء على عام، ماثة من اكثر وبعد واآلن،

شاملة. ثورة الى بحاجة العربي الوطن زال ما العربي،

 لم الشيوعية واألحزاب الوحدة، تحقق لم القومية فاألحزاب
 تحقق لم اإلصالحية واألحزاب والحركات االشتراكية، تنجز

تعمم. لم الدستورية الحكومة ألن أهدافها،
 اتجاهاتها، بكل قائمة زالت ما األحزاب فإن ذلك، ومع

 على وترعرعت غمت قد الطائفية والحركات األحزاب كانت وإن
. الحاكمة غير والديمقراطية القومية رالقوى األحزاب حساب

 العربية اإلصالحية توالد استمرار يمنع لم هذا ولكن
المختلغة: باتجاهاتها

 الدينية الحركات اتخذت الديني: اإلصالح صعيد -فعلى 1
 من الرغم وعل دمويًا. عمليًا وطابعًا متزمتًا، نظريًا طابعًا

 يجعلوا أن يحاولون وجاعات، أفراد هنالك زال فما ذلك،
 هذا أبرزمثلي لكن .اكشعبية والدولة الدين مكنًابين التعايش

الدين. رجال من وليس المدنيين، من اآلن االتجاه
 مفكرون هناك زال ما القومية، الحركة صعيد وعلى - 2

 على يشددون الذي الوقت وفي بالوحدة، يبشرون قوميون،
 الوحدة أن يرون الوحدة، تحقيق في الفكرية النخبة دور أهمية

 البيطار نديم ويمثل هومصر قاعدة؛ أقليم دون تتحقق ال
 اليه دعوا الذين أبرز دروزة عزة محمد كان وأن االتجاه، هذا

منقبل.
 الثورة الى يدعو من هناك االجتياعي: الصعيد وعلى ٠ 3

 والتكنولوجيا، العلم وإدخال واالقتصادية، واالجتياعية الثقافية

الخ.. التربية وتطوير
 وللتعبثة الوعي لنشر تنشا وجعيات منظيات هناك زالت وما
 والقافية السياسية المنظات مثاًل، ذلك ومن الخ... الثقافية

 غير وجمعيات ومنظمات العربية، للجامعة التابعة واالجتماعية
 ومركزدراسات ،االنسان لحقوق العربية المنظمة مثل رسمية
العريية. للثقافة القومي والمجلس العربية الوحدة
 مترددة، زالت ما العربي، اإلصالح حركة فإن ذلك، ومع

ذلك؟ يحدث لماذا العربي الواقع أدغال دخول تخشى
 خارجية، وآراء ألفكار ضعيفًا صدى زالوا ما المثقفين ألن

 بالتحول مصيية مصلحة ذات لقوى مثلين يصبحوا لم وألنهم
. * ٠ الجذري
 الصراع من أشكال ثالثة نتاج أوروبة في اإلصالح كان لقد

االجتماعي:
والكنيسة. األقطاع ضد البرجوازية صراع األول:
البجوازية. ضد البرولتارية صراع الثاني:

 جهة، من أوروبة قيادة على المتنافسة األمم صراع الثالث:
٠ ثانية جهة من المستعمرات وعلى

 ينتصر أن يحاول الصراع، هذا في طرف كل وكان
 على القادرة المؤسسات وبناء والخبرة، الوعي باكتساب
األنتصار.
عوامل: ثالثة أهدافها تحقيق على اإلصالح حركة وساعد

 حركة وكانت .النهضة عصر أنتجت التي التنوير حركة - 1
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.البشرية تاريخ في نوعية نقلة مثلت ،عظيمة ثقافية فكرية
 الفتوح عصر رافقت التي التكتولوجية الثورة - 2

الصناعي. المجتمع أنتجت والتي االستعمارية،
 بدم منذ التنوير، حركة رافقت التي الديمقراطية الحركة - 3

 مع البرجوازية صراع خالل تصاعدت، والتي النهضة، عصر
 مع البرولتارية صراع خالل وتعمقت والكنيسة، االقطاع

البرجوازية.
 عنفه اعطاه الصراع، هذا هائلة اجتماعية قوى خوض إن
.عظيمة نجاحات تحقيق وفرض ،وعمقه
 عام المائة خالل العربي، الوطن في كذلك، الوضع يكن وم

 العثمانية، السلطنة في السائد العسكري االقطاع ألن األخيرة.
 أو المستقلة اإلمارات في السائدة االجتاعية العالقات أشكال أو

 أنماط وكان نقيضة برجوازية لوالدة مهيأة تكن لم التابعة،
 راس ولحركة داخليًا، للسلطة تابعة الناشثة الرأسمالي النشاط

 التابعة، الناشئة البرجوازية فإن ولذلك، خارجيًا. الدولي المال

 حولها تلف قضية لديها تكن ولم ،صراع موقع في تكن لم
الصغيرة. والبرجوازية والفالحين جماهيرالعمال

 ،1920 بعد حصلت التي التطورات كل من الرغم، وعلى

 أن على قادرة تكن لم أكثرتبعية، أصبحت التي البرجوازية فإن
 ،نثأتها ظروف بسبب األورويية، البرجوازية دور تلعب

وطبيعةدورها.
 برولتاريا تخلق لم فإنها كذلك، ولدت البرجوازية وألن
 البرولتاريا دور وظل أيضًا، أوروبة في حدث كما ثورية،

 على بل فقط، اثوري الصعيد عل ال اآلن، حقى ضعيفًا،
اإلصالح صعيد على ربانالي أيضًا، النقابي الصعيد

 العربي الوطن يواجه الذي الريسي الخطر كان ولقد
 السلطنة، ظل في الوحدة، ضرورة الى ذلك فادى خارجيًا،

 القوى وحاولت .القومي االستقالل الى االتجاه فرض عما أكثر
يلي: ما الى تلجا أن األجنبية، الفوى مع صراعها في السائدة،

 تماسك لتحقيق بالدين، شكليًا، لوكان حقى التمسك، أ(
 وجه ...في التفرد. ولتأكيد السائدة، السلطة حؤل داخلي،

الهوية. تشويه وجه في واألصالة التغرب،
 مشابه مجتمع لبناء الضرورية التكنولوجيا استيراد ب(
 .غطاء والتراثية، الديية باإليديولوجيا التمسك وكان للغرب،
 القوى تسمح لم ولذلك األوروبي الحياة لنمط القبول

 واكتفت األوزوبية، الفكرية التجربة بخوض المحافظة،
 نما الفكر، نمو دون الحيلولة وأمام وأدواتها. سلعها بأستعارة
وااتباع التقليد
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 الحرب بعد التابعة، لألقطار الشكلي االستقالل تحقق وحين
 االتجام لبقاء تعمل الحاكمة الزعامات كانت األولى، العالمية
 تواصل بينما له، قواعد خلق على وتساعد المحافظ، الديني
.األمبريالية بالقوى ارتباطها سياسة
 أو قبائل، زعامات فكانت الوطنية، الحركة قيادات أما

 تجارية برجوازية وفائت كبار عقاريين مالك بمثلي أو وجاهات
 الوسطى البرجوازية من صاعدة وكفاءات ومصرفية،
 أجل من الوحدة على يحثون هؤالء كل وكان والصغيرة.
 االستقالل، على اختلفواجزئيًا، وإن وياومون، االستقالل،

.المحتلة للسلطة التنازالت ويقدمون
 بدورها السياسية والقيادات للزعامات، تسليم هنالك وكان
 المسلحة، المعارك الجماهيرالشعبية تخوض عندما حقى القيادي،

 من حتى أو واألرياف، القبائل زعماء من شعبيون قادة ويبرز
 فرضت حقى األمركذلك، وظل أنفهم. الفقراء الفالحين

 ,الشعبية القيادات من جديدًا غمطًا اليمن وجنوب الجزائر ثورتا
والعكرية. السياسية

 محافظة قيادات عمومًا، االستقالل معارك قيادات وكات

 وفي تحكمه، الذي القطر في دورها بزيادة معنية وإصالحية،
 الحصون بهدم غيرمعنية ولكنها .المحتلة القوى مع العالقة

السائدة. للقوى الطبقية والمواقع اإليديولوجية،

 أووطنية أوشيوعية، قومية الناشئة، القوى وكانت
 وتأيد القاثدة، القوى بركب اللحاق تحاول دمقراطية،
 تكسب أن الناشئة، القوى هذه تستطيع أن دون مطالبها،

,الجذري التغيير بانجاه تدفع جاهيرية، قواعد
 نسبيًا، الجذري الثوري التحول محاوالت بدأت وعندما

 تنامي النتاج العكرية، االنقالبات حركة نتاج ذلك كان
 التحول م ولذلك الكفاحية. قدراتها وزيادة الثعبية الحركة
 العقاريين للمالكين ضربات ووجه االجتماعية، الطبقات مواقع

 كالعراق رئيسة أقطارعربية في التجارية وللبرجوازية الكبار،
 الجديدة، الحاكمة القوى ولكن وليييا. والجزائر ومصروسورية

 حزبية، برامج بفرض واكتفت شاملة، ثقافية ثورة تطلق لم
 الى ذلك وقاد أخرى. جهة من ومهادنة جهة، من محافظة
 الديمقراطية السياسية واالتجاهات الديمقراطية، الحركة اضعاف
 الى ديمقراطية ببروزقوى تسمح لم الجديدة القوى ألن عمومًا
 على وتحض تعظ ايضًا، إصالحية، قوى بروز الى وال جانبها،

 حتىيالقدر الشعب: وإرادة المواطنين حقوق واحترام الشورى
I. ٠ قبلها حكمت التي القوى به سمحت الذي

 األحزاب مع المواجهة اشكالية تواجه العربية اإلصالحية إن
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 أو السيف، أو اسالمها غير تعرف ال التي الدينية والقوى
 وجهة عن التعبير بحق لغيرها تعترف ال التي والقوى األنظمة

نظره.
 في مكانًا ها التجد التقليدية العربية اإلصالحية ويدوان

 والذي ،1958 سنة منذ يدور، أخذ الذي الحقيقي الصراع
 عن تدافع فعلية، قوى مصالح عن يوم بعد يعبريومًا اخذ

 هذا ينتج أن بد .وال . فحسب. حقوقها عن ال وجودها،
 اإلصالحية وتعبيراته جهة، من السياسية وقوام احزابه الصراع

أخرى. منجهة الجديدة،

 عن تعبر فعالة، ناضجة ثورية قوى تظهر حقى اآلن، ومن
 مليئة مبدئية إصالحية قوى جانبها الى فتبرز فعلى، تغيير قوى

 الن ملبسا، العربية اإلصالحية موضوع بظل نغدية،

 سياسية خيانة باعتبارها حامية، نارا تصليها المغامرة االتجاهات
 تتخف التقليدية، الثورية القوى وألن وايديولوجية،

 رأي في الثورة برامج يحققان ال النهما واإلصالحية، باإلصالح
.الثورية القوى هذه

 فيه. االلتباس لمنع لدراسة بحاجة برمته، الموضوع ولكن
 قوى هناك ألن دائيًا، ثورية وخطوط إصالحية خطوط فهناك

 تغيير في مصلحة ذات قوى رهناك بتحينه.، نظامها عن تدافع
 االصالحي شقه له ،تغييرجذري برنامج كل أن إال . جذري
 يحتاج برولتارية، اشتراكية ثورة العمال اعداد ألن به، المرتبط

 : المطلبي العمالي النضال وخوغ نقابات، في تنظيمهم الى
 ديمقراطيًا, نضاالً يتطلب دستورية، لثورة الجماهير وإعداد

 يضع الثوري، االتجام أن االتجاهين بين والفرق . . وهكذا.
 معارك خالل وإنجازات خبرات ويراكم ثورة، برنامج
 اإلصالح الى يدعو فإنه اإلصالحي، االتجاه أما اإلصالح.

ثورة. برنامج دون

 باإلصالح، استخفت التي العربية االتجاهات فإن ولذلك،

 والعمل الثوري البرنامج بين تربط ولم الثورة، شعار تحت
 االتجاهات تشجع النظرية، الناحية من كانت اإلصالحي،

 انقالبية قوى الى تحول العملية، الناحية ومن المغامرة،
 تجربة تخوض عينه، الوقت في وكانت وطغيانية، وارهابية
ثورة. تجربة تخوض وال اصالح،

 االعتبار إعادة الى بحاجة الثورية، االتجاهات إن
 والمصلحين الثورة، برنامج من جزءًا باعتبارها لإلصالحية

 إصالحية دعوات ببلورة لالصالح، االعتبار إعادة الى بحاجة
وشمواًل. وأكثرمبدئيةواكثرعمقًا نقدية، اكثر
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علوش ناجي

االسالمية االصالحية
Islamic Reformism
Reforme Musulmane
Islamiche Reformismus

 تؤدي وهي .صلح جذر: إلى اصالحية كلمة ترجع - أ
 بين هووفاق البين ذات واصالح والسلم االتفاق معنى

 االصالح إآل أريد »إن الكريم القرآن وفي نزاع بعد طرفين
 وتتسع حسنه. أي الشيء وأصلح .88 )هود، آستطعت« ما

 معفى يحمل فالصالح .صلح مصدر إلى العائدة المعاني
 هو واالسالم وفاعلوالخير. التقاة هم والصالحون التقوى.

 تعبير فإن وهكذا أمته لشأن مصلح والرسول اصالح، دين
.االسالمي المصطلح صلب في بات االصالح
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 دالالت مصلح، صالح، اضالح، :واكتسبتمفردات
 هوالمتدين، فالصالح الكالسيكية االسالمية الثقافة في معبرة

 وحين الشريعة. أوامر بمقتضى والعمل التدين، هو والصالح
 يهدف عمل يشيرإلى االرادي الفعل معنى االصالح يتضمن

الشرعي أو الديني أصله إلى األمر رد إلى
 والنبي والبشر، الناس شأن اصالح إلى دعوة واالسالم

 اصالح على القرآن ويحض األكبر. هوالمصلح محمد)صلعم(
 ضمن فريضة االصالح اعتبر حتى األفراد.والجماعات، شأن
المنكر. عن والنهي بالمعروف األمر :مبدأ

 ولما المصلحين من الدعوة، زمن بعد من واعتبرالفقهاء،
 م. 855-780/ د.241-164 بنحنبل أحد الفقيه االمام ارتبط
 السنة اهل مصلحي جانب اعتبرمن فقد السلطة ضد بجهاد

 الشيخ ينتسب مدهبه وإلى االصالحية، الدعوة رأس أنه على
 م.1328-1263/ ه.728661 تيمية احمدبن الدين تفي

 ه./ 1206-1115 عبدالوهاب بن محمند والشيبخ
 الغزالي عحمد حابمد ابي االمام ايام منذ وبززت م 1792-1703
 على مجده لإلسالم يعيد ظهورمصلح فكزة م.1111-1058

 وعادت والزندقة. البدع ضد يناضل أوجيل، قرن كل رأس
 رشبد محمد االمام مع الحديت العضر في البروز إلى الفكرة

 كلن في يظهرون زجال عن يتحدث الذي 1935-1865 رضا
 النقليذ إلى الشارةهناا من. بد وال البدع ضد يناضلون عصر
 العالء سبرأحوال إلى.كتابة المصنفين دفع الذي التأريخي األدبي

٠ .حدة غلى سنة مائة كل في الصالحين
 فقد بمعنىاسالمي، ارتبطت قد االصالخية كانت فإذا
 استخدم حين دنيوي، آخر معنى متأخرة عصور في كتسبت

 ويعود ,تقويمه وضرورة سياسي وضع إلى لإلشارة اصالح تعبير
 بوجه األتراك الكتاب مع عشر السابع القرن إلى المعنى هذا

 إلى فيها دعا رسالة كتب الذي بيك قوجي أمثال من خاص
 كذلك الديني، والجهاز المالي والوضع السياسية الهيئة إصالح

 في الحق ميزان رسالته في خليفة حاجي عند المعنى هذا نجد
 الخلل إلصالح العمل دستور األخرى ورسالته األحق اختيار
 الشؤون تقويم إلى اصالح معنى ينصرف خليفة حاجي ولدى

 اصالح كلمة استخدام اتسع وقد والمالية. واالدارية العسكرية
 واقتصادية اجتاعية خرى جاالت ليشمل لحديث العصر في

 القكىرية احرة ال السالمية تبذينيتعيرالصالح:

 أصالح إلى ودعت عشر التاسع القرن خهاية في قامت التي
 لدعوتها نظرًا السلفية بالحركة أيضًا وتعرف المسلمين، أحوال

 الحركة فإن هنا ومن .الصالح السلف تراث إلى العودة إلى
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 الرسول من ابتداء قديمة أصول في جذورها تضرب االصالحية
 بن أحد اإلمام مثل الحركة إليها انتبت برموز مرورًا )صلعم«

 عبد بن محمد والشيخ تيمية ابن الدين تقي والشيخ حنبل
 قيم ابن مثل آخرين رضاأئمة رشيد الشيخ ويذكر الوهاب
 حجر وابن م.1064-994وابنحزم م1350-1292الجوزية

 من والشوكافي التاسع القرن من م.1449-1372 العسقالفي

 تيمية وابن حنبل ابن فإن وبالفعل ■ الهجري عشر الثاني القرن
 منهم واحد كل لعب قد الوهاب، عبد ابن الشيخ وكذلك

 البدع ضد وناضل االسالم مبادىء عن الدفاع في بميزا دورا
 الدعوة معهم تبلورت طويل تاريخ امتداد وعلى واالنحرافات.

 الحديث. العصر في إليهم ستنتسب التي االسالمية االصالحية
 في العربية الجزيرة وسط في قامت التي الوهابية الدعوة إن

 اتصاالً الحديث بالعصر تتصل عشر الثامن القرن منتصف
 اسالمية اقطار في آثارًا خلف قد الدعو: هذم وقيام ، مباشرًا
 منوالها، على ينسجون مكان كل في اتباعا وترك وبعيدة مجاورة
الحديث. العصر في السلفية انطالق في حاسمًا عامال وكانت
 في مبادئها بلورت التي االسالمية االصالحية كانت وإذا

 الدين جمال مثل بارزين مصلحين مع عشر التاسع القرن نهاية
 رضا ورشيد 1905-1849 عبده ومحمد 1897-1838 األفعاني

 ظروف في قامت قد ،1902-1849 الكواكبي الرحمن وعبد
 التي االصالحية فإن وأوروبا، المسلمين عالم بين المواجهة

 في جذورها مدت لإلسالم تتصدى التي الظروف بجدة أقرت
 الدراسات لنزعة وتصدت ،الصالح والسلف األول إلسالم

.تاريخي سياق في االسالم وضع في االستثراقية
 صالح دين االسالم ان اعتبار من االصالحية وتنطلق - ج
 أحوال وتدهور إلهية. شريعة باعتباره ومكان، زمان لكل

 ولهذا ,نفه الدين اصول عن ابتعادهم إلى يعود المسلمين
 التي االصلية االسالم تعاليم إلى بالعودة االصالحية تنادي
 والقرآن .الصالح السلف وآثار والسنة القرآن في نجدها
رضا رشيد رأي حسب كله الدين هو بل الدين، أساس

 التوحيد، هي االصالحي التفكير في المركزية والنقطة
 أن اللفي المصلح على فيكون توحيد دين واعتباراالسالم

 الفكرية والمدارس والبدع الشرك، مظاهر كل ضد يناضل
 والتواكل القدرية وضد االسالم، تعاليم عن المنحرفة
 يفضي ألنه التأويل ضد االصالحية وففت وكذلك والتقاليد

 . اآليات في والصوروالرموز الخبيثة المعاني عبرتوسل البدع إلى
 من االنسان تحرر له فالعبودية المؤمن، يحرر فهو التوحيد أما

أخرى كلعبودية
 واالجتهاد. واالجماع والسنة القرآن أربعة: العلم وأصول

 على أغلقت أن بعد االجتهاد باب فتح إلى االصالحية وسعت
 دائرة بتوسيع االجتهاد وعني الرسمية. السنية الفقهية المذاهب

 مجال في تحديات االسالم عل تطرح التي المسائل التفكيرحول
والعلم. الفكر

 االصالحية إلن أواًل: سيبين، تعودإلى اصالح وكلمة
 الدعوة حقيقة توضيح خالل من اإليمان اصالح تدعوإلى

 المصلحين أبرز كتبها الني المؤلفات هنا من .االسالمية
 وتفسير عبده، محمد للشيخ التوحيد رسالة مثل المسلمين

 باإلضافة ،رضا رشيد للشيخ المنار تفسير ب المعروف القرآن
 باديس ابن مقاالت وكذلك . المحمدي الوحي كتابه إلى

 غيرها وأخرى األعمال وعذه الثهاب. مجلة في 1940-1887
 الوحي وتفسير أسسها وتوضيح الدعوة بسط إعادة إلى تهدف
 وإصالح .تأويالت بالتفسبرمن علق ما كل يزيل تفسيرًا
 معفى المسلمين وتعليم العبادات، إصالح أيضًا يعني االيمان
 ٠ طقوس إلى تحولت أن بعد والصوم كالصالة الدينية الممارسة
 والجنازات كالموالد تقاليد من باإلسالم كلماعلق ونزع
 التماس طريق عن باله الشرك إلى تؤدي التي المارسات ومجمل

 إلى االصالحية الحركة تدعو :ثانيًا .واألولياء الرسل شفاعات
 وتجاه دينهم تجاه المسلمين وارشاد االسالمية، الحياة اصالح
 المساجد في واالرشاد الوعظ سبل توسلت هنا ومن أنفسهم،
 الوثقى العروة مشل المجالت تأسي في ونثطت .والحلقات

المختلفة. الجمعيات وتأسيس والمناروالشهاب،
 مشروع على فعل كرد االسالمية االصالحية تبدو - د

 عشر، التاسع القرن من األول النصف في ظهر الذي النهضة
 العزيز وعبد المجيد عبد السلطانان أعلنها التي التنظيمات مع

 محمد مع مصر في النهضة وتجلت ؛اكاني محمود السلطان ابنا
 على تقوم قوية دولة يبني أن أراد الذي 1849-1769 باشا علي

 مع تون في تجلت كما ،الغربي النموذج من مستقاة مؤسسات
 النهضة واستغرقت .الصادق محمد والباي احمد الباي محاوالت
 شهد الذي 1881 عام حقى الزمن من قرن نصف سحابة
 فرنا. جانب من وتونس بريطانيا، جانب من مصر احتالل

 وتقنيات علم اكتساب في النهضوية التجارب اجتهدت وقد
 ولم .االستعماري األوروبي للتوسع سابقة مرحلة في أوروبا

 بين توافق خلق إلى عمدت لكنها غيرمتدينة المهضة تكن
 بين التوفيق سمي أوما أوروبا، وعلوم االسالمي الدين
 غير للعناصر بذلك المجال وأفسح الحديث والعلم االيمان
 الممثلون البارزون واالعالم . بارزة بأدوار لتساهم المسلمة
 1873-1801 الطهطاوي رفاعة مثل أشخاص النهضة لفكر

باشا الدين وخير مصر، في 1893-91823 مبارك وعلي
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 للثريعة يعطوا أن هؤالء حاول وقد ،تونس في 1890-1810
 بين فاصلين الحديثة، بالعلوم ألخذ تبرير في دورًا االسالمية

 وبين بهم، الخاص التاريخ أي األوروبين، وتقاليد عادات
 أخذها، مكن والتي أوروبا اتجتها التي والتقنيات العلوم
 به يتعلت فيما المثابهة صورة إن القائلة: القاعدة على اعتمادا
التضر. العباد صالح

 من اإلشكالية طرح أعاد النهضوي المشروع فشل لكن .
 وتقدم المسلمون تأخر لماذا هو: المطروح السؤال وصار جديد.

 ألفعاني ا من بدءًا االصالحيين كل طرحم وهوسؤال هم؟ غير
 في ودوره .االصالحية للحركة األول المحرك دور لعب الذي
 القرن سبعينات في مصر في اقامته خالل كبيرًا كان المجال هذا

 ما تجام وحساسيته ،المسلم الشباب جمع في بحيويته الماضي
 ليس األوروبي فالتهديد . االسالم عل خطر من أوروبا تمثله

 يطال بل فحسب، وعلميًا ثقافيًا وليس وعكريًا، سياسيًا
 األفعافي جهد انصب ها من الشريعة. ء ومبادى االيمان أسس

 إحياء إلى والدعوة األصيل االسالم اسر تبيان على وتالمذته
 إلى أخرى جهة من والدعوة جهة، من الصالح السلف أثر
 مذاهبهم عن النظر بغض المسلمين تجمع التي الرابطة دعم
 كانت النحو هذا وعلى باإلسالم. المحدقة المخاطر لجبه

 للحركة السياسي المشروع هي االسالمية« »الجامعة
.االصالحية

 الدهريين على الرد الهند في إقامته خالل األفغافي كتب
 التي الفكرية المذاهب عن للكشف منه محاولة في وذلك

 ألسسه مخالفتها من بالرغم االسالمي التفكير إلى تغلغلت
 تفنيد عاتقها على أخذت التي المنهجية المحاولة أما االيمانية
 االبمان على خطرًا تشكل التي الحديثة والفلفات المذاهب
 حسين الشيخ كتبها التي الحميدية الرسالة فكانت ،االسالمي

 أسس لتوضيح محاولة - أ :نجد وفيها ،الطرابلي الجسر
 نشوئية من الحديثة النظريات على ردا - ب االسالمية. العقيدة

 في االيمان مع تتعارض ال التي بالنظريات األخذ - ج وتطورية
.صحتها ثبوت حال
 ٠ احد كان االسالمي للعالم الغربي التحدي بأن ريب وال

 لم التحدي هذا ألن االسالمية بروزاصالحية في العوامل
 التي والقانونية السياسية النظم هدد بل فحسب، االيمان يطل
 أفكارالحرية وإذاكانت االسالمي عليهاالفقه درج

 المتنورين عقول استقطبت قد والديمقوقراطية والجمهورية
 هذه درء إلى جهتها من االصالحية عمدت فقد ،الملمين
 تتضمنها المفاهيم هذه أن كيف تبيان طريق عن المخاطر
للحياة شامالً نظامًا يقدم االسالم وأن االسالمية، الشريعة
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وضعية نظرية أي تقدمه ال واآلخرة،
 على متصالً جوابًا تنشىء ان االصالحية تتطع لم وإذا

 حفزت فإنها والعلم، الفكر مجال في األوروبية التحديات
 كانت لمجابتهه. واالستعداد الغرب خطر على للرد العقول

 جديد كمط أسس وضع من األثرإذتمكنت بعيدة االصالحية
 أشكال نفسه الوقت في تخلق وأن ،االسالمي التفكير من

 النظريات مع االصالحيين صراع واليقل .جديدة عمل
 المذاهب ضد صراعها عن األوروبي، المصدر ذات والدعوات

 مع االصالحية صراع ويبقى .باإلسالم الصلة ذات والبدع
.انجازاتها أبرز والصوفية الرسمي الفقه
 غيرمرتبط لمشقف جديد نموذج االصالحية مع برز ه

 ,التقليدية بصفتهم والفقهاء العلماء تضم التي الدينية بالمؤسسة
 المثقف على فعل كرد برز اإلصالحي المثقف فإن كذلك

 ومؤسساتها الدولة بأجهزة وعمله تفكيره ارتبط الذي النهضوي
 ارتبطت التي األصول وطبيعة مبارك. وعلي طهطهاوي أمثال

 كانت وإذا عمله. وطريقة المصلح دور توضح االصالحية بها
 فقد العقائدية، أصولها والسنة القرآن جعلت قد االصالحية
 .الرسمي الفقه أهل به لتناهض الحديث أي السنة استخدمت

 ثورة اللفية ثورة »كانت العروي: اله عبد مايقول هنا ومن
 على المحافظين ضد المصلحين وئرة ، الفقهاء على المحدثين
 فتح »وقد يلي: ما سيرته في رضا رشيد الشيخ وذكر النظام«.

 الوعظ كتب على االنتقاد باب والرواية بالحديث االشتغال لي
 الصراع ساعد وقد والرواية« الخطب ودواوين واألدب والفقه

 من االسالمي التفكير تحرير على والفقهاء الحديث أها بين
 في الفقهاء دور اليشمل الصراع هذا لكن .العقائدي جموده
 التطورات استيعاب على قدرتهم وعدم الواقع األمر تبرير

 وتبعيتها جمودها في الفقهية المؤسة دور ذلك في بما الحديثة،
للحكام.
 قد االصالحيين أن كيف نتفهم أن نستطيع هنا ومن

 الديني العلم مؤسسات من مسافة على أنفهم وضعوا
 قد المؤسسات هذه كانت وإن والزيتونة، كاألزهر التقليدية
األولى نشأتهم شهدت
 وأبعد أشد كان التصوف طرق مع االصالحية صراع لكن

 وعن اإلسالم تعاليم عن ابتعدت التي الطرق هذم إلن أثرًا،
 بدت االصالحيين، رأي حسب األصيل التصوف مغزى
 أمام المسلم حياة متوى رفع في الماهمة عن تمامًا عاجزة

 الطرق بمارسات أن ذلك إلى يضاف يواجهها، التي التحديات
 ررفعهم األولياء إلى بتوسلها والشرك البدع من أشكاالً مثلت

 مع صراعها في االصالحية نجحت وقد األنبياء. مراتب إلى



االسالمية االصالحية

 الغيبي ثقل من االسالمي التفكير بذلك وحررت الطرق
والطقوسي.
 جهاز خارج االصالحي للثقف جديد نموذج نشًا وهكذا

 والمعقدة السرية التصوف طرق وخارج التقليدي، الفقهاء
 الحياة تنظيم الفقهاءهم عن ورثت االصالحية لكن التنظيم

 المتصوفة عن وأخذت الشريعة، قواعد وفق االسالمية
 في نجده ما وهذا .الدعوة وقوة االتباع تنظيم في حيويتهم
 ما أو بالصوفية، صلتها تقطع لم التي السنوسية أو الوهابية

 التصوف لطرق المنتقدين أكبر كان الذي رضا رشيد عند نجده
.الروحية بنزعتها ارتباطه على أبقى ذلك ومع

 جديدة، عمل أشكال بلورة إلى االصالحيون ذهب هنا من
 والمدارس. والجمعيات المجالت إنشاء في واالرشاد، الوعظ في

 وهمومه، اليومية حياته في المسلمين جمهور إلى أقرب وكانت
. الحكام ومعارضة السياسية الصراعات في وخاضت

 الضيق بالمعنى ليس التربية، أهمية إلى االصالحية وتنبهت
 طرحه الذي نفسه بالمعنى وإنما ،التعليم يثيرإلى الذي

 التربية تمنت وقد عشر، التاسع القرن أواسط في النهضويون
 وتلقي وتعاليمه دينهم إلى المسلمين إرشاد االصالحيين عند

 جيل إعداد سبيل في االجنبية اللغات وتعلم الحديثة العلوم
 التربية، أن االصالحيون واعتبر المسلم، الشباب من جديد

 مستوى رفع إلى السبيل هي النهضويين، مثل ذلك في مثلهم
 كان التي والمعاهد المدارس انتثرت هنا ومن وتهذيبها األمة
 من وغيرها وسوريا مصر في المصلحين من سلسلة إنشائها وراء

آسيا أوفي المغرب في إن االسالمية االقاليم
 وتأثير حيوية بسبب التفكيراالصالحي مبادىء انتشرت و-

 من وبالرغم . عبده ومحمد األفغاني أمثال من األوائل المصلحين
 والحكام الغربية، الدول أثارحفيظة قد التفكيراالصالحي أن

 تعليمية من الدينية والمؤسات التصوف، وطرق المحليين،
 من وبالرغم ومعبرًا. قويًا كان االصالح نداء أن إآل وقضائية،

 من ورضا عبده تالمذة أن إآل ،سوريا في السلفية ضعف
 أمثال من العشرين القرن مطلع في أهميتهم لهم كان الوريين

 وبرز كردعلي، ومحمد أرسالن وشكيب القاسمي الدين جمال
 عاشور، بن وظاهر صفر بثير أمثال مصلحون علماء تون في

 ومبارك االبراهيمي بشير ومحمد باديس ابن أمثال الجزائر وفي
المسلمين العلماء اطارجمعية في وجميعهم الملي

 قيام في هودورها االسالمية االصالحية أكبرآثار ولعل
 االصالحية الجمعيات من انبثقت ،شعبي طابع ذات تنظيمات
 مثلت قد المسلمين العلماء جمعية. كانت وإذا االرشاد. وحلقات

 فإن الفرنسي، االحتالل مقاومة بلورة في أسهمت أهلية قيادة

 اإلصالحية الحلقات من انبثقت قد الملمين االخوان جماعة
 في االسالمية الجماعات قبام فإن كذلك سلفيًا فكرًا وتبنت
 االسالمي االصالحي الفكر لعبه الذي الدور على يدلل الهند
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االسالمية األصولية

 أو المعاصر السياسي التاريخ الدراسة هذه موضوع ليس
 هوالفكر بل المعاصرة، أوالسياسات السياسية حركاته
 ابو البه دعا ما شرح طريق عن المعاصر، األصولي االسالمي

 أهم من هم والذين البنا، وحسن فطب وسيد المودودي األعلى
السالمية. المنظرينلألصولية

 هي بل سياسية، حركة فقط ليت االسالمية األصولية ان
 يجعلها ما فلسفية، أسس على قائمة فكرية حركة ذلك قبل

 ظهور وبرغم .جدية بدراسة جديرًا جديدًا فكريًا منهاجًا

 - تقدمية حركة الواقع في اهها إال ؛محافظة كحركة األصولية
 تظهر كعا المعاصرين، المسلمين الملحين حركة من تقدمًا اكثر

 من عمقًا اكث وقيمه المجتمع في ولتأثيرها للعلوم فهًا األصولية
 ولكن .الفلفة بفوائد وعيًا اقل ولكنها ،المسلمين المصلحين

 العادة جرت نعرفها. أن يجب األصولية شرح في البدء قبل
 سياسية ظاهرة انه على األصولي السياسي الفكر في النظر على
 فعالء .مرضية غير اجتماعية سياسية بأسباب متعلقة آنية

 عميقة مبادىء تنقصها كحركة الحركة هذه يدرسون السياسة
 منظمة مثالً فتوصف الديني بالنعصب وينعتونها قيمة ذات

 الوجه على اصولية، منظمة اقوى وهي المسلمين، االخوان
التالي:

 بكفاية آمنت عسكرية، منظمة االخوان منظمة )كانت
 مبدأ إلحيا عملت وقد وبالتفسيروالنة. ورفعته االسالم
 باالصالح قبلت قد فانها الوهابيين عكس وعلى الجهاد.

 لم عبده محمد غرار وعلى ٠ الغرية الطرف بعض وباستخدام
االسالم مبادىء في النظر اعادة الضروري من انه تعتقد

.(Yahya Armajani, The Middle East... p. 278-288)

 والحجج الشروحات يعدد وال بدقة يصف ال البيان هذا
 األعلى كأبي االصولية، مفكرو قدمها التي والتبيرات
 في االسالمية الحركة منشىء ،19801903 المودودي،
 حركة منثىء ،1949-1906 لبنا والحتىحسن باكستان،

 تفسير الى ،1966-1906 قطب أوسبد المسلمين األخوان
 من هناك ليس انه يعتقدون ال انهم كما الكريم، القرآن
االسالم. في للتجديد ضرورة
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 بصورة شاركت االسالمية األصولية فإن الحقيقة، وفي
 الغرب في يدور الذي الفكري انقاش في وغيرمباشرة مباشرة

 األصولية تثكل درجاتها، أقل ففي السنين؛ لكات والثرق
 فمن .العلوم ولفلفة السياسية ولاليديولوجية للفلسفة نقدًا

 القائل االنساني االدعاء األصولية ترفض الفلسفية، الناحية
 .مطلقة حقيقة توجد ال بأنه االدعاء أو الحقيقة مصدر بكونه
 حياة طريقة تقدم االصولية أن هذا، من األكثرأهمية ولكن
 من اما .االنسانية والطبيعة الله تشريع حول تدور وفكر
 هي السلطة ان في المتمثلة الفكرة ترفض فانها السياسية الناحية
 استهالكية اسواق سوى ليست المجتمعات وأن الشعب ملك

 انشان الى تهدف فهي والنزوات الرغبات إلرضاء أماكن أو
 .والمساواة والفضيلة العدل األساسية مقوماتها جتمعات
 اصول الى العودة الى تدعو حركة هي االصولية إن وباختصار
 بالتطورالتاريخي االلتزام وعدم والسنة، القرآن أي الدين،
 ال اليمكنحلها االسالمية األمة فمثاكل االسالمي؛ للفكر

 غير واالفكار المظاهر ورفض األصلية الينابيع الى بالعودة
 الى بأكمله االسالم هوإعادة األصولية فهدف االسالمية.

الحياة أوجه جميع على اليطرة
األصولة عند الفلسفية املبادىع

 تشكل والتي اساسية، مبادىء ثالثة التحليل هذا سيتناول
 هي المبادىء وهذه االسالمية. األصولية عند الفكرية األسس
والدين والعلم، الفلفة واالخالق، العقل

 االخالقية المبادىء وجود على األصولية اصرار من فبالرغم
 على االنسان قدرة عدم على تؤكد انها اال االنسانية الطبيعة في

 وجودالوحي ضرورة الى وهذايؤدي اليهابالعقل التوصل
 األعلى ابي فعند اتباعها. يجب التي المثل االنسان منح اجل من

 الوحي( تتقبل التي )وهي الفطرة هي ما قطب وسيد المودوي
 الله خلقها بدورها والتي القوانين خلقت التي القوة طاعة اال

 أن من وبالرغم .الكون هذا في االنسان سعادة اجل من
 وأبو قطب الخيرينظر الى االنسان توجيه هي الفطرة وظيفة
 طبيعته عن خرج انه على االنان الى المودودي األعلى

 فقد واالرادة. االختيار مكانها ووضع فطرته ونسي األساسية
 نتائج الى أوصله )الفلسفة( ميدان في نفسه االنسان شغل
 واألفكار والتماثيل والمثل واآللهة للنجوم عبادته في تمثلت خاطئة
 الحجة تصحبها الفلسفة ان من يالرغم العالمية، والقوة المجردة
 بطبيعته االنسان ان على يصران وقطب المودوي ان اال والعقل
 فإن وباطة والملجأ. الماء عن كبحثه اله، عن يبحث

 تلقائية هي الفطرة في موجودة هي التي االخالقية القوانين
الناس إن المودودي ابواألعلى فيقول المادية كالقوانين وطبيعية



ااسالمية األصولية

 والعدالة والنصحية بالتعاون يتمتع الذي المجتمع ان على تجمع
 على تجمع الناس أن كما صالح، مجتمع هو والمساواة االجتماعية

 األعمالم من هي والحسد والتجسس والجريمة والزنا السرقة ن
.(22ا-0ص ،اسالمية مفاهيم ،المودودي الشريرة)ابوعلي

 والمصلحين االصوليين بين ما الفرق اختصار ويمكن
 ان والمودودي بينمايعتبرقطب :التالي القول الى االسالمين

 االفغافي يعتبر ،الله عند فقط معروفة االنسانية الطبيعة اسرار
 الى التوصل على قادر االنسان ان وشريعتي واقبال وعبده
 الى الفرق هذا يرجع االسرار، هذه كل، يكن لم اذا بعض،

 يقترب الذي الفطرة مفهوم فإن ,العقل مفهوم في االختالف

 إن قولها في والمودودي قطب عند يظهر العقل مفهوم من
 االشخاص فهؤالء شيء. فيكل الله الى الخضوع عليه المسلم
 وال منطقيه براهين عن الله ويسألون يخضعون ال الذين

 الن وذلك كفار؛ هم البراهين هذه يرتضوا لم اذا يطيعون
 بدون أو مع الكامل االستسالم يعني األصوليين عند االسالم

 سواء األخر ياليوم مثالً االيمان فيجب والرضا. المنطقية الحجة
 غير االسالم ان من فبالرغم تتوفر. لم أو العقلية الحجة توفرت

 بعد تأتي ان يجب العقلية الحجة فإن العقلية للحجج معارض
 الغربية، والحضارة نحن )المودودي، العكس وليس االيمان

 الحجج تقبل البنا حسن فعند (150وص 140-146ص ٠ ٠ .
 ان يجب انها اال الكريم القرآن خاطبه قد العقل ألن المنطقية
 هذا، واألكثرمن والتحريف. الخرافات ضد الدين عن تدافع

 إنه برهان، الى بحاجة لي االصولين عند الله وجود إن
 خاطىء( هوسؤال الله خلق )من فالؤال بالفطرة. موجود

 فهم محاولة على يجرؤ فكيف نفسه فهم غيرقادرعلى فاالنان
 استالم هو التعريف، حيث من عندهم، فااليمان الله

 حسن الشهيد رسائل التا، )حسن بالحقيقة. وطمأنينته القلب
(.474-47 1و431-429البنا،ص

 على االسالم يفهمون االصوليين ان هنا األساسي والفرق
 يتقبل بينما عقلي دليل الى يحتاج ال الذي الشامل النظام انه

 وهكذا الدليل. طريق عن الحقيقة الى التوصل مبدأ المصلحون
 ومن .إليها التوصل وعن األدلة عن البحث شرعية عبده يرى

 األصوليون يرفض آخر، وبقول ٠,ه الرسول تعاليم اتباع كم
 مساعدة بدون الحقيقة الى التوصل على قادر االنان إن القول

 الحقائق الى يتوصل العقل ان المصلحون يرى بينما الوحي
واالخالقية. الميتافيزيقية

 فهم اختالف الى المتوع االدراك هذا ارجاع ويمكن
 يعرف .االسالم ولهدف التوحيد لمفهوم واألصوليين المصلحين

 طبقًا الحياة نظام انه على االسالم مثال، والمودودي، قطب

 ايجاد الى يهدف والعبيرالذي الله منحها التي الطبعة لقواعد
 وهو فالتوحيد، الله. توحيد على القائمة لالنانية العام النظام
 بالعقيدة فقط يرتبط ال لالسالم، األساسية المكونات احد

 توحيد عن البعيدة األنظمة على القضاء الى يتعداها بل الدينية
 تغيير الى التوصل هي إذن األصوليين عند التوحيد فغاية الله.

 والحاكم الخالق هو اللم أن هذ ويعني االفراد حيام في اساسي

 والعرقية والطبقية االنسان حكم وينفي الكون هذا والمنظم
 نحن ،22-21 ص االسالم، في الحياة نظام ،)المودودي
(.270-267 ص الغربية، والحضارة
 هو للتوحيد االصوليين مفهوم من أساسيًا جزءًا فإن وهكذ

 كما الله، حكم عند يقف ال انساني نظام اي ومعارضة نفي
 االساسية المشاكل ان يعنبرون ألنهم الفلسفي البحث يرفضون

.الكريم القرآن في واضحة الحياة في
 المودودي فيقول خاصة. بطريقة العلوم الى األصوية وتنظر

 ان اال اإلنسانية، التجارب من االفادة يحرم ال االسالم ان
 التي فالعلوم، كلية وليست متحيزة هي التجرييية العلوم
 والفوضى القومي المفهوم لخدمة موجهة الغرب في بدأت

 لبعض وقطب البنا موافقة من وبالرغم وااللحاد. االخالقية
 ان يرون فهم والعلوم( العلم توجه )مثل القول هذا نتائج
 ان يعتقدون فهم فوائده. ويقبلون ككل لالنانية هو العلم

. بأخرى أو بطريقة العلوم هذه تطوير في ساهموا المسلمين
 اي قبول المسلمون االصرليون رفض اخرى ناحية من
 صحة اثبات وسيلة تكون ان يمكن الحديثة العلوم ان ادعاء

 فقد . للوحي تفسيرية صحة أي لها يكون ان أو التفسيرات
 تتسببها ان الحديثة للعلوم يمكن التي لالضرار وعيبًا اكثر كانوا

 تفسير في والخطأ الصحة مقياس تكرن ان للعلوم قدر ما اذا
 لمعنى هوإفقار االصوليون يطرحه الذي البديل ان اال . الوحي
 للتفسيروفهم كأساس العلوم رفضوا عندما انهم حيث الوحي
 هما اللذين والتاريخ الفلفة ايضًا رفضوا ، الكريم القرآن

 غير من انه فيبدو ٠القرآفي والنص الوحي فيخهم جدا مهمان
 وصحته، الكريم القرآن فهم في التاريخ صحة انكار المنطقي

 الرسول سئة اضعاف الى ايفًا يؤدي التاريخ لصحة فإنكارهم
 اا . التاريخي النقل على تتوقف السة صحة ان حيث الكريم

 الرسول وسنة الكريم القرآن صحة يقبلون األصوليين ان
 انكار خطر فهم في األصوليين قصور تبين فكرة وهي الكريم،

(Labib As Said, The للمعرفة المتعددة الحقرل وصحة أهمية

(121-125 .19-60 Recited Koran.... p.

 ما اذا يفهم ان لالسالم يمكن كيف هذا، على وعالوة
 يقول . التاريخ أو الفلسفة مثل المتعددة، المعرفة حقول أهمنا
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ية٠األصوليةاالسال

 االعتماد يمكن مقياسا ليت انها اال الفطرة، انها االصوليون
 فالطبيعة .مفرغة حلقة خالل من تعريفهايمر ان حيث عليه

 األرادة ان اال الجيدة، األشياء الى االنسان ترشد االنسانية
 كان ما فاذا الحقيقية. طبيعته عن االنان واالختيارتبعد

 يكون ال ان األولى فمن الفطرة او االنانية الطبيعة في التوحيد
 الى يقسمون الناس ان يقولون وماانهم .ملحدون هناك

 معرفة ان االصرارعلى االفضل من كان وضالين، مهتدين
 بدون الكريم القرآن من استمدادها الى بحاجة الفطرة تكوين

 يصيب ان الممكن من كان فقد .االنسانية الطبيعة الى الرجوع
 اتباع على القدرة عنده االنسان ان قالوا ما اذا االصوليون

 كان أخرى، بكلمة الكريم. الفرآن في الحقيقية الطبيعة
 شرح في الوحيد معيارهم الكريم القرآن يجعلوا ان عليهم
. والطبيعة الفطرة

 هو األصولية عند النهائي المعرفة مصدر ان الواضح ومن
 أو اليها التوصل يمكن ال وصفاته الله جوهر ان كما تعالى، الله

 المعرفة صحة توقف لهذا الفكراالناني. طريق عن فهمها
 ألجوهر ان اال الفطرية، للطبيعة مطابقتها على االنسانية

 طبقًا معرفتنا، ان ايضًا معرفته يمكن ال للطبيعة الحقيقي
 الحياة في األساسية واالسئلة الحقائق، معرفة هي والبنا لقطب

 لهذا، عليها االجابة لالنسان يمكن ال والكيفية السببية عن
 ان اال .وتقبله الرحي هو االنسانية المعرفة عن البديل فإن

 يمكن ال انه علم تعالى الله ألن بالمعرفة م ايحاء هو الوحي

 الوحي صحة فان لهذا، النهائية الحفيقة الى التوصل لالنسان
 بأي بأكملها، معرفتها يمكن ال والتي للفطره مطابقته في تكمن
 عدم أو لصحة كمعيار الفطرة قطب يستعمل لهذا، حال.
 في موجودة الفطرة أس أن اال الفكرة، أو المنهج صحة
 من والتحقق التوصل موضوع في وهواألهم الكريم، القرآن
.الحقيقة

 عن المعرفة واستحالة انتاجية بعدم حكمها األصولية تعلن
 ليست قطب سيد يقول كما ،فالفلسفة .لفلفة ا طريق

 فالفيلسوف .العلمية األمور فهو باالنسان يليق ما أما .لالنان
 تهبه ما سوى نور يوجد ال حيث مكان في نفسه يضع قطب بنظر
 استعماله يجب ال العقل، وهو النور، هذا ان اال تعالى الله

 عدم في قطب فنظرة .النافعة المعرفة في ولكن الفلسفة في
 على للفلسفة فهمه على قائمة فلسفيًا المعرفة واستحالة امكانية

 كما االشياء تحدث لماذا يقرر ان يمحاول الذي المعرفة فرع انها
 كيفية تقرر ان تحاول التي الخديثة العلوم عكس على يبدو،
األشياء. حدوث

 ليها نظر ككل الفلفة محاولة ان تعني ال األصولية ان اال

 أو خاطئة محاولة انها على Hume كهيوم الفالسفة بعض
.متحبلة
 الموجودات بين بالالقات تهتم الفلسفة كانت ما فإذا
 أوالً ، الذي قطب فان مثال االفالطونية(، )المثل الخالدة
 بامكانية يؤمن ال وثانيًا، الخالدة، الموجودات مفهوم يرفض

 فإنه وجدت، ما اذا الحقيقية، المعرفة الى التوصل في االنسان
 الى للتوصل الصالح المنهج انها على للفلسفة رفضه في مبرر

 غير بالعقل الله معرفة عدم مفهوم فإن الواقع، وفي الحقيقة.

 ما فاذا هذا، من النقيض فعلى الفلسفة. على بغريب ليس
 كهيوم الفالسفة لدى مألوفة الفكرة هذم ان نرى مليًا نظرنا

 موحد بمنهج ليت الفلسفة فإن ،هذا على وعالوة .والغزالي
 والفارابي ارسطوطاليس لفلسفات رىءالقا يستنتجه ربما الذي
 .المنطق على قائمة ونفدية عقالنية أساسًا هي والتي رشد وابن
 يعتمد كما صراحة، يعتمد والذي الفلسفة من آخر نوع هناك
 التأملي للتحليل العداء على االخرون، واالصوليون قطب سيد

 Intuition البديهية أو الفطرة على استنتاجاته في ويعتمد

والمباشرة. الثخصية
 الخبرة مختلفين: منهجين بين الجمع االصولية حاولت لقد

 في المهمان األساسان انهما على والعلوم االيمان في الدينية
 بأسسه المجتمع تزود الدينية فالمبادىء ،االسالمي المجتمع

 المجتمع تزود والعلوم التتغيروالتتبدل( التي )المبادىء
 تقدم ان للعلوم اليمكن لهذا، )المتغيرات( العملية بحاجاته

 يمكن بما االلتزام ومنها واالخالقية الميتافيزيقية المعرفة أصل
 هي العلمية النظريات ان اخر، بمعنى عمليًا منه التحقق

 ترى لهذا التقدم. عن للبحث استخدامها يمكن افتراضات،
 خصائصها من فقط تنبع ال العلوم عقالنية ان االصولية

 ء المبادى لخدمة توجيهها من ايضا يل والنقدية المتقدمة
.للمجتمع االساسية

األصولية عند السياسية ء املبادي

 كل به ينج الذي الخيط األصولية عند التوحيد اصبح
 أوجه وكل والعقائدية واالخالقية واالقتصادية السياسية األمور
 االثنين هوخالق والمادة، العلم مصدر الله، أن ويما - الحياة

 المفهوم فهذا ايضًا. السياسية الحياة في النهائي القول له فإن
 وسيد البنا وحسن المودودي األعلى ابو به يشارك للتوحيد
 وهذا فقط، لله الخضوء عليه عندهم فاالنسان قطب

 ،التقليديون المفكرون يعتقد ي عقائديًا ليس هو الخضوع
 فإن سياسية بصبغة التوحيد مفهوم يصبغون االصوليين ولكن

 اعتبار الى يقودهم للدين السياسيين اخضاع على اصرارهم
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االسالمية األصولية

 الدولة اودعم ايجاد على يعملون ال الذين األشخاص هؤالء
 ومن . للحكم ككفاروغيرمؤهلين الله حاكمية على القائمة

 تعاليم يرفضون وقطب البنا كحسن األصوليين ان الغرب
 من النوع نفس الى التوصل يحاولون الوسيط العصر فلسفة
 الى التوصل الى وهدف ويستمر يوجد حكم وهو الحكم،
, التوحيد اس على القائم الفاضل المجتمع

 تعاليم الكثيرمن يرفضون االصوليين أن من وبالرغم
 غيرتقليديين. فإنهم المعاصرين، الملمين المصلحين
 الدين علماء ضد موجه اعمالهم الكثيرمن فإن وبالعك

 فهم على قادرين غير قطب رأي في فالعلماء التقليديين،
 األعمى لكقليد باتباعهم فإنهم .للقرآن الحقيقية المبادىء

 هي التي القديمة الفقهية الكتب في حلول اليجاد ومحاولتهم
 الجماهير جعل الى ادت بوحي وليست انسانية محاوالت أساسًا
 الناحية ومن غيرالتقليديين. المثقفين أبعاد والى بواقعها مقتنعة
 التي الياسية النخب الى هجماتهم األصوليون يوجه الثانية
 فثل فبسبب . الظلمات الى شعرها وتقود االسالم معافي تجهل

 الى حاجة هناك والنخب( الدين رجال )اي المجموعتين
 الدين حقيقة يفهمون الذين المسلمين من جديدة مجموعة
 قطب يعترف كما مثالً المودودي فيعترف التمدن الى باالضافة
 ضروزة ويعكون االسالمية الحضارة بضعف اخرون ومفكرون

 إلشعال غيركاف الماضي ألن جديد اسالمي بعث على العمل
 هم الذين المسلمين ايجاد الضروري فمن جديدة. ضهضة

 االسالم على قائمة جديدة وعلوم فلسفة وضع على قادرون
 مجاالت في القيادة يأخذوا ان المسلمين هؤالء وعلى المحض،

 له هذا المودودي بيان ان المسلمين. غير من والسياسة العلم
 األصولية السياسية للنظرية فهمنا محاولة في مهم مغزى

. المسلمين المصلحين تعاليم عن والختالفها
 والخليفتين النبي عصر عدا ما انه يعتبرون الصوليين أن اال

 تتبعوا الذين المودودي عد األربعة والخلفاء قطب عند األوليين
 التاريخ يمجدون ال العموم على فانهم لالسالم الحقيقي الجوهر

 أحد هو هذا التاريخ فرفض .أوموجهًا مرشدًا فيه أويرون
 الية المؤسات الى األصوليون يوجهها التي التحديات

 على ماضيهم المسلمون يمجد ان العادة جرت فقد . والشيعية
 حنيفة كأي السابقين العلماء وتفسيرات لتعاليم بقبولهم العموم

 واألشعري والغزالي الفقه في مالك وابن حنبل وابن والشافعي
 تعاليمهم، اصبحت الوقت مرور فمع التوحيد. في الباقالني

 قابلة غير سلطة ذات االجتهادات، نتيجة اال كانت ما والتي
 .تأسيسية صيغة وذا مخالفته يجب ال جزءًا واصبحت لتحدي

 كاالمام الواسع، التفكير ذوي االشخاص لدى حتى هذا وأدى

 باب ألن العموم على حججهم تخطي عدم الى عبده محمد
 رسالة عبده، )محمد الزمان من قرون لعدة اقفل قد االجتهاد

.51-17التوحيد...ص

 على الماضي الى االصوليون ينظر ،هذا من النقيف وعلى
 والتوحيدية الفكرية ظواهره في رثًا أصبح انم عل العموم

 وهذه الغرب، في أو الشرق في نشأت سواء والفلفية
 االصولية خصائص إحدى هي ،التاريخية اي ،الظاهرة

 يعتبرها التي القديمة التفسيرات معظم رؤية في المتمثلة
 او صحة من فبالرغم معين. تاريخ تفسيرات االصوليون

 ما قامت التي للمجتمعات والمبادىء التفيرات هذه مالءمة
 تاريخيتها، في فتكمن قيمتها اما ذاتها؛ بحد قيمة لها فليست

 . التفسيرات من العديد لصحة االسالم لسماح باظهارها اي
 نفسها في الحجج حقيقة الى األصوليون الينظر آخر تعبير وفي

 الحديث؛ للعصر المالئمة التفسيرات تلك يختارون لكنهم
 الى التاريخ يحولون اآلخرين واألصولين قطب أن نرى كذلك

, ولثورة التقييم والعادة للتجديد تبرير داة

 ايجاد الى والحاضر الماضي االصولبين رفض يؤدي وهكذا
 واالسالمية الغربية النياسية للنظريات بديلة نظريات
 ؛كمية وللحا للتوحيد فهمهم في نظريتهم فتظهر .لمعهودة

 في التشريع اصل ان مثال، والمودودي وتطب البنا فيعلن
 االسالمية المجتمعات على وان الله هو الجديد المجتمع
 هي االخالق خصائص ان على ويصرون الله إطاعة الحقيقية

I تعالبمه تطبيق طريق عن الله طاعة
 شرح في ساعدت قد التاريخ عملية ان نرى فبينما لذلك
 اصولية نظر وجهة من فإنها التقليديين عند والسنة القرآن
 عملية واصبحت والسنة للقران المباشر الفهم بعرقلة قامت

 من التاريخ فصل فيجب وعليه، ■ وتمييع تعتيم عملية التاريخ
 العودة بدون والسنة للقرآن وأصلي مباشر فهم تقويم اجل

 عند فيجب .والفقه الكالم وعلم الفلسفة تقاليد الى بالضرورة
 مباشر تفسير طريق عن والتصحيح التقييم اعادة األصولين

 منها السياسية وخاصة المعرفة من الفروع لهذه لالسالم جديد
 االسالمية الشعوب تاريخ االصوليرن يرفض وال والفكرية؛

 سيادة ايضًا يرفضون بل فقط لالسالم الحقيقية الترجمة أنها على
 بجميع الغربي والتاريخ ها أشكال بمختلف الغرية التعاليم

. انواعه
 الماضي رفض تبرير اجل من مهمة األصولية الدعوة هذه ن
 طبيعة ذات أنها على والعلم التاريخ عمليات عندقبول ألنه

 كما جديد، علم أو جديد تاريخ الى حاجة هناك ليس تأسيسية
 والتطوير؛ المتابعة الى فقط الحاجة وستكون المودودي، يعتقد
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 بدون تصبح المعاصرة المجتمعات لتفكيك دعوتها ان كا

معفى.
 علوم اغها على والفلسفات العلوم معظم وصف فإن ولهذا

 فلسفات اليجاد ضرورية حاجة ثمة ان يعني ،غيراسالمية
 الى الحاضرة الحياة اخضاع يجب ال انه وبما , اسالمية وعلوم

 يجد الغربية، والحضارات الماضية االسالمية الحضارة
 يرون انهم بل الغربي الفكر لقبول لرفضهم تبريرًا االصوليون

 االسالم في االنسان مفهوم بين أساسيًا تناقضًا هناك ان
 العلم أو ذاته بحد العقل فليس األخرى. األنظمة في ومفهومه

 ما بل االنسان يشرف الذي هو المودودي، يقول ذاته، بحد
 الغريزية الله عبادة من االنسان ارتقاء هو حقًا االنسان يشرف

 أو اللم غير االنسان عبد ما فاذا االنسان؛ بارادة الله عبادة الى

 هوحال هذا ان المودودي ويعتبر الله- عبادة عن التلهى
 الله تعبد األقل على ألنها الحيوانات من قيمة اقل فإنه - الغرب

الغريزة. مستوى على
 القول من االصوليون يتمكن ان اجل من النقاش هذا وكل

 وبما ،االسالم على مؤسس جديد مجتمء الى حاجة هناك إن
 او الغربي المنظور اتباع أو الغرب مبادىء لقبول رافضون انهم
 التجديد على يصرون فإنهم االسالمي السياسي الفكر حتى

 أو اجتماعية نظرية كل في االسالمية واألصالة االسالمي
 او ينأون فاغهم الحكومة، شكل تحديد، في وحتى سياسية
 أو والديموقراطية كالجمهورية مصطلحات مكرهين، يستعملون

 لبعض رفضهم من وبالرغم ثانية ناحية من االشتراكية.
 يجد ال الوسيط العصر في االسالمية السياسية النظريات
 مفاهيم التزام وفي الغرب تقليد في تناقض اي المصلحون

 الحكومة مثال، واقبال، وعبدم االفغاني فيتقبل غربية؛
 (Iqbal, The Re- .للحكم األعلى المثال انها عل الجمهورية

(.157 .construction of Religious,., p

 يمكن التاريخية، الظروف الى باالضافة اآلن، حتى قيل فما
 نحو واألفغافي وعبده اقبال توجه في السبب معرفة في مساعدتنا
 لتفضيل السبب معرفة في ايضًا وياعدنا الثورة ال االصالح

 والحاضر للماضي ورفضهم لالصالح كبديل للثورة االصولين
 في وفاسدة غيرعادلة انها على المعاصرة للمجتمعات ونظرتهم
 الثورة وتصبح لالصالح مجاالً االصويون يرى فال .جذورها

 بدرجة المودودي وعند وقطب، البنا عند خاصة وشعارًا، مبدأ
 رفض هي التحويل أو القلب عملية في خطوة أول ان أقل.

 األوليين الراشدين والخليفتين I النبي حقبة عدا ما الماضي
 الخليفتين اعمال اما تشريعية. اجراءات هي النبي اعمال ألن
 مثل االسالم مبادىء لبعض الصحيح العملي التطبيق فهي

154

بالشورى واختيارهم المجتمع على أنفسهم فرض عدم
 في جيد كنموذج الحقبة هذه اعتبار وجوب من وبالرغم

 بأي الملمين على يجب فال المجتمع حياة في االسالم تطبيق
 له مثيل ال مجتمع اليجاد العمل وعليهم هذه الفترة تقليد حال
 لم االسالم في األول المجتمع ان واالخالقية. المادية الناحية من

 فإن لذلك اخالقيًا، متقدمًا كان ولكنه ماديًا متقدمًا يكن

 المجتمع عن األصل طبق صورة يكون لن الجديد المجتمع
األول.

 ال االسالمي العقل في انه يقول كالذي البيان فإن لهذا،
 جيد شيء اي المستقبل في أو الحاضر في هناك يكون ان يمكن

 والذي لي محمد اقامه الذي المشالي المجتمع في كان كالذي
 االصالح هدف إن يقول الذي كالبيان أو بموته، تحدد

 بل جديد مجتمع بابجاد يكون ان يمكن ال الحقيقي االسالمي
للنبي المثالي المجتمع انشاء اعادة النهائي هدفه يكون ان يجب

Thomas Naff, «Towards A Muslim Theory..» in) 

(28 .Islam and Power... p مناهج نتائج بدقة يعكس ال 
 اعتبار من فبالرغم المثالي. االسالمي المجتمع حول االصوليين

 ألن االسالمية لألمة نموذج فضل انه على األول المجتمع قطب
 للخليفتين اعتباره من وبالرغم ،والعدالة التوحيد كانت مبادئه

 وانتقال الشريعة تطبيق في نموذج افضل انهما على األولين
 التوحيد مبادىء فان ،المجتمع قبول طريق عن اللطة

 انه وحتى مجددًا اليها التوصل يمكن واالجماع والثورة والعدالة
 المجتمع أساس كان القرآن وألن .مختلفة بطريقة فهمها يمكن

 أو المثالي المجتمع انشاء يمنع ال ٠ النبي وفاة فإن االسالمي
 علنا تنص اآلخرين واألصوليين قطب حجج ان الفاضل.

 طريق عن الواقع في المبادئ هذه تحقيق امكانية على وخفاء
 يكن لم واذا العصور؛ كل في الدائم التفسير إلعادة الباب فتح
 ايجاد الى والعملية الفكرية االصولين محاولة تعني فال بمكنا هذا

 .غيرمجدية وستكون شيء اي المثالي االسالمي المجتمع
 على قطب ويصر - جديد مجتمع انشاء محاولة مجرد فان ،وهكذا
 مفهوم النظرية الناحية من األقل على يتضمن، - جديد كلمة

 ألنه وهومثالي المثالي: االسالمي المجتمع الى التوصل امكانية
 تطبيقه من تنبع I محمد النبي ومثالية .بالقرآن أساسًا محكوم
 هذا الى باالضافة االسالم لتعاليم اتباعه ومن للقرآن العملي

 لحكام وانتخاب واالخالق والعدالة التوحيد مفاهيم ان وبما
 الجديد المثالي االسالمي المجتمع فإن للتنفيذ، قابلة غير ليست
 بتقدمه األول االسالمي المجتمع عن ويتميز ايجاده يجب

المادي.
 )وهنا انها على األصولية تعريف المعتاد من اصبح لقد
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 في التقليدية المناهج تأكيد همفريز( ستيفن ريتشارد من نقتب
 من النقيض فعلى . جدا مختلف جو في والسلوك التفكير
 يجب األشياء ان الى يذهبون الذين المحافظين، او التقليديين

 تعترف األصولية فإن الماضية األجيال عليه كانت كما تكون أن
 التوقعات، من جديد جو في تخاطبها ان وتحاول المتغيرة بالبيئة

 تصر لكنها االجتماعي للتغير اعمى خصمًا األصولية فليست
 التقليدية القيم اساسه يكون أن يجب التغيير هذا أن على

 (Richard Humphreys, «[slam and الفكر. ومناهج

(.Political...» in Islam and Power., p. lox

 نصف الى التوصل همفريزمن تمكن االقتباس هذا ففي
 للتفكير التقليدية المناهج هي ما أوأل، فقط الحقيقة

 الفالسفة أو الكالم علماء أو العامة مناهج هي هل والتصرف؟
 يعني هل أو ذلك؟ من مجموعة أو الفقهاء أو الصوفيين أو

 تعريفه في واضحًا يكن لم همفريز إن والسنة؟ القران بالمناهج
 والى الكريم القران الى يرجع ولكه للفهم التقليدية للمناهج
 عنى اذا ولكن - الوسطى القرون في الكالم وعالء فقهاء

 النها خطأ ذلك فإن والسنة القرآن للتفكير التقليدية بالمناهج
 التاريخ أن فكما ؛مناهجه وليست واللوك الفهم ومادة مصادر

 القرآن كذلك طرق بعدة يدرس ان ويمكن البحث مادة هو
 وقراءة فهم كيفية هو األصوليين يهم الذي والسؤال .والسنة
 الفهم االصوليون يرفض اجوبتهم ففي والسنة؛ القران وتفسير

 ؛االسالم تعرف ال العامة بأن يعتقدون ألنهم التقليدي العام
 الى بحاجة العامة ألن وذلك العامة، منهج هو الجهل ان اي

.اسالمية وثقافة اسالمية تربية
 اغها على الفلسفة اليعتبراالصوليون ذلك، الى باالضافة

 منهج ان كما للتفكير. آخر منهج رفض وهنا صحيحة، محاولة
 علم ألن االصوليين قبل من ايضًا مرفوض الكالم علماء

 مثل منها التحقق يمكن ال قضايا في نفسه أدخل الكالم
 ألنها االصوليون رفضها فقد الصوفية طرق أما .الله خصائص

 االسالمية، المجتمعات تأخر على وتساعد الكسل على تثجع
 أنى وبالبة للمسلمين أوبناء ايجاي بثيء يقوموا لم انهم اي

 حاجة مالقاة بوظيفة يقومون انهم األصوليرن يعتقد الفقهاء
 وبالرغم معينة ماضية اجيال تخص فتعاليمهم المجتمعات،

 يعتقد تيمية، وابن كالغزالي قدامى لمفكرين احترامهم من
معينة تاريخية حقبة تخص تعاليمهم ان االصوليون

 قطب مهاجمة في بالغزالي استشهاد اي رىء،القا يجد وال
 الموضوع نف في تكلم الغزالي ان من بالرغم للفالسفة،

 فإن الحقيقة وفي .زمانه في المعروفة الفلسفة حجج ودحض
 تناسق في ليت تيمية وابن كالغزالي لمفكرين السياسية التعاليم

 كفاءة مواضيع في وخاصة لألصولية االسالمية التعاليم مع
 محدثين ان كا .بماثلة وقضايا الحكومة شكل وفي الحكام

 لخضوعهم األصوليين من كثيرة هجمات تلقوا معاصرين
. وللغرب لالضي ولتقليدهم الحاكمة لللطة

 تفسيرا قطب سيد وخاصة األصوليون قدم لقد وباختصار،
 في خطئهم من وبالرغم ٠ لالسالم وشامل وغيرتقليدي جديدًا
 ان وخاصة — قدرته حسب ليفهمه للفرد القرآن تفسير تركهم
 فكيف الكريم القرآن قراءة عل حتى يقدرون ال الناس معظم
 في الفردية الحرية مفهوم ان يظهر - ويفروه يفهموه ان يمكنهم

 التقليدية المناهج كل على القضاء الى يؤدي الكريم القرآن فهم
 انهم بل بذلك، االصوليون يكتفي وال التفكيروالسلرك في

 - للملمين ملزمة ليست التقليدية التفسيرات ان على يؤكدون
 بالطريقة القرآن تفسير باعادة قطب سيد نعال وقام حاول وقد
. وزمانه لعصره مناسبة رآها التي

 سلوك فإن السياسي السلوك همفريزباللوك، عني ما واذا
 كان لقد همفريز، يتجاهله أمر وهو تقليدي غير هو األصوليين

 العامة خضوع قائيًاعلى زال وما االسالمي السياسي اللوك
 يرفضهما امران وهما ،ثانية جهة من الحكومة وتلط جهة من

 والسرقة الزنا كتحريم القيم بالسلوك عنى اذ اما االصوليون.
 االمر أو اكاس احترام أو العائلة عل الحفاظ أو والجريمة

 لي القيم لهذه قبولهم االان فهذاصحيح بالمعروف،
 نفسه. القرآن على ولكن بذلك العلماءقبلهم قبول قاثًاعلى

 فإن والفقه، والتوحيد الكالم علم مثل المهمة القضايا ففي
 غيرتقليدية، هي والبنا قطب سيد اليها دعا كما االصولية

 يمكن التي المفاهيم من العديد بين مفهومان األخص على وهاك
 في التقليدية وغير الثورية األوجه رؤية في تساعدنا ان

 فقدكان امااإلجماع واآلخرالثورة أحدهمااالجماع األصولية
 الى األصوليون حوله وعفائدي قضائي مفهوم انه على اليه ينظر
 كأداة المفهوم هذا استعمال على العادة جرت وقد سياسي، مبدأ

 )اجماع اإلجماع الى التوصل وعند والنة، الوحي لتفسير
 ففي ملزمًاللمسلمين اجاعهم كان معين موضوع في العلماء(
 اصبح المعرفة، من اخرى وحقول والقضاء التوحيد مواضيع
 وأشهرهذه وتأسيية، تشريعية مرتبة الزمان من لفترة االجماء

 العلماء بعض اتفق حيث العاشر القرن اجاع كان االجاعات
.الفقه في خاصة االجتهاد، باب اقفال على الزمان ذلك في

 اجاع بل الناس، كل اجماع ليس باالجاع المقصود وكان
 (Bernard Lewis, «Politics and War» in A العلماء

(.160 .Legacy of Islam... P لهذا األصوليين فبتجريد 
 قطب، وخاصة حولوا، والكالمية الفقهية عناصره من المفهوم
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 يعد لم أواًل، السياسة قضايا في أساسي مطلب الى المبدًا هذا
 كل يشمل ان الواجب من بل العلباء على مقصورًا االجماع
 نفس لهم ال ام علماء أكانوا سواء المسلمين فكل .الناس
. السياسي السلوك في أو جديدة لمبادى، انثائهم في الحقوق

 وهكذا سياسية، اداة الى المبدأ هذا قطب حول بهذا وللقيام
 المسلمين الحكام اختيار في األمة اجاع بضرورة قطب يطالب

 برعة السلطة الى يتوصلون الذين الحكام فهؤالء وشرعيتهم.
 غير هم للشريعة، تطبيقهم من يالرغم شعويهم موافقة وبدون

 في الملمون العلماء تقبل وبينما *م. االطاحة ويجب شرعيين
 تطبيق شرط السلطة على االستيالء كالمودودي الوسيط العصر

 اعتقادهم يبب الفكرة هذه بتاتًا األصوليرن يرفض الشريعة،
,والتشريع السلطة على مؤتمنة ككل األمة ن

 ال األصوليين فإن أمال، جائزًا السلطة انتزاع أكان وسواء

 على يسري هذا في ومنهجهم االنتزاع، لهذا تبرير اي يقبلون
 دائما كانوا الذين والمفكرين الدين علماء وعلى السياسيين
 كسلطة انفسهم نصبوا قد العلماء كان واذا .نخبويين

 على األمر هذا عامة المسلمون وقبل الدين، امور في متخصصة
 اإلسالم، في دينية سلطة أو هيئة وجود وجوب عدم من الرغم

 ضروب لكل رفضهم أساس على هذا يرفضون األصوليين فإن
 األصوليين هؤالء ن ومع .فكرية أم كانت سياسية النخبوية
 ال أنهم إال األفراد، بين شخصية فروقات بوجود يعترفون

 حقوقا لنفسها تعطي مؤسسات في هذا يتجسد أن يقبلون
 اختيار في الحق كانلهم هؤالءالذين ان فمثال، لها ليست

 الحقيقة في لهم ليس والتقليدية النظرية الناحية من الحكام
 المسلمين جميع يتمتع أن فيجب المسلمين، بقية أكثرمن حقوق
.منهم التخلص أو الحكام انتخاب في الحقوق بنفس

 علم أمور في االجماع قطب يجعل هذا، الى باالضافة
 بل الناس، من معينة فثة في وغيرمحصور ضروري غير الكالم
 . لقدراتهم طبقًا والسنة القرآن بفهم التمتع حق للناس

 من اكثرشرعية أو تفسيرشرعي هناك ليس اخرى، وبكلمة
 الكالم علوم فتصبح ٠ والسنة القرآن يخالف لم اذا غيره

 فالمبدأ ولهذا، التفسير، للتفسيرواعادة قابلة والتفسيروالفقه
 هو به دقيقًا التزامًا وقطب األصوليون يطلب الذي الوحيد
 التجسيد المسلمين اجماع يصبح لذلك والحاكمية. التوحيد
 وحدة في التوحيد ويظهر والحاكمية. للتوحيد والتطبيق
 االلتزام في الحاكمية وتظهر الكريم، القرآن راية تحت لمسلمين

 مبدأ هما والحاكمية، التوحيد ن،ااالمبد فهذان بالثريعة،
 ناقصًا اإلحياء كان واال االسالمي، الفكر وبعث احياء

العلمانية الحركات من غيره عن تميزه التي األساسية لخصائصه
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ازالة الى فقط يهدف ال االسالمي اإلحياء ألن االسالمية وغير  
المجتمع ايجاد الى ايضًا يهدف ولكنه األخرى كالحركات الظلم  

(Enayat, Modern Isla- الكريم القرآن راية تحت المسلم
miCin PP. 69-110)).

 التفسير للعامة سمح ما اذا انه غيرواعين األصوليين ان اال
 هذا فإن اإلسالم أساس هي والتي كالتوحيد معينة لمفاهيم
 سيؤدي الواقع وفي .ة تجسيدي اشتراكية تفسيرات الى سيقود

 المفكرين بين وحتى المرفوضة التفسيرات من العديد الى هذا
 دعوا والذين - تفسيراتهم قطب رفض الذين - واقبال عبده مثل
الحديث العلم يناسب بما ااسالم تفسير اعادة الى

 السياسي للسلوك األصوليين رفض الظهار الثانية والنقطة
 لقد الثورة موضوع هي المختار الفكري والمنهج التقليدي

 ما اذا العادلين وغير العادلين الحكام عموما المسلمون تقبل
 بن احد كاالمام المفكرين بعض .بالثريعة شكليا ولو التزموا
 كا المتتصر، الحاكم طاعة المسلمين من وطلبوا الثورة رفضوا حنبل

 المسلمين على وغيرهم جماعة وابن والغزالي تيمية ابن أوجب
 انهم هذا في والسبب ,عادلين غير كانوا ولو حتى الحكام طاعة

 المفكرون ويتبع فوائدها، تفوق الثورة وىءمسا أن اعتبروا
 )عارة، مشابهًا سبيال اقبال ومحمد عبده محمد مثل المعاصرون
(.154 ص . . . ثوار، مسلمون

 الى واالصولون البنا حسن ينظر هذا، من النقيض وعلى
 تظهر كا اجتياعي وفرض اخالقي مفهوم انها على الثورة
 فقط ليست فاثورة جديدًا، مفهومًا الثورة عن قطب كتابات
 عقائدية ابعادًا تأخذ بل االسالم، اعداء لمحاربة وسيلة

 حقول في الثورة دين هو االسالم ألن وسياسية وميتافيزيقية
 فوحي .الغيبيات وراء وما والسياسة واالقتصاد االخالق
 الدينية ظواهره كل في القائم الوضع ضد هوثورة االسالم

 يقول ،هذا عن وعالوة .العادلة غير والميتافيزيقية والسياسية
 الثورة دعاة كانوا الله انبياء كل إن آخرون واصوليون المودودي

 واالخالقية واالقتصادية االجتماعية النظم وتغيير والتجديد
 هذه تفضل ال والمودودي والبنا قطب فعند والسياسية؛

 االنتقام الى تهدف وال عالمية فهي آخر على شعبًا اشورات
والماواة لعدالة تحقيق الى ولكن

 اصبحت األصوليين معظم عند الثورة ان مالحظة ويجب
 اليها ينظرون ال فهم نفسه االسالم أوهي االسالم من جزءًا

 خصائصه إشكالي وضع عن نتجت معينة، بيئة نتيجة انها على
العقائدية والنواحي واالخالقية االقتصادية الصعوبات



االسالمية األصولية

(A. Dessouki, «Islamic Organiza- السياسي واالهتزاز  
. tion» in Islamic Power... p. 113).

 لهودليل الثورة وجود عدم فإن ذلك من النقيض على بل
 ؛واالخالقي السياسي واالهتزاز والظلم الكسل وعلى ازمة على

 وغياب ثورته، هي والسياسية االخالقية االسالم فتعاليم
 ولهذا االخالقي. والضعف السياسي االنحطاط هودليل الثورة

 السياسي التحرك ابقاء ضرورة على قطب يصر السبب،
 هي فالثورة ؛االسالمي المجتمع ايجاد وبعد قبل واالخالقي

 االسالمي المجتمع وابقاء ايجاد داة لكونها اخالقية مؤولية
 والحكومة واالقتصاد والثقافة التربية مجاالت في والتجديد
ايب.

 ليس وهذا — السياسي السلوك في التوحيد مظاهر وأهم
 فالثورة .الثورة وشعار مادة هوكونه - تقليدي فكري بمنهج
 هو تغييرما انها . وعيهم الى باإلضافة األفراد تغييرمظاهر هي

 من يطلب األ يجب فمثأل، ديني. هو ما الى علماني

 جواز ان : االسالمية الدول دخولهم عند مرور جواز المسلمين
 المسلمين فإن اخرى كلمات وفي . هودينه المسلم مرور

 ألن المعينة الجنسية حقوق تتجاوز حقوق لهم كمسلمين
 اوجه جميع بين والرابط الوصل همزة هي األمة ووحدة التوحيد
الحياة.

 وقوي سعيد مجتمع ايجاد لى االسالمية الثورة تطمح
 تلك فإن وهكذا .والوحدة التوحيد أساس على قائم واخالقي

 في هي والوحدة التوحيد تتبع ال التي او القائمة غير المجتمعات
 والفوائد التقدم من بالرغم واخالقي سياسي افالس حالة
 فقط ليس هواشارة الفالس وهذا اليها توصلت التي المادية

 سعادة عدم على دليل انه بل سيئة األنظمة هذه كون الى
 الحقيقي الغني المجتمع فإن وعليه شقائها. وعلى االنسانية

 واألنانية بالشهوات افراده عقول تنشغل ال الذي المجتمع هو
 طريق على هي االسالمية المجتمعات ان وبما والكفر
 في يكمن المشاكل لهذه الوحيد الحل فإن النهائي، االفالس

 النبي حققها التي لتلك مثابهة ثورة، اي شمولية، حركة
االفالس. اقتلعت والتي ٠ محمد

 أو انقالب طريق عن نفسها تفرض ان يجب اثورة هذه ان
 قطب، وخاصة االصولين، رأي في فيجب معينة؛ نخبة ايجاد

 نشاطات محاربة الدولة على يجب ال انه اي طبيعية، تكون ان
 بنشرأفكاراالسالم لهم وإنماعليهاأنتسمح االسالم دعاة

بحرية.
 يكون فقد الدعوة في المسلمين حرية أعيقت ما اذا ولكن

 الفكرية للحرية ألن الحكم؛ ضد السالح مبررحمل لهم
 يحتاجونها التي األداة أهميتهاألنبما االصولين والتغييرعند

 نفسية وإليجاد للناس المنهجي األفكارولتغييرلسلوك لنشر
. جديدة

 قائم حزب أو مجموعة وجود النشاطات هذه كل فتتطلب
 على يجب أنه والبنا والمودودي قطب يرى الجهاد. أساس على
 مبادئها تقوم ان يجب كا الثورة، نواة يكون ان الحزب هذا
 يكون ان فاليجب السلطة، اعتالء اما والعدالة، التوحيد على

 االقتناع نتيجة يكون ان ييسب بل القوة، استعمال نتيجة
 ألن ذلك (.65ص . . االنقالب. منهاج )المودودي، الشعبي

 وحيويته، االسالم اظهارفوائد عند انه يعتقدون األصوليين
 لهذا، االسالمية؛ الحكومة بطبيعتهم سيختارون المسلمين فإن

 يريدون، الذي المجتمع تحديد فرصة المجتمعات تمنح ان يجب
 الى بالدعوة للمسلمين يسمح أن يجب نفسه الوقت وفي لكنه،

 المقاومة استخدام من بد فال منعهم وعند االسالم. رسالة
اسة.

 فانه القضايا، من العديد على األصولين اتفاق من وبالرغم
 انه المودودي يعتقد اخرى قضايا على اختالفات هناك يزال ال

 ان يجب لهذا وهادىء، راجح عقل الشعب لغالبية ليست
 والعقل بالثروة يتمتعون ألنهم الجميع طريق النخبة تخطط

 القوة فإن الحقيقة وفي الحكومية. المراكز ويملكون والفخر
 أو فاسدة أمة األمة من تجعل التي نخبتها هي لألمة الحقيقية
 النخبة. فساد الى يعود المسلمين فساد فإن وعليه، صالحة.
 الى النخبة من والتغييرونقله االصالح الى التوصل يمكن وعنده

 اتجاه فإن والبنا قطب عند اما .الشعب عامة الى أو االكثرية
 أعلى من المودودي وعند األعلى، الى األسفل من يأتي التغيير

 تدمير الى فتقود األعلى الى األسفل من الحركة اما أسفل. الى
 وعلى .المجتمع نسيج تغيير على وتعمل واالمتيازات الثروات
 تحاول األسفل الى األعلى من الحركة فإن ذلك، من العكس

 في التغلغل تحاول ولكنها الموجودة التركيبات على تحافظ ان
 تركيبات عن النهائي االنقطاع الى ألنهاالتهدف الدولة اجهزة

 المشاكل اصالح اجل من استخدامها تحاول بل السلطة،
.االجتماعية

 عدم من لخوفه وذلك المحافظين هومن المودودي ويبدوأن
 يريد ال التي التغيرات تلك واحدى الثورة. احتواء على القدرة

 . الثروات توزيع اعادة هي التنفيذ حيز تأخذ أن المودوي
 يجمع لالقتصاد تظريين االصولية ضمن ثميز ان ويمكتنا

 امانة من جزء وانه الله هو الحقيقي المالك ان على المسلمون
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األفالطونية

 يختلفون انهم اال صحيحة، طريقة في الملكية استعال االنسان
 تحديدها قطب يرى األمانة. هذه لتحقيق االفضل الطريقة في

 غرار وعلى المودودي، فيبيح النهاية ما الى فتحها والمودودي
 والمعادن كالماء العامة للموارد التجاري االستخدام قطب،

 عند يصر ولكنه الخاصة والمؤسسات األفراد قبل من
 أخرى ومؤسات أفراد الى اعطائها على هؤالء فشل
 وتحمي تحترم وان الملكيات في تتدخل ال أن الدولة على فيجب

 الغني من تأخذ ان مثالً للحكومة يجوز فال . الممتلكات هذه

 من يقترب الذي المودودي، ويؤكد الفقراء. تعطي وان
 لألفراد المعيقة الموانع ازالة هي الدولة وظيفة ان الليبرالين،

 بكثير أكث فهو قطب عند الدولة دور اما جهودهم، بذل من

منذلك.
 ما اذا بأكمله االقتصاد على تسبطر ان للحكومة فيمكن

 المظالم إلزالة تتدخل ان عليها يجب بل ضرورة، هناك كانت
الثروات. وتراكم المساواة وعدم

 تحريم من بالرغم انه المودودي يرى ذلك، على وعالوة
 يرون ما تكديس لالفراد يمكن فانه واالجتماعي الطبقي التمييز

 ان فمثاًل، غيره؛ عن نفسه يميز ان الفرد حق ألنه الثروات من
 الذين اولئك اما ٠ يقودها ان يمكنه سيارة يملك الذي الشخص
 الذين امااوكك يمشوا ان عليهم فيجب السيارات اليملكون

 ان الحق لألفراد آخر، وبقول يعرجوا. ان فعليهم يعرجون
 فيرى قطب عند اما . انطالقهم نقطة في غيرمتساوين يكونوا

 واال متساوية ابتداء نقطة تأمين والمجتمع الدولة مسؤولية انها
وعدل. مساواة هناك فلي
 مع اتفاق على ليسوا األصوليين ان هنا مالحظته يجب وما

 الرأسمالية تشمل آراءهم فإن االقتصادية، القضايا في بعضهم
 ذلك الى يدعون وكلهم المشددة؛ واالشتراكية المكبوحة غير

 على يجب انه على ويتفقون والعدالة، االسالم باسم
. السياسية األمور في أساسيًا دورًا يلعبو ان المسلمين
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موصللي احد

االفالطونية
PLatonism
PLatonisme
PLatonismus

الفلسفة الى السياسة من

 من بدئيًا، سزاالً الباحث على افالطونية كلمة تطرح

 كما افالطونية عن الكالم لنا أيحق وهو: عنه الجواب العسير
 فلسفي مذهب أيعن ..هيغلية عن أو تومائية عن نتكلم

 في او صفحات في تلخيصه الممكن من الحلقات متماسك
 بشيءمن م ق. i 347 ؟488 فكرافالطون هل كتاب؟
 صار انه شعر عندما حياته من االخيرة المرحلة في ربما ذلك؟
راى، عندها اساسي، سياسي دور بأي النهوض عن عاجزًا
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األفالطونية

 ودروسه، حواراته بين المبعثر تراثه شتات يلم ان يبدو، ما على
 والشعر، الفكر بين تجمع ونظريات قضايا جلة هو والذي

 وذلك للوجود، اجمالية رؤية وتؤلف . . والعلم. والفلسفة
 هو الذي الشرائع يكمل ان قبل ومات تعميقه، إكماله بنقده،

 االفالطونية. الى الطريق في وهو مات حواراته، وأطول آخر
 الرياضي الموجود عن االخيرة نظرياته من نعرف ال مثال فنحن
 ارسطو اورده ما سوى للموجودات، الرياضية الطبيعة عن او

 ضمنًا فرض التي الشفوبة معلمه لتعاليم مناقشته معرض في
الميتافيزيقا( من 14 )الكتاب قرائه من معروفة انها

 للعمل - نفه وهويعد I تعده افالطون أسرة كانت
 شأن من يومها فالسياسة امرًاطبيعيًا، وكان.هذا السياسي،

 كبار من عدد افرادها فبين .والثرية النبيلة االسر من امثالها
 كريتياس ونسيبه خرميدس خاله منهم ذاك، اذ الدولة رجال

 والوعي االستقامة من درجة على كان الشاب ان اال وغيرهما
 في ذاته يزج ان من منعته العامة، المصلحة عل والحرص
 ،اوئقافته الفكري اعداده بعد يتكمل وهولما المعركة،

 ب يا بدأ الذي الوهن بأن حداته منذ شعوره تريثه، في ويزيد
 القرن بداية منذ االغريقية الدول - المدن وبقية اثينا جسد في

 فالمجتمع واالغهيار البالدكلهاللتردي يعرض ق.م الرابع
 ديمقراطية بين يتأرجح والحكم فسادًا، رالمؤسسات فوضي بزداد

 افالطون وفاة فبعد وبالفعل االنتهازين، وديكتاتورية الغوغاء
 المدن استغبالل مقندوني! جيوث انهمت سنوات عشر بحوالى

 كان امبراطوريته الكبير:الى ااسكندرضمها االغريقية.التى
 االساتذه لدى يطلبه خذاثته، منذ بالعلم، شغوفًا افالطون

 وهو الزم، وفد االغريق، بالد في الكبرى والمدارس المعروفين
 برح وما سقراط، سنوات ثماني طوال عمره، من العشرين في

 الحكيم لالنسان األكمل النموذج عمره، طوال فيه، يرى
 الزمه الذي السؤال معلمه موت عليه طرح ولهذا .العادل
 يمكن كيف وهو: فلسفته انطالق نقطة وكان حياته، طوال

 السبيل ما العدالة؟ ما إذن العادل؟ االنان تقتل ان للمدينة
 بعد الحكم يرتكب فال تستقيم بحيث المؤسات في تحقيقها الى

 رجاالت ب تحلى التي الفضائل ما , . الظلم؟. جريمة اآلن
 البالد، هذه عظمة يشيدوا ان من فمكنتهم الماضي في االغريق
 هو افالطون نظر في شأنًا واألخطر وثقافة، منعة ودواًل، شعوبًا
 سيعيد الذي االنسان باء وسائل عن اي التربية عن الؤال

المدينةكلها. بناء

 من القريبة ميغارا الى لجأ قد معلمه وفاة بعد افالطون كان
 ان فبعد منه، والمزيد العلم طالبًا رحالته استأنف ثم اثينا.

 هرقليطس معلمهم نظرية والسفسطائين كريتياس على درس

 في تأمل حيث مصر زار، ما جملة في زار المستمر، التغير في
 ومكث الكريتياس( )حوار باستمرارها واعجب مؤسساتها

 الوجود؛ في نظريتهم يدرس االيليائيين عند الزمن من فترة
 والبنية االعداد في نظرياتهم يدرس الفيثاغوريين عند واخرى

 اثينا الى عاد ثم وتفمصاتها. الروح في كما للكون، الرياضية
 سيعيدون الذين الدولة رجاالت إلعداد االكاديمية اسس حيث

 السياسية االغريقية-مكانتها الدول - المدن ألثيناوبقية
.والفكرية

 مراحل: ثالث اعتياديًاعلى الفكرية افالطون حياة توزع
 بعض حول اسئلة ألنهاتطرح السقراطية باسم وتعرف االولى

 الثباب مرحلة الائنية معلقة. وتتركها االساسية المفاهيم
 — الجمهورية الفذرس، المأدبة، مثال ومنها الكبرى والحوارات

 نظريات وضعت وفيها وغيرهما - االخيرين الكتاين باستثناء
 الثالثة الوجود، في ولالنسان للوجود تصوراته او افالطون

 االولى رحلته اخفاق وتبدأبعيد اوالشيخوخة النضج مرحلة
 تقارب دولة بتحقيق يأمل كان حيث )صقلية( سرقسطة الى

 من ويزيد ابدًا يتحقق ال قد نموذج هي التي الجمهورية،
 اخفاقه المرحلة تلك في السياسي العمل جدوى بعدم قناعته
 البرمنيذس عندهاكتب ذاتها. سرقسطة في والثالث الثاني

 الحوارات. هذه زمن الفيلف. و الثيئتوس السفسطائي
٠٠ايوم خق نفهمها كعا الفلبفة انبئقت

الياسيو افالطون اخفاق بن ولدت أنفلسفة ان افيكذن
 ء ينشى الذي الغلم عن كان افالطون فبحث .نعم ما بمعنى

 العلم هذا ؛الظلم جريمة ارتكاب عن ويعصمه الدولة رجل
 تكونان تكادان وفيلوصوفيا ابيستيمه والكلمتان الفلسفة؛ هو

 لهذا افالطون رسم وقد وارسطو. افالطون لغة في مترادفتين
 حواراته في الخصوص عل ،سيسلكه الذي الخط العلم

 فكري تراث امام ذاته وجد افالطون ان صحيح .االخيرة
 مدرسته مثلي وكبار نيتشه وان ؛قرنين حوالى على متد ضخم
 سيرها خط عن افالطون مع انحرفت الفلفة ان يرون

 مع عليه كانت ما الى بالقياس الوجود، هو الذي الصحيح
 عما آخر، وجه من لنتاءل، ولكن وهرقلبطس. برمنيذس

 في حتى هي، شذرات مجموعة الين التراث، هذا من وصلنا
 المعروفة( برمنيذس قصيدة اي ) واألكمل، األطول نصوصها
 اكثر الفكر تلهم المدى، بعيدة عميقة -شعرية فلسفية حدوس

.تقنعه عا

منهجه االولى بالدرجة والعلم
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العلم اىل الطريق يف

 اصول تقنية لكل : افالطون طريق بداية كانت تلك . . .
 المداواة، قواعد يدرس فالطبيب سييارسها. الذي يتعلمها
 وربان الشعر، والشاعرأصول األطعمة، مزج نسب والطباخ

 المدينة إلدارة يكون ال فلم . . .وادارتها تحريكها طرق السفينة
 تدبير على القائمين يهدي علم االنساية الشؤون لسياسة أو

 علم، العدالة لمارسة يكون ال لم السبيل؟ سواء الناس أمرر
٠ البشر؟. يظلم ال كي يدرسه ان الحاكم على

 الله شاء ما الى وستبقى تزال وما كانت الفلفة وبداية
 السؤال طرح فيعيد الجواب يقنعه رال االنسان عنه يجيب سؤاالً

 ان ذلك . , ضهاية. ال ما الى وهكذا جواب عن والبحث
 فهي وكليتها، بشمولها االخرى العلوم عن تختلف الفلسفة

 اغها .نهجه له وترسم هدفه منهما لكل تحدد عليها، متعالية
 كلها حياته افالطون قضى الذي العلرم اوعلم الملكي العلم
 ان يجب وكيف هو؟ ما عنه: البحث في ومعه بعده ونحن
؟ منه الغرض يحقق بحيث يكون

 بداية منذ حاضرًا لعلم؟ماا سؤال عن افالطون جواب كان
 انه الكبرى، الحوارات في الخصوص على الفلسفة الى رحلته
 . افالطون تعبير حد على هو، اوهوكما بذاته الموجود معرفة
 وأداتها المباشرة الرؤية او )ثيوريا( بالنظر اا يتحقق ال وهذا

 في كماسيقولون اوطيعي، هونورإلهي الذي )نوس(، العقل
 العقل عن نزع الذي كانط حتى وبعده، الوسيط، العصر
 يقدم الذي الحسي بالحدس او بالحواس ليربطه المتعالية سمته

.عمله مادة له

 ليتتقل قيوده يفك الذي االنسان حيث الكهف فاسطورة
 اثكمس نور الى ظاللها، االشياء حيث المغارة، ظلمة من

 تحرر الى ترمز االسطورة هذه ذاتها؛ االشياء يرى حيث
 بنور فيشاهد المحسوس، الى شده التي الحواس عن االنسان
 هو فالعلم االشياء حقيقة هي الفي المجردة المأهيات العقل

 كان الذي سقراط الى ايضا ترمز كما المعقول. الى الهداية إذن
 الذي الحس تجاوز الى ويدفعهم معتقداتهم في الناس يشكك
 ذاته الوقت في افالطون فقيلوف الحقيقة. بظالل يربطهم
 ان عليه اولى مرحلة عنده للعلم العلم او لكظر النظر حكيم،

 عقول لتبديل الكهف الى العودة وهي اخرى الى بعدها ينتقل
 بحياته تودي قد مجابهة خطر الى يتعرض قد وعندها الناس.

لسقراط. حدث كما

هوالصور. وموضوعه وغرضه العلم وهدف
 بينهما المقارنة كانت وان ماهية اليوم نسميه ما الصورة ليست
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 ميتة لغة اية الى وال تترجم ال التي »ايذوس«، فكلمة مكنة،
 ايام الدارجة االغريقية تشيرفي كانت اعلم، ما على أوحية

 مفاصله شئت، اذا قوامه كمه، الموجود، هيئة الى افالطون
 الموجودات يدرس الذي العالم يشبه وافالطون ٠ ايضًا الطبيعية
 . تمفصله التي الخطوط وفق النعجة جسم يقطع الذي بالجزار

 اداؤها الباحثين( من اجياالً ضلل النه )التاريخي الخطًا ومن
 أم حيوانًا ام انسانًا اكان - الموجود فصورة . مثل( - )مثال ب

 فموذجًا ليست يكونها، ألن كلها حياته يسعى كان وان — شيائً
 المألوفة المعاني من معنى بأي وال افالطون( لغة في )باراديغما

الكلمة. لهذم
 مسألتان الصدد، يهذا فالطون عنام الذي ان والواقع
 موقع جهة من :فيهما النظر يعيد حياته قضى متكاملتان،

 الصور من كل عالقة او صورته هي التي الموجود من الصورة
 موضوع اي الصورة الى الطريق اخرى جهة ومن باآلخر،

 الكبرى الحوارات تبدوالصورفي وطريقته )ماهو؟( العلم
 تعيش النف كانت عالمنا غير عالم في قائمة أو مفارقة وكأنها
 فصلت ما، لخطيئة ما وألمر الحق، وجودها هي فالصور فيه،
 ملتبسة، االمور حيث االجساد عام وفي الجسد في زجت عنه،

 وكل عالمها، الى حن فهي يالقبيح، بالخيروالجميل مختلط الشر
 سقراط يمكن المينون حوار وفي اليه، الرجوع هو تنشدم ما

 من واحدة اكتشاف من الجاهل األمي العبد المحكمة، بأسئلته
 يسميها كما االستذكار طريقة وتلك الصعبة، الهندسة نظريات
. الحقيقة او الصور الى طريقًا اقترحها افالطون

 يقرأ اساطيرالفذرس من اسطورة ففي غيرها، واقترح
 اشبه فهي النفس. بنية في والهبوط الصعود اصل افالطون

 هو )الذي الحوذي القوى: او العناصر مثلثة بعربة بشيء
 الغضبية( )القوة اندفاعي انفعالي، الواحد وحصانان، العقل(
 عن بديالً يرضى ال حرون عنيد، الشهوانية( )القوة والثاني
 الدوري االنفس صعود اثناء ويحدث، اآلنية، حاجاته ارواء

 بسبب النفس، او العربة، توازن يختل ان الصور، عالم الى
 لتعيش اآلن نحن حيث الى فتهبط الثافي، الحصان تسلط من
 هوالمحرك هذا واالمل الحقيقي، عالمها الى الرجوع امل على

لفعاليتهاكلها.

 الصاعد، الديالكتيك نظرية لها تستجيب االسطورة هذه
 الواقع الى الصور من والهابط، الصور، الى العيفي الواقع من

 ما أفالطون ان الى هنا االشارة من لي بد وال المشخص.
 تطورها وفي عنده صارت بحيث ديالكتيك كلمة، يطور برح
 سوى جدل كلمة منها تؤدي ال دالالت مجمع ايامنا، الى بعده
 الديالكتيك ان ويبدولي هوالنقاش. الذي االرسطي المعنى
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 مراحل: بثالث ونظرياته، قضاياه بقية مع مر، االفالطوفي
 = )ديا الحوار الى يشير كان حيث السقراطية المرحلة
 ٠ شئت اذا النقاش أو ،التوليدي سقراط منهج او لوغس(
 منهج او العلم منهج الكبرى الحوارات مرحلة في وصارت
 المرحلة في بعضها عالئقها ثم ومن الصور- عن الكشف
 الصورة الى الطريق هو الذي الصاعد فالديالكتيك ٠ الثالثة-

 بحيث الظواهر من مجموعة بين القرابات اكتشاف على يقوم
 هوتصنيف او ،حقيقتها هي واحدة صورة الى ردها نستطيع
 ثم ومن اوال بينها القرابة اكتثاف من يمكننا بشكل الظواهر
 - موضوعيًا - تتحقق بهذا . القرابة هذه حقيقة هي التي الصورة

 اسطورة في الحركة مكانية ان البديهي ومن الكهف، أسطورة
 من النف ارتقاء حركة رمز ا وغيرهاليستال الفذرس
المعقول. الى المحوس
 االفالطونية لالنطولوجيا الموجزة دراستنا عند نالحظ وسوف

 كا الموجودات بنية الثالثة المرحلة في سيصبح الديالكتيك ان
, وخلفاؤه هيغل سيفهمه

 الى المحسوس من الصعود، ثمةوجهآخرلالنتقال-االرتقاء،
 الخب قصد متكامالن؟ وهما السابق مع متالزم المعقول

 على يقوم ألنه صوفي اسم الوجه هذا على واطلق )ايروس(.
 وتشده فته مع نود الذي الموجود الى تشدنا قرابة وجود افتراض

 العرافة تنقل المأدبة حوار ففي <٠معه باالتحاد ننتهي بحيث الينا
 االقصى والشرق بابل علماء عن أخذته ما سقراط الى ديوتيما

 االسرار الصوفية في المريد تلقين يشبه بثكل الحب أسرار من
 زهدية اولى مرحلة ففي العارفين. مرتبة الى يصل كي وتدريبه

 وغيرهما ذاك او الجسد هذا جمال من المريد ينتقل تطهيرية او
 في الروح جمال الى االنتقال يلي هوكذلك، بما الجسد جمال الى

الجميل صورة أو بذاته ثالثة مرحلة وفي ثانية؛ مرحلة
 ضروب من ضرب عن الفذرس حوار في سقراط ويتحدث

 مانيا، اسم عليه يطلق العادية العلمية المعرفة فوق المعرفة
 في إلعارف استغراق يقصد ،اليوم لغتن في الهوس حرفبًا

 وكأن العادي لالنسان يدو بحيث معرفته موضوع الموجود،
 لثعر في يعص قد ما وهذ . بالجنون شبيه فهو أصابه مسًا

والعرافة. الحب في والصالة،

 وجود من المحور نقطة في هي التي الرغبة هو فالحب
 نحو وتدفعه لذاتها العظيمة االعمال نحو به تهيب االنسان،

 يصبح عندما العلم شأنًا، االنسان مرامي وارفع األخر؛ امتالك
 العمل فوق التأمل وضعوا االغريق ن المعلوم ومن تأماًل؛

 بالمعنى الياسي مرتبة من اعلى مرتبة في الفيلسوف أو والحكيم
للكلمة المألوف

 الرغبة، )النزعة، به يتصل ما هووكل فالحب
 الغاية أو وساطته تتحقق عندما يتوارى وسيط ( . . الصبوة.
 وفي الجمال المأدبة في التيهي االناني للوجود القصوى

 وهوالموجود الخير، الكل، خلفية وفي , ٠ العدالة. الجمهورية
 انه على كلها لموجودات تنزع واليه الوجود، ملء له الذي
حقا الواقع او بالذات الحقيقة حقيقتها، القصوى، غايتها

الثالثة املرحلة حنو االنعطاف
 نظرية الخصوص على افالطون، ومفارقات قضايا كانت
 - أفالطون وخصوم االكاديمية استثارتلدىمنافسي قد الصور،
 االعتراضات من عددًا — االول بالدرجة السفسطائيون ومنهم

 - ااالعتراضات هذه تبنى افالطون ان ويبدو والعنيفة، المحكمة
 اليها ينتبه لم اخرى اليها وأضاف - كلها يكن لم ان جلها

 لم اومنطقية اكثرمعقولية نظرياته ليجعل عليها ورد مقاوموه،
 ان اال الكبرى. فكره قضايا او معاني من اي عن يتخل

 الصراع -الحوار المتكرر، السياسي االخفاق ،الطويلة التجربة
 جعلت العوامل من رغيرها كلها . . . سنوات طوال الناس مع

 في االنساني بالوجود النصاقًا اكثر الجمهورية و الفذرس مؤلف
 المباشرة الرؤية العقل، عالم من ينتقل اوجعلته ؛الفجة واقعيته

 )آراء( احكام مجموعة العلم حيث )دوكا( الرأي عالم الى
 هو. هوكما وتقوله به تلتصق ما اكثر )الصور( المعقول تقارب
 المعقوالت الى والرأي االشياء بيسر يتجاوز السابق في وكان
ولذاتها. بذاتها

 التي هي مسائل جملة افالطون امام التلحول هذا وضع ولقد
 حوار في عرضها بدأ التي الثالثة المرحلة حوارات ستعالجها

 الصور عالقة بمسألة - المرحلة حوارات اول - البرمنيذس
 القسم في تتحول التي شئت اذا بالمحسوس المعقول او باالشياء
 الثابت او بالمتعدد الواحد عالقة الى ذاته، الحوار مرن الثاني

.بالمتحول
 اال بلى، ؟ مرة اكثرمن كماردد مثاركة، عالقة اوليت

 على يطرح جعلته افالطون، الى وجهت التي االنتقادات ان
 عنها االجابة محاولة ومع اثنين، منها اختار سؤال، من اكثر ذاته
 من كل طبيعة عن األول، الثانثة: المرحلة نحو االنعطاف يبدأ

 ان الممكن من كان اذا وما األخر، مع احدهما المشترك الحدين
 - العالقة معنى عن باألحرى مفهوم، عن الثاني، ؛يثتركا
 يبدل جعله. عليه ذاته فرض اذ الذي، - كذلك هي بما العالقة
 سرى كما ديالكتيكية انطولوجيا منها ليجعل الوجود في نظريته

 في االول المقام سيحتل الذي الوجود ان اذ - التالية الفقرة في
 طبيعة من الثالثة، المرحلة حوارات من وغيره الفطاثي

عالئقية.

161



األفالطونية

 تبدأ( ومعه الثالثة للمرحلة يمهد )الذي البرمنيذس حوار في
 فيؤكد االنطولوجيا مؤسس ذاته االيليائي برمنيذس الحوار يدير

 ان ،بعد الفلسفة تتملكه لم مبتدىء يبدووكأنه الذي لسقراط
 صورة، الطين، ام النار ام االنسان أكان موجود، لكل

 :المجترض ويقول فيها المحسوس مشاركة من يأتي واالشكال
 هذه وتبقى واحدة صورة في تثترك ان كثيرة الشياء يمكن كيف

 كاالشياء، مكانية ليست الصورة الجواب: ؟ واحدة الصورة
 والهبوط الصورة عن الفذرس )فحديث هذم مع تتجزأ بحيث

 ال طبيعة من الصورة كانت اذا اعتراضي: سؤال مجازي( إذن
 األشياء، من جردته مفهوم يثكل النفس في إما فوجودها مادية

 القرن في العقلية المدرسة ستقول كما . ،نظرية افكار بشكل أو
 .لألشياء ومقارنة النفس عن انهامستقلة واما عشر، السابع

 حالة في اما متبدلة، مثله واقعنا، من االولى الحالة في إذن فهي
 ان نحن يمكننا وال االشياء في تؤثر ان يمكنها فال المفارقة

نعرفها.
 : وهي افالطون، فكر ثوابت من اولى مسلمة او قضية ثمة
 العلم أسقطنا أسقطناه اذا الحق، الوجود له ثابت، المعقول

 الشيء صورة فإن وبالفعل المعقول. الكالم عل القدرة ومعه
 العناصر، متماسك األجزاء، متسق موجودا منه تجعل التي هي
 مترابط كل في الموجودات بين تؤلف التي هي الصور ان كما

 كوسمولوجيا هي وتلك ؛رياضي - عضوي بترابط األجزاء
 ومعقدة. دقيقة رياضيات على افالطون بناها الطيماوس،

 ولدى ذاتها في العدالة تحقق بحيث المدينة تكون ان يجب وتلك
 تعد لم هذه، الكلية المعقرلية الى الطرين ان اال افرادها.
 كانت كما السياسية واالخفاقات االنتقادات بعد المعالم واضحة

 الشباب حوارات وبقية الجمهورية افالطون تصور عندما قبلها
 استلهم ما بمقدار الرؤية على رقدرته المبدع خياله واستلهم

 لتصورمنطقي هويمهد وها . المحاكمة على وقدرته عقله
 بتسع البرمنيذس من الثاني القسم في للوجود، خالص
 الواحد كان اذا ما - بالكثرة الوحدة عالقة عن فرضيات
 فما . . ؟ موجود غير كان اذا ما ؟ موجردًا كان اذا ما ؟ واحدًا
 ويعلق فرضية كل ويناقش . ؟ لألشياء بالنسبة ذلك على يترتب

 من عددًا المناقشة اثناء حدد، قد يكون لكنه . .الجواب
 الحركة؛ - )السكون لتعارضات وا .( الزمان. )العدد، المفاهيم

 ابعاد من ستكون التي .( الالتثابه - التشابه الغيرية؛ - الهوية
الديالكتيكية. االنطولوجيا

 مسالة يطرح تمهيدي حوار ايضًا هو الذي الثيئيح وفي
 تعريفات، - فرضيات او تعريفات ثالثة في ؟ هو ما العلم،
 حوارات في نعيثه كنا الذي المباشرة الرؤية عالم من تنقلنا
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 سن شأن هومن الذي الرأي او الحكم عالم الى الثباب
معلقًا. الجواب إو الحل هنا ايضًا تاركًا انضج،

 يناقش وفيه االحساس، هو العلم االول، التعريف
 الحركية االولى ! :السفطائية قضايا من اثنتين افالطون
 الثانية، هرقليطس، عن بروتاغوارس اخذها التي الشاملة
 يمتنع الحالين وفي لغورغياس، شيء كل مقياس االنسان
 وكلية، موضوعية ثابتة، قضايا على يقوم العلم ان اذ العلم.

 انسان، الى انسان من يتبدل شخصي االحساس ان حين في
 ان.الحركة كما الواحد، االنسان لدى لحظة، الى لحظة ومن

 الموضوعية ينفي مقياسًا االنسان واعتبار الثبات، تنفي الشاملة
 ممهدًا االول بالتعريف مناقشتم افالطون ويختم .والكلية
 الحكم يقصد السديد؛ الرأي هو العلم بقوله: الثاني للتعريف

 هو رأي الى المتناقشون منها يصل مناقشة حصيلة اما هو الذي
 الحس معطيات بين مقارنة نتيجة واما الصواب؛ الى االقرب

 الحالين وفي .بينها الحكم يؤلف مفاهيم الى تحويلها من تمكننا
 ان اال االستمرار. صفة ٠ نسبيًا , لها عامة نتيجة على نحصل
 تقول ان كذلك، بوضعها يمكنها، ال نظر وجهة الرأي

 الرأي العلم يكون فهل تفاديه، بل هو، هوكا الوجود،
 ال العلم ولكن .الثالث( )التعريف بالبرهان مشفوعًا الصحيح

 حتى ؛البرهان او الحجة هي خارجية باضافة الرأي الى يتأق
 المعقول والكالم المعقولية هي االضافة هذه ولوكانت

 ال العلم عن بحث العلم ان ايكون التعليل. او )اللوغوس(
 المباشرة، الرؤية ان يعتقد يزال ما افالطون ان ام ينتهي؟

 هي؟ كما هي الموجودات يقول ان من االنان تمكن وحدها،
.جائزان الجوابان
 في كما الينيحن في السلبية للحصيلة فإن ذلك ومع

 امام البيل مهدت جهة من فهي ايجابيا، وجها البرمنيذس
 من جملة عالجت اخرى جهة ومن الثالثة؛ المرحلة افالطونية

 بالدرجة منها االفالطونية، هذه مكونات من ستكون المائل
 الخطأ، مسألة والالوجود، الوجود والالعلم، العلم االولى،

 فعل المميز، الفارق المعقول(، )الكالم واللوغوس الذاكرة دور
الخ. التأليف

الملكي العلم

 اهتيامًا اكثر وصار الياسية فعاليته افالطون علق عندما
 في األم - المسألة يواجه ان عليه كان الخالصة، النظرية بالمسائل

 التي واجههاوهي من اول الفكراالغريقي وكان الفلسفة
 القائم السؤال عن الجواب اقصد الفلسفة، طريق على وضعته
 ما باالحرى ؟الوجود ما وهو: فلسفة كل في اوصراحة ضمنًا
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 حقا الواقع ما : افالطون يقول اوكا ؟ وجوده في الموجود
 الثقافات في وحده، االغريقي والفكر الحقيقة. هو الذي

 اخرى مرة ليسائل وجده الذي الجواب وعلق ساءل القديمة،
 منذ الفالسفة، الجواب، يقسم له. نهاية ال ما والى ومرارًا

 مدارس الى م. .ق االدس القرن في الفلسفة فجر
 حتى بينها الخصومة تزال ما متناقضان، منها اثنان واتجاهات،

 رأسهم وعل السكون انصار : هادئة وطورًا حادة تارة ،ايامنا
 االيليائية، المدرسة مؤسس ٠٢٠ق 450-504 حوالى برمنيذس
 ق.م ؟480-576 هيرقليطس رأسهم وعلى الحركة وانصار
 هؤالء نظر في الوجود . . .السفسطائيون ومنهم واتباعه
 في ومعقوليتها حقيقتها عن الكشف هيرقليطس حاول صيرورة
 رؤية اال نظره في الثبات، وان ؛واللوغوس االضداد تعارض
 في انطالقهم فنقطة الكون انصار اما .للموجودات سطحية

 هو والالوجود الوجود هو الوجود :المعروفة برميذس كلمة
 ال المعروفة: االخرى اوكلمته يلتقيا، ان يمكن وال الالوجود؛

 اال نظره في الحركة وان الوجود، في الالوجود تقحم ان يمكنك
.الحواس لنا تقدمها كما ظاهرها في الموجودات رؤية

 برمنيذس، اتباع من الثالثة، المرحلة قبل فالطون، كان
 لمقاومة واستخدمها ايليا في اقامته اثناء فلسفته درس

 بذاتها، قائمة حقيقة وجود ينكرون كانوا الذين السفطائيين
 المتكلم بوسع اصطالحية واللغة ؛اعتباطي عندهم فاالسم
 عن احذ قد كان افالطون ان حين في .يريد كما توجيهها

 قبل ولذاته بذاته والقائم اثابت الموجود فكرة االيليائيين
 الذي المفهوم فكرة سقراط وعن عنا؛ وبمعزل التبدل،

 هي التي الثابتة وعناصره مفاصله الواقع من يستخلص
 الصور ومن . الخطين. حصيلة الصور فنظرية . . حقيقته.

 ان لالسم فاليمكن االنطولوجية مسوغاتها التسمية تستمد
 افالطون بين للصراع بد وال اوجزافيا: اصطالحيا يكون

 رهانه حدته في يزيد ؛حادا يكون ان من والسفسطائيين
 ترسيخ الغريب - السفسطائي فهدف .السياسي - االجتماعي

 سياسي بدور ذاته الوقت في يحلم كان كما ،المدينة في قدمه
 افالطون اما .النبالء االثرياء ومريديه طالبه بواسطة يلعبه

 متقبل كلها، حياته الشاغل، شغله فكان العريق المواطن
 بناء العادة الثابت االساس وجد انه واعتقد . المهدد. اثينا

 صورة في الخصوص وعلى الصور في االنسان وتكوين المدينة
 قضى كما لشرحها، العشرة الجمهورية كتب كرس التي العدالة
 ما على االكاديمية، طالب مع مستمر حوار في ليحققها سوات

 والثانية االولى والمرحلتين الجمهورية انطولوجيا عن قيل يبدو.
 يؤلف منها كال وكأن الصور يشرح الفيلسوف ألن توزيعية انها

 لهذه وتستجيب باألخر. عالقته ما تدري ال بذاته قائمًا كيانًا

 النقاش حيث اللغة في الكراثيلوس حوار نظرية االنطولوجيا
 نظرية تعرض وحيث اوالعبارة الفعل حول ال االسم حول

 افالطون عند اللغة كانت هل وترد باالمثلة وتناقش االصطالح
 انه ربما ؟ الموجودات طبيعة من اي المرحلة، تلك في طبيعية

 في وردها ناقشها ولكنه االوقات. من وقت في رجحها
 حوار مع لينتقل االصطالح كنظرية باالمثلة الكراثيلوس
 هي والعبارة العبارة، الى االسم من اللغة فهم في السفسطائي

.الديالكتيكية السفسطائي حوار انطولوجيا تقول وحدها التي
 فق من السفسطائي مع افالطون صراع اختفى هل

 لفكره المحرك بقي فقد ابدًا، ؟ الثالثة لمرحلة في الفيلوف
 ببالد السفسطائي سيلحقه الذي واالذى اثينا، مستقبل
 العوانه. السلطة اوسلموا نظرياته الناس ماتبنى اذا االغريق

 الحوارات خلفية الى السفسطائي، حوار ياستناء ارتد، انه اال
 للبناء سيعد الذي النظرالمحض امام المجال فاسحا

السابق. من امتن اساسا السياسي االجتماعي،
 المرحلة في افالطون طرحها التي المشكالت اولى وكانت

 بداية بوصفها بالمعقول المحوس عالقة مشكلة هي الثالثة
 المسائل احدى هي حيث من بالوحدة الكثرة عالفة او ،العلم

 اسناد الحمل، عالقة اوايضا كلها الفلسفات في المحورية
 الكالم عليها يقوم التي المفيدة العبارة في ،موضوع الى محمول

 الكالم عناصر من عنصرا اال فليس االسم اما المعقول.
 االنتقال استثارت التي هي الخطأ مشكلة ان األرجح المفيد

 مجموعة هي التي العبارة الى الكالم ركيزة بوصفه االسم من
 هواللغة، كمايبدولنا، وموتعه، الخطاامرواقع، عالئق
 الذي السفسطائي، يزعم كا يقال، ال والعدم عدمًا وليس
 والترابط منهاكيانًاقااًئبذاته ليجعل الواقع عن اللغة يفصل
 اكانت الموجودات بين الترابط الى يحيل العبارة عناصر بين

 نقل الذي هو الترابط وهذا كالمًا. ام صورًا ام اشياء
 العالئقية االنطولوجيا الى التوزيعية االنطولوجيا من افالطون

 تعارضات ثالثة تجاه وضعته بدورها وهذه الديالكتيكبة او
 او والسفسطائي، الفيلسوف بين األول، غيرمتجانسة. كبرى
 وبين )الفلسفة( العلم او الوجود هي التي الحقيقة بين

 كان واذا . .ألحقيقة صميم في القائمة النفي قوة او الالحقيقة
 االنطولوجي حواره على سفسطائي اسم اطلق قد افالطون

 ان الى فليشير الحوار هذا من االول القسم للسفسطائي وكرس
 السفسطائي جنس الحقيقة من انتزعنا اذا اال يتحقت ال العلم

 حوار بدأ قد وكان تزويروتزييف. هوقوة الذي الخبيث
 للخطا االنطولوجي فاالصل .العلم من بطرده ايضًا اثيئيحى
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 التعارض .والحقيقة الوجود قلب في الالحقيقة او الالوجود هو

 كل والحركة، السكون اوبين وهرقليطس برمنيذس بين الثافي
 المحاور هو ايليا من فالغريب ولهذا اآلخر. بوجود يوجد منهما

 قراره افالطون يعلن وبلسانه ،السفسطائي حوار في الرئيسي
 ان للوجود يمكن ال اذ ابانابرمنيذس«؛ »لنقتل التاريخي:

 في العدم وأقحمنا برمنيذس مبدأ خالفنا اذا اال يتحرك
 ان نعتقد او :مستنكرًا ثيئيتتس الغريب ويسائل . .الوجود
 الوجود يصح ذا حركة؟ وال حياة ال جالله في قائم الوجود
 وقد الديالكتيكية، االنطولوجيا امام مهدة فالطريق عالئقيا
عليها تقوم التي الصلبة النواة وجدت

 الصور، واصدقاء االرض ابناء بين الثالث، التعارض
 هي التي الصلبة االجسام حدود يتجاوز ال اولثك عند الوجود

 إلى اا ينسب، ان يمكن ال اوالء وعند حواسهم؛ بمتناول
 تستأثر والتي المحسوس عن المعزولة المجردة المعقوالت

 الماديين بين بالتعارض هنا دفع افالطون ان والحق . .بتأمالتهم
 القصوى حدوده الى للمفهومين( القديم )بالمعنى والمثاليين
 هنا منه يتبقي قديم، نقاش الفريقين. تهافت عن ليكشف
 هي كاريكاتورية ساخرة بصور يفوله ذاته التعارض افالطون

 ال الوجود ان وخالصته الماديين، على منها المثاليين على اقسى
 ،اوجهه من وجه هي التي الحواس معطيات الى يرتد ان يمكن

الواقع عن المعزولة هوالمجردات الذي األخر الوجه الى وال
 ال الصورة ان اال شك، بدون ذاتيا وجودا للصورة ان
 حيث فهي وبمناسبتها، التجربة مع اا الشعور فسحة تدخل
يعبر. وعندها لذاته الموجود يتبدى

 i والوجود - الموجود ابعاد هي هذه الثالثة التعارضات
 التي الكبرى الخمة االجناس بينها وتؤلف ببعضها تدمجها
 الموجودات على االشتراك وتعمم عالقة االشتراك من تجعل
طرا.

 الكون - الحركة الوجود، هي الكبرى الخمسة واالجناس
 النه اال )هوية( ذاته عين ليس فالموجود اآلخرية، - والهوية
 . معه يتكامل ذاته الوقت وفي ما بمعنى يزيله اآلخر، يستبعد
 وااثبات النفي عمليتي في يوجد منهما فكل كذلك، واألخر

 الوجود المتناقضين: الطرفين ذات العالقة أوفي المتبادلتين،
 هي سكون ثمة كان اذا اال التوجد بدورها والحركة .والعدم
 إذن الصور تعد فلم . , صحيح - والعكس . حركة اليه بالنسبة

 في هي بل بذاته؛ مستقل او قائم منها كل عقلية، كيانات
 متجاوبة بدورها وهذه ، االشياء ومع بعضها مع مستمر تجاوب

 وجودًا الكل ب*ذايؤلف الموجودات وبقية هي بعضها، مع
 وغايته وجوده قطب نحو بامتمرار ينزع وهو عضوي ترابطه

 على يدل بما عاقل، حي، هذا والكل الخير، اقصد القصوى
 الوجود في رأس الذي لبرمنيذس امينًا برح ما افالطون ان

واحدًا، امرًا والفكر

 ابدًا، األولى؟ لفلسفته السفسطائي بعد افالطون تنكر هل
 ابناء على منه الصور اصدقاء على اعنف الحوار هذا في انه رغم

 السابق مساره تصحح جديدع خطوطًا شت بل ؟ االرض
 تجري حيث الطياوس كوسمولوجيا اوال منها ذكر .وتكمله
 دقيق يسيروفقحاب كوسموس، الكون، وكأن االمور
 الصانع به قام وقد والكبرى؛ الصغرى تحركاته يضبط ومعقد
 ثم ومن الكون، لهذا مسبقة صورة اي نموذجا، يحاكي وهو

 للتو، سنرى كما الفسطائي يكمل الذب الفيلفس انتربولوجيا
 اعادة افالطون بدًا حيث الثرائع و الياسي حواري وثالثًا
 ؛بالواقع ترابطًا اكث ليجعلها الجمهورية سياسة في شاملة نظر

 أقصد وهوروحها، السياسة لهذه الناظم على الحفاظ مع ولكن
. الجمهورية رسمتها كما العدالة صورة

 في الشفوية األخيرة معلمه أرسطولتعاليم مناقشة من يبدو
 افالطون، ان اليه، أشرت وقد الميتافيزيقا من الرابع الكتاب
 بعضها ليربط وقضاياه فلسفته نظريات عند يقف أن عن عوضًا
 خطوط عن البحث واصل افالطونية( )أو مذهبًا فتؤلف ببعض
 .للموجودات الرياضية الطبيعة سبر اتجام في جديدة أيضًا

 احتمالية الثانية المرحلة في الرياضيات نتائج كانت فقد وبالفعل
 تقتصر فهي فرضيات من تنطلق النها االستنتاجية دقتها رغم
 للذهن متميز قمرين ولكنها . الحقيقة أو حقًا الواقع مقاربة على

 لينتقل معها ويتفاعل المجردات مع بحرية يعيش أن من يمكنه
 أو المعقوالت الى بدوره ينقله الذي الديالكتيك الى منها

 لمفاهيم صار انه فيبدو الشفوية اكعاليم في أما الصور.
 المساواة، الزوج، )الواحد، األساسية الرياضيات

 يفكرباحاللها أفالطون أفكان وجودذاتي ( . . الالمساواة.
رياضية؟ طبيعة من الصور لجعل أم الصور؟ محل

.عنه جواب ال سؤال

 صورة ان الصعود حركة من ريكور، بول يالحظ يبدوكما
 وراء أوما بعد ما وبعده، السفسطائي في الخيرصارت

 تلقاه ان يمكن وحيث وجود مبدأ الخير ألن والوجود الموجودات
 بدأ هل ؟ الوجود الخيرسمة عن افالطون نزع فهل االنفس،

 تشبه تطوره، مراحل من جديدة مرحلة افالطون فكر ذاك اذ
؟ هيدغر عند االنطولوجيا تجاوز ما

. عنه جواب ال آخر سؤال
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والوجود االنسان اىل الطريق يف
 ٠ واالنثربولوجية السياسية أفالطون فلسفة نفهم أن يمكننا ال
 .اطارهالتاريخي االاذوضعناهافي - اذاشئت العملية او

 االنسانية الحياة وتوجيه تنظيم عدهم تشمل السياسة وكانت
 . وجاعات. افرادا وسكانها، الدولة المدينة اي ابعادها، بكل
 - افالطون ومنهم — مفكريهم كبار من بعض عند تمتد وقد

 اسمى فهي قبله، كا الموت بعد االنسان، مصير فتضم
 السياسية الفلسفة ان كما شأنًا. وارفعها المواطن فعاليات
 وتطورت فيها نشأت التي االرضية يشكالن التاريخي واطارها

 او شرحها يمكن فال النظرية، افالطون فلسفة ومفاهيم قضايا
. بدونهما تفسيرها

 منعطفًا ق.م الرابع القرن في تجتاز االغريت بالد كانت
 واالقتصادية واالجتماعية السباسية مؤسساتها اوقع حادًا تاريخيًا

 والمعقولية، والعقل اللغة الى لتوها انتقلت عنيغة ازمة في
 الدولة اسس ووضعت الدينية، والمعتقدات واالخالق التقاليد

 الحياة بين - ذاته االغريقي الوجود وبالنتيجة - والتثريع
 التي اثينا في هذم االزمة تتوضح ان الطبيعي من وكان والموت
 الدول - المدن وبعده، بريكلس مع استقطبت، قد كانت

 يومها، فأثينا، وفنيًا، حضاريًا وثقافيًا، سياسيًا االغريقية،
 انطلقت ومنها والفلسفة، المسرح تكون فيها العواصم عاصمة

 الى واستمرت العالم فعمت وثقافاتهم وفكرهم االغريق فنون
ايامنا.

 بمثابة منها كل متداخلة، كثيرة عوامل نتيجة االزمة كانت
اهمها: وهاك فعل. رد استثار فعل

 واالزدهار السياسي فاالستقرار السكاني، التضخم اوالً
 رحال محط اثينا من جعل وبعده، بريكلس عهد في االقتصادي
 واحيانًا االغريق بالد في العمل، عن والعاطلين المغامرين

 عرفوا الذين االساتذة فئة ومنهم الثعب فائت كل من حولها
 سكان عدد بلغ بحيث المعلمين، ي الفطائيين، باسم
 مائتي حوالى االوقات من وقت في الدولة او وضواحيها المدينة
 خيالي رقم وهذا المؤرخين، بعض يرى ما على نسمة؛ الف

 يتجاوز اال يريان وارسطو افالطون كان دول، - لمدن بالنسبة
 اذ المألوف الرقم وهو ؛نسمة الف عشرة الخمس سكانها عدد
 ذات صناعتها ،الزراعي محصولها شحيح جبلية بالد في ذاك
 كصناعة الفنية الحرف بعض سوى منها يتطور لم اولية، تقنية

 مع تبادلها من كبير جانب عليها اعتمد التي مثالً الخزف
 عند نابوا العبيد ان المؤرخين بعض ويرى , المجاورة البلدان

 باالعيال للقيام عليهم يعتمدون وكانوا اآللة، مناب االغريق
. االثرياء بيوت خدمة وفي الشاقة

 البنى جذريا يبدل ان من السكافي للتضخم بد ال كان
 بالدرجة ومنها لها، الناظمة والقيم عالئقها ومعها االجتماعية

 االغريقي. المجتمع في القوى توازن وبالتالي الطبقات االولى
 وكبار الثرية االسر من مؤلفة وكانت الحاكمة فاالرستقراطية

 على الوافدين الغرباء الى بالقياس قذة صارت المالكين،
 كانوا من ومنهم والوسطاء؛ والباعة الحرفيين من وكانرا المدينة،
 جملة ومن مأجور، عمل بأي استعدادللقيام على مرتزقة
 الذين معلم( : )سونيستوس المعلمين فئة الوافدين الغرباء
 لم بدعة م. .ق الخامس القرن اواسط منذ اثينا على ادخلوا
 لهم تصدى الذين وهم المأجور، التعليم هي قبل من تعرفها
وارسطو. وافالطون سقراط من كل اخيرا

 تكاثروا الذين العلميين الباحثين جملة من ايضًا كانوا هؤالء
 االولى بالدرجة ومنها والتقنيات العلوم تقدمت ومعهم ذاك اذ

 الحوارات بعض من ويبدو والطب. والرياضيات، اللغويات
 العدد على التشديد حيث الثيئيحس و الطيماوس )مثالً المتاخرة
 طرق هوتقدم افالطون انتبام استرعى الذي ان االهم(
 تصور بدوره يبدل اخذ الذي المعقولية وتبدل العلمي البحث

 ذاته افالطون ودفع والعالم، )كوسموس( للكون االغريق
 للتدليل االكاديمية في دقيقة وحسابات معمقة ببحوث للقيام

للوجود. الرياضي تصوره صحة على
 الناس، انقسام الشاملة التبدالت هذه نتائج اولى وكانت
 وانصار القديم انصار : كببين فريقين الى وثقافيًا سياسيًا

 - لوغوس االفالطوفي، االنقالب جولي، هنري )راجع الجديد
 حاكمة تزال ما كانت التي االرستقراطية ؛ بوليس( ٠ ابيستيمه

 ومقابلهم ركابها، في يسيرون الذين اوبآخرومعها بشكل
 االزمة حولتهم وقد المهاجرين( الغرباء من )جلهم الناس سواد

 سياسي اي ركاب في يسيرون متسكعين الى االقتصادية
 .االجتماعية اوضاعهم بتحسين او بالعمل ويعدهم يتملقهم

 وطغيان الفرد طغيان بين يتأرجح الحكم جعل ما وهذا
 النظامين: ادانة الى الجمهورية مؤلف ودفع الغوغاء؛
 النها والديكتاتورية )ديموس( الغوغاء ألنهاحكم الديمقراطية

 من التاسع )الكتاب قيد منكل افلتت التي الغرائز حكم
 للديكتاتورية الزمان يتجاوزه لم دقيق تحليل ففيه ، الجسهورية

. سرقسطه( الى الثالث رحالته في افالطون شاهدها التي
 كان حين في القديم أنصار من محافظًا افالطون كان هل

 لم ؟ بعضهم يزعم كما والتقدم، التجدد رواد من السفسطائيون

 يود كها المفاصل واضح بسيطا يوما يكون، ولن الواقع، يكن
 كرس الذي الهدف كان ثم ومن يتصوره. ان السياسي
 الصراعات وال الفلسفة، لب لتحقيقه وفكره حياته افالطون
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 لقضية وسائل كلها فهذه وغيرها؛ النظرية او االجتماعية
 دوالً المهدد، ااغريقي الوجود انصد ميؤوسمنها،اوتكاد؛

 ما هو: االعم بصيغته افالطون فسؤال شئت، وما وثقافة
 به أدت وجماعة فردًا االنان، سلكها ما اذا التي، الطريق

 الى به تفضي التي وهي ؟ ذاته وفي حوله العدالة تحقيق الى
 االخص صيغته أما ؟هوالخير الذي مصدرالوجودوالسعادة

 دولة - مدينة الى والحياة الحركة العادة السبيل ما : فهي
؟ الهاوية شفا على الالمعقول وضعها
 ان وخالصته ،اليوم يعنينا هوالذي افالطون جواب ان
 ونظام علمية بتربية االنسان تكوين اعادة هي الطريق هذه

 هي التي العدالة يتحقيق كفيالن وحدهما عقالني؛ اجتماعي
 يتألف التي والعناصر االبعاد بين والتكامل والتوازن االنسجام

 فالعلم . .الثاللة وبين والكون والمدينة النف من كل منها
 الشر مصدر وهما ؛الفوضى على ويقضي الغرائز يلجم

 اذا ميت مرض االغريق عند لجهل ان المعلوم ومن والشقاء،
 االخالق ومعه الوجود، استعاد االنسان منه شفي ما

.والسعادة
 اي ،اوالفلسفة الكلي هناهوالعلم المقصوم العلم ان
 او - والعقل للوجود اطالقا االولى االسس عن يكشف الذي

 العلوم من يجعل ان يستطيع الكشف لهذا — شئت اذا المعقولية
وتقوله. الوجود تحاذي واحدة جملة المختلفة

 وتأمالته بحوثه بفضل تمكن هوالذي الملك - والفيلسوف
 الوجود مصدر الخير يرى ان من كلها، حياته المستمرة،

 هذا األكمل والمعقولية العدالة ولذاته ذاته في ليحقق والعقل
 تجبره الدنيا، شؤون وبقية والمناصب بالمال الزاهد االنسان

 ،يتولى ان على هيئة ام كان فردًا - اجباره واجبها من - المدينة
 االشمل الخطة يضع اذ يحكمها ان من الخمين، يبلغ عندما

 المعقولية لوطنه يحقق بحيث تنفيذها على ويشرف لتنظيمها
االكبر.

 النظروالعمل هواتحاد الحاكم - الفيلسون وبتعبيرآخرفان
 االنساني الفكر اهداف من واحد وهذا واحد، انسافي كيان في

 افالطون الكبار بين له وشرع به، بشر من اول الكبرى،
 شكل على تصوره مفكر كل كان وان ماركس، كارل وآخرهم

 وكلهم .عصره معطيات مع ويتفق اآلخر تصور عن يختلف
.أخفقوا

 الفكر باستمرار ويولد منه، ولد الذي هو هذا االخفاق
 يمكن، ال الفلسفة، اقصد الكلية، لذاته يدعي الذي النظري

 حذف فقد المحافظين، مع افالطون نصنف ان حال، اية على
 كانت التي والدم الثروة ارستقراطية - وشرائعه - جهوريته من
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 ارستقراطية ازاح كما مواقعها. زعزعة رغم حاكمة، تزال ما
 من التاسع )الكتاب السابقتين على فضلها التي القوة

 والفكر العلم ارستقراطية الكل عحل واحل الجمهورية(
 المنظمة الحراس طبقة او فئة تلي الفالسفة(. او )العلماء
 معين مستوى بين مرتبته حسب يجمع افرادها من وكل رتبويًا،

 يتمكنون بحيث الكامل العسكري التدريب ومن الثقافة من

 يؤطرون وهم الداخل. في االمن وحفظ الحدود عن الدفاع من
 مما الثالثة( )الطبقة وغيرهم وحرفيين فالحين من المواطنين

 .العامة الخطط - تنفيذ على السهر او - تنفيذ من يمكنهم
 تعدعا كانت التي العامة المطاعم تنظيم على ويسهرون
 فالملكية الجميع. على الجمهورية وتعممها للفقراء، البلديات

 ان عليها ولكن غنية ليست والجمهورية ،مشاع والنساء جماعية
 الالماواة اسباب ألن لها اوفق وهذا بذاتها. ذاتها تكفي

 المرأة احتكار في تكمن والصغرى الكبرى النزاعات وبالتالي
 االجتماعيون. المصلحون دومًا ويالحظ الخظ كما والثروة،

 . اليوم. تقول كما المتشددين، االلتزام انصار من وافالطون

 يسترسل . ٠ .اوموسيقي شاعر كل جمهوريته من فهويستبعد
 ان اذ الرخوة، العواطف وبقية وغرائزه انفعاالته مع فنه في

 يتقاعسون فتجعلهم الناس الى بالعدوى تنتقل ما سرعان هذه
 وطهر ووحده عيب كل عن االله نزم انه ي واجباتهم. اداء في

والمناصب. الساء على اآللهة صراعات من االوليمبوس
 منهجي بثكل جعل من اول كان افالطون ان ربما
 الى مرتبة من ولالنتقال .اجتماعية مرتبة الزاميًالكل االمتحان

 مسبقًا، معدة الناس انواع ان يعتقد كان وهووإن مرتبة.
 كبيرومواهب جهد الى يحتاج ولكنه مكن عنده فاالنتقال

.متميزة
 يحقق ان يجب الحدي - الجمهورية فنظام حال اية وعلى
منه. الجماعة اقتراب بنسبة االكمل المعقولية

 اذا إال البدائية الجمهورية شيوعية نفهم أن يمكتنا ال
 الظروف اطار في والعالم للكون االغريق تصور ضمن وضعناها

 الدول i المدن عليها كانت التي واالقتصادية السياسية
 هذه بين الصراع كان فلقد م. ق. الرابع القرن في االغريقية
 أكثر كلها المجاالت وفي المستويات كل على الصغيرة الجماعات

 مواردها في تعتمد فهي اجااًل؛ فقيرة والبالد التعاون، من
 ومن قلت؛ كما شحيحة أرض في الزراعة على أوالً االقتصادية

 المفكرة نخبتها انصرفت جماعة في اليدوية الحرف على ثم
 لم أو تصور. كل يتجاوز حد الى وطورته وحده النظري للتأمل
 هي التي التجارة أما بعدها؟ وما أيامنا الى العالم على تفرضه
 النادرة االستقرار ظروف في فعال تزدهر فكانت الثالث المورد



األفالطونية

 حجمها الى الدولة أرسطو وبعده أفالطون أعاد ولهذا . يومها
نسمة. عثرالف خة 15000هو الذي الطبيعي
 الكون، ان القديمة الشعوب مع يعتقدون، االغريق وكان

 عليه هو ما على ،بذاته ومكتف فهومتناه ،غيرمحدود كان وان
 انفهم ابشر دورة كل مع يكرر الدوري زمانه وابدًا؛ دانًا

 )العود ذاتها حيواتهم احداث مع عحدود بعدد هم الذين
 .األبدية( تصورات من واحد هو الذي نيتشه عند االبدي
 توجد وال دورة؛ كل فيمدة كثيرة اجتهادات االغريق ولمفكري

 الذي فهادس، .العدم من اوتخلت تدبره العالم على عالية قوة
 جرف في المخفف الجحيم تصور ضروب من هوضرب

 في االلهة مع الطاهرة النفوس حيث واالليمبوس االرض،
 تصور )راجع أرضنا مكان من هواء أنقى مرتفع مكان

 حوار االخيرمن القسم في الثالثة بمستوياته للكون أفالطون
 العاشر الكتاب في األرض الى األنفس لعودة وتصوره الفيدون

٠ الجمهورية( من األخير- القسم -
 الذي الشباب وحي من صرف، حدي، نموذج الجمهورية

 .به يحتذي ان الواقع وعلى ؛المطلق الكمال نحو عفويًا يتوجه
 نزوعا االنسان في ان خالصتها اولى ملمة الى وهويستند

 .المطلق يومًا يدرك أن عى باستمرار، ذاته على التامي الى
نمو. كان ولما للنموذج مسوغ ثمة كان لما واال

 ان يرى أكان قال؟ فيا القول افالطون أعاد اذًا فعالم
 ولكن أقوال؟ وال قول؟ يستنفده ال واقع والوجود االنسان

 الوجود كان اذا والفلفات االستعادات عالم بالمقابل،
 أو القاصر الفكر يتصوره كما مبسطًا بسيعطًا االنساني

 وضع لقد عليه؟ وتجهز كلمات المحترف؛ االيديولوجي
 من لوجه تصور كل تصور، من أكثر النضج سن في أفالطون

 كامل عالم تصور كل منطلقه؟ من كله يقوله الكلي الواقع أوجه
 قول منها كل وفي .ولغيره غيره ومع ولذاته بذاته يتكامل
 يحتفظ وإياه؛ الشباب غيرتصور منه يجعل آخر وشيء الشباب

 والحركة الوجود مصدر يالخير، الخصوص عل الثباب قول من
 ويضيف صبوتها. أفق انه على الموجودات تطلع ونحوه والحياة

 الحوارات يعطي ما وهذا قمته. وهوفي الفكر متناهي ال اليه
 بلغها قلما فلسفية، مثال-كثافة -كالفطائي النضج سن

 على العوالم - التصورات هذه من ذلك اقتصرمع الفالسفة
.معه ويتكامل وقلت سبق ما يكمل الذي الفيلفس

 وهو، وحقيقة، وجمال الخيرتناسب ان نعرف الفيلف، في
 فوق يضعه لما المطلق، المقياس الكامل صفائه في لهذا

.تصوراتثا

 كلها، متوياته وفي انواعه بكل غختلط الراقع ان حين في
 ومن والصدفة الالمعقول االعمى، القدر من مزيج فالكون
 وجه احسن على ليجعله القياس استخدم المدبرالذي العقل
 يختلط الذي النفسافي الحيةثالثة: الكيانات في والمزائج مكن

 الجسمافي؛ وثاثا الجسمافي - النفاني يلي المعرفة؛ مع الجهل فيه
 الكل وفي . . باللذة. االلم بالبارد، الحار يختلط هذين وفي

 مع البطيء يختلط الحركة في الفعل؛ مع االنفعال يختلط
 باأللم مشوبة واللذة , الكبير. الصغيرمع الحجوم وفي السريع،
. . .بالضعف والقدرة

 من يتالف مختلط وجود ايضًا هي السعيدة او الصالحة الحياة

 الوقت في ومتكاملة اآلخر عن منها كل متمايزة اجناس اربعة
 الثالث الحد، جنس الثاني الالعحدود، جنس االول ذاته:
 او االختالط علة والرابع والمحدث، المختلط جنس

 االختالط يحدث ان عليه الذي الحكيم اما االحداث،
 وتتعادل تتناسب االجناس يجعل الذي المقياس باستخدامه

 درجة اكبر ببلوغها الحياة هذه فيه اكتلمت قد فتكون وتتوازن،
الصفاء. ممكةمن

 الفيلفس في وعمم نوع افالطون ان تقدم، عما نالحظ،
 ثالنة فهي االثنين؛ تجاوز حدوده وجعل التناقض ديالكتيك

 في عمم انه كما غيرعدود، انفتاحمه احيانًا وجعل اربعة، أو
 من اخرى نماذج على بتطبيقه القسمة دبالكتيك الياسي حوار

 في ويستخدم الموجودات بفى يحاذي منهجه بهذاجعل الواقع
مفاصله. عن للكشف ذاته الوقت

خالصة

 االرفع المستوى في واحدة دنعة ذاته الشاب افالطون وضع
 ومنها الموجودات - رؤية حاول - رأى الخيرومنه هو الذي
 الشيخ أفالطون ان حين في ؛انبثاقها مصدر الى ليثدها الصور
 التي المناسبة بالتربية إنشاءه ليعيد المختلط الواقع من انطلق
 من مكن متوى أعلى به لتبلغ أجلها من االكاديمية أس

 بتعدد عددها مناهج المرحلتين في لهذا واستخدم الكال؛
والموجودات. المواقع

.كتب ما اغلب في معاصريا من فأفالطون

 وبين بيننا وبينه، بيننا يتجاوز ال اساسي واحد فرق ثمة
 هو للوجودوالفكرعندنا الناظم هوان والرومان: االغريق

 وافالطون الكمال، هومعنى وعندهم، الالمتناهي؛ معنى
ذاته. ومن .. واالنسان. والفكر الكتابة من الكمال طلب
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ومراجع مصادر

 الفسطائي، برمنيذس،ايعحى، بالعربية، الحوارات افالطون، —

 نشروزارة بربارة، فؤادجرجي ترجة كريي، الطياوس، الفيلفس،
ال.ت. القافة،دمشق،

 مع مجلدًا، 14 فرنية(، )اغريقية- اللغة مزدوجة الكاملة، المؤلفات -

ال.ت.،باري بوردو، ثر وفهارس، شروح مقدمات،
 نثر ابيتين-لوغس-يولي، االفالطوفي، االنقالب جولي،هنري، -

ال.ت فرين،باريس،
 الفرنية، الجامعية المطبوعات نشر افالطون، عند الحب نظرية روبين، -

ال.ت. باريس، ثاتية، طبعة

ال.ت. الجمالي، ترجةحافظ افالطوذ، شتله،فرنوا،عن -
تا٠ال ،كروين افالطون، دفة في األمل موجج، -

نشر بنديكتي، ردين نرجة الجمهورية، بروتاغوراس، كريتياس، -
ال.ت. ٠ دمشق القافة وزارة

مقدسي انطوان

اإلصاد
Atheism
Atheisme
Atheismus

 الصعيد على بدء، ذي بادىء نفسها، اإللحاد مسالة تضع
 حكمًا ذاته بحد يحمل العربي فالمصطلح ٠ االصطالحي

 المعرفي النطاق الاليني المصطلح يتعدى ال بينما تقييميًا،
 بحد تتضمن ال االلحاد ولفظة عن، انحرف بالعرية فألحد

 الالتينية اللفظة من كمايتضح األلوهية نفي إلى إشارة ذاتهاأي
©Atheism ،بالفرنسية Atheism ،باالنكليزية Atheismo 

 والنفي، السلب وتعني ،٨ السابقة من تتألف التي بااليطالية

باليونانية. اله أي ،Theo الجذر ومن
 مذهب أو موقف كل بأنه االلحاد تعريف إذن الممكن من
 نسبيًا معلنًا أم ضمنيًا النفي هذا أكان سواء الله، وجود ينفي

ايجابيًا أم سلبيًا مطلقًا، أم
 إلى قسمته يعني مذهب أو مرقف بأنه االلحاد وتعريف

 من كل هوموقف العملي فااللحاد ونظري. عملي شكلين:
 االلحاد أما غيرموجود. اله وكأن الحياة هذه في يتصرف
 ال أو الوجود صفة الله عن يسلب من كل مذهب فهو النظري

.ببا له يقر
 Vul- باالبتذال الخالص العملي االلحاد يوصف ما وغالبًا

gaire, Vulgar، اقترن ما إذا النظري االلحاد شأن كذلك 
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 ولكن الزندقة. أو المجون إلى أقرب نكون وهنا عملي. بسلوك
 ال مذهب أو موقف بالضرورة هو إلحاد كل أن يعني ال هذا

 إلى تطلعوا الذين االلحاد فالسفة فكرهم اخالقي

 أي علمانية، أو مدنية بأخالق الدينية األخالق عن االستعاضة
 كل من التحلل وليس للقيم، جديدة سالم بناءم تبغي مذاهب

 بقدر لم المباطنة االلحاد صفة ليست الالخالفية أن والواقع ٠

 في نقع يعزأن وبالفعل، به. الملصقة أو المقترنة تهمته هي ما
 اطلقت تهمة على وحديثها، فديمها التاريخيةكلها، األزمنة
 به أطلقت التواترالذي بمثل حقًاأوزورآ، أوجزافًا، سدادًا

 بدءًا لهحا قرينة دومًا كانت التي الجزائية القوة وبمثل االلحاد تهمة
 وأنتهاء العين وسمل اللسان أو اليد وبتر والتعذيب بالسجن

.حرقًا أو صلبًا بالقتل
 إن فلنقل بالالأخالقية، االلحاد قرن من بد يكن لم وإذا

 األولى العلة هو العصور امتداد على كان هذا االضطهاد شبح
 فالسفة اضطرمعظم الذي النظري، لالأخالذي١ للموقف
 - عنه يفصحوا ولم إلحادهم على تكتموا اذ وقوفه إلى االلحاد

 وغيرمباشرة ملتوية بصورة إال - قط عنه أفصحوا إذا هذا
 بد ال كان أنه والحق .التقية أهل من يكونوا أن إجاالً وآثروا

 بالمكسب المجتمعات بعض وفوز العشرين القرن انتظار من
 الجهر طور إلى االلحاد فالسفة بعض ينتقل حتى الديموقراطي

 بينهم حائالً القصاص هاجس يقف أن بدون االيجابي والتبني
العالنية. وبين

 دربه رفيق كان الذي القمع بحكم إذن، االلحاد تاريخ
 عائلة شجرة في شهيدله فأول ملتبس تاريخ الدائم،
 نفسها ولألسباب يكنملحدًا، لم سقراط، وهو، الفلسفة،
 أهوديموقريطس بالتنظيرله. البادىء كان من تحديد يصعب

 التي الذرات من المتناو كم العالم إن قال الذي األبديري
 أو خالق يخلقها أن بدون متناء ال فراغ في األزل منذ تتحرك
 مؤسس أنه من الرغم على ديموقريطس، ولكن حافظ؟ يحفظها
 اآللهة، وجود قط ينف لم المادة، مكتشف بل المادي، المذهب

 بشأن محافظة نزعة عن وأبدى بصددها الشعبي الخيال برر بل
 ال جعلها إذ واآللهة اإلنسان بين ما باعد يكن وان الدين،

بإرادتها؟ مصيره يرتبط ال الذي بالعالم مبالية
 األبديري، بروتاغوراس مدينته وان معاصره إذن أهو
 إن قال عندما اإلنسافي للمذهب األول الصائغ كان الذي

 )وفي يوجد لم وما منها وجد ما طرآ، األشياء مقياس اإلنسان
 ثمة ليس أنه ضمنًا يعني مما طرآ(، األشياء سيد أخرى: ترجة

 أو اله هي تكون والعالم اإلنسان بين وسيطة لقوة ضرورة
اآللهة؟



اإللحاد

 يقول كان الذي اللذة مذهب مبدع ابيقور باألحرى هو أم
 ولذة الجسد لذة حذفت الخيرإذا يتصور أن يتطيع ال إنه

 رماه الذي أبيقور ولكن الحب؟ ولذة الذوق ولذة البطن
 في أما النظرية، في إال متعيًا يكن لم والفجور بالفسق خصومه
 يهذه اللذة أخالق عرف وقد متقشفًا. عفيفًا فكان الممارسة
 النساء، لذة في وال الشراب، في الحياة بهجة »ليست العبارة:

 عن اللثام يميط الذي الزاهد الفكر في بل الموائد، فاخر في وال
 الخاطئة واألحالم الظنون ويطرد نفور، وكل شهوة كل أسباب

 بحكم أبيقورنفى، ان وصحيح ٠ تعكرصفوالنفوس« القي
 الدينية المعتقدات جملة الطبيعيات، في الذري بالمذهب أخذه

 بالبشر، اآللهة عناية ومنها عصره، في العامة، لدى السائدة
 بالقدر واإليمان للكون، إلهي وباصل النفس بخلود واالعتقاد
 قدم بل اآللمة، وجود قط نفى ما ولكنه النذر، وقراءة والعرافة

 في نراه ما في تتمثل وجودها عل مبتكرة أدلة العكس على
 اآللهة تكن لم فلو إلهية. أشبام من اليقظة، في وحتى المنام،

 أبيقور أحال ولثن ألشباهها؟ وجود يكون فكيف موجودة،
 أو ازدراء منه ذلك فما المعاني، من بمعنى التقاعد على اآللهة

 عن يها وتساميًا لها توقيرًا العكس على بل بها، استخفافًا
 كا اآللهة على التجديف من أنه ذلك البشري. العالم سفاسف

 نعزوإلى »ان لوقراسيوس، الفيلسوف الثاعر تلميذه يقول
 وألوان النقص يضروب زاخرًا عالمًا الكاملة الكائنات هذه إرادة

 في تحيا وهي خالصة، نقية مادة من مجبولة فاآللهة . . الثقاء.
 إليها يتطرق ال األلوان، بين الفواصل في الصدمات من مالذ

 طمأنينة في حياتها تزجي المدم، علل من مصونة ألنها الفساد.
 الوحيدة التقوى هو هذه حياتها في والتأمل كاملتين. وغبطة

بالحكيم«. التيتليق
 الرواة يقول الذي ذاك إلى االلحاد مذهب صياغة أنعزوإذن

 الذي القورينائي ثيودورس إلى أي أبيقور، ملهم كان إنه
 لقب انه عليه االلحاد همة ثبوت من يبدو، فييا بلغ،

 من ذلك في ما على أيضًا، لقب ولكنه الملحد بثيودورس
 - منها سخر التي اآللهة أن والثابت . اإللهي بثيودورس مفارقة

 آلهة كانت - فيها حل التي المدن في المتاعب بعض له سبب ما
 من البشر يعانيه ما كل من تعافي التي الشعبية الميتولوجيا

 بينها فيما وتقتتل والبغض والعسف والحسد كالغيرة انفعاالت
 يفعل كما السم وحتى والسحر الحيلة إلى وتلجا البشر يقحل كيا

 كبرياؤها، لها للكلمة الفلسفي بالمعنى فاآللهة، البشر. أشرار

 كل على وثيودورس بالبشر؟ حتى يليق ا ما بها يليق فكيف
 ملك ليزيماخوس، يتوعده أفلم كبياء. ذو فيلسوف حال
تتحلل ان عندي »سيان رده: فكان بصلبه ومقدونية، تراقية

الهواء«؟ أوفي التراب في جثتي
 بنظريته بل االلحادفحسب، بتاريخ اليحيط وااللتباس

 أفالطون كان االلحاد في شاملة نظرية وضع من فأول كذلك.
 ثالثة ميزأفالطون فقد القوانين. محاورة العاشرمن الباب في

االلحاد: أنواعمن
آللهة نفيوجود-1
 ,اآللهة بوجود االقرار فيحال حتى اآللهية العناية نفي " 2
 والقرابين. بالصلوات اآللهة استمالة بامكانية االعتقاد-3

 يخلط، أنه لاللحاد الثالثي التعريف هذا في االلتباس ووجه
 على يستدل كما النسبي وااللحاد المطلق االلحاد بين فقط ليس
 بين كذلك بل والثافي، األول البندين بين الجمع من ذلك

.الشعبي شكله في االلحادوالدين
 الفالسفة أفالطون رأي في فهم اآللهة وجود نفاة فأما

 الماديون منهم وبخاصة سقراط، على السابقون الطبيعيون
 هو مبدأأوعنصرواحد، إلى طرًا األشياء ردوا الذين الملطيون

 هرقليطس وعند الهواء، انكسمانس وعنذ الماء، طاليس عند
 الكامل النظام. أن جميعًا هؤالء على أفالطون ورد النار.

 أن فكما األلوهية. وجود على دليل خير هو للكون واألمشل
 وجود فلوال الكون. الروح تسبق كذلك البدن، تسبق النفس
 وجدت ولما الوجود، وجد لما وجود، كل على سابقة خيرة نف

 به ما هي والنفس . عليه وجدت الذي البديع بالنظام الطبيعة
.يبدأالعالم ها الذي هوالنفس واله ،نبدأ

 من يعترفون الذي أولئك أي اآللهية، العناية نفاة وأما
 مسار في تدخلها آخر جانب من وينكرون اآللهة بوجود جانب

 رأينا كما منهم . اليونان فالسفة من كثيرة كثرة فهم الكون،
 خلفاء أيضًا ومنهم لوقراسيوس(. )والحقًا وأبيقور ديمقريطس
 الشكي مقدمتهم وفي االكاديمية، رأس على نفسه أفالطون
 ضروب كل ناصب الذي األخير، فهذا .القوريناثي قرنيادس
 الوثوقيون، يسوقها التي األدلة كل في شكك انعداء، الوثوقية

 مبدأ ومنها اإللهية، العناية وجود على الرواقيون، رأسهم وعلى
 رأي في اإلنسان سبيل هي فالعرافة القدر. وفكرة العرافة

 الذي الحدث أن والحال اإللهية. اإلرادة معرفة إلى الرواقيين
 أن وإما اتفاقيًا يكون أن إما : اثنين من واحد العراف به يتنبًا

 القدرة حكمًا امتنعت اتفاقي بأنه سلمنا فإذا .ضروريًا يكون
 هذه والحال يكون فإنه ضروريًا، كان وإذا .به التنبؤ على

 القدر. بفكرة يتصل فييا وكذلك الللعرافة. للعلم موضوعًا
 اإلنسان مكنة في ليس بأنه القول لزوما يعدل بالقدر فالقول
 الحرة اإلنسان وإرادة شيء. اإلنسان مكنة في انه والحال شيء.
 مفهوم ان ثم القدر. علل من علة نفسها هي تكون أن يمكن
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 الكاثن هويالتعريف فاله جوهريًا متناقض اإللهية العناية
 لو انه والحال تغيرأوفساد. يصيبه ال الذي الكامل األزلي

 تح أنها معناه فهذا البشر، بشؤون معنية اآللهة كانت
 كانت وإذا لحزهم. وتحزن لفرحهم فتفرح بإحساسهم،

 وبالتالي التغير، يقبل وما للتغير، قابلة أنها معناه فهذا تحس،
 غير بالتعريف اآللهة ان والحال فان. هوبالتعريف الفساد،

فانية.
 ضد الثكية العقلية المحاكة هذه من االستدالل يمكن هل
 بحسب ملحدًا كان قرنيادس أن اإللهبة بالعناية القاتلين وثوقية

 ان الواقع لإللحاد؟ أفالطون تعريف في الثافي البند يفترض ما
 تصور ضد بل اآللهة، ضد ال موجهة، كانت قرنيادس شكوك
 بقدر الحادية نزعة عن ينم ال قرنيادس ونقد اآللهة. عن معين

 من ارهافًا أكثر ديني شعرر عن ،الدارسون يالحظ كما ،ينم ما
 أبعد كون »بوجود اعتقاد وعن أيامه، في سائدًا كان الذي ذاك

 العقالنية كانت الذي ذاك من غورًا وأعمق تعقيدًا وأشد مدى
 الخد به يوحي ما وبخالف . سره« إلى تنفذ أنها تزعم الرواقية

 القدر لفكرة قرنيادس نقد فإن ،أفالطون تعريف من الثاني
 بل االلحاد، أمام مصراعيه على الباب يفتح لم اإللهية والعناية

 تصور أحاط فهوإذ بالذات، االفالطونية بعث إلى السبيل مهد
 إلى للرجوع األرض مهد سره، إلى ينفذ ال بغموض اله

 عاتقه على سيأخذها التي المهمة وهي األفالطونية، االلهيات
أفلوطين. الحقًا
 استمالة وهو لاللحاد، أفالطون تعريف في الثالث البند أما
 إليها، الصلوات ورفع القرابين تقديم طريق عن اآللهة رضى
 معيارًا ،الدينية والحضارة التوحيد سيادة مع ،أصبح فقد

 مظاهر من ال التقوى مظاهر من ومظهرًا لاللحاد، ال لالبمان
والرشوة. النفاق

 عقب على رأسًا انقلبت كلها االلحاد معايير ان الواقع، وفي
 فااللحاد الديني التوحيد أوحضارات حضارة سيادة ظل في

 من مطلقًا اختفاء اختفى اله، وجود نفي بمعنى المطلق،
 الكباثر. صاركبرى إذ ،الوسطى العصور امتداد على التداول

 اسم االسالمي، أو المسيحي الديفي، التاريخ لنا محفظ ولم
 الذي ،الراوندي ابن فحقى الكلمة معنى ملحدواحدبحق

 يوليانوس أن كا اش. وجود ينكر يكن لم بالملحد، لقب
 ارتد جاحدًا لقبه، يدل كا كان، بل كافرآ، يكن لم الجاحد

 إله من بدالً اآللهة من بكثرة وقال الوثنية إلى المسيحية عن
 أو سجنوا أو عذبوا أو قتلوا الذين المالحدة سائر أما .واحد

 أصحاب أو مارقين أو زنادقة الحقبقة في فكانوا كتبهم احرقت
٠ مالحدة يكونوا ولم تأويلية مذاهب
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 حضارات سيادة ظل في له، بات االلحاد ان والواتع
 ومعفى جديد معيار النص، قدسية على القاتم الديني التوحد
 العقيدة على الخروج أي البدعة، أو الهرطقة وهومعفى مغاير،
 .لهرطقتهم ثمنًا حياتهم الهراطقة من العديد دفع وقد القويمة

 جزافًا األحيان من غالب في تطلق كانت الهرطقة تهمة أن كما
 ويكاد .السياسيين أو االيديولوجيين الخصوم من للتخلص

 رموا الذين والمفكرين الفالسفة احصاء المستحيل من يكون
 يندرمثيله مثهدًا لنا تقدم البيزنطية الحضارة إن بل .بالهرطقة

 من القويمة العقيدة تمييز فيها يعسر الهوتية مشاحات على
 كانت الهرطقة محاربة ان إلى هنا اإلشارة وتقضي .الهرطقة

 الوسطى العصور عرفت وقد ,جماعية مجازر شكل أحيانًا تتخذ
 المذابح من الطول متناهية ال سلسلة قرنًا عشر اثني امتداد على

 وأهل الهراطقة ضد نظمت التي واالبادة التأديب وحالت
 بالذكر منها ونخص ولون، صنف كل من والخوارج البدع
 ابتداء الثالث اينوشنسيوس البابا نظمها التي الصليبية ألحملة

 غربي جنوب في االلبيجية البدعة أصحاب ضد 1209 عام من
 ،يكاملها مدن ودمرت اآلالف عشرات قضى حيث فرنسا
 باريس في التاسع شبارل نظمها التي بارتليمي سان ومذبحة

 بروتستانتي 3000 زهاء فيها لقي والتي 1572 آب 24/23 ليلة

مصرعهم.
 من جديد نوع النور رأى الحديثة العصور اطاللة ومع

 وااللحاد الكفر تهمة ياتت فقد العلمية. الهرطقة الهرطقة:
 ظاهر مع أو النص مع يتعارض علمي كثف بكل تلصق
 هذه ضحية ذهب من أول وكان .المقدسة الكتب في النص

 ضحيتها يذهب أن وكاد برونو. جيوردانو الجديدة الهرطقة
 في أي حينه، في الكونيات بدت وقد غاليلي. غليليو أيضًا
 على الطاعة عصا تشق التي هي وكأنها عشر، السادس القرن

 التصاقًا العلوم أكثر هي الفلكيات أن باعتبار القويمة العقيدة
 بحاجز بدورها اصطدمت الطبيعيات ولكن .السماء بشؤون

 فيطب ورأيه دوره لالهوت كان فقد العلمية. الهرطقة
 ظل كا كثوفه، من العديد على اعترض وقد ،البشري الجسم
 نقل وعندما البشري الجسم تشريح يعارض الزمن من ردحًا

 إلى الكوبرنيكية الثورة عشر التاسع القرن في داروين تثارلز
 االنان ونسب األنواع أصل كتابيه خالل من اإلنسان علوم

 الهرطقة لهذه االستنكار صيحات وصوب حدب كل من تعالت
 وقدرد ملحدًا، يكن لم نفسه داروين ولكن الجديدة العلمية

 قط أصل لم الكبرى تذبذباتي »في قائاًلا: بالمروق اتهمه من على
 اشه وجود انكار أي اللفظ، لهذا الصحيح بالمعنى االلحاد إلى

ان العمر، بي امتد وكال ،العموم وجه على اعتقد لكني
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•الالإدارية«. هو: العقلية لحالتي االدق الوصف
 اثالثة، الكوبرنيكية الثورة قوبلت العشرين القرن وفي

 النف علمي في فرويد سيغموند أحدثها التي الثورة وهي
 الالهوتية األوساط بعض قبل من جذرية باعتراضات والجنس،

 , بالالأخالقية النفسي التحليل مؤس مذهب دفعت التي
 كان انه هو العالء من غيره كثرة عن فرويد يميز ما ولكن

.جماعي عصاب سوى الدنيا في رأى فا ملحدًا، بالفعل
 من أوذاك هذا إيمان أوعدم. إيمان عن النظر بصرف ولكن

 االلحاد فإن أواالنسانيات، أوالطبيعيات الفلكيات عالء
 فقد عشر، الثامن القرن قبل النور يرى أن له كان ما المذهبي

 كانت ما وهذه معرفية، قطيعة إلى أولى حاجة هناك كانت
 العلمية، المعرفة محل احلت التي العلمية الثورة مع إال ممكنة
 الالهوتي اليقين عحل الطبيعة، سيادة على قدزة من لها ما بكل
 هاك وكانت يؤخرها. لم ان السيادة، هذم اليهل كان الذي
 إال بمكنة كانت ما وهذه ،ايديولوجية قطيعة أي ثانية حاجة

 رأس على آفلة قديمة طبقة محل صاعدة جديدة طبقة بحلول
 المعرفية القطيعتان، هاتان اجتمعت وقد التاريخية. السيرورة

 أنجبت التي البورجوازية الطبقة شخص في وااليديولوجية،
 معرفة على الواقع معرفة وقدمت وااليديولوجين العالء
 التحكم على القدرة بتطور االنتاجية العملية وربطت الص،
تقنية. إلى والعلم علم، إلى العقل بتحويلها بالطبيعة

 العلم مع النص، مع ال الواقع مع البورجوازية تعاطي إن
 والدة وراء كان الذي هو التأويل، مع ال والتحويل والتقنية

 ومن انكلترا في عشر السابع القرن من ابتداء المادي المذهب
 هادمة بطبيعتها المادة ان والحال .فرنسا في عثر الثامن القرن
 مكتفية غخلوقة، ال أزلية، بأنها توحي فهي ميتافيزيقا. لكل

 ثم طيعية لقوانين جماد، ككل وخاضعة انطولوجيا، بذاتها
 كانت االقطاعية، ضد الطبقي كفاحها في البورجوازية، ان

 مناب تنوب واحدية ايديولوجيا إلى صاعدة، طبقة ككل بحاجة
 تلك مناب تنوب أي اآلفلة، لالقطاعية الثناثية االيديولوجيا

 الروح واألرض، السماء الخيروالشر، االزدواجية: على الرؤية
.والمادة

 لوك جون رأسهم وعلى االنكليز، الفالسفة كان وقد
 أرسوا الذين هم كولنز وانتوفي توالند وجون هوبز وتوماس
 والزمته الحديث المادي المذهب عارة في األولى اللبنات

 في الفرنسيين الفالسفة ولكن الطيعي. التأليه الالهوتية:
 والمتري وفولتير مسليه رأسهم وعل عثر، الثامن القرن

 إلى طورواالمادية الذين هم وديدرو، وهولباخ وهلفيوس
 بين وانقد، العقل بين التوفيق يصبوإلى ال كفاحي مذهب

 فعل نظيرما الطبيعي التأليه طريق عن وااليمان، العلم
 هدم وإلى دين كل تفجير إلى يتطلع بل االنكليز، الفالسفة

 ميتافيزيقية أبعاد استنبات طريق عن ولو روحية ميتافيزيقا كل
للمادة.
 أشدهم كان مسلييه، جان ونعني الفالسفة، أوكك أول إن

 وكان الكاهن فقدانتظرهذا الدين. على التشنيع في شراسة
 الفي الرية وصيته المال على لينشر وفاته يوم - ضيعة خوري
 يتبدى وصيته من شق مقاطع وفي الشامل. االلحاد تعلم

 السعادة طلب ان فعنده ألبيقور. االقتناع راسخ تلميذًا مسلييه
 الهناء نشدان عن والمنطقي الطبيعي البديل هو الدنيا الحياة في

 شر وال »الخيريرتجى أنه ذلك اآلخر. العالم في االبدي
 أيام من بحكمة »يتفيد أن اإلنسان فعلى الموت« بعد يرتهب
 لكل هاية يضع »الموت ألن الحياة، ثمار بكل يتمتع وأن حياته
 أدلة ثمانية ملييه ويسوق بالخيروالشر،. شعور ولكل معرفة
 بشيء - يقال والحق - يأقي أن بدون الله، وجود عدم على

 الالهوتيون ينبه ما بطالن على دليله سوى عنده من شخصي
 صنع المسيح ان لوصح أنه ذلك معجزات. من المسيح إلى

 يات أن به اولى لكان صنعها إنه يقال القي المعجزات كل
 واكبرها المعجزات تلك اولى »ان قط: أناها ما التي المعجزة
 نفسه الوقت في وفائدة ضرورة وأكثرها له مجدًا وأعظمها شانًا

 نفسهم أمراض كل من جيعهم حقًا يشفيهم أن كانت للبشر
 بالجسد إن وكاملين، حكماء كلهم يجعلهم وأن . . وعاهاتها.

 وأجلها المعجزات أولى تاكيد بكل هي تلك ٠ . بالروح. وإن
 يفترض كان الفي للبشر وضرورة فاثدة وأكثرها وأمجدها
 كما لذلك إال السماء من نزل ..النهما يأتيها. ان بمسيحكم

إنجيله«. جاءفي
 ملييه، وصية من فقرات نشر من فولتيرأول كان وقد

 القي الهجمات ضراوة كل من الرغم وعلى فولتيرنفسه، ولكن
 وقد الملحدين. وال االلحاد يحب يكن لم الدين، رجال شنها
 لكان موجودًا اله يكن »لوم الملحدين: إلى رسالته في قال

 العالم إن الفلفي المعجم في القول أضاف وق ٠ إيجاده« ينبغي
 هذا في يعاقب منتقم »!له هناك يكن لولم يساس ألن غيرقابل

 من اإلفالت استطاعوا الذين األشرار اآلخر العالم في كما العالم
.البشرية« العدالة

 عدوا كملحد، شهرته من الرغم على فولتيرإذن، يكن لم
 لالكليروسية المضادة التزعة وهذه .ولرجاله للدين فقط بل ،لله

 :عنها للتعبير لسان المشعودالذع التهكمي أسلوبه في وجدت
 الشرور ومصدركل االنانية »طاعون هم الكنيسة فآباء

 مراها كما البشرية للطبيعة هومسخ الرهبنة ونظام واآلثام،،
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البشرية«. للطبيعة هرأكبرإساءة هذا الخصي جون »إن الله:

 ولكنه .الله وجود نفي إلىحد اآلخر هو المتري يذهب وال
 وكما .اخالقيًا يكون أن االلحاديمكن أن فولتيريعتقد بعك
 اثبات تستطيع ال الفلسغة فإن اآللة، - االنسان كتابه في يقول

 الوجود بمكن والله ٠ الوحي وجود اثبات وال النفس وجود
 ضرورة يلغي ال عدمه أو ووجوده .الوجود واجب ليس ولكن

 ستستعيدحقوقها الطبيعة »فإن االلحاد لوعم فحتى األخالق،
 والحتمية اآللية المادية وبنزعته المتري، كان وقد وطهارتها«.

 االنسان أن على وبتوكيدم مفارقة نفس لوجود القاطع وبنفيه،
 وقدطرد .الماديين لزمالئه مصدرحرج أعلى مجردحيوان

 يجد ولم التوالي، على وهولندا فرنسا من وآرائه كتبه بسبب
 فعينه - سافرًا ملحدًا وكان - الثافي فريدريك لدى إآل مالذًا
برلين. أكاديمية إلى وأدخله معاشًا له وأجدى بالطه في قارائً
 على وديدرو، وهولباخ هلفسيوس الماديين، سائر يزيد وال

 من جملة الروح وأن المادة، من مزيج االنسان بأن التوكيد
 وأن لها، ضرورة ال األخيرة أو األولى العلة وأن االحساسات،

 حقائق إلى الطبيعي العقل بنور يصل أن على قادر االنان
 من هوأصالً الذي الدين إلى حاجة به تكون ان بدون الوحي

 ليبقوا وأسراره بطقوسه يتوسلون الذين الكهنوت رجال اختراع
 إلى يعود أن لإلنسان خيرتربية وأن سلطانهم، تحت الناس
 وأن واألديان. القوانين تغيرها أن قبل البداثية النقية فطرته

 والترغيب، الترهيب أخالق من المستنيرأسمى العقل أخالق
 أي المعنى، بحصر االلحاد أما الكبرى الرذيلة هو الجهل وأن
 وباألصل، العامة، ال الخاصة برسم فهومسألة الله وجود نفي

 هذه بصدد الفرنسيون عشر الثامن القرن ماديو قط جاوز ما
 ديفيد نفسها الحقبة في صاغه كما الالأدري المذهب المسالة

. الحكم بتعليق قال الذي هيوم
 بعد وإلى آخر قرن إلى االنتقال البدمن كان الواقع وفي

 وفي وبالفعل، جديدًا. تطورًا المذهبي االلحاد آخرليعرف
 مع بالتوازي المادية، شهدت عشر، التاسع القرن في المانيا

 القرن امتداد على لها ضمنت طفرة السريع، العلمي التقدم
 هم الفالسفة، وليس المرة، هذه فالعلماء تام. شبه انتصارًا

 خارق هو ما وكل الميتافيزيقا طرد عاتقهم على أخذوا الذين
 يعد لم المطلوب أن ذلك .االنسانية المعرفة مجال من للطبيعة

 الفيزيولوجي العالم فهوذا به. والتحكم فتحه بل العالم، تفسير
 للمخ »األفكار أن المشالية، ضمن يؤكد، فوغت كارل

 مدفعيته نيران ويسدد للكليتين«، والبول للكبد كالصفراء
 ومنها عليه تقوم لها سند ال التي الخرافات تلك »ضد العلمية
 النفس« خلود و»خرافة نوح« و»خرافة وحواء« آدم »خرافة
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 المثالية ضد يؤكد، موليشوت ياكوب الكيمياء عالم وهوذا
 األحياء عالم هو وها فوسفور،. بدون فكر »ال أنه أيضًا،

 ويطور والتحول النشوء في داروين مذهب يتبنى هيكل ارنست
 كما الكون ألغاز لفك ويتنطح دينامية مادية إلى اآللية المادية
 أن ويؤكد ، 1899 عام الصادر الرئيسي كتابه عنوان يدل

 ساذجة مفاهيم الخالدة والنفس اإللهية والعناية الخلق مفاهيم
 يقوم أن يجب المستقبل دين وأن ،العلمي للفحص تعمد ال

 أخيرًا وهوذا والجمال. والخير الحق هي خالصة بشرية قيم على
 إلى والمادة المادة إلى الروح يرد بوخنر لودفيغ الفيلوف الطبيب
 وأنه أزلية، فاعلية قوة، هي حيث من المادة، أن ويؤكد القوة،

 والى البدء، إشارة العالم ليعطي خالق إله إلى بالتالي حاجة ال
 »كما ألنه وذلك الفكر، ظاهرة لتفير للبدن مفارقة نف

.المخ« يفكر كذلك الغدة، وتفرز العضلة تتقلص
 والتي وفجة غليظة بأنها حق عن وصفت القي المادية هذه

 الوحيد الشكل هي تكن لم العلمية الصفة كفسها ادعت
 من فانطالقًا عشر. التاسع القرن في ألمانيا في ساد الذي للمادية
 مادي مذهب تكون عبرفيورباخ ماركس إلى ووصوالً هيغل

 يحل أن أراد فهومذهب .إنسافي بأنه وصفه يصح وإلحادي
 الثيولوجيا يقلب وان الدين، محل والفلفة اشه، محل اإلنسان
 نفي انكل مؤداها معادلة من انطالقًا انطولوجيا، إلى االلهيات

 وقد .لله نفي هو لالنسان توكيد وكل لالنان توكيد هو لله
 باسم اشتهرت التي - المدرسة هذه من بكامله فرع تفرغ

 هؤالء ومن .المقدسة للكتب التاريخي للنقد — الهيغلي اليسار
 نقد مؤلف باور وبرونو يسوع حياة مؤلف شتراوس دافيد

 من بلغ والذي سرها مهتوكا الميحية و االنجيلي التاريخ
 وعنده االلحاد«. مسيح٠ ب اصدقاؤه لقبه ان للمسيحية عدائه

 وأنها االنسان في ماهوطبيعي كل مع تتعارض المسيحية ان
 العالم انحطاط من تولدت فقد العالم. شقاء سوى تعك ال

 ان شاءت فما االنحطاط، هذا عن نجمت التي واآلالم القديم
 االنسان ان والحال واأللم. الشقاء في إال االنسان ماهية تلقي

 يعتقد عندما حقى نفسه مشرع وهو الموت، مواجهة في حتى حر
 هوإلغاء المسيحية الغاء فإن ثم ومن .عليا إلرادة يخضع أنه

 الشامل الذات لوعي التام التفتح وجه في تتصب عقبة ألعتى
االنانية. في

 بدور يكتف فلم ،المسيحية ماهية مؤلف ،فيورباخ لودفيغ أما
 إلى يصل ال الهدم بأن اقتناعه عميق إلى فنظرًا والهادم، الناقد

 ليمال جديد بناء المهدوم مقام قام إذا إال الجذورحقًا،
 تحويل بل المسيحية الغاء ليس المطلوب ان رأى فقد ،الفراغ

 إله دام ما وذلك االلهيات محل االنسانيات تحل بحيث ماهيتها
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نفسه. االنسان هو اإلنان
 أن ماركس لكارل اتاحت الفيورباخية اإلنانية النزعة هذه

 . االستالب مفهوم حول االلحاد في الخاص مذهبه يبني
 باورأو عند الشأن كا خالصًا دينيًا يعد لم فاالستالب
 األخص على واجتماعي، سياسي أيضًا هو بل فيورباخ،

 ال اله وجود بنفي يكتفي الذي االلحاد فان ثم ومن .اقتصادي
 فصاعدًا اآلن من فالمطلوب متجاوزة، مرحلة يكون أن يعدو
 استالبه من االنان تحرر ما ومتى .اإلنسان ملكوت بناء

 تلقاء من فناء إلى الدين حال كان وجوده وأسباب ذاته وامتلك
 قوام وليس فائدة. وال الدين، محاربة إلى إذن حاجة ال ذاته.

 لما وخالفًا .الله إلى الحاجة الغاء بل اله، الغاء االشتراكية
 مبدأ لي االلحاد فإن الدين نقاد وسائر باور ب. يتصوره
 تاريخية - اجتماعية ظاهرة الدين، مثل مثله هو، بل للتفسير،
 في ذلك من أبعد إلى يذهب ماركس ان بل التفسير. برسم

 الدرجة هو الالتأليه( )أو »االلحاد أن فيؤكد الثباب غطوطات
 هواثرط الدين »نقد ان وصحيح .التأليه« من االخيرة

 فلفة نقد مطلع في ماركس يقول كما نقد«، لكل التمهيدي
 القول ليضيف إال ذلك يقول ال ولكنه هيغل، عند القانون

 الجوهر حيث من انجازها تم قد مهمة الدين نقد »إن :حاالً

 النضج مؤلفات في ماركس يعود لن ولهذا .المانيا« إلى بالنسبة
تمامًا. عارض نحو وعلى لماما إال الدين مسالة طرق إلى

 مؤلفات في حتى سيتصدى، الذي هو بالمقابل انغلز ولكن
 كتابه في بالتحديد وذلك الدين، نقد مهمة إلنجاز الشيخوخة،

 عام الصادر االلمانية الكالسيكية الفلفة ولهاية فيوربخ
 كاذب وتصور التاريخ قبل لما نتاج انغلز نظر في فالدين . 1888

 البنية منها تتألف التي العناصر جملة من وهوواحد .للطبيعة
 استقالله للدين أن وصحيح .المجتمعات من لمجتمع الفوقية
 نظير األخير، التحليل في يكون ان اليعدو ولكنه النبي

 الحكم وسائل من »وسيلة االقطاعي، العهد في المسيحية
 وهذااالختزال النير الدنياغحت الطبقات لالبقاءعلى

 علموي باختزال اصالً انغلزيقترن لدى للدين الطبقي
 الطيعة على شديدًا إلحاحًا فانغلزيلح :المادي للمذهب

 بقوتها نفها تلقاء من تحرك التي للمادة والالخلوقة األزلية
 وكأنه انغلز يتبدى هنا ومن المباطن. الجدلي قانونها وفق الذاتية
 االليت عشر الثامن القرن مادعي لمذاهب تبعية أكثر

٠ التزعة االنسانية ماركس لمادية منه والميتافيزيقيين
 انغلز، ركاب في النظرية، تصوراته في سارلينين، وقد

 الحقيقة أن مؤكدًا والدين، العلم بين مطلقًا التناقض فوضع
 مواقفه في ولكنه إيمانية، ونزعة دينية حقيقة كل تتبعد العلمية

 الحزب يتبفى أن فرفض ،ماركس إلى أقرب كان العملية
 التقدمين أن واكد االلحاد، وليحيا لدين شعارليسقط الثوري

 األفكار »نشر ان يعتبرون الذي وحدهم هم البورجوازيين
 الماركسيين التقدميين وأان الرئيسية«، هوالمهمة االلحادية
 بؤس ضد بل الشعب، تدين ضد ال المقابل في يناضلون
 األبعد األصل »ان اآللهة: يخلق الذي الخوف وضد الشعب،
 وهذا والجهل، البؤس في يكمن الدينية المسبقة لألحكام غورًا
.مكافحته« علينا يتعين هوما الداء

 معا وانغلز ماركس إلى بالنبة لينين موقف يميز ما ان على
 حزب إلى بالنبة الدين I ف .لاللحاد ايجابيًا داعية كان أنه هو

 خاصة«، مسالة يكون أن اليمكن االشتراكية البروليتاريا
 هذا ولكن طليعي، واجب الدين« »ضباب ضد والنضال

 عن ولي خالصة« ايديولوجية »بوساتل يتم أن يجب النضال
 نفسه ميز قد لينين يكون وبذلك .بولي أو اداري طريق
.الدين موضوع في الستالينية المارسة عن سلفًا

 الماركسي والمادي اإلنسافي المذهب فإن أمر، من يكن ومهما
 النزعة مع واحد آن ففي لاللحاد، األخبر الشكل يكن لم

 تطور أيضًا، الهيغلي الجدل من وانطالقًا االنسانية، الجذرية
 الماركسية ا الفيورباخية الرؤية رفض عدمي الحادي مذهب
 هذه مثل وقد واالنطولوجيا. الثيولوجيا بين المعكوسة للعالقة
 األوحد كتابه في شتيرنز ماكس الفردية العدمية النزعة
 ال الذي االنساني للمذهب شتيرنررفضه أعلن فقد ,وملكيته
 الدينية الوصاية من الفرد يحرر وال اإلنسان ليؤله إال التم يؤنسن

 الخارجية للعبودية حدا يضع وال المجتمع لطغيان ليخضعه إال
 إلى تحويلها طريق عن وأكثرديمومة قيدًا أثقل ليجعلها إال

 .انسانيًا ام إلهيًا أكان سواء قيد فالمطلق .داخلية عبودية
 ان وارتضى مطلق كل رفض إذا إال حقًا يتحرر ال والفرد
 الخالق، وحده هو فالعدم النهاية. حتى العدم تجربة يخوض

.االنا أوحدويتصرملكوت يصيرالفرد وبه

 أعقاب في نيتشه، اطلق الخالقة العدمية هذم موقع ومن
 بيتشه، بدا وقد مات«. الشه» المشهورة: صيحته شتيرنر،

 ذاتيًا، ولكنه، اال. لي وفاء يحررشهادة وكأنه موضوعيًا،
 كان الذي العرش ورائة في مشبوبة إرادة عن يفصح كان

 أكون انا أتحمل ان لي فكيق آلهة، هناك »لوكان اله: يشغله
 إللحادم النخبوي أو االرستقراطي الطابع كان هنا ومن إلها؟«

 ألن اال للمسيحية اللدود العدو ذلك ليس فهو .العدمي
 السادة« »أخالق محل العبيد« :أخالق أحلت المسيحية
 الفصل القول وأعطت االرستقراطية« »القيم بكل وأطاحت

 - االغريقي العالم على الشرقية الروح »انتصار وكرست للعامة
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 ان بعد الحياة تضعف العبيد اخالق ان والحال . الروماني«
 الدين ما واحدة، وبكلمة تفتحها. ضلمن السلدة اخالق كانت

.الحياة إالمرض

 االلحاد نيتثه عن ورنها معًا والعنصرية الحيوية النزعة هذه
 القرن أسطورة كتابه في روزنبرغ الفرد مثله كها النازي

 المسيحية طبيعة شوهتا اللتان هما واآلسيوية فالسامية العشرين.
 مستنقع في بألمانيا وزجتا الشالية الهلينية عن تشح وجعلتاها
 نيتشه، به بشر الذي األعلى واإلنان .المتوسطي الفساد
 النازية به يثرت كا المانيا قدر هي التي األمم فوق التي واالمة

 فيه تكون جديد وثني عصر قام إذا إال الوجود إلى يخرجا لن
األبطال. لعرق السيادة

 االلحاد أشكال أحدث في زاوية حجر أيضًا هي والبطرلة
 مناهضة، خالصة فردية بطولة ولكنها الوجودية. الفلسفي:

 القصيد وبيت والعنصرية. للعرقية بالذات، فرديتها بحكم
 أيضًا هناك ألن كامووسارتر، وجودية الملحدة، الوجودية

 ياسيرز. وكارل مرسيل غبرييل وجودية مؤمنة، وجودية
 العالم يعطي انه وبطولته القيم، صانع هو اله، ال فاإلنسان،

 »إن البيركامو: يقول معنى. ال جوهريًا هو العالم ان مع معفى
 الوحيد النه االنان، وهو معنى، له العالم هذا في ما شيائً
 على كامويؤكد كان وإذا . معنى« له يكون أن يطلب الذي

 : الله بغياب الحضور عذا يرهن سارتر فإن االنسان، حضور
 وحده الله ليس أوجد؟« أن لي فكيف موجودًا، اش كان »إذا
 العقل، ،التاريخ :مقامه تقوم أن يمكن التي الرموز كل بل

 مطلق وجودكل انتفى إذا إال يوجد ال فاإلنسان الخ. الدولة،

 الكبير. العدم مواجهة في إال يوجد ال القبيل. هذا من
 هذا أليى ولكن .وجودًا العدم صياغة يعيد وحدها وبحريته

 تريد الذي الكبير المطلق وريثة آخر، مطلق الحرية أن معناه
 الوجودية مأزق االيمانيين، نظر في هو، ذلك محله؟ تحل أن

 كما المادة األولهو المبدأ كان قسواء إلحاد: كل ومأزق الملحدة
 لدى كا الطاقة هو أم عشر، الثامن القرن فالسفة لدى

 كالدى هوالحرية أم عشر، التاسع القرن في العلمويين
 أوالً يظل األول المبدأ فإن العشرين، القرن في الوجوديين

 إله آخر باسم هو، وذلك تعيناته، إلى بالنسبة وقبليا
 من االيمانيين صفوف في الدوام على وجد ولهذا االيمانيين.

 هو ودوستويفسكي . االيمان من ضرب أيضًا االلحاد إن يقول
 عند السلم، رأس عند يقف الكامل االلحاد »إن قال: الذي

 ما وهذا الكامل،. االيمان الى تقود التي األخيرة قبل ما الدرجة
 هذه، أيامنا في مشهور ومؤمن مثشهور ملحد أيضًا وطبقه قاله
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 الالدين من سة أربعين بعد اكتشف ألذي غارودي هوروجيه
.مؤمن إلحاد إلحاده أن

جورجطرابيثي

اضانة

الفكرالعربي في االلحادية الحركات
Atheism in Arab Thought 
Atheisme dans la Pensee arabe 
Atheismus Arab.

 فكرة على الدال إلحاد، العربي المصطلح محمل ال فد - 1
 تعملنا إذا إال تقوميًا حكمًا المتعددة، وجوهها في الله وجود نفي

 ،وغطى دفن يعني د( )لح لحد الفعل إن .اخترنا أو وأسقطا
 الدين ي إنلحد اللغوية المعاجم وتقول أوحجب. ستر أو

 أي ؛وظلمه ،عليه وجار ،عنه مال أي وجار؛ مال :يعنى
 إن القول علينا يفرض أجوعة في ذلك التقاط .عليه اعترض

 هومن وااللحاذ واالعتراض؛ والمجادلة الماراة على يدل الفعل
 منظور، )ابن ويلغيه ويحجبه الدين، يغطي من مذهب :ئم

 الجذر من وحدل، دحل أن ذلك يؤكد (,3 مج لسان،
 الى والضغط التغطية، الى المتداول الكالم في تشيران لحد،
 األقوى التاكيد أن اال باالرض، تسويته المرتفع وإلغاء أسفل،
 االيمان نقيض هو الجحود حيث جحد تدبرالفعل من يأتينا
 المنكر وإما المنكرلله، هوإما بالله والجاحد وبالدين، باللة

 والكفر اليمان، نقيض الكفرهوأيضًا كذلكفإن الله لنعمة

 ثم من هو والكافر به. الجحود هو الدين( = )الله باله
 الكفروالجحود فإن وبذلك الملحد. يزادف والجاحد الجاحد؛
 ال أي إله ليس وأنه اله، إنكار على تدل مصطلحات وااللحاد
 الفي فذلك ونيصات؛ تدرجات من بد ال هنا .إله يوجد
 أللوهية ا عن تام هوميل وربما اعتراضًا؛ يكون قد :غختلف
 لهاأوسترها تغطية وإما لها؛ مطلق وإسقاط الدين( تعفى )القى

 الدينية التكاليف من تحلالً أوضمنًا بصراحة - ولفترة النسبي
وإلهها، وامتها ودينها السلطة ضد أوتعصبًا

 في لإللحاد، السلوكية الفكرية المواقف استخالص يستطاع
 المختلفة للدالالت عام تعقب من االسالمي، الفكرالعربي

 البداية في هو، الكفر خاص. بشكل كفر أو كافر لكلمة
 فالكفرهو واذن هوالله؛ واإليمان االمان. نقيض واألهم،
 طاعته. عن وامتناع الكافر عند لوجوده إلغاء أي اله نقيض

 الدين؛ عدم أي الطاعة عدم آخر، معفى في هو، والكفر
 وامتنعوا. عصوا الذين الثافي، المعفى بهذا هم، كفروا والذين
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 أي اله نعمة هوجحود لاللحاد، أي للكفر، الثالث والمعنى
 لرعايته أي إلحسانه وحجب الشه سترلنعمة فهنا شكره: ضد

 بين الصلة رفض مع لكن تاليه امام هنا فكأننا ثم ومن ،للعام
الشواالنسان.

 كفر ا/ انحاء: أربعة على االلحاد، أي والكفرباله،
 يعرف ال الذي مذهب حيث أي المطلق االلحاد وهنا إنكار؛

 بقلبه »يكفر هوأن هنا االلحاد ان أي به. يعترف وال أصالً الله
 :الجحود كفر / ب .التوحيد« من له يذكر ما يعرف وال والنه

 أمية مذهب هو وهذا ؛ بالنه« يقر وال بقلبه »يعترف أن هو
 والشرك. األوثان عبادة نبذ جاهلي، )حكيم الصلت أبي بن

 ثم إيمانه، إشهار اخر لكنم حق عل محمد النبي أن اعترف
 الكفرهنا فكأن (.23 ص ،2 ج األعالم، م/622ت امتنع
 عميقًا. وال أصيال وليس وتبرير؛ تغطية أو نفاق، أو نبى،

 ا ج .االلوهية إزاء ال إنسان أو أناس تجام سلي موقف هو
 االنصياع رفض لكنه الحادًا ليس الكفز وهنا المعاندة: كفر

 فعل ورد باله، المؤمنين حيال موقف عن وتعيرًا نكاية للدين
 ال اجتياعية، سلبية عنا عنهم. وابتعادًا لمهم حسدًا أو ضدهم

 أو لها، ورفضًا القائمة المعتقدات من بل االلوهية مقابل في
 هنا :اكفاق كفر د/ ب. العائمين على واعتراضًا لها نقدًا

 إنه إلحاده: إعالن من الخاثف هو المنافق والملحد إلحاد. موقف
 يعتقد ال .فقط بلسانه ب يقر لكنه ،بااللوهية قلبه في يقر ال

 أيضًاموقف وذاك ذاك اليجاهرباعتقادم لكنه بااللوهية،

 كان حيث االسالمية العربية المجتمعات بكثرة عرفته تاريخي
 مة٠ت كانت إذ :دينها مخالف ما يقمع السلطة من الحرف

 رافضا اعتباره إلى. بصاحبها تؤدي فثال( )الزندفة، االلحاد
الدولة(. ضد العاصي، = )الماخر وعاصيًا متمردًا لللطان،

 باله الشزك يكون الكفرقد فإن آخر، منظور وفي

PolytMisme: يكون وقد آخر. إله الله مع يوضع أنه أي 
 الله؛ بوجود يقول هنا المرقف أن أي فقط، باالسالم كفرًا
 الى يميل هذه Thisme; Dftsme واأللهانية التاليهية مع لكنه
 االسالم فهم هو ليس لاللوهية آخر بفهم يقول أو آخر دين
 االنسان أن أي الله، كفربنعمة ا/ كفران. الكفرإذًا لها.

 أو، الله حدود يقيم ال أو يتعبد ال لكنه اله بوجود مؤمنًا يكون
 أفكار من المعتقد ذلك عن ينجم بما يتقيد ال أدق، بكلمة

 والكفر ،النبي الكفر هو وذلك .وسلوك نظر أو وتكاليف
 .باله المطلق التكذيب أي ،كفرباله ا ب .إلهية بوجودعناية

 وسترها؛ ،لاللوهية الكامل والحجب المطلق، االلحاد وهنا
 هو الكفر أو االلحاد من العام المطلق النوع هذا ونقيض
اآلخر. واليوم ورسله، ، باللهم االيمان االيمان:

 فعل هورد الذي (759 عام )المتوفى المقفع ابن إلحاد يذكر
 إله وضد االديان، ضد ال دين ضد وموقف ؛اجتماعي سياسي

 من أونوع ،تحررنسبي هنا .أخرى أمة أوإله اآللهة ضد ال
 تمنهجة أنظورة حيال ولسنا ؛المقدسة وكبه للدين والنقد الحرية

 ربما آخرين أمام تقف أننا إال .االديان رفض في أو االلحاد في
 في االلحاد اصحاب ونسبيًا، ما حت إلى اعتبارهم، يصح

 .899المتوفى السرخسي الطيب أحدبن ار فمنهمم االسالم.
 معليًاونديمًا وكان ؛866 عام حوالى المتوفى الكندي على قرأ

 فسجنه. الخليفة ذلك عليه انقلب ثم فترة، العباسي للمعتضد
 الخليفة أمام يعلن فيلسوفنا كان إذ السجن، في قتل أو مات
 وبحسب .الدين على خروج او وكفر، ،زندقة عن م تنبى آراء

 في السلبية آراءه إيضًا درن قد الرخسي فإن البيروني، رواية

 رفض إن والتدجيل بالكذب انهمهم عارضهم، االنبياء:
 الكبرى الميزة هو عليها، يترتب ما وجحود بها الكفر أو النبوة،
 معرفة ولعل عمومًا االسالمي العري الفكر وفي هنا لاللحاد

 االسالمي، الفكرالعربي في نوعها من األوسع البيروفي،
 أصحاب المظال، أصحاب الرواق، )أصحاب بالرواقيين
 واحدة(، لفلسفة ثالث أوتسميات ثالث مدارس األسطوان؛

 الى وانطالق، تحرر من االعتزالية النظر طراتق توفره ما مع
 لذلك فكره أعدت عحتملة، ولشعوبية الضخمة، ثروته جانب
 وملحقاتها للنبوة وليس وحدها لأللوهية قبول هو الذي االلحاد

 ،الرواندي )ابن الريوندي السلوكفكرية.ب/ابن
 الوحي أي النبوة ينكر : (245-205 بين ما عاش الرواندي،
 بين المساواة وباسم البشري، عند العفل فباسم وتعاليمه.

 حد على الكاتب، ذلك يرفض والقيمة، العقل في الناس
 المجتمع للبثرولتنظيم النبي ضرورة المصادرعنه، بعض
 المتحررنسبيًاعند النظرالفكري وبفعل أيضًا، العقل وباسم

 مصادر وفي وضرورتهاوداللتها ينبذالمعجزات المعتزلة،
 على دليل أي يتقبل ولم األلوهية؛ أيضًا أنكر فإنه اخرى،

 ذلك آثار ضاعت لقد ,بالعالم عنايته على أو اشه وجود إثبات
 النبوة وانكار االلحاد، عدا عليه، والقبت المتردد؛ االعتزالي
 األقصى حدها بلغت االعتزال جرأم إن كثيرة. هم والمعجزة،

 للحالة القصوى التجزبة جد أوإنه ؛الريوندي ابن في
 مستنيرًا متسرع، بحاس اليوم، البعض يعتبره االعتزالية.

 أو للدين بالتفسيرالطبيعي مؤمنًا )؟(، العلمية للعقلية وبانيًا
 ،مواربة التاريخية شخصيته تبقى .طبيعي مذهب صاحب
 الحقيقة. عن وربما والسند، التغطية عن تبحث متقلبة؛
 ومن والنفور والغضب الردود عليه أثارت أفكاره، أو إلحاده،

 نقط عنه دافع :بم جدًا القليل واالهتمام مؤلفاته ضياع كان ثم
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 ، الكندي : الجميع هاجمه بينما المرتضى؛ والشريف خلكان ابن
 الخ الفارابي، األشعري، للخياط(، )االنتصار، المعتزلة:
 بغض ، لألديان العقالني تجرمحه لكن . هووفكرم حورب

 ومن بل رالمعجزات االيمان من وسخريته مقاصده، النظرعن
 والفلسفة العقل اليه يلفتان عامالن السياسي، الواقع
 المؤمنة، وحتى والمادية قطاعاتهالعلمانية في العربية، والفلسفة

 المتوفى الرازي زكريا بن محمد ج/ اعتباره. لرد اليوم تسعى
 في األطباء، وأعاظم العقالنيين، كبار من 932 أو 925 عام

 وبأزلية وبالحلول، بالتاسخ، آمن االسالمي. العربي الفكر
 في هم لمن بالنسبة الكبيرالشريف هذاالملحد، ولعل المادة

 األيام لنا حفظت الذي والوحيد بل جاهر من أجرأ موقفه،
 يقول واإلفساد. الضياع من آثاره تراثنا( في االلحاد، )وكرم
 وينفي والعالم؛ والباري رالفس والزمان والخالء الهيولى بأزلية

 يكفينا فالعقل النبوة: على ويحمل والمعجزات؛ إلوحي ضرورة
 وتفترض الناس بين الكراهية أشاعت والنبوة بأنواره،

 نقده وفي ,عقولهم قدرات في والتفاوت بينهم الالماواة
 الرازي يتغطى ،الغيبي والفكر والسلطة للدين العقالني
 البشر أن ويبين ويقارن، به، يتشهد أو البرهمي بالفكر

 أنها مع متقدمة األمم بعض وأن ،نبي بدون العيش يستطيعون
,النبوات تعرف لم

 خاصة نظرة على قائم إلحادالرازي الفلسفية، الوجهة من
 خسة. لمبادىء أزلية فهناك أزليًا. وحده اله ليى لأللوهية:

 مع يوضع إذ شرك، االلحاد فهذا االسالمية، الوجهة من أما
 عدم ومن شيء لكل الخالق وحده، السرمدي األبدي الله

 أبدية مثله هى أخرى جواهر أراد، عندما الكالمى وبالتلفظ
 مطلقًا لي وااللحاد أوتاليهية؛ هناألهانية، سرمدية. أزلية

 األهم االسالم. في عنه والعروف الشائع الى نسبة ضمني، إنه
 في والجدة العقل، قوامه نقدا والدين المجتمع نقد هوقضية

 فالرازي والوصايات المبقات والتحررمن والمقارنة، النظر،
 فوقية أو خارجية وصاية يفبل وال ،العقل على قيودًا يضع ال

 ويدعونا والنوروالحقاثق. التعاليم البشري العقل تمنح
 ثم ومن الوحي من آت إنه يقال ما ولرفض العقل؛ الستعال

 بين وفتن ورسوم دينية تكاليف من الوحي ذلك يفرضه لما
 النظربمايقوله أعملنا إذا ولعال .واحتقارلعقولهم الناس
 من عداه ما ورفض وحده، العقل إعالء ضرورة عن الرازي
 يتتمي الفيلسوف ذلك أن االستتتاج من تمكنا معرفية، طرائق

 قيود من تحرره أو األولى المرتبة في االنسان تضع حركة الى
 وتقوده منه أرفع أنها على له تقئم وحقانق تعاليم ومن مبقة،

 فهوحر وبالتالي عليه، مايفرض يرفض هنا واالنسان وتسبقه.
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 ذلك تمثل التي السلطة حيال ثم ومن واأللوهية، الدين أمام
 جازذلك وإن وتمثيلها. األلوهية خدمة أوتدعي الدين

 شاهق داعية الرازي أن حالتفذ نرى فإننا لنا االستنتاج
 البشر وبقدرة باالنسان، وللثقة وحده، بالعقل لالستنارة
 أننا كعا .والتجربة بالفكر االستهداء على والمجتمع واللطة

 في والقدرة والثرعية الحق للفلسفة يعطي هذا فيلسوفنا نرى
 ووضع السياسية، الظواهر وتحليل والمقدس، الدين نقد مجال

 الرازي قيمة إن والنقاش. السؤال موضع وتاريخها اللطة
 أداة وجغله للعقل، المعطاة الكبرى القيمة في تكمن الكبرى
 بمثابة العقل واعتبار واألرفع. األولى الدرجة في أي وهداية
 فكر في الخالد الباقي هو والمتبوع، والقائد المطلق، الحاكم
 أن التأكيدعلى ربمايصعب ذلك، كل برغم الذي، الرازي
 الفلسفة من إله كلمة يلغي وبحيث وتمنهجًا مطلقًا كان إلحادم

 وال اإلله؛ ليس الشاهد، سبيل على العقل، فذلك والسلوك.
 »حبانا الباري من عطاء العقل إن الرازي: يقول اإلله. يلغي
 لنا األشياء وأنفع اله نعم أعظم وإنه ..,ونبلغ لننال به

 . (18-17 الروحافي،صص )كتابالطب وأجداهاعلينا«

 أن يلبث ال غيرملحد، بذلك يظهر الذي الرازي هذا لكن
 ال عليناأن فحقيق ...ا :قصد وعن معبرة ربمالمبالغة يقول
 الحاكم وهو نجعله وال درجته؛ عن ننزله وال رتبته، عن نحطم
 تابعًا« المتبوع وهو وال مزمومًا، الزمام هو وال عليه، محكومًا

(.18ص نفسه، )المصدر
 التاريخ عرف االلحاد، مع االولى العربية التجربة في

 وأبي ،748 عام المتوفى برد بن لبشار مترجرجة مواقف
 مطلبنا إن .نطاقنا خارج كلم وذاك ؛المجان ونفرمن ،العتاهية

 تجاه شمال سلوكي وموقف ،أنظورة بخكل يأقي الذي هوااللحاد
 بفكرآخر، للنظرالديفي وإبدال واالنان، واأللوهية المجتمع

 للعوالم وتقسيماته بالغيب المستهدية للمؤسات ونقدممنج
 الفرق بعض هو اآلن يتدعى ما فلعل واذًا والروح والنف
 شائع تبخيسي يلقب وحظيت واستهجنت بادت التي المغالية

 الفرق تلك من مثال، والهاشمية، فالجناحية اإلباحية: هو:
 الدينية التكاليف وأسقطت جيعًا، المحارم أحلت التي

 هذا االلحاد أن إال . مموع أو محرم كل وأباحت االجتياعية،
 وبنظر االرواح، وبتناسخ بالحلول، قول فهنا مطلقًا؛ لي
 الجناحية عند عرف، إذا الذي الفرقة أولمؤسس لالمامة مغال

 أو شرع أو عقيدة كل وتجاوز الكمال به المؤمن بلغ مثاًل،
تكليف.

 عرف لقد الصوفية. الفرق بعض أيضًا، بعد ويتدعى،
 باله. والفناء واالتصال، االتحاد، حول تدور أفكارًا التصوف
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 الجمع أوجمع الشهود، ووحدة الوجود، وحدة وهناأيضًاترد
 وفي القطاعات، تلك في مصطلحات. من ذلك إلى وما

 اله بين التوحيد كثيرة يظهرأحيانا صوفية، شطحات
 . . والصوفي. الطبيعة بين والطبيعة، الله وبين واالنسان،

 إباحية، إنها قيل أو التكاليف، أسقطت التي الصوفية والفرق
 كذلك . . . تراثنا في الصوفي الوعي تاريخ في مجهولة ليست

 بااللحاد، يذكر والنظر الحياة في سلوك او موقف الدهرية فإن
 وبناء والتحليل التوضيح في لنقص منه كيرًا يقترب لم وإن

 ال ملحد هو يؤمن«؛ ال عو»الملحد الدهري الشاملة. الرؤية
 منظور، )ابن الدهر ببقاء يقول الذي هو باآلخرة؛ يؤمن

 وهذا الموت، الدهريفني هذا (.293 ص ،4 مج .، . لسان.
 هوالدنيا ألنه الدنيا الحياة بانقضاء ينقضى ال خالد الدهر
 للعالم والمآل، للوجود نظرة وتلك ستأقي. التي واألخرة هذه،

 ففي الرسول. عنها نبى جاهلية ربيبة والزمان، واأللوهية
 أن يعني وهذا .الدهرهوالله فإن الدهر، تسبوا ال :األحاديثية

 جهة من أيضًا، ويعني .السرمدي الزمان أو الخلود، هو الدهر

 القوارع سبب فهو ثم ومن الدنيا الحياة هو الدهر أن أخرى،
 السبب هو الذي اله سب الى يؤدي سبه فإن وبذلك .والرزايا
 األول المعنى نؤيد أننا وبرغم الحالتين، وفي الدهر. وليس

 باسم مغطاة األلوهية فإن التاريخي، لرسوخه نظرًا للحديث
 مترابطة واحدة التاريخي، العربي الوعي في وتبفى، الدهر.

 يستحل إباحي دهري، ملحد، مصطلحات: متكادسة
 غير اليوم صار ذلك أن الى االشارة النافل ومن .الحرمات

 والمجتمع التاريخ في منغرس تحليلي نظر هو وال دقيق،
 تكفير من عمومًا، والفقهاء الغزالي، موقف اما والحقيقة.
أخرى. فقضية بااللحاد واتهامهم الفالسفة

 االلحاد ليس الراهن، أو المعاصر، العربي الفكر في ٠ 2
 .طنانة نعوت من ذلك الى ما أو عظيمة جرأة هو جريمة؛وال

 متحررة، مستقلة نزعة او خالق، عقل عن تعبيرًا ليس إنه ثم
 والنظر الفعل في نظرية بإقامة وقمينة مطلقة تنويرية فلسفة أو

 فكرنا في وااللحاد، والمجتمع. للفرد بناءم تكون والمعيار

 األولى. التجربة في حصل كما بالبرهمية يحتج ال المعاصر،
 بعد، فيما سنرى كما متعددة لكن .غختلفة الذريعة صارت
 مستنير، موقف هو هذا االلحاد بأن االدعاء إسقاط وبدون
 والمصير، الكون في تفكيروتأمل منتوج بأنه أو وسباق؛ متقدم

 االلحاد بأن إيماننا ومع األحوال، جيع في والتطور. الطبيعة في
 انضجتها شخصية وأخرى الواعية عوامل ربيب فقط لي

 أن فيجب ايديولوجية، لبث يستغل أوبأنه اجتماعية، شروط
 القيمة رفيعة االيجابية كثيرة أحكام إعطاء الى الحماس يقودنا ال

 االسالمية الفرق بعض أو الرازي، عند »تنويرية« فلسفة على
 بعد تجاوزتها بأنها القائلة أو لها المسقطة أو عحمد لنبوة المنكرة

 ذلك إن القول يصح ال التاريخي. لالسالم عقالفي وابطال نقد
 إزائية شمالة رؤية في او ،تمنهجة أنظورة شكل في صدر إلحاد

 االلحاد إن وحر. فكرتمذهب بنت كانت للكون، عقالنية

 ،علمية روح اولدتم حيث عشر التاسع القرن متوج الناضج
 طالب فقد .ملحوظ بشكل اقتصادية وربما بل سياسية وشروط
 تكون وبأن اإلله، من بديال االنسان يكون بأن الفكر

 من بديالً الدين رؤى ونكران االلحاد عل القائمة االيديولوجية
بعد. وما ذاك عصر والمحظوظين الحاكمة الطبقة ايديولوجية

 أوعمقه االلحاد، بوجود نثعرال المعاصر، الفكرالعربي في
 العينة، سبيل فعلى ورفض. استكار من يثيره بما بل وقدراته؛

 غير ملجدة، )يراها يكفر الدهرين، على الرد في األفغافي، إن
 واألخرة: واالديان والخالق الروح تكر التي المذاهب صالحة(

 الطبيغة. على تقوم جاهلة؛ ضارة، ملحدة، مذاهب إنها
 الى ذلك في مستندًا األلوهية، منكري ياجم االيمان وباسم

 وليس .للدين )غيرسمحة( ضيقة بنظرة مشوبة ايديولوجية
 كان فقد :والحقيقة للتوفيق بالنبة كبيرًا هنا االفغاني حظ

 كثيرة مصطلحات لمرامي باتقان غيرمدرك خطابيًا، إنشائيًا،

 حق األلوهية، عن األفغاني ومفاهيم . . أوهاجمها. استعملها
 بغموض مشوبة عموما، الدين وعن لها، االسالمي المعنى في

 التقليدانية، في مغرقة هي ما بمقدار منفتحة وال متنورة وليست
 والتطور االنسان على الدين وصاية تفرض التي التصورات وفي

 وليست الخلقية، والتصورات عبنها. األلوهية على وحقى

 صلب في كانت التحليلي، الدقيق النظر أو العلمية األس
.والعالئق والسلطة للتاريخ رؤيته

 )المتوفى عبده محمد على يوجه ضوء كل تسرعًا يكون ربما
 لقد المفتي. ذلك عند االلحاد من قريبة لرؤية تعقبًا (1905 عام
 يرة لم المقرظ المدافع وحتى للتكاليف؛ مارس غير بأنه اتهم

 معتدل. شبه أو ذلك، في معتدالً كان عبدم إن القول من بأكثر
 سلوكات في ،ونسبي هاجع أو مضمر، إلحاد عن بحثنا وفي

 لقد لآليات: العلمي للتفسير ارتضاؤه يستوقفنا وأفكاره، عبده
 العلم بين توفيقيته يقيم حتى ويتعسف ويقطع، يبرر، كان

 فوق وقفز إعجاز عن ء المنبى الديني والقول أوروبا في آنذاك
 االنكليزي الفيلوف أمام تصريحه ايضًا ويستدعي .السببية

 م. في: موجود هذا عبده )نص أزلية المادة بأن سبنسر .ر
 هو ليس ذلك لكن . (494 ص ،3ج الكاملة، األعمال عيارة،
 مطلقًا صريحًا-وجد إن هوحتى وليس ؛نتعقب الذي االلحاد
.معمرة ونظرية شاملة رؤية داخل ومنهجًا
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 التسمية، هذه جازت إن العلمية، االيديولوجية وأصحاب
 ال معينًا دينًا بعضهم هاجم لقد ملحدين. بالضرورة ليسوا
 وتبلسيًا تغطية الدولة عن الدين فصل الى ودعوا عمومًا؛ الدين

 المجالت مؤسسو يرد هنا . والتقديس التعبد إلزالة وليس
 من كان للظواهر. والتحليل العلمية الثقافة بث على المتمحورة

 نمر، وفارس صروف، يعقوب المثال: سبيل على بينهم،
 العلم بين التناقض يقيم فهوال مؤمنًا نفسه يقدم كان الذي

 األكثرية، تدين عارض العالم. وخلن الطبيعة بين أو والدين،
 محايد، العلم أن معلنًا غربب، بفكرسلوكي ارتبط أو

 وأصحاب والدين. الياسة في واليتدخل بريء)؟(؛
 بين يوازنون عمومًا كانوا العامة المجالت في العلمية المقاالت

 التأثير. شديدي مجالنا في لذافليسوا والدين؛ الطبيعية المعرفة
 عزلوا؛ لقد بالفلسفة. مهتمًا رال فيلسوفًا منهم نجد أن وقل

 والمجتمع، الوعي في أوغرسها مناهجه وتبني للعلم، ودعوا
 وقضايا الديني الحال اولتحليل االلحادأوتعميقه لبث ولي

 عدو عندهم، بالضرورة، اليعني العلم فصير األلوهية.
الدين.
 من البعض عند الوحيد، واإلله اعتبرالمطلق، العلم لكن

 الطبيعة بين أو والدين، العقل بين التوفيقية تلك رفض
 الى ومستندًا بينهيا المطلت بالتناقض منه اعتقادا واأللوهة،

 ش. األوروبية: العلمية واألفكار الداروينية التطورية معطيات
 كتبفي ؛1917 عام توفى طبيبعربيعاشيمصر، الشميل،

 النظر الى يعود مما وشيء الفكرية الشؤون وفي المجتمع نقد
 لقيادة يكفي ومحورًا مخلصًا وحده العلم من جاعالً الفلسفي،
 الدين رفض والتطور. والكائنات الطبيعة وتفسير االنسان،

 لكل المكون هي فالمادة األلوهية: وأنكر جامد؛ أنه بحجة
 في متدرجة الكائنات نشأت ومنها .ازلية أبدية وهي ؛ شيء
 فالمعقد البسيط من يبدأ الحلقات، متكامل مترابط، سلم

 القمة عند االنسان يقف بحيث وهكذا فاألكثرتعقيدًا؛
 وجرائم انقسام من هذا يحدثه وما الدين عن بعقله مستغنيًا

 عصر في لأللوهية رأيه، في بنا، حاجة ال البشر. بين وعداوة
 الموت، امام بالخوف لأللوهية الحاجة الشميل ويفسر العلم،

 عند واالنانية وبالطمع بالخلود، ورغبته االنسان، وبضعف
 عن غريبة وخياات بمشاعرومصالح أي المحظوظة؛ الطبقة
 ؛1910 مصر، واالرتقاء، الثوء فلسفة )الشميل، العقل

 تلك في فالمسيحية، . 1908 مصر، ،2 الشميل،ج مجموعة
 المعروف هنا مكررًا العوامل، تلك بفعل نشأت األنظورة

 نظرية الى وداعية المادي، الفكر قطاع داخل الغرب في آنذاك
 في أحدثه ولما للدين، النقد ذلك من ومنتقالً واالرتقاء النشوء
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 دين وتأسيس إلغائه ضرورة الى وفساد، كوارث من المجتمع
 حصيلة فالعالم المادة. وحدة أو الطبيعة وحدة على يقوم جديد
 هو عينه والفكر بل المادة، حاالت إحدى والقوة والمادة؛ القوة

 العالم ي ما فإن وهكذا هوعضرمادي الذي للمخ وظيفة
 في الشميل )نشر منفصلة غير مترابطة ووحدة واحد، كل برمته
 - مبتذلة مادية فلسفة صاحب - بوخنر لكتاب ترجته 1844 عام

 العلم دين الشميل، عند هوإذن، ذاك والمادة( القوة
 ويتخلص ويتحرر، االنسان، عقل يتطور حيث أي الصحيح

 ووجود النفس، خلود مثل ومفروضاتها األلوهية عقائد من
 سأبعث أفي »زعموا الشميل: يقول هنا وخلودها. الروح
 عقلك أصاب شيء أي االرماس؛ في المقام طول بعد = حيًا
 االنسان في ما فكل ٠ بالوسواس« رميت حتى مكين = يا

 اولى لعلة وجود ال الطبيعة: ومن للطبيعة، ويعود طبيعة،
 والمعجزات لكبوات وجود وال بعده، وستبقى العالم خلقت

 بديالً الشميل يضعه )مصطلح الطبيعة، في و»الموحد :والوحي
 فاعل عنها غرهب بشيم يسلم ال المؤمن« المسلم للموحدبمعنى
 ويها منها فيها نحدث التي الحوادث كل يعتبرأن فيها...؛بل

 بعض، الى بعضها وراجعة بعض عن بعضها متحولة وإليها،
 متوفر غير والبقاء صورة، على تثبت وال حال على تستقر ال

 )الشميل، األزلي(. القديم العالم لهذا )أي للكل،. إال فيها
 الدين رفض كان لقد (.31 ص واالرتقاء، النشوء فلسفة

 والنظر والمجتمع السلطة نقد الى طريقًا األلوهية ومفروضات
 الشميل لكن القدامى. الملحدين عند الحال كان كما للوجود،
 أوبالدعوة بالهدم االكتفاء بدون واألوسع، األبعد الى يذهب

 وتسلط الدين، وصاية من بديالً قدم فقد للعقل. النظرية
 سياسي لنظام مبادى، اقترح إذ والعقل، الحكم عل األلوهية
 الواعي والعمل التعاون ويوضع التطور، عملية على فيه يسيطر

 أجل من الصراع مقولة عن عوضًا والفرد معًا الكل ومصلحة
 التطورهو طريق يكون ،المرسوم المجتمع ذلك وفي .البقاء
 االشتراكية وتكون محددة(، شروط في )إال الثورة وليس النج

.نورا الماركسية( يقصد )لم
 أفكار المثال، سبيل على يراه، ما للمجتمع نظراته في نجد

 وزمز يستدعى: العلم. تعداهم الذين االجتاع عالء بعض
Wormsاسبيناس وخاصة ؛ Espinasالعضواني والفهم ؛ 

Organiciste مكونًا حيًا متعضيًا اعتبارهذا أي - للمجتمع 
 األكبرللشميل الملهم سبنسر ر. عند - أفراده مجموع من

 لكن المفكر. االنكليزي يهذا معجبًا كان أيضًا، )وعبده،
سسحسع سرال اتنم عن ما نخا م يبس كيل ا
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 واالشتراكية وااللحاد التطور في أفكاره الثميل أخذ
 وهوطبيبذوفلسفة ، 1899 هام المتوفى بوخنر لوذفيغ من:
 الداروينية مؤلفاته: من وكان المطلقة، المادية الفلسفة هي

 سبق الذي (1855) والمادة والقوة ،(1894) واالشتراكية
 ونذكرأيضًا ٠ العربية الى ترجه الشميل أن الى أشرنا أن

 المتوف Haeckel هيكيل هنري أرنست الشميل معلمي من
 واالجسام الطبيعي التاريخ في الدراسات ذا (،1919عام

 )التطورانية(، واالرتقاء النشوء مذهب على والتديل العضوية
 يقول (.1866 سنة )التقيا بداروين االعجاب والشديد

 وقد إال ليس الطبيعية، القوانين هومعرفة الدين إن هيكيل:
 لداروين حاسه ومعها صدورها؛ منذ نظرياته بعض أهملت

 االلحاد يفرض ال االجتماعية. الداروينية سيما وال والداروينية،
 قانون Struggle for life البقاء أجل من الصراع جغل
 في الصراع أو المجتمع في التناف تمجيد الى يدعو وال الحياة،
 فذلك الحرب. الظاهرة، نهاية في ومنها، المجاالت كل

 بل.وبغي بريغة غير أنها إلى الشميل م.يغطن فرضية الصراع
 وحضارة األقوى، بالعرق مزعومات بقاء لتبير ذاتها تستخدم

 متوى على ..حتى مركزيته. وعرق وحذيته، وأنا األوروبي،
 كقانون إقامتها يصعب نظرية الداروينية تبقى محض، علمي

 االجتماعي التطيق ذلك داروين خاطر في يكن لم شامل. عام
 تفوق وتوكيد االنسان، في جانب وبخيس البيولوجية، لنظريته

 الالمنزه واالستعمال االستغالل، وتبير المجتمع، القادرداخل
 تحتضن كي شدها أو بيولوجية( ا )إحيائية حياوية لمصطلحات

 ملحدًا يكن لم عينه داروين إن بل وسياسية. اجتماعية دالالت
.مترددًا أدريًا ال كان ما بقدر

 اكقد الطالق منتهض وعمومًا، الشميل عند االلحاد، كأن
 ينبغي ظاهرة هنا بل نسادًا ليس وذاك الدين. رجال فساد ضد

 أو أصالً صالحين القوم أولثك يكن فلم .واستيعابها تحليلها
 العالئق نوعية أو ،والموقع والدور الوسط إن بالفطرة: مالعين
 ذلك يكون ألن الشروط تهيء التي هي الوظيفة، وطبيعة
 له يحفظ بما التمسك والى عمومًا انفاق الى أقرب الرجل
 للمطالبة أداة االلحاد الشميل واستخدم .ومصلحته مكانته
 االعتقاد وإشاعة العلمية، االيديولوجية ولنشر الفكر، بحرية
 دعا انه كما . الطبيعة أووحدة المادي والفكر والمسؤولية بالحرية

 وبث بالقوة، االلحاد أو الدين فرض وعدم الداروينية، الى
 والفكرة الطبيعية، العلوم من واالنطالق العلمية، الثقافة

 وأعقد؛ أوسع، تبقى هنا القضية أن إال . . االشتراكية.
 يقذم وإذ ، فالدين االلحاد. يترسخ ولم التطورانية، وفثلت

 بتلك المخاداة يستطيع ،ومتسامح متطور منفتح أنه على

 الشميل أنظورة من يأخذها أن يستطيع إنه قاطبة الطروحات
 قد لدينية فااليديولوجيات ظاهر. أوتصنع دونكبيرتعمل

 التبرير إواليات على بناء الداروينية لتجناف وتتمدد تتسع
 ثم ومن وتمتص، اوتبتلع وتنبذ، فتقط والتوفيق، والتسويغ
 كتلك مادية فلسفية شعارات مع تتماهى( )تتواحد، تتذاوت

 طنطاوي استطاع لقد الثميل- فكر عليها انتهض التي
 بتعسف وإن المثال، سبيل على ،1914 عام المتوف جوهري
 االسالم مع متوافقة أظهرها بحيث اكطورانية تكييف وتعمل،
 اآليات، ومفسروبعض السباق. عبده استاذه وكان السليم؛

 .تنجح لم السللة تلك في حلقة أيضًا هم راهنًا، العلوم وفق

 االيمان رفض نفسه وهو الشميل. فلسفة من الكثير يبق لم
 وبأنها تزول سوف هذه بأن وظنا للعلم، منه تعصبًا بالفلسفة

 أو - يستطع ولم العربية؛ الذات أعماق إلى ينفذ لم تنفع، ال
 ولعله ينغرس لذام والفلسفة. يتدبرالتاريخ أن — يرذ لم لعله
 ،استجابات لخلق مدعاة االلوهية فإنكار تأثير. صاحب كإن

 وصاية وتخفيف الغكر، وغخذ ،الكفاية السالبIولتموم
 والسلطة االنسان دنيا في حدتها من أوالحد المطلقة الدين

 الشميل، إخالص عن التساؤل يكون ربما أخيرًا، والمتقبل.
 هل أو ملحدًا؟ كان هل جائزًا. أنظورته، معاطب إظهار بعد
 لقد حقيقي؟ إيمان عن إلحاده صدر وهل اللحاده؟ وفيًا بتي
 خالقًا، للقوانين بأن , والتفافية مواربة ألسباب أو تقية - أقر

 خارجية قوة هو أو بااللوهية يشبه نظام الطبيعي االنتقاء وبأن
 األوحد للمعري، التلميذالوفي الثميل، يكن لم كاأللوهية

 المطلق واالمان وبااللحاد، بالداروينية، بشر الذي األشهر وال
 عند األلوهية ونفي الالتدبن، من والفريب المقرب بالعلم

 االسالم لقدمدح الدين؛ في باحث الثميل التفسيرللظواهر
 الظاهرة انتقد ما وبمقدار البروتستانتية، امتدح ما بمقدار مرارا

 من األقرب يبقى 1962-1897 مظهر اسماعيل أن إال الديية.
برمتها الموضوعات تلك الى الثميل
 الوضعية إن االلحاد؟ الى المنطقية الوضعية تؤدي هل
 ترسمه بما تقم لم أو تحلل لم وخصائصها، بأسمائها المحدثة،

 قضايا داخل وبخاصة العربية الثقافة داخل أهداف من لنفسها
 ،المنطقي التيار ذلك عندنا المفكرين بعض تبنى لقد .األلوهية

 مناهج يبسط بأن منهم البعض يكتفي .يثمروه ان دون لكن
 بينما نزعاتها؛ ويوضح خصائصها يصف وأن الملسفة، تلك
 ■ وتهم نقد من إليها يوجه ما استعارة يستهلون آخرين نجد

 فعالً لواستعمكام النفع جليل الوضعي المنطق ذلك إن
 لتحليل ،الممنهج والهذم النقدي للبناء والتمحيص، للتوضيح

 األداة تلك أن قط بالحظ ولم واللغو، واللغة المصطلحات
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 قضايا وبلورت ، والتشويش الترجرج فأزالت جقلنا في حرثت
 الوضعية الفلسفة أصحاب يحلل لم .ومنطقيات لغوولغة

 وأداروا العربية، الذات في واأللوهية األنوسة قطاع المنطقية

 الى المنتمي بصراحة يقل ولم وللوقائع. بل للواقع، ظهرهم
 . . الروح. توجد ال أو إرادة، وال إله، ال أن الفلسفة تلك
 عندنا الجدد الوضعيين مع اما مثالً رسل، ب. ذلك قال لقد

 استعياالته في ال ذلك في تبحث بأقوال سبق، كما فاكتفوا،
 فلسفتهم وبقيت .عليها يتمحور الي والتحليالت والترتيبات

 العلمية؛ واللغة المنطق أوفي المعرفة، في نظريات هذه الوضعية
 تخدم أن أودون والوجود، الفعل في نظرية الى تتحول أو دون

 بعد وبرغم ،ذلك يذكرنا . واأللوهبة والوجود الفعل في نظرية
 في العطاء وطففوا المنطقيات من أكثروا باألسالف: المسافة،

 مجال في ويكفي يقود وحده الدين أن إلى )استنادًا االنسانيات
 محمود، ن إنز. القول يستطاع ال . . كافة(. االنسان علوم
 تمذهبة نظرية إعطاء مستوى بلغ هذا، المنطقي تيارنا مثلي أبرز

 وحصره؛ الفلفة ميدان بتصنيف اكتفى لقد االلحاد. في
 القيم من نسق - التحليل ضاية في هو- منطق حبيس وبقي

 الذي اإلوالية، أو السبب، هو هذا ولعل ورائية ما ونظرية
 اليه؛ تؤدي وال االلحاد الى تؤدي الوضعية المنطقية أن لنا يفسر
 تحليل وبعمق بمستوى هو تحليالً الديني الوعي بتحليل تقول

 جميع وفي التحليل. يذلك تقوم وال العلمية، القضايا
 مثير، غير أو محترمًا، صار االلحاد أن لنا يبدو فانه األحوال،

 واحترام للحرية، بدعوتها تور التي الديموقراطية األفكار بسبب
 الغاشمة للسلطة يجوزإخضاعها ال قيمة واعتباره االنسان

 مذاهب ايديولوجية هو اليرم الفلسفي وااللحاد والقواهر.
 الساحة الى السياسي الفعل من معين نوع بإدخال تنادي

 عند فلسفي شكل اوعل تمنهج بثوب موجود إنه العربية.
 من المنطلقين وبعض المادية، والجدلية المادية، األفكار أتباع
 للتطوير النافية الكافية السحرية األداة واعتباره ألعلم عبادة
الالغيبية لالاذغعابة١ العقلية وبناء
 التربوية العوامل مالحقة الفلسفة أغراض من ليس - 3

 من مستوى وهناك الراهن؛ االلحاد الى تدفع التي والثقافية
 الدوافع أما .معظمها في ايديولوجية وأسباب التفكير؛

 وتلك هوغيرمؤثر. وال هوضئيل، بدورلي فتقوم لالواعية ا
 األولى القرون في عينها بالحال تذكر الدوافع، وهذه العوامل،
 دين ودحض والكفر الزندقة عرفت التي االسالمي للفكر
 أيضًاان الملفت ومن وألمتها السلطة تنكرًالتلك السلطة
 النبوة رفض الى قديمًا، كالحال أيضًا، هنا يتوجه االلحاد بعض

 أمة تفوق أو آخر دين صواب إلى ال الله، وجود انكار إلى ال
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 على ورد ،وهوموارب مطلقا؛ ليس هذا فااللحاد خارجية.
 سياسي، مبتذل، انهإلحاد انجراحات. وتعبيرعن تحديات،

 أو واعية، ال رغبة هوحينًا فمشال: دفاعية. وإوالية جزئي،

 أو ودين ثقافة تحدي في الوعي، من واالقتراب الوضوح مختلفة
 النتماءات ورفض رفض، عن تعبير انه وتاريخ. سلطة

 أو الستقرار وتوفير ،التفافية سلوكات آخر حينًا وهو .تاريخية
وتاريخها. السلطة حقل مع وللتكيف باألمن، لمشاعر

 الفلسفية صورته في الراهن، العربي االلحاد إن باختصار،
 حده في يتمظهر ،وااليديولوجي الممذهب الشكل في أو

 االشتراكي؛ قطاعه في العربي السياسي الفكر داخل األوضح
 العلمي التثقيف داخل يمرق وقد عمومًا؛ المادية التوجهات وفي

 عند فنجدم أوالالمقصود، االلحادالضمني، أما أحيانًاقليلة
 أونسق اوتراثًا، ثقافة، الدين من يجعلون الذين المفكرين

 القوانين مجموعة األلوهية من يجعلون الذين وعند موروثة؛ قيم
 ،تاريخ هنا فاالسالم ,القيم من مجموعة أو الكون تخكم التي

 أو أوأفهوم فكرة واأللوهية عربية، وتجربة وأسالف،
 العربي الفكر في االلحاد، فإن األحوال جميع وفي . . .مصطلح
 بدالً العقل الرازي وضع لقد :األلوهية مبدأ محل لمبدأ إحالل

 ؛األزلي الواحد اللةم من بدالً خة أزلية م ومبادى ،النبوة من
 مكان اثنين، إلهين أو معينًا، إلهًا المقفع ابن أحل ذلك وقبل
 بشار، فعل ذلك مثل وربما ؛االسالم عليه دل الذي اإلله

 ومن واألفكار األديان داخل تقلباته في الريوندي، وابن وغيره.
 عن باستمرار يفتش كان آثاره، من المتبقية الشذرات خالل
 السلطة عند معروف هو ما يغطي مطلق عن أو مبدأ
 :لإلله اآلخرون يعطيه ما للمادة يعطون والماديون . . .القائمة
 آخرين فإن كذلك وأولوية، أسبقية، تطوير، خلق، أزلية،

 أو أوللديموقراطية، أوللحرية، لكاريخ، اليوم يعطون
 معطى هو ما أو يلقى كان ما معينة، لفلسفة أو للدولة،

 تلك تقوم الجميع، فعند قديمًا للدين أو لأللوهية
 هوخاص ما للواحدية تعطي أولوية على االلحادية’االيديولوجية

 ومن مسبق، من انطالق وهناك فهنا اآلخر: الجناح في بالثنائية
 االيديولوجيتين من لكل واحد بمطلق إيمان ومن عام، مبدأ

 واحدة، اإلوالة وأبطالها. وشياطينها، وأنبياؤها، مالئكتها،
 الذات في والنرجسية البطولة )زيعور، هو هو التحتي والمنطق

 أو االيديولوجيتين، من وكل (.79-77 ص ص العربية،
 لنوع الفكرية البنية يوفر والالتأليه، التأليه العامين، التيارين

 للمستقبل، االعداد أو للتاريخ معين ولفهم السلطة، من
 هذا وورا، ٠ وروح( أوجسد )واحدي لالنسان محدد ولتصور

عميق اختالف وشكالنيًا، يبدولفظيًا قد الذي بينهما، الشبه



واحدية األنا

الدرجة. في فقط وليس النوع وفي القيمة، في
 أو بالفظاعة سلف، وكما الراهن فكرنا في االلحاد، يرتبط ال

 العقالنية أو التنوير يرادف ال أنه كما ؛المستهجنة الجريمة
 المنزه التأملى أوالموقف المنقذة الحرية هو وال المطلقة؛
 االحترام إن ثم المخلص السياسي هوالفعل وليس والعميق؛

 أو المؤثرة، بالمكانة حظي بأنه االستنتاج يتيح ال التيار لذلك
 بذلك؛ يعجب لم الفكرالعربي أن فالمالحظ الفاعلة بالحركة

 االلحاد وخارج االلحاد، في موجود هو ما بتمثل اكتفى كأنه بل
 الى دعوة من العلم، على للتأسس الداعية كااليديولوجيات

 الرازي(؛ تعبير )بحسب ومتبوعًا وزمامًا، قائدًا، العقل جعل

 ذاته حد في االنسان قيمة على وتركيز الحرية الى دعوات ومن
 تعمقت ربما ذلك، وبرغم أنه، إال . قواهره من تحريره أو

 وتثير ؛تغسل إنها : التسرع عند طفيفة تبدو قد وظيفة لإللحاد
 فمن الدينية. والتكاليف واأللوهية للمألوفيات بتحدياتها الفكر
 التاليهى للفكر بعنادها أنها أي سلبيًا نفعها يكون ذلك، حيث

 القليدية الشخصية سة تنظيم إلعادة تدفع معًا( )والسلوك،

 ويتعمق ؛ذاته تمحيص على ء ينكفى أو المؤمن يتبرر :والساكنة
 بصراعهما. ويغتني النقيضين، بتفاعل العربي الفلسفي الوعي
 المتوفى المعري ابوالعالء قديمًا حسمه صراع وذاك
 ان مفاده تجاري نفعي معك على أشادالحل بأن م 1057 عام

 سيخسر بينا ٠ قادمًا والبعث موجودًا الله كان اذا سيربح المؤمن
 :وفردية منفعة قضية مجرد ليست القضية لكن .الجنة الملجد

 الوجود لمشكالت فكري تعقب أو وتأمل موقف، قضية إنها

 الى العقل، الى العلم، الى نظرة إنها والمآل. والعقل البشري
 يستقل أن الميادين :هليجوزأليمنهذه األخالقي الوعي

 التوافق ضرورة كلها عليها يتوجب أنه أو الديني؟ الوعي عن
 العلم أيبقى يتناقضان؟ هما هل :القديمة مشكلتنا هنا معه؟
 هل العلمية؟ العقلية االيمان أينفي بالله؟ آمن إن لذاته أمينا

 ذلك . أوبهماسويا؟ وحده بالعقل أم بالله؟ إيمان العقليمانية
 للفلسفة تحديد واالجابة هوتفلسف. سؤال وكل السؤال؛ هو
ونغذيها بها نتغذى ،ونقودعا تحكمنا التي
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زيعور علي

واحدية األنا
Solopsism 
Solopsisme 
Solopsismus

 ال أنه يرى .الفلسفة في اتجاه الذاتية نية لفردا ا أو واحدية األنا
 يمكن ال وأنه ،لآلخرين وجود ال وأنه ،أواألنا الذات سوى توجد
 النزعة هذه في فالتركيز .اآلخرين معرفة يمكن وال األنا إال معرفة

 للمعرفة بالنسبة أو للوجود بالنسبة سواء األنا هوتركيزعلى الفلسفية
.االتجاه هذا في كبيرًا دورًا يلعب هوالذي األنا وضمير

 جعلوا عندما السرفسطائيين الى واحدية األنا ارجاع ويمكن
 فقد المعايير، أساس أيضًا وهو المطلقة الحقيقة هو الفرد االنسان

 األنا عل إآل يبقوا ولم المعرفة وانكار الوجود انكار إلى ذهبوا
 جيوليو إلى يرجع المصطلح لكن ومعبارًا وجودًا وحدها
 واحديين األنا ملكة كتابه في 1652 عام سكوقي كليمنت

 بين الكتاب في ووحد النفس عن الباحثين مملكة يصور وهو

 هو الجزويتي أصبح حتى واحديين واألنا فرنسا في الجزويت
 ذروة 1814-1762 فيشته األلماني الفيلسوف ويعد ٠ واحدي األنا
 عام الصادر االنسان رسالة كتابه في االتجاه هذا عن تحدث من

 الذاتفحسب، لتقرير إنناأحرارالبالنسبة م.فقدقال 1800
 المعاش، العام وجود نحوحرفي على نتسبب ألننا أيضًا بل

 فهو ولهذا أنا تجربتي من وجزء أنا عالمي هو الخارجي والعالم
 لنفسي هوممثل الخارجي بالعالم األنا،ومنثمفإنوعي داخل
 ذلك في بما العالم وان أوجد الذي وحدي فأنا هذا وعلى
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واحدية األنا

 الخلقية الناحية من ولكن • إنشائي من هوخلق اآلخرين
 نفي بجانب اآلخرون كمالوكان أتصرف فإنني والعملية
 خالقها، أنا لست ببيئة ومحدودًا محاطًا لوكنت وكما موجودين

 اآلخرين أن أساس على أتصرف أن األقل على وعلي
 موجودة مهذا واحدية واألنا موجودة الخارجية والموضوعات

.األخالقي الصعيد على مستحيلة كانت وإن بالضرورة
 ماكس فلسفة في أقصاها االتجاه هذا في الذروة وبلغت

 كابر الحقيقي اسمه المافي فيلسوف وهو ،1856-1806شترنر
 في ماركس كارل عند لفلسفته شديد بنقد حظي وقد شميث

 اليسار بلتقيبالهيغليين االلمانية.وشترنركان االيديولوجيا كنابه
 متطرفة آراء واعتنق الفلسفية، المشكالت عن معهم ويتحدث

 والثورية والرجعية والدولة للمجنمع معارضًا أصبح حتى
 وانتهى االجتماعية والتقاليد والثيوعية واالشتراكية والليبرالية

 كتابه يظهرفي عنده واحدي األنا وااتجاه الفوضوية. الى
 ال على معتمد أنا :فيه وشعاره 1845 عام ظهر الذي األوحد
 ويرى نفسي. مثل شيء ال لي بالنسبة األساسي: ومبدأه شيء،

 عن يدافع أن وعليه بالعجالت مسكون االنسان رأس أن
 لها، الخضوع يعني وهذا مثبتة فكرة اإلنسان لدى إن دماغه

 يجب ولهذا األغبياء بيت في عليه مغلق اآلخرين مع واالنسان
 القيم كل وإلغاء المميز. المتفرد األوحد هو االنسان يكون أن
 والطريق الثخصية، للحرية الوحيد الضمان يعني األنا عدا فيما

.بالتفكيرالمستقل يتم فلسفي الوحيدلبناءنسق
 األناواحدية مذهب تراث في المميزة العالمات ومن

 وعبر ، 1952-1870البشين ايفانوفيتش ايفان الروسي الفيلسوف
 النفوس مشكلة بعنوان 1910 عام له كتاب في هذا عن

 مقال في االتجاه هذا في آراءه وكرر الحديثة الفلسفة في األخرى
 معطياتنا أن إلى وذهب 1924 عام واحدية األنا عن شهيرله
 الذات قيام أساس على قائم وهم األخرى النفوس عن المباشرة
 مكونات هي األخرى والنفوس .انطباعية إسقاطات بعمل

 اظهاران اليمكن لكن باطنية اعتبارهاحقيقبة يمكن افتراضية
 في تفسر أن يجب بالعالم الخاصة والتجارب .مفارقًا واقعًا لها

 أمانويل االلمافي الفيلسوف بها يأخذ التي النقدية الفلسفة روح
 الذات داخل يحدث شيء أنها على 1804-1724 كانط

 أن يرى كما .بالعواطف ممتزجة الذاتية العروض من كمجموعة
 األخرى والنفوس الحل على متعصية مسألة اآلخرين معرفة
.افتراضي بناء سوى ليست

 مدرسة في اكفس علم في أبضًا االتجام هذا ورد وقد
عام كتب الذي سوقي النفس عالم عند أيضًا تمثل كما الجشطلت

182

 افتراض أي الطفل نرجية التقليدية النظرية تسميه عما 1935
 وفشله الطفل رغبات الشباع اال يوجد ال الخارجي العالم أن
.واحتياجاته لرغباته تجسدات هي موضوعاته ان تقدير في

 لي واحدية لألنا الوجودي أو االنطولوجي المجال وفي
 وان الحقيقة كل هي الذات أو فالنفس إآلاألنا، وجود من هناك

 يقين أي يوجد ال وأنه النفسية، الحقيقة هي الثابتة الحقيقة
 أوغطين القديس عند االتجاه هذا وبدأ .خارجها بالوجود

 إلثبات الشك من انطلق حيث اشه مدينة كتابه في 430.-354
 الفيلسوف أن غير الوحيد. اليقين هو االثبات وهذا األنا وجود

 عن األساسي المسؤول هو 1650-1595 ديكارت رينيه الفرنسي
 دواعي طرح فقد الفلفة في واحدية األنا مذهب إدخال
 الفلفة في التأمالت كتابه في الخارجي الوجود في الشك
 العقل. اختراع من يكون قد الوجود هذا أن أساس على األولى
 طرح عندما نسبية واحدية أنا اعتباره يمكن ما إلى وانتهى

 وحدها هي فاألنا أناموجود، إذًا أشك أنا الكوجيتواشهير،
 جون البريطاني الفيلسوف وتطرف .الكبرى الوجودية الحقيقة

 أن رأى االنساني الفهم عن مقال كتايه ففي 1704-1632 لوك
 العقول بين واتواصل وحده الفكر ذهن في قائمة األفكار

 البربطاني الفيلسوف وعدل .التواصل ألطراف تخمين مسألة
 يتجاوز أن فأراد التطرف هذا من 1970-1872 راسل برتراند

 وذهب وحدها. الواقعية الحياة اطار في ولكن واحدية األنا
 الناحية من واحدية األنا أن إلى 1951-1889 فنغنثتين لودفيغ

 أن يجب معقولة تكون ولكي ،وغيرمعقولة متماسكة غير المنطقية
 وفي معنى، بال تكون أن يجب حقيقية تكون ولكي زائفة تكون
 األنا أن المالحظ ومن ٠ واحدية أنا تكون لن الحالة هذه

 وأنت وهم وهي هو مقابل تطرحه األنا تطرح وهي واحدية
 مجرد اآلخرين تعتبر كانت إذا فيها الثك يجري ثم ومن وأنتم

األنا، جانب من إسقاطات
 الوحيدة المعرفة أن واحدية األنا ترى المعرفة مبحث إطار وفي

 لكنهذاأفضى المباشرة، التجربة من النابعة الباطنية المعرفة هي
 ولقد افتراضًا الواقع تفترض التي الواقعية واحدية االنا إلى

 المعرفة تظرية كتابه في ستيس المعاصر األميركي المفكر ذهب
 لكلعقلمبأنيكوننا البدائي الوضع ان إلى والوجود

. احديا و
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مجاهد المنعم عبد مجاهد

االنطباعية
Impressionism
Impressionnisme
Impressionismus

:االنطباعية منهج-ا

 التي اللوحات إحدى الشمس«،هوعوان شروق »انطباع،
 لمجموعة االول الصالون إلى ،1874 عام مونيه، كلود قدمها

 استغراب أثارت والتي الشباب، الفرنسيين الفنانين من
 الفنية الحركة لهذه اسمها أعطت لكنها وسخريته، الجمهور
.Impressionnisme االطاي الجديدة:

 الذي العام التحول ظواهر من ظاهرة تشكل واالنطباعية
 النصف منذ الغربي، المجتمع وتطور األحداث تنابع ولده
 بأنها الجديدة الحركة وصفت وقد عشر. التاسع للقرن األول
 االنان قادت التي المهمة األحداث من حدثًا واعتبرت ثورة،

 ويتلم الزمان، في مكانه ويحدد الزمنية، طيعته يعي ألن
 اانطباعية، بدت ولئن كاسو، حسبتعبيرجاذ الواقع، هذا

 على المتمثلة، الطبيعية للنزعة امتداد وكأنها األولى، أيامها في
 نسبة Barbizon باربيزون بمدرسة التشكيلي، الفن صعيد

 كان حيث السين، منطقة في االسم بهذا المعروف المكان إلى
 من مغايرًا موقفًا وقفت أنها إآل المخاظر؛ مصوري بعض يلتقي
 ذلك حتى عليها المتعارف والنظم التقاليد ومن نفسه، الواقع
 نمط على مبنية التصوير في جديدة طريقة اتبعت كما .الوقت
 المجاات في السريع التطور له مهد قد كان الرؤية، في جديد

 معاييرالذوق في تبدل من رافقه وما ه والتكولوجية العلمية
نحولتجديد. !لحثيث بالسعي المتمثل الجمالي

 مرآة المدينة، بحياة االنطباعية ارتباط الحالة هذه يفتر وقد
 ومن فيها، الطبيعي المنظر واكتثافها االجتماعي، التحول هذا

 برؤية التجديد معالم من تعكه لما واستجابتها ،خاللها
 المديني االنسان رؤية هارولدعاوزر- -كمايقول هي خاصة،

 تصف التي فاالنطباعية واالرهاق. الرهافة الشديد الحديث،
 تبدل من فيها بما الريف- أو المدينة الطبيعة-في مظاهر

 حسني ادراك عن تعبر إنما وزائلة، عابرة مفاجتة، وانطباعات
 الحقيقة أن مؤكدة والعالم، لالنان جديد مفهوم وعن ،دقيف

 إذن، فهي، ثابتًا. وجودًا ولست متابعة، وحركة صيرورة
 وتشكل الغربية، التشكيلية للفنون التاريخي الياق في تدخل

 السكوفي فيه يتناوب الذي مساره، حلقات أهم من واحدة
 الرومانسكية بالفنون )المتمثلة الوسطى القرون منذ والحركي،

 يكون األولى، للمرة ولكن، العصورالحديثة وحتى والقوطية(
 إلى اللوحة تتحول حيث اللون، بواسطة الحركة التعبيرعن

 العين وآنيًا، ماديًا العين تحسه كما البصري لالنطباع تسجيل

 المتبدلة مالمحه سوى المنظرر العالم في ترى ال القي االنطباعية
 والساعة. واليوم، والفصل، المناخ، ظروف لتبدل وفقا

 االنطباعين، مع تصبح، األشياء على الضوئية فاالنعكاسات
 أحدأبرزمثلي انغر، بينماكان متحول، لعالم األساسية الحقيقة

 جديرة غير واعتبرها رفضها، قد المحدثة، الكالسيكية
.للزوال مرشحة ألنها ،التاريخي بالتصوير

 االنعكاسات بتسجيل الكبير االهتام هذا أن في شك وال
 وتحويله الموضعي، اللون وتفكيك المرئية، األشياء على الضوئية

 شبه بطريقة للرؤية والمباشر السريع والتسجيل لونية، بقع إلى
 ومثير؛ متحول بواقع الشعور عن ذلك كل يعبر انما . . .عفوية

 اولوية وعلى المرئي، العالم في التبدل ظواهر على التركيز إن أي
 الكالسيكية- للمفاهيم يعني-خالفًا إنما اآلنية، اللحظة

 وتكريس للحياة، الدائمة السيات على العابرة الحالة تقديم
 األساسية بساتها التزام دون من باألشياء المتبدلة العالقة

 ذاتية، رؤية يجسد المرئي العالم من الموقف هذا ومثل الثابتة.
 اللحظة تلك مع المتكيفة النفية الحالة إلى الفن ويرجع
 بدورالمشاهد تكتفي الحياة إلى سلبية نظرة ويعبرعن المحددة،
 سوى الفني، العمل في تبحث، وال التزام، دون من والمتأمل

 انما الواقع، تمثل إذ فاالنطباعية، البصرية. الجمالية قيمه عن

 التجربة من بل والضكرالمجرد، النظرية المعرفة من ال تنطلق،
 إلى عودة من تمليه وما الحسية( التجربة )أي المباشرة البصرية
 بناء إلى تسعى فهي والالواعة. اآللية شبه النفسانية العملية
 جاعلة الحسية، المعطيات إلى استنادًا التشكيلي الفني العمل

 العالم من ومقتطعة ختزلة أجزاء من تثمله بما - اللوحة من
تحليليًا، عمال - معينة مناخية وظروف أوقات في المرئي
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االنطباعين

 الطابع ذات االبقة الفنية األعمال كبيرمع حد إلى يتعارض
 وأخرى عناصرواقعية بين تجمع األخيرة فهذم . التأليفي
 تبحث مثالية نظريات إلى استنادا الواقع صياغة وتعيد متخيلة،

 الجيال عن وإما الرومانسية(، )مع الفردية الخصوصية عن إما
. الكالسيكية( )مع واليونان عبرروما المطلق

 النزعة ذات الفنية التيارات عن االنطباعية يميز ما ولعل
 العالم من المجتزأة التمثيل لعناصر اختيارها طريقة هو الطبيعية

 هذا تمثيل إلى حقيقة تهدف وال وصفية، ليست فهي المرئي.
 األساسية، مالمحه بعض تمثيل إلى تهدف بقدرما الواقع،
 ما على اتمثيل عناصر تقتص حيث البصرية، بالظاهرة المرتبطة

 فاللوحة .عداه ما كل على وتتقدم ،بحت بصري هو
 وال الموضوع، من الروائي الجانب مثال، همل، االنطباعية

 جورج تعبير حسب النغمية، فوارقه أجل من إآل تتناوله
 وبتحييدها األوائل. الحركة هذه أحدمؤرخي ريفيير،

 عند فقط وبالتوقف األدبي مضمونه عن بالتخلي - للموضوع
 من لكل مناقضة االنطباعية تبدو - المتبدلة الخارجية مظاهره

 والنزعة الفن، لموضوع البطولية بالسمات المتمسكة الرومانسية،
المرئي. للعالم الدقيق الوصف عن تتخل لم التي الطبيعية،

 بد ال كان الطبيعية، الظواهر هذه عن وللتعبيرتشكيليًا
 بالضوء، وعالقتها اللون ظاهرة معرفة من االنطباعيين للفنانين
 وضعها التي العلمية النظريات إلبه توصلت ما إلى استنادًا

 وهلمهولتز ،1839 شيفرول أمثالم المعاصرون، الفيزيائيون
 هذه بفضل - آنذاك واضحًا، بات ولقد . 1881 وهود ،1878

 عشر- السابع القرن في نيوتن أعمال منذ سبقها، وما األبحاث
 في يتولد احساس أو انطباع بل ملونة، مادة ليس اللون ان

 الضوء تأثير البصري، الجهاز عب الدماغ إلى ويتقل العين،
 يبقى باللون االحساس وهذا المرئية. األشياء على وانعكاسه
 في أيضًا، هي تبقى، األشياء رؤية أن كا انسانيًا، إحساسًا

 يعني وإدراكها النسبية؛ المعرفة أي المكتسبة، المعرفة نطاق
 االنتباه، العامة مظاهرها تسترعي ما بقدر وتميزها معرفتها
 جميع وفي . . والحركة. الساطعة واإلضاءة الناصع، كاللون

 باجتماع إال يتحدم وال اصطالحيًا، اللون يبقى الحاالت،

 الذي والضوء المرئي، والشيء االنسانية، العين :ثالئة عناصر
 خضراء، )الشجرة ثابتًا األقدمون، كمايراه وهوليس، ينيره.
 الضوء بتبدل يتبدل بل ،شاحب( وردي الجسد زرقاء، السماء

 ,إآلإذا برتقالية ليست مثال، فالبرتقالة، المناخية والظروف
 الجهان وكان الطيعي(، )الضوء األبيض الضوء تلقت

 لونها تففد فهي ذلك، عدا ما وفي .طبيعيًا للمشاهد البصري

 حمراء شبه كرة مجرد إلى وتتحول المميز، المحلي، أو الموضعي
 قطعة تقترب بينما باهت، ضوء في بنية أحمر، ضوء في

 ضوء عليها سلط ما االحرإذا اللون من )البنية( الشوكوالته
 واللون األشياء، خواص من إذن، ليست، فاأللوان ساطع

 عن مستقال للون وجود ال بل له، وجود ال )المحلي( !لموضعي
 من خال الحقيقة، في هو، الملون، المرئي، فالعالم الضوء،
 موجات ومن لها لون ال مادة من إآل يتألف وال األلوان،

 ال العالم هذا ومادة .غيرملونة الطول متباينة كهرمغناطيسية
 لدى - مرئية أشعة ترسل عندما إآل ملونة، تظهر وال ترى،

 من تتلقام ما جزءًا تعكس او - ما بطريقة التألق أو االحتراق
 ملونة؛آل تصبح ال المادة أن أي .مرثية كهرمغناطيسية أشعة

 فصل عملية في وتسهم كالمصفاة، فتعمل الضوء، تتلقى عندما
 - المشاهد عين في - ملونة تظهر ال وهي .ألوانها وفرز األشعة

 الضوء تقبل على واستعدادها الجزئية بنيتها تحدده ما بقدر إآل
 أشعة من جزءًا متص اختالفها، على فاألجسام، رفضه. او

 اآلخر الجزء تعكس( )= ترفض بينما تتلقاه، الذي الضوء
 البصر إلى تصل التي هي المنعكسة( ): المرفوضة واألشعة

.بالرؤية االحساس فيه وتولد
 في العامة، المعطيات هذه من انطلقوا الذين االنطباعين إن
 الصافي، األبيض اللون استبعدوا قد المرئي، للعالم تمثيلهم

 في له وجود ال الذي األسود، اللون وكذلك القاتمة، واأللوان
 المنشور ألوان سوى يستخدموا ولم ،اعتقادهم حسب الطبيعة
 الطيف منها يتكون التي األلوان مجموعة وهي المتألقة الصافية

 ستة في حصرها يمكن والتي قزح، قوس في نراها كما الضوئي،
 البرتقالي، األخضر، األزرق، األحمر، األصفر، رئيسة:

 أولية، تعتبر األزرق( األحمر، )األصفر، منها ثالثة البنفسجي
 أي أحادية؛ ألنها ،Primaircs, Fondamentales أساسية أو

 تدخل وألنها المبدأ، حيث من واحد لون من إآل تتألف ال أنها
 متممة المماة الباقية، األلوان تركيب في

Comptementaires ، ثعابة أو Binaires. األخيرة وهذه 
 ب اصفر أساسيين: لونين مزج من يحصل منها كال ألن مركبة،

 أزرقم أحر برتقالي؛ أحمرم أصفر* اخضر؛ أزق[
 بالتركيب، أيضًا، تحصل، األخرى االلوان وجميع بنفسجي،

 دخلها إذا اللونية، الدرجات من له حصر ا ما إلى وتندرج
ببعض. بعضها مزج أو األسود، أو األبيض من شيء

 ما نطاق في تدخل االنطباعيون أدركها أخرى ظواهر وثمة
 قد أوتجاورها، األلوان، تقابل أن أي األلوان؛ تباين يسمى
 عين في سوى لها وجود ال ايهامية، بصرية إحساسات يولد
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االبابة

 بعضها يدعم تجاورت أو تقابلت ما إذا فاأللوان، المشاهد.
 باآلخر، منها الواحد يتأثر أو وسطوعًا، تألقًا اكثر فتبدو بعضًا،
 نصوعه من شيائً اآلخر يفقد بينما تألقًا، اللون هذا فيزداد

 المشاهد، عين في يتبدل، قد الواحد اللون أن كما وتألقه،
 ويفقدشياًئمن قاتمة، خلفية فيبدومتألقًاعلى يجاوره: وفاقًالما
 هي األكرتباينًا األلوان غيران ناصعة. خلفية على تألقه

 حارة : منها كل طبيعة حسب تصنف التي المتممة األلوان
 واألزرق )كاألخضر باردة أو والبرتقالي(، واألصفر )كاألحر

 )أحمر- المجموعتين هاتين الوان تجاور ان أي والبنفسجي(.
 فيعين يولد، أزرق( برتقالي- اصفر-بنفسجي؛ أخضر؛
 بينما تبدومتقدمة، الحارة فاأللوان بالحركة: انطباعًا المائهد،

 من لونين، تقابل عن ينتج وقد .بالتراجع الباردة األلوان توهم
 ايهامي، بصري، احساس التباين، الشديدة األلوان هذه

 األخضرالذي كاللون فعيال، له وجرد ال يالث لرن برجود

 األصفرواألزرق. تقابل من.ممرد فيعنذلملكاهد، يتكون
 للون يتبدل الضوثية، والطروف فبرغمثباتالرؤية وعليه،

يجاوره. لما تبعا المشاهد، نظر في الواحد،
 أواخر من آخرون، غربيون وفنانون االنطباعيون حاول لقد
 أن بعد اللونية، التباينات بهذه االستعانة عشر، التاسع القرن
 وتقدمها اساسية تمثيلية عناصر إلبراز التشكيلية، أهميتها أدركوا

 وباكتشافهم للنظر، ملفتة تكون بحيث أخرى، عناصر على
 اكتسب اللونية، بالتباينات المرتبطة البصرية الظواهر هذه
 إلى وصفي لون من تحول أن بعد جديدة، تشكيلية قييًا اللون

 السكونية مكوناته وأصبحت ذاتية قيمة ذي مستقل لون
 المحدثة، فنانواالنطباعية اراد ولقد باستمرار. متبدلة دينامية،

 المجزأة، اللونية والضربات الصافية األلوان باستخدامهم
 األلوان مزج يولدها بصرية انطباعات إلى التوصل والمتباينة،
 المتممة الصريحة األلوان تجاور بفضل اللوحة، على بصريًا

 ملونة. مساحة من األجزاء أصغر في حتى المتبادل وتفاعلها
 فان )أمثال آخرون فنانون لجأ ،الفضائي المدى عن وللتعبير

 وتدرج الخطي المنظور إلى ال الملونة، السطوح تقابل إلى غوغ(
 االلوان فاستخدام . النهضة عصر منذ تقليديًا المتبعين االلوان

 مع يلتقي متباينة، فضائية قيم عن بذاتها المعبرة الصافية،
البصري. لإلدراك العلمية األسس

 يحدثها التي األلوان أن كله ذلك من نستنتج أن ويمكننا
 ال محددة، زمنية فترة في المرئية األشياء على بانعكاسه الضوء
 للتحوالت تخضع بل ثابتة، كنعوت األشياء بهذه ترتبط

 الواقع، هذا تدرك التي واالنطباعية الطبيعة في الالمتناهية

 بمعنى ،هي إنما عابر، ولحاضر ،عابرة للحظة وتعتبرتجيال
 الطلق، الهواء في الفنان يدركه الذي لإلحساس تجسيد آخر،

 شيء فكل التصوير. بآلة أشبه تكون تكاد بعين الطبيعة، على
 العين ونفاذًا، العيناألكثررؤية النطباعية، العبن إلى يتحول

 يقول مونيه كان ما فغالبًا الحسية. التجربة مع تكونت التي

 عين«. أية ولكن عين، »إقه موتية عن قيل كىا يد«، »العين
 أن مؤكدًا ، يغرد« العصفور »نصورك يقول نفسه ومونيه

 وسيلة الفن جعلت التي المفاعيم مع تتعارض االنطباعية
 نظر في فالفن العقل. طريق عن بنائه وإعادة العالم لتنظيم

 واالحاسات العفوية في هو بل ذهنية، حالة ليس االنطباعين
 يراها كا بأمانة، اللوحة إلى الفنان ينقلها التي المباشرة
 لألشياء المباشر االدراك من السريع االنتقال مجسدًا ويحسها،

 خالصة، فيزيائية آنية العملية وهذه التصويرية. الحركة إلى

 إلى ورفاقه مونيه لجأ رلذا الماجة- ظيإهر يتحرالت كلها مرتبطة،
 من متفاوتة أوقات في لكن ،لوحات عدة في نفسه المنغلر قصوير
 من الواحد المنظر على بطرا اللي التحول يظهروا كي النهار،
 عن استعيض أن ذلك نتائج من وكان الغروب. إلى الفجر

 بتقابل الخطية الهندسية األس على المبني المنظورالتقليدي،
 معظم تخلى كا . الفضائي بالمدى احساسًا يولد لوني

 في جاءت، الي االنسانية بالصورة االهتمام عن االنطباعيين
 الجسم معها تحول مبسطة، لونية بقع شكل على كثيرة، حاالت

 فالصورة بسرعة. التقط الذي الظل يشبه ما إلى االنساني
 تعد لم اللوحة، لتقويم معيارًا السابق في كانت التي االنسانية

.تصورها التي الطبيعة عناصر من عنصر سوى

االنطباعية: مصادر - 2

 بهدف الواقعية المدرسة من انطلقوا الذين االنطباعيين إن
 للطبيعة، العلمي تحليلهم تيجة شموأل، أكثر موضوعية تحقيق

 للرؤية الدقيق التحليل أن ذلك الذاتية. إلى وصلوا قد
 طبيعة ذي واقع إلى الناظر، وعي في أدى، قد والمالحظة

 كله انتباهم وحصر األشياء من المادي موقفهم أن غير ٠وجدانية
 كوربيه، واقعية وبخاصة الواقعية، للمدرسة يعودان العين في

 تنمومنذ بدأت التي المتاظر مصوري مدرسة واقعية وكذلك
 الهواء في المباشر التصوير ومارست عثر، الثامن القرن
 عن بعيدًا عفوي، بشكل هكذا، تظهر لم فاالنطباعية الطلت.

 التصوير تاريخ في طبيعية حلقة تشكل فهي تأثيرأوتطور أي
 كبير عدد أعمال له مهدت الذي الفني للتطور مباشرة ونتيجة

.السابقة العصور فناني من
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االنطباعية

 ظهرفي عشر، التاسع القرن من األول النصف ففي
 التي الالحقة التطورات في تأثيركبير لهما كان فنانان انكلترا

 Constable 1776-1837 كونستيبل االنطباعية، إلى أدت

 لم إن قريبة، اهتمامات عن اظهرا اللذان ،1851-1775 وتورنر
وأصدقائه مونيه كلود اهتمامات من شبيهة، نقل

 اوجين إلى االنطباعية جذور نرجع أن يمكننا فرنسا، وفي
 أحد سينياك بول به يعترف ما وهو ، 1863-1798 دوالكروا

 إلى دوالكروا أوجين من دراسته في الجدد، االنطباعيين
 الذي دوالكروا وكان . 1899 سنة الصادرة المحدثة، االنطباعية

 إلى أيضًا، عمد قد الملونة، والظالل المتممة باأللوان اهتم
 ،االنطباعيون ذلك بعد فعل كما مامًا ،اللونية الضربات تجزئة

 آخران فنانان انعكاس. هو شيء كل أن الطبيعة في ووجد
 انجزت أنها رغم الطلق بالهواء االنطباع هذا أعاله، حملت

 1875-1796 كورو المرسم: داخل أحيانًا، كليًا أو جزئيًا،

 هو اهتم الذي 1877-1819 وكوربيه المناخ، بمعالم اهتم الذي
 لهم كان آخرون فنانون ,وانعكاساته الطبيعي بالنور ايضًا

 ، Millet 1875/1914 مييه أمثال االنطباعية، على التأثير بعض

 فونتينبلو في رسموا الذين من Daubigny 18781817 ودويني
 ذي Jonking 1819-1891 جونكنغ والهولندي وباربيزون،

الطابع. اليابانية األعمال
 مارسته التأثيرالذي إلى االشارة بدمن ال المجال، هذا وفي

 القرن نهاية فناني وبعض االنطباعية على األقصى الشرق فنون
 اليابانيين، الفنانين اعمال فكانت الغرب. في عشر التاسع

 وهيروشيغ Hokusai وهوكوساي ،Outamaro اوتامارو أمثال
Heroshige اوكييوم مدرسة أتباع )من Ukiyo-e القرن نهاية ح 

 من لعدد االلهام مصادر أحد عشر التاسع وبداية عشر الثامن
 وغوغان غوغ فان امثال آخرين وفنانين االنطباعيين الفنانين

 اليابانية بالطريقة اعجبوا الذين من . . .وسيزان
Japonisme، بالصيرورة االحساس هذا مع تتفق التي 

 العائم«، »العالم المتبدل«، »العالم بدورها تصور إذ الكونية،
 وظرافة، شاعرية، شيء كل حيث . . والمسرح. النساء عالم

 اخرى موضوعات اليابانيون تناول كما . . .حميم وتودد
 الحياة وطرافة الطبيعية، كالمناظر الخارجي، العالم من استمدت
 وصوروا حباة. بحشدينبض يعج الذي والشارع اليومية،

 Fuji فوجي كجبل اللوحات، كثيرمن في الواحد المنظر ايضا،

 حسب المتنوعة المشاهد من له حصر ال عدد في رسم الذي
واأليام. الفصول

 لتحديد الخطي الرقش استعمال إلى الغربيون عمد ولقد
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 الثالثي المنظور عن بعضهم وتخلى المسطحة اللونية المساحات
 المفهوم هو اليابانية األعال في اعجابهم أثار ما ولعل األبعاد،

 مغايرللمنظور بشكل التشكيلي، الفضاء لبناء االصطالحي
 أوتنفرج متوازية، تبقى اللوحة خطوط جميع ان حيث الغربي،

 — األفق خط عند واحدة مركزية نقطة في تلتقي أن من بدالً -
 ال الذي الياباني الفنان عوالم عن معبرة اتجاه، كل في وتذهب

 عقالني لتخطيط أوتبعًا محددة نقطة من انطالقًا المنظر يرى

 العمل أمام المرء يشعر المقلوب، المنظور هذا وبفضل منظم.
 جزء سوى منه هو ليس كوني فضاء في يسبح أنه الياباني الفني

 تعبيركاسو، حسب الغربيين، أدهش ما غيرأن صغيرجدًا.

 والمزاوي المائل والمنظور االعتباطي االجتزاء فقط ليس
Angulaire به، أوحت التي الفلسفة أيضًا بل . الفن لهذا 

.األشياء تبدل فلسفة وهي
 الفنان وجهت قد العوامل هنه غتلف أن في شك ال

 بخاصة اكسب، الذي الفني للعمل جديد مفموم نحو الغربي
 جديدة قيها الياباني، بالفن المعجبين وغوغان، غوغ فان مع

 التشكيلي، المدى التعبيرعن مجال في أساسيًا مكانًا للون جعلت
 اليابانية، التقنية تقليد محاولته في ذهب، الذي غوغ فان وكان

 بالحبر، رسومه في .الثرقية القصب بريشة االستعانة درجة إلى
 لمساحات التعبيرية القيم الزيتي التصوير إلى ينقل أن إلى بسعى
 على الوقائع، هذه تقودنا اآل يجب أنه بيد الصافي. اللون

 خاصة، واليابانية عامة الشرقية الفنون بأن لالعتقاد أهميتها،
 شهده الذي الفني التطور لهذا والوحيد المباشر العامل هي

 فن يأخذها التي المفردات أو العناصر فقط ليس فالمهم الغرب،
 استخدامها، وطريقة ،إدراكها عملية بل آخر، فن عن ما

 ما أهم ولعل هذااالقتباس لمثل هيأت التطورالتي وظروف
 يشير كما هو، - هذه النظر وجهة من - االنطباعيون أخذه

 والمباشرة؛ الخاصة مالحظاتهم بعض التأكيدعلى فرانكاستل،

 مع يتالءم ما عنه، وأخذوا الياباني، الفن في وجدوا أنهم أي
 الفني التحول هذا عملية في تسهم جديدة عناصر إلى حاجاتهم

 ظروف له هيأت قد كانت الرؤية، في تبدل من رافقه وما
.واقتصادية واجتماعية تاريخية

 انبوب اكتشاف هو االنطباعية على أثره له كان آخر عامل
 التاسع للقرن األول النصف منذ للفنان، أتاح الذي اللون
 حل إلى ضرورة يجد أن دون من مرسمه، من يخرج أن عشر،

 عمله. اتمام في الطبيعة يواجه وأن ومزعجة، كثيرة حاجيات

 الطبيعي، الضوء عل الفنان اعتماد في اسهم الذي األمر وهو
 والظالل الظالل، متخطيا االصطناعي، المرسم ضوء من بدا



االساعة

 االكاديمية، االنارة وسائل وكل الخافتة، واألضواء المنقولة،
 في بدوره، أسهم، قد الفوتوغرافية التصوير آلة اكتشاف وكان
 »المفهوم بنجمان، والتر يقول كما وحطم، الفنية، الرؤية تبدل

 تسهم كما أسهمت، الفوتوغرافية فالصورة للجمال» الطقسي
 بعد جديدة، لغة لظهور الموضوعية الظروف مهيئة في أيامنا، في
 الحقل الختبار للعين االمكانات!لمتوافرة من للفنان كثفت أن

 الصورة هونقل التصوير آلة قدمته أبرزما ولعل .البصري
 في ذلك اسهم بحيث ،عنها عديدة نسخ وإعطاء ،الوثائقية

 وظيفته من وحرره القيود، من مجموعة من التصوير تخليص
 المماثلة الصورة يتخطى ن الفنان بوسع فأصبح الجانبية،
 متنبطًا به المحيط الواقع هذا من أبعد يرى وأن لالقع،

. الخاصة وعوالمه مفرداته

األساليب: تنوع-3

 العام، مسارها في تبع، لم االنطباعية ان الواضح من
 ارتبطت الذين الفنانين جميع عنده يلتقي معددا فنيا منهجا

 تنشأ أن الطبيعي ومن . الجديدة الفنية المدرسة بهذه اسماؤهم
 الفنانين هؤالء بين باعدت التي التباينات بعض ذلك بسبب

 القصيرة، حياته في بقي، الذي سيسلي فباستثناء واتجاهاتهم.
 انتمائه من فترة بعد إليها رجع الذي وبيسارو لالنطباعية مالزمًا

 Monet، 1840-1926 مونيه كلود أن يبدو المحدثة، لالنطباعية

 عنها يحد ولم ،لالنطباعية أمينًا بقي الذي الوحيد الفنان هو
 أكدا قد ونضوجه الطويلة خبرته إن بل .حياته طيلة

 منطقي تطور المعبرعن الفني عمله أن كما انطاعيته،
 لوحاته ففي انطباعية. االنطباعيين أكثر جعله قد ومنهجي،
 (iNyniphcas اليل »أزهار مجموعة في وبخاصة األخيرة،

 قد حياتم أواخر في وكان .المدع الففي نشاطم ذروة مونيم يبلغ
 باتا اللذين ناظريه، موجها ،Giverny جيفرفي في اعتزل

 التي جديقته واالزهارفي نحواألعشاب االظالم، يهددهما
 الضوئية واالنعكاسات لكباتات اختبار حقل يشبه ما إلى حولها

عليها.
 دوغا ادغار كان ياالنطباعية، ارتباطًا األشد لمونيه، خالفًا

1917-1894 Degas، ،ذو األصل، األرستقراطي الباريسي 
 معارضة األكثر بل تحفظًا، االنطباعيين اكث الرجعية الميول

 كميل المعارض، الموقف هذا في معه، ويلتقي العامة ألهدافهم
 الذيكانعلى ذلكالرجل ، 1903-1830) •155ة[0بيسارو

 .رسولية انسانية نفتحة وتدفعه ،الفوضوي بالوسط عالقة
 سيزان، يسميه كما المتواضع«، الكبير »بيسارو بيسارو ولكن

 إمرأة صورة المنظر إلى يضيف كان ما وغالبًا للطبيعة، محبًا كان
 أما الباريزون. جماعة من بمييه تذكرنا انسانية صورة ريفية،

 خالل اومن الخيل، سباق في إآل الطبيعة يعرف لم فإنه دوغا

 الثياب أوتكوي أوتغتسل، أوتتزين، ترقص إمرأة صورة
 تالمذة أحد Lamothe الموت يد على تتلمذ الذي ودوغا
 عن أخذم ما إن بل والشكل، بالخط تمسكًا أكث بقي انغر،

 اسهامه فإن ذلك، ومع الرسم نطاق في أيضًا بقي اليابانيين
كبير. التشكيلية الفنون تطور في

 آخر بشكل يظهر Renoir 1841-1919 رنوار أوغست ومع
 أعطى أن فبعد االنطباعية. المدرسة داخل التباين أشكال من

 يعود، وتألقًا، األكثرسطوعًا الصور البداية، في االنطباعية،

 الرسم، إلى ويتحول الكالسيكية من نوع إلى ، 1875 سنة بعد
 من برعة هوتخلص وإن . 1883 عام اليطاليا، زيارته منذ

 لمناخ سحر إلى أبدًا يوجع اآلأنهم االنغرية، مرحكه

 المرأة بصورة األخيرة، مرحكه في اهتم، بل االنطباعي،
 التصويركمافي في تناولها التي الشهوانية، الحسية العارية،
انحت.

: المحدثة االنطباعية , 4

 منهج ذات حقيقية مدرسة لتشكل االنطباعية تكن لم
 في تباين وإلى الرأي في اختالف إلى أدى األمرالذي واضح،

 متباينة، فنية اتجاهات الحركة هته عن فانبثقت األسلوب.
 تمثلت، كما االنطباعين، الفنانين من بعدد ،رأينا كما تمثلت،

 ان وكان المحدثة االنطباعية جديد: بتيارفني ثانية، جهة من
 بدايته، في ضم، الذي المتقلين صالون ، ١««4 سنة تأس،
 وسوراه ، Angrand وانغران Redon رودون من كال

Seurat، وسينياك Signac. خطوة بمثابة الحدث واعتبرهذا 
 والذوق الفن بين نحرالقطيعة ،الفني نحوتحررالخلق جديدة

 وقد الرسمي. الفن رتسلط والمؤسات الفن بين االئد،
 الفيزيائيين دراسات جديد، من ،وزمالؤه تناولسوراه

 بهدف هنري(، شارل هلمهولتز، وود، ماكسويل، )شفرول،
 وهوما .حدس مجرد كان ما تلي علمية انطباعية إلى الوصول

 وسينياك، Ma Methode اكظرية دراسته في سوراه، عنه عبر
 اللذان المحدثة، االنطباعية إلى دوالكروا أوجين من كتابه في

 القواعد بتطبيق المتمسك الجديد، التيار هذا ابعاد حددا
 والمنهج الطبيعة قوانين إلى بالعودة والمطالب العلمية،
 التصوير، على يهيمن والتحري التحليل هوس فبات العقالني،
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االنطباعية

 اللونية البقع من ارتجاجات إلى المرئي العالم تحويل بغية
.المتجاورة
 إلنقاذ محاولة دوريفال يعتبره العقالنية باتجاه التحول وهذا

 على تعتمد بتقنية ولكن نفها، أخطائها باستخدام االنطباعية
 الضوء. لعناصر العلمية لالكتشافات المنهجي التطيق

 إلى االنطباعيين اكتشافات حولت التي المحدثة، فاالنطباعية
 (Chromo ٠ الضوئية - اللونية إلى وصلت قد تطبيقية، منهجية

(Luminarisme المتزامن التباين وقانون Contraste) 

(simultane المجزأة أو المستقلة اللونية الضربات باستخدامها 
 على يتم ال األلوان مزج ان أي واضع، علمي منهج وفق

 تجاور بفضل المشاهد، عين في بصريًا، يحصل، بل الملونة،
 عبارقي أطلقت ولذلك ٠ اللوحة على اللونية والنقاط البقع هذه

 على (Pointillisme) واتقيطية ط(1٧ا510001500٥) التقسيمية
 إلى نهايتها، قبل االنطباعية، حولت التي الفنية الحجركة هذه

قانونونظام.
 العلمي التحليل على يقتصر لم الجماعة هذه نشاط أن بيد
 مائيات تعكسها كبيرة حسية تميزبمقدرة بل التقنين، وارادة

 أنتجها التي الرائعة األعمال وبعض ،1935-1863 سينياك
 سوراه، وكان .1859-1891 جدًا القصيرة حياته في سورام

 المعرض في اشترك قد ،اليرم فنافي كبيربين بتقدير يمحظى الذي
 في صيف أحد يوم المشهورة،)) بلوحته لالنطباعيين الثامن األخير
̂ Jl«ldimanche d٠ete a la grande jatte الكبير الجات

 تتوضح خاصة، اللوحة هذه مع ولعله كبيرة. ضجة أثارت
 بمظاهر والتقيد البناء، كإعادة المحدثة: االنطباعية اهداف
 فرانكاستل يرى ولذا وأشكالها. وأحجامها ومقاييسها األشياء

 التصويرية بالبنية احتفظت التي المحدثة، االنطباعية أن
 بعض سجلت قد ،الخطي والمنظور التقليدية الفضائية
 بالنسبة ايجابية مرحلة نظره، في تشكل، ال وهي التراجع؛

 سورام أسلوب في يجد إذ للوحة، التشكيلي المدى تطور إلى
 تجسيد تقنية على مبنية وطريقة الكلفة، بادي إراديًا ما شيائً

االنطباعية تقنية عن أساسًا تختلف ال الضوء

 االنطباعية، موضوعات تناولت إذ المحدثة، االنطباعية لكن
 من تجعل فهي تمامًا، ومختلفة خاصة بطريقة تعالجها كي إنما

 بحيث منهجيًا، اللرنية القيم وتضبط رياضية، صيغة الموضوع

 دون من ،الموضوع حول استعالمية وسيلة إلى اللوحة تتحول
 أي اوااليحاء. الرمزأوالتأثر بعيدًاعن شعور، يأي االشادة

 طبيعة ذات قيمًاثابتة، ذلك، بفضل اكتسبت التي االلوان، أن
 اعتبره عما التعويض الممكن من جعلت قد تجريدية،
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 باعادة - التشكيلي الفضاء تطور صعيد على - تراجعا فرانكاستل
 القيم تجزئة عل القائمة الجديدة، فالتقنية عقالنيًا اللوحة بناء

 نحو االنتباه وجهت قد علمي، منهج حسب وتقابلها اللونية
 معقدة عملية الرؤية من وجعلت البصري، اإلدراك ميكانيكية
 من االنتقال في وتسهم فعالة، مشاركة المشاهد من تتطلب
 مجرد باتت الني اللوحة إلى ،مرئي لعام انعكاسًا المعتبرة اللوحة

 إلى سوى يعيدنا ال واقع عن تعبر بذاتها، قائمة مساحة،
 في وامتدادًا لها صدى وجدت قد العقالنية الرؤية وهذه .نفسه

 زوال ان حيث ،العثرين للقرن التشكيلية المحاوالت
 أو للرؤية مسوغ مجرد إلى باألحرى تحوله أو - الموضوع
التجريد. إلى بالنهاية أدى، قد التأليف،

معطياتاالنطباعية:-5

 ظهور حتى متبعة تزال ما كانت التي الفنية األساليب إن
 قاثمة وبقيت يذكر، تعديل اي عليها يطرأ لم االنطباعية

 بناء في اعتمدت التي األسس يها، المساس دون من ومقبولة،
 البرقي( )كدراسة النظرية الدراسات في صيغت كما اللوحة

 قدمت التي األسس وهي النهضة، لعصر التطبيقية واألعمال
 قماشة إلى األبعاد الثالثية األشياء لنقل العلمي الحل للفنان
 الحل، فكان بعدين. ذات مساحة إلى أي المسطحة اللوحة
 وتبدل العلمية االتجاهات مع ويتوافق النهضة، قدمته الذي
 يسمح الذي العلمي المنظور في للعصر، االجتماعية البف

 البشرية العين تراه لما طبقا ايهاميا، المرئي، العالم بتمثل للفنان
 ضمن واحدة، زاوية من إا األشياء رؤية عن أصال العاجزة

 لتخطيط العملية هذه اخضعت لذلك محدد بصري حقل
 ،واحد كلهاباتجاه خطوطه تتجه ،المكعب صورة له هندسي
 خط على الموضوعة point de fuite التالشي نقطة عند لتلتقي
 شيءيأخذ كل الهيكلية، هذه داخل اللوحة وسط األفق،
 للمسافات المنطقي الفنان تصور وفق ،اللوحة فضاء في مكانه

والنسب واألحجام
 النهضة »انسانية« ب الخاصة الرؤية هذه أن في شك ال

 الطبيعة في ترى ال التي الكالسيكية المبادىء تجسد االيطالية،
 تقدمها التي فالصورة .العقالنية المثالية لمفاهيم انعكاس سوى

 يقبل ال الذي الكمال صفة له مثالي نموذج هي االنسان عن
 من بد ال كان المطلق الكمال هذا ولبلوغ .التشويه أو الخطأ
 ونجسيم والتشريح، الخطي، كالمنظور العلمية، الوسائل اعتياد

 وتتفق باألشكال المحيطة الخطوط تقابل لونية بقيم األشياء
 تطرأعليها لم التي العامة، المقايس هذه واستنادًاإلى معها



االنطباعية

 كان ،قرون أربعة عن يقل ال ما طيلة جوهرية تعديالت
,ثابتة لقواعد تبعًا وينظمها المرئية الظواهر بناء يعيد الفنان

 العشرين، القرن وبداية عشر التاسع القرن نهاية منذ لكن
 إدراكنا منظور أي نختبره، الذي »المنظور أن واضحًا بات

 ، الهندسي« المنظور - مرلوبونتي تعبير حسب - ليس ،البصري
 هو االيطالية، النهضة صاغته كيا العين، الواحدي المنظور وان

 المنهج بأنه االعتقاد الخطأ من االشارات؛ من اصطالحي منهج
 المنهج بأنه االعتقاد ايضًا الخطأ ومن منه، بديل ال الذي

 التثكيلية الشاشة إلى المرئي العالم لنقل مالءمة األكثر العقالفي
 التعبير أشكال من فهوشكل البعدين ذات اثابتة

 العلم تطور من ما حالة األساسية مالمحه تعكس ،اصطالحي
 والمفاهيم االقتصادية البنى في تحول من رافقها وما والتقنيات

 يشيركالي، كما النهضوي، التخطيط كان فإذا االجتماعية.
 والميارسات المعرفة من ما حالة على مبنية العالم رؤية مع »يتفق

 ليص فإنه I... عثر( الخامى )القرن بالكواتروشحو الخاصة
 الحياة م مغال كل فيه تبدلت عصر على يطبق أن الضروري من

 مجال في تحقق الذي العلمي التطور إن ثم . وأسسها االجتاعية
 التعبير وسائل من اخرى أنماط على الغرب وتعرف التقنيات،

 مع كليًا المتناقض االصطالحي، الياباني -كالمنظور الفني

 االسالمي والتصوير العربي، والرقش الغري، المنظور
 لم التي اللوحة مفهوم في لتحول فعال مهد قد ٠ ٠ . ٠ المطح

 كانت ما عشر، التاسع القرن نهاية فناني نظر في تعني، تعد

قبل من تعنيه

 عناصر تفكيك إلى تعى تكن لم االنطباعية أن صحيح
 المفاهيم من لكثير أمينة وبقيت تخطيه، أو الموضوعي العالم

 فقد اهتمامًا تعرها أو لها تتعرض لم أنها واألصح التقليدية،
 الذي المنهج على ،االنطباعن لوحات من كثير في حافظت،

 العامة الموضوع خطوط وضع في النهضة، عصر منذ اعتمد،
 فصل من تتطلبه وما التأليف أطر على حافظت كما وتنظيمها،
 ضبابية األكثر اللوحات في حتى العمق باتجاه للسطوح

 تحول مع .(، . لندن وجسور والكاتدرائيات، )كالبيادر،
 التدرج واعتماد والشكل، )الرسم( الخط إهمال مصدره بيط

 مشوشًا، اللوحة سطح جعلت التي الضبابية والرؤية اللوني،
 كما ذلك، أن غير متاليتين. صورتين تراكم من مؤلف كأنه

 بعض في مهدوا، االنطاعين أن ينفي ال فرانكاستل، يقول
 »هومن البصرية اللغة في تطور الحداث الهامة، أعمالهم
 الفنان حرر أنه بحيث فرانكاستل، يقول كما ،األهمية

. الزمن مرعليها اصطالحات والجمهررمن

 ظهور مع تركز، قد الفني النقد فإن آخر، مجال وفي
 على بل التشكيلية، المتغيرات أو المعطيات على ال الرومانسية،

 معارضهم في االنطباعيين، مع وحتى الموضوع. في التحول
 اختيار مسألة أخرى، مرة الفني، النقد تناول األولى،

 عولجت التي الطريقة إلى االشارة دون من المبتذلة، الموضوعات
 مثلين يعتبروا ولم التأيد، االنطباعيون ينل لم ولذلك بها؛

 تجديد محاولة أن تبين وقد . 1880 سنة بعد اال لعصرهم
 إلى أدى قد اللوحة، بنية تغييركبيرفي دون من الموضوعات،

 والتأكيد باللون فاالهتمام التعبيرووسائله، في حقيقية مشكلة
 قد الموضوعي، المباشرللعالم التمثيل يتطلبه لما وفقا عليه،
 تكاد تشكيلية شاشة إلى اللوحة مساحة تحويل في أسهما

 وما الضوئية المؤثرات توافق على كثيرة، حاالت في تقتصر،
 فعالً تسعى االنطباعية تكن لم وإن .لونية تناغات من تتتجه

 الممثل العالم أن إال لتثيله، المتوارثة والتقاليد الواقع تتطي إلى
 ذي سطح إلى االنطاعية، اللوحات بعض في تحول، قد

 وفقدت لونية، بقع مجرد إلى الممثلة األشياء تحولت كما بعدين،
 لغة العداد البطيء العمل فإن وهكذا، وضوحها. من الكثير

 معالم بعض إلى واألصح ،االنطباعية إلىيعود جديدة تشكيلية
 تغييراألساليب في فقط تسهم لم فهي االنطباعيين فن

 جديدة معطيات أيضًا قدمت بل القديمة، التصويرية
 ها شهدت التي الكبرى للتحوالت منطلقًا ذلك، بعد أصبحت،

 حركة ليست فهي ولذلك ٠ العشرين القرن بداية مع أوروبا
 نقطة تشكل بل المدرسة، هذه بانتهاء تنتهي األجل قصيرة
متتابعًا، زال ما لتقص انطالق

 المدى من جديدة عناصر أدخلت التي االنطباعية أن غير
 منهجًا تتبع م جديدة، مائل الكتشاف ومهدت المحوس،

 الناقد دفع األمرالذي .النصويروأهدافه بوسائل خاصًا ثابتًا
 لمثالية لقاء سوى قكن لم االنطباعية بأن لالعتقاد فنتوري

 مشكلة من انطلقوا الذين االنطباعين، أن والحقيقة عابرة
 االنعكاسات تباين وتسجيل الطلق هواء مشكلة٥ ء لمضه

 للفضاء - بعضهم باستثناء - جدي بشكل يتعرضوا لم ،الضوئية
 فالمحاوالت .جزئية بتحرالت مكتفين ،التقليدي التثكيلي

 بعض مع تمت قد النهضوي التشكيلي الفضاء لتخطي األولى
 لوحاته من عادد ففي ٠ ومونيه دوغا :أمثال االنطباعية فناني

 عن دوغا يتخلى ، ٠ . المعزوفة« »مقهى الرقص«، »حلبة
 السطوح بين التوفيق محاوالً والمقاس، المحدد المنظوري المدى

 وتقابلها، اللونية قيمها إلى استنادًا الواحد التأليف في المتباينة
 أما محدد منهج مبادىء تثبيت إلى يتوصل أن دون من ولكن
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 فقد أخرى، وسائل اتبع الذي مونيه
 التصميم دور تقليص ان حيث ماللة، نتائج إلى توصل
 قد والنينوفار(، )كالجور، األخيرة أعاله في بخاصة الخطي،

 .قياس وال له خطية حدود ال جديد، تشكيلي فضاء إلى أدى
 تولد الي اللونية القيم تقابل على القائمة المحاوالت وهذم
 تتأكد بالخط، االستعانة دون من الفضائي، بالمدى احساسًا

 عشر التاسع القرن نهاية فنافي من آخر عدد مع ذلك بعد
 األساسي المنطلق وتصبح (٠ . وغوغان غوغ فان )أمثال
معاصرة. فنية لتيارات

 وصوروها مثالية، نظرة الطبيعة إلى الكالسيكيون نظر لقد
 مراعاة من يتطلبه وما المنظور علم إلى استنادًا منظمًا، مسرحًا
 طبيعة بين بالتقابل وتقيد والمسافات، األحجام بين النسب
 الحالة، هذه وللتعبيرعن موضوعية وعين تتبدل، ال أزلية،

 بتوزيع تقضي خطية لهيكلية رفقًا اللوحة بناء من بد ال كان

 غير .األفق خط على عمودي عحور حول المصور المشهد عناصر
 نهاية وفناني االنطباعيين مع نسبيًا، تبدلت قد الرؤية هذه أن

 الخط وهذا المحور هذا تبدل أن بعد عثر، التاسع القرن
 مواقع أيضًا وتبدلت ،نصفين إلى اللوحة يقسم الذي األفقي

 الصورة تحولت كما التشكيلية. الشاشة على الممثلة األشياء
 الطبيعة من جزء إلى الشاشة، هذه على الممثلة االنسانية،

 عنصر هي حيث من لها أعطي الذي الدور وفقدت نفسها،
 وحيث . الكالسيكية اللوحة في أساسي وتأليفي موضوعي

 عناصر وأخضعت واحديًا، تشكيليًا فضاء اتبعت النهضة
 إليه توصلت ما فإن واحدة، هندسية لبنية كلها اللوحة

 عن والتخلي الرؤية، في هوالتبدل له، أومهدت ،االنطباعية
 فان فكان الكالسيكية. المفاهيم هذه والتحررمن المناظرة،

 »نقاط عدة استخدام إلى لجأوا الذين األوائل الفنانين من غوغ
 المنظور عن استعاضوا والذين الواحدة، اللوحة في تالشي«
 مع ننتقل، وهكذا صافية. لونية بقيم الهندسي الخطي

 مفهوم من عشر، التاسع القرن ضهاية فناني وبعض االنطباعية

 على مبني مفهوم إلى الصحيحة والنب القياس يراعي هندسي
 مفهوم في الجزئي التحول هذا ومع أكثرعفوية الحدس،
 القرن لنهاية الفنية والحركات االنطباعية، تكون اللوحة،
 محاولة أول هوفستاتر، يشير كما حققت، قد عثر، التاسع
 أن بعد البصرية، الواقع لمظاهر المطابق التسجيل عن للتخلي

 فإن إزاءالموضوع االستقاللية شياًئمن الوسائاللفنية اكتسبت
 قد وتوضيحها، باختيارالموضوعوتحديدخطوطه االهتمام عدم

عامة، اآلخرين واالنطباعيين مونيه لدى التصوير، أعطى
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 قرن بنصف ذلك بعد إال لتفهم تكن لم شكلية، ال ما صفة
 هدفًا الالشكلية الصفة هذه أي أصبحت عندما تقريبًا،
 المالمح هذم ضد ضدها، وقف بينبا الفنانين، من لجيل أساسيًا

.المرحلة هذه فنافي من ومجموعة سيزان ، لالنطباعية الجلية غير

اانطباعية: بعد ما-6

 تيارات ظهور ضهايته، عند عشر، التاسع القرن شهد
 االنطباعية ضد الواقعية، ضد فعل رد بمثابة كانت جديدة

 وعديدون والمادية. الحية المظاهر العابرة، بالمظاهر واهتماماتها
 الواقع، بتصوير االكتفاء للفن يمكن ال أنه أكدوا الذين هم

 ٠ متجلية باشاراتطبيعية الالمرئي »تعبيرعن الفن بأن معلنين
 المحسوس هوالتجلي الجمال يأن صرح قد هيغل وكان

 كل وبين والالمرئي المرئي بين صلة بودلير وجعل للفكرة،
 لها كبيرًا صدى األراء هذم وجدت وقد المحسوسة. الظواهر

 الذين وأولكك الرمزيين لدى وبخاصة القرن، نهاية فنافي لدى
.Les Nabis النبيين باسم عرفوا

 الشكل موهت بأنها ثانية، جهة من االنطباعية، واتهمت
 كل وأهملت الموضوع، أغفلت أنها كما الحقيقية، قيمه وافقدته

 الكبير اهتمامها ولعل ومشاكلها، االنسانية بالحياة يتعلق ما
 قد الحية، الظاهرة بهذه وتعلقها وحدها، البصرية بالمسائل

 اتهم الذي غوغان أمثال الفنانين، كبيرمن عدد انتقاد أثارا
 في وليس العين، حول األشياء »يتحرون بأنهم االنطباعيين

 ويهذه ,علمية« ذرائع في وقعوا حيث ،السحري الفكر عمق
 الفني التيار هذا يلخص أن غوغان يحاول الموجزة، العبارة
 قاسية منهجية إلى ليصل الكاملة الحسية من انطلق الذي
المحدثة. االنطباعية مع التجريد في ومغالية
 الفنية والتيارات معاصريها انتقادات االنطباعية واجهت وقد

 بعض مواقف كانت ،ذلك قبل .بعدها أتت أو رافقتها التي
 عن عبرت قد إليها ينتمون التي الحركة من االنطباعيين الفنانين
 الجمالية صعيدي على إليه توصلت بما أحيانًا والشك ترددهم

 معارض في يشارك لم الذي مانيه، فبقي والتقنية.
 مظاهر ببعض إعجابه رغم رافضًا، بل حذرًا، االنطباعيين،
 أسمام ضد-ما متمردًا فقط، للحس الخضوع -االنطباعية
 هو نفسه الموقف هذا ولعل اللون. استبدادية - فلوريزون

 نحومسارجديد، االنطباعية يوجه ألن سوراه دفع الذي
 .والتأليف والخط الشكل االعتبارإلى يعيد منهجًا لها ويضع

 فتره بعد رجع، الذي سيزان لدى أيضًا نفسه الموقف وهو
حسب الرومنسي«، مرضه من »لشفائه كافية قصيرة انطباعية



االنطولوجية

 والموضوع للشكل أمينًا وبقي بوسان، إلى فلوريزون، عبارة
 التأليف، ضرورة أدرك بدوره، ورنوار، التشكيلي. والمدى
 ابدًا وليس الفنان غخيلة نتاج أواًل، هو، »التصوير ان معلنًا

 وبقي الخاص بأسلوبه فاحتفظ ،دوغا أما الواقع عن نسخة«
. . انغر، رسمه الذي للخط أمينًا

 المرئي العالم بتصوير اهتمت قد االنطباعية كانت وإن
 فإن ،للفنان الذاتية التجربة على تقوم جديدة بطريقة المباشر

 ،غوغان )أمثال: عشر التاسع القرن نهاية فنافي من مجموعة
 وكان أخرى، اتجاهات في ذهبوا ...(غوغ وفان وسيزان،

 »أريد بودلير: قاله ما التصوير في يطبق أن حاول قد بعضهم
 مخيلة«. من للطبيعة فليس باألزرق وأشجارًا باألحر، حقوالً

 كما اللون عن تخلى الذي غوغان مع الرغبة هذه تحققت وقد
 ذلك بعد انتقل ثم المشابهة، عوائق ورفض الطبيعة، في هو
 واستخدام بودلير. به طالب الذي االصطالحي اللون إلى

 إليها يسعى كان التي الغاية مع يتناقض االصطالحية األلوان
 عند بنغسجيا البيدر هذا »أرى :بعوله ويلخصها مونيه

 يصوره بينما لوحتي« عل بنفسجيًا إذًا ره فأص الغست،
أراد. إذا األحمر باللون بنفسجيًا، أو أصفر أكان سواء غوغان،

 - كالي يشير كيا - هو الالحق الفني التطور أدركه ما ولعل
 الضيقة. المباشروحدوده البصري االدراك وسائل عجز

 يشكو، كان عندما نفسه مونيه عنه يعبر العجز بهذا والثعور
 ثالثة بأيام »أبدًا يحظ لم حيث الطقس، رداءة من ، 1884 سنة

 كل ألن متتالية، تعديالت إلى اضطره بما التوالي»، على مالئمة

 اخضر ويعلو، ينخفض، الذي النهر وهذا ويخضر. ينمو شيء
 بعد سيل إلى يتحول وغدًا أحيانًا، جافًا أصفر، ثم يومًا

 ال إذن، فالحقيقة، . . اآلن. تساقطت التي الغزيرة األمطار
 ليس التي الضيقة النافذة هذه العين، تراه ما على تقتصر
 هذا وأمام .المتموج الحقل من يسير جزء سوى التقاط بوسعها
 يقول -كما الفنان وجد الطبيعة، تعقيدات التقاط في العجز

 العالم باتجاه الخارجي العالم قلب بإمكانه »إن - ريد هربرت
 باتت ألوان تثبيت عملية على المبنية الحلول وطرح الداخلي،
 اتبعت التي الفنية فالتقنيات صوري« تمثيل أي عن منفصلة

 تمثيله ووسائل الواقع مظاهر بتخطي تكتف لم ذلك بعد
 اللون من جاعلة التجريد، إلى انتقلت بل التقليدية،

 الذي التطور هذا أن بيد بذاته. قاائً هدفًا المتقل الالصوري
 أبدًا يعني ال العشرين، القرن أوائل منذ الغربي، العالم شهده

 األساسي دورها مطلقًا ينفي ال كما عبثًا، كانت االنطباعية أن
التطور. هذا لثل الممهد
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أمهز محمود

االنطولوجية
Ontologism
Ontologisme
Ontologismus

 المعنى وآخرخاص واحدعام معنيان، أنطولوجية للفظة
 علم بوجود يعترف الذي الفلسفي التيار على يدل العام

 بدء في أرسطو عنه عرف وفد أنطولوجيا، يدعى شامل تأسيسي
 هو حيث من الكائن »علم الماورائيات من الثالث الكتاب
 المدارس في هواألكثرقبوالً التعريف هذا زال وما .كائن«

 فهو أنطولوجية للفظة الخاص المعنى أما أيامنا. حتى الفلسفية
 هي والالكينونة الكينونة قاعدة بأن يقول الذي الفلسفي التيار

 بحدس إدراكه ويتم المسيحي، التقليد في الله المطلق، الكائن
 التيار هذا ربط يمكن .اإلنسانية المعرفة كل ينير مباشر أولي

 الطبيعة، حول نشيده في ،دعى من أول كان الذي ببرمنيذس
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 الفكر بين المساواة أثبت ثم ،الكائن كينونة تفكيروقول إلى
 األول، هوأن التيارين، بين األساسي، الفرق أن والكينونة.

 االختبار من األنطولوجيا تركيزانطالقة في أرسطو، يتبع
 بالتجريد العقل ويستطيع . العقلي النشاط في المكتمل ،الحسي

 هكذا الله. أي الوجود، درجات أعلى يبلغ والتفكيرأن

 أما هيدغر. يقول كما أنطوثيولوجيا إلى األنطولوجيا تتحول
 للكينونة مباشر حدس في األنطولوجيا انطالقة فيركز الثافي التيار

 للعقل مباشر أولي بفعل إال الحدس هذا يتم وال المطلقة،
 هذه نتائج أهم من وكان الحسي االختبار عن مستقل

 كل وشمل الحسي، االختبار من ارتيابي موقف اتخاذ االنطالقة
 الوجود، في والدونية الثك، بطابع منه، المستمدة المعلومات،

الدنيا. لفظة أصل هنا من
 . عليه تدل الذي العلج قدم قديمة أنطولوجيا لفظة ليست

 من لكتاب عنوانًا عشر السابع القرن في لها ظهور أول كان لقد
 Onto~ أنطولوجيا أو أنطوسوفيا , 1656 سنة كلوبيرغ تاليف

sophia Sive Ontologia انتقال تبرزمحاولة العنوان هذا في 
 عند وقويت أرسطو أيام من شائعة كانت قديمة تسمية من

 أو الكائن حكمة جي .الوسطى القرون في الكولستيك
 انضباطًا أكثر تبدو جديدة تسمية إلى بساطة، بكل الحكمة
 وأنطولوجيا أنطوسوفيا لفظتي أن ذلك ٠ الكائن هوعلم علميًا
 من هي األولى يونانيتين، لفظتين من مركبتان لفظتان هما

Ovtos = وضع في حكمة8)(٢ا،أ إليه المضاف وضع في كائن 
 Ovtos لفظتي من هي الثانية الكائن حكمة أي المضاف

 لفظة استخدام إن الكائن. علم أي علم lovia كائن
 هوكائن، حيث من الكائن علم عل ليدل جاه أنطولوجيا

 في ،أغها إال ايامنا حتى عنها الشائع المعنى بالفعل هو وهذا
المعنى هذا في محصورة تبق لم والمعاصرة، الحديثة الفلسفة
 تصورات علم إلى عمدًا، حولها بل كانط، ها استخدم لقد
 القصدية الذات بنية الى هوسرل وأعادها الخالص. االدراك
 إلى يقسمها وبالفعل . للموضوع قبليًا علمًا منها ليجعل

 وأنطولوجيا الخالصة، الثيء صيغة تدرس صورية أنطولوجيا
 قطاعات من محدد لقطاع الجوهري التكوين تدرس مادية

 إياها متهمًا الكالسيكية األنطولوجيا هيدغر ينتقد الكائن،
 مشكلة وبإهمال والكائنات، الكائن توضيح في اهتمامها بحصر
 إلى باألنطولوجيا العودة هيدغر يريد لذلك .الكائنات كينونة
.الكائنات كينونة لدراسة البرمنيذي المشروع إحياء

 في يتبدى وجودي حافز الكائن كينونة وراء السعي في
 من التخلص برمخيذس يحاول .الفالسفة عند متفرقة اشكال
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 يسعى الكاذبة" المائتين »أقوال يسميه ومما اليومية الثرثرة بلبلة
 الرائجة، لآلراء االستسالم عبودية من التحرر إلى هيرقليطس

 مع تتبدل، ال ثابتة، حقائق بمثابة إليها، الركون ومن
 عند الحوافز تتنوع .اللوك وفي الفكر في رتابة من ماتستدعيه
 سبيل في معايير، رسم إلى حاجة بمثابة تارة، فتظهر أفالطون،

 اللفظية التسمية يتعدى تمييزًا البشرية، األفعال بين التمييز،
 حاجة بمثابة أخرى وتبدوتارة .أزلية وشاملة ثابتة نحومفاهيم

 الموت، بعد النفس مصير حول ملحة، أسئلة عن اإلجابة إلى
 على الحياة، في السلوك مع المصير ذلك ارتباط مدى وعن

 اإلغريقية، الذهنية في المتأصلة القدرية المعتقدات من الرغم
 الخروج، حاجة هي شهرة، األفالطونية الحاجات أكثر ولعل

 سبيل في وجبروتها، والسلوكية، المعرفية العادت كهف من
 فييا البشر، عالئق تنظم التي الجوهرية، المفاهيم استجالء

 في المفاهيم، تلك وجود من الرغم على األرض، على بينهم
 مجابهة إلى فيسعى أماأرسطو، الخالد الروحي المثل، عالم

 علم بواسطة أكيدة، معرفة على اإلنسان، بقدرة المشككين
 العلوم ويدعم ،الشك من نهائيًا التخلص على يساعد تأسيسي

 أرسطو هذامايدفع بمفرده علم ويبرركل مشتركة، كلها،
 المبادىء ليحدد هوكائن«، حيث من الكائن »علم وضع إلى

 ينطلق ومنها برهان إلى تحتاج ال التي تلك أي البينة، األولى
 على علم كل في المستخدمة المبادىء على فعالوة .برهان كل

 العلوم تلك بين المشتركة المبادىء عن أرسطو يبحث انفراد،
 فيدرس تتأسس بالتالي وهي الكائنات، كل تضم ألنها

 وتبرر تضمن ء المبادى هذه إن .كائن هو حيث من الكائن
 الناس. بين فيما االتصال اختبار في اإلنساني، الحديث التحام

 في تفاهمهم يؤسسون ألنهم يتفاهمون، الناس، أن أرسطو يرى
 الكائن في يتصلون إنهم الجوهر، أو الكينونة هو مشترك، مركز
 كالم كل المنظور، هذا من .الموضوعي االتصال أفق ألنه

 عن مباشر حديث بمثابة ليس انطولوجيا، هو اآلخر، يفهمه

 افتراض مع إال فهمه يمكن ال حديث بمثابة بل الكائن،
أساسالفهم بمثابة الكائن

 مع اإلغريقية للفلسفة حصل الذي ،التاريخي اللقاء بعد
 برزت ،واإلسالم والمسيحية اليهودية ،التوحيدي الوحي أديان

 الفلسفي التأسيس أهمها نحواألنطولوجيا، جديدة حوافز
 ومع المخلوق، العالم مع وارتباطه الخالق، الله لتسامي
 القرن في أما .التاريخ بناء إلى بحرية المنصرف اإلنسان

 تخليص ألنطولوجيا، نحو الحوافز أهم فمن ألعشرين،
 المصادر، متنوعة كثيرة، عبوديات في الضياع من اإلنان
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 تتنوع هكذا واللغة. والعلوم التاريخ مصيره: وتهدد
 في الضائع الجوهر عن تارة فتبحث األنطولوجية، اإلطالالت

 الغربة أنواع شتى في الضائع اإلنسافي الوجود وعن العلوم،
 وعي، ال اسم ويتخذ صميمه في يرافقه ما فمنها واالستالب

. تاريخ اسم ويتخذ الخارج من يلفه ما ومنها

 وهو ،األنطولوجيا عن أرسطو يعطيه الذي التعريف إن
 التعريفات أكثر يزال ال كائن«، هو حيث من الكائن »علم
 يمتاز شامل، تعريف إنه المعرفة. ونمو العلوم تقدم مع تجاوبًا

 اإلنسانية المعرفة إيجابيات كل يضم حيث المألفي، بطابعه
 مشروعه، في يمتد، بل المادة، في حنًا ينحصر ال علم وهو

 مع ،ماديا ال يكون قد ما إلى ،أي ؛حسي غير هو ما إلى
 إمكانية بمثابة إال الكينونة، إدراك البدء، في يتعذر، أنه العلم
 المذكور، التعريف في يالحظ هكذا، غيرمادية كائنات وجود

 ال األنطولوجيا علم أن كما والروحية المادية تالقي إمكانية
 من موقفا البدء منذ كونه مع المعرفة، قطاع في ينحصر
 الحقيقي، الواقع يدرس األساسي، قصده في أنه، بل المعرفة.

 أكثر هو ما صوب حتمًا، تتجه، الكينونة دراسة إن ذاته. في

 لكل األساسي الشرط هي الكينونة أن إذ وحقيقية، واقعية
 والمثالية الواقعية العلم، هذا في يتالقى، هكذا واقع.
 معرفة مشروع بمثابة ،األنطولوجيا تتبدى ذلك، على وعالوة
 فموضوع نعرفه ال ما أيضًاإلى يمتد له، حدود ال منفتح،

 وهو ،العلوم باقي في هو كما ،محددًا موضوعًا االنطولوجياليس
 يتم فال الحسي االختبار في المقدمة المواضيع كل يتعدى بالتالي

 إليه الوصول يتم بل ،األرسطي التيار في مباشرة، إدراكه
 األساسي القصد يبقى حال، كل على التماثلي التفكير بواسطة

 أوالً وجهين: من وذلك المطلق، دراسة هو األنطولوجيا، من
 العلل وتحديد الكائنات، كل مطلق هي التي الكينونة، دراسة

 األنطولوجيا ثانيًا، مطلق بثكل كائن، لكل األولىوالمبادىء
 شيء، كل تحدد ألنها ذلك المنتظمة، الشاملة المعرفة هي

 القول يمكن أخيرًا . الكينونة من انطالقًا وتفسره عليه وتحكم

 الكائن فكرة ألن ذلك ونهائي، بدئي علم هي األنطولوجيا بأن
 كل إليها تصل التي النهاية ايضًا وهي معرفة، كل في البدء هي

 حيث من الكائن »علم بمثابة األنطولوجيا، تعريف إن معرفة.
 الهدف، اتساع مع األكثراتفاقًا التعريف يبقى هوكائن،،

 محدد، موضوع في يحصر فال شيء. كل يضم الذي وشموله
 موضوع، كل به ما إلى يذهب بل المواضيع، كلية في حتى وال

 إثبات، موضوع ويصبح معنى، يتقبل مكنًا، ام كان واقعيًا

الكينونة. في هكذا، الكائن هذا بمثابة يضعه،

 الكينونة ٠ هي ثالثة أساسية تصورات في االنطولوجيا تتأصل
 باقي نحو تنطلق ومنها والصيرورة، العدم أو والالكينونة
 ما على اثنتين، في حصرها برمنيذس أن صحيح التصررات

 المأثورم األولي القول الفيلسوف على اآللهة أملت عندما يبدو،
 يهمل لم ذلك مع ولكنه . تكون« ال والالكينونة تكون »الكينونة

 من أنه بل المائتين. أحاديث في اكتشفها أن بعد الصيرورة،
 على الالكينونة، إلى الصيرورة نبة إلى خلص للكينونة، فهمه

 إلى برمنيذس من حال، كل على الخادعة. كينونتها من الرغم
 مألفة والالكينونة، للكينونة مألفة بمثابة الصيرورة تبدو أيامنا،

 على فيها الكينونة إلى التطلع يقوى فتارة . والعدم الكائن
 ،األنطولوجيا أشكال شتى في وذلك الالكينونة، حساب
 إلى التطلع يقوى أخرى وتارة الحسي، االختبار من المنطلقة

 المنطلقة األنطولوجيا، أشكال شتى في وذلك، فيها، الالكينونة
المطلقة. للكينونة فكري، بدئي حدس من

 (1 التالية: المختلفة أشكاله في الكائن يطفر الكينونة من

 الواقعية األنطولوجيا هوموضوع الذي الحقيقي الواقعي الكائن
 أشكاالً بدوره، يتخذ، الذي الفكري الكائن (2 البدئي

 والكائن أفالطون، عند للفكرة، المثالي الكائن منها مختلفة،

 العقلي الكاثن أو القصدي والكائن الرياضي، ذاته في المثالي
 المثالية مواضيع هي األشكال، هذه كل والتمثيلي. الذاقي

 تصور مع يترافق الذي ،القيمة كائن (3 .الميتافيزيقية
 الداللة وأخيرًاكائن (4 األكيولوجيا. وهوموضوع الواجب،

.ة الظراهرب موضوع هو الذي المعنى أو

 والواقعية اإلمكانية ثالث: فهي الكائن صيغ أما
 االختبار في المتبدي باإلمكانية، الواقع ارتباط إن والضرورة.

 القوم من بدءًا والقوة، الفعل عندأرسطونظرية ولد الحسي،
 من المثالي، العبور أما الخالص الفعل إلى انتهاء الخالصة
 عند األنطولوجي، البرهان فهوأساس الواقع، إلى اإلمكانية
 على انفتاح هي اإلمكانية، اإلنساني، الوجود في اليبنتز.

 عينه، الوجودي االختبار في الحرية وعي يرافقه المستقبل،
 يؤخذ أن فيمكن ،الواقع أما . الوجودية الفلسفة محور هو وهذا
 وإما محتماًل، أو مفترضًا واقعًا إما فيكون، الموضوعي، بمعنام
 في الحال هي كا طبيعيًا، حقيقيًا واقعًا وإما ظاهرًا، واقعًا

 ثم من ويكون ،الذاقي بمعناه الواقع يؤخذ أن ويمكن .الذرات
 والواقع، المثيل ،والواقع الفكرة متنوعة، تصورات مصدر
 الواقع والحلم، الواقع والهلوسة، الواقع والوهم، الواقع

 وهي الثالثة الكائن صيغة تبقى .عنه المنسوخة والصورة
 بأشكال تأتي بدورها وهي الحرية. عن أصالً المتميزة الضرورة
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 البيولوجية الطبيعية وجوهها في الواقعية الضرورة منها ،متفرقة
 وجهيها، في المالية ومنهاضرورة والتاريخية واالجتماعية

 والقاعدي ،لحقيقة أساس جهة من الرياضي المنطقي
 ومنها .الخلقي الواجب أساس أخرى، جهة من الصالحي،

 على حتمية من عنها، ينتج وما الكونية، الميتافيزيقية الضرورة
 وبين بالحرية، الشعور بين ما المتأرجح اإلنسافي، المصير صعيد
 إن .اإلغريقي الفكر في بخاصة ظهر كما المحتم، المصير وعي
 الحتمية بين ما األحداث يؤرجح ،الواقع مع الضرورة ربط

 جانب إلى ،الحكم مع الضرورة ارتباط أما . والعرضية
 وإما إشكالي، احتمالي حكم إما عنه فينتج والواقع، اإلمكانية

.بين جلي حدسي حكم وإما إثباتي يقيني حكم
 وتوما أرسطو، عند البدئي، االختبار في المعطى الكائن إن

 قد آخرين، أفراد بين الفرد، الكائن هو بعبده، من األكويني
 زمنية تكون وقد كيفية، تكون وقد كمية، فردية الفردية تكون

 على الحفاظ هو للفردية، األقوى المقياس ولكن تاريخية.

 التغيير من الرغم على ثابت، قوام في واالستمرار الهوية،
 إلى الصيرورة تطفر األفراد مراقبة من .لألفراد المرافقة والكثرة

 الفعل ثنائية أرسطو، عند عنها، وينثأ الكائن، فلسفة قلب
 المتناهي مفاهيم تولد ،الكائنات كثرة أن كما ٠ والقوة

 في والمشاركة الكينونة لخالص، والصرن المركب والالمتناهي،
 تكون لذلك بها، خاص نحديد الكائنات لبعض ٠ الكينونة
 له قوام ال الخاص، كماال أو فيها، التحديد ألن ذلك مركبة.
 هنالك بالمقابل ٠ الكينونة في مثارك ألنه فهومحدود . بذاته
 يقوام يتمتع كماله .وهوبسيط به خاص بكمال ينعم كائن

 يمكن وال بالمثاركة، يوجد ال ألنه المتناه إنه ذاقي. خاص
 المحدودة الكائنات أما الخالص، الفعل نسميه وهوما تكثيره،

 تركيب إن .خالصة لقوة وجود وال .وقوة فعل من مركبة فهي
 ما والوجود، الماهية بين التمييز، يستدعي المحدودة، الكائنات

 عالقة عن ،ينتج الذي ،الفردي الوجود في التكاثر لها يتيح
 ومع ذلك، وليس هذا الفرد تجعل التي الصورة، مع المادة

 بين ويتميز، هناك وليس هنا الفره يجعل الذي االمتداد،
 بماهية يتمتع ألنه سواه، عن اإلنساني، الشخص األفراد،
ومسؤولة حرة بأفعال للقيام يؤهالنه مستقل، وقوام روحية،

 التي منها ببيات، محدد هو كائن، هو حيث من كائن، كل
 ومنها ،بالكائن المباشر التأمل من مستقاة وهي متعاليات تسمى

 الكينونة في التأمل من مستقاة وهي مقوالت، تسمى التي
.الحكم في الظاهرة

 يقتضي أنه هوكائن، حيث من الكائن في نالحظم ما أول
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 مثلما ذاته، في ذاته، يضع أنه أي إيجابيته مناإثباتًايعبرعن
 ،يرافق .ما شيء أنه أي ،الهوية هوإثبات وهذا ذاته هوفي
 من الكائن، رفض عن يعبر إنكار، البدئي، اإلثبات هذا
 وحدة إثبات هو وهذا أخرى، كائنات في يتفكك أن ذاته،

 الكائن، أن ذلك مطلقة، الوحدة هذه وليست الكائن.
 أخرى، كائنات مع ذاته يضع الدئي، االختبار في المعطى

 المختلط ألنه إنكارًا مباشرة منا، يقتضي ثم وهومن

 مقابال ويبقى، يكون، أنه بل األخرى الكائنات مع أويذوب
 الغيرية. إثبات يتتج اإلنكار، هذا ومن األخرى، للكائنات

 بين حواجزمقفلة، إلى تؤدي ال الغيرية، هذه ولكن
 بخاصة اآلخرين، على ذاته يعرض الكائن إن بل الكائنات،

 بانبة هم فيوجدون ،وجوده يثبتوا أن يستطيعون الذي أولئك
 هي كما إليهم، بالبة موجودًا، يكون بدوره، وهو إليه،

 الكائن تجعل أن تستطيع التي العاقلة، النفوس في الحال،
 أوأن الكائن. حقيقة إظهار أي وألجلها؛ فيها موجودًا

 ومنثم، وفيسبيله، نحوه، فيوجودها، هي، تتحرك،
 الهوية إذن هي الكائن متعاليات .الكائن صالح إظهار

 وهو هو، كلكائنهو والصالح. والحقيقة الواحدة والغيرية،
.وصالح وحقيقي واحد وهو األخرى، الكائنات غير

 شيء وجود فيها نشبت التي األحكام من المقوالت نستقي ال
 األحكام من نستقيها، إننا بل الكائنات، بين كائنًا ما،

 بالفعل، الحامل. في المحمول، كيان عن تعبر التي الحملية،
 في ثالثة. بأشكال يتم الحامل، على المحمول حل أن نجد

 الحال كماهي ذاته، هوالحامل المحمول يكون األول، الشكل
 هذا في المحمول إن .عاقل« حيوان هو »سقراط قولنا في

 المسمى الكائن هذا في األول، الجوهر على يدل الحكم،
 إليه ينسب أن يمكن الذي وهذاهوالجوهرالخاص، سقراط

 شيء على المحمول يدل الثافي الشكل في ,األشياء باقي كل
 مضافًا المضاف الشيء هذ يكون قد :الحامل إلى مضاف
 مقولة على ونحصل المادة، التباعه إما مطلق، وبشكل بذاته،

 الصفة مقولة على ونحصل الصورة، التباعه وإما الكمية،
 محصورًا غيرمطلق، بشكل مضافًا المضاف، الشيء يكون وقد

 في العالقة. مقولة على ونحصل أخرى كائنات إلى بالنسبة
 عن خارج هو شيء، من المحمول، يؤخذ الثالث، الشكل
 مأخوذًا يكون فإماأن مختلفين بأسلوبين وذلك الحامل،
 قياسًا يكن لم إن وبالتالي، مطلق، بشكل الحامل، عن خارجًا

 الحال، هي كما امتالك، بصيغة إليه ينسب فإنه للحامل،
يكون أن وإما .األرجوان البس هو سقراط نقول، عندما
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 وفي المكان، في الحال، هي كما للحامل، خارجيا، قياسا
 في األجزاء، بين الترتيب اعتبار احتمال مع هذا، الزمان،
 أساس يكون قد النهاية، وفي عنه. النظر صرف أو المكان،

 في الحال، هي كما الحامل، في ما، نوعًا موجودأ، المحمول
إلنفعال وا الفعل

 بنيات ليت بكونها المتعاليات، عن المقوالت آفرق

 بنيات إنها بل مطلق، بثكل هوكائن، حيث من الكائن،
 هذه تنقسم ذلك، على وعالوة العالم في الموجودة الكائنات

 مقولة هي األولى فالمقولة وأعراض: جوهر إلى المقوالت،
 األعراض مقوالت فهي األخرى المقوالت أما، الجوهر،

 يتمتع أخر، في وليس بذاته يوجد الذي الكائن هو الجوهر
 في دائيًا، يوجد الذي الكائن، فهو العرض، أما ذاتي. بقوام
 مستقل. ذاتي بقوام يتمتع ال ألنه ذلك، حامل، في كما آخر،

 الجوهر إلى ذاته، بالمعنى تنسب، ال كائن، لفظة أن ويالحظ

 باقي كل الجوهر مقولة إلى نرد ألننا ذلك، األعراض وإلى
 األولى، المقولة بالفعل، فالجوهرهو، األعراض. مقوالت

 ليتمتع محددًا، يكون وأن ما، شيء يوجد أن يجب أنه بمعنى
 ذلك، على وعالوة . . والعالقة. والكيفية الكمية بأعراض

 من يتمكن كي عليه، هو ما على الجوهر، يستمر أن يجب
 تنوع تحت ثابت، قوام ذا هكذا، فيستمر .األعراض، تحمل

 وفن التمييزات، فن ،آن في هي، فاألنطولوجيا التحديدات.
 الفريد الشيء هذا فريد: شيء على الفلسفي، الحديث تركيز

 في عظيم، شأن ذات هي الجوهر، أولوية هوالجوهر المركزي
 مبدا أن ذلك، لها تخضع المنطق مبادىء أن ي األنطولوجيا

 التناقض، عدم أي للفكر، صورية بقاعدة اليتلفظ الهوية
 ما هي األشياء ألن بل الذات مع اتفاق على واالستمرار

 وشيائً الشيء هذا يضع إن يستطع ال الفكر فإن محددة، هي
 ما الكائن يكون أن إنكار هو التناقض مبدًا إنكار إن ٠ آخر
. والجوهر« الكائن »إنكار هو أرسطو، يقول كيا وبالتالي هو

 يفسح الذي األساسي، الجوهر عن التساؤل، البديي من
 الذي القوام، ألنه وذلك، كلها، الكائنات. لفهم المجال، في

 تاريخ إن إليه العائدة الظاهرات كل ويحمل يوحدها،
 السؤال. هذا على المتباينة، باإلجابات حافل، الفلفة

 تباين، عن ينتج النظر، وجهات في االختالف أن والمالحظ،
 أزلي، الجوهرهواحد إن قائل فمن عينه الجوهر فهم في

 قائل، ومن عندبرمنيذس الحال كاهي والمتغير، المتناه
 إننا بنوع التغيير، دائمة المتناهية، أزلية هوكثرة الجوهر، إن
 هيرقليطس. عند الحال هي كما ذاته، النهر في مرتين، نسبح ال

 على وهي، كثيرة، معافي يتقبل الجوهر، بأن قائل، ومن
 أن بدون إنما، فارقة، وأخرى مشتركة، بتيات تتضمن كثرتها،

 في الجوهر وحدة المشتركة، البنيات من الجوهر مفهوم تناقض
 بين ،فهومشترك الذاتي، القوام أما وثباته الفردي، الكائن

 ثم ومن نسبي، ذاتي قوام من مختلفة، بميزات ولكن الجواهر،
 التمييز، أن مطلق. وبالتالي مستقل، ذاتي قوام إلى مثارك،

 جوهري بتنوع القول إلى المجال، في يفسح الجوهر، معاني في
 المادة اختالط إلى بلوغا المائتة، المادة من انطالقا الكائنات، في

 ضوء على الله. وإلى المجردة، األرواح إلى ووصوالً والروح،
 عناوين عند الفالسفة، يتوقف للجوهر، المختلفة المعاني هذه

 إن والحياة. والروح المادة الكائنات، مختلف تتقاسم ،ثالئة
 الفكر اثنان، أهمها متفرقة، معاني أيضًا، تتقبل، روح لفظة

 المستقل الروحي والكائن ، األشياء كل فهم يعيتاعل الذي
 الروحي الكائن الله بخاصة وبجوهره، بوجوده المادة عن كليا

 وبوجوده، بالله التفكر إلى يقود الروح مفهوم إن . األسمى
 األشياء، كل هوأصل مستقاًل، كونهمطلقًا مع الله، ولكن

منه المادي حتى الكيان، منه والمتقبلة الوجود، في له المشاركة

 الكائنات، فهم في الممكن، التنويع هذا من الرغم على
 إلى وتقليصها، الكائنات، كل فهم الفالسفة بعض حاول

 واعتبار، أساسيين، واقعين إلى لربما أو أساسي، وحيد واقع
 الواقع إلى بالنسبة عرضية، ظواهر بمثابة تبقى، ما كل

 األنطولوجية المذاهب المحاوالت تلك. عن نتج، األساسي
التاب:

 وأبيقورس عندديمقريطس القديمة الذرية من بدءًا : المادية
 وغسندي، هوبز مع الحديئة المادية إلى وصوأل ولوكريس،

 وضعية وهما: أيامنا، في انتشارًا األكثر الشكلين إلى انتهاء
 المادية تتأسس . الماركسية في الجدلية والمادبة كونت أوغست

 وموضوعي، حقيقي بوجود تعترف وال الحواس، شهادة على
 هو تبقى ما كل بينما وقياسه وتصنيعه، لمسه، يمكن لما إال

 أوكك عن سقراط يتكلم ،ألفالطون تتيائيس حوار في .حلم
 يستطيعون ما إال اليوجد، أنه يظنون الذين الدهريين

 منظور، غير هو مما شياًئ، يقبلون وال ،بأيديم وضمه إدراكه،
 تسميات تحت المادية ظهرت التاريخ وفي ٠ الكائنات مصف في

 خارج شيء يوجد ال بأنه تقول، التي الطبيعة، منها مختلفة،
 آلية. فاعلة ولسببية صارمة، دقيقة لحتمية الخاضعة الطبيعة،

 الحرية ومع الروح، مع الطيعة تتعارض المنظور، هذا من
 كل بأن القول يجوز ال ولكن طبيعية، هي المادية أن صحيح
 ما توحد الجلولبة الطبيعية ألن ذلك مادبة، حتًا هي طيعية
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 أحيزنا المرافتة األخرى التسميات ومن ٠ والطبيعة الله بين
 »باألشكال الظواهر تفر التي الميكانبكية، اآللية، للمادية،

 معينة، بأشكال تمتع المادة، من بأجزاء أي والحركة،
 آلية حتم هي مادية كا إن القول يمكن محددة« وبحركات

 كل تشمل ال آلية، نظريات الفلسفة، تاريخ في نجد ولكنا
 القطاء في محصورًا، تبقيم بل األلي، بالتفسير الكائنات

 أخرى، بمفاهيم الروحي، لتفسيرالقطاع المجال تاركة المادي،
 الباب يبقى ديكارت، آلية في مثال، هكذا، المادة. عن تختلف
 األنا روحانية هي المادة، عن كليًا مستفلة روحانية على مفتوحًا
 المادية، عن أيامنا، في الشائعة، التسميات ومن والله.

 العلوم بمعطيات إال تؤمن ال التي النظرية، وهي العلمية،
 !لعلم طرائق تطبيق إلى فتسعى الطبيعة علوم أو الوضعية،

 إثباتات إلى لتحويلها العلوم، نتائج تعميم وإلى الفلسفة، على
. كله الكون عل تطبيقها يتنى فلسفية،

 تؤكد الذاتي الوعي شهادة على ترتكز إنها الروحانية:
 إن الروح على منفتح ولكنه الحواس، تدركه ال كيان وجود
 وواقعية حقيقة تفوقان وواقعية، بحقيقة يتمتع الكيان، هذا

 العالم ليس ذلك، على وعالوة والعلمية. الحسية المعطيات
 بل الفريدة، الواقعية الحقيقة المادية، تزعم كما هو، الحسي

 العالم وجود لها. استقالل ال ظواهر، مجموعة النهاية، في إنه،
 تحافظ ،عندديكارت الروح صنع هما وقوامه، الحسي،

 عن المختلف ،الممتد للجوهر متقل وجود على الروحانية
 إلى الروحانية، في يذهب، اليبنتز، ولكن الروحي، الجوهر

 لمفهوم المرافقة ديكارت آلية برفض يبدأ األحادية أقصى
 قوي نظام هو الطبيعي، العالم أن فيثبت الممتد، الجوهر
 اآللية بدل الديناميكية، عن الكالم هنا، من شاسع.

 من مظهر سوى ليست المادة، فبل من الولوج، »فمقاومة
 شبيه مادي ال جوهر هي I الفعالة القوة إن .القوة« مظاهر
 بوحدة يتمتع الذي ،الحقيقي الكرن جوهر أن .بنفسنا

 إنه ، آخ بكالم أو فاعلة، قوة إنه الموناد: هو ضرورية
 العدد متناهية ال مونادات، من مشكل هو والكون، نفس.

 هومشكل الكون »إن K. . مظهر. سوى الممتدة المادة »ليست
 ليست نفوس أنواع روحية، وحدات هي فقط، مونادات من

 غيرممتدة بسيطة، فهي المونادات أما مظهر. سوى المادة
 عن واحدة كل تحتلف ،المونادات من المتناه عدد يوجد

 غير بأشكال إنما ذاته، الكون تعكس وكلها كلها، األخريات
 اعطى قد الله، أو العليا، الموناد إن االختالف. في متساوية

 بشكل تنمو أنها بحيث خلقها، يوم المونادات لكل االنسجام
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 مفهوم إن . األخرى« على المونادات من واحدة تؤثر فال متواز،
 كل إن بل غيرمتحرك، جامدًا، مفهومًا ليس ،اليبنتزللكون

 والمونادات الفعل، هي الكيونة وحياة فعل ،هوحركة شيء
 من عمقه، في هو، وجود وكل . . . متناء ال تقدم في هي

 »لكل أيضًا تدعى الشاملة، الروحانية هذ الروح: طبيعة
 مواقف تقاسما كبيران، تياران هما والمادية، الروحانية نفس».

 موضوع هو الكائن إن المادية، إلى بالنسبة اإلنسانية.
 بالنسبة األشياء. لعالم انعكاس سوى الوعي وليس الحواس،

 الحواس عالم وليس الروح، هو الكائن إن الروحانية، إلى
. بالروح وفهم وثبات ،بانجام تحظى ال مظاهر مجموعة سوى

 أراد الذي شوبنهاور، عند ظهرت، اإلرادية إو الحياتية
 هي إرادة، من حبوية، قوة من انطالقًا كله، الكون يفسر أن

 الذين ،الحياة عالء يها أخذ وقد , عاقلة وغير ، عمياء قوة
 وعلى الحياة، ظواهر على يسيطر حياتي، مبدًا بوجود قالوا،
 في تعمل التي الكيمائية، الطبيعية والقوى المفكرة، النفس
 في هو ما إن » برنار كلود وأكد اإلنساني. العضوي الجسم

 وال الفيزياء، وال الكيمياء يخص ال الحياة، قطاع من جوهره،
 إن الحياتي. التطور لهذ المدبر الفكر، هو با آخر، شيء أي

 ال نوعها، من فريدة حقيقة بمثابة هي الحياة، أن تعتبر الحياتية

 فيها تترافق وقد الروح. إلى وال المادة، إلى تحويلها يمكن
 مبدأ ذاتها، هي واحدة، نفس بوجود تقول التي النفسانية،

 كانت النفسانية، أن ومعروف العضوية. الحياة مبدأ الفكر،
 األرواح بأن اعتقدت، التي البدائية، الشعوب عند قوية

 الحياتية، تأخذ الطبيعة. وقوى الكائنات تحيي التي هي الحية،
 إن كانط، مع يرى إذ فهو اإلرادية. مفهوم شوبنهاور، عند

 إلى يلجأ، الظواهر، تتعدى أن تقدر ال الخارجية، الحواس
 ندرك الحدس بهذا الكينونة: مشكلة لحل الداخلي، الحدس

 ماهية للكون، إن كذلك، ونفترض إرادة. بمثابة مباشرة ذواتنا
 هو وجود كل أن إلى وتخلص فينا تعمل التي تلك مع متساوية

 يكون هكذا، قوة. نزعة، واعية، ال إرادة جوهره في
 ،وواقعية اختبارية ألنطولوجيا األساس وضع قد شوبنهاور،

 عن فيتكلم ،برغسون أما الداخلية المالحظة على ترتكز
 ال االندفاع، هذا إبداع طلب هو الذي الحياتي، االندفاع

 بمثابة تبدو وهي لالدة، مالقاته بسبب كليًا، يخلق أن يقدر
 الضرورةذاتها، هي التي المادة، يدرك لحركته. معاكسة حركة
 الالمحدد من ممكن أكبرقدر فيها، يدخل، أن إلى فينزع

 اإلندفاع إن باختصار (273ص ،المبدع )التطور . والحرية
 ويجعل ، ليرتبها ضدها، يصارع الجامدة، المادة يصوغ الحياقي



االنطولوجية

 قابلة طاقة من فيها يجمعه ما بفضل ،للحرية وسيلة منها
 يغدقه الذي ،الوعي بفضل ،وبخاصة ،العفوي لالستخدام

 الحياة، تنمو هكذا العليا الحياة مظاهر على ،الحياقي االندفاع
 التشابه، شديدة أعضاء تقتضي متفرقة، تطور خطوط حسب

 ص المبدع، )التطور واحد أصيل اندفاع نتيجة أنها يبرهن مما
 في وهو الوعي فوق هو ما األفضل، أو ،الوعي هو ذلك (142

(.283 ص المبدع، )التطور الحياة أصل

 في التفرقة، أو التنويع، سبينوزا رفض سبينوزا: حلولية
 من ألرسطووأتباعه مخالفًا موقفًا فاتخذ للجوهر، المعطى المعنى
 انطلق أخرى جهة من ديكارت مع التباين ومتباينًاكل جهة،

 واستتبعه اإلتيك، كتاب بدء في الجوهر عن أعطاه تعريف من
 وإلى الجوهر أحادية إلى فخلص والصيغة، المحمول بتعريف
 بلفظة »أفهم اإلتيك: بدء في قال وأنطولوجية منطقية حلولية
 الذي ذاك فقط،أي، بذاته يعقل وما يوجد ما كل جوهر
 »أفهم آخر« مفهوم أي إلى بحاجة يكون ال نعقله، لكي

 يكون ما مثابة الجوهر، عن العقل يعقله ما محمول بلفظة
 ما أي الجوهر، على التأثيرات صيغة بلفظة أفهم ماهيته«
 الجوهرهوعلة •إن .مانعقله بواسطة شيءآخر، يوجدفي

 العقل من أبعد إنه وضروري، أزلي وحيد، المتناه، إنه ذاته،
 إنه شيء، كل يضم إنه به. يليق تعريف من وليس واإلرادة،

 عن فارقًا إلهًا ليس ولكنه الله، عو الذي الالمتناهي الجوهر
 أما .وحدته« نظر وجهة من مأخوذ ،ذاته العالم هو الله :العالم

 ال يكون منها واحد وكل العدد، متناهية ال فهي المحموالت،
 الذهن يعرف ،الالمتناهي العدد هذا من .نوعه في متناهيًا

 الصيغ إن أخيرًا االمتدادوالفكر هما فقط، اثنين اإلنساني
 الظواهر إنها .وتغييرات تأثيرات من المحموالت تتقبله ما هي
 األجساد الصيغهي وهذه لنا العالم يظهرعبرها التي

 حيث مطلقة، حلولية إلى تؤدي المفاهيم هذه كل واألرواح
 أي وحدتها، منظور من مأخوذة ذاتها، الكلية الحقيقة تكون

 وتكون الطابعة الطبيعة أخرى، وبألفاظ ذاته الله الجوهر،
 وفي ظهوراتها، في الكثرة منظور من مأخوذة الكلية، الحقيقة

 المطبوعة. الطبيعة أخرى، وبألفاظ ذاته العالم الجوهر، صيغ
 عند الفيضية بحلوليات يزخر الفلسفة تاريخ أن صحيح

 ولكن جوردانوبرونووهيغل، عند الحديثة والحلولية أفلوطين،
للجوهر. الصافي المفهوم على مباشرة ترتكز سبينوزا حلولية

 هوكائن« حيث من »الكائن دراسة في األنطوثيولوجيا:
 األساسية، المقولة لكونها الجوهر، مقولة عند أرسطو يتوقف

 يصل، الجوهر دراسة ومن األخرى المقوالت إليها تنسب التي

 من بد ال ،جوهرغيرمتحرك وجود احتمال إلى التنظير، فى
 . اإللهي هوالجوهر الجوهر هذا . األخرى لجواهر قبل دراسته

 إلى أرسطو، عند تصل، األنطولوجيا، بأن القول، هنا من
 الكائن أودراسة للكائن، الهوتية دراسة أي أنطوثيولوجيا،

 كثرة بإثبات أرسطو يكتفي ال الله. بوجود القول ضوء على
 للجواهر. تدريجي تصنيف إلى يذهب بل والجواهر، الكائنات
 إجالءعلة في أرسطو، على المستعصية الصعوبة، إنماتبقى

 الواحد اإللهي الجوهر مع وربطها الكثيرة، الكائنات ظهور
 أو الصورة، بأن ،يقول أرسطو أن صحيح الالمتحرك

 أصل يبقى إنما الوجود، في الكائن تصنف التي هي الماهية،
 ومتروكًاللتفسيرات غائبًا، نقل د إن مبهمًا، الصورالمتنوعة

 وجود أرسطو يثبت التفسير، غياب من الرغم وعلى .الضمنية
 الوجود الدرجات، أعلى في ،يأقي الكائن في تدريجية قطاعات
 درجة، في ثم، فكرًا. ذاتم يفكر الذي الفكر وعو اإللهي،

 ،اإلنسان في يتحقق الذي ،الروحي الوجود ،اإللهي من أدف
 المتمتع الحي، الوجود أدن، درجة في ثم، الفكر بفضل
 كجنس اإلنسان فيه بما الحيران، في ويظهر الذاتية، بالحركة

 ويظهر شهوانية، ورغبة وإدراكًاحسيًا حركةحرة، نوع، من
 أدن وفي تناسلي. وتكاثر ونمو تغذية بمثابة النبات، في

 انفعالية، إال حركة ال حيث الميت، الوجود يأقي الدرجات،

الخارج. متقبلةمن

 فهو .األكويني توما عند اكتماالً أكثر تبدو األنطوثيولوحيا إن

 ويبرزأهمية والعرضي، الجوعري وتنوعها الكائنات كثرة يثبت
 تشتيت يأب ولكنه اختالفها، على الفردية الجواهر وجود

 للكون، منتظم تصور في شملها، يجمع بل الكائنات،

 كل األكويني يجمع الكائن فكرة في التماثل باستخدام
 تلك عند يتوقف فال ،للكون توحيدي تصور في ،الكائنات

 يستخدم إنه بل التجريد، وبفعل الحواس بواسطة يدركها التي
 والجواهر النفس، إلى للوصول التماثلي، والبرهان التفكر،
 إنه الله. إلى النهاية وفي المالئكة، فيسميها المفارقة الروحية
 .الكائنات سائر عن الله يفصل الذي الالمتناهي البعد يصون

 على المجال انفتاح يالذات، البعد هذا في يجد، ذلك، ومع
 الالمتناهي الكمال ذاته، الوفت في تثبت واقعية، أنطولوجيا
 التي الوجود، في له المشاركة الجزئية، والكياالت الواحد،

 تناقض، أي اليرى فاألكويني وتتكاثربعددغيرمحدود تتنوع
 إثبات وبين فعاًل، الوجود المطلق اإللهي، بالكمال اإلقرار بين

 إلى التنوع، هذا يعود وال وكثرتها. لمحدودة الكائنات تنوع
 إلى يعود إنه بل ،العالمية العلل على تؤثر ، عمياء صدفة فعل
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 في متكامل لتصميم وفقًا ويتم الله، أي ذاته، الكون مصدر
 والممكنة، الموجودة الكاتات، الوجودلكل الله يعطي الخلق

 وجودها، يكون هكذا الذاقي صالحه ذلك، إلى يدفعه،
 يستحيل وحيث . الكينونة في له ومشاركة ،به جزئيًا تشبهًا
 الضروري، من كان، واحدة، خليقة الله تمثل أن كليًا،

 ما إن حق النوع، وفي العدد ف تحصر، ال خالئق إبداع
 الخالئق في حزئيا، يتوفر، التمثيل، في إحداها ينقص

 مطلقة، ببساطة الله، في الكائن الصالح إن األخرى
 مقتمة بطريقة إال الخالئق في ينتشر ال ،كلية وبوحدة
 الخالئق من يحد، ال بما اسمى، يبقى ذلك ومع ومتعددة،

. مجتمعة كلها

 الدرجة في فيضع الكون، عن تدرجية لوحة األكويني يرسم
 الذي النبات، فوقها ثم وغيرالحية. الجامدة الكائنات الدنيا
 لنظام، بقوة، ، يخضء إذ يحافظعليه، أن بدون ثمره، ينبت

 تقوى حيث الحيوان يضع النبات وفوق . الخارجية العوامل
 فيه يقوى ذلك ومع وبالعاطفة، بالثعور ،اإلبطانية ظاهرة

 اإلنفعال. بقوة يتم تحركه ألن الخارجية للعوامل الخضوع
 الشكل وهو بالعقل، يتمتع الذي اإلنسان الحيوان فوق ويضع

 يثبت داخلي بعالم ينعم ألنه ذلك األرض، على للحياة األسمى
 أن العلم مع الذات إلى الصحيحة بالعودة بالتفكر، ذاته
 المفروض األول، االغتراب ما، نوعًا تزيل، ال العودة، هذم

 لآلخر وعي البدء، في هو، للذات، وعي كل أن إذ عليه،
 لذاته. اإلنسان حضور في ،الخارجية العوامل مالزمة هنا، من

 الحاجة عنده، تضعف، الذي المالك، يضع اإلنسان، فوق
 هوكائن ذلك، ومع البدء، منذ ذاته« »فعل إنه اآلخر، إلى

 كل وفوق والوجود الماهية فيه يتساوى ال وبالتالي مخلوق،
 فعا حيث الله، ألكويني يضع غيرمحدود، وبفارق الخالئق،
 الله، عن البعد نبة عن التدرج، يتج ،ضهاية بال الكينونة
.وينوعها الكاثنات ينظم الذي المبدأ وهو الخالص، الفعل

األنطوثيرلوجيا هيدغر الضدأنطوثيولوجيايرفض
 المسار عن تختلف الكينونة إلى جديدة نظرة خطوط ويرسم

 العودة الجديدة، الخطوة تقتضي أرسطو، من اآلقي التقليدي
 سواء حاليًا، قائمة حضورات في الكينونة، تجميد قبل ما إلى

 في تجميدها قبا ما وإلى الكمال، كلية كاملة أم محدودة، كانت
 يجب هكذا، الحضورات لتلك مقابلة ذهنية تمثيالت
 الحقيقة، حصر من التجميد، عن ينتج، مما نهائيًا، التخلص

 يقتضي الجديد، البدء إن الراقء مع تتطابق ثابتة، قوالب في
 قبل اإلشعاع، الدائم إنكشافها في الكينونة، إلى التطلع
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 هذا إلى والسبيل عرضية. أم كانت مبرمة أحكام، في تجميدها
 هواللقاء المفضل، ومكانه ،الفينومينولوجي النهج هو التطلع
 ذاتها، في ليراها إليها، التطلع يقصد من مع للكينونة، المميز
 هو الكينونة، لرؤية مكان أفضل عبروسيط وليس

 المتفجر الحر انفتاحه في اإلنسافي، الوجود الدازين،
 ،الرتبية الكائنات قوالب في البليدة إقامته في وليس إمكانية،

 استمرار له تضمن التي للوسائل، النفعي، استخدامه في وال
 هذا يبدل . الدازين لحقيقة تشويه من عليه هي ما مع ،اإلقامة
 وجه الدازين في يظهر إذ التقليدية، المفاهيم الجديد التطلع
 يكون وال رئيسيًا، دورًا المستقبل فيحتل التجاوزي، الزمان
 البرامج تجتاحم غزوات حقل أو الماضي، في تحقق لما خضوعًا

 متعدد وتفجرًا تجاوزيًا، جديدًا، بزوغًا يكون بل الحسابية،
 جانب على اإلمكانية، جانب إذذاك، يتفوق، األبعاد.

 فينومينولوجيًاعلى الممكن ويسموبالتالي الحضورالجوهري
 ما في الممكن، على للفعلي أسبقية أرسطو أولى لقد الفعلي

 بالقوة، الكائن على بالفعل الكائن إلى تفوق من نسبه
 األوصاف إن باستمرار. قائمة حضرة، إلى الكينونة فتقلصت
 الممكن: على الفعلي أفضلية تظهر الكينونة، إلى المنوبة
 يطل I . إقامة مفكر، شيء وجود، جوهر، كمال، حضرة،
 يتحرك الذي ،للدازين زمني أفق بمثابة الكينونة، على ، هيدغ
 هو اإلنسان إن أيضًا للممكن وانفتاحًا الممكن، على انفتاحًا
 الحاضرة المعطيات يتجاوز الممكن، صيغة في يوجد ألنه زمني،
 معنى تؤسس ولكنها ، الغياب دائمة هي إمكانيات نحو

 إلى ،الصحيح غير الوضع من اإلنان، ينتقل وجوده
 إمكانية، وجوده فهم ويعتزم يقرر ساعة الصحيح الوجود
 المجهول مع يتكيف واقعًا وليس I, فردية مسؤولية اختيار
 مرتبة أوالالكينونة، ه العدم هذاالمنظوريحتل من , الجماعي

 ويتجاوز فينومينولوجي. معطى بمثابة الكينونة، مع تتوازى
 أفق امتداد في والزمان، الكينونة بين اللقاء، حصر هيدغر
 اإلنسان بين المتبادل االتساب على فيركز ،التجاوزي الدازين

 الكينونة بين الفرق تتضمن التي األصيلة العالقة إنه .والكيونة
 .الكلمة بواسطة عنها الكثف تتقبل ذاته الوقت وفي ،والكائن

 الشاعرإلى ويسعى الكينونة، دعاء اإلنان يسمع هنا،
 إن .الداعي عن الكاشف الكالم بواسطة عليه اإلجابة
 للمشروع يتيح، اللوغس، والكلمة، الكينونة تساوي
 ذلك وفي ،الكلمة بواسطة الكينونة حقيقة إبراز ،الشعري

 بنظر السليمة، األنطولوجيا مؤسس برمنيذس إلى عودة
 كائن كل ألن التفكيروالمبادرة، حرية وفيلسوف هيدغر،
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 فليست واالنتشار اإلبداع الدائمة الواحدة الكينونة في يتأصل
 أفعاالً ينتظر العدودًاسلبيًا هي وال ممتلكًا، ثابتًا جوهرًا الكينونة

 لتكون المطلقة، ذاتها، علة وليست المحدودإيجابي من تأتيه
 وليست . . خلقية ولقيم جوهرية لمثل وفقًا الكائنات، علة

 وال بالالمباالة، ثم ومن بالحياد، يتصف جوهر ميزة الحرية
 الفكر إيجابية في متأصلة إنها بل عشوائية، اعتباطية هي

 يحتاج وال تحصر. ال ظهورات في والمتفجرة الموحدة، والكينونة
 إلى اإلنسان، في التجاوزية النزعة عن للكالم برمنيذس،

 والجسد، النفس ثنائية أي الفلسفة، في المعهودة الثنائية إثبات
 على وعالوة .لتقبله المكتمل الجسد في يحل العقل أن يثبت بل

 المظاهر، بكل كفيلة، هي الكينونة، وحدة أن يثبت ذلك،
 أن يكفي . ومحددة محددة جوهرية وساطة إلى ،الحاجة بدون

 وأن الكينونة، الفكر يساوي وأن الكينونة، في اإلنسان يتأصل
 بإبداعية اإلنسان ينعم كي للفكر، أمينة الكلمة تبقى

. الكينونية

 الذي األنطولوجي، التيار رأس برمنيذسهو األنطولوجية:
 هو حيث من الكائن »دراسة في أرسطو، بنهج األخذ يرفض
 بأن تؤكد، األنطولوجية إن الحسي. االختبار من بدءًا كائن»،
 المطلق. مباشرللكائن فيإدراك تتأصل، اإلنسانية، المعرفة

 إن الطبيعة حول نشيده في يؤكدبرمنيذس الواقع وفي
 الفكر موضوع هي والكل، الواحد مطلقها في الكينونة،

 يخالف ومن تفكيرها، يمكن وال تكون ال والالكينونة المباشر،
 إدراك يتعذر آلنه ،التام الجهل طريق يسلك المبدأ هذا

 هذا ويقتضي عنه اإلفصاح يستحيل ثم ومن الالكائن،
 المبدأ إن نقول األول اإلثبات في . أساسية إثباتات ثالثة الموقف

 مبدأ هوذاته الحقيقية. المطلقة الكينونة أي األنطولوجي،
 يتساويان«، والفكر الكينونة »إن الفكر، موضوع إنه المعرفة،

 التفكير ،,الن الكائن« كينونة وتفكير »قول إلى يحفزنا ما وهذا
 اإلنسان يجعل ما إن . ذاته ء الشى هما الفكر يوجد بسببه وما

 مقياس الكينونة من ومجعل للكينونة، مساويًا هوكونه مفكرًا

 هى وال جذريًا، اإلنسان عن غريبة الكينونة ليست الفكر.
 تحديدات إن وبالتالي للفكر، مساوية إنها بل كليًا، األخر

 الخصومة ثم من وتبطل الفكر، تحديدات ذاتها هي الكينونة
 على يستحيل إنه نقول الثافي اإلثبات في . والمثالية الواقعية بين

 تصدر أن عليها يستحيل ،غيرها في تتأصل أن المطلقة الكينونة
 في تتضمن إنها نسبية. تكون وإآل له، تخضع أن أو غيرها عن
 في سليمة غيرفاسدة. »غيرمولودة. إنها وجودها. مسوغ ذاتها
 مساوية ألنها تصير ال نهاية. وبدون قلق بدون أعضائها، كل

 . . شيء إليها يضاف لن . I متصلة. واحدة، لذاتها،
 عن تخلت وإال شياًئ، تكسب ال . . للتجزئة. قابلة وليست
 إنهاالمتحركة، ..الكيان، والتفقدشيائأًلغهامليئة ثباتها
 إنها . . الالمتبدلة. السعادة في ثابتة والنهاية، بداية بدون
 في متساو سليم، كل وهي ٠ ٠ الجوانب. كل من مكتملة

 سوف لما مقدمة للكينونة، الوصف هذا في نجد، داخله«.
 العالم إن نقول الثالث اإلثبات في . األنطولوجي البرهان يسمى
 إلينا يحمل الحسي االختبار إن وبالتالي حقيقبًا ليس الحسي
 طريق عن »سأحولك خاطىء. وكاذب هووهم لنعرفه العالم

 يعرفون ال الذين المائتون فيها، يخلق التي تلك األولى، البحث
 اإلمدادات فنقص مزدوجة، رؤوس إبم .اوهامهم شيائ،
 معا، وصم عميان مدفوعون، إنهم التائه. بعقلهم يميل

 والالكينونة الكينونة أن يدعون قرار، بدون أناس معتوهون،
 يبغي ال « دهليز. فملكهم ،وغيرمتساويتين متساويتان هما

 أي الحسي، االختبار وقائع إنكار األقوال، هذه في برمنيذس،
 ال الوقائع هذم أن يرى ولكنه رالتغيير، والحركة الصيرورة

 الالمتبدلة إالللكينونة اليذعن العقل إن تبريراعقليا تلقى
 الوقائع بأن يحكم أن بالتالي يستطيع فال والالمتحركة، الخالدة
 كما العقل نور أمام تذوب إنها فعال حقيقية هي الحسية

. الشمس أمام الغيوم تضمحل

 اإليلياتية إثباتات إلى ينضم أفالطون إن القول بوسعنا
 الكينونة بميزات تتمتع األفالطونية المثل إن األساسية
 عند واحدة هي الكينونة فبينا الوحدة، باستثناء البرمنيذية،
 مطلقة، ذلك مع ولكنها المثل كثرة أفالطون يثبت برمنيذس،

 كتاب في متحركة، وال متبدلة ال غيرمولودة، خالدة، حقيقة،
 ما بشأن برمنيذس، عند جاء ما أفالطون يعيد الجمهورية،

 بشكل يوجد من »إن فيقول: مطلق، بشكل معرفته يمكن
 ا له، وجود ال ما بينما مطلق، بشكل معرفته يمكن مطلق
 بل له، مطلق وجود ال ما »إن أفالطون: ويضيف عنه« معرفة

 موضوع هو وجود، ال ومن وجود من مزيج وسيط، وجود له
 »إن لقول إلى فيتيتائيسفيذهب اما . (a 477) رأي«.

 ولكنه . (d 188 -188 2«،)رأي موضوع حتى ليست لالكينونة ا
 الصيرورة العالقية، تفسيرالمعرفة وفيسبيل السفسطائي، في

 يحيد ال ذلك، مع ولكنه، الالكينونة، بفكرة يقبل والخطا،
 المثل، عالم العقوالت، عالم المثالية، الكينونة بأن التأكيد عن
 ميزات األفالطونية في بالتالي ونالحظ .الحقيقي المطلق هو

 األنطولوجي، األول أو المبدأ إن أوآل، األساسية: اإليلياتية
الكينونة إن ثانيًا، المعرفة. مبدأ هوأيضًا المثل، عالم هو الذي
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 كل يفسر الذي المثل، عالم أفالطون، عند هي، المطلقة
 ثالثا، وجوده. وموغ تفيره سوام في يجد أن بدون شيء،
 الكائنة الكينونة عالم إنه بالفعل، حقيفي هو الحسي العالم ليس

 يجوز أكيدة،كماال معرفة موضوع ليس كذلك ألنه .ظاهريًا
الحسية. المعرفة إلى الركون

 الذي الينبوع، نحو األفالطوفي، المثل عالم أفلوطين يتجاوز
 إن أفلوطين ويؤكد . اإللهي العقل إنه المثل، تلك تتكون فيم

 تنير التي المثل عقله، في يحوي الذي المطلق، الحق هو الله،
 هو الذي ،اإللهي العقل أو الله مساواء يثبت بذلك . ذهننا
 المعرفة، هوموضوع الذي المثل عالم مع األنطولوجي، المبدأ
 يتم فال المبدأ، هذا إلى الوصول أما عقلنا يستنير وبه

 يجب بل الحسي، االختبار من تنطلق عبروسائل، تدريجيًا،
 نقاوته في ذاته في فتدركه بحدس، مباشرة صوبه االتجاه

 هو؟ ليس ما بواسطة األول المبدأ إدراك إلى تسع »ال الصافية
 في أدركه اثره سوى ترى لن هوذاته، تراه أن بدل وإال،
 منه، قسط لها الكائنات كل ألن ،الصافية نقاوته في ذاته،
 أن يمكن ،الواقع في حقيقة من ما . شيء يمتلكه أن بدون
 ال إننا صحيح . . المبدأ. هذا يرجد أن يجب لذا هكذا، تكون

 لو ألنه البدئي، حدسنا في المبدأ، هذا بكلية نحيط أن نستطيع
 إذن نكتفي عنه؟ نفرق كنا بماذا كليته، في ندركه أن استطعنا

 الحكيمة للحياة الخالقة القدرة إنه . . جزئيًا. ندركه أن
 والكائن الجوهر مبدأ إنه والعقل؟ الحياة تصدر منه والعاقلة؟

 شيء، يصدركل منه مبدأ ألنه وأول بسيط إنه واحد. ألنه
 يحتاج ال التي الراحة منه هو؟ ليست التي األولى الحركة منه
 ليس إنه . . .راحة في وال حركة في يكون ال ألنه ،البتة إليها

 يكون أن يمكن وال الالمتناهي، تملك قدرته . . محدودًا.
 توجد النقص، من الخالية الكائتان، كل ألن ناقصًا،
 اآلخر، يقول كما مائتة، بعيون إذن عنه تبحثوا ال . . بفضله.

 ال من يظن كما هكذا، رؤيته الممكن من أنه تتصوروا وال
 )التساعيات، السامية الحقيقة وينكر الحية بالحقائق إال يؤمن

 هو أفلوطين، يدعوإليه الذي البدئي، الحدس إن (٧. 5
 حيث العقلي، العالم في موجود الحقيقي، »الجوهر ألن مكن،
 هنالك من .أيضًا النفوس ونوجد ،األقصى الكمال هو العقل
 أجساد. بدون نفوسًا يحوي العقلي، العالم الدنيا. إلى تنزل

 وموزعة أجساد، في الموجودة النفوس يحوي عالمنابالعكس،
 كليًا خالية هي المادة إن والؤسف، (VI. 7 ،)تساعيات فيهام

 الكينونة، عن مقصاة إنها . . »الالكينونة. فهي الصالح، من
 ما تبقى ،ذاتها تبدل أن التقدر : عنها كليًا مفصولة وهي
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 الالكينونة«. دائما وهي الالكينونة، البدء، منذ عليه كانت
 فمن الحال، هذه على هي المادة أن وحيث (II. 5 )تساعيات

.الكينونة عالم عن غرباء تبقينا الحسية المعرفة أن الواضح

 تأسيس أفلوطين عن يأخذ أوغوسطينوس القديس إن
 اإللهي للعقل يعطي ولكنه اإللهي العقل في لمثل أو الجواهر

 الثافي وهواألقنوم المسيحي، الكلمة، أي، اللوغس، اسم
 أن وحيث المسيحي، اإليمان في األقسدس، الثالوث من

 اللوغس هي المثل، عالم أو الحقيقة، أن يرى أوغسطينوس
 ذاته الله هي الحقيقة أن ذاته الوقت في يؤكد، فإنه ذاته،
 اللوغس، مع الحقيقة مساواة من أوغسطينوس ينتقل ايضًا.

 استمرارميزات ثم، من ونالحظ ذاته الله مع مساواتها إلى
 المفاهيم، في تعديالت مع األساسية، واإليلياتية األفالطونية

.المسيحي اإليمان من مستمدة

 السماء خالق هوالله، الذي األنطولوجي، المبدًا إن أواًل:
 الحقيقة تتأسس فيه إذ المعرفة، مبدأ ذاته هو واألرض،

 الله، إن ثانيًا: المثالية. الجواهر عالم أي المثل، عالم ويتكون
 كل وأساس شيء، كل هومسوغ المطلقة، الحقيقة لكونه

 ال الله أن إلى أوغسطينوس يخلص اإلثبات هذا من الكائنات،
 في آخر. كائن اي لوجوده،في ، مسوغًا أو ،عنه تفسيرًا يجد
 القائم ،األنطولوجي« »للبرهان واضحة مقدمة االستنتاج، هذا
 الله. وجود إلثبات الحى، االختبار من اإلنطالق، تعذر على
 في يخضع، الله، نحو الحسي، االختبار من ينطلق برعانًا إن

 الله من يجعل وبالتالي، الحسي، للعالم الله وجود النهاية؛
 ليس ثالثًا، مبين. تناقض في يوقعنا إنه نسبيًا. كائنًا المطلق،

 خادعة هي الحسية والمعرفة ،الحقيقي العالم هو الحسي العالم
 إلى عد الخارج، إلى تذهيب »ال أوغسطينوس: يقول ووهمية.
 الديانة )في .الحقيقة« تسكن الداخلي اإلنسان في .ذاتك

 الداخلي، اإلنسان إلى العودة من (XXIX - 72 الحقيقية،
 اإلنساني العقل إن .الله وجود عن جديد برهان إلى يخلص

 نجد ان استطعنا إذا الكائنات، ترتيب في درجة أسمى يحتل
 عدم بميزات اإلنسان يفوق اإلنساني، العقل من أسمى شياًئ،

 اإللهية، بالطبيعة بماهوخاص أي األزل، وبطابع التبدل،
 والحال، ذاته. الله وجود عن نبرهن أن ذاك، إذ استطعنا

 والشمول، والضرورة الالتبدل بميزات تتمتع حقائق توجد
 كل في الموجودة واألخالق، الرياضيات حقائق ذلك على مثال

 القبول بدون المذكورة، الميزات تفسر المفكرقرال الكائنات
 »الحقيقة الفردية، الحقائق كل تحوي أزلية، حقيقة بوجود

 إن ، تبدل« بدون ،الحقائق تلك كل تحوي التي ،الالمتبدلة
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 في البرهان هذا أوغسطينوس يقدم . الله هي الحقيقة تلك
 وهوال السادس(، الفصل في الثاني )الكتاب الحر الحكم
 وهي والشاملة، الضرورية الحقاثق من بل االختبار، من يطلق
 البرهان ضمني، يشكل ولو المؤرخون، فيه يرى قبلية بالتالي
 وقال عشر، الحادي القرن في انسلم، القديس قدمه الذي

 هكذا منه» اسمى شيء ال من الله، اسمي أن »يحلولي فيه:
 إن منه«. أسمى كائنًا نتصور ال الذي الكائن إنه الله، اسمي

 ذلك حتم، يوجد منه، أسمى كائنًا نتصور ال الذي الكائن،
 نتصوره أن بدون ،األسمى نتصور أن نستطيع ال ألننا

 أن يمكن ال إذن موجودًا، نتصورم أن يمكن ال إذن موجودًا؛

. موجود غير الله نتصور

 الحسية، بالمعرفة التشكيك بعد الحديثة، العقالنية بدء في
 والبنتز، ديكارت عند األنطولوجي البرهان إلى اللجوء قوي

 في , األنطولوجية النزعة في الحدود أقصى إلى مالبرانش وذهب
 الله، وجود عن البرهان إلى مرة أكثرمن يرجع ديكارت الواقع

 البرهان يبقى إنما للبرهنة، مختلفة أساليب ويستخدم
 مبادىء في نجده ما وهذا األساسية. هوركيزتها األنطولوجي

 ديكارت ينطلق التأمالت. وفي المنهج في خطاب وفي الفلسفة،
 ذهننا، في فطرية فكرة وهي الالمتناهي، أو الكامل فكرة من

 بأنه يؤكد المطاف، نهاية في كاماًل. تفيرًا ها إعطاء ويحاول
 ،الالمتناهي لفكرة مساوية علة بمثابة نقبل، أن علينا يجب
 نجد »ألننا بذاته قائم حقيقي، متناه وال كامل كائن وجود

 العلة عن نبحث أن نقدر الكال، كلي كائن إله، فينافكرة
 نالحظ أن بعد ولكن، فينا حاضرة الفكرة هذه بعل التي

 نكون كا، تمثلها التي الكماالت عظيمة هي كم بانتباه،
 من إال عليها، نحوز أن نقدر ال بأننا اإلقرار، على مضطرين

 ألنه إويوجد، حقيقة يكون إله من إي الكمال، كلي كائن
 خاضعًا أو تابعًا، يكون ان بمكن ال كمااًل، األكثر ان واضح،
 أي عن صورة، أو فكرة، نملك أن يستحيل . . كماآل. لألقل

 كل يحوي آخر، مكان أي في أو فينا، يوجد لم إن كان، شيء
 أن نستتج، أن علينا نقصا، بسبب لنا. الممثلة الكماالت

 أو الله، هو الكمال، كلي كائن في موجودة هي الكماالت، هذه
 المتناهية كونها من وينتج سابقًا، فيه كانت أنها األقل، على
 الرغم على (.18 الفلفة، )مبادىم أيضًا، فيه التزال أنها

 ،وجوده إثبات إلى ،الله ،الالمتناهي فكرة من ،الذهاب من
 يكون وقد السببية، لمبدأ استخدامًا البرهان، هذا في نجد،

 فيما توجه، سوف التي االعتراضات، استبق قد ديكارت،
 هذا في يحصر أن فأبى األنطولوجي، السببية مبدأ إلى بعد،

 ذاتها الفكرة إلى ذهب بل الله. إلى الوصول وحده البرهان
 تتضمن، الكمال، الكلي الكائن فكرة أن فوجد، ليحللها،

 كلي كائن الجوهرالمفكرفكرة »مجد الكائن: وجودذلك حتعأ،
 لكونه بهولة، ويحكم الكمال، وسامي القدرة، كلي المعرفة، -

 الكلي لكائنهوهذاا الذي الله إن الفكرة، هذه يدرك
 هذه في يرى، ألنه ذلك، . . أويوجد. يكون الكمال،
 وأزليًا ضروريًا وجودًا بل فحسب، ممكنًا وجودًا ليس الفكرة،

 واألزلي، الضروري، الوجود رؤية فمن ٠ - مطلق بثكل
 إن االستنتاج، يجب الكمال، الكلي الكائن فكرة في مفهومًا

 )مبادىء يوجد« أو يكون الكمال، الكلي الكائن هذا
 األفكار ومبدأ الوجود، هومبدأ الله إن (.14 الفلسفة،
 صدقها ضانة بالتالي، وهو المفكر، الجوهر في الفطرية،
 في بل الحس، في ال فتتأسس، األكيدة، المعرفة أما وحقيقتها

الفكر.

 ويكتفي الله، في األكيدة، والمعرفة ،اليبنتزالوجود يؤس
 إمكانية تتضمن الله، فكرة أن يظهر أن وجوده، إلثبات
 غير أي مكنًا، كان إن الله، أي الكامل، »إن وجوده،

 هو الكامل، إن والحال، فعاًل. موجودًا يكون متناقض،
 الله »وحده . (45 )مونادولوجيا، فعالً« موجود إنه إذن مكن،

 مكنًا كان إن :لتالي باالمتياز يتمتع الضروري الكائن أو
 يحول ان يستطع شيء ال أنه وحيث .فعالً يوجد أن وجب

 أي وبالتالي إنكار، أي حد، أي يحوي ال ما أمكانية دون
 الكماالت إن .الله وجود قبليًا لنعرف يكفي، فهذا تناقض،
 أي تقتضي ال متناهية، وال بسيطة، لكونها الواقع، في إللهية،

 إذوحدها وإيجابية سامية مطلقة، هي ولذلك أوحد، نقص
 فكل تتناقض، أن يمكنها مختلفة، بأشكال المحدودة العناصر
 في يجمع الذي الله، في ينكره. أو األخر يتثني منها واحد
 ال متناهية، وال مطلقة فائقة، بدرجة الكماالت، كل ذاته
 .تناقض« أي وبالتالي وإنكار، حد أي يوجد أن يمكن

(.43)مونادولوجيا،

 ليست .مداها أقصى األنطولوجية تبلغ مالبرانش مع
 وجوب، أو إمكانية من يالزمها وما الله، فكرة من االنطالقة

 شيء كل رؤية من بالله، اتحاد من مباشرة، الله حدس من بل
 ويؤكد الفطرية، األفكار إمكانية مالبرانش يرفض الله في

 وال وضروري، أزلي وجود »لألفكار الله. في األفكار رؤية
 لرؤية .يخلقه أن ارتضى الله ألن إال ، الجسدي العالم يوجد
 األفكارأو يضم الذي العقل، استشارة تكفي العقلي، العالم

 فعله تستطيع ما وهذا والضرورية، الخالدة العقلية، الماهيات
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 هذا لرؤية ولكن العقل مع المحدة أو العاقلة، األرواح كل
 هذا ألن موجود، العالم بأن للحكم أوباألحرى المادي، العالم
 إن . لنا« الله يكشفه أن بالضرورة يجب بذاته، يرى ال العالم

 ألن األفكار، معرفة وحدها هي الحقيقية، الطبيعية المعرفة
 أن وبديهي للخطأ. خاضع األشياء عن الحسي الكشف
 موجودة؟ هي أين أكثر، بدقة أو بأفكارنا؟ نأقي أين من نتساءل
 من الله، في هي الواضحة، أفكارنا »كل مالبرانش: ويجيب
 في إال نراها ال فيه. إال نراها فال العقلية. حقيقتها حيث

 نفهم ولكي . ٠ العقول. كل ينيربها الذي الشامل، العقل
 كليًا، الضروري من إنه . . نتذكر. أن علينا يجب جيدًا، ذلك

 وإأل خلقها، التي الكائنات كل أنكار ذاته، في الله، يجوي ان

 ذلك، إلى باإلضافة يجب . . يصنعها أن استطاع كان لما
 إنه ينوع ،بحضوره ،بنفوسنا االتحاد هوشديد ،الله إن معرفة
 األمرين، هذين افتراض مع األجساد. مكان أنه القول، يمكن
 مثالً الله في يوجد ما يرى أن يستطيع الروح أن أكيد

 في جدًا، عقلي جدًا، روحي هو ذلك ألن المخلوقة، للكائنات
 بعد الله، أعيال الله في يرى أن الروح يستطيع هكذا الروح.

 .عنهاء مثالً فيه يوجد ما يكشف أن يريد الله بأن االفتراض
 في ،تساوي ال الله في نحدسها الني األنطولوجية األفكار إن

 ال فالنفس ديكارت. عند الواردة الفطرية، األفكار العدد،
 في بوجودها، شعور لدينا بل الالمتبدل، جوهرها في نعرفها

 هو الحسية، جوهراألشياء العقلي، االمتداد إن أفعالها
 إن الله« في »رؤية موضوع اإلنسان، إلى بالنسبة وحده،

 الممتد، العالم وجود مشكلة من يجعل االمتداد فكرة إدراك
. مفتوحة مشكلة

 لويس يرى العشرين، القرن في الروح، فلسفة صميم من
 األنا مشاركة اختبار قلب في ،األنطولوجي البرهان الفيل

 كماله أومن فكرته من انطالقًا الله إلى ذهاب ال بالكينونة.
 البرهان يقودنا ال . امكانيته من انطالقًا لله استنتاج وال

 مالقاة على يضطرنا بل الفكرة، يتجاوز عالم إلى األنطولوجي،
 في ٠ وفكرتها الكينونة بين المساواة وعي إنه , فكرتها في الكينونة
 . أشكالها كل مع ،كليتها في ندركها ،البدئي الكيونة اختبار

 العقل، فيه يدرك موضوعيا، إدراكا ليس الكينونة حدس إن
 إدراكًا الكينونة إلى انتسابي إدراك إنه . الكينونة كلية بالتصور،
 يتبدى هنا، من نشاط. وال لي قوام ال الكينونة بدون مباشرًا

 الواعي، اإلدراك إنه األنطولوجي. للبرهان الحقبقي المعنى
 فكرة »إن المطلق باالمتالء ضرورة المدعوم الذاتي، لتقصي

 وتعلمنا الالمتناهي، فكرة إلى تاريخيًا، تقودنا، التي هي األنا

202

 التي الله، فكرة هي إنمابالمقابل، وجوده عن نبرهن كيف
 ص. الكينونة، )في أنطولوجيًا«. وتؤسسها األنا، فكرة تحوي
 العبور في األنطولوجي البرهان صعوبة تقوم ال (236

 في تكمن، بل وجوده، إلى المطلق فكرة من االستتتاجي
 تتم األنا »في فينا. الفكرة، هذه ألصل الدقيق، التحديد

 ضرورة هي األنا دعامة أن حيث ولكن، الوجود، مع مالقاتنا
 ،الالمتناهي لفكرة ،يعطي أن األنا على ويجب ،الالمتناهي

 ص. الكينونة، )في ذاته« في اختبره الذي ذاته، الوجود
236.)

 تصير لكي فكرنا إنتاج بمثابة بالظهور الله فكرة »تبدأ هكذا
 ندرك ذاتها« فكرتنا منها تنبثق الني الخالصة الفاعلية تلك

 ويضيف بالذات. حدودنا في المطلق، إلى المباشر انتسابنا
 دائمًا، المحارب األنطولوجي، البرهان »إن الفيل: لويس

 التي العقلية األشكال يعبرفيكل ال دائمًا، الوالدة والتجدد

 وتجعلها الكينونة، قلب في قيمة، اكتثاف عن إال له، أعطيت
 توجد لماذا الكينونة، بشأن التساؤل بطالن هنا )من تكون.

 الالمتناهي اتحاد في إنه، فقط لنقل العدم؟( وليس الكينونة
 من المباشر العبور ديكارت، حسب يتحقق حيث والكمال،

 جود، اكتمال يعني ال وهو الكمال، يكون الوجود، إلى الماهية
 بدون خصب عن الالمتناهي تفصح حيث إلى العبور مسوغ
 إا غالبًا، نرى، ال األنطولوجي، البرهان قلب في قياس.

 هذا ولكن .فكرته في الله وجود عن لنا يكثف فكر فعل
 على يحافظ بل الفكرة، من الخروج على يحملنا لن الفعل
 على يكن، لولم كانط، أظهرذلك كما فقط، الكالمية ميزاته

 الصعيد على به، الذي الفعل عن التعبير المنطق، صعيد
 كائنًا، ذاته يريد الذي الكائن، مع الله يتساوى األنطولوجي،

 من انطالقًا الله وجود استتاج إن أزليًا ذاته يولد الذي اي
 من وإذأنه، الله. والدة طريق كان إذا إال له معنى ال فكرته،
 أن أنفسنا، نحن نتطيع بأننا، نعتقد، أن الكفر، ضروب

 نفكر، كفرأن أيضًا إنه وحدها، عقن بقوى الله، وجود نلد
 غير في نالقيه أن نستطيع إننا شياًئ، ولين فعاًل، اللم كان إن

 والدتنا في مثاركين يجعلنا يلدنا، إذ به، الذي الفعل
(.308 ص. القيم، في )مقالة .لذواتنا«

 هو بقدرما الله فكرة من عبورًا، األنطولوجي البرهان لي
 نصيرفريسة الفكرة، هذه بدون أنه، على المصر التأكيد
 كماالً األكثر الشكل »إن لوجودنا. مرافقة الله فكرة العبث.

 ،الوعي داخل يسكن نجعله بأن يقوم الله بوجود لالعتقاد
هى هذه تجزئة. يدون فيه يسكن نجعله أن شك، وبدون
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 نوره فيه وواجدا فيه، ساكنا الخاص وعينا لنرى الطريقة
(.234 الكينونة،ص )في وغذاءه«
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اإليليائية
Eleatic School
Ecole d,Ele£

 أسسها التي اليونانية المستعمرة إيليا مدينة الى اللفظ يسب
 الغربي الساحل على ق.م. 540 عام حوالى يونان مهاجرون

 أو االغريق دعاها التي المنطقة وهي إيطاليا، جنوب من
 فلسفية مدرسة مذهب وهويعني ، الكبرى باليونان اليونان
 450-540 حوالى Parminedes هوبارمنيدس مثليها اكبر

 340-490 حوالى Zenon d’£lee زينون وتلميذه م ق.

 الفور على يقصد االيليائي المذهب يقال حين انه بحيث م. ق.
 المدرسة بهذه يربط ما احيانًا ولكن .ومبادئها بارمنيدس فلسفة
 المفكر .م .ق ؟Xenophanes 2560-478 اكينوفاض اسم

 إيليا، بمدينة يرتبط اسمه ألن. فقط ليس المصلح والشاعر الناقد
 يمكن زينون ومنهج بامنيدس فلفة مالمح من بعضًا ألن وال

 أفالطون من كال ألن األخص، على بل عنده، يكتشفا أن
347-427/428 Platon 384-322 ورطو .م .ق Aristotle 

 أو اإليليائية، المدرسة مؤس اكسينوفانس يعتبران م. ق.
 بالمدرسة اسماكسينوفانس ارتباط ان شك وال رائدها.
 أسبابه، له التقليد ولكن ،االصطناع من شيء فيه اإليليائية
 اوجه تبيان المفكرمحاولين لذلك التقليدونعرض هذا وسنحترم

.زينون وتلميذه بارمنيدس اتجاهات وبين بينه الصلة
 اإليليائية، المدرسة يميز ما إن عامة بصورة نقول أن ويمكن

 الوجود بواحدية القول هو ،الميتافيزيقية المبادىء حيث من
 يقوم صارم عقلي منهج استخدام ،المنج حيث ومن وثباته،

التناقض عدم لمبدأ دقيق احترام على

: ٢ , ق Xenophanes 560 -?478 إكسينوفانس-1

 حياته تفاصيل حول المؤرخين اختالف من الرغم على
 المؤرخون ويتفق واضحة. االساسية الخطوط أن اال ومؤلفاته،

 إنه قصائده إحدى في يقول فهو المائة، ناهز حتى عمر أنه
 الخامسة بلغ ان منذ عامًا وستين سبعة البالد في طوف

 هيرون الحاكم عاصر أنه المحتمل من ثم والعشرين،
Heron، بين ما سرقصة مدينة على صقلية في حكم الذي 

 التقريب على استمرت قد تكون حياته فإن ق.م 467و 478
 إكسينوفانس بين تشابه وهناك ، ق.م. 47(1 و570 عامي بين ما

 م.، ق. 500 حوالى - 580 حوالى Puthagoras وفيثاغورس
 الشباب، سن حتى أيونيا في وبقي أيوني أصل من فكالهما

 الغرب، أقصى متجهًاالى سياسية وكالهماغادرهاألسباب
 التراث نقل وكالهما صقلية، وجزيرة ايطاليا جنوب في وحل

 ولكن باإللهيات، قويًا اهتمامًا به ودمج العقلي األيوني
 عقل ففيثاغورس العين: تخطئه أن من أقوى بينهيا :الختالف

 وهو ،وقلق بل ،نقدي عقل إكيوفانس عقل بينما ،نوكيدي
 .باالسم ويذكره التناسخ في فيثاغورس مذهب يسخرمن

 على كولوفون، األصلية مدينته ترك أنه كالمه من وظهر
 حوالى مدينته على الميديين استيالء اثر على األيوفي، الساحل

 الملطي الفيلوف الى استمع قد كان وربما م.، .ق 564
 546-610 حوالى Anaximander انكسمندروس العظيم

 وجزيرة الكبرى، اليونان مدن بين يتنقل وغلل ف.م.،
 مدينته تأسيس تمجد فصيدة ألف وقد .المائة قارب حتى صقلية

 الساحل على إيليا مدينة تأسيس بمناسبة وأخرى األصلية،
 تم الذي تأسيسها بالفعل حضر وربما إيطاليا، لجنوب الغربي

ق.م.540 عام

203



اإليليائية

 أن ينبغي التي الصفة المؤرخون حوله اختلف ما أهم ومن
 منشد أو شاعر، أم فيلسوف، أهو إكسينوغان: الى تنسب
 أشكال في شعرية نصوص هو منه وصلنا ما كل أن ذلك شعر؟

 حائالً ليست الشعرية الصياغة أن من الرغم وعلى مختلفة،
 اقرب هو ما فيها النصوص هذه أن إال الفلسقي، التعبير دون

 جهة من ٠ الفلسفي التأمل الى منه والناقد الساخر األدب الى
 يطوف كان إكسينوفان بأن القائل الرأي يبدوأن أخرى،
 Homeros ألشعارهوميروس الراوية بعمل ويرتزق المدن

 ثم ق.م.(،8 )القرن Hesiod وفيود .( م .ق 9 )القرن
 الرأي هذا يبدوأن الخاصة، مجالس هوفي اشعاره ينشد كان

 هو السليم الموقف كان وربما .التخمين مجره على إال يقوم ال
 باإللهيات اهتم أخالقي مفكر إكسينونانس بأن القول

 الصيغة استعمل شاعرا نفسه الوقت في وكان والطبيعيات،
 أوقل .القوي النقدي الطابع ذات آرائه للتعبيرعن الشعرية

 أنها آرائه حفط أسباب من أن ويبدو .ناقد متفلسف هوشاعر
.وتناقلها حفظها سهولة بسبب جيل الى جيل من تتتقل ظلت

 أثار والذي إكسينوفانس، فكر في األهم الجانب كان ربما
 سواء النقدي، الجانب هو األول، المحل في معاصريه اهتمام

.اإللهيات ميدان في أو المعرفة ميدان في أو القيم ميدان في

 األخالقة، القيم الى وجهها التي تلك انتقاداته وأبلغ
 بالحضارة اللصيقة وتلك بل وحسب، عصره في السائدة ليست

 الالذعة سخريته على تثهد الباقية ونصوصه .ذاتها اليونانية

 بثدة يهاجم فهو ، السواء على العامة ومن اثعراء كبار من
 واحتفالهم االجام وجمال البدنية بالقدرة مواطنيه اعجاب
 بل األولمبية، األلعاب في الفائزين الرياضيين باألبطال العظيم

 هو الجسم وكأن المسابقات، في معهم تفوز التي ذاتها بخيولهم
 اولمبية، جائزة هوكب الفضيلة دليل وكأن العليا، القيمة

 القيمة نفس له تكون أن يمكن ال ]الفائن[ »ولكن ويضيفم
 وقوة الرجال قوة قيمتها في تفوق ]معرفتنا[ حكمتنا ألن المثلى،
 إال الموقف هذا مثل في القوية الشخصية النبرة ورغم .الخيل«

 يمجد نظام :للقيم نظامين معارضة من أقل يعني ال أنه
 أوقل العقل، يمجد ونظام الخارجية الخيران أوقل الجسد،
الداخلية. الخيرات

 من أبعد الى Xenophanes اكسينوفانس انتقادات وتمضي
 الشعر إلى أي اليونانية، القيم قنن الذي المصدر الى ذلك،

 التيتان حروب عن أساطير« »اخترع الذي ذاته هوميروس والى
 ذات الخرافية الكائنات مغامرات عن بخياله وحكى والعمالقة،

 أن يجب ال وأمثالها وهذه الحيواني، والجسم االنساني الوجه
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 عن النبيلة األفكار اتباع الواجب إنما للسلوك، نماذج تكون
 المعارك عن »فلنبتعد وقلبه، المرء ذاكرة طاقة بقدر الفضيلة

 به هم الذي واالحترام االلهة داائً ولنراع الفارغة، واألحاديث
يقول. كما جديرون«،

 مام أ نقف للدين، الخطيرة انتقاداته عن نتحدث أن وقبل
أقواله. من سطورًا ونورد المعرفية، آرائه

 من البشر أمام شيء كل تكشف لم »اآللهة : 18 الشذرة ٠
األفضل« ويكتشف االنسان يبحث الزمن مع ولكن البداية،

 يملك أبدًا، يوجد ولن انسان، يوجد »ال : 34 اكذرة -

 لو وحتى - عنه أتحدث شيء كل وعن اآللهة عن يقينية معرفة
 يعرف لن نفسه فهو الدقيقة، الحقيقة قال أن ما لشخص اتفق
األمور«. كل على يهيمن الذي الظن هو انما ذلك.

الحقيقة« يشابه أنه لي بدا هوما »هذا :35 الشذرة ٠

 Xenophanes إكسينوفانس يطرح النصوص هذه ففي
 واضحًا موقفًا ويتخذ ،وجه أوضح على المعرفة حدود مشكلة
 اليقين يميزبين كذلك ,اليقين الى الوصول امكان عدم بشأن
 الطبيعيين الفالسفة بين مرة ألول نجدم ربما تمييزًا الظن وبين

 أقوى شكالً سيأخذ الذي التمييز وهو اليونان، عند األوائل
. Parminedes بارمنيدس قصيدة بكثيرفي

 األلوهية، أوهوموقفهمن إظهارمواقفه، لى اآلن ونأقي
 أن النصوص أحد من ويظهر .منه النقدي بالجانب ونبدأ

 احتفااتها طرائق وخاصة األورفية، العبادة هاجم إكسينوفان
 وهو الهذيان، حتى والسكر الجنسية االباحية عليها تيطر التي

 حوالى Heraclitus هيراقليطس الفيلوف عند نجده انتقاد
 م االورفية النحلة ايضًاولكن م. ق. 4ة3 حوالى-0.544

 إكسينوفان زمان في العدد محدودة جاعة اال المهاية في تكن
 Homeros هوميروس الى وجهه الذي االنتقاد هو واألهم

 الدينية التصورات عن مسؤولين باعتبارهما، Hesiod وهيود
 االنتقاد وهذا األولمبية«. »الديانة باب في اليونان بين االئدة

 فإنه األولى، الناحية أمامن ،والهوقي أخالقي ذووجهين:
 الى الثاعران هذان ينسبها التي المشينة الصفات يستنكر

 هوميروس نسب »لقد : 11 الشذرة في ويقول ،األلوهية
Hdmeros وهيسود Hesiod بالعار يوصم ما كل اآللهة الى 

 والمغزى . متبادل، وخداع وزنا سرقة من :الناس عد والخزي
 يكونوا أن البشر من يطلب فكيف للبشر، نماذج اآلفة أن هنا

 الضمني المغزى كان وربما الثاكلة؟ تلك على وآلهتهم فضالء،
 تنب ن فاقتنع كاملة، تكون أن ينبغي األلوهية أن ايضًا
.النقائض اليها



اإليليائية

 ومكن واعمق، أهم انتقاداته فإن االلهية، الناحية من أما
 يخص وقسم الصفات، يخص قسم قسمين: الى نقسمها أن

 اكسينوفانس فان الصفات حيث أمامن اآللهة. تعدد
Xenophanes سيما ال لأللوهية، االنساني التصور يرفض 

 تعد نصوص ثالثة وهذه بالبثر. وتشبيهها موميروس تصور
 للحضارة الباكر الطور في اليوناني النقدي الفكر درر من

االغريقية:
 مالبس لها وأن تولد، اآللهة البشرأن »يظن : 14 شذرة -

.للبشر« مثلما وهيائت واصواتًا
 ايد، واألسود والخيل للبقر لوكان »ولكن : 15 شذرة -

 إذن البشر، مثل األشياء .وصنع *ا الرسم تستطيع وكانت
 البقر، هيئة على والبقر الخيل، هيئة على اآللهة الخيل لرسمت
أجسامها«. هيئة على اجسامهم ولجعلت

 السوداء[ افريقيا أهل ]أي األثيوبيون »يقول : 16 شذرة -
 تراقيا أهل ويقول األنوف، فطس البشرة سود آلهتهم إن

 العيون زرق آلهتهم إن اليونان[ بالد من الشمال الى ]منطقة
الشعرى. حر

 لعلم مؤسسًا إكسينوفانس من يجعل الموقف وهذا
 المؤرخ خاا٢0ل0أ05لهحرودوض وسلفًا الثقافية األنتروبولوجيا

 على السفسطائيين عصر في سيسود الذي الثفافية النسبية ولتيار
 تصورات أن هو النصوص هذه مغزى أن ذلك األخص.

 فإن وبالتالي المجتمعات، باختالف تختلف األلوهية عن البشر
 من بدعوى. االستئثار حقى بمفرده له يكون ال منها تصور أي

 نفسه المعنى على تأكيد الحيوان الى االشارة فإن اخرى، جهة
 تعيين كل ألن متعينة، هيئة أية على األلوهية لتصور ورفض
بالضرورة. الخطأ في الوقوع يعني األلوهية لطبيعة
 بأن وقال اآللهة، تعدد إكسينوفانس هاجم أخرى، جهة من
 الكماالت، كل وله شيء، في البشر يشبه وال واحد اإلله
. الموضوع هذا حول له سطور وهذه .يتحرك ال وثابت

 والبشر، اآللهة بين األعظم هو وحيد، »إله :23 الشذرة —
.فكرهم« في وال اجسامهم في ال الفانين البشر يشبه ال

هوسمعكله«. هوفكركله، بصركله، »هو :24 الثذرة -

 جانبه، من جهد بغير شيء كل يمحرك »هو :25 الشذرة -
فكره« بلبقدرة

 ألمكان وفي يتحرك، ال دائمًا، »هوثابت :26 الشذرة -

٠ آخر« الى مكان من ينتقل أن به يليق وال ،نفسه
 وال التوحيد، تؤكد النصوص هذه مجمل أن الظاهر ومن

 والبشر، اآللهة بين »االعظم عبارة عند كثيرًا التوقف ينبغي
 ألن التعدد، قبول من عليه تدل قد فيما (،23 )الشذرة

 ،الشعري التعبير مقتضيات مجرد يعدو ال األمر أن األغلب
البشر الى أوالشارته )بالجمع(، لآللهة ذكره في سواء

 بعد )ما ألرسطو نص يثيرها مشكلة المؤرخون ويناقش
 العالم صلة حول وتدور (22 ب 986 االول، الطبيعة،الكتاب

 ايضًاطبيعة كمايتناولون بينيما، وحدإكسينوفانس وهل باإلله،
 متصلة أمور عن فيه ويتحدث يعرضه، الذي الطيعي المذهب
 ولكننا المالحظة.عنده، روح على وتدل الحياة، وعلم بالفلك

.المقام لضيق هنا ذلك لكل نتعرض لن
 قل بخصائص تميزت فذة شخصية إكسينوفانس أن شك ال
 الفلسفي المفكر فيها فاجتمع واحد، شخص في تجتمع أن

 الشغوف الطبيعي والعالم واألخالقي لديني والمصلح
 وقد وللعصر. للتراث الناقد الشاعر جانب الى بالمالحظة،

 وصقلية، ايطاليا جنوب الى انتقاله والى األيوني أصله الى اشرنا
 بل عامًا، السبعين من يقرب ما اثناء المدن بين تجواله والى

 النظرة لنشأم تأكيدًا زارمصر، أنه المؤرخين من قلة ويظن

 النظرة وهي االغريق، مفكري عند البشر شؤون إلى النسبية
 ويتميز م. ق. الخامس القرن خالل في وتسيطر ستنتشر التي

 أن ويمكن أفكاره، المختارلعرض ايضًابمنهجية إكسينوفانس
 لألفكار انتقاده فمن السلب، طريق عن االيجاب بمنهج نميه

 وبعضها هو، مواقفه طبيعي وبشكل بلطف تبرز والمفكرين
 مثل صراحة، ثوريًا اعتباره يمكن ما فمنها قويًا، تجديدًا يشكل
 األلوهية تصور على وثورته اليونانية، األخالقية للمثل انتقاده
 ستميز التي الجدلية الروح أن البعض ويرى .الشعراء عند

 وعندزينون Parmenides عندبارمنيدس اإليالئية، المدرسة
Zenon ، يرى كما ،إكسينوفانس عند بذورها في موجودة 
 كقوة الفلسفة وضع من هوأول إكسينوفاتس أن اآلخر البعض
 وسقراط السفسطائيين عصر هكذا مستبقًا ،شعبية ثقافية

Socrates م. ق. 399-470 حوالى

 نصين الى االيليائية والمدرسة إكسينوفانس بين الرابطة وتعود
 م باتجاهاتها،إن بشر من اول منه يجعالن وأرسطو ألفالطون

■ الدقة وجه على لها ومؤسسًا رئيسًا يكن

 »تقول :د( 242 السفسطائي، )محاورة أفالطون يقول -
 من قبله، ومن بل إكسينوفانس، من بدءًا االيليائية، قبيلتن

.هوواحد« انما األشياء كل نسميه ما إن ،حكاياتها

 (:2 ب.986 األلف، مقالة أرسطو)الميتافيزقيا، ويقول -

 إن يقال ألنه بالواحدية، قال من او إكسينوفانس »ولكن
 ]بخصوص واضحًا شيائً يقل لم له، تلميذًا كان بارمنيدس

الواحد[«. طبيعة
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اإليليائية

: Parminedes بارمنيدس - 2

 حتى المؤرخين، بين خالفًا بارمنيدس تاريخ يثيرتحديد
 مكتفين دقيقًا تاريخًا حياته تأريخ مهمة من يديه البعض لينفض
 والنصف م. .ق السادس القرن أواخر بين عاش إنه بالقول
 شهيرة هومحاورة والسبب ق.م. الخامن القرن من األول

 فيها، يتحدث وجعله الفيلسوف هذا باسم سياها ألفالطون
 Socrates سقراط ثم Zenon d’Elee اإليليائي زينون ومعه

 بارمنيدس محاورة في plato افالطون يقول .شابًا يزال ال وهو

 مع جاء زينون إن قال بيثودورس ان انطيفون قول »في : 127
 بارمنيدس وكان .الكبرى أحدأعيادالباناثينيون في بارمنيدس

 ورغم والستين، الخامسة حوالى في السن، في متقدمًا وفتذاك
 زينون أما جمياًل. المظهر حسن كان أنه إال شعره، بياض شدة
 إنه يقال وكان أنيقًا، طويالً األربعين، حوالى في وقتئن فكان

 بيثودورس منزل في يقيمان وكانا المفضل. بارمنيدس تلميذ
 اتجه هناك والى كيراميكس، في المدينة اسوار خارج .الواقع
 زينون، كتاب الى يستمعوا أن مؤملين آخر عدد ومعه سقراط

 الى وزينون بارمنيدس فيها يأتي التي األولى المرة كانت ألنها
 أن نعرف ونحن السن« صغير شابًا وقتها سقراط وكان أثينا،

 زيارة تكون أن بد فال ، . م ق. 470 عام ولد سقراط
 حيث ،450 عام قدر اقصى على تمت قد ألثينا تلك بارمنيدس

 رأي عرض على قادرًا يكون أن الحدود هذه في لسقراط يمكن
 يكون الحالة هذم وفي السن، صغير أو شابا كونه مع فلسفي

 ولكن ق.م.515 حوالى ولد وقد عاما، 65 عمره بارمنيدس،
 501 و 504 عامي بين ما ازدهر إنه تقول أخرى روايات

 من األهم ان اال ق.م. 545 حوالى ولد قد فيكون م.، ق.
 الفالسفة بين مكانته هوتحديد مولده لتاريخ الدقيق التحديد
 تشير كتاباته أن على منعقد واالتفاق لنقراط السابقين اليونان

 Anaximenos 500 ? -480 أناكزمنيس من لكل مذاهب الى
 م. ق. 483-544 حوالى Heraclitus وهيراقليطس م. ق.

 Empedocles 483-423 انبادوقلي ان كما والفيثاغوريين،

 م ق. Anaxagoras 500-428 وأنكساغوراس م ق.
.اليه بدورهما يشيران

 فهو ،اذن بارمنيدس حياة عن كثبرة تفاصيل لدينا ليست
 الغربي الساحل على الكائنة اليونانية المستعمرة إيليا مدينة من

 في الفيثاغورية بجياعات قوية صلة على وكان إيطاليا، لجنوب
 كروتونا مدينتي عن بعيدة إيليا تكن ولم ايطاليا، جنوب

 وربما الفيثاغوري المذهب فيهما ازدهر اللتين وميتابونتيوم
 ما على عنه، وأخذ أيضًا Xenophanes اكسينوفانس عرف
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 سياسة في الكبيرة مشاركته الى وتتكرراالشارة أرسطو يقول
 تذكر ظلت المدنية وإن القوانين، لها وضع إنه ويقال مدينته،

.وفاته بعد طويالً التشريعية أفضاله له
 ينظم اكسينوفانس، بعد فيلسوف، اول هو بارمنيدس

 بمعظم القدماء بعض لنا احتفظ وقد فلسفته، عرض في الشعر
 عنونها هكذا أو الطبيعة، في عنوانها كان التي قصيدته، أجزاء

وجزأين. مقدمة على تشتمل وهي لعصرالهلينستي، ا
 المعرفة طريق الى قادته الحكمية األفراس إن المقدمة وتقول
 النور، حيث الى مرشداته هن العذارى وكانت اليقينية،
 بين اليمنى يده وأخذت العدالة، آلهة استقبلته وهناك

 سوف إنها، المعرفة عن الباحث الشاب وأعلنت راحتيها،
 علمه الى تضيف المستديرولكنهاسوف اكابت الحق تعلمه
 أن عليه أن رغم فيها، يقين ال التي الفانين البشر ظنون أيضًا
 الوحيد، األول بالطريق مشتركًا الثاني، الطريق هذا عن يبتعد

 باألمر فيه ارسل الذي والعقل الحقيقة طريق المستقيم، الطريق
بالضرورة أي اإللهي،

 لهذه والديني، بل والرمزي، الشعري الطابع ورغم
 فربما الفلسفية، الناحية من عظيمة أهمية ذات أنها إال المقدمة،

 قصائدهم يبدأون الذين للشعراء مقلدًا هنا بارمنيدس يكون
 المقدمة قصد يكون وربما اإللهية، الجامهم مصادر الى، باالشارة

 الديني الكشف شكل البارمنيدية الفلسفة عرض يأخذ أن
 الدينية األسرار برموز حافلة وأنها، خاصة المقدس،

 تأثير الى تشير ،الفلسفية الناحية من كذلك ولكنها ،اليونانية

 يربطون وكانالفيثاغوريون بارمنيدس، على محتمل فيثاغوري
 في تشير فإغها األخص وعلى والدين، الفلسفة بين ربط اوثق
 بارمنيدس، فلسفة كل في جوهرية فكرة الى موضع من أكثر
 الظواهر، وطريق الحقيقة طريق الطريقين، فكرة وهي

 الحواس وطريق العقل طريق الظن، وطريق اليقين طريق
 والليل، النهار بين كالفاصل فاصل وبينهما والعادة، واللغة

 المنطقي التثدد تؤكد المقدمة هذه فإن كذلك .والنوروالظلمة
 ،واحد طريق إال هناك فليس ،يارمنيدس فلسفة سيميز الذي

 الضرورة حكم هو وهذا واحدة، ومعرفة واحدة حقيقة الى
 من يدفىء حماس في لها مجدًا الفيلسوف يبدو التي المنطقية،

 حماس المفسرين بعض هوعند أو ،الشيء بعض برودتها
 الفيلسوف ربماعرف الذي ،للنجاة الوحيد الطريق اكتشاف
 بالتعاليم المتصلة األورفية النحلة الى انتمائه عند أنغامه

 فلسفية شخصية تجربة يعبرعن هوحاس ربما أو الفيثاغورية،
 بعض يرى ما على نفسه، بارمنيدس خبرها
 الوجود عبارتين على بارمنيدس فلسفة كل تقوم المفسرين.



اإليياية

 الى فلسفته كل رد ومكن غيرموجود«. الالموجود و» موجود«
 صفات تخص وهي ايجابية، النتائج وبعض الموقف. هذا نتاثج

 به يتصف ان يمكن ال ما تخص وهي سلبية، وبعضها الوجود،
 بارمنيدس يقول الطريقين، فكرة الى بنا يعود ما وهو الوجود،

 الشذرة االهواني، فؤاد أحمد ترجة اليونانية، الفلسفة )فجر في
 الهادية اإللهة هي المتحدثة )اآلن »أقبل (:131 ص ،5-4

 هناك وتقبلها كلمتي واسمع ألخبرك، للحقيقة( المعلنة
 الوجود أن األول التفكيرفيهما، يمكن الغيرللمعرفة طريقان

 طريق هو وهذا غيرموجود، يكون أن يمكن وال موجود
 غيرموجود، الالوجود أن والثاني الحق. تبع ألنه اليقين،

 أن أحد يستطبع ال الطريق وهذا موجودًا، يكون أن ويجب

 ألن به، تنطق أن وال الالوجود معرفة تستطيع ال ألنك يبحثه،
 تمهيدًا األفضل، من يكون وقد .واحد« شيء والوجود الفكر

 العرية باللغة رىءالقا يقرأ أن الوجود، صفات في للبحث

 أهم وهي الباقية، بارمنيدس شذرات من الثامنة الشذرة فنص
(.133-132 ص نفسه، )المرجع وأطولها. نصوصه

 عنه، تحدث واحد طريق إال لنا يبق »فلم :8 الشذرة -
 على تدل كثيرة عالمات الطريق ولهذا موجود. الوجود وهوأن

 وال التركيب ووحيد كل ألنه يفر، وال يكون ال الوجود أن
 كل، اآلن ألنه ،يتكون ولن يكون لم وانه له. نهاية وال يتحرك؛
 ألن الالموجود، لهذا أصل فأي متصل واحد، مجتمع

 كان إذا وأيضًا .فيم يفكر أو عنه يعبر أن يمكن ال الالموجود
 عن متأخرًا ينشًا جعلته التي الضرورة فا الالموجود من نشأ قد

 لم أو واحدة، مرة وجد قد يكون أن إما فهو ذلك؟ قبل أو ونه
 شياًئخرج أنفسنابأن في اليقين قوة تسلم ولن يوجداصال

 ولذلك ذاته الوجود من إال اللهم الالوجود، من الوجود الى
 أو يكون بأن للوجود وتسمح قيودها تخفف لم العدالة فإن

 الحكم ويتوقف وثيق. بقيد الوجود تثد العدالة بل يفسر،

 اويغير موجود الوجود هل يأتي: علىما االمور هذه على
 ال ألنه الطريقين، أحد نتجاهل أن بالضرورة يلزم لهذا موجود؟

 وأن ، غيرصادق( هوطريق )اذ التعبيرعنه أو التفكيرفيه يمكن
 مصير وما والحقيقة. الوجود طريق ألنه الثاني، الطريق نأخذ

 الى خرج اذا يوجد؟ أن يمكن كيف أو المستقبل؟ في الوجود
 وبذلك المستقبل. في وجد اذا وكذلك بموجود، فلي الوجود

الفساد. عن احد يتحدث وال الصيرورة تزول

 هنا يوجد وال متجانس، كل ألنه منقسمًا، الوجود »وليس
 الوجود ولي التماسك. من يمنعه ان يمكن شيء اي هناك او

 بملوء شيء كل بل آخر، مكان في مته أقل أكثرأو مكان من

بماهوموجود. الموجودمتماسك ألن متصل، فهوكل بالوجود،
 بال األسر، القوية حدوده جهة من يتحرك ال فإنه »وايضًا

 أبعدهما اذا عنه، أبعدا قد والفساد الكون ألن نهاية، وال بداية
 باقيًا نفسه، المكان في يظل ذاته الوجود إن الصادق. اليقين

 قيود داخل تمسكه الضرورة الن الدوام، عل ثابتًا بنفه،

 يكون أال اإللهي القانون فقدحكم التيتحيطبه، النهاية
 نهائيًا ال كان اذا أما شيء، الى يحتاج ال فهو بغيرغهاية الوجود

شيء إلىكل يحتاج فإنه
 واحد، شيء التفكير، يوجد أجله من وما نفكرفيه، »وما

 إذ .بالكالم عنه تعبر الذي الموجود غير في تفكبرًا تجد ال ألنك
 خال ما موجودًا، يكون سوف وال موجودًا، شيء ليس

 وبناء .يتحرك ال كال ليكون قيدم قد القدر دام ما الموجود،

 البثر اطلقها أسماء إال األشياء صيغ كل ليست ذلك على
 الموجود والفساد، الكون مثلم صدقها، واعتقدوافي عليها،

الساطع اللون وتغير المكان، من النقلة والالموجود،

 من كامل فهو بعيد، حد للوجود[، ]أي له؛ كان »وحيث
 من األبعاد المتساوية المستديرة الكرة كتلة مثل الجهات، جميع

 وال االتجاهأوذاك، ليستأكبرأوأصغرفيهذا ألنها المركز،
 وليس المركز، عن المتساوية النقط بلوغ عن شيء يعوقها
 ا كل هو بل آخر، دون مكان في وجودًا أقل أو أكثر الوجود
 فإنه الجهات، جيع من متاويًا الوجود كان ولما فيه انفصال

.متجانس« بشكل الحدود يبلغ
 من ابتداء الوجود، خصائص او صفات نحدد أن ويمكن

التالي: النحوالرباعي على »الوجودموجود"، القائلة المقدمة
. يفسد وال يكون ال انه أ-

 هو عما أكمل يكون أن يمكن وال ثابت كامل أنه -ذلك 1
 يفسد أن له وأفى الكامل، الكل وهو ينشًا أن له »فأفى عليه:

«.الثابت؟ وهو
 يدخل تكون فال متصال، واحدًا باعتباره فإنه -كذلك 2

فاد. وال عليه
 النشأة هذه ستأقي أين فمن وينمو، ينشأ أنه فرض وعلى - 3

 الالوجود من وال موجود، ألنه الوجود، من ليس المو؟ وهذا
الالوجود؟ من الوجود يأتي فكيف غيرموجود، الالوجود ألن

 الى يفتقر ال الذي الكامل، ألنه له العلة الوجود - 4

شيء.
 أن للوجود يمكن »كيف قائاًل: كالمه بارمنبدس ومختم

 الى خرج قد يكون أن له ويمكن المتقبل؟ في الوجود الى يخرج
 قد أوكان الوجود، الى سيخرج كان فاذا الماضي؟ في الوجود
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اإليياثية

 يمكن وال الكون يزول وهكذا موجودا. ليس فإنه إذن خرج،
الفساد«. فهم

 كل الوجود ألن الينقسم، أنه للوجود الثانية ب-الصفة
 هذا استخدام أمكن إن منه، جزء كل أن أي »متجانس،

 عليه يدخل أن يمكن وال األخرى، لألجزاء تمامًا مماثل التعبير،
 ألنه شيء، منه ينقص أن وال تماسكه يغيرمن اضافي شيء
 للوجود يمكن ال ألنه ينقص أن فاليمكن بالوجود، كله ملوء

.وجودًا يصيرال أن
 غير نهائيًا ال وليس محدود ثابت أنه الشالثة الصفة — ج

 نفس في حدوده، في أي »قيوده«، دائمًافي فهويظل متحدد
 ويضيف شيء. أي الى الحاجة بدون أي بنفسه، وباقيًا الحال،

 محدد[، ]غير نهائيًا ال لوجود يكون أن يمكن »فال بارمنيدس:
 كل الى الحتاج إذن نهائيا ال ولوكان شيء، ينقصه ال انه ذلك

 الكر })كلة منل ،كامل لوجردان الرابعة الصف: -د ٠ *

 أكثرأو الوجود وليس . I المركز. من االبعاد المتساوية المستديرة
. فيه« انفصال »ال بلهوكل آخر، دون مكان في أقل

 »الوجود نفسها، المقدمة فإن األخرى، الناحية ومن
 والخالء والزمن والحركة التعدد إنكار الى تؤدي موجود"،

 ألن واحد، أنه الوجود في البارمنيدي المذهب قواعد فمن
 غير شيء اي الوجود، الى حاجة يفترض بارمنيدس عند التعدد

 واحد والوجود الالوجود. يفترض أن بد ال فالتعدد الوجود،
 »هو أنه خصائصه اخص فمن ينقسم، ال انه جهة من كذلك

 ثبات ضرورة على اعتادًا أيضًا، الحركة ينكر وبارمنيدس . هو«
 وتفترض النقص تفترض الحركة ألن ،الواحد الكامل الوجود

 شيء إلى إا يكون ان يمكن ال الوجود فالتغيرمن الالوجود،
 فإنه الزمن، انكار يخص فيما أما الالوجود. أي غيرالوجود،

 هو وما قبل هو ما تفترض الحركة ألن ،الحركة بإنكار مرتبط
 أنه أو كان الوجود إن القول يمكن »ال : بارمنيدس يقول . بعد

 . « متصا واحد الحاضرة؛ اللحظة في كائن انه إذ سيكون،
 النشأة يغيرمن الماضي ألن والمستقبل للوجود ماض فال إذن

 الحاضر اال بارمنيدس يقبل وال الحركة، يغيرمن والمستقبل
 هو بارمنيدس ينكرها التي أخطرالمفاهيم لعل ولكن المطلق
 السابقون الفالسفة افترضه الذي اوالفراغ لخالء مفهوم

 اآلتون الفالسفة به يتمسك والذي الحركة، لتفسير لبارمنيدس
 الظن تدعوالى كثيرة اعتبارات وهناك الذريون. وخاصة بعد،
 يقول هذا وفي الخالء، الواقع في هو ما الالوجود بأن

 من نشأ إنه التفكير أو بالقول لك أسمح لن :»إني بارمنيدس
 فيه أويفكر عنه يعبر أن يمكن ال الالوجود ألن الالوجود،
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 جعلته التي الضرورة فيا الالوجود، من نشأ قد كان اذا وأيضًا
 وجد قد يكون أن فهوإما ذلك؟ قبل أو وقته عن متأخرًا ينشا
. أصال« يوجد لم أو واحدة، مرة

 المنهج سنات أهم من سمة لمح قد رىءالقا أن يد وال
 استخراج على يعتمد استداللي منهج أنه وهي أال البارمنيدي،

 أيضًا فإنه وبالتالي وضعًا، توضع اساسية قضية تتضنه ما
 أو لغري، منهج انه أيضا، القول ويمكن بل تحليلي، منهج

 الصحيح لبيان الفكر محتويات تحليل على يعتمد منطقي
 عليها يعتمد التي المنطقية القاعدة فإن ولذلك منها، والزائف

 وهوالذي وحب، التناقض« عدم »مبدا ليست بارمنيدس،
 بل الالوجود«، وإما الوجود »اما صورة: على عنده يظهر

 إال شيء الفكر في فليس والوجود، الفكر بين توحيده وكذلك
 رأي في أوقل، الفكر، في القائم وحده هو والوجود الوجود،

 التي هي )االنطولوجية( الوجودية »الحقيقة إن المفرين، أحد
.المعرفية: الحقيقة تحدد

الظن. طريق أي، للمعرفة الثاني الطريق الى اآلن ونأتي
 أن ذلك . بارمنيدس نص يثيرها مسألة بجالء اوالً ونبدأ
 االولى الشذرتان وكذلك اعاله وردت التي الثامنة الثذرة
 فال أحد، واحد طريق الظن طريق أن على جميعًا تؤكد والثانية
 الحقيقة طريق وحسب: طريقان اال الجملة في هناك يكون
 فإن هذا، ومع الثاني(، السطر الثانية، )الشذرة الظن وطريق
 واحدًا طريقًا لي بارمنيدس أتباع على تحرم السادسة الثذرة

 )أي ثالثة المعرفة طرق مجموع يكون وهكذا طريقين، بل
 ضرورة في شك من وليس ■ الحقيقة( وطريق المحرمين هذين

 ومع منفرد نص مواجهة في األولى الثالثة النصوص تفضيل
 وقد . السادسة الشذرة تلك تقوله ما تفسير من بد فال ذلك
 طريق داخل في هناك أن يعني انما النص هذا أن البعض ظن

 : الالمعقولية درجات من درجتين يمثالن اتجاهين المحرم الظن
 وليسا هما والالوجود الوجود بأن يقول الذي هو االول االتجاه

 فلسفة الى اشارة وهو ا نفسه الوقت في نفسه الشيء هما
 من بأن نصوصه احد في بارمنيدس يقول التي هيراقليطى

 بالوجود يقولون مزدوجة، وجوه ذوو رجال هم بها يأخذون
 موجود، والعدم والفراغ الخالء أن أي موجود، وبالالوجود

 تعرضها التي الطبيعية النظرية عليه تقوم الذي االتجام وهو
. الظن طريق تمثل باعتبارها الثافي قسمها في بارمنيدس قصيدة

 بارمنيدس؟ عند ،doxa الدوكسا أو الظن، هوموضوع ما
 إن نقول أن األدق ولكن الالوجود، أنه الذهن الى يتبادر قد

 بتعبيرأدق أي والالوجود، الوجود بين الخلط هو موضوعه



اإليليائية

 نسبة وكذلك بل الالوجود، الى الوجود نسبة فقط ليس
 بالوجود القول هو أبسط: بعبارة أو الوجود، الى الالوجود
 هو كله وهذا والفناء، بالنثوء والفساد، بالكون والعدم،
 الشذرة وتؤيد ٠ لسقراط السابقة الطبيعية الفلسفة بوضوع
 القصيدة خاتمة تقول حين التفسير، هذا عشرة لثامنة

 وما يكون، وما كان ما الظن، حسب »وهكذا، : البارمنيدية
 وقد الالوجود أي والفساد، الكون إنه يموت« ثم ينشأ سوف
الوجود أسوار اقتحم
 هي ما أو: بارمنيدس؟ عند المعرفة خصائص هي ما

 ومن طريق، الدوكساأوالظن إن الدوكساعنده؟ خصائص
 اليه يفضي وما لطريق نفسه الوقت في ولكنها ،مزهج فإنها هنا
 نحدد أن يجب ولكن معًا، ومحتوى منهج انها أي الطريق، هذا

 االتجاه معنى ليؤدي أدق، تحديدًا هنا منهج لكلمة استخدامنا
 محددة خطوات به مقصودًا يكون أن من أكثر النظر طريقة أو

 ،الظن أوطريق ،الدوكسا إن المعارف،أوقل مع التعامل في
 الوجود قبول على يقوم االول، المقام في عقلي موقف هي

 فمامًا مغاير عقلي موقف الحقيقة طرين بينما معًا، والالوجود

 وحده. بالوجود القول وعلى لالوجود، البات الرفض على يقوم
 المعرفة لهذه أدوات هناك أن نعلم فإننا أخرى، ناحية من

 إن نقول أن الدقيق من ولي واللغة. الحواس هي الظنية،
 البارمنيدي النص ألن وكفى، الظنية المعرفة أداة هي الحواس
 هذا ويقول الصماء، واآلذان العمياء العيون هي ادواتها يقوالن
 يسيرون الطريق هذا أصحاب أن يعني قد ما وهو مرتين،
 كذلك . نقدي المتحان بخضعوها بغيرأن لحواسهم منقادين

 عند الحواس، جانب الى أخرى، كبيرة اداة هي اللغة فإن
 ان يكررمرات بارمنيدس أن ذلك . الظية المعرفة طريق أهل

 نظام إآل نظامها وما كالت، كونها عن تزيد ال الظنية المعرفة
 تفترض اللغة ألن ،حقيقي شيء يقابله ال نظام أنه أي ،لغوي

 هي الحقيقة بينما التعدد أي والمستفبل، والماضي الحاضر
 وذلك الالوجود، الى الوجود تنسب وهي المطلقة، الوحدة
 ما أمام التعريف الم ألف تضع وحيت الكلمة، تنطق حين

 وهوعمكن الموجود هو وحده الوجود بينما الوجود، يناقض
.المعرفة
 الخاص البارمنيدية لصصيدة٣من الثافي القم هذا أثار وقد
 العظيم: واختالفهم الشديدة المفسرين حيرة الظن، لطريق

 واحدة يقينية ومعرفة واحدة، حقيقة سوى هناك يكن لم فاذا
 اول نفسه هو ظنون عرض مشقة نفسه الفيلسوف يكلف فلم
 الخاطئة النظرية فهذه اخرى، جهة ومن خاطئة؟ انها يقول -من
 تمثل أم نحوأوآخر، هوعلى آراءه مثل لها،هل يعرض التي

 أم شتى، آراء بين وتأليف تجميع هي أم أخرى، مدرسة آراء
الطبيعة؟ عن الشائعة التاس آراء تمثل هي

 تتضمن أنها يبدو الثامنة الشذرة فإن األولى، المسالة عن أما
 ان في الرغبة طريق عن الفانين البشر ظنون لعرض تبريرًا
 بشيء، جاهالً يكون رأآل شيء، بكل عالمًا الفيلسوف يكون

 القصيدة مقدمة فإن أخرى، جهة ومن أحد. عليه يتفوق فال
 الى الليل من طريق، الى طريق من العبور فكرة الى تشير

 الى يشير أن للفيلسوف المخاسب من يكون فقد ولذا النهار،
 المسألة يخص وفيما صاحبها، كان أيًا تخلىعنها، التي اآلراء

 رأى المؤرخين بعض فإن الطبيعية؟، اكظرية هذه لمن الثانية،
 إليها، باالنتماء بارمنيدس بدا التي المدرسة آلراء تلخيص أنها
 طريق أن اآلخريرى البعض ولكن الفيثاغورية المدرسة أي

 »المحدود نظريتا وهما للفيثاغورية، نظريتين أهم يثيرالى الظن
 هذه أن اآلخر البعض ويرى .اعداد »االشياء و والالمحدود«

 على بناء العامة، أي البثر، من »الكزة، آراء هي انما اآلراء
 .م . ق TheoPhrastes 372-287 ثيوفراسطس اليه يشير ما

 الفلسفة تاريخ عن كتاب أول ارسطووصاحب خليفة
الطبيعية.
 على الظن طريق في الطبيعية للنظرية االساسي المبدأ يقوم
 طريق وبينما ذكرنا. كما والالوجود الوجود ازدواجية قبول

 قبول يقضي المتناقضات من زوجا المرء يواجه حين ،الحقيقة
 من بأدواته الض، طريق فإن بالضرورة، اآلخر رفض أحدها
 يقول .معًا التناقضات زوج بقبول يقضي ،ولغة حس

 م الثامنة( )الثذرة الدوكسا لطريق عرضه اول في بارمنيدس
 عن يمسكوا أن ويجب صورتين، تسمية عل البشر تعود لقد

 من بينهما ميزوا وقد الحق. عن االنحراف عند احداهما ذكر
 بعالمات عليهما استدلوا التي الصورة في تضادهما حيث

 لطيفة رقيقة نار وهي السماء، في النار احداهما مختلفة،
 وهذه األخرى عن تختلف ولكنها الجهات، جميع من متجانسة
 ثقيل جسم المظلم، الليل »اما تمامًا: تضادها األخرى الصورة
 هذا نظام لك الاللهة[ لسان على ]والكالم واصفة واني كثيف،

 ونالحظ .انسان« اي تفكير يسبقك ال حتى يظهر، كما العالم
 النظام هذا وضع في واللغة الحس أداقي ترابط النص هذا في

 الشذرة في أيضًا يالحظ وهوما الظنية، المعرفة تقدمه كما للعالم
 والليل، النور تسمى األشياء جميع كانت »ولما التاسعة:

 كل لقوة طبقا األشياء من صنق كل عل األسماء وأطلقت
 ،الالمرئي النوروالليل شيءمقدارمتساومن ففيكل منها،

 مبدأي الى هنا والظلمة النور أشار ورما .نصيب، منهما لكل اذ
 يحمله ما الى باالضافة الفيثاغوريين، عند والالععدود المحدود
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 رقيقة »نار النص يثسيرقول وقد دينية، اشارات من المفهومان
 النور يعتبر بارمنيدس أن ، لجهات« جيع من متجانسة لطيفة
لالوجود. رمزا والظلمة للجود رمزا

 كل تكرن يحكان اللذان هما والظلمة، النور ،المبدأن هذا
 تصور انه العدد الضئيلة بارمنيدس نصوص ويبدومن شيء،

 حيوية بطريقة االصليين المبدأين عن األشياء خروج
 طريقة على صراحة تصورها أنه البعض يرى يل )بيولوجية(،

 ثم ،اننوروالظالم بين بتزاوج األشياءتتكون وكأن جنسية،
 الكون الظنية الطبيعية النظرية وتصور .بينهما باالنفصال تفنى
 التي اإللهة توجد وسطها »في الحثقات، من مجموعة أنه على

 فهي وتناسل، نسل كل أصل ألنها ذلك األشياء، جيع تدبر
 الى الذكر وتدفع الذكر، على لالتالف األنثى تسوق التي

 عشرة. الثانية الشذرة تقول ما على ، باألنشى« االتصال
 اإللهة أبدعت ما »أول ان عشرة الثالثة الشذرة نص ويضيف

 تصلنا لم أخرى، شذرة في بارمنيدس أضاف وربما الحب«، هو
 مبدًا تكون قد التي وهي ذلك، بعد الكراهية انتجت اإللهة أن

 نجوم بالطبع وأهمها الكاثنات، بقية تتكون ثم االنفصال
 الموجودة العالمات وجميع السماء طيعة »وستعرف : السماء
 وكيف الضوء، االطعة الشمس الشتعال المفر األثر فيها،

 ووجهه القمر طبيعة كذلك وستتعلم الوجود الى خرجت
 أين من تحيطنا، التي السماء أيضًا وسعرف سيره في واعماله
 وكيف النجوم، حدود تمسك الضرورة جعلتها وكيف نشأت
 للجميع المشتركة والقمروالسماء والشمس األرض نشأت

 10 »)الشذرة السابعة النجوم البعيدوقوة وأولمبوس والمجرة

(.11و
 اليونان فالسفة أهم هيراقليطس، مع بارمنيدس، كان ربما

 قبله ما الى العصر هذا يشطر الذي سقراط قبل ما عصر في
 العالم شرق في األيوفي االتجاه ويمثله قبله، فا بعده وما

 مرحلة في يزال وال كان غربه، في الفيثاغوري واالنجاه اليونافي
 فجاء الفلسفي، والمصطلح االساسية التصورات تكوين محاولة

 في جديدا اتجاها ووضع بقوة المرحلة هذه وتخطى بارمنيدس،
 العلمية والروح الواحدية المادية عن يختلف والمنهج المذهب
 عند التصوفية والروح بالعدد القول وعن االيونيين عند القدية

 وبالمنهج الصارمة بالواحدية وقال السراء، على الفيثاغوريين
 الفالسفة فسيكون بارمنيدس، بعد من وأما الخالص. المنطقي

 وبين بينه التوفيق محاولي من وإما )زينرن( أنصاره من إما
 والتعددية ناحية من والثبات الواحدية بين أي هيراقليطس،
 340?- 490 )أنبادوقلي أخرى ناحية من والحركة

Empedocles .428?-500 وأنكساغوراس م ق
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Anaxagoras .لوقيبوس مع الذرية والمدرسة م ق 

. (٠م ٠ ق 370460 حوالى Democritus وديمقريطس

 »كان :اليونانية الفلسفة كبارمؤرخي من فيرنربيجر، يقول
 يمكن وال قاطبة، الفالسفة أعظم من واحدًا . . بارمنيدس.

 نظرة ننظر أن بدون ]الفرية؛ اثقافة تاريخ في مكانته تقدير
 العقلية اكتشافاته نالته الذي المثمر الواسع التأثير الى شمولية
 الفلسفة عصور من عصر كل في نتتبع أن يمكن ال انه ذلك

 لموقف بارزًا مثالً اليوم الى يزال ال وهو اعماله، آثار اليونانية
 الفكر صور من الثالثة بالصورة جاء انه ذلك .ثابت فلسفي

 الملطيون قدمها التي الطبيعية الفلسفة تقابل التي اليوناني،
 التي الحسابية الرياضية والنظريات ملطية[ في االيونية ]المدرسة
 على بالتأثير واولئك هؤالء مثل وقام الفيثاغوريون، قدمها
 الثالثة الصورة هذه لالنان، والروحية العقلية الحياة مجمل

المنطق.« هي

 اهمية أن ذلك تذكر، مغااة السابق القول في وليس
 الذي وهو به، قال الذي المذهب على فقط تقوم ال بارمنيدس
 في وكذلك بل موجود، الوجود قضية في رأينا كما يتلخص

 استخدام على يعتمد وهومنهج قضيته، به أثبت الذي المنهج
 في تتجد والتي المنطقية، الضرورة لفكرة ومتق متصل

 مبدأ وهو أال ،المنطقي للفكر الكبرى المبادئء أحد هو ،مبدأ
 ومن نفسه الوقت في اال يكون أن يمكن »ال :التناقض عدم
 ذا متميزًا عالمًا هناك أن بارمنيدس ادرك لقد .نفسها الجهة

 لي العالم وهذا الخالص، الفكر عالم هو خاصة، قوانين
 التي وهي منهأ، بلهواعل االشياءفحسب، عالم عن مختلفًا
 تعددًا هناك بأن يقول »الواقع« فإذاكان له تخضع أن ينبغي

 هذا خالف الى ببارمنيدس يفضي الخالص الفكر فإن وتغيرًا،
 إن الخالص. وبالثبات المطلقة بالوحدة القول اي وذاك،

 الفلسفة وظائف أهم من بوظيفة يقوم هذا موقفه في بارمنيدس
 العادة تمليه الذي الزائف الوضوح رفض على الجسارة وهي اال

 يعود ثم .اآلالف عشرات ركبه في يسير قد والذي والتكرار،
 التي وهي اهمية، تقل ال اخرى بقنبلة ليلقي بارمنيدس

 بين يوحد حين ثابت، فلسفي لموقف رائدًا مثالً منه ستجعل
 يكون أن يجب فيه ويفكر به يتلفظ »ما والوجود: الفكر

 يوجد أجله من وما فيه نفكر »وما (،6 ]الثذرة موجودًا«
. (8 )الشذرة واحد« شيء التفكير

 الوجود هذا طبيعة حول هام خالف المفسرين بين ثار وقد
 على أوفكري عقلي وجود هوحقًا هل :الواحد البارميدي

 مادي؟ وجود الواقع في أنه أم مثال، االفالطونية وجود طريقة
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 وصف ما األخص على األخيريعتمدون الرأي أصحاب
 الرأي أصحاب أما مستدير، ثابت بأنه للوجود بارمنيدس

 الفلسفة التجاه العام المنحى على يعتمدون فإنهم االول
 كذلك اللغة وترفض الحواس شهادة ترفض التي البارمنيدية

 الروحية افالطون تلمذة في ويرون الحقيقة، على دليالً
 بارمنيدس، »أبانا : قاثالً عنه يتحدث حين لبارمنيدس،

 يقول ثالثًا رأيًا هناك ولكن .لتفسيرهم افالطون تأيد الى إشارة

 العقل ألن النحو، هذا على توضع أن ينبغي ال المشكلة إن
 بين الفرق عرف قد بارمنيدس، عصر حتى يكن، لم اليوناني
 ال واحد انه على الكون الى بارمنيدس نظر فقد والعقل، المادي
 هذه في ونظر عاد ولكنه بحدود، محدود ونهائي مستدير ينقسم

 االتجاه هذا الخالص، المنطقي بمنظارالعقل المادية الحقيقة
 نحت بارمنيدس مذهب فهم على سيغلب الذي هو المنطقي

 والحركة التعدد نفي في الشهيرة زينون تلميذه حجج تأثير

اإليليائي زينون

 باسم يرتبط ويكاد إال زينون حيام عن شيائً نعرف ال
 الفكرية حياته باب في يدخل عنه نعرفه وما بارمنيدس،
 اشتغاله فوق عنه، نعرف فال سياسيًا، أما والسياسية
 أنه إال سابقيه، وكثيرمن بارمنيدس استاذه مثل بالسياسة

 ،إيليا مدينة حكموا من الطغاة أحد ضد مؤامرة في اشترك
 أما .نادرة بشجاعة تحمله شديدًا عذابًا والقى امره واكتشف

 هذا في عنه الينا وصل ما أهم فإن الفكرية، العامة حياته عن
 كان فقد بارمنيدس. استاذه باسم دائما اسمه يربط الباب
 ويدافع مكان، الى مكان من يصاحبه وكان بارمنيدس، تلميذ

 أم كتابًا ذلك أكان سواء يكتب ما ويكتب مذهبه، عن
 الفلسفة مبادىء على المهاجمين رد أجل من كتابين،

 نص في افالطون يقول وواحدية. ثبات من البارمنيدية،
 لسان وعلى ح، 128 بارمنيدس المسماة محاورته من معروف

 هونوع زينون[ كتاب ]اي الكتاب أن »الحق نفسه: زينون
 الذين هؤالء مواجهة في بارمنيدس قضية عن الدفاع من

 ،وحدة هناك كانت اذا أنه يظهروا بأن منها السخرية يحاولون
 فهذا . معها تتناقض مضحكة كثيرة نتائج ذلك عن ينتج فإنه

 يرد وهو يالكثرة يقولون الذين لهؤالء معارضة هو الكتاب
 أنه يوضح أن يحاول حين واكثر بل طريقتهم، بنفس عليهم

 تناقضًا اكث نتائج فإن شاماًل، فحصًا األمر المر، فحص ما اذا

 عن ينتج بما الكثرة، وجود بشأن انفسهم هم فرضهم عن تنتج
 كتبت التغلب، حب وبروح وهكذا، الوحدة وجود فرض

 أفالطون، أن ذلك .«، شابًا أزال ال كنت بينيا الكتاب هذا

 يزور الستين، تخطى وقد بارمنيدس، يجعل تلك، محاورته في
 ال كان الذي سقراط مع وينناقش زينون، وبصحبته اثينا،
 زينون حول تحولقت درس حلقة في العشرين، سن في يزال
 تعرضنا ان سبق وقد .فيهاكتابه ليقرأ اثينا الى جاء الذي
 ألثينا، زيارته حول تواجهنا التي الصعوبة بارمنيدس، لسيرة

 خسة بحوالى استاذه يصغر كان زينون ان نفرض أن واالسلم

.عاما وعشرين
 لزينون كان إنه سابقًا المذكورن النص في أفالطون يقول
 بأن للقول صحة ال أنه المؤرخين بعض يرى وعليه كتاب،
 كالم في المدقق ولكن واحد كتاب اكثرمن الف زينون

 آخر، كتاب وجود من يمنع ال انه الى باالضافة يجد، افالطون
 فرضية، معارضة موضوعه عنه يتحدث الذي الكتاب أن

 الموجودات بأن يقول الذي التعددي المذهب أي الكثرة،
 ضد حجج أيضًا له زينون أن أرسطو من نعرن بينا كثيرة،

 في افالطون يتحدث ال بينما أربعة، منها أرسطو يذكر الحركة،
 فليس هذا وعليه التعدد، ضد حجج عن إال المذكور النص
 أن على .لزينون واحد كتاب ال كتابين وجود من يمنع ما هناك
 في المؤرخون حوله بكثيرانقسم ذلك من اهم سؤاال هناك

 البعض هجماته؟ زينون وجه من ضد : األخيرة المائة األعوام
 إن يقول والبعض الفيثاغوريين، مذاهب هاجم أنه يرى

. واجهها قد بارمنيدس يكون معارضة أية ضد موجه هجومه
 ضد األقل على حجة أربعين ساق زينون إن يقال
 هو ها غيراثتتين نفسه، زيون بكالم منها، يبق لم التعدد،

.ملخصهما

 شيء في الموجودات من كثرة هناك كان اذا األولى: الحجة
 أنه حد الى جدًا صغيرة نفسه الوقت في تكون أن بد فال ما،
 غير ستكون أنها حد الى جدًا كبيرة أو ،حجم لها يكون لن

 حيث من أننااذاأخذنااألشياءالمتعددة ذلك متناهية
 تنقسم، ال أجزاء من مكون الحجم أن إما يخل؟: لم الحجم،

 ال اجزاؤها متصلة وحدة أفه وإما متميزة، وحدات من أي
 الى تصل ان بد ال األول الفرض في بعض. من بعضها تتميز

 الفرض في له. حجم ا الىما خالله الصغرومن في الالنهائي
 اجزاء على يحتوي أن بد ال لمحدود الواحد الحجم فإن الثافي

 وكال نهاية، ال الىما كبيرًا يكون بحيث لعددها، نهاية ال
متناقضتان النتيجتين هاتين

 أن الضروري فمن كثرة، هناك كانت اذا م اثانية الحجة
 أن أي أقل، وال أكثر ال هو، هو الكثرة هذه عدد يكون
 أن الضروري من اخرى، جهة ومن متناهيًا، سيكون عددها
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 وهاتان . نهاية بغير بالتالي يكون وأن كثيرًا عددها يكون
٠ ايضًا متناقضتان نتيجتان

 م أخريان حجتان التعدد ضد الحجتبن بهاتين وترتبط
نفسه: زينون بنص تصالنا

 ء شى كل فإن تعدد، بالفعل كانهناك إذ المكان: حجة
 كل وسيقع عنها وخارجا األخرى األشياه عن متميزًا سيكون

 وهكذا مكان في يقع أن يجب المكان هذا ولكن مكان، في منها
النهاية. الىما

 له حوار في ذكرها زينون إن ويقال ،القمح صوت حجة
 السفسطائي ق.م. Protagoras 481-411 بروتاغوراس مع

 وزن بين النسبة تكون أن وجب بالفعل، هناك كان إذا قال:
 الصادر الصوت بين كالنسبة منه حبة ووزن القمح من قنطار

 ولكننا صوتًا للحبة أن فإما ٠ حبة وقوع وعن قنطار وقوع عن
 نسمعه ولكننا له، صوت ال القنطار أن وإما نسمعه، ال

.متناقضتان النتيجتين هاتين وكال

الحركة ضد الحجج

 اليمكنك احيانًا»القسمة«: ونسمى الملعب -حجة 1
 في النقط من متناه ال عدد اجتياز يمكن ال إذ الملعب، اجتياز
 اجتياز قبل المسافة نصف نجتاز ان بد فال ، .متناه زمان

 ثم المسافة، نصف اجتياز من بد ال وكذلك كلها، المسافة
.له نهاية ا الىما وهكذا ،المسافة تلك نصف

 البطل وهو ألخيل يمكن ال والسلحفاة: أخيل حجة - 2
 ان بد ال اذ السلحفاة، يسبق أن بسرعته المشهور االسطوري

 ولكن سيرها، السلحفاة منه بدأت الذي المكان الى اوالً يصل
 يقطع ان أخيل على وتوجب عندئذ تحركت قد تكون السلحفاة

سبقته. منها اقترب كلما وهكذا قطعتها، التي المسافة
 شيء أي إن يتحرك، ان للسهم بمكن ال السهم: حجة - 3

 إذن .لطوله مساو مكان في كان ما اذا سكون حالة في يكون
.متحركًا ولبس ساكن الحقيقة الطائرهوفي فالسهم

 وكذلك لطوله مساو مكان في كان ما إذا سكون حالة في يكون
 إذن لطوله مساويًا مكانًا معينة لحظة أية في يمحتل فإنه السهم

.متحركا وليس ساكن الحقيقة الطاثرهوفي فالسهم
 :السباق( حلبة :)واحيانًا المحركة الصفوف حجة - 4

 كها اربع وحدات من منها كل صفوف ثالئة هناك أن فلنفرض
 ان ولنفرض تتحرك، ال ثابتة )أ( المجموعة وان (1) الشكل في

 بسرعة معاكس اتجاه في تتحركان وج( )ب المجموعتين
 الى الوقت نفس في سيصالن 1 رج 1 ب ان فسنجد واحدة،
 يقول هنا . (2) الشكل في كما أ للمجموعة المتضادتين الجهتين
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 4 وج ج، المجموعة كل أمام مر قد سيكون 4 ب أن زينون
 مر قد يكون منهيا كالً ان حين في هذا ب المجموعة كل امام
 من لكل مساوية أ المجموعة أن مع أ، المجموعة نصف أمام

 يساوي الزمن ضعف فإن وهكذا األخيريين، المجموعيتن
.متناقض وهذا .نصفه
4أ 3أ 2[ أل 4أ 3[ 2أ 1أ

 4ب بة بء ب به با 2ب ب

ج ج مدج دئ

 يقدم فهوال هومنهجها، زينون حجج في ما اهم كان ربما
 وانما بارمنيدس مبادى الى شيء اي يضيف وال جديدًا، مذهبًا

 قضايا صحة افتراض طريق عن المبادئء تلك عن يدافع
 ثم الحركة، وبوجود التعدد بوجود القول وهي الخصوم،
 االشياء يجعل بحيث متناقضة نتائج القضايا هذم من يستخرج

 في معا، وكثيرة واحدة معا، متشابهة وغير »متشابهة تبدو
 محاورة في ألفالطون يقول ما على ، معأ« حركة وفي سكون

 عمل في المجادلة طابع يظهر هنا ومن د. 261 فايدروس،
 نجد ولهذا لهدمها، الخصم حجج الى موجه فهو زينون،

 وهوبهذا الجدل. علم مؤسس زينون من يجعل ارسطو،
 اعتباره ويمكن الفلسفية، الناحية من ينكر االعتبارذوتأثيرال

 او »حجج« شكل على آراءهم وضعوا الذين اليونانيين أول
 الفالسفة ستشغل حججه فإن أخرى، جهة ومن مناقضات،

 أهمية الى اليونان تنبه الى ادت وقد ،هذا يومنا حتى بعده من
 من أما الالنهائية. واالتصال، الوحدة، مثل شتى مفاهيم

 المؤرخين فإن الرياضيات، علم تطور على تأثيره حيث
 لحججه أن ينكر ال مما كان وإن األمر، هذا بشأن منقسمون

 اثارة حيث من اليوناني، الرياضي الفكر على غيرمباشر تأثيرًا
والالنهائية. والقسمة والمكان العدد بخصوص هامة مشكالت

ق.م.( الخامس )القرن Milissus ميليسوس
 تلميذا اآلخر هو كان إنه ويقال اإليليائيين آخر هذا

 سار فإنه حال كل وعل .مؤكدًا هذا يبد لم وإن لبارمنيدس،
 هامة مسألة عدا فيما بأمانة وتابعه بدقة بارمنيدس خطى على

 عام حوالى ازدهاره يحددون القدماء وكان .سنشيرإليها
 ،ايجه بحر في ساموس، أسطول قاد فقد .،م ق. 441444

 معركة في وذلك المنافس، االثيني األسطور على به وانتصر
 كان أنه الثابت فإن حال كل وعلى م. ق. 441-444 عام وقعت
 شك فال أخرى جهة ومن األقل، على التاريخ ذلك حتى حيًا

 ايوني، أنه الى أشرنا وقد اإليليائي. زينون من أصغر كان انه
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 العالم غرب في مؤثرًا مذهبًا كانت اإليليائية ان على يدل وهذا

السواء. على شرقه وفي اليونافي
 متابعة بارمنيدس مذهب قلنا، كحا ميليسوس، ويتابع

 وسيهتم ثابت، خالد وهو واحد، الحق فالموجود دقيقة.
 بارمنيدس أن حين في ولكن ماديًا، ليس أنه بإثبات ميليسوس

 أن رأى ميليسوس فإن ،ودائري متناه الواحد أن يرى كان
 حيث من أم المكاني االمتداد حيث من سواء نهائي، ال الواحد
 اعتبرأن أنه الموقف هذا اتخاذ الى به ادى ما ولعل .الزمان

 لوكان ألنه الواحد، واحدية على تؤكد القى هى الالنهاية
 . واحدًا الوجود يكون فال عنه، آخر شيء هناك لكان متناهيًا

 أو بداية له تكون أن ينبغي ال الواحد فإن أخرى، جهة ومن
 ووسط بداية له ألصبح إذن محدودًا، متناهيًا ولوكان نهاية،

واحدًا. ال ثالثة وألصبح ونهاية،
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قرفي عزت

اإليمانية
Fideism
Fideisme
Glaubensphilosophie

 إيمان يقصدبها حيث من قدحي معنى للكلمة — 1
 بجملة والتلقي التوارث طريق ويعتقدعن يثق أومن العجائز

 أو فيها يسأل وال يتدبرها ال والسلوكات التصورات من
.. عنها.

 التي الثيولوجيا أو اإللهيات مصدره لإليمانية الثافي المعنى - 2

 إلى الماسة االنسان وبحاجة االنسافي العقل بنقصان تقول

 النبوية، الرسائل بواسطة إليه المرسلة اإللهي الوحي تعاليم

 تخاطب المعنى بهذا االيمانية والتواتر النقل قتوات عبر وبالتالي
 والحقائق المطلق إلى وتطلعاته الحدسية قدراته اإلنان في

 أسئلة عن الخاصة بطريقتها نجيب التي الحقائق هذه .الالمرئية
. . األخرى. والحياة والموت الدنيا الحياة معنى حول االنسان

 التيارات ضمن االيمانية تظهر الفلسفة تاريخ في - 3
 العقلية للمركزية باألحرى أو للعقالنية المعارضة

Logocentrisme . قائمًا مذهبًا تشكل ال الدقيق بالمعنى إنها 

 واالختيارات المواقف في يظهر ميل هي بل مدرسة، أو بذاته
 العقل سلطة نقد في النزعات من يشاركها عما وتتميز

التالية: بالخاصيات
 النزعات عند كما أوبفساده، العقل ببطالن التقول إنها -أ

 وتحصيالته. مداركه وبنسبية ينقصه فقط بل عامة، الالعقالنية
 المعارف تقدم تاريخ خالل من للعقل الواقع هذا ويظهر
.نفسه االنسانية والعلوم

 إلى بل محله، الحلول أو العقل إلغاء إلى تعى ال ب-إنها
 التقرير حوافز بخلقه وذلك ،وبياضاته ثغراته ملء محاولة
 في وحتى واألخالقية الدينية والمبادئء القيم مجال في والتبني
 ال وما المسلمات عتبة عند كالرياضيات خالصة علوم ميدان
.Postulats, Axiomes, Les Indcmontrables عنه يبرهن

 أوكهذه اختيار، ولكل عقيدة لكل تظهركأساس ج-إنها
 اآللية في االنسان أفعال تسقط بدونها التي العضوية التربة

 هو االيمانية مايقابل ليس وبهذاالمعنى، والحيادالالمسؤول
 إنه بل ما، ايمان على هوأيضًا األخيريقوم هذا أن طالما االلحاد
 Scepticisme شامل ارتيابي موقف إلى يتحول قد الذي اإليمان

 باسم اختيارأوعمل، كل عن المبدئي اإلمساك عنه يتأدى
.وعبثها المعاني تساوي أو الالأدرية
 فإنه والفلسفية الثيولوجية االيمانية تتبلورأكثرمعاني ولكي

 عند كلها تلتقي وعينات نماذج خالل من عرضها يحسن قد
ووظيفتها. االيمانية لطبيعة مشتركة غحديدات

االسالمي: الفكر في-1
 عن بل صفاته عن األكثرتعبيرًا إسالم كلمة مرادفات من

 ست القرآن في مذكورة وهي ،إيمان كلمة تبرز المثالي كنهه
 األحزاب،/56 الروم،/2 األنفال،/193 عمران، )آل مرات

 والحنيف والمؤمنات المؤمنين كالت أما (.17,7 الحجرات،/72
 التعريفات كتاب وفي آية. 119 في واردة فهي والحنفاء
 به أخبر لما واالنقياد الخضوع هو »اإلسالم: :للجرجافي

 إلقرار مايكون كل إن للزنخشري الكشاف الرسول)ص(وفي
 فيه واطأ وما ،فهوإسالم القلب، مواطأة غير من باللسان

213



اإليمانية

 وأما الثافعي مذهب هذا : أقول ايمان، فهو !للسان القلب
 إذن االيمان العرب لغة وفي .بينهما« فرف فال حنيفة أبي مذهب

 بالقلب »االعتقاد هو : الشرع وفي بالقلب، التصديق هو
باللسان«. واإلقرار
 لإليمانية نظرت التي االسالمية المذاهب أقوى من لعل
الجديدة. والحنبلية الحنبلية هى متماسكة مقاالت فيها وصاغت

 مواجهة في االكزتشددأ السني الذهب لحنبلية اعتبارا -يمكن

 أصول فهم مقام ففي .والكالم الفقه قضايا حول األهواء أهل
 م(855ه/241 سنة في )المتوفى إمامهاابنحنبل قدم الدين
 وضعه ما سرعان صارمًا عمليًا منهجًا ،الباطني للتأويل المعادي

 الكسولة التجسيمية خانة في ومعتزلة شيعة من خصومه
 مطبوع رجوع في يكمن المنهج ذلك أن والحق المغفلة.

 هذا اخضاع غير من النص ظاهر إلى والتفويض بالسذاجة
 فوق النص، أن ذلك وتآويلنا. خطاباتنا لتجاوزات الظاهر

 والمعًا. مهيمنًا سلفًا هناك يقوم شعور، أي وقبل تأويل كل
 ايمانه يؤكد أن المسلم على — أقلها! وما - المتشابهة اآليات وبإزاء
 الله إآل يعلمه ال الذي الحق معناها معرفة عن بإحجامه وذلك

٠ العلم في والراسخون ورسوله
 الوداع خطبة تتضمنه الرئيس الحنبلية شعار وباختصار،

 إلى المسلمين فيها األخيرداعيًا حجه في الرسول القاها التي
.البيضاء بالمحجة واالعتصام البدع اجتناب

 )المتوفى تيمية أبي يد عل قامت التي الجديدة الحنبلية أما —
 اإليمان متانة على للحفاظ ذهبت فإنها م(1328ه/728 سنة

 المذهبي للتشكل كمنهج التأويل ضد الوقوف إلى وصحته
 في إالً بالتأويل تأخن فلم . مواضعه« عن الكالم »تحريف و

 »ان تيمية، ابن يجل كما الكالم«، »ان أي: السلف، لفظ
 كان خبرًا كان وإن المطلوب، الفعل نفس تأويله كان طلبًا كان

 قبله والذي المعنى هذا وبين ،المخبربه الشيء نف تأويله
 العلم باب من فيه التأويل يكون قبله الذي فإن بون،

 لتأويل وجود ويكون وااليضاح، كالتفسيروالشرح، والكالم،
 الرسمي« واللفظي الذهني الوجود له واللسان القلب في

 بيروت العربي، التراث دارإحياء الكبرى، الرسائل )مجموع
 أو التالزمي المعنى بهذا والتأويل (.18 ص ،1 ج ،1972

 »فحقيقته :إآل النص بخصوص يقول أن يمكن ال المحايث
 يفقد بالتالي إنه مجهول تعبيرمالك، حسب والكيف، ذاته«

 قصد اآليات ومقارنة مقابلة في تقوم التي تلك ،البحثية وظيفته
 بنيتها إلى النصوص ارجاع على تقتصرإآل تعود فال تحليلها،
 اتى التوجه، هذا حسب هنا، )رمن األول ومعناها الجامعة
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 االيمانية قواعد تتأسس اذن هكذا تأويل( كلمة اشتقاق
 ابن عند أهمها من كان التي النظرية بنتائجها متقوية وتصفو

 والمتكلمين المتصوفة إن .التجيمية الظاهرية عقيدة :تيمية
 فال عنده الفلسفة أما .واحدم واد »من اإلمام، يرى كعا هم،
 الظاهري فالحل وبالتالي واالنشقاق. التعنت إلى إآل تقود

 وجدير؛ الئق وحده االسالم أصول قراءة لمشكل التجسيمي
 وأن الله بوجود االرض تعمر آن هي المحسوسة نتيجته إن !ن

 األولياء عبادة تكفر أن باتالي ثم وتجريدًا، احتجابًا أقل يصير
 الكلمة داللة تكمن ذلك وفي القبور. زيارات وتسفه المنافسين

 من الله نزول عن دمشق مسجد في تيمية ابن بها نطق التي
المنبر... األرضكماينزلهوعن إلى الماء

 كلها تشترك الثيولوجيا حقل في االيمانية النظريات كل لعل
 المقترن المطلق التمذهب منطق عل أساسًا تقوم كونها في

 الذي المنطق وهذا والغايات المبادىء من بجملة باالمان
 منطق كل عن بالطبع بعيد االيديولوجي محركه يطالعنا

 عبأ كال أنه ذلك وشكاًل؛ مضمونًا ايديولوجي إنه صوري،

 الشامل الوثوقي للتدخل عناصر عن عبارة هي التي آلياته
 الوقت في جعلنا المعصوم( الحكم أئمة المنزهة، المراجع )نظام
 اال المنطق، نظام في األساسية للقاعدة تجاوزات امام نفه
.الخالص العقلي التركيب قاعدة وهي

 الدين رجال على حكرًا ليست االسالمي الفكر في االيمانية

 فيها خاض التي القضايا من كذلك هي وإنما وحدهم،
 فيلسوف من فما .ومقاالت آراء فيها لهم وكانت الفالسفة

 بين توفيق من يتقصده كان ما باب في عنها وتكلم إآل اسالمي
 اتصال من والشريعة الحكمة بين ما إظهار أو والنقل العقل
 هذا إلى االشارة ومحجسن الشهي. رشد ابن تعبير )حسب
 له 1406-1332 خلدون ابن انتقاد خالل من التوفيقي الموقف
 نقد في يصوغ فصاحب!لمقدمة .فاعلة تجريبية ايمانية باسم

 كانط بفكرة عدة وجوه من تذكرنا فد أطروحة الميتافيزيقا
 من االنسافي العقل تمكن باستحالة القائلة الثابتة، 1 )(«4-1724
 يظهر نصها ولعل ذاتها. في األشياء معرفة ادراكه إلى التوصل

 من الي الموجودات [٠٠]. »وأما :أوضح بصفة القرابة هذه

 ما وعلم االلهي العلم ويمونه الروحانيات وهي الحس وراء
 وال إليها إلتوصل يمكن وال رأسًا مجهولة ذواتها فإن الطبيعة بعد

 الخارجية الموجودات من المعقوالت تجريد عليهاألن البرهان
 ندرك ال ونحن ,لنا مدرك هو فيما ممكن هو إنما الشخصية
 بحجاب اخرى ماهيات منها نجرد حتى الروحانية الذوات
لنافي عليهاوالمدرك كابرهان فاليتأقى بينناوبينها، الحس
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 أمر من جنبينا بين نجده ما إآل الجملة عل وجودها إثبات
 التي الرؤية في وخصوصًا مداركها، وأحوال االنسانية النفس

 وصفاتها حقيقتها من ذلك وراء وما أحد لكل وجدانية هي
 الرسائل )مجموع ٠ عليه« الوقوف إلى سبيل ال غامض فأمر

 العربي، التراث دارإحياء بيروت، طبعة الكبرى،
(.517-516ص

 ما علم في المعرفة إلشكالية خلدون ابن يقترحها حلول أي
الطبيعة؟ وراء

 الحل هو الفالسفة ضد برهنته سياق في يعرضه الذي الحل
 . الحقيقة مشاهدة بلوغ والدائم األسمى مسعاه الذي الصوفي

 محدوديتنا، على دليل كأعظم للجسم بتخطيهم المتصوفة، إن
 وملكاتنا مقوالتنا فيعتبرون األفالطونيين من أبعد يذهبون
 الماديين طريقة على يدمجون انهم كما وموانع، كشوائب الذهنية

 . الجسمانية الوظائف في وذكر وفكر خيال من الذهنية الوظائف
 وبراهينهم وأدلتهم الفكرية الفالسفة طرق تكون ال وهكذا

 الروحانية، النفس تفيد ال جمانية ادراكات نتاجات سوى
 وإماتة بالرياضة إآل إدراكاتها إلى تصل ال التي النفس هذه

الدماغية. والقوى الجسم

 جاذبيته، ومن التطهيرية الصوفي المنهج قيمة من بالرغم
 ليقف احتياطيًا حال يعتبره خلدون ابن فإن ،نخبوي ألنه وربما
 بصفائه ألنه وذلك الماورائية، للمعرفة االيمافي الديني الحل عند

 هذا شارحًا ويكتب اليقين، ادراك من االنسان يمكن وإجرائيته
 فيها يوصل ال اإللهيات إن افالطون كبيرهم »وقال : التفضيل

 وإذا الظن يعني واألولى، فيهاباألخلق وإنمايقال يقين، إلى
 فيكفينا فقط الظن على والنصب التعب بعد نحصل انما كنا

 با واالنشغال العلوم لهذه فائدة فأي أوأل، كان الذي الظن

 من الحى وراء فيما اليقين بتحصيل عنايتنا إنما ونحن
 )المرجع عندهم« االنسانية األفكار غاية وهذه الموجودات.

 حول وكانط خلدون ابن يلتقي وهناأيضًا (.517 ص نفسه،
 وأضداده الخالص العقل تناقضات بحل االنسان قيام ضرورة
 األخالفي بالعقل األخير، هذ حسب بااللتزام، وذلك عمليًا

 أو الشمولية القطعية الواجب أوامر إلى باالستجابة أي العملي
األول. حسب الموحى، الدين بمعانقة

 الفالسفة لنظرية عدوًا -1 :خلدون ابن يظهر إذن هكذا
 -2 الذرين، بنظرية يعارضها بحيث الطبيعة يعد ما في

 ضد البهة تدقيق يوظفم الذي المتصوفة تجام مع متعاطفًا
 المعرفة يخصوص االمافي للحل نصيرا-3 الفالسفة،

.الماورائية

 الحساسية من له رجل قبل من الحل هذا تبني نفهم كيف
 إيثار إلى أقرب يجعله ما الوضعية األشياء وحب التاريخية

 السمع على منها، الماورائية حتى الميادين، كل في التحليل
واإليمان؟

 سوى ليس مفكرنا عند االيمانية النزعة إلى الرجوع إن
 .وملتوية وعرة جد وماورائية ثيولوجية قضايا على عملية اجابة

 في وتطعن القضايا هذه تفسخ اغها حيث من عملي حل إغها
 بعد خلدون ابن يختم بالمثال وهكذا .نفها وضعها مثروعية
 هذه في يبق »ولم : اله ذات حول تجسيمية ألفكار مناشته
 بهاكماهي، وااليمان ومذاهبهم السلف اعتقادات الظواهرإآل

 في ثابتة صحيحة أنها مع ،نفيها على لمعانيها النفي يكر كال
 نتاج في التأمل بعد إذن، يصح فهل (464)ص القرآن،

 كما التقليدية نعت به تلصق أن اهتماماته، طبيعة وفي مفكرنا
 فألن يهذا نقول ال كنا إذا متزمت؟ تقليدي كل شأن في يحق

 عمليين، غرضين على يجيب االيماني للحل خلدون ابن تبني
 مواضيع من الفعلي التخلص الحل ذلك له يخول جهة فمن
 له يتيح أخرى جهة ومن الثائكة، الملتبسة الكالم علم

 الكالم يعود العربية، المعرفة في ضخم تحول إحداث باألخص
 وبعبارة وإشكاالته. أعاصيره وتخمد تاريخه إلى مقتضاه
 بالمعنى مؤرخنا عند االيمانية النزعة نفهم أن يحسن ال واحدة،

 المنظومات مختلف عن خطابه أن ذلك للكلمة التقليدي
 في واعية ارادة من حكمه ويستمد أساسًا تاريخي االيديولوجية

والتفكيرفيه. التاريخ كتابة

الغربية الفلسفة في
 ,صرفة ديية إيمانية كلمة استعيال دائرة كانت البدء في

 ضد االيمان، شأن إعالء في يغالي لمذهب إسمًا الكلمة وكانت
 الجوهرية المطلقة الحقيقة معرفة مجال في حسابه، وعلى العقل
 قوى من اإلنسان أوقي بما وعمالً الوحي معطيات على بناء

 باللطات حدت التي األسباب أهم من أن ولربما . . روحية
 هو 1838 في المذهب ذلك إبطال إلى الكاثوليكية الكنيسية

 الدين فهم دوائر من العقل إقصاء على ترضى تكن لم انها
اإللهية... الحقيقة وإدراك
 الفلسفة في فهي Glaube, Foi, Faith ايمان كلمة اما
 على استعمالها، تاريخ يوازي بحيث التداول عريقة الغربية
 ومعرفة. عقل كلمتي اسعمال تاريخ التضاد، أو التقابل سبيل

 ال ذاك أو الفيلسوف هذا عند االيمانية التزعة عن والحديث
 إلى وأوصله االيمان فلسف كونم إآل األعم الغالب في يبرره
 اسم اطالق إلى بالضرورة يلجأ غيرأن من ،المفهوم درجة
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اإليمانية

 جاء نصين بأهم التمثيل يمكن وبهذاالمعنى مجهوده على ايمانية
الحديث. تاريخه في الفلسفي النظر تبعا

: الرهان ومسألة باسكال - أ

 من 233 )الشذرة 1623-1662 عتدباسكال الرهان موضوع
 كل حولها تنتظم التي المسألة هذه هو (Pensees األفكار مؤلفه

 عدم او الله وجود مسألة إنها والعادية، منها الدنيوية المسائل
 بعقله يملك ال المتناهي المحدود اإلنسان أن والحال وجوده.

 الضرورة صفتا له حال يحلها أن فباألحرى فيها النظر شروط
 وبين اإلنسان بين سحيقة هوة هناك أن دام فما .والشمول

 تتحيل الطبيعة هذه وأن والالجزأة الالحدودة اإلله طبيعة
 نقر أنا إآل مقدورنا في فليس االنسانيين، والبرهان اإلدراك على

 طاقاتنا مصرفين ،الله وجود على نراهن وأن العقل إجرائية بال
 الرهان عن نعرض أن لنا وليس وحدها. وااليمانية االرادية

 كل غياب وفي .embarque(s) ومبحرون منضوون اننا طالما
 وجوده، عدم على أو الله وجود على الرهان صحة حول يقين

 هذا وراء من الخسارة ونتوقع الربح نحصي أن إآل لنا يبقى ال
 وحده العقل برضى يتعلق ال األمر أن عالً ذاك، أو االختيار

 الحالة وفي الدارين في وغبطته المراهن بسعادة كذلك وإنما
 به، آمن أي الله وجود عل راهن أنمن الظاهر تعنينا، التي
 كل يخسر ال فإنه خسر وإن شيء، كل يربح فإنه ربح إن

 رهانه إن )إذ شيائ يربح ال فإنه العكس، فعل من أما شيء.
 إذن فاألجدر .شيء كل خسر خسر وإن العدم(، على كان

 واألجدى األنفع لكونه ال األول، بالرهان يأخذ أن باإلنسان
 من وقويم جائز ألنه أيضًا وإنما فحسب، ومصييًا وجوديًا

٠والعقل المنطق حيث
 بأمل وتحبل اإلخفاق تحتمل مخاطرة وكل غخاطرة رهان كل

 هواالسم الرهان باسكال، عند وبالتالي والنجاة. التوفيق
 حقيقة بواسطته وتظهر القلب يخاطب الذي لإليمان اآلخر

 القيم رحاب في أخرى وحقائق الروح وخلود الله وجود
والمعنى.

:اإليمان وتصنيف كانط I ب
 إلى كانط ذهب ، يقينيًا ليس الدين إن باسكال قال كما
 الخالص العقل جدليات صاغتها لي1األدلة كل باستحالة القول

 ليس العقل هذا ألن أشرنا، كما وذلك، الله، وجود إلثبات
 ، ٢١0ال٢0خ1٦65بعذودات أي فيذاتها، باألشياء تجربة أي له

 الخرق قبيل من هو انما أطروحات من فيها يقوله ما كل وأن
 ال الذي التجاوز من وضرب الحقة الموضوعية المعرفة لشروط
 ايجاد الجائز منغير إنكان وبالتالي استقرار. وال له ضابط
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 أي تعليق بعد الالزم فمن الخالص، للعقل عملي امتداد
 التجريبي حقله له مواز عقل إبراز العقل، هذا إلى استناد

 كانط جعل ما وهذا العملي. العقل وهو أال المرئية، وفعالياته
 مكانًا اترك حتى المعرفة اقوض أن إذن علي كان »لقد يصرح:

الخالص( العقل نقد من الثانية الطبعة )توطئة لإليمان«.
 نصًا نقرأ الخالص العقل نقد من األخيرة األقسام احد في
 االعتقاد أن ويوضح العملي العقل نقد لمشروع يخطط مقارنًا
 الرأي وهي الدرجة، في اآل بينها فروق ال أصناف ثالثة

 ذاتيًا نقصه يعي اعتقادًا الرأي فيكون والعلم. واإليمان
 الذاتية الوجهتين من كافيًا اعتقادًا العدم ويكون وموضوعيًا،
 الزاوية من كافيًا اعتقادًا اعتبر فهوما اإليمان أما .والموضوعية

. موضوعيًا وناقصًا الذاتية

 كفايته اإليمان يحقق لكي الشروط سيضع كانط غيرأن
: هي أصناف، ثالثة إلى تقسيمه خالل من وذلك الموضوعية،

 وغايات بوسائل المتعلقة وهوالدراية البراغماتي، اإليمان أ-
 رهان أمام اضطرابه من قوامه ضعف على أدل وال . عرضية

. حاسم كبير
 ال الله، بوجود االيمان يندرج وفيه المذهبي، االيمان ب-

 قد الطبيعة دراسة إن إذ الدقيق، بالمعنى عملية وظيفة يمثل
 ساعبة تظهر قائد كخيط أهميته أن إآل عنه، غنى في تكون
 الروح مصير وعن غاياتها، وحكمة الطبيعة وحدة عن البحث

 من االيمان ذلك لوقاية يكفي ال الدور وهذا . . . الموت بعد
. . . نظرية صعوبات من يطرحه ما أمام تزعزعه
 االيمان أنواع أرقى كانط عند وهو ،األخالقي االيمان - ج
 الطموحة مشاريعه خسارات عن عمليًا العقل يعوض ألنه

 إلى تحولت وقد األخالق يخدم أنه ذلك .التجربة حدود خارج
 إله وجود الغايات، توافق إلى إضافة تحققه، يفترض قانون
 يصدر ال كان وإن الشرط، أو االفتراض وهذا أخرى. وحياة

 موضوع بعينه هو ،أخالقي يقين عن بل ،منطقي يقين عن
 يمكن طبعًا الذاتي. األخالفي االستعداد به يتعلق الذي االيمان
 أن أو األخالقي الهم انعدام حالة في يتالشى أن الشرط لذلك
 الحالة وفي مضادًا. سلبيًا ايمانًا يتبنى من حساب من يسقط
 بالنفع وعي كل عن تمامًا االنسان تجرد يصعب األولى

 الستحالة السلبي اإليمان يتعرض الثانية الحالة في أما واليقظة،
أخرى. وحياة إله وجود عدم عن نظريًا البرهنة

 إآل النظري المطاف آخر في يقودنا ال األخالقي اإليمان إن
 األخالق مجال في جميعًا الناس يهم أوما العام الحس إلى

. والشمول بالضرورة تتسم قطعية كمصدرألوامر



االيونية

 أوتقليد كمحاكاة القدحي معناها عن بعيدًا االيمانية،

 والوثوقي التفويضي الثيولوجي مدلولها عن وحتى ساذج
 النزعات مجموع الفلسفية، الوجهة من تعني، قد الضيق،

 واختيارات مواقف تحريك في االيمان أهمية تظهر التي والمقاالت
 في وبالتالي والوجودية، منها األخالقية والجماعات، األفراد

■ واقع إلى الرؤى تحويل أو فعل إلى النظر ترجة
 كل فإن باسكال، أكد كما الرهان هو االيمان أن صح إذا

 على وبالتالي الرهان على يقوم تحرري سياسي أو أخالقي فكر
 والتوحيد، القرآن خلق على راهن فالفكرالمعتزلي اإليمان

 الفكر في وحتى بل الفرد، خالص على راهن الجنسيني والفكر
 الرهان، يقوم ،غولدمان لوسيان رأى كها نفسه، الجدلي االدي

 وعلى القيادي الثوري البروليتاريا دور على مركزية، كفكرة
...الالطبقي والمجتمع االشتراكية انتصار

سالمحيش

االيونية
Ionian Schoo, 
Ecole lonienne 
lonianismus

 شهدت التي »آيونيا« منطقة إلى نسبة االصالح هذا يأتي
 م.، .ق السادس القرن في اليونانية الحضار ازدهار بدايات
 في سواء والعالء الفالسفة أوائل من عدد فيها ظهر حيث
 جانب إلى وأهمهم، بعده، من الخامس في أو السادس القرن

 القول سنفصل الذين وأنكسامينيس وأنكماندوس طاليى
 والمؤرخ ، . ق.460540 حوالي هيراقليطس هما فيهم،

 تحتل التي المنطقة هي وأيونيا ق.م.420-484 هيرودوتس
 السياسية تركيا )في جغرافيًا الصغرى آلسيا الغربي الساحل
 حيث اليونانية، الحضارة انطالق موطن كانت ولكنها اليوم(،

 الثامن القرن حوالي الهوميريون الشعراء أو هوميروس فيها ظهر
 بعد من ستزدهر التي الحضارة، هذه هزيود، وولد ق.م.
 ليستقر وصقلية، الكبرى( )اليونان ايطاليا جنوب في لها مراكز

 وكان م ق. الخامس للقرن الثافي النصف منذ أثينا في كرسيها
 ولكن وغيرها، وكيوس وسامس إفسوس المنطقة مدن أشهر من

 )أو ملطية مدينة كانت الكبيروأغناها ميناؤها جميعًا أهمها
 عام الفرس دخلها حتى هذه بمكانتها احتفظت التي ملطيا(،

 فإن العام وإذاأخذنابالتعريف وخربوها م ق. 494
 إلى اوالً النتمائه غيرشك، من أيوفي فيلسوف هو هيراقليطس

 جوهر هي واحدة بمادة هواآلخر ولقوله أفسوس، مدينة
 وبخصائص جديد باتساع يتمتع فكره ولكن وأصلها، األشياء
 اصطالح يستخدمون المؤرخين كثرة أن حتى ،بها ينفرد

 تاريخ في األول الثالثة الفالسفة على به ليدلوا األيونة الفلسفة
 نفس من أيونيون أنهم يجمعهم والذين اليونانية الفلسفة
 بينهم. فييا أستاذ عن تابعًا يتسلسلون وأنهم ،ملطية المدينة،
 طاليس ،وحدهم الشالئة هناهؤالء سنتناول فإنا لذلك

 أيضًاباسم يسمون الذين ،وأنكسامينيس وأنكساندروس
الملطية«. »المدرسة

ليس طا
 حدث أي ارتباط طاليسأكثرمن باسم يرتبط حدث هناك

 ،585 سنة الشمس كسوف بحدوث هوتنبؤه ذلك به، آخر
 اليونان إلعجاب مدعاة ذلك كان فعالً ذلك حدث وحين

 نتيجة إلى أدى الكسوف وأن خاصة شديدًا؛ إعجابًا برجهلم
 باسم يقرنونها والخلف العصر أهل جعلت هامة سياسية

 )من والميديين الليديين بين الحرب إنهاء هي تلك طاليس،
.لأليوفيين( المجاورة الصغرى آسيا فرس

 الذي م، ق.420484 هيرودتس اليونافي المؤرخ ويقول
 »في الشأن: هذا في ونصف، قرن بحوالى طاليس بعد عافى

 الطرفين؛ على فيها تتاوبت التي الحرب، من السادسة السنة
 بينهما، اشتباك حدث متساوية، حظوظ والليديين، الميديين أي

 وكان .ظالم إلى فجأة النهار تحول دائرة المعركة كانت وبينا
 في التغير هذا بحدوث ايونيا تنباألهل قد الملطي طاليس
 فيها حدث التي نفسها السنة لحدوثه أقصى حدًا ووضع النهار،

 هو التاريخ هذا إن الكسوف؟ هذا تاريخ كان فمتى .بالفعل«
 سن بلوغه أي طاليس، ازدهار لوقت تحديد اآلن نف في

 مرموقة. مكانة واتخاذه اسمه وانتشار األقل على األربعين
 ولكن ق.م، 610 عام كسون أنه المزرخين بعض ويقترح
 تواريخ مع يتناسب الذي م. .ق 585 عام إلى تميل الغالبية
 مؤرخون يذكره ما ومع وميديا ليديا بين المذكورة الصراع
 الحدث أسبق سواء التنبؤ، هذا كان وقد .أنفسهم قدامى

 .اليونان بين طاليس شهرة لذيوع سبيًا بشهر، أم بعام نفسه
 كان وربما االغريق، الفلكيين أول ذلك بعد من والعتباره

 الحادثة هذه بعد الحكيم لقب نال أنه من يذكر بما متصالً ايضًا

 تاريخ نقرب أن يمكن هذا وعلى .م ق. 5810582 عام حوالي
 من عامًا أربعين بطرح القدماء، المؤرخين طريفة على ميالده،

 شهرة ذيوع لحظة يؤرخون كانوا أنهم اعتبار على التاريخ ذلك
 فيكون األربعين، سن حوالي في ازدهاره، أو الفيلسوف،

بعض فإن أخرى جهة ومن .م ق. 625 حوالي طاليس ميالد
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االيونية

أوالمائة التسعين إلى عمرأيمتد إليه األخبارتنسب
 »طاليس، يقول: هيرودت فإن وأصله عائلته عن أما
 إن كما البعيد«، أصله في وهوفينيقي . . ملطية. من رجل

 وأراؤهم، الفالسفة سير كتاب صاحب الاليرسي ديوجينيس
 بين من كامال إلينا وصل الذي الوحيد اليوناني الكتاب وهو

 ، م ب. الثالث القرن إلى ينتمي والذي النوع، هذا مؤلفات
 ودوريس هيرودت يقول ما على طاليس، »كان يقول:

 من كليوبولين، هي وأم هواكزاموآس ألب إبنًا وديمقريطس،

 إلى أصلهم يرجع ونبالء فينيقيون، هم الذين طيليوس، نسل
 أصبح اجنورقد وكان ٠ . وأجنور. القديم( )أي قدموس
 هذا خرج حين نايلوس، مع إليها لجء حين ملطية في مواطنًا
 طالي إن يقول الناس معظم ولكن .فينيقيا من منفيًا األخير
 حسب«. ذات عائلة من كان كما أصله، في قحًا ملطيًا كان

 : طاليس أصل حول اإلختالف إلى األخيرة العبارة وتثيرهذه
 طاليس أن أم بعيدًا، كان وإن حتى فينيقيًا، حقًا كان هل

 رأيهم الفينيقي باألصل القول أصحاب ويعزز أصيل؟ يونافي
 . سامي رنين ذا كان ربما اكزاموآس ابيه اسم أن إلى باإلشارة

 أن إلى يشيرون اليوناني باألصل القول أصحاب ولكن
 إلى نظرًا طاليس ألجداد الفينيقي اكسب ظن ربما هيرودتس

 إلى المالحة في الفينيقية التجديدات لبعض طالي إدخال
 يفعل األصغركماكان االسترشادبالدب وأهمها أيونيا،

 في الباع ذوو اليونان( عند الفينيقيون )هم الفييقيون المالحون
 يشيرإلى كان ربما هيرودوتس أن كما المتوسط، البحر ارتياد
 عن أما .يوئثيا منطة من قدموس( إلى )نسبة قادميين أجداد
 إسم هو بل ساميًا اسمًا ليس البعض هذا نظر في فإنه أبيه إسم

 الصغرى آسيا غربي جنوب في كاريا بالد إلى )نسبة كاري
 غير من وأهلها أيونيا، من الجنوب إلى إجه بحر على وتطل

 اسم أن كما . اليونانية( التأثيرات عليهم دخلت وإن اليونان
 كريت جزيرة إلى )نسبة كريتي أصل إلى يعود نفسه طاليس

 الثاتي األلف وسط في مزدهرة حضارة شهدت التي المشهورة
 وعلى اليونانية(. للحضارة تعدمقدمة حضارة وهي ق.م.

 إلى )نسبة ملطي أصل من الرأي، هذا في طالي، فإن هذا
 غير وهي كارية، دماء عروقه في تجري كانت وإن ملطية( مدينة

 عند لطاليس الفينيقي األصل إلى اإلشارة تكرار أما يونانية
 اليوناني العصر في عاشوا الذين أي ؛الهلينستيين المؤرخين
 إلى األخير، الرأي هذا أصحاب عنل يعود، فربما المتأخر،
 االسكندر بعد ما عصر — الهلينستي العصر في موجة انتثار
 الفكر نشأة نسبة تريد م. .ق 323 عام توفي الذي األكبر
.شرقية أصول إلى اليونانيين والعلم
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 فينيقي أصل إلى القديمة، االشارات هذه أكانت وسواء
 داللصها فإن ال، أم أساس ذات األول، اليونان لفيلسوف بعيد
 بحضارات طاليس صلة وثاقة وهي قوية، داللة حال أي على

 مصر حينذاك أظهرها وكان عهده، في والشرق المتوسط البحر
 العلم من الفلكية معارفه استقى أنه الظاهر ومن وبابل
 ويكرر الرياضية، بمعارفه يرتبط مصر اسم أن كما البابلي،
 فيها أقام إنه بعضهم ويقول مصر، زار أنه القدماء الكتاب

 ما إلى أقرب خاص موقع ملطية لمدينة وكان طويلة، مدة
 وهو المصرية، الدلتا شرقي شمال في الحرة بالسوق اليوم يسمى
 مع للتجارة استخدامها حق اليونان نال التي ناوقراطيس مدينة

 كثيرًا أن وسنرى ق.م السابع القرن في سائرالقطرالمصري

 يكون ربما بل بآخر، أو بثكل بمصر تتعلق طاليس أعمال من
.الكون نشأة عن المصريين بتصورات متأثرًا نفسه الماء في رأيه

 النيل فيضان بتفسير اهتمامه اليه ينسب أنه ذلك ومن
 وربما به، صلة على تكون قد التي الموسمية الرياح وبذراسة

 الرياح. بحركة الفيضان تفسير مؤداها األمر هذا في نظرية قدم
 مساحاتها، وتحديد األرض قياس بلد هي مصر كانت وقد

 من الرياضية معارفه استقى طاليس أن إلى القدماء ويشير
 رتفاع لقياس طريقة اكتشاف إليه وينسبون مصر،

 أنفهم، المصريين من تعلمها قد يكون ربما األهرامات،
 الظل بتساوي ومقارنته األهرامات، ظل قياس بوسيلة وذلك

 إلى تنسب كذلك النهار. من معينة لحظة في الشخص طول مع
 حول نظرية ومنها الرياضية، النظريات ببعض معرفته طاليس
 لقياس طريقة إلى توصل أنه أيضًا له ويذكر اككات، تساوي

 مدينته أهل احتياجات يناسب وهوما البحر، في السفن بعد

 المصريين معارف بنقل طاليس قام هل .العام الميناء وهي
 الطابع ذات المعارف تلك استخدم أنه أم وحسب؟ الرياضية
 اإلجابة يمكن ال عامة؟ هندسية تصورات إلى ليصل التطبيقي
 أنه كذلك القدماء ويذكر أوذاك االتجاه هذا في القاطعة

 توصلوا قد المصريون وكان للنة، تقويم إلى التوصل حاول
 عدنا وإذا .يومًا 360 إلى السنة تقسيم إلى جدًا قديم زمن منذ
 فيها اعتمد جانبه من حظ ضربة كان فربما بالكوف، تنبئه إلى

 في للشمس كسوف حدوث تذكر وربما البابلية، األزياج على
 فهذا الكسوف، علة يعلم كان أنه أما ،م ق.603 عام مصر

.تمامًا متبعد أمر
 في ثقافية صلة، على كان طالي أن نرى ذلك كل من
 متعدد كان أنه نرى كما وفينيقيا، وبابل بمصر األدنى، حدها

 كذلك وكان ورياضي، وجغرافي فهوفلكي االهتمامات،
 قام أنه إلى األخبار فتشيربعض سياسيًا. ورجالً أيضًا مهندسًا
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 جيث خاب الصغرى آسيا في األنهار أحد مجرى بتحويل
 سبل من سبيال كانت التي ليديا، ملوك احد كروسوس الملك

 دجلة وادي في وخاصة الشرق وحضار!ت أيونيا بين االتصال
 إن يقال حيث لليدي الملك هذا نفس اسم ويذكر . والفرات
 يقال كعا معه، التحالف بعدم ملطية مدينته اهل نصح طاليس

 األيوني االحل على اليونانية المدن نصح انه السياسي دوره عن
 عاصمة وباتخاد فارس، من القادم الخطر وجه في باالتحاد كله

.طوس مدينة مقرها يكون موحدة
 حياته في عصره أهل لقبه طاليس ان إلى أشرنا وقد

 االثيني المشرع صولون اسم مع الوحيد، هو واسمه بالحكيم،
 القوائم كافة في ظهوره يتكرر الذي ، . م ق.558-640 المشهور

 مثاركة على يدل مما ،السبعة الحكاء بأسماء إلينا وصلت التي
 التي الحكم به اشتهرت الذي األخالقي السلوك توجيه في له

 ال الكمال: سبيل على ومنها السبعة، الحكماء هؤالء إلى تنب
 كيف تعرف حينما قائدك، العقل فليكن تفريط، وال إفراط

ذلك غير إلى . . ٠ أمينًا، كن تأمر، كيف ستعرف تطيع
 وكتابين مرة كتابًا إليه ينسبون القدماء بعض أن ورغم
 إليه نبتها صحة في مشكوكًا كان الكتب هذه ان إآل اخرى،
 أو أرسطو كالم من يظهر وال أنفسهم، اليونان عند

 إغها اليونان، عند الفلسفة تاريخ ومؤرخ تلميذه ثاوفراسطس
 قد تكون الكون في آراءه فإن ولهذا . تأليفه من بكتاب عال

 يكقبون خلفاء يعدم لم طاليس أن إلى باإلضافة شفاها، تنوقلت
 حال كل وعل آرائه. إلى اشارة على احتوت ربما التي الكتب

 به أفالطون ويحتفي ٠ اليونان عند حية بقيت طاليس ذكرى فإن
 القرن في أرسطو منه وجعل الحكايات بعض عنه أورد حين
 مؤسًا ،وفاته من عام مائتي اكثرمن وبعد ق.م، الرابع

 ولكن بإطالق. الفالسفة وأول التفكير من جديد لضرب
 الخام القرن حتى طاليس عن االئدة األساسية الصورة

 ،الخصوص على الهندسة ميدان كمبتكرفي صورته هي م. .ق
 يصف المعروف الكوميدي الشاعر أرستوفانب يجعل وهوما

 . طالي رجل بأنه المدن بتخطيط المهتمة الشخصيات أحد
 الفيلوف طبع تبين أخرى حكاية عنه أفالطون ويحكي

 .الدنيوية األمور إلى االنتباه عدم حد إلى تأمالته في المستغرق
 سخرت الخادمات إحدى إن أ(174) ثياتيتوس محاورة في فيقول

 وقالت الساء، إلى يتطلع كان بينما بئر في سقط إذ طاليس من
 عن تغيب كانت بينا السماء، كائنات بمعرفة شغوفا كان إنه

 ذلك من الضد وعلى قدميه. تحت تقع التي األشياء انتباهه
 الفوائد انتاج على العلم قدرة تبرز حكاية أرسطو عنه يحكي

على ينعون الناس كان فقد الخ(،9 '1259 )السياسية، العلمية

 تقول فيما حدث، وقد ،نفع بغير الفلسفة وكأن ،فقره طاليس
 لألجام دراسته خالل من تأدى طاليس أن الحكايات،

 فجمع وفيرًا، يكون سوف الزيتون عصول ان إلى الماوية
 واستأجر شتاء الوقت يزال ال كان حين المال من صغيرًا مبلغًا

 ملطية مدينتي من كل في الزيترن معاصر كل األثيان بأرخص
 النحو أجرالمعاصرعلى الحصاد وقت جاء وحين وخيوس،

 على قادرون الفالسفة أن عل هكذا مبرهنًا له، راق الذي

 ومن به. يهتمون هوما لي االثراء ولكن شاءوا، إذا اإلثراء
 إلى التاريخية صحتها في مشكوك الحكايات هذه سائر أن المفهوم
 من طالي السم هواستخدامها فيها المهم وإنما درجة، أقصى
 جهة من الفيلوف صورة إلى نسبتها تريد الي والمعاني جهة،

أخرى
 من تتفاوت رئيية أربعة مصادر هناك طاليس؟ عرفنا كيف

:فيها الثقة إمكان ومدى أخبارها نوعية حيث
 من عددًا يقدم الذي المشهور المؤرخ هيرردوتس فهناك - أ

وأفعاله. آرائه من عدد ويشيرإلى بشأنه الروايات
 الميتافيزيقا كتايه في عليه يطلق الذي أرسطو وهناك , ب
 وإلى الماءكمبدأأول في رأيه ويشيرإلى الفلسفة مؤسس اسم
 نحوما على السياسية في أيضًا يشيرإليه كما له، أخرى آراء

وغيره النف في كتاب وفي قليل، منذ رأينا
 وقوع عن لقصة روايته عرفنا الذي أفالطون ج--وهناك

 إلى وهويشيرايضًا النجوم، يتأمل كان بينا البئر في طالي
 ينسبه أن دون ولكن باآللهة«، بملوء شيء كل طاليس قول

طاليس. إلى صراحة
 من الكمأخرين الكتاب من اآلراء جماع أخبرًا وهناك - د

 الاليرسي ديوجينيس أمثال من بعده، وما الهلينستي العصر
 وبرفلس وجالينوس وآيتيوس وسمبلقيوس وسويداس

 فلكي عالم هو حيث من بطاليس يهتمون وهم وآخرون،
ومهندس. ورياضي

 للمدرسة تاريخي كمصدر خاصة وقفة أرسطو ويستحق
 اسم أن ذلك . عامة بعفة قبله الفلسفي وللفكر األيونية

 االبقين الفالسفة لسائر العرض عند بالضرورة ارسطويظهر
 في أرسطو طريقة ألن نفه، أفالطون حتى طاليس من عليه،
 في السابقين آراء إلى ياالشارة دائمًا تبدأ كانت فلسفته عرض

 أرسطومصادر كتب أصبحت هنا ومن يتناوله، موضوع كل
 أرسطو، مدرسة فإن أخرى جهة ومن الجهة. هذه من تاريخية

 الفلسفة تاريخ في البحث تراث ستبدأ التي هي المشائية،
 اليونانية للفلسفة مؤرخ أول وسيكون بذاته، قائم كموضوع

 رائسة في أرسطووخليفته تلمبذ هوثاوفراسطس الدقيق بالمعنى
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 وصلنا الذي الطبيعن، آراء كتابه في وذلك المشائية، المدرسة
 »االحساسات«، عن يتحدث طويل، ولكنه واحد، فصل منه

 المؤرخين بعض وجه وقد . عشرة الثمانية فصوله بين من وذلك
 مصداقيته مقدار في مشككين أرسطو على شديدًا هجومًا

 الحس نفي إلىحد عليه، السابقين آلراء موضوعي كمؤرخ
 وهوالذي ،الميدان هذا في عليه أفالطون وتفضيل عنه التاريخي

 أرسطو، يفعل كها السابقين آراء ذكر إلى يقصد أنه أبدًا يدع لم

 يكن أرسطولم وهوأن : اعتبارهام على الهجوم هذا ويقوم
 وأغراضهم اطارأفكارهم في أي ذاتهم، في السابقين ينظرإلى

 وكأنم هو، مذهبه منظار من ينظرإليهم كان بل وعصرهم،
 ،حينا ويفشلون حينا ينجحون ،لفلسفته ممهدين مجرد يعتبرهم

 التهائية الحقيقة باعتبارها هو فلفته عليه ستكون ما إدراك في
 يستخدم أنه المثال سبيل على ذلك عن ونتج ،الكاملة

 هذه تكون بينما عنهم، الحديث بصدد وهو هو، مصطلحاته
 من يشير ال فإنه كذلك تماما، عليهم غريبة المصطلحات

 يكون قد ما آرائهم من ويقط هو، به يهتم ما إلى إآل آرائهم
 آخرين كتاب عند نلمحه وما أنفسهم هم عندهم األهم هو

 البعض ولكن .الطبيعيين الفالسفة آلراء غيرأرسطويعرضون
 لقيمة كبيرًا ظالً الهجوم ذلك في ان يرى المؤرخين من اآلخر

 تورده بما يقوله ما مقارنة ألن إله، النظر في وتعنتًا أرسطو

 بصفة أحكامه صحة في يثق المؤرخ تجعل األخرى المصادر
 أخبارأرسطوبما نصحح أن نستطيع أننا إلى وينتهون عامة،
 الذي المثلب يكون وربما يقول، ما مجمل في نفسه هو يقوله
 اختيار إلى اضطر انه بل الفهم، يحسن لم أنه ليس عليه يؤخذ
 ذلك أخباره في يظهر فال األخرى، دون الطبيعيين آراء بعض

 الذين للفالسفة األصلية لآلراء كان الذي األصلي التوازن
.عنهم يتحدث

 : ثالثة آراء طاليس أرسطوإلى ينسب
األرضتطفوعلىلماء.-1
.األشياء لكل المادية هوالعلة الماء-2
باآللهة مألى األشياء كل-3

 نثبت أن طاليس مقاصد تفسير في الدخول قبل ومحسن
 أربعة وهي به، معرفتنا منها ننقي التي الكبرى النصوص

الاليرسي: لديوجينبس ألرسطوواحد
 يقول بعدها(، وما 28 أ 294 السماء، )في أرسطو - 1

 قديم قول هوأول وهذا الماء، تطفوعلى األرض »إن آخرون:
 ملطية من طاليس هو قدمه الذي إن يقولون وهم إلينا، وصل
 تطفووكأنها أنها بسبب مكانها في تبقى األرض يعتبرأن حيث
هذم مثل )ألن القبيل هذا من آخر شيء أو الخشب من كتلة
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٠،٠٠ الماء( على بل الهواء على بالطبيعة تقف ال األشياء
 »رأى :بعدها( وما 8 ب 983 )الميتافيزيقا، أرسطو — ٢
 هي المادة شكل تأخذ التي المبادىء أن األوائل الفالسفة معظم

 لكل األصلي المنبع أن حيث األشياء، لكل الوحيدة المبادىء
 حقى ينتهي واليه الثيء يتكون منه والذي الموجودة، األشياء

 حيث من تغييره رغم الباقي الجوهر وهو النهاية، في يفنى
 أنه الفالسفة أوكك رأى هوالذي األصلي المنبع هذا كيفياته،

 لهذا يعتبرون، وهم األول، ومبداها الموجودات عنصر
 أن حيث مطلق، فناء أو مطلق تكون يوجد ال أنه البب،

 الفالسفة ولكن . . .الدوام على ذاتها تبقى الطبيعة تلك
 وصورته، عدده، حيث من المبدًا هذا بشأن يتفقوا لم األوائل

 إنه الفلسفة، من الضرب هذا مؤسس طاليس، يقول بينما
 توصل وربما الماء، على تقوم األرض أن أعلن فإنه ولهذا الماء،

 هو شيء كل به يتغذى ما أن رؤية من االفتراض هذا إلى
الرطبة،. لألشياء الطبيعي هوالمبدأ والماء . . رطب.

 »ويبدوأن :بعدها( وما 19 أ 405 ،النف أرسطو)في - 3
 النفس أن افترض عنه، يذكرون حسبما اآلخر، هو طاليس

 نقص له المغناطيس حجر إن قال قد كان إذ ،متحرك شيء
الحديد«. يحرك ألنه

 الكتاب وآراؤهم، )الفالسفة الاليرسي -ديوجينيس4
 نسب طاليس إن وهبياس أرسطو »يقول (:24 الفصل األول،
 حجز هذا في معتبرًا الجامدة، األشياء إلى حتى الفس

.والعنبر« المغناطيس
 التي arche مبدأ كلمة أن إليه اإلشارة ينبغي ما أول

 هي وإنما طاليى اصطالح من أرسطوليست يستخدمها
 لألشياء، األول المبدأ أرسطو عند وتعني أرسطو، اصطالح

 علة يكون أن الماء من أراد قد طاليس يكون أن المستبعد ومن
 واألغلب االصطالح، هذا أرسطوعليه سيفهم الذي بالمعنى

 من مكون أنه ولي . الماء، من يأقي شيء كل أن يعني كان أنه
 الظاهرأن ومن األرسطي(. االصطالح عليه )وهومايدل الماء

 بطريق إآل األخرى وآراءه هذا طاليى رأي يعرف لم أرسطو
 فال وبالتالي طاليس، عن يقال عما فهويتحدث غيرمباشر،

 أرسطوآلرائه. صياغة عن األخيرمسؤوالً هذا اعتبار ينبغي
 عصر لغة في مستعملة كانت arche كلمة فإن ذلك ومع

٠ األشهر. اليوناني الشاعر هوميروس عند وقبله بل طالي،
 أفضال من أن المؤكد من فإن أمر من يكن ومهما

 المادة مفهوم هوتقديم أعظمها، يكن لم إن األيونية، المدرسة
 واحدة المادة هذه اعتبار مع شيء، كل يخرج منها التي األولى

 أول أنه على تقوم طاليس وأهمية األشياء. مظاهر تعدد رغم
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 الفلسفة تيارات كل مؤسس وهوبهذا ،المفهوم هذا قدم من
 على يقوم الحديث الغربي العلم يزال وال بعده، من المادية

 نسبة ولتكن الظواهر، لكل واحد ثابت اساس وجود افتراض
 او الطبيعة هذه على وليكن جوهرًا، أو مبدأ األساس هذا
 طاليس حدده الذي اإلطار شكل من يغير ال هذا فإن تلك،
.خطاه على سار ومن اليوناني للعلم مرة ألول
 يكون أن الممكن من طاليس؟ يقصده كان الذي الماء هو ما

 أساطير في موجودة الفكرة وهذه تعرفه، الذي البحر هوماء
 كل منبع باعتباره اوقيانوس، المحيط وفكرة وبابل، مصر
 يكون أن أيضًا الممكن ومن هوميروس، عند موجودة شيء،
 عند المعتاد من حيث الرطب، أدق بتعبير أو الرطوبة هو

 الم الف مع الصفة استخدام طاليس عصر في وخاصة اليونان
 طاليس ربط الثاني التفسير ويؤيد . الشيء على للدالة التعريف

 على تطفو األرض أن في رأيه األول ويؤيد والحياة، الماء بين
الماء.

 إلى بطاليس أدت التي الدواعي حول يدور الكبير والسؤال
 هذا في عليه الممكنة التأثيرات وحول أولى أومادة اختيارمبدًا

 الدواعي هذه بعض إلى أرسطوالثاني ويثيرنص الصدد
 طابع ذات وهي حي، شيء كل يخرج الماء من أن وهي

 اربما، كلمة )راجع صياغته تكون وإن حيوي، أي فزيولوجي
 تلك تكون أن الضروري من ليس أنه على النص(تدل في

 أرسطومن استقاها وربما ذاته، طاليس أسباب هي األسباب
 القرن من الشاني النص في عاش الذي سام من عيبون
. طاليس مذهب أحيا والذي م ق. الخامس
 دواعي هي هذه تكون أن المؤرخين بعض عارض وقد
 السادس القرن في الفكر اتجاه بأن ظنهم عل اعتادًا طاليى،
 اهتبامه كان وإلما )حبويًا(، بيولوجيًا اتجاها يكن لم ق.م.

 تصبح ولن )الميتيورولوجيا(، الظواهر!لجوية على منصبا
 في إآل الرأي، هذا عند االهتيام، موضع البيولوجية الحجج
 ابتداء بالماء طاليس قول يفسرون وهم ق.م. الخامس القرن

 شقى ارجاع يمكن حيث والجوية، الفلكية االهتمامات من
 وسائالً متجمدًا المختلفة تحوالته وإلى الماء إلى الجوية الظواهر
 وال االتجاه، هذا يؤيدون ال المؤرخين معظم ولكن ومتبخرًا

 وراء الحياة بظواهر طاليس اهتامات تكون أن من مانعًا يرون
 على االبق األسطوري الفكر وأن خاصة مبدأ، بالماء قوله

الماء. دور أهمية إلى باالشارات متلىء طالي
 تتحدث البداية في اثبتناها التي األخيرة الثالثة اكصوص

 والنفس. اآللهة يخص هوما طالي آراء آخرمن جانب عن
 التي الجذب بخصائص معرفته على اعتيادًا طالي، ويبدوأن

 من قريب جبل من اسمه أت الذي المغناطيس حجر ا٢ يتمتع
 من الحركة على قادرة كلها األشياء أن رأى أيونياء منطقة
 أو نفسًا، للعام بأن يقول طاليى أرسطوأن ويظت .داخلها

 في يرون كانوا اليونان ان المعلوم ومن .حي األقل على أنه
 الحركة على القدرة بين الرابطة هنا ومن الحركة، مبدأ الفس

 هومنتشر ما إلى باإلضافة هذا لألشياء، نفس وجود واستنتاج
 األنهار حياة حول أسطورية أفكار من وغيرهم اليونان عند

 شيء »كل بأن إليه المنسوب الراي أن ويبدو . وغيرها واألشجار
 نسبته دون ألفالطون محاورة في أيضًا وهويظهر ، باآللهة« مملوء

 على قدرة ذو شيء كل أن يعي إنما صراحة، طاليس إلى
 من سيسمى الذي هو القول وهذا . حياة ذو بالتالي وأنه الحركة

 أن المستبعد من وليس . Hylozoism المادة حيوية بمذهب بعد
إله. نفسه الماء أن رأى قد طالي يكون

 إآل عنه، المؤكدة معارفنا قلة رغم طاليس؟ أهمية تقوم عالم
 مفرق على يقف تجعله بصدده إلينا وصلت التي االشارات أن

 اسطوري عصر :اليونافي الفكر تطور عصور من عصرين
 على أو عناصر، وجود من شك فال . فلسفي علمي وعصر
 ومع ،نفسه أرسطو الحظها عليه، أسطررية تأثيرات األقل
 ,جديد وفكر جديد ومنهج جديدة بروح أت طاليس فإن ذلك

 في تتمثل والتي ،الملمية العقلية الروح فإنها الجديدة الروح أما
 وضع وفي وحدها، الطبيعة وعلى الطبيعة على النظر تركيز
 :وهوسؤال ،والتجربة العفل على اجابته تعتمد أساسي سؤال

 أظهر ومن شيء؟ كل منها خرج التي األول المادة هي ما
 بعلم العظيم اهتمامه جانب أي الجديد؛ منهجه جوانب
 المشاهدة المظاهر بعض من ابتداء التعميم إلى ميله الهندسة،

 أوأساس مبدأ إلى الوصول محاولة يعني والتعميم بالتجربة،
 وإلى الظواهر. كل أووراء الظواهر من مجموعة وراء عام

 سمات أهم من ستظل أخرى سمة عناك التعميم جانب
 المعقد اختزال أي نحوالتبسيط، االتجاه وهي التفكيرالعلمي،

 الماء اختيار في يتمثل وهوما الواحد، إلى والكثرة البيط، إلى
 التجربة من بالبدء طاليس اهتمام رغم شيء، كل لتفير

 تعارضه قد مبدأ عن البحث من يهرب لم أنه إآل المحيطة،
 التي الخصائص من فإن كذلك ذاتها. التجربة من جوانب
 سلوك في يظهر ومما العلمي التفكير أسلوب بها سيحتفظ
 غيرالمدرك إلى لينتهي المالوف من يبدأ أنه العقلي طاليس
 نفسه. للمالبون العقلي األساس يشكل أنه رغم حيًا،

 للمألوف، رفض جوهرها في هي ذاتها الفلسفة أن والمعروف
 سيسمى ما فإنه الفكرالجديد وأما .سيطرته وهم وتحررمن

 أو أصل عن العقلي البحث أي بعده، من الفلسفة باسم
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 المادي بالتيار طالي اسم يرتبط وسوف الكل، تفر أصول
 واحدًا أصالً هناك أن يرى الذي لواحدي ا وبالتيار جهة، من

أخرى. منجهة لكلشيء،

انكسماندروس

 عبقرية، اثالنة هوأكثرالملطيين انكسماندروس كان ربما
 على حتى حياته، إلى االشارة في جدًا فقير التراث ولكن

 وهناك . طاليس شأن في بعضها رأينا التي الحكايات متوى
 م.٠ق546-547 عام في كتابه ألف أنه إلى االشارات بعض
 وربما بقليل، ذلك بعد مات وأنه والستين، الرابعة سن في وهو
 وخليفته وتلميذه طاليس تابع بأنه القدماء ويصفه .عام بعد

 هو بكم اليقين وجه على ندري ال ولكتا ،ومواطنه وصاحبه
 عل عامًا عشر بأربعة يصغره كان ربما طاليس، من أصغر

سنة. وعشرين خ إلى بالفرق نصعد وربما األقل،

 كتابًا ألف من أول هو انكسياندروس أن عليه المتفق ومن
 ولكن كتب، عدة القوائم بعض إليه وتنسب الفالسفة، بين
 وربما واحدًا، كتابًا كتب بأنه اكتفاء قبوأل، تلقى ال السبة هذه
 ثاوفراسطس ولعل متأخر، عصر إلى متداوالً الكتاب هذا بقي

 الكتاب ويعنون األقل. على له ملخص أوعلى عليه أطلع
 قبل ما عصر )في جيعًا الطبيعيين كتب عناوين القدماء
 كان وربما الطبيعة، عن أو الطبيعة في العنوان: بنفس سقراط(

 داالً يكون وإن الهلينستي، العصر علماء وضع من العوان هذا
سقراط. على السابقين الطبيعيين كتابات مضمون على

 أنشطة ذا كان انكسماندروس فإن طاليس، مع الحال كان وكما
 أو اختراع األخبار إليه فتنسب اآلخر. هو متنوعة، متعددة
 لقياس أداة وهي اليونان، بالد إلى الشمسية المزولة إدخال
 عبراوقات قصره أو ثابت شيء ظل طول على اعتادًا الوقت
 للسماء نموذج بناء كذلك إليه وتنسب المختلفة، النهار

 زلزال وقوع من اسبرطة أهل حذر إنم ويقال ونجومها
 .عليهم تطبق ال حتى منازلهم خارج ليال بالبقاء ونصحهم

 مستعمرة لتأسيس المهاجرين من مجموعة قاد إنه كذلك ويقال
 وأهم أيونيا(. من الشمال )إلى األسود البحر ساحل على لملطية

 خطط من اول كان أنه االحتمال، إلى واألقرب كله، هذا من
 المؤرخين بعض دعا وهوما اليونان، بين لألرض خريطة
 ليتهوا عنه وصلتنا التي األخبار تف في التدقيق إلى المحدثين

 أرسطو أي المشائية، المدرسة قدمتها التي الصورة أن إلى
 حيث جدًا، ناقصة صورة هي انكسماندروس عن وتالمذته،

 تحت يندرج انما انكسماندروس مشروع أن المؤرخين لهؤالء بدا
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 بالمعنى الفلسفة باب تحت اندراجه من أكثر الجغرافيا باب
 من وتاريخه العالم حياة عن صورة يقدم ان أراد وكأنه الضيق،

 وقت إلى الالنهائية الكونية الفوضى من خروجه لحظة
 األرض أجزاء لوصف يعرض وأن نفسه، أنكسماندروس

 يفسر أن بعد من يستطيع حتى وحضاريًا جغرافيًا المسكونة
 االطار هذا وفي عصره، في عليه هي ما على أصبحت كيف
 الموجودات وبزوغ الكون أصل عن انكسماندروس حديث فإن

 كان الذي المشروع مجمل وتحضيرإلى تقديم مجرد إآل يكن لم

جغرافيافيجوهره.
 على الكون في انكسماندروس بمذهب معرفتنا تعتمد
 الطبيعيين، آراء فلوطارخس كتاب من اخذت نصوص
 أخذوها آخرين قدماء مؤلفين عند المحدثون المؤرخون وتعقبها

 تتناول التي النصوص تلك أهم هي وهذه .المشائي العالم عن
األول: المبدأ

 واحد ]المبدأ[ إن يقولون الذين هؤالء »من سمبلقيوس: ًا-
 من براكسياوس، ابن أنكسماندروس نهائي وال ومتحرك

 الموجودات مبدأ إن يقول وهو وتلميذه، طاليس مواطن ،ملطية
 للمبدأ االسم بهذا جاء من أول وهو ،الالنهائي كان وعنصرها

 بما آخر شيء اي وال الماء هو ليس إنه يقول وهو . المادي
 كل تخرج منها نهائية، ال طبيعة هو وإنما بالعناصر، يسمى

 لألشياء التكون ومصدر فيها. التي العوالم وكل الماوات
 وذلك تفنى، حقى األشياء تلك إليه تعود الذي هو الموجودة
 ترتكبه عما البعض بعضها تعوض األشياء ألن للضرورة طبقًا
 يقول حسبما الزمان حكم حسب وذلك مظالم، من

.الشيء« بعض تعبيرشعري في انكسماندروس
 خالد »األبيرون، إن انكسماندروس »يقول هيبولتوسم - ب
العوامل«. بكل يحيط وإنه وقديم
 حركة هناك كانت فإنه هذا، »بجانب :هيبولتوس ج
.السماوات« كل خرجت ومنها خالدة،
 األشياء، مبدأ بأن القول هو أنكماندروس به جاء ما أهم

 محددة مادة أية أو الماء ولبس األبيرون هو إنما اصلها، أي
 إماالالمحدود قعني أن يمكن اليونانية أبيرون وكلمة اخرى
 كلتا في المعنى في تنوعات مع كميًا، الالنهائي أو كيفيًا

 طاليس عن أنكساندروس اختالف إبراز أوالً ويهمنا الحالتين.
 ذاتها بحد االختالف واقعة إن االختالف. هذا وأسباب

 تقوم التي الجديدة الفلسفية الروح عالمات من هامة لعالمة
 العقل، سلطة عدا سلطة ألية االنقياد وترفض الحرية مبدأ على
 من ألفكاره وتطوير لطاليس امتداد هو انكسماندروس أن رغم

.النواحي بعض



االيونية

 أصال، أي مبدًا، الماء لرفض أساسيان تبريران هناك
 األول النص يقول ألرسطو. نصين في مذكوران وهما لألشياء،

 الجسم »ولكن :بعدها( وما 22 ب 204 الطبيعة، )أرسطو،
 سواء وذلك وبسيطًا، واحدًا يكون ان يمكن ال الالنهائي

 ومنه العناصر، بجانب الذي هو بعضهم، يقول ي أكان،
 التحديد. هذا وبغير بإطالق يقصد كان أم العناصر، تنشأ

 أرسطو يقصد ]وبهم الناس بعض هناك ألن ذلك
 هو العناصر هوبجانب ما يجعلون الذين أنكسماندروس.[

 األخرى األشياء التفنى حتى أوالماء، الهواء وليس الالنهاثي،
 بعضها مع تتعارض العناصر ألن وذلك نهائيتها، ال وطأة تحت

 والنار رطب والماء بارد الهواء فإن المثال سبيل وعلى البعض،
 هو العناصر هذه من واحد كان لو فإنه وعليه حارة،

 الوجود من انتهت قد األخرى العناصر لكانت إذن ،الالنهائي
 إن يقولون الناس هؤالء فإن لذلك ونتيجة الفور. عل

 العناصر إن ويقولون العناصر، تلك عن يختلف الالنهائي
 »بعض تعبير أن الواضح ومن ■ منه« وتتكون الوجود إلى تظهر

 )أرسطو، الثافي النص أما أنكسماندروس. به يقصد الناس«
 في االعتقاد »يقوم فيقول: بعدها( وما 15 ب 203 الطبيعة،

 اعتبارات على األمر، في ينظرون من عند الالنهائي،
 هو والفناء النشأة توقف عدم يضمن ما ألن وكذلك . . .خسة
 يتكون ما كل منه يخرج نهائي ال مصدر هناك يكون أن وحده

 المادة لوكانت أنه يرى األول فالنص . الوجود« إلى ويظهر
 التجربة، في المعروفة المتعينة المواد إحدى هي الالنهائية األولى

 بأن لها سمحت ولما األخرى العالم مكونات البتعلت إذن
 إآل النص، هذا في انكسماندروس اسم ذكر عدم ورغم تنمو،

 القدماء الكتاب بعض أن كما هو، يقصده أرسطو أن يبدو أنه
 فإنه الثافي النص أما .صراحة اسمه إلى السبب هذا نب
 منبع إلى يحتاج األشياء تكون وهوأن تمامًا، مغايرًا سببًا يقدم

 سيأتي فإنه للكاثنات، منبعًا مثالً الماء ولوتصورنا ينتهي، ال
 كتاب وينسب .محدودة كمية ذا باعتباره الماء فيه يفنى يوم

 أن ونالحظ أنكسماندروس. إلى التعليل هذا آخرون قدماء
 بينا الالعحددكيفا، أنه ضمنًاعلى األبيرون يفهم األول النص

٠ مكانيًا او كعًا هائي ال انه الثاني يتضمن
 كما الالمحدود، أنه على فهمنا إذا األبيرون؟ هذا هو ما

 الطبيعين الفالسفة »كل فيه: ألرسطويقول نص يظهرمن
 بالعناصر، يسمى لما خاصة لطبيعة صفة الالنهائية من يجعلون

 العناصر«، هذه بين هومتوسط ما أوأنها والهواء، مثل!لماء
 للمواد أخرى كيفية كل عن متميزة خاصة كيفية ذا يكون فإنه
 فهمنا إذا أما وغيرها. والهواء والنار الماء مثل نعرفها التي

 فهم إلى األقرب كان فربما مكانًا، الالنهائي انه على األبيرون
 ألن اليتصورهاخيال، بكمية يوجد أنه يقصدبه العصرأنه

 اليوناني الفكر في يظهر لن ربما الفلسفي بمعناه الالنهائي مفهوم
 تقدم وبعد ق.م،490 حوالى ولد ،األيلي زينون عصر قبل
 األبيرون فهم إلى المؤرخين يعض مال ولهذا الرياضيات. علم
 ا أنه أي .داخلي« نمايزكيفي وبغي له »ماالحدود أنه على
التجربة. في نخبرها التي المادة آخرمن نوع أي يشبه

 أسبغها أنكسماندروس يدوأن التي الصفات إلى اآلن ونأتي
 في يقول لنجده أرسطو إلى نعود .األصلية األولى مادته على
 مصدرًا، له أوأن عرمصدر إما شيء »كل : هام نص

 حدا هذا لكان مصدر ذا كان لو ألنه له، مصدر ال والالنهائى
 يكون أومبدأ[ ]أومنبعًا مصدرًا بكونم فإنم كذلك .ومهاية له

 ال فإنه أقول، وكما لذلك، .. الفناء. يقبل وال نشأة ذي غير
 يمحيط وأنه شيء كل مصدر باعتباره يظهر بل مصدر، له يكون
 الفالسفة هؤالء يقول ما على شيء، كل ومحكم شيء بكل
 العقل قبيل من أخرى علالً الالغهائي بجانب يضعون ال الذين

 يأتي وال خالد ألنه ،اإللهي هو هذا إن يقولون وهم .المحبة أو
 كتبوا من ومعظم أنكساندروس عليه يطلقه ما على فناء عليه

 بعدها(. وما ،6 ب303 الطييعة، )أرسطو، الطبيعة«. في
 وما 10 ب 303 الساء، آخر)في نص أرسطوفي ويضيف
 وهذا وحسب، بجوهرواحد »ألنالبعضيقول :بعدها(

 إنه وغيرهم الهواء إنه وآخرون الماء إنه بعضهم الجوهريقول
 والذي الهواء، من وأسمك الماء من أخف إنه وغيرهم النار،

.الالنهاثي« لكونه السموات، بكل يحيط إنه يقولون
 محيط األبيرون إن أ( الخصائص: هذه امام نكون وبهذا

 ال خالد وأنه ج( . إلهي وأنه ب( شيء. كل ويقود شيء بكل
 االبيرون أن نحوما على نفهم أن الممكن من كان وإذا يفنى
 والحكم القيادة فكرة مع أصعب األمر فإن شيء، بكل يحيط

 الكلمة عليها تدل أن يمكن معان كلها وهي واألمر، والتوجيه
 هي تعود ربما والتي أرسطو، نص في المستخدمة اليونانية
 نفسه. أنكسماندروس قلم إلى »يحيط« على تدل التي والكلمة

 يتضمن وهوال تعبيرتشبيهي، أمام أننا الواضح ومن
 هذا ربط من حال أي على بد وال الواعية، القيادة بالضرورة
 على أنكمساندروس يسبغها التي اإللهية بالصفة التثبيه
 لألبيرون يمكن أنحاء في المؤرخين بعض فكر وقد .األبيرون

 طريق عن ذلك يكرن فقد أ( : بالقيادة أوجهها على يقوم أن
 البعض عن بعضها الموجودات افتراق استمرار بمنع االحاطة

 كل باطن في الالنهائي تواجد طريق عن وقديكون ب« مثاًل.
 المحركة القوة بوظيفة إما داخلها في ويقوم أوبعضها الموجودات
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 يكون وقد ج( التغير. قانون أو القاعدة أو المبدأ أوبوظيفة
 نحويوفر على العالم أبدا الذي هو الالغهئي يكون بأن أخيرًا،

 هوأنسب الثالث الوجه يكون وربما . لتغيره دائمًا قانونًا له
 عند للعالم الالنهائي قيادة معنى عليه نفهم ألن الوجوه

 أرسطو نص فإن والخلود األلوهية صفتا أما . أنكسماندروس
 عند بالطبيعة إلهي خالد هو ما فكل بينهما، يربط األول

 هاتين صاحب هو انكماندروس أن المحتمل ومن . اليونان
 أرسطو، عند من تفسيرية اضافة مجرد ليتا وأنهما الصفتين،

 يستخدمها تعبيرات لألبيرون مستخدمًا هنا يكون وربما

 يظهر األبيرون فإن حال، كل وعلى آلهته. بشأن هوميروس
الطبيعة في فاعلة قوة باعتباره هكذا

 أنكسامينيس، وال طاليس وال أنكسياندروس، يعرف لم
 أنبادوقليس، عند سيظهر الذي العناصر مفهوم

 الشكل عنه آخذًا جيلين، بحوالى بعدهم ق.م.430-500
 الماء العناصرأربعة: أن أي به، سيلتصق الذي الرباعي
 كان أنكسماندروس ولكن ،أوالثرى والناروالتراب والهواء
 التي الكون، في االساسية الكيفيات بين التضاد لفكرة واعيًا

 أشياء باعتبارها بل صفات محض أنها على ليس تصورها
 والجاف والبارد الحار هي عنده الثيئية الكيفيات هذه فعلية.

 الم بألف مسبوقة الصفة تكوينها في مستعمالً والرطب،
 باعتبارها أنكسماندروس عند األضداد هذه وتظهر التعريف.

 في البعض بعضها مع فهي الكون، في والفناء التكون عوامل
 الوحيد النص فحص من سنرى كما دائمين، وتخارج تداخل
 ٠نفسها أنكسماندروس بكلمات إلينا وصل يبدوأنه الذي
 المتضادات، مفهوم المفهوم، هذا أن المؤرخين بعض ويرى
 القول إلى به أدت التي الدواعي قائمة إلى يضاف أن ينبغي

 كيفية أو معينة مادة وليس ،األبيرون هي إما األصلية المادة بأن
 ستنتهي األخيرة الخالة هذه في التفاد لعبة ألن معينة، شيئية
 الذي بينما األخريات، على المعينة المادة تلك بسيطرة بالحتم

,مكوناتها بين المستمر الزاع هو الطبيعة في نرام

 أنكماندروس، كتاب أصل من وصلنا الذي الوحيد النص
 حوالى من ويتكون ونصف سطر عل يزيد ال هو، وبكلماته

 ذكرنا وقد - لمبلقيوس نص ضمن وذلك ،كلمة عثرة سبع
 ثاوفراسطس تاريخ من أخذه يبدوأنه-حديثنا بداية قبل من
 والفساد، الكون إن يقول حيث وذلك األوائل، الفالسفة عن
 يحدثان أرسطو، األخص على استخدمهما متأخران تعبيران وهما
 ترتكبه ثما بعضًا بعضها تعوض األشياء ألن للضرورة، »طبقًا

 حدا الذي والسبب الزمان،. حكم حسب وذلك مظالم، من
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 نفسه أنكسماندروس قلم من الكلمات هذه اعتبار إلى بالمؤرخين
 ورائه ومن سمبلقيوس، به يعلق الذي الوصف هو

.شعري، طابع ذات »تعبيرات بأنها أي عليها، ثاوفراسطس،
 هناك .هذا أنكسماندروس تفسيرلنص أكثرمن ظهر وقد

 هو الفردية األشياء وجود أن يقصد أنه يرى صوفي تفسير أوالً
 تنفصل حين الخالدة األولى العلة حق في ترتكبها خطيئة
 آدم سقوط حكاية هذا من ويقربون العلة، تلك عن وتستقل

 مكنًا فيه يكن لم وقت في قام التفسير هذا ولكن .الجنة من
 تلك صححت ثم كاملة، قراءة مخطوطته في النص قراءة
 بعضًا«، »بعضها على تدل التي الكلمة وجود بإثبات القراءم
 المبدأ حق في ارتكبته جرم عن تعوض ال األشياء فإن وبالتالي
 بعضها بإزاء ترتكبها أخطاء عن بل عنه، باالنفصال األصلي
 غير فكرة الخطكة فكرة أن إلى المعلقون ويشير .البعض
 لليوناني، كان وما اليهود، عند ونشأت سامية هي بل بونانية،

 وضوح بالده في السماء بزرقة بإعجابه الوجود يمجد الذي وهو
 ولذلك خطيئة. األشياء يعتبروجود أن فيها، الطبيعة مالمح

 آخرأخالقيًا تفسيرًا بالتفسيرالصوفي المعلقون هؤالء استبدل
 ،اليونانية المدن في السياسية الممارسات واقع على ويعتمد

 الموجودات، بين الصراع يجمد النص ذلك إن ويقولون
 فلتتخيل .القضاء أمام ترفع التي القضايا في يحدث يما بالمقارنة

 العام الميدان إلى ولنصل انكسماندروس، عصر في أيونية مدينة

 وتعرض المواطنون يجتمع حيث السوق وهوميدان فيها،
 بما ليأمر القاضي يجلس وحيث ،األحكام وتصدر القضايا

 هوالزمان، القاضي فهذا تعويض. من الجاني يدفعه أن ينبغي
 المشرع سولون أشعار من وصلنا ما إلى المعلقون ويشيرهؤالء

 ال الزمان حكم إن يقول الذي ق.م.558640الشهير االثيني
 من ينبغي ما أكثرم األطراف أحد يأخذ وحين عنه، محيض
 ويقدمه فيه أفرط الذي القدر من يحرمه القاضي فإن اآلخر،

 فإنه أنكماندروس أما بينهما، التوازن ليقيم اآلخر الطرف إلى
 إن ليقول الكوفي، المستوى إلى البشري المستوى من يرتفع

 وهو كله، والعالم البشر بحكم قانون هو المتبادل التعويض
.الموجودات في والفساد الكون عمليات سائر ينظم الذي

 وهو ،بالطبيعي نسميه أن يمكن ثالثًا تفسيرًا هناك ولكن
 يشيرإليهيا اللتين والظلم العدالة فكرقي االعتبار في يأخذ
 األساسي إطاراالهتمام يضعهمافي ولكنه مباشرة، النص

 إطار وفي الطبيعة في التغير تفير وهو أال األيونية، للفلسفة
 الثيثية الكيفيات فكرة هي البدء نقطة التفيرفإن هذا

 من إليها انتبه قد انكسماندروس يكون ربما التي المتضادة
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 والحرارة الجفاف يظهر حيث ،النة فصول لتغيرات مالحظته
 هذا فإن ذلك ومع الشتاء، في والبرد للمطر مقابلين الصيف في

 تثبيهية لغة في أنكسماندروس عنه يعبر الطبيعي التصور
 هذا ٠■ /٠ رأينا، كما البشري، القضاء ميزان من مأخوذة

 مع الطبيعة التغيرفي استمرار من تفسيركل التصورمن
 ال فإنه التفير، هذا وفيظل ككلرغمهذا. الكون استقرار

 يذاتهما، التعويض وفكرة العدالة فكرة عند نتوقف أن ينبغي
 الزمان« »حكم تعبير أن كما وحسب، للتشبيه أداتان آل فامما

 المحاكم ميدان من المأخوذة التشبيم لجوانب تكملة هوإآل ما

 مقدار تحديد في لحكم يتمثل حيث وإجراءاها، األيونية
 الصيف يرتكبه الذي الظلم فإن مثال وهكذا التعويض،

 بالنهار، يعوض الليل يرتكبه وما للثتاء. عماثل بوقت يعوض
 في الحتم معنى يحمل انكسماندروس نص ان ويبدو وهكذا.
.الزمان حكم قيام ضرورة
 أنكياندروس، إلى تنسب التي الهامة االخرى اآلراء من
 من لنص نفه هو الملخص سمبلقيوس نص يحتوها والتي

 بأن القول البداية، في قبل من اوردناه والذي ثاوفراسطس
 المساواة كل تخرج منها نهائية، ال طبيعة )هو متعددة عوالم هناك

 فيه، نعيث الذي هو وحيدا عالما وليس فيهاء التي العوالم وكل
 قبل الفلسفي الفكر انتاج في عبقرية األفكار اكث من وهي

 حول غتلفين اليوم إلى يزالون ال المؤرخين ولكن سقراط.
 عوالم هناك فيكون المكان، في هوتعدد هل بالتعدد: المقصود

 انه أم الوقت، نفس في عددالنهائي، وربمافي متعددة،
 عالم مقامه يقوم ثم يفنى ثم عالم فيكون الزمان، في كوزمولوجيا

له؟ نهاية ال إلىما آخر،
 عناصر بعض باعتبارها السابقة الموضوعات تجمع أن يمكن

 ولكن عنده، الكون نظرية أو انكسماندروس، كوزمولوجيا
 تقديم وهو اال أهمية، يقل ال آخر اهتمام لهم كان األيونيين

 عن أي األصلية، المادة من األشياء خروج كيفية عن تصور
 وهوما الكسموجونيا، بإسم يسمى وهوما الكون، تكؤن
اآلن. نتناوله

 آراء عن يتحدثون الذين القدماء الكتاب ويضع
 كل لظهور وفاعالً اساسًا الخالدة، ,الحركة أنكسماندروس

 هو المقصود أن يثك وال فيها، التي العوالم وكل الماوات
 وفي األضداد، انفصال إلى تؤدي التي نفسه االبيرون حركة

 يكون أن في المؤرخين بعض ويتشكك .والبارد الحار مقدمتها
 »الحركة فكرة الصدد هذا في استخدم قد أنكسماندروس

 ختلفة اتجاهات في المواد توزع دوامة شكل عل أي الدوامية،،
 الخفيفة وتدفع الوسط إلى منها الثقيلة فتتجه طبيعتها، حسب

 الطبيعية الكائنات ظهور لكيفية تجميع وفيمايلي الحواف. إلى
 فؤاد أحد كتاب )عن القدماء كتب من غتلفة مصادر من

(:62-61 ص اليونانية، الفلفة فجر األهوافي،

 تبع ثم الحاروالبارد، األبيرون عن انفصل العالم عندخلق
 به أحاط بأن البارد، عن الحار تميز ثم عنهما. الخلق سائر ذلك

 طبقة على داخله في البارد احتوى ثم الشجرة. كلحاء دائرة في
 البدءرطبة، في األرض وكانت داخلها في الهواءاألرض من

 شيثًا الرطوبة منها يجتذب أخذ الذي بتأثيرالحار جفت ولكنها
 وأصبحت األرض فجوات مالت فقد الرطوبة بقية أما ، فشيثًا

 يأتي حتى بالتبخر الجفاف سييل في البحار تزال وال البحار.
تمامًا. يابة فيه تصبح يوم

 الحارأوالنار، :طبقات أربع النحوتكونت هذا على
 ثم ٠ األرض أو والينابس ، الماء أو والرطب ، الهواء أو والبارد
 باألرض تحيط دوائر ثالث فأصبحت النار طبقة انشقت
 هي الحلقات هذه العربة. في بالعجلة أشبه هي أو كالحلق،

 جميع رؤية استطاعتنا في وليس والنجوم، والفمر الشمس مدار
 العجلة هذه في الحلقات وأبعد يغلفها. الهواء ألن الحلقات

 تظهر واحدة فتحة أو ثقب فيها ويوجد الشمس، حلقة
 .الثمس قدر على مضيء لهب منها أويظهر ،منها الشم
 أضعف لهب منه يخرج ثقب وفيها إلينا، أقرب الثانية والحلقة

 منا، قربًا أشد الثالثة الداثرة او والحلقة القمر. وهو األول من

 وضؤها والكواكب، النجوم هي الصغر غاية في ثفوب وها
 األرض بين الفضاء يمأل الذي البخار يغشيه باهت ضعيف

 وهي الضخمة، اآللة هذه وسط في واألرض والسماء
 عك على شىء، إلى والتتتد أوكاالسطوانة، كالقرص،

 ووجود الماء، يطفوفوق فرصًا األرض تصور الذي طاليس
 ما يفر لم ولكنه الضرورة لحكم خاضع العالم وسط األرض

 تتماسك انما انها المفسرين بحض يذهب كما أو الضرورة، هذه
الجهات جميع عن المتاوي وبعدها بتوازغها

 في الثقوب إنسداد إلى والخسون الكسوف علة وترجع
 اصل هو والبحر تغطيها. التي المتصاعدة باألبخرة الحلقات

 الرعد علة هو والهواء الشمس. تصعدها التي األبخرة هذه
 ثم الكثيف السحاب في ينحبس الهواء ألن والرياح، والبرق
 الرعد صوت السحاب انشقاق فيحدث بقوة، ذلك بعد ينطلق

 التبخير، عند الحادثة الشديدة الهواء حركات الرياح وتحدث
 من األرض تجف عندما شديدًا ضربًا األرض الرياح وتضرب

 أوعذه الضرب هذا من الزالزل فتحدث الثم، حرارة
 من لكثير تزال وال موطنًا الصغرى آسيا كانت وقد .الهزة

الزالزل.
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 العبقرية نظريته أنكسماندروس عقل به جاء ما أطرف ومن
 أخرى مرة يتكلمون القدماءم الكتاب ولندع الحياة، أصل في

: (63-62 ص السابق، المصدر )ترجمة

 تبخرت أن بعد الرطوبة، من الخية الكاثنات ,نثأت
 في فكان الحيوان، أنواع من كغيرم اإلنسان وكان بالشمس

)هيبوليتوس(. سمكا البدء
 مغلفًا منها كل وكان الرطوبة. في الحيوانات أول ,تولد

 أجزاء إلى انتقلت الزمن بها تقدم فلما .األشواك كثيرة بقشرة
 من قصيرة فترة إال تعش لم فشرها عنها نفضت ولما أكثريبوسة،

)آيتيوس(. الزمن
 اخرى أنواع من أصالً يولد اإلنسان بإن يقول فإنه وايضًا

 تلتمس األخرى الحيوانات سائر أن ذلك وعلة الحيوانات، من
 زمن إلى فيحتاج وحده اإلنسان أما برعة بنفسها طعامها

 هو كما اإلنسان فلوكان ذلك على وبناء الرضاعة، من طويل
٠ )فلوطرخس( أبدًا عاش ما اآلن

 تربوا أن وبعد األسياك، داخل في نشأت الناس بأن يقول
 حاية على قادرين وأصبحوا البحر )كلب كالقرش فيها

 األرض في وضربوا الشاطىء على أخيرًا بهم قذف أنفسهم،

)فلوطرخس(.
 به أتت الذي الجديد أهمية لنا يتبين النصوص هذه ومن
يلي: كا إيجازه ويمكن الميدان، حذا في أنكسياندروس فلسفة

.وحسب بحاضره وليس االنسان تطور اهتم - 1
2 i والطبيعة الحية الكاثنات إطار في االنسان وضع .

 األصلية لحالة هو ليس لحالي االنسان وضع أن إلى انتهى - 3
 بالمالحظة ذلك على البرهنة ويحاول دائما، عليها كان التي

.العقلية وبالحجة المقارنة
 الحماية، إلى بالحاجة ويربطها األطرار فكرة يستخدم-4

 فكرة إدراك إلى توصله إلى يشير قد عما الزمن، فكرة ويوظف
.البيئة مع التكيف

 بعيدًا سلفًا يعد ،المؤرخين بعض رأي في ،بيهذا وهو - 5

 نظرية صاحب االنكليزي البيولوجي العالم داروين أسالف من
 تغير حول أفكارًا فقط يقدم ال انكسماندروس ألن التطور،
 كذلك ويعتمد بل ،بالبيئة عالقتها في الحية الكائنات أشكال

 يلمح ربما بل بايونيا، المحيطة البحرية البيثة من مالحظاته على
. لألصلح البقاء فكرة عنه يفل ما ثنايا في كذلك البعض
 فكر قوة على جملتهم، في المحدثون، المؤرخون يتفق

 مكان في ويضعونه معًا، واتساعها نظرته وعمق انكسماندروس
 نظرياته أن بعضهم ويرى بل الثالثة، الملطين بين الشرف

 كما ككل، للكون ميتافيزيقية رؤية قدم من أول أنه على تدل
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 ومن .الزمان وحكم العدالة حول الوحيد نصه ذلك على يدل
 في كتابا كتب من أول باعتباره يحتلها التي االهمية المفهوم

 مكونات لمجمل شامالً تصورًا قدم من وأول الفلفة،

 لفكرة وتقديمه األبيرون، فرض طرافة وباعتبار الكون،
 المتعددة، العوالم وفكرة الحاروالبارد، المتصارعة األضداد

 مفهوم، أمر هذا كل تفكيره، كل يسود الذي العقلي والطابع
 تاريخ في األممية عظيم اتجاهًا يبدأ أنكسماندروس ولكن

 حول التفكير في الرياضية الخاذج استخدام مو ذلك العلم،
 »انتصارًا نظرياته في يرون المؤرخين بعض جعل مما العالم،

 تجده األفالك نظام عن تصوره إلى فانظر .الهندسي« للخيال
 ،الهندسية الب فيه ويستخدم شامالً يكون أن يريد تصورًا

 بعضها عن النجوم بعد مدى تحديد في بحث من فهوأول
 في تتجمع الجوم أن رأى وقد أحجامها، وقدر البعض

 تقوم وسطها وفي االستدارة كاملة كرة كله والعالم حلقات،
 كرة كله والعالم حلقات، في تتجمع النجوم أن ورأى األرض.

 دورة أن ورأى األرض تقوم وسطها وفي االستدارة كاملة
 وأبعد األخرى، هي دائرية القمروالنجوم ودورة الشمس
 األرض قطر عن قطرها يزيد التي الشمر حلقة هي الحلقات

 قطر عن قطرها يزيد التي القمر حلقة ثم مرة، وعشرين بسبعة
 األقرب وهي الثابتة النجوم حلقة ثم مرة، عشرة بثمافي األرض

 وحيث السابقة، النسبة نصف نسبتها كانت وربما األرض إلى
 يكون فأنه ارتفاعها، أمثال هوثالثة عنده األرض قطر ان

 وهي ،27, 18,9, 3 األرقام؟ تمثله للكون رياضي تصور لدينا
 في الظهور إلى وستعود خاص، تقديس ذات كانت ربما أرقام

 في الرياضي االهتمام نف ويظهر اليونان، الفلكيين حسابات
 تصورها من أول كان أنكسماندروس إن يقال التي الخريطة
 متاويين: قسمين إلى تنقسم كانت أنها فيحتمل للعالم،
 جزءا انكماندروس اقتطع وربما ،آلسياونصفألوروبا نصف

 اليونان سماها التي النيل غرب الغرية الصحراء لمنطقة آسيا من
 النيل. نهر لوبيا ويتوسط الدانوب نهر أوروبا ويتوسط لوبيا،

 على يقوم كان الخريطة هذه في أنكسماندروس عمل أن والظاهر
 أنكسماندروس أن كله هذا عليه يدل والذي .هندسية أسس

 أن كما الكون، فهم اساس وانها النظام فكرة أدرك قد شك ال
 فكرة إلى بالفعل توصل أنه على يدل إلينا وصل الذي نصه

 طبقًا شيء كل له يخضع الذي الزمان« )حكم العام القانون

 توسل أنه أنكسماندروس عبقرية مناحي أهم ومن للضرورة.
 تدل كما ككل، الكون نظام ليتفهم البشرية المدينة بنموذج

 إليه المثار النص ذلك في القانونية االصطالحات عليه
أو ديني حس على تدل قد تكن وإن انكاندروس، ونظريات
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 الدينية التصورات عن تستقل أنها اآل األقل، عل أخالقي
 تقديم حاول أنه الصدد هذا في ويكفي اليونافي، عند السائدة

 الشعراء حكايات رافضًا الكون، كشأة تفسيرميكانيكي
 كذا ليظهر اآللهة تلك من اإلله هذا زواج حول واألساطير

الكون. أجزاء من وكذا

مينيس انكسا

 درجة من ليس الثالث الملطي الفيلوف هذا أن رغم
 القدماء اقوال في بارزة شخصية صورة له تخرج وال سلفية،

 مفكرو ونظر بعده، فيمن تأثيرًا اثالنة أكثر كان أنه إآل عنه،
 للفكر الممثلة باعتبارها نظرياته إلى م. الخامسق. القرن

 انكسماندروس صديق بأنه وهويوصف ملطية في الطبيعي
 أنه من أكثر شيء حياته عن يصلنا ولم وخليفته، وصاحبه
 غزو وهوعام . ق.545-546في األربعين، بلغ أي »ازدهر،؛

 وهوبهذا ساردي، ليديا بملكة لعاصمة قورش الفارسي الملك
 عامًا، وعشرين خسة بحوالي أنكسماندروس من أصغر يكون

 إنه الاليرسي ديوجينيس ويقول الستين. سن حوالي توفي ورما
 ان يعني قد وهوما ومقتصدة، بيطة ابونية يلغة يكتب كان

الهلينستي. العصر حقى متداوالً ظل كتابم
 وتوصله جهة، من بالهواء قوله هو انكامينيس يميز ما اهم

 والمرجع أخرى. جهة من والتخلخل التكاثف مفهومي إلى
 فهو المرة، هذم أرسطو ليس انكسامينيس أفكار حول الرئيي

 مؤلفاته كل في وحسب مرات ثالث اال باالسم له يعرض ال
 رسالة كتب إنه يقال الذي ثاوفراسطس هو وانما وصلتنا، التي

 النهاية في يعودان قديمان نصان يلي وفيما فلسفته. حول خاصة
إلىثاوفراسطس:

 ابنيوربستاتوس، »أنكسامينيى، أ-سمبلقيوس:
 الطبيعة إن مثله اآلخر هو يقول أنكماندروس، صاحب
 ما على محددة غير ليست ولكنها نهائية، وال واحدة األساسية

 الهواء، إنها يقول ألنه محددة، هي بل انكساندروس، ذهب

 ما فإذا .والتكاثف بالتخلخل الجوهر حيث من تتمايز وهي
 تصبح اكف صارت ما وإذا نارًا، تصبح فإنها أخف صارت

 أحجارًا، ثم ترابًا ثم كثافة تزداد حين ماء ثم سحابًا ثم ريحا
 خالدة، الحركة يجعل وهوأيضًا األشياء. بافي تخرج هذه ومن

.خاللها من التغيرينشًا أن ويرى
 الهواء إن قال . . ٠ »أنكامينيس : هيبوليتوس - ب

 الكائنة وتلك نتكون التي األشياء تنشًا منه هوالمبدأ، الالنهائي
 ينتج هذه وعن اإللهية، والكائنات واآللهة تكون سوف والتي

 يكون حين الهواء: طبيعة هي وها األخرى األشياء كل
 يظهر ولكنه ،غيرمرئي يكون فإنه يكون ما أكث على متعادالً

 دائمًا، حركة في والهواء الحركة. وفي والرطب والحار البارد في
 أو اكثف الهواء ويكون الحركة. بوجود يتغيراليتغيرإآل ما ألن

 مكونات أعظم فإن وهكذا . ٠ .مختلفة مظاهر يتخذ فإنه أخف
الحاروالبارد«. األضداد: والفسادهي الكون

 بعدة المفسرون دفع أصلية؟ مادة بالهواء انكسامييس قال رلم
 التشكل، على قدرة المواد أسهل الهواء إن أ( منها: آراء،

 التي الكبرى تفسيرالتغيروهولمشكلة على فهوأقدرها وبالتالي
 على قادر الهواء ب( تغيرها، وحاول األيوني الفكر جابهها

 يحمله، حامل إلى يحتاج لذي الماع خالف عل بذاته االكتفاء
 نظر ورما د( حدود، تحده ال وهومنتثرانتشارا ج(

 وهو الحي، الكائن يقيم ما عليه وطبق الكون إلى انكسامينيس
 Pneuma أيضًا عنده يسمى الهواء فإن ولهذا النفس،

)نفس(
 بوظيفة القيام على الماء من أقدر انكساميني عند والهواء

 مظاهر تحت ظهورها رغم تبقىهيهي التي األصلية المادة
 ال أيضًا مثلم وهو شيء، بكل يحيط األبيرون مثل وهو مختلفة،

 في بنا يحيط الذي الهواء أدخل أنه شك وال امتداده، في نهائي
 كانت عصره حتى اليونان عتد الهواء فكرة ولكن مفهومه،

 هوالهواء الذي كذلك، بالبخاروالضباب عالقة على تجعله
 كله العالم إن يقول أن أراد انكسامينيس أن ويبدو .مكثفًا

 لكونها »نفسنا، :قوله إليه قديم مصدر ينسب حيث يتنفس،
 ]أو النفس فإن وكذلك وتوج.عنا، واحدة وحدة تجعلنا هوا،

٠ به( ويحيط ككل الكون يربط والهواء الريح[
 العالم مقابلة فكرة إلى تنبه قد الفيلسوف عذا يكون وبيهذا
 الكبير بالعالم االنسان، هو الذي ،microcosmالصفر

macrocosm التي الصفات وبالنظرإلى هوالكون الذي 
 أنه نتوقع أن السهل من فإنه للهواء، أنكسامييس وضعها
 نصوص أحد يقول كما إله بأنه أو ،إلهمي بأنم أيضًا يصفه
.القدماء
 تقديمه في تقوم أنكسامينيس مساهمات أعظم أن شك وال
 التغيرمن ويفر جهة من األشياء تكون يفسر طبيعي لمبدأ
 التكاثف هومبدأ الطبيعي القانون أو المبدأ هذا أخرى جهة

 وبالتالي الكثافة، حيث من االختالف مبدأ أي والتخلخل؛
 تقدمًا يشكل بهذا وهو كذلك، كمي ومبدأ طبيعي مبدأ فهو
 المواد تظهر فكيف للظواهر. العقلي التفسير طريت على عظيمًا

 الهواء يتخلخل حين الطريقة؟ هذه على الهواء من األخرى
 ثم ماء ثم سحابًا ثم ريحًا يصبح يتكاثف وحبن نارًا، يصبح
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 هذم كل في هوهر فالهواء ٠ النهاية في أحجارًا ثم ترابًا
 عليها القي الكثافة درجة من يأتي االختالف وإثما األشكال،

 انكساميني مذهب فإن وبيهذا أوذاك. الشكل هذا في الهواء
 انكماندروس سلفه مذهب من الواحدي االتجاه في أبعد
 والبارد الحار في المتمثلة الكيفية األضداد وجود قبل الذي

 يضيف انكسامي فإن أخرى جهة ومن والرطب، والجاف
 ريفر والمخلخل، المكثف زوج هو األضداد من جديدًا زوجًا

 هو فالحار الحاروالبارد، بالطبع وأهمها صوراالضداد، بقية به
 قائيًا المواء يقف وبيننا مكثغًا، الهواء هو والبارد مخلخال الهواء

 والبارد الحار اعتبر انكسامينيس أن ويبدو بينهما التوازن على
 ومن والتخلخل التكاثف لعملية األقصيين الحدين هما

 كان ولهذا والتغير، التكون تفسير قلب هي الحركة أن الواضح
 أن ويبدو شيء، لكل أصالً الموادليكون أنسب من الهواء

 عل القدرة على ذاته في يحتوي ء الهموا أن رأى أنكساميني
 علة للحركة يجعل فال وبالتالي التخلخل، وعلى التكاثف

 ودرجة الحركة بين ربعط وهوقد ذاته. الهواء عن ختلفة
 سرعة من حرارتها ارتفاع يأتي وإنما أرض، فالشمس الحرارة،

 الظواهر من األمرين بين الصلة استقى وربما حركتها،
 غيرمنظور، نفسه والهواء اليدين. وفرك الجري مثل االنسانية

والمتحرك والرطب والبارد الحار طريق عن كذلك يصبح وإنما
 الهواء، من جزء تكثف هو الكون تكون في يحدث ما وأول
 اسبق األرض فإن وبالتالي يظهره ما هوأول البارد فإن وبذلك

 مطح شكل على ظهرت وقد السماء، نجوم من الظهور في
 وبذلك . الهواء ظهر تمتطي أن فاستطاعت المائدة سطح كمثل

 األرض وضع في طاليس رأي من انكسامينيس يقترب
 من خرج وقد . الماء من بدالً الهواء يضع هوأنه واالختالف

 يرتفع الذي البخار طريق عن والنجوم والقمر الشم األرض
 أجسام تتكون منها نارًا ريصبح ويتخلخل، األرض من

الماء.
 من انكساميي تأثير عظم على تدل التي الظواهر تتعدد

 العال غرب في سواء الطبيعيين، الفالسفة من بعده جاء
 مثل جديد، من شرقه في أو فيثاغورس، مثل اليوناني،

 وكأنها آراؤه ظهرت لقد حتى الذرية، والمدرسة انكساغوراس
 لكل امتداد أنه ريب وال ككل الملطية المدرسة نظريات تقدم
 موضع أكثرمن في يبدو كان وإن وانكسماندروس، طاليس من
 الوحيد اثال وليس الثاني، عن رتخلفًا األول إلى رجعة آرائه في

 طاليس، مثل للكائنات أصالً متعينة بمادة قوله هو ذلك على

 عند األرض لوضع الرائع التصور عن هويتخلى إنما
 وال شيء يندها ال ساكنة كاالسطوانة )األرض انكسماندروس
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 مثل ليقول العالم( أطراف من المتاوي وبعدها لتوازها تقع
 بل الماء، على لي تعطفو، وأنها مسطحة األرض بأن طاليس

 سمات من كثيرًا الهرام صفات في فإن ذلك ومع الهواء. عل

 ودائم وإلهي له حدود وال شيء بكل يحيط مثله فهو األبيرون،
 أنه إآل الجريئة سلفه أفكار عن يتخل كان إذا وهو .الحركة

 تتخلى التي الرزينة العلمية العقلية التصورات اتجاه يسيرفي
 مثل أنكسماندروس، ميزتصورات الذي األخالقي الطابع عن

 بفكرة ليقول العدالة، وقانون األضدام بين بالصراع القول
 فكرة وهي للتغير. مفسرا والتخلخل التكاثف فكرة هر راثعة

 وكذلك خالص، كمي طابع ذات وألها طبيعية ألنها رائعة
 فمن كامال، اتساقه المادي الواحدي للمذهب تحفغ ألها

 عند األبيرون عن األضداد انفصال علة نبرر أن الصعب
 أما عنه، مغختلفًا شيائً ستصبح أنها إلى باإلضافة انكساندروس،

 وهو للكائنات األصلية هوالمادة الهواء فإن انكسامينيس عند
 في اختالف هناك فليس الكائنات، طبيعة يكون الذي نفسه

 هناك األمرأن في ما وكل أصلها، وبين األشياء بين الطبيعة
 ومن أوذاك. هذا شكله في الهواء كثافة درجة في اختالفًا

 يعلن حين عقلية جرأة من أنكامينيس يخلو فال أخرى ناحية
 أجله من سيحاكم )وهوما أرض الشمس أن صراحة

 اسم تحت ق.م،430 عام حوالي بعد، من انكاغوراس
االلحاد(.

خالصة

 يكونون والذين االول الثالثة اليونان فالسفة هم هؤالء
 األيونية النزغة تميزت وقد . الملطية المدرسة أو األيونية المدرسة
 ومنها الطبيعي، العلمي االتجاه منها خصائص: بعدة دائمًا

 أي المادية ومنها واألسطورية، الديية التفاسير ورفض العقالنية
 بأن القول أي الواحدية ومنها مادة، الكون طبيعة بأن القول
 ستتأكد التي التعددية مقابل في وذلك واحد، شيء المادة تلك
 تعدد ومنها الذرية، المدرسة عند أو مثالً الفثاغورية عند

 إلى رياضيات ومن جيولوجيا إلى فلك من علمائها اهتمامات
 هذا سألوا انهم االول الثالثة الفالسفة يضم ما إن ٠ جغرافيا
 يبقى والذي الثابت، الواحد األشياء أصل ما :الهام السؤال

 التغيير، نفسرهذا وكيف والتغيير؟ التحوالت هوهورغم
 النشأة أو والفساد، التكون شكل األقصى، شكله في وخاصة
 منهم الخلف وانتقد مختلفة إجابات رأينا كما قدموا وقد والعدم؟
 رفض من يحمله وما إلفكر حرية مبدأ بالعمل فأكدوا السلف،
 من منجاء لكل الطريق فأعدوا العقلي، واالستبداد الفرض
 العقل، قيمة على سيأكدون الذين اليونان فالسفة من بعدهم
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 التي الشرقية الديانات تيارات الهلينستي العصر في تهاجمها حتى
 في وطبقتها السياسية المستبدة السيطرة نموذج لنفسها أخذت

الفكر. ميدان

 أو أنكسامينيس، مع ينتهي األيونية المدرسة تاريخ كان وإذا
 تأثيرها، انتهاء يعني ال هذا فإن األبعد، على هيراقليط مع
 من الثاني النصف في يقوم سوف سامس من هيبون إن بل

 كمبدأ الماء في طاليس مذهب ليعيد م. .فى الخام القرن
 األجيال أعين في تظهر سوف المدرسة اتجاهات أن كما أول،

 الذي األخص على انكسامينيس مذهب صورة في التالية
 فيثاغورس عنه سينقل وربما سلفه، من أعظم باعتبار سيحظى

 ايطاليا )جنوب اليونافي العالم من الغربي القم إلى آرائه بعض
 آخر أيونيًا يشهد سوف اليوناني الغرب هذا كاأن وصقلية(،

 يعرف كان بارمنيدس أن يبدو كما هواكينوفاتس، إليه يهاجر
 الروح أن الباحثين بعض ويرى مذاهبهاوينتقدبعضها

 المحسوسة وبالطبيعة بالوقاثع العلمي االهتمام بمعفى األيونية،
 الدينية او التصوفية الميول بدواعي التأثر وعدم النقدية والروح

 وعند الذرية المدرسة الظهورمع إلى تعود سوف ،أعم برجه
 آخر، عظييًا أيونيًا هناك بأن القول يمكن بل انكساجوراس،

 ارسطو هو ذلك األعم، المعفى في المعنوي االنتماء حيث من
نكه

قرني عزت
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والبهائية البابية
Babism - Baha’ism
Babisme - Baha’isme
Babismus ٠ Baha’ismus

أواًل-الباية
الباب: - 1

 الى تلفيقية اسالمية فرق عشرثالث التاسع القرن شهد
 كذلك عليها يطلق التي الهند في األحدية هي كبير حد

 ايراذ في والبابية 1908-1835 أحمد غالم أسسها وقد القديانية
 1850-1819 بالباب الملقب محمد علي ميرزا أسسها التي

 تلك وهي 1863 عام من بدءًا البابية محل حلت التي والبهائية

 باسم اشتهر الذي نوري علي حسين ميرزا أسها التي الفرقة
 الصولها الرجوع من البد البهائية على وللوقوف الله. بهاءم

 األصل بمكانة للبهائية كانت التي البابية عقيدة بها ونعني
والنبت.
 الى ساءت قد الفارسية الدولة في السياسبة األحوال كانت

 غخلص ظهور على الفارسي الشعب تلهف ولذا جدًا كبير حد
 ياألمر هذا ولي المعخزة. له يحقق ديية صفة له يكون

 اعتصرتها ما اذا دائمًا المتخلفة الشعوب شأن هذا انما الغريب،

 عنه انصرفت االنسافي الحل عليها وشق والمحن المشاكل
 بظهور الثعب أمل تحقق ما وسرعان .المخلص وانتظرت

 حوله فالتف الباب، اسم لنفسه اتخذ الذي المنتظر المهدي
 ولد ,اصيلة اسالمية دعوة هي اغما دعوته أن معتقدين الناس
 سنة محرم اول في شيراز في محمد علي ميرزا واسمه الباب
 هو تاجر أب من ،1819 سنة اكتوبر 21 الموافق .ه 1235
 .الرسول بنت قاطمة نسل من أنها ادعت وأم البزاز رضا ميرزا
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 بالتجارة يعمل كان الذي خاله فتواله طفل وهو والده توفي
 اللغيتن مبادىء درس بعد. فيما فيها معه سيعمل والذي

 تمامًا أميًا كان انه ذلك بعد البابية ادعت وان والعربية الفارسية
 فرقة من الشيعة تعاليم تلقى وحيًا كان به جاء ما كل وأن

 التي االمامية الشيعة عن انفصلت قد كانت الثيخية تدعى
 الشيخ أسسها التي والشيخية الفارسي. الثعب اغلبية تمثل
 مفهوم طورت الهجري عشر الثافي القرن في االحاني احد

 السنين مائت من ولد الذي ذلك هو يعد فلم المتظر المهدي
 في سيولد شخص هو بل موعود، يوم في يعود أن على واختفى

 عقيدة أصول من جوهريًا أصالً خالفت وبهذا .موعود يوم
 على الباب وفتحت واالسماعيلينة، بل عثرية االثني الشيعة

 نطاق في للمهدية مدعين أو مهديين ظهور إلمكان مصراعيه
 بقرب يبثر االحساني الشيخ خليفة رشتى كاظم وكان .اتشيع
 وادعى الباب ظهر عندما ولذا المتظر المهدي االمام ظهور
 أو مهدًا هذم اعتبرته ،الشيخية أتباع من أصالً وهو دعوت
المتظر. المهدي بظهور مبثرا

 بطوله النهار قضاء عنه شاع إنه لنقول محمد علي لميرزا نعود
 وفاة بعد خاله مع يقيم كان حيث بوشهر، في منزله سطح فوق

 في منهمكًا الرأس حاسر المحرقة الشمس اشعة تحت والده،
 المتعبد المتصوف ان المعروف ومن االوراد. تالوة وفي االذكار
 عن شيء فيه يشغله ال هادىء مكان في بنفسه للخلوة يحتاج
 يدل فإنما عمدًا للغاية حارًا مكانًا اختياره أما الله. الى التوجه

 اعتكافه محمد علي ميرزا وأنى !شك بال التطرف من نوع على
 عليه أقبل .المهدي باب انه وبادعائه الناس بين بظهوره
 بحروف اسماهم عشر اثمانية بلغوا فلما بدعوته مؤمنين البعض

 هؤإلء أرسل عشر. ثمانية الحروف بحاب تبلغ التي حي لفظة
 دون وكرمان خراسان من الىكل بظهوره ومبثرين لمذهبه دعاة
 استغالل محاولة خراسان على اقتصاره وسبب .ايران بالد بقية
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 رأيتم »اذا فيه جاء النبوة دالئل كتاب في البيهقي احد روام
 الله خليفة فيها فإن فأتوها خراسان قبل من السود الرايات

. المهدي«
 نسبة المهدي( باب )أي بالباب محمد علي ميرزا سمي وقد

 )البقرة، أبوابهاك من البيوت وآتوا القرآن في جاء ما الى
 بابها«، وعلي العلم مدينة. »انا النبوي: الحديث والى (،189

 المنتظرأي المهدي معرفة الى بالناس سيؤدي الذي فهوالباب
 الذي عشر الثاني االمام على الناس سيتعرف بواسطته أن

.عثرية اإلثنا الثيعة تنتظره
 ونكتفي العجيبة الباب حياة احداث لتتبع ضرورة نرى وال

 والقلق االضطرابات الكثيرمن سببا هوودعوته إنه بالقول
 شعبان من والعثرين السابع في عدمته ولذا االيرانية للحكومة

 . 1850 عام من يوليو-موز من التاسع الموافق ه. 1266 عام

 أن إلى الكالب لتنهشهما العراء في زميله وجثة جشه تركت ولقد
 بعد فلسطين إلى جثمانه نقل ثم سري، مستودع في اتباعه دفنه

 هذا جوار وإلى فيعكا. فيها قبرعظيم له واقيم عدةسنوات
 جاءته حتى عكار في اقامته طوال الله ماء بعد فيا أقام القبر
,بدوره فيه فدفن المنية
البابية: العقيدة-2

 يثر الذي الباب أنه محمد علي ميرزا اعلن البداية في
 يحثه الذي االنسافي الطموح ولكن المنتظر. المهدي بظهور
 المبشر هو يعد فلم الباب مفهوم تطوير الى بالباب دفع النجاح
 المنتظر المهدي ذلك ذاته هو اصبح بل المستور المنتظر بالمهدي

 القائم أنا »وانني : اليان في يقول .للحق العالم سيهدي الذي
 بامرم الله خلقني وقد يوعدون به وكل يومه يتتظرون كل الذي

 اآليات من الله اتاني قد بما نفس كل عل قائمًا وجعلني

 لي سجد من اول ولعمري القيوم المهيمن هو إنه والبينات
 ابواب ثم بعده من شهداء هم الذين ثم علي ثم محمد

 هي المنتظر والمهدي االمام عقيدة كانت وربما . المهدي«
 الشيعة عقائد من البابية بها احتفظت التي الوحيدة العقيدة
 أما االسالم وبين بينها الوحيدة االلتقاء نقطة انها كما االمامية

.االسالمية والمبادىء البابية بين عالقة ثمة فليس عداها فيما
 الباطنية االسماعيلية وخاصة الشيعة غالة الباب استلهم لقد
 الباب لقب ترك بل الحد هذا عند يقف ولم نظريته لوضع
 البيان: في يقول عجيب للنقطة وتفسيره النقطة. انه وادعى

 عندم والنفطة . النقطة، بمقام وانا االلف بمقام كان عمدًا »إن

 بلغت وعندما ,لله اوتجسيد هوتشخيص بل نبي مجرد لي
 لقب عن تخلى بالنقطة نفسه يلقب واصبح الحد هذا الجرأة به

 الخراسافي بشرويه حسين مال وهو اتباعه ألحد الباب باب

 اتخذها التي األلقاب ومن الله بهاء بعد فبا سيصبح الذي
 اآلية من المراد أنه الذكرمدعيًا لقب لنفسه محمد علي ميرزا
 ومن (.9 )الحجر، 4لحافظون له وانا الذكر نزكا نحن انا

 )النحل، تعلمون« ال كنتم ان الذكر اهل فاسئلوا اآلية
 خلعها التي االلقاب وهذه . لحق لقبخالق وكذلك ٠(43

 بل لنفه ارتآه الذي للدور تصوراته تعك نفه على
بأكملها. وللعقيدة
 ان إال البداء. عقيدة الباب بها اخذ التي العقائد ومن
 كبيرًا تحريفًا االساسية الشيعية العقيدة هذم حرف كعادته الباب
 .أصال عليه كانت عما تمامًا مختلفة يديه على اصبحت بحيث
 اوامره عن الرجوع عل الله قدرة عنده البداء اصبحت لقد

 العقيدة، هذه مثل يحوي ال االسالم أن الجلي ومن السابقة.
 .المفهوم هذا مع يتعارض ما االسالمي األلوهية فمفهوم
 القواعد لبعض الله تغيير يعني بالنخ االسالم يقول وعدما

 عدلها والتي عحمد على السابقون الرسل يها جاء التي التشريعية
 .االنسانية الحيام تطور على طرا الذي التغيير مع لتتتاسب الله
 يتناقض ما كل ليبرر العقيدة بهذه قال الباب ان اعتقادنا وفي

.السابقة الثالثة السماوية األديان في جاء ما مع مذهبه في

 االسالم في كماهوواحد تمامًا واحد الله أن الباب وادعى
 االدعاء هذا في المدقق أن إال السماوية. العقائد ساثر وفي

 هي بل حقيقية وحدة ليت خنده الله وحدم ان له يتضح
 الصادر والفيض الله وهو اإللهي الجوهر جوهربن: بين وحدة

 ذكر كما النقطة إال الفيض هذا وما شىء، كل يخلق الذي عنه
 هو إغما إذن الله هو ليس الباب عند الكون خالق .البيان في

 هو نفسه الباب جعل وهكذا .الخلق بدء نقطة أي النقطة
 الذي وهو البشرية الى الرسل بكل بعث الذي وهو الخالق،
 في ثم فيآدم، - ذهب فيما - تجسد .التوالي على فيهم تجسد

 وليس بل محمد، وفي المسيح، ففي فيموسى، ثم ابراهيم،
 وهكذا .خلفائه كل في المستقبل في بسده يمنع ما هناك

 فاالنبياء للنبوة، االسالمي المفهوم عن تماما البابية ابتعدت
 ذلك، على وتصر االسالمية العقيدة تقول كما بشرا ليوا لديها
 قول بغريب وليس ٠ اإللهي للفيض مختلفة تجسيدات هم بل

 هذا ان إذ التتاسخ، مفهوم الى األقرب المفهوم بذلك الباب
 العجم بالد في انتشرت التي الباطنية المعتقدات من االخيركان

 اتبلع بعض يدعي أن بغريب يكن ولذالم منذبدءالتشيع
 نفوس في الراسخ التراثي المفهوم لهذا استغالال الباب،

 أنه بعضهم يدعي وأن الحسن، هو الباب أن الفرس،
 نسبت األئمة غيرهمامن انه ثالث بعض يدعي وأن الحسين،
من وسلبتها اوللنقطة؛ للفيض األلوهية صفات كل البابية
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! وظيفة وال أس بال جوهرًا عندها فاصبح الله مفهوم

 بالمعنى الحساب بيوم وال بالبعث يعترف ال محمد علي وميرزا
 أن ساعة اولهما بعثان عنده فالبعث القرآن. في به جاءا الذي
 الحادية والدقيقة الثانية الساعة أي متظر كمهدي رسالته اعلن

 من الخامس الموافق الرابع اليوم شمس غروب من عشرة
 دقته فات كيف ندري وال .ه 1260 سنة األول جمادي
 البعث هذا قبل اما .به التزم الذي التوقيت تحديد العلمية
 حياة هدف، بال ويعيشون الحقيقة يجهلون الناس فكان

 واحد. والموت هي الجسمانية والحباة فحسب، جمانية
 هم انما جهالء الناس هؤالء يعد ولم الحقيقة ظهرت وبظهوره

 بعبادتهم والناس ,أمواتًا كانوا ان بعد الحقيقية للحياة بعثوا
 وجودهم من الهدف هر-يحققون ادعى فيما - للباب

 فسيحكم الباب تجاهلوا اذا اما الوجود هذا بمباهج ويستمتعون
 فيها، مباهج وال لها هدف ال التي الجهل حياة بمواصلة عليهم
 الثاف البعث اما بالموت. اشبه التيهي الجسمانية الحياة تلك

 انسانية صورة في اخرى هومرة فيه يتجسد الذي فهوذلك
 البعث هذا االول االرضى وجودم اغهى يكون ان بعد جديدة

 البعث جعل وكما .جميعا البشر بعث هووليس بعثه هوإذن
 الصغير هوالحساب االول حابين الحساب جعل بعثين

 من موقفهم على عصره في للناس نبي كل محاسبة في ويتمثل
 االرض في جاء االب ان هذا ومعنى .عليه السابق النبي

 جاء قد كان الذي محمد من موقفهم على الناس ليحاسب
 اما وهكذا. عيى، من موقفهم على الناس ليحاسب بدوره

 كما اخرى مرة الباب يبعث ان يوم الكبيرفسيكون الحساب
.اثاني البعث عن الحديث عند بينا أن سبق

 بالحروف اهتامهم االسياعيلية عن الباب أخذه ومما
 هذه اهم أن الى وذهب .العددية قيمتها بيان الفائقة وعنايتهم
 إذ الله، تعبيربهاء تكون التي تلك هي االطالق على الحروف

 تسعة العددية وقيمته ،اإللهية الوحدة التعبيريعبرعن هذا أن
 ارتكاز نقطة جعله كما مقدسًا رقًا الرقم هذا جعل ولقد عشر
 تلك المختلفة لالمور العددية وتفسيراته حساباته لكل

 ومرة .وكتاباته أفكاره من كبيرًا جانبًا شغلت التي التفسيرات
 لماذا؟ الخالد: الفلسفي السؤال هذا علينا نفسه يطرح اخرى

 ماء تعبير إن قلنا بالذات؟ عشر تسعة الرقم الباب اختار لماذا
 التعبير هذا أن اآلن نضيفه وما عشر، تسعة قيمته عندم الله

 او الحى حروف أن الباب واكد .مذهبه في الحى للفظة مرادف
 بعدم ويأتي هواولهم، انسانًا عشر تسعة عن كناية هي الله ماء

 الملقب المازندراني او البارفروشي محمد علي مال التوالي على
 والذي الباب بباب الملقب بشروبه حسين فمال بالقدوس،
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 فاقا وهوأخوه، حسن محمد فاقا الله، ماء بعد فيما سيصح
 فقرة البسطامي، علي فمال خاله، ابن الصغيروهو باقر ميرزا
 قليالً عنها الحديث نؤجل التي اللغز المرأة تلك الطاهرم العين

 فكاتب ابدال، فمحمد ابدا(، بالباب تلتق لم انها )والغريب
 فميرزا احمد، السيد اقا بن اليزدي حسين السيد اقا الباب ولي

 محمد فمال الهندي، فسعيد ،اليزدي فخوان روضة، محمد
 الرومي، جليل فمال القوجافي، بخثي خدا فمال الخوئي،

 هادي فميرزا االردبيلي، يوسف فمال ،التبيزي باقر فمال
 البجستاني حسين فمال القزويني، عحمد فميرزا القزويني،
 الباب وانكر موقفه عن تمامًا االخيرتراجع هذا أن والغريب

 اجاب ذلك سبب عن سئل ولما الباب مقتل اثر على والبابية
 ألن الحي حروف من اعد بأن جديرًا اكن لم »إنني موقفه مفسرًا

 يعلل من الباحثين ومن ٠ وجدارقي« كفاءقي فوق المقام هذا
 من يتكون الرقم هذا بأن عشر تسعة للرقم البابية تقدي

 وهو سبعة الرقم ومن عشرية، االثني رمز وعو عشر اثني الرقم
 هاتين من مذهبه استقى الباب أن إذ االسماعيلية، رمز

 يمثل ألنه للصواب اقرب االول الرأي ان ونعتقد الفرقتين،
 بالذات الرقم الختيارهذا انفسهم البابية يقدمه الذي التعليل
 الذين الباحثين فهورأي الثاني الرأي اما .مقدسًا ليكون
 ان رأوا اكأثيروالتأثرولذا بمنهج مذهب اي دراسة يحاولون

 االثني من بكل البابية تأثر على دليل خير هو المقدس الرقم هذا
واالسماعيلية. عشرية

 بيانه نصوص من اوتفسيرنص تأويل عدم الباب واشترط
 اسم عليها يطلق عامًا 2031 هي ألوهيته مدة ان الى فيه ذهب

 هذه المستغاث مدة غضون في شيائً يدعي من وكل .المستغاث
 فطاعته بعدها شيائً يدعي من اما اطالقًا، منه يقبل فال

 سنين قبل أمرًا ادعى من »كل البيان في يقول واجبة،
 ان المختل هذا اراد وهكذا اقتلوه« مفتركذاب فهو المستغاث

 لمدة بالقتل والتهديد االرهاب بواسطة االستقرار لمذهبه يضمن

! عام الفي
 المنزل او حاضرًا كان اذا شخصه الصالة قبلة الباب وجعل

 هو المنزل هذا جعل كما غائبًا، كان إن شيراز في به ولد الذي
 وقت فحسب ركعتين الصالة وجعل .االتباع حج مكان

 لمدة اي البابية الثهور شهرمن فهولمدة الصوم اما .الصباح
 21 يوم هو الفطر عيد ايام أول يكون أن على يومًا عشر تسعة

 عند الربيع وهرعيد النيروز عيد يوم اي - آذار، - مارس
 جميع تخريب يجب انه اتباعه ينكرها التي احكامه ومن الفرس.
 عند االنبياء وقبور المقدس وبيت كمكة المقدسة االماكن

 الباب وضع وكذلك .السلطة امتالك عند اي االستطاعة
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 سمح وإن بواحدة الزواج فحبذ والطالق للزواج قواعد
 مرة عثرة تع به سمح وإن الطالق وحارب باثنتين، بالزواج
 تسعة والطالق الزواج بين يكون أن على الزوجين بين متتالية

 الطالق بعد الزوجية والتجوزالحياة االقل عثريومًاعلى
, عشر التاسع
 ايضًا اهتم بل فحسب الديني بالجانب باالهتمام يكتف ولم

 البشر، جميع بين وباالخاء بالمساواة فادى االخالقي بالجانب
 الرجل بين بالمساواة نادى كما فحب، المسلمين بين وليس

 اذ والتعليم العلم من عجيب موقف للباب وكان والمرأة.
 والحاب، والكتابة القراءة تعلم يكفي انه الى وذهب حاربها

 عليها للوقوف يكفي اذ لدراستها داعي فال المعارف سانر أما
 ولم جميعا. يحتويها انه اذ البيان وهو المقدس لكتابة الرجوع

 على أصر لقد عجبًا، بأقل السابقة االديان من موقفه يكن
 افضل دين كل ان زاعمًا القرآن شريعة وخاصة صراحة نسخها

عليه. السابت من

الباب: مؤلفات-3

 شديد جهل عن يكشف ردينًا، كبيرًا الباب انتاج كان

 اهم هو اليان ولعل سواء. حد على واللغوية الدينية بالعلوم
 الناس اقبال الحظ عندما وضعه قد وكان االطالق على مؤلفاته

 سمام وقد .يه حلموا طالما الذي المخلص انه معتقدين عليه
 والرحن باآلية الكريم القرآن في اليه المشار أنه مدعيًا البيان ب

 وتأول (.4 )الرحمن، البيان« علمه االنان خلق القرآن علم
 هذا فهوكتابه البيان أما هوعحمد عنا االنان بأن اآلية هذه

 وأخرى عربية واحدة صيغتان واللبيان بصدده. نحن الذي
 هاية في تاج الدكتور الشيخ المرحوم أستاذنا نشر ولقد .فارسية
 ال صغيرللغاية وهوكتاب العربي البيان البابية عن كتابه

 اخلط من سلسلة وهو فحب ورقة وعثرين الثالث يتعدى
 على االذجة األفكار بعض لصياغة صبيانية ومحاولة والعبث،

 قاطعًا دليال الفاشلة المحاولة هذه وكانت .القرآن أسلوب نمط
 الباب علل وقد .العربية باللغة الشديد صاحبها جهل على

 بالخرافات امتالت عفلية على يدل تعليالً العربية لغته ركاكة

 ارتكبت قد كانت والكالت الحروف إن قال عندما واألوعام
 بأن الخطيئة تلك على عوقبت ولذا األول الزمن في المعصية

 -فيما خلصها الباب جاء وعندما االعراب. بسالسل قيدت
 ال منطلقة حرة أصبحت ولذا المذنبين كل خلص كما يذهب-

 الركاكة بتلك الغربيون الباحثون يشعر ال وربما .لقيود تخضع
 اال يطلعون ال غالبًا ألنهم العربي القارىء يحسسها التي اللغوية

األصلية لغته محسنًا جوبينر بها قام التي الفرنسية ترجمته على

 نيكوالس العالمة فقدترجه الفارسي اماالبيان عظييًا تحسينًا

 الفرنية. اللغة الى البابي المذهب في األول المتخصص وهو
 في المذكورة األساسية للموضوعات تكرار الفارسي والبيان

 وااليضاحات لتفسيرات بسبب يضخم كان وان العربي البيان
العربي لألصل الباب أضافها التي

 تاول وفيه البابية واالحكام الشريعة هوكتاب : والبيان
 ويكفي مشروعه. يؤيد بما النبوية واألحاديث االخبار صاحبه
 لديه يكن لم الرجل أن من للتيقن الواحه من لوح اي قراءة

 المثال سبيل فهوعلى يبلغهالالس نوع أي من رسالة
 ال جمل في القدم كلمة مثتقات كل الثاني اللوح في يستعمل

 من كال الباب ترك ولقد مرات عدة بعضها يكرر لها معنى
 مؤرخو يذهب ولذا .غيركاملين والفارسى العربي البيان
 اللم لبهاء الفرصة ليترك عمدًا ذلك فعل الباب ان الى البهائية

ا العقيدة التمام
 الرسالة كان اولها فإن مؤلغاته هواهمالبيلن كان واذا
 حيث كربالء في وهو ألفه الذي االسالمية الفراتض في العدلية
 كذلك مؤلفاته ومن .االسالم فراثض يبذ وفيه الحسين مثهد
 وهو القصص. أحسن اسم عليه يطلق يرسف لسررة شرح

 الكلمات من مجموعة كونه يتعدى ال للغاية تفسيرسيء
 عن الباب فيه كشف وقد معفى. بال جنب الى جنبًا المرصوصة

 محمد من افضل »إني قال عندما باألنبياء ييق ال صبيافي غرور
 بعجز محمد قال واذا .عحمد قرآن من أفضل قرآني أن كا

 البشر بعجز اقول فأنا القرآن سور من بسورة االتيان عن البشر
 بمقام كان محمدًا إن قرآفي. حروف مثل بحرف االتيان عن

 نسق على كتاب كذلك وللباب النقطة«. بمقام وانا األلف
 بن بنعلي حسين بن علي لالمام المنسوبة السجادية الصحيفة

 وله العصر، وتفيرلسورة شرح كذلك وله طالب. ابي
 الحج صحيفة البعض عليها يطلق التي الحرمين صحيفة ايضا
 االبتهاالت من مجموعة عن عبارة فهو الروح كتاب أما

غموضًا فهواكثرمؤلفاته االسماء قدوس وأما والدعوات،

تقيم: - 4

 لعناء يحتاج ال جلي واضح فأمرعا البابية تقييم السهل من
 من اصولها استمدت كونها من فبالرغم .لكثفه الباحث من

 الشيخية طأئفة يها ونعني عشرية االثني الثيعة طوائف احدى
 غير تلفيقًا تكون أن اال االخيرة بلورتها في تعدو ال أنها إال

 منها شتى فلسفية وآراء مغاالة كلها شيعية عقائد من متجانس
 ومنها اليهودية مثل السماوي منها غختلفة أديان ومن الغنوصية،
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والبهائية البابية

 بعيد مذهب البابية الشكل وبهذا .البوذية مثل السياوي غير
 دين ألي حقيقية بصلة تمت ال بلهي االسالم عن تمامًا

 كل بها تقر التي األساسية المفاهيم كل انكرت اذ سماوي
 اعطتها ان بعد باسمها اال محتفظمنها ولم المنزلة االديان
 الله مفاهيم ذلك على رخيرمثال تماما. جديدا مضمونا
 في الشريف االزهر علماء اتفق وقد والبعث. والحساب والرسل

 والبهائية البابية تكفير على وايران العراق في الشيعة وعلماء مصر
.منها ابثقت التي

٠٠٠
 من فيها ما على الدعوة هذه لقيت لماذا نتساءل ان ولذا
 عن االجابة احتاجت رما الناس؟ لدى قبوالً واضح شطط

 القدر ان اال طويلة اجتماعية - معرفية دراسات الى السؤال هذا
 عوامل أهم إن القول لنا يتيح الحقائق من عليه وقفنا الذي

 وللجهل الجهل. الى يرجع لبابية ا حققه الذي النسي النجاح
 الجهل وهذا العميقة. واالقتصادية الياسية اسبابه بالطبع

 مثاكلهم من الخالص في الوحيد االمل يرون الناس يجعل
 هو السماء من مبعوث قي يتمثل المتردية أحوالهم ومن المتشابكة
 اسم كفسه اتخذ سوام األرض على لله تجيد في أو المخلص،

 على الوقوف حاولنا اذا أما المتتظر. المهدي او النقطة او الباب
 اقتصادية أم سياسية اكانت سواء المختلفة االجتياعية االسباب

 اهم لقلناإن للبابية المؤقت النجاح وراء كانت التي فكرية أم
 لالنتفاضات نتيجة الفارسية الحكومة ضعف االسباب هذه

 للصراع ونتيجة جهة، من بعنف هزتها التي المتالحقة الشعبية
 الثاه كان الذي الصراع ذلك اخرى، جهة من السلطة على

 أما . الثاني طرفه هم اعيامه وكان بالطبع طرفيه احد شاه محمد
 قمع محاولة في الدولة جهد فهوتبديد االسباب هذه ثاني

 والذين االيرانية الدولة يتبعون كانوا الذين االفغان عصيان
 على الحصول الدولة مع صراعهم نهاية في استطاعوا
 الجهاز هوفساد البابية نجاح اسباب وثالث .االستقالل

 وعلى المؤولين بعض ومواالة للرعية، واستغالله الحاكم
 ومواالة . انكلترا الى المازندراني النوري خان آقا ميرزا رأسهم
 انحدار االسباب هذه الى اضفنا فاذا لروسيا. اآلخر البعض
 بثع استغالل والى األمة في برسالتهم يليق ال الىجهل الفقهاء

 لهم ومطاردتها الحقيقيين للعلماء الحكومة واضطهاد للناس،
 جوهر أن ألدركنا عليها الحقيقي الخطر يمثلون بأنهم لعلمها
 وفيكل زمان كل في الغريبة السرية الحركات ظهور اسباب
يتغير. ال مكان

ثانيا-البهائية:

الله: هاء - 1

 هما القرس نبالء من أخوين لخالفته عين قد الباب كان
 حسين وميرزا نوري علي يحعى ميرزا هما الوزراء ألحد أبنين
 هو الثافي ولقب ازل هوصبح االول لقب وكان .نوري علي
 هجريًا 223 عام من محرم من الثاني في الله بهاء ولد .الله بهاء

 في 1817 عام من - الثافي نوفمبر-تشرين من عشر الثافي أوفي
 وذاع البابية الله بهاء اعتنق الثالثين سن وفي .مازندران اقليم
 وبهاء البابية حركة واستمرت ,العريضة وثقافته لبالغته صيته
 عن بعيدًا الخفاء في تعمل سرية كفرفة زعمائها ألمع من الله

 الدين نصير ايران شاه اغتيال محاولة وقعت أن الى الدولة عيون
 من جماعة فيها واتهمت 1852 عام من آب - اغطس في

 االخوان بينهم ومن المذهب هذا اتباع معظم عل فقبض البابية
 في وزيرا وكان اقاربها احد ونجح .نوري علي وحين يحسى

 في بغداد الى بابعادهما الحكومة واكتفت حياتهما على االبقاء
 من نيان ابربل- في الله بام اعلن بغداد وفي .1269 محرم

 الذي المهدي هو انه البابية من صغيرة جماعة وسط 1863 عام
 لنشاط مركزًا بغداد أصبحت ما وسرعان . الباب به بشر

 ثانية، مرة ايران الى امتد الذي النشاط ذلك البابية، الحركة
 تتبعه الذي تركيا سلطان من الفارسية الحكومة طلبت عندئذ
 واستجاب حدودها. عن واتباعهما األخوين هذين إبعاد العراق

 شهور عدة مكثوا حيث اسطنبول الى بالفعل وابعدما السلطان
 الله بهام اتباع عليها يطلق القي 1864 عام أدرنة الى رحلو ثم

 المدينة تلك في يتقران االخوان كاد وما االسرار بالد اسم

 يريد منبما كل الباب، خالفة على بينبما الصراع احتدم حتى
 ادى ما التهم له ويكيل األخر، فيهاجم لنفسه ب االستثار

 وهواالكثر الله ماء يع قم :قمين الى البابية انقسام الى
 له اوصى قد نفسه الباب كان الذي ازل صح يتبع وآخر عددا

 الباب ان تاماعلى االجاع ويكاديكون البابية بالخالفة
 حسين اخوه يكون أن بل بمدة قتله قبل يحيى الميرزا استخلف

 حاية وكانت الخليفة. حاية واجبه من له وكيإل البهاء أو
 نمسكًا االعداء اعين عن واخفائه حجبه في تتمثل الخليفة
 هذا البهاء اتقن ولقد I التقية هوتقليد قديم شيعي بتقليد

 واستمرالحال أخيه عن نيابة الناس يخاطب الدورحينًافكان
 ادرك حيث ادرنة في األخوين اقامة وقت حتى الوضع هذا على

 المواجهة وحدثت .الخالفة لسرقة خطط البهام ان ازل صبح
 حين الميرزا لقب وعندئذ بينبما. جليا الصراع وظهر بينهما
 الطائفة وزعماء مشايخ يتخذه وهولقب هم اي اشان ب نفسه
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والبهائية البابية

 الذي نفسه اللقب وهو بالذكر تلقب ثم .تركستان في التركمانية
 المبارك، بالجيال ثم المباركة بالطلعة ثم الباب، قبل من اتخذم

 التعبيرماخوذ وهذا الله. ببهاء واخيرًا والحق، القدم بجمال ثم

 شهر من السحر أوقات في الملمين بعض يتلوه دعاء من
 وكل بأبهاه بهائك من أسالك إفي »اللهم يقولون حيث رمضان
 انقسمت وهكذا كله،. ببهائك أسالك اني اللهم بي، بهائك
 كل أن حدًا الشقين بين الصراع وبلغ وازلية بهائية الى البابية

 كان منهما وكل الطعام في لآلخر السم يدس كان األخوين من
 في اخام ازل صبح ونعت والدجل. بالكذب اآلخر يتهم

 بالكافر األقدس في اخام الله ماء نعت بينا بالعجل، األلواح

والمشرك.
 التركية الحكومة ضاقت بأن الصراع هذا امر وانتهى
 احسنت قد كونها من بالرغم وباتباعهما البابية بزعيمي
 الله ويهاء قبرص الى ازل صبح فابعدت طوال لنين ضيافتهم

 آب - اغطس في وصلوها اتباعه، من عكاهووسبعين الى
 مقدسًا ومكانًا للبهائية مقرًا المدينة تلك واصبحت 1868 عام
 دعرته لنثر الجهود كافة الله بهاء بذل عكا وفي لم.

 وحقيقة دعوته المأل على اعلن وفيها االنصار. والكتساب
 شجرة أنه وزعم الباب. يدعبه كان ما كل وانكر شخصيته،

 روح وانه اإللهي الجوهر يجسد الذي والموجود اإللهية المعارف
 اوحى الذي وهو وبالرسل، باالنبياءم بعث الذي وهو الله،

 التبشير هو دورم كل نبيًا اال يكن لم الباب ان وزعم باالديان.
 القيوم هو بينما القائم هو الباب كان بعبارته او هو، بظهوره

 في »سيظهر الباب عنه قال لذي فهو وسيبقى، سيظل الذي
 »بمظهرالله الله بهاء وتلقب ٠ مني، اعظم هو من االيام من يوم
 األقدس في نفسه عن قال فيه. تجل الله ان اي الله، بمنظر او

 نداءمالك اسمعوا االنسان ايامأل التصورات هذه معبرًاعن
 أنا إال إله ال انه ،األعظم سجنه شطر من يناديكم انه السماء
.المتكبر« المقتدر
 الجوهرية التعديالت هذه بعد الله بهاء مذهب يعد، ولم

 يل االخير، لهذا امتدادًا البابي المذهب على صاحبه ادخلها التي
 عقائد. من سبقها ما كل عن ختلفة تمامًا جديدة عقيدع اصبع
 كعا الجديد الدين هذا اعتناق الى جعاء البشرية الله اء٣ ودعا

 ما االمم جميع رأيه في سيسود الذي الدين ذلك يسميه، كان
 االمم بجميع »موعود قوله حد على اعتباره الى عباس ابنه دعا

 بأهداب تمسكوا قد االمامية الشيعة كان واذا واالقوام«.
 فإن جديد بشرع اإلتيان سلطة لإلمام يعطوا فلم االسالم

 بآراء فذهبتا االسالم لحدود وزنًا تقيما لم البهائية وتلتها البابية
 نائين الله هع او الباب يعد فلم القصوى، نهايتها الى الشيعة

 بل المنتظرذاته االمام هذا يعد م المستورأوحتى االمام عن
 عن بذلك فخرجا جديد دين صاحب افه منبما كل ادعى

تمامًا. االسالم
 2 في عكا في المضطربة الحافلة الحياة هذه بعد الله بهاء توفي

 1812 عام ايار مايو- 28 الموافت . ه- 1209 القعدة ذي من

فيها. ودفن

: البهائية العقيدة - 2

 عن لمحة تقديم العقيدة هذه عن الحديث قيل بنا يجدر ربما
 نسخت رسالته ان الى ذهب الله يهاء رألن الل. بء مؤلفات

 األقدس واهمها المقدسة كتبه بدوره صاغ فقد الباب رسالة
 واألقدس تشريعاته وكل مذهبه مفاهيم كل يحوي الذي

 من نسبيًا واوضح افضل وأسلوبه العربية باللغة مكتوب
 تحديد في الدقة من المزيد يعوزه ظل وان الباب أسلوب

 االنجيل و التوراة من أقدس أنه بمعف االقدس. وهو االفكار.
 من أفدس أنه كما المقدس، الكتاب عليهما يطلق اللذين
أيضًا. القرآن

 األنبياء دور فيه يعالج الذي أيقان كتاب أيضًا اللم ولبهاء
 مفاهيم عن كثيرًا تختلف ال التي والحساب البعث ومفاهيم

 الفرنسية الى ترجم الذي مكنونة كالت كذلك وله .الباب
 وهو الهيكل كذلك وله الرسائل. من مجموعة من وهويتكون

 وله وااللواح. واشراقات والفارسية، العربية باللغتين
 اسماها وقصيدة تشريعه وهوأساس االعظم االساس
 الى ترجت كلكتبيهاءالله والجديربالذكرأن .ورقائية

 لم الذي االقدس اال الفرنية الى ترجم وبعضها االنكليزية
 أن والجديربالذكرأيضًا اآلن. حقى اخرى لغة الى يترجم
 هذا كتب على الحصول في هائلة مشقة يجد البهائية في الباحث

 اصحابه حرص الى يرجع ذلك سبب ويبدوأن المذهب
 وال بهم يحيط من بطش من خوفا لمطلقة بالسرية وتمسكهم

بمذهبهم يؤمن
 خاصة عناية عنى الله تبا، إن فنقول البهائية للعقيدة نعود

 هو. عقيدته فيفرض الساحة تخلوله حتى وبيانها البابية بنسخ
 يقول .الله اكبشيرببهاء هي الوحيدة البابية قيمة وجعل
 قد انه تالله الرحمن. ربكم عن البيان في ما يمنعكم أن »إياكم

 عرف اال المخلصون منه ييد ال تعرفون، انتم لو لذكرى نزل
 مؤلهًاالبهاءبطريقة األندس عذاماجاءفي ا ٠ .واسمي حبي

ساذجة.
 ال إذ يوصف أن يمكن ال انه الى ذهب فقد الله عن أما

غيابه. أو وجوده علىأدلةا وال تصفه، أن يمكن صفات توجد
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 امثال رسله خالل من نفسه عن يعلن أن الله اختار ولذا

 وما ومعمدوالباب وبوذاوعيى وزراشت وموسى ابراهيم
 ارادته عن وتعبيرا لله تجليات اال - زعم فيما - الرسل هؤالء
 اعتقاده هذا زعمه على وترتب , وحدة سوًا يكونون فهم ولذا
 بخصاثص منها كل تميز وإن واحد، األديان كافة جوهر بأن

 درجة ومع المكان ومع العصر احتياجات مع تتناسب معينة
 أن اعتقد أنه هذا معنى الرسول. فيها يظهر التى الحضارة

 آخر نفسه الله بهاء يعتبر ولم . االنسانية بتطور يتطور الوحي
 اخرى تجليات ثمة أن ادعى بل له، ظهور آخر أو الله تجليات
 عن هذه عقيدتهم تبرير البهائية ويحاول . المستقبل في ستعقبه

 الوحي بانقطاع الجزم ان بقولهم المستفبلية اإللهية التجليات
 لها تجد ال التي االقوال من اإللهية الرحة ابواب وبغلق اإللهي
 حاالً تطورها في بلغت قد االنسانية إذإن الواقع في سندًا

 اكثر اإللهيين، والرحة الوحي إلى الحاجة أشد في فيه اصبحت
 الله رحة تعا لم سالف. عصر. أي في إلبما تتج كانت ى

 وفكرة .الله بء في الله مجل ولذا إلمي فيض بال العالم ترك
 لغكرة وتحريف تعطوير عي بما رحة لالنسانية الله تجلي ضرورة
 الله ان إذ االمام وجود يمجتم الذي اإللمي اللطف عن الشيعة

 لكونه الله اء٠ب وبتأكيد . امام بدون يدعهم أن من بعبادم أكرم
 فحسب للمسلمين وال فحسب للشيعة ال لأللوهية تجليًا يمثل
 البقية على قضى قد يكون ،جعاء لالنسانية هوكذلك بل

 المهدية، وعن االمامة عن االمامية الشيعة تصورات من الباقية
 بهاء فجاء تشويهها له سبق قد الباب كان التي التصورات تلك
.الشيعي باالسالم تربطها صلة كل وقطع اللم

 صورة في اخرى مرة سيعود أنه أعلن قد الباب وكان
 كما الثاني البعث اسم البعث هذا على واطلق غتلفة جسدية

 ،أفعاله عن عندئذ يسأله أال يجب احدًا وأن ،بينا أن سبق
 من وإن أبدًا يخطىء ال إنه وقال الفكرة هذه الله ماء اخن
 يعتبر وأن هوخيرشرًا، وما ظاًل، هوعدل يعتبرما أن عدله

 أن حقه من أن الى الله بء ذهب اخرى وبعبارة كفرًا االيمان
 وما السابقة، العقائد يخالف وأن معروف هو ما عكس يقول
 رأينا في القول هذا وما يقول. بما االيمان اال البشر كافة على

 الجوهرية معالمها فأفقدها عليها دخل الداء لعقيدة تحريف اال
 الشيعي. أصلها على التعرف علينا العسير من أصبح بحيث

 يهاء يعلن القول لنا سبق كما المقدس وهوكتابه األقدس وفي
 دينية، دعوة وصاحب الله، عند من رسول أنه تارة الله

 أن ثالثة تارة في ويدعي ذاته، الله انه إلى أخرى تارة ويذهب
 . لحلول في بنظريته الخالج عندئن فيشبه شخصه في حل الله
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 عن الدين يهاء عجز على يدل فإنما شيء على هذا دل وإن
 شخصه في الزماني البشري الجانب بين فاصلة حدود وضع

 فكري كمايدلعلىتخبط يدعيه، الذي الخالد اإللهي والجانب
 الى بصاحبه دفع الذي الشديد الطموح ذلك مصدره واضح
 اومهديًا رسوالً يعتبرنفسه كان أن بعد إلهًاا نفسه اعتبار

 بالحلول قوله عن تعبر والتي األقدس في أقواله ومن منتظرًا،
 اا جادي في وال الله، هيكل اال هيكلي في يرى ال »وقل

 ذاته«. اال ذاقي في وال كينونته، إال كينونتي في وال جماده،
 آن في والظاهر الباطن الله نفسه معتبرًا نفه مؤلهًا ويقول

 ويعرف وصفاته أسماءه يرى ألنه الظاهر عليه »ويطلق : واحد
 يوصف ال ألنه الباطن اسم عليه ويطلق هو، إال إله »ال بأنه

 يدرك وال باألفكار يعرف ال وانه . ذكر بما يعرف وال بوصف
 لبالمنظر أته سموه وسمو علوه علو من عليه هو ما على باألبصار

األص،. األط.,االف-.

 وال األنبيام من غيره وال عمدًا ال الى'أن وذهبيهاءللم

 المقدسة للنصوص الحقيقي المعنى يدركوا أن استطاعوا األئمة
 حرم قد اللة فإن فعلوا قد لوكانوا وحقى الله بها أولى القي

 يبلغوا لم هؤالء أن إذ للناس النصوص هذه معنى افشاء عليهم
 كان المعفى، هذا ادراك لهم تتيح التي العقلي النضج درجة بعد
 الكمال من معينة درجة الى تصل حقى تنتظر أن االنسانية على

 أرادم الذي الخفي المعنى هذا تدرك أن معه تستطيع العقلي
 النقاب يكشف انسافي تجسيد في الله تجلى بواسطة وذلك الله،
 هذ هوبالطبع الله باء وكان المتزلة. الكتب أسرار كل عن

 االنسانية انتظرتها التى المعجزة تلك سيحقق الذي التجسيد
 القرآن في إليه المشار هو المعنى هذا ان الله ماء ويزعم .طويالً

 الله يأتيهم أن اا ينظرون وهل البقرة سورة من 210 اآلية في
 ترجع الله والى األمر وقضى والمالئكة الغمام من ظل في

 في متجسدًا الناس الى سيأتي الله بأن وهويتأولها األموره.
 ومعه اللم بهاء بمجيء بالفعل تحقق ما وهذا انساني جسم

 نفس أن وادعى .بالمالئكة القرآن اليهم يرمز الذين أتباعه
 حهوالذي :عمران آل سورة من السابقة اآلية في نجده المعنى
 وأخر الكتاب أم هن محكات آيات من الكتاب عليك أنزل

 منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوهم في الذين فأما متشابهات
 والراسخون الله اال تاويله يعلم وما تاويله وابتغاء الفتنة ابتغاء

 أولو اال يذكر وما ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم في
(.7 )آلعمران، األلباب«

 كانت التي التأويل مناهج استخدم الله اء٣ أن واضح
 استخدامه االأن الشيعة. غالة من الباطنية الفرق تستخدمها
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 من عليه السابقون بها يلتزم كان التي الحدود كل تجاوز للتأويل
 االفصاح لميميرؤاحدقبلهعلى بآراء قال ولذا الشيعة غالة
 السماوية األديان في اإللهية الحقاثق أن اآلراء هذه ومن عنها.

 وهو واحد. دين امرها حقيقة في االديان هذه ألن واحدة
 ظلت التي الحقائق هذه عن النقاب كثف يتطيع الذي وحدم
 أوهووحده الموعود المهدي فهووحده هو. جاء حقى متترة
 النصوص كافة في اإللهية الحقاثق كانت وقبله الله. ظهور
 هذا رأيه صحة على ويستشهد . األنبياء عن مكتومة المقدسة
 يدركوا لم ألنهم القرآن كذبوا القوم ان فيه جاء الذي بالقرآن
 بعلمه يحيطوا لم بما كذبوا بل يونس سورة في جاء إذ معانيه

 وعد القرآن في جاء كما (.39 )يون، تأويله يأتهم ولم
 تأويله يأتي يوم اآلية في وذلك للقرآن بيان بنزول صريح
 بالحق« ربنا رسل جاءت قد قبل من نسوه الذين يقول

 هذه في هوالمشاراليه نفسه الله واعتبرماء . (53 )األعراف،
 كلمشافل سيعل الذياألبةباحهختاللتلىيلوهو

 األخيرة الكلمة حق لنفسه ليضمن الله ء If وأكد ! العقيدة
 التوراة فحقافق السابق يفر الذي عو الرسل من الالحق بان

 اال ظهرت ما االنجيل وحقائق عيى، بظهور اال تتضح لم
 والمسيحية اليهودية من كل حقاثق تظهر ولم عحمد، بظهور

.الله هوماء بظهوره اال معًا واالسالم
 يكون وبذلك الله، شأن من الله ء١٣ فيياذهب والخلق

 ٠ هذاالمقام مذهبهافي لناتوضيح سبق التي البابية خالق
 .العالم فيها يوجد لم لحظة توجد لم أنه أي قديم عندم والخلق

 االنسانية الحياة فغاية ولذا االنسان خلق ما ضمن خلق والله
 اكمل الله منح ولقد وعبادته الل معرفة همي البهابية نظر في

 ابدان في متتالية مرات فتبعث تتناسخ خالدة نفوسا البثر
 أي بعده، من الله بهام فعل قبل من الباب فعل وكما غختلفة.

 والحشر البعث فتأول جديدًا تأويالً المختلفة المفاهيم تأول أنه
 بالدعوة، هووقيامه هوظهوره فالبعث والحاب. والمالئكة
 ليس والمالئكة ٠ بالنفس الله لعالقة رموز هي والنار والجنة
 جاء كما الرسل لساعدت واا للكلمة الحرفي بهاالمعفى المقعود

 وهو تصديقهم على الناس حل في ونجحت المقدسة الكتب في
 رجال االمر حقيقة في المالئكة إنما .التاريخ لنا يقوله غيرما

 حبهم بفضل طبيعتهم في دنس انساني هو ما منكل تخلصوا
 رأيه صحة على ويتشهد ذلك. تحقيق على قادر اللم فحب لله

 فيا ذهب الذي الشيعة ائمة سادس الصادق جعفر باالمام

نفمايذهبهواليه. الى ادعى
 التقية. عقيدة الشيعة من البهائية اخذتها القي العقائد ومن

 واجه ما فاذا عقيدته حسب انان كل ياير الله بهاء وكان

 جديد من بعث وأنه االنبياء هوافضل موسى أن ادعى اليهود
 هو الله ب» إن يقول فكان مسيحين واجم اذا أما ؛شخصه في

 فكان المسلمين بين وجد إذا أما الناس؛ يتظره الذي الميح
 يدعي كان الفكرية االوساط وفي المنتظر، المهدي هو أنه يدعي
 أوأديان اجناس بين التفرقة البشردون كلمة جمع يريد أنه

 البهائية أن عرفنا واذا .القصوى السعادة لدجميع ليحقق
 الوقوف صعوبة ألدركنا والقول الفعل في المبدأ بهنا يلتزمون

مذهبهم. علىحقيقة
 فروضًا وضعت فقد جديد دين أنها زعمت البهائية وألن

 جعل السابقة االديان كل في مثيالتها عن تختلف جديدة دينية
 وجوههم المصلون يولي أن مل ركعات تسع الصال: الله ه

 الميت. على إال الجماعة صالة وأبطل عكا، في مقامه شطر
 وجعل ■ البابية مثل شمرًا عشر تسعة العام شهور عدد وجعل

 الى الحج وجعل النيروز، بعيد ينتهي هوالذي الصيم شهب
 العقوبات احكام وبسل الميراث، وغيراحكام ععا: فى عسم

 الحد فجعل الزوجية، العالقات موضوع رعالج والزنا والسرقة

 الزواج هو االعلى المشل جعل وإن باثتتين، التزعج األقصى
 بء وأباح .الباب سنة يسيرعلى هذا وهوفي فحب، بواحدة

 رايه في فلالنان السابقة، األديان حرمته ما كل للبهاثية الله

 العقل مع هذا يتعارض أال على شيء اي فعل في الحق
 حرص ولكنه األقدس، الكتاب في جاء كعا السليم االنساني

يغيب االنسان يجعل ما وكل والمخدرات، الخمر تحريم على

.وعيه عن

 فاالديان االديان. وحدة مبدأ البهائية مبادىء أهم ومن
 تؤمن فهي ،تسعة هي بل فحسب المنزلة الثالثة ليست عندها
 والبرهمانية والصابئة واالسالم، والمسيحية اليهردية عن فضالً

 هذا دل وان .بالطبع والبهاثية والبابية والزرداشتية والبوذية
 واال الوحي بمسألة التحفل البهاتية أن على يدل فإنما شيء على

 وبين االسالم وآخرها المنزلة اكالبة االديان بين فصلت كانت
 أنه الله بهاء أكد دينه شأن من وليعلي االخرى. الديانات تلك

 وفي .المقدسة للنصوص الحفيقي المعنى أدرك الذي الوحيد
 رأس على نفسه ليجعل اال هذه االديان بوحدة يقل لم انه رأينا
 اقتنع ما فإذا الوحيد مفسرها نفه ولينصب الوحدة، هذه

 الكلي الدين ليعتنقوا دينهم يتركوا ان منطقيًا كان بذلك الناس
.األديان كافة بين يوحد الذي الشامل

: االجتماعية لبهائية ا فلسفة - 3

 على أوثورة لالسالم تجديدًا يعتبرعقبدته الله ه يكن لم

237



والبهائية البابية

 أنه زعم إذ )!( اكبربكثير طموحه كان بل مفاهيمه، بعض
 فدينه , كافة الناس بين االخاء دين الجديد الدين لينشر جاء
 .للجميع وطنًا العالم عذا سيجعل الذي العالمي الدين هو

 فيه بروا أن يحلولهم تأويالًفلسفيًا المذهب هذا يتأولون والذين
 وهم سليمة. اجتياعية لحياة الضرورية األسس من مجموعة
 يعفى أال يجب الحديث الدين أن ادرك الله يهاء أن يدعون

 كذلك يهتم أن واجبه من بل للمؤمن الروحية بالحياة فحسب
 حقيقة في الساوية االديان ان هؤالء وفات . العملية بحياته

 العملى بالجانب عنايتها عن فضال الررحى بالجانب تعنى امرها
 ذلك فييايبدووتأكدمن الله أاء٠ ادرك ولقد .االنسان لحيام
 لربط البهائية جانب من محاولة أية أن من بعد فيما عباس ابنه

 السلطة أصحاب من تدميرهما مصيرها سيكون بالدين الدولة
 االثنان أصر ولذا الدعوة، هذه مثل مصالحهم دائيًا تهدد الذين
 وضع عباسًا ان حتى . سياسيًا حزبًا ليست البهائية أن على
 في وفارس تركيا من كل مصائب فيه أرجع الياسة هو كتابًا

السياسة عالم الدين رجال قتحام الى عشر التاسع القرن

 فقد كافة للعالم هودين دينه بجعل مجلم كان الله بهاء وألن

 نشر يمكنهم حتى االجنبية اللغات دراسة على اتباعه حث
 من موحدة عالمية لغة بايجاد ونادى بل البشر، كافة بين الدعوة
 ولذا والتعليم العلم وشجع البشر بين الترابط تحقيق شأنها
 والتعليم العلم تجاهل من بيانه، في الباب اليه دعا ما نسخ
 بهاء قال .العلمية والكتب المقذسة الكتب من كل احراق ومن
 الكتب عو من البيان في عنكم الله عفا »قد األقدس في الله

 في المجادلة الى ماالينتهي العلوم من تقرأوا بأن وأذنالكم
. العارفين« من انتم أن خيرلكم فهذا ،الكالم

 االول المقام العامة للمصلحة ييعل أن الله ماء وحاول

 االسلحة استعمال من الحد الى ودعا تاما غحريما الحرب فحرم
 امامها تمثل دولية محكمة بوجود طالب كما الحاجة، وقت إال

 البشر، بين بالمساواة وتمسك . خالفاتها لتحسم الدول كل
 الطبقات عل القضاء الى ودعا العنصرية، التفرقة واستكر

 سورة عليه نزلت قد انه وادعى I الدينية االمتيازات وعلى
 بين فرق ألنه تركيا سلطان فيها أنب الملوك سورة تسمى

 لبعضها فجعل والواجبات الحقوق حيث من شعبه طبقات
 البشر بين المطلقة الماواة وأكد اآلخر. البعض دون امتيازات

 لم عرفتم هل االنسان ابناء »يا قال عندما الرحن نسائم في
 وتفكروا أحد على أحد يفتخر لئال واحد، تراب من خلقناكم

 شيء من خلقناكم كما ينبغي إذ انفسكم خلق في حين كل في
 واحدة رجل على تمشون بحيث واحدة كنفس تكونوا أن واحد

 تظهر حتى واحدة أرض في وتسكون واحد فم من وتأكلون
 وجواهر التوحيد آيات وافعالكم واعمالكم كينونتكم من

التجريد«.

 اعتقادنا وفي . عجيبًا جاء الحرية من الله بء موقف أن إال
 العمياء الطاعة ليضمن اال اليه ذهب ما الى ذهب ما أنه

 فاالنسان الجهالء، غاية أنها بحجة الحرية هاجم لقد لعقيدته،
 جديربالحيوان فأمر بالحرية االستمتاع أما لرادع، يحتاج
 !الرأي؟ هذا في لبهائية المتحمسين رأي ما ندري وال !وحده
 ويفتخرون الحرية أرادوا الناس بعض نرى »إنا الله اء٠ب يقول

 الى عواقبها تنتهي الحرية إن مبين جهل في اولئك، بها،
 الحرية مطالع أن فآعلموا . . .نارها تخمد ال التي الفتنة

 سنن تحت يكون أن ينبغي واالنسان الحيوان، هي ومظاهرها
 عن االنسان تخرج الحرية إن . ■ نفسه. جهل عن تحفظه
 انتم لو اوامري اتباع في الحرية قل . . والوقار. اآلداب شؤون

 لحلم قاضية ضربة الله بهاء وجه وهكذا .العارفين« من
 كل بها اقرت التي للحرية أي االعظم، وهدفها االنسانية

اختالفها. على الفلسفية والمذاهب االديان
 الحرية من الصريح البهائية هوموقف هذا كان واذا

 موقفها جاء فقد - الفكرية الحرية عاصرها ومن - االجتماعية
 بحرية فتمسكت ا نفها مع تمامًا متناقضًا األخيرة هذه من

 اصبحت الحرية هذه أن الى وذهبت والفكر، وااليمان العقيدة
 الدساتيرفكيف جميع وتقرها مكان كل في االنسان حقوق من

 ذلك يفعل من إن الدين؟ باسم ذلك بعد البعض يحاربها
 وفي I حكومة أي .. .الحكومة فوانين من هامًا قانونًا يخالف
 حقوق أهم من والفكر العقيدة حرية كانت اذا أنه رأينا

 أشبه هو ما األفكار من ان على اجاعًا ثمة أن اال االنان
 وال .محاربتها من بد ال ولذا بالمجتمع، تضر التي بالهلوسة

 اواالحكام التعسفية باالجراءات رأينا في محاربتها تكون
 محاربتها إغا المالذ هي ستكون عندئذ التقية ألن القضاثية

.عليها واالقبال ظهورها أسباب على بالقضاء يكون

 تمسكًا البهائية به مسك ولذا دعوهم يفيد آخر مبدا ونمة
 يمكن وال .الحقيقة تحري في االستقالل به ونعني شديدا
 اسلوب فحص علينا ولكن المبدأ هذا قيمة ينكر أن النسان
 كان اذا خاصة تركه، يجب تالف السلف كل فليس تطبيقه،

 عنت .واضحة مقدسة نصوص الى يستند السلفي التراث هذا
 اثر اقتفاء عن االقالع الحقيقة تحري في باالستقالل البهائية

.األعمى التقليد وعن االسالف

 بين وااللفة الترابط تحقيق هو الدين دور أن البهائية وتؤكد
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 بين وللبغضاء للعداء سببًا الدين هذا أصبح اذا أما البشر،
 في هجره وجب ولذا وجوده، من افضل عدمه لكان هؤالء
 مع يتعامل كان الله بهاء أن رأينا وفي االنسانية وحدة سبيل

 تمامًا غافالً هجره، او به االخذ بمكن انساني امر وكأنها األديان

 مثل معها التعامل معه يستحيل بما سماوي وحي الى تتند انها
 يصبح قد الدين ان وصحيح االنسانية. المذاهب مع تعاملنا

 يشهد وكما الماضي بذلك شهد كما والحروب الفتن الشعال أداة
 ولفظه الدين عن التخلي يعني ال هذا أن اال الحاضر، بذلك
 فهم لتصحيح الجهد من مزيد بذل يعني إنما االنسانية، النقاذ
 وبريء الخاطة، وتطبيقاته تفسيراته من بريء فالدين الدين

استغالالته. من

 اال لهم عمل ال اناس هناك يكون أن فكرة الله ماء ورفض

 وجود رفض اي شريعته، تطبيق على االشراف أو الدين تعليم
 بد ال البهائية الجماعة في فرد انكل الى وذهب دين رجال

 لوظيفة الرفض هذا على وترتب .متج عمل له يكون وان
 مخصصة دور وجود يحتم ما ليس انه رأى أن الدين رجل
 زمان اي وفي مكان اي في الصالة جعل اذ فحسب، للعبادة
. يومية الصالة تكون ن على المصلي يناسبان

 اجتماعيًا البهائية جماعة لتنظيم محاولته في - الله بهاء وفرض
 عل الضرائب من نوعًا - خاص بثكل واقتصاديًا عام بشكل
 من عنده( المقدس الرقم )وهو المائة في عثر تسعة بنسبة اتباعه
 فقط واحدة مرة تدد .السنوي الدخل من وليس المال، رأس

 ومجموع . الحديثة النظم في الحال هو كما سدادها يتكرر وال
 على منه ينفق الذي الجماعة دخل يمثل الضرائب هذه

المختلفة. احتياجاتها

 الى برسائله عكا من فبعث الطموح شديد اللم ماء وكان

 بابا والى بل واالميركية االوروبية الدول رؤساء والى ايران شاه
 محتاج مما ولعل الرسائل. هذه على جوابًا يتلت ولم روما.

 شجع فقد البهائية؛ من اليهود وتفسيرهوموقف لدراسة
 -علما بعضهم واعتنقها بل كبيرًا تشجيعًا البهائية اليهود

 ما استخراج وحاولوا - دينهم ترك عن امتناع من عنهم عرف
 اآليتين أن الى ذهبوا ولذا القديم، العهد من دعاواها يؤيد

 وهما اشعيا سفر من التاسع االصحاح من والثامة السابعة
 ويدعى كتفه عل الرياسة وتكون ابنا ونعطى ولد لنا يولد »ألن
 لنمو ،السالم رئيس أبديًا ابًا قديرًا إلهًا مشيرًا عجيبًا اسمه

 ليثبتها ملكته وعلى داوود كرسي على نهاية ال وللسالم رياسته
اليه. تشيران انما األبد« الى اآلن من والبر بالحق ويعضدها

الله: بهاء بن عباس-4

 1265 عام ولد الذي اوعبدالبهاء عباس ابنم الله بهاء عين

 تلقب الذي عباس وتولى للبهائية. له خليفة .م 1844. —ه
 عامًا وأربعين أربعة العمر من وله البهائية رناسة بعبدالبهاء

 لغصن اختصارًا ! االعظم، الغصن ٠ عليه اطلق قد ابوه وكان
 من التخلص على عمل الرائسة توليه ومنذ .االعظم الله

 عليه اطلق قد أبوه كان الذي علي محمد ميرزا اخيه منافسة
 باستمرار نفسه يعيد التاريخ وكأن األكبرم »الغصن لقب

 واخيه الله ماء بين الصراع احتدم فكبا المذهب، لهذا بالنسبة
 الزعامة على الصراع نشب الله. لبها، النصر وكتب أزل صبح

 انقسمت اخرى ومرة البهائية. مؤسس ابني بين اخرى مرة
 االكثرية، ويمثلون العباسية وهم عباس اتبع من فمنها البهائية
 يطلق وأصبح علي محمد لميرزا انضم من األقلية وهم ومنهم
 ثقافة تفوق رفيعة بثقافة عباس وامتاز .الموحدين اسم عليهم
 الحقيقي المؤلف هو أنه يعتقد الباحثين بعض أن حتى أبيه

 ذكائه وبفضل الواسعة الثقافة هذه وبفضل .ابيه لكتب
 أن استطاع المستويات بجميع االتصال في ومهارته الشديد
 يفسرالمذهب أن استطاع االنصاركما العديدمن يكتسب

 يعتبرونه الكثيرين جعلت مقبولة عصرية بطريقة البهاثئي
 الباب مع ابوه فعله ما عكس وعلى .الفعلي البهائية صاحب

 عباس احترم األلوهية، لنفسه ليدعي ادعاءاته كل أبطل عندما
 الذي للتغير مدركًا متواضعًا واقعيًا وكان .ابيه وآمال ادعاءات

 عشروبداية التاسع القرن نهاية في والنفوس العقرل على طرأ
 ادعاء معه يصعب الذي التغيير ذلك العثرين، القرن

 فحسب له ومثالً ألبيه خادمًا نفسه عباس اعتبر ولذا االلوهية،
 الفرعية العقائل بعض عباس ونخ .بعبادته اتباعه يطالب ولم

 االقرار المثال سبيل على منها الله كانقدقالبهابهاء التي
 الخمر واباحة الزوجات تعدم وكحريم الجباعة، بصالم

 يقول الله بهاء اموركان وهي المرض حالة في والمكيفات
بعكها.

 القديمة االسالمية وبالفلسفة باألديان ملمًا عباس وكان
 بتأويل التباعه سمح ذلك ومع وبالطبيعات، الفلك وبعلم
 بما ذلك يفعلوا أن على ذلك، عل وشجعهم القرآن آيات
 يكن لم له بالسبة األمر أن على يدل ما ،الديني مركزه يدعم
 ال طموحًا كان بل البهائية تكون القي الهرطقات بهذه ابمانًا

 اتباعم وكان .الدين باسم وللزعامة للسيطرم حدودًا يعرف
 من بشرًا خالق اني للمالئكة ربك قال إذا اآليات يتأولون

 ساجدين، له فقعوا روحي من فيه ونفخت سويته فاذا طين
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 من استكبروكان ابليس اال اجمعون كلهم المالئكة فسجد
 الله بأن يس، سورة 74,73,72,71 اآليت وهي الكافرين«

 اتباع اال فيها اليهم المشار المالئكة وما الله، هاءم هو انما فيها
 النقاش هو والمالئكة الله بين دار الذي والنقاش :الله بهاء
 االكبرعباس البنه اختياره عند واتباعه الله ماء داربين الذي

 الذين فيرمزألولئك اآليات هذه في ابليس أما .له خليفة
 اصبح الذي ولمنافسه ألخيه وانحازوا االختيار هذا قبول رفضوا

!الكافرين هوواتباعهمن
 كث اصبحت بحيث البهائية تطوير في افندي عباس ونجح

 العالمية والنزعة السالم وحب االديان وحدة بفكرة تمسكا
 ومن عالميًا. انانيًا دينًا اصبحت أي كافة البشر بين والمساواة
 . واحدة، االنسانية ان» الروح تلك عن المعبرة أقواله

 الوحدة، هذم يحطم بدولة او بجنس أو بدين المعقد واالرتباط
 أقواله ومن .التقليدية« المعتقدات من التحرر من اذن بد فال

 والوفاق الشاملة الوحدة الى اليوم تحتاج االنسانية »إن كذلك
 ستة من ألكثر العالم على السيف سيطر لقد آخر. شيء اي قبل

 ان ! :به نستبدلها اخرى وسيلة عن فلنبحث سنة آالف
 الحياة. وتمنح القلوب على تؤثر ولكنها الدماء تريق ال الكلمة

 أي الكلمة لسيف فإن ومحدود وقتي تأثير المعدني للسيف وبينما
 الجلي ومن السالح،. عذا فليشهر نهائيًا ال تأثيرًا الله لحب

القلوب. على التأثير يحسن بليغًا كان الرجل أن
 لوجوده ربما عنًا االسالمية الثعائر ة بتأدي عباس التزم وقد

 كيف يعرف فكان ميحيين بين وجد اذا أما اسالمية، بيئة في
 ان ادعى يود بين وجد واذا المسيح، رسالة شأن من يعلي
 تمسكه يعلن كان واحيانا . البشري للجنس عظمى اهمية لموسى
 في يقول .ابيه على العزيزة الفكرة تلك االديان وحدة بفكرة
 نشرت بإنكلترا سمنتر وفي جورج سان كنيسة في له خطية
 الموافق السبت في العرية ترجمتها المصرية النيل وادي جريدة

 أن على يدل ما وهو ،1911 سنة الثاني ديمبر-كانون 23
 .هذا بعباس ملحوظًا اهتمامًا تهتم كانت المصرية الصحافة

 من التام الفيض يستفيض الحادث يكون ما »فغاية :يقول
 ،الموسوي المظهر في الله رحمة آثار الى فلننظر القديم حضرة

 السراج والى العيوي، االفق من سطعت التي االنوار والى
 والسالم، الصالة عليه المحمدي الزجاج في الالمع الوهاج

 االسراروشاعت االنواروظهرت اشرقت بهم الذين وعلى
 ان هنا وواضح مراالعصارواالدهار،. اآلثارعلى وذاعت
 تلك هي انما فحسب السياوية الشالثة االديان ليت الديان

 ولمن يقال ما يعرف عباس كان ابوه بها آمن التي المجموعة
.بالطبع أبيه عن هذا التقية تقليد ورث وقد يقال

 الى رسائل او رسال قبل من ابوه فعل كما عباس يرسل ولم
 بالذات الغربي العالم انحاء الى بنفه ذهب بل المختلفة البالد
 اكسفورد جامعة في محاضرات عدة القى ولقد .دعوته شارحًا

 حاول وكذلك سويرا، والى باريس، الى وذهب انكلترا، في
 بعض صادف حيث الثبالية اميركا في دعوته الى االنظار لفت

 1910 عام في مصر الى الله بهاء بن عباس جاء وقد اكجاح.

 الهدف حقيقة عن يفصح أن دون عمره من السبعين في وهو
 عالقات تكوين في ونجح .النبض بجس اكتفى بل زيارته من
 فيه خدع الذي يوسف علي الشيخ ومنهم المفكرين بعض مع
 لحقيقة وال الرجل لحقيقة يفطن ان دون عليهما فأثنى دعوته وفي

 رشيد الشيخ استطاع ولقد ,سماوي دين ألي الهادمة دعوته
 مقالتين المنار في فكتب البهائي المذهب حقيقة يتبين أن رضا
 على البالد عباس فترك البدعة هذه على الضوء فيهما القى

 الذين العلماء يوجد فحيث فيها، فشل قد انه مدركًا اثرهما
تستقر. أن البدع تتطيع ال رسالتهم يؤدون كيف يعرفون

 1921 عام االول كانون نوفمبر- 27 في عكا في عباس توفي

 هو من ابنائه من يكن ولم الله، يهاء ابيه ومع الباب مع ودفن
 في ابنته ابن وهو ربعاني شوقي حفيده عين ولذا بخالفته جدير
 درس أن بعد اكسفورد في هذا شوقي درس وقد المنصب، هذا

 تدهورت هذا ومع رفيعة ثقافة مثقف وهو بيروت، جامعة في
 هي هذه ثقافته تكون وربما .عهده في البهائي المذهب احوال
 يصعب الحقيقة من اقترب ما اذا فالعقل ذلك، في البب

 عام هذا شوقي نوفي ولقد بغيرها. اآلخرين يخدع ان عليه
1957.

 نعرض ان علينا وخليفته عباس عن الحديث ننهي أن وقبل
 جمعت والرسائل الخطب من مجموعة لعباس .عباس لمؤلفات
 أما عبدالبهاء، وخطب كتب بعنوان: القاهرة في وطبعت
 بارفي كليفورد لورا السيدة مع احاديثه اال يعرف فال الغرب

 Les Lecgns de بنشرها لها وسمح عكا في بها أدلى التي
Saint Jean d’Acre. حشه يتجلى األحاديث هذه وفي 

 بمحسة والممتزج للغاية الحديث والطابع النقدي الفلسفي
.الفكرة مثرقية صوفية

العالم: في البهائية-5

 هي المقام هذا في ونحن علينا الملحة المألة تكون ربما
 بالدين وبالذات االديان بسائر البهائية عالقة مسالة

 بذاتها قائمة شريعة أنها باصرار تعلن البهائية إن . االسالمي

 المبادىء كل على تشتمل وحدود احكام له سياوي جديد ودين
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 من بحال ليت وانها فاضلة، اجتماعية لحياة الضرورية
 الى تدعو فهي هذا من وبالرغم اسالميًا. مذهبًا االحوال

 بكل تعترف وهي اآلخر وباليوم وبكتبه وبمالئكته بالله االيمان

 يجعلها هذا أن رأيها وفي . االسالمي بالدين وخاصة االديان
 ال التي المجوسية مثل المنزلة غير االديان من غيرها عن تغتلف
 دينًا كونها على واصرارها ,برسلها وال الثالثة باألديان تعترف
 بقوة تبرره امر منها أي الى ينتمي وال االديان سائر عن يختلف

 الدين على خرجت انها بدعوى يهاجمها من كل وجه في
 الذين هم المسلمون يكون أن بغريب وليس مثال. االسالمي

 أن يعتقدون المسلمين أن فتفيرذلك لها بالتصدي ينفردون
 ويؤكد ضربها. من بد ال ولذا االسالم حرفت فرقة البهائية
 وهذه البابية احضان في الله بء شأة من بالرغم انهم البهائية
 الشيخية، هي شيعية فرقة احضان في نشأت قد كانت بدورها
 نحن اليه نلتفت ان ينبغي ما هذا ولعل .ملمين ليوا

 كبا البهائية مع نتعامل أن فيجب .تمامًا وندركه الملمين
 مع نتعامل الكا المنزلة غير الديانات اتباع ساثر مع نتعامل

. االسالم على الخارجين
 التوقف يجب اخرى فمسألة اليهود من البهاثية موقف أما

 وكان حد اقصى الى اليهود مع متفاهمًا كان فعباس عندها.

 على دليل عهدم في يحققونه اليهود بدأ الذي النجاح أن يرى
 في عباس يقول . اإللهية دورته عظمة وعلى الله بهاء عظمة
 كتاب من عشر الحادي لالصحاح تفيره في المفاوضات كتاب
 المقدسة باالرض دورته في يجتمعون إسرائيل بني •إن شعيا

 والشال والغرب الشرق في المتفرقة اليهود امة وتجتمع
 الدورة في يجتمعوا لم العالم جميع في االسرائيليون . والجنرب
 الله، ماء حضرة دورة بداية في أما المقدسة، باالرض المسيحية

 جميع في عليه المنصوص اإللهي الوعد هذا يتحقق ابتدأ فقد
 الى يأتون اليهود طوائف أن وترى تالحظ انت االنبياء. كتب

 واالراضي القرى ويمتلكون العالم، اطراف من المقدسة االرض
 اراضي جميع تصبح حق يوم بعد يومًا ويزدادون ويسكنون
 نجاح بشائر ان عباس يرى هكذا .لهؤالء«! سكنًا فلسطين

 على قاطع دليل هي فلسطين على االستيالء في اليهود جهود
 بما عميقًا اعجابًا ليبدي فرصة عباس يترك ولم .الله ماء ألوهية

 وما صنعوه ما ان مع وفعل. إال العصور مر على اليهود صنعه
 كونه عن رأينا في يمخرج ال العصور مر على فكر من صاغوه
 العالم من االنتقام في رغبة وعن شديدة نقص عقدة عن تعبيرًا

 في القاها التي خطبه احدى في عباس ذهب .لفظهم الذي كله
 الشاني كانون ديسمبر- في فرنيسكو سان في اليهودي المجمع
 معها أصبح »درجة الى دينهم بفضل ارتقوا اليهود أن الى 1912

 الحكمة ليتعلموا المقدسة االرض الى يذهبون اليونان فالسفة

 الى ذهب الحكيم سقراط ان ..حقى اسراتيل. بني من
 الى رجع ولما اسرائيل بني من الحكمة وتعلم المقدسة االرض

 االرواح بقاء مسألة ونشر االلوهية الوحدانية أسس اليونان بالم
 لالسرائيليين تلميذا سقراط عباس جعل وهكذا .الموت بعد

 الفكر عظمة عن فكرته ليدعم فلسطين الى يذهب وجعله

اليهودي!
 التشجيع هوموقف البهائية ومن عباس من الغرب وموقف

 فرسان بنيشان بريطانيا عليه انعمت لقد واالحتضان.
 وفي . 1920 نيسان - ابريل 27 في البريطانية االمبراطورية

 وبالخارج بالجديد يولع من تعدم ال التي الشمالية أميركا
 معبد تأسيس في ونجحت انصارًا البهاثية وجدت المالوف على
 كما االذكار«، »مشرق عحفل عليه شيكاغوواطلقت في لها

 1910 عام منذ المدينة ذات ي تصدر جريدة فيها لما اصبح

 السنة شهور عدد هي عددا عشر تسعة في الغرب نجمة باسم
 بحيرة شمال في فسيحة راضي البهائيون ويمتلك ,البهائية

 الدعاية الى اميركا في البهاثية انتشار البعض ويرجع ميتشغن.

 مسيحي لبنافي وهو خيرالله جورج ابراهيم الدكتور ب قام التي
 هذا خيرالله جاء االميركيةببيروت لجامعة خريجي اوائل من
 النحس ان اال والزراعة والتجارة بالترجة واشتغل مصر الى

 اعمدة احد الظهرافي عليه اشار االنشطة. هذه كل في الزمه
 أن على للبهائية داعيًا نيويورك الى يذهب أن مصر في البهائية

 ابراهيم ان والغريب السفر. بمصاريف عبدالكريم الحاج يقوم
 اقبلوا الذين االمريكيين من طائلة ثروة يجمع ان استطاع هذا
 هذم اقتسام عبدالكريم ارام وعندما .الجديدة العقيدة عل

 اعالن الى خيرالله اضطر رحلته مول الذي وهو معه االرباح
 .على محمد ميرزا وخصمه اخيه ومناصرة عباس على خروجه

منها: باالنكليزية البهاثية مؤلفات عدة هذا ولخيرللم
— The door ofthe religion, Chicago, 1891.
— o. Christian: Why do you belive not in Christ, 
U.S.A. Chichago, 1917.

 ال ثابت اميركا في معهذا البهائية عدد ان القول ومكننا

يتزايد.
 في معبدين تقيم أن في عباس عهد في البهائية نجحت وقد

 الدول مختلف في عديدين انصارًا تكتسب أن وفي تركتان،
 له الحد تشجيعًا الله ماء تشجع فكات روسيا أما .األفريقية
 في اغراضها لتحقيق أداتها هوواتباعه ليكون سياسية ألسباب
 باكو-بادكوبة، في احدهما معبدان روسيا في وللبهائية ايران.
 فقدقاومتها العقيدة هذه منبت اماايران اباد عشق في والثافي
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والبهائية البابية

. والهند العثيانية الدولة فعلت وكذلك رأينا كيا المقاومة اشد
 الروحاني المحفل هو عحفل للبهائية فكان فيمصر أما
 وكان القاهرة. في يقع وكان بالقطرالمصري، البهائي المركزي
 ومن التبريزي علي المال منهم مصر في عديدون دعاة للبهائية

 بدءًا القاهرة في أصدر الذي روحي افندي حسين ابنه بعده
 اسم عليها واطلق تدعوللبهائية شهرية مجلة 1904 عام من

 هي القاهرة في مدرسة صاحبي وابنه الرجل وكان االمم لسان
 الدعاة ومن ٠ الله بهاء بن عباس الى نسبة العباسية مدرسة
 الطهرافي وعبدالكريم الخراساني حسين ميرزا كذلك البهاثية
 االسالم، حظيرة الى وعاد وتاب البدعة هذه عن تراجع الذي
 بالحسينية. كردستان مطبعة صاحب الكردي زكي الله وفرج

 امره انكشف ثم العلم طلب بحجة األزهر الجاع يدخل وكان
 االساسيين البهائية دعاة ومن منه. فطرد البهية، الدرر نشره

 اميركا الى ذهب الذي االيرافي الجرفادقاني الفضل ابو مصر في
 عباس من المصريين العالء موقف اختلف ولقد .لعقيدته داعيًا

 وإن لمصر. زيارته عند بينًا اختالفًا الهائية العقيدة مثل افندي
 العقيدة هذه بحقيقة الجهل على شيءفإنمايدل هذاعلى دل
 علي الشيخ امتداح الى اشرنا ان سبق فلقد البعض قبل من

.له يوسف
 مكونها على يقفوا حتى البهاثية ساير.دعاة من المصريين ومن

 الكتاب صاحب هؤالءمحمدفاضل ومن .امرها يفضح ثم
٠٠٠والباب. الهاء صدر في الثهيرالحراب

الخاتمة

 ان الى المسلمين من وغالبيتهم الباحثين بعض يذهب
 ال بحيث اليذكر يكاد والبهائية البابية من كل بين االختالف

 يبدو فيما ذلك يرون وهم ،مختلفتان عقيدتان إغهما القول يمكننا
 وهوإنكاركل وحيد بدافع العقيدتين هاتين يدرسون ألنهم لنا

 نشاركه الذي وهو آخر فريق ويذهب .باالسالم لهما صلة
 الى المذهبين بين الجوهرية الفروق كا اتضحت ان بعد الرأي

 في غالى الذي الله ماء يدي على كثيرًا تغيرت الباب عقيدة أن

 البهائية باتت بحيث للتجديد محاولته وفي االنسانية النزعة
 في نبتت انها البابية ادعت الذي االسالم عن نمامًا غريبة

 االمامي التشيع لتجديد محاولة البابية كانت فبينما احضانه.
 عن انحرفت االمروإن بدء في عشري االثني التشيع وخاصة

 قيد كل من تمامًا البهائية تحررت تطورها، في الهدف هذا
 الذي الوحيد المفهوم كان وربما تمامًا جديدًا دينًا فكانت

 غيرت ان بعد االمامي الشيعي التراث من البهائية به احتفظت

 المفهوم وهوذات المنتظر، المهدي هومفهوم تماما مضمونه
قبل. من الباب به تمسك الذي
 كان بل بتعديله او االسالم بتحديد الله بهاء يكترث لم

 بأية يمت ال تعبيره حد عل جديد دين صياغة جاهدًا يحاول
 كان وان االديان، من بغيره او باالسالم الصالت من صلة

 فمرجع ادعاءاته الثبات إلقرآنية اآليات ببعض احيانا يستعين
 بيئة في ولووجد االسالم عليها يسيطر بيئة في لوجوده ذلك

 الذي الله هو انه كانت دائمًا وحجته بالتوراة. الستعان يهودية
 فليس ولهذا .للناس ليبلغوها المقدسة بالكتب لرسله اوحى

 تحارب ان يجب بدعة البهائية اعتبار وحدهم المسلمين شأن من
 اذا اال السماوية االديان اصحاب كل شأن هذا بل الدين باسم
 بصبغة تصطبغ التي المذاهب تلك من انها على للبهائية نظر

 وسياسية اجتماعية لظروف آلخر آن من تظهر والي الدين
 اال يها يؤمن اا شأنها ومن الظروف تلك باختفاء تخبو ثم معينة

 االتلفيق رايناماهي في والبهائية الشاذ بالغريب مولع كل
 ناحية من والفيثاغورية االفلوطينية لفلفة ا مفاهيم بعض بين

 والنزعة ثانية جهة من االسماعيلي الثيعي الفكر ومفاهيم
 بهاءالله تمكن وقد ثالثة، جهة من والماواة العالمية االنسانية

األديان. وبكافة المختلفة بالفلفات اللمامه التلفيق هذا من
 الغربية الحضارة بطابع البهائية اصطبغت عباس عهد وفي

 ما ينادي كان التي المغالية اآلراء كثيرمن حدة من خفف ما
 هذا من المذهب يحرر ان عباس استطاع فقد الله، بهاء

 دعا التي التقدمية العالمية اآلراء بين قاائً كان الذي التناقض
 تمك التي الرجعية االصول بعض وبين الله بهاء ابوه اليها

 في الغربي الفكر مفاهيم بعض وبين البهائية بين فوفق بها،
 كانت التي والخرافات الخزعبالت من الدعوة تخليص سبيل
 عباس عهد في البهناثية إن القول ويمكتتا .أبيه زمن ما عالقة

 والمسيحية اليهودية وأحالم آمال كل تلخص أصبحت
! معًا والماسونية والبوذية واالسالم
 التحرر لمفهوم مرادفة حاليًا البهائية كلمة أصبحت ولقد
 هذه أن أي منها، السني االسالم نفور هنا ومن الديني،
 التي زنديق كلمة من قريب معنى الى تثير اصبحت الكلمة

 على الخارجين على للداللة مضى فيما يستخدمها االسالم كان
 تعني ال الكلمة هذه اصبحت فقد ايران في أما .الدين

 يعني بل وحسب الله ماء ارساها كعا البهائية العقيدم اصحاب
 يتوقعون البهائية انصار وكان .دينيًا المتحررين العقالنيين ايضًا

 ايران في خاصة القرن هذا من األول الربع في عظييًا نجاحًا لها

 البهائية كانت بل اآلن حقى األقل على يتحقق لم هذا أن اال
 من ولذا بالتقية يتمسكون والبهائية .اقل وال اكثر ال بدعة تبدو
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الباطشة

 1971 في عددهم كان وان لهم دقيق احصاء وضع الصعب
 مائة من ألكثر ينتمون مليون نصف من باكثر تقريبًا يقدر

 الربع في عددهم ان الى يشير غولدزهر كان بينما .جنسية
 هذ صح وإن ماليين. الثالئة يبلغ القرن هذا االخيرمن

 اآلن البهائية اصبح ولقد تنحسر. البهائية موجة ان معنام لكان
 تمثل ال البهائية أن فكرة يتقبلون العاديون والناس منهم الفقهاء

 اصبحوا ولذا عالمية عقيدة إنها بل االسالم فرق من فرقة

 كافة اصحاب بين بل فحسب المسلمين بين ليس لها يدعون
 ذكرناه التي غيرتلك دورعبادم لهم اصبح وحاليًا المعتفدات،

 واوغندا وكمباال وفرانكفورت ايلينوي من كل في سالفا
.بنا في معبد تأسيس في بدأوا 1970 عام وفي وسيدني

ومراجع مصادر

 المحفل وإجازة بإذن ترجم الجديد، والعصر الله ٠أ٢ أ. ج. اسلمنت، —

 والترجة النثر لجنة بمعرفة المصري بالقطر للبهائين المركزي الروحاف
التاريخ. ممر، البهاثية،

 دار ؛103 العدد إقرا، سللة والممدوية، المهدوي احد، أمين، -
مصر. المعارف،

 تحبل عفربة، االثني اثيعة لدى االمامة نظرية عحمود، أحد صبحي، —
, 1969 مصر، المعارف، دار للعقيدة، فلفي

 ي عبدالبهاء منعادثات البهاية ،كابتاريخومبادىء البهاء عبد —
 رمير مطبعة االنكليزية، عن ترجة وأميركا، وباري كدن

التاريخ. مصر، بالفجالة،
 القاهرة، التقدم، دار والباب، البهاء فصدر الحراب محمد، فاضل، -

1911.

التاريخ. مصر، العمران، مطبعة والبهاية، عبدالبهاء سليم، قبعين، —
 البابية ظهور تاريخ في الدرية الكواكب ،٠اوار عبدالحين ميرزا، -

 العطار. عزت نشر رشد، فاثق احد الفارسية عن ترجة والبهائية،
القاهرة.

 مطبعة االولى، الطبعة األبواب، باب مفتاح خان، مهدي محمد ميرزا، —
. ه 1321 القاهرة، االسالمية، المار مجلة

 بمعرفة لله،طبعت بهاء ٠آثارحفر نانمالرحن،متخباتمن —

 مكان بدون إفريقيا، غرب بثمال لبهائين المركزي الروحافي المحفل

.تاريخ وال نشر
 االسالم، لهدم المعاول اخظر من البهائيون عبدالعزيز، ،نصحي —

 بالقاهرة، االسالمية الهداية جمعية في نصحي عبدالعزيز القاها محاضرة
.ه 1352 اللفية، المطبعة القاهرة،

LesLeqonsde Saint Jean d'Acre, recueillies par Abdul B6ha١ — 
.1908 ,Laura Clifford, Traduction Hippolyte Dreyfus, Paris

B٥ha ullah, Le Livre de la certitude (Kitab-I-an) traduction — 
frangaise Par Hippolyte Dreyfus, Presses Universitaires de

.1973 ,France

— I Les Paroles cochlea, Traduction de H, Dreyfus et Miz• 
ra Habib Ullah, Chicago - Paris, 1905.

— Brown, E.G., A Traveller's Narrative Written Io Illustrate The 
Episode of the Bab,

— , Materials for the Study of the babi Religion, Cam-
bridge, 1918.

— De Gobineau, Les Religions et les philosophies de L'Asie cen٠ 
tral, 2٥me Tome, Gallimmard, 1899.

— De Vaux, Barron Carra, Les Penseurs de L'islan, Tome 5, 
Paul Guethner, Paris.

— Dreyfus, H., Essai sur le Baha’isme: son histoire, sa Portie 
sociale, 3٥me Edition, Presses Universitaires de France, 1962.

— Encyclopaedia Britannica, 15|jfin ا edition 1973-1974, Mac، 
ropeadia Volume ll،Micropeadia Volume 1.

— Encyclopedic de LTslam, Tome 1.
— Nicolas, A.L.M., Seyyed Alt Mohammed dit Le Bab, Paris, 

1905. Le Btyan arabe, Le Livresacrt du Babisme, traduction, 
Paris, 1905.

— Tag, Abdel Rahman, Le Babisme etl'lslam, Recherche sur les 
origines du Babisme et ses rapports avec L’lslam, Paris, 1942.

الخضيري زينب

الباطنية
Esoterism
Esotrisme
Esoterismus

 سؤاال تضاييفه في يطرح ينفك ال الباطنية عن الحديث
 فلسفتها في العربية اإلسالمية السياسة ومعنى بنية حول

 العربية الدولة نموذج فيهما تكون وحقبة طور عبر ومؤسساتها
 عملية طوال استمرت التي الواتبة، المجتمعية البفى من انطالقا

.حقوقية سياسية اطر داخل واندراجها تحولها
 كان الحقبة لتلك العرية الدرلة نموذج أن ذلك يعني ال

 في السائدة العالقات على الخاص نمطه يضفي الذي الوحيد
 سماتها أيضًا تحمل الداخلية العالقات كانت بل البنى، داخل

 ما وبقدر .للدولة والمركز الصدارة موقع مقابل في وأشكالها
 انفصال كل يكون بحيث الوحيدة الوجود أداة الدولة كانت

 الحق الى السبيل كان ما بفدر واختالاًل، ضعفًا نصابها عن
عصبية. الى الديني انقالب في التاريخي

 والتاريخ والسلوك الفكر مجاالت الزمت هذه الصراع حركة
 استقراؤها يتم واحدة نتيجة االإلى تخلص لم ولكنها والسياسة
 في تاريخ ال إذ مستقل، تارخ للحق ليس انهم وهي خلدونيًا
 ال الحق أن وكما والرائسة السلطة خارج البشري العمران
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الباطية

 أهل على فإن الغلبة، بواسطة اال التاريخي الفعل مجال يدخل
 استبعدوا فيهم يتوفرذلك لم وإذا . .السلطة يملكوا أن الحق

واالهمال. النسيان في غارقة دوائر إلى
 تتج بل الحد، هذا عند تقف وال الناس، تسوس السلطة

 الى يفضي وما ،نموذجها مع المطابقة الى يؤول ما وفكريًا عقليًا
 دون وتحول ترسمه، الذي المجال في الحن اقامتها مع المواءمة
 لم ولو حتى الخطأ مهاوي في االنزالق الى يؤدي فهذا تخطيه
 نواة وإنما للمعرفة الوحيد األساس والمواءمة المطابقة تشكل
التعبير. جاز إذا نقدية معرفة

 في الدخول هو الباطنية عن الحديث إن القول يمكن فهل
 السياسي المجالين في السلطة على الفقهي الصراع تفاصيل

 عمل نتاج انها على الباطنية تناول يمكن وهل والفكري.
 المتجندون يراه وكما تراهما كما والحق االمكان حدود في السلطة

؟ الحدود هذه عن للدفاع والمفكرين المثقفين من
 اطار داخل الباطنية حصر قبيل من الطرح هذا ليس

 في النظر عند حتمية وتبدو تكون قد نتيجة هو انما ايديولوجي
 أيضًا يحتوي الحقيقة فاكتنام , واحد موقع من الخطأ وفي الحقيقة

 في الظاهروالباطن حمل مسألة في الضالل إمكان على
 مسرجع بين التفاوت نطاقهما يشمل حدين بين أي المنصرص،

وشرطهما والحقيقة، الخطأ
 والوضع )ظاهريا( الوقائع في المتحول أثر تناول يتم لذلك،

, )باطيا( الوقائع هذه أوضاع في الفعلي
 إا ،االسالم في فروعها بمختلف للباطنية تاريخ يكتب لم
 الباطية مكنون على االطالع والباحثين للدارسين تسنى أنه

 على الرد في ألفت التي الردود من معقد، فكري وكنهج كعقيدة
: وفيرة خزانة المجال هذا في ونجد .الباطنية

 المؤلف وهذا . االسماعيلية على رزام بن الله أبوعبد رد -
 بداية يتجاوز ال أنه المؤكد من لكن حيات، تاريخ يعرف ال

الفهرست في النديم ابن ذكره الهجري الرابع القرن
 نهاية في النحوي القيرواني أبوعثمان محمل بن سعد رد -

الرابع القرن
 م.( 1012/ د. 403 ئة )المترفى الباقالني أبوبكر رد -

األستار. وهتك األسرار كثف كتاب في
 الى أهداه الباطنية على المعتزلي االصطخري سعيد ابن رد -

 نيه على بعده من حبه بوقف عليه كافأه الذي القادر الخليفة
الزمان. من قرن بقرابة المستظهر الخليفة قبل وذلك

 بعنوان كتاب في الباطنية على البستي أحد بن اسماعيل رد -
الباطنية. أسرار كشف

 وكان النحوي اسلم بن ثابت الباب هذا في كذلك يذكر —
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 بداية عن فيه كشف حلب، صاحب خزانة في يعمل شيعيا
 الفرقة هذه أبناء لكن الفرقة، هذه وقبائح االسالمية الدعوة

 سنة حدود في صلبوه حيث مصر إلى فاختطفوه مه انتقموا
د. 460
 الباطنية أوفضائح الغزالي لإلمام المتظهري كتاب -

 على الغزالي به رد كتاب وهوأول المستظهرية وفضائل
الباطية.

 عن يتحدث وهو الضالل من المنقذ في الغزالي ذكر وقد -
يلي: ما )الباطنية( التعليمية من موقفه

 ذلك ذكرت فقد مذاهبهم. فساد بيان اآلن المقصود وليس
 وفي نانيًا؛ الحق حجة كتاب وفي اواًل؛ المتظهري كتاب في

 المرقوم الدرج كتاب وفي ثالثأ؛ الحالن مفصل كناب
خامسا. المستقيم القسطاس كتاب وفي رابعا؛ بالجداول

:الباطنية على الغزالي فيها رد التي الكتب هذه الى ويضاف
الباطنية قواصم -
 وقد بهمدان سألهاالباطنية التي األربع المسائل جواب -
 سبتمبر / ه 1326 سنة شعبان 29 )عدد المنار مجلة في نثر

(1908سنة

:غيرثالث الكتب هذه من لدينا يبق ولم
 جواب )ج( المستقيم القسطاس )ب( ي المتظهر (أ )

بع األر المائل
 التنبيه كتاب ألف ه. 377 سنة المتوفى الملطي الحسين أبو -

 القرامطة تناول منه فصل وفي والبدع األهوام أهل على والرد
.والعبادات اإللهيات في مذهبهم على وأق
 من :اليماني الحمادي الفضائل أبي بن مالك بن محمد -

 له للهجرة، الخامسة المائة أواسط في اليمن في النة فقهاء
 الكتاب ولهذا القرامطة وأخبار الباطنية أسرار كشف كتاب
 نسخة توجد الباطنية، مذهب عن الكثف في بالغة أهمية
. 1939 مصر في طبع .المصرية الكتب يدار مصورة خطية

 سنة المتوفى طاهرالبغدادي القاهربن أبومنصورعبد -
 في الباطنية عن يتحدث الفرق بين الفرق كتاب ألف ه. 429

.الكتاب فصول من طويل فصل
 الباطنية مبادىء بين وفيه والنحل الملل في الشهرستافي -

التعليم. ومذهب التأويل في وطرقها
 تكاد الباطنية على والرد التأليف فيها غزر التي التواريخ إن
 تاريخ غيرأن الهجري، الرابع القرن في تنحصر نرى كا

 في االنسان مدينة لتصح المؤمنين مدينة عودة الى يرجع المشكلة
 ومع جدا. قصيرا كان االسالم وصدر االسالم، صدر نهاية

 الخالفات فيه ابتدأت معين تاريخ تحديد السهل من ليس أنه



اباطئية

 أولها الوثائق، لفقدان يبدو، ما على يكون ولن المسلمين بين
 أننا إال فيه؛ يدفن الذي والمكان النبي موت على الخالف

 أن وهي أولية حقيقة من التاريخ ذلك تحديد سبيل في ننطلق
 فرق عنهما توالدت فرقتين الى المسلمين قسمت الخالفة مسألة
 كان واذا . العرية التربة من خالفاتها في جميعها تغذت وفرق

 التعود والتشيع التفريق هذا أسباب إن القول مبررًا يصح ال
 القول نستطيع فإننا ،االسالم في الفرس تأثيرمذاهب الى اال

 المعصوم االمام بتفضيل والرأي الدولة الى الدينية الظرة إن
 التشيع جعلت التي هي العام الرأي قوة عل اعتمام غير من

 اإللهي فاإلمام بديهي، وهذا السنة، نظر وجهة من محظورا
 غير من الفقهاء كبار فقط وليس العقل أحكام تناقض موضوعة
 ومن األثمة هم من على االختالف مسالة تفاصيل في الدخول

الغائب. هو منهم
 مع )الزيدية( علي ذرية من يكون أن يجب االمام كان واذا
 بوجوب ترى ذلك بعكس آراءًا فإن وراثي مبدًا كل استبعاد
 األب يعين وفاطمة، علي ذرية من األثمة من سللة وجود

 )اإلمامية( عشر الثافي وهو آخرهم، يزول أن الى ابنه منهم
 وتقترن م. ه. 873 سنة اختفى الذي )االسماعيلية( والسابع
 وجورًا ظالً ملئت بعدما وعدالً قسطًا األرض بمكه رجعته
 سياسي يرنامج أمام وكأننا .أنصارم عارضوا الذين كل وبمعاقبة
 باالسالم ويعود الواسع بالمعنى إسالميا يصلح واضح مستقبلي

 على الدعوة إقامة عن يبتعد وال العقيدة، ونشر الحق اسالم الى
 هؤالء وبالذات علي نسل على التركيز مع للنبي القرابة أساس
 لم النبي وفاة مذ ألنه النبي بابنة زواجه من انحدروا الذين

 هم الذين الشرعيين األئمة من واحد خط سوى هناك يكن
.االسالمية للجماعة الشرعيون الرؤساء وحدعم
 الطريق ومهدت الثيعة عقيدة حفظ الى الصالبة هذه أدت
 الصادق جعفر وفاة وبعد . االسالم عام على اليطرة لتحقيق
 األكبر ابنه حرم .م 765 عام في علي( )بعد االدس االمام

 وفي واضحة غير ألسباب اإلمامة في أبيه خالفة من اسماعيل
 موسى األصغر بأخيه الشيعة األكبرمن القسم اعترف حين
 تبعت المختفي، عشر الثافي االمام حتى نسله استمر الذي
 في تعمل وبقيت ونسله اسماعيل الشيعة من أخرى جماعة
 ومفكرون دينيون فيها برز فرقة كونت حتى طويلة فترة الخفاء
■ رفيع فلسفي متوى على دينية نظرية تطوير من تمكنوا
 في الغزالي االسالم حجة أوردها كما االسماعيلية أسياء من
 حمدان الى نسبة القرمطية أو القرامطة الباطنية: فضائح كتاب
 اتباعهم الى نسبة والخرمية االسم؛ بهذا المعروفة وحركته قرمط

 من المتعبدين عن الشرع أعباء وحط الشهوات وطلب اللذات

 المستطاب. المستلذ الشيء عن ء ينبى أعجمي وهولفظ خرم
 بابك له يقال رجالً بايعوا منهم لطائفة اسم وهم والبابكية

 أيام في أذربيجان بناحية المسلمين بجيوش واصطدموا الخرمي
 سبعة أدواراإلمامة أن العتقادهم والسبعية باله؛ المعتصم

 أعالها التي السبعة بالكواكب السفلي العالم تدابير وربطهم
 بالحمرة الثياب صبغوا ألنهم والمحمرة القمر؛ وأدناها زحل
 الرأي إبطال مذهبهم مبدأ ألن والتعليمية ولبسوها؛ بابك أيام

 اإلمام من التعليم الى الخلق ودعوة العقول تصرف وإبطال
. المعصوم

 القائمين أحد من اال الفاطميين الدعاة رد على نتعرف لم
 سنة المتوفي الوليد بن محمد بن علي وهوالداعي: باليمن

 عنوانه بكتاب المستظهري ككاب على ، . م 1215 ا .٠ه 612
 لدى الهند في منه نسخة توجد المناضل وحتف الباطل دامغ
االسماعيلية. الطائفة رجال

 تصلنا لم لماذا نفسه، يطرح سؤال أمام هنا نتوقف إننا
.ذكرناه الذي باستثناء الفاطميون الدعاة كتبه لما المقابلة الردود

 وال االسماعيلية، كتب ثنايا في أخرى ردودًا ثمة أن ريب ال
 في بعيد حد الى ساهم بكتبهم الطائفة رجال ضن أن شك
 وعل عليها تيراالطالع عدم وفي األعمال هذم وصول عدم

مطروحا. السؤال يبقى ذلك من الرغم
 مدة في بأنه المستظهري، كتاب مقدمة في الغزالي يقول

 المواقف أخدم أن الى »متشوقًا زلت ما الالم مدينة في قيامه
 وقد جاللها«، اش ضاعف المستظهرية اإلمامية النبوية المقدسة

 األوامر خرجت حقى العلم تعين في لتحيره التواني إلى جنح
 في الخادم الى باالشارة المستظهرية النبوية المقدسة الشريفة
 عن الكشف على »مشتمل الباطنية على الرد في كتاب تصيف
 ووجه واحتيالهم، مكرهم وفنون وضالالتهم بدعهم

 بأنه ويقول يستدرك ولكنه وجهالهم«، الخلق عوام استدراجهم
 ضالة الحقيقة »في هو لموضوع ألن النية هذه صدد في كان
 !السالم حجة ويتابع .أقصدهاء كنت وبغية أنشدها كنت

 اليه الطلب من لموقفه مفسرا المستظهري كتابه مقدمة في الكالم
 أسارع ال »وكيف المستظهرية األوامر بعد الباطنية على الرد

 األمة زعيم مبلغه أمرًا ألفيته األمر جانب الحظت وإن اليه!؟

 وموجب المؤمنين، أمير األمم مالذ ومنشؤه الدين، وشرف
 واطيعوا تعالى: ال قال اذ العالمين، رب الخلق خالق طاعته

(.59 )النساء، األمرمنكم وأولي الرسول واطيعوا اللم

 يعني ال وعده، قبله الغزالي، أيام الباطنية استفحال أمر
 وإهمال بالياسة المتعلقة المسائل في الباطنية على الردود وقف

 داعي إن القول نستطيع أننا فكما بالعقيدة لمتعلقة المسائل
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البوذية

 بث اليه آل ما هو المستظهري تأليف في األهم الغزالي االمام
 للدعوة مصر في الفاطمية الدولة قبل من االسماعيلية الدعوة

 العباسي الخليفة ضد بالله المستنصر الفاطمي الخليفة الى
 كانت الغزالي هيبة إن القول كذلك نستطيع بالله، المستظهر

 يترجم أن ينبغي تكاتف على تؤسس فكرية حركة لتأطير كافية
والسلطان. السلطة استمرار يمكن حتى ايديولوجي تالحم الى

 لنا بقي ما أهم من الغزالي اإلمام مؤلفات كانت واذا
 الى تعود )الغزالي( مصادره أهم فإن الصدد هذا في كوثائق

 العالم أن اال الفرق، بين الفرق كتاب مؤلف البغدادي
 في دوافعه تفنيد وعند هذا كتابه مقدمة في اقتصر البغدادي
 في )صلعم( النبي عن المأثور الخب معنى »شرح عل التأليف
 ...« ناجية واحدة منها فرقة وسبعين ثالثًا األمة افتراق

.الضالل« فرق وبين . . . الناجية الفرقة بين »الفرق و
 فيه تتعايش لم زمن في ايديولوجي تالحم فعال إنه

 البدعية األشكال وانطباق المتبادل التكفير وزمن االتجاهات،
 وما .العدوانية من وكبيرة عالية وتيرة على الرسمية والطرق

 األداة اال والسياسي الديني بين اليوم نلمسه الذي البين الخلط
 معارضة الجماهيربين ضبط في ناجعة كانت التي السياسية
 من ليتمد جهده أقصى فريق كل يبذل حيث وموالية،

, ايديولوجية ضمانة االسالم
 حتى السلطة؟ مارسة عمق هي الناجية الفرقة تكون قد
 أصابت التي العلمنة على بالتركيز بعد ما في المعارضة تميزت
 في المتضمنة الديمقراطية المفاهيم رباستعادة السلطة عذه

التنزيل.
 من تبرأوا »الذين والجماعة السنة أهل هي الناجية الفرقة إن

 تعالى الله رؤية وأثبتوا والقدرواالعتزال، والتعطيل التشبيه
 وجوب »ورأوا )البغدادي( تعطيل« وال تشبيه غير من باألبصار
 إجماع ومن والسنة القرآن من الشريعة أحكام استنباط
 وفق على وتأويلها القرآن، تفسيرآيات و»بوجوب الصحابة«

الضالة« األهواء أهل تأويالت دون السنة، أهل مذاهب
 من وليس هووأصحابه النبي عليه ما هم الناجية والفرقة

 فقهاء من والجماعة السنة غيرأهل الصحابة موافقة على هم
 أحكام في الصحابة عن ماروي بكل يقبلون الذين األمة

 والير الحديث روايات قبول من يمتنعون وال الشريعة
 الفقه في إمام الضالة األهواء سائرأهل في يكن ولم والمغازي؛

 نقل في والنحووال اللغة في وال الحديث رواية في إمام وال
 أهل من كلهم العلوم هذه وأئمة والسيروالتواريخ المغازي

والجماعة. السنة
 وسنن القرآن آيات نأولوا وقد هؤالء من الباطنية فأين

 فاإلله النفس، خلق اإلله أن كتبهم في زعماؤهم وذكر النبي،
 العالم، هذا مدبرا وهما الثافي، هو والنفس األول، هو

 وهذا والنفس، العقل أسموهما وربما والثاني، األول وأسموهما
 دهرية أنهم الباطنية دين من يصح فا المجوس. قول عينه

 لميلها كلها والشرائع الرسل وينكرون العالم بقدم يقولون زنادقة
 يزعمون كله هذا وفوق بالطبع. اليه يميل ما كل استباحة الى
 والحيل بالنواميس العامة فساسوا الزعامة احبوا »قوم األنبياء أن
. واإلمامة« النبوة بدعوى للزعامة طلبًا

 عبر القي اللغة في والجماعة السنة أهل عن الباطنية تختلف لم

 دينية بلغة جميعا تشترك فهي منهما، فريق كل نفسه عن بها
 والمواقف النصوص هو هو بقي الذي المجتمع في ألهمت واحدة
 الكالم طابع عن الواحدة الدينية اللغة هذه كشفت وقد ذاتها،

 يطمح وفكر عيش كنمط وعيه وعن أساسًا الديني — السياسي

االجتياعيين والتطبيق المارسة في والزمني الروحي تحقيق الى
 على الهجوم مركز التقليد اختياره في فالغزالي ،لذلك

 االجتهاد أو بالرأي العمل مبدأ الى العودة منه أراد إنما الباطنية
 الرابع القرن أوائل حتى مقبوالً كان ما وهو األحكام الالتماس
 تأويل في اليه ويرجع بالحق يقوم لالمام داعي فال • الهجري
 إن إذ والمعقوالت واألخبار القرآن في اإلشكاالت وحل الظاهر

 الموضوعة وأصولها العامة أدلتها تكفله الزمن مع الشريعة تمشي
 الغائب اإلمام هو إنما المقلد بأن لالعتقاد مبرر ال بالتالي ويكون

• زمان كل في ظهوره ينتظر وحي وهو
 النص مقابل في ويضعه التقليد مفهوم يوضح اذ والغزالي

 السياسي االسالم حقيقة في والزمني الروحي تحقيق يرسي
المزدوجة. الديني

شعراني رفاء

البوذية
Buddhism
Bouddisme
Buddismus

تقديم

 الهند في الغانج نهر ضفاف على مقاطعة من البوذية انتشرت
 المسيحية مع وأصبحت آسيا، من كبيرًا قسمًا شملت حتى

.العالمية الديانات أعظم من واحدة واالسالم
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البوذية

 بلدانا وكمبوديا وتايالند، وبرمانيا، سيالن، تشكل واليوم
 من بوذي مليون 40 أكثرمن تعد واليابان ,خالصة بوذية
 األجنبي االحتالل رغم أمينة، تظل والتيبت األسباط مختلف
 وفي فيتنام في مهما دورا البوذية وتلعب الكبيرة« »العربة لبوذية
.رسمية بصورة غيرموجودة الصين في ولكنها كوريا
 منتصف في أي النيرفانا، في بوذا دخول بعد الثافي القرن في
 -االمبراطورآسيوكا فيظلملك الميالد، قبل الثالث القرن
.الثبات في البوذية أخذت موريا

 موغالي تيسا رائسة تحت بوترا باتالي في انعقد مؤتمر وبعد
 المجارة البلدان وإلى الهندية األقاليم إلى الدعاة أرسل بوتا،

 ارسال ولكن وسيالن. وكشمير، آبارنتا الغربية، الهند للهند،
.نحوها الناس ارتداد وال الكنيسة بناء يعني ال المبشرين

 إلى األكيدة األولى اامتندات تعود مثالً برمانيا إلى فبالنسبة
 اعتباردخول يجب ذلك ومع بوترا. باتالي بعد ثمانية قرون

 على وسيالن، ،نتيكا مادهيا يد على البوذية في وكثمير كندهارا
I تاريخي كحدث آسوكا أخ او ابن ماهندار، أو ماهيندا يد

 إلى وصلت حتى بعيدًا البوذية األفكار بعض انتشرت وربما
اليونان. بالد

بوذا

 من حكيم على الحقيقة«، على »المستيقظ أو بوذ كلمة تطلق
 المظاهر، وراء الكامنة الحقيقة لكشف منهجًا علم القديمة الهند

 من شكل لكل المالزم واأللم واألهواء األوهام من وللتحرر
 ليست واألشياء الحية الكائنات أن فهويرى الوجود. أشكال

 دائم تعول في وهي الذاتي، الجوهر من خاوية مركبات إآل
 األخالقية القيمة وتحدده الشهوة سببه بعثا يبعث ميت وكل

 ومن الجهنمية، الحلقة هذه من وللنجاة سابقًا. المنجزة ألعماله
 يجب ،Nirvana الفناء في القصوى السعادة تذوق أجل

 الطرق ختلف عمارسة ثم األخالق، بقوانين بدقة، االلتزام،
 ثم )الحقيقة، المعرفة إلى الوصول يتم حتى بانتظام النفسية
 وتنمية الثهوات، على تدريجية بصورة القضاء ثم بها، االقتناع
المفاه
 الزهاد المتقشفون إآل به يلتزم أن يمكن ال االنتظام هذا مثل
 يعيشون والذين الكون، هذا وملكيات الملذات طلقوا الذين
 الدقيقة تفاصيلها في تنظمها الحياة هذه .جماعية تقشف عيشة

 تأمين أجل من بوذا، قبل من موادها حددت ديرية شريعة
 هؤالء من واحد كل تمكين أجل ومن الرهبان، طائفة انتظام

والشاقة. الطويلة الخالص( )طريق في التقدم من

وشخصيته: بوذا حياة - 1

 في كان كما شك موضوع اليوم يعد م تاريخيا بوذا وجود إن
 بالفاصيل المثقلة القديمة الروايات من فالعديد .السابق

 يمكن ال إنما كحكيم، وشخصيته حياته تذكر األسطورية
عنه. األكيدة المعلومات من قليل بعدد إآل الوثوق
 قبيلة في ،المسيح قبل السادس القرن منتصف في ،بوذا ولد
 بينارس. شمال كلم 240 بعد على كابيالفاستو عاصمتها صاقية
 منزل ترك طفولته ومنذ ٠ غوتاما ساللة من نبيلة عائلته وكانت
 ،اورفيلغا قرية في إقامته وأثناء مهاجرًا. متقشفًا وأصبح العائلة
 التي للمشكلة حالً اكتشف باتنا(، جنوب كلم 100بعد )على
 ذلك وبعد )بوذا( »متيقظا« فأصبح فكره تشغل كانت

 مواعظه أولى بينارس ضواحي من ضاحية في ألقى بقليل
 أس وهكذا رهبانًا. األوائل الخمسة وكرتالميذه الدينية
 يدعو الغانج حوض في يتجول حياتم وأمضى .طائفه بذلك

 قبل 480 السنة حوالى ودخل جدًا. معمرًا وتوفي معتقده، إلى
 الفناء أو الكامل االنطفاء في أي نيرفانا باري سالم في المسيح

الكامل.
 نبيل كرجل األساطير، في ايغاالً األقل الروايات وتصورم
 السليم، والذوق ملؤبالحكمة بذاته، متحكم األخالق،

 وتصوره وتقوى. طيبة كله وناعم، قوي العقد، من متحرر
 النصوص وتذكره . جديرباالحترام جذاب األساطيركشخص

 أو السعيد أو بوذا بإسم تذكره وأحيانًا غوتاما العائلي باسمه
 أو هارثا سيد اسم أما اكاسك باسم يذكر ما ونادرًا الحكيم،

متأخر. اسم فهو الواصل

األولى العقيدة-2

حقًا بوذا إلى لمنسوب الكالم نسبة تحدبد يصعب
 مقارنة أن إآل صعب. تالميذه وأفكار أفكاره بين والفصل

 عن فكرة تعطي لتالميذه، أم له كانت سواء ببعضها، األقوال
األولين. صحابته فكر عن األقل على أو بوذا فكر

: مزدوجة فكرة على ترتكز األولى العقيدة هذه
 إلى وجود من توقف، بدون تنتقل، الحية الكائنات كل
 الجفي أو الحيوان، الله، االنسان، بحاالت: فتمر وجود.
 كانت فإن السابقة: األعمال تحكمه التنقل وهذا .. المعدم
 كان سيئة األعمال كانت وإن أفضل إلى االنتقال كان خيرًا

 الهنود عند معروفًا كان االعتقام وهذ أسوأ. حياة إلى االنتقال
 بالجزاء االعتقاد على القائمة الفكرة ولكن بوذا. قبل حقى

بوذا. السعيد صنع من كانت ربما األخالقي
 األربع المقدسة الحقائق في موجود األولى العقيدة وجوهر

بنارس: في ألقاها التي األولى الموعظة في وردت التي
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البوذية

. األلم حقيقة -
ألم أصل حقيقة -

األلم توقف حقيقة
.األلم توقف إلى المؤدي السبيل حقيقة -

األم

 الموت، المرض، الشيخوخة، الوالدة، : ألم شيء كل
 نحب، من عن البعد نكره، من معاشرة العذاب، الحزن،
. ■ . نشتهي مما الحرمان

 من اآللهة حتى األلم، ينجومن أن أحد بإمكان وليس
 األلم يعرفون أيضًا هم جدًا والطويلة السعبدة الحياة اصحاب
والنهاية.
 عناصر من يتكون جماد أو منحي موجود هو ما وكل

 بال شبيه وأبدي ذاتي »مبدأ كل: إلى مفتقرة البقاء، محدودة
 شيء كل .الجاينية في المعروف الحيوي أوبالمبدأ البراهمي »هو«

 باستمرار فيتحول كثيرة، اسباب بفعل يومًا، يبدو زوال، إلى
 بفقدان »هو« ال هذا بفقدان مرتبط واألم بالتأكيد. ويزول

وجود. لكل مالزم فاأللم ولهذا الالدوام، هذا
 العالم كذلك الشخصي الذاقي المبدأ من محروم الفرد أن وكما

 مصدر القدرة كلي خالق أزلي إله من إلى( محتاج ): خلو
الخالص

األلم مصدر
 ترافق والتي باللذة المرتبطة الرغبة أي العطث، مصدره األلم

كلوجود.
 تذوق إلى العودة أجل من المتجددة الوالدة تتطلب والرغبة
 أولها م أسباب تسلسل سببه العطش هذا الخادعة. الشهوات

 برذا اكتثفها التي الحقيقة بهذم الجهل بالضبط أي الجهل
. لتالميذه وكشفها

 هي التي الثالثة الشر جذور يولدان الجهل أو العطث إن
 العيوب تتولد جميعًا هذه ومن .والضالل والحقد الحسد
 إلى بالكائن تدفع األخيرة هذه وكل الخاطئة واآلراء واألهواء
األعمال. جزاء يعملية ينجر أن وإلى اتصرف
 ذهني حتى أو صوتي أو جسدي قبيح أو حسن عمل وكل

 وبصورة بذاته، يحدث ومعرفة علم من متخذ قرار عن نتج أن
 تدريجية بصورة تنضج ثمرة ،فيها رجعة ال أوتوماتيكية

 قصاص أو مكافأة ثكل فاعلها على عاجالً أم آجالً وتنعكس
 هذا العمل ونضج .أهميته وفي طبيعته في العمل هذا يعادل
 االنسان، حياة مدة تتجاوز بقائه مدة أن وبما يقصر، أو يطول

,جزاءه يتلقى لكي البعث على الفاعل يجبر فإنه
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األلم توقف

 جذور أصل توقف يعني العطش، توقف يعني األلم توقف
 انطفاءها أيضًا يعني كما والضاللة، والحقد الحسد وهي الشر

 المقامات ذوي البوذيين للقديسين هذا ويحصل .الكامل
 صفاء حالة يعيثون جيعًا وهم ,بالذات لبوذا وبالطبع السامية

 وعندما الشك وفوق الخوف وفوق األلم فوق شيء، يعكره ال
 التي الخالدة السعادة حالة وصف يمكن وال ٠ يبعثون ال يموتون

بارينيرفانا أو الكامل الزوال تمى والتي إليها يصلون

األلم توقف إلى المؤدية السبيل

 الفروع ذات المقدسة الصراط هي الخالص درب إن
الثمانية:

لليم ا الرأي -
.السليم العزم -
السليم. الكالم -

.السليم الجسدي التصرف —
.السليمة العيث وسائل -
■ السليم الجهد -
السليم. االنتباه -
الليم. الذهني التركيز -

 عدة بواسطة إليه الوصول يتم السبل هذه من واحد وكل
 االمتناع وقوامه الصالح األخالقي السلوك أولها: أساليب
 والرقة القتل من إبتداء عاطل، عمل كل عن الدقيق

 والمخدرات المشروبات وتعاطي والكذب والفحش
. . . المسكرة
 طريق عن الجهل على التغلب إلى فتهدف الوسائل بقية أما

 التحلي بواسطة الشهوات عن واتخلي الحقائق، في التعمق
الفكري. باالعتدال
 التمارين أنواع من نوع كل على تشتمل الوسائل وهذه
 تمارس أن يجب التي التأمل فصيلة إلى ينتمي وأهمها النفسية

 الصور األفكارأو بعض حول الذهن تركيز إن يوم. كل طويالً

 بحقيقة القناعة الفكروإلى تحويل إلى تدريجية بصورة يوصل
 الخاكة واآلراء األوهام، من التخلص وإلى العقيدة، جوهر

 المخلصة، الفضائل تنمية على تساعد كما الضالة، والتحليالت
 على تساعد كما األهواء، من المنبعثة السيئة العادات إزالة وعلى

 يسمو الذي الكامل الصفاء تذوق وعلى األهواء هذه اجتثاث
 في البقاء مع الحزن، وفوق الفرح وفوق األلم، وعلى اللذة على

 وهذه , الكون هذا مصائب تجاه الكاملة الالمباالة حالة
 عن أخذت إن وحتى عملية، تجريبية أحيانًا بدت وإن التارين



البوذية

 العقل عن بعيدة ليست فهي اليوغا، أتباع من الهنود الزهاد
 الروحانية المارسات مثل تكون تكاد إنها .الفعالية عديمة وال

الحديث. النفس علم وسائل بعض تشبه كما المسيحيين، لدى
 توقع البرذي القديس يستطيع التمارين هذه وبفضل

 من سلسلة طيلة الماضية، أعماله عن األخير الجزاء استقبال
 هو وإن خطيئة أقل يرتكب لم هو إن نسبيًا، القصيرة الحيوات

 الثمرة، في رغبة كل عن عاريًا خالصًا تجردًا المجرد الخير فعل

أخرى بوجودات تربطه رغبة

األولى: لطائفة ا-3

 أناس يتطيعه ال صارمًا نظامًا تقتضي االساليب هذم مثل
 وللواجبات لإلغراءات ويخضعون عادية، ظروف في يعيشون
 الحقيقيون بوذا وتالميذ .أفكارهم تشغل التي والمهنية العائلية

 يعيشوا، لكي معلمهم فعل كها منازلهم يتركوا أن عليهم يجب
 يلتزموا أن أيضًا وعليهم التسول على والتشرد، الزهد حياة

 يتم الخالص طريق في وتقدمهم السعيد رسمها التي باألصول
.مالئمة ظروف في عدها
 والتعذيب المجدي غير التقشف بقوة ويمنع يرفض بوذا إن
 على الهنود المتعبدين بعض يفرضه الذي األعضاء وقطع

 الشعر حلق : شاقة حياة أتباعه على يفرض ولكنه , أنفسهم
 األصفر باللون مصبوغ الطرقات من ملموم لباس تمامًا،

 إال يتناولون وال إليه يحتاجون الذي الغذاء يستعطون والكهان
 جذوع عند وينامون الظهر، قبل النهار في واحدة وجبة

 باستمرارمن يسافروا أن وعليهم الكهوف األشجارأوفي
 بوذا انجيل ينشروا لكي النة أرباع ثالثة طيلة فرية إلى قرية

 وفي طوال ساعات وطيلة - ذلك رغم يغفلوا ال أن وعليهم

 بتمارين القيام عن - وهادئة معزولة أماكن في الليل، من الباكر
الخالص إلى توصلهم نفسانية
 في الرهبان يدخل الشتاء فصل من األشهر الثالثة وفي
 يعودون وبعدها المغاور. أو األكواخ في جاعات جماعات الخلوة

 في الشهر في مرتين ومجتمعون والتيه التشرد حياة حياتهم إلى
 ثم الناس، يعظوا لكي والقمرالجديد، الكامل القمر امسيات
 الديري العقوبات لقانون خالصة ويتلون بينهم ما في يعترفون

 على يفرضون وال كنيسة يشكلون ال وهم .له يخضعون الذي
 الهدايا فقط يتلقون القديسين وتالمذته بوذا إن فريضة. أحد

.المحترمين لألشخاص تقدم التي والتحية والسالم
 واألكواخ، الثياب، حجم حقى الكهان، حياة تفاصيل وكل
 السعيد. قبل من بدقة مرسومة كلها والمشي الطعام وأسلوب

 وفقًا خطورته بحسب يعاقب بسيطًا كان مهما بهذا إخالل وأي

 والقواعد . المتهم مؤولية تماما تقي محددة وإجراءات ألصول
 يجب رهباني قانون ضمن مرسومة كلها واألصول والعقوبات

قلب. ظهر عن التالمذة يعرفه أن
 . المادي للربح منتج نشاط بأي القيام الرهبان على ويمنع

 تبرعات فمن معيشتهم أما دنيوي عمل بأي يقومون ال وهم
.فقط الدنيا أهل

 القواعد يتبعوا أن عليهم غيرالكهان من والمؤمنون
 ما للكهنة يقدموا أن وعليهم السعيد رسمها التي األخالقية

. إليه يحتاجون
 حسناتهم تساعدهم بأن االمل لهم فإن ذلك فعلوا فإن

 .هذه تعقب جديدة حياة في الخالص طريق إلى للوصول
 إياها يمنحهم التي العقبدة هبة واحترام بانتبام يتلقوا أن وعليهم
الكهان.

الصين وفي آسياالوسطى في انتشارالبوذية
 أرسل صينيًا موظفًا إن يقال ومغفل، غامض لنص سندًا

 بعد 65 سنة وفي .بوذي نص أول شبفهيًا فتلقى الهند إلى
 في أقامت بوذية طائفة أول رعى صينيا أميرًا إن يقال المسيح
 .البوذية الكتب الصيخية إلى تترجم أخذت يومها ومن الصين

 من منتخب هي مادة وأربعين اثتي وتتضمن سوترا بينها ومن
 الصين في البوذية انتثرت الميح بعد الثاني القرن وفي .الحكم

 البنجاب أثرمؤتمرعقدفي انتشارًاكبيرًاعلى الوسطى آسيا وفي
 وبعد الهند، من الغربية الثمالية المقاطعات وكانت األعلى.

 آسيا ومع اإليراني العالم مع متجددة عالقة على الغزوات،

الوسطى.
 جبال سفح عند المنتشرة الوسطى أسيا واحات وبواسطة

 آسيا فن ويدل الصين. إلى البوذية وصلت وغيرها كاراكوم
 الصينى تركستان في الوسطى القرون طيلة البوذية ازدهار على

 بتأثيرات ممزوجة هلينية آثار وصلت الواحات هذه طريق وعن

 سنة إلى 148 سنة بين ما اليابان وإلى الصين إلى وإيرانية هندية
 كاريتر واستطاع ايران إلى البوذية ووصلت ميالدية. 170

 كا البوذيين اضطهد بأنه يدعي أن 280 سنة حوالى مافي خصم
 في القومي الشعور وأدى األخرى الديانات اتباع اضطهد

 بالد من الغرب في وانتشارها البوذية تمركز محاربة إلى فارس
 .ميالدية 970 سنة كشمير في بوذية نصوص أول وطبعت الهند

 ما البوذي الصيني القانون من كاملة مجموعات عدة وهناك
 845 سنة وفي .اليابان في بل الصين في ال موجودة تزال

 ■ دينيًا مبنى ألف وهه ديرًا 4600 حوالى فدمر البوذية اضطهدت

 وقامت . مذهبهم عن التخلي على بوذي ألف 260وأجبر
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 ورغم الصين. في البوذية معارضة في والتاو الكونفوشيوسية
 آسيا وفي التيبت وفي اليابان وفي كوريا في البوذية انتشرت ذلك

 وبرمانيا وكمبوديا جاوا جزيرة بلغت حتى الجنوبية الشرقية
.والالوس وتيالند وسيالن

الهندية البوذية

 المسيح قبل السادس القرن في المند فب البوذية ولدت
 الهيكليات تمتلك ال البوذية الطائفة إن عجيبا. مصيرا فعرفت

 تحدث قد التي العقائدية االنحرافات معارضة من تمكنها التي
 كل أمام مفتوحة تظل العقيده أن حين في داخلها في

 وإذا بعيدًا. انتشارًا انتشرت ذلك ورغم المحلية، التأثيرات
 عشرة ثماني الثالث القرن في بلغت قد البوذية المدارس كانت

:كبيرين فرعين ضمن تجمع أن يمكن كلها انها إآل ،مدرسة
هينايانا. الصغرى: المركبة

ماهايانا. الكبرى: والمركبة
 الآلوس وفي سيام وفي برمانيا وفي سيالن في انتشرت األولى

وفيكمبوديا.
 وفي اليابان وفي كوريا وفي الصين في انتشرت والثانية

.أندونيسيا وفي فيتنام وفي منغوليا وفي التيبت
 ومعظم الديانات، أن التاريخية الدينية القوابن غرائب ومن
 من زالت آسيا كبيرمن قسم في انتشرت التي عموما، العقائد

 الميالدي الخامس القرن حوالى في ازدهار فترة فبعد . األم وطنها
 وفي :الهند في البرهمانية أمام بسرعة تتراجع البوذية أخذت
 بيهار األصلي موطنها في إالً أثر منها يق لم عشر الثاني القرن

.البنغال إقليم وفي
 على االسالمي الفتح قضى عشر الثاني القرن أواخر وفي
 قبل الرومانية افريقيا في وأبقى، حمى أنه رغم المركزين هذين.
 يعد واليوم اليهودية. وعلى المسيحية على قرون، بعدة ذلك

 حسب األصليين السكان من %6 من أقل البوذيون الهنود
. 1941 سنة إحصاء

بوذا: انطفاء بعد - 1

 وبعد بمستواه. خليفة لبوذا يكون أن يمكن لم المجامع،
 يجمعهاإآلشخص يكن م التي - الطائفة وجدت ،موته

 العقيدة، يحفظ كتاب دون بإيمان فقط موحدة نفسها - مؤسسها
 أماكن أربعة إلى تحج الطائفة وكانت .نظام وال منهاج ودون

 مكان ثم تبشيره ومكان ،يقظته ومكان ،بوذا والدة مكان هي
 االيمان، قواعد ورسم الشريعة بسن قديسان وقام انطفائه.
 سنة وعشرين خس طيلة ظل الذي آنندا أحدهما .وممارساته

 واآلخر، تقريبًا. أقواله كل على واطلع لبوذا، المالزم الخادم
 وعقد المتساهل، آنندا بعكس مشددًا وكان سيابا، مهاكا
 بوذا، انطفاء بعد الميالد، قبل 477 سنة في بوذي، مجمع

 كماوضعت بوذا كالم مجمل أي تريبيطاقا، فيه وضعت
 فينايا، ومجموعة آنندا، وضع من وهي ابهيدرما، مجموعة
 وكأنه الفرق جميع نظر في المجمع هذا وبدا ,أوبالي إلى ونسبت

 وهناك ٠ المسكونية البوذية الكنيسة إلى بالنسبة مسكوني بعد ذو
 الطائفة توجيه تولوا مفكرين أسماء تذكر النصوص من العديد
 كنسية شريعة تكوين على اللوائح هذه وتدل ؛المجمع بعد
 قرن مرور وبعد .البوذية فيه انتثرت بلد بكل مختصة محلية
 من أي وجنوبًا وغربًا شماالً البوذية امتدت بوذا انطفاء على

 أو مثة بعد ثان مجمع وعقد .جنوبًا الدكن حتى شماالً كشمير
 وكان .المسيح قبل 367 أو 377 األول من سنوات وعشر مثة

 تتعلق مواضيع عشرة بحث حول يدور أعماله جدول
.باالنضباط

 ا۴٠ يقصد كان والتي ،مهاسنجيكا فتنة وقعت الحقبة هذه في
 الحركة هذه وسميت ,القداسة مرتبة إلى الوصول تسهيل

اوتيرا. ستافيرا القدامى يقابلها بالتجديدية

البوذية حيوية

 بعد المسيح قبل 259 سنة في البوذية في آسوكا الملك دخل
 لخير كانت آسوكا بها قام التي الخيرة واألعمال مريرة. حرب
 تكن لم كا فقط، البوذية من مستوحاة تكن ولم عمومًا البشر

 ساعدت قد كانت وإن .البوذيين الرهبان طائفة إلى موجهة
 هو الملك قبل والحفزمن التشجيع وكان انتشارالبوذية على

 األقاليم إلى بوذية بعثات ارسال على موغاليبوتاتيسا ساعد الذي
 تيسا ترأس وقد الهند، حول األجنبية المالك وإلى البعيدة
 وقد .آسوكا تكريس من سنة عشرة ثماني بعد عقد ثالثًا مجمعًا
 مهمة، فلسفية مواضيع بحث الذي المجمع هذا محضر لخص

كاتافاتو. اسماه شهير نص في االنسان، حقيقة مثل
 آسوكا، بن ماهندا إلى سيالن في البوذية نشر ويعزى

 ماهندا أقامه عمل أول وكان .المسيح قبل 242 سنة في وذلك
 دورا الدير هذا لعب وقد .مهافيهارا دير تأسيس هو سيالن في
 حوالى ظهرت هرطوقية آراء وقاوم بالي. شريعة تحديد في مهمًا

 القرن في ظهرت مهايانية هرطقة قاوم كما المسيح قبل 24 السنة
 بجد إآل العالم إلى يأت لم بوذا أن وتزعم ،المسيح بعد الثالث
 غوزا بودها تفسيرات من أقوى سلطة استمد وأنه . رمزي
 باراكراما به قام الذي التوحيدي العمل ومن الخامس( )القرن

 الشريعة هذه أن ونعرف .عش الثاني )القرن باهواألول
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 نقلت وأنها سيالن، في حاليًا القائمة بوذا شريعة تزال ما البالية

والالوس. وكمبوديا وسيام برمانيا إلى منها
 بالد في تنتثر أخذت البوذية أن على ميلندابنها كتاب ويدل
 اآلثار علم ويدل األجانب من وغيرهم واألوراسيين اإلغريق

 على تدل كما الهند. وسط في وأهميتها الدينية المراكز توزيع على
 حول تدور المذاهب بين الخالفات تكن ولم المذاهب. تعدد
I معتقدية مسائل حول أيضًا بل فقط انضباطية مسائل

 الهند بين الواقعة الهندية اليت- امبراطورية وساعدت
 كانيسكا حكم أيام. في خاصة البوذية، انتشار عل العليا وآسيا
 المجمع هذا موضوع وكان كشمير. مجمع أيامه في عقد الذي

 منه النتيجة وكانت .ينجح لم ولكنه المذاهب. مختلف شتات لم
 شخصيات وجود عن اآلثار وتفيد مهانيبهاشا كتاب وضع
 الشموس : يسمون أربع ومنهم كانيشكا أيام في مشهورة بوذية

 آرياديفا وتلميذه ناكارجونا المهايانا، مؤسسو وهم األربعة
كوماراالتا. ثم اشقاغوشا والثاعر
 رغم التوسع في البوذية استمرت تلت، التي القرون وفي

 الهجمات ورغم ميالدية، 450 سنة حوالى كوشانا بملكة زوال
 األول راغوبتا كوما إلى ويعزى الغربي. الثمال من اآلتية

 اآلثار بقايا وتدل .نالندا ومدرسة دير تأسيس 455-414
 قام كوال التامولية المملكة وفي البوذية. حيوية على العمرانية

 الخامس، والقرن الرابع القرن في يالي لشريعة عظام شراح
 من كتابًا وأن خصوصًا وجنويها الهند شمال بين التبادل وقام

 سيالن من كان مثالً غوشا فبودها الشمال. في عملوا الجنوب

بالي شريعة شراح أعاظم وهومن

ونموها الماهايانا ظهور

 من األولى القرون خالل البوذية تاريخ في المهم الحدث إن
 مألة الماهايانا تتناول لم .الماهايانا ظهور هو المسيحي العصر

 خارج حتى الخالص تناولت ولكنها العقائدي االنضباط
 في أهمية أقل أصبحت العقيدة إن .للعقيدة العادية القواعد
 والتي والمراسيمية، االيمانية المارسات نحو المتجهة األوساط

 تطوير في أو والسحرية الرمزية الصيغ استعمال في استرسلت
 للتقنيات تحضر كانت أوساط وهي اليوغا مارسات

 إلى الصينين الحجاج أحد قدمه الذي الوصف إن .الطنطرية
 على يدل 647-612 هرساه الملك أيام الهند، بوذية عن الهند
.البوذيين عند معتقدي تحول إلى يشير ما األديرة ترك

Tantrisme ية الطنطر

 .الطنطرية سميت مهمة حركة انطلقت 350 سنة حوالي في
 القرن وفي اليوغا. مراسم وعلى الطقوسية على تركز وهي

 إلى منها وانطلقت الهند شمال الطريقة هذه في دخلت السابع
 سيلال فيكراما دير ،800 سنة حوالي تأسس بيهار وفي التيبيت.

 متعددة كليات وعلى معابد على تحتوي الجامعة من نوع وهو
 الت ناالندا جامعة الجامعة هذه نافست وقد تأثيركبير، لها كان

 في انطلق ومنها الطنطرية. الطريقة إلى تدريجية بصورة تحولت
 إلى الطنطرية ادخلوا الذين لرواد من اثنان الثامن القرن مطلع

 فيكراما جامعة بخالف ناالندا جامعة وتراجعت الصين.
 ودامت آطيشا أمثال الطنطرية في أساتذة خرجت التي سيلال
عثر. الثالث القرن بداية حتى

واالنبعاث التدهور

 تحول السابع القرن فمنذ .تحولها إلى البوذية تراجع يعزى
 على المحافظة غير لغايات األديرة وتركوا البوذية عن الرهبان
 الماهايانا اتباع يعد ولم .بالطاتفة العناية او البوذية الشريعة

 اعطايات للرهبان يؤمنون الطنطرية للمدارس والمخلصون
 نظر في بوذا يعد ولم بوذا به قال الذي المبدأ وعو التسول،

 التي بالتجسيدات شبيه األسمى، للكائن رمزًا اآل الفالسفة
 فكريا بالبوذية، المؤمنون واقترب المجاورة. البراهمية به تقول

المتأخرة. البراعمية من وقوليًا عمليًا ثم

 إلى )نسبة الشيفية وتطور جهة، من االسالمي الفتح وأدى
 إله الهندوكية، الثالثية في اكالث اإلله Civa أو Siva شيفا

 حافظ وفيشنو الكون خالق براهما فهو األول أما الدمار،
 على القضاء إلى (Vishnu إلى )نبة والفيثوية الكون(

 رغم البوذية مقاومة عل تدل الشواهد بعض أن إال ؛البوذية
 الهند، من بطيتة بصورة تتوارإالً ولم اإلسالمية الفتوحات

 آثار منها يزال وما .والصوفية الططرية بأشكالها بقيت ولكنها
 وهناك ونيبال. سيالن في تعيش تزال ما واليوم .البنغال في

 )جعبة البوذية يعث على تعمل روحانية حديثة حركة
هي( بود ماها

البوذية: المعتقدات-2

الصغرى المركبة هانايانا=
 الوسيلة )أو هانايانا اسم تحت تجمعت القديمة المدارس إن
 العربة باسم األوروبية إلى ترجمت وقد الخالص( إلى الدنيا

 المدارس قبل من للذم عليها أطلقت التسمية وهذم الصغيرة.
 لنفهاانهااساياناالحقة المتأخرةالتيكانتتدعي اإلصالحية

.الكبرى( )العرية لتقدم العليا الوسيلة أو
:أقسام أربعة إلى الهانابانا معتقدات تقسيم ويمكن

األول خطابه في بنفسه بوذا أطلقها التي السامية الحقاثق
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 يبنى األساس هذا وعلى األلم. وجود تشبت األولى الحقيقة
 بالطبيعة يتعلق فلك علم العالم: هذا لشؤون البوذي التصور

 األشياء لعبة ونظرية الكائنات. وسيكولوجيا فيزيولوجيا وفي
 هو الذي . أصله أو األلم بنثأة المتعلقة الثانية الحقيقة إلى تؤدي

الالوجود. وإلى الوجود وإلى األنس إلى العطش
 توقف : الشالثة الحقيقة يشكل األلم توقف ظروف وتحديد

 الرابعة، الحقيقة تئكل الظروف هذه تحقيق تقنية وأخيرًا األلم.

 عملية كل على تشتمل وهي األلم، توقف إلى المؤدية الدرب أي
 الفناء إلى البوذية الشريعة مجرى في الدخول منذ الخالص

النهائي

األداء حالة

 القانون وهي األشياء نظام هي دهارما البوذية الشريعة إن
 انات بذاتها الوجود إلى تفتقر كلها واألشياء .الطبيعة وهي
 مركب وكل ومركبة، مصنوعة انها بحكم دائمة غير ألنها ماكا

 فائت خ ضمن تصنف المصنوعة واألشياء . للتفكك معرض
: سكاندها مجموعات أو

 والقدرات مادي شيء أوكل روبا - المحسوس عالم (1
 قوالً الخارجية والمظاهر القدرات، على كقدرة والفكر الحسية،

.واعية غير أو واعية فعالً أو
 أعضاء عضومن كل اتصال من المشاعراالشئة عالم (2

بالفكر االتصال أومن الحس
 مع تتوافق التي المعرفية الظاهرات وهي االدراك، عالم (3

المشاعر. هي التي العاطفية الظاهرات
 عناصر تثكل والتي المعقدة النفسانية التركيبات عالم (4

 مثل االتصالية العامة كالوظائف وغيرالواعية، الواعية النفس
 والعقلة الكامل واالنتباه والرغبة والتفكر واالدراك االحساس
 والخدر والكسل والنية والحزم والتفكيروالقرار العقلي والتحليل
 المجرمة، أو الفاضلة واالستعدادات والذكاء الذهن وحضور

األخرى. النفسانية الظاهرات من الناتجة األفكار ومجمل
 النيرفانا، حالة في يدخل الفتات هذه خارج هو ما وكل (5
 المشاهد وفي المعقدة. غيرالمركبة البسيطة النهائية الحالة وهي

 الناحية تغلب العالم، في األشياء ترتيب حول البوذية
 العوالم من وقم .غيرها األحيان أغلب في السيكولوجية

 الحاالت تميزها ميزة لكائنات مسكن وكأنه يعرض
 أكثر تهتم البوذية كون يفسره وهذاالحال السيكولوجية

.العالم هذا في الكائنات بها تقوم التي األعمال جزاء بحاالت
 تشبه التي العوالم من عددغيرمتناه من الكون ويتكون

 هناك عالم كل وفي مرو. محوري جبل فوق المصفوفة الصحون
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 أي وهي المظاهر. وغياب المظاهر، الرغبات، ثالث: حاالت
 ومجال .فيه الموجودة الفكربالكائنات بانشغال تعنى الرغبات
 المخلوقات وبعض والحيوانات الرجال هومقام الرغبات

 والجحيم األرض وهويتضمن اآللهة، وبعض الساقطة

والسماوات.
 حيث الساوات هي طبقات أو مراتب ففيه المظاهر مجال أما
 أشكال. في ترى وهي الشهوات من متحررة اآلهة تسكن
 أو النفسانية الحاات مع تتوافق أربع عددها الطبقات وهذه

األربع. التأمل درجات مع
 I مادية أحكام وكل مكانية كل يتبعد المظاهر غياب ومجال

:نفسانية مجاالت أربعة من وهويتألف
الفضاء نهائية ال

الفكر أو المعرفة النهائية
العدم غهائية ال

العدم فيه وينعدم المعنى فيه ينعدم الذي المجال وأخيرًا
 ترد يالي شريعة بحسب األشياء، لكل المكونة المادة ونية

 رأحيانًامن الريح النار، الماء، األرض، عناصر أربعة الى
,السابقة األربعة الى والفكر الفضاء باضافة أي ستة

 تشكل التي الخاليا في واحد بآن موجودة األربعة والعناصر
 الذي الما، في موجود مثال اكار عنصر ألن .المادية األجسام

 تتيازج عندما يتم واالدراك .باردًا أو حارًا يكون أن يمكن
 وهي .الحس أعضاء في موجودة مماثلة بخاليا االيجابية الخاليا

المركبة. األشياء استقرارككل عدم كلهافيحالة
 يراه ما مثل األحداث مدة بمنظار اليه منظورًا الزمن ويعتبر
 كبيرة دورات يفترضون فهم .الزمن يقيسون حين الفلكيون

 األصغر. الدورات من مجموعات على وتثتمل األبد الى تتجدد
 تقابلها Involution تطورية ال تقلصية انقباضية حقب وهناك
 االستقرار من متساوية حقب بينها تفصل متتالية تطورية حقب

 حالة إن تطور حالة هي وال بساطة أو سكون حالة هي ال
 من الكون يفرغ فيها االنسجام أو التقهقر أو التقلص

 حتى والهواء والماء بالنار طبقة طبقة ذاته ويدمر ،الكائنات
 التي المظاهر مجال )في التأمل طبقات من الرابعة الطبقة

 المظاهر انعدام مجال بالطبع وكذلك المجال، هذا فيها يتعصي
 يحصل التطور حقبة وفي كان. نوع أي من التخريب على

التمايزوالتنظيم. حالة الى وكائناته للعالم عكسي رجوع
 اذا بحسب فارغة غير أو فارغة بأنها توصف الحقب وبعض

. منه فارغة أو ببوذا ملوءة كانت ما
 الحياة بحسب أي مصائرها بحسب تصنف الحية والكائنات

 حلول جحيم، جزاء: من عنها ينالهما وما فيها وأعمالها الصادقة
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 الشياطين عوالم أو األموات عوالم في أو حيوانات أجام في أو
 أو اآللهة عالم ثم أشرار، وتارة طيبون تارة وهم اآللهة أنداد

 كل وفوق عنالبراهمانية. موروثون هنا واآللهة اإلنسان. عالم
 والطوشيتا ألياما هناك والثالثين الثالث واآللهة الجن أشكال
 النيرماناراتي ثم حياته، األخيرمن الفم بوذا أمضى حيث
 المظاهر مجال إلى آلهة، تأقي الثهوات، مجال يسكنون الذين

 اآللهة من أنواع وهي التأمل، آلهة يسمون المظاهر وغياب
 الحركات من متحررة سيكولوجية بحاات متميزة اليوغية

 حقبًا تعيش اآللهة هؤالء وكل الحقيرة. او المبتذلة النفسانية
 الواعي، الذاكر االنسان بحالة والوجود ضخمة. كونية

 على أوللحصول . اليقظة حال على للحصول ضروري
 الطوائف أو الطبقات بتنوع محكوم البشري والظرف .النيرفانا

 السامان وهناك البراهمة فهناك: المتعددة. الفردية وبالظروف
 ومن الملوك وهناك الشخصي بالجهد وصل الذي وهوالمتعبد

 درب في تقدمهم بحسب الناس يختلف الروحانية الناحية
 البودهي يوجد السلم ذروة وفي والعذاب. األلم عن التوقف
 . بوذا ليصبحرا أو اليقظة لتلقي المستعدون وهم ساتفا
 المنفردين المستيقظين مرتبة في المستيقظون أو البوذا يأقي وبعدهم
 أو بوذا وفوقهم الناس، الى حكمتهم يعطون ال الذين

. الحقيقة الى الواصلون

األما. ب

 من الثانية الحقيقة تير البوذية تراها كما األشياء لعبة إن
 الرؤية إن األلم. بأصل تعتني التي وهي النبيلة الحقائق
 الجهل من األلم: ظروف الظروف، تسلل هنا هي األساسية

 التراكيب ومن .الحدثي المنشأ ذات النفسانية التراكيب تنتج
 تنشًا النفسية ومن Psychisme النقسية تنشا النفانية
 من فيه ما كل مع الفرد أي والشكل، االسم أي الشخصية

 من عنه ينبثق وما اسمه ومع تمثيالت، ومن جسم ومن شكل
 التة المجاالت مجموعة تنبثق الشخصية ومن .مجردة وحدة
 اإلحاس. االتصال وعن االتصال ينبثق هذه وعن الحية

 العطش وعن الشهوة. أو الرغبة أو العطث االحساس وعن
 ومن .الجنسين باجتماع خاصة بصورة المتمثل التملك حب

 الوالدة ومن الوجودالوالدة ومن الوجود ينبثق التملك
.الموت ثم الشيخوخة

 البشر مصائر كل على تسيطر أوتوماتيكية تفاعلية هناك وإذن
 الجسدي البعث أو الجسد الى العودة وتحدد تحرك وهي

 سيكولوجية لنظريات تخضع عملية وهي التناسخ أو المتسلل
.فيزيولوجية

 عدالة توجد ال ألنه أعمال من جزاء بالواقع يوجد وال
 إن .الفضيلة ء وتكافى الخطايا على تعاقب خارجية توزيعية
 في أثرها تترك تصورات أو فكرنة تنعكس أو تنقلب األعمال
 كل أساس بدورها تثكل التي النفسانية الظاهرات مجموعة
 وهذه .النفسانية التراكيب تشكل الوع وآثارهذا .كائن
 إال تفنى ال نشاطية قدرة االفعال، في المتبدية نشأتها منذ تحفظ،
 من سلسلة في تنتهي اآلثار وهذه ٠ النشاط هذا بتحقق

 نفية تراكيب تولد ال الحبوات كل ولكن المتحابعة الحيوات
 الوجود أنواع كل في تنوجد ال تحدثها التي الفكرنة ألن ناشطة

.الحيوانية الموجودات في خاصة بصورة تنوجد وال
 .المتناسخ الكائن طبيعة حول متعارضة نظريات وهناك

 حدثية لبوسات عدة في كامن شخص بأنه الظن ساد فحينًا
 بأن الظن ساد وأحيانًا .المختلفة الوجودات في متنوعة

 داائً هي الشخص أوتكون تشكل ان يمكن التي المجموعات،
 ،الدائم الذات أو الهو بدون عندئذ يكون والشخص .متغيرة

 إنه متغيرة. عناصر ذات حدثية استمرارية على إال يدل وال
 مظهر تغطى التي الوجودات أو الحدوثات من خاصة مجموعة
 ،لعبه بفعل لتجمعي ا بمستقبله يتحكم خاص شخص

 غير شخصية كينونة الى حاجة هناك يكون أن دون الحاضر،
.الوجردات من المجموع هذا في تجسد زائلة

األلم توقف شروط

 عن الناتج المتكرر المؤلم الوجود أن من البوذية تستنتج ال
 المطلق االمتناع ان النثاط هذا توقيف يوجب النشاط،
 .نشاط استمرار بذاته ويشكل رادي حمل عن ينتج والبسيط

 الذي الحق والتوقف والدة. يحدث هوعمل فاالنتحارمثال
 تثكيل توقف هو األلم توقف أجل من عليه الحصول يجب

 يجب التركيبات هذه الى يضاف عمل كل ,النفسانية التركيبات
 اليمكن فالنشاطات طويال قديكون واستنفادالفعالية تفاديه

 هذا توجيه يمكن ولكن .تمامًا منها بمنجاة نحن نكون أن
المحتوم النثاط

 األثار وهذه النفسانية، الذات في اآلثارالفاعلة وتشكل
 عن يتم - أخيرًا تلغيه حقى حسنأ توجيهًا النشاط توجه التي

 والفكر الجسم بتمرين أفضل وبصورة الفضائل مارسة طريق
 :سيكو-فيزيولوجية تمارين بشكل اليوغا تقدمه منهجيا تمرينا

 »قدرة بشكل واعية عقالنية ظروف نفسانية، وتمرينات أوضاع
 تحضير أجل من مطلوبة وشروط ظروف وكلها للحقائق« وعي

 وهومشروط يقظة: يسمى لألشياء الحق والوعي األلم ايقاف
 طاقة، األشياء، تقصي الذهن، حضور مكونة: أقسام بسبعة
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البوذية

 األلم توقف ان . جأش ثبات ،نفسانية حالة ،طمأنينة ،فرح
 بقانون المحكومة األشياء كل توقف انه . الفناء أو نيرفانا يسمى
 من الخمسة المجموعات لعبة بتوقف أي الطبيعة لعبة

 انطفاء وهي العالم هذا في تتحقق نيرفانا توجد األحداث.
 وهذا بالوجود االرتباط أو الولع تشكل التي والرغبات الثهوة

 المكتسبات نتاثج ويستنفد ينبي الذي للقديس يتحقق االنطفاء
 .مكتسب كل تصفية تتم الكاملة النيرفانا وفي . السابقة

 تقوم عليها التي الناشطة العضوية البنية باستنفاد الموت ويحصل
الجسدية. الحياة

األلم توقيف طريق

 السلوك في هوفن األلم توقيف الى يؤدي الذي الدرب ان
 سبل أربعة طريق عن الفناء الى وهوينتهي النفسافي والتدريب

 هدف السيرنحوالهدف، في مراحل أربع مع تتطابق متتالية
 أو واحدة مرة اال يبعث ال الذي المتدين هدف ،المهتدي

 الى يصل الذي القديس هدف يبعث، لن الذي المتدين هدف
 للوصول الكائن طريق الطريق يفتح انه ذلك وأكثرمن الفاء.

بوذا. المرء ليصبح المؤدية اليقظة الى
 وصياغات النشاط، في تحكمًا النفسانية االفانين وتتضمن

 أساس على تقوم معينة أفكار نحو معتاد بتوجيه للنفس تعطى
 او النظر، تحديق تمارين مثالً البوذية نحوالحقاثق التقدم من

 حتى أوشمعة، ماء فيه اناء في كالتحديق ذهنية ايحاءات نحو
 العميى التأمل اونحو العينين، نغلق عندما حتى النظر، يتبلور

 األمر حقيقية. رؤية لوكانت كما الصورة تنجلي حتى الطويل
 تسمى المعينة األحداث من سلسلة النفسية في يحدث الذي

 أونحو تقنيًا المتتظم التأمل من أونحونوع نفسية ابداعات

 الذي النهائي التوقف يبق الذهن تفريغ على متدرج تدرب
النيرفانا. طريق عن يتحقق

 الشهوات باستبعاد ينطلق األولى في مراتب: اربع وللتأمل
 والسعادة وإلبهجة الفرح مشاعر ويتضمن السيئة واألشياء
 الفكرية بالنشاطات والمقترنة الشرور استبعاد من الناشئة
 هناك الثانية المرحلة وفي .الحكم أو الحاسم وبالفكر واتعقل
 واستجماع كامل ذهني وصفاء الفكرية النشاطات لهذه تلطيف
 والنشوة. الغبطة تحصل الفكرية الوضعية لهذه ونتيجة للفكر،

 يصبح وعندها . السعادة للون الغاء هناك الثالثة المرحلة وفي
 . جسدم بسعادم شاعرًا تمامًا، واعيًا يتزعزع ال ثابتًا المتأمل
 بالفرح تظاهر وبدون تصعيدي فكر بدون بالغبطة، فيتلذذ

 ويزول االم، ويزول الغبطة تزول الرابعة المرحلة وفي .المتأجج
 الكاملة النقاوة وتسود . السيء والمزاج الجيد المزاج معهما
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.الذهن وحضور واالستقرار واثبات
 في واالنبعاث التجدد الى تؤدي التأمالت هذه وممارسة

 في الدائم االستغزاق الكاثتات وظيفة فيها تكبون التي العوام
 هذه من األخيرة المرحلة وفي .النفسانية الحاالت هذه نف

 هذا في حقى القديس، يمتلك األلم توقف الى المؤدية المراتب
 على يحصل وعندالموت الفنابب أشكال من شكل أول العالم،
' الكامل. الفناء

 في يدخلون الذين والقديسون .حصوالً أصعب واليقظة
 هم اليقظة حالة الى يصلون الذين ولكن العدد كثيرو النيرفانا

 يتبع وأن بد ال )بوذا( بودها االنسان يصبح أن فقبل .قلة
 من ضخم عدد على تشتمل طويلة دربا المستيقظين كالناس

 مراكمة طريق )عن البناء، صعوبة ببب المتتالية الوجودات
 هذه في بردهاتاثاغاتا. مثل كامل بناءكائن الجيدة(: األوضاع

 مساعدة أوضاع أو رئبسية فضائل عثر البشر يمارس الوجودات

 النشاط، التعقل، التخلي، األخالقية، المارسة العطاء، هي:
 والناس اليقين. أو الثبات الطيبة، الحزم، الحقيقة، الصبر،

 مجدتهم الذين هم )ساتفا( البودهي اليقظة من القريبون
 درب على السائرين مع السائرون األعلون وهم الماهايانا.

 الى ووصلوا الشوط، قطعوا قد فهم البودها أما األلم توقف
الغاية.

نا يا ها ما

 تطور اذن وهي القدمة، المدارس عن انبثقت حركة انها
 أي هينايانا كلمة للذم عليها فإطلق ناقضتها، لكنها و منها.

 ادعت حين في الخالص. الى وللوصول للتقدم الدنيا الوسيلة
 بالمبادىء قبلت حين وهي .االمية الوسيلة هي اغها لنفسها
 الشعوروباب باب منها أخرى أبوابًا فتحت الرئيسية، القديمة

 لتجاوز جهد انها على نفسها تقدم وهي .الفلسفي البحث
 اصالح أوحركة فعل ردة هي أكثرما ولالغتناء الذات،

 الواصلين حول البحوث بتطور شيء كل قبل تتميز وهي
 تتميز كيا والبودهيساتفا، الوصول درب على هم والذين البودها

 دين لتصبح األلم تهديم طريقة القديمة، الطريقة بتوسيع

كبير. خالص
 في النيرفانا، الى شخصية بصورم النازع القديس مثال وحل

 الكوفي الخالص وهويقدم بودهيساتفا مثال الدير، في الحياة
 يمكن الناس كبيرمن عدد هناك .كثيرة دنيوية حيوات خالل

 االحساس حافز يكون ذلك أجل من الخالص، الى يتشوق أن
 وقد القاسية. االنضباطية عن البديل هو بودها وعفو وتفضل

التحرر. فلسفات ومع يهاكتي، نموأديان التطورمع هذا تزامن



البوذية

 األوجه ذات هيساتفا وبود بودها فكرة الى التطور هذا وأدى
 تتميز وهي الكبرى. البراهمية اآللهة أوجه من القريبة المتعددة
 الى العظمى الكائنات فضائل تحول معافي في ضخم بنمو

 هذه قبا من شفقة الممنوح بالخالص تتميز كما . معاص
 بين الفرق على المهايانا تركز الفلسفية الناحية ومن الكائنات.

 عملية حقيقة وهي - االحاطة حقيقة المسماة التجريبية الحقيقة
.المطلقة والحقيقة - األحداث عالم في موجودة

 المتتالية البودهات من العديد بوجود قالت القديمة والمدارس

 . شرافاسقي خارقة من خلقت التي من أشباهها، من وبالعديد
 مجرد التاريخي بوذا جعل الى تؤدي أن يجب بوذا تسامي وفكرة
 كان كما الكون، هذا يسموعلى الذي للكائن حدثاني مظهر
. حقيقة

 الذي الفضاء بأن القائلة الفكرة ظهرت أخرى جهة ومن
 كا الكثيرة بالعوالم ملوء التأمالت، تمارس أن يجب نهائيته في

 من عون بدون تترك أن يمكن ال الكائنات بأن الفكرة ظهرت
 عوالم في بوذا تعددية ذلك عن ونتج . بودهيساتفا ومن البوذا

 مطلق جسم بوجود القائلة الفكرة أيضًا نتجت كما ،التجربة
 التاريخي البشري بوذا جسم كان ولما . العالم هذا خارج لبوذا
 العجيبة الخوارقية المظاهر ذي العجيب بالجسم ضوعف قد

: هي أساسية أجسام ثالثة لبوذا تكون فقد المدهشة،

 المتعدد لبوذا الحقيقي الجوهر ويشكل الشريعة جسم -
ولألشياء

 له ميزة بعالمات مزود مجد وهوشكل النعيم جسم -
.للبودهيساتفا تظهر عظيم، ككائن

■ البشري المظهر يرتدي الذي الظل أو المصطنع الجسم -
 يعطيه الذي النعيم ناحية اليهمن النعيمينظرمرة -جسم

 الذي النعيم ناحية من أخرى مرة اليه وينظر بالذات لبوذا
 في يتوقون الكثر والبوذا يتأملونه. الذين للبودهياتفا يتحصل
 بالنسبة واحد، بآن مجالين ضمن المظاهر في التكاثر الى المهايانا

 كما العادية، العامة الكائنات الى وبالنسبة البودهيساتفا الى
 الوحدة الجوهر، وحدة الى المطلق، الى العودة الى أيضًا يتوقون

 المطلق الجسم هذا . األشياء جوهر مع المتوحدة المشخصة غير

خسميزات: له
 متوجهة تبقى أن من فبدالً األعماق، من النفس ارتداد -

 الحقيقة حالة الى تعود التجريبي، )الوعي( الوجدان نحو
الشريعة. مجال الى المطلقة،

 بمارسة ونتيجة الفضيلة درجات أقصى بلوغ نتيجة النقاوة —
العشر التحكمات

 المتناقضات فوق سامية ميزة وهي االزدواجية، عدم -

 والوحدة، الكثرة المركب، وغير المركب الوجود، وعدم لوجود
التصورية. أواالستمراروعدم الدوام

 فهي Dharmkaya الشريعة جسم تسامي من الرغم وعلى
 بالتدبير عمالً الكائنات حفظ اجل من الزمني ألمر في فاعلة
 الرحة وهو بوذا صفات من صفة كل على ييطر الذي

.العظيمة
 35 من مؤلفة مجموعة هناك الموصوفين الكثر البوذا بين ومن

 اعترافات لتلقي معينون وهم شاكياموني أولهم بوذا
 وواحد التيبت في كبرى شعبية له وشاكياموني الخطايا.

 الشرق في اآلخرين شعبية شعبيته تجاوزت المشهررين من
 أي تايوس أوآمي المطلق البهاء أي تابيها آمي هو األقصى
 بهيشاجياغورو عبادة وارتدت . ينتهي ال الذي العمر
 والهند والصين التيبت في عظيمة أهمية العالجات سلطان
الصينية

 بوذا تعدد مثل أيضًا، النهاية ما الى متعددون والبودهياتفا
 التخليصية. وظيفتهم بسبب خاصة أهمية ولهم المهايانا في

 عشر على تشتمل بودهيساتفا الكائن من تجعل التي والطريقة
 كان لما ذلك، عن فضال الحفة الخالص درب هى مراتب
 من النيرفان البودهيساتفا أخر أساسيًا أمرًا الكائنات خالص
 أن البودهيساتفا وعلى I الكائنات من أكبرعدد انقاذ أجل

 العطاء، التالية: المهايانا، في فضائلهي، عشرة يمارسوا
 فضيلة الذكاء، التأمل، القوة، الصب، األخالقي، االلتزام

المعرفة. القدرة، النذر، الوسائل،
:هم البودهيساتفا وأعاظم

 ويسكن الحاضر، العالم هذا في المنتظر البوذا وهو متريا، -
.توشيتا سياء في

 لوكاناثا أحيانًا ويسمى باميتايها المقرون فارا، افالوكيتش -
العالم أوسيد

 بشاب يمثل ألنه يده، في اللوتس صاحب أو بادماباتي
 البسًا رحيقي طعام وقنينة وكتاب والمسبحة اللوتس نبتة شعاره

.آميتابها صورة عليه تاجًا رأسه فوق
 أيضًا ويسمى اكسويهيا ببوذا المرتبط ،منجوكري —

الريق الصوت أوصاحب منجوغوسًا
. الشاب أو رابهوتا كوما -
 من ذوائب خس وشعاره ،الكالم أوسيد فارا فاشيش -

٠ ٠ ٠ ورمح ولوتس وكتاب شعب ذوخس أوتاج الثعر
 الموجودة اآللهة نفس هي المهايانا يها تعترف التي اآللهة ان

 أو اندرا اإلله الى خاصة أهمية اعطاء مع القديمة. المدارس في
 هو مهم تجديد وهناك البودهيساتفا. المعتبرأحد فاجرابافي
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البوذية

 النصوص وبعض البراهمية. باآللهة تشبها االناث اآللهة ادخال
براجناباراميتا. اآللهة: بعض في تتجسد المهايانية

 ،بوذا القاها كخطب المعروضة المهايانية السوترا وتعرض
 جمعها ان الى متفرقة، نختلفة مجموعات في المهايانية العقائد
 وهؤالء .المهايانية في المتخصصين العلماء بعض منهجي بشكل

 مدرسة كبيرتين مدرستين يمثالن اتجاهين الى ينقسمون
 ثالثة مدرسة بهما وتلحق . بتيماتراتا فيجنا ومدرسة مدهياماكا

 المتأخرة المهايانا على غلبت التي العملية الدينية بالممارسات تهتم
 جموعات بثالث تتمثل الثالثة المدارس هذه الطنطرة. وعلى

الصوص من
 األشياء، فراغ ادراك تنمية سؤ باراميتا براجنا سوترا وتعلم

 الدنيا هذه أشياء عن للتخلي األفضل السبيل هي تنمية
 فراغية على التأكيد على التعاليم وترتكزهذه والتحررمنها

 ادراكها، وفي بها االحاس وفي مظهرها وفي ذاتها في األشياء
 تكتفي المدرسة هذه تعذ ولم . وهواء فراغ االدراكية وقدراتنا
 الحقيقة ناحية من اعتمدت، بل األشياء دوامية برفض
 ال فهي وبالتالي شيثًا، ليست األشياء بأن القائل المبدأ المطلقة،

 األشياء، لعبة مبدأ ان االطالق. على االهتمام تستحق وال تثير
 ال وهي بالفراغ اال تتعلق ال بوذا علمها التي النبيلة والحقائق

 له، وجود ال التملك حتى لها. وجود ال المعرفة حتى لها، وجود
 حق عدمية بحكم ولكن .له معنى ال األشياء توقيف حتى

 شيءغيرهذا وال الفكرية. االحاطة اا حقيقة ال التملك،
 هو فقط الوعي بأن يقتنع الذي واالنسان I الخالص الى يؤدي
 يتخلص وبعدها البودهياتفا، عقل منتهى على يرتكز الحق،

 الى ويصل الخطأ يتجاوز وعندها الفكرية، االحاطة هذه من
. بحق متيقظًا يصبح وعندها ،الحاسم الفناء

الوسط الحل مادهياماكا-أهل

 اختاروا الذين هم ناكارجونا، اتبعوا الذين المادهياماكا ان
 فهم باألشياء. تتعلق التي المسائل في مادهياماكا الوسط الحل

 األشياء الى بالنسبة النفي مع وال التأكيد مع ال يقفون ال
 والمادهياماكا . ا٣ التفكير تستحق ال ولهذا فارغة يرونها ولكنهم

 رأي متطرفين: رأيين بين تقف ألنها الومط الطريق أيضًا هي
 تضع ال والمادهياماكا وجودها ينفي ورأي األشياء بوجود يقول
 البشرية المعارف تنتقد ولكنه نقضيًا، وال تأكيديًا نظامًا

 ابن هو والجهل ■ الجهل وليدة هي المعارف هذه ان ٠ الوهمية
 احاطة، حقيقة بحدوث وهويتسبب الحق. الفراغ
 اال لي الفراغ ان المطلقة. الحقيقة فوق الحدثانية وبالمظاهر

 العدم غير هي التي الحدثانية المظاهر عدمية أو األساس عدمية

 فراغية تقتضي الذاقي وجودها من األشياء فراغية ان الكوني.
 كفعل اال تنوجد ال وشروطه األلم ظروف وحصول حدوثها.
 ويلخص المطلقة. الحقيقة في لها وجود ال والببية ظاهر

 عدم (1 الءات: ثافي من سللة في عقيدته ناكارجونا
 عدم (4 االنقطاع، عدم (3 الحدوث، عدم (2 التوقف،

 عدم (7 الكثرة، عدم (6 الوحدة، عدم (5 االستمرار،
 أوالعدميات الثمانية الالءات هذه الذهاب. عدم (8 المجيء،
 المتعلقة المتضادة التأكيدات من توائم أربعة رفض تعبرعن
.الظاهرية للحقيقة المكونة باألشياء

 المدارس في الجدل تطور أساس في هي والمادهياماكا
 .النقد في طريقتين رئيسية بصورة تستعمل وهي .البوذية
 الوجود ان الكائن. بعلم أي باالنتولوجيا تتعلق األولى الطريقة
 األشياء حول يدور طرح كل وإذن .األشياء في ليس الذاتي
 الفراغ نظرية ان . أوعدم أوهباء هوفراغ بذاتها العدم
 االنتقاد هذا وطأة تحت أيضًا تقع سلبية كانت مهما بالذات

 عدم عل تحرص االنكاركا عدم على المادهياماكا تحرص ولهذا
 وتمشيامع بالمحال. هوالقول االتقادي ومنهجها االثبات

 بساثبات الخصم طرح نقض يكون االنطولوجي المبدأ هذا
 .بذاته موجود الفعل ان الخصم مع نفترض :مثالً .استحالته

 ال الخالد العمل ولكن انتولوجي(. )بيان خالد فهو وإذن
 سبق فعالً فاعل الى نعزي أن يمكن وال انجاز. الى يحتاج
 أو الباطل الى الرد جدلية الستعمال المعطاة واألهمية .وجوده
 هذه .براسانجيكا مدرسة اسمها مدرسة بروز الى أدت المحال

 االجابي المتطق استعملت جماعة ظهور على عملت المدرسة
 غير االستدالل المستقل االستدالل وجود باثبات وجهدت أيضًا

اآلخرون. يتخذها التي باألحكام المتعلق

يوغاكارا - نافادين فيجنا

 كارا يوغا او الفكر عن يتكلمون الذين هم نافادين الفيجنا
 التسميتين هاتين احدى عليهم تطلق .العملية اليوغا اتباع

 بحسب .مارساتهم في أو عقيدتهم في اليهم نظر اذا ما بحسب
 فقط، التبليغ أو تيماتراتا فيجنا والمسماة لهم المميزة عقيدتهم

 اال شيء ال الى تتحول نفسانية، تصورات اال ليست األشياء
 أو يبلغها الذي هو الفكر وهذا يها. عالً يأخذ الذي الفكر

 انه المطلقة. الحقيقة هووحدم الفكر اال الالشيء وهذا يدونها.
الفكر. يعرفه مقرر حدث

 في شيائً يكن لم ولو حتى ٠ للمعرفة قابل شيء يوجد
 المعروف دعامة ان خارجية، حقيقة وجود عدم وعند الخارج،

 االنطباعات تراكم بفعل المتكونة الذاتية، الداخلية النفس هي
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البوذية

 القديمة النظرية بحب المتتالية النفانية الظاهرات عن االتجة
 الدائمة العميقة، الذاتية النفسية هذه في النفسانية، للبناءات
 تحرك حالة في هي المتحرك، المحتوى ذي النهر دوام عمليًا،
 األحداث انتاج بذار هي الناشطة واالنطباعات دائم،

 التي واألحداث األشياء نوع النوع، ذات من النفسانية
 بتسلسل بينها فيما مرتبطة للنفس المتتالية والمظاهر .أنتجتها
 غير التكرار عملية في الذاقي المظهر وحدة لها يؤمن متتابع
 جنب جنبًاالى المظاهرتخرج لهذه المختلفة والسالسل المحدد

 وهي الكائنات. مختلف عند تتشابه التي العميقة النفوس من
 ذات عند البعض بعضها مع تتطابق مظاهر أو مشاهد تمثل

 بين الشائعة العامة المعرفة هنا من األفراد. مختلف وعند الفرد
 . خاص حدث الى ترجع الغامضة أو المضللة والمعرفة .الناس

 العامة بالمعرفة قيست اذا التجريبية الناحية من ضاللة انها
 وال مشاهدات اال تمثالن ال واالثنتان تجريبية. بصورة الحقة

 األشباء وكل الغرض. أو الموضوع حقيقة منها أي تضمن
 من أنواع ثالثة اليها ويعزى خالصة نفسانية إذن، هي

 خيالية هي األشياء فبعض الحقيقة. الى بالنسبة الذاقي الوجود
 التصورات مثل منتظم، سبب أي على ترتكز وال خالصة،
 وهناك .ثان قمر وجود أو لألرنب قرون وجود كتصور

 غيرمتقلة، طبيعة ذات انما أيضًا وهمية أخرى تصورات
 توفر مثل بللة بينها وتربط تطلقها مسببات لها انها ببب
 ،منتظمة لحتمية تخضع وهي شروطه توفر بنتيجة األلم عناصر
 عمقها في النفسانيات تشابه بسبب الجميع، نظر في واحدة
 األشياء أسلوب الذاتي، الوجود في األوالن األسلوبان هذان
 هما ثة، المبعه الوهية األشياء وأسلوب العفوية، الخاصة الخيالية

 حال عليه هو ما وبخالف الحدثاني. األمر ميزات من
 وتابعة مرتبطة الطبيعة هذه نافادين الفيجنا تتصور ،المادهياميكا

 طبيعة ذات تكون قد األشياء ان مطلقًا: فراغًا فارغة وغير
 ، أقا أكثروال ال والمنوجدة المرتبطة طبيعتها هي مطلقة ذاتية

 والالمتناهية ،خاص تمثيلي توصيف كل من والفارغة
 مث يدا ف طعم »ذات مجازيًا يقال ي أو والنقية، والمنسجمة

 بالقول اال ذكرها يمكن ال التي األساسية الحقيقة انها .الفضاء
 الفيجنا في تدخل الحالة هذه هي« كما الوجود من »حالة اغها

 هي نافادين الفيجا الى بالنسبة الخالص نظام ان .بتيماتراتا
 الى هي"، كعا »الحقيقة نقاوة الى العميقة النف العادة الجهد

 مظهرخاص بدون النفسافي الوجود الى غيرالفكر، الالشيء
 مصائب: بأربع المحكوم العمل هو لتناسخ أو الهجرة أداة ن

 أو الذات تقدير الذات، الى النظر عند الضاللة الذات، رؤية
 النفس في سابقًا الكامنة المصائب هذه الذات. حب اعتبارها،

 , واعية العميقة االنطباعات يجعل الذي العقل تؤثرفي العميقة
 يجب كما الراهن، بثكلها استبعادها يجب المصائب وهذه

 تغيير إحداث ومجب . الكامل شكلها في وهي أيضًا استبعادعا
 وهي اليوغية، النفسية التمارين ان ولهذا العميقة. النفسية في

 نفسانية حاالت تعطي نفسانية، أوضاع أو نفانية ابداعات
 اسم هنا من الخالص تحقيق في اساسيًا دورًا وتلعب مواتية،

. نافادين فيجا على يطلق الذي كارا يوغا

البوذي المنطق مدرسة

 في ناشط بحث مادهياماكا وضعتها التي الجدلية الى يضاف
 األوساط في القائم الجدلي للبحث موازن االيجابي المنطق

 كعلم البوذي المنطق هذا تشكل ،ديكناكا مع .البراهمية
 .أساليبها وناقثى المعرفة خاصة بصورة ديكناكا درس .متقل

 .داخلي ذاقي المعرفة موضوع ان يزعم نافادين فيجنا ان حين في
 في وسيلتين اال يقبل ال وهو له وجود ال خارجي موضوع وأي

 بصورة يتحدد واألول .واالستدالل المباشر التحقق : الحكم
 ألننا : وبالنوع باالسم وكغيرمرتبط للخيال كقيض مباشرة غير

 ال وهو . تسميته على نقدر أن دون شيء من التحقق نستطيء
بذاته. الفرد اال كنهه يدرك

 )الحد اثباته الواجب الثيء حدود: ثالثة له واالستدالل
 أو السبب األصغر( )الحد يبحث الذي الموضوع األكبر(،
 ثالثة من انطالقًا يتم واالسندالل األوسط(. )الحد العقل

 ان نستدل منه .الجبل فوق دخان وجود : مخدث أ 1 : مؤشرات
 على يدل ذاتي لموجود أوصفات سمات (2 .نارًا الجبل فوق
 أن على يدل نبتة وتوفرهافي الشجرة صفات مثا معين نوء
 هذا من .المشاهدة أو االدراك انعدام (3 ٠ شجرة النبتة هذه

 رؤيتنا عدم ن :الشيء وجود انعدام على نستدل الالإدراك
٠وجودسطل عدم على يدل للسطا

 يستعرض ثم للعقل المختلفة األشكال ديكناكا، ويصف
 خاصة نظرية وهناك الصالح. عدم وحاات العالح حاالت

 التسمية أو التعريف أو التحديد نظرية هي ديكتاكا، ا٢ تميز
 الشيء الى الكنه، الى اليصل االسم ان باستبعادالمخالف

المستبعدة أضداده مجموعة يمثل با بذاته،

والطنطرة المتأخرة المهايانا

 من تقلل ولكنها للكون. الوهمية الصفة على مهايانا تدل

 انبوذي المؤمن مجه الذي والثىء بالعالم. التعلق خطورة
 جاديته يعرفون الذين أولكك قبل من مقبوالً يبدو أخذ القديم

 أجل من رمزيًا، استخدامه ويستطيعون وفراغه، وبطالنه
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 يعد لم عمل خالل ومن العالم، هذا من انطالقا - اثبات،
 من التجاوزية المرتبة الى وصولهم نظرهم-وعي في مكروها
 عن عبرت التي ،المتأخرة المهايانا خالل ومن .العليا الحقيقة
 طنطرة سميت نصوص مجموعة خالل من رئيسية بصورة نفسها

 بتطابق راسخ واعتقاد الرمزي تجديدللبحث حصل ،أوتنترة
 شيء. كل فوق والمتسامي المثالي األكبر العالم مع األصغر العالم
 تسمو طقوسية والى الرمزية النزعة الى الطريق فتح الذي األمر
 في تطورعظيم هي أولى نتيجة لذلك وكان األخالق على

 والتركيبات، الطقوس بواسطة الخارقة القدرات عن البحث
 . الخيمياء مثل معقدة تقنيات بواسطة وأخيرًا , واليوغا
 وادعية استجالبية خضوعية أعماالً الطقوس وتضمنت
 في تؤثر رمزية اعتماد تم كما باستمرار. تتكاثر آلهة الى وصلوات

 والصور الرسوم الرمزية هذه مظاهر من . الكون وفي اآللهة
. وترتيبها األشياء وتجميع واألبنية

 هي األماكن بعض في حصلت التي األخرى والنتيجة
 ان منها. والتحرر واألخالقيات، األدبيات كل عن التخلي
 انجاز يحاول الكامل اليوغي أو التنترة، أساليب بعض معتنق

 ترقى التي كماليته اثبات أجل من الممنوع ارتكاب أو الخارق
الفساد. فوق سموه بالفساد يثبت لكي والشبهة، العيب فوق

 وأدوار المتعدد بوذا أدوار منهجية أكث توزيعًا التنترة وتوزع
 لها أنثوية قدرات اليها وتضيف المهايانا( )بمفهوم بودهيساتفا

 بشرية، بأشكال المتجلية البوذات فوف العالم. في نشاطها
 أوناتاغاتا جينا، تسمى: بوذات خسة من مجموع يتشكل

 كوني مركز لها الخمسة الجينا هذه التأمل بوذا أي نيبودها اودهيا

:رمزية تصويرات في يتجلى دقيق
. األعلى السمت في فيروكانا -
الشرق. في اكشوبهيا -
. الجنوب في بهافا رتناسام -
. الغرب في آميتابها -
.الشمال في سيدهي آموكا —

 في المتتالية الخمس المجموعات مع تتطابق التصويرات وهذه
 وصيغ وحركات بألوان تباعًا اليها ويرمز العناصر ومع الكون
 وبعض .الشري الجسم في أماكنها وتتحدد هياكل أو ومطايا

 أو مهافيروكانا يسمى سادسًا كائنًا فوقها تضع المدارس
 خسة الخمسة الجينا مع ويتطابق . ساتفا فاجرا أو هارا فاجراد
 الكائنات لهذه المتعددة والمظاهر شاكتي. وخسة بشرية بوذات
 رهيبة وبعضها مباركة خيرة بعضها : محددة أشكال هي السامية
 .اليها تعزى التي المظاهر الى ماديًا ترمز وكلها . مرعبة

 كمواضيع تستعمل األشكال لهذه الواضحة والتمثيالت
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 يستطيعوا حتى بها، تشبها المريدون فيها يتماهى التي للتأمالت
 نحو يتساموا وحتى الكون في العملية بقدراتهم التحكم
. األسمى الخالص

 عن آلهة تضاف والشكتي والبودهيساتفا البوذات هذه الى
 . للكون أو للشريعة كحارسة تعتبر ومعظمها . وحقيق حق

 مثل بشرية غير مخلوقات توجد كما I مرعبة أو خيرة وتكون
 وهم يوجين، فاجرا تسمى كائنات توجد كما وياكشا. آسورا
 فوق أو البشرية فوق ومرتبتهم . الصاعقة اليوغا اتباع

اآللهة. من أو البشر من كانوا وان األلوهية،
 بطالن البطالن، أو الفراغ بنظرية تؤمن التنترية والعقائد

 بسبب قيمتها تفقد ال واألشياء . األشياء لكل الذاتي الوجود
 أو عدميتها بسبب الفارغة األشياء إن المريد، نظر في بطالنها

 تقود بل العقل وجه في حائالً تقف ال المطلقة حقيقتها بطالن
 األشياء داخل بالحياة المرتبطة الشهوانية الدفع وقوى . اليه

 فهذه وإذن .اليوغا بفضل لمصلحته المريدويخضعها يأسرها
 أو الوسيلة واتحاد العقل لبلوغ وسيلة تكون الشهوانية القوى

 مع والحنو الرحمة الى الميل اتحاد الى يؤدي العقل مع الواسطة
 المتطرفة المدارس في اليه يرمز سوف االتحاد هذا . الفراغ تعقل

السامي الجنسي باالتحاد
 وبين التنترية الرمزية التأويالت بين العام االرتباط ان
 تفسيري مبدًا بفضل ومقبوالً ممكنًا ظل التقليدية البوذية تعاليم

 العارفون يفهمه خفي معنى له بوذا كالم ان . باطني
 تحت ويرون . التقنية للتعابير الرمزية القيم بواسطة ويستنبطونه

 رمزية البحوث وتتضمن , هادفة قصدية لغة العادي الكالم
 . واألنغام باألصوات تتالعب هي أو فلسفية أو جنسية شهوانية
 تدخل التي تلك خاصة ،المستعملة الرموز من قسم وهناك

 التحليل اعتمدها التي الرموز مع تتوافق جسدية، عناصر فيها
 المرضى هؤالء كان وان الكثيرين، المرضى لدى المرضي النفسي
.معتقد أو خاصة أية عن البعد كل بعيدين

 الجسدية تقنياتها في الرموز أدخلت التنترية اليوغا ان
 الفيزيائية العناصر بين وفقت قد وهي . معًا بآن والنفسانية
 بين وجعلت الكون عناصر مع الفكر وفي الجسد في والوظيفية

 وفقًا مركبة الجسد بنية ان .متبادلة تأثيرات العناصر هذه
 لبوذا أجسام أربعة هناك الكون هذا وفي . الكون لتركيب

. الجسد في مواضع مع متراتبة
. السرة مع توافقية عالقة على وهي كايا نيرمانا -
.القلب مع عالقة عل وهي ماكايا دهار -
. الزلعوم مع كاكايا سمبهو -
الرأس. مع الفطري( الجسم )أو جاكايا ساها ٠



البوذية

 الجسم في األنفاس فيها تجول مجار أو أوردة ثالثة وهناك
:هي الفيزيولوجية النفسانية التمارين أثناء

العقل. وتمثل الالنا -
. الوسيلة أو الواسطة وتمثل راسانا -

 جوهر بضغطه يحرك الذي الهواء مجرى وهو افادهوتي -
 المحفوظ بالبذار اليه يرمز الجوهر هذا . األخرين المجريين اتحاد

 فضال i ،تستخدم اليوغا إن . لبوغا ا تقنية بواسطة الجسد في

 والتنفس- والحركات الجسدية األوضاعية الممارسات عن
 واإلبداع الخلق على تاعد كما التركيزية الفسانية التقنيات

 الدوافع كل اليوغي يستخدم التمارين هذه في . . النفساني.
 على المتطرفة المدارس حمل الذي األمر منها، األعف حتى

 الى الوصول أجل من خجل، وكل حرج وكل قرف كل رفض
.المرجوة الغايات

وبعد

 اكثرتعقيدًا هي البوذية التذكيربأن النهاية في يتوجب

 األسرار من عالم انها أوكتاب بمقالة تدرك أن من وأشمل
 وانتشارهم اتباعها كرة من ذلك على أدل وال جدًا واسع

 توضيحها في االمكانية عدم ورما — الرغبة عدم عن فضال
بأكمله وللعالم التباعها
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التأليهية
Theism ٠٠
Theisme
Theismus

 أن فحواه العصور. أقدم منذ االنسان رافق اعتقاد التأليهية
 حياتها من جوانب في اآللوهة، مدعوليشارك االنسان

 دون وحدها بها تتمتع التي السعادة الى يصل كي ،ووجودها
 من ، البدء في ،بد ال ،السعادة تلك يستحق كي .سواها

 متقبالً االنسان عليها يجاوب األلوهة، قبل من كريمة، مبادرة
 والتشبه األلوهة من التقرب على دؤوب بجهد وعامال إياها،

 وال لأللوهة، واحد مفهوم على االعتقاد هذا يرتكز ال ب.
 األلرهة، مفهوم إن .االنسان مع لعالقتها واحد مضسون على

 وتعليم الفلسفي الفكر بين مثتركة هوثمرة أيامنا، في السائد
 على األلوهة كلمة تدل هكذا .التوحيدي الوحي ديانات

 هو فعله الوجود. كل يضم الذي الروحي، الكامل، »الكائن
 الحية، غير الطبيعة قاعدة هي ارادته .شيء كل أساس في

 لكل القيمة يعطي وجوده .لألخالق المطلقة والشريعة
 مفاهيم استنتاج يمكن األساسي لمفهوم هذا من .موجود«

 الله، طبيعة ترافق المفاهيم تلك بعض لأللوهة. مرافقة أخرى
 والمطلق السمو، الروحانية، الشمول، الوحدة، أهمها:
 الكون، سيد الخالق، أهمها! الله، قدرة اآلخريرافق بعضها

 النقاء، الله، قيمة اآلخريرانق بعضها المخلص الحاكم،
 الله قداسة اآلخريرافق وبعضها الصالح. الكمال، العدل،

 :التوحيدي الوحي ديانات في وهذامايتجلى لالنسان، وحبه

 التأليهية. اعتقاد يعارض ال لأللوهة، السامي المفهوم هذا إن
 المستعبدة األلوهة فكرة تستبعد السليمة التأليهية أن ذلك

 الوقت في تتبعد، وهي البشر. بمصائر هواها على المتصرفة
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 أن العلم مع االنسان، قبل من األلوهة اغتصاب فكرة ذاته،
 اعالن الى النهاية في ليصلوا المنحى عذا أخذوا كثيرين فالسفة
الوجود. بطالن

 األلوهة بين وتقارب تمايز أساس على بالتأليه االعتقاد يقوم
 ذاتها، األلوهة من التقارب في األولى البادرة تكون واالنسان.

 على الحفاظ مع االنسان، من التجاوب ذلك بعد ويأتي
 اعتقاد هو التأليه أن نفهم يجعلنا ما هذا .وكرامته استقالله

 صعودًا يتدرج الفلفي الفكر ألن ذلك .فلسفي اكثرمنه ديني

 الى يؤدي بما الكون، لكل ومتجاوز متناء، ال مطلق، إله إلى
 في تبرز التي الفلسفات حتى ٠الومي الوجود عن غريبة ألوهة

 األلوهة قبل من جديدة بادرة عن تتكلم ال الصالح، األلوهة

 نزعة بدافع الله نحو العودة حتمية تثبت بل االنسان، نحو
 موقفها في األديان تتساوى وال الخالق. تجام المخلوق في طبيعية

 .األلوهة في كلي الىفناء تدعو التي تلك بخاصة التأليه، من
 في االنسان، استمراروعي يستدعي للتأليه العميق المعنى إن

 فال .بالله االتحاد عن االتجة العادة بلوغ وفي الله، من اقترابه
 أيضًا، نرى هنا، من األلوهة. في كلي ذوبان بمثابه التأليه يفهم
 الكيان الله على تنكر النها التاليه مع تتناقض الحلولية أن كيف

 جوهريًا هي فالحلولية .المطلق الكائن على تنكره ،الشخصي

 تعليمها يأخذ واحد. هما والكون اشه بأن تقول أحادية،
 هو وحده اله بأن يقول األول االتجاه اتجاهين، األساسي

 فيض أو غير، ال ظهورات مجموعة هو والكون ،حقيقي
 الثاني االتجام أما متميز. جوهر أو دائمة حقيقة بدون انبثاقات

 كل مجموعة سوى الله وما ،الحقيقي هو وحده العالم بأن فيقول

 اله لتجاوز فقدان االتجاهين من كل في هوموجود. ما
 الخلق التجاوزهوأساس إن .الكون عن المطلق والستقالله

 تجام اله من الحرة الكريمة البادرة أساس وبالتالي الحر،
االنان.
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 شاع األلوهة، عن المتكامل المفهوم هذا الى التوصل قبل
 انه الهي، عرق هومن االنسان بأن اليونان في عميق اعتقاد

 والدين الشعر في االعتقاد هذا ظهر وقد .اآللهة« »ابن
 كان بل السائد، وحده هو يكن لم أنه صحيح والفلسفة.

 العرقين. بين الجذري التعارض عل يتركز آخر اعتقاد يعارضه
 دائمًا يبقيان »سوف اإلالذة: في هوميروس عند مثال فنقرا

 الخالدين اآللهة عرق لديوميد، أبولون يقول متميزين، عرقين
 نقرأ بندار، وعند األرض«. على يسيرون الذين البثر وعرق
 اآلخذون وكان .آخر عرق هم واأللهة عرق، هم »البشر

 تجاوز الى يسعى أن لالنسان يمجوز ال انه يؤكدون الموقف بهذا
 عاطفيًا هوعليه، بما يكفي أن مجب بل البشري، الوضع
 وجود يثبتون األول بالموقف اآلخذون كان بالمقابل، وعمليا،

 المزدية الطرق ثم من ويرسمون وااللوهة، االنسان بين قرابة
 مع هذا األصل. الى العودة لرغبة إشباعا ب االتصال الى

 اآللهة فكانت المالمح، واضح يكن لم األلوهة مفهوم أن العلم
 المخلوقات من أسمى درجة في موجودة مخلوقات بمثابة

 كالعقل البثر، عن بها تنفرد بميزات تتمتع كانت .البثرية
 هو االنسان بينا الموت، عدم وبخاصة والسعادة، والقدرة

 الموت مصيره وبخاصة والتعاسة، والضعف الحواس أسير
 الصفات اكتاب يعني اإلطار، فيهذا التأليه، المحنم
 السعيد، الخلود الصفات تلك أهم كانت باآللهة، الخاصة

 هذا في يتأسس، كان الخلود الى السبيل ولكن الموت، عدم
 النهاية في تفضي التي العقلية القدرة باكتساب األرضي، الوجود

 المقومات كانت تلك وبالفعل، بها. والتشبه األلوهة رؤية الى
 في اسهم، وقد األقدمين. اليونان عند التاليه لمفهوم األساسية

 يؤكد الذي األورفي التعليم األلوهة، مع القرابة عاطفة تقوية
 هدف بمثابة ويضع، هوإلهي، االنسانية النفس أصل أن

 االنسان، في التيتاني العنصر على اإللهي العنصر نصرة للحياة،
 إن الموت بعد األلوهة مع خالدة سعادة الى الوصول بغية

 هو الله أن حتمًا، يعني، ال اإللهي، االنسان بأصل القول،

 أوجزء االنان، في عنصرإلهي وجود على يدل بل خالقه،
 ليست الخالدء السعادة أن االسرارعل ديانات وتلح . إلهي

 أصل من كونهم لمجرد استثناء، بدون الناس جيع مصير
 األسرار ديانة الى المتتمون يكتبه أمر هو الخلود إن بل الهي،

 تصر ،ذلك من أكثر بل .واجبات من تفرضه ما والمتممون
 من ينعتق أن يقدر ال وحده االنسان أن على األسرار ديانات

 الخالص ويتم مغخلص إله ماعدة الى يحتاج بل تجبرالمصير،
 انحالل مع المترافقة والمعرفة بالحكمة يكتمل الذي بالتأليه
الجد.

 تأثروا االغريق فالسفة ألمع أن كيف البيان عن وغني
 أصربعضهم، وبالفعل، األسرار. وبتعاليمديانات باألورفية

 باتخاذ إنما األلوهة، مع االنسان قرابة على فيثاغورس، منذ
 األشعار في هكذا، الوجودالجسدي ضد صرحة مواقف
 زفس«. أبانا »يا بدعاء زفس نحو فبثاغورس يتوجه الذهبية،

 يوجد »االلهي أن عل التقيات كتاب في امبدوكليس ويلح
 للصراع مسرح أول وهي الخاصة، نفسه بمثابة االنسان داخل

 رؤية أفالطون، عند التأليهية، وتتخذ والحب« التزاع بين
 طبيعتنا كمال في بها »نحتفل التي األسرار ضوء على متكاملة،

 قرابة في افالطون عند يظهر االلهي االنسان أصل إن . الحقة«
 الوالدة سبق وجود في مباشرة ب تأملت التي المثل مع النفس

 مع النفس عالقات تصبح األصل، هذا وبفضل األرضية.
 مثال الطبيعي، العالم مع عالقاتها من حقيقة أكثر العقلي العالم
 روحية قرابة توجد المرئية. األشياء من حقيقة أكثر المثل هي

 ضوء وعلى . لآللهة والتعبد للمثل الحدسية المعرفة معًا تؤسس
 من الخوف بأن الشائع القول أفالطون ينفي القرابة، هذه

 بروتاغوراس: محاورة في ويثبت الدين، أصل هوفي اآللهة
 بين وحده، االنسان انصرف اآللهة، مع القرابة »بسبب

 الهياكل بناء على وانكب باآللهة االيمان الى الحية، الكائنات
 ا اآللهة ليست وبالمقابل، (.a 322 )بروتاغوراس، والتماثيل«.

 الخير التعامل على تحمل فالقرابة االنسانية، االمور تجاه مبالية
 اليها ناسبًا اآللهة، يتهم ان المؤمن االنسان يرض فلن المتبادل،

 الى ويندفع با إيمانه يصوذ بل نكبات، من به يحل ما

 القرابة هذه إن (.900a, 899 d الشرائع، )محاورة كرامها
 وهو أوالمثل، الفكرة، حدس توفرللنفس التي هي ذاتها،
 العلم حب ذاته في االنسان ينمي »عندما الموت: عدم عربون
 التفكيرباألشياء طاقة ويمارس الصحيحة، باألفكار والتعلق
 يصير، الحقيقة، لمس الى ويتوصل بخاصة، واإللهية الخالدة
 بعدم يتمتع أن مطلق، بشكل الضروري من شك، بدون
 ذلك. في تشارك أن البشرية الطبيعة تستطيع ما بمقدار الموت،

 بحالة دائيًا، يحافظ فهو لأللوعة. يتعبد انقطاع، بدون ألنه،
 سعيدًا، يكون أن ويتحتم فيه، الساكن اإلله على جيدة،
 عند ذاته هو به العناية يجب ما إن والحال، خاص. بشكل
 أما .وحركة مأكل من به يختص ما جزء لكل اعطاء :الجميع
 أفكار فهي فينا، اإللهي المبدأ ع قرابة على هي التي الحركة
 تأمله، بموضوع شيهًا يصير يتأمل من إن .. ودوراته. الكل
 الحاضر في يبلغ، به، يصيرشبيهًا وإذ األصلية. لطبيعته وفقًا

 للبشر، اآللهة »قدمته الذي التام الحياة اكتمال المستقبل، وفي
لوصواللىوعلىالرغممنصعوبة (.90صا )محاورةطيماوس،
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 يجب أنه األكيد من يبقى افالطون، عند الشه، تصور في يقين
 ففي به، التشبه الى يسعى وأن بالله، يقتدي أن االنسان على

 ،اله من محبوبين نكون »لكي .الدينية الخلقية هدف ذلك
 هو القنوع المبدا، لهذا وفقًا طاقتنا. قدر به، تشبه أن يجب

 باقي عن ذاته الشيء قول ويجب . I يشبهه. ألنه اله، صديق
 التي واألفعل، واألفضل األجمل، الوسيلة إن .الفضائل.

 حياة يعيش أن أراد إن الفاضل، باالنسان خاصة تليق
 بالصلوات، بها يتصل وأن لآللهة، يضحي أن هي سعيدة،
(.a 717 الشرائع، )محاورة الثمابر، والتعبد والتقادم،

 المأثور: اليوناني القول بروتريتيك كتاب في أرسطو ينبذ
 ويلفت االنسان«. عواطف على حافظ إنسانًا، تكون »عندما
 »بقدر الموت: عدم الى تزعة من االنسان عند ما الى االنتباه

 العقل ارسطوان ويؤكد غيرمائت،، ذاتك اجعل استطاعتك،
 النشاط أن وبالتالي، االنسان،، في األكثرألوهة هو»العنصر

 يسمو ما أرقى وهذا واإللهية«، الصالحة »األمور يتناول التأملي
 الرشادات وفقًا يعيش الذي الحكيم ان كما االنسان. اليه

 االلهة،. قبل من سواه أكثرمن المحبوب »االنسان يكون العقل
 في محصورًا يبقى اآللهة، به تنعم الذي السعيد، التأمل ولكن
 فترات وعلى قصيرة لمدة يتأملون ، الحكماء من صغيرة نخبة

 أوضاع الى التأمل، الى انصرافهم في ويحتاجون، متباعدة،
 يؤدي شيء ال أن ومع النفس. وسالم والمال كالصحة معينة،

 ارسطو، فلسفة في هوخالد، الفرد االنان بأن التأكيد الى
االنسان. تأليه في تكون بنظره الحقيقية السعادة أن نجد فإننا

 الى تكون ما أقرب حلولية الى الرواقية خلصت بعد، فيما
 وبقرابة باأللوهة القول متابعة من الرغم على الطبيعي، االلحاد

 بالوضع االعتزاز على ابيكتيتوس فيصر معها، االنسان
 مع هومشترك »فالجسد .إلهية من عليه ينطوي لما ،البشري

 اما األلوهة«. شريكا فهما والفكر، العقل أما الحيوانات،
 أن ويثبت البشر«، بين »كإله العيش الى فيدعو أبيقورس،

 أرضي بمعنى إتما باأللوهة، بالتشبه تقوم االنسان سعادة
 الرغبات وبكبح ،واالنفعاالت اآلالم بتفادي أي محصور،

النفس ازعاج تحاشي بغية ولجمها
 راحت جديدة، مفاهيم التأليه اتخذ التوحيدي، الوحي مع
 ذاته الوحي يأتي كلها، المفاهيم رأس في الزمان. مع تتكامل

 االنسان مع خاصة عالقة ليقيم المبادرة يأخذ الموحي الله إن
 ألن بالوحي، التأليه فكرة ظهرت هنا من .الوحي يتقبل الذي
 بادرة يأخذ والمطلق، الالمتناهي السري الكائن وهو الله،

 إنه االنسان. مع محاورة القامة بالوحي، ذاته عن الكشف
 سلوك وينيربالتالي وأوامره، وصاياه فيعلن ارادته، عن يكشف
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 ضائعا يعد لم ألنه الغبطة، بنشوة يشعر الذي المطيع، االنسان
 سلوك يتأله هكذا اله. ارادة له ظهرت أن بعد األرض، على

 بل بالكالم، الوحي إله يكتفي وال اله. ارادة باتمام االنسان
 عقلنة من العالم في ما يفسر الذي العناية، إله إنه يفعل. إنه

 ذاته يجعل الذي العهد، إله وهوأيضًا شاملة. قواعد ومن
 أفعاالً المختار، شعبه سبيل في يفعل، االنسان. شريك

 شعبه، حياة في انقطاع، بدون يتدخل حي، إله إنه خالصية
 يكشف الوحي، في وقرارا. جوابا منه ويتظر االنسان يدعو

 له فيقدم تعالى، صورته على خلقه عن لالنسان، الخالق الله
 لي إنه الداخل. من اليه، للوصول جديدة طريقا بم من

 اإلله إنه معه. ذاته المستوى على ولي االنان، عن غريبا
 اثبات في فالتقدم معنا، الله القريب، واإلله كليًا المختلف

 والتجاوزهما االبطانية إن .ابطانيته اثبات مع يتوازى الله تعالي
 عن غريبا الله يكون االبطانية، بدون .الوحي إلله وجهان
 التجاوز، وبدون المتاهياوكامال بالتالي يكون ولن العالم،

 صيرورة. وفي ناقصا بالتالي ويكون الكون، مع الله يتساوى
 المكافي، االطار من والتجاوز االبطاتية فكرة تعرية يجب

 والفضاء، لمكان أبعدمنالتجاوزعلىشيء اليدل الفلكي
 الوجود كال على مطلق، استقالل على جوهريًا يدئ إنه بل

 الوقائع مع اإللهي الكيان خلط االبطانية تعني وال بالذات.

 مع خلطه يمكن ال روحيا، وجودا تعني إنها بل المخلوقة،
 ،إحاطة وأكثر داخلية، اكثر هو لذلك .الجسدي الحضور

٠ شيء كل في يوجد ان على وقادر
 صوب متجه اله قتدوس، اله فاعل، هوإله الوحي إله إن

 ولذلك يجب إنه بل إلهاحياديًا، ليس البشرباالختياروالعهد
 باله متحدًا أي الله، ابن المختار الشعب يصير بالعهد، يختار.
 اليهوديعلنون غاالنبياء مصالح. وبشراكة خاص، انتماء برباط
 اإللهية، بالوعود ينعمون سوف الحقيقيين الله خدام بأن

 فيؤكد الحكمة سفر أما اإللهية. بالحكمة مشاركين ويصيرون
 يعد الصديق، الى بالنبة تكتمل، سوف اإللهية النبوة أن

 إن كله، هذا مع .الله عند وخالدة سعيدة حياة في الموت،
 على يحرمان الله وحدة من واليقين اإللهي بالتعالي الشعور
 يكتفي إنه .االنسان تأليه لفظة استخدام اليهودي الشعب
.ومثاله الله صورة هوعلى االنان بأن بالقول
 اله مع لالنسان جديد لقاء يمحصل الجديد العهد في

 اله يأتي حيث عمودي هو األول البعد ثالثة. أبعاد في الخالق،
 الحياة لمشاركته ويدعوه بالتجسد، االنسان الى شخصيًا
 المولود االنسان يتالقى حيث أفقي هو الثاني البعد اإللهية.
هو الشالث البعد الله. أمام العالم، ومع اآلخرين، مع جديدًا
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 لقاءات بمثابة التاريخ يتبدى حيث الزمان، في امتدادي
 يقرر أن االنسان على يتحتم لقاء كل وفي الله، مع متالحقة

 مع ظهرت هكذا الجماعة. على تأثير من لقراره ما ويعي
 وفي التأليه لفظة استخدام في جديدة عناصر المسيحية،
 االنسان المسيح ظهوريسوع العناصرهي تلك اهم مفهومها
 بنوته ويعي إلهاوانسانا، ذاته يعي إنه اله ابن الكامل،

 يحب فهوأب، الشه أما صارجسدًا. الكلمة ويعلنها: اإللهية
 يتبادل اإللهي، ملكوته الى يدعوه يخلصه، يفتديه، االنسان،

 بنوة وروح االبن هوروح الروح الروح. في االنسان مع الحب
 لالنسان، هوتأليه اله مع االنسان اتحادحياة إن . االنسان

 االنسان قلب الى واالبن األب يرسله الذي الروح عمل وهو
. حب اتصال ذاته في ألنه نعمة هو الله إن

 هو هذ إلهًا، يصير أن االنسان ليتطيع إنسانا الله »صار
 في بها التبشير في بادئين كانوا الذين عند المسيحية جوهر

 في تأليه لفظة استخدام بدأ الثاني القرن منذ المشرق.
 على االنسان خلق ،أوآل أشياء. ثالئة تعني وكانت المسيحية،

 باله التشبه ثالثًا، لالنسان؛ اله تبني ثانيًا، ومثاله؛ اله صورة
 وجودًا الحاضرة، الحياة هذه في التأليه، يتضمن . وبالميح

 غير بخلوده المثاركة وفي اله، رؤية في كماله يجد البثر، فائق
 عودة األوائل، المسيحيين المفكرين عند نالحظ هنا الفاسد

 هومن الفاسد غير الخلود إن األساسية: االغريقية الفكرة الى
 البشر يحصل فهوتأليه. به االشتراك أما األلوهة، خصائص

 اذا أو ؛يوستينوس عند الله، أوامر على حافظوا اذا عليه
 تاتيانوس؛ عند الروح، الى تحتاج التي اله معرفة الى انصرفوا

 الله، وصايا بحفظ الخالدة االمور صوب االنسان »اتجه إذا أو
 .األنطاكي ثيوفيل حسب ويصيرإها«، المكافأة اله من فيتقبل
 يتلقاها تربية ثمرة هو التأليه أن االسكندري كليمان ويرى

 الوجود كل التربية هذه وتشمل اإللهي، اللوغس من المؤمن
 للروح كاملة حرية الى وتتهي الجسد، فيه بما االنساني،

 الموحدة. المحبة الحرية ثمرة وتكون الخيرات، كل تجاه والقلب
 المسيح بتجسد يبدأ التأليه أن فيرى Origenus أوريجنوس أما

 بل فحسب، المسيح في ال إلهية، البثرية الطبيعة تصير »حيث
 يسوع، علمها التي الحياة يعتنقون باالمان، الذين، كل في

 التاليه اكتمال ولكن الله« مع والشراكة الصداقة الى تقود والتي
 المتأمل يتحد حيث له، واضحة رؤية في التأمل، في يصير

 في العقلي الجانب على أوريجنوس يلح .الساء في بخاصة ،باله
 وضعه فوق االنسان ترفع نعمة بمثابة يبدو ال وهو التأليه،

 الفكر منه سقط أصيل وضع الى عودة بمثابة بل ،الطبيعي

 عن يبرزالكالم الرابع، القرن في األولى؛ بالحطئة االنساني
 االسكندري Athanasius اثناز ويرى االنسان، في اله صورة

 لالنسان اله أعطاها التي الد صورة تجديد هو التاليه أن
 اآلب صورة الكلمة، بواسطة الله معرفة بنيان وإعادة بالخلق،
 أما الفساد، وعدم باله واتحاد بن ذلك عن وينتج الكاملة.
 فائض »روح هي االنسانية النفس أن فيرى التزينزي غريغوار

 ومع االنسان«. في إلهية قطعة وهي لمنظورة،األلوهةغير من
 اكث »وشراكة تأليهًا لالنسان يضمن الميح تجسد إن ذلك،
 إله صغير، صغيرواله هوكون »االنسان األولى«. من عظمة
 بفضل بالصيرورة، إله إنه بل غريغوارنيصص، عند بالقوة

 »ان يقول الذي الكابادوكي باسيليوس حسب النعمة،
 الله هوصورة فاالنسان مدعوليصيرإلهًا«. هوحيوان االنان

 ا رغبة اله،وهي في الطبيعية وبرغبته الشخصي الحر بوعيه
 في تتحول بالنعمة، تكتمل لم إن الرغبة، هذه ولكن تقاوم.

 الذات تأليه ارادة بمثابة تبدو اذ خطيئة مصدر الى االنسان
 وتزج الله، عن االنسان تفصل إنها ٠اإللهي العون عن بمعزل

 وتنيره توحده أن بدل والموت، االنفصال في كله الوجود
 البشرية الطبيعة اإللهي اللوغ يتخذ الخطر، هذا من تخليصًا

 لكونه معه سرية قرابة عل هو االنسان أن العلم مع الساقطة،
 االنتصارعلى إن البشرباله. اتصال بالقيامة ويعيد عاقال،

 فحسب، والهالك الموت االنتصارعلى ينحصرفي ال الخطيثة
 تأليه يكتمل سوف .بالقوة والكون البشرية تاليه يعني بل

 األرضي، الوجود منذ ولكن، األموات، قيامة بعد الخالئق
 وتطويعها الفاسدة الطبيعة بتغيير التأليهي االتحاد يبدأ أن يجب

.الخالدة للحياة
 اإللهية بالطبيعة المشاركة حول التأليه يتركز الغربي اكقليد في
 الله »يريد أوغوسطينوس: يقول الطبيعة. الفائقة النعمة بفضل

 بنعمة بل ولده، الذي مثل بالطيعة ليس إلها، يجعلك ان
 الدائمة الحقيقة في يثبت المؤله االنسان »كل .وبالتبني«

 في حقيقة يشارك المؤله المسبحي أن يستنتج . والالمتبتلة،

 انسانًا منه يجعل اإللهي التبني كبًا. يتبدل أنه اإللهية، الطبيعة
 التاليه الكبيربين الفرق الى ويشيراوغوسطينوس .جديدًا
 الكاثنات بين اآللهة من نوعان »هنالك :النعمة والتأليه الخطيثة

 ليسوا وهم آلهة، أنهم يدعون الذين ناحية، من المخلوقة:
 أخرى، ناحية ومن اإللهي؛ الغضب يحل وعليهم كذلك،

 الذين، له، ابناء بمثابة الله يحبهم الذين فعاًل، آلهة هم الذين

 ال له. مشايهين األقل على هم له، مساوين يكونوا أن بدون
 رؤيته على قادرين بالنعمة يصيرون ولكنهم صحيح، والدة،
 األكويني توما عند نجد الوسطى، القرون في . لوجه« وجهًا
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 االلهية. الحياة في والمشاركة المؤلهة النعمة بشان متكامال تعليًا
 أسماها، حتى الطبيعية، المشاركات كل تتجاوز مشاركة إنها
 الله، صورة على المخلوقة الكائتات، تكون بقوتها التى تلك

 أقل بطريقة به التشبه نحو موجهة اله،، عل ,قادرة وبالتالي
 الطبيعة فائقة عطية ثمرة عمتازة، شاركة إنها سواها. من بعدًا

 ذاته ي اله، الى الوصول معها يتجاوب لمن تعطي وإلهية،
 السعيدة وبالرؤية األرض، على هنا والحب، بالمعرفة مباشرة،
 بشكل البشر، يحب الله إن السماء. في معه الدائم وااتحاد

 بل العطاء، قابلة غير طبيعة ال فيعطيهم، الطبيعة، فائق
 يقدرون بالمشاركة، آلهة يصيرون اذ أنهم، بنوع فيها، مشاركة

 الطبيعة في المشاركة هذه .الحميمة بحيانه حقيقة يتحدوا أن
 المخلوقة« الطبيعة كل قدرة »يتعدى وجود الى توصل اإللهية

 تتجاوز حياة الى االنسان يرفع كله، العالم يفوق صالح إنه
 في وحده، اله مع اال تتساوى وال مخلوقة، طبيعة كل أوضاع
. الطبيعة
 انه .لالنسان الله عطاء مجانية يعني النعمة عن الكالم إن
 كبرياء اإللهية البادرة هذه تصدم قد . يحبه ألنه إياها يعطيه

 القبول، بدل األخذ مفضالً الله، عطية فيرفض االنسان،
 حرية يركزعلى عالم في قدتظهرغيرمقبولة »إلهًا«؟ ذاته ومريدًا

 أن بدون العطية، االنسان يتقبل هل ومسؤوليته. االنسان
 هو اله يعطيه الذي العطاء إن االنسانية؟ كرامته عن يتخلى

 في يصيرمشاركًا النه ينقبله، من كليًا وهويبدل معه. التالقي
 ال تأليه، عن يتكلم المسيحية، في الشرني، التقليد الله. حياة

 التأيه إن الله. مالقاة في ذاته االنسان يفقد ال الحلولي. بالمعنى
 عند يتحقق الذي التبدل وعمق الله مع الحميمة العالقة يعني

 التي النعمة عن يتكلم المسيحية، في الغربي، التقليد المتأله.

 داخل هوفي الذي الفاعل، الله حضرر عمقها في تعني
 إن أوغوسطينوس. يقول كما ذاته، االنسان أكثرمن االنسان
 مع اليومي الوجود في تعمل محبة في يتبدى الله مع االتحاد

وفيسبيلهم. اآلخرين
 تكث .ورحته اللم بفضل الكريم العيث هودين االسالم

 عليه فضل من بماله االنسان تذكر التي القرآنية األيات
 العظيم« الفضل ذو واله يشاء من برحته يختص |هـ٠

 (.269 )البقرة، يشاءه من الحكمة يؤني (.105 )البقرة،

 بالله آمنوا الذين فاما (.22 )النور، غفوررحيم« »اله
 »من (.175 )النساء، منه« رحمة في فسيدخلهم به واعتصموا

 (.125 )األنعام، لالسالم« صدره يشرح يهديه أن الله يرد
 اله« شاء ما اال ضرًا وال نفعًا لنفي أملك ال قل

(.100 )يونس، الله« بإذن إال تؤمن حأن (.188 )األعراف،
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 ويزيد • (26 )الرعد، ويقدر يشاء لمن الرزق يبسط والله
 اش فضل ولوال (.76 )مريم، هدى« اهتدوا الذين اله

 من يزكي اله ولكن أبدًا احد من منكم زكى ما ورحته عليكم
 وجنة« ربكم من مغفرة إلى وسابقوا (,21 )النور، يشاءه

 )الجمعة، يشاءه من يؤتيه اله فضل حذلك (.21 )الحديد،
 الملم ويدرك (.4 )الجمعة، العظيم« الفضل ذو واش (.4

 ونعلم االنسان خلقنا وولقد القلوب هوفاحص اله أن ايضًا
 حبل من اليه أقرب وونحن ٠ا(6 )ق، نفسه به توسوس ما

 فكرة كيًا االسالم يرفض ذلك ومع (.16 )ق، الوريده

 الله اناء أنهم يقولون الذين الى اللوم ويوجه التأليه،
 )المائدة، وأحباؤه« اله أبناء نحن والنصارى اليهود وقالت

 من بثر أنتم بل بذنوبكم، الله يعذبكم فلم وقل ٠ا(8
 يشاءه من ويعذب يشاء لمن ويغفر (.18 )المائدة، خلق«

 وإليه بينهما، وما واألرض السموات ملك هولم (.14 )الفتح،
(.18 )المائدة، المصيره

 لالنان الله حب تبرز التي الصريحة المواقف من الرغم على
 اللم تعالي على الحفاظ مع إنما الرحيم، هوالرحمن ورحته،

 من بدءًا االسالمي، التصوف في ظهر الكلية، وقدرته المطلق

 االناذ بين ،عمكنة وجودية بوحدة يقول تيار الثامن، القرن
 بين فيما بالهوية الشعور حيث الصوفي، االتحاد في تحصل والله،
 ظاهر هو العبد فباطن اليه. الموصول والمعبود الواصل العبد

 اله ناسوت يظهر هنا العبد. ظاهر هو المعبود وياطن المعبود،
 يفنى االتحاد في الحالج. عند جاء كا الثاقب، الهوته من سر

 في كان الذي هو ألنه الالهوت، غير يبقى وال الناسوت
 األلوهة. حضن في الفناء إلى الصوفي عطش يرتوي األصل.
 واحدًا، شيائً والمحبوب المحب يصير عندما االتحاد ويكمل
 ذاك إذ الله. وهي هي الله واحدًا، شيائً والحق النفس وتصير

.أناء أهوى ومن أهوى من ,أنا أنت«، »أنا الصوفي ينادي

 ضيقة حلقات داخل محصورة الصوفية التعاليم بقيت
 من أكث بل .المؤمنين بين مقبول بانتشار تحظ فلم ،ومغلقة

 يصدر كان ما بعض قاطعًا رفضًا يرفضون المسلمون كان ذلك
 وسموه الله وحدة بعيد، أو قريب من قمس، شطحات من
 أي اشراك الى أوبآخر، بشكل يؤدي، ما كل االسالم ينبذ

 التأليه لفظة استخدام رفضه هنا، من .اله مع باأللوهة كاثن
 تعاليه، في األحد الواحد باله بااليمان وتمسكه قاطعًا، رفضًا

.الرحيم الرحمن تسميته على الحفاظ مع
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صارجي بشارة

التجريبية
Experimentalism - Empiricism
Experimentalisme ٠ Empirisme
Empirismus

 اليوناني اللفظ من مشتق empiricism األجنبي المصطلح
empeiria، الالتيني اللفظ ومنه experientia، اللفظ ومنه 
تجربة. أي experience االنكليزي

 العقل، وليس التجربة، أن ترى اطالقًا، والتجريبية،
,اليونانية الفلسفة في وجذورها المعرفة مصدر

 في غاية مادية ذرات وجود على التجربة دلته فديمقريطس
 التي الملونة وكالذرات الثمس، أشعة في تتطاير كالتي الدقة
 أو الدخان مع تتصاعد التي الرائحية والذرات ، الماء في تذوب

 األجسام يخترق الضوء أن على أيضًا التجربة ودلته الهواء،
 أن له فبدا تقريبًا، األجسام جيع تخترق الحرارة وأن الشفافة،

 منها ينفذ أن آخر جسم يستطيع خالية مسامًا جم كل في
 ,والخالء المالء من يتألف العالم أن ديمقريطس ارتأى هنا ومن

 من بخلوه المالء عن يختلف متجانس متصل امتداد والخالء
 ال والخالء وجودًا المالء ديمقريطس ويسمي .والمقاومة الجسم

 لما الخالء فلوال السواء، على ماديتين علتين ويعتبرهما وجودا،
الحركة. والمتنعت الكثرة، كانت ولما الجواهر تمايزت
 أبيقورس عند الظهور الى ديمقريطس تجريبية عادت وقد
 وأن للمعرفة، الوحيد المصدر هي الحواس أن ارتأى فقد

 األجسام بذرات النفس ذرات احتكاك من ينشأ الحسي االدراك
 مطابقة صورة أنها أي صادقة، واالحاسات بنا. المحيطة
 الحكم في بل اإلدراك، في فليس الحواس خطأ أما .لألشياء

 يقع فلي الحواس تناقض وأما .لالدراك العقل يضيفه الذي
 هو وإنما الخاص، مجاله احاس لكل ألن االحاسات، بين

 االحاس تكرر ومتى .اليها تضاف التي االحكام بين يقع

 صادرًا الكلي المعنى هذا كان ولما كليًا، معنى الذهن في أحدث
 يبقى يتكون أن وبعد .مثله حقيقية صورة فهو االحساس عن

 ,التجربة في عرضت كال الجزئيات على نطبقه الذهن في
 أي فردة، جواهر من مكونة التجربة في المعروضة والجزئيات

 في تتحرك وهي متناه، ال خالء في متحركة والذرات .ذرات
 وتفاوت .مقاديرها اختالف مع واحدة وبسرعة مستقيم خط

 يجتازها التي األوساط مقاومة تفاوت عن يأني إنما السرعة
 متساوية، فيه فالسرعة المقاومة عديم والخالء المتحرك. الجسم

 تلقاء من تنحرف سقوطها، خط عن انحرافًا للجواهر أن بيد
المركبات. وتؤلف فتلتقي للغاية صغيرًا مقدارًا نفسها

 اليونانيين، الفالسفة بين من الشكاك، يعد أن ويمكن
 المذهب وهونقد سلبي، بنهج التجريبي، للمذهب الممثلين
 االستدالل أن ق.م. 128-214 كسادس ارتأى فقد العقلي
 نحو على يقينية معرفة تقديم اليمكنه االستنباط، أي العقلي
 معطاة، مقدمات من نتائج استخالص على يقنصر ألنه مطلق،

 قال ذلك على وتأسيًا .المقدمات صحة اثبات يستطيع وال
 ما فكل االنتباه، األول: :ثروط ثالثة لهم ووضع باالحتمال،

 مع صدقناه قويا واضحا وبدا التصورات من اليه انتبهنا
 محتماًل. اعتبرناه أي كاذبًا، يكون قد أنه برأينا االحتفاظ

 اذا ذلك مثال التصورات، تناقض عدم الثاني: الشرط
 وحركاته ولونه وقامته وجهه ابصر فإفي شخصًا أبصرت
 الرؤية صدقت كلها هذه اجتمعت فاذا به، المحيطة واألشياء

 .الحذر وجب فقد بعضها غاب إن أما ،محتملة اعتبرتها أي
 مثال تفاصيلها، جميع في التصورات امتحان الثالث: الشرط

 فأعلم بالعصا أضربه فإني ثعبانًا وظننته حبالً أبصرت اذا ذلك
هو. ما

 والتي ،السلبي النهج ذات التجريية هذم استمرت وقد
 عام ثلثمائة حوالى وبعد قرون. عدة الشكاك، مدرسة تمثلها

 الطب، احترفوا الشكاك من طائفة نشأت كرنيادس من
 عليه وزادوا ،سلفائهم تراث هر الذي السلبي بالنهج وأخذوا
 دون نفسها بالتجربة التجربة تنظيم عن هوعباره ايجابيًا نهجًا

 وعرفوا العلم، من بديالً الفن فأقامو العقل، االلتجاءالى
 sextus امبيريقوس مكستوس أشهرهم .بالتجريبيين لذلك

Empiricus للميالد. الثاني القرن في عاش التجريبي أي 
 نهجه أما .الشكاك من سبقوه تكرارلمن كتبه في السلبي نهجه

 معارضة نريد »لسنا يقول فهو .عباراته من ظاهر فهو االيجابي
 على ويدل .الحياة« إزاء جامدين الوقوف وال العام الرأي
 أمور: ثالثة انى ترجع وهي فلسفة كل خلومن تجريبية وسيلة

 عند ويشرب الجوع عند فيأكل الطبيعة يتبع الثاك -1
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 وضة مف ألنها والعادات القوانين يتبع والشاك -2 العطش.
 تجربة فيكتب وترابطها الظواهر يدرك والشاك - 3 .عليه
.بعض حدوث عد بعضها توفع الى عفوًا به تؤدي

 مثا للتجريبية دعاة العرب المفكرين بين من كان وقد
 انكسار عن فيه يبحث المناظر كتابه في الهيثم بن الحسن

 شبكة عل الصور تكوين وكيفية العين، وتشريح الضوء،
 والتجربة. المالحظة على يعتمد تجريبي بمتهج ذلك كل العين.

 فاالدراك .لالدراك الهيثم ابن تحليل من ذلك على أدل وال
 احساسات مقارنة — 2 , االحاس -1 :من يتألف عنده
 على تكونت التي بالصورة الحاضر االحساس مقارنة أو كثيرة،

 الذي الحكم - 3 .سابقة احساسات بفعل الحافظة في التدريج
.الحافظة في التي الصورة يمائل الحاضر االحساس أن به نعرف

 والعصر الوسيط العصر في تأثيرواضح للتجريبية وكان
 الوسيط، العصر في االكويني وتوما بيكون روجر الحديث.
 مل ستيوارت وجون هيوم وديقيد لوك وجون بيكون وفرنسيس

.الحديث العصر في بركلي وجورج
 ثالث في المعرفة وسائل 1294-1214 بيكون روجر يحصر

 ما العلم يولد فال النقل أما .والتجربة واالستدالل النقل هي
 أن نستطيع فال االستدال وأما يقول. ما علة يعطينا ال دام

 أيدت اذا اال المغالطي القياس من البرهافي القياس به نميز
 التي النتائج هماتحقيق وظيفتان وللتجربة نتائجه التجربة

 جديدة، حقائق واستكشاف باالستدال، العلوم اليها تصل
 scienta التجريبي العلم هو بذاته قائم علم تكوين الى فتنتهي

experimentalis، الطبيعة على سلطانًا يخولنا علم على ويدل 
 أي االستقراء ووسيلة الطبيعة، تعمله ما كل عمل لنا يتيح بأن

 القانون جملتها من يتألف بحيث التجارب وإجراء المالحظة
 تستعين بأنها العادية التجربة على العلمية التجربة وتمتات .الكلي

 ولكنها الواقعة، الظواهر مالحظة على تقتصر وال بآالت،

 القول الى يذهب بيكون روجر إن بل ظواهر. ايجاد على تعمل
 يهىء الكنية خدمة في يكون أن يمكن التجريبي العلم بأن

 يليق ال أنه ذلك على ويترتب .مهمتها في النجاح أسباب لها
.العلياء اال بالتبشير يضطلع أن

 يتوقف التعقل فعل أن فيرى 1274-1225 األكويني توما أما
 بعد مزاولته وفي العلم، تحصيل في الحاسة القوى على

 المعرفة تحصيل الى مضطرون أننا ذلك ومعنى .تحصيله
 العلم يحرم أمره أول من حاسة يحرم الذي ونرى بالتجربة،

 المعقوالت يعقل أن يقدر ال العقل إن ثم .الحاسة تلك بمدارك
 الصور وهذه :الخيالية الصور الى يتجه أن دون عنده الحاصلة
 لماهية المطابق فالحق .التجريبية المعرفة الى مردودة بدورها
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 العقل وأن والحس، العقل بين وثيق االتصال إن االنسان
 ليس باالطالق، العقل جنس في داخالً كان وإن االنسافي،

 يستفيد االنسان لماهية معادل عقل ولكنه مالئكيًا، عقال
 فله انسافي هوعقل حيث فمن .المحوسات من المعقوالت

 بد فال .المحوس الشيء هوماهية له معادل خاص موضوع
 الممثلة المادية عالئقها من الماهية تجرد الفس في قوة وجود من
 معقولة فتجعلها االحساس، عن الحاصلة الخيالية الصورة في

 عقالفعااًل، تسمى األولى القوة تتعقلها اخرى وقوة بالفعل،
 لم األكويني توما أن ذلك ومعنى منفعالً عقالً الثانية وتسمى

 مستمدة كلها ليست عنده، المعرفة، ألن خالصًا، تجريبيًا يكن

 كلها هي خس بحجج الله وجود على فهويبرهن التجربة. من
 الفعل تقدم على يقوم واحد برهان على تدور منطقية حجج

النقص على الكال أوتقدم القوة على
 العصر في عنها أما الوسيط، العصر في التجريبية عن هذا

 في االنكليزية الفلسفة وليدة بأنها القول فيمكن الحديث
 وهيوم ولوك بيكون عند عشر، والثامن عثر السابع القرنين

وبركلي

1626-1561 بيكون فرنسيس

 ضوء في العقل دور تحديد على تدور بيكون تجريبية
 وتصنيف تجريد أداة العقل أن ذلك .والتجربة المالحظة
 ألوهام انقاد سليقته على يجري ترك فإذا .وبماثلة وماواة

 في األوهام ويحصربيكون عقيم جدل في ومضى فيه، طبيعية
:أنواع أربعة

 طبيعة من ناشئة وهي Idola tribus القبيلة أوهام - 1
 ميالون فنحن أفراده. جميع بين مشتركة كانت لذا االنسان،

 تمليه ما ال عقلنا عليه مايمليه الطبيعة على نفرض أن الى بالطبع
 يعمم العقل أن الميل هذا مظاهر ومن .والتجربة المالحظة
 الحاات الى االلتفات دون المؤيدة الحاات الى بالنظر
 ال حيث التنجيم بعلم االعتقاد في السبب هو وهذ! .المعارضة

 أمثلة ومن .التنبؤات فيها تفشل التي الحاالت في العقل يفكر
 البحث الى االنسان ميل الطبيعة على العقل تصورات فرض

 فيتصور تجانس فيه بما يشعر العقل إن .الطبيعة في الوحدة عن
 تقرير على ذلك من ويتدل مثله، متجانة الخارجية الطبيعة
 فعل تصور الى العقل يميل كذلك األشياء. في جوهرية وحدة

 وعلالً غايات لها فيتوهم االنساني، الفعل نمط عل الطبيعة
غاب
 الطبيعة من ناشئة وهي Idola specus الكهف أوهام - 2

 منه االفالطوفي، الكهف بمثابة الفردية فإن منا لكل الفردية



التجريبية

 خاصا. لونا فيتخذ الطبيعة نور ينعكس وعليه العالم، الى ننظر
 وعن االصلية االستعدادات عن صادرة إذن األوهام هذه

 والمطالعات. االجتماعية والعالقات بالتربية المكتسبة العادات
 يسلم من اكاس فمن .عديدة مظاهر في تبين األوهام وهذه

 يسلمون آخرون بينما ،جديد أنه لمجرد فحص دون بالجديد
 الناس ومن الصدق. على عالمة ذاته القدم ويكفيهم بالقديم
 يصدق كثف أو مجالها في تصح فكرة بعقله تستأثر من كذلك

 هذا أو الفكرة هذه خالل اال موضوعًا يرى فال ميدانه، في
 فأرسطو . المفكرين كثيرمن عند شائع الوهم وهذا . الكشف

 أرسطي، كشف المنطق ألن المنطق، الى كلها العلوم رد قد
 بالمعنى عالً وليس الفنون من فنًا يكون أن يعدو ال هو بينما

 للعلم فروعًا كلها العلوم افالطون جعل كذلك . الدقيق

اإللهي.
 األلفاظ. من الناشئة وهي Idola Fori السوق أوهام - 3
 والتصورات العملية للحاجات طبقًا تتكون األلفاظ فإن

 ألشياء الفاظ فتوضع لألشياء، تصورنا على فتسيطر العامية،
 الغامضة األلفاظ أمثلة فمن غامضة. أوألشياء غيرموجودة،

 بعض الى يلتفت حين يدركها صفات على االنسان يطلقه ما
 ويعطينا .األساسية الفوارق عن ويغفل العابرة الثبه وجوه

 عصره في يطلق كان فقد .رطب لفظ ذلك على مثاالً بيكون

 بين االنتثار سريع هو ما على يطلق كان .متباينة أشياء على
 عناصرها، تتماسك ال التي األجسام خاصية أوعلى األجسام،

 يجمع ما عل بالعكس أو ويشتتها، األجام يبدد ما عل أو
 غير ألشياء وضعت التي األلفاظ أمثلة ومن .ويوحدها بينها

 على لتدل الطبيعية الفلسفة في ها استعمال شاع الفاظ موجودة
 أنها بيكون ورأى ،وجودها في الفالسفة بعض اعتقد أشياء

 بغيرما الفاظ هي لها وضعت التي األلفاظ وأن أوهام، مجرد
 أرسطو به قال الذي األول المحرك لفظ ذلك من .صدفات

٠ األرسطين بعض به قال الذي الصدفة لفظ أيضًا ذلك ومن
 تتخذه مما الناشئة وهي :Idola theatri المسرح أوهام - 4

 فهذه ونفوذ. مقام من الفالسفة عن المتوارثة الفلسفية المذاهب
 المشاهدون يتلقى كا القدماء الفالسفة عن الناس يتلقاها كلها

 يحمل وهنا عل. من عليهم تلقى الممثلين كلمات المسرح في
 يفسرون الذين من وأرسطووغيرهما افالطون على بيكون
 ماجن شاعر أنه افالطون عن فيقول .مجردة بألفاظ األشياء

 ثم السوفسطائيين وأرسطوأسوأ بالحماس، مفعم والهوتي
 ألنهم التجريبيون والعقلين: التجربيين الى اللوم بيكون يوجه

 النهم والعقليون غذاءها، النملة تجمع كما الوقائع مجمعون

التجربة. بعيدونعن

 مغالطات ليست بيكون، عند األوهام، أن القول وجملة
 وإنما أرسطو، يذكرها كالتي استدالية أغاليط أو سوفسطائية

 الحقيقة، فهم ء نخطى تجعلنا العقل تركيب في عيرب هي
 تنطبع مصقوال« »لوحا العقل يعود لكي منها التحرر ويمجب
 تفير من فيتمكن جانبنا، من تثويه دون األشياء عليه

 عن تفسيرالطبيعة يكون ولن عليها اليادة ومن الطبيعة
 من تتكون قضايا من يتألف القياس ألن القياس، طريق
 أوهام في رأينا كعا الذهن، في مختلطة هذم كانت فاذ الفاظ

 على اقتصاره في هو ثم ،غختلطا كله القياس كان المسرح،
عقيمًا. منهجًا يكون الجديد اكتشاف دون القدبم عرض

 االستقراء طريق عن تفسيرالطبيعة يكون لن كذلك
 تكون قياس الى النهاية في يرد االستقراء هذا ألن األرسطي،
 األمثلة على يقوم احصاء لعملية نتيجة الكبرى مقدمته

 تعطينا ال السلبية األمثلة بدون االيجابية واألمثلة االيجاية،
.يقينًا

 باستكشاف اال إذن تتأق ال الطبيعة على االنسان سيادة إن
 التوجه سوى االستكشاف هذا الى سبيل وال الكيفيات، صور

 لها بالخضوع اا عليها السيادة مكن ال إذ ذاتها، الطبيعة الى
 االورجانون كتابه مفتتح في بيكون يقول األمر بادىء في

 خادم هو حيث من االنسان »إن :Novum organum الجديد
 ما بقدر ويدركه الطبيعة نظام في يعمل لها، ومفسر للطبيعة

 أم باألشياء يتعلق فيا سواء النظام، هذا عن مالحظاته له تتيح
 . ذلك أكثرمن شيائً راليستطيع يعلم وهوال بالعقل،

 عنها يبحث التي الكيفية عليه تعرض االنسان ومالحظات
 هذه استخالص الى السبيل فكيف أخرى، بكيفيات مختلطة

عداها؟ مما الصورة

 يفصل الذي االستقراء طريق عن اال ذلك يتسنى ال
 ثم الصحيحة، واالستبعاد الرفض عمليات بواسطة الطبيعة
 كافيًا عددًا جمع قد يكون أن بعد االيجابية النتيجة إلى يخلص

 بالرفض يتيمز بيكون، عند فاالستفراء، السالبة. الحاالت من
 السلبية، األمثلة بإسقاطه تقضي ما كل اسقاط أي واالستبعاد،

 من صورتها عن نبحث التي الطيعة قخليص الى السبيل ألنه
 وآفة معقد ركام في معها المختلطة األخرى الطباثع جملة

 بالحاات االكتفاء من القبيلة« »أوهام بين ذكر ما االستقراء
 للعلم تكفي بأنها واالعتقاد .ما ظاهرة فيها نالحظ التي

 بمجرد استقراء يسمى االستقراء من النوع هذا .بطبيعتها
 اذا بالصورة، العلم الى ونصل اآلفة، هذه ونتفادى التعداد.

اآلتية: الطرق اتبعنا
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 وتغيير وخصائصها، وكمياتها المواد بتغبير التجربة تنويع - 1
 شجر في نصنع كما الغابات تطعيم مثل الفاعلية العلل

 باستخدام الشمس أشعة تركيز ومثل الفواكه،
.العدسات

 عن الناتج الكحول تقطير إعادة ثل التجربة تكرار - 2
 الرصاص في الزئبق وضع إعادة ومثل تقطيرأول،

. ال أم للطرق قابالً ويصبح أيتجمد لنرى المصهور

 مع أخرى تجربة مثال على تجربة جراء أي التجربة، مد - 3
المواد. في تعديل

 قزح قوس الفن،كايجاد الى الطبيعة نقاللتجربةمن - 4
 كأن آخر الى فن أومن ماء، مسقط في صناعية بطريقة
 لتعين العدسات صنعت كا السمع تعين اداة نصنع

البصر.
 تشر البرودة كانت إذا عما الفحص مثل التجربة قلب - 5

 تنتشر الحرارة أن عرفنا نكون أن بعد اسفل الى أعلى من
أعلى. الى أسفل من

 المراددراستهامثل الكيفية طرد أي التجربة، الغاء - 6
 الجاذبية تلغي معينة أجسام هناك كانت اذا عما الفحص

.والحديد المغناطيس بين توضع حين
 الكتشاف التجارب استخدام أي التجربة، تطبيق — 7

 أمكنة في الهواء صحية مدى تعيين مثل نافعة خاصية
.التنفى سرعة بتفاوت مختلفة فصول في أو مختلفة

 بينها بالجمع ما مادة فاعلية في الزيادة أي التجارب، جمع - 8
 الماء تجميد درجة خفض مثل أخرى، مادة فاعلية وبين

البارود(. )ملح والنطرون الثلج بين بالجمع
 في طفيف تغيير إحداث عن عبارة وهي التجربة صدق — 9

 االحتراق مغلق إناء في نحدث أن مثل التجربة، شروط
 تجري هنا والتجربة .الطلق الهواء في عادة يحدث الذي

 ينظر ثم بعد، تجر لم لكونها بل معينة، فكرة لتحقيق ال
٠ تكون ماذا النتيجة في

 ثالثة: جداول في توزيعها يبغي التجارب اجراء وبعد
 جدول في الدرجات، وجدول الغياب جدول الحضور، جدول

 المطلوبة، الكيفية تبدوفيها التي التجارب الحضورتسجل
 وفي الجدول. هذا تجارب في التوجد التي الظواهر فتستبعد
 الكيفية، فيها تبدو ال الي التجارب تسجل الغياب جدول

 فتستبعد الحضور جدول بتجارب يمكن ما أشبه تكون والتي
 أو الدرجات جدول وفي الجدول. هذا في الماثلة الظواهر
 فتستبعد الكيفية فيها تتغير التي التجارب تسجل المقارنة
الباقي في المشودة الصوره فتكون المتغيرة غير الظواهر
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 عند التجريبي المنهج االستقراءأوباألدق، هومنهج هذا
 يحاول ولهذا مؤقتة نتيجة أنها بيد نتيجته. هي وهذه بيكون،
 بموجبها االستقراء يكون أكثريقيًا نتيجة الى يبلغ أن بيكون
 للعقل مساعدة أخرى عوامل بالبحث فيتناول وكامالً صحيحًا

 األولى اال يتناول ال ولكنه تسعة، الى تصل الطبيعة تفير فى
 كتاب لهابقية ويخصص يسميهاشواهدبميزة، التي وهي منها،

 على تقتصر أنها في وظيفتها وتنحصر الجديد، االورجانون
.الصورة عن فيه نبحث الذي المجال تضييق

1704-1632 لوك

 مع مناقشات أثر على 1671-1670 شتاء في الفلسفة الى اتجه
 أثاروها، التي المسائل حل الى فيها يوفقوا د أصدقائه بعض
 اال المنزل والدين األخالق ء »مبادى إقامة يمتنع أنه الى ففطن

 متناولنا في هو األمور أي في والنظر كفايتنا عن الفحص بعد
 في البحث فكرة عنده نبتت وهكذا ٠ ادراكنا« تفوق وأيها

 كتابه أتم ثم ه 1671 االنساني العقل في رسالة فوضع المعرفة
 االنسافي االدراك في مقالة سنة عشرة تسع بعد الشهير

: مقاالت أربع الى يقم والكتاب . 1690

 لو لوك يقول الغريزية. المعاني نظرية على الرد في األولى
 عن للبحث حاجة هناك كان لما صحيحًا الغريزي المذهب كان

 غريزية األولية المبادىء كانت ولو واالختبار. بالمالحظة الحقيقة
 األقليينمنالناس ولكن الناسدائيًا، للزمأنتوجدعندجيع

 ثم ,الناقض عدم ومبدأ الهوية مبدأ مثل المبادىء هذه يعرفون
 المر الحلوليس بأن نحكم لكي المبادى؟ هذه من الفائدة ما

 بينهما المالءمة عدم فورًا فنرى والمر الحلو معني ندرك أن يكفي
 .غيرنفسه« شيء يكون أن »يمتنع القائل المبدأ الى التجاء دون

 من المبادىء، هذه إن غريزية: العملية المبادىء ليت كذلك
 الى دين ومن شعب الى شعب من تختلف ،وقانونية أخالقية

 أن على دليل ما مبدأ على الناس من كبير فريق واجماع ٠ دين
 فيما ارأينا الضميراال وما غريزيًا. ليس له المقابل المبدأ

 غريزية مبادىء وجود على الضميردليالً ولوكان .نفعل«
 كال ان حيث من متعارضة مختلفة غريزية مبادىء هناك لكانت

 وال الكبائر يقترفون المتوحثون أليس .مبدأ عن فعله في يصدر
 األخالقية المبادى، أن هذ يعني وليس ضميرهم؟ يبكتهم

 يمتنا من نتقبلها مكتسبة، ولكنها طبيعية إنها كال، عرفية.
غريزية فتبدو ونألفها

 األولى المقالة في الغريزي المذهب لوك ينقض أن وبعد
 ببيان الثانية، المقالة في يبدأ، التجريبي، المذهب يعرض



التجريبية

 كلوح األصل في النفس أن فيرى للمعافي التجريبي األصل
 فيها تنقش التي هي التجربة وأن شيء، فيه ينقش لم مصقول

 على واقعة ظاهرة تجربة نوعان: والتجربة والمبادىء، المعاني
 على واقعة باطنة وتجربة احساس، أي الخارجية، األشياء
 لفظ على تفكير لفظ يؤثر )ولوك تفكير أي النفية، أحوالنا
. أخرى مصدرآخرلمعان هناك ولي . شعور(

 المعافي .مركبة ومعان بسيطة معان : طائفتان والمعاني
 طواثف وهي والباطنة، الظاهرة بالتجربتين مكتسبة البيطة
 قولنا: مثل الظاهرة، بالحواس المحسوسة المعافي أوالها ثالث:
 حركة. شكل، امتداد، خشن، أملس، صلب، بارد،

 الى ترجع التي وهي باطنًا، المدركة المعاني الشانية والطائفة
 المحسوسة المعافي الثالثة والطائفة واالرادة واالنتباه الذاكرة
 والدوام والوحدة الوجود معاني مثل معًا، باطنًا المدركة والمعاني
 جميع بصاحبان واأللم اللذة والقدرة وااللم واللذة والعدد
 يمكن معنيان والوحدة والوجود تقريبا. والباطنة الظاهرة معانينا

 والدوام .نفسية فكرة وكل خارجي احساس كل فينا يثيرهما أن
 في معانينا بين ينقضي الذي الزمن مالحظة من ينشأ معنى

 بالقدرة ونثعر . الوحدة تكرار من العدد معنى وينثأ .تعاقبها
 على نقدر لم فاذا نفسه، الفعل اال الحر الفعل وما نفعل، حين

 دون بالقدرة لالعتقاد معنى ال اذ احرارًا، نكن لم الفعل
 فعل تكرار بإمكان اعتقاد اال بالحرية اعتقادنا وما الفعل،
 جميع تفسر وهكذا . سبق قد الفعل هذا كون لمجرد سابق
 تسجل إدراكها في النفس فإن القبيل، هذا من التي المعاني
٠ الوقائع

 في موجودة أنها حيث من كذلك هي البسيطة والمعاني
 . األجام في موجودة أنها حيث من كيفيات ولكنها العقل،

 المباشر الموضوع هو أو نفسه في العقل يدركه ما هو فالمعنى
 عقلنا. في المعنى تحدث التي القوة فهي الكيفية أما لالدراك،

 حيث من والبارد األبيض معافي فينا تشير مثال، الثلج، فكرة
هذه الثلج كرة في موجودة أنها

 الثانوية. والكيفيات األولية الكيفيات طائفتان: والكيفيات
 والحركة، والصالبة والشكل االمتداد هي األولية الكيفيات

 أما األحوال جميع في لألشياء مالزمة موضوعية واقعية وهي
 والرائحة والطعم والصوت اللون فهي الثانوية الكيفيات

 هي وإنما أنفسها، في لألجسام ليست وهي والبرودة والحرارة
 حجمها بحب الحواس في األولية بتأثيرالكيفيات انفعااتها
وحركتها. وشكلها
 التي هي أنها إذ فاعلة فيها فالنفس المركبة المعاني أما

 النفس فيها تؤلف طائفة : طائفتان المعاني وهذه . تصنعها

 معاني مثل متمايزة، أشياء ذلك مع تقمثل بحيث البسيطة المعافي
 ومعنى االبن معنى بين يجمع البنوة كمعنى باالجمال، االضافة
 موجد شيء ومعنى موجد شيء بين يجمع العلة وكمعنى األب؛

 في عالقات بيننا يخلق الظواهر تعاقب أن هذا في واالصل . منه
 وقعت معينة ظواهر وقعت اذا بأنه االعتقاد على تحملنا العقل
 وليس بحت، ذاقي االعتقاد هذا ولكن معينة اخرى ظواهر
الذاتي التوقع هذا سوى معنى من للعلية

 يشمل قسم قسمين: الى تقنقسم بدورها األولى والطائفة
 كاالنسان. بذاتها، تتقوم ال أشياء معافي وهو األعراض، معاني

 معنى من المركبة وهي بسيطة، أعراض الى األعراض وتنقسم
 الوحدة، تكرار من المركب كالعدد نفسه، مع واحد بسيط

 أعراض والى متجانسة، أجزاء من المركبين والزمان والمكان
 معنى مثل ،متنوعة بسيطة معان من المركبة وهي ،مختلطة
٠ الرائي في سرورًا يحدثان وشكل لون من المركب الجمال

 أما والتجريد. والجمع المضاهاة : طرائق ثالث وللتركيب
 وأما االضافة. اسم تحت المندرجة المعاني فتكون المضاهاة

 وهو التجريد وأخيرًا . البسيطة المعاني بين التأليف فهو الجمع
 عن وفصلها الجزئيات بين المشتركة الخصاثص الى االنتباه

 ندل كلية معان على فنحصل جزئي، لكل الذاتية الخصائص
 على للداللة تحصى ال الفاظ واحديغنيناعن بلفظعلىكلمنها

 تحصى ال وهي الجزئيات صور حفظ عن يغنينا كا L جزئي كل
 خصائص بعض على يحتوي ناقص معفى الكلي فالمعنى كذلك
 نقصًا أكثر كان كلية أكث كان وكل بعض، دون الثيء

 من جزء النوع ومعنى النوع، معنى من جزء الجنس فمعنى
 الخارج في يقابله ال الفكر صنع من الكلي فالمعفى الفرد، معنى

 أشياء تحدث الطبيعة إن أجل .المدرسيون يظن كما ثابتة صورة
 ولكن المشابهات، بمناسبة الكلية معانيه يكون والفكر متثابهة،

 فكلما ، األشياء كيفيات من نعرف لما خالصات الكلية المعاني
 فكال للتغير، خاضعة واألشياء األنواع تغيرت المعرفة تغيرت
المعرفة. تغيرت األنواع تغيرت

 المعافي على األلفاظ داللة ووجوه اللغة في الثالثة والمقالة
 باعتبارها المدرسية الفلسفة ومعارضة الفكر، على اللغة وتأثير
واألجناس األنواع معافي حقيقة وإبطال لفظية، فلسفة

 المحال من أنه ذلك كلية، اللغوية األلفاظ أن لوك ويرى
 أنه بفرض وحتى * له مقابل لفظ جزني شيء لكل يكون أن

 اللغة، من العظمى الغاية مع يتنافى الممكن هذا فإن ممكن أمر
 تحقيق معها يمتنع الجزئية لألشياء المقابلة األلفاظ كثرة أن ذلك

 من الكثرة هذه إن ثم البشر. بني بين الفكري االتصال
المعرفة. تجريد في نافعة ليت األلفاظ
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 الكلية، المعاني على دالالت كونها الى ترجع األلفاظ وكلية
 ويخلص . والمكان الزمان ظروف خلوهامن الى المعافي وكلية
 بالموجودات لها عالقة ال الكليات أن الى ذلك من لوك

 في كامن فأساسها ذلك ومع العقل، صنع من النها الجزئية،
٠ واألنواع األجاس مصدر هو التشابه وهذا I الموجودات تشابه
 اليقين في أي المعرفة، في فهي االخيرة الرابعة المقالة أما

 وبوجود الله، ووجود بوجودنا، علمنا في فتبحث لنا، الميسور

والدين. العقل وفي الماديات،
 بالعقل، مدركة بسيطة معان مجموع النفس أن لوك يرى

 موضوع ووجوده ،ألفعاله المدرك المفكر الشيء هذا هو واألنا

دليل الى يحتاج وال شك اليه يتطرق ال باطن حدس
 أن عقلنا اليستطيع مجهولة ماهيته ولكن موجود، والله

 بناء بل ،غريزي معنى على بناء الله بوجوه نؤمن ولسنا .يعينها

 يقولون الذين عند بالمرة معدوم الغريزي المعنى إن برهان. على
 عند وجد وهوإن المتوحشة القبائل بعض وعند ملحدون، إغهم

 في كان فلو .اللم حقيقة يطابق وال بالتثبيه مشبع فإنه العامة
 وأدركره الناس جميع باله آلمن الله عن غريزي معنى النف

كماهو،
 عل يدل عمليًا. محقق بوجودها وعلمنا موجودة، واألجسام

 من صورها إحداث يستطيع ال الذهن إن أوآل، وجودها،
 المتعلقة المعاني من عاطل فهو حاسة فاقد وكل , نفسه تلقاء
 والمعنى الحس من اآلقي المعنى نميز إننا ثانيًا، الحاسة. بتلك
 لالرادة، تابع عليناوالثاني مفروض فاألول الذاكرة من اآلقي
 ثالثًا، الثاني، يصاحب ال أم أو لذة من األول يصاحب ما وإن
 أن يستطيع النار يرى فالذي بعضًا بعضها يؤيد الحواس إن

 يحس أن مكن ال ألمًا يحس وحينئذ وجودها. في شك إن يمسها
تصور. مجرد ادراكه لوكان مثله

 اتجربة على مقصورة معرفتنا أن لوك، عند والخالصة، ٠
 يدرك بما تقنع أن الفلسفة على فيتعين ،والباطنة الظاهرة
 المناهج وعن الميتافيزيقا عن تعدل وأن والتجربة، بالمالحظة

.العقلية

1753-1680بركلي

 عنده والغاية اال:كليز التجريبين بين الثانية المرتبة في يأقي
 أساسًا فوضع ،لتجريبية المنافية العناصر من لوك فلسفة تنقية

 هي الحقة المعرفة أن أي دراك«، »الوجود مبدأ لفلسفته
 يبدو ال ما وأن ،حسية بأعراض للشعور يبدو ما على المقصورة
 نظرية بركلي يرفض ذلك على وتأسيسًا .محض وهم محسوسًا
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 المعرفة مبادىء في رسالة كتابه مفتتح في يقول . التجريد
 القوة تلك لغيري كان إن أدري »لست :1710 اإلنسانية،

 معاني تخيل قوة لي أن فأجد أنا أما ٠ المعافي تجريد قوة ،العجيبة
 انحاء على وتفصيلها وتركيبها أدركتها، التي الجزئيات

 شكل لها يكون أن حال كل على يجب ولكن . . .مختلفة
 معنى يكون أن يجب عندي االنسان معنى وكذلك .ولون
 أو طويل معوج، أو مقوم أسمر، أو أسود أو أبيض انسان
 المعنى تصور استطيع فلست أحاول ومهما .متوسط أو قصير
 المجردلحركة اتصورالمعنى ايضًاأن علي الممتنع ومن المجرد
 وال بالبطيئة، وال بالسريعة هي ال المتحرك، الجسم من متمايزة

 الكلية المعافي سائر ذلك على وقس .بالمستقيمة وال بالمنحنية
 نظرية الى المجردة للمعافي رفضه في بركلي ويستند .المجردة«
 أن إما العقل في الموجودة الوحيدة فالمعاني ,الجوانية العين
 هذم من مركبة حسية صورًا تكون أن وإما الحس معاني تكون

 مثلما الكيانات هذه تدرك التي هي الجوانية والعين .المعاني
 الكيفية. تحديداتها في الخارجية األشياء البرانية العين تدرك

 والعومة: الصالبة ومعافي البصر، من واللون الضوء فمعاني
 الرائحة ومعافي اللمس من والمقاومة والحركة والبارد، الحار

 الكيفيات هذه وكل السمع من واألصوات الشم، من
 ثمة ان بيد .شيء أو اسم عليه ويطلق بعضًا بعضها تصاحب

 الكائن وهذا األشياء أو المعافي هذه يدرك الذي هو آخر شيائً
 وهو .الذات أو النفس أو الروح أو العقل بركلي يسميه المدرك
 ليس بأنه القول الى ذلك من بركلي ويخلص المعافي. من متميز
 المعقول من ليس أخرى عبارة وفي عقل، غير من معنى ثمة
 كائن الى انتسابها غير من عاقلة غير لكائنات مطلق وجود اقرار

 Esse est ادراك الوجود بركلي: مبدأ هنا ومن يدركها.

Percipi .
 الكيفيات بين للتفرقة مبرر ثمة ليس ذلك عل وتأسيًا

 الكيفيات أن بدعوى لوك، يزعم ي الثانوية والكيفيات األولية
 أما يدركها عقل غير من موجودة ألشياء ماثلة ليست الثانوية

 غيرعقل من موجودة، صورألشياء فهي األولية الكيفيات
 بالمادة ويقصد المادة. يسمى عاقل غير جوهر في يدركها،
 والحركة. والشكل لالمتداد حامالً ساكنًا حسي غير جوهرًا

 اقراروجود من عليها يترتب وما التفرقة هذه بركلي ويرفض
 على بالمادة القول ينطوي ادراك الوجود مبدأ الى فاستنادًا المادة.

 يعترفون بالمادة القائلين الفالسفة أن الى باإلضافة هذا .تناقض
 عسى وماذا وضعها؟ من الفائدة فيا ذاتها في يدركونها ال بأنهم

 الكيفيات، عن بمعزل تصوره يمتنع مجرد معنى إنها تكون؟ أن

باطل. معنى فهي
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 رسالته في بركلي قصد المادة ندرك ا علىأننا التدليل والى
 بذاته يدرك ال البصر أن فيبين : 1709 .للرؤية جديدة نظرية
 كانت، أيًا المسافة إذإن ومسافاتها، وأوضاعها األشياء مقادير

 وكل .الشبكية من واحدة نقطة على يقع أفقي خط إال هي ما
 المسافات على أودائل عالمات هوإال إن البصر يدركه ما

 في يرجع األولية الكيفيات ادراك بأن ذلك والمقادير. واألوضاع
 بين تقارن ينشأ وبتكرار.التجربة وحده، اللمس الى األصل

 هي البصرية، االحساسات بعض وبين اللمس مدركات
 العضلية االحساسات أوبعض واأللوان، األضواء اختالفات

 مافات لتقدير كافية هذه فتصير العينين، حركات من الناجمة
 بل بذلك، نثعر العادة تدعنا وال ومقاديرها وأوضاعها األشياء
 استنتاجًا نستنتجها ونحن الملموسة الكيفيات نبصر أننا نعتقد

 افترضنا واذا .عليها عالمات هي التي المبصرة الكيفيات من
 يتعيد الذي األكمه أشبهنا التجربة هذه من خلوا أنفنا
 وقبل وحده بالبصر وكرة مكعب بين التمييز يتطيع فال البصر
 المعاني من جديدة كسلسلة اا المبصرات له »تبدو ال اذ لمسهما،

 أو األلم احساسات قرب اليه قرب كلها االحساسات أو
 بين نسبة هناك أن العامة تظن .داخلي ذاتي كلها أي ، اللذة«

 أن والحقيقة بعينه، لشيء الملموس واامتداد المبصر االمتداد
 بينهما ولي متغايران« متمايزان نوعان والبصر اللم »معاني

 معاني »إن : تجريبي تقارن بينهما ما كل بل ضروري، ارتباط
 ال مسافة، على القائمة واألشياء المافة بها نعرف حين البصر،

 فقط تنبهنا هي وإنما المسافة، تلك على موجودة أشياء على تدلنا
 )أي اللمس معاني من ذهننا في ينطبع سوف ما الى

 اللمسية المعاني أما .معينة« ألفعال تبعًا اللمسية( االحاسات

■ ذاتية كونها في سواء المعاني وساثر فهي
 األشياء انكار يعني ال بركلي، عند المادة، إنكار أن على

 »إن :يقول .فيها تبدو التي األماكن في المحسوسات ندرك إننا
 المحوسات وجود الفيلسوف يعتبر أن األطقال عبث من

 قبلت لو . . , اإللهي بالصدق عليه يبرهن ريثيا شك موضع
 في أشك كما الخاص وجودي في للحال لثككت المقدمة هذه

 الفرس نرى إننا .اآلن« وألمسها أبصرها التي األشياء وجود
 اكار ونح أبيض، الحائط ونرى نفسها الكنية ونرى نفسه،
 هي الكتب وأن الحديقة، في هي األشجار أن ونعلم حارة،

 األشياء تحيل الالمادية أن تقولن »ال وهكذا المنضدة، على
أشياء«. المعافي تحيل هي وإنما معاني،
 بالالمادية أقراره جراء من معضلة واجه قد بركلي أن بيد

 فإما .إال لي العقل في موجودة المعاني جملة أن اقراره من أي
 يدركها عقل لوجود طبقًا موجودة وغير موجودة المعاني تكون أن

 بفضل الدوام على مدركة المعاني تكون أن وإما اليدركها، أو
 هو الله بأن وقال الثافي الحل بركلي اختار وقد ما. عقل

 مدركها ألنه األشياء أو المعاني وجود الستمرار الضامن
 ما بإدراك األشياء أرى إني أفول »ال بركلي: يقرل باستمرار.

 إن بل مالبرانش، يقول كما المعقولة اإللهية الذات في يمثلها
 ومحدثة متناه ال عقل من معلومة هي مني المدركة األشياء
 .ونظامها المعافي علينا يعرض الذي هو اإللهي العقل .بإرادته«

 واالرادة األشياء، بدوام اعتقادنا يؤيد الذي هو الله ودوام
بينها. العالقات وضعت التي هي اإللهية

 االحساسات الى برمتها تستند بركلي، عند إذن، المعرفة
 المانع اليقين هومفتاح وهذا أنفستا ووجود اللة وجود باسثاء

 مع يتسق ما هو هذا بل المذهبي. الشك الى االنزالق من
 .للمعافي مجاوزة موجودات وجود ينكر ألنه المشترك الفهم
التجريبية. أشكال من شكل وهذا

1776-1711 هيوم

 تنقية وحاول ،المعاني بين العالفة طبيعة فهم في بلوك تأثر
 االنطباعات فميزبين غيرالتجريبية العناصر من بركلي فلسفة

 القوة درجات في النوعين هذين بين الفرق »وينحصر والمعافي
 الى الطريق بهما ويلتمسان العقل بهما يطبعان اللتين والحيوية

 القوة بأبلغ الينا ترد التي االدراكات فأما شعورنا: أو فكرنا
 هذا تحت ألجمع وإني باالنطباعات، نسميها أن فلنا والعنف،

 للمرة تظهر عندما وانفعاالتنا وعواطفنا احساساتنا كل االسم
 في يكون ما بها فأعني المعاني لفظة وأما النفس؛ في األولى

 االحساسات لتلك خافتة صور من العقلي والتدليل التفكير
 بسيطة الى االدراكات هويقسم ثم واالنفعاالت«. والعواطف

 فهي - والمعافي االنطباعات أي - البسيطة »االدراكات ٠ ومركبة
 المركبة وأما عناصرها(، )في فصالً أو تمييزًا تقبل ال التي تلك

 من بعضها متميز أجزاء الى تحليلها ويمكن ذلك خالف فعلى
 عن الفحص فيجب وجد واذا غيرذلك، شيء وال , بعض«
 وهيوم المجردة، المعاني القيل هذا ومن تبديده ويجب أصله

 نفس ويسوق حديثه نفس فيتحدث بركلي، مثل يرفضها
 المجردة المعاني عن األهمية بالغ »لقدأثيرسؤال يقول: األمثلة

 ولقد .لها العقل تصور في جزئية أم عامة أتكون :العامة أو
 هذا في التقليدي الراي بركلي( )يقصد عظيم فيلسوف نازع

 جزئية معان إال هي إن العامة المعافي كل أن وقرر الصدد
 تستثير ويجعلها مدى أوسع داللة عليها يخلع معين باسم ربطت

 في أننا فواضح ب... شبيهة أخرى أفرادًا - األمر لزم إذ -
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التجريبية

 من نجردها كلها، يكن لم إن العامة، معانينا لمعظم تكويننا
 أن كذلك وواضح , الجزئية درجاتها بجميع والكيف الكم

 نوع الى انتماءه يبطل ال العام( بالمعنى اليه نشير )الذي الشيء
 المكاني امتداده في يسيرة اختالفات من عليه يطرأ قد ما معين

 إن يقال فقد ولذلك ٠ الخصائص من ذلك غير أو الزماني أو
 التي المجردة المعاني تلك بطبيعة يختص فيا صريحًا إشكاالً ثمة

 . نظرية تأمالت في الفالسفة بين أثارته الذي هذا كل أثارت
 احجامهم اختالف على الناس يمثل االنسان عن المجرد فالمعنى

 بأحد إال به القيام نستطيع ال تمثيل وهو ،صفاتهم واختالف
 من تصوره يمكن ما كل واحدة دفعة يمثل أن فإما طريقتين،

 االطالق على جزئيًا فردًا يمثل أال وإما صفات، ومن أحجام
 لكونه األول االفتراض لتأييد نتصدى أن سخفًا عد وقد أما

 النتيجة كانت فقد النهائية، قدرة ذا العقل يكون أن يقتضي
 كان وبهذا اشاني. االنتراض فيصالح غالبًا المستخلصة

 درجة أية ي كيفًا وال التمثلكمًا المجردة معانينا أن هو الفرض
 االستدالل هذا أن بيان سأحاول لكنني . محددة جزئية
 استحالة يستحيل أنه على بالبرهنة - أوالً - وذلك ، خاطىء
 لنفسه يكون أن دون كيفًا أو كمًا يتصور أن انسان على قاطعة
 أنه ببيان وثانيًا . الكيف أو الكم ذلك درجة عن دقيقًا معنى
 أن وسعنا في أنه إال بالالنهائية، ليست العقل قدرة تكن وإن

 دفعة وللكيف للكم الممكنة الدرجات كل عن معنى نكون
.واحدة«

 الفكرة هي وهذه - والمعاني لالنطباعات مجاوز إذن شيء ال
 بهذه معرفته، في محكوم، والعقل هيوم تجريبية في المحورية

 الفلسفة في منهجه يصف هيوم فإن ولهذا . والمعاني االنطباعات
 أن إال بركلي بفلسفة تأثر قد هيوم أن ومع .تجريبي منهج بأنه

 وليس الثك الى أفضت إذ .بركلي لتائج منافية جاءت نتائجه
 مجال في اله ووجود النفس وجود إلى بالنسبة اليقين الى

. العلم مجال في العلية قانون والى ،الميتافيزيقا

 أن النفس فكرة أمكن حسي انطباع أي من تساءلنا فاذا
 في بغيروقوع السؤال هذا عن نجيب ان المجال من لكان تجيء

 انطباع عن ينشأ ان بد ال معنى فأي وسخيف. ظاهر تناقض
 االنطباعات من انطباعا ليت الفس لكن معين، حسي

 المرجع أنه فيه يفترض الذي الشيء ذلك هي بل الحسية،
 النفس لوكانت ألنه ذلك .ومعانينا انطباعاتنا اليه تستند الذي

 على االنطباع ذلك يظل أن للزم معين انطباع عن نشأت قد
 واحد انطباع هنالك ليس لكن كلها، حياتنا فترة إبان حاله

 والعواطف والسرور، والحزن واللذة، فاأللم بالدوام متصف

 أبدًا عليها ويستحيل بعضًا، يعضها يتبع كلها االحاسات و
 لمعنى يمكن فال وإذن واحدة. دفعة كلها الوجود لها يتحقق أن

 فلي وبالتالي االنطباعات، هذه أحد من يستمد أن النفى
لكمعنىكهذا. هنا

 قائم الغائية دليل إن فيقول الله وجود أدلة هيوم ينقد ثم
 ولكن االنساني. بالصانع اله وتمثيل بآلة الكون تمثيل على

 حق فبأي محدود، جزء في تعمل محدودة علة االنساني الصانع
 ال ونحن هوالكون، الذي العظيم الكل هذا الى اكثبيه نمد

 الماثلة بهذه سلمنا ولو أنحائه؟ جميع في متجانسًا كان إن ندري
 إذ الدليل، أصحاب يقصده الذي اإلله إلى حتمًا انتهينا لما

 متناه اإلله أن على نقص من الكون في بما نستدل أن يمكن
 دليل أما بيديه يعمل وأنه جمي أوأنه االنساني، كالصانع
 المذهب ونبذ تسليمه يحتم ما هناك فليس األول المحرك
 دون مثالً بالكهرباء أو بالثقل الحركة تبدأ أن بمكن إذ المادي،

 اصل الى يستند فال الضروري الموجود دليل وأما .مريد فاعل
 انفعاالً علينا تعرض ال التجربة إن حيث من تجربتنا في

 أي عن الوجود تسلب ان داائً تستطيع المخيلة وأن ضروريًا،

 المخيلة وهم ثمرة الضروري الموجود معنى إن . كان موجود
 نفسها المادة نمد ال فلم نهاية، غير الى تجاربنا موضوع تمد التي
اله؟ فنعتبرها غيرضاية الى

 بالحس مكتسبًا وليس غريزيًا، فهوليس العلية قانون أما
 تظهرنا فالحواس االستدالل، أو الباطن، الحس أو الظاهر،

 الشيء في قوة على تظهرنا وال الخارجية، الظواهر تعاقب على
 فأنا : معلوالً يمى الذي الشيء تبا يحدث علة يسمى الذي
 فتتحرك أخرى، كرة فتصادف تتحرك، البلياردو كرة أرى

 تحرك ضرورة على يظهرني ما األولى حركة في وليس هذه،
 أمر تعقب األعضاء حركة أن عل يدلني الباطن والحس ٠ الثانية

 بين ضرورية عالقة مباشرًا ادراكًا بم أدرك ال ولكني الرادة،

 يحرك أن ذهني لفعل يمكن كيف أدري وال واألمر، الحركة
 مكتسبة العلة رابطة بأن القول يمكن ليس وأخيرًا . ماديًا عضوًا

 الذي للشيء أن يدعون الذين انفالسفة وأن باالستدالل
 معلوالً كان أو نفسه علة كان واال بالضرورة علة للوجود يظهر
 عن البحث استبعاد استحالة أعني ،المطلوب يفترضون ،للعدم
 ببطالن االحتجاج قبل العلة ضرورة على البرهنة يجب .العلة
 .العدم في أو للوجود يظهر الذي الثيء في العلة هذه وضع
 وال التناقض، عدم مبدأ من يلزم ال العلية فمبدأ هذا وعلى

 العلة معنى إن علة. الى رده دون شيء بداية تصور في تناقض
 ومعنى العلة معنى إن ثم .فيه متضمنًا وليس البداية، غيرمعنى
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 المعلوم معنى مبدئيًا نعلم أن علينا ويتحيل ،متغايران المعلول
 نفس توقع في الحق يخولنا ال االستدالل إن بل ،العلة معنى من

 يبرهن أن العقل وسع في ليس إذ العلل، نفس بعد المعلوالت
 الحاالت تثابه أن يجب تجربتا في الواقعة غير الحاالت »أن على
 على تبرهن أن التجربة وسع في ليس أنه كما جربناها« التي

 التجربة إن حيث من والماضي، المستقبل بين التشابه وجوب
 العلة »أن هنالك ما وكل االفتراض. هذا على قائمة نفسها
 يجعلنا األول حضور أن حتى آخر شيء تكرار بعده كثر شيء
 عالقة أن الى ذلك من هيوم ويخلص .الثاني في نفكر داائً

 أن من ء ناشى ضرورة من لها يزعم وما ,عادة مجرد العلية
 اذا وتوقعه الالحق تصور عدم على قادر غير الفكر تجعل العادة

 العقل في بحث كتابه في هيوم يقول . السابق تصور ما
 )العادة( الكلمة هذه نستخدم حين »إننا (:1748) االنسافي

 علة ا التي العلة على بذلك وقعنا قد بأننا ندعي ال فإننا
 من مبدأ نبرز أن سوى بذلك نفعل ال إننا بل . ٠ وراءها
 ال وقد , . .انسان كل به يعترف ،البشرية الطبيعة مبادىء
 هذه وراء البحث طريق في نمضى أن مستطاعنا في يكون

 العلة؛ لهذم علة نعين أن مقدورنا في بان ندعي او النقطة،
 نعدها أن على مطمئن، النهاية بهذه نرضى أن بد ال لكننا
 اليه ينتهى ما كل تفسر مبادىء من وراءه مبدأ ال الذي المبدًا

 ها أننا في أبدًا شك من وليس . . .خبراتنا حدود في نتائج من
 عنها نقل لم إن تقدير، أقل عل جدًا معقولة قضية نقدم هنا
 ارتبط ما اذا بأنه ب نثبت التي القضية وهي صادقة، قضية إنها

 الثقل أو مثال، واللهب كالحرارة - فيه تخلف ال ارتباطًا شيائن
 أحد نتوقع أن تقتضينا عندئذ وحدها العادة فإن - والصالبة
 العظيم المرشد هي إذن العادة . .اآلخر ظهر ما اذا الشيئين
 يجعل هوالذي العادة( )أي وحده المبدأ فهذا الثرية. للحياة
 سلسلة المستقبل في نتوقع أن لنا ويتيح ،لنا نفع ذات خبرتنا

 ,مضى فيما ظهرت التي الحوادث بسللة شبيهة الحوادث من
 الواقع امور من أمر بكل تام جهل على نكون العادة تأثير وبغير

.والحواس، الذاكرة أمام مباشرًا حضورًا الحاضرات يجاوز فيا
 من نوعين الى ،هيوم عند ،المعرفة نظرية وتستند

 أمور بين عالقات أو ومعنى، معن بين عالقات : العالقات
 العالقات أما الرياضيات، في تتجل األولى العالقات الواقع.

 في قائم واليقين .الطبيعية العلوم في فتتجلى الثانية
 عبارة وفي الطبيعية. العلوم في قائم واالحتمال الرياضيات،

 في يكون وال الفكر دائرة في يكون اليقين إن هيوم يقول أخرى
 إذ جديدًا، علمًا نضيف ال األولى الحالة في ألننا الحس؛ مجال

 ثم عناصرها بعض لنبرز المثلث فكرة مئل معينة فكرة نحلل

 التي الرئيسية والفكرة الفرعية العناصر هذه يين الرابطة نبين
 .الرئيية الفكرة في اثبتناه قد ما نكرر نحن فكانما حللناها،

 الحسية خبراتنا عن التقريرات تكون فحيث الثانية الحالة في أما
 على فاألمر بحواسنا الطبيعي العالم لظواهر مسنا من المكتسبة
 أردنا فإذا فعال خبرناه قد نقررما عندئد ألننا ذلك، خالف

 خبرات على للحكم ذريعة السابقة الخبرات هذه من نتخذ أن
 حدود بذلك جاوزنا مستقبال، تحدث أن ينتظرلها ما شبيهة

 المتقبل بأن يقضي من بمثابة سنكون عندئذ ألننا ،المنطق
 لدينا ليس زعم ذاته في وهذا الماضي، غرار على حوادثه ستأتي

 خبرة على فلوحكمت وإذن نفسها الخبرة داخل من يبرره ما
 سبيل على ذلك كان الماضي، خبرة على به حكمت بما المستقبل
اليقين ال االحتمال

 على ليست نفسها االحتمالية المعارف أن يرى هيوم أن بيد
 اساس على هوقائم ما :قسمين فهويقمها .سواء درجة

 تصبح وبهذا التخمين. اساس على قائم هو وما البرهان،
 درجة ويتلوها المنطقي، اليقين اعالها ثالثًا: االثبات درجات
 واالنتقال التخميني االحتيال وأدناهادرجة البرهاني، االحتمال

 على: إغمايتم البرهافي االحتمال الى التخميني االحتمال من
 والمقصود االسباب. احتمال ثم المصادفات احتمال خطوتين:

 تقع حين ووقوعها، يالحوادث يتعلق احتمال المصادفات باحتمال
 سبيل أكثرمن هنالك يكون وحين ،معلوم بغيرسبب الحادثة
 إذال الوقوع، إمكان في سواء كلها الحوادث، لمجرى واحدة
 ترجيحا في عليه نعتمد أن نستطيع معلوم أساس لدينا يكون
 ذلك فهو األسباب احتمال أما السبل. سائر دون منها لسبيل
 وقعت سابقة اطرادات عل بناء االنسان به يحكم الذي

 نوع من الي الحوادث وقوع اطرد فكال نسقها على الحوادث
 الى به تميل عادة االنسان. لدى تكونت معين، نسق على معين
 تزدادمع العادة ولماكانت جديد هذااالطرادمن نفس توقع

 الوقوع مثاهدة ازداد كال االنسان فإن وثباتا رسوخا التكرار
 بأن يقينًا التكرار مع ازداد معين نسق على معينة لحادثة المطرد

 في لها حدث كما المستقبل في االطراد نف على ستقع الحادثة
 التخمين مرحلة من بحكمه االنسان يتقل وبذلك الماضى،

 أطلق ما وهي االحتمال، مراحل من اعلى مرحلة الى الدنيا

 لالحتال نموذج العلية وعالقة البرهاني، االحتال إسم عليه
.البرهاني

 الشك الى تفضي هيوم تجريية إن يقال ذلك على وتأسيسًا

 أن كانط حاول وقد .القانون بضرورة تعتقد ألنها العلوم في
 كانط انتبام لفت والذي العقلي. والمذهب التجريية هذه يوفق
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 تولد ال التجربة ان وفي العلية، بدا في رأيه هيوم الى
 العلم أن إلى فطن ولكنه بذلك، كانط سلم وقد الضرورة.

 من يمنع واقع أمر العلم قيام وأن الضرورة، هذه على قائم
 يكون أن فيجب فحسب، بالتجربة االكتفاء ومن الشك قبول
 محكومة القبلية أن بيد .العقل في بليًا مبدأ العلبة مبدأ

 حدود خارج القبلية المعاني استخدام امتتاع بمعنى بالتجريبية،
.التجربة

1873-1806 مل ستيوارت جون

 المذهب عارض عشر. التاسع القرن في أبرزالتجريبيبن من
 القائل التجريبي بالمذهب هملتون، كمايوجدعندوليم الحدسي،

 النسب جميع وأن ،التجربة من كلها آتية األفكار بأن
 المجردة المعافي وأن التداعي، بقوانين تفسر والعالقات

 بالكبيروال ال انسان تصور االمكان في ليس إذ مستحيلة،
 باألسود، وال باألبيض ال بالبدين، وال بالنحيف ال بالصغير،
 ان مل ويرى ذلك من شيثًا وهوليس معًا؛ ذلك وهوكل

 انتباهنا نقصر أننا إلى مردود المجردة المعاني في االعتقاد أصل
 من سلسلة في ونمضي الجزئية عناصرالصورة بعض على

 بإمكاننا لو كما سواها دون العناصر بهذه خاصة االستدالالت
 ذلك نستطيع ونحن .الباقي عن منفضلة نتصورها أن

 صناعيًا رباطًا فنوجد األلفاظ، وبخاصة االشارات، باستخدام
 صوت وبين األشياء من طائفة فيها تشترك التي العناصر بين

 فكرة ذهننا في قامت سمعنا الصوت طرق ما إذا حتى ملفوظ،
العناصر. هذه على حاصل شيء

 ينبغي ال أنه منها : نتائج األفكار هذه على مل ويرتب
 على االقتصار بل وماصدقها، المعاني مفهوم عن التحدث

 ويتضمن الطائفة أفراد عل denote يدل اللفظ بأن القول
connote معلنة قضية الحد أن هي أخرى ونتيجة العناصر 

 كان واذا .الشيء ماهية عن معبرة تضية أنه ال اللفظ، داللة
 ليس إذ المجرد، المعنى الى يفتقر ال الحكم فإن كذلك ذلك
 تسمى التي واألحكام إحساسيين. بين جعًا إال الواقعي الحكم

 أن وذلك بالتجربة، أي المعافي، بتداعي تفسر ضرورية
 تصورهما نستطيع ال حتى ظاهرتين بين الصلة يوثق التداعي

 المنطق مبادىء فطرية فقدأنكرمل ثم ومن منفصلتين
 ألن فطريًا، يكون أن يمكن ال مثاًل، العلية، فمبدًا الصوري.

 يشاهد وإنما العلة، معنى من استنتاجه يمكن ال المعلول معنى
 بأن االعتقاد بهم فينتهي بعضًا بعضها يتبع ظواهر الناس
 سائر تفسير في يقال أن يمكن هذا ومثل .الالحق علة السابق

 بمعنى النفس في فطرية الحدسيون ظنها التي الضرورية ء المبادئ
اكتسابًا. تجيء ال أنها

 االستدالل سوى هناك ليس أن مل يرى وتأسيساعلذلك،

 طبيعة لنا يفسر أن عليه كان ولهذا .الجزئي على بالجزئي
 وتفسير الكلي، على بالجزئي استدالل وهو العلمي االستقراء

 وأن اليتغير، تعاقب نظام الطبيعة في أن تعلمنا التجربة أن مل
 علة، المطرد السابق فندعو بأخرى، مسبوقة ظاهرة كل

 المخيلة تميل التداعي قانون وبموجب ,معلوالً المطرد والالحق
 وهذا .عليه تعاقبت الذي النسق على الظواهر استعادة الى

ضرورية. كلية ومبادىء علمية بقوانين االعتقاد أصل

 سياق في العلة تحديد على تساعد قواعد مل وضع وقد
 كتابه في وذلك االستقراء، قواعد وهي والتعاقب، التالزم

 وهذه . 1843 واالستقرائي، القياسي المنطق الشهيرنسق

 الغرض صواب من التثبت من العالم تمكن الق هي القواعد
 وعندئذ ،يدرسها التي للظواهر مؤفتًا تفسيرًا يصنعه الذي

 النحو على هي القواعد وهذه علمية، نظرية الغرض يصبح
التالي:

 العلة أن ومفادها ،الوقوع في التالزم أو االتفاق قاعدة - 1
.معلولها يوجد أن وجب وجدت متى

 عكس وهي التخلف، في أوالتالزم االختالف قاعدة - 2
 يستتبع العلة غياب بأن تقرر ألغها السالفة، القاعدة
 مع العلة وجود بمنع القاعدة وتقضي .معلولها غياب
 هذا، حدث فإن المعلول. امتنع إذا كلها الظروف وجود

.الظاهرتين بين علية عالقة وجود على دل
 بين تجمع وهي واالختالف، االتفاق بين الجمع قاعدة - 3

 مع تدور العلة أن بمعف الذكر، السالفتي القاعدتين
٠ وعدمًا وجودًا معلولها

 تنشد وهي التغير، في التالزم أو النسبي التغير قاعدة - 4
 الظواهر ببن العلية العالقة وتحديد ،النتاثج تكميم
 يلحق تغير كل أن افتراض عل يقوم رياضيًا تحديدًا
 على يطرأ له تغييرمشابه الى يؤدي أن يتعين بالعلة
.معلولها

 يخلومن للعلم جدبدًا منطقًا مل يؤسس القواعد ويهذه
 والعلوم الطبيعية العلوم بين التفرقة ويحذف القبلية، المعاني
 الرياضية والقضايا البديهيات أن مل أوضح فقد .العقلية
 ما نرى ال »نحن يقول التجربة. من استقراءات إال ليست
 سواء لمعرفتنا، موضوع أي وجود بإمكان االعتقاد إلى يدعو
 أو بالتمثيل، تجربتنا من يستخلص أن يمكن ما أو تجربتنا أكان
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 تحتاج االنسافي، العقل في قوة أو شعور أو فكرة أية بوجود
. تجربتنا، عدا شىء أي الى ترد أن إلى لتبريرها

 نظرية من مل موقف تحدد التجريبية هذه إلى واستنادًا
 هملتون وليم السير فلسفة مراجعة كتابه في وذلك المعرفة

 ،بأنه العقل يعرف إذ الحزمة نظرية في هيوم مع يتفق . 1865
 األحاسيس هذه وأن ،الوعي في تبدو كما أحاسيسنا سلسلة
 يكون بحيث مستقبل، أو ماض هي حيث من بذاتها واعية
 المبدأ حيث من يختلف شيء أنه على األنا الى ننظر أن إما علينا
 الذي الغريب الموقف نقبل أوأن األحاسيس، سلسلة عن

 األحاسيس، من سلسلة مجرد تعريفه هوحسب شيء فيه يوجد
 يستطع ولم .سلسلة باعتباره بذاته واعيًا ذاته الوقت في ريكون

 ويرفض ،بتقريره فهويكتفي .المأزق هذا من يتخلص أن مل
.تفسيره محاولة

 نظريته يل أس التجريبية هذم الى ايضًا واستنادًا

 بأنه بالقول ييدًا .1861 الفعية، كتابهفي في وذلك األخالقية
 أي المنفعة سوى للعمل سبب من األصل في لالنسان يكن لم

 األفكار ترابط عمل ثم األلم، تفادي وبخاصة اللذة توخي
 في لخيرتعتبرخيرة وسيلة كانت التي األفعال فصارت عمله

 الخير. الى وهووسيلة وخيرًا غاية المال ذاتهاكمايعتبرالبخيل
 اللذة إلى كلها راجعة اللذة ليست فيقول: يستدرك مل أن غير

 نابعة لذات هناك وإنما ،بنتام اعتقد كما وكميتها، الجسمية
 وظائفنا أن فيه شك ال فمما معنوية. العتبارات أي للكيفية
 حياة من اشرف العليا الوظائف حياة وأن وقيمة، رتبة متفاوته

 أن يرضى انسان من ما أن ذلك على يدل ,الدنيا الوظاثف
 خنزير لخيرمن البائس االنسان إن أعجم حيوانًا يستحيل
 على ويدل راض. جاهل لخيرمن معذبًا سقراط وإن شبعان،

 الخاصة، منفعته على العامة المنفعة يؤثر االنسان أن أيضًا ذلك
 كما لآلخرين يعمل أن الحكيم الفاعل من تقتضي النفعية أن إذ

 التي االجتماعية الحياة شرط االيثار وهذا ,له يعملوا أن يجب
.الشخصية المنفعة شرط هي

1903-1818 بين الكسندر

 المنطق أصول فيها طبق كتب عدة ألق .مل تالميذ أبرز
 في يكون ما أوضح ويبدوهذا يل. أسسه الذي االستقرائي

 ط 1859 واالرادة، االنفعاالت و 1855 والعقل، الحواس كتابيه
 الطبيعية العلوم مثال على النفس علم اقامة الى فيهما رمى

 الطبيعي التاريخ في خاص بنوع يبدو كما التجريبية
وصف في يجتهد فنراه مل. فكرة عين وهذه والفيزيولوجيا.

 يصنفها ثم المرضى، عد وخصوصا الفسية، الظواهر
 كله ذلك في انتفع وقد بينها. تربط التي القوانين ويستخلص

 وضع وبذلك مولر، يوهانس قدمها التي الفيزيولوجية بالنتائج
 بين العالقات في وبحث النفس، علم خدمة في الفيزيولوجيا

 .العصبي والجهاز الدماغ في نظائرعا وبين النفسية الظواهر
 وشروطها الغريزية اسها الى العليا النفسية العمليات ورد

 الفلسفي النظر من دافع أي دون ذلك كل العضوية،
 بين أن ومع الدقيق. العلم حدود التزام مع بل الخالص،

 العقلية الحياة يرد أنه إال مادية نتائج أية استخالص يرفض
 يصبح الذي الحد الى مادية عملبات الى كله والوعي ،برمتها
 اا ذلك في يعصمه وال المادية هوة في بالوقوع مهددا فيه

 قرار أي وتجنبه دقيق، طبيعي علم الى النفس علم تحويله
نهائي. فلسفي

111842 جبس ولم

 إن جيمس وليم يفول ،1909 الحقيقة، معنى كتابه مطلع في
 قوي سند أنها الى مردود للحقيقة البرغماتية بالنظرية اهتيامه
 من ثم مصادرة من أوالً ,تتألف وهي الجذرية تجربيته لتدعيم

.عامة« نتيجة من وأخيرًا واقعية، قضية
 الجدل عليها يدور التي الموضوعات كل أن هي المصادرة

التجربة. تحددها التي الموضوعات هي الفلسفي
 كانت سواء األشياء بين العالقات أن تعني الواقعية والقضية

 المباشرة، بالتجربة مدركة منفصلة أو متصلة العالقات هذه
ذاتها. األشياء مثل فيذلك ومثلها
 أجزاء منها تتألف التي العالقات ان فهي العامة النتيجة أما

 الكون فإن ثم ومن التجربة. من أجزاء ذاتها هي التجربة
 حاجة في وليس للتجربة، مجاوز سند الى حاجة في ليس المدرك

 يمكن أخرى عبارة وفي أوتدعيمه. لبنائه عندي من إضافة الى
.بعالقاته مدعمًا بنائه في قائمًا تجربني في يجيئني العام بأن القول

 من الواعية إلذات مكانة معرفة في هي ذلك بعد والمسألة
 ذاتها بين التمييز عل الذات هذه وقدرة البحتة، التجربة

 هذه أن جيمس جواب .الخارجية األشياء وبين وتصوراتها
 مقال في الجوإب هذا وجاء موجودة. ليست الواعية الذات
 الفلسفة مجلة في ظهر وجود؟« للوعي »هل بعنوان لجيمس

 في نشره واعيد ،1904 عام العلمية والمناهج النفس وعلم
 جيمس إنكار أن بيد .1912 الجذرية، التجريبية في مقاالت
 يعني ال كما والعواطف، للمعاني إنكارًا يعني ال الوعي لوجود

 ليس الوعي أن يعني وإنما فبزيقية، حاات الى مردودة هذه أن
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 هي هنا والوظيفة وظيفة، على هويدل وإنما بذاته، قائما كيانا
 األنا بأن القول في هيوم أثر يقتفي جيمس فإن ولهذا , المعرفة
 اقرار في مبرر ثمة ليس بأن القول وفي االدراكات«، من »حزمة
 ال االقرار هذا إن . عقلي جوهر أو نفس أو خالص أنا وجود
 ذاتًا لي العقل أن ذلك بعد والنتيجة علميًا. تبريره يمكن

 في أولي عنصر ثمة وإنما مادية، ليست المادة وأن روحانية،
 جيمس يسميه األولي العنصر وهذا , شيء أي يتكون منه العالم

 جيمس ويزيد فيزيقيًا. أو عقليًا وهوليس البحتة، التجربة
 ماذا ويتساءل: الحسي، االدراك بمشال فيأتي األمرإيضاحًا

 قد فيها؟ يقيم التي الغرفة محتويات االنسان يدرك عندما يحدث
 مباشرًا، إدراكًا ليس المادية األشياء لهذه ادراكه إن له يقال
 . األشياء هذه وجود على منه يستدل ذاقي انطباع هو وإنما

 مكانين في شيء تصور استحالة هو القول هذا إلى والدافع
 عقل وفي الخارجي، العالم في أي واحد، آن في ختلفين
 ء الثي وجود أو ذلك وهمية. االستحالة هذه أن بيد االنسان.

 ،متبايتين مجموعتين الى انتسابه يعني ال مختلفين مكانين في
 بالسيرة خاصة األولى العملية متباينتين. عمليتين الى وإنما

 تكون الذي المنزل بتاريخ خاصة والثانية لالنسان، الذاتية
منه. الغرفةجزءا

 هو وهذا متكثر، العالم أن الى ذلك من جيمس ويخلص
 ال كثيرة كائنات قوامه العالم أن أي مؤلفاته، إحدى عنوان

 مظاهر من الواحد المظهر أن يرى جيمس أن فكما واحد. كائن
 بالمادية يوصف الذي الشيء من جزءًا يكون قد المعين الشيء

 لشخص الحسي االدراك من جزءًا يكون أوأن والموضوعية،
 الشعورية الحاالت مجموعة من حالة فهو ثم ومن مدرك،
 الحسي المدرك فكذلك عقل، بأنها توصف التي الشخص لذلك

 قد إذ واحد، عقل أكثرمن في شعورية حالة يكون قد الواحد
 حياتي من حلقة مثاًل، المنضدة، لهذه الحسي المدرك يكون

 يكون قد بل الشعورية؛ حياتك من وحلقة الشعورية،
 لفردمن الشعورية الحياة جزءًامن المعين الحسي المدرس
 الثعورية الحياة من جزءًا الوقت نفس في ويكون الناس،
 العقل هذا كل يثمل بحيث الفرد ذلك من أشمل لعقل

 وعدئذ، اخرى، مدركات إليه مضافًا حاالته، بجميع الفردي
 وحالة أصغر، عقل حاالت من حالة - المعنى أو - المدرك يكون

 مع مختلفان، وضعان بذلك لها فيكون أكبر، عقل حاالت من
 العالم يكون أن المحتمل من يصبح ثم ومن - المعنى هي أنهاهي

 ادراكات من ادراك كل يكون بحيث واحد عقل في محتوى كله
 لدينا يتكون وعندئذ .اإللهي العقل في ادراكًا الفردية العقول
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 برغماتي معنى وهو التقليدي؛ المعنى عن يختلف إله معنىعن
 التجريبية وأساسها أنالبرغياتية، ذلك النظري. الجدل يتجاوز
 الى والمبادىء األوليات عن النظر تحويل عن عبارة هي البحتة،
 بينها فرقًا ترى فال والروحية المادية مثالً خذ . والتتائج الغايات

 ويبين العالم، خلق الله أن يبين المؤمن أن إذ الماضي، جهة من
 الحجج كانت ولما . الطبيعية القوى بفعل تكون العالم أن المادي
 إذا أما النظريتين. بين فرق ال بأن نحكم فنحن قوة. تتعادل
 المادية بين االختيار فإن مستقبالً له أن جهة من العالم إلى نظرنا

 منافعنا بأن ذلك الخطورة، في غاية أمرًا ينقلب والروحية
 حاجتنا الى ترجع عليا منافع لنا ولكن ،حسية فقط ليست

 األشياء بأن العلم يتنبأ التي والنهاية دائم، خلقي لنظام العميقة
 العدم، وهي القوة فناء هي اآللي. تطورها بعد اليها ستبلغ
 تكفل ال أنها عليها نأخذ فنحن .النتيجة هذه غير لليادية ولي
 عملية أفضلية الله لفكرة أن حين على العليا، منافعنا لنا

 أن دون بالجليد أو بالنار يهلك قد العالم أن معناها إذ كبرى؛
 حال كل على العليا منافعنا سيرعى الله بأن لثقتنا أذى ينالنا

 الروحي فالمذهب باق، عالم في إرضائها وسائل ألمانينا ويوفر
 بين القائم الجدل حسم في نصنع كذلك المعنى. يهذا صادق
 قوة مصدر بالحرية االعتقاد إن فنقول وخصومها، الحرية أنصار

 المذهب بينما الكمال، إلى البلوغ إمكان يتضمن ألنه وإقدام
 اإلمكان فكرة وإن للضرورة، خاضع العالم إن يقول اآللي
 واله النفس فمعاني أفعاله، بأسباب االنسان جهل من ناشئة

 الفاظًا تنقلب ولكنها العمل، جهة من بالمواعيد مألى والحرية

 غير معنى من لها فليس وإذن ٠ مجردة إليها نظرنا إذا جوفاء
. البرغاقي معناها

منطقية تجريبية
 اثافي الربع بداية في وفرانك ونيرات وكارناب ريشنباخ أسسها

 وهي فينا حلقة في أعضاء كانوا عندما العشرين القرن من
 أو االحساسات، العناصرأو عن ماخ لنظرية تحوير

 استعمل المصطلحات هذه من فبدال الحسية االنطباعات
 العمود وهو ذرية، قضايا أو أولية قضايا مصطلح العلماء هؤالء

 القضية الذرية بالقضية ويقصد المنطقية للتجريبية الفقري
 قضية من متدلة نتيجة تكون وال بذاتها مكتفية تكون التي

 صدقها كان سواعا من مستنبطة نتيجة كانت لف ألنها أخرى،
 ما فكل منه. استنبطت الذي األصل ذلك صدق على متوقفًا
 قائلها لدى تكون أن هو صدقها في الذرية القضية عليه تعتمد
 هو بيضاء بقعة هذم بأن مثالً فالقول . مباشرة حسية خبرة
 هذه وأقول: أمامي التي الورقة الى أنظر فهانذا ذرية؛ قضية



التجريبية

 هو الصدق في عمادها ذرية قضية هذا قولي فيكون بيضاء بقعة
. ببصري األن أخبره الذي المباشر اللوني االنطباع هذا

 أال وهو الذرية القضية في توفره ينبغي آخر شرط وثمة
 ذلك ومعنى . وينفيه ينقضه نقيضًا لم نجد أن يمكن ما تكون

 مستمدتين كانتا إذا يتتاقضا أن يمكن ال ذريتين قضيتين أي أن

نختلفين. حسيين إدراكين من
 كارناب عند هي كما وباألخص المنطقية، التجريبية أن بيد

 الى ترقى الذرية القضايا بأن القول الى تذهب ال ونيرات،
 أساسًا تكرن أن يمكن ال القضايا هذه ان أي المطلق، متوى
 في العلمية والنظرية والمعرفة اللغة ان إذ علمي، لنسق ثابتًا

 البناء أساس هي الذرية القضايا إن قيل وإذا ،تطورمستمر
 فقط يعني ال القول هذا أن مفهرمًا يكون أن فينبغي العلمي

 أيضًا يعني ولكن نطاقها، وتوسيع القضايا هذه استكمال إمكان

 ذلك في بما العلم، قضايا كل أن ذلك تحويرها. إمكان
 تاق إنما ماعداها، لصدق محكا نتخذها التي الذرية القضايا

 أن ولهم القضايا، زاعموتلك يقررها إرادية لقرارات نتيجة

 مجموعة تكون أن هو حالة كل في يراعونه ما وكل .يغيروها
 فإذا . بعض مع بعضها اتساق على المزعمومة العلمية القضايا

 هذا حكمنا أساس كان باطلة إنها معينة علمية قضية عن قلنا
 تتق ال العلمية، القضايا بقية مع متناقضة وجدناها أننا هو

 واحد نق لدينا يكون أن فبدل . واحد فكري بناء في معها
 سواه نق ال الذي النسق إنه عنه نقول بحيث القضايا من

 اجزاؤه، تتسق منها واحد كل عدة، نسقات نبني أن يمكن

 هذه أي أما ،سواه عن منها الواحد يختلف جملتها في لكنها

 السلوك يقرره أمر فذلك العالم على ينطبق الذي هو النقات
 المنطق عند كلها النسقات ألن المنطق، يقرره وال العملي

 يناير عدد في التحليل مجلة في الرأي هذا همبل نشر وقد . سواء

 القائل رأيه كارناب لناهمبلعن يروي المقال هذا وفي . 1935
 هي تكون مطلقة أوليات العلم بناء في هالك ليس بأنه

 تأقي والتي مقدمات، غيرها ليس التي الصادقة المقدمات
 أن العلمي فللعرف .لها نتائج ذلك بعد كلها العلمية القضايا

 في العبرة ألن ،بالعلم المشتغلون شاء أساس أي على يتفق
 متسقًا. بناء وقضاياهم قوانينهم تجيءمجموعة بان هي النهاية

 ينكران ونيرات كارناب أن ٠ همبل يقول كما - هذا معنى وليس
 بل ،عيني واقع من أخر عالم اللغة عالم جانب إلى يكون أن

 عندهما نفسها اللغوية العبارات ألن ذلك، من الضد على األمر

 يجعال هوأن أراده ما فكل .التجريبي الواقع من جزء هي
 إنها عنها قيل إذا المعينة اللغوية العبارة بأن تام وعي على الناس

 الطرفين بين نخلط أن يجوز فال معينة، خارجية واقعة عن تعبر

 نفسها هي األولى أن لنظن حقى بينهما، الفوارق تنمحي بحيث
 وإن I اللغة وعالم واقعة والثاتية لغة األولى أن مع الثانية،

 وله بذاته قائم أنه إال - الوافع عالم من جزءًا نفسه هو يكن

,الواقع عالم أجزاء سائر من تميزه التي خصائصه
 البحث أي السيمنطيقا، في كتب ثالئة كارناب ألف ولهذا

 صورة ،1942 اليمنطيقا، الى مدخل األلفاظ: مدلوالت في

 فيهذه يعلن وهو .1946 والضرورة، المعنى ،1943 الكطق،
 ،اللغوية العبارات معافي لتحليل جديدًا منهجًا يقيم أنه الكتب
 بحثه في كارناب ويفرق .للمنطق سيمنطيقا وأساسًا

 يسميه وما الوضعية، بالسيمنطيقيا يسميه ما بين اليمنطيقي
 وجدت التى اللغات فتناول األولى أما الخالصة، باليمنطيقا

 - اوتلك االمة هذم ابنام ين فمال التفامم ما تم والقي نسال،

 الدراسة وهذه - انقضى وما اليوم إلى نائما منها كان ما سواء
 موجود، كاثن في بحث إال هي إن أخرى، تجريبية دراسة كأية

 السيمنطيقا وأما نالحظه ما وفق وتوانينه أوصافه نجل

 تصدق بل بذاتها، معينة بلغة التتعلق التي فهي الخالصة،
 وإذن .للتفاهم أداة االنسان يتصورها أن يمكن لغة كل على

 تكون التي الداللة كيفية يتناول التجريبي منطقي بحث فهي
 في والبحث الصدق، معنى في البحث يتناول كها لأللفاظ،

 تكون التي الداللة كيفية في نبحث ولكي المنطقي. االستنباط
 لغة الشرح. ولغة األشياء لغة بين كارناب يفرق لاللفاظ

 األشياء عن ليتحدثوا التاس يستخدمها التي اللغة هي األشياء
 اللغة هذه عن تحدثنا إذا وأما عنها. يتحدثوا أن يريدون التي

 من والسيمنطيقا .شارحة لغة الجديدة اللغة هذم كانت نفسها
 ومعانيها، والعبارات األلفاظ دالالت في بحث هي حيث

 لغة الى األشياء لغة تترجم التي الدراسات على تشتمل

 الخارجية المدلوالت بحث على إغهاتثتمل بل شارحة،
 تصورأوال المعينة اللغوية التركيبة هل لنرى اللغوية للعبارات

 :هما شيئين بين كارناب يفرق وهنا .الوانع من شيًا تصور

.الجملة صدق ومدى العالم لحالة الشامل الوصف
 الواقعة للحالة وصفًا يكون قد العالم لحالة الشامل الوصف

 الوقوع ممكنة لحالة وصفًا يكون وقد معينة، زمنية لحظة في فعالً

 يكون أن بد فال ذاك أو عذا كان وسواء .زمنية لحظة أية في

 واحدة كل كثيرة، بسيطة قضايا من مركبة جملة قوامه الوصف
 أو صفات من له بما الكائنات أفراد من فردًا تصف منها

 إال فيها ليس نتخدمها التي اللغة أن مثالً فافرض عالقات.

 في هنالك وأن ج، ا،ب، هي أفراد، لثالثة أسماء ثالنة

 أن الممكن فمن إذن وبارد، أزرق صفتا هما اثنتين صفتين العالم
أزرق أ :األقي الشامل الوصف في متمثلة العالم صورة تكون
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 وال هوأزرق ال ج معًا، وبارد أزرق ب باردًا، لي ولكنه
 العالم، لحالة الثامل هذاهوالوصف كان فإذا .هوبارد
 الجملة فمثالً فيه تكذب أخرى وجل فيه تصدق جل فهنالك
 جملة تكذب بينما صادقة، بارد أرج بارد أ إما بأنه القائلة

. بارد كالهما ج أ، كهذه

 يتسع الصدق من مدى جلة فلكل .المدى فكرة تأقي وهنا
 يقرره الجملة صدق ومدى لبعضها. ويضيق الجمل لبعض

 صادقة الجملة تكون التي العالم لحالة الشاملة األوصاف عدد
 من اوسع بارد أو أزرق إما أ الجملة صدق مدى فمثالً .فيها

 األوصاف عدد ألن معا، وبارد أزرق r الجملة صدق مدى
 فيها تصدق والتي التييمكنتصورها، العالم لحالة الشاملة

الثانية. الجملة فيها تصدق التي تلك من أكثر األولى الجملة

 التجريبي الصدق بين كارناب يفرق الزاوية هذه ومن
 الجملة هومطابقة التجريبي الصدق .المنطقي والصدق
 فهوأوسع المنطقي الصدق أما .واحدة واقعية لحالة التجريبية
 يمكن ال حين يكون أنه إذ التجريبي، الصدق من نطاقًا،
 الصادقة فالجملة .تنقضه الممكنة الحاالت من حالة تصور
 فقولنا .للعالم تصوره يمكن وصف أي في تصدق منطقيًا صدقًا
 أكبر أ كانت منج، اكبر ب منب، إذاكانتاأكبر مثاًل:

 ممكنة حالة كل في يصدق ألنه منطقيًا صدقًا صادق قول ج من
 العالم لحالة شامل وصف فليسهناك العالم. حاالت من

.العبارة هذه فيه تكذب بحيث

 األلفاظ أن إلى يتتهي كارناب نإن ذلك عل وتأسيسًا

 مبدًا في الوارد مبدأ لفظ فمثالً المعنى من خالية الميتافيزيقية

 العالم، مبدأ هو ما السؤال: هذا يثيرالميتافزيقيون الوجود.
 اوالعدد الماء الجواب: ويكون الوجود. ومبدًا األشياء، ومبدأ

 الخير. أو الالشعور أو الفكرة أو الروح أو الحياة أو الحركة أو
 اص القضية صدق شروط ماهي الميتافزيقيين: نسأل وعندئذ

 جوابهم أن الظن وأغلب كذيها؟ شروط هي أوما ص« مبدأ

 مستمد »ص أن يعني ص« مبدأ مى »إن :التالي النحو على هو
 هذا أن بيد .٠س وجود الى يتند ص »وجود أوأن سا من

 إال منس مستمد ص إن نقول ال فنحن دقيقًا. ليس الجواب

 ص هي ظواهر تليها ص هي ظواهر ثمة أن الحظا إذا
 االمر يكون الحالة هذه وفي .سببية عالقة ثمة أن ذلك ومعنى

 هذه إمكان ينكرون الميتافزيقيين بيدأن واضحًاودقيقًا،
 اي عن بمعزل مبدأ لفظ تناولون انهم !ن تجريبيًا، إلعالقة

 فإن الزاوية هذه ومن ٠ ميتافيزيقي بمفهوم أي زمنية، عالقة
المعنى. من خال مبدأ لفظ

 معنى معان: ثالئة اللفظ لهذا إن اش، لفظ آخر: مثال
 جبال فوق تقيم كالتي جسمية موجودات به ويقصد اسطوري

 به أويقصد والخيروالسعادة. بالحكمة وتتصف األولمب

 هو الثافي والمعنى الحسي. العالم في تتجد روحية موجودات
 فهو ثم ومن هوتجرييي، لما الله مجاوزة أي الميتافزيقي، المعفى

 أي من خال الله أن أي ،روحي أو جسمي بأنه يتصف ال
 يأقي الميتافزيقي والمعنى األسطوري المعنى وبين معنى.

 مصير مثل فمصيره وبالتالي المعنيين من خليط وهو الالهوقي،
اآلخرين. المعنيين

 الميتافزيقية القضايا أن كارناب إليها يخلص التي والتتيجة
 ال إغها معنى بال هي القبيل هذا من ألفاظ على تحتوي التي

.زائفة قضايا فهي ثم ومن شيائً تقول

وهبه مراد

التجريبية
Empiricism
Empirisme
Empirismus

 Empirisme, التجريبي، المذهب أو التجريبية

Empiricism االبستمولوجيا أو المعرفة نظرية في المذاهب أحد 
Epistemology، البحث ميادين احدى النظرية وهذه 

 البحثم في األخرى الميادين الى تضاف الرئيسية الفلفي
 ،األنطولوجيا أو الوجود ومبحث ،الميتافيزيقا وهي الفلفي

 قيم في البحث يضم الذي االكسيولوجيا أو القيم ومبحث

 وقيم األخالق علم الخيرومجاله وقيم المنطق علم ومجاله الحق

 التجريبي المذهب فهم ويمكن الجمال. علم ومجاله الجمال
 العقلي بالمذهب قوبل اذا المعرفة نظرية في كمذهب

Rationalism: تتألف إنما انسانية معرفة كل بأن ينادي هذا 
 تضاف a piriori أوقبلية innate فطرية أفكاروتصورات من

 وأن الحواس، طريق عن نكتسبها التي التجريبية األفكار الى
 بفطرته االنسان عقل في قائمة القبلية أو الفطرية األفكار تلك

 ،الحواس واستخدام الحسية التجربة الى يلجأ أن قبل حتى
 والموضوعية اليقين أساس هي الفطرية أو القبلية أفكارنا وأن

 هي وإنما يقين التجريبية أفكارنا في ليس بينما معرفتنا في
 .الحواس خداع على تنطوي قد بل فقط الصدق احتمالية

 النقط في التجرييي المذهب مواقف أهم تحديد يمكننا واآلن
اآلتية:
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التجريدي( )الفن التجريدية

 باستخدام أي حسية بمعرفة تبدًا إنما انسانية معرفة كل )أ(

 في ليس وأن تجريبية، أفكاروتصورات على فنحصل الحواس
 مكتسبة أفكارنا كل وإنما قبلية أو فطرية أفكار العقل

 الفالسفة كل التجريبيون الفالسفة يهاجم ولذلك بالتجربة
 ولذلك القبلية، المبادىء أو الفطرية باألفكار ينادون الذين

 شيء فيها ليس بيضاء صحيفة العقل إن المشهور قولهم يقولون
 هذا المكتسبة فيهاأفكاره تنقل التي هي الحسية الخبرة وأن

 بعض الى يرجع وإنما حديثًا موقفًا ليس التجريبي الموقف

 والمدرسة ديموقريطس فلسفة مثل القديم اليونافي الفكر مدارس
 في ويتحددم يتضح بدأ الموقف هذا لكن . والرواقية األبيقورية

 عشر االبع القرن في لوك جون أيدي عل الحديثة الفلسفة
 الفلسفة مؤس إنه الفلسفة تاريخ في يقال الذي الميالدي
 االتجاه هذا في وتابعه الحديث، العصر في االنكليزية التجريبية

 وكثيرمن مل ستوارت وجون هيوم ودافيد بركلي جورج
 معنى وأتباعه لوك جون وضح وقد . المعاصرين الفالسفة

 بحصولنا - االنسانية المعرفة في البدء نقطة - التجريبية األفكار
 من مكتسب بعضها Impressions انطباعات أو أفكار على

 عن فكرتي مثل المادية الجزئية األشياء عن كأفكارنا الحس
 اآلخر وبعضها . . .الخ الشجرة أو الباب أو المنضدة او القلم

 من المكتسبة أفكارنا الى نصل .ألنفنا نا استبطان من مكتسب
 كأفكارنا لألجام الحية الصفات عن أفكارنا بطريق الحس

 والصالبة واألحجام واألشكال والملمس واألصوات األلوان غن
 وعينا ب فالمقصود االستبطانية أفكارنا أما السكون. أو والحركة

 واكذكر الحسي واالدراك واأللم اللذة بإحساسات وشعورنا
 ونحو والعواطف والرغبات والتفكيرواالنفعاالت والتخيل
 تتألف األشياء عن التجريبية األفكار هذه مجموع من ذلك

 أفكارنا مجموع ومن .األشياء تلك عن االنسانية معرفتنا
 معرفتنا تتألف النفسية وحاالتنا العقلية قدراتنا عن التجريية

,أنفسنا عن

 العقلي بالمذهب متأثر التجريبي المذهب مواقف ثاني )ب(
 المعرفة هي الدقيق بالمعنى االنسانية المعرفة أن على يصر الذي

 المعرفة من نوع المتغيرة االحتمالية المعرفة بينما الثابتة الموضوعية
 التجريبي المذهب جاء ولذلك الموضوعية المعرفة من قيمة أقل

 بالموضوعية يتسم الذي المعرفة من الوحيد النوع أن ليجد
 .الحسية بالخبرة عليها حصلنا التي ألفكارنا هومعرفتنا واليقين

 فمعرفة - حولنا من للعالم معرفتنا أي - ذلك عدا فيما أما
 - ألفكارنا معرفتنا .يأفكارنا وعينا من مشتقة أو استداللية

 العالم في لألشياء معرفتنا بينا فيها شك ال يقين - أخرى بعبارة

 تكون وقد احتمال هي بل يقين فيها يكون ال فقد الطبيعي

 عالم بين تمييز عن التجريبيون يتحدث ولذلك شك. موضوع

 عالم أما منه يقين األولنحنعلى األشياء. وعالم األفكار
 الموقف هذا ولقدأدى استداللية مشتقة األشياءفمعرفتنابه

 الفالسفة بدأ بينما أنه نعني : غيرمتوقعة أونتيجة مفارقة الى
 كمعيار القبلية أو الفطرية األفكار على باالعتماد العقليون

 الثانية، المرتبة في الطبيعي المادي العالم تاركين معرفتنا لصدق
 بها، ويقيننا التجرييية األفكار مدلول في تعمقوا حين لكن

 مستمدة وإنما بديهية يست التجريبي للعالم معرفتنا أن وجدوا
 اال العالم عن نعرف أن نستطيع ال وبذلك ألفكارنا معرفتنا من
 األفكار عالم ويصح عنه، أفكارن طريق اليناعن يصل ما

 معرفتنا في يقين فال ثم ومن .األشياء وعالم بينا حديديا ستارا

 موضع وجودم يصبح بل احتيالية، به وإنمامعرفتنا األشياء بعالم
.شل

 نقطة على التجريبيين الفالسفة اصرار من الرغم على )ج(
 علومًا هنالك أن يرون غيرانهم معرفتنا، في التجريبية البدء

 أفكارنا الى بااللتجاء ويقينها بها معرفتا تقاس ال صورية
 المنطق علوم مثل قبلية أفكار الى تقاس وإنما التجريبية

 يقينها يعتمد وال يقينية العلوم هذه قضايا .البحتة والرياضيات

 وعلى ألفاظها لمعاني فهمنا على وإنما لتجربة مطابقتها على
 الفالسفة نادى ثم ومن التناقض عدم لمبدأ خضوعها

 المنطق قضايا بأن والمعاصرون المحدثون التجريبيون
 يشذ ولم ،تجربة على تعتمد ال وتحليلية قبلية قضايا والرياضيات

 تلك قضايا جعل الذي مل ستوارت جون اا القاعدة هذه عن
تجريبية العلوم

زيدان فهمي محمود

التجريدي( )الفن التجريدية
(Absracted art)
(Artabstrait)
(Abstrakt Kunst)

 non الالصوري أو - التجريدي بالفن عرف ما ان

figuratif، الالموضوعي أو non objectif فني تيار هو ٠ 
 العشرين، القرن بداية مع الغرب في ظهر قد كان عالمي،

 العالمية الحرب بعد منثم وتكرس الحربين، بين فيما وتأكد
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التجريدي( )الفن التجريدية

 من األولى السنوات في ازدهاره قمة بلغ حيث الثانية،
 في الفني للنشاط ميزة ظاهرة ذلك، بعد وبقي، الخمسينات،

 تتبع محددة جماعة على تقتصر ال الظاهرة وهذه المعاصر. عالمنا
 واالنتشار الشمول من فهي واحدة، وأهدافًا واحدًا برنامجًا
 ميشال يقول كما يجسد، التعبير أشكال تنوع أن بحيث عالميًا

 . تمييزأ« األشد التجريدي التصوير خصائص »إحدى سوفور،
 ظروف في الفنية، المفاهيم في عميق تبدل المعبرعن ،فالتجريد
 الذي الفني للتطور العام السباق في يدخل جديدة، اجتماعية

 ثمة، من وبلغ، عشر، التاسع القرن نهاية مع باالنطباعية بدأ
 في األساسي الدور لها كان التي التكعيبية مع جدًا متفدمة درجة
 منذ متبعا كان كما التشكيلي للمدى التقليدية المفاهيم تخطي
 .جديدة أسس على اللوحة فضاء بناء إعادة وفي ،النهضة عصر
 مراحله في ويعاصرها التكعيبية يلي الذي التجريد، يشكل وقد

 في ذلك، بعد تكرس حيث العام، التطور هذا قمة األولى،
 بينها يجمع يكن لم التي التعبيرلفني أشكال من مختلفة أنماط
 : المرئي العالم من المستمدة الصورة غياب سوى أحيانًا

 De دوستيل وحركة ،Neo-plasticisme المحدثة كالتشكيلية

stijl، ،والبناءوية فيهولندا constructivisme، والتفوقية 
Suprematisme، تعبيية إلى اضافة . .روسيا. في 

 الثانية العالمية الحرب بعد الغربي، العالم شهده وما كاندانسكي
 صلة على أوكانت التجريد طريق اختارت فنية حركات من

 أو الفعالني والتصوير ،Cobra كوبرا كجماعة به: مباشرة
 ،Opart البصري والفن ،Action Painting التحركي

.Art cinetique الحركي والفن

التجريد: ظاهرة - 1

 ،الخارجية بالظواهر صلة على ليس التجريد أن البديهي من
 أي - دوسبرغ فان الهولندي الفنان تعبير حسب - يتضمن »وال

 الواقع هذا كان سواء ،إليه اشارة أية أو ،المرئي بالواقع تذكير
 في - أنه ايضًا، البديهي ومن .«، . .يكن أولم للفنان منطلقًا

 والتمثيل الصورة تخطي إلى يسعى - والنحت التصوير مجالي
 رافضًا ،figuration, repr6sentationfigurative الصوري

 الفنية التيارات كانت التي الطبيعة أو بالمنظور والتقيد المحاكاة
 بواسطة عليها السيطرة أو تخطيها إلى القرن، بداية منذ تدعو،

 .عندها التوقف أو فيها الغوص من بدالً ورموز اشارات

 تمثيل ضرورة ازاء الفنان نحرر عن المعبر التجريدي، فالعمل
 فيه البحث المشاهد من يتطلب ال الطبيعة، في هي كما األشياء

 مسطح، من إال يتكون ال ألنه إليها، التعرف يمكنه أشياء عن

 حسب األساسية، عناصره تقتصر تكاد أوحجم، فضاء، أو
 أوأشكال أومساحات، خطوط، على الفني، العمل طبيعة
 العمل موضوع وتداخلها وتجاورها تقابلها يشكل وألوان

 التجريد أن يعني ال ذلك غيرأن .األساسية وغايته ،الفني
 المحسوسة، الصورة اجتناب »عل - دوفرين يقول -كما يستصر

 بمثابة هومنه شيائً المحسوس من يستخلص أن إلى يسعى فهو
 أوالنحتية pictural التصويرية قيمه الفني أوالعمل الحقيقة،

Sculptural ينطوي الذي الخاص مضمونه يفقده ال ،كا 
 الطبيعة يحاكي السابق، في كان، الذي الفن أن أي عليه

 أو مثاليًا عنه، نموذجًا الينا ينقل كي المرئي العالم ويصور
 يسميه ما أو والشعور، الفكرة مع يتعامل اآلن بات واقعيًا،

.الداخلية« •الضرورة كاندانسكي

 تعبير حسب تيار«، مجرد وليس »ظاهرة التجريدي والفن
 تاريخ في متقدمة مرحلة بل معاصرة ظاهرة لكنها ؛دورافالييه

 الظاهرة هذه وبروز الغربين. المؤرخين بعض اعتقاد في الفن
 في مفاجىء لتبدل ال بطيء لتطور نتيجة نظرهم، في هو،

 يرجعها ،ودائمة متصاعدة حركة أن أي :الفنية المفاهيم
 أدت، قد النهضة، عصر نهاية إلى M. Dufrcnnc دوفرين

 يومنا، إلى عشر السابع القرن من الممتدة الطويلة الحقبة خالل
 من وقادت، اللوحة، مفهوم وفي الفنية الرؤية في تحول إلى
 مع تتفق تقنيات استنباط وإلى الصوري، التمثيل نفي إلى ثم،

 لمسار المطاف نهاية التجريد اعتبر وإذ .الجديدة التعبير أشكال
 الحركة ذلك في يقابل فألنه الحديثة، العصور في الفني التطور

 - النهضة إلى الوسطى القرون من - الغربي الفن قادت التي
 ما أن أي .والصورة الشكل تكامل في تمثلت أخرى قطبية نحو

 الكالسية بلغته كما الصوري«، »التكامل دوفرين يسميه
 رفضته قد - القديم المصري كالفن أخرى وفنون - الغربية
 وان قبلها. أخرى فنون تجاهلته أو جعلته كما الحديثة، الفنون

 أنها إال طويال، زمنًا قائمة بقيت قد الصورية الغاية هذم تكن
 كل التصوير اكتسب ان بعد - األول المقام من تدريجًا انتقلت

 معها وانتقل الثاني، المقام إلى - الصحيح التمثيل وسائل
 فقد حيث للوحة، المستقل العالم إلى الممثل العالم من االهتمام

 واختزل فحور جديد، بمنظار إليه نظر أو مكانته، الموضوع
أخرى أحيانًا تمامًا وعزل استبعد ثم أحيانًا، وشوه

 ارتبطت ميزة ظاهرة بالفعل يشكل الذي التجريد لكن
 نهاية منذ الغربي المجتمع شهدها التي الكبرى بالتحوالت

 محدد. مجمتمع أو محدد زمن على يقتصر ال عشر، التاسع القرن
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التجريدي )الفن التجريدية

 .( Abstraction und Einfuhlung واعتناق تجريد كتابه ففي
 ان Worringer فورنغر يحاول ،1908 سنة ميونخ، في الصادر

 معتبرًا الفن، لدراسة أساسيًا منطلقًا التجريد مفهوم من يتخذ
 بالظواهر فالتقيد .زمنية لقطبية دائيًا يخضع انما الفني التطور أن

 يقابله، المشاهد، إلى ونقلها تمثيلها بهدف للموضوع، الخارجية
 إلى به يدفع له اختزال او للموضوع تجنب أخرى، عصور في

 يمكن ال التي ومضامينه معانيه عليه فتقدم التجريد، حدود
 قلب فورنغر يحاول وهكذا .يدركها أن وحده للعقل سوى

 اشكاله وتحليل المرئي الشيء من ال منطلقًا الجمالية المفاهيم
 بوصفه الداخل من الشكل ليتتاول الذات، من بل الخارجية،

 ■ نتيجة هو حيث من الخارج من إليم النظر من بدالً ،غاية

 التجريد في ويرى الفن، تاريخ مجمل في النظر يعيد فهو لذلك
 على مشددًا فنًا، ومقبوالً له، مناظرًا للصوري، مقابالً قطبًا

 يمثله. ما قراءة ثانويًا ومعتبرًا للشكل، الداخلية الداللة
 للتعبير محاولة الفن يصبح لجمالي، لمفهوم هذا إلى واستنادًا

 الخارجي، والعالم اإلنسان بين ما األكثرشمواًل، العالقة، عن

 النظر »وجهة الكاتب يسميه ما تخطي الضروري من ويصبح
 الفن خالل من اال الشكل ترى ال التي الضيقة« األوروبية

 الفنون فورنغر بها ويقصد — أخرى فنون فهنالك ٠ الكالسيكي
 كاالرلندية التجريدي: الخطي الطابع ذات الشمالية األوروبية
 في االيطالية النهضة عن قمامًا تختلف - والميروفنجية والكلتية

الجمالية. بقيمها ذلك، مع وتحتفظ، ومفاهيمها، رؤيتها

 إلى االسالمي الفن لجأ واإلنسان، للعالم رؤيته عن وللتعبير
 تمتاز بما الكتابة، من وجعل تجريدية، هندسية صيغ استخدام

 مستقالً تشكيليًا عنصرًا زخرفية، قيم ذي خطي تواصل من به
 الفن التزم العناصرالخطية، هذه مثل وباستخدام بذاته

 األشياء بين القائمة العالقة تنظم اصطالحية مبادىء االسالمي
 من انطالقًا - التثكيلية المساحة داخل - صياغتها وتعيد
 محاكاته، أو المرئي العالم تمثيل همها يكن لم خاصة جمالية مفاهيم

 تبنى المزخرفة فالمساحة مجردة بأشكال والتعبيرعنه تفيره بل
 الخط حركة سوى شيائً تمثل ال خطية هندسية أشكال بواسطة

 هي الخط، عن بمعزل المدركة النقطة، أن ذلك الفضاء في
 الذي الخط تولد الفضاء في وحركتها الخط، عن األولي التعبير
 أيضًا هي تدرك أن يمكن التي المساحة عن بمعزل أيضًا يدرك

 من تبدل الحركة غيرأن بذاته قائم أنهاعنصرمستقل على
 في أساسية عناصر منها وتجعل والمساحة والخط النقطة طبيعة

 - وتراكمها تداخلها بفضل - وتنقلها التشكيلي، الفضاء بناء
.أكثردينامية حالة إلى الساكنة األولية حالتها من

 أو الجص في المحفورة أو المصورة، الخطية، العناصر هذه
 ا فيما تدخل ألنها خاصة أهمية تكتسب الخشب، أو الحجر
 كثيرة، حاالت في وتكسو، الخطية، التآليف من له حصر

 يتجلى متحركة تشكيلية شاشة إلى فتحوله كلها، الجدار مساحة
 . Arabesque العري الرفش فن باسم عرف ما بوضوح فيها
 ثابتًا، يكون أن فيه يفترض الذي الالصوري العالم هذا ففي

 وتراكمها، تداخلها بفضل الهندسية، األشكال بدو ساكنًا،

 الفن هذا يعبر أن لمفارقة وأنها المشاهد. نظر في متحركة
 ودينامية الحركة عن الحياة، لمظاهر الرافض للصورة، الرافض
 أو البصري الفن البوم إليه وصل ما إلى يصل وأن الحياة،

 أكثر متنوعة، إيهامية وسائل باستخدام المعاصر، الحركي الفن
 الزخرفية، األعال هنه أحد على البصر تركز ما فإذا تعقيدًا

 والمضلعات الدوائر تلك بأن احساس المشاهد لدى تولد
 وقد ضبابية. كخياالت وتتحرك تدور المتراكمة، أو المتداخلة،
 الذي النوروالظل أثر البصرية اإليهامات هذه قوة من يضاعف
 إلى ويحولها جديدة، تشكبلية قيمًا المزخرفة المساحة يكب
.متحركة صفحة

 هوعنصر حيث من الذاتية، قيمه الخط يفقد هكذا
 المعقد العام اكأليف في مكون جزء إلى ليتحول هندسي،
 ما بقدر وأشكاالً خطوطًا يرى ال فالناظر للعين، والمضلل

 حدود ال صوفية روحانية بمناخات الزخارف، هذه أمام يشعر،
 يكون ما غاالً للمشهد الخارجية األطر تحديد إن ثم ٠ لها

 وكيفيًا، فجأة، قطعت الزخرفية عناصره كأنما اصطالحيًا،
 المساحة تنظم حيث ،الغربي الفن مفهوم يخالف وبشكل
 لعناصرها المحددة العامة أطرها وترسم عقالنيًا، التشكيلية

 وبولو باباد الحظ كما - هنا تبدو، المتشابكة فالخطوط ٠ التأليفية
 الطبيعة بنية تمثل االسالمي-كانها والفن االسالم كتابه: في

 مجموعات بين من كيفيًا اختيرت عنها نماذج لنا وتقدم المعقدة،
 ال دائمة حركة في هي الكون لحمة بأن توحي لها حصر ال

 تداخل عن الناجم الشكلي التنوع هذا .حد عند تتوقف

 يمكن التي الجمالية القيم غنى يشرح وتشابكها الخطية العناصر
 اكتسبت، التي الالصورية المشاهد هذه مثل خالل من بلوغها
 األعمال وليس التجريدية، الفنية األعمال قيمة ذلك، بفضل

٠ للكلمة الغربي بالمعنى الزخرفية

 أنواع بمختلف يرتط االسالمي الزخرفي الفن أن صحيح
 أحد ويشكل فيالزمها خاصة، بالعمارة يرتبط كا الحرف،

 على تقتصر ال الفن هذا وظيفة أن غير ؛األساسية مظاهرها
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 في تسهم عضوية عالقة بالعارة عالته ألن زخرفيًا، كونه
 وميزًا. خاصًا طابعًا عليها وتضفي األساسية سماتها تحديد
 جدران تمحي تكاد انزخرفية المساحات هذه إلى ننظر فعندما
 الذي األثر سوى المشاهد، نظر في منها، يبقى وال البناء،

 التأمل، إلى يقودنا الذي األثر الرقشي، الكساء هذا يولده

 روحاني عالم إلى المادة عالم من المتحرك، إلى الساكن من وينقلنا
.له حدود ال

 الداخل، من البناء، جدران تخلو قد أخرى، حاالت وفي
 على الزخرفة وتقتصر كتابي، أو هندمي ،خطي نسق أي من

 كبيرة مرآة إلى فتحولها ،والجدران السقوف تكسو صغيرة مرايا
 من األتية األنوار لها حصر ال التي وجوهها على تنعكى

 غي طابعًا الداخلي المسجد فضاء على فتضفي النوافذ،
 يلفت نرام أن تعودنا مما شيثًا هنا، نرى، ال أننا فرغم مألوف.
 إلى مشدودًا يرى، وال يحس ال بما مأخرذًا الناظر يبقى االنتباه،

 المتالصقة الصغيرة فالمرايا . المسجد زوايا من زاوية كل
 والغاء به، الملصقة للجدار اختراق شك، بال هي، والمتواصلة

 من المؤلفة العمارة نرى ال فنحن . الجمالية البصرية ولقيمه له
 كوني بفضاء نشعر، أو ،نرى ما بقدر وعقود وقناطر أعمدة

 التي التجريد مظاهر أقصى االسالمي الفن يبلغ وهنا المتناه
 التصوير باسم اليوم عرف ما في اال يقابلها ما نجد ال

 ذات المساحة من جعل الذي المونوكرومي، أو األحادي،
 هذا إليه توصل ما أقصى ولعل ٠ للتأمل مصدرًا الواحد اللون

 اهتم الذي كلين ايف الفرنسي عمل في تمثل األحادي االتجاه
 تقتصر كلها اللوحة مساحة وجعل ،للون التأملي الجانب بهذا
 عمل في الكبير االختزال هذا غيرأن األزرق. واحد، لون على

 المجال إلى يقودنا ما غالبًا الغربيين الفنانين من وغيره كلين

 مساحة خالل من التأمل موضوع ألن هوفن، لما الهامشي
 إلى ،الكبيرة اللوحة قياسات رغم .ه يصل ال ،صافية ،لونية
 المشار االسالمية الزخرفية األعمال تجسدها كما الفكرة عمق

إليها.

:والتاريخية االجتماعية الظروف . 2

 الفن في للتجريد أن أدرك من أول كان فورنغر أن صحيح
 حول كتبه ما أن بيد .جاليًا منطلقًا فيه ووجد ،ما مضمونًا

 التجريد بدور التكهن درجة إلى يصل لم وإن - الموضوع هذا
 يكن لم بل مكنًا، يكن لم - العسرين القرن فن في الحاسم

 القرن نهاية منذ أوروبا شهدته الذي المهم التطور لوال ليفهم
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 التي فالحركة والعملي. النظري الصعيدين على عشر التاسع
 لم التجريد نحو - التصوير وبخاصة - التشكيلية الفنون وجهت

 ٠ محددة لمرحلة واجتماعية تاريخية ظروف واقع عن بمعزل تكن
 األساسية. مالمحها بعض وتعكس ا٢ ترتبط شك، بال فهي،

 في والتقنيات العلم تقدم أدخلها التي العامة التحوالت أن كئ
 والمفاهيم، األعراف في تبدل من رافقها وما االنساني، الوسط

 الفنون صعيد على الكبير التطور لهذا بدورها، مهدت، قد
 الحديث. والفن النهضة عصر فن مابين وباعدت التثكيلية،

 نوعية لغة الفنون واعتبرنا فرانكاستل، أخذنانظرية ما وإذا
 أن الضروري من يصبح ما، بعصر خاص عالم لرؤية مجسدة
 العصر. هذا يحملها التي اآلراء وبين الفني الحدث بين نربط
 لإلنسان جديد مفهوم مع يتطابق الذي التجريدي، فالفن

 وللتقاليد اجتماعي لواقع رفض عن يعبر بالعالم، ولعالقته
 ما طالبت التي التعبير حرية على بتأكيده له، الممثلة البرجوازية

 عن يعبرالفنان وكي عنها ودافعت معاصرة أخرى تيارات
 وطرافة الحركة عفوية إلى لجأ الجديد الفني السلوك هذا

 عن وتخلى االحتمال، أو المصادفة مصادر إلى وحتى االرتجال
 مسافة على ثابتة مراقبة نقطة لكاظر تحدد التي الخطية االبعاد

 يمجعل كي اللوحة إلى المشاهد ينقل أن همه وبات اللوحة، من
.عليها حكمًا يكون أن من بدالً فيها شريكًا منه

 والتقنيات العلم وتطور الحديث المجتمع تطور ومع
 قبل، فمن بها ويطالب استقالليته يعي الفنان بدأ الجديدة،

 الدين ورجال الفنون حماة لرغبات طويال، زمنًا الفن، أخضع
 للمحترفات التقني، المجال في أخضع، كما واألمراء؛
 للكلمة، العام بالمعنى اتصال، وسيلة يشكل وبات والمعلمين،

 وظيفته من يتحرر م لفن والمجتمع.لكن الدين خدمة في
 اتصال وسائل ظهور وبعد الحديثة، العصور في إال االخبارية

 للكلمة، المادي بالمعنى له، نفع ال أصبح حيث مالءمة، أكثر
 قد الفن يكن وإن الالمادية. صفته في متصاعد بشكل وانزوى

 في والطلب العرض لعملية وأخضع التسجيلي، دوره عن تخلى
 عن فعال يتخلى أن الصعب من أنه إال التجارية، األسواق

 الجانب هذا ازاء الفن تحرر أن غير االجتماعي. االتصالي دوره
 إلى الفن، مؤرخي بعض الحظ كما قاده، الفنية الوظيف من

 أخذت التي كالزخرفة هامشية، تزال ما كانت مجاالت تقصي
 والكتابة الرقش وبخاصة - الثعهب بعض لدى كبرى أهمية
 عن عبرت التي - عامة االسالمي والشعوب العرب لدى

 المجال هذا لكن .الصورية خطية بواسطة الخاصة تجربتها
 في اا ذاته بحد فنيًا هدفًا الغرب، في ،يصبح لم الزخرفي
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 أصال، الهامثي الجانب، هذا تقدم عندما الحديثة العصور
 كبيرمنه، قسم في الفن، وتوقف نفسه، الصوري التمثيل على
 بالوسائل المتزايد االهتمام ولعل تمثيلية. غاية أية خدمة عن

 قد التشويه، حد بلغت جديدة فنية أشكال واستباط التعبيرية
 رلم النهضة، عصر فنون مع كتسبه قد كان ما التمثيل أفقد
 نحو يتجه الفن كان ما وبقدر فنيا. معيارا بالضرورة، يعد،

 كان ما بقدر الطبيعة، عن نفسه، الوقت في ويبتعد، التجريد
 في تكمن الفن حقيقة تعد لم حيث تبدل، قد الجمالي المفهوم
 هذا وحب نفسها االبداع عملية في بل المحاكاة، أمانة

 على بالضرورة التصويري الموضوع يعد لم الجديد، المفهوم
 لذاته، »يهجد — دوفرين يقول كما - فهو المرئية، باألشياء عالقة
 لنفه، صورة بذاته وهو . , الخاص معياره ذاته في وله

 مضمونًا يملك ألنه عنه غريب لمضمون شكالً يعد لم وشكله
داخليا....

 إلى أسلفنا، كما تعود، الفني المفهوم في التحول هذا وبداية
 نيًا التحرر وحاولت األشياء، معالم موهت التي االنطباعية

 الضوء، تفكيك أن ذلك عليها. المتعارف التمثيل قوانين من
 الممثل- الموضوع أفقد قد المستقلة، اللونية الضربات بواسطة
 اذ بالوافع، عالقته من شيائً - األخيرة مونيه لوحات في بخاصة

 غير .مفككة ضبابية اللوحة في الموضوعية العناصر جميع بدت
 العشر النوات في اال فعالً يتحقق لم التمثيل مألة تخطي أن

 الفن حركة تكونت عندما عشر، التاسع القرن من األخيرة
 نحو االهتمام وجهت التي الحركة أي ،Art Nouveau الجديد
 هذه تقدمه لما والمسطحات، الخطية لألشكال التزيينية القيم

 الدينامية. التوترات عن التعبيرالتلقائي امكانات العناصرمن
 يتمد أحدمراكزازدهاره، ميونخ كانت الذي الجديد فالفن

 إلى ويحوفا يحورها لكنه المرئي، العالم من التشكيلية عناصره
 في واختزاها أشكالها وتأويل ترجمتها في بل مقروءة، أشكال

 وفي األلوان، تناغم في ألن مبطة، وخطوط وألوان ماحات
 وهذا .تعبيرية لغة اليجاد يكفي ما ،الخطية العالقات موسيقية
 التاسع القرن نهاية فنافي بعض أعال في تمثل الجديد االتجاه

 هويتها أحيانًا، وأفقدوها، األشياء حوروا الذين من عشر
 بشكل إال بها ترتبط تعد لم التي بأصولها المباشرة وصلتها
 كما اإليهامي الفضاء مظاهر من مظهر أي غياب في تواردي،

 غير تنفيذه. ووساثل بالتجسيم مباالة دون ومن المنظور، يحدده
 مجال في ،يتوضح لم التجريد نحو العام التوجه هذا أن

 العثرون القرن شهدها التي الفنية الحركات مع إال التصوير،
 األكثر الحركة كانت التكعيبية أن في شك وال ،بدايته منذ

 ،المرئي العالم من معزولة أجزاء باختيارها إذ ،وجذرية حسمًا
 صغيرة مسطحات إلى وتحويلها الموضوعية العناصر وبتفكيكها

 صياغة تعيد أن أرادت إنما اللوحة، فضاء منها يتكون متداخلة
 من ال المجردة والفكرة المخيلة من انطالقًا الموضوعي العالم هذا

 الموضوعة المجزأة، الهندسية فالعناصر الخارجية. الظواهر
 اإلشارات أو بالنعوت أشبه هي ،تجريدية هندسية أطر داخل

فعالً تمثلها أن دون من المرئية باألشياء تذكرنا التي
 - الفانين بعض محاوالت العام التوجه هذا مع تلتقي وقد

 منما الخاصة، تجاربهم في انطلقوا، الذين - كوبان الفرد أمثال
 جديدة، أشكال من الفوتوغرافية وألصور المجهر فم يقدمه
 التي فاألشكال الطبيعة. في بفضلهما، الفنان، يكتشفها غية،

 مرئية، اآلن أصبحت قد البصري، وعينا في موجودة تكن لم
 وقد سابقًا المرئية غير صورها العام الوعي في ترسخت بل

 هذه يجهل صوري ال فنان يستنبطها التي األشكال أن لوحظ
 وهذاما الطبيعة في ممائلة تقابلهاأحيانًاأشكال ،اكماذج
 ليت الفنية المخيلة »أن تعبيرهوفستاتر، حسب يؤكد،

 أكثر هما الالموضوعي والفن الموضوعي الفن أن بل محدودة،
.قرن« نصف طيلة يعتقد كان ما ارتباطًا

ولىماأل التجريدي الفن تيارات - 3

العاطفي التجريد

 أشكاله تعددت التجريد، لظهور األولى السنوات منذ
 يالصرامة أو تارة والتلقائية بالعفوية وتميزت ،وتنوعت التعبيرية
 اللون بتقصيه كاندانسكي، حاول ولقد أخرى. تارة البنيوية

 ال معتمدًا الداخلية«، »الضرورة أسمام عما يعبر أن والثكل،
 قوة فيها وجد التي المجردة األشكال بل الصوري التمثيل

 الظواهر. خلف الكامنين والمضمون الجوهر عن تعبر ايحائية
 منذ - النتائج هذه مثل إلى ليصل يكن لم كاندانسكي أن غير
 الظروف له-لوال تجريدي عمل أول تاريخ ، 1910 عام

 مطابقًا اعتباره باالمكان يعد لم فن لظهور مهدت التي التاريخية
 بالفن صلة على الفنان فكان . البرجوازي الصوري للتمثيل
 أعمال يعض على وتعرف المعاصرة، والتيارات الجديد

 ونظرإلى المضاءة، األلوان استخدام في وجاراهم االنطباعين،
 الموسيقى »سلطة فيها وجد ألوان هي حيث من انأشياء
 الممثل روبيردولوني، أعمال على اطالعه ان ثم .نفها»
 العاطفية تجربته لديه ثبت قد األورفية، باسم عرف لما الرئيي

ومنفصالً الشيء عن مسقالً لذاته ه استخدم الذي اللون مع
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 انما اللونيات والتدرجات الطيف ألوان يتخدم إذ وهو ٠ عنه
 صلة على يجعله الذي العاطفي المضمون هذا عن يعبر كي

 الذين التكعيبيين عن نفسه، الوقت في ويبعده، باألورفية

 عليهم يهل كي االحادية باللونية األساسي انحصرهمهم
 المطحات من كبيرة مجموعة إلى المصورة المساحة تحويل

المتداخلة.

المحدة |لتثكدة

 وتجنب األشياء مظاهر تخطى قد كاندانسكي أن صحيح
 الالموضوعي، الفن مجال في بعيدًا وذهب المرئي، العالم محاكاة

 الداخية« »الضرورة لمبدأ معذلك، أمينًا، بقي أنه إال
 تأثري عاطفي، مناخ ذات كثيرة، حاالت في لوحته، وبقيت
 تخطي هدفه آخر طريقًا نفسه، الوقت في اتبعوا آخرون فنانون

 من متحرر صاف فن إلى والوصول الفردية، الوجود ضرورات
 فيه الغرب يسود كان الذي الوقت ففي .االنسانية المأساة
 على منه جزء في الفن، كان قادمة، حرب من بالخوف شعور
 أس من منطلقًا الواقع، لهذا تمامًا مناقض باتجام يتجه األقل،

 أن والحق ٠ عاطفي أثر أي عن بعيد فني لعمل صارمة بنيوية
 تنظيم العادة برنامجها خالل من مهدت، قد كانت التكعيبية

 أكثرعقالنية الموضوعي لظهورفن المصور، المرئي العالم
 التي الحركة وهي , Orphisme األورفية اتبعت وبدورها،

 يتجنب أسلوبًا - عنها انبثقت أنها من بالرغم التكعيبية تناقض
 اللون مع إال يتعامل وال هامثية، يجعلها أو المرئية الصورة

 فيه ويرى اللوحة، في األساسي التشكيلي العنصر يصح الذي
 دولوني يحاول اللون وبواسطة .ء معًا والمضمون »الشكل دولوفي
 اللونية الدوائر بها توهمنا التي الحركة عن والتعبير الضوء تجسيد

 التشيكي الفنان كوبكا، ونرانك .والمتداخلة المتجاورة
 اللونية المساحات من وجعل باللون هوأيضًا اهتم األصل،

.الحركة للتعبيرعن وسيلة المتباينة
 عن بعيدًا عقالنيًا، بناه المبنية النموذجية، الصورة أن بيد

 بيت الهولندي الفنان مع إال تتحقق لم ،عاطفي تأثر أي
 إلى التجريد بمبدأ وصل الذي ،Piet Mondrian موندريان

 الواقعية من انتقل قد الفنان وكان .المنطق درجات أقصى
 يالتكعيبية وأعجب فالوحثية، االنطباعية إلى األكاديمية
 عن دؤوب بحث بعد التجريد، إلى أخيرًا وتوصل التحليلية،

 اختزال من ينطلق وموندريا .الموضوع خلف كامنة حقيقة
 لون يحرر الذي لكاندانسكي خالفًا — ليصل الموضوعي العالم

 نموذج إلى ليصل - عنه متقل أنر مجرد إلى ليحوله الشيء
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 والقيم الهندسية المساحات من مبسطة لهيكلية وفاقا بني أساسي
 منذ حقق، قد أنه 1914 سنة من أعماله وتؤكد اللونية.
 الخاصة. التشكيلية لغته بناء في األساسي الشيء البداية،
 لدى التأليفية البنى اختزال من األمر، بادىء في فانطلق،

 مساحات إلى اللوحة تقسيم إلى ذلك بعد وعمد اتكعيبية،
 العشرينات، بداية مع ليصل، أومربعة، مستطيلة صغيرة،

 الفنان مقدرة المعبرعن المبسط، المصور، الشكل كتثاف إلى
 ذات فلوحته ,والعالم لإلنسان الخاص مفهومه وعن التأملية

 ، سوداء عريضة خطوط على تقتصر تكاد ،الواحد المطح
 يدخل ما وغالبًا .بيضاء خلفية عل وضعت ،وأفقية رأسية
 واألبيض، األسود تباين على القائمة الهيكلية، هذه إلى الفنان
 األلوان أي - األحمرواألصفرواألزرق على اقتصرت ألوانًا

. والرمادي — األساسية

 المحدثة التشكيلية باسم أسلوبه موندريان ووصف
Neo-plasticisme، تكوينات إلى التوصل كان هدفه أن رغم 

 نحو التوجه هذا أن إال .الهندسي الطابع عليها يغلب مسطحة
 .واللون الصورة مع تجربته ينفي ال المبسطة واالشكال التجريد

 المميزبنقائه،،الصافي« »التثكيل إلى قادته التجربة وهذه
 الحرية بين التام التوازن لهذا والمجسد وتقثفه؛ ووضوحه،

 »اتحاد الفنان، نظر في هو، الصافي« »فالتثكيل واالنضباط.
 صحيح توازن إلى يصل أن الفن و»على والعام«، الفردي
 فهو لذلك .مطلق« تقابل في صافية تشكيلية وسائل باكتثاف

 وكل ونارمقدسة، والهامي، هومزاجي، ما »كل يمقت
 فوضى حجب سوى لها دور ال والتي ،للعبقري المميزة النعوت
 »يصبح بأن فرديته، من اإلنسان يحرر كي ويطالب، ؛ الفكر«
 مجرد يكون ال وأن وعملي« سليم صاف، جمال ذا المادي محيطنا

 أيضًا وهويطالب . األنانية« الشخصية لمشاعرنا »انعكاس
 النقية، واأللوان للخطوط الصرفة العالقات على مبنية بجمالية

 »العالقات وألن هومعادلة«، والرأسي األفقي »تقابل ألن
 الجمال ببلوغ كفيلة وحدها الصافية البنيوية والعناصر الصافية

 إليه، ويسعى موندريان يفهمه كما فالتجريد، الخالص«.
 الصورة على فقط واإلبقاء ، األشياء ظواهر بتخطي يقضي

 وجود، ال حيث المثالية، الصورة أي ؛الالمتغيرة الجوهرية
 تحمل ال مسطحة بمساحة لممثل الهندسي للشكل سوى عميًا
 إذن فهو .ورأسية أفقية وخطوط محددة لونية ماحات سوى
 في يمثل، ذلك ألن »تحييده«، أو الفن، تحويل إلى يعى
 بحد الفن وألن البشري، التطور إليه يتوصل ما أقصى نظره،

أكثرشموالً ظاهرة وجوه من وجه ذاته



دوستيل حركة

 T. Van دوسبرغ أصدرتيوفان ،1917 سنة في

Doesburg، مجلة درلك، فان وبارت موندريان مع باالشتراك 
 المهولندية الحركة هذه مؤسي آراء لشرح ،De Stijl دوستيل

 في زمالئه مع ،دوسبرغ فان واتبع .نفسه االسم حلت التي
 ،موندريان عليه سار الذي للخط مماثالً خطا الجديدة، الحركة

 عمق من موندريان إليه وصل ما إلى يصل لم منهم أحدًا أن بيد
 تشعر فإننا .االقناع وقوة االشكال استنباط على ومقدرة الفكرة

 يكون قد الجفاف من بشيء االختزالية التصويرية أعمالهم أمام
 المساحات على قائم هندسي تناغم ايجاد على اصرارهم مصدره

.المطحة
 كانت بل التصوير، على تقتصر لم دوستيل حركة أن غير
 ما إلى وتهدف والمجتمع، الفنان بين جديدة روابط عن تبحث
 نظر في جوهري، تناقض ال إذ الفنون، جميع بين يوحد

 الفني. اإلبداع أشكال من شكل وأي العمارة بين أتباعها،
 وفان ، Oude أود أمثال معماريون، مهندسون اليها فانضم
 تطور في أساسية مساهمتهم بدت الذين من وريتفلد، هوف،
 يشرح دوستيل لممثلي العام الموقف هذا ولعل .الحركة هذه

 التصوير. مجال في الهندسية االشكال نحو التوجه أسباب
 هؤالء وأسلوبه، بنتاجه تخطى، قد موندريان أن صحيح
 العمل هذا غاية أن إال نفسها، الطريقة اتبعوا الذين الفنانين

 بل المعزولة، األعمال هذم مثل إلى تهدف تكن لم الجماعي
 بقسط أسهم قد موندريان كان جاعية فنية إرادة عن تبحث

فيها. كبير
 تكويناتها خالل من ،دوستيل حركة حققته ما أبرز ولعل
 وبنائها المسطحة الصورة مع تجربتها هر المظهر، لهندسية

 استخدم الذي اللون وهذا اللون. وظيفة وتحديد الهندسي،
 أعمال في بالحركة الناظر ويوهم الفضاثي المدى عن يعبر بشكل

 حركة مع يأخذ ،كاندانسكي أعال بعض في وحتى دولوفي،
 اللونية المساحات أو البقع فتحديد .جديدًا دورًا دوستيل
 بينها، الواضح والفصل دقيقا، هندسيا تحديدا الصافية
 طبيعة مصدرها متفاوتة بأعماق - واحد مطح على وتجاورها
 بل منظوري، ببعد إيهامنا إلى يهدف ال - المستعملة األلوان

 واجهات في نجدها كما الزخرفية بالتقسيمات انطباعًا لدينا يولد
والمنحوتات األثاث في وكذلك البيوت،

التفوقية

 باريس غرار على موسكوبدورها، كانت الوقت، هذا في
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 ،1912 سنة ففي لتجديد هم نفي مركزالنشاط وميونخ،

 في الروحافي كتابه م فصال الروسية إلى كاندانسكي ترجم
 وفي واللون«. الشكل لغة فيه يتناول الذي الفصل الفن،

 بحركة صلة على كانت عدة تيارات أيضًا سشأت موسكو،
 ونتائجها. اتجاهاتها في تباينت لكنها الغرب، في الفني التطور
 الغربي الالموضوعي الفن تيار إلى الحركات هذه أقرب ولعل
 وأطلق كازيميرماليفتش، ،1913 عام التيأسسها، الحركة هي

 الصافية، المعرفة أو ،Suprematisnie التفوقية اسم عليها
 الفن في الحقيقة »أن على التأكيد العبارة بهذه ماليفتث وأراد

 المعرفة وان ، الحواس« على اللون أثر سوى آخر شيائً ليست
 .المطلق بغير تعترف وال والتأثرات التواردات تبعد الصافية

 ذهب التمثيل، أشكال جميع األشياءويختزل يتخطى وكي
 المساحة من جعل اذ االختزال، حدود أقصى إلى ماليفتش
 بنى حيث التصوير، في المعتمد الوحيد الفضاء للوحة المسطحة
 مربعًا وضع نظريته، على وللبرهان أيضًا المسطح الشكل،

 فاالنطباع .اللوحة مساحة يشكل أبيض مربع وسط أسود
 األسود المربعين تقابل من الناتج التباين، هذا يولده الذي

 اعتبر لذلك فن. لكل أساس نظره، في هو، واألبيض،
 وسماها التصؤير، في الصفر« »نقطة بمثابة اللوحة هذه ماليفتش
 مادة ايجاد منها الغاية كأنما زمني،، اطار بدون العارية »االيقونة

 عمله ماليفتش ويبرر .الخالص للتأمل وموضوع صافية تفكير
 له عالقة ال هوشيء بحدذاته، موضوع تمثيل »إن بقوله:

 عن بالضرورة ينزع ال التمثيل استخدام بيدأن بالفن، البتة
 فالوسيلة جدًا رنيع مستوى من يكون أن حنال الفني العمل

 عن تعبرماما التي تلك هي ،التفوقية إلى بالنسبة المالئمة،
 عادة عليه هومتفق كما الشيء يجهل الذي الصافي الشعور
 الفكر وآراء ذاته، إلى بالنسبة له داللة ال ذاته بحد فالشيء

 يصل والفن . . .الحاسم العامل هو فالشعور .لها قيمة ال النير
.التفوقية« إلى ح الموضوعي تمثيل إلى الطريقة بهذم

 الدائرية، األشكال من مالبفتش ينطلق أخرى، أعمال وفي
 والبغى البنائية لألشكال األساسية القواعد ليضع المعني أو

 مبادىء استنادًاإلى المبني االختزال هذا طريق وعن التكعيبية
 أن أو انسانية عاطفة يسجل أن ماليفتش أراد حسابية،
 عمل لكن ويتأمل يتحرك يقودالمشاهدألن وأن يوقظها،
 الفني التطور عملية في اسهامه من الرغم على تنقصه، ماليفتش

 اآللة برودة من نوع ويعتريه االقناع، قوة العشرينات، في
وجفائها.

 الدائرية، األشكال من ماليفتش ينطلق أخرى، أعمال وفي
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 والبفى البنائية لألشكال األساسية القواعل ليضع المعين، أو
 مبادىء إلى استنادا المبني االختزال هذا طريق وعن التكعيبية.
 أن أو انانية عاطفة يسجل أن ماليفتش أراد حسابية،
 عمل لكن . ويتأمل يتحرك ألن المشاهد يقود وأن ،يوقظها
 النني التطور عملية في اسهامه من الرغم على تنقصه، ماليفتش

 اآللة برودة من نوع ويعتريه االقناع، قوة العشرينات، في
. وجفائها

الروسية البناءوية

 ماليفتش، مثله الذي الصفائي، االتجاء هذا جانب إلى
 تيارًا أيضًا موسكو شهدت فردية، األكثر كاندانسكي ونظريات
 ودوره الفن وظيفة تحديد األساسي هاجسه كان فنيًا

 باسم المعروف االتجاه، هذا عن والمدافعون االجتماعي،
 آراؤهم اختلفت فنانون ، Construct visme البناءوية
 قد الحركة هذه مصي أن إال أحيانًا. متناقضة وبدت وتباينت،

 اللذين غابو، ونعوم فالديميرتاتلين، النحاتين: بعمل ارتبط

.آرائهيا نباين رغم العام مسارها حددا
 مجتمع متطلبات مع التجاوب ولدمن فنيًا تيارًا تمثل البناءوية

 اآلنية ومتطلباته بالمجتمع رعالقته الفن من فالموقف .جديد
 التي الحركة لهذه الجمالي المفهوم تحديد في جدًا مهم أثر له كان

 المبدأ اال باالعتبار تأخذ ولم ثانوية الجمالية المسائل اعتبرت
 جمالية ضد الوقوف من لها بد كانال لذلك للفن. الوظيفي

 التي اآلراء ومواجهة ،1915-1910 األول، التجريدي التيار
 الفن في الروحافي في كما الصوفي، التأمل من بشيء اصطبغت

 تبنى التي والتيوزوفية ماليفتش، تصوفية وفي لكاندانسكي،
 جاءت التي البناءوية أن بيد . 1909منذ نظرياتها موندريان

 الصعيد على ،هي مادية لمنجزات بحاجة عصر متطلبات لتلبي

 ماليفتش من كل إليه توصل لما الحسي التطبيق العملي،
.الصافي التجريد مجال في وموندريان

 ،المرحلة هذه معارض رافق الذي الحاد النقاش لكن
 فن فكرة أوضح قد الحقا( )لينبغراد بطرسبورج في بخاصة

 وذلك وحديثًا، واقعيًا يبقى أن عليه كان الذي المستقبل
 في ووضعها التجريدي للتصوير الجديدة الوسائل باستيعاب

 ،بدايتها في ،البناءوية ارتباط ان ثم . المادية االيديولوجية خدمة
 لألفكار المثالي التعبير منها جعل قد للثورة، الماركسية بالحركة
 بفن تطالب كما »الجمالي«، بموقف تطالب فهي لذلك، المادية.
 المستقبليين لدى السطحية اللغة يرفض بانتاج يرتبط

خالل من يتحدد الفن ومسار ، االنتاج« في هو »فالتحديث

.المادي والشرط والشكل« االيديولوجية »وحدة
 فكان .الفني المفهوم ازاء وتباينت اآلراء تعددت وهنا

 للفن، الوظيفي الدور عن المدافعين أبرز شنكو ورود تاتلين
 .وحده العملي المجال على الفني النشاط يقتصر بأن مطالبين

 شعاره ,Productiviste االنتاجي ب االتجاه هذا سمي لذا
 لألفكار الفعلي التطبيق هو اآللة« فن يحيا مات، »الفن

 الدادائية بالشعارات له عالقة وال المعاصرة، االشتراكية
 بالمفاهيم الحرفي التمسك هذا بل التطرف، وهذا العبثية.

 نماهج لوضع ماليفتش، وحتى ورودشنكو، تاتلين دفع المادية،
 بدت وهكذا ,الثغيلة نوادي وأثاثات العمال ثياب فخارية

 الوحيد الفني النشاط السوفياتية، نظرالطليعة في البناءوية،
 في الصعبة واالقتصادية االجتماعية األوضاع مع يتفق الذي
,الثورة بداية

الباوهاوس

 غروبيوس أسها التي المدرسة الباوهاوس، أهداف تكن لم
 في دوستيل حركة أهداف عن بعيدة ،1919 سنة المانيا في

 اليه يسعى كان أوما روسيا، في أوالبناءوية هولندا،
 بداية منذ كانت، ماثلة أفكارًا أن ذلك فرنسا، في لوكوربوزيه

 بين الجمع إلى داعية المانيا، في انتشرت قد المرحلة، هذه
 فني« ابداع لكل األسمى »الهدف العمارة، طار ضمن الفنون

 وليد بالبناء، المرتبط التزييني الفني فالعمل غروبيوس. نظر في
 والمعماريين، والنحاتين للمصورين المثترك النشاط هذا

 األرفع المهمة الوسطى، القرون شهدته غرارما على يصبح،
 بيانه، في غروبيوس، توجه لذلك التثكيلية. الفنون في شأنًا
 أصول إلى بالعودة ليطالبهم والنحاتين والمصورين المعماريين إلى

 يوجد وال اعتقاداته، في موهبة«، »فن يوجد ال ألنه المهنة،
 I . للحرفي هوتسام »الفنان والحرفي: الفنان كبيربين فارق

 لكل األصيل »المنبع حيث المهنة«، قواعد من فنان لكل بد وال
 للحرفيين، جديدًا اتحادًا نؤس »أن وعلينا ٠ مبدع« نشاط
 جداركبرياء اقامة إلى أدى الذي بالنفس االعتداد عن بعيدًا

 )من الطبقات« بين الفصل طريق عن والفنانين الحرفيين بين
(.1919 االفتتاحي، البيان

 عشر أربعة طيلة الباوهاوس، ضم العملي، الصعيد على
 إلى ينتمون فنانين ألخصب، النشاط من 1919-1933 عامًا

 وفانينغر، وشلمر، ناجي، موهولي أمثال: التيارات، مختلف
 ومارسوا المدرسة بهذه ارتبطوا الذين من وكاندانسكي، وكلي،

فقد هذااالنفتاح، من الرغم على لكن، فيها التدريس
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 التعليمية، مناهجها على سيطرت بأن العقالنية الروح انتهت
 في شك وال .الفنية اتجاهاتها أبرز أحد يشكل التجريد وبات

 في اكيدًا تأثيرًا مارسوا قد وكلي كاندانسكي أمثال معلمين أن

 كان المقابل في ولكن، للمعهد. العام الفني المسار تحديد
 لدى حتى الفنية الحركة تطور في جدًا مهم دور للباوهاوس

 وبخاصة الباوهاوس، مثلي بعض فأعمال عليه المشرفين بعض
 الباوهاوس مارسه الذي التأثير هذا تعكس كلي، بول أعال
 ما إلى تحول أن بعد الفني الوسط هذا في األراء تبادل بفضل
٠ الحربين بين ما خالل المعاصر الفن أبحاث مركز يشبه

 سياسي بواقع اصطدمت الكبيرة الباوهاوس طموحات لكن
 توقفه، في األساسي العامل كان بل وحسب، نشاطه من يحد لم

 ولم بها، نادى التي األفكار نفها، المانيا في قمعت، أن بعد
 لكن الثالثينات. في مباشرة نتائج من ذلك، بسبب لها يكن

 وأخذت وخالق، هوبناء ما لكل رمزًا أصبح الباوهاوس

 هذه أهمية ولعل . الحرب بعد خاصة أهمية صاغها التي األفكار
 قدمه الذي والمنهجي المهني النظام في فقط ليست المؤسسة

 ايتن، جوهانس وضعها التي التعاليم في بل مبدعين، لفنانين
 هربرت يقول كيا - »وضع األولى، فللمرة البرس وجوزف

 ومبادىء التجريدي، الفن مبادىء بين أساسي تقابل - ريد
 التجارب خاصة أهمية التعاليم هذه وأولت الكمي«، االنتاج
 - »فالمصور ٠ األولية الخام المواد مع تعاملها في األساسية المهنية
 كوسائل يمتلك، — التحضيرية الدروس هذه مدير — ايتن يقول

 ومهمته، والوانًا ونورًاوظلمة، وأشكاأل، خطوطًا تعبيرية،
 أثر وذا معبرًا حياة، ينبض عالمًا يحقق أن هي فنانًا، بصفته

 كوسائل ،المقاييس حسب ، المستخدمة الوسائل هذه ومن
 لتعاليم تقويمه وفي العبقري«. العمل بالنهاية ينبثق تعبير،

 ما إذا نتائجها«، في »األغنى أنها هوفستاتر يرى الباوهاوس،
 ذلك منذ الغربي العالم شهده الذي التطور باالعبار أخذ

 الفن لكون فقط ليس مرده النتائج في الغنى و»هذا الوقت،
 هذه على منه كبير جزء في قام الثانية العالمية الحرب بعد

 أن أرادت التي المدارس في الفني التعليم لكون بل التعاليم،
 قاعدة منه جعل ما ، مناهجه حسب تغير قد نقدمية تكون

. عام« بوجه والفن الشكل لفهم عريضة

:الثانية العالمية الحرب بعد الالموضوعي الفن - 4

 أن الحرب، تلت التي األولى السنوات في المنتظر، من كان
 االجتماعية الحالة بتأثير الفني، النشاط األكبرمن الجزء يتحول

 أشكالها في الواضحة الموضوعية، الواقعية نحو السائدة،

 أوجدتها التي المأساة تصوير بهدف التعبيرية، ووسائلها
 يكن لم للمأساة المجسد الفني التيار هذا مثل غيرأن .الحرب
 المواكبة التطورالفني حركة فعالً ليجد األهمية من آنذاك
 في ،المتناقض الالموضوعي الفن بينمابدا ؛العام التطور لحركة

 وأكث وتنوعًا، تفتحًا أكث الواقع، هذا مع األقل، على الظاهر
 الفن وهذا المعاصرة. الفنية اآلراء مختلف الستيعاب قابلية
 الغرب شهدها التي للتيارات وتطورًا استمرارًا يشكل الذي

 أوروبا، على واقتصرآنذاك العشرين، للقرن الثاني العقد منذ
 نهاية مع احتل، مثقفة، أقلية قبل من إا يقوم أو يقبل ولم

 إلى أوروبية ظاهرة كونه من وتحول األول، المقام األربعينات،
 الدور فيها ألميركا كان االنتثار، واسعة عالمية حركة

 الفن ازاء طويال، بقيت أنها من الرغم فعلى األساسي

 هذه في أميركا، أصبحت تعطي، وال تتلقى األوروبي،
 تحولت التي الفنية انشاطات كبيرمن لقسط مسرحًا لمرحلة،

 من وسواها وميونخ ولندن باري من بدالً نيويورك نحو

األوروبية العواصم

الالشكلي الفن

 الفنية اللغة قاموس دخلت ،الالموضوعي الفن تطور ومع
 التي الحركة مظاهرهذه نختلف تعك شتى عبارات التثكيلية
 ألنها الفنية، الثورة مايشبه التصوير، تاريخ في شكلت،

 مفهومنا من غيرت كما للفن، العامة الصورة طبيعة من غيرت
 هي التيارات هذه لمختلف المالزمة العامة الصفة أن إال له.

 الموضوعي العالم تتخطى غايتها ألن الالموضوعية، أو التجريد
 وصفت وقد حسيًا ادراكها يمكن مرئية أشياء من يمثله بما

 Expressionnisme التجريدية بالتعبيرية التيارات هذه بعض

abstrait الغنائي التجريد أو Abstrait lyriquc من فيها لما 
 باآللية أخرى، أحيانًا وصفت، كما تلقائية؛ وحركة انفعال قوة

Automatisme، البقعية أو العقالنية، المراقبة لتجنبها TachiSi 

me، وأطلق اللوحة؛ على النيتظهر البقع او النقاط إلى اشارة 
 التصوير اسم ،فيأميركا بخاصة أخرى، حاالت في عليها،

 أن علمًا ،Action Painting التحركي التصوير أو الفعالني،
 - Peinture gestuelle الفرنسية الصيغة كما - العرية العبارة

 أو طبيعة على تدلل من االميركي بالمصطلح يراد ما توضح ال
 أثناء أحيانًا، البهلوانية شبه النشطة، الفنان حركة فعل

 تحت أعيالهم تصنف الذين من أميركيين فنانين أن بيد .العمل
 :أخرى عبارات يفضلون ،التجريدية التعبيرية عنوان

 منهم اعترافًا التجريدية، السربالية أو التجريدية، كاالنطباعية
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 اهتمامهم عل تأكيدًا أو مونيه، الفرنسي للفنان به يدينون بما
. آلية تلقائية من يتطلبه وما بالمضمون
 الخاصة داللتها لها أخرى أومصطلحات عبارات وثمة
 الجدران الصور مثل: الشاملة، الفنية الحركة هذه داخل

Images-murs، االحادي واللون البنيوية، واللوحات 
 لكن .Semantiquc الداللي والتصوير ، ٧400٣100علم•

 الظواهر هذه غتلف بين يجمع الذي التعبيراألكثرشموالً
 مفهومه في يرتبط، ال الفن هذا ألن ،Informel هوالالشكلي

 المتبعة والطريقة باللون يرتبط بقدرما إشارة، أو بشكل العام،
 وهي .المباشرة االنفعاالت المعبرعن اللون هذا استخدام في

 ما يكون قد تصويرية أعمال إلى الفنان قادت التي الطريقة
 بأي يرتبط ال أنه إال ما، اشارات أو بأشكال شبيها تتضمنه
 والدراسات التصاميم عن تخلى الذي فالفنان محدد. شكل
 وفقًا العمل، أثناء يولد الما يتم ال سلفًا، المعدة األولية
 أكون »عندما .لها اختياره أو استخدامه وطريقة المادة لطبيعة
 ال - بولوك االميركي الفنان يقول - النصويري عملي في منهمكًا

 ماصرت أرى ،االطالع من بعدبرهة لكن ماأفعله: أعي
.«. . .باللوحة صلتي أفقد عندما إال أفشل ال وانني . . .إليه

 قادت أحيانًا، واالنفعالية العفوية العمل، في الطريقة هذه
 »لبلوغ عملية هوفستاتر، يقول كما يصبح الذي الالشكل إلى

 يتكون لم الذي الشكل الشكل، قبل ما اطار في الصورة
 في عجلة بوالن، يشير كما يتطلب، والالشكلي ال . . بعد.

 الحاسة لمفهوم وقلب وتشويش، اختالط عنها ينتج التنفيذ،
 وهوحسب .التقليدي مفهومه في االبداع عملية توجه التي

 مسبقة، فكرة لكل تداول، لكل »الرفض تعبيرداميش،
 البقع :والمادة للحركة نسبيًا للمزاياغيرالمنظورة واالستسالم

 دوبوفيه، لدى , . المرصوصة الكثيفة، العجينة فول، لدى
 لدى والمساحيق والطرش، والكتل، السميكة، العجينة

 واحدة لعزمة سوى نخضع ال الوسائل هذم كل فوترييه؟.
 يجمع الذي الوسيط لنشاط مشابهًا المصورنشاطًا من تتطلب

.ففي نتاج إلى ويحولها العناصر هذه مختلف بين

 ما صلة على كانت الالشكلي الفن تطور من األولى المرحلة
 األولى الالصورية أعماله تعتبر الذي كاندانسكي إليه توصل

 كان التجريدية بالتعبيرية ذلك بعد وصف ما وإن الشكلة؛
 صلة وعلى األولى، الالشكلية المحاوالت لهذه وتطورًا امتدادًا
 من الرغم على لكن، ومصادرهاالنفسانية السريالية بالحركة

 ،ودوكونينغ ،وتوبي ،بولوك :أمثال - االميركين الفنانين أن
 فيها وجدوا ال منها، وانطلقرا بالريالية أعجو قد - ومازرول
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 هذا إلى الوصول همهم يكن لم ذاتية، أزمة عن وتعبير تمرد من
 بولوك أسماه التعبيرعا بل الخاص، وعالمه بروءاه الغريب الفن

 كان الالوعي أن صحيح الملموسة«. التصويرية االحساسات »
 والفنانيين الرياليين نظر في الفني للعمل أساسيًا مصدرًا

 مصدرًا منه جعلوا السرياليين أن إال السواء، على الالشكليين
 يمكن واضحة صور في كانت ما غالبًا رمزية الستعارات

 تأليفها في اال المرئية األشياء عن تختلف ال اذ اليها، التعرف
 مناخها وفي — متجانة غير أشياء بين كالجمع - الالمنطقي

 إلى عودته من مثال، بولوك، هدف يكن لم بينما الالواقعي؛
 آلية كتابة بمثابة هي تشكيلية اشارات إلى التوصل اال الالوعي

 البصري باالدراك لها عالقة وال الباطني، الوعي مصدرها
.الخارجي للعالم

 إلى بولوك لجأ التصويرية« االحساسات » هذه عن وللتعبير
 القماشة، على السائل اللون صب أي والتنقيط، الصب تقية
 التقليدية، األدوات من أوأي بالريشة االستعانة دون من

 المتشابكة الخطوط من مجموعة اللوحة سطح فوق تتكون حيث
 الكتابة، هذه تبدو وقد وألوانها. كثافتها في المتنوعة والمتراكمة،

 عمل من كأنها األولى، بالدرجة البصري لالدراك الموجهة
 لغة ومجعلها بها يتحكم كيف يعرف الفنان لكن المصادفة،

 العمل في بولوك، يجمع المميزة، التقنية هذه وبفضل تعبيرية
 المشهد معًا يؤلفان اللذين الملونة والماحة الخط بين الواحد،

 تبدو قد معقدة أشكال من به يوحي وما وخطوطه بألوانه الفني
 لمونيه. األخيرة واألعمال ماتيس أعمال بعض من أحيانًا قريبة

 الكبيرة لمقابيسها نظرًا تخطت، قد االميركي الفنان اعمال أن إال
 الفنون إلى أقرب وبدت التقليدية، اللوحة مفهوم المألوفة، غير

 هذه مثل في االنتبام يلفت ما ولعل القديمة التزيينية الجدارية
 المعاصرين، الفنانين كبيرمن عدد لدى نجدها التي األعمال
 واحدًا »مشهدأ« تحمل كونها بل الكبيرة، مقاييسها فقط لي

 بعيدًا المباشر وقعه وله كلها، اللوحة مساحة يغطي مترابطًا،

الرواية. أو القصة عن

 مع يلتقون - وفرنسيس كالين : أمثال - آخرون فنانون
 للمراقبة الخاضع غير اآللي التعبير وسائل في سواء بولوك

 أعمال آخر عالم تمثل بينا .للوحة العامة رؤيتهم في أو العقالنية
 والتزامها التحركي بالتطوير ارتباطها رغم ألنها، توبي مارك
 حركة أية عن تنبثق وال الواعيًا نفسانيًا امالء تعتبر ال به،

 فالفنان عميقين تفكيروتأمل عملية من تولد بل انفعالية،
 متواصال يبقى بحيث الخط ويكتب الحركية المبالغات يتجنب

للوحة. الفضائية الشبكة داخل وتماسكه سياقه يفقد ال



التجريدي( )الفن التجريدية

 بعد األولى السنوات في السائد االتجاه فكان أوروبا، في أما
 مع التعبيري الطابع ذات الفنية بالنشاطات تمثل قد الحرب

 فرنسيس ومع فرنسا، في الشاهد« »االنسان وجاعة بوفيه يرنار
 تمثل قد التجريدي الفن كان المقابل، وفي انكلترا، في بيكون

 اتجاهاتهم تنوعت الذي الجدد الفنانين من مجموعة أعمال في
 موضوعاته يعالج فوتريه جان الفرنسي فكان . وأساليبهم
 بين آن، في يجمع، بأسلوب المأساوي الواقع من المستمدة
 النفاني االرتجال مبدأ متبعًا والتجريد، الصوري التمثيل

 التلقائي، الخطي. أسلوبه وبفضل الرياليون له مهد الذي
 الفنان اعتبر االميركية، التجريدية للتعبيرية تطوره في الموازي

 باسم عرف لما الممهدين من ،فوتريه مع فولس، األلمافي
 وطابع صغيرة أحجام ذات فولس فأعال , األوروبية البقعية

 كأنها غامضة سديمية صور من يتكون بعالم توحي شاعري
.معقدة خطية شبكة في داخلية لرؤى تسجيل

 يبدوأنه ،لكن , العمل أثناء الحركة هي جديدة ظاهرة
 جورج الفرنسي الفنان لدى المسرحية الجركة هذه يبرر ما ليس
 على يظهر عندما بخاصة إليه األنظار لفت في رغبته سوى ماتيو
 بلباس الفنان يظهر ،الحالة هذه مثل وفي ٠ التليفزيون شاشة
 أمتار بضعة مسافة عل من ،والريشة اللون وعاء يحمل ، العداء

 عليها ليخط وقفزًا، ركضًا، نحوها، ينطلق اللوحة، من
 :اللوحة تولد وهكذا .الكرة يعيد ثم خاطفة، سريعة ضربات
 ولكن .اللون أحادية خلفية على المتداخلة الخطوط من مجموعة

 من كبيرًا جزءا فإن البهلوانية، المظاهر هذم من الرغم عل
 االخراج هذا عن بعيدًا صورها التي تلك وبخاصة - أعماله

 الشرقية الفنون تأثير يعكس متناسقة، خطية ذو - المسرحي
 لماتيو الحقيقية القيمة أن البعض يرى لذلك العربي. والخط
 به قام الذي الدور في هي ما بقدر التصويري عمله في ليست

 أدركوا الذين األوائل من كان إذ الفنية، الحركة صعيد على
 الخطية مصادر باكتشاف واهتموا الجديد، االميركي الفن أهمية

.الشرقية

 من فيها بما الخطية، الكتابة تولدها التي الحركة وهذه
 عمل في البارزة العاصر أحد تشكل ،التلقائي للتتابع تسجيل
 نقطة من لوحته في ينطلق فالخط .تفاسر هوندر االلمافي
 أحيانًا بينها تفصل متتالية، موجات في حولها يدور ثم مركزية،
 السياق هذا وبفضل .ساطعة ألوانًا تحمل مسطحة مساحات
 باطني، حس من يتضمنه وما حركة، من يجسده وما الخطي،
 الفنان، يقصدها يكن لم خاصة صورية اللوحة في تتكون

.التأمل إلى وتقود الالشكلي، مع تتعارض

 إلى ،1947 منذ الالموضوعي، الفن قاد لحركة تقصي إن
 تناقض رغم - شغل الذي الغنائي التجريد باسم عرف ما

 األوروبي التصور في بارزًا -مكانًا الفني التيار هذا حول اآلراء
 االتجاه هذا مشل وقد الخمسينات. وفي األربعينات غهاية في

 وبازين، ،سوالج أمثال: األوروبية، البالد مختلف من فنانون
 في . . وباوميستر. وهارتونغ، فرنا، في وميساجيه ومانيسيه،

 ما أن إال . . اسبانيا. في وسورا ايطاليا، في وفيدوفا المانيا،
والتكرار والرتابة السهولة هو الفنانين هؤالء بعض على يؤخذ

 أمثال - آخرون فنانون توصل المادة، اختبار مجال وفي
 تقنية إلى - فرنسا في ودوبوفيه المانيا، في وفاتونتر شوماخر

 يعود ،اللوحة على كثيفة لونية طبقة بوضع تتلخص جديدة
 بواسطة فيها خطوط حفر أو منها أجزاء نزع إلى الفنان بعدها

 اللوحة إلى جديدة ألوانًا يضيف ثم ٠ حادم اداة أية أو السكين
 يشبه ما إلى المتتالية، العمليات هذه بفضل تحولت، التي

 عبارة كانت هنا من الزمن. عليها مر التي القديمة الجدران
 أواخر في أطلقت التي Image-mur الحائط - الصورة

 من آخريقترب فنان الفنية. األعمال هذه على الخمينات
 ما ألن تابييس، انطوني هواالسباني الحاثط - الصورة مفهوم

 تولد التي المشققة، الممزقة، المتآكلة، هوالمساحات يميزلوحاته
* الزمن ومرور بالقدم انطباعًا

 بالتعبيرية الممثلة - الالشكلي الفن مظاهر مختلف تتبع إن
 مالحظة إلى يقودنا - الحائط - والصورة والبقعية، التجريدية،

 نحو على المصادفة ولدتها التي الصورة بروز وهي هامة،
 لم موضوعية إلى تؤدي ألنها الالشكلي، المفهوم مع يتعارض

 أن يمكن ما هو الظاهرة هذه ومصدر .عنها يبحث الفنان يكن
 الصور تشبه شبحية أشكال من األعمال هذه في لنا يتراءى

 المشاهد عين لكن الفنان، يقصدها يكن لم التي االحاجي
 التحليل كان مبهمة سديمية صيغ من انطالقًا جعها إلى تتوصل

 مثل بروز أن بيد ٠متها االفادة وحاول بها اهتم قد النفافي
 صفة أحيانًا تأخذ فهي الواعيًا. دائمًا يكن لم الصور هذه

 تموهها التي السريعة العريضة الريشة ضربات رغم موضوعية
 اندريه أعمال في يالحظ ما غرار عل غامضة، ضباية وتجعلها

 واسجيرجورن، ،دوكونينغ وويليم وانطونيوسورا، ماسون،
 أشكال عن مباشرة وعفوية بتلقائية يعبرون الذين من وغيرهم
 لم طبيعية لصور تذكر عن الالصوري، الفن مجال في تنثق،
٠ داللتها تفقد
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الجديد التجريد

 اعتراضات الالشكلي الفن واجه ،الخمسينات ضهاية مع
 بين حتى النفور من بشيء التجريدية التعبيرية وقوبلت عدة،

 الصوري التمثيل من بتحررهم يدينون الذين الفنانين
 من هذاالموقف شأن من وكان لهذاالتيارالالشكلي التقليدي
 انفعاها عليها ويأخذ يدينها الذي الموقف — التجريدية التعبيرية
 جديدة لحركات مهد أن - آخر حينًا والمفتعل حينًا، المسرحي

 منظم فن إلى الالشكلي في الشكل غياب من تنتقل تجريدية
 ويستبعد الواعية، للمراقبة المصورة المساحة يخضع شكليًا،

 اليد مهارة ويتجنب ،والحركية الفنية والبراعات المصادفة عامل
 إلى بالعودة المطالبة وهذه . بالمهنة مرتبطة عملية هي حيث من

 والفن آرت األوب في لها صدى وجدت قد والنظام القاعدة
 ارتبطت التي التصويرية األعمال وفي عنه، انبثق الذي الحركي
 البنيوي، والتصوير االحادي، كالتصوير العشرينات، بتقاليد
 الجديد التجريد باسم عرف وما ،Minimal Art األقلي والفن

New Abstraction البارد بالفن وصف الذي Cool Art 

.االنفعال أشكال من شكل ألي المقصود لتجنبه

 طرح قد كان الالموضوعي الفن اطار في التحول هذا لكن
 في تباين عن المعبرة الكتابات من السيل بسبب معقدة مسائل
 ازاء - أحيانًا الشوفينية — المواقف تناقض وعن الفن هذا تفوبم

 إلى آخرون يرجعها بينما أوروبية، البعض أرادها التي مصادره
 الجديدة التجريدية فالحركة .مظاهرها بعض إلى أو التعبيرية
 تنفصل ال أنها إال االميركي، لفن بتطور شك، بال ترتبط،

 قد كانت وعما الغرب، في الفنية للحركة العام التطور عن
 بالتكعيبية الممثلة األوروبية الفنية التيارات بعض إليه توصلت

 - البرس جوزف فأعمال والباوهاوس. األول التجريدي والفن
 تشكل - أميركا إلى هاجروا الذين الباوهاوس بمثلي أحد وهو
 في المعاصرة واالتجاهات العشرينات تيارات بين الوصل صلة

 الحركي وباألثر باللون اهتمامها بفضل وتمهد، الستينات،

 في ظهر الذي البصري، للفن األلوان، تقابل عن الناجم
.الثانية العالمية الحرب بعد أوروبا

 فنانون التجريد، نطاق ضمن الجديد، التيار هذا ويمثل
 - ستيالً نوالند، أوليتسكي، لوس، كيتي، امثال: - اميركيون
 الفن تطور في كبيرًا اسهامًا وأسهموا اللون بمسائل اهتموا

 لوحات اختار قد كيلي السورث فكان أميركا، في التجريدي
 وأضحة صافية لونية ماحات إلى وحولها كبيرة مقايي ذات

 دون من بصرية ظواهر إلى خاللها من يتوصل كي الحدود،
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 موريس أما البصري. الفن من القربة االيهامية إلى اللجوء
 إلى التجريدية بالتعبيرية خاصة تقنية من فجأة فقدانتقل لويس

 خطوط في األلوان تجاور على يقوم. الشخصاني جديد أسلوب
 يحول وبدوره .ذاتية النفعاالت فيها أثر ال متوازية عريضة
 تخضع متوازية لونية خطوط مجرد إلى اللوحة نوالند كينيت
 على أفقية خطوط وضع إلى أحيانًا يعمد إذ وهو .دقيق لتناظر

 من دائمة حركة في العين يبقي كي فذلك ، جدًا كبيرة لوحات
 أعمال صرامة أكثر تبدو وقد .محددة نقاط على تركيز دون

 الفن من تقترب التي األولى أعماله وبخاصة ،ستيال فرانك
 اشتهر ستيال لكن التفكير. في جديد نمط وتعبرعن البصري

 أو خطوط عل أيضًا المبنية األحادية األعمال من مجموعة بفضل
 وتأخذ كلها اللوحة ماحة تغطي متوازية مطحة أشرطة
 هذه من عدد ففي .اللوحة لهذه الفنان اختاره الذي الشكل
 شكل يأخذ نحتية، ألفكار ضمنًا المجسدة التصويرية األعال
 أفكار من ستيال يقترب حيث خاصة، أهمية نفسه اللوحة

األقلي. النحت جماعة

البصري الفن

 في أدت، قد المتواصلة الفني التطور حركة أن في شك ال
 جديدة أشكال إلى الالموضوعي، الفن مجال وفي األمر، نهاية

 الستينات في والتكنولوجي العلمي بالتطور عالقة للتعبيرعلى
 على القائمة الجديدة، الحياة متطلبات في تحول من رافقه وما

 والنشر، الدعاية ووسائل االستهالكي االقتصاد
 ما إلى بجذورها تعود التي الحديثة فالتيارات . ٠ .والتلفزيون

 وتلتقي مشتركة، عناصر بينها وتجمع أحيانًا، الخمسينات قبل
 البصري، كالفن شتى: بأسماء سميت متشابهة، أهداف عند

 المنطلق ولعل السبرافي والفن الحركي، والفن المبرمجة، والبنى
 استثمارمعطيات الفنان محاولة في يكمن لها األساسي

 يتركه الذي األثر عن البحث وفي البصرية، االحاسات
 ايهامات من فيها يولده وما الناظر عين في المصور المشهد
 بوبير، يقول كما — إذن يرتبط الجديد فاالتجاه .مضللة بصرية

 رؤية بين الجدلية »العالقة بمسألة - الحركي الفن كتابه، في
 وأخرى فيزيولوجية ظواهر بين ذاتية، ورؤية موضوعية
 السياق في العلمي الجدل هذا »بادخال يرتبط كما نفانية«،

الفني«
 بمن أوروبيون، فنانون بها قام التي األولى، المحاوالت

 على اقتصرت الشامل، مفهومه في الحركي بالفن التزموا
 في اللونين هذين تباين ألن واألبيض األسود استخدام
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 اميركا في شاع ثم . بالحركة انطباعا يولد متقابلة مساحات

 الحوار من نوع تقابلها عن ينتج ملونة وبنى مساحات استخدام
 الباردة واأللوان متقدمة( )تبدوأنها المتقدمة الحارة األلوان بين

 الهندسية، البصرية االختبارات من النمطان هذان المتراجعة.
 خالل من ويتفاعالن يلتقيان طويلة، فترة منذ مورسا اللذان

 Jhe Responsive Eye المستجيبة العين الكبير، المعرض
 ومنذ نيويورك في الحديث الفن بمتحف 1965 عام أقيم الذي
 مصدرها - Op Art آرت أوب تعبير دخل الحين ذلك

Optical Art , االئدة الفنية اللغة في - البصري الفن أي 
 النفانية المصادر ذات النيوية األعمال هذه لتعريف

البارزة. الفيزيولوجية
 تراكم أدى بحيث البصرية التجارب هذه نطاق اتع وقد

 المسطحة األلوان وتوزيع الخطوط، وتجاور الهدسية، البنى
 أو كااللتماع متنوعة: بصرية ظواهر إلى األعماق والمتفاوتة
 وتقلصها وتداخلها وانتشارها األلوان، وتوهج التموج،

 متزامنة تباينات من تقابلها عن ينتج وما وامتدادها،
 بين الدائم الحوار هذا خالل من — يقود ذلك كل , . ٠ ومتتالية
 البصري، للمزج ونتيجة الباردة، واأللوان الجارة األلوان
 إلى .التشكيلية للعناصر الدائم والتقلب الثامل، واللب
 إلى المشاهد معها يتحول بحيث ،وتثنجاتها الثبكية تهيجات
اللوحة. في شريك
 ينطلق البصري، الفن مجال في النتائج لهذه تقصيه وفي

 تأخذ مفاهيم من الحركة، هذه فنافي أبرز أحد فازاريلي،
 ضمن المعاصر االنسافي والواقع للفن الوظيفية القيمة باالعتبار

 إلى فازاريلي ينظر لذلك ,اليوم لعالم الحديثة الثبكة هذه
 واالجتماعية الفنية وعالقاتها موقعها خالل من اللوحة

 الخلفية أن أساس على الفنية الوحدة مبدًا ويحدد واالقتصادية،
 بعضًا، بعضها يكمل متقابلة توترات من يتألفان والشكل
 - العارة في أهمية األكثر العنصر وهو - المربع من جاعالً
 الذي األساسي العنصر أو والهندسية، التثكيلية الوحدة

 ,ووظائفها تنوعها في غنية أخرى هندسية أشكاأل إليه أضاف
 له حصر ال عدد يتكون بنيوية، وحدة كل إلى اللون وبادخال

 المتجاورة األلوان تباين يولدها التي التمازج امكنات من
 هذه ٠ الساكنة والمساحات المتألقة المساحات وتقابل ،وتناغمها

 لبرمجة محاولة أول وكأنها تبدو فازاريلي إليها توصل التي النتائج
لسبرانية. ا من تقترب بنيوية تشكيلية

 في أسهموا أفكار.فازاريلي، تنوا الذين من آخرون، فنانون
 أهدافهم غموض رغم وأجمعوا، الجديد، االتجاه أسس وضع

 العمل في فعالة مشاركة المشاهد مشاركة ضرورة على العامة،
 فالفن للحركة. الفيزيولوجية النقسانية الظراهر وابراز الفني

 لما المثاهد، وشريكه الفنان بين التبادل مبدأ عل يقوم البصري
 مواهبه، تبرز ومادة بصرية احساسات من للثاني األول يقدمه

 والعين التشكيلي الشيء بين العالقة أهمية على ويؤكد
 والحركة الصورة بين تربط ثابتة عالقة عن ويبحث االنانية،

الزمن. وعنصر

 الغاية كانت أخرى وسائل أيضًا استخدمت المجال هذا وفي
 وتراكم الخطوط تجاور يولدها بصرية ظواهر إلى الوصول منها

 من الشفافة السطوح أو المساحات هذه يطرأعلى وما المساحات
 للعين مضلل تموج شكل على حركة يحدث تفاوت أو تعديل
 من ،1961 منن تمكنت، قد ريلي بريدجت االنكليزية فكانت
 أو مربعات، - هندسية وحدات باستخدام مثابهة أثار إحداث
 أو المتقيمة المتوازية الخطوط من أوشيكة - أودوائر مثلثات،
 أمكن التي الطريقة اتبعواهذه آخرون فنانون .المتموجة

 المتجاورة فالخطوط .واألسود األبيض بواسطة منهاحتى التثبت
 في بيضاء خلفية على السوداء الدائرية كالخطوط بالحركة، توهم
 التي البصرية الترجرجات هذه من وبانطالقهم الفياني أعمال

 والضوئية، اللونية العناصر المصورة، المساحة على تثيرها،
 الحركية الظاهرة إلى وسواعما، وويلدينغ، سوتو، توصل
األبعاد. الثالثية

 قاد الحركية االنطباعات لهذه البصري التقصي فإن وهكذا،
 اللونية الظواهر هذه بدراسة وثيق ارتباط إلى الفنانين بعض

 االختبارات مع االهتمامات هذه تلتقي بحيث منهجيًا،
 تعبير حد على مرادفين« والمنهج الصورة »تصبح و السبرانية

 من وانطالقًا الحركي. الفن عن المدافعين أبرز أحد بوبير،
 بينهما تربط التعبير، في نحونغطين البصري الفن يتوجه هنا،

 حركيًا. المتبدلة والصورة المبرمجة، البنية هما: واحدة، منهجية
 ووسائل المسطحة اللوحة عن والتخلي اآللة وباستخدام

 الستينات، بداية مع المبرمجة، البنية تصبح التقليدية، التصوير
 الموضوعة المبرمجة، البنية هذه وفي التعبيرالفني وسائل إحدى
 تتجسد ، مسبقًا حدد لتصميم تبعًا ومتتظم متناسق بشكل

 أي عن بعيدًا األشكال، تتابع في موضوعيًا البصرية المعطيات
 بنسب الموزعة األشكال فهذه .ذكريات أو حدث أو انفعال
 التناغم قوانين لبعض إال تخضع ال ما، مساحة على محددة

 طرح يعيد االلكتروني العقل استخدام لكن .الخاصة وأنظمته
 »ال الفني، المجال ففي واأللة. اإلنسان بين العالقة موضوع
التشاؤم« هذا بمثل يشيرهوفستاتر، كما العالقة، هذه تبدو
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يسخر الذي االلكتروني العقل ألن البعض به اعتقد الذي  
أن يسعه ال االنسانية، العالقات بونيرة ويرتبط انسانية أحداثًا  
يحدد الذي والبرنامج إليه نقلت القي المعطيات نتائج يتخطى  

ب يقوم التي والوظائف نثاطاته مجال .
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التحليل( )فلسفة التحليلية
. Analytical Philosophy

Philosophic analytique
Analytische Philosophic

عهيل

 العلم فيه اندفع ،السريع التغيير عصر العشرون القرن
 انقالبات حدثت فقد ،تصورها — قبل من - يصعب كان بقوة

 السلوك في حتى والفن التكنولوجيا في هامة جديدة
 في تغييرًا عانت فقد استثناء، الفلسفة تكن ولم واألخالقيات

 منقطع يكن لم التحول هذا ولكن حيًا، نبضه يزال ال المحور
 فبإمكاننا ذلك ومع بجذوره. فيه يمتد وإنما بالماضي، الصالت

 نعنيه وما الماضي، لهذا استمرار مجرد يكن لم بأنه الزعم
 بشيء اإللمام أن والحق التحليلية، الفلسفة ظهور هو بالتحول

 الفلسفي الموقف لفهم حيويًا امرًا يعد التحليلي الفكر من
 منطق من اإلنسانية الفاعلية مستويات كل على وذلك اليوم،

 ونظرية األخالق الى والخبرة، الواقع في ونظرية معرفة، ونظرية
 فعصرنا والجمالية. الفنية النظريات اضفنا لو نبالغ وال القيمة،

والمعنى التحليل عصر وايت مورتن قول علىحد
 التحليلية الفلسفة فيه تضرب الذي الماضي هو ما ولكن

لها؟ أصوالً نحدد ان يمكننا هل أدق وبعبارة بجذورها.

 الحديث البين الخطأ من أنه القول الصواب من يكون قد
 فلسفة هناك فليس تيارمتجانس، وكأنها تحليلية فلسفة عن

 مط لنجمع نستخدمها إنما نحليلية كلمة ألن ،واحدة تحليلية
 ومناهج اهتمامات في يشتركون مختلفين الفالسفة من عددا

 والتركيز عزله ينبغي الذي االتفاق عنصر هو وهذا معينة،
 التحليل حركة تميتها الى يدعونا ما هذا ولعل عليه،

Movement تعبيرمدرسة من افضل School، هذا في ألن 
 سماتها من الرغم على التحليلبة الفلسفة ان لحقيقة تأكيدًا
.متعددة وتياراتها منابعها فإن الواضحة المميزة

 جورج بكتابات الفلسفة لهذه يؤرخون المؤرخون كان وإذا
 - نظرنا يعد-في هذا ان إال ،Russel ورسل Moore مور
 مارسوا كبارًا فالسفة هناك أن وهي بينة، لحقيقة إنكارًا

 السوفسطائيين، من ابتداء واضحتين، ومهارة بكفاءة التحليل
 وبيكون ديكارت، الى وصوالً وارسطو، وأفالطون وسقراط

كانط ثم وهيوم وباركلي ولوك

 في والبحث المعرفة تحليل السوفسطائين هدف كان لقد
 المعرفة المطلقة النزعة فيه تيطر كانت وقت في إمكانياتها
 بوبر قول حد على - ذكر قد افالطون ان ثم واألخالق،

Popper - بروديقوس السوفسطائي أن Prodicus مهتمًا كان 
 على بعد فيما اطلق وقد للكلمات، المختلفة المعافي بين بالتميز

 يحتلها التي الكبرى المكانة ولعل مبدأبروديقوس الحاجة هذه
 منهج استخدامه مردها اإلنساني الفكر تاريخ في سقراط

 مثل المختلفة األخالقية التصورات تحليل وخاصة التحليل،
 نظرة فتكفي أفالطون، أما والعدالة والشجاعة التقوى

 ففي عالية، بكفاءة التحليل يمارس كان كيف لنتبين لمحاوراته
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 يحلل ليياس وفي واالعتدال، العفة قيمتي يحلل خارميدس
 بالتحليل، الشجاعة فهويتناول الخوس في أما الصداقة، قيمة
 بوضوح عنده يظهر والتحليل الفضيلة، يحلل مينون وفي

 يحلل منها فيكل أجزاء من تتألف التي بارمنيدس في خاصة
 ثم مضامين، من فيه ما استخراج مستهدفًا ميتافيزيقًا فرضًا
 في أصيلة جبارة محاولة يكن لم اذا ارسطو منطق يكون ماذا

التحليل
 في بيكون فرني انشغل فقد االحديثة الفلفة في أما

 في واستطاع االنساني العقل اخطاء بتحليل الجديد االورغانون
 كيف ونذكر .االصنام أو باألوهام أسياه فيما يحددها أن النهاية

 التي واألخطاء اللغة موضوعه السوق« »وهم وهو أحدها كان
 عند االساسي الموضوع هو وهذا استخدامها، سوء على تترتب

 العادية اللغة بتحليل منهم يهتمون الذين خاصة التحليلين
Ordinary Language- القضايا تحليل لوك جون حاول وقد 

 مقاالت كتابه ففي معانيها، تحليل مستهدفًا الناس يقولها التي

 هو الفيلسوف عمل أن عل يؤكد اإلنافي الفهم في جديدة
 في عنده التحليل ويتضح .اإلنسانية المعرفة يعيق ما إزالة
 والثانوية األولية الصفات بين وتمييزه Power القوة لفكرة تحليله

 نقده في اآلخر هو وباركلي البرهانية اليقينية المعرفة وطبيعة
 وقد .التحليل يمارس كان المادي والعنصر المجردة لألفكار

 العرضية تصورات حدود في Causality الببية هيوم حلل
 Moore مور نظر وجهة من هيوم ففلسفة األحداث، وتماثل

 التحليل ثم االنساني، الفهم وقوة مدى الكتشاف محاولة كانت
 جعل الذي وديكارت اإلنسافي. الفهم ونطاق لقوى الدقيق

 المعضالت بتحليل أوصانا حين للوضوح، سيالً التحليل من
 على حلها أجل من سبيالً القسمة الى استطعنا ما نبحثها التي

 كلها النقدية فلسفته كانت فقد كانط أما الوجوه أحسن
 الدقة من بعيدًا حدًا معه الفلفي التحليل بلغ فقد تحليلية،

 شك بال فهو التحليل، لفظة استخدم من أول وكان والعمق،
٠ الفكركله تاريخ في التحليل رجال أضخم

 كان إذ المحور، في تغييرًا التحليلية الفلسفة تعد لماذا ولكن

الماضي؟ في الممتدة األصول هذه كل لها
 التحليلية األدوات المحورهوأن بالتغييرفي نعنيه ما إن

 من كثير على وتسيطر الفلفي الفكر تسود أصبحت
 أكثرأدوات أنها على األدوات ينظرلهذه وأصبح الفالسفة،

 فمنن الفلسفي، الفكر قضايا تناول في وإيجابية فعالية الفكر
 التحليل أن الى الفالسفة كثيرمن ذهب الحاضر، القرن بداية

 أن حيث من بأكملها، الفلسفة أوهو الفلسفة، عمل هوكل
 العلوم عليه تتكون الذي النحو على تتكون ال الفلسفة

 معرفتنا، توسيع محاولة اساس عل تقوم ال هي إذ األخرى،
 من فعالً نعرفه ما يوضح النشاط من آخر نوع أساس على بل

 بالواقع جهلنا عن تنتج ال التي المشكالت يحل وذلك قبل،
 فالفلسفة الفهم، وسوء العقبلي الخلط عن تنتج ما بقدر نفسه

تحليلية. معانيها من بمعنى اصبحت
 هذ، انتشار مدى ما التالي، السؤال الى يدفعنا وهذا
 المعاصرين، الفالسفة اغلب كان إذا التحليلية؟ الفلسفة

 الفلسفية المشاكل تناول في التحليل قيمة على بينهم فيما يتفقون
 إنكلترا تسود التحليلية الفلسفة أن يرى من هناك فإن وحلها،
 بهذا نأخذ أن نستطيع ال أننا نقول ولكننا واسكندنافيا، وأميركا
 هذه في نجد أن نستطيع ألننا ذلك الجاد، التسليم مأخذ الرأي

 األكثر بل تحليلين، ليوا فالسفة باالنكليزية الناطقة البلدان
 مثل كبرى ميتافيزيقية مذاهب اسس قد بعضهم أن هذا من

 مورغان ولويد واأللوهية، والزمان المكان صاحب الكسندر
 قدموا آخرون وفالسفة والروح والذهن الحياة صاحب
 الله، وفكرة القيمة صاحب ي سورل عند كما غيرتحليلية مذاهب
 البالد في التحليلية فالفلسفة التحليليون، يعارضه ما وهذا

 فلسفية مدارس من مدرسة إال ليست باالنكليزية الناطقة
 التحليليين هوأن حدث الذي ولكن تأثير، ذات أخرى
 الى الفلسفية، المدارس هذه الى ينتبهوا لم الذين هم أنفسهم
 من كثير عن تراجع من اكحليلين هؤالء من هناك أن جانب
وآير. فتغنشتن مثل األساسية أفكاره
 غير البلدان في بالتحليل اهتمامًا هناك أن نجد إننا ثم

 وغيرها، ومصر وروسيا والمانيا فرنا مثل باالنكليزية الناطقة
 التومائية هي البالد هذم تسود التي الفلسفية المذاهب بأن علمًا

 البالد هذه في نجد أن نسنطيع اننا ثم والماركسية، والوجودية
٠ إنكلترا في لوك جرن قدمها كالتي تجربية فلسفات

 بين يربط الذي الزعم رفض األصح أخرى، وبعبارة
 توجد ال ألنه معينة، بلدان وبين معينة فلسفية مذاهب انتثار
 مصادر أحد أن هو هذا على والدليل علمية، كافية شواهد
 بين من نشأت جماعة وهي فيينا، دائرة التحليلة الحركة

 قد افرادها أن من الرغم وعلى باأللمانية، الناطقين الفالسفة
 في والفاشتية النازية وطأة تحت فيينا لمغادرة اضطروا

 الى اآلخر والبعض انكلترا الى بعضهم فذهب الثالثينات،
 على ولكن باالنكليزية، ناطقين فالسفة اصبحوا حيث أميركا،
 باأللمانية، كانت الكبرى مزلفاتهم من كثيرًا فإن ذلك من الرغم

 أخرى تقابلها باأللمانية صفحة مكتوبة فتغنشتين فمؤلفات
باالنكليزية.

 إليه يلجأ الذي وهو النقد، امام يصمد ال آخر زعم وهناك
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 باالنكليزية، الناطقة والبالد التحليلية الفلسفة بين يربط من
 الفلفة. من النوع لهذا أكثرمالءمة االنكليزية اللغة وهوان
 األسماء لتكوين االنكليزية اللغة مقاومة أن أخرى وبعبارة
 الفلسفة أفكار عن التعبير على قدرة أكثر تجعلها المجردة
 بمواهبها كاأللمانية األخرى، اللغات من غيرها من التحليلية
 اآلن مع نرى ولكننا . التجريدات توليد على الطبيعية

 له عالقة ال كله األمر أن Alan Montefiore مونتفيوري
 المصادر أحد كانت االلمانية ألن وذلك االنكليزية، باللغة

 كتبت قد التحليلية الفلسفة أن والحق لهذهالفلفة، األساسية
 في باألسبانية كتب فهناك اللغات من كبير بعدد الحين ذلك منذ

 اللغة، بهذه الفلسفة لهذه دوريات ظهرت كما التحليلية،
 عنها كتبوا روس فالسفة وهناك ،واإليطالة باليابانية وكذلك

 كل عل أنهم إال يمارسوها لم أنهم من الرغم على بالروسية،
 بالعربية فيها كتابات هناك بل بالروسية، عنها كتبوا قد حال

حال. االنكليزية باللغة يتعلق ال واألمر قلنا، كما

 المقصود عن نتحدث ان ،لنا يسمح موقف في اآلن لعلنا
 تختلف ال الفلسفي استخدامها في الكلمة هذه إن بالتحليل،

 العرب لسان في فهي العادية، اللغة في استخدامها عن كثير في
 حل تعني فهي رد، الى الصحاح ختار وفي حلل، الى ترد

 تحلل فإن منها يتكون التي الىعناصره المركب الشيءأوفك
 يتم لما افضل فهم على تحصل ان اجل من تفكه هوأن ه معنا

 إلى المركبة الطبيعية العناصر بتحليل يهتم تحليله.فالكيميائي
 اإلنسافي، الشعور يحلل النفس وعالم المكونة، أجزائها

 الوحدات تحليل اهتمامه موضوع يكون أن ينبغي والفيلوف
 الذي للتحليل كثيرة معافي نجد وهكذا ،التصويرية او اللغوية

 أوماديًا أوقضية، فكرة موضوعه فيكون عفليًا يكون قد
 النهاية في فالتحليل األشياء من شيائً ار عنصرًا موضوعه فيكون
.بموضوعه يتحدد

 من معين عناصرموضوع اكتشاف ب يراد عملية فاتحليل
 غير الكلمة لمعنى التحليل هذا كان ولئن معين؛ فرض أجل

 العلم ككلمة كثيرة هامة كالت شأن ذلك في فثأنها دقيق،
 بين قاطع اتفاق عليها ليس التي الكلمات من. إليها وما والفن

 دقة في بعد ليست فهي ،المختصين من يستعملونها من
 مثل المحسوسة مسمياتها على تدل التي كالكلمات استعمالها

 ،مدلولها حول خالف هناك يكون أن يمكن ال التي أحمر كلمة
معناها. على العلماء بين اتفاق هناك كان طالما

 في الدقة هذه فاتتها قد تكن لم وإن تحليل كلمة أن إال
 حيث من تحديد كل من خلوا ليست فهي المعنى، تحديد

 بعض بينها فيمًا ختلفة تكون قد ،معان عدة على انطباقها
 هذا تحت جعها يبرر تشابهًا متشايهة انها اال االختالف،

 المختلفة والمعاني الكلمة، لهذه المختلفة فاالستعماالت اإلسم
 وجهة كلها وتتجه تتشابه المعاصرون، الفالسفة بها يأخذ التي

 اسم عليها يطلق التي هي أسرة من إفرادًا تكون بحيث واحدة

 طريق عن اللغة بناء بفهم االهتمام أي ؛الفلسفي التحليل
 هذه بين تقوم التي والعالقات لعناصرها الدقيقة الدراسة
 الفيلسوف عن يتميز انما التحليلي الفيلسوف أن حتى العناصر،

 ما إذا التأملي الفيلسوف ألن اللغة، دراسة على بتركيزه التأملي
 وهو آخر، إنجاز تسهيل بهدف ذلك يفعل فإنما اللغة درس

 عن أفكارًا نجد فنحن للكون، الميتافيزيقي األساس في تفكيره
 في عليها يكزا لم ولكنها وأرسطو أفالطون فلسفات في اللغة
 أو اللسانيات علم في البنية عن حديثة دراسات وهناك ذاتها،
 وليونارد سوسير، دي فرديناند عند يظهر كما اللغوية البنية

تحليلية. فلفة إي عنها نقول ال ولكننا بلومفيلد
 أذهاننا في يختلط ان ينبغي ال اللغة، في التحليل إن

 على وذلك لها، موضوعًا اللغة تأخن التي األخرى بالدراسات
 والبالغيين والنحويين اللغة علماء أن حيث ،أهميتها من الرغم

 ذلك ومع اللغة، بدراسة يهتمون ال هؤالء كل والقاموسين،
 ،التجريبي البحث على مركزة اهتماماتهم أن نقول أن نتطيع

 ومعاني استخدامها، بكيفية المتعلقة الوقائع اكتشاف أي
 هذه الخ، . تموت. وتتغيرثم اللغة تبدأ وكيف الكلمات

 المنهج باستخدام اال تحل ال باللغة تتعلق التي المشاكل
 بهدف ليس اللغة فيدرس التحليلي الفيلسوف أما .العلمي
 هذه أن العتقاده وإنما أللغة، تخص علمية فروض صياغة
 فمهمة الفلسفية، المشاكل حم في كبرى قيمة ذات الدراسة
 حد على اللغة توضيح هي التحليليين توحدبين التي الفلفة

 منطقيًا«، األفكار توضيح الفلسفة موضوع »ان فتغنشتين قول
 جعل إنغما القضايا، من لعدد الوصول الفلسفة هدف فليس

 إساءة عن ينشأ الذي الخلط تزيل بأن واضحة القضايا
اللغة اي أفكارنا، فيها تصاغ التي اإلطارات استخدام
 ال ٠ للفلسفة االساسي العمل هو اللغة تحليل أصبح وهكذا

 من اليه تشير ما حيث من بل - الفاظ مجرد هي حيث من
 تتدخل ان دون ،بالعلوم التعلقة تلك وخاصة ومعرفة افكار

 بصفة اللغة وقضايا قضاياهم، تحلل فهي العلماء، وظيفة في
 في للضرب تتعرض أن دون غوامضها توضيح بقصد عامة
 الفلسفة بأن القول الى فتغنشتين دعا ما وهذا الغيب، مجاهل

 الرمزيةبمبادىء الجهل عن تنشأ وحلولها، بمشكالتها التقليدية
.اللغة استخدام وسوء
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التحليل( )فلسفة التحليلية

 تحليال يكون ان اما التحليل ان القول نستطيع ذلك وعلى
 في وأفالطون سقراط عند كان كما والتصورات للمفاهيم

 الى وردها اإلنانية للمعرفة أو اخالقه، في وأرسطو محاوراته
 ديكارت عند كما مكوناته لبيان الوجود تحليل أو ،عناصرها

 المعرفة، فيها تصعب التي االطارات تحليل أو وهيوم، ولوك
 وكارناب، وفتغنشتين، ورسل، مور، عند كما اللغة وهي

.وويزدم واوستن، وستواوسون، ورايل،

 التحليل ضرورة على هؤالء كل اتفاق من الرغم على ولكن
 تكون التي اللغة حول بينهم فيا يختلفون أنهم إال ،اللغوي
 التحليل بأن التحليليين بعض تمسك فقد للتحليل، موضوعًا
 جديدة لغوية انساق تأسيس مهمته تكون أن ينبغي الفلسفي

 بالحساب األحيان بعض في تسمى ،Artificial اصطناعية
 رسل، عند الشأن هو كما الرياضية، ياألنساق لصلتها

 تكون ان شرط وكارناب، المبكرة، مرحلته في وفتغنشتين
 واكتماالً أكثروضوحًا اصطناعيًا المكونة اللغة هذه قواعد
 العادية. للغة استخدامنا على تهيمن التي القواعد من وتحديدًا

 الفنية حدوده ينحت عندما الدقيق بمعناه العلم في يحدث فكما
 اكثر تكون والتي والطاقة، والكتلة القوة مثل االصطالحية

 Common- المشترك المعنى يقدمها التي الحدود تلك من تحديدًا

sense، أن ضرورة على يؤكدون الفالسفة هؤالء نجد فإننا 
 من وذلك تصوراتها، وتضع الخاصة مصطلحاتها الفلسفة تطور
مشاكلها. حل في تنجح أن أجل

 االصطناعية اللغة أن يرى من التحليليين من هناك ولكن
 أن حيث الفلفية، المثاكل معالجة في العون قليلة تكون
 التحليل - رأيهم في - هي المشاكل هذه لمعالجة طريقة أفضل
 Natural Ordinary Language العادية الطبيعية للغة الدقيق

 Communication والتواصل الحديث في نستخدمها التي

واوستن وفتغنشتين مور مثل العادية اللغة فالسفة هم وهؤالء
.Austin

 للتمييز وسيلة أفضل ان قلنا: ما إذا الصواب والنجانب
 اللغة تحليل أصحاب الى نثير أن هي االتجاهين هذين بين

 بالتحليليين اآلخرين والى المناطقة، بالوضعين االصطناعية
 بعض أن من الرغم وعلى .Linguistic Analysis اللغوين

 تشومسكي المقولتين، هاتين تحت يندرج ال التحليليين
Chomsky ،حدودهما، في تصنيفه يمكن اغلبهم فإن مثال 

 اللغوي التحليلي واإلنجاه المنطقية الوضعية بين الفرق وسيتضح
.والمناقشة بالعرض للتحليل التاريخي التطور نتناول عندما

التحليلة الفلسفة
املعفى اىل الوجود من

 Refuta- المثالية »تفنيد Moore مور جورج مقال كان إذا

ton of idealism الواقعية لحركة بالية الدارسين نظر في يعد 
 في أهميته فإن فيها، األساس وحجر New Realism الجديدة
 تناول في جديدًا منهجًا فبه استحدث انه في تكمن نظرنا

 لهذا نتيجة يكون قد ،نوعه في فريدًا وموقفًا الفلسفية، المثاكل
 فلفيًا نمطًا أدخل أنه نقول ان لنا ويجوز له سببًا او المنهج

 االنكليزي التراث مفكري مع شبه أوجه له كان إن جديدًا،

 يبرر الىحد قبله منجاوا كل عن يختلف إالانه ،الكالسيكي
 في أثر المعنى وبهذا أصيل، فلسفي نموذج أنه عل اليه النظر
.خطاه ترسموا الذين المفكرين سللة

 التحليلي المنهج على مورتتوقف فلسفة اهمية فإن وهكذا
 يشر لم أنه من الرغم على ،ببراعة واستخدمه ،ابتدعه الذي

 النغفورد مع مناقثته في وذلك واحدة مرة اال المنهج هذا الى
Langford الفالسفة سلسلة في له خصص الذي الكتاب في( 

 األخير لهذا كان لما تعاليمه بمضمون منهجه ولوقارنا األحياء(.
 السابقة، النتائج ينبذ هوذاته نجدم ما ركثيرًا كبيرة، امية من

 طبعة في بها يدفع وهو جديد، من كتبه تاليف اعاد لو ويود
.جديدة

 في - رسل وتابعه التحليلي المتهج مور جورج استخدم وقد
 الرفض لهذا نعرض وسوف طريقته، على كل - للمثالية رفضه
 في مكانها ولبيان عندهما، التحليلي المنهج لبيان نحتاجه ما بقدر

 في كمبردج في طالبين ومور رسل كان عندما .التحليلية الحركة
 صورتها في المثالية كانت عشر التاسع القرن من التسعينات

 وبرادلي بوزانكيت يمثلها كما السائدة هي الجديدة الهيغلية
 فهارولد كمبردجمثاليبن، في األساتذة وكان وماكتغارت،

 برادلي منطق بقراءة رسل نصح وقد لبرادلي تلميذا كان جوشيم
 ستوت وكان كانطيًا كان فقد واردي جيمس أما .وبوزانكيت

 ميدان في انجز قد والحقيقة المظهر كتاب ان يرى وكان هيغليًا
 كان فقد ماكتغارت اما .اإلنسان طاقة في ما اقصى االنطولوجيا

 وقد الحجرة، في تخطر أفالطونية كفكرة انه برادلي عن يقول
 التجريبية الفلسفة على هيغلية ردود - يقول فيما - لديه كانت
 العالم ان على بالمنطق البرهنة باستطاعته ان يقول كان فقد
 كان فقد الوحيد االستثناء أما خالدة. الروح وان طيب

 فيه بما منه يتعلم لم ألنه ندمه ن »ممور يعلن الذي سدجويك
الكفاية.
 انتابهيا ما فسرعان تطل، لم للمثالية، خضوعهما فترة ولكن
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التحليل( )فلسفة التحليلية

 في فبدأوا الفلسفة، لمشاكل الجديدة الهيغبة المعالجة في الثك
 ،ا1 انتهى ما األساسية بأفكارهما تتعلق التي التساؤالت إثارة

رفضهما. الى
 أو المثالية، في رفضاه ما حول انفاقها يعني ال هذا ولكن

 في اختالفها أدى ما فرعان اخطائها، عرض كيفية على
االتجاهات. اختالفهمافي الى االهتمامات

 وإذ المقاات، من مجموعة في للمثالية رفضه عن عبرمور
 مور قبل هناك فلي للمثالية، بالنقد تعرض من هناك كان
 صدق مناقثة رفضب فقد , القضايا نقض على هجومه ركز من

 عن الناتج النفسي بالرضى يشعر حتى القضايا هذه أوكذب
 فوجد نفيه، او تأكيده تحاول وما الدقة، وجه على تعنيه ما فهم
 ما تأكيد وتحاول عليه، جميعًا نتفق ما تنفي القضايا أغلب أن

شياًئ، نعرفعنه ال

 - مور نظر في - تنشأ إغما المزعومة الفلسفية المشكالت إن
 تراهم إذ والعبارات، لأللفاظ الفالسفة استعيال طريقة عن

 الطريقة عن نحويختلف على والعبارات األلفاظ يستخدمون
 ان على ،بالعرف مفهومًا اتفاقًا بينهم فيا الناس اتفق التي

 عبارات تنثبأ وبذلك ،اللغوية الرموز تلك يها يستخدموا
 بعد اا الجانب هذا يظهر ال وقد مفهوم، معنى بذات ليست

 مثكالت أنها على الميتافزيقا فالسفة عند فتؤخذ التحليل،
 انها والحق والجواب، الحل وتنتظر والتأمل التفكير تستدعي

. البتة شيء على تدل ال رموز من اخالط
 واالختالفات الصعوبات ان بقوله مور عناه ما هذا ولعل

 األول المقام في ترجع إنما ا٣٠ مشحونًا الفلسفة تاريخ يكون التي
 أن دون اسئلة إجابة تحاول أن : البساطة في غاية سبب الى

 اإلجابة في ترغب الذي السؤال الدقة وجه على أوالً تكتشف
طيه.

 للتساؤالت الممكنة Meanings للمعأفي فحصه خالل ومن
 الى مود انتهى المثاليون الفالسفة قدمها التي والحلول الفلسفية

 بوضوح، يفهم عندما المجرد التأملي الفيلوف مذهب ان
.الوضوح بنفس يظهرخطأه
 Meaning المعنى هوفيلسوف إذن، Mooreمور جورج

يقول: فهو
 الذي وإنما فلفية، مشاكل له تقدم لم العلوم أو العالم »إن

 العلوم»، او العالم عن الفالسفة قاله ما المشاكل هذه له قدم
:هما مثكلتان ذهنه على استحوذ فقد

 الفيلسوف مايعنيه في الصدق الى الوصول محاولة ٠
.بأقواله

 صواب يقوله ما ان لالفتراض الحقيقية االسباب اكتشاف -
.خطأ أو

 كان إنما للمثالية رفضه في مور أن القول نستطيع وهكذا
 للمعاني وصوالً أنفسهم الفالسفة عبارات تحليل على يعتمد

 أسماه ما الى هذا في احتكم ولكنه ،يتهدفونها كانوا التي
 ان بوبريرى كان وإن ،Common-Sense المشترك بالمعنى
 مبررًا ليس المحترفون الفالسفة قاله ما تصحيح الى الحاجة
 العلم الى بنا سينتهي هذا وأن والتفلسف الفلسفة لوجود كافيًا

 التي األفكار أهم من الداخلية العالقات فكرة ولعل . الفلسفي
 لوكان انه - نظره في - ومؤداها المبالية في دحضها مور حاول

 ألن قبله كنت كا موته بعد اكون فلن ومات، صديق لي
 بالعالقات تسميته يمكن ما هناك فلي تغيرت، العالقات

 هو باألشياء الفرد تعلق اسلوب وإنما الخارجية، او العرضية
كينونته يحدد الذي

 العالقات، داخلية رفض مور ان نقول أن هنا يهمنا وال
 أن فبعد وطرافته، منهجه جدة يبين الرفض هذا أن يعينا وإنما
 يقرر الداخلية العالقات على الفيلوف يخلعه الذي المعنى يبين

 المشترك المعنى مع لتعارضها الفكرة لهذه رفضه
Common٠sense فمن مور؛ فلسفة في هوالجديد وهذا 

 يزعم ال المشترك المعنى ولكن صديقًا اإلنسان يفقد أن المألوف
 من الرغم فعلى الصديق، بفقده هو يعد لم االنسان هذا أن

 على معينة بأشياء اتعلق قد iRussel ورسل مور نظر في - أنني
 فإن ذلك ومع االرتباط، هذا عن اتخلى قد ولكني خاص، نحو
 اعتمادًا مور، انتهى وقد المعنى، نفس لها الحاات كل في أناي
 خارجية، واألخرى داخلية العالقات أن الى المشترك المعنى على
.خاكًا المثالي المبدأ يكون ثم ومن

 وراء من يستهدفون الذين الميتافيزيقيون عارض وقد
 مور منهج ،الكون تفسيرطبيعة األطراف المترامية مذاهبهم

االزعاج وإثارة بالتفاهة واتهموه

 لمعاني الدقيق اكحليل منهج ضرورة على مور إصرار أن إال
 للتأمل ورفضه الفلسفية، العبارات في بالفعل ترد كما الكلمات

 والطريقة المشترك، بالمعنى وتمسكه الوضوح، على الحصول قبل
 التحليلية الوسائل هذه كل العادية، اللغة الستخدام العادية

التحليلية. التيارات في االثر اكبر لها كان

 معه اختلف انه اا رفضه، في مور تابع قد رسل كان وإذا
 والغايات، االهتمامات في الختالفها الرفض اسباب في

 في اختلفنا - رسل يقول فيما - الثورة في اتفاقنا من فبالرغم
 كان الذي الرئيي فالموضوع منا، كل به اهتم الذي الجانب
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 ها، معرفتنا عن الخارجية الوقائع استقالل هو مور يثغل
 والمقوالت القبلية الحدوس من بأثره الكانطي الجهاز وتفنيد

 وقد ٠ الخارجي العالم تشكل ال لكنها الخبرة، اال تشكل ال التي
 اهتمامًا اكثرمنه كان لكنه الناحية، هذه في رسل وافقه

 فقد الخارجية، العالقات ومبدأ الخالصة، المنطقية بالموضوعات
 تتكون طرفين بين القائمة العالقات أن الى الواحديون ذهب

 خصائص ومن حدة، على كل الطرفين خصائص من الواقع في
 الكل خصائص من قلنا الدقة اردنا اذا او يحتويها، الذي الكل

 ال يعالقة االرتباط أن الى انتهى رسل ولكن فحسب،
 عام بوجه وأنه المرتبطة االطراف في مقابل تركيب اي يستوجب

 يحتوي الذي الكل خواص من خاصة ألي معادالً ليس

الطرفين.
 وأس المنطق مجال في كانت المبكرة رسل كتابات أن والحق
 .ماتيماتيكا برنكبيا كتابهما هوايتهد مع فأصدر ،الرياضة

 المنطق مجالي في الكتاب أحرزه الذي التقدم الى فباإلضافة
 ما أن يقول وهو جديدة، دقيقة بأداة الفالسفة امد والرياضة

 الفلفة، جوهر فالمنطق المنطق، هو الفلسفة في هامًا يكون
 من بأفضل بمنطقها تتميز ان يمكن الفلسفية المدارس وأن

 التحليل بضرورة منه اعترافًا هذا كان وقد .ميتافيزيقاها
 وهيغل كانط فلسفتي عن تخيله بعد فأخذ فلسفي، كمنهج
 وكان بالتحليل مستعينًا الفلسفية للمشكالت حلول عن يبحث
. التحليل هذا بدون يتيسر ال التقدم بأن يؤمن

 المنطقية دراساته استثمار برنكبيا نثره وبعد قبل حاول، فقد
.التقليدية الميتافزيقا مشاكل معالجة في

 من المنهج، في رسل وبرتراند مور اختالف بيان ويمكننا
 نفس وهي الداخلية، العالقات لمشكلة رسل نظرة خالل
 على اثرها بيان رسل حاول فقد حلها، مور حاول التي المشكلة

 تكون نظره في فالمثالية داخلية العالقة كانت فإذا الرياضة،
 يتضمن هذا ولكن والحقيقة، الواقع واحدية زعمها في صوابًا

 من مرفوض، وهذا صادقة، ليست الرياضة قضايا تكون ان
 وبالتالي الداخلية، العالقات فكرة خطأ الى ينتهي ثم

 - نظره في - اخطأت المثالية إن ،عليها تقوم التي الميتافيزيقا
 من صور وجود إمكانية إدراك عن عجزت عندما منطقيا

 هو يقدمه الذي المنطق أما حملية تكون ال التي القضايا
 واإلسناد، الحمل كمنطق للعالقات مستقل منطق على فيشتمل
 إطار في العالقات مشكلة حل قد رمل يكون وهكذا

. والمنطقية الرياضية االعتبارات
 م احترام مع متوازيًا كان الرياضة بأسس رسل اهتيام إن
 عدما بنجاح تحل ان يمكن الفلسفية فالمشاكل ،العلم لمناهج

 دقة بعض تحقيق يأمل فقدكان ،المنهج في العلم الفلسفة تثبه
 اساليب خالل من وذلك الفلسفة، في العلوم ونجاح

التحليل.
 وجهين التحليل في رسل لمنهج أن القول نستطيع وهكذا

 أوبتحليل التجربة بتحليل ألولهماإما نصل ورياضي، فلسفي
 الرياضية والتصورات المفاهيم فبتحليل الثاني أما اللغة،

 في إليها وصل الي والنظريات ٠ ٠ منطقية لمفاهيم وردها
 التجربة لعناصر بتحليله عليها حصل والفلسفة المنطق

واصطناعية. عادية للغة نحليله ومن العادية،

 ينكرا لم فإنهما للمثالية، مورورسل رفض من الرغم وعلى
 فقد ،الميتافيزيقية المشاكل بعض حل إمكانية حاسم بشكل
 فقد ،الميتافيزيقا من نوع قيام بإمكانية اعتقادعما على استمرا

 استخدمها التي التقليدية األساليب على منصبًا استياؤهما كان
 في أن القول ونستطيع ،الميتافيزيقية المسائل حل في الفالسفة

.الميتافيزيقية االفكار بعض منهما كل فلفة
 على ميتافيزيقا تأسي اراد عندما كانط بموقف يذكرنا وهذا
. علمي أساس

 فيما التحليليين عند الميتافيزيقا من الموقف هذا تردد وقد
 بما يقول المعاصرة، الوضعية زعيم Ayer آبر فنجد بعد،
 وبيتر ،Constructive metaphysics البناءة بالميتافيزيقا اسماه

 من نوعين بين يميز اوكسفوردالذي مدرسة من ستراوسون
 Descriptive metaphysics وصفية فيزيقا ميتا الميتافيزيقا،

. Revisionary metaphysics تعديلية فيزيقا وميتا

الميتافيزيقا رفض ،المبكر فتغنشتين

 الكبر: التحليل ثالني كتمل كمبردج الى فتغنشتين بحضور
 فتغنشتين ان لوقلنا تبالغ ال ولعلنا ،وفتغنشتين ورسل مور
 عل كان »انه رسل عنه يقول الذكاء في حدة أكثرهم كان

 غيرمألوفة درجة الى العقل صفاء من له التأثيرلما قدركبيرمن
 اكثر كانت بفتغنشتين معرفتي بداية »ان ويقول االطالق« على

 فيقول مور جورج اما كلها« حياقي طوال اثارة العقلية مغامراقي
 السنة في كان اذ كمبردج في فتغنشتين على تعرفت »انني عنه

 النفس، علم في محاضراتي يحضر بالجامعة اللتحاقة االولى
 عرفته وحينما التاليتين السنتين في اال جيدا اعرفه لم لكنني
 اقول وال الفلسفة، في مني اكثرذكاء كان انه أدركت جيدًا،

 يتردد بعد فيما مور وكان كذلك« عمقًا أكثر بل فقط ذكاء اكثر
 كتابه في بعضها بطبع مور قام وقد فتغنشتين محاضرات على

 على املى قد كان فتغنشتين ان بالذكر والجدير فلسفية. أوراق
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 الحفاظ في الكبير الفضل له فكان محاضراته، من بعضا مور
الكبير. النمساي الفيلسوف تراث على

 ذريته في رسل ساير فقد موريًا، وانتهى رسالً فتغنشتين بدأ
 جزئيات من وهومكون واحد كثيرال عنده »فالعالم المنطقية،

 اساس هو المنطق بأن اعتقاده في ونابعه الوقائع« في صغيرة
 يكون بحيث والميتافزيقيا المنطق من تتكون »فالفلسفة الفلفة
لها« اساسًا المتطق أي األول،

 اللغة تحليل اهمية تأكيده في بعد، نبما مور تابع ولكنه
 فالسفة ان بالذكر وجدير ،Ordinary Language العادية
 تحليالتهم في العادية اللغة على ركزوا قد اوكسفورد مدرسة
.بعد فيما الفلفية
 فلسفته من يستهدف تحليلي فيلسوف اول فتغنثتين كان

 غير الباطنية طبيعتها يحكم الميتافيزيقية المسائل أن فكرة توسيع
 بالمشاكل تتعلق التي الحقيقية فالصعوبة للحل؛ قابلة

 المنطقية رسالته في يبين أن فتغنثتين يحاول كما الميتافيزيقية،
 وسائل إيجاد في اآلن حتى الفالسفة فثل هي ليت الفلسفية،

 على مسائل ليست ألنها وإنغا المشاكل، هذه لحل مكنة
 معنى له الذي الحديث ان بيان فتغنشتين حاول فقد االطالق،

 كذلك، ليست والميتافيزيقا طبيعته، في تجريبيًا يكون الذي هو

 سينتهي - الميتافزيقي الفيلسوف فبحث لها، معفى فال ثم ومن
 الرياضية قضايا فضرورة .والجدب العقم الى - نظره في

 العالم، الى إشارة بها وليس حاصل، تحصيل أنها مردها والمنطق
 اصطالح استخدم من اول كان فتغشتين أن بالذكر وجدير
,Tautology حاصل تحصيل

 وال تجريبية قضايا ليست الميتافيزيقيين عبارات أن وطالما

 هذا ان وواضح فارغ، كالم ثم فهيمن حاصل، تحصيل
 فيما Logical Positivism المنطقية الوضعية ستتبناه الموقف

 دائرة في عضوًا ابدًا يكن لم فتغنشتين ان من الرغم على بعد،
.ViennaCircle فينا

 وليت ،اللغة توضيح فاعلية فتغشتين يقول كما فالفلسفة
 أن بيان الحقة الفيلسوف فمهمة بالكون، تتعلق الحقيقة مصدر
 أن شك وال للحل، غيرقابلة المعنى عديمة الميتافيزيقية المسائل

 عن كامل تعبربوضوح رسالته، بها التيختم االخبرة العبارة
 »حيث يقول حيث المبكرة، فترته في األساسي فتغنشتين مذهب

.بالصمت« عليه يتحدث ان المرء يستطيع ال
 رفضه في فتغثتين نجح هل هو، الهام السؤال ولكن

 من خلوا فتغنشتين مذهب جاء هل اخرى وبعبارة الميتافيزيقا،
 األفكار بعض لديه نجد أن نستطيع اننا أم الميتافيزيقا؟
 أكثرموضوعية كان ورسل مور من أنكل ألحق الميتافزيقية؟
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 من ما نوع قيام إمكانية ينكر لم مور أن حيث ،فتغنشتين من
 أفكارًا كتاباته في واجدون أننا حتى رسل، وكذلك ،الميتافزيقا

 لكل رفضه بادعاء فلسفته بدأ قد فتغنشتين بينما ميتافيزيقية،
 فلسفته في نعدم ال أننا القول نستطيع لكننا ،بينا ي ميتافيزيقيا

 راجعا هذا يكون وربما مثالية، ابعاد ذات ميتافيزيقية عناصر
 األنا فكرة كافي شوبنهور األلماني بالفيلوف الكبير لتأثره

 الفلفية، المنطقية رسالته في السائدة Solipicism وحدية
 وكذا اللغة أوحد العالم حد سواء Limit الحد عن وفكرته
 فهمها يمكن التي األفكار من وغيرها القيمة، عن فكرته
شوبنهور. فلسفة ضوء في اكثر بوضوح
 تمام واضحة الميتافيزيقية المثالية النزعة أن فيه ريب ال وبما

 في األضعف االتجاه تمثل وال فتغنشتين، فلسفة في الوضوح
 بقوله Maslow ماطر إليه ذهب الذي النحو على رسالته

 السائد واالتجاه الرسالة، في واضحين يبدوان إتجاهان »هناك
 الميتافيزيقي االتجاه هو سيادة األقل واإلتجاه الوضعي اإلتجام هو

 كل ويعتبرأن للميتافيزيقا، مضادًا كان وإن فتغنشتين، واتجاه
 ميتافيزيقيًا، لغوًا يتكلم ان الى احيانًا يميل لغو مجرد ميتافيزيقا

 (Maslow, Re- الشيء« لمعنى تناوله طريقة ذلك على والمثل
(5 .volution in Philosophy, p .

المنطقية الوضعية

 انصارًا - صعوبتها من الرغم على - فتغنشتين رسالة وجدت
 الرياضين من جاعة 1923 حوالي فيينا في تكونت فقد لها،

 تردت الذي الحال من باالستياء شعورهم في يتفقون والفالسفة
 لمنجزات االحترام يكنون وكانوا آنئذ، القارة في الفلسفة اليه

والرياضة. الفيزياء علمي
 كان الجماعة لهذه الموجهة والروح المؤس أن شك وال

 لفلسفة استاذا عين الذي Mortz Schilick شليك موريس
 الى وباإلضافة . ماخ. ألرنست خلفًا 1922 فيينا بجامعة العلوم
 لحد تشبه به خاصة أفكارًا شليك طور فتغنشتين، فكر قبوله
 دائرة باصسم الجماعة عرفت الوقت وبمرور ،فتغنشتين أفكار بعيد
 وفي .1929 الكاملة صورتها وأخذت ،Vienna circle فيينا
 أفكارها خاللها من تعرض فلسفية مجلة أصدرت 1930 عام

 ال لكن Unity of Science العلوم وحدة باسم تعرف وكانت
 فتغنشتين لفكر نتاجًا كانت المنطقية الوضعية أن االعتقاد ينبغي

 يكثيرمن أنفسهم يربطون المناطقة فالوضعيون فقط، وشليك
 غوتلب ماخ، ارنست كونت، أوغست هيوم، مثل الفالسفة

 أساسيًا منبعًا فتغنشتس رسالة كانت فإذا ،وغيرهم ،فريحه



التحليل( )فلسفة التحليلية

 يتعلق ما رفضوا فقد كلية، لها قبولهم يعني فال الدائرة، ألفكار
ونيوراث. كارناب، رودلف حالة في كما مثاًل، بالتصوف منها

.(Maslow, Revolution in Philosophy, p. 7().)

الذي ،كارناب رودلف شليك غير الجماعة أعضاء أهم ومن  
المحاوالت من  Logical Syntax of Language كتابه يعد  

H. Feigl, p. الى باإلضافة الوضعي، إلنجازالبرنامج األولى  
Frank, H. Hann, o. Neurath, K. Codel, F. Wais

.Mann.

 إقامة لها أتاح للدائرة الشكلي التنظيم أن الى باإلضافة
 كثيرة، جوانب في معها يتفقون آخرين، فالسفة مع عالقات
 R.اليها ينتمي كان التي Berlin School برلين جماعة وخاصة

Von Mises, c. Hempel, H. Reichen bach باإلضافة 
 أن إال .Polish Logicians البولنديين المناطقة مدرسة الى

 شهرة، جيعًا اكثرهؤالء المعاصرآيركان االنكليزي الفيلسوف
 الوضعية تقديم في ساهم الذي :والصدق اللغة كتابه بسبب

الفلفة. في لغيرالمتخصصين حتى
 الميتافيزيقية المشاكل أن على فتغنشتين الوضعيون وافق
 مشاكل أشباه هي الفلسفة تاريخ معظم كونت التي وحلولها

 الميتافيزيقيا قضايا أن يرى كارناب فرودولف .الحل ممكنة غير
 خبرة، كل يتخطى أن يتجاوز بشيء معرفة تقديم تزعم

 موضوعًا يكون أن يمكن ال ما بأن يتمسكون فالوضعيون

 الحديث وال معرفته يمكن ال المبدأ، حيث من حتى للتحقق،
 اللغة تحليل مجرد الفلسفة مهمة تكون ذلك وعلى عنه،

 ال - نظرهم في - ألنها الميتافيزيقية العبارات استبعاد مستهدفين
.التحقق بمبدأ أسموه ما وفق صاغوها معينة شروطًا تحقق

 الفاشية فبظهور نسبيًا، قصيرًا فيينا دائرة عمر كان لقد
 نهايتها أما ،وإنكلترا أميركا الى اعضائها معظم هاجر والنازية
 وباندالع . 1938 شليك غتيال بها عجل فقد رسمية كحركة
وجود أي - منظمة كحركة — فيينا لداثرة يبق لم الحرب

 وإنما الداثرة، على بالقضاء ينته لم الوضعية تأثير ولكن
 الميتافيزيقا بأن فتأكيدها ومعارض، مؤيد بين اليوم حتى استمر
 ثاية للدين، خطيرًا *ديدًا الكثبرين نظر في شكل فارغ كالم

 ،الميتافيزيقا من نوعا - ما حد الى-تعتبر الهوتا تتضمن عقيدة
 اكثر انتهت وقد عليها للرد اإليمان عن المدافعون نهض ولذا
انفعالية. مواقف الى المناقشات هذه

 حفيظتهم أثار من الالهوت عن المدافعين غير من وهناك
 أساسه على استبعدت الذي اللغوي التحليل في الفلسفة حصر

 لهذه التصدي عليهم لزامًا أن هؤالء شعر ثم ومن الميتافيزيقا،
.تفاهتها وبيان الوضعية

 هذه أن إال النقد، معاول نحت تمت لم الوضعية كانت وإذا
 اضطرها ما نفسها، عن لدفاع مواقع ألزمتها الحمالت

 األساس ظهرأن فقد األساسية، أفكارها كثيرمن لتعديل
 من متناقضًا يعد التحقق، مبدًا أي ،الوضعية عليه تقوم الذي
 انما هذه أن والحق صياغته، في معيبًا أنه أي صياغته، حيث

 وقد تجاوزها، السهل من ليس ذلك ومع فنية، صعوبة هي
 الى ومواقعهم، قوتهم من كبيرًا جانبًا دعاته فقاد الى هذا أدى
 للميتافيزيقا وتصوره آير مع حدث كما بعضهم، تراجع حد

 Gustave Pergman برغمان غوستاف وجه وقد االنشائية،

 المسائل توضيح إمكانية أمل عل مثالية، لغة لتأسيس إنتباهه
 بالفعل، لها معفى ال المسائل هذه أن بيان ومحاولة الميتافيزيقية،

.اكثردقة لغة باستخدام عليها اإلجابة يمكن أنه أو

 تبدو المبدأ بهذا الخاصة الفلسفية التطبيقات بعض أن ثم
 يعبر لها تصورهم أن بل مرفوضة، بل غيرمقبولة، انها على
 المبحوث، الموضوع بطبيعة يتعلق فييا وقصور فهم سوء عن

 القيمة احكام كل عنأن فكرتهم التحديد وجه على والمقصود
 النظرة أخرى وبعبارة ،إنفعالية إتجاهات عن تعبير هي

 هذه كل ٠ دقيق علم أو برياضة ليس ما كل إلى االرتيابية
 للتصديق، قابلة اغهاغير على الفاحصة للعين تبدو االدعاءات

 لجورج يكون وقد واحد، بعد ذات ميتافيزيقا نظرنا في إنها بل
 تأكيدم في اليه يرجع الفضل ألن وذلك هنا، كبيرة اهمية مور،

 على موافقتنا يتضمن ال هذا كان وإن المشترك، المعنى ضرورة
 قيمة من أواله ما على موافقتنا أو المشترك المعنى هذا في آرائه
 أن من ريد توماس قاله ما مع مور رأي ويتفق فيها، مبالغ

 قضايا كل من سلطة وأكثر اقدم المشترك الحس »اعتقادات
.الفلسفة

 - نحوما على - مالئيًا تعبيرًا تعد البيطة المالحظة هذه إن
 وأهمية ضرورة على فإصرارها الوضعية، ضد الفعل رد عن

 قد هذا أن إال مشروعة، دعوة يعد للعبارات الحقيقي المعنى
 فرغ بحيث المعنى حدود تضييق الى لمتطرفة صورته في اتهى
 أن قلنا اذا نبالغ وال ,وهرالقيم اإلنسان حياة في ما أغلى
 الفعل رد في األساس هو كان القيم مشكلة من الوضعية موقف

 العقلية األهمية عن فلسفي، دفاع فالوضعية ضدها. العنيف
 الطريقتان أنهيا على اليهما نظرت فقد والرياضة، للعلم

 أخطأت حماسها غمرة في ولكنها ،االنسانية للممارسة الساميتان
 كوينتون صدق وقد ٠ الوحيدة االنسانية المارسة اعتبارهما في

Quinton الساحة إجداب عن مسؤولة الوضعية »إن قوله في 
الكالم عن الفالسفة أقلع ففد ،الفلسفي الفكر من الفلسفية
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(Ayer, Logical Post- « لغوًا يتحدثون بأنهم اتهامهم خشية  

. tivism, P. 28).

العادية اللغة تحليل ،المتأخر فتغنشتين

 خالفًا التحليلية، الفلسفة فيه سارت الذي التيارالثاني كان
 Linguistic اللغوي التحليل هوتيار المنطقية، للوضعية

Analysis، حدود توجد ا أنه قلنا لو الصواب نجانب وال 
 واذا المعاصر، التحليلي واالتجام المنطقية الوضعية بين فاصلة

 ،المنطقية للوضعية - ما بمعنى - روحًا أبًا يعد فتغنشتين كان
 في شخصية وأهم ،اللغوي التحليل لحركة رائدًا يعد فهوأيضًا

.تطورها
 رسالته من استفادت الوضعية كانت إذا أنه تفسيرذلك

 من قصيرة فترة بعد نفسه فتغنشتين ان إال الفلسفية، المنطقية
 تحوالً وبدًا ،افكاره الكثيرمن مراجعة في أخذ ظهورالرسالة

 هناك ان الفلسفية األوساط في معروفًا وأصبح المنهج، في كبيرًا
 وفتغنشتين المبكر بفتغنشتين إليهما يشار لفتغنشتين، فلسفتين
المتأخر.
 هذا من الالثينات في بدأ قد المتأخر فتغنشتين كان فإذا
 نشر وما ،الفترة هذه في شيائً ينشر لم انه إال ،وفاته حتى القرن

 نسبة والبني، األزرق الكتابان ومنه وفاته، بعد كان أعاله من
 ألنه البني من أهمية أكئر يكون قد واألزرق أغلفتهما. للون

 الجديدة، بالفلسفة فتعنشتين عليه اطلق ما على يحتوي
.الفلسفية األبحاث هناك الكتابين وبجانب
 كاملة لغة ضرورة الى رسالته في نبه قد فتغنشتين كان وإذا
 الحساب يشيرالى أنه جانبهم من الوضعيون واعتقد منطقية،
 فإن العلمية، اللغة لتحليل يستهدفونه كانوا الذي الرمزي

 ولم الحساب هذا مثل رفض األخيرة مرحلته في فتغنشتين
 جورج من بتأثير فهو ،الفلسفة مثاكل حسم في بأهميته يعترف

.العادية اللغة تحليل مورركزعلى
 منطق بأن األول اقتتاعه استبعدفتغنشتين اخرى وبعبارة

 ؛إنساني فكر لكل األساس حجر - ما بشكل - يعد رسل
 من معينة أنواع لتركيب عرضًا نظره في يعد رسل فمنطت

 هذا أهمية من الرغم على ولكن ،المنظم الرياضي التفكير
 ردة إن التفكير. أنواع من واحدًا نوعًا يعد أنه إال النمط،

 ولكن التجريبية.، من نحونوع تحوال تعد فتغنشتين لدى الفعل
 أي فعال، الناس يفعله ما نرى أن علينا المعنى هذا نفهم لكي
 ، للحدود» المعنى ذي الفعلي »االستخدام الناس يعتبره ما

 ،المختلفة الفاعليات نواحي كل ديناميات سنكتشف وعندئذ
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 عن كثيرا تختلف الفاعلياتب هذه أغلب أن كيف وسنرى
العلمية. والنظريات الرياضية المسلمات
 مع متفقًا للسعنى االكثرتجريبية االتجاه هذا كان وفد
 بطرق المتعلقة الخصبة بالتنويعات لإلعتراف فتغنشتين استعداد

 العامة النظريات كل رفضه ومع بفاعلية، اللغة استخدام
 نظرية تقديم أنه على األول عمله فتغنشتين رأى لقد .للمعنى
 كان فقد األخيرة كتاباته في فعله ما أما .للمعنى موحدة كافية
 أن على فتغنشتين أكد وقد المتعددة، المختلفة لألنواع بحثًا
 استخدامها كيفية الى بالنظر يكون جملة أو كلمة أية معنى تجريد
 هناك يكون ان الممكن غير فمن العامة، الظروف في الفعلي
 ويعتبرهذا عامة، ظاهرة بالضرورة اللغة إن خاصة. لغة

 النظر وجهة الى هذا انتهى وقد المعنى، في لبحثه تعضيدًا
 ينبغي اللذان والتفكيرهما المعنى فقط لي بأنه، القائلة
 في نضع بأن وذلك العقلية، الظاهرة كل وإنما عنهما الكثف
 نعزو الذين باألشخاص الخاصة والظروف األنشطة اعتبارنا
 - الباحثين بعض أصبح فقد ولذلك والتفكير. المعنى إليهم
 التي Mind العقل فلسمة يميزون Quinton كونتون مثل

 فلسفة انها مورعلى ب وتأثر فعنشتين كتابات عن ابثقت
.سلوكية ابعاد ذات

 العادية، اللغة بتأثيرسوربتحليل ،فتغنثتين اهتم وهكذا
 الميتافيريقا يضع مور جعل اللغة هذه تحليل كان إذا ولكن

 بعض حل إمكانية في يثك لم - قلنا كما - انه إال الثك موضع
 المشاكل أن الى فتغنشتين انتهى لذلك خالفًا ولكن مشاكلها،

 اللغة، توظيف كيفية فهم في الفثل نتيجة تظهر الميتافيزيقية
 الذي Linguistic Anxiety اللغوي القلق إسياه ما الى فيؤدي

 وهي عليها، اإلجابة ومحاولة الميتافيزيقية المسائل في يظهر
 إذن فعلينا عنها، االجابة يستحيل ثم ومن حقيقية ليست
 لكيف الدقيق التحليلي بالوصف وذلك التوتر مصدر تحديد
 الفلفية المشاكل أن عندئذ وسنكتشف بالفعل، اللغة تعمل

.تنحل سوف تحل ا التي
 بفكرته احتفظ األخيرة، كتاباته في فتغنثتين كان إذا وهكذا

 التناول في منهجه أن إال الرسالة في جاءت كما الميتافيزيقا عن
 لم ولكنه اللغة توضيح زالت ال الفلسفة فوظيفة تغير؛ الذي هو

 باإلضافة إنما فقط، المعنى من الميتافيزيقا خلو بإثبات هذا يبين
 المشاكل تثير التي اللغة مالمح بوصف قام ذلك الى

فيزيقية. الميتا
 العادية اللغة وصع بأن يصرح لم إنه من الرغم وعلى

 إنه إال الفلسفية، المثاكل لحل الفعال األسلوب رحدههو
 هذه على بائقضاء كفيالً يرام كان ألنه كثيرًا، عليه عول
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 فلسفية حقيقة من بقية هناك تكون ال أن يأمل وكان المثاكل.
 تابعه وقد Dis-Solved انحلت قد عندئذ ستكون المثاكل ألن

 بهذه االهتمام في المعاصرون اللغويون التحليليون - كثب عن -
.العادية اسة

اللغة تحليل أوكسفورد، مدرسة

 بفتغنثتين، تأثروا الذي اللغوي التحليل فالسفة أهم
 االهتمام انتقل فتغنشتين موت بعد ولكن كمبردج، فالسفة

 جون نجد كمبرذج وفي اكسفورد، فالسفة الى بالتحليل
 األخيرة فتغنشتين فلسفة عن كتب الذي بول م ج. ،ويزدم

 Quinton وكوينتن رايل أكسفوردجلبرت ونجدفي

واوستن. وستراوسون
 ينبغي الذي الؤال أن يؤكد كان فقد ويزدم جون أما
 نعرف كيف وإنما األشياء طبيعة هي ما ليس تسأله أن للفلسفة

 بسبب له، معنى ال كالمًا الميتافيزيقا ير لم وألنه وكذا؟ كذا
 John Passmore باسمور جون قول حلد على الدينية اهتماماته

 الفيلسوف يشعر اجله من الذي العيب فهم حاول فقد
 وذلك الشاذة، اللغوية بأساليبه اتحدث بضرورة الميتافيزيقي

 المختلفة االنولع بين الكاملة غير التماثالت على ركز بأن
 حل محاوالتنا في قيمة له ليس ما اكتشاف آمال للعبارات،

الميتافيزيقية المسائل

 أن فهويرى كثيرًا، بفتغنشتين تأثر فقد Ryle رايل أما
 خالية حقيقتها في ألنها مضللة، عبارات الميتافزيقية العبارات

 هؤالء أن هي اقبلها التي النتيجة »أن يقول حيث المعنى، من
 أن حاولوا حينا كبيرًا خطأ ارتكبوا قد الميتافيزيقيين الفالسفة

 أو الواقع من تجعل التي عباراتهم على كبيرة أهمية يضعوا
 يصفون صفة حقيقي هو وما ،لقضاياهم موضوعات الوجود

 ما إن .عليها يحملوها أومحموالت قضاياهم موضوعات ا٣
 مضللة عبارات كونه عن يخرج ال تقدير، أحسن على يقولونه،

 المعنى من خاليًا شيائً تقدير، أسوأ وعلى فهم، سوء الى تؤدي
 (B.٠ Modern British Philoso Magee٠- .لغو« مجرد هو أو

(.126 ,116,125 .phy, p.

 تحليلية، لفلفة ا أن فتغنشتين، مسايرًا فهويرى،
 كشف ثم ،Therapeutic عالجية أولهما وظيفتان فللفلسفة

.للوقائع الحقيقية الصورة

 العقل صور رايل كتاب أن Quinton كويتن أنتوني ويرى
The concept of mind أردنا إذا إليه الرجوع يمكن ما أفضل 

. 19601945 بين ما الفترة في اللغوية الفلسفة وضع معرفة

 تعبر التي لفتغنشتين، المتأخرة األفكار على يقوم الكتاب وهذا

 ظهور الى هذا ادى وقد المعنى، لموضوع جديد تناول عن
 وهو الحرب بعد ما فترة في الفالسفة شغل الذي الموضوع
 بمعنى Philosophy of mind أوالعقل الذهن فلفة

 نشاطًا أو فاعلية التفكير اعبار ثم للغة، المعف ذي االستخدام
.عقليا

 فتغنشتين عن انبثقت التي العقل فلسفة عمييز ونتطيع
 ،Behavioristic سلوكية ما، بمعنى بأنها، رايل عند وصورها

 ما، لشخص العقلية الحالة عن تتحدث إذ »أنك رايل ويقول
 عمن تتحدث ان هو آخر، شخص أي حالة أم أنت حالتك

. نحوالسلوك الممكنة اتجاهاته أوعن بعمله يقوم
 التحليل منافع من أن فيرى ،Strawson ستراوسون أما

 الفلسفية المثكالت أخطاءكثيرمن كشف ،اللغوي
 ما »انه فيقول ومتهجنة شاذة أنها كيف وبيان التقليدية،

 الضخمة الفكرية األبية تلك ترى ان االنشراح على يبعث
 وهي اخرى، فائدة هتاك ولكن عينيك«. أمام تتهاوى

 الصافي النسيج »كشف يقول كها أو بالكشف، االحساس
الفعلية« واللغوية التصويرية وألدواتنا الفعلي لتفكيرنا النفي

.(B. Magee, Modern British Philosophy p. 94-95).

 األفراد المسمى كتابه في ستراوسون حاول فقد
Individuals، الميتافزيقا في »مقالة الفرعي عنوانه جعل الذي 

 بالعالم تتعلق عامة نتائج على الحصول إمكانية بيان الوصفية«
 ذلك وعلى بيها، تحدث التي اللغة تحليل خالل من وذلك
 ستراوسون أن نقول، أت الصواب، نجانب أن دون نستطيع

 يساير لم ألنه رايل من افقًا أوسع كان التحليل تناوله في

 إمكانية في مور مع اتفق وإنا اليتافيزيقا، رفض في فتغثتين
 التحليل بين حقيقيا تناقضا نظره في يوجد فال منها، نوع

بين: فقدميز،الميتافيزيقا من معين نوع وبين اللغوي
.Descriptive وصفية ميتافيزيقا-

. Revisionary تعديلية ميتافيزيقا -

 عن النقاب إزالة محاولة عن عبارة الوصفية أن وهويرى
 المتعلق تفكيرنا ألسلوب ان أي ،النصوري لنسقنا الكلي الناء

 انها فيرى التعديلية الميتافبزيقا أما هوفعالً كها وبالعالم بأنفا
 ولذا التصوري، نقا قلب تحاول ممكنة، اخرى ببناءات حلم

 يمكن لما حدود هناك كان إذا أنه يرى ألنه فيها، يتثكك
 هناك يكون ان بد فال ،للخبرة الممكن البناء أنه على تصوره

 اللغومهما من نوعًا بصبح معها بتعارض وما الحدود هذم مثل
للوجدان. محركًا أو امثيرًا بد

 على وأكد قليالوأثركثيرًا، نشر الذي أوستن نجد وأخيرًا
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 بالكلمات األشياء تفعل كيف كتابه في وهويركز اللغة، أهمية
How to do things With Words النحوية التمييزات على 

 عامة نظرة في Grammer اكحو دراسة اإلنكليزية في المركبة
 يقوم لغة حاجتنالعلم وقداشارالى . الفلسفية. الناحية من

 - يعتقد كان فقد .التحليلييون الفالسفة به يقوم كثيربما مقام
 فعلينا الفلفة، في للتأمل بعد يحن لم الوقت أن - يبدو فييا
 تعمل بكيف - اإلمكان بقدر - كامل وعي على نكون أن أوالً
 يتجنب ان أراد فقد الفلفية، المشاكل حسم محاولة قبل لغتنا

 كظاهرة للغة النظر أي تجريدًا، يعتبره كان ما اللغة علم في
 األشياء فيه تقال الذي السياق عن تجريد حالة في منعزلة،

 اإلناني، السلوك سياق الى ثانية مرة اللغة تعود أن أراد فقد
 يفعله شيء انه على الحديث الى بالنظر البدء ضرورة على وأكد

 الفاعلية وهذه فعل فالحديث المعينة، المواقف في الناس
 هناك ان أي الفرد، اليهم يتحدث آخرين اشخاصًا تتضمن

inter subjectivity، العينية بالظاهرة البدء من بد ال أي 
Concret قضية فهي التجريدات أما ما، بثكل مفعول لشيء 
 رفض قد Warnock وارنوك نظر في أوستين أن أي الحقة،
 القضايا تناولهم في الفالسفة بعض يتبعه كان الذي األسلوب

 للمتاعب، مصدرًا هذا وعد العملية، السياقات عن بمعزل
 ونظرنا فيه تحدث الذي السياق عن بمعزل للكلمات فأخذنا

 جانب فقدان إلى بنا سينتهيان الخاص، ولحسابها ذاتها في اليها
واالتصال. اللغة من هام

 التحليل متقبل بأن أخيرًا يصرح آير أن من الرغم وعلى

 في التحيل لهذا األمل بعض يرى أنه إال مظلم، اللغوي
 البنيات كتاب صاحب Noem Chomsky تشومسكي اعمال

 ال آير أن نقول (Structures Syntaxiques (1957 التركيبية
 الذي ،تشومسكي أبحاث في إا اللغوي للتحليل أمالً يرى

 .عامة لغوية نظرية تقديم - ستراوسون يقول كما - يحاول
 اللغويات علم يضع ان ضرورة على Quinton كوينتن ويؤكد

 كان ما وهذا البشرية، اللغة بظاهرة االهتمام اعتباره في
 اقتصر قد التقليدي النحو أن يرى الذي تشومسكي يستهدفه

 يترتب ما كل واستخالص ،المالحظات من كبير قدر جمع على
 الوصفية المرحلة هذه تجاوز في ينجح أن دون ،نتائج من عليها

 من التصنيف وعملية ،جهة من المالحظة عملية في المتمثلة
 على تشومسكي أخذ التي الجديدة الخطوة وأما اخرى، جهة

 تكون ،كيفي طابع ذات بطفرة القيام فهي ها القيام عاتقه
 المرحلة الى الوصفية المرحلة من اللغة علم بنقل الكفيلة هي

.التفسيرية او النظرية
 األداء وبين اللغوية القدرة أو الكفاية بين يفرق وتثومسكي
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 نشاط وجود تفترض عنده والكفاية ،إللغوي االنجاز أو
 ماأصبح أن تشومسكي ويرى المتكلمة الذات لدى ابداعي

 الدراسات تدورحولهاكل التي المركزية النقطة الوم يمثل
 مستوى على للغة، االبداعي المظهر هو إنما الحالية، اللغوية

 الذات بأن لتوحي الظواهر كل إن العادي. الجاري االستعمال
 الى عمدت كال - الوجوه من بوجه - لغتها تخترع المتكلمة
 كال اللغة تلك اكتثاف تعاود هي أو نفها، عن التعبير
 قد هي وكأنما بها، يتكلمون ٠ حولها من - اآلخرين سمعت
 أو القواعد من متسقًا نظامًا — المفكر جوهرها صميم في - تمثلت

 بدورها، تحدد، التي التكوينية القوانين من منتظمة مجموعة
 العبارات من محدودة غير لطائفة الداللي السيمانطيقي التفير
 القول يمكن أخرى وبعبارة ؛مموعة أم كانت منطوقة الحقيقية

 النحو من ضرب المتكلمة الذات بأن توحي الظواهر كل بأن
 بابتكار لها يسمح الذي Grammer Generatrice اكوليدي

.الخاصة لغتها
 عالقة ال فطرية استعدادات هناك أن يرى أخرى وبعبارة

 فيما ينحصر االستعدادات هذه فمضمون المحددة، باللغة لها
 تتوفر مشتركة خصائص وهي اللغوية الكليات باسم يسميه
 تقع التي الكبرى المهمة وليست الطبيعية، اللغات جميع لدى
 تلك اكتشاف على العمل سوى اللغوية النظرية عاتق على

.ووصفها الكليات
 العوامل هذه بتحليل يقوم أن اللغوي للباحث يكفي ولي
 التحليل نطاق ضمن منها البعض يدخل ال قد التي المختلفة
 اللغوية للمقدرة نموذج وضع من أيضًا البدله وإنما اللغوي،

 وسعه في يكون حتى لغوي إنجاز أو أداء كل وراء تكمن التي
 تظهر وهنا .إللغوي االنجاز أو األداء عملية وصف بعد من

 تمئل التي الضرورية المرحلة باعتباره التوليدي النحو مهمة
 أي اللغوي، اإلنجاز أو األداء نظرية لتحقيق االساسي الشرط
 او اآللة من ضرب بمثابة يكون اللغوية، للمقدرة نموذج إنشاء

 يسمح القواعد، من نسق أو نظام وضع ومن الميكانيزم،
اللغة. في الممكنة الجمل او العبارات كل بتوليد
 ،التوليدي النحو هذا اليه يرمى الذي النهائي الهدف أما

 االضطالع شأنه من يكون شامل، نحوكلي الى الوصول فهو
الطيعية، اللغات سائر في توافرها الواجب الشروط بدراسة

 — اإلمكان قدر - غطينا قد أننا نقول ان نستطيع اآلن ولعلنا
 التي واالتجاهات أصولها التحليلية، بالفلسفة يتعلق ما كل

.بها نختم كلمة من البدلنا ولكن فيها سارت
 عندما اليوم يمكنه ال المعاصر الفيلسوف ان فيه شك ال ما

 اللغوية العوامل أهمية يتجاهل أن فلفية مثكلة لحل يتعرض



التحليل فلسفة

 مرتبطان والفكر فاللغة البحث. موضوع بالمشكلة تتعلق التي
 الى اللغة في البحث انتهى سواء عراه، ينفصم ال برباط
 ميتافيزيقا الى أم فتغنشتين، تمنى كعا الفلسفة مفصالت انحالل

. ستراوسون يتطلع كيا باللغة وجهة '
 مهمة حصرها في الفلسفة هذه أن نقول، ذلك مع ولكتا
 الى األحيان كثيرمن في ادت اللغوي التحليل هذا في الفلفة

 . Empty Verbalism الفارغة« »اللفظية بوبر كارل اسماه ما

 ليتعلم بالده ترك الذي الصيني الشاب بقصة يذكرنا وهذا
 يتحدث يجده لم ألنه صدم لكه مور، جورج يد على لفلفة ا

 اللغة عبارات يحلل كان وإنما التقليدية، الفلفية المشاكل عن
 سوى شيثًا يستفيد ان دون بالدم الى الشاب فعاد االنكليزية،

.النحواالنكليزي قواعد بعض
 على يبعث حد الى هذا في التحليليين بعض تطرف وقد

 أن اكسفورد. فالسفة بعض حالة في كما والضجر، الملل،
 وقدم األزمة، لحذه قدتنبه والتحليليين الوضعيين بعض

 ميتافيزيقام في آير عند كما الميتنافيزيقا من توعًا وصاغ تنازالت
.الوصفية ميتافيزيقاه في ستراوسون وعند االنشائية

 تأسي على انتباهه ركز الذي برغيان غوستاف ننمى وال
 ومحاولة الميتافزيقية المائل توضيح امكانية أمل على ،مثالية لغة
 اإلجابة يمكن أو بالفعل، لها المعنى المائل هذه أن إما :بيان

المثالية. اللغة هذه باستخدام عليها
 المناطقة والوضعيين اللغويين التحليلين إدعاءات أدت وقد
 الكبرى، الفلسفية المشاكل إهمال الى التحليل اهمية في وغلوهم
 بادنى أشعر لم »إنني رسل عبارة هذا في قيل ما أحسن ولعل

 بذاته، مكتفيًا مجاالً اللغة يعتبرون الذين اولئك مع تعاطف
 انها أي معنى، لها أن هي اللغة، في الجوهرية الصفة ألن

 غير عام، بوجه الثيء وهذا غيرها، آخر بشيء مرتبطة
لغوي!!.
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التحليل فلسفة

 ولكن الفلسفة. في التحليل عصر هو العصر هذا إن يقال
 بداية مع بدأت قد التحليلية الفلسفة أن ذلك معنى ليس

 وفيرمن عدد ثمة ذلك، من الضد فعلى .العشرين القرن
 آثر قد القرن هذا حتى افالطون من ابثداء الفالسفة
 الفلفة في بالتحليل والمقصود . فلفي كتكنيك التحليل

 ومعافي اللغة، تاول وكيفية اللغوية، الوحدات تحليل
 ليست تحليلها المطلوب واللغة اللغة. تطور وكيفية الكالت،

 أن فكما اكثردقة. ألنها الصناعية اللغة وانما العادية، اللغة هي
 والكتلة القوة مثل *م خاصة تصورات يبتكرون العلماء

 المثترك الحس تصورات من اكثردقة تصورات وهي والذرة،
 كفيلة تصورات تأسيس يؤثرون التحليليون الفالسفة كذلك
 الفالسفة من نفرًا أن بيد الفلسفية، المشكالت بحل

 بحل كفيلة ليست المصكعة اللغة أن يرى التحليليين
 يتم أن ينبغي لمشكالت هذم تناول وأن ،الفلسفية المشكالت

الطبيعية. اللغة الى استنادا

 المخاطقة، الوضعيون هم الصناعية اللغة وأصحاب
 والفارق اللغويون التحليليون هم الطيعية اللغة وأصحاب
للتحليل. التطورالتاريخي بمعالجة بينهمايتضح
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التحليل فلسفة

 وبركلي لوك - البيطانين الجريبيين أن الشائع الرأي
 1704-1632 فلوك التحليلية الفلسفة أسالف هم i وهيوم

 وفي التجريبي، أصلها عن ليكشف المعاني بتحليل انشغل
 وتأثير المعاني، على األلفاظ داللة عن ليكشف اللغة تحليل
 المعرفة بتحليل 1776-1711 هيوم وانشغل الفكر، على اللغة

 تنحل فوجدها ،عقلية اضافة كل من خالصة للثعور تبدو كما
 لفظتي عليهما وسأطلق اآلخر، عن احدهما متميز »نوعين الى

 في النوعين هذين بين الفرق وينحصر وأفكار، انطباعات
 بهما ويلتمان العقل مما يطبعان الكين والحيوية القوة درجات
 الينا ترد التي االدراكات فأما اوشعورنا: فكرنا الى الطريق

 ألجمع وإني باالنطباعات نسميها فلناان والعنف، القوة بأبلغ
 عندما وانفعاالتنا وعواطفنا احساساتنا كل االسم هذا تحت

 بهاما األفكارفأعني وأمالفظة النف، في االولى تظهرللمرة
 لتلك خافتة صورة من العقلي والتدليل التفكير في يكون

 باركلي وكذلك واالنفعاالت«. والعواطف االحساسات
 الى انتهى ولكنه المادية، األشياء بتحليل انشغل 1753-1685

 التي االحساسات لوك جعل فقد .لوك اليه انتهى ما ضد
 من انتهى فقد بركلي أما بجوهر. مرتبطة بحواسنا نتلقاها

 تلتف ال الشيء صفات وجعل الجرهر، فكرة حذف المى تحليله

٠ ببعض بعضها يرتبط بل جوهر حول
 بزغت أن الى انكلترا في مؤثرًا اكحليلي التراث هذا ظل وقد
 الميتافزيقا. الى الحياة ليعيدا وهيغل كانط عند االلمانية المثالية
 .التحليل ممارسة من مانعًا الميتافزيقا تكن فلم ذلك رمع

 في ونقرأ ,العلمية القضايا بتحليل انشغل 1804-1724 فكانط
 الكتاب أن الخالص العقل نقد كتابه من الثانية الطبعة مقدمة

 العلم مادة في لمذهب هوبشرح وليس المنهج في »رسالة
 الفصل على الترنسندنتالي« التحليل اسم هواطلق ثم نفسه«،
 في بدأ ذلك وبعد . الطبيعي العلم قضايا بتحليل الخاص
 والخلود، والحرية بالله الخاصة الميتافزيقية القضايا تحليل
 العقل حدود عن خارجة الفضايا هذه أن الى منه وانتهى

 وقعنا عقلي نظري بحث موضع جعناها نحن واذا ,االنساني
 فقد 1831-1770 هيغل أما .أوهام في باألدق أو متناقضات في

 وهو .الجدلي المنطق هو جديد منطت على الميتافزيقا أسس
 على يجري العقل وترك الوجود، معنى تحليل على يدور منطق

 ماقض معنى الى منه ويتأدى الوجود، معنى من ابتداء سليقته
 في الفكر، يبدو بحيث الموجود الى ومنه الالوجود، وهو له

 ضروريًا اي منطقيًا، الواقعي الوجود ويبدو وجوديًا، النهاية،
ضرورة. ومعقوآل
 لمعنى هيغل بتحليل 1924-1846 برادلي تأثر انكلترا وفي
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 الظاهر األكبر كتابه في المعنى هذا في رأيه وأجمل الوجود،
 والزمان والمكان المادة معاني فيه حلل 1893 والحقيقة،
 هذا من وانتهى الطبيعي العلم أركان هي التي والطاقة،
 ولكنها .الخارج في لها مقابل ال المعاني هذه أن الى التحليل

 فاذا . عالقات من بينها عما والتعبير الظواهر تعيين في نافعة
 .متناقضات الى أدت األشياء ماهية عن تعبر أن على اريدت

 وانما لها نظرية داللة ال عمل معافي هي المعاني هذه أن يبقى
تقنية كلداللتها

 االطالق على األلمانية المثالية 1958-1873 مور عارض وقد
 رفض بعنوان مشهور مقال في التخصيص، على برادلي ومثالية

 عن تكشف أنها في تكمن المقال هذا وقيمة ٠ 1904 المثالية،
 هذا موضوع »إن يقول الفلسفة في التحليلية الحركة جذور
 فإن آرائي صحة على دللت اذا فحتى الجدوى، عديم المقال
 عنه الكشف اود ما .كل العالم. هذا عن شيائً تقول لن أدلتي

 هو هذا .ه نا إيمان من الرغم على كاذبة قضايا ثمة هوأن
 يستند منهج .برمتها التحليلية الفلسفة وهومنهج مور، منهج

 يقول .المثالية المذاهب في الميتافزيقية القضايا معاقي تحليل الى
 الفلسفية، األبحاث جميع في والخالفات الصعوبات »إن

 دون اسئلة عن االجابة نحاول هوأننا بسيط سبب الى مردودة
 وعندما عنه. االجابة المطلوب السؤال طبيعة بدقة نعرف أن

 أنها وجد المثاليين جانب من المطروحة األسئلة تحليل من انتهى
 الفهم هما أداتين الى التحليل هذا في مور استند وقد فاسدة
 المبادىء احد نقد في استخدمهيا وقد األلفاظ ومعافي المشترك

 العالقات، جوانية وهومبدأ: المثالية للفلسفة األساسية
 جزءًا أن ومفاده المبدأ يهذا تأخذ المثاليين من العظمى فالغالبية

 وأن آخر، بشيء الشيء عالقات الى مردود الشيء ماهية من
 .نفسه الشيء في تغييرًا يحدث أن شأنه من العالقات تغييرهذه

 آخر شخصًا أصبح ولكني كلبًا، اآلن أملك إني ذلك: مثال
 عالقاقي إحدى ألن آخر، لشخص الكلب هذا عن تنازلت اذا
 ليست العالقة بأن القول يمكن أخرى عبارة وفي .تغيرت قد

 تتحدد الشخص هوية إن .برانية ليت باألدق أو عرضية
 ورفضه المبدأ، هذا مور رفض وقد األخرى. باألشياء بعالقاته
 بأن القول أن فهويرى .األصيل الفلسفي تناوله عن يكشف

 الفهم امام يتبخر ما وسرعان كاذب، قول هو جوانية العالقات
 الشخص بأن القول يقبل ال المشترك الفهم أن ذلك المشترك.

 )ومعاني المشترك الفهم إن بل كلبه. عن تنازله يتغيرلمجرد
 نحو على معينة بأشياء عالقاتي من الرغم على انه يقرر األلفاظ(

 تكون اآل الممكن من العالقات هذه أن من الرغم وعلى معين،

 نتيجة الى ذلك من مور وينتهي هو، كها يظل األنا فإن قائمة
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 ومن برانية، تكون وقد جوانية تكون قد العالقات أن مفادها
. كاذب المثاليين فمبدأ ثم

 مباينة ألسباب المثالية عارض فقد 1970-1872 رسل أما
 .الرياضيات وأسس بالمنطق اشغل هوقد إذ مور، ألسباب

 1947-1861 هوايتهد مع باالشتراك 1910 عام اصدر فقد

 الفالسفة أفاد وقد .الرياضة أسس الهام كتابه من األول الجزء
 الذي الجديد المنطق الى استنادًا الفلسفية المشكالت نقد في

 .الفلسفة هوأساس المنطق »إن رسل يقول .اليهم رسل قدمه
 منطق من لديها بما تتميز أن ينبغي الفلسفية المدارس وإن

.ميتافزيقا« من لديها بما ولي
 يقوم للفلسفة تناولهما في ورسل مور بين األساسي والفارق

 أن يرى فهو .العالقات جوانية لمبدأ رسل رفض اسباب في
 العالقات كانت فاذا .رياضية ألسباب مرفوض المبدأ هذا

 والحقيقة واحد الوجود بأن قولهم في حق على فالمثاليون جوانية
 الرياضية القضايا أن رسل، رأي في يعني، هذا ولكن واحدة.
 ومن مرفوضة نتيجة وهي جزئية. حقائق تكون أن اليمكن

 المترتبة الميتافزيقية والقضايا كاذب، العالقات جوانية فمبدأ ثم
 األساس في هو المثالي خطأ أن ذلك ومعنى .كذلك كاذبة عليه
 للقضايا واحد بشكل اكتفاثه الى مردود وخطؤه . منطقى خطا
 اشكاأل ثمة ان حين في الحملي، الشكل وهو معنى لها التي

 العالقات وهومنطق ،الرياضة أسس كتاب عنها كشف أخرى
المحمول. كم ومنطق

 بالمنهج الهتمامه مواكب وبأسسها بالرياضيات رسل واهتمام
 كان إذا حلها يمكن الفلسفية المشكالت أن يرى فهو .العلمي
 رسل ادخل فقد ثم ومن .العلم لمنهج ماثالً الفلسفة منهج
.الطبيعية العلوم دقة في تصبح لكي الفلسفة في الرموز
 الفلسفة هيمنة على القضاء في ورسل مور من كل وفق وقد
 في الشبان الفالسفة بهما تأثر فقد االنكليزية الفلسفة في المالية
 في آراؤهم وذاعت المثالية ورفض الفلسفي، بالتحليل األخذ
 البراغماتيين آراء مع ما، حد الى اتفقت، وأنها خاصة اميركا

 جيمس، ووليم ،1914-1839 بيرس، امثال من االميركيين
1910-1842.

 لم انهما إال المثالية رفضا قد ورسل مور من كال أن ومع
 فقد .الميتافزيقية المشكالت بعض حل إمكان يتشككافي

 ايضًا بل فحسب ممكنة ليست الميتافزيقية الحقيقة أن تصورا
 رافضًا كان منهما كال أن هنالك ما وكل فلسفتهما. في واردة

 وكان ،الميتافزيقية المسائل تناول في الفالسفة ألسلوب
 باللغة أم الرمزي بالمنطق تم سواء رأيهما، في التحليل،

 من الفلفية المشكالت لتوضيح الوحيدة األداة هو العادية،

 وعي يكوناعلى أنهمالم الظن وأغلب المقبول الحل حلها أجل
.الحقيقية للثورة الطريق مهدا قد بأنهما

 فتغنشتين لودفيغ رسل تلميذ الثورة هذه راثد كان وقد
195M889 . االقصى الحد لى يذهب تحللي فهوأولفيلسوف 

 زائفة، مشكالت هي الميتافزيقية المشكالت أن فيقرر للتحليل
 هذا عن عبرفتغتثتين وقد اصال، بمشكالت ليست وأنها

 »إن يقول .1921 منطقية، فلسفية رسالة كتابه في المعنى
 ليست الفلسفية المؤلفات في المطروحة والمسائل القضايا معظم
 االجابة إمكاننا في فليس ثم ومن .المعنى من خالية بل كاذبة
 بال أنها هو قوله يمكن ما وكل .النوع هذا من اسئلة عن

 من نثأ إنما رمسائلهم الفالسفة قضايا معظم وإن .معنى
 فهي معنى لها التي والقضايا .لغتنا« منطق فهم في فشلنا
 إذن فهي تجريبية ليست الميتافزيقا إن وحيث الطابع. تجريبية

 حاصل، تحصيل فهي والرياضة المنطق قضايا أما معنى. بال
 المرفوع الوسط قضايا او |P هو Pb مثل الموية بقضايا لها ونشل
 »ال الحاصل تحصيل وقضايا .ب« ا او ب إما هو P» مثل
 تمثل ال القضايا فهذه ثم ومن .شياًئ« تفول ال ألنها شيائً تعني

 إن وحيث الممكنة الحاالت جميع ألنهاتغطي مكنة حالة أية

 قضايا ليست ومور( رسل بينهم )ومن الميتافزيقيين قضايا
 الرياضة أو بالمنطق خاصة قضايا وال الجريبية، بالعلوم خاصة

.معنى بال قضايا إذن فهي
 وليست اللغة، تحليل هي ،فتغنشتين عند إذن، الفلسفة

 كتابه في يقول العلم. به يقوم ما نحو على العالم لمعرفة مصدرًا
 التي البلبلة ضد معركة الفلسفة »إن : ،1953 فلسفية، أبحاث
 في الخطًا ومصدر اللغة« الستخدام نتيجة عقولنا في تحدث

 الستخدام الصحيحة الطريقة فهم هوعدم اللغة استخدام
 نسيء حين تنشأ الفلسفية المشكالت »إن يقول األلفاظ،
 جعلنا اذا فهم سوء كل إزالة »ويمكننا ، اللغة« استخدام
 في األخيرة عبارته مغزى جاء هنا ومن اكثردقة« تعبيراتنا

 الكالم نستطيع ال حيث يقول: منطقية فلسفية رسالة كتاب
الصمت. يبغي حيث

 الفلسفة عالم في فلسفية منطقية رسالة تأثيركتاب وكان
 ان ومع .ومناقشات تعلبقات موضوع كان فقد رائعًا، تأثيرًا

 ذهب مما أبعد ذهب انه إال برسل الصلة وثيق كان فتغنشتين
 وانكلترا اميركا في فقط ليس صيته ذاع ولهذا ومور، رسل الي
 دائرة في واضحًا تأثيره كان وفد .األوروبية القارة في ايضًا واما
 وعلماء الفالسفة من جماعة وهي .1923 عام أنشئت التي فيينا

 فلسفية حركة في التشابه رابطة تربطهم والفيزياء الرياضة
 واسم احيانًا، المنطقية الوضعبة اسم عليها اطلق واحدة
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التحليل فلسفة

 هذه ربطت التي والرابطة اخرى. احيانا ألمنطقية التجريبية
 عليها فيطبق الطابع، علمية الفلسفة جعل على االتفاق الجماعة

 األلفاظ تزول حتى وصرامة دقة من العلم عل يطبق ما
 شليك هومسورتس الجماعة هذه رائل وكان . الغامضة

 للعلوم دراسته طريق عن الفلسفة الى انتهى الذي 1936-1882
 ، 1922 عام فيينا جامعة في األستاذية منصب وشبغل الطبيعية،

 يلبث ولم .ماخ ارنست قبله يشغله كان الذي المنصب وهو
 لمعت مفكرون حوله التف أن اكصب هذا في وهو شليك،
 وايزمان امثال المعاصر الفلسفي التحليل مجال في أسماؤهم

 على فتغنشتين وكان .وجودل وكارناب وكاوفمان وفايغل ونيرات
 يروج شليك وكان .اجتماعاتها يحضر لم وإن فيينا بدائرة صلة

 أن تؤكد وقائع وثمة .فتغشتين افكار لبعض عماثلة ألفكار
 افكار بلورة في هامًا دورًا أدى قد منطقية فلسفية رسالة كتاب
.المنطقية الوضعية اسم ذلك بعد علها اطلق أوما فيينا دائرة

 الحركة تارهخ في هامًا دورًا كطقية الوضعية ادت وقد
 بأن القول على تدور االولى النظرية نظريتين. بفضل التحليلية
 وهناتتفق .المعنى من برمتهاخالية الميتافزيقية القضايا
 أن في متباينة( ألسباب )ولكن فتغشتين مع المنطقية الوضعية

 ذلك .حلول وبال زائفة مشكالت هي الميتافزيقية المثكالت
 وعباراتها اللغة مفردات تكون ان يحتم نفسه اللغة منطق أن

 او فعال نحسه الذي الواقع عالم في مسميات الى منصرفة
 وهذا تحقيقها، يمكن ال المعنى 1ه الميتافزيقية والقضية امكانا.

 من وهوواحد كارناب عرف وقد بغيرمعنى، عبارة أنها معناه
 الميتافزيقية القضية المنطقبة، الوضعية في البارزين الفالسفة

 اي نطاق هوخارج بشيء انهاتعرفنا تزعم التي »تلك بأنها
 وقد المسين اللغة فدل عل سر فهي الثانية النظرية صا ٠٠

 في المخطقي األساس كتابه في كارناب الجهد بهذا اضطلع
 التنبيه الى فتغنثتين سبقه قد وكان .1934 اللغوية، التركيبات

 التوازي هذا وأن اللغة، قواعد إال ليست المنطق قواعد بأن
 فكما .النسقين بين تماثالً يشكل اللغة وقواعد المنطق قواعد بين
 ال السليم االستدالل قواعد يستخرج حين الصوري المنطق أن

 بل أوذاك، العلم هذا في بعينها مشكلة على اهتمامه يقصر
 اللغة تحليل في فكذلك العامة، المنطقية القواعد يستخرج

 البناء في االنتباه وحصر القائمة اللغات حدود مجاوزة ينبغي
 هي حيث من أي لغة، هي حيث من للغة المنطقي الصوري

 في تسهم التي الرموز وضع في كارناب بدأ ثم ومن رمزية لغة
 وضع في ثم تصويرها، المراد للواقعة المصورة الصيغة تكوين
القواعد هذه بادائ اخرى، صيغة من صيغة اشتقاق قواعد
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 الستعمال تحديد عن عبارة هي التي البديهيات من بطائفة
 عليها يترتب ما البديهيات من بعدئذ ليشتق المنطقية، الرموز

 هو التحليل مجال في كارناب يميز ما ابرز فإن ولهذا . نتائج من
: اقسام ثالثة الرموزوهوينقسم علم أو بالسميوطيقا اشتغاله

 تزال ال وهي اللغوية الرموز في البحث وهي البرغماطيقا - ا
 عن تعبير هي حيث من أي االنساني، السلوك صور من صورة

 الذيااالعتقاد وبين الجملة هنابين فالعالقة عقائدقائليها
.براغماطيقية عالقة هي لتعبرعنه الجملة جاءت

 على وتشتمل األلفاظ مدلوالت في البحث هي السمانطيقا - 2
 ولغة .شارحة لغة الى االشياء لغة تترجم التي الدراسات

 إلناس يستخدمها التي العادية اخديث لغة هي االشياء
 اللغة أما عنها. يثحدثوا ان يريدون التي االشياء عن ليتحدثوا
.للغة لغة فهي الشارحة

 من نفسها اللفظية العبارات في البحث هي السنتاطيقا ٠ 3
 االستنباط وفي الصدق، معنى وفي وتكوينها، تركيبها حيث

المنطقي.

 كممثل ،9-1900 آير، الفريد صيت ذاع انكلترا وفي
 ، 1936 والمنطق، والحقيقة اللغة كتابه بسبب المنطقية للوضعية

 نحوما على الفلسفية الحركة لهذه تمثيله ينفي نفسه هو أنه مع
 أن فيؤكد يعود أنه إال . 1977 حياتي، من جزء كتابه في جاء

 منطقي« وضعي اته عته يقال أن يعنيه ال هو، باستثنائه »أحدًا،
 بعنوان كتاب في منثور فيينا« »دائرة عن له مقال في وذلك

 مورتس لميالد الموئية الذكرى بمناسبة ، 1982 والعلم المعقولية
 آير كتاب في المحورية الفكرة األمرفإن ومهمايكن شليك

 الحكم يمكن المبدأ هذا الى واستنادًا .التحقيق« »مبدأ على تدور
 وهنا .معينة شروط توفرت إذا معنى ذات أنها ما عبارة على

 والتحقيق القوي التحقيق التحقيق: من نوعين بين آير يفرق
 الحسية الخبرة تأتي حين يكون القوي التحقيق الضعيف.

 حين فيكون الضعيف وأما تامًا، تدعيًا القضية لصدق مدعمة
 االحتمال وجه على القضية لصدق مدعمة الحسية الخبرة تأتي
 فيها يستحيل الطبيعية العلوم في العلمية القوانين كانت ولما

 النوع من إذن فتحقيقها بقينية يجعلها الذي التحقيق
 قضاياها ان باعتبار الرياضية العلوم استثنينا واذا الضعيف.

 سبيل عل هو داثمًا التحقيق ان وجدنا حاضل تحصيل

 النحوالتالي: على يكون التحقيق في إذن فالسؤال االحتمال.
 العبارة صدق بتقرير صلة له ما الحسية الخبرات من هناك هل
 فارغًا كالمًا العبارة كانت بانفي الجواب كان فإن كذيها؟ أو

 طريقين ثمة أن آير ويرى االطالق. على معنى غيرذات



التحليل فلسفة

 »العبارة مباشروآخرغيرمباشر. طريق العبارات، لتحقيق
 عبارة نفها هي كانت اذا مباشر بطريق التحقيق بمكنة تكون

 . ٠ مباشرة( مشاهدته يمكن ما على تدل عبارة )اي شهادية
 لووفت مباشر غير بطريق التحقيق مكنة تكون والعبارة

 مقدمات الى باالضافة كانت لو أواًل، اآلتيين: بالشرطين
 لو وثانيًا، مباشرة، تحقيقه يمكن أكثرما أو عبارة تستتبع أخرى
 او تحليلية غير عبارة تتضمن ال األخرى المقدمات هذه كانت

 آير فإن ذلك على وتأسيسًا مباشر بطريق التحقيق غيرممكنة
 يمكن بما شيائً تصف ال عباراته أن الميتافزيقي يميز مما ان يرى

 بتحويل يسمح قاموس ثمة ليس بل ،للمالحظة يخضع أن
 تحقيقها يمكن عبارات الى الميتافزيقي يقولها التي العبارات

 الفلفة ان ذلك بعد ويبقى مباشر. غير أو مباشر بطريق
الميتافزيقية. القضايا لزيف وكشفًا للغة، االتحليال ليست

 في الفاشية قضت فقد ٠ طويالً تدم لم فينا دائرة أن بيد
 من ليةاسلتى١الغ إن بل الخر، الفكر غل والنمن المانيا

 اثانية، العالمية الحرب قبل النما غادررا قد فينا دائرة اعضاء
 وقد الجامعات في مراكزمرموقة احتلوا حيث اميركا الى

 قاتلة برصاصة اصابته إثر شليك بموت رسميًا فيينا دائرة انتهت
 النمسا في التعليم وزير تبنى، إذ . 1936 عام طالبه احد من

 من التحليلية الفلسفة اساتذة فاستبعد رجعية سياسة وقتئذ،
 النمسا على 1938 عام النازيون استولى وعندما فيينا. جامعات
 مناصب الالهوتيون فاحتل عداء، اكثر الدولة أصبحت

االستاذية.

 1964.1954 عامي في الىفيينا فيغل هربرت عاد وعندما

 التحليلية، الفلسفة ألفكار معاد الفلسفة قسم ان الحظ
 هي والكاثوليكية والوجودية الهيغلية وأن المنطقية، والتجريبية
السائدة. الفلسفات

 دائرة بانتهاء ينته لم المنطقية الوضعية تأثير فان ذلك ومع

 العالم انحاء جميع في جدل موضع افكارها اصبحت فقد .فيينا

 هذا ان ذلك المعنى. من خالية الميتافزيقا أن زعمها بسبب
 ينطوي الدين ألن للدين، قاضية ضربة توجيه شأنه من الزعم

 وقد .الميتافزيقا من نوع الالهوت وعلم الالهوت، علم على
 جدل الى والدين المنطقية الوضعية بين المواجهة هذه أفضت

 قاضية ضربة توجيه ايضًا الزعم هذا شأن من بل خصب.
 مجال تحديد بسبب وذلك التقليدية، فزيقيةالميتا لألبحاث

اال. ليس للغة بتحليل الفلسفة
 إذ البراغماتي، بالتراث فيينا دائرة افكار اختلطت اميركا وفي

w.v. Quine كوين وقداستطاع مشتركة. بينهماسيات ن

 وشيء، كنمة كتابه في المشتركة السات هذه عن التعبير
1960،

 إحدى إال ليست المطاف، ضهاية في المنطقية، والوضعية
 التحليل باسم يعرف تيارآخر وثمة التحليلية الحركة تيارات

 يكن فلم .المنطقية الوضعية لتيار مماثال ليس وهو اللغوي
 على يطلق اسم مجرد إنه رسمية. مؤسة اللغوي للتحليل
 االهتمام سوى مشتركة سمة بينهم ليس متباينين فالسفة

 هذا أمر في والغريب .فتغنشتين لودفيج يتقدمهم بالفلسفة،
 رسالة كتابه في سجلها التي افكاره من عدل قد انه الفيلسوف

 يمكن ثم ومن مماته. حتى 1930 عام من ابتداء فلسفية منطقية
 وافكاره .الشيخ وفتغنشتين الشاب فتغنشتين التمييزبين

 من مكون وهو فلسفية ابحاث كتاب في منثورة الجديدة
 بين وثانيها . 1945 عام أولهما سن فتغشتين انتهى جزءين

 جسيمة اخطاء »ثمة كتابه مقدمة في يقول .149,1947 عامي
 الشيخ فتغنتتين عن فالععليل، االول«. الكحاب في فياكبته

 األلفاظ في تستخدم التي الطريقة لمعرفة اللغة على ينصب
 مثالً تنشًا الفلسفة مشكالت من كثيرًا أن لنا فيوضح .بالفعل

 يجب كان الذي للسياق خالف سياق في ما كلمة استخدام من
 المتعلق الفهم وسوء اللبس ذلك »ويزول فيه توضع أن

 اخرى، تعبيربصورة صورة استبدلنا ما اذا األلفاظ باستخدام
 شأن ومن .التعبير« صورة )بتحليل( ذلك نسمي أن ونستطيع

 عن بالبحث يعزى وان لغويًا »قلقًا يسبب ان اللغة فهم سوء
 ،المسائل وهذه .المسائل لهذه اجابات وعن ميتافزيقية مائل

 لها ليس ثم ومن حقيقية، مسائل لست جوهرها، في
 التدليل على مقصورة ليست إذن الفيلسوف مهمة .اجابات

 الى متدة ولكنها المعنى، من خالية الميتافزيقية القضايا أن على
 التحليل الى استنادًا اللغوي« »القلق جذور عن البحث

 القضايا تنحل وبذلك العادية. اللغة وباألخص اللغوي،
تحل أن دون الميتافزيقية

 فثمة .اللغوي بالتحليل ينفرد لم فتغنشتين فإن ذلك ومع
 صلة على يكون أن دون التحليل بهذا انشغل الفالسفة من نفر

٠ ويزدم وجون ريل غلبرت مثل بفتغنشتين
 أن فيه يبين العقل، مفهوم عنوانه االساسي ريل كتاب إن
 في اضطراب عن ناشئة هي إنما والفزيقي العقلي بين الثنائية

 في اخطأ قد ديكارت وأن هوعقلي، بما الخاصة األلفاظ
 اللغوي التحليل منهج ريل استخدم وقد الثنائية. لهذه الترويج

.الثنائية مفهوم فساد بيان في
 اضاف قد أنه إال لفتغنشتين تلميذًا كان أنه فمع ويزدم أما
 في النفسي التحليل رهوبعد اللغوي، للتحبل جديدًا بعدًا
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التراثية

 يتفق إنه . 1953 بركلي، فلسفة في الالشعوري االصل كتابه
 يضيف ولكم معفى، لها لي الميتافزيقا أن في فتغنشتين مع
 لحياة تصوير انها حيث من اال معنى خا ليس إنه قائال

 نوازع من نفه ونعبرعمايدورفي الباطنة، الفيلسوف
 النفي والتحليل ،سيكلوجي أساسها إذن الميتافزيقا .ونزوات
 عليها تقوم التي الالشعورية األسس عن بالكشف كفيل

 من نظرياته علينا يفرض أن يحاول فيلسوف فكل .الميتافزيقا
 ،بالصحيح ذلك لي ولكن .موضوعية صبغة ذات أنها حيث

 تكوين في متغلغلة الذاتية أن الصحيح وانما المؤلف، كمايقول
 ولكنه الوجودية. مع يتفق هنا وويزدم الفلسفية. المذاهب

 التي األسباب 1947 الفلسفة تحوير كتابه في يعلل أن يحاول
 وذاك ،موضوعي أنه يزعم أن الى الفيلوف هذا تدفع

 يتواضع عندما الفيلسوف أن ويزدم تعلل .ذاقي أنه الفيلسوف
 يتنكر ثم ومن ،المطلقة الحقيقة معرفة عن عاجزا نفسه يرى

 الشعور ان غير ذاتية. كلها أحكامه ومحسب للموضوعية،
 أن شأنه من فالتواضع بالغرور. شعور الى ينقلب قد بالتواضع

 االنسحاب ولكن العالم، من االنسحاب الى الفيلسوف يدفع
 على مشرفًا نفه الفيلوف فيرى الغررر الى يدفع قد ذاته

 القيمة إدراك إمكانه في أن له فيلوح عليائه من الكون
 بالفيلسوف مثال ذلك المؤلف ويضرب .للواقع الموضوعية

 لهذا يتنكر انه غير متواضع، البداية في إنه كانط. االلماني
 هذه حيث من الغرور، عليه فيسيطر النهاية في التواضع

 بالفيلسوف، واالهتمام . ويزدم عند معنى لها الفلسفة الوجهة
 اال يكون لن الفلسفة وتاريخ بشخصه، اهتمام هو عندئذ،

* حياة تاريخ
 آراء على تعديالت ادخل من اول هو ويزدم يكن ولم

 النزعة رفض التحليلين الفالسفة نفرمن فثمة .فتغنثتين
 فقدكان الفلسفة. مستقبل الى بالنسبة عندفتغنشتين العدمية
 الغموض ازالة اال للفلفة دور اي ثمة لي أن يرى

وأوستن. ستروسن الفالسفة من النفر هذا بين من اللغوي،
 ونوع اللغوي التحليل بين تاقض اي يرى ال فستروسن

 :المتافزيقا من نوعين بين يميز هو اذ ٠الميتافزيقا من معين
 والميتافزيقا .اللغة حدود بوصف تقنع التي الوضعية الميتافزيقا

 تصحيح أجل من الحدود هذه في النظر تعيد التي التصويبية
 الى استنادًا العالم عن نظرية تكوين يمكن ثم ومن المسار،

اللغوي. التحليل
 فتغنثتين، مثل انتاجه في مقال فقدكان أوستن جون أما
 دراسة بأن مقتنعًا كان .طالبه على عظيم تأثير ذا كان ولكنه
 متفقًا وكان .الفلسفية المسائل تاول في عظمى أهمية لها اللغة
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 .غامضًا بل كاذبًا الفالسفة ألفه ها كل ليس أن في ويزدم مع
 هذا إلزالة تناوله بأسلوب اوستن انفرد فقد، ذلك ومع

 فيما االنكليزية اللغة ثراء الى االنتباه لفت فقد الغموض.
 تفضي القواعد في التغيرات أن بمعفى قواعد، من عليه تنطوي

 هامة اللغة قواعد دراسة فإن ثم ومن المعاني، في تغيرات الى
 اللغة علم تأسيس يستلزم الذي األمر .الفلسفية الوجهة من

 .مهام من التحليليون الفالسفة انجزه ما يفوق علم وهو
 ينبغي إذ ’ الفلفي للتأمل بعد يحن لم الوقت ان أوستن ويرى

 قبل اللغة به تعمل الذي األسلوب بمعرفة البداية في ننثغل ان
 هنا ومن .حلها ومحاولة الفلسفية المسائل تناول في نخوض أن

 تحديد بشأن فتغنشتين اليه ذهب ما الى يذهب لم اوستن فان
.لفلسفة ا مصي

 من استغرقت قصة وهي التحليلية، الفلسفة قصة هي هذه
 ذلك ومع وجيزة، زمنية فترة وهذه عامًا. ثانين الزمان

 في ثورة احدثت فقد ,للغاية خصبة الفلسفية فتتائجها
 فيلوف اي إمكان في فليس .بعد تتته لم ثورة وهي ،الفلسفة

 ويبقى الفلسفية. المسائل حل محاولة عند اللغة اهمية تجاهل
 ازالة في محصور هو هل .الفلفة مستقبل تحديد ذلك بعد
 هو أم فتغنشتين، يرى نحوما على الفلسفية األلغاز جميع

 على اللغوي التحليل الى تتد ميتافزيقا تأسي في محصور
؟ ستروسن يذهب نحوما

وهبه مراد

التراثية
Traditionalism
Traditionalisme
Traditionalismus

 عن تفصح معان ثالثة على وتحمل ؛تراث الى نسبة - تراثية
 بكونها يتحدد لتراثية األول المعنى .أولية إجالية بصورة نفها
 تشير التي الوضعية من متحدرة أي ،تراث الى منسوبة ظاهرة

 والمعنى .وااليديولوجية المعرفية النظرية ووظيفته دالالته الى
 ترى لنزعة أو لمذهب اصطالحيًا تحديدًا كونها على يقوم اثاني

 أوالمادي الذهني االنسافي الوجود ومنتهى مبتدى التراث في
 المعنى أما معًا والمادي الذهني أو ..(التقني )االقتصادي،

 لحدث الحقيقي السياق على الحفاظ الى بالنزوع فيتمثل الثالث
 ووظائفه وآفاقه دالالته من انتزاعه عن بعيدًا أي ما، اجتماعي
التراثية.



التراثية

 آخر تعبيرا تغدوهذه لتراثية الثافي المعنى صعيد فعلى
 التراث الى النظر حال في وذلك أوجهها، من وجهًا أو لماضوية

 للمصطلح الثافي المعنى صعيد على أما .للماضي معادل أنه على
 في الموضوعية عن تعبيرًا بمثابته يبرز األخير هذا فإن المعني

 بمقتضياتها االلتزام وعن االجتماعي الحدث في البحث
وقواعدها.
 منأن بسبب تراثية بكلمة يحيط اللبس من كثيرًا أن والحق
 اللب كثيرمن من ،بدورها ،تعاني اليها المنسوبة الكلمة

 استشراقية دراسات من عنها كتب ما جل في والغموض

 في األولى تناول يتم ان الضروري من كان ها، ومن وعربية.
 ضروريًا أمرًا األساسية مقوماتها تبيان يغدو التي الثانية، اطار
أوليًا.

٠٠٠

 اال حباالً المتداول النظري معناها التراث كلمة تكتسب لم

 العقد من نحورئيسي، على ثنطلق، العهد قريبة مراحل في
 قبل من ومعرولة موجودة كانت ولكبها القرن. هذا من الثالث
 التي النصوص أقدم من القرآن كان وربما . عديدة بقرون ذلك

 ووتأكلون الفجر سورة في وذلك الكلمة، هذه فيها وردت
الميراث تعني هنا، وهي، (19 )الفجر، لما« أكالً التراث

 اللغة معاجم في معينة مادة للتراث نجد ال أننا والمالحظ
 مادة من »مأخوذة الكلمة هذه أن الباحثين أحد ويرى العربية.
 نصيب على المتأخر حصول حول معانيها تدور التي )ورث(،

 ما التراث أن على اللغويون وأجمع ٠سبقه من اومعنوي مادي
 أي الواو: أصلها تاءه وان لورثته، الرجل يخلفه

 الكلمات لهذه المتصدرة الواو قلب يدور وهكذ . . )الوراث(.
 ما أحوال بتغير تتغير وال وأقوى، الواو من أجلد ألنها تاء،

يقولون«. قبلهاكما
 تبلور بعملية أحاطت التي الوضعية، تلك أن للنظر والملفت
 على تفهم جعلتها عديدة، قرون خالل المعنية الكلمة واستمرار
 وعلى الحاضر في ولوجه حال في الماضي أوجه من أنهاوجه
 المأثور للقول المنهجية والداللة المغزى ندرك ،ذلك أساس
مات ما الذيخلف التالي:

 المعاصر، االستعمار دخلت حين تراث كلمة أن والحق،
قبل من عليهما حافظت اللذين بعديها، أحد فقدت

 والمؤرخين الكتاب من كبير جمع أقالم على جرى فلقد
 النظري، بالمعنى الكلمة تلك تناولوا الذين واالجانب، العرب
 يمثالن االمرين بان عنقادًا التاريخ، مصطلح وبين بينا خلط
 على الموقف هذا عقم ظهر وقد ,واحدا ومصطلحا واقعا

 - واللغوي - النظري العلمي البحث اذإن النظري الصعيد
 موقع من كانا، وان متبابنان، أنما يظهر ألمرين ذينك في

 مصطلح يبرذ ذلك الى اضافة بعضا. يعضهما مرتبطين آخر،

 عن يفصح كله هذا ولكن التراث. عن متمايزا بمثابته الموروث
 من األخيرين ذينك بين العالئق وضبط تحديد عبر نفه

آخر، طرف من االجتماعي الحدث وبين طرف،

 الفعل في يكمن والتراثي التاريخي الفعل منطلق إن
 هذا تحت ويفهم .االجخماعي بالحدث متمثالً االجتماعي
 أيحيثا فيتموضعها، االجتماعية الحياة مظاهر األخيركل

 بصفتها وهي، عليها. التالي الزمن مجرى دخلت قد بعد تكون
 موضوع أي االجتماعي، للبحث االجتماعية المادة تمثل هذه،
 تتصدى األخيرة وهذه االجتماعية بالعلوم خاص بحث

 ال اغها في مشتركة ولكن مختلفة، مواقع من ذاك بحثها لموضوع
 في اليها تنظر ال إ*ا أي الظاهرات، تلك تموضع تتجاوز

التاليعليها، الزمن مجرى صياقهامن

 التالي الزمن مجرى يدخل إذ نفسه االجتماعي الحدث ان
 يتم وحيث .صيرورة منه يجعل تاريخيًا سياقًا يكتسب عليه

 هذا أما .تاريخي حدث إلى االجتماعي الحدث يتحول ذلك،
 التطوري البعد ب تتجسد األولى سمتين على األخيرفيشتمل

 جماع البعد هذا يمثل بحيث العلوم، من بكلعلم الخاص
 المة أما االجتماعية. الظاهرات مجموع في الحاصل التطور
 بتلك المجد االجتاعي الحدث ذلك أن على فتقوم الثانية

 منه يجعل ما النوعية الذاتية الخصائص من يمتلك الظاهرات،
 مستقل. لعلم نسبيًا استقالالً مستقل علمي بحث موضوع

 )علوم المتعددة بصيغه التأريخ علم هو األخير هذا أن يبقى
 وبمشكالته .( والثقافي. واالقتصادي، السياسي، التأريخ
. والمتكاملة الموحدة التأريخية المنهجية

 أن هي تلك .التاريخي بالحدث تتصل أخرى نقطة وثمة
 وهذا، الماضي حدود في تاريخًا، بصفته األخيربقى، هذا

 ال العامة، صيغته في المعني، الحدث أن الى يشير بدوره،
 هذا ماضويًا. بعدًا كذلك بل فحسب، تطوريًا بعدًا يمتلك
 أو الماضي نهاية عند ننتهي العيني التاريخ حدود أن بمعنى يقال

المنصرمة. الماضية، اللحظة

 تمنحه والتي التاريخي الحدث يجسدها التي التطور، لحظة إن
 اللحظة نشوء مع تتوقف ،تاريخي بعد هو بما شخصيته هي

 الماضي، توقف من متحدر نسبي توقف هذا وتوقفها الحاضرة.
 اكاريخ ان القول، بمكن بكلمة الحاضر. حدود عند التاريخ،
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التراثية

 نعبرعن نحوتصويري وعلى . التطوري بعده في هوالماضي
:يلي النتيجةكا تلك

 الجرجاني عنه عبر ،منطقبة وبصيغة مجمال األمر، هذا
 قبل بزمان حدث اقتران على الدال »هو الماضي إن : بقوله

 وموقع متصالً كونه موقع من الزمان لى نظرنا اذا أما . زمانك
 هذان والتراثي، التاريخي سياقاه لنا استبان منفصال، كونه

 وقع ما اجتماعي حدث من اساسًا، ينطلقان، اللذان السياقان

الماضي. في
 الذي العلم هو التأريخ علم يصبح ذلك، على وبناء

 بحث موضوع فإن ثم، ومن التطوري بعده في الماضي يعالج
الماضي. بهذا يتمثل العلم ذلك

 التراث فإن ،التطوري بعدم في الماضي هو التاريخ كان اذا
 فيه ومتداخالً بالحاضر موصوالً التطوري بعده في الماضي هو

 حدود حتى مستمرًا )التاريخي( الماضى كان إذا به ومتشابكًا
 يجسد التراث فإن ذلك بعد في مستمرًا وال الحاضر

 األخيرين، هذين إن أي الحاضر. الى الماضي من االستمرارية
 وبذلك، التراث. يؤلفان التطوريين، بعديهما في مجتمعين
 والالاستمرارية االستمرارية خطي بين الجدلية العالقة تتكشف
 المسألة هذه على ونمثل . والتراث التاريخ بين عالقة بصفتهما
التالي: بالشكل

 بين متاخة خط عن نتحدث أن واردأ ذلك، وفت يعد، لم

 تداخل خط بوجود يتصل الحديث أصبح إنما والحاضر، الماضي
 القول نصحح أن علينا لزامًا أصبح هنا، ومن بينهما. وتشابك

 إن :العتيدة بالمسألة والمتعلق آرون ريمون اطلقه الذي التالي
 فيه يكون حوارًا الحاضر، مع الماضي »هوحوار التاريخ

 الماضي »هوحوار التاريخ إن فنقول: المبادرة«؛ للحاضرزمام
 زمام للحاضر فيه يكرن حوارًا التراث، عب الحاضر مع

 »في اليبنتزبأنه قول من استنباطه نتطيع ما وهذا . المبادرة
 التشابك عملية أن ذلك بالمستقبل« الماضي يتشابك الحاضر

.التراثي بالسياق تجسد هذه

 مصطلحي بين للخلط حدًا تضع المسألة الى النظرة تلك
 بعض أن من آنفًا الحظناه ما الى فباإلضافة والتراث التاريخ

 فكأنهم األخيرين هذين عن يتحدثون اذ والكتاب الباحثين
 آخر بعضا نواجه واحد، وواقع واحد مصطلح عن يتحدثون

 وواقعا مصطلحا التاريخ في يرون الذين والكتاب الباحثين من
 ثم، من واصلين، التراث، وواقع مصطلح من اكثرشموال

 وال يقطع ال هو، كما يحفظ أن يجب التاريخ بأن القول الى
.جزء أي منه يسقط

 بنا يحسن ،المسألة لهذه المبدئية المنهجية األهمية من وبسبب
 فها . ما شعب تركة ندعوه عبرما التدقبق من بمزيد إيضاحها

 في تجمع، باستمرارية مجسدًا والتشابك التداخل خط نتبين هنا

 الذي االتجاه نتلمس كما والحاضر، الماضي بين جدلي، نسق
 أو سلمي تعايث على ويفوم شخصها في التركة تلك تجسده

 التعايش هذا أما الوجوديين. البعدين ذينك بين صراعي
 في اوبمعظمها سماته بمجموع ومدركًا معروفًا يكون أن فيمكن

 التركة تكتسب الحال، هذه في الثعب، لذلك القومي الوعي
.الشعبي الواقع حياة في متجذرة تقاليد طابع المعنية

 للعيان، الظاهر وغير العميق المدى والتقصي باالنتباه وجدير
 هذا فعمق ما. شعب حاضر في التقاليد لتداخل األحيان، اكثر

 ليس الحاضر أن نعتقد الحاالت، بعض في يجعلنا، التداخل
 ثم، من وأنه، الماضي، من متحدر تقليد هو ما بقدر حاضرًا

 هذا معطيات على يقوم ما بقدر الذاتية بقدرته يوجد ال
 االحية من وخطورة اكثروضوحا كان وربما األخير.

 الشعبي بالتراث يسمى ما بالحسبان اخذنا اذا االجتماعية،
 في التعبيران هذان يستخدم ما فكثيرًا ٠ الشعبي والفولكلور

 صعيد على كبرى محرضات مثيرين ،العامة الثقافية الحياة
والعامة. الخاصة القومية التراثية الظاهرة في البحث

 االغاني كثيرمن باتجاه العلمي البحث مبضع سلطنا واذا
 تتحدر انها وجدنا ،العربي الشعبي الوسط في المنتشرة والتقاليد

 وهي، العربي؛ العالم بها مر التي الكثيرة االنحطاط مراحل من
 بمختلف التقدم عناصر من الجديد أمام عائقًا تشكل بذلك
 والكتاب الباحثين يعض جعلت الوضعية هذه مثل إن مناحيه.
 . . بعض ماضي بأن آخر حينًا الظن أو حينًا »التأكيد يطلقون

 الذين حركة وأن معًا، ومستقبلها حاضرها على عبء الشعوب
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الترائية

 وجداء، عطاء وأسرع اكثرديناميكية، التاريخ في لهم أمجاد ال

بأمجادهم« المبهوظين حركة من

٠٠٠٠
 للماضي مشاركة بمثابتها تتمتع، - الظاهرة بمعنى - التراثية ان

 والذهني، المادي األساسيين وعبروجهيها أبعادها أحد في

 ٠ له والمؤرخ فيه الباحث مبضع عن مستقل موضوعي بوجود
 من(1 اانطالقاألخيرينتتركزفيفإنمهمةهذين وعلىذلك،

 على الحال بطبيعة ينطوي موضوعي نحو على نشات التراثية أن

 بد ال والمؤرخ الباحث أن من (2و والحرية الذاتية عنصري
 موقع من الظاهرة تلك تقصي لهما يتيح منهجًا يمتلكا وأن

 تفصح التوجهين هذين ضوئ وفي . جدلية ،معمقة موضوعية
 بغية فيها باتنقيب إيانا مطالبة نفسها، عن التراثية المادة

.األساسية بقانونيتها الدقيقة اإلحاطة

 لمحيطهململطبيعي النباس،فسييياقيأنسبنتهم إن
 العالقات من موروث أمام أنفسهم يجدون واالجتماعي،

 السياسبة واالفكار التقنية يو,لمآجزاث اال االنتاجية
 والحال أنفسهم، يجدون فهم ٠ . الخ والعلمية واالخالقية

 محتفظين الموروث، ذلك من االنطالق الى مدعوين كذلك،
 عناصر رافضين أو عمومًا فيها معدلين أو عناصره ببعض
 ال النشط، وجودهم في أنهم، وهذايتيرالى منه. أخرى

 مفصح أوبصورة ضمنًا عليهم، وانما صفر، من ينطلقون

 طبيعي محيط بوجود الذهني أو والنظري العملي االقرار عنها،
 أسهمت حصيلة أوجهه، من أكثر او واحد في يمثل، اجتماعي

, سابقة سالفة أجيال تكوينها في

 . اثنان منها يبرز ،فمتعددة ذلك وراء الكامنة العوامل أما
 للمجتمع االجتاعي االقتصادي التركيب أن في يتمثل األول

 منه فعناصر . الجديد المجتمع نشوء مع كليا ينحسر ال السابق
 هذا، الجديد المجتمع ضمن وجودها في تتمر قليلة أو كثيرة
 جديدة أو معدلة ووظائف خصائص اكتسابها عبر ولكن

 . المستجدة الوضعية لمقتضيات بأخرى أو بصورة تستجيب
 سياقه في هو وانما مطلقًا، ليى هنا، فالجديد، وبذلك،

واالجمالي-نسبي العام

 نسبية باستقاللية مجسدًا وجوده عن فيعلن اثاني العامل أما
 االجتماعي الوعي — تخصيصًا - أي للمجتمع، الفوقي للبناء

 األخيرين هذين من األول فالعنصر االجتماعية. والمؤسات
 الذهني نشاطنا حصيلة أي وحده، المجتمع ذلك حصيلة ليس

 من صيغ فيها تلتقي تقاطع نقطة كذلك، انه، فحسب.

 المجتمعات من واحد ألكثرمن أو لواحد االجتماعي الوعي
السابقة.
 من يتحدر فهذا .بالموروث متمثال آخر واقعًا نواجه هكذا
 هو التراث، فاكاني، معه متطابقًا يكون أن دون التراث،

 في الحاضر في الماضي استمراربة واقع عن يعبر اصطالح
 وتجلياتها مظاهرها عن النظر بغض والشاملة، العامة صيغتها
 من للتراثية معادل التراث أن ضمنًا، يعني، وهذا العينية،

 الفعل حيز وغيرداخلة غيرمتموضعة عامة، ظاهرة كونها حيث
معممة مجردة حركة كذلك، والحال فهي، العيني.

 العيني تموضعها سياق في الحركة تلك حللنا ما واذا
 من هو، الموروث أن يشيرالى وهذا الموروث. نواجه الخاص،

 الوجه هو ذلك .العام من الخاص بمثابة التراثية، او التراث
 الموروث أن على اآلخرفينهض وجهها أما المسألة. من األول

 ينظر بحيث القصدي، أر العضوي التملك فعل على ينطوي
 وفعل متملكًا. )التراثية( التراث الىالمرررثعلىأنيهو

 عالقة تتضح وهكذا عينيًا وضعًا يمشل هنا، التملك،
 كان اذا بالمجرد: العيني عالفة ايضًا بانها، بالتراثية الموروث
 مكوناته الى ومحلال تمتلكًا التراثية، الترات، هو الموروك
 طور وفي مكوناته من مركبًا الموروث هو التراث فان الخاصة،
 العضوي التملك فعل أن بالذكر وخليق . التملكي االمكان

 المتعددة بأشكاله الذهني الموروث على يقتصر ال والقصدي
 فهويشتمل ..(؛ وفلسفية. وعاطفية وأخالقية ودينية )علمية
.المادي الموروث على أيضًا

 تراثًا ارماسن تراثية ظاهرة بمثابته سر. مع حس. حين
 الحديث دائرة في نكون فإننا قصديًا، المتملك الفعل طور في

 وتوليدنا . التراثية للمعرفة قاصدين واعيين وانتاج توليد عن
 نمتلكه محددة تراثية عناصر أمام نا يضعان المعرفة لهذم وانتاجنا
 وهما - التاريخي والتبني التراثي االستلهام عليه نطلق عبرما
 النسبية مصداقيتها العناصرفي تلك امتالك الى يقودان طريقان

 األفق ذات المطلقة مصداقيتها أوفي اإلطالقي االفق ذات

.النبي
 تبرز التراثية للمعرفة قاصدبن واعيين وانتاج توليد عملية ان

 قائمة تقاليد وتكريس تثبيت خالل من نفسها عن وتفصح
 أوسياسية أوفنية أدبية جديدة تقاليد وتكوين موروثة،

 مراحل الى بالنسبة موروث الى بتحويلها وذلك ، ...الخ
 ومرحلة التوليد، مرحلة بمرحلتين، العملية تلك وتمر الحقة.
 عبرتموضعها عينيًا وجودًا تكتسب االولى واالستنفاد، التمثل
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 الذي التاريخي، اي الزمني مجراه في اجتماعي حدث بصيغة
 ننطلق هنا، الننا، ذلك المعاصرة. اللحظة حدود عند يتوقف

 هذا في . الحقة مرحلة الى بالنسبة ماضيًا الحاضريمثل أن من

 نعلن نحن واذ األولى. المرحلة تلك تتم )الماضي( الحاضر
 أن الى نطمح بذلك فإننا جديدة، تقاليل تكوين عن بوعي
.المستقبل ابناءم بأيدي موروثًا منها نجعل

 المشار التكوين عملية من الثانية المرحلة فإن ذلك، وعلى
 االجتماعي الحدث يكتسب حالما العيني، وجودها تحقق إليها

 ومحققًا التاريخي سياقه في النحو هذا على منتقال التراثي، سياقه

والحاضر الماضي بين التواصل أفق
 وضعية صياغة في التقليد دور باالعتبار اخذنا ما واذا

 المعنى، ويهذا الموضعة، من بكثيرأوقليل ما فكرية أو اجتماعية
 من . ما مجتمع في السائدة االيديولوجية أوجه أحد التقليد يمثل
 أومكونًا كان موروثًا التقليد أي أنه، يفهم الموقع هذا

 أن يمكنم ١٠كل للتقدم، كابحًا دورًا يمارس أن يمكن بقصدية،
 في البحث فإن هنا، ومن األخير. لهذا ومولدة حافزة قوة يمثل

 االعتبار بعين يأخذ االأن ليىبمستطاعه )التراث( التراثية
 ومقومات شرائط كل متلك وواقع نظرية هومقولة بما التقليد
الفاعلية هذم تسلكه الذي المنحى كان أيًا الفاعل، الوجود

٠٠٠
 - التراث بمعنى - التراثية من الموقف صعيد على نواجه

 إطار اطارين، تحت مندرجة إليها النظر يمكن نزعات مجموعة
 ال تاريخية ال أما . تراثي تاريخي وآخر تراثي، ال تاريخي ال

 سياقيه من االجتماعي الحدث انتزاع على فتقوم األول تراثية
 ضمن والتراث التاريخ فهم يتعذر بحيث والتراثي، التاريخي

 قادرة يجعلها ما المعرفية النظرية المشروعية من تمتلك افتراضات
 االطار تراثية تاريخية أما المسألة. فهم الى مدخالً تكون أن على

 للحدث الياقين ذينك عن البحث في أساسًا، فتتحدد، الثاني
 الذي هو بعينه وهذا ٠ عليه الحفاظ رفي فيه البحث وفي المغني
 متينة بخطوات بها بالسير و الفروض تلك مثل باقتراح يسمح
.مدغمة

 الالتراثي الالتاريخي االطار في تندرج التي أماالنزعات
 أهمها، مثلت ربما التالية الخمس أن بيد متباينة، كثيرة فلعلها

 الكبرى التجليات اعتبرت أوربما داللة، اكثرمحاورها أوكانت
 وجدت، إن األخرى، النزعات وأن االطار لذلك الوحيدة
 عنها وتعبر فيها وتتثابك تلك حول تتمحور مواقف اال ليست
 (2 ؛السلفوية (1 هي تلك أومواربة. ة غيرمباش بصيغ

 وية المركز (5 التحييدوية؛ (4 التلفيقوية؛ (3 العصروية؛
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الشرقية المركزوية المقابل، ووجهها األوروبية
 يمكن مركزي تصور من تنطلق السلفوية، األولى، النزعة

 على لألخالف شيائً يدعوا لم االسالف التالي: بالمبدأ إجاله
 أن عليهم ذلك، بحسب فهؤالء، األولية صعيدالمعرفة

 األسئلة على أجوبة أولئك من ليمتحوا وراء الى تباعًا ينكفوئا

 وعلى تواجههم. التي الجديدة المسائل وعلى يطرحونها ااتي
 الذي الوجود، أبعاد أحد تضخيم على تقوم فالسلفوية هذا،
 الحاضر اآلخرين، البعدين حساب على الماضي، هو

 حدًا تمتلك فإنها هذه التضخيم عملية اما .والمتقبل
 واخالقيًا مغرفيًا نظريًا أي وابسيتمولوجيا وجوديًا أو انطولوجيًا

 مبتدى الماضي في ترى السلفوية ان بمعنى وذلك ؛ رقوميًا ودينيًا
 من التعدد هذا وبحب األصعدة. تلك على الموقف ومنتهى

 فهويمكن السلفوي للموقف احتماالت عدة نواجه األصعدة،
 آخر، باتجاه أو قوميًا، أو دينيًا أو أخالقيًا أو فلسفيًا يكون أن

 ضمن السلفوي الموقف على بطرأ الذي التغير يقتضيه با وفق
.ذهنية أو اجتماعية وظروف شروط

 أحد موقع من تتحدد، العصروية، التأنية، النزعة
 بأن االضافة مع السلفوية، به تحددت بما تحديدها، احتماالت
 هذا الحقل. هذا في يبرز الذي هو الماضي وليس الحاضر
 المبتدى نقطة الحاضر في ترى المعنية النزعة بأن القول يتضمن
 هذا سحب واذمًا واخالقيًا. معرفيًا ونظريًا وجوديًا والمنتهى
 فإن والثقافية، االقتصادية االجتماعية المسألة على الوضع

 )في تمثل التي اإلشكالية أس أنه معلنة الماضى تدين العصروية
 ظهرت ما وغالبًا .الحضاري التخلف ينبوع مثال( العربي العالم

 بالغرب االندماج الى الداعية بمظهر العربي العالم في النزعة هذه
 العرقي الوهم عل ذلك، في معتمدة، به، التمثل أو االوروبي

 وعلى احيانا، راكد سامي وبشرق مبدع آري بغرب القائل
أخرى. أحيانًا الشرقية الصوفية مقابل المتوسطية الحضارة

 الى النظر في يتمثل ال والعصروية السلفوية بين يجمع ما ان
 التاريخي سياقهما عن بعيدًا أي اطالقيًا، الحاضر أو الماضي

 ضمن منهما، يجعل آخر عنصر هنالك فحسب، والتراثي
 هو ذلك التفكير. في واحدًا منهجيًا نسقًا معين، احتمال
 وإن األخيرة هذه بيدأن تتجسدفيهما التي العدمية اللحظة
 صعيد عل دائمًا لي حضورها فإن النزعتين، كلتا في ظهرت

 مستقبليًا، اتجاهًا تتجه أن النزعة فذم يمكن فهنا العصروية
٠ والمستقبل الحاضر بين تجمع نجدها بحيث

 على محددة النزعتين تينك من واحدة، كل كانت واذا
 بعديه حاب على الوجود أبعاد من واحد شد أساس
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 بكل االمساك على قادرة أنها تعتقد التلفيقوية فإن اآلخرين،
 منها، بواحد التفريط تأبى فهي واحدة. دفعة األبعاد تلك

 إلى التوصل لكييمكن يؤخذبه البدوأن الكل أن انطالقامن
 في هذا مطلبها في محقة التلفيقوية كانت وإذا عادلة، معادلة
 الطريق فإن االعتبار، بعين انطالق نقطة بمثابة الكل الى النظر

 من دائرة عن تخرج ال الهدف هذا باتجاه تسلكها التي
 إن عادلة. معادلة تحقيق عن العاجزة واالدوات المفهومات
 األبعاد الى نظرتها في نفسها عن وتفصح تبرز تلفيقويتها

 قطعي، ناجز، نحو على معطاة وضعيات أنها على الوجودية،
 هي الحقيقة بأن اعتقادها وفي أوأل، نحوميتافزيقي، على أي

 الى اليها النظر اخضاع دون أي ،هي كها األبعاد تلك جماع
 والحقيقي والثانوي، األساسي بين تميز نقدية تنهيجية رؤية

.والزائف

 ،ورئيية خاصة بصورة التلفيقوي، الموقف ذلك ويتجلى
التالية: المعادلة في

الحقيقة = إطالقًا اكسبي + إطالقًا المطلق
 بالعقيدة إجمااًل، التلفيقيويين لدى يتمثل، إطالقًا فالمطلق

 انها على اليها ينظر إذ واألخالقية، الفلسفية بالمبادىء أو الدينية
 ذات ثم من أنها، وعلى والتراثية التاريخية األسيقة من منفلتة
 النسبي أما غيرنسبية أي ،اطالقية بصورة مطلقة قيمة
 تقدمها التي والحقائق بالمعلومات يتمثل أن له فيراد إطالقًا
 دائمة لتحوالت خاضعة فهذه خصوصًا. منها الطبيعية العلوم،

 هنا، ومن . المطلق لحظات من لحظة تتضمن أن لها تسمح ال
 القول، يمكن تكثيفًا اكث أخرى وبصيغة إطالقًا. نسبية فهي

 لإلطالقوية، تجليًا يمثل العتيد، السياق وفق إطالقًا، المطلق إن
 تقدمم الذي المسوغ أما . النسبوية عن يعبر إطالقًا النسبي بينما

 وجودًا إطالقًا المطلق اعتبار على فيقوم هذا لموقفها التلفيقوية
 بأنه إطالقًا النسبي الى النظر وعلى متعاليين، كيفيين وقيمة
 في التلفيقوية على التمثيل بمكن وأخيرًا كميان. وقيمة وجود

 والزيت، الماءم بين يمزج من بموقف أعاله عليها المأتي معادلتها

 ال متمايزان كيانان هما حيث من والزيت الماء إال يحصد فال
.موحدموحد ناظم هما يصهر

 من واحدة كل تزعم، السابقة الثالث النزعات كانت اذا
 بصورة العربي أو عامة، التراث إشكالية تحل انها مرقعها،

 فهي الزعم هذا مثل الترفع الرابعة النزعة فإنها خاصة،
 برفض األولى التراثية، المسألة صعيد على بخطوتين تقوم

 شأنها من قسرية ايديولوجية بمثابتهاتخرجات السابقة النزعات
 الثانية الخطوة أما حقيقته. على هو كما بالتراث، االطاحة

 والتوثيق التقميش عنصر الى المألة تلك رد على فتنهض
 األسيقة إزاء فالحياد وبذلك، والتراثي. التاريخي للحدثين

 األساسي المحور الى يتحول األخيرين لهذين االيديولوجية
 اثنتين، تظهرعبرلحظتين تحييدوية فهي بنيانها. ي الكبير
 الي المادة بصفتها الوثيقة على بتأكيدها تتجلى فاعلة واحدة
 النتائج وتستنبط دائرتها، في البقاء على وتحافظ منها، ينطلق

 الثانية الخطوة أما تراثية. تركيبية عملية عن بعيدًا استنباطًا منها
 والحدث التاريخي الحدث أذلجة على فعل رد بصفتها فتظهر

 المتعددة، تجلياتهما ضمن اليهم النظر على أي التراثي،
خصوصًا. والسياسية واالقتصادية، واالجتياعية

 للحفاظ طموحًا موقفًا كذلك، والحال تمثل، التحييدوية ان

 تعني أن ويمكن العابثين، عبث من والتاريخية التراثية المادة على
 كما اوالً هذا سواهم، وآخرين النزعات تلك ممثلي بؤالءم

 أن يمكن والتحفظ الحذر من لحظة عن ذاك، موقفها في تعبر،
 لتلك المتعددة األسيقة في اليحث إزاء الجبن حدود الى تصل

 على تلح إذ ضيقًا، افقًا التحيدوية تجسد وأخيرًا التراثية المادة

التنظير. دون التوثيق وعلى التركيب، دون التحليل

 ورد الفعل موقع من السابقة االربع النزعات نشأت
 لوضعية فاعلة استجابة نشأتها في جتدت فلقد . الفعل

 يجوز ال ثم، ومن وثقافية. وسياسية اقتصادية اجتماعية
 .مصطنعة التراثية القاريخية ظاهرات انها على اليها النظر

 اآلن نفس في - فإنها الوضعية، تلك من انطلقت إن ولكنها
 بعضها إزاء فعل ردود حصيلة تمثل - المسألة أوجه وبأحد
 ما واذا الخاصة. الداخلية بنياتها حصيالت تمثل كا بعضًا،
 تجسد النزعات تلك فإن بالحسبان، العربية الوضعية اخذنا

 أوجه من أوجهًا تمثل كما ، هذه الوضعية عن دالة تعبيرات
التراثية الخصوصية ذي الذهني تكريها

 ونتقصى األوروبية، المركزوية الخامة، النزعة نواجه وحين
 االجتماعية التحوالت أن نالحظ فإننا جذورمنثئها،

 بعض ببنى المت التي واكقافية والسباسية واالقتصادية
 تلك خلف اساسًا، كمنت، التي هي االوزوبية المجتمعات

 من واالمبيالية - الرأسيالي - الغربي االستعيار فنثوء . النزعة
 هذا على األمر كان واذا ذلك. في األول العامل يمثالن بعده

 تاريخية ال سياق في تراثي منهجي عقم من تولد ما فإن النحو،
 حافزة روافد قدم عليها، المأتي الربع النزعات تراثية ال

 العربية للوضعية محايثتها في االوروبية المركزوية لنشوء ومحرضة
والمعاصرة. الحديثة

 أن من األساس، حيث من تنطلق، االوروبية المركزوية
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 أن يعدو ال حولها يدور ما وأن عامة، الحضارة مركز اوروبا
 بالمركز تتصل ال ذلك، بحب والهوامث، لها. هوامش يكون

 فالعالقة ثم، ومن العرض سبيل على بل الجوهر سبيل على
 النزعة أن الى يشير وهذا . بخارج بذاته داخل عالقة بينهما

 إمكان تعلن كما واحد، حضاري مركز وجود تقر المذكورة
 األمر كان واذا المركز. ذلك الى تقود حضارية أقنية وجود

 الى ترقى عربية وتاريخية ترائية مسألة عن الحديث فإن كذلك،
 التراث مسألة تغدو وبذلك، .نافال يصبح حضاري متوى

 واذا وهمية زائفة المعني، السياق ضمن العربي، والتاريخ
 الطوعية، بكثيرمن أخلت، قد االوروبية المركزوية كانت
 مع تمثل، تبقى فإغها الشرقية، هي جديدة، لمركزوية انساحة

واحدة. لمسألة اثنين وجهين األخيرة، هذه

 األولى سمتين، في تشترك كلها السابقة الخمس النزعات
 الصعيد على مشروعة ظاهرات تمثل جميعًا تلك أن عل تقوم

 عن أو وضعية عن فعليًا تعبيرًا باعتبارها وذلك االيديولوجي،
 افتقاد في فتكمن الشانية السمة أما اجتاعية وضعية أكثرمن

 الذي المعرفي(، )النظري االبيستمولوجي البعد النزعات تلك
 العلم مستوى موقع من نفسها عن تدافع أن لها يسمح

 من ذلك الى أشرنا لذلكوكما االنساني.وهي، االجتماعي
 أن خالله من لنفسها تريد تراثي ال تاريخي ال بعد ذات قبل،
 البحث على ثم، من تتمنع، وأن والتراث، التاريخ فوق تظهر

٠ العلمي

 في فهي، تراثي إطارتاريخي تحت تندرج التي أماالنزعات
 شيائً وتبلورت نشأت وتصورات وآراء مواقف األمر، حقيقة
 أن الى والتردد، والقلق التبعثر من متعددة وبأشكال فشيائً

 هذه ٠ التراثية الجدلية صيغة في عنها المنطقي التعبير وجدت
 كما االيديولوجي، الصعيد على ظاهرةمشروعة تمثل األخيرة

 في يكن، ولم المعرفية والنظرية المنطقية ضروراتها على تنطوي
 إال الظهور الى طريقها تأخذ أن الجدلية لهذه المسألة، أساس

 أي عامة، بصورة )التراثية( التراث إشكالية حلها خالل من

 المنهجية المسائل من واحدة - االشكالية - هي حيث من
 ولكن االنسانية االجتاعية العلوم أمام المطروحة النظرية
 عن البحث خالل من ذلك انجاز استطاعت العتيدة الجدلية

 وجهًا بمشابة العام في ذاته الخاص واكتشاف الخاص، في العام
تجليه. منأوجه

 بعضًا بعضها ركائزمم خس عل التراثية الجدلية تقوم

 التاريخ بين النظري المنهجي التميز في تكمن األولى الركيزة
 ذهنيان ومصطلحان عينيان واقعان هما حيث من والتراث،

314

 الماضي أي المنصرمة، المرحلة هو ذلك، بحسب فالتاريخ،
 قبل بزمان حدث اقتران على »الدال بدوره هو، الذي

 بهذا يبحث الذي العلم هو التأريخ فعلم ثم، ومن زمانك«
 الحاضرومتداخالً حتى مستمرًا فهوالمأضي التراث أما الماضي

 السياق ذلك )التراثية( التراث واذاكان ومتشابكًامعه فيه

 حيز في التراثي هو الموروث فهن للتاريخ، العام التراثي
الفعل

 القومية المرحلة بكون تتحدد التراثية للجدلية الثانية الركيزة
 المرحلة هذه أما .التراثيين والتقويم للبحث موجهًا المهيمنة
 سياقه في والجمعي والفوئي الطبقي الموقف جماع فتمثل

 شخصيته التراثية والمواقف الرؤى على يملي الذي المهيمن،
 تغدومسألة ،الموقع هذا ومن ,أوبأخرى بصورة وآفاقه
 طريق في او ناهضة المهيمنة القومية المرحلة مسألة التراث

 بصفتها هذه، المرحلة فإن كذلك، األمر كان واذا االستنفاد.
 فعبر تبرزعبرنافذتين. التراثيين، والتقويم للبحث موجهًا
 أن بحيث االيا-يولوجيان والتوجه الموقف يظهر األولى النافذة

 أوبصورة مباشره يحمل، البدوأن تراثي أوتقويم بحث كل
 وآفاقها ومشكالتها باحتياجاتها المرحلة تلك وشم مواربة،

 أما ...(.االقتصادية واالجتماعية )السياسية االيديولوجية
 العلمي البحث مستويات ظهور إلى طريق فهي الثانية النافذة
 تكون أن فإذن هذا. البحث ألدوات المعرفية النظرية واآلفاق
 استنفادها طريق في أو نهوضها في المهيمنة القومية المرحلة
 المحرقة قمثل احبا يعني التراثيين، والتقويم للبحث منطلقًا

 االيديولوجي الصعيدين على األخيرين لهذين انضابطة
)االبيستمولوجي(. المعرفي والنظري

 الشالثة للركيزة المنهجية األهمية تبرز الموقع، ذلك من
 التراثي. التاريخي باالختيار تتمثل التي تلك التراثية، الجدلية

 ها تلك العامة الضبط عملية تخصيص على األخيريقوم فهذا
 المحور االختيارالمشاراليه محاورتكون ثالثة هنانواجه

 التي التراثية بالعناصر يتصل تراثي باستلهام يتجسد األول
 كانت، لعلها العناصر وهذه لالستلهام موضوع الى تتحول

 ثم المعرفية الصحة من حدا تمتلك ،وتموضعها نشوئها حين في
 الصعيد عل تحريضيًا دورًا حينه، في أومارست، فقدتها،

 أنهاتقدم بمعنى تستلهم فهي أوالسياسي أواالجتماعي العقلي
 المحور أما .مطروحة معاصرة مشكالت حل في تسهم حوافز
 من صحته على يزال ما تبن على يقوم تاريخي بتبن فيتمثل الثافي

 المعاصرة الثقافة نق في يدخل بأن وذلك التاريخية، العناصر

 على تقوم التاريخي والتبني التراثي االستلهام التمايزبين ونقطة
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 التراثية العناصر عن بالبحث أساسًا، يتحدد، األول أن
 حين في المعاصرة، المرحلة الى يقود الذي سياقها في المستلهمة

 الصحيحة التاريخية العناصر اكتشاف عبر يتضح الثاني أن
 تتأقى األخيرة لهذه المعرفية فالقيمة الذاتي. تموضعها في معرفيًا

 العناصر قيمة تنحدر بينما الخاصة، الذاتية وضعيتها من
 أن الى يشير وهذا .المعاصرة المرحلة احتياجات من المستلهمة

 لم وإن التراثي، االستلهام من أفق على ينطوي التاريخي التبني
 يمثل الذي التاريخي العزل أخيرًا صحيحًا العكس يكن

 أن شأنها من التي العناصر كل عزل على ويفوم الثالث، المحور
 عملية عبر فيمر ذلك إنجاز أما . السابقين المحورين في تدخل
 أي جميعًا، هذه أن ذلك المعزولة؛ للعناصر كاملة توثيق

 التوثيق من أساس تنجزإآلعلى ان اليمكن المحاورالثالثة،
 الخاضعة والتاريخية التراثية المادة لمجمل والتركيب والتحليل
.للبحث

 األصالة الى النظر في تتمثل التراثية للجدلية الرابعة الركيزة
 المرحلة كانت فإذا . واحدة لمسألة وجهان انهما على والعصرية

 الموجه هي االستنفاد، طريق في أو ناهضة المهيمنة، القومية
 منه تستمد الذي المعيار وكانت التراثيين، والتقويم للبحث
 االصالة فإن الناجزة، الفاعلة قيمتها المستلهمة التراثية العناصر

 تقدمها. وفي المرحلة تلك اغناء في تراثيًا، يسهم، ما كل تغدو
 الى بالتوجه بالضرورة، مقترنة، تعود ال فاالصالة ثم، ومن

 في ينطلق إذ فهذه . بالعصرية يتصل فيا األمر وكذا الماضي
 فانها، اليها، المشار المرحلة واحتياجات معاير من اليها النظر

 المرحلة هذه إغناء على العمل أوجه احد تصبح كذلك، هي
 جسم في متشابكان متداخالن خطان هما والعصرية األصالة إن

 هذه وتطوير اغناء على عمل فما ؛المهيمنة القومية المرحلة
 والعصرية، األصالة سمة يحمل بأخرى، أو بصورة األخيرة،

 والحاضر الماضى عناصر معظم عزل الى األمر أدى ولو حتى
 فإن ذلك وعلى . التاريخ متحف في دخاله عبر تاريخيًا عزالً

 عبر متضايقتين وضعيتين يمشالن اليهحا المومى المصطلحين
 استنفادها. طريق في أو نهوضها في المهيمنة القومية المرحلة

 نسبية العتيدتين الوضعيتين تضايفية ان الى ضمنًا يشير وهذا

.االجتماعية وقواها تلك المرحلة نسبية

 على وتقوم التراثية، للجدلية الخامسة الركيزة اخيرًا، تبرز،
 واذا . عامة الثقافي والنشاط الوجود مسألة التراث مسألة كون
 امامنا استبانت العيني، االجتماعي سياقه في ذلك اخذنا ما

: هى اطراف، بثالثة معادلة

. التراثية المسألة ه الثقافية المسألة - االجتماعية المسالة

 وينتهى ااتراثية بالمسألة يبدأ بحبث المعادلة عكس ويمكن
.االجتياعية بالمسألة
 وجهيها باحتمال اليها المشار المعادلة تتضمنها التي الدالة اما

 ذو االجتماعي الفعل بأن القائلة االطروحة في فتكمن االثنين،
 اجتماعي أفق ذو ألثقافي الفعل وبأن وتراثي، ثقافي أفق

 فكأن وثقافي، جتماعي ذوافق التراثي الفعل وبأن وتراثي،
 ثالثة وأسيقة بأوجه واحد فعل وجود على يقوم هنا األمر
 بالمسألتين يقترن وأن بد ال التراثية المسألة حل أن يعني، وهذا

 التراثية، بالمسألة يقترن وأن بد ال هاتين حل وأن السابقتين،
 ذلك .لتجاوزها صحيحًا طريقًا تجد ان لإلشكالية أريد إذا

 من حدًاما تمتلك االجتاعية المسألة ان الى االشارة مع يقال
 مفتاح ألنهاتمتلك األخيرين، إزاءالمسألتين النسبية األولوية
 الفئة أو للشخصية االجتاعي االنسافي النمط تحديد الى الولوج

 المسألتين معالجة عينيها نصب تضع التي المجموعة أو الطبقة أو
. التراثي وجهها ذلك في بما عامة الثقافية أي ،والتراثية الثقافية
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التشبيهية
Anthropomorphism 
Anthropomorphisme 
Anthropomorphismus

 فترة في التفسير وعلم الحديث علم دخل عام مصطلح

 دخل كما .واإلسالمي العربي العقلي النظر تطور من مبكرة
 ويفيد تنزيه، مصطلح يقابله التصوف. وعلم الكالم علم

 قد لكنه المخلوق لإلنسان الخالق مشابهة معنى أساسًا التشبيه
 الحسية الموجودات أو للعالم الخالن أومشابهة ،العكس يتضمن

 على األولى، بالدرجة المشاهة، هذه وتنصب والروحية.
 وفي األفعال، أو الذات الى تتجاوزها قد لكنها الصفات،

 عرف جيعًا إليها أو المادة، أو الصورة الى أخرى أحيان
 أسماء تحت الكالم علم في الخصوص وجه على تشبيه مصطلح

 واإلتحاد. والحلول الحشووالتجسيموالتشبيه : ختلفةهي
 النسق سمات من أساسية وسمة مشتركة، نزعة والتشبيه
 والكرامية، الحشوية، أهها: الفرق، من لمجموعة المذهبي

والحلولية.
 * التجريدي — التتزيمي اإلسالم لروح منافيًا ويعتبرالتشبيه

 محاولة اإلسالمي العربي للفكر المؤرخين بعض فيه رأى وقد
 التوحيد وهو اإلسالمية، العقيدة أركان من رئيس ركن لهدم

 تطويق محاولة التشبيه في المحدثين المؤرخين بعض ورأى
 التوحيدي للمفهوم ،أومسيحي أويهودي غنوصي واستيعاب
 الذوات بماثلة عن اإللهية الذات تنزيه على القائم اإلسالمي
 النزعة أن تاريخيًا، الواضح، ومن المخلوقة. والصفات
 وأنها عربية، غير أوساط في رئيسية بصورة اتشرت التثبيهية
 والتشكيك الفتن، إلثارة وعسكريًا ودينيًا سياسيًا استغلت
 العسكرية القوى وتعئة وتحريفها، اإلسالمية العقيدة بمحتوى
 ويدلنا مراحلها. شتى في اإلسالمية العربية للخالفة المعادية
 الموضوعية لكن ,بوضوح الحقيقة هذه على التشبيه تطور

 غايات الى التشبيهية اإلتجاهات كل رد بعدم تقضي العلمية
 متفاوتة؛ صيغا للتشبيه ألن ذلك، معينة. عقائدية أو سياسية

 سياسي شك موضع أضحت التطرف عليها غلب فإن
 التنزيه إطار وفي اإلعتدال، حدود في بقيت وإن .وعقائدي
 من مقبولة كانت اإللهية، واألفعال والذات للصفات والتوحيد

 النة أهل من وبخاصة الكبرى، اإلسالمية والمذاهب الفرق
المسلمين. جمهور وهما االمامية، والشيعة والجماعة

 :والشبيه ،والشبه ،الشبه :شبه فهومن ،لغة التشبيه أما

 شبه وبينهما ماثله، الشيء: الشيء وأشبه أشباه. والجمع المثل،
 علي وإشتبه ٠ - غيرقياس. على مشابه والجمع بالتحريك،

 وفي .صاحبه منيا واحد كل أشبه :وإشتبها الشيائن وثابه
 * مثله :به وشبهه إيام وشبهه ,وغيرمتشابه مشتبهًا :التنزيل

 والمتثابهات: المشكالت: األمور: من والمتشايهات
 النصوص في وللتشبيه .التمثيل :والتشبيه ...المتماثالت

 على الحرفي ظاهرها يدل آيات القرآن ففي جذور القرآنية

 يوم الله يكلمهم وال اآليات: هذه ومن واضحة. تتبيهة
 ذاته الى اله نب وفيها ، (174 ،)البقرة يزكيهم« وال القيامة
 والله اآلية في والعلم السمع نفسه الى نسب كما .الكالم
 الله لهم فقال القول: وكذلك (،224 )البقرة، عليم« سميع
 وجه ويقى والوجه: (،243 )البقرة، أحياهم« ثم موتوا

 > والعين: ،(27 )الرحمن، 4ربكذوالجاللواالكرام
 ما إبليس يا قال واليدانم ،(.39 )طه، عيني« على ولتصنع
 من كنت أم استكبرت بيدي خلقت لما تسجد أن منعك

 العرش رب الله فسبحان والعرش: ،(75 )ص، العالينه
 الرحنعلى واإلستواء: (،22 )األنبياء، يصفونه عما

 إنانية صفات القرآن أثبت كما (.5 )طه، استوىه العرش
 وقدأثارت لالنبياه والمخاطبة والمكروالغضب كاإلنتقام لله:

 اإلسالمية الفرق بين وشاقًا عميقًا جدالً النصوص هذه

 إنما فيها، ورد ما أن على مجمع المسلمين جمهور لكن .المختلفة
 إنما فيها التشبيه وأن واألفعال، والصفات الذات وحدة يمثل
 المعرفة أو اإلدراك هما والبصر فالسمع : معان حقيقته في هو

 هو والعرش القدرة، هما واليدان الرعاية، هي والعين المسبقة،
 شبه ضرورة التأويل بروز كان كله، ولهذا السلطة. أو الملك

 من ومثيالتها اآليات هذه جردت حيث التفسير، في منهجية
 رمزية تفسيرات وأعطيت المباشرة، او الغليظة الحسية المعاني

 الكتاب يحكم الذي القرآفي والتوحيد التنزيه روح مع تتسق
 في جيدا المعروفة التنزيه وآيات تماما تنسجم والتي برمته.
 الفرق أوائل من تعتبرالصفاتية تاريخية، وجهة ومن القرآن

 الرافضة بدع ومن والتعطيل، التشبيه من تبرأت التي الكالمية
 على الضالة األهواء أهل وسائر والنجارية والجهمية والخوارج

 أهل فقهاء ويبدوأن الفرق. يين الفرق في البغدادي يذكر ما
 البغدادي إن بل .الرأي هذا وافقوهم قد والجماعة الشة

 ألغهم الحقيقة، على السنة أهل هم الصفاتية أن إلى يذهب
 لبثت ما لكن للسنة األساسية األصول وأقروا وضعوا
 نشأة كتابه النشارفي ويذكر .األشعرية الى انتقلت أن الصفاتية

 أثبتوا الذين المثبتة من الصفانية أن اإلسالم في الفلسفي الفكر
 في مثليهم وأهم .غيرذاته هي وال ذاته هي ال صفات، لله
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 والمحاسبي والقالنسي، كالب، ابن اإلسالميم العالم
م. 857-781

 من طائفة النبوية األحاديث ضمت أخرى، جهة ومن
 والفرق العالء معظم أن إال والتجسيمات، التشبيهات

 االسرائيليات الحشوأو قبيل من اعتبروها الكبرى اإلسالمية
 أهم ومن . الهيلنيات أو الغنوصيات أو والثنويات والنصرانيات

 عاصفًا أثارجدالً الذي المحمود، »المقام حديث األحاديث هذه

 الذي وهوالحديث . الفكراإلسالمي تاريخ من مبكرة فترة في
 اله رسول أن مسعود ابن عن سليمان بن مقاتل بهم حدث
 المقام وما قيل: المحمود، المقام لقائم إفي قال: )ص(

 كرسيه على وتعالى تبارك اليه ينزل يوم ذلك قال: المحمود.
 بين ما وهوكسعة تضايفه، من الجديد الرحل يئط كما يئط

 الحديث هذا بمثل تفسيره مقاتل مأل وقد . واألرض السموات
 فكانت .التشبيهية دعوته خاللها من ليعلن والضعيف الواهي
 ه(. 165 عام )المتوف صفوان بن جهم الى المنسوبة - الجهمية

 على جهم اعتمد وقد مقاتل تشبيهية على عنيفة فعل ردة
 في العقل تحكيم منهج على أي الرواية. ال الدراية منهج

 الشيء ألن بشيء وليس فقط، ذات الله إن وقال النصوص.
 فهوليس .باألشياء لله تشبيه ذلك وألن ،مشل له مخلوق
 بمعنى اله شيئية أنكر قد الجهم يكون وبذلك .بجسم

 الصفات وأنكر حسيًا. وجودًا موجود انه بمعنى أو جميته،
 ذات في الحوادث حدوث وكذلك والعلم، كالحياة لله األزلية

الكون. خارج ألنه اله،
 كان إسالمية، غير أخرى عقائد من جذور أيضًا وللتشبيه
 االصطالحي ويفيدالمعنى الغنوصية األطالق، أخطرهاعلى

 المعارف الى الكشف من بنوع التوصل :للغنوصية الخاص
 غير من مباشرًا، تذوقًا المعارف هذم اوهوتذوق العليا،
 هنا، الخطورة وليست العقلية. والبرهنة االستدالل على إستناد

 الغنوص مضمون في ولكن )اإلبستمولوجي(، المعرفي المنج في
 وحسب ،هندي أو فارسي هو هل :أصله يعرف ال الذي

 النشار- يذكر ما على - الغنوصية في للوجود العام التخطيط
 على مدرك غير مفارقًا، معقوالً وجودًا قمته على يأتي الشه فإن

 زوجي نسق في االيونات صدرت الوجود هذا ومن االطالق،
 الى يرتفع أن اإليونات أحد أراد أن الى تنازلي. وأنثى( )ذكر

 وصدرت مكانه من فطرد بالغنوص، نفسه يظهر أن بدون اللم

 .المادي العالم صدر اإليون هذا ومن مثله. شريرة إيونات عنه
 الى والصعود الخالص أخرى مرة تحاول البشرية النفوس لكن

 الخير الوجود: قطبي بين الصراع لحل وكمحاولة األول عالمها
 للخير، إلهًا أوأهرمزرا يزدان الفارسية الثنوية رتبت والشر،

 صورته أيضًا وللغنوص .الظلمة أو للشر إلهًا وأهرمان
 وغالة الباطنية بإسم اإلسالم في تستمر وقد الهيلينية،

 في عصورناالحديثة الى إمتد إنه ثم والقرامطة، االسماعيلية
 سياسية عقائدية حركات وهي والبهائية، والبابية الشيخية

 منه، تشجيعًا ولقيت الشاهنشاهي الحكم أيام ايران في ظهرت
 السنة ومن اإلمامية اشيعة من عنيفة مقاومة صادفت حين في

 في أنه الى النشار ويذهب .السواء على وخارجها ايران داخل
 طوائف شكل على الغنوصيون إنتشر الحديثة، العصور
 إسم تحت أحيانًا نجدها وأننا .اإلسالمي العالم في وجاليات

 إسم وتحت وسوريا، باكستان في المنتشرة االسماعيلية
 في الشيعة غالة إسم ونحت ،والباكستان الهند في القاضيائية

 في وأحيانًاأخرى وصارولية، شبكيةوعلياثية من العراق شمال
 وأحيانًا والعليائية، والنصيرية الدروز إسم تحت ولبنان الشام
 النشاريصدرعلى لكن ,ايران في والبهائية البابية بإسم ثالثة
 .دقيق فلفي تحقيق أي على يقوم ال عامًا حكمًا الفرق هذه

 العالم وحدة على شديدًا خطرًا يشكلون الواقع في انهم فيقول
 أن يمكننا أنه إال واالجتماعية. والدينية السياسية اإلسالمي
 أو الحلولي الفلسفي )بمعناه التشبيه أن أوليًا، نفترض
 وأنهم الفرق، هذه بين يجمع الذي المثترك الحد هو االتحادي(

 نظرة تكوين في معظمها( )هيلينية فلفية أصول على اعتمدوا
 عالقة والى الوجود، وراء وما الوجود، الى جدًا خاصة
وبالوجود. باشه اإلنسان
 اإلسالميين، والفكر الحياة على بصماتها الغنوصية تركت لقد
 زرادشتيًا، -غنوصيًا ٠ م 759-724 المقفع بن عبدال فكان

 كتاب ترجم الذي فهو .المزدكية للتيارات مباشر غير ومؤسا
 انه كما المزدكية، العقائد لينشر ديستاو باسم المعروف مزدك
 الحركة تمت ولم القرآن. معارضة في اليتيمة الدرة كتاب كتب

 الفرقة وأنشأت بالدعوة خرمة امرأته قامت فقد تمامًا، المزدكية
 في عملت سرية، الفرقة هذه وكانت الخرمندية. أو الخرمية
 أيضًا ويضيف مايذكرالنشار على وبعده اإلسالم قبل فارس

 الغالية الشيعية بالحركات بمهارة اتصلت الفرقة هذه أن
 أول أن ويقول والقرامطة. االيرانية االسماعيلية وبحركة

 الداعي كان اإلسالمي العالم في الرسمية المزدكية أو الخرمية
 ويبدوأن ٠ ( ه. 118 عام )المقتول بديل بن عمار العباسي
 منذ العباسية الدولة أجهزة في التغلغل الى سعت الخرمية

 أدق أوبمعنى وللخرمندية لمزدك الدعوة وانتقلت . البدء
 في ثم الكيسانية، بقايا أي والحنفية هاشمية األبي فإلى للمزدكية

 الخراساني مسلم ابي لواء سرًاتحت انضوت الفي مسلمية األب

 فرقة في ثم مزدكيا، يكن لم )الذي م.(755 عام )المتوفى
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 وظهرت . جيعًا فأبادها مسلم أبي بألوهية نادت التي الرزامية
 مجوسى نبي إلى المنسوبة المزدكية - الغنوصية البهافرينية فرقة

 .أيضًا أبومسلم قتله الذي فروذين مام بن فريد هو مزعوم
 ولم المنصور نهاهم ولما المنصور، ألوهية الراوندية غالة وزعمت
 سياسيًا وجهًا واتخدت الغنوصية، تهدأ ولم قتلهم ينتهوا،
.الحلولية عليه نطلق أن عنيفًايمكن وعقائديًا

 أوائل من السبأية فإن والفكرية، التاريخية المصادر وحسب
 والحلول، التشبيه أشاعت التي الكالمية السياسية الفرق

 . اللم بذات وشبهته ،إله )ر( طالب أبي بن عليًا أن فزعمت
 النار ألن إله، أنك علمنا اآلن لهم قالوا منهم قومًا أحرق ولما

 التي - والحلولية التشبيهية النزعة لكن الله إال بها يعذب ال
 القت — وفارسية يهودية سياسية قوى معظمها وراء وقفت

 والثيعية السنية اإلسالمية الفرف شقى من عنيفة مقاومة
 بظاهر التمسك الى االتجاه المسلمين جمهور عند فساد المعتدلة.

 والمنقول. المعقول بين توسط على وباألثر، القرآنية، النصوص
 لمشكلة حال تشكل كادت األشعرية الصيغة أن القول ومكننا

 في اآلن حقى بها معموالً زال ما الصيغة هذه وأن التشبيه،
 صفات لله إن القائلة: الصيغة وهي المعتدل. اإلسالمي الفكر

 هي وال هو، هي وال أوغيره، هي أنها يقال أن ينبغي ال
 أو تالزمه أو تباينه أنها وال له، غخالفة أو موافقة أنها وال غيره،
 يجب ولكن .تشبهه ال أو تشبهه أو ،عنه تنفصل أو به تتصل

به. مختصة بذاته، قاثمة به، موجودة له صفات إنها يقال أن
 نفسه اإلجماع يالق لم فإنه المعتزلة قدمته الذي الحل أما
 عن الصفات المعتزلة نفت فقد .األشعري الحل القاه الذي

 ما فنقول ،بالنفي الله عن نتحدث أن نستطيع إننا وقالت ،الله
 ليس واحد اللم أن نقول أن نستطيع أننا أي .عليه هوليس

 وال جوهر، وال صورة، وال يجسم، وهوليس شيء، كمثله
 لجأت وقد األشياء. صفات من بشيء يوصف وال غرض،م

 والعرش. والوجه اليد لله تثبت التي لآليات التأويل الى المعتزلة
 أن إذ ،اله الى وردها تأويلها يجب أوصاف كلها أنها وقالت

 تلجأ ذهنية مجردإعتبارات هي والصفات، فقط ذات الله
 فنحن المطلق. الكمال إدراك عن العاجزة الضعيفة عقولنا اليها

 اإللهية الذات بينما ،الصفات هذه بواسطة الذات نعبرعن إنما

 نفي على ترتب وقد والتمييز. فيها قسمة ال هيهي،
 )رؤية السعيدة الرؤية نفي الذات على الزائدة الصفات
 يرى ال الله أن على المعتزلة فأجمعت .اآلخرة( في لله الصالحين

 األلوان إال يدرك ال البصر ألن القرار، دار في باألبصار
 ويذكر مادية. غير ذات والله هومادي، ما وكل واألشكال

 الذي المللوالنحألن فيكتابه م.11531086 الشهرستافي
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 قديم، )ت( الله بأن القول االعتقاد؛ من المعتزلة طائفة يعم
 القديما الصفات نفوا وأنهم .لذاته وصف أخص والقدم
 بعلم ال بذاته، حي ،بذاته قادر بذاته، عالم هو فقالوا أصال،
 لو ألنه به، قائمة ومعان قديمة صفات فهي وحياة وقدرة
 لشاركته الوصف، أخص هو الذي القدم في الصفات شاركته

لوهية. أل ا في
 والحلولية، والتجسيمية التشبيهية الصيغ فإن ذلك، وعلى
 لكنهالعبت الكبرى، اإلسالمية الفرق الصمودأمام تستطع

 فقد .والعقائدي التاريخي الصراع في مهما وفكريا سياسيا دورا
 لطالب الدعاة أيدي في األمضى السالح هي العقيدة كانت
 في األول السالح هي كانت كما والدينية. السياسية السلطة

 من اإلسالم احتواء حاولت التي اإلسالمية، غير القوى أيدي
 إليهودية حاولت فقد .ودولة وحضارة وشريعة هوعقيدة حيث
 فقد لذلك .بحته مادية عبرنظرة الواحد لإلله تجسيمها فرض
 منهجهم في باليهود وشبهوها ،المجسمة فرقة المتكلمون هاجم

 الفتنة أشعلوا الذين اليهودهم النشارأن ويقول .العقلي
 حول دينيًا أوارها سعروا ثم اإلمامة، موضوعات في سياسيًا
 فقد المسيحية وأما .والتأويل والتشبيه والجبروالتجسيم القدر
 فخاضت اإلسالمية، الميتافيزيقا في والتوحيد التنزيه هالها
 المد وجه في تقف ان محاولة المسلمين، مع عنيفة كالمية معارك

 مصطلحات اإلسالمي الفكر الى تسللت وبذلك اإلسالمي.
 صفات له الذي بالذات والقائم المتحيز، غير الواحد الجوهر

 والناسوت، والالهوت الثالثة(، )األقانيم ذاته على غيرزائدة
 مع الفكراإلسالمي إحتكاك أن القول: ومجمل وغيرها

 الغنوصية مع خصوصا والعقائدي، السياسي وصراعه غيره،
 كان كبيرة فرق قيام الى أفضى قد الخفية، واليهودية الفارسية

 أهم ومن والسياسية. الدينية الجوانب شتى على خطير أثر لها
والحلولية. والكرامية، الحشوية الفرق، هذه

:الحشوية أ(

 فيما التشبيه الى أدى ،متباينة معاني الحشوية مصطلح يشمل
 أو أوالجماعة، السنة سواءعندأهل وذلك الشهرستاني يرى
 مختلفة، معان هؤالء عند الحشو ولمصطلح الغالية. الثيعة عند

 :منهم الحديث أهل عند فهو .المذهبي نسقهم باختالف
 أوحشوها الشريفة، النبوية األحاديث الى السقط إضافة

 إضافة الكالم أهل عند وهي .والنصرانيات باالسرائيليات
 )تعالى(. الخالق الى )أوالمخلوقة( االنسانية والصفات التشبيه

 لالخرى، مناهضة فرقة كل على الحشو مصطلح حل وقد
أول أن الى الشهرستافي ويذهب .مختلفة مفاهيم بذلك فاتخذ



التشبيهية

 من وجماعة الغالية، اثيعة من جاعة التشبيهي الحشو بدأ من

 مثل بالتشبيه صرحوا الذين الحشوية الحديث أصحاب

 الهجيمي وأحد وكهمس مضر ومثل الشيعة، من الهشاميين
 ذات صورة معبودهم فقالوا: الشيعة. أهل من وغيرهم
 عليه يجوز وأنه جسمانية، أو روحانية إما وأبعاض، أعضاء

 الكوثري أما والصعودواالستقراروالتمكن. والنزول اإلنتقال
 ورهبان اليهود أحبار من عدة أن الى التشبيه نشأة فيرد

 الراشدين، عهد في اإلسالم أظهروا المجوس وموابذة النصارى
 الناس فتلقفها الرواة، وأعراب البسطاء األساطيربين وأذاعوا

 والتشبيه التجسيم من أخبارهم في ما معتقدين باطن، بسالمة
 في اإلعتقاد من عليه كانوا بما مستأنسين ،اشه جانب في

 )ص(. الرسول الى افتراء، أو خطًا يرفعونها وقد جاهليتهم،

 شيوع ويشيع الطوائف معتقد إلى يتسرب التشبيه اخذ ومذاك،

 دوامة يذم لم الشيعة عند التشبيه أن الكوثري ويرى الفاحشة.
 أن إذ , والجماعة الة أهل من للحديث الرواة حشوية عند

 ويبدوأن . لهم ألمعتزلة ماظرة بعد عنه تخلوا المعتدلة الشيعة
 والنحل الملل عاصمة البصرة في انتشر ما أول انتشر قد التشبيه

 مجلس على الرواة رعاع أقبل حينما واشتد تصاعد لكنه آنذاك.

 حشا الى هؤالء ردوا : فصاح ،مم ضاق حتى البصري الحسن
 سموا لذلك أغهم ألكوثري ويرى ٠ جانبها الى أي الحلقة

 والمجسمة المشبهة أصناف ينسب هؤالء الى وأن بالحشوية،

 الحديث، أهل من األوائل عند التشبيهي الحثو بدأ فقد إذن
 الضبي محمد أبو الوليد بن خالد محمد بن مضر مقدمتهم وفي

 ورقبة البصري عبداله ابو الحن بن وكهمس الكوفي األسدي
 هؤالء ويمثل البصري، الهجيمي عطاء بن وأحمد مصقلة بن

 الى المنوبة الضعيقة أحاديثهم في المتطرف الحشوي التيار
 والمصافحة، المالمسة، )ت( الل على أجازوا فقد )ص(. النبي

 مهدين اآلخرة، في الصالحين قبل من له والرؤية والمزاورة،
 فيما ظهر الذي اإللهية، بالذات المحض االتحاد لفكرة بذلك
 ويراهم« ويرونه : اآلية تفسي هؤالء حاول وقد .بعد

 القرآن بفدم أيضًا قالوا كما الدنيا في ؤم الرؤيا ايضًا فجوزوا

 )ت( اتم وأثبتوا . قديمة( أزلية المكتوبة ورقومه وأصواته )حروفه

 اإلستواء، على - نظرهم في - تدل آيات من القرآن في ورد ما

 والفوقية، والمجيء، واإلتيان والجنب، واليدين، والوجه:
 في االسرائيليات من ورد ما قبلوا إنهم ثم ماديًا. إثباتًا

 في قدمه الجبار ووضع الله، صورة على ألدم خلق من األخبار:
 وأنه الرحمن، أصابع من إصبعين بين المؤمن وقلب النار،
 انه والحديث صباحا«، اربعين بيده آدم طينة »خمر : تعالى

 على أنامله برد وجدت حتى كتفي على كتفه أو يده »وضع

 األحاديث هذه لفظ أجروا أنهم الثهرستافي ويرى كتفي"
 كثيرة األخبارأحاديث في وزادوا ،األجسام صفات على

 هذه مصدر وأن )ص(، الرسول الى ونسبوها وضعوها

 التشبيهات هذه بمثل مليئة التوراة ألن اليهرد، هم األحاديث
 العرش »إن العرش«: »أطيط حديث يرجع وإليها الحسية،

 كل من ليفضل وأنه الجديد، الرحل كأطيط تحته من ليئط

أصابع« أربعة جانب
 كبار من ه. 150 عام في المتوفى سلييان بن ويعتبرمقاتل

 إال .وعليه حوله اختلف وقد والتفسير، الحديث أهل حشوية
 في عليه عيال الناس وأن أكبرمفر، يعتبره الشافعي اإلمام أن

 في ماديًا كان مقاتالً ويبدوان .لعنه حنيفة أبا لكن التفسير.

 اإلرجاء بين جمع أنه كما والحديث. القرآنية للنصوص تفسيره

 االثبات، معنى وفي التثبيه في وأفرط .والتجسيم والتشبيه
 أنه الجوزجاني يقول وعنه ٠خلقه مثل )ت( اللد جعل أنه حتى
 اليهود من يأخذ كان انه حيان ابن ويقول جسورًا دجاالً كان

 الرب يشبه وكان يوافقهم، ما القرآن علم من والنصارى
 مقاتل أن الثابت ومن الحديث. في يكذب كان وأنه بالمخلوق،

 يكتف لم وأنه المحمود، المقام لحديث الواضع هو سليمان بن
 أن تؤمن فإنها بالمزدكية، متأثرًا ماديًا تفسيرًا فسره بل بذلك،

 كها اآلخر، العالم في كرسيه على جالس وأنه جسم )ت( اللم
 أيضًاأن مقاتل وقدزعم الشفلي العالم خسروفي الملك يجلى

 بشبرنفسه. أشبار سبعة وأنه ودم، لحم من جسم )ت( الته

 ويؤكد ٠ودم لحم صورة على أنه آخريقول موضع وفي
 للم أثبت مقاتالً أن مضيفًا ذلك، .م ?935-7873 األشعري

 مصمت، أنه وقال واألعضاء والجوارح والعظم الشعر )ت(

 أن الى التهانوي يذهب بينا .غيره يثبه ال هذا مع وهو
 وهو ،حقيقة جسم الله أن يقولون وأنهم ،المجسمة هم المقاتلية
 ومهما .للكرامية نلفًا المقاتلية معتبرًا ،ودم لحم من مركب

 بالتيارات تأثر قد سليمان بن مقاتل يبدوأن فإنه أمر، من يكن
 الرواقية وبخاصة عصره، في سادت التي والدينية الفلسفية

 منها الديصانية خصوصًا الثنوية، الفلسفات الى تسللت التي

 التي والنصرانيات وباالسرائيليات بالمزدكية تأثر أنه يبدو كما
 السائدة بالثقافة تأثرم الى إضافة ،التجسيم الى جميعها ذهبت

.آنذاك خراسان في
 أدهم بن خشيث عاصم أبو المقاتلية المدرسة كبار ومن

 دعم الذي االستقامة كتاب صاحب .م 254 عام لمتوفى ا
 بخلق المعروفة المحنة رفع بعد نجمه لمع وقد .المقاتلية آراء فيم

 لنا اورد وقد .للنقلة العباسي المتوكل الخليفة وتقريب القرآن
 مادية على يها ليستدل القرآنية اآليات من طائفة خشيش
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 االستقرار على يدل ما اآليات تلك في لي أنه مع العرش،
 العرشية ب المسالة هذه عرفت وقد العرش. على الحسي

 . التجسيمية أو التثبيهية لتزعات ركنًا يعد فيا وأصبحت
 تدل ال خشيش أوردعا التي اآلبات فإن ذلك، الى وإضافة

 األحاديث( )من اآلثار أما فيمكان. اإللهية الذات تمكن على

 اإلستواء، ومادية العرش بمادية تصريح وفيها أوردها، التي
 مثالً ذكر فقد .المرفوضة االسرائيليات من انها الثابت من فإنه

 اله عل حامالً التشبيهية، صورته في المحمود« »المقام حديث

األرض. الى والتزول السماء، في الوجود )ت(
 أهل حشوية من ٠ ه 377 عام المتوفى الملطي ويعتبر

 والتجسيم، الشووالتثبيه في بوضوح سقط فقد الحديث،
 والبدع األهواء أهل على والرد التنبيه كتابه أن النشار ويقول

 رواة أحد هو هذا وعحمد عكاشة، بن محمد على يتتد

 سليمان بن ومقاتل األصرم، بن خشبث وعلى الحشوية،
 - الحشوي اإلتجاه وثاثق لنا حفظ أنه في الملطي وأهمية

 يذكر ما على اإلسالمي، الفلسفي التراث في التجسيمي
النشار.

 متأثرة الكالبية المشهورة الحديث اعتبارمدرسة ويمكن
 عبداه الى المنسوبة المدرسة وهي .ما حد الى بالحشووالتشبيه

 في السنة إمام كان الذي ه( 240 عام )المتوفى كالب بن
 محاوالً عنيفًا كالميًا جدالً المعتزلة مع خاض والذي عصره،

 كالب ابن وذهب .فلسفية صياغة الحديث أهل آراء صياغة
 العرش، على مستقر )ت( أنه فقال لله، العرشية إثبات الى

 أن أثبت كها ايضًا. ح الفوقية بذلك مثبتًا شىء، كل فوق وأنه
 جليالً عظيمًا عزيزًا بصيرًا، سميعًا قادرًا عالمًا حيًا يزل لم الم
 صفات جملة من أن وقرر .متكبرًا ، جوادًا متكالً فريدًا كبيرًا

 ولكن وصفاته، بأسمائه يزل لم قديم وأنه وإله، رب أنه اللم

 قائمة وأنها ،غيره هي وال الذات هي ليست الصفات هذه
 ما على يقول، وكان صفات. بالصفات تقوم يجوزأن ال بالله،
 الشة منهاج في ٠ م 1328-1263/ ر. 728-661 تيمية إبن يذكر

 .له وهوصفة ،هوغيره وال ،هوالله ال اله وجه أن ،النبوية

 هي وال هو هي ال له، صفات وبصره وعينه يداه وكذلك
 ال موجود وأنه هو، هي ونفسه هو، هي ذاته وأن غيره،

 األشاعرة ويبدوأن شيائً كان أنه بمعنى ال وشيء بوجود،

 ا ،له متعلقات الصفات أن قولها في كالب ابن استلهمت

 ال لكنها ،الله غير وليست الله ذات ليست وأنها ،بذاتها تقوم

 تيمية إبن ويذكر ماهيتها. في وال وجودها في ال الذات تساوي
 لو أنها يقولون، وأنم ،الم أفعال صفات ينفون الكالبية أن

 قد كالب ابن يكون هذا وعل ٠ للحوادث محال لكان به قامت

.بالحوادث التصاله الفعل صفات وأنكر الذات صفات أثبت

 حشووتشبيه حركة ظهرت للهجرة، الرابع القرن ومع
 البربهارية حركة وهي فيمابعدإسمهاللتشبيه أعطت كبرى،

 .البربهاري علي بن كوثر بن الحسن بن محمد بحر أبي الى نبة
 الحكم ورأت والمكان، بالتشبيه الفرقة هذه جاهرت وقد

 »المقام بحديث وتمسكت مخاليفها، وكفرت بالخاطر،

.المحمود«

الكرامية: ب(
 عام )المتوفى كرام بن محمد الى المجسمة الفرقة هذه تنسب

 نشأته فكانت خراسان، في وتعلم بسجستان، ولد ه.(، 255

 الزهد، في مدرسة صاحب وكان والمشبهة. الحثوية موطن في
 بل السنة، أهل عقيدة مع وفروعها أصولها في تفق ال لكنها

 ويصف ,والحنايلة والمعتزلة الشيعة فرق عقائد مع تتفق
 وشتات، أضغاث جمع مجرد بأنه كرام إبن مذهب الشهرستافي

 إبن ترك وقد التجسيم، في الخوارج مذهب الى أقرب وأنه
 حد له جسم )ت( اله أن يرى وفيه القبر، عذاب كتاب كرام

 بمعنى لعرشه، بماس للحوادث، محل )ت( وأنه واحدة، ونهاية

 ال وأن العرش، الى ينتهي الذي الجانب من واحد لهحد أن

 في الثنوية قالت كما وذلك، األخرى الجوانب من له نهاية
 فأما .الظالم يلي الذي الجانب من متناء نور أنه من معبودهم

 ابن ذكر كما يتناهى. ال فإنه األخرى، الخم الجوانب من
 عليه مطلقًا الجوهر، احدي الذات، أحدي معبوده ان كرام

 إنسان، صورة على إنه وقال: بالنصارى أسوة »الجوهر« إسم
 ذاته في تحدث للحوادث، وهومحل له، مكان العرش وأن

 الجوهر إسم إطالق من تبرأوا أن لبثوا ما أتباعه لكن .أقواله
 ليس )ت( إنه قالوا كما .الجسم إسم فاستخدموا )ت( عليه

 اية االسفرائيني واليرى له مالق ولكنه للعرش، بمماس

 وكان التحقيق. عن الخلق غفلة لوال القولين، بين تفرقة
 بن محمود مجل في الكرامية مزاعم رد وقد االسفرائيني

 وكان ه. 421 عام المتوفى الغرنوية ملوك )أحد سبكتكين
 وهذا المكان، في التناهي فكرة على معتمدًا ، للكرامية( مؤيدًا

 ويذكراالسفرائيني غيرمتناه ألنه )ت(، الله يجوزعلى ال بما
 فقال وتحيروا اضطربوا االلزام هذا الكرامية على أورد لما أنه

 مثل أنه آخرون وقال العرش، أكبرمن )ت( اشه إن بعضهم:
 عرضه أن الكرامية، كبار وهومن مهاجر ابن وقال العرش،

 عام )توفي سبكتكين ابعدهم ذاك وعند العرش، عرض
م.. 997ه./387
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 تحدث : للحوادث محل معبودهم أن الى الكرامية وتذهب

 والمبصرات، للمسموعات وإدراكه وإرادته، أقواله، ذاته في
 هذا رأيهم تعرض وقد والبصر. بالسمع يسمى ما هذا وأن

 رأى فقد . والجياعة السنة أهل ومتكلمي أثمة من شديد لهجوم
 عل أحد يتجاسر لم للضالالت ابتداعًا ذلك في االسفرائيني

 أيضًا تقول الكرامية أن االسفرائيفي ويقول . قبل من إطالقه

 العرش. من العليا للصفحة مالقاته )ت( ذاته في تحدث أنه

 والقدرة، الخلق في الكرامية بحثت فقد ذلك، عن وعدا
 انها زعمت كما المستمر التخليق على القدرة شه وزعمت
 في حادثة الخلق( )حتى كلها وأنها ذاته، في تحدث أعراض

 ال ذاته في يكونان واإلعدام اإلفناء فإن وكذلك الله، ذات
 موجودا الشيء يكون أن نظرهم، في يوجب وهذا يفنيان.

 تجد لم الكرامية أن االسفرائيني ويقول . اإلعدام لوجود معنى
 ذات في الحوادث بحدوث القول على يوافقها األمم من أحدًا

 ألن ذلك .قولهم على مذهبهم فرتبوا المجوس، غير الصانع
 ملكه، في له منازع ظهور بإحتمال فكر يزدان أن قالت المجوس
 منها فخلق الفكرة، هذه ببب »عفونة ذاته في فحدثت
 المعتزلة على زادت الكرامية أن البغدادي يرى بينا الشيطان.
 من وأنها عباده، بإرادات )ت( الله إرادة تشبيه البصرية
 وزعموا، فينا، إرادتنا تحدث كما فيه. حادثة وأنها جنسها،

 في االسفرائيني لكن للحوادث. محل تعالى اله أن ذلك، ألجل

 ذات في الحوادث كل حلول جواز يلزمهم للكرامية، نقاشه
 والموت، والشهوة، واللذة، األلم يجوزعليه وعندها الله،

 يتحل لم للحوادث محالً كان إن )ت( فإنه والعجزوالمرض،

كاألجسام. الحوادث، هذه عليه
 من يشتق )ت« لله إسم كل ان :أيضًا الكرامية وقالت

 الخالق، كأسماء: األزل، في له ثابتًا اإلسم ذلك كان أفعاله،
 خلق، أن قبل خالقًا كان )ت« أنه وقالت والمنعم والرازق،
 عالم )ت( أنه إطرادًا وأضافت ورازقية. بخالقية ومنعا، ورازقًا

 علم له كان وإن بقدرة، وال بعلم، ال بقادرية، قادر بعالمية،

 لكنه ذاك، قولهم في بالمعتزلة االسفرائيني ويلحقهم وقدرة
 أن امتنعو ثم علمًا، له أن قولهم عليهم زادوا أنهم يضيف،

 ويكثف .لخلقه أو بخلقه خالق األزل في أنه يقولوا

 خالق بأنه قولهم يستحيل حيث تناقضهم، عن هنا االسفرائيني
 بأنه القول يمكنهم ال كما خلق بال خالت ال اض األزل، في

 إال للخلق خالق ا كما بالخلف، لخلقهإذالخالق خالق
 غير ومصطلحات ألفاظًا استخدامهم عليهم وهوينعي بخلق.

 لله، )الكيفية( والكيفوفية والعالمية، كالخالقية عربية:

 أن االسفرائيني ويقول )حاقة( وأحموقية )حيثية( وحيثوثية،

 كتاب وأن له، الوالة بعض تشجيع المذهب هذا شيوع سبب

 ووضعوا استحياء، الكرامية من المتأدبون القبرأخفاه عذاب

 تمييزهم تناقضاتهم من إن :ويقول ,نفسه العنوان يحمل غيره
 ليس حادث )ت( قوله وأن : اإللهي والكالم القول بين

 على هوقدرته كالمه وأن واصوات، حروف وله بمحدث
 فهو أماقوله بمسموع، ليس وكالمه والتكلم التكليم
 )ت( الله قول أن الكرامية قالت فقد أوضح ويمعنى . مسموع

 إنماهوقدرته كالمم وأن وحروفهم، العبام أصوات جنس من
 اطرادا، )ت( ذاته في اإلحداث هذا ويتم القول، إحداث على

 لكن .للحوادث عال )ت( اله جوازكون في العام وأصلهم

 فذهب التعديالت، لبعض تعرضت الكرامية تشبيهية يبدوأن

 في عرض اإلسم أن الى مهاجر بن ابراهيم وهو أحدهم
 وأن جم، )ت( الله إن قال فقد ذلك ومع به، قائم المسمى

 كلها الرازق، الخالق، الرحيم، الرحمن، الله، القائل قول
 تخليص فحاول الهيصم، بن محمد وأقى المسمى. في اعراض
 فذهب للكرامية، االول المعلم تصورات من كثير من المذهب

 ذات وأنه .يتناهى ال بعدًا العرش وبين اللم بين أن الى

 حلول شيثًا تحل ال الموجودات، سائر عن دة منف موجودة،

 مباين هو بل األجسام، مازجة شينًا مازج وال األعراض،

 والعرش( المكان )في التحيز أنكر كما أزلية. مباينة للمخلوقات
 مقاربًا الهيصم بن ويعتب والمباينة. الفوقية مثبتًا والمحاذاة،

 بأنه: )ت( لله »الجسم« فسر فقد والجياعة. التنة أهل لمذهب

 )بين الينونة وأثبت العلو، على الفوقية وحمل ،بالذات القائم
 الخالء. قرروجود كما غيرمتناهية، أنها على وعرشه( الله ذات

 والتمكن والمحاسة المجاورة نفى فإنه اإلستواء، يخصوص أما

 في الحوادث حدوث فكرة على أبقى لكنه العرش، على بالذات
 على تزيد الحوادث أن : كرام بن محمد على وزاد الله، ذات

 الحوادث من عوالم )ت( ذاته في فيكون بكثير، المحدثات عدد
 لكن ويدين، وجهًا لله ان أيضًا وقال المحدثات عدد أكثرمن

 المشيئة وكذلك قديم )ت( علمه وأن األعضاء بمعنى ليس
 الحوادث قيام أما غخدث. منها نوعًا هناك أن إا واالرادة،

 على يدل وما ، )ت( حدوثه على دليال ليست فإنها الله، بذات

 والله تالزمه، التي األضداد بتعاقب القول هو إنما الله حدوث

األضداد. عليه تتعاقب ال
 أعالم من ( د 481 عام )متوفى األنصاري ويعتبرالهروي

 .صورة بأوضح والتجسيم التشبيه عندها ظهر التي الصوفية

 ما مثلها، وزاهد مثلها، مجسم فهو الكرامية، من نسخة وكان
 يؤدي مذهب في الكرامية سقطت وكما .صوفيًا انقلب أن لبث

 نفسه. المذهب في األنصاري الهروي سقط الوجود، وحدة الى
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 بالمذهب ووصلها آرائه بمقارنة اال فهمه يمكن ال فإنه ولذلك،
 كما لله، الحسية واالستوائية المادية بالعرشية فهويؤمن الكرامي

 أنه ويبدو . لله الحسي النظر ولذة السعيدة، الرؤية بنظرية يؤمن
 األسباب، إسقاط في والجماعة السنة أهل مذهب قارب قد

 ونظرية والعادة، االطراد بفكرة واألخذ العلية، وإنكار
 يكاد ما والتشبيه، التجسيم روح على يبقي لكنه الكسب.

 وهووحدة المسلمين، انتشرلدى غنوص أخطر في يوقعه
 بن الدين تقي االسالمي والفكر الفقه أعالم ومن الوجود.

 والتجسيم التشبيه في وقع الذي 728 - ر. 661 تيمية
 مذهب من خليط مذهبه النشارأن يقول وعنه وقوعًاكامال

وكرامية. بسالمية الممتزجة المغالية الصفاتية
 فإن )التقليدي( الكالسيكي االسالمي التصنيف وحسب

 : وهي غتلفة، واتجاهات مذاهب تضم كبرى فرقة المشبهة

 على نور من إنسان معبودها ان زعمت التي :والبيانية السباية،
 المغيرية ثم وجهه. اال كله يفنى وأنه أعضاثه، في انسان صورة

 .المجاء حرون صور عل أعضام ذو معبودها أن زعمت التي

 بربه، نفسه شبه الذي العجلي منصور ابي أتباع :والمنصورية
 مسح )ت( اللهم أن أيضًا وزعم الماء، الى صعد أنه وزعم

 الذين الخطابية ومنهم عني. بلغ بني يا له: وقال رأسه على يده
 األسدي الخطاب أبا إن يقولون: وكانوا األئمة.، بإلهية قالوا
 بن عبداله بن معاوية بن عبداشه بإلهية قالوا الذين ومنهم إله،

 اله إن يقولون كانوا الذين الحلولية المشبهة الفرقة ومن جعفر.
 ذلك. ألجل وعبدوهم األئمة، أشخاص في يحل )ت(

 كل في يحل الله أن زعمت التي العلمانية الحلولية منهم وتفرعت
 ومن حسنة. صورة لكل تسجد وكانت حسنة، صورة

 إلهًا. كان المقنع أن التيقالت لمبيضة، المقنعية المشبهة:

 المقتول الغدافر أبي إبن بإلهية قالوا الذين الغدافرة :ومنها
 اإلسالم، جيعهاعن الفرق هذم البغدادي ويخرج ببغداد

 اتباع الهشامية المشبهة جملة ومن .اليه الظاهر في انتسبوا وإن
 وكان الناس، على معبوده يقيس كان الذي الحكم بن هشام
 النقرة كعا يتالأل وأنه ،نفه بشبر أشبار سبعة معبوده أن يزعم

 سالم بن هشام أتباع الهشامية وكذلك جانب. كل من البيضاء
 ولكن انسان، صررة على معبوده أن زعم الذي الجواليقي،

 أسود شعر وله مجوف، األعلى ونصفه مصمت، األسفل نصفه
 ومن العيون. من الماء كنبع الحكمة منبع قلبه وأن رأسه، على

 كان وإن حلة، الرحن لعرش إن قالت التي اليونسية المشبهة
 أن أثبت الذي الجواربي داوود منهم وكان .منهم هوأقوى

 الفرج عن إعفوني يقول: وكان االنسان، أعضاء جيع لمعبوده
الذين أعين بن زرارة أتباع الزرارية المشبهة ومن واللحية.

 تعالى وبصره وسمعه وقدرته، وعلمه، حياته، أن زعموا
 ومنهم األجسام، صفات مثل حادثة هذه صفاته وأن كالخلق،

 أن قبل الشيء يعلم ال )ت( الله أن زعمت التي الطاقية
 االسفرائيني ويكفر العباد. لكالم محدث علمه وأن يكون،

 عن تفرقت وقد الكرامية فيها بما جيعها، الفرق هذم بدوره
 والتجسيم التشبيه عن تخرج لم فرعية فرق المذاهب هذه

 واألئمة، والفقهاء المتكلمين جمهور نظر في أخرجها ما الحسى،
 يودية أصوالً للتشبيه أن الشهرستاني أدرك ولقد .اإلسالم عن

 فألنهم التشبيه، أما قائاًل: بذلك وهويصرح توراتية، -
 والمشافهة، الصورة مثل المتشابهات من مألى التوراة وجدوا

 عل واإلستواء انتقاأل، سين طور عند والنزول جهرًا، والتكلم

فوقا. الرؤية وجواز استقرارا، العرش

الحلولية: ج(
 إعتقدت وفلسفية، وصوفية كالمية كبيرة، فرقة الحلولية

 واستخدمت األشخاص، في اإللهية الذات حلول إمكان
 أن البغدادي ويقول .أصولها من أصالً والتجيم التشبيه
 في يحصرها فإنه االسفرائيني وأما فرق، عثر الجملة في الحلولية
 دولة في ظهرت الحلولية أن على االثنان ويتفق خ.

 ويعتبر .المسلمين على التوحيد إفساد هدفها وكان ،اإلسالم
 والنميرية والخطابية والجناحية والبيانية البأية البغدادي

 الفرق ومن األئمة. في اإلله حلول ادعائهم جهة من حلولية،
 والرزامية، نهرجيحون، وراء بما المقنعية الصريحة: الحلولية

 والغدافرة، والحالجية، الحلمانية، بعدهم وظهر والبركوكية.
 في الحلولية شاركت التي الخرمي( بابك )أتباع والخرمية

التكاليف. وإسقاط المحرمات استباحة
 عليًا أن لقولها الحلولية في البغدادي فيدخلها السباية، أما

 وكذلك فيه. الله روح بحلول صارإلهًا )ر( طالب أبي بن
 األنبياء في دارت )ت( الله روح أن زعمت فإنها البيانية،
 بن محمد الى دارت ثم )ر(، علي الى انتهت حتى واألئمة
 بيان في بعده حلت ثم هاشم، أبي ابنه الى صارت ثم الحنفية،

 الجناحية ومن األخير. هذا إلهية بذلك وأدعت سمعان، بن
 ثم وأوالده علي في دارت الله روح أن لدعواها حلولية فرقة

 وأما جعفر. بن عبداله بن معاوية بن عبداله الى صارت
 جعفر في اإلله روح أن الدعائها حلولية، كلها فهي الخطابية،

 الحسن وأن األسدي، الخطاب أبي في وبعده الصادق،
 والنميرية الشريعية ومن وأحباؤه. اله أبناء وأوالدهما والحسين
 : أشخاص خسة في حلت )ت( اللم روح أن ادعت حلولية
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 كلهم وأنهم والحسين، والحسن، وفاطمة، وعلي، النبي،
 مسلم ألبي السياسية المواالة في تطرفت فقد الرزامية، أما آلهة.

 انتقلت اإلمامة إن فقالت العباسية، بالدعوة القائم الخراساني
 عبداللة بن محمد الى الحنفية بن محمد بن عبدالله هاشم أبي من

 ابنه الى محمد من انتقلت ثم هاشم، أبي بوصية عباس بن
 أبا يدعى كان الذي عبداله إلى ابراهيم من ثم ابراهيم،

 بموت الرزامية وتعترف ملم؛ أبي الى ومنه السفاح، العباس
 إن قالت األبومسلمية، إسمها منهم فرقة أن إال ملم، أبي
 إنتظاره على وهي اليه، انتقلت اإلله روح وإن حي، مسلم أبا

 أي صورة على شيطانًا المنصوركان قتله الذي أن لزعمها

بالبركوكية. الفرقة هذه وتعرف ملم.

 المقنعية فرقة اإلسالم، على الحلولية الفرق أخطر ومن
 وسياسيًا دييًا خطرًا شكلت اذ لخراساني، المقنع اتباع المبيضة

 هوية في اختلف وقد والملمين. اإلسالم عل وعكريًا

 الغدادي، وعند البيروني عند حكيم بن فهوهاشم المقنع،
 ويصنف .م 1282,1211 خلكان إبن عند حكيم بن عطاء وهو

 تصنفه بينما .وقاسيًا عنيفًا غنوصيًا كان أنه على المقنع النشار

 الحلولية أن العلم مع الحلولية، جملة في الكالسيكية المصادر

 المجوسى سنباذ حركة ويبدوأن الغنوصية أصول من اصل
 وهومن استاذي حركة وتلتها المقنع، لحركة قويًا تمهيدًا كانت

 جميع بين المشترك الحد أن إال .النبوة ادعى مسلم ابي اتباع
 المقنع ادعى فقد .المجوسية - الفارسية الصبغة هو الحركات هذه

 البيروني ويذكر فيه. تجسد اإلله أن وزعم االلوهية،
 لهم فأباح ،عليه اجتمعوا والترك المبيضة أن .م 1048-97٠٦

 ما جيع لهم شرع وأنه خالفهم. من وقتل والفروج، األموال،

 دين على كان المقنع أن البغدادي ويذكر مزدك. به ات

 الناس عن واحتجب االلوهية، لنفسه ادعى ثم الرزامية،

 والحيل الهندسة من شيائ يعرف وكان حرير. من ببرقع
 قرى من قرية من األصل في وهو والنيرنجات )الميكانيك(

 ويذكر رجالقصيرًاأعور وكان دات كيمن مروإسمهاكازه

 ودامت به، اغترت ابالق جبل أهل من جماعة أن "السفرائيني
 كفره، على األتراك من جماعة وافقته كما سنة، عشرة أربع فتنته

 المهدي أيام في عساكرهم وهزمون المسلمين على يغيرون وكانوا
 أن ه.(429 عام )المتوفى البغدادي ويقول المنصور. سن

 في ولهم ابالق، جبل في البغدادي( أيام )حتى زالوا ما اتباعه
 .فيه مؤذنًا يستأجرون لكنهم ،فيه يصلون ال مسجد قرية دل

 بنساء يستمتعون وأنهم الخنزير، ولحم الميتة يستحلون وانهم
 غيرأنهم المؤذن اليرام مسلم أي ويقتلون عضهم،

ناحيتهم. في المسلمين بعامة مقهورون

 في تصور قد كان وأنه ،اإلله هو أنه ألتباعه المقنع وزعم

 تردد ثم ابراهيم، بصورة آخر وقت وفي نوح، ثم آدم، صورة
 علي، صورة في بعده تصور ثم محمد، الى صور!ألنبياء في

 أبي صورة في تصور ثم أوالده، صورة في ذلك بعد وانتقل

 يذكر ما حب وقال، الحالية. صررته في ثم ملم،
 رؤيته يطيقون ال عباده ألن الصور في يتنقل إنما أنه ،البغدادي

 ويقول بنوره. احترق رآم من وأن هوعليها، التي صورته في
 صورته في ليروه علبه ألحوا أتباعه من قومًا أن االسفرائيني

 فلما فاحترقوا. موسى قوم سأله شيء هذا فقال: األصلية.
 الشمس مقابلة في منب له فوضع وأمر يومًا، واعدهم اصروا،

 المنبر فوق الصيني الحديد من مقعرة مرآة وعلق الظهيرة، وقت
 مقابلة في القائمة بالزاوية بينهما الخارج شعاعها يكون بحيث
 احترق الشعاع عليهم فلماوقع منه، يدخلون الذي الباب

 ذلك بعد يطالبوه ولم به فاغتروا قوم، وهرب قوم، منهم
 عظيم، حصن للمقنع وكان عمياء طاعة وأطاعوه بالرؤية،

 الخليجية. واألتراك الصفد أهل وكانمعه كبير، خندق ودونه
 ألف سبعين في مسلم بن معاذ جيشه قائد اليه المهدي فجهز
 سعيدًا أفرد ثم - الجرشي عمرو بن بسعيد أتبعهم ،مقانل

 حتى عليه ينتصر ولم سنين. فقاتله الحرب، وبتدبير بالقتال

 الهند في مولتان من واستدعى وحديد، خشب من ساللم اتخذ
 خندق في ورماها رمال حشاها جاموس جلد آالف عثرة

 وقتل الفًا، ثالثين المقنع جند من استامن أن الى المقنع،

 أذاب حصنه، تنورفي في نفسه المقنع وأحرق منهم الباقين
 أصحابه به وافحن فيه، ذاب حتى القطران، مع الحاس فيه
 أنه زعموا حتى رمادًا. وال جثة له يجدوا لم حينما ذلك، بعد

 الفكر نشأة كتابه في النشار يقول المقنع وعن .السياء الى صعد
 كانت الكيسانية وان كيانيًا، كان أنه االسالم في الفلفي

جميعًا. منها نخرجوا التي والمدرسة للغالة، الممهدة الفرقة دائمًا

 المغيث أبي الى تنتسب التي »الحالجية« الحلولية ومن

 بلد من فارس من م 922-9858 الحالج منصور بن الحين
 يتعاطى صوفبًا ابتدأ أنه االسفرائيني ويقول .بيضاء إسمها

 معنيين: تحتمل والتي »الشطح« الصوفية تسميها التي العبارات
 به أفسن وفد علم، كل في يدعي كان وأنه ومحمود. مذموم
 المتكلمون، واختلف خراسان، طالقان من وجماعة العراق أهل

 من أنه على المتكلمين أكثر وأجع أمره. في والمتصوفة والفقهاء

 محمد بن الطيب بن محمد بكر أبو القاضي ووصفه ,الحلولية
 كان م.(بأنه1013م./403 عام )المتوفى الباقالفي القاسم بن

 شيوخ من والباقالني حيله. الكثيرمن معددا مخرقا، محتاال
 بأمر قتل األخير عذا الن الحالج، عاصر يكون قد األشعرية
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 فرقة وقبلت ه.(.309 العام في العباسي الخليفة المقتدر من
 الفرقة هذه وتعد . الحالج السالمية لها يقال البصرة متكلمين من

 وله محققًا، صوفيًا كان إنه عنهم وقالت الحشوية، جلة من

 إن البغدادي ويقول .الصوفية حقائق في دقيقة معان في كالم
 ابو فيه فتوقف الحالج، شان في اختلفوا أيضًا الفقهاء

 شأن في اختلفوا أيضًا الفقهاء إن البغدادي ويقول .الصوفية

 وشيخ )الفاضي سريج بن العباس أبو فيه فتوقف الحالج،
 داوود بن ابوبكر وافق دمه، في استفتي لما زمانه( في الشافعية

 ال ذلك عن الروايات لكن قتله. بجواز الظاهري( )الفقيه

 في سريج ابن القاضي توفي نقد التاريخية، الوجهة من تتقيم
 أما ه، 297 السنة في داوود ابن والفقيه ه. 306 السنة
 اختلفت وكذلك، ه. 309 النة في وصلب قتل فقد الحالج

 )وهو المكي عثمان بن عمرو فرده الصوفية، مشايخ الحالج في
 الخراز وصحب الطربق، في التصانف وصاحب الصوفية شيخ

 )الزاهد، األقطع وأبويعقوب ه(. 297 سنة في توفي والجنيد،

 وقال ه(. 330 سنة توفي العارفين، كبار ومن المتصوفة شيخ
 يومًا أماشيه كنت ،البغدادي يذكر ما على ،عثمان بن عمرو
 مثل أقول ان يمكنني الحالج: فقال القرآن، من شيائً فقرأت

 أنا له: فقال الجنيد، على يرمًا مر الحالج أن وروى هذا،
 منم فتحقق تفسد. خشبة أية بالحت أنت الجنيد: فقال الحق،

 من جاعة قابله وقد .ذلك بعد صلب ألنه الجنيد قال ما

 القانت المتصوف الشيخ عطاء، بن العباسى أبو منهم الصوفية

 )الشيرازي خفيف بن وأبوعبدالله ببغداد، ه 309 في المتوفى
 التمسك مع والمقامات األحوال صاحب فارس، شيخ الزاهد،
 وأبوالقاسم بفارس، ( ه371 في المتوفى والنة، بالكتاب

 توفي والمحدثين المتصوفة شيخ الزاهدالواعظ ،النصرآبادي

 صاحب الصوفي الدينوري، وفارس بنيسابور، ه،367 عام
 ما حسب هؤالء، وقال ( ه 34-0 سنة حدود في توفي الجنيذ

 من أحواالً عليه الله أظهر لقد التبصير: في االسفرائيني يذكر

 الله فعاقبه فيها، سره يحفظ أن حقه من وكان الكرامات،
 مشكال حاله بقى حتى عليه، يرده كان من تسليط تعالى
 يده يقطع كان انه باطنه صحة عل والدليل :وأضافوا ملبسًا،

.الواحد إفراد الواحد حسب فيقول ورجله
 ويقول العنيفة، الفارسية الغنوصية جلة في النشار ويصنفه

 أنه يرى وأنه الغوصيين، المتتبئين نسق في اعتبره البيروني إن
 فيه. القدس روح حلول ادعى ثم المهدي، أنه أوالً دعى

 النور األول الهوهواألزلي من :أصحابه الى يكتب وكان

 األرباب ورب الحجج وحجة األصلي واألصل الالمع االطع

 كل في المتصور الطور، النورورب ومشكاة السحاب ومشىء
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 بالباري يدعونه اتباعه كان وكذلك .فالن عبده الى ،صورة
 االسفرائيني ويذكر وأوان. زمان كل في المتصور المنير القديم

 الهوهورب من عنوانها اتباعه الى كتبها رسائل له وجدت أنه
 يكتبون واتباعه فالن« عبده الى صورة كل في المتصور األرباب

 تتصور أنك نشهد اللذات، غاية ومنتهى الذات ذات »يا اليه
 بن الحسين صورة في متصور اآلن وأنك الصور، من شنت فيما

.لغيوب« ا عالم يا نستجيرك ونحن منصور

 نسبوم والذين متطرفة، حلولية على الحالج مذهب ويدل
 أنه عنه حكوا البغدادي، يذكر ما على الحلولية ودين الكفر الى

 اللذات على وصبر الطاعة، في نفسه هذب من قال:

 ويرتقي يصفو يزال ال ثم المقربين، مقام الى ارتقى والشهوات
 فيه يبق لم فإذا البشرية، عن يصفو حتى المصافاة درجات في
 بن عيسى في حل الذي اإلله روح فيه حل حظ، البشرية من

 فعله جيع وكان أراد، كبا كان اال شيائً حينثذ يرذ ولم مريم،

 ويذكر .الرتبة هذم ادعى الحالج أن وزعموا .تعالى اللهم فعل
 ثالثة فقال دينه، عن يومًا سثل أنم عنه حكى أنه االسفرائيني

 أنه قالوا الكالم. وانقطع ومعجومان فيها، عجم ال أحرف
 المقتدر خواص من جماعة اختدع انه :ويقال ,توحيد به يقصد

 فوافق الفقهاء فاستفقى المقتدرفتنته فخاف وحرمه( )حاشيته

 سوط، ألف ضرب حتى فأمر داوود، بن بكر أبي فتوى مراده
 في رماده وطرح أحرق ثم وصلب، ورجالم يدام وقطعت

 الذي وإن حي، إنه قالوا: طالقان أهل من واتباعه دجلة.
 فإن أمر، من يكن ومهما شبهه. عليه ألقي شخصًا كان قتل

 حركة كانت بل عكرية، , سياسية حركة تكن لم الحالجية
 أمام تصمد ولم طويال، تعمر لم محدودة، غنوصية - صوفية

عشري. اإلثني الثيعي الفقه إمام وال السني، التصوف

 الدمثقي أبوحلبان أتباع الحلمانية، المصادر معظم وتعتبر

.فارسية - وغنوصية ،متطرفة حلولية األصل الفارسي

 فرقة اإلسالم، عل ودينيًا سياسيًا الحلولية الفرق أخطر ومن

 على واالسفرائيني البغدادي ويتفق والمازيارية البابكية الخرمية
 الذين كالمزدكية اإلسالم قبل ما صنف صنفان: الخرمية أن

 األموال في شركاء الناس أن وزعموا المحرمات، استباحوا

 أنوشروان كسرى قتلهم أن الى هؤالء، فتنة ودامت والنساء،

 دولة في ظهروا الذين الخرمية الثاني والصنف ,زمانه في
المحمرة. ويمون والمازيارية، كالبابكية اإلسالم
 االسفرائيني ويذكر الخرمي. بابك اتباع فهم البابكية، وأما

 المحرمات يستحل وكان أتباعه، وكثر أذربيجان بناحية ظهر أنه
 عشرين مدة في العباس بني عساكر من كثيرًا وهزم كلها،
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 رأي من بر وصلب اسحاق أخيه مع اسر أن إلى سنة،
 ماالة الحاجب أفشين أهم وقد .المعتصم أيام في )سامراء(

 .البغدادي يذكر ما على ذلك ألجل وقتل ،حربه في بابك
 رمته قفاز آخر كان الخرمي بابك أن الى النشار ويذهب

 للثورة باالعداد بابك فقام العربية، الخالفة وجه في الخرمية
 الباحثين بعض إن ويقول .المأمون عهد في ه 201 العام منذ

 من المنتظر كان وأنه الخراسافي ملم أبي نسل من أنه إلى ذهبوا

 وكان المزدكية، وإعادة الفرس دولة إلقامة ابنته فاطمة نسل
 أن النشار ويقول .ببابك تلقب ثم الحسين أو الحسن يسمى

 تاريخهم، في الضربات بأفظع المسلمين أصاب الخرمي بابك

 الروم فيه كان وقت في ،العباسية الدولة على يقضي وكاد
 في المقدسي ويذكر اإلسالمية. الدولة على للقضاء يتحضرون

 مكان، كل في المسلمين يهاجم أخذ أنه والتاريخ البدم كتابه
 والحراب الطرق قطاع اليه وانضم القتال، على قومه مرن حقى

 وتكاتفت الزائفة، النحل وأرباب الفتن وأصحاب والدعار

 لمن يقول كان إنه الفهرست في النديم ابن ويقول جموعه.
 القتل، الخرمية مذاهب في وأحدث إله، إنه استغواه:

 ذلك. تعرف الخرمية تكن ولم والمثلة، والحروب والغصب،

 للغنوصية قوي ظاهر فعل رد آخر الخرمي بابك النثار ويعتبر
 أعنف اإلسالم حارب وقد الظاهر، العلني باسمها الفارسية

 من سنة عشرين بعد وذلك ،اإلسالم عليه قضى حتى ،حرب
.فتنته

 ،بهم خاصة عيب ليلة جبلهم في للبابكية أن البغدادي ويذكر

 رجالهم فيها وتختلط والزمر، الخمر على فيها يجتمعون
 بالنساء الرجال إتصل والنيران، األنوار أطفتت فإذا ونساؤهم،
 قبل لهم، أمير الى دينهم أصل ينسبون وانهم صدفة.
 ملوك بنات من وأمه الزنج، من اباه شروين إسمه اإلسالم،

 أن ويقول .األنبياء سائر ومن محمد من أفضل وكان فارس،

 القرآن، أوالدهم وعلموا المساجد جبلهم في بنوا البابكية

 جهاد يرون وال يصومون، وال السر، في يصلون ال لكنهم
الكفار.

 بن قارن بن مازيار إتبعت البابكية، من فرقة والمازيارية
 جبال صاحب وكان محمدًا، وتسمى اإلسالم )دخل مندار

 عهد في العصيان أعلن لكه المامون اصطنعه ،طبرستان
 األفشين بأن وأقر المعتصم فأسرم ه. 224 سنة في المعتصم
 مجوسى، - ثنوي مذهب على اجتمعا قد كانا وأنهما حرضه،
 جانب الى وصلب به شهر أن بعد مات حقى المعتصم فجلده

 مذهب الى بابك دعوة هذا مازيار تابع وقد الخرمي( بابك
 ما على بجرجان المحمرة قنطرة تنسب اتباعه والى المحمرة،

 اإلسالم، يظهرون إنهم يقول: وعنهم البغدادي، يذكر
خالفه. ويضمرون

 الشلمغافي علي أبوالعذافربن أتباع فهم العذافرة وأما

 يدعي وكان ٠ (ه. 326 سنة المقتدر بن الراضي أيام في )ظهر
 ووضع القدس روح نفسه وأسمى فبه، حل اله روح أن

 عل اللواط، فيه لهم اباح االدسة، كتابًاهوالحاسة التباعه

 نساءهم، له يبيحون أصحابه وكان االسفرائيفي، يذكر ما

 بالله الراضي قتله .إليه نوره وصل بإنسان اتصل إذا أنه وقالوا
 قادر أنه فيها يصفونه كتبًا عثدهم وجد اتباعه، من جماعة مع

 حركة ان ويبدو دجلة. في رمادهم وطرح شيء، كل عل
 .الخليفة وكتاب وزراء من نخبة الى متوجهة كانت الشلمغاني

 اللم عبد بن القاسم بن لحسين إليها تستمبل أن استطاعت إذا

 الوزير وهوابن للمقتدر، وزيرا وكان وهب، بن سليمان بن
 وابراهيم بسطام وابنا وهب، بن الله عبد الوزير بن القاسم

 من وكان أدبية، تصانيف له مشهور فاضل )وهو عون بن
 بن الحسين والوزير عون إبن قتل وقد الكتاب(. رؤساء

 الذي المالكي الفرج أبن من العذافربفتوى ابن مع القاسم
 تقبل وإنما عثرعليهم، إذا الخارجين من توبة تقبل ال أنه راى

 ويعتبرالنشارالثلمغانية .االبتداء على أنفسهم أظهروا إذا
 ,الفارسية الغنوصية على والحالجية( الحالنية )بعد ثالثا نموذجًا

 عاصر الشيعة، غالة من شيعي صوفي نظره في والشلمغاتي
 المذاهب غنوص فيه يتبين وأنه .أعدائه ألد من وكان الحالج

 الله روح حلول ادعى ألنه الحالج، من أكثربكثير الفارسية
أتباعه عن التكاليف ورفع فيه،

ومراجع مصادر

 مكبة ؛1 سالم، رشاد عمد تحقيت اكبوية، النة مهاج تيمية، ابن —

ت. ال بيروت، خياط،
 دار مرعثلي، ونديم خياط يوسف تحقيق العرب، الن منظور، ابن —

ال.ت. بيروت، العرب، الن
 عن لناجية لفرقة وتميز الدين في التبصير المظفر، اإلسفرانيني،أبو -

 بيروت، الككب، عالم الحوت، يوسف كمال نحفين الهالكين، الفرق
1983-

 واختالف السالمين مقاالت إساعيل، بن الحنعلي األشعري،ايو -
. 1929 استانبول، المصلين،

 تحقيق لفرق، ين الفرق بنعحمد، بنطاهر القاهر البغدادي،عبد -
بيروت،ال.ت. ،المعرفة دار الحميد، عبد الدين محي محمد

 كلكتا، الفون، اصطالحات الفاروقي،كثان التهانوي،عمدعلي -
1892.

 الكيالن، سيد عحمد نثرة واكحل، الملل الكريم، عبد الثهرستاني، -
.1961 القاهرة، الحلي، مصطفى طبع
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التصورية

 دار الكريم، القرآن أللفاظ المفهرس المعجم فؤاد، محمد االقي، عد -

.1981 بيروت، الفكر،

 المطبعة والكالمية، السياسية االسالمية الفرق أهم نصري، البير نادر، —

. 1966 بيروت، الكاثوليكية،

 لمعارف، دار االسالم، في الفلفي الفكر نشأة النشار،عليسامي، -
.1965 االسكندرية،

جيلمنيمنه

التصورية
Conceptualism
Conceptualisme
Conceptualismus

 وذلك خاصة، بصفة والمنطق عامة بصفة الفلسفة في اتجاه
 هو التعميم أن يرى االتجام وهذا ,الكليات مسألة دراسة عند

 تريدأن وهي واللغة، التجربة مالمح من جوهري ملمح
 عامة تكون ركيف المفاهيم تتشكل كيف :السؤال عن تجيب

 الكلمات أن وكيف جزئية منها تتشكل التي المعطيات كانت إذا
 ويرى عامة. وحدها الكلمات أن ترى وهي مدلولها. في عامة

 يوجد ألنه معنى أولها عامة الكلمة أن التصورية النزعة صاحب
 المفهوم يفسر أن عليه ثم رمن مقابل عام مفهوم العقل في

 ذاتية طرح دون يتم أن يمكن الكلمة معنى أن ويرى العام،
 االسمية النزعة عكس على وذلك المفهوم هي منفصلة ذهنية
.الكلمات اليه تشير وما الكلمات بين مفاهيم تطرح ال فهي

 1704-1632 لوك االنكليز: بالفالسفة التصورية وتقترن

 األفكار عن بحديثهم 1776-1711 وهيوم 1753-1685 وبركلي
 منها تتألف التي العناصر أو األفكار كل أن يرون وهم العامة

 ال فالعقل فقط: منها اال تصدر وال التجربة من تصدر األفكار
 التجربة خالل من له هومعطى ما على يثتغل أن يستطيع
 أية يخلق ا كماأنه التجربة عل مسبقة أفكار لديه وليست
 غاسندي قال كا االتجاه هذا وشعار جديد؛ من أفكار

 ي قبل من موجودًا يكن لم الذهن في :»الشيء 1655-1592
 المجردة باألفكار أسياه فييا المسألة لوك طرح وقد .الحواس،
 التذكر في يجدث كما الذهنية الصور ياألفكار يقصد وهوأحيانًا

 المختلفة الذهنية الذاتيات ب يقصد وأحيانًا ٠ والحلم والتخيل
 من كلمة لمعنى اختزاالً بالفكر يقصد وأحيانا الصور، عن

 أو الحمرة معفى سوى ليت الحمرة ففكرة ثم ومن الكالت؛
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 عن فكرة لديك تكون وأن أحمر، أنه تعتقد عندما ء اثى
 الحمرة كلمة استخدام عل قادرًا تكون أن يعني الحمرة

 ليست التي واألشياء الحمراء األشياء بين تميز وأن بصواب،
 لألفكار األول المشهد عل سيتركزأساسًا واالنتباه حراء.
 للمشهد بالنسبة األمر وكذلك ؛تصوري مشهد ألنه والصور

 عن مختلفة ذهنية أحداث هي العامة األفكاز إن حيث الثافي
 عن تجريد بعملية العامة األفكار نكون أننا لوك ويرى الصور.
 أفكار هي العامة األفكار أن بركلي ويرى الجزئية. األفكار

 من الجزئية األفكار مقابل تقوم باعتبارها عامة أصبحت جزثية
 أمكن إذا داللة ذات تكون الكلمة أن يرى وهو النوع. نف

 هي معظمها في والكالت معها، تتطابق أن مالئمة لصورة
 الكلمة هوتعريف المهم اثيء إن ثم .فورية نقدية حسابات

 مفاهيم هي المفاهيم بعض أن ويرى الفكرة. إجرائية ال
 نتائج الى يفضي أن يمكن استخدامها ألن وأصيلة عظيمة

 أن يجب عامة كلمة كل استخدام أن هيوم ويرى .مثمرة
 الفكرة نكون أننا فيه شك ال وما ,جزئية ذهنية فكرة تصاحبه

 أن ويرى .عام مصطلح أي استخدمنا أينما الجزئيات من
 وكل محدد بمصطلح تلحق بأن عامة تصبح الجزئية الفكرة
 عامة تصبح أفكارجزثية مجرد الواقع في هي التجريدية األفكار

 في هي التجريدية األفكار وكل عحدد، بمصطلح تلحق بأن
 بالمصطلحات اقترانها مع ولكن جزئية، أفكار مجرد الواقع
 العادة خالل من وذلك كبير تنوع لتقديم صالحة تكون العامة

 استخدام مع يقرم وهذا الكلمات وترابط األفكار وترابط
 أن نتعلم بأن نفكر أن نتعلم ونحن نفسها، العامة الكلمة
والترابط العادة الكالم تعلم في ما وأهم العكس وليس نتكلم

 أن ترى التي االسمية النزعة مقابل هي جهة من والتصورية
 منها كل المسماة واألشياء الكلية وحدها هي الكلمات أو األسياء

 وسابقة الوعي خارج أشياء يهذا والكليات والجزئي المفرد هو
 مقابل أخرى جهة من والتصورية الحسية. الجزئيات على

 حتى توجد وأنها ذاتها في موجودة الكليات أن ترى التي الواقعية
 بل الكليات العقل ينقص وال تدركها عقول هناك تكن م لو

 من يكنهناك لم حتىولو تعرف الن قابلة وهي إدراكها مجرد
 بمعنى العقل في عندها فالكليات التصورية أما يكتشفها.

 وبهذا ,الكليات توجد فلم العقول توجد لم لو هوأنه خاص
 للجربة جوهري ملمح هي العمومية أن ترى التصورية فإن

 وكيف الذهنية المفاهيم تكون كيف بمعرفة تهتم وهي واللغة
 جزئية منها المنطلقة التجربة معطيات كانت اذا عامة تكون
داللتها. في عامة الكلمات تكرن وكيف
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ومراجع مصادر
— Mron١K٦., Theory of The Universals.
— Bochenski, I.M., And Others, The Problem of Universals.
— Goodman, N. Structure of Experience.
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مجاهد المنعم مجاهدعبد

البيوريتانية او التطهرية
Puritanism
Puritanisme
Puritanismus

مقدمة

الكلمة أصل

 االنكليزية للكلمة ترجمة الطهرية او التطهرية أو التطهر
Puritanism عند ديني، موقف او عقيدة وهي بيوريتانيم 

 بروتستاني هو الديني بالمعنى والطهري .االتقياء او الطهريين
 اشد مسيحية مارسة تريد متشددة طائفة الى ينتمي انكليزي

 ان الطائفة هذه وترى األولى(. المسيحية من )قريبة نقاوة
 الملكة زمن انكلترا كتيسة به قامت الذي الديني االصالح
 كافيًا. يكن لم Elisabeth lere 1533-1603 االولى إليصابات

 ذات كانت إليزابت او هذه اليصابات ان القول وجوب ونرى
 بما وذلك االنكليكانية هو دولة دين انكلترا اعطت .سطوة
 تسع من ملكية بإرادة ثم (1559) السيادة بقانون يسمى

 او بالطهريين اصطدمت ولكنبا (.1563) مادة وثالئين
 الكاثوليك اضطهدت كا . واضطهدتهم فطاردتهم .االنقياء

 سنة ستيورات ماري عمها ابنة حاميتهم رأس قطعت بأن
 التي الشرقية الهند شركة تأسست الملكة هذه وأيام .1587

 تحطم ايامها وفي آسيا، شرقي على انكلترا سلطة بطت
 اسبانيا وكانت (.1588) الشهير االرمادا االسبافي االسطول

 االنكليزي االسطول فاصبح الكاثوليكية، حامية يومثذ
االقوى.

 عضومن انه الروس: قاموس يقول الطهري وعن

 جان الديني المصلح الى )نسبة كالفينية انكليزية »طوائف«
 فرنسا من طرد الذي 15641509 الفرنسي Calvin كالفن

 وفقا دولة اسس حيث ،1541 سنة سويسرا، في فاستقر
 المسيحي الدين دستور الرئيسي: وكتابه االنجيل«. لتعاليم

 كالفن عقيدة وتدور (.1536) الديني لالصالح عرض أهم هو
 جهة من المطلقة وقدرته الشه جالل رئيستين: نقطتين حول

.ثانية جهة من النار أو الجنة االنسان: مصير وحتمية
 في الطهريين ضد االضطهاد اشتد ،' 1570 منة من وابتداء

 الواليات إلى ثم هولندا الى منهم كبير قسم فهاجر انكلترا،
 آل حكم عارض انكلترا في منهم بقي ومن المتحدة.
 سنة كرومويل ثورة في الحاسم العنصر وشكل ستيوارت.

1648.

 سياسية دينية حركة االسالم أو العرب تاريخ في وليس
 يوغل ان للبعض يحلو كان وان .التطهريين أو الطهريين باسم

 تشبه حركة االسالم في شكلوا الخوارج ان فيتخيل المقارنة في
 يكون ال ولماذا الرد يكون ان ومكن االنكليز. الطهريين حركة

 أواالسماعيليون مثاًلأوالقرامطة المختارالثقفي اتباع التوابون

 باسم االسالم في ثارت التي الكثيرة الفرق من غيرهم أو
 كل بأن عالً تطهيرية. حركة يكونوا بأن اشبه ٠ , االصولية.

 داعية بانه دائيًا لنفسه يدعو كان قائم سلطان على خارج
. . . االصول. الى عودة او اصالح

عام يوجه Purification التطهير

 الهندي التراث من مأخوذ التطهير عن الينا وصل ما ابرز
 على الهندوكية الطائفة تفرضها التطهيرعقوبات ويضم القديم
 الطائفة لصالح عليهم سلطان من لها بما اتباعها، من المذنبين

 المعاصي وارتكاب الطائفة قواعد على فالخروج .وباسمها كلها
 هيئة العقوبة وتفرض معاقب. العامة، االخالق تمس التي

 .الخطيئة او الخطأ خطورة بحسب فرعية أو عامة تكون خاصة
 محاكم تفرضها قد التي العقوبة عن بمعزل تفرض العقوبة وهذه

.المدنية( )العقوبات نوعها. كان مهما الوالية او الدولة
 التكفير، حد تبلغ وقد والمؤقتة الديمومة بين العقوبة وتترواح

 أية من ويحرم له الطائفة حاية من بالتالي المحكوم فيخرج
 بالحرم الحكم مفهوم تشبه بهذا وهي العيش. من تمكنه وسيلة
 الكنية صراع إبان الملوك، ضد البابوات يصدره كان الذي

 التنفي القصوى العقوبة ان اال .الوسطى القرون في والملوك
الذنب. عن التكفير او التطهير بقصد وكلها أخف. عقوبات

 الفيدية العصور قبل ما الى التطهيراوالتكفيرتعود وفكرة
 ان الخطأ أو المعصية مرتكب على يتوجب كان حيث األولى،
 الهندوكي التراث توسع وقد خاصة. تكفيرية بمراسم يقوم
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 المهاتما ان ويذكر هذه، التكفيرية ار التطهيرية المراسم بمعالجة
 اجتمعت الدراسة التمام انكلترا الى الذهاب اراد عندما غاندي

 هو ان ومروقه بتكفيره أمرًا واصدرت الطائفة اعيان من فثة

 منير العربية الى نقلها ،بقلمه غاندي مهاتما سيرة سافر)راجع
 منبوذ، - 12 ،1959 ،2 ط للمالين، العلم دار البعلبكي،

 او السوائل من معين مزيج التطهيرشرب مراسم ومن (56 ص
 Vedie, Purifica-بريتانيكا )راجع . . اوالتصدق. الحج

8913 :8 ,tion, Customs) .

 والديانات. اكقافات كل في موجودة التطهر واجراءات

 .والتلوث الطهارة بقواعد االخالل من اساس على تبنى وهي
 عن سكتت هي ان كلها الجياعة على مفعوله يرتد العمل وهذا

 المقدس العمل التطهررداء ولذاارتدى تعاقبه. فلم الفاعل

 المنكر« عن والنهي بالمعروف »االمر قاعدة وما الواجب.
 رفع قبيل من اال االسالم، في مؤمن علىكلفرد الواجبة

 فال والكبائر؛ المعاصى افرادها يرتكب القى الجماعة عن البالء
 في ووتأتون :الكريمة اآلية في كما قول او بفعل لهم تتنكر

(.29 )العنكبوت، المنكره ناديكم

 مؤسة هي ،الذنوب عن التطهرتكفيرًا عملية ان ويبدو

 الحضارية منزلتها كانت مهما المجتمعات فيها تتساوى عامة
 التطهير لعمليات المتنوعة التسميات نذكر وسوف .والثقافية

:ومنها الحضارات ختلف في هذه
(253 ص ،1 ج )بريتانيكا، االفريقية: الطقوسية مجال -

للتطهير والدية ومراسم طقوس

 ص ،7 )م،ع،ج الميحيين وعند القدماء عند المعمودية -
200)

 ص ، 4)م،ع،ج التطهرية واالساطيرالصينية المارسات -
424)

(730 ص ،5 )م،ع،ج االسكيموتكفيرًا عند الصوم -

 (900،ص8)م،ع،جالهنديةوممارساتها المعتقدات -
(575 ص ،11 )م،ع،ج الشرق في العادات

 )م،ع، اوستراليا( شرقي )جزر العاداتفيبولينيزيا -
(782ص،14ج

 )م،ع، االميركي الجوب في الرحل القبائل لدى العادات ٠
(.118ص،17ج

(1041 ،ص3 )م،ع،ج دينية )العزوبية(كشعيرة التبتل -

(548ص ،4)م،ع،ج المسيحي التصوف غايات ٠
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 ، 14)م،ع،ج احتفالية كطقوس واستعمالها المخدرات

(.201 ص
(536؛ص5ج ع )م الدفن بعد وما الدفن مراسم -

(434 ،ص9 )م،ع،ج اندونييا في الرموزالخالصية -
 ،9 )م،ع،ج االيرانيين الماءوالناركشعائرتطهيريةعد -

(872ص
(918 ص ق ج ع )م االسالم في الشل( )او التطهر "

 ،11 )م،ع،ج الجديدة النة بمناسبة المانوية الشعائر -

(467 ص

 ،11 )م،ع،ج المقدسة للقوة كخادم ميزوبوتاميا ملك -
(1005ص

 )م، لفرس وعدوالظالمعند الحقيقة النوروحامي إله -
(290 ،ص 12ع،ج

 (909 ص،8)م،ع،ج الموهنجو عند االستحيام -

(920 ص ،12 )م،ع،ج اوسطية الشرق الديانات

(1045 ،ص 13 )م،ع،ج واهدافه المرور مراسمعناصر -

والدنس الطهارة شعائر

(570ص ،4 ج ع، )م، الجنس ض المسيحي الموقف -

(985 ،ص3 )م،ع،ج الهند في المذهبي التمايز -
 ،2 )م،ع،ج )العبرانيين( الالويين عند النظافة قواعد -

(901 ص
(300ص ،11)م،ع،ج والمحرمة السحرية الشعائر -

 ،11 )م،ع،ج والحيض. الشرقوالحمل الجماعفي -

(576ص
(338 ،ص 11 )م،ع،ج الترهبونظامه -

 (340 ،ص 12)م،ع،ج الترهب منعالمرأةمن -
 )م،ع،ج المقدسة المملكة داخل غيرالنظيفة العالقات

(914ص،1
 ،11 )م،ع،ج والشر المعصية بين الفيدي االتحاد -
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البيوريتانية او التطهرية

 خاصة لطقوس التطهيروفقًا الجلد، الطائفة، والموآكلة،
التلوث... ،Ordeal المالعنة (Lustration .( ٠ )كالتيمم

 قديمة فكرته ان على يدل التطهر لمجاالت االستعراض هذا
 نتعرض وسوف .معه تعيش تزال ما وهي االنسان قدم

 في نثأت خاصة، الذنوب( )عن تكفيرية كحركة التطهرية
 الى ننتقل وبعدذلك أميركا إلى هاجرت بريطانياأواًلثم
 أو عمومًا وللعبادة للدعاء أو للصالة تأهيلية التطهيركمراسم

 التطهير متخذين وجماعية، فردية صحية كمراسم أو للمعاشرة،
 عل الحرص مع التطهيرالشرقي؛ عن كنموذج االسالم في

 بالموضوع االحاطة الن نظرا لالجتزاء اضطرارنا الى االشارة
٠ العجالة هذه في هنا له مجال ال توسعًا تقتضي

م البيوريتارنية = املسيحية الغربية التطهرية - 1

 الملل غختلف في التي، الجماعة عمومًا تطهرية كلمة تعني
 بهارج، بدون عبادة عن تبحث االزمنة، مختلف وفي والنحل،

 يؤمن التي بالمعتقدات تقيد وعن صارم باألخالق التزام وعن
.حقة بأنها

 الميحية الى العودة التطهرية الحركة قصدت الغرب وفي
 من يها يتعلق وما السائدة الكنائس ومعارضة االصلية،

 الواجبات في تقسيمات من تقدمه وما ومراسمية كهنوتية
.الدينية

 قامت التي الحركة على تطهرية كلمة تدل التاريخي وبالمعنى
 انكلترا في عشر، السابع القرن وفي عشر، السادس القرن في

 من اليزابيت وضعته الذي المعتقدي االصالح متابعة جل من
والطقوسي الكنسي النظام اصالح اجل

 الذين الحركة هذه اتباع من علىكلمتطهر كلمة وتطلق
 يقيموا ان وحاولوا ، 1640و 162)( سنة بين اميركا الى هاجروا

 وقد .المثالي معتقدهم مع تتوافق وسياسية دينية طائفة فيها
 بين العالقة ابراز على شتى، باساليب اجتماع، علماء عدة عمل

الرأسيالية وروح التطهرية العقلية

 ننتقل ثم الغرب في التطهرية بإيجازمفهوم نستعرض وسوف
االسالم. في التطهر مفهوم الى

االنكليزية: التطهرية - أ

 عثر، السادس القرن في االنكليز، البروتستانت حفظ لقد
 البالطات فظلت ؛الضياع من ،الوسيطية الكهنوتية البنيات
 تراكم وظل السياسة، مجال في االسقفي الطابع عليها يغلب

 العامة المناصب أما مقبواًل، الربا طريق عن حقى االرباح

 الطقوسية بقيت العموم وعلى . . .باكراء تمتلك فظلت

. . .المعامالت كل في السائدة هي والمراسمية
 والثالثون الموادالتسع حدثت الجامدة البيات هذه ضمن

 عقيدة ،1603-1533 إليزابيت الملكة عن صدرت التي
 تنظيم أي على تشتمل أن دون الكالفينية، الى ميالة بروتستانتية

 تسمي الملكية السلطة كانت وبموجبها للكهنوت، الزامي
ادارية كأجهزة تستخدمهم وكانت االساقفة

 في سائدة كانت االصالح الى ميال اكثر عقلية ان اال
 سكان من الوسطى الطبقة في خاصة االجتماعية، الطبقات

 في بالغ اثر عشر الرابع القرن في الكهان، لمواعظ وكان المدن.

الناس. نفوس

 1553 من ]ملكت 1558-151 6تيدور ماري حاولت وعنذما

 على كبيرة حملة شنت انكلترا الى الكاثوليكية اعادة [1558 الى

 في وشكلوا سويسرا، الى منهم قم فهرب البروتتانت،
 ولما نوك. جون االيكوسي بقيادة المهجرين من طائفة جنيف
 الحكم، اليزابيت استالم، مع انكلترا الى الطائفة هذه عادت

 االفكار االنكليزية االرض في يغرس ان منهم البعض حاول
 خص فيما السويسريون، المصلحون اتبعها التي والممارسات

 بتأثيرمن ايكوسيا، في وقامت الكنسي. والتنظيم الطقوس

.وطنية )برسبيتارية( مشيخية كنية نوكس

 هؤالء على للداللة متطهر كلمة استعملت 1565 سنة وفي

 وخال نقي بسيط دين عن يبحثون كانوا الذين االصالحين
 وقفت بمعتقدهم االلتزام في مبالغتهم وبحكم .اتعقيد من

 العداء. موقف معها والعرش االنكليكانية االسقفية منهم

 ان اال I ترحيلهم الى الوسائل بمختلف السلطات وعمدت
 بريطانيا تهدد الذي االسبافي والخطر السياسية، الظروف

 تنادي منهم فثة قامت كبا . بحقهم التدابير تنفيذ أخر يومئذ،

 في الحق االساقفة وباعطاء االسقفية معاداة وبعدم باالعتدال
.المعتقدية دون الدنيوية الرعية شؤون ادارة

 جامعة في خاصة قوية، التطهرية ظلت االضطهاد ورغم
 وضد المراسمية ضد مستحكما العداء كان حيث كمبيدج

 كانوا الجامعة على القيمين ن حتى .والمالهي والتسلية البهارج
 الكاهن الس وابطال الكنائس من الزينات بالغاء يطالبون

 بعض بإلغاء يطالبون كانوا كا الرعية سائر عن يميزه الذي
. . المتبعة. لألصول خالفًا الكنية اثاث ترتيب

 وعن الشرات توزيع طريق عن التطهرية االفكار وانتشرت
 بالوعظ. المعرفة قليلي االنكليكان الكهنة وكان الوعظ. طريق
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 منصب بيع الى ماديا، المحتاجين من بعضهم، عمد ولذلك
 من غالبا كانوا الذين الجامعة من متخرجين الى الواعظ

 .الناس الى التحدث ومعرفة الوعظ في البارعين المتطهرين
المراسم بتفديم عندئذ يكتفي الكاهن وكان

 ٠ الدينية المواعظ سماع طريق عن التعلم يحبون الناس وكان
 من سلسلة الديني التعليم الى اضافة لهم يقدم كان الواعظ ألن

 والسياسية، واالجتماعية الدينية والتعليقات والمعلومات االخبار
. الشعبية المحاضرات من نوعًا الوعظ اصبح حتى

 الوعاظ استطاع والهبات والعطايا الصدقات وبفضل

 من خاصة عليهم المتوجبة الكثيرة النفقات يؤدوا ان التطهريون
.ضدهم تقام كانت التي الدعاوى وفي المحاكمات جراء

 بيع فألغت المواعظ هذه مخاطر الى الكنيسة تنبهت وأخيرًا

. الوعاظ مناصب
 طورد التي Congregations المجمعية الطوائف وشكلت

 داخل أقليًا تيارًا ،انكلترا من واخرجوا بعد في اعضاؤها

 المهادنة تريد البرسبيتارية غالبيتها كانت التي التطهرية الحركة
 الى ميالين التيار هذا اتباع وكان واالنشقاق. التفرقة وتخشى

 وفي .المدينة اهل من الوسطى الطبقة الى وينتمون البرلمان
 الى بالنسبة الشعبية الثورات تشكله كانت الذي الخطر مواجهة
 مع خالفه عند ،1649-1600 األول شارل حاول القائم النظام

 تضامن على يعتمد ان االهلية، الحرب مطلع وفي البرلمان

 شرقي في خاصة البرلمان جاعة من االعيان ولكن المالكين.
 واعتمدوا التضامن هذا أو الحلف هذا حطموا ولندن انكلترا

 ان هيل ش. ويرى االنكليزية. بالثورة للقيام الشعب على
 .والمالكين الملك بين القطيعة هذه على ساعد التطهرية تندم

 .انكلترا شرقي من التطهرين الوعاظ من بالمئة ثمانون كان فقد
 الشعب ألن الشعب من المالكين خوف تخفيف على هذا وعمل

تمامًا. ومحاطًا كانمحتضنًا

 التطهريين من الصغار المصانع اصحاب يكن لم لندن وفي
 والكتابة القراءة يعلمونهم المساء في كانوا النهم عمالهم يخشون

 الحياكين من الصناع هؤالء وشكل .والسياسية الدينية واالفكار

 ولكنها فقيرة الجانب: مضمونة وسطى طبقة الدائمين واألجراء
قويًا. ايمانًا باالصالح تؤمن

 كان التي المستقلة الجمعيات وأهمية األول شارل موت وأدى
 المثقفين ومن ، 1658-1599 كرومويل جنود بين من اعضاؤها

 ووجود الشعبية، الطبقات قشرات بعض ومن اليساريين
 او االصيلة السياسية الفرق بعض الى اضافة تسامح

 وبعد البرسبيتاريين، التطهريين اكثرية ارهاب الى الراديكالية،

 .الملكية عودة على وساعدوا هؤالء خاف اوليفركرومويل موت
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 الثافي شارل فحرض معظمه في كهنوتيًا البرلمان وكان

 للتطهريين المقطوعة الوعود احترام عدم على 1685-1630
 1662 صدرسنة الذي الديني التوحيد قانون وبعد .المعتدلين

 حل الذي األمر ، 1688 ثورة حتى التطهريون اضطهت

 المتحدة الواليات الى وخاصة الهجرة الى منهم الكثيرين

يومئذ( االسم هذا تحمل تكن لم )التي االميركية

:االميركية ب-التطهرية

 خالل التطهرية الهجرة خص فيما موجتين بين انغميز يمكن
عشر. السابع القرن من األول النصف

 تطهريون وهم الحجاج اآلباء هجرة كانت األولى
 دام إبعاد وبعد .انكلترا في الشيالية المقاطعات من انفصاليون

 تتحول ان خافوا هولندا، في Leyde ليد في سنة عشرة اثنتي

 يرونه كانوا محيط عليها يطغى وان هولندية وتصبح ذريتهم
 سفينة على فهاجروا وهرطوقيًا. االخالقية الناحية من فاسدًا

 هذا سفرهم مول وقد .اميركا الى May Flower فلور ماي
 مدينة المتحدة الواليات في واسوا .انكلترا من تجار

 الحمر الهنود فآواهم واالمراض. المجاعة واصابتهم نيوباليموث
 كسمام السمك يستعملون وكيف الذرة يزرعون كيف وعلموهم

 وجاءت .المحتم الموت من عشرات بضع منهم وانقذوا كياوي
 حل من سنة بعد اي 1630 سنة في ،عددا اضخم ثانية موجة

 الجدد، التطهريون هؤالء وجلب األول. شارل يد على البرلمان

 التي الرساميل معهم الكنيسة، على الخارجين من كانوا الذين
ماساشوست. خليج في واقاموا باالرض االعتناء لهم اتاحت

 شعب انفسهم )نيوانكالند( الجديدة انكلترا واعتبرتطهريو
 الجديدة اسرائيل تكون سوف كنيستهم وقالوابأن المختار الله
 القديم العهد في ذكره الوارد العبري الشعب مملكة وانها

 الذي والمالذ الجديدة، اورشليم نظرهم في اميركا وكانت

 الهنود اما .الفناء ومن الفساد من يحميهم لكي لهم الله اختاره
 الى الشيطان قادم ملعون شعب بقايا نظرهم في فكانوا الحمر

 تبرر دينية االفكارذريعة هذه وكانت .يحكم حتى القارة هذه

 انهم ورغم الجدد. الدخالء هؤالء قبل من االرض اغتصاب
 عمد فقد انكلترا، لكنيسة امناء انهم معظمهم في صرحوا

 المشيخي لألسلوب وفقًا وظائفهم تنظيم الى التطهريون هؤالء

 الدينية الحياة محور يومئذ الكنيسة وكانت )البرسبيتري(.
 األبرشية في عضوًا المرء يكون ولكي واالجتياعية. والسياسية

 اعضاؤها يزكيه وان لألبرشية والئه عن يعلن ان عليه كان
 الكنيسة الى تذهب المدينة في السكان اكثرية وكانت .اآلخرون

 يكون أن دون وحتى فيها الزاميًا عضوًا فرد كل يكون ان دون
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 من مطاردين فكانوا المستبعدون اما . المواطن بحقوق متمتعا
 من يؤخذون العقيدة على القيمون وكان .المدنية السلطة قبل

 تراتبية هناك تكن ولم تنتخبهم، التي وهي الطائفة داخل
 صك على كمبريدج مجمع صادق 1648 سنة وفي .كنسية
منستر. وست في الصادر االيمان
 لجات متداخلين، فيه والسياسة الدين كان زمن وفي

 يعتبرهم الذي اولثك على ليحكم القاضي الى التطهرية

 الخروج حد الى التمرد روح اتباعها علمت ولكنها هرطوقيين.
 على ثانية مرة اإلبعاد فضلوا اعضائها وبعض .القانون على

 الهرطقتان، كتاب مؤلف وليم، روجر وذهب الخضوع.
 هي االرض في الحمر الهنود حقوق ان تؤكد األولى )الهرطقة

 المدنيين القضاة تمنع الثانية والهرطقة I ومحقة صحيحة حقوق

 مهد وهي ايلند رود ليؤس كهنوتية(، سلطات مارسة من
 رجعوا الكيكرز اضطهد ولما .الدينية الحرية ومالذ المعمودية

 محاكمات وعند .الشديد التسامح اظهروا حيث بنسيلفانيا الى
 االضطهاد من نوع حصل 1692 سنة في الشعوذة بتهمة سالم

.بالموت شخصًا عشر تسعة على اثره على حكم الديني

 المادية المصاعب ادت عشر السابع القرن آواخر وفي

 الديني الوهج خود الى الطهوريين غير ومجيء والحروب

 النظام عن التخلي وتم االميركية. التطهرية عند واالخالقي
 وبصورة بالتصويت، مالك انسان لكل وسمح التيوقراطي

واستقر. الديني التسامح شاع تدريجية

والرأسمالية: ج-التطهرية

 الرأسالي، والفكر البعتستانتية الشهيرالخلقية كتابه في
 الفكر في التطهرية وخاصة البروتستانتية ويبرتأثير م. يحلل

 كالفن الى )نسبة الكالثينية العقيدة ان ويرى الرأسمالي.
 الهلع، من نوعًا خلقت المحتوم، المصير حول (1564-1509

 على كمؤشر المؤمن يفسرهما المهنيين والنجاح والنشاط
 التطهريين ان المؤرخون اعتقده ما وبخالف .الربافي االصطفاء

 لم انهم اال التملك حرير على والنوم بالثروة، التمتع ضد كانوا
 وال بالعمل االرض خيرات لجمع والسعي العمل ضد يكونوا

 الزهدي، الرفض ان يرون وكانوا بالذات. التملك ضد
 السعي الى الرامي الديي الواجب مع يتنافى ال الثروة، لمخاطر

االغتناء. اجل من

 ونتائجها الكبرى االكتشافات »ان توني، . ه ر. ويرى
 وان .الرأسمالي النمو في االساسي السبب كانت االقتصادية
 بفضل تم قد التطهري، بشكله وخاصة الديني االصالح

 وان المتاجرة. العقلية وبفضل الوسطى الطبقات صعود

 قد االجتماعية، االقتصادية البنيات قولبتها ان بعد التطهرية
 .الله باسم لها المبرر بايجاد البنيات هذه تدعيم على ساعدت

 عنصرًا التطهرية اشكال بعض في الفكرالرأسمالي، وجد وقد
ومزاجها،. قوىحيويتها

 لم التطهرية ان ويزعمون العكس آخرون مؤلفون ويرى
 ان٢ الحركة هذه ان سومبار و. يرى اذ االصالة، هذه لها تكن
 استعادت ما بمقدار الرأسمالية، ازدهار على ايجابي تأثير لها

 تمتاز التي اليهودية الديانة أكبرفي وبقوة وارحة كانت أفكارًا

 فرفض ذلك من أبعد الى سمويلسن ■ لد وذهب .بأسبقيتها

 حتى ينطلق، ان يمكن كان الرأسمالية فكر بأن القائلة الفكرة
كان مهيا تأثيرديني، من ولوجزئيًا

 زمننة مع جنب الى تسيرجنبًا الرأسالية العقلية ان فهويرى

تدريجي بشكل البشرية النشاطات كل

 االطروحة تظل معقولة، المالحظات هذه بدت ومهما

 المظاهر على تركز النظرية هذه ان دحض. دونما الويبرية
 لعبت قد التطهرية ان .الحديثة الغرية للرأسمالية الخصوصية

 الحر. للعمل والبيروقراطي العقالني التنظم متوى عند دورًا

 وويبريدعوبإلحاح تاريخية. اخرى بعوامل اندمج األثر وهذا

 يبين أخرى جهة وهومن للسببية. )تعددي( اكثري تصور الى
 المضاربة نحو المتجهة اليهودية الرأسمالية بين فرق يوجد انه

 التى التطهرية والرأسمالية - المنبوذين رأسمالية - واالستغالل
 عملية أهمية ينكر ال انه واخيرًا للعمل. برجوازيًا تنظيمًا كانت

 قد التطهريين عند العالني التقشف ان يبدو ولكن الزمننة،
 بوجه لجمتها قد الكاثوليكية ان حين في ،العملية هذه ساعد
 الوسطى الطبقة وقفته ميزًا موقفًا كانت، التطهرية ان عام.

 اتاحت كامنة، كانت اماني نظرت أن بعد ولكنها، الصاعدة،

 فاق جدًا مهمًا اتتصاديًا دورًا تلعب ان البروتتانتية للبرجوازية

.الكاثوليكية البرجوازية لعبته الذي الدور

 اعتنقه مذهب هي البيوريتانية او التطهرية ان والخالصة
 فهم في خصوصية وله االميركيون، ثم االنكليز البروتستانت

 ظهرت . . واالقتصادية. واالجتماعية الدينية المعتقدية السياسة

 واستهدفت .)إليصابات( إليزابت الملكة زمن في فرقتهم
 الكهنوتية، واألردية الطقوس والغاء الدولة، كنيسة اصالح

 الى االمر اول في ترمي الفرقة تكن ولم .الكنسية الرتب ونظام
 سنة لندن في وجدت اغما .االنكلياكانية العقيدة على الخروج

 وهكذا جنيف. اهل اسلوب على عبادتها في تسير جماعة 1567
 المشيخيون فظهر .الرسمية الكنيسة عن تدريجًا االنشقاق بدأ

 الذين الجمهوريون وتبعهم واالنفصاليون. )البرسبيتاريون(
 وعندما انكلترا لكنيسة مقاومتهم في الكالفينيين انضمواالى
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 فيما يتنازعون هؤالء اخن التطهريين بمعاضدة حركتهم انتصرت
 ين التطهري لسيادة حدا انكلترا في الملكية عودة ووضعت بينهم

 المتحدة الواليات الى االضطهاد بعد التطهريون وهاجر المؤقتة.
 طويلة. لمدة هناك سائدة التطهرية الروح وظلت االميركية.

 والقس تيوقراطية نظرة هي المجمنع الى المتطهرين ونظرة
 هي عندهم والعائلة .الفرد سلوك لمراقبة مطلقة سلطة مخول

 المعلنة الله طاعة في يعيثوا ان الناس وعلى .التقوى حصن
 اليوم التطهري مصطلح ريستعمل المقدس الكتاب في ارادته

والكبت. الديني التزمت على للداللة
 الغربية التطهرية عن الشرقية التطهرية وتختلف هذا

 دعوة ولكنها احد على ثورة لمتكن انها حيث من البيوريتانبة
 الى الموصلة العملية الناحية من والسة بالكتاب التمسك الى

.اوالفكرية الذاتية الطهارة

االسالمية: الشرقية التطهرية-2

الباطنة: الطهارة الى وسيلة الظاهرة الطهارة - أ

 الطهارة في للمؤمن ينبغي ما - الطهارة حقيقة - الطهارة
.االوساخ ازالة السرفي - الحمام آداب - االوساخ ازالة -

 الطهارة إذ االمورللعباد. اهم والنظانة الطهارة ان اعلم
 تحصل لم وما الباطنة الطهارة حصول الى وسيلة الظاهرة

 الله قال ورد، ما مدحها في ورد ولذا . الثانية تحصل لم األولى
 ه المطهرين يحب واله يتطهروا ان يحبون رجال فيه سبحانه

 بن عليكم لبجعل الم يريد >ذا وقال: (.108 )التوبة،
. (6 )الماثدة، ليطهركم( يريد ولكن حرج

 وقالم .النظافة« على الدين ابني :)ص( اشه رسول وقال
 الطهور«. الصالة »مفتاح وقال: االيمان«. »الطهورنصف

 ثوبًا اتخذ »من وقال: .القاذورة« العبد »بثس وقال:
 الثياب من »النظيف طالب: ابي بن على وقال فلينظفه«.

.وهوطهورللصالة« والحزن، الهم يذهب

التطهر مراتب

مراتب: اربع ثمللطهارة
 واالخباث االحداث تطهيرالظاهرمن االولىم
.والفضالت

والتبعات. واآلثام الجرائم من تطهيرالجوارح الثانية:
.ورذائلها االخالق مساوىء من القلب تطهير :الثالثة
 تطهير وهي -، تعالى - اشه سوى تطهيرالسرعما :الرابعة
والصديقين. االنبياء

 اذ فيها، الذي العمل نصف لها مرتبة كل في والطهارة
 الله جالل له ينكشف ان السر عمل في القصوى الغاية

 يمكن وال واألنس. والحب التامة، المعرفة له وتحصل وعظمته،
 اله قال ولذلك الله، سوى ما عنه يرتحل لم ما ذلك حصول
تعالى:

 ال وغيره اللم فان (91 )األنعام، ذرهم، ثم الله قل
 في قلبين من لرجل الله »وماجعل :واحد قلب في يمتمعان
. (4 )األحزاب، 4جوفه

الله الى الوصول طريق التطهر

 اآلخر والنصف عمله، نصف الله سوى عما السر فتطهير
 عمارته القلب عمل من القصوى والغاية فيه. الحق نور شروق

 يها واليتصف المشروعة الحقة والعقائد المحمودة، باألخالق
 والعقائد ،المذمومة األخالق من ،نقائضها عن قلبه ينظف لم من

 والشطراآلخرتحليته ااشطرين، فتطهيرهااحد الفاسدة
.الحقة والعقائد بالفضائل

 وال بالطاعات. عمارتها منه فالمقصود الجوارح، عمل واما
 التطهير فهذا والمناهي المعاصي من بالتطهر اال ذلك يمكن

 على وقس بالطاعات. عمارتها اآلخر ونصفه عملها، نصف
 بقول االشارة ذلك والى األولى. المرتبة في الحال ذلك
 تطهير ان المراد: فان االيمان«. نصف »الطهور )ص(: النبي

 النجاسات من والسر، والقلب، والجوارح، الظاهر،
 االيمان، نصب الله، سوى وما االخالق ورذائل والمعاصي

 االخالق، ومعالي والطاعات بالنظافة عمارتها اآلخر ونصفه
 ان والتظنن وجالله الحق شهودجال في واالستغراق

 الماء بافاضة النجاسات مجردتطهيرالظاهرعن ان )ص( راده
 وتنجس المعاصي، بأخباث الجوارح تلوث مع االيمان، نصف
 بما وتكدره السر وتشوش االخالق، ماوىء بأقذار القلب

 من هي التي االربع، المراتب التطهيرفي فالمراد الله سوى
 وال بعض، على بعضها يتوقف مرتبة وهي الدين، مقامات

 فال دونه، ما يتجاوز لم ما الفوق، هو ما العبد ينال ان يمكن
 ،اله بمعرفة وعمارته ،اله سوى ما السر طهارة الى يصل

 عن القلب طهارة عن يفرغ لم ما وعظمته، جالله وانكشاف
 الى يصل وال المحمودة بالملكات وتحليته المذمومة، االخالق

 وعمارتها المعاصي من الجوارح طهارة من يفرغ لم ما ذلك
 الخبث ازالة من يفرغ لم ما ذلك الى يصل وال بالطاعات.

والنزاهة. بالنظافة وعمارته الظاهر، عن والحدث
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الطهارة حقيقة

 عن او الحدث، عن أو الخبث، عن إما الظاهر، طهارة
 الواجبة الظاهرة االحكام من بها يتعلق وما البدن، فضالت
.الفقه كتب في مستقصاة ،والمكروهة والمندوبة والمحرمة
 التخلي عند وازالته الخبث لطهارة الباطنة اآلداب واما

 باطنه، وخبث وحاجته، نقصه عنده يتذكر ان الحاجة، لقضاء

 حامل وكونه االقذار، من عليه يشتمل وما حاله، وخة
 وسكون ،اخراجها عند نفسه باستراحة ويتذكر ،النجاسات

 االخالق وان والمناجاة، للعبادات وفراغه دنسها، عن قلبه
 لتستريح واقذاركامنة، باطنة، نجاسات باطنها في التي الذميمة

 وعند دنسها، ازالة من قلبه ويطمئن اخراجها، عند المرء نفس
 للقرب ويتأهل الخدمة، بساط على للوقوف يصلح اخراجها
 النجاسات اخراج في يسعى فكما .العزة« »حريم الى والوصول
 يجتهد ان فينبغي الدنيا، في قليلة مدة البدن الستراحة الظاهرة
 الغائضة الداخلة والنجاسات الباطنة، االقذار اخراج في ايضًا

 والبدن الروح لتستريح االطالق، على والمفسدة االعماق، في

 محمد: بن جعفر الصادق قال اآلباد. ابد واآلخرة الدنيا في
 اثقال من الفس الستراحة مستراحًا المستراح سمي »انما

 يعتبر والمؤمن فيها. والكسافات االقذار واستفراغ النجاسات،
 عاقبته، تصي كذلك الدنيا حطام من الخالص ان عندها

 عن وقلبه نفسه ويفرغ وتركها، عنها بالعدول فيستريح
 النجاسة عن استنكافه واخذها جعها عن ويستتكف شغلها،
 تصير كيف حال في المكرمة نفسه في ويتفكر والقذر، والغائط

 له يورث والتقوى بالقناعة التمسك ان ويعلم حال، في ذليلة
 من والفراغ الدنيا، هوان في الراحة فإن الدارين. راحة
 عن فيغلق والشبهة. الحرام من النجاسة ازالة وفي بها، التمتع
 ويفتح الذنوب، ويفرمن اياها، معرفته الكبربعد باب نفسه
 اللم اوامر اداء في ويجتهد والحياء، والندم التواضع باب

 ويسجن الزلفى وطيب المآب، لحسن طلبا نواهيه، واجتناب
 ان الى الشهوات، عن والكف والصبر الخوف سجن في نفسه

 فإن رضاه، طعم ويذوق القرار دار في تعالى اله بأمان يتصل

 في يتأمل ان وينبغي 8 شيء. فال عداه وما ذلك، على المعول
 ومحترص كانيشتهيه، هوما والقذر الغائط من عنه دفع ما ان
 عفونتها كانت الذ كانت وكال األطعمة، لذائذ من طلبه في

 غير من يأخذه ان من فليحذر ذلك، عاقبته كانت فما اشد،
ألجله. اآلباد ابد فيعذب حله،

. الطهارة في للمؤمن ينبغي ما

 من بالطهارة اشتغاله عند يستحضر ان مؤمن لكل ينبغى

 والمناجاة العبادات في للدخول هو انما بها تكليفه ان الحدث:
 األمور لمباشرة بغسلها امر التي اعضاءم وان البريات. خالق مع

 عن بذلك فخرجت الطبيعية، الكدورات منهمكةفي الدنيوية،
 فأمر . بعبادته واالشتغال سبحانه اله يدي بين القيام اهلية

 وال للمناجاة. فيتأهل الكدورات، هذه عن لحطهر بغسلها،
 الدنيوية االدناس عن يطهرها ال غسلها مجرد ان في ريب

 الذميمة، االخالق عن قلبه يطهر لم ما الجسمانية، والكدورات

 الله، الى الرجوع على يعزم لم وما الدنيوية، والعالئق
 عند قلبه يكون ان فينبغي وشهواتها. الدنيا عن واالنقطاع

 جازما الشهوات، وخبائث الصفات ذمائم عن مطهرا الطهارة
 شهوات عن وخدامه، اتباعه هي التي االعضاء فطام على

 امر ثم االعضاء. تلك الى وطهارته لتررينورته الدنيا،
 اكثرالحواس هومجمع الذي الوجه، بغسل اوال: بالوضوء
 الدنيا، مطالب على الباعثة االسباب اعظم هي التي الظاهرة،
 تلك من وعوخال الله، على القلب بوجه ويقبل ليتوجه

 ااموراكثر لمباشرتهما اليدين، بغسل وثانيًا: االدناس،

 اآلخرة، على االقبال من المانعة الطبيعية والمشتهيات الدنيوية
 اكثر الى بها يصل النه الرجلين، غسل او بمسح وثالثًا:

 ليسوغ جيعها بتطهير فأمر الطبيعية. والمقاصد الدنيوية المطالب

 من بالغسل وامر عليها. واالقبال العبادات في بها الدخول له
 واشدها االنسان حاالت ادن ألن البشرة، جيع بغسل الجنابة
 في مدخل بدنه ولجميع ،الوقاع حالة الشهوية بالملكات تعلقا
 شعرة كل »تجت : )ص( الله رسول قال ولهذا الحالة. تلك

 العلية، المرتبة عن بعيدًا بدنه جميع كان فحيث جنابة«،
 المطالب أهم من أجع غسلم كان الدنية، اللذات في منغمسًا

 العبادة في والدخول الشريفة، الجهة لمقابلة ليتأهل الشرعية،
 تعذر عند بالتراب، االعضاء بمسح التيمم في وأمر المنيفة،
 لها وهضًا الرئيسة، االعضاء لتلك تحقيرًا بالماء، غسلها

. الخسيسة التربة اثر بمالقاتها

 الجوارج لهذه األعظم الرئيس هو القلب كان لما ثم
 جنابه عن المبعدة االمور تلك في لها والمستخدم واالعضاء،

 الله »إن : )ص( قال كما سبحانه اله لنظر الموضع وهو تعالى،

 ذلك من فله .قلوبكم[ الى ينظر ولكن ،صوركم الى ينظر ال
 من بتطهيره االشتغال فيكون األكمل. والنصيب االوفر الحظ

 تطهير من اولى الفضائل درك من المانعة والتوجهات الرذائل
 من تطهيره يمكن لم وإذا العاقل. اللبيب عند الظاهرة االعضاء
 على لرسوخه الجميلة، باالوصاف وتحليته الرذيلة، االخالق

 ويلسعه واالزراء، الهضم مقام في فليقمه الدنية، الدنيا حب
 االعضاءبالماء انهعندتعذرغسل كا واالغضاءم الذل بسياط
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 ربه يرحم أن عسى التراب، على بالوضع ويذللها يهضمها
 فإنه الالمع، نوره نفحات من نفحة فيهبه وانكساره، تواضعه

 هذه من فاصعد األثر، في ورد كما قلوهم، المنكسرة عند
 تتدارك بحيث االقبال لك يوجب ما الى ونحوها االشارات

 يمكن الطهارة، في السر من ذكر ما ثم االعمال سالف
 في الصادق جعفر كالم من . الزيادة. مع . . استنباطه.

 والوضوء، الطهارة اردت »اذا قال حيث الشريعة، مصباح
 جعل قد تعالى الهم فإن الله، رشة الى تقدمك الماء الى فتقدم

 ان وكما خدمته، بساط الى ودليال ومناجاته، قربته مفتاح الماء
 يطهرها الظاهرة النجاسات كذلك العباد ذنوب تطهر الله رحة
 بشرى الرياح ارسل الذي :وهو تعالى اللم قال غيره، ال الما،
 (48 )الفرقان، طهورًا ماء السمام من وأنزن رحته يدي بين

 يؤمنون« آفالً حي شيء كل الما؛ من وجعلنا تعالى الله وقال

 كذلك لدنيا، نعيم بهكلشيءمن فكماأحيا (.30 )األنبياء،
 الماء صفاء في وتفكر .بالطاعات القلوب حياة جعل وفضلم برحمته
 وآستغمله شيء بكل امتزاجه ولطبف وبركته، وطهره ورقته،

 في بآدابها وتعبد بتطهيرها، اله امرك التي االعضاء تطهير في
 فاذا واحدمنهافوائدكثيرة، تحتكل فإن والسنن الفرائض

 عن فوائدها عيون لك انفجرت الواجبة بالحرمة استعملتها
 الماء امتزاج تشبه معاشرة تعالى الله عاشرخلق ثم قريب.

 معتبرا معناه، عن يتغير وال حقه، شيء لكل فيؤدي باالشياء،
 الماء«. كمثل الخالص المؤمن »مثل :)ص( الرسول لقول
 المام كصفوة طاعتك جميع في - تعال — اللم مع صفوتك ولتكن

 بالتقوى قلبك وطهر طهورا، وسماه السماء من انزله حين
.بالماء« جوارحك طهارة عند واليقين
 االعضاء بعض وتخصيص الطهارة في الواردة االسرار ومن

 -765 الرضا موسى بن علي اليه اشار ما الوضوء، بالتطهيرفي
 قام اذا طاهرًا العبد ليكون بالوضوء امر »إنما :بقوله .م 818
 من نقيًا ،امره فيما له مطيعًا ،ايام مناجاته عند الجبار يدي بين

 وطرد الكسل، ذهاب من فيه معما والجاسة، االدناس
 وجب وانما الجبار. يدي بين للقيام الفؤاد وتزكية النعاس،

 العبداذاقام ألن والرجلين والراس واليدين الوجه على ذلك
 الماء يطالها التي جوارحه من ينكشف فانما الجبار، يدي بين

 يسأل وبيده ويخضع، يسجد بوجهه انه وذلك بالوضوء،
 وسجوده، ركوعه في يستقبل وبراسه ويتبتل، ويرهب ويرغب
 الخالء، دون الجنابة من وأمربالغيسل ويقعد يقوم وبرجليه

 جميع من يخرج وهوشيء االنسان، نفس من الجنابة ألن
 هوغذاء انما االنان نف هومن ليس والخالء جده،

.باب« من ويخرج باب من يدخل
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 واوساخه ودرنه فضالته من بدنه يطهر ان مؤمن لكل ينبغي
 من طال وما والشارب االنف وشعر بالحلق الرأس كشعر
 األعضاء وسائر والعانة االبط وشعر القبض، عن اللحية
 من ومايجتمع ٠بالقلم والرجلين وكأظافراليدين بالنورة
 على يجتمع وما ومثله، بالمسح االذنين معاطف في الوسخ

 في يجتمع وما والمضمضة بالسواك اللسان واطراف االسنان
 الوسخ من يجتمع وما .باالستنشاق الملتصقة الرطوبات من األنف
 بدنه جميع الدرنعلى ومايجتمعمن . والغسل. بالقلم األظافر تحت

.الحمام الى بالدخول الطريق وغبار العرق كترشيح

الحمام آداب

 ويقدر النار، حر بحرارته يتذكر ان الحمام يدخل لمن ينبغي
 باله ويستعيذ ,جهنم الى ويقيسه ساعة البيت في محبوسًا نفه
 ونسأله النار من بالله نعوذ قل الحار بيت دخلت فاذا .منها

 علي وقال الحار. البيت من خروجك حين الى وترددها الجنة،
 فيه وتذكر بالدرن يذهب الحمام البيت نعم :طالب أبي بن

النار.
 ذكر عن يغفل اا عليه ينبغي العاقل ان الى اشارة وفيه
 يراه ما كل في له فيكون ومستقره، مقره فإنها لحظة اآلخرة

 كل في ينظر المرء فإن .وموعظة عبرة غيرهما أو ونار ماء من
 ينظر كل .. ٠ والبناء والنجار فالحداد .,,همته بحسب شيء
 الى ينظر فال اآلخرة، طريق سالك اما صنعته، خالل من

 الى نظر فإن اآلخرة. من وعبرة موعظة له وتكون اال شيء
 جهنم، نار تذكر نار الى نظر عإن .اللحد ظلمة تذكر ظلمة

 صوتاهائال سمع وان جهنم افاعي تذكر حية الى نظر وان
 صورة تذكر قبيحة صورة الى نظر وإن الصور. تفخة تذكر

 محاسبة تذكر قوم بين المحاسبة تذكر وإن .والزبانية النكيرين
.الجنة نعيم تذكر حسنًا شيائً رأى وإن ...اآلخرة

الباطنة االوساخ ازالة في السر

 غير سرها اما ظاهر، البدن عن الفضالت ازالة في السر
 وطرد الصدر وانشراح القلب، تنوير توجب ازالتها فان الظاهر

 فتشمئز التنوروالتجريد، من مانعة كسافات انها اذ الثيطان.
 االحكام في تأمل ومن اليهاالشياطين وترغب منهاالمالئكة،

 بصيرة له وكانت )ص( الله رسول بها جاء التي واآلداب
 صدر ما ان حقى حكمة. يخلومن ال منها شيائً ان يعلم ناقدة،
 ترتيب من واألقوال، واألفعال والحركات اآلداب في عنه
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 خاص موضع من ابتداء أو معين، بعدد تخصيص أو خاص،
أوحكمة. حكمًا يتضمن المتماثلة، االشياء من معين أوبواحد
 وفي ثالثًا اليمنى عينه في يكتحل كان النبي ان ذلك مثال

 التخصيص وهذا الترتيب هذا في والسر اثنين. اليسرى عينه
 الجملة لتكون العينين بين وتفاوته بها فبدًا اشرف اليمنى ان

 فال الوتر يحب وتر اله ألن الزوج، على فضال للوتر ألن وترًا.

 وصاف من أووصف مناسبة من العبد يخلوفعل ان ينبغي
 اليسرى الن وهووتر الثالث، على يقتصر لم وانما الرب.
 تتوعب ال الواحدة ان والغالب واحدة، اال تخصها ال عندئذ

 ألن بالزيادة اليمنى خصص وانما بالكحل. االجفان أصول
فموبالزيادة افضل، واليمف لاليناد منم بل ال التغضيل

 الشسانرانرسرل تعيم الجمهرفي ناالجر:روى
 )السبابة( اليمنى بمسبحة اظافره تقليم عند يبدا كان )ص( الله

 ثم خنصرها الى مسبحتها من يبتدىء بأن اليمف، بابهام ويختم

.اليمنى ايهام الى اليسرى خنصر من يبتدىء
 بتبرير العادات جامع في الزاقي العالمة المؤلف ويسرف

 في ورد ما سائر ذكر ما على وقس .النبي اتبعه الذي الترتيب
 سر عن منها شيء يمخلو ال فإنم والتخصيصات، اآلداب

اكثرها. ادراك عن قاصرة عقولنا كانت وان حكمي،

:بالمرأة الرجل عالقات في التطهر - ب

الماء طهور
.لغيره مطهر بذاته طاهر انه اي طهور البحر ماء

المكعب(، المز قدر )أي شيء ينجسه لم »كر، قدر والماء

 وان دالء منها فانزح صغيرفمات شيء البئر في سقط واذا
 أو بعير فيها مات فإن دالء سبع منها فانزح جنب فيها وقع

كله[. ]البثر فلينزح خر فيها صب
 من الماء به شعرالختزيريتقى من يكون الحبل عن ..

بأس. ال ام؟ ذلك من يتوضأ هل البئر
البالوعة جانب الى البئرتكون

 من البول فيه يجري والوادي الوادي اعلى في البئر كان اذا
 ذلك ينجى لم اذرع اربعة أو اذرع ثالنة قدر بينيا وكان محتها

 في البشر كانت وان ينجها. ذلك من اقل كان وان شيء،
 اذرع تسعة وبينه البئر بين وكان عليها، الماء ومر الوادي اسفل

.منه يتوضأ فال ذلك من اقل كان وما ينجسها لم
والنوم والغائط والجنابة البول
 ان اال بأس فال تغسلها ان قبل االناء في يدك دخلت اذا
الماء. فيهرق اوجنابة بول قذر اصايها قد يكون

الحائض)...( سؤر
 شريا بعد االناء في الماء )بقية سؤرالحائض من اشرب

. عنه توضًا وال منه(
 تصيبه )أي االناء في الماء من فينتضح يغتل الرجل . . .
. بطهارته بأس ال . قطرات( او ذرات منه

العراء؟ في المسافر يغوط اين أي الغرباء؟ يتوضًا اين
 المثمرة االشجار وتحت النافذة والطرق االنهار شطوط يتقي

 ابواب قال اللعن؟ مواضع واين فقيل اللعن. ومواضع
الدور.

الماء يجد لم ومن وغسله اليول من االستبراء
 يعيد ال بلال: فوجد الصالة الى وقام توضًا ثم بال رجل
 الغدد افرازات من )أي الحبائل من ذلك اغا وغضوع

المبيضية(.
وحدم الوضوء
 ومن يطيعه من الله ليعلم .اش حدود من حد الوضوء انما
الدهن. مثل يكفيه نما : شيء ينجسه ال المؤمن وانما يعصيه

 ما واالستنجاء، الغسل من ويكفيك( )يطهرك يجزئك
يمينك، ملئت
الوضوء نقض

والريح والغائط البول : ثالث الوضوه ينقض

وضوء. المباشرة وال الفرج مس وال القبلة في وليس
بنظيف ليس الذي الموضع

 بعده يطا ثم بنظيف، لي الذي الموضع على يطأ الرجل
 ذراعًا عشر خسة بينهما مشى قد كان اذا بأس ال .نظيفًا مكانًا
نحوذلك. او

والوذي المذي
 تغله فال الصالة في وانت اوودي مذي من... سأل اذا

 فاما عقبيك بلغ وان الوضوء له تنقض وال الصالة تقطع وال
)هكذا!!( البلغم. النخامة ذلكبمتزلة

تطهرا الغسل انواع
 ئمحرم وحين والعيدين الجمعة ويوم الجنابة من الغسل يكون

 وحين البيت تزور ويوم عرفة ويوم والمدينة مكة تدخل وحين
 وثالث وعشرين واحدى عشرة تسع ليلة وفي الكعبة تدخل

الجمعة وغسل ميتًا، غل ومن ،شهررمضان من وعشرين

 عند سرجس بيبل فن بجنبراسم فسل ان

الغسل. تجزئة جواز يعني وهذا جائز. الصالة
تطهرًا والمرأة الرجل على الغسل يوجب ما

 يجب مق يتزالن. فال الفرج من قريبًا المرأة يجامع الرجل
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 غيبوبة )أي الغسل. وجب فقد الختانان التقى اذا الغسل؟
الحشفة(
والتطهر والمرأة الرجل احتالم

 الماء ير ولم منامه في رأى فاذا األكبر. الماء من الغسل انما

االكبرفليسعليهغسل.
 بعد شيء منهما يخرج ثم الجنابة من يغتسالن والمرأة الرجل

.الغسل
. الغسل تعيد ال والمرأة الغسل يعيد الرجل
 ويختضب المسجد ويدخلن ريقرأ ويشرب يأكل الجنب

ويحتجم ويطلي ويدهن
 وتمضمض يديه، غسل ويشبرب يأكل ان اراد اذا الجنب

 ويدخل شاء. اذا الله ويذكر ويقرأ وشرب واكل وجهه وغسل

. اله رسول ومسجد الحرام المسجد اا المساجد شاء اذا

الكتابة يمس ال ان شرط جاتزة وضوء غير على المصحف قراع:
 فيه، يكون المتاع المسجد من يتناوالن والحائض الجنب

.المسجدشيثا في يضعان ال ولكن

والبقروأباهاولحومها بلوالغنم اال لبولمن ا
 اال تغسله فال لك اوثوبا شيء منه اصابك وان . ينجس ال

٠ تتنظف ان

. لحمه يؤكل ال ما ابوال من ثوبك واغسل
■ وسلحه ببوله بأس يطيرفال شيء وكل

الطهر. وادن واقصاه الحيض ادف
عشرة واكثره )ايام( ثالثة الحيض ادفى
.طهرها بعد او ايامها قبل الدم ترى المرأة

 ربما فإنه الصالة، فلتدع حيضها وقت قبل الدم رأت اذا

 تحيض كانت التي ايامها اكثرمن كان فاذا الوقت. يها تعجل
 تربصت فاذا ايامها، تمضي بعدما ايام ثالثة فلتتربص فيهن
 . المستحاضة تصنع كما فلتصنع الدم عنها ينقطع ولم ايام ثالثة

 الغسل شرط الدم، رغم الصالة، عليها تتوجب التي )أي

المؤقت... اآلفي

وبعده الحيض قبل الصفرة ترى المرأة
 غير في الصفرة رأت وان ايامها تنقضي حتى تصلي ال

وصلت. توضأت ايامها

 كانت وان الحيض. من هي بيرمين الحيض قبل الصفرة
.الحيض من فليست بيومين الحيض بعد

البكر تحيض ما اول
 وفي يومين، الثهر في فتقعد تحبض ما اول البكر الجارية

 الشهر في طمثها يكون فال عليها، ويختلف ايام. الشهرثالثة
 ترى دامت ما الصالة، وتدع تجلس ان لها سواء: ايام عدة

 ايام عدة الشهران اتفق فاذا . ايام العشرة تجز م ما ،الدم
٠ ايامها فتلك سواء

 بدل تصوم )أي الصالة تقضي وال الصوم تقضي الحائض
 فاتتها( التي الصلوات من بدالً تصلي وال فاتتها التي االيام

القرآن تقرأ والجنب والنفساء الحائض

. فيه تضع وال المسجد من تأخذ والحائض
. والماء الثياب زوجها تناول والحائض

٠ للنظافة بل للتطهر يغسل فال الحيض من ليس والعرق

والجسد. الثوب يصيب الكلب
 وان )انفضه( فانضحه يابسًا كان فإن الكلب ثوبك مس اذ

فاغسله. كانرطبًا

الميت. جسد غلى ثوبه يقع الرجل
فال. واال الثوب يغسل الميت جسد برد اذا

مطهر التيمم
الطهورين احد التيمم

واحد. الصعيد ورب الماء رب
 قطرة منه يهرق فال قليل ماء ومعه عطشًا خاف ان الرجل

. بالصعيد وليتيمم
طهورًا. التراب جعل قد وجل عز اللم ان

الجامد: اوالماء الثلج اال يجد السفرولم في اجنب رجل
 االرض هذه الى يعود ان أرى وال يتيمم الضرورة هوبمنزلة

شريف( )حديث دينه توبق التي

الميت غاسل تطهير
 غسل فال حارًا. دام ما مسه فإن فليغتسل. ميتًا غشل من

 القبر الميت ادخل من اما فليغتسل. مسه ثم برد اذا اما .عليه
)الكفن(. فقط الثياب يمس انما عليه غسل فال

 له انما القبر، ادخله من على وال علىمنحله. غسل وال
 الكافي، صحيح )الكليني، القبر تراب من يتيمم ان

 ٠الخرقة يده على يلف ان به يجدر الميت غسل ومن . (855 ص
 استطاع ومن .جائرة غيروضوء من الميت على والصالة
.للوضوء الوقت يمهله لم ان فليتيمم

النساء على التسليم
 عليه ويردذن النساء على يسلم )ص( الله رسول »كان

 على يسلم ان يكره وكان النساء على يسلم علي وكان .السالم
 علي فيدخل صوتها يعجبني ان اتخوف ويقول: منهن الشابة

(.551 الكافي، )صحيح األجر من إطلب اكثرما

 بعدها يده المسلم يغسل ان على جائزة المجوسي مصافحة
.يتوضًا وال
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واللقاء: الرؤية الى ج-التطهرهوالطريق

 احدهما : امران وتقويتها الله محبة تحصيل الى الطريق في
 بالذكر الله الى والتبتل وعالئقها الدنيا شواغل من القلب تطهير

 مثل القلب اذا القلب من اللم غير حب اخراج ثم والفكر
فيه ما منه يخرج لم الماءمثال-ما يسع ال الذي االناء

قلبه. بكل الله المرء يحب ان في الحب وكمال
 وتسليطها وتوسيعها وتقويتها الله معرفة تحصيل وثانيهما.

(.168/3 السعادات، جامع )الزاقي، القلب على

)ص( محمد النبي وعن
 يبغض تعالى الشه فإن النتنة الرائحة من بالماء تنظفوا »...

 في الشه الطهوريزد اكثرمن انس، »يا القاذورة« عباده من
 طهارة على والنهار بالليل تكون ان استطعت فإن عمرك،
 )الحسن .شهيدًا، مت طهارة عل مت اذا تكون فانك فافعل،

. (40 ص االخالف، مكارم ،الطبرسي فضل بن

 القصد وليس قديمة. مؤسسة التطهر، ان القول وخالصة

 النفس، من تطهيرالباطن بل االعضاء تطهيرالظاهرمن منها
 االمورالمغلقة والتطهرمن الله. مرضاة الى التوصل بغية

 التطهر ترك وعقوبة محرم. وتركه واجب فإجراؤه بالقدسية،
 الخروج اي والقطيعة النبذ تعني والنجاسة . بالنجاسة الوصم

 الى النجاسة على المقيم تعرض عن فضال الجماعة، عن
شابه. والتحقيروما الجلد اي عليه الحد اقامة عقوبة العقوبة،
 الطابع عليها يغلب حركة الغربية التطهرية بدت واذا

 دينية مارسة كوها عن تخرج لم منطلقها في فانها . السياسي
 منها القصد واجتماعية فردية بآداب ظاهرا تلتزم طقوسية
اآلخرة. في النجاة او الخالص بغية اله الى التقرب

والتطهرية الخوارج

 حركة الخوارج من يجعل ان يحاول المؤرخين من البعض
 ونحن الغرب في جرى لما تقليدا االسالم في سياسية تطهرية

 ادخال لتوجب واال المقارنة اوجه النتفاء الرأي هذا فض ن

 بسرد نكتفي ولذا ة التطهري عنوان تحت االصولية خركات
. وامتدادها الخوارج لحركة موجز

 علي االمام خالفة ايام منذ اسالمية فرقة الخوارج شكل
 في االمويين الخلفاء معارضة في مهما دورا ولعبوا ،661(-١٢)(

 واليوم . العباسين الخلفاء ايام خفت معارضتهم ولكن . دمشف
 العالم بلدان داخل مبعثرة متفرقة مجموعات بثكلون

 معتقداتهم عل يحافظون مايزالون ولكنهم . السالمي
 دورا االسالمي التاريخ في لعست الخارجية والحركة الخاصة.

 وكمثال كعقلية بل فقط، محاربة الكطائفة الحكام، اتعب
 الصراع عنف استمدت المغري في البربر فشعوب . متشددين

 اصالحية حركات الفكر هذا امد وقد . الخوارجي الفكر من
 في والسوسية الودان، في المهدية ذلك: من بالقوة. كبرى
 اساليب وفي المثال في يظهر التقارب وهذا وتونس. ليبيا

العمل.
 البذل وهذا . عملية عقيدة بأنها الخارجية الفكرة تميزت وقد

 برز راسخة تكن وان واضحة غير عقيدة على المعتمد االيمافي،
الطوراق المرابطين في

 في فيقول التطهرية المرابطية هذه يصف مراد علي وهذا
:االسالم مواجهة فوكوفي دي شارل كتابه

 المرابط الشيخ بين والشخصية االجتماعية العالقات كانت
 الطرفين جانب من القداسة شعار نحت قائمة والمريدين

 طابع يرتدي كان اخالل كل ان بحيث وتالميذه(، )الثيخ
 وكانت ومريديه. اتباعه على اكيد حق للشيخ وكان الخيانة.

 واألمر .الشيخ إلرادة واالستالم بالخضوع تترجم التبعية هذه
 الطوارق وكان . . . الثيخ لعنة كان شيء كل فوق المرهوب
 وان الصحيحة االسالمية القيم الى تتند بمعتقدات يتحلون
 الحواضر عن لبعدهم ضعيفة الدينية بمارساتهم كانت

 يومية وعبادات طقوسًا للدين تعطي التي الكبرى االسالمية
 اشعار ومن .والمجتمع الفرد الحضورلدى دائم تجعله

 يتبع من ،حي شيء كل ملك ،الكل مالك الله »يا :الطرارق
 يذكر الذي هو النه ،له اغفر ،كان حيثما ،النبي دين

 ويسبح . . بالرسول. ثقته ويضع الحسنى، االسماء باخالص
٠ ويمجد« اللشه بحمد

خيرالصابرين يدي بين ومالي نفي اسلمت اني -
عظيم بالله املي -

اشه واتوكلعلى انامطمئن -
.. ربي. الله شيء، امركل له الذي على توكلت افي -
. (120113 ص .)م.ع .عليه احمده الله به قضى ما -

السياسية الخوارج عقيدة

 االسالمية الواجبات بعض بإبراز الخوارج عقيدة ميزت
 ذلك من الفرق. من غيرها عن به تفردت تمييزا غيرها، دون

 لنفس جهاد والخارج، الداخل في الجهاد تشديدهاعلىوجوب
األعداء. وجهاد

 واذاكان بالتحكيم قبل انم ع( علي عل مأخذهم وكان
 الناس بجعل الرداء هذا يخلع ان له فلي بحق خليفة عليا
 انه بالحالفة فقذفقدحقه بالتحكيم اماوقدقبلعلي فيه. حكا
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البيوريتانية او التطهرية

 وأمام االلله«. حكم »وال الناس حكم حين ،بذلك الله عصى
 فقتله الخليفة عصى فان :الخليفة حقى سواسية الناس كل الله كتاب

(.241 ص تاريخالعرب، واجب)فيليبحتي،

 الخوارج ولجوء .الفرشية االمتيازات ضد الخوارج ثار وقد
 ليست واألمة عنيفة. تطهريتهم جعل السيف والى القتل الى

 وهي الخاصة. واهل الجماعة اهل يقول كما خليفة، الى بحاجة
 ان يجب التي هي واالمة وجدته. ان االجدر منهم تنصب
 الى الخوارج ينظر لم وبالطبع حر. باختيار الخليفة تنصسب

االمرعمليا. هذا استحالة
 ،الخوارج معتقدات عن المنبثق والديني االخالقي والتشدد
 على المؤرخين حمل المسلمين على بالقوة فرضه على واصرارهم

 لم دوافعهم ولكن االسالم« »متطهرو بأنهم الخوارج وصف
 كانوا فقد ٠ مارساهم وكذلك الطهرر من شيم على تكن

 العصبية امامها تبدو واعتداتية قاسية دينية بعصنبة مأخوذين
. ومحمودة مقبولة القرشية
 بقريش. االمامة حصر مبدأ الالح بقوة ناهضوا وقد

 . االسالم ا٢ جاء التي الديمقراطية اقرارالمبادئء الى وسعوا
 القرون طيلة غزيرة الدماء فيها جرت وحروب ثورات فقاموا

 التي عقائدهم من وكان .االسالم تاريخ من األولى الثالثة
 االولياء كرامة وقبحوا انكررا ان بزمن: خروجهم بعد تبلورت

 الصالحين، قبور الى وزيارة ومراسم عبادة من بذلك يحيط وما

 الخوارج فرق من ويعرف الصوفية. الطرق ايضا وحرموا
 واالباضية الهجري( األول القرن من الثاني )النصف األباضية
وزنجبار. وعمان الغرب وطرابلس الجزائر في منتثرة

المتشددة الدينية مواقفهم

 وكانت الدين في نظرية بحوث اهل الخوارج يكن لم
 وكانوا ■ واالجتماعي السياسي تطبيقها حيث من تهمهم العقائد

 يرضيهم ال انان اي على الكفر كلمة اطالق من يتحرجون ال
 غير الملمين كل النار اهل من جعلوا وقد . معتقده او عمله

 محمد صحابة وغالبية الرسول زرجة عائشة فالسيدة الخوارج،
 يكفريعضهابعضا. كان فرقهم ان بل النار اهل من هم

 ملما. كان ولو النار اهل من كالمشرك يصبح الكبيرة ومرتكب
 وبعض والعمل والمعرفة الممارسة على االيمان وكانوايبنون

 اما »اقرارالقلب« فيه يكفي االيمان ان ترى كانت فرقهم
 االيمان نتائج من فهيا الصالح والعمل العبادية الممارسة
بالقلب.

 البثر اعمال يفعل ال الله ان االختيار: بحرية يقولون وكانوا
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 في الخوراج تركه والشيءالذي عليهم التنطبق ومشيئته
 كتاب الى واالحتكام المقدسات كل على جرأتهم هو االسالم

 السنة في ورد ما بحسب ال هم فهمهم بحسب ولكن اله
المروية. او المكتوبة

 وعلى .السابقون االسالم« »تطهريو انهم القول يمكن ويهذا
 السيادة نفحة مقاومة الى ترمي بروح الخوارج انطلق العموم

 بين التسوية وكانت .العرب المسلمون يدعيها كان التي واألفضلية
.األول السياسي هدفهم المسلمين
 الحجاج يد على خاصة الخوارج لقيه الذي االضطهاد وبعد
 االمور زمام ملكوا الذين 699,698 االزارقة على قضى )حيث

 قيادة تحت الثرقية االمصار من وسواهما وفارس كرمان في
 اصول من كأصل التقية مبدا اقروا الغجاءة( بن قطري
 االسرى اعناق يضربون عليهم، القغاء قبل وكانوا الدين.

 ج الدهب، مروج )المسعودى، السيف بحد وغيرالمحاربين

(.31 ،م8

الخالصة

 على ثورة كات االنكليزية التطهرية ان القول يصبح ربما
 الكاثوليكية بين حالوسطًا كانت التى االنكليكانية

 انكلترا في طبق Reforme الديني فاالصالح والبروتتانتية.
 ايام جرت اكليركية سياسية تفاعالت نتيجة ،ملكي بقرار
.1535-1533 الثامن هنري الملك

 انكلترا الى انتقلت الدينية االصالحية الحركة ودخول
 روما(، عن المالي االستقالل اقتصادية/)ارداة السباب
 ثم ،(L’Humanisme األنسنة حركة )تقدم ثقافية والسباب
 من اي يكن ولم واخطاؤهم( الكهنة )قصور كليركية السباب

 ثورية حركة انكلترا في يكن لم فاالصالح كافيا. االسباب هذه
 كالفن أو 1546,1483 االلماني لوثر كلمن اراده كما عقائدية أو

 السياسة املته ملكي بقانون انكلترا في تم لقد .الفرني
الكنيسة. الارادة الملكية،

 رفضت روما ولكن زوجته الثامن هنري الملك طلق فقد
 قرارات اتخاذ عل الملك حل الذي االمر بالطالق. التفسيح

 الكهنة يجعل البرلمان من قانون استصدار منها: عواقب لها كان

 الرجوع الكهنة من طلب ثم روما، لسلطة الخضوع من بحل
 من الروماني الحبن يحرم صدرقانون 1534 سنة وفي .روما الى
انكلترا، ملكة في قضائية سلطة اية

 ، 1570 سنة اوجه الكاثوليكية الكنيسة مع الصراع وبلغ

 بوجه الحرم قرار اصدار على الخامس بيوس البابا اقدم حين
للدولة. كدين االصالح استقر عندها األولى، إليزابت الملكة



اتطورية

 تأييد للعرش تأمن المصادرة ٠ج , الكهنة امالك وصودرت
 يرض لم ولكنهذا ووالءهالالصالح، المالكة الطقات
االشارة. سبقت كما التطهريين وال الرومان الكاثوليك
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مقلد علي

التطورية
Evolutionism 
Evolutionisme
Evolutionismus

 االجتماعية العلوم في هامة مكانة التفكيرالتطوري اكتسب
 لحالي، القرن أوائل أو عشر التاسع القرن في سواء دالنقافة
 إال العالميتين الخربين بين شعبيته من لشيء فقدانه من وبالرغم

 أشكاله عن جزئيًا تختلف بأشكال ولو أخيرًا احياؤه اعيد انه
الكالسيكية.
 حول ما إلجماع صيغة أية ايجاد يصعب أنه من وبالرغم

 في حقى وذلك الثقافي، أو االجتاعي التطور يكون ما مالة
 بعض تحديد الممكن من أنه إال الكالسيكيين المفكرين ظر

 المحاور، هذه جملة ومن .حولها يلتقون التي المحاورالرئيسية

 - التجان من االنتقال وفكرة - Adaptation - التكيف فكرة
Homogeneity - التغاير الى Ht٥rog٥ite٠.

 سواء اكطوري للتنظير المشترك القاسم األفكار هذه وتشكل
كاركس. أوثوريًا Sepencer ى محافظا المفكر اتجام كان

: Adaptation التكيف - أ

 على التكنولوجيا رتوفر المناخية، الظروف مع التأقلم ويعفي
 الى استعااللحجارة من االنسان ينتقل فعندما حيًا، مثاالً ذلك

 فإن واالسلحة، األدوات صناعة في Le metal المعدن استعمال
 وتمومرونته. التقنية فاعليته تضاعف عل عالة ال يدل ذلك
 التاريخ في التكيف، أكبرعل قدرة عل التغيريدلل هذا ومثل

.تطورية داللة يكتسب المخطلق هذا ومن ،االنساني
 تنطبق إذ الطبيعة، في التحكيم مسالة في األمر ينحصر وال

 يكون حرب حالة فني أيضًا، المجتمعات على التكيف عملية
 القيام عل أقدر التكنولوجية الناحية من تقععًا االكثب المججمع

 المنظور من المجتمع هذا ويعتبر مواصلتها، وعلى بأعبائها
غيره. من أكثرتكيفًا التطوري

 عندما المهنية النشاطات نوعية في أيضًا كمايتمظهرالتكيف
 وبعضها الفالحة، إلى الصيد مرحلة من المجتمعات بعض تمر

 ويزداد االنتاج فتنمووسائل الصناعة الى الفالحة األخرمن
. الطبيعي المناخ في التحكم

 سواء معرفيًا عامال تفترض التكنولوجيا أن في شك وال
 النظرية اعتنت وقد أومتقدمة، بدائية المعرفة هذه كانت

 هذا في وقدمت البداية منذ المعرفي التقدم بمشكلة التطورية
اآلراء. العديدمن الموضوع

 حصل الذي العام التحول مقولة األراء، هذم جملة ومن
 عصر إلى ومنه األديان زمن إلى La magie السحر عهد من

 السحر من واعتباركل (James G. Frazer)انظر العلم،
 على )الوجود( العام مع للتعامل غتلفة طرقًا والعلم والدين
.المعرفة من غختلفة أنماط قاعدة

 األسئلة فمن الصعوبات، تخلومن ال النظرية هذه أن إال
 نفس الى والسحر الدين ينتمي هل طرحها، يجدر التي

 أفلي العلم؟ اليها ينتمي التي أوالتاريخية التطورية السلسلة
 من أكث وعملة تدبرية محاولة السحر يكون أن الممكن من

 يحددون المختصين العالء أغلب أن كما معرفية؟ عملية كونه
 الفرد وبتمكين وللوجود، للحياة معان من يوفره بما الدين أهمية

 يكون هنا دافىء روحاني فضاء في العيش من والجياعات
 حاسًا يكون أن بدون الدين ميدان في موجودًا المعرفي العامل

 يجب االطار هذا في - العلم ميدان في وأساسي هوحاسم كما
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 الفكر من أوتكنولوجيا فلسفي مسار ضمن العلم وضع
.مغايرة

 ولكن واحدة، سللة إلى بالحاجة االعتراف يتوجب لذلك
 تحليل القصد كان إذا ختلفة تطورية ومسارات سالسل الى

.المعقد التاريخي الواقع
 Auguste كونت أوغست من الموقف نفس اتخاذ ومكن

comte ثالثة عبر ويمر مر االنافي التاريخ بأن يرى الذي 
 Theologique) - الثيولوجي )أو الديني التفكير- من أنماط

٠ العلمي أو والوضعي - والماوراني
 مفاهيمه توحي ما وفطنة أكزإدراكًا كان كونت أن إال

 ال فهو معينة تاريخية لمراحل تشخيصه من فبالرغم المجردة،
 العكس يعتبرعلى بل فعال، وصل قد العلمي العهد يعتبرأن

 واخخالقية سياسية بأزمة يتم المعاصر المجتمع بأن ذلك من
 ال الناتجة الفكرية الفوضوية الى تعود األزمة هذه وأن كبرى

 الدينية الفلفات Co - existence تعايش عن بل تتابع عن
التاريخي. الزمن نفس في والوضعية والماورائية

 تتجاوز الدين شؤون أن تمامًا يعي Comte كونت إن
 الفلسفة على تأكيده مع فهو لذلك، المعرفية، االعتبارات
 Religion de لالنسانية دين بعث على أقدم الوضعية،
humanity’! أسسًا الجديد الدين لهذا األسس كانت وإن 

.وعلمية وضعانية
 بعض سجل االنافي التاريخ أن شك ال القول، وخالصة

 للتصور خالفًا التذكيربأنه، يجب ولكن المعرفي التقدم
 وال المقايي بعض حسب إال تقدم ال ، لألشياء التطوري

.هوأفضل ما الى انتقال بدون جديد تكيف

لتغاير ا و التجانس - ب

: Homoglneite et Heterogeneite

 الهيكلي التحول حول يدور التطورية للنظرية المحورالثاني
 هربرت ب الفكرة هذه اقترنت وفد التغاير إلى التجانس من

 لدى االهتمام نفس نجد كنا ألن Herbert Spencer مبر

 هؤالء كل تركيز الى راجع فذلك وماركس، كونت من كل
. االجتماعي للتغير قوانين أو قانون ايجاد على المنظرين
 )أو العسكري المجتمع من التحول سبترعن يتكلم
 بالمرورمن دوركهايم ويقول الصناعي المجتمع الى النضالي(

 الى Solidarite mecanique الميكانيكي التضامن مجتمع
 ونتيجة . Solidarite organique العضوي التضامن مجتمع

 عامة مبادىءأو مبدأ الى الوصول هي التحليالت، هذه كل
 األدبيات تبرزفي انفكت ما التطوراالجتماعي لعملية

 differentia- الهيكلي التباينمبادىء هي وهذه االجتماعية

tion structurale االجتماعي واالندماج Integration 
.sociale

 يوافقون المعاصرين واالنثروبولوجيا االجتماع علماء أغلب إن
 من االنتقال يعبرعن التطورعمومًا بأن القائلة الفكرة عل

 ابن أن نعلم ونحن الالمتجانس، المركب الى المتجانس البسيط
 »استحالة ب بقوله مقدمته في هذه التطور فكرة لم قد خلدون
 اتسع« قد الحيوان »عالم وبأن بعض« الى الموجودات بعض

 االنسان الى التكوين تدريج في وانتهى أنواعه، وتعددت
.والرؤية الفكر صاحب

 قانون بوجود القول هو اليوم قبوله يمكن ال ما أن اال
 يمر أن يجب التي المتعددة للمراحل واحد تتابع أو واحد،
 نقدم يجدرأن السياق هذا وفي .الشعوب تطوركل خاللها

 وهي: التطورية الظرية عليها تعتمد التي األساسية المسالت
.التغييرشيءطبيعي أ-
.الغربية اوروبا اتجاه في احادية وجهة التغييرله - ب

.Immanent المنشأ داخلي ج-التغيير

 له التغير :principe de !'uniformity االتساق مبدأ - د
.النمط نفى من أسباب

 الثابت العامل يمثل الطقي الصراع أن ماركس اعتبر لقد
 المراحل حتى كذلك سيبقى وأنه المجتمعات، لكل والحيوي
 ونظام الخاصة المسلكية على القضاء عند للرأسيالية األخيرة
االجتماعية. الطبقات
 جميع تطور على راهن الذي Toqueville توكفيل أما

 قيم بين الصراع على ركز فقد الديمقراطية، نحو المجتمعات
 ناحية من Achevement االنجاز وقيم ناحية من المساواة
أخرى

 االجتماعية، المكانة في التماثل الى الوق األولى تعك
اآلخرين عن االمتياز الى الطموح والثانية

 المطاف، آخر في ستنتصر األولى النزعة أن ويعتبرتوكفيل
أميركا في الديمقراطية كتابه في إبرازه يحاول ما وهذا

 تثخيص يحاولون المفكرين أن نجد الحاالت هذه كل في
 المسيرة وتفر نفسه االجتياعي الكيان من تنبع متماثلة آليات

 سواء أخرى، خارجية عوامل أي الى الرجوع بدون االنسانية
 تاريخية بوقائع متعلقة أو مناخية أو إلهية، العوامل هذه كانت
.معينة
 في وأسلوب طريقة الواقع في هي التطورية النظرية إن
 ظواهر الى الماضي وتبلورات وثائق من التاريخ معطيات تقديم

 بأن االنطباع يعطي تطوري سلم حسب المعاصرة، الثقافات
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 شكل يأخذ التغير وبأن الظواهر، هذه بين تسلسال هناك
 في يجد أنه كا Gradual التدرييي البطيء - الدائب التحول
التطور. لهذا تجسيد وأكمل أعلى المعاصر الغرب
 االرتباط أشد مرتبطة التطورية النظرية أن إذن البديسي من
 Spencer سبنسر اليه يذهب ما وذلك progres التقدم بمفهوم

 أن يمكن ال التطور »إن . . للشك مجال أي تدع ال بطريقة
 من مستوى وأعلى الكمال من درجة أكبر تحقيق عند اال ينتهي

 البروسية الدولة يعتبرأن Hegel هيغل كان وكا .السعادة«
Prussian والكمال، الفكر تجسيد تمثل عشر التاسع القرن في 

 هيغل بأن القول الى Talcott Parsons بارسونس اليوم يذهب
 المجتمع تمثل التي هي األميركية التحدة الواليات وأن تسرع قد

 ماضيا جمعاء، لالنانية بالسبة Society leader الرائد
وحاضرًا.

 اعتقاد إزاغ اننا معها نحس علمية، نظرية إزاء إذن نحن
 باعتباز بل فقط بالتقدم ال ،دوغماي االقل أوعلى شبهديني

.جمعاء االنسانية لتطور وكتتويج أمثل كتجسيد أوروبا
 بعض ارتفعت العارمة، التفاؤلية النظرة هذه تجاه

 التقدم صاحب الذي الباهظ الثمن عن لتتكلم األصوات
 التطور يفرزها التي التناقضات جلة الى االنتباه وتجذب الغربي

السريع

 تؤكد Elisee Reclus^j اليزي كتابات كانت هكذا
 التطور وخاصة اجتماعية ثقافية ظاهرة ككل التطور أن على

 انتكاس الى يؤدي بقدرما Progres تقدم الى يؤدي الصناعي
Regression.

 بقاع كل في الرأسمالية انتشار Reclus روكلو درس وقد
 تقنيات من يميزها ما والمكننة التصنيع الى وتحمس الكون

 الناحية من العالم توحيد وتوقع جديدة إنتاج وعالقات
 التاسع القرن أواخر منذ انتبه ولكنه واالجتماعية، االقتصادية

 le deyeloppement الالمتكافىء النمو ظاهرة الى عشر

inegal أوروبا توحيد على ترتب الذي واالستغالل العنف والى 
للكون.

 يشك )أسطورة أوروبا أسطورة بين الخلط يمكن ال كيف
اإلنسانية؟ وتاريخ األوروبيين( العلماء الكثيرمن حتى فيها

 الثقافات بتنوع تعترف وكأنها تتظاهر التطورية النظرية إن
 وإزالتم التعدد هذا طمس تحاول الواقع في ولكنها والحضارات
 عن البعيدة أو القديمة المجتمعات الى تنظر أنها ذلك تمامًا

 في كلها تنصب وكأنها واحد، تطور ضمن كمراحل أوروبا
 وثانويًا، صوريًا طابعًا اكنوع هذا على يضفي ما االتجاه نفس

 تمثل ال وعزة، خلقًا الحضارات هذه أكثر ان األمر في ما وكل
 تصبح سوف لما وجزئية متأخرة مساهمات اال المطاف آخر في

.الغربية الحضارات عليه
 االنسانية، سجلته الذي التقدم نكران يمكن ال إنه

 يترتب وما التقدم هذا تقيم في حذرين نكون أن هو والمطلوب
المختلفة. الثقافات دور على نحكم عندما عليه

 نحو ثالثة أو قرنين منذ الغربية الحضارة اتجهت لقد
 وتحسينها، االنسان يستعملها التي الميكانيكية الوسائل تصحيح
 مقدمة تحتل الغربية المجتمعات أن نجد المقياس هذا وحب

 وآسيا افريقيا في نموًا األقل المجتمعات تحتل ال بينما الترتيب،

الترتيب. سوىآخر
 اختالف بحسب بالطبع يختلف المجتمعات تصنيف ولكن
 كمقياس، أخذنا مثالً نحن فإن نسنعملها. الق المقايس

 فال وصعابه، الطبيعي المناخ. على التغلب على القدرة حرجة
 األوساط في Eskimosاالعيمو لغاقدة سيكون الفوز أن غك

 بما الهند فهنالك كذلك الصحراء. في البدو لفائدة أو الثلجية،
 بما والصين والديني، الفلسفي للتفكير بعث من لها كان

واالستمرارية. التعبئة وفي الحياة في أساليب من به سامست
 قدم االسالم فإن LeviStrauss ستروس ليفي الحظ وكما

 جميع بين والترابط التضامن في تظرية قرنا عشر أربعة منذ
 واالجتياعي، واالقتصادي، التقني، االنسانية: الحياة أشكال

 تأثير تحت أخيرًا اال األوروي الفكر يوجدعا لم والروحي،
االنسانية. والعلوم التفكيرالماركسي

 قد الغربية الحضارة أن فيه شك ال ما كان فإن ،إذن
 المتاحة الكهربائية الطاقة مضاعفة في القياسي الرقم ضربت

 وهي - والمعاصرة منها القديمة األخرى الشعوب فإن فرد، لكل
 ضروبًا بدورها االخرى هي أنجزت قد - األغلبية تشكل

 اكتشافات على نعيش اليوم إلى بلالزلنا التطور، من حاسمة
 تربية الزراعة، األخير: الحجري العصر دورة تسميته عمكن ما

 دورنا وأن ،الخ . ٠ .النسيج صناعة الفخار، صناعة ،الحوان
 منذ وذلك يتجاوز، يكاد ال الحضارية الفنون هذه جميع في

 االتقان وضروب التحسينات بعض إدخال السنين، آالف
عليها.

 التراكم على اكثرقدرة الغربية، الحضارة أن صحيح
 أي وصف باإلمكان أنه يعني ال هذا ولكن والتقني العلمي
 هو تاريخ كل الجمود أو بالثبات تاريخية حقبة أو مجتمع
 وباختصارفما واألبعادوالدرجة المدى في فروق مع تراكمي
 أو فالثبات وملزم، واحد نمط حسب تطور ال االنسانية دامت
 يعني أن يمكن وال يعني ال معينة نظر وجهة في التقوقع حق
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أخرى. نظر وجهة من مهمة تحوالت إمكانية عدم
 حول ولتمركزها اكطورية للنظرية االنتقادات أشد ولعل

 الثقافي االبداع هواعتبار لمساراالنسانية وتجسيد كنهاية أوروبا
 الثقافات بين لتحالف كنتيجة بل معين، شعب كإنجاز ال

 التجاري، والتبادل واالستعارة، الهجرة، عبر يقع المختلفة

 الشعوب بين التفاعل عوامل من غيرها الى والحروب،
المختلفة.
 نقطة تمثل كانت نهضتها بداية في أوروبا أن المعلوم ومن

 تفاعل خالل من وذلك ،التأثيرات من للعديد واندماج التقاء
 العربية والتأثيرات واأللمافي، والرومافي، اليونافي، التراث،

 األجناس لبعض خاصية ليس إذًا التراكمي فالتاريخ والصينية،
 ال الشعوب بعض سلوك عن هوناتج إنما الثقافات، أوبعض

 التواجد في الشعوب هذم طريقة عن وخاصة طبيعتها، عن
 للى Levi-Strauss ستبوس ليفي يصل ولهذ .والتعامل

 جموطة الية والعيب الكبرى المصيية ,ون اآلتية: التيجة
.منفردة« تكون أن هو ذاتها، تحفيق من منعها وما إنسانية،
 بين بتحالف مرتبط حضاري تقدم كل أن رأينا لقد

 لكل المتاحة الفرص تنظيم بمعنى هنا والتحالف .الثقافات
 أعضاء لجميع متضافرة فرصًا رجعلها التاريخي تطورها في ثقافة

الحف.
 وأكثرقدرة أكثرخصوبة أخرى ناحية من التحالف ويكون

 تباينًا اكثر المعنية الثقافات تكون ما بقدر والعطاء اإلنجاب على
 فإذا المفارقة؛ من نوع الى بنا يؤدي التصور وهذا وتنوعًا.

 ،الربح وفرص المتحالفة الوحدات بتنوع تمتاز البداية كانت
 الوحدات بين التجانس الى التحالف يؤدي الزمن مع فإنه

 أحد الى اللجوء يعني وهذا الكسب، فرص وانخفاض
أمرين:

:األعضاء بين الفوارق خلق - 1

 اجتماعية فائت من يتركب مجتمع كل ألن مكن وهذا
 تصور ويسهل واقتصادية وسباسية ودينية مهنية ختلفة،

 فقط تؤدي ال الثورات إغلب إن الفائت. هذه بين الالمساواة
 بل Spencer سبنر يقول كما ،االجتماعي التباين تعميق الى
 انظر جديد طبقي نظام وخلق للفرص جديد توزيع الى أيضًا

 القديم الشرق في والطبقات والطوائف الدول تكوين الى
 نشأة صاحبتها التي الصناعية الثورة يخص ما في األمر وكذلك
 العمل استغالل من حديثة وأنواع proletariat الشغيلة الطبقة

االنسافي.
 االجتماعية التحوالت هذه اعتبار على الناس تعود لقد

 بين وظيفيا ترابطًا هناك أن والواقع ،التقنية للتغييرات كنتيجة
 ناحية من الطبقية والفوارق ناحية، من )والتطور( التقدم
أخرى.

:المستضعفة الوحدات استعصاء - 2

 االمبريالية الى باللجوء العملية هذه على التدليل ومكن
 عشر التاسع القرن في االستعماري االمتداد إن واالستعمار.

 لتستنفد وكانت اندفاعها تحديد من الصناعية أوروبا مكن
.تعامالتها شبكة في المتعمرة الشعوب ادماج لوال إمكانياتها

 التناقضات. هذه مثل تمامًا تتجاهل التطورية النظرية إن
 ولكن الحللها، التناقضات هذه بأن االعتراف ويجب

 جانبًا نترك ال وأن نعيها أن يفرض واالنسان العلمي الواجب
اآلخر. الجانب منهايتغلبعلى

 الت العميام الحسوصية تجنب أيضًا الواجب يقتضي كا
 ٠ جعام االنسانية باعتينلز متمعًا لمو لوغتافة معسنا جنسًا تضص

 من قسم بمقدورأي ليس أنه ننسى ال أن ايضًا كمايقتضي
.للجميع الصالحة الصيغ اكتاب يدعي أن االنسانية
 في التاريخ تجاهلت التطورية النظرية أن نذكر أن بقي
 بين العالقة أمر أن مع االجتماعي للتغير نظرية إلرساء محاولتها

تجاهلها يمكن ال بينهما العالقة وأن واضح التغييروالتاريخ
 أنهم بدعوى المشكل هذا المفكرين بعض يتجنب وقد
 هل ولكن، Generalisation بالتعميم شيء كل قبل معنيون

والتاريخ؟ الواقع عن النظر بقطع التعميم يمكن

ومراجع مصادر
— Comte, A., Le Systtme de la politique positive, vol I٧.

— Frazer, S.G., The Golden Bough, Mcmillan, 1958.
— Reculo, Elis£e, L’homme et la terre, F.Masp£r٠, 1982.
— Strauss, Claude Levi, Race et histoire, Gautier, Paris, 1961.

هرماسي الباقي عبد

التعبيرية
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التعبيرية

 اوروبا في الفنية النشاطات كانت العشرين القرن بداية مع

 فكانت ٠ وميونخ باري :رئيسيتين مدينتين في تركزت قد
 ،1870 سنة حوالى االنطباعية، ظهور منذ الفرنية، العاصمة
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 تعبير وسائل باختيارها أسهمت، فنية لتيارات أساسيًا مركزا

 التقاليد تخطي وفي العامة، الفتية المفاهيم تبدل في جديدة،
 ذلك منذ باريس، شهدت وقد واالكاديمية. الكالسيكية

 نثاطات محور وأصبحت جديدة، فنية تيارات ظهور الوقت،

 كان من ؛الطليعين الفانين من العديد اسماء بها ارتبطت فنية

 وفي .الغربي العالم في الفنية الحركة تاريخ في بارز دور لهم
 ميونخ، في الفنانين، آخرمن تجمع تكرن نفسه، الوقت
 شهرتها بفضل اليها، جذبت التي البافارية االلمانية المدينة

 وفاسيلي كلي، بول امثال طليعيين، فانين االكاديمية،
 ايضًا لم كان ممن وسواهم جولنسكي، وألكسي كاندانسكي،

 الباريسي. التجمع به قام الذي الدور عن أهمية يقل ال دور
 في تجسدت فكرية لنشاطات مركزًا ايضًا ميونخ وكانت

 األولى للمرة ودافعت، فنية، مائل عالجت نظرية دراسات
 ص ممامرانبر ظادرة بوصفه العجريده عن الغرب، في

 هذا في كتب ما أهم ولعل .أالنساف للعقل أساسية حاجات
 أطروحة ، 1906 سنة فررنغر وهلهلم وضعها التي الدراسة المجال

 Abstrac- واعتتاق تجريد بعشران ،1908 سنة نثرها ذكتوراه
tion und Elnfulung. ،سنة وبدورهوضعكاندانكي 

 Ober das Geistige in der الفن في الروحاني كابه ،191)(
kunsI), ونثرباللغة عدة، لغات الى بعدذلك ترجم الذي 

 Duspirituel dans بعنوان ،1949 سنة باريس في الفرنسية
Tart.

األلمانية: التعبيرية-1

 في خاصة طريقة للكلمة، العام بالمفهوم هي، التعبيرية
 بكهوف بدءًا الفني، التطور مراحل غتلف في اتبعت التعبير

 من الخمسينات في التجريدية التعبيرية وحتى الحجري العصر
 مع محددة داللة كتسبت العبارة هذه لكن العشرين القرن
 جديدا مفهوما تعك رؤية عن المعبرة المعاصرة، الفنية الحركة
 العامة اطرها تتبلور لم الني الحركة للعالم، خاصًا دادراكًا

 من فنانون لها مهد ان يعد العشرين، القرن في اال وتتحدد

 تعبيية. بمالمح اعمالهم اصطبغت الذين من السابق، القرن
 االتجاهات معالم نتوضح بدات عشر، التاسع القرن نهاية فمذ

 القيود تخطي الفنانين هوالء محاولة في متمثلة الجديدة،
 الثورة اعكت وقد عليها. واكورة منها التخلص أو االكاديمية،

 المجتمع وضد الفنية، الحركة لها اخضعت التي الظروف ضد
 وما الفني االبداع باستقاللية مطالبة البرجوازية، ومظاهره

التعبير. ووسائل المالئمة االشكال اختيار في حرية من بتطلبه

 عملية ان بالضرورة، تعني، ال االستقاللية هذه أن بيد
 عنها، بعيدًا أو الحية الحقيقة نطاق خارج تتم الفني االبداع

 القبول من للفنان بد فال . اجتاعي بواقع ارتباط دون ومن
 عمله مادة منها جاعال خاللها، من والتحرك الحقيقة بهذه

 العمل يتحول األساسي، المبدأ هذا مع وانسجامًا وغايته.
 الفنان مشاعر اليهم ناقالً باآلخرين، اتصال وسيلة الى الفني

 التعبير ويصبح للعالم، الخاصة ورؤيته وافكاره واحاسيسه
 هي، فالتعبيرية الفني ومفهومه الخالقة الفنان الرادة اساسًا

 وهذا السلوك هذا عن الناجمة الحديثة الظاهرة تلك ،اذن

 هذه فإن ،ولذا . تغييره بدف الواقع من المتشدد الموقف

 في خاصة طريقة أو ظاهرة هي حيث من تكن، لم الحركة
 كانت وكن ما. تاريخية مرحلة أو ما جماعة على لتقتصر التعبير،

 القرن- واحداث التعبيرية كتابه في غاسيه قول ي - التعبيية
 ظاهرة ليست انها اال الجرمانية، والهقافة الفن مع »دطابق
 العثرين«. القرن في عالمية بل بالوروبية، شمالية، جرمانية،

 فنافي من الكثيرين اعيمال في تعبيرية مالمح نجد اننا والحق
 فنافي بعض اعمال في نجدها كما عشر، التاسع القرن ضهاية

 تمثلت وقد والتكعيبية. االيطالية والمستقبلية الفرنسية الوحشية

 في أو اوروبا في سواء عدة مدارس في ثم، من التعبيرية،
 ظهروا الذين الفنانين كبيرمن عدد نتاج وفي الالتينية، اميركا

 ذلك بعد وصف ما وان . العالم من غختلفة انحاء في وهناك هنا
 العالمية الحرب بعد عرف، قد التعبيرية التجريدية باسم
كله العالم في واسعًا انتشارا الثانية،

الجسر

 بل واحدة، تعبيرية حركة هنالك تكن لم المانيا، في وحتى

 ومصادر متبادلة صالت بينها تجمع مختلفة، تعبيرية اشكال

 تتلخص قد االتجاهات هذه مختلف غيرأن . مشتركة اوروبية

 درسدن، في ط،1ع8اعتا[٢ الجسر :هما اساسيتين فيحركتين

 األولى ميونخ. في ،Der Blaue Reiter االزرق والفارس

 ملحة، ضرورة الشوري العنف في ورأت ،1905 سنة تأسست

 والفن كالرمزية سبقتها التي بالتيارات ارتباطها من الرغم على
 السنوات في انتشارواسع له كان الذي Jugendstil الجديد

 هذه مثلو فقام عشر، التاسع القرن من االخيرة العشر

 -وشميدت ،Heckel وهيكل كيرشنر، امثال الجماعة،
 شارك فنية نثاطات بعدة ،Schmidt-Rottluff روتلوف

 نولد، أمثال: آخرون، فنانون التالية، النوات في فيها،
 وتأخذ تنمو لم االلمانية التعبيرية الحركة ان بيد ،دونغن وفان
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 التيارات ومع االزرق، الفارس فناني مع اال جديدة ابعادا
.الحرب بعد لما الفنية

 وتلتقي الفرنسية، الوحشية تقال التي - االلمانية وللتعبيرية
 خالفًا ،تمثل قهي : خاصة ميزات - امورعدة في معها

 الفني التطور تاريخ من تصيرة فترة سوى تدم لم التي للوحشية
 الجسر جاعتي على يقتصر لم شموأل اكثر فنيًا تيارًا ،العام

 ذلك بعد طويالً زمنًا بقي االلماني فالفن االزرق؛ والفارس
 حين وفي التعبيرية المفردات هذه مثل ولوجزئيًا، يستخدم،
 التثكيلية والمائل اللون على الوحشيين اهتمامات تركزت

 تتعلق جديدة، اهتمامات البها التعبييون اضاف االخرى،
 ودينية اخالقية مسائل وتعالج ،واجتماعية انسانية بأمور

 الى بالرجوع كله ذلك عن االلمان الفنانون عبر وقد وجنسية.
 الطبيعة على الفردية الحالة وباسقاط والحدس، المخيلة مصادر

 كا - نجد •اننا والحق . الفني العمل يمثله ما وعلى واالنسان
 في نجد الحديث- التصوير تاربخ كتابه في ريد، هربرت يقول
 للوحدة وتكريسا الفردية نحو اتجاها الشمالي الحس عمق

 ويمكنه انفصاله، وحالة اعتزاله فالفرد»يعي .واالعتزال«
 غير لها أوازدرائه الذات نسيان لدرجة الوعي هذا مضاعفة

 االعتزال هوفي الفردية هذه لمشل االكثرشيوعًا المخرج ان
 حيث الباطني تأمله وفي الخاصة، بذاتيته المؤمن للفنان الطوعي

االلهام«. ومصادر البواعث يجد

 سبقوا آخرين اعمال في نجدها قد ماثلة حاالت أن غير
 مونث، النروجي الفنان فاعمال لها ومهدوا االلمانية التعبيرية

 الباطني، التأمل الى وميالً األكثراعتزاالً الفنان ،1944-1863

 على موضوعات من تناوله فيا يتجلى عميق نفسي ألم عن تعبر
 من اختاره فيما يتجلى كما والموت، والدين بالجنس عالقة

 شعور عن تعبر ايضًا رهي . مالئمة تشكيلية وسائل
 باطني باحساس المرضي الفنان تمك وعن بالهواجس،

 واالنقباض، للقلق المثيرة التخيالت او بالرؤى وتعلقه غريب،
 البلجيكي الفنان ايضًا يصوره الخاص الذاتي العالم وهذا

 في حياته األكبرمن القم عاش انسور-وهوالذي جيمس
 التثكيلية مفرداتها تقتصر تكاد اعمال في - اوستند مدينة عزلة
 رؤية عن المعبرة العظمية والهياكل واألصداف األقنعة على

 عمل يعكسها الخيالية العوالم هذه ومثل هزلية مأساوية
 على تأثيرمباشر بدورم له كان الذي الفرنسي الفنان ،غوغان

 والوانه الخالبة رمزيته خالل من وذلك االلمان التعبيريين
 البدائية القيم الى العودة في ورغبته الالواقعية، االصطالحية

 الفنان يكون وقد للتعبير. وسيلة األشكال تشويه الى ولجوئه
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 عمله في لما للتعبيرية، الممهدين ابرز من غوغ فان الهولندي
 الى تصل انسانة إلحساسات ومباشر عفوي تسجيل من الفني
 االكثر اللونية الضربات الى يلجأ وهوإذ المأساة. حدود ابعد

 كل متخطيًا ،نفسية حالة عن يعبر كي فذلك ،انفعالية
 الرمزية القيم ومدركًا المرئية، لألشياء وصفي مفهوم

 المباشر اإلحساس عملية في الصافية لأللوان والتثكيلية
والتعبيرعنه.
 تشويه على تقوم تقنية بدورها اتبعت االلمانية والتعبيرية

 وعملت والالواقعي، االصطالحي، اللون وعنف األشكال
 مجتمع وجه في للوقوف محاولة في المعطيات هذه استثمار على
 اوروبا كانت هذاالوقت وفي معقدة مشاكل من يعافي بات
 المصادر بلوغ الى تعيثه، واقع من هربًا تطمح، كلها

 التي ألمانيا وبخاصة االولية، القيم عن وتبحث األساسية،
 .والتقاليدية التلطية من المجاالت، كل في تثكر، كانت

 الفن الى الجسر مثلو لجأ الواقع، هال من موقفهم عن وللتعبير
 لهم تقدمه ما على ذلك في معتمدين ،graphisme الخطي

 هنا ومن .تشكيلية قيم من والبدائيين الوسطى القرون فون
 ويلهلم يقول كما هي، القوطي« لتعبير المتسامية »الصفة كانت

 غير »واقع لتصوير االلمان التعبيريون اتبعه الذي المبدأ فورنغر،
 الشعور هذا عن التعبير وقاد .بالالواقعية« مشوب طبيعي

 تسعى وما الكالسيكية المفاهيم مع المتناقض القلق، العاطفي
 الغنائي والتجريد الالصوري الفن الى مثالي، جمال من اليه

 التعبيرية باسم عرف ما أو ،كاندانسكي مع العاطفي،
٠ التجريدية

األزرق الغارس

 ،1913 سنة اعضائها، وتفكك الجسر جماعة غهاية مع

 بها أتت التي األفكار كانت ،واتجاهاتهم آرائهم تباين بسبب
 النشاط محور وانتقل كلها، المانية في انتشرت قد التعبيرية

 التياراتعلىختلف المنفتحة ميونخ، مدينة إلى ،ثم من الفني،
 قد أوروبا كانت العشرين القرن بداية ومنذ .آرائها وتباين

 اآلراء في النطاف الواسع التبادل من جديدًا نوعًا شهدت
 فني مركزلنشاط الى البافرية العاصمة وتحولت الفنية، واألفكار

 العالمية؛ للحرب السابقة السنوات هذه في ازدهاره اوج بلغ
 ابرزها االزرق الفارس كان فنية، تجمعات عدة تشكلت حيث

 الى قدم ذلك، قبل المرحلة. تلك لطبيعة تمثيالً واكثرها
 مجلة فيها تأسست التي نفسها السنة في أي - 1896 منذ المدينة،
 عدد -Jugendstil الجديد الفن باسم الناطقة Jugend يوجند

 جاولنسكي امثال الروس، الطليعيين الفنانين من
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 تطورالحركة في األخيردوربارزجدا لهذا وكان وكاندانسكي
.خارجها نفسهاأم ميونخ في سواء الفنية

 صااته ميونخ مدينة فتحت الفني، الثقافي التبادل مجال وفي
 وبداية عشر التاسع القرن ضهاية فناني ابرز اعمال الستقبال

 نظمهما اللذين المعرضين في شارك وقد العشرين. القرن
 الفنانين أهم حشدمن ،191 2و 1911 سنتي االزرق، الفارس

 أكبر ألمانيا شهدت ،1913 سنة وفي المعاصرين. االوروبيين
 األول األلماني الخريف معرض خالل من أوروبية فنية تظاهرة
 وانفتاحه شموله حيث من يوازيه، ما اوروبا تعرف لم الذي

 الخمسين معرض أقيم عندما اال العالمية، التيارات مختلف على
. 1958 سنة بروكسل، في الحديث الفن من سنة

 أي األزرق، الفارس جماعة تكونت العام، اإلطار هذا وفي
 منظمة أو متالحة تكن م إنا رفم تشكيلي القي الحركة
 في غاسيه، يشير كما اصبوله، يجد لتطور مطاف هاية كالجسر،

 هذا على وللتأكيد األوروبية. لألفكاروالتجارب حقيقي ملتقى
 ال األزرق الفارس نظمها التي المعارض كانت العام، التوجه
 التيارات ختلف فيها تلتقي بل محدد، فني اسلوب عند تتوقف
 وشتى والتكعيبية كالتعبيرية وتباينها، تناقضها على الفنية

 الفني السلوك هذا يعبرعن وقد التجريدية االتجاهات
 الى نسعى ال »اننا معارضها: احد بمناسبة الجماعة هذه تصريح

 تنوع في ان نبين ان فغايتنا ،خاصة أو محددة أشكال نشر
 في فالمسألة شتى« بطرق الهدف يتحقق الممثلة، األشكال
 بالمضمون، تتعلق بقدرما بالشكل تتعلق ال نظرهم

 الفارس مثلي احد مارك، فرانتس يراه و»التجديد-كما
 فعلى التفكير". طريقة في نهضة بل شكاًل، ليس األزرق-

 الفارس جاعة تلتقي مثليها، اتجاهات تعدد من الرغم
 عبرعنها كما ،الفكروالفن مسائل حول ،ولوضمنا ،األزرق
 المشار الفن، في الروحافي كتابه في كاندانسكي وصاغها مارك،
 للعالم المادية للبنية نقد من كاندانسكي ينطلق واذ اليه.

 يتعلق فيا الحديثة الفنية التيارات اليه توصلت ومما المعاصر،
 عن وعمليًا، نظريًا يعبر، كي انما التشكيلية، وقيمه باللون
 العالم تحوالت عن والناجة المطروحة المشكلية جوانب بعض

 هو الفنان اليه توصل ما فإن .العلمية واالكتشافات الحديث
 األلوان »تناغم ألن الداخلية«، »الضرورة التعبيرعماأسماه

 الفعال االتصال واحد: شيء االإلى يستند ال واألشكال
االنسانية«. بالنفس

 الطابع، الرومنسية ميونخ تعبيية اليه تسعى كانت ما ولعل
 الجسر، جماعة من الشماليين األلمان تعبيرية مع نسبيا المتعارضة

 حالته في العالم »يناء اعادة ريد، هربرت يقول كما هو،
 في الممثلة، للطبيعة يكون ال بحيث الداخلية،، الباطنية،

 بقدرماتتحول اال داللة »من التعبيرية، التصويرية األعال
 ال الطبيعة هذه ازاء الفنان فتحرر .انسانيًا« وضعًا لتعكس

 الصافية وااللوان االشكال عل تعبيية قيم بإضفاء اال يكون
 هؤالء اعمال فإن لذلك الداخلي. احساسه يمليه لما وفاقا

 بعيدة، القراءة صعبة نسبيًا، معقدة احيانًا تبدو قد الفنانين
 عنه يبحث كان عما ومضمونًا، شكالً الموضوع تفجر بسبب

 المادية بالحياة وأكثرارتباطًا امورأكثرعقالنية من الشماليون
 ضمنًا، مسيحي أوشعورديني، هاجس،، ورب المعاشة.

 الى يدفعهم األزرق، الفارس لجماعة العام التوجه هذا خلف
 هذا من الغاية ان على والفلسفية. الدينية بالمساتل االهتمام

 مهيأة وورع ققوى البحثعنصور تكن م االهتام
 لذلك، خالفًا »تصبح هنا، الدينية، فالصورة للكناتس«،

 انعكاس مجرد الجنسي، الموضع مع المقابلة غرار وعلى
 تعبيرهانس حسب ، الوجود« حول تطرح لتساؤالت
 من وبانطالقها والرسم. والحفر التصوير كتابه في هوفستاتر،

 طرح تعيد ان التعبيرية تحاول انما ،األساسية المسائل هذه
 مرة وفقدها بعيد، زمن منذ فقدها قد الفن كان موضوعات

 األفكار هذه مثل صياغة الالصوري الفن أعاد ان قبل اخرى
 القيم استعادة على يقوم مبتكر بأسلوب الصوفية، الروحانية،

والشكل. واللون الخط خالل من الرمزية

 من والتوصل الرمز، اعتمادها هو ميونخ جاعة يميز ما وان
 قوامها، حديثًا، تكونت لميتولوجيا السري المجال الى خالله،

 حيوانية، رمزية الى للتعبير محكم »تحويل هوفستاتر: يقول كا
 اصبحت اللذين كامبندونك، وهنريش مارك فرنتس مع

 وتخيالت ؛المخلوقات رمزتشابه لدهما الحيوانية الصورة
 عابرة شديدة، بلونية تترجم ،ماكه وغست مع ،اورفية

 واالستسالم؛ الحدث عيش سعادة بين تمزج ومستقلة،
 كاندانسكي مع وتكامله الالصوري بالفن البدء واخيرا،

 فن تمثيل الى الساعية الحركة هذه أن غير وكلي«. وجاولنسكي
 تكن لم الفني، ومفهومها للعالم رؤيتها خالل من عصرها،
 واكتشافاته الحديث المجتمع تحوالت على المالئم الجواب
 تعبيرية من عصرنة اقل الوجوه، بعض من وبدت، العلمية،
 للتكعيبية وتقبلها اآلراء، ختلف على انفتاحها لكن الجسر.

 التطور في بفاعلية لإلسهام دفعاها قد والمستقبلية واالورفية
 من ومجموعة االزرق الفارس تقارب ان ذلك الالحق. الفني

 قد األورفية، أبرزمثلي دولوفي، أمشال الفرنسيين، الفنانين
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 حديثة فنية لتيارات األسس وضع ال اوروبية، أبعاد في أدى
وتخطيها. الصورة تحطيم الى تهدف كانت

 يحل لم الالشكل، او التجريد، نحو التوجه هذا أن بيد

 انطالقة تراجع من الرغم على واستمرارها التعبيرية بقاء دون
 هذه اخذت فقد . 1914 بعدسنة ،نسبيا االزرق الفارس
 ولدتا التي االجتماعية األزمة خالل جديدة ابعادًا الحركة

 في اي اوروبا- في سواء واسع نطاق على وانتشرت الحرب،
 الالتيية، اميركا -أوفي والدانمارك ،وهولندا وبلجيكا، المانا،

 الرسم على التعبيرية تقتصر لم حبث ،العالم من اخرى وانحاء
 األدب فشهد .الثقافية النشاطات غختلف وشملت والتصوير،

 مع الموسيقى، شهدت كما ماثاًل، تيارًا المعاصرين والشعر

 الصوتي العالم لتفكيك محاولة كاندانسكي، صديق شونبرغ،
,الصررة لنحطيم كاندانسكي بمحاولة شبيهة

:الفرنسية الوحشية - 2

 فني مذهب ذات مدرسة Fauvisme الوحشية ليست

 بينهم جمعت فنانين بين التقاء تكون ان الى أقرب فهي محدد،
 جاعة فعال، تشكل، ان دون من متشايهة، ومواقف ميول

 تطور او صداقة اعضائها بين تربط جماعة أو كالجسر، منظمة
 فرنا في ظهرت التي الحركة اي ■Nabisme كالنبية عحدد فني

 ارتباط لها وكان عشر التاسع القرن من األخيرة السنوات في
 القرن نهاية الى بجذورها الوحشية تعود وقد .بالرمزية وثيق

 اال »الوحشية«، الصفة، يهذه تعرف لم انها اال عشر، التاسع

 فوكل لويس الفرنسي الناقد اطلق ان بعد ، 1905 سنة في
 مالزمة صفة وجعلها التداول وكرسها ساخرًا، العبارة هذه

 تعمر لم الحركة هذه ان بيد الفني. ونتاجها الجماعة لهذه
 دونغن فان باستثناء جميعهم، بمثلوها تحول ما وسرعان طويال،
 . 1908 سنة قبل يتتجون كانوا لما تمامًا مغاير فن نحو وروو،

 دونغن، فان عدا ما باريسي، أصل من هم الوحشيون وهؤالء
خاص. بطابع وتميزأسلوبه فهوبلجيكي،

 الذي الفنان - ماتيس حول تكونت قد الحركة هذه وكانت
 دهثة وأثارت — لها المؤسس بدور يقوم ان وثقافته عمره له اتاح

 االكادمية عن البتعادها ،واستغرابهما والجمهور النقاد
 المنهجية ضد الثورة واعالنها الجديد، والفن ،واالنطباعية

 . . .وسينياك سوراه المحدثين االنطباعيين لدى المتزمتة
 أول نظرماتيس في هي اوالتقسيمية، المحدثة، فاالنطباعية

 فيزيائي تنظيم نه »غير منهجيًا، االنطباعية لتنظيم محاولة

 يؤدي اللون تمزق ان حيث الغالب، في آلية ووسيلة خالص
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 شيءيتحول فكل مجزأ سطح والنتيجة: الشكل، تمزق الى
 والخط السطح يفقد لكنه للشبكية، احساس مجرد الى

 المنهجية لهذه خالفًا ،الوحشيون لجأ لذلك ,سكونها«

 في نرى ما غرار على الصارخة، الصافية األلوان الى الصارمة،
 اعتماد غيران ومانغوان. وماتيس، ودران، فالمينك، اعمال
 الفنانين هؤالء جعل والمباشر العفوي للتعبير وسيلة اللون

 الوحثية« المرحلة هذه في ،ويلجأون والتأليف الرسم يهملون

 الرديء السريع، المبسط الرسم الى الفني، نشاطهم من
 التعبير من تمكنهم التي الوسائل من غيرذلك والى احيانًا،
األكثعنفًا. المباشر

 حركة عن بمعزل يكن لم ،الوحشيون حققه ما ان بيد

 عما بعيدة تكن لم تجربتهم وان اوروبا، في العام الفني التطور
 غويا من :طليعيون فنانون مهمة نتائج من اليه توصل قد كان

 هولندا، في غوغ وفان انكلترا، في تورنر الى اسبانيا، في

 ومونيه ودوالكروا بلجيكا، في وانسور النروج، في ومونش
 الظاهرة هذه وكانت .,فرنسا. في وغوغان لوترك ودوتولوز

 في وبخاصة - مونيه أعمال بعض في بوضوح تجلت قد التعبيرية

 انور، جيمس اعمال في او - 1872 سنة من تموز، 14 لوحته
 ما التعبيرية االنطالقة هذم لكن .مأساوي واقع عن المعبرة

 في Art Nouveau لجديد الفن انتشار مع هدأت ان لبثت

 التاسع القرن من االخيرة العشر السنوات في الغري العالم

 الموجة مع القرن بداية في اال اخرى مرة لتتفجر تعد ولم عشر،
 في توقفت االجل، قصيرة انطالقة لكنها الجديدة. التعبيرية

 1908, 1907 سنتي فجأة، الوحشيين معظم تخلى عندما فرنا،
 اثارة، أقل جديدة ألوانًا ب واستبدلوا الصارخة، األلوان عن

 األشكال إلى ولجأوا الغامق واألزرق الفاتح واالخضر كالبني
الهندسي. الطابع ذات التأليفية

 تاريخية بظروف ارتبط قد الجديد التحول هذا ان في شك ال
 .العام الفية الحركة مسار حددت قد كانت واجتماعية

 الذهاب، مثليها بوسع يعد ولم أهدافها، بلغت قد فالوحثية

 من اليه وصلوا ما ابعد الى التعبيرية، وسائلهم خالل من

 وجه في الوقوف عن عاجزين وباتوا وقوته، اللون عنف
 الفنانون اليه يطمح كان لما األكثرتمثيالً الجديدة الفنية التيارات

 االفريقي، وبيكاسووالفن سيزان بتأثيرمن ولعله المعاصرون.
 ورزانة، اكثرتقشفًا الفن من اشكال الى الوحشيون رجع

 الى وفريتز- وماتيس، ودوران، براك، امثال - بعضهم واسهم
٠ للتكعيبية التمهيد في بيكاسو، جانب
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: األلمان والتعبيريون الفرنسيون الوحشيون - 3

 في الفرنسية، بالوحشية المتمثل الجديد الفني التيار ان
 تناوله قد وميونخ، درسد في االلمانية، والتعبيرية باريس،

 او الحركتين هاتين تقارب مدى تحديد الى سعيًا الفن مؤرخو

 الموضوع هذا في الخوض السهل من يكن ولم تباعدهما.
 على تقا لم والتعبيرية الوحشية ان هو أبرزها عديدة، ألسباب
 جمعت الفنانين من لعدد بالتقاء اشبه وكانتا ،واضح منهج
 اختالفات وجود يفسر ما وهذا .متقاربة واذواق ميول بينهم

 منهما، كل داخل بل وحسب، الجماعتين بين ليس مهمة تقنية
 ووسائلهم الفنانين مناهج بتنوع الفنية االساليب تنوعت حيث

 وضع في صعوبة وجدوا قد المؤرخين فإن لذلك، التعبيرية.
 - تحديدهما »يتطلب ظاهرتين بين الصلة توضح مقارنة دراسة

 . واإلستثناءات« والعناية الدقة من -كثيرا هووغ يقول كما
 طبيعة مصدرها الباحثين، اعترضت اخرى صعوبة وثمة

 البعض الى بعضهم ونظرة الطرفين، لدى السائد االعتقاد
 تأثيرخارجي، ألي يتنكر ونقاد، فنانين من فكالهما، االخر.
 تقديم في كيرشنر االلمأفي الفنان يتردد فلم .االسبقية ويدعي
 الفرنيون يتوقف ولم باالسبقية، الدعائه تبريرًا لوحاته تاريخ

 لكاندانسكي األولى الجسروالمراحل فناني تجاهل عن
 التعبيرية الحركة مصدر الوحثية معتبرين وماله، وجاولنسكي

كلها.

 الى التوصل دون تحل لم المتباينة المواقف هذه ان بيد
 عامة خصائص الطرفين لدى ان :متها مهمة استنتاجات

 العصر من الواحد موقفهما بفضل تحددت قد كانت مشتركة
 تبدل في اسهمت تاريخية بحقبة وارتباطها اليه ينتميان الذي

 ارتبطوابمصادر والتعبيريون فالوحثيون العامة، الفنية المفاهيم
 القرن نهاية فنافي من بمجموعة تمثلت ،ومثتركة مباشرة فنية

 ولعل . . .ومونش وغوغان، ،غوغ فان امثال: عشر، التاسع
 التلقائي التعبير هي الحركتين مثلي بين تجمع التي البارزة السمة

 رسمت مبسطة اشكال في المجسدة بالفكرة واالهتمام المباشر
 او تفكيرمعمق دون من برعة العامة وأطرها خطوطها

 في الخط مقام ويقوم أساسية، أهمية اللون يأخذ بينما تعقيد،
 معظم في وهو، مضمونه. عن والتعبير الشكل تحديد

 الخارجية الظواهر عن مستقل اصطالحي، لون الحاات،
 او التعبيرية اللوحة في تحولت، التي الممثلة ئي الم العالم ألشياء

 فاللون اكثرشموالً مضامين تعبرعن اشارات الى الوحشية،
 مسبقة دراسة او تحديد دون من اللوحة على مباشرة يوضع

 في رمز أو جوهر الى يتحول انه بحيث له، المخصصة للمساحة
 المصورة بالموضوعات االكثرارتباطًا االلمان الفنانين اعمال

 اللونية القيم مع التعامل هذا مثل تتطلب التي الالواقعية،
. المرئية االشياء طبيعة عن المتقلة
 الطريقة التعبيرمع في المباشر االسلوب هذا يلتقي قد
 مع يلتقي كما والتصوير، الرسم في االطفال يتبعها التي العفوية

 العقل، ال الحس لهحيمنة الخاضعة بدائية، المسماة الفنون جميع
 والبناء التكامل عن والمباشرال التعبيراآلفي عن والباحثة

 القرن شهده العامتذي التوجه هذا وبفضل .للطبيعة المطابق
 تصوير عل )م المكن من بات بدايس، منذ المشرون،
 الشعبية الفنون الى االعتبار وإعادة ونفسانيًا، جاليًا االطفال،

 كتابه في هوفتاتر، هانس يرى الزاوية، هذه ومن والبنائية
 في الفنية الحركات به قامت الذي الدور اهمية اليه، المشار

 هنا، انه، العشرينمعتبرًا القرن من العشراألولى النوات
 المرحلة هذه الى بالنسبة للتعبيرية« الحقيقي »العمل يكمن

 بدأ الذي ضعفها »يكمن ايضًا هنا انه يرى لكنه التاريخية،

 التي البرجوازية، شعبيتها اتساع خالل من بوضوح يرتسم
 في له مقدرًا كان فما االنطباعيين. اعمال لشعبية بماثلة باتت

 المقارنة بسبب الن، مقبوالً اصبح يصفع، ان االبق
 التبسيط، سوى يعدبالحظ ولم الطفولي، الفن مع الالواعية

 ضروريا كان الذي العمل وليس نتيجة، هو حيث من
. المسبقة« االحكام كل من بسيط هو ما الستخالص

 تباين هنالك المشتركة، العامة المميزات هذه رغم ولكن،
 اختالف مصدره التعبير، ووسائل التقنية في كما الرؤية كبيرفي
 من كل بها ارتبط التي واالجتماعية التاريخية والظروف التقاليد

 لم األلمان فالفنانون الفرنسيين. والوحشيين األلمان التعبيريين
 كالمنظر نفسها، الموضوعات صوروا أنهم رغم - يتوقفوا

 تناقض عند - الشخصية والصورة والعارية، الطيعي،
 جاعلين ذلك، من أبعد الى ذهبوا بل لألشياء، المرئية الظواهر

 يفسر وقد والرمز والداللة للشعور تجسيدًا الفني العمل من
 والرمزية كالرومنسية السابقة الفنية بالتيارات ارتباطهم ذلك

 أمثال: المحليين، بالرواد المباشرة وعالقتهم الجديد، والفن
 الفرنسيون عرف بينما كلنغر. واأللمافي بوكلين، السويري

 برنار اميل الفنان زميلهم، به اتهمهم وبما والظرافة، بالطالوة
 بتعبير وتمسك الموضوع، ازاء الفنية المجاملة في »نقص نفه:

 به« »يحلم الذي فالفن الطريف». الحديث حدود يتعدى ال
 توازن، »فن نفسه، الفنان يقول كا هو، ماتيس هنري

 فن البال، تشغل مقلقة مواضيع مندون وسكون، وصفاء،
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 على الخطاط، الفنان أو األعمال رجل أو الفكر لرجل يكون
 بأريكة أشبه ما شيائً فكريًا، أومسكنًا مهداًئ، المثال، سبيل

. الجدية؟ اتعابه من تريحه جيدة

 والوحشية اتعبيرية مثلي بين التباين هذا مصادر أحد ولعل
 -هوفستاتر هانس يقول كما , يحاولون األلمان الفنانين هوأن
 عل و»التركيز تصويرية، ال أخالنية إجابة الموضوع إعطاء

 في الممثلة فالمناظر تقليدية«. لتساؤالت الشخصية اإلجابة

 وعارياتهم الرومنسية، الطبيعة غائية مع »متطابقة تبدو أعمالهم

 عثر، التاسع القرن طوال الكامن السؤال على إجابة هي

 الموضوع، من الموقف هذا رغم ولكن ٠ الجنسي« الح سؤال
 فإن الفرنسيين، معاصريهم مواقف من وجذرية عمقًا األكثر

 عن عجزهم ألن سطحية«، أفل احيانًا تكن لم »إجاباتهم

 غامض تأثيري اسلوب »يموهه كان حقيقي بعمق األمور تقصي
 وثمة . األلمانية« بالتقاليد وضارة، خاصة، ظاهرة سوى يكن لم

 أن وهي أيضًااً، اليها أشار قد هوفستاتر كان أخرى ظاهرة

 حركة داخل جدًا قصيرة حقبة سوى تمثل ال الفرنسية الوحشية

 فان باستثناء عنها تخلوا قد كانوا ممثليها ألن العام، الفني التطور

 فإن لذلك . جديدة فنية تيارات الى وتحولوا - وروو دونغن

 إسهام من أكثرأهمية العامة الفنية الحركة تطور في اسهامهم

 احتفظوا، الذين أوكك وبخاصة األوائل، األلمان التعبيربن
.التعبيري بالطابع ،حياتهم طوال

األولى: العالمية الحرب بعد التعبيرية الحركة , 4

 لكن األولى، العالمية الحرب انتهت ،1918 سنة في
 هذه كانت وإن .قائمة بقيت ومبباتها األوروبية الخالفات

 الى وأدت السياسية، الخارطة طبيعة من غيرت قد الحرب
 ظهورتناقضات دود تحل لم إالأنها اجتماعيًا، مهمة تحوالت

 الحربين: بين ما سنوات طوال وتضاعفت تأزمت عميقة
 الثروات، في تضخم من رافقه وما الخادع االقتصادي كالتطور

 رغم الشعوربالقومية وتصاعد ،الحادة االقتصادية واألزمات

 لم قادمة حرب من الخرف ثم الزمن، عليها مر قد بأنه االعتقاد
 سة المانيا، فبلغت لها. العسكرية االستعدادات تتوقف

 الطبقات ذلك ببب وانهارت النقدي، تضخمها قمة ،1923

 في البورصة انهيار ،1929 سنة القربي، العالم وشهد الوسطى،

 من انطلقت اقتصادية ألزمة تفاقم من تبعها وما نيويورك

 السوفياقي االتحاد باستثناء العالم، أنحاء غختلف تشمل نيويورك
العالمية. بالرأسيالية االقتصادية أسسه ترتبط ال الذي

 .أهمية بأقل الحرب أثر لمبكن الفكر، صعيد وعلى
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 االنهيار تواجه باتت أوروبا هوأن المثقفين بين السائد فاالنطباع
 اقتصادها أسس عبشًا، بنفسها، دمرت أن بعد الشامل،

 الشك التقليدية، بالقيم الثك كان هنا ومن وحضارتها.
 أفول كتابه ففي ,الغربية الحضارة عليها قامت التي باألسس

 الى أوسوالد األلمافي يشيرالكاتب ،1926 سنة من الغرب،

 االسبافي يوضح كما األوروبية، الحضارة في الضعف مظاهر
 أن ،1925 سنة الميحية، احتضار كتابه في دواونامونو، ميغيل

 الحالة وهذه .الروحية قيمها تفقد عندما تموت المجتمعات
 عبرمن الذي جيد ألندريه األدبية األعمال تعكسها النفية

 الشير الخير ومفاهيم المجردة لألخالق رفضه خاللهاعن
 وهيمنة المتردية، اإلجتماعية األوضاع استمرار أن ثم النظرية.

 جديد مجتمع لتحول رمزًا اآللة من جعل الذي الصناعي العالم

 واالعتقاد الرأسمالي، المجتمع وتناقضات المادي، الفع همه
 القائمة، األوضاع من شيائً يبدل ان يمكنه ال الفن بان المتشائم

 نوع الى قاد ذلك كل . . الجدوى وعديم هامشيًا بات ألنه

 تفجر الذي الشعور وهو الوجود. بعبثية والشعور اليأس من
 الدادائية والحركة Anti-Art الالفن جماعة مع بوضوح

 والفن، األدب مجالي في ،يتوخون مؤسسوها كان التي العبثية،

 الجمالية للقيم نفيهم خالل من الفنية األهداف في البحث إعادة

.لها ورفضهم التقليدية

 إلشكل في وجدوا الذين والفنانون الكتاب هم ايضًا كثيرون

 فاعتبرلفن الواقع. من للهرب مجاالً البحت، الفني

 الصيغة وماليفتش، وموندريان كاندانسكي مع التجريدي،

 غير .الفنية المفاهيم في جذري تبدل عن المعبرة الجديدة الفنية

 موجة الى أدت قد التجريدية االتجاهات ضد الفعل ردود أن

 حركة وظيفية في وتمثلت كلها، أوروبا شملت واقعية
 والبناءوية عهفيهولندا، Stil ودوستيل المانيا، الباوهاوسفي

 ،1919سنة أسسوالرغروبيوس، المانيا، ففي روسيا في
 جميع دمج هدفه كان الباوهاوس، باسم عرف معماريًا محترفًا

 المواد من واالفادة بالعمارة، والتطبيقية التشكيلية الفنون

 وقد حديثة، عمارات بناء في والحديد، كاألسمنت الحديثة،

 من يجعل أن جهته، من لوكوربوزيه، السويري حاول
 البيت تصميم يكون بأن مطالبًا االنان، بخدمة فنًا العمارة

.اليومية الحياتية الميارسات تقتضيه لما موافقًا

 لدى المكتشفة غير المجاات تقصي هدفه آخر، توجه

 تخطي الى تسعى كانت التي الريالية مع يظهر االنسان،
 الذاقي، والواقع المادي الواقع بين القائمة الحواجزالمصطنعة

 غير الالمحدودة. بإمكاناته الفني الالوعي اكتشان خالل من
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 بالحرب مباشرًا ارتباطًا ارتبطت التي الفنية االتجاهات ابرز أن
 اتعبيرية للحركة الممثلة الفنية التيارات هي المدمرة وبنتاثجها

 سياسيًا جديدة أبعادًا المرحلة، هذه خالل أخذت، التي
واجتماعيًا.

المانيا في التعبيرية الحركة

 الحالة تزداد أن الحرب، نهاية في الطبيعي، من كان
 مع االجتماعية، التناقضات نطاق يتع وأن سوءًا، االفتصادية

 ترتفع وأن غ ثرواتها تضاعفت صغيرة برجوازية طبقة ظهور
 كانوامن الذين األغنياءالجدد ضدهؤالء الشعبية النقمة
 على والفنانين األدباء قبل من للنقد وعرضة الزمن هذا ظواهر

 هذه في ،به التزم ما بمثل الفن التزم ما نادرًا أنه والحق السواء
 االجتماعية المشاكل إزاء الحربين، بين ما الفاصلة المرحلة

 اثمول. هذا بمثل االجتماعي النقد ومارس المعاصرة،
 ارتبطت التعبيرية، وسائلها اختالف على الفنية، فالتيارات
 للعمل منطلقًا المعقدة ازماته باتت الذي المجتمع بتحوالت

 فريسة اقتصاديا، المنهوكة المانيا، ففي العامة. وتوجهاته الفني
 الفية الحركة التزمت النقدي، والتضخم االجتاعية األزمات
 على وبقيت واالجتماعية، السياسية العصر مشاكل عن التعبير

 تكن لم بيدأنه االنسافي الظواهروالمحيط بعالم مباشرة صلة
 الماثل، هذه مثل الفن فيها يواجه التي األولى المحاولة هذه

 الطبقة متحديًا االجتماعية، التناقضات ابراز الى ويسعى
 تعبيريًا، طابعًا أخذت فنية أشكال في المسؤولة، الحاكمة

 كان عثر، التاسع القرن نهاية فمنذ أحيانًا ساخرًا نقديًا،
 معاد اجتياعيًا، ناقدًا ليصبح مانلة ظروف في تحول، قد الفنان

 البرجوازي المجتمع منه يجعل أن رافضًا الراهنة، لألوضاع
 أعمال الواقع هذا تعبرعن وقد .لم دور ال هامشيًا كائنًا

 ،دومييه أمشال: عشر، التاسع القرن نهاية فناني من الكثيرين

 وغويا فيفرنا، ..لوترك. ودوتولوز وغافارفي، وغرانفيل،
 صور فقد المانيا، في أما انكلترا في وهوغارت اسبانيا، في

 المثيرة، وأبرزأخالقيتها التاريخية، الحقبة لهذه العامة المالمح
 واالجتماعية، الفنية الحقيقة بخدمة ايضًا، هم التزموا، فنانون

 والمرضى، المناجم، بؤس صورت كولويتزالتي كاته أمثال:
 عماالً بدوره صور، الذي بالوشك وهانس والموت، والعنف،

 السكة قرب العمل عن وعاطلين المصنع، الى طريقهم في
الحديدية...

 التاسع القرن الى إذن، بأصوله، يرجع الفني التقليد هذا
 نهاية مع اال جديدة أبعادًا يأخذ ولم يتأكد، لم لكنم عشر،

 حول الفنانين اهتمامات تركزت حيث األولى، العالمية الحرب
 الطبقية والفوارق االجتماعية، كالتناقضات المطروحة: المسائل

 من والشعوربالخوف الشعب، وعامة الجدد األغنياء بين
 فيها ما والمرأة، الرجل بين العالقة ومسألة قادمة، حرب
 بعد أوروبا عرفتها التي المتغيرات مجال فقي .الجنسية العالقة
 لهذه البارزة الظواهر من المرأة تحرر كان األولى، العالمية الحرب

 مجاالت في االعتراف، الى أدت قد الحرب أن ذلك المرحلة،
 بين الياسية الحقوق في مساواة والى المرأة، بإمكانات عدة،

والمرأة. الرجل

 وصل قد الغربي، العالم في الفن، كان الحرب، ظل وفي
 في أساسيين خيارين أمام الفنان وضع حاسم منعطف الى

 االبداع حرية على القائمة الطريقة يتبع أن فأما التعبير: وسائل
 يعتمد أن واما الالمرضوع، أي الالمرئي، من انطالقا الفني،
 وتأويله، وتحريفه الموضوع، أو المرئي، الشيء تحوير مبدأ

 األكثر وهو - األول االتجاه . عنه التعبير يراد لشعور استجابة
 كاندانسكي اتيعه الذي بالخط يتمثل - ومغامرة صعوبة

 أسسه ووضعوا التجريدي للفن مهدوا الذين وكلي، وموندريان
 وتأويله، المرئي تحوير على القائم الثافي، االتجام أما العامة.

 الفني، للعمل أساسيًا موضوعًا االنسانية الصورة من جعل فقد
 الحرب قبل األلمان، التعبيريون اتبعه الذي االتجاه وهو

 بحركات ثابتة ارتباطات لهم تكن لم آخرون وفنانون وبعدها،
 وسوتين، ،وجاولنكي روو، أمثال: - محددة فنية

 به التزم كا - وديكس وغروص، وكوبن، وكوكوشكا،
 المكسيك في ،أميركيون وفنانون البلجيكيون التعبيريون

.المتحدة والواليات

 تعبيريين، قنانين يد على - ألمانيا في تأست قد وكانت
 جماعة باسم عرفت جديدة جماعة - ومولر ،بشستين : أمثال

 سياسية، شبه صيغة الى التعبيرية حولت التي الثاني تشرين
 من وعددًا وواقعيين، ومستقبليين تكعيبيين فنانين وضمت

 بيد والمسرحيين. السينمائيين والمخرجين والموسيقيين المهندسين
 الى أدت قد اتجاهاتها وتناقض واتساعها الحركة هذه شمولية أن

 هانس بين ممثليها، بين جمالي رابط أي غياب في تفككها،
 على يكمان وماكس ارنست ماكس أوبين واتوديكس، آرب

 التي الجماعة تكونت الحركة، هذه توقف ومع المثال. سبيل
 االجتماعي، النضال خدمة في كلها التعبيرية امكاناتها وضعت
 NeueSachlichkeiGJ؛،الجل الموضوعية باسم وعرفت

 وسطه في مثاكل من يعانيه وبما باالنسان الكبير الهتمامها
 بقيت اميركا، في انتشارها من الرغم وعلى ٠ االجتماعي
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 بالواقع مباشرة صلة على جرمانية، حركة الجديدة الموضوعية
 هذه أعضاء أحد يندر، ما فيها يرى التي المرئي العالم وبأشكال
الكبرى« »الرؤى للوغ اساسيًا عنصرًا الحركة،

 يسبب المطلق اكجربد مع مامًا المتعارض التيار هذا
 من بالواقع، »إيمانا هوفستاتر هانس فيه يرى بالواقع، ارتباطه

 عن بعيدًا شكلي، انفالت أي دون ومن لوفي، افتتان أي دون

 الحدسية الرؤى من أي دون ومن الخارجية، العالقات
 سياسي عامل اليه يدفعهم بالواقع ثمثليه فارتباط . الكبرى«
 اوتوديكس تصريحات في سواء واضحًا، برز قد كان اجتماعي

 ومع لفنية. أعمالهم أوفي بكمان وماكس وجورجغروص
 للنقد وسيلة الى االنسانية للمأساة الممثل الفن يتحول هؤالء،

 والطبقة الحرب ضد المباشر واالحتجاج الالذع االجتماعي
الحاكمة.
 الثالثية، لوحته في بخاصة - التصويرية وأعماله رسومه ففي
 المدمرة ونتاثجها الحرب ، otto Dix اوتوديك صور الحرب

 بتقاليد جهة، من يرتبط، واضح طيعي بأسلوب والمذهلة
 ثانية، جهة من ويقترب، الواقعية، والمدرسة األلمانية التعبيرية

 ومثيرة، دقيقة تفاصيل من يتضمنه وبما غربية عوالم من يمثله بما
 جورج وكان غرونولد أمثال األلمانية، النهضة فناني بعض من

 الفني عملم في معبرًا، ساخرًا، ناقدًا بدوره، ،Grotz غروص
 وعن الراهنة، اكائرإزاءاألوضاع موقفه عن كتاباته، كافي

 بالنسبة الفن يكن فلم فيها شارك التي الحرب على اعتراضه
 تصريف يسمح الذي الصمام مقام تقوم وسيلة اال اليه

 أو انتباهه يشير ما كل تجيل من وتمكنه ، المضغوط« البخار

 الحرب و»مثوهو »البهيمية«، »كوجوهزمالئه يزعجه:
 »هزالة يثبت كي وذلك المتغطرسون«، والضباط األشاكس،

 المحيط« العالم يشكل الذي المميت، الحقد ذي المضحك النمل
 متأثرًا الجديدة، الفنية المعطيات غروص تبنى وقد به

 ربلغ، االلصاف؛ تفنية حسب األحرن ومستخدمًا بالسقبلية
 على ال كالدادائيين، معترضا، العبثية، حد الفني، عمله في

 طريقة وعلى أيضًا الفن على بل وحسب، السائدة األوضاع
 يصور فهوعندما .البرجوازية الطبقة قبل من به االستمتاع

 »كبش واجهاته: خلفها تخبئه ما الى يشير إنما البرليني الشارع
 العملوكالى، عن عاطلون بغايا، شحاذون، الفداء،
 من عرفناه ما ابشع الحرب نتائج معنا! الله و- الحرب مثوهو

 القيادية، الطبقة وجه ذلك بعد انجزها التي رسومه وفي .قبل«
 أن غروص حاول .، . البرجوازيين. مرآة االنسان، هوذا
هذه لبعض الجنسي والطابع اإلباحية نحو التوجه خلف ،يخفي
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 من كان لذا، الحاكمة. الطبقة ضد الهجومية أغراضه األعمال،
 ألنه صاحبها، يحاكم وأن األعمال، هذه تضبط أن الطبيعي

 وآداب اللياقات مفهوم الى وقاحة، األكثر »بالشكل أساء،
حبتعبيرهوفستاتر. األلمافي«، بالشعب الخاصة السلوك،
 الواقعية، من بشيء والمأساة العنف عالم وصف آخر فنان

 بين ما لمرحلة المانيا فناني أهم ،Beckmann بكيان ماكس هو
 فنه وتحول األولى، العالمية الحرب عاش أيضًا وهو الحربين.
 الى المتأخرة األلمانية االنطباعية من انتقل أن بعد جذريًا

 بجماعة واوتوديك، غروص غرار على والتحق، التعبيرية،
 االنسانية، المأساة بمعالجة يكتف لم وبكيان الجديدة. الموضوعية

 وىءبمسا والمندد للحرب الرافض بالموقف ايضًا، هو فالتزم
 في أعماله، كانت ما وغالبًا األلماني، البرجوازي المجتمع

 االنسان يتهددكرامة الخطرالذي تثيرالى العشرينات،
 لجأ الحالة، هذه مثل يعبرعن وكي منها يعان التي واآلام
 وبحتمية االحتجاج جدوى بعدم شعر أن بعد بكمان،

 حيث الرمزوالخرافة؛ والى الدينية، المواضيع الى المرحلة،
 المتأخر األلمافي القوطي للفن الرمزية الواقعية مع يلتقي

 Triptyque الثالثية اللوحة الفنان استخدم لذلك واستعاراته.

 تسع حياته، من األخيرة المرحلة في وأنتج، قديمًا، عرفت كما
 هذه وفي . 1935-1932 الذعاب أولها كان ثالثية، لوحات
 عنف من الرمز، باعتماده بكمان، خفف األخيرة، األعمال
 في الغيش وارادة االنعتاق في رغبة عن التعبير محاوالً الصورة

 فنه النازية اعتبرت التحول هذا رغم ولكن، .وهم كل غياب
 أن قبل برلين، الى فرنكفورت يترك ألن واضطرته متخلفًا

.1947 عام نيويورك الى ثم ،1937 عام امستردام الى يهاجر

والنازية الفن

 ظهرتيار ،1945-1933 السلطة وتسلمها النازية تصاعد مع
 ضد وموجهًا الدولة، أجهزم من مدعومًا المانيا، في جديد فني

 تحوير الى عمدوا الذين أولئك وبخاصة ؛الطليعين الفنانين

 التجريدي، الفن مجاالت تقصي والى وتشويهها، الطبيعة
 ومنعوامن »متخلفًا«، الفني فاعتبرنتاجهم الالموضوعي

 في التعليم مراكز عن أبعدوا أن بعد البالد، في التصوير ممارسة
 الحملة هذه وكانت للهجرة واضطربعضهم المعاهدالفية،

 قبوالً القت قد المعاصرة الفنية الحركة ممشلي ضد القمعية
 لم السلبي، الموقف هذا مثل باتخاذم الجمهور، أن مينة شعبيًا،

 الفن لفهم اوخارجها، المانيا في سواء بعد، مهيائً يكن
وتخطي المحاكاة من للتحرر محاوالته واستيعاب الحديث
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 كانت ذلك، قبل . المرئي العالم أي بالطبيعة، المتمثل النموذج
 الثمانينات، بداية في سجلت، قد الجديدة الموضوعية حركة
 اتجاهات ظهور ذلك ورافق الطبيعة، نحو واضحًا ميالً

 بأساليب تقديروإعجاب عن معبرة الالصوري، للفن مناهضة
 الواقع هذا تعي كانت األلمانية السلطة أن ويبدو , القديمة الفن

 على التأكيد أو تثبيته على العمل منها يتطلب يكن لم الذي
 رغبة يشكل طويل، زمن منذ كان، لما قوانين »وضع سوى

 بالنشاط الجدير الجمهور، ادانة وبإقرار الكبير. الجمهور
 استخدمت الفني، اإلبداع عن بالمقابل، والعاجز، السياسي،
 الفكر وجه في للوقوف تعمد عن الجمهور هذا )السلطة(
حسبتعبيرهوفستاتر. الروحي«، واستقالله

 أن الى السلطة وسعي المستجدة، األوضاع هذه وبتطور
 على برز، اآلنية، مصالحها تخدم إعالمية أداة الفن من تجعل

 يطالب التقليدية، باألساليب متشبث تيار الفني، الصعيد
 لرجال يتاح كي القراءة، سهل القديم، التصوير الى بالعودة
 المنظور بالواقع مقابلته خالل من يمثله ما الى التعرف الشارع

 األساسية المبادىم حدد قد الثالث للرايخ الثقافي البرنامج وكان
 . للشعب« »الفن شعار عنها يعبر رؤية من انطالقا الفني للعمل
 تنسجم التي الموضوعات ختيرت العام، المبدًا هذا مع وتجاوبًا

 رومنسي، عاطفي، توجه خالل من الشعب، تثقيف فكرة مع
 الشعور مع تتفق متفائلة أشكال في عنه يعبر الماضي، نحو

 الموضوعات فإن هنا، ومن الثالث. الرايخ عبأه الذي القومي
 التاريخية الحقبة لهذه التصويرية األعال في مرارًا نصادفها التي

 الشعب المانية، أرض : التفخيمية العناوين تجسدها
 وتوقفت المانيا، في الفنية الحركة تقوقعت وهكذا , . العامل.

 وحصرت ،السلطة لتوجيه اخضعت أن بعد التطور، عن
 حرمت أن وبعد التشكيلية، التعبير لوسائل ضيقة أطر ضمن

 المضمون مسائل عن وأبعدت ووسائله، االختبار ضرورة من
.والمهنية التقنية المسائل عند فقط لتتوقف والماهية،
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فرنسا
 المانيا، خارج نفسه، الوقت في تكونت، مماثلة اتجاهات

 بطرق عنه وغبرت واالجتماعي االنساني الواقع وتناولت
 الفرنسيون الوحشيون كان ذلك قبل ومتباينة متتوعة خاصة،

 روبير بخاصة - التكعيبية فنافي وبعض االيطاليون والمستقبليون
 التشكيلية الوسائل الى لجأوا قد - األورفية مثل دولوني،
 نسبيًا تقريهم بطرق واللون والخط الشكل تفسير على القائمة

 الكالم في العبارة لهذه يعطي الذي المدلول حسب التعبيرية من
 مثلي من الفنانين بعض فأعمال .األلمان التعبيريين عن

 قيم ذات شك، ال هي، ،رووولوفوكونيه أمثال: الوحثية،
 الواقع من مستمدة رووموضوعات جورج عالج فقد .تعبيرية

 وميزه االجتماعية، اهتماماته يعكس تعبيري بأسلوب االنساني
 بعد اصطبغت، التي الموضوعات وهي الوحثيين. زمالئه عن

 بقيم وتميزت روحانية، دينية، بصبغة خاصة، 1913 سنة
 الخطوط عنف مع المتباينة الكثيفة االلوان عنها تعبر ايحائية

 تشبه فهي لألشكال. العامة لألطر المحددة السوداء العريضة
 الذي النور يتحول حيث ومضامينها، أشكالها في الزجاجيات،

.واستنارة اشراق الى ألوانها تعكسه
 التعبيرية، مظاهر بعض أعالهم في تنجلت آخرون فنانون

 غورغ، مع الجسد، وهاجس باتيليه، مع الباطني، كالحس
 وصول ومع غرومير. مع االجتماعي، الطابع ذات والغرابة
 انفتحت فرنسا، الى ،وشاغال سوتين الروسيين، الفنانين
 فاكتسب التعبير. وسائل من جديدة أشكال على باريس مدرسة
 أقصى الى أحيانًا، تصل، ايحائية قوة سوتين، أعمال في أللون
 ووظيفتها وعمقها اللونية العجينة كثافة بفضل الحسية حدود

 يشكل سوتين، معه كمايتعامل اللون، أن أي التثكيلية.
 ,مزاج نفسية لحالة وانعكاسًا الفنان، إلحساس عضويًا امتدادًا

 تعبيرية وسيلة الى ،غوغ فان أعمال في كما ويتحول، كئيب،
 الفنية المتأثربالتقاليد الديني، ذوالحس شاغال، أما أساسية.
 قلق عن معبرًا والواقع، األسطورة بين عمله فيجمع لبالده،
 الفنان أكثرواقعية الخيالية بآفاقها غنية وشاعرية عاطفي
 صيغ الى أعاله في التعبيرية تحولت الذي موديغليافي االيطالي
 النمساوي الفنان أما .الباروك وفن التأنقية أشكال من تقترب

 وقد والخيالية. الرمزية من يشيء أعماله فاصطبغت كوكوشكا،
 آخرين، فنانين مع ذلك بعد جديدة أبعادًا التعبيرية أخذت
 وجيا وبيكون، ودوبوفيه، ومرشان، غروبير، أمثال:

. ٠ ٠ كومي.

 المتمثل الضخم بيكاسو عمل الى االشارة من بد ال وهنا
 اسبانيا جمهورية جناح لطلب بناء الفنان أنجزها التي بالجدارية

 المعروفة الجدارية أي ، 1937 سنة ،الدولي باريس معرض في
 مقاطعة في الصغيرة، االسبانية للمدينة نسبة غرنيكا، باسم

 اللوحة هذه ففي المانية. لغارات تعرضت التي بسكي،
 يعبر نفسها، المرحلة الى تعود أخرى لوحات في كعا الكبيرة،
 أثر مبينًا االسبانية، الحرب ازاء السياسي التزامه عن بيكاسو
 عرضها يبلغ مساحة على يتوزع مشهد في أحدثته الذي الخراب
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 الناس حشد الدماروصور فيهامنظر اختلط وقد امتار. ثمانية
 شمس وتحت اللوحة وسط تظهر، حيث : الثيران ومصارعة

 زالت ما مزق بشري جبار ينهارفوق حصان صورة شاحبة،
 السواد يلفها امرأة اليسار والى منكسر، بسيق تمسك قبضته
 امرأة اليمين، والى وعصفور. ثور وخلفها، الميت، ابنها تحمل
 تطل وثالثة رجلها، شلت وقد تهرب بيت، داخل من تنطلق

 في شك ا ...موتاها عن تبحث يقديل ممسكة نافذتها من
 الحدث تتخطى لها التمهيدية والدراسات اللوحة هذه أن

 غرنيكا أن مؤكدة منها، وتحذر الحرب واقع لتعكس العرضي
 قوة من يضاعف وكي محدود. ال عالمي لهلع بداية اال ليست
 يستخدم لم ،الموضوع طبيعة ويشددعلى التعبيرية الممثل المثهد

 على تقتصر تكاد قليلة ألوان سوى اللوحة هذه في بيكاسو
واألبيض األسود

األوروبي والشيال بلجيكا في التعبيرية

 هته انتشار في أسهمت قد األولى العالمية الحرب كانت
 في وبخاصة أوروبا من مختلفة أنحاء في التعبيرية التيارات
 برميك مع - التعبيرية الحركة أخذت حيث بلجيكا،

Permeke، ودوست Desmet، دربرغ-مالمح وفان 
 رؤيتها في سواء األلمانية، التعبيرية عن تمامًا اختلفت جديدة،
 بالواقع وثيقة صلة على فهي التقنية. وسائلها في أو الخاصة

 تمتاز بأشكال عنها وتعبر بقضاياه تلتزم المباشر، االجتماعي
 نجد السكاندينافية، البالد وفي السليمة. الصحية بظاهرتها
 قد كانت اجتاعية أهداف ذات جديدة تعبيرية أشكاالً أيضًا

 بالتصوير اهتمت التي المدرسة ،1930 سنة منذ تبنتها،
 الشكلية المسائل بين تجمع أن وحاولت ،الجداري

 جديدة حركة الشمالية البالد شهدت وقد ,وااليديولوجية
 وبلجيكا الدانمارك الى يتمون تشكيليين فنانين ضمت

 األحرف من المؤلف ،Cobra كوبرا باسم وعرفت وهولندا،
 بروكسل، كوبنهاغ، الثالث: عواصمها ألسماء األولى

 ،1948 سنة باريس، في الحركة هذم تأست وقد امستردام

 انبعاث على شاهدا كانت حيث 1951 سنة حتى نشاطها وامتد
.واستمرارفا الثمالية التعبيرية

أميركا في التعبيرية الحركة

 في الالتينية، اميركا شهدت التاريخية، المرحلة هذه وفي
 التصوير من جعلت فنية تيارات ظهور والبرازيل، المكسيك
الشعب قضايا للتعبيرعن األساسية الوسيلة الجداري

هذا وفي .ملحمية صفة ذي تعبيري بأسلوب االجتماعية  
على كانوا الذين من المكسيكيين الفنانين من عدد برز المجال،  

أوروزكو ريفيرا، أمثالم االجتماعي، بالواقع مباشرة صلة ، 
صورية الفنية أعاله قدمت آخر فنان , . تامايو. سيكيروس،  

الزار أما . وبورتيناري كانديد البرازيلي هو بعنفها، تميزت  
التعبيية الحركة في شارك فقد األصل، الروسي الفنان سيغال،  

بدوره ليصور، البرازيل الى انتقل ثم درسد، في األلمانية ، 
المهاجرين سفينة في كما ملحمية، صفحات  

تعبيرية حركة أيضًا ظهرت فقد المتحدة الواليات في أما  
تقليد الى يتتمي الذي شان بن مع اجتماعية أهداف ذات  

في تعبيرية قيما اكتسب تقليد لكنه اميركا، في الساذج التصوير  
أمثال مشابهة، اهتمامات لهم كانت آخرون فنانون أعاله. :

اولبرايت غوركي، كارل، ارتول هوبر، ادورد . ■
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التعددية
Pluralism
Pluralisms
Pluralismus

تمهيد

 متعددة كائنات بوجود القول على الفلسفة في التعددية تقوم
 ،Monismالواحدية مع ذلك في متناقضة العالم، منها يتكون

 الثنائية وضد جوهرأومبدأواحد، إلى الكائنات تردكل التي
 عدديا تمييزًا التعدد يكون وقد .مبدأين إلى العالم ترجع التي

 المعنى يظهر وبينا الفيزيقية؛ للذرات تمييزًا أو لألشخاص،

 هربارت، عند المتطرفة والواقعية القديمة المادية في الثافي
 األكثر والتأكيد اليبنتز، عند )المونادات( الروحية والذرات

 كتابات وفي جيمس عند والعمليات األحداث على حداثة
 اختالفات على التعددية تأكيد نجد أن يمكن .وايتهد

 انكاغوراس عند القديمة التعددية في األشياء وكثرة الشخصية
م. ق. 428-9500

 أنه ترى العالم إلى نظرة أية هي الدقيق بمعناها التعددية إن
 من كثرة توجد إما .اثنان أو واحد نهائي كيان أو مبدأ يوجد ال

 التي - الميتافيزيقية العناصر عدد تحدد نظرة أية إنها الكيانات،
 الضروري من وليس .إثنين أكثرمن بأنها - غيرها إلى ترد ال

 النهائية الكيانات تكون أن تعددي مذهب لدينا يكون لكي
 ذلك مثل الروحي الذري فالمذهب كيفيًا منفصلة الكثيرة

 هو االدراكي الوعي فيه يكون والذي اليبنتز به قال الذي
 يعد أن يمكن العدد في نهائية ال ذرات بين المشترك العنصر
 طبيعتها، في متشايهة الكيانات كل ان إذ كميًا. تعدديًا مذهبًا

 أما العدد، في نهائية وال بعض عن بعضها متميزة كانت وإن
 اربعة عناصر من فيه بما ق.م. 423-483 امبادوقليس مذهب
 يمشل فإنه لها حصر ال التي تجربتنا موضوعات باتحادها تكون

 كان وانكساغوراس واحد آن مذهبًاتعدديًاكميًاوكيفيًافي

 التمييز حواسنا تستطيع ما بقدر العناصر من هناك أن يعتقد
 بكثرة القول يتضمن التعددية اصطالح أن والخالصة .بينها

 .تكون ال وقد كيفا متعددة تكون قد النهائية الكيانات من

 هذه وأن .التعددية من متعددة أنواعًا هناك أن ذلك ومعنى

 مشترك عنصر أي األحيان بعض في بينها يكون ال قد األنواع
والثنائية. للواحدية رفضها إالً اللهم

 نظريات هناك أن الفلسفي قاموسه في Runes رانز ويبين
 في ال والتعدد الكثرة في المنشودة الفلسفية ضالتها تجد متعددة

 من كل تنظر وبينما .للمعرفة غيرقابلة أو قابلة وحدة أي

 ميتافيزيقي كموقف التعددية إلى بشك والثناثية الواحدية
 للفلسفة خيانة تشكل التعددية أن يرى البعض فإن ،مشروع

 نظر في فهي الميتافيزيقي، البحث عن تخل األقل أوهيعلى

 جهد أي تبذل ال ألنها واالستسالم اليأس مذهب خصومها

 التعددي المظهر وراء من للنفاذ أو تجربتنا في التكامل لتحقيق
 الكامنة الوحدة إلى االهتداء أجل من لألشياء به المعترف

 واقعية على تؤكد التعددية أن نبين أن يهمنا ذلك ومقابل ،فيها

 للصراع فرصة إعطاء مع والحرية والجدة والتغي الفرد
 ال أنه القيمة نظريات من كنظرية التعددية وتؤمن .والتقدم

 كثيرة خير( )جمع خيرات هناك للخيرولكن واحد مبدأ يوجد
 يتسلط أآل بضرورة سياسية كنظرية التعددية وتتمك .مستقلة

 عدد يتعاون ولكن واحد تنظيم أو نظام أو مجموعة الحكم على

 إلى الدين في التعددية وتشير .بمهامه القيام في المجموعات من
المجتمعات. كثيرمن في للعبادة الدينية الطرق تعدد

 الفلسفة في المتعددة صورها في للتعددية نعرض وسوف
 المادية التعددية التالي: الشكل على والمعاصرة والحديثة القديمة
 اليبنتز عند الحديثة الروحية والتعددية اليونان، عند القديمة

 عشرثم عشروالثامن السابع القرنين في العقالنية وفالسفة
 لدى سواء المختلفة أشكالها في والمعاصرة الحديثة التعددية

الجديدة، الواقعية أو البراغماتية أو الهيغيلية فالسفة

:اليونان عند القديمة المادية التعددية - أوالً

 فسر فقد اليونان. فالسفة أغلب عند التعددية تظهر
 م ق.75461640 طاليس األوائل األيونيون الفالسفة

 وانكسيماس م ق.546-610 انكسمندرحوالى
 لتولد متصلة األشياءعنطريقحركة ق.م480!-500

 النار. أو الهواء أو الماء هو أولي عنصر من ابتداء األضداد

 حوالى ديقريطس من كل عند التعددية وظهرت
 بدرجات وامبادوقليس وانكساغوراس . ق.370-460

 المتجانسة ديمقرطيس بذرات انكساغوراس فاستبدل .متفاوتة
 امبادوقليس كان إذا كيفيًا اختالفًا تختلف التي الهيموميريات

 هذه امتزاج عناصرفإن اربعة كلهاإلى األشياء ارجع قد
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 هو كما خالصة آلية علة عن بتج أن من بدالً عنده العناصر

 المحبة هما متعارضين مبدأين بفعل يتم الذريين عند الحال
 اشد في لتعددية آثارًا نجد اليسيران ومن . والكراهية

 ارسطو فلسفات وهي القديمة العصور في إيقانية الفلسفات

 الفالسفة ففدكان واالبيقورينوالسرواقيين. ق.م.322-384
 الطبيعة ومن بالواحد، لينتهوا المتعدد من يبدأون األقدمون

 اآللهة بتعدد القائلين من كانوا ألهم وذلك العقل. إلى لينتهوا
 ميدان في يضحوا أآل هذه والحال الطبيعي من فكان دياناتهم في

 أجل من بالصيرورة أو الواحد أجل من يالمتعدد الفلسفة
 .م. ق 347-427/428 تمررأفالطرن فقد الثابت الوجود
 في ذلك نجد كا والمتعدد الوإحد بين يجمع كثيء الجوهر

 الوصول بارمنيدس في حأول وقد الجمهورية. فقرات بعض
 أما .منظمة لوحدة غنية كثرة خضوع على يعتمد للعالم فهم إلى

.شاذة فكانت . م .ق450-540 حوالى بارميندس واحدية

 في تعددي مذهب أول كان العناصر: وتعددية امبادوقليس
 اتخذ فقد .امبادوقليس مذهب هو اليونانية الفلسفة

 عن تخلى حيث التعددية نحو الحاسمة الخطوة امبادوقليس
 النار الهواء، التراب، الرباعي: ذلك وافترض الواحدية

 والكراهية، الحب قرتا فيها تتحكم التي العناصر هذه والماء.

 المذهب هذا يوجد. ما كل مكونات هي والتنافر، الجذب أو
 األولية حدودم وفي كاماًل، كان بيطًا كونه مع األول التعددي

 ألمبادوقليس ندين إننا .بحق العالم إلى تعددية نظرة كان
 بين ميز فقد عصره، في مارسها التي العلمية النظريات ببعض

 دفع طبيعيًابحيث العناصراألربعة وحددوضع والقوة المادة
 في جديدة نظرية هذا موقفه فأحدث الكون، وحدة فكرة جانبًا

 الكيمياء عصر بداية حتى العالمي الفكر على معالمها بقيت المادة
 العالم في الكيفيات جميع العناصر هذه وتتضمن .الحديثة

.التحلل أو للتغير بموضوع ليست ولكنها الحسي
 مذهبه من التعددي العلمي الطبيعي الجانب ويتحدد

 العناصر أو األصول فكرة ابتدع حيث الطبيعة في بقصيدتم
 بينها جدا صغيرة جزئيات من العناصر هذه وتتكون األربعة.

 في لتنفذ الواحد العنصر في المتثابهة ذراتها تتطاير صغيرة مسام
 واختالف المتقابلة. التأثيرات وجود عند اآلخر العنصر مسام

 األربعة العناصر هذه نسب عدد في التباين سببه الموجودات
 كيفيًا، وليس هناكمي فاالختالف اآلخر البعض بعضهاإلى

 شيء ال من يأتي شيء فال ازلية، بل غيرمخلوقة العناصر وهذه

 مجال وال موجود فهو موجود هو فما شيء ال إلى شيء يفنى وال
.عليه المتعارف بالمعنى والفاد للكون

 الرباع هذا مثل أن ق.م428%-500ورأىانكساغوراس

 من الهائل التنوع لتفسير يكفي ال العناصر من البسيط
 امبادوقليس فرق بينما إنه القول ويمكن الحية. االنطباعات

 افترض فقد ,سحقه قد انكاغوراس فإن الواحدي العالم
 ما يماثل النهائية العناصر أو الجواهر من عددا انكساغوراس

 أنها على العناصر هذه إلى نظر فقد ،حسية كيفيات من يوجد
 فهي .متفاوتة بدرجات ولكن جميعًا األشياء في موجودة كلها

 المادية من جزيء هناك يكون ال بحيث مكان كل في منتشرة
 صفته أو ماهيته فلكل ذلك ومع . تقي أو بسيط طابع ذي

طبيعته. تستمد الصفة هذه ومن نمييزه، في تفيد التي الغالبة

 ارسطوبأنه وصفه الذي - انكساغوراس فلسفة وتنطلق
 من - يهذون« أناس وسط سليم بحس يتمتع الذي »الوحيد

 العدد في متناهية وال مختلفة، كانت األشياء أن مؤداه فرض
 وكان .حجمه لصغر للعيان منها واحد يبدو ال بحيث والصغر

 كمًا األشياء أعظم كانا انها شيء فيكل واألثيريحالن الهواء

 وإن الفيلسوف. رأي في واحد جنس الكون فكأن وحجمًا،

 يعود وال حجمها إلى يرجع فهو األجزاء هذه في تباين وجد
 الخليط أو الكون امتزاج نظرية يقدم فهو .تكوينها ألمر

 مجرد بل عدم إلى وجود من انتقال الكون في فليس األزلي؛
 التي البذور أي األولي، الخيط عن وانفصال امتزاج عملية
 ألن بالعناصر، شبه أي ا۴ل وليس عددًا غيرمتناهية انها فرض

 »فيكلشيءجزءمنكل لكل يشبه تركيبًا فيكلمنها

 غير جعلها بل بأربعة العاصر يحدد لم وانكساغوراس شيء«
 هذه نسب من عليه غالب هو بما يتوضح الشيء وأن ،متناهية

 ال بحيث الكيف على الكم صفة غلبة آخر بمعنى أو البذور،

 استقى انكساغوراس وربمايكون بينهما التعاكس قيام يمكن
 نتيجته إلى التعدد مذهب وصل وبذلك امبادوقليس من نظريته

 في وتحتوي ومستمرة، متحركة المادة ان افترض حين المنطقية
 اختالفها، عل األشياء لجميع متنوعة صفات على نفسه الوقت

 كثرة عن ناتجة الطبيعي الكون في نظريته أن آخر بمعى أو
 من وأنه البذور، أو المادة من جزء كل في محتوية الصفات

 لالدة حفظًا هناك فكأن شيء ال إلى شيء يتبدد أن المحال

٠ ينتهي وال ينقطع ال االنقسام من سيل مع وتسربها

 عهد منذ الذرين طريق عن المادية التعددية تقديم تم وقد

 إدراك فقدتم وديمقريطس. ق.م440500) حوالى ليوقيبوس
 والرأي متعددة بطرق الذرات فيه تتحرك الذي والمجال الذرة
 من العديد به تمسك والذي ديمقريطس إلى عادة ينب الذي

 هي فالذرات النظرية، قضايا هوأبسط التالين الفالسفة
 تقاوم انها حتى بمكان الصالبة من وهي للمادة صغيرة جزئيات
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 في حجمًاوتكالً تختلف كمًاولكنها أوالتغيروتتشابه االنقسام
 يمكن وال الصورة هذه على دائمًا وجدت وقد الهندسية خواصها

 حركتها طريق عن الفضاء في بحرية وتتحرك منها االنتقاص
 مقاومة أي يثكل ال - الفراغ - والخالء بها، الخاصة الطبيعية

 حركة ستكون فإنها ذرة كل حركة تركت وإذا الذرات لحركة
 تصطدم فإنها والحجم الشكل في الذرات والختالف مستقيمة،

 مضطربة، هذا على الكل حركة وتصبح البعض بعضها مع
 منظمة نظما تكون هندسيا المتشابهة الذرات فإن لهذا ونتيجة
 يمنع بينا بكلغالم الخاصة األشياء ثم العوالم، وهي ومختارة

 الخاص االمتزاج أي الكلي، للمجموع العام االستقرار عدم
 هناك فإن هذا وعلى محددة، بطريقة المقاومة من بالذرات
 الهندسية واالختالفات الذرات المتزاج ونتيجة ابديًا امتزاجًا

غير واالمتزاجات التبدالت عدد فإن الذرات بين الكثيرة
عححدود.

 سمتها تتأثر ال ولكن كثيرة بتنوعات الذرية النظرية وتعترف
 فيه تتحرك الذي والمجال سليمة الذرات ظلت طالما التعددية

 تكون أو كمًا مختلفة الذرات تكون ان ويمكن للخالء، معادالً

 تتمدد ان ويمكن مختلفة مادية لجواهر محدد لعدد الغائية العناصر
 طبيعية وتعارضات تشايهات ذات تكون أن ويمكن وتنكمش

 بواسطة تير أو عليها خارجية قوى طريق عن تعمل أن ويمكن

 بعضها من قريبة تكون بحيث تجميعها ويمكن فيها كامنة قوى
 وغير ثاتة أنها على تدرك ذلك ومع الوسط ضرورة وتستبعد

 غير الذرات فيه تعمل الذي المجال كان وإذا بذاتها. قائمة
 الواضح من ألنه تتأثر للنظام التعددية السمة فإن كفراغ مدرك

 التركيب ناحية من ذريًا يكون أن يمكن ال الجديد المجال أن
 تحطم أن يمكن ال فالذرات مستمرًا. يكون أن يجب ولكن

 فهذا يتخللها، أن يجب المجال فإن هذا وعلى االستمرار
 فتبدو واألصلية البيطة سمتها الذرات يسلب التخلخل
 اخذت وقد .نفسه المجال في ما لنوع تراكيب او كأشكال
 عن فقط وليس التجارب عن الناتج هذا والفيزياء الكيمياء
 .نفسه االتجاه في الفيزياء في وتيرالنسبية .التأملية األفكار

 ال فإنها المعاصرة األفكار باستخدام التعددية عل حكمنا وإذا

 نهج نحو ميل فلديها معها تتعامل التي للعلوم اطرادا تقدم
, كاملة نسبية أو أحادي

: الحدثة الروحية التعددية د ثانيًا

 الرائد التاريخي الممثل Leibnitz 1646-1716اليبنبر يعتجر
 آمنوا العصور جميع في المفكرين أن ومع الروحية للتعددية

 اليبنتز مثل منهم القليل فإن الكثيرة المستقلة العقول بوجود
 ومع الميتافيزيقا، في والمتحكم الغالب العامل االيمان حذا جعل

 ترك فإنه التجريبية الحقيقة لتعميم نتيجة تكن لم فلفته أن

 وكانت . عظيم تأثيرتاريخي لها وكان الذرات نظرية على بصماته
 ناحية من Spinoza 1632-1677 اسينوزا أحادية لتجنب نتيجة

 المونادا يضع فإنه الذرة من وبدالً أخرى، ناحية من والذرية

 خواص للموناد وليس بذاته، قائم بيط روحي ككائن
 استقاللها ويشكل الخالء في توجد ال أنها كما هندسية

 الذي الخالء شبه من نوعًا البعض بعضها تجاه وخارجيتها

 الشهوة مثل نفسية أو روحية وخواصها فيه، توجد أن يمكن

 على تطل وال بنفسها تكتفي منها واحدة فكل واالدراك والرغبة
 حتى تطورها قانون منها ولكل فيهم تؤثر أو تتأثر وال اآلخرين

 حتى المونادات أدن من سلسلة في تتمثل أن يمكن موناد كل إن
 األخريات عن منها كل وتختلف لذاها( )المدركة أعالها،

 الخاص الموقع من الممكن للتطور الكلي المدى منها كل وتعك
 والموناد مونادات. من األشياء كل وتتألف السللة، في

 ولكن .اهـ هي الكون وفي ٠ الروح هو الجم في األسمى
 احيانًا فهي داائً واضحة ليت األخرى بالمونادات الل عالقة
 وأحيانًا المونادات خالقة تكون وأحيانًا المونادات إحدى تكون

 بين مكانية حركة توجد وال .النسق في الوحدة تكون
 في حياتها ولكن فيزيقية، حياة للمونادات فليس المونادات،

 متزجة ببعض بعضها عالقتها وفي )الغرضي( لهادف التطور
 في الطبيعية الحركة ظاهرة تعطينا التي هي العقلية حياتها مع

.الفيزيقي الخالء

 - المونادات - هذا الروحية الذرات مذهب الظرإلى ويمكن
 تأثير قط له يكن لم مذهب وهو .الروحية التعددية يمثل أنه على

 فالنظرية معه؛ تتعارض التي المذاهب لدى العلمي االتجاه على
 الحقيقة لتعميم محاولة هي - المقابل المذهب وهي - الذرية

 الحساب علم واستخدام لإلنشطار، المادة لقابلية التجريبية
 من العديد اعتنقه فقد لهذا ونتيجة مكنا، التعميم هذا لجعل

 البحث في فعالة اداة وجدوه حيث ين الالمادي الفالسفة
 المحاوالت وكذلك المونادا نظرية فإن الحظنا وكما العلمي
 األساس في تمثل الروحية للكائنات تعددي نسق لبناء المثابهة
 العينية الطبيعة حقائق نخاطب وعندما .المادية ضد احتجاجًا

 روحية، الذرات لجعل محاولة تكون ان عن تزيد ال فإنها
 داخليًا وتطورًا الفيزيقية، من بدالً النفسية الخواص وإحالل
 تبدوتأمال فإنها ولهذا الخارجية الفيزيقية نحوالحركة غرضيًا
.مثمرًا فرضًا كونها اكثرمن بسيطًا
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التعددية

 فكرة استنكر فقد Herbart 1776-1841 هربارت أما
 بعنف الفكرة هذه فعارض واحد مبدأ إلى شيء كل ارجاع
 وهويرى أساس. إلى تستند ال التي العقل قضايا من وعدها

 من وليس كيفيته في بسيطًا يكون أن يجب موجود كل ان
 النظر أداه وقد .الموجودات جميع كيفبات تتحد أن الضروري

 المبادى فأتت بالتعدد صريح تول إلى الواقعية لحقائق في
 جدا الشبه قريبة بها قال التي المتعددة والحقائق المتعددة
اليبنتز. بها قال التي الفرد الروحية بالجواهر

 كل جعلت قد Pascal 1623-1662 بكال عند والطبيعة
 البعض إلى بعضها ضم أما بذاتها، مستقلة الحقائق من حقيقة
 وستظل طبيعيًا، ليس ذلك أن إآل أفكارنا، إلى فيرجع اآلخر

 طبعة أ، األول القسم باستقاللها)األفكار، محتفظة حقيقة كل
 بهذا فسنلتقي اإلنسان إلى الطبيعة من انتقلنا وإذا .برنشفيك(

 يوحد أن يحاول مذهب كل فإن هنا ومن نفسه والتعدد التنوع
خاطىء. هومذهب اإلنسانية طبيعتنا
 ء واجتما نفس علماء كانوا التعدديين الفالسفة معظم إن
 ،النظري الجدل على المالحظة يغلبون كانوا عمن طبيعة وعالء

 على الخيال عنصر فيها يغلب تركيبات إلى مذاهبهم في وينتهون
والمنطق. العقل عنصر

 Maine De Biran بيران دي مين تعددية صدرت وقد

 Malebranche ومالبرانش بسكال تعددية عن 1824-1766

 صاحبها كونها التي الفكرة في قائمة أصالتها وكل 1715-1638
 إن إذ المعقولية. هي ليست الحقيقة أن ذلك الشعور. عن

 مين رأى وقد .مفهومة ليست ولكنها متعددة يقينية أشياء لدينا
 بل الوجود إلى الماهية من تكون ال الفكر حركة أن بيران دي
الماهية. إلى الوجود من

 آخرين متويين اقرار إلى الفرنسي الفيلسوف انتهى فقد
 اإلدراكات مجموعة قوامه أحدهما اإلنسان: في الواقعية للحقيقة
 أسمى واآلخر جسدنا طريق عن تصلنا التي الغامضة الحسية

 بنا وتمو تعلو التي العواطف مجموعة وقوامه الشعور من
 الشعور عواطف وهي اال رفيع، معنى ذات وهي بداًل،
 من أنواع بثالثة تتصل للواقع الثالثة المستويات وهذه ٠ الديني

 أواإلحساس العضوية التأثيرات إحساس اإلحساس:
 أو الفعال العضلي واإلحساس العام، الباطني العضوي
 بيران يفسردي ولكي الديني اإلحساس وثاشًا الشعور،

 البعض جانب إلى بعضها الثالثة المستويات هذه وجود امكانية
 انتهى اآلخر، عن منها كل استقالل من الرغم وعلى اآلخر،

 المتنافرة القوى من عالم بوجود نعتقد أن علينا بأن القول إلى
 انتهت وقد .العالقات من بمجموعة بينها فيما ترتبط التي
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 الروحية الذرات في مذهب إلى بيران( دي )فلسفة البيرانية
.المعرفة أو للفهم قابلة غير الجواهر بين فيه الصلة ظلت
 مذهبه وضع فقد فيها، شك ال بيران دي مين تعددية إن
 مقابل وكذلك والماديين، األلمان المثاليين واحدية مقابل

 الضروري الواحد الوجود من يبدأون الذين الفالسفة
 في قال وقد هوموجود، ما كل منه يستخلصوا أن ويحاولون
 منفصلة مستويات بوجود الفكر ميدان وفي الوجود ميدان
 تسميته يمكن ما على بيران دي مين تعددية قامت لقد .متعددة

 للتأثيرات العقل خضوع على أي النفي الوضعي المذهب
 والتي الباطنة التجربة عن تصدر التي الظواهر مجموعة اآلتية:
 .وشعورنا لمعرفتنا خضعت إذا إآل توجد ال بخاصة تتميز

 مقاومتها اثناء في به تتأثر ولكنها االنا يوحدها ال التي والحاالت
 وعلى الوجدانية الحاالت على ناحية من تشمل والتي لفعله

 على أخرى ناحية ومن البدن عن تصدر سلبية احساسات
.الله عند من تأقي التي الدينية العواطف

 فقد Auguste Comte 1798-1857 كونت اوغست أما
 وتستطيع بالضرورة. خاطئة أنها على الباطنة التجربة إلى نظر

 التي العقلية للفوضى حدًا تضع أن وحدها الوصفية العلوم
 المعتقدات في العقول بين توفق وأن االجتماعي النظام تهدد

 تصنيف ويؤدي .الفردية الرغبات بين توحد التي الجمعية
 للظواهر الموضوعية الخصائص استخالص على القائم العلوم

 بينها تدرج وجود عل قائم ها موضوعات وبين بينها نظام إيجاد إلى
 يحدد ال العلوم وتصنيف اآلخر. على منها اعتمادكل على وايضا

 التي الفوارق لنا يعين بل فحسب بينها القائمة العالقات لنا
 الظواهر تدرس التي العلوم أن وكيا اآلخر عن منها تميزكالً

 الظواهر هذه فإن كذلك البعض، بعضها إلى ترد ألن غيرقابلة
 تدين التعددية أن والحقيقة .متعددة تكون أن بد ال نفسها

.كونت أوغست بالكثيرلوضعية

والمعاصرة: الحديثة التعددية - ثالثًا

 الكالسيكيين للشكليين الفلسفة إقرارتاريخ من بالرغم
 اكظريات هذه أن نالحظ فإتا ،والروحية المادية :للتعددية
 يكون فقد للكون. األساسية والكلية الوحدة تنكر ال التعددية

 كونًا هناك فإن حالة كل وفي عديدة عقول أو ذرات هناك
 بين التقابل أسهم وقد متماسك كل الكون وهذا فقط واحدًا
 هذه في الفلسفي االهتمام على اإلبقاء في أكثر والمتعدد الواحد

 مقابل كثيرة كجواهر مذهبًا ليست الحديثة والتعددية المذاهب
 في مطلق كيان وجود بعدم تنادي فهي واحد كمذهب الواحدية



التعددية

 من األكب للقم التحكمية المطلقة المذاهب مقابل الكون.
 في االطالقية مؤيدي بين من كان فقد عشر؛ التاسع القرن

 وأصبحت تقريبًا للعالم الرواد المفكرين كل أشكالها إحدى

 من القليل لدى كان فقد ذلك ومع الفلسفة في راسخة عقيدة
 بقاء ومذاهب المطلق المنطق مواجهة في الشجاعة الفالسفة

 وحدته وبسبب كلي واحدي نسق الكون أن وإنكار ،الطاقة
 في متضمنة لحظة أي في تكون والسببية والزمان المكان فإن

 الفلسفي التفكير وكان تحدث أن يمكن او حدثت حادثة كل
. ببراعة صيغ الذي المبدا بهذا مقيدًا

 الحديثة التعددية المذاهب بعض هنا نتناول وسوف
 من: كل لدى المعاصرة الفلسفية االتجاهات في والمعاصرة
 ورسل البراغماتية وفالسفة وجيمس الهيغلية وفالسفة ماكتغارت
 الوضعية اتجاهات يعبرعن الذي وفتغنثتين الواقعية وفالسفة

اللغة. وفالسفة الحديثة

وورد: وجيمس ماكتغارت عند المثالية التعددية - 1

 الي ماكتغارت جون االنكليزي الفيلسوف تعددية تتشابه
 John Mctaggart Ellis Mctaggart 1866-1925 ماكتغارت

 اهمية وترجع اليبنتز، تعددية , الروحية الذرات مذهب مع
 الخطوة خطا كونه في االنكليزية الهيغلية الحركة في ماكتغارت

 وأبرز .الالهوت مع االرتباط عرى فصم في الحاسمة النهائية
 إلى التحول هوذلك االنكليز الهيغليين وبين بينه االختالفات

 طريق في بقوة سار الذي اتجاههم على أدخله الذي التعددية

 يكون أن على يحرص الفلسفي نسقه في وهو .الواحدية
 إذا ما مألة تثار الجوهر، بوجود القول فمن أوليًا؛ استنباطه

 الجوهر وتنوع .واحد جرهر أو الجواهر من كثرة توجد كانت
 بيطًا، يكون ان يمكن ال الجوهر أن القائل األول اليقين يلي

 حسيا إدراكًا أن ويبين ،التجريبي البرهان إلى يلجًا هنا وهو

 وهو موجود إذن فالجوهر ؛متنوع الجوهر أن بإثبات كفيل واحدًا
 تقوم أن بد فال الجواهر من ولماكانثمةكثرة كثيرًا. بل ليسواحدًا

.للوجود أساسية فالعالقات إذن ،عالقات بينها
 بالبة خاصة اهمية ذات فكرة ماكتغارت لدى ونجد
 .نهاية ال ما إلى لإلنقسام الجوهر قابلية فكرة وهي لتعدديته

 حسيًا، واضحة مطلقة بساطة بسيط ء شى وجود عدم ففكرة
 الخالص الفكر نظر رجهة من واضحة أيضًا كونه إلى إضافة

 في اإلنقسام لقابلية حد هناك يكن لم فإذا هائية، صحة وذات

 أن ذلك فمعنى أجزائها أجزاء وكل أجزائها وكل الجواهر كل
 تنظيمه في مراتب له وتنوعه، تعقيده في متناهيًا ال تركيبًا لدينا

 وبين وأجزائه الكل بين العالقات من متناه غير عدد وبه

 مذهب يعد أن - متى يقول كما - الممكن ومن ذاتها. األجزاء
 نظرهونفسه وقد .تعدد أومذهب وحدة مذهب ماكتغارت

 فيه تحكمت فقد .هواألهم أنه على التعدد إلى - ماكتغارت -
 األولية األجزاء أن الواضح ومن وعملية. تجريبية اعتبارات

 األجزاء تفوق ميتافيزيقية اهمية تعدديته داخل في إليها يعزى

.نفسه المبدئي الكل اهمية وتفوق األنواع بجميع الثانوية
 روحي الواقع هوأن ،الميتافيزيقي ماكتغارت مذهب ولب

 .الروح غير شيء وال روح يوجد ما فكل .األساس في
 فطبيعة األولي، التنوع هي خاصة ميتافيزيقية منزلة وللذوات
 في تتكثف ما نحوأعمق على التنرعات في تكشف الواقع
 الذين وحدهم هم األشخاص أو فالذوات العليا، الوحدة
 الوجه وهنا الميتافيزيقي( )بالمعنى الكون مكونات يؤلفون
 بالفعل حقيقيًا شيء ال فكون ،الواحدي من أهم يعد التعددي

 عند األساسية الفلسفية القناعة هي المتناهون األشخاص إآل

 أخرى ذات في إدماجها يمكن ال فردية لها فالذات ماكتغارت؛
المطلق أوفي

 James Woard 1925-1843 وورد جيمس لنا قدم وقد
 تعدديًا مذهبًا الدين وفالسفة األلوهية مذهب أصحاب من وهو

 مجلدان والالأدرية، الطبيعي المذهب مثل: المختلفة كتبه في
 األلوهية ومذهب التعدد مذهب أو : الغايات عالم ،1099

Theism ؛The Realm of Ends: or pluralism محاضرات 
 A الروحية الذرات في ألوهي ومذهب ،1911 جيفورد

Theistic Monadism.

 كانت حيث غيرها عن تمامًا مختلفة صورة وورد لثالية كان وقد
 انفصال عن تعبيرًا فلسفته وكانت .غيرها من ومرونة أكثرتحررًا

 كان حيث األول الهيغلي ووحيها مصدرها عن االنكليزية المثالية
 نظرته تكوين في األساسيان العامالن والالهوتهما التجريبي العلم

 :متعددة منمصادر الفلسفي ووردمذهبه استمد وقد العالم. عن
 سوات خالل قويًا تأثربهتأثرا الذي ولوتزه وكانط اليبنتزوباركلي

 والثافي الطبيعة عالم األول كتابه في كهايظهرذلك ،بغوتنغن دراسته
أللوهية. ومذهب لتعدد ا مذهب الغايات: عالم

 تأخذ هنا ومن أرجائها جميع في وفردانية حية عنده والطبيعة
 يوضح ال عام موقق هذ ان إالً الروحية الواحدية شكل

 اجل ومن تستهدفها التي والغايات األشياء مصدر عن شيائ
 في الواقع ننا تظهر الفي الراديكالية التجريبية إلى يلج ذلك

 اتصاال بينها فيما تتصل التي المجربة المراكز من وكثرة تعدد
الكماالت أو الروحية الذرات اسم وورد علبه يطلق متبادالً
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التعددية

Entelechies اسم منها تصوره يمكن ما اقل على يطلق كما 
 اليبنتت مع وهويتفق النفوس، شبام او البحتة الروحية الذرات

 جانبا ويترك نوافذ الروحية للذرات يجعل انه غير مذهبه في
 مذهب أنه على وشاع مذهبه وقدعرف المقدر االنسجام فكرة

 والموقف .عديدة تقاط في جيمس مذهب مع يلتقي تعددي
 هذه وورد بلغ وقد ٠ األلوهية مذهب هو التعدد لمذهب المكمل
 الروحية الذرات من جريئة تأملية بقفزة لمذهبه المتوجة الغاية

 فالتعدد مطلقة؛ متناهية ال وحدة إلى نسبيًا الكثيرة المتناهية

 التعدد مصدر اله أن أي ويتهدفها، األلوهية على يرتكز

له. وتتويج
 H.w Carr كار ولدن هربرت فلسفة لنا وتظهر

 الروحية الذرات تظرية فيكبه: قدمها التي 19311857
 الفلسفة إلى العلمية والنظرة النسبية، لمبدأ فلسفة ومعام

 أن كاريعتقد كان اليبنتز بتعددية واضحًا تأئرًا - وأفكارتأمية
 الروحية الذرات لمذهب وتحقيقًا تجديدًا تمثل اينشتين نظرية

 الذي تاملية أفكار في فلسفته ونضجت الحديث. العلم بمناهج
اليبنتز. لمونادولوجيا متابعة هو تعدديا مذهبا فيه يقدم

جيم وليام عند البراغياتية التعددية - 2
: 1910-1842 William James

 القائلة المعاصرة الفلسفية االتجاهات كثيرمن بين من
 والذرية الجديدة الواقعية في راسل تعددية لدى -كما بالتعددية
 وفلسفة الوضعية، في وفتغنشتين التحليلية في ومور المنطقية،

 تعددية نزعة كأهم البراغاتية جيمى وليم تعددية تظهر اللغة
 البراغماتية ميتافيزيقا هو فالتعدد المعاصر، الفلسفي الفكر في

يؤكدجيمس. كما
 منذ تفكيرجيم والتعددية الواحدية مثكلة شغلت لقد

 Dilem- الجبرية معضالت 1844 عام فقدكتب مبكر وقت
ma of determinism المطلق على القائمة الجبرية رافضًا 

 يعني اإلرادة بحرية فالقول االرادة، لحرية منتصرًا والواحدية

 في للعالقات تناوله وفي .واإلمكان الجدة تتضمن ألنها التعددية
 منفصلة أجزاء صورة في العالم له بدا الراديكالية التجريبية

 القول هو للكون التصور هذا أن مؤكدًا متصالً كال وليست

 في يوقعنا جيمس يرى فيما بالواحدية االعتقاد إن بالتعدد.
 فاالعتقاد بالتعددية. االعتقاد منها ينقذنا الحل عسيرة مآزق

 في النقص وال المعرفة في الخطأ مشكلة لنا يفسر ال بالواحدية
 تتميز البراغماتية التعددية إن األخالق. في الشر وال الطبيعة

 ال التجريبية الوحدة إلى تسعى انها في المطلقة الواحدية عن
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 تترك ال أنها في المطلقة التعددية عن وتتميز ،العقلية الوحدة
 تعددية في - يتصور أن يمكن واغما رباط دون قائمًا االنفصال

.نحوما على اتصاالً االنقصال - جيمس

 البداية من تفترض أن تحتاج ال - جيمس عند - التعددية إن
 األشياء من كثرة بين االنفصال من معين كشكل مناصرة كونها

 مناقضتها في يتمثل »سلبي مغزى فقط فللتعددية تدعيها.
 .االطالق« على انفصال ثمة لي بأن القائلة الواحدية لقضية
 الفصلين في والكثير الواحد عن حديثه جيمس يبدأ هكذا
 ان وبعد I الفلسفة مشكالت بعض كتابه من والثامن السابع

 وواحدية الصوفية الواحدية ٠ الواحدية انواع عن يتحدث

 البراغماقي التحليل ويقدم الجوهر مفهوم ينتقد الجوهر،
 نعنيها العملية االختالفات كبيرمن عدد »فثمة للواحدية.

 الزمان في يركب اذ فعالمنا واحد. أنه ما شيء على نطلق حين
 يربطان والمكان الزمان ولكن .مكانية زمانية وحدة له والمكان

 فمن ذلك وعلى محددًا فصال بينهيا يفصال بأن األشياء بين

 واحد أنه عليه يطلق أن للعالم ينبغي كان إذا ما القول الصعب
.المكانية« الزمانية النظرية هذه في متعددًا نعتبره ما اكثر

 ونظرتها العقلية بسموالواحدية نسلم قد أننا جيم ويرى
 تحقيق على قادرة تبدو حيث استثناء دونا بين!لظواهر لالرتباط

 لتأييدها التصوف بسلطة وتلوذ السالم أو االستقرار!لديني
مثل: ألغازًا الفلسفة في تدخل الواحدية هذه ولكن

.المتناهي وعينا تفسر ا انها -
 مثكلة فقط يمثل التعددية نظر في فالشر الشر، مشكلة -

 فاللغز الواحدية في اما .منه التخلص كيفية هي عملية

 هو كما العالم كان إذا نقص! هناك يكون هوكيف ،نظري
.كامال للمطلق معروف

 التجربة. في تدرك كما الراقعية الحقيقة طابع ذلك يناقض -
.جوهريا عنصرا يبدو عالمنا في فالتغير

 فهي المصاعب، هذه كل من تتحرر فالتعددية ذلك ومقابل
 ,كلياتها خارج توجد أن يمكن ال عالمنا أجزاء بعض بأن تسلم
 عالمًا ما حد إلى يبدو فالعام ذلك. يمكنه اآلخر بعضها ولكن

 تتقبل كذلك والتعددية كذلك. يكون ان ويمكن اإلضافة يقبل

 وال بمتفائلة ليست أخرى جهة من وهي ,الحرة اإلرادة فكرة
 في أن ترى فهي اإلصالح. إلى تطمح باألحرى لكنها بمتشائمة

 وسعها. في خيرما أجزاؤه تؤدي أن بشرط العالم إنقاذ الوسع

ومنمزاياها:

 إذا أنها على إصرارها في ذلك يتمثل كما علمية؛ أشد أنها -
 مكنة مرتبطة أشكاالً الدقة على تعني فإنها الواحدية إلى أضيفت
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 عمكنة منفصلة أشكاآل دقيقا، تكافؤا معها تتكافأ التحقق

التحقيق.
لنحياة. الدرامي التعبيراألخالقي مع تتفق -

 التعدد؛ من جزئي قدر أي محل تحل ألن مضطرة ليست -
 ال وجودأ ثمة أن فرض إذا الواحدية على تنتصر ألنها ذلك

االنفصال. من جزيىء ألقل إنكاره يمكن

 نهاية وفي .يفسره أن الفيلسوف وعلى واقعة الوجود إن
 جيمس ترك الفلسفة مشكالت بعض من الثامن الفصل
 دفعة كله الوجود يفسر ان »فللفيلسوف مفتوحًا، السؤال
 والطريقة . مجموعة مجموعة أو جزءًا جزءًا أويفسره واحدة
 واألمر . الواقع« مع توافقًا »األشد التجريبية النظرية هي اثانية
 الفلسفة عرفت ما »فكثيرًا .البراغاتية كتابه في مطروح نفسه

 لكن . العالم وحدة رؤية أو العالم وحدة طلب في السعي بأنها

 وتباين واختالف تنوع معرفة إن األشياء؟ في التنوع عن ماذا
 كل إن .وعالقاتها« ارتباطها فهم عن اهمية يقل ال الحقيقة
 ما نحو على ببعض بعضها وترتبط وتنضم تلتحم األشياء
 قائم خالد بعديد القائلة التعددية الفكرة نجد ذلك ومقابل

. ما نوع من روحانية وحدات حتى أو ذرات شكل في بذاته

 الجمالية، النظر وجهة من فكرته جيم لنا ويقدم
 تفضي بحيث معًا تتماسك وأجزاؤها . قصة تؤلف فاألحداث

 بعضها من تكسب وهي غاية إلى نهاية، إلى أي ذروة، إلى
 وجهة فإن وها I بعضًا بعضها تفسر أنها عليه يترتب بشكل

 مليء العالم إن األكثرطبيعية. النظر وجهة هي التعددية نظر

 وهي بعض، بحذاء بعضها تسيرمتوازية جزئية بقصص
 أن نستطيع ال ولكننا معينة نقاط عند وتتداخل تتشابك
 تاريخ رؤية السهل من إن عفولنا. في كامالً توحيدًا نوحدها

 اما منفصلة. قصة يحكي فيه خيط كل كحبل تعدديًا، العالم

 موصولة حياة يعيش واحد كائن إلى بأكملها السللة تلخيص
 عالمًا نتصور أن وسعنا في إن . صعوبة أكثر أمر فهو منفسمة غير

 المألوفة العلمية التفاعالت فيه توجد ال واألنواع األشياء من
 من بكثيرجدًا توحيدًا أقل سيكون العالم هذا مثل .لدينا

عادا.

 ء شى كل ينفصل متناهية ال كثرة جيمس نظر في الوجود إن
 ترتبط أن جميعًا لها ويمكن وبقائه، ووظيفته وجوده في اآلخر عن

 أكثرمنه اتحادية بجمهورية أشبه الكون إن .خارجيًا ارتباطًا

 لقانون تخضع ال كلها األشياء أن ومعناه ملكة أو امبراطورية
 عن بعضها يستقل األشياء إن واحدة؛ لسلطة أو واحد حتمي

 السلوك في الحرية بعض ولكل واتجاهه وظيفته لكل .بعض

 أن من مانع وال .ما رابطة الكل يجمع ذلك ومع والعمل،
متباينة. والغايات متعددة األهداف تكون

 أن يمكن لما التجريبي الغهائي التحقق انتظار في والبراغماتية
 ال وتفككها وحدتها في األشياء بين التوازن حساب عليه يكون

. التعددي الجانب في نفسها تصف وان بد
 ان ينبغي - مذهب ال - منهجًا كونها حيث من البراغماتية إن

 الكون أجزاء بأن القاثلة التعددية للنظرية إخالصها يكون
 الكون البراغماتية التعددية وترى . برباط ببعض بعضها يرتبط
 . الزمن خالل من باسمرار نفسه ويتمم ،غيرتام نظامًا

 ويرتبط واألخالقية الطبيعية مشاكلنا لحل مقبول فرض والتعدد
 الحتمية إنكار الوقائع في الزمان وبفعل الكون اكتمال بعدم

 عالم أريد »أنا العالم لنظام أساسية كمقولة بالصدفة والقول
 أكثر تعني ال الصدفة ان أرى لكنني تشاء ما فيها قل .الصدفة

 ومن االختيار. هنا ومن الجبرية. ضد فالصدفة التعدد، من
 المجال يترك أن هي المتعدد للكون األساسية فالخاصية هنا

 على الزمان خالل من العالم اكتمال يتم أن إمكان لإلمكان.
 مجرد ليس جيمس عند فالتعدد .الطبيعة« في الحرية أساس
 تسود عديدة ودينية خلقية أبحاث أساس بل ميتافيزيقي فرض

 وجهها وتولي المطلقة للواحدية ظهرها تدير فالبراغماتية . فلسفته
األكثرتجريبية. التعددية طريق شطر

راسل برتراند عتد الجديدة الواقعية التعددية - 3
1970-1872 Bertrand Russel :

 وأن Plural متعدد العام ان راسخًا اعتقادًا راسل اعتقد

 إليه ذهبت ما عكس على واقعية األشياء بين القائمة العالقات
 وباستعراض خصوصًا. والهيغلية عمومًا المثالية الفلسفات

 الواحدية النزعة ثارعلى لماذا نفهم أن يمكنا راسل كتابات

 الكائنات من عدد من مكون العالم بأن القول إلى وذهب
.ذرية وقائع هي عنده الكائنات هذه .المختلفة

 »انقالب عن يتحدث تطورت وكيف فلسفتي كتابه ففي
 نحودحض موجهًا كان اهتمامه كل مبينًاأن التعددية« إلى

 أشد مرتبطين والواحدي المثالي المذهب كان فقد .الواحدية
 الذي بالعالقات الخاص المبدأ هو بينهما الرابط وكان االرتباط

 »مبدأ راسل واسماه ،هيغل فلسفة من برادلي استخلصه
 ما على قامت ففد التعددية نظريته أما .الداخية« العالقات

 بين كا الداخلية فالعالقات الخارجية«، العالقات »مبدأ أسماه

 الحقيقة بأن القول تقتضي والحقيقة المظهر في بحق برادلي
 ما إذا - التعدد ألن واحدة تكون أن بد وال واحدة، الكونية
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 يقتضي فالتعدد ذاته في متناقض — كونية حقيقة اعتبرناه

 منه الرغم على يثبت عالقات من مافيه طريق وعن عالقات،
 الداخلية بالعالقات »فالقول هنا ومن التعدد، من أعلى وحدة
 هناك ولكن متعددة أشياء ثمة ليس أنه هي واحدة نتيجة يعني
. فقط« واحدًا شيائً

 الواحدية خصم بال على تخطر حجة أول أن راسل ويرى
 )أصول عمليًا الداخلية العالقات تطبيق صعوبة هو

 الداخلية العالقات بديهية ان ذلك إلى ويضاف . الرياضيات(

 فليس .صارمة واحدية إلى تؤدي ألها تركيب كل مع تتنافى
 الواحدة والقضية واحدة، وقضية واحد، شيء إآل هناك

 ايضًا هي بل فحسب، الوحبدة الصادقة القضية هي »ليست

 الموضوع إلى محموالً تنسب الواحدة والقضية الوحيدة« القضية
 البديهية ضد تقوم عديدة اسبابًا هناك أن راسل ويرى الواحد.

 اطرافها، طبيعة في بالضرورة متأصلة العالقات أن تقرر التي

.األطراف هذه من المكون الكل طبيعة في أو

 مرة ألول العالقات مسألة أهمية ادركت »لقد راسل: يقول

 أن شعرت أنني والواقع . . اليبنتز بدراسة اشتغل كنت حيثما
 لي. كبيرًا تحريرًا الخارجية[- الجديد-]العالقات المذهب في

 الواقعية انصار من اصبحت التحرر من األول الفيض وفي
.الساذجة«

 .خارجية عالقات اساسها في العالقات ان التعددي يرى

 تدخل ان يمكن والتي بينها تربط التي األشياء عن مستقلة فهي
 تكون ان ذلك عن يلزم أن دون منها تخرج أو العالقات في

 األشياء تكون حتى إنه بل .نيع 'ي من شامل كل إلى متمية

 بعضها األجزاء هذه ترتبط أن الممكن من يظل كل من أجزاء
 لها تكون قد صلة أية نظرإلى دون مستقال ارتباطًا ببعض

بالكل.

 تقوم التي األمس أهم من الخارجية العالقات نظرية نقد
 أم انكلترا في ومور راسل لدى سواء الجديدة الواقعية عليها
 الجديدة. األميركية الواقعية اصحاب ومونتاجيو بيري لدى

 إآل المعرفية الجديدة الواقعية أبحاث وتعقيد تخصصية ورغم

.المعاصرة التعددية بالنظرية القائلين أهم من هامة فلسفة أنها

 )موضوعات األشياء تغير عدم تأكيد على الواقعية تحرص
 دخوله قبل هو كها يظل فالشيء المعرفة، عملية أثناء المعرفة(
 أي وعينا، من يختفي وبعدأن به الوعي عملية وأثناء الوعي،

 ذاتها هي تتأثر أن دون بحرية أذهاننا تدخل األشياء أن
 نشاط كل وعن عنا مامًا مستقل واقعي وجود لها فالموضوعات

 خارجية. عالقة المعرفة عالقة جعل إلى يؤدي وهذا لنا. معرفي
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 الواقع دام ما واضحة، تعددية على ينطوي االتجام وهذا
 الوجود ذات األشياء من هائل عدد من يتألف النهاثي
 صاحب يرى التعددي الواقعي الموقف هذا ومقابل المستقل.
 واقعة وال بذاته يوجد شيء ثمة ليس أنه الفرداني المذهب

ذاتها. في تامة تكون
 نهائيًا معيارًا بوصفها الترابط نظرية يرفض والتعددي

 الطابع إلى أقرب هي التي التطابق نظرية ويفضل للحقيقة،
 نظر في البعض لبعضها مكملة تكون قد فالقضايا . التجريبي

 على بالضرورة ينطوي ال اإلكال هذا ولكن التعددي،
 مستقلة تكون أن يمكن الوقائع أن التعددي ويرى I تعديل
 تكون أن يتعين ال تجربتنا أجزاء مختلف وأن بعض عن بعضها

 مجموع مجرد يكون قد الكون وأن ببعض بعضها عالقة لها
 متناه ال حد إلى أكثرإثارة بيئتنا جعل إلى يؤدي وهذا , متراكم

 .فيها الجدة كل جديدة مواقف ظهور امكانيات حيث من
 العالم بها صور التي الطريقة على الكون تصور فالتعددية
 تكون قد أنه أعني Tyco Brahe براهي تيكو الدانماركي

 وقد الدقيق النظام على الخروج بكثيرمن تسمح بطريقة
 فالتعددي أبعدحد عاماًلحقيقيًاهامًاإلى فيه المصادفة تكون

 الشكل ال للواقع الفردي الشكل اسم ماأطلقعليه يؤكد

 خالل خالل!لكثيرالمن من الواقع وهوينظرإلى الكلي
الواحد.

 عن محاضرات بعض ألقى قد Russell راسل كان وقد
 كتاب في وجعها 1918 وبداية 1917 نهاية في والمعرفة المنطق

 Logical المنطقية الذرية عنوان تحت 1924 عام أصدره
Atomism راسل نظرية إلى يستد عنوانه يوحي كما وهوكتاب 

 نزعته عن بوضوح يكشف أنه كما الخارجية، العالقات في
 وليم آراء بعض مع تشابه من تخلو ال قد التي التعددية

 المنطقية الذرية فلسفة في راسل يتناها التي والطريقة ٠ جيمس
 الحقيقة إلى المثالية تنظر فبينما ؛المثالية الفلسفة طرق عن تختلف

 المطلقة الحقيقة لهذه إفاد تجزئته وان مجزء غير كال باعتبارها

 تربط التي الداخلية العالقات تفسد أن شأنها من التجزئة -ألن
 األخرى-، عن الواحدة منعزلة األشياء إآل تبقى فال األجزاء

 في التعددية الواقعية تؤكد راسل عند الجديدة الطريقة أن نجد

 هذه دراسة هي التحليل مهمة أن وتبين ،الخارجي العالم
 هي هامة حقيقة نذكر أن ولنا باللغة. وصلتها التعددية األشياء

 األشياء لتحليل منهجًا ليست المنطقي التحليل طريقة أن

 بالفكر وعالقتها باللغة يهتم الذي المنهج ذلك هي بل المادية،
 أعمال في لها نصيرًا الطريقة هذه وتجد .الخارجي والعالم

٠ فتغنشي
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فتغشين لودفيغ عند التحليلية الوضعية التعددية - 4
: 1951-188, Ludwig Wittgenstein

 رسالة في للعالم تحليله فتغنشتين األلمافي الفيلسوف يبدأ
 إن أي هنالك" ما جميع هو العالم »إن بقوله: فلسفية منطقية

 هو ما كل يدخل بحيث موجود، هو ما منكل يتكون العالم
 مركب العالم بأن القول يمكتا ذلك وعل - تكويه في موجود
 فالسفة إليه يذهب ما مع متفق هذا في وهو بسيطًا وليس

 واحدًا كال يكون أن يمكن ال العالم ان من والكثرة التعدد
 في البعض مع بعضها مترابطة هواجزاء بل أجزاءم من مكونًا

مركب. كلواحد
 بالوقائع العالم منها يتكون التي األجزاء فتغنشتين يسمي

Facts فالواقعة ثم ومن األشياء« ال الوقائع مجموع هو »فالعالم 
 كانت وإن العالم، تحليل إليها ينتهي التي األولى الوحدة هي
 يشيرإلى الواقعة معنى إن أشياء إلى بدورها تنحل نفسها هي
 أهم نحدد أن ويمكن .الخارجي الوجود في مركب هو ما

:التالي النحو على الوقائع بها تتصف التي الصفات
.بسيطة وليست ذرية وقائع من مركبة وقائع إغها -

 عن بعضها مستقلة بعض، عن بعضها منفصلة إنها -
 أخرى واقعة وجود على ما لواقعة إثباتنا يدلنا ال بحيث بعض

أونفيها
 إلى بدورها تنحل مركبة وقائع إلى العالم فتغنشتين يحلل -

 وقائع من تتكون ال التي البسيطة الواقعة منها، أبسط وقائع
٠ الذرية بالواقعة يميها منها ابسط إلى تنحل ال والتي أخرى

 باللغة صلة لها التي األشياء بتحليل بحثه فتغنشتين يبدأ
 عالمين: أمام فيضعنا الخارجي، العالم صميم من هي والتي
 عل وقدرة ،العبارة في كبيرة وكثرة تعدد من فيه بما اللغة عالم

 والعال والمستوى؛ التركيب حيث من المختلفة القضايا صياغة
 بعالقات مرتبطة متكثرة وأشياء تعددية من فيه بما الخارجي
 العالمين هذين بين إن للتعبير،. موادًا تكون أن تصلح وصفات

 تعبر كلها القضايا مجموع إن القول نستطيع بحيث وثيقة عالقة
 تؤلف الوقائع وهذه العالم، في للوقائع الكلي المجموع عن

 عنها يتحدث التي والوقائع اللغة. القضايا تؤلف كا العالم
 ذلك على وبناء أشياء، من منها الواحدة تتألف فتغنشتين

 يظهر أن يمكن بحيث ومستقالً الواقعة من جزءًا الثيء يصبح
.متعددة حاالت في

والحرية: التعددية-5

 Isaiah Berlin برلين المعاصرإ. االنكليزي المفكر ويتناول

 بمظاهر عالقتها في التعددية الحرية في مقاالت أربع كتابه في
 إشيا ويلجأ ,والمتعدد« »الواحد عنوان تحت المعاصرة الحياة
 البشرية والمعرفة التجريبية للمالحظة المعروفة المصادر إلى برلين

 أن نفترض لكي ضمانات أية لنا يوفران ال أنهما ويرى العادية
 للوفاق قابلة كلها اليئة األشياء أو كلها، الحنة األشياء
 العادية الخبرة في نواجهه الذي العالم وأن .بعض مع بعضها

 مطلقة وحقوق مطلقة اهداف بين بالخيارات فيه نواجه عالم
 اآلخر ببعضها التضحية بالضرورة يعني بعضها تحقيق وأن

 بواسطتهاتحقيق يمكن واحدة بوجودصيغة اإليمان »إن :ويقول
 فإذا .وضوح بكل زائف إيمان :المتضاربة البشرية الغايات كل

 مع المبدأ حيث من متسقة ويست عديدة البشر غايات كانت
 الحياة من التصادم إمكاتية حذن يمكن فال البعض بعضها

 برهنا قد وحيد بمعيار واإليمان الواحدية مبدأ إن . .البشرية«
 معًا والعواطف الفكر إلشباع غنيان مصدران أنهما على داائً

 أو مثالي متقبل رؤية من نابعًا الحكم هذا معيار أكان وسواء
 يكون أن شربطة - عليه المحتم من فإن الماضي، في مغروسًا
 بشرياغيرمنظوروتتعذررؤيته، تطورًا يواجه يكفي-أن مرنًابما

 الوحشيات لتبرير يستعمل سوف وعندئذ له، وغيرمالئم
 اإلنسانية الحياة حساب على الفكر مقوالت صيانة إن القبلية.
 موقف ايضأ، والتاريخ العلم مبادى، إلى يسيء لموقف لالفراد

 بسواء سواء هذا يومنا في واليساري اليميني الجاحين من يقوم
 الذين أولثك لدى المقبولة المبادىء وبين بينه التوفيق ويتعذر
.الحقائق يحترمون

 آكثرصدقًا غاية تبدو حرية، من تستتبعه بما والتعددية
 الفاشية البناءات خالل من يسعون من غايات من وإنسانية
 الشعوب أو للطبقات النفس ضبط مثال وراء الكبيرة. المنظمة

 األقل- على - تعترف ألنها أصدق إنها كله، البشري الجن أو
 بعضها قابلية عدم وحقيقة البشرية، األهداف تعدد بحقيقة
 بأن االدعاء وأن بينها فيما الدائم التعارض قيام وحقيقة للقياس

 تعين فإن ثم ومن واحد. مقايس على ترتيبها يمكن كلها القيم
 أنه ويبدو تمعن، وضع مجرد من أكثر ليس بينها من األهم

 التعميم ويمثل أحرار فاعلون البشر بأن معرفتنا يزيف
 إن ...يها تقوم أن حاسبة آللة يمكن عملية أنه على األخالقي

 حياتهم ألن يختارون وهم مطلقة قيم بين يختارون البشر
 تشكل جوهرية أخالقية ومفاهيم مقوالت تحددهما وفكرهم

 وفكرهم وجودهم من والمكان الزمان في واسع امتداد عل جزءا
 . ٠ .بشرا منهم يجعل ما جزءا الخاصة بهويتهم وإحساسهم

 بشرعية االدعاء دون األهداف، اختيار حرية غاية كانت ولربما
إآل ليت بذلك المرتبطة القيم وتعدد األهداف هذه خلود
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 م غاية باالنحطاط اآلخذة الرأسيالية لحضارتنا االخيرة الثمرة
 القادمة األحال إليها تنظر سوف غاية الغابرة، العصور تتبينها

بعطف بل بدهثة

: H.Mead هنترميد ،األميركية والحضارة التعددية - 6

 بدالً لألشياء الفردي للطابع تأكيد من فيها بما التعددية إن

 للثنائية وأما« . »أما ؟ والتقابل للواحدية، الكلي الطابع من

 من تتخت فهي بالتجربة. الصلة وثيق موقف على يرتكز
 اهتمامًا أقل فقط ليست وهي .أسسًا والحوادث الموضوعات

 تكون ال المقوالت إن بل الواحدية، من والتجريدات بالكليات
 والحوادث األشياء لتفسير وسيلة بوصفها إآل عندها أهمية أية لها

 بواقعية اهتمامها على دليل وأوضح ٠ بينها للربط أو الفردية
 العالقات في هونظريتها وأهميته العيني الفردي الشيء

 أنها على وداللتها العالقات واقعية إلى تنظر وهي الخارجية:
 العينية للموضوعات األسياسية الواقعية إلى بالقياس ثانوية

 وتخرج العالقات في تدخل أن يمكن التي ذاتها، في والحوادث
 استقاللها تفقد أن ودون تغير عليها يطرأ أن دون منها

 الكامل اعترافها في تكمن للتعددية الكبرى والجاذبية .األساسي

. وثرائها وامتالئها الفعلية التجربة بواقعية
 .الثنائية أو بالواحدية مقارنة - التعددية أن ميد هنتر ويرى

 فالكون التغير. ودائمة دينامية مثيرة للواقع لناصورة تقدم
 ذلك معنى كان لما أزلي، بأنه بالتغيرولووصفناه أساسًا يتصف

 يكون أن الممكن من إن بل ذاته« على مقفل »أو سكوفي أنه
 كالً بكون ان إل حاجة في الكون فليس أزليين، والتوع التغي

 إن بل .الواقع يكون لكي مطلق صورة على متجمدا عضويا
 لها، الحصر التي واألشياء الثبات، من تجربتنا في التغيرأهم

 واحد أي بكثيرمن أهم-التعدد - تجربتنا منها تتألف والتي

متخيل.
 تقدمه ما اكتماالً أكثر نظرة تنشد كثيرة عقوالً هناك إن

 .آخر شيء الفعلية الصلبة والرقائع شيء السعي لكن التعددية
 المتنوع الزاخر الطابع ذلك للكون نتصور أن الممكن فمن
 الحالة هذه في الوحدة في األمل ولكن التعددية تحدده الذي

 لكنها مرضية تكون قد مشوهة صورة تقديم إلى إآل يؤدي لن

 مسبقايعدخيانة الوحدة، من معين وتحديدنوع غيرصحيحة
 ال العامة نحوالحقيقة السعي ففي .نفسها الفلسفة لروح
 شيء وأي بالفعل، موجود هو ما إآل يجد أن الذهن يستحق

 بالفيلسوف جديرًا يكون ولن الحقيفة اسم يستحت ال غيرذلك

,ومسعاه

 له نجد نكاد ال ارتباطا األميركية بالحضارة التعددية وترتبط
 في تعددية األميركيين فلدى المدنيات. من غيرها في نظيرًا

 المعايير في وتعددية ،االجتاعية الطبقات في وتعددية الحكومة،

 الفنون في وتعددية المهنية، التخصصات وفي األخالقية
 هي الميتافيزيقية التعددية تبدو وهكذا .الفلسفات في وتعددية
 .المنطق إلى أقرب له األميركيين اعتناق يعد الذي المذهب

٠ أنفسهم للتعدديين بالنسبة وذلك
 التي القديمة والحضارات العنصرية األصول تنوع إن

 شجعت التي األسباب من كان األميركية البوتقة في انصهرت
 الحكم نظام أيضًا ذلك في أسهم وقد انتشارالتعددية عل

 فيدراية حكومة فهناك المركزية، إلى نسبيًا يفتقر الذي

 على تتنافس كلها للمقاطعات ومجالس للواليات وحكومات

 الوالء تعدد في يزيد مما ضرائبهم، أموال وعلى األميركيين والء
 بيته. موزعين أنفسهم األميركيون يجد الذي الضرائب وتعدد

 صناعية أمة أية مدنية شأن شانها االميركية المدنية فإن وأخيرًا،
 أب تجربة معه تستطيع ال حدًا والثراء التعقيد من تبلغ حديثة

.والثراء التعقيد هذا من ضئيالً قدرا إآل تستوعب أن شخص

ومراجع مصادر

القاهرة. المعارف، دار فتغثتين، عزمي، إسالم، -
 ،2المصرية،ط االنجلو مكتبة ،2أمين،عثمان،عحاوالتفلفية،ط -

القاهرة.
اليونانية الفلفة فجر فؤاد، احمد االهوافي، —
 محفوض، الكريم عبد ترجمة الحرية، في مقاالت أربع إشيا، برلين، —

دمت.
 يحعى ترجة الطبيعة، بعد ما مئكالت سياس، وجبيل بول، جانيه، -

القاهرة. االنجلوالمصرية، هويدي،
 ،٤وديكارت سينا إبن بين والجسد النف •مثكلة آن، تريز دورات، -

. 1983, 12/58 العدد العري، المتقبل مجلة

 الصادق، الرشيد عبد ترجة تطورت، وكيف فلسفتي برتراند، راسل، -
القاهرة. ألمصرية، االنجلو

 ،1ج الواقعي، والمذهب الفلفة اس حين، محمد الطبطبائي، —

 دار الخاقافي، المنعم عبل محمد تعريب المطهري، مرتضى النهيد تعليق
.بيروت ،للمطوعات التعارف

 بيروت دار األرف، شيخ نيير ترجمة ديكارت، أندريه، كريون، ,
 شحاته لحسن ترجمة ايضًا وتوجد . 1956 بيروت، واكثر، للطباعة
 القاهرة، كتاب، االلف سلسلة هالل، محمدغيمي مراجعة سعفان،

1961.

 للطباعة الثقافة دار مكاوي، الغفار عبد ترجة المونادولوجيا، اليبنتز، ٠
القاهرة. والنثر،

362



التكعيبية

عبده ترجة ،1 ط والعقالنية، ديكارت روديس، جنفياف لويى،  - 
.1974 ، بيررت مشوراتعويدات، الحلو،

زكريا فؤاد ترجة ومثكالتها، أنواعها الفلسفة هربرت، جورج ميد، — ، 
.القاعة

فؤام ترجمة عام، مائة في االنكليزية الفلفة فون، رتشارد ميش، —  
القاهرة العربية، النهضة دار زكريا،

ألا؟ًاأل0اًا٠  — Henn, Essai sur les donn٠es imm٥diates de la Con■ 
science, Paris, 1889. Translated by F.L. Pogson as Time and 
Free Will: An Essay on The Immediate Data of Consciousness. 
New York. 1910.

— , L’fivolution crtalrice, Paris, 1907. Translated by
Arthur Mitchell as Creative Evolution, New York, 1911.

— , Matiere et mtmoire, Paris, 1896. Translated by Nancy
Margaret Paul and w. Scott Palmer as Matter and Memory, 
New York, 1911.

— Dewey. John. How we Think, Boston, 1910).
— , Studies in Logical Theory, Chicago, 1903.
— , The Influence of Darwinism On Philosophy, New

York, 1910.
— Dewey, John & J. H. Tufts, Ethics, New York, 1908.
— Howison. George Holmes, The Limits of Evolution and Other 

Essays..., 1901.
— James, William, A pluralistic universe, New York, 1909.
- , Essays in Radical Empiricism, New York, 1912.

— , Pragmatism, A New Name of some old ways, of
Thinking, New York, 1907.

القاهرة. محمدعريان، ترجة البرغاتية، :أيضًا انظر
— , Some Problems of Philosophy: A Beginning of an

Introduction to Philosophy, New York, 191 1.
— ١ The Will To Believe and other Essays in Popular Phi-

losophy. New York, 1897.
— Moore, G. E., «William, James Pragmatism» in Philosophical 

Studies, London, 1922.
— Renouvier, Charles Bernard, Les dilemmes de la metaphysique 

pure, 1901.
— , ' Paris, 1867.
— —, Le Personnalisme, Paris, 1903.
— Shillcr, Ferdinand Canning Scott, Humanism: Philosophical 

Essays, bndon & New York, 1903.
— , Riddles of The Sphinx, London & New York 1891.
— —. Studies in Humanism. London & New York 1907. 
— Ward, James, The Realm of Ends, Or Pluralism and Theism, 

Cambridge and New York, Giford Lectures, 1911.
— Woodbridge, Frederick James Engcnc, The Purpose of His- 

tory. New York, 1916.

عطية الحليم عبد احمد

التكسصعة
Cubism 
Cubisme 
Kubismus

:العامة المبادىء-1

 الفنون تطور كان العثرين، القرن من األولى السنوات في

 مايزال البالداألوروبية، وسواهامن فرنسا، في التشكيلية

 االنطباعية مع بدأت التي باالنطالقة بآخر، أو بشكل ،يرتبط

 تقصي بحجة انتهوا، الذين عشر التاسع القرن نهاية وفناني

 من الشكل، قحطيم الى المباشر، والتعبيرالعفوي األثراللوفي
 األلوان واستخدام والتحريف، التحوير في المبالغة خالل
 ضد واعيًا، عنيفًا الفعل، رد فكان التباين. الشديدة الصافية

 بالظواهروالوقائع يعفى الذي الوضعي والمنج المحاوالت هذه
 عن بعيدًا ،حسية بعبارات الحقيقة تفسير على ويعمل ،المرئية

 هذه الفعل ردود وأولى ،المطلقة األسباب في تجريدي تفكير كل
 عن المعبرة بالتكعيبية، التثكيلية، الفون صعيد على تمثلت،

 أسس على التشكيلي اللوحة فضاء بناء إعادة الى ترمي أهداف
 الحسية البصرية واالغراءات السهولة عن بعيدًا ومتينة، جديدة

 اعتبرت لذلك والوحثيون. االنطباعيون اليها لجأ التي
 من األول الربع في وجذرية حسًا األكثر الفنية الحركة التكعيبية

 الممهدة الخالقة المرحلة معها تبدأ التي الحركة العشرين، القرن

 خهاية منذ يوازيه ما الغرب يشهد لم الذي الكبير الفني للتطور

 المفاهيم الغربي الفنان يتخطى األولى، فللمرة النهضة. عصر
 وااليهام األحادية للرؤية وفاقًا المبني التشكيلي للمدى التقليدية

 وبتفكيكها المرئي، العالم من وباستخدامهاأجزاء البصري.

 مساحات الى وتحويلها الممثل للموضوع الخارجية األشكال

 آن، في وجوهها مختلف من األشياء وبتمثيلها مسطحة، صغيرة
 أنها مدعية مطلقة، حقيقة عن تعبر أن التكعيبية حاولت إنما

 مجرد من أكثرموضوعية الموضوع عن صورة بذلك تقدم

 بنى استخدام أن في شك وال .الخارجية مظاهره عند التوقف

 الثابتة الحقيقية، األشياء داللة عن التعبير في أسهم قد هندسية

 تسجيل من االنطباعية اليه تسعى كانت لما المناقضة والدائمة،

العابرة. واللحظة للظواهرالخارجية

 العالم وادراك الرؤية طريقة في ثورة اذن، هي، التكعيبية
 فيها يرونه ما ينقلوا كي الطبيعة الى ينظرون ال مثلوها المنظور.

 اللوحة في المصور، المشهد محمله ما ألن اللوحة، الى
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 أنه الفنان يعتقده ما عل أو الفكرة على يقتصر يكاد ،التكعيبية
 العالم بين المباشر التقابل يرفضون فالتكعيبيون . األشياء جوهر
 العتقادهم الح، على الفكر ويقدمون الممثل، والعالم المرئي

 وألن براك؛ يقول ي يبني«، الفكر فيما تشوه، »الحواس بأن
 مباشر تسجيل من االنطباعية اليه وصلت ما تتخطى غايتهم

 تعبيرية قيم من الوحثية عنه عبرت وما ،الضوئية لالنعكاسات
 فيه لخصا الذي ، Dit cubisme كتاى ففي وانفعالية. حسية

 »العالم وميتزنغرأن يعتبرغليزي ،1912 عام منذ آراءهما،
 كما والتصوير، .الفكر« بتأثير اال واقعيًا عالمًا يصح ال المنظور

 في ابولينير، غيوم الفرنسي الشاعر ،1913 سنة منذ حدده،
 بل أوالنقل المحاكاة فن »ليس Les peintres cubistes كتابه

 المفاهيم هذه على وللتأكيد االبداع« درجة يبلغ ادراك هوفن
 التقليدية التقنية للوسائل رفضهم التكعيبية فنانو أعلن الجديدة

 العلمي كالمنظور ،النهضة عصر منذ الغربي التصوير في المتبعة
la perspective، ٠ . اللوني. والتدرج والنور، الظل وتقابل 

 ذي المرئي العالم بنقل للفنان تسمح تقنيات من هنالك الى وما
 البعدين، ذات المسطحة، اللوحة شاشة الى الثالثة األبعاد
 .نفسه الواقع أمام بأننا يوهمنا الممثل المشهد إن بحيث

 ،العين خداع يسمى ما على المبنية الرؤية هذه من وللتخلص
 جديدة وسائل الى اتكعيبيون لجأ االيهامي، التصوير أو

 على تقتصر وتكاد للتصوير، التقليدي المفهوم مع تتعارض
 أو المتداخلة أو المتجاورة المسطحة المساحات استخدام
 طبيعة ذات خطوط بواسطة جمعها، طريقة أن أي المتراكبة:
 جديد مفهوم عن تعبر الغالب، في أحادية وألوان هندسية
 لم التي الكالسيكية بالمفاهيم له عالقة ال التشكيلي، للفضاء

عشر. السادس القرن منذ يذكر تعديل أي عليها. يطرأ

 كيفيًا اختيرت رؤية زوايا من انطالقًا المرئي اكيء تمثبل إن
 الواحد، الجسم وفي الواحدة المساحة داخل تلتقي، بحيث -

 مع يتعارض ال - المواجهة األمامية الرؤية مع الجانبية الرؤية
 مع أيضًا يتعارض بل وحسب، الغربي التصوير في المتبع المنبج
 من اال األشياء يرى أن اليمكنه الذي لالنسان الطبيعية الرؤية
 التصوير في المتبع العلمي المنظور وما واحدة. )أوجهة( زاوية

 الفني العمل الى الرؤية هذه لنقل تطبيقية محاولة اال الغربي
 العين ترام لما مطابقًا اللوحة في الممثل المشهد يبدو كي نفسه

 العلمي، المنظور تخطي عملية أن غير الطبيعة في االنسانية
 من جعلت قد عدة، قرون طوال الغربي للفن األساسي المحور

 تصورنا مع تلتقي أس على يقوم اصطالحيًا فنًا التكعيية

 ال التكعيبية فاللوحة لها. المباشرة رؤيتنا مع ال لألشياء المجرد
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 الى اال تعيدنا ال بل عنها، خارج شيء الى بالضرورة تعيدنا
 عرف ما الى وتحولت النسبي استقاللها اكتسبت أن بعد ذاتها،
 تعد لم التي ،«le tableau objet» شيء« - »اللوحة باسم
 في وميتزنغر، غليزي يقول كما - »تمثل وباتت شياًئ، تحاكي
 فليس .وجودها« مسوغ بذاته، عريها في — اليه المشار كتابهما
 من وسواهما وغليزي أوزنفان نظر في - الفني العمل على

 المشهد انتاج يعيد أن - كتابة آرائهم عن عبروا الذين الفنانين
.الطبيعة في نراه أن تعودنا بما أويذكرنا الخارجي

 الواقع؛ عن تمامًا تخلت التكعيبية ان يعني ال ذلك أن بيد

 فنهم واقعية على يصرون الجديد التيار لهذا الممثلون فالفنانون
 استخدموا هم وإن .الواقع بهذا تمسكهم عن ويعلنون
 ومحاكاتها، الطبيعة لنقل ال التشكيلية لقيمها واأللوان األشكال

 لرؤية وفقًا بنائه، إلعادة محاولة في الواقع من ينطلقون فإنهم

 »أن براك فيؤكد I الفني وللعمل واالنسان للعالم جديدة
 عبرمراحل تعمل لكنها ،التجريد الى تهدف ال التكعيبية

 الصفة هي الفن في الواقعية »أن دولوني يعلن كيا تجريدية«،
 الجمال طينة من ألنها دائم، لجمال وجود ال وبدونها الخالدة،
 في ورد له تصريح في - بدوره غريس خوان ويؤكد . نفسه«
 الى التجريد من ينتقل أنه - كانويلر عنه وضعه الذي الكتاب

 التصويرهو من البنائي »الجانب أن معلنًا الملموس
 على »يعمل وأنه التجريدي»، الجانب أي الرياضيات،

 القنينة من »يجعل الذي لسيزان خالفًا وهو، ..انسنته«
 نمط ذا »شخصًا يصور كي األسطوانة من ينطلق اسطوانة«،
 كان واذا ما. قنينة ،فنينة يصنع االسطوانة ومن خاص«،

 المصور عالمه ليبني منها، ينطلق فهو العمارة، نحو يتجه سيزان
,التجريدات من

 على النظري، اإلصرار، وهذا التأكيد هذا رغم ولكن،
 أن بوضوح تظهر التكعيبية الفنية فاألعمال بالواقع، التمسك
 تطورهم مراحل بعض في ،ووصلوا الواقع تخطوا قد أصحابها

 الى تحول قد المثل فعالمهم التجريد. من نوع الى األقل، على
 بالواقع تربطها وال وءة، غرمقر معقدة هندسية بنيوية صيغة
 في شك ال األساسية. دالاللتها فقدت غامضة اشارات سوى

 خوفهم ولعل المنحى، هذا خطورة يعون كانوا التكعيبين أن
 سنبين كما دفعهم، الذي هو الخالص التجريد في الوقوع من

 األمر، بادىء في منهم، محاولة في االلصاق الى الحقًا، ذلك
 الواقع هذا بإدخال الفني، عملهم على الواقع صفة إلضفاء

.ا۴٠ والصقت منه اقتطعت عبرأجزاء اللوحة بنية الى نفسه



التكعيية

:التكعيبية مراحل - �

 بداية في اطلقت بذاتها، لها معنى ال غامضة عبارة التكعيبية
 من أول كان ماتيس ويبدوأن .سخرية الفنية الحركة هذه
 سنة من براك زميله أعمال بصدد صغيرة مكعبات عن تكلم
 بالس، جيل مجلة في الفني الناقد فوكسيل، وكان ، 1908

 من أول الشهيرة، »الوحشيون« عبارة وصاحب الفرنسية،
 لسنة بارك معرض عن له مقالة في مكعب كلمة استخدم

 أعمال ذلك بعد وصف ي بباريس، كانويلر صالة في 1909
 المكعبة«. ب»الغرائب المستقلين صالون في المعروضة براك
 فنيأ تيارًا اآلن تعني فهي العبارة، هذه مصدر كان أيًا ولكن
 الخاص. ومنهجه الخاصة رؤيته له وكانت فرنسا، في نشأ

 مع الظاهري تناقضها من الرغم على تشكل، فالتكعيبية
 أوروبا شهدته الذي الفني التطور حصبلة السابقة، التيارات

 نطاق في متقدمة مرحلة وتمثل عشر، التاسع القرن أواسط منذ
 الشك، وهي، واألكاديمية الكالسيكية المفاهيم التحررمن

 جديدة، فنية معطيات من اليه توصلت ما بفضل أسهمت قد
 للتيارات الكثير الشيء وقدمت المعاصر، الفني التطور حركة في

 كالدادائية بعدها: أتت أو عاصرتها التي الحديثة الفنية
 والبناءوية األلمانية، والتعبيرية االيطالية، والمستقبلية والسريالية،

هولندا. في ودوستيل المانيا، في الباوهاس وكذلك الروسية،

التكعيبية بدايات

 حركة هي حيث من ،التكعيبية أن عليه المتعارف من
 هما: لفانين بنشأتها تدين محدد، فني التجاه مثلة تشكيلية
 الفنان لبيكاسو، كان أنه أيضًا به المسلم ومن .وبراك بيكاسو

 الدور خاص، بطابع التصويرية كتابته تتميز التي االسبافي

 تمكن فقد I الحركة هذم ظهور في المهيمن الدور بل الرئيسي،
 بحدة المطروحة التشكيلية بالمسائل التحكم من منذالبداية

 تكن لم جريئة فنية حلول نحو واتوجه ذاتي، وانضباط ذهنية
 أعالم نجاح، من القته قد كانت عما متخليًا البداية، في مقبولة

 هذم في فكان براك أما .الحزين المأساوي الطابع ذات السابقة
 بيكاسو، بزميله وطيدة صلة على ،19(9-190)7 المرحلة،

 التكعيبية مسار بلورة في بدوره مسهمًا واحد، باتجام ويعمل
 الفنانين من عدد أساء بيكاسووبراك، بإسمي ويرتبط

 الذين من وغيرهما ،Derain ودران ماتيس أمثال الفرنسيين
 ومنذ بيكاسو. أعمال من قربة المرحلة لهذم أعمالهم بدت

 كانويلر، فافتتح الجديد، التيار نثاط اتسع قد كان البداية،

 قاعة الى تحولت ما سرعان باريس، في صالة ،1907 سنة
 موثمارت، في ،1908 سنة ثم من وتكونت، للتكعيبين عرض
 ،Bateau Lavoir باتوالفوار باسم احيانًا عرفت التي الجماعة

 غيوم أمثال: والفنانين الشعراء من جديدة وجوهًا وضمت
 رينال، وموريس سالمون، واندريه وماكسجاكوب، ابولينير،
 الجياعة هذه الى وانتسب وليوستايت. وجرتريد غريس، وخوان
 وألبير روبيردولوني، : أبرزهم آخرون فنانون ذلك بعد

 والكسندر بيكابيا، وفرنسيس ميتزنغر، وجان غليزي،
 اال وبيكاسو ليجه فرنان ين العالقات تتوطد لم بينما أرشبينكو،

1910سنة في

 المبادئء خاللها تبلورت التي التمهيدية، المرحلة هذه وفي
 )= االبيبرية والفنون سيزان لعمل كان للتكعيية، األساسية

 التكعيبية تطور على األهمية بالغ اثر واالفريقية االسبانية(
 افريقيا كانت ،1900 السنة حوالى فمنذ . العام مارها وتحديد

 ،التكعيبية الثورة : كتابه في فوشيرو، تعبي حسب — تحولت قد
 رجال اليه يرجع ،exotisme لالغرابية« تقليدي »خزان الى

 وبخاصة القديمة، الثقافات وكانت الغربي. العالم في األدب
 والفنانين الباحثين اهتيام أثارت قد »بدائية،، المسباة الثقافات

 وسعى والتحليل، بالدرس العلم رجال فتناولها السواء، على
 عام منذ االلمان، والتعبيريون الفرنسيون الوحشيون الفنانون،

 ب»النحت آنذاك يعسرف كان ما نماذج اقتناء الى ،1905

 االفريقي الفن دور حول الكبير الجدل من وبالرغم .الزنجي«
 الذين ومعظم أنفسهم، الفنانون يؤكد التكعيبية، بدايات في

 فالثاعر الدور. هذا أهمية على عنها، أوكتبوا التكعيبية رافقوا
 والمدافعين الحركة لهذه المرافقين أبرز أحد أبولينير، الفرنسي

 عن العديدة مقاالته في أو اليه المشار كتابه في سواء ،عنها
 قد المرحلة تلك فناني أن الى يشيربوضوح ،الطليعين الفنانين
 ،واليونان ،القديمة مصر فنون لهم تقدمه ما اإلفادة حاولوا

 الصغيرة االفريقية للتاثيل كان ما والى وافريقيا، والكمبودج،
 ودران، ماتيس، أمثال: الوحشيين، على كبير أثر من

 تثير 1978 سنة الصادر بيكاسو، عن كتابها وفي .وفالمينك
 منذ بيكاسو، انتباه لفت قد ماتيس أن الى ستاين دو جرتريد

 »لي الفن هذا أن والى الزنجي، النحت أهمية الى ،1906
 تقاليد عل »يقوم اصطالحي فهوفن يظن كما أبدًا«، ساذجًا

 قدموااألسس الذين هم فالعرب العرية حددتهاالثقافة
 نظر في كان الذي الزنجي والفن للزنوج والثقافية الحضارية

 شيائً االسبافي بيكاسو، نظر في يصح وساذجًا، إغرابيًا ماتيس
رؤيته تتبلور أن اذن، الطبيعي، من وكان ومتحضرًا. طبيعيًا
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التكسية

 انسات نوحته إبداع الى الزنجي الفن حول دراساته تقوده وأن
«.1907 عام افينيون،

 اليها رجع عديدة أخرى مصادر ثمة أن في شك ال
 منها أيًا أن اال األزتيك، وفنون اإلييري كالنحت التكعيبيون،

 هؤالء أعبال في أثره ووضوح المصدراالفربقي بأهمية يكن لم
 نتاجه جمع اذ ،انتقائيا بيكاسو كان بدايته ففي الفنانين

 فية تيارات بين ها، والممهد للتكعيبية، السابق الفني،
 الجديد، الفن نمط من تأنقي، بطابع جهة من فتميز ختلفة،
 عشر، التاسع القرن من األخيرة السوات في االنتشار الواسع

 والفن والتعبيرية، الوحشية مالمح بعض ثانية جهة من وحمل،
 كالصور األولى، أعماله بعض في أثره يظهر الذي األيبيري

 لجهة الثالث، النساء في ثم ،1906 سنة من للفنان الشخصية
 االفريقي الفن يبقى ذلك وفي . آفينيون آنسات في اليسار،
 به استعان أنه يبدو الذي بيكاسو الى بالنسبة األهم المصدر

 لجهة ،افينيون آنسات كوجوه — األولى األعمال هذه في سواء
 أوفي - 1908و 1907 سنتي من العديدة والرسوم اليمين،

 مصورون آخرون، فنانون التكعيبية. بعد لما أعماله بعض
 الهام مصدر االفريقي الفن في أيضًا هم وجدوا ونحاتون،

 وماركوسيس، فيون، دوشان أمثال: األخرى، المصادر يفوق

٠ . وزادكين.

 برمتها ولدت قد تكون أن عن »بعيدة التكعيبية أن صحيح
 هيأت قد واجتماعية تاريخية ظروفًا وإن الزنجي«، النحت من

 قد وبيكاسو وبراك ماتيس بأن القول مغاالة ليس »لكنه لها،
 االكتشاف وراء كانوا وأنهم اعتباره، اإلفريقي للفن أعادوا
 رأي في لها«، أوروبا به تدين وما السوداء الفريقيا الحقيقي

 ولعل السوداء. افريقيا فنون كتابه في عنه عبر كما لود، جان
 قوة من يتضمنه هوما للغربين االفريقي الفن قدمه ما أهم

 تبيط من به يمتاز وما إنسانية، دالالت ذات إيحائية سحرية
 فأشكاله اصطالحيًا المقسمة المساحات بين وتقابل واختزال،

 صفة ذات هي بل واقعية، ليست الواقع من المستمدة الغربية
 غموضها في وتجمع وتؤوله، الواقع تفسر تجريدية هندسية

 الالمرئي عن وتعبر والخيال، السحر بين عناصرها، وتباين
 قيمة على يقتصر ال االفريقي والفن .مألوفة غير بأشكال
 ويعتبرتحررًا بالفرد، ال بالجماعة فهويرتبط التعبيرية، الشكلية

 المة وهذم واالجتاعية الفكرية لمفاهيمها وتسجيدًا لها

 وابولينير، وبراك بيكاسو نظر في ،أهمية تقل ال الالشخصية

 ال األسماء من غفالً الفن كون فإن الشكلية، المميزات عن
 الحقيقي »وجاله أهميته من أبولينير، نظر في أبدًا، يقلل

 الفن في الظواهر لهذه مالحظاتهما من وانطالقًا .والبيط«
 بيكاسووبراك توصل عامة، بدائية المسماة والفنون اإلفريقي،

 على بالضرورة يقوم ال التشكيلي للمدى جديد مفهوم الى
 عاصر تجزئة فإن الغربية. الفنون في المتبعة االيهامية الوسائل

 تنظيم وفق وتداخلها الملونة المساحات وتقابل الموضوع

 تفسير عن ينم تشكيلي فضاء عن للتعبير يكفي قد اصطالحي
.معها حسية تجربة عن ال المرئية لألشياء ذهني

 هوعمل التكعيبية، نشأة أثرمباشرفي له كان مصدرآخر،
 معرض لذكراه، تخليدًا له، أقيم الذي الفرنسي الفنان سيزان،
 الذي المعرض وهو ؛ 1909 لسنة الخريف صالون في ضخم
 أو المدى مسالة حول الفني، الوسط في طويالً جدأل أثار

 االستعانة دون من عنه التعبير وكيفية التشكيلي الفضاء
 أوصى الذي وهو - لسيزان أن والحق االيهامية بالوسائل

 أثرًا , والمخروط والكرة االسطوانة من انطالقًا الطبيعة بمعالجة

 األهمية من كان خاصة، األولى مرحلتها في التكعيية، على
 األثر هذا لتعميم ومؤرخيه الفن نقاد من البعض دفع بحيث

 ا به قام الذي وللدور الفنان هذا لعمل تقومهم في والمبالغة
 الفني التطور صعيد على بل وحسب، التكعيبية صعيد على
 الحديث، التصوير تاريخ كتابه في ريد، هربرت فأكد , العام
 الفنية الحركة نسميه ما أصل »في نجده الذي الفنان أنه

 عمل بدون الحديث الفن ليتصور فنتوري يكن ولم الحديثة«،
 فيه ويرى شيء، لكل األساسي المرجع يعتبره وبراك سيزان
 الذي واألول رائد، نظره، في فهو، مؤثر. عامل مجرد أكثرمن

 طوال الغريون الفنانون مارسه كما العلمي بالمنظور صلته قطع
 تأثير من ونظرياته سيزان لعمل ما ننفي ال اذ وإننا .عدة قرون

 القرن بدايات في الغربية الفنية الحركة تطور على مباشر
 اال التطور هذا عوامل ندرك ا أن الخطأ من فإنه العثرين،

 العام المسار عن بمعزل المباشرة الفردية التأثيرات خالل من
 منذ الحديثة تطورها مراحل تتبع يمكننا التي الفنية للحركة
 في سواء - الفني التطور وهذا عشر. التاسع القرن أواسط
 واقع عن بدوره ينفصل ال - عنها التعبير وسائل في أم الرؤية

له. هيأت التي واالجتماعية التاريخية الظروف

 للتكعيبية، الممهدين من أوكان مهد، قد سيزان كان ولئن
 إعادة محاولته خالل من التشكيلية الحلول بعض لها وقدم
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 ،Construction d’apres nature للطبيعة« وفاقا »البناء

 realisation et والقياس« »التحقيق على المبني ومفهومه
modulation، يسعى كان لما مغايرًا يبقى التكعيبية هدف فإن 

 براك أعمال في الواضح أثره من الرغم فعلى .سيزان اليه
 وعلى ، 1908 سنة من الصافية الطبيعية كالمناظر وبيكاسو،

 تطيقه، الى دعا الذي كبيربالقانون حد الى تقيدهما من الرغم
 يبدو األولى، مرحلتها في حتى التكعيبية، اليه توصلت ما فإن

 مرتبطًا بقي فسيزان ,األساسية ومنطلقاته سيزان لتوجه مناقضًا

 هذه إزاء مبادئه تطبيق الى وعمد منها، وانطلق بالطبيعة
 لكل األساسية للبنية يدعي، كا إدراكه، خالل من الطيعة
 وحدة ،مجملها في ،لوحته تكتسب كي وذلك ؛طبيعية ظاهرة

 وعناصرم للمشهدالممثل الداخلية العالقات توضح منجمة
 بيكاسووبراك، مع التكعيبية، تحاول لم بينما الموضوعية.

 في تتلم أن الطبيعة، الى بالعودة التطبيق هذا رفضا اللذين
 أجل من ال األساسية«، »البنية هذه سوى المرئية األشياء
 ماهيتها الى للوصول بل الداخلية، العالقات هذه توضيح

 في التكعيبية كتابه في كماعبرعنه هابك، رأي في وجوهرها،
 الحالة هذه يفسر وقد والظواهرية«. »التكعيبية عن له مقالة

 لألشياء، التجريدية المظاهر نحو التكعيبيين لدى العام التوجه
 التنظيم على القائمة — المادية ال — الذهنية الصورة عند وتوقفهم
 سيزان كان حين ففي .الهندسية األشكال ذي المتناغم البنيوي

 على مباشرة إلحساسات تجسيدًا بااللوان الصورة هذه يبني
 لبناء الذاكرة الى بيكاسووبراك عمد المرئية، بالطبيعة عالقة
 بكثير - الصامتة أوالطبيعة الطبيعي المنظر في - الصورة هذه
 خاصة، وسائل الى التكعيبيون لجأ وهنا اللوني. التقثف من
 على التركيز وبغية البراقة، والمظاهر اللونية لالغراءات تجنبًا

 التي المتممة، األلوان فاستبعدوا لألشياء األساسية السات
 واختصروا سيزان، بها تمسك والتي االنطباعيين، اهتمام أثارت
 السطوح: لتقابل وفقًا توزيعها الى وعمدوا األلوان، عدد

 والرمادي الحار والرمادي الفاتح، والبني الغامق كالبني
 ذوبنية تأليف المبسط اللوني التقابل هذا ويدعم . . .البارد

 متعددة: اتجاهات في وضعت ومسطحات تكعيبية، أساسية
 تداخل من الغاية ولعل ودائرية. ومحورية، وعمودية، أفقية،

 والخلفية الممثل الموضوع بين الربط هو البنيوية العناصر هذه
 أو مجزأة مساحة الى اللوحة شاشة وتحويل ،عليها يقوم التي

 التكعيبية تطور دوركبيرفي لها كأن grillage »مشبكة«
.سيزان عن البتعاد في وأسهم ذلك، بعد

 االساسية، المنطلقات البداية، منذ توضحت، هكذا

 وفي جديدة، تشكيلية نماذج عن البحث في متمثلة للتكعيبية،
 النماذج هذه تكن وإن للتصوير. التفليدية المفاهيم عن التخلي

 لها تقليدًا تشكل وال تتخطاها، أنها اا الطبيعة، من مستمدة
 الخطوط على قائمة تشكيلية وسائل فاستخدام .أومحاكاة
 في أسهم قد والمتراكبة، المتقابلة الملونة، والسطوح المتداخلة

 بأية االستعانة دون من األشياء بين المتيادلة العالقة إدراك
,تقليدية تصويرية منهجية

التحليلية التكعيبية

 بيكاسو تبع ، 1912-1909 ،تحليلية المسماة ،المرحلة هذه في
 »روح من بشيء ولكن سابقًا، اليه توصال الذي المنج وبراك

 وجد الذي بار الفرد تعبير حسب للشكل« والتشريح التقصي
 شبه الجديد، التوجه هذا ويؤكد المختبر. محترفهمامايشبه في

 يصعب لدرجة أعمالهما، تقارب الفنانين، هذين لدى العلمي،
 في اليها توصال التي الواحدة والنتائج يينها، التمييز معها

 على ،1909 سنة بعد تركزت، فاهتماماتهما المتوازيين. تطورهما
 العالم عناصر بتفكيك ،التصويري للفضاء مفهومهما بلورة

 التشكيية الفضائية الشبكة تقاطع داخل تحليليًا، الموضوعي،
 استخدام أن أي .كلها اللوحة مساحة فوق متآلفًا باء المبنية

 لألشياء العامة السمات تحديد في ألمتقاطعة أو المتقابلة الطوح
 شبكة الى اآلن، تحول، قد األولى، المرحلة في المصورة،

 جدًا صغيرة أومقسات ،سطوح من تتألف أكثرتعقيدًا فضائية
 Vue de أواألمامية الجبهية، فيهاالرؤية تتداخل ومفككة،

face الجانبية الرؤية مع vue de profil المشهد داخل لألشياء 
 باتت الطريقة لهذم تبعًا عولجت التي فاألشياء لذلك، الواحد.

 تفكيكها بعد حتفاظها، رغم الغموض كبيرمن شيء على
 األساسية بعناصرها صغيرة، سطوح أو مقسمات الى وتحويلها

 العين أو كاألنف اليها: واتعرف بقراءتها للمشاهد تمح التي
 المواضيع في البارزة والميزات االنسانية، الصورة في الفم أو

 من وسواها الموسيقية واآللة والقنينة، الكأس مثل األخرى،
التكعيبية. اللوحات في الممثلة األشياء
 يراه هوما ليس التكعيبي الفنان يصوره ما أن الواضح من
 من األشياء عن لديه تكوتت التي الفكرم بل الطبيعة، في تمامًا

 الى العائدة األساسية واألشكال األوضاع ختلف تحليله خالل
 صلة على تعد لم كأنها اللوحة تبدو ،ولذلك .منها كل

 التي بالطريقة اكتراث دون من صور قد تمثله ما ألن بالثاهد،
 تعدد على القائمة الجديدة، فالفضائية تقليديًا. اليه ينظر

 ،والعمودي ،)األفقي األساسية االتجاهات وتعدد السطوح
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 مختلفة، مركزية نقاط في والتقائها الدائرة( وقوس والمائل،
 قراءته خالل من جعيًا، اللوحة تأليف يعيد ألن المشاهد تدفع

 هذا رافق وقد التحليلي. للمنهج وفاقًا المفككة لعناصرها

 الفنان ملونة في تحول بنائها، وإعادة األشياء معالجة في التحول
 حين ففي . الواحدية الحيادية األلوان على تقتصر باتت التي

 في نسبيًا إيهامية تزال ما كانت بطريقة المصورة المساحة عولجت
 الجزء في بنية ألوان عادة توضع كانت حيث - السابقة المرحلة

 األعلى الجزء في اضاءة أكثر خضراء رمادية وألوان األسفل
 لجأ -الخلفي والسطح األول السطح تباين على للتأكيد

 والى الخطية األساسية األشكال تداخل الى اآلن التكعيبيون
 والرمادي والبني واألبيض، باألسود المتمثلة اللونية التباينات

 الباردة أو ،كالبرتقالي الحارة اللونية الصبغ بعض الى إضافة
المخضر، كاألزرق

 تمثيل عل تقتصر لم ،التحليلية مرحلتها في ،التكعيبية لكن
 سطوح الى تحويله أو وتفكيكه ختلفة، رؤية زوايا من الموضوع

 عناصر فثمة كله، اللوحة فضاء مع ومتداخلة متواصلة صغيرة
 فزادته الفني، العمل الى أدخلت التصوير، عن غريبة جديدة،

 اخرى، ومرة قبل. من مألوفة تكن لم صورية بمفردات اغتناء
 والتوصل التكعيبية تطور في األول الفضل لبيكاسووبراك كان
 أول براك فكان .lc collage االلصاق هو جديد اكتشاف الى
 مستمدة تشكيلية عناصر التكعيبية اعماله بعض في استخدم من
 ينقل أن محاوالً إيهامية، بطريقة صورت المحسوس العالم من
 سنة وفي .الرخام أو كالخشب المواد مظاهر بعض اللوحة الى

 أحرفًا الفني، عمله الى األولى، للمرة براك، أدخل ،1911
 الفواكه صناديق عل توضع التي الكتابات شبه وأرقامًا

 تجريديًا عمالً تكون تكاد البرتغالي فلوحته .المقاهي وواجهات
 ما غيرأن اللون، األحادية والسطوح الخطوط تداخل على يقوم

 على طبعت التي والكلمات األحرف هو تمثله فيما النظر يلفت
 من وانطالقًا االلصاق. نحو وأخيرة جديدة خطوة في القماش،
 على الكتابات تأخذ ،لها األول النموذج البرتغالي كانت لوحات

 األعيال لتنوع تبعًا وتنوعًا أكثرتعقيدًا قيًا المصورة المساحة

 تتناقض، الجديدة التشكيلية العناصر فهذه الفنانين. واختالف
 التفكيك مع المحسوس، العالم الى وبانتمائها بوضوحها،

 المجردة الصفة مع كماتتناقض ،التشكيلية للشاشة الموضوعي
 الى المضافة والكالت األحرف لكن تمثلها، التي العامة لألفكار
 وبسبب - وبالقدرذاته نفسه، الوقت في تدعم، اللوحة،

 المجزأ الطابع تدعم — بينها يجمع الذي الرابط وفقدان تمزيقها
العمل أن بدورها تؤكد التي الداللة قيمة وتكتسب للوحة،
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محاكاة وليس استنباط الفني
 قاد المحسوس الواقع من المجتزأة العناصر هذه استخدام إن

 فعلي، إلصاقي عمل أول الى ،1912 سنة أوسط في بيكاسو،
 صامتة طبيعة بلوحته المشمع القماش من قطعة ألصق عندما
 هذا في الفنانين اختبارات أن والحقيقة المقشش. الكرسي ذات

 الى وبراك بيكاسو فلجأ .الحد هذا عند تتوقف لم المجال
 الى والمضافة الورق على المطبوعة والكتابة األحرف استخدام

 جعل الذي papier colie الملصق« »الورق لتقنية تبعًا اللوحة
 التكعيبية كانت الذي بالواقع مباشرة عالقة على الفني العمل

 مرآة قطعة الصاق الى غريس خوان وعمد .عنه ابتعدت قد
 مواد بين الواحدة اللوحة في بيكاسو جمع بينما المغسلة، بلوحته
 واألسالك )كرتون(، المقوى والورق كالخشب ،ختلفة

 مع النحت الى التصوير من االلصاق وينتقل . . الحديدية.
 فنانين مع ذلك بعد جديدة ابعادًا ويأخذ ،وزادكين ارشيبنكو

 دوشان مرسيل أمثال التكعيبية، الى بالضرورة ينتمون ال

السريالية(. )راجع شوتيرز وكورت
 مجال في المستخدمة ،الغريبة المواد هذه أن في شك ال

 جزءًا وأصبحت للوحة العام للتأليف اخضعت قد االلصاق،
 اليه تنتمي كانت الذي الواقع عن عزلت أن فبعد منه،

 جديدة دالالت واكتسبت تمثله، كانت ما تعني تعد لم أصال،
 غير المواد هذه مثل إدخال أن غير .الفني العمل بطبيعة ترتبط

 الجمهور، نظر في بدعة بمثابة كان التشكيلي العمل الى المألوفة
 األنبوب، وألوان كالفرشاة فنه، أدوات عن الفنان تخلي أن ي

 الشعراء، سوى عنه يدافع من الفنان يجد ولم مقبواًل، يكن لم

 فاعتبر . . وتزارا. وآراغون، وابولينير، ،ريفردي امثال
 بمثابة التصوير مجال وإدخاله الملصق الورق استنباط ريفردي
 )اللونية( العجينة »استعباد من وخالص التسمم« ضد »عالج

 ما يستخدم أن الفنان باستطاعة أن ابولينير وأكد .والفرشاة«
 بريدية، بطاقات بريدية، طوابع »غاليين، المواد: من يريد
صحف«. ملون، ورق لعب، ورق

التأليفية التكعييية

 - غريبة مواد وادخال االلصاق على القائمة التقنية إن
 تحول الى التكعيبية قاد اللوحة الى i وسواهما والجص كالرمل
 ففي . 1912 أواسط منذ وبراك بيكاسو له مهد قد كان جديد

 الصورة على ليقتصر الموضوع يعد لم المرحلة، لتلك أعمالها
 بعالم يرتبط ما بقدر األشياء بظواهر أويرتبط االيهامية،
 المحاولة فهذه بالطبيعة. عالقته من الرغم على األفكار،
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 اإليهام أو الخداع ال االشارة بواسطة الحقيقة تمثيل الى الساعية
 هذه تطور من الثالشة المرحلة الى بدورها قادت ،البصري

 التحليل على القائمة التأليفية، التكعيبية أي الفنية، الحركة
 التكعيبية الى االنتقال ومع داللة. ذات مختارة لعناصر التأليفي

 الغربي، العالم شهد ،1914-1912 عامي بين ما التأليفية،
 اتجاهاتها تشعب في غنية فنية انطالقة بداية خاصة، وباريس

 جفاء عن قيل، كا لتعوض، جاءت التي تقنياتها وتنوع
 العالم عن وابتعادها اللون، الى وافتقارها التحليلية، التكعيبية

الموضوعي

 خوان يصبح التكعيبية، تطور من األخيرة المرحلة هذه وفي
 وعلى الجديد. لألسلوب الفعليين الممثلين أبرز من غري
 إآل ترتبط ال ،1911 سنة من األولى، أعماله أن من الرغم
 االسباني، الفنان هذا لجأ فقد التحليلية، بالتكعيبية هامشيًا

 المنطقية االمكانات استنفذ أن وبعد ، 1912 أواسط منذ
 موقف مع سواء يتعارض جديد أسلوب الى التحليلي، للمنهج

 .منهجية األكثر براك موقف مع ام ،عفوية األكث بيكاسو
 صيغ نحو دفعاه بتعمق لها ودراسته بالرياضيات الكبير فاهتيامه

 قوي »فن :بقوله سلبًا وصفها ابولينيرقد كان ،تجريدية أكث
 سوى يعيراللون ال أساسه، في ذهني فن وفقيرجدًا، جدًا

 كانت وإن المالحظة، هذه أن بيد خالصة«. رمزية داللة
 كما حقها، توفيها ال فإنها غري، أعمال مالمح بعض تلخص

 على مقدرتم في المتمثلة ،لعمله الرئيسية الصفة تحدد ال أنها
 المستقلة والبنية الطبيعة من المستمدة العناصر بين الجمع
 بدقة أشكاله صياغة على يعمل إذ وهو .التصويري للمدى

 ثم هندسيًا، وتنظيمها اللرحة بنية بتجريد أوالً يبدأ ووضوح،

 بالطبيعة، واضحة صلة على يبقى الذي الموضوع اليها يدخل
 البنية مع إنتاجها، الفكر أعاد كما األشكال، تتآلف بحيث

 الطريقة هذه نفسه الفنان ويشرح .الهندسي للسياق األساسية
 المخيلة، وبواسطة الفكر، عناصر بواسطة »اعمل فيقول؟
 الى العام من وانطلق هومجرد، ما حسيًا أجعل أن فأحاول

 الحدث الى ألصل تجريدي فعل من انطلق أنني أي الخاص،
 قال كما استداللي، فن تأليفي، فن وفنيهو الحقيقي.

.رينال«
 كل أيضًا واتبعه بالتكعيبية، وصف الذي األسلوب هذا إن

 جدًا عميق أثر له كان األحكام، من بكثير وبراك بيكاسو من
 فعال تكمن وهنا .الحرب بعد لما الالصورية الفنون تطور على

 الحركة مسار في التكعيبية أحدثته الذي الكبير، التحول أهمية
 وواضحة، صريحة عناصر فباستخدامها ٠ الغربي العالم في الفنية

 هندسية أطر داخل ومرضوعة ،المرئي العالم من مستمدة
 نعوتًا العناصر هذم من تجعل أن التكعيية أرادت إنما تجريدية،

 من حقيقية بأشياء تذكره صورًا اناظر لدى تولد إشارات أو
 في ترتبط التي المصقول الخشب كعروق : فعالً نمثلها أن دون
 تذكر التي الموسيقية واألدوات الطاولة، بشكل المشاهد عين

 الى نصل الجديدة، التقنية هذه وبفضل . . بالموسيقيين.
 - »الصورة أو ،«image-pensee» الفكرة«، - »الصورة
 مخيلة ستوى عند الموجودة «،image-souvenir» الذكرى«،
 بواسطة اليها االشارة طريق عن للحقيقة والممثلة المشاهد،

 ايهامية الى اللجوء مندون اجتزئت، او منها استمدت عناصر
.المنظررأوالتجسيم علم

التكعيبية: بعد ما-3

 قد ،1914-1912 عامي مابين الفترة في التكعيبية، كانت
 قد مثلوها كان وإن اكتشافاتها. من األساسي الجزء حققت
 تؤكد وناجحة جميلة اعماالً التالية، السنوات خالل انتجوا،

 توقفت، أنها إال األولى؛ العالمية الحرب بعد ما حتى استمرارها
 هذا بعد جديدًا شيائً تستنبط ولم ،1914 السنة حوالي عمليًا،

 رافقوا الذين الشعراء، فإن األدب، مجال في وحتى التاريخ
 غيوم -أمثال: الجمالية أفكارها وتبنوا بها، وارتبطوا التكعيبية،

 سالمون، وأندريه وبييرريفردي، جاكوب، وماكس ابولينير،
 ال . 1920 سنة قبل عندهم ما كل قالوا قد - سندرار وبليز
 هذه تطور على مباشرًا أثرًا تركت قد الحرب أن في شك

 فرنا، في التكعيبيين، جماعة تفكك في وأسهمت الحركة،
 اليها انتقل جديدة تيارات لظهور ممهدة ،1920 السنة حوالي

 بمثلوهاأنفسهم، وحتى والفن األدب مجالي في الدورالطليعي
 فرجع عنها: غابوا أو بدورهم، تخطوها قد كانوا أوبعضهم،

 وبيكابيا دوشان ترك بينما الخاصة، فرديته الى بيكاسو
 أسمام ما خالل من نفسه الواقع الى األول فرجع التكعيبية،

 بينما ،1913 السنة حوالى «،ready-made» الجاهزة« »األشياء
 الممهدة الميكانيكية مرحلته تقريبًا، نفسه الوقت في الثافي، بدأ

 ،1914 الصويرسنة عن توقف الذي براك وكان للدادائية
 بني جديدًا اسلوبًا اتبع قد ، 1917 عام بعد اال اليه يعد ولم

. بالفنان خاصة رؤية وعلى والسيزانية التكعيبية من مزيج على
 من هي أعماالً الحرب، خالل أنجز، قد بيكاسو أن ورغم

 حاول فقد التاليفية، اككعيبية في واألكثرتخيالً جرأة األكث
 طابع ذا اسلوبًا ،1915 منذ متبعاًا، التكعيبية، عن االبتعاد

 حاالت وفي .التعبيرية القوة من يخلوأبدًا ال كالسيكي
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 هذا بين الواحد، العمل في الجمع، الى الفنان عمد أخرى،
 عرض في كما التكعيبية، األشكال وبين الكالسيكي األسلوب

 نوعًا كتب بيكاسوقد أن ذلك ,1917 سنة من دياغيليف،

 له أتاح مما عمله، يحدد لم الذي األسلوب إزاء االستقاللية من

 فإلى :المعاصرة التزاعات في السابق نتاجه بعض يدخل أن

 تجارب من تعكسه وما اتأليفية التكعيبية اللوحات جانب

 والصور الهزليين صور جديد من تظهر ،يالفنان خاصة
 أهم ولعل للتكعيبية. السابقة المرحلة من المأساوية الشخصية

 بل ،التأليفية التكعيبية اليه توصلت ما أقصى تمثل التي أعماله
 ثالث : هي األخيرة، توجهاتهم وفاقًا بيكاسو، اليه توصل ما

. 1921 سنة من ،الثالثة والموسيقيون ،النبع حول نساء

 العشرينات، بداية منذ نفسه، فكرس ليجه فرنان أما

 توصلت وما التكعيبية مبادى، بين فيها جع كبيرة أعمال النتاج

 قبل ,الحديث للعالم تفسيرخاص من والصفائية المستقبلية اليه

 وتقيد، ونظرياته، سيزان أعمال اكتشف قد فرنان كان ذلك

 معالجة ضرورة على تنص التي الشهيرة بمقولته كبير، حد الى
 كما فاألشياء .والمخروط والكرة االسطوانة بواسطة الطبيعة

 على األساسية، بمظاهرها صلتها تفقد لم أعاله، في تتمثل

 أضفى الذي التكعيبي الطابع ذي الشكلي التحوير من الرغم
 الجامدة، الهندسية واألشكال الميكانيكية الصور مالمح عليها

 من والمدخنون، والعرس، ،1910 سنة من الغابة، في كا
 تثكيلية لغة ،التاريخ هذا بعد يتبع، ليجه لكن . 1911 سنة

 على ويشدد الروائي، الجانب هذا عن يبتعد اذ أكثرتحررًا،

 الى لوحته تتحول بحيث األساسية الهندسية األشكال أهمية
المعاصر. عالمنا في اآللية للمظاهر رموز

 تبنى الذي شلمر أوسكار األلماني الفنان ليجه من قريب
 على يقتصر يكاد فعمله ٠ عنها خاصة صورًا وقدم التكعيبية

 بين القائمة الصالت خاللها، من مبينًا، االنسانية، الصورة

 األجام بين التقابل هذا ومن اللوحة وفضاء الممثلة األجسام
 المحورأوالموضوع ،بالحركة احساس يولد الطابع الميكانيكية

 األشخاص تمثيل يقتصر لذلك التشكيلي. العمل لهذا األساسي

 صور الى الفنان حولها أن بعد لها، األساسي المضمون على

 في ،اتبع آخر الماني فنان .لها هوية ال فضائي آلي طابع ذات
 الذي Baumeister بوماخ هوويلي ماثالً أسلوبًا العشرينات

 وارتباطه الحديث واقعه من انطالقًا االنسان الى أيضًا نظر

 الصورة بين الحواجز تزول ،المرحلة لهذه أعماله ففي .باآللة

 العضوية الوظيفة بين الفوارق تزول كما واالشياء، االنسانية
 نفسه الرجل ويصبح ،اآللية الالعضوية والوظيفة البشرية
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 بأن وانتهت االنسان اكتشفها التي الماكنة أو اآللة من جزءا

.استوعبته

 جاولنسكي قدمها التي الصورة تبدو نفسه، االطار هذا وفي

 الفنان هذا جمع فقد .وإثارة أكثرغرابة العشرينات نهاية في

 بين - األزرق الفارس بجماعة ارتبط الذي وهو - الروسي

 صلة على وكان والتأليفية، التحليلية التكعيبية، مرحلتي
 موريس أعمال في تمثلت كما الرمزية واالتجاهات الذهبي المقطع

 الشكل خالل من يعبر، الفني فنتاجه سيروزيه. وبول دوفي
 رؤية عن المتألقة، واللونية التجريدي الطابع ذي الصافي

 ففي الحربين. بين لما األعمال بعض بها تميزت صوفية داخلية
 يفقد ومجردة، صافية نسب الى وتحويله االنسافي للوجه تحليله

 كل عن تفصله ذهنية عالقة في لينحصر المادية صفته االنان

خارجي هو ما
 قد بالتكعيبية متمسكين بقوا الذي الغنانين فإن وهكذا،

 براك مع هم، خاصة طريقة لبلورة إما اختباراتهم؛ تابعوا
 ليجه مع سابقًا، اليه توصلوا ما عل للتأكيد وأما وفيون،

 ٠ زخرفي طابع ذي فن نحو التكعيبية تحويل وأما ،ودولوفي
 ذات ابدًا يكونوا لم بيكاسوبأنهم وصفهم ممن آخرون، فنانون

 في التكعيبية تكريس حاولوا لوت، اندريه أمثال تكعيبيين، يوم

 .المحدثة التكعيبية باسم عرف ما خالل من جامدة أكاديمية

 من األخيرة األشهر في اليها، جذبت قد التكعيبية تكن وإن

 وبروتون، وأراغون، سوبو، أمثال الشباب الشعراء الحرب،
 وميرو، ماسون، أمثال: - الجدد الفنانين وعددًامن وتزارا،

 اال بهم، الخاصة التكعيبية من نوعًا مارسوا الذين — وماغريت

 يصعب »حركة باتت قد التكعيبية ألن اال يحصل، لم ذلك أن

 اندريه نظر في دخولها« من بد ال منها وللخروج تجنبها،

.ماسون

التكعيبية: رافقت التي الفنية الحركات - 4

 في حلقة اال تكن لم أنها أبدًا يعني ال التكعيبية توقف أن بيد

 قد أنها يؤكدان وانتشارها فأثرها العام، الفني التطور اطار
 من كبيرًا جزءًا وإن الفنية، المفاهيم في حقيقيًا انقالبًا أحدثت

 ومنذ منها انطلق أو بها ارتبط قد الفني، التطور حركة

 في ونقاش بحث مدار وآراؤهم مثليها أعمال كانت بدايتها،

 مجموعة أول ،1910 سنة وتأسست، واألدبية، الفنية األوساط

 وليجه، وغليزه، دولوني، أمشال: التكعيبيين الفنانين من

 بيكاسووبراك بتأثيرمن نتاجهم، تطور الذين - ولوفوكونيه

 ,التحليلية التكعيبية نحو ،التداولة الجديدة الجمالية والنظريات



التكعيبية

 وفي ،41 القاعدة في عرضت التي وهي - أعمالهم أن بيد

 سوى معظمها في تقدم لم - 1911 معرض من أخرى قاعات

 في بدت، اذ، بيكاسووبراك؛ أسلوب مع سطحي شبه

 الى أضيف قد للتأليف الهندسي الشكل وكأن كثيرة، حاالت

 نجاح ولكن .الطبيعة من مباشرة استمدت موضوعات

 حجم مضاعفة في اسهم قد المعرض هذا في التكعيبيين
 أمثال: الفنانين، آخرمن عدد اليها فانضم الحركة،

 فيون، )جاك دوشان واألخوة والفريني، وبيكابيا، ارشيبنكو،

 الى محترفهم تحول الذين فيون(، ودوشان دوشان، ومرسيل
 والنظريات بالرياضيات المهتمين واألدباء للفنانين لقاء مركز

 الذهبي المقطع فكرة تطوير في اسهموا الذين من الكالسيكية،

la section d٠or. الجماعة هذه أقامته الذي المعرض وكان 

 على اقتصرت التي المعارض أهم بيوثيا، صالة في ،1912 سنة
 مراحل مجسدًا لوحة، المانني عل يزيد ما وضم التكعيبين،

.خلت التي الثالث السنوات في التكعيبية تطور

 من به حظيت وما الكبير نجاحها من الرغم على ولكن،
 أزمات وواجهت لكقد، التكعيبية تعرضت واعجاب، تقدير

 اآلراء. وتناقض االتجاهات تعدد بسبب وانثقاقات داخلية

 صعبة مغلقة، أنها على التحليلية التكعيبية الى البعض فنظر

 الواحدي اللون نحو لتوجهها األلوان فقيرة واعتبرها التفسير،
monochrome، تحول التي اللونية التباينات في التنوع وتجنبها 

 أن غير التكعيبيين. نظر في األساسية األهداف عن االنتباه
 وأعلت ضدها وقفت التي الجديدة التيارات أن ينفي ال ذلك

 .بها أوتأثرت منها انطلقت قد التكعيبي للمنهج معارضتها
 أتت أو التكعيبية عاصرت التي التيارات، هذه مثلي أن ذلك

 اإلعالن قبل التكعيبية اكورة أهمية أدركوا قد مباشرة، بعدها

 في واألورفية الصفائية جسدتها كما الجديدة، اتجاهاتهم عن
 هولندا، في المحدثة والتشكيلية ايطاليا، في والمستقبلية فرنسا،

 الفنية الحركات من وغيرها روسيا، في والبناءوية والتفوقية
 هذا يفسر ما ولعل الغربي. العالم من مختلفة أنحاء في المنتشرة

 هو الحدثة، التشكيلية الفنون تطور على الكبيرللتكعيبية األثر

 مجاالت مختلف بين تجمع شاملة، تكون أن أرادت حركة إنها

 من وتعبر، والموسيقى، والشعر كالتصويروالنحت االبداع،
 .غري خوان عبارة حسب ، فكرية« »حالة عن ،خاللها

 تشكيليون فنانون ممثلوها، أسهم جاعية حركة فالتكعيبية
 واالنسان. للعالم جديدة رؤية بلورة على العمل في وشعراء،

 عنها، انبثقت أو بها، تأثرت أو ارتبطت التي الحركات وجميع
الفنون، لمختلف القوى« »اتحاد الى أيضًا، هي تسعى، كانت

 والشعر التصويروالنحت اطارواحدبين في الجمع خالل من
 اعتبرت قد الحركات هذه كانت وإن . . والعيارة. والموسيقى
 التي الثور أهمية تنف لم منها أيًا أن إال ، »ناقصة، اتكعيبية
.أحدثتها

األورفية

 أسياه عما ابولينير يتكلم التكعيبيون، المصورون كتابه في
 أشادوا الذين الفنانين الى بذلك مشيرًا ،Orphisme األورفية

 التكعيبية من موقفهم عن وأعلنوا وأولريته، اللون بغناثية

 منهجية وصرامة لوفي تقشف من اليه أدت وما التحليلية،

 وفي لألشياء رؤيتها في با وتأثرت منها انطلقت أنها فرغم

 الوسيلة اللون من األورفية جعلت لها، معالجتها طريقة

 »الشكل يصبح وحده فاللون . اللوحة في األساسية التشكيلة

 هذا بمثلي أبرز دولوفي، روبير تعبير حسب آن«، في والموضوع
 الصافي، اللون اللون، أولوية وبالتركيزعلى التيارالفني

 والتعبير بالحركة، وااليهام الضوء، تجسيد الممكن من يصبح
 .األلوان تباين قوامها جديدة بطريقة الفضائي المدى عن

 دوائر باستخدام اللوحة فضاء تحليل الى دولوني عمد لذلك
 األشكال بين التوفيق محاوالً أومتراكبة، متتابعة متباينة، لونية

 تجاور يولدها التي التعبيرية والقيم للتكعيبية المتناغمة الهندسية
 عل المطلع ومر - دولوف أن ذلك تفابلها او الطيف الوان

 المتداولة لألراء والمتتبع باللون، الخاصة العلمية النظريات

 ذلك قبل اليه توصلت يما انعللق قد - الفنية القضايا بشأن

 على مهمة نتائج من وسيياك، سوراه مع المحدثة، االنطباعية

 التكعيبيين اهتمامات عن يتخلى أن دون من اللون، صعيد

 من يمنعها لم باللون األورفية تمسك أن أي .الثكل بمسائل
 يمكن هندسية، قيم من يمثله وما الذهبي بالمقطع االهتمام

 تحديد في تسهم علمية مقايي وفق اللوحة لبناء استخدامها

 المبدأ هذا أن بيد .أجزائها وتناغم األشياء بين النسب
 األورفية. الى بالنسبة بذاته هدفًا يثكل ال الهندسي األساسي

 االحتفاظ مع المصور، الحدث تدعم كي فإنما اتبعته، هي وإن
الفني. العمل في أساسيًا بنيويًا عنصرًا باللون

 عن األورفية ميزت قد اللون، مع اتعامل في الطريقة وهذه
 ذلك التعبيرية. المدرسة بمفاهيم صلة على وجعلتها التكعيبية

 ماحات في وتوزيعها األلوان استخدام في المتبعة الطريقة أن

 النظر النتقال هيأت قد دولوني، روبيروسونيا أعال في - دائرية
 األلوان هذه لتجاور وفقأ أخرى زاوية الى ملونة زاوية من
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التكعيبية

 بالحركة شعور من المشاهد، عبن في ذلك، يولد وما وتباينها،
 ما هو باللون وعالقتها الحركة موضوع ولعل . التشكيلي والمدى
 : )أمشال مشابهة طرقًا اتبعو الذين والفنانين دولوفي يبعد

 زوجة ترك، سونيا والروسية رايت، واألميركي كوبكا، التشيلي
 مراحلها )في الساكنة الطيعة ذات التكعيبية عن دولوني(
 ، التكعيبية« ب»هرطوقي نفه دولوني وصف ولذلك األولى(.

 »الذين اؤلئك مع الطويلة« »النقاشات الى كتاباته في وأشار
. (I. . . الحركة عنصر وافقدوها ملونتهم، عن األلوان استبعدوا

 عن عبارة هي اذن، دولوتي، يفهمها كما نفسها، فاللوحة
 المشاهد، لدى تولد، أنها اال غيرمتحركة، صامتة، رسالة
 على الموضوعية األشكال عن ه تنوب التي بالحركة انطباعًا

 اليها نظر كانما األشباءم يصور اة وهو ب. التزامها من الرغم
 يعبر إنما المشاهد، لموقع تعا ومتبدلة، مختلفة رؤية زوايا من

 اليه أشار الذي simultaneisme التزامن مبدأ عن دولوني
 وجميع بيكاسووبراك اهتمام ،1907 سنة منذ وأثار، ابولينير،

 فيه يجد فنانوالمستقبلية، تبناه الذي المبدأ وهذا التكعيبيين.
 ويجعل تشكيليًا لها وتفسيره لألشياء رؤيته مع تطابقًا دولوني

 في هي التزامن فكرة يعتبرأن ذ لجماليته، أساسيًا منطلقًا منه
 فضائية حركة من تمثله وما وتداخالتها األلوان غختلف تزامن

 ، 1912 سنة من ايفل، برج لوحته في بوضوح تالحظ متواصلة

 البرج قاعدة من تدريجا الصاعد النظر مراحل لمختلف المجسدة
 تجمع ذهنية حالة تشكل التي التزامن فكرة أن أي .قمته الى
 عن وتعبر المستقبلية، رائد بوتشيوفي، لدى والرؤية الذاكرة بين

 ،ليجه فرنان أعمال في واللون والخط للشكل حضورمتزامن
 الشكل بفضله يكتسب ألوان تفاعل دولوفي الى بالنسبة هي

 تقنيًا يرتبط ال نظره، في فالتصوير، اللوحة. في داللتهما واللون
 تبعًا يتبدل لون كل ألن المتجاورة؛ األلوان وتباين باللون سوى

 آخر لون مع بتباينه اال الشكيلية قيمه يكتسب وال يجاوره، لما
 وهو نسبيًا، يبقى مثال، األزرق، فاللون أويجاوره يقابله

 أو األخضر، أو األحر، مع يتباين ما بمقدار اال أزرق ليس
 اللونية التباينات هذه وبفضل . . أوالرمادي. البرتقالي،

 يقتصر حيث متحركة، مساحة الى التشكيلية الشاشة تتحول
 الطيف ألوان النعكاسات الهندسي التمثيل على اللوحة موضوع
 وكأنهاال ،1912 بعدسنة دولوني، أعمال بدت ولذلك نفسها

 ذات مجزأة، صغيرة مساحات في دوائرلونية، شيائًسوى مثل
 في بارزة مكانة تشغل ،بفضلذلك وباتت تجريدي، طابع

 تلك فنافي على كبير أثر لها كان حيث التصوير، تاريخ
الفنية التيارات وعلى وكوبكا، وشاغال، مارك، أمثال المرحلة،
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 األثر بهذا اميركا، أو أوروبا في ممثلوها، اهتم التي الالحقة
٠ للون البصري

الصفائية

 المقطع جماعة من الفنانين، من عدد تجمع ، 1912 سنة منذ
 اللوحة بناء في، رغبتهم عن وأعلنوا فيون، جاك حول الذهبي،

 أكثر اتجاهات الحين، ذلك منذ ظهرت كما واضحة؛ أس على
 خوان مع وهويتها، األشياء بظواهر وأكثرمكًا واقعية

 الذين من ٠ ٠ ولوفوكونيه. وميتنعر، وماركوسي، غريس،
 ولكن التأليفية، للتكعيبية الشكلي القاموس ذلك، مع تبنوا،

 التكعيبية على المباشر الفعل رد غيرأن .تزينية ألغراض
 ذات جديدة فنية حركة في تمثل األشياء معالجة في ومنهجها
 ,Purisme الصفاثية باسم عرفت ومحددة، واضحة أهداف

 بالتعاون Ozenfant اوزنفان المصور النظرية اسسها وضع وقد
 باسم ذلك بعد عرف الذي جانيري المعماري المهندس مع

 بعد ما بعنوان كتابا معا فنشرا ٠ Le Corbusier لوكوربوزيه
 ألعالهما. معرضًا وأقاما الجديدة، للحركة كبيان التكعيبية،

 تسعى للفن أساسية قوانين وضعت أنها تدعي التي والصفائية
 يصلها عريضة قاعدة بل استثناء، ال منه تجعل أن الى

 الى بالعودة وتطالب الوسطى، القرون في كما الجمهور،
 األولية سماتها اللوحة الى لتنقل نفسها، المرئية األشياء

 االعتبار بذلك، وتعيد، أوتشويه، تحوير دون من واألساسية،

 اليومية، التجربة خالل من ويعرف يرى كما الموضوع الى
 فأعمال .آن في جهاته مختلف من التكعيبيون يصوره كما وليس

 الطبيعة على كثيرة، حاالت في تقتصر، كادت الصفائيين
 والمحددة: الواضحة األشكال ذات األشياء وبخاصة الصامتة،
 الصافي، بالخط واهتمت . . واإلبريق. والكأس، كالقنينة،

 هويتها على ويحافظ األشياء هذه أطر يحدد الذي الجلي،
 به اتصفت ما ندرك وهنا النموذجية. الثابتة، العامة، الثكلية

 على تشدد التي النظرية الصفائية الطروحات وتزمت جدية من
 تشكيلية شوابت وفاقًا ومنظم، واضح بشكل اللوحة م بناء أهمية

 قليل عدد سوى يتبن لم لذلك .محددة وقياسية بنيوية ووسائل
 التشكيلية مفرداتها اقتصرت التي الصفائية مبادىء الفنانين من

 األصفر، اللون وعلى ٠ ٠واإلبريق والكمان القنينة على
 تأثيرها ينفي ال ذلك أن بيد .السماوي واألزرق والترابي،
 الهندسة مجال في حققته وما الفنية الحركة تطور في ودورها

لوكوريوزيه. بفضل المعمارية



التكعيبية

الماورائي التصوير

 وعن األشكال في البساطة عن أيضًا تبحث أخرى حركة

 التصوير باسم عرفت التي الحركة هي لها المالزم السحر
 عنها المدافعين وأبرز , Pitura metafisica الميتافيزيقي

 التي نفسها المبادىء اتبع الذي موراندي جورجيو االيطالي
 طبيعة بعنوان اللوحات من مجموعة في وذلك اوزنفان، وضعها
 التي األعيال هذه ففي تعبيره. حد على ميتافيزيقية، صامتة
 الفنان تناول ،1958 سنة وحتى العثرينات بداية منذ انتجها

 هي ما بقدر الوضوح من هي مبطة، اولة أشكاالً

 هذه عن ذلك بعد يتخلى موراندي أن غير .موضوعية
 االحساس من شيائً الممثل عالمه الى ليعيد الماورائية« »األهداف
 الفضائية القيم بين الترفين محاوالً ،واللون بالشكل

 أبرز أحد يعتبرموراندي الزاوية، هذه ومن ة والمنظوري
.القرن هذا الصامتة الطبيعة مصوري

 به أتت لما المعارضة الصفائية المبادىء فإن وهكذا،
 ظهور الى أدت قد لألشياء، وتحوير تشويه من التكعيبية

 للعالم تفسيرها في االيهامي التصوير من اقتربت جديدة تيارات
 األشكال نحو التوجه هذا مثل لنجد وإننا .له وإدراكها المرئي
 الفنانين بعض أعمال في المبسطة الكالسيكية الطبيعة ذات

 في وكازوراقي، وكارا، موديغلياني، أمثال: المعاصرين،
 والكسندر فرنسا، في فاالدون وسوزان ودران ايطاليا،
 الواضحة المعارضة وهذه المانيا. في واوتوديك كانولدت،
 باسم عرف ما تبنوا الذين من المان فنانون يمثلها للتجريد
 العنوان، هذا وتحت .New Sachlichkeit الجديدة الموضوعية

 قد مايندر لودفيك كان جديد بواقع اعترافًا نجد الموضوعية،
 من فنيًا نبدع أن يمكننا ال انه معتبرًا ، 1920 سنة منذ به طالب

.المرئي العالم أشكال دون

المستقبلية

 األولى، بالدرجة ايطالية ظاهرة Futurisme المستقبلية
 االستقاللية. ايطاليا طموحات تجسد سياسية خلفية على قامت

 وصالتها الواسع وانتشارها الفني دورها ينفي ال ذلك أن بيد
 فرنسا، في واألورفيه كالتكعيبية، المعاصرة، الفنية بالتيارات
 . . روسيا. في Rayonnisme واالشعاعية المانيا، في والتعبيرية

 الثقافية، النشاطات مختلف شملت حركة كالتكعيبية، وهي،
 الشاعر مؤسها .والموسيقى والنحت والتصوير كاألدب

 بيانًا 1909 سنة الفرنسية، لوفيغارو في أصدر، الذي مارينتي

 الماضى، رفض على الشعراء فيها ندًايحث عشر أحد من
 يضع بذلك، أنه، مدعيًا المعاصر، العام بمظاهر فقط والتغني
 نحوالمستقبل. الموجه الشعري المفهوم أي المستقبلية، أسس
 أثره فإن الشعراء، الى البيان هذا توجه من الرغم على ولكن،

 أمثال - االيطاليين الفنانين من عدد اذتبنام أكثرشمواًل، كان

 بدورهم أصدروا الذين - وسيفيريني وباال، وكارا، بوتثيوفي،
.األول للبيان مضمونها في وماثلة متالحقة بيانات

 صلة على بقيت األجل، قصيرة حركة المستقبلية لكن
 غير .تخطتها بأنها ادعائها رغم مواجهتها في تثبت ولم بالتكعيبية

 مواقفها مع انسجامًا الحركة عن التعبير محاولتها هو يميزها ما ان
 أشكال كل بتمجيد ومطالبتها التقليد، أشكال لكل الرافضة

 التعابيرالمطاطة، طغيان ضد الثورة الى ودعوتها االبتكار،
 وبدون مضللون الفن فنقاد . . السليم. والذوق كالتناغم

 جانب إلى األبد إلى فها ننام عامة أماكن و»المتاحف: نفع،
 تراث إزاء الموقف هذا من وانطالقًا ومجهولة«. مكروهة كاثنات
 االشادة مقابل السلفية، على الثورة الى الدعوة ومن الماضي،

 في سواء - المستقبلية حاولت بها، والتمك الحديثة الحياة بمعالم
 الحضارة مظاهر التعبيرعن - الفني نتاجها في أو النظري عملها

 المسائل سياق في العلمية واتجازاتها اكتشافاتها بادخال الحديثة،
 الى وتحويلها نقاشاتهم، في المتقبليون الفنانون تناولها التي

 المستقبليون أعلن بياناتهم ففي .الفني لعملهم الهام مصادر
 والقطار، كالسيارة، الحديث، العلم الكبيربنتاج اعجابهم عن

 جديد، بجمال تحلت العالم »روعة بأن وصرحوا ٠ . .والطائرة
 من اجمل ٠ . مزمجرة. سيارة وأن السرعة، جمال
 من الجمال، غاية في يوناني تمثال )وهر ساموتراس« انتصار
 إنما والرعة بالحركة المستقبلية واهتمام م.(. ق. الثافي القرن

 الفوالذ، حياة الحديثة«، الحياة »دينامية للتعبيرعن محاولة هو
 التوجه هذا ويؤكد الجنونية. والسرعة والكهرباء، والحمى،

 مثل واضحة، داللة ذات للوحاتهم عناوين المستقبليين اختيار
 في لالستمرارية الوحدة األشكال الكرة، العب دينامية

 سيارة البيت، يدخل الشارع عربة، ترنح الفضاء،
. , نابولي. خليج فوق معركة السنون، طيران وضوضاء،

 تأخذ ما غالبًا المستقبلية، مثلو يفهمها كها الحركة، لكن
 البصري االدراك على الفكرة وتقدم النظري، الطابع
 الى التشكيلية المساحة تجزئة التزمت فوسائلهم .واالنفعال

 ودولوني ليجه التكعيبيون، فعل ما غرار على متداخلة، سطوح
 كتابه في بوبير، الحظ كما - لديهم الحركة وبقيت خاصة،

L’Art cinetique ما نطاق في - 1970 باريس، الصادرفي 
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التناسخية

 الحركة بين وسط موقع وفي مفهومية« »حركة يسمى أن يمكن
 في الذاتية الحزكة وبين التكعيبية أو االنطباعية في الموضوعية

 يعتبرها الذي بوتشيوفي نظر في دينامية حركة لكنها .التعبيرية
 في »رغبتنا : التفاليدية ضد لنضاله وحافزًا لوجوده، مبررًا

 التقليديين واللون الشكل عند تتوقف ال الحقيقة التعبيرعن
 : العالمية للدينامية توقق لحظة اليا بالنسبة ،تكون لن فالحركة

 يتحرك، شيء وكل خالدًا، ديناميًا إحساسًا فعأل، ستكون،
 أبدًا ليست والصورة . ينموبسرعة شيء وكل يعدو، شيء وكل

 فإن هكذا I . باستمرار. تختفي ثم تظهر فهي أمامنا، ساكنة
 وحركاتها أرجل، أربع ال رجالً عشرين السبق لحصان

مثلثة«,

 إيجاد على يعمل المستقبلية، أبرزممثلي بوتشيوني، فإن هكذا
 التصويري عمله في سواء والسرعة، للحركة حديثة فنية معادلة

 استخدم الحركة، هذه وللتعبيرعن النظرية. كتاباته في أم
 شعورا تقابلها يولد مختلفة مواد النحت، مجال في الفنان

 + بيت + رأس في او ونافذة، رأس اندماج في كا بالحركة،
 المنظور الى نفسها، للغاية التصوير، في يلجأ بينما ضوء

 خالل ذلك بعد ويصل . والضوء المتحركة والخطية االسقاطي
 الخطية الدينامية هذه بين الجمع الى ،1913-1912 عامي
.اللونية القيم بواسطة اللوحة ماحة وتنظيم

 انضموا الذين األوائل -وهومن باآل جياكومو يكون وقد
 بالحركة، اهتمامًا أقل يكن لم لكنه تطرفًا، أقل - المستقبلية الى
 هذه، اهتماماته فقادته تشكيلي. عنصر هي حيث من

 الى السينما، اليها توصلت التي الخاصة للدينامية ومالحظاته
 وللترجرجات الحركية الخطية للعناصر تحليلية منهجية دراسات

 سنة منذ انتجها التي األعمال تعكسها كها والضوئية، اللونية
 ومن .السنون وطيراذ الشرفة، فتاةتركضعلى مثل: ،1909
 . . والحشود. والنور الماء دينامية على كارا كارلو شدد جهته،

 الفني بالوسط اتصاالً األكثر جينوسيفريني، وقف بينما
. التكعيبية مارسته كما لألشياء البنيوي التحليل ضد الباريسي،
 تكمن - الحركة التعبيرعن مجال أي - المجال هذا في ولعله

 بداية مع توقفها من الرغم فعلى للمستقبلية. الحقيقية األهمية
 اسهمت فقد ظرفية، قيمة مجرد أكثرمن لها كان الحرب،

 من التالية المراحل في الفني التطور عجلة دفع في مباشر بشكل
 الفن باسم ذلك بعد عرف لما ومهدت العشرين، القرن

 وفقًا الملون والشكلي الخطي التسجيل على القائم الحركي،
الحركة. لتابع
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أمهز عحمود

لتناسخية ا
Metempsychosis = Transmigration
Metempsychose
Seelenwanderung

 والالهوقي األسطرري التفكير مراحل إلى التناسخ يرجع
 وموته حياته عن األفكار تحديد محاولته في لإلنسان والميتافيزيقي

 .والخلود الفناء ،والعقاب بالثواب ذلك وعالقة ومصيره
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التثامخية

 ما عليه الدالة المصطلحات وتتعدد الغموض، في غاية والمفهوم
 أخذت Metempsychosis اليونانية فمن معناه. يشوه

 في أكث ويستخدم Metempsychose والفرنسية االنكليزية
 الروح وانتقال ،Rebirth الثانية تعبيرالوالدة االنكليزية

Transmigration والبعث واالحياء Palingensis أوتعدد 
 اصطالح أيضًا ويستخدم .المتكررة التجدات او الحيوات

Reincarnation هذه وكل البريطانية الموسوعة كمافي 
 السابق — الوجود فكرة على تنطوي المصطلحات
Pre-existence أخرى مرة البشرية الروح تجسد يعني الذي 

 Transmigra- األرواح تقمص عن الحديث إذن الخطأ فمن

tion of soul أو التقمص أو األرواح تناسخ العربية في أوكما 
 تولد بل ،تتناسخ ال واحدة الروح الن ،الهيمنة أو االستحواذ

 العودة اصطالح يكون هنا ومن .للتجسد أوتعود جديد من
 إذا الذي التناسخ من أفضل الثانية الوالدة للتجسدأومذهب

 بين التمييز أيضًا وينبغي أرواح ال أبدان تناسخ يكون صح
 Reincarnation للتجسد العودة مفهوم في االختالفات

 التجسدات أو الحيوات وتعدد Transmigration والتنقل
. Metempshycosis المتكررة

 حيث العصورالقديمة، منذ المذهب هذا انحدرالينا وقد
 وأشور بابل إلى أو المندثرة االتالنتك حضارة إلى البعض يرجعه

 ال التي الهندية الشعوب سمة لكنه القديمة. المصرية والحضارة
 الجد من االنساني الروح فيه يتتقل حتميًا قانونًا فيه ترى

 كما عليها التغلب مهمتنا، عقبة بل جديد، آخر إلى الفافي
 فسيولد يياس وال يحاول ان اإلنسان على األوبانيثاد. توضح

 التناسخات سيتجاوز النهاية وفي مرارا، ليحاول جديد من
 الديانات به تبشر ما هذ .والموت الحياة دوالب من ويتحرر

 .اليونانية والفيثاغورية االورفية ار واالس الثرقية والعقائد
 كما ،واالسالمي المسيحي التراث تفيرات بعض في ونجدم

 لكافكا المموخ حتى ليلة بالف بدءًا المختلفة اآلداب في نجده
 الكائنات ومسخ غراي دوريان صورة ليونسكو. والخرانيت

 لخدمة احيانًا استخدم التناسخ إن بل وغيرهم وسنيكا أوفيد،
 وأحيانًا القادياني(، أحد غالم )الميرزا استعارية أغراض
 )فوربيه االنساني للتقدم ألفكارثورية اجتماعي ،كأساسر

ولبروا(.

للتناسخ: االسطورية البداية الهنود، I أوالً

 العصور، أقدم منذ الهنود أذهان في علقت التناسخ عقيدة
 الهندية، النحلة علم فالتناسخ لها، األصيلة األرض هي والهند

 ملة من وما وايران اليونان إلى فانتقلت الكثيرون أخذ وعنها
 أن التناسخ ويعني .راسخ قدم فيها ولتناسخ اال الملل من

 مثل دور فيكل ويحدث انهاية، ما إلى االكوارواألدوار تتكرر
 دار في ال الدار هذه في والعقاب والثواب ٠ األول في حدث ما

 أجزية هي إنما فيها نحن التي واألعمال فيها، عمل ال أخرى
 البر أعمال على مرتبة والرور فالراحة منا، سلفت أعمال على
 التي الفجور أعمال على مرتبة والحزن والغم منا، سلفت التي

 كمال والمادة النفس من يحصل أن إلى وهكذا منا، سبقت
األبدان. في تتردد وإنما متغيرة وال غيرمائتة فاألرواح الغرض.
 كثرت حيث مصادرواضحة، لها لت العقيدة هذه ونشأة

 من اآلري البراهمي المجتمع إلى تنبها الي االفتراضات حولها
 وعن العرق عن مستقلة التناسخ عقيدة أن ورغم الهند،
 لي الهنود إلى نسبتها افتراض فإن يها، القائلين ثقافة مستوى

 في الشك مجيط حيث .بمصدرها المتعلقة المشكلة لحل تفاديًا إال
 لم حيث جسد، إلى جسد من الروح انتقال في االعتقاد اصل

 غير وبالتالي اآلريين، لدى الهندية الحضارة بداية في يظهر
 فقط نجد واألوبانيشاد البراهمنافس ومن .الفيدا في موجود
 ما حسب - األرض أو السماء مناطق بعض من األرواح انتقال

 طريقها في األرض من القادمة فاألرواح المصير، من تستحقه
 بعد بعضها يرحل ومنه فيه، وتبقى القمر في أوالً تمر السماء إلى

 األرض إلى اآلخريرجع وبعضها السماء، إلى الزمن من فترة
 في ويأخذ إليه األرواح وصول القمرعند يمتلىء األمطار، مع

 والبسيط األول الثكل هو ذلك عنه. رحيلها عند النقصان
٠ للتناسخ يظهر الذي

 باسم سميت والتي اآلرية الكهنوتية الطبقة روجت وقد
 وتضمن اآلري الشعب على نفوذها ا٢٣ لتفرض أسطورة براهما

 لم للعقيدة مبادىء وأدخلت الهند، في الطبقات قمة في وجودها
 أربع خرجت اإلله من أن تزعم واألسطورة موجودة تكن

 وهم وأقدسهم الناس أفضل رأسه من البشر: من درجات
 والمحاربون الملوك جاء ذراعه ومن والبراهما، الكهنة

 العيش يوفرون الذين المهن أرباب فخذيه ومن )االكشترية(
 الناس بقية جاءت قدميه ومن )الفيثية( والملوك للكهان

 الثالث الطوائف يخدمون الذين المنبوذون أو السفلة )الشودرا(
 وجاءت أخرى إلى طبقة فردمن انتقال واليصح السابقة.

 هذه وإلقناع وتثبيتها، القوانين هذه الستحكام التناسخ عقيدة
 األولى الحياة في أعمالها جزاء الطبقية تدرجاتها بأن الطوائف

 ألن األخرى، الحياة في سيجازى المطيع فالصالح لها ونتيجة
 تنتقل بل اإلنسان، بموت تموت ال خالدة براهما من الروح
 ولدت صالحة حياة يحيون ممن كانت فإذا .لتوه ولد طفل لجسد
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التاخية

 أخرى بعد مرة أدفى طائفة في فتولد العكس أو أعلى، طائفة في
 يبولد قد بل له؛ عقابًا حياته طوال ليشقى عليل انسان في

 قانون هو هذا شر. الشر وجزاء الخيرخير فجزاء حيوانًا.
والعقاب الثواب أي الكارما:
 نظرية منوسمرقي المقدس الهندوس كتاب صور ولقد
: هكذا محددة بصورة التناسخ

 مصيره يترتب اإلنسان يرتكبها التي للسيائت نتيجة »...
 في مذنبوها يولد والذهنية العقلية فالسيائت المقبلة، الحياة في

 مرتكبوها يولد والقلبية النفسية والذنوب المنبوذين، طائفة
 جمادًا« مقترفوها يولد الجانية والذنوب أوحيوانات، طيورًا

 عقيدتا تظهر وهنا (695-79 حقي احسان تعريب )منوسمرقي،
 قد العقلي فالجزاء ،الطبقي بالنظام وصلتهما وكارما التناسخ

 وال العليا والطبقات الكهنة المنبوذون يحسد ال حتى بدقة صيغ

 نتيجة باعتباره الراهن بالوضع يقتنعون بل عليهم، يثورون
 تدارك ويمحاولون السابقة، الحياة في الفاسدة العقلية أعالهم

 خدمة في والتسابق اآلريين، ضد المرتكبة والذنوب األخطاء
 .القادمة الحياة في مثلها يصبحوا حتى وطاعتها الطبقات هذه
 العقائد على طغت كبيرة شهرة التناسخ عقيدة نالت وقد

 لدى الصدارة فشنومكان احتل الحين ومنذذلك األخرى
 راماوكرشناإلهين من كل أصبح كط براهما، محل وحل اآلريين
فشنو. فيهما تجسد عظيمين

 Jina من اسمها استمدت الي Jainism الجاينية والديانة

 ماهافيرا العظيم البطل وهو الشهوات(، على المتتصر)
Mahavira وفاة بعد قصره ترك الذي األميرفيرادمانا لقب 

 متفكرًا والجبال الغابات في عامًا 12 لمدة وجهه على هائمًا أبويه
 ، خاطىء تعاليمها من الكثير أن له تبين التي البراهما عقيدة في

 ظهر لذي التناسخ وضد ضدها عنيف فعل كرد دعوته وجاءت
 : ل كان أنه ورغم ٠ الدرايدي الشعب فائت بين للتفزقة

 مرات عبروا الذين أي ،العابرين من سلفًا 24 ماهافيرا
 إال وانتقالها، النفوس وهجرة التقمص محيط واجتازوا التناسخ

. التناسخ ترفض الجاينية أن
 إشكاالً كان الذي التناسخ من موقفًا بوذ اتخن البوذية وفي
 الحكام خاضع وأنا »لوأنني وتساءل إليه، بالنسبة معقدا
 حياتي لوكرست ماذا بعيني، الحياء بؤس رأيت وقد الميالد،
 عجلة وقف في والجد بعد، يولد لم من سعادة عن للبحث

 . . الخلود؟« عالم في النفس راحة وراء والسعي كلها، الحياة
 للوالدة الالنهائي التعاقب ذلك هو اإلنان شقاء سبب إن

 وموت، وخيبة ورغبة حياة المضطرب الوجود تيار في والموت،
 من والموت والخيبة والرغبة الحياة من أخرى سلسلة إلى تؤدي

376

 فكل ،النهائيتها تنحصرفي الحياة فمثكلة .أوراحة غيرتوقف
 وقف استطعنا لو ..آخر. خلوق في ثانية روحه تتجسد محلوق

 الكارما قانون هو السبب ذلك؟ يمنع الذي ما ولكن الوالدة،
 جديد من نولد عندما الحاضرة، الحياة ذنوب على العقاب أي

 الذاتية، رغباتك تقمع أن عليك »إن أخرى. حياة في ونبعث
 ،الخليقة في اخواتك مع كاملة ورحمة كامل عدل حياة تحيا وأن

 ،وحده البشري الجنس خدمة على تقوم ال أن هدفك وتجعل
 أن يمكن ال ألننا ذلك جميعًا. الحية الكائنات خدمة على بل

 من عمل فكل نستحقه، الذي الجزاء أو الكارما، من نهرب
 وإنما مستقبله جهنم في ليس عقابه، له والظلم القسوة أعمال

 من أنفسا نخلص أن يمكن فحينئذ األرض، على ثانية حياة في
 النف راحة على ونحصل المتواصل، الميالد سلسلة قيود

 الحية، الكائنات كل على يثفق بوذا وكان النرفانا«. أو األبدية
 عملية خالل أنه يعتقد، كان فقد معها، بنفسه يتحد كان ألنه

 :الكائنات من كثيرة أشكال خالل منا واحد كل يمر ،التناسخ
 مثترك رباط جميعا يربطنا لذلك ونتيجة ،معا وبشرية حيوانية

 وأنني المعرفة درجات اسمى بلغت »لقد يقول: العذاب. من
 من بتحرري إذ األرض، على األخيرة والدتي المرة هذه أالقي

 لقد ذلك، بعد أخرى مرة أولد ولن التقمص، أزلت قد األلم
النرفاناء. أي الدائمة السكينة في ألدخل للحياة عودقي منعت

 التي تعاليمه في وحاربها ،التناسخ عقيدة من بوذا تخلص
 لم لكنه ،التناسخ أبطل لقد .اآلرية الكهنوتية على ثورة تعد
 بالغموض، البوذية في اآلخرة عقيدة يحيط بما ايجابي ببديل يأت

 .والميالد الموت ودورة للتناسخ وتجاوز هورفض موقفه أن إال
 بتعاليم األصل( في )الدراوبدية البهاكتية الحركة أعجبت وقد

 الكهنوتية التناسخ عقيدة على القضاء إلى تهدف فهي بوذا،
 اعتبرت لذلك وتدعوللمساواة. الطبقي النظام على وتقضي

 راما في قبل من تجسد كما فشنوا فيه تجمد إلهًا اآلخر هو بوذا

 ثم البهاكتية، إلى جديد طور في بوذا دخل وبهذا وكرشنا.
.بعده من الهند أنحاء في العقيدة هذه انتشرت

للتناسخ: الفلسفي التحول ثانيا-اليونان،

 االسطوري الفهم من التحول في ترددًا اليونان لدى ونجد
 شرقية أصوالً أن شك وال .للتناسخ الفلسفي الفهم إلى

 وأفالطون. وفيثاغورس أورفيوس من كل عند بوضوح ظهرت
 أخذ كالهما أن إلى يرجع واألورفية الهندي الدين بين والتشابه

 فون ويرى أوروبا، في الشمالية القبائل هو واحد مصدر من
 ويرجح األورفية. في شك بال تأثيرًا للهند أن شرودر



التناسخية

 التي القديمة، المصرية التأثيربالحضارة مرورهذا هيرودوتس
 فنضال . الدينية أساطيرهم ثنايا بين التناسخ مالمح بعض نبصر

 رمزية صورة سيث عدوه ضد المصرية اآللهة أقدم حورس

 الليل بين ساعة عشرة اثنتي كل يتجدد الذي النضال توضح

 متكررة. بصورة النهار( )عين منه يخرج والذي والنهار،
 ،Transmigration التناسخ عملية بدقة أو التحول وعملية

 غاية اوزيرس،عملية بابن مقترنا بمقتضاها حورس صار التي
 في وكان أوزيرس إن قرله يمكن ما وكل التفسير. في الصعوبة

 للخصوبة رمز إلى تحول شجرة كان ربما أو للنباتات إلهًا األصل
 في الطبيعية لخياة تصعيد أجل من السفلي بالعالم مقرونًا وكان

 نفه. بالنيل مقرونا المستوى نف على وكان السفلى المناطق
 تلقى عندما للحياة عاد الميت أوزيرس نجد األساطير أقدم وفي

 تملك ألنها تمثل ال أوزيرس شخصية وكانت ابنه، حورس عين
 أيضًا نفسه في يدمج النه بل فحسب، الغير في الحياة بث قوة

.رع مكانة مكانتهتفوق حتقىكادت األلهة من غيره قوة
 إلى تشير م ٠ ق 300 إلى ترجع قديمة مضرية نصوص وهناك

 وليس الطفل هذا عاش مولده »قبل فيها: نجد التناسخ،
 نهارها يبدأ عندما كالشمس وتروح تجيء الحياة .نهايته الموت

 أن: م(، ق. Anana (320 أنانا بردية وتحوي .جديد« من

 حيواته يذكر ال ولكنه مرات عدة الحياة إلى ثانية يعود »االنسان
 سابقة بحادثة مرتبطة أوكفكرة أحيانًا الحلم في إا السابقة،

 يعلم لكنه أومكانها، الحادثة هذه زمان يحدد أن يمكنه وال
 كل له ستتكثم النهاية وفي عنده مألوفة حادثة أنها فحسب

 عام المصريين أن هيرودوتس ويعتقد السابقة«. حيواته
 كانوا فقد التجدات، دورة فكرة يتقبلون كانوا م ق.450

 الروح وأن آخر عالم في لإلنسان ثانية حياة ثمة بأن يؤمنون

 والروح ،الثانية حياته الميت فيه يستأنف الذي الوقت في تعود
 من بطائفة تلم انها بل فراغ في الطويلة المدة هذه تقضي ال

 أجنة في تتجسد ذلك أجل ومن والخبرة، والمعرفة المعلومات
 المعرفة رحلة من أغراضها تتنفد أن وبعد مختلفة حيوانات

 حياتها وتستأنف فيه لتحل اآلدمي جسدها إلى تعود والعلم
 تتطع لم تحلل، قد يكون أو تجده لم فإذا اآلخر العالم في الثانية

 على جديدة حياة به لتتأنف جنين في حلت فيه، تتلبس أن

 المصري التاريخ هامث على )عبدالقادرمزة األرض

 عن نقال الغابر ومجدها مصر : مري مرجريت ،2ج
 توماس ويرى (.142 ،123 فقرة الثافي، الكتاب هيرودوتس

 The Age of األساطير عصر كتابه في Bulfinch Th٠ بلفينش

Fable الفيثاغورية بها أخذت التي األرواح تقمص نظرية أن 

٠ النشيأة مصرية كانت

 أو قبرًا يعد الذي البدن عن النف تتميز :األورفية وفي
 أن الحيام وغاية اإللهي، العنصرالديونيسوسي لهاوهي سجنًا

 ال البدن الروح ربمفارقة تحررها، ونت يحين حتى نحوها نجنح

 إلى وتذهب السفلي العالم في تسبح بل الحال، في مقرها تبلغ
 تجنبه يجب اليسار إلى أحدهما زيوس مقر بجانب ينبوعين أحد

 الحياة هذه إلى تعود سوف التي النفوس تشربه النسيان ماء ألنه

 األخير مقرها الفس بلوغ وقبل الذاكرة. ماء ففيه الثاني أما
 العودة وتلتمس السفلي العالم ملكة برسيفوفي يدي بين تقف

 مقر إلى وترسلها لها ترق وحين منه، طردت الذي جنسها إلى
 التناسخ دائرة الدائرة، عن خرجت قد النفس األبرارتكون

 الدائمة السعادة تطهرتبلغت فإذا معينة قواعد تتبع أن وعليها

.تناسخت إذاتدنست أما اآللهة صحبة في

 كانت التي لألورفية اصالح حركة فيثاغورس مذهب ويعد
 أن ديكيارخوس ويذكر ديونيوس، لديانة اصالحًا بدورها

 الزمانية والدورة التتاسخ مذهب" أباغه يعلم كان فيثاغوزس

 من تتحرر وحين خالدة فالروح كلها الحية الموجودات وقرابة
 العالم تعودإلى حق هناك وتبقى الموق موطن الجسدتعودإلى

 في والعقاب بالثواب ترتبط التناسخ ونظرية آخر، جسما لتسكن

 تحريم إلى دفعهم الذي السبب وهي البشر بأعمال يتعلق ما
 فيثاغورس معاصره أن أشعاره في زينوفان ويذكر .الحيوان ذبح

 صوت فيه عرف ألنه يعوي كلب ضرب عن شخصًا أوقف

.أصدقائه أحد
 تموت »ال قائال: تالميذه يخاطب فيثاغورس يصور وأوفيد

 أتذكر نفسي وأنا آخر لتسكن موطنًا تغادر ولكنها أبدًا االرواح

 برمح وسقطت بورفوريس كنت الطروادية الحرب زمن في أنني
 تراس على تعرفت بأرغوس يونو بمعبد كنت إذ وأخيرًا منالوس
 التغير، يعتورها األشياء كل الحرب، غنائم بين هناك معلقًا

 بدن من منتقلة وهاك هنا تتردد فالروح شيء أي يفنى ال ولكن

 معينة تماثيل الشمع من يتشكل مثلما .انسان جسم إلى حيوان
 أخرى تماثيل إلى جديد من تشكيله ويعاد يصهر ذلك وبعد
 دائمًا نفسها وهي الروح كذلك الئمع، نف هو داائً لكنه

 )مخ . غختلفة« أشكاالً مغختلفة أوقات في ترتدي لكنها

 ويذهب (.15 الفصل ترجةثروتعكاشه، الكائنات،

 يؤمن كان فيثاغورس أن إلى - أفالطون أتباع من - هرقليدس
 إله هرمس من تبدأ سابقة أخرى أجاد في نفسه بوجود

 هرمويثموس ثم ايقوروبس ثم هرمس بن ايثاليدس ثم الحكمة
 من طلب هرم وأن فيثاغورس. ثم الصياد خيروس ثم

 اتذكر، فاختار الخلود عدا ما يريد ما كل يهبه أن ايثاليوس

السابق. وجوده في يعرفه كان ما تذكر هنا ومن
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 القرن الطبيعية، الفلسفة لمثلي أبرز - امبادوقليس وكان
 آن في وعالمًا ونبيًا فيلسوفًا فيثاغورس مثل - ق.م الخامس

 كإلم »أتيتكم قوله في كني* إله أنه الوقت نفس في ويزعم معًا،
 عجلة من خلص أنه يعني ال كإله لنفسه وصفه أن إال متوج«

 وجد فقد ،عاشها التي االبقة الحياة أنواع يذكر فهو التناسخ
 طاف ند أنه أي وسمكة وطائر وشجرة وفتاة، غالم، في أوالً

 : التناسخ في اعتقاده سوضحًا يقول الحياة. من غغتلفة أنواع في
 ازليًا قديمًا نظامًا ولآللهة بلسانها ينطق راعيًا الضرورة لقوة »إن

 أنه هو ذلك .تامة محافظة عليه المحافظة على االيمان أقموا
 محدد زمن لبقائها كتب التي الشياطين من شيطان زل كلما

 ثالث يشرد بأن عليه قضى الدماء، في يديه بالخطيئة فغمس
 إلى ها خالل يأوي فال سنة، آالف عثرة مداها مرة كل مرات

 بأن عليه يقضى كلها الفترة تلك وخالل عليهم المنعم مساكن
 يتبدل وأن ،الفانية الحية الكائنات ضروب شقى في يولد

 الشقاء، طرق من آخر طريقًا الشقية الحياة منطرق بعطريق
 اليابة، إلى يلفظه والبحر البحر، إلى يدفعه العنيف فالهواء

 الثم وتعود ،المشتعلة الشم أشعة في تقذفه واليابسة
 يحظى الناس وبعض ٠ أعاصيرالهواء إلى جديد من به فتطوح

 هم هؤالء ولعل اآللهة هؤالء رفقة في االبدي بالنعيم النهاية في
 التي الكثيرة التجسدات خالل الخطيئة عن يترفعون الذين

أرواحهم«. تظهرفيها

 عن تطهرت إذا النفس »إن فيدون في يذكر وأفالطون
 الموجودات من طبيعتها يشابه ما إلى مالت بالجسد عالقتها
 والفجور الشر وراء اندفعوا الذين بينما , الالمرئية الخالدة

 وما حيرًا سينقلبون اجتنابها فكرة خلدهم تدرفي والكرولم
 اإليمان »ثابت . . وهو. (154)ص الحيوان« صنوف من إليها

 وبأن الموت من األحياءيخرجون وبأن الحياة إلى العودة بحقيقة
 من أوفى الخيرة وباناألرواح لوجود، في مابرحت الموق أرواح

■ (137 )ص جزاء، الشريرة األرواح

 الصالح من نصيبها على يعتمد فايدروس في النفس وخلود
 رؤية إلى توصلت نفس كل »إن الحقيقية. الرؤية على وقدرتها
 وإذا التالية، الدورة حتى الشرور من تسلم الحقائق يعض
 أذى أي عن بمنأى تظل الرؤية بهذه االحتفاظ على قادرة ظلت

 وتسقط فتثقل الرؤية وضلت اآللهة تتبع على اقتصرت إذا أما
 الشاملة الرؤية ذات والنفس .القانون يقتضي كما األرض على

 الثانية الدرجة أما .للجيال أو للحكمة محب فيلسوف في تتقر
 ماهر محارب أوفي بالقانون يحكم ملك في فتستقر النفوس من
 أعمال أورجل سياسي في فتحيا الثالثة الدرجة أما القيادة، في
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 للتمرينات محب لرجل فهي الرابعة الدرجة أما ومال،
 أورجل لعراف والخامسة الجم باصالح أومعفى الرياضية

 أو شاعرًا فتناسب السادسة أما العبادة، طقوس على عكف
 لمحترفي والثامنة أومزارعًا، صانعًا توافق والسابعة فنانًا،

 لطاغية، فهي التاسعة أما الجمهور، خداع فن أو السفسطة
 رجالً الرجال مجموع بين أن أفالطون ويفترض . (76 )ص
 العدل يلتزم لم من أما ذلك، على يثاب فإنه عادلة حياة سلك
 النقطة إلى العودة للنفس يمكن ال ألنه ،العقاب أسوأ يلقى
 ترجع أن يمكن وال سنة آالف عشرة بعد اال منها جاءت التي
 من ذلك من يستثنى ولكن المدة هذه مضي قبل األجنحة لها
فيلوفًا. كان

 الجبن حيث من اآلثمة »النفس :Timaeus طيماوس وفي
 سلوك سوء آثامها كانت وإذا امرأة جسم إلى تعود والنذالة

 اجسام تتقمص جهال كانت وإذا طيور أجسامها إلى فتعود
 لنا يقدم الجمهورية وفي .الديدان« أو واألسباك الحيات
 بعد األرواح رحلة عن يحدثنا الذي ارمنيوس ابن آير أسطورة
 التي الطريقة آيرإن يقول روحه، بدنه فارقت حين الموت
 أن يستحق منظرًا تؤلف كانت حياتها ب تختار النفوس كانت

 على األحيان معظم في يتقرر كان االختيار ألن ذلك يرى،
 النفوس احدى المرء يحياها كان التي السابقة الحياة أساس

 ورأى أورفيوس نفس ما وقت في تلك وكانت بجعة حياة تختار
 حياة تحتار وبجعة ،بلبل حياة تختار الشاعر ثاميراس نفس
 أسد حياة العشرين ترتيبها كان التي النفس واختارت انسان
 النفس تلك أبت وقد بتالمون، بن اجاكى نف تلك وكانت

 البشر يكره الذي اغامنون نفس وتلته ،االنسان صورة تتخذ أن
 اتالنتا نفس وأما نسر. حياة بحياته فاستبدل اآلام من القاه لما

 كفسها واختارت تقريبًا الطريق متتصف في دورها أتى فقد
 )صانع Epeius أبيوس نفس بعدها ورأى رياضي، حياة

 امرأة إلى وهوينتقل طروادة( فتح الذي الخشبي الحصان
 قرد، جم كقسها اتخذت ثيرسيبس المهراج ونفس صانعه

 طموحه من خففت الذي أوديسيوس لنفس اختيارترك وآخر
 عن يبحث طويالً وقتًا قضى أنه حتى السابقة جهوده ذكرى

, (394 )ص أحد« يعرفها ال هادئة حياة

 الثالث المقال )في Plotinus 205-270 افلوطين ويتحدث
 وعلى بالنفس، المتعلقة اإلشكاالت »عن الرابعة( التساعية من
 فقد :نحوين على عليه تدخل فهي ٠البدن إلى نحوترد أي

 وعندئذ جسم في قبل من وجدت قد تكون!لنفس أن يحدث
يابس جسم إلى أوناري غازي جسم من وتنتقل الجم تغير
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 وتولدها، األجسام تسود وجودها بقوة والنفس (188 )ص
 قدرة أية لالبدان يكون أن دون تشاء حالة أية إلى يها وتنتقل
 بنفس دائمًا تهبط ال والنفس . ارادتها. وجه في الوقوف عل

 بالنبة حتى أخرى تارة وتبقى تارة هبوطها يزيد بل المقدار،
 على قاد بدن إلى تهبط منها فكل الكائنات من الواحد للنوع
 من قدر أكبر له تحمل الذي البدن إلى تنتقل وهي تلقيها
 كل وتختلف حيوان جسم وأخرى ،انسان بدن فتدخل التشابه

(.194 )ص األخرى« منهماعن

والتاسخ! الدين الوسطى، العصور - ثالثًا

 واإلسالم المسيحية من التناسخ تجاه االفعال ردود تباينت
 بينا أخرى جهة من وهجوم ورفض جهة، من وتأييد قبول بين
 لعقيدة المحايد والعرض الموضوعي البحث طريق البعض شق

 اليهودية( في الميحية)ومصادرها التناسخ.ونتنلولهناعوقف
 في ظهرت التي التتاسخ في المتعددة االتجاهات نبين ثم اواًل.
اإلسالمي الفكر

 إلى الجوانب بعض في يرجع :المسيحية في التناسخ - أ
 •الرجعة« مفهوم خالل من القديم العهد في يهودية مصادر
 بنف االفراد يعود وفيها الموت، بعد الروح رجعة فكرة

 عاد موسى شريعة كاتب )عزيز وعرزا الحياة إلى أجسادهم
 الذي أخوموسى هارون وكذلك . عام بمائة موته بعد للحياة
 في االعتقاد وكان جديد. من للحياة واستئنافه برجعته آمنوا

 من يتضح كما Pharisees الفريسيين عند شائعًا التناسخ

 الجنود عن تحدث الذي يوسيفوس اليهودي المؤرخ مالحظات
 قيل والذين الرومان يأسرهم أن على االنتحار فضلوا الذين

لهم:
 طبقًا تعيش التي النقية األرواح سائر ان تذكرون »لستم

 مر وعلى السماوية االماكن أدفى في عاشت قد اإللهي للناموس
 أنفس ولكن نظيفة، أجسامًا تعطى لكي ثانية تبعث األزمنة
 بالبقاء عليها قضي قد التهلكة إلى بأنفسهم ألقوا الذين أولئك

 ،هدسون جيوفري )عن السفلى« األرض في مظلمة أصقاع في
 التناسخية العقيدة وتظهر . (Reincarnation للحياه العودة
 »أن الزهرأوالنورنقرًام كاب وفي الكاباال بارزعد بشكل

 أن يجب الروح إن إذ الرجعة لتجربة خاضعة كلها األرواح
 . . .انبثقت منه الذي المطلق الجوهر في أخرى مرة تدخل
 جميع تنمي أن عليها يجب وتكمل لغاية ا هذه تتم لكي ولكن

 زرعت التي أوالنطفة الجرثومة أن أي . .وتحسنها الكماالت
 تحقق لم هي وإذا الكمال، درجات أعلى تبلغ أن ينبغي فيها

 جديد من تبدأ أن عليها وجب واحدة حياة خالل الحالة هذه
 تناسبها التي الدرجة تنال أن إلى وهكذا وثالثة، ثانية حياة في

.الله« رحاب إلى التوصل أو للوصول

 في التجسد أو الرجعة في االعتقاد هذا يظهر المسيحية وفي
 هم ذلك أكد كيا ايليا، للبي الجديد التجسد هو يوحنا ان

 وهناك (13-1) : 17 اصحاح متى انجيل في المسيح السيد
 التكوين سفر : التناسخ توضح االشارات من العديد

 اصحاح لوقا (5 : 1) أرميا (23-22 : 8) األمثال ؟23 : 25
 (15-2) : 11 متى (33-23) 85 (8-1) : 3 يوحنا (9-7) : 9

 آباء ولدى - (15-8) ١ 9 رومية أهل الى الرسول بولس ورسالة
 St. السكدري وكليمان Justin جوستين القديس الكنيسة

(220-150) Clement، بولس رسالة في النناسخ بين الذي 
 Exhortation كتابه في عنها وتحدث رومبة. أهل إلى الرسرل

to the Pagans، تأسيس قبل موجودين كنا »لقد :يقول حيث 

العالمبزمنطريل«. هذا

 Origenus 185-254 أوريجين تلميذه في بوضوح أثرذلك وقد

 مع التثامًا أكثر »أنه : Contre celsum كتابه في راى الذي
 ئ1ك إن وامبادوقليى وأفالطون فيثاغورس مع نقول أن العقل

 ما بحسب بل غامضة الجسدألسباب الى تدخل لم نف
 تكون أن المنطق من انه ويرى االبقة، ألعالها طبقًا تستحقه

 أجساد على الحصول في حق ذات أصبحت قد الخيرة النفوس
 كتابه وفي اآلخرين«. أجاد من أسمى بصفات مزودة

 هذا إلى تجيء نفس كل »إن :يقول De Principis المبادىء
 السابقة، حياتها في حازتها التي باالنتصارات تقوت وقد العالم

 ما على يتوقف العالم هذا في ومكانها ،بالهزائم ضعفت قد أو
 السابقة، سيائتها أو حسناتها بحسب خزي أو مجد من تستحقه
 هذا أن إال .التالي« العالم في مكانها سيحدد الذي هو وعملها
 جستنيان االمبراطور فأصدر والدول، الكنيسة يوافق لم الموقف

 قرنين منذ توفي أنه رغم أوريجين موقف بإدانة 543 عام قراره
 الثاني المسكوفي للمجمع تمهيدًا ذلك وكان سابقين

 من التناسخ وحذف أوريجين لتعاليم أدان الذي بالقسطنطينية
 أوفكر قال من أوملحدًا »واعتبرمجدفًا المسيحي: الالهوت

 وبالتالي وانحرفت قبل من توجد كانت البشر نفوس أن
 أرضية أجساد في ترسل أن واستحقت خاطثة أرواحًا اصبحت
لهاه. كعقاب

 التاليين الكنيسة آباء كثيرمن اعتنق القرار هذا ورغم
 جيروم والقديس Syenesios سينوسيوس مثل: التناسخ

 فالسفة أبرز Augustin واوغسطين Jerome هيرونيموس
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 أو اخر جسد في أولد »ألم اعترافاته: في يتساءل الذي المسيحية
 غريغوار القديس ويقرر * أمي؟« بطن دخولي قبل ما مكان في

Gregoire لتبرأ تعالج أن يجب النفس أن حتمية ضرورة »أنها 
 أن بد فال األرض على حياتها أثناء في هذا يتم لم وإذا وتطهر،

 كتابه في لوتوسالفسكي يؤكده ما وهذا . قادمة« حيوات في يتم
Pre-Exictence and Reincarnation بعض أن بين حيث 

 تخالف ال للتجسد العودة أن يعلن بدأ االكليروس رجال
 األساقفة رئي Passavalli باسافللي وأن الكاثوليكي المذهب

.عالنية العقيدة هذه بتعليم يقوم كان
 كتب من تظهر التي : اإلسالم في التناسخ اتجاهات - ب
 التناسخ وتأيد تبني حول تدور والنحل واألديان والملل الفرق

 التناسخ ثالث فريق اتخذ ينما ،والهجوم والتكفير الرفض أو
 كتابات وتبين .الموضوعي والعرض البحث إلى تحتاج كحقيقة

 القائلين والمسعودي والبغدادي والبيروني حزم وابن الشهرستافي
:اتجاهاتهم وتحدد بالتناسخ

:بالتناسخ القول - 1

 .بالتناسخ نادت التي والفرق األسماء من العديد يظهر وفيها
 عام قبل حائط بن أحمد المسلمين من بذلك نادى من وأول
 أن ويرى األرواح. تناسخ أي بالكرور، قال الذي ه 232
 دار في سليمة وعقول صحيحة أبدان من الخلق خلق تعالى اله

 ومن بها أقره التكليف من به أمر ما كل في أطاعه فمن نعيم
 من أما .الدائم العذاب دار وهي النار إلى منها أخرجه عصام
 يخرجه اآلخرفإنه البعض في وعصاه ماأمربه بعض في أطاعه

 قوالب هي التي االجسام هذه بعض فيها ويلبسه الدنيا إلى
 عليه كانت الذي بالقدر نختلفة صور في فيتجسد ,للروح كثيفة

 االنسان عمل تمخض وإذا األولى. النعيم دار في معصيته
 خلق التي النعيم دار إلى يرد فإنه مطلقة طاعات عن والحيوان
 إلى ينقل فإنه معاص عن عمله أماإذاتمخض فيهاأوأل
 الفرق، بين الفرق )البغدادي، الدائم العذاب دار النار،

 كما بالتناسخ القول في وتبعه الدين(. في التبصرة االسفرافي،
 أبو القاضي، جعفر باقوس، ابن كلمن: المسعودي يذكر
 والحالج، الرازي زكريا بن ومحمد الخراساني، مسلم

 المزايلي، يعقوب أبي وأصحاب اإلشراق، حكيم والسهروردي
 الشلقاني علي بن محمد جعفر وأبو عربي، بن الدين ومحي

الغرائز. أبي بابن المعروف
 جميع في للتناسخ ه632-539 السهروردي فقدعرض

 فهو له. ثابت موقف تقرير في مترددًا قلقًا كان أنه إآل كتبه،

 ويذكر المختلفة المذاهب أصحاب عند للتناسخ يعرض
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 ظلمات من النفوس خالص ضرورة إلى ويصل أنواعه.
 الذين الكاملين بمراتب تتعلق تطهرها طريق وأن البدن،
 األنوار عالم إلى وصلوا حتى والعلمية العملية الحكمتين مارسوا
 عالم إلى يرتقون فإنهم الكمال مرتبة في المتوسطون أما .المجردة
 ومستنيرة لألشقياء، ظلمانية قسمان وهي المعلقة، المثل

 عليهم حق الذين نفوس تبقى المعلقة المثل وفي للسعداء،
 الدوافي ويتابعه أبدانهم. نخ عليهم كتب والذين العذاب،

 :المختلفة وأقسامه التناسخ يبين الذي النور هياكل شارح
 اتخاذه والمسخ آخر، إنسانيًا جسدًا الروح اتخان أي النسخ
٠ جمادا كونها والرسخ نبات إلى تحولها والفسخ حيوان لجسم

 خاصة الفلسفية الرسائل في زكريا( بن )محمد والرازي
 من النفوس تخليص »ليس يقول: اإللهي« »العلم في رسالته
 كان وإذا فقط، اإلنسان جثة من إال الحيوانات جثث من جثة
 شبيها جثثها من النفوس هذه أمثال تخليص كان كذلك األمر

 في مطمح ال أنه ولوال . . الخالص. إلى والتسهيل بالتطريق
 العقل حكم أطلق لما اإلنسان جثة غير من نفس خالص
 مس م والهوام السباع خلق »علة في رسالته وفي .البتة ذبحها

 هذا ويوافق جثثها، من وتخليصها الحيوان أنفس مسألة فيها
 الذي خسرو كاصر المسافر زاد كتاب في جاء ما أيضًا القول
 فلفي أسئلة فقره ويك نود جواب »در ;رساال بالغاية ألف

وتأويلي«. وديني ونحوي وطبيعي ومنطقي
 كانوا وإن الرازي من الصفا اخوان موقف ويقترب
 مثل مذهبهم لتأييد الكريم القرآن آيات ببعض يستشهدون

 إال الموت فيها يذوقون وال :الجنة أهل وصف في تعالى قوله
 مقارنة بأنه ذلك ويفرون (55 )الدخان، 4األولى الموتة

 منهم األشقياء فأما للسعداء، وذلك واحدة مرة الجسد النفس
 أخرى مرة باألجاد والتعلق للدنيا العودة يتمنون الذين

 ربنا قالوا عنهم: تعالى قوله في كما أخرى مرع الموت ويذوقون
 من خروج الى فهل بذنوبنا فاعترفنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أمتنا

 بعد الحيوانات نفوس »إن ويقولون: (11*10 )غافر، سبيل«
 الله إلى التقرب تجعل لم فاألديان آخر أمر تها يستأنف الذبح
 الى تهدف بل فحسب الناس تنفع ال لحومها ألن البهائم بذيح

 ونقلها والفساد الكون عالم جهنم دركات من نفوسها »تخليص
 االنانية الصورة في والكمال التمام حال الى النقص حال من
 الكون عالم جهنم في باب آخر وهي صورة أكمل هي التي

 مرة كل مترقية حيوانات أجسام في تتجسد فالروح والفساد«

٠ بشري جسم التجدفي الى تنتهي حتى

 أنهم يرون كانوا الحارث بن الله عبد أصحاب والحارثية
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 يتعارفون وهم منتظمة دورات في جسد إلى جسد من ينتقلون
 عليه كانوا ما إلى وانتهوا فيه، صاروا جسد كل في انتقالهم في
 إلى وصلوا وأخيرًا عصره في نبي ومعكل السفينة، في نوح مع

 وانتقل أصحابه، أجساد إلى فانتقلوا محمد النبي عصر
 هم اذن فيهم الصحابة فأرواح أعدائه أجساد إلى أعداؤهم

 المسلمين جمهرة في النبي وأعداء المنافقين وأرواح البيت شيعة
 يحكم ال »النفس االسماعيلية وعند واالعتزال. السنة أهل من

 بالتناسخ، األرض إلى ثانية تعود لكنها األبدي، بالجحيم عليها
 إلى فيه عادت الذي العصر في الموجود االمام تعرف أن إلى

. المعارف« عنه وتأخذ األرض

 تفسير نجد عربي بن الدين لمحي باله العارف تفسير وفي
 مشايهين جعلهم معناها خاسئين قردة كونوا لهم فقلنا : آية

 غيرمثكر حق بالحقيقة والمسخ .بهم وليسوا الصورة في الناس
 : تعالى كقوله واالحاديث اآليات به وردت واآلخرة، الدنيا في

 بعض »يمحشر الرسول وحديث والخنازيره القردة منهم وجعل
 روى وقد ٠ والخنازير« القردة عندها يحسن صور على الناس

 أعالهم وبين عدهم ثم عشر ثالثة »المسوخ السالم عليه عنه
 عليه غلب من أن والحاصل مسخهم وموجبات ومعاصيهم

 أزل بحيث فيه، ورسخ الحيوانات أوصاف من وصف
 فصارت له، ذاتية صورة وصار طباعه في وتمكن استعداده

 عند روحه فاتصلت نفسه ونفسه الحيوان ذلك طباع طباعه
. صورته« صفته فصارت صفته يناسب ببدن المفارقة

 عنهم تحدث الشيعة غالة من جملة وهم : والنصيرية
 القائلين من فرقة شذت »لقد قائاًل[ اشيعة فرق في النوبختي

 محمد له يقال رجل بنبوة فقالت حياته في عحمد بن علي بإمامة
 الحسن أبو بعثه نبي أنه يدعي وكان النميري نصير ابن

. مذهبه« ينصرون جماعة وله بالتناسخ يقول وكان العسكري

 انتقال، الموت أن الصابئة يعتقد م والصابئة الحرنانية
 وإنما تنعدم وال تفنى ال العالم هذا من تخرج أن بعد فالروح

 فإن دهورو( )آلمى األنوار بعالم فتتصل آخر إلى عالم من تنتقل
 بأنواع متنعمة العالم ذلك في مخلدة حية تبقى طيبة كانت

 وربما . . خبيثة كانت إن العذاب أنواع إلى وتنتقل الملذات،
 جسم في واظهارها آخر شكال بإلباسها الروح هذه تعذيب كان
 فالعذاب . وشقاء عذاب فيه وجودها يكون الذي األجسام من
 أدران من هوتطهيرللروح انما نوعه كان مهما نظرهم في

 .قويا أساسًا عندهم التناسخ جعل ما وهذ الذنوب
. (33 ص وحديثًا، الصابئةقديمًا الحسني، )عبدالرزاق

 تتكرر حيث بينهم التناسخ نشا الصابثة من جماعة والحرنانية

 ما مثل دورة كل في ويحدث نهاية ا ما إلى واألدوار األكوار
 ال دار في ال الدار هذه في والعقاب والثواب األولى، في حدث

فيها. عمل

 كتاب في جول بك اسماعيل أميرهم يقول كعا :اليزيدية
 صار ماذا يعرفون أحد لهم مات »إذا وحدثًا: قديمًا اليزيدية

 واالشرارتدخل العالم لهذا رجع صورة وبأي موته بعد
 سلطانًا أو أميرًا وكان عندهم يموت نالذي حيوانات أرواحهم
 درجته من أعلى يعتلي فهذا باالستقامة يمشي وكان

 بحيوان يدخل متساويين وشره خيره كان وإذا . , . بالتناسخ
 صورة إلى ويرجع وبعده الحيوان ذلك حياته يكمل أن إلى

 وإلقاءرأسه بعدقتله الحالج روح أن عنهم ويحكى ,اإلنسان«
 فدخلت الماء من أخته وشربت الماء، وجه على طافت بالماء،
. (86 )ص .أخاها، يشبه إبنًا فوضعت بطنها في روحه

 اإلله فارس( بالد غرب توجد )التي الحق أهل طائفة وعند
 تجسد يشبهون وهم سبع عددها متعاقبة صورة في يتجسد

 دون أو أوجامه )لباس عندهم فالتجسد يلبسها بثياب اآللهة
 سرانجام كتاب من يؤخذ كما التجسد وأطوار طؤن( وبالتركية

 شخص، في مرة ألول تجسد ثم درة داخل األزل في اإلله كان
 ومن علي شخص في ثانية وتجسد العالم خالق »أي خاوندكار

 ويصبح التجسد في قولهم في االبتكار يظهر الثالثة المرتبة بدأ
 تقابل التجسد في األولى األربعة والمراتب بهم، خاصًا مذهبًا

 والمعرفة والطريقة الشريعة وهي الدينية المعرفة مراتب
 هو أكشبكي ثبت من يؤخذ كما للتجسد صورة وآخر .والحقيقة

 فالمالئكة ،السبع الصور في يتجسد اإلله أن كما .بك أتش
 بالتجسد اعتقادهم ويقابل ,بعض في بعضها يتجسد كذلك

 البطة باختفاء شبيه اإلنسان »فموت بالتناسخ المتكررقولهم
 يبلغ التجسد أطوارمن في االنسان مر أن بد وال الماء« تحت

 التطهر وإمكان أعاله، ألفًاوواحدًايلقىأثناءهاجزاء عددها

 من خلوق فبعضها الموجودات طبيعة على جوهره في يتوقف
 أسود طين من خلقوا والباقون األخيار، وهم األصفر الطين

 وكال التجسدات عالم في األولون أوغل »وكال األشرار وهم
 أهل أما النور، من نصيبهم وزاد الله من اقتربوا آالمهم زادت

. قط« الشمس يروا فلن الظالم

 هياكلها في األرواح أوتعاقب بالتقمص الدروز نادى وقد
 حتى أعلى نحومثل مستمرمتجه عندهم الروحي والتغير المادية
 الكلي« بعد»العقل خلقت والنفوس فاألرواح األجيال. خهاية
 تنقص وال تزيد ال الله عند معدودة محددة ،الروحافي نوره ومن
 وتعود موتها بعد القبور من تقوم ال واألجساد األجيال مدى على
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التنامحية

 بالوالدة جديدة أجساد إلى تتقل فالروح موتها، قبل كانت كما

 مشركين إلى المشركين وأرواح موحدبن إلى الموحدين أرواح
 والشر الفاد أو والتطهيروالتكامل، التصفية أدوار في مارة

 التي بالبراهين مألى بهم الخاصة الحكمة وكتب . والعذاب
 وهم ٠ بشرية أجساد إلى إال تكون ال البشرية النقلة أن تثبت

 فالمسخ منها، أقبح إلى الصورة تحويل ويرفضون المسخ ينفون
 (27 )ص والرسالة التحقير، به يقصد مجازي عندهم، ورد إذا

 الشرك معدن األبالس ايليس وتسميه جيش بن خار تخاطب

 الممسوخ خار أن حين في . . خار الحزين المسخ والوسواس
 المجاز هذا ويظهر . معنويًا مسوخًا بشرية بصورة حيًا كان هذا

 من الخالية االجسام صاحب »يا : (56 )ص الرسالة في
 نفوسكم نكست األشباح كظالل القائمة والهياكل األرواح

 وكانت .واالنسفال« باالنخفاض المسوخية درج في وتقهقرت
 عبد »من ا به القائلين ونقد المسخ نفي في كلها (15) الرسالة

 )أعداء النواحب بأرواح قوله أما . . .المسخ في اعتقد ابليس
 فقد والخنازير والقردة الكالب في ترجع واألضداد علي( اإلمام

 في وال المعقول في يدخل ال إذ .العظيم البهتان وأق كذب
 أو كلب صورة في فيعاقبه عاقل رجل يعصيه بأن الله عدل
 ما يعرف وال البشرية الصورة في عليه كان ما يعقل ال خنزير

 الحكمة تكون إنما ذلك؟ في والعدل الحكمة تكون فأين جنى،
 وسببًا له مأدبة ليكون العذاب ويعرف يفهم رجل عذاب في

 من نقله هو باإلنسان الواقع العذاب يكون وإنما . , .لتوبته

 للمسخ وانكارهم الدين. في دوها درجة إلى عالية درجة
 أن من والتقمص .التقمص التناسخ بلفظ يستبدلون جعلهم

 إلى النف انتقلت القميص بلى فإذا النف قميص الجسد

المعري: قال . . آخر، قميص

روحه على كالثواب .والجسم
يتسخ أو يخلق أن ينزع

 من نوع وهو والحلول( )بالنطق عندهم التقمص ويرتبط
 إلى جسم من المنتقلة النفس أن في يختلف كان وإن التقمص

 االعتقاد نشأ هنا ومن . .صفاتها جميع احيانًا معها آخرتتقل

 مستكملة دور إلى دور من تتقل والمرسلين األنبياء نفوس أن
 سلمان نفسه هو الحاكم دور في علي بن فحمزة صفاتها أروع

النبي. فيدور الفارسي

 ادعام في التناسخ القادياني أحد غالم المرزا ويستخدم
 التناسخ اتخذ حيث الهند في االستعمار دعمها حركة في النبوة

 »إن القلوب: ترياق في يقول النبوة، إلى لالرتقاء وسيلة
 وفاته بعد ونظرته بعادته ابراهيم ولل ولقد دائرة الوجود مراتب

 وسمي عبدالمطلب بن عبدالشة بيت في وخسين سنة بنحوألفي
 عبر اال يتحقق ال السنين مائت عبر النسخ وهذا عحمد«

 إلى سحبها محمد إلى روح!براهيم نقل وبعد ،التناسخ
 من مائت مضى لقد .وتتجلى المحمدية الحقيقة وتحل .شخصه
 الله عد يسمون وكانوا المحمدية الحقيقة فيهم وتحققت األفراد

 يتمثل أن اللم أراد »لقد ويكمل وأحدًا محمدًا الظل طريق عن

 ذلك وأنني واحد رجل شخص في والبشر األنبياء جميع

الرجل((.

: التناسخ رفض - 2

 تناهض اآلراء من العديد نجد االبق االتجاه ومقابل

 االفحام كتابه في العلوي حمزة بن يحيحى وترفضه: التناسخ
 آراء عن السابع االفحام في يتحدث الطغام، الباطنية ألفثدة

 من خالصها به اذ موتها النفى كمال أن زعموا الذين الباطنية

 عالم في المنكوسة النفوس أما .الجسماني الحيزوالعالم ضيق
 على النار في الدهر أبد تبقى فإغها األئمة عن المعرضة الطبيعة

 تزال فال االبدان تتناسخها الجسماني العالم في تبقى أنها معنى
 ويتلقاها اال جسدًا تفارق فال واالسقام، اآلالم فيها تتعرض

 النجاة في سينا ابن ويعقد .عندهم المعاد هو بعينه فهذا آخر
 أن أوضحنا »لقد يقول: بالتناسخ« القول بطالن في »فصل

 تميؤ أن عل االبدان، تميؤ مع وتكثرت حدثت انما األنفس

 تناسختها نفسا فرضنا فإذا . .النفس وجود يقتضي األبدان
 به وتتعلق له تحدث نفسًا يتحق بذاته فإنه بدن وكل أبدان

 النفس بين العالقة ثم معًا، نفان فيه الواحد البدن فيكون

 به االشتغال عالقة بل فيه االنطباع سيل على هي ليس والبدن

 تلك عن البدن وينفعل البدن بذلك النفس تشعر حقى
 هي واحدة نفسًا نفسه يتثعر فإنه حيوان وكل .النفس

 بدئ الحيوان يشعر ال أخرى نفس هناك كان فإن والمدبرة المعرفة
 البدن مع عالقة لها فليس بالبدن تشتغل وال بنفسها هي وال

 من بوجه تناسخ يكون النحوفال بهذا اال تكن لم العالقة ألن

(.309)ص الوجوه

 أن يرى والنحل، واألهواء الملل في الفصل في حزم وابن
 فساد من ويكفي دليل، بال وخرافات »دعاوى األرواح تناسخ
 هكذا كان وما حسي وال عقلي ال برهان بال دعوى إنه قولهم

 عليهم نبين بل بهذا نقتنع ال لكننا فيه شك ال بيقين فهوباطل
 وانتقادها آرائهم بيان وبعد . . الله« بعون ضروريا الئحا بيانا

 لم قول كل أن يبين ثم الفاسد هذااالصل إبطال يشيرإلى

من أحد عن يأت لم فإذا وفرية، كذب فهو نبي عن يأت
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التتاسخية

 باطال وكذبًا خرافة به قولهم صار فقد بالتناسخ القول األنبياء

 شراح بعض حيث .عديدة التناسخ نقض وكتب . (94 )ص
 كذلك ينقضونها حنيفة أبي لالمام المنسوب األكب الفقه

 في الرازي الدين فخر كذلك والتاريخ. البدء في المقدسي
 إذا فالنفس . التناسخ بطالن على األدلة يقدم كتبه من العديد

 قبل الزمن من مدة مجردة تبقى أن إما األول بدنها فارقت
 األول واالحتمال مباشرة. باآلخر تتعلق أن أو باآلخر تعلقها

 والثاني الطبيعة، في تعطل وال مدة معطلة تبقى ألنها باطل
 مساويًا الهالكة االبدان عدد يكون أن يلزم ألنه ايضًا باطل

 المشرقية، )المباحث كذلك األمر ولي الحادثة األبدان لعدد

 عدم على القائم المتكلمين دليل ويستخدم المحصل( ،2ج
 لدى أيضًا نجده الذي السابقة حياتها تذكر على النفس قدرة

 نفي على األدلة أقوى بأنه ويصفه البغدادي البركات أبي
 الكبير التفير في يحاول كذلك الدين( أصول )معالم التناسخ

 ال حتى بالتناسخ ظاهرها يوهم التي اآليات، معنى بيان

العقل. مع تتعارض

التناسخ: بيان في الموضوعي االتجاه - 3

 من لهند ما تحقيق البيروفيفيكتاب ويظهرلدىكلمن:
 األرواح حال يبين الذي مرذولة أو العقل في مقبولة مقولة

 البالية األجسام في تتردد الباقية فاألرواح . بالتناسخ وترددها
 الثواب في التردد ليكون والثر الخير إلى األفعال افتتان بحسب

 على العقاب وفي منه االستكثار على فتحرص الخير على منبها

 إلى األرذل من التردد ويصير عنه التباعد في فتبالغ الشر
 كتبهم من نورد أن علينا »وحقيق يقول: عكسه. دون االفضل

 كالم من يشبهه وما الباب هذا في كالمهم صريح من شيائً

فيه«. غيرهم

 عبارة »وسو التناسخ عن يتحدث التعريفات في والجرجافي

 تخلل غير من آخر بدن من المفارقة بعد بالبدن الروح تعلق عن
.والجسد« الروح بين الذاقي لتعثق التعليق بين زمان

 والهجوم، الموضوعي ألعرض بين حزم ابن موقف ويتراوح
 الملل في الشهرستافي قدمه ما بينما عليه، أغلب الهجوم وأن

 الهندية للمذاهب عرضت التي غيره أعمال عن يختلف والنحل
 عقاثد بطالن واظهار التكفير بغية أو اسالمية، نظر وجهة من

 على »وشرطي :بقوله الموضوعية لنفسه ارتضى لقد .التناسخ
 دون كتبهم في وجدته ما على فرقة كل مذهب أورد أن نفسي

 .باطله« من حقه أعين أو فاسده من صحيحه أبين أن

 في األرواح بتناسخ قالوا وانهم التناسخية »عن ويتحدث

 االنسان يلقى وما شخص إلى شخص من واالنتقال األجساد
 أسلفه ما على فمرتب والنصب، والدعة والتعب الراحة من
 في أبدًا واالنسان .ذلك على جزاء آخر بدن وهوفي قبل من

 مكافأة فإما :فيه وماهو جزاء في وإما فعل في إما :أمرين أحد
 في والنار والجنة ،عليه المكافأة ينتظر عمل وإما قدمه عمل على
 في أيضًا نجده الموقف ونفس . والنحل( )الملل .األبدان« هذه

 بشكل للتناسخية يتعرض حيث الكالم علم في االقدام هاية

(378)ص موضوعي
 عن الذهب مروج في المسعودي حديث ذلك من وقريب

 الزعبي علي عحمد وانظرايضًا األول(، )الجزء األرواح تناسخ

 والمعرفة الفكر في وأثرها البوذية زبعور: وعلي جنبالط وكمال
(،1965) االسالمية،

للتاسخ: الوضعية الخرافة الحدية، العصور - رابعًا

 تلقى والتي - بالروح تمتم التي الفلسفية االتجاهات لجأت

 التنويم مجاالت إلى - الغرب بلدان بعض في رواجا
 ذاكرة ارجاع ومحاوالت والباراسيكولوجيا، المغناطيي،

 وذلك Regression de memoire للوراء المنوم الثخص
 قام فقد الوضعي! العلم بأهداب متعلقة التناسخ حقيقة لتأكيد

 بين تجارب بعدة De Rochas ررشا ألبيردي الكونت
 الى بالمنوم يمر أن لإلنسان يمكن أنه أكدفيها 1910-1893

 التجسدات هذه بين تفصل فترات وإلى سابقة تجدات

 تكشف حالة 1900 بباريس الدولي الروحي المؤتمر إلى ويقدم
 عضوأكاديمية p. Neuville وبييرنوفيل تناسخًا. عشر احد عن

 :والتناسخ التجسد في المؤلفات من العديد يقدم بباريس رابليه

عشتها التي األخرى الحيوات تلك اآلخر، العالم متكثفو
Ces autres vies que vous avez pourtant vecues

 وبيان بالتناسخ لاليمان تحول الذي 1945-1877 كايس وادجار
 برنشتين موري وأيده االنجيل، آيات بعض في العقيدة هذه

M Bernstein .بروان بجامعة الفلسفة أستاذ ديكاس وك 
 الحياة دوام في االعتقاد في انتقادية دراسة كتابه في االميركية

 كتابه في Colin Wilson ويلسون كولن بين وقد الموت. بعد

 عديدين، أشخاص أجساد في تحل األرواح ان ،1972 الغيب
 تحتفظ النادرأن من لكن جديدة أجاد في الحياة إلى وتعود

 النفسي التحليل استاذ Stevenson ستفسون وايان بذاكرتها
 اختار الحاات من عددًا جمع بفرجينا تسيفيل شارلو بجامعة

 Twenty cases Sug- الجسد لعودة ترشح حالة عشرين منها
gestives of Reincarnation.
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التناسخية

 للبحث جمعية ،1968-1893 موللر كارل أسس وقد
 التجسيدات ظواهر تسجيل إلى ووصل زوريخ في الروحي

 تمامًا مقتنع »إنني :يقول لحمراء تحت باألشعة تعمل بكاميرا
 وقد نهائيًا« ثبتت قد )التناسخ(، للتجسد العودة دعوى بأن

 Reincarnation based on Facts 1970 في ذلك أوضح
 في لألطباء الملكية الكلية عضو Kelsey كلزي دنيز ناقش وقد

 وبين النفسي. والعالج للتجسد العودة متعددة حيوات كتابه

 طريق عن يجيء الفي العالج في للتجسد العودة إسهام أن
 الشخصية يبرز ما كثيرًا النفسية العناصر بعض أن االعتراف

 أستاذ A. Blaxham بلكسهام وارنول لالنسان المبكرة
 من العديد سجل أن بعد التناسخ حقيقة يبين النفسي العالج
 بصحة ينادي اندرسون ودوك .السابقة الحياة تذكر حاات
 المغناطيسي التنويم طريق عن الذاكرة اعادة وبإمكان التناسخ

 النفسيين المرضى لبعض السابقة الحياة أسرار على لتعرف
 نحيا نحن كتابه في أمراضهم من لعالجهم فعالة كوسيلة

 وكتب . We Live Many Lives 1971 حيواتمتعددة،
 كتابه في »تأمالت، فصالًبعنوان W,H. Evansايفانز وه

 باير رشاد وألقى للتجسد، العودة عن وسيطا تصبح كيف
 في للروحيين الدولي االتحاد مؤتمر في محاضرة

 التناسخ "بدون :فيها قال 1969 عام جالسجوباسكتلندم
 فعن االطالق، على شيائ الروحية تعد ال للتجسد( )العودة
 وتكتب .الموت« بعد الحياة على نبرهن أن نستطيع طريقه
 عن المعاصرة اثيوصوفية الحركة رواد من بيزانت افي الباحثة

 إلى تذهب السفلى العناصر من الروح تحرر بعد أنه »الكارما«
 صورها ثراء مع متناسبة فترة تمضي حيث الغيب عالم في مستوى
العقلية.

 على المحدثين الفالسفة من عديد التناسخ عن دافع وقد
 ماكتجارت االنكليزي الهيغلي فنجد ومنطقية عقلية أسس

Mctaggart الدينية المعتقدات بعض كتاب في 1925-1866 .ل 
Some Dogmas of Religions تعدد فكرة يتناول مجلدين في 

 من خلوًا ليست والميالد الموت تكرار فكر. أن ويرى الحيوات

 دثباربروود تشارلي ان بل بعيد. حد إلى مرجحة بل المعنى
1973-1887 C.D. Brood الواقعي االنكليزي الفيلسوف 

 في ومكانته العقل كتابه في يقدم كيرديخ رسلومودرفي زميل
 تحليله وفي The Mind and itsPlace in Nature الطبيعة

 بقايا هناك أن الكتاب من الثالث الجزء في االنسانية للذاكرة
 يمكن طريقها عن التي الذاكرة ومحفوظات سابقة آثارخبرات

 الشاذ تفيرالسلوك إلى باإلضافة السوية، الذاكرة تتاول
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 المعرفة نظرية كانت »إذا أنه ويرى عقلية، طبيعة ذا بوصفه
 عن البحث مألة فإن عنها اجابة يعطونا ال الشواذ نفس وعلم
 الجسد ذي البشري الموجود واستمرار بقاء بخصوص دليل
 فناء بعد يبقى منه جزء أو العقل كان لو إذ .وتظل تبقى الفاني

 التفسير مواجهة في أهمية ذات حجة ذلك لكان الجسد
 ببقاء فهويسلم هنا ومن الذاكرة. لمحفوظات الفسيولوجي

 هونفسه ليس العامل وهذا .الوفاة بعد ما لوقت نفاني عامل
 إلى ترجع تعديالت على ينطوي أنه الجائز من لكن عقالً

 يوم لهم وقعت التي الخبرات وهي الناس من وعمر زيد خبرات
.احياء« كانوا أن

 s. Desmond شودزموند االيرلندي الباحث عالج وقد

 ReincarnaI كتابه في الروحي للبحث الدولي المعهد مؤسس
lion of Every Man السابقة الحيوات تذكر أن مبينًا التناسخ 

 الحالي وجودنا إلى يقودنا الذي هو وأنه االحالم من نوع هو
 ويقول: السماوية، الذاكرة اسم هذه التذكر عملية على وأطلق
 على الحكم على القدرة ذات المرسلة أرواحه من تلقى »إنه

 كفيلسوف يحيا كان عام 3300 منذ أنه يفيد ما البعيد ماضيه
 أجل من الثورة على ساعد وأنه الثالث امنحوتب حكم تحت

 وهو نيرون حكم تحت روما في كان الالحق وتجسده .التوحيد
 »ولدي ويضيف تفصيلية«، ذكريات أي عنه يحمل ال تجسد
 مصارعة حلبة في وعملت لتجد عدت بأنني لالعتقاد سبب

 بعد وذلك الجليل، بحر حول يجول يسوع كان حينما روما في
 إلى عودتنا أن ويرى .القديمة اليونان في لي آخر تجسد من فترة

 للتغلب الجهد لبذل الشعورية بذكريات محملة تكون األرض
 نفيق أن إلى باهتة وتصبح تتراجع ما وسرعان الشر، على

 وعندئذ المادي والعالم الجسد متع عن ونتنازل النهاية في ألنفسنا
 االبتداع إلى الموصل الطريق الدامية بأقدامنا اجتزنا قد نكون

 ولقدحلناأكاليل باألشواك. المليء للتجسد العودة سبيل بامتداد
 أصبحنا لقد كلمة وفي الذهب بأكاليل نستبدلها لكي الشوك
الموت. وفي الحياة في سادة سادة،

 كا تان، فالعقيد النفس. خلود على التناسخ نظرية وتحتوي
 ما يوجد ال ولكن التاريخ في غالبًا متحدتان برنشفيج يقول
 في مصيرها يكون التي تلك للفى تناسخ هناك يكون أن يمنع

 تفقد أخرى روحية حقيقة في االستغراق أو الفناء هو النهاية

فيهافرديتها.

لتاسخ: األدب يف اخليايل االبداعخامًا
 أنساب في وهزيود االلياذة في عوميروس لدى نجد أن يمكن

 الى اآلدمية الكائنات تحول شكل في للتناسخ بذورًا اآللهة



التناسخية

 ثم بثر( )انصاف أبطال إلى اآللهة وتحول األول عند حيوانية
 الفضة معادن من البشر عالم في االنحطاط في والتدرج بشر إلى
 أوفيد لدى نبتت البذورالتي تلك الحديد. البرونزإلى إلى

43Ovidقديمة مادة صورالموت الشاعرالذي م 18-ق.م 
 من ب يقذف هي كما تظل الروح وأن جديدة، هيثة تتسربل
 البذور هذه أنبت وقد مغاير ثوب في مسكن إلى مسكن
 أوفيد منه انطلق الذي وفيثاغورس اورفيوس من كل وغذاها
 والذي الشائعة االبيقورية الفكار المعارض موقفه ليعضد

 Metamorphose الكائنات مسخ كتابه في أخاذ بشكل عرضه
 أسرد أن السموات أرباب يا »مزماي األول: الكتاب في يقول

 وأخذت أخرى بأجسام أجسامها استبدلت كائنات قصص هنا
 (.55 العرية، )الترجمة جديدة أشكاالً األولى اشكالها بعد

 إلى آلدمي تحول أول عن أعلن من هو اآللهة كبير وجوبيتر
 وآثامه« شروره ببب ليكاوون عقوبة تلك وكانت حيوان

(17)ص

 الرواقي والمسرحي الفيلسوف م Senecii 1-65وسنيكا
 كونتيوس على متتلمذًا وآرائها بالفيثاغورية تمامًا تأثر الذي

 اعتقد وقد السكندري Sotion وسوتيون Sextuis سكستوس
 لوكنيتوس »ابوكو رسائله أحد في وصوره التناسخ في

Apocolocyntosis» إلى االنسان مسخ أي التقريع، ومعناها 
.القرع نبات

 نجد اليونان أساطير في نجده الذي االطار نف وفي
 تحتوي التي وليلة ليلة ألف في المتمثلة العرية الشعبية القصص

 السحر بفعل الكائنات وتحول المسخ صور من العديد على
 إذا االنسانية الصورة إلى تعود حيوانات إلى الخارقة والقدرات

 شريرة. كانت إذا أوتبقى السحر فعول بإبطال خيرة كانت
 بستان كتابه في السمرقندي محمد بن نصر الثيخ أورد وقد

 والخنازير القردة أن مؤداها المسخ عن عجيبة أساطير العارفين
 إن يقال كذلك .مسخت ثم أناسًا كانت األخرى والحيوانات

 اهد عاقبهيا وأميرة ملكًا النحو هذا عل كانا والزهرة سهيال

 الهجويري إلى الرجوع ويمكن .النجوم بين أقحمها ثم لذنوهما
 الدين جالل الصوفي الشاعر ويصف المحجوب كشف في

 كانت وإن ،التجد أو التحول عمليات المثنوي في الرومي
: يقول صريح بشكل تناسخًا ليست

 ذلك خفي كيف حيوانًا! ثم . .نباتًا فصرت جمادًا »كنت
ج.

. . .وايمان وعلم عقل ذا انسانًا وولدت حيوانًا، مت ثم

 أخاف، فلماذا التراي! الجسم هذا اصح زهرة أي فانظر
.. ٠؟بالموت فقدت وماذا

 الحديثة العصور في يعيد الكبير االنكليزي الشاعر وشكبير
 في .مسرحياته العديدمن في التناسخ في افكارفيثاغورس

 األرواح تناسخ إلى يشير جراشيانو يجعل البندقبة تاجر مسرحية
.لشيلوك يقول حيث

ايمافي في أتذبذب تجعلني تكاد
 فيثاغورس رأي اعتنق ثمة ومن

أنفها تنفث الحبوانات أرواح بأن
 الدنيئة فروحك البشر أبدان في

انسانًا لقتله أعدم ذئبًاوحين حكمت
 رغباتك ألن ذلك فيك روحه نفث

ضهمة« جائعة دموية دتيئة

يأتي: ما لشكسبير عشرة الثانية اليلة مرحية في وجاء

 البرية؟ الطيور في فيثاغورس رأي ما المضحك:
في حالة كانت ربما جدننا روح أن هو رأيم مالثوليو:

طائر. جسد
لرأي؟ فيهذا أنت ومارأيك المضحك:
على أوافق وال هذا، عن بالروح أسمو أنا مالتوليو:

أبدًا. الرأي ذلك
 . جهلك. ظالم في زلت ما . السالمة. مع المضحك:

 واما فيثاغورس، رأي تعتنق أن فإما
.العقلية« قدرتك في شككت

 معتنقًا نجده العظيم المانيا شاعر Y. w. Goethe وغوته
 هذه فاوست رائعته تصرر حيث .واعماله حياته في التناسخ
 إلى رسالة في هذا ايمانه عن وأعلن تصوير. أصدق الفكرة
 يقول: اليها كتب حيث G. Von. Stein ستين فون شارلوت

 .سابقة« حياة في زوجتي أو أختي كنت أنك تمامًا متأكد »إنني
 الن وادجار الممسوخ في كافكا لدى االعتقاد ذلك تصوير ونجد
 في وايلد واوسكار البيضاوية الصورة القصيرة قصته في بوا

 في الفرنسي المسرحي يونسكو ويوجين جراي دورمافي صورة
 قرب »وكلما زوجته يصور فنان بطلها بو الن وقصة الخراتيت.

 زوجته نشاهد بينا بالحياة تصرخ كأنها نرى الصورة تمام من
 الزوجة تفقد اللوحة من انتهى ما فإذا قليالً قليالً تشحب
 وسيًا يصورشابًا وأوسكاروايلد .نمامًا« الصورة تحيا بينما حياتها

 أصبحت حتى الشاب روح فيها وبث الفنان ا٠٦ هتم لوحة في
 هنري لورد ويدخل ،الخاصة روحه له حيا شيائ النهاية في

 لجمال رمزًا ستبقى الصورة ألن واكاب الفنان يلوم الذي
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التنامخية

 بمرارة يحس الصورة يرى وحين ويذبل، سيتبدد الذي دوريان
 ما على يظل أن الله ويدعو بذلك الشاب فيقتنع منه ضاع ما

 السماء وتستجيب أيامه آثار عنه الصورة تتحمل بينما عليه هو

 صورته رمى يأس لحظة وفي الصورة تلك وتحملت . له
 آثار وجهه وعلى هامدة جثة يقع به فإذا بخنجر الخلقة المثوهة

 أنهى عندما عليه كانت ما إلى الصورة تعود بينما وشروره آثامه
 أيضًا بو الن قصة ذلك من وقريب .لمساته آخر فيها الفنان

 E.يونسكو ليوجين الخراتيت مسرحية وفي .األحر الموت قناع

Ionesco على يتحولون فقط واحدا 1عد االبطال جميع نجد 

 ويقوم خراتيت إلى ضارية وحوش إلى المتفرجين من مرأى
 يجعل سلطوي أو رسمي عام فكري تيار سيادة أن على العمل
 بين يحيا أنه يشعر معه يتفق ال الذي المستقل الجاد المفكر
 ،وضراوتها لوحوش ا هذه بسذاجة تتسم خراتيت . ضارية وحوش

 ان هتلر( حكم ابان )المانيا العالمية الحرب تاريخ أثبت وقد

 يتحولون بل فحسب يشبهونها ال خراتيت إلى يتحولون الذين
حقيقةإلىخراتيت.

 أدب وجهت قد التناسخ عقيدة أن نجد العري األدب وفي

 هذه من راقني الذي »إن فيقول: وتفكيره نعيمة ميخاثيل
 أمينًا خادمًا منم فتجعل الموت رهبة على تقضي هوأنها الفكرة

 والحياة والحق العدل لها.ثمإناتردإلى لدودًا خصمًا ال للحياة

 هذه في أزرعه ما حصاد هو وألم لذة من يصيبني فما ،معناها
 نفس قضاء فإنه بذور من سابقة حيوات في زرعته وما الحياة

 جبران خليل جبران وعند (.1966 األخير، )اليوم وقدرها«
 حياته تنتهي ال أبدًا، متطور وجذرها الحياة مد في اإلنسان

 كرة االنسان وسيعود تنقطع ال متطورة سلسلة فالحياة بالموت،

 األولى الحياة في بدا ما ليكمل محددة زمنية فترة أخرى بعد

 ثم قصيرة فترة . .اليكم أرجع سوف أنني تنسوا »ال :يقول

 قصيرة، فترة . آخر جسد ألجل التراب وحنيني اشتياقي يجمع
 )النبي، أخرى امرأة تحملني ثم الهواء فوق الراحة من لحظة
 أخرى مرة أمامكم سأمثل يقول النبي حديقة وفي (،159 ص

 الذي النقاب اال شيائً يغير ال فالموت الموت بعد أحيا ولسوف

 والنار االجيال رمال قصة في أيضًا ذلك ونجد وجودنا. مخفي

 السن يالي فصن السنرعفي ار السجوط النبمًاالمجمين العيرطي أمبن ويبنخدم المروخ عرات كتابه فه الخالدة

 يصون عرفش ما اللي المسخوط وراء سويلم يا »خليك :يقول
 ملهلب برغيف استنجى لما تمام زيك آدم بني كان . .ربنا نعمة

 المجذوب درويث الشيخ عن ويتحدث (12 )ص وانسخط،
 ومن الجبل بطن في قدميه تحت تتناثر ملكته »قبور قائاًل:

 من ماليينا الشمس خلف ساعية األرواح تبعث جوفها
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 التي الزوارق أما النوراني الكوكب وراء سعيًا ترف األجنحة

 علية زوارق كانت فقد مجهدة بمجاذيف السماء في تجر كانت

 كان . . .الطيران على قادرة تكن لم المتعبة واألرواح لقوم
 بالشمس اللحاق عن تعجز التي األرواح تلك عل حريصًا

 »سار . . .الشاحبة« المحمرة بثموسه المدينة بحر في فتسقط
 يكون أن يمكن عا بحثًا حوله يتطلع المدينة طرقات في ملهوفًا

 غروب يحين حتى مرقدها الى ليقودها أرواح من سقط قد

آخر«.
 من المعاصرين العرب والباحثين الكتاب من أخيرًا ونجد

 مفصل كتاب في عبيد رؤوف مثال التناسخ في بالكتابة أسهم
 للتجسد، والعودة الثالثة بأجزائهالجسد روح االنسان

 كتابه في جادو وعبدالعزيز السلوك وأسرار النفسي التكوين
 الموقف اتخذ بينما الحديث، العلمي المفهوم في للتجس العودة
 األرواح. تناسخ الكيك مصطفى للتناسخ الرافض المضاد

; التناسخ في إنسانية خاتمة - اخيرًا

 ليروا وبيير فوريه عند إنانيًا اجتماعيًا بعدًا التناسخ اتخذ

 جورج األدبية تلميذته وكذا الفرنسية اثورة مفكري من
 للفرنسية وأرسطو أفالطون ترجم الذي ليروا بدأ صاند

 كواحد وتتوعها العالم محتويات تقلبات حول كناب وصاحب
 محددًا به خاصًا طريقًا اتبع ثم سيمون سان مدرسة أبناء من

 نقطة وكانت والتقدم، االنسان أساس على المستقبل مدنية

 وحدة على تقوم التي البشري الجن اتحاد هي لديه االرتكاز
 االتحاد هذا وفوريه ليروا اشتق سيمون. السان عند الوجود

 الجيل هذا أبناء أننا اعتبرا فقد األرواح تناسخ مذهب من

 هذه نحن بل ،ماضية أجيال من متحدرين أبناء مجرد لسنا
 تناول ولقد .خاللنا من ثانية ولدت التي ذاتها الماضية األجيال

 مستفيض بشكل األرواح تناسخ خالل من مذهبه عرض ليروا
 ذلك ليروا عند ويظهر .للبشرية جديد لدين أساسًا ليكون

 في االنسانية بتقدم واإليمان األرواح تناسخ بين الوثيق االرتباط

 تضحية على المرتب للخلل حال تتضمن ألنها ذلك .التاريخ
 األجيال هذه جعل ما األخالف أجل من اآلخر بعد الجيل

 عند األرواح تناسخ مذهب وحاول ذاتها، في قيمة بال تبدو
 بأبناء يضحي حقًا الجذور من الممتد الظلم رفع وفوريم ليروا

 ولكنهم أجله، من يعانون أنهم كما ذريته أجل من جيل أي
 وعلى .الذرية هذه صورة في للحياة يعودون الذين أنفسهم هم

 الى سيصلون فهم لصالحهم الواقع في التضحية هذه تعد ذلك
 مشاقة بعد تؤدة في التاريخ لبلوغها يسعى التي المرغوبة الحالة

وعناء.



التويرية

:ومراجع مصادر

 نهاية و والتحل الملل الثهرساني عند االسالمية الفرق ككب إلى باإلضافة
 واكحل، واألهواء الملل في الفصل حزم، وابن ، الكالم، علم في االقدام

 الى الرجوع يمكن الذهب، مروج والمعودي الفرق، بين الفرق والبغدادي
 الرسائل في بك )ابو والرازي ،مقولة من للهند ما تحقيق البيروفي
 الرابع(، الفصل االدس، الفن الطيعيات؛ النجاة، سينا: ابن الفلفية،

 والمحصل المشرفية، المباحث الرازي والفخر الثامن(. النمط واالشارات
 فايدروس، فيدون، أفالطون محاورات أيضًا هناك الكبير. والتفير
 وكتاب الف في الرابعة أفلوطين وتساعبة الجمهورية، طيماوس،

 عن النجار وعبدالله وحدثًا، قديمًا اليزيدية عن اليزيدية امير جول اسماعيل
 وأصولهم، الدروز الموحدين أصل طليع محمد وأمين والتوحيد، الدروز
 نوسمرتي المقذس الهندرس كتاب الهنود عند التناسخ عن ايضًا ونضيف
 القديمة الهند الندوى اسماعيل محمود وكتاب . حقي( احسان تعريب

 فالسفة عن نوملين ف و. ا. للكتاب العربية والترجة ودياناتها، حضارتها
محمود(. حدي أحد )ترجة القدم فكرة بيوري وكتاب اكرق،

Desmond, s.. Reincarnation for Every Man, London.
Duciissc. c.٠ The Relief in A Life After Death. New York, 
]961.
Ihidson, Geoffre;،. Reincarnation Factor Fallacy?

العودة بعنوان زكيعوض ااستاذ بها وللكتابترجمةعربيةفام  - 
19. ؟7 القاهرة، للحياة،

.Reincarnation Study هر.mes. Robert ل
Pastigloma, L.C., Fundamental Scientific Philosophy about 
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عطية عبدالحيم أحد

التنويرية
Illuminism
Illuminisme 
liluminismus

 .المؤرخين بين خالف موضع بدايتها نقطة فلسفية حركة
 الى إلتنوير يرد 1935 األوروبي الضمير أزمة كتابه في هزار بول

 كتابه في هل وكريستوفر عثر. السابع القرن من الثاني النصف
 التنوير أفكار أن يرى 1965 االنجليزية لثورة الثقافية األصول

 هنا ومن عشر االدس القرن في ذائعة كانت انكلترا، في
 في وبيترغراي وعصرالتنوير عصرالنهضة بين تبرزالصلة

 ذلك، على أدل وال اليونانيين. إلى التنور يرد التنوير كتابه
 األقدمين( الطبيعيين )أول إن»طاليس ديدرو، قول من رأيه، في

 من أول وهو الفلسفة، في العلمي المنهج أدخل من أول هو
 العقل اتخذمن جاءبعده من وكل .فيلسوف لقب يستحق

 من االخالق استنبطوا قد اليونان فالسفة ان ثم لذاته، ناقدا
 إن ايفون األب وقال .اله طبيعة من وليس االنسان، طبيعة

 تنكر التي النقدية الفلسفة »اخنرعوا الذين هم اليونانيين
 عن البحث في وحدها البداهة بلمعان واسترشدوا السلطة،
الحقيقة«.

 أن والمألوف الشائع فالرأي أمرهذاالتباين من ومهايكن
 صنع من عصر وهو التنوير، هوعصر عشر الثامن القرن

 أن على داللة بالفرنسية داائً يكتب لفظ وهو .»الفالسفة«

 ظاهرة فهو االطالق، على أوروبية ظاهرة كان وإن التنوير،
 قدمجدوا الفالسفة كان وإن .التخصيص على فرنسية
 عن الفلسفة بفصل تميزوا أنهم اال اليونانيين، مثل العقل،
 بين الربط في توفق لم القديمة فالعقالنية التقليدية. الميتافزيقا
 العينية الوقائع عن انفصلت ثم ومن ،اليومية والحياة العقل
 هو»عصر يكون التنويرمعتزًابأن كان وإذا ,الحقيقية للحياة

 بالمفهوم الفلسفة هي ليست هنا، فالفلفة، الفلسفة«،
 الوجود وألنحاء العالم، لنسق وضعية رؤية هي وإنما التقليدي،
 مجاوزة دون العلية مبدًا عل والفنون العلوم فتؤسس االنافي،

 الدنيا، هذه في بالحياة الفيلسوف -هنم ثم ومن العالم، هذا
 والوقائع العقل بين فيربط األزلية، الحقائق عن بالبحث وليس

العينية.
 لوك هما: عظيمين بمفكرين التنوير فالسفة تأثر وقد

 الذي ديكارت عارضا وقد . 1727-1643 ونيوتن 1704-1632
 كان أنه أمرديكارت في والغرب الحديثة. الفلسفة بأبي يلقب

 مقبواًلمن بعدذلك، أصبح ولكنه ،معاصريه مرفوضًامن
 اليسوعيين إن بل للمسيحية. حليفا اعتبروه اذ اليسوعيين،

 بين الحميمة الصلة إلثبات متينا سندًا منه اتخذوا الفرنسيين

 أساس هي الله وجود فكرة أن بدعوى والالهوت الفلسفة
 واستخلص 1715-1638 مالبرانش جاء ثم ديكارت. فلسفة
 .الديني بالطابع ورسمها ،ديكارت مذهب في المنطوية النتائج
 أن اتضح إذ ديكارت، مكانة نيوتن احتل فقد ذلك ومع

 العلمية الرؤية مع يتناقض ديكارت لفلسفة »القبلي« الطابع

ونيوتن. لوك لكلمن

 االدراك في محاولة كتابه في األفكار أصل في لوك بحث
 في فالنفس، الحسية التجربة معطيات إلى فردها االنافي
 هي التجربة وأن ثيء، فيه ينقش لم مصقول كلوح األصل،

 هذا تؤيد اللغة ودراسة .جميعا والمبادى المعاني فيها تنقش التي
 ثم مادية، جزئيات على تدل األصل، في األلفاظ، فإن الرأي:
 الى الجزئيات من أحدهما :ضربين على بالتدريج نقلت
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 الى الماديات من اآلخر والضرب التشابه، بمالحظة الكليات
 شيء العقل في يوجد )ال وهكذا والمجاز بالتشبيه الروحيات

 المذهب لوك نفى ويذلك . الحس« في وجوده سبق وقد اال
. ديكارت عند الغريزي

 فالسفة في أثر ولمكتشفاته العلمي لمنهجه كان فقد نيوتن أما
 وموطدًا اآللي للمذهب مؤيدًا للجاذبية اكتشافه جاء إلتنوير.

 أجزاء مبدأيفسرتماسك على فقددل ،الرياضي المنهج في للثقة
 متفقة نتائج بالقياس منه استخرج كليًا قانونًا ووضع الطبيعة،

 الله، بوجود مؤمنين ونيوتن لوك من كانكل وقد التجربة. مع
 االلهي األصل في البحث التنوير فالسفة نفى ذلك ومع

 وبالطبيعة الفيزيائي، العالم معقولية بدراسة واكتفوا للكون،
 اكثراأللفاظ الطبيعة لفظ أصح ثم ومن للطبيعة. الفائق دون

 النقدية بالوظيفة الطبيعة ارتبطت وقد التنوير. عصر في شيوعا
 مجاوزة بعدم الفيلسوف ألزمت قد الطبيعة أن ذلك للعقل.

 البحث مجال له أفسحت ذلك مع ولكنها والتجربة، المالحظة
 برمته، المتناهي الواقع على تنطوي الطبيعة إن حيث من العقلي

 حد على المخلوقة« الكائنات وجملة العالم »نسق على باألدق، أو
 إلى الطبيعة تدفعنا وبذلك االنسيكلوبيديا. تعبيرداالمبيرفي

 ويزود ،الميتافزيقا محل العلم فيحل الموحد، المبدأ عن البحث
الكون. مع وبعالقته وجوده، بمعرفة االنسان

 إلى عشر، السابع القرن في العلمي، التقدم أفضى وقد
 الثامن القرن في المستمر التقدم امكان وإلى الطبيعة، في الثقة

 منجزات بفضل الرياضية الفزيائية العلوم تقدمت عشر.
 الكوني للبعد متوجًا العالم نسق البالس كتاب وجاء نيوتن،
 1794-1743 الفوازيه يد على الكيمياء، ومرت نيوتن. لمبادىء

 ووظائف والحيوان النبات علوم وازدهرت .ابداعية بفترة
 لعلم مونتكيو ومهد هالر. ونون لينايوس يد على األعضاء

 وهذا النفس بعلم االهتمام على لوك تجريبية وحثت االجتماع.
 .1780-1715 وكوندباك 1776-1711 هيوم مؤلفات في واضح

 .الالهوتية الفروض من واللغوية التاريخية الدراسات وتخلصت
االنسانية. الخبرة مجاالت جميع إلى العلية مبدأ استخدام وامتد

 والتجبربة المالحظة على المؤسس العلمي التقدم يكن ولم
 عند الرياضي، فالمنج الكلية المبادى، عن البحث مانعًامن

 كاللذين وزمان مطلق بمكان القول إلى به أفضى نيوتن،
 كمبدأ والطبيعة، الرياضيات. عليهما وتعول المخيلة، تتخيلهما

 مدرسة وأثرت .والثبات الموضوعية في اثقة وطدت موحد
 عشر الثامن القرن فالسفة في عميقًا تأثيرًا الطبيعي القانون

 ماهية لإلنسان أن يفترض عنده، الطبيعة، فطور روسو. مثل
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 النبيل و»المتوحش االجتماعية. تتغيربتغيرالظروف ال ثابتة
 بها المزود الخصاثص من وكلية طبيعية أكثر بخصائص مزود

األوروبي. االنسان
 تكن لم الطبيعي النظام قوة عل التنوير فالسفة أدلة أن بيد

 يفترض عندالفزيوقراطيين، فاالقتصادالسياسي، مألوفة أدلة
 المنافع بين تام باتساف مزودًا الطبيعي النظام خلق الله أن

 والخير الذاتية المنفعة بين التناقض ينعدم بحيث ،المتباينة
 على االسبقية لها الفزيوقراطتين عند والزراعة .االجتماعي

 وفي .الطبيعي النظام إلى منهيا أقرب ألنها والتجارة الصناعة
 ففي الطبيعة. في ثقة 1790-1723 سميث آدم أبدى انكلترا

 الذاتية، المنفعة تحرير إلى سميث يقصد 1766 األمم ثروة كتابه
 .الجميع سعادة إلى بدورها فتفضي قيد، منكل االقتصاد، في

 قانون وتترك التدخل عن تكف أن إلى الحكومة يدعو ولهذا
 فعلهما يفعالن والطلب، العرض وقانون العمل، تقسيم

 المتشائم المفكر حتى I المستهلك منفعة مع المنتج منفعة فتتطابق
 منافع إلى تفضي قد الفردية الرذائل أن إلى يذهب مندقيل
 من الرغم على المجتمع اتساق على تحافظ الطبيعة وأن عامة،

.لتناقضات وا الصراعات

 تكن لم التنوير، فالسفة عند ،الطبيعة في الثقة هذه أن بيد
 لنظريات اآللي فالطابع .الطبيعة تطويرمفهوم عائقًاعن

 كان وقد . دياميكي طابع إلى تدريجيًا تحول قد ونيوتن ديكارت
 نقص بين فقد التحول. لهذا الممهد هو 1716-1646 اليبناز

 من يجعل ديكارت أن ذلك .ديكارت عند اآللي المذهب
 ال القول هذا اليبنتزأن ويرى فحسب، منفعال شيائً الجسم
 ثم للحركة. المادة مقاومة أي للجسم، الذاقي« »القصور يفسر

 في معتبرًا المتحرك الجسم بين الفرق يفسر ال القول هذا ان
 اثبات يمكن ال إذ الساكن، الجسم وبين سيره خط من نقطة
 الفكرة هذه ولوال الطاقة. فكرة بواسطة اال الحركة اتصال
 تقوم ذلك وعلى .سكونات سلسلة عن عبارة الحركة لعادت
 لو حتى باقية وتظل الحركة، علة وهي الطاقة، في الجم ماهية
 بالمفهوم لألخذ التمهيد هذا على وترتب .الحركة وقفت

 فأصبح ، الفيزياء على البيولوجيا تقدمت أن للطبيعة الديناميكي
 الكون وأجزاء لكظام، مركزًا وليس للطاقة مركزًا الكون
 في دورًا العقل مع المخيلة أدت ثم ومن وفساد. كون موضع
 بفضل والحيوان اإلنسان بين الفاصل وانتفى العالم، تفسير

ديدرو. آراء
 تغييرأسلوب في أساسيًا عامالً االنكليزية الثقافة وكانت

 ومونتكيو، فولتير من كل انكلترا زار فقد ٠ أوروبا في التفكير
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 كتاب كان فقد والسياسي. والديني الفلسفي فكرها وأذاعا

 االنكليزية، للثقافة شاملة رؤية 1734 فلسفية فولتيررسائل
 للدستور مفصالً عرضًا 1848 القوانين روح مونتسكيو وكتاب

 1740-1733 وضد مع بريفوست األب وكتاب االنكليزي،
 شكسبيرفي صيت وذاع االنكليزبة. الروايات عن اعالمًا

فرنا.
 انسانيًا، طابعًا اكقافة اتخذت القومية الحواجز تداعي ومع

 األوروبي بالطابع وانكلترا، فرنسا في المثقفين روحية واتسمت

 االجتاعية األوضاع تباين رغم القومي بالطابع وليس

.والسياسية
 بالطابع تتصف تعد فلم التاريخية الدراسات أسس وتغيرت

 الرومانية االمبراطورية انهيار جيبون كتاب مثل الالهوتي

 عشر الرابع لويس عصر فولتير وكتاب ،1788-1776 وسقوطها
 مونتكيو وأحدث .1725 الجديد فيكوالعلم وكتاب ،1751
 وذلك 1748 القوانين روح بكتابه القانونية الدراسات في ثورة

.للقوانين والتاريخية الفزيقية األصول عن بالكشف

 وليس الراهن العالم بقضايا التنوير فالسفة اهتمام أفضى وقد
 أخرى مشكلة أية على السعادة مشكلة أسبقية إلى اآلخر العالم

 بالعقل فقط ليس االنسان زودت قد الطبيعة أن لهم فاتضح
 فولتير بين الصراع يكن ولم ايضًا. واثهوة بالعاطفة أيضًا وإنما

 في فاإلنسان، الجديدوالقديم. بين الصراع سوى وبسكال

 إلى منه الحيوان إلى وهوأقرب الطبيعة، من جزء فولتير، رأي
 بسكال أما نبيلة، خصائص على حصوله من الرغم على اله،

 ولكن والعظمة، الحقارة من غريب مزيج اإلنسان أن فيرى
 صنع هومن إذ إلهي، اإلنسان أصل ألن للعظمة، الغلبة

.اش

 مثكلة إلى أفضى والشهوات بالعواطف السعادة وربط

 ٠ المجتمع ومتطلبات الفرد متطلبات بين التوفيق هي جديدة

 أغلية بينا الحسية، اللذة مذهب بتبني المتري المادي انفرد
 وقدص ٠ االجتماعية والمثل الذاتية المنفعة بين ربطت الفالسفة

 الدنيوية السعادة بين االنسجام تحقيق المفكرين بعض حاول

 مع ولكن .مسيحية ابيقورية رؤية إلى استنادا الدينية والمبادئء

 الخالص الفلسفي الحل سوى أمامهم يكن لم المسيحية انحالل

 والكون، اإلنسان وبين والمجتمع، الفرد بين والتوفيق

 التي هي الطبيعة فإذاكانت . االجتماعية بمفهوم فاستعانوا
 تحقيق عن المسؤول هو فالمجتمع المجتمع في اإلنسان اوجدت

 موضع كان »أيا االنسيكلوبيديا تقول .اإلنسان سعادة

 كان وإذا .المجتمع« في تكمن الحياة في سعادته فإن الفيلسوف

 يكون وأن نافعًا، يكون أن بد فال نيال، »انسانا الفيلوف

 روسو، وحتى .المدفي« المجتمع خير أفكارتتشد على »حاصالً

 لن االنسان قررأن االنسان، اجتماعية فطرية في المتشكك
. المجتمع في أقام إذا إال عاقال يكون

 .عويصة معضلة إلى واللذة السعادة بين الربط أفضى وقد

 بالفضيلة ها العالقة األخالق بأن القول على المتري تجرأ فقد
 واللذة، بالسعادة عالقة لها وإنما الروحية، االحتياجات أو

 المفاهيم على األولوية لها الفزيائية االحساسات ألن وذلك

 من شكل هي الحسية الفلسفة فإن وبالتالي ،والعقلية األخالقية
 األديب ظهور سوءًا األمر زاد وما اللذة، مذهب أشكال

 قوة أنها على الطبيعة إلى نظر الذي صاد دي الماركيز
 عن تعبيرًا كانت طالما والقوة العنف أفعال تبرر شخصية ال

.الشخصية العادة

 شخصية De Sade صاد دي الكونت بأن القول ومكن

 الجذري التغيير هذا رفضرا المفكرين معظم وأن استثنائية،

 الطبيعة وثبات الكلية، المبادىء في لثقتهم التقليدية للمفاهيم

 ذلك ومع اجتماعي. حيوان أنه لإلنسان وتعريفهم االنسانية،

 القيم بطبيعة الخاص السؤال عن الجواب أمر من يكن فمهما

 من عليه تنطوي وما النظرية ء المبادى فإن العظمى الخلقية

 فالسفة أذهان شغلت هامة بقضية عالقة لها عملية ممارسات

 أجل من النضال فقدكان . الحرية قضية وهي أال التنوير،

 عن البحث في المفكر وحق دينه اختيار في الفرد حق - الحرية
 على الهجوم في األساسي الدافع هو — الخاص بأسلوبه الحقيقة

 أن ترى الكاثوليكية الكنيسة كانت فقد الكاثوليكية. الكيسة

 أنها بدعوى يخالفها من بادانة ايمانها عن الدفاع في الحق لها
 أن يرون الفالسفة وكان . المطلقة الحقيفة على حاصلة

 الميتافزيقية الضغوط تحية في اإلنسان حق أجل من النضال

 المفكرون احتج فرنسا ففي الحر. التفكير من المانعة والدينية

 احتكار وضد ،الجنائي القانون في نسانيةالالا البنود ضد

 االنسيكلوبيديا وقدأدانت العبودية وضد للتعليم، الكنيسة
 للحرية. ومعارضة االنانية، للكرامة اهانة باعتبارها العبودية

 لم ولكنه الليبرالي، الفكر بسيادة عشر الثامن القرن تميز ولهذا
 كان فقد .القائم الوضع مع متكيفًا كان إذ ثوريًا، فكرًا يكن

 يكن لم فإنه ذلك ومع الجمهوري بالنظام مونتسكيومعجبًا

 من يمنعه لم فولتيرلليبرالية وتشيع . الفرنسية للملكية معارضًا

 فالسفة معظم اعتقد ولمهذا المستنير، الطاغية فكرة عن الدناع

 إذا المطلوبة االصالحات بتحقيق كفيل القوي الحاكم أن التنرير

 الذي هذاهوالدافع أن الظن وأغلب . الفالسفة مااستشار
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 الفيلوف(، )الملك زارفولتيروداالمبيرفردريك أجله من
كاترين. االمبراطورة وزارديدرو
 وخلقية، فلسفية قضية االنسيكلويديا في الحرية وقضية

 الفلسفية الحرية عن مسهب مقال وثمة سياسية. قضية وليست
 الحرية عن مختصرة مقاالت تقابله والحتمية الحرية على يدور

 السياسية السلطة عن ديدرو ومفال . والمدنية السياسية
 الخياليون االشتراكيرن وحتى , عامة مبادىء بطرح يكتفي

 مورلي مثل الفالسفة بين من كانوا الذين والشيوعيون
Morelly ومابلي Mably يم٠ اا السياسي للواقع يتعرضوا لم 

 أية يؤسسوا لم فهم ،الفرنسين االقنصاد علماء وكذلك ندر،
 التجارة عن القيود رفع إلى بالدعوة كتفوا وإنما سياسية، نظرية
 األمم ثروة سميث آدم كتاب أن يد .Turgot تورغو مثل

 علم في فهوكتاب المتميز. السياسي الكتاب يكون يكاد 1776
 من قاعدة على ويدور التجربة، على يقوم السياسي االقتصاد

 الطريق اتباع في الحرية كل حر إنسان »كل تقول سميث وضع
.العدالة« قانون يخالف لم طالما المنفعة عليه تدله الذي

 .البرجوازية الطبقة بزوغ الجديدة الرؤية هذه واكب وقد
 المعالم محددة تكوينها، بداية في الطبقة، هذه تكن ولم

 األثرياء الممولين في البرجوازية تمثلت فرنسا في واالتجاهات.
 يكن لم ولكن .والحرفيين واألدباء واألطباء والمحامين والتجار

 في ذلك من الضد وعلى .السياسية الحياة في مؤثر دور لها
 وثقافي سياسي تأثير ذات المتوسطة الطبقة كانت حيث انكلترا،

 والسياسية الجغرافية االنقسامات منعت المانيا وفي ,واجتماعي
 ومع .سياسي تأثير أي احداث من األمية فيها تتفثى طبقة أية

 الكتب انتشار الى البرجوازية بزوغ أفضى فقد ذلك
 االمكان في يكن لم االنسيكلوبيديا إن بل والصحف،

 قد البرجوازية إن بل البرجوازية. من مؤازرة بدون أصدارها
 بالمفكرين األوروبية، البلدان مختلف في االكاديميات، أمدت

والعلماء.
 معرفة تكن لم األساسية التنوير مهمة إن القول خالصة

 تغييرسلوك أجل من تغييرالمجتمع وانما االنسان، طبيعة
 آراؤهم انقسمت وهنا ومادية. عقالنية أسس على اإلنسان،

 تفصيالً العرض يلزم ثم ومن للمجتمع، األفضل الشكل ازاء
الفالسفة. من نخبة آلراء

1755-1689 مونتسكيو

 فتأثر انكلترا في سنوات ثالث أمضى .ارستقراطية أسرة من
 ذكر بدون 1721 فارسية رسائل نشر .بالدستوراالنكليزي
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 أوروبا يزوران أبناءفارس من اسمه،تخيلقيهااثنين
 وطنهما. في أصدقاثها إلى بخواطرهما ويعثان فرنسا، وبخاصة

 أخالقه في الفرني المجتمع نقد عن عبارة الخواطر وهذه
 نشر ثم أخرى. تارة جدة وفي تارة، تهكم في وديانته، وعاداته
 1734 وانحطاطهم الرومان عظمة أسباب في اعتبارات كتاب

 في بوسويه تبناها التي للتاريخ الالهوتية الرؤية فيه يستبعد
 االنسافي التاريخ أن فيه يرى العام التاريخ من مقال كتابه

 كتاب أما الهية. لخطة وخاضع االلهية، بالعناية محكوم
 وسقوطها الرومانية االمبراطورية صعود فيفر اعتبارات

 فالتاريخ ثم ومن للطبيعة، فائقة بمفاهيم وليس طبيعية بمفاهيم
 عامة بأسباب ولكن االلهية، بالعناية وال بالصدفة محكومًا ليس
.خلقية أو فيزيقية سواء

 القوانين روح كتاب تأليف من انتهى 1743 عام وفي
 بأنه القانون فيه يعرف . 1748 عام إا ينشره لم ولكنه

 وهذه األشياء«، طبيعة من مستمدة ضرورية »عالقات
 وقد ,اإلنسان نفس في علية عالقات هي الضرورية العالقات

 تكوين في الفزيائية بالعوامل االهتمام إلى التعريف هذا به أدى
 في فالسكان بالمناخ خاصة وبصفة والقوانين، الحكم نظام
 السكان يتقبلها ما أيسر بطريقة الطغيان يتقبلون الحار، المناخ

 الشمال في بوفرة موجودة الحرة فالشعوب ولهذا .البارد المناخ في
 بما االنسان يعمل أن في الحق هي والحرية .الجنوب دون

 ال بما يعمل أن في الحق للمواطن كان وإذا .القوانين به تسمح
 لديه سيكون اآلخر ألن حرًا، يكون فلن القوانين به تسمح
 للحرية ضرورية العدالة مقتضيات فإن ثم ومن الحق. نفس

 وملكية جمهورية :بثالثة الحكم يحددمونتسكيوأشكال ثم
.وطغيان

 ما بحسب وارستقراطية ديمقراطية الى الجمهورية تنقسم
 األشراف. هم منه لفريق أو برمته، للشعب الحكم يكون
 آن في ورعية ملك هو فيها الشعب ان الديمقراطية طبيعة
 ويزاول األمر. لوالة بطاعته ورعية باقتراعه، هوملك واحد.
 لممثلين الحق هذا عن ينزل وال التشريع، حق بنفسه الشعب
 أن بمعنى المواطن، في والسلطة الرعية وحدة تتحقق وهكذا

 مكانًا يحتل ولهذافالتعليم لفرد. متجسدةفيا المواطنهوالدولة
 الشنائيات مونتسكيويرفض ان بيد , الديمقراطي اكظام في هامًا

 اآلباء يلقنه تعليم فثمة الملكية. النظم ب تموج التي التعليم في
 في أما للشبان الحياة تلقنه آخر تعليم وثمة لألبناء،

 .الدنيا الحياة وتعليم األسرة تعليم بين فرق فال الديمقراطية
 صميمها، في الديمقراطية، ألن متواصل، تعليم كلها فالحياة
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 العام، اإلنسان إلى الفرد اإلنسان من جذريا تحوال تفترض
 فإن هنا ومن .عامة جراثم هي الفردية الشرور أن وتفترض

 العامة المنفعة إيثار أي الياسية، الفضيلة الديمقراطية مبدأ
الخاصة. المنفعة على

 واألشراف رعية فيها الشعب أن االرستقراطية وطبيعة
 حكامًا. جميعًا كانوا العدد قليلي األشراف كان ومتى حكام

 المجلى فيكون بينهم، من مجالً انتخبوا كثيرين كانوا ومتى
 كيًا والشعب ديمقراطية، األشراف وجهرة ارستقراطية،

 انتشال على تعمل الحكيمة االرستقراطية أن على . مهمالً

 ومن الدولة في له وتوفيرمهمة العدم، هذا من الشعب
 أنفسهم فيأخذون للحكام الزمة الفضيلة االرستقراطية

 الزمة غير ولكنها ،بينهم فيا يتساوون بحيث والنظام باالعتدال
. القائمة الحكومة بقوة للقرانين يخضعون ألنهم للمحكومين
 أي ،ثابتة قوانين بموجب الفرد حكم أنها الملكية وطبيعة

 ومبدأ . غيرالدستورية الملك إرادة تقيد قوى وبواسطة دستور،
 والكهنوت، النبالة نحوين: على القوى وهذه الشرف. الملكية
 إا ملكًا ليس والملك الكهنوت. من الطبيعة إلى أقرب والنبالة

 بما باالعتراف مطالب فهو ثم ومن القوتين، هاتين بفضل
 إلى بالنبة أساسية النبالة أن بيد مصالحهما، عن والدفاع
 نبالة وال غيرنبالة، من ملكية »ال مونتكيو: يقول الملكية.

 فارقًا ثمة أن بيد (4 ،2 ج القوانين، )روح غيرملكية« من
 تستلزم فالديمقراطية والملكية. الديمقراطية أساسيًابين

 الي فالنبالة الملكية في اما والعقالء. والعقل الفضيلة بالضرورة
 إنها بل حكيمة، بالضرورة ليست للملك الحكمة بدور تقوم

 طياتها في تحمل الملكية فإن هنا ومن عقالنية. ال بطبيعتها
 بأن القول إلى مونتسكيوينتهي فإن ولهذا فنائها. جرثومة

 ال الشرف أن ذلك ومعنى .كاذبًا كونه في تكمن الشرف حقيقة
باألخالق. وال بالحقيقة ال له عالقة

 يعبًا وال بدستور، يتقيد وال الفرد حكم أنه الطغيان وطبيعة
 أو تشريعي بناء بال أوحكم قانون، بال حكم أنه أي بهيائت،
 أو .الهوى إلى يستند فهوححم ثم ومن ■ اجتماعي أو سياسي

 إلى ذاته الدين يحيل إنه بل هوى، إلى السياسة يحيل حكم هو
 يقول .هوطاغ ،الطاغي النظام في الدين ألن هوى،

 القوانين، )روح خوف« إلى خوف اضافة »إنه مونتسكيو
 هذه أن بيد البشر. بين تامة مساواة الطغيان وفي . (14 ،5 ج

 ال الفرد أن تعني وإنما فيمة، للفرد أن تعني ال التامة المساواة
 الطاغية فإن ذلك عل وتأسيسًا عبيد. فالبشر ثم ومن له، قيمة

 حجة أو تبرير بال أي آنية، أو عفوية بطريقة قراراته يصدر

 شهواته سوى بعدذلك، الطاغية، أمام واليبفى وزن. ذات
.نساء من لديه ما بتغذيتها ينشغل

 بفساد تفسد الحكومات هذه كل أن مونتسكيوإلى ويدهب
 وتذهب .المساواة روح بذهاب الديمقراطية تذهب .مبدئها

 الملكية وتذهب للهوى. األشراف يذعن حين االرستقراطية
 محو على فيعمل القسوة إلى العدالة من الملك يتحول حين

بطبعه. فهوفاسد الطغيان أما ليستأثرباألمر. الهيائت
 الحكومة تكفل هوأن مونتسكيو، عند المنشود، والهدف

 ما يعمل أن المرء قدرة على عنده، تقوم، والحرية الحرية،
 أن ينبغي ال ما عمل عل يكره وأال يربد، أن عليه ينبغي
 :الثالث السلطات استقالل الحرية يكفل وخيرما يريده

 الثالث السلطات اجتماع أما .والقضائية والتنفيذية التشريعية
.الطغيان إلى يسوق فإنه واحد حاكم يد في

1778-1694فولتير

 الشعراء ينافس وشاعر عظيم، كاتب هو معاصريه رأي في
 للتنوير. المع مثل العصر قراء رأي في ولكنه الكالسيكيين.

 الفلسفة بمنجزات تنويرمواطنيه المشودة غايته فقدكانت
 األوروبية، الثقافة إلى نظرهم رلفت واألدب، والعلم

 الفلسفية القيم نقد على وحثهم االنكليزية، الثقافة وباألخص
 فلسفية رسائل كتاب ؟صدر 1734 عام في .السائدة واالجتياعية

 بانكلتراثالث قدأقام إذكان االنكليزية، الثقافة فيه يعرض
 ازاء والتسامح تأثرفيهابالليبرالية 1729-1726 سنوات

 الكتاب هذا تأليف من غايته وقدكانت .الدينية المعتقدات
 لما حياتهم تغييرأسلوب ضرورة إلى الفرنسي نظرالشعب لفت

 تعدد بين مقارنة فعقد .وتزمت تعصب من عليه ينطوي
 في الكاثوليكية الكنيسة وتسلط انكلترا، في الديية المعتقدات

 ليذكر انكلترا في الدستورية الملكية شرح في وأسهب .فرنسا
 بالحق يحكمون الذين لحكامهم المطلقة بالسلطة الفرسيين

 بسكال نقد الرسائل األخيرمن الفصل خصص نم االلهي
 المتناقضات بوجود لوسلمنا »حتى يقول المسيحية. إلى الداعي

 على التدليل هذا يكف لم اإلنسان في بسكال عليها يدل التي
 أساطير أيضًا الوثنية الديانات في نجد إذإننا المسيحية، حقيقة

 إلى ترجع بسكال حجة إن ثم .متناقضة عناص من تتكون
 وال المذاهب، سائر على متفوقا ميتافزيقيا مذعبا المسيحية اعتبار
 في المتناقضات وما .الحق الدين هي المسيحية أن على تبرهن

 ولذة وشر، خير من له، إلمركبة الضرورية العناصر إال اإلنسان
وعقل،. وهوى، وألم،
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 بعد اال ينشر لم الميتافزيقا في كتابًا ألف 1730 عام وفي
 بأنه قوله في بلوك متأثرًا التقليدية الميتافزيقا فيه ينقد وفاته.
 أوطبيعة الله ماهية تعريف االنسافي العقل مقدور في لي

 يدل الجاهل الفيلسوف كتاب ألف 1766 عام وفي الحرية.
 من فولتيرأنه يرى اذ العقلي، اتواضع في درس على عنوانه
 وفي .حلول لها ليس فلسفية لقضايا حلول عن البحث العبث
 على يحتوي الذي الفلفي القاموس كتابه نشر 1764 عام

.ودينية فلفية قضايا

 كان إنه إال رالالهوت للميتافزيقا معاديًا كان فولتير أن ومع

 يدل ساعة أرى »حين هذا هو عده والدليل .باله المؤمنين من
 لهذه لوانبها رتب عاقالً موجودًا ان استنتج الزمن عل عقربها

 أن أستنتج االنسافي الجسم لوالب أرى حين وكذلك الغاية.
 للرؤية، أعطيتا العينين وأن االعضاء، هذه رتب عاقالً موجودًا

 القول منه يلزم بالغائية والقول الخ،. للقبض، واليدين
 ال الكون تدبير أن أي كلية، عناية فولتير عند ولكنها بالعناية،

 في فولتير كان وقد .ال وضعها التي العامة للقوانين إال يرجع
 فولتير كتاب من األول الفصل جاء ولهذا .بنيوتن متأثرًا ذلك

 »إن نيوتن يقول .اله« »عن عنوانه 1738 نيوتن فلسفة مبادىء
 وهوأصل األزل، منذ بذاته بالضرورة موجود موجودًا ثمة

 ماذا القوة؛ وفي الزمان في المتناه الموجود هذا الموجودات.
 تنجذب ال فإنها تنجذب حين والمادة . . يحده؟« أن يمكن

 في تدورالكواكب وحين الله وإغابفضل طبيعتها، بفضل
 من بتوجيه بالضرورة ذلك يكون فإما آخر دون اتجاه في الخالء
 حد عند فولتيريقف أن بيد تامة. بحرية يفعل الذي الخالق
 أي للطبيعة، الفائق الدين الى يتجاوزه وال الطبيعي الدين

 منذ البشرية هودين الطبيعي الدين أن ذلك المسيحية.
 األخرى. المذاهب كل على سابقة الله عبادة ألن القدم،
 فدين الطيعي الدين أسبقية على دليل أقوى والصين
 بيد عاداًل«. وكن السياء »أعبد األمر: هذا يدورعلى الصينيين

 بسبب الغربية البالد في انحل قد الطبيعي الدين هذا ان
 العقل صنع من الطبيعي فالدين .dogmas المعتقدات انتشار

 لدى وليس الكهنة صنع من dogma المعتقد أن حين في
 وقتل واالضطهادات الالهوتية االنقسامات سوى الكهنة

 أن امكانها في ليس المعتقدات فإن ولهذا .والهراطقة الملحدين
 ويدلل بالعالمية تتصف األخالق أن حين في عالمية، تكون

 يمكن »كيف يقول والتجربة. بالعقل عالميتها على فولتير
 للعدالة األساسية المبادىء نفس لديها يكون أن للشعوب

.العقل؟« الله وهبها قد يكن لم إن والظلم
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 الثالثة في .المذهب بروتستانتية األصل فرنسية أسرة من
 عام وفي ديدرو. وبخاصة الفالسفة، على يتردد أخد والثالثين

 »هل المسالة هذه للمسابقة ديجون اكاديمية عرضت 1749
 لالكاديمية فقدم األخالق؟« تصفية على والعلوم الفنون عاونت
 في مقال األول كتابه أصل وهذا الجائزة. وأحرز مقالته
 هذا للمسابقة االكاديمية أعلنت ثم .1750 والفنون العلوم

 يقره وهل الناس؟ بين المراتب تفاوت منبع »ما :الموضوع
 لم األكاديمية ولكن مقاته، لألكاديمية فقدم الطبيعي؟« القانون
 أصل في مقال بعنوان 1754 الكتاب فنشر الجائزة تمنحه

 كتابين نشر 1762 سنين ثمافي وبعد الناس. بين التفاوت
 فأنكرت التربية، في أو أميل واآلخر االجتماعي العقد احدهما
 إلى فلجأ باعتقاله األخيروهمت الكتاب الباريسية السلطة

.هيرم صحبة ١انكلر
 من بدالً للمجتمع مدنية أس وضع إلى روسو يذهب

 وفي الوسيط العصر فالسفة لها يروج كان التي الدينية األسس
 سلطان كل أن يقرر كان الذي االكويني توما القديسى مقدمتهم
 كان ولهذا للكنية. خاضعة الدولة وأن اله، من فهوآت

 لموسى: الله سنه الذي هو االفضل االجتماعي النظام أن يرى
 حكيمًا رجالً وسبعين اثنين بمعاونة يحكمون وخلفاؤه موسى كان

 الضد وعلى الملك. يختار نفسه اله كان بينما الشعب، يختارهم
 أن الى 1762 االجتماعي العقد كتابه في روسو يذهب ذلك من

 ويمكن االجتماع أفسدها أولى براءة بحالة يتمتع كان االنسان
 حالة روسو عرض أن سبق وقد .االجتماعي بالعقد اصالحها

 1754 الكاس بين التفاوت أصل في مقال فيكتابه األولى البراءة

 إن الطبيعة: حال أو اإلنان، في األصل إن حيث من
 وال صناعة، وال له لغة ال الغاب، في متوحدًا كان اإلنسان

 ألسباب الطبيعة حال من االنسان خرج ثم .رذيلة وال فضيلة
 مع فتعاون المحرق، والقيظ القارس والبرد كالجدب طبيعية،

 الفيضانات اضطرتهم ثم .مؤقتا تعاونًا نوعه أبناء من غيره
 ونشبت اللغة، فاخترعت دائمة، بصفة االجتماع إلى والزالزل
 يمثل ال والدائم منه المؤقت بنوعيه االجتماع هذا .الخصومة

 استكشف حين ولكن القوانين. يخلومن ألنه المدنية الحالة
 الحالة إلى انتقل الزراعة، وهوشرط الحديد، استعمال اإلنسان
 التفاوت فيزداد األراضي تقسيم تستلزم الزراعة أن بيد المدنية

 وهكذا وفقراء أغنياء إلى الناس وينقم الخصام، ويتفاقم
 والمفرمن .باالجتماع شريرا بالطبع الطيب يصيراإلنسان

 مفاسد اصالح فيبقى الطبيعة، طور إلى عودة وال االجتماع
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 وذلك - االجتماعي العقد كتاب قضية هي وهذه — االجتاع
 فيصبح بأكمله، للمجتمع حقوقه عن االنسان يتنازل بأن

 تقر الكل إرادة والقانون ،القانون ظل في متساوين الكل
 سلطة جانبها إلى تطيق وال دائيًا، مستقيمة ألنها العامة، المنفعة

 ولكه الزم فالدين الدين، الغاء ذلك يعني ال ولكن كنسية،
 أو لينفي حقى للحياة، الضرورية العقائد على مقصورًا يكون

 غير باعتباره بل كافرًا باعتباره »ا ب يؤمن ال من كل يعدم

 القانون عقائد هي العقائد وهذه . االجتماعية« للحياة صالح

 في والعقاب والثواب االلهية، والعناية الله، وجود م الطبيعي
 يستند االجتماعي والعقد االجتماعي العقد وقداسة آجلة، حياة

 .االرادة هذه التعبيرعن هو والقانون . العامة االرادة إلى

 دون االجتماع بمناقب البثر يتمتع للقانون الخضوع وبفضل

 وال عبيد، وال سادة فال ثم ومن الحرية، أو المساواة فقدان
 بيد . القانون أمام متساوون مواطنون وانما ، ضعفاء وال أقوياء

 سوء إلى هومردود انما المثالي المجتمع هذا تحقيق عدم أن

الثروة. توزيع

 اإلنسان إلى توجه أن ينبغي التي التربية روسو يطرح ثم
 انسان، صنع من ليس أميل أن صالحًا. موانًا يكون لكي

 يصبح أن ذلك معفى ليس ولكن الطبيعة. صنع وإنماهومن
 سلطان اال سلطان بأي نقيد اال معناه وإنما متوحشًا، االنسان

العقل.

,784-17,3 ديدرو

 والمؤلفات االتيكلوبيديا، صاحب هو معاصريه رأي في

 القرن قراء رأي في ولكن الالديني. الطابع ذات الفلسفية

 إلى تستند الكونية رؤيته أصيل، فيلسوف هر العشرين
 ومرحياته المادية، عل تقوم الخلقية وأفكاره لعلم، منجزات

 عام الفلسفية أعماله أول نثر .جديدة دراما تأسيس تنشد

 خالفة آراء عن فيها أعرب فلسفية خواطر بعنوان 1746

 بعقالنية واألخذ التقليدية، الميتافزيقا رفض وعن للدين،

 العام نفس وفي ستةأشهر، حبس ذلك وبسبب - العلمي المنهج
 الفنون في موسوعة ترجمة المكتبات احدى مدير اليه طلب

 هوأن فرأى 1728 عام بانكلترا ظهرت قد كانت والعلوم

 العالم صديقه معه وأشرك غرارها. على موسوعة يصدر

 األول المجلد وصدر العلوم. داالمبيرعضواكاديمية الرياضي
 العلوم أصل في داالمبير قلم من بمقدمة مفتحًا 1751 عام

 فكان والدينية، الميتافزيقية المذاهب فائدة وعدم وتصنيفها،
 المتدينين، جانب من عنبفة لحمالت مثارًا األول المجلد هذا

 عشر سبعة ديدرو وأخرج .شريكه وترك الراحة داالمبير فآثر
 االفكار نقد االنيكلوبيديا في المحورية والفكرة مجلدًا.

 العقائد مع يتنافى بأسلوب الحقيقة عن والبحث التقليدية،

 والدولة، الكنيسة تعاليم ومعارضة السائدة، والسياسية الدينية

 الكنيسة حفيظة الدعوة هذه أثارت وفد . التسامح إلى والدعوة

 المطلقة السلطة عن الدناع في تعتزبواجبها التي الكاثوليكية
 لفظ كان وقد بالقوة. االهابة األمر اقتضى لو حتى للكنيسة

 .االنسيكلوبيديا تناولتها التي المصطلحات أهم من الطبيعة

 الطبيعة في وحدة ثمة أن االنسبكلوبيديا أصحاب رأى وقد

 التام فاالستقالل ثم ومن متفاعلة عالقات في االجزاء حيث

 الكل فكرة وبدون الكل، فكرة مع يتناقض الجزئية للواقعة
 المعرفة مجاالت تكون أن شأنه من هذا وكل ,فلسفة ثمة ليس

 المقال ولهذاجاء للمعرفة وحدة ثمة تكون أن أي متداخلة،

 أجل من االفكاروتداخلها أصل داالمبيرفي قلم من االفحاحي

 المقال، هذا في شاعت، وقد والفلسفية. العلمية المعرفة تقدم

 للحضارة التاريخي التطور داالمبير عرض فقد .تفاؤلية روح
 وبيكون بديكارت مستشهدًا النهضة عصر من ابتداء الحديثة

 هذه أسهمت وقد وفولتير. واليبنتزومونتسكيو ولوك ونيوتن

 يحق ولهذا ,والكون لالنسان دقيق تحديد في برمتها الفترة

 وداالمبير .الفلسفة« »عصر إنه عنه يقال أن عشر الثامن للقرن

 وسط بالفعل، شاعت وقد التنوير. عصر بذلك يقصد

 وعقالنية نقدية روح وهي الفلسفية الروح االنسيكلوبيديين،

 وفدأثارت اآلخر العالم وليس الراهن قضاياالعالم تناول في

 رأوا إذ االنسيكلوبيديين، أعداء حفيظة الفلسفية الروح هذه
 من للطبيعة الفائق تحذف ألنها المسيحية للعقيدة تهديدًا فيها

 األخذ إلى الدين مع بالمتعاطفين وتدفع العالنية، المعرفة

 االخالقية االبحاث إلى فيتجهون للمسيحية العقالني بالتفسير

 قد االخالقي االتجاه وهذا العقائدية االبحاث إلى وليس

 إلى االنتباه لفت إلى ،أمثالديدروودولباك بالملحدين، أفضى
 والشعوذة التعصب مثل لآلراءالتقليدية، الالإنسانية النتائج

 بقضية االنسيكلوبيديون اهتم كله ذلك أجل من العقلية.

 أنه االنسيكلوبيديا بعنوان ديدرو مقال في جاء وقد .االنسان

 وتناول ،الكون هذا من االنسان مكانة في البحث الالزم من
 واحتياجاته وواجباته االنسان بتطلعات القضاياالمتعلقة جميع

 على يحث أن االنسانية بالقيم االهتيام هذا شأن ومن .وملذاته

 حق تأكيد وبالتالي والقهر، الطغيان أشكال جيع رفض

 »إن يقول السياسية السلطة عن مقاله فديدروفي .الحرية

 ما يستمتع أن انسان كل حق ومن السماء، من هبة الحرية
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 دي شفالييه يشجب االتجاه نفس وفي . بعقله« يستمتع حين
 أجل البثرمن استغالل االنسيكلوبيديين، وهومن جوكور،

.مادية مكاسب تحقيق
 عبارة داالمبير حلم بعنوان كتابًا ديدرو ألف 1769 عام وفي

 إال ينشر لم الكتاب هذا أن بيد داالمبير، وبين بينه حوار عن
: منه لجزء ترجة هاك التاريخية وألهميته .بعدموته

 مكان، في هو الموجود الكائن أن وأعترف أقر داالمبير:
 يشغل ذلك ومع االمتداد، من وخال ،مكان في متحيزًا وليس
 هذا أجزاء من جزء كل في باكمله والموجود المكان، من حيزًا

 لالدة والمحرك متحدمعها ولكنه تمامًالالدة، والمباين المكان،

 في وليس لها، يخضع أن دون المادة في والمؤثر يتحرك، أن دون
 يصعب فرض المتناقضة ذوالطبيعة الكائن هذا .تصوره امكافي
 كانت اذا ألنه انكاره، عن تنشأ مشاكل فثمة ذلك ومع قبوله.
 الحجارة تكون أن لزم لالدة جوهرية خاصية االحاس ملكة

.حساسة

ال؟ ولم ديدرو:
االعتقاد. يصعب داالمبير:

 يقطع الذي ذلك إلى بالنسبة صعب هذا نعم، ديدرو:
صراخًا، له يسمع ال ذلك ومع ويسحقها الحجارة

 اإلنسان بين رأيك، في الفارق، عن فأخبرني اذن داالمبير:
واللحم. والرخام والتمثال،

 إلى تحويله يمكن فاللحم الشاسع، بالفارق ليس ديدرو:
لحم إلى والرخام رخام،
متماثلين. ليسا ولكنهما المبير: دا

 حية غير قوة مثل ليس حية قوة تسميه ما تقول كأن ديدرو:
العسيرمتابعتك. من داالمبير:
 آخر إلى مكان من جسم انتقال إن ٠ أوضح دعني ديدرو:

 واحدة الحركة ان الحركة. نتيجة ولكنه حركة، ذاته في ليس
الساكن أوالجسم المتحرك الجسم في سواء

.األشياء إلى جديدة انهارؤية داالمبير:

 الجسم تغييرمكان تمنع التي العقبة استبعد ديدرو:
 شجرة بجذع المحيط الهواء خلخل يتحرك. به فإذا الساكن،

 إلى تتفتت بالشجرة وإذا يتمدد، فيها الباطن بالماء فإذا البلوط
أيضًا. وهذاهومصيرجسمك شذرات

 وملكة الحركة بين العالقة ما ولكن جائز. هذا داالمبير:
 غير وحساسية فاعلة حناسية بين الفارق هل االحاس؟

 الحية القوة إن حية؟ غير وقوة حية قوة بين للفارق ماثل فاعلة
 بالضغط، الحية غير والقوة باالنتقال، نفسها عن تكشف

 النبات، وفي الحيوان في معين بمسلك تتميز الفاعلة والحساسية
 حال نفسها عن تكشف الفاعلة غير الحساسية أن حين في

قوله؟ تريد هوما هذا هل الفاعلة. الحالة إلى انتقالها
قلت، كما تمامًا ديذرو:

 أما غيرفاعلة. حاسية لديه اذن اتمثال داالمبير:
I الفاعلة بالحساسية تتسم فهي والنبات والحيوان اإلنسان

 والخلية الرخام بين فارقًا ثمة أن فيه شك ال مما ديدرو:
 ليس الفارق هذا أن تتخيل أن امكانك ففي ذلك ومع .الحية
.الوحيد الفارق هو

 الخارجي الشكل في تماثل من يكن فمهما بالطبع، داالمبير:
 التكوين في بينهما تماثل ثمة فليس والتمثال االنسان بين

 إلى الحية غير القوة لتحويل سهلة طريقة ثمة ولكن الداخلي،
 ولكني .يوم كل المرات مائت نشاهدها طريقة وهي حية، قوة

 حساسية حالة إلى سكون حالة من يتحول جم أي أشاهد ال
.فعالة

 ال التي الظاهرة أن ذلك المشاهدة، تريد ال ألنك ديدرو:
. عادية ظاهرة هي تشاهدها

 الظاهرة لهذه مثاالً لي تضرب أن الممكن من هل داالمبير:
المادية؟

 في تحدث إنها بالخجل تحس ال دمت ما سأخبرك ديدرو:
األكل. حالة

األكل! فيحالة داالمبير:
 تزيل انك تأكل؟ حين تفعل ماذا ألنك نعم، ديدرو:

 .فعالة حساسية ذا يكون أن من الطعام تمنع التي العقبات
االحساس. ملكة وتكسبه حي لحم إلى فتحيله تتمثله انك

 أسبق، أيهما اآلتي: بالسؤال ذهنك انشغل واذا ديدرو:
 م الحيوانات أن تفترض أنك ذلك فسبب البيضة؟ أم الدجاجة
 فالدودة مستقبلها نجهل نحن حماقة! يالهامن تتطور
 قد الضخم والحيوان ضخم، حيوان الى تتطور قد الضئيلة

دودة. إلى يتطور
 الكائن وجود بطبيعة تخبرني أن امكانك في هل ديدرو:

المدرك.
 للتفكيرحتى األولى اللحظة منذ بالهوية الوعي إنه داالمبير:

األخيرة. اللحظة
الوعي؟ هذا أساس هو وما ديدرو:

الذاكرة؟ داالمبير:
الحال؟ يكون ماذا غيرالذاكرة ومن ديدرو:

 اقتصر اذا ألنه هوية، ثمة ليس الذاكرة غير من داالمبير:
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 الخسي، االنطباع تلقي لحظة بوجوده الوعي على المدرك الكائن
 لن عندئذ، وحياته، تاريخ، له يكون لن الكائن هذا فإن

 يكون أن غير من االحساسات من متقطعة سلسلة اال تكون

.ترابط بينها
 تحذف البيضة بهذه إنك البيضة؟ هذه ترى هل ديدرو:

 هذه طبيعة ما برمتها. والكنائس بأكملها، الالهوت مدارس

 فلن جرثومة قيها ادخلنا ما وإذا ادراك، بال إنهاكتلة البيضة؟
 مكن كيف إالسياالًساكنًا. ليست الجرثومة ألن يتغيرالحال،

 بالحاسية يتميز متباين كائن إلى تتطور أن الكتلة لهذه اذن
 دعنا االجابة عن بدالً الحرارة؟ هومولد وما بالحرارة والحياة؟

 البداية في . بلحظة لحظة النتائج هذه ونراقب سوية نجلس
 تتكون وخلية ،ويتكون يتمدد وخيط ،غيرمستقرة نقطة ثمة

 يتحرك الحيوان هو وهذا وامعاء. واقدام وعيون أجنحة لها

 ،القوقعة وهوفي صراخه إلى أنصت وأنا .ويصرخ ويصارع
 الجدار، ينهار واآلن لجنه، الداخلي ألجدار إلى يستند ورأسه

 ويشكو ويجري ويطيرويغضب ويمشي وينطلق الحيوان، ويخرج
 عواطفك، نفس له إن ويستمتع ويرغب ويحب ويتألم،

 الحيوان بأن قوله في ديكارت تؤيد هل .أفعالك نفس ويؤدي
 فاألطفال ديكارت لقول مؤيدًا كنت إذا اآللة؟ يقلد

. آلة أنك على الفالسفة إليك وسينظر ،منك سيخرون

De La Mettrie 1709-1751 مزي ال دي

 ، 1745 للنفس الطبيعي اتاريخ كتابه في مذهبه أصول نشر

 . 1748 آلة اإلنسان كتابه في األصول هذه شرح في وتوسع

 فهو ,الجذريين الماديين مانفستو أصبح الثاني الكتاب إن ويقال

 إلى ترد اإلنسان، روح مسألة في الفلسفية، المذاهب أن يرى

 لروحية الماديةعلىوهويؤثر والروحي المادي مذهبين:
 ويدرك يح الحيوان كان فإذا .والتجربة المالحظة إلى استنادًا

 فحسب، المادي تركيبه بفضل ويريد ويحكم ويضاهي ويذكر

 تلك وهويؤدي اإلنسان في روحية نفس لوضع الداعي فما
 بالدرجة؟ اال الحيوان أفعال عن أفعاله تختلف وال األفعال،

 للجم. تكرارًا اال ليست فهي نفس وجود افترضنا وإذا

 بالشجاعة تتسلح والفس .جيد طعام غير من تموت فالنف

 الجسم بتقدم وتتقدم جيد، بطعام الجسم تسلح ما إذا
 والمفاهيم االخالق يفصل المتري دي فإن ذلك عل وتأسيسًا

 والبحث األخالق بين ويصل الروحي، والتأمل الفضيلة عن

 العادة ولي الدنيوية السعادة ويقصد السعادة، عن

 أنه على اإلنسان إلى ينظر اال منه يلزم الذي األمر األخروية

 تميز وقد . عاطفي كائن أنه عنى أيضًا وإنما فحسب عاقل كائن

 االساسية المكونات في والعاطفة الشهوة بادخاله التنوير عصر

نان. لإل
1771-1715 هلفسيوس

 عنه قال فقد بلوك، شبابه في تأثر .المادية دعاة من آخر داع

 ينشر جديد انسان عنها تولد األفكار في ثورة أحدث إنه

 من التشريع حرر إنه عنه وقال يمونتسكيو تأثر ثم .الحقيقة
 لوك لفلفة مسايرًا 1758 الروح عن كتابه وجاء الالهوت

 وهبشسون. ومعارضًالروسو األخالق، فيمجال ومونتسكيو،

 طيبًا ليس االنسان أن روسو، من الضد على يرى، فهلفسيوس

 في يقول الفزيائية الحساسية يتندإلى سلوكه إذإن بالفطرة،

 إن الروح عن كتاب من الثانية المقالة من التاسع الفصل
 والبخل، والصداقة والكبرياء الطموح مثل كلها، األهواء
 أن ذلك ومعنى .الفزيائية للحساسية تنويعات اال ليست

 يحذف ثم ومن األلم. من ويهرب اللذة ينشد اإلنسان
 باالحساس إآل منها يحتفظ وال السيكولوجية الفطرية هلفسيوس

 إآل ليست الذاكرة أن مالحظة مع والذاكرة،

 أكثرجذرية يتخذموقفًا هنا، وهلفسيوس، احساسًاضعيفًا.

 الحسية، التجربة الى الباطنة التجربة يضيف فلوك لوك. من

 .الخارجية البيئة إلى برمتها الذات يرد هلفسيوس أن حين في

 .اال« ليس بنا المحيطة الموضوعات صنع من »نحن يقول

 الموضوعية، الظروف تباين الى مردود األفراد بين اذن والتباين
 التربية. أهمية هنا ومن االجتماعية الظرون بذلك ويعني

 بالفرد، المحيطة الظروف جميع على تثتمل عنده، والتربية،

 فن »إن الثالثة: المقالة مطلع في يقول الحكم شكل وخاصة

 ال فيه الذي الحد إلى الحكم بشكل الصلة وثيق البشر تثكيل

 في تغيير احداث غير من الشعب تربية في تغيير احداث يمكن

 بأن االنسان تقنع بأن كفيلة الحسنة والتربية الدول، دستور
 الفرد منفعة بين وحدة ثمة بأن أي اآلخرين، منفعة من منفعته

 يعارض هلفيوس فإن الزاوية هذه ومن ٠ المجموع« ومنفعة
 الخيروالثرفي يدرك الخلقي الحس أن يرى الذي شفتبري

 فإذا األشياء. في االلوان البصر يدرك كما بديهيًا ادراكًا األفعال

 نهيئه بما لطيفًا اغتباطًا النفس في يحدث االيثار وجدنا طاوعنام

 يشجب وهلفسيوس االيثارواألثرة. فيتفق سعادة. للغيرمن

٠ فطري هوحس حيث من الخلقي الحس

1723 دولباك

 باريس في أقام ألمافي، أصل من وفيلسوف فرنسي، كيميائي
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 والح 1770 الطبيعة مذهب كتابين في المسيحية وهاجم

 متحركة مادة سوى الكون في ليس أنه يرى . 1772 المشترك
 أزليتان وأنيا والحركة، بالمادة يفسر شيء كل وأن بذاتها،

 فليس خصائصهما هي ضرورية لقوانين خاضعتان أبديتان،
 في غاية وال آلة، لدن من مدبرًا وال للصدفة، متروكًا العالم

 للمثي، القدم وال للرؤية، مصنوعة العين فليست الطبيعة،

 في نفس وال المادة، أجزاء الجتاع نتيجتان والرؤية المشي ولكن

 مزيج الديني والشعور الدماغ. وظيفة !لفكر ولكن االنسان،

 هو وهذا مؤلمة. ظروف تغيير في والرغبة الخرافي الخوف من
 قادر وبإله بالمعجزات االعتقاد الى االنسان دفع الذي السبب

 كان »إذا دولباك: ويتساءل االنسان. لصالح النظام تغيير على

 نفه؟ عن الله يكشف ال فلم ليمجده، االنسان خلق قد الله
 القلق؟ فالذا حكيمًا كان واذا الخوف؟ فالذا طيبًا الله كان وإذا

 أن كله ذلك ومعنى الصالة؟، فلماذا الكل ضابط كان وإذا

 أمام عثرة حجر الدين أن ذلك في وحجته .الدين ضذ دولباك

 بأفكار األطفال عقول يسممون الدين ورجال . العلمي التقدم

 ٠ الحقيقة عن والبحث العقل إعمال من وأساطيرتحد خرافية،

 إما األسود: أو األبيض سوى يرى ال دولباك أن والخالصة

)دين(. جهل وإما )علم( معرفة

1794-1743 كوندورسيه

 وفي بداالمبير فتعرف 1769 عام العلوم أكاديمية في عين

 باسم الرسمي والمتحدث الدائم السكرتير أصبح 1776 عام

 التفت داالمبير وبفضل .فرنسا في العلمية المؤسسات
 من واحدًا وأصبح للفيلسون االجتياعي الدور إلى كوندورسيم

 العقل لتقدم تاريخية صورة كتابه وجاء التنوير. فالسفة
 العقل ألفاظ: ثالثة في يوجزها التنوير روح عن تعبيرًا االناني

 كوندورسيه يقسم الكتاب هذا وفي .واالنسانية والتسامح
 مرحلة إليها مضيفًا مراحل تسع إلى للبشرية التاريخي التقدم

 هذه إليها تتند ملمات وثمة .المستقبلية آماله تصور عاشرة

 اإلنسان بأن يسلم حيث كابه مفتتح في يطرحها القسمة

 يدركها االحساسات؛ تقبل على بالقدرة والدته، منذ مزود،

 عن ويكشف المتباينة، تآليفها بين ويقارن ويؤلفها بينها، ويميز

 وتكوين معرفتها فيسهل رموز إلى يحيلها ثم المشتركة، القسمة
 كما واللذة، األلم االحساسات ويتولدعن جديدة تأليفات

 المنفعة إلى تستند االنسان وأخيه االنسان بين عالقة عنها يتولد

 وفي األفراد في االناني العقل يتطور وهكذا والواجب.
 بال يكن لم تطوره أن بيد حدود، بال وتطوره المجتمعات،

 لم ولكنه .العوائق هذه أهم هو االقطاعي النظام وكان .عوائق
 هؤالء مقدمة في وكان ضده، أوروبا ثارت إذ طويالً يدم

 ألف وغاليليووديكارت. بيكون عظام: فالسفة ثالثة الثائرين
 هومنهج منه االيجابي القسم جديدًا، منطقًا 1626-1561 بيكون

 في التحكم له ليتسنى والتجربة المالحظة على يقوم االستقراء

 على فيقوم منه السلبي القسم أما قوة. المعرفة إن إذ الطبيعة،

 من ناشئة وهي القبيلة أصنام :أربعة أصنام من التحرر

 لها فنتوهم االنسافي الفعل مثال على الطبيعة فعل تصورنا

 نظرتنا من ناشئة وهي الكهف وأصنام I غائية وعلال غايات

 سيطرة من ناشئة وهي السوق وأصنام ٠ فردي بمنظور العالم الى

 ما ناشئة وهي المسرح وأصنام .لألشياء تصورنا على األلفاظ
 غاليليو وأثرى ونفوذ مقام من المتوارثة النظريات تتخذه

 فقد آلية. ونظرية علمي منج من قدمه بما العلم 1642-1564

 مؤيدا الناقص هواالستقراء العلمي المنهج أن أوضح
 وحركة، مادة العالم أن فتستندإلى اآللية أمانظريته بالقياس

 فينقلب .كمية تغيرات عن عبارة الكيفية فالتغيرات ثم ومن
 المستقبلية الظواهر بتوقع ويسمح رياضيًا عالً الطبيعي العلم

 وجاء .باألساطيرأوالخرافات االهابة يخلومن علميًا توقعًا

 في فقط ليس العلمي المنهج تطبيق فأعلن 1650-1596 ديكارت
 .الفلفة جال في أيضًا ولكن والرياضية الطبيعية العلوم مجال

 في حصره الذي الرياضي المنهج العلمي بالمنهج يعني وكان
 أن إال شيائً أسلم ال »أن األولى القاعدة أهمها اربع قواعد

 ثورية، قاعدة إنها القاعدة هذه عن قيل وقد ٠ حق« أنه أعلم
 على سلطان ال أن أي سلطة، كل اسقاط عن عبارة أنهها ذلك

.نفسه العقل إآل العقل

 العقل تطور مراحل من الثامنة المرحلة تنتهي ديكارت وعند
 المراحل فأهم التاسعة المرحلة أما كوندورسيه. عند االناني
 السابع القرنين في اوروبا، في العقل بيطرة تتميز ألي جميعًا

 والطغيان الخرافة من التخلص بعد عشر، والثامن عثر
 التي أخطائها إلى البشرية ارتداد عدم من باليقين أيضًا وتتميز

 مختلف من الفالسفة واتحد .الطفولة مرحلة في ارتكبتها
 فانحازت المظلومين، عن والدفاع الطغيان لمناهضة البلدان
 باحدى حتميًا أمرًا الثورة اشتعال وأصبح الجماهير، اليهم

 الحالة في الثورة، وإمابالحكومات إمابالجماهير، وسيلتين:
 وأقل أبطأ الثانية الحالة وفي اعنف، ولكنها أسرع األولى،
 تتحقق ان للثورة أتاح وفادها ألحكومات جهل أن بيد .عنفًا

 فرنسا في والعقل للحرية السريع االكتساح بالجماهيرفكان
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 كتبه ما لجزء ترجة نورد التاسعة المرحلة هذه وألهمية .وأميركا

كوندورسيه. عمها
 التقدم بفعل بطينًا فموًا وهوينمو االنساني العقل تابعنا »لقد

 العقل في تتحكم وهي الخرافة وراقبنا للحضارة، الطبيعي
 بفعل فيميته العقل وهويضعف الطغيان وكذلك فتفسده،

والخوف. البؤس
 هذه ومن .والخرافة الطغيان من واحدة أمة استثنيت وقد

 الطفولة، قيود من العقل فتحرر العبقرية لهب اشتعل األمة
 االنتصارحث هذا أن بيد الحقيقة نحو ثابتة، بخطى واتجه،

 في البشرية فانقسمت بالخرافة، مصحوبًا العودة الى الطغيان

 انبلج ما سرعان النهار أن بيد يزول، لن وكأنه يبدو دامس ليل
 لم ولكنها الظالم، في غياب طول بعد الصباح نور العين فرأت

 النور هذا اعتادت الوقت مع ولكنها , الرؤية مواصلة تستطع

 مرة العبقرية، واستطاعت غيرتراجع، من فيه فحملقت

 البربرية طاردتها أن جديدبعد من األرض إلى العودة أخرى،
.والتزمتية

 منها، جزء من فيتحرر القيود عه ينزع وهو العقل رأينا وقد
 التحرر، للحظة نفسه مهيائ قوته استعادة في وقته يمضي ثم

 قيوده. من تمامًا العقل فيها يتحرر التي المرحلة دراسة وعلينا

 رويدًا منها نفسه يحرر أن فعليه القيود هذه أثار به علقت وإذا
 وحيدة عقبة فستظل عوائق بال يتقدم أن له قدر وإذا . رويدًا

 بحكم تقدم لحظة كل في تتحدد التي العقبة وهي طريقه، في
 بين العالقة من أوباألحرى، العقل، من الحتمي االفراز أنها

. جهدنا ومقاومة للحقيقة استكشافنا وسائل

 الى بلجيكية مقاطعات سبع دفع الديني التعصب إن

 فدرالية. جمهورية وتكوين اسبانيا، طغيان التحررمن
 االنكليزية الحرية روح أيقظ الذي هو وحده الديني والتعصب

 موضع كان دستور في فتجسدت دموية أهلية حربًا ازهقتها التي

 األمة حث قد الديني االضطهاد فإن واخيرًا . الفالسفة اعجاب

.حقوقها من جزء استعادة على السويدية

االيديولوجيون

 على أطلقت الفالسفة من جاعة إلى يتمي كوندورسيه كان

 تراسي دستودي هؤالء ويتقدم االيديولوجيين« »اسم نفسها

 االيديولوجيين إن ويقال .1808,1757 وكاباني 1836-1754

 أصل في بحث فقد .1780-1715 لكوندياك النتيجةالحتمية هم

 جميع توليد كاف وهو الظاهري، االحساس إلى فردها المعرفة
 تخريجه في كوندياك يعارض تراسي دي أن بيد . النفسية القوى

 بقوى القول وجوب ويرى بعض، بعضهامن النفسية القوى
 فيقول الحكم، قبل االحساس كوندياك ويضع متمايزة. أولية
 نسبة والتقارن تتقارن أن يمكن االحساسات »ولكن :تراسي دي

 أوليتان« قوتان والحكم إذنفاالحساس أيحكم، مدركة.
 شيائً أن على باظهارنا كفيل الفاعل اللمس ان كوندياك ويرى

 ليس التفسير هذا أن تراسي دي يرى بينا ذواتنا، خارج ما

 مقاومة من نحسه ما أن ذلك الحركة، قوة من بد ال إذ بكاف،

 وقدظل رادتامغايرلها مايقاوم يعلمناأن لفعلنااالرادي

 على عشر الثامن للقرن الغلسفية للمبادىء مخلصا تراسي دي

 إلى دعا فقد الفرنسية. الثورة ضحايا أحد كان أنه من الرغم

 االخالقي، البحث حرية إلى بل الفلسفي، البحث حرية
 فائق أصل ثمة ليس بل فطرية، أخالقية معاني ثمة فليس

 خبراتنا، ثمرة ومن صنعنا، من فاألخالق .المعافي لهذه للطبيعة

 مستندة بدورها وهذه البشرية، الطبيعة معرفة إلى مستندة وهي

 علم من جزء االيديولوجيا فإن ولهذا الفيزيائية. الحالة إلى
 هناجاءاهداءكتابه ومن . الفيزياءالحيوانية أومن .الحيوان

 العالقات كتاب صاحب كابانيس صديقه إلى 1805 الخطق في

 مع يتفق فكابانيس .1802 االنان في والمعنوي الطبيعي بين
 عقلنا. ومتناول بحثنا دائرة فوق األولى العلل أن في تراسي دي

 أفعال من فعل كل فرد المادي المنهج اصطنع قد إنه ثم

 تفرز الفكركا يفرز الدماغ »إن فقال عضوفيه إلى االنسان
 لتعدد مبررًا ليس الوظائف تنوع وإن الصفراء«، الكبد

 ،التنف أو ،الدم دورة او ،الهضم نرد ال أننا فكما . المبادىء

 للوظائف معين مبدأ ثمة ليس فكذلك منها كال يخص مبدأ إلى

 مصدرها الطبيعي، أو منها المعنوي كلها، فالوظائف النفسية.

 .الحية الكاائت جميع بين مشتركة خاصية وهي ،الحساسية

 ثمة فليس أوماهيتها الحساسية هذه علة عن أثيرسؤال ما وإذا

 ما إلى الذهاب امكانهم في ليس ألنه الفالسفة، لدى جواب

 ارتأى إذا كوندياك معارضة عن كابانيس يتورع ولم ذلك. بعد
 يعارض فكابانيس .أبحاثه لنتائج مناقضة كوندياك نظريات ان

 من غيرمدركة نفسية ظاهرة ثمة ليس إن كوندياك قول

 يمكن فالحاسية للتجربة. مخالف القول هذا ألن الوعي،

 مدرك. حسي انطباع منغير أي االحساس، غير من وجودها

 حتى مكتسب شيء كل إن كوندياك قول يرفض وكابانيس
 االحساسات فإن ثم ومن فطرية، الغريزة ألن الغريزة،

 نحوما على النفسية للحياة الوحيد المبدأ هي ليست الخارجية

 ،الخارجي بالعالم لها عالقة ال ميول فلدينا .كوندياك يذهب
األشياء هذه أحكامناعن وعلى لألشياء، رؤيتنا تأثيرعلى ولها
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 ورغباتنا، افكارنا بتشكيل ينفرد ال الخارجي العالم فإن ولهذا

 رؤيتنا تشكل التي هي بالغرائزوالميول المزودة الذات إن بل
 التي الواقع عناصر إلى ذلك في مستندة الخارجي للعالم

االنسيكلوبيديين، االيديولوجيون وهكذايساير تستهويها.

180411724 كانط

 في قرأ .منازع التنويربال عصر وقمة العظيم المانيا فيلسوف
 من هامًا عنصرًا وأصبحت ما فتأثر نيوتن مؤلفات التلمذة عهد

 العام التاريخ في كتابًا 1755 عام في فنشر فكره. عناصر

 أصل على فيه طبق اسمه، من غفال السام ونظرية للطبيعة

 للعالم، الراهن النظام نيوتن بها فسر التي القوانين العالم

 نشر 1758 عام وفي .آلية نظرية العالم تفسيرتكوين في وعرض
 خير بالضرورة خلق لكماله اله اليبنتزإن قول فيها أيد رسالة

 عن قال فتغيرتفكيره. وروسو هيوم قرأ ثم الممكنة العوالم
 في برأيه ذلك وكان ،الدوغاطيقي سباته من أيقظه إنه هيوم

 ليست عليها ينطوي التي الضرورة إن حيث من العلية مبدأ

 ،الرأي بهذا كانط سلم .التجربة بتكرار تتكون عادة وليدة إال

 العلم قيام وأن الضرورة، عل قائم العلم أن إلى فطن ولكنه
 العقل، في قبليًا مبدأ العلية مبدًا يكون أن فيجب واقع أمر

 العقل في المطوية المبادىء سائر عن الفحص ذلك بعد ويجب

 النقدية الفلسفة هي وتلك العلمية، المعرفة في وظائفها وتعيين
 نقد ،1781 الخاص العقل نقد :ثالثة مؤلفات في عرضها التي

 نظرية إلى منها ينتهي .1790 الحكم نقد ،1788 العملي العقل

 العقل أن على تدور المعرفة نظرية األخالق. وفي المعرفة، في
 »األشياء ودعاها حقيقتها، في كماهي األشياء ادراك عن عاجز

 شأن ومن .األشياء لهذه ادراكنا يشكل العقل ألن ذاتها« في

 كانط كان ولهذا ظواهر. الى ذاتها في االشياء يحيل أن ذلك

 ادراك تصيرموضوع لكي العقل حول تدور األشياء إن يقول

 هي وهذه .قبل من المعتقد كان كما حولها هو يدور وال ،وعلم
 التي بالثورة وشبهها الفلسفة، عالم في كانط أحدثها التي الثورة

 إلى ذلك من وانتهى ٠ الفلك عالم في كوبرنيكوس احدثها
 فتدور االخالق أما والعالم. والنفس اله بوجود العلم استحالة

 على كانط ويعرفه المطلق« »األمر يسميه ما أو الواجب على

 أن تستطيع الذي الحكم حسب فقط »اعمل التالي: الحو
 هو الخلقي المبدًا هذا ركان .كليا، قانونًا الوقت نف في تريد

 هذا روح التعبيرعن كانط وقدحاول شعارعصرالتنوير
 ما سؤال: عن »جواب بعنوان 1784 عام في مقاالً فنشر العصر

: التاريخية ألهميته منه جزءًا نترجم هوالتنوير؟،
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 هذه علة وهو الالرشد، عن االنسان هجرة »التنوير
 من عقله من االفادة عن االنسان عجز هو والالرشد الهجرة،

 هذا ذاته االنسان سببه الالزشد أن كما .اآلخرين من معونة غير
 التصميم في نقصا وإنما العقل، في نقصًا سببه يكن لم اذا

 كن ٠ اآلخرين من غيرمعونة من العقل استخدام على والجرأة
 فالكسل التنوير، هوشعار هذا عقلك. استخدام في جريائً

 الالرشد، حالة في البشر معظم بقاء في السببان هما والجبن

 على االعتماد من حررتهم قد الطبيعة أن مع حياتهم، طوال

 إنه األمرلآلخرين تسهيل في هماالببان بل اآلخرين
 يكون أن لنا يطيب بل الراشدين، غير من نكون أن لنا يطيب

 والطبيب وعي، عن بديالً والكاهن عقلي، عن بديالً الكتاب

 إذا للتفكير مبرر ثمة وليس .طعام من تناوله ينبغي لما مرشدًا

 إن .بتوفيرجهدي كفيل فاآلخر شراؤه؛ مقدوري في كان
 باكمله( اللطيف الجنس بينهم )ومن البشر من العظمى الغالبية
 محفوفًا بل وعرًا فقط ليس الرشد إلى الطريق أن تدرك

 تكفلوا قد األوصياء هؤالء إن السبب ولهذا بالمخاطر.

 أنفسهم، على االعتمادم من وحذروهم جمة، رعاية برعايتهم

 المسالمة الكائنات هذه ومنعوا أغبياء، إلى احالتهم بعد وذلك

 فالخطر ذلك ومع استخدامها. اعتادوا التي المشايات ترك من
 ويتعلمون األرض على يقعون ما سرعان فهم داهمًا ليس

 كفيل فإنه واحدة مرة ذلك حدث ما إذا ولكن .يمثون كيف

 فإنه ثم ومن .المحاولة اعادة من الهمة وتثبيط الفزع بإدخال

 الذي الالرشد من مخرج عل العثور اإلنسان عل العسير من

 محببا الالرشد يصبح بل ٠ الطبيعية الغريزة من نوع إلى يتحول
 ألنه عقله، الستخدام مؤهل غير يكون ثم ومن اإلنسان، إلى

 وأدوات معينة، وصيغ قواعد فثمة استخدامه. محاولة من حرم

 حجر وهي الطبيعية، االنسان لمواهب السيئة للممارسة آلية

 أن اإلنسان لوأمكن وحتى لهذاالالرشدالدائم. الزاوية

 يقفز أن إال مقدوره في يكون فلن الالرشد هذا من يتخلص
 يتدرب لم ألنه ،ضئيلة فجوة فوق المخاطرة تخلومن ال قفزة

 البشركان نفرمن ولهذافثمة الحرة الحركة هذه مثل على
 بخطى قدمًا السير وعل الالرشد، من نفسه تحرير على قادرًا

.ذاقي بمجهود وذلك ،ثاتة

 بل تنيرذاتها، أن األمة مقدور في أصبح ما سرعان ولكن
 يخلو ال ألنه حرة، ارادة لألمة كان ما اذا حتميًا أمرًا أصبح

 من ، األوصياء ين ،حتىمنالمفكرين من نفر وجود من األمر

 التقييم لروح الالرشد، ملهاة من التخلص بعد يروج،
لنفه. يفكر أن في انسان كل يها المنوط والرسالة العقلي،
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 قد كانت التي العامة، أن إلى النظر نلفت أن هنا وينبغي

 األوصياء هؤالء على تفرض مضى، فيا لألوصياء خضعت

 األوصياء بعض العامة استثار إذا وذلك تحكمهم، ممارسة

 أضراره، له الطوية سوء من نوع وهذا التنوير. عن العاجزين
 وصياً نفه أقام من ازاء العامة تمارسه االنتقام من نوع بل

 قد الثورة إن . بطيثة عملية األمة فاستنارة ثم ومن . عليهم

 التفكير، أسلوب تغيرمن أن تستطيع ال ولكنها ،طاغية تسقط

 قكبل طوية سوء تولد قد اثورة فإن ذلك، من الضد على بل
الدهماه.

 الحريات وأفضل .الحرية إلى بحاجة ليس التنوير إن
 لعقل العام باالستخدام تسمح التي تلك الضررهي من خلواً

 : قائلة تنادي أصواتاً أسمع قد وهنا . القضايا جميع في االنسان

 الممول: ويقول تدرب! بل تفكر ال الضابط: يقول تفكر. ال

 )ولكن آمن بل التفكر :الكاهن ويقول ٠ ادفع ل التفكر
 تثاء وفيما تشاء كما فكر : قائال ينادي العالم في واحد سيد ثمة

 القيد ما ولكن مقيدة. الحرية أن ذلك ومعنى اطع!( ولكن

 جوابي يفيدالتنوير؟ ماالقيدالذي بل التنوير؟ يعرقل الذي
 الحرية وهذه للعقل. العام االستخدام حرية :اآلقي النحو على

 يكون فقد الخالص االستخدام أما البشر تنير التي هي
 وأعني التنوير. تقدم من مانعاً يكون لن ولكنه مقيداً،

 الى بالنسبة لعقله األديب استخدام للعقل العام باالستخدام
 االنسان استخدام الحاص باالستخدام وأعني جميعاً، القراء

.المدنية« وظيفته في لعقله

السلفيون

 المشتركة، والسمة التنوير: لعصر المعارضون الفالسفة هم

 عندهم، فالحقيقة للعقل. المطلق اللطان رفض هي بينهم،

 الحقيقة تملك التي الدينية السلفية وباألخص السلفية في كامنة

 السلفيون حاول فقد ذلك ومع .للجدل القابلة غير المطلقة

 تهافت لبيان مضادة فلسفية بحجج التنويرية الحجج مقارعة

 بونالد دي لوي السلفيبن مقدمة وفي .البشري العقل

.1821-1753 مز دي وجوزيف 1840-1754

 الفرنسية الثورة وعلى التنوير، فلفة على ناقم بونالد دي

 يعنوان 1796 عام نثره كناب في هاجمهما .الفلسفة هذه وليدة

 في آرائه شرح على داب ثم والدينية السياسية السلطة نظرية

 االجتاعي للنظام الطبيعية القوانين تحليل أهمها عدة كتب

 األولى الموضوعات عن فلفي وفحص األولى والشريعة

األخالقية للمعارف

 رد كان األصل هي الطبيعة التنوبرإن فالسمة قال إذا

 نسق أوهي معلولة، عنده، فالطبيعة، ,الله،. أنه بونالد دي

 القوانين هذه أن بيد القوانين. من نسق أو المعلوالت، من

 من إذن، الكون، ويرعاه. النسق يؤسس مثرع على تنطوي
 إن التنوير فالسفة قال وإذا .عقلياً تفسيرم يمكن ا اله، غير

 من عطية اللغة أن بونالد دي رد كان االنسان صنع من اللغة

 دور على ينطوي التنوير فالسفة فول أن ذلك في وحجته . اش

 في وليس ،غيرمجتمع لغةمن صنع االمكان في فليس .منطقي
 الدور هذا من مخرج وال .لغة غير من مجتمع تأسيس االمكان

 واذا العاقلة. للكائنات الله من هبة اللغة بأن القول سوى

 غهائية علة يتصورونها طبيعية علة عند التنوير فالسفة توقف

 والدين تفير. إلى بحاجة العلة هذه أن بونالد دي رد كان

 التنوير فالسفة دعا وإذا .النهائي بالتفسير الكفيل هو وحده

 الطبيعي الدين هذا إن بونالد دي رد كان طبيعي دين إلى
 أن التنوير فالسفة تصور واذا االلحاد. الى بالضرورة يفضي

 دي قال عرفي اتفاق االجتماع وأن ،االنسان صنع من المجتمع

 العناية يفسد المجتمع صنع في االنسان تدخل إن بونالد

 هي إنما المجتمع عليها يقوم التي الضرورية فالعالقات .االلهية

.الله صنع من

 اليه أرسل فال .بونالد دي رفيقه مسترعن دي يختلف وال

 إلى وصل قد كان إنه يقول عليه رد إألول كتابه بونالد دي

 والباباواعتبارات اسماربطرسبرغ أشهركتبه .المذهب نفس

.بيكون فلسفة ومراجعة الفرنسية الثورة في

 تاريخ في عورة عشر الثامن القرن أن يرى مستر فدي
 وقد .الشيطان صنع ومن وإلحادية منحلة وفلسفته ،البشرية

 االهابة دون المجردة باألفكار القرن هذا فالسفة انثغل

 بين التمييز في المطلق السلطان العقل من واتخذوا بالتجربة،

 على الحكم في يصيب ال العقل أن حين في والكذب الصدق

 السلطة، على التعويل الخيرفي فالخيركل ولهذا األشياء، جميع

 كل له أكن فأنا العقل، شأن التحقيرمن أقصد ال »أنا يقول

 يتعارض حين ولكن . أخطائه من الرغم وتوقيرعلى تقدير

 ننحيم أن يجب فإننا العام الفهم أر المشترك لحس مع العقل

 من »نسق بمثابة هي البشر مشاعر إن السم«. تجنب كا جانبا
 أماالعلم، العقل عليهاسفسطة التقوى الحدسية الحقائق

 ولكن والهرطقة. الخطر التطرف مصدر فهو مستر، دي نظر في

 إلى بحاجة إنه ذاته، في سيء العلم أن ذلك معنى ليس

 بالمخاطر. عحفوف العقيدة من سند غير من فالعلم العقيدة،

 يطبقوا أن ليسلهم ولكن علومهم، على يتوافروا أن وللعلماء
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 هذه في .والدينية االجتماعية األمور على ونتائجها مناهجها

 اآلراء التعبيرعن حرية وكانت الخاص الرأي األموركان
 بالبروتستانتية الشر بدأ . الحديث العصر في الشر أصل الخاصة

 عشر الثامن القرن وفلفة لوك وفلسفة بيكون بفلسفة واستمر

برمتها.
 السلفيين من التنوير عصر على التهجم أمر من يكن ومهما

 العلمية لكورة وممهداً للتقدم، رمزاً العصر هذا يبقى

العشرين القرن وسمت التي والتكنولوجية

وهبه مراد

التوتاليتارية
Totalitarianism 
Totalitarian!© 
Totalitarismus

 ضمن من ، 1925 حزيران 22 في موسوليني القاه خطاب في
 الفاشية اإلرادة وصف معارضيه، على يشنها كان مركزة حملة

 ،volonta totalitaria كلية ارادة وبأنها ومصممة عنيفة بأنها

 قال نفسه العام من األول تشرين 28 في ألقام آخر خطاب وفي

 شيءفي كل »إن للدولة: الفاشي للمفهوم شرحه سياق في

 .الدولة« ضد شيء وال الدولة، خارج شيء ال الدولة،
 ،الكلية الدولة مفهوم صحيحاً تلخيصاً الوصف هذا ويلخص

10 Stato totalitario، بمن وسواه موسوليني عند نجده كما 

 جيوفافيجنتيلي، وكان المنظار. بيهذا والسياسة الدولة الى نظروا
Giovanni Gentile، وفيلسوف الرسمي منظرموسوليني 

 آذار 8 في ألقاه خطاب في هذه الكلية صفة أبرز قد الفاشية،

 وفي .للحياة« كلي »مفهوم هي الفاشية أن على فيه شدد 1925

 مجلة في 1928 العام في االنكليزية باللغة جنتيلي نشرها مقالة
Foreign Affairs للفاشية الفلسفية األسس بعنوان -The Phi 

losophical Basis of Fascism كلي صفة استعمل 

totalitarian - في - شيء كل واحتواء واإلحاطة الشمول بمعنى 

.الفاشي للنظام وصفه

 ارتبط العشرين بالقرن خاصة ظاهرة الكلية أن من وبالرغم
 أو االشتراكية وبالقومية بالفاشية وثيقاً ارتباطاً وتطورها نشوؤها
 ونظرة التفكيروالتصرف من معيناً نمطاً تمثل فإنها النازية،

 هذا .والمجتمع والدولة والسياسة والسلطة االنسان الى محددة
 غموض أي يشوبه ال واضح الكلية مفهوم أن طبعاً، يعني، ال

 لكن المفهوم هذا ماهية حول عديدة اشكاليات هناك إن٠اذ

 مفهوم تحديد محاوالتهم في الباحثون يواجهها التي الصعوبات
 في تبرز التي الصعوبات تفوق ال مدلوالته على واالتفاق الكلية
 مفهوم مثال، يعرف، أن يمحاول عندما الباحث وجه

الليبرالية. أو االشتراكية أو الديموقراطية

 اللغة الى األصل اليونانية ديموقراطية كلمة إدخال أن وكما
 الالتينية توتالية كلمة إدخال فإن ومفيداً مبرراً كان العربية

 الواقع وفي مفيداً. كذلك يكون قد العربية اللغة الى األصل

 تطلق صفة العربية في تستعمل أصبحت توتاليتارية كلمة أن

 فاذا ٠ محددة سياسية فلسفة على وأحياناً معينة حكم أنظمة على

 من حروف نقل عملية أي هذه النقرحة، عملية من بد ال كان

 قدر والسهولة البساطة نتوخى أن علينا ينبغي لغة، إلى لغة
 أو توتاليتارية نقول ان من بدالً توتالية فنقول المتطاع

 أو توتاليتاري نقول أن من بدالً توتالي ونقول توتاليتارينية

 األصل عن نبعد ال االصطالح هذا اعتمادنا وفي .توتاليتاريني

 كلمات أساس هي والتي كل تعني التي Totus كلمة في الالتيني

 مثل مختلفة أوروبية لغات في نفسه المعنى هذا تحمل عديدة

total واأللمانية باالنكليزية totalej .بااليطالية

 أنظمة على يطلق كاصطالح توتالية، لفظة استعيال يثع ولم

 العشرين القرن من الثالثينات أواخر في اال معينة، حكم
 من الكلمة هذه استعملت العالميتين الحربين بين ما مرحلة وفي

 كلمة أصبحت ثم .سواء حد على وأعدائها التوتالية دعاة قبل

 دعائي كسالح الثانية، العالمية الحرب بعد تستعمل، توتالية

 بين دائرة رحاها كانت التي الباردة الحرب في تهجمي

 أنظمتها نعتوا الشيوعية فأعداء المتصارعة، االيديولوجيات

 بالفاشية الرأسمالية األنظمة الماركسيون وصف بينما بالتوتالية

 مفهوم تجرد أن هذه السياسية المهاترة لغة وكادت .والتوتالية

 بالبعض حدا ما محدد؛ معنى أو واضح محتوى أي من التوتالية

 أو المصطلح هذا على االبقاء جدوى في التشكيك الى

 وتجنبذا التهاتري المنزلق هذا عن حدنا نحن اذا لكن استعماله.

 علمي، أو فلسفي كمصطلح للتوتالية، أن نجد فيه االنزالق

 يمكننا المصطلح هذا أن هي األولى الفائدة .األقل على فائدتين

 الحربين بين ما حقبة خالل برزت حكم أنظمة تصنيف من

 ال المانيا، في االشتراكية والقومية ايطاليا في كالفاشية العالميتين،
 المصطلحات أو التصانيف من أي تاماً انطباقاً عليها تنطبق

 هذه جانب والى سابقاً. المعروفة االيديولوجية — السياسية

 مصطلح استبقاء في فلسفية فائدة هناك التاريخية الفائدة
 للتحليل نموذجاً متناولنا في يضع له استبقاءنا أن ذلك التوتالية،
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 السياسية الخيارات وصف عليا يسهل والتصنيف
 نظماً نأخذ أن ميسورنا في فيصبح وتقومها، وااليديولوجية

 فهمها، ونحاول وجودها امكان نفترض أو بالفعل وجدت

التوتالي. النمط عن بعدها أو قريها بنبة عليها، الحكم وربما

 علمية قيمة التوتالية لمصطلح يكون لن أنه البديي ومن

 . قديم لمفهوم جديدة تسمية مجرد اعتباره صح اذا شأن ذات

 إبراز الحكم في التوتالي للنمط عرضنا في سنحاول لذا

 الدكتاتوريات أنواع ختلف عن تميزها التي التوتالية خصائص

 استعمال لثيوع الرئيسي السبب إن الواقع وفي , التقليدية
 سلطية حكم وأنظمة أحزاب ظهور هو وتداوله التوتالية مفهوم

 إلى الحاجة كانت هنا من .سبقها ما كل عن وتختلف تتميز

 أنواع بشتى يحفل التاريخ أن من بالرغم جديد تصنيف

 تعريف محاولتنا في نتبعه نهج أفضل ولعل . والتسلط االستبداد

 العودة يعتمد الذي النهج هو المميزة خصاثصها وإبراز التوتالية

 التوتالية »النماذج تسميته يصح ما ودراسة التاريخ الى

 سياسة وعلماء مؤرخين من الباحثون، ويجمع األصلية«

 في االشتراكية والقومية ايطاليا في الفاشية اعتبار على وفالسفة،

 هؤالء بعض ويضيف األصليين، التوتاليين النموذجين المانيا
 لكتتا .ستالبن حكم تحت السوفياتي االتحاد هو ثالثاً نموذجاً

 ونعرض االشتراكي والقومي الفاشي الحكم نمطي على سنركز
 الحكم نظام اقحام عن تبرز التي االشكاالت لبعض الحقاً

 االستقرائي التعريف هذا في الشروع وقبل معهما، الثيوعي
 ولو حتى فائدة التوتالية لمفهوم يبقى أنم القارىم نذكر ،للتوتالية

 أو للحكم نظامين وصف على يقتصر المفهوم هذا أن صح
 في الشك أن ذلك .ولت الحديث التاريخ من مرحلة في ثالثة

 اذا مبرراته تزول وتداوله التوتالية بمفهوم االحتفاظ جدوى

 زال، ما والحكم التفكيروالتصرف في التوتالي النمط أن صح
 والجماعات. األفراد يستهوي حياً خياراً دائماً، سيبقى ولعله

 . الصحيح الخيار انها يعني ال خيارحي التوتالية إن والقول

 التوتالية ندرس أن علينا يفرض صح، إن القول، هذا لكن
نتجاهلها. أن من بدأل ومسؤولية بجدية

 العالمية الحرب بعد أوروبا في وازدهر التوتالي الفكر نشأ لقد

 عارمة ورغبة بالغبن مرير شعور يشويها متأزمة أجواء في األولى

 كي الحيف األموروإزالة الجهردوتوحيدهالتصحيح تكثيف في

 ولم عداها. ما علكل ارادتها وتفرض كرامتها األمة تترجع

 في هي فالرغبة بالغرض، لتفي محدودة اصالح حركة أي تكن
 ولد وقد .بأكملم المجتمع بناء وإعادة المؤسسات جميع اصالح

 سيطرة بضرورة قناعة الجذري االصالح هذا بأهمية الشعور

 سيطرة ومقدراته المجتمع على ،والمصلح والمنقن، القائد، الحاكم
 بناء تعيد قوية مركزبة سلطة لدعم استعداداً وولد تامة

 كانت األولى العالمية الحرب أن الواقع وفي وتوحده. المجتمع
 أواخر في بوضوح برزت التي الشاعر هذم قوى حفازاً عامالً

 في نلمس فإننا .العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن

 الصناعية خصوصا آنذاك، األوروبية المجتمعات كثيرمن
 حادة ومعارضة االجتماعية العرى تحلحل من تخوفاً منها،

 نتج وقد الفكرالليبرالي. روجها قد كان التي العقالنية للفردية

 الجماعة حول االهتام فتمحور مضاد تطرف المعارضة هذه عن

 الالعقالنية، وازدهرت الفرد، أهمية واضمحلت والدولة

 في ساهم وما , المتطرفة والعنصرية القومية المشاعر وطغت
 ل أخضعت الذي المشره التبسيط السياسة عن العقل تنحية

. ونيتشه وفرويد داروين أمثال وفالسفة علماء أفكار

 تشاهاً يرى أن وستالين وهتلر موسوليني ليير المتتبع يستطيع

 تصرفه كيفية وفي السلطة الى منهم واحد كل وصول كيفية في
 يكتشف المرافب ان كا . زمامها في وتحكمه اليها وصوله بعد

 كل فيظل نثأت التي الثالثة الحكم ألنظمة مشتركة صفات

 التوتالي الحكم نظام نعرف أن ويمكننا , القادة هؤالء من واحد

 الخصائص هذه ألهم بعرضنا التوتالية( مفهوم خالله )ومن

 الحزب يعتمد الحكم في التوتالي النمط إن فنقول المشتركة

 القائد بهذا ويحيط .مطلقة سلطته واحد قائد بزعامة الراحد
 أنه كما مطلقاً. والء وتواليه بإمرته تأتمر األعوان من نخبة

 ما غالباً وهدف رسمية ايديولوجية للحزب يكون أن يغلب

 الحزب ويتوسل العرقية أوالسيادة كالتصنيع بوضوح يحدد

 حتى واالكراه واالقناع الدعاية أساليب الستحداث التكنولوجيا
 كل وتستقطب ويمارسوها، لحزب بأيديولوجية الجميع يلتزم

 ويظل القائد، حددها التي األهدف تحقيق أجل من الطاقات

 التوتالي الحكم أن كها .ومستمرة شاملة تعبئة حالة في المجتمع

 القوى على ويسيطركذلك ويوجهه، االقتصاد يسيطرعلى

 التوتالية السلطة وتهتم العامة. االتصال وسائل وعلى المسلحة،

 وتسيره بكامله المجتمع ضبط وتحاول الحياة نواحي بمختلف

 وتحارب تلغيها أو الحريات تحد وهي ،الحزب غايات حسب

 االعالم وسائل جميع على وتيطر المعارضة أنواع من نوع كل

 النثر ودور واالذاعات الصحف على صارمة رقابة فتمارس
 تفسيراً لها أن الترتالية العقلية خصائص ومن السينما ودور

 وهي واضحة، للمتفبل رؤية وعندها ومبسطاً معيناً للماضي

 صياغة تعيد حتى يستريح أن لغيرها المجال تفسح وال ترتاح ال

 كل تحقيق أجل ومن نمطهاومثالها على بأكمله والعالم االنسان
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واالرهاب. العنف استعمال في التوتالية السلطة تتردد ال هذا

 بها اتصفت سردناها التي الخصائص هذه الكثيرمن إن

 األنظمة هذه تصبح أن دون التاريخ عبر كثيرة حكم أنظمة
 عند نجده ،مثالً ،معينة بايديولوجية فااللتزام ٠ توتالية أنظمة

 دون ودول وأنظمة أفراد من الياسية، العقائد أصحاب جيع

 يميز ما إن ٠ بالضرورة توتالية والدول األنظمة هذه تكون أن

 لتطبيق المعتمدة هوالوسائل سواه عن الحكم في التوتالي النمط

 وتسويغ الجميع على يها االلتزام وفرض الرسمية االيديولوجية
 التوتالية العقيدة بمحتوى واضحة عالقة له الوسائل هذه اعتماد

 كما .تمنعها أن من بدالً الوسائل هذه اعتماد على تشجع التي

 على دستورياً حكمها نظام يكون قد ،كثيرة مجتمعات أن

 من والحد القمع وربما واالستقطاب التعبئة الى تلجأ االجمال،

 أن دون الطارئة والمخاطر األزمات لمواجهة الحريات بعض

 نظام اعتماد أن كا توتالية. مجتمعات بالضرورة، تصبح،

 ٠ التوتالية بصفة معين حكم نمط لدمغ غيركاف الواحد الحزب

 صفة على المرتكز التصنيف النحوفي هذا أن من وبالرغم

 اعتمادم في فإن الواحدهوالنحوالشائع، الحزب نظام اعتمام

 هي والتوتالية , التوتالية جوهر عن وابتعادا التبسيط في افراطا

 المجتمع على )القائد( فرد قبل من الشاملة التامة السيطرة

 على فقط لي يسيطر التوتالي، النظام في فالقائد، بكليته.

 بل ومؤساتها، الدولة وعلى وأجهزته الحزب وعلى النخبة

 أن على يثدد جنتيلي فهذا فيه. ما بكل المجتمع على كذلك

 تعريف في نفهمها أن يجب التي واألساسية األولى النقطة
 تعنى التي لعقيدتها التوتالي والمدى شموليتها هي الفاشية

 »بكامل كذلك تعنى بل السياسين، والتنظيم بالنهج فقط ليس

 في والخطورة الجدة وجه وهنا وشعورها«. وفكرها األمة ارادة

 حاولوا عبرالتاريخ المستبدون فالحكام التوتالي النهج
 القائد لكن لدولة يكونواهم أن -ماإلىحد وبعضهمنجح -

 قوانينها مع قائمة دولة الوجود من يزيل ينجح عندما التوتالي،

 الى سلطته أصابع يمد ثم وبيروقراطيتها، وإداراتها ومؤساتها
 امتداداً وفكرهاوشعورها األمة إرادة جعل محاوالً المجتمع

. وشعوره وفكره الرادته
 أنها وعملياً، فلسفياً التوتالية، السيطرة هذه في ما وأهم

 وقد فرد. إرادة محله لتضع وسيادته القانون حكم مبدأ تلغي
 مروراً المعاصرين فالسفتنا أرسطوالى من الفالسفة، أدرك

 هو الطغيان أن ومونتيسكيووكانط، ولوك األكويني بتوما

 أن كما . القانون حكم غياب في السلطة لمارسة الحتمية اللتيجة
 أونبيل اكية حسن الطاغي ولوكان طغياناً يبقى الطغيان

 معلنة قوانين بغياب وكرامته المواطن لحرية ضمان فال . المقصد

 التزام وبغياب وواجباته. المواطن حقوق تحدد ونافذة واضحة

 رحمة تحت المواطن يبقى وسيادته القانون بحكم ومبدئي راسخ
 وعبر كامالً وعياً الحقيقة هذم كانط وعى وقد . ونزوانهم األفراد

 النظرية بين للعالقة شرحه سياق ففي .كتاباته في مرارا عنها

 يقوم قد : فحواه ما كانط يقول عام بنحو األخالق في والتطبيق

 كالوالد الحاكم ويكون الخيرلكاس عمل مبدأ على حكم نظام

 الحكم هذا أن ويما ,ويرعاها أطفاله بمصالح يعتني الذي
 يميزوا أن وغيرقادرين غيرناضجين أطفاالً يعتبررعاياه األبوي

 بنظرم فإنهم أوكمفيد، لهم ضار هو ما بين صحيحاً تميزاً

 كلياً االعتماد وعلى الدولة رئيس الرادة اإلذعان على مجبرون

 وعليهم ،سعادتهم يحققوا كي عمله يجب ما لتحديد قراره على

 وشاء تلطف ألنه له شاكرين يكونوا أن - األحوال مطلق في -

 هو الحكم من النوع هذا أن كانط ويضيف السعادة. لهم

 يلغي نظام إنه إذ تصوره يمكن الذي االستبداد أنواع أشد

االطالق. على حقوق أية لهم يبقى فال الرعايا حرية كامل

 االستبداد من أشد لالستبداد نماذج تصور الصعب ومن

 النصف أفرزها التي التوتالي للقائد األصلية النماذج في المتمثل

 fuhrerstaatالقائد دولة فمفهوم العشرين القرن من األول

 قانوفي أو شرعي هو لما ومعلة واضحة مقاييس أية غياب يعني
 نمطاً التوتالي الحكم نمط يجعل مما القائد، مشيئة وطغيان

 من النمط هذا ظل وفي متقلباً. استنسابياً كيفياً نزوياً اعتباطياً

 لما واضحة عقالنية توقعات تكوين المستحيل من يصبح الحكم

 تحديد والجماعات األفراد على بالتالي، ويستحيل، سيحدث،

 على للمحافظة أوحتى مصالحهم لحماية به القيام عليهم ما

 وأبطال ،أويقتلون اليوم يهانون البارحة فأبطال أرواحهم.

 هذا الى أضفنا واذا .الغد خونة يصبحوا ألن مرشحون اليوم
 المنظم العنف استعمال والتقلب والاليقين الغموض الجومن

 التوتالي الرعب صورة لدينا تتكون الحديثة التسلط وتكنولوجية
الحديث التاريخ في القادم بعض مارسه كما

 على فقط ليس تطغى التوتالي النمط في القائد وسلطة

 ثم الحزب مؤسسات فيها بما كذلك المؤسات على بل القانون

 كلية سيطرته تصبح ذلك للقائد تم ومتى .المجتمع ثم الدولة

 هو السيطرة كلية فمدى واحد شخص إلرادة الجميع ويخضع

 الى عدنا واذا التوتالي القائد الى بالنسبة النجاح مقياس اذن
 نموذج نجد وهتلروستالين، فيموسوليني المتمثلة األصلية الناذج

 نسبة لكن ،القادة هؤالء من واحد كل ذهن في الكلية السيطرة
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 من وستالين هتلر حظ فكان تفاوتت، التطبيق في النجاح

 في موسوليني واخفاق ٠ موسوليني حظ من بكثير أوفر النجاح

 األولى بالدرجة يعود السلطة مارسة في التوتالي النمرذج تطبيق

 ،المجتمع وفي الدولة في لمؤسسات السماح إلى الضطراره

 الناجح التوتالي فالقائد . السلطة مشاركته ،الكنية خصوصا

 ليس يشمل االلغاء وهذا سلطته، عدا ما سلطة كل يلغي

 يتعداها إغا والعسكرية واالقتصادية السياسية المؤسسات فقط

 أن وبديهي . والتربوية واألخالقية الروحية المؤسسات ليشمل

 ليس المجتمع على كاملة سلطته التوتالي القائد فرض عدم
 المؤسسات على أوحرصه للقانون ولوجزئياً، احترامه، نتيجة

وقصوره. عجزه دليل هو إغما

 في الحزب قوة تعاظم من بالرغم أنه نالحظ أن المهم ومن

 المجتمع في الحياة مناحي مختلف على وسيطرته التوتالي النظام

 مؤسات. سلطة ال أفراد سلطة فعليا، السلطة، بقيت فقد
 تأييد استمرار على تاماً اعتياداً األفراد هؤالء سلطة واعتمدت

 األصالة من بدالً - الحظوة فكانت عليهم، وعطفم لهم القائد

 والجدير مارستها. وشرط سلطتهم أساس - الحق أو الجدارة أو
 المحددة الخاصة ليست التامة القائد سيطرة أن أيضاً بالذكر

 ضعفها نقطة كذلك إغها بل فحسب، التوتالية الحكم لنظم
 استمرار على كلياً تعتمد التوتالي النظام فاستمرارية . األساسية

 نظام اعتبار خطأ هنا من القائد. بزوال النظام يزول اذ فرد
 فالحزب توتالي. حكم نظام قيام على كافياً دليالً الواحد الحزب

 واضحة ومؤسسات وقوانين مبادىء على قائياً يكون قد الواحد

وتقلباتهم. األفراد نزوية من والمجتمع الدولة تحمي

 الدولة سيطرة هي الترتالية أن االعتقاد الخطأ من كماأنه
 ضحية تكون ما غالباً ومؤسساتها الدولة ألن المجتمع، على

 القانون حكم بإلغائه التوتالي فالقائد األولى التوتالي النمط

 مجموعة هي الدولة أن ذلك ومؤسساتها الدولة يلغي

 جيعها نشأت وإدارات وقوانين وأنظمة وأعراف مؤسسات
 طريق في عثرة حجر تكون ما غالباً وهي الزمن، عبر وتطورت

 طبعاً، يعني، ال وهذا الحزب في وأعوانه التوتالي القائد تسلط

 من حدت وإن المتسلطة الدولة غيرأن تتسلط، ال الدولة أن

 ارادة كل فيلغي التوتالي القائد أما تلغيها. ال فهي الفرد حرية

 تقليد وكل عرف كل الملغى بحكم ويصبح ارادته، عدا ما

وكلقانون.
 على السيطرة فإن صعباً أمراً الدولة على السيطرة كانت واذا

 مستحياًل. كان بكثيروربما أمرأصعب تركيبه واعادة المجتمع

 .عقد أوبإبرام باستصدارمرسوم الوجود الى اليأقي فالمجتمع

 وقيم تراث وجذوروله وهوذوماض ،تاريخية حقيقة انه
 عن وتميزه خاصاً طابعاً تعطيه ومؤسسات وتقاليد وعادات

 وتعبيراً للمجتمع امتداداً الدولة تكون أن ويفترض سواه.

 وأثبت وأشمل أعرق المجتمع لكن ارادنه، عن وعملياً حقوقياً

 التي عاداته( قيمه، )ترائه، المميزة المجتمع وطبيعة الدولة من

 عملية أوتسهل تعيق التاريخي تطوره بفعل اكتسبها قد يكون

 القانون حكم تقليد فبقدررسوخ I عليه التوتالي النمط فرض

 وهوإن فيه، التوتالي الحكم بروز يصعب ما بقدر المجتمع في
 حرية من تحد والقوانين فاألعراف ومشيناً. شاذاً يكون برز

 األقل على مساره تعيق توقفه، لم إن وهي، القائد تصرف
 معينة أنماط احترام تلتزم ومؤسسات وعادات تقاليد غياب وفي

 قيام يسهل التوتالية، العقلية مع تتنافى والحكم التصرف من
 فم في سائغة لقمة — المجتمع وربما - الدولة وتصبح الفرد حكم

التوتالي. القائد

 عن مستقل خاص قطاع بوجود إجاالً المجتمعات وتمتاز

 العام والقطاع الخاص القطاع بين هنا والمغايرة . الدولة سلطة

 الحياة. مرافق كل لتثمل المحدود االقتصادي المدلول تتعدى

 من شأن كل يشمل الخاص الحين أو المجال، )أو فالقطاع

 الدولة سلطة عن وبمعزل تامة بسيادة هو يقرره المواطن شؤون

 اختلف لما الخاص القطاع هذا وجود فلوال أومشيئتها.

 إللغاء تسعى التوتالية أن الواضح ومن . الدولة عن المجتمع

 تركيز هنا من .بالدولة المجتمع بذلك صاهرة الخاص القطاع

 في الكلي االندماج فيصبح الخصوصية الغاء ضرورة على جتتيلي

 ذاته يحقق كي للمواطن الوحيد المجال الحزب في أو الدولة
 تفعله لما حدود وال خاصأ، شيء ال »وهكذا حقيقياً، تحقيقاً

 على العام النحويطغى هذا وعلى جنتيلي. أعلن كا الدولة«

 المجتمع في شأن كل ويصبح الفردي، على والجماعي الخاص،
 في الخاص القطاع قوي كلما أنه إذن فبديي سياسياً. شأناً

 قوى وقيام القطاع هذا تحمي تقاليد وجود )بحكم ما مجتمع
 القائد على صعب كال واستقالليته( سيادته عن للدفاع فاعلة

 الدولة على التامة السيطرة وتحقيق التوتالي النمط فرض وحزبه

.والمجتمع

 على التوتالية السيطرة تجعل قد معينة مرحلية ظروفاً أن كما

 خاصة - األصلية التوتالية نماذج ففي . ممكناً أمراً المجتمع

 الحرب ثم التحضيرللحرب، أجواء أن نجد - األلماني النموذج

 واعطت التقليدية وأجهزتها الدولة إضعاف في ساهمت نفسها،
 تصريف في القانونية والمناهج األعراف لتجاوز مبرراً الحزب

 القانون حكم الغاء في وسرعت والناس، الدولة شؤون
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 .للدولة القانونية المؤسسية البنية تقويض عملية وسهلت

 في قوى أية فاعل نحو على تتحرك أن دون ذلك كل وحدث

 فأجواء األوان فوات قبل التوتالية الهجمة لصد المجتمع
 فيه ساد محموماً جواً ولدتا العقل على المشاعر وسيطرة الحماسة

 معظمهم وأعداء متآمرين من والتخوف والتعصب التطرف

والمبالغة، التخيل وليد

 هذه خطورة وعت الشعب من فائت وجود من وبالرغم

 انكاره الى سبيل ال ما فإن أبعادها، وادركت التوتالية الهجمة
 الحرب( انتهاء قبيل حتى المانيا في )كانازية توتالية نظماً أن

 اقتصر فلو .عارماً يكن لم إن واضح شعبي بتأييد تمتعت

 لهذا الشعبي التأييد نسبة على ما حكم ديموقراطية مقياس

 النازي الحكم نظام ألصبح تسانده التي الجماهير وحاسة الحكم
 عل اتفق التي الدول معظم أنظمة من ديموقراطية أكث المانيا في

 األحكام الى العودة ضرورة هنا من . بالديموقراطية تعتها

 وطريقة التأيد، اكتساب في المعتمدة فاألساليب المعيارية.

 وحماية األفراد حقوق احترام ومقدار المعارضة، الفائت معاملة
 والنشر الرأي والتعبيرعن التجمع حرية )خصوصاً حرياتهم

 التمييزبين صلب في كلها تصبح السياسية( الحريات وبقية

 ال قد المثالية الوجهة هذه من الحقة. والديموقراطية التوتالية

 الواقع أما بالديموقراطية، التوتالية عالقة على نتكلم أن يصح

 النظامين بين اللدودة ٠ الحميمة العالقة أن فيثبت اتاريخي

والتحليل. بالدرس وجديرة قائمة

 أنماط مختلف عن التوتالية تميز التي الخصائص أبرز من

 الديموقراطي للظاهر توسلها السابقة والدكتاتورية التسلط

 .الشرعية طابع حكمها نظام وإعطاء سلطتها لتسويغ

 في يسعوا، ولم سلطتهم فرضوا التقليديون فاالوتوقراطيون

 المظهر تتوسل لم سعت التي والقلة أنفسهم، لتبرير غالبيتهم،

 جماهير هوإرادة شرعيتها أساس أن تدع ولم الديموقراطي

 إن القائل بالمبدأ ملتزمة وكانها فبدت التوتالية أما الشعب.

 المحكوم هوقبول الحكم لشرعية المقبول الوحيد األساس

 يعن، لم الظاهري االلتزام وهذا عليه. وموافقته بالحاكم
 فالترجة . االوتوقراطي جوهرها عن تخلت التوتالية أن عملياً،

 هي القائد إرادة أن هي التوتالية الديموقراطية لمفهوم الفعلية
 القادة يثبت ولكي حت داائًعلى والشعب الشعب، ارادة

 أسلوب الى لجأوا الشعب ارادة هي ارادتهم أن التوتاليون

 أخرج الطريقة وبهذه التهليلي. والتصويت العام االستفتاء
 الديموقراطية أسيام ارنباً االوتوقراطية القبعة الساحرمن - القائد

التوتالية.
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 الحقة الديموقراطية هي ديموقراطيتهم أن التوتالين وادعاء

 قواعد ألبسط رفضهم في المجاهرة من قادتهم يمنع لم واألصيلة
 للمبدأ واضحاً احتقاراً أظهر فموسوليني . الديموقراطي الحكم

 الحكم حق البرلماني النظام في العددية األكثية يعطي الذي
 واصفاً الناس بين بالالمساواة تغنى أنه كما . المجتمع وتوجيه

 استالمه قبل هتلر، أن كما . والمفيدة والمثمرة بالمخصبة إياها

 النظام على القضاء هو حزبه هدف أن بصراحة أعلن الحكم،

 البرلمانية األساليب من االستفادة طريق عن الداخل من البرلماني

 يعتمد البرلماني التمثيلي النظام نجاح أن هتلر وأدرك . نفسها
 البرلماني النظام بروح ملتزماً مسؤوالً تعاوناً المعارضة تعاون عل

 فعالية شل في هتلر نجح وقد . الخارجية بأشكاله فقط وليس
 االشتراع عن عاجزاً وجعله Richstag األلماني النواب مجلس

 قد تحالف عملية أية افشال طريق عن وذلك الحكم، وتوجيه

 اتخذت فقد الحزب أجهزة داخل أما أكثرية تشكيل الى تؤدي
 ثم مسبقاً تتخذ فالقرارات ٠محضاً شكلياً طابعاً الديموقراطية

.الحزب اجتماعات في ديموقراطياً مظهراً الحقاً تعطى

 العددية األكثرية مبدأ عن التخلي في يرى ال التوتالي لكن

 فالعودة للديموقراطية. عداء البرلماني التمثيلي النظام ضمن

 التي الحقة الديموقراطية هي الشعب، الى المصدر، الى المباشرة

 ارادة يعبرعن القائد اذن .التوتالي القائد تمثيل أفضل يمثلها
 هنا نحدد؟ وكيف الثعب ارادة تتكون كيف ولكن الشعب

 التالعب فظاهرة .الرئيسية الديموقراطية ضعف نقطة تكمن

 وباسم الشعب باسم الشعب على الجماهيروالسيطرة بمشاعر

 تخوف وقد نفسها. الديموقراطية قدم قديمة ظاهرة الديموقراطية

 في العقل على المشاعر سيطرة من كثيرون ومفكرون فالسفة

 الرئيسية األسباب أحد كان التخوف هذا .الديموقراطي النظام

 يرفض الميالد، قبل الرابع القرن في افالطون، جعلت التي

 نجد عشر التاسع القرن وفي .حكم كنظام الديموقراطية

 قلق حالة في ميل وجون توكفيل دي الكسيس مثل مفكرين
 الديموقراطية، أن ذلك مستقبلها عل وجزع الديموقراطية على

 طغيان اسمياه الطغيان من جديدا نوعا تفرز قد ،نظرهما في

 بأنها الناخبة األكثرية سيكولوجية ميل ووصف األكثرية.

 فيتوجهون الحقيقة هذه يدركون السياسين أن كما .عقالنية ال

 على الحصول أجل من عقولهم الى ال الناس مشاعر إلى
 ميل، مخاوف افظع التوتاليون السياسيون حقق وقد تأييدهم.

 العقل تعطيل خالل من االقناع اكأييدوالى اكتساب الى فسعوا

 يتثارك أن األسهل من أنه واعتبروا والحياسة. المشاعر وإثارة

 فمن بأفكارهم. يتشاركوا أن من ومشاعرهم بعواطفهم الناس
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 غير والخالف الخالف الى يؤدي والجدل الجدل، الفكر طبيعة

 للمجتمع التوتالية الرؤية مع يتعارض ألنه به مسموح

.الموحد المتكامل المتماسك العضوي
 على اليطرة عملية الحديثة التكنولوجيا سهلت وقد
 التي الكلية الوحدة لتحقيت واستعملت مرافقه جميع في المجتمع

 القادة فاستفاد والمجتمع، والدولة الفرد انصهار عن تنتج

 واالتصال االعالم وسائل تحديث من قصوى استفادة التوتاليون

 وتحقيق الناس جماهير عل للتأثير والترهيب والترغيب واالثارة

 عالقة إن .القائد وارادة الشعب ارادة بين المنشود التطابق

 الصاعية المجتمعات وبتكنولوجية الجماهير بديموقراطية التوتالية
 عا التوتالي التسلط ميزت التي األساسية الخاصة هي الحديثة

 أن في وعجب سخرية وجه وهناك .التسلط أنواع من سبقه

 تحرر حركات األساس في التيهي الديموقراطية الحركات
 التحررمن في التكادتنجح كانت بالطغيان االطاحة غايتها

 وعي أن اعتبرنا واذا آخر، نوع من طغياناً تخلق حتى الطغيان

 وعي على هودليل القانون حكم مبدأ ألهمية المجتمعات

 الخرية دواعي من يصبح وحضاري، اجتماعي ورقي سياسي
 تتعمل ثمارالحضارة، من التيهي التكنولوجيا، أن والعجب

 القانون حكم مبدأ الغاء لتسهيل الحديثة الدكتاتوريات قبل من

 االرادة هذه واعتبار القائد الرادة الخضوع بمبدا واستبداله

 تكون قد والباطل للحن للخيروالشر، ونهائياً مطلقا معياراً
 بعض عند تاريخياً وجدت قد الكلية السيطرة في االرادة

 فيا متوافرة. تكن لم السيطرة هذه تحقيق وسائل لكن األفراد،

 التوتالية السيطرة مفهوم ليس شرين ال القرن في جديد هو

 األقل، على هكذا أو المفهوم، هذا تطبيق إمكانية بل ذاته بحد
 باهظاً ثمنا االنسانية دفعت وقد . التوتاليين القادة بعض تصور

التصور. هذا ببب

 فالمجتمع المانيا في نحوواضح على المفارقتان هاتان وتمثلت

 تكنولوجية وله وحكمه القانون احترام في تراث له األلمافي

 في التوتالي النسق نجح وقد عريق اداري ونظام متطورة
 فقد وستالين موسوليني أما المانيا. في تام نجاحاشبه الحكم

 على الدولة على يسيطر لم فموسوليني خاصة أوضاع لهما كانت

 الكنيسة واستمرت ،الثعب يمثل بقي الملك ألن نحوتام

 فيثير ستالين أما المجتمع. في مهم دور تأدية في الكاثوليكية

باختصار. يلي ما في لها سنعرض خاصة تعقيدات وضعه

 . الماركبة العقيدة تحريف مشكلة ستالين حكم أثار لقد
 في والنازية موسوليني في تمثلت الفاشية إن القول صح فإذا

 ونالحظ بستالين. قمثلت الشيوعية إن القول الخطا فمن هتلر،

 حكمهم أنظمة بوصف تفاخروا والنازيين الفاشيين أن

 براء، منها هم تهمة التوتالية فاعتبروا الشيوعيون أما بالتوتألية

 تسترت وإن جوهرها في توتالية الرأسيالية الظم أن مدعين
 المخاظرة هذه في ندخل أن دون ومن , مزيف ليبرالي بغطاء

 في ستالين نجاح من بالرغم أنه نقر أن الواقع علينا يفرض

 على الحزب خالل ومن ،الشيوعي الحزب على السيطرة
 لستالين رديفاً أصبحت الشيوعية ان يعني ال هذا فإن ،الدولة

 فكر في حتى وال وانغلز، ماركس فكر في فليس .والستالينية
 للممارسة )وخاصة الستاليني للمفهوم أساس أي ،لينين

 أن واستطاع ابتدأ، لينين أن صحيح ودوره. للقائد الستالينية(

 الدولة أجهزة على الحزب استيالء عملية ،بعيد حد الى يكمل

 تم ينين( عهدة )في السلطة انتقال لكن .عليها والسيطرة

 ستالين انتهاج إن أوقائد فرد لمصلحة ال الحزب، لمصلحة

 التوتالية النظم مواصفات الكثيرمن عليه ينطبق حكم أسلوب
 البروليتاريايفترض ثورة فبعد . توتالية عقيدة الشيوعية يجعل ال

 التي والدكتاتورية , واحد لفرد ال للحزب القيادة تكون أن
 ديكتاتورية هي ٠ ولومرحلياً , الشيوعية العقيدة سؤغتها

البروليتاريا. أي األكثرية؛

 الرؤية في المطاف نهاية هو )الذي الالطبقي والمجتمع

 هذا جاء سواء الدولة، على المجتمع انتصار يعني الماركسية(

 الدولة ذبول أونتيجة الثوري العنف طريق عن االنتصار

 فهل دولة بال مجتمع حلم تحقق اذا ولكن ٠ التدريجي وزوالها
 أكثر المجتمع هذا يكون وهل الكلية السيطرة احتمال يخف
 باختصار، لها؟ أكثرتعرضاً يكون أم التوتالية حمى تجاه مناعة

 المجتمع يحمي أم التوتالي النمط قيام الدولة وجود يسهل هل

 نعتمد. الذي الدولة مفهوم على يتوقف ذلك عن الجواب منه؟

 المجتمع خصائص من خاصة هي ماركس، حسب والدولة،

 لفرض وسياسيا اقتصاديا المسيطرة الطبقة تتوسلها الطبقي

 الطبقات لبقية استغاللها والعطاء بكامله المجتمع على ارادتها
 ،الالطبقي المجتمع ظل في المساواة عمت ومتى . شرعياً طابعاً

 سيطرة هي كمارأينا، والتوتالية، الدولة الى الحاجة زالت

 كلية السيطرة وتصيح المجتمع، على الدولة( )بواسطة القائد

 المجتمع تلغي اذن التوتالية . بالدولة المجتمع صهر تم مقى

 ليبقى الدولة الغاء الى فتسعى الشيوعية أما . الدولة وتبقي

.المجتمع

 غير السوفياقي االتحاد في الثيوعي النظام استمرارية أن كما

 النظام استمرار ارتباط نحو على واحد شخص بمصير مرتبطة

 في النازي النظام واستمرار مرسوليني بمصير ايطاليا في الفاشي
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 أن عملياً، يمنع ولم نظرياً، يمنع ال هذا لكن بمصيرهتلر. المانيا

 ونظرة للتصرف نمطاً تمثالن نزعتين والنازية الفاشية تصبح

 التجربتين على بناء ،نستنتج أن يصح وهل .والحياة للسياسة

 معينة لمرحلة ينجح قد التوتالي النمط أن والهتلرية الموسولينية

 هذه التعافي وعملية المجتمع؟ تعافى متى ينهار ثم نسبيا( )وجيزة

 متى التوتالي، النمط أن أم الداخل، من عواملها تتكون هل

 خارجية؟ عوامل نتيجة اال ينهار ال المجتمع، في جذورم امتدت

 ورما اوروبا تعم التوتالية كانت فهل مثال، هتلر، انتصر ولو
 انهياره بذور التوتالي النمط داخل في أن هل أم بأسره؟ العالم

 محالة ال انهيار حدوث في تعجل العسكرية والهزيمة وانقراضه،

حادث؟

 التي النظرية على تتوقف التساؤالت هذه عن واالجابة

 التأثيرعليها وحدود االنسان طبيعة حول المجيب يعتمدها

 الواقع في فهي تصميمها. بهاوربماإعادة وتوجيههاوالتحكم
 تركيب اعادة أو جديد، مجتمع خلق امكانية حول تساؤالت

 عملية أن صح ولو . مسبقاً تبيناه لنموذج طبقاً ،قديم جتمع

 حول آخر سؤال لبذ ،عام بنحو مكنة هذم الخلق اعادة

 نموذجا المعتمد النموذج يكون عندما العملية هذه نجاح امكانية
 يقول أوالموسوليني. الهتلري النموذج نسق على توتالياً

 قويين شعورين االنسان طبيعة في إن توكفيل دي الكسيس
 في والرغبة يقاد أن الى الحاجة :هما دائماً يتجاذبانه ومتناقضين

 والهلع، الحرية على بخوف توكفيل، وتساءل حراً يبقى أن

 المدخل التاؤل هذا عن االجابة في إن األقوى؟« »أيهما

 تحول امكان حول طرحناها التي األسئلة عن لالجابة األساسي

التوتالي النسق نحو المجتمعات

 »حاجة أن االدراكالتوتاليةهوواقمن أفضل ولعل

 أهم احدى هي تعبيرتوكفيل، حل على يقاد«، أن الى االنسان

 ندرك لم وإذا تصرفه في وتحكم االنسان تحرك القي القوى
 حين عل أخذنا ،ومتحسبين لما متهيئين نكن ولم الحقيقة هذم

 كبيراً اهتماماً المتحضرة المانيا في النازية ظاهرة ولدت وقد .غرة

 أهم ومن .السلطة إطاعة سيكولوجبة يسمى أصبح بما

 ستانلي بها قام التي تلك الموضوع هذا في والدراسات التجارب

 ابتداء المتحدة الواليات في وسواه Stanley Milgram ميلغرام

 الذي المدى يحدد أن ميلغرام حاول وقد . 1964 العام من

 في يعتبرهم من اطاعة في والطبيعي العادي االنسان اليه يذهب

 إن فهي مذهلة التجارب هذه نتائج وكانت .سلطة موضع
 إطاعتهم في يذهبون الناس من كبيراً قسماً أن تثبت صحت،

 الى الموت، واحياناً مبرحة، بآالم التسبب حد الى للسلطة

آخرين. اناس
 للجدل أو ميلغرام تجارب أثارتها التي للخالفات نعرض لن

 هذه تلقيه قد الذي الضوء هو يهمنا فا .حولها قام الذي

 خصوصا يعنينا وما .التوتالية ظاهرة فهم محاولتنا على التجارب

 يتصرفوا أن الى الطبيعيين الناس هؤالء حدا الذي الدافع هو

 صاحب العالم لهم قال فقد .الطبيعي غير النحو هذا على

 يقابل وما .مفيدة علمية هوتجربة به يقومون ما ان السلطة

 هوالتسويغ السياسية المواطن حياة في التسويغ هذا

 تخدم للسلطة طاعته أن المواطن اقتنع فمتى االيديولوجي.
 سهلة طاعته تكون ،خيروبنفعة عنها ينتج نبيلة أهدافاً

 ان منهنا مطيع مواطن هو الملتزم المواطن اذن وطوعية.
 الرعب الى للجوء الحاجة دون توتالياً يكون قد ما حكم نظام

 في خصوصا التوتالية، نجاح تفسير الصعب ومن االرهاب. أو

 الرهاب والحزب القائد استعمال على التركيز طريق عن المانيا،
 نتجاهلها، ال أن يجب حقيقة فهناك فحسب. المنظم الدولة

 الشعب كبيرمن قسم مساندة أن وهي محزنة، كانت وإن
 ناتجاً ودعاً طوعية مساندة يكونان ما كثيراً توتالية لنظم ودعمه

 الظاهرة هذه تفسير محاوالت وفي .بالواجب وشعور قناعة عن

 مهمين دورين االيديولوجي والتسويغ السلطة احترام يؤدي
جدا.

 الكبير التباين نالحظ السياسي الفكر تاريخ الى عدنا وإذا

 وميل توكفيل ونخاوف عشر السابع القرن في هوبز مخاوف بين
 تنتج التي الفوضى من تخوف فهوبز ٠ قرنين حوالي مرور بعد

 طاعته جعل وعن السياسي التصرف حرية المواطن اعطاء عن

 الحاكم عاسبة حق المحكوم منح وعن مشروطة طاعة للسلطة

 األفراد وعلى الحرية على يخثيان فكانا وميل توكفيل أما

 على يخافان، وكانا الديموقراطية. األكثرية طغيان من واألقليات

 ومخاوف مشاعر سياسية أقلية استغالل احتمال من نحوخاص،

 األكثرية، باسم األقلية، هذه فتارس األكثرية وطموحات
 شعب يمارس ان من توكفيل وتخوف جديد نوع طغياناًمن

 ليعودبعد عليه، سيدا القرارفيختارلنفسه في وحقه حرحريته
 أن أومتناسياً، ناسياً، والتبعية، االتكال حالة الى ذلك

 أن الواضح ومن .نفه عل وسيداً حراً يظل أن باستطاعته

 إطاعة بسيكولوجية اهتموا من وسواه ميلغرام ودراسات تجارب

 القرن في ظهرت التي التوتالية النماذج ودراسة السلطة،

 قرب ولعل فيها. هوبزمبالغ مخاوف أن تثبت العشرين،
 في الدول بعض وتجارب ،عصرنا من زمنياً وميل توكفيل
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 تجعل عشر والتاسع عشر الثامن القرنين خالل الديموقراطية

 ولوال .العشرين القرن في ومخاوفنا اهتماماتنا الى أقرب مخاوفهما

 لما جذورها وتترسخ الديموقراطية التجربة تنجح أن في رغبتهما

 بروز من الخوف وهذا الحرية على القلق من القدر هذا أبديا
 .وباسمها الديموقراطية ظل في الطغيان من جديد نوع

 الداء ليست ضعفها أو السلطة غياب عن الناتجة والفوضى

 المفرط فالخضوع . السياسي الجسم يعتري الذي الوحيد

 أولى الصفتين هاتين وجعل لها الوالء في والمبالغة للسلطة،

 مسؤولياتها، ومن الحرية من والتهرب الصالح، المواطن فضائل
 فتكه يقل ال الذي والطغيان التلط داء يسبب ذلك كل

الفوضى. داء فتك عن السياسي بالجسم

 بعض ابداء البحث هذا ختام في المناسب من ولعله

 للتوتالية. الفلسفية الجذور اكتشاف محاوالت حول المالحظات
 من أوالً فهناك .منحيين من منحى المحاوالت هذه نحت وقد

 عن شرعية، وربما تسويغاً، التوتالية المارسات اعطام حاول

 تاريخ في شأن لهم فالسفة بآرام وربطها فلسفياً تنظيه طريق

 اعالم بعض من االنتقاص حاول من ثانيا وهناك الفكر

 من أهم ومن .التوتالية تهمة يهم ملصقين الفلسفي الفكر

 وأرسطوومكيافلي وأفالطون هرقليطس المحاولة هذه شملتهم

 ،التوتالية اعتبرنا وقد .وماركس ونيتشه وروسووهيغل وهوبز
 اطارها في فهمها وحاونا نسبياً حديثة ظاهرة البحث، هذا في

 توسلها على مركزين والسياسي، واالجتماعي التاريخي
 التكنولوجيا واعتادها ايديولوجياً الجماهيرمسوغاً ديموقراطية

 القادة يعر ولم .الحرب وفي السلم في تسلطها لترسيخ الحديثة
 حاولو هم وال كبيراً، اهتماماً الفالسفة أو الفلسفة التوتاليون

 عندهم داثياً أتت والمارسة . ما نظرية وليدة ممارساتهم تأقي أن

 ال لذا الحقاً. فهويأقي أت، إن التنظير، أما األول. المقام في

 لنهج أوحتمية، منطقية، نهاية أوهتلر اعتبارموسوليني يصح

 المفيد من بالتالي، يكون، ولن . التفكيرالفلسفي في معروف
 اعالم بين هتلر أو موسوليني أسالف عن البحث في نجهد أن

السياسي. الفلسفي الفكر

 الفكر أهمية من التقليل المالحظات هذه من المقصود ليس

 أعالم أوتبرئة واألحداث، العقائد تطور في السياسي الفلسفي

 في ندخل لن .كماأنناايديولوجي انتماء أي من الفلسفي الفكر

 للفالسفة الصحيحة االيديولوجية الهوية حول القائم الجدل

 ببعض المثال، سبيل على نكتفي، بل بالتوتالية، اتهموا الذين
 نموذجين يمثالن روسووهيغل بأن االدعاء حول المالحظات

التوتالي. لسياسي للفكر مختلفين

 واضحة، بروسومفارقة التوتالية تهمة الصاق في ولعل
 والمساواة الديموقراطية فيلسوف جدارة يعتبرعن وأنه خصوصاً

 اعتبار أن الواضح ومن الحديث. السياسي الفكر في والحرية
 لروسووتجن ظلم وهتلرفيه موسوليني أسالف من روسوسلفاً

 Volonte العامة االرادة مفهوم أن صحيح الحقيقة. على

generale، والوضوح، الدقة الكثيرمن روسويلزمه عند 

 التوتالي القائد ارادة إن القول معها يصح درجة إلى ليس ولكن
 على تجن فيه واعتبارروسومفكراًتوتالياً .العامة االرادة هي

 توتالياً. نظاماً الديموفراطي النظام اعتبارنا في بقدرما الحقيقة

 فيضحي بيانه رراء المفكر ينساق أن الخطأ من أنه وكما

 الخطاً من كذلك فإنه البالغة، سبيل في وبالدقة بالوضوح

 البعد كل بعيدة سياسية عمارسات لتبرير الغموض هذا استغالل

.الحقيقية المفكر مقاصد عن

 هيغل فكر في التوتالية المالمح بعض وجود من وبالرغم
 أسالف من سلفاً اعتباره كذلك الحطأ من فإنه السياسي،

 هيغل نظلم أن الضروري من ليس ولكن هتلر. أو موسوليني

 لكي هتلر مارسات يسوغ أو النازية سيدعم كان إنه ونقول
 التقليد قوى رسلطتها الدولة لطبيعة الهيغيلي المفهوم بأن نقر

 واعتقاد .القاثم النظام واطاعة للدولة بالخضوع القائل األلماني

 خاصة هي الدولة خدمة في تكون أن يجب الفلسفة أن هيغل

 بل الدولة، حق فمن االلمافي الفكري التراث خصائص من
 من ويضعفون امنها يهددون الذين تسكت أن واجبها، من

 هيغل تعظيم من وبالرغم قوانينها. في ويشككون سلطتها
 الفكر حرية من لحد يسوغ نجده فإننا مطلق كمفهوم للحرية

 مواجهة بقصد يأت لم الدولة لسلطة الدعم وهذا والتعبير.

 استعمال في االفراط من الحد بقصد أو للحكم انتقاد موجة

 وساد الدولة ارادة فيه طغت زمن في أت بل السياسية الحريات
 واضح. الدولة في هيغل ورأي عداه ما كل على الحاكم رأي

 أجل من فيوجد الفرد أما ذاتها، أجل من توجد فالدولة

 حقيقته كل - فيمة من االنسان يمتلك ما وجميع الدولة،

. الدولة خالل من يمتلكه - الروحية

 لها. التوتالي المفهوم مع يتنافى هذا الدولة مفهوم ولكن
 الدولة عظم هيغل إن إذ هيغيلية غير مثالً للدولة هتلر فنظري

 الذي العميق االحترام هتلر وصف وقد . فاحتقرها هتلر أما

 الدولة فاحترام وحاقة. جنون بأنه للدولة االلمان يكنه

 الغاء ألن أويلغيها، الكلية القائد ارادة من يحد ومؤساتها

 النهاية، في هما، مكانه القائد ارادة واحالل القانون حكم
. التوتالية جوهر
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نصر وضاح

التوتاليتارية
Totalitarianism
Totalitarisme
Totalitarismus

 يطلق وصف وهي الكليانية، او الشمولية ب أحياناً تترجم

 أشكال من وشكل ،سياسية ٠ اجتماعية ايديولوجية نظرية على

 األفراد جميع إذابة على يقوم للمجتمع، السياسي التنظيم

 )المجتمع، االجتماعي الكل في والجماعات والمؤسات
 ومثل واالرهاب، العنف طريق عن الدولة(، األمة، الشعب،

 بهذه ويشار .السلطات كل يديه في يجمع واحد قائد الكل هذا

 إالأنها الخصائص، عددمن في تتفاوت أنظمة إلى التسمية

 والمانيا موسوليني، كايطاليا المشتركة، الصفة هذه في تشترك

.وغيرها. . ساالزار وبرتغال فرانكو، واسبانيا هتلر،

 الصورة هي الفاشية االيديولوجيا في التوتاليتارية الدولة

 أوتضمنها باخضاعها، وهي، للحياةالجتماعية. الشاملة العليا

 مع ذاتها توحد األخرى، االجتماعي التنظيم أشكال لجميع

 أو الجماعات من ألي وليس . واألمة والشعب المجتمع

 كأعضاء، إال الوجود في الحق األفراد أو االجتماعية المؤسسات

 1945-1883 موسوليني يقول الشامل. الكل وعناصرلذلك

 خارج روحي أو انساني لشيء قيمة وال الدولة، في »الكل
 وتوحد تشمل الفاشية والدولة ،توتاليتارية فالفاشية ؛الدولة

 تطور إنها وتفسرها القيم هذه تؤول التي وهي القيم؛ جميع
 روكو ويؤكد .كلها« الشعب حياة قوى صياغة وتعيد

 فوسائل؛ األفراد أما الهدف، هو المجتمع للفاشية، ب»بالنسبة

 االجتماعية«. لألغراض األفراد استخدام في تكمن الحياة وكل

 بفصل تقبل ال واحدة كتلة هي كل، التوتاليتارية والدولة

 عرفها التي الديموقراطية أشكال من شكل أوبأي السلطات

 وال رأي فال بالقوة. تحطم الكل لهذا معارضة وكل الغرب.

.الدولة سلطة خارج تكتل وال تنظيم
 .أيضاً فكرية تدعمهاتوتاليتارية السياسية والتوتاليتارية

 »حقيقة وهي وارادته، الشعب وعي هي موسوليني عند فالدولة

 فكراألمة »إها وأخالقي، فكري إنها»واقع الفرد". ذات

 وعند .أخالقية« دولة بأنها توصف ولهذا ارادة »لها الماثل

 الي وهي األمة، تخلق التي هي الدولة االيطالية الفاشية

 ومتفوقة لألمة سابقة حقيقة إذن فالدولة . بالتفتح لها تسمح

 النازية( )المانيا القومية االشتراكية ب يسمى ما أما عليها.

 الدولة التلعب نحوآخر: على باألمة الدولة فتصورعالقات
 األساسية الحقيقة اآللة إآلدورالوسيلة، القومية االشتراكية

 االلماني الجنس واحد هوبآن «VOLk »فولك الشعب أن هي

 االلماني. المصير في لحظة إال إذن ليست فالدولة المانيا وتاريخ

 هي والنهاية، البداية هي »األمة :1946-1893 روزنبرغ يقول

 بين االختالف تفسير ويمكن .عداها« ما كل لها يخضع التي

 القومية االشتراكية والفكرة الدولة، أولوية عن الفاشية الفكرة

 وبتاثيرالفالسفة ،القوي الجرماني بالتراث الفولك أولوية عن

 الحتالل االلمانية الفاشية وبنزعة جهة، من االلمان والمؤرخين

 الدولة يصنع أن موسوليفي على »كان األخرى الدول أراضي
 يعطيها وأن يتخدمها أن عليه فكان هتلر أما االيطالية،

 الفكر تاريخ توشار، )جان .يخلقها« أن ال اسطورتها

(.1983 بيروت، السياسي،

 باسم أم الشعب أم األمة باسم سواء العملي، الواقع وفي

 »وحدة يدعولى الذي النظام هذا الفاشي. النظام يقوم الدولة

 يقوم الوطنية الوحدة هذه وباسم صوفي« طابع ذات وطنية
 المصدراألعلى يعتبرالزعيم حبث التوتاليتاري، الدولة نظام

وروحه. الشعب ارادة حدزعمهم، على ويمثل، للسلطة،
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 لترسيخ الدعاية وأجهزة والعليم التربية وسائل كل وتسخر

 بها، اذهانهم وتمأل الصغر منذ الشباب ويجند األفكار؛ هذه

 أما ■ يخالف أو يعارض من كل بسحق البوليية الرقابة وتقوم
 البلدان على التوتاليتارية الدولة سيطرة لفرض فيهياً الجيش

األخرى.
 عضو كل فيها يسأل التي المركزية، الشديدة الدولة آلة إن

 استقالل أي إلغاء إلى تؤدي األعلى، المسؤول أمام ومنظمة

 واالرهاب القوانين، وتنفيذ تشريع ويتركز للسلطات؛

 يد في والفكري االداري والقمع ،القضائي وغير القضائي
 أي استقاللية يلغي التوتاليتارية الدولة ومذهب واحد. رجل

 الفن، األخالق، الدين، االجتاعية: الحياة منميادينأوقيم

 الدولة لضبط يخضع أن يجب شيء كل الخ، . ٠ األسرة.

 تنظيم خارج للفرد مكان ال المذهب هذا وفي ٠ وتنظيمها

 القائمة. االجتماعية لآللة كتابع إال يوجد ال واالنسان الدولة؛

 الديموقراطية البرجوازية الثورات بها جاءت التي األفكار إن

 وصراع الحرية من للفرد، الثابتة الحقوق عن عنها( تخلت )ثم
 يقول كلياً رفضاً التوتاليتاريا ترفضها شابه وما اآلراء،

 فقط هناك لألفكار. حرية توجد تعد لم الدولة »في : غيبليس

. استئصالها« من. يد ال وأفكار مغلوطة وأفكار صحيحة أفكار

 السياسة مرتبة الى العدوانية الثوفينية اتوتاليتارية وترفع

 وتسخر . واسعة شعبية أوساط بين ونشرها , للدولة الرسمية

 االجتماعي، الوعي في السلبية العناصر الغرض لهذا
 فتتحول وغيرها، النقص بمركب يمى وما اإلتنية كالمحدودية

 والدعاية السياسة في أساسية محركات الى العناصر هذه

 الالواعي »االنبعاث هي الفاشية روكوأن يؤكد الجماهيرية.

 أنصاره هتلر ويخاطب العميقة«؛ العرقية لغريزتنا )العفوي(
 بل إلي، بالمجيء ينصحكم هوالذي العقل »ليس قائال:

 قضية هي إذن القضية . بذلك« أمركم هوالذي وحده االيمان

 من أكثر في هتلر ويؤكد النضال ،الطاعة ،»االيمان

 عن ويعب . األقليات« صنع من هو العالم »تاريخ أن مكان

 »من بقوله: وللجياهيرعامة الديموقراطية، لالتخابات احتقاره
 تكتشف ان اكذمن إبرة ثقب من يمر جال نرى أن الممكن

 هو األقوى دور »إن . . . االنتخاب« بواسطة عظيماً رجال

 فعليهم الضعفاء أما معه« االندماج ال األضعف على السيطرة
 البنى جميع إن لهم. ويخضعوا األقوياء بتفوق يعترفوا أن

 من الدنيا بالمستويات العالقة ذات االجتماعية، - النفية

 مراحل في تشكلت التي المتويات االجتماعي، الوعي
 "االجتماعي القهر كونها التي تلك وكذلك اإلتنية، االنقسامات

 النظام في تستخدم ،التاريخ الجذورفي العميق الطبقي
 صياغتها وتعاد ايديولوجيته، سطح الى وترفع التوتاليتاري،

 الجميع النحويعبأ هذا وعلى العرقية النظريات ضوء على
 كلية بطريقة ويؤدلجون ،الدولة - األمة - »الشعب شعار تحت

 إخضاع ولتسويغ جهة، من الطبقي االستغالل لتسويغ
أخرى جهة من أحياناً، إفنائها بل األخرى، الشعوب

 الدولة اعتبار في المنطقية تتمتها نجد السياسية المبادىء وهذه

 األخالقية للقيم الوحيد المصدر اآلري الشعب لحكم المؤهلة

 األفراد، ووجود بل اعتبارحرية، وفي التشريعية؛ والنظم
 اال قيمة أو معنى ذات غير األخرى والدول االتنية، والجماعات

 التوتالينارية للدولة ومنفعة فائدة من تقدم ما بمقدار

 النازية المارسات وتسوغ المبادىء هذه كياتفر ,وايديولوجيتها

 بأكملها، شعوب وإبادة البشر، من هائلة اعداد باعدام

 الحرب أسرى مع التعامل في لها نظير ال التي والوحشية

 بل عادية تعتبر الممارسات هذه إن الخ، . . المدنيين والسكان

. التوتاليتارية الدرلة لفائدة ضرورية

 وبين التوتاليتارية بين االجتماع وعلماء الفالسفة بعض يربط

 تطور إن االداري - التقني التقدم وبخاصة الصناعي، التقدم

 الشخصي الوضع تحسين نحو موجهة إدارة من االدارة
 االحتكارية، الدولة نحوتظيم موجهة ادارة الى واألسري،

 للنظام التفصيلية للتوجهات متزايد تنظيم من هذا يتطلبه وما

 الجهاز لحجم ومتعاظم هائل نمو إلى يؤدي ،التقني - االداري

 االقتصادي، )التخطيط جهة من تخصصه وزيادة االداري

 الجماهير دفع والى والتحكم، االدارة منظومات تقنيات

 )عبر أخرى جهة من االدارة في االستهالكية السلبية للمثاركة

 المعقد التمايز إلى يؤدي كما االستهالكي(، الطلب آليات

 القيم ألنساق السريع والتغير والضبط السلطة لمؤسسات

 نقل آلية أن ذلك ويرافق ثالثة، جهة من والتشريعية األخالقية

 الحد إلى الفردية الشخصية عن وبعيدة مؤسسية تصبح الثقافة

 فحطور االجتماعي. الضبط آليات مثل مثلها األقصى،

 من يالئمها وما الجماهيري، االتصال ومؤسسات منظومات

 االجتماعي النشاط أشكال من وغيرها والثقاقة اكظيم جمهرة

 االحتكاري الطابع الى االنتقال عن الناشئة التغيرات هذه إن

 لظهور المناسبة الثروط معينة، حاالت في تخلق، للدولة

 أو ميادين، أية استقاللية تلغي التي التوتاليتارية االدارة

.المجتمع إدارة في أوذوات مستويات،

 غاسيت إي أورنيغا خوسيه االسبافي الفيلسوف يعتبر

 الهائلة العملية القدرة يؤمن العصرالتقني أن 1955-1883
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 من ، قادرا »يصبح ذلك، بسبب أنه، يع لم الذي لإلنسان

 حاليا يعرف ال والذي شيء، كل فعل على اإلمكانية، حيث

 يعتبرخوسيه الجماهيري للمجتمع نقده وفي . يفعل« ماذا

 خصبة أرضية يشكل المجتمع هذا أن غاسيت إي أورتيغا

 )العادي( المتوسط الفرد باعتبارأن ،التوتاليتاري لظهورالنظام
 لالستغالل موضوعاً سيكون المستقل، التفكير على القادر غير

 مواقع ومن . معينة سياسية , اجتماعية مجموعات قبل من

 غاسيت إي أورتيغا خوسيه يحاول المختارة االرستقراطية األقلية

 المجتمع تقررحكم الجماهيرالتي خطر من الثقافة عن الدفاع

 االجتماعي النشاط أن وهويعتبر . لذلك مؤهلة تكون أن دون

 هذا كان »إذا :رثةأالكا إلى بالبشرية يؤدي أن يمكن للجماهير

 في الهيمنة في سيستمر الجمهور[ ]االنسان- االنسان من النمط

 إلعادة كافية سنة ثالثون فستكون ،مصيرها ويقرر أوروبا

 الفاشية، لخطر بوعيه الفيلسوف هذا إن البربرية«. الى قارتنا

 يجب التي الثقافية القيم في منها للتخلص الوسائل إيجاد يحاول

. وتطورها عليها تحافظ أن الثقفة النخبة على

 خاص بوجه طوره الذي الصناعي المجتمع مغهوم ويفترض

 بموجبها تؤدي سببية آرون، ريمون الفرنسي االجتماع عسالم
 توطيد الى التكنولوجيا، وخاصة االنتاج قوى في التغيرات

 والتواءات النحرافات يخضع النفوذ وهذا الدولة؛ لنفوذ حتمي
 في تنزع الدولة لكن السياسي - االيديولوجي السياق بمقتضى

 صناعي« عسكري، »مركب ألنها الكلية، الى الحاالت كل

 وتقني إداري حقل في واالقتصاد السياسة على يشتمل

 آرون، عند تشمل، العشرين القرن في الدولة إن سلطوي.

 والتوتاليتارية الديموقراطية كتابه في ويشيرآرون بأسره. لواقع ا

: التوتاليتارية للظاهرة سمات خس الى

واحد. لحزب السياسي النشاط احتكار النظام يمنح -

 عن تعبر ،رسمية ايديولوجية الواحد الحزب يفرض -

الدولة. حقيقة

. وااقناع القوة لوسائل المضاعف باالحتكار الدولة تحتفظ -
والمهنية. االفتصادية الفعاليات الدولة تمخضع -

 ومن لاليديولوجيا، خاضعاً الدولة فعالية من يغدو الكل -

. االرهاب يأتي هنا

 المجتمع تستوعب ،آرون ريمون عند ،الحديثة فالدولة

 والنظام نزاعات، بوجود تسلم ال الحزبية وااليديولوجية كله،

 خواص من كلها وهذه وباإليمان، يالخوف يعمل االحتكاري

التوتاليتارية.

 أكثرمن عمقت، التي هي فرانكفورت مدرسة ولعل
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 هوركهيمر، فماكس للتوتاليتارية. الفلسفي النقد غيرها،

 مع تتطابق التوتاليتارية أن يرى ،1923 عام المدرسة مؤسس

 صار الذي المعاصر العقل وينتقد العقل. على األساطير انتصار
 ٠ علسي عقل أو للدولة عقل الى ينحل العقل إن توتاليتارياً

 العالمية الحرب بعد وخطبه مقاالته في هوركهيمر انتقد وقد

 للوعي متعددة أشكال من يرافقها وما الجماهيرية، الثقافة الثانية

 الصناعي المجتمع لتقهقر عديدة عالئم والحظ .الكاذب

 يميزها )التي )التوتالية( الكلية نحواالدارة واتجاهه المعاصر،

 وما االرهاب(، بواسطة تطبق التي تلك أي التوتاليتارية، عن

 االتجاه هذا وعي إن الحرة. للمبادرة اختفاء من ذلك يرافق

 مهمة :متشائمة استخالصات الى بهوركهيمر يؤدي المحتم

 تتلخص االجتماعية، الممارسة وكذلك االجتماعية، النظرية

 على الحفاظ أجل من والعمل التوتاليتارية، تجنب في عنده

 الليبرالية عصر في أسها وضعت ،معينة ثقافية عناصر

البرجوازية.
 اللذان هما والتقنية »العلم أن ماس هابر يورغن ويرى

 و»أن الهيمنة« على الشرعية اضفاء وظيفة اليوم، يؤديان،

 القيادية الغايات عن البحث محل وتحل تتعزز؛ السياسية الهيمة

 الليبرالية الديموقراطيات ان حقى وحدها. واالدارية التقنية
 اشتاكية ة المط واالنظمة االسفتائي، للنموذج وفقاً تنتظم

 فرق كل بذلك الغية االجتماعية، للحياة شامالً توحيداً تمارس

 في تتوصل والتقنية العلم ايديولوجية إن والخاص العام بين

 انتقادي، احتمال كل الغاء الى مختلفة، وبوسائل الحالتين،

الجدلي». الفكر يطلقها التي التحريرية القوة ورفض

 العلم عبادة أن فرانكفورت يعتبرمثلومدرسة هكذا

 التفتيش، »العبودية، إن الحديثة البربرية والتكنولوجياتدشن

 الغاز، غرف االعتقال، معسكرات األوالد، تشغيل
 العقالنية من يتجزأ ال جزءاً تكون ربما النووية واالستعدادات

 خضوع شجعت الوضعية وإن ٠ البشرية« تاريخ سيرت التي

 »يهدد اكقدم إن .كنظام يؤسسه ولما واقعاً يسميه لما العقل

 االنسان فكرة مبدئياً: إليه يرمي الذي الهدف بإلغاء حتى

 آلة تغلغل عن ادورنو تيودور ويكثف )هوركهيمر(
 ما كلها، المراتب صميم في السلطة، بنى كل في التوتاليتارية

 وفي نفيها عن فكرة كل في فيبحث السلبية الجدلية إلى به يؤدي
 الى ويعود منهجياً، انتقادية نظرة ويتبنى نفيه، عن شيء كل

 داائً ويبتعد والسلطات، اللطة مبدأ ويدين الفلسفي، الحكم

 االستبدادية(، الى دائماً يؤدي أن منه يخشى )الذي الفعل عن

.الجذري التثاؤم ويعلن



التوتاليتارية

 مارسيا يقول .العشرين القرن ظاهرة إذن التوتاليتارية

 في نرى لكي الوقت يحن »أم : 1976 عام له مقال في غوشيه
 عصرنا تسود التي الظاهرة الكلية - التوتاليتارية الدولة
 الصناعية الثورة صورة على عصرنا، في جداً الجديدة الظاهرة

 الفكرة ويؤكد .مقارنة؟« من بد ال كان إذا لماضي، القرن في

 المنظرين أوائل يعتبرمن الذي كوهن، هانس ذاتها
 عام )صدر العشرون القرن كتابه في يقول إذ للتوتاليتارية،

 الظواهر من هي التوتاليتارية الدكتاتوريات »إن (:1949

 إضها الديمقراطي: طابعها بسبب العشرين، بالقرن الخاصة

 استالم من بدأت كونها من الرغم على فهي ٠ جماهيرية حركات
 لالحالم شكالً قدمت ألنها نجحت فقد . , .لللطة اقليات

 عن معبراً صدى تركت وألنها القومية، الجماهير عند السديمية

 الجماهير فهم يمكننا فال . . الواعية وشبه الغامضة تطلعاتها

 وهتلر 1953-1879 ستالين مثل رجال وراء سارت التي

 عالقة هناك الرعب. ذريعة الى فقط الجئين ،1945-1889

 الجاذبية من بكثير أكثر وشعبه، الزعيم توحد أساسية حيمة

 بل االلمانية، الجماهير يغز لم فهتلر . . للزعيم. الشخصية
مثلها«.

 باعتبارهما وهتلر ستالين بين الجمع هذا غرباً بدا ومهما

 لدى يرد الجمع هذا مثل فإن توتايتاريين، نظامين يمثالن

 بعضهم إن بل أوانتقدوها. نظرواللتوتاليتارية، العديدمن

 القومية االشتراكية مع يدأ التوتاليتاربة عن التساؤل »أن يرى

 في وآخرون شاتليه )فرانسوا والستالينية«. النازية( )المانيا

 كتابه في توشار جان ويرى .السياسية( األفكار تاريخ كتاب

 في شاع )التوتاليتارية( المصطلح هذا أن الياسي الفكر تاريخ

 بريجنسكي .وز فريدريك .ج كارل قلم على المتحدة الواليات

 جهة من الفاشية الدكتاتوريات بين للجدل قابلة ماثلة »لعقد

 استعيال »أن توشار ويؤكد .ثانية« جهة من الوفياتي والنظام

 إخفاًء - أهدافه من البعض عند أو — شأنه من توتاليتارية كلمة

 اإليحاء شأنه من كما األنظمة، بجوهر المتعلقة الفوارق
.المقنع« النوع من دائباً ليست التي بالمقارنات

 سواء التوتاليتارية، في تبحث التي النظريات أن والواقع
 الطبقة بمعرفة تمتم ال تحاربها، التي أوتلك لها تنظر التي تلك

 - االجتماعي النظام أوطابع ،السلطة مواقع تحتل التي االجتماعية
 الهيمنة مسألة بإيضاح خاص، بوجه تهتم، بل االقتصادي،

 وسواءأخذناالعالئم النفوذ فرض كيفية وفهم السياسية،

 العالئم أو ،آرون ريمون عند للتوتاليتارية المذكورة الخمس

 إلغاء للناس، اإللزامية المثاركة )العالمية، سبيرو: عند الست

 العسكري، شبه أو العسكري العنف الرسمية، غير المنظمات

 العالئم أو ، الهدف( أحادية والقوانين، األحكام فمان عدم

 الواحد الحزب الرسمية، االيديولوجية) فريدريك: عند الست

 كل حصر البوليسي، الرقابة جهاز دكتاتور، فرد يقودم الذي
 العسكرية، الوسائل حصرواحتكاركل الدعاية، وسائل

 أنها نالحظ فإننا بأكمله(، االقتصاد وتوجيه المركزية الرقابة

 وآليات وأدوات الهيمنة، مسألة على رئيسي بشكل تنصب

 وأهدافه االجتماعي النظام مضمون عن النظر بغض فرضها،

 النازية، عند العنصرية تعني سبيرو عند الهدف )أحادية

 بين فرق ال وكأنه الشيوعية، عند البروليتاريا ودكتاتورية
 النمطين هذين بين شيوعاً أكثرالتشبيهات ولعل !(، الهدفين!

 لفرض العف باستخدام المتعلقة تلك هي األنظمة من

 بين الحاالت( معظم في )متعمد خلط يجري هنا .اخيمنة

 الطبقة تمارسه الذي اكوري العنف المختلفة: العنف أشكال

 استعملت )وقد واالستغالل والظلم القهر من للتحرر العاملة
 والعنف هيمننها(؛ لفرض أيضاً العنف الليبرالية البرجوازية

 مرحلة خالل العاملة، الطبقة باسم تسلط فرد مارسه الذي
 خطيراً انحرافاً واعتبرت الطبقة، هذه مثلي من ورفضت ادينت

 العنصري والعنف ؛السوفياتي للنظام األساسية المبادىء عن

 لم بوسائل بأكملها، شعوب إفنام عل عمل الذي الفاشي

-مثيال البشرية لهاتاريخ يعرف

 وستالين، هتلر بين الشاسع الفرق عن تعبير أصدق ولعل

 الشهيرستالين. كتابه دوتيشرفي اسحق قدمه الذي هوذلك
 إن حيث من الرجلين بين العديدة الشبه أوجه عن حديثه فبعد
 وخزة أو شفقة دونما ضده، إلمحلية المعارضة قمع منهما »كالً

 لتسلطه شعبه وأخضع توتاليتارية، دولة أقام وكالهما ضمير،

 بشكل الكامة الخالف أوجه دوتيشر أوضح ...«الدائم
 الوراء، »إلى وجرها األلمانية األمة دمر هتلر أن في رئيسي،

 الضعف حالة من ببالده ستالين ارتقى بينما الوراء"؛ الى بعيداً

 عشية كانت التي المانيا إن واالزدهار. التقدم الى والتخلف
 من فاعلية أكثر صناعته مزدهراً، غنياً »بلداً عليها هتلر سيطرة

 منها أحدث االجتماعية وخدماته أوروبا، في أخرى صناعة أية

 علمي اشعاع مراكز وجامعاتها أخرى؛ أوروبية أمة أية في

 هتلر بعد باتت .« . العلم. رجاالت أشهر خرجت بأنها تفاخر

 هزيمة عن الحديث يدور وال .همجي عهد الى ومتقهقرة »بائسة
 الهزيمة. هذه عن النظر بغض ذاته وضعها عن وإنما المانيا

 الحكم ظل في بها تتمتع األمة كانت التي المادي االنتاج فقاعدة

 باسثناء قبل، من عليه كانت عما بكثير متفوقة تكن لم الهتلري

٥٩٩
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 معدومة؛ شبه االجتماعية خدماتها طبعا؛ الحربية الصناعة

 وأبرز البغيضة؛ الوحوش من جبل تدريب مراكز جامعاتها

 لتسلط الرضوخ الى أو للهجرة مضطرون فيها العلم رجاالت

 أطباؤها العنصرية؛ للهستيريا والتصفين المخابرات أجهزة

 البشري للدم العنصرية النقاوة في اختصاصين الى يتحولون

 محراب في أما ٠ الملوثة الدماء أصحاب يقتلون سفاحين والى

 التي الكرسي على الفردروزنبرغ فقدتربع الوطنية، الفلسفة
. fl . . . كانط. عمانوئيل يحتلها كان

 »فقاعدة االختالف. كل مختلف فأمرها الستالينية روسيا أما

 أية في مثيلتها عن مختلفة 1930 عام كانت وقد المادي، االنتاج

 باتت بحيث بسرعة اتسعت ،الحجم متوسطة أوروبية أمة

 وفي العالم. في والثانية أوروبا، في صناعية. قوة أول روسيا،

 . . . وبلدانها، مدنها عدد تضاعف الزمن من عقد غضون

 ,مذهل نحو على مراحلها لمختلف المدارس عدد وتضاعف

 يكاد بحيث ذهنها تفتح وقد العلم. تتلقى بأسرها األمة

 حكومة شحذت وقد . السابق الراكد واقعه الى إعادته يستحيل

 الى واألداب، العلوم حقلي في للمعرفة، األهالي تعطش ستالين

 تطلبهم في محرجين اضحوا بل ال يشبعون، ال باتوا انهم درجة

 احترام على نشأه شجع العالم في بلد مامن ولعل )...(

 بقدر بها والشغف األخرى لألمم الكالسيكية والفنون اآلداب
 األساليب بين أساسياً فارقاً يئكل وهذا .روسيا فعلته ما

 )...(.م الستالينية التعليمية واألساليب النازية التعليمية

 في 1856-1797 هايني أو 1781-1729 ليسينغ كتب تحرق

 المثال أن نى أن بمقدورنا وليس المانيا. في حرقت بل روسيا،

 بشكل ستالين عبرعنه مثال وهو الستالينية، عنه دافعت الذي
 على االنسان سيطرة الى بدعو مثاالً يكن لم جداً، مشوه

 كان بل آخر، عرق على عرق أو أخرى على أمة أو االنسان،

 البروليتاريا دكتاتورية وحتى . . البشر. بين األساسية المساواة

 , الطبقات فيه تزول مجتمع الى انتقال مرحلة من أكثر ليست

 من مجتمع بناء هو بل والدكتاتورية، التسلط ليس إذن فالهدف

 الستاليني الثقافي الميراث فإن لهذا المتساوين. األحرار األفراد

 ،قابلة عناصر وهي ،ومتعددة ثمينة إيجابية عناصر على ينطوي

 . سلبيات« من فيه ما على تتغلب ألن الطويل، المدى على
 يجوز ال األسباب، هذه »لكل قائاًل: مقارنته دوتيشر ويختم

 يخلفوا لم الذين الطغاة قائمة في هتلر جانب الى ستالين تصنيف

 في الثورة، ضد عقيمة ردة هتلرزعيم كان والعبث. الدمار اال
 خالقة ثورة واستغل قاد الذي الرجل هو ستالين أن حين

......معاً آن في ومتناقضة مأساوية
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 بين واالختالف الشبه أوجه حول الرأي كان ومهما

 فإن بالده حياة في منهما كل ودور وستالين، هتلر شخصيتي،

 قدر الديكتاتور أو بالزعيم يتعلق ال حال، كل على األمر،

 أوالفئة وبالطبقة االقتصادي، - االجتماعي النظام بطابع تعلقه

.مصالحها ويمثل رأسها عل الزعيم ذلك يقف التي االجتماعية

 إلغاء على قائم ،اشتراكي نظام بني الوفياقي االتحاد ففي
 العاملة الطبقة الى يستند االنتاج، لوسائل لخاصة الملكية

 الطبقي االضطهاد إزالة على ويعمل الكادحين، وجماهير

.لإلنسان االنسان استغالل أشكال وجميع ،والعرقي والقومي

 بعيد القومية باالشتراكية سمي ما فإن النازية ألمانيا في أما

 في أم النظرية المفاهيم في سواء اشتراكية، أية عن البعد كل

 االشتراكية إن 1945-1897 غوبلز يقول العملي. التطبيق

 الطبقات إثارة على تقوم ال فهذه الحقة، االشتراكية هي القومية
 ولتوحيدها معاً العيش عل لحملها بل بعض، ضد بعضها

 كتابه في دونبروك فان مولر ويقول .القومية الجماعة داخل

 »االشتراكية ٠ ٠ ٠ اشتراكيته«، شعب »لكل الثالث: الرايخ

 يجب الطبقات وصراع مثالية؛ بل مادية ليست الحقة القومية

 أكث فكان موسوليني أما القومي التضامن محله يحل أن
 تجمد التي االشتراكية تناقض »الفاشية ووضوحاً: صراحة

 الدولة، وحدة وتتجاهل الطبقات، صراع في التاريخية الحركة

٠ وأخالقية« اقتصادية واحدة حقيقة في الطبقات تذيب التي

 عن الباحئين بعض حديث ورغم التطبيقية، الناحية ومن

 والبرجوازية الوسطى الفثات تمثالن كانتا والفاشية النازية أن

 تمثالن كانتا أنهما على برهن العملي الواقع فإن الصغيرة،

 الكبير المال ورأس الكبرى، العقارية الملكية مصالح بالضبط

 التصريحات المؤكدأن »من توشار: جان يقول واالحتكاري.
 وشفهية. تكتيكاً بعيد حد الى تظل الفاشيين لدى االشتراكية

 وال الفاشية تنل لم الحقة، االشتراكية تحقيق الى التوق ورغم

 ورأس األقلية( )حكم األوليغارشية قوة من القومية االشتراكية

 وكبار الرورولومبارديا، صناعي إن ■ بالعكس بل الكبير؛ المال
 لهتلر دعمهم في يقتصدوا لم االيطاليين العقاريين المالكين

 الفاشية بدت »وهكذا :فرجيه دو موريس ويقول .وموسوليني«

 اسحق يؤكد كما محافظتين» كديكتاتوريتين القومية واالشتراكية
 تحدث »لم :النازية المانيا عن قائالً ذاتها الحقيقة دوتيشر

 فا االجتماعية. األمة بنية في أساسياً تغيراً القومية االشتراكية

 البنية أن العالم ألنظار تراءى حتى النازية، الواجهة انهارت أن

 المانيا بنية عن تختلف تكاد ال الواجهة هذه وراء القائمة

وتيسنس(، )كروب الكبار صناعيوها هتلرم قبل االجتماعية



عربي( )فكر التوفيقية

 الوسطى، والطبقات األراضي(، والنيكرز)كبارمالكي

 منظار من .الصناعيون والعمال الزراعيون والعال

 مختلفة 1945 عام في المانيا تكن لم سياسي، ال سوسيولوجي،

 بلبال بها رمى وقد )الهوهنشولرن( ساللة حكم ايام عنها
. واالضطراب« الفوضى خضم في عابث مأساوي
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)فكرعربي( التوفيقية
Syncretism
Syncretisme
Synkretismus

 مترادفة مصطلحات وكلها أوتوافقية، أوتلفيقية توفيقية

 ذلك على للدالة والمعاصر الحديث العربي الفكر في استخدمت

 والثقافة الحضارة بين التوفيق أو الدمج يحاول الذي التيار

 واإلسالمي. العربي الشرقي التراث وبين األوروبية، الغربية
 الموافقة الوفاق: وفق: من للمصطلح اللغوي واألصل

 وقد الءمه، ما الثيء ووفق والتظاهر: االتفاق هو والتوافق
 هذا هذاوفق ونقول وتوافقا معه ووفاقاًواتفق موافقة وافقه

 من والوفق واحد. ايقاف على وعدله وسيه وفيقه ووفاقه

 المصطلح في التوفيقية وتتألف .كااللتحام الشيتين بين الموافقة

 تلك تتجاوز متقابلة ثنائيات مجموعة من الحديث العربي

 بين أو وااليمان العقل بين للتوفيق الكالسيكية المحاوالت

 والثقافة الحضارة مع التوفيقي التصالح الى والشريعة، الحكمة

 فعل ردات الى أو توغيقي، إصالح حركة الى أو الغربية،
 على تقوم فهي التوفيقية الثنائيات أما متطرفة علمانية أو سلفية

 والحاضر، والماضي والجديد، القديم م بين المالءمة محاولة

 والشرق، والغرب والحدائة، واألصالة والواقع، والتراث

 الحديث للفكرالعربي المؤرخين بعض ويرى .والعلم والدين
 بالمجتمع خاصة ودينامية جامعة، حضارية حقيقة التوفيقية أن

 الحل فهي وقوانينها. عالقاتها لها عامة روح وأنها العربي،

 أن للنقائض يمكن حيث المتناقضات، للكثيرمن الفكري

 تعادل تمثل ألنها اآلخر، عل أحدها يطغى أن بدون تعيش

 الطبيعة فإن وكذلك، االيديولوجية ٠ االجتاعية المعادلة طرفي
 التوفيقية بالروح مرتبطة I وحديثاً قديماً - اإلسالمية العربية

 الجانبين من التوفيقية الى الموجه االنتقاد أن هؤالء ويرى

 الجدلية طبيعة الى إشارة مجرد إال ليس والعلماني، السلفي
 عن تعبيراً إال والعلمافي(،وليس )السلفي نقيضيها بين القائمة

 في الحديث الفكروالمجتمع بطبيعة الخاص الديالكتيك نوع
 فقط، جغرافياً وليس األوسط الشرق وهو العربي. الشرق هذا

 فقد ذلك، وعلى أيضاً. وحضاري فكري األرجح وإنماهوعلى

 المجتمعية التاريخية التكونات صميم الى التوفيقية الروح نفذت

 منذ والشعورية العقلية انعكاساتها لها وكان للعرب، الحضارية

 الى التوفيقية أثر امتد وقد .الميالدي عشر التاسع القرن بدء

 الناحية الى فشمل ،العربيين والفكر الحياة نواحي جميع

 واالجتماعية، االقتصادية، الناحية واإلدارية، السياسية

 االستجابة التوفيقية فكانت والتقنية. والعلمية والتربوية،

 .الغرب مع المصيرية المواجهة في لمثمرة والثقافية الحضارية

 الشرق تراث يين لقاءآخرمتجددا الحديثة التوفيقية واعتبرت

 حدث ما فكان االغريقية. نشأته منذ األوروبي والعقل األدف
 هذه قادمة جديدة هيلينية لموجة مواجهة حقيقته، في هو، إنما

 لبشت ما التوفيقية لكن .عصري بشوب الغربية أوروبا من المرة
 عدم أزمة وجوه من وجهاً المعاصر المفهوم في أصبحت أن

 الواقع تفسر ال ألنها ذلك العربية. المجتمعات في األصالة

 من مستمدة بجدلية والمعاصر، الحديث العربي والتاريخ العربي

 الواقع وذلك التاريخ هذا أخضع فقد وذاتيته وحضارته تراثه

 نرى لذا .الحضاري نطاقه خارج من مقتبسة كثيرة لتفسيرات

 من وفهمها الحضارية الذات الى تدعوللعودة فعل ردات
 خصوصاً األصيلة، وعالقاها قوانينها واستكشاف الداخل،

 من يها ارتبط وما الخارجى التحديث محاوالت إخفاق بعد
 أتت أن وبعد األجنبية. التأثربالتجارب شديد تنظبرفكري

 ختياراً لتقيم ال التحديات، لتفرض الجدبدة لهيلينية الموجة

حراً
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 البيائت في التوفيقية ظهرت فقد التاريخية، الوجهة ومن
 مؤثراتها على انفتاحاً واألكثر الغربية بالحضارة احتكاكاً األكثر

 دعم محاوالت تستمر .م( 1800) العربية النهضة فجر فمنذ

 المد حركة حب وذلك واختالل، توازن بين التوفيقية المعادلة

 جاءت كلما أنه ونالحظ .الغربية المؤثرات مجرى والجزرفي
 من مزيد الى التوفيقية أكثراضطرت بتحديات المؤثرات هذه

 تفسير إعادة في التوسع طريق من وذلك معادلتها. في التنقيح
 اشتراكياً، ثم ديموقراطياً ثم وعلمياً، وحضارياً عقلياً - اإلسالم

 الفكري منطلقها سالمة على الحفاظ أجل من - ماركسياً وربما

 وجوهري صحيح هو ما كل يتقبل اإلسالم إن القائل: المبدثي
 العصر تطورات تحتمه ما وكل الحديثة، الحضارة في وضروري

 وتكييفها استيعابها على قادرماماً أنه بمعنى .الجماعة ومصالح
 الى تعود التوفيقية النزعة ان نالحظ كبا .العام لروحه وفقاً

 المجتمع يتعرض عندما بفوة، نفسها وتفرض بل الظهور،
 التمسك )بين واالنشطارالحضاري االجتماعي للعنف العربي

 تصدعه دون جاهدة فتحول الغرب(، ومحاكاة بالتراث

 ماضيه وبين وجديده، قديمه بين االلتائم وتعيد وانقسامه،

 صيغا مفرزة العديدة، وتعارضاته تناقضاته وبين وحاضره،

 وهي واالجتماع. واالقتصاد الفكروالسياسة في شتى توفيقية
 التى الثاملة التوفيقية الظاهرة تلك بمجموعها غمثل القى

 تفسيرالواقع ضونها عل يكن والتي العربي، المجتمع حكمت

 في الغالبة االتجاهات ألن ذلك، الحديث. العربي والتاريخ

 واجتماعية فكرية من والمعاصر، الحديث العربي الثرق
 التي التوفيقية، الظاهرة تحت معظمها في تندرج وسياسية،

 الدين بين التقليدية اإلسالمية التوفيقية الى بجذورها تعود

 هضمتها التي والمتعارضة المتباينة المؤثرات شتى وبين والعقل،
 بينها، التوفيق بعملية قامت أن بعد اإلسالمية العربية الحضارة

 والبناء السياسي بالشكل بمعظمها تتعلق ألسباب غيرأنه

 العربية التوفيقية الحضارة هذه تستطع لم ،االيديرلوجي

 وهي والثقافي الحضاري التطرر حركة تواكب أن اإلسالمية،

 الثقافات واولى اإلنسانية، العالمية الحضارات أولى كانت التي
األوروي. الغرب في الصناعية الثورة بدء حتى ايضاً،

 التحدي حركة وتصاعد العثمانية الدولة تفكك مع لكن،
 بالصوفية المطعم السلفي اإلحياء حركة بدأت األوروبي،
 الجزائري القادر عبد وحركة الوهابية بالحركة ممثلة اإلسالمية

 فالحركة م، 1898-1881 المهدية الحركة وتلتها م، 1847-1832

 في أخفقت الحركات هذه أن إال . م1925-1912 السنوسية

 المادية القوة لعناصر االستيعاب أو التحديث من قدر أي تحقيق
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 السلفية من العك على وذلك، الغربية. للحضارة والمعنوية
 جذورها، على الحفاظ في نجحت التي اليابانية التقليدية أو

 والقدرة الغربية التقنية وايجابي فعال بشكل واستوعبت

 ورد النهضة تحقيق من مكنها ما والتنظيم، التعبئة على الحديثة

 في وقعت قد الحديثة، العربية السلفية ويبدوأن التحدي.

 االستعمارالغربي التميزبين حينمافاتها تاريخي، إبهام
 الصليبية الحمالت وبين الحية، حضارته ورائه ومن الحديث،

 السلفية كانت التي إلحمالت وهي الوسيط الديني وإرثها

 الى مطمثتة بعدها ركدت ثم صدها في نجحت قد التقليدية

 لمدة المسيحي، الغرب على تفوقها والى التاريخي، انتصارها
 النهضة مواكبة السلفية على فوت ما وهذا .قرون خسة

 الفكر في، المعهودة غير بتحوالتها الجديدة االنسانية الحضارية
والسياسة والتقنية واالجتماع

إصالحية - توفيقية

 األوروبية التحديات رد في الحديثة السلفية إخفاق بعد

 يد )على التوفيقي اإلصالح حركة جاءت الخارجية،

 لتمثل والكواكبي(، وعبده واألفغافي والتونسي الطهطاوي
 أن اتضح فقد التحديات، هذه لمجابهة البديل األسلوب

 أو ديني أو بعسكري وليس حضاري جوهره في التحدي
 في فشلت قد العشمانية المركزية السلطة وكانت فقط سياسي

 من عصري بثوب القادمة الجديدة الهيلينية الموجة مع التوافق

 .قبل من المأمون الخليفة عكس وذلك .األوروبي الغرب
 المادية ظواهره الغرب من يلمس أن الحديث اإلسالم فاضطر

 جوهره يدرك أن قبل االستعماري، غزوه طريق من المتفوقة

الداخلي. اإلنسافي الحضاري
 صيغة خلق حاولت قد اإلصالحية، - التوفيقية وكانت

 وليس الجديدة، األوروبية والحضارة اإلسالم قيم بين متوازية
 ذلك .االهمية من واحد جانب على الطرفين وضع محاولة مجرد

 بشري نظام بموازاة إلهي نظام وضع باإلمكان يكن لم ألنه
 طريق عن فعال تم ذلك لكن .اإلسالمي إلمان معايير حسب

 والمنجزات القيم إرجاع مبداً على القائم التبريري اتنظير

 أن ويبدو ٠ إسالمية قرائن أو جذور أو أصول الى األوروبية
 السياسية للظروف تدين ال اإلصالحية - التوفيقية نشأة

 عن تقريباً، متقلة، نشأت فقد بشيء العربية أو اإلسالمية

 قد األولى العربية النهضة كانت وإذا .للحكام المباشرة اإلرادة
 يقم لم نفسه الحاكم هذا فإن علي، محمد عصر في فعالً بدأت

 وإنا التحديث. وراء سعياً أو معينة بعقيدة اقتناعاً بإصالحاته
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 وتجاه ،العشماني السلطان تجاه الخاص مركزه لتدعيم بها قام

 أية يتلق لم الذي وهو كان، إنه ثم االوروبية. والدول رعايام

 أقل عمره، من األربعين في إال القراءة يتعلم ولم دراسة
 من المنطلقة السياسية لألفكار زمانه سالطين من استجابة

 في بيان أي يصدر لم فإنه ذلك، عن وفضالً الحديثة. أوروبا

 في السياسية المؤسسات إلصالح محاولة بأية يقم ولم الحقوق،

 وفقا يحكم عليها.بإلنهكان استولى التي العربية البلدان
 استشاري لمجلس دعوته باستثناء ،التقليدي الفردي للنمط
 شخصياً، القرارات يتخذ كان لكنه .م 1829 العام في واسع

 فلم أماالعلماء، مستشاريه مع ووجيزة عامة بعدمناقثة

 نظرة ذا كان أنه إال ,األقربين مستثاريه عداد في يكونوا

 مواردم يستثمر نشط، كمجتسع الحديثة، أوروبا الى خاصة

 الوطنية القوة من له ويتخذ العقل، الى استنادا شؤونه ويدير
 الصناعي النمو اطراد ويبدوأن والسياسة. للقانون معياراً

 الحكم. في الخاصة مصالحه يالئم كان والعمراني، والزراعي
 بالدرجة »العسكري« التعليم لتطوير جاهدأ سعى فقد لذلك،

 عودتهم بعد طالبها وحل أوروبا، الى البعثات فأرسل األولى،

 هؤالء صفوف بين من تخرج وقد ,التقنية المؤلفات ترجمة على

 الحديث، العربي الفكر في اإلصالحية - للتوفيقية مثل أول

م. 1873-1801 الطهطاري رافع وهورفاعة
 باريز تلخيص في االبريز تخليص الطهطاوي ويعتبركتاب

 األوروبية الحضارة عل العربي العقل منها أطل نافذة أول

 الحضاري الواقع إبراز الطهطاوي استخدم وقد .الحديثة

 المحلي. والمصري والعربي اإلسالمي الواقع لنقد الفرنسي
 الذي للعلماء األوروبي المفهرم طرح ذلك، سبيل وهوفي

 المقاصد علوم الى األدوات - والعلوم الدين علوم يتجاوز
 كما الحديثة. والعملية النظرية العلوم فيها بما والغايات،

 معظم في السائد االقطاعي لنظام المباشر غير بالنقد تعرض
 بالنمو إعجابه مبدياً آنذاك، والعربية اإلسالمية الدول

 والعقالنية العلم روح صنعته الذي أوروبا في الرأسمالي
 االقتصادية الحرية معتبراً األوروبية. الحضارية واالستنارة

 االدارة فنون أهم ومن الحريات، أعظم من )الليبرالية(
 لإلصالح وإدراكاً العمومية. المنافع أعظم ومن السياسية،

 الملكية اكثرمن العمل مع الطهطاوي وقف المنثود، التوفيقي
 الرأسيالي، التطور أمام رئية عقبة باعتباره اإلقطاع الى ونظر

 الذي التنوير وامام للمجتمع، مادية قاعدة إليه دعا الذي

 التجربة وكانت .الحديث للمجتمع فوقيا وناء قيما صاحبه
 عند ومقارنة دراسة مرضوع ايضاً السياسية األوروبية

 من شرعيا، - إسالميا ثوبا إلباسها حاول الذي ،الطهطاوي

 غير تبدو هذه محاولته لكن المصطلحات، بين التقريب طريق
 الليبرالية استحياء، ولوعلى الطهطاوي، وتبنى تمامأ. مقنعة

 كما الحرية نمط الى والمصري اإلسالمي العالمين داعياً السياسية،

 المجمرعة تلك وهي المتحضرة، األوروبية المجتمعات عرفته

 والسياسية. واالفتصادية االجتماعية الحريات من المركبة

 دعوته وفي المتحضر، األوروبي بالمط تبثيره في ،والطهطاوي
 وال هذه دعوته اليغلف أوروبا، انتهت حيث من البدء الى

 العلوم تتناول محدودة إصالحية توفيقية الى يدعو لكنه يدارها،

 للمجتمع الكامل التغريب دون من والصنائع والفنون التراثية
 واألخالقية التشريعية النواحي خصوصاًمن اإلسالمي،

 على قاثياً األجنبية العلوم رفض ويعتبرالطهطاوي .واالجتباعية

 العلوم هذه كانت فقد .وأطوار دورات الحضارة ألن ،الوهم
 أن المسلمين واجب ومن وطورتها، أوروبا فأخذتها إسالمية،

 ،لذا .المسلمين هرعلى تتلمذ كما ،الغرب على يتتلمذوا

 المدنية البشرية المعارف سائر بإضافة األزهر الطهطاوي طالب
 الحكمية العلوم وخصوصاً الوطنية، تقدم في مدخل لها التي

 مياًلتوفيقياًواضحاًفي ويظهرالطهطاوي .)أوالفلسفية(

 - العربية والمصطلحات الغربية المصطلحات بين تقريبه

 في واالنصاف العدل هي الغرب في فالحرية .اإلسالمية

 التي وفروعه الفقه أصول توازي الطبيعية والحقوق الشرق،

 تظل الطهطاوي توفيقبة فإن ذلك وعلى . المعامالت مدار عليها
 فييا السلفي تكوينه محتفظاً ظل فقد .دينية وليست دنيوية

 دعاة من كان بذلك، وكأنه والثرع بأمورالدين يختص
 بصالحية صراحة فهوينادي الحديثة، التراثية، اإلحيائية

 الحقوق، إلقرار بيها والعمل انتظامها حال في الفقهية المعامالت
 تنظيم من تخلو ال فهي واألحوال، للعصر وفقاً يتكيفها وذلك

 يغب ولم مثال(. )كالتجارة العامة للمصالح النافعة الوسائل

 التطور بنمط إعجابه من الرغم على الطهطاري، ذهن عن
 احتواء تريد التي االستعمارية النغمة تلك األوروبي، والتحضر

 الحتمي من ليس أنه فرأى الحضارية التبعية بواسطة الشرق

 طريق من األوروبي النمط على التحضر عمليات تتم أن

 أخرى على غربية لدولة االستعمارية والسيطرة االستيالء
 الى دعا حينما اصالحياً، ٠ توفيقياً الطهطاوي وكان شرقية.

 مالءمته بعد الصالح التراث استلهام والى الدنيا بعلوم األخذ
 إغا لألمة الحقيقية الحرية أن مؤمناً والمكان. الزمان لظروف

 العروبة فكرقي على مشدداً غيرها، لحريات احترامها في تتمثل

 وكان التتريك. فكرة مقابل العرقية، غير العربية والحضارة
 مراكز وبين وطنه بين الخيط وصل الى يتوجه أساساً نضاله

 العزلة دعوات من العداء موقف فوقف الحديثة، الحضارة
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 يدعو فأخذ .الذات على اإلنغالق الى تؤدي التي النقص وعقد
 اصحاب ويسفه المتحضرة المجتمعات على اإلنفتاح الى

 المخالطات بتجديد مناديا والمحافظة، الجامدة اللفية النزعات

والنباهة، الحضارة ذوي مع

 , التوفيقية برزت .م 1890-1820 التونسي خيرالدين ومع

 مقدمة ففي بوضوح. منها، السياسية خصوصا اإلصالحية،

 الى التونسي يدعو المالك أحوال معرفة في المالك أقوم كتابه

 الحديثة، الحضارة الى األسطورية العزلة من بالبالد الخروج

 الشريعة وأصول يتعارض ال فيما عليها الحلمذ والى
 المصالح تواكب أن يجب التي الشريعة هذع اإلسالمية.

 باألوروبيين لالختالط دعوته في وهو .للمسلمين المتجددة
 واحدة. االنسانية والحضارة العالم يعتبروحدم منهم، والتعلم

 التي األوروبية، بالحضارة األخذ بحتمية التونسي ويقول

 االنتقاء، طريق لكنمن كاللحضارات، طريقها في تكتسح
 المصالح يحقق وبما الشريعة، مع يتعارض ال بما األخذ أي

 ويعتبرها األوروبية، السياسية التنظيات ومنها: المتجددة

 ينبغي إنه ويقول أوروبا. تفدم في المباشر السبب التونسي

 والحل« العقد »أهل هيثة وإحياء والحرية، العدل على تأسيسها
 تكوين كايدعوالى الفرد. وحكم االستبداد عن بعيداً

 التنفيذي الحكم حصر والى العام، باالنتخاب النيابية المجالس

 .لألمة المتتخبين الوكالء أمام مسؤولين يكونوا أن على بالوزراء
 السياسية التظيمات وتأسيس تتنافى ال الشريعة ألن ذلك،
 مؤس اإلسالم ملك فإن .والعمران التمدن ألسباب المقوية

 وتغييرالمخكر. المشورة وجوب أصوله من الذي الشرع، على
 حرية وبخاصة السياسية، الحريات إطالق التونسي ويعتبر

 وعمراغها. الدول قوة حفظ في الوسائل أعظم من االنتخاب،
 ودولة وراثية، دولة الى: مونتسكيوالدول، مع التونسي ويميز

 ويوافق بالقوانين. مقيدة وجمهورية بالقوانين، مقيدة وراثية

 اجتناء الى يتوصل بمن وتصرفاته المستبد تمثيل على مونتسكيو
 الحرية بين التونسي ويربط أصلها. من الشجرة بقطع الثمرة

 واألمن بالعمل بدورها ترتبط التي االقتصادية والحرية السياسية
 متكاملة صورة يقدم فهوبذلك الشركات. عمل واتساع
 المستقرة الحرية حققت التي األوروبية بالتجربة متأثراً للحرية،

 تحقيق الى بها أدى مما والقوانين، الدستورية التنظيمات بواسطة

 مواجهة ألمته التونسي أراد لقد .والعلوم المعارف في التقدم

 مذهبه وكان .بسالحه تتسلح بأن األوروبي الحضاري التحدي

 تقع ال حنى ألمته القومي والبعث للتجديد محاولة وكأنه هذا،

 أوروبا بتجربة األخذ أن أدرك فقد .األوروبي االستعمار تحت

 تجربة من واإلسالمية العربية األمة تحرر أن شأنها من النهضة

 بتنظيياته لألخذ االستعمار عداء فكشف االستعيارية أوروبا
 مفتوحة االختراق مجاالت يبقي حتى والدستورية السياسية

 الذي الدين، علماء من الجامدين جمود التونسى وأدان أمامه.
 عن فضال للعصر، السياسية الحقائق وعي عن يعرضون

 االجتهاد عن اإلحجام عليهم ويعيب .االقتصادية الحقائق

 أن التونسي ويرى للمسلمين المستجدة المصالح تعالج بأحكام

 ويحذر .موجودة زالت ما اإلسالمي للتمدن الرئيية العناصر

 االستهالك حدود عند أوروبا عن ياألخذ الوقوف من

 المصنوعات من وحضارتها فكرها بثمرات واالستمتاع
 ومحذراً، فقط. الثمار ال باألصول باألخذ منادياً واألدوات،

 على وخطره االستهالكي - السلعي الحلمذ من كذلك،

 الفكر تمثل الى دعا السياسي، واالستقالل الوطني االقتصاد

 استهالكية سوق مجرد الى التحول ولي الغربيين، والحضارة
 بين اقتصادي خلل الى يؤدي أن شأنه من هذا فإن متجة

 تحكمم سياسي خلل الى ثم ومن والمصدرات، المنتجات

.التبعية ثم الحاجة

 األصول م 1898-1838 األفغاني الدين جمال ويستلهم

 العربي لإلصالح دعوته في األوروبية واالقتصادية السياسية

 في ويدعو، غيرمباشرة. بصورة وذلك والشرقي، واإلسالمي
 فيما واإلسالمية القومية الهوية على الحفاظ الى نفسه، الوقت

 والثقانة االجتماع وشؤون والشريعة، العقيدة بثؤون يتعلق

 استيراد بشدة األفغافي أدان فقد .والتعليم والتربية واللغة
 الغرب. من واإلباحية والعدمية والطبيعية المادية العقائد

 في أخطأ غيرأنه المميز، الديني للناء هدامة دعوات واعتبرها
 في مباشرة ربط إذ إسالمية. فكرية جذور الى العقائد هذه رد

 وبين االسماعيلي الباطني المنحى بين الدهريين على الرد رسالة

 في والمادية الدهرية بين ربط كما الدارويني. - الطيعي الفكر
 )النيهليست( والعدمية )السوسياليست( االجتماعية المذاهب

 بظاهرة األفغاني ويندد )الكمونيست(، أوالشيوعية واالشتراكية
 يتناول تقليداً الشرقية الناشئة قبل من خصوصاً ،الغرب تقليد

 إعجابه وهوعلى والجوهر. اللباب دون من والمظاهر القشور

 الثورة لفكر بالنقد يتعرض وحضارته الفرنسي بالشعب

 من خرجوا الذين فولتيروروسو )أمثال من وأعالمها الفرنسية

 الثورة أمتهم على فجلبوا الطبيعي الدين الى العيسوي الدين

 األفغاني توفيقية وتظهر والهزيمة. والتفكك واالقتتال

 على القائم المستبد الحكم على بالقضاء مناداته في اإلصالحية،

 ضرورة وفي المقيدة، القوة مع إال عدل ال ألنه المطلقة، القوة

 الصحيح، الدستوري بالحكم األهلي باالشتراك استبداله
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 بالدعوة أيضاً األفغافي وينادي العادل. المستبد فكرة رافضاً

 بين رابطة أقوى اإلسالمية الجامعة يعتبر لكنه الوطنية، القومية

 مع شأنها من والتي وحكوماتها، المختلفة اإلسالمية القوميات

 للجامعة كانت كما أوروبا. قبل من أمورها في التدخل
 منع :وهي ،االقتصادية مضامينها األفغافي ذهن في االسالمية

 في الثروة موارد على األوروبية واليطرة االستنزاف عوامل

 ٠ الديموقراطي المفهوم على األفغافي ويؤكد - اإلسالمي الثرق
 االعتزاز بصفة األمة عن الناثب يتمتع أن - شرط النيابي،

 مندرجاً المفهوم هذا يكون أن وشرط القومية األهلية بالمقومات

 األفغاني عروبية وتظهر العربية اإلسالمية الخالفة اطار في

 رينان ارنست الفرنسي المستشرق محاضرة على رده في واغسحة

 العربي والعنصر العلم، بمعاداة العربي العقل فيها اتهم الذي
 البحث حرية بوأد واإلسالم الفلسفة، مع بالتنافر ومزاجه

 والعروبة، العرب عن بحرارة األفغاني دافع فقد والتفكير
 عصر في أوروبا عليها تتلمذت التي الحضارة لواء لهما وعقد

 في االقتصادية، - اإلصالحية األفغافي توفيقية وتظهر النهضة.

 انتصرت كما تنتصر أن لها بد ال التي االشتراكية للدعوة تبنيه

 اإلشتراكية تلك ليست لكنها فرنسا. في الحرية لطلب الدعوة

 الطبقي، والحسد االنتقام حدي بين والمتطرفة المتخبطة الغربية
 بين اإلخاء في أوالً تبدت التي اإلسالم اشتراكية هي وإنما

 والتي القرآن، يتضمنها التي وهي، واألنصار. المهاجرين
 العربي، والخلق متالئمة اإلسالمي، الدين مع تلتحم

 رفض لقد . وجاهلية بداوة أهل العرب كان أن منذ االسالمي

 الخراب الى أقرب واعتبره األوروبي االستعمار فكرة األفغافي

 أن ورأى واالستعمار. والعمران العمار الى منه والتخريب
 الغرب مطامع من أتت إنما الشرق، في المرض جراثيم

 - إصالحية بأها ألفغافي ا توفيقية وصف يصح فإنه لذلك،

 الى منها التنوير الى أقرب فهي مستنيرة. عقالنية جذرية

 قد والتونسي الطهطاوي كان التي التصالحية او القبولية
 الروحية السلطة فكرة رفض األفغافي وان خصوصاً، قارباها،

٠ الزمنية السلطة عن المستقلة
 - التوفيقي للنهج امتدادا م، 1905-1849 عبده محمد ويمثل

 األفغافي الدين جمال استاذه بدأه الذي المتنير اإلصالحي

 تظهرفكرة وكذلك أكبر. بوضوح الوطنية تظهرفكرة وعنده

 من الدينية، والرجعية والتقليد الجمود من الفكري التخرر
 الدراسات وإحياء الدين، لتجديد العقلي المنهج سلوك طريت

 يغربل ديني إصالح واحداث باإللهيات، الممزوجة الفلسفية
 عصور من أتت التي تلك خصوصاً السلفية، الموروثات

 من السياسي التحرر الى عبده دعا كما واالنحطاط. التخلف

 الحضارية، بالنهضة له التصدي والى الغربي، االستعمار
 دستورية مؤسسات في الثوري ،اإلسالمي الفكر وبتجيد

 سلظة بتقيد وكذلك - الغربي الطراز على - حديثة ونيابية

 عبده كان ،ذلك كل وفي .والقوانين بالدساتير الحكومات
 في فرأى األفغاني(. كاستاذه جذرياً )وليس تدرجياً - إصالحياً

 السبيل تجديدهاوتحديثها، بعد الدين، الى المستندة التربية

 ذلك وفي .الكامل التحرر من غايته الشرق لبلوغ الوحيد
 طريقاً بالدماء المخضبة الثورة في رأى الذي األفغاني عن يختلف

 في األوروبي التقدم بدء أن عبده رأى فقد التحرر. لهذا
 العرب فإن .الرعايا وأفراد األهالي نفوس في كان الحقيقة

 ذلك على والشرعية االنسانية الفضائل زينة قدموا لو والمسلمين

.بأسره العالم لخافهم الصوري الرونق

 .م 1902-1854 الكواكبي الرحمن عبد توفيقية وكانت

 روح الى منها االفغافي روح الى منها اقرب جذرية - إصالحية
 أم كان فردياً االستبدادي النظام في راى فقد .عبده محمد

 الغربي الشرقين في والففر والتخلف التأخر علة جاعياً

 في السلبية نتائجه وعل عليه القضاء الى ودعا . واالسالمي

 واالجتماعية والدينية واثقافية الحضارية المجاات جميع

 والقومية الحرية مقولة بين التوفيق وحاول .واألخالقية
 منها العقائدية واإلسالمية العربية األصول وبين واالشتراكية
 الديموقراطية بين الكراكبي ميز ولقد .والتاريخية والتشريعية

 آخر، الى مجتمع من يختلف أن يمكن السياسية للحياة كنمط
 ونتائج وثمرات كمعطيات الحرية وبين مذهب الى مذهب ومن

 األمم في النيابية بالتجربة إعجابه عل وهو، .النظام لهذا

 النواب، مجالس باسم جماعات منها خصصت التي الغربية

 السياسية، العمومية اإلدارة على واالحتاب السيطرة وظيفتها
 القرآني النص به أمر ما على تماماً ينطبق ذلك أن الى يشير

 وينهون بالمغروف الخيرويأمرون الى يدعون امة منكم وولتكن

 معتبراً ، (104 ،عمران )آل ألفلحون« هم وأوكك ألمنكر، عن

 وأعوانه. المستبد عند ممقوتة لكنها بذاتها، شريعة الوظيفة هذه

 اإلدارة أصول على مؤسسة االسالمية أن الكواكبي ويرى

 أي االرستوقراطية والشورى العمومية، أي الديموقراطية

 الديموقراطية بين التوفيق يحاول وهوبذلك األشراف. شورى

 النخبوي والعقد« الحل »أهل مفهوم وبين العامة الغربية
 في خالصاً قومياً منزعاً الكواكبي وينزع الخاص االسالمي

 وفي للتتريك، معارضته وفي العربية، الخالفة الى بالعودة قوله
 ووطناً ولغة جنساً المميزة خصائصه له وشعباً أمة العرب اعتباره

 االسالمي الحكم نظام ان الكواكبي ويرى مشتركة. وحقوقاً
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 االشتراك من تعني وهي االشتراكية، الفلسفة على قام

 التجربة غنى بين المقارنة ولقدحاول .العمومي واالشتراك

 والمبادىء واألسس بالقيم االسالمي العربي والفكر اإلسالمية
 العرب فعند اليها. اووروبية التجارب افتقار وبين االشتراكية،

 وهذا . القرآفي والهدى ،التاريخية والسوابق ،المنبع والمسلمين
 I عربية لتجربة تارمخياً امتداداً إال ليست االشتراكية أن يعني

 وفقاً تاهيله ويعاد ويقدم يبرز ان يجب لمجد بعثا و إسالمية،

 فاالشتراكية، المستجدة. والمالبسات والتطورات للمجريات
 غرابته من وينفز البعض، فيه يستريب غرياً نظاماً ليست

 السياسة ألن ذلك مستورد. أنه اعتبار على اآلخر البعض

 الكواكبي: نظر في كانت الراشدين الخلفاء زمن اإلسالمية
 الدين إدارة فيها اتحدت تماماً، ديموقراطية أي اشتراكية. نيابية

 اشتراكية معيشة حاالت المسلمين بين وأحدثت الملك، بإدارة

 فاالشتراك الواحدة. األسرة في األشقاء بين توجد تكاد ال
 فهو .وحده الله عدا ما شيء كل قيام به للكائنات سر أعظم

 استيعاب الى الكواكبي ويدعو .كوني - طبيعي وناموس سنة

 نمت التي والطبيعية الرياضية العلوم وبخاصة الحديثة، العلوم

 أساس وكانت الحياة، صميم في ودخلت الغرب، في
 الحكمية العلوم واليهمل واالختراعات الجديدة االكتشافات

 جعلت التي الله، أسراركتاب فهم في وأثرها أوالفلسفية،

الدين. مبافي في حتى منا أدرى الغربيين من

توفيقية-قبولية

 عام .م 1882 العام منذ األوروبي، الغرب استطاع

 السيطرة عام 1918 العام الى لمصر البريطاني االحتالل
 العام الى وصوالً العري، المشرق على الفرنسية - البريطانية

 . . رسمياً العشمانبة - اإلسالمية الخالفة إلغاء عام 1924

 في مرة ألول العربي اإلسالمي الكيان يصفي أن استطاع
 مباشرأ حكماً العري اشرق أقطار يحكم وأن التاريخ،

 ،واكثريع اإلدارة في أسلوبه يفرض أن استطاع وبذلك

 النطقة يلحق وأن االقتصادي، ونمطه التربوي، ومنهجه
 استهالكية وسوقاً ،الخام للمواد مصدراً الرأسيالية بدورته
 وتبعاً .والتجارية العكرية لطرق استراتيجياً وممراً لمنتوجاته

 الى تنفذ الغربية والثقافية الحضارية المؤثرات أصبحت لذلك

 لهذه يكون أن بدون واندفاع بقوة العربية المجتمعات

 الشخصية الفتقادها االختيار أو الرفض حرية المجتمعات

 استيعاب سوء ذلك عن نتج وقد .والمتماسكة المشتركة الجماعية

 تلك في واضطراب ارتباك الى أدى الغربية للمؤثرات وهضم
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 موروثها بين بعيد مدى الى التوازن فاختل المجتمعات،

 - التوفيقية طمحت الذي التوازن ذلك وهو .وجديدها

 نشات وبذلك ,الغربي التحدي وجه في إلقامته اإلصالحية

 للحضارة الكلي االستيعاب على عملت جديدة، توفيقية
 الغيبية النظرة محل العلمية العقلية النظرة بإحالل ،الغربية

 برز وقد الروحي الفردي جانبه على الدين وقصر الدينية،
 وفائت فردية ثماذج القبولي - التوفيقي االتجاه هذا ضمن

 خارج من أي السلفية، البيائت خارج من معظمها محدودة،

 iباإلطارالجامع اصطدم لكنه االسالمي. األصولي اإليمان
 ومع التيار. هذا مثل بظهور يسمح ال الذي لالسالم المانع

 األوروبي الحكم مع التعايث الحديثة التوفيقية قبلت فقد ذلك،
 لصياغة اإلمكان قدر جاهدة تشريعه، وبعض الحتمية ومؤثراته

 المصطلحات األقل- -عل أوإلباسها إسالمياً، المؤثرات تلك

 الشورى، تقابل الغربية الديموقراطية فأصبحت اإلسالمية،

 يقارن العام والرأي الشرعية، المصلحة توازي العامة والمنفعة

 كان لقد بالزكاة. والضريبة الفقهي، i الفكري اإلجاع بمبدأ

 واإلسالمي العربي والعالمين الغربية الحضارة بين التقاطع
 عصرها بدء منذ األوروبية الرأسمالية ألن ذلك .حتمياً

 ،الغربية الحضارة بعالمية تسميته يمكن ما افتتحت الكولنيالي

 .الحديثة اإلنسانية الحضارة اتاريخ ذلك منذ أصبحت التي
 االقتصادي القهر ظل في تم الذي التقاطع هذا ان غير

 في قدتم لوكان عما نتائجه تختلف أن يمكن كان والسياسي

 الى تتوجه دول بين وخطير كبير فرق فهناك مغاير. مناخ
 دول وبين مستقلة، وهي الغربية والثقافة الغربية الحضارة

 اختالفات فهناك بالغرب. ومقيدة مستعبدة وهي اليها تتوجه

 وبين سيرها، وخط الغرب في النهضة مكونات بين جوهرية
 مكناً يكن لم فإنه ذلك، وعلى أخرى جهة من العربية النهضة

 من - المتخلف العالم مخاطق من التقدم شاء لمن - اإلفالت

 العصر منذ كذلك تعد لم التي الغربية الحضارة مع التقاطع
 األسواق عن بحثه في عالمياً المال رأس أصبح حيث الكولنيالي،

 لم اإلفالت ذلك إن الرخيصة العاملة واأليدي والموادألولية

 من سواء االستعماري، القهر يحدث لم ولو حتى مكنا، يعد
 أومن نابليون(، )كحملة المباغتة العسكرية الحمالت طريق

 أومن علي(، محمد )كدولة الحديثة، الدولة تأسيس طريق
 بعض في نحومباشر على تداخال اللذين معاً، الطريقين

 بداًلمن القبولي، التوفيق نزعة قيام وهذاماحتم المراحل

 فجر في العربي الفكر عرفه الذي التصالحي، أو التصادمي

 الحديثة وبالحضارة بالغرب االحتكاك إذإن العربية. النهضة
 تماماً مغاير واجتاعي وسياسي اقنصادي مناخ ي بدا قد كان



عربي( )فكر التوفيقية

 فقد .وترعرت األوروبية النهضة فيه نشأت الذي للمناخ

 عصرها في والمسلمين العرب على الحديثة الحضارة أقبلت

 المال رأس وعالمية االستعماري القهر عصر الكولنيالي،

 أن البثع: السلبي الجانب من اليهم حاجتها وكانت والسوق
 بقية الى لها وممراً سوقاً واإلسالمية العربية األقطار تكون

 الجانب من إليها والملمين العرب حاجة وكانت األسواق.
 الكبوة من النهوض في لهم عوناً تكون أن : المشرق االيجابي

 محور الحاجتين هاتين بين الصراع واليزال، وكان، التاريخية
 عشر. التاسع القرن بدء منذ العربي الفكر عاشها التي الملحمة

 والنهضة األوروبية النهضة بين الجذري التباين على وترتب
 .وإيديولوجية وطبقية وقومية حضارية إشكاالت عدة العربية
 العرب من مطلوباً يكن لم ،العام االقتصادي الصعيد وعلى

 انتهى حيث من يبدأوا أن باستطاعتهم، يكن ولم الملمين،

 االنقالب وخترعات العلمية الكشوف من أي األوروبيون،

 المطلوب وإثماكان الرأسمالية السوق تكوين الى الصناعي
 وكان الكشوف، استخلصتها التي العلم بمناهج االستنارة

 . االجتماعي التقدم لدرجة الموازية التكنولوجيا استيراد مطلوباً

 العثمانية، األمبراطورية عن االنسالخ كذلك مطلوباً وكان

 العربية السوق وتثبجيع ،والقومي الوطني الوعي وترسيخ
 غير . القوية الغربية االحتكارات أنياب من وحمايتها الضعيفة

.القبولية التوفيقية ذهن عن غاب كله هذا أن

 شبه قبولية توفيقية الى االصالحية - التوفيقية غحولت فقد

 الفرع لدى ونظمها األوروبية وللسياسة األوروبي للفكر مطلقة

 السيد لطفي مثله الذي عبده، محمد مدرسة من العلماني

 حسين وطه (.1927)!- وسعدزغلول م 1963-1872

 حسين ومحمد م 1962-1831 واسماعيلمظهر م. 1973-1889

 عبد وعلي (.1958)?- فهمي ومنصور . 19561888 هيكل

 الفكر في العقالفي العلماني التيار هؤالء مثل وقد الرازق.
 »العالنيين اسم عليهم يطلق ما وغالباً الحديث، العربي

 بفترة األولى العالمية الحرب بعد برزوا الذين وهم .المسلمين«

 األدبي للتراث الغربي النقدي - العقلي المنج وقبلوا وجيزة،
 والتوفيقية السلفي الفكر لها تعرض أكبرهزة وكانت والديني.

 اإلسالم كتابه الرازق عبد علي الشيخ نشر حينيا االصالحية،
 الدولة«، عن الدين »فصل مقولة فيه قبل الحكم.إذ وأصول

 وأثار .محددة وتاريخية فقهية قواعد على إسالمياً تخريجها محاوالً

 التاريخي النقدي المنهج طبت حينا اخرى، عاصفة حين طه

 والدين ناحية في العلم أن ضمناً، مؤكداً الجاهلي، اكعر في

 اسماعيل وأما مستحيل. بينهما التوفيق وأن أخرى، ناحية في

 واألسلوب الغيبي األسلوب بين المعركة أن عل شدد فقد مظهر

 والتوفيقيين السلفيين المفكرين ولمهاجة حتمية. معركة اليقيني
 متأثراً .م 1927 عام العصور مجلة أس ،المجددين وحتى

 حسين محمد وطرح الدارونية. - العلمية صروف يعقوب بروح

 العلم وفي الفرعوني األدب في جديدة مفهومات هيكل
 مقولة عل مبنية كونت أبحاائأًلوغست وترجم الخالص،

 م. 1922 روسر حيام عن كاباً والف العقل، مرحلة انتصار

 صدقي جميل الشاعر ونشر . الطبيعي الدين في فكرته شارحا

 في »ثورة ملحمته الدهور مجلة في 1936-1863 الزهاوي

 الجنة مفهوم وفي اإللهي، العدل في تأمالت ضمنها الجحيم«

 أدهم أحد إسماعيل وعالج الصالح، والعمل والنار،
 صلة على وكان شديدة، بحرية اإلسالمية الدينية الموضوعات

الروسي باالستشراق

جديدة توفيقية

 المختلفة التيارات من وغيرها اإلسالمية العلمنة إخفاق بعد

 تنتقي ظلت االستعمارية، — األوروبية الخدعة في وقعت التي
 العسكرية كأساليبه حضارته أوجه من باهراً ترام ما الغرب من

 غايات من ورائها ما الى النفاذ بدون واالقتصادية والسياسية

 والحضارة لإلنسان جديدة كونية نظرة ومن ،ومنطلقات
 وبعد . . .اإلسالمية - العربية للمفاهيم تماماً مغايرة والطبيعة

 على وكانها .م 1930 العام في اإلسالمية العلمنة بدت أن
 الحديث، العربي الفكر تاريخ في حاسباً منعطفاً تحقق ان وشك

 بدون خبت أن لبثت ما خاطفة ومضة مجرد كانت أنها اتضح

 بعد شهودها ألحد وظهر .الكامل االنتصار بمرحلة تمر أن

 لتنة يخضعا لم وتطورها نموها أن .(م 1936) قليلة سنوات
 السبب أما واالنحطاط. التدهور لنة بل واالرتقاء، النشوء

 ومسلحاً قوياً كان العام الرأي أن الى فمردم أمين أحمد نظر في

 فريق امامه وانهزم التامة، السلطة له وأصبحت وانتقم فتغلب

 تكن لم فإنه الحقيقة، وفي نكراء. هزيمة الصرحاء المفكرين

 يعترف ال اإلسالم ألن إسالمي، - علماني لتيار حاجة هناك
 عن مستقال مؤسسياً شكالً تتخذ روحية دينية سلطة بأية

 فقد أمر، من يكن ومهيا .لها أوتابعاً السياسية اللطة

 والمجاراة التسليم الى العلمافي بتيارها القبولية التوفيقية اضطرت
 خوفاً وذلك المصارحة بداًلمن المداراة والى المقاومة، بداًلمن

 بين العربي المجتمع بنية في الحضارية االنشطارية تفاقم من

 وتالميذه( رضا رشيد محمد )يمثله توفيقي - تراثي معسكرين

 يعد لم وهكذا اإلسالميون(. العلمانيون )يمثله علمافي - وقبولي
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بي( )فكرعر التوفيقية

 في الجميع اصبح وإنما ،صراع هناك يعد ولم معسكران، هناك
 واحدة مدرسة الى المتصارعان التياران وتحول ٠ واحد معسكر
 وهذا الجوهر. في ال العرض في طفيفاً اختالفاً أفرادها يختلف

 م.( 1935 )منذ اإلحيائي ,التوفيقي االتجاه عودة عن تعبير
 الثورة لهذم قدر رهكذا . التصالح وتحتم الحسم تعثر أن بعد

 العقل حرية في الغرب مفاهيم عل بمعظمها القائمة العقلية
 عن تخرج أن ،غربية لمقوالت وفقاً والنقد العلمي والبحث

 يلخصه لذلك تفسير وأبرز إليها. لتعود اإلصالحية التوفيقية

 الثوري »البذر« إن بقوله التيارالعالني-اإلسالمي أحدأعالم
 وال تهضمه باألرض فإذا غيرمنبته، في يلقى كان العقلي

 هيكل ارتد أن بعد وذلك . فيه الحياة تبعث وال عه تتمخض

 مجرد كانت ألنها كذلك تميتها يمكن ال -التي الثورة تلك عن
 بقي فيما .إخفاقها في متأمالً - غربية لمفاهيم توفيقي قبول

 ساطع ومنهم القومية، مواقفهم على الرواد - األفراد بعض
 علمنة الى دعوتهما واصال اللذان زريق وقسطنطين الحصري

 للمجرى استثناء يمثل هذا لكن تراجع بدون القومية

 السياسية التسوية رفض الى توجه الذي الجديد التوفيقي
 نجح 1930-1920 الفترة ففي الغرب. فرضها التي والحضارية

 العربي الشرق في متعددة كيانات إقامة في األوروبي الغرب

 المحدود الوطن فكرة الى تستند منفصلة إقليمية جذور ذات
 وقيمه الياسية أنظمته وتقتبس الغربي للنفوذ وتخضع

 الكيان وحدة على تدريجاً ونخرج ،والفكرية الحضارية

 فيما اتضح، لكن العربي. اإلسالمي العام الثقافي - الحضاري
 والتى الغرب، فرضها التى التجزئة - التسوية هذه أن بعد،

 العربية للمنطقة الحقبقية الهوية تحقق لم واقعاً، امراً خلفت

 له جديد مشترك تشكل ضمن ذاتها تحقيق الى طمحت التي
 وذلك .الغرب مع متفاعالً يكون ما بقدر الحضارية جذوره

 والجذور الجديد التشكل طبيعة حول االجتهادات تفاوتت مهما

 منذ المنثأة الجديدة األحزاب اتجاهات وتمثل .منها يستقي التي

 الوري القومي والحزب المسلمون )االخوان .م 1930 العام
 اختالل عل سياسياً - فكرياً شاهداً العربي( البعث وحزب

 الغرب موقف كان فلقد .الغرب فرضها التي االقليمية التسوية
 نقض حينما وخصوصاً بديل، عربي كيان أي إلقامة معارضاً

 المحاوالت وحارب المتحدة« العربية »المملكة إقامة بتأييد وعوده

 حديثة تصنيعية حركة بأية يسمح لم كما لها. التالية االتحادية
 أيضاً واتضح التحديث. رسالة بحمل تظاهرم من الرغم على

 واالستراتيجية والسياسية االقتصادية بمصالحه اال يهتم ال أنه

 وقيمه الحضارية برسالته اهتمامه أكثرمن وذلك المباشرة،

 المنفتح الشباب لجيل واتضح والمساواة. الحرية في االنسانية
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 وجهين للغرب وأن مخدوعاً، كان أنه وثقافته الغرب عل

 يجلبها التي الغرب مؤثرات وأن والحضارة(، )السياسة مناقضين

 وقيمه بثقافته تبشيره أما وقشور، مظاهر أغلبها للمستعمرات

 — الحضاري كيانها وهدم العربية المنطقة تراث لزعزعة كان فإنما

المتحرر. اإلنساني الفكر لنشر أكثرمنه الموحد الثقافي

 العربي والتحضير التحديث عمليات اضطربت لذلك

 من خلقته أكثرمما واالختالل االرتباك من وسببت واالسالمي،
 التي »الخاصة، االستعارية للمطامع ونظراً واالنفتاح. الحيوية

 التجربة فإن العربية، المنطقة في التحديث عمليات عرقلت

 النهضة في الياباني النموذج مايشبه تؤدالى لم الجديدة التوفيقية

 يشبه ما الى وال التقليدية، الشخصية على المحافظة مع التقنية

 العصرية الدولة مالمح من أدنى حد تحقيق في الهندي النموذج

 وطابعها الروحي بتراثها االحتفاظ مع الديموقراطية -

 الكبرى الثرقية األمم هذه أن نالحظ وهنا، التقليدي
 العصر تدخل ولم أساساً، القومية الوحدة مبداً من انطلقت
 تحديثية تجربة إنجاز معه يستحيل الذي بالشكل ومجزأة مقسمة

 التقسيم واقع من ومستلزماته العصر تحديات تجابه راسخة

 إغفال يمكن ال فإنه مؤولين، العرب ولوكان والتجزئة.
 فاعلة عربية وحدة أية ضد الغرب وقف لقد .الغربي الموقف

 مشاكل تشعبت لذا، يسارية. أم سلفية أم ليبرالية كانت سواء

 ما وهذا ,وااليديولوجي الفكري والبناء والتحضير التحديث
 في البنيوي االختالل ذلك إغفاله، يجوز ا الىحد ال يفسر

 تلك مثل ألن العرب. لدى والفكري الحضاري االستيعاب

 الوجهة متسق جماعي كيان الى تحتاج الجوهرية االختيارات
 متفرقة تنجزهاكيانات أن اليمكن وهذه عليها يقررهاويقوم

 بين الواقعة الفترة وفي .والمؤثرات والنظم االتجاهات متنازعة
 واثقافية الفكرية االنفصامية سادت العالميتين، الحربين

 بين التنازع فساد ،واالسالمي العربي العالمين والحضارية
 اتجاهات بين باألحرى أو إسالمية، واتجاهات متغربة اتجاهات

 هذه بسيطرة اتهى ما سرعان توفيقية، وأخرى توفيقية ال
األخيرة

 رضا رشيد محمد الثيخ يد على الجديدة التوفيقية وبدأت

 على اإلسالمية الشورى تطبيق الى دعا الذي م. 1935-1854
 التنفيذية السلطة تقييد والى تشريعية، - نيابية مجالس شكل

 ومالي اقتصادي نظام والى الدستورية، بالقوانين للحكام

 التي الجامعة االجتماعية االصالحية الروح ميزبتلك إسالمي

 أنه اعتقاده أرسالن شكيب رضا وشارك .القرآن بها جاء
 اإلسالمية، األمة في للعرب الخاصة للمكانة نظراً باإلمكان،

 يستحيل توفيقاً اإلسالمية والوحدة العربية القومية بين التوفيق



بي( عر )فكر التوفيفية

 ذلك، من أبعد الى يذهبان كانا بل ال القوميات. من غيرها في

 وكان . العرب بنهضة رهن اإلسالمية األمة نهضة بأن فيقوالن

 الذين هم غيرالعرب أن يؤكدون ورفاقه رضا رشيد محمد
 تعاليم اإلسالم في دسوا إذ واألمة، الخالفة حقيقة أفسدوا

 عن الصحيحة الفكرة ومحوا الخلفاء، مدح في وأفرطوا غريبة،

 المادية الكون علوم بأن رضا اعتراف ومع بالشورى. الحكم
 الثار من تؤقي وبأنها الطفور، يشبه وثوباً العصر هذا في تشب

 كلها الدنيا به صارت ما لإلنان الطبيعة قوى بتسخير اليانعة

 في القهقرى يرجعون البشر أن يرى أنه إال واحدة، مدنية كانها

 العلوم في الرتقائهم مطردة عكسية نسبة على والفضائل اآلداب

 الجرائم، فازدادت خلقي، انحطاط الى ذلك أدى وقد المادية

 والزوجية، األسرية الروايط وضعفت الشهوات، وانتشرت

 الكبرى الحضارية الدول أن رضا ورأى .األديان هداية ونبذت

 في )الفنون( والتقنية العلوم نتاثج الستخدام بينها فيما تتناف

 االستعار وينشر العالمي، السالم يهدد مما الحربي، المجال
 الدول هذه بسلطان أبتليت الني الضعيفة للشعوب والظلم

 المادية الحضارة هذم تاريخ استقراء أن رضا ويؤكد الكبرى
 هو وهذا .بنمائها وغمت لها الزمة كانت الشرور أن عل يدل

 لتحقيق غيركافية البشرية والقنية العلوم ان على البرهان

 في الدين بهداية لالنانية السعادتان تتم وإنما السعادة.

 على القادر هو وحده واإلسالم واألخروي. الدنيوي المجالين
 الحديثة. للحضارة والياسية واالجتماعية األخالقية األزمة حل

 وحقيقة االفرنج بين تحول التي العقبات من العديد هناك لكن

 وتربيتها ودعايتهاالمغرضة الكنيسة وهيم االسالم،

 : الثانية والعقبة ،للميح أعداء المسلمين أن على لألوروبيين
 استعباد في والطامعة للكنيسة المساندة األوروبية الياسة رجال

 في المسلمين حال سوء : والثالثة .االسالم واستعمارشعوب

.األخيرة القرون هذه

 البزاز الرحن عبد برز الجديدة التوفيقية الموجة هذه ومن
 والقومية اإلسالم بين تناقض أي هناك يكون أن نفى الذي

 عن هوناجم فإنما تناقض، ظهرأي إذا أنه وأكد العربية

 الكببرمن العدد قبول وأن والقومية، لإلسالم الغربي المفهوم

 عليهم، الغربي الفكر سيطرة على دليل المفهوم بهذا العرب
 اإلسالم هومضمون العربية القومية مضمون أن الواقع بينما

 من سواهم دون العرب على إال يصح ال هذا وأن بالذات،
 البزازهودين نظر في فاإلسالم األخرى. اإلسالمية األمم

 األمم أفسدته الذي العربي اإلسالم حقيقته، وهوفي قومي

 صورة إال ليس اإلسالم وهذا بعد. فيها بخصائصها، األخرى
 مثلم وما العرب، طبيعة في قبل من مطوياً كان عما مكبرة

 وليست الطبيعية. العربية الخلقية إالمثل العلي األخالقية

 الطبيعية العرب االديموقراطية السياسي، مثاله وهي الشورى،

 ذاتها هي اإلسالمية الحضارة كانت لما فإنه وكذلك، ذاتها.

 أن بلغتهم والناطقين العرب فبإمكان العربية، اللغة مضمون

 كله اإلسالمي الماضي ومن اإلسالمية الحضارة من يمجعلوا
 يوفق أن بدوره زريق قسطنطين وحاول وماضيهم. حضارتهم

 الى فذهب العربية القومية وبين دينية( )كروح اإلسالم بين
 وحيه فهويستمد ٠ خاص نوع هومن العري مجتمعنا أن

 العرب الى بالنسبة يكون أن يمكن ال الذي الدين، من ومبادئه
 الدينية الروح بين نارقاً هناك لكن . االسالمي الدين غير

 على زريق عند التمييز هذا ويقوم الطائفية. والعصبية
 واحداً جوهراً تتضمن األديان جيع ان األول: مسلمتين:

 الدين مبادىء أن والثانية: ألبشر. جميع متناول هوفي للحقيقة

 منها بد ال وهي األخالقية، الناحية من واحدة هي الجميع عند

 من األديان الرموزبين فقدتختلف ومزدهر مستقر مجتمع لبناء
 حضارية أهمية االختالف لهذا أن إال األخالقية، المبادىء حيث

 العرب بين العالقة كانت فقط المعنى وببذا فكرية. ال

 الحضارة مشىءهو )ص( فمحمد جوهرية، عالقة واإلسالم
 منه الذي العقيدة، ورجل العربي، الشعب وموحد العربية،

 ما هناك ليس لكن، . اإللهام يستمد أن الثعب هذا يستطيع
 أن أو ذلك، ن أكثر منه يستمدوا أن العرب عل أن الى يشير

 على فإن . الخالفة أوبمؤسسات اإلسالمية بالثريعة يترشدوا
 يقتبسوا أن بالتالي وعليهم حديثاً، شعباً يكونوا أن العرب

 أمة الى رباط أدمون ودعا . الغرب بيها يتميز التي المؤسسات

 وحدة قوامها العربي، والمصير السورية الوحدة كتابه في عربية

 العامل!لقومي هي التي اللغة ووحدة واألصل، العرق
 السياسية الدين وظيفة الى ينظر لكنه الدين. ووحدة األكمل،

 في كبيراً دوراً يلعب فالدين ذاتهم، الوضعبين الفالسفة نظرم

 يمهد الذي هو الديني والتضامن األمم، حياة من األولى المرحلة

 ،وهكذا .قومي ذوفحوى دين راإلسالم .القومي للتضامن
 مرحلة في العربية األمة سوى ليست اإلسالمية األمة فإن

 في الحصري ساطع كتابات في ونجد . األولى تكوينها
 نقية نظرية العشرين، القرن من والخمينات األربعينات

 وخصوصاً والفرني، االنكليزي الفكر من استمدها للقومية

 عندم واألمة األلمانية الفلسفة في القومية النظرية جذور من

 التاريخ ثم المشتركة، اللغة أساسها بالفعل، موجودموضوعي

 يخلق أن يمكن ال ألنه ثانوي لكنه مهم وهوامر - المثترك
 ينكر وال عمداً استخدم إذا يقوها بل القومية، الرابطة

 الدين بين يميز لكنه اإلنسانية. المشاعر في الدين أثر الحصري
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بي( )فكرعر التوفيقية

 اليمكنه فالدين التأثير حيث من العالمي والدين القومي
 يقوي أن فقط بمكته بل ،سياسية جماعة ينشىء أن منفرداً

 صالت عن ناجم طبيعي تضامن عن نشأت التي الجياعة
 . الدينية الجماعة وجود منطقياً يسبن األمة وجود فإن .طبيعية

 محل تحل العربية القومية نكرة ابتدأت الحصري ساطع ومع
 ظل فيما .العربية الشعوب بين كرابطة اإلسالمية الجامعة فكرة

 . العربية والحياة الفكر على مسبطراً الجديد - التوفيقي االتجاه

 الحضارة وبين والقومية، الدين بين زاوج الذي االتجاه وهو

 التراث وبين والعلم، الدين وبين اإلسالمية، والثقافة العربية

الغربية. والثقافة

 فرعها الجديدة التوفيقية ذروة خالد محمد خالد ويمثل

 بدأ هنا من كتابه في حاول ففد .العالني ٠ القومي - الديني

 وبين السياسي الحكم وقومية اإلسالم بين التوفيق م.( 1950)
 تقل ال النقد من عاصفة بذلك فأثار .والمجتمع القوانين علمنة

 انتهت حسين وطه الرازق عبد علي أثارها التي العاصفة عن
 لجنة رئي عليه أقامها دعوى على بناء الكاتب بمحاكمة

 على العلني التعدي بتهمة وذلك األزهر. الجامع في الفتوى

 فغرائز بخصائص الدينية الحكومة وبتصوير اإلسالمي، الدين
 .الحكم من النوع هذا محاربة النفوس في تبعث أن شأنها من

 وأفرجت وغيها، التهم عذه من خالد برأت المحكمة لكن

 خالد عند الحكم قومية وتعني ,نفسه العام في الكتاب عن
 الكهانة الى المرير نقده وجه وقد أواًل، الدولة عن الدين فصل

 الزمن ولى فقد ونظره، الدين. لحقيقة مخالفة إياها معتبراً

 بعض كان يوم كثيين على يلتبس الحق فيه كاد الذي
 ضراوة تشحذ فتوى يوم كل يتجشأون الرسميين المتحدثين

 هوالمطلب اآلن الديموقراطي الحكم أصح حتى اإلقطاع.
الشعب. لجماهير األساسي

 اإلقطاع ان نهائي، وبشكل الشعب، هذا أدرك فقد

 وبين بينه يحول الذي الشاهق الحاجز عما المطلقة والملكية

 الفصل خالد محمد لخالد األساسي الهدف وكان حريته
 مكمالً السياسية، والسلطة الدين بين والفقهي العقائدي

 للخالفة الصريح رفضه في الرازق عبد علي نهج بذلك
 على يعمل توفيقياً كله ذلك في خالد وكان .الدينية - السياسية

 وفي القرآنية النصوص في جاءت التي الرئيسة المبادىء تطوير
 الشورى، فإن رأي، وفي .الفومي الحكم لمفهوم وفقاً السنة،

 النصوص. هذه في موجودة الديموقراطية، أساس اعتبرها التي

 الدين وظيفة بين الفصل الحاالت، جميع في ينبغي لكن،

 في ما أنبل الى واإلرشاد الهداية الدين فوظيفة الدولة. ووظيفة
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 رعاية فهي الدولة وظيفة وأما وفضائل، معنويات من الحياة

بينهم. النظام وإقرار للمواكين المدنية المصالح

إسالمية - توفيقية

 من تجعل أن خصوصاً( منها )الجديدة التوفيقية استطاعت

 والعلمية والحضارية العقلية )كالمفاهيم الحديثة المفاهيم
 من جزءاً الماركسية( - المادية وربما واالشتراكية والديموقراطية

 والمفكرين، الكتاب ألسنة على وشاع ذاته، اإلسالمي اإليمان

 مضمون الى الغربية المصطلحات نسبة تحفظ، أدنى وبدون
مثالً( واالشتراكية )كالديموقراطية االسالميين والشرع العقيدة

سنية ٠ توفيقية

 الغربي العقل مع التفاعل الى أقرب السنية التوفيقية بدت
 نقصاً الحديث العقل في وجدت التي اإلسالمية الباطنية من

 الخفية. تعاليمها ولعصمة السري العرفاني لمنطلقها صريحاً

 تتحول تجديدية بثورة تقوم أن تستطع لم الباطنية ألن ذلك،

 تكون أن بمعنى أي الحديث، العقالفي بالمعنى ثورة الى فيها
 - عرفافي منطلق من اإلسالمية التقليدية المحافظة ضد موجهة

 شتى الى تنفذ فكرية بثورة ايضاً تقوم أن الباطنية تستطع لم كما

 أمام تقف أن بدون وتنقدها، فتحللها الحديثة المعرفة جوانب
 التوفيقية استطاعت حين في .عصمة أو سرية من حاجز أي

 »أن وهي الثورة، هذه لمثل الرثيسية المعادلة تضع أن السنية

 كيا عبده(، )محمد اإلسالم مع تتوافق الصحيحة الحضارة
 فقالت األخرى الناحية الى المعادلة بطرف تميل أن استطاعت

 الثاني )الرعيل الحضارة« به تأقي ما مع يتوافق »اإلسالم بأن

 ٠ التوفيقية رواد منهم وبخاصة عبده، محمد مدرسة من

 األفكار ينقلوا أن التوفيقية لرواد أمكن وبذلك .القبولية(

 على يطبقوها وأن والغرب، أوروبا في السائدة والقيم والمفاهيم

 محاولة أدت إذ يتوقعوه، لم ما التأثير من لها فكان مجتمعهم،
 فكرة الى جديدة صياغة اإلسالمي المجتمع مبادى صياغة

 بل ومحترما، مقبوالً اإلسالم فيه يكون عالفي، قومي مجتمع

 أن بدون المواطنين بين الوجدانية االصر شد على ومساعدا
 لكن والسياسة للشريعة وحيداً مصدراً بالضرورة، يكون،

 األوروبي التحدي قوة كانت الفكرية، ٠ التاريخية الناحية من

 توفيقية لها تصمد أن من أعظ. والسياسي والثقافي الحضاري

 والعداء التنافر من أزمان بعد حاولت التي ومعادلته عبده محمد
 يضاف .واحدة تصالحية صيغة في والغرب اإلسالم بين الجمع

والمتمثلة اإلسالم، في التقليدي الرفض ثورة أن كله، ذلك الى



عربي( )فكر التوفيقية

 - التحديثي بالدور القيام عن عاجزة كانت بالباطنية، خصوصا
 - الباطنية ألن وذلك - نفسها الباطنية نزعتها من بسبب

 الفكري الحصار بفعل ذاتها على انغلقت قد كانت العرفانية
الحديثة. العقالنية تقبل دون فانكفأت والسياسي،

شيعية — سنية توفيقية

 جمال يد على الحديث العربي الفكر في التوفيقية هذه بدأت
 فال : واحدة أمة المسلمين اعتبار الى دعا الذي األفغاني الدين

 طالب أبي بن علي لإلمام ,المؤلهة« فرقة معتبراً .شيعة وال سنة

 التي عشرية اإلثنا أو الجعفرية أما اإلسالم. عن ضالة )لث(

 أهل فقهاء أكابر أحد الصادق جعفر األمام مذهب تقلد

 لمجرد المسلمين عداد من إخراجهم يجوز ال فإنه البيت،
 اإلمام وتفضيلهم البيت آلل وحبهم جعفر لإلمام تقليدهم

 بين الخالف وتوسيع تجسيم سبب أن األفغاني ويدرك علي.

 في االختالف الى يعود ال اإلسالم، في الكبريين الفرقتين

 بالدرجة سياسية عوامل الى وإغما الفروع، في او األصول

 حول •التاريخي« الخالف أن الى األفغاني ويذهب األولى.
 هذا في شيناً يفيد ال عدمها، أو بالخالفة علي اإلمام أولوية

 الوحدة عرى تفكيك الى الضررإضافة إال فيه وليس العصر،

 يخالف ذلك فإن الموت. قبل وموت غفلة فهذه اإلسالمية.

 ولو المرصوص« »كالبنيان المسلمون يكون أن اآلمر القرآن روح

 تلك بعد البحث الخالفة في »التفضيل« قضية استحقت
 الخلفاء أقصر إن إشكالها حل في يقال أن لكفى األجيال

 جمال ويعتب .عمراً اطولهم قبل الحالنة تولى عمراً الراشدين

 بشريا وامتدادا واحدا، جغرافيا امتدادا اإلسالمي العالم الدين
 في األول السبب هو وهذا واحداً. وثقافياً وحضارياً واقتصادياً

 العقائدية الناحيتين من خصوصاً للمسلمين، التاريخية القوة

 تأخروا بوحدتهم المسلمين احساس ضعف فال .والعكرية

 على الصراع ذلك في الرئيس والعامل .التقدم عن وتوقفوا
 العامة شغلوا الذين المسلمين الحكام بين السياسية السالة

 والصنائع بالعلوم االنشغال من بدال بعضا، بعضهم بقهر

 وفقا اإلسالمية، الوحدة إعادة من بد فال فيها. والترقي
 وقد .السياسي الصراع عن بعيداً والدين القرآن لسلطان

 المحدثين، المفكرين بين كبيراً صدى األفغاني توفيقية القت
 وفقاً الكاملة اإلسالمية والسيادة الوحدة مبداً على جميعاً فأصروا

 المذاهب جميع تستوعب التي اإلسالمية الجامعة لمقهوم

 - التوفيقية المحاوالت وتركزت .اختالفها على والقوميات

 األصول في المذهبين بين التقريب على بعد فيما الشيعية - النية

 في الكالم« هوة في السقوط دون من والفقهية العقائدية

الفروع.

عربية - مسيحية توفيقية

 بين للتوفيق محاولة أي دبنية، — عقلية ترفيفية تاريخياً، هي،

 المشرقي الفكرالمسيحي وكان والعقل. المسيحي الدين
 قبل واستطاع، المجال. هذا في رئيس بدور قام قد الوسطوي

 الشرق منطقة إلى الهيلينية العقلية المؤثرات إدخال اإلسالم،

 ٠ المسيحي - الديني الوحي مسلمات وبين بينها والتوفيق األدفى
 األولى، اإلسالمية الفكرية النهضة إبان هذه رساتله واصل كما

 بن )يححى المستقل الفكري والجهد الترجة طريق عن وذلك
 المسيحي الفكرالعربي اسطاع كا م.(974 عام المتوف عدي

 السامي الدين بين التاريخي موقعه من انطالقا الحديث،
 الريادة لدور غيره اكرمن مؤهالً يكون ان األوروبي، والعقل

 أوروبا من الجديدة الهيلينية الموجة جاءت عندما التوفيقية،

 في معهودة غير تجربة ومعها المرة، هذه )العلمانية المسيحية

 الفصل مبدأ على تقوم والدين العقل بين الجدلية العالقة تحديد
 بينبما. للتوفيق التقليدي الكالسيكي المستوى والتميزمتجاوزة

 الدينية جذوره بحكم العريي، الفكرالمسيحي كان تجربة وهي
 استيعابها على أقدر بالغرب، والحضارية الفكرية وصالته

 التأثيرات مهدت أخرى، ناحية من والتبشبربيها. بل وتمثلها،

 التي واالشتراكية( واللببرالية )الدارونية المبكرة المادية العقالنية

 المادية األفكار لتقبل العرب، المسيحيون العلمانيون جلبها

 لم هؤالء أن من الرغم على وذلك الحقة. فترة في الماركسية
 والماركسية العالنية غيرأن أساساً. النزعة ماركسي يكونوا
 المسيحية )خصوصاً االقليات نطاق ضمن كبير، حب إلى شاعتا

 في وفكرياًوسياسياً، اجتماعياً محصورتين وظلتا منها(، العربية ,

 تحسما لم ألنهما وذلك، الخاصة األوضاع ذات البيائت حدود

 ناجعة بصورة والحضاري االيديولوجي باإلسالم عالقتهما

 )الثيوعية(. األوروبي وبالثرق )العلمانية( بالغرب الرتباطهما
 العلمانية بفروعها العربية - المسيحية للتوفيقية قيض وبذلك،

 الشرق بين المواءمة حاولت التي والماركسية، والوطنية والقومية

 في تتطابق ان المسيحي، الغرب وبين واإلسالمي العربي
 جاء فقد وااللحاد. والبدعة الباطنية نمط مع العربي الذهن

 التقليدية اإلسالمية لألصولية الرافض الغربي i المسيحي الفكر
 نقدي - عقلي فرع ذان غيرإسالمية، علماتية حضارة من

 موقف األولى مراحله في واتخذ والتقليد. الدين تجاه متحرر

 الرفضية من لهذاأشدوطأة فكان .لإلسالم الصريح النقد

 انتمائها على حافظت التي الوسطوية( )أو القديمة الباطنية
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 المسيحي - الغربي التيار جوبه وند . الخاصة بأساليبها لإلسالم

 بالتيارين والماركسية، العلمانية التيارات تلك ومعه الرافض،

 والتوفيقية األصولية، اللفية وهما: المتجددين، القديمين

اإلسالمية.

 الفكر في محورالصراع أصبح أن ذلك، عن ونجم

 المسيحية والعلمانية اإلسالمية التوفيقية بين يتركز النهضوي

 أيقظ بما . والشرق( الغرب بين الجديد التوفيقي الشكل )ذات

 يتحول ولم وخركه، اإلسالمية، لألصولية الفكري الرفض تيار

 الفكر في فاعل تيار إلى العلمافي-التوفيقي-لميحي الرافد
 من يتمكن ولم داخله، من ينبع لم ألنه اإلسالمي، العربي

 بحكم االسالمية، التوفيقية دفع في أسهم لكنه فيه، االندماج

 الجدي واالستيعاب العقالنية من مزيد إلى معها، صراعه

 في أخرى، عوامل ضمن أسهم، أنه كما الغربية للحضارة

 خرج أن لبث ما الميول، علمافي تجديدي، إسالمي تيار خلق
 بذلك عمثال عليها، تتلمن أن بعد اإلصالحية التوفيقية على

 وان الغربية، والثقافة للحضارة مهمة استثنائية قبولية ظاهرة

كانتمؤقتة.٠

 )المسيحي( العربي الفكر في -العالنية التوفيقية رواد ومن
 من المدرسة تلك رواد من وهما .والبستافي الشدياق الحديث
 جديداً مجاأل العربية الدورية الصحافة نمو فتح الذين الكتاب

 إلى تهدف كانت الني العربية، المجالت لظهور وكان أمامهم.

 كيفية وعلى ومخترعاته الغرب أفكار على العربي الفكر اطالع
 العرب. القراء جمهور تأثيركبيرفي العربية، باللغة التعبيرعنها

 للبستاني الجنان مجلة المجالت: هذه أشهر ومن
 والهالل م، 1873 عام أنشثت والمقتطف م. 1886-1870

 نظرية صياغة حاولوا الذين الرواد أوائل ومن م.(. 1892)

 مراش فرنسيس منظمة بطريقة المجتمع إلى توفيقية
 األوروبية األفكار نفسها هي وتعتبرأفكاره م. 1873-1836

 واهمية السالم، فوائد حول تدور التي الوقت، ذلك في المتشرة

 من متحرر للوطن حب إلى العرب وحاجة والمساواة، الحرية

 وحاجة حديثة، مدارس إلى وحاجتهم الدينية، االعتبارات
 إلى كذلك والحاجة وأخالقية، سياسية تربية إلى الحكام

 مع منجماً يكون أن يجب الذي القانون أمام التساوي

 منذ آمن فقد م. 1917-1850 الشميل شبلي وأما المجتمع.
 يعني عنده العلم وكان رغاية. ومنهجاً أسلوباً بالعلم البدء

 وهاكل انكلترا وسبنسرفي هكسلي بناه الذي الميتافيزيقي النظام

 النشوء حول الحذرة دارون فرضبات على المانيا، في وبوخر
طيعتها. في الواحدة للكائنات واالرتقاء

 الطبيعة، وحدة على أطلق أنه الصدفة، قبيل من يكن ولم

 اإلسالمي الكالم علم في المستخدم المصطلح التعبيرأو ذلك

 أن أراد بذلك فكأنه .التوحيد وهو ،اللمه وحدة على للداللة
 الدين محل )األوروبي« العلمي، " الطبيعي »الدين نجل

 رواد من انطون ويعتبرفرح السواء على واإلسالمي الميحي

 منهما. كل مجال تحديد طريق من والعلم الدين بين التوفيقية
 المالحظة على القائم العلم هومجال العقل مجال أن ورأى

 نقد بدون المقدسة الكتب قبول القلب مجال وأن واالختبار،

 يتجاوز ال وأن اآلخر الواحد يحترم أن ينبغي لذلك ألسها

 الدين بين الفصل بضرورة انطون فرح ويصرح حدوده.
 •التوفيقية رواد من بذلك فكان ٠ األوروبي النمط على والدنيا

 .االتحاد من الشرق العقالءفي يتمكن حتى وذلك ٠ القبولية«

 وقدحاول ,أهله الجديدومنافسة األوروبي« تيارالتمدن وامجاراة
 وغل الشرق عناصر بين األبعاد تقريب كذلك انطون فرح

 بين رشدمحاواًلالتوفيت ابن عن فكتب الكلمة وجمع القلوب

 دولة إلقامة تمهيداً والمسيحية، اإلسالم بين وبخاصة األديان،

 الدولة تلك الروحية. عن الزمنية السلطة فيها تنفصل علمانية

 التيار هذا جانب وإلى والسالم. والمساواة الحرية على القائمة

 بفرعيه العربي ٠ القومي التيار نما العربي، المسيحي - التوفيقي
العرب المسيحين من رواده معظم وكان والتوفيقي، العلمافي

الالتوفيقية

 تيار إلى: تنقسم العربي، الفكر في حديثة نزعة الالتوفيقية
 وقد وتيارماركسي. قومي، وتيارعلماني إسالمي، أصولي

 والمفاهيم المبادى بين توفيقية عمليات أية النزعة هذه رفضت

 تلك وبين اإلسالمية، أو العربية أو الشرقية واألنظمة والقيم

 األصولي التيار فاستند .األوروبية الغربية والثقافة الحضارة

 - العلمافي التيار استند فيما وحده، اإلسالم إلى اإلسالمي

 الماركسى التيار أما الدولة. وعلمنة القومية الفكرة إلى القومي
 يمكن ال فإنه الحقيقة، وفي وحدها، المادية بالفلفة نادى فإنه

 بدايات لتلمس عندها الوقوف يمكن معينة، سنوات تحديد

 عمليات فقدبدأت الجديد األصولي — الفكرالالنوفيقي

 الغربية االتجاهات مع العربية - االسالمية الحياة تكييف

 العالمية الحرب قبل وذلك .متصلبة ومعارضة لمراجعة تتعرض
 Cro- الحديثة مصر كتابه كرومر اللورد نشر أن فمنذ .األولى

mer, Modern egypt، االتجاه بدأ .م 1908 النة في 

 والثقافة الحضارة وجه في ينتفض اإلسالمي الالتوفيقي
 حيث .السلفي للفكر صدمة الكتاب هذا شكل إذ .الغرية
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التومائية

 لم إن اإلسالم أن لمصرآنذاك( البريطاني )الحكم عتبركرومر
 فهو وسياسياً. اجتماعياً االحتضار طور في فإنه مات، قد يكن

 بارعاً. التحديث هذا كان مهما االصالحي للتحديث غيرقابل

 على يقوم الذي االجتماعي، جوهره في كامن التدهور ألن
 وعلى »الرق،، عن التغاضي وعلى للمراة، متخلف دور تحديد

 الكامل التحديث في هو والحل .العقيدة وقطعية التشريع جمود

 الغالييني مصطفى اللبناني الشيخ تصدى وقد .اإلمالم بدون
 روح اإلسالم عنوانه عليها للرد وضعه كتاب في المزاعم لهذه

 تنموباطرادإال أن اإلسالمية يتيرلالتوفيقية لم لكن، المدنية

العشرين. القرن من الثالئينات بدء مع

 الدالالت بوفرة 1939-1932 بين ما السنوات تميزت فقد

 والتغيرات التحوالت وبعمق والسياسية، واالجتماعية الفكرية

 التكوينية الفترة هي الفترة هذه وكانت .العربي المجتمع بنية في

 لبثت ما ثم .المعاصرة االتجاهات بذور فيها بذرت التي الجنينية

 .الثانية العالمية الحرب مع قويت أن البذورواإلرهاصات هذه
 السنة في أنه من حورافي البرت إليه ذهب ما صحيحاً فليس

 من معين نوع معه ذهب وبانقضائه وانقضى، عهد ولى 1939

 األميركي الباحث أخطا كما العربي العالم في السياسي الفكر
 التوفيق عمليات تالشي بدء تأريخ في Badeau بادو ص .ج

 فهذا .الثانية العالمية الحرب نشوب مع والغرب الشرق بين
 الحضارية الكيانات في الكبرى التحوالت يرد الغربي المنحى

 التحوالت وأهمية شأن من ويقلل غريبة. عوامل الى الشرقية

 المؤثرات تلك األثرلوال تبدوعدمة بحيث واإلرادية الذاتية
 في واالستجابة التحدي لقانون إهماالً هذا ويشكل الغريبة.

 وإن جدلية وماينشأبينهمامن وردالفعل، الفعل تتالي سياق

 العميقة الجذرية التحوالت تلك اعتبار الصحة إلى األقرب
 عن بحثاً تبلور الذي الذاقي والثقافي الحضاري للوعي نتيجة

 العالية الحرب بعد - الغرب نجح أن بعد ،الضائعة الهوية

 كيانه بتصفية العري الشرق على تسويته فرض في - األولى
 وقد دويالت. إلى وتقيمه الحضاري - الياسى اإلسالمى

 بصيغ الثانية، العالية الحرب بعد نفسم عن البحث هذا عبر

 الجديد الرفض تيار جميعها شكلت وماركسية، وإسالمية قومية

 النة بعد ذروته بلغ حتى . والغرب الشرق بين للتوافق

. 1952 يوليو/موز 23 ثورة قيام بعد وبالتحديد .م 1950

ومراجع مصادر

 ونديم خياط يوسف وتصيغ إعداد العرب، الن منظور، ابن -

بيروت. العرب، لسان دار هرعثلي،
 ملؤسة حممدعارة، الكاملة،غحقيق األعال الدين، األفغاني،جال ٠

لتومائية ا

والنثر، للطباعة العربي الكاتب دار واكثر، للتاليف العامة المصرية

ال.ت. القاهرة،

 العربي الثرق في الفكروالباسة نحوالت محمدجابر، ،االنصاري
 الكويت، واآلداب، رالفنون لكقافة الوطني المجل (،1970-1930)

1980-
 تحقيق المالك، أحوال معرفة في المالك أقوم خيرالدين، الونسي، ٠

٠ 1972 تون، ،الثوفي الخمف
 تعريب (،19391798) فيعصرلمهضة العربي الفكر البرت، حوراني، "

.1977 بيروت، للنثر، النهار دار كريمعزقول،
 العربي، الكتاب دار ،4 الطبعة للشعب، الدين خالد، عمد خالد، -

.1932 بيروت،
. 1974 ،بيروت ،العري الكتاب دار ،نبدا هنا من ■، -
 الشركة ،اإلمالمي ألمكتب المحمدي، الوحي رشيد، محمد رضا، -

ال.ت. بيروت، للتوزيع، المتحدة
 دار الحديث، المصري لغكر في النهضةوالقوط شكري،غالي، "

٠ 1982 بيروت، والنثر، للطباعة الطليعة
 المؤسسة عحمادعمارة، نحقيق الكاملة، األعال رافع، رفاعة الطهطاوي، ٠

.1973 يروت، ،1 العربيةللدراساتوالنثرج
 العربية المؤسة عمارة، عحمد غحقيق الكاملة، االعال عحمد، عبده، -

.1979 بيروت، والنثر، للدراسات
 والفنون لثقافة الوطني المجلى والتحدي، العرب محمد، عمارة،

.1980الكوبت، واألداب،
 المطبعة لحيني، األفغافي الدين خاطراتجال محمد، المخزومي، —

.1931 بيروت، العامة،

— Amin, Osmain, Muhammad Abduh, Essai sur ses ideis philo- 
sophiques et religieuses, Cairo, 1944.

— Hourani, Albert, Arabic Thought in the Liberal Age 1798٠ 
: Oxford, 1963,

Thomism 
Thomisme 
Thomismus

 القديس أنباع عل اطلفت التي للومانية، ان الواضح من

 مختلفا مضمونا عشر، الرابع القرن حتى اإلكويني توما

 تميزها. يمكن التي الرئيسية التاريخية الثالث الفترات باختالف

 بداية وحتى األكويني مجيء من تمتد التي األولى، الفترة امتازت
 عدة بين قوية ومنافسة شديدة بكوالستيكية .م1500

 في والوجود، الذات بين التمييز فكرة دعمت كما مدارس،

 واإلدراك، العقل مستوى في وعارضت، الميتافيزيقا، مستوى

 والفترة .اإلشراق في األفالطوفي والتصور االسمى المذهب

 الثامن القرن وحتى عشر االدس القرن من تمتد التي الثانية،

 الذهبي العصر في اتكومائية ازدهار فترة هي عشر،

 طبق الفترة، هذه وخالل اإلسبانية. للسكوالستيكية
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التومائية

 الميتافيزيقي التصور الالهوت، على تحفظ، دون التومائيون،
 أماالفترة األولى العلل بوساطة الثانوية العلل كل لحركة
 وحتى عشرتقريباً التاسع القرن منتصف من تمتد التي الثالثة،

 عام الصادرة البابوية فإغهاتتميزبالرسالة الحاضر، وقتنا

 الرسمية الفلسفة التومائية أصبحت بموجبها والتي ، 1879

الكاثوليكية. للكنيسة
 هذا فإن مكناً، الثالث الفترات تلك التمييزبين وإذاكان

 تلك خالل تطورت غختلفة فلسفات هناك أن مطلقا يعني ال

 توما القديس تعاليم من مستمدة واحدة فلسفة بل القرون،

 كانت وإن الحاضر، وقتنا حقى مكان كل في استمرت ومؤلفاته

 اآلن ولنبحث واألمكنة. األزمنة متطلبات وفق متعددة بأشكال
 توما القديس فلفة على طويال متوقفين ،الفترات هذه في

المدرسة هذه مؤس 1274-1225 األكويني

٠٠٠
 مهمة تعترض صعوبات ثالث الى هنا، نشير، أن بد وال

 واألطر الصبغة ذات األكويني بمؤلفات متعلق أولها الباحث:
 اعتقدوا مثال -جلسون المؤرخين بعض أن ومع الالهوتية.

 الخالصة أطر ضمن األكويني فلسفة عرض بامكانهم أن

 على نفرض أن يمكتا وال الهوتية، األطر هذه فإن الالهوتية،
 ميزتماماً األكويني وأن خاصة النظري، الالهوت بنية فلسفته

 أن عن ناجم وثانيها .الالهوتي المنج من الفلسفي المنهج
 المترتبة التتائج كل مع عصره، ثقافة في تندرج األدبية مؤلفاته

 بلغة كتب فكره أن الى تعود لغوية، صعوبات من ذلك على

 وصعوبات عشر، الثالث القرن في المدارس لغة هي التينية،
 يالمنطق طبعت قد االستداللية وصيغه أفكارم بأن متمثلة فكرية

 النصوص، قراءة في طويلة مارسة ولهذاالبدمن األرسطي

 التفكير في السكوالستيكية الطرق لفهم جدية فلسفية وثقافة

 األكويني، تركها التي المؤلفات بحجم مرتبط وثالثها والكتابة.
 وتأكيد الدقيقة، الفوارق بكثيرمن التضحية بدمن ال لذا

 بالعبور المذاهب لبعض والسماح إثباتها، األفكاردون بعض

عليها. التعليق دون الوجود الى
 منذ أسس، قد معلمه أن األكويني لمؤلفات المتتبع يشك ال

 الى إضافة باألرسطية، بقوة متأثراً خاصاً فلسفياً نظاماً طفولته،

 فكره منابع أمر من يكن ومهما الجديدة. واألفالطونية المسيحية
 أن ،نصوصه مجمل من ،نستنتج أن نستطيع فإننا ،ومصادره

 هيمنتا ثانوية، أخرى قضايا عنها يتفرع أساسيتين، قضيتين

والميتافيزيقا. المعرفة نظرية وهما: فكره، مجمل على
 فكرة األرسطي التقليد من يأخذ األكويني أن الواضح من
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 تنظم كيف واآلن العملية. الفلسفة من النظرية الفلسفة تمييز

 وراءه سار أرسطوومن عند العادة، جرت النظرية؟ الفلسفة

 موضوع بالطبيعة، الدراسة تبدأ أن على وعرب، يونان من

 للوصول التعليميات، الى االنتقال يتم ثم اإلنسانية، الخبرة
 اإللهي العلم أي األولى، للفلسفة السامي المستوى الى أخيراً

 من أساسى بشكل فقدعدلت أمااألفالطونية، أوالالهوت
 هذا تجلى وقد وأولوية، تفوقاً الالهوت معطية التسلسل هذا

 القديس عند األفالطونية، المسيحية الصيغ في التفوق

الشرق. في دني المنتحل وعند الغرب، في أوغطينوس

 المختلفة؟ التقاليد هذه من األكويني موقف كان كيف لكن

 المنهجية مستوى من البيداغوجي المستوى األكويني ميز

 دراساتهم الفلسفة طالب يبدأ األول، المستوى ففي العلمية.

 ثم المنطق، دراسة أتموا قد يكونوا أن يعد الطبيعية، بالفلسفة

 الميتافيزيقا فإن الثافي، المستوى في أما الميتافيزيقا. الى بنتقلون

 التعبير األكويني يوضح وعندما النظرية. فلسفته توجه التي هي

 مز الموجود، علم أولوية يؤكد األولى، الفلسفة في األرسطي
 الذي هو العلم هذا أن معتبراً وهيمنته، هوموجود، حيث

منه األدف بالعلوم الخاصة المبادبىء يحدد
 النظرية. الفلسفة ضوء على فتدرس العملية، الفلسفة اما

 األقسام الى األكويني فلسفة تقسيم تبرر االعتبارات وهذه

 فلسفة الطبيعة، فلفة الميتافيزيقا، العلمية، المعرفة التالية:

األقسام هذه اآلن وسندرس األخالق. فلسفة اإلنسان،

 وجود أي الوجود، في غارقة أنها نجد بالمعرفة، يتعلق وفيما
 هذه الحواس. طريق عن األمر أول إلينا يصل الذي األشياء

 بصفته للعقل تعطيه الوجود، الى بالفعل تصل التي الحواس،
 ولكن معقول، أنه نفسها هي تعرف أن دون معقوالً كنزاً

 الوجود. وهو أال باسمه، ويسميه شك بال يعرفه العقل

 من الذاتية بقوته يستخلصها التي بالمعقوالت بإماكه والعقل،

 أنه أعني الداخلية، حيويته صميم الى يصل الحسية، التجارب

 على استخلصها التي الحقة الماهيات أو الطبائع تلك الى يصل

 الوجود الى إعادتها بقصد المادي، وجودها من التجريد طريق
 إتماهي الحكم فوظيفة الحكم عملية خالل من الخارجي

 اإلنان قدرة على عقل كلمة تطلق وهكذا وجودية. وظيفة

والحكم التجريد على

 عفوي نشاط وعلى ذاته، وعي على قادر اإلنساني والعقل
 هو النشاط هذا .األحكام من سلسلة من مكون تلقائي
 التي العالقات محدداً المنطق، يدرسه الذي االستداللي النشاط

 أي ،Entia Rationis العقلية الموجودات بين نفسها تفرض
 الصور ذلك بعد يحلل أنه كما مضمونها، في المجردة التصورات



التومائية

 المختلفة الصور يصف الواقع، في إنه، الحكم قوانين ويحدد

 األنواع نقد إليه يعود كما صالحيتها في رأيه ويبدي للقياس،
 الصور ميز وأخيراً السوفسطائية، لالستدالالت المختلفة

. ومكانته العلم وضع ويحدد ،لالئبات المتنوعة
 عن معصومة بذواتها كانت وإن الخارجية، الحواس أن بيد

 تخدع ،هي كما الحسية الخاصة مواضيعها إدراك في الخطأ

 العضو في خلل عن الناجم العرضي الخطأ على وتحمله االنسان
 أن على صاحبه يحمل الذي الذوق عضو كمرض الحاس،

 كاالمتداد المشتركة، الحواس فإن وكذلك الحلومراً. يدرك

 الظاهر القطر حالة في كا الخطاً، عن معصومة غير والحركة،

 للتأكد البد، ولهذا القدم. طول طوله يبدو الذي للشمس

 الحواس إحدى تراقب أن من وأمانته، احاسنا صحة من
 أمابالنسبة سابقةالىخبراتاللجوء أومن األخرى، الحواس

 الحكم. من البسيط التصور غيز أن علينا فإن للعقل،

 ويدرك الخطا، عن معصوم البسيط، التصور في والعقل،

 موضوعه هو الذي الخاص، موضوعه ، Ens الموجود،

 البيط التصور في هوتعبيرأول الموجود أن أي الصوري،

 موضوع من مركب هوفعل الذي الحكم في والعقل،
 خالل من ،Esse الوجود، ليدرك الماهيات يتجاوز ومحمول،

 عنه نفيه أو اإليجابي(، )الحكم الموضوع الى المحمول إسناد
 العارفة تعبرالذات المركب الفعل هذا وفي السلبي( )الحكم

 أن إما األحكام هذه .أحكامها وتصدر الموضوع من أدركته عما

 المبادىء وتسمى الحدود، أبعد الى وبسيطة أساسية تكون
 التحديدات. في الحال هو كما مركبة، تكون أن وإما األولى،

 )كمبدأ مطلق بشكل أولى أكانت سواء األولى، المبادى وفي

 أكبرمن الكل )كمبدأ جزئي نظام في أولى أم التناقض(، عدم

 تجمع المبادئ هذه ألن للخطاً، مكان أي يوجد ال الجزء(،
 فطرية، ليست أنها عالً بداثية، واالكثر بساطة األكثر المفاهيم

 ولكن .الواقع نحو تفتحه لحظة منذ بسهولة العقل يكتسبها بل

 األولى المبادىء عن تبتعد عندما الخطأ في الذات تقع قد

 بمقدار الخطأ إليها فيتسرب التحديدات، نطاق ضمن وتدخل

 دالئل من واألحكام أحكام، من التحديدات تتضمنه ما
 واآلن معها التتطابق مواضيع الى أوإذاأسندت متناقضة،

 كأرسطووابن األكوبني، يؤكد مكنا؟ الخطأ هذا يكون كيف

 يستند الذي الموضوع مع الحكم تطابق هي لحقيقة أن سينا،

 الذات أن يحدث كيف ولكن تطابقهيا. عدم هو والخطاً إليه،

 إن لها؟ قدمت التي المعطيات مع حكمها تطابق ال العارفة
 أو ببعده، أنه رغم الخطاً، علة أبداً ليس المعروف الموضوع

 قد أخرى، موضوعات مع وبتشايهه بغموضه أو بتعقيده،

 وتهور التبصر، عدم هو الخطأ سبب أن الواقع فيه. يساهم
 والتسرع االنتباه كعدم تعرف، بأكثرما تحكم التي الذات

 في الدقة وعدم المسبقة األحكام وتأثير واالضطرابات

االستدالل.
 ثابتة قواعد على العلم بناء أردنا إذا علينا، ،واحدة ويكلمة

 اإلحساس مستوى في سواء معارفنا، نقد الى اللجوء ومتينة،

 العضو في خلل يصيبها التي اإلحساسات )تمييز الخارجي
 األوهام )كشف المشتركة اإلحساسات مستوى في أم الحاس(،

 إعداد في )التبصر العقل مستوى في أم وتقصيها(، البصرية
 ما وهذا فرصها( ومن األخطاء علل والحذرمن التحديدات

.الميتافيزيقي العلم الى يقودنا

٠٠٠
 العلم اسم األرسطية الميتافيزيقا عل األكويني أطلق

 .ألوهية وأكثرها الموجودات أشرف موضوعها ألن ،السامي
 العلوم كل يوجه الذي االكثريقيناً العلم كذلك وهي

 .يرفضها من كل ضد األولى المبادىع عن ويدافع األخرى،
 أوجه وفق المعقوالت أعقل دراسة السامي العلم هذا وعلى

 ومعقولية يقةعقالنيتها،وطر المعرفة، اكتساب :ثالنة
 األكويني توصل اثالثة، المفاهيم هذه وانطالقاًمن موضوعها

 يدلنا ما وهذا .لمشترك بالموجوم العلم هذا موضوع نحديد إلى

 عن خارجا شيء اي يوجد ال بحيث ،العلم هذا كلية على
 ختلفة، وطرق مفاهيم وفق يقال الذي الموجود، هذا نطاقه.

 متقدم له العقل وتصور إدراكه. الى العقل يتوصل ما هوأول
 أنماط إالً مثل أن يمكن ال التي األخرى التصورات كل على

 أول السينوي، كالموجود إذاً، هو، األكويني فالموجود الموجود.

أوخطا. شك أي ودون مباشرة، المعروفة األشياء

 مفاهيم بين يجمع الذي المبدأ هو الجوهر أن بما ولكن
 أوآل، يدرس، الموجود علم فإن لذا المختلفة، وطرقه الموجود

 نوع تحدد التي هي إذاً، فالجواهر، الجواهر. رئيسي وبشكل

 الجواهرالمفارقة، بين ومن وفقاًلنظامهاالتسلسلي العلم هذا
 هو وهذا الله. هو أول، جوهر هناك العلم، هذا يدرسها التي

 ليس العلم هذا غايته العلم هذا يعطي الذي النهائي الحد
 تنظم التي والنهائية، السامية الحكمة هو وإتما كان، علم أي

 التي األولى المبادىء وتجاه نفسها تجاه تمارس والتي العلوم، بقية

.نقدية وظيفة تدركها

 الالهوت، من واحد نوع سوى يعرف أرسطوم كان إذا

 فإن الميتافيزيقا، هوجزءمن الذي الطبيعي، هوالالهوت

 المبني األول النوع الى إضافة عرف، قد كابنسينا، األكويني،
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 على قائم ألنه يتجاوزهويسموعليه، آخر نوعا العقل، على
 هذين يدرك العقل أن ررغم اإللهي هوالعلم الله، كالم

 النهاية، في فإنهما، ،بطريقتينختلفتين الالهوت من النوعين
.نفسها النتيجة إلى يؤديان

 الميتافيزيقا؟ موضوع الموجود، هذا خواص ما واآلن،

 درجات الى تشير جزئية أغماط : األنماط من نوعان للموجود
 وأنماط وأنواع؛ أجناس إلى تصنف التي المختلفة، الموجود

 طبيعته تكن مهما موجود كل في تؤثر خواص أو عامة،
 تصنيف يمكننا وباالستنباط، هنا. سندرسه ما وهذا الخاصة،
 التاليم الشكل على ذاته في تصورالموجود انطالقاًمن الخواص

 أم كان إيجابياً Inse ذاته في الموجود في تؤثر الخواص بعض

 فعل تملك ذات األولى، الناحية من والموجود، سلبياً.

 اسم عليه نطلق الوجود فعل يملك إنه حيث فمن :الوجود
 أو واقعة نسميه ماهية أو ذات إنه حيث ومن ،Ens الموجود

 غير موجود كل فإن السلبية، الناحية من أما .Res شيائً

 الخواص وبعض .unum واحد أو ،Indivisum منقسم

 الموجودات بمقابل إما نسبي، بشكل الموجود تؤثرفي األخرى
 وإما : Aliquid غيره عن متميزاً موجود كل فيكون األخرى،

 ألن للنفس، الروحية القوى مع أي آخر، شيء مع بتناسب
 يكون أن إما التناسب هذا ترانسندتالية. قوة القوى لهده

 معقول اي موجودحقيقي، كل العقل، مع بتناسب

Verumكل العقلي، النزوع أي اإلرادة، مع بتناسب وإما ؛ 
Bonum . مرغب أو جيد موجود

 لمجموعة الفرصة تتيح الموجود خواص استنباط فإن وهكذا

 شيء أو واقع موجود كل الميتافيزيقية: األولى المبادىء من
Resأوواحد غيرمنقسم ؛ unumآخر أو متميز ؛ Aliquid؛ 

 هذه .Bonum أومرغب جبد ؛Verum أومعقول حقيقي

 عن متميزة جديدة وقائع ليست الخمس الخواص أو المبادىء
 تصور توضح جديدة تصورات إنها بل له، التابعة الموجود

 في تشكيكية الموجود، كتصور وهي، تغنيه. ما بقدر الموجود

 البعض بعضها مع تبادلية إغها .بعدها في وترانسندنتالية معناها
 في ومحموالً موضوعاً تستعمل أن يمكن أي الموجود، تصور ومع

 غير موجود كل :بشأنها تصاغ أن يمكن التي اإلسناد أحكام

 موجود، غيرمنقسم كل وجيد؛ حقيقي، متميز، منقسم،
 المبادىء هذه نعطي أن ويمكننا الخ وجيد، حقيقي، متميز،
 وال منقسماً، وال واقعاً، ليس يوجد، ال إنما :سلية صيغة

 بالتأكيد هي تالية ترانسندن صفة فنفي دواليك وهكذا متميزاً،

 من موجود، كل أن وبما .العدم تعادل إنها أي للموجود، نفي

العدم. يعادل الالمعقول فإن هومعقول، موجود، إنه حيث

 ضمن آخر، تقابل هناك والعدم، الموجود تقابل الى إضافة
 أن يمكن كيف لكن والمتعدد. الواحد هوتقابل الموجود، إطار

؟ ومتعدداً واحداً الموجود يكون

 تنكر التي المتطرفة اإلجابات رفض شيء، كل قبل علينا،
 كل الى يسند فالموجود المتعدد. واقعية وإما الموجود، وحدة إما

 موجودات من بوضوح، مكون، وعالمنا استثناء، دون الوقائع
 وال الناس، من اآلخرين لست مثال، فأنا، متعددة:

 فعالمنا، الصخور. وال النجوم، وال الحيوانات وال النباتات،
 أي المتناهية، بالموجودات مليء الحية، الخبرات لتا تبين كما

 حدود ضمن الوجود تملك أخرى لموجودات المقابلة الموجودات
؟ مكناً المتناهي الموجود يكون كيف أنه بيد اوذاتها. طبيعتها،

 دون موجود ألنه متناهياً، يكون أن يمكن ال البسيط الموجود

 فهووحدم المركب، أما الموجود كال مع ويتطابق زيادة،
 :التحديد بمبدأ مرتبط فيه الكمال مبدأ ألن ،المتناهي الموجود

 الى ويعود الكمال، مبدأ طريق على الموجود كمال في يثارك فهز
 فلنسم .والتحديد التقيد مبدأ طريق على ،التناهي عالم

 كمال حقيقة، هو، الوجود ألن الكمال، مبدأ Esse الوجود
 فإنها األخرى، الكاات أما الممتاز؛ الكال أو الكاالت،

 وإما المتعالية(، )الصفات له مساوية إما للموجود، أغماط مجرد
 Essentia الذات ونم الطبائع(. او )الذوات الجزئية صوره

 خاص بشكل الموجود يملكه ما هي الذات ألن التحديد، مبدأ

 الموجود تركيب عن التعبير ويمكننا اآلخرين. عن يميزه وما

 فعل، - قوة ها أرسطيين، بتعبيرين وجود، - ذات ألمتناهي،
 األول الفعل هو فالوجود والكامل. كالناقص يتقابالن ألنهما

له. المقابلة القوة هي والذات المتناهي، للموجود

 القريب ،المتناهي للموجود األنطولوجي الوضع هذا

 وبطبيعته بذاته غيره عن والمميز األخرى الموجودات من بوجوده
 بين القائم التناقض لحل أوالً مبدأ يمحمل المتناهية، الفردية

 ضوء على فالعالم، التعدد. لصالح كان وإن والمتعدد، الواحد

 المتناهية الموجودات من تعددية من مكون المذهب، هذا

 الموجودات هذه .الموجود كمال مع وبمشاركتها بتثابهها المتحدة
 :مختلفة لفعاليات ومصأدر فعالة وإنما ،ساكنة ليست المتناهية

 اآلخر والبعض مباشرة، ويكمله اإلتسان في يستمر بعضها

 في وماثل متأصل األول النوع .به ألمحيطة الموجودات يستهدف
 النوع وهذا أويمثي، يعرف، عندما الحال هو كما اإلنسان،

 الى ويتعدى اإلنسان يتجاوز األخر والنوع .بالميتافيزيقا متعلق
 آخر، الى مكان من شيائً يغير عندما الحال، هو كعا غيره،

 ،Transitives المتعدية بالفعاليات يسمى الذي النوع، وهذا

 هي تلك .الطبيعية الفلسفة موضوع ،الجسمي بالعالم خاص
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 في لوضعها تأويلها يجب كيف اآلن ولنر الخبرة، معطيات

المتناهية للموجودات الميتافيزيقي اإلطار

 يمكن فكيف واالستمرارية، المشولية يتضمن الموجود كان إذا

 التي المتطرفة الحلول تجاوز من بت ال آخر؟ ويصبح يتغير أن له
 هو يتغير ما كل أن والتأكيد وهيرقليطس، بارمنيدس بها قال
 من وبالقوة جهة، من بالفعل أنه أي تحديده، ويمكن محدد معاً

 الفاعلة الذات فإن تغير، الفعالية أن اعتبار وعلى أخرى. جهة

 ،ويجعلها يقومها ثما متميزة واقعية فعل قوة فيها يكون أن يجب
 الفردية الهوية تعدل ال الفعالية أن وبما متناهية. ذاتاً بالفعل،

 بالنسبة خارجية تكون أن يجب هذه الفعل قوة فإن للذات،
 نأخن أن اردنا إذا بد، ال أنم والواقع الفاعلة. للذات

 جديد تركيب بوجود االعتراف من ،ميتافيزيقيا الفعل بالحسبان

 من الجوهرمحدد، هذا هوالجوهر. المتناهي، الموجود في
 مبدأ هي التي الفعل بقوة أخرى، ناحية ومن بوجوده، ناحية،
 الميتافيزيقية الدراسة تظهر وهكذا . وعرضي واقعي

 : فيها مزدوجة انطولوجية بنية وجود عن المتناهية للموجودات

 )وجود تحديد ومبدأ كمال مبدأ سكوني، نظام ذات أساسية بنية

 ماثل، متأصل مبدأ حركي، نظام ذات متممة ؛وبنية ذات( —

 للموجود المقوم التركيب • الفعل( قوة - )جوهر فاعل ومبدأ
 هذه من يخرج وال ذاته، حدود في يغلقه ذات( - المتناهي)وجود

 تجعله التي الفعل في قوته بفضل إالً يكتمل ال وبالتالي العزلة،
 شيائً يفقد أن دون متناهية، أخرن موجودات مع احتكاك على

 فقط يعد لم المتناهي الموجود فإن وهكذا هويته. ومن ذاته من
 هومثلها حيث من لها، ومشابهاً األخرى الموجودات مع متقارباً

 هو الذي الكمال، في مبدأه إن حيث من أيضاً وإنما موجود،

 االتصال من يمكنه الفعل، على الخفية لقدرته مصدر

العرضي. الكمال لبلوغ األخرى بالموجوذات

 نظاماً، المتناهية الموجودات تشكل ناحية، فمن وهكذا،

 أساسية، تشابه عالقة بينها فييا يقيم الذي وجودها طريق على

 ناحية ومن . المتناهية الموجودات من مجموعة منها ويجعل

 فعاليات أن بمعرفة الفعالية مذهب لنا يسمح أخرى،

 وهذه . بينها فيما معينة مشاركة تدريجا تحقق المتناهية الموجودات
 النظام أن ،إذن يبدو، .المتعدد لتوحيد جديدة صورة هي

 نظاماً ينتج األنطولوجي، التشابه عل المؤس ،الساكن

 النظام هذا يذهب أين إلى .الفعالية على مؤسساً متحركاً

 األسئلة هذه تبقى العالم؟ في يتحقق صيغ أية وتحت الحركي؟

الحاضر. الوقت في إجابات دون

 بينها فيما تتضمن المتناهية الموجودات نظام فعالية أن والواقع

 الفكرتان وهاتان تبعبة. عالقات وبالتالي علية، عالقات

 نجد أننا كا . المتعدي الفعل في شك، أي دون موجودتان،
 حالة ففي :أوالمتأصلة الماثلة العملية قي التبعية من نوعاً

 فعال الماثلة العملية تفترض ضمناً(، )اإلنسان الجسمية األحياء

 يفعل أن يجب أعرف، )لكي متعت بفعل أوتتم متعدياً،

 هذا أتناول أن أردت إذا الحسية، أعضائي في الموضوع
 أي جسمية، حركة في يأمر أن اإلرادي فعلي على فإن الكتاب،

 الفكر توجه األحداث وهذه . الكتاب( وهوأخذ متعد فعل في
 إذا بنفسه؟ نفسه متناه موجود يكفي هل أعمق: أسئلة نحو

 أن يستطيع فهل متناهية، أخرى بموجودات بفعاليته، تعلق،
 في يوجد هل اخرى وبتعابير وجوده؟ في مستقالً تماماً يكون

 موجود المتناهي الموجود هل باألحرى أو أهوغيرمعلول؟ ذاته؟
معلول؟ وكيف بماذا؟ معلول ولكن ومعلول؟ وخاضع تابع

 يسيطر مزدوج شرط هناك ،بالدين الفلسفة لعالقة وبالنبة

 وضرورة جهة، من واإليمان العقل بين التمييز وهو عليها،
 أن أي العقل، على مبنية فالفلفة أخرى. جهة من تطابقهما

 عن إثباته يمكن وبما العقل يقبله بما إآل يقبل ال الفيلسوف

 أمرنا ما على أي ،الوحي على مبني فإنه الالهوت أما . طريقه

 لكننا فهمها، يمكن ال الدينية العقائد فإن وهكذا به. الله

 الطبيعة عن خارج مصدرها ألن بها، واألخذ بقبولها ملزمون

 في اإلثبات مبادىءعن يبحث الفيلسوف إن منها. وأسمى

 وهكذا الوحي. في عنها يبحث فإنه الالهوتي أما العقل،
 فلسفية طريقة وطريقتان: واحدة حقيقة األكويني، عند توجد،

 حقيقة الى إآل تؤديان ال الطريقتان وهاتان . الهوتية وطريقة

. واحدة

 مسائل هناك أن بالدين، الفلسفة عالقة وفق نفترض،
 ألنفسنا بالنسبة أيضاً معروف ذاته في معروف هو ما وأن محلولة

 الله، مع هو. كما الكون، فإن بالذات، هنا ومن المتناهية
 الالهوت من بدعوة عقلياً نتأمله هوالذي وغاية، مبدأ بصفته

 األولى، للوهلة وهكذايبدولنا، العقل على المبني الطببعي
 لما ولكن وجوده. إلثبات الله من االنطالق المناسب من أنه

 ذهننا فإن تصور، له وليس غيرمتناه، موجوداً الله كان

 عدم يتضمنه الذي الوجود ضرورة يرى أن يمكن ال المتناهي
 التوصل يمكننا الذي الوجود هذا استنتاج من بد ال لذا . تناهيه

 المباشرالذي البرهان فإن وهكذا االستدالل طريق عن إليه

 أمامنا، أغلق قد انسلم للقديس األنطولوجية، الحجة تقدمه

 القواعد مع تمشيا المتناهية الموجودات من االنطالق إال يبق ولم

 العرب فالسفة خطاها على وسار أرسطو أشادها التي األساسية
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التومائية

 في إذن، ولنبحث، سينا ابن وخاصة كالفارابي األرسطن
 نقطة عن طبيعتنا، مع طيعتها المتناسبة الحسية، األشياء

الله. الى ارتكازلنرتقي
 عنصرين تستعمل الله وجود عن التومائية البراهين كل

 وتأكيد توضيحاً، تتطلب حسية واقعة مالحظة متميزين:

.قمتها والله قاعدتها الواقع هذا يكون العلل من سلسلة
 , الحركة من ينطلق الذي البرهان هو األكثروضوحاً البرهان

 وهذه ،علة حركة لكل . توضيحها يجب الكون في حركة هاك
 وفي .نفسه المتحرك الموجود عن خارجية تكون أن يجب العلة

 مبدأ عينها، الجهة ومن معاً الشيء يكون أن بمكن ال الواقع،
 يكون أن يجب نفسه المحرك ولكن . متحركاً وشيائً محركاً

 أن إذن، يجب بآخرأيضاً اآلخر وهذا آخر، بشيء متحركاً

 أول، حد لها وليس متناهية غير العلل سلسلة أن إما نقبل،

 أن وإما حركة، هناك أن سيوضح شيء ال الحالة هذه في ولكن
 شيائً ليس األول الحد وهذا أول، حد وهناك متناهية السللة

غيرالله.
 أيضاً وإنما ،الحركة مسألة فقط علينا يطرح ال المحسوس

 وبقدرما توجد، تتحرك أن قبل األشياء ألن الوجود، مسألة

 هذه والحالة الكمال من معينة درجة على تحوز واقعية، تكون

 بثكل العلل عل قوله يمكن الحركة علل على قلناه ما فإن
 لكي بت ا إذ لذاته، فاعلة علة يكون أن يمكن شيء فال . عام

 عل علة، إنه حيث من متقدماً، يكون أن مامن شيء يحدث

 علة لها تفترض فاعلة علة فكل . معلولة هي حيث من ذاته
 فإن هذا وعلى أخرى. علة لها تفترض بدورها هي أخرى،

 تتحتد فإنها ؛عرضية عالقة على بينها فيما تحافظ ال العلل هذه
 علة كل فإن تماماً السبب ولهذا .معين نظام وفق بالعكس

 هكذا، األمر كان وإذا التالية، العلة االعتبار بعين تأخذ فاعلة

 السلسلة، منتصف في الموجودة العلة توضح األولى العلة فإن

 إذن بت ال . األخيرة توضح السلسلة منتصف في الموجودة وتلك
 وعلة وسطى علة هناك يكون لكي للسلسلة أولى علة من

الله، هي الفاعلة االولى العلة رهذه أخيرة.

 في موجود العالم من نختبره ما إن .ذاته الموجود ألن ولنعتبر

 الموجود ممكنة. موجودات هناك أن أي مستمرة، صيرورة

 علة بتأثير إآل الوجود يكتسب أن يمكن وال معلول، الممكن
 سلسلة ضمن الالنهاية الى الصعود نستطيع ال أنه وبما

 .ضروري واقع وجود تأكيد من بد ال لذا المعلولة، الممكات
 الصعود، من بت ال علة، من ضرورته الواقع هذا استمد إذا

معلول غير ذاته في ضروري الى النهاية، في
 التي للكال المتسلسلة بالدرجات يمر الرابع البرهان
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 في الحقيقة، في الخيرية، في درجات هناك األشياء. في نالحظها

 الحالة، هذه وفي لهذاالجنس األخرى الكياالت وفي البل
 .هوالمطلق للمقارنة دائماًحداً يفترض األكثرأواألقل فإن

 التفكيرموجود بعد هناك أي ذاته، وخيرفي حقيقي إذن هناك

 عليه نطلق الذي وهو األخرى، الموجودات كل علة هو ذاته في

الله.

 .األشياء نظام على يقوم فإنه واألخير، الخامس البرهان أما

 في اغها بالرغم نحوغاية، عملياتها كل في الطبيعية األجسام تسعى

 الى األجسام تصل به الذي االنتظام إن .المعرفة من خالية ذاتها
 أن يمكن ال االنتظام وهذا ،صدفة ايها تصل ايا جيداً يبن غايتها

 ال المعرفة من خالية انها وبما ارادة. وعن تعمد عن اال يكون

 العقل هو وهذا لها، بالنسبة يعرف آخر وجود من إذن بد
الله نطلقعليه الذي األشياء غايات منظم األول،

 وجود إثبات في المختلفة المحاوالت هذه عرض خهاية وفي

 هذم بين المشترك بالمنهج متعلقة هامة نتيجة هناك الله،

 المعلوالت من االنتقال على دوما يقوم المنهج هذا .المحاوالت

 طريق عن وذلك الترانندنتالية، العلة الى بالخبرة المعروفة
 ،أوتصاعدي ارتدادي استنباط هو اإلثبات وهذا .اإلثبات

 يمكن وال العلة، الى المعلوالت من ينتقل ميتافيزيقي واستدالل
.المعلول الى العلة من ينتقل تدريجياً أستنباطاً يكون أن

 الله اعطاه الذي االسم في المتضمنة الفلسفية، الحقيقة هذه

 :التعبيرالتالي خالل من اإلنساني، العقل ليعرفه لذاته ذاته
 الوجود فعل هي ، Ego sum qui sum هو« الذي هو »أنا

 أو كالواحد كانت ذات أية لي الفعل هذا .المحض

 كاألبذية، الوجود، في بارزة معينة طريقة لي وهو الخير،
 في المفروض Ipsum esse ذاته الوجود الواقع، في هو، وإنما
 وبالتالي يحددم إليه يضاف ما كل ألن إضافة، أية دون ذاته

 الله في الذات عندمانؤكدأن نقوله، مانريدأن إن يقيده

 بالنسبة ذاتاً عليه نطلق ما أن هو الوجود، مع متطابقة

 فإذاكان الوجودذاته فعل لله هوفي األخرى للموجودات
 للوجود، المطلق الكمال بذلك فإنه المحض، الوجود هو الله

 ال فإن المتناهي، غبر الموجود الله كان وإذا غيرمتناو. هوإذاً

 يكون أن يمكن وال ،يفوته أن يمكن يكتسبه أن يجب نا شيء
 واألمرنفسه الحدود. منتهى الى وأبدي فهوإذاًثابت متغيراً.

 إليه. إسنادها المناسب من التي األخرى للكماالت باكبة
تاه وبالتالي غيرمتناه الموجود، إطار ضمن الله، فإن وهكذا

 يل حقيقته، نكشف يدعنا ال وجودم نؤكد الذي الله هذا

أن دون الخارجية، المناظر من المستطاع قدر عنه نأخذ أن علينا



التومائية

 أفكارنا بينما غيرمتناه، إنه إذ مضمونه، استغراق ندعي

 على ننكر أن على تقوم العمل في األولى الطريقة .متناهية
 والتغير الحركة من إليها يعود أن كلمااليمكن اإللهية الذات

 غير موجود الله أن بذلك لنؤكد والتركيب، واالنفعالية
 وهذا مطلق بشكل وبسيط قاماً، وبالفعل وثابت، متحرك،

 بتسمية إيجابي طريق اتباع يمكن ولكن ٠ السلبي الطريق هو
 , الخارجية الموجودات وبين بينه القائمة التشابهات موجب الله

 المخلوقات، في أثراً ها نجد التي الكماالت، كل الله إلى فنسند

 الى خير كامل، الله إن هكذا ونقول .الالنهاية الى بإسنادها

 قادر. علي حر، العلم، كلي عاقل، وحيد، الحدود، اقصى
 تكون ألن المطاف، نهاية في تعود، المحموالت هذه من وكل

 الوجود لفعل ماماً والواحد المتناهي غير الكال من جانباً
 قد األكويني توما القديس أن والواقع . الله هو الذي المحض

 بعد الذي سينا، ابن العربي الفيلسوف عن الفكرة هذه اقتبس
 خواصه، بوساطة ذاته تحديد حاول الله، وجود أثبت أن

والسلبية. اإلجابية الطريقتين مستعمال

 الميتافيزيقية البراهين عن تنجم مهمة متعددة مذاهب
 الله، وجود بإثباتنا إذ الخلق، مألة وأولها الله، وجود الثبات

 العالم. خالق أنه نفسه الوقت في نبين العلية، مبداً طريق عن
 في يحتوي، فإنه والالمتناهي، المطلق الوجود هو اللم أن بما

 كيف ولكن وكماالتها. المخلوقات كل وجود على بالقوة، ذاته،
 للعلة شكلين بين فميز وهنا الله؟ عن الموجودات تصدر

 التي والعلة التغيير، على فعلها يقتصر التي العلة الفاعلة:
 الوجود؛ ذاته، في يوجد، ال الذي يعطي الله الوجود. تعطي
 من بت ال الفكرة، هذم ولتحديد خلقاً. عليم نطلق ما وهذا

 تطرح ال الخلق مسألة أن أولها : أساسية أمور ثالثة توضيح

 لمجمل بالنسبة وإنما أوذاك، الجزئي الشيء لهذا باكسبة
 حيث نفسه، الوجود عطاء هو إنما الخلق، أن وثانيها الوجود.

 أية يفترض ال الخلق كان إذا وثالثها، ■ شيء أي هناك يكن لم
 أفعال تسبب أن بإمكانها خالقة ذاتاً أيضاً يفترض فإنه مادة،

.محض وجود فعل نفسها هي بينما متناهية، وجود
 يجب وأنه بمكن، الخلق أن ندرك الثروط، هذه وبفرض

 ال المحض، الوجود فعل بصفته فالله، حراً، فعال يكون أن

 وجد. إذا شيائً يكتسب وال العالم، يوجد لم إذا شيء ينقصه
 بصفته الله، فرضنا، إذا ألنه الحدوث، مكن فالخلق وهكذا

 للوجود وإنما أرسطو، فعل كما للفكر، فقط ليس محضاً فعالً

 إلمقصود : ستتحقق للخلق المطلوبة الثالثة الشروط فإن ،نفسه

 الوجود كيال في فقائمة الخلق هذا علة أما ،عدم من الخلق هنا

اإللهي

 تعني وشارك ،بالمشاركة والخالق المخلوق بين العالقة تسمى
 تحتويه بما علة« من جزئياً »تلقى أفالطون، منذ الفلسفة، في

 عن موزعاً، ليس التيام هذا أن بيد تام. بشكل العلة هذه

 من عدد بين الحلوى من قطعة توزع كما القسمة، طريق
 هو ما وغيركامل عحدود بشكل العلة تنقل وإنما األشخاص،

 الخلق طريق عن يحدث ما وهذا الكمال. تمام من فيها
 المخلوق مجممع الذب الرباط عن ، معاً تعب، نالمشاركة

 الذي التفريق وعن معقوال، الخلق يجعل ما وهذا بالخالق،
 فعله في للخالق المخلوفات مشاركة إن االختالط من يمنعهما

 الموجودين الكمال وهذا الفعل هذا تمتلك هوأن وكماله المحض
 أونقصانهما زيادتهما الى ذلك يؤدي أن دون الخالق، في مسبقاً

 ،فالمشاركة . متناه محدود نمط وفق المخلوقات بظهور الله في

 ،فيه مشارك هو مما جزء هو المشارك أن مطلقاً تعني ال ،إذن

 وان آخر، موجود من يتلقاه وأن رجرده المشارك يأخذ أن وإنما
. له مغاير أنه على دليال منه وجوده تلقى في

 من بنوع الوجود الى اللم من يخرج لم العالم فإن الواقع، وفي

 وإرادة. عقل نتاج وضوح بكل هو وإنما الطبيعية، الضرورة
 أنه بما ولكن الله، في موجودة كانت خلقها قبل المخلوقات كل

 توجد معلوالته كل فإن ذاته، وجوده هو وعقله متناه غير عقل
 كل إذاً يعرف الله .معقولة كونها طريقة وفق فيه مبقاً

 يعرفها، كان فألنه خلقها وإذا يخلقها، أن قبل معلوالته

 والغائية البسيط العالم نظام منظر في وإن . خلقها يريد وبالتالي
 التي هي ليست العمياء الطبيعة أن على دليالً عليه تسيطر التي

 العناية هي وإنما الضرورة، من نوع على األشياء خلقت
. واختيارها حريتها بمحض العاقلة

 يخلق أن استطاع واحداً موجوداً أن كيف ندرك وهنا

 وهذا وساطة اية فوراًودون المخلوقات كل انطالقاًمنه

 ابن خاص وبثكل العرب، الفالسفة بعض اعتقده ما بعك
 فوراً يصدر أن واحدة علة من يمكن ال أنه رأوا الذين ،سينا

 تسلسلي نظام وفق تتهيأ المخلوقات هذه , واحد معلول من اكثر
 الى المالئكة، التيهي األكثركمااًل، من انطالقاً الكمال، من

 قمة في إذاً فهناك، الماوية األفالك هي التي كماأل، األقل

 وغيرمادية غيرجمية غخلوقات هى التى المالئكة ،الخلق
 الله لكانت وإالً مطلق، بشكل عضة تكون أن دون وبسيطة،

 من مركبة األخرى المخلوقات كغيرهامن إذاً، فهي، ذاته

 أدنى مرتبة في لوضعها كاف التركيب وهذا وجود، ومن ذات
 ال األخرى، المخلوقات بخالف وهي، الله مرتبة من

 السماوية األفالك تأني المالئكة وبعد أخرى تمييزات تتضمن

 األقرب القمري الفلك الى األولى الماء من متسلسلة المادية،
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التومائية

 المادية غير محركاتها تسلسل هذا األفالك تسلسل ويقابل إلينا.

 من يبدأ التسلسل فإن القمر تحت ما عالم في أما .منها واألكمل
 العناصر، التالي: الشكل على األكثكماأل، الى كماأل األقل

 والسامية، الدنيا الحيوانات النبانات، المخاليطغيرالمتحركة،
 القمرتعيش تحت ما عالم كائتات أن ومع اإلنسانية الكائنات

 الدائم التأثير بفعل انجامها على تحافظ فإنها نسبية، فوضى في

 مخلوق هذا عالمنا في كلشيء أن والواقع الماوية. لألفالك
. ولصالحه اإلنسافي النوع لفائدة

 عند العالم، إذاكان الكون خلت منى نعرف أن يبقى

 إن بحيث أبدياً، رشد، أبن خاص وبشكل العرب الفالسفة
 األزل، منذ خلقه قد األزل، منذ الموجودة األولى علته الله،

 فنتورا، بونا القديس طليعتهم وفي آخرين عند يكن، لم وإذا
 وإن الزمان، في بدأ قد االكويني، برأي فإنه، دااًئ، موجوداً

 برأي الوحيد، الواقع عقلياً ذلك إثبات نستطيع ال كنا
 لنا أظهر الله أن هو رأينا، عليه نبفي أن يمكننا الذي األكويني،

 أن يجب الذي البدء بهذا وأعلما الوحي، طريق عن إرادته

به. نؤمن
 وكاملة، عاقلة علة الى بوجوده مدين الكون أن عن ينجم

 يفلت ال إذ خلقه، الذي صانعه الى يعود ال كماله عدم أن

 أن تستطيع ال عنه خارجة علة اية أن كيما حكمه، من شيء

 أراده هومن فهل موجود! فالثر ذلك ومع فعله. تعاكس
 شيناً ليس الشر إن الكلي؟ النظام في مكانته هي وما الله؟

 بكثير أقل الوجود إليه يسند أن ويمكن ،للكلمة الدقيق بالمعنى

 باألحرى، او يوجد، أن يجب خير غياب هو فالثر . عدمه من

 الشر من الطبيعي الشر نميز أن يجب الخير. عدم هو

 للبيته ونتيجة ،الجسمي العالم في فوضى فاألول . األخالقي

 يصيب عندما مشكلة الثر وهذا ٠ جوهره فساد الى تؤدي التي

 بالفلسفة األمرمتعلق هذا ولكن والموت، باأللم اإلنسان
 نشاط في فوضى فإنه األخالقي، الشر أما األخالقية.

 للخضوع اإلرادي الرفض هوبالتحديد وهذا الحر، المخلوقات
األخالقي القانون الى

*٠٠
 إحداهما : المالحظتين بهاتين الطيعية الفلسفة في بحثنا نبدأ

 الثالث القرن في الطيعية للفلسفة العلمي بالوضع متعلقة

 لألولى، بالنسبة آنذاك الجسمي العالم ببنية واألخرى عشر،
 بوضوح ميزت انها رغم والوسيطة، القديمة العصور أن نالحظ

 الفلسفة بين خلطت الموحى، الالهوت من الطبيعي الالهوت

 اعتبرت حتى الفلسفة شمولية في غالت بل الوضعي، والعلم
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 تضمنت المنظورة هذه وضمن .للفلسفة أقساما الجزئية العلوم
 المتغير[ الموجود تدرس التي العلوم كل آنذاك الطبيعية الفلسفة

 والنفس، والحيوان والنبات المعادن علوم جويات، فيزيقا،

 في وضعها الطبيعية الفلسفة مكانة األكويني حدد وعندما .الخ

 به الذي التجريد أي األولى، الدرجة من التجريد مستوى
 وبالنسبة ,والحسية الفردية سماتها من الحسية المواضيع تحرر

 معاصريه، ككل األكوبني، تبنى الثانية، للمالحظة

 مركز تعتبراألرض )التي أرسطوالمركزية كوسموغرافية

 األفلوطينية الفلسفة من الجوانب ببعض المكملة الكون،
والعربية اليونانية

 الكمي جانبها من األجسام تدرس الرياضيات كانت إذا

 للصيرورة خاضعة بصفتها تدرسها الطبيعية الفلسفة فإن فقط،
 واضح، بشكل هذامكون، الطبيعي األجسام وعالم والتغير.

 بعضها مع المتحدة الفردية، األجام من تحصى ال تعددية من
 بعضهابعضاً من والمتميزة إنكارها، يمكن ال بوحدة بعضاً

 والنباتات واألرضية، الماوية فالجوامد ذاته. الوقت في
.المزدوجة إلسمة هذه تقدم والناس والحيوانات

 فيه نكشف فإننا األشخاص، من شخص الى نظرنا وإذا

 المدرسة ميزت وتعقيده. تركيبه تظهر الجوانب في تعددية عن

 المقوالت الثحة في وصنفتها التعقيد هذا مركبات األرسطية
 تبين ألنها بالمنطق، بدء، ذي بادىم المتعلقة، الشهيرة العشر

 وبما معين. موضوع الى إسنادها يمكن التي المحموالت اجناس

 من االستفادة نسنطيع فإننا بحثنا، موضوع هي الطبيعة أن

 أرسطوالجوهر عليه أطلق الذي ،الجسمي الموجود تحليل
الطبيعة وصف الكمال األول،

٠٠٠
 قد قال: التالي، الشكل على المقوالت األكويني صنف

 أن فإما :أوجه ثالئة عل الموضوع الى المحمول نسبة تكون

 ذات من يؤخذ أن وإما ،الموضوع هو المحمول يكون
 الوجه فمن الموضوع. خارج هو مما يؤخذ أن وإما الموضوع،

 فإن إنسان، سقراط قولنا: في الموضوع هو المحمول األول،

 الجوهر يعبرعن هنا والمحمول ،هوإنسان هوما سقراط

 وهذه الموضوع صفة المحمول الثاني، الوجه ومن األول
 هو وهذا مادته، من للموضوع الزمة تكون أن إما الصفة،

 له تكون أن وإما الكيف؛ هو وهذا صورته، من أو الكم،

 الثالث، الوجه ومن اإلضافة. هي وهذه آخر، الى إضافة

 الشيء بعض وإما بالمرة، إما الموضوع، عن خارج المحمول
 زمان، إما والمقاس، مقاس. وإما ملك، إما بالمرة، والخارج
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 أجزاء ترتب في ملحوظ غير أين إما والمكان، مكان. وإما
 والخارج ذلك. فيه ملحوظ وضع وإما المكان، من الجوهر

 هو وهذا له، مبدأ الموضوع يكون أن إما الثيء، بعض

اانفعال هو وهذا نهاية، يكون أن وإما الفعل،

 الجسمي الموجود فهويميزفي يبدوكامال، التحليل وهذا

 في جميعها تؤخذ األعراض من أجناس وتسعة واحداً، جوهراً

 هذه أن بيد . موضوع الى المسندة للتحديدات التجريبي المعنى

 االمتداد :نفه المستوى على توضع أن يمكن ال التحديدات
 الكيفية ؛ الجسمي للموجود األساسية الخاصة بوضوح هو

 األجسام؛ بنشاط وتتعلق االمتداد الى تضاف واالنفعال والفعل

 الموضوع عالقات فإنهاتشيرالى األخيرة، الخمس المقوالت أما

 بالمعنى عالقات فإما : أوجه أربعة على تكون قد التي وسطه مع

 ملكية وإما والزمان، المكان إسنادات وإما للكلمة، الدقيق

 تلكم .األخرى لألجسام بالنسبة الجسم وضع وإما .المواضيع
مالحظاتنا الى الجسمي العالم يقدمها التي العامة السات هي

 بذاته، قائم متناه موجود كل أن الميتافيزيقا علمتنا لقد

 عن متميزة فعل قوة يفترض الذي بنشاطه يكتمل أن ويمكن

 يتبين الجسمية الموجودات على المذهب هذا وبتطبيق . الموضوع
 : ثانية أفعال اكتساب بها تستطيع فعل قوة ذات جواهر أنها

 الى ومنقمة منفعلة يجعلها ما وهذا ممتدة، اوأل، فهي،

 ؛ مثال( األحياء هوفي )كما متنافرة وإما متجانسة، إما كميات،
 تبادالت يحقق تفاعل الواقع، في هو، هذا نشاطها فإن وثانياً

 األعضاء في تمارس واخيراً، وثالثاً المجاورة، األجسام بين

 متنوعة نشاطات متنافرة أجزاء من المكونة لألجسام المتنوعة
.وغختلفة

 الى منقسم اتصال ناحية، من هو، الجسمي االمتداد هذا

 تحديد عدم يتضمن ما وهذا له، نهاية ال ما الى متجانسة أجزاء

 ببب لللية، مصدر أخرى، ناحية من وهو، أساسي؛

 وعدم .وفعلها األخرى األجسام مع للتصادم الجسم تعرض
 البيطة، الجواهر في أساس أي لهما ليس والسلبية التحديد

 نوعي، تحديد مبدأ من المركبة الجسمية الجواهر في فقط وإنما
 األول، بالمبدأ ولكنه، محدد، غير ذاته، في آخر، مبدا ومن

 فيه نميز أن يمكن الذي التمثال، مع المشاهة طريق وعن محدد.

 مبدأ على أرسطو أطلق األسد، صورته عن الرخام التمثال مادة

 المادة اسم التحديد عدم مبدأ وعلى الصورة، اسم التحديد

 من الجوعري المركب هذا لتميز أولى مادة ويقال .األولى

ثانية. مادة نسميها التي البناء لمادة الشائع المعنى في المادة،

 نقطة هما االمتداد، في تؤثران اللتان والسلبية، فالالتحديدية

 - مادة التركيب عن أخرى، براهين من برهان، في االنطالق
 البرهان وهذا الجمية. للجواهر ،Hylemorhique صورة
 السماوية، األجسام بمافيها األجسام، لكل بالنسبة ايضاً صالح

امتداد. ألنها
 متناه آخر موجود في تأثيراً المتعدي، بفعله الفاعل، يمارس

 إن القول: يمكن أخرى وبتعابير المنفعل اسم عليه يطلق
 علة مثال، االر، المنفعل: في ما معلوالً أنتج علة الفاعل

 معناها في ،تطلق العلة أن وبما . الوعاء في الموجود المام تسخين

 مادة فإن ماضروري«، شيء عنه ينجم »ما على العام،
 الذي للتمثال علتان هما )األسد( وصورته )الرخام( التمثال

 متحدتان العتين هاتين أن وبما .اتحادهما عن ضرورياً ينجم

 والنحات، أوالمقومتان. الداخليتان علتاه فإنهما التمثال، مع
 ٠ الفاعلة علته هوأيضاً ،الرخام في بفعله التمثال أنتج الذي

 المباشر، الهدف أهداف: عدة او هدفاً للنحات فإن وكذلك

 ولكن لألسد جميلة صورة هوإنتاج نفسه، الفعل في المترجم
 ،حياته ككسب ،شخصية غايات ايضا النحات يبتغي قد

 العلتان هما والغاية والفاعل ,له الزبون تقدير وضان
 داخلية الى العلل األكويني تقسيم وما . للتمثال الخارجيتان

 أرسطو بتأثيرمن لها سينا ابن لتقسيم حرفية محاكاة إآل وخارجية

والفاراي
 المركبة الطبيعية، األجسام في موجودة األربع العلل وهذه

 وفيها حققتها، فاعلة علة لها والتي وصورة، مادة من جميعها

 وبالنبة .محددة نحوغاية بالضرورة يحملها طبيعي نشاط
 قوانين عدة الميتافيزيقا، مستوى في فهناك، الفاعلة، للعلة

 وثانيها ؛ متميزة« تأثيرعلة يتغيرهوتحت ما »أن أولها :تنظمها
 القائل، للمبدأ تطبيقاً له«، مشابهاً معلوالً ينتج فاعل كل »أن

 »أن يؤكد وثالثها يملك،؛ مما إآل الفاعل يعطي أن يمكن »ال

 الطبيعية الفواعل كانت وإن غاية«، أجل من يعمل فاعل كل
 ها، القانون، معنى أما نحوها. المتجهة للغاية واعية ليست
 غاية الى ضروري بشكل يؤدي الفاعلة العلة فعل أن فهو

 الطبيعة تحديد اآلن وسنحاول الفاعل. بطبيعة محددة

واألرضية. السماوية للموجودات األنطولوجية
 جسمية جواهر هي التي السماوية، األفالك طبيعة إن

 األجسام لمادة خالفاً ومادتها، وصورة. مادة من مركبة فردية،

 هي، بل الجديدة، الصور تجاه بالقوة ليست األرضية،

 تكاثر يجعل فسادها وعدم .فاسدة غير ه الروحية كالجواهر

 أما .ضرورية عملية عينه النوع من غماذج عدة الى األفالك

 دائرية حركة األرضية، األجسام حركة بعكس فهي، حركتها،
 متحرك كل كان ولما ثابتة. سرعة في مركزه حول الفلك يدور
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 متحركة تكون أن يجب األفالك حركة فإن محركاً، يتطلب

 وهذه متحركة، غير نفها هي منها أسمى بموجودات

 السماوية، األفالك هل ولكن جواهرغيرمادية هي المحركات
 أنها أو ،وحية محركة أرسطو عند كما ،هي ،األكويني عتد

 بذلك قال كما انطولوجياً، متميز روحي بجوهر متحركة

 لهذا ليس أن رغم سينا؟ ابن وخاصة العرب الفالسفة

 االحتمالين، فإن األكويني، فلسفة في كبرى أهمية الموضوع

.بينهما االختيار في صعوية وجد إنه حقى ،معقوالن ،له بالنسبة

 العالم موجودات في تؤثر الساوية األجسام أن الواضح من

 والجزر المد في والقمر األحياء، في الشمس كتأثير األرضي،
 ونحو ،عام نحوقانون الفكر يوجه الذي هو التأثير وهذا

 والنجوم السماوية األفالك أن أي اإللهي، للنظام جديد عنصر
 العالم تطور في وكلياً داائً تأثيراً بحركتها، تمارس، تحملها التي

 ما عالم علل طبيعة من أسمى طبيعة ذات عليتها ألن األرضي

 يستند أساس دون التنجيم علم يكون ال هذا وعلى تحتالقمر.

 الناس، مصير في النجوم فعل تمييز نستطيع إننا إذ إليه،
. ومسؤوليته اإلنان حرية في ذلك يؤثر ال أن شريطة

 أساسية عناصر اربعة فهناك األرضي، للعالم بالنسبة أما
 نسب في ترتيبها وفق تتتج، النار الهواء، الماء، )األرض،

 وإما غيرمتحركة، جامدة إما تكون؛ أن يمكن مخاليط متنوعة،

 الحياة ذات النباتات : اصناف ثالثة الى متشعبة حية متحركة

 والكائنات والحسية؛ الباتية الحياة ذات الحيوانات النباتية؛

 كل إن التعقلية الحياة مستوى الى ترتقي التي اإلنانية
 وجوهرية عميقة بعضها لتغيرات خاضعة األرضية االجسام

 وإما جديد، كائن والدة الى إما ،فتؤدي الفرد، هوية في تؤثر
 هذه تحدث كيف ولكن .جثته وانحالل بموته فساده الى

 تحديد مبدأ من مكوناً وجوداً تغيرينتج كل إن التغيرات؟

 بالقوة مبدأ ومن النوعية، طبيعته الوجود هذا يعطي بالفعل
 - مادة التركيب الى نصل وهنا مكناً. الجوهري التغير يجعل

 بتحديد الجديدة الجوهرية الصورة تقوم الكون ففي : صورة
 الصورة تتخل الفساد، وفي لألم؛ العائدة المادة من جزء

 األحياء في يحصل وما أخرى صرر الى مكانها عن الجوهرية
 تحوالت تتم حيث المتحركة، غير الجامدة المادة في ابضاً يحصل

 نهاية في تظهر جديدة خصائص طريق عن مستمرة جوهرية
. معينة تغيرات

 يمكن الطبيعة، في تغيراً تتضمن التي التغيرات، وهذه

 اللتان والصورة، المادة : توضيحية ء مبادى ثالثة الى إسادها

 . والعدم القمر، تحت الجسمية الجواهر كل تتركب منها
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 ذاتها في هي التي المادة تتلقاه نوعي تحديد مبدأ والصورة

 على قادرة جوهرية محضة وقوة غيرمحدد، قابل موضوع
 عليها يطلق للمادة المحددة غير القدرة هذه .صورة أية استقبال

.عدم اسم

 وكيف الكون، عند الجديدة الصورة تأتي أين من ولكن

 وهو الموجود، هو وحده المركب أن الواقع الفساد؟ عند تختفي
 نهاية في آخر مركب النتاج فاعلة علة بفعل يتحول الذي

 يقال، ولهذا بمفردها، توجد ال فإنها الصورة، أما التحول؛
 اإلنسانية النفس بعكس ، المادة« قوة من »مستنتجة إنها غالباً،

ألنهاغيرمادية الله، قبل من المخلوقة

 الموجودات الكثيرمن نثاطات مستويات اختالف وبسبب

 صور عدة تمييز بإمكانهم أن الفالسفة بعض اعتقد الجسمية،

 سبيل على فميزوا، الموجودات. هذه في منضدة جوهرية

 حسية. ونفس نباتية ونفس جمانية صورة الحيوان، في المثال،
 الموجود، وحدة إما للخطر تعرض هذه الصور تعددية أن بيد

 صور الصور هذه كل أن أكدنا إذا وحدته، طبيعته. وإما
 ال - واحداً حقيقة كان إذا - واحداً موجوداً ألن ،جوهرية

 منها صوركل أوعدة جوهرية، أفعال بعدة يتحدد أن يمكن
 المادة تلقتها التي األولى الصورة أن اعتبرنا إذا ،وطبيعته .فعل

 أن يمكن فال الالحقة األخرى الصور اما ، جوهراً وإياها تكون

 جوهرياً، الحيوان، سيكون إذ عرضية؛ صوراً إآل تكون

 صفات إال تكونان ال الحسية والحيام النباتية الحياة بيني جسماً،

 إآل الجسمي للموجود يكون أن يمكن ال وهكذا عرضية

. واحدة جوهرية صورة
 السماوية، لألجسام خالفا األرضية، األجسام أن ومع

 واحد لكمال يمكن كيف ولكن واحد نوع ذات فإنها متعددة،
 فردية؟ كائنات لعدة تابعاً يكون أن واحد نوعي ولتحديد

 النوع أفراد تعددية يجعل صورة .مادة التركيب أن الواقع
 للجواهر تشخيصي مبدأ هي األول المادة . مكناً أمراً الواحد

 أي بالكمية، المشارإليها األولى هنابالمادة والمقصود الجسمية
 العرض أما . الملموسة الحسية المكانية بأبعادها المعتبرة المادة

 في الزم التشخبص الن تشخيصياً، مبدأ فهوليس الكمي،

 ال -الجوهر فهو-بعكس العرض، أما الجوهري، المستوى
 التي األخرى، التسع المقوالت نحته وتدخل بغيره، إآل يقوم

 للجوهر بالنسبة بالضبط تمثله ما لنرى ،اآلن سندرسها

.الجمي
 كميته بسبب - فإنه واحد، الجسمي الموجود أن ومع

 الى بالفعل، وليس بالقوة، -منقسم األولى بالمادة المتعلقة

 الموجود يحدد الذي المكاني، االمتداد فإن وكذلك الالغهاية.
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 ويس ،بالقوة أيضا منقسمة متصلة كمية عن يعبر ،الجمي

 ليت زينون اعتراضات فإن ولهذا . الالنهاية الى بالفعل

 للحاق محددة غير مافة اجتياز أخيل على لي إذ ،مالئمة

 أخرى صورة المتصلة، الكمية جانب الى وهناك، باللحفاة.

 عليها نحصل التي المنفصلة، الكمية أي العدد، هي للكمية،

 ،المكون والجزء , متجانسة م اجزاء الى المتصلة الكمية يتقيم
 مقياسا تستعمل التي العددية الوحدة هو ،التقسيم هذا نتيجة

.للعدد
 وهذا بالوحدة، مقاسة تعددية أنه على العدد نحدد وهكذا

 المكونة التعددية فقط وإنما عدداً، ليست تعددية كل ان يعني

 يستعمل أن يمكن أحدها إن حيث متجانسة، عناصر من

 قطط، أربع أشجارحور، ست األخرى: العناصر إلحصاء
 عددا تشكل ال ولكن روحية، جواهر عدة هناك رجال. عشرة

 الجنسين والعدد، االمتداد فإن وهكذا للكلمة. الدقيق بالمعنى

 فاالمتداد وأنواع أجناس الى ينقسمان للكمية، األساسيين

 أو )السطح(، وبعدان )الخط(، واحد بعد له يكون أن يمكن

 أنواع عدة يحتمل بدوره والخط )الحجم(. أبعاد ثالثة

 األنواع من يحتمل فإنه العدد، أما الخ( ومتعرج، )مستقيم،

الخ(. ثالثة، )إثنان، المتميزة األعداد من يوجد ما بقدر
 بتحديدات متأثرة الجسمية الموجودات فإن ذلك الى وإضافة

 وكيف الموجود؟ هذا هو ما : الؤالين هذين عن تجيب متعددة

 األرسطيين، الفالسفة ككل األكويني، يميز هوموصوف؟
 القوى والحاالت، الملكات الكيفيات: من أنواع أربعة

 هي والحاالت الملكات والشكل. االنفعالية، القوى الفعالة،
 والتوجهات الرغبات إنها الذات، طبيعة الى األقرب الكيفيات

 طبيعتها، مع بالتطابق إما الذات، فعل تسهل التي

 الملكات كانت إذا )الرذيلة(. معها بالتعارض وإما )الفضيلة(،

 فإن اإلنسانية، اإلرادة في السيما وتتالقى ثابتة توجهات هي

 أما المثال. سبيل على والمرض كالصحة غيرثابتة، الحاالت

 الجسمية، الجواهر نشاط مبادىع فإنها والمنفعلة، الفعالة القوى

 بارد، )ساخن، األولية الكيفيات القوى بهذه نلحق أن ويجب

 مبادىء بصفتها الحسية والكيفيات الخ(، جاف، رطب،

 واألفعال الخ(، طعم، رائحة، صوت، )لون، بالفعل متعلقة
 وكفعل النظر، أوحاسة الرؤية )كفعل المقابلة أو المطابقة

 الهندسية الصورة فهو الشكل، أما السمع( أوحاسة السمع

 الموجودات في وهو، للجسم، المكانية األبعاد تحدد التي
 أو نباتي نوع لكل إن إذ ،النوعية بالطبيعة محدد ،الطبيعية

. به الخاص شكله حيوافي

 ويرتبط الطبيعية األجسام يميز فهوالذي للفعل، بالنسبة أما

 أو أوحركة، صيرورة، األجسام هذه فنشاط باالنفعال،
 محرك، إنه حيث من الفاعل، في فعالة قوة تحقيق باألحرى

 والفعل متحرك. إنه حيث من المتفعل، في منفعلة وقوة
 هوأيضاً وإنما ومنفعل، فاعل بين تفاعالً فقط ليس المتعدي

 محدثاً المفعل الى ذاته من ينقلشيائً الفاعل إن بحيث علية،

. المعلول هو تغيراً فيه

 بعضها عن منعزلة ليست الجسمية الموجودات هذه أن بيد

 ولكن ختلفة إضافات وجود بينها فيما ندرك وإنما بعضاً،

 إضافات تأكيد بكل هناك خاص؟ واقع اإلضافات لهذه هل

 مجردة إنها حيث من تصوراتنا بين عنها كشف ،محضة عقلية

 النوعي والفصل الجن بين الفعل الى القوة كإضافة وكلية،
 األبوة كإضافات الوانع، على مؤسسة إضافات أيضا وهناك

 وعقلية حدودها احد في واقعية اإلضافة تكون وقد .والبنوة

 هي المدرك لموضوع الى العقل فإضافة آخر: حد في محضة
 أما موضوعه(، الى واقعياً مضاف الفكر )فعل واقعية إضافة

 )كون عقلية إضافة فهي العقل، الى المدرك الموضوع إضافة
 وكذلك الموضوع(. واقع من شيء يغيري ال مدركاً الموضوع

 الخالق إضافة بينما واقعية، إضافة بالخالق المخلوق تعلق فإن
 ال اإللهي الواقع ألن واقع، أي الله في لها ليس المخلوق الى

.الخالق بفعل يعدل

 موقع فيه يحدد خاص واقع أي له فلي للمكان وبالنسبة

 ومتجاورة، متدة بصفنها األجسام مجمل هو بل األجسام،

 يفهم أن يجب ماذا ولكن .الكون في الفراع وجود عدم بسبب
 من ما شيائً يكون أن يمكن ال المكان هذا محدد؟ جسم بمكان

 المكان بينا يغيرمكانه، أن يمكن الجم ألن عينه، الجسم

 المكان لير كذلك وه . غيرمتحرك ،واضح بشكل هو،

 خاص واقع أي له ليس المكان، الن الجسم، يشغله الذي

 يحتوي ما أوشيء الجسم، عن خارجي ما هوشيء المكان .به

 التي األجسام سطح هو المتضمن هذا . ويتضمنه الجسم هذا
 متغيرمعها. وسطحها متحركة األجسام هذه أن عالً به، تحيط

 الجسم هذا يحتويه الذي السطح إذن، هو، ما جسم فمكان

 وإنما المحيطة، األجسام من جزء إنه حيث من ليس ويتضمنه،

 بالنسبة متحركة وغير محددة مافة على يقع إنه حيث من

 األولهوالذي المحرك وهذا األولى. أوالسماء األول للمحرك
 , السامي المتضمن ال بالنسبة ثباتها الكون أمكنة كل يمنح

 الطبيعي مكانه والسماوية الطبيعية األجسام من جسم فلكل

ذلك. من عائق يمنعه لم إذا شغله، الى الجسم يسعى الذي
 أرسطو، حدده كا فإنه، الزمان أما للمكان، بالنسبة هذا

 من العدد، هذا ان علماً والمتأخر«، المتقدم وفق الحركة »عدد
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 اإلنسان ذهن في وإغما الطبيعة في يرجد ال هوكذلك، حيث

 من الواقعي الزمان ثميز وهنا .الزمان قياس في يرغب الذي

 في عدد هو الذي الواقعي، الزمان كان فإذا الصوري: الزمان
 الصوري، الزمان فإن الواقعية، للحركة جانباً فقط، القوة

 كيفياً، مختارة وحدة بمساعدة الواقعي الزمان مقياس هو الذي

 التي المدة هو الزمان أن يبدو رهكذا .الذهن في إآل يوجد ال

 الحركات. لكل الطبيعي المقياس هي والتي ثابتة بسرعة تمر
 ما قماماً إنه للزمان؟ المطلقة السمة هذه يؤسس الذي ما ولكن

 التي األولى، السياء حركة إنها للمكان، المطلقة السمة يؤسس
تماماً. ومنتظمة متسقة كاملة، دائرية حركة هي

 عن تعبران فإنهما والوضع، التملك األخيرتان، المقولتان أما

 وطريقة الملك، في معينة طريقة وسطه: مع الموضوع عالقات

 مع للذات جزئية عالقة يعني التملك كان فإذا الموجود. في ما

 فإن ترتديها، التي كالثياب عليها، حازت التي المواضيع بعض

 الذي المكان في بوضعها يتعلق فيما الذات حالة يعني الوضع
أوواقفة، ،نائمة أو ،ككونهاجالسة تشغله،

 على الضوء القاء من بد ال العشر، المقوالت وبعددراسة

 .األكويني توما القديس فلسفة في واألحياء والمخاليط العناصر
 أرسطو. تعاليم عن يخرج لم األكويني أن أيضاً نرى وهنا

 الطبيعية حركتها هي األربعة للعناصر األساسية النوعية الخاصة
 . ذلك من عاثق يمنعها لم اذا ،الطيعي نحومكانها المستقيمة

 :تميزه ملموستين كيفيتين العناصر من عنصر كل ويملك
 ورطب؛ ساخن الهواء ورطب؛ بارد الماء وجافة؛ باردة األرض

 العناصر بين تقيم التي الكيفيات، هذه وجافة. ساخنة النار

 من وتكرن بينها فيما العناصر تحول تنظم جذرية، تعارضات
 بنسبة عحددة المخاليط هذه وطبيعة . جديدة مخاليط اتحادها

 أما األولية. الكيفيات وبمعايرة تحتوها، الي العناصر
 أعضاء أوذات جداً، مركبة غخاليط فهي الحية، الموجودات

 تكتمل التي النشاطات أي المالزمة، النشاطات تجعل متنوعة،
 تحتد النشاطات هذه . ممكناً أمراً ،ولفائدنه الحي الكائن داخل

 لتغيرات مبدأ وهو ،بنفسه يتحرك موجود الحي فالكائن : الحياة

.العضوي جهازه داخل معينة

 ؛وذات وجود من مركب المتناهية، الكائنات ككل وهو،
 مع وصورة، مادة من مركبة الجسمية، الموجودات ككل وذاته،

 وتشخيصية وسلبية جسمانية من ذلك على المترتبة النتاثج كل
 ،العام الفلسفي معناها في فإنها، النفس، أما النوع. ضمن

 الجوهرية الصورة باألحرى أو األحياء، يحرك الذي الحياة مبدأ

 المضمون أوباألحرى الحيوي، المبدأ هذا المتعضي. للجسم

 النباتات عند يتجلى ،للحي الكامل الوجود يحدد الذي
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 الجوهري األساس النباتات عند فهر واإلنسان. والحيوانات

 والتكاثر كالتغذي األحياء، كل بين المشتركة للفعاليات

 ليوجهها الفعاليات، هذه الحيوانات، عند ويتجاوز، والنمو.

 ما وهذا استقالليتها. وهي الحيوانات، هذه تعرفها غاية نحو
 النفس اإلنسان، عند وهو، النباتات. من أكمل أنها على يدل

 كل كمال سامية، روحية صورة في تتضمن التي الروحية،
 غايات فقط يعرف ال الذي اإلنان، فإن وهكذا الصور.
 الموجودات أكمل بحرية، تحديدها على قادر وإتما فعالياته

.الطبيعية الفلسفة عن مستقل بشكل سندرسه ولهذا .األرضية
 أن لنا تظهر األكويني، عند الطبيعة، دراسة أن والواقع

 بالموجود وجوده، في حتى ومرتبط، منظم الجسمي العالم
 ال العام، هذا في عليها نعثر القي والفوضى، الله. اي األول،

 خير للخطر تعرض وال المتناهية، الموجودات في إآل تؤثر
 موجوداً كان العالم أن اعتقد ارسطوقد كان وإذا .المجموعة

 ،الميحية العقيدة كانت وإذا ،الماضي في أبدي وإنه دائماً

 وهذا زمانية، بداية للعالم ان تعلم الدينية، العقائد من كغيرها

 إثبات بامكاهم أن اعتقدوا الذين الالهوتيين بعض اكدم ما

 هاتين بين يقع توما القديس موقف فإن ؛عقليا ذلك

 إلثبات الفالسفة قدمها التي فالحجج .المتعارضتين الفرضيتين
 وبعكس كالله هو، الخالق فعل ألن غيرمقنعة، العالم أبدية

 أقصى الى فعلحر أنه كما فعألبدي، والزمان، الحركة
 أمر بداية، أوله أبدياً، المخلوق العام كون فإن لذا الحدود،

 إلثبات الالهوتيين حجج فإن وكذلك .اإللهية باإلرادة متعلق

 الخلق يساوي ال عدم من فالخلق مقنعة: ليست العالم بداية
 والشيء ،تماماًبالخالق التعلق يتضمن الخلق ألن غ بعدالعدم

 قد ولكن األبدية. بعلته دائم بشكل المخلوق يتعلق أن يمنع
 سلسلة يتضمن الماضي في ابدياً عالماً إن فيقول أحد يعترض

 غير الكثرة فإن هذه والحالة المكتملة، األحداث من متناهية غير

 إذ متعاقبة، الماضية األحداث ولكن مستحيلة. بالفعل المتناهية
 وإنما بالفعل الهاية تقوم وال ،واحدة دفعة مطلقاً تعطى ال

 العالم الأبدية إثبات اليمكن أنه والواقع بالقوة فقط

 ماضيه قدبداً: العالم يعلمناأن فقط اإليمان ولكن والحدوثه

حصرها. ومكن متعددة المنجزة واألحداث قياسه، يمكن

٠٠٠
 ولذا الطبيعة، في العاقل الوحيد الموجود هو اإلنسان

 ويتميز الفلسفية، تأمالته من كبيراً جانباً األكويني له خصص

 التي األخرى الموجودات وبصورة الخاصة بصورته اآلخرين عن
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 الخارجية الحواس باستعمال تبدأ هذه ومعرفته . يعرفها

 الحيوان تضع التي الخارجية، والحواس الداخلية والحواس
 أن أي ،ومنفعلة عضوية قوى ،الخارجي العالم مع اتصال على

 أنها كما وبها، الحسية األعضاء في تمارس اإلحساس ملكة

 صوراً الحواس اعضاء في نحدث التي الحسية بالمواضيع تنفعل

 السمء، )النظر، الخارجية الخمى الحواس تمكن حسية

 المدركة. األجسام جوانب معرفة من واللمس( الذوق الشم،

 لكل األساسي الشرط هو الذي بالموضوع، الذات فاتحاد

 أما الحسية الصورة بفضل األحساس، في محقق معرفة،

 فعالة الحتية المعرفة لتكون الضرورية الداخلية، الحواس
 معطيات وهومجمع المشترك، الحى اوأل، فهي تماماً،

 المثتركة السمات منها ويتخلص فيقارنها ،الخارجية الحواس

 واالمتداد والسكون، كالحركة خاصة محسوسات عدة بين
 الصور، تحفظ وهي المخيلة، ثانياً، وهناك، والعدد والشكل

 ويمكن ذهنية، صور شكل على الخارجية بالحواس المتفادة
 وهناك، جداً متنوعة خيالية بنى منها تكون بحيث ترتبها أن

 األجام جوانب يميز لكي للحيوان، الضروري الوهم ثالثاً،

 والضار كالمفيد الخارجية، الحواس التدركها التي الحسية

 الهروب الى الشاة تحمل التي الفطرية الغريزة من نوع والوهم
 التي التذكرية، القوة وأخيراً، رابعاً وهناك، الذئب. من

 يستطيع حتى وتجتدها قديمة صوراً الحبوان في توقظ أن تستطيع

 خارجية، الخاصة أعضاءالحواس إذكانت منها االستفادة

 كل إن بحيث ،المخ في متمركزة الداخلية الحواس أعضاء فإن

. منه جزءا تحتل منها واحدة

 الخارجية الحواس األخرى، كالحيوانات اإلنسان، يملك
 القوة يملك ،الوهمية عن وعوضاً ،والمخيلة المشترك والحس

 الحواس، معطيات تمييز على دورها يقتصر التي التأملية،
 وظائف من وظيفة ألنها جزئياً، عقال أيضاً عليها ويطلق

 اإلنسان عند عليها يطلق الحيوانية الذاكرة فإن وكذلك العقل.
 الذكريات إيقاظ في فاعلة وظيفة لها التي التذكر، قوة اسم

 دون يتم ال وهذا الحالي، الشعور في تصورها وإعادة الماضية
متواصلين. وجهد بحث

 المعرفة من أسمى المعرفة في طريقة العقل فإن وهكذا

 هذه . التذكرية القوة وفي التأملية القوة في ومستعملة الحسية

 بطبيعتها مجردة استقبالية قوة هي التي المعرفة، في السامية القوة

 الكلية التصورات بمثول تظهر ،فطري مضمون أي من

 تعبرعن التصورات هذه .غيرالمادية الطبيعة ذات المكتسبة

 الجسمية الموضوعات تمثل أنها كما ،المادية غير العقل طبيعة

 أن ال تستطيع ال الموضوعات هذه كانت ولما , بالحواس المدركة

 ،مادية غير تصورات فيها تحدث أن وال مادية غي قوة في تفعل
 األكويني وجد الحسية، الصورة الحسي الموضوع يحدث كما

 عقل الى للعقل األرسطي بالتقسيم يأخذ أن مضطراً نفسه

 غرارها على يكون أن العقبة، الصور في بغعله قادر، فاعل
 منفعل عقل والى أخرى، عقلية تصورات أو مجردة، صوراً

 يتم وهكذا . بفضلها مفكراً فيصبح التصورات هذه يتلقى

 هي التي العقلية الصورة هذم بفضل بالوضوع الذات اتحاد

 حيما العقل، فإن السبب ولهذا المنفعل العقل فعل تماما
 الموضوع هذا أن وبما ٠ وموضوعه متطابقاً يكون ، فعلياً يتعقل

 عن مستقلة كلية صورة هو العقل فإن ،النوعية بالصور يتمثل
 أن يمكن ال إذاً الناس، جمبع لدى واحد وبالتالي افيولى،

لنف. ا امن جزء يكون

 الى إضافتهي خالل من إآل أبداً يعمالن ال العقالن هذان

 ولكن . جسمية أعضاء الى نفسها هي بحاجة عمليات

 : العمليات هذه يها تقوم التي الذات معرفة في هي الصعوبة

 العقل وهو فقط، منهما واحد أم مفارقان؛ العقالن هذان فهل

 كليهما، أن أم اكفس؛ من جزء المنفعل العقل بينما الفاعل،
 األول الرأي أن برهييه أمبل يعتقد النفى؟ الى يعودان أخيراً

 األكويني والثالث سينا، ابن والثافي رشد، ابن إليه ذهب

 بالفعل يصبح عندما المنفعل العقل فإن أمر، من يكن ومهما
 على قادراً يصبح الفاعل، العقل عن الصورة بتلقيه عقال،

 طبيعة الحسية بالخبرة يدرك فهو فأكثر: أكثر معقد متقل نشاط

 الموضوع بوضع التحديدات بإعداد ويقوم وماهيتها؛ األشياء
 المجرد، التصور يحول كها ؛واألنواع األجناس سلم في المدرك

 أحكامه يرتب وكذلك حكم؛ الى حي، موضوع الى بإساده
 ناء إعادة هكذا يحاول إنه المختلفة. الحوار بأساليب وينسقها

 في العلم هو وهذا التصوري، النظام صيغة تحت الكلي النظام

الفلسفة أو الواسع معناه

 المة على الماهيات لمعرفة األنطولوجي األساس يقوم

 تجريد الفاعل العقل طبيعة من إن : العقلي للنشاط الطبيعية

 مع بدورها المتطابقة العقلية الصور مع متطابقة معقولة صور

 المنفعل، العقل طبيعة من وكذلك بالحواس؛ المدركة األشياء
 متطابقة تصورات إعداد الفاعل، العقل من صوراً تلقى الذي

 أي يمنعها لم إذا أكيدة، الطبيعية العمليات وهذه األشياء مع

 الخالق، نتاجات من الطبائع ألن التحقق، من خارجي عنصر
, سيئة صناعتها تكون أن يعقل وال

 معرفة مع الطبيعي وتأقلمه ،الواقع نحو عقلنا توجه إن
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التومائية

 حكم كل أن يفترضان المعرفة في أساسيان أمران الجمي العالم

 انقطع فإذا . بالحواس المدرك الواقع الى يستند أن يمجب تام

 ال العقل فإن مثال، الحلم في كا الخارجية، الحواس نثاط
.تماماً صالحة أحكام بعدتكوين يتطيع

 المفارقة، والجواهر كالله الروحية، للموجودات بالنسبة أما

 أي . الحسي عالمنا في تتجلى ما بقدر معرفتها يستطيع عقلنا فإن
 الجسمية الموجودات من انطالقاً يدرك أن يمكن الله وجود أن

 وجودها فيدرك المفارقة، الجواهر اما له، معلوالت بصفتها
 كما لها، محركة علالً بصفتها السماوية، األجسام من انطالقاً

 أن يمكن ال الذي الكلي النظام اعتبار طريق عن تدرك وأنها

 نعرف ال راينا، وكا المفارقة الجواهر هذه بدون كامال يكون

 إذ سلبي، بطريق إآل غيرالمادية بالموجودات الخاصة الطبيعة

 الطريق عن لها ومعرفتنا الحسية األجسام يميز ما ننكرعنهاكل
 ؛Analogique تشابهية معرفة إآل تكون أن يمكن ال اإليجابي

 والوحدة كالوجود معنا، المشتركة صفاتها طريق عن أي

الخ. واثبات،

 غيره، مع االتصال الى تحمله طبيعية نزعة موجودمتناه لكل

 في النزعة، هذه وتسمى الكمال. عن ذلك في باحثا

 مستوى في تقع فإنها اإلنسان في أما طبيعية، نزوة الحيوانات،

 :متميزتين قوتين الطبيعية الحية التزوة هذه وتتضمن .المعرفة

 له المناسبة المواضيع الى لحيوان توجه التي الشهوانية اخزوة

 له تسمح التي الغضبية والنزوة ؛به الضارة تلك عن وتبعده
 في أما ضرراً. له يبب ما أو رغباته، يعيق ما بمقاومة

 أي: واإلرادة بالعقل موجهة الحسية النزوات فإن اإلنسان،

. الجزئي بالعقل أو التأملية، بالقوة

 العقلية النزوة أو اإلرادة، هي العقلية المعرفة يقابل ما إن

 في محددة النزوة هذه بالعقل. المعروف الخير تبتغي التي
 النهائية نحوالغاية بالضرورة اإلرادة تميل أواًل، حالتين:

 في اإلرادة ترغب وثانياً، التامة؛ السعادة هي التي لإلنان،

 ترسمها الي الغاية الى للوصول ضرورية تبدو التي الوسيلة
 غيرمحددة، الحاتين، هاتين عن خارجاً، واإلرادة، لنفسها.

 للسعادة ضرورية شروطاً تبدو ال الجزئية الخيرات معظم ألن

 الباخرة يمتطي أن عليه البحر اجياز في يرغب من وألن التامة،

 االختيار حرية لإلنسان أن والواقع .هدفه الى للوصول وسيلة

 الخير اختيار هو الحرية لهذه الخاصة والوظيفة عاقل، كائن ألنه

 بالعقل االختياريتعلق هذا اإلرادة. نحوه تتجه الذي الجزئي
 ويتذاكر المفضل الباعث في يتأمل الذي بالعقل معاً: وباإلرادة

 لماذايختاراإلنسان واآلن بالحكم تقبل التي وباإلرادة أمره، في
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 العقل عن خارجة علل، عدة هناك غيره؟ دون األمر هذا
 كالسهو االنتقاء هذا جزئيا، األقل على توضح، قد واإلرادة،

 أما ٠ االجتماعي والوسط واالنفعاالت المكتسبة العادات وتأثير

 في االختياريتعلق فإن غيرحاسمة، العناصر هذه كانت إذا

 تكون قد التي االختيار حرية صاحب بالشخص األمر ضهاية

 يعود هل الحالة، هذه في ولكن الخارجية. التأثيرات بهذه مهيأة

اإلرادة؟ الى أم العقل، الى النهائي القرار
 كثيراً، لإلرادة أو للعقل اكبي التفوق موضوع نوقش لقد

 قالت الفرنسيسكانية المدرسة .الالهوتية األوساط في سيما وال
 سيطرة بالعكس أكدت األرسطية المدرسة اإلرادة، بتفوق
 اعتبرنا فإذا أكثرتعقيداً، كان فقد األكويني موقف أما العقل

 قوتان، إنهما حيث ومن طبيعتهما حيث من واإلرادة، العقل
 وأكثر أبسط موضوعه ألن اإلرادة، من أسمى العقل فإن

 للخير ذاتها الفكرة هو موضوعه اإلرادة! موضوع من إطالقاً

 هو اإلرادة موضوع بينما - وكلي مجرد وهوموضوع - المرغوب
 مع بالمقارنة القوتين اعتبرنا إذا ولكن .ومفرد خيرعيني دوما

 الى تستند عندما العقل من أسمى اإلرادة فإن آخر، شيء

 الخيرالمرغوب كان فإذا العقل موضوع من أسمى موضوع
 الموضوع فكرة فيها توجد التي اإلنسانية النف من أنبل

 محبة يفضل ولهذا العقل. من أسمى اإلرادة فإن المعروف،
 وهكذا محبتها. على الحسية األشياء ومعرفة معرفته، على الله

 من منطلقة بحركة المدركة المواضيع تستوعب المعرفة كانت إذا

 اإلرادة فإن فيه، تكتمل حيث نحوالعقل الخارجي العالم

 موضوع الخارجي الواقع نحو الداخل من العكس على تتجه،
 مقترحاًعليها اإلرادة يحرك هوالذي العقل كان فإذا .رغبتها

 قوى وكل العقل تحرك التي هي اإلرادة فإن المرغوب، الخير
 الكلية الغاية موضوعها التي الفاعلة القوة ألن األخرى، النفس

 خير اإلرادة فموضوع .جزئية غايات نحو الموجهة القوى تحرك

 الى تطمح فإنها األخرى، النفس قوى أما مجمله، في الشخص

جزثية. خيرات
 المتناهية للموجودات والعقلية الحية النشاطات هذه

 تأثر الذي فأفالطون، طبيعتهاالجوهرية لناعن تكشف

 عليه أن اعتقد ،النشاطات من النوعين هذين بين بالمفارقة

 النفس هما متناقضين وحتى متميزين جوهرين الى إسنادهما
 جوهرين أيضاً ميزوا وتالميذه أوغسطينوس والقديس . والجسم

 متحدان طبيعياً ولكنه والجسم، الروحية النفس االنسان، في
 أما للنفس. مؤات واتحادهما اإلنسانية، الطبيعة معاً ويثكالن

 عن تعبر نشاطاتنا ألن الثائية، هذه تجاوز فقد توما، القديس

 من وكذلك ،أفكروأريد أنني من واع إنني :العميقة وحدتنا



التومائية

 هذه فكل جسمياً وأتألم وأتغذى وأتنفس وأسمع أرى أنني

 . الضروري اإلنسان الى عينها، الذات الى تعود الثاطات
 في واحد فرد أي واحد، جوهر اإلنسان أن إذاً نؤكد أن يجب

 الوقائع عن ومستقل آخر، فرد أي مع متحد غير ،ذاته

. الوقائع هذه تؤكده ما وهذا ٠ به المحيطة

 وصورة جسم من المركب االنسان، فإن ذلك الى وإضافة

 وخاضع العضوية نشاطاته في منفعل طبائع، من مركب عالم في

 هي المفكرة والنفس .والفساد كالكون الجوهرية لتحوالت

 النباتية األدن الصور كل كمال على تحتوي التي الوحيدة صورته

 في فإنها المادي، للجسم جوهرية صورة أنها ورغم والحيوانية
 هذا واالرادة. العقل كماالت لها ،مادية غير روحية صورة ذاتها

 نتائج إلى يؤدي االنسانية للنفس االنطولوجي المزدوج الوضع

 صورة إها حيث من فهي، روحية؟ واخرى عضوية حيوية
 بنشاطات بدقة مرتبطة لنثاطات خاضعة ،بمها ومتحدة للمادة

 روحية، صورة بصفتها وهي، االتحاد؛ بهذا ومثخصة عضوية

 الوظيفة في خطير خلل أدى ما وإذا . ودائمة فاسدة غير

 فإن والجسم، النفس بين الجوهري المركب فسخ الى العضوية
 والنفس . مفارقة نفسا لتصبح الجسم مفارقة على قادرة النفس

 نشاطاً أي طبيعتها، مع متناسباً نشاطاً تقلك التي المفارقة،

 - تعرف المحضة، األرواح لنشاط مشابهاً وإرادة( )فكر روحياً
 المفارقة األخرى النفوس - الله من مستمدة تصورات بفضل

 وتتسع الجسمي والعام كماآل( )األقل المحضة واألرواح

 المعارف ذكرى بفضل الفردية، الوقائع بعض لتشمل معرفتها

 تربطها التي الشعورية العالقات وبفضل العالم هذا في المستمدة
 وإن وهي، لله خاص وضع أوع معينين، أشخاص مع

 حياتها خالل المستوعب النظري العلم معرفة تمارس كانت

 هذه على يحدث بما تحيط ال فإنها جديد، نمط وفق األرضية

إحاطةطبيعية. األقل األرض،على

 المخلوق، اإلنساني للجوهر األنطولوجي الوضع يؤدي

 الوجود، يعود عادي فبشكل غريبة: نتيجة الى األولى للوهلة
 أما كذلك؛ هو حيث من المركب الى صورة، — مادة مركب في
 الوجوديعود فإن نفس، - جم من المركب اإلنسان، حالة في

 على يستحيل كان ولما ٠ روحي واقع ألنها النفس، الى تماماً

 )وجود البعض بعضهما عن متميزين وجودين يملك أن اإلنسان

 وجود في يشارك المركب فإن لذا النفس(، ووجود المركب
 لأللم معرض مجسدة، روحاً بصفته واإلنسان، النفس.

 لم لماذا التالي: السؤال طرح على يحملنا ما وهذا وللموت،

 الجواب تفنى؟ وال تتألم ال محضة أرواح خلق على الخالق يقتصر

 يتضمن أن يجب تاما، يكون لكي الكون، نظام أن في يكمن
 النوع هو األجسام، وعالم األرواح عالم حدود على واقعاً نوعاً

 ضعفه رغم اإلنسافي، الوضع فإن وهكذا اإلنساني
 ال أصلية عديدة قيماً ألكوبني، ا فلسفة في يمحقق، وعرضيته،

 العالم .المحضة األرواح عالم في لها مكاناً تجد ان تستطيع

قيمته يعطيه الذي اإلنسان خدمة في كلياً ، إذاً هو، الجسمي

.وجوده وسبب

***

 على مستمر بشكل قلق األرض، هذه على وهو اإلنسان،
 الخير من نوع وإلى الكمال الى دوماً ويسعى االخروي، مصيره

 بل وحده، بالنظر يتحققا أن يمكن ال اللذين النسبي السامي
 ولكن األخالقية. الفلسفة أي أيضاً، العمل تدخل من بت ال

 هل الخير؟ هذا وإلى الكمال هذا الى اإلنسان يتوصل كيف
 اإلنسان، في سمواً األكث العقلي النشاط أي التأمل، يكفي

 التأمل، أرسطو؟ اعتقدذلك كما الغاية، هذه الى للوصول

 هذه على يتحقق أن يمكن وال غيركاف ألكويني، برأي
 الوسائل ال الناس معظم لدى لي ناحية، من ألنه، األرض،

 ناحية ومن التأملية، الحياة الى للوصول الضروري الوقت وال

 تبعيات من يفلتون ال ذلك على القادرون هؤالء حتى ،ثانية
 إذاً، موجودة، التامة فالسعادة الموت فيها بما اإلنسانية الحياة

 لحظة األخالقية اإلنسان باستقامة ومشروطة األبدية، الحياة في

 فإن أخالقية، استقامة حالة في اإلنسان الموت وجد فإذا موته،

 الخلق نظام مع تام اتساف حالة في ستكون المفارقة النفس
 مصدراً الكلي للنظام تأملها سيكون وبالتالي الخالق، وإرادة

 , األرضي الخير مع ارتباطها كيفية مع متناسبة روحية لسعادة
 من حالة الى سيؤدي هذا فإن ذلك، غير عل وجدها إذا أما

 جيدة تكون الحرة فأفعالنا .التعاسة من وبالتالي االتساق عدم
 عدم في أو الوصول في إسهامها بحسب ، أخالقياً سيئة أو

 تهيئة الحاضرة الحياة تبدو وهكذا . النهائية الغاية الى الوصول
النهائية للحياة واستعداداً

 طبيعية رغبة األرض، هذه على وهو لإلنسان، أليس ولكن
 يمكن أال عقلية؟ حفيقية حدسية معرفة ذاته في الله لمعرفة

 الغاية الى للوصول وسيلة العالم هذا في نفعله ما اعتباركل

 الطبيعية لألخالق األساسية األفكار األكويني يقتبس النهائية؟
 :القائلة الفكرة يأخذ النيقوماخية األخالق فمن أرسطو. عن
 هو نحوالخيرالذي وعفوياً طبيعياً نزوعاً تنزع إرادتنا إن

 أن قوامها ليس االختيار في حريتنا إن القائلة والفكرة غايتها،

 وأعمال بالتروي نختار، ان بل بحرة، هي وما غايتنا، نختار
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التومائية

 أن إذاً ينبغي الغاية هذه الى بنا تؤدي التي الوسائل العقل،

 .العملية استدالالتنا يهبنامقدمات نورطبيعي هناك يكون
 وضع عن عبارة هو الذي األزلي القانون في النور هذا ويتجلى

Habitus تنبع ومنه ،جزئية قواعد الى ينقسم وثابت طبيعي 
 مصدرها مكتسبة، عادات إآل الفضائل وما اإلرادة. استقامة

 االختيار حريتنافي بفضل الوسائل اختيارأحسن قدرتناعلى

 وتلك الفضائل، تسمى الحن الفعل الى تنزع التي فالعادات

 هذه وتفترض الرذائل تسمى ء السى الفعل الى تزع التي
 الله عقل أساس على مبنية والقانون األخالق شرائع أن اكظرم

 ال الطبيعي النور ذلك أن بيد إرادته. تخضع بالذات له الذي

 وسعادة المحبة الى ،العليا الفضائل الى للترقي وسيلة أية يقدم
 السعادة وهذه .الله معرفة سرى لها قوام ال التي المصطفين

 إشباع عل القادرة وحدها وهي الدنيا، الحياة في مستحيلة

كافة. البثرية لرغائب ا

 الفرد كأخالق الخاصة، األخالق األكويني رأى كيف واآلن
 العائلة في األكويني بحث الدولة؟ وأخالق العائلة وأخالق

 االجتماعية الحياة في وكذلك الزواج، في خاص وبشكل
 مذاهبه هنا سنذكر . والقانون والحق العدالة بدراسة والسياسية

أصالة. األكثر

 فإنه حاجياته، جميع تلبية يستطيع ال بمفرده اإلنسان كان لما

 والمجتمع .غيره مع باتعاون المجتمع في يعيش أن الطبيعي من
 يتحد فيها التي العائلة هو لحدود أقصى الى واألساسي الطبيعي

 الحفاظ لضمان خاص وثكل بينهما، فيما للتعاون وإمرأة رجل

 الطبيعي والقانون األوالد وتثقيف باإلنجاب النوع، على

 تربية إكمال حتى األقل، على الزوجين، اتحاد يستمر أن يتطلب

 فخ عدم - أقل بالحاح كان وإن - ويفرض األطفبال؛

 األزواج تعدد أما الخطيرة. الطالق نتائج بسبب الزواج،
 وبالنسبة غيرأكيدة. األبوة يجعل ألنه حكماً، يدان أن فيجب

 األولى للمبادىء ماقض غير أنه فرغم الزوجات، لتعذد

 الرئيسية الغاية للخطر يعرض ال ألنه الطبيعي، للقانون

 الثانوية للمبادىء متناقض فإنه اإلنجاب، أي للزواج،

 السالم ،الزوجي الحب للخطر يعرض ألنه ،الطبيعي للقانون

 أعطى وقد هذا األطفال، وتربية المرأة كرامة العائلة، داخل

 األقوى ألنه الرجل، إلى العائلة، داخل السلطة، األكويني
المرأة. أكثرمن يسيطرفيه العقل وألن جسمياً،

 مقاطعات في المدن وتنتظم ،المدينة لتشكل العائالت تحد
 إنه حيث من التام، المجتمع وهي الدولة، في وحدتها تجد

 المدفي المجتمع فهدف .المواطنين خير لتأمين ذاته يكفي
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 ومثله ،الخيرالجزئي من األسمى الخيرالمشترك على الحصول

 الفرد من األسمى والنوع الجزء، من األسمى الكل مثل
 لمصلحة بنفسه يضحي أن معينة، حاات في الفرد، وعلى

 أن يجب ولكن .وسالمته وطنه ألنقاذ حياته تقديم وحتى ،بلده
 متميزاً كياناً ليست فالدولة :للجماعة الفرم خضوع جيداً نفهم

 هذا خير ليس المشترك والخير ؛لهم مفارقا المواطنين عن

 الغاية، بقصد وسائل األفراد تنتظم لصالحه الذي الكيان،
 حياة يعيشون الذين األشخاص خير الواقع، في هو، وإتما

 وعلى واحد خيركل أيضاً، هو، فخيرالجميع، جماعية،

 هذا مع لألشخاص الجزئية المصلحة تناقضت ما إذا الدولة،

 وبالنسبة العدالة. قواعد وفق بينهما التوفيق ،المثترك الخير

 الجماعة، على للحفاظ الدولة تطلبها التي الثخصية للتضحيات

 لسالمة التضحيات بهذه بقبوله المواطن، ألن شرعية، فإنمها
الشخصية األخيرة غايته تماماً يحقق وجاتها، األمة

 السلطة بدون االستمرار يستطيع ال المدني المجتمع أن بيد

 الحق احترام طريق عن المشترك الخير عن تبحث التي
 تحملنا فضيلة هي التي العدالة هوموضوع والحق .والعدالة

 مع عالقاتنا في نحترم، أن أي حقه، حق ذي كل إعطاء على

 الذي الطبيعي الحق نميز أن علينا وهنا حقوقهم. اآلخرين،
 عن الناجم الوضعي القانون من األشياء طبيعة علينا أملتم

 تقريبا المشترك الوضعي هوالحق الذي الناس، وحق اتفاق.
 استنتجها اتفاقات من مكون ،اإلنانية المجتمعات كل بين

 الحق من بثكلتلقائي، الناس، بينكل المشترك العقل
 احتياجاتنا وفق األرض، بخيرات فالتمتع الطبيعي.
 اإلنسانية الحياة الستحالت وإآل طبيعي، حق هو ومتطلباتنا،

 ألن به، يوصي العقل فإن الشخصي، التملك لحق وبالنسبة
 من خطيرة، نتائج الى يؤدي مشتركاً تملكاً األشياء تملك

 الملكية على الحفاظ وعدم األمن، في وإخالل خالفات،
 التمييز من بد فال العدالة، بفضيلة يتعلق فيما أما الجماعية.

 عالقات تنظم عدالة :العدالة من أجناس ثالثة بين
 مع السلطة عالقات تتظم وعدالة بينهم، فيما األشخاص

السلطة. مع المواطين عالقات تنظم وعدالة المواطنين،
 فضل األكوبني؟ بنظر للحكومة شكل أفضل ما واآلن

 وحدة غيره أكثرمن يضمن الذي إلملكي النظام األكويني
 جعل »بل للملك، تمجعل لم المملكة أن بيد واألرض. الشعب

 للوجود آخر مبرر من لسلطانه لي فالملك .للمملكة« الملك

 لصالحه رعاياه بصالح ضحى فإن ؛المجموع خير طلب سوى
 أن حقهم من وكان تجاهه التزام أي من هؤالء حل الخاص،

 دفة إدارة في الملك يساعد أن بدمن ال لذا .خلعه يعلنوا
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 القانون كان ولما الشعب. من منتخب استشاري مجلس البالد

 ،الحقيقي الخير على »يدل الذي هو األكويني بنظر ،اإللهي
 تحرم أن الكنية حق من فإن ، الكنيسة« الى يعود وتعليمه

 اليمكن العقالنية األكويني دولة وهكذافإن وتخلعهم الملوك
 ذاتياً استقالالً الزمنية للسلطة تترك ميحية دولة إآل تكون أن

 وهذا العقلية. للفلسفة الالهوت يتركه الذي ذاك يناظر

 المتشددة التيوقراطية بقوة يباين المعتدلة التيوقراطية من الضرب

 وقف، الذي الفيتربي جاك األوغسطيني الناسك إليها دعا التي

 المتنامية المطامع من المعارضة موقف األوغسطينية، الروح وفق

القومية. الملكية لألنظمة

 إذ عقالنية، األكويني، عند األخالق، إن القول وصفوة
 العقلي التأمل وفي األخالقي، للفعل مرشداً العقل في ترى إنها

 ليست إغها . األبدية الحياة في اإلنسانية للنفس أخيرة غاية
 األبيقوريون، بها قال التي كتلك ،Hedoniste متعية أخالقاً

 وهي .أخيرة خيراًسامياًوغاية والشهوة التعتبراللذة فهي

 تعتبر ألنها ،DesinUressement ترفع أخالق ليست كذلك
 األخيرة، الغاية فحيازة وشرعياً. طبيعياً عمالً السعادة اتغاء

 التمتع وهذا الخير، هذا في التمتع ترافق العقل، طريق على
 األخالق هذه فإن وأخيراً .العقلية للنزوة التام الفعل هو

 في االنطالق نقطة الله تعتبر ،Theocentrique إلهوية اخالق

 للنظام المفارق المبدأ هو الله أن أي األخالقية، الفلسفة

 الخير عن والمثيب األخيرلاللتزام، واألساس األخالقي،
 الغاية تدرك أن يجب واحدة وبكلمة ,الشر عن والمجزي

 السعيد التأمل يدرك كما اإلنانية، للنف الطبيعية النهائية

المفارقة. الكليولعلته لكظام

٠٠٠
 وضعها من بد ال ألكويني، ا فلسفة على بعدل نحكم لكي

 القرن في كانت، المسيحية فالفلسفة .التاريخي إطارها في
 فمن :مثيل لها يسبق لم عقلية ألزمة مسرحاً عشر، الثالث

 من بدءاً ،قوي يشكل تظهر الملحدة الفلسفات أخذت ،ناحية

 العقيدة على واقعياً خطراً ونشكل عشر، الثاني القرن متصف

 غيرها؛ من أكثر المتحررة الفنون كليات في سيما ال الدينية،

 وسط في المنتشرة األرسطية، بدأت أخرى، ناحية ومن
 تهديداً تشكل الالهوت، كليات في وحتى الناشئة الجامعات

 فكانت نفسها، المسيحية أما المسيحي. الفكر على جدياً

 تستحق فلسفة أية لها يكون أن دون الهوقي، لنظام خاضعة

 باستثناء الفلسفية العلوم مدارسها في تدرس ولم االسم، هذا

 المسيحية توماتخصيص القديس حاول هذاالجو، وفي المنطق

 في النظر يعاد بحيث التومائية، الفلسفة هي عقالنية، بفلسفة

 ان والواقع ضوئها عل المتعددة الالعوتية المسائل دراسة
 فقد الكبير: الفني االسهام لهذا مؤاتية كانست التاريخية األحوال

 التيارات كل ملتقى على نفه الدومينيكاني الشاب وجد
 ثم ومن والمسيحية، الوثنية العصورالقديمة من اآلتية الفكرية

 التقت فقد .والالتينية والعرية البيزنطية الوسطى القرون

 العاصمة آنذاك، كانت التي باريس، جامعة في األولى للمرة

 - والعربية الهلينية , واألرسطية األفإلطونية ،للمسيحية الفكرية

 المدهشة الثقافة ذو األكويني، استطاع وقد والمسيحية والوثنية

 من االستفادة آنذاك، المتوفرة واآلداب العلوم لكل والشاملة

،والمتنوعة الغزيرة المصادر هذه

 لألرسطية، األساسية القضايا بجرأة، توما، القديس تبنى

 لفلسفة وأمانته األصليين ونقائها صفائها في صياغتها وأعاد

 وحقى األحيان، اغلب في أفالطون معارضة الى قادته أرسطو

 ومع عالنية يناقضه أن دون اوغسطينوس، القديس معارضة
 المفاهيم الكثيرمن رشد وابن سينا ابن من اقتبس أنه

 - إليهما وجه بل أرسطو، الى بإسنادها يكتف لم فإنه الفلسفية،
 أنه كما الالذعة. انتقاداته - األحيان أكث في حق غير وعلى

 والراهب جبرول بن سليمان اليهودي الفيلسوف عارض
 حول المتعددة شروحاته وتعتبر .بونافنتورا الفرنسيسكافي
 في دقيق تعمق تعبرعن ألنها لها، مثيل ال رائعة أرسطوأعماالً

 اقتضابها بسبب األحيان، أغلب في الغامضة، النصوص
 األدبي، فحوام في للنقاش قابالً النص كان إذا أما المتطرف،

 ،المسيحي الفكر مع متوافقاً يأتي بحيث يشرحه، توما فكان

 وهكذا لألرسطية. األساسية المواقف يالحبان يأخذ أن دون

 اإلنسانية النف وخلود الخلق أرسطومذهب الى أسند فقد

الفردية.
 أو أرسطياً أو رشدياً او سينوياً األكويني عند يبدو كان ما إن

 مرتدياً الخاص مذهبه في بدخوله جديداً معنى أخذ أفالطونياً،

 المحض الفعل ليس توما القديس إله إن ,محضاً مسيحياً ثوباً

 عنه يفيض الذي العقل وليس أرسطو، عالم ترأس الذي للفكر
 عو وإتما ، رشد( )ابن به المتحد المبدأ أو سينا(، )ابن العالم

 فرد وكل العدم من العالم خلق للوجودالذي المحض الفعل
 وفعل، قوة من مركبة بتية هو الذي المخلوق، العالم هذا في

 من وحدته يأخذ نختلفة، وعمليات قوى ومن جوهر، ومن
 األشياء هذه كل الفعل، بهذا وهو، للوجود. الخاص الفعل

 الوجودي، الفعل هذا من العمل قوة باستمدادم ويعمل معاً،

 ليلحق متواصل وبجهد ذاته قانون وفق ليكتمل توقف، دون
 إضافة األرسطية، هكذا وبتجاوزه الله. هي التي األولى بعلته
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 سينا، ابن بها قال التي الخلق في الوسائط فكرة رفضه الى

 في توما القديس أدخل الوجود، وحدة في رشد ابن وفكرة
 متطابقة غير ،األكثرخصوصية بجوهرها هي، فلسفة التاريخ

 باستمرار منفتحة ،بمبادئها وتبق الماضي، أنظمة من أي مع

المتقبل على

 متحمساً اعجاباً أثارت قد توما القديس مؤلفات كانت إذا

 وجدال نقاش موضوع أيضاً كانت فقد التالمذة، بعض عند

 فقد الالتينية، والرشدية الرشدية ضد كتاباته ورغم عنيفين.

 الفرنسيسكان عليه وتألب ضده، عنيفة معارضة تطورت

 وفريق التقليدي، األوغسطيني الالهوت ومثلو التقاليد، أنصار

 ظهور قبل األوغسطينية على نشأوا الذين رهبنته أعضاء من

 أسقف ،E. Tempier تمبيه اتيان هو فهذا التومائية
 قضية عشرم وتع بمئتي ثبتاً 1277 آذار 7 في يصدر باري،

 وكانت األكوبني الى تعود عشرة اثنتا منها حظرتعليمها،
 نفه، العام في فقام، للمعارضة، آخر مركزاً أكسفورد

 ،كنتربري أساقفة رئيس ،R. Kilwardby كيلواردبي روبرت

 بيكهام جوهن خلفه تابع ثم األكويني فلسفة تعليم وحرم
Peckham ،أمور من هناك ليس أن مؤكداً عينها السياسة .ل 

 أسس إآل األكويني ومذهب الفرنسيكان مذهبه بين مشتركة

 G.de la المار دي غيوم الفرنسيكاني أعلن وقد اإليمان

Mare، األكويني كتابات من مستنتجة خطيئة 117 وجود عن 

 آذار 7 في الصادر األمر رافق الذي بالحرم التهديد أن والواقع

 ألن ،باريس في التومائية تقدم ملموس بشكل أوقف قد 1277

 المذاهب مع تشابهها بسبب مشبوهة بدت مذاهبها من عددا
 قديساً األكويني تطويب من بد ال وكان الهرطقية. األرسطية

 حلبة األكويني فلسفة فدخلت المعوقات. هذه ألنهاء 1323 عام

 التي المؤقتة النجاحات وتحولت .العريض بابه من التاريخ

,المطاف نهاية في لمجده ضده خصومه حققها

 استال فإنه معارضة، من األكويني مذهب القاه ما رغم
 أيضاً وإنما ،رهبنته داخل فقط ليس ،التالميذ من الكثير إليه

 الفلسفة مجالي في فلفته وأثرت ودينية. مدنية أوساط داخل

 هذين في موضوع، أي وجود يستحيل انه حتى والالهوت
 .بها يتأثر لم ،االنطولوجيا مجال في خاص وشكل المجالين
 أكد للجوهر، األرسطية لالنطولوجيا تماماً توما القديس وبقبول

 صورة أنه على الفرد نحديد األولى، أساسيتين: قضيتين بقوة

 مع المادة اتحاد أنه وعلى ،المادية غير الموجودات حالة في ،محضة

 الصورة، اعتبار واثانية؛ المادية، الموجودات حالة في الصورة،

 هوية يحدد الذي والوحيد السامي الفعل الجوهر، إطار ضمن
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 في الجوهرية الصورة بوحدة األكويني وهكذاقبل الفرد

 الوحيدة الصورة فعل هي العاقلة النفس ان حتى المركب،
 أن يدرك لم من كل القضية هذه أقلقت وقد ,اإلنساني للجسم

 الذين التومائيين، بين ومن هوأمرممكن النفس، خلود
 جيل الدومينيكافي المركب، في الصورة وحدة لمذهب انحازوا

 في ،دافع إنه . 1304 بعد المتوفى ، G. de Lessine ليسين دي

 واحدة صورة فردي جوهر لكل أن عن الصورة، وحدة بحثه
 محددة ذات له جوهراً بصفته وتحدده النوعي وجوده تعطيه

 ،B. de Lucques لوك دي بارتلمي دافع وكذلك نوعياً.

النقطة. هذه حول األكويني عن ،1326 عام المتوفى

 توماس األكفوردي الدومينيكافي لتوما، المؤيدين بين ومن
 والتحليالت المقوالت شارح ،de Sutton .1 سوتون دي

 مذهب عن متفرقة، مائل مؤلفه في دافع، والذي األولى،
 جملة من أيضاً، لنا ترك وقد سكوت. دان مذهب ضد المعلم

 والثافي الجوهرية، الصورة خلق في األول، بحثين: تركه، ما
 المذهب عن للدفاع خاص بشكل مخصص الصور، تعددية في

 de H٠ غان دي هنري ضد الصورة وحدة في التومائي

Gand. الذات بين الواقعي بالتمييز كاألكويني، قال، وقد 

 علم في وقواها النف بين وبالتمييز األنطولوجيا، في والوجود
 إذإن العقل، انفعالية موضوعه في خالفه ولكنه انفس؛

 يتمثله ألن آخر، فاعل أي دون ذاته، في يكفي برأيه المعقول،

 نالحظها التي هذه، العقل النفعالية يمكن كيف لكن العقل.
 تتوافق أن ،G. de Fontaines فونتان دي فورا غود عند أيضاً

 عن لإلجابة بد، ال الفعال؟ العقل حول سوتون علمه ما مع

 تماما تمسك قد سوتون كان إن لمعرفة وبالتالي السؤال، هذا

 دراسة العقل انفعالية مرضوع دراسة من األكويني، بأفكار

.هنا به نقوم أن يمكن ال ما وهذا .معمقة

 الذي ،H. de Nedllec ندلك دي هرفي نذكر وكذلك
 دافع والذي 1318 عام الدومينيكان لرهبنة عاماً رئيساً انتخب

 خارجها، ومن رهبنته داخل من منتقديه ضد األكويني، عن
 سان دي وديران .ل de Metz ميتز دي جاك ضد ،إليه وانحاز

 كبير حد الى تأثر أنه ومع .D. de s. Pourgain بورسان
 بفعل كتاباته، من أحياناً، التأثيريتالشى، هذا فإن باألكويني،

 في نتردد أننا حتى المهمة، النقاط بعض في أخرى، تأثيرات
 افترق هرفي أن والواقع .فيها تصنيفه يمكن التي المدرسة تحديد

 أولها، األقل: على مهمة نقاط ثالث في المحضة التومائية عن

 الموضوعي الوجود من التعقل لفعل الذاتي الوجود بتمييزه أنه

 المماثلة في للكليات الواقعي األساس وضع المعروف، لثيء
 وحدة الممائلة هذه الى وأسند الواحد، النوع أفراد بين القائمة

G.de
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 موجودات ليست هرفي، عند الكليات، أن ومع عددية. معينة
 المماثلة أن يبدو العقل، في إآل توجد ال وحدتها إن بل واقعية،

 طريقة وهذم ،عينها األشياء في توجد الوحدة هذه تؤسس التي

 تجاوزهرفي إذ التثخيص، بمسألة يتعلق وثانيها، لتحقيقها.
 التشخيصية، في األكويني ومذهب السكوتية الهوية مذهب

 هوالعلة واألفراد األنواع لتعددية الخارجي البب أن ليعلن

 ذاته هي اآلخرين عن فرد كل تميز التي والعلة الفاعلة.
 تعود التي عينها باألفراد فتتميز فرد كل أعراض أما الخاصة،

 بين الواقعي بالتمييز يتعلق وثالثها، األعراض هذه إليها
 كتابه في هرفي ورفضه األكويني به قال الذي والوجود، الذات

 يدرس، لم هرفي مذهب أن والواقع والذات الوجود مسائل
 التي والتعاليم غيركامل، »بشكل إآل جلسون، يقول كما

 فإن حال، كل وعلى أحياناً. متناقضة المذهب هذا حول تعطى

. الدقة« كثيرة كانت أنها يبدو ال تومائيته

 سنوات عدة بعد الدومينيكانية، الالهوتية المدرسة أصبحت

 ضد بعنف عنه ودافعت لمذهبه، خاضعة األكوينى، موت من
 مجموعة أيضاً استمال الفقيد المعلم وتأثير .المحافظين هجات

 مذهب علمى اإلبقاء مهمة ألنفهم اوكلوا الذين الالهوتين من

 برنارددي نذكر: هؤالءالتومائيين بين ومن وصيانته األكويني
 دي برنارد ؛1292 عام المتوفى ،de laTreille .3 التري
 عام المتوفى Ganatو٢ B, d’Auvergne غانات أودي أوفرفي

 ؛ 1342عام المتوفى ،p. de la Palu البالو دي بيير ،1336
 ومن . 1336 عام بعد المتوفى .ل، de Naples نابل دي جان

 كان فقد ,جغرافياً متجانساً يكن لم التومائية تأثير أن المالحظ

 ويبدو انكلترا، في قوة وأقل إيطاليا، وفي فرنا في جداً قوياً

 اتبع الرئيي التيار إن حيث المانيا، في ضعيفاً كان أنه

 الرابع القرن في السائد التأملي الروحافي العلم اتجاه باألحرى

الكبير. البيرتو يقوده كان الذي عشر،

 مجموعة هناك المفكرين، من المجموعة هذه الى وإضافة
 األولى، المجموعة مائل من أعقد مسائل طرحت أخرى

 ل٠ de روم دي جيل الحبيسي األوغسطيني الراهب فحالة

Rome ، تبين التومائيين، من طويلة مدة خالل اعتبر الذي 
 أوفرني ودي فونتان كدي إنه التصنيفات. هذه نسبية جداً

 القرن عشروبداية الثالث القرن نهاية مفكري وغيرهمامن

 قد كانوا لما األكويني تعاليم يتأثروا لم لو الذين عشر الرابع

 منذ مذهبه أصبح الذي وجيل، ماكانواعليه توصلواالى
 ومتنوعاً غزيراً نتاجاً ترك لرهته، الرسمي المذهب 1287 عام

 من فئة اعتقدت .اآلن حتى مضمونه التاريخ يتوعب لم

 أسس على كليا يقوم الالهوت الفلسفي نظامه أن المفكرين

 بينيا التومائية؛ فاوم أنه ثانية فئة واعتقدت ؛توماثية أرسطية

 أن دون بساطة بكل الخاص طريقه تابع أنه ثاثة فئة اعتقدت

 ،اآلراء أمرهذه من ومهمايكن .ضدذاك أو هذا مع يكون

 الذات بين التميزالواقعي عن األكويني مع دافع فإنه
 طويلة كتابية مجادلة غان دي هنري مع له وكان والوجود،

 يؤكد كاألكوبني، جيل، أن ومع الموضوع. هذا حول ودقيقة

 تعابير عن ما حد الى بتعابيرختلفة يؤكده فإنه التمييز، هذا

 من ليس أنه - حق وعلى - ويعتقدجلسون األكويني
 بالنسبة م المذهبين في نفسه المعنى للتمييز أن المؤكد

 متميزاً فعالً بصفته الذات عن واقعياً الوجود يتميز لألكوبني،

 شيائن هما والذات الوجود فإن لجيل، بالنسبة أما الصورة؛ عن

 مذهب إن القول على يحملنا ما وهذا .الصفة يهذه ويتميزان
.ألكويني ا لروح كلياً مغايرة روح من أسسم يتمد جيل

 عاش بروكلي، أفالطونية الى باستناده جيل، فإن وكذلك

 التومائي بالمعفى مجردة ليت المعقولة الصور من عالم في

 الممكن والعقل المخيلة الفعال العقل يحرك أن ويكفي للتعبير.

 المعقول. النوع ومجدث الثافي في األول يفعل حتى وينبرهما
 صورة من نوعا بصفته هنا يتصرف الفعال العقل فإن وهكذا

 األكويني بين المتعددة العالقات أن والواقع .الممكن العقل

 ،D. le Chartreux شارتري لي دني إليها أشار كما وجيل،

 عن ومتميزين متناقضين غير الهوتيين علمين وجود على تدل
 عدة حول يتفقان أنهما إنكار يمكن هل ولكن البعض. بعضهما
 وحدة مألة حول حنى ولكن ال، قطعاً ؟ مثتركة، نتائج

 أنه رغم الخاصة، أطروحته عن إآل جيل يدافع لم الصورة،
 اعتباره ثمن بأي اريد وإن .التومائية العلة على كثيراً اعتمد

 التالميذ هؤالء أحد كان إنه القول من البد لالكويني، تلميذاً

 عرف من وأول حق عل كان المعلم ان يعتقدون كانوا الذين

لماذا.
 من األولى الفترة أخذت حقى النهضة عصر تأثير بدأ أن وما

 B, سبينا دي بورتولومي مع إيطاليا شمال في باالنتهاء التومائية
de Spina ستوموجافلي وكريسو Javelli .وفرانسوا ،٢ 

 Cajetan . وكاجيتان F. Sylvester الفيراري سلفستروس

 الخالصة التعاقب على شرحا اللذان األخيران، المفكران
 معاً، وخصمين صديقين كانا األمم، ضد والخالصة الالهوتية

 .Analogic التمثيل ميتافيزيقية موضوع في خاص وبشكل
 ما وهذا المتجدد، الالتينية الرشدية لنشاط استجاب وكالهما

 1534,1468 وكاجيتان داخلياً. مدرستها تماسك الى أدى
 ثم الدومينيكانية، الرهبنة سلك في عاماً رئيساً كان الذي
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التومائية

 وتمتع البارعة، تحليالته في تفوق الحقة، مرحلة في كاردياال

 به انتهى وقد . الدفيق التجريد متابعة على غيرعادية بقدرة

 استعمال الى أي التمثيل، مثكلة الى سكوت دان لمذهب نقده

 مجرد يجاوز بشكل مختلفة، موضوعات الى لإلشارة نفسه األسم

 من نوعين بين ميز وقد ٠ المجازي المعنى أو المعفى ازدواج

 وتمثيل سببية، رابطة على يقوم الذي الحمل تمثيل التمثيل:
 حيث من متشابهان، مدركان يحمل فيه الذي التناسب،

 الثاني والنوع صورياً حال التميل أطراف جميع على اكسبة،

 التفكير بمستلزمات يعنى هوالذي كاجيتان، يرى فيما وحده،

 المرتبة في أتت المدرسة، في منزلته، أن والواقع الميتافيزيقي.
 أرسطياً معينة قضايا في يكن ولم نفسه، األكويني بعد اثانية

تومائياً. كونه أكثرمن

٠٠٠
 السبانيا، الذهبي العصر رافقت فإنها الثانية، الفترة أما

 التكيف، في فشلت عندما واالنحطاط بالتالشي أخذت ولكنها

 القرن ففي المتوسع. العالم مفاهيم مع حدودها، عن خارجا

 ،D. de Flanders فالندرس دي دومينيك طور عشر الخامس

 دي كراكت بطرس شارك كما للميتافيزيقا، التومائي العرض
 فيتوريا فرانسيسكودي معلم ،p. c. de Brussels بروسل

 اسبانيا، في ساالمنكا جامعة تأسي في الدولي(، القانون )أب

 السياسة لتلطيف االسبانية الحكومة مع تدخلت التي

 مفكريها أن الفترة هذم في التومائية سمات ومن االستعمارية

 السكوالستيكي عشر الخامس للقرن المعقدة الزوايا هجروا
 أو المنحرفة األشكال وياصطناع الزخرفة بدقة متميز فن نحو

 المنطت من أتخذوا ،نفسه الوقت في ،أنهم كما ٠ الملتوية

 مهملين ومناقشاتهم، لمجادالتهم كافية آلة األرسطي الصوري

 كانوا أنهم ومع .عليه الطارئة التحسينات كل بذلك

 كعالقات فيها، نظروا التي الالهوتية القضايا فإن مشهورين،

.الفلسفي النقاش إطالة ال أدت اإلرادة، حرية مع النعمة

 في ،الدراسة يتحقون الذين التومائية مفكري بين ومن

 الدومينيكان رهنة من نذكر أن يمكننا عشر، السادس القرن

 ؛العلمي المنهج في M. Canoملشيوركانو :اآلتية األسماء

 D.سوتو دي دومينيك ، Bl de Medina مدينا يارتولوميودي

de Soto، ليدسما دي ومارتن M. de Ledesma، نظرية في 
 كثيراً به أعجب الذي ،D. Banez بانز ودومينيك األخالق؛

 والمفكر .الطبيعى والالهوت الميتافيزيقا في الراقية لتومائيته
 والالهوتي اليسوعي هو الونت ذلك في معروفاً كان الذي

 الذي ، F. Suarez ,1548-1617 سواريز فرنسيكو االسبافي
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 الذي اإلحياء، هذا المدرسية. الفلسفة إحياء عاتقه على يقع

 في أخفق النهضة، عصر وعقب الوسطى العصور خارج حدث
 ومع الحديث. العلم نهضة مسايرة يستطع لم ألنه االستمرار،

 سواريز لدى أخذته الذي بالشكل التومائية، أصبحت هذا،
 جامعات في حتى تحل، أن واستطاعت مكان، كل في تدرس

 )الالهوتي ميالنختون مذهب محل البروتستانتية، األقطار

 سواريس عدوا متزمتين توماثيين أن ومع .لوثر صديق األلمافي
 كان نقد معاً، والفكر العينية بالحقانق وضوحه اتم وإنه انتقائياً

 وكان ,الضخمة كتاباته وبتنظيم اهتماماته باتساع مدهشا

 العليا، الثقافة في الطليعة يثغلون آنذاك، اليسوعيون،
 العلمية األبحاث على األكثراطالعاً المجاالت، كل في وكانوا،

 عن مستقل بشكل الفلسفة تدرس بدأت وقد المعاصرة.

.الالهوت

 مهمة التوماثية كانت فقد عشر، السابع القرن نهاية في أما
 جزءاًمن إنهاأصبحت حتى الكنسي، مراكزالتعليم في فقط

 كاساناتا مكتبة الوقت ذلك في عنها يعبر وما ,الرسمية الكنيسة

Casanata، التومائية. للتأويالت مركزين الى إضافة روما في 

 للدراسات نقدي كمدخل تدرس التومائية الفلفة وكانت

 غودن انطوان ميالنو، في كتب، الروح هذه وفي الالهوتية.
A. Goudin طبعة عشرة اربع طبع الذي ، 1676 المعبر كابه 

 في s. Roselli روزيلي سلفاتور كتب كما . 1744 عام حتى
 عن جواباً الفلسفية، الخالصة من أجزاء ستة 1777 عام روما

 األب قدمه الذي األكويني المتكررلمذهب الدومينكافي الوعد

 وكال .ل. T. Boxadors بوكسادورس توماس جوهن العام

 عشر. الثامن القرن نهاية في التومائية نهضة في أثرا العملين
 ديكارت من بدءاً الفلسفة، حوار في يشارك لم أنه رالواقع

 الى ينظروا لم الذين التومائيين من القليل إآل هيغل، وحتى

 بتاريخ خاصة محددة زاوية من إآل الفكرية المدارس كتابات

 العصر في نشأت التي المدرسية الفلسفة أن والواقع الفلفة.

 والثامن عشر السابع القرنين خالل تدريجا اندثرت الوسيط

 والنظرة التجريبية، العلوم تطور متابعة في الخفاقها نتيجة عثر

.المعرفة نظرية الى الجديدة

٠٠٠
 ضد فعل كرد األصلية، التومائية الى العودة فكرة ظهرت

 المدارس في مسيطرة كانت التي االنتقائية السكوالستيكية

 الثامن القرن منتصف منذ نابولي، في الكاثوليكية، الفلفية

 انتشرت الكاثوليكي الفكر بناء إعادة الى الحاجة ولكن عشر.

 التي أثراالضطرابات عثرعلى التاسع القرن بداية في أكث



التومائية

 ضد معها كانط فلسفة حلته الذي والتهديد الثورة، أحدثتها

 في المستعملة االنتقائية المذاهب ضد أي التقليدي، الفكر

 كانت التي االنتقائية، المذاهب هذه االكليريكية. الدراسات

 وهيغلية المتطورة، G. Hermes هرم جورج كانطية تنتقد

 أنطونيو وانطولوجية المتكيفة، A. Gunther غوخ انطون

 األساتذة من جاعة حملت التي هي A. Rosomini روسوميني

 في النظر إعادة على وروما، ونابولي بياسنزا في التومائيين،
 الدومينيكانية الرهبنة أعضاء أما .الفلسفية األكويني توما تركيبة

 بحرفية متقيدين ألكويني ا فكر على أمينين ظلوا فقد أنفسهم،
 قد، - إيطاليا وجنوب اسبانيا رهبنة باستثناء - وكانوا النص،

 الثورة بعد المضطربة األزمنة خالل األمكنة كل في تبددوا
 الكاهن حث عشر التاسع القرن بداية وفي الفرنسية

 في المغمورين المحاضرين أحد ، ٧. Buzetti فنشنزوبوزقي

 سيرافينو الشقيقين ،بياشترا في الالهوت مدارس إحدى

 بعد فيما دخال اللذين ،et D. Sordi .5 ودومينيكوسوردي

 ليون شقيق ،G. de Pecci بيكي وغيوسبي اليسوعية، الرهبنة
 التحق ثم .التومائية بناء إعادة على معاً للعمل عشر، الثالث

 6سانسفيرينو. غاتانو لمهمة، لتحقيقهذه بهم،

Sanseverino ،1853 عام للنشر، قدم الذي بنابولي، 

 دعمت وقد أجزاء. خسة من المكون المسيحية، الفلسفة

 Civilita سيفيليتاكاثوليكا الدورية المتنفذة اليسوعية المجلة

Cattolica مع وتأكدت اتضحت التي الحركة هذه جهود 

 ومع ،18701869 فاتيكافي مجلس أول عن الصادرة القرارات

 M. Liberatore ليبيراتوري ماتيو عما كبيرين، استاذين تعاليم

 ألمانيا، من .ل Kleutgen كلويتغن وجوزيف إيطاليا، من
 هما ،الدومينيكان من ين كاردينال ونصائح ارشادات مع وكذلك

 زيفرين وسبانيارد C.T. Zigliara زيجليارا توماس كورسيكان

.s.z. Gonzales غونزالس
 عشر التاسع القرن خالل بطيناً بقي التومائية تطور ان بيد

 بموجب الكاثوليكية للكنيسة الرسمية الفلفة أصبحت أن إلى

 البابا قداسة أصدرها التي Aeterni-Patris البابوية الرسالة

 دعت التي الرسالة، وهذه . 1879 آب 4في عشر الثالث ليون

 بقصد األساسية األكويني مذاهب الى العودة الى المفكرين
 دفعاً التومائية الدراسات أعطت الحديثة، االحتياجات مواجهة

 الدراسات من واسعة ظهورتيارات الى وأدت األمام الى حاسماً

 وحتى ،الكاثوليكي العالم حدود تجاوزت والمذهبية التاريخية

 بتعزيز المتعاقبون البابوات قام ثم الضيقة الكهنوت حدود

 هؤالء فقط ليس أربك، ما وهذا وتدعيمها، التوصية هذه
 أيضاً وإنما وثيق، برباط التومائي بالرباط يرتبطون ال الذين

 قواعد وفق الذهن في ثابة بالفلسفة يرغبون ال الذين التومائين
مسبقاً. محددة

 داخل الوحيدة الفلسفية الحركة ليست التومائية الحركة

 تلخص أن يمكن أخرى حركات هناك بل الكاثوليكي، العالم
التالي: الشكل على التومائية، الحركات فيها بما جميعها،

 أغلب في وحقى فعلي، حدسي اتجاه وهي األوغسطينية؛ - 1
 .ل Hessen هاسن جوهانس مثليها ومن براغماتي، األحيان
. p. Wust فوست وبطرس

 نميز وهنا التعقلي. الموقف أو الجديدة السكوالستيكية - 2

:حركات ثالث

.الفرانسيسكانية المدرسة أي ،السكوتية آ..2

 P.ديكوك ب. مفكريها ومن السؤاريزيانية، ب..2
Descoqs، فوتشر ل L. Fuetscher.

 اليسوعي الراهب بين كها نميز وهنا التومائبة، ج. ,2

انجاهات: ثالثة ،E. Przywara برزيوارا إريخ
.الدومينيكانية للمدارس المحضة التومائية . 1.ج . 2

 القرون في التومائية الفلفة والدة دراسة .2 .ج .2

 قام التي التاريخية كالدراسات مستقلة، فلسفة بصفتها الوسطى

 وباومكر ،Grabman بمان وغرا ،Ehrle أهرل يها

Baumker، وجيدون Gilson.

 هي مبدعة، جديدة سكوالستيكية وأخيراً .3 . ج .2

 هذه من برزيوارا ميز وقد .ختلفة اتجاهات تتبع نفها

 المسيحية الميتافيزيقا :هما رئيسيين، اتجاهين االتجاهات

 يفترض قضايافلسفية تعالج األولى الجديدة والتومائية

 وطبيعة الخارجي العالم ووجود كالحقيقة لها، حال الالهوت

 ،Gutberlet غوتبرلت أعمال هوموضوع وهذا النفس

 وجملي ،Geyser وفر ،Mercier مرسيه والكاردينال

Gemelli . ما حد الى مختلف ،برزيوارا بحسب االتجاه، وهذا 

 االتجاه ولهذا الجديدة. بالمولينية ويصفه الجديدة، التومائية عن
 على متقدم المفردة األشياء »تعقل :وهما ،أساسيتان قضيتان

 النقدية« »الواقعية هوأساس وهذا الكلية«، األشياء تعقل

 الذوات إدراك تعتقد التي للتومائية الساذجة« »للواقعية المقابلة

 ميتافيزيقا الى تقود فإنها الثانية، القضية أما المفردة. األشياء في

األولى. المبادىء على وليس العينية األشياء على مؤسة

 األجواء إطار من تخرج لم التي التومائية، فإن والواقع
 تتجاوز األولى العالمية الحرب بعد أخذت قلياًل، إآل الكنسية

 العناصر من عنصراً مكان، كل في ،لتصبح اإلطار هذا

 الدومينيكاني األب ويؤكد ٠عصرنا في األكثرأهمية الروحية
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التومائية

 كالجماعة ،فلسفية أخرى جماعة أية توجد ال أنه بوخنسكي
 . لألبحاث ومراكز المفكرين من كبيراً عدداً تملك التومائية،

 الناطق ،BulletiibThomiste التومائية الشرة أن ويضيف
 حتى سنوياً، تحتوي كانت المدرسة، باسم البيبليوغرافي

 كان كما ومحاضرات. كتب من إعالن 500 على الخمسيات،

 علمية مجلة 25 من أقل ليس التاريخ، ذلك حتى للمدرسة،

.تومائية

 الميل أو االستعداد هي الجديدة التومائية سمات إحدى إن

 والسمة .بها الخاص التقليد خارج عن الناجة المؤثرات لفهم
 أحيت بل محضة، كنسية بمسائل تهتم لم أنها هي لها األخرى

 الى إضافة عثر، الثالث ليون البابا لقداسة االجتماعية التعاليم
 مارسة تطوير في إليها رجعوا دولة ورجال علمانيين عدة أن

 اقتصرعلى قد كان التأمل سلوك فال .المسيحية الديمقراطية

 الحديثة، السنوات خالل للتومائية، كان وال الدين، رجال

 جلون واتيان ماريتان جاك اسمي من أكثرشهرة دين رجل

 شيء، كل قبل تحتكم، الحديثة التومائية أن ومع العلمانيين
 أو كاثوليكية، بالضرورة لمتكن انتماءاتها فإن الكثلكة، الى

 عن غيرواضحة صورة تمثل الواقع في إنها، مسيحية. حتى
.واالنسجام المطابقة

 تقريباً، العالم أنحاء كل في ابحاث ومراكز مثلون وللتومائية

 المعهد المراكز: هذه وأهم فرنساوبلجيكا في خاص وبثكل

 الكاردينال ،1889 عام اسسه، الذي لوفان في للفلسفة العالي

 وبشكل والفلسفة، الحديث العلم بين الفجوة لسد مرسييه،

 في مارشال جوزيف قام وقد المعرفة. بمشكلة يتعلق فيما خاص

 الدومينيكان أما الذكر. تتحق بأعمال المجال هذا

 النقدية أبحاثهم في سواء فعال بشكل أسهموا فقد الفرنسيون،

 مدارك متتاول في جعلها في أو التومائية، الفلفة عن

 الفلسفية العلوم كمجلة الدورية، ومجالتهم الجمهور.
 في الكاثوليكي المعهد الى إضافة التومائية، والمجلة والالهوتية،

 جامعة ومن المدرسة نشاطات على دالة أفضل تقدم باريس،

 ومن .مهمة أعمال أتت Munsterمونستر وجامعة ميونيخ

 نذكرغالوس األلمانية باللغة الناطقة الدول في الالمعة، األسماء

 A.هارفات الكسندر ،G. M. Manser نسر ما . م

Harvath، مارتن الوسطى القرون يفلسفة المعروف المؤرخ 

 وجوزيف ،o. Geyer ألوفر ،M. Grabmann ن بما غرا

 الجامعة فهناك إيطاليا، ي أما .ل. Mausbach موسباخ

 روما، في Angelicum واالنجييكوم ميالنو، في الكاثوليكية
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 R- G.الغرانج لدغاريكو ريجينا فيها الشخصيات من وبرز

Lagrange. م ي. قريبورغ جامعة في برز سويسرا وفي 
 لويس ،R. Welty فيلتي ر، ،M. Bochenski .1 بوخنسكي

 M. D. فيليب دومينيك وماري ،L. B. Geiger غيغر برتراند
Philippe. ايدنبورغ في التومائية من قوي تيار وهناك 

Edinburgh، تايلور أ.ي. دعائمه بتأسيس قام.A. E 

Taylor. البالد في بقوة المدرسة تطورت األخيرة السنوات وفي 
 K. كيرك كينت اكسفورد، في خاص وبشكل االنكلوسكسونية

Kirke ، ،أدلر سورتبر وفيشيكاغو M. Adler. وقدم 
 مراكز كذلك وهنالك ميزاً. عمالً تورنتو في الوسيطي المعهد

 األميركية المتحدة الواليات في التومائية للدراسات مزدهرة

 )مونتريال(، كندا وفي لوي(، وسان فورست وريغر )واشنطن

)سيدني(. استراليا وفي

 الدقيق بالمعنى مدرسة الحديثة التومائية فإن الواقع، وفي

 من وعدد الخاص، ومنهجها الخاصة، مشاكلها لها للكلمة،
 وهي العالم. م انحاء في المتتشرون مثلوها علمها التي المذاهب

 الديالكتيكية، والمادية الجديدة، الوضعية الصدد هذا في تشبه
 التومائيين بين هناك أن ومع .الجديدة الكانطية والمدارس

 فيا يبحثون فإنهم متعددة، قضايا حول الرأي في قوية خالفات

 المسائل الى إضافة نوعيا، الخاصة المساثل من مجموعة بينهم
 وتتخللها دوريا يعقدونها مؤتمرات في المعاصر، الفلسفية

 للمجتمع الحديثة المؤتمرات بين ومن ,وعميقة حادة مناقشات

 ولما ،1932 للفنومنولوجيا المخصصة المؤتمرات نذكر التومائي،

 الفلسفة بين وللعالقات ،1933 الميحية الفلسفة عليه يطلق

.1947 الوجودية ولمسألة ،1935 الطبيعة وعلوم

 في كبيراً مكاناً تحتل حركة عل الشهود احد هذا كان

 جوانبها، واختالف تنوعها مقدار على يدل ما وهذا أيامنا:
 البرغسونية والى الكانطية المثالية الى بواقعيته تمت ولكنها

 البرغونية الواقعية مقابل تضعها التعقلية فواقعيتها .الحيوية

 الظاهراتية أو المشالية مقابل نفسه الوقت وفي ،الحيوية

 برغسون ان ماريتان بين األولى، لكقطة وبالنسبة ،الكانطية

 المحضة الصيرورة أو والزمان العقل، مكان حدسه »بإحالله

 ومن الهوية« مبدأ وهدم االشياء وجود الغى الوجود، مكان

 كعدم اخرى، انتقادات الى إضافة االنتقادات هذه خالل

 في ماريتان رأى محرك، الى والمتحرك متحرك الى الحركة احتياج
 ،التومائي الكبيراألرسطي تأكيداًمقاباًلللمبدأ البرغونية

 على متقدم بالفعل الموجود وهوأن التومائية، للتعقلية المقوم

 الواقعية »أن يبين أن ماريتان يريد ويالمقابل .بالقوة الموجود
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 حقيقي نقدي بمنهج األشياء معرفة قيمة بانقاذها التومائية،

 ثم ومن التأمل، عالم عن ذاتها، قرارة في بالكشف، تسمح
 »المشالية أيضاً تقابل وهي للميتافيزيقا. موقعاً منه، تقيم

 مستوى على بأكملها الروح »عرض عن فعوضاً المعاصرة«،

 التعقلية الواقعية فإن المثالية، فعلت كما التعقل«، من واحد

 كمعرفة ،متدرجة مستويات الروح هذه في تميز التوماثية

الصوفية. والخبرة ،الميتافيزيقية والمعرفة الحية، الطبيعة

 حدده فقد الكانطية، المثالية من التومائية الواقعية موقف أما

 يرى الميتافيزيقا« انطالق نقطة »في بوضوح، ماريشال، األب
 هاتين ترابط في قائم الكانطية جوهر أن ماريشال األب

 أي النومان، معرفة ونفي العقلي، الحدس نفي القضيتين:

 عضو من المعرفة لهذه يكن لم إذا ذاته، في الشيء معرفة نفي
 إقامة ضدكانط، ماريشال، اليدعي العقلي إآلالحدس

 يتلزم وجوده نفي أن يعتقد ال ولكنه العقلي، الحدس وجود

 العملي، العقل نقد في بين، نفسه وكانط النومان. معرفة نفي
 موضوعية، قيمة جميعها تكتسب الحر والموجود والله النومان أن

العملي. العقل لمارسة كشروط

 أن اثبات نستطيع أننا ماريتان[، ]يضيف »ولنفترض،

 االلهي...، المطلق ألقل على العملي..، العقل مسلمات
 ...،المعرفة قوى أعمت مارسة إلمكانية شروط أيضاً هي

 على المسلمات، لهذه الموضوعي الواقع أقمنا قد تكون فإننا

 ناحية من اللجوء، دون التأملي«، للمجال تابعة ضرورة

 إذا الشيءمكن، وهكذافإن العقلي الحدس الى اخرى،
 )الظاهر( الفينومن بين كانط أقامه الذي الفاصل هذا رفضنا

 دون به القيام يمكن ما وهذا . ذاته( في )الشيء والنومان
 بيد مباشرة. المعقول ادراك تدعي التي األفالطونية الى اللجوء

 فتصوراتنا وسطاً: طريقاً تعلمنا ماريتان، برأي التومائية، أن

 عالقة على يحتوي موضوعها ولكن ،الحسية الماهية تتجاوز ال

 خطاً أن والواقع إليه. يحيلنا ما وهذا المطلق، مع انطولوجية

 في حصل الذي التعيس« »االنفصال عن ينجم الحديثة المثالية

 الديناميكي أو الحيوي الجانب بين الوسطى القرون نهاية

.للمعرفة الشعوري والجانب

 توما للقديس المفكرين هؤالء اختيار كان هل ولكن
 النهضة رواد دفع ما إن ؟ موفقا عمالً ومفكراً معلباً األكويني

 هو، األكويني الى عشرللعودة التاسع القرن بداية في التومائية

 متماسكة فلسفة الى بالحاجة العميق شعورهم الحقيقة، في
 مع خاص وبشكل المعاصر الفكر مع بحوار الدخول تستطيع

 لنظامه عرض أي يترك لم العوقي الى لجأوا لكنهم الكانطية.

 عشر الثالث للقرن تابع سكوالستيكي والى I الفلسفي

 ،الفيزيقا فيها بما مذاهبه معظم على فحافظ بأرسطو ومعجب

 مع الوسطى القرون بالتينية الفكري إفتاجه كتب مؤلف والى
 داخل من المراقبين بعض .هذا يومنا في محير فلفي مصطلح

 اعتراضاتهم صاغوا خارجها، من خاص وبشكل الكنيسة،
 التاسع القرن في معنى، ال أن معتبرين جداً بتعابيرعنيفة

 بثقافة التفكيرمرتبطة في وسيطية طريقة إحباء إعادة من عشر،
 محركوالعودة أدرك حد أي الى القول الصعب من .تماماً بالية

 دراسة يبدوأن لكن الموضوع، هذا صعوبة األكويني الى
 القناعة وهذه الفلسفي، تفكيره عمق لهم أظهرت مؤلفاته

الصعوبات مجابهة على حملتهم

 تومائية .التومائية من نوعين أمام أنفسنا نجد أننا والواقع

 في الحقة فترة وفي لوفان، في واضح، بشكل تطورت، تقدمية

 العلم، على كبير، حد الى وانفتحت، ميالنو، وفي باريس

 هذه . المعاصرة الفكرية التيارات مختلف مع للحوار وتهيأت

 تتردد لم األكوبني، فكر بجوهر المتمسكة الجديدة، التومائية

 خاص، وبشكل مؤلفاته، في والغ بال هو بما بالتضحية

 وتحديثه فكره تجديد بقصد ،لمذهبه السكوالستيكية الصياغة

 وتومائية . عصرنا رجال امام البلوغ سهلة بلغة كتابته وإعادة
 الجامعات في تركزت ضيقة وقواعد قوانين ذات محافظة

 من تعاليمها تستلهم أخرى مراكز وفي الكاثوليكية، الرومانية

 وكل نقد كل رفضت التي التومائية، وهذه نفسها. الروح
 فضلت المطلقة، التومائية األرثوذكسية حدود عن خارجاً تقدم

 في كان، األكويني أن ومع المعلم بتعاليم الحرفي التمك

 ردة أثار إنه حتى ،التفدم على التام االنفتاح في مثاًلا ،زمانه

 المحافظة التومائية فإن عصره، محافظي قبل من عنيفة فعل

 ضوء على فلسفته النظرالى ورفضت ،فكره تحديث رفضت
 فكراً منه تجعل ن ان فضلت بل الوضعي، العلم مكتسبات

 حياً. فكراً وليس التاريخ، متاحف في محنطة ودمى متحجراً

 في األسف، مع يعيش، يزال ال التومائية من النوع وهذا
 وال كبير، حت الى والمتنفذة، جداً المحافظة األوساط بعض

 درجات وفق يجضع، األكويني تالميذ كبيرمن عدد يزال
األوساط. هذه عدوى الى ختلفة،

 نظر في األكويني، نتاج في تحديثه يجب الذي ما واآلن،
 وفق الفلسفية األكويني مسألية لدراسة الجديدة؟ التومائية

 الثالثة األمثلة إعطاء من بد ال ولتوضيحها، الحاضرة المسألية
 قيمة مألة أي النقد، مسألة طرح من أواًل، بد، ال التالية:

 تجاهل يمكن ال وهنا نحومالئم. على اإلنسانية، المعرفة
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 والوضعيين وهوسرل وكانط وهيوم وديكارت أوكام نظريات
 تومائيون النقطة هذه جيداً ادرك وقد . المجال هذا في الجدد

 Noel ونويل ومرسييه Balmes بالماس منذ كثربارزون

 وكثيرون De Vries فري ودي Olgiati وأولجياتي وماريشال
 نقد ألي العجيب رفضه في جلسون بذلك خالفين ،آخرون
 سيؤدي القبيل هذا من تنازل أي أن مدعياً للمعرفة، أساسى

 الله وجودم إثبات في الخمس الطرق تعد لم وثانياً، المالية. الى

 ما وهذا الحالي، العلمي الفكر مع تكيفها لعدم بعد صالحة
 الدومينيكاني D. Dubarle ديبارل د. األب جيداً أوضحه

 بالمسألة متعلق الثالث والمثال .1958 عام الفرنسي

 مختلفة قواعد وفق اليوم تطرح أن يجب التي الكوسمولوجية

توما. القديس عند نجدها التي تلك عن جدا

 تعمم أن يجب أمثلة سوى المذكورة الثالث الحاالت وما

 لبعض يخضع أن يمكن ما لتحديد األكويني، فلسفة أقسام على

 وإما تماما، المرضية غير االستدالالت باستبعاد إما التغيرات،

 برفض وإما المعلم، فكر بإكمال وإما المواقف، بعض بتصحيح
كلياً. الفكرة

 بحث في تتطور أن يجب العلمية المعرفة فقواعد

 ،للوعي المباشرة المعطيات على باالعتماد ،كامل ابيستمولوجي
 البسيكولوجيا ضوء على تحليله يكتمل أن يمكن الذي

 أما تحديثهما. التصوريجب ونقد االحساس ونقد التجريبية.
 على بالتغلب وذلك أكثر، يشارإليها أن فيجب فة، المع وحدة
كثيراً. عليها األرسطية تركز التي والفكر ساس اإل- ثنائية

 أجزاء أكثر شك أي دون هي التي ،للميتافيزيقا وبالنسبة
 في عديدة تعديالت إجراء من بد فال تماسكاً، األكويني فلسفة

 التركيب إثبات :بعضها وهذه .اثباتها وفي نظرياتها صياغة

 المبدأ صياغة ؛ الذات( - الرجود ؛ المتناهي للموجود المقوم

 بالطريقة غيرالمتناهي الموجود وجود إثبات ؛للعلية الميتافيزيقي

 لتغييرمفاهيم الدقيق المضمون وللعمل؛ للموجود المزدوجة

 والعقل اإللهية الوحدانية اثبات الميتافيزيقا؛ في والفعل القوة

 الطبيعة وحركتها؛ المخلوقات حفظ الخلق، هوية اإللهي؛

 الخير وجود عدم مجرد الى اسناده يمكن ال الذي للشر الحقيقية

فقط.

 تأكيد، بكل بالية، األكويني، تركها التي الطبيعية والفلفة
 عل رأساً فيه التفكير يعاد أن يجب لذا .كبيرمنها جزء في

 في الوضعية العلوم به أتت بما االعتبار بعين األخذ مع عقب،

. الجسمي العالم حول الحاضر الوقت

 أثمن من فهي توما، القديس بانتروبولوجية يتعلق وفيما
 الطبيعة عن رائعاً مفهوماً فيها نجد إذ .فلسفته أقسام
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 بيد الكون. في ومكانته لإلنسان نوعية ونشاطات اإلنانية،

 لهذه الحالي الوضع في إدخالها من بد ال تغيرات هناك أن
 المادية غير الطبيعة اثبات ؛اإلحاس طبيعة :االنتروبولوجية

 يتم أن يمكن اإلنسافي للعقل الروحية السمة )اثبات للفكر

 الواقعي التمييز العقلي(؛ للنشاط المختلفة الجوانب بتنمية اليوم
 حالياً؛ نفسه يفرض أنه يبدو ال والمنفعل، الفاعل للعقلين،

 لعلم تاركين المفارقة، النفى لوضع اعتداالً أكثر معالجة

٠ الموضوع هذا بتفاصيل االهتمام الالهوت

 تحتقظ التومائية الفلسفة فإن اإلنساني، الفعل مستوى في أما
 في أيضاً ولكن األساسية، نظرياتها في فقط ليس قيمتها، بكل

 أن يجب العملي، المجال مسائل أن بيد عديدة. تطبيقات
 أن اليمكن فاألخالقي إطارجديد في نحل وأن تدرس

 للعلوم سيما ال اإلنسانية، للعلوم الضخمة المساهمة يتجاهل

 تمت التي وللعلوم النفس ولعلم االجتماع، ولعلم االقتصادية،
 أحياناً المثيرة التطورات تجاهل يستطيع ال أنه كا .بصلة إليه

 بتعابيرجديدة تطرح النتائج إن حيث البيولوجية، للعلوم
 يؤخذ أن وأخيراًيجب .األخالقي الطابع ذات المائل بعض

 شروط عن تنجم التي الجديدة األوضاع كل االعتبار بعين
 العادل غير التوزيع مثال، ولنذكر، لإلنسانية: الحالي الوجود

 وجود اإلنسانية، وكبيرمن هام جزء تخلف للثروات،

 التسلح، على السباق واألشكال، األنماط متعددة ديكتاتوريات

النووية. الحرب وخطر
 الالتينية من بنقلها األكويني لغة تحديث يجب وأخيراً

 هذا يكتنف ما مع المعاصرة، الحية لغاتنا الى السكوالستيكية

 التومائيون اعتقده ما بعكس وذلك .جمة صعوبات من العمل
 مرتبطة كانت األكويني فلفة أن على أصروا الذين المحافظون

 أنه بيد بالالتينية. وتعليمها تعلمها يجب ولهذا دائياً، بالالتينية

 بالالتينية، إال عنها يعبر أن يمكن ال الفلسفة هذه كانت إذا

المعاصر. لفكرنا بالنسبة فائدة يدون وتبقى تعنيا ال فإنها

 هذا بعد األكويني فلسفة من يبقى الذي ما ولكن
 أخرى بفلسفات هكذا المطعم األكويني يبقى أو التحديث؟

 بالمعنى تومائية فلسفة على الكالم بعد نستطيع وهل أكوينياً؟

للكلمة؟ لتومائي ا

٠٠٠
ومراجع مصادر

 بعنوان، ابوكرم الله نعمة ترجمة الفلفية، المجسوعة توما، األكويني، -
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المججرية
Fatalism
Fatalisme
Fatalismus

 قبل مثبتة االنسانية الحياة حوادث يعتبركل مذهب الجبرية
 هذا تمنع ان عظمت مهما قوة ألية يمكن وال حدوثها،
 مسبب الصارم النظام هذا وراء يكون ما وغالباً الحدوث،

 للحرية فعالية كل نفي إذن تعني فالجبرية .وراثي ما واحد
 ميثولوجيا في االخيرة تجلياته المذهب هذا عرف وقد .االنسانية

 بحب كبير فرح من يصاحبه بما األبدي، بالعود المتعلقة نيتشه
 اعالن بعد االنسان، غاب إذا أنه ذلك ،Amor fati القدر
 من والسخرية الكامل االستسالم سوى يبقى فال اإلله، موت
.الواء على االنساني والتاريخ االنساني التقدم عبادة

 :وأجبره وجبوراً جبراً االمريجبره على الرجل جبر اللغة وفي
 العرب، الن صاحب يقول كما أعلى واالخيرة اكرهه،

 العرب وعامة : قال وحدهام تميم لغة جبره يقول: واللحياني
 واإلجبار والقدر، القضاء وقوع والجبرتثبيت .أجبره :يقولون

 أكرهه إذا الحكم على الرجل القاضي اجبر يقال: الحكم، في
 على العباد اجبر الله بأن يقولون الذين هم والجبرية .عليه

 االسم بهذا سموا وقد ذلك في لهم إرادة وال بأفعالهم القيام
 إن العرب لسان صاحب ويقول بالجبر. القول الى نسبوا ألنهم

 وهو القدرية، خالف بالتحريك والجبرية، القدر. خالف الجبر

.مولد كالم

 كل على الجبرية اسم اطلق االسالمية الفرق تاريخ وفي
 الذين )أي القدرية بذلك االختياروخالفوا أنكروا الذين
 هو الجبر أن الشهرستاني الحظ وقد .والقدر( القضاء أنكروا

إنما ٠ تعالى الرب الى العبدواضافته عن حقيقة الفعل نفي
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 الى الجبرية تصنيف -، أيضاً الشهرستافي حب — يجب
 وال فعالً للعبد تثبت ا التي هي الخالصة فالجبرية :أصناف

 للعبد تثبت التي هي المتوسطة والجبرية .أصالً الفعل على قدرة

 في ما أثراً الحادثة للقدرة أثبت من فأما ,أصال غيرمؤثرة قدرة
.بجبري فليس كسباً ذلك وسمى الفعل

:القديمة الفلسفة في الجبرية تجليات -1

 القديمة الفلسفة في متفرقة شذرات في المذهب هذا يتجلى
 بسبب واضح اطار في يتبلور أو راق، شكل في يظهر ولم

 على التعرف ويمكننا اآللهة، دور يكتنف ظل الذي الغموض
 والهدوء السكينة الى تدعو روحية فلسفة كل في مالمحه

 كل وإماتة الطبيعية الظواهر مقاومة وعدم salut والخالص
 ينشدها كالن التي الروحية فالحياة .مطمع وكل للنفس رغبة

 عن التجرد همها كان المقدسة اسفارهم حسب الهنود حكماء
 جيع عن تاماً وإعرأضاً للنفس حظ كل وترك الرغبة

 القوى إماتة يستتبع وهذا .الجسمانية والقوى المحوسات
 أن يستطيع ال ألنه بالكلية يستسلم ان عليه فاالنسان ،العقلية

 الحكمة في االمر هذا ان اال .أنملة قيد مرسوم هو ما في يغير
 الروحية النزعة هذه ألن إطالقه، على اخذه يمكن ال افندية

 النزعة من طوراً وتقربها تارة تبعدها صوفية نفحات تتخللها
الجبرية.

 تقول التي القديمة الصيتية الحكمة في الجبرية تلمس ويمكن
 في وألحوادث الموجودات جميع بين تربط خفية قوى بوجود

 العالم في الدائم النظام تكفل التي هي القوى وهذه الطبيعة،
 االنسان وفضيلة .واالستقرارواالسالم االنسجام وتحقق

.النظام هذا وفق السلوك وتوجيه الخضوع هي العظمى

 نجد ال أن الطبيعي من فكان االغريقي الفكر في اما
 التي الفائقة لألهمية ربما عائد وهذا يتبناها، من للجبرية

 وعندما وقوانينه والمنطق واحكامه للعقل اليونانيون اعطاها
 الظواهرتفسربالتفسير جميع اصبحت الطبيعية المذاهب سادت



الجبرية

 سلطة أي إزاحة جهدهم وحاولوا ثانياً، والعقلي أوالً الطبيعي
 اآللهة فاستبعدوا الظواهر تفسير في العقل سلطة غير خارجية

 الخفية القوى كذلك .بغالبيتها ثانوية أدواراً لها وحددوا
 علم فحل واالساطير. والخرافات الغامضة والعوامل والسحرية

 والتقلب. الهوى محل والقانون والنظام االساطير، محل الكون
 من كان لذلك ريادياً، دوراً العالم هذا في االنسان واعطي

 بعض نرى ان نستطيع انما الجبرية، تسود ال ان الطبيعي
 الحكمة ان ابيقور يرى حيث االبيقوري، المذهب في مالمحها

 والسعادة القصوى اللذة وأن العقلية، اللذائذ بتتبع تقضي
 وتجنب وهدوئها النفس طمأنينة على الحصول هي العظمى

 مم ومعرفة وفهمه الكون بدراسة يتم وهذا .صفوها تكدير
 فهمنا فاذا . به اآللهة وصلة فيه الحركات تتم وكيف يتألف
 المستقبل من للخوف مبرر يبقى ال المثبتة اللوحة هذه اسرار

 تعرقل التي األشياء من وغيرها الموت ومن اآللهة غضب ومن
لنف ا طمأنينة
 قبل مثبتة الحوادث باعتبار المذهب تعريف التزمنا واذا
 ما مسبباً افالطون عند المثل عالم في نرى ان فيمكن حدوثها
 هي الصور أو لمثل ألن الكون لحوادث وثابتاً كليآ ورائياً
 مستقال مفارقآ خارجياً وجوداً بالفعل موجودة ثابتة كلية حقائق

 لها، وعلة للمعرفة مصدر الوقت تفس في وهي االنسان، عن
 له. وعلة المحسوس العالم في االشياء وجود مصدر هي كما

 من مثال في بمشاركته وصفته وجوده نوع يتعين انما موجود وكل
 االشياء في يتفاوتان عنصران المثاركة وهذه التشبه وهذا المثل،

 ولمثال للمشل، الكمال ألن الكمال يبلغا لن ولكنهما وضعفاً قوة
الخير. وهومثال خاصة، المثل

االسالمي: الفكر في الجبرية-2

 مشكلة االسالمي الفكر في الجبرواالختيار مشكلة تتضمن
 ويرى والعقاب. الثواب استحقاق واستطراداً التكليف،

 عهد منذ االسالم في عرفت المشكلة هذه أن مدكور ابراهيم
 قد ما القرآن ففي . والتابعون الصحابة فيها وتذاكر مبكر،
 عليه حقت من ومنهم اش هدى من فمنهم بالجبر يشعر

 وقل باالختيار يشعر قد ما وفيه (36 )النحل، 6الضاللة
 )الكهف، فليكفره شاء ومن فليؤمن شاء فمن ربكم من الحق

29.)
 سنة )قتل صفوان بن فهوالجهم منازع بال الجبرية شيخ أما

 الى انضم المسلمين الكالم علماء وهومن م( 746-745 ه 128'
 أخر في خراسان في نشبت التي الفتن إبان سريج بن الحارث

 عده وقد بمرو، المازني أحوز بن مسلم وقتله أمية بني ملك
 إن :الحادثة القدرة في لقوله الخالصة الجبرية من الشهرستاني

 هو وانما باالستطاعة، يوصف وال شيء، على يقدر ال االنسان
 وانا اختيار. وال ارادة، وال له، القدرة افعاله؛ مجبورفي

 سائر في يخلق ما حسب على فيه االفعال تعالى الله يخلق

 الجمادات، الى تب كما مجازاً االفعال اليه وتنسب الجمادات،
 الحجر، وتحرك الماء، وجرى الشجرة، أثمرت يقال كا

 واهتزت وامطرت، السماء وتغيمت وغربت، الشمس وطلعت
 كا والعقابجبر، والثواب ذلك.الىغير وانبتت، االرض

 ايضا الجبرفالتكليف ثبت إذا وقال: جبر. كلها االفعال أن
 الفعل على االنسان قدرة فيفسر الجهم ويستدرك .جبرآ كان

 له وخلق ،الفعل ا٢ كان قوة لالنسان خلق تعالى الله إن بقوله
 كان طوال له خلق كإ بذلك، منفرداً له واختياراً للفعل ارادة

.متلونا يه كان ولوناً ،طويال به
 قبل من بجملتها مستنكرة الجهم مقاالت أن والمالحظ

 القرآن بخلق وقوله للصفات كنفيه والجماعة السنة أهل
 اهل علماء لكن بالجبر. قوله الى اضافة العقلي التأويل واعتماده

 في وللمعتزلة - للجهمية ونقدهم هجومهم في والجماعة السنة
 مساً الجبرية مقالته يمسون — االسم هذا تحت االحيان بعض

 عليه يقسون ال ولكنهم فيها، الجهم مع يختلفون خفيفاً،
 هونفيه والعناء الشغل اشد وعناهم شغلهم وما .كثيراً

 متأخري عند المادي لالستواء وانكاره اإللهية، للصفات
 للعقل استخدامه هو كله ذلك من اكثر راعهم وما السلف،

 كثيرمن إبطال من إليه أدى وما النصوص تأويل في المطلق
السمعية. السنة اهل عقائد

 صفوان بن الجهم تابعت التي الجبرية االسالمية الفرق ومن
 )ت النجار محمد بن الحسين اصحاب وهم النجارية فرقة

 على حواليها وما الري أهل أكثرمعتزلة وكان ه(. 23)( حوالى
 النجارية على بعضهم ويطلق .الشهرستاني يقول كما مذهبه

 االسالميين، مقاالت في األشعري فعل كها الحسينية اسم
 لها، فاعلون وهم لله، مخلوقة العباد اعمال إن قوله اليه ونسب
 وان يريده، ما اال سبحانه الله ملك في يكون ال وإنه

 اله من العون وان الفعل، تتقدم أن يجوز ال االستطاعة
 االستطاعة وان الفعل، مع الفعل حال في يحدث سبحانه،
 توفيق االيمان استطاعة وإن ،بهافعالن يفعل ال الواحدة
 الكفر استطاعة وان وهدى، واحسان ونعمة وفضل وتسديد
 الله وفقه مهتد، مؤمن المؤمن وان وشر، وبالء وخذالن ضالل

 سبحانه، اله خذله مخذول الكافر وان وهداه، سبحانه
 كفره، وخلق له، ينظر ولم يهده ولم قلبه، على وطبع واضله،

.صالحاً لكان واصلحه له نظر ولو ،يصلحه ولم
 هوخالق اله النجاربأن قول في فيرى الشهرستاني اما

 مكتسب والعبد وقبيحها، حسنها وشرها، خيرها العباد، افعال
 إنما كسباً وتسميتها الحادثة القدرة تأثير إثبات إلى وإضافة .لها

 حال كل وعلى .األشعري يثبته النجار-ما يثبت-أي
 قوله في األشعري مذهب على كان النجار ان يرى فالشهرستافي

الفعل مع االستطاعة بأن
 اختلفوا النجار اصحاب ان الصدد هذا في يجدرذكره وما

 انهم اال االسالمية، الفرق معظم سنة على جرياً أصنافاً بعده
 لهم، مالزمة الجبرية صفة وظلت االصولية المسائل يختلفوافي لم
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 والزعفرانية البرغوثية اصناف: ثالثة منهم الشهرستاني عد وقد
والمتدركة.

 وهم الضرارية الفرقة جبرية عدت التي الفرق ومن

 - عطاء بن واصل ايام وقدظهرفي - عمرو بن ضرار اصحاب
 خالف عمرو ين ضرار أن األشعري ورأى الفرد. وحفص
 وأجاز تعالى، للباري مخلوقة العباد اعمال إن بقولهم المعتزلة

 واآلخر ،الة وهو خلقه، احدهما لفاعلين، واحداً فعالً

 العباد ألفعال فاعل - وجل عز - الله وإن وهوالعبد، اكتسبه،
 أن يزعم وكان الحقيقة، في لها فاعلون وهم الحقيقة، في

 المستطيع. بعض وأنها الفعل، ومع الفعل قبل االستطاعة
 الفاعل وجود مع االنسان قبل من الفعل كسب ومسألة
 مشكلة الفكراالسالمي في طرحت تعالى الله هو الذي الحقيقي
 بجبري ليس أنه أم جبري هو هل : بالكسب القائل تصنيف

 القصوى ابعادها اخذت المشكلة وهذه الشهرستاني، يقول كما
 الربع أواخر في المتوفى األشعري الحسن ابي االمام فكر في

 وقد االشاعرة. فرقة ومؤسس للهجرة الرابع القرن من األول
 عليه نشأ الذي االعتزال مذهب تركه بعد األشعري حاول
 ان زمنه في المعتزلة شيخ الجبائي علي أبي يد على مبادئه واخذ

 جهة من المعتزلة بين وخاصة الكالمية الفرق بين يتوسط
 فلك أخرى جهة من والمجسمة والحثوية والرافضة والجهمية

 بين وذاع انتشر أن بث ما جديداً مذهباً وأسس بينها طريقة
 وفي خراسان في اليه يدعون ومغاربها االرض مشارق في اتباعه

 أكث من األشعري مذهب اصبح حتى الشام وفي الحجاز
 اتباع ومن , االسالمي العالم في اتباعاً السنة أهل مذاهب

 امام هو الكافي االهتمام الكنسب مسألة اولى الذي االشعري
 في االعالم أئمة أحد كان الذي الجويني المعالي ابو الحرمين

 بين التعصب فيه اشتد وقت في ظهر وقد بنسابور جوين بلدة
 في اقواله ومن لر. 478 سنة توفي وقد وخصومهم االشعرية

 يقدر ال العبد ان الى ذهب صفوان بن جهم ان المسألة هذه
 إن المعتزلة وقالت شيء، كسب وعلى شيء إحداث على

 األشعري فسلك معاً والكسب اإلحداث قادرعلى االنسان
 على يقدر ال العبد إن فقال بينهما طريقة عنه الله رضي

 واثبت اإلحداث قدرة فنفى الكسب. على ويقدر اإلحداث
 الجويني يقول كما األشعري أن نرى وهنا الكسب. قدرة

 كل االنسان على ينكرون الذين الجبية هما طرفين بين يتوسط

 بحرية القول في المبالغين وبين الفعل على قدرة وكل اختيار
 الفعل على القدرة لإلنان يثبتون الذين المعتزلة وهم االرادة

 في األشعري أن هنا نالحظ ان وينبغي االختيار. على والقدرة
 من بالرغم الجبرية الى أقرب كان والمعتزلة الجبرية بين موقفه

 المبدأ إلنقاذ محاولة في الخالص الجبري لمذهبهم متابعته عدم
.الجبرية للفكرة العام

 هو االنسان ان على اصروا الذين المعتزلة وجه في وحجته
 الله يهبها االستطاعة يسمونها قوة بفضل األفعال يحدث الذي
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 الله إن قال ألدائه اومالزمة الفعل على سابقة وهي لالنسان
 فعل أي لتنفيذ وقوة استطاعة من االنسان في يوجد ما يخلق

 ال بحيث يخلقكلذلكفيكلوقت تعالى واله االفعال من
 أدائه، من إياه الله تمكين دون فعل أي يفعل ان لالنسان يتيسر

 اعضاءه يعطي كذلك فهو الحياة االنسان يعطي الله أن وكما
 وقت أي في وهوقادر األعمال، ألداء الالزمة القوة وجوارحه

 وإما بالموت إما وهويسلبها القوة، هذه االنسان يسلب أن
 االفعال تكون هذا وعلى ,أعمالها أداء عن الجوارح بإيقاف

 الله، فعل من هي وإنما فعله من ليست االنسان عن الصادرة
 وبعبارة .االنسان الى يرجع ال وإيجادها خلقها أي وإحداثها

 هو الطبيعية الظواهر من ظاهرة ألي الوجود إعطاء فإن اخرى
 من وال االنان اختصاص من ولي الله اختصاص من

 سائر مثل واالنسان مخلوقاته من مخلوق أي اختصاص
 التي االفعال لظهور أوواسطة وسيلة كثرمن ليس المخلوقات

.الله أويوجدها يحدثها
 ال بوضوح الجبرية النزعة تظهر األشعري التفسير هذا في
 وما اإللهي التكليف ينقذ أن يحاول األشعري أن إال فيه، لي

 افعال أن نرى بأننا فيقول عقاب او ثواب من عليه يترتب
 يريد واالنسان وتفكيره، ونيته بإرادته الواقع في مرتبطة االنسان

 الغاية هذه عن يستحق قد معينة، وغاية معيناً هدفاً اعماله من
 يستحق في العقاب، أو الثواب آخر: بتعبير أو الذم أو المدح

 أم خيراً أكان سواء لالنسان هوكسب الفعل عن االنسان

 الكسب يابتداعه يحاول األشعري أن هذا ومعنى شراً،
 الديني توجهه في المسؤولية من حيزأ االنسان اعطاء افتراض

 يريد االنسان بأن فيقول مثالً لذلك ويضرب واالخالفي،
 بأفعال ويقوم ويمشي يتحرك أن له بد ال أدائها وألجل الصالة،
 للصالة والتنفيذ الجسمانية االعمال وهذه مختلفة، جسمانية

 قوة الى يحتاج نرى كما الفعل وهذا الفعل باسم يسمى
 على كله الفعل هذا يتوقف األشعري نظر وفي .عضلية طبيعية

 عزمه عليها االنسان عقد التي والنية الصالة ارادة ولكن الله،
 كسب هذا كل الصالة، أداء من اليه يرمي الذي والغرض

 يناله الذي والجسماني العضلي المجهود يزيد ال وقد .لالنسان
 عمل في يبذله آخر جساني مجهود عن صالة فعل في االنسان

 هذا إيجاد أي الفعل يكون الحالة هذه وفي الشر، اعمال من
 الى عائد الكسب ولكن الله على متوقف الشرير الفعل

 الكونية او الوجودية الظواهر كل تكون وهكذا .االنسان
 على القدرة يملك ال وحده واالنان نحومطلق على لله تابعة
 يكسب ان يتطيع ولكنه شيء إحداث على وال شيء إيجاد
وإرادته. نته بحسب أوعقاباً ثواباً ،أوشراً خيراً

 اتاح األشعري أن الصدد هذا في كوربان هنري يقول
 أفعال، من يأتيه عما مسؤوالً ليكون الحرية من مجاالً لالنسان

 النجاح لها يكتب لم بمحاولة قام األشعري أن آخرون رأى بينيا

 أصر وقد ،الجهمية مذهب في الموجودة والعيوب الثغرات لسد



الجبرية

 وقيامهم تصرفهم من العباد افعال بأن القول على المعتزلة

 على أقدرهم وجل عز الله وأن جهتهم، من حادثة وقعودهم

 القاضي ويؤكد سواهم، محدث وال لها فاعل وال ذلك،

 افعال خالق سبحانه الله بأن قال من أن المعتزلي عبدالجبار
 احالوا المعتزلة بأن ويضيف خطؤه، عظم فقد ومحدثها، العباد

 الذي الكسب مفهوم المعتزلة وناقش فاعلين، من فعل حدوث

 الذي هوالفعل »االكتساب إن فقالوا األشعري ابتدعه

 نفعاً، أو ضراً شراً، أو خيراً لنفسه به االنسان يكتسب
 االكتساب ألن االكتساب، غير والمكتسب ، فساداً أو صالحاً

 إن ثم المال« هو والمكتسب وشراؤه، وبيعه االنسان تجارة هو

 أن كما ، ومحدثاً فاعالً يكون أن بد ال اللغة جهة من المكتسب

 هذه اطراد ذلك على ويدل كذلك كونه من بد ال الخالق
 من ب ويطلب باألفعال، يجتلب شيء فال المعنى، في اللفظة

 إنه إليه به وصل لما ويقال كسب، إنه ويقال وضرإال نفع

كواسب أي جوارح االعضاء سموا ولذلك اكتساب،

 بين الفصل بادعائهم األشعرية تناقض المعترلة وبين

 شيائً يكسب ان لالنسان الممكن من وكأن ٠ والفعل الكسب

 االنسان بأن القول تجبوا بذلك أوكأنهم يفعل، وهوال

 هي اخرى بعبارة فائدة وبزيادة بذلك وصفوه ثم يفعل،

 االستطاعة اثبتوالالنسان المعتزلة األمرأن وخالصة الكسب

 فينا اله يخلقها التي للقدرة مساوقة أو مقارنة كونها ونفوا المطلقة

 إليمانهم ذلك على اصروا وقد بالفعل. القيام نستطيع كي

 يترتب وما التكليف قاعدة على القائم اإللهي بالعدل العميق

 مطلقة قلنا كما االستطاعة وهذه ٠ عقاب أو ثواب من ذلك على

 هؤالء محاولة هو الجبرية مع الخالف جوهر ألن للفعل وسابقة

 إال الله، عند من عحدثة بافتراضها االنسان »استطاعة« تقييد

 الظاهري حزم ابن االمام يرى كما الحقيقي المحدث تعالى أنه
 وقدأورد االستطاعة مسألة طوياًلفي المعتزلة جادل الذي

 بعض سأل المخالفين بعض أن الحيوان كتاب في الجاحظ

 يخبر انه تعالى الله كتاب في تعرف هل فقال: )المعتزلة( أصحابه

 ذلك من كثير، أق نعم، فقال الفعل؟ قبل أغها االستطاعة عن

 تقوم ان قبل به آتيك أنا الجن، من عفريت قال تعالى: قوله

. (38 )الحل، 4أمين لقوي عليه وإني مقامك، من

الحديث: الفكر في الجبرية - 3

 العلوم تطور مع الحديث الفكر في الجبرية فكرة تراجعت

 ولم واالجتماعية. التاريخية االنسان فاعلية أثبتت التي االنسانية
 أفعال مثبتة جامدة بنية االنسان اعتبار مفهوماً أو مقبوالً يعد

 القديمة الميتافيزيقية المفاهيم تراجعت كعا .محفوظ لوح في قبلياً

 علوم وأثبتت .البشرية الحوادث شرح تصعب كانت التي

 هو االنسان أن متطورة تقنيات على المرتكزة واألبحاث االنسان

 الوقت والتربية،وهوفي االجتباعي، والوسط التاريخ، نتاج

 من هما والتربية االجتماعي الوسط وأن التاريخ، صانع نفسه
 ان دون يتطور وأن يوجد ان يستطيع ال االنسان وأن متتجاته،

.خلقها التي االنتاج وسائل بمساعدة عملياً يؤثر

 لم والمادية المثالية المذاهب بين الدائر الصراع غمرة وفي

 سلب في سلبياتها لكثرة الجبرية فكرة على المثاليون يعتمد

 مرموقاً مكاناً الوثنية نيتشه اسطورة تلق ولم االنسانية، الفاعلية

 -1806 مل ستيوارت جون درس وعدما الحديثة، الفلفة في
 به المحسوس العالم أن ورأى التجريبية والعلوم المنطق 1873

 الطبيعة ظواهر كل تتبعها حتمية لقوانين ويخضع واطراد، نظام

 الجبرية يطبق أن وأراد .جبري العالم فإن ثم ومن وحوادثها،

 ان يجب االنسان ان وجد لكنه االنان على الطبيعي العالم في

 يمكن فكيف الطبيعي، العالم عضوفي االنسان إن حراً يكون

 معين بتفسير التعارض هذا من مل خرج وقد حريته؟ إنقاذ

 التي الجبرية بأن فقال .هيوم عن الغالب في اخذه للجبرية،

 فعاله ألداء االنسان اضطرار تعني ليست االنان لها يخضع

 الجبرية تعني وإنما ,طبيعية أو إلهية ،خارجية بسلطة مدفوعاً

 مجبر فاالنسان ثم ومن ألفعاله. المتتظم واالطراد الثابت التابع

 أن بذلك ويعني .داخله من وانما خارج من ال افعاله على

 إال .معينة طريقة وفق يسلك ان عليه تحتم التي هي دوافعه

 على أصر االنسان داخل من تنبع بجبرية قوله رغم مل أن

 الدوافع تلك هوأن معين بمعنى حرية االنسان عند إنه القول

 .وتتعدل تتغير ن يمكن االنسان في الجبية اساس يعتبرها التي

 يوجه ان يمكنه كما .يقاومها أو عادانه يغير ان لالنسان يمكن

 إن القول يمكن وهكذا .غتلفة وجهة وانفعاالته غرائزه

 من يفلت الطبيعي العالم عناصر من غيره عن استثناء االنسان

 ثناياه عن ينفض ان حاول الديني الفكر وحتى .الجبرية قانون

 سيد يرى الحديث االسالمي الفكر ففي .جبرية فكرة كل

 )االسالم( الدين هذا من البعض ينتظر أن يجب ال أنه قطب
 بطريقة البشر حياة في يعمل ان — الله عند من منزالً دام -ما

 البشر، اعتبارلطبيعة أي دون ،االسباب غامضة سحرية

 من مرحلة أية في المادي، ولواقعهم الفكرية، ولطاقاتهم

 الى قطب ويتهي .بيائتهم من بيئة أية وفي نموهم، مراحل

 في تحقيقه يتم .البشرية للحياة إلهي منهج الدين بأن التأكيد

.البشرية طاقتهم حدود في أنفسهم البشر بجهد البشر حياة
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بيئة فيكل االنسانية للحياة المادي الواقع حدود وفي
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خواجة احد

الحشطالتية
Gestaltism 
Gestaltisme
Gestalttheorie

 نظرية أو (Gestalttheorie )باأللمانية »الجشطالتية

 النظري بالبحث تناولت وفلسفية نفسانية نظرية الصيغة،

 كا اإلدراك، عملية والسيما العقلية العمليات والتجريبي
 نثأت .المعرفة بنظرية الخاصة الفلسفية بالمشكالت اهتمت

 الحالي القرن من األول الربع في )الجشطالت( الصيغة نظرية
 من فرتهايمر ماكس :هم رواد ثالثة إنشائها في وأسهم ألمانيا في

 من كوفكا كورت . Max Wertheimer 1880 - 1943 براغ

 من كوهلر وفولفغونغ . Kurt Koffka 1886 - 1941 برلين
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 هذه تأثير وامتد . Wolfgang Kohler 1887 - 1967 استونيا

 أعمال طريق عن االجتماعي النفس علم مجال إلى النظرية

 هؤالء وكان .وتالمذته Kurt Lewin 1890-1947 لفين كورت

 بلدانهم من .م الثالئين السنوات في هاجروا قد الرواد
 النزعة صعود بعد األميركية المتحدة الواليات إلى األصلية

لها. المجاورة والبلدان ألمانيا في )النازية( االشتراكية - الوطنية
 في للبنيوية صورة أرقى )الجشطالتية( الصيغة نظرية مثل

 والبنية الصيغة مفهومي النظرية هذه أدخلت فقد .النفس علم

 العالم تفسير في أدخلتهما كا الفيزيائي، العالم تفسير في

 مابين القائمة العالئق وأبرزت العقلي، والعالم اليولوجي

 هذه على وأسست والعقلية، والبيولوجية الفيزيائية الوقائع

 المفهومين هذين طبقت كما للطبيعة، وحدانية فلسفة العالئق
 مشكلة على والسيا محددة مشكالت على النفس علم مجال في

اإلدراك.
 المدرسة على فعل كرد أمرها بدء في الجثطالتية قامت

 التاسع القرن في النف علم مجال سادت التي االرتباطية

 عن بحثا التحليلية نزعتها في غالت التي المدرسة هذه عشر،
 منها تتكون التي الذهنية( والصور )االحساسات العناصر ابسط

 حسب أغفلت، االرتباطية فالمدرسة الذهنية. الحياة

 وهوالخبرة النفسية الحياة جوانب من جانب أهم الجشطالتيين،

 ركزوا فقد الجشطالتيون أما الثخص. يحيأها كها المباشرة

 علمي تحيز دون بوصفها وقاموا المباشرة الخبرة هذه في اهتمامهم
 إليه دعا الذي الظواهري التفكير منهج انتهجوا ولهذا .مبق

 وكان Edmund Husserl هوسرل إدموند األلمافي الفيلسوف
 علم بناء اعادوا الخصيب التفكير هذا وبفضل له تلميذاً كوفكا

.بمجمله النفس
 لهوسرل، الظواهرية الفلسفة مناخ في إذن الجشطالتية نمت

 بين األساسي التفاعل مقولة إآل منها تستق لم الواقع في أنها إال

 تأثرت كما عام(. بوجه جدلية مقولة )وهي والموضوع الذات

 خاص بوجه كوهلر طريق عن الفيزيائية الحقول بنظريات
 القوى من حقالً أن فالمعلوم .الفيزياء في تعليمه تلقى الذي

 منظاً، كال يثكل المغناطيي - الكهربائي كالحقل الفيزيائية

 القوى التجاهات تبعاً معينة صيغة يتخذ القوى تكوين أن بمعنى

 الفكرة شكلت قد المنظم الكل فكرة أن والواقع وشدتها.

 مجال في الفكرة هذه تطبيق أن إال الصيغة نظرية في المحورية

 نظرية به فتدين اإلدراك( دراسة مجال في )السيما النفس علم
 V٥nEhren->?l فون يدعى فينا من نفس لعالم إلصيغة

 مقالةعنخصائص1890الذينشرعام٤اع51932-1859

 هذه اهرنفلزفي يبرصVeber Gestalqualitaten الصيغة
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 اإلجالية الخصائص إلى تستند إدراكات وجود على المقالة
 اللحن مثل المركبة لألشياء (Gestalqualitat )باأللمانية

 كما موسيقية أصوات من يتالف فاللحن الصورة. أو الموسيقي

 هذين من لكل ولكن ونقط. خطوط من الصورة تتألف

 ونحن وأجزاء، ونهاية بداية له فاللحن وفردية. وحدة المركبين
 - التي األصوات من إليه تنتمي التي الموسيقية األصوات نميز
 عنه. غريبة تظل - األصلية إألصوات بين اندست وإن

 إلى بالبة البصري حقكا في يتحدد الشكل فإن وكذلك

 بينما منها، جزء هي والخطوط النقط فهذه األخرى؛ األشكال
 صيغتان إذاً هما والشكل فاللحن عنها. خارجة األخرى تلك

 هذه الجشطالت( )أو بالصيغة »ويقصد . . )جشطالتان(

 تؤلفها، التي األجزاء تعداد إلى االختزال تقبل ال التي الخاصية
 أوتعبيرالشكل تعبيراللحن تحديداً يشيرإليه الذي فالكل

 اآلخر البعض مع بعضها األجزاء بين معينة عالقة من يتكون

 حالة في والنقط اللحن/والخطوط حالة في الموسيقية )األصوات

 (Guillaume, Psychologic de la forme, p..الشكل«
(17.

 كل يوجه سوف الذي الرئيسي المبدأ يبرز ذلك على
 جمعاً ليس الكل إن :الجشطالتية رواد بها قام التي األبحاث

 ذاتية خصاثص يمتلك هو بل الكل، هذا يحتوها التي لألجزاء

 شىءهو كل في الجزء فإن المعغى بهذا األجزاء؛ هذه في تؤثر
 وذلك آخر كل في مندمجاً او منعزالً الجزء هذا عن يختلف

 كل في وظيفته ومن موقعه من يكتسبها التي الخصائص بفضل
 آخرأو شيء هي )أوالجشطالت( فالصيغة .الحاالت من حالة

 خصائص إنهاتمتلك أجزائها جمع حاصل شيءيزيدعلى هي
 يوضحه ما وهذا عناصرها. خصائص جمع مجرد من تنتج ال

 من مؤلفة موسيقية قطعة أخذنا إذا :اآلتية بالصورة اهرنفلز

 نفسه العدد وأخذنا المتتالية الموسيقية األصوات من »ن« عدد

 األشخاص هؤالء من شخص كل وجعلنا األشخاص من
 هذه فإن األصوات هذه من واحد صوت إلى يستمع

 اللحن خصائص من شيء على تحتوي ال السمعية اإلدراكات
 على تشتمل ال المختلفة اإلدراكات هذه أن أي ذاته، الموسيقي

 كل توجه حين تظهر التي البنيوية اللحن خصائص من شيء

 كها واحد شخص وعي إلى متتابعة الموسيقية األصوات عذه

 مقام إلى معين موسيقي مقام من نفسه اللحن نقل أيضاً يمكن

 المخصوصة الموسيقية األصوات تتغيركل وبذلك آخر موسيقي
 على ذلك رغم نتعرف أننا إال اللحن(، عناصر كل )أي

 الذي التغير إلى أحياناً ننتبه ال أننا حد إلى بسهولة نفسه اللحت

 بيهويته الحالة هذه في اللحن يحتفظ وعليه .مقامه على طرأ

 على معينة بطريقة طرا الذي التبذل رغم المميزة وبخصائصه

 موسيقية عالمة تبدلت إذا ذلك من الضد وعلى .األصوات كل

 يتصف آخر لحن على نحصل فإننا األصلي اللحن من واحدة
 موضوعى شرط لتغيير يمكن وعليه .مختلفة إجمالية بخصائص

 كما اإلدراك، موضوع الصبغة تغيراًموضعياًفي يولدأحياناً أن

 الصيغة خصائص في تغير إلى أخرى أحياناً يتترجم أن يمكن

برمتها.

 تكمن المعرفة أصول بأن لهوسرل الظواهرية الفلتفة تسلم

 نظرية يعتبرأصحاب لذلك .بالعالم المعاشة العيانية العالقة في
 أعطى فإذا فقط. ماندركه في يتمثل الواقعي الشيء أن الصيغة

 الواقعة هو الحكم هذا فإن نفسه اإلدراكي الحكم الناس كل

 معظم بين صارخ اتفاق عدم على الخبرة وتبرهن .الحقيقية

 في ذلك ويتضح .مدرك هو لما الموضوعي والوصف إدراكاتنا
 كل لدى موحداً انطباعاً المربع إدراك يولد :الهندسي المجال

 المتعددة الهندسية الوصفية الشروح تتوصل ال حين في الناس

 االنطباع هذا حتواء إلى المربع هذا عن نقدمها أن يمكن التي

 لمقوالت إضافي بجمع يقوم الوصفي الشرح أن ذلك .الموحد
 بعمله يقوم ال العكس، على اإلدراك، أن حين في جزئية

 مؤلفة 2 صورة 1 ليس لإلدراك بالنسبة فالمربع .تحليلية بصورة

 المربع إنما ،همتساوية5 أضالع وأربعة 4 قائمة 3 زوايا أربع من

 تقبل ال التي بكليتها مباشرة معطاة صورة هو لإلدراك بالنبة
 من حالة )أوأية اإلدراك يتحدد آخرال بكالم التجزئة؛
 أيضاً يتحدد بل فقط تؤلفه التي بالعناصر الوعي( حاات

 يشكل .انتظامها وبأسس العناصر هذه بين القائمة بالعالقات

 أو أجزائها مجموع إلى ها اختزال يمكن ال كلبة وحدة إذن اإلدراك
 مبداً الجشطالتية تعتبره الذي الكل هومبدأ هذا — عناصرها

كونياً

 ، جشطالتات صيغاً النفية الوقائع تشكل ذلك على

 المكافي الحقل ضمن وتتحد تتفرد عضرية وحدات أغها بمعنى

 تبدأمن نظرية كل وبماأن أوالتصور لإلدراك والزماني

 النفس علم فإن أولية معطيات أنها على إليها تنظر معطيات

 اإلحاسات من بدأ قد االرتباطية( )المدرسة التقلبدي

 طريق إماعن منها يقبم كا استرجاعها(، )أومن األولية،
 أو أشياء التأليفية العقل عمليات طريق عن وإما الترابط إوالية

 قد اهرنفلزنفسه أن والواقع أوبأخرى. بدرجة نتظمة٠ وقائع

 على تتراكب إدراكية وقائع للصيغ اإلجالية الخصائص في رأى
 تمثلت فقد لجشطالتية النظرية جدة أما .اإلحاسات وقائع

 العناصر مقام تقوم إحساسات لوجود إنكارها في العكس على
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 دور إال اإلحساسات على تضفي ال فهي المسبقة، النفسانية

 عملية في ذاتها هي لها دور وال االنبناء فعل تتلقى التي العناصر
 الموسيقية لألصوات المناظرة فاإلحاسات نفسها. االنبناء
 كل أنها على التقليدي النفس لعلم تبدو كانت واحداً واحداً

 كاالحظنايحتفظ الموسيقي اللحن إالأن اإلدراك حقيقة

 كل معينة بطريقة تتبدل عندما المميزة وبخصائصه بهويته

 ذلك من العكس وعلى اإلحساسات. كل وبالتالي األصوات

 تضطلع مواضعها تتبدل حين نفسها األصوات هذه فإن

 قد لها المناظرة اإلحساسات أن من بالرغم أخرى بوظاثف

 أصالتها في تعلو حقيقة هو إنما الكل فإن وعليه .هي كما ظلت
 أن إلى الكل مبداً أدى وقد له. المكونة العناصر مجموع على

 أومعطيات حقائق بوصفها الصيغ من الجثطالتية النظرية تبدأ
 بكالم . وتنظيات صيغاً شيء كل قبل يواجه فاإلنسان : أولية

 هناك فليت ؛الصيغة من خلوة بمادة الجشطالتية تعتبر ال آخر

 التي المشكالت جميع إن القول نستطيع وعليه . صيغة بغير مادة

 إما يتحتم حلها عن )التحليلي( العناصر نفس علم عجز
 العنصر مفهوم دام ما جديدة، بطريقة إثارتها وإما استبعادها

اختفى. قد
 من بد ال كلية وحدة في إذن يتمثل إدراكنا في هومعطى ما

 الموردات أن عل تنص التي الحقل فرضية تبرز هنا : تفسيرها
 األخرى عن الواحدة منعزلة بصورة الدماغ إلى تصل ال الحسية

 إلى العصبي للجهاز الكهربائي الحقل بتوسط تؤدي إنها بل

 وصف أساسية بصورة إذن يتعين . آنية شبه االنتظام من صيغ

 إلى وتحوالتها تجلياتها اختزال بهدف اإلجالية اإلدراكية البنى

 االنتظام أن كيف تبيان خاص بوجه يتعين كها محددة؛ قوانين

 التي العناصر يعدل اإلدراكية البنى بهذم يتحكم الذي الداخلي

 من واحد عنصر في تغير أن يكفي وكيف االنتظام؛ هذا تؤلف
اإلجالية. البنية لتعديل العناصر هذه

 عن البحث الجشطالتين حسب يعدمكناً، آخرلم بكالم

 بل )اإلحساسات« العناصرالمفترضة انطالقاًمن الصيغ أصل

 هذه بظهور الخاصة الثروط تحديد التجارب طريق عن يتحتم

 مشكلة تصبح بهذا تغيراها. نحكم الفي والقوانين الصيغ
 الفيزيائيللمثيرات االنتظام تحديد على تقتصر مثالً اإلدراك

 وتحديد اإلدراك موضوع الصيغ من صيغة كل يقابل الذي
الصيغة. بنية فتغيرمن المثيرات هذه على تطرا التي التغيرات

 في الموسيقية )كاألصوات الفيزيائية األحداث أن تبينا لقد

 أحداث وهى - معينة( صورة في والنقط الخطوط أو معين لحن
 تتسم ظاهرة المدرك وعي في تول - البعض بعضها عن مستقلة

 هي الصيغ أن هل :التساؤل يبرز وهنا . الصيغ بخصائص

 فيزيائية حقائق الذاتي إدراكنا في تتخذها التي المظاهر تلك
 مفهوم الصيغ أن أم انتظام؟ كل عن المبدا حيث من غريبة

الفيزيائي؟ المجال إلى تطبيقه يمد عام
 النظرية بمثلي بين اختالفات المسألة هذه حول برزت لقد

 ،وأصلها المنبنية المجموعات طبيعة حول أنفسهم الجشطالتية

 النمساوية Craz كراز مدرسة في الثنائيين بين والسيا

 كوهل. - كوفكا - )فرتهايمر برلين مدرسة في والوحدانين
 عقلياً تصوراً تشكل الصيغة أن يرون الثنائية النظرية فأصحاب

 يشددون بذلك وهم الفكر به يقوم إنبنائي نشاط على ينطوي

 النظرية أصحاب أما المعرفة؛ في )الفاعل( الذات دور على

 الذي اإلدراك حقل في تنبثق الصيغ أن فيعتبرون الوحدانية

 اإلجمالية البنية مفهوم يمدون بذلك وهم ذاته تلقاء من يتتظم

 النصيب تحديد معه يستحيل بحيث الفيزيائي المجال ليشمل

 الفعل في الموضوع إلى العائد وذاك )الفاعل( الذات إلى العائد

 التجريدالتمييزبين طريق إالعن اليمكن وعليه المعرفي
 مادة ليست المعطيات هذه أن ذلك الحية، والمعطيات الصيغة
 عديمة أنهاليستمعطيات أي معيناً، معنى الصيغة عليها تضفي

 في المنبنية المجموعات أن إذن يرون فالوحدانيون .الصيغة
 العالم في أيضاً توجد بل فقط الفكر في توجد ال معينة صيغة

الفيزيائي والعام البيولوجي
 عضويا كائنا الحي الكائن يثكل البيولوجي العالم ففي
 الكل هذا الكل، على وأعضاء، أنسجة من أجزاؤه، تتوقف

 أن نستطيع وعليه .األجزاء خصائص يبدو ما في يحدد الذي
 هذه تنشأ وال .العضوية والصيغ النفسية الصيغ بين ما نقارب

 وحسب العضوية والوقاثع النفسية الوقائع تماثل نتيجة المقاربة
 اآلخر. البعض مع بعضها الوقائع هذه اقتران نتيجة أيضاً بل

 جذورها وتمد الفيزيولوجية الحياة نطاق في تبرز العقلية فالحياة

 كالهما والتفكيريرتبطان اإلدراك إن ٠ العضوي الكائن في
 العملية فإن منتظاً إدراكنا كان فإذا .العصبية بالوظائف

 منتظمة األخرى هي تكون أن ينبغي تقابله التي العصبية

 فلن منعزلة نفسية عناصر هناك تكن لم وإذا تفسها. بالطريقة

 ليست الموازاة إن .منعزلة أولية دماغية عمليات هناك تكون

 ونفسية، فيزيولوجية صيغ، بين وإنما أولية وقائع بين ما قائمة

 هومبدأالتعادل، ذلك البنية في تتميزباتفاق
Isomorphisme، القديم المفهوم الجشطالتية تبعث به الذي 

.جديداً بعثاً الفيزيولوجية - النفسية للموازاة

 التعادل، لمبدأ طبقاً الفيزيولوجية، للواقعة كان إذا

 قوانين بفضل لها تكون الخصائص هذه فإن الصيغة خصائص
 .البيولوجية( بالحياة الخاصة القوانين )البفضل عامة فيزيائية
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 إنما مظاهرهما جميع في العصبية والواقعة الفيزيولوجية فالواقعة

 االمتدام بالضرورة التصور هذا ويقتضي . فيزيائية وقائع هما

 ذاتها، بحد الفيزيائية الوقائع إلى )الجشطالت( الصيغة بمفهوم

 , مختبره في ويستخدمها الفيزيائي يدرسها التي الوقائع تلك أي
 الصيغ بين البنيوية القرابة هذه عن التعادل يعبرمفهوم بذلك

 والفيزيائية. والفيزيولوجية النفية المستويات مختلف على
 بنيوبة لتعادالت قبلي بوجود تسلم الصيغة نظرية أن والواقع

 توازيها التي العقلية )والعملية العصبية العملية انتظام بين

 . التنبيهات أو اإلثارات عنها تصدر التي البيثة وانتظام بالتالي(
 Was غوته بكلمة كتبه فصول أحد كوهلر يعنون المعنى ويهذا

innenist 1st aussen في هوأيضاً الداخل هوفي »ما 

 المعاش عن يختلف الجشطالتي التعادل أن يعني وهذا .الخارج«

الواقع. إدراك في الظواهري

 تؤكد التي األمثلة من العديد الصيغة نظرية أصحاب يرد

 أكثر شيء هي الفيزيائي العالم في كل( )جمع كليات وجود على
 يتحيل كلية فيزيائية وحدات أو أجزائها، جمع حاصل من

 خصائص من ابتداء اإلضافة طريق عن خصائصها تحديد
 الكيميائية االئتالفات إلى الصدد هذا في ويشيرون أجزائها

 في لهاهيهي المكونه الكيمياثية( )المواد األجزاء تظل ال حيث

 كا جثطالتية. خصائص لها ائتالفات وهي تجمعها، حال

 موصل من قطعة نأخذ : الكهربائي التيار مثال إلى يشيرون

 ال نقطتين في الكهربائية القوة مصدر بقطبي متصلة كهربائي
 من يتألف إنه ،به خاصة بنية النقطتين هاتين بين فللتيار غير،

 التيارات سائر شدة على منها كل شدة تتوقف جزئية تيارات
 في الجشطالتية الخصائص تبين أيضاً ويمكن .األخرى الجزئية

 إطار على المشدود المرن فللغشاء :لالتزان الفيزيائية الحاالت

 يتحدد إنما موضعي شد وكل ،الخاصة بنيته مغلق جامد
 حالة أن بحيث بالتبادل، وهكذا معها، يتوازن التي بالشدود

 النقط جميع في حالته على يتوقف إنما ما نقطة في الغشاء

وهكذا األخرى،

 الفيزيولوجية الوقائع من الكثير أن أيضاً الصيغة نظرية ترى

 الوقائع بها تتسم بأكثرما جشطالتية بخصائص تتسم

 بخصائص تتم العصبي للجهاز الشراحية فالبنية .الفيزيائية

 الجهاز في تتولد التي الكهربائية العمليات أن كما جشطالتية،

 والواقعة .جشطالتية خصائص لها تكون وأن بد ال العصبي
 نتاجاً ليست مثال( العين شبكية )في الحسية الفيزيولوجية

 الجهد فرق نتاج هي وإنما المستثار الجزء في الموضعي للتغيير
 غيرالمستثار المستثاروالجزء الجزء بين ينشأما الذي الكهربائي

 أجزاء بين عالقة تاج أنها أي أخرى، بطريقة المستثار أو

 بنية تحدد واالستثارة ككل يستجيب الحسي فالعضو الكل.

 الحقل المثيرفي تغيرموضع ما فإذا الكلي. الحسي للحقل
.ختلفة جشطالتية بية تتخذ الفيزيولوجية العملية فإن الحسي

 تبعية حالة في هي معين حقل في العناصر ان تقدم ما يتبين

 تعديل إلى يؤدي موضعي تغير كل فإن لذلك للكل، دائمة
 للكليات األول األساسي القانون فإن وعليه الكلي، المجموع

 وجود على فقط ينص ال - الجثطالتيين حسب - اإلدراكية
 أن عل أيضاً ينص بل كذلك هو بما للكل مميزة خصائص

 لمجموع الكمية للقيمة أبداً مساوية ليست للكل الكمية القبمة

 غير التكوين بقانون الجشطالتيون يدعوه ما وهذا .األجزاء

 اإلدراكات ميدان في ويمكن .للكل الجمعي( )غير اإلضافي
 المقم فالمكان اإلضافي: غير التكوين هذا من بسهولة التثبت

 رغم وذلك المقسم، غير المكان أكبرمن بأنه اإلدراك في يظهر
 أ المقسم الخط فإن وعليه األول، للمكان موضوعياً مساو أنه

 بأنه مناسبة تجربية شروط في عرضه حين اإلدراك في يظهر ب
 متساويان أنها رغم ج، ب القسم غي الخط من أكب

موضوعيا.

 الكلية الوحدات ميل على الثافي األساسي القانون وينص

 القانون وهو ممكنة، صيغة أفضل تخذ أن إلى اإلدراكية

 وتتميزهذه .الجيدة الصبغ أوقانون السيطرة بقانون المسمى

 وتناظرها واتساقها ببساطتها الممتلئة أو الجيدة الصيغ

 تأثير نتبين وكييا .الخ وتشابهها عناصرها وقرب واستمراريتها

 القوانين أوهذه الجيدة الصيغ بها تصف الني الخصائص هذه

 هي طريقة أير فإن اإلدراكي الحقل انتظام تحكم التي الفرعية
 لتأكيد وذلك - خاصة داللة أية من مجردة مادة نتناول أن

 المنضافة الدالالت عن المبدأ حيث من القوانين هذه استقاللية

 عنه تتمخض ما لنرى تغييرات عليها ندخل وأن - التربية بفعل

.نتائج من
 الصورة هذه ففي الورق. من قطعة على م سوداء بقعاً لنأخذ

 كومة وكل البقع. من اثنتين كومتين يرى أن فرد كل يتطيع

 ال الكومتين إحدى إلى تنتمي التي والبقع .إدراكنا في وحدة لها

 الرغم عل األخرى الكومة إلى تتمي الي البقع مع تتجمع
 ويقصد نفسه، يفرض معيناً تناحياً إن بينهما. القائم الشبه من

الحقل. ضمن حوله عط بوحدته الشيء ستقالل بالتناحي
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ال □□
□ □ □

 بين ما المسافة زدنا ما وإذا الكومتين، بين المسافة قللناً إذا

 فإن الورقة على جديدة بقعاً أضفنا ما وإذا منهما، كل عناصر

 يتضاءل. األولتين الكومتين عن لدينا الذي الوحدة انطباع

 هذا في واضح لهو العناصر هذه بين ما المسافة أو القرب ودور
 يعين العناصر بين ما الشبه األن ترينا متغيرات وثمة المشال.
 مكونة المجموعة كانت ولو المجموعة. وحدة إدراك على أيضاً

 الحجم أو اللون أو الشكل حيث من سواء متباينة عاصر من
 تميل المجموعة وحدة أن إذ يتضاءل، لدينا الوحدة انطباع فإن
 الداخلية المسافات تقليل مثالً ويلزم سيطرتها، من تفقد أن الى

 تشتمل حين أيضاً تتضاءل الوحدة وهذم .الوحدة هذه لتقوية

 نستطيع بحيث متشابهة الجد العناصر بعض على الكومتان

 العناصر، هذه من اثنين من تتكون جديدة مجموعة وحدة رؤية

 الكومتان تختفي عندها .المسافة عالقات من الرغم على وذلك

 . التفريق أو للتمييز أخرى صورة اإلدراك وتسود األولتان

 دور األخرى، مع الواحدة تعارض ندرس أن نستطيع وعليه

تأثيرهما. نقيس ثم ومن والشبه، القرب عاملي
 تتميز االنتظام، في أمعن وحدات ندرس أن اآلن لنحاول

 و، ه، د، ج، ب، أ، النقط لنأخذ واالتساق. بالترتيب

التالي: لشكل في مصفوفةكا

 وج ب بين المسافة بيتما ملم ٤ هي وب أ بين. المسافة إن

 نفسه. النسق تكرر المتعاقبة والسطور وهكذا، ملم ١٢ هي

 )ه د(، )ج ب(، )أ المجموعات مباشرة ترينا واحدة نظرة إن
 نرى أن المستحيل من وأحياناً بل الصعب لمن وإنه و(،

 السطورما تراكب ففي )ده(. )بج(، )أ(، المجموعات

 كل يتكون عمودية أعمدة نرى فنحن الشكل. سيطرة يبرز

 المنسقة المجاميع هذه في نجد إننا النقط. من صفين من منها
 القيمة نفس على تنطوي ال ب عن أ تفصل التي المسافة أن

 فالمسافة عنج، ب تفصل التي المسافة عليها تنطوي القي
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 بينا األول، العمود يكونه الذي الشيء هذا إلى تتتمي األولى
 وعليه عمودين. يفصل الذي الخواء إلى الثانية المافة تنتمي

 القوية والوحدة المتسقة البنية ذات المجموعات أو العصب تتيح

 أ المسافات فلنزد و!لقرب. الشبه لشرطى الدقيقة الدراسة
 مجموع يظل بحيث . بج. المسافات ونقلل . . ب.

 األولى العصب أو المجموعات تصبح عندها ثابتاً. المسافتين

 اإلدراك فيها يتذبذب الالتمايز )نقطة لحظة وتأتي سيطرة، أقل

 )أ(، قوامها ووحدة . . )جد(. ب(، )أ قوامها وحدة بين ما
 نوعية من ننوع أن أخرى ناحية من ونتطيع ٠(..-٠)بج

 دوائر النقط بعض مكان في نضع أن ذلك ومثال العناصر

التالي؟ الشكل في كا معينة موضوعية قاعدة وفق وذلك

 ال فحين تتحد. أن إلى المتشابهة العناصر ميل نعزز بهذا
 الممكنة التجمعات من تجمع ألي معززا القرب عامل يكون

 يصبح الشبه إلى المستند التجمع فإن أعاله( الثكل في )كعا

 المتسق الوضع عامل الشبه عامل إلى ينضاف عندما مستقر جد
للعناصر.

 يتم الممكنة، الصيغ تصارع في بأنه القول نستطيع »وعليه
 والصيغ مفضلة، صيغ تحقيق اتجاه في التفرق أو اتجمع

 ومتماثلة، وبيطة متسقة ذكرنا، كما هي، المسيطرة أو المفضلة

 الصيغة )قانون ممكنة صيغة أفضل هي ندركها التي والصيغة
 التي العوامل كل وإن المسيط. الشكل قانون )أو الجيدة(

 عامل إليها ينضاف عندما فاعلية تزداد اآلن حتى درسناها

 بدت فإذا معه صراع في تكون حين فاعلية التناظروتقل
 نقطة إضافة فإن عنها بعيدة جد عصبة عن غريبة )أ( النقطة

 تتمخض إنما للعصبة بالنسبة أ النقطة مع تناظر في ب أخرى

 وعلى ضمنها، متكاملة أ النقطة تكون جديدة وحدة خلق عن
 على ويعمل التناظر يقوض ب النقطة هذه حذف فإن الضد

قائمة كانت التي العصبة تفكك

أ أ ب ٠ ٠٠٠ ٠ ٠٠٠ ٠
 !إلدراكية الصيغ بها تتصف التي الخصائص هذه تنشاً

 .األدن والحد للتوازن الفيزيائية المبادىء تأثيرات بفعل الجيدة

 فعلى : قتصادية صيغ في تتحقق أن إلى تميل الفيزياثية فالوقائع
 التوزع إلى الكهربائي الجهد يميل بالكهرباء مشحون جسم



الجثطاكذ

 المثدود والغثاء .الحداألدن المستثمرةفي الطاقة تكون بحيث
 وفقاعة .األدنى الحد مسطحه يكون بحيث شكال يتخذ

 من األعلى الحد يضمن الذي الكروي الشكل تتخذ الصابون
 تلقائياً الوقائع هذه تميل كما المساحة. من االدنى الحد في الحجم

 واتساقا وتجانساً اتزاناً االكثر البنية إلى الممكن وبقدر

 كروي شكل اتخاذ إلى تميل الصابون ففقاعة ٠.وتناظراً.

 إعادة طريق عن األجزاء، فإن حطمناها ما فإذا مكتمل،
 كريات الجو في تكون المكان، في الجزيائت لجميع توزيع

 كل بين من الكروي، الشكل أن ذلك أصغر. جديدة
 الذي الشكل هو الحجوم، تتساوى عندما الممكنة، األشكال

 أكثر ايضاً وهو األدف(، الحد )قانون مكنة مسافة بأصغر يتميز

 عام ميل عن الحديث بمكن وعليه واتساقاً. بساطة األشكال

 ٠ ٠ ٠ أمكن« ما االتساق ومن البساطة من بنية تحقيق إلى
 نوعاً معين، نظام تحقيق إلى الطبيعة في العام الميل هذا »ويقرر

 علة أية ال نفسها الفيزياء قوانين تحكمها الطبيعة في الغائية من
. الفيزيائية« العلل فوق

 عنها نصت أخرى هامة قوانين ،تقدم ما إلى إضافة هناك
 بين التايز قانون أهمها تجريبياً منها التثبت وامكن الصيغة نظرية

 أرضية على إدراكنا في دائماً ينفصل فالشكل واألرضية: الشكل

 الممحاة جانب إلى طاولتي على موجوداً القلم كان فإذ . معينة

 يؤدي حين في شكلين بوصفها الشيئين هذين أدرك فإنني

 والواقع الثكلين. لهذين خلفية أر كأرضية دوره الطاولة سظح
 يملي ما بقدر أفضل بصورة معينة ارضية عل يتعين الشكل أن

آنفاً المذكورة القوانين ألجزائه الداخلي الوضع

 إال إدراكنا في يوجد أن يمكن ال نحسه شيء فكل »وعليه
 على فحب ليس القول هذا وينطبق معينة، أرضية إلى بالنسبة
 والوقائع األشياء من ضرب كل على أيضاً وإنما المرئية األشياء

 ارضية فوق متميزاً ينسلخ الموسيقي فالصوت . المحسوسة

 او الضجيج من أرضية أوفوق أخرى، أصوات من تتكون

 أو مضيئة أرضية فوق المرئي الشيء ينسلخ كما السكينة،
 من تتكون أن الشيءيمكن شانهاشأن واألرضية مظلمة

 أرضية فوق شخصاً أرى فإفي ؛وغيرمتجانسة معقدة مثيرات
 . الخ الفنية واللوحات واألثاث الحائط من موضوعياً تتكون

 الشيء بين بارز ذاتي اختالف وأبداً دائماً يوجد ولكن

 ملموساً الذاتي االختالف هذا نجعل وكيما . . واألرضية.
 الناحية من يتغيران ال الحقل من جزءان فيه نموذجاً لنتناول

 دوراً، للرائي، بالنسبة يتناوبا أن ذلك مع ويمكن الموضوعية

واألرضية«... الشكل

 من يتكون صليباً نرى أن نستطيع الصورة هذم »ففي

 فوق ينسلخ الصليب وهذا الدائرة، في أفطار قوامها قطاعات
 . . المركز. آحادية دوائر قوامها قطاعات من تتكون أرضية

 فيها يمك التي اللحظة منذ نفسه يفرض االنطباع وهذا

 حين »لكخا ...« الطبيعية؛ وحدتها في بالصورة الشخص

 فيه نرى أن الممكن فمن ما، لفترة هذاالرسم نتأمل
 المركز، األحادية األقواس من آخريتكون صليياً ..-فجأة-.

 دور محتالً بروز حالة في اآلن يبدو الذي هو الصليب وهذا

 من جزءاً وأصح اختفى فقد اآلخر الصليب أما ، .. الشكل.

 الشكل تحت تمتد بأنها االنطباع ألقطار بحيثتثير ألرضية

 األقطارتشكل هذه بعض إن . له أرضية بوصفها الجديد
 محيطم إنها الشكل: إلى تنتمي فهي للصليب، حدوداً

 وال .بها خاص خارجي محيط لها فليس األرضية أما ،الخارجي

 إلى الخطوط هذه نفس تنتقل حتى األدوار قلب يتحقق يكاد

 الصليب لهذا أخرى مرة خارجية حدود فهي الجديد، الشكل

 ونحن لها. صيغة فال األرضية أما صيغة فللثكل لذاك. ومرة
 نكاد فال معاً، الصليبين نفسه الوقت في نرى أن النستطيع

 الجشطالتيون يدعوه ما وهذا . اآلخر« يختفي حتى الواحد نرى

 تنتمي معينة لصيغة المحيطية فالحدود :المحيطية الحدود بقانون

األرضية« إلى ا الثكل إلى
 في مركزياً موقعاً احتل اإلدراك مجال أن تقدم مما يتضح

 قد المجال هذا في الدراسات أن والواقع الجشطالتية الظرية

 كالذاكرة األخرى الوقائع من الكثير لتفسير نماذج قدمت
 مجال ففي.الخ واالنفعال واالبتكارواالستدالل والذكاء
 من التثبت كوهلرخاصة حاول المشال سبيل على الذكاء

 على أجراها الني التجارب طريق عن الجشطالتية النظر وجهات
 نظرية في الذكاء »ويتحدد الشمبانزي والسيما العليا الفردة

 المشكالت، االبتكاروحل وإمكانية للتكيف بالقابلية الصيغة

 والمشكلة الذكاء، دراسة إلمكان مشكلة وجود من بد فال

 موجود تكيف أي عادة، أو غريزية استجابة تكفي حين
 ذكاء فثمة ذلك من العكس وعلى الحاجات. إلرضاء سابقاً،

 باالنتقاء التكيف تنكر الصيغة ونظرية جديد. تكيف كل في
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الجشطالتية

 كوهلريفسر إن بل عمياء«، عشوائبة الستجابات األلي

 على تنطوي التي التعلم نجارب في العليا القردة نجاحات
 الحقل في مفاجثاً تغييراً إن التالية: بالطريقة معينة مشكلة

 الجوع عن )ناشىء معين داخلي بتأثيرتوتر للحيوان اإلدراكي
 تعين موجهات إلى أساساً المحايدة الموقف عناصر يحول مثال(

 في معيناً شيائً فإن آخر بكالم معينة، لمشكلة الحل إيجاد على
 كاكتسائه جديدة( )داللة جدبداً معنى يكسي جديد موقف

 فالشمبانزي معين: هدف توجيههالى يمكن التي األداة معنى
 بنقل يقوم السقف في معلقة موزة يواجه الذي مثالً الجائع

 بعض فوق بعضها ليضعها الحجرة في المبعثرة الصناديق
 القرود أحد توصل كما الموزة، تناول بهدف عليها ويتسلق

 األداة هذه الستخدام عصاتين وصل إلى — المدعوسلطان -

 عصا، )صندوق، معينا شيتا فإن وعليه الموزة. لبلوغ الجديدة
 داللة الجديد الموقف إدراك في فجائياً يكتسب أن يمكن ( . الخ

 نوعاً الحيوان من يقتضي ما رهذا أساساً، يفتقدها كان معينة

 الحدس هذا أي باالستبصار، كوهلر يدعوه الذكاء من

للحل. الفجائي
 مجاالت معظم على واسعاً تأثيراً الجشطالتية النظرية مارست

 أفضلية مثالً التربية مجال في أبرزت فقد المعاصر الفس علم

 استيعابها يمكن التي المتماسكة المجموعات على القائم التعليم
 بينها، الرابط التي المواد استيعاب بكثيرمن أفضل استيعاباً

 ي التحليلية. الطريقة على القراءة في الكلية الطريقة كأفضلية

 خاص بوجه جسدي - النفس والطب عام بوجه الطب أخذ

 التوازنات إلى االعتبار بعين النظر إلى الجثطالتية بتأثير يتجه

 التفسية الكلية وحدته في للفرد اإلجمالية والالنوازنات
 المجال في أيضاً الجشطالت نظرية شددت لقد .والعضوية

 األفراد على االجتماعية البنى تمارسه التأثيرالذي على االجتماعي
 النفس علم مجال إلى باكظرية االمتداد بالتالي وشجعت

 عن أساسية بصورة تحقق الذي الهام االمتداد هذا االجتماعي،
 لفين كورت وهو برلين في كوهلر تالمذة أحد طريق

1947-1890 Kurt Lewin مجال في أساسياً دوراً لعب الذي 

الشمالية أميركا في االجتماعي النفس علم

 دراسة عل لصيغة ا نظرية لتطيت مشروعاً لفين صاغ لقد

 الحقل: مفهوم بتعميم الصدد بهذا وقام االجتماعية العالقات

 العناصر مجموعة في يتمثل الجشطالتين عند اإلدراكي فالحقل
 للفرد الداخلية النشاطات عل يشتمل وال معاً آن في المدركة

 العالقات لتحليل اقترح فقد لفين أما دنيا، بحدود إال

 إضافة - يثتمل الذي الكلي الحقل مفهوم واالجتماعية العاطفية

 أن ذلك وحاجاته. بميوله تفسه الفرد على - البكة عناصر إلى
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 عن مختلفة بطريقة مثال للجائع بالنسبة ينتظم اإلدراك حقل

 للجندي بالنسبة الريف يبدو كما للشبعان، بالنسبة انتظامه

 لعالم بالنبة عليه يبدو عما مختلفة بطريقة مأوى عن الباحث

 وتأليفية دينامية بصورة اإلدراكي الحقل ينتظم وعليه .الجمال

 وميوله الفرد حاجات عن الناشئة الداخلية التوترات بفعل

 هذم أن بيد الفعل. ردود تحديد كبيرفي حد إلى تسهم والتي

 وميوال حاجات للفين بالنسبة تثكل ال لميول وا الحاجات
 تشكل لنمط تبعاً تولد ايضاً البيئة أشياء إن بل فقط، داخلية

 التام التفاعل على يؤكد ما الفرد، عند للفعل محرضات الحقل

 الكلي. الحقل في المتواجدة - والخارجية الداخلية - العناصر بين
 الحقل لمفهوم توسيعاً يعد الذي - الكلي الحقل مفهوم إن

 مترابطين، كقطبين والبيئة الفرد على إذن يشتمل - اإلدراكي
 للفعل الواقعي المحيط لفين حسب يشكل الذي الحقل وهو

.نسافي اإل

 التبعية يشرح أن تجاربه إحدى خالل من لفين حاول
 الحقل في إجمالية لصيغة المكونة واألشياء الفرد بين المتبادلة

 بالطبشور مرسومة دائرة ضمن طفالً وضع :كاآلتي الكلي

 يبلغ أن لمرسومة الحدود اجتياز دون الطفل عل يتعين بحيث

 بعض بواسطة الحدود هذه خارج موضوعا معينا شيائ
 الفعل ردود لفين الحظ لقد مثال. كالعصى األدوات،
 اإلدراكي العنصر تشكل التي البنية هذه تجام للطفل االنفعالية

 متجهة قوة :قوتين على ينطوي فالموقف .للموقف المعرفي أو
 متجهة أخرى وقوة الطفل على جاذباً تأثيراً وتمارس الشىء نحو

 في وتمثل النفي بالحاجز لفين يدعوها المعاكى باالتجام

 )المأزم(، الصراع، هذا يشتمل اجتيازها. يجوز ال التي الدائرة

 أن الطفل بها يحاول التي الطريقة لفين الحظ وقد توتر على
 يظهرها. التي والمشاعر المواقف الحظ كيا التوتر لهذا حداً يضع

 بحالة يتسم الموقف جعل قد المثل هذا في الكلي الحقل إن
 بمظهر تظهر التي القوى لتأثير تبعاً وذلك التجاذب أو التقاطب

.نبذ أو جذب اقطاب

 وتالمذته؛ لفين أسس البنيوية الطرائق هذه إلى استناداً
 اتجاهاً ،(Zeigarnik زيغرنيغ ،White وايت ،Lippit )لبيت

 الواليات في واسع نطاق على انتشر االجتماعي النفس علم في
 دينامية حول األبحاث من العديد أساس في وكان المتحدة

 أن على األبحاث لهذه الرئيسية الفكرة وتقوم الجاعات.
 الذين األفراد مع اثابتة تفاعالتها طريق عن تمثل الجماعة
 صفات تمتلك الجماعة أن ذلك دائمة، لتحوالت محال يؤلفونها



الجمالية

 بها يتصف التي الصفات طريق عن بلوغها يمكن ال ذاتية

أفرادها.

 بدت أخرى، علوم تاريخ في كا النفس، علم تاريخ في
 وبدت استنفدها قد البحث وكأن ما وقت في المشكالت بعض

 به قامت الذي النقد ولكن نهائية. وكأنها الحلول بعض

 الصرح وهن عن كشف قد التقليدي النفس لعلم الجشطالتية

 للجهود جديدة دفعة نفسه الوقت في وأتاح عليه قام الذي

 )الجشطالتية( الصيغة لنظرية كان لقد . والتجريبية النظرية
 للباحثين، عمل برنامج ورسم جديدة مشكالت إثارة فضل

 قط يتوقف ولم النفس علم في خصوبته عن تكشف برنامج وهو

االتساع. عن
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بكداش كمال

الجمالية
Aesthetic
Esthetique
Aesthetik

 الجمال دون الفني بالجمال متخصصة معرفة الجمالية تعتبر

 معنية كدراسة الجمالية، بين الخلط عدم ويفترض الطبيعي.

 الفن وتاريخ الفني، العمل في الجمال بكشف الكفيلة بالقوانين

 الفني والنقد بالفنية الموسومة األعمال انتاج أطر بتحديد المعني
الجمالية واألسلوبية الفنية االتجاهات في التحوالت بتبين المعني

 ليست، الجمالية أن المبدئي التميز هذا من ويبدوواضحاً

 فلسفة تاريخ أن من بالرغم بالضرورة معيارية ،الفني النقد كط
 في الجميل تحدد مسبقة قوانين لوضع حثيثة جهودا عرف الجيال

. خارجه من عحدداته اكتشاف أو ذاته

 الفن، علم أي الجمالية، شرعية حول المطروح والسؤال

 معرفة وهي الجمالية، بين والمعقول الممكن الرابط حول يدور
 يتذوق فالفنان الشعور. وهووليد الفني، والنتاج عقلية،

 التالقي سبب هو فما ويفكر، يعقل الفيلسوف بينما ويتأمل،

؟ ذهنية وفكرة إحساسية فكرة بين

 مكنة الجالية ان الهائلة، تحوالتها في الجمال، فلسفة تبين

 مختصة أودراسة فلسفته أو الفن علم بصفتها إن ومشروعة

وتقنياتها، الحساسية بأسلوبية

 النظام على الفن أسبقية تالحظ المجال، هذا وفي
 االبداع وتنوعاًمن سرعة أقل الفلسفي فاإلبداع .الفلسفي

 تتطلب الفلسفة إن القرل إلى بعضهم ويذهب بل الفني،

 من األحوال كل وفي الفنون. في المطلوبة تلك من أدق عبقرية
الجمالية االنجازات عن الفلسفي الفكر عزل الخطل

 تجاه للفلسفة دورواضح أي غياب القول هذا ويعزز

 الفلسفة، تاريخ عليه يدل كما جالية، نظرية كل إن بل الفن،

 أن وهي أكيدة نتيجة وتبقى .نهائية أنها بوهم محكومة كانت

.الفلسفي النظر مدارك يوسع والجمال الجميل حول التفلسف

االنطولوجية الوجهة من الجياليات

 إلىحد له وتمهد بل االنطولوجي التفكير الجماليات غحفز
 قبل من المعتمدة الحركة كانت إن الجزم يصعب إنه إذ بعيد

 كمايؤكد وحسب، المثال الى الواقع من تنطلق الفني المبدع
 من تنطلق أنها أم والوضعي، االجتماعي النظر ملتزمو بخاصة

 الفالسفة بخاصة يؤكد كما العيافي الى الوصول سبيل في المثال
المثاليون.

 على الممكن ميدان اتساع شدة االنطولوجية النظرة وتكثف

 متحقق مكن بين يراوح الجمالي النظر ينفك وال الفنون. صعيد
 غير ومكن االختبارية، بالمالحظة وجدير موضوعية ماهية ذي

 خارج ماهية وهوذو للتحقق قابل ولكنه اآلن حتى متحقق

 ربما اكتفاء نحو دائم مسعى في يبقى فالفنان والحس؛ الزمان
٠ أبداً. لنيتحقق

 عن بحث هوبالضبط التفكيراألنطولوجي فإن وبالفعل

 حول ومساءلة الواقع في غيرمتحققة ماهيات ذات فنون
 هذا وفق الجياليات، بأن عالً بعد. مكتشفة غير لها أشكال

 أوصفات وأنواعاً أنماطاً ال تطرح ،االنطولوجي المنظور
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 وهكذا الوجود كثافات في التدرج موضوع وإنما وحسب،

 والتفاهة اإلسفاف وإنما البشاعة هو ليس الجمال نقيض أن يبدو

. بالبشاعة وسمها يجوز التي األشياء تندر وهكذا .والرداءة

جمالية فلسفية قضايا

 قضية من أكثر والجمال الجميل حول الفلسفي النظر يطرح
. األهية بعيدة دالالت ذات جمالية فلسفية

 التي الجميلة الفنون تصنيف مشكلة البداية في وهناك

 الواقع على المسبقة األفكار فرف في التعسف عدم تفترض
 ثم ومن وتعدادها الممارسة الفون مالحظة فالمطلوب الفني؛

 بعضها وعالقاتها مبادئها ترابط في والنظر لها تصنيف في التفكر

 في الجمع صيغة على االصرار من الرغم وعلى ببعض.
 هناك أن التسمية هذه توحي فقد الجميلة، الفنون مصطلح
 احسن في أو جميلة غير فنوناً هناك أن أو ما لفنون استثناء

. تجمعها عضوية وحدة من ليس أنه الحاالت،

 يتنافى ال العقلي الجميل أن في التصنيف صعوبة وتكمن

 والعكس النفعي، الجميل أو الحسي الجميل مع بالضرورة
 غايات مع الجمال غاية كثيرة أحيان في تتناسب فقد , بالعكس

 وال يتخارجان ال والجميل فالنفعي .والتزويق والنفع اللهو
. ويتعاونان يتكامالن قد إنهما بل يتناقضان

 حيث من التصنيف مشكلة تعثر يالحظ عينه، االطار وفي

 ومتثابكة مختلفة فالحواس .الحواس معيار على اعتمادها

 أو الجميل تذوقها في ومتفاضلة متساوية غير بل موحدة وليست
 واللوحة الموسيقية المقطوعة يستنفد ال فالسمع . عنه التعبير في

 إدخال دونما الشهي الطبق تذوق يصعب بينما النظر يتلفها ال

! عليه ملحوظ تغيير
 باعتمادها الجميلة للفنون تصنف محاولة كل وتعثرأيضاً

 فون فهناك . الزماني - والسمعي المكاني البصري بين المطابقة
 وهمية أبعاداً ما لوحة توحي أن أو كالسينا زمانية - بصرية

! مسطحة وهي العمق أو جامدة وهي كالحركة
 . الفني العمل في والذاتية الموضوعية مشكلة ايضاً وتذكر

 العمل تذوق تجعل معاييرموضوعية اكتثاف هو فيها والشاغل
 في الجمالية، المشاعر أن بخاصة ممكناً ذاتي، وهونتاج الفني،

والتباين التنوع عظيمة التعبيروالتذوق
 أو العالمية الى الفني العمل توق مشروعية يطرح وهذا

 محددة ثقافية بيئة أو معين فرد نتاج أن مع والشمولية، الكلية

 خصوصيته. معالم يحمل ومتحولة ثابتة جمالية، قيم ذات

 وعبقرية المبدع الفرد عبقرية بفضل آن في يخرج الفني فالتعبير
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والعالمية. الشمولية الى ويتوق اليه، ينتمي الذي المجتمع
 هذا عبر الفن ماهية استخراج بإمكان الجمال فلفة وتغنى

 األذواق وتضارب عنه المعبرة االنجازات وتعدد الجمالي التنوع

 عدم لظاهرة واف شرح بتقديم معنية وهي واختالفها.

 سالفة عصور الى تنتسب جمالية قيم تذوق في االنقطاع
. مندثرة وجاعات

 المتعة خصوصية قضية الجال فلفة في المنج قضية وتطرح
 اختباراًقائياً الجمالية المتعة كانت إن البحث فيصارالى الجالية

 هو إنما فالمطلوب آخر. انساني باختبار ملحقة أنها أم بذاته

 النظر بغض بذاته لذاته بالجميل التمتع في الرغبة تلك فحص

 نوعية وتبيان والديية واألخالقية الثقافية الموجبة األسباب عن

 االختبارات هذه بين ما في والمتثابكة المتداخلة العالقات

الراسخة. البثرية

 واالختبارات الجمالية المتعة بين التداخل هذا من وبالرغم
 هو الفني العمل يترصده الذي الوحيد فالخير المتعددة االنسانية

 الذي الحق التعبيرعن نطاقه في يدخل فال .نفسه العمل كال

 موضوع هو الذي األخالقي الكمال وال المعرفة موضوع هو
 غير أشياء عن جمالياً يعبر أن الفني للعمل يمكن إذ االرادة.

 صياغة في تنحصر األساسية فمهمته .مرذولة حقى أو جيلة

 متعة مدعاة الى الحسية مقاربته نحوتتحول على ما موضوع

التذوق، على وقادر عاقل لكائن

 الرفضي الميل والفنون الفنانين بتاريخ المعني ويلحظ
 فن كل أن يعني ال هذا غيرأن . لسيرهم غالباً المالزم وانقدي

 تستمد ال الفنية فاألعمال .جمالياً ناجح هوبالضرورة ملتزم

 النتاج من السيء فال .قدسيتها أو ما قضية عدالة من جماليتها
 بسببها يتمتع اوأنه يحمل التي بالقضية يضيرحكاً الملتزم الفني

 في بنتاج تتحكم التي االيديولوجية فالرؤية فنية. أفضلية بأية
 ملهمة كانت وإن إضافية جمالية قيمة بالضرورة تمحضه ال ما

. أومضمونه لثكل بمكنة

 يكون أن دون حقيقياً كونه من قيمته يستمد الجمالي فالعمل

 مقصد وليد يكون أن دون نافعاً يكون وأن عقلية، ارادة وليد
 قيمة بالضرورة محققاً يكون أن دون خيراً يكون وان ،استعمالي

 يتمتع الحرية، وشرطه جالي، عمل فكل أوديية أخالقية

 . بذاته وقائم خاص عالم نحو بالمتذوق تنزع جذب بقدرة

 يعتبر وبهذاالمعفى والمعيوش المألوف عبورخارج الجيالية فالمتعة
 سبل تحديد الى الجمال فلسفة تضطر أن دون خالصياً الفن

يتجلى الجمال عالم ففي اكثركمااًل. أو أفضل عالم الى الوصول
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 اكثر عالم وجود ضرورة حول الرسوخ، بعيد انسافي، حدس
للتحقق وقابال كماال

 عبر المكثفة المراجعة هذه في عليه التركيز سيتم ما وهذا

 تاريخ في أساسي كمحور والجماليات الجيال فلسفة تاريخ

 الى النظر في الفلسفية التحوالت وسنتعرض .الفلسفة
.الفلسفة تاريخ عبر والمبدع الجميل

الجمالية الى االغريقية الفلسفية النظرة

 ق.م. 347-427ا428 أفالطون فلسفة أن الى النظر شاع

 قبل ما المرحلة غيرأن والجيال. الفن حول التفلسف بداية هي

 عندها. التوقف يجدر فلسفية مدأخالت حوت السقراطية

 الجمالي المذهب وسمت التي )الدوغماتية( فاالعتقادية

 االنسان؛ محوره نسبي جمالي نظرفلسفي سبقها االفالطوني
 الجمالية الظاهرة إنسانية الفسطائية الفلسفة اكدت فقد

 السفسطائيون وأبرز ٠ ومكانية زمانية تحوالت وليدة باعتبارها

 بحرية وطالبوا له المرافقة واالنطباعات الحسي االدراك قيمة

. وانفعاالته العاطفية مكنوناته عن التعبير في الفرد

 قيمة .م ق. Protagores 410485 بروتاغوراس وأنزل

 مذهبه وفق االنسانية القيم الى النسبية نظرته مجمل في الجمال

 غورجياس وأما شيء«. كل معيار »االنسان إن القائل
376-483 Gorgias.عن مبتعداً الجمال في نظرته فصاغ ق.م 

 الخطابة على يفسرتشديده ما وهذا .الحقيقة بفكرة ربطها

 تتجاوز اللغوية تراكيبها بسحر فالخطابة، الشعر، على ولي

 وسلب والعواطف االنفعاالت إثارة حد إلى العقلي االقناع

 الفلسفة هذه بحسب الفني، العمل وغاية إرادته االنسان
 عن بعداً أو تمويهاً ذلك حل وإن المتذوق ارضاء الحسينة،

.الواجب أو الحقيقة

 بل اللذة على الجمال فلسفة بتأسيس أفالطون يسلم لم

 والنظرة الفيثاغورية الجيالية النظرية من فلفته استخلص
السقراطية.

 أن م. .ق 500-580 حوالى اعتبرفيثاغورس وقد

 وجود سببها وحدة ظهور الى النهاية في يؤول األضداد صراع

 فيثاغورس عند الجمالي فالمعيار نقيضين. بين رياضي وسط
 العمل وهدف واالتالف، االعتدال على يقوم هندسي رياضي

بصدق. الحقيقة عن التعبير الفني

 للفن نظرية أي م. ق. 399470 حوالى سقراط عارض
 الجميل أن رأى بل الحسي، المعيار على وتقيمه لذاته غاية تجعله

 وركز هادفة. غاية له الجيمال وأن النافع، الخير يحقق هوما

االنفعال. إثارة على ال العقلي النظر على الفن سقراط

افالطون

 والسقراطي الفيثاغوري التمهيدين من أفالطون وأفاد
 .االغريقية المرحلة في تماسكاً الجمالية النظريات أكثر لصياغة

 السقراطي التصور األكبر هيبياس محاورة في افالطون، وأخرج
 متجنباً األخالقية الفضائل خدمة في الجمال تكريس الى الداعي

.الجيال علة الخيربأنه تفسير الى ينتهي تعريف أي

 ذاته في للجميل الفلسفية رؤيته أفالطون وضع المأدبة ففي
 اليتولد الذي اإللهي الجمال »هذا سقراط الن وصورعلى

 يضفي والينمووالذي ينحط وال يزول وال يفنى وال شيء عن
 فائق بجمال المشعة األزلية الروح وهذه .معنى« الحياة على

 فالحب بالحب. إال تعابن لن سقراط يتصورها التي للطبيعة
 األشكال حب من بالتدرج وذلك بذاته. الجمال الى يوصلنا

 أو البشرية النفوس حب إلى الجسمي الجمال أو المحسوسة

 العقلي الجيمال أي العلم حب الى األخالقي الروحي الجمال
المطلق. وهوالجيال المثال حب الى واخيراً

 باالستدالل تتحقق الحب هدف هي التي الجمال رؤية وإن

 الفلسفي التأمل جدلية بين عندئذ اختالف من فليس .العقلي

 افالطون ولكن .الجمال نحومثال الصاعد الحب وجدلية

 العقلية النزعة عن ابتعد الصوفي التأمل على تشديده بمجرد

 افالطون افترض عندما ذلك تجلى وقد .الصارمة السقراطية
 الحق بالفنان يفترض مفارق عالم في المشال لحب مسبقاً وجوداً

 غيرمضطر فنية رائعة إبداع في الراغب فالفنان .اليه الوصول

 ال وهي فني عمل أي قبل موجودة فالقيم .عدم من ابداع الى
 ايجادها عنهاوبالتالي البحث فالمطلوب والتخلق تبدع

 نقل مجرد ليست األفالطوني، المفهوم في والمحاكاة، ومحاكاتها.
 في والصدق الفلسفية المعرفة تفترض وإنما وخداع، تمويه أو

 عن الفنان يعبر بأن تقتضي وهي مستنيرة المحاكاة وهذم التعبير.

 المحاورة، أن إلى هنا ويشار والجمال. والخير للحق محقق فن

 محاكاة أفضل على تدلل األرقى، األفالطوفي األسلوب وهي
 العقل تحفز بل الشائع الظاهر عند تقف ال إغها إذ للحقيقة،

الجوهر. البحثعن على

 كي الفنان الى دعوة األفالطوتية النظرة هذه على وتترتب
 المطلق، المثال من لقريم ونظراً ألنم، األقدمين من يتقرب

المطلق. الجيال معنى فهم خيرمن
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أرسطو

 مفادها عنقضيةأخرى م. ق. 322-364ارسطو ودافع
 ارسطو وقصت الواقع في هوكامن واما مفارقاً ليس الجميل ان

 شمولها نافيا الفنون على افالطون، عند جاء إنما المحاكاة مفهوم

 أن أرسطو واكد .الفلسفي النظر وبخاصة االبداع أنواع كل

 ألي جميلة محاكاة هو وإنما ذاته في الجميل محاكاة لي الفن

 اللذة تخصيص في ارسطو وفق وهكذا .الفنان يختاره موضوع
 المختارة الفنية الموضوعات تكون أن يشترط أن دون الجمالية

 لموضوعات جميلة محاكاة عبر تتأتى قد فالجمالية .بالضرورة جميلة
 التفيد شائعة، ارسطية نظرية وهي الطبيعة، فمحاكاة بشعة.

 هي نحوما على الطيعة أو كاهو الواقع محاكاة االطالق على

 المحاكاة إن كل، على للطبيعة مكمل الفن تفيدأن بل عليه،

 وتنمية الجمالي الحس إرواء من بد ال لذا االنسان، في غريزية
 الفني العمل بين التداخل مالحظة من بالرغم الفني التذوق

 النقد أرسطوبين فرق فقد عليه المترتة األخالقية والستائج

الفني للتتاج الجمالي والنقد األخالقي

العربية-االسالمية الفلسفة في الجمال

 تداخل وجود االسالمية - العربية الفلسفة مؤرخو يلحظ

 ما في االسالمي العربي والتراث الهليني التراث بين ما وتفاعل

الجمال. يخصمفهوم
 الحضارة في الفن بتاريخ المشتغلين بعض أن من وبالرغم

 تحرم قرآنية آية أي وجود في يشكك االسالمية — العربية

 زمن وبخاصة االول فاالسالم الحية؛ الكاثنات تصوير صراحة

 من المقصود وأن حية، لكائنات رسومات عرف الرسول،

 فإن األوطان، أو االصنام أو االنصاب عبادة عدم التحريم

 كان التحريم هذا أن العربي الفن تاريخ في بخاصة األغلب

 الرؤية في الحاسم العنصر شكل وقد .بعيد حد الى ملزما

.والجميل الجمال لمفهوم االسالمية العربية

 تقف لم العربية الفلسفة في الجيجال تعريفات أن الى ويشار

 وبقي الهليني بالتراث تأثرت بل الديني االمر عند وحسب
العقل وأهل النقل اهل بين متجاذباً الجميل مفهوم

 به جاءت بما المثال، سبيل على المعتزلة، تأثر فقد

 إنما والجمال والخير الحق وأن المطلق الجمال فكرة من االفالطونية
 العقالني التيار مثلي بوصفهم ،المعتزلة وعبر ,واحدة ماهية هي

والمطلق. العقل أولوية إلى النظرة هذه عن االسالم، في
 الرياضيات المركزعلى بتعليمها ،الفيثاغورية وتثكل

 لكل مستنداً عقالنية األقل عبرتيارها وبخاصة والهندسة،
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 تاريخ في ظهرت التي الدينية الحركات من النابعة الجماليات

االسالم

 من بثيء وإن متياسكة فلسفية نظريات فهم الصعب ومن

 سينا وابن م 950-878 الفارابي به جاء ما غرار على التباين،
 وبخاصة الحديثة االفالطونية دور تقدير دون .م 1037-980

 التيار هذا على غلب فقد أرسطو. الى المنوب اإللهيات كتاب

 يتجاوز الذي المطلق الواحد ووجود اإلشراق فكرة الفلسفي

والجمال. والحق الخير
 نزعة لكل األساسي المستند الفلسفية النظرة هذه وتشكل

 وتتمثل آن. في المشرقية المسيحية وفي االسالم في صوفية
 الهروردي عند الفارسية الصوفية الفلسفة في بخاصة

 الكتب وتزويق وهذامايفسرظهورالمنمنمات .م 1191-1155
.النبوي بالمعراج المتعلقة وأهمها الدينية

 الجماليات تضمين في االرسطوطاليسية الفلسفة دور ينكر وال

 وهذا .غيرآنية تصورات على وقيامها التجريد فكرة االسالمية

 التجريدوتصويراألشكال ينحوالى االسالمي الفن ماجعل
واألنواع واألجناس والماهيات

 الرؤية في االشعري المذهب أثر الى خاص بشكل ويشار
 الميتافيزيقا رد على االشعرية وترتكز للجمال. االسالمية

 وهي إرادة. وإنم عقالً ليس الله أن تؤكد فهي االغريقية؛

 هوالخالق فالله ؛اإللهية بالمشيئة طبيعي قانون كل ترهن

 المطلق التوحيد هذا أثر يخفى وال بذاتها. ماهيات وال األوحد

شيء« كمثله ليس »الله الجماليات: فلسفة على

الوسيطية الفلسفية النظرة

 الرغم عل .فبقيت الغربية المسيحية الوسطى القرون وأما

 أمينة الفني، االنتاج وكثافة الفنون في الهائلة التحوالت من

 الحقائق على داللة الفني الجمال فبدا االفالطونية. للرؤية

 أمثال الغربية، الوسطى القرون فالسفة وتأثر الروحية.

 Saint Bonaventura 1221-1274 فنتورا بونا القديس
 توما والقديس ] St Anselme 1033-109 انسلم والقدي

 رغم على ، St Thomas d’Aquin 1225-1274 االكويني
 اغسطينوس القديس بتعاليم ،الفلسفية توجهاتهم في التباين

 افلوطين الفيلوف وبمؤلفات االفالطونية، ،430-354

205-270 Plotin ، المفعم ارسطاطاليس اثولوجيا واضع 

 الجمالي والمثال والصانع الجميل حول االفالطونية، بالروح

 مشبعة صوفية جمالية فلسفة تضمنت التي والتاسوعيات

 الوجود من فيه ما بقدر جميع شيء فكل الشرقية. بالروحانية

 الخيريتمد الخيرومن هو الجمال فإن الخير. هو الذي الحق
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 توق عينه، الوقت في هو، الجمال عن والبحث .جماله العقل
اإللهي. المبدأ ومعاينة المثالي بالعالم االتصال إلى

 - أفالطوفي توجه السكوالستيكية الفلسفة على غلب وهكذا
 وموحياًللخير والنظام التناسب قرين الجمال يرى افلوطيني

العدم. من الخالق الله، عظمة عل وداأل

 للقيم عصرنة الجمال فلسفة عرفت النهضة، عصر وفي

 بحد الطبيعية الوقائع في النظر الجماليات على فغلب الجمالية،

 ليوناردودافثي وحاول للفن، االنساني بالمعنى واالهتمام ذاتها،
1519-1452 Leonardo da Vinci أساس على الفن تقعيد 

رياضي

الجماليات الى الحديثة الفلسفية النظرة

 -1724 كانط عمانوئيل عند النقدية الفلسفة في الجمالية
1804

 شبه بثكل الكانطية النقدية الفلسفية الرؤية تتعارض

 مبدااثورة فقداعتمدكانط االفالطونية الرؤية مع جذري
 البحث رافضاً الجمالي الحكم منطلق الذات وجعل الكوبرنيكية

.والمتذوقة الحاسة الذات على يؤكد وراح .ذاته في الجميل عن
 القرن منتصف في الحاصل الكانطي التغيير هذا ويرتبط

 الفكر نشوء منذ تسارعت فكرية تطورات بمجمل عشر الثامن

 انكلترا في 1626-1561 باكون فرنسيس مع الوضعي العلمي

 نظرة من كانط انتقل ما وسرعان . 1593-1533 ومونتناي
 الحكم نقد كتابه في نقدية نظرة إلى الجمال إلى اعتقادية

 الفلسفي للتراث خالق تمثل بعد ذلك وجاء (.1790)

 1781-1729 ولسنغ 1716-1646 اليبز سبقه الذي األوروبي
 في Hume 1711-1776 وهيوم 1797-1729 بورك المانيا، في

 روسو جاك وجان ،1650-1596 وديكارت انكلترا،
 الجهد إلى تحديداً يشار الصدد وههذا فرنسا، في 1778-1712

 تأسيس في بوماغرتن غوطليب الكسندر بذله الذي الفاصل

 واإلحساس الشعور بين العالقة في يبحث مستقل علم
 الجماليات في رائداً 1750 االستطيقا ويعتبركتابه والكال.

 بعد اال الدوغائي سباته من يستفق لم كانط أن غير. . الحديثة

 فتجاوزمن .1787 سنة وذلك 1786-1729 مندلسون قراءة
.وشمولية تكامال أكثر جمالية نظرية ووضع سبقه

 الجمالي للحكم األولية الشروط تحليل في وقدجهدكانط
 إلى بالنسبة أنجز غرارما على للذوق منطق تأسيس إلى وسعى
 مجااًلمستقالًذاكيان للجمال وقدأفردكانط واألخالق العلم

 عامل إلى بردها الجمالية التجرية تفسير برفضه وذلك بذاته قائم

 األخالق مجال أومن النظرية المعرفة مجال من أي خارجها، من
.العملية

 تطبيقه له سبق الذي إياه الترنسندنتالي المنهج كانط واعتمد

 األولية الشروط عن الكشف في واألخالق العلوم صعيدي على

 بين التوفيق بمحاولة عذاالمنهج ويقضي الجمالي للحكم
 يقدم الذي الفعل وبين المعرفة مادة تقدم الي الحسية التجربة

 الشروط حول يدور الكانطي فالسؤال لها. المنظم الشكل

والججال واألخالق العلم نظام لقيام الضرورية األولية
 وعالم العلية، مبدأ يسودم الطبيعة عام أن كانط وأكد

 أو الذاتية الغائية مبداً الجمالي والحكم الحرية، مبدأ األخالق
 القبلي وفقاًللمبدأاألولي يتحرك الجمالي فالحكم التخطيط

 طبيعة من يستمد ا ذاقي مبدأ هو الذي المنعكس للحكم

 أن يفيد فهو الملكات تناغم من يستمد بل الخارجي الموضوع
 ال استقالله حيث من متناغماً يظهر بالجمال عليه المحكوم الشيء

 كل عن أيضاً ولكن فحسب، للتصور اتجريي المضمون عن
 بذاته ويؤسس فبلياً يوجد الجمالي فالح فردي. عرض

 الجيالي والح الجمالية لألحكام والضرورية الكلية المصداقية

 وذلك .والمخيلة الفهم ملكة بين التناغم هذا بالضبط هو

 التناغم هذا من ويتج .األخيرة لهذه الحر التحرك تماما يفضل
.والرضا باللذة الشعور

 عند االستطيقي الحكم معنى إلى تفصيلية نظرة من بد وال
الغائي. الحكم نقد ومعنى والجليل بالجميل الحكم أي كانط،

 الذات. إلى يرجع أنه أوالً كانط عند الجمالي الحكم يتسم

 قبولها أوعدم أوموضوع فكرة بقبول تحكم هوملكة فالذوق
 الكلي الطابع على كانط يؤكد وثانياً .اومنفعة غرض اي دون

 إلى يشيركانط وثالثاً .الجمالي للحكم عقلي تصور أي ودون

 حيث من الجمالي للحكم والملزم الضروري النموذجي الطابع

 على وال العقلي التصور على متند غير الجميل على الحكم إن
 دون بالغاية يوحي الجمالي الحكم إن واخبراً، العملي السلوك

 فالغاية عقلي. اونصور أومنفعة بيولوجية بحاجة ينحصر أن

 بين التناغم تسيير هدفه الذي الخفي التخطيط وليدة هي هنا

 وادراك الجميل الشيء عن المحصلة الفكرة أومالءمة الملكات
.المالءمة هذه

 يلحظ فإنه كانط عتد والجليل الجميل بين التشابه ورغم
 مع ال العقل مع المخيلة تناغم إلى يستند الجليل أن في الفارق

 على واللذة الرضا يبعث أنه من بالرغم فالجليل، الذهن.
 فالجليل .الالنهاية فكر: على أيضاً يبعث فإنه الجميل، غرار

 من بها يتصل الجميل بينما الكيف، حيث من باللذة يتصل
 فإذا يثيراالعجاب، الجليل أن يفرواقع وهذا الكم. حيث
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 تولد باإلرادة ارتبط وإذا الرياضي، الجليل تولد بالمعرفة ارتبط

 الحدائق )النهار، بالنظام لصيق فالجميل الحركي الجليل
 العواطف، )الليل، االضطراب في يتبدى والجليل المنسقة(

الغابات(.
 يتوصل ال تماماً ذاتية يدوحالة الجليل أن الكالم وقصارى

 التفكر الذات على يفرض إنه إذ النهائيتها. إلى الحسى الحدس
 حى فوق ما ء شى تصور غرار على وبكليتها بالطبيعة ذاتياً

. موضوعياً التصور هذا تحقيق من التمكن دون

 دور فيه يلحظ تعريفاً كانط فيضع الفن إلى بالنسبة أما

 فيها المتأمل لدى تولد ألشياء واع هوخلق فالفن . العبقرية

 وذلك الطبيعة، أشياء كما قصد دون خلقت انها االنطباع
 عمالً األصالة بحكم تخرج نا تقلد ال التي العبقرية بفضل

غموذجيا.

 في الجمال على الحكم على القادر الذوق بين ويميزكانط
 ينظم الذوق أن مؤكداً الفني للجمال كملكة والعبقرية الطبيعة

 العمل في الجميل لتقدير معياراً نفسه ويفرض المبتكرة العبقرية

الفني.
 آفاق الى الجمال بعلم انتقل كانط إن أخيراً القول ويصح

 ادراكه شروط في وانما الجمال ماهية في تبحث ال جديدة
 إنما واحدء جمالية فلسفة يؤس لم الكانطي واالسهام انسانيا

 الفلفة حوته لما نظرا وذلك . عدة نظريات صياغة على حث

 مثال وعورات التباسات وحتى ايحاءات من الكانطية الجمالية

 دور وتحجيم البشرية، الملكات بثبات الجمالية التجربة رهنه
. الخ الخيال

 في مستمراً بقي النقدي الفلسفي المناخ أن يعني وهذا

 استعاد فقد الوضعية؛ ظهورالفلسفة حتى الجمالية الفلفة

 الجمالية التربية حول رسائل كتابه في 1805-1759 شيلر

 متناغم. ولعب مجافي لهو الفن أن مفادها كانطية فكرة (1795)

 من المضمون ألهمية إسقاط أنه بمعنى للكانطية تجاوز وهذا

 الفنان فسر .شيء هوكل الشكل واعتبار الفني العمل تقييم
.بالشكل الطبيعة يمحو أنه

 هناك هل الكانطي: السؤال الى 1854-1775 شلنغ ويعود

 الروح؟ كيا وواعية الطبيعة كعا الواعية حركية األنا أعماق في
 بالضبط وهي الجمالية الحركية مؤكداًأما بااليجاب شلنغ ويجيب

.فلسفية عمارة أي في الزاوية حجر

وشوبنهور هيغل

 هيغل محاولتي عند ،باقتفاب ولو التوقف، ويجدر
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 االفالطونية بين للتوفيق 1861-1788 وشوبنهور 1831-177)(

.والكانطية
 كل ان معتبراً المطلق الروح افتراض من هيغل ينطلق

 قانون وفق الروح مشكالت من مظهر هي الوجود ظواهر

 الدين كما والفن، مستمزة. صيرورة على القائم الجدل
 يتوسل وال لذاتها. وعيها في الروح هذه وسيلة والفلسفة،

 العيني وإنما التصورات المطلق عن التعبير أجل من الفن
للفكرة. الحسي التجلي هو فالجمال الحسي.

 الطبيعي الجمال ال موضوعه الجمال علم أن هيغل ويؤكد

 والوعي الروح ابداع األخيرهووليد هذا إذإن الفني؛ وإنما
 طابعه بفعل يكون، الفني الجمال فإن وبالتالي والحرية
 الفن إن كل، على .الطبيعي الجمال من مقاماً ارفع الروحي،

 ال المحاكاة أن هيغل ويعتبر , محاكاة مجرد ليس ابداع وهو

 العمل في المضمون أن كما قيمة. ذي فني عمل الى توصل
 . نفعياً مردوداً يستهدف أو الحسية الرغبات إلى يتوجه ال الفني

 مجرداً. تصوراً وليس فردي موضوع حكاً هو الفني والمضمون

 روحاني إلى المحسوس يتحول هيغل، بحسب الفن ففي
 إن قوله يفسر ما وهذا الحسي الشكل في تتمظهر والروح
 الفكرة، في ومشاركا المادية عن مجرد الفن في الحى الجانب

 مجرداً تصوراً ليس ألنه المثالي في يشارك الفكري الجانب وإن

.العقل ويخاطب ومتموضع متحقق إنه بل

 أن ومفاده ،اساسي الفن من بموقف هذه نظرته هيغل ويردف

 أي .كذلك ويبقى الماضي هوتعبيرعن مراميه أرفع في الفن

 الفكروهيمنة الى بالنسبة الفن دونية يقرر الفيلوف هذا أن
..وخالفها. السياسية والمصالح المادية السمات

 له المثالي الهيغلي الفلسفي المنظور ومن باختصار، فالفن،
 األكثرتأهيال الوسيلة يعتبر ال الفن ان إال مرموق. مركز

 فال .الوعي من أرقى مستوى الى والغرائز األحاسيس العالء
 عن يكشف فالمضمون ،ذلك يستطيعان الشكل وال المضمون

 ضيق، نطاق في محصوراً الفن يبقي والشكل الحقيقة، من جزء

المطلق. الدراك األفضل ليسهوالسبيل فالفن
 التاج كتمال ورهن بالمضمون الشكل ارتباط من وانطالقاً

 على الفن لتاريخ فلسفيا تفيرا هيغل يضع بذلك، الفني

 واضحة غير الفكرة الرمزي، النمط ففي .الفكرة تحقق أساس

 وفي . العمارة(. )فن غيرمحدود الشكل وبالتالي محدودة وال
 فتجد بذاتها ذاتها وتحدد الفكرة تنمو ،الكالسيكي النمط

 تدرك الرومنطيقي النمط وفي )النحت(. لها األنسب الثكل
 الشكل فتتجاوز تحديد أي عن مجردة روحاً نفسها الفكرة

٠والشعر )الموسيقى عنها غريباً يبدوهذا بل الحي
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 للجمال ميتافيزيقية مثالية فلفة بالفعل هيغل أس وأخيرا

 ولفت والمعاصرة. الحديثة الفلسفة في األثر بعيدة ستبقى والفن
 الوحدة على مؤكداً بالثكل الوثيقة وعالقته المضمون أهمية إلى

الفني. العمل في العضوية

شوبزهور

 عليها نشأ التي الكانطية بين تارجح فبدوره شوبنهور وأما

 في بخاصة الهيغلية من أفاد غيرأنه تجذبه؛ التي واالفالطونية

 التصور هو اليه، بالنبة والفن، الفن تاريخ فلسفة الى النظر

 والفلسفة. الفن تطابق الى ذلك يؤدي أن دون لالرادة الدقيق

 وهذا العقل. مبدأ عن المستقلة األشياء في التأمل هو فالفن
 الفلسفية، للمعرفة نمط أفضل الفن يعتبر شوبنهور أن يعني

 األولى : بالكرمة الخمرة كعالقة الفنون الى الفلسفة نسبة وأن

 وجمهور عديد الفن جمهور أن كما سهلة والثانية المنال صعبة

 »الفنان : شوبنهورقوله لنظرة وأفضلتلخيض محصور. الفلسفة

العالم« الى للنظر عينيه أعارنا هومن

 كانط بين معاصرة مثالية توفيقية محاولة ذكر ههنا ويجدر

 Benedetto Croce بنديتوكروتثه بها جاء وهيغل
 الروحي النشاط من كمرتبة الجمال اعتبر فقد 1952-1866

 فالفنان عينياً وحدسياً معيارياً ال وصفياً الجمال علم واعتبر

 أن كما ٠ تجزئتها أو قياسها الى سبيل ال وهماً أو صورة يقدم
 الصدق يحتمل عقلياً حكماً أو اخالقياً أو نفعياً فعال ليس الفن

 من األسطوري الطابع انتفاء على كروتشه وأكد والكذب

 هو عندكروتثه، والفن والايمان فيه إذالمقدس الفن؛

 هومزج الفني والعمل آن. في ووجدافي تمثيلي غنائي حدس
 وفي .حية وعاطفة ماقبلية صورة بين ومتحقق منسق تعبيري

 مفهوم على وتأكيد المحاكاة لنظرية أكيد رفض الموقف، هذا

الجمالي للحدس خاص
 ثالث اثبات من بد ال الحديثة المرحلة من االنتهاء وقبل

.وهيغل كانط عند الجمال لفلفة مضادة محاوالت

 1883-1818 ماركس كارل حاول الهيغلي المناخ نقيض وعلى
 على وال الشكل على ال المضمون على تشدد جمالية نظرية وضع

 الفردية. العبقرية على وال االجتماعية - االقتصادية البنى

 مصالح يعبرعن نحوعندما أفضل على يتحقق الفن في فالجمال
 قيمها غلبة في ويهم البرويتاريا، أي الصاعدة، الطبقة

 في ايديولوجية مهمة له الماركسي، العرف في فالفن ورؤيتها.
 الموضوعية القوانين التعبيرعن الفنان في ويفترض نزاعي مناخ

 اجتهادات غيرأن والثقافي. االجتماعي الواقع في والجدلية

 ظهرت أن لبثت ما الماركسية الجمالية الفلفة اطار في عديدة

.الجدلية المادية السوسيولوجية النظرة هذه لتغني

 بيار بخاصة الفوضويون أقام عينه الرففي الخط وفي

 1876,1814 باكونين وميشال 1865-1809 يرودون جوزف
 الجمالية نظريتهم 1921-1842 كروبوتكين الكسفيتش وبيوثر

 وهذا الفنية. للتجربة واجتماعي سياسي بعد اعطاء قاعدة على

 ،وديكتاتوريته الفنان تسلط من يحذرون الفوضويين أن يعني

 أن كما فحب. يتلقاه وال الشعب يبدعه فن على يصرون لذا

 أزمة نقدهم بين يفصلون ال الفوضوين أن يفيد الموقف هذا

الفكرالجمالي نقدهم وبين الغربية الحضارة

 عند االرادة سن. خط بذلك متابعاً بي فريدريك رفض٠٠٠٠

 في السقراطي، بالنهج بخاصة المتمثلة العقلية، اكزعة شوبنهور

 القوة بإرادة المتمتع االنسان ودعا الفنية. األعمال الى التطلع

 وقد .والفلسفة والعلم الفن عبر الطبيعة على اليطرة إلى
 خير إياها معتبراً اإلغريقية التراجيديا تحليله من نيتشه انطلق

 االبولونية النزعة االنسافي: بالوجود لصيقة ثنائية على مثال

 الديونسية والنزعة ،والحلم والخيال والهدوء التأمل نحو الماثلة

 هو الفنان أن نيتشه ويعتقد .واأللم والعربدة النشوة تحو المائلة

 ابداع مصدركل هي التي الكلية عبرارادته ،يسعى الذي

 عبررؤية وتغييرها بل الطبيعة على ارادته فرض على فني،
 وأكد .العقلية والتصورات العلمية عبرالمعرفة وليس تراجيدية

 يحقق الوجودي، الفكر بذلك مؤسساً االرادة، عبرهذم أنه،

 هي االثارة أن من وبالرغم نفسه يكون بل نفسه االنسان

 االنفعاالت على سيطرة يتطلب انجازه فإن فني عمل كل حافز

 فني عمل أهم إن نيتشه يقول النحو هذا وعلى .وتوجيهها
 سيتلقفها دعوة القول هذا وفي .ذاته تحقيقه هو انسان ينجزه

 وعلى الالمعقول على ليؤكد معاصر جمالي فلفي اتجاه أكثرمن

 التصورات عندحد الوقوف وعدم الباطن استكشاف ضرورة

 الفلسفية المرحلة كشفت وهكذا الوضعية. والمعرفة العقلية

 هذه على يؤخذ ما كبرى. جمالية فلسفية أنظمة عن النقدية

 طبيعة موضوع أبقت انها قرن، نصف تتجاوز لم التي المرحلة،
 كفلسفة أقده االفالطونية، وهذاماأبقى غائباًعنها الجميل

مستمرة. ذاته، في الجميل حول

 لتخطي محاولة بدء الوضعية المرحلة قدوم وسيؤذن

 تناغم هووليد الجمالي الحسن بأن القائلة الجمالية التفسيرات

 للعالم ووضعية عينية رؤية فالمطلوب النفس. ملكات بين كامل
, ذاته بحد للفن وبالتالي
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الوضعية المرحلة

 عبر األول الجمال: فلسفة في انجاهان العشرين القرن في برز
 أكد والثاني الكبرى األهمية الشكل ايالءم نحو واضح ميل عن

. وفلسفية علمية استطيقا سبيل في كمنطلق الذاتية على

 الجمالية هذه رائد 1857-1798 كونت ويعتبرأوغت

 نقد استكمال هو المرحلة هذه في األهم الشاغل وان .الوضعية

 ثالثة وجود للدارسين وتبين .واسقاطها االعتقادية المرحلة

.الوضعي الجمالي الفكر في رئيسة تيارات
 .Premiere Personae المتكلم صيغة في الجمالية أوأل،

 وعبر عياني بتحليل الجمالي الوعي التياردراسة ومحورهذا
 مالرو اندريه ويمثله .الفني الخلق في العمل أهمية اختبار

1976-1901.

 .Deuxieme personne المخاطب صيغة في الجمالية ثانياً،

 في ودورالذات الجمالي لالدراك عملية التياردراسة ومحورهذا

 التي الهوسرلية والظواهرية البرغسونية وتمثله .الجمالي الحكم

.الفرنسية الوجودية منها
 .Troisieme personne الغائب صيغة في الجمالية ثالثاً،

 .ومعاييره الجمالي للتذوق اختبارية دراسة التيار هذا ومحور

. 1887-1801 فخنر ثيودور غوستاف ومثله

المتكلم صيغة في الجمالية األول: التيار

 األذواق في المناقشة عقم مالحظة من التيار هذا ينطلق
 ردده طالما شعاراً ويرفع .الجمالية األحكام بشأن والمحاججة

الجديدهوذوقي« »الذوق : 1916,1847 فاغيه اميل
 أن التيار، هذا مثلي أهم احد مالرو، اندري ويعتبر

 الحياقي الواقع عكس على قدرته بمدى يقاس ال الفني االعجاز

 هو الفن في فالمضمون آخر. عالم الى ودفعه المعطى تجميل وإنما
 نفسه األسلوب يفرض ما سرعان إال، ليس أولى مادة

 أحيانا تبدى وإن ،فاألسلوب .خصوصي فني كموضوع

 يقاوم الذي الحر االنسان هرسمة ،وفوضوية عثية بأشكال

 إذ فنية. وحدة إلى األصلية فوضاها ويحول له الطبيعة استعباد

. هو»قدرمضاد« الفن إن
 الفنية األعمال إن إذ االنسانية؛ الحرية تحقق شرط والعبقرية

 في تمعن مرضية قطيعة ثمة تحمل عقلياً المريض يضعها التي

 عون هي الفنان قطيعة تبدو وبالمقابل، بينما، محيطه. عن عزله

 فنانين مع إبداعي وتواصل حرية وفرصة عبقرية ولحظة

.سابقين
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 له تتحصل الفنان درجة أن يعتبر مالرو إن القول ومجمل

 الجمال رصده عبر وليس اليها يتعرف التي الفنية األعال عبر
 »أنشودة وإما رسوماً أو تزويقاً ليس الفني فالعمل .الطبيعي

التاريخ»

المخاطب صيغة في الجمالية الثاني: التيار

 محاولته في 1941-1859 برغسون هنري إسهام أهمية تكمن

 المطلقة والموضوعية المطلقة الذاتية بين توفيقي منهجي حل إيجاد

 أن برغسون ويؤكد الفني. العمل على بالحكم المتحكتين
 والتفسير والتأمل الخلق :الفن في األساسية اثالث المحطات

 للموضوعية جذري رفض عبر إال حقيقتها على تفهم لن
المطلقة. والذاتية المطلقة

 كمقدمة معه التماثل أو الفني العمل مع االندماج والمطلوب

 المتهج هو ههنا فالحدس معه. الوثيق واالرتباط فرادته لكثف

 ويكثف االدراك يبسط الفن أن ذلك الجال. لعلم األنسب
 العلم مع نفعياً ليس االدراك وهذا .الطبيعة في يعهد لم غنى

 إدراك جمالية بوجود وإنما جمالي ادراك بوجود يقر ال برغون أن

.واسعة

 وال برغسون عند جمال علم موضوع من ليس كل، على
 هو جمالي منهج وجود على رأيه يقصر هو وإنما ،موضوع جمالية

.فلسفته صلب في

 ؛الفن بخصوصية بالتقيد تثبثت فقد الظواهرية وأما
 ووعيه اليه التعرف أجل من معيناً إدراكاً يتطلب الفني فالعمل

 يستهدف طبعاً الذاتي الوعي وهذا .جمالياً« »موضوعاً بصفته

 وإنما ذاتية لحظة ليس الجمالي الحس إن إذ المعافي؛ عن الكثف
 التاظر ذات يكشف الفني فالعمل .جوهرما اطارتعبيرعن

.آن في ويكملها

 من توجهها تستمد الظواهرية الجمالية أن الواضح ومن

 القصدية نظريتي في به أتى وما 1938’1859 هوسرل أدموند

 قبليات »ما بوجود الظواهرية الفلسفة وتقر الجواهر. وحدس

 .واخالقية جمالية تجليات أطر بمثابة هي وغيرعقلية شكلية«

 الجمالية المقوالت لكل المسبق التثكل يشبه ما الذات في فهناك

ما. فني بنتاج احتكاك أي عند للتحقق القابلة

 الظواهرية، الجمالية مثلي أهم أحد دوفرين، ميكال ويؤكد

 »الفردي وكلي: فردي وموضوعي، ذاتي الجمالي الح أن
 للذات واالختباريكشف . . . هوكلي« انسافي أنه بحكم

 التمظهر على يدل التاريخي المسار أن كيا تحمل. التي الماقبليات

 إلى دفعه ما وهذا الجمالية. للمقوالت الحدله والذي الدائم
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 على يحكم فال .بذاته، مكثف فنياً المعبرعنه العالم »أن االعتقاد

بنفعيته. أو واقعيته بمدى الفني العمل
 التي هي الواعية المدركة الذات أن االستنتاج يصح وال

 بأن االعتراف فضل يعود إليها وإنما القني العمل معنى تؤس
 هوالذات الفني العمل إن القول ويمكن قوامه. في المعنى

 ،وبنية غائية له حي كائن أنه بمعنى ذات .معاً والموضوع

 إلى دوفرين ويخلص المدرك بالوعي ملحق أنه بمعنى وموضوع
.المدرك الشاهد الى بالنسبة ذات »شبه الفني العمل إن القول

 الوجودي الفيلسوف ،1976-1889 هيدغر مارتن ركز وقد
 مشيحاً معاشة ظاهرة باعتباره الفني العمل دراسة عل األلماني،

 فالفن، الفني. االبداع وعملية الفنان شخصية دراسة عن

 . ماهيته تشكل وهي الفنية األعمال هو هيدغر، بحب
 سبر الفيلوف شاء إن نفسه، الفني العمل استنطاق فالمطلوب

 فالعمل الخاصة. كينونته أو لالدراك القابلة ماهيته أو حقيقته

 ذاتي واكتفاء بحضرة يتمتع النفعي، النتاج نقيض على الفني،
 تحده والنفعية أساساً، مصلحية غايته النفعي النتاج بينا

. وتقيده

 واكتفاء حضرة له خاص عالم وهو الفني، العمل ويكشف

 تجلي مظاهر من مظهر فالجمال الموجود. حقيقة عن بذاته،

 الفنان ذات تنمية على هيدغر إصرار يفسر ما هذا أو . الحقيقة

 في أما . الفني العمل في الموضوعية الصفات إبراز سبيل في
 الوجودية نظرته 1980-1905 سارتر بول جان صغ فقد فرنسا

 في السائد االقتصادي االجتماعي الموقف من انطالقا الجمال الى

 الظواهرية القلسفة ومن الجمالية القيم ومنها القيم تجاه الماركسية

 هيدغر، بخالف سارتر ويذهب .هوسرل ادموند بها جاء كما

 متخيل، موضوع هو الوعي يدركه كما الجمالي، الموضوع أن إلى
 ليس فالذهن تصوراًعقلياً. أمراًواقعياًوليس ليس انه أي

 له بل ثابتة، صور بمجموعة وال الخيال تسمى بملكة محكوماً

 الموضوع حضور من الرغم وعلى — قادرة إيداعية تلقائية حركة
 عالم من وغيرمستل أوالواقعياً غائباً إظهارم على - الجالي

 ليس الفني العمل سارترأن ويعتقد الحاضر. أو الماضي الواقع

 »معنى« هو وإنما أصوات أو مواد أو وسائل أو أدوات مجموعة
 الواقع رفض ويدعوإلى حسياً. المدركة »الشيئية« يتجاوز

 مجاراة المتذوق على أن سارتر ويفترض الكينونة. من واالفالت

 معناه تثكيل فيعيد فني عمل كل من إليه توجه »دعوة«
.يهمله أو يرفضه أو فيقبله المتضمن

 وهي أال الجيالية سارتر فلسفة في مهمة ناحية الى ويشار
 الفنون أنواع كل على واحدة جالية نظرية تعميم رفضه

 مفهومه مع ارتباط من فيه لما األدب، خص وقد وضروبها.

 تبعا تتوجه كتابة الى تدعو خاصة بنظرية السياسي، لاللتزام

 ومكان زمان في متعين قارىء إلى األديب، على واجبة لمسؤولية

 اآلمرالجمالي بين هذابربط سارترموقفه ويقرن وعصر.
نثرية. أدبية كتابة كل في واآلمراالخالقي

 الجمالية فلسفته 1961-1908 ميرلوبونتي موري ووسم
 الذي الخاص الفنان أسلوب أن مؤكداً الظواهربة بطابع

 يميز هوما العالم، وضد نفسه ضد عبرصراعات يكتسب

 الفنان، إن حال، كل وعلى معنى. ويعطيه الفني العامل

 سبركل عن الجمهور، اسهام يعجزدون ميرلوبونتي، بحسب
 التناقض صفة بونتي ميرلو ويفي عمله، في المتضمنة الدالالت

 غيرمباشرة لغة الفني العمل ويعتبرأن .والعالم الفنان بين
أساسي. دور فيها للجسد وصامتة،

 المعاني دراسة إلى (1895) األميركية النجر تدعوسوزان

 لالدراك قابل الفني فالشكل الجمالية. التجربة في والدالالت

 عالم ورمزعن ذوداللة فهوشكل ٠ الحس حد عند يقف وال
 العميقة معانيه بعض كشف عن اللغة تعجز وجدافي باطني

الحقيقة. معالم واعطائها

 بل اللغة، كما قابلللتعقل، الفن أن النجرإلى وتذهب

 هي الفنية الحقيقة وإن الوجدان. عن التعبير في أصدق إنه

.الوجدان هذا التعبيرعن في الصدق بالضبط

 Alain Emile Charlier شارقيه اميل يؤكدآالن
 فالفنان الفني. العمل في الصناعة أعمبة على 1433-1385

 غير جميلة ايقاعات منها ويستخرج ويصقلها المادة يصارع

 الطبيعة قوانين الى أوحقى أوأوهامه غخيلته الى ذلك في منصاع

 قانونه بفرض واستبدالها تجاوزها الى يسعى إنه بل نفها،
 عبر نفسه ويكتشف الفنان يتطهر ذلك كل وفي عليها. الخاص

 مقومات: ثالث له الفني فالعمل الجميل الشأن في مسارم

الثيء. أو المادة والحركة والمتعة الفكرة

لغائب فيصيغة الجماليات

 الى الركون عبر موضوعية جماليات الى التيار هذا يطمح

 منهج عبرتطبيق اكتثاف، فخنر وحاول واالستقراء. االختبار

 جال علم إخراج تتيح التي األساسية المبادىء االستقراء،

السالفة. التنظيرات عهد ينمي واحصائي اختباري

 حتى أو للجميل تعريف إيجاد في البين الفشل من وبالرغم

المعاصرة. الجماليات على غلب االختباري الميل فإن للفن،
 ما فهرسة على االرتكاز صناعي جمالي كل ،يحبذ وبالفعل،

وتحقيق بالجميل االفع ربط له فيتسنى معين جمهور ألذواق
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جهد دبال سرعة بأنص والعنالن الجربعي من راتجة صفة

المعاصر الجاي انكر مثلي أمم عجل عل ونذكر

 الواقعي المنهج ،19591859باير ريمون الفرنسي يطرح
 وينقد والجمالي. الفي العمل لدراسة منج كأفضل االجرائي

 والفيزياثي والنفسي، اليتافيزيقي، سابقا، المطبقة المناهج كل

 االنتاج أن باير ويعتقد والذهني. واالجتاعي التحليلي والنفسي

 ضرورة وال .مالحظته يمكن متحقق حسي شكل له الفني
 بل والوجدان، والتصور كالحدس فلسفية مفاهيم إلى للعودة

 العمل مواجهة يعني وهذا والتجريي االستداللي المنهج اعتماد
 على ال المتذوق على النهاية في هي احكام تخرج حتى الفني

.نفسه العمل

 في Etienne Souriau 1892-1979 سوريو إتيان ويؤكد

 على الوقوف سبيل في جهد هو الجمال علم أن عينه، االتجاه
 تنتظم التي الثابتة واألشكال والصور األساسية المقوالت

 لشخصية دراسة وهذايتجاوزأي ,الجمالية الخبرات بموجبها

 العقلية الجمالية المعرفة أسس على التأكيد بل وابداعه، الفنان

 موضوعية نظرة تستلزم أشياء ابداع هو الفن إن إذ الطابع؛

 عمل أي في تتجزأ ال وحدة والصورة الثكل أن يعني وهذا

في.
 االجتماعية الموضوعية فمثل 1953-1877 اللر شارل أما

 موافقة تجاوز أن لبث ما ثم التجريية الجمالية في وتأمال
الهيغلية.

 جمال فلسفة في المعاصرة الفكرية االسهامات صعيد على أما

 العقاد محمود عباس محاولة المثال، سبيل على فتذكر عربية

 والجمال. الحرية بين قدنرنت مصروهي في 1964-1889
 والتجديد الحرية إلى التوق على داللة يحمل بالجمال فاالهتمام

 يتواله التعبيرالفني فإن وبالتالي .الطبيعة إلى بالنسبة حتى

 إلى والضرورة الحاجة متوى يتجاوزون الذين الممتازون
 الفني التعبير أن يرى العقام ان غير , واالبداع لخلق مستوى

 يرى إلهية، نظرة وفي بل، منفلتا وليس وقواعد قوانين تحده
 هذا من وانطالقاً .للحرية دعامة القوانين وضع الله أن العقاد

 مع المتعاملة الفردية بالحرية المتمسك الميتافيزيقي الموقف

 هي والحرية للفن اجتماعية وظيفة أية العقاد يرفض الضرورة

االبداعي. النشاط في األصل
 النشوء فلسفة على 1958-1888 موسى سالمة ويؤس

 هو الطبيعي« »الجمال ان فيفول الجيال عن فكرته واالرتقاء،

 ارتقت كال أنه يرى إنه بل الفني«. »للجمال وحيدة ركيزة
 وهذا استقامة. واكثر اجل صارت كلما والحيوانات الكائنات

 موسى سالمة ويلفت .توهم مجرد وليس الواقع صميم في جال

 من فتجرد غاية الى وسيلة من الجميل التتاج تحول ظاهرة إلى
 في الفنان مهمة على ويشدد .ذاته بحد جاال لتصبح النفعية

للحياة. نقد األدب إن اذ وتصويره، الواقع اكتشاف

 على يؤكد التعبيروال نظرية محمود نجب زكي ويرفض
 قائم موضوعي الجمال فعلم .ذاته بحد الفني العمل مقاربة

.بذاته

 الجمال حول المشائية النظرية فاستعاد كرم يوسف وأما
 حول االنطولوجي بالمبحث الجمالية القيمة ربطه على مؤكداً

الوجودبماهووجود.
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الجوانية

الجوانية
Juwwaniyya (Inwardness)

 وضعها فلسفية، حركة أو التفلسف، في طريقة الجوانية

 ثورة، وفلسفة عقيدة أصول - الجوانية كتابه في أمين عثمان

٠ ومترجة ،مختارة لثخصيات دراساته وفي
 العربية للتجربة اليانعة الثمار إحدى المذهب ذلك يعد

 الستينات، أوائل في للفلسفة العالمية« »الذمة مع الثالثة
 الحقل بين والجدلية للتفاعل األصالة اليخلومن ومنتوجاً

 »حضارة داخل الياسية االجتماعية والشروط العربي

القرن. هذا إبان الفكرية« ومواكباتها التكنولوجيا

وبنيتها: -تعريفاتها1
 روحية ورؤية األشياء، الى النظر في روحية طريقة الجوانية
 من أونهوض بمنظورديني العالم وإدراك .والشيء لالنسان

...القصد ثم وهوالمنطلق األولوية له دفي وعي
 وتكرر تترادف، تعريفات وكلها الجوانية؛ تكثرتعريفات

 محلي كمنتوج وتبرز وتركزت تواضحت وإن حتى بعضاً بعضها

 وعريض االزدهار، شديد تارفكري بنت أي وطنية أوبضاعة
 في أو العربي الفلسفي الوعي أبعاد في الجذور عميق القاعدة،

 المعنى الى تتجه عقيدة فالجوانية .االسالمية العربية الثقافة

 حياتنا وتدرس جوهره، في االنسان الى وتلتفت والقصد،
 ٠ والفكري الروحي عن واألصيل، العميق عن بحثاً الداخلية

 ،ماهوي هو بما تهتم الجوانية فإن أكثر، تقول وبكلمات

 كبرى مصطلحات على تتأس عمارة إنها .ومثالي ،وأخالقي

 القاهرة، الجوانية، كتاب ي مرة 40أكثرمن )ترد الروح :هي

 مرة(، 33) الدين مرات(، العشر حوالى )ترد القلب (،1964
 الجواني تقريب(، مرة 60) األخالق مرة(، 20 من )أكثر الجوهر

 الذات، االيمان، الحساسية، الجوهر، مرة(،90)

. . .التصوف

 الفلسفة تلك تعرض االنسان، في جواني هو لما طلبها في

 الخارجية، العادات وعن االنسان، مظهر عن المشالية

 الوقوف ترفض اخرى، جملة في إنها، والرسوم. والشكليات

 هوبرافي، بما االكتفاء وتأبى والكم، واللفظ، الواقع، عند

 ال لباطني واآللي.مقاصدهاهي الشكلية، والخضوعللتكاليف
 فهي ٠ ونصي والماهوحرفي ولفظي ومألرف باد ماهو
 هو ما أما .والجوارح والنفس جوانية طالبة ذلك كل تتعدى

 تحلم أو يلتم فال ،وموضوع هوغرض ما ،عيان مشاهدة

 .والمثال والقيمة للروح بالنسبة الدنيا المرتبة في هذه فلفتنا

 أمين .يعطيع لتيارمثالي، النوضيحات من الكثة هذم ومع

 الفكر على هذه مانويته يطبق يحيث امتداديا معنى الثنائية لتلك

 الدولة، مقابل في جواني، معنى وهي األمة، فتالقي : العام
 الظواهر، تبسط ثنائيات وكلها . . .الحس مقابل في والجماعة

 مفهوم اتساع تظهر لكنها والنظروالمحاكمة؛ المعالجة وتسطح

 )بالنسبة االمكانات نظام واعتماده صدقه، وما وتمدده، الجوافي

 داللة هوأبعد الذي الهيغلي بالمعنى الجماعن( الى أو الفرد الى
 والمعطيات الوقاثع حبث المتحققات نظام من ومثالية وطموحاً

.عموماً أوالحسيات المباشرة

الجوانية: في المفضلة المناهج-2

 المعنى، عن وتنقب الباطن، تلتمس فلسفة إنها حيث

 هو مجالها فإن ،روحي أساس من أو الديني الوعي من وتنطلق
 لذلك ودينيات. ورائيات، ما ميدان هي أو ؛الماورائيات

 هو ثم ؛شيء كل وفبل اوالً جواني - نظيرميدانها - فمنهجها

 :هما منهجان فلها واذن .بالواقع مرتبط أو برافي ذلك بعد

 القرآن، آيات في وخاصة واألخالق الدين روح في التأمل

 األول الجوانية هومنهج وهذا النبوي(؛ )الحديث واألحاديثية
 »مداومة وهو الثافي منهجها يحجب ان له ينبغي ال ذلك لكن

 )الجوانية، الناس« لشؤون والمعاناة الوقائع لتجربة التعرض

 وعاجزعن األول، منزلة اآلخرهودون المنهج هذا . (9 ص

 تجعل والظواهر. العالقات في والجوانية والروح المعنى ادراك
 العلوم، في المعروفة والطرائقية التجريبية، المناهج هذه فلسفتنا

 التفسير وحيث قوانين عن والبحث والتقطيع التحليل حيث أي

 الى وما والمادية والوضعية الحية بالمذاهب خاصة بالسببية،

 المنهج فان ،نافع وبتفصيل .الجوانية المثالية ترفضه ما ذلك

 والذي التفسير، أو الشرح يعاكس الذي هوالفهم الفلسفي
 طريقة بال تكون أو الداخل، من وتنبع نحياها، هومعرفة

 علم في المعروفة المناهج بعكس أي تحليلي منهج وبال مكتسبة

 المنهج ها تحتدي الجوانية نجد فإننا وباختصار، .الطبيعة

 األفكار وتجتاف االسالمي، العربي الفكر في المعروف الصوفي
 تقسيم أو التفهمية األلمانية السوسيولوجيا أشاعتها التي الفلسفية

 ثموضع.مانفسرأوما لعقل؛ الىعلومروحيةوعلوم العلوم

 Com)- نفهم ما مقابل في (Expliquer, Erklaren) نشرح
prendre, Verstehen.) تلك وتمتص هنا تصقل فالجوانية 

 حظ اال للفرنسيين يكن لم التي المشالية األلمانية األفكار

آله٩
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 وما المثالي. الفلفي للعالم وتقديمها ونشرها، توضيحها،
 عثمان أعجب ما ثم ومن العالم، لذلك برغون المفكر اعطام

 او روحاني متفلسف تيار عن يخرج ال هذا، ببرغسون أمين

 بأحضان االرتماء في أي رالالعقلية الذاتانية في مغرق مثالي،

 الذكاء حساب عل ،المباشروالوعي والمعطى الغريزة تمجد

 ص النفس، علم مذاهب زيعور، )علي والعيني، والتجربة
130-123-28-22.)

 حالتئذ تغدو التي الغلسفة هذه في آخر منهجاً التعاطف يعد

 فعالمها . للواقع ثم لالنسان ،نفية روحية رؤية أو ،فنية نظرة

 غرق أوفي الموضوع، في الذوبان بواسطة يولج األخالقي
 او المعرفة فينا تنبجس كي الغائم، واالستسالم وتخليها الذات

 علم في التذوق، وهذا معها. نتثارك أو فيها ونتوحد نحياها
 أيضاً، بعد هي منها، جاعالً المحبة أيضاً يستضيف المعرفة،

 هذه والى واكتشافها صياغتها او الحقيقة الكتساب طريقاً

 يأتي المعرفيات[ المعرفة، ]علم المعرفياء حقول من المجاالت
 ويسترشد الحدس. هو الذي الصونة وصنم المثالية فارس

 حيث أي جهة من يبرغسون ٠ يذكرنا أوأنه - هنا امين عثمان

 وبأسالفنا هذا، للمصطلح والشاعرية والعديدة المطاطة المعاني

 .إقبال محمد أمثال المحدثين من او الغزالي أمثال الصوفين من
 ومن كانط، مثالية الى لالنتاب وتسرع بقوة الجوانية وتسعى

 وعلى وسباقة. مسبقة أو اولى مكانة للقنلية اعطوا من اليه

 العالمية الذمة وفي منها العربية المثالية، في المالوف المعروف غرار
 الطريقة تلك الحدس، إلظهار الجوانية تسعى للفلفة،

 للعقل صديقاً والالطرائقية، والقلب الذوق حيث أو الصوفية

 من والقدرة، والوصول العطاءم في ومتفوقاً جهة، من مؤيداً أو

 هما العقل؛ مع يتعارض ال الحدس إن فمثال: اخرى. جهة

 العلم في أو والدين الفلسفة في كالحال هما، أو يتكافالن
 وإجمال إحاطة مختلفتين: بطريقتين الظواهر يدركان والفلفة،

 في الشيوع شديدة المسلمة وهذه , هناك وتبعيض وتجزئة ،هنا

 ( ...الخ حسين، طه )العقاد، والراهن المعاصر العربي الفكر

 النور الى أو الحدس الى التحليل، نهاية في األولوية، تعطي

 ليس - سنكرر مثلما - هو والذي الحدس بواسطة لنا المعطى

 ومع عقالني وغير يكفي ال هو والذي نصقله ولم متتوجنا من
. الحقيقة احتكار التفسيروفي في الواحدية لنفسه يود ذلك

:حقله وفي صاحبها شخصية في الجوانية نشوء - 3

 الى أقرب فلفة الجوانية تظهر العقالنية، محكمة أمام

 الفالح بروح وتتغذى وقيمها، القربة هواء أوتتنفس الريف،
 بالتراث، الممثلة ياألرض احتماء عن تنبىم وهي وعالئقه.
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 واألم الرحم الى وحنين وأمجاده، الماضي الى نكوص وعن

 .(. ٠ و. والنورانيات وااليمان والحدس الالعقل الى ثم )ومن
 القرآن يحركها دينية بيئة في قروية، أمين عثمان نشأة كانت

 وتفسيرات الدين، علوم وإحياء البخاري، وصحيح الكريم،
 عالقاته في واألخوة اكسامح وعرف .القرآنية عبده محمد

 الشعبية الطبقة بأبناء واللطف والمودة اآلخر، الدين بأصحاب

 أن يالحظ وهكذا المنبت والمتواضعة الجذور الريفية

 على بالتمرد صاحبها، عند أو الجوانية في تتصف، اللوكات

 على أوبالتفوق وبالنرجسية للروتين؛ والخضوع والبراني الشائع
 ثم آنذاك. الشاثعة الفلسفية المذاهب من وأقرانها أقرانه

 اي مكافحة مسؤولة حرة شخصية وكون ابيه، عن هو استقل

 )المعلم األب عن استقاللية من الجوانية تعكس ما غرار على

 حقل في قوي بروز ومن العالمي(، الفلسفي والفكر األجبي

 االستعمار وإدانة واألمة الفكر إلنهاض الكفاح وفي التفلسف

 والعنصرية العرقية حيث الوسخ« ب»الضمير يدعى وما
 كائ أمين، عثمان خصائص فإن وهكذا المستعمر. عند والتسلط

 هي عنده، الجوانية بوادر عن محدثنا التي مذكراته في تظهر

 اآلخر مع التعامل للهوى، التعصب عدم فلسفته: خصائص

 السيئة االستعمار معاملة مقابل )في واالستلطاف الود من بقدر
 من بدالً الحقيقية« »المدنية نشدان المنغلب(، المضطهد لالنسان

 االرضاخية والسياسة بالتعصب المشوبة الحاضرة المدنية

 أكاذيب الجوانية، ثم ومن المؤلف، يرفض كذلك الدموية.

 أن ويطلب »يعيش،، أن يرفض الجوهر؛ ويطلب المجتمع

 من بدا ،وبالحقيقة األعلى والمثشل بالجوهر يلحق .»يحيا«

 واالخالص المنفتح، التدين ويلتمس والواقع والمغلق العرض
 او الجامدة والعادات الرسوم في الغرق من بدالً العمل، في

 فالتعلم، األزود، ولتوضيح والبرانيات. بالشكليات االكتفاء

 هنا تعكس خاصية التجاوز، أو الخلق ثم التكون سبيل في

 الفرنسية اللغة اكتساب ولألمة: للفرد آنذاك الواقعي الوضع
 لمعرفة واالنكليزية العالم، في الثقافة على واالنفتاح الفكر لقراءة

 واستكناه لمعايشة وااللمانية عليه، والثورة الخصم باألب أقوى

 المواطن رفع مجال في األلمافي عند النجاج خلقت التي الروح

واليونانية. وبثبات، سريعا القوية األمة وتكوين
 فلسفة الى بحاجة اكاصرية، الثورة مع األمة، كانت لقد

 فالفكر .عمارة واسعة ايديولوجية الى بحاجة والبالد ؛توقظ
 العربية، بلداننا من غيرها في أم مصر في إن آنذاك، العربي

 وترد الوطني، الوعي تقلق تربوية مبادىء لوضع يسعى كان

 واقتصاده. وقوته بثقافته األجنبي امام واالنغالب الجهل على
 المنتظر، الفيلسوف أو المطلوبة، الفلسفة خصاثص فإن وهكذا
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 الوعي وفي الداخلي، االجتماعي االنصهار في االنغراس كانت
 ترفض ولذا بالنخن. المشاعر تقلقل وفي باالنجراحات،

 ضد الكفاح عن واالنصراف المفكر، انعزال الجوانية
 تطمح ثورية وعقيدة ايديولوجية، بمثابة فتمظهرت الغاصب؛

 العالمي الحقل في العرية الذات وتوكيد والواقع االنان لبناء

 وتعك طموحة، الجوانية كانت للفلسفة. العامة والذمة

 الذاتي االحترام بضرورة عام وعي رغبة إنها :أمة طموح
 االستلحاق ورفض الخالق، النضج واستعادة للذات،

. والتبعية

:الجوانية تيار في غزيرة تراثية روافد - أ

 )المصدر عبده بمحمد - الجوانية عبر - يرتبط ان أمين عثمان يود
 معلماً، االمام هذا من يتخذ وان (54,52,30 ص نفسه،

 اناحية، هذه من :رجاالتها احد أو الجوانية معالم من ومغالً

 دين ال قلوب دين وتعتبره للدين الصوفية النظرة الجوانية تتبنى

 إرسال مثل وعادات بالتقوى، التظاهر تهاجم ثم ومن رسوم.
 الصوفية وتنقدالرسوم لمال، تمثال امام ركوع مع اللحى

 للفكر المجال وتفتح والجمرد، النقليد عل وتحبل وطرقها،

 الفردي الوعي وتوتر والتململ، التحرر الى وتنزع واالجتهاد،
 واحدة، أشمولة وفي التجديد. روح وبث بالعقالنية والمجتمع

 وسلوك الغوص الى الجوانية فيها تدعونا الي المواقف فإن

 بلطف بل يكرربسرعة امين عثيان ان تبين الجوافي، الطريت
 قبله واالفغاني إيضاً بسرعة االمام انتقدم أن سبق ما بعض

 األعمق الطريق والى ،الثباب الى التوجه هنا فمثال: بعنف.

 وسوء اغنياثنا غطرسة لجم والى ،والدين النص دراسة في

 جوانية«، »إشارات مايميه وتحت وفكرهم سلوكهم
 العامة األفكارية في ]أو السلفية في ترسخ ما أمين عثمان يستعيد

 فيهاجم المجتمع نقد حول اليهما[ ومن وعبدم لألفغافي
 الالعقالنية، والسلوكات المجتمع، في الطفيلية النشاطات

 ونسرده نصفه ما وشتى للمرأة، واإلرضاخي الدوفي والوضع

 واجتماعية نفسانية خصائص من كبيرتفكير، بدون اليوم،
 استنكار جانب والى . . .النامية للمجتمعات واقتصادية
 النفعية على القائمة والبيفردية االجتماعية العالقات

 تقرير نجد الزائفة، والمجامالت الخداع أوعلى واالستغالل،
 االقتداء ورفض والمحبة، والتراحم التسامح عالقات عمق

 واالستعراضية، االستبذاخية والنشاطات والتفرنج باألجنبي
 الحرية مشاعر وتعزيز المعرفية، والمتع المعرفة تأصيل وضرورة

االنسان. واحترام والكرامة

 عبدالرزاق، مصطفى آخرين: اساتذة أمين عثمان ويتلهم
 في المصرية الجامعة في وأسانذة أمين أحد السيد، ل. أحد

 اعجابه يبدي .القرن هذا من الخمسينات في ثم الثاني الربع
 ويغدو تنيروتعد التي االفكار على ويشدد ويتمثلهم؛ بهم،

 داخل متميزة وعالقات وجمهرر، عريقة، ركائز للجوانية بذلك

 مباشرة وبطريقة ،والجوانية .والفلسفي ،العام الفكري الحقل

 ص )الجوانية، كرم عنديوسف النظرالفلسفي ترفض فورية،
 بالفكر - الرجل ذلك عند - التدلم استتكرت وكانها (،48-47

 وللحس االجتياعي التنكرللواقع ونبذت الوسيطي، الالهوقي

 منها وتجعله العقاد، صدرها الى الجوانية وتشد التاريخي.
 رأيها هوفي الذي وفكره المتفلف، بأدبه معجبة وفيها،

 المجرد المثال وبين المرهف، والح الصارم المتطق بين ائتالف
 . (293 ص نفسه، المصدر أمين )عثمان الواقعة. والحقيقة

 والقصة، النقد، في النزعة: جوافي الجوانية في العقاد، ويظهر
 ذلك كل في فهو . . .والفلسفة الشعر وفي عموماً، واألدب

 ويتمحور الفنان، روح ويعبرعن والداللة، الفكرة الى يمضي
 نفسه، )المصدر الخارجي« الموضوع ال االنسانية الذات حول

(.315-293 ص ،47 ص

:آخرون ب-بناة
 مسيرته في أثرت كثيرة اجنبية أسماء أمبن عثمان يورد

 اولئك من يها. العربية أوعرف استلهمها، أو الفلسفية،
 فلسفته، لتوكيد ينفعون الذين خاص، بشكل يذكر،

 هناك ورفدهاأودعمها الفلسفي، الحقل وترسيخهافي
 هو حيث من وديكارت فلسفته من المثالي الجانب في افالطون

 والنفس؛ الجسد لشنائية ومنظر روحي، وكاتب الهوتي، مفكر

 األفكار على تركيزه والى المثالية كانط نقدية الى واالستناد
 أمين عثمان أنظورة جعل الى يرمي ما ذلك الى وما القبلية،

 يأخذه ما أما .الفلسفي العالم في المثالي التيار داخل متينة حلقة
 الممكر هذا من يتلهمه ما أو برغسون، عن فيلوفنا

 الدعامة هو ما بقدر نظرات او أفكاراً ليس فهو الفرنسي،

 انفعال، روح، حدس، مثل: لمصطلحات وتفسيرات المعنوية

 األنا بين برغسون تمييز فإن ،رأي وفي ■ . المعرفي. المعيوش
 داخل ونبراساً اول معواناً كان الصميمي واألنا االجتماعي

 في أمين عثمان أحداساتذة نقدالالند، إن بل الجوانية

 في االنزالق عن الجوانية صاحب يردع لم ،المصرية الجامعة
 امين عثان قدمه ما أن إال .العمومية المطاطة الثنائية تلك

 وا. الالند بأعمال لنا مذكراً يقى الفكرالعربي، في للفلسفة،
 بتاريخ هؤالء الثالثة من كل اهتم :E. Brehier) برهييه

473



الجوانية

 ،منهم لكل ،الفلسفي العمل من يبق ونشرها.ولم ،الفلسفة
 أمين . ع )وضع الميدان ذلك في انتاجهم من هوأسطع ما

. غيرمطبوع( مايزال فلسفيا، معجما

: ومعالمها عالمها - 4
 لكن ماتقدم، بعض تكرار المستاغ من األن صار ربما

 اخرى، تارة والتبضيع تارة، االحاطة من المزيد هو المقصود
.جاعة أشمولة في الجوانية التقاط نستطيع كي

:عقلي ال ومنهج ،مثالية فلسفة - أ

 الفلسفة تقسيم على وتبسيطاً، للدراسة تسهياًل، وافقنا، اذا

 والمثاالنية الواقعي[ ]التيار الراقعانية هما عريضين تيارين الى
 بأنها الجوانية اعتزاز نالحظ أن نستطيع فإننا المثالي[ ]التيار
 لقدقلناإنها وتكرارا؛ عناً، بذلك تصرح فهي مثالية فلسفة

 وباطن الوجود، الفكرقبل وتضع الموضوع، على الذات تقدم

 في وما الواقعيات، قبل والماورائيات خارجه، فوق االنسان
 على تأست فلسفة هي كما االعيان. في ما قبل األذهان

 وحياة عامة حياة والى وروح، جسد الى االنسان تقسيمها
 تعطي وقمتها أساسها في بأنها الصراع من اكثرت لقد باطنية

 األشياء معاينة تؤخر وبأنها والحدسي؛ للكيفي، األولوية
 والروح، والالمحوس، بالبصيرة، والرؤية الروية، الى بالنسبة

 األول عو والفكر األول؛ هو عندها الفكر دور . . واللب.
 الوضعية، المذاهب أصحاب هم وخصومها واألسبق

 رأيها، في هم، والعقالنيون والتجريبية، والحسية، والمادية،

 والمحاكمة الفلفة في األطول الباع ذوي وليسوا مغالون

والفعل.
 هذا في له نظر الذي التعاطف كمنهج العام، ومنهجها

 أو وأشكاله، التعاطف طبيعة كتابه شيلرفي ماكس القرن
 يقوله وتذكربما وغيرتحليلية، مثالية األخرى، كمناهجها

 أو الشيء، في بالذوبان تكون الحقة المعرفة أن من صوفيونا

 صحبته أو به، الشديد المستمر واالتصبال معه، االتحاد
 حقيقة يبني باطني كشف هو الذي المنهج باختصار، ومعايثته

 ذاتية، خاصة، فردية، جزئية، حقيقة يبني إنه الحقيقة. ال

 الى يعيدنا داخلي هووحي الذي المنج فإن كذلك حدسية

 ومنهج والمحاكمة. النظر، وبناء الفعل، في الصوفية الطرائق

 تصبح كي وتحضيرالذات االنعزال، يستلزم هذا الجوانية

 .والمقارعة المقاربة بطريقة ال خارج من المعرفة لتلقي جاهزة
 أواالرتفاع االلهام، لتلقي يغدوأهالً كي القلب إعداد إن

 الخارج أومن أعل من القادمة الحقائث فيها تنطبع كي بالنفس

 هماذاتيتان، بل التعيمان، طريقتان مثالي، عام عقل أومن
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 الشاعر، هومنج الجوانية ترعام الذي المنهج إن وناقصتان.

 ال وخاص، هوجزئي، التفكير. والمثالي والفنان، والصوفي،
 أو والدقة اآللة، ويعادي الظواهر واليدرس الواقع، يخدم

 للجوانية؛ أساسية الصقة صفة والماورائية العلمية، القوانين

 األعلى. ومثلها ومالذها، الفلسفة، تلك قصد والماورائيات
 ميدان وذات كافية غير فهي نافعة، كانت إن والماورائيات

 النظر في واألعمية األشملية هي التي الفلسفة داخل خاص
 نحيا أن على تقوم معرفة فإن وبالجملة، والتغييروالعمل.

 المباشرة والرؤية بالحدس نعرفها أن أو نفهمها، كي الظاهرة
 والمعرفيات فقط روحية معرفة فعال هي الروحي، والتشارك

 يصلها كي النفس وصقل الروح، في »النفث الى ترتكز الي
 متحيزا، المنهج تجعل بالحدس، تتلقاه أو النفث، ذلك

 لها ويغني لألشياء يتعبد ورائياً؛ ما وعازأل، منعزالً فردانياً،

القوانين. وصوغ والتحكم للسيطرة مقارعتها من بدالً

:معاً وواقعية مثالية فلسفة - ب

 العقل بين وتجمع والواقعي، المثالي بين تزاوج الجوانية

 وتوائم، تالئم، إنها والبراني. الجواني بين وتؤالف والقلب،
 فمنهج ٠ والروحي المادي التيارين بين وتكدس تالصق هي بل

 والواقعي، والظواهر المظهر يدرس الذي المنهج أو البصر،
 بل توفيقية أوطريقة وحيلة التفاف، بإوالية الجوانية في يستعاد

 واعتمال بتعسف مفروضة األحكام، متسرعة القيمة خفيفة

 المكانية المعرفة الحتضان االلتواءات هذه وبرغم .مبق

 المكانة فإن والبصيرة، الروح بعين المعرفة مع ولدمجها البرانية،

 والعيني للخارجي تبقى - للجوانية المعرفية النظرية في - األدف

 منا تستلزم ال القي المعرفة ان تقرر فالجوانية والزمني. والوجود

 معرفة تبقى وذاتية، نفسية حركة على تقوم وال روحيا، جهدا
الماورائي بالتأمل تلتذ وال الكنه، تدرك وال جزئية،

 في رغبة الجوانية تظهر الكثيرة، الشنائية التقسيمات بعد
 وبذلك، المطفف وضعم في عليم احتواءالمطروداوالمحافظة

 للتجمع اكنائيات تعود الواقعية، للتيارات التنكر وبعد

 الماء بين تتزاوج الجوانية يجعل تلفيقي واء برباط والتالصق

 والجسدي، الروحي بين والمثالي، الواقعي بين والنار،
 التوحد والذاقي، الموضوعي والفردي، االجتماعي
 او المتناقضة االلفاظ من األجمة تلك بعد إنها، .. واالجتماع.

 فتعالج التوحيدية، شبكتها تستعيد النافرة، االزدواجيات
 ووحدته بكليته تقول ان دون لكن بشقيه، البشري الوضع

.المترابطة الحية العضوية



الجوانية

األخالق: روحية، ت-فلسفة

 الروح، ولعيون للروح، الحقيقية بالقوة الجوانية تؤمن
 االنسان، غنى مصدر الروحية الطاقة وبأن األعلى؛ وللمثل

 اعاله: ذلك اتضح لقد األكبر ومحوره األولى، وميزته
 وكذا العقاد، فكر في الروحي المحور سببه بالعقاد فاالعجاب

 أمثال المحدثين من ونفر والصوفيين، الغزالي، بصدد القول
 العالمي المضمار هذ في أسالفاً الجوانية وتتذكر . وغيره إقبال

 كاريل، وألكي للمثال، بيران، ده مين كثيرين: الى فترشد

 األخيرفي هذا سيما وال العقالنية، قليل وكليهياكثيرالضجة،

 المادة بين بالالانسجام القرن هذا في االنسان ألزمة تفسيره

 الجوانية وتجد ٠ ٠ ٠ الروحية توجهاته في بالنقص او والروح
 أن اال . روحي هو ما على شددوا الذين السابقين من الكثير

 مركزية باألنا االنبهار من بشيء مشوبة بقيت التي نظرتها
 بيد الفلسفة تركيز إوالية من كفاية تتحرر لم التي او األوروبية،

 واألمم والصين الهند في بالفلسفة االستعانة حجبت الغرب،

االوروية. غبر االخرى
 (:136 ص نفسه، )المصدر مطلقة اهمية االخالق تحتل
 ومحرك، قوام، واألخالق أخالق؛ الحضارة فجوهر

 أنها وتعلن ونمطية؛ منبرية، الجوانية تظهر هنا٤ .. وروح.

 تبرز وهنا ٠ المنكر« عن والنى بالمعروف ,األمر مبدا من تنهض
 علي، فروسية وفي االسالم، اخالق في مثالية ركيزة الجوانية

(.221-187ص نفسه، )المصدر الصوفية والقيم

: صوفية توجهات - ث
 إن الجوانية. داخل وجالء بكثرة الصوفية الخصائص تبرز

 لعثمان التجميعية التوفيقية العمارة في متغلب الصوفي الطعم

 اسرار علم أو القلوب، علم استلهام بسرعة نتذوق إذ أمين؛

 النص يحارب الذي الباطن علم ومصطلحات القلب،

 الظاهر على الحقيقة وتفوق الباطن اولوية ويقرر والحرف،

 لمصلحة والشعائرتتراجع الرسوم حيث أي والشريعة
 العرفان إن بالقول مررنا لقد .الروحي او والمعاش الصميمي

 هنا :للحقيقة وفهمها الجوانبة معرفيات في يبعث الصوفي
 الروع، في والنفث الذات، في والنورينبجس الذوقية، المعرفة

 بعين والرؤية القلب، اوفي الصدر في والنوريقذف

. . .البصيرة

 بالراهن التاريخي ربط سلفية، توجهات - ج
والمستقبل:

 عموماً وهي به. وتترشد االسالمي، بالتاريخ الجوانية ترتبط

 بعد تستوعبه ان تحاول او تنتقده ما اكث التاريخ ذلك تمجد

 الدين حول اللفية األفكار شقى تجتاف انها كما وتمثله. نقده

 رسمية شبه فلسفة تبقى فهي وبذلك والتاريخ؛ والمجتمع
 مع وتتوافق صعوبة، بال واالسالمية العربية الجياهير تتبناها

 أو والمحظوظ، الدهمائي والعربي، المسلم، وتطلعات مفاهيم

 المشاعر توفرللنحن وهي ،الساحقة واألكثرية العامة ابن

 مواجهة وفي العالمي الحقل واالستقرارداخل الذاتي، يالتوكيد
 الدين وخطاب ،المعيوشة األخالق فلسفة نجد وهنا المستقبل.

 والروحافي، للمثالي، نشدانها ففي : الصميمي واألنا المنفتح
 نداءات الجوانية تطلق والحرف، النص بعد هو وما والمناقبي،

 عمق أمام نفه، والعلم والمظاهر، المألوفية، قصور تقرر

 وعدم ،وسموه الصوفي العرفان وصدق الفلب، ونفاذ االيمان،

.واللغة والتجريب للمكتسب حاجته

الواقع: تغيير في الملتزم الوعي دور العيفي، الى العودة د

 إصالحية هي وكنظرية للكفاح، كعقيدة الجوانية تتقدم

 يهتدي التغيير في خطاب وهي عينه. اآلن وفي معا وثورية
 أو المتنور، والوعي البافي يصلح كي والفكرة والروح بالدين

 يغيرواما حتى مابقوم ]»اليغيرالله الداخل التغييرمن

الفعل. فلسفة ويبني العمل يقود أن يجب بأنفهم«[،

العربية: أ-اللغة

 العربية اللغة وفلسفة فلسفة. الجوانية، األنظورة في هي،
 للفكر، مجلى وكونها وقدراتها، اللغة، دور من االنطالق قوامها

 العربية اللغة فإن وهكذا .للسلوك وهادية ،للعقلية ومكونة

 استكثاف الى وطريقاً للكون، نظرتنا اساس في تغدو هنا

 وفلسفة العالم في او األمم بين ورسالتها العربية األمة جواني
 احياناً يفرضها بل يتخلصها، خصائص مجموعة ها تعني
 ال المثالية من نحواً تنحو فلغتنا أمين: عثمان ويبررها، كثيرة

 )المصدر المعروفة« الحية اللغات من لغة أي في له نظير
 الفكرة حساب تحسب لغة امام نحن ها (.152 ص ، نفسه.

 قادرة فلسفة تعطينا اللغة وتلك الصدارة. في وتضعهما والمثال،

 ويعطى والواقعية. والوضعية، المادية، الفلسفات دحض على
 وتدعم يريد، ما تبين مفروضة، متعسفة، امثلة امين عثان

 الموجودية فعل الى الحاجة عدم المحمول، وجود عدم فرضيته:

 المتكلم ضمير إثبات الى الحاجة عدم األنية(، )الكينونة،
 بصنع أفكر؛ : ب )نكتفي الغائب او والمخاطب

 عدم الضمي، الفارسي؟ او أوالجرمافي األنكلوسكسوفي

 تميز الصفات هذه ؛ . , الها يشير لفظ الى االضافة حاجة
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 وتظهرها اولى، مرتبة في وتضعها عنغيرها، وتفردها العربية،
جوانية فلسفة وذات جوانية لغة

 وفرض والتسويغات، التبريرات، من أمين .ويكثرعثمان
 الجوانية، يبرر كي الكامنة، رغبته وإسقاط المسبق، النظر

 إن : قوله وخالصة . . .فلسفتها أومثالية العرية اللغة وعظمة

 ما الى والظاهر المعطى من االنتقال على الذهن تساعد العربية
 هاجع هو ما الى وجلي صريح هو رمما وباطن، خفي هو

وهضعر،

 تتغطى وإعرابها، اكتسابها في العربية، اللغة صعوبات حتى

 المعطاة الصدارة وتعكس مثالية خصائص أوتغدو بالجوانية

 هو الساكن، بالحرف البدء فامتناع . اللغة تلك في للمعنى
 القائل تجيئة وجوب ويعك لغتنا فلسفة مع يتمشى أيضاً،

 هدفها اخرى خصائص وهناك المرتقب؛ للفعل السامع أو

 للفهم التأهب الى ودعوته الفكر قوى الستجاع رىمالقا إعداد

 في نرجسية، النجراحات وتغطية (.183 ص نفه، )المصدر
 ومسبقاته تكراراته امين عثان يلخص ولغتها، العربية الذات

 العربية اللغة فلسفة في الجوانة خصائص إن بالقول وتعسفاته
 واإلعراب المعنى، وصدارة الجوافي، والحضور المثالية، هي:
 الى واالتجام الحركة الى والدعوة واالبالة، لتوضيح هو الذي

 العربي، )مجلة والسمع النطق قبل والفهم والوعي القوة،

(.48-45 ص ،118 العدد الكويت،

العربية: األمة ب-فلسفة

 فلفة العربية للغة المتميزة الفلسفة إن إذن الجوانية تقول

 والفعل، بالقول تربط أيضاً كالجوانية وإنها بل اصيلة؛ جوانية

 مجال في ايضاً يقال ما ذاك والعمل. الفكر يين وتوحد

 مشالية أمة إننا رسالتها: في وبخاصة العربية، األمة خصائص

 ونستنيربمثل جوانية، مبادىء ونتوجه الفكر، بقدرة نؤمن
 احكام هي أخرى افكاركثيرة أيضاً وهناك ، . . اعل

 التوكيد لتوفيرمشاعر اجتماعية نفسانية واسقاطات ،معيارية
 مجيد، بكتاب وتهتدي مؤمنة، العرية األمة فمثاًل: الذاتي.

. . و. األمم، بين رسالة وصاحبة

العربية: األمة ت-رسالة

 السابقة التكيف( السيئة )الناقصة، اإلواليات أمين عثان تقود

 ،قومية لطموحات تغطية الوطنية األمافي إسقاط :عينها

 باألمة خاصة ايديولوجية وإلعداد أمة، انجراحات ولبلسمة

 المسكونة، في والعالمية؛ واالفريقية االسالمية الدوائر في. العرية
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 القومي العربي، الفكر في شائعا كان اآلخرة. الدار وفي
 أن ستطاع ا األلمانية األمة الى خطابات ي فخته أن والمتوقد،

 ذلك أن وظنوا الجياعي. الوعي ويوقظ األمة، في الحياس يبث
 أو بذلك، واقتداء سحرياً. دوراً وحدم لعب المتحمس الوطنى

 قديراً دوراً الجوانية تعطي فخته، عن األراء بتأثيرتلك

 فقد كذلك القومي الوعي وبلورة وللتحميس، للمثقف،

 بالتبلسم يثعر العربي وكان أوجها، في آنذاك الناصرية كانت

 واالستعمار التخلف حواجز على وردوده استجاباته في والقدرة

 الوعي ذلك تعزيز سبيل وفي االجتياعية. الثقافية والتحديات
 ومقومات ركائز الجوانية طرحت للعرب، القومية بالرسالة

 أوتناسب أمة لكل تصح براقة خالبة ايديولوجية في نظرية

 تتلخص العربية األمة فرسالة :الناهضة األمم طموحات

 ليس االنسان أن ذلك ومعفى االنسانية، الكرامة برعاية
 روحية، نزعة تنزع العربية واالمة وخبره. بروحه يل بمظهره

 ،بطبعه ديمقراطي والعربي ٠ الروحية تشر فرسالتها ثم ومن
 وعند التعاونية. الديمقراطية االشتراكية رسالة امته فرسالة ولذا

 التي الشاملة« االنسانية »الجامعة رسالة نجد األمور هذه قمة

 والدين اللون في اختالف الى النظر دون الناس، بين تؤلف
 والدليل الحقم رسالة تحمل العربية واألمة والعرق. واللغة

 لفظ أورد الكريم القرآن هوأن ذلك، أوقوام ذلك، على
 مرة وخسين مئتين من نحواً معنام ومراعاة به الناس وذكر الحق

 (.231 ص نفسه، )المصدر آية« وثالثين واثنتين متين في
 الظهار سعيه في لفظية وشواهد ثوابت امين .ع يقدم كذلك

 من مستخرجة هنا والثواهد :السالم رسالة تحمل أمتنا ان

 العصبية تناهض هي التي االسالمية الدعوة ومن اللغة،

 المسلمين عالقة في هواألصل السالم وتجعل والشعوبية

بغيرهم

الجوانية: العربية االشتراكية - ث

 الواقعي، للجانب الجوانية فمعالجة وتستبد، تسطو هنا المثالية

 بارزة مثالية معالجة المثالية، الجوانية في االجتماعي للجانب أو

 بد ال كان ممزوجان، الجوانية، في والثالي الواقعي إن فحيث
 من والسياسي واالجتماعي بالعيني تهتم أن من الفلسفة لتلك
 عيانية حقيقة فالمجتمع :مثالية تقودها اشتراكية تتأت هنا

 الواقع بين االئتالف من بد فال لذا فكرة. واالشتراكية واقعة؛

 بين ثم ومن األذهان، وماهوفي األعيان بينماهوفي والمثال،
 هي أكثرما جميلة هنا واالشتراكية واالشتراكية. الجوانية

 عن وباحثة أومستبثرة، ومرحة متفائلة، إنها واقعية،
 وال غيرمتحركة ركرنية ،كسولة ،بليدة فكانها .السعادة



الجوانية

 ونداءات تكررمثاليات الطعم، أفكارعذبة هي ضرامية
 الحفاظ عاماً: مطلباً أو الوطني العربي الوعي اساس في كانت

 وفرص متكافثة وسائل توفير الفردية، الثروة من نصيب على
 واسعة شركة المجتمع اعتبار المشروط، الطبقية محو متساوية،
 ورفض الحرية، حول أخرى كالمات وهناك . . . مساهمة.

 العلم مع والتوافق واالمتيازات، الذات وحب األناني الصراع

 الشامل االصالح لتحقيق الهادف والسعي والتاريخ، والدين

 واألخالق الوعي هوفي االصالح )فهذا واألخالق األذهان في

 كل يسبق المثاليات في واالصالح شيء، كل قبل والفكر
 والديمقراطية المساواة قواعد الرساء الدعوة تغفل وال . اصالح(

 التوفيق، ]التالؤم، االلتائم يحقق مجتمع ولتحقيق والعدالة،

 العامة الثروة بين والتعاون، الحرية بين التلفيق[ او المزج،
 وبين والثقافة، األخالق بين الفردية، الدخول في والمساواة

 المبقة، والمنطلقات ،التلفيقية تبدو هنا ،والماواة العدالة
 وعينا في تعمقت لقد . . النظر. في األعمية من والخوف

 الفكرية النظرات تلك عموماً، العرية ثقافتنا وفي القومي،

 رسم في ليست القضية لكن , الجوانية عنها عبرت التي

 عقالنية، بروح الواقع معالجة قضية هي ما بقدر ايديولوجية

 العالمية، السياسية للظروف نحليلي ونظر مجتمعي، ونقد

 في الجوانية، ومشكالت المنهج اورسم الطريق الى واالرشاد

 العربي القومي الوعي مشكلة هي االيديولوجي، مضمارالوعي
 تعميق والى ايديولوجيته، في المستمرة النظر إعادة الى المدعو

 وإعادة عقالنية، أسس على الحقل مع جدليته وإقامة نظره،

 تشده والتغير. المحاكمة في إحباطاته وعوامل بنيته تنظيم

 مغلقة: خاصة، محددة، باشتراكية التقيد وجوب على الجوانية
 تعاليم مع وتتمشى البلد، طبيعة تساير اشتراكية لنا تريد إنها

 ثورة فلسفة عينه الوقت في وتكون ؛التاريخ ومع الدين

 عقيدة وأصول بالناصرية[، المتمثلة العربية اثورة ]المقصود
 والينبغيات، يجب لال وموافقة جهة؛ من االسالمية[، ]العقيدة

 الفكر ان فاننانرى وبالإكثارأوتطويل أخرى جهة من
 أن يرفض الجواني، أو التوجه الكمالي ال الواقعاني القومي،

 والمظلومين، المحرومين على العطف »في تتمثل القضية تكون
 ص نفسه، )المصدر والمستغلين«. للمحتكرين واالستنكار

 »روحية تكون أن الجوانية، في االشتراكية، من يطلب . (245

 بذلك واألخالق، والصفاء المحبة قانونها يكون وأن عقلية«،
 السير أو والمفترض، المفروض االتجام لها ونحدد مسبقاً، نقيدها
 ال ووعظية ،السطح عند نبفيها بذلك إننا .والمغلق المحكم

 الفرد مشكالت تعالج كي الواقع مع جدليتها نخنق علمية؛

التغيير. علم في القوانين وبحسب وعقالنية بحرية والوطن

 والتاريخ العلم بين التوفيق المسبقة، المعايير اثابتة، األخالق
 الواعية الموجهات هي تلك ٤ .. رالنقل. الحرية بين أو

 على والمفروضة التوجه الذاتية أوالشروط والالواعية،

الجوانية في االشتراكية،

:شمالة وكلمة محكمة - 6

 تعداد في نغرق وال كلها، الشائبات نسرد ال حتى
 في الفلفة مرموقية الى ومباشرة فوراً االشارة تجدر الزائنات،

 على يقوم للفلسفة خاصاً فهياً تتبنى األخيرة فهذه الجوانية.

 إناء داخل االنحباس واستنكار المحيط، المحكم النسق رفض

 احتكاركلمة تزعم الوجود الى ونظرة قطعية، وأحكام مغلق،

 التغيير مبادىء في األشملية أو األعم القوانين مجال في الحقيقة

 أن تستطيع التي للفلسفة كبرى أهمية الجوانية وتعطي والوجود

 بأسره، االنساني فالتاريخ .تغيرالتاريخ اوأن التاريخ، تصنع

 فالفلسفة وهكذا وايديولوجيات. فلسفات هوتاريخ رأيها، في

 هنا والفلسفة للحياة. معنى ايجاد وهدفها االتسان، بقاء باقية
 للفلفة. عدواً يكون ال الحقيقي والعالم .العلم تعادي ال

 واصحاب والعدميون، السلبيون، هم الحقيقي فخصمها

 تزكية ورفض الروح، قرة أنكر من أي الهدامة المذاهب

 الجوانية زائنات ومن المثالية عل يتهجم من وشتى الوعي،
 الذات من والثخصانية، الوجودانية غرار على انطالقاتها،

 التاريخ. وتستلهم التراث، من تنهض فلسفة إغها العربية:

 فالسفتناالقدامى وتستنطق عربية، تستشهدبنصوص
 ثقافتنا اجتافتها افكاراً الفلسفية الساحة الى وتعيد والمحدثين،

 أفكار مع نتواصل وهكذا :الفلسفة مع األولى تجربتها منذ

 والقلب والمعرفة الحدس في الغزالي وآراء المكونية، الفارابي

 في األول الرجل اخالق أو السامية واألخالق الروحية، والقيم

 . . والعقاد. إقبال ونرى طالب، ابي بن بعلي المتمثل الجوانية
 هي وال ؛ملصقة فلسفة ليست الجوانية ان العربي يثعر بذلك

 أومن غريب حضاري حقل من الجذورأومنقولة منقطعة

 صفة تأخذ هذه، فلسفتنا في فاألفكار، غيرمحلي تاريخي سياق
 .عربية وبرنة عربي يأسلوب تقراً :تاريخياً ثوباً أوترتدي بلدية

 :غربية غرية هنا تظهر ال ،البرغسونية أو ،الكانطية الفكرة

 بثكل تظهر المحلي؛ الطعم أو المألوف اللون تكتي اي
 مكانة أو دور، الواحدة، للفكرة مختلف: غثتالت في جديد،

 الفلسفي السياق وفي هذه فلسفتنا في هو يكون ال ووظيفة،

الغربي،

 تطوير إنها السلفي. للفكر استمرار ايضاً، بغد والجوانية،
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الجوانية

 على الشاهد، سبيل على ألفكارعبده، بناء وإعادة للسلفية؛
 المنظم، بالفكر مشبعة فالجوانية وأكثرتطوراً. نظراً أمتن أسس

 مجال في تتحرك إنها .تعرفه خضم في تسبح لكنها ،والمثاليات
 إن اليهما. ومن أولعبده، لألنغاني، موفوراً يكن لم فلسفي

 في أي االصالحية، الفكرية العمارة في مدماك أو سند الجوانية
 الفلفة تلك فإن وبذلك . الفلسفة مع الثانية العربية التجربة

 أو والمثال والفكرة والوعي الروح أهمية عن الصراخ الشديدة -
 - االصالحية الصوفية الدينية المثالية النظرة وصدارة أسبقية عن

 بعض استمرار على تحافظ إذ االصالحي، التراث في لبنة تبقى

 شرعية بنتاً تظهر الجوانية هذه فإن وبذلك .وهمومه مصطلحاته

 تحتل هي .االسالمي العربي الفلفي القطاع داخل ومحظية

 في االسالمي العربي الفكر في المثالي التيار داخل مرموقة مكانة
 األفغافي مع والثانية تبعه؛ ومن الكندي مع األولى :تجرتيه
 في الفلسفي، الوعي غرور يرضي ما إن اليهما. ومن وعبده

 التي العضوية الحية المحلية الصفة هوتلك ،العربية الذات
 للفكر استمراراً والوجودانية، والشخصانية هي الجوانية، تظهر

 الجوانية فمع العربي الحقل اوغرسة وطنياً ونتاجاً المتفلسف

 وحدة من وجزءا ،غيرطريدة شريفة، عندنا الفلسفة تظهر
 ،والمجتمع بالواقع مهتمة ايضاً الفلسفة وتظهر ؛تاريخية حية

 تبث الهمم، تستنهض المحتمل: ووعيه العربي باالنسان

 على تحافظ بالنحن، الثقة مشاعر تعزز بالمتقبل، التفاؤل

 وتثير واالستقاللية، الكرامة بمثاعر الثقة توفر الذاتي، التوكيد

 وفي المواطن في الجديد االعلى المثل التغييروالى طريق الى
األمة.

 الفلسفي القطاع في تجديدياً جانباً قمثل الجوانية ان يالحظ

 عطاء وأغها نهضة، تمثل أنها من واتقة أو معتزة وتتكلم العربي،
 ية كالشخصان فهي، وفكر. ولغة أمة نهوض وتعكس نهضة،

 الثالثة العربية التجربة داخل أينعت التي الثمار من ،والوجودانية
 أصياًل، مستقال، عطاء لنا وتقدم للفلسفة. العالمية الذمة مع

 بل اقتباس بال العالمي الحقل مع العربي جدلية ومنتوج
 شال ونقد باستيعاب بل وتكرار، نقل بال ، باستلهام
 في الفكر مقابل وفي جهة، من التاريخ إزاء وذلك متحرر؛

 تقدمها التي الركاثز ومن أخرى. جهة من القوي العالم
 الفلسفي الوعي في ايضاركائز هي والتي الجوانية،

 للحرية. المعطاة الفائقة القيمة نذكر الراهن، وااليديولوجي

 قيمته وهى .وقدره أساسه في وهى ،لالنان الزمة فالحرية

 المعطاو القيم عل تشدد عندنا الفلسفة صارت األولى.

 الذمة في الفكر يعززها والتي وطننا، في المنجرح لالنسان

 واعتباره وكرامته، االنسان، احترام مثل: للفلسفة، العالمية
 وفوق أولى، قيمة عندنا االنسان فإن وهكذا : ذاته حد في قيمة

 للفكر أو ألعضائه المعادي والمجتمع أوغرض؛ متاع كل
 االبمان مع الوطن وحب رجس؛ المنعزل والمفكر مرفوض،

.اوقانون مبدأ باالنسانية

 أخرى عربية فلسفات كمثل ذلك في مثلها الجوانية، وتقف
 جانب الى والدين، بالتاريخ وتتشح والذات الفرد عل تركز

 فارتمى التكنولوجيا، أواستلته اآللة، استعبدته الذي االنسان

 تلك تحارب وبذلك والقلق. والتشاؤم، واألنانية، العزلة، في

 في الغرق : اآللة لجو الحتمي المنتوج أنه تقرر ما الفلسفة

 باللذة اللحاق ،واجتماعي هوخارجي لما االستالم ،المادي

 الصناعة نفسه في تخلقها التى المصطنعة وبالحاجات الحية
 انتقد ومن هي الجوانية، الفلسفة فكأن . . الحديئة. والمدنية

 من التصنيع الشديدة المجتمعات تراه ما تكرر عندنا، اآللوية

 لم بالدنا أن برغم هذا، باالنان اآللة فعلته ما استهجان

 أن اال االجتماعية. االقتصادية الشروط تلك الى بعد تصل
 غير دعوات تمثل والتبصر، النقد ذلك من انطالقاً فلسفاتنا،

 النفسي في الروحاني وتغذية التدين، الى العودة الى مباشرة

 القلب تسكن سوف األلوهية أن نظن فكأننا .واالجتماعي
 هاجنا أو اآللة طردنا إن والسلوك، القيم وتوجه والروح،

. والمجتمع الشخصية في السلبية مفاعيلها

 على وتستحوذ النظر، تشد كثيرة أخرى نقاط الجوانية وفي

 وبذلك والحياة. الفكر بين الفصل عدم تبنت لقد االحترام:

 عن بعيدة هنا فهي العيش. في طريقة او نحياها، فلسفة فهي
 ما وهذا . والنداء بالقول مكتفية واعظة أو منظرة، تكون أن

 الشخصية الى أوتتوجه للخاصة فلفة عينه الوقت في يجعلها
 الطابع وذاك معيوشة. حية الرفيعة القيم جعل وال اكاضجة،

 من وغيرها الشخصانية في نجدها صفة وهو ،النخبوي
 القاسي بالقول تجد الراهن، الوضع في المثالية فلسفاتنا
 النفوس اال يخاطبوا أن يستطيعون ال الجوانين »إن : الصريح

 )المصدر الحية« للضيائر اال اصواتهم يسمعوا أن وال الممتازة،
 االسالمي العربي المذهب الجوانية تنت ي . (262 ص نفه،

 الحكم في االرادة تتسلط لكي الدعوة حيث أي االصطبار، في

 اآلالم يجابه موقف الى العقالفي الصبر أويتحول الواقع على
 لتأثير دراساته في أمين، . أنع هنا يتدعى بعناد. والمصير

 المجلين بين يزال ما االسالمي، العربي الفكر في الرواقية
 ما ايضاً وذاك والفرنسية. واالنكليزية العربية اللغات داخل

 كثيرة لغات عل للجوانية المنفتحة الطبيعة يعبرعن
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 الكثير اليوم تربط معروفة، نافعة صفات وهي . وفلسفات،

بالعالم. منكتابنا

 ال لكننا هذه؛ فلسفتنا في المزايا التقاط من نكثربعد لن

 رأينا مطاعن وتعتورها كثيرة، بنقائص مثوبة أنها ننسى

 وميدانها، منهجها، عن الكالم معظمهاأوأهمهابمعرض
 مصطلح الجوانية ان ايضاً، بغد نقول، المصطنعة. وثنائياتها

 واحداً يكون وألن شيء، لتفسيركل بالطموح يتصف فلسفي
 الجوانية أن نالحظ بحيث والمرونة االتساع شديد فهو . نافياً

 لكنها أمية، امين غثمان والدة والمختلف: العديد تعني كلمة

 جوانية؛ العربية واللغة الجواني؛ المعنى على وتكتب تقرأ
 والدين العربية، واألخالق العربية، األمة ايضاً هي وكذلك

 من الخوف إن القول الممكن من و.. ..، و. جوانياً، يكون

 الجوانية في أومضمر، هاجع لكن ملحوظ، موقف العلم

 وأنظورتها المعرفية، توجهاتها رأينا أن بعد السيما هنا نطيل ولن

 على روحية لوصاية والضمني الكامن االقتبال إن الحقيقة. في

 التقدم على حتى بل والمجتمع، الفرد على واألمة، العقل

 من ]خواف[ سوي ال خوف عن يكشف عارض والمستقبل،
 التناقض الجوانية والعلم ،الالمقيدة والعقالنية اآللة،
 المسلمات هذه وأمثال الدين، يناقض ال والعلم العلم،

 مقولة الخ ة 110,58,56,24 ص ،)المصدرنف المكررة

 بالخوف ومحكومة بل بالدين ومتغطية الفلفة تلك في ركيزية
عليه.

 أو وتشوها، الجوانية تسم نراها التي المآخذ اطالة اليسير من

 في البراني أهملت فلسفة فهي :لنقدها أو لتجاوزها تدعونا

 الجوانية، مفاهيم في يظهر كما هو، والبراني االنسان.
 هومؤس أوما العالئقى وبخاصة واالقتصادي االجتماعي

 وبراني، جواني بين القاطع الفصل مجوز وال اجتماعية. ونظم
 لوحدة تنكر ذلك في إذ ؛اجتماعي وأنا صميمي أنا بين

 وحتى اجتماعية. واقعية بأشمولة ولرؤيته الجميعاوية، االنان

 والثتائية غيرمدروسة. الحادة الثنائية تلك داخل العالقة
 مسبقة غيبية أوفكرة كليلة ونظرة قاصرة، عاجزة وهي نجرح؛

 وفكراً سلوكاً كونه حيث من وال مواقف في االنسان تعالج ال

 كانت هنا من والعالئقى. العينى في ومنغرسا واحد، وبآن معا
 تفسر ال وتفترض. وتعرض، ترد، محللة؛ ال وضافة الجوانية

 )بحسب وتتعاطف وئحب، أنهاتفهم، تدعي والتشرح

 تتحدى أكثرما المصطلحات(؛ لهذه والعرفاني الفلسفي المعنى

 ومجتمعنا، التجريب. وطرائق بعقالنية وتعالجه الواقع،
 األمل هنا إذ الطبيعة علوم طرائت الى أحوج ثقافتنا، في والعقل

المرغوبة. الفلسفية واألشمولة األوعد

 الحديثة العربية للثقافة عام بنقد القيام الجوانية نقد يفرض

 بموجبه الذي المنهج توضيح منا ويستلزم والراهنة! والمعاصرة
 أووعيها ومستقبليتها الفلسفي، وقطاعها الثقافة، تلك نحاكم

 خط في وأتت ؛ماهوية كفلسفة الجوانية برزت لقد .بالمستقبل

 من الجذور. عميق القاعدة، واسع الغنى، شديد مثالي فلفي

 النفع القليل الكالم ومن إيديولوجية؛ إنها نقول أن السهل

 .معينة زمنية مرحلة في طبقة وعي تعبيرعن بأنها القول والثمن
 تطلعات عن وعبرت ،ايديولوجي جانب ولها ،فلسفة هي

 داخل الخالق لالتزان تسعى ذات انجراحات وعكست أمة،

 إنها التكنرلوجية وللثورات وللنجاح للفلسفة العالمية الذمة

 قومية؛ طموحات وتغطي وتاريخية، واقعية جذور من تنبت
االنصداع. سريعة واالساس، المتهج غيرثابتة لكنها

 يهذه الترحيب للجوانية، الكثيرة النقدية مواقفنا تلغي ال

 واحتلت عندنا، الفلسفي الوعي أغت التي الماهوية الفلسفة
 والذاتية والروحية المثالية تياراته غزارة ومعززة مكانة، داخله

 وال زائناتها، توجههااليحجب عل الموافقة وعدم والفردية

 منا وتتلزم التقدير، تتحق فهي احترامها؛ عدم يعني
 الفكرأكثراهتياماً يكون بحيث التوجه من بد ال :التعميق

 وسياسي هومجتمعي لما والنقد العيني، وبالتحليل بالجماعي،
 غرار على لكنها، مجلوبات قدمت لقد . ٠ ونخبوي

 الفلسفية الحركات اليهمامن وما والوجودانية الثخصانية
 فلسفة لنا تظهر والراهن، المعاصر الفلسفي وعينا في الزاهرة

 في واالشملية االعمية الحرعن البحث في الجدلية تنقصها

 الدين على الخوف المحاكمة؛كماأن النظروالتغييروفي ميداني

 إنهما بالقول - يعالج ال هو أو - يتغطى ال التاريخ وعلى

 ال التاريخ الى العقالنية فالنظرة والعقل. العلم مع يتماشيان
 عزل أو الموقف لهذا تعسفي اختيار هي وال تمجيداً؛ تكون

 تقودنا لما اال تخضع وال ،الدين هي ليست والفلسفة .ذلك

 شديد أمين عثمان ولس بل .ونزاهة بحرية النظر مبادىء اليه
 دليالً ويقدمها جميل، بأسلوب يبسطها الني بالفلسفة الثقة

 العربي، الفلسفي الحقل في األولى الكلمة وصاحبة ونوراً،
 الفيلسوف ذلك لقدربط ايضاً العالمي وربما واالسالمي؛

 بالجذور فلسفته تبخبساً، وال تهمة المثالبة وليست المثالي،

 مع الصلة أقام :راهناً العالم في بالفلسفة ثم التاريخية

 يمجتاف اخرى جهة وهومن ؛الكانطية النقدية ومج الديكارتية،

 العالم في االشتراكية الفلسفات بمحدودية، وإن ويستوعب،

 ومطلقة، علمية، وحدها أنها تزعم اشتراكية نرفض ونحن
 المالك والنهاية، البداية بأنها أوتصرخ شيء؛ كل ومفسرة

والبثر. للفرد األسمى األكبروالخير
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الجوانية

 يبلغا لم - مجتمعه وواقع - العربي عند االجتماعي الوعي إن
 ماهوية، لفلفات يتنكر أو الغيية، المنطلقات ينتقد وضعًا

 الواقع وذلك الوعي، ذلك ولعل والتوفيق ولالصالح
 بها، ويتعزز تغذيها التي الفلسفات تلك ثل يتج للمجتمع،

 وسجينا، سجناً المقفلة الدائرة هذه وستبقى ويقويها. تنميه

 الخالق التوازن قحقيق باتجاه النظروالمعيار يتغيرمحور لم طالما

 في ورغباته حاجياته للنحن تتونر حيث أي العالم داخل
 وتنطفىء الجارحات تزول أيحيث االبتكارية، الشخصية

االعتمادية. اإلواليات
 الثاليين بالفالسفة واهتم مثالياً، أمين عثيان كان لقد

 ترجم العربي الفلسفي الحقل داخل حرثه ففي وحدهم:
 فالسفة على وعرف الروحية، بالمواقف تتصف فلسفية اعماالً

 - أسالفنا فعلة ٠ أنه ويالحظ الصدارة. في الفكرة وضعوا

 لتوضيح بآخرين ويستعين الخاصة، آراءه يمرر كي آراء يعرض
 ومن فهوأصاًل، .عنهم أويأخذ منهم لينقل ال الخاصة مواقفه

 متدين: مؤمن إنه النزعة، مثالي والتوجه، التكوين حيث
 المهاجمين على صعبة تزال ما التي قيمته العقليماني التيار ولذلك

 ان الراهن االجتماعي الوضع وفي الراهنة العقلية داخل
 األخيرة هذه إن بل الجوانية؛ بواسطة تتعمق لم الناصرية الثورة

 أو الفلسفة نجد لم التي عبدالناصر ثورة من انتفعت التي هي
.أوتتجذروتخلق ،رتتوسع تنغرس كي الشاملة األنظورة
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الحتمية
Determinism
Dfterminisme
Determinismus

 (1) ثالث: مساثل على سنركز الحتمية، لمذهب تناولنا في

 الحجج (3)و والجبرية الحتمية بين الفرق (2)و الحتمية، معنى

.الحتمية النظرة لتسويغ إليها اللجوء يمكن التي

 بنوع تتعلق نظرة هي حيث من بالحتمية هنا معنيين لسنا
 الحتمية أو مثال، االقتصادية، كالحتمية الظواهر، من معين

 الحتمية هو يعنينا فما ذلك. أشبه وما االجتماعية أو النفية

 في الحوادث أو الظواهر أنواع لكل شاملة نظرة باعتبارها

 ما كل بأن تقول نظرة هي المعنى بهذا والحتمية، الكون.

 قد ما، سببي لقانون يخضع االطالق على الكون في يحدث
 اليؤمن )أي مثاًل، كاسبينوزا، واحدياً، الحتمي، يكون

 مظهراً موجود كلماهو يكون مطلق واحد جوهر بوجود سوى
 أو الجواهر، بتعدد يؤمن )أي تعددياً يكون قد أو له( حاالً أو

 أو مادياً عقلياً، أو تجريبياً ملحداً، أو مؤمناً يكون قد ثنائياً،

 أوتعددي النظرة واحدي كونه ليس حتمياً يجعله ما .مثالياً

 اعتقاده بل أومثالياً مادياً أوعقلياً، تجريبياً كونه ليس النظرة،

 إذا إآل الكون هذا في يحدث أن يمكن أو يحدث شىء ال بأن
 العنصر هو االعتقاد هذا . سببي لقانون خاضعاً حدونه كان

 الفلسفية مواقفهم كانت ما كائنة الحتميين، كل بين المشترك

األخرى.

 يخضع أنه على يحدث ما إلى بالنظر هنا المقصود هو ما ولكن

 ولنسمه — يحدث ما ان باختصار، المقصود ؟ سببي لقانون
 أنه معناه ما يقول كلي قانون من حدوثه استنباط يمكن . )ب(

 نوع من شيء يحدث أن يجب )أ(، نوع من شيء حدث كلما
 نوع من هي لحدوثه السابقة الشروط لكرن ومعرفتنا )ب(،

 النوع من هوبالطبع هنا إليه المشار الكلي والقانون .)أ(

 كافية شروط هي معبن نوع من شروطا إن يقول إنه . السببي
معين. نوع من شيء لحدوث سببا
 الكافي الشرط مفهوم توضيح من النقطة هذه عند بد ال

 نقول أن الكافية. والشروط الضرورية الشروط بين والتمييز

 شيء لحدوث كاف شرط هو )أ( ما شيء وجود( )أو حدوث إن
 الزمانية الظروف عن النظر بغض أنه يعني )ب( آخر

 شيء يحدث أن يجب )أ( نوع من شيء حدث إذا والمكانية،
 سببياً كاف شرط حتماً هو انسان رأس قطع إن .)ب( نوع من

 إذا والمكانية، الزمانية الظروف عن النظر بغض ألنه لموته،

 كذلك االنسان هذا موت من مهرب فال إنسان رأس تطع

 هذا لتمدد سببيا كاف هوشرط معدن حرارة ازدياد فإن

 إذا والمكانية، الزمانية الظروف كانت ما فكائنة المعدن.

تمدده. من مهرب ال إذن معدن، حرارة ازدادت

 نقول أن .الضروري الشرط مفهوم توضيح إلى اآلن لننتقل

 لحدوث ضروري هوشرط )أ( ما شيء )أووجود( حدوث إن

 الظروف عن النظر بغض إنه نقول أن هو )ب( آخر شيء
 ال )أ( نوغ من شيء يوجد( )أو يحدث لم إذا والمكانية، الزمانية

 مشال، فاألكسيجين، . )ب( نوع من شيء يحدث أن يمكن

 ال األكسيجين، غياب في ألن لإلحتراق، ضروري شرط
 ولكن، والمكانية، الزمانية الظروف عن النظر بغض احتراق،

 لالحتراق، سبيياً كافياً شرطاً االكسيجين ليس حظنا، لحسن

 االكسيجين دام باستمرارما يجترق شيء كل لكان وإآل
 كذلك كافياً، يكون ال قد الضروري الشرط أن وكما .سوجوداً

 كما ،انسان رأس ففطع .ضرورياً يكون ال قد الكافي الشرط

،لموته ضرورياً شرطاً ليس حتاً ولكنه ،لموته سببياً كاف ،رأينا
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الحبية

 يوجد , رأسه قطع غير السباب يموت قد االنسان أن بدليل
 وكافياً ضرورياً الشرط نفس فيها يكون بالطبع الحاالت بعض
 إلى الماء تسخين إن .ث شيء حدوث أوعدم لحدوث سبياً

 ضروري هوشرط مثال، األقل، الصفرعل فوق منة درجة

 شرط إنه . الماء لغليان البحر سطح مستوى على وكاف

 لم إذا البحر سطح مستوى على للماء غليان ال ألن ،ضروري
 إذا ألنه وكاف الصفر، فوق المئة درجة إلى حرارته تصل

 البحر سطح مستوى عل الدرجة هذه إلى الماء حرارة وصلت

. غليانه من مهرب فال

 ضوء في نجد، الحتمية، لمذهب تعريفنا إلى اآلن عدنا إذا

 يصاغ أن يمكن إنه والكافية، الضرررية الشروط بين تمييزنا

 كاف شرط يوجد الكون في يحدث ما كل ح التالي النحو على

 الوجهة من االطالق، على فرق يوجل ال الواقع في لحدوثه.
 والصيغة الحتمية لمذهب لتعريفنا األخيرة الصيغة بين الداللية،

 يخضع الكون في يحدث ما كل إن معنام ما تقول التي السابقة

 يتخذ بحثنا، ألغراض السببي، فالقانون ما. سببي لقانون

 شيء يحدث أن يجب )أ(، نوع من شيء حدث إذا الصورة:

 والمكانية. الزمانية الظروف عن النظر بغض )ب(، نوع من
 فكرة عن للتعبير المناسبة الصورة أيضاً هي الصورة هذه ولكن

 تعريفنا فإن ولذلك ، )ب( لحدوث سبياً كافياً شرطاً )أ( كون

 الكون في يحدث ما كل بخضوع يقول بأنه الحتمية لمذهب

 كاف سبب بوجود يقول تعريف بمثابة اال هو ما سببي لقانون

. الكون في يحدث ما لكل

 ال وحدها الكافية األسباب األخيرإلى تعريفنا في االشارة
 الشروط يولي ال الحتمي بأن االستتاج إلى تقودنا أن يجوز

 لما ضرورية شروط بوجود يعترف ال أو أهمية الضرورية

 شروط وجود على بإصراره الحتمي، إن جهة، فمن يحدث.
 بوجود باالعتراف منطقياً نفسه يلزم ،يحدث ما لكل كافية

 إنه يقول بأن يلزمه هذا ألن يحدث، ما لكل ضرورية شروط

 شروط من شرط أي يحدث لم إذن )أ، ما شيء يحدث لم إذا

 فلو . الكافي الثرط تعريف من واضح أمر وهذا .الكافية )أ(

 )أ( لحدث )أ(، لحدوث الكافية الثروط من شرط أي حدث

 شرط ال أنه نستنتج أن علينا )أ(، يحدث لم إذا إذن محالة ال

 بدوره وهذا بالفعل، حدث )أ(. لحدوث الكافية الشروط من
 الكافية الشروط من األقل، على واحد، شرط حدوث أن يعني

 جهة ومن .)أ( لحدوث ضروري شرط هوحتماً )أ( لحدوث

 باإلضافة يحدث، لما ضرورية شروط وجود مسألة فإن ثانية،

 ذات ليست الفالسفة، بين جدل مدار تشكل ال كونها إلى
 نهاية في يهمه، والحتمي التفيروالتنبؤ، لمسألتي بالنسبة أهمية
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 قابال الكون في يحدث ما كل كون على يركز أن المطاف،

المبدأ. منحيث األقل على للتفسيروالتنبؤ،
 بين أواًل، نميز، أن علينا جيداً، األخيرة الفكرة لنفهم

 نظرياً والتفسي للتنبؤ والقابلية عملياً والتنبؤ للتفسير القابلية

 على تنطبق للتنبؤوالتفسيرعملياً القابلية إن .المبدأ( حيث )من

 له يخضع الذي بالقانون معرفة فيها لدينا تكون التي الحاالت

 كل فيها لدينا وتكون التنبؤ، التفيرأو موضوع الحادث،

 لحدوث السابقة الشروط كانت إذا ما للتأكد المطلوبة الوسائل

 بموجب حسبانه يمكن الذي النوع من هي المعني الحادث
 هذا لحدوث الكافية الشروط مجموعة المشارإليه القانون
 والكسوف الخسوف عملياً نفسر أن يمكننا المعنى يهذا .الحادث

 للتفسيروالتنبؤ بالنسبة إذن، نفترض، أن يجب يبما. نتنباً وأن

 لقانون يخضع به، التنبؤ أو تفسيره يراد ما ان العملي، بالمعنى

 الوساثل كل لدينا وإن القانون هذا هو ما نعرف واننا ما سببي

 الحادث حدوث على السابقة الشروط نوع لمعرفة الالزمة

 على القدرة أن الواضح من التنبؤ، التفسيرأو من المقصود
 أي المعرفي، بوضعنا بالضرورة مرتبطة التفسيرأوالتنبؤعملياً

المطلوب. الببي القانوني بالفعل نعرف كنا إذا بما
 نجن التفسيروالتنبؤنظرياً، على القدرة إلى اآلن انتقلنا إذا

 المطلوب الوحيد فالشرط المعرفي، بوضعنا مطلقاً ترتبط ال أنها

 يراد الذي الحادث يخضع أن هو القدرة هذه على لحيازتنا

 قدتوجد يعرف ألن ماقابل سببي لقانون أوالتنبؤبه تفسيره

 القانون، هذا معرفة وبين بيننا تحول التي العملية الموانع شتى
 تتعلق ،أومنطقية نظرية موانع هناك تكون أآل المهم ولكن

 من القدرة لدينا إن إذن، نقول، أن نفسه، القانون بطبيعة
 هوأن التنبؤبه أو ما تفسيرحادث على )نظري( المبدا حيث

 هذا وإن المعني الحادث له يخضع سببياً قانوناً هناك إن نقول

 ال زلنا ما أننا افتراض فعلى قبلنا، من يعرف ألن قابل القانون
 نعرف لوكنا إننا نقول أن بامكاننا ،القانون هذا هو ما نعرف

 أو المعني الحادث نفسر أن بامكاننا لكان القانون، هذا هو ما
 نفسر أن نا بامكان »إنه مثالً نفترض، إننا عملياً. تنبتابه

 المبدأ. حيث من األقل على به، باإلصابة نتنباً أوأن السرطان
 هذا وان حدوثه لم يخضع سببياً قانوناً هاك هوأن نعنيه وما

 القانون هوهذا ما نعرف لوكنا يعرف. ألن قابل القانون
 حدوث ظاهرة عملياً نفسر أن ،بالطبع ،نا بإمكان لكان

.يها عملياً نتنبأ ان وكذلك السرطان

 هو التحليل، نهاية في الحتمي، يهم ما أن فنكرر هنا نعود

 حيث للتفسيروالتنبؤمن قابل الكون في يحدث ما كل أن

 نفسرها أن يمكننا ال كثيرة ظواهر وجود أن هنا وواضح I المبدأ
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 دام ما ،الحتمي موقف مع مطلقاً يتعارض ال أمر بها نتنبأ او

 إلى بها التنبؤ أو تفسيرها على قدرتنا عدم نعزو أن نا بإمكان

 في األن، وبإمكاننا نظرية. موانع وليس عملية موانع وجود

 النحو على الحتمي موقف نصوغ أن السابق، التحليل ضوء

 على واحد سببي لقانون يخضع الكون في حادث كل : التالي
 والشروط القانون هذا معرفة على حزنا إذا أننا بحيث األقل

 عملياً نفسر أن بإمكانا يكون المعني، الحادث لحدوث السابقة

 ما تماماً وهذا . عملياً به نتنبأ أن وكذلك الحادث هذا حدوث

 دي سيمون بيير الفرنسي الرياضي المفكر إعالن من نفهمه
 الماضي معرفة على يحوز من بأن 1827-1749 البالس

 بكل بالمتقبل يتنبأ أن المبدأ، حيث من بإمكانه، والحاضر،

 تتحكم سببية قوانين وجود يفترض الموقف هذا إن ,تفاصيله
 اآلن حتى حدث ما يعرف من وأن كان، ما كائناً يحدث، بما

 يتنبأ حقى السببية القوانين هذه يعرف أن سوى أمامه يبقى ال

.ودقائقها تفاصيلها بكل المستقبل حوادث بكل
 قبل تناولها يجب السابق بالتحليل مرتبطة مسألة توجد

 السابق تحليلنا فإن .والجبرية الحتمية بين التمييز إلى االنتقال

 فقط ليس يحدث، ما كل بحسبان ملزم الحتمي بأن يوحي
 حيث من للتنبؤ قابال أيضاً بل المبدأ، حيث من للتفسير قابال

 تناظراً هناك أن يفترض التحليل، هتا جسب إنه، المبدا.

 لعملية المنطقية البنية أن بمعنى التفسيروالتنبؤ، بين منطقياًتاماً

 التفسير أن فكما التفسير. لعملية المنطقية البنية ذاتها هي التنبؤ
 إلحال، هي كذلك البداية، في رأينا كما استنباطياً، نمطاً يتخذ

 فالتفير التنبؤ. لعملية بالسبة السابق، التحليل على بناء

 قانون من تفسيره يراد ما استنباط يعني ،رأينا كما السببي،

 يراد ما لحدوث السابقة الثروط لكون معرفتنا ومن ما سببي

.القانون عليه ينص الذي النوع من هي تفسيره
 بان مثاًل، أتنباً، فإن التنبؤ. عملية تعنيه ما تماماً هذا ولكن

 غذائه وجبة مع السم من كبيرة كمية تناول الذي سعيداً

 المقبل موته حادث استنبط هوأن قصيرة فترة خالل سيموت

 كبيرة كمية شخص تناول كلما إنه القائل السببي القانون من

 ومن وجيزة فترة في الحياة يفارق ان من له البد السم، من
 تتضمن المتوقع موته لحادث السابقة الشروط لكون معرفتي

 هذاالمثال، على إذاركزنااآلن السم من كبيرة كمية تناوله

 كون في ينحصر والتنبؤ التفسير بين الوحيد الفرق أن نجد

 التنبؤ، موضوع الحادث، حدوث قبل بها نقوم عملية التنبؤ

 كياهو كالالحالتين، في ولكن بينماالتفسيرهولشيءحدث
 يشكل الذي الحادث هواستنباط نفعله ما مثالنا، من واضح

 ومن المشارإليه السببي القانون التفيرأوالتنبؤمن موضوع

.السابقة الشروط نوع معرفتنا
 بأنهانظرة للحتمية االبق وصفنا الحتميين كل اليقبل

 بإمكان وكذلك الكون في يحدث ما تغسيركل بامكان تقول

 من األول الشق يقبل الحتميين بعض إن حدوثه. قبل به التنبؤ
 يحدث، ما تفسيركل إمكان يشيرإلى الذي الشق أي وصفنا،

 إلى هنا رىءالقا ننبه أن المهم من الثافي الشق يرفض ولكنه

 التنبؤ بإمكان القول يرفض ال الحتميين من البعض هذا أن

 التنبؤ فكرة ولكن يحدث. ما لكل Retroaction الرجعي

 هوعملية التفسيربما خكرة عن شيء في تختلف ال الرجعي
سابقاً. أشرناإليه الذي السببي i االستنباطي تتخذالنمط

 هو سعيد بموت رجعياً نتنباً فان ،السابق مثالنا إلى عدنا فإذا

 معرفتنا أساس على الموت من مفر لعيد يكن لم نقول أن

 هذه يتناول من ولكون السم من كبيرة كمية تناول سعيد لكون

.الموت من له مفر ال ،السم من الكمية

 يختلف ال الرجعي التنبؤ ان التحليل هذا من الواضع من
 استنباط يتضمن كالتفسير، إنه، التفير. عن مطلقا شيء في

 الببي القانون ومن لحدوثه السابقة الشروط من حدث ما

المناب.

 الؤال هو اآلن نواجهه أن من بد ال الذي السؤال ولكن

 تبني إلى الحتميين بعض تدعو التي األسباب هي ما التالي:
 للتفسير، قابل الكون في يحدث ما كل بأن القاثل الموقف

؟ بالضرورة لتنبؤ قابالً ليس ولكن

 هوأن :األول .الموقف هذا تبنيهم رئيسيان سببان يوجد

 ألن التنبؤبه، يمكن ال الذي النوع من أوحوادث ظواهر هناك
 بصورة أو به بالتنبؤ قبامنا قبل إما حدوثه يفترض به التنبؤ

 ،مشالً ،يمكن فال .تنبؤاً كونه يبطل ما به، تنبؤنا مع متزامنة

 بما أوانها، قبل إبداعها يعني بها التنبؤ ألن علمية، بنظرية التنبؤ

 األقل أوعلى التنبؤبها، قبل أدمغتنا في موجودة انها يعني
 على شك، ال ينطبق، هذا ي. تنبئنا عملية مع متزامنة بصورة

 بقصيدة نتنباً أن مثاًل، نا بامكان كان هل . إبداعي عمل كل

 هل آخر، بمعنى ؟تفاصيلها بكل هي كما ألدونيس »الفراغ«
 آخر وقت أي في أو مشاًل، 1950 سنة نقول أن نا بإمكان كان

 سنة سيبدع أدوني أن للقصيدة، أدونيس إبداع على سابق

:تقول قصيدة 1954

 جبهتي على الفراغ حطام

الخ . ٠ الترابا ويهيل المدى يمد
 القصيدة ابدعنا إذا ولكن ؟ أنفنا القصيدة ابدعنا إذا إالً

 ،1954 سنة في وليس 1950 سنة هوفي ظهورها فإن أنفسنا،

 يفترض الذي الموعد قبل هوشيءحاصل إذن، ومانتنباًبه،
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به بتنبؤنا القول الخارق من يجعل عما فيه، حصوله تنبؤنا

 الموقف، تبني إلى الحتميين بعض بدعو الذي الثافي السبب
 بعض ظل في تشكل، ذاها التنبؤ عملية أن هو نعالجه الذي

 التنبؤ عملية يبطل ما سيحدث، ما عل مؤثراً عامالً إلظروف،

 من سعيداً أن لنفترض I تخمين أو تقدير عملية إلى ويحولها

 نظره وجهة عورضت إذا عصبية بصورة يتصرف الذي النوع

 إبداء قبل فقلت نظره وجهة أعارض أن وشك على وكنت

 يمكنني، فهل سعيد«، يا قليل بعد مني »ستغضب معارضتي:
 ستقوده نظره لوجهة معارضتي أن أضمن أن الحالة، هذه في

 )تنبؤي له قولي فإن ال بالطبع عصبية؟ بصورة التصرف إلى

 يؤثر قد اضافي، عامل هو قليل بعد مني سيغضب بأنه أمامه(
 في .اتوقعه لما مغايراً السلوك هذا يجعل نحو على سلوكه على

 بعد مني »ستغضب :قولي يعود ال ،االضافي المتغير هذ ظل
 الذي االستنباطي - العلمي يالمعنى تنبؤاً يشكل سعيد« يا قليل

 أنه بمعنى ليس التنبؤ، يبطل االضافي المتغير هذا إن . هنا يهمنا
 في غيرمضمون. صدقه يجعل أنه بمعنى بل كاذباً، يجعله

 المسألة ولكن نتوقعه ما يصدق قد النوع هذا من حاالت

 نقول بأن لنا يسمح دليلي وضع في لسنا أننا هي هنا األساسية

 المستحيل من تجعل الحاالت هذه طبيعة إن سيصدق بأنه
 يوجد ألنه ،بالفعل سيحدث نتوقعه ما نعرف أن علينا

 الشخص هذا سيجعل العلني ننبؤنا أن ولوضئيل، احتمال،

 في كذلك األمر دام وما . نتوقعه الذي النحو غير على يتصرف
 ال حالة هي النوع هذا حالة فإن إذن النوع، هذا من حالة

.المبدأ حيث من حتى بالتنبؤاالستنباطي تسمح

 كا يصرون، نعالجه الذي الموقف يتبنون الذين الحتميون
 كل في التفسير( إمكان )أي الرجعي التنبؤ إمكان على رأينا،

 التنبؤ يستحيل انه سابقاً رأينا التي الحاالت ذلك في بما الحاالت

 أن رأينا، كما الحتميين، بعض رأي في نستطيع ال فقد ب*ا.
 معين، نوع من بفعل سيقوم سعيداً ان علنية بصورة نتنباً

 حيث من يمنعنا، شيء يوجد لن الفعل بهذا سعيد قام لو ولكن
 كان إنه نقول ألن معنى ال كذلك به. قيامه نفسر أن المبدأ،

 شيء ال ولكن ألدونيس، )الفراغ( بقصيدة نتنباً أن بإمكاننا
 في نفسر، أن القصيدة، كتبت أن بعد نظرياً، يمنعنا، اآلن

 أدونيس، عن نعرفه ما وفيضوء معينة سيكولوجية قوانين ضوء

 وتشابيه وصور ألفاظ من استعمله ما أدونيس استعمل لماذا

 نعرف ال قد . المعنية القصيدة في نجده الذي النحو على ورموز

 نعرف ال قد وكذلك هنا، المطلوبة السيكولوجية القوانين كل
 يهذين جهلنا ولكن أدونيس، شخصية عن الكفاية فيه بما
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 وليس عملي، شأن هو أمرحاصل، انه افتراض على األمرين،
 هذم معرفة وبين بينتا تحول القي العوامل أن بمعنى نظرياً، شأناً

 وليست عملية موانع األكثر، على ،هي األمورأوبعضها

, نظرية

 ما ان السابق، تحليلنا ضوء في نستتتج، أن اآلن بامكاننا

 هواالعتقاد األكثر، على وليس األقل على الحتمي، به يلتزم
 حيث من سببياً يفسر ألن قابل الكون في يحدث ما كل بأن

 الجواب جبرية؟ نظرة المعنى، يهذا الحتمية هل ولكن المبدأ،

 في تناولناه الذي األوسع بالمعنى الحتمية حتى ،بالنفي هو
 كل بأن االعتقاد الحتمي من يستلزم الذي المعنى أي البداية،

 بل للتفسير، فقط ليس المبدأ، حيث من قابل، يحدث ما
 ليست األوسع المعنى بهذا الحتمية حتى أيضاً، والتنبؤ

نظرةجبرية. بالضرورة،
 هي باختصارما لنشرح هذا، لقولنا السبب نفهم حتى

الجبرية.
 يحدث ما كل بأن تقول نظرة هي األوسع، بمعناها الجبية،

سلفا. تقررحدوثه الكون في

 أو حدث ما كل أن التحديد، وجه على يعني، وهذا

 البشر رغبات النظرعن بغض سيحدث أو حدث سيحدث،

 تزوج إذا المثال، سبيل فعلى وأفعالهم. واختياراتهم وميولهم
 ،1975 سنة من األربعاء يوم الخامسة االعة خولة من سعيد

 من سعيد زواج يحدث أن بزمان الموعد قبل مقرراً كان فقد

 لم أنه وهذايعني المشارإليهما الوقت النحووفي على خولة
 تمنع أن تتطيع إليه، المشار الموعد قبل قوة، هناك تكن

 إالً كان وما إذن حدث، الزواج هذا الزواج. هذا حدوث
 ممكناً كان أو حدث آخر شيء أي عن النظر بغض ليحدث،

 هنا، نقول ألن معنى فال الزواج هذا حدوث قبل يحدث أن
 كان انه اساس على الزواج هذا يحدث ؛آل مكناً كان أنه مثال،

 كان فإذا سعيد. من الزواج وترفض رأيها خولة تغير أن مكناً

 هذا فإن إليه، المشار الموعد في سعيد من تتزوج أن لها مقدراً

رغباتها، عن النظر يغض الموعد ذلك في سيحدث األمر
 مقرراً أمراً يحدث ما كل تعد ال األضيق، بالمعنى الجبرية،

 في سابفاً المقررة الحوادث تحصر بل سابقة، بصورة مقدرأ( )أو

 والزواج والموت الوالدة مثل البشر، حياة في الهامة الحوادث
. ذلك أشبه وما

 غير الحتمية ان نبين هوأن هنا لبحثنا بالنسبة والمهم
 لي فالحتمي الجبرية أنواع من نوع بأي بالضرورة، ملتزمة،

 لنا كتب أو سلفاً تقرر بعضه أو كله يحدث ما بأن بالقول ملزماً

 لكل بأن األقل، على يقول، بأن ملزم أنه ذلك. أشبه وما
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 وكافية ضرورية أسبابأ حادث لكل أي سببيا، تفسيرا حادث

٠ حدوثه تفتر
 يحدث يحدث، ما بأن يقول بأن يلزمه هذا من شيء وال

 تكون قد ألن ،وأفعالنا واختياراتنا رغباتنا عن النظر بغض
 والكافية الضرورية األسباب بين الحتمي، منظور من األخيرة،

 غير الحتمي أن نجد االبق، مثالنا إلى عدنا إذا يحدث، لما
 خولة من سعيد زواج أن سوى يقول أن حتمياً، بوصفه ملزم،

 من أبعد إلى الحتمي ذهب وربما سببياً، تفسيره يمكن حادث

 . حدوثه قبل الحادث بهذا نتنبأ أن بإمكاننا كان إنه وقال ذلك

 الحادث هذا يفسر ما بأن يقول بأن يلزمه ما هذا في ليس ولكن
 او سعيد وافعال واختيارات رغبات عن كلياً متقل شيء هو

 المعني الزواج تفسير في سببي دور وجرد فمسألة ٠ خولة
 مسألة هي وهولة سعيد من كل وأفعال ورغبات الختيارات

صرف. حتمي منظور من مفتوحة
 المتعلقة المسألة أي واألخيرة، الثالثة المسألة إلى اآلن لننتقل

 مذهب لدعم إليها اللجوء يمكن التي الحجج أو بالحجة

 لهذه معالجتنا في تتوضح أن يجب التي األمور من الحتمية

 مذهب لدعم إليها اللجوء يمكن التي الحجج نوع أن المسألة

 هذه صاحب الفيلسوف، فهم كيفية على يتوقف الحتمية
 كسبينوزا عقلياً فيلوفاً فإن , السببية مبدا لطبيعة ،الحجج

1677-1632Spinoza، ،أن على السبية مبدأ ينظرإلى مثال 

 تجريبي فيلسوف بينما منطقياً، ضرورية حفيقة تعبيرعن

 هذا في يرى ال ،David Hume 1711-1776 هيوم كديفيد

 من أن هنا الواضح ومن . تجريبيي تعميم عن تعبير سوى المبدأ
 إلى سيلجااًلمحالة سبينوزاإليه، نظرة مبدأالسببية ينظرإلى

 نظرة إليه ينظر من بينما الحتمية، مذهب لدعم قبلية حجج
 حجج في سوى الحتمية لمذهب دعاً يجد أن يحاول لن هيوم

.بعدية ئية استقرا
 كيفية أكثرتفصيالً بصورة لنتناول اكتر، األمور تتوضح حقى

 لمبدأ الحتمي بنظرة الحتمية مذهب تسويغ طريقة ارتباط

الببية.

 العقلي الموقف :السبية مبدأ من أساسية مواقف ثالثة توجد

 كانط( عمانوئيل )موقف التوفيقي والمرقف التجريبي والموقف
 نبين أن ولنحاول المواقف هذه من موقف كل اآلن لتناول

 مذهب لتويغ إليها يركن التي الطريقة الموقف هذا يقرر كيف

الحمية.
 من انطالقاً العقلي، الفيلسوف إن العفلي. بموقف لنبداً

 أن يمكنه ال ،قبلية أسس على المعرفة تأسي بوجوب اعتقاده
 المعرفة مبادىء من أساسي هومبداً بما السبيية، مبدأ يؤول

 هوأن مبداقبلي إنه نقول ان مبدأقبلي أنه إآلعلى االنسانية،

 في مثله الحسية، التجربة عن باستقالل صدقه نعرف إننا نقول

الرياضية. ء المبادى مثل ذلك

 بأن االعتقاد حد إلى ذهب الواقع، في سبينوزا، إن

 خالصة، منطقية عالقات إلى ردها يمكن السيية العالقات
 يكون أن يمكن ال )ب( سبب هو )أ( ما شيناً إن قولنا أن بمعنى

 بدوره، وهذا المنطقية، بالضرورة صادقاً كان إذا إآل صادقاً

 .منطقي تناقض إلى بؤدي نفيه فإن صادقاً، كان إذا أنه يعني

 إلى ينحل السببي النسق أن سبينوزا تحليل من الواضح من
 شأن هي بالتالي، السببية، العالقات معرفة وان منطقي نسق

عامة. المنطقية، العالقات معرفة مثل ذلك في مثلها قبلي،
 هذا على السببية العالقة يفهم ،كسبينوزا فيلسوفاً، إن

 هو بما الوجود، إلى ينظر أن حتمياً، بوصفه له، البد النحو،

 بمعنى أو المنطقي بالمعنى ضروري نسق انه على سببي، نسق

 أو حوادث من حالة أو حادثة كل هنا .المنطقي بالمعنى شبيه

 النسق في يتبعها بما وكذلك سبقها بما ترتبط الوجود حاالت

 هنا ينحل الحتمي الموقف المنطقية. الضرورة برابطة السببي

 كل وكذلك الكون في حادنة كل :معناه ما يقول موقف إلى
 حوادث من سبقها فيما منطقياً متضمنة الكون حاالت من حالة

وحاالت.
 فلسفة في نجدم الذي النوع من هو الحتمي الموفف كان إذا

 أكثربكثيرمن إلى تحتاج صدقه على البرهنة فإن إذن سبينوزا،

 هنالتسويغ المطلوبة فالحجج .التجريبية المالحظة إلى اللجوء

 يحاول الذي القبلي النوع من تكون أن يجب الحتمي الموقف

 من كامل سببي نسق إلى ينحل الوجود كون فكرة استنباط
 ننظر أن علينا وإآل قبلياً، بديية تكون أن يفترض أخرى أفكار

 تحتاج وال قبلياً بديهية نفسها هي أنها على السابقة الفكرة إلى

 ي الشاملة السببية مبدأ نعامل إما هنا برهان. إلى بالتالي،
 أو مصادرات نعامل كما نعامله أو الرياضية المبرهنات نعامل

ما. رياضى نسق بديهيات
 لموقف تماماً مغايراً موقفاً التجريبي الفيلوف يتخذ

 الشاملة. السببية مبدأ طبيعة من ،كسبينوزا عقلي، فيلسوف
 مبدا إلى ينظر مثال، هيوم، كديفيد تجريبياً فيلسوفاً فإن

 يستحيل، فإنه اال. ليس ،استقرائي تعميم أنه على الببية

 تعميم من أكث السببية مبدأ حسبان ،هيوم نظر زاوية من
 أنها على أصال، السببية، العالقة إلى ينظر ألن استقرائي،

 نقول وأن ضرورية وليست Contingent جائزة طبيعة ذات
 يستحيل إنه نقول هوأن جائزة طبيعة ذات الببية العالقة إن
 تأثرات من متحلل تفكير بواسطة أي قبلياً، نكتشف أن
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الحتمية

 أن فبدون العالم في سيية عالقة اية والمالحظة، التجربة

 اثر على معين غاز حجم ازدياد متكررة بصورة مثال، نالحظ،

 بين سببية عالقة هناك بأن نحكم أن يمكتا ال ،حرارته ازدياد

 العالقات كانت إذا ولكن .حرارته وازدياد الغاز حجم ازدياد

 ال إذن والتجربة، المالحظة بواسطة إال تكتثف ال السببية

 بصورة نتيجته يتضمن السبب أن سبينوزا موقف قبول يمكن

 العالقات إلى النظ يمكننا ال انه يعني بدوره وهذا .منطقية
 أفضل في انها، عل بل منطقياً، ضرورية أنها على السببية

عالقاتجائزة. حال،

 من صار الذي السببية، العالقات طبيعة من هيوم موقف إن

 السببية ميدأ إلى النظر إلى قاده التجريبية، الفلسفة مسلمات

 بين العالقة كانت فإذا .استقرائي تعميم مجرد أنه على الشاملة

 تناقض ال إذن جائزة، عالقة كونها تتجاوز ال ونتيجته السبب
 بدون موجوداً السبب فيه يكون فصل لوضع تصورنا في منطقياً

 في هذه، النظر زاوية من مثال، منطقياً، تناقض ال المسبب.

 في أو حجمه يزدد ولم حرارته درجة ازدادت لغاز تصورنا
 النسان تصورنا في أو يتمدد ولم حرارته ازدادت لمعدن تصورنا

 من منطقياً، تناقض ال بل وظلحياً. جسده، عن رأسه فصل

 العالم من السببية العالقات غياب تصورنا في هذه، النظر زاوية

 فإذا الالحتمية. النظرة صدق األقل، على افتراضنا، في أو
 انها افتراض على السببية، العالقات نكتشف ال أصاًل، كنا،

 المالحظة بواسطة إآل العالم، وحاالت احداث بين موجودة

 عالقات وجود أو العالقات هذه وجود فإن إذن التجريبية،
 يكون أن يمكن ال العالم رحاالت أحداث بين نوعها من أخرى
 ال الشاملة السببية مبدأ فإن ولذلك منطقياً. ضرورياً أمراً

 به قال ما بخالف ، استقرائياً تعميياً كونه يتجاوز أن يمكن

٠سبينوزا ى عقليون فالسفة

 تعميم مجرد بالفعل عو الشاملة السببية مبدأ كان إذا

 بواسطة الحتمي موقف على البرهنة يمكن فال إذن ،استقرائي
 مبدأ في األخير فحوام يجد الموقف هذا وان اال قبلية، حجج

الثاملة. الببية

 هنا إليها اللجوء يمكن التي البعدية الحجج هي ما ولكن
الحتمي؟ موقف لتسويع

 يفترض استقرائياً، تعميماً بوصفه الشاملة، السببية مبدأ إن
 بواسطة صدقه من التحقق يمكن الواقع عن شيائً يقول أن فيه

 هوالسؤال اآلن امامنا األساسي والسؤال التجريبية. المالحظة

 يمكن وكيف الواقع عن لمبدأ هذا يقوله الذي ما :التالي

 بالفعل لدينا وهل ،التجريبية المالحظة طريق عن منه التحقق
 هو المبدأ هذا يقوله ما له؟ معفوالً تسويغاً يشكل ما األدلة من

 أنه رأينا والذي الحتمي للمذهب األخير الفحوى يثكل ما

 أو حوادث، من حالة، أو حادث، لكل إن القول في يتلخص
كافية، أسباباً الكون حاالت،

 من حادث كل هوأن ،رأينا كما األخير، القول يعنيه وما
 على حوادث من سبقه ما ببعض يرتبط )ح( الكون حوادث

 يتبع سبقه، ما نوع من شيء حدث كلما انه بحيث نحوما،

 هذا تحليلنا من الواضع من ٠)ح( نوع من شيء حدوث ذلك
 بكثير أكثرتعقيداً استقرائياً، تعميماً بوصفه السببية، مبدأ أن

 استقراثي تعميم ألنه العادية، االستقرائية التعميمات من

 سواه. االستقرائية التعميمات من له حصر ال عدد على ينطوي

 من سببية بعالقات سبقه بما يرتبط يحدث ما كل إن يقول إنه

 )ح( حادث ألي بالنسبة نتحقق أن يمكن ال ولكن ما، نوع
 من تحققنا إذا إآل سبقه، بما تربطه سببية عالقة وجود من

 نوع من شيء حدث كال أنه مفاده الذي االستقرائي التعميم

 ولذلك .)ح( حدوث ذلك يتبع )ح( ل السابقة الحوادث

 اسباب يحدث ما »لكل االستقرائي التعميم من نتحقق فحقى
 أنه مؤداها والتي تحديداً األكث صورته إل نرده أن علينا كافية«

 بما يرتبط )ح( إن االطالق، على )ح( حادث ألي بالنبة

 ما نوع من شيء حدث كلما أنه بحيث ما نحو على سبقه

 النظر بغض )ح(، نوع من شيء حدوث ذلك يتبع سبقه،
.والمكانية الزمانية الظروف عن

 ال عدد على ألخيرينطوي التعميم أن هنا الواضح من

 التعميمات لعدد حصر ال أي التجريبية، التعمييات من متناه

 من نتحقق فحتى ولذلك منه استنباطها يمكن التي التجريبية
 صدق من أوالً نتحقق ان علينا التعميم، هذا صدق

 نجيب أن علينا أي ،فيه منطقياً المتضمنة التجريبية التعمييات

 نحو على سبقه بما يرتبط (1 )ح حدوث هل :كهذه أسئلة عن

 ذلك يتبع سبقه، ما نوع من شيء حدث كال انه بحيث

 بما يرتبط (2)ح حدوث وهل ؟(1 )ح نوع من شيء حدوث
الخ ؟(4و)ح (3)ح عن وماذا نحوماثل؟ على سبقه
 التي التجريبية التعميمات من كبيراً عدداً هناك ان شك ال

 منطقياً يستحيل ولكن صدقه، من تحققنا األخير النوع من هي

 .المتناهية فثة تشكل رأينا، كا ألنها، كلها، منها التحقق
 نتحقق أن هو نظرالتجريبي، في إليه، نطمح ما أقصى ولذلك

 لمبدأ معقول استقرائي دعم إلعطاء منها كاف عدد من

 كاف عدد من تحققنا هل :انالي هو اآلن والسؤال .الحتمية

 استقرائي دعم لدينا هل أي التجريبية، التعميمات هذه من
 هو التجريبيين الفالسفة جواب إن الحتمية؟ لبدأ معقول

 خبراتنا به تزودنا نظرهم، في الدعم، هذ إن باإليجاب.
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الحتمة

 عن باستمرار قوة وهويزداد سواء، حد على والعلمية اليومية

 تكلم أن التفسيروالتنبؤ. حقلي في للعلم المطرد النجاح طريق

 التفسيروالتتبؤهوأن حقلي في للعلم المطرد النجاح عن هنا

 اكتثاف في المطرد نجاحه على األول، المقام في نتكلم،

 اكتشاف )أي العالم حوادث لها تخضع التي السببية القوانين
 غيرمكنين، رأينا، كما والتنبؤ، التفسير ألن الكافية( اسبابها

 ولذلك الكافية األسباب معرفة طريق عن إآل علمياً،

 تزداد ما بمقدار والتنبؤ، التفير على قدرتنا تزداد ما فبمقدار
الحتمية لمبدأ االستقرائي الدعم قوة

 أن أساس على األخيرة الحجة على البعض يعترض قد

 الموقف الالحتمي، موقف تؤيد مجملها، في خبراتنا،

 الفيزياء فحتى األخيرة. الحجة أصحاب يتصور كما الحتمي،

 تتجه ابتدأت المفكرين، من البعض هذا نظر في الحديثة،
 النظر وجهة نتناول لن تأثيرهايزنبغ. تحت الحتمياً اتجاهاً

 من آخر مكان في الالحتمية موضوع معالجتنا حين إلى هذه
 كيفية معالجة إلى اآلن فلننتقل ولذلك الموسوعة من الجزء هذا

. الحتمية مذهب تسويغ لمسألة ككانط توفيقي فيلسوف تناول
 مبدأ ان التجريبي، مع يعتقد، Kant 1724-1804 كانط

 خبراتنا وان تجريبي ذومدلول الحتمية أومبدأ الشاملة السببية

 كانط ولكن .المبدأ لهذا مؤيدة سواء حد على والعلمية اليومية

 عل يصر إنه إذ ،التجريبي إليه ذهب لما بكثير أبعد إلى يذهب

 العادية خبراتنا أن يعني ما للدحض، غيرقابل الحتمية مبدا أن
 أن إآل المبداً، حيث من يمكن، ال سواء حد على والعلمية

 في كانط األخيريدفع القول إن الحتمية. لمبدأ مؤيدة تكون
 مبدأ حسبان سابقة بصورة منطقياً يفترض إنم إذ عقلي، اتجام

قبلياً. مبدأ الحتمية

 إليه ذهب الذي الحد إلى يذهب ال كانط فإن ،ذلك ومع
 فرعية فثة السببية العالقات حسبان حد إلى أي سبينوزا،

 هو نظره، في الحتمية، أو السببية مبدأ إن المنطقة. للعالقات
 عل المبداً هذا إلى نظرته إن ،الواقع في تركيبي-قبلي. مبدأ

 الفلسفة بين للتوفيق المستهدف موقفه صميم النحوهوفي هذا

التجريبية. والفلسفة العقلية

 ضوء في إآل هذه التوفيقية كانط نظر وجهة فهم يمكننا ال

 التحليلية القبلية القضايا فثة فئتين، إلى القبلية للقضايا تقسيمه

 الفئة إلى تنتمي التي فالقضية التركيبية. القبلية القضايا وفثة

 فقط ليست التحليلية( القبلية- القضايا )فثة األولى الفرعية

 تجريية، أدلة إلى اللجوء بدون صدقها من التحقق يمكن قضية

 إن ٠ منطقي تناقض إلى نفيه يؤدي الذي النوع إغهامن بل
 حتياً فنحن النوع. هذا من هي انثى، »األرملة مثل قضية

 إلى نفيها يؤدي قضية انها وكذلك انثى، األرملة أن قبلياً نعرف

 يتضمن كانط، لغة في موضوعها، ألن ،منطقي تناقض
 ننفي أن يمكتا فال ولذلك بالتعريف، انثى، فاألرملة محمولها.

 التي القضية أما أنفسنا. نناقض أن دون أنشى األرملة تكون أن

 القبلية، - التركيبية القضية أي الثانية، الفرعية الفئة إلى تنتمي

 يمكن قضية األولى، الفثة إلى تتتمي التي كالقضية فهي،

 ٠ التجريبي العالم وقائع إلى اللجوء بدون صدقها من التحقق
 بالضرورة صادقة ليست كونها في السابقة عن تختلف ولكنها

 فهي. ٠منطقي تناقض إلى يؤدي ال نفيها أن أي المنطقية،
 ليست انها )أي محمولها يتضمن ال موضوعها ان بمعنى تركيبية

 أو واقعي مدلول ذات ،إذن ،فهي .بالتعريف( صادقة

 عما باستقالل صدقها نعرف نحن ذلك، مع ولكن، تجريبي،
 جانب إلى قبلية فهي ولذلك الواقع، عام عن تجريبياً نكتشفه

)غيرتحليلية(. تركيبية كونها
 من هي والفيزياء والهندسة الحساب قضايا أن كانط اعتقد

 السببية مبدأ أن ،مرمعنا كما اعتقد، وكذلك النوع هذا

 مبدأ عن تعبر التي القضية إن القضايا. من الفئة بهذه مثمول

 الحاب كقضايا نظركانط، في هي، الحتمية أو السببية

 ذلك، مع ولكنها، تجريبي أو واقعي مضمون ذات والهندسة،
 العالم رقائع أن قبلياً نعرف ألننا تجريبي دعم إلى تحتاج ال

صدقها. تؤيد أن إآل يمكن ال التجريبي

 قبلي أنه على السببية مبدا إلى النظر إلى كانط توصل إن

 .التجريبية للمعرفة ضروري أنه على إليه نظره على يتوقف

 في غيرمكنة التجريبية المعرفة كانت إذا أنه هنا الواضح فمن

 معرفتنا تكون أن يمكن ال إذن الحتمية، أو السببية مبدأ غياب
 أن سوى يسعنا ال فنحن تجريبياً. نعرفه عا مستمدة المبدأ لهذا

 إلى نحولها حتى سببي نسق في الحواس معطيات ننظم
 بخاصة، والعلمية، بعامة، التجريبية، للمعرفة موضوعات

 الحتمي الموقف لدعم التجريبية األدلة إلى نا لجوء فإن ولذلك
 مبدأ صدق سلفاً يفترض ألنه األول، المطلوب على مصادرة هو

.الحتمية

 اصرار هو اآلن توضيحها السهل من صار التي األمور من
 هذا كان فإذا .للدحض غيرقابل الحتمية مبدأ أن على كانط

 إذن التجريبية، للمعرفة ضرورياً كانط، يدعي كما المبدا،

 سبب، بدون شيء يجدث أن كانط، لغة في ، حدسياً يستحيل

 يقع أن يمكن ال أمر هو سبب بدون شيء حدوث أن بمعنى

 المكن، بالضرورة، وأنه، التجريبية، إطارمعرفتنا ضمن

 عالم صعيد على شيء، أي يحدث أن المبدأ، حيث من حتى
 أن يعني ال هذا ولكن الحتمية مبدأ مع يتعارض الظواهر،
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 ألن سينوزا، اعتقد كيا منطقباً، متناقض المبدأ هذا نفي

 عالم بين ميز للفلسفة، متدىء دارس أي يعرف كما كانط،

 شيء ال بأن قوله فإن ولذلك ,ذاتها في األشياء وعالم الظواهر

 مبدأ مع يتعارض أن يمكن الظواهر عالم صعيد على يحدث
 دام ما منطقياً، مستحيل المبدأ هذا نفي أن يعني ال الحتمية

ذاتها في األشياء عالم في له تطبيقاً يجد قد نقيضه

 أساس على كانط نظر وجهة على الفالسفة بعض يعترض
 برهنت - خاصة بصورة الكم ميكانيكا - الحديثة الفيزياء أن

 ٠ العلمية للمعرفة ضرورية ليت الحتمية مصادرة أن على

 لهؤالء بالنسبة الحديثة، الفيزياء إن بل فحسب، هذا لي
 كون حقيقة وهي أآل هامة، جل حقيقة عن كشفت المفكرين،

 صح وإذا صارمة حتمية بن لقوان تخضخ ال الدقيقة الجسيمات
 وال الحتمية، لمبداً دحضاً تفدم الحديثة الفيزياء فإن إذن هذا،

 المبدأغيرقابل هذا كون على كانط إلصرار بالتالي معنى
 الفالسفة بعض فإن إلىهذا، باإلضافة تجريبياً. للدحض،

 ال تمييز على يقوم أنه أساس على كانط موقف على يعترض

 هذا غياب وفي . ذاتها في واألشباء الظواهر عالم بين له مسوغ
 قوالً الحتمية مبدأ دحض يمكن ال أنه كانط يصيرقول لتمييز،

 إلى أقرب ويجعله التجريبي مدلوله من الحتمية مبدأ يجرد
التركيبية. المبادىء إلى منه التحليلية المبادىء

 العالم، وحاالت حوادث كل يستنفد الظواهر عالم كان فإذا

 هذا في يوجد قد وما موجود هو ما كل أي والممكنة، الفعلية

 عالم صعيد على شيء يحدث أن يمكن ال نقول أن إذن العالم،
 الحالة هذه في يعني أن بمكن ال الحتمية مبدأ يدحض الظواهر

المبداً. هذا دحض منطقياً، حتى يمكن، ال انه سوى
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ضاهر عادل

الحدسي( )المذهب الحدسية

Intuitionism 
Intuitionisme 
Intuitionismus

 غموض على منها المئتقة الصيغ وكافة الحدس كلمة تنطوي

 إن القول من بد ال فإنه حال، كل وعلى كبيرين. والتباس
 الحدس بأن يقول الذي المذهب هوذلك ليس الحدسي المذهب

 الوحيدة األداة هو الحدس بأن القائل لكنه للمعرفة، أداة

 والعقل بالحس يعترفون الحدسيين فإن وبهذا ,اليقينية للمعرفة

 إن فحسب. ثانوية منزلة يعطونهما لكنهم للمعرفة كأداتين

 الحقائق أن على تلح فلفية نظرية الحقيقة في الحدسي المذهب

 األخالق أم الميتافيزيقا أم الرياضيات مجال في سواء األساسية،

الحدس بطريق مدركة حقائق هي االستطيقا، أم
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الحدسي المذهب ناريخ

 العام التاريخ ثميزفي أن - التاريخية للحقيقة إنصافاً-علينا

 العربي الفكر في الحدسي المذهب تاريخ بين الحدسي للمذهب

 جميع تكن وإن الغربي، الحدسي المذهب وتاريخ اإلسالمي
كلية. االمر هذا غجاهلت قد الدراسات

:اإلسالمي العربي الفكر في الحدسي المذهب - أ

 في المعرفية االتجاهات إن نقول: أن الحقيقة على افتائتاً ليس

 بحيث الباحثين باهتام بعد تحظ لم اإلسالمي ٢ العربي الفكر

 فإن هتا ومن . وعصرية وعميقة جادة لدراسات موضوعا تكون

 للحقول متعمقة دراسة يتطلب الحدسي االتجاه عن الحديث

 بإشارات لهذا نمهد أن وسعنا في ولعل . التراث في المختلفة

 بعض تعمق محاولة مع والتصوف، الفلسفة حقول إلى موجزة

 الحدسية المعرفة طبيعة عن للكشف الحقلين هذين في الكتابات

وموضوعها.

: الفلسفية الحدسية - 1

 اإلسالمي "العربي الفكر في الحدسية النزعة نظرأصحاب

 غير كيفيات إدراك من تمكننا ملكة باعتباره الحدس إلى

 وفثات الجزئية، باألفعال خاصة أحكام وتكوين طبيعية،

 لناأن فإن ثم ومن الكليةالمبادىء معرفة إلى إضافة األفعال،

 للشيء تبعا فرعية اوصيغ اتجاهات ثالثة في النزعة هذه نصنف

 على البيه مع ،الحدسية معرفتنا موضوع يؤلف إنه يقال الذي

 االتجاهات أو الصيغ ه« قالوا قد الحدسية النزعة أصحاب أن

واحد آن في الثالثة

الحسية: الحدسية-2

 وأخرى ظاهرة حواس عن اإلسالم في الفالسفة تحدث

 القوة ب» يسمى ما الباطنة الحواس بين من إن وقالوا باطنة.

 لألنواع عبرتحليلهم وجودها على استدلوا وقد ٠ الوهمية«
 في »نحكم - سينا ابن يقول كما - إننا . األحكام من المختلفة

 غير الكيفيات أو المعاني وهذه نحسها«. ال بمعان المحسوسات
 النحسها لكننا محسوسة تكون »أن األول لسببين: محسوسة

 محسوسة طبائعها في تكون ا »أن والثافي الحكم«، وقت

كيفيات-غيرطبيعية، وجود وهكذاأثبت )النجاة( . البتة«

 مدركة قوة من بد ال »إنه : قبل من الفالسفة قال لقد

 المعاني إذ الظاهرة، الحواس غير القوة وتلك الجزئية. للمعافي

 غيرالحس وكذا الظاهرة. الحواس بإحدى التدرك ما هي
 من إليهما يتأدى إالما فيها اليرتسم ألنه والخيال، المشترك

 . إليهما« منها تتأد لم المعافي وتلك الظاهرة، الحواس

. الفنون( اصطالحات كشاف )التهانوي،
 بالتحليل السابقة النظر وجهة تناول حين رشد ابن وافق

 صنع من هي غيرالحسية المحموالت ذات األحكام أن على

 الحس هو الكيفيات هذه مصدر إن قال لكنه .الوهمية القوة

 المعقوالت، لجميع مصدران والتخيل الحس إن حال. أي على
 كيف الندري التي أو فينا بحصولها نشعر التي تلك سواء

 هو التوهم »ابتداء هذاأن على والدليل ومتى حصلت

 و•األشياء الوهم يوجد ال الحس يوجد ال فحيث الحس،

 أوائل يأخذ و»الحس فيها« يفكر وال تتوهم ال تحس ال التي

الفس(. كتاب )تلخيص . الحواس« من علمه

 غير إنها قيل التي الكيفيات أن رشد ابن يرى وهكذا

 فالحدوس الحواس، من األخير بالتحليل مستمدة حية،

 حدوس بوجود هذا جاتب إلى يعترف لكته . بالضرورة حسية

 أنه هذا ومعنى . الطيعبة األفعال تعطل بعد تظهر حسية غير

 بأنه وصفه عقلي، فوق بوجردحدس الواقع في بعترف

. إلهية« موهبة بالجملة

 النهاية في قبلوا قد اإلسالم في المفكرين أن سبق ما يتبين
 مستمدة غير جزئي بفعل الخاصة الطبيعية غير الكيفيات كون

 تدرك أن يمكن أوألنه بها تدرك ال ألنها إما الحن، مادة من

بالحدس. أي بغيرها،

 فيما - واحد مستوى عل ليس الحدسي اإلدراك إن قيل لقد
 الحدسية إدراكاتا بعض أن نالحظ فنحن — مثالً الفارابي يقول

 فإن ثم ومن .ومبهم اآلخرضعيف وبعضها ،وواضحة قوية

 والثاني يقيني، األول قسمين: إلى تنقسم الجزئية الحدوس

 للشك مزيل قوي حدس بواسطة الحكم كان »فإن . احتمالي
 بواسطة العقل بها يحكم التي القضايا )فإن لليقين مفيد

 فإنا فعله. إلتقان الصانع كعلم القطعيات، من تعد الحدس(
 حكماً عالم بأنه حكمنا متقنة محكمة تعال أفعاله أن شاهدنا لما

 تلك )فإن قوي حدس بواسطة الحكم يكن لم وإن . . حدسياً

 . االختالف« ترى ولذلك الظنيات من تعد األحكام(

الفنون(. اصطالحات كشاف )التهانوي،
 من احتمالياً الحدس يرى ال سينا كان آخر فيلسوفاً لكن

 حقيقية. حدوساً ليس االحتالية الحدوس إن صدقه جهة

 فقط تتفاوت األفراد وحدوس بالضرورة. صادق الحدس

 أكثر يكون الناس بعض فألن الكم في أما والكيف. »بالكم

 زمان أسرع الناس بعض فألن الكيف في وأما . حدس. عدد
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 بشدة النفس »مؤيد فرد هناك يكون وقد . )الجاة( حدس«
 حدساً، يشتعل ان إلى العقلية بالمبادى، االتصال وشدة الصفاء

 عندئذ فيصيرله شيء كل في الفعال العقل إللهام قبوالً أعني

 وقت أسرع في . ■ أوأكثرها المطلوبات كل في »حدس

 .نفسه من شيء كل يعرف »كأنه يبدو بل )النجاة( . وأقصره«
 أن ويجب االستعداد، هذا درجات أعلى الدرجة وهذه

 . هذه. تفيض ان يبعد وال . قدسياً. عقال . تسمى.

 محسوسةن بأمثلة أيضاً المخيلة فتحاكيها المتخيلة، على . لقوتها

 هذه خالل من يبدو وال .)النجاة( . الكالم« من ومسموعة
. الفيلسرفين بين جدياً اختالفاً هناك أن اكصوص

 من فيضاً باعتبارها الحدوس، أ إلى الفارابي ذهب لقد

 نحو أو المنفعل العقل نحو تتجه قد الفعال، العقل إلى الله

 حكيما المنفعل عقله »إلى يفيض بما الفرد ويكون المخيلة.
 بما منذراً نبياً المتخيلة قوته إلى . .يفيض وبما . . فيلسوفاً

 الحدوس وتبدو . الجزئيات من اآلن هو بما ومخبراً سيكون،

 من مكانة أعلى - السابق الرأي ظل في - الجزئية أو الحسية

 كانت هنا ومن وأدق. أوضح ألنها الكلية، أو العامة الحدوس
 صاحب مكانة فوق )النبي( الجزئية الحدوس صاحب مكانة

 أن »اليمتنع ولكن )الفيلسوف( أوالكلية العامة الحدوس

 في فيقبل الكمال، غهاية المتخيلة قوته بلغت إذا اإلنسان، يكون

 ويقبل . . والمستقبلة الحاضرة الجزئيات الفعال العقل عن يقظته

 من قبله بما له فيكون ويراها، المفارقة المعقوالت محاكيات
الفاضلة(. المديتة أهل )آراء . نبوة« المعقوالت

:العامة الحدسية - 3

 صناعة في اليها يحتاج فصول الفاراي كتاب في نجد
 إن .الحدسية المعرفة وموضوعات أنواع يحدد هاماً نصاً .المنطق

 أوتصوراً، استنباطاً، أي تصديقاً، تكون أن إما بعامة المعرفة
 نظر في الحدسية المعرفة وتضم .مباشراً حدسياً إدراكاً أي

 عن نقبلها »التي األحكام )وهي بالمقبوالت يسمى ما الفارابي

 )»وهي والمشهورات شخص«( أكثرمن أوعن به نثق شخص

 عالئهم عند أو أكثرهم عند أر الناس جميع عند الذائعة اآلراء
 واجب، الوالدين بر أن مثل غيرهم، فيها يخالفهم أن دون

 )وهي والمحوسات قبيح«(، وكفره حسن، المنعم وشكر
 جالس، هذا زيداً أن مثل الخمس، الحواس بإحدى المدركة

 نجد التي وهي األول والمعقوالت نهار(، الوقت هذا وأن

 على وجبلت األمر، أول عند معرفتها على فطرت كأنها أنفسنا
 أصال، غيرها يجوز وال يمكن ال بأنه العلم وعلى بها، اليقين
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 مثل هذه، لها حصلت كيف األمر أول من ندري أن غير من
 فهو الشيء ماهوجزء وكل ٠ فرد عدد فهو ثالثة كل أن

 فذانك آخر لمقدار مساو مقدار وكل :الثيء ذلك من أصغر

.متساويان« المقداران
 أعاله إليها المشار الحدسية المعارف في النظر دققنا نحن إذا

 الحسية، الحدوس فائت: ثالث تحت تندرج وجدناها

 من فثة تخص طبيعية غير بكيفية معرفة وهي العامة، والحدوس

 شكر وأن الوالدين، بر بوجوب كالعلم األفعال، أو األشياء

 هي شاملة بمبادىء معرفة وهي الكلية والحدوس خير، المنعم
األول. المعقوالت

الكلية: الحدسية -4

 »المعقوالت بأنه الكلي الحدس موضوع الفارابي حدد
 بالمعقوالت »أعني :بالقول هذه سينا ابن أوضح وقد .األول«

 بأن وال الباكتساب، التصديق، بها يقع التي المقدمات األولى

 يها التصديق عن يخلو أن له يجوز كان أنه بها المصدق يشعر
 وان الجزء، من أعظم الكل بأن اعتقادنا مثل البتة، وقتاً

)اكجاة( متساوية« واحد لشيء المساوية األشياء

 :فثالثة I الفارابي عند "األولى المعقوالت أصناف أما

 على بها يوقف أوائل وصنف العلمية، للهندسة أوائل »صنف

 بها يعلم أن في تستعمل أوائل وصنف ..والقبيح الجميل

 ومباديها اإلنسان يعقلها أن شأنها ليس التي الموجودات أحوال

 المدينة أهل )آراء األول« والسبب السموات مثل ومراتبها،

 والنجاة والتنبيهات اإلشارات في سينا ابن ويذهب .الفاضلة(
 »يحصل . المبدأ. أو السبب إن يقول حين االتجاه ذات في

 بالتعليم. يحصل وتارة ٠ بالحدس. يحصل فتارة . بضربين.

 إلى محالة ال تنتهي األشياء فإن الحدس. التعليم ومبادىء
 إلى أدوها ثم الحدوس تلك أرباب استنبطها حدوس

 ء بالمبادى تزودنا الكلية الحدوس أن والخالصة .المتعلمين«
واالخالق النظرية المعرفة عليها تتأسس التي الشاملة

 إن (1) .الحقائق من جملة - سبق ما ضوء في - نالحظ لعلنا

 ما، مكان في ومختئة قائمة الحقيقة أن يفترض الحدسي المذهب

 يتم الحقيقة إدراك إن (2) ترى. هوأن لمعرفتها يلزم ما وكل

 وال تامة الحقيقة إن (3) التجربة. عبر ال خالص عقلي بفعل
 ال التغيرالكوني إن (4) .الزمان عبر تدريجياً أوتتكامل تبنى

 الزمان عبر يعرض إنه الكلمة، بمعنى جديد عن بالتالي يكشف
 صدق إن (5) قبل. ومن مبقاً اإللهي الذهن في هومحدد ما

 حقاً رأيناها قد كوننا على يتوقف ما فكرة وضرورة ويقين
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 من الواضحة العقلية الرؤية بين الخلط والحتمال وبوضوح.
 الرؤية معيار فإن أخرى، جهة من المتوهمة والرؤية جهة

 فالرؤية الله. خيرية إلى اإلدراك فعل من انتقل قد والوضوح

 خيراً الله ولكون إلمية،. أو"هبة او»إلهام« »فيض« هي الفعلية

 الحدسية المعرفة إن , »مغثوشة« الهبة تكون أن الممتنع من فإن

 واألخالقي الرياضي للفكرين القصوى المسلمات لنا تفسر ال

 إن (7) ٠ للكون القصوى المبادئء أو األولى والعلل بل فحسب
 تنتهك ال أنها أعني عقلية، ال معرفة ليست الحدسية المعرفة

 ومن (8) العقل. فائقة أي غيرعقلية، لكنها العقل، قوانين
 مع تعارضها يعني ال فهذا حدساً النبوة كانت إذا فإنه هنا

 للحدسية األساسية األهداف أحد أن نرى وبهذا العقل.

.والدين النبوة عقلنة اإلسالمية

الصوفية: الحدسية-5

 بمقدمات يزودنا الذي هو الفالسفة عند الحدس كان إذا

 إدراكنا طريق تعترض عقبة المتصوفة عند العقل فإن االستدالل
 باعتباره دوماً الحدس إلى الصوفية نظر وقد ٠ المطلقة للحقيقة

 وهونور الضالل(. من )المقن القلب«. في الله يقذفه »نور

 اصطالحات )كشاف اإللهي«. الكمال نور »من مخلوق

 في إلهية فعالية الحدس بينا إنسانية فعالية العقل إن .الفنون(

 مفعمة نظرة العقلية المعرفة إلى المتصوفة نظر ولهذا صميمها.

 الموقف هذا عن العطار الدين عبرفريد وقد .اكقة بعدم

 إليه يأقي بما إليك يأتي إنما عليك، يجدي ال »العقل إن : بقولة

 العالم. هذا في يدرك أن العقل يحاول إنما بئر. من غربال
 )غختار اإللهية« المعرفة على يقوى ال . العقل. هذا ولكن
 الدين وفريد التصوف عزام، الوهاب عبد عن نقالً نامة،

.العطار(

 العقلية المعرفتين إزاء الموقف هذا يشيره عما النظر بغض

 أو كانط بمواقف شبهه أو صلته عن تساؤل من والحدسية

 كافية دراسات تقم لم كبيروإن شبه وهو الغربيين، الحدسيين

 الصوفية المعرفة فإن الشبه، هذا مصدر أو طبيعية لتبين

 صار ولهذا .المطلقة الحقيقة براقعية التليم على تقوم الحدسية

 وماأداة الحقيقة؟ توجدهذه أين سؤالين: المعرفة مدارنظرية

 »إن موحدة: بصورة األول السؤال على أجيب وقد إدراكها؟
 الحقيقة دامت وما ٠ القثيرية( )الرسالة ,المعارف« محل القلب

 أو للحواس الدور فإنه الخارج، في ال الداخل في موجودة

المباشر. لإلدراك موضوع إنها إدراكها في العقل

 إن دائياً مرئية أنها اليعني القلب في الحقيقة وجود إن

 اإلنسان يعد أن بعد إال يتم ال باطنياً رؤبتها أو عنها الكشف

 فهذا .وتزكيته وتطهيرالقلب والزهد عبرالعزلة لرؤيتها نفسه

 كالكوكب القلب فيصير , وينوره. ويصفيه القلب »يجلومرآة

 علوم )إحياء الحق« جمال فيه فيلوح المجلوة، والمرأة الدري
 محالً يكون الحد هذا إلى طاهراً القلب يصير وحين .الدين(

 هذا وقع وإذا إللهية. األنوار فيه تشرق بأن وجديراً مقبوالً

 الغرة« حجاب القلب عن وانقشع الملكوت، سر له »انكشف

.المحفوظ اللوح حقائق من صفحته على ينعك بما

 المثل بمنزلة المتصوفة عند المحفوظ اللوح حقائق إن

 غيربعيدة عنها يتحدثون التي الرؤية فإن ثم ومن األفالطونية،

 كثيرة »أمور على صاحبها تطلع فهي األفالطرفي، الحدس عن
 غير مجملة، معاني لها فيتوهم أسماءها قبل من يسمع كان

 )إحياء الحقيقية« المعرفة تحصل حتى ذاك إذ فتتضح متضحة،

الدين(. علوم

 عند الحدسية للمعرفة األفالطوفي الطابع يكشف وما

 )ابن األسرار« و»علم »المكاشفة« ب لها تسميتهم المتصوفية
 هذه إن الله. من هوهبة الذي أي اللدفي« و»العلم عري(

 الكامل: اإلنسان في عربي ابن يقول عقلية فوق المعرفة
 ليس .قدسه ومجلى نفسه مرآة الوهم جعل تعالى الله أن »إعلم

 جميع في التصرف له منه. إدراكاً أسرع شيء العالم في

 من والتمكين، االستيالء وأصل اليقين نور هو . الموجودات.

 العلوي الوجود في به تصرف عليه وحكم النور هذا له سخر
 في فتاه أموره في لعب الوهم سلطان عليه حكم ومن والسفلي،

.الفنون( اصطالحات )كشاف . بنوره« الحيرة ظالم

 وجود إمكانية على قائمة إذن الحدسية الصوفية المعرفة

 هذه واقعية عن الفحم إن .والفافي المطلق بين اتصال
 مسلمة نالحظ كما لكنها ببحثنا، يتصل ال آخر أمر اإلمكانية

 أو الفلسفة حقل في سواء اإلسالمي، العربي الفكر في مقبولة

.التصوف

:الغري الحدسي المذهب تاريخ - ب

 أمام نفسه إثبات محاوالته في الحدسي، المذهب مر

 الثامن القرن ففي بمرحلتين: األخرى، الفلسفية االتجاهات

 مع مرير صراع في الحدسيون دخل عشر التاسع وأوائل عشر
 األحكام تكون أن أنكروا لقد راللذة المنفعة مذهبي أنصار

 أو للمنافع حساب أي األخيرإلى التحليل في مستندة الخلقية

 معيار تزويدنا على قادرا شيائ داخلنا في إن وقالوا ،اللذات

 والشر. والخطا والخيروالوجوب والصواب الحقيقة لقيم مقدس
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الحدسع( )المذهب الحدسية

 المذهب ضد هو الرئيسي الحدسبين كفاح فإن اليوم أما

 الخيرات إلى والدينية الخلقية الحقائق يرد ال الذي التجريبي
 البثري الجنى خبرات وإلى بل فقط الجماعية أو الفردية
 معينة وميول غرائز صورة في البيولوجي، التطور عبر المتمثلة،

 الحدسيون يزال وما . الصائب السلوك إزاء الحي للكائن

 هذه وإن والدين، األخالقية في ضرورية حقاثق بوجود ينادون

 التجارب إن نعم .معنى بأي للتجربة ثمرة ليست الحقاثق
 المذهب يقترب هنا ومن .التوجدها لكنها فينا تستثيرها

 االحتفاظ مع الفطرية باألفكار القائلين نظر وجهة من الحدسي

. المذهبين بين بالفارق
 القرن من الثاني النصف إطاللة مع الحدسي المذهب أخذ

 لم حتى وانتشاره ونفوذه الطيبة سمعنه كل يفقد عشر، التاسع
 في ضرورية حقاثق بوجود ادعائه عن مدافعين أي يجد يعد

 لو بداكما لقد استثارتها، التجربة تتولى والديني الخلقي الوعي
 بينت فقد ،الرأي هذا لمثل معادباً صار السائد التيار أن

 تباين المعاييرالخلقية تباين المقارنة األخالقية الدراسات

 الدراسات وتتبعت الخلقية(، العادات تطور )هوبز، الجماعات

 من ابتداء األخالقية قوانين نشأة التطورية النزعة ذات الخلقية

 اإلنانية الحياة أشكال أعلى وحتى والقبلية الحيوانية الحياة
 واضحاً وصار . وتطورها( الخلقية الغريزة أصل )سوزالند،

 خالل من قادر وتطورها الغراثز دراسة أن المفكرين من لعدد

 للغاية تفسيرمعقول تقديم على واإلشباع الكبت مفاهيم

 لعلم مقدمة )مكدوجل، والدبنية. الخلقية الحياتين لمحتوى

 كيف المحاكاة( )قوانين تارد بين ي االجتماعي(. النف
 خالل من قوة، وبكل بعضاً، ببعضها اإلنسانية ارتبطت

 اإليحاء قوانين دور آخرون وبين . والمحاكاة التقليد قوانين
 عبراألجيال االجتماعية األحكام نقل في االجتماعية والوراثة

 البشرية، الخبرة نطاق وراء واقعة قوة سلطة نحوأكسبها على
 ظهور إلى - تاريخياً - انتهى قد القبلبة المعايير تمحيص ان وكيف

 وثابتة ضرورية االجتياعية األحكام بدت بحيث موحد معيار
عاما.

 خلقياً، مناخاً لتكون السابقة العوامل تأثيرات اجتمعت لقد
 طيعياً فصار كلها، حياته فيه الفرد يعيش وعاطفياً، وفكرياً،

 الوراثية الذاكرة من الضميركضرب إلى النظر في يشارك أن

 أن بالحدس يسمى لما الوضعية التفسيرات هذه أمام بدا وقد

 يدعيه فما جبارة، هدم آثارمعاول من يعاني الحدسي المذهب

 أنه اآلن ثبت قد ويقينية، ضرورية سرمدية، ثابتة حقائق من

 يتبق لم وهكذا .معينة آلية وفق األجيال عبر انتقل تواضع مجرد
القليل إال الحدسي للمذهب القديم الشكل من
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 - والدين واألخالق للعالم التطوري المفهوم انتشار أدى لقد

 صورة في الحدسي المذهب بعث إلى - نتوقع ما عكس وعلى
 ألصل المحدثين الدارسين بين سيما ال بالحياة، مفعمة جديدة

 بين األساسية الخالف نقطة وتتمثل .ومعناه وتطوره الدين

 على االنكباب في الحدسي للمذهب والحديثة القديمة الصورتين
 عالقاتها في الوعي عمليات ووصف والشعور، الغريزة دراسة

 بأن والقول التفكير، طبيعة وتحليل والتطورية، التكوينية

 لكنها للوعي، منظمتين أوليتين واقعتين ليسا والعقل الذكاء

 موجودتان وأنهما حيوية، بصورة فعال لوعي ثانويتان وظيفتان

أكمل توافق إلى والوصول الترقي في مساعدته بغرض

:الغري الحدسي للمذهب العميقة األس - ]

 للكائنات دراستهم من الجديد الحدسي االتجاه أنصار انتهى

 ،الحية الكائنات جميع في موجود الوعي أن إعالن إلى الحية

 نزوع صورة الدنيا( والحيوانات )النباتات أبسطها في يأخذ وأنه

 حاجات وجود عن غامض بشكل تعرب أفعال نحو مبهم
 )اإلنان( العضويات أنواع اعلى إلى مترقياً يمضي ثم ورغبات.

 لم األعلى الكائن لدى يوجد ما إن .حدس صورة في ليبدو
 لعضوأو وراقية مهذبة صيغة مجرد هو بل ،عدم من يأت

 لإلنسان المنطقية أواألحكام الواعي فالسلوك قديمة. وظيفة
 التكيفات أو الفطرية لالستجابات جداً معقولة صيغ جرد

 بين العالقة من ضرب أقيم وبهذا .الدنيا للعضويات الغريزية

 مع للحيوانات، الغريزية والحكمة لإلنسان العليا الحدوس

 تقديم هذا من الغرض وكان كمية فروق بوجود االعتراف
.الجديد الحدسي المذهب أسس في للثقة وكاف مقنع أساس

 الدينية وحكمتنا نزعاتنا أن الجدد الحدسيون بين لقد

 )الذكاء، وحدها اإلدراكية الخبرة ثمرة ليست والخلقية

 من واحد مجرد نفسها الخبرة هذه إن الحكم(. اإلدراك،
 كل في الحية الكائنات دراسة أثبتت وقد .الحكمة هذه مصادر
 توجيه في وناجحاً فعاالً عنصراً دائياً كان الحدس أن مستوى

 والتشريح األجنة، علم بين كما أعظم نحوتوافقات العضوية

 .»العقلية العمليات أن التكويني، النفس وعلم المقارن،

 له، الحق جانبي نتاج هي بل ،الحيوي التطور في أولية ليست

 أعني — للعضوية هوأساسي ما ألداء متخصصة صيغة أوهي

تحسينه«. بغوض العقل انبثق هذاالسلوك ومن السلوك

 أو السلوك، بتفسيرمالءمة يقوم الذي هو العقل يكن لم
 عبر يتم ذلك كان بل صائب، وآخر خاطىء سلوك بين التمييز

المباشرللمالءمة بالحدس أي الوجدانية، الحياة



الحدسى( )المذهب الحدسية

 المخ عبر البيولوجي التاريخ خالل العقل أداء تحسن لقد
 الجهاز خالل من الشعور أو الحدس أداء تحسن كما واللحاء،

 فصار وغيرها، والغدد بالحواس وعالقته السمبثاوي العصبي

 أو خيرة كونها جهة من العليا للخبرات الفوري للتقدير وسيلة

 للحدس تجاهل كل فإن هنا ومن خاطكة. أو صائبة شريرة،

.الحي الكائن توجيه في األساسية للفعالية تجاهل هو

 ضرب وجود عن الحيوافي للسلوك المتعمقة الدراسة أسفرت

 يبدو أكثرمما كحدس العقل هذا ويبدو الغريزة. في العقل من

 مقدار عن أويفصح على ينطوي الحيوان فعل رد إن كإدراك.

 على القدرة ومن للحيوان الفعل بقيمة الوعي من ضئيل
 مع سواها، دون قيمة ذات استجابات توكيد اتجاه في التحرك

 الكيفية هذه تكون وربما .المؤذية االستجابات عن االبتعاد

 اإلحاس صورة تأخذ أولية غريزة الحيواني للوعي القيمية

 إليها يتجه التي بالغايات الغامض الوعي مع بالمالءمة،

 متوياته، أدن وفي الحدس، أو الغريزة لهذه إن الفعل.
 أن بعد تجاهلها يمكننا فكيف تجاهلها، يمكن ال تنبؤية خاصية

؟ اإلنسان في وصقلت تهذبت

 في تظهر قد الشعورية دون العمليات أن سبق ما إلى يضاف

 متوقع وغير جديد، ء، مفاجى نتاج هيئة على الوعي ساحة
 بين القائمة العالقات تلك من مستمد النتاج هذا أن تبين وقد

 تأثيرها يظهر والتي المكتملة غير والتصورات والميول الغرائز

 الفرد به شعر أن سبق تصور أو بفعل مفاجىء كإلهام المشترك

 العمليات تحليل ويثبت مبهمة. بصورة ولكن قبل، من
 قد الوع هذا من إلهاماً أن واالكتشاف االختراع في المتضمنة

 في يكون الواضح الوعي أن رغم األهمية، غاية في دوراً لعب

 وجود تلغي أو التبطل العقلية العمليات أن يعني ما .ذروته
 المتمدة األدلة من جداً كبير عدد ويشير الحدسية. العمليات

 حيان انطباعان يوجد حين أنه ألى النفسية التجارب من

 إذا محدد إدراك عنهما سينشأ فإنه الشعور، عتبة تحت متزامنان

 األمرالخطير هذا يعني وال الشعور عتبة فوق مجموعها كان

 أكثر بها مشعور بنيات على فحسب مؤسسة الواعية أحكامنا أن

 سيظل العقلية الفعالية معظم أن وعلى بل مدركة، هي ما

 القيم وأن الدقيقين، والصياغة الوصف متناول وفوق تحت

 المظلمة الطبقة تلك من معظمها في مستمدة اإلنسانية

الشخصية في والغامضة

 علم لوقائع أكثرصراحة بتحليل والفالسفة العلياء قام لقد

 إلى وانتهوا األجنة، وعلم واليولوجيا والتجريبي المرضي النفس
 متكونة خالصة خبرة وجود عن الجدد الحدسيين حديث زيف

 ابتداء الوعي يتكون أن - بتأثيرها — يمكن بحيث التطور عبر

 األصلية العناصر مزج أن بينوا كما عضوية، ذكريات من
 أو قيمة بتقدير القيام على قدرة أية من والخالية لللوك،

 حكمة إلى العقل برد يسمح ال عنها، الناجم الفعل رد مناسبة

الغريزة.

الحدسية: االتجاهات تصنيف - 2

 فتارء الحدسين، للفالسفة مختلفة تصيفات الكتاب اقترح

 الخلقية للحقيقة الرئيسي المصدر يعدونه لما تبعا يصنفونهم
 الذي األساسي تبعاًللطابع يصنفونهم أخرى وتارة والدينية،

 حاالت في التصيف يتم بل ،عندهم الحدسية المعرفة ييم
 غير هوموضوع هل الحدسية، المعرفة لموضوع تبعاً أخرى

 من فثة أم فردي هوفعل هل ،القضايا صدق هو أم حي
كلية. ء مبادى أم األفعال

 الحدسيين )أ( بين غيز فإننا األول للتصنيف وتبعاً

 الحاكم صوت الضميرباعتباره إلى نظروا الذين األسطوريين
 القانونين الحدسين و)ب( الفردية، حياة يجحكم الذي األسمى

 الحدسيين و)ج( للقانون، كمبدع الله إلى نظروا الذين

 الشخصية الحياة بين ألفة صلة بوجود قالوا الذين الصوفيين

 الحدسيين و)د( كامنة، كروح يعقل الذي األعلى والذات

 ثابتة حقائق إدراك على العقل بقدرة آمنوا الذين العقالنين

 في الرياضيات بديهيات تماثل الخلقية، الحياة في وسرمدية

 أن يمكن ال كاملة، تامة، حقائق وهي األنطولوجية، طبيعتها
 االنفعاليين (الحدسيين—و)ه لها، مصدراً التجربة تكون

 و و) الحقاً، لهم سنعرض ممن وهيتشنسون كشافتسبري

 تناظراً أقاموا الذين - ومارتينيه بتلر مثل - الحسيين الحدسيين

 واليد للون البصر وإدراك للفعل الخلقية القيمة إدراك بين

.األشياء بين للعالقة والعقل لالمتداد

 إذ االنطباق، محدود تصنيف الواقع هوفي تصنيف أي إن

 فيلسوف فلوك .فائته خارج لحدسيين الفالسفة بعض يظل
 والبدييات والله السببية بأن الوقت نفس في قال لكنه تجريبي

 فيلسوف وديكارت بالحدم وتدرك،.مطلقة أولية، أشياء

 هائي كمعيار - غيرالعقلي - الحدس ذلك مع قبل وقد عقلي
 قال الذي سبينوزا هوحال وهذا .)التأمالت( للحقيقة

 وإلى )األخالق(. األشياء لماهيات المدرك العلمي بالحدس

 التصيف في إدراجها يمكن ال التي السابقة االتجاهات جانب

 وهي كاألفلوطينية أخرى اتجاهات توجد قبل، من المذكور

,المشترك الحس ومدرسة ،سلبية حدسية
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الحدسع( )المذهب الحدسية

الحدسية: المعرفة طبيعة-3

 فسيكون المعرفة في كنظرية الحدسية على اهتيامنا قصرنا إذا

 كما والفورية المباشرة المعرفة من شكل إنها نقول أن وسعنا في

 بمقابلتها المعرفة هذم طبيعة الحدسيون أوضح وقد . الرؤية في

 الحدسية المعرفة إن القول: ثم االستداللية العقلية المعرفة مع

 إغها لمقدمات، نتيجة هو حيث من له معرفة ليست ما بموضوع

 أن هذا ومعنى بالمقدمات مسبقة معرفة دون النتيجة معرفة
 ألنها االستداللية المعرفة من مكانة أدفى ليست الحدسية المعرفة

الحاالت. كثيرمن في مكانة أسمى تكن لم إن منزلتها ذات في

 الداخل من الشيء معرفة : للمعرنة طريقتين هناك إن

 بعض تجميع خالل من الخارج من ومعرفته باطنه، إلى بالنفاذ

 بأنها األول بالطريق الخاصة المعرفة وتتسم عنه اإلدراكات

 المعرفة أما منه نتطلع المنظررالذي على إذالتتوقف مطلقة

 تتوقف ألنها بالضرورة فنسبية الثاني بالطريق عليها المتحصل

 الرموز أن كما منه، الشيء ندرك الذي المنظور بتغير وتتغير

 إن القول يمكن وهكذا . تشوهها عتها التعبير في المستخدمة

 تؤدي ال خارجية محاوالت هي إنما والتأريخ والتحليل »الوصف
 معرفة إلى نصل أن أردنا إذا وأما . نسبية معرفة إلى إال بنا

 . الثخص. ذلك باطن إلى ننفذ أن من لنا بد فال مطلقة
 ماهيته« وعين وجوده صميم يكون ما ندرك أن نستطيع وعندئذ

برغسون(. ابراهيم، )زكريا
 إال - الحدسيون يرى كما -األشياء صميم إلى ننفذ إنناال

 تصورات توسط دون الواقع مواجهة في يضعنا الذي بالحدس

 ليست اللغة ألفاظ إن .حقيقته تشوه قد أوألفاظ أوأوصاف
 عن ودائماً الحقيقة في تعبر إنها يظن، كما معقمة كلمات

 عن نبحث وحين . خاللها من ونفهمة الواقع نرى تصورات
 لهذا يغيرها، شىء خالل من رؤيتها إلى نسعى ال فإننا الحقيقة

 إلى ويدعوننا اإلدراك، في اللغة قيمة من عموماً الحدسيون يحط

 هذا كل ومع للواقع. المباشرة الرؤية إلى وصوالً عنها االستغناء

 الذي األمر إدراكاتهم، عن التعبير في اللغة يتخدمون فإنهم
 الحدسية، إدراكاتهم وحقيقة موقفهم فهم صعوبة من يضاعف

 عذرا للحدسي الموقف هذا فيه يعطي الذي الوقت نفس في

 عدم حتى أو حدوسه دقة عدم لتبرير يشاء وقتما يستخدمه

وضوحها.

 نفس في مزاياها وأحد — الحدسية المعرفة شروط أحد إن

 عن المسبقة واألفكار للتصورات التام التجاهل - الوقت

 أو نتوقع كما ال هو كما الموضوع لرؤية الحر والتوجه الموضوع،
 قبلية، تصورات أية توسط دون رؤيته أعني يكون، أن نفترض
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 فإنه مكنا التوجه هذا كان وإذا .ضمنية أو كانت صريحة
 محاربة في كبيراً دوراً المعرفة في الحدسي للموقف يعطي

 وضالالت االجتاعي الفكر أوهام وسيطرة التقليدية النزعات

 والتي وعباراتها، اللغة ألفاظ في جميعها المبثوثة العملية الحياة
 الثيء تريه إذ الحقيقة غيرطريق في الفيلسوف تقود ما كثيراً

 تجاوز إلى دعوة هذا الحدسي الموقف يبدو بل غيرواقعه. على
 نظر في - يكفي إذ تظهر، حيثما والنسبية الشكية النزعات
 تلك عن بعيداً الحقيقة ليرى ذاته إلى المرء يعود أن - الحدسيين

.الصورية المنطقية البراهين نفوسنا في تخلقها التي التهويشات

 كخبرة، الحدس وجود في بسهولة نشك أن وسعنا في ليس
 هذه وفي ما، قضية إزاء باليقين مفاجىء شعور نا ينتاب ما فكثيراً

 صار حتى برمتها المسالة أضاء قد نوراً أن نحس اللمحة
 الخبرة هذه وجود إن . وضوح بكل مرئياً الصادق أو الحقيقي

 أن األفراد بعض ادعاء هو يهمها فما للفلسفة أهمية ذا أمراً ليس

 إذا ما نتحقق أن علينا يتعين ثم ومن . معرفية قيمة الخبرة لهذه

 أم بالفعل بالحدس إليها الوصول تم قد المعلنة الحقيقة كانت

الحدس. وبين بينه الخلط وتم خفي أو واضح آخر بطريق
 آت الحدسي للمذهب الظاهرية بالمعقولية اإلحساس لعل

 تتناول والتي بالتجربة منها للتحقق القابلة غير القضايا تلك من
 أن كما حدوداً، والعقل للتجربة إن غيرتجريبية. موضوعات

 إلى يميل فإنه وبالتالي المجهول، معرفة إلى ميالً اإلنسان لدى

 والتجربة. العقل حدود هووراء عما يتحدث من تصديق
 وحصر كظاهرة، والعالم ذاته في العالم بين كانط ميز فحين

 كانط إن ليقول برغسون جاء كظاهرة بالعالم العقلية المعرفة

 لنفسها تتخذ قد جديدة فلسفة أمام الطريق »مهد قد بهذا
 عن وذلك ،العقل نطاق عن الخارجة المعرفة مادة في مكاناً

 بدت ويهذا الخالق( )التطور I رفيع« حدسي مجهود طريق
 لنظرية وضروري حقيقي استكال لوأنها كما الحدسية المعرفة

.المعرفة في كانط
 من العقالفي أو عقالني فوق مذهب الحدسي المذهب إن
 واقع به يدرك أنطولوجيا فعالً باعتباره الحدس يفر حيث

 الفيلسوف نظر في العالم حقيقة إن .عقالفي فوق أو العقالفي

 العقل أو بالحس المدركة ظواهره جملة في تتمثل ال الحدسي

 التغير. عنها يبين التي الخالصة الديمومة في تتمثل لكنها

 إن الديمومة. هذه إدراك يستطيعان ال العقل أو والحواس

 يقدم وبهذا بالحدس. رهن - العالم حقيقة وهي - إدراكها
 يقينية معرفة لتحصيل طريقة باعتباره نفسه الحدسي المذهب

بالعالم أعمق
العبيرعن باستحالة القول إلى الحدسيين ميل في السر أما



الحدسى( )المذهب الحدسية

 هذه مضمون فهوأن اللغة أو بالمنطت للعالم الحدسية الرؤية

 بصورة بسيط المتناهية، بدرجة بيط، بيط، »شيء المعرفة
 * . عنها التعبير من أبداً يتمكن ال الفيلسوف أن حتى عادية غير

 بأنه يشعر أن دون ذهنه في كان ما يصوغ أن يستطيع ال إنه
 تصحيحه« يصحح أن ثم صيغته، لتصحيح

 الفكر تطور عن نقال الكاملة، المؤلفات )برغون،

 الدقيق النظري للتعبير إمكانية إذن هناك ليست . الفلسفي(

. أوالبرهان باالستنباط سواء الحدسية الرؤية عن

:الحسية المعرفة موضوع - 4

 فيها نميز أن وسعنا في فإن الحدسية المعرفة طبيعة تكن أياً

 استداللية غير أي وفورية مباشرة معرفة األول .نوعين بين

 وقد .غيرحسي بموضوع مباشرة معرفة الثاني .ما قضية بصدق
 فهناك .الموضوعات هذه من أنواع اربعة بوجود الحدسيون قال

 دون صحيح نحو على وتطبيقها المفاهيم واستعمال الكليات،
 والموضوعات الحسية، والموضوعات استعمالها، بقواعد المعرفة

 واإلدراك البرغونية كالديمومة للوصف القابلة غير المفارقة

 الدينية التفسيرات بعض في كما اإللهية للذات اإلنساني

الصوفية. واالتجاهات

 المعرفة فوق أصحابها، يصررها كما الحدسية، المعرفة إن

 حين العقل أن ذلك .استقرائية أو كانت استداللية العقلية

 لكنه ذاته في يدركه ال فإنه مفارق موضوع إدراك في ينجح

 تكوين داائ يتحدد العقلي فاإلدراك عملي، منظور من يدركه
 أمر وحقيقته واقعه في المفارق الموضوع إدراك إن نفه العقل

بالحدس. يتم أن اليمكن
 مدركاً يكون ان إما فإنه الحدسية المعرفة موضوع يكن وأياً

 - المنطقية المعرفة مع الحدسية المعرفة تتعارض وهنا - واقعه في
 مع الحدسية المعرفة تتعارض وهنا - تعينم في مدركاً يكون أن أو

 المعرفة إن األولى، الجهة من القول، ويمكن . المجردة المعرفة
 نموذجها فإن ولهذا موضوعها، بالفعل تخلق معرفة الحدسية
 وهو كلية، الله ذات إن وبالعالم. بذاته معرفةالله هو األكمل

 فيه يفكر الذي العالم في ينظر حين كلية بصورة ذاته يدرك

 سمة المعنى وبذات اإلنساني للوعي ننسب وحين .ويخلقه

 .الوعي لهذا نعطيه الذي المعنى على يتوقف األمر فإن حدسية
 ال اإلنساني الحدس أن إلى مثالً وكانط رشد ابن ذهب لقد

 لإلنسان تعطى ال األشياء فإن ولهذا حسياً، يكون أن إا يمكن

 - للنف وفخته سينا وابن الفارابي نب بينا الحواس، عبر إال
 ان هذا من وواضح عقلياً حدساً ٠ نسبياً غتلف بمعنى

 -قديماً - أفالطون رأى فقد المسالة، حول غيرمتفقبن الفالسفة
 موضوع أيضاً المفارق أن هذا ومعفى مباشرة، ترى المثل أن

 المبادىء اعتبار إلى سينا وابن الفارابي ذهب بينيا للحدس،

 وطبيعة الطبيعة، وقوانين والمعاييرالخلقية للفكر، األولى

 ما هي الفينومينولوجي( االتجاه وأصحاب )المعري الموجود
 كثكل عندئذ تبدو أخذت التي الحدسية المعرفة موضوع يؤلف

الروحية الرؤية مبهممن
 المعرفة مع تعارضها جهة من الحدسية المعرفة إلى نظرنا وإذا
 من الكل تضمن خاصية الحدس لفعل أن نالحظ فإننا المجردة

 إلى يتفرق أن قبل محدد بموضوع شاملة معرفة يعطينا حيث

 كالتفكير المختلفة اإلدراكية الوظائف بفعل متعددة أوجه
 للمعرفة المفهوم هذا أنصار أحد ذهب وقد واإلدراك. والشعور

 هو جوهرها إن ،سبق ما تتجاوز العملية أن إلى الحدسية

 التصورات بين كروتشه لقدفرق الحسي في الروحي إدراك
 وأكمل التفكير، مادة العقل بها يخلق أفعال هي التي والحدوس

 عقل إن .فنه مادة الفنان به يخلق الذي اإللهام هي لها صورة

 إدراكاته يخلق هو بل الخارجي العالم من مادته يستمد ال الفنان
 يظهراإلدراك الحدسي هذااإلدراك عقب وفي خلقا الحدسية

 مشتركة عامة عناصر من الحدوس بين ما يكشف الذي العقلي

 اإلدراكات في باطنة ،كروتشه يقول كما األفكار، إن نسب. أو

 عمياء، الحدسية اإلدراكات األفكارتكون وبدون الحدسية.

.جوفاء حدسية األفكاربالإدراكات أن ي

:الحدسية المعرفة تقييم . 5

 ال الحدسي المنهج أن إلى-برتلو مثل-القاد بعض انتهى
 تنأى التي الوجدانية الحساسية من »ضرباً كونه عن يخرج

 هي رومانتيكية ملكة من بها تقترب لكي العقل، عن بالفلسفة

 من - نالحظ لكننا . العاطفة أو الوجدان إلى تكون ما أقرب
 للتفكير ضرورياً يكون به آخر معنى للحدس أن - أخرى جهة

 أخرى قضية من )ق( قضية على نتدل فحين الرياضي.

 .لث( من تنتج )ق أن برهان ودون نرى أن علينا فإن )ك(،
 القضية أن إثبات نا إمكان في وكان ضرورياً، البرهان كان فإذا

 من عليها االستدالل يمكن قضية هي ك( من تنتج )ق القائلة
 أن لرؤية عندئن ضرورياً سيكون الحدس فإن )م(، ثالثة قضية

٠ م( من تلزم قضية هي ك من تلزم )ق القضية

 أرى( كما )العالم اينشتين تحليالت فإن الفيزياء مجال في أما
 بأي أبداً يزودنا ال الواقع أن وهي هامة حقيقة عن كشفت قد

 الهدف بأن عالً القانون، إلى المالحظات من لإلنتقال مسوغ
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 تمكنه التي الكلية القوانين هذه إل الوصول هو للعالم الرئيسي

 األداة إن االستنباط وبطريق منها ابتداء العالم بناء من

 المالحظات بين السابقة الهوة عبور من تمكننا التي الوحيدة

.الحدس هي نون« القا و»

 أن برغسون( ابراهيم، )زكريا الباحثين بعض الحظ وقد

 التجربة تلك إلى للرجوع سوىمحاولة ليس الحدسي المنهج
 العقا بين والتوافق التجاوب فيها يتم التي المباشرة الحية

 الواقع من نجعل فيها مفتوحة، عقلة نزعة . هو. أو والواقع.
 وحده هو اإلنسافي العقل نجعل أن من بدالً للمعقولية معياراً

 العقلية النزعات سائر في هوالحال كما معقولية، معياركل
 الظر مقدمات عند وقوفاً القول هذا في غيرأن المغلقة.
. المعرفية الحدسين لدعاوي وتجاهالً الحدسي

الرياضي الحدسي المذهب

 االتجاه هذا يبحثها التي الموضوعات عرض عند - بد. ال

 للتفكير المختلفة المستويات التمييزبين من - الرياضي

 البحتة والرياضيات التطبيقية الرياضيان أعني ،الرياضي

 وحدها — التطبيقية الرياضيات هتم فبينما . الرياضيات وفلسفة

 الواقع، على وانطباقها صدقها جهة من الرياضية بالقضية -

 أعني الرياضية، القضية بصحة تهتم البحتة الرياضيات فإن

 أخرى صيغ أو صيغة من رياضية صيغة على االستدالل صحة

 أو كالمسليات األولية المفاهيم من مجموعة على مؤسسة

 فإن وبهذا، برهان. دون صدتها نفترض التي البديهيات

 أو االستدالل من الصوري الجانب سالمة عن الفحص

 للرياضيات الرئيسي الموضوع يؤلف هوما الرياضي التفكير

البحة.

 : التاليتين الصورتين إحدى يأخذ قد الرياضي التفكير إن

 االنتقال التركيبية الصورة على مثل وخير التحليل. أو التركيب

 والمركبة، الحقيقية واألعداد الكسور إلى الصحيحة األعداد من

 التفاضل عمالت إلى والطرح الجمع عمليات من االنتقال أو

 بالرياضيات يسمى ما إلى الرياضي يصل فبهذا والتكامل،

 الرياضية العملية تحليل في فتتمثل الثانية الصورة أما .العالية
 تعريف ا٣ يمكن التي العامة المبادىء تلك عن بحثاً االستداللية

 من النوع هذا على ويطلق منها. انطلقنا التي األولية المفاهيم
 يكون أن وينبغي الرياضيات. فلسفة اسم الرياضية األبحاث
 ال الرياضيات فلفة في البحث غرض أن الذهن في واضحاً

 (Introduction to رسل تعبيربرتراند حد على - يتوقف

(Mathematical Philosophy^ المنهج طبيعة عن الكشف 
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 بل للتفكيرالرياضي، فهمنا أوزيادة وإيضاحها، الرياضي،

 للمفاهيم وعميق واسع فهم تحقيق إلى هذا يتعدى إنه
 نادرة فرصة يعطينا الذي األمر ذاتها، األولية الرياضية

 للتفكير غيرتقليدية وأشكال جديدة، موضوعات الكتثاف

 الالزمة بالقدرة فيه يزودنا الذي الوقت نفس في ،الرياضي

.العمل بهذا للقيام

 في الكبرى االتجاهات هوأحد الرياضي الحدسي المذهب إن

 االتجاهات من موقعه تحديد فإن ولهذا .الرياضيات فلسفة

 االتجاه عن وواضحة دقيقة فكرة تكوين في سياعد األخرى

.نفسه الحدسي

 الصدق، ومعنى الرياضية القضية طبيعة في البحث أثار لقد
 المدارس بين وواسعاً عنيفاً جدالً الرياضيات في البرهان وطبيعة

 أبرز يعد والذي — مل ستيوارت جون حاول فقد ٠ المختلفة

 القضية يفسر أن - الرياضيات في التجريبي االتجاه أنصار
 .العموم من جداً كبيرة درجة على وصفاً باعتبارها الرياضية

 وبين بينها الجوهري الفارق امحاء إلى الفهم هذا أدى وقد
 درجة في فارق مجرد إلى انقلب إذ ،الطبيعي العلم قضايا
 من مستمدة صيغة إذن الرياضية القضية إن .واإلثبات العموم

 استقرائياً تعميماً كونها عن تزيد ال فإنها ثم ومن ،تعريفات

 (Mill, J.S.,A System of ما واقعي بموضوع خاصاً

.(Logic, ch. V.

 سمة ٠ الحقيقة في — الرياضية للقضية مل تفير يلغ لم

 في - الضرورة لهذه أعطى لكنه بها، تتصف التي الضرورة
 عن المنطقية بالضرورة تلزم نتائج هوأنها جديداً معنى - الواقع

 إن نقول أن نستطيع ال إننا .منها استنبطت التي التعريفات

 نتطيع لكننا ضروري، الطريقة بهذه المستمدة القضايا صدق

 الصدق أن مل بين وقد .ضرورية صحتها إن القول
 في هوشرطي بل مطلقاً لي الرياضية للقضية الضروري

.أساسه
 اتجاه الرياضيات فلسفة في ظهر السابق االتجاه جانب وإلى

 كاتوروبيانوورسل أمثال من رياضيون يمثله آخرصوري

 الرياضية اللغة عن غريب عنصر كل رفض أن هؤالء رأى لقد
 في الدقيق للبحث حقيقية إفكانية لقيام ضروري شرط

 هذه عن نجم وقد .سواء حد على والمنطق الرياضيات

 الرياضيات بين الجوهري الفارق اعحاء الخالصة الصورية

غيرهما. عن استقاللهما دعوى أساس وإبطال جهة من والمنطق

 توجيه على الرياضيين حل قد المدرسة هذه أفكار تطرف إن

 تطوير إلى )هلبرت( بأحدهم دفعت عنيفة منهجية انتقادات

 الصورية المدرسة باسم عرفت حركة وتأسيس القديمة األسس
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 ألية التسليم عدم في المدرسة هذه مبادىء تمثلت وقد . الجديدة
 والصحة، الوجود في اللغة عن باالستقالل متعينة رياضيات

 الشارحة )اللغة الرياضيات وراء لما بذلك التسليم مع

 بلغة الخاصة للرموز العلمية المعالجة أعني . للرياضيات(

الرموز. هذه معالجة ولقواعد كاملة رياضية

 أوكيان كينونة الرياضي الموضوع أن السابق الفريق رأى
 فإن وعليه .فيه يفكر الذي الرياضي عن تماما مستقل

 الموضوعات هذه بين القائمة العالقات في بحث الرياضيات
 طبيعة أن ذلك .الموضوعات هذه طبيعة في بحثاً وليست

 قال كما الرياضيات ي له أهمية ال أمر الرياضي الموضوع

 ثم ومن العالقات. هوتلك الهام الوحيد الشيء إن هلبرت،

 وهذا اللغة. تأثير من الرياضيات تتحرر أن الضروري من فإن

 للموضوعات المجرد الصوري التحليل تبني خالل من يتم أمر
 قد الجديد االتجاه أن بالمالحظة هوجدير ومما الرياضية.

 االستعمال من شكالً واساسية، عملية وبصورة تضمن،

 كما التام، ء واالستقرا الطبيعية باألعداد يتعلق فيما للحدس

 بين جوهري بوجودفارق — عامة وبصورة — أنصاره اعترف

 وجزء المنطق استقالل إقرارهم إلى إضافة والرياضيات، المنطق

 من األخرى األجزاء أن بمعنى فحسب، الرياضيات من
الرياضيات من المستقل والجزء للمنطق تابعة الرياضيات

 - السابقين االتجاهين بعد - الرياضيات فلسفة انتهت لقد

 في الجوهرية والجبروالنظرية الحساب من ألجزاء االعتراف إلى
 والصدق بالوجود ،التام االستقراء ومبدأ الطبيعية األعداد

 المتصل بالكم يتعلق فيما أما برهان. ودون اللغة عن المستقلين
 محاولة ظهور مع اللغوي، غير الوجود مسألة أهملت فقد

 الحقيقية، األعداد من كمجموعة منطقية بطرق إلثباتها جديدة

 صحيحة كوسائل التقليدي المنطق مبادىء قبول إلى إضافة
الدقيقة. الحقائق الستنباط وكافية

 إلى الرياضيات فلسفة في التجريبي االتجاه غلو أدى لقد

 االتجاه باسم بعد فيما عرف مثالي، عقلي، اتجاه ظهور
 الموضوع اعتبار االتجاه هذا أصحاب رفض وقد . الحدسي
 كينونة نظرهم، في إنه العالم. من جزءاً اعني واقعياً، الرياضي

 هو المباشر العيان أو الحدس فإن وبالتالي خالصة، عقلية

 الرياضية الحقائق إلدراك والوحيد، الصحيح، الطريق
 مطلق الرياضية القضية صدق أن هؤالء ورأى وطبيعتها.

 كقولنا الرياضية القضايا إن نعم مل. لدعوى خالفاً
 تقبل ال فضايا ألنها دااًئ، ضرورية فقضايا 12 = 7+ 5

لمبدأ. منحيث التعديل

 بين الرياضي الحدسي المذهب تاريخ نميزفي وسعناأن في إن
 والمرحلة وكانط، ويمثلهاديكارت التقليدية المرحلة مرحلتين.

٠ برووروهايتنج ويمثلها المعاصرة

التقليدية: المرحلة-1
 الرياضيات في الحدسية األنظار بعض على نعثر أننا شك ال

 عند هذا نلمس مثلما واقليدس، وأفالطون فيثاغورس عند

 والفارابي الكندي مثل اإلسالم في والرياضيين الفالسفة بعض

 لم هؤالء أعمال كانت وإذا الرياضي الفكر شارحي وبعض

 في كافية إليها اإلشارة فإن الجادة العلمية بالدراسة بعد تحظ

 تبدو حيث الغربي التراث إلى ننتقل فإننا ثم ومن .المقام هذا

 على مثل خير ديكارت مثل كبير وفيلسوف بمتاز رياضي كتابات
 أي هذااليعني إن الرياضيات. في التقليدي الحدسي االتجاه

اليبنتز. مثل عظيم ورياضي فيلسوف لكتابات منا تجاهل

 وانتهى المعرفة، توحيد إلى الفيلسوف هذا سعى ديكارت،

 وقد .االتجاه هذا في األولى الخطوة هو المنهج توحيد أن إلى

 في اليقينية المعرفة في المتجسد العقلي النظام أن الحظ

 فإن وعليه .الكون في المبثوث النظام نفسه هو الرياضيات

 كونها عن تخرج للتفكيرال والعلمية والفلسفية الرياضية الصور
 في تجلياته أوضح باخذ الذي التفكيراالستداللي من صوراً

 الذي هو لمنهجهذاا فإن أخرى، عبارة وفي الرياضيات.

 الكون مجال في اليقينية الحقائق إلى الوصول من سيمكننا
 تكتشف ال الحقيقة التصورأن هذا على ويترتب .معاً واإلنسان

 إلهية هبة هو الذي بالعقل ولكن التجارب، خالل من
I وتصقل وترب تكتسب قدرة وليس ،لإلنسان

 األمثل المدخل الرياضيات تحليل في ديكارت رأى وهكذا

 قواعد كتابه أن على الدارسون ويتفق الحقيقة. عن للكشف
 مقال كتاب عليه بفى الذي األساسي المشروع هو العقل لتوجيه

 تفكيره، على الرياضيات تأثير القواعد في ويبرز المنهج في
 واالستنباط الحدس هما اليقينية المعرفة وسيلتي أن يؤكد حيث

الرياضي(. االستدالل )=
 في »ما إلى نحوالرياضيات الكامل التوجه هذا يرجع

 فالتفكير المنهج(. في )مقال والوضوح«. اليقين من براهينها
 مضمونة نتائج إلى بذاتها واضحة مقدمات من ينتقل الرياضي

 يصل وبهذا ٠ صحيحة االستداللية العملية دامت ما الصدق

 إلى - والتجربة لمالحظة عن استقالله رغم - التفكيرالرياضي

 حل على قادر النوع هذا من تفكي وأي .المطلق اليقين
 يتصف دام ما عقليا تسليما بصحته التسليم على اآلخرين

العقل(. لتوجيه )قواعد والوضوح باليقين
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 األولى القاعدة أو األول الثرط ديكارت جعل فقد ها ومن
 »الأقبلف الذاتي هووضوحها يقيناً صادقة ما قضبة لكون

 اال . . بمعنى كذلك، أنه يقناً أعرف لم ما حق أنه على ما شيائً

 ٠ وتميز« بوضوح عقلي امام يحضر ما إال أحكامي في أدخل

 كانت إذا واضحة المعرفة »أسمي وأنا . المنهج( في )مقال
 إننا . الفلفة( )مبادىء متيقظ،. ذهن أمام وظاهرة حاضرة

 كذلك، أنها رأينا إذا بذاتها واضحة ما قضية أن إذن نعرف
 نرى إننا نقول حيث البصرية، الرؤية في يحدث »كما تماماً

 مهياً البصر وكان قوياً، تأثراً فينا أثرت إذا بوضوح األشياء

 للمعرفة الحق النموذج إن . الفلفة( )مبادىء . فيها« للنظر

 على رؤيتها تعتمد حيث للحقيقة الحدسي اإلدراك هو إذن
 الحواس بتثتيتات التأثر عن وبعيداً للعقل الواضح النور

 العقلي الحدس فإن نفسه ديكارت وبعبارة . المخيلة وأوهام

 ينتج وهوال ٠ صاف يقظ لذهن »تصوريقيني للحقيقة المدرك

 في مرسين إلى )رسالة * الطبيعي العقل نور من إال
1641/1/21.)

 السابقة النصوص عنه تكثف كعا الديكارتي، الحدس يبدو
 عليه أطلق ولهذا والمتميز، البيط العقلي الوعي من شكالً

 لبعض مباشرة رؤية كونه جهة من العقل نور اسم أحياناً

 والعالقات الثابتة، والحقائق البسيطة، الحقائقك»األفكار

 من هي الرياضية العالقات إن .وأخرى« قضية بين القائمة

 بهذا يدرك اإلنسان إن ديكارت قول بدليل العالقات هذه بين

 محدودة الكرة وأن ،أضالع بثالثة محاط المثلث »إن الحدس

 األشياء هذه ليست إذ العقل(، لتوجيه )قواعد واحد« بسطح

 بين مقارنتنا من ابتداء إليها الوصول يمكن التي بالتصورات

 مباشرة الحدس يدركها بسيطة طبائع إغها الحسية. المعطيات

 الفوارق أحد هو وهذا استنباط. دون أي واحدة، ودفعة

واالستنباط. الحدس بين الرئيسية

 وسيلتا هما واالستنباط الحدس أن يرى ديكارت إن قلنا لقد

 الحدس بين العالقة من شكل إقامة يعني وهذا .اليقينية المعرفة

 البسيطة بالمفاهيم يزودنا هوالذي الحدس إن واالستنباط.

 فهو االستباط أما المسألة. مطلق تؤلف والتي بذاتها الواضحة

 النتائج »جميع قبلية وبصورة طريقها عن نستخرج التي العملية

 وهكذا، قبل من طرحناها قضايا عن تنتج أن يمكن التي

 وبعض المثلث تعريف حدسية بصورة نستخرج أن وبعد

 على البرهنة نستطيع فإننا المسلمات، وبعض البديهيات،

 يساوي المثلث زوايا مجموع إن القائلة كالنظرية ما، نظريات

ديكارت(. كريسون،١ .قائمتين« زاويتين مجموع
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 مع وجه، كل من الحدسية، المعرفة تتعارض ال
 لقيام الضرورية المعرفة تلك - الواقع إنها-في االستنباط

 المتصلة هوالحركة االستنباط إن منها. ابتداء االستنباط
 ٠ حدودها من حد كل بالحدس يدرك الذي للفكر والمستمرة

 عن والفلسفة للعلم األولى المبادىء ندرك كنا فإذا )القواعد(.

 عنها الناتجة األولى القضايا نقيم فإننا الحدس، طريق

باالستنباط.

 والفلسفة والعلم للرياضيات النظرة هذه ارتكاز نقطة تتمثل

 وثوقة ا البدء نقطة المتميزة الواضحة الفكرة جعلها في

 في انضف نقطة تكمن بالذات المسألة هذه وفي للبرهان
 اليقين بين خلطاً تمثل أنها ذلك كلها، ديكارت تحليالت

 الفكرة كون أن حقيقة وتتجاهل النفسي، واليقين المنطقي

 أية صدق على دليل أو كضمان ذاته في اليكفي للعقل واضحة

 ديكارت تحليالت األكبرفي التعمق فإن هذا وأكثرمن قضية
 أو الحدس أن وهي األهمية غاية في مسألة عن سيكثف

 مصدر - التحليل نهاية في - هو لي للقضية الذاتي الوضوح

 أن ذلك .الرياضية القضية يسمان اللذين الضرورة أو اليقين

 عرضة أنها أي تركيبية، ديكارت عند الرياضية القضية
 لن فإنه وبالتالي الكامل، الموجود هو الله لكن للكذب.

 خاطاًئ، كونه مع ما أساسي اعتقاد بقبول نخدع بان يسمح

 ديكارت فإن اخرى جهة ومن وخييته. يتعارض أمر فهذا
 ما فيها ليس حالة مجرد الله نظر في الرياضية القضية بأن يقول

 بجعل االبقة التقريرات بين توفيقه ويتمثل .صدقها يحتم
 هو الله يصير ثم ومن .إلهي الختيار تجسيداً الرياضية القضية

 وهبه الذي الفطري ويصيرالنور وضرورتها. ليقينها الضامن
 عن تعبيراً وصدقها القضايا هذه إلدراك كأداة لإلنسان الله

موثوقة. تكون أن إال يمكن ال قيادة وهي للعقل، اللم قيادة

 حدسية أن - تاريخية زاوية من - نالحظ أن وسعنا في
 المجتمع أمام ومكانته الفرد لوجود كتأكيد تبدو ديكارت

 التراث أمام الفردي العقل لحقوق وإعالن الكنيسة(، ):

 من أعظم الموقف لهذا التاريخية القيمة فإن ولهذا . التاريخي
 للنظر ملفتاً تماثال نالحظ كما باالنتباه وأجدر المعرفية قيمته

 الله يضمنها معرفة كأداة للحدس السابق ديكارت تصور بين

 عن ذبحث أن المقال هذا في تستطيع وال .الفارابي وتصور
أوداللته هذاالتماثل سبب

 التفسير يتعمق أن الحقة مرحلة في كانط حاول لقد
 التي التحليلية القضايا بين فميز الرياضية، للكينونة الديكارقي

 التي التركيبية والقضايا موضوعها، في متضمناً محمولها يكون

 التحليليه القضايا إن .بموضوعها جديداً عالً محمولها يفيدنا
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 بين فيها نميز أن فيمكننا الثاني النوع من القضايا أما »أولية«

 بعدية تركيبية وقضايا الرياضية، كالقضايا قبلية تركيبية قضايا

 الخالص العقل نقد في كانط وبلغة التجريبية العلوم كقضايا

 تركيبية« أحكام استثناء وبدون الرياضية األحكام »كل فإن

 وليست خالصة عقلية بها تتسم التي الضرورة ألن وأولية،
 يضيف الذي النوع من القضايا هذم محمول كان ولما ٠ تجريبية

 يرى فيما - إذن الواضح فمن جديدا شيائ موضوعها مفهوم إلى
 هذا يجعل هوالذي »الحدس« إن . تركيبية أنها 1 كانط

مكناً. القبلي التركيب

 وواضحة بالحدس، مؤلفة قضية إذن الرياضية القضية

 هذا بدا إذا ولكن للبرهان. قابلة غير فإغها ثم ومن بذاتها،
 يتعلق فيما - فريجة يقول كما ٠ مقبوالً أو صحيحاً الرأي

 فيما كذلك يبدو ال فإنه 5=3+2 كقولنا الصغيرة باألعداد

 173527=37863+135664 فقولي الكبيرة. باألعداد يتعلق

 عن الذاقي الوضوح انتفاء كان لقد .بذاتها واضحة قضية ليس
 إذا ولكن .تركيبية أنها على - كانط رأي في — دليالً القضية هذه

 قابلة وغير بذاتها واضحة قضية بأنها ادعاؤه بطل هذا صح

 غير القضية هذه تكون أن يمكن فكيف وإال ،للبرهان
 تثبت التي األداة هو البرهان يكن لم إن صادقة بذاتها الواضحة

صدقها؟

المعاصر: الرياضي الحدسي المذهب-2

 أسها الرياضيات فلسفة في مدرسة على اإلسم هذا يطلق

 الرياضيين كبار من طائفة وتمثلها بروور، الهولندي الرياضي
 يمكن كما ٠ هايتنج وأرند فروديتال، وهانز وايل، هيرامان مثل

 كرائد 1891 - 1823 كرونيكر ليبرلد الرياضي إلى ننظر أن

القضايا. بعض في تجاهلهذااال

 الرياضيات فلسفة في األخرى المدارس على نلقيها نظرة إن
 بالمذهب - العادة في , ترتبط كثيرة أفكاراً بأن بإقناعنا كفيلة

 أفكار هي - المرفوع الثالث قانون رفض وباستثناء — الحدسي

 أمثال من والمعاصرين المحدثين الرياضيين من كثير عنها عبر قد
 كما - الفرنيين من الحدسيين وأشباه وسكولم، ريتشارد، ج.

 الروسي ولوسين وبايير، بوريل، مثل - هايتنج يسميهم
الفرنية بالمدرسة الونيقة لصلة وذي األصل،

 مع الحدسية الرياضيات لتأسي بروور نشاط ظهر لقد

 بعض رحب وقد العشرين. القرن من اثالث العقد بداية

 إلى دعي أنه حتى بأفكاره، , منهم األلمان السييا - الرياضيين
 قام ثم .الموضوع حول المقاالت من سلسلة كتابة في المشاركة

 (1951-1946) الثانية العالمية الحرب تلت التي النوات في

 من سلسلة أكثرمن ألقى حيث لها، والترويج أفكاره بثرح
 كتاب في هذه يجمع أن وقرر كمبردج، جامعة في المحاضرات

 للرياضيات منهجية بطريقة يحرض كتاب أول ليكون

٠ الحدسية

 الرياضيات باعتبارها الحدسية الرياضيات إلى بروور نظر

 آلية في التدريجية التحوالت أن إلى فذهب الصحيحة، الوحيدة

 عبر طرأت، التي للتغييرات نتيجة كانت الرياضي التفكير

 بأمرين: يتعلق في السائدة الفلسفية األفكار على التاريخ،

 موضوع [ والثافي ومصدره. الرياضي اليقين أصل - األول

 الرياضي العلم بموضوع وفيمايتصل وتحديده. الرياضي العلم
 اللغة عن تاماً فصال الرياضيات فصل قد بروور فإن وطبيعته

 أساسية، وبصورة الحدسية الرياضيات أن مدركاً الرياضية

 إدراكنا في ماثل هذالفعالية أصل إن للعقل غيرلغوية فعالية

 إلى حية لحظة كانقسام وصفه يمكن وهوإدراك الزمان، لحركة

 الوقت ذات اآلخرفي أحدهماأمام يتراجع متميزين جزاين
 جردنا نحن وإذا بالذاكرة. المتراجع الجزء فيه يستبقى الذي

 فارغة صورة إلى بالطبع تتحول فإنها كيفية كل من القسمة هذه

 األساس هذا إن ثنائية. قسمة لكل المشترك األساس تخص

.للرياضيات األساسي الحدس هو الفارغة الصورة أو المشترك
 ويسلم .الرياضية الكينونة هو موضوعاً السابق للحدس إن

 ويأخذ .الرياضية الكينونات لخلق طريقين بوجود بروور

 من الهائية لمتتاليات ما بدرجة حر نشوء شكل األول الطريق

 بوجود يسلم بحيث ،اكتسابها سبق التي الرياضية الكينونات

 أو صحيحة قيم لها وليس جهة، من المتناهية عثرية كسور

 أما ثانية جهة من صحيحة قيم على بالحصول ضمان أي

 كخواص رياضية أشكال ظهور في فيتمثل الثاني الطريق
 ذات في وتستوفي اكتسابها سبق رياضية لكينونات متصورة

 لكينونة الزمة الخواص هذه كانت إذا إنه القائل الشرط الوقت
 التي الرياضبة الكينونات لكل أيضاً الزمة فإنها معينة رياضية

 أن يجب فإنه وعليه .لها مكافئة تكون بحيث عرفت أن سبق

. والتعدي واالنعكاس التماثل شروط التكافؤ تعريفات تتوفي

 بذاتها الواضحة المفاهيم بعض بوجود بروور سلم لقد
 العقلية العمليات بعض جانب إلى المباشر، بالحدس والمدركة

 هوذلك الصحيح الرياضي المفهوم أن إلى وذهب .األساسية

 المفاهيم من تركيبه كيفية بالفعل نبين أن من يمكننا الذي
 إذ الصحة، هومايهبه التركيب هذا بيان إن بذاتها. الواضحة

 التناقض من خالياً يكون ان بالصحة المفهوم لوصف اليكفي

 بعض ومثلها - ذاتيا غيرمتناقضة قضايا هناك إن .الذاقي

 من خلوها مع نستطيع ال ونحن - بالالمتناهي المتعلقة القضايا
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 أن نستطيع ال فإننا ثم ومن ،بصحتها نحكم أن التناقض

 تكوين ضرورة كله هذا ويعني .المرفوع الثالث قانون نطبق
. هايتنج تلميذه به قام الذي األمر وهو جديد، منطق

 إن : بالقول الرياضي الموضيع طبيعة هايتنج أوضح

 ألية أو الصحيحة لألعداد ينسبون »ال المعاصرين الحدسيين
 أي فكرنا، عن مستقالً وجرداً أخرى رياضية موضوعات

 إال بوجد ال بطبيعته الرياضي فالموضوع ترانسدنتالياً«، وجوداً

 المدركة الخواص تلك نحودفيق على هي وخواصه بالفكر،
 أي عقلية، أبية كاألعداد الرياضية، الموضوعات إن بالفكر

 إال تشتمل أن يمكن ال فإنها ثم ومن العقلية، عملياتنا نتاج أنها

 من نفسها، العقلية لعملياتنا كنتيجة ندركها التي الخواص على

 الرياضي الموضوع طبيعة إن . عليها تشتمل أشياء هي حيث

 على قادرين نكون أال بمكن خواص على يثتمل ال أنه تعني
 الرياضية القضية معنى إدراك فإن الرأي لهذا وتبعاً اكتثافها.

 والقضية ،عليها برهاناً يؤلف الذي العقلي البناء هومعرفة

البرهان. هذا مثل هناك إذاكان صادقة

 جهة من الصدق بين - سبق ما ضوء في - بروور يطابق
 أخرى جهة من مثبت أي صادق، بأنه معروفاً الشيء وكون

 أمكن إذا إال يوجد ال نظره في الرياضي الموضوع أن ذلك

 القضية فإن ثم ومن . وجوده على استداللي برهان تقديم
 كما عليها، برهان هناك كان إذا إال صادقة تكون ال الرياضية

 ضرورة على برهان تقديم أمكن إذا إال كاذبة تكون ال أمها

 المثالية بروور ميول أن هذا كل من ويتضح .وإنكارها رفضها
 في بحثاً باعتبارها الرياضبات وصف إلى به أفضت قد

الرياضي. عند المثالية العقلية واألبنية التراكيب

 المعاصر الرياضي الحدسي المذهب في األساسية المسأئل ومن

 هؤالء أن وواضح . والمطق الرياضيات بين العالقة من الموقف

 على الرياضية والبراهين الموضوعات أسسوا حين الحدسيين
 هومصدر الحدس بأن —ضمنياً - يقولون كانوا إنما الحدس

 أساس هو المنطق أن فرضنا فإذا . المنطق وليس الرياضيات

 - هايتنج تعبير حد وعلى - عندئذ المنطق فسيحتاج الرياضيات
 من مباشرة وأقل تعقيداً أكت مبادىء على »يشتمل أساس إلى

 الرياضي البناء إن تفسها. بالرياضيات الخاصة المبادىء تلك
 على وأكثروضوحاً ،ونتائجه للذهن أكثرمباشرة يكون أن يجب

 أن وينبغي . كان أياً مبدأ أي إلى حاجة في معه نكون ال وجه

 المنطق، استعال بدون صحيحاً التفكيريكون أن جيداً نعرف

 المنطقية والنظرية . . واضحة علمية شعورية اكتفاءات إنه إذ

 أعني ،التعميم من كبيرة درجة على رياضية نظرية إال ليست
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 أنه على إليه النظر يمكن وال الرياضيات، من جزء المنطق أن

.لها« أساس
 مكن الذي هو للرياضيات هذا الخالص العقلي األساس إن

 عل الرياضية القضايا يقين تأسيس من الجدد الحدسيين

 أي إلى تحتاج »وال بذاتها واضحة قضايا هي حيث من الحدس
 المنطق، من وضوحاً أكثر ذهنية بناءات فهي منطقية، مبادىم

 ٠ عليه« تقوم مبدأ أي إلى التحتاج بسيطة شعورية وأفعال

.الرياضيات( فلسفة في ،مهران )محمد
 على الكلي باعتماده - السابق الحدسي المذهب انتهى لقد

 للمفاهيم المباشرة والبداهة المألوف بالتفكير الخاص الحدس

 للفهم القابل البناء على اإللحاح مع الرياضية واالستدالالت

 الرياضية البراهين لوجود الوحيد المنهج باعتباره حدسية بطريقة

 التقليدية، الرياضيات في معينة وافتراضات مناهج رفض إلى -

 في معينة أجزاء عن التخلي من ألصحابه بد ال فكان
 ختلفة بطريقة أخرى أجزاء بناء وإعادة التقليدية، الرياضيات

كثيرة. أحوال في أكثرتعقيداً و

 المبادىء خاصة وبصورة الحدسيون هؤالء رفض لقد

 لتنبؤي غير التعريف استخدام (1) التالية: واألفكار
 بمكن معيناً شرطا يستوفي ما كل إن القائل االفتراض (2)

 واحد كموضوع بعدئذ الفئة هذه تعامل بحيث فئة في إدراجه

 المسلمة أعني االفتراض، لهذا المعتدلة الصيغة حتى رفضوا لقد

 الذي المزدوج النفي قانون (3) الفرعية الفئة ببنية الخاصة

 هي تكون، مثال نفيها، نفي تتضمن قضية اية أن على ينص
 القانون هذا إلى نظر لقد .هذ النفي نفي في متضمنة نفسها،

 التناقض عدم قانون )أ( بين يجمع منطقياً قانوناً باعتباره أحياناً

 أو ق )إما المرفوع الثالث قانون و)ب( معا( وال-ق ق )يس

 صورة في القانونين هذين وضع وسعنا في أن ذلك ق( - ال

 إذاالال-قإذنق. (2) ق الال, اذن ق اذا (1) اللزوم:

 إذا وفقط إذا ق :المزدوج الكفي قانون إلى بناهذاكله وينتهي

 المزدوج النفي قانون قبول الحدسيين رفض إن ق. - ال ال

 رفضهم إلى الواقع في راجع النق داخل صحيح كقانون
 هومطبق ي المرفوع الثالث قانون (I (4 المرفوع الثالث لقانون

 للمتغير يعطي سورا عنها التعبير يستلزم التي القضايا في
 ,إماأن :التالية القضية ذلك مجااًلغيرمحددمثال فيها المتضمن

 عنه يعبر أن يمكن عدد هو2 العدد أكبرمن زوجي عدد كل

 أكبرمن زوجي عدد كل أن أو أوليين عددين جع كحاصل

 إن زوجين«. عددين جمع كحاصل عنه التعبير اليمكن 2 العدد
 ألن قبولها الحدسية، النظر وجهة من يمكن، ال قضية هذه
 ومن ،2 العدد على تزيد زوجية أعداداً المتناهية وبصورة هناك
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 النهاية في لنقرر عددا، عدداً جميعاً، نختبرها أن المستحيل

 أم أوليين عددين جمع حاصل كان إذا ما عدد، لكل وبالنسبة

 بعد إال الفصلية القضية اليقبل الحدسي الرياضي إن ال.

 المثكوك ومن . المفصولتين القضيتين إحدى على برهان تقديم

 الوضع ضوء في العمل بهذا !لقيام من إنسان يتمكن أن فيه

الرياضية. للمعرفة الراهن

 المنطق فحص إعادة إلى بالحدسيين السابقة المراقف انتهت

 الذي التقليدي المنطق أن ذلك الرياضي، التفكير في المستخدم
 قضية كا أن مفاده افتراض على مؤسس الصدق دوال يستخدم

 على قادرين أكنا سواء ،بالضرورة أوكاذبة صادقة تكون أن إما

 التكافؤ ثنائية مبدأ هو وهذا نكن. لم أم الصدق هذا معرفة
 قائمة تعريف إن , مسبقة بصورة الصدق قوائم تفترضه الذي

 )ق صدق قيمة أن كيف يبين مثاًل، »او« العطف ألداة الصدق

 القضية صدق كان ولما . و»ك« »ق« صدق بقيم محددة أولث(

 . عليها، استداللي برهان وجود في للحدسي، بالنسبة يكمن،
 أو )ق على برهاناً يعد لم ببيان مسبوق »أو« لمعنى تفسيره فإن

 يعد وما »ق«، على برهاناً يعد ما نعرف أننا بافتراض ك(،

 ما هوكل أوك( )ق برهان يكون ويهذا . »ك« على برهاناً

 ماثلة تفسيرات الحدسيون قدم وقد ك. أو ق على برهاناً يؤلف

 على برهان لدينا يكون فإن . المنطق في البنائية الكلمات لبقية

 ق على برهان أي أن على إثبات لدينا يكون هوأن ق« »ال

 ،1 = )صفر متحيل شىء على برهان إلى يتحول أن يمكن
 أن الضروري من فليس ,ق،، قضية اية اعطينا فإذا مثال(

 ق على برهان كل أن على دليل أو ق على برهان أما لدينا يكون

 من أن أعني . 1 = صفر يقررأن برهان إلى يتحول أن يمكن

 يمكن ال وعندئذ ق( ا أو )ق على برهان إلى نفتقر أن الممكن
 قانون تأكيد يمكن ال فإنه ثم ومن صادقة. القضية إن نقول أن

 هذا رفض إن . الحدسي للمنطق كقانون المرفوع الثالث

 الحدسي للمذهب المميزة األساسية هوأكثرالمسائل القانون

. الرياضيات في المعاصر

 المرفوع الثالث لمبدأ الحدسين رفض أن سبق ما واضح

 القضايا، من معينة فئة لواقعية رفضهم على الحقيقة في يرتكز

 ماثلة اعتبارات بتطبيق نفكر أن الممكن من فإن وبالتالي

 أن يظن التي السيما األخرى، التفكير حقول على العتباراتهم
 الفضائل عن كالحديث األكثرمناسبة، هي الواقعية غير المعالجة

 إذ أعظم شمولية الحدسي المنطق يكتسب ويهذا مثاًل. والرذائل

 على مقتصرة للبحث لحدسي التفكير مبادىء مالءمة تكون ال

٠ الرياضيات أسس

 الحدسيين رفض نفهم أال حال كل على الضروري من إن
 القانون، هذا لنفي كإثبات المرفوع. الثالث لقانون السابق

 قانون نفي نفي هذا، من العكس وعلى بروور، أثبت فقد
 أن ينبغي ال كما ق(. --)ق ذلك: مثال المرفوع، اثالث

 ثالثة صدق قيمة لوجود كإثبات القانون لهذا رفضهم نفهم

والكذب. الصدق بين تتوسط
 يحمل المرفوع الثالث قانون رفض أن أيضاً فيه شك ال ومما

 المختلفة األخرى للقوانين رفضاً - قبل من رأينا كما - معه

 من الدوال وحساب ،التقليدي القضايا بحساب والخاصة

 منهج ثم ومن النفي، نفي قانون فيها بما األولى الدرجة
 هذا الباحثين بعض وصف وقد المباشر. غير االستدالل

 يبدو ألنه دغياطيقي«، »رفض بأنه المرفوع الثالث لمبدأ الرفض
 ثم ومن .التام االستقراء كمبدأ تماماً واضحاً مبدأ الناس لمعظم

 التام االستقراء لمبدأ الحدسيين قبول يبرر ما هناك ليس فإنه

المرفوع الثالث لمبدأ الوقت، نفس في ورفضهم،
 بكل أنكرهايتنج فقل غيرقليل، غموضاً االتجام هذا في إن

 عليه يقوم الذي الرياضي الحدس لوصف إمكانية أية وضوح
 يكشف االتجاه هذا أسس فحص أن كما برمته. االتجاه هذا

 إلى المعاصرة الرياضيات تتزع ميتافيزيقية افتراضات وجود عن

 »بأنه الرياضي للحدس وصفهم ذلك ومن منها، التخلص

 عند واحد أنه بمعنى وموضوعي، اللغة، عن مستقل وأنه أولي

 فلسفة في مهران، )محمد المفكرة« الموجودات جميع

الرياضيات(.
 التصورات إن : الرياضية الحدسية في القول خالصة

 ،للرؤية قابل شيء عن - هوسرل قال كما - تعبر ال الرياضية

 الحسي الحدس بين فهمنا في نسوي أن الخطأ من فإن ثم ومن
 الفلسفة في الحدس أن هذا إلى يضاف . الرياضي والحدس

 إال له قيمة فال الرياضي الحدس اما فردي، كإدراك دائياً يبدو

 إن نعم .لرياضيين ا جلة من ومقبوالً يصيرعاماً أن بعد

 في مشكالت خلق إلى يؤدي الرياضية الحدوس بعض
 لمشكالت موفقة بحلول اآلخر بعضها يوحي كما الرياضيات،

 لذاته، حال كل على اليقبل الرياضي الحدس لكن موجودة،
 والبرهان . البرهان خالل من نفسه يثبت أن بعد يقبل لكنه

 - هذا يعني وال حدسية وأحكام مفاهيم على النهاية في مؤسس

 في األولى الخطوة هي الحدوس أن - الفلسفية الحدسية في كما
 .تفسها تثبت أن بعد إال الحدوس لهذه قيمة ال إذ المعرفة،

 تبدو الرياضية النظريات كانت إذا فإنه موجزة عبارة وفي

 نفسها تقدم إنما الحدوس هذه فإن ،حدوس على مؤسسة

 الموجودة، الرياضية المعارف خالل من للنظرية صالح كأساس
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 من مزيد وعمقها الرياضية المعرفة اتساع يكسب بحيث

 متاز، عالم هوحدس الرياضي الحدس إن للحدس الوضوح
 الحدسية وطبيعة أسس فإن ولهذا . ء مبتدى دارس حدس ال

 الفلفية الحدسية أس عن غيرقلبل حد إلى تختلف الرياضية

وطبيعتهما. والخلقية

األخالقية الحدسية

 الحدسي المذهب لكلمة ألخالق فالسفة استعمال يتصف

 في األولى الناحية من يستعملونها، أنهم ذلك بااللتباس

 الخلقية، األحكام طبيعة تعالج المعرفة في نظرية على الداللة

 ما فإن الناحية هذه ومن صدقها بها نعرف التي والطريقة

 )كنظرية األساسية األخالق قضايا إن بقولهم الحدسيون يؤكده

 هذه أن هو؛ إنما حدسي طابع ذات القيمة( ونظرية اإللزام،
 قضايا أية من عليها أومستدل مثتقة غير أي أولية القضايا

 الدعوى هذه وتتضمن . بذاتها وواضحة ،وتركيبية ،أخرى
 األخالق في األساسية التصورات أوأكثرمن واحداً بأن القول

 هذا وعلى وفريد، بيط ألنه أوالتعريف للتحليل غيرقابل
 التي األخالقية التصورات إن األخالق استقاللية تتأسس

 غير الكيفيات هذه لكن كيفيات، على تدل عنها نتحدث
 االتجام باسم أحياناً يدعى الرأي هذا فإن هنا ومن طبيعية.

.ليرد( )مور، الواقعي حتى أو الموضوعي أو الالطبيعي

 صيغة يستعملون األخالق فالسفة فإن ثانية ناحية ومن

 بوجود تنادي خلقية نظرية على الداللة في األخالقية الحدسية

 أو خيرية عن النظر بغض الملزمة الخلقية القواعد من عدد
 ال أنه الباحثين جمهرة ونعتقد .لها وفقاً العمل نتائج شرية

.السابقتين النظريتين بين منطقية عالقة توجد

 الحدسية أن األولى، النظرية ضوء في القول، يمكن

 في ما ملكة أو حاسة وجود افتراض على تقوم األخالقية

 إدراك على قادرة الخلقي( الحس أو الخلقي الحدس )= اإلنسان
 عمليات أية دون أي ،مباشرة بصورة الخلقي الموضوع

 يقول الذي ذلك هو النظرية بهذه المؤمن فإن وعليه استداللية.

 يدرك( )ح يرى أن يستطيع الالزم، البصر يملك فرد، كل بأن

 هو الصدق هذا ثبات أن باعتبار األخالقية، التعميمات صدق

 ونحن منطقي الستدالل نتيجة ولي مباشرة، لرؤية نتيجة
: األخالقية للحدسية معنيين بين البداية منذ نميز، أن نستطيع

 الفلسفات ويشمل الضيق، التقليدي المعنى هو األول

 خطأ أو صواب لمعرفة إمكانية هناك بأن تقول التي الخلقية

 أو لصوابها المباشر بالحدس األفعال، من أوأنواع معينة أفعال
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 تبدو هنا ومن لنتائجها التي القيمة عن النظر وبغض خطئها،

 المنفعة مذهب من لكل مناهضة الضيقة األخالقية الحدسية

 أبرزممثلي ولعل عامة الغائية األخالقية والمذاهب األخالقي

 بريكارد مثل اكسفورد في الجدد الحدسيون هم االتجاه هذا

وروس. وكارت
 الحديث فهوالمعنى األخالقية للحدسية الثاني المعنى أما

 القيمة بأن القائلة النظر وجهات جميع ويشمل والواسع،

 األفعال قيمة أو الخيية أو االلزام أو كالصواب - الخلقية

 أو أوعام فردي حدس إلى تستند - األفعال فائت أو الفردية

 األخالقية الحدسية هذه إطار في ندخل أن ونستطيع شامل

 ومدرسة كمبردج )أفالطوني األوائل االنكليز األخالقين

 االنكليزية األخالق في السائدة النظر ووجهة الخلقي( الحس
 لماكس الفينومينولوجي األخالقي المذهب إلى إضافة المعاصرة،

 والنفعية والغائية القيمية الحدسية واالتجاهات شيلروهارتمان،
 ومور وراشدال جويك وسد مارتينيه مثل فالسفة قدمها التي

.هذه إلنظر وجهة تفصيل وسنحاول .وليرد

الخلقي: الحس مدرسة -1

 شافتسبري إن نقول أن شيء في المبالغة من لين

 الحس لمدرسة أكبرمثلين هما 1752-1692 وبتلر ،1713-1671

 المشاعر بين الصحيح التوازن أن األول اعتقد وقد .الخلقي
 الذاتية والمشاعر والتعاطف( )كالحب اآلخرين إزاء الطبيعية

 شعوراً فينا يولد والطموح( الحياة )كحب الخاصة المصلحة إزاء

 البعض استهجان أو األفعال بعض استحان إلى يقودنا متميزاً

 - الواقع في - يلعب الجديد الشعور أن هذا ويعني . منها اآلخر
 من ليس فإنه ثم ومن الخير، السلوك على باعثاً أو دافعاً دوراً

٠ إلخلقي الحس باسم ندعوه أن الخطا

 الحس لهذا الخلقية التوجيهات أن شافستبري الحظ وقد
 رلهذا صحيحاً. يكون حين العقل أحكام مع الدوام على تتفق

 هذا من أوالتفكيرالحريقوي النزيه في الفلسفي التأمل فإن
 الدينية األفكار فيه تؤدي الذي الوقت في وفاعليته الحس

 )شافستبري، وإضالله إضعافه إلى للثر األلفة أو الزائفة
الفضيلة(. بحثفي

 الخلقي الحس طبيعة الخلقي الفيلسوف هذا أوضح لقد

 فأنا .الذوق أو آخركالشم حس مع مقارنته طريق عن
 .أنفاً لي ألن . .أحد يوجد ال حين قذراً أكون أن »أتجنب

 أن المجال هذا في الفلفة ومهمة .الصفات( ،)شافتسبري

 للشاي المتذوق إن الحس. بهذا الترقي على التربية عبر تعمل
 والمارسة التعليم عبر ينتهي لكنه الشم، حس باستعمال يبدأ



الحدسى( )المذهب الحدسية

 ٠ رائحته من الشاي نوعية على الحكم على القدرة امتالك إلى
 أوالخلقي الجيالي المتميزبحسه اإلنسان فإن الطريقة وبذات
 للصقل قابلة قدرته فإن ولهذا .المعاني من بمعنى ذواقة إنسان

. والمارسة بالتعليم والتحسين
 تطوير في قدماً مضى فقد 1747 - 1694 هيتشنون أما

 خيرية بين الخلقي الفعل في ميز حيث الخلقي، الحس مدرسة
 تاريخ جويك، )سد صورية وأخرى موضوعية أو مادية

 »ألعظم إحداثها في ما لفعل المادية الخيرية وتتمثل األخالق(.

 الخيرية تتمثل بينما ، االس« من عدد ألكبر السعادة من قدر

 والحس الخير. الشعور عن صدورم واقعة في للفعل الصورية
 صح وإذا .الخيرية لهذه الفعل امتالك يقرر الذي هو الخلقي

 مع العام النفع يجقق الذي الفعل هوذلك الخلقي الفعل أن
 يتمثل يعد لم الخلقي المعيار فإن إليه الدافع جهة من نزيها كونه

 الواقعية النتائج وفي بل الخلقي بالحس الخاص الحدس في
.أيضاً للفعل

 بصورة الخلقي الحس هذا طيعة نفهم أن نستطيع لعلنا

 التمييز من يمكننا فاألول الجمالي. الحس مع قارناه إذا أفضل

 بين الفصل من الثافي يمكننا مثلما والشريرة، الخيرة األفعال بين

 من نفسي مظهر اإلحساسين ولكال .والقبيحة الجميلة األشياء

 ثانية جهة من عقلي ومظهر انفعال، أو شعور إنه إذ أولى جهة
 الموضوعية لنفسها تدعي احكام إصدار على ينطوي ألنه

 شائعاًعنداإلغريق هذفقدكان وأكثرمن والشمولية

 للداللة واحد لفظ استعيال اإلسالم ومفكري الرواقين وبعض
 خير. وحده )الجميل i(To Ko h uv)b والخير الجميل على

 حد إلى ذهب قد المعاصرين بعض إن بل والقبح( الحسن
 هو نبيل خلقي عمل إزاء نحسه الذي اإلعجاب بأن القول

 أحكامنا وأن الجمال، فائقة فنية لوحة إزاء نحسه الذي ذاته
 الحسين، كال إن خلقياً. حكماً تتضمن الفنية األعمال على

 النظرية الدراسة بتأثير والترقي للتعلم قابل والجمالي، الخلقي
 مجال في العالية القدرات ذوي والصحاب والمعلمين والمارسة

 التي المبادىء فإن وبالتالي والخلقية الجمالية األحكام تكوين

 معايير هي أحكامهم تكوين في الخبراء هؤالء إليها يستند

واالستطيقا. األخالق باهتيام تحظى موضوعية
 بفعل الخاص الصواب إلى األخالق فالسفة بعض نظر لقد

 الموقف أو المحيطة للظروف مالءمته في متمثالً باعتباره ما

 أن إدراك وسعنا وفي المغني(. الجبار، عبد )القاضي القائم

 الشريرة أو الخيرة التتاثج عن مستقلة لمواقف ما فعل مالءمة

 أنها لو كما الخلقية المالءمة تبدو ويهذا .الفعل على تترتب التي

إدراكها على قادر الخلقي الحس فإن ثم ومن جالية، مالءمة

 يمكن ال فروقا والجمالي الخلقي اإلحساسين بين أن غير
 كبرى قيمة الخلقية األفعال في فللنوايا حال. كل على تجاهلها

 للعمل المادي التجسد أن كما الفنية، األعمال في لها ليست

 الخلقي الفعل تجسد يكون ال بينما تقييمه، في أساسي الفني
 موضوعية للمعاييرالخلقية فإن هذا إلى إضافة القيمة. ذات

 في االختالف نقبل فنحن الجمالية، المعايير موضوعية أكبرمن
 األحكام مجال في ابداً به نسمح بقدرال الجمالية األحكام

الخلقية.
 في جذرياً تطوراً 1752 - 1692 بتلر مجيء أحدث لقد

 الصواب معرفة أن إلى ذهب إذ ،الخلقي الحس مدرسة مبادىء

 ولهذا بالشعور. اتصاله أكثرمن بالعقل أمريتصل والخطأ

 استعمال إلى الخلقي الحس لفظ استعماله عن عدل فقد السبب

 من الخلقية بتلر فلسفة في الضمير مكانة وتتمثل الضمير. لفظ

 ،عضوي كل أو نسق أو بنية اإلناني الذهن إن قوله خالل
 طبيعية بصورة بعضها يخضع كثيرة عناصر من يتألف فهو

 فإن خاصة وظيفة عنصر لكل هناك أن وكما اآلخر. لبعضها

 أو الضمير فإن المعنى وبهذا طبيعية. عالقات العناصر بين
 باألحرى إنه فينا، معين جزء عن تعبيراً ليس األخالق قانون

 عن آخر، بقول يعبر، إنه الطبيعي هذاالكل تعبيرعن
.ما اصطالحي نظام عن ال الطبيعة

 أو دوافع فيه أن والحظ البثري الذهن بتلر درس وقد

 فدافع مختلفة، أشياء وراء العي إلى تقودنا محددة رغبات

 على الشفقة دافع يحفزنا كا الطعام تناول على يحفزنا الجوع

 الدوافع أو الرغبات هذم إشبلع ان ومع .األخرين مساعدة

 الهدف هي ليست نفسها اللذة فإن باللذة، مصحوبا يكون

 الطعام هو جائعين نكون حين فيه نرغب فما للدافع، المباشر

 قبول يمكن ال فإنه هذا وعلى .له المصاحبة اللذة وليست

.الخلقي للفعل النفسي اللذة مذهب من المقدم التفسير

 في أن المحددة الدوافع جانب إلى الفيلسوف هذا الحظ رقد

 فهومبدأ األول أما . الخلقي للحساب اثنين أو مبدأ الذهن

 سعادتنا تحقيق من خالله من نتمكن الذي الذات حب
 أن بتلر اعتقد لقد الخيرية. مبدأ فهو الثاني المبدأ وأما الخاصة،

 أو بالرغبات يتحكمان وأنهما فينا، فطريان ميالن المبدأين هذين

 - أقواله كماتشيربعض , انه ذلك وتفصيل .الخاصة الدوافع
 بغض اآلخرين خير نشدان إلى كميل الخيرية إلى أحياناً نظر قد

 بدت ويهذا .الميل هذا عقالنية أو شمولية مدى عن النظر

 الدوافع له تخضع عقلي مبدأ وليس خاص كدافع الخيرية

 عقلية بصررة يرمي كمبدأ الخيرية إلى نظر كما .الخاصة
 )باستثناء أومصلحته إنسان كل سعادة تحقيق إلى ومتروية
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 في المرء يميز أن الصعب من إن . بالطبع« نفسه الفاعل مصلحة

 كمبدأ والخيرية خاص كدافع الخيرية بين الفعلية التجربة

 فإن باللذة مصحوبا الخاص الدافع إشباع يكون فكما . عقالني
 نبالغ ال بلذة اآلخر هو مصحوباً يكون الخيرية إلى الميل إشباع

 نقول ولهذاكلم اإلنساقية للذات وأدوم أقوى إذاقلناأنهامن

 محبة بين تناقض وجود بعدم اعتقاده في مصيبا كان بتلر إن

 عقالفي الضميرمبدأ أن بتلر مع اعتبرنا »وإذا . والخيرية الذات
 ستكون والخيرية الذات محبة من كال فإن - أساسية بصورة

i الضمير« سيطرة تحت - العقالفي للحساب مبدأ هي بقدرما و . 

 فوق الضمير أن هذا معنى .األخالق( إلى مدخل ليلي، )وليم

 الكلمة هي أحكامه فإن وبالتالي والخيرية، الذات محبة من كل

 من الملزمة الوجوبية سمتها األحكام هذه وتستمد . النهائية

 »وبسبب الضمير إن . اإلنسافي الذهن بنية في الضمير مكانة

 العناصر كل على السيطرة حق بوضوح يدعي الخاصة طبيعته

. اثانية( الموعظة )بتلر، . األخرى«

 ألنه، خالصة، تأملية طبيعة للضمير ليس أنه سبق ما يتبين

 لألفعال التي الخلقية للقيمة حدسي إدراك ،الدرجة وبنفس

 الخلقية للقيمة المباشر الحدسي اإلدراك هذا وعن واألشياء
 الذي الوقت وفي . أحكامه الضمير يصدر بذاتها له الواضحة

 أو الخاصة المصلحة وراء السعي أن العادي اإلنسان فيه يرى

 الضمير أن لنا يؤكد بتلر فإن بذاته واضح مبدأ الذاتية السعادة

 المطاف، نهاية في تفضي، التي قراراته في المبدأ ذات إلى يستند

بالفاعل. الخاصة المصلحة إلى

 األخير بتلر رأي كان إذا عما األخالق في الباحثون تساءل

 مصالحنا وراء بالسعي المطاف نهاية في الضميريأمرنا أن يعني

 هذا على يجب لم بتلر أن والحقيقة . الفردية وسعادتنا الخاصة

 يأمرنا أن يمكن ال الضميرذاته بأن آمن لقد بوضوح. السؤال
 يؤدي بحيث الكون نظمت قا الله عناية غيرأن كهذا، بثيء

 دائماً. الخاصة ومصالحنا سعادتنا إلى الضمير به يأمر بما عملنا
 قانون أو الله صوت أنه لو كا عنده الضمير يبدو وهكذا

 الحقيقية، والمصالح الحقيقية السعادة إلى يرشدنا الذي الطبيعة

 العادة هذه إلى الوصول فيه نضمن ال الذي الوقت في هذا

 لمصلحتنا الخاص تصورنا من ننطلق حين الحقيقية المصلحة أو
. سعادتنا أو

الخلقي: الحس نقدنظرية-2

 وجه بما معرفتنا خالل من الخلقي الحس نظرية يبدوتهافت
 الخلقي الحس تشبيه أن مثال، قيل، لقد انتقادات من إليها

 في شيائً يعني ال مجازاً كونه عن يخرج ال الذوق أو بالشم
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 البصرية الرؤية أو الشم أو الذوق حس يرتبط فبينما الواقع،
 حسنا به عضويرتبط يوجد ال فإنه للحس معينة بأعضاء

 الحس بفرضية القبول علينا يتعذر هنا ومن .الخلقية بالكيفيات
 التماثالت من سلسلة أيضاً النظرية هذه أقامت لقد .الحلقي

 وأي الخلقي الحس بين التماثل افتراضها أساس على الزائفة
 اللون كيفيات نظرهامثل في الخلقية فالكيفيات آخر حس

 كون بين هام فارق وجود نالحظ أننا غير .والطعم والرائحة
 أحمر وكونه شريراً أو خيراً خاكاً، أو صائباً الفعل أو الشيء

 ليست الخلقية الكيفيات إن نفاذة. رائحة آوذا حلواً أو اللون

 الخلقية الكيفيات أن ذلك المألوفة، الحسية الكيفيات جنس من

 تتوقف ال بينما للشيء، األخرى الكيفيات على تتوقف

 كيفية »س« بشرة لون إن آخر. ما شيء على الحسية الكيفيات

 خاصة أخرى كيفيات أية بواسطة معرفتها يمكن ال حسية
 أو خيراً »س« كان إذا ما معرفة وسعي في لكن ب»س«،
 معرفتي خالل من أوخطاً صواباً كان فعله ما أوأن شريراً،

 الكيفيات ندرك ال فإننا أخرى وبعبارة .عنه المعلومات ببعض

 أخرى وقائع ضوء في ندركها لكننا مباشرة بصورة الخلقية

 بأنه شيلوك على نحكم فنحن .الفعل أو بالشخص خاصة

 قلبه يعرف وال ومخادع جشع يهودي أنه نعرف ألننا شرير

 األذى من حالة تأكيد بكل يشكل فعله ما وأن الرحمة،

 في نستطيع ال لكنا خاطىء. ففعله كله ولهذا .المتعمد.

 فإنها ثم ومن وجميلة، رائحة، ذات الزهرة إن نقول أن المقابل

 الكيفيات عن الحسية الكيفية استقالل هذا ويعني .بيضاء

 هذه إن أخرى لكيفيات الخلقية الكيفية تبعية مع األخرى

 يهبه ما وهي ،الخلقي الحكم تسوغ أو تفسر التي هي التبعية
 أقوال فإن كله لهذا يدعيهما. اللتين والشمولية الموضوعية

 إن قوله نقبل أن نستطيع ال إننا :معقولة غير لنا تبدو الحدسي

 نعرف ال أننا مع شرير، الرجل هذا أو خاطىء الفعل هذا

 كان إذا أنه هذا من ويلزم .شيء أي منها واحد أي عن
 السات جميع في تماماً يماثله آخر إنسان أي فإن خيراً ما إنسان

 كان وإذا خيراً كونه في بالضرورة يماثله أن بد ال األخرى
 السمات جيع في له ماثل آخر فعل هناك وكان صواباً، ما فعل

 يتعلق فييا أما صائباً. مثله يكون أن بد فال األخرى،

 اللوح هذا كان إذا تماماً مختلف األمر فإن الحسية بالكيفيات

 المات جيع في له مماثل آخر لوح هناك وكان اللون، أخضر

 اللون أخضر يكون أن أبداً الضروري من فليس األخرى،

 الخلقية الكيفيات اختالف على دليالً التحليل هذا ويقوم مثله.

 ذكرناه أن سبق ما هذا إلى أضفنا فإذا الحسية. الكيفيات عن

 وجود وعدم الحسية بالكيفيات لإلحساس أعضاء وجود عن
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 إليه ذهبت ما أن أدركنا الخلقية بالكيفيات لإلحساس عضو

 زائفة افتراضات كونه عن يخرج ال الخلقي الحس مدرسة
.الواقعية غير الماثالت أو التشابهات من مجموعة على مؤسسة

: الحديثة الخلقية للحدسية الرئيسية الصيغ - 3

 نظر وجهات عن المادة هذه من السابق الجزء في تحدثنا

 الخلقي اإلدراك بملكة المتعلقة الحدسيين الفالسفة بعض

 الرئيسية الصيغ عرض إلى اآلن ننتقل أن وعلينا .الحدسي
 ثالث جويك، سد يرى فيما هناك، إن الخلقية. للحدسية

هي! رئيسية صيغ

االستطيقي: الحدسي المذهب أ-

 الذي أن الصيغة هذه أصحاب ويعتقد :الحسية الحدسية أو
 والعواطف باألفعال الخاصة الخلقية القيمة هو إنما حدسياً يدرك

 - انفراد على تدرك قد هذا الفعل قيمة وأن الجزئية، أو الفردية

 فيما آخر فعل على بقياسه أو — وهتشنسون شافتسبري رأى كما

 هيئة في توجد الفعل إلى الدوافع أن رأى الذي مارتينيه يقول

 هذا الضميريتبع فإن ثم ومن لخلقي، التسلسل من ضرب

 األدفى، الدافع على األعلى الدافع يفضل بحيث التسلسل

 الكتاب بعض يطلق وقد .األعلى للدافع تفضيل أي ويشجب

.الفردية الحدسية اسم الحدسي للمذهب الصيغة هذه على

 مباشرة، بصورة الفرد، يرى حين فإنه الصيغة لهذه وتبعا
 للتفكيرفي فرصة أية هناك وليست صائب، معيناً فعالً أن

 يعمل أن عليه فإن الفعل، صواب على االستدالل أو المسألة

 هذا الفردي للحدس أن نرى هنا ومن الحدس. هذا بمقتضى
 المتاح الوحيد الدليل يكون حين السيا ،الخلقية الحياة في فائدة

.ففريا تصرفا يتطلب موقف في

 أن واقعة إلى الفردي الحدس من اإليجابي الموقف يستند
 مباشرة يعرف أن على القدرة والخبرة المارسة عبر يكتسب الفرد

 االستدالل أو فيه التفكير إلى الحاجة دون خير أو صواب هو ما
 حقاً، فريدة خلقية بمواقف - أحياناً - نواجه إننا ثم .عليم

 تفرد أن ذلك التقليدية، استجاباتنا فيها تصلح ال مواقف وهي

 أكثرمن شيء اتخاذه المطلوب الفعل أو الحكم أن يعني الموقف

 اكتشاف أن ويبدو وتطبيقها. خلقية قاعدة عن البحث مجرد
 أكئر األول المقام في حدسي فعل الموقف هذا في خلقياً المالئم

 إحساسنا إن العقليين. التفكيروالتأمل عن متولد فعل منه
 من حدوساً بالفعل لدينا أن إلى راجع الصيغة هذم بمعقولية

 في صوابا ذلك باعتبار معينة هدية نقبل ما فكثيرا .النوع هذا

 لسبب ال مماثلة، أخرى هدية المقابل في نرفض وقد نظرنا،

 وفي صواب، األولى، الحالة في قبولها، أن نرى أننا سوى
 القيمة إن - ضمنياً - نقول إنما هذا إننا خطأ الثانية، الحالة

بالحدس. تدرك جزئي لفعل الخلقية
 بموجبها نعمل التي الفردية الحدوس أن نالحظ أننا غير

 ال التي الحاالت في السيا األحيان، من كثير في خاطئة تكون
 الوجوب، أو بالخيرية خبرة أو ثقافة الفرد لدى فيها يكون
 حد إلى تتوقف الفردي الحدس قيمة إن .ساذجاً حدسه فيكون

 مع اتساقه ومدى لصاحبه، التي الخلقية الخبرة عل كبير
 دائما. بالنبذ جديرة المتناقضة الحدوس إن األخرى، الحدوس

 فردي بفعل الخلقية بالقيمة حدساً نعده ما فإن هذا من وأكثر

 لعقل اآللية االستجابة كونه عن - الحقيقة في - يزيد ال قد

 المالحظة على أخرى عقلية عمليات بواسطة قادر متمرس

 شك وال الموقف. أو الفعل في األساسية للعناصر السريعة

 أو الفعل صواب في تؤثر أخرى اعتبارات وجود في لدينا
 إننا حدسياً. المدركة الخلقية المالءمة عدا وجوبه أو خيريته

 لفعل الخلقية لقيمة ا لتقرير أخرى طرقاً — لواقع ا في - نستخدم

 مع تطابقها ومدى الفعل عن الناجمة النتائج في كالنظر فردي

.الطبيعية القوانين أو اإللهية كاألوامر معينة مبادىء

:الدغماطية الحدسية - ب

 إنما حدسية بطريقة نعرفه ما أن الصيغة هذه أنصار يعتقد

 الدوافع أوحتى األفعال من أوأنواع فثات ،خطا أو هوصواب

 هذه على الدارسين بعض هنايطلق ومن اعتقدبعضهم كما
 بهذه القائلين أشهر من ولعل .العامة الحدسية اسم الصيغة

وكالدروود. ريد، وتوماس برايس، ريتشارد الصيغة
 واقع من يعرف ألنه الصيغة هذه بمعقولية يحس بعضنا لعل
 دائماً، الصائبة األفعال من فثات هناك أن الخلقية خبرته

 دائماً خاطكة أخرى فنات هاك أن مثلما لمحتاج، كمساعدة

 إن :تبعالهذا نقول وحين العدو مع أوالتعامل كالسرقة

 المتوقعة غير الظروف عن النظر يغض تحفظ أن يجب الوعود
 وليس أوضاراً، صعباً بالوعد الوفاء جعلت والتي قبل من

 العامة القضية هذه صدق على برهان الوقت نفس في لدينا

 عينين ذي لكل واضح صدقها وأن به، يخبرنا ضميرنا أن سوى
 الخلقية القيمة يدرك الحدس هوأن ضمنياً نقوله ما فإن -

األفعال. فائت لمختلف
 يكون قد السابقة الحدوس من صحيحاً يبدو ما غيرأن

 داثم. خطأ الكذب إن يقول: شائعاً حدساً هناك إن متناقضاً.
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 بالكذب نقبل أن الخلقية الناحية من نستطيع ال فإنا ثم ومن

 .ظالم طاغية او سفاح من بريء حياة إلنقاذ واحدة مرة ولو

 واجبنا إن يقول: آخر حدسا الوقت، نفس وفي هناك، لكن
 وإذا . األبرياء اآلخرين حياة إلنقاذ بوسعنا ما دائماً نفعل أن

 الحدسين هذين إن السابقة الحدسية الصيغة ألصحاب قلنا

 أن عقالفي كائن ألي يمكن وال المنطقية، الناحية من متاقضان

 ببطالن االعتراف يرفضون فإنهم ،واحد آن في let: يعتقد

.الحدسين هذين
 خلقية بقواعد تزودنا ال الحدوس هذه أن سبق ما واضح
 قانون مشروع إلى ماتكون إنهاأنرب حقاً، وشاملة صحيحة

 معظم في الناس معظم يطبقها ألن تصلح تقربية قاعدة أو

 الصدق يقينية وليست الصدق مرجحة قواعد فهي الظروف.
 القتل إن القائل الحدس حال هو كما تماماً الظروف، كل في

 كحالة صحيحاً الحدس فيها يكون ال حاالت هاك إن خطأ.
 أن إلى مثالً سدجويك ذهب هنا ومن النفس عن دفاعاً القتل

 هي بل اإلطالق، عل حدوساً ليست هذه ألعامة الحدوس

 المؤدي السلوك بأنماط محدودة خبرة عن متولدة دغماطية تعميمات

 الحدوس فإن لهذا .للمجتمع العامة السعادة إلى أوغيرالمؤدي

 بسعادة يتعلق فيما الصحيحة التعميمات هي الصادقة العامة

 التي التعميمات فهي فيها المشكوك الحدوس أما ,المجتمع
 .ككل المجتمع بسعادم إيجاباً أو سلباً ارتباطها مدى في يشك

 هذه األفعال فثات لفئةمن الخلقية القيمة تقرير إلى النصل إننا

 أسس على أي النتائج، إلى باللجوء بل المباشر، يالحدس

 النتائج بأن االعتراض هذا مثل على الحدسيون ويرد .غائية

 بحيث الفعل فيها يقع التي الظروف على كبير حد إلى تعتمد
 هذه إلى الوصرل إن قلنا وإذا .مسنحبالً التعميم يصير

 ثبت فردية حدوس تعميم بطريق يكون قد الخلقية التعميمات

 أن هذا على يترتب بأنه الحدسيون رد متكرر، نحو على صدقها
 ذاتي بطابع - العامة الحدوس أي — الناتجة التعميمات تتم

 - مناص ال فإنه وهكذا .الموضوعية صحتها من يقلل أن يمكن

 الخلقية التعميمات جعل من — الدغياطيون الحدسيون يرى فيما
.طبيعية عالقات أو بقوانين حدوساً

 الصيغة هذه على كثيرة اعتراضات هناك فإن حال أي وعلى

 التي للظروف اهتمام أي التعطي إنها ,الخلقية الحدسية من
 المكانة تقدير في أثراً الظروف لهذم بأن علماً الفعل، فيها يقع

 سفاح من بريء لحياة انقاذاً المر، يكذب فإن .للفعل الخلقية

 أمام شهادته في يكذب أن عن خلقياً يختلف أمر عنه يبحث

 بعض يرى فيما الفعل صواب أن تذكرنا وإذا المحكمة.

 النظر وبغض فيها، يقع التي للظروف هومالءمته الفالسفة
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 i بالحدس أمريدرك المالءمة هذه إدراك وأن ،النتائج عن

 أحد يتجاهل عنه نتحدث الذي - الحدسي المذهب أن عرفنا
.نفسه الحدسي اإلدراك لقيام الضرورية الشروط

 مباشرة تتحدد األفعال من لفثة الخلقية القيمة كانت وإذا

 القصد أو الفعل ما يؤدى التي للروح أهمية ال أنه يعني فهذا

 إنكار هذا إلى أضفنا فإذ الفعل إلى الفاعل دفع الذي
 للفعل الخلقية القيمة على والظروف النتائج ألثر الحدسيين

.السابقة الحدسية الدعوى تهافت مقدار عرفنا

الفلسفية: الخلقية ج-الحدسية

 حدسياً يدرك ما أن الحدسية الصيغة بهذه القائلون يعتقد

 خيرأو ،أوخطأ هوصواب ما تدورحول كلية هوقضايا إنما

 شاملة خلقيةمبادىء إنناندرك أوغيرواجب واجب شر،

 والمبدأ ٠ األفعال من فئة أو معين فعل خطأ أو صواب والندرك
 معرفة في آخر أو نحو على يساعدنا أن يمكن حدسياً المدرك

 ليست الصيغة هذه فإن وبهذا .معين لفعل الخلقية لقيمة

 كيفية في فلسفية نظرية هي بل الخلقي المعيار في أخالقية نظرية

.الكلية بالحقائق معرفتنا

 كلية كتعميمات الخلقية ء المبادى إن الصيغة هذه أنصار يقول

 ذلك والتعميم، المالحظة أو الخبرة مصدرها يكون أن يمكن ال

 بالوجوب خاصة تقريرات أية التتضمن الواقعية التقريرات أن

 الهوة تلك عن هيوم كشف منذ واضح أمر وهذا الضرورة، أو

 هو ما بين ،والقيمة الواقع بين والقائمة للعبور القابلة غير

 نرفض أن علينا فإن »ولهذا .يكون أن يجب أو ينبغي وما كاثن

 كون عن ندافع أن لنا كان إذا الخالصة التجريبية النظرية
 أن ينبغي بما خاصة كلية قواعد يقدم معيارياً عال األخالق

األخالق( مدخإللى ليلي، )وليام يفعل«.

 التسليم يعني معيارياً عالً األخالق اعتبار على اإلصرار إن

 من مشتقة اغها أعني ،استنباطية طبيعة ذات الخلقية معرفتنا بأن
 يمكن ال والتي حدسياً والمعروفة المجردة المبادىء من مجموعة

 إال وإثباتها أوتسويغها ،عليها سابقة مبادىء أية من اشتقاقها
 جعل عل قدرتها خالل من أي حقاً، صحيحة باعتبارها

 أن وسعنا في فإن وهكذا .وواضحة مفهومة الخلقية خبرتنا

 وحياتنا خبرتنا وقاثع تفير على مبدأ أي قدرة من نجعل
 متناقضاً يكون أال يشرط لصحته معياراً متسقاً تفسيراً الخلقية

 .األخالقية في ضرورية بصورة متضمنة أخرى ء مبادى أية مع

شروط بين من هو األخرى الحدوس مع المبدأ اتساق إن
.صحته
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:الحديثة الخلقية للحدسية الثالث الصيغ نقد ٠ 4

 من صيغة إزاءكا المذكورة االنتقادات جانب توجدإلى

 أخرى اعتراضات الحديثة الخلقية للحدسية الثالث الصيغ

المذهب: هذا تقويم عند إليها بالنظر جديرة

 أو األفعال لبعض الخلقية القيمة بالحدس نعرف قد (1)

 النعرف لكتا الخلقية، المبادىء بعض أو األفعال فائت بعض

 .األفعال من فئة أو أومبدأ فعل لكل الخلقية القيمة بالحدس

 نجد معين فعل أوخطأ بصواب المباشرة معرفتنا مقابل وفي
 هو أوذاك الفعل هذا كون من تامة غيرثقة على أحياناً أنفسنا

 صدق إزاء باليقين شعورنا أن كما .أوالخيرأوالملزم الصاثب

 نرى حين يتزعزع قد صاحبها إلى األمانة كرد األفعال من فئة
 معرفتنا مع صاحبه إلى سالح إعادة على يحملنا المبدأ هذا أن

 األمر هذا وينطبق جريمة. ارتكاب في سيستعمله بأنه التامة

 صدقها بأن معينة ظروف في نحس التي الخلقية المبادىء على
 السعادة حياة هي ليست الفضيلة فحياة يقيناً. ليس

 بعض في والشقاء البؤس حياة أحياناً تكون إنها بالضرورة،

.الناس بعض نظر في أو الحاالت
 دون صادقة باعتبارها الخلقية للحدوس قبولنا يرجع (2)

 تثير ال أي عادية، عليها تنطبق التي الحاالت كون إلى برهان

 أو اجتماعية اعتقادات أية مع تتعارض وال إشكاات، أية

 يؤدي التي الحاالت في أما . مصالح أية مع تتضارب وال دينية،
 إلى أوشاماًل، عاماً أو كان فردياً الخلقي، الحدس تطبيق فيها

 في نشرء إننا بل فقط شك موضع اليصير فإنه ما تضارب

 أخرى اعتبارات ضوء في عندئذ للفعل الخلقية القيمة تحديد
مثاًل. له المحتملة كالنتائج مغايرة

 بل ،أنفهم األفراد باختالف الخلقية الحدوس تختلف (3)

 هنا ومن آخر. إلى وقت من تختلف نفسه الفرد حدوس إن

 وما تتعارض متطرفة ذاتية نزعة إلى بالحدس األخذ يفضي

 إلى هذا ويرجع ■ وشمولية موضوعية من األخالق على نسبغه
 إن .غيره عند كذلك يكون ال لفرد بذاته واضحاً يبدو ما أن

 عاماً عشرين قبل كذلك يكن لم اآلن لي بذاته واضحاً يبدو ما
 أمراً كان الكواكب بين اإلنسان انتقال إمكانية نفي إن مثاًل.

 هذه إثبات لكن الرشيد، هارون الخليفة أيام بذاته واضحاً

 في إذن تتباين حدوسنا إن .اآلن بذاته الواضح هو اإلمكانية

 اإلطالق سمتي عنها ينفي ما الزمان، في وتختلف المكان

.لها المزعومتين واليقين

 أحس فقد ،بينها فيما للتضارب عرضة حدوسنا إن (4)

 غبار وال صائب عمل هو معين فرد من هدية قبول أن كموظف

 نفس وفي لدي قديكون ولكن الخلقية، الناحية من عنيه

 مقنعة رشوة باعتباره خطأ العمل هذا آخربأن حدس اللحظة
 هوشعور وإنما يقينياً ليس الحدس أن نرى وهكذا متبقة. أو

باليقين. ذاتي
 كنظرية تماماً يخفق الحدسي المذهب أن والخالصة (5)

 دعوى إنه .نفسه يبرر أن اليستطيع الحدس ألن أخالقية
أمام ته تبرر أن تستطع ال دون يتررها عإ داثعأ بجبخره

 تطوير إلى السابقة االنتقادات أمام الحدسيون اضطر
 قابلة غير الحدوس جميع بأن يقولوا أن مجدياً يعد لم إذ موقفهم،

 بعيان ترى للفعل الخلقية القيمة ألن التسريغ أو للتحليل

 الشيءأو اتصاف آخرإلثبات اليوجدطريق أوأنه مباش

 إن القول مثابة - الواقع في - اإلدعاء لقدكانهذا ب*ا. الفعل

 أي دون المختلفة للحدوس وتسجيل وصف مجرد هي األخالق
 بأنه الخلقية للحدسية الجديدة الصيغة نادت ولقد .خا تحليا
 دائماً قابلة أنها إال بالفعل صحيحة حدوسنا أن من الرغم على

 األخالق في النهائي المعيار ليس والحدس ٠ والتسويغ للتحليل
 أسس على والتدعيم التعليل يستلزم أولي حكم مجرد هو إنما

أخرى
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 أن على بينهم، التي االختالفات رغم الحدسيون، يتفق
 أوتعريف معرفة بإمكانية قولهم ومع تماماً. مستقلة األخالقية

 اإللزام كمعرفة - غيرمباشرة بصورة الخلقية الكيفيات بعض

 هناك، أن على يصرون أنهم إال - بها تعريفه أو الخيرية، عبر
 كالصواب - األقل على واحداً أساسياً خلقياً لفظاً وبالضرورة،

 غيرطبيعية، أوعالقة كيفية على يدل - الخيرأوالواجب أو

 مع أوالتعريف، للتحليل غيرقابل اللفظ هذا يكون بحيث

 إن المباشر. بالحدس ومدركا موضوعيا يصفه الذي الواقع كون
 إثباته وسعنا في ليكون ياً تجري واقعاً ليس الموضوعي الواقع هذ

اليدرك. أو يدرك واقع إنه ما، بطريقة نفيه أو

 ضعفا - المعرفة نظرية مجال في - الحدسي الموقف يزيد ومما
 علينا يتعين لما وواضحاً محدداً وصفاً يقدم ال به القائل أن

 .الطبيعية غير العالقة أو للكيفية مدركين لنكون إليه االنتباه

 قبله من المدركة الكيفية بأن ما فرد ادعى إذا فإنه ثم ومن
 اعتراض فإن أ«، - »ا أو »أ« الصورة على هي حدسياً

 هذا وأكثرمن .غيرمسوغ اعتراض الفرد هذا على الحدسي
 ،خير ب »أو واجب« أ\ مثل خلقياً حكماً أحدنا أطلق إذا فإنه
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 با طبيعية، غير كيفية وجود اليدرك أنه تامة بنزاهة وأعلن

 ال فإنه داخله، في معين نوع من شعور وجود فحسب يدرك
 عل قياساً - الخلقي بالعمى عندئذ أنيتهمنا للحدسي يحق

 للون فرد إدراك عدم في السبب هو والذي األلوان عمى
 يعد لما وواضحة محددة نجريبية أوصافاً غلك أننا ذلك معين،

 من وصف أي الحدسي يملك ال بينما األلوان عمى من حالة
. الحلقي بالعمى يسميه لما النوع هذا

 الكيفيات إن بالقول موقفهم تدعيم الحدسيون يحاول
 ثم ومن . الحية األخرى الكيفيات عن مستقلة ليست الخلقية

 )الخيرية، الخلقية بالكيفية حدس مجرد لي حدسنا فإن

 باعتماد حدس الوقت، نفس وفي لكنه، الوجوب(، الصواب،
 هذا لكن ٠ الحسية األخرى الكيفيات على الخلقية الكيفية هذه

 طرح، وقد حقيقياً، وليس ظاهري سأبين، كعا الموقف،
 لإلثبات قابل الخلقي الحدس بأن اآلخرين إلقناع شكياً،

 على والتدليل للتعليل هوقابل مثلما صحته، من والتحقق
 بتلك الخلقية العالقة أو الكبفية ارتباط خالل من صدقه

 إن الحدسي يقول حين . المرقف أو للفعل التجريبية الكيفيات

 ج، أ،ب، التجريبية الكيفيات له خيرألن »س« الفعل

 ال االبقة العبارة ألن اإلطالق على معنى أي هذا لقوله فليس

 >س القائل الخلقي الحكم صدق على دلل أي الواقع في تقدم

 فا ألن ملح المادة هذه إن الكيمياوي يقول حين أما . خير«

 و« ه، د، الكيفيات لها »ألن عبارة فإن و، ه، د، الكيفيات

 العبارة التلعب بينما الحكم صدق على الدليل دور تلعب

 وبعبارة , الخلقي بالحكم بنعلق فيما الدور ذات السابقة السببية
 ارتباط أماً تركيبياً، بالظاهرة يرتبط الحقيقي البب فإن أخرى

 ذات من ارتباطاً يبدو فال التجريية بالكيفيات الخلقية الكيفية
 ارتباط أنه على دائياً يصرون الحدسين إن تركيبياً أي النوع،

 السبب دور يلعب أن على يقوى ال فإنه ثم ومن تحليلي،

 الحدسي اكصور في - يظل الخلقي الحكم فإن ولهذا ٠ لحقيقي
 غير األخالق فتصير أوالنقض، والتحقق لإلثبات قابل غير -

 في هذاالوضع في للشك والمجال عقالنية أوفوق عقالنية

 قولي معنى ما . متطرفة نحوذاتية لالنحراف الهائلة اإلمكانيات

 تكن لم إذا خاطىء »أ أو صواب« »أ شر"، »سر أو خير« »س

 عليه دليل تقديم طريق عن الحكم من للتحقق ما طريقة هناك
 بالمعنى دليل لتقديم إمكانية أية هناك تكن لم إذا ضده؟ على أو

 . المحض لإلدعاء سيصيرفريسة الحكم فإن للكلمة الحقيقي

 تطلق فهى متناقضة، صورة إلى الحدسية الدعوة تنتهي وهكذا
 في وتؤكد دليل عليها يوجد )أي معفى لها أن تزعم أحكاماً

.عليها - الواقع في - دليل ال أنه الوقت نفس
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 هوفعل )هل الحدس موضوع في الحدسيين اختالف ومع

 هذا في يحدس وما عام( مبدأ أم األفعال من فثة أم فردي
 على يتفقون فإنهم الوجوب(، أو الصواب أو )الخيرية الموضوع

 آن في وضرورية تركيبية قضية هي بالحدس المدركة الحقيقة أن
 بذات البنات كوأد ما فعل خطأ نرى أننا هذا ومعنى . واحد

 وبهذا أربعة. يساويان واثنين اثنين أن ١٣ نرى التي الطريقة

 فإذاعرفنا والرياضي والمنطقي الخلقي الحدس بين تماثل يقوم
 من مستمدة والمنطقية الرياضية القضايا تسم التي الضرورة أن

 إن — الحدسيين مع — قلنا ثم ،وأولية تحليلية قضايا كونها

 نفهم أن باستطاعنا يعود ال فإنه ،تركيبية الخلقية العبارة

 ادعاء أن ذلك وتفصيل الوقت ذات في بالضرورة اتصافها

 هو للوعد حفظ هو فعل »كل الخلقية العبارة بأن الحدسيين

 بين كما له معنى ال ادعاء هو وضرورية، تركيبية قضية صواب«

 »تنزع القائلة القضية نقبل أن استطاعتتا في إن .ستروسن

 تركيبية كقضية صائبة« تكون أن إلى ذاتها في الوعد حفظ أفعال
 نوع من فعالً كونه من يلزم الفعل صواب ألن وضرورية

 أو الحاالت من فثة »عن نتحدث أننا اآلن كالحظ خاص.

 إلى الميل خاصية الفئة أعضاء لكل إن نقول وال األحداث،
 يملكون الفئة أعضاء معظم إن نقول بل معينة، صفات امتالك

 العباره بأن اإلدعاء يقبل لن أحداً إن الصفة تلك الواقع في

 ترى . ضرورية قضية عن تعبر ب« هو أ »معظم صيغة ها التي
 في القضية كابة نعيد حين معقولية أكثر اإلدعاء يصير هل

 ،ستروسن ب«..«.) يكون أن إلى يميل أ كل » صورة
األخالقية(. الموضوعية

 باعتبارها الخلقية الكيفية نحدس أننا الحدسيون زعم لقد

 التجريبية الحسية الكيفيات بعض عن بالضرورة تلزم
 نقول أن الكذب من فسيكون هذا قولهم صح وإذا األخرى

 إلى يمحتاج السابقة الخلقية العبارة في المتضمن التعميم إن
 التعديل إلى حقاً معتاجة العبارة كانت إذا أما المقترح. التعديل

 نحدس إننا عندئذ نقول أن الكذب من فسيكون إليه المشار
الحلقية. الكيفيات

 .اللغة لوظائف مغلوطاً تصوراً الحدسي المذهب لدى إن

 للكلمات ليس - المطقية الثوابت باستثناء - أنه إلى ذهب فقد

 ادعى وحين ما. شيء إلى أشارت إذا وفقط إذا، إال معنى أي
 طبيعية، كيفية تشيرإلى المعنى ذات الكلمة أن الطبيعيون

 طبيعية، كيفية تشيرإلى ال الخلقية الكلمة أن الحدسيون الحظ

 طبيعية، غير كيفية تشيرإلى أنها خطأ استنتجوا فقد ثم ومن

 هو هذا في الخطأ إن ماأمرمحتم. كيفية إلى إشارتها كأنما

 إلى تشر لم ما معنى وذات مفهومة التكون الكلمة بأن اإلدعاء
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 تشيرإلى ال الخيروالصواب ألفاظ أن اليوم نعلم إننا .شيء

 إرشاد هي اللغة في وظيفتها وأن اإلطالق، على ما كيفية

 تقديم من الحدسيون يتمكن لم هنا ومن وتوجيهه. السلوك
.الخلقي للحديث العملية للوظيفة تفسيرمناسب
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خليفات سحبان

الحسيه
Sensualism 
Sensualisme
Sensualismus

:الحسية تعريف - 1

 وفي.وساط الفلسفة، تاريخ كتاب غالب لدى الشائع

 التجريبية بين المطلوية بالدقة التمييز عدم بعامة، جمهورها

 المتخصصين أعمال إلى طريقه ويجدهذاالميل والحية

 بالحسية تمر المتداولة الفلسفية بالموسوعات فإذا أنفسهم،
 معالجتها أن مفترضة البتة، تذكرها ال هي أو عرضاً،

 الحسية تثمله، ما في تثمل، Empiricism للتجريبية
 مذهباً بالتجريبية، صلتها ورغم تبقى، الحسية لكن كذلك

.المطلوبة بالعناية عنده التوقف يجب متميزاً

 الحسية تعريف في Britannicaالرطابة الموسوعة تذهب
 على غالباً أو كلياً تعتمد . . المعرفة. في »نظرية اعتبارها: إلى

 اعتبارها إلى المعاجم وتذهب .لتفسيرالمعرفة« الحواس وظائف
 وبواسطة االحساسات من مشتقة أنها يدعي المعرفة في مذهباً

 (The Shorter Oxford English Diet., web-ف الحواس.

(.Grand Larousse ,5الكثيرة التعريفات مجمع ومن ٤٤ 

 إلى يذهب فلسفي مذهب الحسية إن بالقول: التعميم يمكن

 مصدر إلى الغالب، في أو بكاملها، ترجع اإلنسانية المعرفة أن

 المعطى أو واإلحساس .Sensation اإلحساسات هو واحد

 أي المعرفة ذرة هو Senes data, Sensa, Sensation.الحسي

 مدارس تختلف الذهن، في سباشر فيزيوسيكولوجي معطى
 مستقلة خارجية بموضوعات ارتباطه مدى مسألة في الحسيين

٠ له وموازية

 إال النحو، هذا على عموماً تجري الحتية معالجة أن ورغم

 يشيرإلى وتاريخها، تعريفها في للحسية، الدقيق التحليل أن

 والحسية .Sensationalism بمعنى الحتية : الحسية في معنيين
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 واألوسع شيوعا األكثر هو األول المعنى Sensualism بمعنى
 مباشرة، المعرفة يربط والذي الحية تاريخ في استخداماً

 غلب الذي وهوالمعنى باالحساسات. مختلفة، وبدرجات

 والذي الثاني، المعنى أما عشر، اثامن القرن حتى استخدامه

 وأكثر خصوصية أكثر فهو ،Condillac كوندياك بحسية يرتبط

 - لإلحساسات المعقد العضوي التركيب إلى استناده في مغاالة

 المعنى ويبدو . الخ ،ميل ،شهوة ،رغبة ،شعور ،حس بمعنى
 ميدافي في المستخدم الحسي المعيار إلى أقرب كذلك، الثافي،

والجمالية. األخالق
 النف علم في كذلك، مذاهبها، للحسية أن ورغم

Psychology واألخالق Ethics، والجمالية Aesthetics، 

 مواقف طبيعة بتحليل سنكتفي أننا إال الميادين، من وغيرها
 جهة من بالمذهب التصاقاً أكثر ألنها المعرفة نظرية في الحسيين

 جملة على الجوهر، حيث من ينسحب، نفسه التحليل وألن

األخرى المسائل في مواقغهم

II - والتجربية الحسية :

 أعمال في ومالحظتها رصدها يمكن أصول للحتية كان إذا

 إنما الرئيسي جذرها أن إال واالتجاهات الفالسفة من عدد

 هذا منها. ويتفرع التجريبية في الدقة وجه على يقوم،

 إلى العض، ميل كبير إلىحد يفسر والمعرفي التاريخي االشتراك
 والتجربية الحسية بين عامة وجهة من التمييز، عدم

 تأكيدها في . المعرفة مسألة في واحداً مذهباً بالتالي واعتبارهما

 السيكولوجي الطابع وعلى الحسية، والتجربة الحس دور على
 في إال التداخل هذا تفير يمكن وال المعرفة، لعملية الشخصي

 التجربة في صداه يجد فيزيوسيكولوجي واقع عن تعبيراً كونه

الفلسفة في ثمة ومن العادية، اليومية

 إلى دقيق، كمصطلح الفلسفة، تاريخ في التجريبية تعود

 غرب في الحديثة الفلسفة ومقدمات النهضة عصر مطلع
 بفعل غدت حيث عشر، السادس القرن من بدءاً أوروبا،

 الحديثة الفلسفة في رئيسياً اتجاهاً وتاريخية ثقافية عوامل جملة

 نظرية ميدان تجاوز واضح نفوذ قرنين، من وألكثر له، كتب

 األخالق في األخرى الميادين إلى األساسي( )مجالها المعرفة
وغيرها. والجمالية واالقتصاد والسياسة

 بل متميزة المعرفة في كنظرية األساس، في التجريبية، تقوم

 اإلغريق عصر منذ المتداولة المعرفة نظريات مع ومتعارضة
 عصر مطلع إلى ووصوالً الوسيط العصر بمدرسة مروراً

 إلى أوتلتقي، تختلف عناصر التجريبية في كان وإذا النهضة.



 تأكيده يمكن ما أن إال النظريات، تلك مع اوذاك، الحد هذا

 التي المذاهب وصريح واضح نحومبدئي على تعارض هوأنها

 ونتائجها وأدواتها أصلها في - المعرفة نظرية في العقالنية تذهبها

 ميدان في العقالنية مع التعارض، بل االختالف، ومعاييرها

.سيلي كما األمر وبيان ،وواضح بين المعرفة
 في هي مدارسهم، اختالف على العقالنيين، عند المعرفة

 غير واإلحساسات المحسوسة األشياء وما العقل فعل األساس
 جزء غير األحوال أحسن في تشكل ال موضوعات أو مناسبات

 وشروط أجزاء إلى وضرورة حكاً يستند المعرفة عملية من

.وأماناً وثباتاً أكثريقيناً هي أخرى

 الحية التجربة من مشتقة فهي التجريبيين عند المعرفة أما

الحواس. خالل ومن واالحساس

 باستقالل وفاعل بالفعل موجود كائن العقل العقالنيين عند
 والتجربة الحس قبل يمثل وهو الحتية؛ والتجربة الحس عن

 عند يتضمن، أنه أو معرفة، لكل مبدئياً جوهرياً شرطاً الحسية

وكلي نحوقبلي بكاملهاعلى المعرفة غالتهم،

 هوقبل اللفظة، باستخدام فالعقل، التجريبيين عند أما

 التي باالحساسات يمأل فارغ لوح والحس الحسية، التجربة
. الحواس بواسطة تردنا

 تجري تامة كاملة حلقات هي العقالنيين عند المعرفة

 ،عن األساس في مستقلة، صورية شروط وفق استعادتها
التجربة.

 غيرتامة ناقصة حلقات هي فالمعرفة التجريبيين عند أما
 في للمراجعة باستمرار وخاضعة والتطور للزيادة دائماً وقابلة

٠ ونتائجها التجربة ضوء

 أو العالم، تشكيل إلى العقالنيون يميل ذلك، وعلى

 أما ومطلقة ثابتة قبلية كلية، حقائق صورة في استعادته،

 قدر بأقصى أووصفه، العالم، تثكيل إلى فيميلون التجربيون
والنسبية المتغيرة البعدية، الجزئية، الحقائق من

 العقالنية بين والتعارض االختالف حدود ذي هي

 ذاتها، الحسية تجد بالضبط التعارض هذا مادة وفي والتجريبية

 بكل التجريبية من يحتفظ الذي الحقيقي جذرها تجد أي
 الدرجة، في أوسع استقالل مع والنوع والجنس الماهية عناصر

 اإلحساس، إلى استنادها في تبلغه الذي المدى أكثرفي وتطرف

الحسي للمعيار الراديكالي تطبيقها وفي

 التجريبية، أشكال من شكل إذن، هي، كمذهب إلحسية

 في الحسية أن إال القصوى؛ صورها في التجريبية هي أو

 هي حسية، وتجربة وإحساس كانطباع الصرف، الحسي أصلها

 هي فا المذهب. على وسابقة التجربية، صلب في أصيلة فكرة

؟ الحي المذهب هوحد وما ؟ الحسية عناصر

:الحسية عناصر[-1[

 الحسية تقف أن يمكن التي المتعددة االستخدامات بين

 نظرية في األخالق، في المنهج، في النفس، علم في عليها،
 المعرفة في نظرية أساساً لحسية تبقى ،الخ ،المعنى

 موقف لها المعرفة في الحسية أن ورغم .االبستمولوجيا( )

 مذاهب مع أوسع إطار في يتداخل، الموقف هذا أن إال متميز،

 مذاهب مع يتداخل أنه كعا المعرفة، ماهية مسألة في الواقعيين

 يميز ما أن ويبقى .المعرفة قيمة مسألة في والشكاك ين دريالالأ
 مسألة في موقفها هو إغما المعرفة، في كنظرية حقاً، الحسية

 هو ما معارفنا: مصدر في أدق، نحو على أو المعرفة، مصدر

؟ نتائجها هي وما ؟ حدودها ما ؟ تشتق مم ؟ معرفتي مصدر

 مواقف فيحمل الحسي، المذهب إذن يقوم المسألة هذه في

 حسية من عليه، التأكيد يجب ما وهذا تتدرج، متميزة واضحة
 أكثرتطرفاً حسية إلى التجريبية عن كثيراً تختلف ال معتدلة،

 المعروفة التجريبية عن واالبتعاد التميزوالتفرد في بعيداً تذهب

. المشترك اليومي الحس في ومألوف هوعادي وعما

 عموماً، الحسية، تعريف يمكن التحديدات هذه إطار وفي

 على غالباً، أو كلياً، تقوم المعرفة أن يرى مذهب اب بالقول

 التجربة من تشتق بالتالي المعرفة كل وان الحواس، وظائف

 الحسيين، مدارس ختلف بين المشترك الحد هو هذا الحسية
 ،وماخ كوندياك عند كا تطرفاً، أكثر مذاهب في الحسية أن إا

 سواه، دون به مكتفية تصبح بل الحس إلى استناداً أكثر تصح

 والشخصية الذهن ملكات كل بل، بكاملها، المعرفة فتميل
٠ . Sensation االحساس إلى أكثردقة أوبشكل الحس، إلى

 أولى قاعدة إلى بالضرورة، الحسي، الموقف هذا يستند

 ،خال ،Tabula rasa فارغ لوح مجرد الذهن اعتبارهم وهي

 وأن معرفة؛ صورة أو معنى كل من الحسية التجربة قبل
 هي إنما بالتالي يمتلكها التي والمفاهيم والمعارف والمواد المعاني

 وبواسطة والباطنة، الظاهرة الحسية، التجربة من مستمدة

 أول في 1732J. Locke -1804 لوك جون يقول الحواس.

 صفحة العقل أن »لنفترض :الحسي للموقف كاملة صياغة

 ء يمتلى أن له فكيف ،فكرة أو صورة كل من خالية بيضاء

 على فيه؟ نجدها التي والمعرفة الفهم مواد كل له ؟منأين إذن
 كل تقوم ففيها .التجربة من :واحدة بكلمة أجيب هذا

 المعتدلة الصياغة هذه إالأن « كلياً. ومنهاتشتق معرفتنا،
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الحية

 يوافق أن Leibniz 1646 - 1716 العقالني لاليبنتز سمحت
 وهي فرضيته عل أساسية، ولكن واحدة، إضافة مع تماماً لوك

 .نفسه العقل عدا ما - التجربة من هو العقل في ما كل أن
 ،لهم منفذاً فيها يجدوا أن للعقالنين سمحت التي الثغرة هذه

 وذلك لها، حالً D. Hume 1711 - 1776 هيوم عند ستجد

 في ما كل ان لوك، لموقف الحسية الصياغة ذروة في بتأكيده،

 والذي ،نفسه الذهن حتى الحسية التجربة من مشتق الذهن

 :اآللية التكرار قوانين وفق إحساسلت اجتماع مجرد هيوم يجعله

 العقل ٠ ٠ مختلفة حسية إدراكات جتماع سوى هناك شيء »ال
 الحسية، اإلدراكات عليه تظهر حيث المسرح من نوع هو

 من له حد ال تنسوع في وتجتمع تذهب تتعاقب، تتوالى،

 ال أن يجب بالمسرح المقارنة ]ولكن[ . . .واألشكال األوضاع

الأكثر..»، متعاقبة حسية إدراكات إال هناك ليس إذ تخدعنا

 التطرف في المغرقة الحسية النتيجة هذه في هيوم مع ويشترك

 وهو ، Condillac 1715 - »)(17 كوندياك وهو له آخر معاصر
 في سنرى كما عليه، وافتصاراً الحي بالمذهب التصاقاً أكث

 من بل الحواس، من يستخرج أن يحاول حيث التالية، الفقرة

كلها. معارفنا الحواس، أدن الثم حاسة
 وبهذا واالحساسات، الحس إلى المعرفة ترد إذن، الحسية،

 للعقل يجعلون الذين العقالنين مع تام تناقض على تقف فهي
 ما إلى أصله في يعود نعرفه ما فكل .المعرفة عملية في ما دوراً

 أعلى حتى كلها، معارفنا ,ونشمه ونلمسه ونذوقه ونسمعه نراه

 إحساسات سوى تركيبها واقع وفي حقيقتها في ليست درجاتها،
 عمليات في وارتبطت واتحدت وتافرت واجتمعت امتزجت قد

 نفه، بالعقل مايمى إن بل . فيها للعقل دور ال معقدة الية
 لتلك أخيراً إالنتاجاً ليس وتصوراته، وعملباته قوام في

 هذه واالحساسات الحواس. بواسطة تردنا التي اإلحساسات

 ووفق النوع، حيث من الحواس، تصنيف وفق الذهن تدخل
 الدرجة، حيث من وذاتية، موضوعية شروط مجموعة اجتماع

 وتكون المصدر؛ حسب باطنة، داخلية أو خارجية تكون وهي
 أكثر أو حاستين حسب مركبة أو واحدة حاسة حسب بسيطة

 )كشعور شعوراً يكون قد فاإلحساس النتيجة حيث من أما

 يكون أو الحواس، من حاسة في تحدث عملية أو واأللم( اللذة
 أن إال . الذهن في انطباعاً أخيراً يكون أو تلك للعملية نتيجة

 وتعقيدها غناها رغم موحدة تبدو إحساسات هي جميعاً هذه

 األحوال، جميع وفي علماءالفيزيولوجيا حسب الداخليين

 أوذرة هووحدة الحسيين، حسب ،Sensation فاإلحاس

atom ،األولى المعرفة وهوذرة ومنفصلة. جزئية، مفردة 

 ،الخارجي المعطى عن صادقة تامة نسخة وهوإما .ومادتها
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 أوما نفسه، الخارجي هوالمعطى أو المعتدلين، الحسيين حسب
 ماخ آرنست أمثال الحسيين غالة حسب كذلك، نعتقده

Mach هي نفسها األشياء أن إلى يذهب الذي 1915-1886 ج٠ 

 تراكيب إن بل إحساسات، تنتج ال األشياء »إن إحساسات:

 كذلك اإلحساس وكما .األشياء« تصنع التي هي اإلحساسات
 والجزئية بالفردية محكومة أيضاً فهي ،منه المشتقة المعرفة

 وعلى الحال هذا مثل في تبقى أن إما وهي الدائم؛ والنقص

 معان إلى تتحول أن عن عاجزة أي فقط، المستوى هذا

 بقيام أوتسمح الحيين، غالة يدعي كما وكليات، ومفاهيم

 المعتدلين، الحسين حسب مجردة، كلية وأفكارومفاهيم معان

 ال آلية قوانين ووفق الحسية أصولها من مباشر باشتقاق ولكن

فيها. دورللعقل

 جلة وجود ورغم .الحسية تعريف في المميز الحد هوذا
 الحد هذا فإن الحسيين، مدارس مختلف بين جزئية اختالفات

 الموقف هذا وينسحب عموماً الحسي الموقف يحكم الذي هو

 وأنواعها المعرفة درجات مختلف مصدرمعرفتناعلى مسألة في
 المعرفة إلى البيطة العادية اليومية المعرفة من بدءاً وأشكالها،

 العلمية المعرفة إلى وصوالً واالستقراء والقياس بالحكم

 وقوانين ونظريات فرضيات في تنتهي والتي والتجربة بالمشاهدة
.وصحيحة دقيقة أنها دائماً يزعم

 ادعاءات تجد البسيطة العادية اليومية المعرفة مستوى فعلى

 اإلحاس بين فالعالقة ,الغالب في يؤيدها ما الحسيين
 المثترك الحس أن وخصوصاً ومطردة، تبدومباشرة والمعرفة

 اإلحساسات تمثيل صدق موضوع أساساً يناقش ال العادي

 والحسية .الخارجية الوقائع وجود ومسألة الخارجية للوقائع

 يخصص الذي أرسطو من حقى مقبولة األولي الحد هذا ضمن
 معرفة في الحس وشهادة واإلحساسات للحس واضحاً دوراً

 هي واإلحساسات المعرفة نوافذ هي فالحواس .الخارجي العالم

 شيء في المصادفة باب من وليس ■ األقل على األولية - موادها
 العكس أو - حواسنا حسب مصنفة الخارجية الوقائع تكون أن

 - حواسنا تطالها ال بوقائع علم بالتالي لدينا يكون ال وأن -
 يقول كما ،ما حاسة من يحرم فالذي ٠ بالواسطة أو مباشرة

 لها، الموازية المحسوسات طائفة من حكماً يحرم لوك، جون

 العالم، عن معرفتنا تشكيل في العقل دور تأكيد في بالغا ومهما
 في الحواس عبر ترد حسية صورة هي أساساً صورته فإن

 يشكالن كونهما في الحس ليشبه العقل إن بل ،معقدة عمليات
 ال والحس أرسطو عليه يلح وهوما مجردة، حسية، صوراً
 نسميه أوما الخارجي العالم عن جزئية معرفة دائياً يقدم



الحسية

 والصهت اللون مثا ديكارت حب الثانوية بالكيفيات

 في نحوجوهري على تشترك اللمس حاسة إن بل والطعم،
 والطوث االمتداد مثل األولية الكيفيات عن فكرتنا تشكيل

 والزمان المكان عن فكرتنا وتثكيل والشكل، والعرض

 مواضع أن الحواس فيزيولوجيا »توضح : وغيرها . والديمومة

 اخسية التجربة بواسطة تدرك والتي والزمان، المكان في األشياء

 األلوان مثا إحساسات أي عناصر كذلك هي فقط،
تماماً« واألشكال

 طبيعة في نظرية الحسيون يقدم المنطق مستوى وعلى
 حسياً تفسيراً تتضمن واالستقراء والقياس والحكم التجريد

 رأى . المعرفة في األساسية كظريتهم مباشر امتداد هو خالصاً

 انعاني أن متفاوتة، بنسب العقالنيون، بعده ومن أفالطون

 الحقيقي بالمعنى نكتسبها، ال العقل في صور هي الكلية المعقولة

 هو التجريد أن فاعتقد أرسطو أما نستذكرها. وإنما للكلمة،
 ل مطرد بتجريد وذلك الجزئيات من الكل المعفى استخراج

 مذهبا التجريد في ذهبوا الحسيين لكن . ولواحقها المادة عن

 أي تحتوي ال إسمية أو مكنة غير معرفة غالتهم عند فهو آخر.
 بمجرد صارم نحو على يكتفون هؤالء أن إذ فعلي، مضمون

 اإلحساسات نقول ال حتى الوقائع، أو المشاهدات تسجيل

 تفيرهم وفق ولكن ممكن فالتجريد الحسية معتدلة عند أما

 تقدمه غيرما أوفكرة معفى أي فهواليتضمن .الحسي

 أفالطون اعتقده ما عكس على - والمشاهدات المعطيات

 هو لما بانتباها إليها نصل التي الجديدة الصورة هو - وأرسطو

 والمعطيات المشاهدات تقدمها التي الخصائص في مشترك

 ال عليها، دال متقل بلفظ الصورة هذه تقرن ثم الجزئية،

 التجربة وبمقدارتكرار . الصورة إلى إشارة من أكثر يتضمن

 فتزداد له وحصره النتباهنا تملكه يزداد اإلحاس واشتداد
 التي الجزئية الخصائص عن وابتعاداً وضوحاً الجديدة الصورة

 هو إذن، التجريد، تلك. والمعطيات المثاهدات في كانت

 هو .للذهن عائد فعل هو ما أكثر باإلحساس، الحقة عملية

 آلية، قوانين وفق التكرار خالل من اإلحساس عملية نتاج

 صورة هو إذن المجرد المعنى , الذهن في فاعلية نتيجة وليس

 هو . آلية قوانين وفق تجتمع حسية عناصر من مشتركة مركبة
 التجريد هذا عقلياً أو ذهنياً فعال وليس حسي انفعال

 مجرد الحكم يغدو حيث ،والقياس الحكم على كذلك ينسحب

 بين تركيب أومجرد تعبيركوندياك، حسب مزدوج، انتباه

 أحوالها، أفضل في اإلسمية، العالقة هذه تتضمن وال لفظين،

 يصبح كذلك الحكم كان وإذا التجريد. طبيعة في رأينا أكثربما

 محسوس من انتقال ومجرد محضاً، كالمياً أو إسمياً على الغياس

 االستقراء، من موقفهم وكذا والمقارنة بالتثابه محوس إلى

 الجزئي من االنتقال يفرض الذي االستدالل، من الخوع فهذ

 في كلي هو ما األرسطي المفهوم وفق يبرز بحيث الكلي، إذ
 تعريفا استناده بسبب الحسيين ادعاءات إلى أقرب هو الجزئي،

 بمطلبهم التزامهم وبسبب الحسيين، لكن الحية التجربة إلى
 مذهب يذهبون ال التامة، الدقة وهوتوخي األساسي

 وإنما نتائجه وتقبل الناقص االستقراء قبول جواز في األرسطيين
 توفر فإذا التجربة، آحاد لكل التام االستقراء على يصرون هم

 المشاهدة، تكرار قاعدة على بالماضي شبيهاً المستقبل كان ذلك

 مسوغ فال يتوفرذلك لم إذا أما اآللية، التوقع قوانين ووفق
 إذ االكتفاء يجب بل المناطقة، جمهرة تفعل كا استدالل، أي

 هذا أكثر. وليس وبيانات ووقائع مشاهدات من لدينا بما ذاك

 موقفهم إلى مباشرة يقودنا الحسيين عد االستقراء في الكالم

. العلمية فة المع من
 لبيان األفضل ميدانهم هي الحسيين عند العلمية المعرفة

 العلم في مناهجهم ومع بعامة، العقالنية مع تعارضهم

 انفصال أن الباب هذا في يؤكد أن إال المرء يسع وال , بالذات

 إنما تحديدا، والميتافيزيقيا الفلسفة، عن الطبيعي العلم مناهج

 والعناصر المقدمات الكثيرمن فيه تجريبي - رياضي بجهد تم

 جعلوا قد كوبرنيكوس غاليليووبرونو كان وإذا الحتية
 هوبس فإن ومعاييرها، الرياضيات لنباذج خاضعاً التجريب

 إلى التجريب هذا أطلقوا قد وغيرهم وهيوم ولوك وبيكون

 العلمية المعرفة فجعلوا الخالصة، الحسية االختبارية نهاياته

 لكنها نتائجها، بلوغ في والتجربة االستقراء تعتمد مكنة معرفة

 هذه أن إال . وتصويبها النتائج تلك ضبط في القياس من تفيد

 كنقطة الجزئية الحسية التجربة إلى النهاية في تعود المعرفة

 في المقبول الواقعي االعتدال هذا لكن أخير. وكمعيار انطالق

 جماعة يد على يمضي هو وإنما كذلك، يبقى ال الحسي الموقف

 وليبلغ التطور، في مسرف اتجام في الفالسفة - العلماء من فيينا

 يرى .E. Mach ماخ أرنست مع تطرفه منتهى االتجاه هذا

 فهو العلم فلسفة في األهم الفكرة هو اإلحساس أن ماخ
 موضوع بنا، المحيط العالم نسيج تشكل التي الفعلية المادة

 . . . خارجي هو وما داخلي هو ما بأكمله، العالم »إن العلم،
 مهمة وإن المتجانسة«، الحية العناصر من بسيط عدد ناتج هو

 كان وإذا .العناصر« تلك بين العالقات »إيضاح هي العلم

 اآلن، مهمته فإن بأسبابه، الشيء أرسطوهومعرفة عند العلم

 ال الوقائع هووصف الحسي، االتجاه ذروة في ماخ أرنست مع

 الكامل التام الدقيق هوالوصف العلم »هدف تفسيرها:
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 في )اإلحساسات( بالعناصر إال تتشكل ال والوقائع للوقائع،
 االختالفات العلميهوإيضاح والوصف عالقات،

 من العلمية، فالمعرفة وهكذا العناصر« بين والتشابهات

 لإلحساسات وصف مجرد هي ،وبتعبيردقيق الحسية الوجهة

 مقدماته، كل كما العلم، نتائج »كل بيانات: في لها وتسجيل

 العلمية المعرفة لكن . باإلحساس« بيانات إلى تنحل أن يجب

 تفسير يجري فكيف وقوانين، ونظريات فرضيات إلى تنتهي
 أن يعتقدون هم الحقيقة؛ هذه ينفون ال الحسيون ذلك؟

 ال أنهما إال العلمية المعرفة في جائزان والتعميم االستنتاج
 أما . التجربة تقدمه الذي ذلك غير آخر شيء أي يتضمنان

 فهومد المتطرفين، والحسيين ماخ عند التعميم، من الهدف

 الجديدة المعطيات لتغطي البدائية أوصافنا أو السابقة تجربتنا

 أو تجريد األمر في فليس ذلك، يحدث كيف أما .المتزايدة

 القوانين هوأحد والذي التكرار، فعل هوناتج وإما خلق،
 المشاهدات تكرار إن إذ الذهن طيعة تحكم التي اآللية

 هي جديدة مركبة صورة الذهن في تبعث المتشابهة والوقائع

 السابقة والوقائع المثاهدات كافة بين المشترك الوسط بمثابة

 التجربة بوقائع مشروط علمي وصف فكل ذلك وعلى
 .كامال يكون أن يمكن وال حكماً ناقص بذلك وهو ،االبقة

 أو مجموع مجرد والتعمييات ناقصة، دائماً التجربة كانت وإذا

 من بالتالي، ليست، والقوانين التعميمات فإن تجربتنا حاصل
 صدورها يوجب ما إطالقاً تتضمن وال شيء، في الضرورة

 تصبح لعلها بل سواه درن المعين النحو هذا وعلى حكاً،

 ال حين أو يجب، بهاأكثرمما نتمسك حين وخطرة مضللة

 إليها نستند حين خطرة »الفرضيات الحقيقية: طبيعتها ندرك

. المحسرسة« الوقائع إلى االستناد أكثرمن

 كان ربما المعرفة لمسألة الحسي التحليل من القدر هذا
 في الحسي، الموقف نشكل التي العناصر أهم لبيان ضرورياً

 نظر وجهة هي فالحسية وباختصار، والمتطرف. المعتدل شكليه

 مشتقة المعرفة اعتبار إلى المعتدل، شكلها في تذهب، فلسفية

 المتطرف شكلها في أما ؛بكاملها إليه ومستندة اإلحاس من

 على لإلحساس، امتداد مجرد المعرفة اعتبار إلى تذهب فهي

. معقد آلي نحو

IV - الحسية تاريخ :

 األخرى، الفلسفية المذاهب نقيض على الحسية، تمتلك ال
 اإلغريقي الفكر بدايات سنذ تداخلت فقد مميزاً؛ مستقالً تاريخاً

 من عدد في عناصرها وتوزعت ومدارس، أفكار جملة مع

 هذا إلى موجودة ،األوسع بمعناها فهي، والمذاهب االتجاهات
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 في السقراطيين، قبل ما اإلغريق مفكري أعمال في أوذاك الحد

 نظرية من جوانب في موجودة وهي واألخالق؛ المعرفة نظريات

 .الوسيط العصر في المدرسيين سائر عد أرسطوثم عند المعرفة

 الشروط من سيجد الحسي العنصر فإن النهضة عصر في أما
 أعمال في ورئسياً جوهرياً يجعله ما والثقافية التاريخية والظروف

 كوندياك أعمال في ثم وهيوم وبركلي ولوك وباكون هوبس

 مل، ستيوارت وجون كونت وضعية فإلى وفيورباخ، وهولباخ
 المناطقة أعال في األولي الحسي المضمون إلى وصوالً

 وفي البراغماتية من الكثيرة والمدارس فيينا، وحلقة التجريبيين،
المعاصرة الفلفية - العلمية االتجاهات من غيرها

 انكسيمندريس، )طاليس، األوائل اليونان طبيعيو كان

 التجريبية باألفكار مباشرة صلة على وهرقليطس( انكيمنس

 عند األمر ينتهي أن ودون بيذهم، واضحة فوارق على الحسية،

 أقرب هؤالء، وحسية كامل تصورحسي تشكيل إلى منهم أي
 المشال، سبيل على نشير، الفجة العفوية المادية إلى ماتكون

 الكائنات صدور يقسر الذي ألنكسيمندريس اآللي التفسير إلى

 علة دون الحركة بتأثير وافتراقها مادية عناصر اجتماع »بمجرد
 قدماً االتجاه بهذا ديمقريطس ويمضي ((غائية ودون متمايزة فاعلة

 آلية تماماً تشبه آلية وفي للحس«، صدى »العقل اعتبار حد إلى

 الفالسفة لدى مشتركة تبدو خاصية وهي انكسيمندريس،
 بين نجده حجماً أكبر اشتراكاً أن إال .سقراط قبل الطبيعيين

 صاحب فهو بروتاغوراس، أعمال في اليوناني والفكر الحية
 بها تأخذ والتي شيء« كل مقياس »أإلنسان الهامة: المقولة

 طابعها عند تقف ال المقولة هذه وأهمية حرفياً البراغياتية

 كذلك، منها، استخراجه يمكن ما في وإنما المباشر، الحسي
 مقياساً المشخصة الفردية هذه اعتبار ثم فرداً، اإلنسان باعتبار

 أفالطون خص وقد العكس. وليس والقيم، للمعرفة

 ما في أرسطو ذكره كذلك اسمه، حملت بمحاورة بروتاغوراس

 الفكر في الحسي االتجاه قوة حقيقة أن إال ,الطبيعة بعد
 تبدو وآخرين، وأبيقور والشكاك بروتاغوراس عند اإلغريقي،

 دعوى أفالطون ب وضع التي الدقيقة الصيغة في تماماً جلية

 يقول حيث محاوراته، أهم إحدى ثياتيتوس محاورة في الحسيين
 شيناً يعلم من أن لي »يبدو ثيودوروس بلسان المحاورة مطلع في

 غير آخر شيائً ليس العلم أن ظني وفي باإلحساس، يعلمه إغما

 الدقيق هذاالتعريف يقدم أفالطون إالأن .اإلحساس«

 عنده الحقيقية فالمعرفة تفنيده، إلى يتتهي كي الحسي للموقف

 تكون أن يمكن وال الكليات، معرفة بل العقلية، المعرفة هي

 أن يعتقدون افالطون اعمال في مدققين باحثين أن رغم - حسية
 أما فيهحقاً. أكثرما المثالية من حل قد أفالطون مذهب
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 مسالتي في جوهرية تعديالت يبدو، كما ادخل، فقد أرسطو

 تثكيل في الحس ودور الجواهر - األشياء تشكيل في المادة دور

 طيعة تفصيل في أرسطو يسهب النفس قوى باب ففي ٠ المعرفة
 والداخية، الخارجية مدركاتها ويصف الحواس وانواع الحس

 : ردها يمكن ال الحس معطيات فإن سليمة الحواس كانت ومتى

 اوتغير تبدل ال الموضوعات، من بطائفة مختصة المعينة »الحاسة

 فإن بالذات المحددة الطائفة هذه حدود وفي أخرى، بطائفة
 بين تشابهاً هويرى كذلك محددة« تبدو الخطأ احتاالت

 ال المحسوسة األشياء صور يدرجان كونهما في والحس العقل
 سيتبلور الذي الحسي الموقف اساس يرسي وهواخيراً مادتها،

 بارتام شبيه الذهن في الصور إدراك أن يؤكد حين بعد ما في
 الحسي الجانب هذا شيء،. عليه ينقث لم لوح عل »األحرف

 وجعل »فأخذها أرسطو: مذعب في الفارابي يلحظه الذي هو

 الذي النحو على الحس له يشهد الذي الوجود هو وجودها
 مع ببعض االختبار في لدينا مستعملة فيها المقوالت توجد

 ببعض«. بعض وتعرف بعض عن بعض واستعالم بعض،
 تتبدلفيها، التي المتعاقبة األشياء »وسمى قوله: في وكذا

 من الحس لها ويشهد بالحس تدرك التي هي فهذه األعراض،
 سياق تمثل ال الجزئية الجوانب هذم أن ورغم الحس.

 قرب صلة على عموماً يبفي أنه إال أرسطو، عند العام المذهب

 يعتبر أنه رغم عنده، المعرفة في والمحسوسات بالحس واضحة
 من جزء وهي بالفعل معرنة تشكل وال اولية تلك المرحلة

 الصور في بالقوة موجودة فالمعقوالت ،لها وشرط المعرفة عملية

 سر وهذا ؛ أفالطون( عند كما لها مفارقة )وليست المحسوسة

 الوحيدة المدرسية األرسطية ألرسطوواعتبارهم المدرسين حماس

 هذا .بينهما والتوفيق والعلم التجربة بين الجمع استطاعت التي
 الذي أرسطو لمذهب العام السياق في يبذل، ال الحسي الجانب

 إال الحس من يأخذ ال والذي بالتاكيد، حى غير سياقاً يبقى

تجنبه. يمكن وال ضروريا، مشتركاً، يبدو الذي بالمقدار

 مفكري أعيمال في فعالً الموجودة الجوانب هذه ورغم

 في الوسيط، العصر في حذوهم حذا من وفي اإلغريق،
 إال الوسيطة، الغربية الفلسفة وفي اإلسالمية العربية الفلسفة

 حملته الذي إغماهوذلك للحسية األكثرتنظيماً التأسيس أن

 في يرتبط لوك جون اسم أن ومع الحديثة. الفلسفة تحوالت
 وهزم العامة وأفكاره اعبالم فإن ،التجريبي بالمذهب الواقع

 من مزيداً ذلك، مع فتحت، قد العقالنية لقواعد العميت

 كانت فإذا متميز. راديكالي حي موقف بلورة أمام األبواب
 واإلحساسات الحس إلى اإلسانية المعرفة كل إعادة هي الحسية

 نحو على لوك قدمها التي تلك هي الموقف لهذا صياغة أدق فإن

 الصادر اإلناني الفهم في مقالة كابه في كالسيكي نموذجي
 لنظرية منظما حاسما نقدا لوك كتاب يتضمن . 1690 سنة

 في أن إلى تفكيريذهب غمط ولكل ولتتائجها الفطرية األفكار
 نظرية من وبدالً الحسية. التجربة عل سابقة أفكاراً العقل

 التاريخي الواضح المنهج أسمام ما لوك يطور الفطرية األفكار

 لوك: يقول الحسي. للموقف كاملة صياغة أول حمل والذي

 من خالية بيضاء صفحة نقول، كما هو، العقل أن »لنفرض

 أين من إذن؟ ء يمتلى أن له فكيف أفكار، أية وبدون صورة كل

 أجيب هذا على فيه؟ نجدها التي والمعرفة الفهم مواد كل له

 ومنها معرفتنا كل تقوم ففيها .التجربة من :واحدة بكلمة

 من أو الخارجية المحسوسة األشياء من إما . . .بالكامل تشتق

 مواد بكل عقلنا يزود الداخلية...هيما عقلنا عمليات

 أوما لدينا، ما كل ومنهما المعرفة، قاعدتا إذن هما التفكير.

 هى الحسية والتجربة .أفكار« من لدينا، يكون أن يمكن
 عند أومادتها لمعرفة ذرة يشكل الذي اإلحساس مضمون

 يعتمد والذي أفكار، من لدينا ما لمعظم العظيم »المصدر لوك:
 هذا .هواإلحساس« ،الفهم إلى ومنها الحواس على كلياً

 معتدالً اآلن يبدو كامال، حينه في بدا والذي الحسى، الموقف

 يبقي فلوك وتطرفاً. جذرية أكثر حسبة مواقف عل قياساً

 اليبنتزالعقالفي جعل وهوما ،الحية التجربة خارج العقل

 لوك اعتدال يبدو كذلك التعديل. بعض مع لوك فرضية يقبل
 مصدراً اإلحساس يعتبر حيث آنفاً، رأيناه الذي استدراكه، في

 عند تجاوزه سيجري االعتدال هذا .كلها وليس أفكارنا لمعظم

 الحسية المواقف أصحاب من وغيرهم وماخ وكوندياك هيوم

 بالموقف لوك مايربط فإن االستدراك هذا ورغم المطلقة

 وذلك رأيناه الذي الحد اعتقادي، حسب يتجاوز، الحسي

 وذلك رأينام الحدالذي ،اعتقادي حسب يتجاوز، الحسي

 الناس، لدى العادي اليومي الحس موقف تبني في اشتراكهما
 داخل التقاطه يمكن والذي الحسية عنه تدافع الذي الموقف

 أكثرأهمية مثال، هيوم نقيض على عنده، بدا والذي لوك محاولة

.متماسك منطقي موقف بناء من

 حسية كلها المعرفة ،G. Berkley 1685 -1735 بركلي عند

 ذلك الحسية باألشياء »أعني :أخرى مرجعية أية ودون مباشرة
 الحقيقة، في فقط، تدرك فالحواس بالح، إدراكه يمكن الذي

.أخرى« مرجعية أية ودون مباشرة لها يتأتى ما

 الباب هذ في كثيراً يختلف ال 1776 - 1711 هيوم وموقف

 هوم يقتفي أثراً. وأعمق أكثرتفصيالً أنم مع بركلي موقف عن
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 الحسي، اكجريي مصدرها إلى معرفة كل إرجاع في لوك أثر
 من الحي الموقف عناصر عل لوك من أكثرتصمياً يبدو لكنه

 العقل إدراكات كل )ترجع هيوم[ يقول عقالنية بقية كل

 بين والفرق واألفكار، االتطباعات . . نوعين إلى اإلنساني

 تدخل التي فاإلدراكات . , والحيوية. القوة درجة في هو االثنين

 أضع االسم هذا وتحت االنطباعان هي أعظم بقوة

 الصور أعني وباألفكار . . واالنفعاالت. والمشاعر اإلحساسات

 تعني هذه واالنطباعات الذهن« في األولى الباهتة
 اإلحساسات كل أي االنطباعات، »كل تحديداً: االحساسات

Sensation، الفرضية هذه والداخلية. الخارجية 

 بعثته الذي الغموض كل بإزالة هيوم حسب ،كفيلة
 ملموساً معقداً أو مجرداً نظنه ما فتعيد الفكر، في الميتافيزيقيا

 غامض كل غدا الفرضية هذه استخدام أحسن »إذا وبسيطاً:

 باهتة هي بخاصة، منها والمجردة فاألفكار، . I مفهوماً

 طبيعياً غدا الحسي المعيار فذا الدقيق وباالستخدام وغامضة«

 أو قانون، وكل ثابتة، ماهية أو جوهر، كل يلغي أن لهيوم
 الحسية الصور حد تجاوز معرفة كل يلغي أن بل كلية،
 شكوكاً تتضمن ذاتية مثالية إلى فنصل المباشرة، الجزئية الفردية

.المعرفة ادعاءات كل في عميقة
 كوندياك الفرنسي الفيلسوف هيوم معاصر عند الحسية وتجد

1780 - 1715 Condillac ًأكثر لعلها بل رئيسياً، آخر سندا 

 أعلى حتى معرفتنا، أجزاء كل استخراج على تصميماً المحاوالت

 من بل الحواس، من خالصة، حية عناصر من أشكالها،

 ،هي نظريته أن ورغم ,الشم حاسة وهي قاطبة الحواس أدن
 متغارب بل العناصر متباين معقداً كال األمر، حقيقة في

 التحليلي جزئها في تبقى أنها إال واألهداف، والنتاثج المقدمات

 وأدوات بعناصر تامة معرفة إلقامة المحاوالت من واحدة

 كتابة في كوندياك يفترض .سواها دون خالصة حسية وقنوات
 داخل حي إنساني جسم وجود 1754 سنة الصادر اإلحساسات

 أتحنا األنف موضع في التمثال كسرنا فإذا الرخام، من تمثال

 له عرض فإذا .الشم حاسة يستخدم أن الحي للجسم
 يمأل اإلحاس ذلك فإن مثاًل، وردة كرائحة ما، إحساس

 الذهن ملكات كافة كوندياك ويستخرج .عداه شيء وال وعيه

 فإذا .تام نحوآلي وعلى األولي اإلحساس هذا من وفاعلياته

 تقديم مع استمر وإذا االنتباه، كان وحده اإلحساس كان

 اآلن، إحساسين وبوجود .الذاكرة كانت منه جديدة صورة

 فإذا الحكم، يكون واللمقارنة المقارنة، تكون والحاضر، الماضي

 يدرك اإلحساسات نعاقب ومن االستدالل. كان تكرر!لحكم

 معنى يدرك وحدتها ومن الزمان، يدرك تكرارها ومن العدد،

 معنى يدرك ووحدتها اإلحساسات مجموع ومن الديمومة،

 كل شك بال يلغي التفكير في الحاسم الخط هذا .الشخصية

 وينفي ،المدرسية أشكالها في حتى ،ونتائجها العقالنية أسس
 إذ وأفكارها، وماهياتها لكلياتها موضوعية قيمة أية بالتألي

 مجرد أو اإلحساسات من مكتسبة جزئيات إما جيعاً تصبح
التكرار. بفعل استقلت ثم داائً جزئيات على دالة ألفاظ

 المادي شكله )في شاع الذي هو الحسي االتجاه هذا

 لدى وفرنسا انكلترا في عشر الثامن القرن سحابة الميكانيكي(

 في وجدوا الذين والفالسفة واألطباء العلماء من كبير عدد

 اعتناق على يشجع ما والطبيعية الطبية العلوم نجاحات

 ميكانيكي نحو على تعمل تامة مادية آلة اإلنسان إن فرضية
 نوافذ حكماً هي التي الحواس خالل من العالم على وتتعرف

 بالنجاحات تعززت قد تلك الفرضية كانت وإذا .المعرفة

 مباشر نحو وعلى تعود أنها إال تحققت، التي الطبيعية العلمية

 العالم كتابه في ديكارت طورها التي اآللة اإلنسان نظرية إلى

Le Monde بنظامه ربطها والتي المقالة، من أجزاء وفي 
 في تذكر صعوبة العصر طبيعيو يجد لم واهية بشعرة الميتافيزيقي

 المادة بعناصر تكتفي مستقلة آلية نظرية بالتالي وإطالقها قطعها

وقوانينهما، والحس

 جلة عشرتوفرت الثامن القرن من اثافي النصف وفي
 أن بالذات، انكلترا وفي للحسية، سمحت تاريخية شروط

 مذهب في وبخاصة األخالق، ميدان إلى المعرفة ميدان تتجاوز

 اللذة مفهوم استعادوا ^^Utilitarianism االنكليز النفعيين

 .ل Bentham بنثام هؤالء وأشهر هوبس. ثمة ومن أبيقور عند
 ٠ J.s.Mill 1806 - 1873 مل ستيوارت وجون ، 1832-1748

 إلى تذهب النفعية أن إال والتفاصيل، الحدود في اختالف ومع

 األلم يجتنبون وكذلك بطبيعتهم اللذة يطلبون الناس أن
 يجلب الخيرهوالذي الفعل أو فالخي ذلك وعلى بطبيعتهم،

 هو الشرير الفعل أو الشر مثال اللذة، مقدار في يزيد أو لذة
 التي الصعوبات ورغم األلم' مقدار في يزيد أو ألماً يجلب الذي

 الخير حال الحالين، في معيارها أن إال النفعية، إليها تنتهي
 حي أي غالباً، وذاتي كمي، هومعيارحسابي الشر، وحال

 هو الذاقي الحسابي، الكمي، المعيار هذا المباشر. بالمعنى

 إلى البعض لدى النفعية تنتهي حين أما الحية، إلى األقرب
 قد تكون فهي الحكم في والموضوعية العامة المنفعة معيار

 الحسية. المنطلقات عن للكلمة، الدقيق بالمعنى ابتعدت،

 األخير المضمون هو والذاتي والخاص والجزئي فالفردي
.لكصنة
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الحسية

 القوي المعاكس االتجاه ورغم عشر، التاسع القرن وفي
 االتجاه فإن الشمولية، هيغل وعقالنية كانط نقدية بعثته الذي

 العلم تحوالت في الدوام على وجد بل يضعف، لم الحسي
 المعرفية مطالبه ويعزز إليه يدفع ما والسياسة والمجتمع
 اتصاالً وأقل وتركيباً تعقيداً أكثر غدا االتجام أن غير ٠ والتاريخية

 تجريية مرجع كانت والتي المشتركة العامية اليومية بالحسية

 مادية وجهة الحسية اتجهت وهكذا , النهضة عصر وحسية

 ،ديالكتيكية ومادية وداروين، وفيورباخ هولباخ مع ميكانيكية،

 كونت أوغست مع وضعية اجتماعية أو وانغلز؛ مارك مع

 التي اللغوية الفلسفة من جديد شكل إلى انتهت أو وآخرين؛
 واجب وأن أشياء، على ال ألفاظ على تدور المعرفة أن رأت

 في المفاهيم كل هوتحليل تعبيرراسل، في بالتالي، الفلسفة
 الذي هو األخير االتجاه هذا مباشرة معطيات اعتبارها حدود

 شيك موريتز أسسها التي فيينا جماعة لدى كذلك نلحظه

1936 - 1882 M Shelic 1 - 1970 كارناب ومعهX91 Carnap 
 L.فيتغنثتاين ثمة ومن Poper 1902-1952بوبر وكارل

1951٠1889wittgenstein الذري الشكل ذلك أوفي ؛ 
 أمثال الفالسفة - العلماء يد عل إليه انتهت الذي الصرف
 محددة صلة على هي أخيراً والحسية . 1916-1838 ماخ أرنست

 أشكال من شكل هي والتي Pragmatism بالبراغاتية

.كثيرة وحسية تجريبية عناصر يتضمن الحديثة التجريبية

 بإلقاء فسنكتفي جميعاً، أوكك ألعمال يتسع ال المجال وألن

 عناصر من فيها لما ماخ، أرنست حسية على الضوء بعض
 جيع بين وتطرفاً األكثرمغاالة كانت ربما حسية ونزعات

 العملية خبرته من ماخ ينطلق .الهامة الحسية المحاوالت

 كأستاذ العالية النظرية معرفته ومن الفيزياء في كباحث الواسعة

 حي موقف صياغة إلى ،وغيرهما وبراغ فيينا في ،للرياضيات

 تصل أن يمكن ما منتهى اعتباره يمكن والذي الدقة بالغ علمي
 أوبتعبيرأحد عموماً، الفلسفة وفي العلم فلسفة في الحية إليه

 العلم في قصوى تجربية لتطبيق جرئة محاولة »هي :ما; نقاد

 النهضة تجريبيوعصر ماخ يثارك ومنظمة" كاملة بطريقة

 هذه وأن المعرفة مواد هي االحاسات أن افتراضهم

 من راديكالية أكثر يبدو أنه إال .جزئية ذرات هي اإلحساسات

 يقول .نتائجه أقصى استخراج وفي المبدأ هذا تطبيق في هؤالء

 إلى )والمنقول 1906 سنة الصادر اإلحساسات تحليل في ماخ

 نتائجه، كل كما العلم، مقدمات »كل (:190)4 سنة االنكليزية

 الذرات بتلك بيانات استثناء، أي وبدون النهاية، في هي

 العالم تمأل التي المادة أما .بينها« القائمة للعالقات ووصف

 عناصر بل ،أوماهيات جوهرا ليست فهي المعرفة موضوع

 ليست العناصر وهذه أشياء؛ فتكون تجتمع Elements أولية

 اإلحساسات، إحساسات« هي »العناصر إحساسات. إال

 األشياء مادة هي وإنما األشياء صور ليست ،ماخ حسب

 هي االحساسات( تراكيب )أي العناصر تراكيب :وطبيعتها
 ماهيات وال جواهر ليست إذن العالم مادة . األشياء« تصنع التي

 األلوان، إلينا »بالنسبة االحساسات: كتلة هي وإنما
 األخيرة العناصر مؤقتاً هي . . األزمنة. األمكنة، األصوات،

 ووفقاً .للواقع« تفسيرحقبقي كل هذايقوم وفي . , .المطلقة

 وليست نفسه الوجود نوع من المعرفة تغدو للوجود التصور لهذا
 الحس إلى كلياً مستنداً هذم المعرفة نظرية ماخ يتبنى .له مغايرة

 امتداد مجرد معه المعرفة تصبح الذي الحد وإلى واالحساس

 إذن المعرفة جديدة صيغة في نفسه االحاس أو لالحساس

 :لها وامتداد منها جزء هي وإنما للطيعة مغايرة ليست

 تخلومن إذن المعرفة , العضوية، الطبيعة ناتج هي .. .»المعرفة
 لهذا ووفقاً .حي غير عنصر كل من بل عقلية إضافة كل

 في يبدو والمعرفة للوجود تصوراً ماخ يصطنع التفكير من الخط

 لن أننا إال صرفاً؛ حسياً تصوراً ونهاياته وأجزائه مقدماته

 من موقفه على فقط وسنتفق التصور هذا تفاصيل إلى نتطرق
 خالصاً حسياً تفسيراً لهما تفسيره وكيفية والعلم العلمية المعرفة

 العالم وقائع هي ماخ، حسب االحاسات، كانت فإذا

 لالحساسات: وصف مجرد العلم غدا والداخلي( )الخارجي

 العناصر«، تلك بين العالقات إيضاح هي العلم »مهمة

 األمين: الدقيق الوصف سوى يعني ال ذاك العالقات وإيضاح

 أو للوقائع« الكامل التام الدقيق الوصف هو العلم »هدف
 .العناصر« بين والتشاهات االختالفات »إيضاح :أدق بشكل

 إلى جديد شيء أي تضيف ال بالتالي العلمية والقوانين

 إليها: واإلشارة الحسية التجربة من انتقاء مجرد هي التجربة،
 في موجود غير شيائً تضيف ال العلمية والنظريات )القوانين

 واإلشارة االنتقاء هومجرد ودورها األولى، الوهلة من التجربة
 التجربة من وإنماتنتقي عالماًمطلقاً، تستنتج ال هي إليها؛

 يغدومكناًتوقع كي وتصنفهم األكثرأهمية الحياتية المعاني

 البيولوجية ميزاتها من اإلفادة أو الخطرة آثارها وتجنب حدوثها،
 أفكاراً إال ليست التجربة من نشكلها التي واألفكار . النافعة«

 هدف »يقوم :ماخ تعبير حسب عناصر , أفكاراً أو التجربة في

 نتائج أما المحددة. الخبرة من حقل الفكرمع مالءمة في العلم
 الحقل تمثيل على قادرة عناصر، - أفكاراً فتكون المالءمة هذه

 تتبع العلمية والقوانين والنظريات الفرضيات .يكامله« المذكور
 لها. وصف مجرد هي والوقائع؛ المعطيات نحوآلي وعلى إذن،

517



الحية

 ماخ حسب بذاتها، أهدافا ليست الفرضيات فهذم ذلك وعلى

 المشاهدات من المزيد الستخراج أدوات هي وإنما

 نفي من هيوم إليه ماانتهى مثل إلى ماخ وينتهي والمالحظات
 وجود من نعتقده ما نفي وإلى بل وكلية، وماهية جوهر لكل

 أو عناصر مجموع األمر حقيقة ن هي بينا ووحدتها، لألنا

 العناصر با Ego األنا ليست األولى »الحقيقة ذرات:
 فاأن . .األنا تثكل التي فالعناصرهي . , )االحساسات(

 أو أهمية أية بالتالي تلقى ولن .. جانباً. تحذف أن يجب فكرة

 بل المطلق، الشك إلى هيوم كما ينتهي ال ماخ أن إال قيمة«.

 النوائح إطاز في نحن طالما اليفين أمام المجال في يفسح هو

 هذا سبب بعض ولعل .الدقيقة الجزئية والبيانات والجداول

 مالحضاته في ماخ خبره الذي العلمي اليقين هوذلك التحول

.هيوم شكوك لدفم كافية بدت والتي العملية ووقائعه وتجاربه

 االعتداث بين وتدرجها الحسية تحوالت بعض ذي هي
الصرف. الحتي للمعيار استخدامها ذروة إلى وصوالً والمغاالة

V-خاتمة:

 المذاهب تاريخ باستمرارتجاهاًبارزاًفي الحسية شكلت

 هؤالء أن إال وخصومها، أنصارها دوماً لها وكان الفلسفية،

 تاريخ في الحية مثكه الذي الخاص الدور تقدير عل يتفقون

 منها جزء في يعود المذهب هذا أهمية وبعض واألفكار. المعرفة

 اليومية المعرفة إلى الحسية جعت التي الدائمة القربى إلى
 احا م في مثيراً بدأ تجديد وهذا ،العاديين اكاس لدى المشتركة

 أنها إلى يعود الحية أهمية من آخر وجزء .التاريخ من مختلفة
 الوقائع إلى أقرب فكانت لمعرفة تفسير في حاسباً محوراً شكلت

 وغدت والروح؛ العقل إلى منا المادة وإلى األفكار إلى منها

 .بالذات والعلم المعرفة تشكيل سياق في إيجابيا حافزا بالتالي

 إلى العجالة، هذه في يعود، إنما الحسية أهمية أخيرمن وجزء

 منتصف في يضعها الذي الحد إلى الداخلي وتركيبها غناها
 اعتبرت فإذا الكاملة. واثمالية الكاملة المادية بين الطريق

 مادية إلى قادت موضوعية خارجية لوقائع انعكاساً إحساساتها

 الديالكتيكي أو فيورباخ( )هولباخ، الميكانيكي بشكليها كاملة
 ذاتية صوراً إحساساتها اعتبرت وإذا وانغلز. )ماركس،

 )بركلي، كاملة ذاتية مثالية إلى قادت لها، خارجي موضوع ال

هيوم(.
 من تعفيها ال الحية متلكها التي العالية األهمية أن إال

 أمام فقط نتوقف سوف والتي ،والصعوبات اإلشكاالت

 حدها وهو األخير، شكلها في أخذت إذا فالحية إحداها.
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 معرفتنا، مصداقية في عميقة شكوك جملة تبعث دقة ألكثر
 للمعيار الدقيق فالتطبيق .عموماً والمعرفة العلم متقبل وفي

 حسية جزئية فردية صوراً، أو معارف، إال ينتج ال اخي

 الصورال هذه فإن أيضاً، المعيارالحي، ووفق ومبنشرة

 وجود بافتراض تسمح ال أي منها، أبعد هو ما باستنتاج تمح

 هو بالضبط وهذا إلحساساتنا مقابلة مستقلة خارجية أشياء

 أن Subjectivism الذاب »تدعي الذاتيين: دعوى مضمون

 األفكار هي الحسي اإلدراك أساس على معرفته يمكتا ما كل

 أن يمكننا ال األفكار هذه ومن ؛لوعينا المباشر المضمون ط فقط

 بالحسية الدقيق األخذ إن .منها« أبعد شيء أي على نستدن
 بلغها التي بتلك شبيهة تامة أدرية ال إلى حتماً يقود الكاملة

 كانت إذا عا يسأل أن للمرء »يمكن :عنها يحدثنا والتي هيوم

 ماالذي تشبهها؟ أشياءخارجية من ناتجة الحواس إدراكات

 كل كما بالتأكيد، التجربة السؤال؟ هذا على اإلجابة يقرر

 صمت في هنا النجربة لكن المشابهة؛ األخرى األسئلة

 يصل أن يمكنه وال المباشرة إدراكاته إال مباشرة يملك ال فالعقل

 هوأمر كهذه عالقة افتراض إن .باألشياء لها عالقة أية إلى

 تثيرها التي القطيعة هذم ٠ اإلطالق« على له منطقي الأسأس

 أخرى( ونظريات الذاتية المثالية بعدها )ومن الكاملة اخسية

 أخرى، جهة من واألشياء جهة من واألفكار اإلحساسات بين

 أو علمية معرفة لقيام إمكانية أية للكلمة الحقيقي بالمعنى تنغي

 كاأن وفرضيات( وتوقعات استقراء من مافيها )بكل علم

 التي االعتراضات من أخرى سلسلة تثير والشكوك النتائج هذه

 المعرفة عن الدفاع موقع من الكاملة الحسية دعاوى تدفع

 رفعته الذي نفه الشعار تحت أي - وموضوعيتها اإلنسانية

.بالذات منهم والمثاليين العقالنيين مذاهب ضد الحية

 اعتبارها إلى إطالقاً اليعود إذن الحسية، مع الخالف

 الحد هذا إلى فهي فها وشرطاً للمعرفة مصدراً الحية التجربة

 لدى إنهامقبولة بل عندأرسطو وبخاصة عموماً، مقبولة

 العقل نقد من الثانية الطبعة مقدمة يفتتح الذي نفه كآنط

 ال أمر فهذا بالتجربة، تبدأ معرفتنا أن »أما بالقول: الخالص

 فهذا بالتجربة، تبدأ معرفتنا كل كانت اذا لكن ٠ . .فيه شك

 بدا ما أن إال التجربة« من مستمدة كلها أنها على يدل ال
 وغب غيرواقعي نافراًمتطرفاً غدا المعتدلة، الحسية في مقبوالً

الكاملة، القصوى الحسية في مقبول

 اعتدالها عن ثتخلى حين الحقيقة، في الحسية، أزمة تقوم

 على الواقعي برصيدها فتضحي ،وكاملة تامة تكون أن وتحاول



الحيدية

 مذهبا النهاية في وتبني المذهب؛ وكمال المنطقي التماسك مذبح
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الكبرى. التامة المذاهب كل أزمة هي
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شيا عمد

ية الحسيد
Hassidism
Hassidisme
Chassidischen

 األول يهوديين صوفيين تيارين على اطلق اسم الحسيدية

 حصل والثاني عشر، والثالث عثر الثافي القرنين خالل حصل

 الحسيدية كانت وربما عشر. التاسع القرن خالل بولونيا في

 من والقبالة وتصوفهم(. اليهود )غنوص للقبالة وتطوير انثاق
 العميق التيار اليهودية تاريخ في تشكل تقبل( )تلقى قبل فعل

 »البيبلي« التعليم تناقض أو تعارض دون يكمل الذي والري

 االسرائيلية الصوفية العاليم إن والنلمودي (Bible )من
 أسماء من غفل كتب في اليهودي األدبي التاربخ في تجل

 اينوك كتاب )مشل قيامية أية من خلو رؤى ذات المؤلفين
Enoch) الكتاب ومثل األثيوبية، الحبثية صيغته في المحفوظ 

 تفسيري أدب وأقدم .Esdras اسدراس كتب من الرابع

 خاص لتعليم آثارملحوظة على J٠b(Misdrachi ميدراشي

 الى )نسبة االسينية األديرة إن األشخاص. ومحصورببعض

 عيشة تعيش متصوفة المسيح، قبل الثاني القرن يهودية، فرقة

 التعليم هذا وتنقل تعلم التي الحية المراكز كانت جماعية( تعبدية
 حالهم األمر بادى، في شفهبة بصوري يتم ذلك وكان ,أيضاً

 القرن من انطالقا ولكن تدوينه، قبل التلمود، تعلم كحال

والتدوين. الكتابة بدأت الميح قبا األول
 اليهود أوساط أخذت اثافي الهيكل حقبة منذ ولكن
 األول الفصل وحول الخلق حول باطنياً تعليماً تتناقل الغربيين

 وهذا . «Merkaba أوظهورعرش.الله »رؤيا حزقيل: من
 غير )الشريعة الميشا أسياد لدى معروفاً كان الباطني التعليم

 الصوفيين المؤلفين ولكن .المسيح( بعد 200 السنة حتى المكتوبة

.التخفي على لحرصهم مجهولين كانوا الحقبة هذه في
 بتركيب تتعلق موضوعات عنهم المنقولة التعالبم في ويوجد

 وتأمل المعرفة حول ونتمحور ،وبالتصوف وباآلخرة الكون

 وهو إللهي لمجد والعرشهومكان وعرشه، أسرارالله

.Hekhalot عبرالهيكالوت الصوفية، المسيرة غاية
 الرحلة يصف غيرمنشور، معظمه في غزير، أدب ويوجد

 الغارقين Les yods Merkaba المتبدلين، ألوكك الصوفية

 he- الكبرى المساكن تذكر: الكتب هذه من . المركبة تأمل في
kalot Guedolot الشالث والكتاب الصغرى، المساكن و 

 وألغباء العشرة، اشهداء قصة وميسدراش ، Enoch ألنوك

 أخويات عن صدرت الكتب وهذه عقيبة )الراهب( الرباني

 تدرب فترة بعد بالتنشئة اال اليها الدخول يتم ال صوفية
 تنقيته، تعليماًروحياًلتأمين بالترهبالمبتدىء ويعطي وابتداء

 السبع عبرالمراتب وصعوده التأملية، الحياة الى ودخوله

 سمو في اله الى خالص، كل منبع الى يصل حتى الماوية
.جالله

 اليوم الى بعضها يزال ما بأشعار تمجد جالله مجد ورؤية
 سرية بلغة يمجد كما الطقوسية، الترانيم من قسماً يشكل
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shiurkoma األفكار وهذه .له الصوفي الجسد قياس تحد 

 Hekhalot الحيكالوت كتاب من األولى النصوص في موجودة

اسراثيل. تصوف في األعمق األولى اللغة وتشكل

 أكثر يحتوي ال الكتاب هذا - تيبرا سفر أو الخلق كتاب

 )سكولم أوالرابع الثالث القرن الى وهويرد .كلمة 1600 من
Scholem وفاجدا Vajda) . التصوف على غريب أثر له وكان 

 حتى باستمرار ويعلم يؤول رظل اليهودية. في ميتافيزيقا وعل

 المركبة نحومثاهدة النفوس مرشل إنه عشر. الثامن القرن

 )علم وكوزمولوجيته الكون( )نشأة ونشكونية )العرش(.
 العشرة العناصر إن :الكالسيكية العلوم من اصبحتا الكون(

 األثنى ومن )سفيروت( العشرة األعداد من تتألف الكون في
 الدروب تشكل وكلها العبرية. األلفباء في حرفاً والعشرين

 لكل الحي المصدر تشكل كما للحكمة، السرية والثالثين االثني

 بالنسبة كاللهب بدايتها في وهايتها ضهايتها في وبدايتها الواقع،
 والغباء موسى سيف مثل :عدة مؤلفات وعملت .الجمرة الى

 اشاعة على للمزامير، الصوفي واالستعمال عقيبة، الرباني

.اسرائل في وتحققه الصوفي االتحاد

 لتعاليم المخلص وااللتزام والصالة، والطهارة التوبة وظلت

.اله سرمشاهدة ال للوصول السبيل هي الكنيس

 .باله العشرة السفيروت وعالقة أصل سفريتسيرا ويصف
 ترتبط األخيرة والستة .انبثاقياً تسلسال تشكل األول فاألربعة

 ويستخدم األقداس. أوقدس السماوي والمعبد الكون بابعاد

 فوق ما لخلقعالم واكاروالماء الهواء الثالثة العناصر الله
الطبيعة.

 في أساسياً، حرفاً وعثرين االثني بفعل يولد األرض وعالم

 ألف واألحرف .العدم من الكون الكلمة تخلق وهكذا - الهواء

 االجرام توازن عن تعبر )االر( وشين )اماء( وميم )المهواء(
. . . الحقيقة محور على والبراءة

 باهراً. نجاحاً اليهودية، الباطنية حول سفريتسيرا، وعرف

 المركبة، موضوع في الشعوذة عنصر الى العبري األدب ويثير
 النفس صعود مراحل إن الصوفي: التيولوجي بالمعنى أويفسره

 الطهارة بدرجات ترتبط المجد عرش الى السبع السماوات عبر
.الغبطوية المشاهدة بلوغ يتسنى أن الى النفسافي والكال

 الصوفي الفكر مشاغل صورة يعطي الذي التمهيد هذا بعد
 بأنها أحياناً توصف التي الحسيدية، موضوع نعرض اليهودي

: هي عناوين ثالثة ضمن التطبيقية، العملية القبالة

الوسطى القرون في الحسيدية - 1
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 والحيدية لوريا اسحاق :الحديثة الحسيدية بدايات - 2

البولونية.
.الحديثة الحديدية - 3

٠ «الخالصة 4

الوسطى: القرون في الحسيدية -ا

 عصر خلف الذي بابل، في ،Gaonim الغاونيم عصر اتجه

 والتعفف والصيام بالتقشف المقرون التأملي الورع الى التلمود،
 سعياً السماوي الفضاء في الصعود أجل من اكفس وتعذيب

 من عدد يوجد كان الحقبة هذه في .العرش أو المركبة وراء
 األمراض، إبعاد يستطيعون أنهم ظنوا الذين المتحمسين

.المفترسة الحيوانات وتدجين وتكين العواصف واسكات
 تختلف التي التقهقري، المظهر ذات الصوفية، الحالة هذه

 التلمودية، الحقبة في سائدة كانت التي الصوفية الحالة عن

 تحت ألمانيا، في تزدهر سوف الميتافيزيقي، بالمنحى المطبوعة

. تطبيقي عملي وسحر وتقشف ورع بشكل أي المظهر، ذات
 على خاصة قرون، منذ المانيا في مقيمين اليهود كان لقد

 آل عائلة فيهم وتميزت فرانكوني وفي الرين نهر ضفاف
 البالد، هذه الى ايطاليا من أتت التي Kalonymides كالوفي

 الحسيدي صموئيل مثل بقباليين ثم التلمود، في بعلماء

 وتلميذ ،راتيسبون من حسيد يهوداها وابنه التقي( )الورع،

 والمشهور ،Worms ورم من يهودا، بن اليعازار األخير عذا
 الكولوفي أبراها واألبرزكان العطار أوالصيدلي روكح باسم

٠ كولونيا الى نبة

 أساطيرأوخوارق عدة موضوع الحسيدي يهودا وكان
. األتقياء سفر أو الحسيديين سفر ينسب واليه

 فرانسوا سان يشبه هاحسيد يهودا الرباني ان Bears يقول

 الفلسفة بين التاريخي موقعه حيث من 1226-1182 داسيز

 المزامير، في مرة ألول حيد كلمة وجدت )لقد ،والحيدية
 اليهود قاوم حين المسيح قبل الثاني القرن المكابيين أيام في ثم

 سيرويا، هنري )راجع، الهيلينية الحركة )حاسيديم( األتقياء

 قبل الثاني القرن من يهودية فرقة وهي Ess٥niens االسييين

 عيشة يعيثون أعضاؤها كان وبعده. األول القرن حقى المسيح

ا تقشفجماعية(.

 الوسطى، القرون في والتقوى، الورع نحو الزعة ولكن
 تركته الذي الموجع األثر الى اليهود، عند شك، بدون تعزى

الصليبين. اضطهادات اليهود نف في

 حيث والدعاء الصالة في الصوفي بموقفها الحسيدية، إن



الحديدية

 أجل من وقبل، .الهم الى تتوق الله، اسم بمعاني الحروف تمتزج

 السرية العقيدة هذه معتنقو حاول السماء أسرار اكتشاف

 Vextase et la والكشف الوجد طريق الهعن من التقرب
vision. بالله االتحاد أصل هنا من (Debikut) سوف الذي 
٠ الحديثة الحسيدية في ينوجد

 االتحاد محاولتهم في اليهود، الصوفيين نظر في المهم الشيء
 . yehud وبديياً حدسياً االلهية الوحدة الى التوصل هو ،باس

 Tosafistes والتوصبافيين التلموديين من العديد اهتم وقد
 وفي ألمانيا في التلموديين (Casuistes) الذمميين مدرسة )وهي

 عشر( الثالث والقرن عثر الثافي القرن في الشمالية فرنسا
 بالمشاهدة وحتى بالمركبة وبخاصة الصوفية بالفكرة

Shiurkoma المدرسة هذه معلمي كبار أحد أن سكولم ويرى ٠ 
 أصحاب من يعتبر كان الذي رامبيير دي اسحاق كان ،الذتمية

 الملقب كونتور مون دي عزرا تلميذه مارس وقد المشاهدة.
 مرات عدم الساء« نحو »صعوده وكان المركبة. صوفية بالنبي،

 حاصال واعتبر شهود، عدة قبل من يبدو، ما على شوهد، قد
المعاجز. ويحدث الخوارق يفعل كان انه وقيل حقاً

 قوتها في خاصة العلمية، القبالة عنصر ظهر الحقبة هذه في

 تلميذ وهوأخلص ورمس، اليعازاردي كابات في السحرية.

 الحيدوت حول الخطابات جانب والى .الحسيدي ليهودا

Hashidut فعالية وحول السحرية القوة حول كتب توجد 

 الوصفات أقدم استقاء يمكن هنا لأللوهية السرية األسماء

 األحرف من مزبج بواسطة وذلك ، Golem الغولم ،للمنتقم

 كان سكولم، نظر في الغولم المنتقم وخلق السحرية. والتطبيقات

 التركيبات أسرار في المنغم الصوفي جربها عظيمة، تجربة

 فقط بعد وفيما . Yetsira يتسيرا سفر في المعروضة االلفبائية
 على االبق بوجوده تغنى بأكملها أسطورة المنتقم حول نج

 خلق فإن أمر، من ومهمايكن الشطحي االنتشائي الوجدان
 منحى ينحوتماماً السحري Homuneulus القزم اإلنسان

العملية. القبالة

 وبحب الصالة تصوف الى حتى السحر تسرب لقد

 الى المانيا من انتقل الذي J.b. Asher آشر بن جاكوب

 في كلمة كل يحسبون األلمان، الحيديون كان اسبانيا،

 الجماتريا بحساب وأناشيدهم، وتبريكاتهم أدعيتهم
iGuematria له لي الدعاء في التصوف هذا أن كل وعلى 

 .تقي انسان أي بيها يقوم التي العفوية بالصالة عالقة أية
 حددهافي التي الكالسيكية الطقوس منشاً األخيرة فالصالة

.التراث معظمها

 التأريخ والنوتاريكون األحرف حساب الجمتريا إن

 البحث غلبة أمنت والنقل الترحيل والتيمورا باألحرف

 القبالة غلبت أنها أي ألمانيا في الحسيدي األدب في الصوفي

 هذا أثر وقد .الصوفية النظرية القبالة على )السحرية( التطبيقية

 بن يعقوب بن يعقوب في خاصة بصورة الحسيدي المنحى
 والبحث التأمل تقنية ولعبت .بوالفيا ابراهام وفي كوهن

 في عشر والرابع عشر الثالث القرن بخالل ثانوباً دوراً النظريين

 التصوفي االتجاه هذا ان وبرأينا .الكالسيكية القبالة كتابات
 متأثرجداًبحالة الشعوذة من والقريب الحري العملي

 بالذات، القرن ذلك في عبرعنه، الذي االسالمي التصوف

 مدرسة من 1273-1207 الرومي الدين جالل تعبير، أفضل

الشهير. المتصوف 1226-1145 كبرى الدين نجم

 المانيا في Wormes ورمس الى تبة اليعازارالورمي ولكن
 الى أبداً يشر لم األوعية الكبيرحول تفيره في الرينانية

 Kavana الكافانا الى باالشارة فقط واكتفى .النظري التصوف
االسبانية القبالة مفاهيم من وهي التأمل، والى العزم أو

 سنن جملة من مشتقة الصالة أسرار في الغالبة الصفة إن

 والتي ايطاليا في معروفة كانت التي القبالة الى األصل في تعود

 أخذوها الذين Les Kalonymidcs كالوني آل المانيا الى نقلها

 بتأثر القول يؤيد التسلسل وهذا ٠ البغدادي هارون عن

 عشر الثالث القرنين في االسالمي التصوف بحالة الحسيدية

الميالديين عثر والرابع
 األول التيار تيارين: بين األلمانية الحيدية تأرجحت لقد

 والطبيعة اش بأن القائل المذهب أي :بالحلولية القول الى ويقود

 مظاهر اال ليسا واالنسان المادي الكون وبأن واحد شيء
 كل في االلهي بالحضور يقول التصوف وهذا اإللهية. للذات

 علم بتحسين بتأثيرثم يغنى الثاني والتيار .مخلوق شيء

غون سعديا بها فال والتي السائدة ،تيولوجيا الالهوت،

SaadiaGaon.
 الكون الى أقرب الله إن de Worms الورمي اليعازار يقول

 التي وعقيدته الجسد. الى بالنسبة الفى هي ما االنسان والى

 أوغسطين القديس عقيدة مع مشابهات فيها الحسيديون بها قبل

 القرنين في المسيحيون المتصوفون به آمن الذي 430-354

 الله إن القديس هذا قال وقد عشر. والرابع عشر الثالث
 تاكو، موييزدي أن اا مخلوقاته. من فرد جداًمنكل قريب

 العنصر موضوع من خشبته عن أعرب الحسيدي يهودا تلميذ
 نظره في يعتبر والذي االلوهية مفهوم في دخل الذي الحلولي

 وضعه وهونشيد االتحاد، نشيد أن وبالواقع الوثنية. من اخذاً

 فيك، شيء »كل سعديام بتأثيرمن لحيدي يهود تالميذ
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 « . ٠ وتحتضنه تقبضه وأنت شيء كل تمأل إنك . الكل وأنت

 الربافي من معارضة لقي وقد - واضحة الحلولية تتجلى وفيه

 دي ايلي الرباني ومن عشر السادس القرن في لوريا سالومون
عثر. الثامن القرن في بغون( )المثهور فيلنا

 اشراقية )نظرية تيوصوفية عام، بوجه يميز، الذي واألمر
 هوقولها األلمانية، الحسيدية بالرب( االتحاد موضوعها دينية

 على المقدس الطفل وفكرة اإلفي، أوالمجد Gabod بالغابود

اإللهي. الجالل وقداسة العرش

 إنه .لالنسان المكثوف هومظهرالله غابود الله مجد إن

 وهذه .الخالق وليس األول المخلوق الحيديين الى بالنسبة

 غير نهائي ال مطلق اله أن يرى الذي سعديا من جاءت الفكرة
 قبل اول مخلوق »نور بشكل الجد مخلق، يخدث، وهو معروف

 تتماهى التي المجدغابودهولشكينا هذا المخلوقات« كل
.القدس الروح مع تفسيرسفريتيرا بحسب

 غير المركبة عرش فوق يظهر الذي المقدس الطفل فكرة إن
 الموضوعة الكتب بعض في مذكور ولكه ,سعديا عند مذكور

 يتكلم حزقيل أن نعلم الحسيديين لدى والمعروفة المركبة حول
 الى تعود ربما المالك وفكرة المقدسين. األطفال من جيش عن

 »وعندها وهو: 4510 النبي هذا عند وحيد مقطع في اشارة

.المقدس« الطفل فوق اله مجد ارتفع

 أوساط الى أصله في يعود التيوصوفي الثالث والرمز
.الحسيديين

 التي جالله والى الله قدسية باستمرارالى تحيل كتاباتهم إن
 بل الله بصفات هنا يتعلق ال األمر إن ,ملكوته أيضاً يسمونها

 إن جالله. من خلوق بذاته( الوجود واجب )مخلوق باقنوم
 المجد أيضاً وهي مكان كل في الخفي الله حضور هي »القداسة

شكل«. بدون
 اليهود كتابات من مأخوذ ،ميتافيزيقي آخر عنصر وهناك

 في يندمج سوف الحديثة، األفالطونية لى ومعزو االسبان،

 الحضور أو المثول الصوفية جانب الى األلمانية الحيدية العقيدة

 المظهر تحت سعديا، الى المعزوة مكان، كل وفي الدائم،

أوالغنوصي. الالهوتي التيولوجي

 التي Les Archetypes األصلية النماذج عقيدة وبحسب

 اليعازر مؤلفات في برزت والتي سعديا، تجاهلها أو جهلها

 وحتى بشري، شكل لكل إن الروح، علم حول الورمي
 األخرى واألشكال والخشب كالحجر الجامدة، الكائنات

 حاالً تتذكر وهنا . Demuth دموت األصلي نموذجه الدنيا،

 أن تقول التي التنجيمية العقيدة وأيضاً األفلوطينية، األفكار

 وغير حتى، االلهي النموذج، إن نجمته. مخلوق لكل
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للروح. الخفي للنشاط العميق هوالمصدر المتجسد،

 الحسيدية تأثيرعلى لها يكون سوف األلمانية الحسيدية هذه
 هذه إن العادل أو الصديق موضوع في خصوصاً الحديثة

 أيضاً االتقياء اإلسبان، القباليين عقيدة عن تختلف الحسيدية

 األلمان الحسيديون تأثر لقد .الفلسفي التأمل الى األكثرميالً إنما

فيه وغاصوا فتقبلوه المشرقي الميتولوجي بالرهم

:الحسيدية بدايات ٠ 2

:لوريا اسحاق - أ

 دور في خصوصاً جديداً طابعاً القبالة توجهات ارتدت لقد

 هذه .الروحافي الصعيد على يمحققه أن يمكن وما االنسان
 الفرع أي االسبان، اليهود هجرة أثارتها الصوفية التوجهات

 اضطهاد بفعل مطرودين اسبانيا، من اليهود، في االرستقراطي
 من المطرودة الجاليات وحلت . 1492 سنة التفتيش محاكم

 اليهودي يعدالتصوف وفيهالم المقدسة األراضي في اسبانيا،

 محاكم محرقة المحرقة، في الموت إن ميزة محصورابقلة

 مالذ، عن تفتيشا العالم عبر والتيه الجماعي واالبعاد التفتيش،

 العناية الى وبالتوجه الدينية بالعزلة أوحت المآسي هذه كل
. الفلسفي التأمل في التعمق من بدالً اإللهية

 العملية الممارسة باتجاه ذلك بعد القبالة اتجهت لقد
 انتشرت أن بعد خصوصاً الجماهير، متناول في وأصبحت

 كبير كشفي متصوف لظهور وكان .الشرقية أوروبا في الحسيدية
.المتجددة العقيدة هذه انتشار على بالغ تأثير لوريا

 ما الى منصرفين الفلسفية التأملية القبالة عن الناس وعزف

 حرق من اسبانيا في اليهود أصاب الذي بعد يأسهم في يعزيهم

 يها قامت التي الذبح عملية وبعد أموال ومصادرة وتهجير

 ،H. Serouya سيريويا )هنري روسيا في القيصرية السلطات

(.91-90 ص القبالة،

 الرحيم؟ اله الى بالتوجه اال للخالص سبيل من هل
 الغنوص من ميتولوجيتها تستمد صوفية الهوتية حركة وقامت

 المتأخرة الحسيدية فكانت :العملي اليهودي التراث ومن الوثني

 الزهد، االعتراف، التوبة، ليومية: التطبيقية بممارستها

المنقذ. المخلص مجيء أجل من الصالة الصوم،

 طريق عن الشر، قهر على ينصب سوف المتعبدين توجه إن
 المخلص لجهد معادل ومعوض وبجهدمصلح الروحي، الكمال
؟ المسيح

 الفلسفة نزلت كما األرض الى السماء من القبالة تزلت لقد

الفيزيقا. الى الميتافيزيقا من



الحيدية

 وكان الجديدة، الحالة هذه حول كثيرة أدب كتب وظهرت

 R. Moise القرطبي يعقوب بن موسى الربافي كتابات األبرز
ben Jacob Cordvero لوريا. وكتابات

 بتحديد يتعلق فيما صفد عقيدة ولوريا كوردوفيرو وتزعم

 سنة واألربعين الثامنة في األول شابين؛ االثنان ومات القبالة،

 .1072 سنة وثالثين ثمان ابن الطاعون أخذه والثاني ،1570

أبرز. الحسيدية على تأثيرلوريا وكان

وعقيدته لوريا

 في ولد وقد .المانية يهودية عائلة من لوريا اسحاق تحدر
 كتاب أي لوريا يترك لم القاهرة. في ونشأ 1534 سنة أورشليم

 من فيتال حاييم وأشهرهم .تالميذه دونها وتعاليمه .يدم بخط

 ومن المشاهدة أصحاب من لوريا مثل فيتال وكان كاالبريز.

 األرواح همسات يسمع كان لوريا إن »... الخوارق: صانعي

. .، . اللهب. وتالعب األشجار، وتحرك الماء غليان في

 المواضيع لبعض الشخصي تأويله حول لوريا عقيدة وتقوم

منها: الضخمة الزوهار مجسوعة في وردت والتي قبله المطروقة

 لوريا يقول وفيها والتركين. القبض Zimzum الزمزمة

 عن يبتعد أن وحاول واحدة. نقطة في يتمركز ال الله أن
 مخلي أن اضطر الم ,أن اعلن عندما فيها وتع ولكنه الحلولية

 )سيرويا، ذاته(( من قسم عن بتخليه وذلك الكون من ما مكاناً

ألو(. ص

 وعملية البداية، نقطة الى الرجوع يقتضي الخلق وفعل
 بحركة أشبه انها انقباضاً بالعكس بل انبثاقاً تقتضي ال الخلق

. البشري الجسم والزفيرفي الشهيق

 اله أن لوريا يقول المنفى أو االبتعاد أو الغربة وبشان

 يدور لوريا فكرة أساس أن القول ويجب .ذاته داخل تراجع
 قبوالً المنفى فكرة لقيت وقد )غالوت(. المنفى أو الغربة حول

 األلم لحالة مالئم حل فيها ألن لوريا جيل من األتقياء عند

.منها يعافي الشعب كان الذي والنفسي الجسدي

اآلنية تكسير

 الصارمة الممالك إن األوعية. أوتحطم وعنتكسيراآلنية
 ال العالم ألن بعنفها. نفسها تحطم سوف بالشفقة تابه ال التي

 الصوفي والموت الميزان. أي بالتوافق اال يعيش أن يمكن
 ألوعية أي ونقية، جديدة صوفية والدة الى يؤدي للممالك

والمتكسرة. المحطمة األوعية بدل جديدة

القديم آدم

 من نورجديد ينبثق سوف األوعية وقدتحطمن اآلن

الالنهائي. )االنصوف( األصلي المصدر
 الصورة في الموجودة الخالصة والرحة اإللهي الحب قوى إن

 مع يتفق ال وهذا أرضية. صور الى تتحول سوف العليا

٠ التوحيديين القباليين روحانية

الناشط االصالحي أوالجهد التيكون
 يستطيع األرضرئيسي.انه أمور اصالح في االنسان دور ان

 بتعاليم يتمسك الذي اليهودي إن "النهائية العملية يؤثرفي أن
 األنوار كل اعادة عملية في يعجل أن يستطيع وينفذها التوراة

 من عمل كل إن وانعزلت. وتشتت سبق التي األجزاء وكل
 الله حذدها التي األخيرة المهمة هذه الى يرتد االنسان أعال

 اال ليس المسيح ظهور أن المعنى بهذا لوريا ويرى لعباده.
 االنبعاث أو التكوين إعادة عملية المستمرة للعملية استكماالً

 خالص يعني اسرائيل خالص إن التيكون. أو االصالحي

العالم.

 التصوف في بها المسلم القواعد ببعض هذا ويذكر

 المهدي ظهور عدم وإن رجل« عبادة الدين أن من االسالمي

. . فينا. قصور الى يعود والمنقذ« »المخلص

 انتقال لورياأيضاًعلى عقيدة وتقوم . Gilgul الجلجل

 .م( 13 )القرن اللطيف إن .رحيلها او أوهجرتها األرواح

 في يرى لوريا باحتقارولكن الجلجل رفض القبالي المتصوف
 من عليا مرحلة الجسد ارتحال أو Galuth الغالوت أو االرتحال

تكفير. الرحيل ألن النفس ارتحال مراحل
:معناه ما ورد القرآن وفي

 من شيء فيه الناس بكل اتصاله بحكم انسان كل إن

 بل فقط ذاته يحقر ال خطيئة يرتكب فرد كل أن بحيث مثيله،
اآلخرين الى يعود الذي ذاته من القسم هذا أيضاً يحفر

 والدعاء .اسرائيل بروح البشربمثلة جذورأرواح إن
 العملية القبالة هذه الخالص. في التعجيل من يمكننان والتبتل

 ثم السبتية الحركة ومباشرعلى ضخم انعكاس لها يكون سوف
.المتاخرة الحسيدية الحركة على

 أثراً أحدث وقد وللخالص للرحيل الصوفي لوريا تفسير إن
 وبصورة الحقبة، تلك يهود لدى االنفعالي الفكر في عميقاً

 االصالح الى النازع للمتقشف األسمى المثال في خاصة

. اله الى شيء كل ورد العالم محوقذارة والى الرسولي
 يحطم أن يمكن التقي الرجل عمل »إن :سكولم ويضيف
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الحيدية

 التي الداخلية الهجرة يحطم وأن اسرائيل ألمة النفي أو الهجرة

كلهم!. الخلق فيها يضطرب
 أهمية على لوريا عقيدة ركزت الخالصة الدينية الناحية من

 والتأمل التقوى ممارسة طريق عن باستطاعته، الذي االنسان

 بل الكارئة بعد خاصة المنفى من يتحرر وأن حياته يلطف أن

 يعجل أن يستطيع كما أوروبا في باليهرد حلت التي الكوارث

 القلب الى المحبب للقبالة التصور هذا إن . المسيح مجيء في

 ولكن . نظرية فلسفية قبالة من أكثراهمية الشعب نظر في يبدو

 واألساطير الخرافات على أساسي بشكل ترتكز لوريا نظرية

 التي العلمية القبالة تحتوها التي السحرية المبالغات كل وعلى
 حسيدية وفي السبتية الحركة في محسوس بشكل تتجلى سوف

.العادلين الصديقين

: البولونية الحسيدية ٠ ب

 حركة بولونيا في ولدت باليوصفد غرسها التي البذرة إن

 نسبياً، قصيرة الزمن من حقبة فخالل نادر غنى ذات صوفية

 من بلسلة اليهودية اغتنت ضيق جغرافي فضاء وضمن
 الدينية األشكال تفجر من غرفوا والمتصوفين القديسين
 الحسيدية إن وأيقظوها. أحيوها لحركة الخالقة القوة المتحجرة،

 يهودية الى بالنسبة األصيلة الدينية القصوى الصيغة إذن هي

المهجر.

 1760-1700 توف شم بعل اسرائيل الحركة ومؤسس

 فرقة تاسيس االطالق يشاعلى لم المقدس االسم صاحب

 الحركة قوة إن . العقالنية اليهودية ارث تغييرات وال جديدة

 تعمل التي الروحية للتعايم الداخلي االنجاز ترقية على ترتكز
 التقى لقد بالضرورة. تعيشها أن دون تعليمها، على األديان

 ميدزيبودذ من جعل لقد : الكربات جبال عزلة في اله توف
Miedzybodz اتصال رسالة حامل كان لقد تعليمه، مركز 

 إيمانه. ومصدر نوره مصدر كانا والتأمل الصالة إن حقة. الهية

 ألن - مخلوق كل في السيد بحضور العميق الشعور أنار لقد
 التسليم شعور أشاع ي " السماء جمال ظل اال ليست األرض

 اضرم كها تالميذه تلب في وللجار، لم االنسان تسليم المطلق،

 اليهودية الطوانف كل في منتشرا انتقل روحي تجديد نار فيهم
الثرقية. اوروبة في

 التي الحماسية الصوفية التدفقات هذه من الربانيون وذعر
 والسبتي Zivi زيفي السبتي بها قام حديثة برطقات ذكرتهم

 معارضة الحسيدية فعارضوا Jacob Frank فرانك جاكوب
.شديدة
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 هذه ومن التفرقة هذه من جديد، من الطوائف وعانت

 دينية بنزعة مدفوعين الحسيديون كان جهة فمن : االنشقاق
 ومن الروحية، الحياة في أكيدة واقعية حقائق الى أحياناً قادتهم

 المعارضون أو Mitnagdim الميتناجديم هناك كان مقابلة جهة

 .التلمود في الواردة الصارمة العقلية بالمبادىء تمسكوا الذين

 التيار لهذا مثل أشهر 1797-1720 فيال Gaon غون وكان

 أكثر في ترحم ال الفريقين بين الحرب وبدت األخير، العقالني

األحيان.

 لمعلم بالوالء تدين طوائف ضمن أنفسهم الحسيديون ونظم
 الله بين كوسيط يبجل العادل أو الصديق لقبه روحي

 االعترافات ويتلقى والخوارق بالمعجزات يقوم وهو .واالنسان
 المؤمن حياة يركزعلى الحسيدي الوعظ وكان روحانياً ويوجه

الداخلية: الذاتية

 وأن النفس، يطهر أن يجب والمرح الواعي التقشف إن
 )آنافأ( والخشوع شتوت( )هيتبا واالنسالخ التجرد يعطيها

 والى )آبودا( والعباد )كوانا( والتركيز القلب، لصالة الضروري
 تمام والى الخوارق الى وأخيراً )هيتالهافوت( الحب اشتعال

 ما الى وتغير تعدل عديدة مدارس وقامت .)دبكوت( االنحاد

 جاكوب أسماء منهم نذكر :شم بال تعاليم صياغة في له حد ال

 من اسحاق وليفي مزرتيز، بيرمن ودوق بولنا، من جوزيف

 من مندل ومناحيم ،لياوي من زالمان وشنيور بردتيشف
الخ. ،برتيزلوف وناحان فيتيسك،

 الحيلولة من نوع من الحسيدية المؤلفات بعض تخلص ولم
 الذات مظاهر من واالنسان المادي الكون يبدو فيها )تاينا(،

اإللهية.

 داخل باله التفرد ذاته وبالوقت الناس بين العيش إن

 الثورة هذه غاية ذلك كل والنور: والحياة الحب مطلق المطلق،

 عن أذكته، الذي الجماعي الديني بالحماس تميزت التي الروحية

 الصديقين عظمة القدرة، طريق وعن التحميس طريق
 .بحق روحيين أسياداً أحياناً كانوا الذين الخارقين والربانيين

 القبالة مواضيع أوروبا في أشاعت الحسيدية روحانية إن
 في جعلها به يقصد تأويالً تأويلها بفضل وذلك األساسية

الجماهيرالتقية. متناول

 الحسيدي صالة فاقترنت .لوريا طقوس الحركة واعتمدت

 يستعيد لكي الروح الجسد فيه يناغم المقدس الرقص من بنوع
الثامل. بالخالص المرتبط اسرائيل وخالصر فداء

 بذكرى يحتفظ العبروالمعاني، عالي وأصيل، غزير أدب وقام

.المنفى يهودية في حيوية األكثر المدارس احدى وتعاليم أعمال



الحديثة: الحسيدية ٠ 3

 في ،بالحسيدية المسماة الشعبية الصوفية الحركة ازدعرت لقد

 وهي عشر. الثامن القرن في روسبا من أوكرانيا وفي بولونيا،
 القرون في انتشرت التي األلمانية اليهودية الحسيدية عن تختلف

 ينفذها كان التي بالعجائب تشبهها كانت وإن ،الوسطى

 اسم عليه أطلق الذي الرهيب االضطهاد بعد خاصة معتنقوها

.Chmielnitzky شميلنتزكي اضطهاد
 طريق عن ،قادرون أنهم يزعمون الخوارق هذه منفذو كان

 لقبوا ولذا والغرائب. العجائب تحقيق على الله اسم استعمال

 المثال، سبيل على ،ويذكرمنهم . Baal Chem االسم أسياد
 Haim ben 1708-1782 فالك صموئيل بن حاييم

Samuel Falk الحريق، من أنقذ وقد بولوفي، أصل من 
 هو نجا كما كبيراً، يهودياً كنياً Muller مولر ذكر ما حسب

 أيضاً، لندن وفي سحره، بواسطة وستفاليا في الحرق من بنفسه

 الماسونين، من كبار على تعرف وحيث ،1742 سنة أقام حيث

.1793-1747 دورليان دوق منبينهم
 روحية من المستوحاة الجديدة الحسيدية الحركة وهذه

 بخت بالرباني المكنى تو شم اليزر بن اسرائيل اسها عصرية

R. Becht، أوكوب في 1700 سنة والمولود Okup أوكرانيا في 

 اثني ابن وهو لالوالد مدرسة معلم كمساعد وعمل .الروسية

عشرعاما.

 في المتخصص ،Martin Buber بربر مارتن يقول
 أقوياء والد أل ا هؤالء يجعل أن استطاع بخت أن الحسيدية،

 األغصان حاملين بيوتهم الى يعود كان حينبا وسعداء،

 كان والغابات. الحقول بين يغنون واألزهاروهم الخضراء
 كوتوفردي غرشون المثقف صهرم وكان ،أهمية غيرذي مجهوالً

 بأعيال حياته في بخت وقام .جاهالً فظاً يغتبربخت برودوي

 عن ينقطع لم ولكنه أوإدارته. فندق في خدمته مثل متواضعة،
 الفكر مشغول داائً كان أنه ال كوخ. في الغابة وسط العيش

 من للبعض الخارقة قدرته أظهر تدريجية وبصورة ،بتخيالته
 الخبر نشر ما سرعان الذي صهره، تالمذة ألحد وأخيراً زواره،

القرية. في

 من حلقة لم أصبحت ما وسرعان ،كمعلم واستقبل

 في وتنقل تشرد بعد استقر وأخيراً به، المؤمنين الطالب

 سنة نحبه قضى حيث Brody قرب Miedzybarg ميدزيبورغ

1760.

 الى Luria لوريا أكثرمن انصرف هذا العجائب صانع
 تياراً ادخل وقد .لوريا مثل شفوياً تعليمه كان .العملية القبالة

الحيدية

 هذا وسمي والورع والقرى التبتل ال يدعو جداً مسرفاً

 الفرح مع الصالة في اسلوبا استن كما الحسيدوت« »تيار التيار

 قد بخت يكون أن المؤكد من وليس .بالحركة المقرون الوجدي

 الهنود من المتصوفين ببعض لندن في وجوده أثناء اتصل

 أدخل الذي الرومي الدين جالل مدرسة أتباع من المسلمين

 ،الوجدي الرقص أنواع وبعض الحركة الصوفي التعبد على
 المتصوفين عن بالحركة المقرون التعبد أخذ قد يكون وأن

,المسلمين
 كثراً. وكانوا Hassidism بالحسيديين تالمذته وتلقب

 وباروخ Moise Ephraim افرايم مويزا حفيداه وخلفه

Baruch برازالف دي ناحام األدف حفيده ثم Naham de 

Brazlav باير دوف فكان والمباشر بحق، الروحي خليفته أما 

 1772 سنة مات الذي Dov Baer de Msenitz مبز دي
 في جديداً نهجاً أسس وقد Maggid مغجيد بالواعظ لقب وقد

 سنة مات ،ابراهام اسمه ولد هذا لدوف وكان .الحسيدية

 البنه كان كما بالمالك. لقب حتى اثيري ورع ذا كان ،1776
 . الخلص الصديقين مسلك Chalom Cachna كاشنا شالوم

 Israel روسكين اسرائيل واسمه األخير، هذا ابن وكان

Ruskin وقد والكرامات، األعاجيب صانع الرباني، نموذج 

 وزوترتوفو Cada gora كاداغورا المسماة السالالت أس

Zotrthovo .
 مثل جداً مشاهير تالمذة باير، دوف عن عد لبخت وكان

 Jacob Joseph de Polna بولنا دي جوزيف جاكوب

 ميشال وجيشيل Penhas de Koretzكورتيز دي وبنحاس

 سنة مات ، Jechiel Michel de Zolocov زولركرف دي

1782.
 مناحيم أمثال المشاهيرأيضاً من باير دوف تالمذة وكان

 وصموئيل ،1781 سنة مات ،Vitebsk فيتبسك من مندل

 ليب موييز وتلميذم 1778 سنة مات نيكولسبورغ من شملك

 تلميذا قبل من كان الذي كاليثر وابراهام ساسوف من
 ثم Gaon de volna فولنا دي غون الشهير، للتلمودي

. الخ 1819 سنة مات الدي دي الشنورالكبيرزالمان

 في يكمن الحديثة الحسيدية هذه في العقائدي االتجاه إن
 في وميزاً ملحوظاً كان تمريناً االرادة تمرين عل الصوفية المارسة

.لوريا عقيدة
 ومركزاً جداً قوياً مرة الحسيديين عند األمريبرز هذا وكان

ومرةمتراخياً.

 لوريا، به أمر الذي الديني الورع على اعتمادهم مع وهم

 محلهيا وأحلوا والتنسك. التقشف عن بالتخلي عنه تميزوا وقد
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الحيدية

 على للم الشكر مع للناس الخيراألرضية أعال اسداء في الرغبة

قدرتهمعلىذلك.
 عليهم تتوجب الذين البسطاء التاس الى الحسيدية وتتوجه

 الذي الباطني التعليم جانباً تطرح وهي تجربتها، من االفادة

. السابقون المنعزلون القباليون به ينادي

 وهي الخارجية بالحياة نحواالتصال متوجه اهتامها إن

 الى ترقى ال فإغها دائمة، التنوربصورة استبطانها من بالرغم
 األساس، في المتأخرة، الحسيدية اكتفت لقد المتنورين. مرتبة

 يالحياة العميق وبالشعور الجماهيربالمحبة اقناع على تعمل بأن
 الذي االنان بأن تؤمن يالفعل إنها وباألخالق. الدينية

 عن يزيل ألنه .الكون أبعاد كل يجتاز ذاته، أعاق في يغوص

 عن ودائرة كرة عن كرة تفصل التى والحدود الحواجز ذاته
 كل الله وجد الطبيعي وجوده حدود االنسان تجاوز فإذ دائرة.

٠ الله غير شيء ال أن ووجد ، شيء كل في شيء
 اهتامها هوعدم العقيدة هذم في مظهرأخرخاص، وهناك

 لوريا فكر ودائما تماما تشغل كانت التي الرسولية بالفكرة

 1الرسوليةع اعتبروا Baer الكبيرباير الواعظ فرفاق وتالميذه

Messianisme في لها يكن ولم اآلني، بالمعنى ناشطة قوة 

 يرفضون وكانوا .اياها لوريايوليها كان التي األهمية نظرهم

 عن ابتعدوا يذلك وهم .للمسيح المتلهف االنتظار هذا

 حذو يحذوا أن معتقدهم من يكن ولم الماورائية، االهتممات

تيتلبوم: الرباني

 تيتلبوم موييز الرباني كان مولر، ذكره الذي بوبر عن فنقل
 في ضجة يسمع عندما وكان لحظة. كل المسيح مجيء ينتظر

 قبل وكان، الرسول؟. ظهر هل وهويرتجف يسأل الشارع
 سريره ويضعهاقرب السبت بثياب يخرج ،النوم الى ذهابه
 مكلفا خاصا حارسا يوقف وكان فوقها، الحج عصا ويضع

.إشارة أول ظهور عند الرباني بإيقاظ

 االستبطان الحسيدية عن الينفي الحياة على االنفتاح ولكن

الذاقي: والتأمل

 مدرسة ،ومدرسته زالمان شنور الرباقي كتاب يميز ما إن

 من المؤلف الملحوظ المزيج هو هاباد والمعرفة والفهم الحكمة

 وفنائي بل حلولي تجسيمي للكون تأويل ومن لله للتعبد تحمس

 الله(. غير من أي بذاته، الكون وجود معه )يتفي اله في
 كانوا الذين أنصاره قبل تمامامن تحترم لم زالمان عقيدة ولكن

.الطبيعية وغير غيرالعادية المدرسية من نوعا فيها يرون

 بأن يزعم كان الذي ميمون بن موسى عليه ماكان وبعكس
 Becht بخت مثل ،زالمان كان فردية، بالوهية يتمتع اإلنسان
 وال ٠ آلهي تدخل بدون يحدث أن يمكن شيء ال بأن يصرح
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 وارادته اشه علم بدون تتحرك عصفور ريشة وال رمل حبة

 وال مكان ال إذ وجودم شمول يقتضي الله جوهر إن .وأمره
.الشه بدون وجود

 أو Zimzum الزمزم موضوع الشائك الموضوع وفيماخص

 اله يكون أن يقتضي ال هذا أن زالمان يرى والتركيز القبض
 فقط أنه بل الكون، أو العالم يحتلم الذي الفضاء في حاضراً

 أن للكون يتسنى حتى الماورائي الفضائي الوجود مفعول حدد

.ينرجلد
 ميمون، بن بموسى تأثر الذي زالمان، شنيور حكمة إن
 تأويل على المرتكزة باير ودوف بخت ايديولوجية يتلهم والذي

 موضوع هو كامل مثال ضمن تنعكس لوريا، قبالة القبالة،
 وهبت وهوشخصية ،الحق الصديق على المرتكزة الحسيدية

 يجب الذي المنافق الكاذب الصديق على ال خارقة، سلطات
.بقوة يحارب أن

 بمعنى ثم الكاذبين، الصديقين تجاوزنا نحن إن وباإلجال

 يشبه الذي الصالة، في أسلويهما تعدينا نحن إن المعاني، من

 الذي المسلمين، المتصوفين من الدراويش أسلوب ما حد الى
 لدى المعتمدة الصامتة التأملية الصالة أسلوب تماماً يناقض

 تجاوزنا أن أورشليم، في ايل بيت في الحقبة، بذات القباليين

 فيها خالصة، روحانية خليقة وكأنها الحسيدية، تبدو ذلك، كل

باأللوهية الحميم االتصال يكمن
 المسرفة المتمادية العقالنية ضد حادة فعل ردة أساسها في إنها

.اليهودية الدينية للحياة
 يمكن الذي األمر القلب« يتادي »ال هو: شعارها إن

وفرح بسعادة اليهودي االيمان يعيش أن من البيط االنسان

.(Henri Serouia, La Kabbale, p 122-23.)

الخالصة: , 4

والحسيدية القبالة بين اليهودي التصوف

 بموجب الفرنكية االمبراطورية عن المانيا انفصلت أن بعد

 الطوائف استقرت ،843 بعدسنة Verdun فردان معاهدة

 سوابا وفي فرانكونيا، وفي اللورين، في األقدم اليهودية
Souabe على تغلغلت بعد وفيما .الرين نهر ضفاف طول وعلى 

 وفي بافاريا وفي األلب. نهر ومجرى األعلى الدانوب مجرى
 الفرنسية المدرسة نشأت الحين ذلك في .وبوهيميا النمسا

 األثناء هذه وفي المقدسة. للنصوص والتفسيرالكنسى للتأويل
 في حاسماً دوراً لعبت ناشطة صوفية حركة المانيا في قامت

الثالتة والرجال .1250-1150 االوروبية اليهودية مستقبل



الحيوية

 عائلة من جميعا كانوا األلمانية الحيدية أسوا الذين
 القديس صموئيل ايطالي: أصل من Calonymos كالونيموس

 القديس يهودا عشر، الثافي القرن منتصف في ،Spireسبر في
 يهودا بن واليعازر 1217 سنة Ratisbonne راتيسبون في مات
. 1228 حوالي مات Worms ورمس من

 سفر أو الحسيدية سفر في الروحية وصياتهم نقلت وقد
 زخا لليهودية فاعطت Sepher Hassidism المتصوفين

 ظل ووجديًا وجدانيًا حاسًا واحيانا عنيفة، امان وقوة عقاتديًا،
 في اليهودية للطوائف الدينية الحياة قرون، طيلة يلهم،
 اليهودي التصوف بين الثبه أوجه الى باير أشار وقد .أوروبا

.المسيحية الرهبانية الحركة وبين الوسيطي
 الحسيدي يهودا الرباني وقفه الذي التاريخي الموقف إن

Rabbi Yehouda ihe-hassid موقف تشبه المتصوف، أو 
 له. المعاصر ،Francois d’Assise داسيز فرنوا القديس

 المتصوفين وبين كالونيموس آل بين تشابه صفة أكثرمن وهناك
 االيمان، والية وباسم وهكذا، الوسطى. القرون في الرينايين
 نحومعبودمطلق الناس دفعت غامضة استفاقات نشأت
 Sepher المتصوفين سفر أو الحيديين سفر عقيدة إن ٠ واحد

Hassidsm عن الزهدي التقشفي التخلي التلميذ على توجب 
 يقترن الصارمة بالعفة الدائم االلتزام إن العالم. هذا أشياء
 وهذا الزهد هذا الصارمين، بالتكفيروالندم ويتكمل دائيًا

 .الشه لسر الصافي التأمل الى يوصل أن يجب التقشف
 بفرح يتحمل أن عليه يجب الذي االنسان هو والحسيدي

 واالهانان، الشتائم، يتحمل وأن العالم، وحقارة دناءة عظيم
 الكريم. ووجهه لله حبًا فرحه يضعف أن دون والتعذيب،

 وللجار له وضحية قربانًا الدوام على تكون أن يجب وحياته
 عند ،Din Shamnimأ -إري ال والدين والقريب:

 من الله الرادة والتسليم التخلي وبأمر بنظام محكوم الحسيدي،
 إن ومحبته اله خشية والمحبة: الخشية نورانية يعيش أن أجل

 فعل مجرد المؤمن نفس في بالتالي يصبح الله إرادة وكمال تمام
 نشيد وبصور بلغة األحيان، أغلب في موصوفًا حالصة، محبة

 الشبق وبصور بلغة أي Cantique des cantiques األناشيد.
 األخوية Fiorehi غزل غزيريصف أدب وهناك الجنسى

 والشعائر الطقوس في للتأمل مهًا مجاالً ويفسح الصوفية،
 إنه األرض. الى السماء من اآلتي يعقوب سلم تشبه والصالة
 التركيز على يساعد الذي الصوفي األعداد بعلم يتغذى

 توصل وبالتدريج المصلي. عند La Kawana الروحافي
 هارون بواسطة االيطالية، عبرتفرعاته األلماني التصوف

الى االعي الشرق في السري الخفي االرث الى البغدادي

. الله في والقداسة  Cavod كافود المجد مشاهدة  
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مقلد علي

الحيوي( )المذهب الحيوية
Vitalism
Vitalisme
Vitalismus

 أن ترى التي البيولوجية النظريات يجمع ،الحيوي المذهب
 أو الفيزيائية بالظواهر تفتر ال الحي الكائن في الحياة ظواهر

 مبدأ اعتبار من بد ال بل معاً بكلتيهما وال وحدها الكيميائية

إليه تستند محصها

 الحي الكائن في الحياة خصائص إلى النظر في االتجاه، هذا
 الطبيعة تتجاوز القديم بالتعبير أو والفيزياء الكيمياء تتجاوز
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الحيوية

 األوائل واألطباء والعلماء الفالسفة عند نجده قديم العنصرية،

 كان فقد . اإلسالمية العربية الحضارة وفي اليونانية الحضارة في

 والنفس النباتية النفس أو الكلية بالنفس يقولون كثيرمنهم

 من التي بالطبيعة أو جم لكل المدبرة بالقوى أو الحيوانية
في. هي ما كماالت حفظ شأنها

 اصطالحات كثاف كتاب في آلرائهم تلخيصاً ونجد

 أن من بد ال التهانوي علي بن علي محمد الشيخ لمؤلفه الفنون
 أن ففيه المذهب. هذا تاريخ من شيء لينضح إلماماً يبعضه نلم

 الفعل أكان سواء مطلقاً الفعل مبدأ منها معان على تطلق القوة

 القوة تنقسم وهكذا .أوال بشعوروإرادة ،غيرختلف أم مختلفاً

والحيوانية. والنباتية والعنصرية الفلكبة القوة : أقسام أربعة الى

 وحيوانية طبيعية أقسام ثالثة الى فقسموها األطباء أما
 أوالً نفسانية فهي شعور مع فعلها يكون أن إما ألنها ونفسانية

طبيعية. فهي أعم أو حيوانية فهي بالحيوان غتصاً كان فإن

 تخدمها مخدومة : أربع هي البيعية القوى ان أيضاً ويرون

 يحتاج اثنتان منها لذاته فعلهامقصود والمخدومة أخرى أربع

 والنامية الغاذية وهما ذاته في وتكميله الشخصي البقاء إليهما

 تحيل وهي حياته، مدة الشخص بقاء في منها بد ال فالغاذية
 لما تعويضاً يغزوه الذي الجم يشاكل بحيث آخر جسماً الغذاء

 كماله إلى الشخص وصول في منها يد ال والنامية منه، تحلل

 بنسب إليها فتضمه الجسم أجزاء بين الغذاء تداخل وهي
 ،وهي النوع لبقاء منها واثنتان . تقف ثم ما غاية إلى طبيعية
 تفصل أيضاً، األولى المغيرة وتسمى فالمولدة، والمصورة. المولدة

 للبثل مادة يكون أن يصلح األخيرا الهضم بعد الغذاء من

 والمصورة، المني، منه فصلت الذي الشخص ذلك لمثل أي
 يقتضيه الذي بالشكل جزء كل تشكل اثانية، المغيرة وتمى

 والتجويف التخطيط من يقاربه ما أو عنه المنفصل نوع

 الجاذبة وهي أخرى قوة لفعل فعلها يكون والخادمة وغيرهما.
 طبخ مدة تمسكه والماسكة الغذاء، من إليه المحتاج تجذب التي

 بالفعل جزءاً يصير ألن الغذاء تعت والهاضمة الهاضمة،

 الحرارة تخدمها األربع وهذه الفضيلة. تدفع التي والدافعة

 العناصر تصف كيفيات وهذه واليبوسة والرطوبة والبرودة

األربعة.

.العقل ثم النفسانية القوى ذلك فوق تأقي ثم

 المفكرين إلى وأمثالها االعتبارات هذه انتقلت وقد

 أمثال واجتهادهم تصورهم لهم شاء ي فاعتمدوها األوروبيين

 Paracelsus 1493-1541 بارسلوس السويسري الكيماوي

Yan Baptista هلمونت فان بابتستا يان الفلمنكي والطبيب
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1644-1577,Van Helmont . في الحياة هلمونتأن يرى كا 

 مراتب ذات وخصاثص وأرواح قوى على تستمل الحي الكائن
 تلك من خاص ترتيب الحية األجام على يشرف وأنه

 الطبيعية القوى تعلق من مامر فحواه في يشبه وهذا .ء المبادى
.لبعض بعضها وخدمة ببعض بعضها

 القرن في مرموقاً اتاعاً اتع الحيوي المذهب أن على

 أبرز من التي الفكرية مدرسةمونبيلي لدى والسيا عشر الثامن
 Paul Joseph Barthez بارتيز جوزيف بول الطبيب مثليها

 اإلنسان لعلم جديدة مبادى عنوانه كتاب له 1806-1734

Nouveaux elements de la science de L’homme،ظهر� 

 التعبيرعلى هذا وهويطلق الحيوي بالمبدأ فيه ينوه ،1778 عام

.اإلنساني« الجسم في الحياة ظواهر يدبر الذي »السبب

 الحياة ظواهر يميز الذي الحيوي المذهب أن المعلوم ومن هذا

 من الحي ينشأ أن يمنع والفيزيائية الكيميائية الحوادث عن

 الحياة يجعل أن ويريد فيه حياة ال الذي الميت أومن الجامد

 كذلك .األرض في سرمدية يجعلها أو لألرض السماء من هبة
 عندختلف الغائية هذه أشكال تفاوت على غائية للحياة يرى

 العصر في الحيوي للمذهب اإللمان الممثلين أبرز من المفكرين.

 Hans دريش إدوارد أدولف هانس البيولوجي العالم الحديث
Adolph Edward Driesh المذهب كتاب كتبه أشهر من 

 Der Vitalismus als Gleschichte und وعالً تاريخاً الحيوي

als Lehre في المذهب هذا يبرزفيهخصائص ، 1905 عام نشره 

 يرفضون الحيوي المذهب أصحاب إن ,الفلسفة وفي العلم

 الحوادث على باالقتصار أي الحياة لظواهر اآللي التفسير
 بسيطاً تفسيراً اآللي التفسير ويرون والكيميائية الفيزيائية

 العالء لدى وتوطد الحيوية االتجاه هذا شاع وقد .وساذجاً

 Claude Bernard برنار كلود أهمهم من الفرنسيين والفالسفة

 والكيمياء الفيزياء علمي طراثق أدخل أنه ومع 1878 — 1813

 الكيمياء قوانين أن فهويرى واألحياء، الغريزة علمي في
 لذلك .الحي الكائن حياة إليضاح وحدها تكفي ال والفيرياء

 ظواهر »إن :فيقول Idee directrice موجهة فكرة عن يتحدث
 هذم ولكن تماماً، معينة كيميائية فيزيائية شروط ذات الحياة

 قانون ووفق ترابط في وتتعاقب ببعض بعضها يتعلق الظواهر
 الفرد تعضي تنظيم هي نتيجة ألجل وذلك منقبل.. مبين

. (C. Bernard, Lemons..., t. 1, p. 50) ونموه«
 يدخل وال الحياة مضمار من أصالً هو ما »كل :أيضاً ويقول

 الفكرة هوتلك غيرهما وال الفيزياء وال الكيمياء علم نطاق في

٠ الحيوي للتطور الموجهة



الحيوية

وتظهر تتكامل خالقة فكرة حية نطفة كل في أن ذلك  
(c. Bernard* Introduction a . « والتنظيم بالتعضي

.!'etude..., p. 147— 148)

 بعض كالمهم يالبس قد الحيوي بالمذهب القائلين إن

 تبرز أنها ويرون الحياة عن يتحدثون حين الغموض أو اإلبهام

 كوينو لوسيان الفرنسي البيولوجي العالم يقول اختراع. قوة
1951 — 1866 Lucien Cuenot والغائية االختراع كتابه في 

 سرا »إن : Invention et ftnalite en biologie اليولوجيا في
 الحيوانات تقدم التي هذه االختراع قوة في ايضاً يقوم خفياً

 ال دائم مستمر خلق فهي تحصى، تكاد ال لها نماذج والنباتات
 هذا ينتنفد وال الحية الكائنات تسلسل في يبدو نتائجه تتوقع

 يتوج أن منه الهدف كان وكأنه الخلق ذلك غن التسلسل

(.247)ص المدرك«. الواعي باإلنسان

 لو الفرنسي شهرتهم اتعت الذي البيولوجيا عالء ومن
 كتاب له Lecomte du Nauy 1883 — 1947 دونوي كت

 L’homme devant la science العلم أمام اإلنان عنوانه
 متلمسة تتقدم العينين مغمضة بالطبيعة »كأنني :فيم يقول

 وكأنما تستقيم ثم الثمال وذات اليمين ذات فتندفع طريقها
 غامضاً يزال ال الذي البعيد بندائها وملحة لطيفة قوة تقودها

(.174 )ص له«- االستجابة البدمن ولكن

 الفيلوف Bergson 1859 — 1941 برغسون أن على

 أن يرى ،الحيوي بالمذهب الفائلين المشهورالمعدودفي الفرنسي

 األمام إلى يحفزها الذي الحيوي االندفاع في كامنة الحياة وحدة

 )العين متباعدة تطور خطوط في متشايهة أعضاء تحقق ويجعلها

 تتفجر الحياة كأن متشايهتان( اإلنسان في والعين الرخويات في

 يمك ال المتتابعة وخلوقاتها مركز من الزينة نيران تنبعث كما

 زيادة إلى تتجه المخلوقات هذه أن قوله يمكن ما وكل .توقعها
 بهاالطبيعة تتصف التي اإلبداع يثذأحدبقدرة ولم حريتها

 اآللية مجرد عن يخرج الحيوي االندفاع إن بها برغون إشادة

 الحية األشكال تعاقب في لنفكر .الخلق إلى الحاجة في يقوم ألنه

 الحقيقي الخلق أن نجد التطور سياق في ظهرت التي الجديدة

 ألن اآللي بالمذهب شرحها يمكن ال جديدة أشكال وظهور
,قديمة ألجزاء جديد تنظيم هو المذهب هذا عند الجديد

 تفسر أن تسعى ال برغون عنل االندفاع نظرية وإن هذا

 الفيلسوف هذا أن برغسون شراح ويرى بالحياة. شيء كل
 روحي مذهب إلى فانتهى الخالق التطور كتب ان بعد تطور

 فقدنجدفي ذلك ومع واألخالق منبعاالدين كتابم تأكدفي

 المذهب هذا عن تشف نقاطا الخالق التطور الكتاب ذلك

 نفسية« مرتبة الحقيقةمن »الحياةفي :فيه يقولمثال الروحي.

 الضمير هوفوق الضميرأوما كان تحليلنا صح »إذا وكذلك

 الشائع بمعناها ذاتها الحياة أن على دليل وهذا الحياة«. مبدأ

 الوعي الضميرأو هذا .شيء كل مبدأ عنده ليست المتداول
 الحيوي فاالندفاع له. واقتضاء الخلق إلى حاجة هو والوجدان

إذنمظهرمنطرازروحي.

 في يعتمدون الحيوي المذهب أصحاب أن القول وخالصة

 كا وغموض اشتباك من الحياة ظواهر في ما على فلسفتهم
 فيقدمون الحية الكاثنات في التطور ظواهر على يعتمدون

 يلفها والتبصر والحيطة الحذر من بشيء الفلسفية آراءهم

 أو قوة أو مبدأ عن يتحدثون حين والسيما اإلبهام من نصيب
 تحديداً تحديدها يستطيعوا أن دون الظواهر تلك تخامر قدرة

 أو القوة أو القدرة تلك تلمسهم فإن ذلك ومع .دقيقاً علمياً

.البديع والتاليف والتنقيب البحث على لهم حافزاً كان المبدأ

 الحيوي المذهب الطبيعية العلوم في الحيوي يالمذهب يلتحق

 الفيلسوف المذهب هذا وأبرزمثلي الفن وفلسفة الجمال علم في

 Jean 1854 — 1888 غويو ماري جان الفرنسي الشاعر
Marie Gjuyau. الحياة في قائم والجمال الفن مبدأ أن وعنده 

 الفني: الحكم معيار وهي مكثفة حياة الجمال الواسعة. الكثيفة
 بمقدارما جميلة األشياء الرواية. أشخاص حياة المؤلف، حياة

 هو حدودها وراء ما إلى الشخصية فيض إن الحياة. تمثل
االجتماعية. الفن قيمة تبدو هنا ومن الكثيفة الحياة صورة

 أساسية حاجات أربع عليها تسيطر اإلنسانية الحياة إن

 وهي الحي الكائن لدى األولى الحيوية الوظائف إلى تستند
 إذا الوظائف هذه من وكل والحب. والحركة والغذاء التنفس

 ذلك فلنتذكر التنفس إن فنياً. شكال اتخذ وتهذب وامتت نما

 من نخرج حين عروفنا في يدب الذي الجميل اإلحساس
 أعالي في نلقاه كالذي نقي صاف جو إلى الهواء سد جوف

الجبال.

 أن يجب . .جميلة مشاعر تعدم ال الغذاء وظيفة وكذلك
 نقبل إذ المرض بعد البرء وجمال السقام بعد العافية جمال تذكر

 والدة الحياة إلى ولدنا فكأنا طويلة حية بعد الطعام عل

 نفوسنا أعماق إلى نصغي الصحة حال في وكذلك ,جديدة

 جبال في غويو كان وقد .عذبة ولكنها خافتة أنشودة فنسمع
 فخيل بارداً لبناً فسقام راعياً فاستقى صائف يوم ذات البرن

 تعبر القي الحركة الجمال ومن ريفية« »أنشودة يترشف كأنه إليه

 وهي بإيقاع الحاصلة الحركة والسيا الداخلية الحياة تلك عن

الرقص. فن لنشوء مهدت التي
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اليافي الكريم عبد

 في وخاصة الفنون في مكانته أحد يجد وال الحب وأخيراً

 المنكرون. أنكر مهما المرأة في لنا يتجلى األعلى والجيمال الشعر.
 .وروحية طبيعية تكملة وجودنا تكمل التي هي الجميلة والمرأة

الحب؟ باكورة الغني والتأمل اإلعجاب أوليس

 ووظائفها بمطالبها الكثيفة الحياة على االعتماد أن والخالصة
 غويو عند تحل الذي هو الجتمع إلى إيام وتجاوزها الفرد لدى

واالجتماعية. والخلقية الفنية القضايا ختلف

ومراجع مصادر
ال.ت ،الفون اصطالحات بنعلي،كشاف التهانوي،محمدعلي —
كتاب ضمن األحياء« علم في الغانية »مثكلة الكريم، عبد االفي، —

.العلم تقدم
— Barthez, Paul Joseph, Nouveaux elements de la science de 

Thomme, 1778.
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الخلدونية

الخلدونية
(The Philosophy of Ibn Khaldun)
(La Philosophic d’Ibn Khaldun)
(Khalduniyya)

 على اإلجابة مسبقاً يفترض ران بد ال المادة هذه موضوع

التالية: األسئلة

 يقوم شتى، بموضوعات والمتعلقة خلدون، ابن أفكار هل —
 في يتجلى متجانساً منطقاً تشكل بحيث الربط من نوع بينها

والنظر؟ البحث في متميزة طريقة
 إلى بالقياس فعالً متميزة هذم الخلدونية النظر طريقة هل__

المعتادة؟ اإلسالميين المفكرين مباحث
 طريقاً لها شقت فهل فعال، خلدونية هناك كانت وإذا —

 مستقبل هناك كان هل أي اإلسالمي، العربي الفكر داخل

ونية؟ للخلد

السابقة. األسئلة على الجواب البحث هذا يحاول

الغيب وعالم العقل عالم

 األول األشياء: إلى المعرفي النظر في ثالثة مواقف هناك

 به، االحاطة يمكنه الذي العفل متناول في كله الوجود اعتبار
 العلم إلى يؤدي تطابقاً والوجود العفل بين تطابقاً هناك وأن

 بعد العقل يستطيع ال مجهولة آفاق هناك تظل قد ,به الموثوق
 مجاهيل استكشاف إلى حثيثاً يسعى ولكنه أسرارها، كشف

 يعتبر الذي هو الثاني والموقف ,العقالنية مجال وتوسيع الوجود
 إليم يركن الذي المبدأ كان وإذا .البداية منذ عاجزاً العقل

 السبب هو اله فإن بأسباب، مسببات هوربط العقلي اإلدراك

الثاني. الموقف هذا حسب أواًلوأخيراً،

 الطبيعية وأسبابها األشياء بين ضروري ارتباط هناك لي

 يخترق الغيب فعالم والمعجزات. الخوارق تظهر أن يمكن ولذا
 علمه أمر يكل أن اإلنان فعلى .فيه ويتصرف الشهادم عالم

 به العليم هووحده تصرفاً الكون في التصرف الت إلى وإرادته

 موضوعية ضرورة إلى اليستند. إذن االنسان علم .له والمريد

 العلم أن أي إياه، الله علمه ما إال له بلالعلم األشياء، في

 أي معجزة، على يقوم نفسه والدين الحق، العلم هو الديني
.ويتحداه العقل يتجاوز ما على

 ال هو ؛السابقين الموقفين عن يتميز ثالث موقف وهناك

 كل عن بموقفه ينفرد هو بل بينهما، يوفق جمع مجرد بينهما يجمع
 ومرجعاًثابتاًللقيم معياراًكافياً، هواليأخذبالعقل منها

 ال ثانية جهة وهومن األول. الموقف حال هو كما والحقائق،

 علم إنثاء من العقل تمكن ال عليا مشيئة إلى الوجود يخضع
 العقل، بحدود محدوداً عالً يقيم أن تجاهها يستطيع وال يقيني

 ونظامه أعماله في به ويسترشد األشياء بطبائع معرفته عليه يبني

االجتماعي

 وفي الغيب عالم في معاً، عالمين في يعتقد الثالث الموقف هذا

 آن في ويتمايزان يتداخالن عندم وهما المشاهد العادي العالم

 مسير مخلوق، هذاالعالم أن حيث من فهمايتداخالن واحد

 ذلك مع للطبيعة ولكن .عنه متعالية إلهية إرادة قبل من

 ما وهذا به، موثوقا بها العلم يجعل الذي القار المعقول منطقها

,مشروعيتها الطيعة ولعلوم مصداقيتها العقل لقوانين يعطي
 طبعاً .خلدون ابن عند نجده هوما الثالث الموقف هذا

 كابن اإلسالم مفكري من غيره عند نفه الموقف نجد نحن
 ابن عند أيضاً الموقف هذا في تفرداً هناك ولكن مثالً حزم

 بسط المقدمة صاحبب كون في التفرد؟ هذا يكمن فيم خلدون.
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الخلدونية

 اجتماعيا. البشر بها ينتظم التي الكيفيات على العقلي النظر هذا
 نظامها للطبيعة يان اعتقاداً أيضاً غيره عند نجد أننا صحيح

 أن إال العقلي، للعلم مستقالً موضوعاً يجعلها الذي الضروري

 حسب االنسافي االجتماع )أو المجتمع أدخل المقدمة واضع

 إلى النظر إلى به أدى وهوما العقالنية. مجال في مصطلحه(

 منطقه له كنظام بل وظرفيات، منفردة، كوقائع ال المجتمع

العمراني. علمه فكان الموضوعية وبنياته الذاقي

العقل مجال استقالل

 الوجود أن - قبل من الغزالي اعتقد كما - خلدون ابن يعتقد

 بما االحاطة يستطيع ذلك ع العقل ولكن العقل. من أوسع

 الفكر لك يزعم بما تثقن »وال يقرر فهو وقدرته. مستواه في هو

 واعلم ( .. . ) وأسبابها بالكائنات اإلحاطة على مقتدر أنه من

 ال مداركه في منحصر رأيه بادىء في مدرك كل عند الوجود أن

 العقل في بقادح ذلك اوليس يستدرك: أنه إال يعدوها«،

 كذب ال يقينية فأحكامه صحيح، ميزانه العقل بل ومداركه،

 مجال. وللغيب مجال للعقل (.825 ص )المقدمة، .فيها«

 فعل كا واآلخرة« التوحيد أمور به تزن أن تطمح »ال فالعقل

 خلود وفي الواحد في العقلي نظرهم نظروا حين الفالسفة
 األمر واقع في فعلوم ما ولكن أيضاً المتكلمون فعل وكيا النفس

 المثاهد الناس وعالم الطبيعي بالعالم الميتافزيقا خلط هو

 العقالنية، حساب على كان الخلط هذا أن والنتيجة العادي

 مباحثهم ويسمون العقل لفظ يستعملون أصحابه أن رغم

عقلية. ماحث

 قاعدة هذه المشاهد، والعالم الغيب عالم العالمين، استقالل

 الفكر أن أي معرفي، منهجي وهواستقالل خلدونية. منهجية
 العقلي علمه عليه ليقيم االستقالل هذا يعتمد االنساني

 لله، مخلوقاً كله الكون دام ما وجودياً استقالالً وليس اليقيني،

 لعالم المطلق االستقالل أخروية. غاية لإلنسان دام وما
 في فعالً فكر لكنه ،خلدون ابن فيه يفكر لم ما هذا اإلنسان،

 متى يتدخل أن يستطيع الله إن .العالم لهذا المعرفي االستقالل
 يتبدل، ال نظاماً له أقر قد أيضاً لكنه العالم، هذا في شاء

 تبديال« الله لسنة تجد ولن قبل من خلت قد القي الله حسنة
 وجود ا٣ ليبرر خلدون ابن أوردها ما كيراً التي اآلية (23 ،)الفتح

 ابن .ويقينيته شرعيته للعلم يعطي بما ،االنساني لالجتاع قوانين

 والكهانة والسحر الكرامات ينكر لم )ي المعجزات ينكر ال خلدون
 استقرار في يشكك اعتقاداً ذلك على اليقيم أنه إال وغيرها(،

 مبدأ نقض حاولوا الذين وكل المتكلمون فعل كما وقوانينها الطبيعة
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 ورقة بلعب - قديماً العقالنية عليه قامت الذي المبدأ - السببية

 يهدم ال استثناء، والمعجزة يوم، تظهركل ال فالمعجزات المعجزة.

 »المعجزات أن ذلك ،الطبيعي العلم وشرعية العقلي النظر يقين به

 )المقدمة، بيها«، يعترض وال العادية، األمور اليقاسعليها

 غير لحظة المعجزة أن إال معجزة، على الدين يقوم . (537 ص

 إلى ذلك بعد ليعود ، لألشياء العادي المجرى فيها يخرق عادية

 كدين هو .اإلسالم واقعة خلدون ابن فهم هكذا .الطبيعي مجراه
 لطبائع العادي المسلسل وفق جرى أنه إال معجزة، على قام

 لوجودي« الشرعيخالفالألمر األمر إذ»قألنيكون األشياء،

 يشاء، كيف أنبياءه ينصر أن يمكنه الله . (347 ص ،)المقدمة
 الدعوة، موضوع المجتمع بطبيعة اعتباراً الدعوة يجري ولكنه

 داخل إال تجري ال العامة أموره فإن قبلياً المجتمع هذا يكون وحين

 الصالة عليهم األنبياء حال كان »وهكذا العصبية القوى عالقات

 المؤيدون وهم والعصائب، بالعشائر الله الى دعوتهم في والسالم

 مستقر األمورعلى أجرى إنما لكنه ، لوشاء كله بالكون الله من

 الواقعة خلدون ابن فسر وهكذا . (281 ص ،)المقدمة العادة«

 باب ومن غ المحمدية الدعوة أي ،االسالم أمة تاريخه دشنت التي

 تعاقب أي نفسه، اإلسالم تاريخ يفسر أن عليه سهل أولى

 الدولة قيادة على اإلسالم اعتنقت التي الشعوب عصبيات

.االسالمية

البشر وعالم الطبيعة عالم

 االسالميون الكتاب السؤال هذا طرح إذا اإلنسان؟ ما

 مختلفين: اتجاهين حسب إجابتين عادة يجيبون فإنهم القدماء

 اإلنسان هوأن األول الجواب ميتافيزيقي. وفلسفي ديني،
 تتوخى أن ينبغي أعاله فكل ■ أخروية لغاية مستخلف خلوق

 خصائصه من نابعاً ليس هنا اإلنسان تعريف .الغاية هذه

 الغاية على بناء يكون تعريفه وإنما المجتمعية، الطبيعية

 فينبني االسالميين الفالسفة أماجواب وجوده من األخروية
 وقد متضاربين انتماءين ينتمي يجعله لإلنسان ثنائي توزع على

 إلى وانتماء المادي الطبيعة عالم إلى انتماء متكاملين: يكونان

 بين توفق أن ينبغي النفس وسياسة للفكر. الروحي العالم

 يتم ذلك ولكن والروح الطبيعة عالمي إلى اإلنسان انتماءي

 بالفكر ألن الروحية، الفكرية الغاية تتحقق لكي الفكر بقيادة

الكائنات. من غيره عن اإلنسان يمتاز الغايات وبعالم

 هواإلنسان؟« »ما عن الميتافزيقي والفلسفى الدينى الجوابان
I متجهًا اإلنسان اعتبارهما في معًا الظاهر-يلتقيان اختالفها رغم 



الخلدونية

 المتعالي الروح وعالم ،جهة من اآلخرة عالم العالم، غيرهذا عالم إلى

 يتفق ،العلم هو لما معين مفهوم ذلك على ويترتب .ثانية جهة من
 على الميتافزيقيون، والفالسفة الديني العلم أصحاب من كل عليه

 . بالمجتمع األمر يتعلق حين خاصة الظاهر، االختالف من الرغم
 أم أفالطونين أكانوا سواء القدماء، الفالسفة حسب العلم إن

 هو بما ال بالجوهر يكون العلم هوثابت. بما إال يكون ال أرسطيين
 المجتمع أن اعتبروا وقد .بالممكن ال بالضروري متغير، عارض

 م لذا .الصيرورة عالم من ألنه المتغير االمكان عالم من هما والتاريخ
 بل هوواقعياً، كيا المجتمع الى بالنظر القديمة االبستمولوجيا تأبه

 علم ينشاً لم أوأخالقية. مثالية، معاييرفكرية نظرتإليهحب

 علم يثبتوا لم أنجم ي . القدماء الفالسفة عند باالجتاع موضوعي

 الذي بالمعفى علما يعدوه لم ألنهم للعلوم تصنيفاتهم في التاريخ
. للعلم حددوه

 بالدرس القديمة االبستمولوجيا تهتم لم لماذا نفهم هنا من

 ما على باء الفالسفة إليها نظر فقد . للمجتمعات الموضوعي

 المثالية األخالقية معاييرهم حسب عليه تكون أن ينبغي

 ال المجتمع وتدبير تدبيره، في نظر هو المجتمع في فنظرهم

 من مستقاة مثل حسب بل نفسه، المجتمع منطق من يستمد

 غاب هنا من النفس. يسوس كما المجتمع يسوس مجرد، عقل

 غاب كما الفالسفة عند الواقعي بالمجتمع الموضوعي العلم

 فهم الشريعة، معيار حسب المجتمع إلى نظروا الذين الفقهاء

 حكمها إلى ينظرون بل كماهي، االجتاعية الوقائع يعتبرون ال
 بل االجتماعية الواقعات موضوعه ليس الفقيه فعلم الشرعي.

.الشرعية أحكامها

 - بها تميز والتي الحاسمة، الخلدونية اإلضافة أهمية هنا من
 والفقهاء الفالسفة من كل عن - هذا تميزه نفه هو أكد وقد

المجتمع. إلى العلمي النظر طريقة في

 الموضوعية الشروط وجود على خلدون ابن تأكيد كان إذا

 أس واضع أنه وإعالنه البشري باالجتماع خاص علم إلنشاء

التالي: هو يظل السؤال فإن معروفة، مسألة العلم هذا

 موضوعه جديداً علماً بالفعل وضع قد خلدون ابن كان إذا

 يستثمر أن في يفكر لم فالذا اإلنساني، االجتماع أو العمران

 ،التاريخ في يستثمره أن في فكر بل ،نفسه المجتمع في علمه

 »وهذا :الجديد علمه عن يقول حين األخبار؟ تصحيح في أي

 لماذأ فقط؟ التاريخ أخبار في فلماذا ، األخبارفقط« في ثمرته إغما

 هوفي االجتاعي لعلمه الطبيعي االستثمار أن يفكرفي لم

نفسه؟ المجتمع

 لم المجتمع، أي نفسه، الموضوع أن هو الجواب يكون ربما

 والذهنية، المادية التقليدية، بنياته عن فعليا استقا قد يكن

خاص موضوعي خطاب قيام االستقالل هذا يتطلب بحيث

٠ به
 هذا في الخلدوفي الفكر يطور لم لماذا تفسر التي المألة وهنا

 :المعيارين عن متقل بفكر المجتمع إلى النظر أي المضمار،
 االتجاهين في خلدونية تنشأ لم لماذا .الفلفية واألخالقية الدينية

 بمعنام السياسي العلم إنشاء أي : خلدون ابن إليهما تنبه اللذين

 لقد العربي؟ الفكر داخل االجتماعي العلم وإنثاء المحدد
 عن واضحاً حديثاً وتحدث ،اإلمكانية هذه المقدمة واضع وعى

 العلمية، الشروط عل متوفر وبالمجتمع بالياسة علم إيجام

 مقهومه عن كثيرا يختلف لم والذي آنذاك، العلم مفهوم حسب
 يتحدث الذي الشيء بمنطق الخطاب بتحدد أن أي :الالحق

 استقل قد يكن لم - المجتمع أي , اثيء هذا أن إال .عنه
 القوى بعد فيه تتميز لم . التقليدية هياكله عن موضوعياً

 خطابها في التمييز هذا فينعكس وسياسياً، اجتماعياً ،االجتياعية

 ولم الدينية، الفرق بدل سياسية أحزاب مثالً تشأ لم المستعمل

 واستقالل االنتاج عالقات تميز على بناء نقابات بعد تنشأ
 تؤس أن تحاول سياسية نظم تنشأ ولم .االنتاجية المؤسسة

 ما هذا إن .التقليدية الدينية القيم غير مدنية قيم على شرعيتها

 عن المجتمع واستقالل االجتماعي، الثيء استقالل بعدم نعنيه

.التقليدية هياكله

: إشكالين نفسر أن نتطيع وهكذا

 خلدون ابن عند نجدها التي المفارقة بهذه يتعلق األول

 شروط وتوفر االجتماعي الواقع السقالل فتصوره : نفه
 الواعي المكتثف بسط بسطه واضح تصور بم الخاص العلم

 ذلك على يترتب سوف ولما بل جديد لعلم فقط ليس باكتشافه

 يفكر لم ثانية جهة من ولكنه جديد ابستمولوجي أفق فتح من
 المجتمع أي ذاته، العلم هذا موضوع في علمه استثمار في

 اكاريخي الواقع يكن لم ما أدرك لفكر مثال هنا وها . نفسه

.بعد له تهيأ قد االجتياعي

 بمستقبل يتعلق باألول، وهومرتبط الثاني االشكال
 فقد التقليدية. العربية الثقافة داخل اجتماعي كفكر الخلدونية

 االجتماعي الفكر تمكن لم التي األسباب عن الدارسون تساءل
 لم لماذا . الثقافة هذه داخل طريقاً له يفتح أن من الخلدوني

 إلى النهضة كتاب يرجع أن قبل العربي الفكر في خلدونية تنشأ

 في الرجوع هذا بررت جديدة حاجة وجدت لقد .خلدون ابن
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المخلدونية

 توجد لم الخلدوفي الفكر اسنعيال إلى الحاجة هذه مثل أن حين

 خلدونية )أنظرمادة: قبل من العرية المجتمعات في

. جديدة(

 الضوء يلقي ما السابقين االشكالين على اإلجابة في ولعل

. الخلدونية مستقبل واجه الذي العائق على

التاريخ كتابة اعادة

 سوف بأنه يعد خلدون ابن يجد المقدمة قراءة في يشرع من
 المؤرخين. من سابقيه على ب يتفوق كتاباً التاريخ في ينثىء

 أكثرما ما إذ القدماء، المؤلفين عند مألوف الكالم هذا مثل
 »بما أتى - القديم الشاعر قال كعا - وأنه بكتابه يفخر مؤلفاً نجد

 يقول ما بالفعل يعني خلدون ابن لكن األوائل«! تتطعه لم
 المنهجي لألساس نقده أوالً : جوهريتين مسألتين في وذلك

 آخر مفهوماً وضع أنه ثانياً . العربي التاريخ عليه قام الذي

 »حقيقة قوله: في ويلخصه المتواتر، المفهوم غير للتاريخ

 لهاتين فلنعرض ، االناني« االجتماع خبرعن أنه التاريخ

بإيجاز. لتين المأ

للتاريخ التقليدي المنهج نقد

 كان وإذا . حدث« عن »خبر التقليدي مفهومه في التاريخ
 فإن عموماً، التقليدي كاتاريخ حدثياً االسالمي التاريخ

 ارتبطت فقد .نفسها نشأته بحكم الحدثية في ضاربة جذوره

 الدافع كان المحمدية الرسالة وهو فذ، بحدث النثأة هذه

 حياة هواإلخبارعن االسالمي التاريخي العلم لميالد األول

 هواستقصاء الهدف كان األول. اإلسالم وفترة الرسول
 حياة عليه تكون ان ينبغي لما نموذجاً لتكون النبي سيرة تفاصيل

 تاريخاً األول اإلسالمي التاريخ كان ولذا المسلمين،

 كل وظرفياتها. الرسول وأعمال أقوال مجموع أي للحديث،

 .رواة عنهم تناقله شهود شهدم »خبر« فهو لنبي فعل أو قول

 األصلي )وهوالمصطلح »األخبار« هذه واحدمن كل وبماأن

 . به تقتدي أن المسلمين أجيال على ألن - وحاسم فذ للتاريخ(

 أقام لذا . األهمية بالغة مسالة وتوثيقه معرفته من التحقق فإن
 أوائل هم أيضاً كانو والذين - اإلسالم في المؤرخين أوائل

 منهج تعتمد وتحفيقها األخبار هذم لجمع طريقة - المحدثين

 الرواة، من متعاقبة سلسلة خبربواسطة وهونقل اإلسناد،

 وهونفسه . الناقلين أمانة من الخبربالتأكد هذا صحة وفحص

 . بداياته في التاريخ علم عليه ء أنشى وقد . الحديث علم منهج

 منهج على االقتصار عدم إلى أدى العلم هذا تطور أن ولو
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 التاريخ أن إال التارمخية، المعرفة أدوات بتوسيع وذلك اإلسنام

 .المنهج هذا عل اعتيادا صغ قد الطبري، عصر حتى األول،

 عمليا تجاوزه قد منهج لنقد خلدون ابن عودة تعني فماذا

 النقد هذا يعني هل قبله؟ طويلة عهود منذ اإلسالمي التاريخ
 الذي ذلك األول، اإلسالمي التاريخ نقد إلى الدعوة ضمنياً

 النموذج؟ الفترة األولى، اإلسالمية الفترة معرفة عليه قامت

 اإلسناد لمنهج استبعاده ولوأن بذلك، يصرح ال خلدون ابن
.ذلك إلى عمياً يؤدي التاريخ علم مجال من

 لي أنه ضمنياً يعني اإلسناد لمنهج خلدون ابن نقد إن

 الرسالة فترة أولى، إسالمية. فترة تاريخ تاريخان: هناك

 التاريخ كل ستحكم مقدسة أفعال تاريخ وهو األول، والصدر

 القدماء المناطقة قال واألمركما أوامر، هوتاريخ الالحق.

 موافقتها ومدى نفسها مادته فحص إلى ترجع ال صحته
 بصفتها واجباً تسليماً بها مسلم هي إذ ،للواقع أو للمنطق

 عن بالفعل صدرت أنها من التأكد المطلوب بل ،علوية أوامر

 وال ذاته في يناقش ال هنا الخبر إن .المقدس فاعلها أو قائلها

 رواته هوأمانة يفحص الذي بل ومادته، موضوعه في يفحص

 فهو الممتازة الفترة هذه على الالحق التاريخ أما .ومتناقليه

.العادي التاريخ بمقاي ويفحص يصاغ عادي تاريخ

 علم مجال من واستبعاده اإلسناد لمنهج خلدون ابن نقد
 تاريخ التاريخين: التمايزبين إلغاء إلى عملياً يؤدي التاربخ

 األمرسوى نهاية في واليبقى العادي واتاريخ المقدسة الفترة

 كما فالتاريخ وعليه .أنفسهم البشر هوتاريخ ،العادي التاريخ

.البشري« االجتماع عن »خبر هو خلدون ابن يقول
 االعتبارات هذه على بناء تاريخه خلدون ابن أجرى هل

 يختلف ال خلدون ابن تاريخ أن الدارسون الحظ اكظرية؟
 الواردة التاريخ في نظرياته ان معنى ،المألوفة التواريخ عن كثيراً

 هذه ناقشنا وقد للتاريخ كتابته في مجاالً ها تجد ال المقدمة في

 التاريخي، الخطاب )انظر المكان غيرهذا في المسألة

 مستوى على المسألة هذه نناقش بأن هنا ونكتفي . (28-11 ص
 دمج إلى عملياً تؤدي خلدون ابن آراء أن كوضح المقدمة،

 الكيفية للنظرإلى .العادي التاريخ في النموذجي اإلسالم فترة

 حاسمتين: واقعتين العادي التاريخ بمنطق بها، يفسر التي

 السلطة حول لصراع وتفسير المحمدية، الرسالة واقعة

الجديدة. اإلسالمية

 أن يتصور فهو القدماءم االسالميين المؤرخين من مؤرخ أي

 ،التاريخ فوق نفسها هي واقعة من انطلق اإلسالم تاريخ
 غير حدث دشنه اإلسالم تاريخ وكأن .النبوة واقعة وهي



ونية الخلد

 اإلسالم وباستمرارتاريخ االسالمي الوعي وسيرد . تاريخي
للعادة، خارقة بداية إلى العادي

 ولكنه . الطبيعة قوانين يخرق أن قادر خلدون ابن عند الله

 العلم ويكون البثر حياة تنتظم حتى االستقرار للطبيعة اختار
 لنظام خرق على أي معجزة، على قائمة أليست والنبوة؟ ممكناً.

 شك على بها المستمر اإليمان ينطوي أال وقوانينها؟ الطبيعة

 ناقش العلم؟ شرعية وابطال الطبيعة انتظام في عميق

 استقالل بين العالقة أي المسألة: هذه والفالسفة المتكلمون

 كحجة بالمعجزة واإليمان جهة، من العلم وضرورية الطبيعة

٠ ثانية جهة من النبوة صدق على

 المجال من النقاش ينقل أنه خلدون ابن عند الجديد

 غيرمقيدة الله إرادة . التاريخ مجال إلى الفلسفي الكالمي

 ال ما هذا .تاريخية بضرورة وال طبيعي بقانون ال بشيء،

 النبوة مجال في حتى اختار الله أن إال , خلدون ابن فيه يجادل

 استطاعته في كان . التاريخ وقوانين العمران طبائع يساير أن
 تاريخية شروط بأية تأبه ال بقدرة فينصره نبي اي يختار أن دائياً

 قلب إلى دعوة سياسية، دعوةم أيضاً هي النبوة لكن وعمرانية

 الناس وتغييرأوضاع عميقاً، قلباً السياسية القوى موازين

 عل تتند وأن بد ال القبيل هذا من دعوة وكل جذرياً. تغييراً

 »والحق : عصبية خلدون ابن يسميها قبلية اجتماعية قوة

 أو الدين من دعوة تتم ال أنه لديك يتقرر أن ينبغي الذي

 يدفعه من عه وتدافع تظهره عصبية شوكة بوجود إال الملك

 الرسول كان لذا . (582 ص ،)المقدمة .فيه« اله أمر يتم حتى

 المنطق وبهذا آنذاك. العربية العصبيات أقوى قريش، من
 .قريثر" من »األئمة الشهير: الحديث خلدون ابن يؤول أيضاً

 يفهموه لم والذين . تاريخي شرط عنده هو الخالفة في القرشية شرط
 أن نعلم نحن .خالداً باقياً شرطاً جعلوه - أكثرهم وما - كذلك

 اعتبار عن بكثير خلدون ابن وقبل تخلى السني السيامي الفقه
 هو خلدون ابن مع والجديد .الخالفة إلثبات الزماً شرطاً القرشية

 القوة هذه بانقراض وانقرضت تاريخية قوة كانت القرشية أن

 التمك معناه القرشية بثرط التمك استمرار فإن ولذا .نفسها
 شرطاً السلطة شرعية لقيام يشترط لنص جامد حرفي بمعنى

.اجتياعية قوة تسنده تعد ولم التاريخية ظروفه انقرضت

 »األئمة الحديث: خلدون ابن يؤول كيف بدقة نتابع حين

 من التأويل هذا مثل يفتحه قد ما نعجب فإننا قريش« من

 هذه هي خلدون ابن إليها يوصلنا التي النتيجة .آفاق
 واحد معنى له ليس - حديث أي , الحديث أن :ببساطة

 عند وقفنا وإال ومكان، زمان كل في واحد حكم عليه يترتب

 الغاية النص، هوروح اعتباره ينبغي ما إن النص حرفية

 النص في »المقصد(( واعتبار .األصولي بالتعبير مقصده أو منه،

 من نص منكل والمقصد .الجمود ومن ،الحرفية من يحرر
 االعتبار اعتباره ينبغي ما وهي »المصلحة«، هو الشرع نصوص

 المستمر التأويل يتاح وبذلك حرفيته، في النص ال األول،

 النص بين مستمرة ايجادصلة أي التشريع، وتجديد للنص،

 االحكام »إن خلدون ابن يقول المتغير. والواقع الثرعي
 عن بحثنا إذا ونحن ..( ). مقاصد من بدلها ال كلها الشرعية

 لم منه الشارع، ومقصد القرشي النسب اشتراط في الحكمة

 هوفي كما )...( النبي بوصلة التبرك على فيه يقتصر

 كما الشرعية المقاصد من ليس التبرك ]ألن[ . ٠ المشهور.
 وهي النسب، اشتراط في المصنحة من إذن بد فال علمت،

 إال نجدها لم وقسمنا سبرنا وإذا مثروعيتها في المقصودة

 الخالف ويرتفع والمطالبة، الحماية ا۴> تكون التي العصبية اعتبار

(.345 ،)المقدمة لصاحبالمنصب«. بوجودها والفرقة

 هذه أي ب»الفتة«، سمي ما هي الثانية الكبرى والواقعة

 علي بين ما المسلمون فيها افترق التي األهلية اإلسالمية الحرب

 كبيرفي كشرخ للمسلمين الواقعة هذه تمثلت وقد .ومعاوية

 االقتتال هذا الرسول صحابة يقتتل أن أمكن كيف .تاريخهم
 خلدون ابن أما قريباً؟ زال ما النبوة بعهد والعهد ،المريع

 يلتمس ديني أخالقي منظار :بمنظارين القضية هذه إلى فينظر

 فلم أخطأوا الذين وحتى ،المختلفين للفرقاء ،للجميع العذر به

 هذا .الحق« في اجتهادهم اختلف »وإنما قصد، عن ذلك يكن
 العذر يلتموا أن :السنة أهل إليه انتهى الذي هو الموقف

 إلى ينظر خلدون ابن ولكن جميعاً. ويوقروهم الصحابة لجميع

 ال هنا .تاريخي يفسرهابمنطق حين أيضاًبمنظارآخر، الواقعة

 ولم بالمسلمين نزلت آفة واعتبارها الفتنة، هذه لتهويل مجال
 أمراً كانت تاريخي بمنطق الفتنة هذه إن يل .الحسبان في تكن

 االجتاعية القوى صراع بمقتضى تقع أن بد ال وكان عادياً،

 وهي ومعاوية، علي بين الفتنة وقعت »ولما آنذاك القبلية

 صراع اقتضاها واقعة إذن الفتنة . . .العصبية« مقتضى

 .السلطة على وتصارعت اإلسالم تبنت التي القبائل عصبيات

 العهد كان الرشيدة الخالفة عهد أن بالطبع خلدون ابن أعتقد

 ولكنه ،اإلسالمي الحكم عليه يكون أن يبغي ما إلى األقرب
 اية ألن ،الملك عهد ليظهر يتهي وان بد ال كان عهد

 في االستمرار الملك. نظام تأسيس إلى بطبيعتها تسعى عصبية
 بمعيار طوباوية ولكنه دياً، محمود الخالفة بعهد التعلق

 تعد لم الخالفة بكون الثقي االسالمي الوعي على التاريخ.
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الخلدونية

 التي الشروط فإن نفسه، يريح أن معاوية مع ذهبت منذ

 بالمنطق السلطة قضية وليفهم تتكرر. لن الخالفة أوجدت

 هذا وعلى لللطة االجتماعي( التاريخي- )أي العمراني

.السياسي العلم يقوم األساس
 يدخل وهو ؛خلدون ابن من يستفاد الذي الدرس هو هذا

العادي التاريخ في االسشائية االسالمية الفترات

السلطة نظرية

 تكون متوى ،للسلطة مستويات هناك خلدون ابن حسب

 التي الدولة بمتوى وتنتهي قسرية، أكثرمنها معنوية فيه

 السلطات استتباع على وتقرم بالملك، المتفردون فيها يتعاقب

 يميها األولى، بالقمء. والتفرد الجباية، وانتزاع المحلية،

 عليهم له ولي متبوع، وصاحبها سؤدد، »وهي الرائسة:

 والحكم التغلب هو[ ]الذي )الملك« وهي والثانية قهر«.
 يتعبد لمن الحقيقة على »الملك و (244 ،)المقدمة .بالقهر«

 الثغور« ويحمي العوث، ويبعث األموال، ويجبي الرعية،

 ال أنها إال قمعية، حقيقتها في إذن السلطة (.333 )المقدمة،

 بمظهرآخر، لتظهر تخفيه بل السافرهذا، بوجهها تظهرعادة
.الشرعية تستمد منه

 بكثيرمن خلدون ابن حاول التي المفارقة هذه نجد هنا من

 أي - قمعية السلطة فيه تكون ال الذي فالمستوى حلها: الجهد

 خلدون ابن نظر في الجماعة الدولة-تكون مستوى هودون ما
 صاحبها رائسة، فيها ثال البدو مجتمعات سياسياً. مكتملة غير

 غير مجتمعات فهي اآلخرين، على قهر لم ليس ولكن متبوع
 وتخضع السلطة، تفرد وأن بد ال خلدون. ابن بمعيار سياسية
 في ذلك ويكون سياسياً، المجتمع هذا يكون حتى الجميع

 إلى يؤدي والذي .قهري نظام إذن الدولة .»الدولة« مستوى

 إلى وميلهم الثر تنازع :اثنان عامالن القهرية السلطة قيام

 خلدون ابن )يسميها رادعة سلطة من بد فال العدوان،

 يتلط ألن حاكم لكل الطبيعي الميل وكذلك »الوازع«(،

 , التأله« »خلق خلدون ابن وهومايسميه التسلط، في ومعن

 وأن بد ال جهة من فهي :سلطة كل فيه نقط مأزق هناك

 الردع مسلسل في تدخل وهي ولكنها بطبيعتها، رادعة تكون
 بين التوازن حفظ يمكن إذن كيف .جائرة سلطة الى تتحيل

 جهة من الجور في السقوط وعدم جهة، من الردع ضرورة
 بالدعوات ال حله، خلدون ابن يحاول إشكال هذا ثانية؟

 السياسية األدبيات بذلك تحفل كما والمواعظ، األخالقية

 السياسة وأصحاب الفقهاء ألفها التي تلك سواء االسالمية،
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الملوك نصاح مؤلفو وضعها التي تلك أم الثرعية،

 نفها. السلطة جدلية بمعيار اإلشكال إلى نظر خلدون ابن

 بالنظام تؤدي - أخرى أسباب ضمن من — سبب هو فالظلم

 أخالقي سبب مجرد ليس والظلم .السقوط إلى السياسي

 يؤدي لما بل بظلمها، جزاءها لقيت أنها أي الدولة، لسقوط

 حاجات إلشباع المنتتجين نهب :مدمرة اقتصادية آثار من إليه

 والجباية، الضرائب تفاحش الحاكمة، للفئة المتزايد الترف

 ابن يعطي ولهذا انتاج. كل في األمل يفقد مما والغصب،
 الوضع حقيقة يكثف ما للظلم العام المعنى هذا خلدون
 هو إنما الظلم تحسبن »وال :عصره غير وفي عصره في الغالب

 كما سبب، وال عوض غير من مالكه يد من الملك أو المال أخذ
 ملك أخذ من وكل ذلك: من أعم الظلم بل المشهور، في هو

 حقاً عليه فرض أو حق، بغير طالبه أو عمله في غصبه أو أحد

 بغيرحقها األموال فجباة .ظلمم فقد الشرع عليه يفرضه م

 والمانعون ظلمة، لها والمنتهبون ظلمة، عليها والمعتدون ظلمة،

 ظلمة، العموم على األمالك وغصاب ظلمة، الناس لحقوق

 هو الذي العمران بخراب الدولة على عائد كله ذلك ووبال
 الظالم النظام (.510 أهله«.)المقدمة، من اآلمال إلذهابه مادتها

 ألنه أيضاً وإنما فحسب، أخالقية العتبارات ليس مدان إذن

 أنقاضه على قامت وإذا . االقتصادي االنهيار أسباب يحمل

 لكي ألنها ،عام أخالقي تجديد فباسم بديلة أخرى سلطة
 قيياً تحمل أن من العصية قوتها جانب إلى لها بد ال ،تفلح

 ابن يميه وهوما بعد، يفسدها لم الترف وأن السييا أخالقية،
 يبنى أصل له المجد أن ذكرنا »وقد يقول: »الخالل« ب خلدون

 وجوده يتمم وفرع والعشير، العصبية وهبو ( )... عليه

(.251 ويكملهوهوالخالل.)المقدمة،
 لنمو وعائقاً الجور، على قائماً أصبح فاسد تغييرنظام

 له، تتصدى أن فعلياً تستطيع اجتياعية بقوة يكون العمران

 داعية وأي القيم؛ إلى السلطة إرجاع دعوى تحمل أيضاً وهي

 نيته خلصت مهما ذلك، يتطيع ال له اجتماعي سند ال متفرد

المنكر. عن ونهيه بالمعروف أمره وصدق
 أنها خلدون ابن عند - نظرياً - السلطة وجود يبرر الذي

 ولكن بعض على بعضهم الناس لعدوان مانع أي وازع
 آنذاك االعظم، الظالم هي نفسها اللطة هذه تصبح حين

شرعيتها تنسف أي لوجودها، الموضوعي المبرر تفقد

الشرعية

 وقد االسالمي، السياسي األدب موضع هي الشرعية



الخلدونية

 على القائمة السلطة تعمل أن أوال، مسألتين: حول أدارها
 أن ثانياً: العام. اإلسالمي سلوكها وحفظ الجماعة كلمة جع

 الثاني الشرط هذا . النبي لعصبة رأسها على الذي ينتسب

 السياسي الفكر عنه تخلى للخليفة( القرشي النسب )شرط
 الشاني. عن ومغنياً كافياً األول الشرط توفر وأصبح السني

. »الشوكة« ب سمي هوما المطلوب األساس الشرط أصبح

 ابن عند نجده السني السياسي الفكر اليه انتهى الذي هذا

 ال بدونها التي »العصبية« هي عنده »الشوكة« فتكون خلدون،

»الملك«. يتأسس

خلدون؟ ابن يضيف فماذا

 الى السني الفكر عليها استقر التي الفكرة بهذه يدفع هوأنه

 نسميه أن يمكن ما إلى حنين كل إنهاء وهي : المنطقية غايتها

 تطابق سلطة إلى أي االسالمية، للسلطة المثالية« »الشرعية

. القرشي النسب على صاحبها ويتوفر الشريعة

 أي »الشوكة« بشرط السنيين السياسة مفكري اكتفاء إن

 أن يعني ال واحدة سلطة تحت الجميع جمع على القدرة
 المثالية بالصورة الطوباوي التعلق عن تماماً تخلى قد وجدانهم

 إلى جنباً معاً األمران يتواجد قد أنه للسلطة.ذلك االسالمية

 المخشودة، السلطة إلى وحنين الممكنة، بالسلطة قنول جنب:
 هي والنتتيجة وجداناً والمنشود واقعياً الممكن تواجد أي

. االنفصام بهذا وشقاؤه اإلسالمي الوعي انفصام

. االنفصام لهذا حد وضع يحاول خلدون ابن وكأن

 الخالفة عهد إلى يرجع أن اليمكن االسالم في الخالفة نظام
 الملك نظام واستقر التاريخية شروطه ولت ان بعد األول

الدول. وتداولته
 اإلسالمي المجد انتظارعودة ايضاً الوهم قبيل ومن

 الممكن من .المفقود ماضيهم المسلمون يسترد وأن ،القديم

 »يجدد من عودة انتظار أما جديدة. قوى تبنيه جديد مجد تجديد

 إلى ويصل األندلس، جزيرة ويفتح العدل، ويظهر االسالم،

 ويفتح فيفتحه، المشرق ويسيرإلى ويفتحها، رومية
 ويعلو المسلمون فيتقوى األرض ملك ويصيرله القسطنطينية،

 فهومن (579 )المقدمة، .«، . الحنفية. دين ويظهر اإلسالم
 هذا »وفي الناس، انتظره طالما الذي المهدي انتظار قبيل

واآلخر«. منهم األول أعار انفصمت
 ونظامها السلطة تتداول وفيه بطبائعه. إذن العمران يبقى

 شرعية من للسلطة بد وال . متجددة اجتماعية قوى بواسطة
 شرعية على إسنادها تحاول أيضاً ولكنها ،الذاتية بقوتها تفرضها

 على تقوم اإلسالمي المجتمع في سلطة كل أصبحت لقد . دينية

 لحكمها. الديني والتبير قاهرة، كسلطة قوتها اعتبارين:

 »مجتمعة خلدون ابن يقول كما السياسة قوانين أصبحت وهكذا

 االجتماع في وقوانين خلقية، وآداب شرعية، أحكام من

 ضرورية«، والعصبية الشوكة مراعاة من وأشياء طبيعية،

 القمع األمرإلى ي ينتهي السلطة إن (،541 )المقدمة،

 هو السلطة ضعف طور فإن خلدون ابن وحسب الصرف.

 بمزيد ضعفها درء تريد وكأنها السافر، قمعها فيه يزداد الذي

 عند الترف مطالب تزايد خلدون ابن ويجعل ٠ القمع من

 تجدي ال وهنا .السلطة فساد في السبب هو الحاكمين
 السياسة وعاظ اعتاد الذي األدب هذا كل أي النصائح،

 مجردة بدعوة الحكام لتغييرمنكر التصدي ينفع ال كما ٠ تدبيجه

 والنهي بالمعروف باألمر الدينية غيرته سوى صاحبها يملك ال

 أن وكما يبا. يدافع متالحة جماعية قوة تسنده ال المنكر، عن

 مادية بل فقط، أخالقية ليست قائمة سلطة فاد أسباب
 أوأخالقية دينية بدعوة التسلح فيه يكفي ال تغييرها فإن أيضاً،

 للطغمة األخالقي بالفسام سلطة مالك اقتنع لو وحقى . مجردة

 فهو ،التراجع على يقدر ال موضوعيا فإنه عليها، يعتمد التي
 الدولة ألن ، الملك« »ربقة خلدون ابن يسميه بما محكوم

 محاوالت تفاديه في تنفع وال االنهيار على مقبلة موضوعياً

 بربقة محكومة الملك، فيها بما كلها، الحاكمة الطائفة الترميم.

 الجذري االصالح منها«. الخالص يعر »التي هذه، الملك

 قوة من يأقي بل بطانته، أو صاحبها من يأتي ال الدولة لفساد

خارجها.

 الوعظ على لقائم السياسي األدب كل جدوى عدم هنا من
 أو عقالً السياسة عليه تكون أن ينبغي التبشيربما أوعلى

 لكل األخالقي األساس إبطال ذلك معنى ليس أخالقاً

 ال الفساد ا٠٠ حل قد سياسة تقويم أن معنام وإنما ،سياسة

 نستنتج . ذلك على الموضوعي القدرة بتوفرشرط إال بكون

 وهي السياسة، في الخلدوفي التفكير هذا مثل من أخرى نتيجة
 إعادة أو بانتاج أساساً المهتمين والفالسفة، الفقهاء طائفتي ان

 على يضفونه الذي الخطر لهم ليس السياسة، ايديولوجيا انتاج

 فإنهم موضوعية، اجتماعية قوة أفكارهم تحمل لم فيا أنفسهم،
فعلية. لسلطة تابعين أو هامشيين، إما يظلون

 نسب ذكرى : ماضية ذكرى على تقوم ال الشرعية إن
 الذي العهد أنه على الوجدان يحمله زاهر، أوعهد شريف

 استمر إذا والسياسة. الشرع أو والسلطة، الدبن فيه توحد

 تأكيد على سوى يعملون فال الوهم هذا يداولون العلياء

 كل وعلى األمر. واقع في كماهي للسياسة بالنسبة هامشيتهم
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الخلدونية

 السياسة«. عن الناس أبعد العلماء» اعتبر المقدمة فصاحب

(.1047-1045 )المقدمة،
 يبتعدبنا السياسي باباًجديداًللعلم إذن خلدون ابن يفتح

 االمامة«، »شروط أصحاب الفقهاء، فيه يخوض أن اعتاد عما

 السياسي األدب أصحاب وكذا ، الشرعية« و»السياسة
.الفلسفي للعقل وفقاً السياسة تدبب في تحدثوا الذين الفلسفي

 ابن له مهد الذي االتجاه في السياسي الفكر يتجه لم لماذا

 اآلن لننظر نفسها الخلدونية بمتقبل يتعلق سؤال خلدون؟

 وحدود المقدمة، واضع حاوله الذي االبستمولوجي التجديد في

التجديد. هذا

المفاهيم جهاز

 استحداث محاولة على يقوم للمعرفة تجديد كل أن شك ال

 أن إما المفاهيم هذه معرفيجديد. حقل إلى تحيل مفاهيم

 تحوير مع متداولة ألفاظ تحملها أن أو مبتكرة، ألفاظ تحملها

.جديدة أخرى إلى قديمة معرفية حقول من المفاهيم ينقل داللي

.خلدون ابن سلكه هوالذي الثافي الطريق هذا

 إذا لكننا فيها. جدال ال مسألة الخلدونية المفاهيم جدة إن

 من الغالب في متقاة أنها وجدنا الخلدونية المفاهيم فحصذا

 مفاهيمه مفكر يتقي أن والفلسفة. الفقه، أصول مجالين:

 ينقل أن لكن، .عادي فهوشيء معروفة علوم مصطلحات من

 معرفية حقول داخل جديدة دالالت لتكتسب نفسها المفاهيم
 وهوماحققه .الجدة للفكرطابع فهومايعطي ،غيرمطروقة

 األصول علم من مفاهيم مثالً يستعمل وهو خلدون ابن

 أرسطية مفاهيم إلى وهويلجأ ،اتاريخ لصناعة نقده لصياغة

.القبلي للمجتمع التاريخية للحركة تصوره لبناء

ثالثية تصورية بنية

 من مستقاة خلدون، ابن لعمران ثالثية تصورية بنية هناك

 الفلفي النف مفهوم ومن جهة، من الفقه أصول علم

.ثانية جهة من االفالطوفي

العمران وتصور الشريعة مقاصد

 المالكيون طوره الفقه أصول مباحث من مبحث هناك

 الثاطبي اسحق أبي يد على متميز كمبحث وتأسس خاصة،

الشريعة. مقاصد مبحث وهو خلدون( ابن )معاصر
 وهوتحقيق :عاماً مقصداً للثريعة أن المبحث يعتبرهذا
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 الفقهاء رأى وقد أحكامها. من الهدف وهو الناس، مصالح

 إلى قسموها مصالح تتوخى يجعلها األحكام هذه استقراء أن

 األولى وتحسينية. وحاجية، ضرورية، سموها: ثالثة أصناف

 بقاؤهم، يكون ال بل الناس، اجتماع ينتظم ال بدونها التي هي
 والنف، الدين، حفظ خى: إلى الضرورات هذه وأرجعوا
 عادياً مجتمعاً يتصوروا لم مثالً )فهم والمال والعرض، والعقل،

 عندهم غيروارد المدفي فالمجتمع الدين، على يتأسس ال
 وتخفيف الناس عل »للتوسعة شرعت أحكام وهناك تماماً(.

 ثالث نوع وهناك التعامل« طرق وتيسير التكليف، مشاق

 كتلك االنسافي، الكمال تحقيق إلى تيسيرقصد األحكام من

األخالق مكارم تدعوإلى التي
 أصحاب عند لألحكام الثالثي التصنيف هو إذن هذا،

 دائر »التشريع فإن الشاطبي قال وكما الشريعة، مقاصد

٠ الناس« مصالح أس هي القي الثالث هذه حفظ حول

 هذا يساير العمران لمراتب الخلدوفي التقسيم أن وجدنا وقد

الثريعة. مقاصد أصحاب إليه ذهب الذي التقسيم

 كل ثالث، درجات يتدرج خلدون ابن عند فالعمران

 ال الذي المجتمع أوالها ٠ المعاش من مستوى يناسبها درجة

 وهو للبقاء، الضروري األدن الحد سوى يتهلك وال ينتج

 األقوات من الضروري على »مقتصرون فهم البدو، مجتمع

 يقابل الخلدوني العمران من المستوى هذا .والمساكن« والمالب

 أي الشريعة، مقاصد أصحاب عند الضروريات مستوى

 وبما للناس. الضرورية المصالح لحفظ وضعت التي االحكام

 عند هي الضروريات تستهدف التي األحكام هذه أن

 ابن فإن الكماليات تتوخى التي تلك على سابقة األصوليين

 قبل ]المعاش[ منه ضروري هو بما »االبتداء يجعل خلدون

 عن خلدون ابن يقول وحين(.210 )المقدمة، والكمالي« الحاجي

 وعمرانهم ومعاشهم حاجاتهم في وتعاونهم »اجتماعهم البدوإن
 الحياة يحفظ الذي هوبالمقدار إنما والدفء والسكن القوت من

 (،210 )المقدمة، عليه« مزيد غير من العيث بلغة ويحصل

 سماه ما يماثل هذا البدوي عمرانه مستوى أن نجد فإننا

 األحكام عندهم هي والتي ب»الضروريات« األصوليون
 يبقى ال بدونها ومصالح حاجات لحفظ وضعت التي الشرعية

.اجتماعه ينتظم وال االنساني النوع

 ما ء يكافى ثان مستوى الى خلدون ابن عمران يتطور ثم
 إذا ثم »... يقول: »الحاجي«. المقاصد فقهاء عليه أطلق

 فوق ما لهم وحصل للمعاش المتحلين هؤالء أحوال اتسعت

 والدعة، السكون إلى ذلك دعاهم والرفه الغنى من الحاجة



ونية الخلد

(.211 )المقدمة، .الضرورة« على الزائد في وتعاونوا

 مستوى الثالث، المستوى إلى الخلدوني العمران ينتهي ثم

 المقاصد أصحاب يسميه ما ويقابل »الترف«،

 فتجيء والدعة، الرفه أحوال تزيد »ثم يقول ب»التحسينات«،

 القوت، عالج في التأنق في مبالغها البالغة الترف عوائد

 واالنتهاء ( )... الفاخرة المالبس وانتقاء ،المطابخ واستجادة

 .غايتها« إلى الفعل إلى القوة من الخروج في الصنائع في
(.211 )المقدمة،

الثالثي الفلسفي الرد

 العديد على اشتيالها رغم لمقدمته، نظاماً خلدون ابن وضع

 تسايرنظام المقدمة واآلراءوالمعارف الموضوعات من المختلف

 من - العمران يبدأ كما - تبدأ كاتبها، تصوره كما العمران

 األخير هذا مع لتنتقل البدوي( )العمران الضروري البسيط

 للعمران، األعلى بالمستوى فينتهي وتطورها الدولة تأسيس إلى

 نستطيع غيرأننا .والعلوم والصنائع ومظاهرها الحضارة مستوى

 تبدوكثيرة والتي المعتادة، المقدمة موضوعات نرجع أن

 في ورد فما أساسية. ثالث وحدات إلى بينها، فيما االختالف

إما: المقدمة

 البدو( )معاش البسيط متواه من :المعاش في حديث -

 االقتصادية الموضوعات كل ترجع هذا وإلى الترف. معاش إلى
.المقدمة ل

 خلدون ابن قاله ما كل فيه ويدخل :السلطة في حديث —

 إلى القبلية( )الرائسة األولى مستواها من السلطة تطور عن

 وطبيعتها بالعصبية المتعلقة الموضوعات كل أي الدولة، مستوى

 وأسباب ونظمها الدولة تأسيس وأسباب المعصبيات وصراع

.رها اضهيا

 والعلوم: للصنائع كمنتج االنساني الفكر في حديث -

 بتطور وعالقتها للصنائع خلدون ابن احصاء فيه ويدخل

 كنثاط وأنواعها( )تاريخها العلوم عن حديثه وكذا العمران،

.اإلنساني المجتمع متطورمن مستوى يتطلبه معاشي

 المقدمة مواد إليه نرد أن نستطيع الذي الثالثي االرجاع هذا

 .للنفس المعروف األفالطوفي التقسيم يساير أنه نالحظ المتنوعة

 كل تنظم ثالث قوى لها اليوناني الفيلسوف حسب فهذه

 )الغذاء الشهوانية القوة اإلرادية: وأفعالها الغريزي نشاطها

 العاقلة والقوة والعدوان( )الدفاع الغضبية والقوة والتناسل(

العاقل(. والسلوك )التفكير

 التقسيم :التقسيمين بين نطابق أن نستطيع وهكذا

 األفالطوني والتقسيم االنافي، االجتماعي للنشاط الخلدوني

النف: لقوى

 ،لمعاشهم البشر انتاج موضوعها التي المقدمة فمواد —

 أفالطون عند للنفس الشهوانية القوة تقابل ،ومستوياته بأنواعه

.والفالسفة

 للسلطة، العصبي باألساس المتعلقة المسائل وكل -

 الغضبية النفس يقابل أن يمكن نحوالدولة تطورها وظروف

األفالطونية.

 عن المقدمة فيقابلهاماجاءفي العاقلة أماالنفس —

.الحضاري مستواه في العمران يتطلبه كانتاج والعلوم الصنائع

 نحوواع على المقابلة هذه يعقد ال خلدون ابن بالطبع

 أن إال .االفالطونية النفس وأقسام عمرانه أسس بين وصريح

 تظهر الثالثية البنية هذم إلى الخلدوني العمران رجاع إمكان

 يبني جعله تشبعا الفلسفية بالثقافة المقدمة مؤلف تشبع عمق

 فلسفية مفاهيم من ابتداء و»تلقائي« ضمي نحو على تصوره

.أساسية

 مواقع في القوي الفلسفي األثر هذا نتبع أن أيضاً ونستطيع

 والتاريخ العمران عن خطابه خلدون ابن فيها أجرى أخرى

.خالصة فلسفية مفاهيم على بناء

 العالم في الحركة أرسطو بها يفسر أساسية فكرة هناك

 موجوم كل الكمال. لتحقيق السعي فكرة وهي الطبيعي
 التحقيق، إلى االمكان من ما يخرج ما، لغاية يسعى بطبيعته

الفعل« إلى القوة »من األرسطي باالصطالح أو

 العالم لحركة المفسر األرسطي المبدأ هذا خلدون ابن يأخذ
 وحركة عموماً، العمران حركة منواله على ليصوغ الطبيعي

 مستوى من بطبيعته ينتقل فالعمران خاص. بوجه العصبية

 يعبر التي الطبيعية الحركة هذه الحضارة. مستوى إلى البداوة

 البدوي غاية التمدن تجد »ولهذا :هكذا خلدون ابن عنها

 مبدأ إلى يحيل هنا غاية فلفظ (.214 )المقدمة، اليها يجري

 لفظ وكذلك األرسطية، للميتافيزيقا األساسية المبادىء من

 حركة يفسر الذي »االتجاه« مفهوم إلى يرجع. الذي »يجري«
 بل كفرد، بالبدوي يتعلق ال هنا واألمر العالم. في الموجودات

 حركة *ا تتحرك عصبية تنتظمها التي القبلية بالمجموعة

 كلهم«. المتبدية القبائل شأن »وهكذا سياسية: اجتماعية

(.214،)المقدمة

 المجموعة وداخله به تتحرك الذي االطار هي العصبية
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الخلدونية

 العصبية . ومجتمعية سياسية حركة وهي .التمدن نحو القبلية

 تصورية ينية حسب خلدون ابن يصوغها وغاية، حركة لها إذن

 هي العصبية إليها تجري التي الغاية »إن : يلي كما أرسطية

الملك«.

 أخرى، فلسفية فكرة إلى كذلك خلدون ابن يلجأ

 العالم في التوازن لتفسيرعملية القدمة الفلسفة في استعملت

 الطب مصطلحات من كمصطلح كذلك واستعملت ،الطبيعي

 القديمة الطبيعيات أن ومعلوم المزاج فكرة وهي القديم،

 كان التي األربعة العناصر بين السبي التمازج فكرة على تقوم
 العالم موجودات من موجود كل تكوين في داخلة أنها يعتقد

 كيفيات تقابلها والهواءوالناروالتراب، الماء وهي الطبيعي،

 لألمزجة األساسية الطباع أحد منها واحدة كل تغلب أربع
.النفسانية

 توازنات بها ليفسر هذم المزاج فكرة خلدون ابن يأخذ

 األخرى على عصبياته إحدى تغلب وضرورة القبلي المجتمع
 نحو حركتها إتمام من المتغلبة العصبية ولتتمكن اتوازن ليحفظ

 تكون إنما الرائسة كانت ولما . . . ا) : يقول ،والتمدن الملك

 سائر من أقوى النصاب ذلك عصبية تكون أن وجب بالغلب،

 ألن ( ... ) ألهلها الرائسة وتم بها الغلب ليقع العصائب

 ال المتكون في والمزاج .للمتكون المزاج بمثابة والعصبية االجتماع

 لم وإا أحدها غلبة من بد فال العناصر، تكافأت إذا يصلح

(.231 )المقدمة، التكوين«. يتم

 من خاصة متداولة، مفاهيم إلى إذن خلدون ابن رجع
 نعتبر هل الجديدة أفكارم لصياغة والفلسفة، األصول علمي

 تقليدية مفاهيم إلى جديداً نكره يكون أن يريد مفكر لجوء أن

 بمدى تتعلق المسألة إن التجديدي؟ مشروعه يعوق أن شأنه من
 .جديدة آفاقاًمعرفية واعطائها المتداولة للمفاهيم تطويعه

 المستعملة المفاهيم انتزاع في أفلح قد المقدمة واضع أن والواقع

 بحيث دالليتها في تحويل وإحداث التقليدي المعرفي حقلها من
.جديد معرفي لخطاب أطر بمثابة عنده أصبحت

 في التقليدي للمنهج الجذري نقده خلدون ابن يصوغ حين
 ولم النقل، مجرد عل فيها اعنمد إذا »األخبار إن قائالً التاريخ

 وال العمران، وطبائع السياسة وقواعد العادة، أصول تحكم

 أصولها، على يعرضوها ولم )...( بالشاهد منها الغائب قيس

 نقده يصوغ فهوإنما (12 )المقدمة، .« . بأشباهها. قاسوها وال

 أبرزناها التي )هي الفقه أصول من ومفاهيم بمصطلحات هذا
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 شيء إلى تحيل أصبحت قد األخيرة هذه لكن .االستشهاد( في
 منهجي تحويل إلى يؤدي خطاباً تنتظم أصبحت بحيث آخر،

التاريخية. الكتابة تأسيس وهوإعادة جديداً، معرفياً أفقاً يفتح

 صاحب استعملها التي الفلسفية المفاهيم في نفسه واألمر

 األصلي، الميتافزيقي حقلها في تدور تعد لم فهي المقدمة

 وتأويل النسافي، ا لالجتماع جديد تصور تأطير في لتسهم

 وفسره عرفه كا التاريخ حركة باألحرى أو التاريخية، حركته

.خلدون ابن
 يعود أن قبل مستقبال، لها طويل، وألمد - الخلدونية تجد لم

 استعماالً فكره يتعملون خلدون ابن إلى النهضة مفكرو

.االصالحي فكرهم لصياغة واسعاً

 ابن تتجاوز ال العصر هذا وقبل إذن الخلدونية ظلت

.خلدون

 فهي والتاريخ المجتمع في نظريات تكون أن قبل والخلدونية

 العربي الفكر على كان المزهجية هذه وفي ■ منهجية شيء كل قبل
واالستكشاف. والنقد النظر في جديدة طرقاً يجد أن االسالمي

 ولما عليها االبق الفكر لكل بالنسبة نقدية وقفة الخلدونية

.ومناهج طرق من اعتاده وما معارف من أنتجه

 أهميته ولهذا بالتاريخ، النقدية عمليته خلدون ابن بدأ وقد

 ينحصر ال لتاريخ، المتداول للتصور الفكر نقد ألن القصوى،

 المؤرخين فقط تهم وال التاريخ، تدوين مجال في فقط
 مع العالقة بناء اعادة عليه يترتب بل وحدهم، المتخصصين

 المستقبل يحرر مما التصور، وتجديد النقد من أسس على الماضي
٠ الماضي باستنساخ معاقاً يظل أن من

 ومنطقه بالتاريخ يفر وهو الخلدوفي الدرس يفيده ما وهذا

 الفترات هذه ذلك في بما االسالمي، التاريخ كل الموضوعي

 اعتبارها االسالمي الوعي اعتاد بل - المؤرخون عدها التي
 اعتبن والتي ،العادي التاريخ ضمن تدخل ال فهذه ع ايضاً

.التاريخ تحكم ظلت وإن ،التاريخ فوق دائما
 في وذلك العقلي، النظر شرعية عن دفاع والخلدونية

 الطبيعي بالعجز تقول التي األوهام كل نقد األول، اتجاهين:

 يستطيع ال فهو شيء كل يدرك ال دام ما العقل وأن للعقل،
 هوبناء الثاني واالنجام .شيء أي بم موثوقاً إدراكاً يدرك أن إذن

 النظر مجال بين التمييز يكمن وهنا ,متقلة عقلية معرفة

عداه ما وبين والتاريخ واالجتماع الطبيعة في العقلي

 تتناول مطلقة، عقالنية أنها تزعم ال الخلدونية العقالنية

 هذه إن الميتافزيقا أهل بذلك قال كما هووجود« ما »الوجود



 مسائل في يخوضون األمر نهاية في جعلتهم هؤالء عند العقالنية
 من غموضاً، إال الميتافزيقي الخوض هذا يزيدها ال وهمية

 و»المالئكة العالم« )قدم و وصفاتها«، االلهية »الذات قبيل:

الخ األفالك« و»عقول وطباعها«،

 العقل يستقل أن االنسانية المعرفة ونمو العلم لتقدم أجدى

 فالسفة سماه الذي لهذا نقد الخلدونية إن , وقضاياه بمجاله
 المحسوسات في بالنظر يبدأ وجعلوه عقلياً، نظراً الميتافزيقا

 والملكوت. والمالئكة المفارقة« »العقول عالم في بالنظر وينتهي

 مؤقتة حدود ولكنها نفسه، العقل بحدود محدود العقالنة مجال
واستكتافه. بحثه وسائل العقل ريثياينمي دائياً،

 والتاريخ المجتمع اعتبار هي الهامة الخلدونية االضافة ولعل
 خلدون ابن عند العمران . الموضوعي العلمي للبحث ميداناً

 والعلم , هوتاريخ وبما هومتمع بما قوانين( )أو طبائع له

 وكما الواقع قبول إلى حتما يؤدي أن معناه ليس هنا الموضوعي
 معناه بل تاريخية، قدرية إلى الركون أو الموضوعية، باسم هو

 بقوى موضوعية معرفة يعتمد أن ينبغي القيم باسم التغيير أن

 المعرفة نستطيع ال بغيرذلك . والمجتمعي التاريخي الواقع

 إلى الصحيح الطريق نعرف ولن والمجتمع بالتاريخ الصحيحة
 أن أيضاً، منهم واالسالميون قديماً، الفالسفة اعتبر االصالح

 هذا أن الحقيقة ولكن هو. كما الشيء بادراك يتم العلم
 أومن مجردة، فكرية مثل من إما انطلق ما كثيراً االدراك

 والسياسة األمربالمجتمع يتعلق حين خاصة اعتقادية، أحكام

 مجتمع في تأمالت من إما عندهم االصالح انطلق ها من

٠ شرعا والسياسة المجتمع عليه يكون أن ينبغي فيما أو ،مثالي

 غتلفاً والسياسة للمجتمع درسه خلدون ابن يجعل وحين

 فتح على يعمل ال فإنه الفقهاء، وأحكام الفالسفة تأمالت عن

 يغير إنه بل فحسب، لهما الموضوعي العلمي للبحث جديد أفق

 خلدون ابن عند اصالح كل لالصالح. التقليدي الفهم من

 أن يريد الذي بالواقع موضوعي فهم على يرتكز أن عليه
 بد ال اصالحي عمل كل أن اليوم مألوفاً اصبح وإذا . يغيره

 االقتصاديين وتقارير ودراسات معطيات يعتمد وأن

 لم ذلك فإن وغيرهم، والديمغرافيين واالحصائيين واالجتماعيين
 كان نتيجة هذه ولعل .التقليدي االصالح في معهوداً يكن

 قدر لو والسياسي، االجتماعي الخلدوني الفكر إليها سيؤدي
. االسالمي العربي الفكر داخل طريقاً لها تشق أن للخلدونية

ومليل أ علي

الخوارج
The Kharijites
Kharijites
Al-Khawarij

 االسالمية الدولة رافقت التي المعارضة الحركات أكبر من

 ظهرت الراشدين، الخلفاء عهد أواخر منذ وبالتدقيق .الناشثة
 االسالم تعاليم التيتحتلمكاناًبارزاأًلنهاأؤلت الخوارج حركة

 الديموقراطية اتجاه في السياسي المستوى عل جذرياً، تأويالً

 فتجندت بالفعل القول قرنت وألنها الملمين، بين والمساواة

 في ووالتهم األمويين الخلفاء مضاجع وأقضت دعوتها كشر

 وكان .مختلفة أماكن في متعددة ثورات من أنشبته بما األقاليم

 حيث العباسيين الخلفاء عهد في استمرارحتى لشاطها
 أثرها زال ما دوالً وتنشىء األقاليم ببعض تتقل أن استطاعت

 على بالتقريب عشرقرناً مرورأربعة بعد اليوم إلى سارياً

 للمعارضة وجهاً عصرنا في للمؤرخ بالنسبة تمثل فهي .نشوئها

 في له وتبرهن الناشئة االسالمية الدولة عرفتها التي السياسية

 التي والنضالية الفكرية الطاقات تلك وجود على الوقت نفس

 االسالم جاء والتي الجاهلي العربي المجتمع في مكبوتة كانت
 لها وأوجد عقالها من فحررها الواضحة وتعاليمه الهادفة بدعوته

 لنفها فتجل نفسها، عن لتعبر واألدية المادية الظروف

 الباحث تستوقف بأن جديرة االسالم، تاريخ في طويلة صفحة

.االسالمي السياسي الفكر تاريخ في
 الذي التارمخي للسياق أوالً سنعرض البحث، هذا وفي

 األول تنظيمهم على نظرة نلقي ثم الخوارج حركة فيه ظهرت

 التي والشعارات المطالب وعلى االنطالق، فترة في ونشاطهم

 الى ذلك بعد بتحليلنا ننتقل ثم حولها ويلتفون بها ينادون كانوا

 الدولة عهد في حركتهم فيها دخلت التي الخطيرة التطورات
 الى تحولت صفوفهم داخل خالفات من عليهم طرأ وما األموية

 حينئذ الفرصة وستكون فرق، عدة عنها نشأت انقسامات

.وخالفاتهم أفكارهم عل أوسع بصورة للتعرف مواتية

:الخوارج حركة نشأة - 1

 الخوارج حركة نشأة في المؤرخين عند عليها المتفق الرواية

 أبي بن علي فيها ذهب التي م 657د/ 36 سنة إلى بنا ترجع

 نهر غربي تقع بالعراق قديمة قرية وهي صفين، إلى طالب
 الطاعة عصا سفيان أبي بن معاوية عليه شق أن بعد الفراث،
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الخوارج
 على ووالياً أمية لبني زعيماً بصفته عثمان بدم يطالب وقام

 شهوردون سبعة طوال المكان عين في الجيشان وتقابل .الشام

 القتال نشب ه 37 صفر فيشهر لكن . الموادعة تمام وفي قتال،
 علي لصالح ترجح الحرب كفة ربدأت ,متوالية معارك في بينهما

 حيلة فابتكر الهزيمة، عواقب من معاوية وخاف طالب، أبي بن

٠ اش كتاب الى باالحتكام خصومه لمطالبة المصاحف رفع

 الدعوة الى علي أصحاب استجاب إذ ،الحيلة ونجحت

 حذرهم الذي رئيسهم نصائح يستمعواإلى ولم اليهم الموجهة
 في كلمتهم تشتيت بقصد خصومهم لهم دبرها التي الخديعة من

 علي يجد ولم .أفقهم في لهم يلوح االنتصار بدأ الذي الوقت
 العراق، اهل من جلهم كان الذين أصحابه رأي اتباع من يداً

 .للفتنة تجنبا مضض، على الله كاب الى االحتكام فكرة فقبل

 أبي غفلة بسبب مهزلة الى آلت الني التحكيم عملية وجرت

 بمثل العاص، عمروبن وذهاء بمثلعلي، األشعري، موسى

 الخليفة عزل على الحكمين بين االتفاق إلى انتهت إذ معاوية،
 وجه في مفتوحاً الباب وترك طالب أبي بن علي ،الشرعي

 رابع وجد وهكذا الخالفة. فيتولي حظه يجرب كي معاوية

 بانثقاق تنذر خطيرة وضعية امام نفسه الراشدين الخلفاء،

للفتتة وتعرضها الناشئة االسالمية األمة

 الذين الجنود فإن التاريخية، الروابات من عدد وحسب
 هم كانوا للخوارج، األولى انواة وكونوا بعد فيا علياً انتقدوا

 رفع حينما التحكيم، قبول أجل من عليه ضغطوا الذين

 إنهم بل .الله الى التحاكم وطلبوا المصاحف معاوية أصحاب

 عنه، كحكم األشعري موسى أبي تعيين عليه فرضوا الذين هم

 ومع المهمة لهاته العباس بن عبدالشه عمه ابن يرشح علي وكان

 ومواجهة التحكيم قرار برفض يطالبونه أصبحوا فقد ذلك،

.بالقوة خصومه

 بطرح موقفهم عن يرجعهم أن طالب أبي بن علي وحاول

 بن عبدال إليهم فوجه المخاقشة، بساط على معه خالفهم

 المؤمنين؟ أمير على »نقمتم لماذا : فسألهم ليناظرهم. عباس
 الله، دين في حكم فلما أميراً، للمؤمنين كان قد - فأجابوا

.له« نعد بالكفر، بعدإقراره فليتب االيمان، عن خرج

عباس: ابن عليهم فاعترض
 نفسه على يقر أن شك إيمانه يشب لم لمؤمن يتبغي ال -

حكم قد إنه - فقالوا بالكفر:

 صيد، قتل في بالتحكيم قدأمرنا وجل الهعز -إن قال

 قد إمامة في فكيف ،منكم عدل ذو به يمحكم :وجل عز فقال

 فلم عليه، حكم قد إنه — فقالوا المسلمين؛ على اشكلت

يرض.
 وجبت االمام، فسق ومتى كاالمامة الحكومة إن - فقال

.أقاويلها نبذت خالفا لما الحكان وكذلك معصيته

 عليكم قريش احتجاج تجعلوا »ال لبعض: بعضهم فقال

 بل :فيهم وجل عز اشه قال الذين القوم من حجة.فإنهذا

 وتندر2 عزوجلم وقال (58 )الزخرف، خصمون قوم هم
(.97 )مريم، 6لدا قوما به

 سبيل عن بعيدين كانوا الخوارج أن المناظرة من فاتضح
 غيرمقبولة شروطاً علي على يشترطون كانو وأنهم التفاهم

 في هوتناقضهم الخليفة نفس في حز والذي طاعته إلى ليعودوا

 والتبرؤمن اجرائه على االلحاح بين وتقلبهم التحكيم، قضية

:فيها يقول مشهورة خطبة في خيبته عن علي عبر وقد.قبوله
 المجرب العالم الشفيق الناصح معصية فإن »أمابعد،

 هذه في أمرتكم كنت وقد .الندامة وتعقب الحيرة تورث

 يطاع لوكان ،رأي مخزون لكم ونخلت ،أمري الحكومة

 العياة، والمنأبذين الجناة، المخالفين إباء على فأبيتم أمر، لقصير

 فكنت بقدحه، الزند وضن بنصحه، الناصح ارتاب حتى

.أخوهوازن قال كما وإياكم
 ضحى اآل النصح تستبينوا فلم اللوى بمنعرج أمري أمرتكم

الغد«
 ويرددون الناس في وهويخطب علياً يقاطعون الخوارج بداً

 وهو مرة ذات علي لهم فتصدى اش«، إال حكم »ال شعار
:قائالً مسجدم في يخطب

 الله، إال الحكم إنه نعم، الباطل! بها يراد حق »كلمة

 من للناس بد ال وإنه ،لله إال إمرة ال :يقولون هؤالء ولكن

 الكافر، فيها ويستمتع المؤمن، إمرته في أميربرأوفاجريعمل

 العدو، به ويقاتل الفيء، بين ويجمع األجل، فيها الله ويبلغ

 يتريح حتى القوي من للضعيف به ويؤخذ السبل، به رتأمن

برويستراحمنفاجر«...
 من واالنتقال حركتهم تنظيم في يفكرون الخوارج وبدأ

 فعقدوا التطبيق. طور إلى أفكارهم عن النظري االعالن
 ميلين الكوفة عن تبعد قرية وهي حروراء، في لهم اجتماعاً

 الحرورية يسمونهم المؤرخين ان حتى لهم مركز أول فكانت

 بهاته األحداث تلك فيه جرت الذي الجو الطبري لنا ويصور

 معركة في علي مع كانوا الذين الجنود عن وهويتحدث الكلمات

:صفين

 فرجعوا أحباء، متوادون وهم علي مع صفين إلى »خرجوا
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 فيهم فشا حتى بصفين هم عسكر من يرحوا ما أعداء متباغضين

 ويتشاتمون كله الطريق يتدافعون أقبلوا ولقد .التحكيم

 في أوهنتم اله أعداء يا : الخوارج يقول . بالياط ويتضاربون

 إمامنا فارقتم :اآلخرون ويقول .وحكمتم وجل عز الله أمر

 أتوا حتى معه يدخلوا لم الكوفة علي دخل فال .جماعتنا وفرقتم
 إن مناديهم: ونادى الفاً، عشر إثنا منهم بها فنزل حروراء،

 بن الله عبد الصالة وأمير التميمي، ربعي بن شبث القتال أمير

 عز لله والبيعة الفتح بعد واألمرشورى . اليشكري الكواء

.المنكر« عن والنهي بالمعروف واألمر وجل،
 االفتراق على مصممين كانوا الخوارج أن تقدم ما يتضح

 بذلها التي المحاوالت كل من بالرغم العداء ومناصبته علي عن

 كانت التي الجماعة حظيرة إلى واعادتهم معهم للتصالح الخليفة

 من االنفعال على إصرارهم على أدل وال سياسته. تؤيد

 بهم دفع الذي فما .م٢ خاص سياسي تنظيم لخلق مبادرتهم
 على ومالحظاتهم مطالبهم هي وما المتطرف؟ الموقف هذا الى

القائمة؟ الخالفة

 :جانبين بين الخوارج حركة في نميز أن يجب شيء كل قبل

 يتخذ كان الدين أن يمنع ال وهذا ديني. وجانب سياسي جانب

 األحداث من لنا اتضح فقد محضة سياسية كغطاءلمعارضة
 الهدف أن آنفاً حللناها والتي . حركتهم بروز شاهدت التي

 الخالفة من طالب أبي بن علي تنحية هو كان تحركهم من األول

 مقاييس حب االسالمية األمة قيادة تغييرفي إحداث أي

 أن عو، اليه التنبيه يهمنا والذي بعد. فيما لها نعرض جديدة،

 قضية شيء في يمس ال أنه أي ،سياسية صبغة ذا كان مطلبهم

 أقحم فقد ذلك، ومع األساسية االسالمية والتعاليم العقيدة

 من كل بالكفر نعتوا إذ دينيا، عنصرا مطلبهم مع الخوارج
 تحليلنا في نعتبر أن يجب لذلك .السياسي رأيهم في يخالفهم

 األسباب طالب أبي بن علي ،القائم الخليفة مع لخالفهم

 التعليالت على ذلك بعد نعرج ثم األولى، بالدرجة الياسية

 صياغة في ودخلت حركتهم نشوء عن أثيرت التي الدينية

مذهبهم.

 غداة االسالمية لألمة السياسي التنظيم قضية ان المعلوم من

 من يكن لم مشكال الصحابة على طرحت ٠ النبي وفاة
 خالفات األولى الساعة منذ وظهرت عليه. التغلب السهل

 بني سقيفة في األمر وحسم .األمة قيادة يتولى من حول بينهم

 على وتردد، نقاش بعد واألنصار المهاجرون اتفق إذ ساعدة

 كانت لكن ٠ النبي بعد خليفة كأول الصديق بكر أبي مبايعة

 طالب أبي بن علي كان إذ الهاشميين، جهة من تحفظات هنالك

ادارج

 ذلك، ومع غيره. من بالخالفة أحق منهم، بتأييد نفسه، يعتبر

 الصديق، بكر أبي الى بيعته فأسند الجماعة في الدخول آثر فقد

بعد. فيما الخطاب بن عمر الى ثم

 لم االسالمية الخالفة نشوء مع ظهرت مثكلة أصعب لكن

 من أتت وإنما ،الصحابة بين أو قريش بين الخالفات عن تنشأ

 تقاليد على الجاهلية، في تعودت، التي العرية القبائل موقف

. بحريتها والتمسك عنها خارجة سلطة كل ورفض العصبية

 غالب في تعني، تكن لم التي الردة حروب في موقفها وظهر
 لسلطة الخضوع رفض وإنما االسالم، عن التراجع األحوال،

 الصدقات هوتليم الخضوع رمز وكان , الناشئة الخالفة

 التي الكبرى الفتنة في القبائل تلك موقف وظهر للخليفة.

 عفان بن عثمان الثالث الخليفة بحياة أودت

م.656644ه/ 35-23

 للجياعة السياسي التنظيم حول خالف إذن، هنالك، كان

: مستويين على برز الناشئة االسالمية

 تعرف لة، النبي قبيلة قريش، كانت قرشي: متوى - 1
 ولذلك . الخالفة لتولي الوحيدة المرشحة هي إنها بأكبريقين

 لتولي الصالح الشخص اختيار في ينحصر رجالها هم أصبح

 األسر بين منافات تنشأ أن وطيعي الخطير. المنصب هذا

 في وهوماتجلى الخالفة على حادة وتظهرنزاعات القرشية

 الخالف لكن . والزبيريين واألمويين الهاشميين بين الصراعات

 أي يسمى وال وعائلية شخصية صبغة يكتسي المستوى هذا في

. السياسي التنظيم من جوهري جانب

 بسانر ككل العرب إلى النظر يقع وفيه :عرب مستوى - 2
 .وبشرا وجغرافية مناخا المختلفة وبالدهم ومجتمعاتهم قبائلهم

 هل لكن تعاليمه، وقبلوا اإلسالم إلى دخلوا العربم هؤالء كل

 السابقة؟ العداوات كل نسوا هل الجاهلية؟ إرث من تحرروا

 القديمة؟ والمنافسات تأثيرللعصبيات كل قلوهم من محوا هل

 ربيعة وبين والعدنانية، القحطانية بين الصراع انتهى وهل

لخ...؟ ومضرا
 على جذرية بثورة يقوم أن الجديدة بتعاليمه االسالم حاول

 بين والتآخي والتعارف المساواة بمبدأ فنادى الجاهلي االرث

 ماتلخصه وأخالقها الجاهلية عصبية عن والتخلي سائرأتباعه

القرآنية: اآلية
 شعوباً وجعكاكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها يا

 عليم الهم إن أتقاكم الله عند اكرمكم إن .لتعارفوا وقبائل

(.13 )الحجرات، خبيرك
 تيار ليقاوم االسالم بها أتى التي الجديدة المفاهيم ومن
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 المجتمع على طغى الذي واالجناعي السياسي والتمزق القبلية
 هدفاً القرآن منه جعل الذي األمة، مفهوم الجاهلية في العربي

 الشتات عوامل كل على التغلب في للمسلمين أعلى ومثالً

 يترك ال الذي الشورى، ومفهوم بينهم، فيما التآخي وإقرار
, األمة تسبيرشؤون واالستثارفي لالستبداد مجاالً

 الخالفة دولة انطلقت والتعاليم، ء المبادى هذه إطار في

 صورة جعل ما المستطاع، جهد تطبقها أن وحاولت الراشدة
 من كثيراً تكتسي وعمر، بكر أبي وباألخص األولين، الخلفاء

 ظهرت ما سرعان لكن .والروحي األخالقي والسمو القداسة

 والنزاع الخالف ظواهر عنها نشأت التي التناقضات بعض

 على الزمان فبمرور الناشىء، االسالمي المجتمع داخل
 وتفاقم بالحكم قريش استتثار ظهر القائمة السياسية التجربة

 التي األخطاء بسبب الناحية هاته من العرب كثيرمن استياء

 أن يتطع لم الذي عفان بن عثمان الخليفة عهد في ارتكبت
 ومهما .سنه لكبر نظراً ،امية بني أقاربه من عدد جشع يقاوم

 أن هو فيه يشك ال الذي فاألمر عثمان، عن ندافع أن حاولنا

 المجتمع وسط في دست عهده، في حدثت التي الفتنة،

 مما واالرتياب. التشكك بذور مرة، ألول اكاشىء، اإلسالمي

 إلى الثقة موقف من شعورهم ينتقلون العرب من طائفة جعل

 المعارضة إلى التحول انتظار في والتحفظ الشك موقف
الفعالة.

 بويع حينما طالب أبي بن علي ورثه الذي الوضع هو ذلك

 باالستقرار يبشر ال وضع وهو ٠ م 656 ا�ل 35 سنة خليفة

 في االنشقاق بظهور ينذر كان شيء كل بل الشمل. والتنام

 أبي بن لعلي المؤيدين صفوف في وبخاصة الملمين، صفوف

 كل أن بحيث العراق، أهل يتصدرهم كان الذين طالب،

 التي المناسبة إال تكن لم التحكيم قضية أن على تدل القرائن

 المعارضون اليها لجأ التي والذريعة العميق الخالف فيها انفجر
 سياسياً خصومهم، عن والتميز بيعتهم من للتنصل

وايديولوجياً

:الخوارج مطالب - 2

 الخوارج، ظهور أسباب عن البحث في نزيد أن قبل
 عن بها عبروا التي أواألشكال الشكل على أواًل، لنتعرف،

 موقفهم عن دقيقة صورة لدينا تتكون حتى معارضتهم
 نحلل ونحن النقطة هذه لمسنا أن لنا سبق وقد .ومطالبهم

 هو ألن، له، نعرض والذي طالب. أبي بن مععلي نزاعهم

. األساسية النصوص وباالستنادإلى توضيحهابالتحليل
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 في واضح سياسي مبدأ كأصحاب الخوارج لنا يظهر

 من األولى الساعة منذ طالب أبي بن لشيعةعلي مناقشتهم

 على يرددون الشيعة سمعوا أنهم الطبري ذكر فقد .انفصالهم

 أولياء نحن ثانية بيعة أعناقنا »في طالب: أبي بن علي مسامع

 قائلين: عليهم فاعترضوا عاديت،، من وأعداء واليت، من

 أهل بايع رهان. الكفركفرسي إلى الشام وأهل أنتم »استبقتم

 على عليا أنتم وبايعتم وكرهوا، أحبوا ما على معاوية الشام

٠ عادى« من وأعداء والى من أولياء أنكم

 بشخص ارتباطاً البيعة يعتبرون ال أنهم اعتراضهم من فيتضح

 التي الفكرة إلى الشخص يتجاوزون انهم بل معين، لفرد ووالء
 ويفي جدارة عن يمثلها االمام دام فما االمامة، منصب يمثلها

 أو انحراف منه ظهر فإذا واجب أمر ببيعته فااللتزام بشروطها

 من حل في المسلمون وأصبح االلتزام ذلك سقط قصور،

 االسالم: في المؤسسة قضية يطرحون فهم آخر اختيارإمام

 خارجية بسلطة متوليها على نفها تفرض المؤسسة هل

 ثم ومن عليها نفسه يفرض هوالذي هل أم وموضوعية

 المسلمين عامة من الخليفة انتخاب فكرة إلى برأيهم اتجهوا

 كما الطريق عن حاد أنه األمة اعتبرت متى عزله وإمكان

 وأن للخالفة الترشيح في ضرورية ليست القرشية أن اعتبروا
الحق بذلك يتمتع عربي غير أم عرياً إكان سواء مسلم، كل

 بترددهم عليهم محتجاً ويبكتهم يناقشهم أن علي حاول

 :قائلين بساطة بكل عليه ردوا لكنهم موقفهم في وتناقضهم
 كان ذلك ولكن وصفت، ما وفعلنا ذكرت كما قدكنا »صدقت

 نبايعك تبنا كما فتب .منه وجل عز اللم إلى تبنا فقد .كفراً منا

.مخالفون« وإالفنحن

 علي دام وما تابوا، لكنهم بموقفهم كفروا بأنهم يقرون فهم
 فهم ذلك، وقياساًعلى كافر نظرهم فهوفي مثلهم يفعل لم

 من وكل الجمل وأصحاب والحكمين وعثمان علياً يكفرون

 تبع غيرمن المسلمين سائر يكفرون ثم ومن بالتحكيم، رضي
 الخوارج، أحد قال فقد .قتالهم الواجب من ويرون نحلتهم

 اباموسى يبعث لماقررأن طالب، أبي بن لعلي برج، بن زرعة

 تحكيم تدع لم لئن علي، يا والله، »أما : للتحكيم األشعري

 الله وجه بذلك اطلب قاتلتك وجل، عز الله كتاب في الرجال

.ورضوانه

 إلى أقوال من نسب ومما المختلفة الروايات من يتبين

 فقد .حركتهم لبروز الدافع هي كانت التوبة فكرة أن الخوارج

 مع طالب أبي بن علي عقده ميثاق أنه على التحكيم فسروا

 هذا يحاربه. أن عليه وكان وحزبه، معاوية في المتمثل الشيطان



 أن يعتبرون الخوارج جعل والديفي السياسي الموقف في التشدد

 لها المتولين وأن شرعيةاالسالميةغير الجماعة في القائمة الخالفة

 بل والتسامح المهادنة في خيار أي لهم يبق لم وإذن كفار،

 وأن القائم النظام على يثوروا أن عليهم يفرض الديني الواجب

 عن يتحركون فهم الخكر، عن والنهي بالمعروف لألمر يتجندوا

 التحكيم أثناء لهم تنظيم أول أسوا وعندما . بأفكارهم إيمان

 من فكان الراسبي وهب بن عبدالله ائمتهم أول فيهم خطب
قال: جملةما
 وينيبون بالرحمن، يؤمنون لقوم ينبغي ما فوالله بعد، ,أما

 والركون ما الرضا التي الدنيا هذه تكون أن القرآن، حكم إلى

 بالمعروف األمر من عندهم آثر وتبار عناء إياها واإليثار اليها
 يمن من قإنه وضر، من وإن .بالحق والقول المنكر عن والنيى

 عز الله رضوان القيامة بوم ثوابه فإن الدنيا، هذم في ويضر

 القرية عذه من إخواننا بنا فأخرجوا جناته. في والخلود وجل

 المدائن، هذه بعض أوإلى الجبال كور بعض إلى أهلها الظالم
تاريخ(. )الطبري، المضلة: البدع لهذه منكرين

 بداية في وهم الخوارج إلى المنسوبة األقوال هذه من

 وآرائهم موقفهم على بالتدقيق نتعرف أن نستطيع حركتهم
 لمواجهة بالقرآن ويستشهدون الدين على يرتكزون أواًل، فهم،

 الدنيا ورفض الزهد الى النزعة في ويظهرتدينهم .خصومهم
 إليه دعا أساسي بواجب القيام أجل من بها االفتان وعدم

 أحد يقول المنكر. عن والنهي بالمعروف األمر االسالم:

 »فال الدنيا: عن وهويتحدث المناسبة نفس في رجالهم

 طلب عن تلفتنكم وال ب المقام إلى ويهجتها زينتها تدعونكم

 هم والذين اتقوا الذين مع الله فإن الظلم، وإنكار الحق

٠ تاريخ( )الطبري، محسون«

 شروطاً ويشترطون عملهم في كبيراً تجرداً يظهرون فهم

 ذلك في يتساهلون وال والمؤمن المسلم صفة على للحصول ثقيلة

 المسلمين من غيرهم ضد الالح حمل إلى بهم حدا ما وهو
 بعض عليهم حكم ثم ومن رأيهم في اليتبعونهم الذين

 ذهب الذي الرأي هو رهذا متعصبون بانهم والباحثين العلماء

 االسالمية المذاهب تاريخ كتابه في ابوزهرة محمد الشيخ اليه

 وسطحيتهم للثعارات للتحمس اندفاعهم عن يتحدث الذي

 المستشرق ويؤكد مواقفهم في بالهوس الممزوجة وشجاعتهم
 االسالمية بالموسوعة الخوارج عن مقاله في ديالفيدا االيطالي

الدينية. آرائهم في المبدئي تعصبهم الثانية طيعتها في

 عن يتمالك ال لهم، الشديد انتقاده برغم زهرة، أبا لكن

 في المبرد وذكر .سلوكهم في والصدق باالخالص لمم االعتراف

 ومن الكاذب من تبدأ أصنافها جميع في »الخوارج أن الكامل

 (.164-3،القاهرة النهضة، ط. )الكامل، الظاهرة« المعصية ذي

 في ويلهاوزن ذكر كما التوبة هو شيء كل قبل حركهم، فالذي
 بقبولم علياً أن يعنقدون إذ (،37 )ص والخيعة الحوارج كتابه

 وحزبه، معاوية في المتمثل الشيطان« مع »ميثاقا عقد التحكيم

 ثوري حزب المعنى يهذا فالخوارج يحاربهم. أن عليه وكان

المنكر. عن والنهي بالمعروف لألمر تصدى

 في كفر دولة هي ظهورهم وقت القائمة االسالمية فالدولة

 خطابه في الراسبي وهب بن عبدالله يبرزه وهوما .نظرهم

 الظالم القرية »هاته من الخروج إلى أصحابه يدعو حين السابق

.أهلها«

 تتميزبالعدل جديدة قرية عن يبحثون ،إذن ،فهم

 األعلى مثلهم ليحققوا المسلمين بقية عن وينعزلون والتقوى،

 من ويطهروغها المباركة الجماعة تكوين وراء يمجرون انهم
 ٠ الجنة أهل من يكونوا أن لهم يتسنى حتى الكبيرة مرتكب

تعصبهم. هومعنى وهذا

 من يكن لم إن عسيرتحقيقه، هذا مطلبهم إن يقال وقد

 صادر وافعي غير مطلب حال، أي على إنه، المستحيل. قبيل
 الملمين من حقة أغلبية وسط صغيرة أقلية تمثل جماعة عن

 يستندون وال حساب أي للواقع يحسبون ال لكنهم .اآلخرين

 بل وتكتيك، استراتيجية على مبنية وعسكرية سياسية خطة إلى

 الصعب من إليها يسعون التي األهداف أن يدركون كانوا إنهم

 بل .يحركهم هوالذي يكن لم فالنجاح .تحقيقها لهم أنيتم

 في يجاهدون وهم االستشهاد أجل من يتحركون كانوا إنهم
 القرآنية لآلية امتثاالً المنكر، عن والنبي بالمعروف األمر سبيل

 لهم بأن وأمواهم أنفسهم المؤمنين من اشترى الله إن
»الشراة« باسم يدعون كانوا ولذا (.111 )التوبة، .4الجنة

 التعصب موقف من تنطلق لم الخوارج حركة فإن وبالجملة،

 العلماء بعض عند ورد وكما وهلة، ألول يتراءى كما والقبلية

 المستوى على نفسها، تضع حركة إنها بل والمؤرخين،
 ٠ االسالمية العليا بالمثل وتتشبث إطارإسالمي في ،الفكري

 بن عمران الخارجي للشاعر شعراً الكامل في المبرد أورد وقد

:التالي بالبيت يختمه ،حطان

واحد واه االسالم بنو فنحن
شكر من باشه اله عباد وأولى

 والية إال الوالية »انقطعت بقوله: البيت المبرد ويفسر

 اله وقال الغرباء. بين قاربت قد االسالم والية ألن االسالم
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 عز وقال (10 )الحجرات، 6إخوة المؤمنون إنما عزوجل
 أهلك، من ليس إنه نوح يا قال القرابة بين به فباعد - وجل
 توسعة بن مهار وقال (46 )هود، 4صالح غير عمل إنه

البشري:
مدعيه ينصر القوم دعي

 الصميم الحب بذي ليلحقه

سواه لي أب ال االسالم أبي

 تميم أو بقيس افتخروا إذا
 من قريباً عاش الذي المبرد تعاليق ومن األبيات من وواضح

 تحرك كانت التي هي االسالمية المبادىء أن العصر هذا

 منعزلة أقلية حركة تظل حركتهم جعل فالذي الخوارج.

 في سواء السلطة، لدن من المتواصل والقمع للمطاردة معرضة

 األموية؟ الخالفة عهد أوفي الراشدين الخلفاء آخردولة

 الخوارج حركة تطور دراسة يقفي السؤال هذا على الجواب

 .وقيادتها بنيتها لها مستقلة جاعة وأصبحوا كيانهم توطد أن منذ

:االنقسام قبل الخوارج حركة تطور - ل
 الخوارج مع التصالح في طالب أبي بن علي يوفق لم

 انقسم وقد ■ بالعراق تؤيده كانت التي الجماعة إلى وإرجاعهم
 سفيان أبي بن معاوية مع فثة فثتين: إلى االسالمي المجتمع

 سلطة أن إال العراق. ومركزها علي مع وفثة بالشام، ومركزها
 الخوارج شاغبة نظراً التوطيد، تامة تكن لم الجهة تلك في علي

تظهرخطورتها. بدأت التي وتحركاتهم

 لمحاربة الشام إلى الذهاب في أخرى، مرة علي، فكر فقد
 إلى يدعوهم الخوارج إلى ورجم نهائياً عليه والقضاء معاوية

 العباس بن عبداله عمه ابن إلى وجه كما بجيثه. االلتحاق

 معكره في به ويلتحق بالبصرة الناس يستنفر أن يأمره

 الصعويات. أمامه نجمت ما سرعان لكن، بالنخيلة.

 وأما . منهم اليأس إلى به ودفعوا طلبه تلبية رفضوا فالخوارج

 أهل من يمكن أكثرما يستنفر أن حاول فإنه عباس، ابن

 رجل، وخمائة ألف أكثرمن يجمع أن يتطع لم لكنه البصرة
 األبناء الرقم هذا في يدخل وال ألفاً ستين كانوا أنهم والحالة

 قضية مناصرة في البصرة تلكؤأهل على يدل كما والعبيد.

علي.
 تحفظ في سيباً كان معسكره في المتأزم الوضع أن شك وال

 أنصاره إن بل والحياد اإلنزواء وايثارهم الناس من طائفة

 على متفقين يكونوا لم النخيلة في حوله اجتمعوا حينما أنفهم

 أي الحرورية بمحاربة البدء عليه اقترح من فمنهم . خطة
ومنهم معاوية، إلى تواً بالذهاب عليه أشار من ومنهم الخوارج
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في علي يكن م بماشاء. ويأمر شاء ما يقرر الخيار له ترك من

.خصومه لمجابهة مريح وضع
 ذات كانت حادثة في الخوارج تسبب األثناء هاته وفي

 األول، الخوارج إمام كان حركتهم. تطور في حاسم مفعول

 مع اتفق وقد .الراسيي وهب بن اش هوعبد كماراينا،

 جسر إلى فاتجهوا المسلمين. بقية عن االبتعاد على أصحابه

 قرية إلى منهم عصابة وخرجت هنالك استقروا حيث النهروان

 الحامل، وزوجه خباب بن عبداله الصحابة، أحد بها صادفوا

 لم وحينئذ .هووزوجه وقتلوه بأسئلتهم وضايقوه به فأحاطوا

النهروان. جهة إلى بجيشه الذهاب في علي يتردد

 قتلة بتسليمه عليهم، الهجوم قبل الخوارج، وطالب

 القتل. مسؤولية في كلهم فتضامنوا وزوجه. خباب بن عبداله

 فيها استبسل الوطي، حامية ذلك بعد المعركة وجرت

 من عليها ما واستماتة فائقة شجاعة فيها وأظهروا الخوارج
 أصبحت التي المعركة تلك في سحقاً سحقوا لكنهم مزيد،

 وكان . 658/38 سنة في جرت والتي النروان معركة اسم تحمل

 بعدا الخارجية الحركة منح والخطيرة الحاسمة عواقبها من
 إلى وتحولت الرأي في االختالف مجرد تعدت ألنها كبيراً تاريخياً

 وهكذا الدماء. أجلها من تراق أصحايها عند مقدسة قضية
 األولى، االسالمية الجماعة صفوف في قوياً صدعاً أحدثت

.االسالم صدر تاريخ في أساسياً عنصراً وكونت

 يوم الخوارج صفوف في جرت التي الكبيرة المقتلة وبرغم
 صفوفهم ويعززوا فلولهم يلموا أن استطاعوا فقد النهروان

 علفة بن المستورد الثاني إمامهم يعينوا وأن جديدة بعناصر

 امتدت ما وسرعان .النهروان في المقتول الراسبي محل الذحل
 رجالهم، أحد قام إذ الدولة، في سلطة أعلى إلى انتقامهم يد

 رابع طالب، أبي بن علي باغتيال ملجم، بن الرحمن عبد

 إذ يشجعهم ما الحدث في وكان ه، 40-35 الراشدين الخلفاء

 .سفيان أبي بن معاوية عهد في جديد من يتحركون بدأوا

 لم سياسة شعبة، بن المغيرة الكرفة، على واليه معهم وسلك

 بالحراسة يتتبعهم كان أنه إال ،والتسامح المرونة من تخلو تكن

 قتل أخرى معارك في الفترة، هاته أثناء دخلوا وقد ويهددهم

 سنة حوالي إلى الهدوء لمالزمة واضطروا الثاني إمامهم فيها
 السلمي ظبيان بن حيان هو جديداً إماماً بايعو حيث 677/58

 عن فيها قتلوا التي بانقيا معركة إلى أصحابه قاد الذي
 حداً الحادثة هاته وضعت وقد ،59 سنة في وذلك آخرهم،

 معقالً الوقت ذلك منذ أصبحت التي بالكوفة لوجودهم

.البصر مدينة في ذلك بعد نشاطهم وسيظهر .للثيعة



الخوارج
 في العراق، على معاوية والي أبيه، بن زياد لهم وتصدى

 الذي اشه عبيد ابنه وكذلك ،عليهم شديداً وكان المدينة تلك

 الى باالنتماء الشبهة لمجرد يقتل كان والذي منصبه في خلفه

 مرادس، أبوبالل الخوارج زعماء من ظهر عهده وفي الخوارج.

 من للخروج واضطروا .إليه وسنعود المثالية بسيرته عرف الذي
 عبد لمساعدة مكة الى وذهبوا زياد ابن قمع من فراراً البصرة

 ما سرعان لكن ه 73-64 أمية بني على ثورته في زبير بن الله

 هاته وفي .683/64 سنة معاوية بن يزيد وفاة بعد معه اختلفوا

 إلى انقسموا الذي الخوارج صفوف في الخالف يظهر بدأ اآلونة

 الفرق كتابه في البغدادي القاهر عبد ذكر حسبا فرقة عشرين

أهمها. ذكر يليعلى فييا وسنقتصر الفرق. بين

الخوارج: فرق-4

 إلى رجعوا الزبير، بن عبداشه عن الخوارج انفصل حينما

 دورهم سيظهر الذين الرؤساء بعض بينهم من وكان البصرة
 بن وعبداه األزرق بن ونافع عامر بن نجدة مثل بعد فيما

 من واحد وكل بيهس بن وحنظلة إباض بن اله وعبد الصفار
 كل لدينا وليست .الخوارج فرقة من لفرقة اسمه سيمنح هؤالء

 الخوارج صفوف في ظهر الذي االنقسام منثاً عن المعلومات

 كما التكوين« كاملة كلها حاضرة معلومة لحظة »في الكبرى

فيلهاوزن، يقول
 الثافي األموي الخليفة معاوية، بن يزيد وفاة أن والظاهرة

 على الخوارج شجع المدينة، في الحرب واستفحال 683/64

 عل متفقين يظلوا لم أنهم إال ومضاعفته، نثاطهم استئناف

 أن يريدون الذين المتطرفون بينهم من فكان .العمل أسلوب

 أفرز وهكذا .والمعتدلون الصرامة بكامل مبادئهم يطبقوا

.واالزارقة اإلباضية طائفتي 68/64 سنة االنقسام
 العمل تدعوإلى إذكانت التطرف نزعة الثانية ومثلت

 وتنعت السكينة الى واإلخالد القعود وتستنكر المتواصل

 تلك في غيرها على برزت وتد بالعقديين المعتدلين الخوارج

 مع طاحنة معارك من فيه وتسيبت ثورات من قادته بما اآلونة،

 الذي األزرق بن هونافع األول زعيمها وكان .األموي الجيش
 االهواز منطقة إلى واللجوء البصرة من الهجرة إلى أصحابه دفع

 إليهم الخوارج عودة من البصرة أهل وتخوف .منها القريبة

 واتفقوا بينهم فيما سائدة كانت التي الداخلية النزاعات فتناسوا

 بين ضارية معارك فكانت الخرارج. لمحاربة الخروج على
 مدة القتال واستمر ه.65 األزرق بن نافع فيها قتل الطرفين

بالبصريين. الهزيمة حلت أن الى ذلك بعد

 التاريخي التحليل هذا نواصل أن الضروري من لي

 حركة بانطالقة التعريف إال منه نقصد نكن لم الذي المفصل

 يمكن والذي البداية في عليها طرأت التي والتطورات الخوارج

 الخوارج فرقة هوأن التحليل ذلك ايجازالتمام بكل نقوله أن

:أهمها فرق عدة إلى انقسمت

 على كان الذي األزرق، بن هونافع زعبمهم األزارقة: - 1

 العنف نحوأساليب انساق أنه إال الدينية الثقافة من جانب

 على فرقة أخطر حركته وكانت .هوادة دون المباشر والعمل

 البصرة ناحية في وثورات فتن من أضرمته بما األموية الدولة

 في ونبغ االسالمية. االمبراطورية من الشرقية األقاليم وبعض

 قطري مثل واستماتهم بشجاعتهم عرفوا رجال صفوفهم
 األموي القائد وقدتشمرلهم المشهور. الشاعر الفجاءة، بن

 فكسرا الثقفي يوسف بن والحجاج صفرة أبي بن المهلب

.حركتهم وأضعفا شوكتهم

 وكانت الخارجي، المذهب تطبيق في بالتشدد االزارقة اشتهر

 من استنبطوها أنهم يدعون وعادات، قواعد ذلك في لهم

 المسلمين بقية عن الهجرة بوجوب إيمانهم فمنها .القرآن
 كفاراً، يعتبرونهم ألنهم نحلتهم على ليوا الذين اآلخرين

 منهم يقبل وال إليه المجرة إلى له المخالفين يدعو نافع وكان

 توقف دون الجهاد مراصلة بضرورة يؤمنون كذلك وهم .عذرا

 للقعود. تبرير أي منهم يقبلون وال بالقعديين غخالفيهم وينعتون
 أثار الذي لكن جهاراً. الدعوة وجوب ويرون التقية ويحرمون

 من غيرهم التبرؤمن هو األزارقة على المسلمين سائر سخط

 وشهادتهم ذبائحهم وأكل وموارثتهم مناكحتهم برفض الملمين
 األزارقة فرقة اندثار في سبباً كلها كانت المخالفين واستعراض

 عن الناشئة التنظيمات أقوى وكأنها البداية، في ظهرت أن بعد

المذهب.

:الفرقة هاته مؤسس اسم في خالف هنالك :الصفرية - 2

 صفر، بن النعمان األصفرأم ابن زياد صفارأم هوابن هل
 أيضاً، ،هي حاولت الفرقة هاته هوأن المهم ولكن ؟ . . الخ

 وازدادت األمويين. عحاربة وتدعوإلى أنصارها تكثف أن

 به يضرب الذي الشيافي شبيب قيادتها تولى حينما خطورتها

 عدة هزم وقد .الخوارج أبطال من ويعد الشجاعة في المثل

 مدينة إلى ودخل لمحاربته يوسف بن الحجاج يها يعث جيوش
 وهويقاتل ومات .سطوته من يخثى كله العراف وأصبح الكوفة

النهر. في فرسه به وقع أن بعد 697/78 سنة

 سابقتها عن عميزت فقد للحرب، الفرقة هاقه تشمر برغم

 وهكذا .المذهبي السلوك مستوى على االعتدال، بكثيرمن
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الخوارج
 القعديين يكفروا ولم بالتقية العمل الفرقة هذه أصحاب قبل

 يخرج ال الذي النعمة كفر بين وفرقوا .الذنوب مرتكبي وال

 إنكار على ينطوي الذي الملة وكفر المسلمين جماعة من مرتكبه
 م النساء قتل يحرمون أيضاً، وهم مرتداً صاحبه ويعتبر الربوبية

 هنري المتشرق ويرى األزارقة. به قال الذي واألطفال

 المنزلتي بين المتزلة لنظرية تمهدبوقفها الفرقة هاته »أن الوست

 فيما أنها كما I المعتزلة عند المعتبرة الخمسة األصول من هي التي

. السنة« من تقترب االيمان تحديد يخص
 في االنتشار من مكنهم الصفرية تسامح ان شك دون من

 ثورات ينظموا أن استطاعوا اذ االسالمي العالم جهات بعض

 دولة ويؤسسوا عهدها آخر في األمرية الدولة على بالمغرب

 هي عاصمتها كانت األقصى، المغرب من الشرقي بالجوب
. سجلماسة

 هوعبداله الفرقة هاته مؤسس أن الراجح :االباضية - 3

 هنالك ولكن األزرق. بن نافع عن انفصل الذي إباض بن

 حينما األموية آخرالدولة في شأهم وقدعال أخرى روايات
 خطراً وأصبح األباضي الكندي يحيى بن عبدالله قيادتهم تولى

.العرب جزيرة كل في األموية الدولة وجود على

 االعتدال بكثيرمن وآرائهم مواقفهم في األباضية يتميز

 من الكثير في الصفرية مع متفقون فهم األزارقة. الى بالقياس

 ويقبلون والمشرك. والكافر المؤمن بين فيميزون أقوالهم

 في السنة مع يتقاربون كما ٠ الوطن نفس في غيرهم مع التعايش
 بالجد يتقيدون كانوا فإنهم اعتدالهم ومع .الجهاد موضوع

 في المثل مضرب جعلهم مما مبادئهم، تطبيق في والصرامة
واألخالق. السلوك

 في وجود لها التي الخارجية الفرقة هي اإلباضية ظلت وقد

 أخذت الهجري الثاني القرن فمنذ اليوم، إلى االسالمي العالم

 التي الخارجية الثورات إثر على المغرب بالد في االنتشار في

 في وتاهرت ليبيا في دول تأسيس وأمكنها المنطقة في اندلعت

 بجهود العباسية الدولة قامت وقد الرسمية( )الدولة الجزائر

 وما للقضاءعليها تتوصل أن دون لتخمدشوكتها، جبارة

 في عمان سلطنة وفي الجزائر جنوب في وجود لألباضية زال

٠ اليوم الى زنجبار وفي العربية الجزيرة

 يداً كان الذي الحنفي عامر بن نجدة أتباع :النجدات - 4
 والئه على عافظاً اليمامة إلى وتوجه األزرق، بن نافع مع واحدة

 حينئذ عنه فانفصل ،القعديين من البراءة أعلن أن إلى لصاحبه
,اسمه تحمل لفرقة أماماً وأصبح

 ال فهم السياسة ميدان في خاص برأي النجدات يتميز
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 دعت إذا اال الملمين على واجبة االمامة إقامة يعتبرون

 ويراعوا يتناصفوا أن المسلمون استطاع فإن .إليها الضرورة

 آراءهم يخص وفيما ٠ إمام إلى يهم حاجة فال ،بينهم فيما العدل

 الغلو بين أي واألباضية األزارقة بين يقفون فهم األخرى

 واألباضية والصفرية األزارقة من كل افترقت وقد واالعتدال.

 أخرى فرق إلى باالضافة فرعية نزعات عدة إلى والنجدات

 القاهر عبد ذكر وقد والثعالبة. والعجاردة البيهسية مثل

 عشرون الخوارج أن الفرق بين الفرق كتابه في البغدادي

 أي له ليس التفتت حد إلى يصل الذي االنقسام وهذا فرقة.

 فيما تختلف ال الفرف تلك نجدكل ألننا اليوم أعيننا في مبرر

 دون ومن .الصغيرة والفرعيات الجزئيات بعض في إال بينها
 التمزيق هذا في كبيراً دوراً لعب الشخصي العامل فإن شك،

 تقلص في رثيسياً سبباً كان والذي حركتهم عرفته الذي

 الفرق، تلك بين الحقيقية فإذاراعينااالختالفات وجودهم

:نزعات أربع على نصنفهم أن نتطيع

 نموذجهم األزارقة ويكون الغالة، أ-المتطرفون

 النجدات. مثل واالعتدال التطرف بين المتأرجحون - ب

والصفرية. االباضية نموذجهم المعتدلون -ج-

 هما فرقتان توجدمنهم االسالم، عن المنحرفون-د
.والميمونية اليزيدية

الخوارج مبادىء

 المذهب عليها سار التي المبادىء أهم هي ما واآلن،

 الرسوخ درجة وبلغ التأسيس طور من مر بعدأن الخارجي

 عام هو ما على إجمالية نظرة على هنا نقتصر واالستقرار؟

.الخارجية الفرق أهم بين ومشترك

 الفرق أقل الخوارج أن هي نبديها أن يجب مالحظة وأول
 اليونانية الفلسفية والمذاهب األجنبي بالفكر تأثراً االسالمية

 بالحركة ربطهم إلى يذهب من وهنالك والفارسية والهندية

 الفتنة بث على وعملت جهة، من لعلي، تشيعت التي السبأية

 فجل ومهمايكن، أخرى جهة من المسلمين، صفوف في
 خارج فكرياً سنداً لهم يجدوا لم الخوارج موضوع في الباحثين

 عربي لفكر عمثلين اعتبارهم يمكن بحيث العربية، الجزيرة

رئيسين: مصدرين إلى وإرجاعهم صميم اسالمي
 الجاهلية عهد منذ الموجودة العريقة العربية التقاليد - أ

 في واالستياتة واألنفة القبلية الديموقراطية من نوع على والمرتكزة

االنسان. عمايقدسه الدفاع

 إليه يرجع الذي الوحيد المصدر وهو :والسنة القرآن - ب



. لمذهبهم واالحتجاج مواقفهم تحديد في الخوارج
 فلسفياً نسقاً لديهم نجد أن المتتظر من فليس ،ولذلك

 وإنما المعتزلة، أو الكالم أهل عند نجد ما غرار على متشعباً

 المسلم سلوك في تتحكم التي واألفكار المبادىء من هيجملة
.المسلمة الجماعة أو الفرد

 وااليمان االسالم بين الخوارج يوحد الفرد، للمسلم بالنسبة
 بينهما يفرقون الذين السنة أهل عند هوقاثم ما خالف على

 المأل، أمام نفسه عن المسلم يعلنه هوما االسالم فيجعلون

 بينا والمظهر، السلوك جانب أي الدينية، بالشعائر وقيامه
 الى استناداً قلبه، أعماق في ويحمله نفسه في يكنه هوما االمان

 فالخوارج ، القلب« في وااليمان عالنية »االسالم الرسول: قول
 ما االيمان، من جزء الشريعة، تطبيق أي العمل، أن يعتبرون

 إحدى بارتكاب االسالمية التعاليم خالفة اعتبار إلى بهم أدى
 المرجنة مع نقيض طرفي على بذلك وهم صراحاً كفراً الكبائر

 ال كما ذنب، االمان مع يضر »ال شعارهم إلى يستندون الذين
 فقالوا هذا رأيهم في الخوارج وتشدد ، طاعة« الكفر مع ينفع

 النار في ويخلدون سيعذبون المسلمين من الكبائر أصحاب إن

بوصفهمكافرين.
 الذي وهو رأي للخوارج كان ،المسلمة للجماعة بالنسبة

 الباحثين فضول تثيراليوم التي مزاياهم واعتبرمن به اشتهروا
 لهم كان قبل، من أشرنا فكما العربية. الديموقراطية جذور في

 فالشيعة الدولة، وإقامة الحكم شرعية يخص فيما طالئعي رأي

 للملمين دخل وال بوصية، تنال اإلمامة اعتبروا األمامية

 لنقده سبيل فال العصمة، رداء االمام على وخلعوا فيها،

 المذهب هذا في الحكم يكون بحيث عليه، واالعتراض
 فإنهم السنة، أهل أما . إلهي أساس على مرتكزاً أي تيوقراطياً،

 القرشية، النسبة لإلمامة التأهيلية الصفات جانب إلى اشترطوا
 قرين وضع والذي الخالفة، فيه نشأت الذي للظرف اعتباراً

 كلمة وجمع القبائل، سائر بين الخالفات لفض الحكم موقع في

 استقر وهكذا الكبرى الفتوح عهد في للدخول العرب
 أن السنة علماء واعتبر قرون، عدة قريش في الخالفة منصب

 كال أن والمالحظ ٠ االسالمي للشرع المطابق االختيار هو ذلك

 مضبوط مكان أي األمة لرأي يمنحا لم والسني الشيعي المذهبين

 البيعة اساس على يقوم الة عند االستخالف اال ومحدد.

 على مرسومة تكن لم البيعة بها تجري كانت التي الطريقة ولكن

 هي وإنما ورغبتها، األمة إرادة عن التعبير تضمن أنها أساس
 فاالستخالف الشيعة عند أما .الواقع األمر لتزكية شكلي إجراء

بالنصكماهومعروف.

 الخوارج لدن من العنيف الفعل رد أثار الذي هو وهذا
 من خاصة فثة على مقصوراً سيصبح الحكم بأن شعروا حين

 بين االسالم أقره الذي المساواة مبدأ وأن قريث هم المسلمين
 العربية البيئة اعتبرنا فإذا محترماً، يعد لم وضوح بكل المسلمين

 من كبيرة طائفة أن كيف فهمنا البادية، في وبخاصة وتقاليدها،

 نظام أي لقبول مستعدين يكونوا لم القرشين غير العرب

 وطبقات عليا طبقات بين يميز اجتماعي تراتب على مبني سياسي
 كيف لها، حصر ال بشواهد لنا، يبين الجاهلي فالتراث دنيا،

 دون تكون بأن ترضى وال بنفسها تعتز كانت قبيلة كل أن

نةم مكا غيرها
 أن أوآل، يعني، الله« إاال حكم »ال األول الخوارج شعار

 الله الرادة هومنفذ وإنما مسبق، بحق الحكم يتولى ال البثر

 الله، شريعة تطبيق على للسهر اال يبايع ال المعنى بهذا فاالمام

 في الحق لها األمة فإن مهمته، أداء في انحراف منه بدأ فإذا
 إمامهم من خبراً وجدوا إذا إنهم بل ال بغيره واستبداله عزله

 على الفاضل فيقدموا األخير هذا يعزلوا أن لهم حق القائم،

 الذي طالوت أبي مع بالضبط هذا، حدث وقد المفضول.

 بن نجدة عليهم وردت فلما مشروطة، بيعة النجدات بايعته
, طالوت ابا وخلعوا إماماً بايعوه عامر

 في وعثمان وعمر بكر أبي إمامة بصحة يعترفون كانوا وإذا

 فإن اتحكيم، قبل وعلي خالفته، من األولى الست السنوات
 أن وإنما قريش، بأولوية يؤمنون كانوا أنهم يعني ال ذلك

 المذكورة، الحاالت تلك في مرعية كانت الصارمة مقاييسهم

 نصب بوجوب يقولون النجدات ياستثناء فهم، أي وعلى

 أكان سواء مسلم لكل منوح حق لإلمامة الترشيح وأن االمام،

 يتم االمام اختيار وأن العجم، أومن العرب من أم قريش من

 يتم أن القراريمكن وهذا ،المسعودي أورد كها ،األمة بقرارمن

االمامة. األكبرفيمسائل الناشىء ذكرالشورىكما بواسطة

 السياسية، نظريتهم على بناء الخوارج، أن فلوتن فان يرى
 فيهم يرى بينما االسالمية، األمة داخل جمهورياً حزباً يمثلون

 المباركة. الجماعة تكوين إلى يسعون مثاليين وات مونتغمري
 يرى الذي القاسي زهرة أبي حكم مع بالطبع، يختلف، وهذا
 وبعقلية القبلي باإلرث متأثرين وسطحيين متعصبين أناساً فيهم

 هوأن المحقق الشيء ولكن .قريث على الحقد يحركهم البداوة

 أبرزها ألسباب الخالفة نظام إخفاق مع اقترن الخوارج ظهور

 »كان الجملة: هاته - في ولخصها الكبرى الغتتة في حين طه
 الخالفة عصر وكان .ملكاً يدبر معاوية ركان خالفة يدبر علي

. أطل« قد الملك عصر وكان انقضى، قد
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الخوارج
 اعتراضات االسالمي المجتمع في تبرز أن من بد ال فكان

 تقترب ما بقدر الدين عن تبتعد كانت التي التطورات هاته على

 التي الخوارج حركة في االعتراضات تلك قوة وتجلت الدنيا من

واضطهاد تنكيل عليهامن سلط ما برغم تنقطع، ولم تمت لم

ومراجع مصادر

لبالفة. إبنأبيطالب،علي،غج —
واحلل. واألمواء امللل يف الفصل إبنحزم، —
الفريد. العقد ربه، عبد إبن -

.1ج االسالمية، المذاهب تاريخ محمد، أبوزهرة، —
السالم. احد،فجر أمني، —

والكحل الملل بغدادي، —

لفرق بين الفرق -، ٠
2 ج الكبرى، الفتة طه، حسين، -
الطوال. األخبار الدينوري، —

والنحل. الملل الشهرستافي، -

والملوك. الرسل الطبري،تاريخ -
والشيعة. الخوارج يوليوس، فلهوزن، —

الكامل. المبرد، ٠

لذهب. مروج المعودي، ٠
األموي العصر في الخوارج ، معروف،ن.م. ,
1968بيروت، لثانية، الطبعة االمامة، الناشىءاألكبر،كابمائل -

االسالمي الياسي الفكر وات،مونتغمري، ٠

تاريخ. اليعقوبي، ٠

زنيبر محمد
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الدادائية
Dadaism
Dadaisme
Dadaismus

الفكرية: الدادا -منطلقات1

 الحرب بداية مع ظهرت رفضية، عبثية، حركة الدادائية

 غربية، عواصم في - والفن األدب مجالي في - األولى العالمية

 وانتقلت .، ٠ وكولونيا. وبارين، ونيويورك، زيورخ، مثل
 غيرأن العالم، من أخرى أماكن الى الحقاً، مظاهرها، بعض

 بالمعفى األولى، للمرة تستخدم، لم dada »داد« عبارة

 ،1910 العام من نيسان إالفي لها، أعطي الذي التاريخي

 فنانون زيورخ، في أسسها، التي الحركة على اطلقت حيث

 أوروبية جهات من الحرب، بسبب سويرا، قصدوا قد كاتوا

 وفرنسا جانكو، ومرسيل تزارا، تريستان رومانيا من فختلفة:

 وريثار ريتشر، وهانس عيوغوبال، والمانيا، آرب، ماتس
 قد لفظة إال ذاتها، بحد ليست، دادا وكلمة هيولنبك.

 وترتبط، العربية، اللغة فيها بما اللغات، جميع نجدهافي
 في ساذجة مجردعبارة مثال، فهي، األطفال بلغة عامة

 والرومانية، الروسية في نعم - نعم جواب وحرف األلمانية،

 في لالطفال خشبي حصان شيائسوى والتعني
. . الفرنية.

 يكي العبارة لهذم والعبثي الطفولب الطابع أن في شك ال

 لمواقف وتبنيا عليها، المتعارف والتقاليد القيم لعالم رفضا

 الحرب سببته ما على المباشر الرد اال منها الغاية تكن لم ساذجة

 فاختيار .التاريخية المرحلة تلك شباب لدى لآلمال خيبة من

 تكونت قد كانت فكرية حالة الى يشير والعبثية، دادا كلمة

 فاشيه وجاك دوثان مرسيل آنذاك، وعبرعنها، - 1912 منذ

 التي واألساليب الحركة لهذه األساسي الطابع ويشرح - وسواهما

 مترابطة مبادىء من للدادائية فلي .آرائها عن للتعبير اتبعتها
 أو محدداً فياً تياراً فعاًل، منها، تجعل متاسكة منهجية نظم أو

 بال هو، مثليها غختلف يين يجمع ما أن اال جديداً فنياً أسلوباً

 الجماعة هذه بسلوك تمثلت التعبير في حاصة طريقة شك،

 الحديث، البرجوازي المجتمع من السلبية، العدائية، ومواقفها

 المجاالت، مختلف في الموروثة، وتقاليده السياسي، وواقعه

 في ينحصر يكاد األساسي همها ولعل .أخالقية أم كانت ثقافية

 وفي للعالم، البرجوازية الصورة لهذه الممثلة القيم مسألة طرح

 لذلك .السائدة للمفاهيم الضيقة األطر تفجير الى السعي

 بل الفن، بدايات متكن الدادا بداياتاعتبرتريستانتزاراأن»

 إفالس كرست التي األولى العالمية الحرب نتائج »من االشمئزاز
 .ا٠ب المرتبطة البرجوازية والثقافة عشر« التاسع القرن »عقالنية

 من وجعلت أهدافها، حددت عندما اسطورتها حاكت فالدادا

 واألدب، الفن صعيدي على سواء وتدمير، هدم حركة نفسها

 عبرت، وقد واألخالقية االجتماعية األخرى، الصعد على أو
 لقلب الملحة رغبتها عن الرفضية، ومواقفها سلوكها خالل من

 المجتمع نظر قصر »ضد احتجاجها وعن ،البرجوازي المجتمع
 العبثية سالح فركوف، فيلي يقول كما ضده، شهرت الذي

 مقدسة الوقت ذلك حفى المعتبرة القيم لكل وتنكرت ،المطلقة

 والشرف، واألخالق، والدين، بالوطن وهزأت تمس، ال

 األصنام مصاف الى رفعت التي القيم كل عن القناع ونزعت
 بأن شعر الذي الفنان لدى لليأس تفجراً الدادا وكانت ( )...

 ب*ذم والتجسدة وزمانه، المجتمع وبين بينه القائمة الهوة

, دائما. تتسع زالت ما الجنونية، المذبحة
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الالدائة

 ظروف ولدتها بارزة ظاهرة سوى إذن، ليست، فالدادا

 ما بدورها، تؤكد، المرحلة، لحذه واالجتماعية التاريخية أوروبا

 القرن ضهاية منذ الففي التطور نطاق في — شهده قد الغرب كان

 الى حثيث سعي من - العشرين القرن وبداية عثر التاسع
 ضد فعا ردود ومن القديمة، الفية واألساليب المفاهيم تخطي

 األحداث مؤولية تتحمل مهمنة طبقة بصفتها البرجوازية،

 وصف المواقف، هذه مثل بسبب ولعله لها مهدت التي
 هذ في قسراً، وابقي، سياسياً، يساري أنه على قسراً، الفن،

 تطهيرداخلي على قادرة المهيمنية الطبقة تكن لم اذ الوضع،
 ،الفنان ابقت التي للظروف تكراراً نرى وهنا، ( .. . ) للفكر

 ذلك غيرأن المجتمع خارج البرجوازي، المجتمع منذبداية
 معارضة ألشكال ظهوراً يعتبر بل تكراراً، كونه على يقتصر ال

 التصوير كتابه في هوفستاتر تعبير حسب فيها، ريب ال جديدة

والحفر والرسم
 واألدب، الفن صعيدي على الدادائية، الحركة بدت هكذا
 الحرب المباشرة مصادره كانت اجتماعية النتفاضة إنعكاساً

 من األولى العالمية الحرب بعد وماتبعها الروسية، والثورة

 اآلراء في تبدل ومن حينها، في قمعت ثورية، حركات
 ،الدادائيين أن بيد .العلمية المجاالت في وتطور والمفاهيم

 كل الى فلجأو آرائهم عن التعبير في محدداً هجاً يتبعوا لم الذين

 العام الرأي إثارة بهدف ببالهم، تخطر أن يمكن التي الوسائل

 كانت ولذلك، ومفاهيمها. البرجوازية الطبقة الى واالساءة

 اثقافية، النشاطات ختلف ين الفوضى اثارة الى تسعى الدادا

 لجأت حيث واألدب، الفن بين القائمة الحدود تقليص والى

 البيانات، - »والقصائد اليانات«، — »اللوحات ي- سمي ما الى

 في لجأت كما . معتمل ضجيج يرافقها التي المتزامنة« والقصائد

 مختلف مستخدمة ،والتركيب االلصاق الى - أخرى مجاالت
 جداً والعادي المبتذل فيها بما الفن، عن غريبة المعتبرة المواد

 الصحفية، والشعارات الكبريت، وعلب الحديدية، كاالسالك

 في تدخلها كي ، . . ٠ الطعام وفضالت ،القنافي وصناديق

 واقعها عن تعزلها أن بعد منها، تجعل أو الفني، العمل سياق
بذاتها. قائمة فنية أعماالً الخاص،

 ارادت إنما فنياً، المالوفة غير الوسائل هذه مثل وباعتمادها

 بمفهومه بالفن، يربطها ما كل مع الجسور تقطع أن الدادا
 قول بابراز الماضي عن صفحاً تضرب وأن التقليدي،

 رجال هنالك كان أنه أعرف أن حتى أريد »ال : ديكارت

 والثرات الحركة هذه مشلي تصريحات جاءت وقد . قبلي«

قبل .السلبي الموقف هذا لتعكس عنها الصادرة والبيانات
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 الرافض موقفه، عن عبر قد دوشان مرسيل كان ذلك،
 ما وبانتاجه وتقويمها، فنياً المألوفة غير األشياء بتناوله والساخر،

 تناول ،1914 سنة وفي .ready made الجاهزة باالشياء أسماه

 لصغار المتاجر وفي األرصفة على تباع كالتي متذلة، لوحة

كبيرة بقعة تمثله الذي الطبيعي المنظر الى وأضاف ‘ ’*

 من السخرية ويهدف عليها وقع ثم واألحمر، األخضر باللونين

 لحية إضافة الى دوشان عمد ،للعالم البرجوازية الصورة

 من أبعد الى ذهب ثم دافنشي؛ ليوناردف جيوكندا الى وشاربين

 بمارسة أية عن توقف عندما السلبي، االتجاه هذا في ذلك،
 األخالقي، الصعيد على عاجزاً بات الفن بأن لقناعته فنية،

 الذي التعبير مجال في سقط أن بعد نحونهايته، يتجه وأنه

.البرجوازية له حددته

الهدم: طريق عن البناء - 2

 وعبثية فوضوية حركة فقط معاصريها،ليست نظر في الدادا،

 بالنصوص تاريخها يرتبط وأيديولوجية، أدبية ظاهرة هي بل

 عبرعن ولقد المادية، باألعمال يرتبط أكثرما والنظريات األدبية

 أنه رأى الذي ريفيير جاك ،1920 عام منذ الواقع، هذا
 يكفي وأنه نتاجها، دراسة ضرورياً ليس الدادا على لتعرف

 مجرد أن جيد اندريه واعتبر .ممثليها تصريحات عند اتوقف

 فيها ير لم التي الحركة هذه طبيعة لتحديد يكفي دادا اسم تمتمة

 إزاء السلبي الموقف رغمهذا ولكن، له«. معنى ال »سوىمطلق
 أويتلخص الهدم، يقتصرعلى ال تاريخها فإن الدادا،

 تعبر بميزة ظاهرة ،شك ال ،فهي ؛حولها اثيرت التي بالفضائح
 عل إصرارها أن في أيضاً شك وال .وثقافية اجتماعية أزمة عن

 فاسداً، بات الغربي المجتمع بأن أفرادها قناعة مصدره »الهدم«

 عن والتخلي القديم هدم من الجديد«، »االنسان لبناء بد، وال

 واألخالق، والوطن، الشرف، ذلك في بما ومفاهيم قيم

 لحاجات تلبية التاريخ عبر تكونت . . والدين. والفن،

 هيكل سوى نظرتزارا، في ،»لميبقمنهااليوم انه غير انانية.
 ورفضها للهدم دعوتها خالل فمن ...« اصطالحي عظمي

 جديد، لمجتمع جديدة أسساً تبني أن الدادا أرادت للسلفية،

المطلقة. العدمية خطر واعية االجتماعية، الفن بضرورة مؤمنة
 غامضاً بقي الداد به طالبت الذي الهدم تبع ما أن بيد

 فالدادائية .والنظريات المجانية الممارسات على يقتصر وكاد
 بعض وتحول سياسياً، برنامجاً التزمت وحدها، األلمانية،

 شيوعيين إلى وآخرون، وبارغلد، هولسنبك، مثليها،

 مهام من صعيدالفكروالعمل، على التالقي، وكان مناضلين



ئية الدادا

 وتبنت العشرينات، بداية في الدادا خلفت التي السريالية

 النفافي، والتحليل الالوعي مجالي في الحديثة، المكتشفات
 برلين دادائي باستثناء - الدادا رفضت بينما .للتعبيرالفني مصدراً

 ٠ السياسية ميولهم مع يتالءم ما النفسافي التحليل في وجدوا الذين

 فالدادا . هومنهجي ما كل رفضت كما الجديدة، المعطيات هذه

 مواقفها خالل من نفسها تعبرعن ، العيش« في »طريقة بقيت
 ال التي الفية المنجزات خالل من بالضرورة وليس ،االجتاعية

 دوشان كمرسيل ،الدادائيين من للبعض بالنسبة تنفصل

 ليس الحقيقي فالداداثي أصحابها سجلحياة عن ،وبيكابيا
 بطريقة نفسه يعبرعن انسان فهوأي . أوشاعراً فناناً بالضرورة

 أي - روبين يقول كا I أفعاله تأخذ وقد .يفعله ما كل في متعادلة
 دادائياً، يكون أن يمكنه انسان فاي . مجانية تبقى أن شرط شكل

 برحلته يقوم ألن يستعد الذي والرجل . . حسبتعبيرهولنسبك.
 تماماً يدرك ان عليه ،والدادائي .هودادائي العالم حول السابعة

 نحولها كيف نعرف أن بشرط اا أفكاراً نحمل أن لنا يحق ال أنه

الىحياة...

 في الدادائية، قاد الفني العمل من السلبي الموقف هذا إن
 سمي ما والى للفن، العداء إعالن الى تطرفاً، االشد ممارستها

 اعتدااًل، أكثر أخرى، اتجاهات ان حين في ،anti-art يالالفن

 في امتداداًله نجد الشعرالذي —التصوير الى توصلت

 جمالية الدادائية تعتبره لما رنضاً بمثل األول وااتجام السريالبة

 ورفضا، ، ,914 قبل لما الحديث التصوير في ومحكمة مغلقة

 العقالنة وأحكامه سيزان عن الخبثق والفن للتكعيبية إذن،

 في به والتنديد الفن من العدائي الموقف هذا رغم ولكن،

 يكن لم هدمه، الى الدادائية تسعى ما فإن ، الدادائية البيانات

 عنه، تكونت التي الفكرة كانت ما بقدر نفسه الفن بالضرورة

 فهي لذلك .به االستمتاع وطريقة ،به انيط الذي والدور

 .اللوحة بصناعة تقليديا ارتبطت التي والمواقف التقنية ترفض
 1912 بين ما الفني االتجام هذا عن عبر من أول دوشان فكان

 آنذاك، تصوره يمكن ما اقصى الى نتاجه وحمل ،1914و
 ليصل، الزيتي، والتصوير واللوحة الريشة عن تدريجاً متخلياً

 له،فيماأسماه عمل أول الى ، 1914 عام بعدذلك

قنافي حاملة عن عبارة وهو :الجاهزة باالشياء

.porte-bouteilles

 اعلنت أن بعد الدادائية، ترفض أن الطبيعي من وكان

 ولو التكعيبية. أو المستقبلية وريئة تكون أن للفن، العداء

 في أخيرة حلقة أو جديدة، مدرسة سوى كانت لما ذلك، قبلت

 ال كونها على تشدد فهي .والفنية األدبية الحركات سلسلة

 ترتبط وال الحاضر، في سوى توجد ال أنها وتزعم تاريخية،
 في سخفاً، أشد شيء وال للمستقبل. نماذج تقدم وال بالماضي،

 واالحتفاظ القدماء المعلمين تكريم من ،الدادئيين نظر

 مرسيل لجأ الرفضي، الموقف هذا على وللتأكيد بأعمالهم.

 الرمز الجيوكندا، صورة تثويه إلى أشرنا، كما دوشان،

.الفني للتراث الصنمي
 من ماثالً موقفاً االيطالية المستقبلية وقفت ذلك، قبل

 السائدة والمفاهيم التقاليد ضد بالثورة فطالبت السلفية،

 وأعلنت السليم، والذوق كالتناغم المطاطة، التعابير وطغيان

 لكن .الماضي لتراث مادي تجسيد من تمثله بما للمتاحف !لعداء

 واحدة. أهداف عند االلتقاء بالضرورة يعني ال المواقف تشابه
 تعبرخالفاًلماكان للتاريخ المستقبليين الفنانين فانتقادات

 أفضل، مستقبل نحو تطلعاتهم عن - الداداثيون اليه يسعى

 بدا، بلد في التكنولوجيا، وتطور العلمية االكتشافات على مبني

 في الحديث العصر تخطاه كأنما األولى، العالمية الحرب عشية

 العلمية االنجازات تحولت األولى، وللمرة الميادين. مختلف

 معتبرين ،نقاشاتهم في الفنانون تناولها مسائل الى والتكنولوجية

 الحديثة. الحياة دينامية عل خيردليل والسرعة الحركة أن

 التمشال انتصارساموتراس، من اجل نظرهم في فالسيارة،

م. ق. الثاني القرن بداية الى يعود الذي اليوناني
 كها أهدافها في المستقبلية، عن تماماً تختلف اذ الدادائية لكن

 ظهرت أخرى فنية حركات مع تلتقي فإنها سلوكها، في

 في ليس الفن جدوى بأن تصورها في معها تلتقي بعدها؛

 يصنعه الذي االرادي الفعل في هو ما بقدر نفسه الفني النتاج
 بالتالي ضرورة وال ،بذاته هدفاً يثشكل ال الفني فالعمل

 بروتون اندريه وقف الدادائي، ازاءهذاالتطرف لتقويمه
 لم الدادائية الحركة في مساهمته أن منه يستدل مغايراً، موقفاً

 يمكنها التي الشروط توضيح الى بل أفكارها، تبني الى تقده
 داخل مقبوالً الفن تجعل أن - يشيرروبين كما - وحدها

 للعمل هدفاً العين ارضاء يكون أن فهويرفض السريالية

 ما بقدر إال تبرد ال المنحوتة أو اللوحة أن يعتقد لكنه الفني،

 بحد المجردة معرفتنا مجال في خطوة تقدم ألن مهيأة تكون

ذاتها.

 صور من صورة كونه على يقتصر ال الفني األثر غيرأن
 المعرفة، قيمة له كانت وإن بالصور، يعلمنا ال والفن المعرفة،

 يمكن ال أنه كها بالمفاهيم. التاريخ أو الفلسفة إياه تعلمنا ما
 فهو خاصة، نفسانية منهجيات أو سلوك على يتوقف أن للفن
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الداداية

 الفنان سلوك جذريا يكن ومهما فني. نتاج شيء كل قبل

 للفن. ما مفهوم من ينطلق غإنه الفن، نطاق خارج واهتماماته
 وكذلك الدادائيين، فإن الفن، تجاه السلبية المواقف هذم ورغم

 الفن؛ فيحوارمع بالنهاية، أنفسهم، يجدون السرياليين،

 في تحقق الذي الكبير بالتطور يرتبطون كا به، يرتبطون فهم
 وتبنت تاريخية، ال نفها الداداية اعتبرت وإن المجال. هذا

 أعيال فإن الحديث، الفن تقايد لرفضها تأكيداً الالفن، عبارة

 التقاليد هذه في التاريخية مكانتها تأخذ وأفكارهم مثليها

 أنها تدعي الدادا كانت جديدة فنية لتيارات بالتمهيد نفسها،

 بقبول الدادائيين بعض نردد الواقع هذا ويدعم لها. نفي

 التي االنتقادات تدعولالعتقاد، كانت باكثرما الالفن تطرف

 الفن، ضد الموجهة االنتقادات، فهذه بياناتهم. تضمنتها

 ال والفالسفة الشعراء صنع من األحيان معظم في كانت

 :أمثال التشكيليين الدادائية مثلي بعض محاوالت وإن الفنانين

 دوشان، طريقة على فية ال تجربة تمثل ال وارنست آرب،
 الحرب التصويرقبل الشعوربأن مع التقاثها رغم - تسهم بل

 التمهيد في ٠ محددة جمالية لمقايس ويخضع األحكام شديد كان
 الدادائية، في قائماً بقي الذي الشعر التصوير- لتقاليد

 واذ السريالية. في األساسية العوامل من ذلك، بعد وأصيح،

 صياغة في بحقوقهم ،1919لسنة بيانهم في الداداثيون يطالب

 إنما الثقافة، من مهم لجزء مثلين بصفتهم وتطوره، الدولة مثال

 عن ويعبرون المؤسسة، هذه داخل وجودهم على يؤكدون

 الفن برسالة إليمانهم مؤولياتهم، بتحمل المشاركة في رغبتهم
 الفن الالموضوعي الفن تبنوا هم وإن .االجتماعية الجديد

 الشعور من كبيراً جزءاً اعتقادهم، في يمثل، فالنه التجريدي،

 من كبيراً جزءاً يشكل الذي الفن، وعل اإلنان. بحرية

 واذا السواء، على الجميع ال يتوجه أن الجديد، االنسان ثقافة

 بدوره يقوم أن فعليه المجتمع، يغير أن بوسعه يكن لم

 االنان بحرية والمطالبة العام الرأي توجيه في االجتماعي

.مهددة بدت حيثما والفكر

 مرحلة من المتنوعة، نشاطاتها بفضل الدادا، تنتقل هكذا

 جمع هدفها بناثية مرحلة الى االعتراض، أو والرفض، الهدم

 »الكباريه اهتمام التحول هذا ويؤكد للعصر. الخالقة القوى

 الجديدة األعمال بعرض زيورخ، في دادا، وصالة فولتير

 كالتكعيبية المعاصرة، للتيارات الممثلين الطليعيين للفنانيين

 لالعمال واضح انحياز مع والباوهاوس، والتعبيرية

 أن زيورخ في الداد، ارادت ولقد التجريدية. الالموضوعية

 من طرحت حيث الطليعية، الفنية التيارات لكل جامعة تكون
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 أو المهنة الى الفنان كعودة آنذاك، المتداولة المسائل بعض جديد

 الفنون، جميع وتالقي وحرفي، فنان بين تميز دون من الحرفة
 السوق مع مساومة لكل والرفض الفنان، اسم وإغفال

 للفن مفهوم الى توصلت قد الداداثية تكون وبذلك .التجارية
 منذ المانيا، في الباوهاوس عنه يدافع كان عما كثيراً يختلف ال

 في دوستيل حركة به وتطالب ،1919 عام األول، بيانه

روسيا. في البنيانية أو هولندا،

الدادا: انتشار-3

 امتزجت جماعية لنشاطات مرحاً كانت زيورخ ان صحيح

 ظهرت، ماثلة حركات أن اال التعبير، اشكال كل فيها

 فانتقلت عديدة؛ غربية مدن في الحرب، توقف بعد بخاصة

 فرنسا، في وياريس المانيا، في وهانوفر وكولونيا برلين الى الدادا

 اسبانيا؛ في وبرشلونة سويرا، في وبال هولندا، في وامتردام

 ومرسيل بيكابيا مع اميركا، الى ذلك، قبل وصلت، كما
.دوشان

 سنة منذ أصبحت فد زيورخ كانت :زيورخ في الدادا

 الدادا أحيت حيث ونثاطاتها، الجديدة للحركة مركزا ،1916

 أغان براجها وتضمنت .وراقصة وموسيقية شعرية سهرات

 مع روسية وموسيقى افريقية، وموسيقى وهولندية، فرنسية
 كا فنية، معارض الدادا نظمت ثم باالاليكا. االوركسترا

 كان التي القاعة اسم حلت نشرة ،1917 سنة في اصدرت،

 فولتير اسم وقداعطي فولتير الكباريه :فيهاالدادائيون يجتمع

 لرجل»ناضل« - تعبيرهولسنبك حسب - تقديرا القاعة لهذه

 .السلطة محامي وصاية من الخالقة القوى يحرر كي حياته طيلة

 أن بعد السخرية، طابع كتسب العبارة هذم اختيار أن بيد

 .لكاريخ وتنكرها العقالنية لالتجاهات رفضها الدادا أعلنت

 مجلة واصدرت دادا، باسم صالة افتتحت نفسها السنة وفي
 طابعاً الحركة أخذت ومنذبدايتها، نفسه االسم حلت

 والدها، قبل نشاطاتهم بدأوا قد أتباعها وأن سيا عالمياً،

واميركا. أوروبا من مختلفة أنحاء في وتوزعوا بعدها، وعاشوا

 تعرف، قد الجمهورالنيويوركي كان وفيأميركا، تيويورك:
 سيزان، :أمثال األوروبيين الفنانين بعض على ،1908منذ

 عرضت التي أعمالهم خالل من ٠ ٠ وبيكاسو، ،ولوترك وروسو،

 التظاهرة أن بيد ستيغليتز، الفرد الفوتوغرافي المصور صالة في

 شو األرموري معرض كانت نيويورك شهدتها التي الكبرى الفنية
Armory Show عمل 1600 حوالي وضم ، 1913 سنة أقيم الذي 



الدادائة

 الدرج تنزل عارية ومنها ؛المعاصرة الفنية التيارات مختلمف تمثل فني
 كبيرجداً أثر له كان الذي النشاط هذا جانب والى .دوشان لمرسيل

 ، 1915 مذ ،نيويورك في تكونت ،األميركي الفن تطور في
 وفاريز، ،كرافان : أمثال المهاجرين الفنانين من مجموعة

 وفرنيس دوشان مرسيل الفرنسيان أبرزهم لكن . . ,وغليزه

 األقل ،الفنانون هؤالء مارس وقد .ري مان واألميركي ،بيكابيا
 الفن على وعميقاً حقيقياً تأنيراً زيورخ، جاعة من صخباً

 حقق األوروبية، بالطليعة المرتبط الوسط هذا وفي . األميركي

 وأتم الكبير، الزجاج المشهور: الفني عمله مرسيلدوشان

.أعماله من األساسية المجموعة بيكابيا

 قد الدادا، لحركة األولى أعاله مهدت الذي ودوشان،
 سلوكم في افكاره، مع انسجاماً االكنر الداداني الفنان يكون

 والفنان حياته، طيلة داداثيا بقي الذي والفنان نتاجه؛ في كما
 الفن عالم في مركزاً تعبيرروبين، حسب احتل، الذي الوحيد

 انجاز عن وتوقف التصوير عن تخل فقد يفعله. لم أو فعله بما

 . . .الشطرنج الى تحول ثم ، 1923 سنة الكبير •الزجاج
 الفن أن ومؤكداً الحياة، عن الفن فصل الدادا رفض مجداً

 ولي ،عديدة أخرى وساثل جانب الى تعبير »وسيلة اال ليس

 خرافة دوشان يصبح هكذا .بكاملها« حياة تمأل ألن مهيأة غاية

 ما ظروف ولدتها أزمة من الفنية الحركة فيها عانت فترة في حية

 يبررها. ما دوشان لعبثية قدمت التي والظروف الحربين، بين

 ما أهملت قد الحرب عن المنبثقة الالحقة األجيال أن صحيح

 إال التصوير، نطاق خارج الالجمالية مواقفه نتاثج من اليه أدت

 ما ينفي ال ي أعماله، لبعض الفنية القيمة ينفي ال ذلك أن

 وان الالحقة، للصورية ونماذج أفكار من األعال هذه قدمته

 آراءه أن إال التصويرية. ألعماله المباشر األثر عنا توقف
 مثلي لدى خصبة أرضاً التينات، منذ أي ذلك بعد وجدت،

 conceptual المفهومي كالفن المعاصرة، القنية التيارات بعض

art التحررمن الى ،كالدادائية ،تطمح التي فلوكس وحركة 

 وتحث والسياسي، والفكري الجسدي الكبت، أنواع مختلف

 الفنون بين سواء المصطنعة، الحواجز وترفض الفوضى، على
 من هوأيضاً ،وبيكابيا .والحباة الفن اختالفها،أوبين على

 دوشان، بعد األول، والمعلم لها، ومهدوا الدادا سبقوا الذين

 وكل منهجي فكر كل بدوره، رفض، اذ الالتصوير، مجال في
 الالفنية، آرائم عن وعبر منها، الطليعي ذلك في بما جمالية،

 بأسلوب صاغها التي الرسوم من مجموعة في ، 1915 عام منن

 عبارة وهي : objetportraits صرر - أشيا* وسماها هدسي،
 عليها أطلق مصنعة، أشياء من معزولة الجزاء رسوم عن

 جنسية ايحاءات أوذات احياناً، عبثية رمزية، وعناوين اسماء

 غريبة آلة صور الالتصوير فكرة يجسد وكي I أخرى احياناً

 االلوان جميع بذلك مستبعداً والفضي، والرمادي باألسود

 بيكابيا، نشاط اقتصر ثم التصوير. في أساسية المعتبرة األخرى

 في أسسها التي 391 مجلة وعلى الشعر، انتاج على ذلك، بعد

 التي العبثية الدادائية الممارسات على ثم ،1917 عام برشلونة

 الخريف معرضي خالل باريس، في الفضائح أثارت

والمتقلين.

 منذ أخذت، قد الدادائية الحركة فإن المانيا، في أما المانيا[
 ضد هوغوبال فوقف واجتياعياً. سياسياً ثورياً، طابعاً بدايتها،

 بدت حيث العشرين، القرن في عالمية حرب في المذلة الظاهرة

 حذو غروص وحذاجورج الثقافية القيم كل لثك مثيرة
 دوره وفي الفن في الشك أثار عندما ،دوشان مرسيل

 بفضل الدادا اليها انتقلت التي برلين وفي .االجتماعي
 خالل من الدادا، انخرطت وريشتر، ،وهوسيان ،هولنبك

 الحركة في الجماعية، وتظاهراتهم الفنية وأعيالهم بمثليها كتابات

 المتردية االجتماعية االوضاع بسبب ولعله الماركسية الثورية

 نهاية مع برلين عاشتها التي واالقتصادية الياسية واألزمة
 اكثرعنفاً مراقف هنا، الدادا، اتخذت االولى، العالمية الحرب

 عليها المتعارف القيم من بالحط تكف لم فهي وسخرية.
 استئصال الى دعت بل ،االتصالية البرجوازية وسائل وتثويه

 والخديعة، الهجاء، وسائل »كل باستخدام الثقافة هذه
 المشترك، الكبير بالعمل و» العنف«، وأخيراً والسخرية،

 ولكن، المانية. بولثيفية الى بالنهاية، الدادا، تحولت حيث
 واتوديك، غروص جورج من كل بم قام الذي للدور نظراً

 االحتفاظ مع األلمانية، التعبيرية بتقاليد الحركة هذه ارتبطت

 العسكر مواقفهاضدتلط المعبرعن الداداني بالتحريض

 الطابع، كاريكاتورية اوتوديكس رسوم فكانت والبرجوازية
 موقف يعبرعن وكي .البروسية العسكرية الطبقة ضد موجهة

 االحتفاظ الحرب أثناء جند الذي هرتفيلد، حاول ماثل،
 مثيراً وسخاً يرتديه ظل الذي ،العسكري بلباسه

 خد سوى يحلق يكن لم ،جلدي مرض وبحجة ■ .لالشمتزاز
 الغاية كأنما لحيته، من اآلخر بالنصف هكذا، محتفظاً، واحد،

 حية، كاريكاتورية صورة يقدم أن الغريب اللوك هذا من

 المضحكة، غروص زميله رسوم تقدمها التي للصورة مطابفة

 شعورهما عن وللتعبير األلمانية. العكرية الطبقة هذه عن

 تحويراسميهما وهرتفيلدالى غروص من لجاكل الالقومي

االنكليزية. الطريقة على يلفظان بحيث
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 البرلينية، الدادائية قدمته فإنما الفني، الصعيد على أما

 الفنية، واالتجاهات الدعائية الياسبة االهتمامات بين الموزعة

 قدمه بما بكثير أقل يبدو والتفوية، والبنيانية، المستقبلة،

 وقد .برلين خارج وشويترز ارنس أمثال :آخرون فنانون

 وفي المهيأة، نفسها التشكيلية األعمال طبيعة ذلك سبب يكون

 الصورة ولعل كالملصقات. ودعائية، آنية ألغراض معظمها،

 البارزة الظاهرة هي Photomontage المركبة الفوتوغرافية

 لعمل األساسية والمة الحركة هذه في برلين جاعة لمساهمة
 الطريقة هذه غيرأن بادر. وجوهانس H.Hoch هوخ حنه

 أخرى ومواد الفوتوغرافية الصورة بين الغالب، في تجمع، التي

 اتبعها قد كان والتصوير، الرسم أحيانا اليها يضاق مطبوعة

I والتفوقين المستقبلين لدى ونجدها ارنست، وماكس هرسمان

 بارغلد الصحفي مع كولونيا، في ماثلة حركة نشأت ثم

 الحرب، بنهاية اليهيا، انضم اللذين ارنست ماك والفنان

 كان ،والشاعري الفوضوي المتاخ هذا وفي .آرب هانس
 السريالية رواد وأحد ،فيالدادائية البارزة الصورة ارنت ماكس

 .دوسينيه ٠ ريبيمون تصريح حسب ، بدونه« لتوجد تكن »لم التي
 ازاء ،روبين فيه يجد ،وتنوعتقنياته الفنية أساليبه لتعدد ونظراً

 القرن فن ازاء بيكاسو في يجده ما ،والسريالية الدادائية حركتي

 نوع الى أرنست توصل ،الدادائية مرحلته ففي .بمجمله العشرين
 عناصر بين عقالنياً، ال بل عفوياً، يجمع الذي األلصاق من جديد

 الصاق عن أوشكيلياً، تقنياً ويختلف، المصادرومتباينة، متنوعة

.التكعيبيين

 وهو ؛وحده بكورتشويترز ائية اد الد فتمثلت فيهانوفر، أما
 اطلق به، خاصاً داداتياً غكالً ،1919 عام منذ تصور، الذي

 Kommerz كلمة مصدرعا عبارة - Merz »مرتز« اسم عليه

 في شويترز استخدمه اعالني، ملصق عل ممزقة نجدها التي
 الى عناصردادانية هوادخال األول همه ولعل الصاقاً. لوحته

 الذي - عمله أن بحيث التكعيية، في البارزة الشكلية البغى

 كل في توقفت قد الدادائية فيها كانت فترة الى معظمه في يعود
 التكعيبيين من األوائل بين ما جسراً يشكل بات - مكان

 من الثانية، العالمية الحرب بعد ما فناني وبعض والدادائين

 والتقاليد الداداثية استنباطات من االفادة حاولوا الذين

 عمل تضمن االلصاق، جانب والى التكعيبية. التشكيلية
 وباو Merzbau مرزباو باسم عرفه ما الدادائي شويترز

 قدم الذي عمارة، بناء، الذكر، السالفة باوهاوس في كما تعني،
 المهمالت من صرح الى حوله أن بعد عنه، ثموذجاً بيته الفنان

 ذات جالية بئة أوجد قد شويترز أن أي .المتروكة واألشياء
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 بذور روبين، أشار كما تتضمن، مرتجلة، خاصة، حياتية صفة

 الثانية، العالمية الحرب بعد فنانوما ذلك، بعد أفكارتناولها،

 العمل ازاء شويترز موقف يتضح وها .اميركا في بخاصة

 عنه عبر كا الالجالي، أو الالفني الموقف مع المتعارض الفني،

 مبدا الفن »أن فهويؤكد .وبيكابيا دوشان مرسيل
 به، الخاص الدادائي النمط أي مرتز أن ويرى .. أساسي

 ومرتزال ٠.الفني. االبداع القيودباسم كل التحررمن تمثل

 فذلك الماضي فن وهواذيرفض ...الفن« الى سوى تسعى
نا لكونه ا الماضي لكونهمن

 لنشاطات مسرحاًمهماً بدورها، كانت، وباريس فرنا:

 الذي تزارا، تريستان ،1920 سنة اليها، وصل حيث الدادا،
 اندريه »أدب«: جاعة قبل من حافال استقباالً استقبل

 العاصمة أن بيد سوبو. وفيليب آراغون، ولويس بروتون،

 ،1916 سنة للدادا الرسمي العماد قبل مهيأة، كانت الفرنية

 امثال الفنانين، بعض نشاط بفضل الجديدة الحركة لتبني

 الفنان انزال في اسهما اللذين بيكابيا وفرنسيس دوشان مرسيل

 تعرف نشأتها، ومنذ تعبيربيهار. حد على ،منصبته عن

 اللبير مثل المجالت بفضل الدادا حركة على الباريسيون

 بعض نشرت التي ريفردي لبيير جنوب وشمال بيرووت،
 باحتقاره ،لشعرجديدكأن بذلك بمهدة ،تزارا كتابات

 اللغوية، والتصحيحات والواقعية، التقنية، وقوانين المقايي،

 العامين بين ما الدادا وكانت .الغاثية من كنز عن أظهر قد

 السريع، انحسارها ثم ومن ذروتها، بلغت قد ،1921 و 1920

 في وأهمية األكثرإثارة تعتبر دادائية تظاهرات باريس شهدت كما
 ما في لها امتداداً تجد التي التظاهرات وهي .الحركة هذه تاريخ

 اسلوب بمارسة وتعكسها ، Happening بالحدوثية سمي

 قد الجمهور هذا أن بيد بالجمهور. مباشرة صلة على مسرحي

 من به واتسمت فضاثح من اثارته لما الدادائية عن يتحول أخذ

 الجمهور في وجدتها قد كانت التي الشرعية أفقدتها ،فوضوية

 العنف بين القطيعة حصلت وهنا .به المباشرة صالتها وفي

 الجماعة وبين ٠ . ريبمون بيكابيا، تزارا، وممثليه الفوضوي
 ما اال الدادائية من تأخذ ولم السريالية آسس وضعت التي

 لم باريس، في الدادائية لكن الجديدة، مفاهيمها مع يتالءم

 بتسجيل مكتفية التشكيلي، الفن صعيد على جديدا شيائ تقدم

 المثل بقي بيكابيا فرني وأن سيا ،السابقة المكتشفات

.اميركا الى دوشان ذهاب بعد للحركة الوحيد
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والتركيب: االلصاق-4

 أن لنفسها، رسمته الذي المسار خالل من الداد، حاولت

 .والموسيقى والفن األدب مجاالت في الطليعة متطرفي بين تجمع
 المعاصرة الفنية بالتيارات صلة على جعلتها السياسة وهذه

 ،1913 منذ بات، الذي التجريد وبخاصة الجديدة، وتقنياتها
 حولها الدادا جعت وقد وانتشاراً. األكثرشموالً الفني الشكل

 من . * .وشويترز وارنست، وآرب ،بيكابيا أمثال فنانين،
 حرة أوتصورات شكلياً، لعباً الفنية ممارساتهم كانت الذين

 تكتسب هوأن األولى بالدرجة يهمهم كيا التشكيلية للمخيلة

 أو Ludique اللعبية التلقائية، صفة الفنية التجربة

 ال التي الصور اختيار الى الدادا عمدت ولذلك الالعقالنية.

 سوى تعيش ال أنها مؤكدة بينها، فيما شكلية قرابة أية تمثل
 من وتبنت، أوتقليد، منهج كل وترفض فوضوياً، الحاضر،

 الفنون في كا الشعر في المالئمة، التعبير وسائل ذلك، أجل

 والكلمات المنتظمة، غير كالطباعة والموسيقى، التشكيلية

 والصورة الصوتية، والقصيدة المتزامنة، والقصيدة الحرة،
 Collage, والتركيب االلصاق عن فضالً الفوتوغرافية،

montage. التكعيبيون عرفها قد كان الوسائل، هذه بعض 

 الدادائية، مع تأخذ، أغها اال الباوهاوس، وجماعة والمستقبليون

 صعيد على الوسائل، هذه أبرز ولعل جديدة. وأبعاد قيماً

 يتمثل الذي أوالتركيب، هوااللصاق، التشكيلية، الفنون

 األصل في والمهيأ التصوير عن الغربية - األشياء بمجموعة

 اللوحة قماشة فوق لهابه-الموضوعة عالقة ال أخرى الغراض

 الحفالت، دخول وبطاقات الفوتوغرافية، كالصورة المسطحة:

 أوأية . I الكبريت. وعلب واألزرار، الجرائد، وقصاصات

 اليه المضافة السطح طبيعة عن طبيعتها في تختلف أخرى مادة

 المسطحة المساحة هذه فوق تشكل، ألنها معه، وتتعارض

الصقة. مادة بواسطة بها تلصق عندما بارزة نتؤات للوحة،

 الي ،apictural الالتصويرية الالفنية، األشياء وهذه

 أفقدت قد مجاالتها، غير في واستخدمت صدفة، وجدت
 األولى، وظائفها في ثانوياً كان ما أن بحيث األساسية، دالالتها

 الستعمالها. المسوغ يصبح والمادة، والبنية واللون كالشكل

 إلى أدخل التصوير، عن الغريبة المواد هذه مثل وباستخدام

 تعبيرآراغون، حسب الشاعري، الواقع واقعجديد، الفن

 الذي الفني العمل واقع مسألة األولى، للمرة وطرحت،

 الجمالي للمفهوم رفضها عن التعبير خالله من الدادائية أرادت

 عامل على والتركيز محددة، فنية تقنية من يتطلبه وما لتقليدي

 لهذه العفوية بالطبيعة واالهتمام االيجابية، وداللتها الصدفة

.هي ي أخذت التي العناصر
 ذلك قبل عرف فقد دادائياً. استنباطاً لي االلصاق أن بيد

 بعض بمحاوالت النهضة، عصر منذ ،وعثل طويل، بزمن
 بقيت المحاوالت هذه لكن .متباينة عناصر بين للجمع الفنانين

 في الفنية الحركة مسيرة على يذكر أثر أي لها يكن ولم هامشية

 ,نفسها التكعيبية ظهور ومع ، 1910 سنة بعد اال الغرب

 الملصق بالورق إنذاك عرف االلصاقية-أوما فاألعمال

papiers colles الفن صلة على االبقاء منها الغرض كان 

 على والتأكيد عنه، ابتعدت قد التكعيبية كانت الذي بالواقع

 I اخضع الذي الغريب والجسم فن. الى الواقع تحويل إمكان
 يعني، يعد لم منه، جزءاً وأصبح لتأليف - االلصاق - مجال في

 مدلول اكتساب امكان يشيرإلى بل يمثله، ما بالضرورة،

إليه يتتمي الذي الواقع عن عزل لو فيما جديد

 بيكاسو مع األولى للمرة عرف الذي االلصاق، لكن

 نشرفي بيانهاالذي ففي التكعيبية يقتصرعلى لم وبراك،

 قبل االلصاق مبدأ المستقبلية تبنت ،1910 عام باريس،

 ومطالبة العتيقة، النبيلة المواد ضد الثورة معلنة ظهوره،

 التي المعاصرة صفة الفني للعمل تضمن موادمبتذلة باستعمال
 ما صفات من أياً يحمل االلصاق يعد لم وهنا .منها بد ال

 الوقائعية الدينامية المسيرة يؤكد بل الصامتة، بالطبيعة يسمى

 حسب السرعة، المستقبلية: اليها تسعى التي الجديدة للقيم

 طابع االلصاق إلى أضافت التي والدادائية، تعبيرهوفستاتر،

 الفكرية، لمسيرتها االساسية التقنية منه جعلت اليومي، الحدث

 للمراقبة. الخاضع غير الباطني، الوعي تفجر عن المعبرة

 الفني العمل في الشاثعة التقنيات من االلصاق أصبح وهكذا،

 اميركا إلى انتقل أنه بحيث االهمية من وبلغ المعاصر، التشكيلي
 في آرت، البوب جاعة مع جديدة أبعاداً اخن حيث

 ،راوشنبرغ مع محنطة حيوانات اللوح الى ادخلت ،الستينات

 مع حام غرفة من كاملة وعناصر جونس، مع فارغة وقوارير

٠ ويسلمان

 تجمع كتابية عناصر من المركبة الصورة بااللصاق وترتبط

 العمل إلى تضاف بحيث اللغوية، والداللة الخطي الشكل بين

 منها، جزء أو الكلمة، وتصح اللغوية، النالهرة المصور الفن

 اليه. والتعرف قراءته الى المشاهد يدنع للنظر، ملفتا شيائ
 إال والمستقبليين، التكعيبين قبل من الطريقة هذه اتبعت ولئن

 حاملة التركيب، بظاهرة كبيراً اهتياماً اهتمت قد الدادائية أن

 الكتابة على أثرها يقتصر ال أساسية عناصر الملصقة المواد من
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 وقد الممثل. للمشهد التأليفية بابنية يرتبط بل تتضمنها، التي

 غروص، أعمال في تعبيرية صفة وااللصاق التركيب أخذ

 حيث ٠ . وشويترز. وارب، وارنست، وهوسمان، وهرتفيلد،
 باللجوء التباين، إظهار إلى مهدف المركبة الصورة أن يالحظ

 وباستخدام ،متاغمة غير تقلبدياً معتبرة ألوان تقابل إلى

 لغاية ا كأنما . . . غيرمتجانة بمقاييس توضع تمثيلية عناصر

تتضمنها التي أوالفكرة القصة بل التشكيلي الترابط منهاليس

 نمطاً استنبط الذي ارنست أعمال إلى االشارة تجدر وهنا

 أهمية سوى التثكيلية الناحية تأخذفيه ال االلصاق من جديداً

 تقنية في عفوياً جمعت متنافرة عناصر فهويستخدم . ثانوية

 تصح االلصاقية االعمال لهذه أعطيت التي فالعناوين . بارعة

 في اكتراث، دون من كتبت، اذ مهمة، تأليفية عناصر بدورها

 أضاف اللوحة الى اللغة وبادخاله أسفلها. في أو اللوحة أعلى
 تقليد في أساسياً اتجاهاً يشكل جديداً، بعداً الفني عمله إلى

 على السابق في كانت التي العناوين وهذه الشعر. التصوير-
 مع رمزية صفة ذات أو البمرية، بالصورة مباشرة عالقة

 الشعرية المقاطع بين ما ارنست، لدى تجمع، شيريكو،

, الغريبة والوصفات
 بقيت التي شوبترز، أعمال خاصة أهمية تأخذ أيضاً، وهنا

 التي المواد لطبيعة دادائية لكنها والمتقبلية؛ التكعيبية الى أقرب

 في الفنان يلتقطه ما أو المهمالت، سالت بقايا منها: صنعت

 التكعيبيون استخدمها المواد هذه ومثل . . .الشوارع

 وفق جديدة، أطر داخل وضعها شويتزر أن اال والمتقبليون

 ما أبعد الى الكبيرة االلصاقية تركياته في وذهب خاص، منهج

 تميزت فهي بيكاسو. مع التكعيبية إليه توصلت قد كانت
 اإللصاقية األعمال في نجدها ال قد متألقة وبلونية فريدة بشاعرية

. البارزة التكعيبية

 العلم تطور ازاء شعورها عن الدادا عبرت وقد

 بموقف أداة، مجرد إلى االنسان حول الذي والتكنولوجيا،

 المأساوي العنف طابع أخذ الذي وهوالموقف . اآللة من سلبي

 الفوتوغرافية الصورة عنه وعبرت عشر، التاسع القرن نهاية منذ

 بين الجمع إلى عمدا اللذين هوخ وحنه هوسمان لراؤول المركبة
 قد ودوشان بيكابيا وكان . أدواته وصور المفكك االنسان صور

 فأخضع السائد: القيم نظام عن الخروج ذلك، قبل حاوال،

 عناصر بين تجمع غيرمتناظرة، لبنية تآليفه معظم بيكابيا

 المقابلة إلى عمد إذ نفسه، االتجاه في دوشان سار كما متباينة؛

 وقد بينهما. والمطابقة الجمالي والثيء الحرفي أو التقني الشيء بين

 أو حرفية أشياء أن وجد عندما ذلك من أبعد إلى دوشان ذهب

 تتتمي الذي محيطها عن عزلت إذا فنية قيما تكتسب مصنعة

 في للعرض readymade الجاهزة األشياء هذه فقدم إليه؛

 وقادته الفني الوسط انتبام أثارت بحيث الفنية، الصاالت
 هكذا صنف ألنه اال ثقافياً ليس شياًئما بأن »لالعتراف

 بالمتاحف«، يتحكمون الذين أولئك بإرادة أي اصطالحياً،

يهار علىحدتعبير
 في عمثلة بقيت أنها إال ،1922 سنة توقفت الدادا أن صحيح

 دوركبير لها وكان شويترز؛ أمثال البارزين فنانيها بعض عمل

 المحرك األساسية منطلقاتها بقيت إذ الفنية، تطورالحركة في
 تلتقي التي للسريالية مهدت وهي .الالحقة التيارات لكثيرمن

 لكل كالرفض :أساسية نقاط في - لها معارضتها رغم - معها

 الرؤية ضد والوقوف ومنطقي، عقالني مفهوم على يقوم فن
 ناطقة اشارات شكل على صور استنباط ومحاولة التقليدية،

عقالنياً مدركة تكون أن دون من ذاتها بحد
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 ودور 1903 -1823 واالس راسل ألفرد وإسهام الطبيعي،
 1903 - 1820 سبنسر وهربرت ،1875 -1797 ليل شارلز

 استعمالها ووسع المقولة، هذه على التطور معنى أضفى الذي
 1919 -1834 هايكل وآرنست واجتماعية، ثقافية مجاالت على

 كتشاف على المترتبة اإللحادية الفلسفية بالنتائج جاهر الذي
 عام نوبل جائزة حائز 1917 " 1860 بخنر وإدوارد داروين

 التسمية هذه أن كما ؛1902 - 1821 فيرخو ورودلف ، 1907
 ما منها الدارويني لإلنجاز مهدت إرهاصات إلى تشير العربية
 التحول فكرة في 1829 -1744 المارك باتيست جان أكده

 انتقال اختبارات حول 1884- 1822 وغريغورمندل الفجائي،
 1895 - 1822 باستور ولويس الوراثة، عبر المكتسبة الصفات

 وتوماس الذاتي، اتولد مبدأ ونفي الحي من الحي تولد حول
 بين والتوازن التغيير حول 1834 ٠ 1766 مالتوس روبرت

المعاشية. الشعوبوالثروات

 رصد سبيل في حثيثًا جهدًا العربية النهضة مفكرو بذل وقد
 دعاة عند والتحوالت والتجديدات والتداخالت التمايزات
 والتفتوا ومعارضيهم النشوءواالرتقاءواتباعهم مذهب

 إيديولوجية معافي تحمل التي الخالفية القضايا إلى خصوصا
 والفلسفية الدينية المحموالت على أوسلبًا، إيجابًا تنعكس،

العربية. الثقافة في واالجتماعية

 اتجاهات أهم شكلت، الداروينية أن المعلوم ومن
 خالل األوروبية الثقافة سادت التي العلموية اإليديولوجية

 العلمي الوعي أبعاد عون، سامي )راجع عشر، التاسع القرن
 البولسية المكتبة منشورات الحديث، العربي الفكر في دراسة -

 وبسبب أنها، يفسر ما وهذا (.316١ 221,424 ص 1986
 الماركية، بخالف استقطبت، محورية، مرتبة العلم إيالئها
 خالل العربي المشرق في والديني الفلفي التنظيري الجهد
 القرن من األول عشروالربع التاسع القرن األخيرمن الربع

العشرين.
 الذي الواسع بمعناها الداروينية أن التاكيد من بد وال

 علمية فرضيات من حلته وبما نفسه، داروين كتابات يتخطى
 المرجعي المفاهيمي اإلطار شكلت واجتماعية، فلسفية ومقوالت

 النهضة مع آنذاك المتفاعل العربي النهضوي النتاج لكل
االوروية.

 إلى النهضة عصر في الفكري التاج تطرق فقد وبالفعل،
 درج أوما واالرتقاء الثوء مذهب في المطروحة القضايا كل

 على إياها مغلبًا ،التطورية تسميته على األوروبي الفكر
الفرنسيين. عند استعاله راج الذي التحولية مصطلح

 المقاالت من دفقا العربية الصحافة عرفت وهكذا
 في والجدالية، العلمية والترجات، والدراساتواالستفسارات

 وإن لها للترويج إن أركانها وتبيط بالداروينية التعريف سبيل
 غرار على الداروينية فرضيات كل معالجة فتمت .لدحضها

 وبقاء األنواع بين ما الصراع وفكرة الطبيعي االنتخاب
 . . لإلنان. الحيوافي األصل وفرضية األنسب أو األصلح
 التي واالجتاعية األفكارالفلسفية ايضًاإلى البحث وتطرق
 بالتطور االعتقاد وأهمها التطورية اإليديولوجية مقومات شكلت
 والتأكيد والنوعي، التدرجي وتحسنه البشري للجنس المطرد

 والذي والجماعات األفراد بين االجتماعي التنافس وجود على
 بين المقارنة عقد وفكرة ،واألصلح األقوى بقاء عن سيسفر
 التطور لقانون معا وخضوعهما والمجتمع العضوي الحي الكائن

المركب. إلى البسيط من

 جداالت، من ولدته وما الداروينية الكتابات وعزت
 والقدر والقضاء الله وجود غرار على ودينية فكرية قناعات

. . ٠ ورائي ما عالم ووجود وخلودها البشرية النفس وماهية
 كل األورويي، الفكر كا الحديث، العربي الفكر وشهد

 واضطر واالرتقاء. النشوء لفكرة الممكنة االستجابات أنواع
 االنقطاع عدم وبسبب سواء، حد على والمعارضون، المؤيدون

 إجراء إلى المتالية، واكتشاناتها الطبيعية العلوم إنتاجية في
.المعلنة مواقفهم في عديدة وتراجعات غحوالت

 مثل النهضوية المجالت عبر السجاالت رصد ويدل
 والمشرق 1870والبشيرتأست ، 1876 تاسست المقتطف
 التبدالت وأوقعت ،1896 تأسست والشفاء 1898 تأسست
 وجعلت الفكرية الحيرة في الجميع العلمية النتائج في المتالحقة

 العلم حركة أمام وضيعة تبدو اإليديولوجية التأكيدات
 منذ المسيحي الفكر »شواغل هزيم: )أغناطيوس النشيطة.

 الجامعة سنة، مائة في العربي الفكر كتاب في «1866
(.1967 بيروت، األميركية،

 العربي الفكر في واالرتقاء النشوء حول الجدل ويأتي
 ضرورة إلى الدعوة سياق في اإلشارة، سبقت كما الحديث،

 الخروج أجل من الغربي الصناعي - العلمي النموذج اقتباس
 من الحضاري النموذج هذا حققه لما تظرًا التخلف من

 يصح لذا .وثقافية واجتماعية واقتصادية سياسية نجاحات
 مقتضيات هومن واالرتقاء النشوء حول الجدل إن القول
 العربي الفكر في ظهرت التي العلمية اإليديولوجية الدعوة
 الفردي السلوك في العلمي الوعي بتغليب تنادي والي الحديث

والجماعي.
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 بين الباحث يالحظه الذي الترابط مايفسربالضبط وهذا

 وطرح الذاقي التولد غرارمبدأ على بحتة علمية قضايا طرح
 وعقيدة النفس خلود وعقيدة الله وجود كمبدأ دينية قضايا

 على سياسية فلسفية فكرية قضايا طرح وحتى العدم من الخلق
 تعاطى لقد إذن . . . والمساواة والحرية والتنافس التعاضد غرار

 تحولية نظرية بصفتها ليس الداروينية مع العربية النهضة مفكرو

 فلسفة بصفتها وإنما واضعها، شاءها كا أي وحب،

 بين الخالف مكمن وهنا .مريدوها شاءها كما ،تطورية

 بصوابية معتقد بين توزعوا فقد العربية، النهضة مفكري

 الحياة ظواهر تفسيركل على وقدرتها التطور إيديولوجية
.توفيقي وأخي ورافض مناهض وآخر ،والثقافة

 اشكاله أكثر في واالرتقاء، النشوء مؤيدومذهب روج وقد
 نادى التي اإللحادية والفلفية العلمية لألفكار وتطرفاً، مغاالة

 تغليب إلى ودعوا أوروبا في الدارويني المذهب غالة *ا

 ومجاراة إيماني، اعتقاد أو فلسفي نظر كل على العلمية األحكام
 في الدين بانحساردور حتياً ستقضي التي العصرنة عملية

 لإلطاحة جاهدين جذرياً نقدياً منهجاً توسلوا وقد . المجتمع

 الكون عن تصورات من عهدته وما العربية الثقافة بمقومات

 الدينية الثقافة مع بالمشاركة األغلب، على تشكلت، واإلنسان

 األنظمة في راديكالية تغييرات إجراء إلى ودعوا التقليدية،
السائدة. والتعليمية التربوية
 الطبيب يذكر اإللحادي الدارويني الموقف هذا طليعة وفي

 1828 - الشميل أمين وشقيقه1917 - 1850 الشميل شبلي

 األقدمين«، عند ومذهبه »دارون مقالته )راجع ،1897

 والشاعرجميلصدقي ،(145ص1885, 10المقتطف،مجلد

 ، 1962 - 1891 مظهر واسماعيل ، 1936 - 1863 الزهاوي
 1904الحداد- وابراهيم ، 1930 - 1927العصور مجلة مؤسس

 وسالمة (،1930 سنة تأسست الدهور مجلة صاحب ،1982

 النشوء ونظريات »دارون )راجع 1958 - 1887 موسى
 ؛437 ص ،1910 سنة ،36 مجلد المقتطف، مجلة الحاضرة«،

(.1913 القاهرة، الله، فكرة نشوء كتابه أيضاً

 ديني فكري تيار اإللحادي ٠ المادي االتجاه هذا وناقض
 األرسطية اتجاهاتها بحسب الالهوتية، الفلسفية النظرة يتوسل

 كنظرية الداروينية لدحض جاهداً ويسعى والسكوالستيكية،

 هذا مثلي وأهم .سواء حد على تطورية وكإيديولوجية علمية
 1844 ٠ الحورافي ابراهيم الشيخ ،للداروينية المضاد التيار
 وأصل الدارويني »المذهب طوران، اسكندر واألب ،1916

 814, 739, 659, 606, ص ،19 مجلد المشرق مجلة اإلنسان«
 وسوابقه،المشرق، البشري التاريخ »أصول أيضاً ، (908ز
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 جمال السيد جهود أيضاً وتفرض (804 - 671 ص 20 مجلد

 على الرد سياق في نفسها 1897- 1839 األفغافي الدين

 وعنوانه الدهريين على الرد كتابه في بخاصة المادين الفالسفة

 ،مفاسدهم وبيان الدهريين مذهب أبطال في »رسالة المعبر

 وهناك العمران«. فساد والكفر المدنية أساس الدين أن وإثبات
 فريد محمد المصري اإلسالمي المفكر من وتعليقات ردود أيضاً

اإلسالم. بكتاب ملحق كتابه في منشورة 1954,1878 وجدي
 دعاة بين التقريب بإمكان جاهر توفيقياً ثالثاً موقفاً أن غير

 التيار هذا دعا فقد باألديان؛ والمؤمنين واالرتقاء النشوء
 مؤكداً العلباء من المثبتة العلمية بالحقائق التسليم إلى التوفيقي

 .األساسية الدينية االعتقادية المبادىء مع تعارضها عدم

 الصراع خدمة في وتوظيفه العلم عن الدفاع بذلك فحاولوا

 المساس بالمقابل، كمارفضوا، ضدالدين اإليديولوجي
 علمية نتائج مع أحكامه بعض تضاد بحجة الديني بالمعتقد

التفسيروالتأويل. إلى ودعوا معينة، واختبارية

 المتوفى لويس ادوين المؤمن: التطوري التيار هذا مثلي وأهم

 زيدان وجرجي ، 1927 - 1852 صروف ويعقوب ، 1907 سنة

1914-1861...

 العلني شكله العربي الفكر في بالداروينية االهتمام وأخذ

 عضو لويس، ادوين الدكتور ألقاها خطبة عقب والنزاعي

 اإلنجيلية السورية الكلية في واألستاذ المشيخية، الكنيسة

 خاللها لويس قرظ وقد . تخريج حفلة في (1866 ستة )تأسست

 نيسان/ابريل 19 تقريبا شهر قبل توفي الذي داروين شخصية
 انكلو- بروتستانتيين الهوتيين غرار على وألمع، 1882

 من المسيحي الدين على خطر أي انتفاء إلى سكسونيين،

الداروينية.
 صعيد على عنيفة فعل ردات التصريحات هذه وأثارت

 إدارة اإلنجيلية، السورية الكلية صعيد وعلى المشيخية الكنيسة
 مصيرحرية تطرح أخالقية قضية إلى وتحولت .وطالباً وأساتذة

 بفصل قراراً أن خصوصاً الكلية حرم والتعبيرداخل الرأي

٠ االستعفاء إلى اضطره ما اتخذ قد التعليم عن لوي األستاذ

 لويس ادوين خطبة نشرت أن المقتطف مجلة لبثت وما

 جزء ،7مجلد )المقتطف، . . والحكمة«. والعلم »المعرفة بعنوان

 في عديدة ردودا ذلك فاستدعى (167. 158 ص1882 آب ،3

 ادوين اتهم الذي األميركاني انس جيمس القس رد مقدمها
(.223ص ،1882 السابع، المجلد )المقتطف، بالكفر لويس

 فتوالت لويس، مؤيدي حفيظة بدوره أثار االتهام وهذا

 ملف تثكل الوقت ذلك ومنذ الردود، على والردود الردود

.العربي الفكر في الداروينية



العربية الداروينية

وينية دار مشكالت

 المغالي اتجاهيه، في العربي، الدارويني التيار طرح
 واقترح عديدة واجتماعية وثقافية فلسفية مشكالت والتوفيقي،

 يعهدها لم جديدة أضواء عليها والقى وإجابات تفسيرات لها

السابقة. مراحله في واإلسالمي العربي الفكر
 عمد ومذهباً، نظرية الداروينية، حول الجدل اشتداد وعند

 أن بعد العربي التراث في لها سوابق عن البحث إلى دعاتها
 غير الدعوة. انطالق فترة في هذه التبرير عملية أهمية تجاهلوا

 الفلسفي التراث في النشوئية تأصيل أهمية تجلت ما سرعان أنه

 »دارون غنوم صالح محمد )راجع شرعنتها بهدف والديني
 ،1909 سنة ،35 مجلد المقتطف، العرب« عند ومذهبه

 عند معروفاً دارون مذهب كان )»هل أيضاً ،(022 ص

 ؛ 359ص،1890 سنة ،14 مجلد المقتطف والفرس؟« العرب
 سنة ،40 مجلد المقتطف، والعرب« دارون »مذهب أيضاً

(.95،ص1912

 ترجته مقدمة في مظهر اساعيل السبيل هذا في جهد وقد
 بين اآلراء في توافق إظهار إلى األنواع أصل في داروين لكتاب

 فيذكر الداروينية. في المحوري واالتجاه عربية فلسفية كتابات

 في علمي بأسلوب فيه تكلموا من »أول هم الصفا، إخوان أن
 الفوز كتابا أيضاً ويذكر . (4 )ص العرية« المدنية عصور أول

 بن محمد بن أحد علي أبي للعالمة األخالق وتهذيب األصغر
 بينة »شروحاً يحويان اللذان .د421 المتوفى الخازن مسكويه

 بعض تبدل النشوء، في العصر ذلك أهل آراء عن جلية
 مقدمة من مقاطع يورد وأيضاً، (8 )ص بعض،. من األحياء

(14 - 1 )ص والجاحظ خلدون ابن

 الفكر تشويه محاوالت عن مظهر اسماعيل دافع وقد
 العرب عند العلمي الفكر ألسس تصويبه معرض في الدارويني

 فهمه عدم عليه معيباً األفغافي الدين جال السيد عل ورد

 »يفضي داروين مذهب اعتبرأن األفغافي إن فيقول .للداروينية
 وإذا برغوثاً. يكون ألن وبالفيل فيالً يكون ألن بالبرغوث

!!«. خرطوماً! لكليهما ألن أجابك لماذا؟ سألته

 مشكلة هي العربية الداروينية طرحتها التي المشكالت أولى

 الفاصلة الحدود حول السؤال فكان .والدين العلم بين العالقة

 الكون إلى النظرة تشكيل في منهيا كل دور وحول بينهما
 العقائد نقد في العلوم دور نفسه السياق في وطرح واإلنسان.

 تنسجم، ال التي العلمية النتائج من الدين وموقف الدينية
الشائعة أحكامه مع وباطناً، ظاهراً

 من انطالقاً والدين العلم بين العالقة حول الخالف ونشا

 بدء في المقتطف، دافع فقد والمرجعية. األولوية مشكلة

 العيان« على »اإليمان بتقديم يقول موقف عن انطالقته،

 أي حال في (180 ص ،1877, 7 جزء،3مجلد )المقتطف،

 وتصدى .الدينية واألحكام العلمية األحكام بين تضارب
 هذا لوصح أنه مؤكداً الموقف لهذا الشميل الدكتورشبلي

 بالقول( العلم سبيل في السعي عن اإلنسان »الكتفى القول
 فهومنصوص الدين في به مأذوناً العلم به يتأنينا ما كان »إن

.به« لنا حاجة فال عنه منصوص كان وما عنه

 العلمي النظر أولوية تأكيد من مناص ال أنه الشميل ويعتقد

 من العديد أن رأيه، بحسب ذلك، ومرد االختبارات ونتائج
 منه زعاً أواًل، فيها البحث الديني العالم رفض »التي المسائل

 )عون،.غيره« قبل راهنة كحقيقة أخيراً قبلها الدين، تمس أنها

• (٠..266 ص ،سابق مصدر

 في العلم زج يجوز ال أنه آخر، موقف في الشميل، ويعتقد
 »قام الديني اإليمان أن إلى ويشير البحتة« »االعتقادية المسائل

 زماناً عنه غنى في يبقى أن إمكانه وفي العلم غير على اآلن حتى

 ال علمية حلة إلباسه نحاول أن الحكمة من وليس طويالً

 في »هل )الهالل: ضعفه« عن »تنم عندئذ ألنها تناسبه«
 العاشر، الجزء عشرة، السابعة السنة ، آخر« عالم الوجود

(.600ص

 والنشوئية التطورية النظرة بين الحقة توفيقية محاولة وفي

 رفض عن اإلقالع إلى صروف يدعويعقوب الديني، والوحي
 اإلقالع وإلى بالوحي التمسك بحجة الطبيعية العلوم نتاثج

 العلوم نتائج مع تعارضه بحجة الديني الوحي رفض عن
 نطاق في والدين العلم بين الخالف صروف ويحصر الطبيعية.

 الديني الوحي تفاسير وبعض الطبيعية العلوم بين االختالف

 الطبيعية العلوم من التمكن إلى بالتالي ويدعو إال. ليس
 للوحي«. »مصداقاً جوهرها لكون، دائرتها وتوسيع واستعبالها

 تكذيبه يصح وال الوحي في غيرمحصور . ..العلم »أن ويؤكد

 الوحي في ما ناقض إذا إال ،الوحي في غيرمذكور أنه بدعوى
 )المقتطف، .يكون« ولن يكن لم وذلك محاالً له موافقته وكانت

(.171-169 ص ،11 مجلد الطبيعية« »العلوم
 لغالة معارضاً موقفاً زيدان جرجي اتخذ عينه، السياق وفي

 الموقف أن زيدان ويعتقد آن. في معارضيها ولغالة الداروينية

 وعدم الدين وظاهرة العلم ظاهرة بين بالتمييز يقضي العلمي

 آخر على طرف من هيمنة أي مجاراة وعدم أحكامهم بين المزج
 بنفسه مستقالً والدين العلم من كل اعتبار بنا »فاألولى :فيقول

 )الهالل، اآلخرة». على وباآلخر الدنيا على بالواحد نستعين

 عشر، الحادي الجزء الثامنة، السنة والعلم«. »الدين
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 عديدة محاوالت زيدان كتابات في أن العلم مع هذا (329 ص

 العلوم نظر وجهة من إلدينية العقائد بعض على لالستدالل

 االبعة النة ، آخر" عالم الوجود في »هل )الهالل، الطبيعية

(.476-470 ص الثامن، الجزء عثرة،

 وكيفية الحياة أصل مشكلة العربية الداروينية وطرحت

 الخلق فكرة مؤيدي بين النزاع واحتدم وظهورها. بدئها
 ما الدكتورالثميا فقدجارى النشوءوالتطور. فكرة ومؤيدي

 في الداروينية غالة من وهما وبخنر، هايكل كتابات في جاء
 حصلت الحياة أن فآكد اكائك، الموضوع هذا حول ألمانيا،

 »الخياة جعل يوجب ما ليس وأنه النشوء أي الطبيعة »بقوى
 )»الحقيقة« ٠ الطبيعية« القوى مصدر غير آخر مصدر من

 مطبعة الثاني، الجزء الكاملة، المجموعة من 300 - 299 ص
(.1910 مصر، المقتطف

 نتائج من له لما الذاتي التولد مبدأ عن بعناد الشميل ودافع

 العلم »أن يصر وتراه ,المادي مذهبه بكلية مرتبطة فلسفية

 القوة أن الكبرى، اتتيجة هذه إلى الطبيعية األمور في توصل

 والفكر عين بال »البصر يستحيل ألنه البتة« تنفصالن ال والمادة
 أي الوجود« دائمة المادة »أن الشميل يعتبر وبالتالي دماغ«، بال

 . (I مستحيا أمر العدم من »العالم تكون فإن وعليه »قديمة«
(.230-229)الحقيقة،ص

 اختبارات تائج آخر متوسالً ،صروف يعقوب غيرأن

 1 1893 - 1820 تندل جون واإلنكليزي باستور لويس الفرنسي

 التولد مبدأ صروف رفض وقد .المادية الشميل حجج دحض

’ الحي غير من الحي نشوء إمكان نافيا الذاقي
 ثبوت أمام مضطراً تراجع ان بعد الشميل، ولكن

 يعني ال الذاتي التولد مبدأ نفي اعتبرأن التخمير، اختبارات
 أن الثميل ويعتقد . العدم« من الحياة »خلق بإمكان االقتناع

 حي« من حي كل »أن وهي واحدة حقيقة حسم العلم
 الخلق فكرة سقوط يعني وهذا (،300 - 299 )الحقيقة،

 يناسب ال الخلق مفهوم فإن النشرء، بفكرة وإبدالها االستقاللي

 الهالل، ،آخر« عالم الوجود في »هل العلم«، في المقرر »الواقع
(.600 ص العاشر، الجزء عشرة، الرابعة السنة

 الدارويني الفيلسون يرفض التحليل، هذا من وانطالقاً

 زيدان جرجي يسميه ما أن إذ .برمتها الغائية الفلسفة أسس

 مقصودة« »غاية وهي الكون انتظام في فاثقة« »حكمة

 النشوء لعملية الزمة« »نتيجة الشميل عند يصبح (،304)ص

 »عبث هو إنما الشميل، يقول فائقة، حكمة يمى ما إن بل

 الوجود في )»هل مترابط». لنشوء ضروري تناسب قلنا إذا إال

(.604ص سابق، مصدر عالمآخر(،

562

 دعاة بين ما في النشوء فكرة حول الجدل خضم وفي

 الفلسفة عن قوي دفاع ظهر أنفسهم، التطورية اإليديولوجية

.والمفكرين الدين رجال من العديد به اضطلع الروحانية

 تصدوا من طليعة في الحوراني ابراهيم الثيخ اعتبار ويمكن
 كتابه في حاول فقد .المادية الفلسفية وتعليالتها للداروينية

 التيار بين تأكيدالتوافق داروين بطل على الرد في اليقين الحق
 المعرفية واألنماط العلمية والمنجزات الديني العقالفي الفلسفي

 عل االستدالل عينه، الوقت في رافضاً، االختبار، على الفائمة

. الحديثة العلمية النتائج من واالرتقاء النشوء مذهب صوابية

 »فرض« هي واالرتقاء النشوء مقولة أن الحورافي ويعتقد

 هي الطبيعي« »االنتخاب مقولة وأن إال لي علمي

 ليست الدارويتية أن بالتالي ويستتج . علمي فرض« بدورها»

 وهكذا ٠ا(8)ص الفرض« على »الفرض من مبنية نظرية إال
 عشر اثني إقامته عب الداروينية تفنيد على الحوراني أكب

عليها. اعزائ

 العربي الفكر داخل للجدل إثارة األفكار أكثر ولكن
 الداروينية. طرحتها التي الله وجود نفي فكرة هي الحديث

 حدسواء األفكاروالمثاعرعلى العلمي اإللحاد وسيثيرهذا
 دعوء ليصبح الفردي اإليمان حيز تجاوز أنه خصوصاً

.المرامي واسعة إيديولوجية

 العلني النقاش على الخالق وجود فكرة طرح من وقدتج
.التطورية اإليديولوجية تيارات داخل إيمانية مواقف تبلور

 رافضاً التقليدي اإليماني بموقفه زيدان جرجي تشبث فقد

 »النشوء بفكرة قناعاته عل »إلحادية« مترتبات بأي اإلقرار

 الخامسة السنة الهالل، جلة الخالق«، )»وجود واالرتقاء«
 البشربة النفى )»ماهي أيضاً، ؛(85الجزءالثافي،ص عشرة،

 ،االدسة السنة الهالل، مجلة ومصيرها«، ومصدرها وصفاتها
.بعد( وما 344 - 341 ص التاسع، الجزء

 مصدر عون، )راجع أدرياً ال بدا فقد صروف يعقوب أما

 االعتقادية الحقائق اإلقرارببعض عن (295 - 291 ص سابق،
 تقدم في حاسماً دوراً يلعب الدين أن رأى ولكنه .أونفيها

 ، 1925, 67 مجلد )«المقتطف، أوتأخره إنساني مجتمع

(،458ص
 بالحجج إيام معلال بإلحاده جاهر الذي الشميل وبقي

 الديني اإليمان عن تحوله ظروف إلى بنفسه أشار وقد والبراهين

 وباقتناعه المادي المذهب واعتناقه اإللحاد إلى المسيحي

 الرجل ذلك من البدء، في فذكراشمئزازه، بالداروينية
 »دعياً صاحبه واعتبر القرد« من اإلنسان أصل أن ادعى »الذي
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 إلى التعرف وقبل شخصياً، أنه ويذكر ليعرف«. إال خالف ما

 »اختالف حول خطاب صياغة على أكب داروين، كتابات

 ويعلق والتربية«. والغذاء اإلقليم إلى بالنظر واإلنسان الحيوان

 أنه يعلم أن دون من واالرتقاء بالنشوء هذا المبكر اهتيامه على

 النثروهوال يقول كالذي »فكنت بقوله داروين موضوع
 للمذهب ترويجه الشميل باش حتى فترة لبث وما يدري«

 »موقف قوله بحسب الموضوع، هذا صار أن بعد الدارويني

 مبارحتي بعد كتاباتي كل في وغرضي هويتي وموضوع أفكاري

 مؤلفات في المذهب على واطالعي أوروبا إلى ورحلتي المدرسة
.8أصحابه
 االعتقادية. أركانه بكل الدين رفضه على الشميل وأكد

 هذا عن اإلنسان »تفصل يقول، ما بحسب الدينية، فالتعاليم

 شيء عنه يفصله ال بالواقع وهو به يعتقد يعود ال حتى العالم

 »وهم هو إنما الدين أصل أن يعتقد إنه بل الموت« وال حقى

 محبة إلى الدين ظهور ويرد غريزي ميل أي وليس اإلنسان«
 عاملين: يزدهربسبب الديني الشعور وأن أواألنانية. الذات

 البقاء حب إلى المرؤوس وارتياح الرؤساء في الرائسة »حب
 بحسب والرؤساء، الذات«. محبة من اإلنسان في لما وكالها

الناس« »ساذجي إال ليسوا »دعاة؟والمرؤوسون هم ظنه،

 فقد اإللحاد. إلى الخالق وجود مبدأ حول تأمالته وقادته
 العدل ناحيتي اعتبرنا حال في غيرموجود الله أن الشميل رأى

شعراً: ويقول الناس بين والمساواة

يجازى خلق بين الناس قسم
 مجوناً ذاك يعد قوم ثم

المعافى فيه نعد خلق بين
والمسكينا المألوم ونعد

(.287) الظالمونا وأنتم أنتم فمظلومون جنيتم بما دريتم هل

 المادة »في له يجد لم ألنه الشميل يقول غيرموجود، الله وأن
 ويعبر .االجتماعي الصعيد على يجدم لم أنه ي .، . خالياً. محالً

:شعراً هذه فكرته عن

معاقباً مثيباً رباً به »عبدنا

 يشا كما ويقضي رد وال ويقضي
عادالً أردنام رحاناً رجوناه

 عتا إذا كملك جباراً قصدنام
والدها بالمين الناس إليه دعونا

القلى« في والسيف بالنار دعوناهم

 الطبعة مقدمة األول، الجزء واالرتقاء، الشوء فلسفة )راجع:

(.51-1 ص ،1910 مصر، المقتطف، مطبعة الثانية،

 صدقي جميل العراقي الشاعر كشف ،الحقة فترة وفي
 عن مطولة قصيدة نظم فقد الداروينية. قناعاته عن الزهاوي

 تفسيرمذهب وفق الحياة بدء وعن القردي اإلنسان أصل
 في »ثورة :بعنوان وهي للكون خالق وجود في مشككاً النشوء

(.1931 آذار، ،1 مجلد ،6 العدد الدهور، )مجلة الجحيم«.

 الدارويني، التيار بتأثيرمن لترفع، الدهور مجلة وظهرت
 وروج بالكفر، الحداد ابراهيم صاحبها وجاهر اإللحاد. شعار

 أنا فإذاً أفكر »أنا الديكارتية للمقولة خاصة ترجة معتمداً له

. موجود« أنا فإذاً أشعر »أنا يلي: كا جاءت موجود،

 النشوء دعاة توسل االجتماعية، الفلسفة صعيد وعلى

 المشكالت تفسيربعض سبيل في هذا مذهبهم واالرتقاء

حولها. الجدال احتدم التي االجتماعية

 لدعاة مناصرته بعدم الشميل الدكتور موقف اتسم فقد

 االشتراكية اعتباره من بالرغم بالرجل ومساواتها المرأة تحرير

 »االشتراكية« )راجع االجتاع« في اإلنسان لنظر الزمة »نتيجة

 به وقدآلت (.153 المجموعة، والعشرين، الحادية المقالة

 على بالمرأة الرجل مساواة مشكلة قراءة إلى الداروينية، قناعاته

 أن يمكن ال والمرأة الرجل أن واستنتج .النشوئي المذهب ضوء

 الحيوان وعالم اإلنسان عالم بين بمقارنة ذلك وعلل يتساويا

 الحيوانات صفات الذكرمن على األنثى امتياز »أن أفادته
 صفات من عليها الذكر امتياز وأن النشوء سلم في المنحطة

 المقالة يتساويان«، هل )»المرأةوالرجل المرتقية«. الحيوانات

 الجزء الكاملة، المجموعة في عشرة، والثانية عشرة الحادية

(.106 -92 الثافي،ص

 المرأة »أن مفادها الخطورة شديدة نتيجة إلى الشميل ويخلص
 الحضارة في أعرق اإلنسان كان ما كال الرجل عن تنحط

 البداوة إلى أقرب كان كلما عنه وترتفع ومتساوية والمدنية
 المرأة عل الرجل تغلب »إذ وبالتالي وعقلياً«، جسدياً والخشونة

 هل والرجل )»المرأة بالضد« والضد االرتقاء ضروريات من

 المجموعة عشرة، والثانية عشرة الحادية المقالة يتساويان»،

(.106 - 92ص الثافي، الجزء الكاملة،

 جانب على يؤثر الذي االستنتاج هذا من بالرغم ولكن
 صروف يعقوب استعان فقد التطورية اإليديولوجية من معين

 السلوك يبرر لها توظيف كل ليدحض عينه النشوئي بالمنطق
 مقومات مستلهماً فأكد، الغربية؛ للمجتمعات االستعماري

 المجتمعات إمكان على سبنسر، هربرت بحسب االجتماع علم

 التطور حركة في واالنتظام التخلف من الخروج الشرقية
 ،1885 السادس، الجزء ،9 مجلد المقتطف، )المقدمة،
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 فاتحين فتحوها التي البلدان تلك بحضاران محتكون هم واذا
 وعلى والسورية اليونانية الفلسفات على فيطلعون لها، عقولهم

 اليهودي الالهوت علم وعلى الهندي والعرفان الفارسي الفكر

 والنظريات، اآلراء بمختلق بالتأثر ويأخذون والمسيحي،
 ويدخلون االسالم، في المغلوبة الشعوب تلك كثيرمن ويدخل

 باالسالم واذا .ومعتقداتهم ونظرياتهم افكارهم من كثيرا معهم
 والفلسفات، واالفكار والمعتقدات النظريات بمختلف يتطعم

 الظاهرة، القرآن معاني بتأويل تأخذ المسملين من فثة وتنشأ

 والفلسفات واآلراء االفكار تلك توجبها له اغراض وبتقصي
 ينقسم وهكذا . االسالم في الداخلة والحضارات والمعتقدات

 لالحداث كان رئيسين قسمين الى الزمن مر على المسلمون

 القم اما تميزها في دورمهم الفكرية لالمور كما السياسية،

 معاني من بالظاهر تمسكوا الذين اولئك من فيتألف االول
 القرآن فهم واوجبوا رسوله، رسنة الله كتاب واتبعوا القرآن

 او التنزيل بأهل فعرفوا تنزيله، عند االصل في يفهم كان كما
 اوكك من فيتألف الثاني القسم أما الظاهر. أوأهل السنة اهل

 فعرفوا باطنة، لها مرامي وتقصوا الظاهرة المعاني اولوا الذين

 بين يحتدم الخالف وأخذ ٠ الباطن أهل أو التأويل باهل

 خالف الى الفكري الخالف يتجاوز كان ما وكثيرا الفثتين.

 إما تدور معظمها في الخالفات هذه وكانت . وعسكري سياسي

 األمة، رئيس شخصية حول وإما االسالم في االصول حول

 مهما ،الخالفات هذه طبيعة غيرأن . ومهامه ،اإلمام وهو

 نقطة في تلتقي كانت ،وتباينت وتفرقت موضوعاتها تشعبت

 من انها أم سياسية والية هي لالمام الوالية هل .هي واحدة،
 الديية العقيدة أمور الى االمورالسياسية تتعدى الدين أصول

 الظاهر، وأهل السنة أهل وهم التنزيل، أهل قال ودعائمها.
 غير، ال وقضائية واجتماعية سياسية مهمة هي االمام مهمة إن

 احكام تنفيذ على بالسهر اال النبي يخلف. ال االمام ألن ذلك

 وعلى الدين حوزة عن والدفاع الحدود اقامة وعلى الشريعة

 فإن لذلك .اليتامى الفيءوتزويج وتقسيم اغراءالجيوش
 غيره من اصلح نظرها تختارالمامتهامنهوفي التي هي األمة

 بأهل السنة اهل سمي ولذلك المهمات بهذه لالضطالع
 الدين، كتابأصول البغدادي، )عبدالقاهر االختيار

 1928 التركية الفنون بدار االلهيات مدرسة استانبول،

 تحقيق الباطنية، فضائح الغزالي، محمد بن محمد ،272 ص
 والنشر، للطباعة القومية الدار القاهرة، بدوي، عبدالرحن

 فقد الباطن، أهل وهم التأويل، أهل أما (.171 ص ،1964
 واالجتماعية الياسية المهام هذه على عالوة االمام، بأن قالوا

 حاجات حسب الله كلمة تاويل عليه يتعين والقضائية،
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 ان فمع .والخلقي والروحي العقلي ٥ واستعداد االنسان

 فإن النبي على تنزيلها تم الرسالة
 اإلنسان، وعهيؤ الزمان مقتضيات حسب قاائً يبقى تأويلها

 من االنسان خلد في يثور عما مجيبة الله كلمة تبقى لكي وذلك

 قدأدى الرسول فاذاكان الرشاد طريق الى له وهادية اسئلة،
 ليهديه االنسان ويعلمها يؤولها بعده من االمام فان الله كلمة

 اهل عرف في االمامة، فإن وهكذا والصالح. الحق الى

 لذلك بوجودها الوجود وواجبة للرسالة امتداد هي التأويل،
 الرسول. اكي شأن ذلك في شأنه الله، من مؤيداً االمام كان

 أما .سبقه الذي االمام من اليه يصل إنما لالمام الله وتأيد

 بن فهوعلي الرسول بعد االسالم في باالمامة اضطلع من أول

 عهد وقد فاطمة ابنته وزوج الرسول عم ابن طالب ابي
 لالمام بدوره فبلغها ،له الله تأييد وبلغه باالمامة اليه الرسول

 وبهذه دواليك. وهكذا لخليفته، هذا ليبلغها بعده جاء الذي
 هذه عرف في لالنسان، الله هداية تبقى األئمة من السلسلة

 لذلك تزول، وال تنقطع ال الدهر مدى مستمرة الفرقة،

 بالفرقة عرفت كما والتعيين، النص بأهل الفرقة هذه عرفت

 أي الثيعة، لكونها بالشيعة اشتهرت وقد وباالمامية، التعليمية

 .بإمامته وقالت طالب ابي بن لعلي تحزبت التي الفرقة،

 سياسية ألسباب كثيرة فرق الى الزمن مر على الثيعة وانقسمت

 وقد .الدراسة هذه في لذكرها مجال ال مختلفة وفكرية وشخصية
 التأويل من خطاً الشيعية الفرق هذه من فرقة كل اتبعت

 االتجاهات لمختلف تبعاً كثيراً او قليالً اآلخر عن الواحد يختلف

.والفقهية والكالمية والفلسفية الياسية

 القرنان اي للهجرة، والرابع الثالث القرنان شهد وقد

 االسالم، في الفكري النشاط هذا للميالد والعاشر التاسع
 للهجرة الخام القرن من الشامنة السنة هلت ما اذ حتى

 ها هيا قد انكان بعد التوحيد دعوة ظهرت .م1017/5408

 ومن والروحي والفلسفي والعقلي الفكري االستعداد من عصر
 الدولة بفضل وذلك واالجتماعي، السياسي االستتباب

 ومصر الثمالية افريقيا السياسي سلطانها شمل التي الفاطمية

 الفكري اثرها وامتد العربية والجزيرة الشام وبالد والسودان

ذلك. اوسعمن الى

التوحيد دعوة
 وكان القاهرة، في إذن االخير بشكلها التوحيد دعوة ظهرت

 علي بن حمزة الى بإمامتها عهد وقد الله، بأمر الحاكم يرعاها

 إبراهيم ابو : هم أربعة رأسهم على الدعاة من كبير عدد يعاونه

 عبدالوهاب بن سالمة الخير وأبو التميمي محمد بن إسماعيل
 بالمقتنى المعروف الطائي احمد بن علي الحسن وأبو السامري
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. (Makarem, The Druze Faith, p. 13) الدين. جهاء

 روحي تطور ثمرة وهي التوحيد، دعوة عليه كانت ما ذلك

 الوجودي لقلقه نتيجة عبرالعصور االنسان اكتسبه وعرفافي

 التوحيد دعوة نهجت وقد األخيرة. الحقيقة معرفة وراء ولسعيه
 وفي السالكين استطالعات في الكلي العقل يعتمد منهجاً هذه

 االحد، الواحد أبدعه الذي العقل هذا المعرفية، توجهاتهم

 .مكافي أو زمافي مدلول أي اإللهي االبداع لهذا يكون أن دون

 ملكونه شمول في يتقدس الذي األحد، الواحد هذا ألن ذلك
 جميعاً الوجود االحدية حقيقته في يضم أوكيفية، اينية كل عن

 هذا العقل، فكان هو، اال وجود وال الحق، الوجود هو أوقل
 صورة الشاملة، الوحدة هذه عن التعبير وهذا األول، المبدع

 الدين زين الشيخ يقول كما سرها، في متضمنة كاملة

 واحدة دفعة يكون، وما كان ما »معنى الدين، عبدالغفارتقي
 وسع مجال إحاطة تحت معنوي معنى في فاستقرت زمان، بال

 الغفار عبد الدين زين )الشيخ ,مكان« بال الالهوتية العظمة

 وفعل قوة الكلي العقل هذا فإذا ب(. 189 الورقة الدين، تقي
 غاية كل وغاية موجود كل وأصل علة كل علة هو واذا معاً،

 يعقا ألنه عقالً الكلي المبدع هذا سمي وقد .فعل كل وتمام

 اإلهية بالقوة ويحتوها، ويضمها يربطها اي االشياء،

 صدر وقد االبداع، فهومحض ب(. 121 الورقة )مخطوطة،
 هذه وشمولها، االحدية وكمال الثعشعافي الوحدة تنزه نور عن

 االشعاع دائمة بقوة الكلي االول العقل هذا تمد التي االحدية

 وارادته، شأنه اي االحد، هوامرهذا فإذا الخلق، وبنوردائم

.ب( 74 الورقة )مخطوطة، وكليته شموله في الواحد هو واذا
 كائناً التوحيد، عقيدة في فلي، الله، أما األحد، أما

 خلوق هو الوجود، هذا أن بمعنى الوجود هذا عن متعالياً
 التوحيد، عقيدة في الله، وانما األحد، عن كينونته في خارج

 ،٤شي احديته ملكوت عن يخرج ال الذي االحد الواحد هو

 الله عن تعبير اال المحوس الوجود هذا وما الحق، الوجود إنه
 يقول كم فالله، وحقيقته وجودم محض في الله يحتويه االحد

 وحاوي فيه، شيء وال شيء كل »في هو التوحيد حكاء احد

 وواسع معه شيء وال شيء كل ومع يمحويه شيء وال شيء كل

 شيء وال شيء كل حاضر ٠ ٠ ٠ يسعه شيء وال شيء كل
 الورقتان الدين، تقي عبدالغفار الدين زين )الشيخ يحضره«.

 هذه دون لها وجود ال االشياء ألن ذلك .أ( 322 - ب 321
 أن دون شيء كل هوفي إذن فالله وهويتها. لحقبقتها الذات

 هذه ان الوهمى-. المتكثر الحسى بمعناها فيه األشياء تكون
 الح عن متعال الله بل الله في إذن ليت الحسية االشياء

 االشياء في فهو ذلك ومع واالدراك، االحاطة عن منزه والوهم

 في الحالم يراها التي االشياء تستمد كا منه وجردها تسنمد أه

 شيء كل في الله كون وهكذافإن الحالم وجودهامن الحلم

 شيءوالشيء لكل حاو إنه القول ياقض ال والشيءفيه
 المخالفة عن متعال والحس، الكثرة عن منزه ألنه ذلك يحويه.

 النسبي وجودها في معتمدة هي إنما إذن فاألشياء والتضاد،

 األحق. والموجد األحق والوجود األحق الموجود وهو عليه،
 هذه أن حيث من االشياء هذه في هي إنما المتعالية فافوية
 كلياً، اعتياداً اإللهية الذات هذه على بوجودها معتمدة االشياء

 األحق، اإللهة االشياءاالبوجودالذات والوجودلهذه

 وجود أن حيث من االشياء لهذه حاوية هي إنما المتعالية والهوية

 قال وقد هو. إال وجود وال األحق الوجود هو الذات هذه
 كل في داخل »بل :الله في هالل ابو محمد الفاضل الشيخ

 الفاضل )الشيخ التعاظم». في شيءعزة منكل شيءوخارج
 الفاضل، الشيخ سيدنا تأليف من مجموعة هالل، ابو محمد

 الوجود هذا عن منزهاً لوكان الله ألن ذلك .أ( 130 الورقة

 ولكان متناهياً، الوجود بهذا محدوداً لكان وحسب، عنه متعالياً

 وبالتالي الله خارج الوجود يكون إذ منه، وجزءاً فيه محوياً

 لذلك كال، الحسي والوجود جزءاً بذلك الله فيصبح بم محيطاً

 وال شيء حاولكل الله إن الغفار عبد الدين زين الشيخ قال

 لحدثت الوجود بهذا محدوداً لوكان الله ألن ذلك .يحويه شيء

 وجود ومن محدود، ولكنه محدث خالق إله من تتكون ثائية

 ثنائية إنها .المحاط المحيط يحد كها حاد، ولكنه محدث خلوق
 والله والزمافي. لمكاني الوجود توجب وبالتالي التحديد توجب

 إن .أومكان زمان يحده أن وعن ء شى به يحيط أن عن منزه
 فاله النوحيدويتنكرللواحداالحد عن يخرج الفتاض ذلك

 غير يكون وال يحدانه، والمكان الزمان كان إذا واحدا يكون ال
 بن علي االمام ذلك في قال وقد محاطاً متاهباً كان اذا ضناه

 ماعليهكان«. اآلنعلى وهو اللهوالمكان »كان ابيطالب:
 الوجود هو بل وحسب، الوجود هذا خارج الله ليس إذن

سواه وجود وال الحت الموجود كان ولذلك المطلق، األوحد
 فالوجود ،هواللهم الحي الوجود أن اليعني ذلك غبرأن

 هو االحد والواحد هومظهر إنما القول، سبق كما الحى
 فالله .مجاليه من ومجلى مظاهره من مظهر لذلك وهو الجوهر،

 االشياء، عن متعال منزه األشياء، مظهر هو حيث من إذن،
 االوحد الموجود هو ومجل، مظهراً ثىء كل كون حيث ومن
 وتجليه التجلي دائم فالله موجود. كل من بالوجود احق وهو

 اآلية في ورد كما واألرضه. السموات نوز الله مطلق هذا
 في لذلكفهوموجود (.35 النور، )سورة الكريمة القرآنية

 من المطلقة حقيقته في ومتعال الوجود، هذا في النورافي مظهره
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 مبررا »التنازع« بفكرة تشبثه الغرب على ويعيب ؛ (383 ص

 بحسب فالحرب، المتخلف. العالم واستغالل الحروب شن

 بقاء في الطبيعة لمساعدة »وسيلة ليست صروف، رأي

 يؤكد كما طبيعي، ناموس التنازع أن من وبالرغم األصلح«
 ولين والطبيعة اإلنسان بين الزم فإنه ،الداروينيون التطوريون

 مجلد ،)المقتطف، البقاء" وتنازع »الحرب وأخيه« »اإلنسان بين

(.361 ،ص1928 ،72

 ملقى كتابه في مظهر اسماعيل رفض عينه، السياق وفي
 شرق الشرق »أن مقولة واالرتقاء النشوء مذهب في البيل

 التاريخ بحقائق بجهلهم أصحابها متهماً غرب« والغرب

٠ االجتماعي التطور ونزعات
 ومقوالت مفاهيم أدخلت الداروينية أن واضحاً بدا وهكذا

 على والمعاصر الحديث العربي الفكر إلى جديدة ومصطلحات

 صاغت إنها بل .واالجتاعية والدينية الفلسفية الصعد كل
 . العنربي الحياتي , الثقافي والواقع التاريخ لقراءة نظرياً منهجاً

 لما أخرى، فكرية تيارات جانب إلى أساسية، كدعامة وأتت

 الفكر في الليبرالية المرحلة أو العربية النهضة مشروع سمي

. والمعاصر الحديث العربي

عون سامي

الدرزية
The Duruzes
Druzisme
Drusen

مقدمة

 للنظرة استمرار أنه على )الدرزية( التوحيد مسلك يقوم
 لتلك وتطور القديمة، التوحيدية المسالك في العرفانية

 عبر التوحيدية االديان استبطنتها التي العرفانية التوجهات

 ان نستطيع المسالك، هذه في النظر دققنا إذا ونحن العصور

 ومسلك عبرالتاريخ الحكمة مسالك بين الترابط نتبين
 مع النقاط كثيرمن في تتالقى المسلك هذا فأصول .التوحيد
 مع خصوصاً القديمة، التاريخ عصرر في العرفان مسالك

 النهرين بين ما وبالد وفارس والهند الصين في العرفانية المسالك
 (Henry Corbin, « De la .واليونان القديمة ومصر سوريا٠

la gnose ismaelienne, » Convegno غ gnose antique 
di Scienze morali stroriche e filologiche, Rome, 

(.1959 ,Accademia nazionale dei Lencei
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 دينية من القديمة، التوحيدية للمسالك بدراستنا ونحن
 فالسفة بعض بين تقارباً نرى البلدان تلك في ،وفلسفية

 النهرين بين وما وايران والهند الصين حكماء وبعض االغريق،

 الواحد فيها شرح التي نظريته في ففيثاغورس، ومصر. وسوريا
 والوجود، الوحدة حول كتبه ما في وبرمنيدس االحد،

 توصل التي الفاعلية ودوام الحركة حول كتبه ما في وهرقليط
 واتضاد، التوافق نظرية في وامبذقليس الكثرة، في الوحدة الى

 لهذا امثلة اال هم ما العقل، حول كتبه ما في وانكساغوراس

 في الحضارة مراكز في نثأوا آخرين حكماء مع المعرفي التقارب

 االغريق الفالسفة هؤالء يكن ولم واالقصى. االوسط الشرقين
 نحن اذا نالحظها ان يمكننا وثيقة أخرى لصالت طالئع اال

 وافالطون كسقراط االغريق فالسفة من هؤالء غير درسنا

 المحدثين والفيثاغوريين واالبيقوريين وارسطووالرواقيين
 الفالسفة من عدد الى نصل أن الى المحدثين، واالفالطونيين

 - واليهودية الميحية الفرق مختلف من السوريين والالهوتيين

 متكلميه من عدد في نرى حيث االسالم بلوغنا حقى المسيحية
 الى يتوجه ما كثيراً وتوحيداً اصيال عرفاناً ومتصوفيه وفالسفته

.اوتكثراوتضاد ثنائية كل من مجردة احدية

 تقصي على عبرالتاريخ التوحيد مسالك فقددرجت وهكذا

 لتقبله. المتهيئين نفوس في تميته وعلى االصيل العرفان هذا
 الحقائق هذه ستر على واجباً، ترى كانت عندما وحرصت،

 وذلك لتقبلها، وخلقياً وروحباً عقلياً يتهيا لم عمن االخيرة
 إساءة من لها، وهوغيرهياً عليها، يطلع من على اشفاقاً

 وعلى الحقائق هذه وعلى نفسه على العدوان من وبالتالي فهمها،
 (Corpus Hermeticum,Tome 1, اليها والداعين بها القاثلين

P. 97. Texte etabli Par A.D. Nock et traduit par 

A.-J. Festugiere, Paris, So٠i٥t6 ddition Les Belles 

(1954,Lettres . وليدة هي الحقائق هذه ألن ذلك 
 التوصل لالنسان يمكن ال واختبارات وتوجهات استطالعات

 الستيعابها ومتهيائً روحياً، لتقبلها مستعداً كان اذا اال اليها

 حيث ،السرية جمعيته فيثاغورس اس لذلك .وخلقياً عقلياً

 الحكيم هذا فكان لها، للمتهيئين الحقانق هذه مجلى كانت

 الواحد معنى لتالميذه هذه السرية جمعيته جلسات في يشرح
 واحداً ليس الواحد هذا الوجود. هذا مصدر هو الذي االحد

 ان يمكن ال الحد، عن منزه العدد، عن هومتعال وانما معدوداً

 العقل قيود من واالنفالت الشخصي بالتأمل اال نفهمه

 االنان هيأ قد البشري العقل هذا يكون ان بعد ،البثري

 الحكيم هذا ربط فقد وهكذا .الطريق هذه في السير الى وأعده
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 يتحقق إنغما فاالنان له. االنسان ومعرفة األحد الواحد بين
 اصل هي التي ،الغاية هذه . انسان هو حيث من بغايته انساناً

 من قبس انها الحقيقي. ومعناه الخالدة روحه هي وجوده،
 من روح هي قل أو الساوية، انار من وشرارة الكلية الروح

 أن على درجنا والذي يوصف، وال يحد ال الذي االحد الواحد
 االنكليزي الفيلسوف يقول فيثاغورس وفي . الله ندعوه

راسل: برتراند
 نطاق التأثيرفي من له كان آخر رجل عن اعلم »فلست

 لك يبدو قد ما ألن ذلك واقول لفيثاغورس، ماكان الفكر
 فكل جوهره، في فيثاغورياً التحليل عند ستجدم افالطونياً،

 يكشف وال للعقل ينكشف ازلي عالم بوجود القائلة الفكرة
 المسيحيون فكر لما فلواله فثاغورس، من متمدة للحواس،

 ان الالهوت رجال حاول لما ولوالم الكلمة، انه عل المسح في

 هذا ان غير الروح، وخلوم الله وجرد عل البراهين يلتمسوا

 تاريخ راسل، )برتراند كامنا«. يزال ال فيثاغورس في كان كله

(.74الغربية،ص الفلسفة
 الى ات عندما وذلك ظاهرًا، الكامن هذا اصبح ولقد

 وافالطون كسقراط آخرون، عارفون حكماء الفكر مسرح
 وبعض وحكائها، التوراة انبياء وكبعض وارسطووغيرهم،

 ومتصوفيه. االسالم حكماء وبعض االوائل، المسيحية حكماء

 عبر وتطورها العرفانية المالك هذه استمرار نرى وهكذا

التاريخ.

تاريخية لمحة

 بدأ أن منذ بدأ التوحيد ان يعتقدون الموحدين فإن ولذلك
 استبطته وقد يتطورعبرالزمان، وأخذ العاقل، االنسان
 شكله في برز حتى العرفانية، والمالك التوحيدية األديان

 في وتبلور الشيعة، في وترعرع االسالم، األخيرفي
 وذلك التوحيد، دعوة في وبدت معالمه وامتازت االسماعيلية،

 من األول الربع في أي للهجرة، الخامى القرن أواخر في
 مخطوطة التوحيدية )األسفار للميالد. عشر الحادي القرن
 136و يلي، ما أو 52 األوراق الخاصة، المؤلف مكتبة من درزية

 الدين، تقي عبدالغفار الدين زين الشيخ أيضًا راجع يلي. وما
 أ 236 األوراق )غخطوط(، الكاملةلمؤلفاته المجموعة

ب(. 295
 االخير، هذا شكلها اخذت وقد التوحيد، دعوة مركز كان

 الفاطمي الخليفة الله بأمر الحاكم يظلها وكان .القاهرة في
 كنف في بالدالكنانة في الدعوة هذه وقدازدهرت السادس

 والباحثين، المؤرخين كثيرًامن شغلت التى الشخصية هذه
 ووصلت شماأل، وانطاكية حلب مناطق الى الدعوة وامتدت

 والعراقين: العربية الجزيرة شرقي والى واليمن، الحجاز الى
 ب(، 228 الورقة )مخطوطة، العجم وعراق العرب عراق

 محمد الشيخ .أ 306 الررقة ،)خطوطة وخراسان الري وبلغت

 الثيخ .121 ص ،3ج )مخطوط(، المؤلف األشرفافي، مالك
 الهند وبالد (.314 ص ، )خطوط( المؤلف العقيلي، يوسف

 وما 118ص ،3األشرفاني،ج ب.234الورقة )خطوطة،

 بالد في تترسخ هي واذا (،313 ص العقيلي، يوسف يلي،

 وفي الشمالي، قسمها وفي منها الغربي الجنوبي القسم في الشام:

 الكرمل جبل وسفوح الجليل بالد في وتنتشر وجوارها، دمشق

 لبنان مناطق وفي الشرقي لبنان في التيم وادي وفي فلسطين، في
 منذ التوحيد الى استجابوا قد بنوتنوخ كان حيث الغربي

 بأمر الحاكم ارسل حين فجرها، منذ وحتى الدعوة، شروق

 تنوخ امراء فيهرع التوحيد، دعوة باقتراب يبشرون دعاته الله
 ارتقاب الى ويدعون مبشرين، نذرا ويخدمون االستجابة الى

 األشرفاني، ب. 180 الورقة )خطوطة، الجديد الدور هذا

(316 ،ص3ج
 التوحيد دعوة اتباع عرف ان االحداث سخريات من وكان

 خرجوا ان لبثوا ما الذين الدعاة احد الى نسبة بالدروز هذه

 وكان الدرزي وهونشتكين عليها، وارتدوا التوحيد دعوة عن
 من تعاليم يعصى فأخذ الدعوة، برائسة طمع قد هذا الدرزي

 اثار ما (.107 الورقة )خطوطة، بنظامها االنتظام ويأبى فوقه
 يلصقون هم فإذا عليه الناس من كثيراً وألب حوله ضجة

 (Marshall G.S. التوحيد. دعوة الى المستجيبين على اسمه
Hodgson, « all-Darazi », s.v. The Encyclopaedia of 

Islam, new ed. M. G,s. Hodgson, « AliDarazi and 
Hamza in ther Origin of the Druze Religion», in 

The Journal of the American Oriental Society, vol. 

(,82. No 1, 1962, P.5-2O

 التوحيد بدعوة للتعريف منها بد ال خاطفة لمحة هي تلك

 نلقي ان اللمحة هذه ويستبع االخير. دورها في ظهرت كما

 الدور لهذا واالجتماعية والفكرية التاريخية الخلفية على نظرة

التوحيد. مسلك االخيرمن

 في القرآن المسلعون فهم لالسالم، االولى السنوات في
 اذهان في الجديدة الرسالة تثرهذم ولم الظاهرة، الحرفية معانيه

 الكريم فالقرآن مهمة، تساؤالت أية االوائل المسلمين اولئك

 والسنة والحديث االفصاح، كل امورعقيدتهم لهم يفصح

 والخلقية. واالجتماعية الدينية حياتهم امور لهم يرسمان النبوية

 الفتح في موغلين االمصار، فتحوا ان بثوا ما المسلمين ولكن
 فرنسا، حتى غرباً الفتح في وموغلين آسيا اواسط حقى شرقاً
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 ذلك وفي .به عليم شيء كل وواسع شيء بكل هومحيط حيث
 فأينما والمغرب المشرق وولله تعال بقوله الموحدون يستشهد

 فهو (.115 البقرة، ) عليم« واسع الله إن الله وجه فثم تولوا

 السمرات في ما ولله 2 به محيط لم واسع الوجود هذا في حاضر

 (.126 )النساء، محيطاء شيء بكل الله وكان األرض في وما

 اآلية لقول وعلمه الله برحمة الموحدون يعبرعنه التجلي هذا
 (7 )غافر، <وعلما رحمة شيء كل وسعت ربنا الكريمة،

 (156 )األعراف، شيءه كل وسعت وقولهأيضاًورحتي

 لبعض بعضها مرادفة الموحدين نظر في والرحة والعلم والوحدة

 الرحيم« الرحمن هر إال إله ال واحد إله وإلهكم تعالى لقوله
 الرحيم« الرحن هو والشهادة الغيب م عال 2(163،)البقرة

 من تجليا الموحدون يعدها التي الرحة، هذه (.22 )الحشر،
 على شيءنزلت بكل المحيطة الواسعة اإللهية الحقيقة تجليات

 عليه الله صلى محمد الكريم النبي أداها هدى رسالة االنسان
 للعالمين« رحة إال أرسالك وما تعالى له فقال قرآناً، وسلم

 من قبلك ارسلنا قد من هسنة ذلك وكان (.107 )األنبياء،
 .هذاهولله (77 ،)االسراء تجدلستتناتحوياله وال رسلن

 في ليس علي، بن حمزة كمايقول وهو، الموحدين مفهوم في
 يخلو وال منه، األخرى األمكنة وتخلو فيه فينحصر معين مكان

 لم فيكون أول هو وليس محدرداً، عاجزاً فيكون مكان الله من

 باطن، له فيكون ظاهراً وال أول، له فيكون آخراً وال آخر،

 هذه من صفة كل ألن ذلك ظاهر. له فيكون باطناً وال

 له لي والله .ومثيلها شكلها الى بالضرورة تحتاج الصفات

 النقص، ويقبل الزيادة يقبل كالمخلوقين فيكون روح وال نف

 عرض، وال جوهر وال سورة وال جم وال شخص له وليس
 وتحت فوق هي حدود ستة ال محتاج األسماء هذه من ألنكأل

 محتاج الحدوم هذم من كال وألن وامام، وخلف وشال ومين

 نهاية ال ما إلى دواليك وهكذا أخرى، حدود ستة الى بدوره
 أن عن الله وجل وأفراد، أزواجاً األعداد عن الله جل له،

 وقع أو شيناً يكون أال عن وجل الموت، أوحلبه شيائً يكون

 عليه، حمل قد فيكون شيء عل يكون أن عن وجل العدم، به
 عن وجل به، أحيط قد فيكون شيء في يكون أن عن وجل
 والجلوس القيام عن وجل اليه، التجأ قد فيكون بشيء التعلن

 وال يجيء وال يذهب ال والمثل، الشبه وعن والسهر النوم وعن
 عن تنزه يضعف، وال يقوى وال يكثف، وال يلطف وال مر،

 وتزه اللغات، عنه عبرت وما األجناس وعن والصفات األسياء

 ال ضرورة نقول بل .والتفصيل بالجملة األشياء جيع عن

 الكلية األشياء وأبدع وصوره، شيء كل برأ الله أن حقيقة

وسلطانه عظمته الى يعود شيء كل وأن نوره، من والجزئية
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Silvestre de sacy, Expose de la religion des Druzes٠) 
(.17’15 ,No. 38p مفهوم حسب الله، فإن وهكذا 

 *71 الورقة )غخطوطة، وانلغات الصفات عن منزه التوحيد،

 المحض. الوجود هو الله أن إال نقول أن يمكننا ال لذلك . .أ(
 المكان، عن منزهاً احتواء ويحتويه الحسي الوجود فهويضم

 في محيطة االحدية والوحدة هومظهر الحسي الوجود ألن ذلك

 أن ذلك ويسحبع وبهذاالوجود بهذاالكون وجودهاالمحض

 هو حيث من األحد الواحد هوتنزيه الحق التوحيد إن نقول

 كون حيث من المحض بوجوده واالعتراف موجود بكل محيط
 تقول كعا . الله، كان ولذلك رمجلى. مظهراً الحي الوجود هذا

 )خطوطة، موجود أي من بالوجود أحق التوحيد، نصوص

 موجود أي من حقيقة أكثر وجوده أن أي أ(. 146 الورقة

 فاالنسان، ولذلك الثامل. لوجوده اال حقيقة ال بل آخر،

 بتنزيهه أقر إذا إال الله يوحد ال التوحيد، ملك حسب
 غير في تتردد التي للعبارة األصيل المعنى هو وهذا معاً. وبوجوده

 عدد من ال الواحد هو الله بأن التوحيد نصوص من موضع

 الذي فالواحد أ(. 129 أ، 125 - ب 124 األوراق )غخطوطة،
 آحاد الى يتجزأ وهوكذلك آخر واحداً يقبل إغما عدد هومن
 ال وشموله كاله فهوفي الله، أما األحد، الواحد اما أخر

 هو حيث من الكلي الوجود إنه بقياس، يقاس وال بعدد، يحد

الموجودات. هومجموع حيث من ال أحد

 الواحدة اإللهية االرادة لهذه نتيجة وجد الكون فإن وهكذا،
 والذي وارادتم هوشأنه الذي الله أمر هي التي االبداعية

 يحيط ألنه واإلحتواء، واإلحاطة الريط وهو بالعقل، سمى
 هذا مصدر الله ان حيث من له االحد الواحد المبدع بتأييد

 اللطيف بجوهره األشياء يعقل األمر هذا وألن ،ومعله األمر

 هذا أن حيث من ذاته في ويحصيها حقيقته، في بها ويحيط
 ذاته يعقل ألنه عقال العفل سمي وكذلك .االبداع هو العقل

 فيه المنبسطة الثاملة االحدية الوحدة تلك في األمرية النورانية
 هو الله هوأمر الذي العقل هذ .به واحاطتها له الحنوائها

 أن شيائً اراد إذا امره ^إنما بقوله: القرآن في ذكره ورد الذي

 علي بن حمزة استشهد وقد (،82 )ي 4فيكون كن له يقول
 أ، 65 الورقة، )غخطوطة، التوحيد لفلسفة بنائه في اآلية يهذه

ومايلي(

 االحد، الواحد الى بطبيعته يتوق إنما الكلي العقل هذا

 الحركة هذه من فتتولد إليه، ويتحرك معرفته الى ويتوجه

 إلى الكلي العقل وتقود الطاعة، هي معنوية حرارة المعنوية



الدرزية

 الطمأنينة هذه من فيتكون األحد. توحيد في واستقرار طمأنينة

 واستقرار معنوي بسكون يتميز طبع وهو واليقين، الحلم طبع

 وهكذا .والسكينة الطمأنينة ثمرة هي معنوية ببرودة ويتصف

 الحلم وبرودة الطاعة حركة حرارة : طبعان العقل في يتولد

 ،الحلم ببرودة بطبيعتها تفعل الطاعة حرارة ان ثم .واليقين

 هذا من فيتولد الكلية، المحيطة االحدية اإللهية بالمادة وذلك

 هذه وتتصف . االبداعي النور ذلك قوة هو ثالث طبع الفعل

 بطبيعتها السكينة واستقرار الطاعة حركة عن نتجت التي القوة

 العقل، بحرارة بدورها الحلم برودة تفعل ثم معنوية. بيبوسة
 بالنسبة مقامه هويرى فإذا لذاته العقل معرفة ذلك من فيتولد

 إلى باالضافة الواحدية حقيقته ويعلم االحد، الواحد إلى

 اإللهية العزة أمام متواضعة جزئية فتظهر االحدية الحقيقة

 وإذا التواضع، هوسكون رابع طبع بذلك ويتكون االحدية

 من يتولد وهكذا .معنوية لبرودة معنوية برطوبة متصف هو

 ورطوبة ويبوسة حرارة هي معنوية اربعة طبائع العقل جوهر

 ببعض بعضها معنويا تفاعال تفاعلت لطيفة طبائع إنها . برودة و

 معنويا توفيقا بينها ما يوفق لين خامس معنوي لطبع نتيجة

 والضابط شيء لكل الجامع الهيولى إنه . لطيفا ضبطا ويضبطها

 . بسيطة ولطافة معنوية ليونة من به يتصف لما وذلك أمر، لكل

 ذات في كلية طبائع إنها الخمسة. الطبائع اكتملت وبذلك
 )مخطوطة، الكائنات. من غيره في جزثية ولكنها الكلي، العقل

 حسن يلي، وما أ، 190األوراق الدين، تقي ب.366 الورقة

يلي(. أما 8 الورقة المتخب، والعقيلي،

 كاملة صورة االحد الواحد عن الكلي العقل صدر وهكذا
 أ(. 65 الورقة، ،)غغطوطة واحتواه وأحصاه بالكون فأحاط تامة،

 الواعية احديته وفي الكثرة عن تنزهه فهوفي االحد الواحد أما

 أما ويحتويه ويضمه يمده العقل، هذا من اشمل شيء كل

 حيث ومن ،دونه شىء لكل عاقل هو حيث من فهو ،العقل
 يحد إنما المبدأ هذا وأصلها األشياء مبدأ وشأنه، الله امر كونه

 منتهى وهولذلك تتعداه وال حيزه عن تخرج فال االشياء

 جيع ب( 64 الورقة )خطوطة، بيكار« نقطة و» وغايتها األشياء

 كا والقوة، النور كامل إنه إليه، وتنتهي منه تبدأ الموجودات

65 الرة )عطرلةةالصرأ افمل تام عي( بن حمزة قرل

 األحد الواحد معية في بجوهره هو إذن الكلي العقل هذا
 حقائق من الوعي دائم وارادته، وشأنه الله أمر فهو باستمرار،

 الحتواثها الفطنة دائم الشاملة، الكاملة االحدية الوحدة هذه

 الحال، بطبيعة قاده، ذاك وعيه غيرأن لحقيقته. ووعيها لذاته

 عن الناجمة كينونته وعي والى لجزئي، بوجوده الشعور الى
 الواحد من المبدعة ذاته الى التنبه والى ،المطلقة الوحدة
 وحدة ضمن ولكنه محدوداً، كياناً بذاته هويشعر فإذا االحد،

 »االنا« تولدت وهكذا شيء لكل الحاوية الواعية الشاملة الله

 ذاته الى يرى بالعقل واذا الوجود، الى تبرز بثنائية فإذا فيه
 لم الله أن ويعلم كلية، شاملة وأمره، الله رادة وهي تلك،

 الفضلى هذه بذاته فيعجب منه، افضل شيائ يخلق ولن يخلق
 الحديث أيضاً راجع ب.97 ب، 65 الررقان )محطوطة،

 بك فقال العقل، لله خلق ما »أول النبي: الى المنسوب
 حامد أبو الحديث هذا شرح في أوردم وما أمنع«، وبك أعطي

 االسالم بين التفرقة »فيصل الغزالي، محمد بن محمد

 االسالم حجة االمام رسائل من العوالي الجواهر في والزندقة،،
 . (85-84 ص ،1934 السعادة، مطبعة القاهرة، الغزالي،

 الواحد الى توجهه خط عن غفلة االعجاب هذا ويولد

 هذه وتسبب الحق. الوجود الى التوجه خط عن أي الشامل،
 النور هذا عن وغيبة المحض، الوجود عن انحرافاً الغفلة

 العدم، إال هي إن الوجود عن والغيبة .األحدي الشعشعاني

 الذات الى النظر هذا إن الظلمة إال هي إن النور عن والغيبة

 من خرج وهكذا .والظلمة العدم وليدة األولى الخطيتة هو

 التكثر، إلى تنزع محض ظلمة المحض النور ومن عدم الوجود
 الله،كما لقدخلق والبغضاء. العداوة والى األنانية، والى

 نوره ومن معصية، العقل طاعة من على، بن حزة يقول
 )مخطوطة، جهال حلمه ومن استكباراً، تواضعه ومن ظلمة،

 مقابل ،ضدية أربعة طبائع ذلك من فتولد .ب( 65 الورقة

 انها يعلم ما سرعان العقل ولكن النورانية. األربعة الطبائع
 األحد، الواحد أمام فيقربالعجزوالضعف بها، امتحن محنة

 شوقه من نفس برز الذي الضد هذا عل ليعينه اليه ويتضرع
أ(. 66 الورقة )غطوطة، واستغفاره. وتضرعه ذاك

 الى العودة على العقل أعانت الوحدة، الى تواقة نفس إنها
 العقل نور من ابدع نورانياً حداً النفس هذم فكانت االحد،

 يجهد نورانيين، حدين بين حصر وقد بالضد، واذا ولطافته.

 حركة كل محرك بالعقل فيتفاعل المظلمة ذاته إثبات في

 النفس على هذا بتفاعله فيؤثر أ(. 366 الورقة )غخطوطة،

 الوحدة عن بانفصال وتشعر ذاتها تعي هي فإذا الكلية

 عن ابعده بالذات شعور النورافي الحد هذا في فيتولد االحدية

 الي الظلمة تلك في الضد ويجد االنا، دوامة في ورماه االحد
 .والمعصية والتضاد المعاندة على له معيناً النفس من تولدت

 وقد مضاد، الظلمة من واحد عنصرغخالف المعين بهذا واذا
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 تقي أ 66, 64 الورقتان بالند)المخطوطة، علي بن حمزة دعام

ب(.246أ-245 الورقتان الدين،

 ،لها العقل إلمداد عادت أن لبشت ما الكلية اكفس غيرأن

 ،األحد الواحد من المعونة تطلب هي فإذا ،الغفلة هذم عن

 هذه وتعود المتضادة. المتكثرة باالنا شعورها على إياه مستنصرة

 آخرصدرعنهاكلمة إبداعي لفعل التحقق الى الكلية، النفس

 الفعل حيز الى النفس اظهرت أ( 66 الورقة )غطوطة،

االحد. الواحد في التوحد الى المتوجه الحق الى التائق

 اإللهية االرادة فعل من خرجت التي الكلمة هذه وكانت

 المعنوي الوجود من الفعل هذا بروز مبدأ انفس، هو الذي
 وظهور األمرية المشيئة تكثف مبدأ وبالتالي الحسى، الوجود الى

 كن له يقول أن شيائً اراد إذا أمره وإنما بقوله الكني األمر

 التحقق الى الكلمة هذه وسعت (.82 )يس، فيكون«
 شعور أي ضد األحد بالواحد ذاك سعيها في مستعينة

 برز أن العمل هذا نتيجة من فكان ظلماني، وحد أناني

 كان ٠ (I 66 الورقة )غطوطة، نوراني حد الكلمة من
 هذا وكان والتضاد. االنانية ظلمة ضد جهادها في لها عوناً

 لذلك والتوافق. واالنجام النظام مصدر الرابع النورافي الحد
 ضمن كلياً معنوياً جرماً به الوجود ينتظم الحياة مبدأ كان

 الحقيقية النورانية الكلمة من انبثاقه في ضم وقد الحق، الوحدة
 )مخطوطة، الجرمانيين« ابحد سمي ولذلك جميعها الجرمية

 الجرم هو حيث من الجرمية الكائنات غاية أي .أ( 48 الورقة

 ولذلك محسوس، مادي جرم هو حيث من ال ،المعنوي األكبر
 أ(. 366 الورقة )خطوطة، البسيط« »بالنور أيضاً سمي

فيه. وانتشاره الوجود في النبساطه
 االحد الواحد الى بدوره متوجهاً الجرم هذا ويتحرك

 فيتكون المظلم األنانية بحد شعوره على للتغلب به مستعيناً

 الواحد في التحقق على يعينه خامس حدنوراني ومنه فيه

 هو ما كل غاية الخامس النوراني الحد هذا وكان االحد.

 ولذلك .الكلي للجرم ومظهر لطيف حد ألنه ذلك ،جسمي
 هومحتوى اذ .أ( 48 الورقة )غخطوطة، الجسمانيين« »بحد دعي

 وجوهر كلي وكون معنوي عالم هو حيث من كلها األجسام
 اللطيفة »بالحكمة أيضاً تسميتم جاءت هنا ومن .لطيف

 الكيان من فعاللطيفاًظهر لكونه !(.366 الورقة )مخطوطة،

 المعنوي الكوني الجرم سمي وتد البسيط النوراني الكلي الجرمي
 وسمي بالسابق الحسي للوجود األول المظهر هو حيث من

 ب48 الورقتان )مخطوطة، بالتالي الجسمي وهوالحد مظهره

 الجرم ألن ذلك الحسي، الكون في الالحق أي ب(، 143و

 االبداع في وهويسبقه ،المعنوي الجسم وجود علة هو المعنوي
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 جناحي الحدان هذان وهكذاكان المعلول العلة كماتبق
 ٠ األحد الواحد في اتحقيف الى به ينطلقان الحسي العالم هذا

 )المخطوطة، األيسر. جناحه والتالي األيمن جناحه السابق
.ب( 112ب،48 الورقتان
 هو وإذا خامساً، للوجود حداً إذن المعنوي الجسم كان

 عن بانفصاله السابقة، النورانية الحدود شعرت كما يشعر،

 ظلمة فيه فتتولد إليها وينظر بذاته لذلك ويشعر الوحدة هذه
 عبدالله الدين جمال االمير )السيد خامس ضدي حد هي

 أ(. 3 ورقة ،6 ج لمؤلفاته، الكاملة المجموعة التنوخي،
 االحد بالواحد مستعيناً يتحقق، ألن النوراني الحد هذا ويسعى

 تولد ان التوحد الى التوق هذا نتيجة من ويكون ٠ ويهديه يمده

 في والسلبية االيجابية القوى بين التفاعل حاصل كان فعل فيه

 الخامس. النورافي الحد لهذا مجلى الفعل بهذا فإذا الوجود،
 هو حيث من أ(، 74 الورقة )خطوطة، األجسام عالم إنه

 هذا .والعدم الوجود وتفاعل والظلمة النور صراع نتيجة

 الجزئية. المحوسة االجسام كونت التي الصيرورة هو التفاعل
 بالعقل المعلول الوجود وحدة ضمن وحدة العالم هذا وكان

 الوحدة وبين النوروالظلمة بين التصارع هذا يعبرعن الكلي

 بذلك فتم .والعدم الكينونة وبين والوهم الحقيقة وبين والكثة

معا: والكثيف اللطيف وجودم في االبداع

 ومظهرا امتدادا الجسمية، اي الكثافة، كانت وهكذا

 وبذلك .المحض الوحدة تعبيرعن هي روحانية معنوية للطافة

 عالم كان وان واحدة، لحقيقة مظهرين والروح الجسم كان

 الوجود او الخيروالشر، لتفاعل نتيجة المحسوس هذا االجسام

والعدم.
 العالم هذا اعتبار التوحيد مسلك في الخطأ من فإن وهكذا

 هذا ألن ذلك الخير، بلوغ عن وعائقاً بالضرورة شراً المادي

 الجرم من برز الذي المعنوي للجسم مجلى بحقيقته العالم
 الجرم هذا ظهر وقد والنظام، واالنسجام التوافق مبدأ المعنوي

 الكلية النفس تكثف هي التي النورانية الكلمة من المعنوي

 االرادة هذه هوموجود، ما لكل العاقلة اإللهية االرادة مثيئة
 الله من نوراً ظهر الذي الكلي والعقل الله امر هي التي

 الوجود، في علة كل وعلة حركة كل محرك فكان شعشعانياً

 الموجودات. وصورة جميعها االشياء هيولى لذلك وكان
!(. 65 الورقة )غخطوطة،

 عن والعنود االشياء، حقيقة عن االنحراف هو الشر إن

 الظلمة الى النازعة االنا دوامة في واالرتماء الكثرة الى الوحدة

الحق. الوحدة الى اتوجه الخيرفهوفي أما والجهل،
 الحقيقة، هذه ادراك القادرعلى الوحيد هوالكائن واالنسان
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 تحقيق من يتمكن ال االنسان ولكن . الوجود في ذاته وتحقيق
 إذا اال السعادة، بلوغ من وبالتالي الشاملة الوحدة هذه في ذاته

 ال وهو .فيها واحتواءه له االحدية الحقيقة هذه بوعي ايقن
 وتضاد كثرة كل اصل االنا هذه إذاتجردمن اال ذلك يستطيع

 االنسان سعادة فإن وهكذا الوجود. حقيقة عن تحجبه إنها

 سعيه وعلى للوجود االخيرة الحقيقة إدراك في رغبته على قائمة

 االنسان بادراك الذي االحد الواحد هذا الدراك واستعداده لها

 هذا يحقق والخلقي والعقلي الروحي وتهيئه طاقته حسب له
القصرى سعادته ويبلغ ذاته االنسان

 ما حب سار اذا اال ذلك الى يتوصل ال االنان أن غير
 يمكن وال .وارادت الله هوأمر الذي الكلي العقل به يقضى

 ثالثة أموراً حقق إذا إال الفضل من الحد هذا يبلغ أن االنسان

 غاية أنه وعلى الموجودات لجميع العال أنه عل الله معرفة وهي

 معرفة ثم الموجود المنزه االحد الواحد أنه وعلى غاية، كل
 الحركة محرك انم وعلى وامره، الله إرادة انه على الكلي العقل

 على الوجود حدود معرفة ثم معاً. وغايته الوجود علل وعلة

 وغايتها ومحتواها ومبدأها الموجودات وأصل االشياء علل أنها

ب(28 الورقة )خطوطة، ونهايتها.

 الحقائق لهذه معرفة الى الوصول يمكنه ال االنسان أن غير

 إال التوحيد يتم ال خصال ببع وعمل آمن إذا إال صحيحة

وهي: بها
 في للحق االخالص أي االشمل، معناه في الصدق أواًل:

والفعل. والعمل القول
 وذلك الحق، االنسان أخيه على الحق االنان محافظة ثانياً:

 على وبداللته عدل هو ما إلى وبارشاده خير هو ما إلى بهدايته

.وخيروجمال هوحق بما القيام على وباعانته المحبة
 طريق على السير ترك أي ،العدم عبادة ترك : ثالثاً

 تلك الحق، الوجود عن والغيبة والظلمة الوحدة عن االنحراف

والنية. والفعل المعتقن في البهتان هي التي الطريق
 ويحول الحقيقة معرفة عن الموحد يعيق التبرؤمن :رابعاً

 االس هؤالء بلس والتبرؤمن . الحق العادة بلوغ ودون دونه

 االنسان عواطف في يظهر الذي طغيانهم من بالتبرؤ اال يتم ال
 . االنان حياة محور وتصير االنا تقوى ما التي ورغائبه االنانية

 سلم في به يرقى داخلي سالم في الموحد التبرؤيدخل وبهذا
 له يسمح قدرما على بالعرفان االنسان هذا فيتحقق المعرفة

 التصرف حر يصبح عقله الموحد وبتحكيم . واستعداده تهيؤه

 تمييز من ويتمكن الخير يبلغ إنما االنسان ألن ذلك واالختيار.

 القبح من والجمال الباطل، من والحق الوهم، من الحقيقة
 الي االنسان يوصل إذن العقل . لالشياء المميزة العاقلة يقوته

 وتجعله مجبرا، ال ومختارا عبدا، ال سيدا تجعله الحرية من حالة
 عن تميزه التي االصيلة االنسانية بصفات يتمتع إنساناً بالتالي

 طبيعته ووعي غايته الدراك أهالً وتجعله الموجودات من غيره

.وحقيقته
 الله بمعرفة وذلك المحض، االقراربالتوحيد خاماً:

 وجود ال الذي وباالقراربوجوده كلحد، عن وتتزيهه بأحديته
 هوواحد حيث من الله هوتنزيه إنما الحن والتوحيد هو اا

 هوواحد حيث من بوجوده واالقرار حد، وال له نهاية ال أحد

 الحقيقي الوجود فهو ٠ شيء عنه يخرج وال شيء كل يحوي أحد

 والواعي علة لكل والعال شيء لكل والموجد االوحد والموجود

وتكوين. وصيرورة حركة لكل
 االنسان لمعرفة نتيجة المعرفة من حالة في الدخول : سادساً

 المعرفية الحالة وهذه . التحديد عن منزهاً بالوجود منفرداً لله

 عرف قد بذلك يكون إذ الرضى من حالة الى االنان تنقل إنما
 الخير هو احديته في الله أن االدراك تمام وأدرك المعرفة تمام

 أن دون فيه محتوى هو إنما عنه يصدر ما كل وأن ،المحض
 نهاية أو منه، صدر الذي لهذا حداً االحد الواحد لهذا يكون

أومنتهى. له
 موجود لكل العاقلة وارادته الله ألمر التسليم :سابعاً

 ملكوت في أنه االنسان يدرك االرادة لهذه وبالتليم . معلول
 الحقيقة في له وجود ال وهم هي الجزئية تلك ذاته وأن الله

 الخير ويدرك الحق السعادة الموحد يبلغ وبذلك . االصيلة

 شيء. لكل العالة الكلية الحقيقة الى ويصل المحض
أ(. 29- ب، 28و أ 25 األوراق )غخطوطة،

 اعتقادها موحد لكل ينبغي التي التوحيدية الخصال هي هذه

 من بحياة والتمتع الوجود في غايته تحقيق من ليتمكن واتباعها
 االحد الواحد في التحقق في االصيلة والسعادة الخالصة المحبة

.الموجود المنزه
 ما مقدار اال ذلك الى الوصول من يتمكن ال االنان ولكن

 والخلقي العقلي االستعداد ومن المعرفة من حده له يسمح

 يتوصل إنما السبع الخصال هذه باتباعه واالنسان .والروحي

 من يتمكن التي السعادة درجات اقصى ا ٠: يبلغ طمأنينة الى

 إذا إال الحالة هذه يدرك ان االنسان يمكن وال اليها. الوصول

 لم أنه متيقن هو فإذا االحدية، الوحدة الى التوجه بهذا شعر
 شعوره نتبجة هي التي الكثرة بهذم الله عن مفصوالً يعد

 ذاته حول يدور يجعله الذي السطحي االناني النسبي بوجوده
.البثري ووجوده االنسانية حتيقته عن بذلك فيبتعد

 من ذاته بتحقيقه االحد الواحد الى االنان يتوجه وهكذا

 التي السلبية األنا تلك من بتخلصه وذلك انسان، هو حيث
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 باالتحاد شعور الى بذلك فينتقل الموجودات، من غيره عن تميزه
 من غيره مع باتحاد يشعر انه حيث من لالنسان الكلي بالمثال

 الواحد الى باتوجه شعور الى يتوصل وبالتالي الموجودات،
, االنساني صفاؤه بذلك له يسمح ما قدر على االحد

 خالل من اال التوحيد من يتمكن ال االنسان فإن ولذلك

 ما إذا نفسه يدرك وكأنه االحد الواحد يدرك به فاذا هو، حده
 ٠ا( 119 الورقة )غطوطة، المرآة في وجهه الى نظر

 الناسوتية، الصورة هي االصورة تلك الموحدون، يقول كما

 يحتوي الذي اي ،الحق لالهوت االنساني االنعكاس هي والتي

 إن الوجودإالوجوده الذي المطلق وجوده شيءفي كل
 ال االحدية الوحدة اوجدته الذي المظهر هو الذي االنسان
 يستطيع ما كل وهي الناسوتية، تلك اال يدرك أن من يتمكن

 يدرك ا فهو الله الهوت أما الحقيقة، من يدركه ان االنسان

 أ(. 125119 الورقة )غطوطة، واالفهام بالخواطر واليقاس

 ال بالصورة يتمثل إنما علي، بن حزة يقول كما والناسوت،
 .فهم لعلمها يحوط وال بوهم تدرك فال الحقيقة أما بالحقيقة،

 فطور، من ترى هل البصر فارجع أ(. 34 الورقة )مخطوطة،
 حسيره وهو خاسائً البصر اليه ينقلب كرتين البصر ارجع ثم

(.4 )الملك،

 التحقق هذا من حداً يدرك أن يستطيع انان كل إن

 .والعلمي الخلقي وتهيئه والروحية العقلية مقدرته على يتوقف

 من حالة الى يتوصل التحقق من هذا حده الى يتوصل ومن
 إلى كاح إنك االنسان اب تجا الكربمة األية تقول التوحيد،

 حقيقة االنسان فحقيقة (.6 )االنشقاق، بمالقيه« كدحاً ربك

 الله يأمر (.156 )البقرة، راجعون، إليه وإنا لله إنا قدسية

 هوعليه اال إله ال هوربي قل :له فيقول ( )ص رسوله
 الى أوالرجوع المتاب هذا (.30 )الرعد، متاب« واليه توكلت

 المفهوم في فالمحبة، بالمحبة. الموحدين عند يتحقق إنما الله

 يستطيع وحدها المحبة يهذه .بالتوحيد شعور هي ،التوحيدي

 الكون على تجلى الذي الرحيم الرحمن الله الى التقرب االنسان
 )األعراف، شيءه كل وسعت إورحمتي تعالى لقوله رحمة

 وعال« رحة شيء كل وسعت ربنا كذلك، ولقوله . (156

 الموحدين نظر في والرحمة والعلم فالوحدة وهكذا (.7 )غافر،

 4الرحيم الرحمن إالهو إله ال واحد إله وإلهكم > مترادفة
 الرحيم« الرحمن هو والشهادة الغيب عالم (.163 )البقرة،

 رب بالله الموحدين اعتقاد هو ذلك . (22 )الحثر،

 هذه (.37 )النبا، 4الرمن بينهما وما واألرض السموات

 كان وقد الرسل، أداها هدى رسالة لالنان نزلت الرحمة
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 له فقال وسلم، عليه الله صلى عبدالله بن محمد خاتمهم
 لسنتنا تجد وال رسلنا من قبلك أرسلنا قد من سنة :تعالى

 اال ارسالك وما أيضاً له وقال (.77 )االسراء، تحويال«

 عن هوناتج فإنما البغض اما (.107 )األنبياء، للعالمين« رحة

 وجود عن ومصالحه االنسان وجود تفصل التي األنانية تلك

 الواحد مع التوحيد حالة ففي لذلك .ومصالحهم اآلخرين

 وعندما .سلبية أو أنانية وألية بغض ألي وجود وال األحد

 االنسان حقق قد يكون التوحيد من الحالة هذه الموحد يدرك

 أوهوالتحقق الذات هوتحقيق ذلك ٠ فيه الذي الحق

األصيل.

 وظلم حس من عليه قائم هو ما عل ،االنسان كان وهكذا

 العقل وهب كائنا الكثيفة، الصلصالية لطبائعه نتيجة ونقص

 وبالتالي المطلق، الدراك واالرادة والحرية والقدرة والذوق

 توحيد أي بعينه، هوالتوحيد الذي التحقق هذا به، للتحقق

 الجميلة الخيرة الكاملة الوحدة هذه في ذاته يبدوخارج وما ذاته

 في والموجودة الكثرة عن المنزهة االحدية الهوية هذه أي الحق،

 اهل به يقصد ما وهذا .هي إال موجود وال ٠ المطلقة الحقيقة

 إله »ال ان شهادة وهو االول المبداً على يصرون عندما التوحيد
 ما هي تلك حقبقتم الى هذه االنسان هداية إن الله«. إا

 االسالم كون في المتجلية الثانية االسالم حقيقة تتضمنه
 عباده إلى يرسل الله كان فلقد إليه. الله ارسلها التي الرسالة

 الرسالة كانت أن إلى ،قلويهم من الهداية نور خفت كلما كلمته
 الله صلى الله عبد بن محمد اداها التي الرسالة وهي االخيرة،

 رسول »محمد أي الثانية الشهادة في تتلخص والتي وسلم عليه
٠اش«

 الله« رسول محمد الله إال إله »ال الشهادتان كانت وهكذا

 تدان كما ورحمته، الله وحدة عل التوحيد أهل نضر في تدالن

 عني إنما اللم أن وعلى الله، عند الرفيع االنسان مقام على

 توجب لذلك .وإرادته االنسان هذا عقل خالل من باالنسان
 اكسبي هديه اي الله، الى االنسان االسالم هدى يكون ان

I رئيسين وجهين على قائياً المطلق الى

 االنسان هذا يستوعبها كما المطلق هوحقيقة األول الوجه

 ،الروحي تهيئه بقدر لالنسان متأنسة الحقيقة أي ،النسبي
 الكريم القرآن عبرعنها التي الكلية اإللهية الحقيقة ألن ذلك

 والمكان بالزمان المحدود االنسان على خافية تبقى بالغيب

 الذي ذاك إال األلوهة من يعلم ال فهو الحدود، من وغيرهما
 إال ذاك يكون وال .علمه من والعقلية الحسية حدوده تمكنه

 كان وما إياه: وتعليمهم وإليه له الرسل من المجتبين بهدي
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 يشاء من رسله من يجتبي الله ولكن الغيب على ليطلعكم الله
 )آل عظيم« أجر فلكم وتتقوا تؤمنوا وأن ورسله بالله فآمنوا

(.179عمران،

 وأمره وجهه اسلم من التيعلى الطريق فهو الثاني الوجه أما
 المتأنسة الحقيقة تلك الى للوصول سعيه في يتبعها أن الله الى

 بالثريعة. االسالم عنها عبر التي هي الطريق هذه للمطلق.
 على جعكاك وثم : فيقول وسلم عليه الله صل نبيه الله يأمر

 يعلمونك ال الذين اهواء تتبع وال فاتبعها األمر من شريعة
(.18،)الجاثية

 يقيه أن إلى يقصد المؤمن، يتبعها شريعة بسنه فاالسالم،

 طريق إلى يهديه أي بالواحد، التحقق عن انحراف كل

 األنا، طغيان من يمنعه وهوما ذاته، في التوازن أي العدالة،

 هذم إن والخصومة والبغضاء والعداوة السلبية من وبالتالي

 التحقق الى تقوده التي الطريق في االنسان تضع إذن العدالة
 ان شأنها من حيرة اية دون وبالتالي السلوك، في تردد أي دون

 إنما والحيرة .التوحيد الى ومسيرته التحقق الى تطوره تعوق

 . االبالس« »عين عندالموحدين المستعمل التعبير حسب ،هي

.هواالبلي امره في فالحائر
 الحيرة من إذن االنسان يتخلص الشريعة هذه باتباع إن

 الحق االسالم الى تقوده التي الرشيدة الطريق ويلك والتردد

 بذلك فيبلغ االحد الواحد الى وأمره وجهه اسالمه، الى أي

 تؤدي التي الطريق هو وااليمان .االيمان عين وهي .المعرفة
 ذاته التوحيد وهو ،الحقيقي معناه في االحسان الى باالنسان
 الطريقة، الى باباً الشريعة كانت وهكذا االحد. بالواحد

 باباً االسالم كان خرى بعبارة او الحقيقة، الى باباً والطريقة

 االمام تعبير حد على الترحيد، الى باباً وااليمان االيمان، إلى

. التوحيد طريقة صاحب علي بن حمزة

 العلم واختص بالشريعة، الفاضل العمل اختص وهكذا

 والعمل، العلم الفعلين: وبهذين المتأنسة. الحقيقة بمعرفة الحق
 الوجه السالم الحتمية التتيجة هو العمل إن .التوحيد تم

 أي الحق، لاليمان الحتمية النتبجة هو والعلم لله واألمر

 واستيعابه الذوقية طاقته بقدر له المتأنس للمطلق المتوجه لمعرفة

في. العرفا
 تتحقق ال االنسان، في الكبرى الفضيلة وهي المعرفة، إن

 طبائعه من القدسية طبيعته االنان حرر إذا إال فيه

 فيه وامحق الواهم الحس مدركات عن عقله فسما الصلصالية،

 الفصل على قائمة واهمة ثنائية من المتأقي الفكري البعد ذلك
 عن متعالياً العقل هذا واصبح والموضوع، الذات بين لخادع

 هوعقل، حيث من متحققاً اصح وبالتالي عواوإثبات، ي

 تقبل به وحدافي قبس قل أو إلهية، هبة هو حيث من أي
 أن المالئكة وأمر آدم الله علمه الذي اللدني العلم االنسان

. المخلوقات أشرف لذلك فكان ،له تسجد

 الى توجهه في االنسان، إن نقول أن بمكتنا المقترب هذا من
 سبال يسلك إنما إليه، وأمره وجهه إسالمه في أي تعالى الله

 الى ثالثها به لتؤدي األخرى، الى منها الواحدة به تؤدي ثالثة
الكلية. حقيقته عرفانه

 أوالتوحيد. واالحسان وااليمان االسالم هي السبل هذه
 من نفر في قال عندما وااليمان االسالم يبن تعال الله فرق وقد

 قولوا ولكن تؤمنوا لم قل آمنا االعراب قالت االعراب:
٠ (14 )الحجرات، قلوبكم. في االيمان يدخل ولما أسلمنا

 التوحيد فهو االحسان أما . االسالم بعد درجة إذن فااليمان

 لطريق االحسانهو ألن ذلك قبل، من ذلك ذكرنا كما بعينه
 موسى في الله يقول الحقيقي والعلم الحكمة الى توصل التي

 نجزي وكذلك وعلما حكما آتيناه واستوى أشده بلغ ولما

 ان يريد الله فكأن (.14 )القصص، 6المحسنين

 أشده المرء بلوغ أن واإلحسان، األشد بين معادلته في يقول،

 المحسن هذا يؤقى ذاك إذ االحان، بلوغه هو الدين في
 يؤت وومن تعالى: اله يقول ذلك وفي .والعلم الحكمة

 إذا (،269 )البقرة، كثيراًء. خيراً أوتي فقد الحكمة

 ،الحقيقي بمعناها االنسانية وهي األصيلة حقيقته الى يتعرف

 خاطب إذ المحمدية، بالحقبقة مجاليها أبهى في تتمثل التى تلك
 عليك الله إوأنزل فقال: وسلم عليه الل صل محمداً اللم

 الله فضل وكان تعلم تكن لم ما وعلمك والحكمة الكتاب

(.113 )النساء، عليكعظيماه

 هو حيث من االسالم، إن نقول ان نستطيع هنا من
 اللم ارادة بمقتضى هوالحياة الدين، سبل من األولى السبيل

 االنسان بها يتوسل التي الوسيلة وهي الشريعة. في تتمثل التي
الله إلى توجهه في

 حين الله مع فهوالحيام الثانية، السبيل وهو االبمان، أما

 الله، الى توجهه في يتبعها ان عليه التي الطريقة المرء يلج

 لمعفى ذلك تعالى، لكلمته االصيل لمعفى عل يطلع حيث
 نتيجة العلم لهذا الله اجتبام من اال يتعلمه ال الذي الخالص

 أي به يشرك ال خالصاً إسالماً للمطلق ووجهه أمرم إسالمم

 إذ ابراهيم لسان على الكريم الكتاب في جاء ما ذاك .نسبي

 واالرض السموات فطر للذي وجهي وجهت إني :تعالى قال
 أن (.79 )األنعام، المشركين« من انا وما حنيفاً

 كان اي حنيفاً، كان ذلك في مخلصاً للمطلق وجهه وجه من
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 الذي بالل آمنوا الذين طريقة الرشيدة الطريقة على مستقيما

 تلك (.255 )البقرة، واألرض« السموات كرسيه وسع

 بظلم ايمانهم يلبسوا ولم آمنوا هالذين طريقة الحق الطريقة هي
 والظلم (.82 )األنعام، . مهتدون«. وهم األمن لهم أولك

 جاء كما الشرك، هو إنما به إيمانهم الناس أولثك يلبس لم الذي

 الالم لهم أي األمن، لهم هؤالء التفاسير. مختلف في
 وهي الثالثة السبيل يسلكون اآلن إنهم واليقين. والسكين

 تنبه التي التوحيد أي االحان سيل إنها لله وفي لله الحياة

 وال المطلق، عن ينفصل نبي ال حيث األزلية حقيقته الى المرء

 صلى الرسول قول ذلك وفي األحد الواحد عن يستقل جزئي
 تعبد »أن قال: االحسان؟« )ما سئل عندما وسلم عليه الله

 )البخاري، يراك« فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك الله

 ييرعلى الحال هذه في المرء إن (.18الصحيح،ص الجامع
 في ذاته توحيد الى السبيل هذه فتقوده الحق، العرفان سبيل

 ء شى بكل الله حوكان الذي ذلك في شيء كل وتوحيد األحد،
 ومحسم ذلك يرى إنه (.126 )النساء، في ورد كا محيطاً،،

 .الدين في أشده يبلغ أن بعد األزبة الحقيقة تلك على ويشرف

 الى تقوده سبيل إنها .يسيرعليها التي االحان سبيل هي تلك
 هي فإذا الله. برحة تتمثل الفي األزلية الحقيقة تلك يرى أن

 رحمة إن :تعالى بقوله ذلك يؤكد والله .القرب كل منه قريبة

(.56 )األعراف، المحسينه، من قريب الله

 الله سبيل في جاهد من اليها يهدي التي البل هي تلك
 فينا جاهدو ووالذين فيذلك: تعالى الله يقول إليه. وتوجه

(.69 )العنكبوت، المحسنين لمع الله وإن سبلنا لنهدينهم

 حيث الكلية لحقيقته التنبه الى السالك لتقود السبل هذه إن

 اال يبقى وال المطلق في النسبي فيفنى االحد صمدية تلتهمه

 ذو ربك وجه ويبقى .فان عليها من هكل :االحدي الحضور
 الجالل إن (.27-26 )الرحن، واالكرام. الجالل

 وال حد يحده ال المطلق جالل إذن الله جالل .العظم هو لغة

 أما .شيء كل تع التي الكلية االحاطة إنه قدر. عنه يخرج
 فهوإكرامه حضوره، اي الله، وجه به يتصف الذي االكرام

 تهديه رسالة االنسان الى نزلت رحة من عليه انعم بما االنسان
 دوران عن الناتجة الواهمة الكثرة سلبية من وتنشله حقيقته إلى

 .الحق الوحدة طريق عن وعنوده الخادعة ذاته حول االنسان
 وما الناس: الى أداها من في الله قال التي الرسالة هذه

(.107 )األنبياء، للعالمين(. رحة إال ارسلناك

 عليها تدل كعا الله، أحدية على يدل الجالل فإن وهكذا

 تدل كما الله علىرحة فيدل االكرام أما الله، إا إله ال شهادة
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.الله رسول محمد شهادة عليها

 الفضيلة، مسلك سلك هو إذا ذلك الى يتوصل إنما والمرء

 يستطيع الفضيلة بهذه الوجود. من غايته لتحقيق العمل وهي

 والثعور التوحد الى بالكثرة والشعور االنانية من ينتقل ان المرء

 التوحيدي، المفهوم في واالخالق، االحد. الواحد مع بالوحدة

 تحقيق الى منطقيا االنسان تقود التي الفضيلة اتباع على تقوم إنما

 التوحيد مفهوم حسب شيء، كل ففضيلة .طبيعي لذاته

 التي بأعمالها وقيامها لغاياتها االشياء تحقيق هي لألخالق،

أ( 26 الورقة، )التوخي، بها وجدت

 لألخالق الموحدين مفهوم تعين التي الطريقة هذه إن

 المساواة يعطون وهم .الناس بين المساواة الى يدعون تجعلهم

 االنسان مقام الى نظرتهم وفي الفلسفي بنائهم في كبرى اهمية
 االنسان امام الفرصة تتهيأ فبالمساواة .بالله وعالقته الكون في

 حدوده به تسمح ما قدر على االحد، الواحد في ذاته يحقق ألن

 حب فالناس .الكثيف الحسى وحيزه الروحية وقدراته العقلية
 هو انسان كل ألن ذلك الله، امام يتساوون التوحيد، عقيدة

 كل وألن ،تعابيرها من وتعبير ،الوحدة هذه مظاهر من مظهر
 العقلية، قوته بفضل ذاته، على يشرف أن يستطيع منهم واحد

 ويحاول المعرفة الى ويعى مصيره عن ويتساءل وجوده ويعي
 جيل. هو ما ويتذوق حق هو ما ويعلم خير هو ما يميز أن

 من لذاته تحقيقه بمدى إال وإنسان إنسان بين فرق فال لذلك

 سائر عن يميزه الذي لعقله استعماله وبمدى ،إنان هو حيث

 وتذوقه ،هوحق لما وعلمه هوخير، لما تمييزه وبمدى الحيوان،
 وبتلك اآلخرون، منه يصيبه الذي الخير وبذلك جميل، هو لما

 الذي النفع وبذلك الناس، من غيره على يغدقها التي المحبة

 على ألحد ميزة فال جمعاء. باالنسانية يرقى فيجعله يمنحه،

 الحكمة من اصابه ما إال الدين، بهاء المقتنى يقول كما احد،

 إال احد على ألحد فضيلة وال واعتقده، الخير ألهل وأضمره

 الخق طريق عن جاز ممن وبالبراءة الحق في الحق اهل بمواصلة
ب(374الورقة )خطوطة، وعنه.

 والغنى والنسب واالصل والجخس للون اهمية فال وهكذا

 عصركانت ففي التوحيد عقيدة في الرفيع االجتماعي والمركز
 جاءت الرجل مركز من ادف المجتمع في مركزاً تحنل المرأة فيه

 الخامس القرن من االول العشر في وذلك التوحيد، عقيدة

 الى تدعو للميالد، عثر الحادي القرن اوائل في أي للهجرة،

 قانون علي بن حزة ويسن والمرأة. الرجل بين التامة المساواة
 لزوجه الرجل مساواة ومفاده الموحدين عند االنسانية العالقات

 بعضهما الزوجين ومعاملة يملكه ما جميع من وانصافها بنفسه
 الزوجين بين فرقة االمر أوجب فإذا والعدالة، بالمساواة بعضاً



الدرزية

 .يملك ما نصف اآلخر يعطي أن المعتدي على وجب

. ب( 115الورقة )غطوطة،

 نتيجة فإنه االنسانية الحرية من التوحيد مسلك موقف أما

 فلكي لالنسان. المسلك هذا يعطيه الذي الرفيع الموقف لهذا

 له تكون أن ينبغي الوجود في غايته يحقق ان االنسان يستطيع
 يكون وأن حراً يكون أن ينبغي أي التحقيق، هذا على القدرة
 أن ينبغي آخر وبكالم االختيار. كل يفعل لما وختاراً مريداً

 إن فعله. علىعدم االموروقادراً أمرمن علىفعل قادراً يكون

 فأمر .اإللهية للعدالة التوحيد مفهوم أساس هي الحرية هذه
 الورقة ،)غطوطة تحذير تخييرونهيه المقتنى يقول كما الله،
 أن استطاع لما مخيراً حراً يكن لم لو االنسان إذ .ب( 162

 توصله المعرفة من حالة يبلغ أن استطاع ولما حقاً إنساناً يكون

 يفوزبالثواب، أن االنسان آخراليمكن وبكالم السعادة الى

 وهو العقاب به يحل أن يمكنه وال الواحد، في التحقق وهو

 التضاد، أوإلى التوحد الحرإلى بسعيه إال اتضاد، الى العنود

 االختيارهذه حرية ممارسة غيرأن العنود، أوإلى التحقق وإلى
 اختارها أعمال من االنسان على تراكم بما محدودة هي عملياً

.محدوداً حريته نطاق جعلت أن نتيجتها فكانت لنفه

 االنان العمال نتيجتان هما والعقاب فالثواب لذلك

 به ويؤمن يعتقده ولما أفعال، من به يقوم لما وثمرتان حتميتان،

 علي، بن حمزة يقول كما إليه، ترد المرء اعمال هي إنا ويتبعه.
 من به قام لما نتيجة ذلك كان إال مصاعب من االنسان يأتي فال

 السيئة األعال وهذه .ب( 131 الورقة )خطوطة، األعمال سيء

 في وترميه القول، سبق كما حقيقته، اتباع في حريته من تحد إنما

والضالل. والظلمة العنود مهاوي

 العالم هذا زبدة إنه ,التوحيد عقيدة في هذاهواالنان

 في تقدم من به انفرد لما ب(. 121 الورقة )خطوطة،

 من به ولماتميز العقلي، بتيانه في رقي ومن الجسدي، تركيبه
 بذلك فكان والتمييز. االدراك وعلى التطوروالتقدم على مقدرة

 عالم من قس هي التي حقيقته يكتنه أن يستطيع الذي الوحيد

 التي االنسان حقيقة فإن ولذلك الخالدالبسيط النوراني العقل

 على الناس درج وقد ومدلوله، ومعناه وجوهره كنهه هي
 تفسد ال خالدة عحركة متحركة لطبقة بسيطة ،بالروح تسميتها

تبيد. وال والتتجزأ

 من المعنوية اللطيفة الجوهرية الحقيقة هذه اتخذت ولقد

 تبدو ب( 326 الورقة )غطوطة، آلة الكثيف الجسد
 .وتتحقق به وتتحرك خالله وتفعل ضمنه تعمل وحقالً يها

 مدركة لطيفة هوحقيقة حيث من االنسان، وهكذاأصبح

 ومن اللطافة، في العقل عالم يشارك معنوي، وجوهر فاعلة
 في الجسماني العالم يشارك منفعل، كثيف جسد هو حيث

 هاتين يدرك الذي الوحيد الكائن هو االتسان قإذا . الكثافة
الحقيقة. تلك ويفهم الواقع ذلك يعي والذي الخاصتين،

 من وظهر اللطيف العالم من ابدع فقد الجسياقي العالم أما
 عالم جوهر من إذن فكان ب(366 الورقة )مخطوطة، نوره

 )مخطوطة، الكلي العالم ذلك لطافة من كثافته وكانت العقل
 وبرز المظهر، ظهر اللطافة تلك فبتكثف ، ب( 121 الورقة
 االرادية الوحدة ضمن واحدة بقيت الحقيقة غيرأن . الجسم

 شيء كل وأصل ونهايته شيء كل بداية هي التي العاقلة
األحد الواحد الله أمر هي والتي وغايته،

 مظهره وفي ولطافته، كثافته في االنسان، وهكذاكان
 يتجزا، ال وكال تنفصل ال وحدة وروحه، جسدم وفي ومعناه،

 الثاملة الوحدة على بوجهيه يدل كياناًواحداً بكليته فهويقوم

 الدين، بهاء المقتنى يقول كما فاللطائف، الكلي الكون وعلى
 )خطوطة، الجرمية. باآللة إال تقوم وال بذاتها تثبت ال

 تتحقق الذي الحقل هي اآللة هذه ب(326 الورقة
 إنساناً االنان ويصيربها وتتقدم وتنمووتتسع بم الروح

 وال تثبت وال اللطائف تقوم ال طبيعية ضرورة إذن فالكثائف

 المفهوم في الجسد، ان نرى هنا من بها، إال تتحقق
 أي ،لالنسان الحقيقية الصورة به تحقق هوحقل ،التوحيدي

 وتطوره، اانسانسير في بذلك فتشارك وجودها، روحه،

 المعرفة نحو االنسان تقدم الفضيلة لطريق سلوكها في وتحقق

 وجد أن منذ بدأ الذي التقدم هذا ،والسعادة والمحبة

االنسان.
 التمو دائمة المعرفة ان أتباعها تعلم التوحيد عقيدة إن

 الحقيقة على االنفتاح الى التدعوإذن فهي واالتساع،
 إيمانًا بالحقيقة يؤمن أن ايضًا الموحد على توجب بل وحسب،
 دائب الحقيقة، هذه عل االنفتاح دائم يكون وأن معرفيًا،
 أن شرط المعرفة، هذه نوع يكن مهما المعرفة، وراء السعي
 نرى هنا للمنطق. معارضة غير العقل، على منطبقة تكون
 العلم ومع االنسانية المعارف مع التوحيد عقيدة تتجاوب كيف

 في علي بن حمزة قول ذلك على برهان وأصدق .والحكمة
 في قوة يرزقه أن وإحسانه برأفته الله سائال توجهاتم إحدى
 في لسانه بها ويقوى التوحيد معرفة في نفسه لتسع بصيرته
 فال الحق النعمة الى هويته شوق ا٣ ويشتد الحكمة اتباع
 )غطوطة، العلم درجات في المسافرة عن الهوية هذه تسكن
ا(. 123،الورقة

 حياة في شيء أهم ان على ليصرون الموحدين فإن وهكذا
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الدستورية

 الضيقة الحرفية اتباء ال المحض الحقيقة إلى السعي هو االنسان

 الناقض االنسان وادراك والمكان الزمان ضرورة يحدها التي
االشياء.
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مكارم سامي

الدستورية
Constitutionalism
Constitutionnalisme
Konstitutionell

 قانوفي سياسي مصطلح إنها .ونظام وحركة فكرة الدستورية

 مضامين جملة على ينطوي ولكنه الدستور من لفظا، يشتق،

 نشوء تاريخ الى بجذورها تعود واجتاعية وقانونية سياسية

 وفي الوسيط العصر في وتطورها القديمة العهود في الدولة

 وطبقاتهم، أجناسهم اختالف على فالبشر، المعاصر التاريخ
 كان اياً سياسي، مجتمع ولكل سياسي. مجتمع في داائً يعيشون

 السلطة وهذه .قيادته تتولى سلطة ،تطوره ودرجة وإطاره نوعه

 في الرئيسية السمة أن غير .هيئة في أو شخص في تتجسد قد

 القانون ظهور وبالتالي اللطة وجود هي السياسي المجتمع

 بطبيعتها تنزع السياسية والسلطة .السلطة بمارسة أدوات كأحد
 بالضرورة، يستتبع الذي ألمر، والسيادة والسيطرة اإلكراه الى

 فالحاكمون والمحكومين. الحاكمين بين القدرة في تفاوت ظهور

 ينشدون والمحكومون اإلكراه، بطريق والسيادة السيطرة يبتغون

 سبل أوتنظم اإلكراه من تحد التي الوسائل إيجاد بطريق الحرية
 العامة المصلحة ويحقق االجتماعي التضامن يؤمن بما بمارسته

 الى نزوع فهي الدستورية. جذور تنبع هنا من ■ العام والخير
 على والمحكومين الحاكمين نحويقيد على اإلكراه وساثل تقنين

السواء.

 - الحاكمين سلطة - السلطة إخضاع تعني كفكرة الدستورية
 وضعي، آساسي، قانون الى وبمارساتها وأهدافها مرتكزاتها في

 في للحياة عاماً غططاً آن، في تكون، خاصة وثيقة في مدون
 الدولة في القوانين الئر أعلى ومصدراً السياسي، المجتمع
 الحاكمين أهواء من تحميه بضمانات ومحاطاً عليها، مهيمناً

 لمراقبة موصة ومؤسسات أحكامه لتعديل خاصة وبإجراءات
ونصه، بروحه والتقيد تنفيذه، سبل

 على تتلمذ ومن الرب في الدستوري القانون علماء يجمع
 المجتمعات وليدة الدستورية اعتبار على الشرق أهل من أيديهم

 للمجتمعات أن والحق وتطورها، نثوئها في لها ومدينة الغربية
 ولعلها وتطويرها، الفكرة هذه ترليد في بارزاً دوراً الشرقية

 كانت وإذا المضمار. هذا في الغربية المجتمعات من أسبق

 الحاكمين تقييد المطاف، نهاية في تعني، كفكرة الدستورية

 من لكل تحدد األساسية القواعد من بطائفة والمحكومين

 في ،اإلسالمية العربية الدولة فإن وواجباته حقوقه الفريقين
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 الواليات من ونيف سنة بألف أسبق كانت )ص( الرسول حياة

 باسم عرف مكتوب دستور سن في األميركية المتحدة

 والواجبات، الحقوق الكتاب وأهل للمسلمين يبين الصحيفة،

 شؤون وعلى عامة ء مبادى على وينص المؤوليات، ويوزع
.عاجلة

 فقرة 47 على عملياً، ،ينطوي الذي الدستور هذا بمراجعة

 ظافر رأي في أهمها، عامة مبادىء على تحليله، عند المرء، يقع

 والواجبات الحقوق وبيان وتعريفها، األمة تكوين القاسمي،

 مع يعيثون الذين الكتاب أهل واعتبار وعليها، لفائتها المترتبة

 بالواجبات قائمين ماداموا المؤمنين مع وأمة »مواطنين المسلمين
 المواطنية مبدأ ينفي ال الدين فاختالف عواتقهم« على الملقاة

 الدولة عاصرت التي األوروبية الدول في الحال عليه كان كما

 مبادىء جملة على الصحيفة نصت وقد .االسالمية العربية

 وقتل )الظلم(، البغي ومنع المساواة، منها ومفاهيم وقواعد
 ومنع العقوبة، وشخصية المجرمين، إيواء ومنع القاتل،

 األسرى، وفداء الغارمين، عن الدين ووفاء المنفرد، الصلح
 بعض وتعين السابقة، األعراف بعض وإبقاء الجار، ورعاية

 مرجع وتحديد الدفاع، نفقات في واإلسهام األمن، تدابير

.تفيرها أو الصحيفة أحكام تنفيذ على الخالف

 القواعد تقنين أي دستور، وضع تنشد كفكرة الدستورية
 كلمة لغة، والدستور، خاصة. وثيقة في العامة واألحكام

 ترادف وهي .أوالقاعدة األساس وتعني الفارسية من مشتقة
 ايضاً تعني التي Constitution كلمة واالنكليزية بالفرنسية

 األساسي القانون هو فالدستور وعليه التأسيس. أو األساس

 بموجبها تتظم التي الرئيسة واألحكام المبادىء يشتمل الذي

 سلطاتها لها تخضع التي والقواعد الدولة، في العامة الحياة

 ومكانته الدستور أهمية الى وبالنظر .الفاعلة وهيائتها ومؤسساتها

 الفقه أستنبط فقد وانتظامها الدولة حياة في الرئيي ودوره

 .تفوقه« أو الدستور »سمو باسم المعروف المبدأ الدستوري
 تعارضت إذا حتى واألنظمة القوانين سائر على يعلو فالدستور

 سيادته للدستور كان أحكامه مع ،ونصها روحها في ،هذه

 وفاعلية قوة وارجح ومكانة قيمة منها أسمى انه بمعفى ،عليها

 احكامها تأتلف وأن ونصه لروحه تخضع ان يقتضي الذي األمر
.وقواعده مبادئه مع وتتالءم

 في ظهر للدولة، السياسية الحياة هووثيقة بما والدستور،

 الواليات دستور بصيغتي عشر الثامن القرن أواخر في الغرب
 يكون ان طبيعياً كان لذلك .1793 وفرنسا، ،1787 المتحدة،

.وناشاًئعنه مرتبطاًبه الدستوري القانون ظهوراصطالح
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 القانون تدري الى األوروبيين أسبق اإليطاليين ولعل

 جيوش احتالل إبان إيطاليا، شمال جامعات في الدستوري

 بها ء أنشى إذ اإليطالية، لألراضي االولى الفرنسية الجمهورية
 تأخرت فقد فرنسا أما . 1797 العام في القانون لهذا كرسي أول

 Guizot معارفها وزير أنشأ عندما 1834 العام الى تدريه في

 ويقول باريس. في الحقوق كلية في القانون لهذا كرسي أول
 Constitu- الدستوري القانون اصطالح أن Dicey العالمة

tional Law الفقه أساتذة بعض إن حتى بريطانيا في أيضاً حديث 

 هذا يستعمل لم ،Blackstone بالكستون مثل الدستوري،

 فهو العربي الوطن في أما .الدستورية مؤلفاته في المصطلح
 دستور صدور بمناسبة إآل يتعمل لم اذ جداً حديث مصطلح

 تعبير ذلك قبل يستعملون الفقهاء وكان مصر، في 1923 العام
 طبقاً تعريفه في االختالف ورغم .العمومبة اللطات نظام

 الموضوعي أو الشكلي او اللغوي المعيار استخدام في لالختالف

 تعريف يمكن الذي الموضوعي المعيار تعتمد الفقهاء غالبية فإن
 القانونية القواعد »مجموعة بأنه أساسه على الدستوري القانون

٠ I معين سياسي مجتمع في الحكم بنظام المتعلقة

:أربعة الدستوري القانون مصادر أن على الفقهاء يتفق
 العامة ااعوامل وهويتضمن الموضوعي أو المادي المصدر - 1

 المحلية والعوامل الدولية، والمؤثرات االقتصادية والحياة كالدين
 دولة، بكل الخاصة والظروف الداخلية السياسية كالصراعات

 من المعنية الدولة في الحكم نظام وهو التاريخي المصدر - 2
 ،الخ أوديكتاتوري ديمقراطي أورائسي، هوبرلمافي حيث

 والعرف، التشريع وهويتضمن أوالشكلي الرسمي المصدر - 3
٠ والفقه القضاء وهويتضمن التفسيري المصدر - 4

هي حيث الدساتيرمن بتصنيف الدستوري القانون يعنى
 وجود دون من والتقليد التعامل على تقوم عرفية دساتير - 1

 يتألف الذي المكتوب غير البريطاني كالدستور ،وضعي نص

 ومواقف أوامرإدارية من مستنبطة وشرائع قضائية أحكام من

 تضعها مكتوبة دساتير — 2و ،مرعية وأعراف عادات أو سياسية

 الصنف وهي تأسيسية، جمعية أو حكومة أو ملك معينة، جهة

الغالب.

 على الدستوري الفقه للدساتيرأوجده آخر تصنيف وثمة

 بين بالتمييز وذلك تعديلها في المعتمدة األجراءات أساس

 هو الجامد فالدستور .المرنة والدساتير الجامدة الدساتير
 اجراءات بمقتضى إآل تعديله يمكن ال الذي المكتوب الدستور

 القوانين تعديل في المتبعة تلك عن تختلف صارمة وقواعد

 للتعديل القابل الدستور فهو المرن الدستور أما .العادية

.العادية القوانين تعديل في المتبعة كتلك بيطة بإجراءات
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 ولم عشر الثامن القرن أواخر في بدأت كحركة الدستورية

 موجات وفق بل نفسها بالوتيرة كله العالم في وتتقدم تتتشر

 ويميز كبرى عالمية اوحروب ثورية حركات بطريق متعاقبة

 على كبرى حركات أربع بين كااًع٢ي Hauriou ?ريو أندريه
:سترة الد صعيد

 في الفرنسية والثورة االميركي االستقالل تلت التي الحركة -
.1789 العام

 1830) العامين في الفرنسيتين الثورتين أعقبت التي الحركة -
.1848و

 أي األولى، العالمية الحرب أعقاب في حدثت التي الحركة —

 الهنغارية، النمساوية االمبراطورية وتجزئة المانيا، هزيمة بعد

 القيصرية، الروسية واالمبراطورية العثيانية، واالمبراطورية
 االشتراكية الجمهوريات انحاد ووالدة البلشفية الثورة وصعود

السوفياتية.
 العالمية الحرب نهاية أعقاب في فمت التي الحركة وأخيراً -

 عن االستعمار جالء حركة بعد معظمها في جاءت والتي الثانية
الثالث. العالم

 وفرنا المتحدة الواليات في الدستورية الحركة ارتبطت

 الى وبميلها الحكم الى الوسطى الطبقة بوصول وبريطانيا
 الوعي بنمو ارتبطت كما رسمية. بصورة المكتوبة األنظمة

 خارجية سيطرة من الجماعي التحرر في وبالرغبة الوطني
 ادمون ويقول .متبدة حكومة سيطرة من الفردي والتحرر

 المبادى؛ مع ايضاً تالزمت الدستورية الحركة إن رباط

 النظام الى ايضا تجاوزتها بل والمساواة، الحرية في الديمقراطية

 اشتراكية دول الى تتحول عدة دول أخذت إذ نفسه االجتماعي

 الديمقراطية »ألن ذلك، كل اجتماعية. ديمقراطيات أوالى

 الماواة لتحقيق كنتيجة وتحولها نموها مبادىء طياتها في تحمل
 أيضاً وإنما فحسب السياسية الحقوف في ليس فكرتها، وترسيخ

 اندريه حل ما هذا ولعل واالقتصادية«. االجتماعية الحقوق في

 أحوال في المنطلقة الدستورية الحركة بأن التأكيد على هوريو
 أرادها إذا إآل تزدهر ال الوسطى، الطبقات عمل بفعل كثيرة
 قبل من الحادة المقاومة غالبا، يثير، األمرالذي األمة إجماع

 بإرادتهم ا-كم يتركوا ان يرفضون الذين الحاكمين اولك
.بالثورات الدستورية الحركات فتصطبغ

 على يقوم سياسي حكم وجود تعني كنظام الدستورية
 وديمقراطية الشعبية، السيادة ركائز الى تستند سياسية مؤسسات

 وسموالدستور السلطات، بين والفصل النيابي، التمثيل
 حماية الى جيعاً وتهدف الدولة، قوانين سائر الى بالنسبة

 والنظام الدستوري القانون بين والفرق العامة. الحريات
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 الدولة في الحكم نظام بدراسة يعنى األول أن الدستوري
 أم كان ديمقراطياً ومضمونه، طابعه عن النظر بصرف

 حكم بوجود يعنى الدستوري النظام بينما ديكتاتورياً،

 بعض يفضل لذلك وجودحكم. وليسمجرد ديمقراطيحر
 النظام مصطلح على الديمقراطية الدستورية مصطلح الفقهاء

 للدستورية شروط على يتفقون الفقهاء غيرأن .الدستوري

 - عليا قانونية لقواعد الحكومة خضوع إلزامية حيث من كنظام

 الخروج حق الحاكم يملك ال - الدستور او األساسي القانون

 وظاثف بين بالفصل مقيدة الحكومة تكون وأن أحكامها، عن

 تكون وأن والقضاثية، واإلجرائية التشريعية الثالث الدولة
 بصفة دستورمطبق ألحكام وفقاً مؤلفة اي قانونية الحكومة

 في الثعب يشترك وأن حدوده، في اختصاصاتها وتباشر مستمرة
 وأخيراً الشعبي، أو ايابي التمثيل خالل من الحكم ممارسة

 في القوانين سائر عل سمو للدستور يكون أن آخراً وليس

 أحكامه، من مستمدة القوانين هذه تكون ان يقتضي ما الدولة

.روحه مع ومنسجمة نصوصه مع ومتوافقة

 المجتمع لحياة العام الناظم هو بما للدستور يكون ولكي

 النظام اقترن فقد السموواالحترام الدولة، ولمؤسات

 قتجلت وقد القوانين. على الدستورية الرقابة بنظرية الدستوري

 المحكمة اجتهاد في الغرب، في عهدها أول في النظرية، هذه

 رئيسها بقيادة عقدت التي األميركية المتحدة الواليات في العليا

 ماربوري )دعوى 1803 العام في الصادر وبقرارها مارشل جون
 وسائر جهة من الدستور احكام بين ملفتة مقارنة /مادسن(

 أو الدستور، بان الحكم الى لتخلص أخرى جهة من القوانين

 القوانين على متفوق االتحادية الدولة في األساسي، القانون
 ويكون بعده يصدر قانون كل إبطال يستتبع الذي األمر العادية

.أوضمناً صراحة اونصه مخالفاًلروحه

 دول شتى في واسعة إيجابية آثاراً الثوري االجتهاد هذا ترك

 نصوص الى طريقها وجدت دستورية نظرية الى وتحول العالم،
 مفهوم من أساسياً جزءاً أصبحت بل ،الحديثة الدساتير معظم

.الديمقراطية الدستورية

 األميركي الغرب في الديمقراطية الدستورية تميزت لثن

 الدستورية الرقابة لنظرية واضحة قواعد بإرساء واألوروبي

 العربية الدولة فإن مارستها في مؤساتمتخصصة وإيجاد

 نحو على ومارستها آخر قالب في النظرية هذه عرفت االسالمية
 ودستورها الدولة شريعة هما والسنة الكريم القرآن ف .ملحوظ

 إن ظافرالقاسمي ويقول التقيدبأحكامهما يقتضي اللذان
 حرية يقيد من هنالك »فليس متوفرة داثاً كانت المراجعة طرق

 الى يطلب ان في الحق مسلم لكل ألن اإلبطال طلب في الناس
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 اولنة الله، كتاب ألحكام صدرمخالقاً قانون إبطال الخليفة

 كانت االسالمية الدستورية الرقابة غيرأن الله«، رسول

 يعود الذي السلطان او الخليفة يد في كأمانة بالفعل، متروكة،

 مخالفته لجهة فيه مطعون تدبير أو قانون إبطال تقرير وحده له

السنة. أو القرآن أحكام

 الشائعة الرقابة : صنفان القوانين عل الدستورية والرقابة

 يمارسها التي تلك هي الشائعة الرقابة . المختصة والرقابة
 الدستورأمانة يوضع خصوصاًعندما وظائفهم، بحكم الحكام

 أو ،1795 و 1791 للعامين الفرنسي كالدستور أيديهم، في

 الدستوركا حاية مهمة الجمهورية الدستوررئي يولي عندما
 . 1958 للعام الفرنسي الدستور من الخامسة المادة عليه نصت

 سياسية خاصة هيئة تتوالها التي تلك فهي المختصة الرقابة أما

 المنصوص للدستور« الحامي الشيوخ ف»مجلس أوقضائية

 من مسؤوال، كان 1852 للعام الفرنسي الدستور في عليه

 الدستور احترام يؤمن بما التثريع مراقبة عن النظرية، الناحية
 في االتحادية الدولة Presidium برزيديوم فإن كذلك وحايته.

 كعا .االتحاد دولة قوانين تفسير بحق يتمتع السوفياتي الدستور

 االتحادي الوزراء مجلس عن الصادرة المراسيم إبطال حق له ان

 نخالفتها حال في االعضاء الجمهوريات في الوزراء ومجالس

الدستور. وأحكام القوانين

 - والفاعلة الجادة الرقابة وهي - القضاثية الرقابة أما

 المحاكم وسائر العليا )المحكمة العادي القضاء في فتتجسد

 القوانين دستورية على الرقابة يجري الذي والمحلية( الفدرالية

 من بطلب أو النزاعات.العالقة في النظر معرض في

 المتحدة الواليات في الحال عله هو ما وفق المتضررين،
 الدستور ينشئها هيئة في القضائية الرقابة تتجسد كما االميركية.

 ففي اعضائها. واستقالل بقاءها ويضمن اختصاصاتها ويحدد

 المحكمة ايطاليا وفي الدستوري، المجلس تدعى فرنسا
 رباط ادمون لخص وقد العليا. المحكمة الهند وفي الدستورية،

 بين التوازن بثالثة: الدستورية للرقابة المتوخاة األهداف

 الحقوق وحاية االعضاء، والدول االتحاد دولة سلطات

 للحؤول القانونية الحلول وإيجاد والجماعية، الفردية والحريات

 الموحدة الدول في النيابي والمجلس الحكومة بين التصادم دون
البيطة.

 الثالثة وجوهها في ولكنها ونظام، وحركة فكرة الدستورية

 التراثية وبظروفه فيه قنشأ الذي السياسي المجتمع بشروط تتأثر

 تعبيراتها أفضل تجد كانت وإن فهي .واالجتماعية واالقتصادية
 بحاجات محكومة تبقى أنها إآل المعاصرة الدولة ديمقراطية في

 في والمشاركة وحايتها !لعامة حرياته لميمارسة االساسية الشعب

.التنمية أهداف ققرير وفي السياسي القرار
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 االوروبية للفلسفة أباً بحق، اعتبر، قد ديكارت كان اذا

 الشروط مجموع الى االشارة الضروري من فإنه الحديثة
 والعلمية واالجتماعية االقتصادية التاريخية، والتحوالت

 من لالنتقال مهدت والتي تدريجاً تتراكم بدات التي والدينية،

 - التجاري الرأسمالي المجتمع الى االقطاعية الزراعية المجتمعات

 اوروبا فيغرب الزراعي، النمط وبانهيار الصناعي.

 التطور، تمنع كانت التي الحواجز بالتدريج انهارت وجنويها،
 وتمركزها، وتبادلها، الثروة، وتراكم االنتاج، ووفرة والنماء،

 واالنفتاح العلمي، التقدم اشكال كل موازاتها في وتمنع

 بارزين رجال أساء لمعت وهكذا والثقافي. والديني الفكري
 اتحوالت تلك مضمون تعميق في نحوجذري، على اسهموا

 دافثي منهم نذكر العلوم ميدان ففي ،غاياتها باتجاه دفعها وفي
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1519-1452 L. Davinci، وكوبرينك Copernicus 
 وجوردانو ،1603-1540 اك100وجيلبرت[ ،1543-1473

 ،Galileo 1564-1642 وغاليليو 1600-1548 .ل Bruno برونو
 ورغم الفكر، ميدان وفي ،1630-1571 .ل Kepler وكبلر

 ماكيافيلي نجد الفترة تلك في السابق بالميدان العميق اتصاله

1527-1469 N. Machiavelli، وبيكون F. Bacon 

 المستوى وعلى ،Hobbes .15881-1679 وهوبز ،1626-1501

 وكالفن ،Erasmus .14661-1536 إراسموس نجد الالهوقي

Calvin 1483-1546 ولوثر M. Luther .

 ميدان في وبخاصة الذكر، السالفة الثالئة الميادين وفي

 الى ثابتة خطوات في الغربي األوروبي العقل تحرك العلم،
 وتعاليمها، وأفكارها الوسطى القرون علوم عن بعيداً األمام

 ال العالم مركز هي الشمس أن حقيقة كوبرنيكوس فأدرك
 ان طريقته، على كل وهوبز، ماكيافيلي واكتشف األرض،

 موضوع وهو مادي جسد في واقعي شخص هو اإلنسان
 بالضرورة عليها تنطبق ال ومطامح وشهوات احساسات

 وأعاد الكنيسة، لوائح وال السكوالستكي العقل تقيمات

 الى الفرد االنان الغربة، من قرنا عثر ثالئة بعد لوثر،
 الفهم على قادراً مستقالً عاقالً كائناً تقديمه في ونجح الكنيسة

 مطلع مع األوروبية، الحياة وقائع كرست وهكذا والعمل.

 جملة التحول، من قرنين من أقل وبعد عشر السابع القرن
 ,أ :ثالثة في اختصارها يمكن جديدة وحقائق اكتشافات

 لمعرفة وموضوعاً ذاتها بحد قيمة )الطبيعة( األرض اكتشاف

 كاملة قيمة االنان اكتثاف ب- واهتمامه، وعمله االنسان

 االنسان ثقة ج-إحياء اعتبارآخرخارجي، أي عن ومستقلة

 وللمرة ،كاملة طموحاته واطالق بالمستقبل وتفاؤله بنفسه

.األغريق حضارة شمس غروب بعد األولى

 يمكن والتقدم، والتفاؤل الحركة، من العارم المناخ هذا في

 يمكن الذي ،والفلسفي العلمي الديكارتية اسهام طبيعة تحديد

 تلك، المرحلة السئلة دقيقة استجابة سنرى، كما اعتباره،

 لعبته الذي البارز والتاريخي الدورالمعرفي فهم وهكذايمكن
,والمعاصرة الحديثة الفلسفة في الديكارتية

:ديكارت سيرة - 2

 تور مدينة ضواحى في 1596 سنة ديكارت رينيه ولد

 اليسوعيين مدرسة عمره، من الثامنة في ودخل الفرنسية،
 ذلك مدارس أرقى احدى ،La Fleche الفليش )الجزويت(

 عشرة السابعة أو عشرة السادسة سن في منها وتخرج العهد
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 أرسطو، فلسفة اقسام فيه درس صارما برنامجا كمل بعدما

 باتجاهها وميل الرياضيات من واضح تمكن مع والطبيعيات،
 العلوم عليه كانت بما قياساً نتائجها، ودقة انظمتها إلحكام

٠ المضمون وفوضى المنهج اضطراب من األخرى
 حيث باري الى المدرسة، مغادرته بعد ديكارت، توجه

 ثم نبيل)جتلمان(، اصل من كسيد بالط من كذ ببين تنقل

 كبير ودون متطوع كمحارب متنقال، 1618 سنة باريس غادر

 إذ به، يطل لم األمر لكن األمراء. من عدد جيوش بين مآثر،
 منسحباً الحياة من النمط هذا 1628 سنة ترك أن لبث ما أنه

 رحلة في الذات نحو والعملية اليومية دنياه شؤون حلبة من
 في الفترة تلك علماء عادة وعل .وامتاعاً أكثرأهمية له بدت

 خالل من علم، كل الى بل الطبيعيات، الى الرلوج
 الى نسبت التي االستثنائية األهمية الى وبالنظر الرياضيات؛

 لحاجات واضحة استجابة وفي طويل، توقف بعد الطبيعيات،

 اكتشاف اعادة رأينا كما أوالها وفي المتجدة والتقدم التحول
 في الحقيقية ديكارت بداية كانت األرض، أو الطبيعة

 أولى بمقالة وذلك الرياضية، الطبيعيات في أو الطبيعيات،
 نحوأكثرشموالً على ثم انفس« ووجود الله »وجود في قصيرة

 ديكارت لكن ٠ Le Monde العام الضخم كتابه في وتكامالً

 نظريتين يبدو كما تضمن أنه إذ هذا، كتابه نثر عن أحجم

 دوران نظرية الكنيسة، تعاليم مع تناقض على آنذاك أعتبرتا
 احتراماً يكن ديكارت وكان العام؛ هانية ال ونظرية االرضب

 سنة وإداته غاليليو محاكمة تكن ولم ،جهة من للكنيسة داخليا

 اال الكتاب ينشر لم لهذا أخرى، جهة من باله عن غابة 1616

 وبعد سنة وعشرين بسبع ديكارت وفاة بعد اي ؛ 1677 سنة

 نفوذها، وتعاظم غاليليو نظرية نشر على سنة أربعين من أكثر

 كانت التي الحقاثق جلة في أخرى جديدة حقيقة الى وتحولها

 الشروط عن وبمعزل .الحاسمة الحقبة تلك في تتصارع

 وقائع في ديكارت اسهام فإن والثخصية الخارجية والظروف
 أعمال من ريادة أو نشاطاً أقل يكن لم والتاريخي المعرفي التحول

 الشكل اختالف من بالرغم غاليليو، أو برونو أو كوبرنيك
 وجوهرية شموالً اكنر كان إسهامه ان القول بمكن بل رالواقع،

 سنة عشرين لمدة ديكارت قضاء وكان نفوذا؛ وبالتالي

 آنذاك النسبية الحريات بلد هولندا، في عمره من 1649-1628
 على اخرى داللة واساتذتها، باريس كرادلة تزمت عن بعيداً

 عن ديكارت احجام ورغم ٠ الفكري الديكارقي االتجاه نوعية
 اكثر في له مهد فقد واحذة، دفعة الطبيعي ومذهبه افكاره نشر

 في بحدة عنه ودافع والالينية، بالفرنسية ومقالة رسالة من
 القصبرة زياراته وفي وأساتذتها، باريس الهوتي أوساط



الديكارتية

 في مقال عنوان تحت موجزة برسالة له قدم كذلك لها، الالث

 في تأمالت 1641 سنة نشر ثم . 1637 سنة بعد وذلك المسسج

 ثم ألولى. ألفكاره واضح موسع وهوشرح األولى الفلفة

 نص في الفلسفةمبادىء كذلك، وبالالتينية 1646 نشرسنة

 مؤلفاته آخر ،النفس انفعاالت في رسالة ثم ،واضح مدرسي

.1649 سنة المنشورة،
 البالط على ضيفا 1649 )سبتمب ايلول في ديكارت حل

 المثقفة، العصر سيدة كريتينا، الملكة من بدعوة السوبدي
 ديكارت جسد يتحمله أن من أقسى كان السويد شتاء لكن

. 1650 )فبراير( شباط في لمنية وافته ثم مريضاً فسقط الرقيق،

: المنهج في محاولة الديكارتية - 3

 أو الطبيعة، في مذهب هي الديكارتية إن القول، يمكن
 لضرورات وفقاً الطبيعة، عل األساسية للرياضيات تطبيق

 محدثة عقالنية أنها أو وتاريخية، معرفية تكون لحظة في التحول

 العصر أواخر سادت التي الترماوية المدرسية مواجهة في

 الرثيسي اسهامها هو إنما الديكارتية في ما أهم أن غير الوسيط،

 تقديم محاولتها ثم الواجهة الى العلم في المنهج مسألة دفع في

 التقدم وحدود جهة من المبادىء ضوء في الخاصة، اجابتها

ثانية. العلميمنجهة
 ونتائجه انجازاته والى العلم الى الحاجة من مناخ ففي

 بدت الواقعية، ومطامحه االنان صعود ظل في الملموسة،

 وعاجزة وجافة، عقيمة، ،صررية الوسيطة الفلسفة مباحث

 خالف على والمحددة، الملحة التاريخية الحاجات تلك تلبية عن

 بالنصيب اضطلعا اللذين العلمين والطبيعيات، الرياضيات

 ووسائله التحول توفيرأدوات في واألهمية الريادة من األعظم

 أو ،قرون عشرة طوال كذلك الفلسفة تبد لم .والمادية النظرية
 فقد منها، هومطلوب ما أداء في أوضعفاً عجزاً يزيد، ما

 وماسبا مالثماً رديفاً ،التوماوي ثم االوغسطيني ثوب في كانت

 المجتمعات تبدل ولكن ومجتمعها. الكنية لحاجات تماما

 تلك اسقط النهضة عصر مطلع في والمطالب والحاجات والمهام

 اآلن تعدالفلسفة لم فيكنفها الفلسفة عاشت التي الطمأنينة

 الصاعد العلم ثروط مالئمة الوسيطة، وأفكارها شكلها في

 الحاجات تلبية في ايجابي دور أي تمثيل على قادرة تعد ولم

 بالضبط وهو أزمة، في الفلسفة بدت لذلك والملحة. المتجدة

 الجزويت، كلية في الفلفة تلك يتلقى وهو ديكارت أدركه ما

:المنهج في مقالة في يقول رأيناه لذلك

 بالمرء يفترض حيث الكامل، دراستي برنامج أنهيت »حالما

 شكوك وقع تحت نفسي وجدت المتعلمين، درجة به يبلغ أن

 متزايداً كشفاً اال يكن لم تعلمته ما . . كأفما. عديدة وأخطاء

 ذلك، سبب يكن لم (.79 ص في، )مقالة ٠ جهلي« مدى عن
 لتلك توفر فقد الجهد، أو العقل في قصوراً ديكارت، يقول كما

 وال الصحيح الحكم يعوزه ولم نباهة العفول أكثر الفلسفة

 . المنهج في كان إثما الحقيقي القصور لكن ،المطلوب الجهد

 أو الفلسفة، عن يبعد جديد منهج الى حاجة اذن، هاك
واألخطاء. الثكوك العلم،

 ولنوعه، ولضرورته للمنهج العالي ديكارت تقويم كان
 يجري األولى فللمرة العصر. معايير ضوء في حقيقياً انجازاً

 في تكمن ال والضعف والوهن القصور أن بوضوح، اإلعالن،
 الوسيط العصر لفالسفة يحلو كان كما جهله وفي االنان طبيعة

 وفي والمتداولة المتوارثة المعرفة نوع في وإنما تبيطاً، يدعوا أن

 من األول القسم في ديكارت بقول تحديداً، ونهجها أسسها

 هو السليم الحس يبدوأن العالم، هذا أشياء كل »بين المقالة:

. . يمتلكه. انه انسان كل يعتقد اذ التوزيع، في مساواة األكثر

 من الصواب وتمييز الصحيح، الحكم تشكيل ملكة إن

 ملكة هي العقل أو السليم بالحس يسمى ما أو الخطأ،
 يعزى ال األفكار فاختالف . . .الناس كل بين طبيعياً متساوية

 بل اآلخر، البعض من عقالً أكثر الناس بعض كون الى اذن

 من تؤخذ الموضوعات وألن مختلفة أقنية في تمر أفكارنا لكون

 ليس سليمة، عقلية قوى فامتالك ولهذا مختلفة، وجهات
 الصحيح استخدامنا في هي الجوهرية المسألة وإنما كافياً،

 على استنرت قد طفولتي منذ أنني القول في أتردد وال لها.
 منهجاً، منها بنيت وقواعد باعتبارات الحظ، ولحسن الدوام،

 تدريجاً معرفتي من بها أزيد التي الوسائل امتلك أن به استطيع

 وحياتي مواهبي ضعف ا٠ب يسمح نقطة اعلى الى بها واالرتفاع

, (78-77 ص ص نفه، )المرجع القصيرة«
 تشكل التي والقواعد االعتبارات تلك اذن، فماهي،

 تلك أي المقالة في نجده الذي العام التعريف هذا الى ؟ المنهج
 نقطة«، أعلى الى . . تدريجاً. معرفتي من »ازيد بواسطتها التي

 أكثر للمنهج تعريفاً العقل لتوجيه قواعد في ديكارت يقدم

 التي البسيطة اليقينية القواعد من »مجموعة وهو: ودقة، تحديداً

 واا خطأ، هو ما في الصدق يتوهم أال بدقة يراعيها لمن تكفل

 معرفته من سيزيد بل هدف، دونما الفكرية جهوده يهدر
. معرفته« يمكن فيكلما حقيقية معرفة فيبلغ تدريجاً،

 لمن تكفل التي القواعد هوباختصارمجموع اذن، المنهج
 بلوغ ثانياً، له مايتيح الخطأأوآل، اجتناب يراعيهابدقة

 المنيج قواعد أما معرفته، يمكن ما كل في يقينية حقيقية معرفة

أربع: فهي المقالة حسب
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 ..بوضوح. اتميزه لم اذا كحقيقة شيائً أقبل ال »أن األولى:

 ال وبشكل وتميز، بوضوح لعقلي يتمثل ما اال منه أقبل ال وأن
. فيه« شك أي بقيام يسمح

 عدد اكب الى أفحصها التي الصعوبات اقسم »أن الثانية:

األفضل«. بالشكل حلها يمكن حتى . األجزاء من ممكن
 األبط الموضوعات بنظام...من أبدأ »أن الثالثة:

 معرفة الى . رويداً. رويداً اترقى حتى فهمها، واألسهل

٠ تعقيداً« األكثر الموضوعات

 عامة بإحصاءات الحاالت جميع في أقوم »أن : الرابعة

 اغفل لم أني معه أتأكد الذي لحد الى شاملة ومراجعات

, شيثا«

 في نحوأفضل، على الديكارتي، المنج حدود إدراك ويمكن
 والتي العقل لتوجيه قواعد في يعينها التي التفصيلية القواعد

 القواعد اعتبار يمكن أنه رغم قاعدة، وعشرين احدى تبلغ

:وأهمية أكثرهاأولوية التالية
 الموضوعات في يتجه، ال أن بحثنا على الثالثة: »القاعدة

 نحن، نتوهمه أوما اآلخرون، به فكر نحوما نفحصها، التي
 بدقة، نستخلصه أن يمكن وما بوضوح إدراكه يمكن ما نحو بل

٠ آخر« طريق بأي معرفته نيل يمكن وال

 أما لحقيقة، لبلوغ منج الى حاجة هناك الرابعة: »القاعدة

 على للعثور شوقا يتحرقون الناس بعض مثل فمثلنا ذلك بدون
 سقط أن اتفق شيء، على يعثرون علهم الشوارع فيجوبون كنز

 وبعض الكيميائيين معظم طريقة هذه سبيل. عابر من

 هذا مثل أن شك وال الفالسفة وبعض بالهندسة المشتغلين

 قدراتتا ويعمي الطبيعي بصيرتنا نور يفسد المنظم غير البحث

العقلية«.

 أية بلوغ أردنا اذا المنهج يتألف الخامسة: »القاعدة

 هوأبط، ما الى أومركب هوغامض ردما من . . . حقيقة،
 الى ثم تماماً بسيط هو لما حدسي بإدراك نبدأ وأن ،خطوة خطوة

.تماماً« مماثلة خطوات في األخرى المدركات سائر

 نفحصها التي المسائل في بلغنا ما إذا الثامنة: »القاعدة
 ادراكاً يكون ألن لهاغيركاف ادراكنا يبدو السلسلة في خطوة

 ما فحص نحاول ال أن علينا . عندها التوقف فعلينا حدسياً،

تحته«. طائل ال عمال ذلك سيكون اذ يليها،

 مستوى الى بنا يصل أن يستطيع الذي المنهج هو ذلك

 هي ما اليقين؟ أو اليقينية المعرفة هي ما ولكن اليقينة المعرفة
 التي القواعد في بالتأكيد يتلخص الجواب وشروطه؟ عالماته

 المقالة في المنهج قواعد من األولى القاعدة في وبخاصة ذكرناها،
 اتميزه لم اذا كحقيقة شيائً أقبل ال »أن على تنص التي
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 المعرفة هماعالمتااليقين التميزوالوضوح أن أي بوضوح،،

 من اخرى مواضع وفي .اليقينية المعرفة هي والواضحة المتميزة
 كعالمتين والتنظيم البساطة يضيفديكارت المقالةوالتأمالت،

 جزئيتان خطوتان الحقيقة في أنهيا اال اليقينية، للمعرفة أخريين

 اليكتمل معياراليقين االأن للتميزوالوضوح والحقتان
 .به الشك يمكن ما لكل مطرد باستبعاد وانما والرضوح بالتميز

 اليمكن والذي الواضح هوالمتميز، اذن، أواليقيني، الحقيقي
 ديكارت، عنها يبحث التي اليقينية المعرفة هي تلك به الشك

 او المعرفة أقسام لسائر الصلبة القاعدة تكون ألن تصلح والتي

 عند اليقين نموذج الهندسة، في نقيم كما تماما العلوم،
 ثابتة بديهية أولى نقطة من انطالقاً وتاماً شامالً نظاماً ديكارت،

 البديهية األولى النقطة تلك معرفتنا في نجد فاين .ومطلقة

 الشك لمشروع الحقيقي هوالمضمون ذلك المطلقة؟ الثابتة
 لبلوغ اساسياً شرطاً ،عندم التوقف ممب والذي الديكارقي

 ثباتا اال الشك يزيدها ال والتي والواضحة المتميزة المعرفة
ويقيناً

اليقين: الى الثك -من4

 لبلوغ لحقيقي المضج )طلب في اذن الغاية، تحددت ان بعد

 مقالة )ديكارت، معرفته« من عقلي يمكنني شيء كل معرفة
 نفسه، )المرجع العلوم«. في اليقين أو»طلب . (88 المنهج،

 عالمة والوضوح التميز حددنا أن وبعد أدق، بكالم (،89 ص

 بحثا االمام الى التقدم يمكننا له، شرطا به الشك وتعذر لليقين

٠ وشروطه اليقين عالمات عليها تنطبق التي المعرفة عن
 يمجد لم القدماء، لفلسفة المركزة دراسته وفي الفليش كلية في

 فيها الشك اليمكن التي الواضحة المتميزة المعرفة تلك ديكارت
 أنه »ومع والفلسفة، للعلم متيناً اساساً اعتبارها يمكن والتي

 فالشيء االطالق على نباهة اكثرالعقول توفرلهاعبرقرون،

 وكيف . . .واضطراب وتشوش جدال، موضوع وهو اال فيها
 متعلمين، اناس من وكلها الواحدة، المسألة في اآلراء تتناقض

 .(82ص نفسه، )المرجع الصحيح« هو فقط منها واحد بينا

 من المشتقة العلوم بحال قولك فما كذلك الفلفة كانت واذا

 اآلخرى للعلوم بالنسبة »أما :اليها تسستند التي أو الفلسفة

 ال المرء أن القول فيمكنني الفلسفة، من مبادؤها تشتق والتي
 . غيرمتينة« أسس أو قواعد على متيناً شيثاً يبني ان يمكنه

(82 نفه،ص )المرجع
 قد كا وحدها، الميتافيزيقيا على يسري ال الحكم هذا
 من عالياً قدراً تتضمن التي الفروع على كذلك بل يظن،

 استمر والذي مثاًل، فالمنطق، عادة؛ يعتقد كما واليقين، التميز
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 التحليل عند يبدي الرياضيات، بها يحاكي للدقة، مثاا طويال
 يلتقطه وهوما منتجاً، يكون ان عن قصور جوهرياً، قصوراً

 صوره فإن للمنطق »وبالنسبة : الوضوح من بكثير ديكارت

 المرء يعرفه ما تشرح لتبدوكأنها تعاليمه من األعظم والشطر

 (88ص نفسه، )المرجع هوجديد، لما تعلم هي أكثرما
 كالسيكيا نقدا تحولت ديكارت من الثاقبة المالحظة )هذه

 فهويبدومحكوماًبمعادلة بخاصة منه وللصوري للمنطق،

 او جديد ألي وغيرمنتج صحيحاً يكون فهوإما دراماتيكية،

 والتي الرياضيات، وحتى صحيح(. غير ولكن منتجا يكون
 خطوات تحقيق »من تمكنت التي الوحيدة انها دراسته أثناء بدت

 نفه، )المرجع ومتميزة«، واضحة نتائج أي . . متقدمة.

 أن في فشلها وهو آخر نوع من بعقم مصابة فإنها (،89 ص
 عملية تطبيقات مجرد تتعدى ال فهي عامة، منفعة ذات تكون
٠ ضيقة

 اليقين مستوى حيث من المعرفة، في االضطراب هذا

 المسألة خارج الى ديكارت دفع ،والعام الخاص بالمعنيين
 عن البحث محاوالً جميعاً المعارف تلك كنس الى أي برمتها،

 للعلم صلبة قاعدة تكون ألن تصلح أكثرثباتاً جديدة أسس

 أنني حين منذ لي »تبين التأمالت: في فهويقول الجديد.

 اتضح ثم صحيحة ظننتها الخاطئة اآلراء من طائفة ٠ . . نلقيت

 من الحال هذا على هي مبادىء على ذلك بعد نبنيه ما أن لي
 قررت ولهذا فيه، يشك امراً إال يكون ان يمكن ال االضطراب

 آمنت التي اآلراء جميع من حياقي في مرة جدياً نفسي أحرر أن

 أريد كنت اذا جديدة أس من األشياء ابتدىم وأن قبال بها

 في تأمالت )ديكارت، ودائمة« ثابتة أسساً العلوم في أقيم أن

(.15،ص1األولى،ت الفلسفة
 والداثمة الثابتة المبادىء أو األس تلك ديكارت يجد وكيما

 مدى لمعرفة شاملة فحص لعملية ومعتقداتنا معارفنا كل يخضع
 . السابقة الفقرة في ذكرناه الذي اليقين معيار مع انسجامها

 الشك مشروع في ترجمتها تجد الشاملة الفحص وعملية

 معروفة أخرى وأنواع الشك هذا بين نميز وحتى الديكارتي.

 يحتمل ما كل في شك منهجي، شك أنه نقول الشك، من
 تأسيسية أولى خطوة بل الشك، أجل من شكاً ليس هو شكاً

 الذي السلبي الجانب هو ٠ اليقيتية المعرفة تحصيل سبيل في

 غامض هو ما كل يلغي الذي والنفي المعرفة، بناء لحظة يسبق

 بديلة معرفة تأسيس أجل من وركاكة اضطراب كل ويزيل

 يتعلق ما في »أما وراضحة: متميزة صلبة، أسس على تقوم
 من افضل أجد ال فإفي اآلن، حتى تعلمتها التي اآلراء بكل

 بأفضل بعد ما في استبدالها يمكن حتى بعيداً، جميعاً، كنسها

 نفسه، )المرجع يقينيتها". تثبت حين عليها باإلبقاء أو منها

 واحدة، واحدة أفكاره يفحص ال ديكارت لكن (.15 ص

 كي بواجب ولي :»... العامة بخطوطها هويكتفي وإنما
 ينتهي ال قد أمر فهذا كلها، زيفها ابين أن الغاية هذه أدرك
 .فيهام اجدسبباللشك لرفضهاكلهاأن وإنمايكفي . .ابداً

(15 نفه،ص )المرجع

 الفلسفة في تأمالت من األول التأمل ديكارت يخصص

 من هامة اجزاء في هويستعيده كذلك الشك، لمراحل األولى
 بناء عملية لكل ضرورياً تمهيداً معتبراًإيام والمبادى، المقالة

 أوالً الحواس عجز بيان في بإيجاز، الشك، هذا يقوم الحقة.

 من لدي أكثرما أن »ورغم متميزة: واضحة معرفة تقديم عن

 خالل أومن الحواس، مصدره ومتميزة صادقة معرفة
 ومن احياناًخادعة. تبدولي الحواس عذم االأن الحواس،

 واحدة« ولومرة خدعني، بما كلياً اثق ال أن بالتالي الحكمة

 االعتراض صياغة ديكارت ويعيد (15ص )المرجعنفه،
 حدث لقد ».. الفلسفة: مبادىء من الرابع المبدأ في نفسه

 قد ما في كثيرا نثق ال أن علينا ولذلك حواسنا، وخدعتنا

 . (150 ص ،الفلسفة مبادىء ،)ديكارت ٠ السابق« في خدعنا

 احسها التي والمعطيات األشياء تنهار بالحواس ثقتي اغهيار ومع
 أشياء ارى يقول كبا ،المنام م اثناء راني خصوصاً وحولي، فيي

 ذلك مع لنعترف »ولكن اليقظة، في أحسها التي بتلك شبيهة
 والحساب الهندسة تقدمها وكلية بساطة أكث اموراً هناك أن

 أن دون جداً وكلية بسيطة اموراً تعالج والتي المشايهة والعلوم

 يساويان وثالثة فإثنان ....الفعلي الخارجي بوجودها تعني

 أن يمكن ال المربع وكذلك منامي، في كما يقظتي في خمسة،

 هذه يصيب أن يمكن وال أضلع أربعة من أكثر له يكون
 خطأ«. ظن أو شك أي والبيطة الواضحة الحقائق

 المطلق الله أن ورغم (.18-17 ص تأمالت، م، )ديكارت،

 الذين »أولئك مع فلنذهب كله، ذلك في يخدعني ال الخير
 شيطاناً »أن ولنفترض، القدرة«، تلك بمثل إله وجود ينفون

 خداعي في قوته كل بذل قد اللم عن قوة يقل ال خادعاً ماكراً

 اعترف »فإني وهكذا (،22ص نفسه، )المرجع أعتقده« ما في
 ويمكنني، اال أوحقيقياً صحيحاً اعتقدم كنت مما شيء ال أن

(.19 ص نفسه، )المرجع فيه« أشك أن بآخر، أو بشكل

 وكل بل تصور وكل معطى كل يطال شك اذن، هناك،
 وهوأفي الشك، من معزل في يبقى واحداً أمراً أن إال معرفة

 فتصورت االحتياالت أسوا افترضت ولو افكر، أفي أي اشك،
 ال أنه اال أعقلم أو احسم فيكلما يخدعني خادعاً إلهاً هناك أن
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 الثك يزيدها ال قضية هذه افكر أني في يخدعني أن يستطيع
 وهي تخصني التي الصفة هو اذن »التفكبر وثباتاً، يقيناً اال فيها

 فأنا وهكذا عني فصلها يمكن ال الصفات، سائر بين وحدها،

 حب أو (23-22 ص نفسه، )المرجع حقيقة« تلك موجود،
 المقالة، )ديكارت، موجود« أنا اذا، ,افكر، المقالة: صياغة

(.98 ص
 الشك يمكن ما كل في شك بعدما ديكارت، يصل وهكذا

 فيها. الشك يمكن ال التي الواضحة، األولية الحقيقة الى فيه

 كمبدأ تردد دون اقبلها »والتي الذات أو األنا هي الحقيقة تلك

. (98 ص ،نفسه )المرجع ٠ عنها« ابحث التي الفلسفة في أول
 ديكارت، عنها بحث التي المطلقة األولى النقطة هي تلك

 في نظريتها عليها تقيم صلبة قاعدة الديكارتية تتخذها والتي
.عموماً الفلسفة وفي ،العلوم فلسفة

 اسفرت التي النتائج وفي ذاتها في الشك عملية تكتسب
٠ آن في وتاريخية منهجية وجهة من عالية أهمية عنها،

 على ديكارت اصرار اعتبار يمكن المنهجي، المستوى فعلى
 في هاماً معرفياً كسباً المطلق اليقين او ،العلوم في الحقيقة طلب

 أو الوسطى، العصور سادت التي التقليد روح مواجهة
 على ديكارت نعاه ما وهو القدماء، قاله بما األعمى التسليم

 الشك، مراحل جدية مألة عن وبمعزل المدرسيين. اساتذته
 في جداً جوهرية تبقى العامة فكرته أن اال له، عرضنا التي

 أن يجب متبصر وتحليل ونفي ونقد جذرية من تعنيه ما حدود
 شروطم تتوفر ال حين يعلق ان يجب حكم اليقين؛ حكم يسبق

جيعا

 في الديكارقي، الشك عملية تعتبر التاريخي، المستوى وعلى
 معايير حسب القيمة تجديداًجريناًبالغ نتائجها، ذاتهاوفي

 المدارس، وأساتذة الالهوتيين مواجهة في جرأة هي العصر.

 أمام الباب فتح خطر ادركوا الذين ديكارت، يسميهم كبا

 حق ممارسة في ،الطبيعي النور ذلك أو ،الصحيح الحس ملكة

 يمارسه حق والنقد، التفكيرواالستنتاج في الطبيعي االنسان

 بريتاقي لغة اال يتكلمون ال الذين اولئك »حتى عالية بمهارة

 م، )ديكارت، . حياتهم« في الالتينية يتعلموا ولم السفلى
 وكي .عصرم الساتذة ميطن الذع نقد هو . (81 ص ،المقالة

 األساس، حيث من الشك، مشروع صعوبة مدى ندرك
 في مشروعه، عن الدفاع الى اضطر ديكارت أن القول يكفي

 الشكليسكفراًوهوايتنافىع أن مثبتاً الرابع« »التامل

 إنه اللم كمال في قصوراً »ليس تدبيره: وحسن الله حكمة

 فهمي في يجعلها لم ألشياء الرفض أو الموافقة حرية اعطافي
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 االفادة الأحسن أن لقصورعندي انه بل ،ومتميزة واضحة

 لي تبدو لمسائل الجاهزة موافقتي فأعطي الحرية تلك من
■ (50ص المتأمالت، م، )ديكارت، غامضة«

 أفكراذن الشك، عنها تمخض التي التيجة يخص ما في أما
 حيث من هاماً، تاريخياً انجازاً تمثل بدورعا فهي موجود، أنا

 بارزة، تاريخية تحوالت بأمانة يعكس هام معرفي انجاز هي

 ثم التحوالت لهذه الفكر تبني عن نفسه الوقت ويعبرفي

 ومن اليقين حيث من المطلقة، األولى فالحقيقة فيها. اسهامه
 أكثر هي تحديداً، الفرد - األنا األنا، هي الزمن، حيث

 وأياً ستلي، التي الحقائت كل من بالتالي، ويقيناً أولوية،

 أولى كحقيقة لألنا، البيط المباشر االعالن هذا كانت.

 في جديد هوحدث والفلسفة للعلم حقيقية بداية أو مطلقة

 احتله الذي لمتقدم وا الهام المركز عن تعبير هو الفلسفة، تاريخ

 الحقائق لكل سابق النهضة عصر مطلع في الفرد - األنا

األخرى. للحقائق مسبق وكشرط األخرى

العالم: الله، األنا، - 5

 اكتثاف الى رأينا، كما اليقين، عن ديكارت بحث يفضي

 اثك اليها يرقى ال والتي الواضحة المتميزة األولى الحقيقة

 أنا فطالما مفكر كأنا أو مفكرة كذات الفردي وجودي وهي
 خداع وال ،شك يغيرها ال حقيقة هذه .موجود فأنا افكر

 وتميزها وضوحها من ليزيد ذلك أن بل ماكر، شيطان
 مطلقة ثاتة نقطة اخيراً، ديكارت وجد وهكذا ويقينيتها،

 غير الثابتة »النقطة كتلك تماماً فلسفته، عليها يبني ان يمكن

 .للعالم لتصوره اساساً ارخيدس عنها يبحث كان التي المتغيرة

 األنا هي األولى الثابتة النقطة هذه (.20ص نفسه، )المرجع

Ego الذات، األنا، - الحقيقة غيرتلك اآلن لدينا ولي 
 بعد سيستعيد انه رغم المادي، العالم أشياء وال اله ال النفس،

 فكرة من اله وجود فكرة مشتقاً الحقيقتين، بهاتين ثقته قليل

الله. فكرة من المادي العالم وجود وفكرة النفس،

 »أما بالقول: التأمالت من الثاني التأمل ديكارت يفتتح
 في وابحث ٠ جميعا. وحواسي واذني عيني اقفل فإني اآلن

 يمكن لما مسهب تحليل وبعد ’(28 ص نفسه، )المرجع ذاتي«.
 الذات في أن الى ديكارت يصل أفكار من الذات في يكون أن

 افكاراً (2) الخارج، في سببها كان ربما عارضة، انكاراً (1)

 مثل غريزية افكارا (3) خيالي، صنع من كانت ربما مصطنعة
 كانت فربما أومصدراً، سبباً فكرة لكل أن وطالما . الله فكرة
 فكرة أما المصطنعة، وأفكاري العارضة ألفكاري سيباً ذاقي
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 الذات فهل . كذلك سبب لها يكون أن الضروري فمن ،لله
 ذاقي تكون فهل فقط، الله فكرة تبقى »... الله لفكرة سبب
 ابدياً، المتناهيا، جوهراً يعفي ال اسم إن لها؟ أومصدراً سبباً

 خلقت بواسطته القدرة، تام المعرفة، تام مستقال، يتغير، ال
 نفه، )المرجع موجوداً« كان اذا آخر، شيء كل وخلق أنا،

 الكماالت لتلك سبباً كون ان استطيع ال وألني (.37 ص

 لكنت ذلك على قادرا لوكنت »اذ اله، تعريف في الموجودة

 لتلك وألن (.100ص المقالة، ،)ديكارت لنفسي« منحتها
 قادرأن اللم من أقل إذن شيء فال بالضرورة، سبباً الكماالت

 بالتالي شيء وال الله، لفكرة وسبباً الكماالت لتلك سبباً يكون

 نستنتج أن علينا »ان أي السبب، ذلك يكون أن قادر الله غير

 التأمالت، م، )ديكارت، بالضرورة« اللهموجود أن

 اليها يتهي التي النتيجة هي تلك موجود اذن الله (.37 ص
 من كبير عدد وفي المقالة في ثم الثالث، التأمل في ديكارت

 ال ختلفة وصيغ بأشكال الله وجود عل يبرهن الفلسفة مبادىم
 الكالسيكية األدلة في المعروف االستدالل هذا عن كثيراً تخرج

. االنطولوجي الدليل باسم ،اش وجود على
 كذلك الذات، فكرة من الله فكرة ديكارت استخرج وكما

 فبثبات .اله فكرة من المادي العالم فكرة اآلن يستخرج سوف

 ال والذي والقدرة المعرفة والتام ضرورة، الموجود الله فكرة
 أي ،الخارجية وبموضوعاتها باحساساتنا ثقتنا نستعيد ،يخدع

 التأمل نهاية في ديكارت يقول .عنا متقلة مادية أشياء بوجود

 من تآكدي وبعد موجود، الله أن من تثبت »بعدما الخام:

 أن استطيع بخادع، ليس وانه عليه، تعتمد األشياء كل أن

 يكرن ان اال يمكن ال وتميز بوضوح أدركه ما ان ستتج
 احتفاظ ومع وهكذا . (57 ص نفسه، )المرجع صحيحا«.

 ضمانة اآلن اليه يضيف أنه اا السابق، اليقين بمعيار ديكارت

 اليقين شروط مع تعارض ال التي االلهية الضمانة وهي أخرى

األخرى
 نحو ديكارت يتجه اليقينية، المعرفة شروط توافرت أن بعد

 التأمل به يفتتح وهوما الخارجي، العالم أشياء وجود اثبات

 األشياء وجود من الشبت غير اآلن يبق »م بالقول: االدس

 قد األشياء هذه أن وبوضوح األقل على ألعرف وأفي المادية،

 ذاك اذ اتبينها ألني رياضية موضوعات اعتبارها حدود في توجد

 أي ايجاد على القدرة شك بال يمتلك الله ألن ووضوح، بتميز

 اذا اال مستحيل عنده شيء وال بتميز، تصوره يمكنني شيء
 (.58 ص نفسه، )المرجع متناقضا«. لتميزه، فيحاولتي بدا،

 في كذلك هي وواضحة متميزة لي تبدو التي المادية فاألشياء

 قدرة تعوزه ال الذي الله من ومطلقة أخيرة بضيانة الواقع

 الطبيعة أو المادي بالعالم ثقتنا نستعيد وهكذا . يخدع ال والذي

 احتمال على التأكيد مع أوموضوعات، أشياء من فيها وما
لطبيعتناغيرالكاملة. نظراً الجزئيات في الخطأ

 بالثالئية جديد، من اليقين تكوين عملية اذن، انتهت
 اشه الى الذات من الذات؛ من انطالقاً المترابطة الديكارتية

 خضع، قد المادي العالم وجود أن ورغم العالم. الى الله ومن

 وجوده ديكارت جعل فقد منهجية فحص لعملية ،رأينا كما
 حقيقة من اطالقاً بضعف لم ذلك أن اال ،الهي بضيان مؤيداً

.واحد آن في قوانينه واستقاللية العالم هذا وجود

:مستقلة ميكانيكية حقيقة المادي، العالم - 6

 بارزين، ديكارتيين انجازين في اآلن حتى تحدثنا قد كنا اذا

 الثالث االنجاز فإن األنا، اكتشاف في والثاني المنج في األول

 والعلم الطبيعة أوميدان - المادي العالم ميدان في اآلن هو

الطبيعي.

 وجود إرساء الى الفلسفي مذهبه في ديكارت ينتهي
 والجوهر المفكر الجوهر وهما تماماً ومستقلين مختلفين جوهرين

 تعريف حسب للجوهر، الكامل بالمعنى جوهران هما .المادي

 شيء أي الى وجوده في مفتقر غير كموجود المبادئ في الجوهر

 في يحتاج ال الذي الشيء ذلك هو بالجوهر نعنيه »ما آخر:

 الفلسفة، مبادىء )ديكارت، .شيءآخر« أي الى وجوده
 الله على اال تماماً الينطبق التحديد هذا أن ورغم (،171 ص

 ذلك، رغم هما، واالمتداد الفكر أن اال شيء، الى المفتقر غير
 غير هو الفكر أن معنى تماماً، مختلفان وهما حقيقيان. جوهران

 ، كلياً مادي وغير متد غير هو الفكر يخص ما كل أن أي المادة

 »هناك :تماماً فكري وغير الفكر غير فهو المادة يخص ما كل وأن

 وعليها الوحيدة طبيعته تشكل رئيسة خاصية الجوهر في دائماً

 الطول في فاالمتداد وهكذا األخرى. الكيفيات كل تستند

 هو والفكر ،المادي الجوهر هوخاصية والعمق والعرض

(.172 ص مبادىء، )ديكارت، المفكر«. الجوهر خاصية
 جواهرتامة من منبمامؤلف كل ،مختلفان عالمان اذن هناك
 في وهما المادة، وعالم الفكر عالم األخر: عن أحدها ومستقلة

 ٠ العلمية المعادلة هذه باآلخر. واحدهما مرتبطان نفسه الوقت

 من نوع هي ٠ وتاريخي فلفي - انجازعلمي هي الفلسفية
 من والدينية الروحية الحقيقة بين والتاريخية المعرفية المصالحة

 اعتراف وهي ثانية. جهة من والعلمية المادية والحقيقة جهة،
 والروحي الفكري للعالم مساوياً، جوهراً المادي بالعالم

 سيطرة مرحلة من حاسمة نقلة هويمشل الموقف هذا .والديني

 مرحلة الى وغائياتها وصورها المدارس وميتافيزفيا الالهوت
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 - الفيزياء علم وبخاصة الصاعدة، الطبيعية العلوم مع التوازن

 بات والذي - الميكانيكيا في وثماره الهندسة في جذوره علم

 كا ذاتها في مباشرة، الطبيعة مقاربة الى طامحة جديدة سلطة

 تحول رمز هو الفلسفي التحول وهذا بالواسطة. ال هي،
 اكتشاف إعادة تضمنه، ما جلة في تضمن، اكثرشموالً تاريخي

 األولى للمرة وذلك الطبيعة، اكتثاف وإعادة الفرد االنسان

اليونافي. العقل شم أفول بعد

 حد الى فائقة عناية الطبيعي العلم مسائل ديكارت يولي

 في الجديد، العلم فلسفة هي الديكارتية أن معه القول يمكن

 رأيناه الذي كل أن بل له، وتفسيره ووصفه المادي للعالم تبنيه

 تأسيس محاولة غير حقيقته في يكن لم واليقين المنهج مباحث في
 الموقف هذا ظل في , الجديد للعلم متينة فلسفية قاعدة

 ،الميتافيزيقين ومثالية الالهوتيين تبريرات عن وبعيدا الدقيق،
 مقاربتها في عارمة ورغبة للطبيعة عميقاً احتراماً ديكارت يبدي

 يدعون الذين المدرسيين مواقف منه أين احترام وفهمها،
 للطبيعة، فهمه عن يكون ما أبعد ارسطووهم الى االنتساب

 سيسرون األيام هذه ارسطيين انفسهم يدعون »الذين هؤالء

 .له« توفرت التي كتلك بالطبيعة معرفة لهم توفرت إن جدا

 هذا قاعدة ديكارت أرسى . (123 ص المقالة، )ديكارت،

 كتابه في تفصيله في أسهب ثم والتأمالت، المقالة في الموقف

 نشره عن أحجم ،1633 العالم Le monde الضخم

 قراءة العادة غالبه في غخصص والكتاب غاليليو، محاكمة بعد

 التصور هذا وجهة من تركيبه، سياق واستعادة بل العالم،
خالصة. ميكانيكية قرانين ووفق الجديد المندسي الفيزيائي

 اليتمان النظري، وتحديده الجديد، العلم تأسيس االأن
 يؤكد وتطبيقية عملية قواعد على بل فحسب نظرية قواعد عل

 اللتين والشكلية التجريد خالف فعلى تكراراً. ديكارت عليها

 يبحث الوسيط، العصر غهاية في المدرسية الفلسفة اليهما انتهت
 في الجديد للعلم أساساً تصلح جديدة فلسفة عن ديكارت

 على االنسان سيطرة الى تقود وتطبيقية عملية غايات سياق
 في تدرس التي التجريدية الفلسفة من فبدالً . . », :الطبيعة

 بفضل تجعلنا، تطبيقية فلسفة على العثور علينا المدارس

 والنجوم والهواء والماء النار وفعل والمتميزة الواضحة معرفتها

 توظيفها على قادرين بنا، تحيط التي األجسام وباقي والسماوات
 أسياد بالتالي وتحيلنا نرغبها، التي االستخدامات كل في

(.117ص نفسه، )المرجع ومالكيها" الطبيعية

 جديدا العلم أمام الديكارتية تضعه الذي الهدف هذا كان

 ،التاريخي المطلب الى تام وهويشيربوضوخ ،زمانه في
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 من وسعت الديكارتية حلته الذي االقتصادي، ٠ االجتماعي
 هدفاً بنا( المحيطة )المادية الطبيعة إعالن أن تحقيقه الى ثمة

 لتملكهاوالسيطرة العي ثم ،وفلفته وعلومه لإلنسان
 األهداف مع نحوكلي على يتعارضان هدفان هما عليها،

 توجهات وفي الوسيط العصر لوائح في لالنسان المقترحة
.الوسيطة الفلسفة

 فإن ،العام الديكارتية هدف هي الطبيعة كانت واذا

 وقدراته، ذكائه وتنمية عمره وإطالة صحته حفظ في اإلنسان،

 العصر انسان كان شعارات - والخاص المباشر الهدف هو

 هدف تحديد ديكارت يتابع لذلك .بمسافات دونها الوسيط
 بغيرحد ابداعاً فقط يعني ال هذا أن »إال :فيقول العلم

 األرض بثمار السهل التمتع من تمكننا التي والمهن للفنون
 ،هي التي الصحة حفظ الى ذلك يؤدي ما بمقدار وانما وخيراتها

 النعم كل وأساس بل الحياة في الكبرى النعمة شك بال

 الجسم اعضاء حال على كبير حد الى يعتمد فالعقل األخرى،
 وحكمة أكثرذكاء االنسان جعل أريد اذا أنه حد الى وأمزجته

 )المرجع الطب«. وظيفة اعتقد، كما فتلك، اان،هو بما

(.118-117نفسه،ص

 كهدف واالنسان بالطبيعة والمطلق الصريح االلتزام هذا

 الفلسفة من التحول مؤشر شك، بال هو، والعلم للفلسفة

 ديكارت أبوة ومبرر جهة، من الحديثة الفلسفة الى الوسيطة

,ثانة جهة من الفلسفة لهذه األصيلة

 سيادة شعار بتحقيق يسمح الذي األساسي الشرط أما

 ينجزه وهوما بها، معرفتنا بالتأكيد فهو وامتالكها الطبيعة

 األخرى. أعماله من وعدد العالم في تفصيلي نحو على ديكارت
 بمعرفة الحقة دائماً هي والتفاصيل األجزاء معرفة أن غير

 يمكن أو موجود هو ما لكل األولى »األسباب هي والتي المبادىء

 المبادئء وهي (،119ص نفسه، )المرجع ،العالم« في يوجد أن

 لها تقديمه حسب أو الفلسفة، مبادىء كتابه في لها يعرض التي
 قوانينها أو الطبيعة مبادىم شرح اي الفيزياء، في »األكثرتعميماً

(.143 ص الفلسفة، مبادىء )ديكارت، األولى«
 حد ال امتداد، العالم المبادئ، من الرابع المبدأ وحسب

 بحد هو فراغاً يعتقد ما أن إذ ،فراغ يتخلله ال مالء وهو .له

 الملموس. الفيزيائي بالمعنى امتداداً لي أنه اال امتداد، ذاته

 الثالث المبدأ يعتبرفي بل بذلك، ديكارت يكتفي وال

 الحركة: سببهما إغما المادة في والكثرة التنوع كل أن والعشرين،
 تعتمد انما نراها التي األشكال كثرة أو المادة، في التنوع »كل

 مقننة والحركةهذه (.198ص تفه، )المرجع الحركة«. على
 »إن األول: ثالنة، واعمها تماماً الطبيعة عمل تحاكي قوانين في
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 والثاني يغيره«، ما له يعرض لم طالما حاله على يبقى شيء كل
 على حركته في االستمرار الى يميل فهو متحرك جسم كل »أن

 بجسم يصطدم حين جسم كل »أن والثالث مستقيم«، خط
 أقل بجم يصطدم وحين حركنه، من شيائً يمخسر ال منه أقوى

 نفسه، )المرجع , اآلخر« الجسم يكسب ما بمقدار يخر منه قوة

 الحي الجسم تحكم التي القوانين قس وعليه (201.200ص
 خالصة، ميكانيكية قوانين فهي واالنسان، والحيوان النبات في

 في الدقيقة الداخلية العناصر بحركة تعمل آلة آلة«، »فالجسم

 والعالم آالت، واألجسام آلة، اذن الجسم عجيب تنظيم
. الميكانيكا قوانين وفق تجري كبرى آلة بأكمله

 المادي، للعالم جديداً تصوراً الديكارتية تقدم وهكذا،

 القي الشعرة يقطع أن اومادي حسي مذهب أي معه يستطيع

 ميكانيكيا ماديا تصورا بالتالي فيجعله بالله التصور هذا تربط
.صرفاً

 تتباين آالت الى األشياء تنحول التصور، هذا ظل وفي
 والقوانين، والنب العدد حيث من الداخلية عاصرها بتباين

 ماهيات واألرسطي، االفالطوني التقليد وفق تعد، لم أنها أي
 ال اد، باط صحته تتأكد سرف مبدأ وهذا ثابتة وأنواعاً

 الفيزياء ونظريات العلم تقدم خالل من وإنما وحسب فلسفياً

,وسراها والبيولوجيا الحديثة

والعقالنية: الديكارتية خاتمة، - 7

 عقالنية الحالين في وهي ومذهب. منهج فالديكارتية وبعد،

٠ كاملة تكون أن تحاول

 الوضوح طلب في صارمة عقالنية هي ،المنهج مستوى فعلى

 التي والنتائج خطواتنا في المطلق واليقين نعرفه، ما في والتميز
 يمكن اليقين، أودون اليقين، من أقل شيء وال اليها، نتتهي

 تكون أن إما معرفة، كل فالمعرفة، الديكارتية. يرضي أن
 األساس. في معرفة ليست هي أو ومطلق تام نحو على يقينية

 معرفة أجل ومن المعرفة. في نسبية وال الحدين، بين وسط ال

 وصاغت نتائجه وفي االستقراء في الديكارتية شككت كهذه
 كحد - الحدس على يقوم الذي الخاص منطقها منه بدالً

 في آخر الى حدس من التقدم ثم - وبسيط متميز واضح
 نجده ال المعرفة في التام الوضوح هذا صرف. عقلي استدالل

 اال نجده ال اليقين من النمط وهذا الرياضي. البرهان في اال
 انطباق بمدى اساساً التعفى التي — الهندسية األنظمة في

 االستقراء الديكارتية نرد وهكذا .الوقائع على معطياتها

 للفيزياء تؤسس أنها كما واالستدالل، الحدس الى واتجربة

 على الحديث الى يقودنا وهوما .الحندسة في متينة قاعدة

المذهي. في العقالنية

 - الديكارتية على بالحكم المجازفة يمكن ،المذهب متوى على

 على عقالني انقالب انها - ذلك الى يميل ال ديكارت أن رغم

 وألغها ,الوسيط العصر أواخر في سادت التي األرسطية المدرسية

 الى أوبآخر، بشكل عودة تكون أن الطبيعي فمن كذلك،

 بها األوغسطينيين ترحيب هوسبب هذا ولعل االفالطونية،

 هما المطلق واليقين الوضوح كان فإذا آنذاك. اآلخرين بخالف

 في وإثما الجزئيات في بالتأكيد اليتحقق مطلب فإنه مطلبنا،

 عود شك بال فهو الكليات في اليقين كان واذا الكليات؛

 مباشرة مرتبط هذااالستنتاج واألفالطونية افالطون مباشرالى

 أرسطو أرسى فقد األرسطية. بتطورات سلبية، وجهة ومن
 وظيفة أن على يقوم طويالً استمر والفلسفة المعرفة في تقليداً

 التأمل التفكيرأو أكثرماهو أوالتعرف، المعرفة، هي العقل

 فقد الديكارتية أمامع ٠ للكلمة الحصري بالمعنى ٠ الداخلي
 موضوعها تواجه ذاتاً العقل يعد لم قماماً األمر اختلف

 أن أي نفسه، اآلن في وموضوعاً ذاتاً غدا وإنما وحب،

 موضوعاً الديكارتية في بات الوجود، عن وباستقالل ، العقا

 أي - كامال يكون كاد شكاً الديكارتية مارست ولهذا للتفكير،

 الكسب أما للعقل. جديد كسب وهذا عميقاً، داخلياً تفكيراً

 هي المفكرة، الذات بل الذات، أن اكتثافها فهو اثافي

 وهكذا .المادي العالم وقبل اله -قبل اليقينية األولى الحقيقة
 غدا األرسطية، في كما العقل، الى الوجود السيرمن من فبدالً

 وجد االتجاه هذا الوجود الى العقل من الديكارتية في االتجاه
 التاسع القرن الى وصوالً الحديثة، الفلسفة في بقوة طريقه

 اذ وهيوم، وبركلي لوك عند التجريبية المذاهب في حتى عثر،
 هو المباشرللعقل الموضوع وهوان ضمنياًاولياً افتراضاً فيها أن

 وفيه تماما، ديكارقي تحول هو .الخارج وليس نفسه العقل

.الحديثة للفلسفة ديكارت أبوة بعض

 هو أساسي بتعديل مرتبطة الديكارتية العقالنية هذه أن اال

 موضع هو التعديل هذا نجاح مدى أن رغم — كذلك ديكارتي
 الحادة الثنائية من نوعاً تطور الديكارتية فالعقالنية دائماً، نقاش

 الجوهرين، بين متبادالً اعترافاً تفرض ثم والعالم، العقل بين

 ما وهو اقناعاً أكثر تبرير الحقيقة في يعوزها إيجابية ومصالحة بل

 الثنائية حدي ربط في الفشل هذا ,ديكارت عند نلحظه ال

 ال وهوفشل المذهب. نهاية في األكثرركاكة هوالنتيجة تلك،
 ثنائية كل على حكماً ينسحب وإنما فحسب الديكارتية يلحق

 اال منه، خروج ال بمأزق دائماً محكومة فالثنائية .كذلك أخرى

 العقالنية تحاوله وهوما المعادلة، طرفي احد الغاء قاعدة على
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 أنها كيا أساساً المادية ترفض فهي جدوى، دون الديكارتية

 وهيغل سبينوزا يتجنبها -التيم الثالية حد بلوغ تتجنب

وغيرهما.
 القيمة بتلك يذهب ال أنه اال صحيح، االستدراك هذا

 النهضة عصر مطلع في الديكارتية تمثلتها التي العالية التاريخية

 نظام هي أكؤما واتجام محاولة فالديكارتية الحديثة. والفلسفة

 هي ٠ المقالة في باستمرار نلحظها روح وهي - مكتمل ناجز
 بمعناه البشري للعلم شاملة فلسفة لصياغة عميقة محاولة

 ميتافيزيقية قاعدة عل بالتالي العلم ذلك وتأسيس الشامل،
. متينة

 باستمرار، ديكارت عليه يلح هوما التاريخي الهاجس هذا
 الدور وما واحد، فرد طاقة فوق هو كامال تحقيقه أن مؤكداً

 االتجاه ذلك في أولى خطوة اال فلسفته به اضطلعت الذي

 افتح انما استخدمتها التي الفلسفة مبادىء فبنشري , . . »

 فيه انغلق الذي الكهف الى يدخل النهار ضوء وادع النوافذ

(124ص المقالة، م، ،)ديكارت اصحابه«.

 كل فوق دائماً هي االهمية حيث من فالديكارتية وأخيراً

 في كما الحديثة الفلسفة مناهج في بارزة وبصماتها نقاش،

 جون لحظه وهوما آخرا، امرا كذلك فيها ان اال مضمونها.
 مهارة هي متعاً امراً الفلسفة جعل قد ديكارت أن من لوك،

 والفلسفة الجافة. المجردة الوسيطة الفلسفة تعوزها كانت
,للمتعة نقيضاً بالضرورة ليست
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المنطقية الذرية
Logical Atomism
Atomisme Logique
Logische Atomismus

:المنطقية الذرية تعريف 1

 مما المشكلة، معالجة في الرئيية االتجاهات من اتجاه هي

 في انتشرت وقد المنطقية. التجريبية اسم عادة عليه يطلق

 كمبردج جامعة من واتخذت راسل، برتراند وتزعمها انكلترا
 جماعة اسم أعضائها على احياناً يطلق انه حد الى ،لها مقراً

كمبردج

 .الخاصة فلسفته على راسل أطلقه اسم المنطقية والذرية

 أعضاء فلسفة هي التي المنطقية الوضعية عن تختلف فهي لذا

 فلسفتي كتابه في نفسه راسل ذكره ما وحسب فيينا. حلقة
 ألول به لينعت المنطقية الذرية اسم اسخدم ،تطورت كيف

 تحت 1919-1918 سنتي نشرت الي محاضراته في فلسفته مرة

 يأخذ لم أنه ذلك يعني أن دون .المنطقية الذرية فلسفة عوان

 معرفتنا كتاب مقدمة فقراءة .الفترة تلك في إال كفلسفة بها

 يعتبر كان أنه تؤكد ، 1915 سنة ظهر الذي الخارجي بالعالم

 آماا األخيرة هذه على يعلق كان كا منطقية، ذرية فلسفته

 درب على عمالقة خطوات وتخطوبها الفلفة تقدم أن في كبيرة

 من وغيره غاليليو يد على تحقق الذي بذلك شبيه علمي تطور
 والتفصيلية الجزئية التائج أحلوا فهؤالء الحديث العلم رواد

الخيالية التعميمات محل للتأكد القايلة

 بأن راسل اقتناع الى بالذرية لها تسميته أسباب وترجع

 كثرة وهما المنفصلة، الوقائع في وتعدد كثرة من يتكون العالم

 .واحد عنصر الى ردهما أو وحدة في اختزالهما يمكن ال وتعدد

 إنها فردة. وقائع وهي فيه، تقع التي الوقائع مجموعة هو فالعالم
 كقولنا :عالقياً ارتباطاً أشياء ارتباط من يتكون بناء عن عبارة

 على الصحن و» المطبخ« في االناء و» الحائط« على »السبورة
 بصيغ عنها ونعبر قضايا في نصوغها حوادث العالم . . . المائدة«

 بالعالم معرفتنا كتابه في راسل ويؤكد .منطقية وعبارات
 الوقائع من تجريداً اكثر والعبارات الصيغ هذه أن على الخارجي

 القضايا تختلف الجانب، هذا ومن فيها. تنعكس التي العينية

 كما الواقعية، األشياء وجود وعن العينية الوقائع عن المنطقية

٠ عنها باستقالل تتمتع
 على راسل، يؤكد واألشباء، الوقائع بين الفرف عل وتأكيداً

 وهذا منطقية. ذرات بل فيزيائية، ذرات ليست الذرات أن
 يتحدث التي فالذرة ,بالمنطقية أيضاً لفلفته تسميته سبب

الشيئي. الواقعي الالتحليل المنطقي التحليل ذرة هي عنها،
 عن المنطقية راسل تجريبية تتميز الزاوية، هذه ومن

 هيوم، ديفيد تجريبية رأسها وعلى الكالسيكية، التجريبيات
 واالحساسات االنطباعات الى بكاملها االخيريردمعارفنا فهذا

 ,البشري للعقل المكونة الوحيدة األساسية العناصر إياها معتبراً

 ومضمون محتوى ترجع ،حسانية نفسانية ذرية فهي لذا،
االحساس. الى االنساني الفهم

 بين الوثيق االرتباط إلبراز يكفي ما المالحظة هذه ذكر وفي

 تفسير لكل المناوئة المنطقية ونزعته راسل لدى المنطقية الذرية

 أن غير .والرياضية المنطقية والتصورات القضايا لطبيعة نفافي

 أو االطار تمثل المنطقية الذرية أن هو اليه، االشارة تجدر ما

 إن حيث من المنطقية، للنزعة الميتافيزيقي أو الفلسفي األفق

 به. اللغة وعالقة للعالم بالنظرة المتعلق الجانب تتناول األولى

 الرياضيات طريق عن الجانب هذا الى وصل راسل لكن

 وقت منذ رأى لقد . العلم لهذا النظري األساس في وبالتفكير
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 االمكانية وربما المثلى، الوسيلة هي البحتة الرياضيات أن مبكر

 الدقيقة. العلمية المعرفة الى وللبلوغ الحقيقة الكتشاف الوحيدة
 أن دون ،مل ٠ س .ج ل المنطق كتاب ،صبي وهو طالع كما

 ذلك وبعد . والهندسة للحساب التجريبي باألساس يقتنع

 الفلسفية باألفكار المليئة هيوم كتب طالع معين، بوقت
 إنها حيث من ال قوياً تأثراً فنأثربها الكالسيكية، االختبارية

 شكياً موقفاً تكرس إنها حيث من بل التجريبية، على قائمة

٠ فكرية ويقظة فلسفي تجديد لكل الزماً اعتبره

مور: إ. و.د.ج. راسل برتراند - 2

 والتي الذاتية في المغرقة االنطباعية المواقف وراء ينقاد ال فهو

 جديدة واقعية قراءة يقرؤها بل ،هيوم نزعة اليها تقودنا
 هذه معتبراً G.EfMoore مور إ. ج-, مواقف تستلهم

 منتشرة كانت التي المثالية المذاهب على الصحيح الرد الصيغة

 في طالب وهو عرفها التي المذاهب تلك آنذاك، انكلترا في

 بوجه درس كما .وهيغل كانط دراسة على عكف حينما كمبردج

 الهيغليين زعيم برادلي لفرانسيس المنطق كتاب خاص
 أفكار على اطالعه غيرأن .سنوات بضع به وتأثر االنكليز،

 الى أديا ، 1898 سنة الجديد الفلسفي وبمنهجه به ومعرفته مور

 راسل وقداعترف التفكير في طريقته في وتام تغييرحاسم
 The prin- الرياضيات أصول كتاب مقدمة في صراحة بذلك

ciples of Mathematics جميع في موقفي »إن قال: حيث 

 وقد مور إ. ج, من معالمه أهم متمدفي األساسية المسائل
 اهتمامه وأثارت اليبنتز كتابات أيضاً الحين ذلك في نظره لفتت

 الرياضية الناحية وهي اليبنتز، فلسفة نواحي من معينة ناحية
.المنطقية

 ،الواقعي اتجاهه في مور شارك فد كان وإن راسل غيرأن
 متميز واقعي موقف لبنات ليضع بعد فيما عنه انفصل أنه إال

.ذري منظور من لكن ،المنطقي والتحليل بالمنطق أكثر يهتم

 لتبلورموقفاً جاءت المنطقية الذرية أن نرى إذن، هكذا،
 الهيغليون لواءها حمل التي االنكليزية للمثالية مناهضاً جديداً

 وفي .التعددوالكثرة يدعوالى موقف إنه .برادلي بزعامة الجدد

 وما - واعتقدت األكبرلهيغل المنطت »قرأت الصدديقولم هذا

 عن صادر لغو الرياضيات عن يقوله ما كل أن - أعتقد زلت

 ضد برادلي بحجج االعتقاد عدم الى وانتهيت مشوش، عقل

 للواحدية، المنطقية األسس في الثقة عدم وإلى العالقات،

 الكانطية. transcendental المتعالية الحساسية ذاتية وكرهت

 ووصلت اليبنتز، لدراسة الوقت ذلك في الصدفة قادتني وقد
 إنما كبيراً تميزاً تميزه التي آرائه من كثيراً إن :التالية النتيجة الى
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 قضية لكل إن القائلة الخالصة المنطقية النظرية إلى ترجع

 التي النظريات إحدى هي النظرية هذه ومحموال، موضوعا

 لو ليأنه وبدا وبرادلي. وهيغل سبينوزا مع اليبنتز فيها يشترك
 بميتافيزيقا المتعلق األساس كل لتحطم النظرية هذه رفض تم

.الفالسفة« هؤالء كل

 الحملية القضايا كون راسل رفض إن القول، ويمكن

 كان العالقية، القضايا على وإلحاحه للتفكير، الوحيدة الصورة

 الوحدة لمذهب مناهضة فلسفة درب على للتقدم كافية خطوة

 ستقوم الذي الكثرة نحومذهب جديدة طريق معالم ولرسم

الذرية. عليهفلسفته

 لكنه .كتبه سائر في لذريته الكبرى الخطوط راسل قدم وقد

 سنتي خالل ألقاها محاضرات في لها عرض أحسن قدم

المنطقية. الذرية فلسفة إسم عليها أطلق ، 1919,1918

 يسميه الذي الفلسفة نوع أن المحاضرات هذه في يؤكد

 التفكيرفي وهوبصدد عليه نفسه فرض موضوع منطقية ذرية

 أنها ونالحظ األخيرة هذه نحلل فعندما الرياضيات؛ فلسفة

 أن إال .الدقيق الصوري بالمعنى اليه وترتد المنطق من مشتقة

 الميتافيزيقي الواحدي معنام في يؤخذ أن ينبغي ال هنا المنطق

 ذري منطق هو بل . هيغل عنه دافع الذي بذلك الشبيه

 بوجود يعتقد الذي المشترك والفهم ،الطبيعي الموقف يشارك

 هي المنطقية للذرية بالنسبة حقيقة فأول ٠ منفصلة كثيرة أشياء

 وقائع بل فيزيائية، غير وقائع لكنها وقائع، سلسلة العالم أن

 القضية كانت إذا ما الدراك المخطقي الفكر اليها يرتد منطقية،

 القضية يجعل ما أي ٠ كاذبة أو صادقة الوأقعة فيها نصوغ التي

 نهاية في اليها الوصول يريد التي فالذرات .كاذبة أو صادقة

 الوصول أبغي التي الذرة »إن .منطقية ذرات هي إنما التحليل

 التحليل ذرة وليست المنطقي، التحليل ذرة هي اليها
 اعتقادات أيضاً وثمة وقائع، عل محتوي العالم إن الفيزياني«

 صدق يتبين األخيرة، هذه ورجوعاالى الوقائع تلك تشيرالى

األولى. أوكذب

 أوكاذبة. صادقة ما قضية يجعل ما بالواقعة، راسل ويعني

 صدقه يكون ذلك قولنا فإن تمطر، السماء إن نقول فحينما
 كما الطقس، عليه يكرن معين وبوضع ما مناخية بحالة متعلقاً

 عبارة تجعل التي الجو فحالة .الطقس لحالة تابعا كذبه يكون

.واقعة يسمى ما هي ،كاذبة أو صادقة تمطر« »السماء
 معيناً جزيائً يها المقصود فليس ،واقعة عن نتحدث وحينما

 يمنح ال هذه من واحد كل ألن سقراط، أو السماء أو كالمطر

 يجعل ال بذاته، جزئي شيء وأي كذبها، أو صدقها ما عبارة
جملة تعبرعنه ما هي فالواقعية .أوكاذبة صادقة قضية أي
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.محددة عالقة أو معينة بخاصية ما شيائ تربط مفيدة

 ،ذاتية أوانطباعات سيكولوجية حاالت عن الوقائع تعبر وال

 أن شيء في يهم وال وتعبرعنه. الموضوعي للعالم إلى تنتمي بل
الحالين في موضوعية فهي أوكاذبة، صادقة تكون

 « أبيض »هذا مثل جزئية وقائع ثمة . متشابهة الوقائع ليست

 حال بأي يمكن وال فانون«. الناس »كل مثل كلية ووقائع
 وحدها الجزئية الوقاثع على اعتماداً كامالً وصفًا العالم وصف

 مثل سالبة وأخرى فان« »سقراط مثل موجبة وقائع كذلك ثمة

، الحياة« قيد على »أرسطولي

 فحب، رموز أنها المنطقية القضايا خصائص أدق من

 هي األجزاء وتلك أجزاء، من تتكون أنها أي مركبة، رموز
 رموز. هي عديدة كالت من تتكون الجملة إن رموز أيضاً

 النقطة لهذه أن راسل ويرى رمز كذلك هي الجملة لكم

 الفلسفة أن في تكمن سالبة أهمية لكنها للفلسفة، بالنسبة أهمية

 لثيء ستنسب فإنها ،له يرمز بما الرمزوعالقته أهمية تع لم اذا
 في هذا يحصل ما وغالباً للرمز هي وإنما له ليست خواصاً

 في األمر هو مثلما التجريد، في المغرقة النظرية الدراسات مجال

 فهم ء نخطى فقد التفكيرفيه، يصعب الذي الفلفي المنطق

شيء. خواص ونجعلها الرمزية الخواص
 من مختلفة أنواعاً ثمة أن في أيضاً الرمزية اهمية تكمن

 .اليه يرمز وما الرمز بين العالقات من منوعة وأنواعاً الرموز

 مثل المفاهيم وبعض الخطأ في يوقعنا لذلك االنتباه وعدم

 أنها على إليها ينظر التي الخارجي الواقع أو الوجود فكرة
 الرمزية. أخطاء من خطاً أساسها الفلسفة، في ومطلقة أساسية

 ناجم الفلسفة عرفته ما كل أن اآلن »واعتقد : راسل يقول

 سيبدو الخلط هذا يزال وحينما ،الرمزية في خلط عن كلية
٠ (I ٠ ٠ I خطأ على ينطوي الوجود عن قيل ما انكل عملياً

 أو كلمة كل ،المنطقية الذرية سياق في بالرمز، والمقصود
آخر. شيائً يعني شي، كل أي ذلك، إلى وما جلة

 نفهم عدما يتم وفهمها كلمات، عدة من تتركب القضية إن
 تركيب تماماً يناظر الرمز تركيب .منها تتكون التي الكلمات

 ذلك وإن ،موضوعي ذوتركيب العالم ■ اليها يرمز التي الوقائع
 لغة كل في ويجب .القضايا تركيب طريق عن يعك التركيب

 الواحد تناظر الواقعة، عناصر الكالت تناظر أن منطقياً كاملة

 بين الرابطة والحروف األفعال بعض عدا فيما للواحد،

 تحليلية المطابقة اللغة هذه النحوتكون هذا وعلى الكلمات.

. المنفية أو المقررة للوتائع المنطقي البناء واحدة بنظرة توضح

 مبادىء ماتاتيكابرنكيبيا كتاب في المعروضة واللغة
 لغة إنها الكاملة. التحليلية للغة نموذج (1916) الرياضيات

 ومن فحب. الصوري المنطقي الناء سوى تعكس ال مثالية
 تنقل التي اليومية العادية اللغات عن نختلف الجانب هذا

, وتوصلها واقعية مضامين
 قضية من انطالقاً راسل يطرحها التي األسئلة بين من

 على صياغته يمكن هام سؤال والواقعة القضية بين التتاظر

 عدم أو صدق كان فإذا ؟ سالبة وقائع توجد هل : االلي النحو

 فوق »الغراب أو نهر« »هذا قبيل من قضايا صدق
 القضايا هذه عنها تعبر القي الوقائع على يتوقف . . الثجرة«

 إذا ما ندري ال التي السالبة القضايا من نوعا ثمة فإن الموجبة،

 نهر« هذا »لي كقولنا السلب عن تعبر أو سالبة وقائعها كانت

؟ الشجرة« فوق الغراب يوجد »ال أو

 لما فلوالها السالبة. الرقائع هذه مثل برجود راسل ويسلم

 اآلن »أرسطويؤلف لوقلنا إذ كاذبة. الذرية القضية كانت
 وهي الحياة«، قيد على »أرسطولي أن وانعة لعارضتها كتاباً«

كاذبة آنفاً الموجبة القضية تجعل التي الواقعة

 السالبة القضايا يؤولون الذين بعض بشدة راسل وتتقد

 غير قضايا نقرر فإننا نقررها، حين وأننا األصل في موجبة بأنها

 فيه ق«-»ال فقولنا الموجبة القضايا مع أي األصل مع متفقة

 صادقة، قضية وهي »لث« ما قضية هناك أن ضمني تقرير

.لها أومناقضة »ق« مع غيرمتفقة األخيرة هذه وتكون
 عدم ينصب تأويالً فبه يرى أنه راسل اعتراض ووجه

 أنه الحقيقة بين جوهرياً، إياه معتبراً موضوعية كواقعة االتفاق

ك« مع متفقة ال »ق بأن اقتناع المرء لدى يكون أن يفترض

 وأن كوقائع السالبة الوقائع نأخذ أن من بد ال وعليه،
 على موضوعية واقعة مؤلفاً، اآلن يكتب ال »أرسطو بأن نسلم

 انسان« »أرسطو به تكون الذي المعنى بذات ،حقيقي وجه

.وافعة

المنطقية: والذرية فتغنشتين لودفيغ - ؤ

 الذرية بفلسفة التأثر أعمق تأثروا الذين الفالسفة أبرز من

 L. فتغنشتين لودفيغ األصل النمساوي الفيلسوف المنطقية،

Wittgenstein سنة من ابتداء ومور براسل احتك الذي 
 - المنطقية المقالة كتابه جاء وقد ٠ انكلترا الى هاجر حينما 1908

 زاخراً Tractatus logico-philosophicus (1922) الفلسفية

 قبل من كبيراً ترحاباً لقي وقد المنطقية. الذرية واألفكار باآلراء

 ما غيرأن لعقيدتهم بياناً منه جعلو الذين فيينا جماعة أعضاء

 لم المطقية الذرية فلسفة أن هو ذلك مع اليه االشارة تجدر

 تفكيره، من األولى المرحلة في إال فتغنشتين طلب على تستحوذ
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 Philo- الفلسفية االتجاهات تأليف قبل ما مرحلة وبالضبط

sophical Investigations القطيعة مؤلف اعتباره يمكن الذي 
 ومراجعة المقالة في الواردة واألفكار لآلراء نقداً تضمن فقد

 الذرية فلسفة منها تنطلق التي الفلسفية النظرية للقواعد
المنطقية.

 أبرزاألفكار على المقالة انطواء الى اشارتناهنا لذافإن

 التي الوحيدة الفلسفة هي أنها يعني ال المنطقية، الذرية

 في اهتيامه استقطبت أنها يعني بل ،بكامله تفكيره استغرقت
 كان واذا .نظرياته نقائص عدها أدرك أن لبث ما معينة فترة

 آخر، ومقاالً المقالة كتابه سوى وفانه حقى ينشر لم أنه صحيحاً

 أبانت وفاته بعد نشرت التي مؤلفاته هوأن ،هوأوكد ما فإن

 نشرت التي المؤلفات ومضمون المقالة مضمون في اختالف عن

 قراءة الى ميل الدارسين على طغى قد كان وإذا بعد، فيما
 اعتبارها على واالصرار المقالة. من انطالقاً المتأخرة المؤلفات

 هذا وربماكان العكس تثبت الفاحصة العين فإن امتداداًلها،

 جديد من يكتشف فتغنشتين جعلت القي األسباب من سيباً

 المنطقي الفكرالوضعي فيه يجظ لم بلد االعتبارفي ويردله

 أنصار المعاصرون التيعبرمفكروها فرنسا والقصد ،باهتيام

 فتغنشتين مؤلفات في الفكر مظاهرهذا على االختالف فكر
 حالياً ويكتبه كتبه ما خالل من بوضوح هذا ويتبين األخيرة؛

Bouveresse بوفريس جاك .و .
 نعتبره أننا هنا، المنطقية فتغنشتين ذرية عن حديثنا يعني وال
 ،أولى مرحلة في كذلك كان فقد ؛بذلك ويقطع منطقياً ذرياً

 الواردة ولألفكار المقالة لكتاب ما قيمة عن الحديث صح واذا
 للنقد نظراً تاريخية قيمة مجرد كونها تعدو ال فإنها ،فيها

.بعدها ،ظهرت التي المؤلفات في عرفتهما اللذين والمراجعة

 المنطقية الذرية فلسفة في رسل ومؤلف فتغنشتين مقالة إن
 لكن .العموم على المنطقي الذري المذهب ركني معاً يكونان ال

.للعالم المكونة العناصر أهمها عديدة اختالف نقط ثمة

 والصفات الجزيثات هي أنهاأربع، راسل فبينمايرى
 في األشياء أنها إلى فتغنشتين يذهب والوقائع، والعالقات

 الذرية الوقائع يكون األشياء، فتشكل وتشكلها. ائتالفها

 وصور تشكلها فإن ،ثابتة بسائط األشياء كانت اذا غيرأنه

.متغيرة ائتالفها

 الى األخرى هي تنقسم واقعة وكل وقائع، الى العالم ينقسم
 األشياء فإن لذا تتجزا ال وقائع تبلغ حقى وهكذا ابسط وقائع

 االختالف رغم راسل عن يحيد ال هنا وهو ٠العالم جوهر هي
 فالواقعة .الذرية للوقائع بالتحليل منها كل تناول بين المالحظ

 بها تترابط التي الكيفية عن فتغنشتين نظر في تعبر الذرية
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 الواقعة بنية تمثل ائتالفها، طريقة فإن لذا وتتركب. األشياء

.صورتها أو الذرية
 كما وسالبة موجبة الى الذرية الوقائع ،فتغنشتي وسم وقد

 الصورة هو بينهما التمييز أساس آن معتبراً راسل، فعل

 من نفسها الموجبة للواقعة ما السالبة للواقعة كان فاذا المنطقية.

 صورتها يجعل األولى في النفي عنصر وجود فإن مكونة، عناصر
 الواقعة بصورة توجد التي النفي أداة أن كما .الثانية عن مختلفة

 التميزبين فإن وعليه، الخارجي. الوجود في شيء يقابلها ال
 أن فعالً ونجد .الواقعي منطقي صوري تمييز الواقعتين

 اللغة تحليل ضرورة ومنها :تقتضيه المنطقية الضرورات

التحقق. إمكانية توافر عن والبحث
 وقائع الى تستند والواقعة وقائع، فتغنشتين، نظر في العالم

 نحو على وارتباطها األشياء تشكل نتيجة تتكون أخرى ذرية

 ذرية قضايا الى تتند والقضية قضايا، بدورها واللغة معين.

.بسيطة رموز عن عبارة هي أسياء من تتكون أبسط

 على بينها فيما مترابطة أسماء من تتركب القضية كانت واذا
 من شيائً يقابل األسماء، تلك من اسم كل فإن نحومعين،

 بهااألشياءفي ترتبط التي الكيفية لذافإن األشياءالخارجية

 اسماؤها التي القضية على تنعكس الخارجية، الذرية الواقعة
 االسم غيرأن األشياء يناظرترابط ارتباطاً األخرى هي ترتبط

 القضية. سياق في إال معنام يكتسب وال ذلك، مع يدل، ال
 معانيها على تحصل منفردة األسماء تصور إمكانية يستبعد ما

 من تتركب كانت وإن القضية أن مصدره استبعاد وهو .الذرية
 تضم ذلك، عن فضالً أنها، إال واقعية، مقابالت لها اسماء

 من يأتي معناها لكن واقعية، مقابالت ذات غير عالقات

الكل. يولده أي القضية أسماء ارتباط

 للوجود أو للواقعة رسم فتغنشتين، رأي في القضية، إن

 الفكريتم ومادام .الفكرموازلواقع فإن وعليه، الخارجي.
 فحص فإن كلمات، بين ارتباط واللغة طريقها، وعن باللغة

 اذا بما للتحقق كافياً يكون المنطق، هي التي االرتباط، مبادىء

 المنطق يصبح هنا ومن منه خالية أو معنى ذات القضايا كانت

 يعبرعنه الذي العالم قوام يغدو إنه .له وصورة للعالم مرآة

 بها تترابط التي بالكيفية ينبؤنا المنطق .القضايا بواسطة الفكر

 الفكروالعالم بين فهوالجسرالرابط بعض األشياءبعضهامع

 هومجموع الذي العالم بنية تصف قضاياه ،والواقع واللغة

.الموجودة الذرية الوقائع

 ما الصادقة القضايا مجموع فتغنشتين يعتبره العلم، وحتى

 التحديد كان واذا .وكامال دقيقا وصفا الوقائع تصف دامت

 ويصور الواقع يصف إنه حيث من الطبيعي العلم على ينطبق



المنطقية الذرية

 )المنطق الصورية العلوم على يصدق ال فإنه الخارجي، الوجود
 ألنها العالم، عن شيثاً قضاياها تقول ال التي والرياضيات«

.تكرارية تحليلية قضايا

 القضية عالقة اعتبار الى ميل فتغنشتين على يطغى المقالة في
 نموذج فالقضية . تصويرية أو رسمية عالقة ،الذرية بالواقعة

 العالم، يصف منطقي رسم لكنه له، ورسم الخارجي للوجود
له. فكري أيتصوير

 فهذا . الواقع وتركيب اللغة تركيب بين تناظر إذن ثمة
 بسيطة. قضايا الى تنحل واللغة أولية، وقائع الى األخيرينحل

 ترابط وكيفية وبنائها تركيبها في تقابل بسيطة قضية وكل
 القضية لتكون أساساً التقابل ذلك ويعد . ذرية واقعة عناصرها

 عل تلح المقالة أن ونالحظ معنى. ذات ولتكون للواقعة، رسماً

 تقابل عالقة والواقعة، القضية أو الصورة بين العالقة أن

 كيفية عن تخبر القضية عناصر ارتباط كيفية إن بحيث وتناظر

 الحكم ومعيار عحك يجعل ما ،الخارجي الواقع عناصر ارتباط

 عن أوكذب بصدق اخبارها الكذب، أو بالصدق القضية على

الواقعة.
 باعتبار مالحظتهاوإدراكها يمكن التي هي الذرية الوقائع إن

 .األولية القضية أوكذب صدق عليها يتوقف التي هي أنها
 تقتضي كاذبة، أو صادقة القضية كانت إذا ما معرفة ومحاولة

 هو معه، اتفاقها عدم أو اتفاقها إذ الخارجي، بالوجود مقارنتها

 يكون حق الوقائع وجود من بد أوكذبها.وال صدقها أساس
 . صادقة مجعلها هوما الوقائع مع تناظرها دام ما معنى للقضايا

 .له وتصويراً رساً تكون بقدرما اال شيائً تثبت ال فالقضايا

. المقالة في فتغنشتين تصوره كما التحقق« »مبدأ هوجوهر وهذا

ومراجع مصادر
— Russell, B., « Logical Atomism », « The Philosophy of logical 

Atomism », in Logic and Knowledge, G. Allen and Unwin, 
1950.

— Wittgenstein,[., Tractatus Logic(). " Philosophicus, Paris, 1961.

يفوت سام

593



الرشدي( الرشدية)المذهب
Averroism
Averrolsme
Averroismus

 رشد بن أحد بن محمد الوليد أبي إلى الرشدية ننسب
 العربية المؤلفات زخرت وقد . م 1198-1126/ ه 595-520

 (Renan, .وفاته ثم محنته عن والتحدث حياته بترجة وسواها
,Ernest, Averroes et rAverroisme, 9eme, d, Paris 
(!Caiman - Levy جورج مثآل: ؛مؤلفاته بتناول ذخرت كما( 

 الدول جامعة الثقافة إدارة رشد، ابن مؤلفات قنواتي، شحاته
م(. 1978 العربية،
 األندلس مفكري كبار من كان مسلم فيلسوف رشد وابن

 البعد وضمن العربي اللسن في عطاءاته قدم العربية
 أو عبري ثوب في مؤلفاته بعض خرجت وأحيانًا اإلسالمي،

 إن . واإلسالمي العربي بنائها في نظريته هنا يعنينا وما .التيني
 سمة هي رشد ابن مذهب بها اتصف التي الرئية السمة

 وبنهجه الناطق شقه في اإلنافي العقل إلى واالرتكان العقالنية
 هذه مع وينعقد والنظروالحكمة البرهان على المتند المنطقي
 والعضوية، الطبيعية التجربة المستندإلى العلمي توجهه السمة

 إلى يسعى معينًا توجهًا شخصيته على يملي مما ومجرب طبيب فهو
 آرائه وسم على عمل ذلك كل القائمة. والعلة الواقع البب

 والتعليل والربط العقل من بطابع معتقداته وطبع معين، بنهج
 شوائب غير من النقية باألرسطوية تأثره إلى إضافة والتجريب،

 ثم ومن اإلسكندرانيين الشراح يد على أصايها الذي المزج
,العربية المشائية
أهمها ولعل عطاءاتها، في عدة اتجاهات اتجهت الرشدية إن
اآلقي:

 فال طاليب، أرسطو كتب على واتعليق الشرح اتجاه -
الكبير بالشارح رشد ابن يكنى أن عجب

 والتعليق اإلسالمية الفلفة لمشكالت التصدي -اتجاه
 والتيار التيارالمشائي اإلسالمية بالفلسفة وأعني عليها

الكالمي

 .والعقل النص بين أو والشريعة الحكمة بين المقابلة اتجاه -
 بديثيته وتتجل (.Original )بديء بديثياً رشد ابن كان وهنا

 الى استناداً رأيه ودعم القرآني النص تأويل لمسألة تصديه في

 حسب الناس وبفثات بالمنيج المسألة وربط وشرحها النصوص

 قد كان المحاولة هذه إن يقول معترض ورب ٠ معارفهم درجة

 على عمل الذي م50 المتوفى اإلسكندري إليهافيلون سبقه
 بين للتقريب محاولة في عقلياً تأويالً الموسوية الثريعة تأويل

 نسج ثم .اليونانية الفلسفة معافي وبين القديم العهد اسفار

 أوريجنس :أمثال المسيحية الكنيسة آباء بعض المنوال هذا على
 .م 430 المتوفى أوغطينوس والقديس .م 254 المتوف

.وسواهما

 فالكندي العرب، عند هذه المحاوالت تخل ولم

 المعارف صدق أن إلى يذهب ,م 871-801/ ه 256-185

 الجاهل إال ينكرها ال معرفة العقلية بالمقاييس يعرف الدينية

(.244 ص ،1950 مصر، الفلفية، الكندي )رسائل

 عن تتميز الرشدية ان إذ شكلياً يظل االعتراض هذا أن إال

 التفسير مسألة في والتعمق اإلسالمية الخصوصية بتلك سواها
 الحر، الجريء التوجه وفيه المميز المنحى له اجتهادياً تعمقاً

 الشريعة بين للصلة فهويعرض قرطبة قاضي أنه والسيما

 يتطرق ثم إسالمي فالنهج والحظر. اإلباحة لجهة والحكمة
 فالتوجه القرآنية اآليات ميدان في وعمله العقل مبدأ إلى

إنساني. فالتوجه وفعالبته العقل لمبدأ ثم ومن إيماني،
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 والسيما بمحيطها تأثرت الرشدية أن فيه ريب ال مما لكن
 خصوصاً والمغرب المشرق في السابقين العرب المفكرين أعمال

 بالدفاع يتعلق فيا وذلك . م 1138*-/ 533 المتوفى باجة ابن

 المقدسة النصوص فهم في التعمق في وحقه الفكر حرية عن
 دون العلماء اختصاص من أمر وهو المضمر معناها عن للكثف
 بأن عالً . (Avempace, lettre d'Adieu, p. 141) غيرهم

 المجردة والعقلية الحية :الثالثة المعرفة مستويات بين التمييز
 باجة ابن عند جاء والعقلي الحسي بين المشترك والمستوى

 (La Morale DAvempace, vrin Zainaty١, واضحاً.

(75 .p تيار الرشدية ان :مفاده باستنتاج هذا من نخرج 

 في العرب مشائية مع يشترك وأفكاره نظرته في متميز فلسفي

 خاص مجرى في وينعطف انطالق قاعدة اليوناني الفكر اعتماد
 اشواثب من نقياً ق.م. 322-384 أرسطو بأخذه اختص

 ٠ اإلسالمية بمعانيها منكباً بقالبها منطبعاً بالعربية مشروحاً

 الثريعة وفهم بالنقل الخاصة المشكالت يتاول جعله ما وهذا
 كانت ولهذا الطبيعية. والعلة العاقل اإلنسان لمسالة والتصدي

 حفلت وقد بالبحث الجدير العقلي اإلسالمي طابعها للرشدية
.ما وتأثرت يعد فيما بالرشدية أوروبا

 رشد ابن عطاءات على الكالم مخطط السيرفي اخترنا وإننا
 اتجاهات إلى الرشدية قسمنا إذ سابقاً إليه أشرنا ما بحسب

ثالثة:

والتعليق الشرح-1
والردود. اإلسالمية الفلفة لمثكالت التصدي-2

.والحكمة الثريعة بين المقابلة - 3

أرسطو: كتب على والتعليق الشرح الجام أواًل-

 عبر المسلمين المفكرين أيدي إلى اليونانية الفلسفة وصلت

 ما اإلسكندرانين وقدشابهاعبراثراح والمترجمين الشراح

 العرب العلماء الكثيرمن وقام .التلفيق وبعض خلط من شابها

 أن إا الوصول هذا كيفية بدراسة األخيرة اآلونة في والغربيين

 :والسيما العملية هذه تأريخ في القدماء حق يبخس ال ذلك

 أبي وابن الحكماء طبقات في والقفطي الفهرست في النديم ابن
.األطباء طبقات في األنباء عيون في أصيبعة
 أيما بها وافتن أرسطوخالصة كتب رشد ابن تناول لقد

 :الثالث األساسية الميادين في عليها وعلق وشرحها افتنان

الطبيعة. وراء وما الطبيعيات، المنطق،

 لكن م ق. 347 - 427/428ألفالطون وقيإلنهشرح

 األب لنا ويصف .العربية في يوجد لم ذلك نص
Lj-pMorata ًفي الموجودة العربية للمخطوطات قديما 

 في المنوبة مقاالت الثالثة في أفالطون :فيه جاء االسكوريال

 إن ويقال رشد. ابن الوليد أبي بتلخيص المدينة سياسة
 يبقى لكن التلخيص، هذا بيان في واضح العبري المخطوط

 انه االرجح مباشرة؟ أفالطون رشد ابن عرف هل الؤال:

 جالينوس جوامع اسحق ابن حنين نقل خالل من عليه تعرف
 العشرة الكتب تضمنت الجوامع وهذه .العربية الى

٠ مقاالت.ثالثة رشدقدلخصهاإلى ابن فيكون ٠ للجمهورية

 في اليوناني التعليم من المقاالت هذه في رشد ابن استفاد
 خيراإلنسان وجعل اإلسالمية. الشريعة من قربه بأن السياسة

 اليستطيع واإلنسان الياسي العلم من االسمى المقصد هو

 المجتمع في عضو هو حيث من إال األعلى خيره إلى يصل أن
 مفهوم بين حقيقية وحدة على تدل االتجاهات وهذه الياسي.

 األرسطوية النيقوماخية األخالق وبين األفالطونية الجمهورية

 على متقدمة طفرة المسلمين عند السياسي األمة مفهوم ثم ومن

* والبربري القبلي االجتماع

 فتجدر أرسطو على رشد ابن شروح إلى عدنا إذا أما

 من أنواع بثالثة اتسمت الشروح هذه أن إلى اإلشارة
:المستويات

الكبير. الثرح -مستوى
األوسط الشرح مستوى س

الصغير. الشرح -مستوى

 لم أي الثالثة المتويات هذه في مجتمعة عطاءاته تنخرط ولم

 إذ الشروح من أنواع أرسطوثالئة كب من كتاب لكل يمحرر
 I ثالثة وطوراً نوعين وتارة واحداً نوعاً تارة لها يخصص

 تفسير من باقتباس الطريقة هذه انتهجت الرشدية أن واألرجح

 كماعمد مستويات عدة ظهرفي تفسيره ألن الكريم، القرآن

 المنصوص بالكالم هوخاص ما بين بدقة التفريق إلى المفسرون

.الشارح أو بالمفسر خاص هو ما وبين
:كاآلتي فسنعرضها الثالثة أرسطو شروح ميادين اما

أرسطو: لمتطق رشد ابن شرح-1

 من التقليدية المنطق لكتب تلخيصات الوليد أبو قدم
 إليساغوجي تلخيصاً ا٣ وألحت واكعر الخطابة حتى المقوالت

 المقوالت تضم: المنطق كتب أن والمعلوم فورفوريوس
 بها وألحق والسفسطة والجدل والبرهان والقياس والعبارة

 فهو .أهمية الكندي منذ المنطق القى وقد والشعر، الخطابة
 وتميز .الذلل عن الذهن لعصمة تستعمل آلة وآخراً أوالً

 بعض اتخذه وقد الكاذب. الحكم من الصادق الحكم
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 المجهول واستخراج للتأويل معياراً الكالم وعلماء األصوليين

المخصوص. المعلوم من
 غير من ونصوصه المنطقية كتبه أرسطوترك أن والمعلوم

 هذه يقسمون بعده من شراحه فقام ،تقسيم دون ومن تبويب
 هذا رشد ابن وسار مالئماً. يرام ما بحسب كل النصوص

 عامة أجزاء ثالثة إلى المقوالت كتاب يقسم فهومثالً المسار.

: األجزاءهي وهذم .جزءأقساماًوفصوالً كل يضمن

 دالالت جهة من للموجودات ما أحوال وضمنه األول:

. عليها االلفاظ

. نفسها العشر المقوالت : الثافي

الثتركة. وأعراضها العامة المقوالت لواحق الثالث:

 الكاثوليكية، المطبعة القوالت، كتاب تلخيص ،)بويج

 رشد، ابن منطق تلخيص جيرار، جهامي، 1932 بيروت،
 هذه ولعل (.5-5 ص ،12اللبنانية،المقوالت، الجامعة
 339-257 الفارابي عند وردت فقد مبتكرة غير األجزاء

 )العجم، ذلك. قبل الثاني المعلم م. 950-870

 بيروت، المشرق، دار ،1 ج الفاراي، عند المنطق رفيق،

 ينساق المنوال هذا على والتقسيم . (89 وص 34 ص ،1985

 :التالي النمط يتبع هذا في رشد وابن الباقية الكتب على

 الموضوع جوهر إلى االنتقال ثم واألوليات التمهيدات طرح

 إلى الكل من االنتقال يتم وبهذا واللواحق. المتفرعات فتناول
 الخاص إلى المنصوص العام ومن المناطقة عادة على الجزء

. اإلسالمي الفقه أصولي عادة على المتفرع

 الطريقة هذه اتباعه في رشدتتجلى ابن عند المنهج ووحدة

 أما األكبر. التفير في سيما وال الطبيعة بعد ما تفسير كتاب في

األمر. فيختلف التلخيص في

 كانت المنطقية المعاني التعبيرعن في الوليد أبي دقة وإن
 المحمول يربط الذي »الرباط« لفظ يستعمل فهومثالً جلية

 ص،1 ج رشد، ابن منطق تلخيص )جهامي، بالموضوع
 في الرابطة هذه وجود بعدم للقضايا بحثه في ويعترف . (88

 وأكان(( »هو« كلمة العرب استعمل لقد العربي. اللسان
 الموضوع، في المحمول جلول عن حيناً ليعبروا وهالموجود«،

 بمحمول محمول تالزم على وحينا ،فئة إلى نسبة على وحينا

 »أقرب يقول: المسائل هذه إلى رشد ابن يتطرق وعندما آخر،
 هوفي لفظ عليه يدل هوما العرب لسان في ا٣ شبهاً األلفاظ

 موجود زيد قولنام مثل في أوموجود هوحيوان زيد قولنا: مثل
" (88 ص العبارة، نفسه، )المرجع حيواناً«

 معافي الحروف كتاب في . م 950-878 الفارابي أحصى وقد

 والموجود الصادق لفظتي أن له فتبين داللته وأماكن الموجود لفظ
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 »ليس لصادق التهافتأن اعتبرفي رشد ابن ثمإن مترادفتان.

 خارج عليه هو ما على النفس في يوجد الذي المعنى سوى
 (188 ص ،1964 المعارف، دار التهافت، )تهافت النفس«
 استخدامها وبين اليونانية الرابطة بين الفرق ينجلي وهكذا

 بالمحمول الموضوع لعالقة المحدد البعد لها إذ بالعربية،
 احكام عالقة تشكل رشد ابن ابعاد بعض في هي بينما يونانياً،

 مفهوم سبرأغوار في تبلور كما اآلفي، والواقع العقل بين

 التجريبي الطابع لنا يظهر وهنا بالموجود. وارتباطه الصادق

 المنطقية القضية تركيب في اإلسمي واالتجاه جهة من الخفي
 لكن أرسطو، بتركيبات الكامل االلتزام من الرغم على عرياً

 الموجود فلفظ بينا. كما معالمها أوضحت للرشدية الذاتية البنية
 فعل تعنيه فيما تعني لغوية أبعاد وعبرعن النقلة عد جاء

 أنفسهم ظلموا إذ أغهم ولو مطلوبه وجد بمدلول وجد،
 تراباً اللم لوجدوا الرسول لهم وآستغفر الله فآستغفروا جاؤوك

 غيره، إلى يفتقر ال الذي الغني والواجد (64 )النساء، رحياء
 )ابن أيضاً، حزن وبمعنى حباً، أحب بمعنى وجداً ووجد

.د( حرف العرب، لسان منظرر،
 على أحدها :أنحاء على يقال الموجود أن رشد ابن ورأى

 التي األسماء أنواع وهومن العشر، المقوالت من واحد كل

 في عليه هو ما على الذهن في الذي وهو وتاسب، بترتيب تقال
 خارج وذات ماهية له ما كل ماهية على ويقال .الذهن خارج

 عثمان تحقيق الطبيعة، بعد ما تلخيص رشد، )ابن النفس.

. (80 ص ،1952 القاهرة، أمين،

 العربية عن المنطق معافي أبعاد بغربة أحس رشد ابن إن

 جهة من والقى الشروح، في أثره ترك ما له شاء ما ما فعبر

 الطبيعة وراء ما ونصوص بمفاهيم فاستعان اإلحراج بعض
 الفلسفية ونظرته أرسطو أبعاد على أميناً ويقى المعنى ليبلور

.بمنطقه مباشر غير بشكل المرتبطة

 عل أرسطو منطق شرحه في انتقائية اتبع رشد ابن وان كا

 في بارزة االنتقائية هذه وتتجلى .لنصوصه أمانته من الرغم

 القدم أرسطومنذ شراح آراء حملت التي الشروح تفاصيل

 نص خالل من الشراح رؤية من بد فال الترجمات، إلى إضافة
 ما أهم على العربي القارىء يعثر خالله ومن األكبر الشارح

 اإلحاطة على ذلك ساعد وقد األول. المعلم منطق الى أضيف

.األرسطوي بالمنطق
 مبادىء يجمع جعلته ذلك كل من رشد ابن استفادة وإن

 تفصيل من ينتهي كان عندما فهو ٠ نتائجه ويوحد المنطق
 الشروط ذاكراً بحثه يختتم كان مثالً وضرويها، القياس أشكال

 الصالحة غير وتلك الصالحة الضروب بين للتمييز الضرورية
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 »فقد األول: الشكل في بحثه نهاية في يقول المنتجة. غير أي

 منها المتج وإن ،غيرالمتتج من الشكل هذا في المنتج تبين
 موجبة ومن كليتين، موجتين من يكون الذي وهو فقط أربعة

 كبرى سالبة كلية ومن صغرى، جزئية وموجبة كبرى كلية

 موجبة وكلية كبرى سالبة كلية ومن صغرى، موجبة وجزئية
 ص القياس، كتاب أرسطو، )تلخيصمنطق صغرى«.

 في االنتاج تحديده في أيضاً رشد ابن فعل وهكذا . (158

الجهة. ذوات المقاييس

 بين االلتباس دوامة من الخروج حاول رشد ابن إن ثم
 عن عوضا الرموز باستعيال وذلك اللغوي، ومدلوله اللفظ

 هو بالحروف التمثيل »إن قال: األقيسة، في الحدود أو المواد
 المادة، قبل من إنمالزم أنه ذلك من يبين ما يظن لئال أحرى

 في األمر قبل من ال فيه الموضوع المثال مادة قبل من أعني
 )المرجع .حجرا ب وبدل حبوانا أ بدل نضع أن مثل .نفسه

(.145ص نفسه،

 يسيربأبعاد أن ولوقدرله المنطق. آلية يؤكد رشد ابن وكان

 العلوم من نوع إلى المنطق مفهوم يديه على لتبدل المنحى هذا
 عالً حديثاً. ظهر كما الرياضي المنطن ونق تعمل التي الرياضية

٠ عليه السابق الفارابي عند ارهاصاتها لها المحاولة هذه بأن

 الحملي إلى أسسه ورد الشرطي بالقياس رشد ابن اهتم وقد
 تعابيره في لكنه أرسطو، عند جاء ما األشياء قاعدة جاعال

 الشرط وحروف والتالزم واالتصال االنفصال عالقة استعمل

 ثم الفارابي بمصطلحات تأثره إلى تشير وهي . . I الخ والتعاند

 األخص وعلى . م 1037 - 980ه/ 428 * 37»( سينا ابن

 والتعاند التالزم استخدم الذي م 111!- 1058بالغزالي
 وهذه المنفصل راثرطي المتصل الشرطي ليعبرعن

.واإلسالمية العربية أبعادها لها المصطلحات

 كما نتائج جملة إلى نخلص المنطق على الكالم نقفل أن وقبل

يليم
 طيات في مشتتة الكمطق عل رشد ابن شروح بقيت -

محددة. نظرية في تجمع ولم الشروح

 الماورائية األبعاد من واألقيسة القضايا تركيب من يتحرر لم —

منجهوده الرغم على
 العربية بنية من وتعابيره شروحه في االنفكاك يستطع لم -

معنى واإلسالم لغة
٠, األرسطوية والبرهان القياس نظرية على جديداً يضف لم -

 الكلي ضمن تركها بل القضية السورفي طبيعة من يبدل لم -

٠ الفقهية أبعادها في والخاص والعام بالمهمل يهتم ولم والجزئي

 وتبلغ تكتمل لم وصورية تجريبية اتجاهات لديه برزت -
الكامل. النضج مرحلة

 اإلسالم سائرمفكري الكبيرمثل الشارح رشد بن إن ,
 إلى نقله تم وبالتالي بوضوح وشرحه دقيقاً فهماً أرسطو فهم

 يقرأون المنطق دارسي بعض بات حتى مبطأ الالتيني الغرب

عينه أرسطو نص إلى الرجوع دون التلخيص

 أرسطونقية يبرزنصوص أن دقته في رشد ابن استطاع —

 واستيعاب تقديم استطاع ما بمثل شراحه آراء من ويميزها

 اجتمع للكلم بخواتم فخرج وعرضها الشراح وآراء نصوص
 أورغانون في واحداً كال ومجموعاً مسبوراً المنطقي الرأي فيه

 للفكر امان صام شكل بحيث الضياع من صيانتم تمت

لذلل ا عن يعصم وصرحا

ill الطبيعياتت على رشد ابن شرح

 لنا ترك وقد اإلنسانية. والف العالم الطيعيات شملت

 الطبيعي الماع منهام موضوعات بضعة في مصنفات رشد ابن

 والحس والفادواآلثارالعلوية والكون والماءوالعالم

أخرى ومسائل والنف والمحسوس

 .الجوامع بصفة الرسائل ومنها والتلخيص الشرح منها جاء

 ابن رسائل عنوان تحت م. 1947 الهند في الجوامع طبعت وقد

 المشرق، دار قرطبة، فيلسوف رشد ابن ،فخري )ماجد رشد

(.13 ص ،1986 بيروت،

 تدورحول األبحاث هذه من تتمد التي العامة والنظرة

 يسيرعلى فكرته في رشد ابن وكان .الموجودات تركيب كيفية
 جوهريين عنصرين على تستند الموجودات جاعالً أرسطو مار

 لجميع األقصى »الموضوع بتعريفه: والمادة والصورة، المادة هما:
 له وال أصالً الفعل من شيء فيه ليس الفاسدات، الكائنات

 بهذا فالمادة (.10 ص الطبيعي، السماع )جوامع تخصه« صورة

 تتعاقب التي بالصور بل بذاته له وجود ال هيوالفي مبدأ المعنى

 وليست غيرمتكونة كونها المادة هذه خصائص ومن .عليه

 عنهاأو تتكون المادة لهذه مادة تكون ان إذيستحيل ,فاسدة
 المواد تسلسل الستحالة نظراً وذلك إليها؛ مآلها ويؤول تفسد

 أو األولى الموجودات تحدث المادة هذه ومن الالنهاية. إلى

 يتصف ثم والتراب. والهواء الناروالماء األربعة: اإلسطقسات

 والرطب والبارد الحار األربع: الطبائع إحدى منها بكل

 وهي األول. الطبيعية ألحركات ويسندإليهاإحدى واليابس

 في مطلوبان حيزان وهما فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق من

(.13 ص والعالم، السماء )جوامع العناصر. هذه

597



الرشدي( )المذهب الرشدية

 والتركيب البسيطة األجسام عن المركبة األجسام وتحدث

 األربع الكيفيات وهي المضادة األرلى الكيفيات فعل من ينتج

 والتخلخل واللين، والصالبة والخفة، فالثقل الذكر. السابقة

 والخشونة واللزوجة، والقحل والغلظ، واللطافة والكثافة،

 (.16 ص والفساد، )الكون المتجة. الكيفيات هي والمالسة
 هو ما ومنها فاعل هو ما منها بالحس تدرك التي الكيفيات وهذم

 األشياء تجمع الحرارة إذ والبرودة. كالحرارة والفاعل منفعل.

 من المتجانس وغير المتجانس تجمع والبرودة المتجانسة

 سهلة الرطوبة إذ واليبوسة فكالرطوبة المنفعل أما األجسام

 واليبوسة ذاتها. من االنحصار عسيرة االنحصارمنغيرها،

 إلى الكيفيات وتردجميع الرطوبة عكس أي ذلك نقيض على
األربعة. األضداد هذه

 البسيطة؟ األجسام عن المركبات تحدث كيف السؤال يبقى
 االختالط. إنه وأرسطومعاً، رشد ابن عند واحد والجواب

 في تدخل التي لقاديراإلسطقسات تبعاً يكون فاالختالفبينها

.األجسام تركيب

 هذه من بكل الخاصة الفصول أن رشد ابن يرى ثم ومن

 نوع وهنا المقادير. تركيب في االختالف هذا عن تنشأ المركبات

 العالم تركيبات تخص التي المعرفة لبلورة المنطقية االستعارة من

 الكم أو المقدار حيث من األجسام تختلف عليه وبناء . الطبيعي

 فيتجلى (.22 ص والفساد، )الكون منها كل في يوجد الذي

 القوى على وبرودة حرارة من الفاعلة القوى غلبة في الكون
 غلبة عند يحصل الفساد بينما . ويبوسة رطوبة من المنفعلة

 األجسام على المبدأ هذا ويجري . الفاعلة على المنفعلة القوى

 الكتساب خضوعها بقدر لالختالط تخضع ال التي اآللية

 اآللية، األجسام من مثيالتها عن تميزها التي الخاصة الصور

 طبيعتها فسدت الخاصة الصور هذه عنها انتفت إذا بحيث

اآللية.

 آخر وهي والحيوان، النبات أجزاء هي اآللية والمركبات

 عالم العالم يليهذا والفساد الكون عالم موجودات في مرتبة

 من الفاسدة الموجودات تشبه التي المركبة غير السماوية األجرام

 العنصر هو أزلي عنصر من تتألف وهي الوجوه بعض

 تخضع وهي .والقدماء أرسطو يسميه مثلما األثير أو الخامس

 من السابقة المركبات عن وتختلف ،النقلة أو المكانية للحركة

 إذ وديمومتها، األزلية الدورية حركتها واستمرار بساطتها حيث

 الكائنة الموجودات إلى نسبتها كانت لذا الفساد. عليها يطرأ ال

 المبادىء أو األسباب نسبة القمر فلك تحت الواقعة الفاسدة

له. ومبادىء أسباب هي ما إلى
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 وهو العامة األسباب مبادىء إلى مباشرة ينقلنا المسار وهذا

.الطبيعة بعد جما متعلق مبحث

 تركيب في رشد. ابن رسمه ما إلى النظر أعدنا ما وإذا

 األول، للمعلم وأمانته أرسطو مع تماثله على نا لعء الطبيعة
 العرض بأن عالً أيضاً، الصورة بدور يتعلق فييا والسيي

 الموجود في خاصة أسباباً والصورة المادة دور لنا يظهر السابق

 وأن كما - والصورة المادة أي ٠ إليهما ويفسد عنهما يحدث الذي

 وإلى والفعل. للتحريك األقصى البب هي األولى المادة
 األولى الغاية »ألن والغاية الصورة هناك األسباب هذه جانب

 وكأن (.17 ص الطبيعي، )الماع الصورة« هي الكون في

 أجل من اإلثنان يعمل بحيث بالصناعة أشبه هنا الطبيعة

 الفاعل لبطل المادة أجل من الصورة كانت لو إذ الصورة.
محال. وهذا الطبيعية األمور في الصدفة مبدأ وحل

 األرسطوي البناء وتبيان رشد ابن شروح براعة تتجلى وهنا
 للوجود، ومحركاً أصالً والفكر الصورة مبدأ على القائم المعرفي

 الخلفية عمق في الطبيعي أو المادي االتجام صبغة تنتفي إذ

 المادية األسباب غيرانتفاء من فيمابعد، أوالرشدية األرسطوية

والخلق. الفعل ميدان في ولي العمل ميدان في
 االسطقات عالقة في رشد ابن رأي عل أخيراً ولنعرج

 الصورة، من الهيولى بمثابة عالقتها أن لنجد . الساوي بالجرم

 تأثير تحت المركبات صور لتلقي قابلية أو استعداد أنها أي
 في الشمس حركة عن مثالً فينشاً .السماوية األجرام حركة

 األربعة. للفصول تبعاً الموجودات أكثر وفساد كون المائل فلكها

 )الكون .الكواكب وسائر القمر حركة ثانياً عنها وينشاً
(.29 ص والفاد،

 واألجرام األرض عالمي في الكون في الحركات سائر وتنتهي

 األولى( )السماء أو المحيط الفلك أقصىهو محرك إلى السماوية

 الكون يلحقها ال أزلية »دورية« حركة تلقائه من يتحرك الذي

 لما إنه :أرسطوومفاده من مستمد رشد ابن ودليل والفساد.
 المتحركات سلسلة تتتهي أن لزم محركاً متحرك لكل أن ثبت

 عنه. خارج شيء من ال ذاته من يتحرك أول متحرك إلى

 تتسلسل ال كلذلكحتى (.98ص الطبيعي، )السماع

النهاية. إلىما المحركات
 عن عبارة رشد أرسطووابن عند التصورات فإن ،وختاماً

 هذه وتنشاًعن الفكر. خارج صوراًتقع هناك إالأن صور

 الفكر وخارج .اكابتة العالم قوانين الصور بين الرئيسية العالقة

 المتتظم العالم صورة أما .الكون وتنشىءالصور تراتبية تقوم

 األمينة الصورة وهي الفكر، في الذي العلم عن فتنشأ المتناغم



الرشدي( الرشدية)المذهب

 الموجود مفهوم ببن الربط إلى العردة يمكن وهنا للكون.
 إذ المطقية، األبعاد في عنه تحدثنا الذي الصدق ومفهوم

 مع الفكرية الصورة تتطابق بحيث صادقة صورة الموجود

٠ الموضوعي الواقع

لرشدي ا لنف ا مبحث في
 النتائج أهم بعرض النفس طيعة في للبحث رشد ابن يمهد

 األجساد كون في والسييا الطبيعي العالم في ذكرها التي

 تركيب عن يتحدث ثم . وصورة هيولى من المركبة الفاسدة

 المتشابهة األجسام من األجزاء غيرالمتشابهة العضوية ألجسام

 الحرارة عن الناجم الطبخ سبيل على الحيوان كأعضاء . األجزاء

 هذه وتكتسب المقايسة. سبيل على النبات وفي الغريزية،

 في البذروالمني، في الموجودة الحرارة من شكلهام الموجودات
 النبات في السياوية األجرام ومن المتناسل، والحيوان النبات

 ، 1950 مصر، النفس، كتاب )تلخيص المتاسل غير والحيوان

.(4و 3 ص
 الغاذية والقوة .والحيوان النبات في الغاذية القوة توجد ثم

 غذاء هو ما تحرك إنها الفاعلة، القوى عداد في رشد ابن عند

 ذلك وآلة بالفعل غذاء تجعله أي الفعل، إلى وتخرجه بالقوة

 القوة وهذه المزاج سبيل على تفعل التي الغريزية الحرارة
 الحفظ أجل أومن والحيوان النبات بقاء أجل من توجد

(.16ص نفسه، )المرجع

 الحفظ وليس النمو، وغايتها النامية القوة القرة، هذه وتلي

 محرك إال يستكمل ال التوليد وفعل المولدة القوة ثم والبقاء،

 عند الفعال والعقل أرسطو عند السماوي الجرم وهو خارج من

سينا. ابن

 رشد ابن ويشير النفس في الحساسة القوة الغاذية القوة تلي

 ونسبة الغاذية. كالقوة فاعلة وليست منفعلة أنهاقوة إلى

 ال وهي موضوعها، إلى الصورة كنسبة الغاذية إلى الحساسة
 القوة هذه في المحسوسات وجود إن ثم .الحيوان في إال توجد

 الحساسة القوة في توجد فهي الهيولى في وجودها من أشرف

 أولى فهنا الكلي. أوجزئي شخصي وجه على الهيولى عن مجردة

 التي »القوة إنها الهيوالنية. للصور تعرض التي التجريد مراتب

 الحسية أعني :المحسوسة األمور بمعاني تستكمل أن شأنها من

 . (24 ص ،النف )كتاب . شخصية« معان هي ما جهة من

 يتم ا إذ ، أعضاء إلى تحتاج وهي مفارقة توجد ال القوة وهذه

 األعضاء هذه وأولى .الخمة الحواس بأعضاء إال فعلها

 هو الذي الذوق ويليه البحري اإلسفنج في الموجود اللمس

 عقب يتناول .والبصر السمع وبعدها الشم ثم باللمس شبيه

 البصر أن فيرى الحواس هذ من حاسة كل رشد ابن ذلك

 عن مجردة محسوساتها معاني تقبل قوة منها كل واثم والسمع

 إلى فتحتاج محسوسها أو موضوعها تماس ال لكنها ،هيوالها
 واحياناً أالوهوالهواء المحسوس هذا وبين يينها يصل متوسط

 الذوق أما تماماً أرسطوي وصف الوصف هذا إن . الماء

 ابن آلراء رشد ابن يعرض حيث ماسة فيهما فتقوم واللمس
 الطبيب عادة على منها ويختار وجالينوس وثامطيرس باجة

 أرسطو عادة وعل (45 - 36 ص ،نفسه )المرجع .المجرب

 الخاصة، — م ومشتركة خاصة إلى المحسوسات رشد ابن قتم

 بين تكون التي هي والمشتركة ذكرها، على أتينا التي هي
 والمقدار. والشكل والعدد والسكون أوأكثركالحركة حاستين

 الحس، قوة تباين التي المتخيلة القوة هو باطن حس ذلك ويلي
 .م .ق370 - 460 حوالى وديمقريطس الماديين رأي عكس على

 قوة اعتقدها واألخير وأصحابه .م .ق423 - 483 وامبادوفلي

 الظن من مركبة جعلها الذي وشيعته، وأفالطون ظن،

والح.
 عبرذلك ويمكن غيبتها بعد المحسوسات يدرك التخيل إن

 الباقية اآلثار القوة هذه ومحرك .أصال نحسها لم أشياء تركيب

 في األشياء تركب عندما الفعل سمة ولها المشترك الحس في

 لم الشرح هذا وكل االنفعال. على تقتصر ال بحيث المخيلة
.أرسطوشيثاً على يضف

 بالقوة الصلة ذات النزوعية القوة إلى رشد ابن ينتقل

 قوة النزوع إن .الحس قوة ضمن القوى هذه وجميع المتخيلة

 النتزوع فإذاكان الضار وينفرمن النافع إلى الحيوان ب ينزع
 دعي االنتقام إلى كان وإذا شوقا دعي المطلوب هو الملذ إلى

 والقوة وإرادة اختياراً سمي وفكرة روية كان وإذا غضباً

 األمرمبدأ نهاية في والخيال .التخيل مع إال توجد ال النزوعية

 الحركة هذه فهومبدأ العقل أما الحيوان عند المباشرة الحركة

الناطقة النف العقل وموضوع اإلنان، عند

 المعاني إدراك على تعمل رشد ابن عند اكاطقة النفس إن
 إدراكاً المعاني يدركان اللذين والخيال للحس خالفاً كلياً إدراك

 النفس وإدراك بالهيولى متصلة المعاني أن حيث من جزئياً،

 أن إما بفعلين: يتم الهيولى عن مجردة المعاني هذه الناطقة

 أو بالتصور، يعرف وهذا بعض إلى بعضها المعاني تلك تركب

 القوة وهذه .بالتصديق يعرف وهذا بعض على ببعضها تحكم
 هي إذ األفضل، الوجه على وجوده أجل من لإلنسان جعلت

 عملي عقل هاك إذن النظرية، والعلوم العملية الصنائع أساس

نظري. وعقل
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 بالتجربة، فيها تحصل معقوالت تدرك العملية القوة إن
 النحل لدى التديس مثل بالطع منها شيائً الحيوان ويصيب

 اإلنسان يدرك القوة هذه وبواسطة , العنكبوت لدى والحياكة

 كالشجاعة قضائل من ب ومايتصل اإلرادية األفعال صور

.... الخ والصداقة والمحبة

 لكن المعقوالت. أو الكليات تدرك فإنها النظرية القوة أما

 هل بالفعل؟ أم بالقوة المعفوالت هذه هوهل المهم السؤال
 في ننظر أن يجب أنه رشد ابن يرى ثانيا؟ والفعل أوالً القوم

 باتصال شبيهاً االتصال هذا كان فإذا بنا. اتصالها ماهية

 كان الحادتة بالموجودات الفعال العقل كاتصال المفارقات
 اإلنان، يجتازها التي العمر مراحل عن مستقالً لنا حصولها

النف. بقوى وعنعالقتها

 عن متميزة صور هي الناطقة بالنفس المدركة المعقوالت إن

 وأهم قوى من دونهما وما والنزوع التخيل في الحادثة تلك

يلي: تهاما كميزا
. سيان والموجود منها المعقول إن —

 يتطابق أن يمكن بحيث بعينه، المعقول هو العقل إن -

الفرد. خارج الذي العقل أو العقول مع الفرد العقل

 قوى كسائر االنفعال سيل على يتم ال المعقوالت إدراك -

.النفس

 قوى سائر تضعف بينا اإلنسان تقدم مع يقوى العقل —

(.77-76 ص نفه، )المرجع األخرى النفس

 مراتب من بلغت مهما المعقوالت هذم أن رشد ابن ويرى

 من له الوجود إنما »فالكلي بالهيولى، ما صلة لها فإن التجريد

 - الجزئي في يوجد حيث من أي هوجزئي«. بما هوكلي حيث
 الجوهر في كمفهوم الصفة وجود إلى تستند منطقية نظرة وهذه

.Comprehension المفهومي التصور ضمن المشخص
 إلى للمعقوالت إدراكنا يستند أن رشد ابن برأي فوجب

 الصور إلى الصور هذه خالل ومن ألفرادها المتخيلة الصور

.منها تستمد التي المحسوسة

 عدم نتيجة إلى يخلص جعلته ألرسطو رشد ابن أمانة إن

 والفارابي ثامسطيوس رأي بخالف ،للمادة المعقوالت مفارقة

 خالل من إليها الوجود يسند بحيث بأفالطون، المتأثرين

 موضوعها كان الهيولى في المعقوالت فإذاوجدت صلتهابالمادة

 معقولة جوهرها في الهيوالنية الصور أن على .الجزئي الموجود

 الكليات تكون بحيث عقلي جوهر في الهيوالنية غير والصور

,هيوالنية غير

 وأرسطو رشد ابن بين بسيط تباين إلى اإلشارة من بد وال
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 العقل الكبير الشارح يعتبر إذ الميوالني العقل مسألة في

 إليه الخيالية الصور نسبة جراء من بالفعل ما شيائ الهيوالني
 لجميع أرسطوفهوجوهربالقوة عند أما .لم موضوعاً فتكون

 يعقل ال ألنه األشياء من شيائً نفسه في هو وليس المعقوالت

(.86 ص نفسه، )المرجع .األشياء جميع

 الصور فتغدو الفعل إلى بالقوة الذي العقل يخرج كيف ثم

 أن يرى رشد ابن إن مجردة؟ الهيوالني العقل وفي الخيال في التي
 بالقوة التي المعقوالت »يصير بحيث .الفعال العقل شأن هذا

 العقل الهيوالفي بالعقل يتصل »هل )مقالة .بالفعل« معقوالت

 وهو بالملكة العقل مرتبة هذا عن وينشأ (.121 ،ص الفعال«

 .المحض والفعل المحض القوة بين المتوسطة القوة من ضرب
 إن .المستفاد العقل مرتبة يبلغ ذاته بالملكة العقل يعقل وعندما

 فوق كمال إنها اإلتصال، مرتبة اإلنساني الكمال مراتب أسمى

 .ما إضافة عن ينجم إلهي كمال المستفاد العقل إن ،طبيعي

(.95ص النفس، )كتاب

 هو حيث من أحدهما :فعلين الفعال للعقل إن وباختصار

 العقل إلى نبته حيث من .واآلخر I ذاته ويعقل للمادة مفارق
 إلى القوة من فيه التي المعقوالت يصير بحيث الهيوالني،

الفعل
 على يقع جوهراً الفعال العقل اعتبرت اإلسالمية المشائية إن

 واختلف السماوية األجرام ويحرك والفساد الكون عالم حدود
 حيث من مفارقاً العقل هذا فهويعتبر ذلك عن رشد ابن

 صلته وأن فعله حيث من الهيوالني العقل صورة لكنه ماهيته

.واضحة لبثرية ا بالنف

 هل رشد، وابن أرسطو طرحه الذي المهم التساؤل ويبقى

 باسم يعرف وهوما ،ال أم جملة الجسم يفارق أن للعقل يمكن

 ففي المسألة هذه في مضطرب رشد ابن وموقف المعاد مسألة

 النفس بقاء أن يعلن األدلة مناهج عن الكثف وفي التهافت

 االختالف أما .الحكمة وأقرته الشرائع وجوده على اتفقت

 أم جسمافي المعاد هل أي .وجودم ال المعاد صفة في فيقع
 ألنه بالمحسوسات التمثيل اعتمدت الشريعة بأن علماً .روحاني

 من الشرائع عليه نصت بما األخذ إن ثم للجمهور. تفهيماً اشد

 لذا والخلقية. العملية بالفضائل وأمورأخرى،متصل المعاد أمر

 نوع هو التسليم وهذا العقائد. هذه بحقيقة التليم من بد ال

 يؤدي العقائد هذه رفع أن وذلك البراغياقي، العملي االتجام من

 لسيادة عملية ضرورات فهي الخلقية، الفضائل رفع إلى

 إنكارمعظم أشدوهي وتثارمشكلة واألخالق الفضيلة

الجسماني المعاد لمسألة والفالسفة الحكماء
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 كتبه في يصرح أن غير من لهم األعذار ينتحل رشد ابن إن
المعاد هذا بنوع بتسليمه

 خلود إثبات في وتردد الفردي الخلود أنكر أرسطو إن ثم

 أجزاء أحد العقل خلود بإثبات صرح بل بجملتها النفس

 »الذي األول المعلم الكبيرقول الشارح يتجاوز فكيف النفس.
 أرسطوورسم من قريباً كان لقد قال كبا الحت»، به كمل

 ان معتبراً األول الحكيم مع التشابه من بثيء النفس خلود

 الهيوالفي فالعقل والخلود للمفارقة قابال واحدا جزءا هناك

 ما وبجهة موضوع ما »بجهة هي التي الخيالية الصور اما أزلي

 ص الفس، )كتاب فاسدة. كائنة فهي المعقوالت« لهذه محرك

 بينما فخالد. بذاته هو أما فاسد بالملكة العقل وفعل . (87 -86

 ألن ضرورة ومفارق أزلي وذاته بفعله وحده الفعال العقل

 للهيولى المفارقة الموجودات إلى يتطرقان ال والفساد الكون
 والحاسة الغاذية اكفسية القوى اعتبار يمكن وبالتالي أصأل.

والفساد. الكون لمبدأ خاضعة والمتخيلة والنزوعية

 :باآلتي النفساني رشد ابن مفهوم في القول نوجز أن ويمكن

بالقوى. أرسطومتعددة قال مثلما بالموضوع واحدة اكفس -

 هوالنفس والباقي فانية والحيوانية االتية النفس إن -

 بالهيولى اتصاله يكون ما باب من المفارقة تكون بحيث الناطقة
.عرضياً اتصاالً

 هو ما يخرج بحيث والفعل القوة لمبدأ تخضع المعقوالت إن -

 إلى المحسوس ومن الفعل إلى القوة من بالقوة هو ما بالفعل

المجرد.
 والمعاد للمجردات العاقل العقل هو النف من األزلي -إن
 صيانة شرعاً به ومسلم الوجهة، هذه من الحكمة في صحيح

 الجسياني والمعاد بالمحسوسات التمثيل وما والفضيلة، لألخالق

والجمهور. العامة تفهيم سبيل على إال

III - الطبيعة: وراء لما اشد ابن شرح

 التفير و التلخيص :هما مصنفين في رشد ابن آراء برزت
 . م 1950ونشربالقاهرة التلخيص ل امين عثان قدم الكبير

 1938- بين بيروت في ونشر بويج األب الكبير التفسير وحقق

 الطبيعة بعد ما أبحاث في الكبيريتعرض الشارح إن . 1955

 والمبدأ المطلق الحق في البحث مقدمتها في يأتي جمة لمسائل

 والفعل القوة مسائل في يبحث ما بمثل المفارقة والجواهر األول

 في تعاريف وله وكيفياتها األشياء وجواهر والعرض والذات

 وتصوير الدالات وتحديد الدقة من جانب على المصطلحات

 الطبيعية الموجودات في أبحاثه بين يربط وهو .المفاهيم

 المفارقة، أوالعقول األولى المحركة المبادىء فعل وبين وحركاتها
 وطبيعتها األول المحركات في القول أوجز قد كان وأرسطو

 بين يربط رشد ان إن السياوية.ثم األجرام نحريكها وكيفية
 مبدأ معتمداً المحركات هذه طبيعة وبين النفسية نظرته

 المحركات فيعتبرأن المجرد. والمعقول المحوس الوجودين
 أن يلزم مما .هيولى« في ليست أنها حيث من لها »الوجود صوراً

. (140 ص ،الطبيعة بعد ما )تلخيص مفارقة عقوالً تكون

 على السماوية األجرام أي موضوعها نحرك المفارقات وهذه

 أي المحرك، إلى الشوق عنه يتولد الذي العقلي التصور سبيل

 بتحريك أشبه تحركها التي المبادىء هذه تحريك فكأن العشق.
 األجرام عاًلبأن . الغائي وهوالتحريك للعاشق، المعشوق

 وصوالً دونها بما المفارقات هذه صلة وتتسلسل .أزلية الماوية

 بما الكامل صلة نحومن على الفاسدة الكائنة الموجودات إلى

 دونه ما يفيد دونه وما كماله من دونه ما يفيد فالكامل .دونه

 السماوية األجرام تحرك المفارقة أوالعقول فالمفارقات وهكذا

 فكانت هي«. ما بها هي التي صورها »وتعطيها غائية حركة
 صورته. أي جوهره الشيء إعطاء والفعل لها، فاعلة إذن

 بل وموجوداتها موضوعاتها أجل من تقوم ال المفارقة والعقول

 تكتب ال العقول هذه إذ ،أجلها من تكون الموجودات إن
 فهي وجودها. بها تكتسب موجوداتها بل شيائً موجوداتها من

 من المفارقة المبادىء هذه وليست .شيء إلى تفتقر ال كاملة

 متقدم بعضها إن ،واحدة رتبة في ليست هي إذ واحد جنى

 والمتقدم بعض. عن معلول وبعضها الشأن، في بعض على

 جميعها وجود في والسبب لها القصوى العلة هو سائرها على

. (144 ص الطبيعة، بعد ما )تلخيص

 الفالسفة آراء إلى يتطرق ،أبحاثه رشدشامالفي ابن وكان

 عارضاً ويفندها آراءهم فيدحض السواء على اإلسالم ومفكري

 أن يفهم »أن يجب مثاًل: يقول صواباً، يراه الذي الرأي

 تكون غيرأن من النظام غاية في فعالً تفعل كانت إذا الطبيعة

 المسماة وهي منها أشرف هي فاعلة قوى من ملهمة إنها عاقلة
 عن اإلسطقسات في الحادثة والقوى النسب وهذه عقواًل.

 أفالطون ا٢ ظن التي هي الكواكب وسائر الشمس حركات

 لي الفاعل أن في أرسطو يعتمده والذي . . . الصور، أنها

 ٠ شيء ال من شيء لكان اخترعها لو هوأنه الصورة يخترع

 أعني بالعرض، إال فساد وال كون عنده للصورة ليس ولذلك

 من المتكلمون اعتقد ولما ....وفساده المركب كون قبل من

 شيء ال من واالبداع باالختراع يفعل إنما الفاعل أن ملتنا أهل
 شيائً بعض في بعضها الفاعلة األمور من هنا ها فيا يعاينوا ولم
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 الموجودات لجميع واحدا فاعال هنا ها إن : قالوا الصفة هذه

 لفاعل وإنفعلهذا لهامنغيروسيط كلها،هوالمباشر

 ها، نهاية ال ومتفقة متضادة بأفعال واحد آن في يتعلق الواحد

 يشبع« والخبز يروي والماء تحرق النار تكون أن فحددوا
٠ (1505-1504 ص،3ج الطبيعة، بعدم ما )تفير

 أو الصور من الوسائط وجعل المسألة لهذه التطرق إن
 أشد من لهو والخالق الموجودات بين متوسطة أسباباً العقول

 هذه لعبت لقد , اإلسالمي الفكر تاريخ في حجاجاً المسائل

 ميدان في والمنهج المعرفة صعيدي على أساسياً دوراً المعضلة

 تبدأ عملية إنها المعطاءة. حقبهم امتداد وعلى المسلمين تفكير

 الموجودات شاملة الطبيعةواإلنان، إلى وتمتد الطبيعة وراء فيما

والمنهج البشرية المعرفة والمبادىء،

 . األشعري النظرةهوالمرقف نقيضهذم معبرعن أفضل إن
 »أن قادرعلى الله إن :قال الهجري( )الرابع فأبوبكرالباقالني

 ...« معدومة قبله كانت زمان في يحدثها وأن األفعال يستأنف

 العربي، الفكر والرافضة«، المعطلة على الرد في )»التمهيد

 إنهم يقولون أنهم »أما يتابع ثم (.52 ص ،1947 القاهرة،
 واقعان الحادثين واإلسكار اإلحراق أن واضطراراً حساً يعلمون

 )المرجع ٠ عظيم« جهل فإنه ، الشراب وشدة النار حرارة عن
 أجاز الذي الموقف، الغزالي اإلمام وتابع (.56-55 ص نفسه،

 ومالقاتها النار فعل دون من رمادا، وانقالبه القطن احتراق

 (.243 ص ، 1972 بمصر، المعارف دار الفالسفة، )تهافت
 وإن .الحقيقي الفاعل هو الله بل بالطبع فاعلة ليست فالنار

 إال ليس معلوالً القطن في واالحتراق سبباً النار علة بين التتابع

 كيف ونتساءل اإلنسان. عليها تمرس خارجية ومثاهدة عادة

 يكن ألم نهايتها؟ إلى المسألة في وتوغل المسار هذا الغزالي سار
 في الحدود رابطاً علياً قانوناً كونه في األوسط للحد هدماً ذلك

 المعيارإل من المنطقية كتبه في دعا عاًلبأنه واالستنتاج، القياس

 علم من المستصفى بمقدمة انتهاء المستقيم والقسطاس المحك
 القياس أساس على اإلسالمي االستدالل تدعيم األصوإللى

.األوسط الحد من المركب

 إياكم قال حين المسألة وعى أنه يرجح أبحاثه في والمتبحر

 خراب إلى يؤدي ألنه الطبيعية األحداث في العللي والنفي

 أو كلب إلى بالبيت الولد ينفلب بحيث .وتجريبي منهجي

 الوقت في ولكنه .فرس إلى اإلنسان نطفة وتستحيل رماد،

 جواز عدم في المتمثلة األساسية معطياته تتوارى أن خشي عينه
 تعال الله و»إن منهجياً ولو شيء بأي وربطها الله قدرة تقيد

 من يخلق أن الفرس ضرورة من وليس شيء كل على قادر
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 )المرجع البذر«. من تخلق أن الشجرة ضرورة من وال النطفة

(.245 ,244 ص نفه،

 نفي وانتقد مجتمعين هؤالء موقف انتقد رشد ابن إن
 شناعات إلى يجر أنه معتبراً الطبيعة في والمسبب البب

 وصناعة العقل، فقدرفع األسباب رفع من و»إن عظيمة.
 المعرفة وإن .ومسببات أسباباً هنا ها إن وضعاً تضع المنطق

 فرفع أسبابها، بمعرفة إال التمام على تكون ال المسببات بتلك

 تهافت رشد، )ابن له« ورفع للعلم مبطل هو األشياء
(.24 ص التهافت،

 الكبير الشارح يخلص السببية على التوكيد هذ من واطالقاً

 :النظرة هذه ومفاد .الماورائية نظرته في الحق الوجود دليل إلى

 المبدأ اسم ألن .ضرورية سببية صلة المفارقة المبادىء بين أن
 »فهي المبادئء من حالها تلك كانت وما جميعاً، عليها يقال

 المعنى ذلك وجود في السبب هو واحد شيء إلى منسوبة ضرورة
(.146ص الطبيعة، بعد )تلخيصما .لسائرها"
 أيضاً، جلة، المفارقة والعقول األول المبدأ خصائص ومن

 ال الذي االحيهو بل ومتذ حي األول فالمبدأ واللذة. الحياة

 نفسه، )المرجع لذته«. من أعظم لذة وال حياته، من أتم حياة

 المبادىء به شاركته ما وكل اإلدراك أشرف وإدراكه ٠ (145 ص

 أن وقبل الكل. هومبدأ دام ما منه استفادت فقد الثواني

 التي الحدود تعريفات على الطيعةمر بعد ما على الكالم ننهي
 رشدية بأبعاد مدنا وهي التلخيص، في رشد ابن شرحها

 واإلسالمية العربية الخصوصية تميز ومعاني حكمية ومعارف
وهي الشواهد، من بعضاً فلتناول

الهوية

 عليها يطلق التي المعاني على »تقال بأنها: رشد ابن عرفها
 أو هوالفعل المصدرالذي اسم منها واشتت . . الموجود. اسم

 كما الهو، من الموبة فقيل الفعل، عنها يضدر التي الصورة

الرجل«. من والرجولية اإلنان، من اإلنسانية تشتق

 ببعض متعلقة أنها تبين الثروح فذه األولى النظرة إن

 المستعملة واأللفاظ الحروف أبحاث تشبه وهي المقولية المبادىء

 مسائل إلى أبعادها في تذهب أنها إال الفارابي، عند المنطق في
 أو ومفهوماً اإلنسان في تحل ماهية اإلنسانية بمفهوم تتعلق اعمق

 فتشاركه هبوطاً يتدرج الذي المثال شاكلة على مفارقة صوراً

 اإلسالمية المعرفة عن غريباً ذلك كان ولما ذاته. في الموجودات

 عملية العملية تسمية إلى الثارح اضطر العربية وطبيعة

 أفالطوفي بعد وهو تفعل، فاعلة صورة هي بينما لغوي اشتقاق

متزج ثمأرسطوي
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الجوهر

 ذلك وأشهر أوالً »يقال بأنه الحد هذا تعريفه رشد ابن يبداً

 موضوع على وال موضوع، هرفي ليس الذي إليه المشار على
أصال«

 هذه على ووصفه وشهرته وأولويته الجوهر بهذا اإلقرار إن
 إلى يشير الجوهر هذا إن إذ تماماً. العربي البعد يحمل الطريقة

 في يوجد ال الذي كزيد، المحدد، المفرد المشخص الجوهر

 أقروابهذا والمسلمون موضوع على واليقال موضوع
 الكلي بعضهم نفى وقد ، وأساسه التصور قاعدة واعتمدوم

 جوهر واإلنسانية زيد على مقول اإلنسان يقال كأن والماهوي

 يعرف واعتبروه األخير البعد هذا المتفلسفون أقر بينما .زيد

 رشد، ابن لكن الجوهر« باسم »أحق أنه ورأوا الشيء ماهية
 ثم المتكلمين، عند يتجزأ ال الذي الفرد الجوهر وعى الذي

 الفالسفة بموقف عادفالتزم والجوهرالماهوي، الجوهرالمجسم

 باسم أحق إليه المشار ماهية عرف ما أن »أعني : قال حين

 هو ما ألمر سبب هو الذي الثيء فإن . إليه المثار من الجوهر

. سبب« له هو الذي األمر بذلك أحرى

 ابتداء أن إال الفلسفي بالموقف االلتزام هذا من الرغم وعلى
 القائم بعده إلى ليشير الوعياً أو عفوباً جاء رشد ابن عنل النص

المفرد الثخص الجوهر بأولوية إقراراً ذهنيته في

الكل
 خارجاً يوجد وليس األجزاء جميع يحوي الذي على بم »يدل

 يجمع اسم هو ومدلوله اللغوي تصوره في والكل ■ شيء« عنه
 )لسان لشيء« أجزاء »الكلهوعبارةعن ويقال؟ األجزاء،

 عقلي وهو بالطبيعة غيرمرجود الطبيعي والكلي العرب(.
 التعريفات، كتاب )الجرجاني، بالعقل. إال يتحقق ال ومنطقي

 غاير المفاهيم لهذه تصوره في الفارابي إن ثم (126-125 ص
 جعل فقد الحقاً جاء الذي رشد ابن ثم ومن العرب النقلة

 الكلياتضربان: فقال: الموجودات لفظ مكان تحل الكليات

 التي »الموجودات النقلة قال بينما العرض. وكلي الجوهر كلي
 هناك إذن يحمل« ما منها الموجردات » رشد ابن وقال تقال»؛

 إال له حقيقي وجود ال مقوله كان إذا وما الكلي بشأن اختالف

 على داللته فتقتصر ألجزاء، جامع اسم كونه وبين الذهن في
االسم.

 وراء فيما الرشدية رأي على اإلطاللة من القدر بهذا نكتفي

نقاط: ببضع ونوجزماذكرناه الطبيعة،

 والوجود األولى العلة بين مفارقات بوجود رشد ابن أقر -
 السبب لقاعدة تخضع مبادىء الصور هذه جاعالً الطبيعي

 سار بل ذلك في مبدعاً يكن ولم والفعل القوة ومبدأ والمسبب

. ومبيناً شارحاً أرسطو مسار

 أحق من فاعلة صوراً وبدورها بالمفارقات اإلقرار اعتبر -

 من منعاً وذلك، والكون. الطبيعة مستوي على الضرورات

 على منه وحرصاً ،علله ولتسلسل الكون لنظام خراب قيام

 والمتكثر االول البسيط أو األكبرواألصغر بين االتصال منهجية
المتعدد.

 واسطة غير من الخلق في المستمر الله تدخل مسألة إن -

 تطرق وقد .والكالمي المحافظ اإلسالمي االتجاه طبيعة كانت
 تمشياً والوقاثع رالمنطت العقل تناقض واعتبرها رشد ابن إليها

. الحقاً عنها ستتحدث والتي الشريعة فهم في طريقته مع

 والمقوالت المصطلحات الكثيرمن الكبير الشارح تناول -
 أرسطووالمذهب فيه ويتابع مذهبه يوافق شرحاً وشرحها

 اتعريفات بعض لتحليل أولية محاولة أن إال .المشاثي

 آخر. أو بشكل واللغوي اإلسالمي الطابع لنا تبرز والشروح
 المتعددة المختلفة اآلراء لهذه رشد ابن وعي تقدير أقل على أو

وإبرازها.

 من وآرائه رشد ابن بشروح اإللمامة هذه عقب ننفلت

.الباقية الموضوعات في البحث نحو ونتجه الماورائيات مسائل

والردود: اإلسالمية الفلسفة لشكالت التصدي ثانياًم

 موقف تناولت الفكرية عصره لمشكالت رشد ابن تصدي إن

 آرائهم بعض على رد وقد ٠ الملمين من المشائين الفالسفة
 انتقادم في الغزالي آراء بدحض المشهورة ردوده وتجلت . وفندها

 هذا تهافت مبيناً للتهافت تصدى إذ أدلتهم، وتهافت للفالسفة

 مسألة مسألة المسائل متناوالً والبرهان، بالحجة التهافت

 واستخدام البرهان بطرق وذلك هادماً. ثم نافداً مصححاً

 اعتبرهم الذين المتكلمين آراء تناول أنه كا .المنطقية األفيسة
 تصورها وأظهر آراءهم وفند بالبرهان ولبس بالجدل يتسلحون

 ومسألة اإلنسان وفعل وصفاته وفعله الله تصور مبدان في

والحرية. االختيار

 اإلسالمية المشائية على ردوده بدء ذي بادىء فلنتناول

 التفسير كتب لكبيرفي الشارح نبذ يلي: بما وتتلخص

 فالسفة من »المتأخرة أدخله أرسطوما على والتلخيص

 للمعلم تمت ال آراء عن األرسطي المذهب على اإلسالم«

 سينا وابن الفارابي سيما وال هؤالء أن وذلك بصلة. األول

 وأرسطو، أفالطون الحكيمين بين التقريب حاولوا قد كانوا
 هذه وتتجل األفكار. اختالط من بعضاً المحاولة هذه وشاب
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 نسج ثم الحكيمين رأي بين الجمع الفارابي بكتاب العملية

, المنوال هذا على وآراءه أبحاثه سينا ابن
 عن عبارة هو أرسطو فلسفة من قسماً أن رشد ابن يعتبر -

 عن انفصل قد األول المعلم وأن . أفالطون على محكم رد
 فاألفالطونية المثل. مسألة في سيا وال واضحاً، انفصاالً أستاذه

 وهذا ومفارقة. بأنفسها قائمة جواهر الثل أو الكليات تجعل

 وهوفي المعرفة. يناء في االشكاالت يثيرالكثيرمن االتجاه

 ويعسر الجزئية باألشياء المعرفة عن الحكيم يبعد عينه الوقت
 في جزئياً الوجود ذلك دام ما وجودها، على التدليل عليه

 هذا عن للدفاع المساقة األدلة أن كما الطبيعي. أي جوهره،

 الجمهور. تعليم في نستعمل لغزية شعرية أقاويل االتجاه

. (56-48 ص ،الطبيعة بعد ما )جوامع

 من وتنصل الصدور في المشائين مذهب الوليد أبو نقد —

 .الجوامع في وردت التي الصدور في لهم المثابهة آرائه بعض

 في الصدور لنظرية بناء إنكاروجود إلى التهافت في عمد حيث
 وابن الفارابي إلى ذلك في االعوجاج ويعود أرسطو. فلسفة

 العلم في األرسطوية مذهب غيروا الذين وأشياعهم سينا
 الصدور ومذهب (182 ص )التهافت، ظنياً. بات حتى اإللهي

 من سلسلة بتوسط األول عن تصدر الجزئية الموجودات أن يرى

 قبل من الموجودات على تدخل فالكثرة .للمادة المفارقة العقول

 جهة من ذواتها وإلى جهة من األول إلى المزدوجة نسبتها
 .بذاتها جائزة باألول واجبة كونها قبل من أي أخرى،

أهمها: ولعل ابنرشد، برأي المغالطات من الكثير وهذايحمل

 بالفاعل الله، أي الغائب، في الذي الفاعل -تشبيههم 1

 واحداً موجوداً يفعل الله أن ذلك واقتضى .الشاهد في الذي

 المطلقة. القدرة من يحد وهذا الجزئي، الفاعل سمة بعينه
 اختالفه على الكائنات ويوجد فعله يفعل االله إن والصحيح

أرسطوأيضاً. رأي وهذا والمركب. منها البسيط

 جراء من الموجودات على يدخالن والكثرة التركيب إن قولهم -2

 العاقل ألن وذلك باطلة: فكرة لذاته األول المعلول عقل

 بالعقول ناهيك البشري العقل لدى واحد شيء والمعقول

 أن إلى يذهب الذي أرسطو رأي من يؤخذ ال وهذا .المفارقة

 معطي هو الرباط فمعطي . تركيبه بمبدأ متصل المركب وجود
 بعضها بارتباط إال األشياء وجود يصح ال أنه عالً الوجود.

 ،152 ص نفه، )المرجع .والصورة المادة حال وهذه ببعض

(.1498 ص ،3 الطبيعة،ج بعد وتفسيرما

 اختراع عن عبارة اإليجاد بأن سينا ابن سيما وال قولهم -

 قبل من الهيولى في وإثباتها المادة، دون وإبداعها، الصور
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 الرئيس الشيخ رأى لقد الصور- أوواهب - الفعال العقل

 الفعال العقل هو مفارق جوهر عن تفيض الجوهرية الصور أن
 المادة. في االستعداد لحصول تبعاً الصور، بواهب يدعوه الذي

 في بعضها األشياء تأثير إنكار إلى يؤدي ذلك بأن رشد ابن ويرد

 سينا ابن رأي وإن الطبيعية بالسببية يعرف وهوما بعض،
 ينكر ال الرئيس الشيخ بأن علماً ،أفالطون مذهب إلى أقرب

 الخارجي الفاعل لذلك الجوهري الدور ينسب لكن المادة دور

 الذين األشاعرة مع هنا الموقف ويتشابه للصور الواهب
 الفاعل الواحد لله مغاير مبدأ أي ألى الفعل انتساب أنكروا

الخالق.
 وجود في لها استغناء ال الماهية أن إلى سينا ابن يذهب —

 وهذا ٠ اآلنية أو الوجود هو خارجي عامل عن وقواميته الموجود

 هو عنه خارج مؤثر إلى إسناده فوجب الماهية عن خارج العامل
 غير الجدلي الدليل هذا أن الوليد أبو يرى .الوجود واجب

 حال الوجود أو اآلنية بأن سينا ابن يقر حين إذ صادق.
 إنما الفعلي وجودها الماهية هذه عقبها تكتسب للماهية تعرضهما
 بأن فالقول .ما وجه على سابقاً وجوداً لالهية أن يضمر

 متناقض هوقول موجودة اصالً والماهية لالهية يعرض الوجود

 اإلنية وجود عند الفعلي وجودها الماهية وجود يتقدم فكيف

 وجود أن القول والينفع وجودين الماهية على فيحمل فيها،

 الهيولى صفة من القوة ألن رشد ابن يرى كما بالقوة الماهية

 صفة على المتقدمة القوة صفة ولها اإلمكان لطبيعة الحاملة

 وج 313 ص ،1 ج الطبيعة، بعد ما )تفسير الفعلي. الوجود

(1279ص،3
 وبيان المتكلمين على رشد ابن ردود إلى ذلك بعد ننتقل

 تلك مستثنيين دقة، أكثرالموضوعات في ورأيه موقفه

 عن بالدفاع والمتعلقة العقلي بالحجاج المتعلقة الموضوعات
 ومعرفته وصفاته وأفعاله الله وجود لمسائل والمتناولة العقيدة،

 كتبه فجاءت غنياً، كالمياً إرثاً رشد ابن ورث أفعاله. ومعرفة

 عن الكشف كتاب الشارح كتب أشهر ولعل جداً، غنية

 بحسب فيها وقع ما وتعريف الملة عقائد في األدلة مناهج
 الكتاب وقدطبع المضلة والبدع المزيفة الشبه من التأويل

 على القارىء يقف أن ويمكن مكان أكثرمن وفي مرات عدة
 إال التهافت؛ و المقال فيفصل الكالمية رشد ابن أفكار بعض

 بيان في أهمية أكثرها األدلة مناهج عن الكشف كتاب أن
 كامالً الخصم دليل إيراد مبدأ فيه الشارح اعتمد وقد .اآلراء

 خسة الكتاب ضم .وتفنيد رد مع الخاص رأيه إيراد ثم
 في ثم الوحدانية في والقول الله وجود على البرهنة :فصول

 األول الفصل ففي الله. أفعال ومعرفة التنزيه ومعرفة الصفات
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 رشد ابن أدلة ثم والمعتزلة واألشاعرة الظاهر أهل أدلة وردت

 في وهكذا رشد. ابن نظر وجهة ثم األشعرية أدلة الثاني وفي

 تتبع التي الجدلية المنهجية تلك للنظر والملفت الفصول. بقية
 عن وذلك .وتفنيدها عليها الرد ثم الخصم مقدمات إظهار

 البرهان ووسائل المختلفة االستدالل طرق استخدام طريق

 بوسائل المقدمات دحض يتم بحيث ،للمقدمات المتخذة
 الوليد أبو واعتبر نتائجها، نفي إلى وصوالً مادتها وتفنيد الجدل

 وتأويل تفسير حاولوا ألنهم الطريق، ضلوا الفرق أهل أن

 للجمهور الظاهر أبقاء عليهم كان بينما للجمهور، النصوص
 أن للعلماء يحل ال ألنه فقط. العلماء على فرضاً المؤول وجعل

 في األدلة مناهج عن )الكشف للجمهور. بتأويله يفصحوا
(.45 ص بيروت، اآلفاق، دار الملة، عقائد

 األشعرية :بأربع والطوائف الفرق رشد ابن حصر لقد

 الرشدي الحجاج أكثر لكن والباطنية. والحشوية والمعتزلة

.األشاعرة موقف معالجة على أنصب
 إلبراز توخياً والجدال السجال هذا من بعضاً سنبرز وإنا

 الرئيسية، الكشف بموضوعات االلتزام متبعين ،الرشدي الرأي

التالي: الشكل وعلى

:اللم وجود على البرهان في - 1

 ال ذلك أن معتبرين الله وجود على دليلين األشاعرة ساق

وهما: بالعقل، إال يدرك
 من تنفك ال الجواهر :مقدمات ثالث على ينبني :األول

.منها أياتخلو األعراض
األعراضحادثة. إن -

.حادث الحوادث عن ينفك ا ما إن -
 مقابل على يكون أن جائز فيه ما بجميع العالم إن الثاني: -

هوعليه. ما
 باحد صيره فاعل أي عدث وله محدث الجائز العام إن

(.58-47 ص )الكشف، باآلخر. منه أولى الجائزين

 على تتجزأ ال أجزاء من تركب العالم أن األشاعرة ورأى
:التالي بالشكل الدليلين على رشد ابن رد .المتكلمين طريقة

 باعتبارأن فيهاشك، األولى مقدمات: ثالث األشاعرة تبنى

 ثم .شك ففيه المنقسم غير الفرد الجوهر به قصدوا إن الجوهر

 الحدوث جعل إلى يضطرنا الجواهر عن تنفك ال االعراض إن
 فعل وأين عدم؟ غير من ايكون الموجود وهذا ما، موجود من

 الوجود بين متوسطة ذات جعل إلى يضطرنا هذا وكل الفاعل؟
 أن يجب وال الجدل بطريقة تدرك ال األمور وهذه .والعدم

 المقدمة على الرد أما البرهان. فطريقها الجمهور بمتناول تكون

 ال ألنه حادثة، كافة األعراض جعل يجوز ا فهوأنه الثانية

 رشد ابن ويعتبر .نشاهده لم ما على بالحدوث نحكم أن يجوز

 هنا، غيرمحله في الشاهد على الغائب قياس استعمال أن
 ملكوت ابراهيم نري ووكذلك الكريم بالقرآن مستشهداً

 (.75 )األنعام، الموقنين« من وليكون واألرض السموات

 معروفة غير السياوية األجرام في الموجودة فاألعراض وبالتالي

 حدوث بمثل أعراضها، بحدوث عليها الحكم يمكن وال
 خالفت فقد الثالثة المقدمة أما الفاسدات الكائنات أعراض

 على اعتمدت إذ .القياس حدود تحديد في المعفى وحدة مبدأ

 وهناك الحوادث جنس هناك ألن الحدوث، في االسم اشتراك

 موضوعه أن صح الثافي قصد فإن .إليه مشار مخصوص حدث

 أن يصح ألنه صحيح غير فالحكم األول قصد وإن معه محدث

 أما غيرمتناهية. أعراض الجسم أو الواحد المحل على يتعاقب

 للجمهور، تصلح خطبية األولى المقدمة فإن الثاني الدليل في
 للحكمة، ومبطلة الصانع، لحكمة ومبطلة ضمناً كاذبة وهي

 يؤدي وهذا الشيء. أسباب معرفة أكثرمن ليست األخيرة ألن
 امتناع إلى يؤدي ما وتفصياًل، جلة المعرفة إبطال إلى

 األسباب أنكرترتيب من ألن الصانع، على االستدالل

 فقد الجواز إلى جميعها الموجودات حدوث ونسب والمسببات
 كبيراً، علواً ذلك عن الله وتعالى الحكيم، الصانع جحد

(.522ص التهافت، )الكشف،

 ما لترجيح حادثة أو قديمة بإرادة يصرح لم الشرع إن ثم

 موجدة اإلرادة أن األشاعرة فاعتبر .الجائزين أحد سمي

 الجمهورال أن العلم مع حادثة، فهي حادثة، موجودات

 .قديمة إرادة عن حادثة موجودات يستوعب وال يدرك

 ولمقدمات غيريقينية لطرق األشاعرة استعمال القول وخالصة
- معقدة خطبية

 األشياء تثبت فهي عامة الظاهر وأهل الحشوية طائفة أما

 كاملة كتبها تصل لم المعتزلة وطائفة بالعقل، تقر وال بالسمع

 خلق :الله إثبات على دليلين لهم عرض الذي رشد ابن إلى
 .األشياء وجواهر الحياة اختراع — والكائنات الموجودات جميع

 يسوق أن يلبث ما النه كثيراً عليهما الكبير الشارح يعلق ولم

.الصانع إلثبات يعتمدهما اللذين الدليلين

:هما دليلين على الله وجود إثبات في رشد ابن اعتمد

العناية -دليل

االختراع -دليل
 اإللهية العناية وجه على الوقوف مفاده العناية ودليل
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 يقتضي مما ذلك، أجل من الموجودات جميع وتخير باإلنسان

 ذلك يتم وال أفعاله في الغاية هذه إلى يقصد مريد فاعل وجود

 النظرفي إلى يفضي باالختراع المتعلق والدليل االتفاق نتيجة
 في الحياة اختراع مثل األشياء، جواهر اختراع من هوواقع ما

 أيضاً يقتضي بما .الحية الكائنات في والعقل والح الجياد

 فاخترع اآلخر أحدهاعن الموجودات أخترع وجودمخترع

 معرفة أرام فمن . . الخ والحيوان النبات عنه يوجد الذي الجماد

 إليه تشير ما وهذا . فيها االختراع حقيقة على الوقوف عليه الله

 وهنا .المخلوقات الظرواالعتبارفي إلى الداعية اآليات

 هذا بمثل آياته تزخر الذي الكريم بالقرآن رشد ابن يستشهد

 ما بمشل القرآن من الدليل استخراج إلى فيعمد النظر.
 كتابه في الكريم القرآن من األقيسة بعض الغزالي استخرج

 يعلم القاضي رشد ابن رلعل المتقيم. القطاس ب الموسوم
 من المجتهد عمل وكيفية األصول من االستنباط كيفية جيداً

 في يفعل مثال األصل عل مستداً أدلته يسوق فهو العلم، أهل

سنرى كما التهافت في حاجج وكما (65 - 63 )ص الكشف

الله: وحدانية في ع

 جالله جل وحدانيته إثبات في رشد ابن دليل يتضمن

 األلوهية ونفي وتعالى سبحانه الباري بوجود اإلقرار معنيين؟
 بثالث ويستشهد .الله إال إلم ال هومعنى وهذا .سوام عمن

 (.22 )األنبياء، لفسدتاء الله إال آلهة فيهما لوكان آيات
 إله كل لذهب إذن إله من معه كان وما ولد من الله اتخن وما

 يصفونه عما الله سبحان بعض عل بعضهم ولعال خلق بما

 البتغوا إذاً تقولون كما آلهة معه كان لو ووقل (91 )المؤمنون،

 األيات يفسرهذه ثم . (42 )اإلسراء، سبيال« العرش ذي إلى

 فعلهما إلهين وجود امتناع على البرهنة إلى تفضي التي جميعاً

 يقوم وال فباطل المتكلمين تفسي وأما .واحد وخلقهما واحد

 ص )الكشف، تفنيده إلى يعمد بحيث واإلقناع البرهان على

68-65.)

لله[ صفات في-3

 الكتاب في جاء ما على الله صفات في رشد ابن يرتكز

 ةوالقدرةوالحيا العلم سبعة: وهي الكمال أوصاف من العزيز

 جهة من له ثابت فالعلم والكالم. والبصر والسمع واإلرداة

 .لبعض بعضها وتسخير مصنوعانه في نشاهده الذي الترتيب

.قديم فيه العلم وهذا
 في المحدث »يعلم الله بأن القائلين المتكلمين على ويرد

 أن هذا على »يلزم إنه بالقول: قديم«. بعلم حدوثه وقت

 علما وجوده وقت وفي عدمه وقت في بالمحدث العلم يكون
 وجودم وقت العلم ان وذلك .أمرغيرمعقول« وهذا واحداً

 الكالمي الرأي ويدحض .بالفعل وجودم هوغيروقت بالقوة
 المحدثات يعلم اللم وهوأن .الشرع به صرح ما الى متنداً

 إال ورقة من تسقط وما :تعالى قوله في وذلك حدوثها حين

 في إال يابس وال رطب وال األرض ظلمات في حبة وال يعلمها

 بالثيء عالم الشرع فإن وبالتالي (59 )األنعام، مبين كتاب

 أنه على كان إذا بالشيء وعالم ،سيكون أنه على يكون أن قبل
 )الكشف، تلفه وقت في تلف أنه تلف قد بما وعالم كان، قد

الجمهور. يفهمه أن يجب هذا أن على الضميمة، ،71 ص

 هو الموجود وجود أن ف»ذلك العلم صفة في التأويل أما

 للمهجود« وسبب هوعلة القديم والعلم لعلمنا، وسبب علة
 أصالً مختلف بالموجود العلمين فتعلق ٠ (468 ص )التهافت،

 العلم قياس أي اآلخر؛ على منهما الواحد قياس يمكن وال

 علم أما . الموجود مع المحدث العلم على الموجود مع القديم
 يدرك ال الذي الفرب فهومن الجزثيات أو بالكليات اللم

 وهذا الله هوغيرعلم اإلنسان علم إن .جالله جل إال كيفيته

.(462و 446و 227 ص )التهافت، ٠عحكم الغزالي على رد
 . العلم شروط من الزم شرط وهي الله صفات من والحياة

 بها، اتصافه واضح واإلرادة والقدرة اإلرادة في عينها والخال

 يكون أن العالم الفاعل عن الثيء صدور شرط من كان إذ
قادراً. يكون أن وكذلك له، مريداً

 المتكلمون أحدثه الذي الشطط إلى يبه رشد ابن إن ثم

 زائدة أم الذات هي الصفات هذه هل ،يتاءلون راحوا حين

 إذ معنوية؟ صفات أم ذاتية نفية صفات أهي ، أي عليها؟

 وقد الذات. على زائدة معوية صفات أنها إلى !ألشاعرة ذهب
 أن إلى المعتزلة وذهب . ومحموالً حامال الله في أن ذلك ألزمهم

 أي انكالالمضافين الزمهم ما واحد شيء والصفات الذات

 يتجاوز هذا أن الوليد أبو ورأى واحد. شيء والصفة الذات

 كيفية في التمحيص إلى تندب لم التي الشريعة مقصد

وحسب. بوجودها اإلقرار إلى ندبت بل الصفات،

 في بالتثليث القائلين بالنصارى األشاعرة موقف ويثبه

 الذات. على الزائدة بالصفات األشاعرة إذقال الجوهراألول

 المفارقة األشياء أن يرى الذي البرهان مع يتعارض وهذا

 باالعتبار. إال فيها والموصوف الوصف يتميز ال للهيولى

 في الوليد أبو ينحو المنحى وبهذا الذهن. هو لديه واالعتبار
 ذهن في قائماً معرفياً منحى الزائدة والصفات التثليث تفسير

 أنه سيما وال الوجود في واقعة خارجية حقيقة ولي اإلنسان،
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 بعينه واحداً شيائً العقل وفعل والعقل المعقول كون بمبدأ يأخذ

 وعليه (1701 - 1620 ص ،3 ج الطبيعة، بعد ما )تفسير
الصفات سائر وكذلك العلم من آخر ضرباً الله علم يكون

.السبع الصفات كونهاإحدى في الكالم مسالة تبقى
 يندرج رشد ابن ذكر كا قرآنباً عليه نص مثلما الكالم إن

التالية: الموضوعات تحت

.غخلوق لفظ بغيرواسطة وحياً يكون ,

.المعف ذلك لم ينكشف السامع في فعالً يكون -

. المختص سمع في الله يخلقه لفظ بواسطة يكون -
 إال الله يكلمه أن لبشر كان وما القائلة اآلية على ويتند

 من بإذنه فيوحي رسوالً يرسل أو حجاب وراء من أو وخياً

(.51 )الشورى، يشاءه
 هم الذين »العلماء إلى يلفيه ما اللم كالم من يكون قد ثم

 العلماء عن صح الحجة وبهذه البراهين، بواسطة األنياء ورثة
 جر القول وهذا (.73 ص )الكشف، الله« كالم القرآن أن

 مرتبة يساوي إنه تقول واتهامات شناعات رشد ابن على
 الحقاً شرحه فيا بين رشد ابن قصد لكن ■ النبي بمرتبة الحكيم

م اعتبر حين
 سبحانه له مخلوق عليه الدال واللفظ قديم الله كالم -

للبشر. وليس
.القرآن غير ي بها ينطت التي األلفاظ القرآن لفظ باين -

 خلق هي القرآن وألفاظ الله بإذن لنا فعل القرآن ألفاظ ,

لئه.١

 )المرجع .الله كالم إنه الفرآن في يقال تقدم ما إلى استناداً

 للكالم فاعالً الله يكون أن األشاعرة نفى . (73 ص ،نفسه

 صفة بنظرهم الكالم إثما .للحوادث محال ذاته فتكون بذاته

. . وسواه. كالعلم لذاته قديمة

 فالقرآن فقط، هولفظ الكالم أن فاعتبروا المعتزلة أما

 باإلطالق الكالم يكون أن األشعرية اشترطت لقد مخلوق.
 بإطالق للكالم فاعالً المتكلم يكون أن وأنكرت بالمتكلم قائماً

 بإطالق للكالم ناعالً المتكلم يكون أن المعتزلة واشترطت

 طائفة كل قول في أن رشد ابن ويرى النفس كالم وأنكرت
 يصح ما وأن الباطل، من وجزءاً الحق من جزءاً الطائفتين من

I الله في يصح ال اإلنسان في

 الله ذات في والحجاج المتكلمين مع الجدال من بعض هذا

 على إنمايدل شيء على دل إن وهو وحوده، وإثبات وصفاته

 البرهان بطرق وتمرسه حجته وقوة رشد ابن معارف سعة
 والعالم والوجود اللة تطال التي الفلسفية نظريته وبوحدة

 الكشف نهاية في الوليد أبو أورد فقد اإلتسان أما واإلنسان

 وهذه والقدر. القضاء أو والجبر االختيار بين فعله مألة

 من السمع دالئل أن سيما وال .المسائل أعوص من المسألة
 حرية بين محيرة كثيرة وجدناها تفحصناها إذا والسة الكتاب

 ابن يورد ثم الفعل، على مجبوراً كونه وبين فعله في اإلنسان

 وقد (120 ص )الكشف، اتجاه كل على الدالة اآليات رشد

 نادت فرقة فرق: ثالث المسلمين انقسام إلى بنظره ذلك أدى

 وهم والعقاب الثواب المرء استحقاق إلى يؤدي مما باالختيار
 اإلنسان أن على وأكدت ذلك نقيض إلى ذهبت وفرقة المعتزلة.
 موقفاً أخذت الشالثة والفرقة . لجبرية وهم أفعاله مجبرعلى

 لله، مخلوقان مكتسب وال االكتساب أو االختيار أن معتبرة وسطاً

 . األشعرية وهم الممكنات بين االكتساب مجبرعلى والعبد

 موقف يماثل وهو له معنى ال ذلك أن الوليد أبو ويعقب

 العقل أدلة إلى يعرض منهم رأي كل مناقشة وبعد الجبرية.

 بنظرته المرتبط الخاص رأيه إلى ويخلص تعارضها فيثبت

 تخيل عن لنا يحدث شوف هي إنما اإلرادة »إن فيقولم الفلسفية

 هو بل الختيارنا هو ليس التصديق وهذا بشيء، تصديق أو ما

 كانت ولما . ..خارج من التي األمور عن لنا يعرض شيء

 منضود وتريب محدود نظام على تجري خارج من التي األسباب

 إرادتنا وكانت . عليه بارئها قدرها ما بحسب ذلك، في تخل ال

 من التي األسباب بموافقة إال بالجملة توجد وال تتم ال وأفعالنا

 . . .محدود نظام عل تجري أفعالنا تكون أن فواجب خارج
 تلك عن مسببة تكون أفعالنا ألن واجباً ذلك كان وإنما

 (.123ص نفسه، )المرجع منخارج..». التي األسباب
 لها وتجعل اإلرادة تحرك طبيعية األبدان داخل أسباب هناك ثم

ونوازع. دوافع

 تقدير من اإلنسان إرادة تحرك التي العوامل إن : عليه فبناء
 األسباب وسلسلة اإلنسان فعل بين يكون بحيث الله،

 للبدن الداخلية العوامل إليها فيضاف وثيق ارتباط الخارجية

 فالقضاء . الفعل لحصول الالزمة الشروط مجتمعة لتشكل

 وسنة ثابت نظام على مجتمعة األسباب هذه انسياق هو والقدر

 القرآن إليه أشار وقد بنظره المحفوظ اللوح هو وهذا تتغير، ال

.الكريم

 غير من وبحريته اإلنسان إرادة من األشياء توجد وهكذا

 قدرها التي الخارجية باألسباب حاصلة وجودها عن استقالل
 األسباب وإلى اإلنسان إرادم إلى ينسب فالفعل .الله

 والخارجية الداخلية األسباب يفعل الذي هو فالله الموضوعية.

 التفسير والعقل، النص اجتمع هنا الوجود. في ويحفظها
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 الطبيعي العلم بضرورة مرتبطة اإلنسان فحرية والتأويل.

.النفسي العضوي والعلم

 الحرية تنيرمفهوم التي األضواء من ضوء هذا أليس

 العصر في 1831 - 1770 هيغل أولي الحديثين؟ والضرورة

 الفلسفات تجعل ألم الضرورة؟ وعي الحرية أن يعلن الحديث

 خارج لبناء تخضع الحرية والبيوية والنفسانية االقتصادية

 غير من وذلك فيه؟ فعله ويفعل اإلنان هذا به يتقيد اإلنسان

 الحرية الملتزمة، الحرية باتجاه الحرية معنى اإلنسان يفقد أن

 فردية حرية أو مطلقة حرية هناك لي إذ ,للقانون الخاضعة

 فكروقرار، واختيار، وعي هي فالحربة البربرية الطريقة على
 ها الذات. في فعله الفاعل الموضوع لضوابط جميعها تخضع

 وأكثرها تجلياته أروع في اإلنساني الفكر في منبثة الرشدية هي
 في الغزالي آراء تفنيد على لنمر وأخيراً وتطويراً. ونقداً كشفاً

 جملة في وهذايعتبر التهافت، على رشد ابن ورد الفلسفة دحضه

 الوليد أبو أفرد لقد . اإلسالمية الفلسفة لمشكالت التصدي

 الردود بعض الكشف وضمن لذلك، التهافت تهافت كتاب

غيرمباشر. بطريق الباقية سائركتبه وفي مباشرة الغزالي على

 ومن الخاصة رشد ابن مؤلفات يعتبرمن التهافت كتاب إن

 موضوعات، جملة الكتاب هذا وتضمن الذاتية. عطاءاته

 وتصور المعرفي الميدان في الرئيسية الرشدية اتجاهات أبانت
 على رداً عقلي حجاج صورة على الكاب جاء وقد .الوجود

 عثرة ست على واحتوى للغزالي الفالسفة تهافت كتاب مسائل

 رأي إبطال على كتابه في عمل الغزالي أن المعروف ومن مسألة

 الثقة نزع على عمل كما عقيدتهم ضعف وبيان الفالسفة

 العصر ولعل الله. سبيل عن انحرافهم وإظهار الفالسفة من
 معرفة على قدرته وعدم العقل قصور بيان في رغبته هو األهم

 فترة رافقته التي الشكية أزمته إبان كله وذلك األموراإللهية

 والعقل للفسلفة انتصر الذي رشد ابن أن إال .الزمان من

 ذلك خالل من كان المسائل للكثيرمن الغزالي إبطال ودحض
 ولعل المبتكرة، آراؤه فيها انبثت متكاملة، معرفية نظرة يقدم

: ب المتعلقة المسائل تلك التهافت كتابه في األبرز
.العالم قدم -

.والحركة والزمان العالم أزلية -

واإلبداع. الخلق -

 وقد اإلسالمي الفكر في حيزاً احتلت العالم قدم مسألة إن

 اإلقرار عدم الغزالي مع يجمعهم آخرون، إليها الغزالي سبق
والعالم الله بقديمين
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والحركة الزمان وأزلية وأزليته العالم قدم في

 وللمشائية للفالسفة الغزالي تكفير رشد ابن استنكر لقد

 أوينعقد عالنية الثرع عليها ينص لم مسألة في اإلسالمية
 بالتأويل تتعلق المسألة هذه أن معتبراً المسلمين، إجماع عليها

 من الخاصة أو البرهان أهل حقيقتها على يقف أن يملي ما

 ويبطلها العالم بقدم القائلين أدلة الغزالي يلخص . العالء
وهي: اآلخر تلو واحداً

 ألن القديم عن الحادث صدور يتحيل : األول الديل

 لم مرجح حدوث يقتضي يكن، م أن بعد العالم حدوث افتراض
 أن المعروف أن علماً المرجح؟ هذا يحدث من وبالتالي يكن.

. متنعة فيه التغيير وإرادة األزل منذ متشابهة الله أحوال

 وجوده اقتضت قديمة بإرادة حدث العالم إن — : الغزالي رد

 المراد حصول الضروري من وليس فيه وجد الذي الزمان في
 وليس اإلنسان إلرادة مغايرة الله فإرادة اإلرادة، اكتمال عند

الفالسفة. عند برهاني دليل من هناك
 تبعاً القديم عن الحادث صدور بمبدأ ضمناً الفالسفة يقر -

 ان إما بإقرارهم سرنا وإذا أسبابها، ووجود الحوادث لوجود

 وإما . الصانع وجود ويرتفع نهاية ال ما إلى األسباب تتسلسل

 األحداث هذه مبدأ هو أول طرف بوجود التسليم يتم أن

القديم عن األحداث تصدر وعندها

 اإلرادة بين الغزالي لقدخلط -1 :رشد ابن اعتراض

 الفاعل إرادة عن المفعول فتراخي .القديم الفاعل عند والفعل

 فغيرجائز. الفاعل فعل عن تراخيه لكن الفالسفة عند يجوز
 الفاعل لدى الزمان في ضرورة مقترنان والفعل اإلرادة ألن

 ولم القديمة اإلرادة والمتكلمون الغزالي أثبت إذ المطلق. القادر

 ولوأنكروا العالم قدم وثبتوا ولوفعلوا القديم الفعل يثبتوا

.محال وهو التجدد، من ما حالة للفاعل لجعلوا

 مذهب بحسب بالقديم الحوادث صلة الغزالي يدرك لم -2
 هو الحركات جيع تصدر عنه ازلياً كائناً وضع فأرسطو أرسطو،

 القديم والفاعل الحوادث بين وهووسط السماوي الجرم

 سبيل فعلى لألشياء وتحريكه يتحرك ال محرك القديم والفاعل
 وحرك .لل ءلى'الوذه ئ 1حركته تتند لي١ نرنن حل هي الغبروللديكك لحة عاضع لذانبرغب الشرفب

 هو بل لجواهرها مصدراً ليس فهو الحوادث سلسلة عن خارج

 عن الحوادث بصدور أقروا إذا فالفالسفة .لحركاتها مصدر

 األفالطونين أن حقى أرسطو، مذهب ليس فهذا القديم األول
 أزلياً صدوراً األول عن تصدر الحوادث يجعلون المحدثين

 في الغزالي فهم ينافي هذا وكل المفارقة. االزلية الجواهر بتوسط
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(.59-49 ص )التهافت، الحوادث ابتداء
 أن فإما العالم، على متقدماً الله كان إذ الثاني: الدليل

 يتقدم أن وإما المعلول، على العلة كتقدم بالذات عليه يتقدم
 إما والعالم الله يكون أن يقتضي بالذات والتقدم .بالزمان عليه

 والتقدم قديم. فالعالم قديم، واألول وإماحادثين قديمين

 كان زمان ،والزمان العالم وجود قبل يوجد أن يقتضي بالزمان
 الزمان يكون أن فوجب متناقض. وهذا معدوماً، فيه العالم

 قديمة فالحركبة الحركة قدر عن عبارة الزمان كان ولم . قديماً

,متالزمة مفاهيم والزمان والحركة فالعالم .كذلك والمتحرك

 قبله زمان فال وخلوق حادث الزمان إن :الغزالي رد
 العالم ومعه كان ثم غيرعالم، من كان الله وأن أصال.

 فعل من العالم لزمان سابق زمان بوجود القائل واالفتراض
 ما مقداراً العالم أبعاد في يزيد أن قادر الله إن ثم ,الوهم

 خالء أو الجسم هو كم العالم وراء فيكون .شاء ما إلى وهكذا

 بالفعل غيرمتناه مالء يوجد ال إذ .متنع وكالهما مقدار، له

.له مقدار ال خالء وال
 في الغزالي رأي صحة رشد ابن يقر رشد؟ ابن اعتراض

 فالمكان .المكان على الزمان قياس عليه وينكر ،المكان مقدار

 الزمان أما .نهاية ال ما إلى فيه الزيادة تستحيل محصل شيء

 للحركة المقدر االمتداد من الذهن يدركه »شيء فهو:

 موضوعي جانب له ذهني وجود ووجوده (■89 ص )التهافت،
.الالنهاية إلى امتدادم منع ال ما الحركة في يتمثل

 على الله مقايسته في وخطأه الغزالي خطل رشد ابن ويرى
 أن وذلك بينهما نسبة فال العام، يباين الله الن القدم، في العالم

 شأنه والعالم زمان، في يكون أن شأنه من ليس سبحانه رىءالبا
 التقدم فإن ثم ومن . (65 ص ،نفه زمان)المرجع في يكون أن

 مفهومين تجعل ألنها خاطئة مقدمات بالذات والتقدم الزمان في
 في يدخالن ال والعالم الله إذ واحد. جن في يدخالن مختلفين

 بمتغيروال هوليس الذي الموجود »تقدم فذلك .واحد جنس

 من آخر نوع وهو زمان، في الذي المتغير الموجود على زمان في
 - الوجودين على يصدق فال كذلك، ذلك كان وإذا .التقدم

 .اآلخر« على متقدم أحدهما أن وال معاً أنهما ال - والعالم الله

(68نفسه،ص )المرجع
 ممتنعا فلوكان ممكن، وجوده قبل العالم إن الثالث: الدليل
 العالم افترضنا وإنناإذا له. أول ال واإلمكان وجوده، الستحال

 ٠ حدوثه قبل أي ممتنعاً كان إمكانه وقبل بمكناً يزل فلم حادثاً

 هذا ويؤدي .أبداً ممتنعاً كان ذلك وقبل أبداً هومكن فكيف

 وهذا ،القدرة العجزإلى من صانعه انتقال إلى أيضاً التناقض

محال.

 أن سيما وال المادة، تسبقه حادث كل الرابع: الدليل

 قبل العالم أن بمعنى المادة. على صور تعاقب إال ليس الحدوث
 أبداً، يحدث ال الممتنع ألن ممتنعاً يكن ولم مكناً، كان حدوثه

 فالعالم .أبداً ينعدم ال بذاته الواجب ألن واجباً يكن لم كما

 بل بنفسها لها قوام ال إضافية واإلمكانصفة مكنإذن..

 ال المادة وهذه المادة. وهو فيه تحل أو إليه تضاف الذي بالمحل
 األولى فالمادة بالدور. الوقوع من منعاً مادم لها يكون أن يمكن

.حادثة وليست قديمة

 أن الفالسفة رأي الغزالي الدللينم-يقر على الغزالي رد
 أبداً. موجود أنه يلزم ال ذلك لكن لحدوث مكن يزل لم العالم

 يكون وهكذا الوجود. واجب رل ألوجود مكن ليس فالقديم
.فيه إحدائه ويمكن إال وقت يتصدر ال أن الممكن معنى

 يقوم موضوع إلى وليس العقل قضاء إلى يعود اإلمكان -
 ليست عقلية أحكام والممكن والواجب فالممتنع اإلمكان. فيه

.فيه لتقوم المحل إلى بحاجة
 مادة يستدعي وهوأزلي اإلمكان إن رشد؟ ابن اعتراض

 يقابلهاشيءماخارج البدأن الصادقة فالمعقوالت أزلية

 ال والواجب والممتنع الممكن بأن الغزالي وحجة النفس

 اإلمكان موضوع رفعنا فإذا .واهية حجة موضوعات تستدعي

 ارتفع بالفعل الوجود حال إلى بالقوة الوجود حال من المنتقل
 نف ليس يوجد أن يمكن إنه يقال فما والتغير. الحدوث

 الوجود، نفس ليس ينعدم أن يمكن إنه فيه يقال وما العدم،

 من االنتقال أي والوجود باإلمكان يتصف بينهما ثالث هو بل
 والتغير بالتكون بتصف ال العدم ونفس الوجود. إلى العدم

 والهيولى بالهيولى، المسمى الحامل بل الوجود، نفس وكذلك
 تصورموجودتعرى فاليمكن .والفساد الكون موضوع هي

 نطاق في دخل أي وليسبفاسد؛ غيركائن كان وإال الهيولى من

 من بموجود لي وهذا الهيولى من المركبة غير المفارقة الجواهر
. (106-103 ص )التهافت، الطبيعة موجودات

واإلبداع فيالخلق

 تهافت من الثالثة المسألة في الفالسفة الغزالي يتهم
 أوصانعه العالم فاعل الله إن قولهم في بالتلبيس الفالسفة

 سبيل على إال فاعل أو صانع إلى يفتقر ال القديم أن ظن وقد

المجاز.

 لم فالفالسفة فاسدة. الدعوى هذه أن رشد ابن ويرى
 يكون أن أنكروا إنما العالم، صانعاً أو فاعالً الله كون ينكروا

 الطبيعة في أي الشاهد في الفاعل فعل يثابه له فعله
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 إرادة عن يفعل واإلنسان الحرارة، تفعل كالحرارة واإلنسان.
 ال كا وإنه , البشر. إرادة تشبه ال بإرادة مريد الله و» وروية.

 )اكهافت، إرادته« كيفية تدرك ال كذلك علمه كيفية تدرك

(.149ص

 له؟ صانعاً واله قديماً العالم يكون أن يستقيم كيف أما

 وإنه دائم، حدوث في العالم إن هو: رشد ابن عند فالجواب

 الدائم الحدوث أفاد الذي فإن .نهاية وال مبدأ لحدوثه ليس

 اإلحداث أفاد الذي من الخلق أو اإلحداث باسم أحق
 . سبحانه لله مخدث فالعالم .زمان في اإلحداث أي المنقطع،

 هوفي الذي المحدث من قديماًتحفظاً العالم الحكماء سمى وقد

 يجوزإساد وال (،162 ص نفسه، )المرجع العدم. وبعد زمان
 فيه، أولى الدائم اإلحداث الن الله إلى المنقطع اإلحداث

 وال توقف وال عجز فال الفعل على المستمرة قدرته إلى ويشير
واإلحداث. الخلق تنكر ال العالم فأزلية تغير.

 المسألة في الصانع إثبات أمر إثارة إلى ينبري الغزالي أن ثم

 علة وجود ضرورة في الفالسفة دليل أن ويرى الرابعة،

: وجهين من فاسد لها علة ال للموجودات

 إلى حاجة غير من يقولون ما بحسب القدمة األجسام إن -

علة.

 ما عندهم غيربمتنع ضهاية ا ما إلى العللي التسلسل إن -

األنف. خلود وجوزوا لها أول ال حوادث جوزوا قد دامرا

 أربعة بين ميزوا الفالسفة إن :ذلك على رشد ابن يجيب
 عليه وبناء .والغائية والفاعلة والصورية المادية العلل من أشياء

 العلل تسلل إن ثم ,شطط وهذا منها لكل أولى علة هناك

 ولكن بالذات كانت إذا الفالسفة عند متنع ماية ا إلىما

 الغيم عن المطر حدوث مثال بالعرض، كانت إذا متنعا ليس

 أولى. أزلية علة إلى تنتهي بحيث الخ... البخار عن والغيم
 األسباب ووجود الصور خلق مسائل على الوليد أبو يعرج ثم

 في ذكرنا كما الموجود، تحدث التي التركيب وعملية الكون في

 الباري إلى يحتاج العالم بأن: القول إلى ليخرج سابقة، مسائل

 )التهافت، وجد. قد يكون أن بعد وجوده وفي حدوثه حال في
(.168- 167ص

:يلي ما اعتمد رشد ابن بأن القول إلى نخلص

 أو وهمها وإثبات وتفنيدها الجدلية الغزالي مقدمات رد -
.شططها

قوياً. تعمقاً الفالسفة معاني في تعمقه -

I وقواعده بالمنطق وتسلحه البرهان وسائل استخدامه -
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 الكون وبين وفعال ومعرفة وجودا الله بين المستمر التمييز -
.وانفعاالً ومعرفة وجوداً الله سوى أوما

: والحكمة الشريعة بين المقابلة - ثالثاً

 الشريعة بين ما وتقرير المقال فصل رشد ابن يعتبركتاب

 الرئيسي للعنصر وإثارة دقة أكثركتبه من االتصال من والحكمة
 للخصوصية تبعاً فيه، اإلنان وعالقة بالدين المتعلق

 ي بديثية أكث أشرنا الكبيركما الشارح وقدكان اإلسالمية.

 الشيء بعض ورد الموضوعات هذه وإن . وعطاء الكتاب هذا

 تمت قد المعضلة هذه إثارة تكن ولم والتهافت. الكشف في منها

 المشرق فالسفة من فإخوانه مرة، ألول رشد ابن يد على
 الذي المتعمق المنحى غير من إليها سبقوه قد العربيين والمغرب

 ابن درب على سار . م 1185-1100 طفيل فابن هو. نحاه

 خارقة ملكة صاحب الفيلسوف، أي التوحد، جعل في باجة
 ابن أن حتى .العقل بنور اإللهية المعارف جملة اكتناه من تمكنه

 النقلية المعارف عن تمتاز البرهانية العقلية المعارف يعتبر طفيل
 الجمهور فهم من للمعارف تقريباً الحسي التشبيه تعتمد التي

(-186 ص دمشق، يقظان، بن )حي

 منهجي بالتزام المقال فصل كتاب رشد ابن افتتح لقد

 المنطق وعلوم الفلسفة في النظر »هل تساءل: حين وشرعي

 وإما الندب جهة على أما به؟ مأمور أم محظور أم بالثرع مباح

 ص ،بيروت ،اآلفاق ،المقال )فصل ...«الوجوب جهة على

٠ا(٠٩

 لجهات تخضع األحكام ويعتبر بالدين يسلم اتجاه وهذا

 يتجه أن البد والجهد العمل وإن واإلباحة والخطر الوجوب

 الفلسفة في التعاطي ربط يتم ثم ومن الجهات هذه إحدى
 الصانع. على داللتها جهة من واعتبارها الموجودات في بالنظر

 ٠ أتم صانعها معرفة كانت كلما تامة المعرفة تلك كانت وكلما
 أولي يا فاعتبروا الموجودات اعتبار إلى ندب الشرع بأن عالً

 إذ العقلي، لنظر على حث واالعتبار (.2 )الحشر، األبصاره
 استنباط من أكثر شيائً ليس »االعتبار فيه رشد ابن يقول

 ص نفه، )المرجع منه« واستخراجه المعلوم من المجهول

 أنواع والقياس برأيه، القياس يمثل االستخراج وهذا (•14
 Apodictique, syllogisme البرهاني القياس أتمها

demonstratif، والخطابي الجدلي القياس الحذرمن ويجب 

 البرهاني القياس بطرق اإللمام وإن السفسطائني أي والمغالطي

 على يتوجب ما يمثل العقلي للنظر ضرورة عامة المنطق وعلم
 من بد ا األحكام.ثم واستنباط الفقهي بالقياس اإللمام الفقيه
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 للحق موافقا كان فما القدماء، عند السابقة العلوم في النظر

 عليه »نبهنا للحق منها موافق غير كان وما به« وسررنا »قبلناه

 وال البرهاني، النظر عنها يكشف قد والمعارف منه«. وحذرنا

 الكتاب من النص أو !لشرع عنها سكت التي تلك سيما
 أن فإما به المصرح أما .فيه إشكال ال عنه فالمكوت .والسنة
 لم فإذا يتفق، ال أو البرهان إليه يفضي ما مع يتفق ما يكون

 ميزة الرشدي التأويل إذ ؛القصيد بيت وهنا . تأويله تحتم يتفق

 بعد فيا العقلية الدراسات عنه غفلت منهجي ومسلك لديه
 التأويل ومعنى الخاصة. والعناية المهم االنتباه تعره ولم عربياً،

 إلى الحقيقية الداللة من اللفظ دالة »إخراج الوليد أبي بتعريف
 في العرب لسان بعادة ذلك يخل غيرأن من المجازية الداللة

 مقارنة، أو الحقه أو بسببه أو بشبيهه الشيء تسمية من التجوز
 الكالم أصناف تعريف في عددت التي األشياء من أوغيرذلك

 هنا رشد ابن مقصد إن (.20 ص نفسه، )المرجع المجازي«.
 من واالستفادة اللغوي التأويل نحو االتجاه عدم األرجح على

 نحو االتجام بل عربياً، األلفاظ دالالت في المجازية الدرسات

 والبرهان، العقل عمل هو وهذا المعنى وتأويل المعنى دالالت

.االجتهادي العقل وعمل المنطق بألة ذلك يستخرج حيث

 فطر اختالف إلى يعود الشرع في وباطن ظاهر وجود إن ثم
 العالمين رب ميز ولهذا التصديق. في مزائجهم وتباين الناس

 إال تأويله يعلم ووما :تعالى بقوله وذلك البقية من العلم أهل
(.7 عمران، )آل العلمه في والراسخون الله

 تمييز في عنه الله رضي علي اإلمام إلى رشد ابن ويستند

 »حدثوا اإلمام قول في وذلك سواهم من العلم في الراسخين
 ال وأنه ورسوله« الله يكذب أن أتريدون يعرفون، بما الناس

 إيمانها يزوغ ال حتى األشياء باطن تدرك أن للعامة يجوز

 الفصل إلى الرشدية تسعى وهنا بالمحسوس. وإدراكها الفطري

الظاهر اإليمان أهل من والعامة العلم أهل من الخاصة بين

 باآلية احتجاجه تفسير في معارضة رشد ابن القى وقد

 للعطف، ليس الواو، ان المفسرين بعض فقال الذكر اآلنفة

 العلم في والراسخون مفادها جديدة جملة بدء هناك إنما
 .وحده لله التأويل وبالتالي (7 ،عمران )آل آمناه يقولون

 على تحض التي اآليات الكثيرمن لنا يسوق رشد ابن لكن
 العالمين رب بأن عالً .سواهم من العالء وتمييز والتفكير العقل

 في الراسخين أضاف اللغويات علم في اليوم كهايتبادرلنا

 ذلك ولوال بالتأويل دورهم وربط الرسوخ في بصفتهم العلم

 لهو ووصفهم ذكرهم إن آمنا(. يقولون كافة )والمؤمنون لجاء
 فالمتكلمون األساسي. باإليمان شرطه الذي دورهم على داللة

 المطلق اإليمان في بالتسليم يبدأون لكنهم العقيدة في يجادلون
 اإلشراك يغفر وال ذلك دون ما يغفر الله ألن الواحد، باإلله

 في الراسخون ولكن جالله جل آخريميزهم معرض ففي ٠ به

 (162 ،)النساء ٤إليك أنزل بما يؤمنون والمؤمنون منهم العلم

 هي واضحة دالالت على تدل محكمات اآليات جاءت وهكذا

 في العالمين رب إن ثم .العلم في للراسخين فصل وجود
 المحكمات اآليات مسألة يتناول التأويل آية معاني معرض
 في زيغ قلويهم في الذين ويمحذرمن المتشابهات، واآليات

 يكون ال حتى واألكيد المسبق اإليمان يشترط لذلك العقيدة
.الفتنة إلى يؤدي مغالطياً التأويل

 خاصة بين للفصل كافياً ذلك أن الرشدية اعتبرت وقد

 وال الكفر. فقددعاإلى العامة إلى التأويل أفشى ومن وعامة

 إذا »ألنها البراهين. كتب في إال التأويالت تثبت أن يجب

 أهل من هو من إال إليها يصل لم البراهين كتب في كانت

 يصنعه كما . . البرهان. كتب غير من ثبتت إذا وأما البرهان.

 المقال، )فصل .الحكمة« وعلى الشرع على فخطأ حامد أبو

)(ن(. ص
 الناس وأصناف االتجاهات هذه بين رشد ابن ويربط

الثالثة: الناس لفائت تخضع المعرفة جاعالً اجتماعياً

 الجمهور وهم أصالً التأويل أهل هومن ليس صنف -

خطبيون. وهم الغالب،

بالطبع جدليون وهم الجدلي، التأويل أهل من -صنف

 بالطبع البرهانيون وهم اليقيني، التأويل أهل من -صنف

والصناعة.

 للصنفين بتأويالته الثالث الصنف يصرح أن يجوز وال

 المنهج يتطابق وهكذا الكفر. إلى ذلك يفضي ال حتى السابقين

 الثاني مع والجدلي األول الصنف مع الخطبي القياس أو

 في الطبع للنظرورودكلمة الملفت لكن الثالث، مع والبرهافي

 المكتسب الثقافي بالتميز الطبع هذا فهل I الناس هؤالء أصناف

 بالفطرة اإلنسان المفطورعليه الذهني بالتميز أم البيئة من
 والجبلة للطبع رشد ابن استعمال خالل من والبين والتكوين؟

 هذا هل ونتساءل: العضوي. والتكون الفطرة على الداللة
 تبعاً األفراد بين أم المجموعات بين العرقي التمييز من نوع

اليوم؟ نعرفه كما والذكاء العقلية القدرات لمقاييس

 صرحوا ألنهم والمتكلمين الغزالي على النكير رشد ابن ويشد
 أثاروه الجمهورلما لهالك سبباً الجمهورفكانوا أمام بتأويالتهم

.للعقيدة وتزويغ فاسدة اعتقادات من

 عداه عمن اإلنسان تميز إنساني منحى ذات بآية يستشهد ثم

٩٩
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 وعلى األرض في خليفة له الله اختيار في األولوية وتعطيه

 على األمانة عرضنا حإنا تعالى: قوله إيراد في وذلك صورته،

 منها وأشفقن يحملنها أن فأبين والجبال واألرض السموات
 اآليات تأويل كيفية ليبين (72 )األحزاب، اإلنسانه وحملها

 اإلنسان كان وكيف للجمهور If والتصريح المتكلمين عند

ظلوماكفورا.

 على الحق ألهل التنبيه المقال فصل نهاية في المبتغى إن
 واألخت الشريعة، صاحبة هي الحكمة »وأن الحق التأويل

 يقع ما مع اإلذاية أشد إليها ينسب من فاإلذاية الرضيعة.

 المصطحبتان وهما والمشاجرة والبغضاء العداوة بينهمامن

 ص المقال، )فصل . بالجوهروالغريزة« المتحابتان بالطبع،

 فصل وعدم والشريعة الحكمة بين وتوحد تماهي إنه . (38

واحد. وأصل واحد وطبع واحد إنهمامنخلق بينهما.

 منطقي أساس على األقيسة بين ميز قد أرسطو كان وإذا
 يأخذ رشد ابن تمييز فإن رمادتها المقدمات لنوع وتبعاً محض

 أنه إال .ثالث ويصنفها الناس فائت بين يفرق اجتماعياً منحى

 سلك في الخاصة لينسلك وخاصة، عامة فئتين جعلها يمكن

 البعد مع المنهجي البعد يتطابق بحيث العلم في الرسوخ

.الديني البعد مع االجتماعي

 إلى وغيره، المقال فصل خالل من ،الرشدية دعت لقد
 حد األمر يبلغ عندما سييا وال كافة، المائل يعالج فصل قول

 هذا والعقل؛ النص أوبين والفلسفة الشريعة بين االصطدام

 العميم وخيره اإلنسان رائد وجعله العقل ترجيح يفيد القول
 فيها بما العلوم ألجل وإدراكه المعارف أسمى عن بحثه في

 اإللهي مصدرهما سوى ميزة من واإليمان للوحي فليس اإللهي

منها: اعتبارات جملة ذلك على يدل األسمى،
 أصل يعتمد والتأويل التأويل، إلى النصية المعاني رد -

 يطال أن على البرهان. بطريق بينها فيما ويقايس الدالالت
 عند فهمها اإلنسان على يشكل والتي المتشابة المعافي التأويل

والعلم. بالعقل اصطدامها
 إلى استناداً العلم في وللراسخين للخاصة األولوية إعطاء -

 وأحكامها الشريعة ألغراض وتبعا ونصه، وأمره الله بيان

وجهاتها،
 من سواه وليس الحق طريق إلى المفضي هو البرهاني النهج -

واألقيسة. االستدالالت

 على طباعها جبلت الناس من اجتماعية بفثة النهج يمختص -
الحقة. وطرقه والعقل والمعرفة العلم نواصي اتميزوامتالك

 وعلمه .علم أو وجود يقارنها ال وعلمه الله وجود —

612

 .الكون نظام فهما والمستمرين القديمين والفعل باإلرادة يتصف

 وحفظ الفعل إلى القوة من األشياء إخراج في الثبات حال إنهما
 فصل مع المنشورة )الضميمة المتمر. وإحداثه الكون

.المقال(

خاتمة

 أنه إال متكامال، فلسفياً تياراً رشد ابن يبتكر أوآل-لم

 إلى إضافة ،اليوناني بالفكر المتعمق ألرسطو الكبير الشارح

 فإنه ذلك ومع المتميزة العرية ولغته واإلسالمية الفقهية أصوله
 وأكثر ابتكاراً المسلمين فألسفة من أقرانه أكثر إنه القول مكن

 ورد ،الخاصة عد التأويل مصدر العقل جعله في ذلك يظهر ما

 ، التأويل إلى الفهم على وعسرها تعارضها حال في النصوص
 لإلحداث والمحدث الكون لسنة المنظم الله اعتبار مع

 مصدر وهي السببية أو العلية أن على التأكيد ومع باستمرار.

 النفس رشد ابن جعل . اإللهية الذات وتجليات الكون انتظام
 يتخطى الذي حديثاً المطلق الفكر بمثابة الكلي أوالعقل الكلية

 عن يمتاز رشد ابن إن ثم جميعاً. لينعقد اإلنساني الفردي الفكر

 فناً. أكثرمنها عالً الفلسفة بجعله المسلمين فالسفة من سوام

 في وأنه كما .اليوناني الفكر تيارات ببعض ذلك في تأثر وقد

 مطابقة عند يظهر الحقيقي الموجود أن على المستمر تأكيده

 خالل من التجربة يطابق العقل يجعل كان للمادة الصورة

 التي ودالالتها بأبعادها الموجود لكلمة استعماله كان لذا .صوره
.للواقع مطابقاً النف في ما تجعل

 محض وعقل أول جوهر هو أرسطو تصور في الله إن - ثانياً

 (Cauthier, الكون. مع له عالقة وال بذاته مكتف وهو
(264 .Leontlben Rochd, P.U.F., Paris, 1948, p لكن 

 بواسطة القرآن عبر العالم مع صلة عل رشد ابن عند الله

 وغاية وفاعل وخالق حي الله إن .النبوي المحمدي الوحي

 للموجودات والحياة الوجود ويوهب باستمرار األحداث يحدث

 والفعل والقوة العشق لمبدأ تخضع التي المفارقة الصورة ويحرك

 واجب ويأتي ٠ غيرانفعال من مطلق فعل سواه ولي
 الحقائق بالبرهان إدراكه عند وذلك األول المقام في الفيلسوف
 بأن عالً المتشابه. الله كالم وحقيقة النص باطن والمبادىء،

 بالرسوخ ويخصهم العالء فئة العزيز كتابه في باستمرار بميز الله

 تقر ما بحسب مؤمنون طالماهم سواهم على ويقدمهم العلم في

باستمرار. الرشدية

 والنفس الطبيعة حول أبحائها في الرشدية استمرت — ثاثا

 وحال الموجودات حال بين باستمرار تميز الطبيعة وراء وما
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 والصفات والفعل الحركة صعيد على وذلك األول الموجود

 خيردليل المتكلمين مع رشد ابن جدال وكان الوجود. وإثبات

 الوليد أبو انتصر وقد الغزالي. آراء تفنيده سيما وال ذلك على
 ارتباط وتدرك الربط على تعمل قوة إياه معتبراً للعقل باستمرار

 عالقة على يقوم للوجود العام النظام وإن بالمسببات األسباب
 إلى بإلحاح الرشدية وأشارت المحكم والتناغم المنظم الربط

 الذاقي موضوعي، وآخر ذاتي بعد : لبعدين اإلنسان خضوع

 جسمه قوانين في يتجلى والموضوعي واختياره. حريته في يتمثل
 بمبباتها أسبابها ترابط في الخارجية الطبيعة وقوانين العضوية
 إحكام في المستمرة وعنايته وخلقه الله لفعل خاضعة وجميعها

التناغم. واستمرارذلك النظام هذا
 القوانين عن يبحث حراً ينطلق أن للعقل ذلك سمح وقد

 هذا ساعد وقد , معها ويتكيف يدركها الطبيعة في السائدة
 على الحقاً، األوروبي الفكر ثم الالتينية، الرشدية االتجاه

.غيرقيد من حراً االنطالق

 ولم ،فسيحة دراسة من تستحق بما الرشدية تحظ لم - رابعاً

 خاصة ذلك يمكنها كان وفد العربي العقل في عملياً دوراً تلعب

 معبراً الفلسفي العقل في مندرجة الدين حقائق لجعل بنزعتها

 المتسلح الفيلسوف ترى فهي . وتحليالته تأويالته خالل من
 عك على الحقائق، إلدراك مؤهالً للحكمة والمالك بالبرهان

 وتبعاً بظاهرها النصوص يفهم أن عليه الذي والعامي المتكلم

 األفالطونية مع هنا مقارنة عقد ويمكن والمخيل للمحسوس

 هي الرشدية فالحقيقة الظاهراتية. مع وبالتالي الهيغلية مع ثم

 يبدو ما خالل من لحقائق ورؤية الفلسفي للعقل التبدي
٠ للعقل
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العجم رفيق

الالتينية الرشدية
Latin Averroism
L’AverroIsme Latin
Der Lateinische Averroismus

عهيل
 يفضل غربية فلسفية كحركة الالتينية الرشدية عرفت

 رشد ابن المسمى E.Renan رينان أرنت كتاب

 الدارس أن إال .م 1852 سنة باري في والصادر ،والرشدية

 في p. Mandonnet بيارماندونيه التياركان هذا الحقيقي

 Si- البربنتي سيجر الالتين ين الرشدي زعيم حول بمجلدين كتابه
ger de Brabant عشر، الثالث القرن في الالتينية والرشدية 

 صدور على قرن نصف نحو مضي بعد الكتاب صدر وفد

 الحركة هذه حول العديدة الدراسات تتالت ئم .رينان كتاب
اآلن الى ماماً يهدأ لم جدالً واثارت اللغات، شق

 في العرب ومن الغرب من وجاء عنيفا، الجدال كان ولقد
 الالتينية، الرشدية عليها تقوم الي نفسها األسس وتناول أن،

 يجيب أن معطيات اية عن الكالم قبل الباحث على كان لذا
 نحن أم النينية، رشدية حقاً هناك هل االساسي: الؤال على

 نؤكد ان بعد ثم به، سنبدأ ما وهذا غريب؟ تفاهم سوء امام

 االجتماعية التغييرات كل عند سنتوقف التيار، هذا حقيقة على

 ورافقتها، الالتينية الرشدية سبقت التي والحضارية والفكرية

 القرن في الالتينية الرشدية هي ما لنرى سنتتقل ذلك بعد

 الحركة هذه بمثلي اهم تعاليم عند نتوقف ثم عثر، اثالث

القرن. ذلك في باريس جامعة داخل
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الالتينية الرشدية

 بل تتوقف، لم باريس في الالتينية الرشدية حوربت حين

 الشمال، في Padova بادوفا مدبنة والى ايطاليا الى انتقنت

 من دانتي كان راديكالية، سياسية فكرية حركة واصبحت

 كتاب مارسيليومؤلف األكبركان مثلها أن اال أنصارها

 الهام والدور المفكر، هذا عند وسنتوقف السلم، عن المدافع

,الغربية الفردية بداية خلق سبيل في لعبه الذي

 سياسي فكر الى تحولت أن بعد تنته لم الالتينية الرشدية

 احد تشكل وكاتت النهضة، عصر رافقت بل راديكالي،

 افالطون رفع النهضة عصر ان بل روافده،

 المتعصبة الرشدية محاربة اجل كرمزمن م .ق 347-427/428

 الكوليج في الرشديون علم ولقد ،م .ق 322-384دأرسطو

 لمحاربة باريس، في العهد فيذلك حديثا المؤسسة فرنس دي

 للرشدية ذكر وهناك .الكنيسة عليه تسيطر الذي السوربون

 واليبنتز Malebranche 1715,1638 مالبرنش الفيلسوفين لدى

17161646 Leibniz سنتابع فإننا لذا عشر، السابع القرن في 
 هو وما اصبحت، كيف لنرى النهضة عصر في الحركة هذه

 طيلة الغربي الفكر على سيطرت أن بعد وتالشيها ذبولها سبب

.عديدة قرون

لالتينية: الرشدية -حقيقة1

 منتصف منذ قامت التي العديدة الدراسات من بالرغم

 مجمل على وتأثيرها الالتينية الرشدية حول الماضي، القرن
 إال عشرالميالدي، اثالث الفرن خصوصاًفي الفكرالغربي

 العملية أن لتؤكد الفلسفة هذه وجه في ثارت قد عاصفة أن

 عدم أو الترجمة بسبب حصل تفاهم سوء كونها تعدو ال كلها
 الذين العرب الباحثين الكثيرمن هناك كان فلقد الوضوح،

 لبعض واستعمله رشد ابن آراء حرف قد الغرب أن يعتبرون

 المؤمن المسلم قرطبة لفيلسوف ذلك كل في عالقة وال مآربه،
 ،الموضوع حول قيل ما لكل مسهب عرض بصدد هنا ولسا

 صادر كتاب في بدوي عبدالرحن قاله بما سنكتفي بل
: م 1972 سة باريس في بالفرنسية

 العصر فالسفة رشد ابن الى خطأ نسبه آخر مبدأ »هناك

 انكارخلود يتضمن الذي العقول وحدة وهومبدأ الوسيط،

 به مايسلم هذاكل واحد، الفعال العقل كون إن النفس
 سينا وابن م(. 950-878) الفارابي المسلمين: الفالسفة كل

 باجة وان م(. 1185-1100) طفيل وابن م(. 1037-0)

1138-1080) Avempace .)بكل الخاص العقل ان أما م 

 أجده لم ما فهذا الناس، جيع لدى بالعدد هوواحد انسان
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 الالتينيون السكوالستيكيون .رشد البن نص أي في صريحاً
 عثروا أين نا يقولوا أن دون رشد، ابن الى المبدأ هذا نسبوا
 بدوي كتبه لما الحرفية ترجمتنا هي )هذه .صيغة« بأية وال عليه

شاتليه فرنسوا بإشراف الفلسفة تاريخ كتاب في بالفرنسية،
(Histoirede la philosophle١ Tome 2, La Philosophic 

mtdievale, edfHachettes. Paris p. 142).

 الرشدية دعائم الحدى راديكالي نقد امام هنا نحن
 سيد وحده التفاهم سوء يكون صحت، فإت الالتينية،

 مالحظات عدة يستدعي بدوي يقوله ما ان غير .الموقف
.تماماً موقفه خطأ عن كلها تبرهن

 يتعدى ال رشد ابن مؤلفات من بالعربية نشر ما ان :أوالً

 االمراليتعلق إن ثانياً: مؤلفاته مجموع جزءاًصغيراًمن كونه

 حول كتابه في ستينبرغن فان شدد وقد .الفعال بالعقل

 بلجيكا في لوفان في والصادر عثر، الثالث القرن في الفلسفة

 على عاب وقد بالذات، النقطة هذه على 1966 سنة وباريس

 في الوقوع جيلسون واتيان رينان ارنت بينهم ومن الكثيرين
 ثالثاً (.367و 366 ص كتابه، )انظر الفادح الخطأ هذا مثل

 هذه وجدوا اين قالوا الغرب في الوسيط العصر فالسفة إن

 من الثاني الجزء ماندونيه بيار نشر . م 1908 سة ففي ٠ النظرية

 قد تكن لم نصوص عل الجزء هذا ويحتوي سيجر، حول كتابه
 Gilles de Rome الرومافي لجيل كتاب ومنها سابقا نشرت

 وابن ارسطو :الفالسفة اخطاء حول رسالة :عنوان تحت

 Tractatus ميمون وابن والكندي والغزالي سينا وابن رشد

Erroribus Philisophorwn Aristotelis, Averrois, 

. Avicennae, Algazelis, Alkindi et Rabbi Moysis

 الى يصل رشد ابن أخطاء على الرسالة هذه مؤلف يأتي حين

 أو النفوس وحدة بنظرية المتعلق وهو عثر، الحادي الخطأ

 Averroes رشد ابن بأن فيؤكد العقول، وحدة

 فيكتاب الثالث لكتاب في نظريتههذه قال م. 119-1126

 سنة نشر قد كان األهواتي االستاذ ان والواقع . النفس

 أما رشد، البن النفى كتاب تلخيص القاهرة في .م 195)(

 بطبعات منشور ولكنه بالعربية ينشر فلم النفس كتاب شرح
 غياب وفي ،الغرب في المطبعة وجدت ان منذ بالالتينية عدة

 من بالرغم الالتينية الترجمة الى العودة من بد ال العربي النص
 مبدأ بأن نجزم أن قبل العودة، هذه مثل تثيرها التي التحفظات

 والخالصة رشد. ابن الى خطأ نسب النفوس أو العقول وحدة

 رشد ابن يعرفوا لم العصراليسيط في الغريين بأن قولنا ان هي
 ان احياناً يبدو بل قاطع دليل أي الى يستند ال ،الحقيقي

 عرفوا الغريين أن مالحظة مع ا هوالصحيح العكس



الالتينية الرشدية

 فكان معا. االثنين ارسطوفقرنوا كتب على رشد ابن شروحات

 في ولكن ارسطوأومحرفها، االكبرلكتب الشارح رشد ابن

االسمان. يقترن األمرين

 جاء قد التينية رشدية لوجود المنكر انقد فإن الغرب من أما

 بأن فيه يقول إذ ذكره، مر الذي كتابه في ستينبرغن فان من

 نتاج من عمل هي عشر الثالث القرن في الالتينية الرشدية

 بالبناء ففتن بييرماندونيه جاء ثم رينان، ارنست خيال

 التي الحجة أما خطاه، فسارعلى سلفه، اشاده الذي التاريخي
 وبالتالي مؤمناً مسيحياً ظل سيجر فلفة محتوى أن فهي يقدمها

 فان مع نحن آخر بمعنى الرشدي؛ االيمان بعدم له صلة ال

 التي التهمة العربي بالفيلسوف يلصق غربي امام ستينبرغن

 فكر نحريف وراء أنهم يؤكدون حين بالغربيين العرب يلصقها
 ويعلم موقفه، ضعف تماما يعي ستينبرغن فإن طبعا رشد. ابن

 نفسه 1274-1225 االكويني توما يستعملها ين الرشدي صفة بأن

 التي المدرسة على للداللة عشر الثالث القرن فالسفة من وسواه

 والمقاالت الكتب من العديد كرس فاإلكويني سيجر. تزعمها

 رشد ابن اتباع لمهاجة بل فحسب، الرشدية لدحض ليس

 كانوا والذين Averroista الرشديان تعبير عليهم اطلق الذين
 كتابان وهناك االكويني. جانب الى باريس جامعة في يعلمون

 وكان االكويني، توما القديس كتبهما الصدد هذا في هامان

 عنوان حمل فقد الثاني اما العقول وحدة في عنوان يحمل األول

 وعلى باريس جامعة في رشد ابن أنصار أي الرشديين ضد
 الكتاب في الرومافي جيل أن هذاعداعن سيجر رأسهم

 وفلسفته رشد ابن ضد عنيفا كان قد وذكرناه، سبق الذي

 التي والضجة باريس، جامعة داخل الرشدي التيار قرة بسبب
 التينية رشدية تسمية استبدال ستينبرغن فان واقترح أثارها،

 دونما األمور يعقد المنحرفة، األرسطوطالية هي جديدة بتسمية

طائل.

 لم الغرب في الرشدية أن ،وهي تبقى حقيقة هناك ان إال
 وكرمز وتحررية، راديكالية حركة لكل رمزاً لتصبح طويال تتتظر

 المحافل شتى الى الجامعات قاعات من سريعا الرشدية انتقلت

 منها ستخرج ايديولوجيا فاصبحت والشعبية، االجتماعية

 والفنية، األدبية اإلباحية والتيارات السياسية الليبرالية التيارات

 ليست ،بالطبع .عقالنية سعيدة حياة في الجذرية والتيارات
 إال التيارات، هذه وكل رشد اين فكر بين مباشرة عالقة هناك

 رمز الى ماسة بحاجة كان الغرب بأن تعني الظاهرة هذه أن

 وتأويله رشد ابن على وقع أن فيا المتحرر، العقالني للفكر

 راية حامل وجعله عليه، استولى حتى ألرسطو المحض العقالني

 التساؤل الى يقودنا وهذا األمور. كل في العقالفي الموقف

 في االجتاعية المعطيات تغييرفي من جرى ما حول المباشر
 سيثكل ما وهذا الغرب، في الميالدي عثر الثالث القرن
بحثنا. التالية اسة

 الغرب في والحضارية والفكرية االجتماعية التغييرات - 2
الالتينية: الرشدية بروز زمن

 الجامعات تأسي قرن الغرب في عثر الشالث القرن يعد

 تأسيس أن اال اوروبا. مدن شتى في األخرى بعد الواحدة
 التجارة، وازدهار المدن، تأسيس الى بوجوده مدين الجامعات

 المدنية السلطات بذلت ولقد ،المدن مختلف بين طرقها وتأمين

 فازدهرت المدن، داخل واالستقرار لتوفيراألمن الكبيرة الجهود

 ساكنة البرجوازية طبقة هي جديدة طبقة وبرزت ،وكبرت هذه

 يخرج الغرب وبدأ الحرة، واالعمال التجارة تتعاطى التي المدينة

 يعيشون الذين الفالحين اكتاف على القائم االقطاع مجتمع من
 الحاجات بد االستكفاء على قائم مغلق، اقتصادي نظام في

للعيث. الضرورية
 وبداية المدن حياة تعرف التي الجديدة االجتماعية القوى

 مدن في المنتشرة الرفاهية عل أيضاً أطلعت والتحضر، الرفاهية

 وبدأت الصليبية، الحروب بفعل المشرق، في والمسلمين العرب
 اول وكانت الالهوت، كلية في متوفرة غير جديدة علوماً تطلب

 كان اذ ايطاليا، في بولرنيا مدينة جامعة هي است جامعة
 واخرى للطب كلية فيها وأسست للحقوق كلية سابقاً فيها

 فإن الواقع وفي الالهوت. كلية جانب الى الحرة، للفنون
 ما هو الالهوت مدرسة عن منفصلة الحرة للفنون كلية انشاء

 وتلتها باريس، جامعة انشئت ذلك بعد .بالجامعة سمي

 I االوروبية المدن في الجامعات ختلف ثم اكسفورد، جامعة

 من غيرها شهرة على ستطغى باريس جامعة شهرة ان غير
 وكنيسة ،جنفياف القديسة جبل حول تجمع فلقد الجامعات،

 مختلف من الطلبة السين، غهر ضفاف على أي نوتردام،

 وتجذبهم الالتينية، معرفة بينهم تجمع االوروبية، الجنسيات

 بالبابا، مثلة الكنيسة ارادة التقت ولقد االساتذة. شهرة

 يهم كان فلقد الجامعة، لبناء فرنسا بملوك الممثلة المدنية باإلرادة
 من والطلبة لألساتذة التام األمن من جواً يوفروا ان هؤالء

 ترسي شهرة من العمل هذا مثل في لما الجنسيات، مختلف

 ازدهار في يساهم مكسب ومن الداخل، في سلطتهم قواعد
. صمتهم عا

 ما واسعة، ترجة حركة الجامعات بناء حركة رافقت ولقد

 . بدونها عليه هي ما على لتكون االوروبية الجامعات كانت
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الالتينية الرشدية

 من تتم معظمها في وكانت الالينية الى كانت الترجات

 منذ سيا ابن كتب بعض عرف قد الغرب، كان العربية.

 متظمة ستصبح الترجمة حركة فإن اآلن اما عشر، الثافي القرن

 ابن لكتب كانت الترجمات اهم المعرفة، حقول شتى تتناول

 بشكل رائجة وكانت البصريات، في م. 1039-9965 الهيثم

 الطيعية العلوم نحو اتجهت الني اكسفورد جامعة في خاص
 انكندي كتب بعض أيضاً وترجمت والتجريبية،

 فالسفة أما م. 1111,1058 والغزالي والفارابي م8731 796
 وقد م1204-1135 بنميمون، أوآل منهم فعرف األندلس

 ابن عنهما قاله ما بفضل طفيل وابن باجه ابن فلسفة عرفت
 وجنوب طليطلة كانت ولقد األرجح. على شروحاته، في رشد

 ستلعب التي الترجمات أما الترجة. مراكز أهم وصقلية ايطاليا

 ارسطو، لكنب رشد ابن شروحات ترجمة فهي األهم الدور

 وهي يعرفها، الغرب يكن لم رئيسية ثالثة لكتب وخصوصا

الطبيعة. بعد ما وكتاب الطبيعة وكتاب الفس، كتاب

 القرن اورويا على العربية العلمية النصوص تدفق إن

 والالهوت، الفلسفة حلبة ارسطوالى إدخال يعني عشر الثالث
 يثكا وبالتالي الظواهر، على الطبيعية التفسيرات إدخال ويعني

 الغرب بناه الذي الحضاري الفكري التراث لكل كبرى صدمة

 Saint Augustine أوغسطين القديس منذ بصبرطويل،
 ملك الكنية فلقدكانت قرون، شانة خالل أي م 430-350

 وكان االوروبية، العصورالوسطى كل مدى على العلم وحدها
 دولة وجود مع يتنافى شامل اقطاعي نظام في يعيشون الناس

 فأخذت االبق، الفكر كل الكنيسة نصرنت ولقد حقيقية.
 ما كل جانباً وتركت وتعاليمها اهدافها مع يتمشى كان ما منه

 الجامعات وكانت المسيطر، هو الالهوت كان ذلك. خالف

 للقديس شهيرة جلة وهناك األديرة. التعبير- جاز إذ - الوحيدة

 صداها سيتردد م 1109 سنة المتوفى كانتدبري اسقف انسيلم
 الفلسفة بأن. الجملة هذه وتقول يشغلنا، الذي القرن في كثيراً

 ار باستم يسخر ان يجب العقل أن بمعنى لالهوت، خادمة

 إلقامة الغرب قي السابقة المحاوالت كل االيمان. عن للدفاع
 كان الغرب وكأن بالفشل، باءت قد الدين عن مستقلة فلسفة

 ،الحديثة الدول يبني ان قبل طويلة قرون فترة الى بحاجة
.العلم حضارة رحاب الى لينطلق المزدهرة المدن ويقيم

 ان إذ بالالهوت، المحدق الخطر الكنية ادركت ولقد
 واقعاً العهدخلق ذلك في جرى الذي الحضاري التبادل

 كتب تدفق بأن ستينبرغن فان يقول المعنى هذا وفي جديداً،

 الغرب في االولى للمرة خلق رشد، ابن شرحها كما أرسطو،
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 وعلم االنجيل تعاليم بين وثني، وعلم مقدس نص بين صراعا
 عن للدفاع بأكمله مكرس علم بين والعرب، ارسطو

العقل نور اال االعتبار بعين يأخذ ال علم وبي الالهوت

 إن ذلك، من أبعد كانت الحقيقية المعركة أن الواقع

 البشري، العقل صنعه علم وبين به موحى نص بين الصراع
 استقالليتها الفلفة، استقاللية الى المطاف غهاية في يهدف كان

 علن يمكن ال البعد هذا وبدون الالهوقي، الديني الفكر عن
 آفاق نحو لالنطالف كرمز الالتينية، ة الرشدي نفهم أن االطالق

.سابقا كان لما مغاير جديد عال
 ففي جديداً، أفقاً تطلب كانت الجديدة االجتاعية القوى

 االمبراطورية تهدم بعد الدولة بناء اعادة فترة السابقة، الفترة

 الطبيعة وفساد االنسان وسقوط الخطيئة فكرة كانت الرومانية،
 هذم عن يعتبرتكفيراً البشري العمل وكان مسيطرة، البشرية

 بناء فترة في ونحن اآلن اما البشرية، بالطبيعة الملتصقة الخطيئة

 كل بناء يستغرق كان التي الضخمة، الغوطية الكاتدرائيات

 عمال كل فيه يساهم دؤوب عمل من قرن من اكثر منها
 الى البناء الى النحات، الى المهندس من الفائت وكل المدينة،

 مفهوم من الموقف فإن العادي، العامل الى الحداد، الى النجاز

 في لوغوف جاك المؤرخ يقول الصدد هذا وفي يتغير بدأ العما

 بأنه اقول فإني »وباختصار : آخر وسيط عصر أجل من كتابه

 العمل فكرة في تطور وجود الحظت فقد العمل يخص ما في

 االعتبار له أعين عمل الى التوراة، كمافي الذنب، كتكفيرعن
 بأنه نقول ان يمكتا وهكذ . للخالص، وسيلة اخيراً بصح

 عن تماما مختلفة جديدة انسانية شمسا فإن الالتينية الرشدية معء

 أن يمكننا بل األوروبي، الغرب في تشرق بدأت كان، ما كل
 الرشدية عصر مع بدأت المعاصرة الغربية الحضارة بأن نقول

 مثل عليها قامت التي األسس بالضبط هي ما ولكن الالتينية،

التالية. النقطة بحث مدار هو هذا المدرسة. هذه

عشر: الثالث القرن في الالتينية الرشدية ٠ و

 تدخل ارسطو لكتب وتفاسيره رشد ابن شروحات بدأت
 عشر اثالث القرن انتصف أن وما اوروبا، الى رويداً رويداً

 لها واصبح الجامعات، في عرفت قد الكتب هذه كانت حتى

 شكل وقد باري جامعة في بدأت الالتينية والرشدية أنصار.

 وبويس )البربنتي( برايان دي سيجر رأسهم وعلى الرشديون
 أهمية األقلية لهذه كانت ولكن أقلية، داسي( )دي الدنمركي

 التي الصراعات فكانت والعواصف، الزوابع وأثارت خاصة،

 باري جامعة اساتذة اتقسم وقد ،كلها الكنيسة هزت
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 توما وحاول لها، وخصوم للرشدية انصار الى السوربون،
 في رشد وابن أرسطو يتبنى وسطاً موقفاً يقف ان االكويني

 أرسطوواضعاً ويتبفى الكنيسة، تصدم ال التي النظريات

 انها يعتقد التي النظريات في رشد، ابن الشارح على الالئمة

.الكنيسة تعاليم مع تتعارض

 مما باري، جامعة داخل وتزداد، تعلو ظلت الضجة
 ارسطو كتب تدري اوالً فمنعت التدخل، الى الكنيسة اضطر

 البير القدي البابا كلف ثم الميتافيزيقا، كتاب ومنها الطبيعية

 ورد سيجر، ضد االكويني وكتب الرشدية، على بالرد الكبير
 أال يمجب اذ الكنيسة، داخل جارياً التصادم وظل عليه، سيجر

 من كانوا الحين، ذلك في الجامعة، اساتذة جميع أن ننسى
 حازم موقف أخذ الى الكنية اضطرت واخيراً الدين رجال

 المفتثن بارين في مثلها الى فأوعزت الرشدية، كل من وحاسم
 يتناول حرماناً يصدر بأن Etienne Tempier تامبييه اتيان

 شهر من العاشر في حصل ما وهذا الرشدية، التعاليم مجمل
 ثالثة تناولت اإلدانة هذه . م 1270 سنة االول( )كانون ديسمبر

 بترجة ماندونيه كتاب في جاءت كما نوردها خاطائً رأياً عشر

:شخصية

 وعلى عليها، الحرمان قدادانهاوالقى التالية األخطاء »إن

 اتيان النيافة صاحب يؤيدها، أو قصد عن يعلمها من كل

 االربعاء يوم م 1270 سنة في باريس اسقف )استفانوس(،

:نقوالوس الطوباوي عيد بعد
.بالعدد وهوواحد واحد، الناس جميع عقل بأن — 1

 االنان بأن القول اتعبير سوء أو الخطأ من بأن - 2

يعقل.
 تأثير تحت اال تختار وال تريد ال البشرية االرادة بأن-3

.الضرورة
 وجوباً يخضع هذا الفلي عالمنا في يجري ما كل بأن - 4

السماوية االجرام لتأثير

.قديم العالم بأن — 5

.أول إنسان من هناك لي بأن - 6

 اجسم بفاد تفسد الجسد صورة هي التي النفس بأن - 7

الجد(. بفناء )تفنى
٠ مجمة بنار تنفعل ال الموت بعد المفارقة النفس بأن — 8
 فاعلة ال )سلبية( منفعلة قوة هي االختيار حرية بأن - 9

النزوعية. النفس ضرورة تحركها وبأنها
الجزئيات يعلم ال الله بأن-10

ذاته. اال يعلم ال الله بأن-11

.اإللهية للعناية خاضعة ليست البشر اعمال بأن - 12

 الفساد عدم او الخلود يمح ان يستطيع ال الله بأن - 13

والفانية. الفاسدة للكائنات
 عن تعبير افضل تعبر المدانة القضايا هذه بأن ماندونيه يؤكد

 شرحها أرسطوكما تعاليم جوهر أي ،الرشدي التعليم جوهر
 بعضها أن لرأينا اآلراء هذه كل لوتفحصنا ونحن رشد. ابن

 يبرز ولكن كبرى، أهية له وليست أرسطومباشرة، من آت

 أحكام الى البشرية االرادة وكذلك الطبيعة، كل خضوع هنا
 هناك وكذلك مسبقا، يعرف ان يمكن علم الى أي الضرورة

 للمفهوم منطقية نتيجة وهي اإللهية العناية انكار قضية

 القضيتان أما للعالم. ظهره يدير إلله االرسطوطاليسي

 في الالتينية الرشدية اليهماكل ارتكزت اللتان األساسيتان
 العقول وحدة قضية اي االولى القضية فهما عثر الثالث القرن

 وهما العالم، قدم قضية أي الخامسة والقضية النفوس، أو
 خاصاً تفيراً رشد البن أن إال ارسطو، من أتتا وإن قضيتان،

اآلن سنفمله ما وهذا حولهما، به

:النفوس وحدة أو العقول وحدة نظرية أ(

 لذا الفكرية، الصراعات في هاماً دوراً النظرية هذم لعبت

 تحت اكظرية هذه عرفت وقد .تدان قضية أول كانت انها نجد

 العقل وحدة على ليس وتقوم ،Monopsychisme اسم

 العقل وحدة على ولكن بدوي، عبدالرحمن ظن كما الفعال
 يتصل حين اوالهيوالني المنفعل العقل أي االنسان عد الفردي

 خاصة ة اكظري هذه بأن يعتقد الجميع ن ومع .الفعال بالعقا
 عده الذي باجة ابن كان ب نادى من أول ان اال رشد بابن
 Albertus الكبير ألبرت عرف وقد له. استاذاً لفترة رشد ابن

1200 -?1280 Magnus حول باجة إبن آراء واالكويني 

 لكتاب شرحه في رشد ابن عنه قاله ما خالل من الموضوع
. (La Morale d’Avempace كتابنا )انظر النفس

 ألرسطو جملة هي رشد وابن باجة ابن بحث انطالق نقطة

 الجواهر ادراك نستطيع كنا إن فيها تساءل النفس كتاب في

 بأنه ارسطو قال ولقد ,العالم هذا في بعد ونحن المفارقة

 في ال يجب، لم ولكنه بعد، فيما السؤال هذا على سيجيب

 اجابا فقد رشد وابن باجة ابن أما غيره. في وال اكفى، كتاب
 األولميز، طريقته. على واحد وكل بااليجاب، الؤال على

 درجات ثالث بعد، فيما 1677-1632 اسبينوزا يقة ط على

 الناس، كل معرفة درجة وهي الحسية المعرفة درجة للمعرفة،

 المعرفة، الى واالنتقال المحسوسات عن التجريد درجة ثم

 درجة فهي الثاثة الدرجة أما العلمية، المعرفة درجة وهذه
 المباشر الحدس درجة وهي باالنسان، الفعال العقل اتصال
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 درجة باجة إبن ويسميها األخير، وجوهرها االشياء لكنه

 الصوفية العقالنية من وبنوع المستوى هذا وعلى السعداء،
 االختالفات، جميع تتالشى إذ واحداً، السعداء جميع يكون

 الذين السعداء عقول كل نجمع صوفية وحدة هناك وتصبح

االتصال. درجة بلغوا

 ولكنه كبير، بفضل باجة البن اعترف فقد رشد ابن أما

 في ،Munk مونك عرضها لالتصال اخرى نظرية عن دافع

 نظر في النفس، لكتاب االوسط الثرح عن الماضي، القرن

 المفارق الفعال بالعقل يتصل حين البشري العقل أن رشد ابن
 من جديدة ناحية يكتشف ،العلم من بالجديد يأقي أن يستطيع

 االنسانية، المعرفة أفق فيزداد اختالفها، على البشرية المعارف

 حين ولكن ،والفني العلمي البشري التراثم الى جديد ويضاف

 فردي عقل بين يميز ما هناك يعود ال االتصال هذا مثل يتم

 مباشر اتصال على الفرد عقل يصبح إذ آخر، وعقل معين

 وحدة اذن هاك االتصال حالة في .الالهيوالفي المفارق بالعقل

 العقل وكأن وآخر، فردي إذليسمنفرقينعقل للعقول،
 هذا ان اي الفرد خالل من ويكتشف يفكر الذي هو المفارق

٠ وسيلة أو آلة مجرد سوى يعود ال األخير

 غاية في اخرى مشكلة ترتبط بالمعرفة المتعلقة المشكلة، بهذه

 خلود أوباالصح اكفس خلود مثكلة وهي الفلسفية، األهمية
 الخلود بأن اكد قد كان باجة إبن . لالنسان الفردية النفس

 أما المعرفة، من االخيرة الدرجة الى بالتوصل مرتبط الفردي

 شارحوه يفهمه كما ارسطو موقف فهم انه فيبدو رشد ابن
 حين الفرد بأن يقول ال أنه يبدو إذ المعاصرون، الغربيون

 يبقى ما .الفردي الخلود يكتسب االتصال مرتبة الى يصل
 للفرد ال هوللنوع البقاء االتصال، هذا هوثمرة ويخلد

 الفنية والمنجزات المعارف مجموعة تحفظ حين ككل للبشرية

 هو الخلود فإن أوضح وبتعبير االتصال، هذا ثمرة جاءت التي
 نفهم هنا ومن أرسطو، لشخص وليس أرسطومثال لكتب

 الناس جميع عقل بأن سيجر رأسهم وعلى الرشديين، مناداة

 االنسان بأن القول التعبير سوء أو الخطأ من وبأنه واحد،

 اكتشاف من ويمكنه االنسان، داخل يعقل من ان ذلك يعقل،

الفرد به يتصل الذي الفعال العقل هو جديد، كل

 تعاليم مع تماماً يتعارض الرأي هذا مشل أن الواضح من

 هنا ومن ،الوثنية الى العودة باستمرار تخشى كانت التي الكنيسة

 هذه على االكويني توما القديس شنها التي المريرة المحاربة نفهم
 أرسطو براءة مؤكداً لمحاربتها، خاصاً كتاباً مفرداً النظرية،

بالمحرف. نعته الذي الشارح على اللوم ملقياً منها،
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:العالم قدم ب(

 انه بمعخ بأزليته، أي العالم بقدم الالتين الرشديون نادى

.دوما كان بل معين زمان في مخلوق غير
 العالم مادة ان إذ شيء من يخلقه لم اللم أن يعني العام وقدم

 وعند مادنه. ال فقط صورته العالم أعطى الله وأن أيضاً، قديمة

 والعام يتحرك، وال يحرك - األول المحرك - الله ارسطوفان

 منذ وأخذ، تحرك األول للمحرك اي للكال شوقه بسبب
 الله بين زمني فاصل من هناك ليس أنه أي شكله، القدم،

 نظر ففي الزمن، بقدم أرسطو عند مقترن العالم وقدم والعالم،

 لحظة قبلها كان لحظة وكل لحظات، من الزمن يتألف ارسطو

 وجود إذن يعني العالم قدم ضهاية، ا الىما وهكذا اخرى،

 خلق نظرية مع تتعارض العالم قدم نظرية .ابدي ازلي زمن
 من المادة خلق وكذلك معين، زمن في العالم ايجاد أي العالم،

٠ ليس عن الكندي يقول ي أو ، شيء ال

 التي الساوية االديان كافة مع النظرية هذه تعارض يخفى ال

 نظرية بأن العلم مع هذا العدم، من بالخلق كلها نادت

 ظهره يدير كائنا الله من تجعل العالم مادة قدم في ارسطو

 ذاته اال يعلم ال أنه إذ يدبره وال جزئياته يعلم وال للعالم،

 التي الرشدية إدانة من 12 و 11 و 10) و 5 رقم األخطاء )انظر
 ركب في سيره فرغم نفسه، رشد ابن أما سابقا( اليها أشرنا

 ال بنظرية التهافت تهافت كتاب في جاء فقد األول، المعلم

 ومن القدم منذ ولكن العالم بخلق فهويقول أصالة، تخلومن
 الذي وهو الكريم القرآن من بأيتين ويستشهد قديمة، مادة

 4الماء على عرشه وكان أيام ستة في واألرض الماوات خلق
 )فصلت، دخانه وهي السماء الى استوى ثم ،(7 )هود،

 الماء أن كما الدخان، هي قديمة مادة من إذن جاء الخلق (.11
 من بل إذن، عدم من يكن لم الخلق الخلق، قبل موجوداً كان

.أزلية مادة

 ال طريقة باريس جامعة في الالتين ين للرشدي كانت ولقد

 من بالرغم العالم، قدم نظرية عن للدفاع حيلة، تخلومن

 يرى العقل بأن يقولون كانوا إذ الدين، تعاليم مع تعارضها

 ان حين في يؤكده العلم فإن وبالتالي العالم، قدم وجوب
 الناس امام الحقيقتين نضع ونحن ذلك، خالف يرى الشرع

 أخيريشكل مبدأ الى نصل وهنا .الموضوع في نبت ان دون
 la المزدوجة الحقيقة وهومبدأ الالتينية الرشدية أس أحد

double verite، علمية حقيقة حقيقتين: هناك بأن القول أي 

 في ،جربمان مارتين غيران ،للعامة دينية وحقيقة ،للخاصة

 بأن يؤكد عشر الثالث القرن في الالتينية الرشدية عن كتابه
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 بومبانازي مع عشر السادس القرن في اال يظهر لم المبدأ هذا

 من يستشف ان يمكن المزدوجة الحقيقة مبدأ غيرأن االيطالي،

 طفيل ابن عن رشد ابن قاله وعما رشد، ابن آراء من كثير
يقظان بن حي الشهير كتابه في المبدأ هذا عن عبر الذي

 الثالث القرن في باريس جامعة في الالتين الرشديون - 4
 الدانمركي وبويس برابان( )دي البربنتي سيجر عشر،
داسي(: )دي

 الرشدية عليها قامت التي األسس سابقاً استعرضنا لقد

 كانوا باريس، جامعة داخل الرشديين بأن وقلنا الالتينية،

 االيديولوجية الصراعات كل وراء كانت مهمة اقلية ولكن اقلية

 اضطرت وقد عشر، الثالث القرن من الثافي النصف في

 اجتماعية بأزمات المهدد الصراع لوقف التدخل الى الكنية

 منطقة من سيجر أولهيا اثنان، الرشديين تزعم ولقد خطيرة

 داسي منطقة من بويس واثاني بلجيكا، في Brabant البرابان

Dacie الدانمرك. او

 إعجابه هو فكرم كل يميز ما بأن فنقول سيجر مع ونبدأ

 العربي. وبثارحه الفيلسوف، يعتبره الذي بأرسطو الثديد

 سيجر آراء كانت م 1270 سنة المدانة اآلراء فإن الحال وبطبيعة

 ولكن بالتفصيل، الموضوع الى هنا نعود ولن أساسي، بشكل
:المالحظات بعض البدمن

 الى سيجر قاد األفراد وليس األجناس بخلود االيمان إن أ(
 1744-1668 فيكو قبل وذلك االبدية، العودة فلسفة من نوع

 اتيان يؤكد كا الحديث، العصر في ا9-»()(1844 ونيتشه

 تفنى، ان بعد المرات مائت تعود ذاتها االشكال ان جيلون،
. تتوقف ال باستمرارية وذلك

 وهي التعليم، في جديدة طريقة سيجر ادخل لقد ب(

 المعطيات االعتبار بعين يأخذ ال الذي الفلسفي البحث طريقة
 ان نستطيع بأننا يعني هذا ان اذ رائداً بذلك وكان الالهوتية،

 الطبيعي العقل نور ضوء على العملية الشؤون من الكثير نعالج

 به خاصة استقاللية له علم كل بأن يعني هذا أن كعا وحده،

 حول الثرع يقوله بما نهتم ان دون ضمنها، نظل ان يمكننا

 استقاللية معركة فتح سيجرقد يكون المعنى هذا الموضوع،

 المعركة وهذه الالهوت. عن العلوم كل استقاللية بل الفلسفة

 التي الفلسفة استقاللية نتأكد ولن الغرب في مريرة ستكون

 القرن في 1650-1596 ديكارت مع اال لالهوت، ظهرها تدير
االبععشر.

 الحث في العقالنية طريق شن قد سيجر كان إن ج(

 بأن يقول كان انه يعني ال فهذا باريس، جامعة في الطبيعي

 الى يقود العقل، نور ضوء على للظواهر، الطبيعي البحث
 ولكن المقدس، النص كانت له بالنسبة الحقيقة الحقيقة،

 قاله ما هذا الفلسفة، رأي هو هذا بأن يقول كان سيجر

 وهذا ،ارسطووشارحه اي الفيلسوف االخص وعلى الفالسفة

 فإن المسيحية تعاليم مع أمر يتعارض وحين العقل، يؤكده ما

المسيحي االيمان جانب الى هي الحقيقة
 توما هاجمه والراديكالية العقالنية رمز من الموقف هذا

 يقول بأنه عنه يقولون سيجر خصوم وجعل االكويني

 كل حيرة االحوال شتى في الموقف هذا أثار وقد .بحقيقتين

 سيجر كان هل :هوالتالي بالحاح المطروح فالسؤال الباحثين،
 العقل نور بأن يقول أن يعقل كيف إذ هذا؟ موقفه في صادقاً

 الديية العقيدة ان فيحين الطريقة، االموربهذه يرى الطبيعي

 الدفاع يمكن كيف العقيدة؟ جانب الى هي والحقيقة تناقضها،

 حول المؤرخون انقسم لقد .معا آن في الموقفين هذين مثل عن
 يخاف كان سيجر بأن القول السهل من بالطبع، القضية،

 ما قال فقد لذا منها، جزءا هونفسه كان التي الكنيسة سلطة

 والنقمة الغضب إثارة من والخوف والحيطة الحذر بسبب قاله
 على فيها الكنيسة تسيطر فترة في نزال ما اننا خصوصاً عليه،

 بهر قد سيجر بأن رأى ستنبرغن فان .تامة سيطرة التعليم كل

 والغرب هو يحتاج وكان جاءه الذي - العربي اليوناني بالعلم

 وان ويتمثله، يهضمه أن خاللها يستطيع تأمل فترة الى كله
 ينتمي التي للكنية مغخلصاً مسيحياً التحليل نهاية في ظل سيجر

 في الحر الفكر رائد انه مؤرخيه بعض اعتبره حين في اليها،
التنوير. لعصر وسابق الوسيط، العصر

 يفكر ان لالنسان يمكن كيف المحير: السؤال ويبقى

 بين التعارض وهويرى كمسيحي يؤمن وان كفيلسوف
 كتابه في الؤال، هذا على جيلسون اتيان إجابة إن الموقفين؟

 غير ونهائية، حاسمة تكن لم ربما الوسيط، العصر فلسفة عن
 ففي عليه، وقفاً ليست سيجر مشكلة بأن يرى فهو مقنعة، انها

 مسيطراً العلمية الذهنية عن البعيد المسيحي االيمان كان عصره

 وعلوم اليونانية الوثنية العلرم كل تدفقت وفجأة تامة، سيطرة
 يتزعزع ال ايماناً يعد كان وما هائلة، صدمة فحدثت العرب

 المشكلة ان يعني وهذا الطاغية، العقالنية ريح مهب في اصبح

 عن التخلي دون الجديد، التوازن من نوع الى التوصل تصبح
 اذ الغرب، في عصوركثيرة تتكررمع والقصة السابق، االيمان

 الناس قناعات الجديدة بمعطياته يصدم العلم كان ما كثيرا

 مصالحة السابق، ايماغهم عن التخلي دون فيحاولون الدينية،
القديم. االيمان مع الجديدة العلمية المعطيات،
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 جعله بالعقالنية، سيجر هوس فإن االحوال، كل وفي

 كل عن بمعزل طبيعية، علوم اقامة امكانية يكتشف

 الالهوت عن الفلسفة استقاللية ان إذ الالهوتية، االعتبارات

 في كلها تزال ما كانت ألنها العلوم، كل استقاللية تعني كانت

 القوى كل تساندها كانت اثارها التي والضجة .الفلسفة كنف

 التي الضخمة االمكاتات استشفت التي الجديدة، االجتماعية
. الغربية الحضارة أمام ،الجديدة العلوم تفتحها أن يمكن

 بوي اشهرتالميذه وكان مدرسة، زعيم سيجر كان لقد
 قد . م 1270 سنة إدانة كانت وإذا ،الدنمركي او داسي دي

 بتعاليم خاص بشكل متمثلة الالتينية للرشدية تعرضت

 وطالت .م 1277 سنة جرت اعنف اخرى إدانة فإن سيجر،

 قبلها مات قد كان الذي نفسه االكويني تعاليم بعض حتى

 كان التي التعاليم بعض تناولت هذم واادانة .سنوات بثالث

 من منع قد فيلوفنا ان ويبدو لها. االساسي المروج بويس
 ولم ,اخباره بعدها من انقطعت وقد ،التاريخ هذا بعد التعليم

 متزايد اهتام هناك كان ان الى مؤلفاته من شيائ نعرف نكن

 نثر وقد األخيرتين، الحربين بين الرشدية الحركة وبكل به،
 ضوءاً يلقى لبويس هاماً كتاباً 1924 سنة جربمان المطران

.عندم وسنتوقف الالتينية الرشدية على جديداً

 De summo بالالتينية: التالي العنوان الكتاب هذا يحمل

 األعظم الخير في :وترجته 2000٠٤١42٧اغ42ا*ا0502٤٤٤
 الصلة الكثيرمن الفريد المؤلف هذا في الفيلوف حياة في أي

 المتوحد« »تدبير في باجه ابن هو عربي فيلسوف مع الروحية

 أشار كما سبينوزا مع وحتى الوداع رسالة االتصال« »رسالة ف

.جيلسون اتيان ذلك الى

 القول من بد وال الخيراألعظم، تحديد بمحاولة بويس يبدأ
 من نعرف كما الله هو الذي المطلق الخير عن يبحث ال انه

 على أي األكبر، الخير عن يبحث أن يحاول ولكنه الشرع،
 الحياة وهوفي االنسان، اليها يصل أن يستطيع سعادة أعظم

 العظيم الخير هذا مثل إن االنساني، العقل ضوء على الدنيا،

 لعقله. اي قوام ألعظم االنسان بمارسة اال يكون ان يمكن ال

 الذي المحض العقلي النظر أي التأملي، العقل هو هنا والعقل

 العقلية اللذات بالحقيقة. التمتع والى الحق، معرفة الى يقودنا
 بأي يقوم ال العاقل واالنسان للسعادة الحقيقية اللذات هي

 ال عمل وكل . وزيادتها سعادته تعزيز في يساهم ال عمل
 التي العامة فإن وبالتالي هوخطيئة السعادة هذه في يساهم

 ال والمال، المجد وحب والشهوات الحسية اللذات وراء تجري

 الذين أوكك إذن لنكرم .أوتكريم احترام أي منا تستحق

 النظام حسب ويعيشون الحكمة لدراسة حياتهم يكرسون
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 quia vivunt secundum ordinem naturalem الطبيعي

 ،الفالسفة هم الطبيعي النظام حسب يعيشون الذين وهؤالء

 على يدل كعا األعظم، الخير هي الفلسفية الحياة فإن وبالتالي

 شق شقان: لها الفلسفية والحياة بويس، كتاب عنوان ذلك

 مارسة وشق العقلي، والنظر التأمل طريق عن الحقيقة معرفة
 سعادة أعظم يعطينا كفيلسوف العيش فإن وهكذا الخير؛ اعمال

 والفيلسوف .الدنيا الحياة هذه في يبلغها أن االنسان يستطيع

 علة ال التي العلة الى ليصل أخرى الى علة من بعقله يرتقي
 للمنزل األب هوبمثابة الذي األول المبدأ تثكل وهي بعدها،

 يكتسب واحد وكل .للمدينة العام والخير للجيش والقائد

 .األول المبدأ لهذا مشاركته بحسب المجتمع في منزلته

 الرأي طريق عن ويحبه المبداً هذا يدرك الذي هو والفيلوف
 التمسك وهذ للعقل. الصواب والرأي للطبيعة، الصواب

 لحياة المستقيم الصراط هووحده ومحبته به والتعلق األول بالمبدأ
ة مهـعطله ه٠٠ذأك٠م

 سيجر، اثارها قد كان التي نفسها المشكلة أثار بويس كتاب

 لكل بالتالي ويتنكر لالهوت ظهره يدير فيلسوف امام اننا وهي
 السعادة ليست فمشكلته . أوغسطين منذ المسيحي التراث

 أن بل دين، ورجل كمسيحي، وجودها ينكر ال التي األخروية
 ولقد ،ههنا السعادة بلوغ هي بوضوح يطرحها التي مشكلته

 مؤمناً، مسيحياً ظل أنه يرى ستنبرغن : المفرون حوله انقسم

 االكثر »البيان بمثابة هذا بويس كتاب اعتبر مندونيه أن حين في
 عنه عبرت كما , طبيعية« حياة برنامج اجل من راديكالية

 ان يمكن التي وتصميماً ووضوحاً االكثرصفاء »العقالنية

 شيائً تنتج لم . . النهضة عصر عقالنية أن حتى . . . نجدها

.الكتاب« هذا بمثل مقارنته يمكن

 بالموضوع، التفي الشائعة التفسيرات إن اخرى، مرة

 واعتبرها األخرى الحياة في الغبطة ينكر لم بويس أن فصحيح
 ال العقالنية الراديكالية ان هو أيضاً الصحيح ولكن األعظم،

 الالتينية الرشدية مع . حضاري كمؤشر اال تفهم أن يمكن

 إن يقول، ببويس فكأني الغرب، في ولدت جديدة إنسانية

 اخذت قد الفكرية - المسيحية والسيطرة المسيحي الالهوت

 إني واآلن الميالدي، الخامس القرن في أوغسطين منذ مداها

 طريق عن الغرب في تثرق الجديدة االنسانية األفق في أرى
 االنسانية هذه طموحات أمثل وإفي للعقل، الطبيعي النور

األولى الفضيلة اليوم بعد هي فالعظمة وآمالها، الجديدة
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 وهو روما، الى الرشديين زعيم سيجر استدعي التدريس عن
 ثم له، كعقاب التدريس من ومنع العمر، مقتبل في زال ما

 الالتينية الرشدية توقفت أن قكان غامضة، بطريقة هناك مات

 التيار إيقاف تستطع لم الكنيسة أن إال باريس، جامعة في

 العك على بل الالهوت، عن الفلفة باستقاللية المطالب

 مفكرين الى التالي القرن مطلع مذ الرشديون سيتحول

 المعركة .للكنيسة المدنية السلطة محاربة األول همهم سياسيين
أوكام أوف وليم بفضل اوكسفورد جامعة الى فلسفياً نقلت

William of Ockham, Guillaume ،]'Ockham 1349-
 في أبعادها كل أخذت الفكرية المعركة ان اال 1285

 في الواقعة المدينة Padova, Padoue, Padua بادوا جامعة

 سلطة عن المستقلة البندقية لجمهورية والخاضعة ايطاليا شيال

التفتيش. محاكم يد عن والبعيدة الكنية،

 مارسيليو مع مداها كل اخذت قد السياسية الرشدية إن

 Marsilio di Padova, Marsilio of Padua Mar- البادوي
sile de Padoue 1343 وسة 1275 سنة بين عاش وقد 

 Defensor السلم عن المدانع هو وحيد كتاب في واشتهر

Pads بعد اال والفرنسية االنكليزية الى الكتاب يترجم ولم 

 السياسية اآلراء على الوقوف قبل انا إال الثانية. العالمية الحرب

 جان عند نتوقف أن من لنا بد ال الكتاب، هذا تضمنها التى
 في مارسيليو مع علم فقد ،Jean de Jandun جاندون دي

 ملك لويس الملك الى معاً االثنان هرب ثم باريس، جامعة
 جريائً كان هذا جان أن ذلك البابا، سلطة من خوفاً بافاريا

 ين الرشدي اشد وكان للبابا، المدنية السلطة محاربة في جسوراً

 تقليد سوى ليست تعاليمه أن يؤكد كان إذ رشد، البن تعصباً

 وأكمل »أتم نظرة هوفي رشد فابن العظيم، العربي للفيلوف

 دي جان اممية .الفلسفية« الحقائت عن ومدافع صدين وأجد

 ال جيل الرشديين، من جديد جيل الى مؤشر أنه هي جاندون
 اال يعترف وال الدينية، األمرر تجام تحفظ أي يبدي أن يريد

 نتوقف ان التستحق هذا جان آراء والتجربة، العقل بسلطة
 سابقاً، معنا مرت كما الالتينية الرشدية تكرر ألنها كثيراً عندها

 السياسي كتابه في مارسيليو زميله على تأثيره في اذن هي أهميته

.م 1324 الصادرسنة اللم عن المدافع الهام
 في القيم الكتاب هذا عنها يعبر التي اآلراء تبدو كيف واآلن

الغري: الفكرالسياسي تاريخ
 في أرسطوالفلسفية سلطة من مارسيليوتنطلق آراء إن أ(

 والفاسدة الصالحة المختلفة االشكال وتناقش السياسى، فكره
 الفكر في كثيراً يجدد غيرانه الدولة، تتخذها ان يمكن التي

سنرى ارسطوكا للطة عبداً يظل وال السياسي،

 شرعية اسس حين للقانون جديد بمفهوم مارسيليوجاء ب(

 رضى على بل فحسب، العامة المصلحة اقامة على ال قانون كل

 مصدر هو فالثعب القانون، هذا بمثل وقبوله الشعب

 هذه مثل عرفوا قد كانوا الرومان ان صحيح التشريع،

 العودة من جعل انه مارسيليو قول اهمية ولكن ،النظرية
 للشعب، الدؤوب والعمل السياسي، للتحرك مصدراً للشعب

 ال بقوانين نحكم التي السلطة من للتخلص المبادرة ألخذ
.لنفسه يرضاها

 الحديثة الديمقراطية المفاهيم مارسيليومن يقترب وهنا

 الفكر ايضا يخالف الشعب موافقة على القائم المفهوم وهذا

 نظام القانون بأن يعتقد كان الذي باالكويني المتمثل الوسيط

 العام المجرد العقل بدل .العامة المصلحة غايته العقل من
 والقهر االلزام صفة له قانوناً تتج شعية ارادة هاك صبحت

 ال الذي الوضعي القانون ابراز في رائدا مارسيلير يكون وهكذا

 من مجموعة عن بل الخيروالشر، يرى عام عقل عن يصدر
 هي، اشترعته قانون ظل في تعيش أن لنفها ارتأت الناس
.لها ملزماً وارادته

 على مارسيليويشدد فإن للقوانين الوضعية الصقة ببب ج(

 اثعب ارادة عبر تمر أن يجب هذه ان إذ المتعملة، الوسائل

 اللجوء فإن وبالتالي ،تكفي ال وحدها فالغايات ،المشترع أو

 الشعب تبريرقمع اجل من العامة المصلحة مفهوم الى
 ديناميكية صالت ايجاد من إذن بد ال مرفوض، أمر واستغالله

 تلجأ التي والوسائل المجموعة تتوخاها التي االهداف بين
 رواد من ايضاً رائداً مارسيليوهن يكون ويهذا اليها،

الدمقراطية.
 الوضعية القوانين رواد من مارسيليورائداً يكون أن قبل د(

 للسلطة هوادة بال عدو شيء كل قبل هو ،الحدية والديمقراطية

 دي جان صديقه مع يجمعه كان ما وهذا للكنيسة، الزمنية

المتشدد. الرشدي جاندون

 فالمدافع مؤلفه، هدف الى يثيربوضوح الكتاب عنوان إن

 بقوانين ويحكم شعبية ارادة ارتضته الذي الحاكم هو السلم عن

 األول والخصم واالضطراب القلق مصدر اما وضعية،

 وجاعة )البابا( روما اسقف فهو السلم عن للمدافع

 روما على ليس سيادتهم، بسط الى يهدفون الذين اإلكليروس
 الفاحش اإلثراء اجل من البلدان، كل على بل وحدها
والتسلط.
 بعداً هنا اتخذت الالهوت عن الفلسفة استقاللية معركة

 السلطة عن المدنية السلطة استقاللية معركة واصبحت اجتاعياً

 كل نزع مارسيليو هم كل واصبح الدينية، اي الالهوتية
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 الروحية، السلطة عدا االكليروس رجال من الصالحيات
 الكنيسة، يد من مدنية سلطة كل انتزاع الى يهدف مارسيليو

 الله يحاكم دينية هرطقة إنسان ارتكب لو بأنه يقول فهو لذا

 من الهرطقة هذه لمثل كان اذا أما اآلخر، اليوم في صاحبها

 أن للكنيسة فليس العام السلم واقلقت ،اجتاعي مردود

 وتطبت تتحرك أن المدنية اللطة بلعلى االطالق، على تتحرك

.الوضعية قوانينها
 مجرد الكنيسة من يجعل ان اراد مارسيليو أن القول خالصة

٠ الدولة دوائر من دائرة

 إلزمية السلطة هاجم من اول مارسيليو يكن لم ( ه

 الشاعر كان إذ البابا، رأسها وعل الكاثوليكية للكنيسة

 الكوميديا مؤلف Dante 1321-1265 الكبيردانتي االيطالي

 المدافع قبل أي م 1310 سنة حوالى قدألف الشهيرة، اإللهية
 De الملكي النظام اسمام كتاباً سنة عشرة أربع بنحو السلم عن

 وبهذا للكنيسة، الزمنية السلطة فيه هاجم ، 440/14ا/1:4
 ين الرشدي زعيم سيجر وضع أنه ننى وال رشدياً، كان المعنى

 سحيقة هوة أن إال .لتعاليمه الكنيسة إدانة مخالفاً فردوسه في

 ؛الرشدي بادوا وفيلسوف االيطالي الشاعر فكر بين تفصل
 وفي لالشكاليات صياغته في الوسيط العصر الى ينتمي فدانتي

 الحداثة آفاق مارسيليويفتح ان حين في يجدها، التي الحلول

 في التدخل عن الكنيسة يد يكف أن يهمه كأن دانتي ٠ الفكرية

 الوسيط العصر مفكري ككل ظل ولكنه الزمنية، الشؤوة

 يتعدى أن يريد وال واحد، وبابا واحد بامبراطور يؤمن الغربي

صالحياته. الواحد

 الواحدة، المسيحية األمة مفهوم يظل دانتي مفهوم إن
 وعلى الواحدة، الكونية والحكومة الواحدة، المسيحية والدولة

 الروحية الشؤون وباباواحديرعى امبراطورواحد، رأسها

 المنوليتيكي المفهوم كل مارسيليويكسر أن حين في فقط،

monolitique .المجموعة من يجعل الذي المفهوم هذا لألمة 
 وال واحد، ملك من وليس الفروقات، فيه تختفي متجانساً كال

 مارسيليو، مفهوم في واحد اسقف من وال واحد امبراطور من
 دوأل تؤسس أن حقها من ،متاينة مختلفة متعددة قوميات بل

 عاداتها اختالف حسب العض، بعضها عن تختلف عديدة
.ولغاتها وتقاليدها

 الحدود »تعدد حسب متعددة حكومات وجود من إذن بد ال

 همه دانتي امبراطور كان ان واألخالقية، واللغوية الجغرافية

 فإن ،المسيحي للمجتمع األساسية الوحدة إعادة األول

 ان ويمكن ٠مجموعة لكل القومي بالشعور مارسيليويعترف
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 سيطرة اجل من كانت براغ جامعة داخل الصراعات بأن نقول

 سيطرة فترة بعد تمت وقد عليها، القومية العناصر من عنصر

 وحدة على القائمة الجامعة انتهت وبذا التشيكي، العنصر

.المتنافرة القومية الفائت تجمع التي الالتينية اللغة

 .ل Le Goff لوغوف جاك المعاصر الفرني المؤرخ ويعتقد

 حين مارسيليو فلسفة بأن الوسيط العصر في المثقفون كتابه في

 يعبرعن أن في حقه للشعب وان ،القومي بالشعور اعترفت

 ،اللغوية حدودها ضمن المستقلة دولته له تكون وأن ،نفسه
 الوحدة وكسر المسيحية، في التعددية امام الطريق فتح فقد

 Le الخصوصية تبني الى قاده بما لها، االساسية

particularisme، مجموعة أو شعب، لكل المميزة السمات اي 
.اتنية أو لغوية

 يعني امة لكل الخصوصية عن الدفاع بأن المؤكد لمن وانه

 والتمايز، بالتباين والقبول لالنسانية، الوحدوي المفهوم كسر
 والدة يعني بل ،المسيحية للمجموعة التوحيدي المفهوم وكسر

 من جاءت التي الفردية طريق على االولى الخطوة الخصوصية،

 بالفكر خاص مفهوم والفردية واالختالف، التفرد مفهوم قبول
 ما عنه، والدفاع إدراكه شرف لمارسيليو كان الحديث، الغربي

 الى اي الفردية الى الطريق الغربي الفكر في فتح قد انه يعني
خلفه. اصبح قد الوسيط العصر وان الحداثة،

:النهضة عصر في الالتينية الرشدية - 6

 الخامس القرن منذ ايطاليا في االوروبية النهضة يدأت لقد

 السادس القرن في وروبا، كل شملت هناك من ثم عشر

 يتمثل النهضة عصر أن والواقع الديني، االصالح قرن عشر،
 االنانانية الحركة هي جديدة بإيديولوجية يتمثل ما اول

L'Humanismc، تراث من تجعل التي الحركة تلك أي 
 اعجاب كل يستحق عظيماً أمراً ،بغالبيته وثني وهو االنسانية،

 الرائع االنسان شعار رفع همه كان الموقف وهذا وتقدير،

 والساقط االصلية، بالخطيئة المكبل االنسان شعار ضد الناجح

 عصر فإن الفلسفي، الصعيد وعلى الخطايا، مستنقع في دوما

 كرمز م ق 347-427ا428 افالطون شعار رفع قد النهضة

 ارسطوالذي وجه في الجديدة، وللعلوم الجديدة للعقلية

الوسيط. للعصر المتتمية التومائية السكوالئية بغالبيته استعادته

 في قوي رشدي تيار هناك يكون ان يمنع ال هذا أن إال

 جامعة اهم مؤس االول فرنسوا فرنسا فملك النهضة، عصر

 الكوليج اليوم المسماة الجامعة وهي ،السوربون بعد فرنسية
حينه في تسمى كانت والتي College de France فرنس دي



الالتيئية الرشدية

 ،Le Coll٥ge des lecteurs royaux الملكين القارئين كلية
 وقد Vicomercato فيكومركاتو الرشدي فيه للتعليم استدعي

 ويثير .م !557 سنة الى 1542 سنة من بالفعل هناك درس

 La الثيودية الشهير كتابه في Leibniz اليبنتن الفيلسوف

Theodicee الالتين الرشديين وجود الى .م 1710 سنة المنثور 

 الذي الفصل في وذلك ويسميهم النهضة عصر في ايطاليا في
 بدورنا ونحن ,والعقل« االيمان توافق حول »خطاب أسمام

 بومبونازي هو اولهما . هؤالء من اثنين عند قليالً سنتوقف

٦2 Pomponazzi)525-14انسانياً هدفاً يجد ان حاول الذي ،ل 

 غاية كل غياب في ديفي، اعتبار كل عن معزل الفرد لحياة
 االرض هذه في هي لالنسان األخيرة الغاية تصبح سامية

 االخيرلي الهدف ويصبح الحياة، لهذه القيمة كل وتصبح

 واالبتعاد والنفور الفضيلة حب في بل إلهية، مكافأة في الطمع

 وإن الدنمركي، بويس بموقف يذكرنا هذا وكل شر، كل عن
. بومبونازي فكر من ابعد قد اخروية سعادة وجود احتمال كان

 مدرسة ممثلي أواخر وأحد اآلخر، االيطالي الرشدي أما
 يعيد وهو Cremonini 1550-1631 كريمونيني قيصر فهو بادوا

 الحميمة الصلة :الالتينية للرشدية المعروفة الرئيية المواضيع

 وكذلك الجسد، مع النفس فناء وبالتالي والنفس الجسد بين

 نجد ال انا اي الخلق، فكرة نكران وبالتالي العالم بقدم القول

 عدم من اآلراءبالرغم هذه أن والواقع فكرجديد من عنده

 يعض فيلسوفنا جابه وقد المعاصرين، تخيف كانت أصالتها

 تعرض اذ بادوا جامعة في تدريسه متابعة في الصعوبات

للتحقيق.

 قد كان 1517-1512 التران مجمع بأن الينتز ويخبرنا هذا

عشر السابع القرن الى ظلت ولكنها الالتينية، الرشدية أدان

 أهمها لعل القضايا الكثيرمن تطرح النهضة عصر ورشدية

 حين في بجديد، تأت لم العقائدي الفكري الصعيد على أنها
 أما .واالخالقي االدبي الصعيد على هاماً نقدياً دوراً لعبت أنها

 وعي على كانوا االفالطونيين أن فهي واألهم الثانية المشكلة

 االوروبي، النهضة عصر في تعصف بدأت التي التغيير برياح
 Ke- كيلر عصر الحديثة العلوم بداية عصر هو النهضة فعصر

1630-1571 pier 1564-1642 وغاليبو Galilee ) وقبلهما 

 دوران عن برهن الذي (Copernic 1473-1543 كوبرنيك

 المفهوم بالتالي وانبى الشمس، وحول ذواتها على الكواكب
 ذهب ولقد ،ابدي لدوران تخضع بساء االرسطوطاليي

 انيم حد الى ولشارحه ألرسطو بالتعصب االيطاليون الرشديون

 جديد من هناك فليس العلوم، بكل اتى ارسطو بأن قالوا

 وفي عليهم، تهكمه غاليليو كتابات من نلمس ونحن ممكن،

عنادهم امام ارته م مدى نفسه قت اله

 رياح بأن الشعور وعدم الجديدة، العلوم استيعاب عدم ان

 ين لرشدي ا جعل اوروبا، كل في تعصف بدأت قد اتغيير
 التجديد رواد سابقاً كانوا الذين وهم يتحجرون الالتين

 رويداً تضمحل حركتهم بدأت فقد وعكذا ،والراديكالية

 القرن في انتهت جديدة، إيديولوجيات بعده تظهر رويداً

 توازن إقامة بمثابة كانت التي بانتصارالكالسيكية عث األبع

٠ والتجديد القديم الوثني التراث بين

خاتمة

 الغرب، على تسيطر ايديولوجية اول الرشدية كانت لقد

 قرون، ثمانية طيلة سيطر قد المسيحي الالهوت كان ان بعد

 ابن لفكر الالتينية الرشدية امانة مسألة طرح محاولة فإن لذا

.ثانوية مشكلة تبدو رشد
 وفي اوالً باريس جامعة في المتمثلة الجديدة القوى إن

 فوجدت ،جديد افق الى متعطشة كانت ،ثانيا بادوا مدرسة
 حوله ونسجت رمزاً، منه وصنعت ضالتها، رشد بابن

 الى فرنساوايطالياكانتاتميالن األساطير. وربما القصص

 غذاءهما منه وجعلتا الرشدي الفكر فاختطفتا ية نظ عقالنية

 والتجربة المتجسد الى تميل كانت انكلترا أن حين في الجديد،

 آخرهوابن عربي عالم اكسفوردضالتهالدى جامعة فوجدت

 مزج الى ينثد فكان االلماني الفكر اما ,بصرياته في اهيثم
 وهو مثليه اوائل احد عنه عبر وقد خاص، بتصوف العقالنية

 عشر الرابع القرن في Maitre Eckhart يكهارت مايتر
 للفيلسوف الصوفية بالعقالنية غيرمباشرة، يقة بط ولو ،ا متأث

. باجة ابن االندلى
 فكراً الشعوب، من غيره من يقتبس حين شعب، كل إن

 اآلخر. الثعب عند هو يريده ما على يثدد علماً، أو فناً أو

 خاص، بشكل عشر والرابع عشر الثالث القرنين في والغرب
 الذي الالهوقي الفكر هيمنة وجه في الوقوف الى بحاجة كان

 رشد ابن شروح على عثر وحين ،الرسطى القرون كل ساد
 معركته اجل من الرشدية فاستعمل ،ضاله وجد أنه أيقن

 فكرة هيمنة المتحررمن االنسان التعبيرعن اجل من أي هو،

 ذاته، لتحقيق األكمل التعبير العمل من والجاعل الخطيئة،
 نقول أن يمكتا وهكذا وعظمته االناني العقل قدرة وتأكيد

 تاريخ كل في الفاصلة اتحول نقطة الالنينية الرشدية بأن

 المؤرخون، يؤكد كا يبدأ لم الحديث الغرب أن أي الغرب،

 عشر، الثالث القرن في ولد بل االوروبية، النهضة عصر مع
في ،يليه الذي عشروالقرن الثاني القرن بين سحيقة فاهوة
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زيناتي جورج

الفلسفة( )في الرمزية
Symbolism
Symbolisme
Symbolismus

 األدب بفنون أساسا ارتبطت قد الرمزية أن من الرغم على
 اهها اا للواقع، فنية التعبيرورؤية في لمهجًا باعتبارها ومدارسه

 مجاالت من مجاالً لتصبح أيضًا الفلسفة مجال الى امتدت قد
 نحوتكوين ومحاولة الفيلسوف فكر عن للتعبير وأداة التفلسف

 الواقع نحواقتحام جوهرية ووسيلة بل للواقع شاملة رؤية
 العديد الى تعدته بل الفن على الرمزية تقتصر لم وبذلك ككل،

 الدينية والتجربة واألسطورة كالعلم التفلسف مجاالت من
.والميتافيزيقا اتاريخية والمعرفة

المعاصرة؟ الفلسفة من الرمزية موقع د 1

 Joseph Gerard برينان جوزيق األستاذ يذهب

Brennan الى المعاصرة الفلسفية التيبارات ألهم عرضه في 
:التالي النحو عل أساسيين اتجاهين بوجود القول

 الوضعية أصحاب اليه وينتمي التحليلية المدرسة فريق — 1

 القدي التحليل في تنحصر الفلسفة وظيفة أن ويرى المنطقية
 عادياً االنساني الحديث لغة في المستخدمة الرئيسة للتصورات

 والمنطقية اللغوية األساليب بمساعدة وذلك علمياً أم كان

الحديثة.

 الفلسفة، لوظيفة التقليدي المفهوم على الحفاظ فريق - 2

 في حصل قد كان لما طبيعي يبدوكأمتداد النهضة عصر ان حين
 الالتينية الرشدية ايضاً تؤكده ما وهذا سبقاه، اللذين القرنين

 الفكر ولد الحين ذلك ففي عشر، الرابع القرن في السياسية

 الخصوصية، فكرة مرة ألول وولدت الحديث، الديمقراطي

 إذ حداثة، من وال غرب من ليس بدونها التي الفردية ومنها
 المجسدة الحريات انتزاع فلسفة الغرية الفلسفة كل ستصبح

 الصور بشتى المتمثلة السلطة ربقة من وتحريره للفرد،

واالشكال.

ومراجع مصادر

 محمد جامعة االسالمي، الغرب في ومدرسته رشد ابن ندوة اعمال —
 الدار المغربية، النشر دار االنانية والعلوم اآلداب كلية الخامس،
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الفلفة( )في الرمزية

 يعدو ال ،أهميته رغم ،النقدي التحليل بأن أصحابه ويعتقد

 تنتمي الفريق هذا والى الفلسفة، أدوات من أداة يكون أن

 الى ماركية الى وجودية من المعاصرة الفلسفات غالبية

برغماتية.
 حداً يضع أن يحاول جديد اتجام انبثق الفريقين هذين وبين

 التحليلية العلمية النزعة أصحاب بين القائم للصراع
 استعمال طريق عن وذلك التقليدية، االتجاهات وأصحاب

 النثاط من مغختلفة مناطق التعبيرعن في Symbol الرمز مفهوم
واألسطورة والدين والفن واللغة كالمنطق االنساني الفكري

 ويمكننا المعاصرة، للفلسفة جديدة آفاق فتح يمكن وهكذا

 التعبيرعنه األكبرفي بالفضل يدين االتجاه هذا بأن القول

 وسوزان Ernst Cassirer سحرر كا أرنست من الىكل وتأصيله

 اليوم يعرف فيما يتبدى كما Suzane K. Langer النجر

 Semantics and والمعافي والدالالت االشارات بأبحاث

Semiotics. موري شارلز اتجاه نذكر أن يمكن وهنا 

Charles w. Morris. بتأثير والرموز الداللة في البحث في 

Symbolic logic. الرمزي المنطق دراسة تقدم

 النزعة أصحاب نضيف أن أيضاً يمكن هؤالء الى وباإلضافة

 Focault وفوكوه Lacan الكان من كل ويمثلهم البنيوية
 Claude شنراوس ليفي وكلود Althusser والتوسير

Levy-Strauss. بمفهوم أساساً اهتموا االتجام هذا وأصحاب 

 واألسطورة كاللغة االنسانية الظواهر من العديد دراسة في الرمز

والزواج والنسب والقرابة

 عند الحضارة فلسفة أو المعرفة ونظرية الرمزية - 2
:كاسيرر أرنست

 الى كانط من ابتداء التقليدية االبستمولوجيا كانت اذا

 كاسيرر فإن ،العلمية المعرفة بنقد اكتفت قد الجديدة الكانطية

 االنسانية الحضارة نقد أو اإلنسانية المعرفة نقد الى تمتد جعلها

 لقد .تاريخ الى فن الى اسطورة الى لغة من أشكالها كل في
 في تتمثل الكانطية للفلسفة بالنسبة الرئيية المشكلة كانت

 عند أما .الحية الخبرة على التصورات تطبيق كيفية توضيح

 Conceptualization التصور عملية استحالت فلقد كاسيرر
 Symbolization الرمزية عليه يطلق مما خاصة حالة مجرد ألى

 فاتمثيل .Symbolic representation الرمزي التمثيل أو

 أساسية عملية يمثل األول المحل في أصبح كاسيرر عند الرمزي

 نا يوضح وهوالذي Human Conscious االنساني الوعي في
 والفن واللغة والدين لالسطورة وأيضاً بل للعلم فهمنا كيفية

 قد كاسيرر عند البشري فالموجود ذلك في غرر وال .والتاريخ
.ناطق حيوان مجرد يعد ولم للرموز خالقاً أصبح

 ارتباطات أو عالقات يخلق بأنه كاسيرر عند الرمز ويتميز

 ناحية من Perceptual Signs الحية االشارات بين معينة

 الرمز عملية فطبيعة - أخرى ناحية من Meanings والمعاني
.به وبغلفها الحسية االشارات على يعلو عالم خلق في تتمثل

 ذلك في شأنه البشري الموجود يخلقه الذي الرمزي والعالم

 العالم يعكس فهوال .الكانطية والمقوالت التصورات شأن

 .وينظمه ويبنيه ويكونه يخلقه إنه بل يحاكيه أو الموضوعي
 عالم وهو اال الموضوعية من عالماً وتخلق تنثأ العلمية فالرموز

العلم.
 موضوعياً آخر واقعا وتخلق وتكون تنشأ األسطورية والصور

األساطيروالدين. وهوعالم اال
 واقعاً أيضاً وتشكل تكون الجارية واللغة العادي والكالم

.Common Sense المشترك الحس وهوعالم اال موضوعياً

 وهو اال موضوعياً آخر واقعاً وتشكل نخلق الفنية والرموز

الخالصة األشكال عالم
 يجري معينة طريقة داائً هناك أن عامة بصفة القول ويمكن

 من واحداً تقابل الطريقة وهذه .الرمزي التمثيل أساسها على

 الواقع من نماذج ثالثة وتشكل تخلق التي الرمزية الثالثة النظم

:وهي رمزية وظائف ثالث التوالي على تقابلها الموضوعي
 الذي والعالم :Expression Function اكبر وظيفة -1

 تختلط وهنا .البداثي األسطورة هوعالم الوظيفة هذه تخلقه

 اليه ترمز بما الرموز وتمتزج بمدلولها اإلشارات أو العالمات

 على يتضح ال الفارق هذا أن إال بينهما فارق من هناك كان واذا

 االله غضب يعبرعن الذي فالبرق .االنساني الوعي مستوى
 وغضب هو إنه بل له عالمة مجرد ليس البدائية المجتمعات في

 حياتنا مستوى هذاأيضاًعلى وفديجري شيءواحد اإلله

 الرضا تنسب بل الرضا دليل أنها الى الننظر عندما االدراكية
راضية ابتسامة فتصبح نفسها لالبتسامة

 الوظيفة وهذه :Intuition Function الحدس وظيفة-2

 عالم أشكال تخلق التي العادية اللغة استعمال طريق عن تتم

 عالم وتصوغ وتخلص تشكل التي الوظيفة إنها .العادي االدراك
 بعض بين نميز أن لنا يمكن الوظيفة وبهذه .الجارية الحياة

 الصفات الجواهروبين أنراع لنا تحدد التي الدائمة الصفات

 وصفاتها الموضوعات بين نميز أن يمكننا كما .العرضية األخرى
 رأي في لنا ارسطوتقدم وفلسفة وبعضها. األشياء بين أو

 األشياء في نفكربها العلمية المرحلة على سابقة كاسيررمرحلة

.الحدس بطريق الرمزي التمثيل هو المرحلة هذه وأساس
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الفلفة( )في الرمزية

 :The Conceptual Function التصورية الوظيفة -3

 الى أقرب وهوعالم ،العلوم عالم وتشكل تخلق الوظيفة وهذه
 الجواهر من نسق مجرد وليس العالقات من نسقاً يكون أن

 مبدأتنظيمي يردالى إنه بل الكل، فالجزءاليردالى وصفاتها
.محددة سلسلة أو معين نظام بحسب الجزئيات تنتظم بحيث

 فلسفة الكبير مؤلفه في لنا قدم قد كاسيرر كان وإذا

 The Philosophy of Symbolic Forms الرمزية األشكال

 عن مقال كتابه في نجده فإننا والعلم، واألسطورة اللغة عوالم
 موجزًا عرضًا يعد والذي ،٨n essay on Man االنان
 من وكل والتاريخ، الفن عالمي يقدم الذي األول للكتاب

 يقدم فالفن ألمعرفة، من جديدة نوعية لنا يقدم العالمين هذين

 معرفة لنا يقدم والتاريخ للواقع، الخالصة باألشكال معرفة لنا
.الماضية باألحداث

 لغوية ومعرفة أسطورية معرفة لدينا أصبحت هنا من

 األشكال فلسفة أن والخالصة تاريخية، ومعرفة جمالية ومعرفة

 ،المعرفة في شاملة نظرية لنا كاسيررتقدم أرنست عند الرمزية

 نقد الى كانط عند العقل نقد من كاسيرر انتقال كان هنا ومن

 .الحضارية بفلسفته المعرفية نظريته توحدت وبالتالي الحضارة

 أن نتبين أن لنا ألمكن النحو هذا على الموقف اتضح لو
 يعد لم ناطقاً حيواناً باعتبارم لإلنسان المألوف القديم التعريف

 خالقاً حيواناً باعتباره االنسان كاسيرر عرف وبذلك كافياً

للرموز،
 بنقد أساساً عنيت قد كانط عند النقدية الفلسفة كانت فإذا

 االنسان تمييز في الحاسم الوحيد العامل اعتبرت وبالتالي العقل

 عند العقلي الجانب نجد فإتنا ،المنطقي النظري العقل هو

 أن يمكن فال ثم ومن االنسان، فعاليات كل يمشل ال كاسيرر
 انتقل قد كان ولما االنسانية، الحضارة صور كل اليه نرد

 الحضارة، نقد الى كانط عد الخالص العقل نقد من بفلسفته

 مهما المنطقي النظري العقل أصبح أن ذلك على ترتب فإنه

 كثيرة فروع من فقط واحد فرع بمثابة وتنوعت وظائفه تعددت

 على وهوالقدرة االنسان يميز واحد طابع تحت كلها تندرج

 االنسان، يميز ما هو وحده العقل يعد لم أنه هذا ومعنى الرمز.
 كل احتواء من يمكننا ال ناقصاً مصطلحاً إلعقل أصبح لقد بل

 »العقل كاسيرر يقول وهنا البشري، الموجود وأنشطة فاعليات

 فهم وحده طريقه عن نستطيع ال ناقص اصطالح النطق أو

 األشكال هذه وكل وتنوعها ثرائها في االنسانية الحضارة أشكال
 باعتباره االنسان نعرف أن من بدالً األساس هذا وعلى رمزية
 فعن . رمزياً حيواناً باعتباره نعرفه أن علينا فإن عاقال حيواناً

 أو االسطوري العالم ندرك أن نستطيع ال وحده العقل طريق
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 كل في كامنا مظهرا العاقلة القوة كانت فإذا اللغوي، العالم

 بناء نعد أن نتطيع ال ذلك مع فإننا االنساني، النشاط أنواع
 عرفت قد كانت اذا فإنها اللغة كذلك عقلياً، بناء األسطورة

 التعريف هذا نجد أن السهل من أنه اال العقل طريق عن

 ألننا كل، من جزء هو وإنما كله، الميدان يثمل أن عن يعجز
 اللغة جانب والى عاطفية، لغة الفكرية اللغة جانب الى نجد

 تعبر ال األول المقام وفي شعري، خيال لغة العلمية أو المنطقية

 حتى والعواطف، المشاعر عن تعبر وإنما األفكار عن اللغة

 - واستنتجه كانط تصوره كا - الخالص العقل حدود في الدين

 الصورة اال يحمل ال انه تجريد. محض مجرد يكون أن يعدو ال

الملموسة. األصيلة االدينية الحياة من الغلل اال المثالية،
 خالقاً حيواناً باعتبارم اإلنسان عرف قد كاسيرر كان واذا

 لنا فيبين تحلياًل، زادم بل التعريف بهذا يكتف لم فإنه للرموز

 كيان لكل بأن أوضح قد Uexiill يوكسل البيولوجي العالم أن

 يسميه منهما األول جهازين: التشريحي تركيبه حسب عضوي
 من بد وال التأثير. جهاز يسميه منهما والثاني االستقبال جهاز
معاً. الجهازين تعاون

 طريقه عن يتحقق الذي االستقبال جهاز الجهازان، وهذان

 لهذه يتجيب الذي التأثير وجهاز الخارجية المؤثرات تقبل

 في حلقتان فهما بينهما، الوثيق التالحم بسمة يتسمان المؤثرات

 يعارض وال الوظيفية، بالدائرة يوكل يميها واحدة دائرة

 لكنه النحو، هذا عل العضوي للجهاز يوكسل تشريح كاسيرر
 الكائنات من غيره عن االنسان يميز آخر جهازا اليه يضيف

 الجهاز »بين يقول: وهنا الرمزي. بالجهاز ويسميه العضوية
 اللذان وهما Effector المؤثر والجهاز Receptor المتقبل

 حلقة االنسان لدى نجد الحيوانية، األنواع كل في يوجدان

 فإذا ،Symbolic System الرمزي بالجهاز تسميتها يمكن ثالثة

 في يعيش ال وجدته الحيوانات، من بغيره االنسان قرنت ما
 بعد في القول صح إن أيضاً يعيش ولكنه فحب، أوسع واقع

 يقول وهنا الرمزي، البعد وهو الواقع، أبعاد من جديد

 أصبح فإنه المادي العالم تجاوز قد االنسان دام »وما كاسيرر،

 اال والدين والفن واألسطورة اللغة وما رمزي، عالم في يعيش
 تنسج التي المتنوعة الخيوط هي فهذه العالم، هذا من أجزاء

 االنسانية للتجربة المعقد النسيج إنها ,الرمزية الشبكة منها

.ويقويها« الشبكة هذه من يرهف االنسافي التقدم وكل
 يعد لم مباشرة. الواقع مواجهة على قادراً االنسان يعد لم

 فييا - المادي العالم ويتقلص - لوجه وجهاً فيه يحدق ان يستطيع

 أن من وبدالً ,الرمزية االنسان فعالية كالتقدمت-يبدو

 المعافي من بمعنى نجده مباشرة األشياء مع االنسان يتعامل



الفلسفة( )في الرمزية

 الرمزية باألشكال نفسه استغرق فلقد , نفسه مع دائما يتحدث

 ال أصبح حتى - الدينية الشعائر أو األسطورية والرموز والصور

 الوسائط تلك طريق عن اال شيائ يعرف وال شيائ يرى

.المصطنعة

 أو النظري الجانب في سواء واحد هذا في االنسان وموقف

 في يعيش ال اإلنسان نجد األخيرمنهما ففي العملي. الجانب
المباشرة ورغباته الحتياجاته أوطبقاً الصلدة الوقائع من عالم

 لقد والمخاوف. اآلمال وفي متخيلة عواطف وسط يعيش انه

 ليست ويخيفه االنسان يزعج ما ان Epictatus ابكتيتوس قال

.ازاءها وأوهامه عنها آراؤه وإنما األشياء

 األشكال فلسفة موضوع وحده هو إذن الجديد الواقع

 وموضوعيته الخاص استقالله له بذاته، قائم واقع إنه الرمزية.

 ذلك من هو بل ،المادي للواقع محاكاة مجرد لي إنه ٠ المحددة
 وحده طريقه وعن Organs of reality ابعاده من بعد بمثابة

٠ إلدراكنا موضوعاً شيء كل يصبح

 األساس هذا على يعد أن يمكن ال الجديد الواقع وهذا
 الى منتمياً أساسية بصفة يصح إنم بل المادي العالم من جزءاً

المعنى. عالم
 الفكر أجل من الضروري »ومن كاسيرر يقول هنا ومن

 بين أي والممكن، الواقعي بين حاد فصل يوضع أن الرمزي

 من كجزء واقعي للرمزوجود ليس والمثالية. الواقعية األشياء
.معنى له وإنما المادي العالم

 الوجود بين يميز أن البدائي الفكز عل العسير من كان »وقد

 نظرته الرمز الى البدائي يتظر وإنما مختلطان هنالك فهما والمعنى

 بين التفرقة أن اال ومادية سحرية قوى وهب قد شيء الى
 أمراً االنسانية الحضارة تقدم بعد أصبحت والرموز األشياء
 واالمكان الواقع بين التفرقة أن يعني وهذا .بوضوح ملموساً

,عندئذ« ملحوظة أصبحت

 وإغا مادي شيء مجرد لي إذن الرمزيعندفيلسوفنا الواقع
 أو مادية بنية من له بد ال المعنى هذا أن األول، المحل في هو

 الحضاري فالموضوع خالله. من يتضح لكي حسي قوام
 القماش الى تحتاج فالصورة فيزيائياً، مادياً أساساً يتطلب

 من لها البد التاريخية والوثيقة الرخام من له بد ال والتمثال

واألوراق. المخطوطات
 تتمثل خاصة بنوعية إذن يتسم كاسيرر عند الرمزي الشكل

 ناحية من العقلية وماهيته ناحية، من الحسي المادي شكله في

٠ أخرى

 معالجته في كانط الى ردها يمكن الخصائص هذه مثل ولعل

.Transcendental Schemata الترنسندنتالية الخيالية للرسوم

 هذه وظيفة توضيح لنا يمكن النقدية الفلسفة الى وبالرجوع
 تتمثل للمقوالت األساسية الوظيفة كانت لما إنه حيث الرسوم

 مشكلة نشأت فقد لذا التجريبية، الحدوس على تطبيفها في

 كلية أوالنية صور وهي للمقوالت يتسنى كيف وهي هامة

متغيرة. جزئية حسية وهي الحدوس على تنطبق أن ضرورية
 معاً واألوالني الحسي الطابع له وسيط من البدإذن٠ كان

 طريقه وعن - حية عقلية صورة عنه يقال أن يمكن بحيث

 الوسيط هذا مثل الحدوس على المقوالت تطبيق يمكن وحده
 .الترنسندنتالي الخيالي بالرسم وسياه المخيلة الى كانط رده

 تتسم ألها ذلك .والفهم الحاسية بين الواسطة هي فالمخيلة
 المكان في داائً هي ب تمدنا التي الصور أن إذ ،الحسي بالطابع

 توجن فإنه المخيلة بها تتسم التي السمة هذه ومع .والزمان

 أن إذ واالبداعية. التلقائية سمة وهي ي تتسم أخرى سمة

 رسم ابداع للمقوالت مطابقة أولية بطريقة تستطيع المخيلة

 الحدوس تحتها تتظم أن يمكن رموز أو Schemes تخطيطية
 أن نستطيع ال أننا فيقول لذلك مثالً كانط ويضرب .الحية

 وكذلك غخيلتنا، في مسقياً خطاً نرسم أن دون الزمان في نفكر

.عدداً باعتباره نتصوره ان دون الكم في نفكر أن نستطيع ال

 هو أولياً عمال الحدس على تفرض المخيلة أن هذا ومعنى

 تمهيد بمثابة يكون رمزي تأليف أو تنظيم عملية عن عبارة
 المخيلة عمل كان ولما المقوالت، تحققه الذي الذهني للتأليف
 الباطني الحس صورة اتخاذ من له بد ال كان صرفاً، باطنياً

,الزمان صورة يتخذ أن من البدله كان فإنه وبالتالي نفه
 الحدس بين وسيط عنه يقال أن بمكن أيضاً والزمان

 متضمن إذانه للحدس، جهة من مجانس فالزمان والمقوالت

 أخرى ناحية من وهو .التجريبية تمثالتنا من تمثل كل في
أولة. قاعدة وهو فهوكلي للمقولة، مجان

 أن من المخيلة تتمكن حتى الزمان حدس من اذن بد ال
 تندرج أن الظواهر تستطيع التي االطارات تلك أولياً ترسم

 الظواهر. هذه تنظم سوف التي المقولة تشيرالى والتي تحتها،

 التخطيطية بالرسوم كانط أسياها التي هي االطارات هذه

.الترنسندنتالية الخيالية أوالرسوم الصورية

 يوفرها رمزية، تثبيهية صور أو متخيلة مجملة أشكال إنها

الظواهر. على لالنطباق قابلة يجعلها حتى للمقوالت الذهن

 وثيق كاسيرر عند الرمزي الشكل أن لتا يتضح هنا من
 في تماثل مقوماته إن .الترنستدنتالي الخيالي بالرسم الصلة

 فالثكل الترنستدنتالية. الخيالية الرسوم مقومات طبيعتها

 من به الخاصة العقلية بالماهية يتسم فيلسوفنا عند الرمزي

أخرى ناحية من المادي الحسي والشكل ناحية
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الفلسفة( )في الرمزية

 الرمزي التمثيل عملية تحليل أن لنا يتضح هنا ومن

 الحسي الشكل هما أساسيتين لخطتبن تضمنها عن لنا ليكشف

Sensous والمعنى ناحية من Sense ال وها - أخرى تاحية من 

 ما فيلسوفنا عند والمعنى الرمز بين التمييز أن نوضح أن لنا بد

 .الواقع في ال وحده الفكر في تنم محضة تجريدية عملية اال هو

 ال ولكتنا وحده فكرنا في فصلهما يمكننا واالمتداد فاللون

 بين للتميز باكسبة الحال وكذلك ،الواقع في ذلك نستطيع

والمعنى. الرمز
 مع يتجاوز أنه اال الحسية المادية بنيته من الرغم على فالرمز

. المعنى الى ليثيربذلك البنية تلك ذلك
 يخضع أنه حقاً ٠ الوظيفة هذم في تماماً مستغرقة ماديته إن

. كلية له خاضعا ليس الوقت نفس في ولكنه الحسي للشكل

:النجر سوزان عند للفلسفة جديد كمفتاح الرمزية - 3

 أبعاد من فقط واحداً بعداً كاسيرربمثل عند العلم كان اذا

 بهذا اتسمت قد المنطقية الوفعية فلسفة كانت واذا الواقع،

 الواحد البعد ذلك أدخل كاسيررقد كان واذا وحده، البعد

 فإننا الرمزية، األشكال فلسفة وهي وأشمل أعم فلسفة ضمن

 المحدودة العلمية الرؤية تدخل النجر سوزان نجدتلميذته

 العالم وهو اال وأشمل أرحب عالم في المنطقية الوضعية لفلسفة

 في نفسها حصرت قد المنطقية الوضعية كانت فإذا .الحضاري

 فلسفتها تبدأ النجر سوزان فإن فحسب، اللغة عالم حدود

 توجد أنه ذلك اللغة عالم من أوسع المعنى عالم لناأن فتبين

 على قياسها يمكن ال اللغوي الفكر خالف أخرى مجاالت

 واألساطيروالفن كاألحالم وحده اللغوي المنطق أساس

 النجر سوزان رأي في تعد المجاالت هذه وكل والميتافيزيقا،
 عن للتعبير اإلنسانية الطبيعة خلقتها المعافي بشتى حافلة رموزا

.عنها التعبير عن اللغة تعجز التي الجوانب بعض

 ثمة أن نقول عندما بأننا القول الى النجر سوزان وتذهب
 ورة بالض هذ قوك يعني فال جيداً تعبيراً عنه عبر قد ما شيائً

 ما كل إن بل بصحتها، نعتقد أو عنها المعبر بالفكرة نؤمن إننا
 لتأملنا أعطيت قد الفكرة هذه هوأن الحالة هذه في نعنيه

 وظيفة تكمن التعبيرات هذه مثل وفي .وموضوعية بوضوح

 أن يتضح وهنا األفكارواستحضارها توحيد في متمثلة الرموز
 الرموز عن جذرياً اختالفاً تختلف Signs االشارات

Symbols، الى لالشارة استخدمت منى تفهم فاإلشارة 
 متى يفهم فإنه الرمز أما .عليه تدل الذي الموقف أو الموضوع

يقدمها. التي الفكرة نتصور جعلنا

 بينا الفعل لخدمة أووسيلة أداة مجرد اال هي ما فاإلشارة
 . البشري العقل لفاعلية مظاهر أو ذهنية أدوات تثكل الرموز

 عن غيره الى فكرته إيصال في البشري الموجود ينجح وعندما

 هذه التعبيرعن في نجح قد يكون بذلك فإنه الرموز طريق

٠ الفكرة
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الرمزواالشارة: وعالم
 العالمات أو الرمز وبين الفني الرمز بين موريس فرق

 اآلن تعرف التي المنطقية الدراسات وهي العلم في المستخدمة
 رموزاً تستعمل المختلفة فالعلوم ودالتها، الرموز بدراسة

 وقد واألعداد، واألشكال الحروف مثل إشارات أو مختلفة
 Symbols رموزاً ليست لكنه رموزاً، االشارات هذه تسمى

 والفرق .Signs إشارات مجرد هي وإنما للكلمة الدقيق بالمعنى

 معنى لها ليس االشارة أن الى يرجع إنما والرمز االشارة بين
 نتفق الذي الشيء من داللتها تستمد وإنما لها تأملنا من نستمده

 معنى ذاته في فله الرمز أما ،اليه لالشارة نستعملها أن على

 فكأنه به واالنفعال الرمز هذا تأمل من ونتمده به خاص
 اللحن أن بمعنى عضوية وحدة معاً يكونان والمضمون الشكل

 لو معناها يتغير داللة يفيد فإنما معينة بطريقة ركب إذا الموسيقي

 يثير قد قاتمة الوان واختيار أخرى صورة في ركب اللحن كان
 ومن زاهية، ألوان اختيار عن االختالف كل مختلفاً شعوراً فينا

 صلة الفني العمل في والمضمون الشكل بين الصلة تصبح هنا

 االشارة بين نجدها كالتي مصطعة عالقة ولت طبيعية

 أخرى بإشارة اشارة نستبدل أن نتطيع عليه وبناء .ومعناها

 االشارة استبدلنا لو كما المعفى يتغير أن بغير معين علم نطاق في

 أو القاموس في بتعريفها كلمة استبدلنا اذا أو 1<2 باالشارة

.يد بعبارة ماء كلمة استبدلنا

 حين في اتفاقية لغة هي االشارات أو الفنية غير فالرموز

 ويبقى بغيرها تستبدل أن يمكن ال بأنها الفنية الرموز تتميز
 بغير الصورة أو الشكل تغير الفن في يصعب ولذا واحداً المعنى

 وحدة الفني العمل ألن ذلك التعبير، أو المعفى تغير يصحبه أن

 ال عضوية عالقة بمدلوله الرمز عالقة من تتمد عضوية

 الفني الرمز تحول واال باالصطناع أو الخارج من عليه تفرض

 مصطنعة اشارات الى العموم على كله الفني العمل أو األصيل

.أصالته في الفني التعبير من تضعف

 ليفي كلود عند الرمزية والوظيفة االنثروبولوجيا
شتراوس

 كنموذج اللغويات في فكر من أول شتراوس ليفي يكن لم
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الفلسفة( )في الرمزية

 في االنثروبولوجيا علماء مال بينا لكن االنثروبولوجي، للبحث
 من فرع جرد اللغويات اعتبار الى وأميركا انكلترا

 في معاكسا اتجاها اتجه قد شتراوس ليفي نجد االنثروبولوجيا

 اللغويات. فروع من فرع مجرد االنثروبولوجيا اعتباره ضوء
 iMouss وموس مالينوفسكي من أنكال شتراوس ليفي ويعتقد

Malinowski & دقيقاً علماً االنثروبولوجيا جعل من يتمكنا لم 
 مستوى في ظالً ذلك من وبدالً اللغويات نموذج يتبعا لم ألنهما

 ضوء في تجاوزهما في موس نجح ثم ومن ■ الشعوري الفكر

 من والتقاليد للعادات الالشعورية األبنية استخراج الى اتجاهه
 الطريقة بنفس Raw ethnographic االنثرجرافية المعطيات

 والنحوية الصوتية القوانين استخراج اللغة عالم بها يحاول التي

 بين تماثل يوجد أنه ذلك ،العادي الكالم مادة من والصرفية

 فالنشباط اللغة، أنية وبين للعادات الالشعورية األبنية

 أو المضمون على أشكال فرض يتضمن للعقل الالشعوري

 القديمة العقول لكل واحدة األشكال وهذه المحتوى،

 الوظيفة دراسة فإن ذلك وعلى والمتمدنة، البدائية والحديثة،

 بوضوح، ذلك على تبرهن اللغة في نفسها عن تعبر كا الرمزية

 الالشعورية البنية الى الوصول الضروري من يصبح ثم ومن
 صحيح مبدأ الى للوصول عادة وكل مؤسسة كل وراء الكامنة

 المنطلو هذا ومن ,األخرى والعادات المؤسات للتفسيرلبقية

 أن ينبغي الالشعورية األبنية بأن شتراوس ليفي اعتقاد كان

 العقل نتصور أن الممكن غير من أنه حيث اللغة أبنية مع تتماثل

 المنفصلة الحجرات من مجموعة من يتكون كان لو كا االنسافي

 بالمرور تمح ال حواجزمنيعة طريق عن بعض عن بعضها
أخرى. لى منحجرة

 شتراوس ليفي عند للثقافة المختلفة المظاهر تبدو وهكذا

 أو مظهر أو جانب عن يعبر منها كل اللغات. من كمجموعة
 مجموعة اال هي ما كلها فالثقافة المجتمع، أبعاد من واحد بعد

 وقوانين اللغة، تقع منه األول المستوى في الرمزية، النظم من
 هذه وكل ٠ والدين والفن االقتصادية والعالقات الزواج

 االجتماعي الواقع مظاهر بعض عن التعبير تستهدف األنظمة

والفيزيائي.
 مع كبير حد الى يتفق هنا شتراوس ليفي موقف أن والحق

 الذي كاسيرر أرنست الرمزية األشكال لفيلسوف العام الموقف

 مجاالت وعالقة لالنسان الرمزية الوظيفة أهمية على أكد

. الوظيفة يهذه المختلفة الحضارة

 لم شتراوس ليفي عند البنيوية االنثروبولوجيا كانت واذا
 الواقعية موس فكرة بين البسيط التزاوج أكثرمن تقدم

 من كمجموعة الثقافة الى النظر فكرة مع الكلية االجتماعية

 التوحيد الضروري من أصبح فلقد اللغة، برموز شبيهة الرموز

 البنيوي اللغة علم ومفاهيم تصورات وبين الفكرتين هاتين بين

 ليفي نظرة تأصيل الضروري من أصبح أخرى بعبارة أو
 النظريات ضوء في االنثروبولوجية الدراسات مجال لى شتراوس

 الكبيررومان اللغة بعالم التقائه أهمية بدت هنا ومن اللغوية،
 في تم الذي وهواللقاء ،Roman Jakbson جاكبسون

 .1940 عام نيويورك في االجتماعي للبحث الحديثة المدرسة

 أن يقول من هناك نجد اللقاء هذا وخطورة أهمية نتبين وحتى

 عن للتصورالماركسي بالنسبة القتصادالياسي يمثله ما
 بالنسبة سوسيروجاكبسون عند اللغوية الدراسات تمثله التاريخ

 العالقات وتتحول .شتراوس ليفي عند لالنثروبولوجيا

 بين القاثمة العالقات مايشبه البشرالى بين األصيلة االنسانية

 عالمات أو رموز بين عالقة مجرد نالزواج الطبيعية، الظواهر
 وجودياً عينياً كياناً يمثل كليهما وأنثى رجل بين عالقة ولي

 عن شيء في يختلف ال النساء وتبادل وانفعاالً عاطفة يتوهج

 مع تتماثل تكاد القرابة ونظم والرموز، العالقات تبادل عملية

 المادي، العالم ظواهر بين اكتشافها يمكننا التي النظم تلك

 وأصبحت اختزلت شتراوس ليفي عند بها يتصل وسا فالعاطفة
 خصوصيتها فقدت وبالتالي الطبيعي النسق أبعاد من بعداً

.وتوحدها وذاتيتها

الدينية والتجربة الرمزية

 الرمزي الطابع أدرك قد فيلسوف أكثرمن نجد وهنا

 أدركوا أن لهم سبق قد الصوفية كان فإذا الدينية، للتجربة

 فإننا الرموز، خالل من الصوفية الخبرة عن التعبير ضرورة
 على يؤكدون المعاصر الفكر في والفالسفة المفكرين بعض نجد

 W.T. Stace ولترستيس نجد المثال سبيل وعلى الحقيقة، هذه

 واألزل الزمان كتابه في الدينية المشكلة عن بحثه خالل من
 .حرفياً ال رمزياً تؤخذ أن من بد ال دينية لغة كل »إن :يقول

 بمعناه الديني مذهبك تأخذ أن تحاول ما بمجرد أنك والواقع

 الكثيرمن بإزاء نفسك تجد ما سرعان فإنك الحرفي،
 الشر ووجود الله خيرية بين مثالً القائم كالتناقض المتناقضات،

 قابليته عدم )أو الله ثبات بين القائم التناقض أو العالم، في
 وال الله شخصية بين القائم والتناقض ،وفاعليته للتغير(

 الرائجة الشاك بضاعة هي إنما المتناقضات وهذه نهائيته.

 وهو اظهارها، على والعمل إبرازها في تنحصر إنما مهمته وكل
 ال وألنه حقيقية، المتناقضات هذه ألن ودائماً، حتماً كاسب

 . بارعة خدعة أية أو مصطنعة حيلة بأية تفاديها الى سبيل

 قد البشر من المتدينون به قام طالما الذي المألوف والدفاع
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الفن( )في الرمزية

 تلك تصفية محاولة في - وبالجدوى - داائ انحصر

 . ٠ .به يقوم أن ألحد هيهات الذي األمر وهو المتناقضات،

 هي الشكية النزعة أصبحت »وهكذا : فيقول ستيس ويمضي

 على تترتب أن من بد ال التي المحترمة الضرورية النتيجة
 أنفسنا وجدنا وهكذا الدينية، للمذاهب الحرفي التأويل

 هوفيما األسمى البشري الموجود بأن التسليم الى مضطرين
 من نستخدمه الذي المفهوم كان ما أياً وأنه تصور، كل وراء

 على الذهن يقود أن البدمن فإنه فهمه، على العمل أجل
 مطلقاً تملك ال ولغنا الفاظنا وإن متطقية، متناقضات الى الفور
 تفكير. كل وراء يكمن عما معتمة حدوساً لدينا تولد أن سوى

 التأويل تبرير أيضاً وهذا ،السلبي األلوهية معنى هو رهذا

.الدينية للغة الرمزي

 يائف بيرد نيكوالي الشخصاني الوجودي الفيلسوف وعند

 للتعبير الوحبدة الوسائل هي واألساطير الرموز أن يرى نجده

 أو وهمية صور مجرد ليست فهي الدينية، الروحية التجربة عن
 األحداث تعبيرعن هي بقدرما الواقع تقابل خيالية اعتقادات

 محاولة أية عن بدورها تند والتي الروحي العالم في الموجودة
 عندم الرمزي الفكر يصبح وهكذا عقلياً إدراكها أو لتفهمها

 وتبريره الروحي الواقع ذلك من لالقتراب الوحيدة هووسيلتنا
 الرمزية في نظريته لتا يقدم المنطلق هذا ومن . ووجدانياً شعورياً

 الشكل مؤداهاأن والتي Realist Symbolism الواقعية

 ورمز الروحية للوقائع تجسيد مجرد اال ماهو للعالم الخارجي
لها.

 نيبور ورنولد Paul Tillich تلبش بول من كمايتفقكل
Reinhold Nibur واستحالة الدينية التجربة برمزية القول في 

منطقياً تفهمها أو عقلنتها
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الفن( )في الرمزية
Symbolism
Symbolisme
Symbolismus

)فن( الرمزية

 الرمزية للحركة واضحة حدود رسم الصعب من يكون قد

 وتطورها، نثأتها في تكن لم إلنها التشكيلية، الفنون مجال في

 فهي ٠ بعدها أتت أو عاصرتها التي الفنية للحركات مماثلة

 فن شموله، في ويشبه، العامة، أطره تتوضح لم تيار باألحرى

 أو عشر، والثامن عشر السابع القرنين من Baroque الباروك

 محاولة أن في شك وال .الحديثة العصور في التعبيرية الحركة

 في اال تلتقي ال متباينة، حركات بين تجمع صيغة عن البحث
 ذلك، على دليالً ويكفي، ناضجة، غير محاولة هي الظاهر،

 بحيث الغموض من هي التي االنطباعية« بعد »ما عبارة تبني

 األخيرة السنوات شهدتها التي الفنية التيارات معظم تغطي أنها

 ميولهم تباينت فنانون عنها وعبر عشر، التاسع القرن من

 مورو، وغوستاف ،غوغ فان أمثال: التعبيرية، وأساليبهم

 في واصدقاؤه وغوغان وسيزان، وكاريير، شافان، دو وبوفي
النبيين باسم عرفوا الذين والفنانون ،آفن البونت

 كلمة أن اعتبر قد النبيين، أحد دوني، موريس أن صحيح

 التصريح هذا رغم ولكن ، مفهومة« أو متداولة تعد »لم رمزية

 العشرين، القرن أواسط منذ االعجاب ازداد الداللة، ذي
 أو صواباً وصفوا، الذين بالفنانين ومعقدة، مختلفة وألسباب

 خطيراً شموالً عرف التعبيربأن هذا وانتهى بالرمزية، خطأ،

 - واالنطباعية كالواقعية - األخرى الفنية التيارات حاب على

 صغيرة مجموعات سوى يشكلون ال وكأنهم مثلوها بدا التي
 عشر( التاسع القرن )أي الرمزي، القرن هذا »بحر في جداً

 الصادر عشر: التاسع القرن فن في الرمزية الحركة كتابه ففي
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الفن( )في الرمزية

 الحركة عنوان تحت شاسة، شارل الكاتب اورد ،1947 سة

 غوستاف أمثال: الفنانين، من كبيرة مجموعة أسماء الرمزية،

 وكذلك غوغان، رودون، كاريير، ،فان دوشا بوفي مورو،

 ،سنة عثرين وبعد . والنبية آفن البونت وممثلو رودان النحات

 هذه الى أضيف حيث تضاعف، بل الرمزيين، عدد تصاعد

 وبلجيكيون , المان رومنسيون : آخرون فنانون الالئحة

 ايطاليون، ومستقبليون ،طليعيون واسكندنافيون وهولنديون

 المخصص المعرض وكان .. الغريب الروزكروا وتجمع
 بين ما أوروبية، عواصم عدة في أقيم الذي الرمزية، للحركة

 النطالقة تاريخاً 1848 سنة اختار قد ، 197ة٠ 1975 سنتي

 لندن في الرافائيلية قبل ما الجماعة تأسيس تاريخ أي الرمزية،

 الرمزية رواد من أن اليوم الشائع ومن الرومنسية(. )راجع

 من مختلفة أنحاء في وهنالك هنا ظهروا فنانين لها والممهدين

 انكلترا، في وتورنر وبليك، فوسلي، أمثال الغربية، أوروبا

 سويسرا، في وهودلر وبوكلين المانيا، في ورونج وفريدرش
٠ . .فرنسا في وشاسيريو

الرمزية: مراحل-1

 الفنية النفلرة في يكمن اثمولية هذه تفسير أن الواضح من

 على »الفكرة« عن ودافعت الشكل، على الموضوع قدمت التي

 الرمزية فالحركة األكاديمية. المنهجية الخالفات حساب

 باألدب األقل، على مراحلها بعض في ارتبطت، التثكيلية

 الفنانين عن ودافعوا المرمزية ء بمبادى التزموا الذين واألدباء

 قد j.K.Huysmans هويسمان الكاتب فكان لها. الممثلين

 معلمي ، Redon موروورودون الرمزيين، الفنانين في وجد

 والبيراورييه موريس شارل الكاتبان وأعجب الجديدة، الطليعة

 تعبير حسب األدباء«، »فريسة بات الذي غوغان بالفنان

 بالدور يقوم أن جهته، من رفض، الذي وهو فينيون، فيلكس

 تأثير بدوره للشعر وكان المحدثين. االنطباعيين إزاء نفسه

 أقوال أصبحت حيث فرنا، في بخاصة التصوير، على مباشر

 الجماهيري الفن عن وكاباته Le Sar peladan الساربيالدان

 في »الرمزية بدت وهكذا جويان. أكاديمية في الساعة موضوع

 تتسترخلف - بويون يقول كما - وكأنها التشكيلية الفنون

 لموضوعاتهم المصورين اختيار أن حقى لها، وتنقاد األدبية الحركة
 نقيضاً يشكل بات الذي األمر ، األدباء خالل من يتم كان

.لالنطباعية

 بيان مورياس جون الشاعر نشر ،1886 سنة من أيلول ففي
 ذلك قبل ظهر قد كان لتيارفني مالئمة تسمية طارحاً الرمزية،

 النزعة وهوتياريعارض ٠ الفرني الشعر في سنوات بعدة
 مظاهر بعض أيضاً ويعارض زوال، أميل جسدها كما الطبيعية

 مبداً تتبع التصوير، مجال في والرمزية الفرنسية. الرومنسية

 الى ذلك، خالل من وتسعى، األكركالسيكية، المحاكات

 أربعة على يزيد ما طوال استنفدت تشكيلية لغة توظيف

 القديمة الفنية األساليب الى االعتبار إعادة غيرأن قرون.

 عن للتعبير مالئمة مادة عن البحث البها يدفع أو يبررها

 نطاق في الرمزية االهتمامات أثر فإن لذلك، الحلمية. الصورة

 بالنسبة هومعروف كما الزمني المجال قديتخطى التصوير،

 تأثره رغم - يكن لم التصوير أن يعني مما الرمزي، الشعر الى

 يستلهم وأنه ،الرمزي للشعر تسجيل مجرد - الكبيرباألدب

الشعر. في يظهر أن قبل التصوير في أثرها ظهر مصادر

 Preraphaelites الرافائيليين قبل ما جماعة أن في شك ال

 الصعيد على الرمزية تطور في أولى مرحلة تمثل االنكليزية

 ،J.E. Millais ميليه - الجماعة هذه ممثلي أن ذلك الفني.
 الذي ،D.G. Rossetti وروسيتي ،٧٧.Hunt .11 وهونت

 بحقوق ، 1848 منذ ،طالبوا قد .الشعروالتصوير بين جمع

 انسانية مشاعر عن والتعبير الطبيعة تمثيل الى وعمدوا المخيلة،
 الخامس القرن )أي الكوتروشنتو فنانو فعل كعا تماماً بصدق،

 عاطفية أدية، مالمح ذات الفية فأعمالهم ايطاليا( في عشر
 أو وأساطيريونانية رموز التشكيلية عناصره عالماً مثل ،وأخالقية

 نساء أو كلتية، محلية روايات من فصول أو مسيحية،

 توجهت الجماعة هذه غيرأن أومشاهدشكسبيرية. غريبات،

 نحوجمالية المعاصرة، األدبية األعمال بعض بتأثيرمن

 الفن مظاهر بتجديد الحياة تزيين الى وعمدت اشتراكية،

 تشبه، تقنية أغراضهم عن للتعبير هؤالء، اتبع وقد الزخرفي.

 المثيرة، الواقعية التفاصيل عن والبحث الدقة توخيها حيث من

 الصورة من جعلوا الذين المعاصريين المفرطين الواقعيين تقنية

 لم هم وإن .الواقعية( )راجع األساسية وسيلتهم الفوتوغرافية

 داخل انجيلية، أو توراتية دينية، شخصيات تصوير في يترددوا

 ألنهم فذلك العادية، اليومية بالحياة مباشرة صلة على اطر

 بين المسافة يختصروا أن بيير، جوزيه يشير كما ،ارادوا
 مفهوم عن يعبروا وأن للمسيحية، األولى والمراحل معاصريهم

 القرن فناني الى وبرجوعهم ضبابيا. يزال ما كان اشتراكي
 عن البحث أرادوا رافائيل، قبل ما الى أي عشر، الخامس

 مصدرها أكاديمية لتقاليد رفضهم عن والتعبير مفقود، صفاء

 وميكل ورافائيل، دافنثي، :ومثلوه عشر السادس القرن

انجلو.
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 الرافائيلين، قبل ما أعمال في المتمثل التيار، لهذا وكان

 ظهر حيث أوروبا، من غختلفة انحاء في ذلك بعد كبير انتشار

 نظمها التي ،Rose-croix الروزكروا معارض في بوضوح أثره

 أسم برز وفيها , 1897-1892 عامي بين ما بيالدان جوزف

 تأويل الى عمد الذي ، Khnopff كنوف فرنان البلجيكي الفنان

 ذي فني عمل لصياغة منها واالنطالق الفوتوغرافية الصورة

 الفنانين، من أخرى جماعة ثمة ولكن، ساحرة. واقعية طبيعة
 الفن تقاليد قدمت ،المرئي العالم بمظاهر تمسكاً أقل

 نحو وتوجهت الفوتوغرافية، الصورة واقعية على الكالسيكي
 الماضي الى تعيشها، التي الحياة من هرباً أولجأت، الالمرئي،

 اليونان الى ،القديمة العصور جالية الي ورجعت ،واألحالم

 أوجين هم: األكثرمثالية االتجاه هذا مثلي أبرز ولعل والشرق.

 ماري فون وهانس فرنسا، في شافان دو بوفي وبيير كاريير،

Marees، لم هؤالء أن ورغم .المانيا في كلنغر وماكس 
 كانوا أنهم اال واألكاديمية، المتاحف فن تقاليد من تماماً يتحرروا

 أس على المصورة المساحة تنظيم في ونجحوا نسبياً، مجددين

 أشكال في صيغ مثالياً عالماً تصور دوشافان بوفي فأعمال .متينة

 نظرة عن وتعبر ساكن، وتأليف هادئة وألوان صافية أنيقة

 للفكرة، تشكيلية ترجمة اال فيها يرى ال التي اللوحة الى الفنان

 بين غرابة األكثر كلينغر، ماك أما ومثالية. سامية فكرة

 األعمال من مجموعة في غريبة احاسات فيعبرعن هؤالء،
 التاسع القرن فناني أبرز من واحداً منه جعلت التي الطباعية

الحفر. مجال عشرفي

 أعمال في يتمثل قد الرمزية الحركة داخل آخر اتجاه وثمة

 ظهرت الذي الوقت في -أي 1870 السنة حوالي برزا فنانين

 بوكلين أرنولد السويري -هما االنطباعية الحركة فيه

Bocklin تباين من الرغم فعلى مورو. غوستاف والفرنسي 

 اللمسات به تميزت حسي طابع بينها يجمع التعبيرية، وسائلهم

 الفنية والتقاليد القديمة األساطير من مشترك وموقف اللونية،

 تأخذ أعالهما، ففي عشر عشروالسابع السادس القرنين من
 كا تعد، ولم جديدة، رمزية قياً الرومانية اليونانية الميتولوجيا

 مسوغ مجرد الغري، الفن من كبير جزء في منقبل كانت
 بل ،حرفية مهارة عن الكشف هاجها كان الختبارات

 في وفلسفية ونفسانية جمالية فيم عن للبحث منطلقاً أصبحت

 متناهية، بدقة األشياء صور الذي وهو - مورو فكان آن

 قد - والمثاليات الرؤى تكتنفها أجواء في الصائغ، بدقة وصفت

 دينية صوفية في ووقع راألديان، الميتولوجيا دراسة نحو توجه

 للروح ودقيق عام تحليل الى فلوريزون، يقول كما »قادته،
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 صوفية التاسات من صيغت أغها من الرغم على االنسانية،

 يصور عندما فهو لذلك باطنية« مالمح ذات وأشكال

 نفوسنا في يثير أنه يدعي وأوديب، وأورفيه، المينوتور،

 وال الموضوعات اإزاءهذه٣يشعر نفسهاالتي االحساسات

 من يتكون غريب عالم هو التصويري عمله يمثله ما أن في شك

 كلها لونت متألقة، وجواهر دامية، وسماوات ،صخورجبلية

 الفنان يعانيه قد عما تعبر لكنها الكلفة، من شيء فيها بألوان

 في ،االحساسات هذه ترتبط وقد ٠ خاصة ذاتية احساسات من

 التي الجنس« »حرب سمي بما بيير، جوزيه الكاتب نظر

 تلك وبخاصة لجوبيتر، الطائشة باألعال الفنان يعكسهااهتيام
 ليدا، يثيرإعجاب كي حيوان، صورة في متخفياً ما يقوم التي

 التصرف البدمن بأنه الفنان »لقناعة ،أوبازيفايه أوأوروبا،
 وارضائهن النساء اعجاب إثارة من بد ال كان اذا حيوانياً

 بدوره اتبع فقد بوكلين أما بيير تعبيرجوزيم حسب خاصة،

 عشر السابع القرنين من الباروك فن مالمح بعض يحمل اسلوبا
 البحرأوالغابة، آلهة الصغيرة، باآللهة واهتم عشر، والثامن

 في والرومان اليونانيون جسدها والتي الطبيعة، لقوى الممثلة

صورحية.

 أهمية على ،1916-1840 رودون اوديلون يؤكد وبدوره
 الى ينقل أن محاوالً ،التصويري العمل في الالوعية المصادر

 محفوراته تعكسها كما الخيالية الرؤى مالمح المثل عالمه

 والزيتية الطباشيرية وأعماله واألبيض األسود تباين على القائمة

 الدقيقة، الطبيعية بالتفاصيل اهتمامه ورغم األلوان. الغزيرة

 الفنان أما واالسرار الغوامض عالم ،األكثرغرابة عالمه يبقى

 التعبيرية، التزعة ذو ، 1949-1860 انور، جيمس البلجيكي

 الصوفية الروحانية والقيم المبتذل يين عمله في فيجمع

واالنفراج. القلق بين والنشوة، السخرية بين الرمزية،

 وايطاليا، وهولندا فرنساوبلجيكا في آخرون، فنانون

 آفاقه الغربي، الفن آفاق وتعميق إغناء في بدورهم اسهموا
 Gauguin , غوغان بول فكان والصورية. العاطفية

 واللون الخط يكب أن ،1886 سنة حاول ان ،1903-1848,
 زميله مع اليه، توصل لما وفاقاً خاصة، رمزية دالالت والشكل

 فرنا، شيالي في ،Pont-Aven آفن البونت في برنار اميل

 idealisme التأليفية« »المثالية صيغة وضعا حيث ،1888 سنة

synthetique، للفكر التثكيلية للترجة »األكثرمالءمة 

 نظر في ،والحلمية« والصوفية االسطورية بمظاهره الرمزي،

 كبيرمن جزء في غوغان اتبعها التي الصيغة وهي بيير جوزيه
 القي ، 1888 سنة من الموعظة بعد رؤية بلوحته بدءاً أعماله
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 صعيد على للرمزية بيانا الرمزين الشعراء بعض فيها وجد

 - غوغان أن ذلك الشعر مجال في الرمزية بيان التصويريقابل

 سوى يرون »ال ألنهم االنطباعيين منهج ضد وقف الذي وهو

 في جديد أسلوب الى لجأ قد - الفكر« دون من بالعين المادة

 الخط وعلى ،التثكيلية الشاشة وجوه تجزئة على يقوم التصوير
 استخدام وعل بينها، والفاصل اللونية بالمساحات المحيط

 من التشكيلي الفضاء عن التعبير في تسهم جديدة بطريقة اللون

 استنبطها التي الطريقة هذه التقليدية. بالوسائل االستعانة دون

 »القواطعية« باسم وعرفت برنار، وأميل غوغان

cloisonnisme، مسطحة، لونية مساحات الى اللوحة تحول 

 في كما واضحة، عريضة خطوط تحدها مجسمة، غير

 يلغي وهنا، الثرقية. الفنية األعمال وبعض الزجاجيات
 ويتحول الغربي، التصوير في تقليدياً المتبع العلمي المنظور

 كا األبعاد، ثنائية مسطحات أو مسطح الى التشكيلي الفضاء

 ة ظاه الى بدورها وتتحول البصرية القوانين من األلوان تتحرر

 أعمال في يظهر كما فاللون اصطالحي ابتكار الى عقالنية،
 لون هو بل الطبيعة، في الفنان يرام لما نقال ليس غوغان

 اهتمامات عن التعبير في به المحيط والخط يسهم ،اصطالحي

 كما التصويري الفضاء أطر تخطي الى تسعى جديدة تشكيلية

٠ النهضة عصر منذ الغربي الفن في مورس

 يميزه هوما التشكيلي الصعيد هذا على غوغان قدمه ما ولعل

 في بارزة مكانة يحتل ويجعله اآلخرين، الرمزيين الفنانين عن
 عشر التاسع القرن نهاية فنافي كبار جانب الى التصوير، تاريخ

 أن صحيح .الغربي التشكيلي الفضاء تحول في فعالً أسهم ممن

 والى الواقع، تخطي الى يسعون بدايتهم، منذ كانوا، الرمزيين
 لم أنهم ال - كلي تعبيربول حسب - مرئياً« الالمرئي »جعل

 متمسكين وبقوا الغربي، للتصوير السائدة المفاهيم يتخطوا

 جرأة عن اظهروا الذين أوكك وحتى األكاديمية. وتقنياته بمبادئه

 مورو أمثال ٠ جديدة تشكيلية مفردات استنباط مجال في محدودة
 أو التحرر من عملياً يتمكنوا ولم مجددين، يكونوا لم - ورودون

 أن غوغان استطاع بينا الفن، وتاريخ الماضي من التخلص

 تمثله، الذي بالعالم ولعالقتها اللوحة لبناء جديدا مفهوما يقدم
 استعان قد غوغان أن في شك ال مرئياً. ال أو كان مرئياً

 الفن أو الياباني كالفن الغربي، العالم خارج تقع بمصادر

 هونجاح هنا يهمنا ما أن إال ، .. .جافا أوفن القديم المصري
 لما وفقاً تنظيمها وإعادة جديدة مفردات استخدام في غوغان

 مارسها كما االصطالحية فاأللوان . التعبيرالرمزي يتطلبه

 تعبر بل ،جمالية أو تشكيلية مادة كونها على تقتصر ال غوغان

 المسطح فالتعسوير .رمزية طبيعة ذات دالالت أو قيم عن

 اثالئة، األبعاد ذي الحقيقي للفضاء تجاهل هو األبعاد الثنائي
 مع الفنان لتجربة انعكاساً ليست الصافية االصطالحية وألوانه

 .والحلمية الخيالية لعوالمه انعكاس هي ما بقدر ،المرئي الواقء
 ادفار النروجي الفنان ،أسلوبه تباين رغم ،منه قريباً يبدو وقد

 التأليفية صيغة معه بلغت الذي Munch مونش

Synthetisme الخطية فالكثافة بعدهاالوجداني كامل 

 وتعبر نفسية حالة بدورها األخيرتعكس هذا أعمال في واللونية

عميق داخلي عنقلق

:للرمزية العامة المنطلقات - 2

 في أو األدب في أهدافها، وتحددت الرمزية نشأت هكذا
 يعكس ألنه للحياة، هدفاً الفن من جاعلة التشكيلية، الفنون

 األكثر احاساتنا وتنوعها، اختالفها على التعبيرية بوسائله
 الطبيعة وما للكلمة. النفساني بالمفهوم وعياً، األقل بل عمقاً،

 البارز فالدور الحلم. الفكرإلى منطلق إال الفنان يحاكيها التي

 وعاصرتها، االنطباعية الحركة سبقت التي وهي - للرمزية

 بعض مع عثر، التاسع القرن أوائل حتى بعدها وامتدت

 أجل من اليه تسعى كانت ما في -هو وكاريير رودان :ممثليها

 األدبية األخرى، اثقافية والنشاطات التثكيلي الفن تالقي

 — أسهم قد التصوير كان وإذا ٠ والفلسفية والعلمية والموسيقية

 وفي للحياة الزخرفية األطر تحديد في - فلوريزون يثير كما

 جزء في يعودذلك، فإنما الماضي، تقاليد عبء التحررمن

 الرمزية. الحركة تيارات بعض الى واألصح الرمزية، الى منه،
 من وسواهم والزجاجين الخزافين من كثيرأ ان في شك وال

 بعض عنها واخذوا بالرمزية تأثروا قد الحرف شتى في العاملين

 في الجديد، الفن باسم ماعرف وان الزخرفية، االنماط

 ارتبط قد عثر، التاسع القرن من األخيرة العشر السنوات
الرمزية. بالحركة مباشراً ارتباطاً

 سنة دوفرانس، مركور مجلة في نشرت التي مقاالته وفي
 ان اورييه، البير اكاب، الفرنسي الكاتب حاول ،1891

 مقالته في جاء وقد التصوير. في الرمزية مبادىء يوضح

 ان :غوغان بول لصديقه كرسها التي التصوير« في »الرمزية
 Idealiste ياً مشال ليس (1 يكون: ان الفني العمل على

 بل الطبيعة، من االنتقاء على تقتصر المشالية ألن وحسب،
 الفكرة التعبيرعن هو الوحيد مثاله ألن ، Ideist »فكرياً«

2 ،Idee) ،ًتأليفياً (3 باألشكال، الفكرة هذه يفسر ألنه رمزيا 

Synthetique، االشارات، بواسطة األشكال هذه يكتب ألنه
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 بل شيء، هو حيث من أبداً يعتب ال الموضوع ألن ذاتياً، (4

 الذات، من مدركة فكرة عل تدل اشارة هو حيث من
 المصريون فهمه كما التصويرالزخرفي، ألن زخرفياً، (5

 آخر شيائً ليس احتيال، اشد على والبدائيون واليونانيون،

وفكرية رمزية تأليفية، ذاتية، فنية تظاهرة سوى
 يكن لم إن شيائً يساوي ال ذلك كل :يضيف أوريه ان بيد

 emotivite المتسامية التأثيية »يهذه مزوداً الفنان

transcendantale تجعل التي جداً، الثمينة جداً، العظيمة 

 بها تصطبغ التي المأساة أمام ترتعش االنسانية النف

 على ينطبق الص هذ.ا في ورد ما أن في شك ال .التجريدات«

 عامة ينطبق كما ،الموعظة بعد رؤية تلت التي غوغان أعمال

 أخرى أقوال ومن منه ويتبين والنبيين. آفن البونت جماعة على
 لمذهب عامة مبادىء وضع الى يهدف يكن لم أورييه أن للناقد

 أورييه وكان .جديد إلحساس تنظيم الى يسعى ما بقدر معين

 البدائيين طريقة »على ليس ولكن رمزيا، اعتبرغوغان قد
 ابقاء في صعوبة يجدون ال الذين المتصوفون وهم — االيطالين
 ألن الملحة بالضرورة يشعر رمزياً بل - غيرمادية أحالمهم

 غطاء يلبسها ألن وملموسة، واضحة أشكاالً أفكاره يلبس

 تكمن، بماديتها، الغنية المادة هذه تحت و» ومادياً«. جسدياً

 األساس هي الفكرة وهذه الفكرة، الير، العقل الى بالنسبة

 فالخطوط آن« في الفاعل ومسببه الفني للعمل الجوهري

 لبلوغ وسيلة اال أورييه، نظر في اذن، ليست، واأللوان

 الفن في األساسية الصعوبات احدى تكمن وهنا ٠ الرمزية

 الصعوبة والمضمون، الشكل بين التوفيق صعوبة الرمزي،

الثكل. حساب على اال الحاالت، كثيرمن في تحل، لم التي

 تخل المرئي، العالم بمظاهر المتمسكبن لالنطباعين، وخالفاً

 التصوير الى وعمدوا الطلق، الهواء التصويرفي عن الرمزيون
 الطبيعة، في تسجل أولية رسوم الى استناداً المحترف داخل

 التي الذاكرة من بل نفسها المرئية األشياء من ال وانطالقاً

 عما المعبرة بمالمحها اال تحتفظ وال األشياء هذه ظواهر تتخطى

 االولى بالدرجة يهمهم ما ان أي .فيها وجوهري أساسي هو

 محتواه بل الظاهرية، صورته ال الموضوع الى يعيدوا ان هو

 األشكال عبرهذه المشاهد الى يفسروينقل الذي الالعقالفي

 الفنية التيارات من الرمزيين موقف كان هنا ومن ٠ الظاهرية

 نتاجهم يأخذ كي رالتاريخ االسطورة الى ولجوؤهم المعاصرة،
 المسلمة أيضاً هنا ومن .الجمبع متناول في تكن لم ثقافية صفة

 في »الفن...هوذاتي :مورب شارل الكاتب عبرعنها التي
 أن الفنان وعلى رمزاً، إال األشياء مظهر وليس جوهره،
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 اال لها وليس فيه، اال األشياء لهذه حقيقة من ليس إذ يفسره،

 في الطبيعية للنزعة المناقض الموقف وهذا .داخلية« حقيقة

 والخوف االجتماعي، التحرر ازاء عميف عداء يبرره قد الفن،
 فالتيار اليسارية الحركات لصالح االجنماعي الواقع تبدل من

 بنيه هو حيث من يعمل، روبيردولوفوا، نظر في الرمزي،
 مع اجتماعي بوسط الخاصة الثقافة دمج عل ايديولوجية،

 التزام هو حيث من ويعارض، سابقا، المتكونة النماذج

 بصفته يعمل، كما التاريخية، المادية٠ الوضعية الفلسفة سياسي،
 أدت قد كان ما انطالفاً الفن مسار تبديل على تعبير، وسيلة

 قلق من والتقنية واالقتصأدية االجتماعية التحوالت اليه

 الذي الواقع من هروب وكأنها الرمزية تبدو لذلك ومعاناة.

 وعالم وليك لوليم الحلمي والهذيان الرومنسية اكزعة عبر تعيشه

 :امثال ٠ الرمزيين الفنانين من مجموعة ان غير .الخرافي فوسلي

 انه وجدوا قد - دونونك دوغوف مونش، كلمت، ،غوغان

 واللون الخط اعتماد من البد الالعقالني المحتوى هذا لتثبت

 في العين تراها كا ال المنظور العالم أشياء وتصوير الصافي،
 التمثيل قوانين تتطلبه لما ووفقاً الفنان يتصورها كها بل الطبيعة،

 ال تأويلها، أو صوغها اعادة من بد ال انه اي !لداخلي،

 بالمظاهر التقيد دون من الموضوع عن تعبر انها بحيث نسخها،

 العالم تفسيرمظاهر على القائم الجديد االتجاه وهذا .الخارجية

 لجأت ألذي التثويه الى بل التحوير، الى قاد وتأويلها المرئي

 من وسواهما االلمانية والتعبيرية الفرنسية الوحشية بعد فيما اليه

. بدايته منذ العشرين القرن شهدها التي الفنية الحركات

 الرمزية ظاهرم اطار تحديد يمكننا الوقائع هذه الى راستناداً

 وللمجتمع للمادية رفض اذن، فهي، العامة: مطلقاتها ورسم
 مع يترافق رفض قيمه، من وحط بشعاً التطور جعله الذي

 رفض ثم ؛التقدم وهم وازدهار الحديثة والتقنيات العلم قدوم

 يقول كما وهي .الواقع عبادة تكرس التي الجمالية للنظريات
 الموقف علمياً، المدرك الواقع إزاء موقف عن »تعبير هوفستاتر،

 الفن مراحل مختلف في األنوار عصر منذ نجده، الذي
 خلف يقع للواقع مفهوم الى الوعي يقود أنه مدعياً االوروبي،

 اليقتصرعلى الرمزيون، كمايراه فالواقع، الحسي« االدراك

 كي الباطني، والتأمل الشعور الى ويمتد يتخطاه بل المادي،

 وقيمه السامية داللته ويبلغ المادية، عوائقه من يتحرر

 الرمزية تدين لذلك، الظواهر. خلف الواقعة الروحانية،

 الفنان وضعه الذي للقانون الخضوع وترفض الواقعية، الجمالية

 »التصويرلغة الطبيعية: النزعة أبرزمثلي كورييه، الفرنسي

 تعتبر أنها كما كلها«؛ المرئية األشياء من تتألف فيزيائية



الفن( )في الرمزية

 بالحقائق اال تعترف ال ألنها جدا، ضيقة واقعية االنطباعية

 االنطباعية رودون الرمزي الفنان وصف وقد المرئية الحية،
 اخرى أقوال وثمة جداً«. منخفض »سقفها المشهورة: بعبارته

 ال الشغيلة هؤالء أعمال »إجمل : العبارة هذه ومنها التعبير، بالغة
 وهو -أللبيردورر خربشة أدنى نوعيتها، في مطلقاً، تساوي

 ذاته، فكره لنا ترك عشر-الذي السادس القرن من الماني فنان

.روحه« وحياة
 رفض ٠ الرفضي االتجاه هذا مقابل نجد فإننا هكذا،

 الضيقة العقالنية رفض المادي، المعاصر العالم رفض الواقعية،
 العالم فوق ما الى ماورائي، عالم الى آخر، مجال الى تطلعاً -

 الموقف هذا عن يعبر وقد ٠ مستقبلي عالم الى بل ،الواقعي
 بعض ارتباط يفسر الذي المسيحي، بل المتفائل، االتجاه

 غموضاً. األشد الطوباوي بمعناها ولكن باالشتراكية، الرمزين

 اطالع وعلى عالية ثقافة ذات كانت الرمزية الحركة ان غير

 في الرئيية، الظاهرة فكانت لها. مهدوا الذين اسالفها بأعمال

 النهضة معلمي الى العودة هي والمانيا، انكلترا أوفي فرنسا

 الخامس القرن أي الكوتروشنتو؛ فناني وبخاصة االيطالية،

 وليوناردودافنشي، انجلو، وميكل رفائيل، كماأصبح عشر

 كان وبالمقابل، الرمزيين. بعض نظر في الفن، آلهة من
 حيث عثر، التاسع القرن ضهاية فنافي على كبير اثر للرمزية

 الحرفية، المجاالت ختلف في الزخرفي الفن تجديد في اسهمت

 ،العشرين القرن تيارات لبعض الخميرة بمثابة اعتبرت كما
. والسريالية كالتعبيرية

: الرمزية مصير - ؤ

 وسائلهم تباين رغم الرمزيون، المصورون عليه يجمع ما ان

 بين التالقي على القائم التصويري العمل هومفهوم التعبيرية،
 االنكليزي والفنان الكاتب يتمناه كان ما وهو ،الفنون جميع

 العمل »شمولية االلمافي الشعار يعبرعنه أو موريس، ويليم

 الرمزيون يفهمها كما فاللوحة، . Gesamtkunswerk الفني«

 التفكير الى المشاهد وتدفع ،والموسيقى الشعر بين تجمع

 قصيدة تولدها التي نفسها االحساسات لديه وتولد والتأمل،

 يتعارض قد المفهوم هذا مثل ان غير .موسيقية أوقطعة شعرية
 أساساً تميزه خاصية فن لكل ان ترى أخرى فنية تيارات مع

 والرمزية، فالرومانسية ىماألخر التعبير أشكال من سواه عن
 ما خالل من اال الفني العمل الى تنظر ال الحقاً، والسريالية

 - آخرى تيارات تجاهل بينما اودالات، معان من يتضمنه

 البصرية المسائل قدمت التي الحركات من وسواها كاالنطباءية

 في ترى وال المعاني، هذه مثل — المضمون على والشكلية

 نظام وفق جعت بالوان مغطاة مسطحة »ماحة سوى التصوير

 كان هنا ومن المشهورة. دوني موريس عبارة حسب ما«،

 كونها عليها يأخذ الذي الموقف ،الرمزية من السلبي الموقف

 الحيوانات مثاهد تكرار عن تتوقف ولم قصصية، أو روائية

 والعيون الحالمات، والعذارى الخرافية، والكائنات الغريبة

 فالمبالغات، . . الصوفيه. الوجد وحاالت السماء، الى المتطلعة

 بعض نظر في اسهمت، قد العقيمة، المبالغات تلك وبخاصة

 ما انفعلي تاريخها يمحدد التي الرمزية انحالل في الفن، مؤرخي
 المثالية اتبعوا الذين أولئك وحتى . 1895-1885 سنتي بين

 مخدر »نشوة بيير، جوزيه يقول كا اخذتهم، قد التأليفية
 هذا في بعيداً وذهبوا ، االرابسك« وحثيشة المسطحات

 وهولندا والمانيا انكلترا في ٠ عديدين فنانين ان حيث االتجاه،

 التأليفي التطرف هذا عن مختلفة بأشكال عبروا قد — وبوهيميا

 بين تجمع تناقضات من العصر يعانيه كان ما يعك الذي

 غيران .الروحانية والطموحات الواقعي العنف مبالغات

 كلمت، وغوستاف هودلر، فردنان أمثال: - بارزين فنانين
 االشكال بين الجمع الى أيضاً لحأوا قد - فالوتون وفيلكس

 »بنسب ولكن الواقعية مظاهر وبعض التجريدبة المالمح ذات

جوزيه نظر في متفجرا« الخليط هذا تبقي كي كافية مالئمة

يحر•

 وبلوغ الواقع تخطي هو الرمزية اليه تطمح كانت ما أن غير

 المتصاعد التحول وقديفرذلك خفية معان أخرى، معان

 عشر التاسع القرن خالل الرمزية الحركة شهدته الذي
 عن وبالتخلي الرمز، الى االستعارة من تدريجاً باالنتقال

 فيها يصبح التي المبسطة الموضوعات لصالح المعقدة الموضوعات

 حقيقة عن المعبرة المباشرة األساسية العناصر من واللون الشكل

 الشخصية والصورة الطبيعي المنظر يحتل األولى وللمرة داخلية.
Portrait ًالرمزيين الفنانين بعف اهتمامات من كبيراً حيزا , 

 دوغوفدونونك، غوغان، كلمت، كنوف، هودلر، أمثال:

 التاريخ من المستمدة الموضوعات حساب على - مونش

 وقد األوائل. الرمزيين أعمال في والمتمثلة القديمة، واألساطير

 المناظر في الكامنة الرمزية الدالالت باتجاه التحول فسرهذا

 فيه رأى حين في الرمزية، تخلعن نهعلىأ الوجوه أو العلبيعية
لها تعميقاً البعض

 الرمزية تكن لم بها أحاط الذي الغموض من الرغم وعلى

 على اطلقوا الذين فالفنانون .العام التطور حركة عن بمعزل

 الكلمة الى نسبة - Nabis النابيين أو النبيين، اسم أنفسهم
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الفن( )في الرمزية

 بالرمزية، مباشرا ارتباطا ارنبطوا قد - نبي تعني التي العبرية

 االمانة شديدة لكونها االنطباعية ضد بدورهم، ووقفوا،

 النبية مثلي أحد بولسيروزيه، وكان المرئي. للواقع
Nabisme، الشيء من يأخذ ال أن الفنان على أن أعلن قد 

 وان بالرمز، الصورة عن يستعيض وان الجوهر، اال المرئي
 لوحته وفي .للطيعة المباشر التمثيل من بدأل اتأويل الى يعمد

 ، 1888 سنة آفن، البونت في صورها التي الحب، غابة منظر
 للعمل خاصاً تصوراً سيروزيه يقدم ،غوغان تعاليم وفق

 المساحة داخل الصافي اللون أهمية مؤكداًعلى الفني،

 المدرسة المنظراآلخرلهذه دوني، موريس وكان المسطحة

 المشهور تعريفه وضع قد باسمها، لتكلمين وأبرز الجديدة

 حصان تكون أن »قبل اللوحة أن معتبرا الفني، للعمل
 أساساً، هي أخرى، قصة أوأية عارية، امرأة أو معركة،

 وبهذه .ما« نظام وفق جمعت بألوان مغطاة مسطحة مساحة

 غوغان اليه توصل ما على دوفي يؤكد ما«، نظام »وفق العبارة،

 التشكيلية العاصر هذه يحول ولكنه والخط، اللون صعيد على

 موريس حددها كما ،العامة والمبادىء * تزييني طابع ذي فن الى

 يلي: بما تتلخص وهي الفني؛ المفهوم هذا مع تلتقي دوفي،
 والعمل االيحاء، مبدأ إلى كالموسيقى، يعمد، أن التصوير على

 على يبنى وأن محددة، غير غامضة عوالم المشاهد إدخال على

 مثال الى الطبيعة تحويل غايته تبقى وأن وتزيينية، جمالية أسس

 يقدم أن الفنان وعلى صوفية؛ رياضية أطر ضمن بإدخالها

 للطبيعة غخالفة من ذلك تطلب مهما عداه، ما على الحدس

 يجعل وأن األلوان، وتجاور التبابن كقواعد التصوير، وأصول

 الى خاللها من ينظر التي العواطف عن للتعبير وسيلة اللون من

الموضوع.

 تفجر التأليفية والمثالية بالرمزية ارتباطاً أشد يكون وقد

 العثر النوات في الغربي العالم شهدها التي الفنية الحركة

 - الجديد الفن باسم وعرفت عشر، التاسع القرن من االخيرة

Art Nouveau JugcndstiL Modern Style . التيار هذا 
 النشاطات مختلف أيضاً شمل بل التصوير، على يقتصر لم الفني

 الفنون وشتى الزخرفي، والفن كالعمارة األخرى، الفنية
 - بك٠االر ي الخطية- فاألشكال والحرفية. التطبيقية

 ٠ تميي دون من ،وتقتحم ،جديدة تشكيلية قيماً تكتسب

 واألقمشة، الملون، والورق واألثاث، البيوت واجهات

 ذلك . . االء وقبعات والفساطين والكتب، والملصقات،

 الى الداعية آنذاك، السائدة اآلراء من ينطلق الجديد الفن ان

 في والح الفنان بين الصلة توثيق والى االكاديمية، التقاليد رفض
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 الحياة أطر تجميل في نتاجهما يسهم بحيث بينهما، والمساواة
 ٠ الرافائيلية قبل ما اليومية.قبلذلككانمثلوجماعة االنسانية

 أيضاً اهتموا قد - الجديد للفن الممهدة الحركات احدى وهي

 The عبرمجتهم ،1850 سنة منذ وطرحوا، الحرفية، بالفنون

L Germ والحرفي الفنان بين التعاون مسألة

 تيار عن الحسي التعبير وكأنه الجديد الفن يبدو وهكذا،

 .االجتماعية الحياة مظاهر مختلف ليثمل الفن يتخطى فكري
 متوخياً السائدة، الزخرفية األشكال فهويرفض لذلك،

 والتجسبم البصري اإليهام تخطي الى ساعياً البساطة

 وللغاية .األبعاد ثنائية مسطحة بأشكال عنهما ليستعيض
 المباشرة المحاكاة رافضاً بالخط، يهتم الجديد الفن كان نفسها،

 الى ينقلها جديدة قيم عن فيها يبحث أنه رغم للطبيعة،

 التيارات بمختلف فترتبط الحركة هذه جذور أما .الفني العمل

 يرى كما أواسطه، منذ عشر التاسع القرن شهدها الي الفنية

 الشاعر الى تعود الجديد الفن أصول أن المؤرخين بعض

 اصطبغ الذي ،1828-1757 بليك، وليم النكليزي والفنان

 فالعناصر الصوفي الخيالي بالطابع والفني الشعري نتاجه

 الفنان أعمال في يقابلها ما تجد بليك لدى اللهبية، الخطية،

 هنريش جوهان السويري والفنان رونج، أوتو فيليب األلمافي

 وهكذا، انكلترا. في حياته األكبرمن الجزء عاش الذي فوسلي
 المتموجة، اللهبية األشكال ذات ورسومه بليك من انطالقاً

 قبل بما مروراً الجديد، الفن الى يقود الذي الخط تتبع يمكننا

 الجديدة. للحركة المباشرين الممهدين من وسواهم الرافائليين

 مع العامة، منطلقاته من كثير في يلتقي، الجديد والفن

 آفن، البونت ومدرسة كالرمزية، له، المعاصرة الفنية الحركات
 يلتقي فهو ٠ االنطباعية بعد ما باسم عامة عرف وما ،والنبية

 االهتام ويشاركها نفسها، االنطباعية من موقفها في معها
 والوسائل التقليدي المنظور عن بعيداً والمساحة والخط باككال

 الطبيعة تأويل الى بدوره، يسعى، أنه كا األخرى، اإليهامية

 تأخذ تجريدي، طابع ذات أشكال الى وتحويلها واختزالها،
.رمزياً مدلوالً أحياناً

 ،ومتنوعة غنية الجديد الفن في المميزة التثكيلية والعناصر

 والنبات ن الحيو: عالم المرئي، العالم من معظمها، في أخذت،

 فالغاية الغالب. في تجريدية زخرفية، أشكال الى حولت ولكنها

 مقروءة، أو مرئية وجعلها الصورة نقل ليت الطبيعة محاكاة من

 وخطوط ماحات في أشكالها وتأويل الطبيعة هذه ترجمة بل

 »ضربة باسم المعروفة - الحركة فيها تلتقي ومختزلة، مبسطة
 أو الحلزوني باثكل ينتهي المعبرعنها الخط ألن السوط«
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 اللهبية واألشكال اللونية والتموجات التعرجات مع - الدائري

. وجنسية حسية إشارات تخلومن ال التي الملتوية

 المعاصرة الفنية التيارات على يقتصر ال الرمزية أثر لكن

 السنوات في الغربي العالم شهدها التي الفنية فالتحوالت لها.

 العالمية الحرب سبقت والتي العشرين، القرن من األولى

 فالتعبيرية بالرمزية. األقل، على منها جزء في ترتبط، األولى،

 أمثال بالرمزية، وصفوا فنانين أعمال من انطلقت قد األلمانية

 الجسر جماعتي إن في شك وال . . وكلمت. وهودلر، مونش

 بالكثير تدينان اتعبيرية( )راجع األلمانيتين األزرق والفارس

 الوحشيين الى بالنسبة أهمية يقل ال قد الرمزية وأثر . للرمزية

 الفنان فكان بدايتهم. في االيطالين المستقبليين أو الفرنسيين،

 الى ،1910منذ توصل، قد شيريكو االيطاليجورجيودو

 ما ذلك بعد السرياليون فيه وجد حلمي طابع ذي تصوير

 الرمزية بين عالقة وثمة . المجال هذا في عنه يبحثون كانوا

 الفن الى االنتقال يفرها األولى، مراحله في والتجريد

 وثيقة صلة على كانت فية تيارات أو فنانين عبر الالصوري

 كانت الذي وهو — الجديد فالفن ،الرمزية بالحركة ومباشرة

 والخط، اللون في وجد قد - األولى مراكزه أحد ميونخ

 الى لتحويلهما يكفي ما الصوري، التمثيل قيود من المتحررين
 الداخلية االحساسات التعبيرعن يتطلبه لما تتجيب لغة

 نوفالي، أمثال - آخرون فنانون العاطفية. والتوترات
 بين التقابل هذا الى أيضاً هم لجأوا - . . وغوغان ورودون،

 عناوين للوحاتهم ووضعوا النفسية، والحاالت الملونة الصورة

 حاول والشكل، اللون وبتقصيه موسيقية طبيعة ذات

 يعبر أن األوائل، التجريديين الفنانين كبار أحد كاندانسكي،

 التي المجردة ا٠ األشك باعتماد الداخلية«، »الضرورة أسمام ثما

 والمضمون الجوهر عن للتعبير كافية إيحائية قوة فيها وجد

 من يقترب الذي كاندانسكي أن أي الظواهر خلف الكامنين

 الصعيد على اليه توصلت مما وينطلق التأليفية، المثالية

 ولكن الذاتية، التعبيرية فضائل اكتشاف يعيد التشكيلي،

 على وتعمل ،الصوري التمثيل تتجنب جديدة وسائل باعتماد

 بإعادة وذلك داخلية، ضرورة عن المعبرة الرموز من نظام ايجاد

. المرئي بالواقع عالقتهما عن بمعزل الملونة والمساحة الخط تقويم
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 الرواقيون كتبها التي المتعددة المؤلفات من شيء أي يبق لم
 لنا احتفظت والتي الرواقي، المذهب مؤسو القدماء،

 التي والملخصات االستشهادات .مختلفة تقليدات بعناوينها

 شيشرون أمثال المتأخرون والخصوم النقاد كا تركها

 بعض أو أمبيريكوس، وسكسترس واألفروديسي وبلوتارخوس

 هي ، Sole وستوبه الاليرسي ديوجونيوس أمثال المصنفين

 هانس عمل نذكر وهنا والدراسة. البحث في الوحيدة مراجعنا

 شذرات بعنوان الهائل ،Hans Von Arnim أرنم فون

 النصوص كل أجزاء ثالثة في جمع الذي القدماء، الرواقيين
 العصور لنا تركتها والتي بالرواقية المتعلقة والالتينية اليونانية

 بعض يخلومن ال فإنه ودقته العمل هذا قيمة ورغم .القديمة
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الرواقية

 حين في ،الواضحة النقاط حول النصوص كتعدد ؛الثغرات
 أو متناقض بعضها أوأن الغامضة، النقاط حول تنعدم أنها

 الصعوبات، تلك إلى وباإلضاقة محيف. بشكل مبتور أو مشوه
 هذا تحت ندخل أن الرواقية، على الكالم إذاأردنا علينا، فإن

 من أكثر ليشمل تاريخها يمتد فلسفية مدرسة عن ممثلين العنوان

 لم الرواقين أفكار ألن السهل، باألمر لير وهذا قرون. خسة
 هذم كل ومع ٠ التفصيلية النقاط كثبرمن حول متفقة دوماً تكن

٠ الرواقي بالمذهب يسمى ما على الكالم نستطيع الصعوبات

 المذهب مؤسس فقط، السيتي زينون فلفة الرواقية تكن لم

 تضم مدرسة كانت وإنما الميالد، قبل الرابع القرن نهاية في
 تمييز على العادة جرت وقد . زينون بعد وجهوها وأتباعاً طالباً

 القدمة، الرواقية - 1 : الرواقية المدرسة تاريخ في فترات ثالث

 الميالد فل الثالث القرن في أثينا، على نشاطها قتصر التي

 ٠2 وكريزيبوس كليانتس السيتي، زينون فالسفتها ومن
 بتأثيرمن - الفلسفي نظامها أخذ التي الوسطى الرواقية

 .األول اندفاعه من يفقد - الميالد قبل الثافي القرن في الالتينية

 انتيباترالفارسي، البابيلوفي، ديوجرنيس الفترة هذه أعالم ومن

 والرواقية-3 األفامي وبوزيدونيوس الرودسي بانيتيوس
 قائمة ظلت التي الميالد، بعد واثافي األول القرنين في الحديثة،

 التي الرواقية، وهذه م. 529 عام اليونانية المدارس اغالق حتى

 والطبيعيات المنطق أهملت رومانية، جوهري بشكل عي

 الرومان من الحديثة الرواقية وأقطاب .باألخالق فقط واهتمت

 ابكتاتوس، خاص وبئكل روفنوس، موسونيوس سينيكا، هم
 قبل االعالم هؤالء سيربعض وسننظرفي أوريليوس ومرقص

للرواقية. الرئيسية الفكرية االتجاهات دراسة الى االنتقال

 كتيوم بمدينة الميالد قبل 336 سنة حوالي ولد الذي زينون،

 ٠ فيخيفي أصل من االحتمال وجه على كان قبرص، بجزيرة
 إلى للسفر حملته التي الدوافع حول الروايات اختالف ورغم

 قبل 314 عام وصلها فإنه اليها، وصوله كيفية وحول أثينا،

 وارتضاها مقامه اليونان بالد وجعل االحتمال، وجه على الميالد
 المدارس من عدد ازدهار بسبب وذلك ثانياً. وطناً لنفسه

 من وعدد أرسطو، ولقيون افالطون كأكاديمية الفلسفية،
 إرث خلد الذي اقراطي، كاتجام الفكرية، االتجاهات

 إرث خلد الذي الملحد، تيودوروس واتجام الكلبية، المدرسة
 كرنوس ديودوروس اتجام وأخيراً القورينائية، المدرسة

الميغارية المدرسة إرث خلدا اللذين ،واستلبون

 فهم: زينون، عليهم تلقى الذين األساتذة أما
 حقى بالفضيلة كثيراً تعلق الذي األرجح، عل اكسينوقراط

 العلوم ،تأكيد بكل ،وتلقى .للسعادة أساسياً شرطاً جعلها أنه
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 المجاهدة على القائمة التربية يمتدح كان الذي بوليمون، على

 الثقافة الى المستندة التربية على ويؤثرها ألنفس ورياضة
 المالئمة الحياة هي الكاملة الحياة أن يرى كان والذي النظرية،

 وتتلمذ .الرواقية المدرسة في المبادىم هذه أثرت وقد ,للطبيعة

 في الكلبيين مسلك سلك الذي الميغاري استلبون على كذلك

 ذلك عام، بوجه الميغاريين، عن وأخذ العام، العرف ازدراء

 إلى الناس أسنده طالما الذي الجاف المنطقي الجدل الى الميل
 غير زمناً الكلبي أقراطيس عل أيضاً وتتلمذ .القديمة الرواقية

 مام أستاذه في كتاباً ألف أنه حتى عميقاً، تأثراً به فتأثر قصير،

 على القائم الكلبيين، بشعار تأثر كما أقراطي، مذكرات

 األساسي المبدأ وهوذات الطبيعة، إلى والرجوع الفطرة متابعة

 بالنزعة تأثر وكذلك وأصحابه؛ األخالقية زينون فلسفة في
 هذم الكلبية. مؤس انتستان، عند تجلت التي االسمية،

 بالجزئي، فقط واالعتراف الكلي انكار على القائمة النزعة

 تلقى وقد .الرواقي المنطق في ،بعد فيما سنرى كا ،أثرت
 هو اإلنان وطن أن مفاده مبدأ أقراطين أستاذه عن زينون

 جميع يعيش بل موضوعة، قوانين وال دستور ال حيث العالم،
 االنسجام يسودهما واحد مجتمع في واحدة أمة في الناس

 ولقد .ونقائها استقامتها حال في الطبيعية الغرائز عن الناشىء

 إلى أساتذته، من زينون استقاها التي التعاليم، هذه أدت

 إلى وباإلضافة .الرواق مدرسة في الكلبي المذهب أثر توثيق

 التحول على القائمة هرقليطس بطبيعيات زينون تأثر ذلك
 الوجود عناصر أهم هي اكار أن في فكرته عه وأخن وللتغير،

 أن أي األبدية«، »الرجعة في فكرتهم الفيثاغوريين واستعارمن

 .سبقتها التي للفترة مضبوطة صورة هي بها الكون يمر فترة كل

 الفلسفية بالظرات تأثر قد زينون يكون أن المحتمل ومن
السامية الفينيقية بالحكمة خاص وبشكل الثرقية،

 مدة اليونانية الفلسفية إلمدارس على زينون تردد أن وبعد
 للتعليم مجلساً لنفسه اتخذ بغيته، منها وأصاب الزمن من طويلة

 كان الذي المنقوش، الرواق هو أعمدة ذي إيوان في متقالً

 اشتق المكان ذلك ومن والفنانين، لألدباء منتدى مضى فيما

 لنفسه كون الذي زينون، جعل الرواقية. المدرسة اسم
 مجانياً تعليمه الجميع، عل احترامم فارضاً برعة أصدقاء

 االغنياء، ارستقراطية على مقتصراً ولين الجميع، أمام مفتوحاً

 يقدزونه كانوا واألثينيون السوفسطائيين عد الوضع كان كما
 تاجاً مانحينم مدينتهم مفاتيح له قدموا أنم حق التقدير، حت

 كما زينون، ومات البرونز. من تمثاا له وناصبين الذهب من
العظماء مدفن وقبرفي الميالد، قبل 246 عام بباطة، عاش

 عناوينها، إآل منها يبق ولم ضاعت عدة مؤلفات ولزينون



 الجمل وبعض ها، قائمة الاليرسي ديوجوني لنا ذكر التي
 زينون مؤلفات إن بالقول لنا تمح التي ،المتفرقة والشذرأت

. الرواقي للمذهب الجوهرية الخطوط حددت قد

 مدينة في المدرسة، ادارة في زينون خليفة كليانتس، ولد
 حينما إنه ويقال مصارعاً؛ بالفلسفة اشتغاله قبل وكان أسوس؛

 إآلاربع المال من يملك لميكن ق.م 282 أثيناعام إلى قدم

 واالنكباب المعرفة طلب عن يصرفه لم فقره أن بيد . دراخات

 ،المهمة كليانتس فضائل بعض تكون وقد . الفلسفة على
 من بالعمل، الجدية إلى اضافة العلميتين، واألمانة كالدقة

 ادارة في لم خلفاً اختياره على زينون حلت التي األسباب

 المدرسة شؤون على مشرفاً كليانت بقي وبالفعل , المدرسة

 عام وفاته حتى . م .ق264 سنة من امتدت ،طويلة مدة
 تمكنم درجة الى تصل لم الجدل في مهارته بيدان ق.م 232

 غير وحجته بطيائً كان تفكيره أن يظهر بل خصومه، افحام من

 على واشتدت عهده، في الرواقية نفوذ ضعف ولهذا بارعة.

 يبق لم .الجديدة االكاديمية وأنصار األبيقوريين هجمات المذهب
 ذكرها كتاباً، خسين بلغت التي كليانتس مصنفات من لنا

 الى »األنشودة من بيتاً غيراربعين الاليرسي، ديوجوني

 التي الجمال، الرائعة القصيدة هذه في كليانت .لخص زيوس،
 الطبيعة مبادى أهم اليونان، رب زيوس مناجياً ألفها

الرواقية. الفلفة في واألخالق
 له سمح الذي العقلي وجدله بشخصيته كريزيبوس، أعاد

 »لما فلواله الرواقية. المبرسة إلى الوحدة خصومه، على بالرد

 الرواق لمدرسة تقوم أن الاليرسي[ ديوجونيس يقول ]ي أمكن

 كريزيبوس ولد . كليانت« عهد في اضمحاللها بعد قائمة

 ولماكانت ،قبرص بجزيرة صول مديتة في ق.م 28)( حوالي
 فيها حال وبالداً ،السياسية للمنازعات مسرحاً الجزيرة هذه

 بمحبة الشعور ازدهار دون الفاتحين والسادة المحكام تقلب

 فكرة األخالق في األعلى المثل كريزيبوس فقدجعل الوطن،
 له، وطن ال الفيلسوف بأن تنادي التي الروحية العقلية الجامعة

 بعكس كريزيبوس، يبدوأن كله هوالكون وكه أوأن
 في ثقة وله نفسه، من ومتأكداً متعجرفاً رجالً كان سلفه،

 ليس إنه ألساتذته يقول كان أنه حتى االستدالل، على قدرته

 يجد بأن وهوكفيل ،المسألة تقرير أكثرمن شيء إلى بحاجة

 هو التعليمي منهجه طبع طابع أهم ولعل .عليها البرهان

 »لو عصره: في قيل حتى بارعة، جدلية إلى المتندة دوغمائيته
 .كريزيبوس« جدل الصطنعوا الجدل فن إلى حاجة باآللهة كان

 سمي أنه حت إلى الجديدة، األكاديمية شكاك فهاجم

 كريزيبوس كان األكاديمية« للخيوط القاطعة ب»السكين

 زمانه علوم في ينظم أن اراد التأليف، غزير ،االطالع واسع
 المنطق في فألف األرسطية، الموسوعة محل تحل موسوعة

 اال منها يبق لم جداً كثيرة كتباً واألخالقيات والطبيعيات

 للدفاع الكتب هذم كريزيوس خصص وقد .قصيرة شذرات
 به تثبت بسطا وبسطها ولتنظيمها ،خصومها ضد الرواقية عن

 االسكندراني أفلوطين جاء حتى قرون خسة مدى دعائمها

.المادية المذاهب جيع بفلسفته فقوض

 زينون التوالي: على المدرسة ترأس كريزيبوس موت بعد

 الذي وانتيباترالتارسي البابيلوفي، ديوجونيوس التارسي،
 األخير هذا وبموت األكاديمي قرنيادس مع بمجادالته اشتهر

 فيه اتجه عهد بعده وحل المذاهب، بين المنازعات عهد انقضى

 مواضع ملتمسين المتباينة، اآلراء بين التقريب إلى المفكرون

 وهناحاولت واألكاديميين والمشائين الرواقيين بين االتصال

 وكانت الشرق في انتشرت أن بعد روما، إلى الوصول الرواقية
.االسكندرية في جيداً معروفة

 ولد انتيباتر تلميذ بانتيوس، الوسطى الرواقية مثلي وأول
 على أثينا في الفلسفة وتعلم م ق. 180 حوالى رودس بجزيرة

 صديقاً أصبح حيث روما إلى ذهب ثم ومن انتيباتر، بد

 اسقبيون خاص وبشكل الرومان، مشاهير من للكثيرين

 طول على رحلته وفي االسكندرية، الى رافقه الذي اميليان،

 موت بعد عاد، بانتيوس ولكن االفريقية. الغرية الشواطىء

 تحولت ومعه الرواقية. المدرسة ادارة وتسلم أثينا، إلى اتيباتر،

 الرومان، مشاهير لجذب باتقان مهيأة عقلية نزعة إلى الرواقية

 على باعتمادها معينة، مرونة وأظهرت صالبتها، من وفقدت
 معاً. الجديدة االكاديمية ومؤلفات أرسطو تالميذ مؤلفات

 بقانون بانتيوس استنجد القديمة، الرواقية صالبة عن ولالتعاد
 »جعل مهمة أن بحيث اليقين، قانون عن عوضاً االحتمال

 ترك نفسها. فرضت قد كانت للناس« بالنسبة مألوفاً الكون

 وكتاب الرغبة وكتاب العناية كتاب :منها عديدة كتباً بانتيوس

 كتاب في الكثير الشيء شيشرون منه اقتب الذي الالئق

.الواجبات
 السوري والفيلسوف المؤرخ ،األفامي بوزيدونيوس أما

 عاش الوسطى الرواقية في آخرمفكرمعروف فكان األصل،

 بالده تقاليد على سخط م ق.51 سنة حتى 153 سنة من

 برحلة م. ق. 100 نحوعام فقام ؛عاداتها على وحمل ،السورية

 في زمنا واستقر المتوسط، سواحل كل بزيارة له سمحت كبيرة

 في هناك، ومارس فلسفية، مدرسة فيها وأس رودس،
 عظماء الكثيرمن صادق مهمة. سياسية وظائف ذاته، الوقت

 الخطيب وشيشرون المشهور، القائد بومبي، مثل: الرومان
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 في المستنيرين لجميع صديق »بوزيدونيوس إن :فيه قال الذي
 العصر في سائدة كانت نزعة تفكيره في يمثل وهو عصره«،

 االتحاد الى الفلسفية المدارس اتجاه وهي المسيحية، سبق الذي

 نجده، لذلك النظرات. غتلف بين التأليف إلى وسعيها

 أفالطون. وآراء زينون رواقية بين التوفيق يحاول كبانتيوس،
 في ظاهر واألفالطونية الرواقية بين التقريب أن والواقع

 وغزارة معارفه بسعة اشتهر رقد بوزيدونيوس. بيكولوجية
 ولكن الهوتياً، وفيلسوفاً طبيعياً وعالماً مؤرخاً فكان انتاجه،

 إتما آرائه، من نعرفم ما وكل أيضاً، هي ضاعت مصنفاته

وغالينوس. وسينيكا شيشرون طريق إلينا وصل
 الرواقية أي الحديثة، الرواقية ممثلي ندرس يلي وفيما

 النة في يقرطبة سينيكا ولد بسينيكا. مبتدئين الرومانية،
 خطيباً كان م ب.65 سنة ،روما في ،ونوفي ق.م الرابعة

 إال الرواقية من يتم ولم ٠ النزعة رواقي وفيلسوفاً وسياسياً

 أكثرمن العملية بالفضائل فاهتم العملي، االخالقي بالجانب
 وسيلة الفلسفة أن معتبراً الفضائل، ماهية في بالبحث اهتمامه

 الحقيقة، معرفة ليت الفلسفة من إذن، فالغاية، لتحصيلها.
 وسع في أن يعتقد وكان . العملية الفضائل اقتناه هي وإتما

 لديه توفرت إذا الفضائل، تلك سبيل يسلك أن اإلنسان

 الرذيلة على تشجعه التي االغراءات كثرة رغم لذلك، اإلرادة
 األخرى هي الروح أن لدرجة خالصاً، مادياً كان أنه ومع

 ويتحدث األصلي، الموقف هذا ينسى أحياناً كان فإنه مادية،

 كالم من يقرب نحو على والنفس الجسم بين الصراع عن
 الدعوة من بعامة الرواقية إليه ذهبت ما يؤكد وكان . أفالطون

 أو جن أو مكان أي إلى جميعاً، اإلنسان بني بين األخوة إلى

. انتسبوا لغة

 : زينون عن اليونان قاله ما يقال أن يمكن ابكتاتوس وعن

 م ب. 50 حوالى ولد .لفلسفته صادقة صورة كانت حياته إن

 قادته ثم الصغرى( )بآسيا افروجيا أعمال من هيرابوليس، في
 لرجل عبداً أصح وهناك روما، إلى العبيد اسواق صدف

 ومعنام ، ابكتاتوس اسم شتق هنا ومن أبافروديت اسمم
 .عليه اللقب ذلك أطلق الحين ذلك ومنذ باليونانية، العبد

 تلميذه ولكن كتاب، أي يدون لم كسقراط، وابكتاتوس،
 األبواب مؤلفاته من إلينا وصلت وقد تعاليمه. دون أريانوس

 كما أبواب، ثمانية من المكونة محاوراته من األولى األربعة

 األخالق في مذهبه جوهر ويكمن أخرى. مؤلفات وصلتنا

 سعادة في األساس هى التى الداخلية للحرية دعوته في وخاصة
 االحتجاج عن تعبيراً كات فلسفت أن والواقع .االنسان

هذه أثرت وقد .العبودي النظام ضد للمقهورين السلبي
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 قد المذهبين أن بيد .ا٣ تأثرت كما المسيحية، في الفلسفة

اآلخر عن مستقل بشكل الواحد تطورا

 مرقص الرواقي فإن عبداً، أبكتاتوس الرواقي كان إذا

 روما في مرقص ولد رومانياً. امبراطوراً كان أوريليوس

 وهوصبي فقدوالده وبماأنه .نبيلة أسرة من م ب. 121
 إلى وشد األساتذة خيرة تريته على وقام بتربيته، جده تكفل

 ارتدى عمره من عشرة الثانية وفي مبكر، سن في الفلسفة

 تولى ولما الحياة في زهدهم تمط وتبنى الرواقيين معطف
 والده وفاة بعد الرومانية، االمبراطورية عرش التقي انطونيوس

 مات ولما فاوستنا ابنته من وزوجه مرقص، تبنى هادريان،
 البالد امبراطوراًعلى مرقص أصبح م 161 عام أنطونيوس

 بالحروب حفلت التي ،حكمه سنوات واجه وقد .الرومانية

 بشجاعة الطبيعية، والكوارث الداخلية واالضطرابات الدامية

 اصابته نتيجة فيينا في ,م 180 عام المنية وافته أن إلى باسلة

 المحب الهادىء الرجل هذا آراء أما .األرجح على بالطاعون

 لنفسه كتبها ،التأمالت ب سمي مجلد في سجلها فقد ،للسالم

 في م 174-166 بين الحربية أثناءحمالته اليونانية، باللغة

 بالمشاغل، مليئة حياة من يقتنصها كان التي الفراغ ساعات

 هذه في وهويتناول .ويحاسبها يخاطبها كي نفسه إلى ليخلو
 في آراءه اإلنسانية، الكتب روائع من تعد التي التأمالت،
 بمواجهة الواجب معنى تعميق محاوالً الدين، وفي األخالق

 تشهد مرقص فلسفة كانت وإذا .خيرة وعناية عابر وجود ا
 نوع على أيضاً تنفتح فإنها بالموت، متمثل إنساني قلق بوجود

 ،ذاته اعتبار إلى منا يدعوكال مرقص ألن ،األنسية المروءة من
.كله للعالم مواطناً وإنما ،لمدينته مواطناً فقط ليس

٠٠٠
 بحث إلى ولننتقل العامة، األقوال هذه اآلن ولندع

.الرواقي للمذهب المختلفة الفكرية االتجاهات

 الرواقية ازدهار عصر أو الميالد، قبل الثالث القرن يعتبر
 بداية ،Hellenism الهلينية الفترة عليه أطلق الذي القديمة،

 التى فأثينا، المتوسط. حوض في الياسى االضطراب من فترة
 السياسية سيطرتها فقدت المعة، عقلية عاصمة داائً كانت

 سيطر، أنه كها النقود، صك حق منها ونزع البحري، وتفوقها

 الفالسفة اقتسام كبيرحول اضطراب األفكار، تاريخ مجال في
 التهكم من اتخذ قد سقراط كان فإذا . القراطي لإلرث

 فإن ، شيء كل بمعرفة السفطائيين ادعاء ضد سالح أفضل

 وبالمغزى بانوايا التهكم هذا من احتفظوا قد الكلبيين

 ادعاءات مقابل وضع قد سقراط كان وإذا .السقراطي



الرواقية

 استنتجوا قد الميغاريين فإن ،مريبا شكا الموسوعية الوفسطائيين
 دون شيء عل الكالم اليستطيع اإلنسان أن اشك، هذا من

 وأن اليه، اسناده يمكن ال ما كل عنه ينفي بأن يحدده أن

 وإذا بحكمة اعالنها يمكن التي الوحيدة هي ا« هي »ا القضية

 العلم مقابل بنفسك« نفسك »أعرف وضع قد سقراط كان

 هذه من استنتجوا قد القورينائيين فإن للسوفسطائين، الخارجي

 بمعرفة التمسك فقط عليه اإلنسان أن فكرة الداخلية الوساطة

 فكر توجه فبينما وهكذا المتعة. عن والبحث ،له يحلو ما
 واليطرة االستقاللية إلى الوصول بقصد بأكمله سقراط

 نحو جيعها مالت السقراطيين صغار تأمالت فإن الداخلية،

 ومن هذا، .الذاقي االكتفاء إلى الوصول من اإلنان تمكين
 خلدت قد أرسطو وأفكار أفالطون أفكار فإن أخرى، ناحية
راللوقيون. االكادية اتباع قبل من تقريباً، بامانة

 مدرستان حاولت وفكريا، سياسيا المضطرب الجو هذا وفي

 اليقين سمات اإلنسان تعليم والرواقية، االبيقورية متساوقتان،

 وبين بينه للتوفيق والعمل الحياة قواعد اعطائه على القادرة
 مشتركاً رمزاً لهما فإن بينهما، القائم التناقض ورغم . الطبيعة

 على اتفقا أنهما كما الطبيعة، مع بتوافق العيش وهو بينهما، فيما

 ء بمبادى التسليم عدم وعلى ،المعرفة أساس اإلحاس جعل

 الطبيعيتين المدرستين هاتين أن بيد . الجسمية المبادىء غير

 عن العقل ابيقورس استبعد حين فعلى : غتلفة طرقا اتبعتا
 طريق على معها بتوافق العيش اإلنسان من طالباً الطبيعة

 أن الرواقيون تصور والخير، الحق معيار لالحاس خضوعه
 الله، إرادة عن المعبرة األحداث ألمر امتثاله طريق عن العقل،

 إذا وهكذا مطلقاً تحكماً فيها ويتحكم الطبيعة، إلى ينفذ

 الرواقية فإن ،ومتعية كحسوية تطورت األبيقورية كانت

 هاتين فإن ذلك ومع .أخالقية وعقالنية كمادية تطورت

 وطبيعيات منطق إلى الفلسفة تقسيم على اتفقتا المدرستين

٠ وأخالق
 للفلسفة، الثالثة األقسام هذه تمييز على الرواقيون أجمع إن

 ،الاليرسي ديوجونيس وبحسب تسلسلها. حول اختلفوا فإغهم

 طبيعيات، منطق، التالي: التسلسل وكريزيبوس زينون تبنى
 وبدأ باألخالق، البطليمي ديوجونيس بدأ بينما أخالق؛
 هذه فإن حال، كل وعلى بالطبيعيات وبوزيدونيوس بانتيوس

 أبولودور، قال كما األمكنة هذه أو للفلسفة، المختلفة األقام

 بحسب األجناس هذه أو كريزيبوس، بحسب الصور هذه أو
 ال أن بحيث عميقاً، اتحاداً بينها فيا متحدة آخرين، رواقيين

 وهذا اآلخر. البعض عن بعضها مستقلة أخذت إذا لها قيمة

 ديوجونيس إلينا نقلها التي الشهيرة الصور توضحه ما

 وأعصابه عظامه بحيوان الفلسفة شبه عندما الاليرسي،

 فشرتها ببيضة أو الطبيعيات؛ ونفسه األخالق، لحمه المنطق،
 هو المركز في تماماً يوجد وما األخالق، بياضها المنطق،

 األخالق، ثماره المنطق، سياجه خصب بحقل أو الطبيعيات؛
 باسوار تماماً محاطة بمدينة أو الطبعييات، وأشجاره وأرضه

 الطبيعي المذهب أن جيداً نعلم أن رمجب عقلياً ومنظمة

 حكمة، تأسيس على قادرة للطبيعة معرفة يتضمن الرواقي
 وغاية هدفاً أم الفلسفة، انطالق نقطة الطبيعبات أكانت سواء

 يمكن الذي والبشرية اإللهية األمور علم هي الفلسفة ألن لها،
 ووفقاً الله إلرادة وفقاً أي للطبيعة، وفقاً يعيش أن من الحكيم

 ال أمران الرواق، أصحاب عند والنظروالعمل، للعقل
 اإلنسان مهدي أن النظر، ناحية من الفلسفة، فمهمة يفترقان:

 تعده أن العمل ناحية ومن ؛الكون في ومكانه منزلته إلى

 هذه في التوالي على اآلن وسنبحث .الحقة الفضيلة لممارسة

بالمنطق مبتدئين للفلسفة الثالئة األقام

٠٠٠
 أن الفلسفية المنافشات في شيشرون أشركهم من عدد أكد

 فالسفة قاله لما وغيرمفيد غيرموفق هوتكرار الرواقي المنطق

 الحديثة االنتقادات بعض اعتمدت وقد واللوقيون. االكاديمية

. الرواقي المنطق قيمة من تقليلها في الرأي هذا على
 تجريبيتان، مدرستان والرواقية األرسطية أن فيه شك ال بما
 فرؤية : تماماً مختلفة العالم عن رؤى تضمان تجربتيهما أن بيد

 الحركة أن بمعنى سكونية : ومتسلسلة سكونية العالم عن أرسطو

 أن بمعنى ومتسلسلة الفعل؛ حالة إلى القوة حالة من انتقال هي

 لجنس تغير هناك »ليس وأن المحموالت من بعدد محدد فرد كل

 وجد العالم في فردمكان ولكل الهوية مبدأ بموجب آخر«، في
 وسط التوازن من الممنوح االعتياد في قائمة وقوته أجله، من

 التجريدية فإن وهكذا الفرد. هذا فيه اندمج الذي التسلسل
 شيء، كل قبل تكون، الحواس إن بحيث تتطور، األرسطية

 القول ذلك يؤكد ك صحيحاً كان وإذا .للكيفيات حاملة

 قبل مر لم ما العقل في شيء »ا إن المأثور: السكوالستيكي
 في رأيه بإبداء للعقل تسمح الحواس فألن بالحواس«، ذلك

 القيام من تمكنه بأن التصور الى تقوده التي الكيفيات

 كل أن والواقع , ات واالستدالل والتصنيفات بالتحديدات

 ، مالزمة« »حكم له يقال حكم إلى تعود أرسطو، عند قضية،

 فعل بوساطة موضوع إلى محسوسة كيفية إسناد على يقوم

 أو العام، إلى النهاية، في يستند، األرسطي فالعلم الوجود

 حيث الفردية، الجزيثات من عدد بين المشتركة المات إلى
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 إال وجود وال بالعام، اال علم »ال : التالية الصيغة نجمت

 تصنيف هو الذي العلم، من النمط هذا ويقابل للجزئي«.

 تصنيفاته مع الطبيعي التاريخ باألحرى أو التصورات،

 البيولوجيا هو العلم من آخر نمط والمعدنية، والنباتية الحيوانية

 الكمية القوانين عن فيه تبحث الذي النطاق ضمن الحديثة

 آلياته، كل مع االرسطي المنطق يبرزدور وهكذا والضرورية
 ويتمسك التصورات مدلول إلى يستند المنطق هذا . األقيسة في

 من باالنتقال أواالستبعاد، التضمن عالقات عن بالكشف

 الجزئي إلى الكلي أومن )االستقراء(، الكلي إلى الجزئي
)االستنباط(.

 مدلول ذات تجريبية مع عالقتنا أصبحت الرواقية ومع

 كيفي، مغزى ذات تعد لم فهي أرسطو، تجريبية عن ختلف

 البعض بعضهما مع والعالم اإلنسان تداخل تجريبية هي وإنما

 هو بما منفعلة وهي الحواس، النفس تمتلك هوأن واالحساس

 ففي غيرمتسق بشكل وإما متسق، بشكل إما خارجي،

 الخطأ في نكون الثانية الحالة وفي الحقيقة في تكون األولى الحالة
 فمط من أبداً ليست الرواقية القضية أن والواقع . واالنفعال

 إلى محموالً أرسطو، عند نسند، حين فعلى : األرسطية القضية

 نبين الرواق فالسفة عند فإنا إنسان«، »سقراط موضوع

 ان أنجبت« المرأة هذه صاف، »الجو والوقاثع األحداث

 معروف نمط من تصورات يستندإلى األرسطي االستدالل
 اما فان«، سقراط اذن إنسان، سقراط فان، انسان »كل جيداً

 )إذا زمانية عالقات تضمن إلى يستند فإنه الرواقي االستدالل

 تحديد على قادرة أنجبت( فألنها حليب اإلمرأة لهذه كان
 هو كما والفساد، الكون عن يعبر ال الرواقي فالزمان الحكمة.

 ديناميكية وعن اإللهية، الحكمة عن وانما أرسطو، عند الحال
 للزمان، خضوع اذن هي، فالحكمة وانسجامها. الكلية الحياة

 إلى تستند وهي معه؛ المختلط اله فيه بما وللعالم للحياة أي

 فهوكلمة أرسطو، العزيزعلى الكلي، أما الضرورة معرفة

 وحدهم هم نظرهم، في األفراد، ألن للرواقيين، بالنسبة

 منطق مكان االستتباع منطق الرواقيون أقام ولهذا الموجودون

 موضوع إلى محمول إسناد على القائم األرسطي المالزمة
 ونتيجة مقدمة بين الزمانية العالقات معرفة أن والواقع

 اإلنان إليها يسعى ما أول هي بينها الضرورة وارتباطات
 وهكذا للطبيعة وفقاً أي للعفل، وفقاً بالحياة يرغب الذي

 فالسفة عند ،القانون وفكرة المستمرة التعاقب عالقة تحل

أرسطو. عند الذات وفكرة الجوهري الوجود محل الرواق،

 أن تحاول لحكمة األولى الرحلة هي الرواقية التجريبية ان

 شخصية وأخرى داخلية خبرة بين وانسجام باتساق تتحدم

 وهذه فيه يعيش الذي الخارجي عالمه عن فرد كل يكونها
 معرفة، نظرية معاً هي كذلك، هي حيث من التجريبية،

. انطولوجية وخبرة أخالقية وخبرة

 التصور مهمين؟ يونانيين تعبيرين بين التمييز من بد ال وهنا

phantasia، والتخيل phantastixon. ،ما بحسب التخيل 

 في يحصل وانفعال باطلة، »حركة هو بلوتارك، المنتحل يعتقد
 يقاتل أحداً لوأن كا له، قابل موضوع دون ولكن النفس،

 موضوعاً هناك فإن التصور، اما الفراغ"، ضد أو األخيلة ضد

 لكل يتجلى كالنور، فالتصور، المتصور الشيء هو له قابال

 شيثرون، يقول كا وهو، أنتجته. التي العلة لنا ويظهر منا،

 النفس في يحدثه الذي األثر أو ،حقيقي لموجود الذهنية الصورة

 والمنتحل Aetius أتيوس يؤكد كما وهو، ٠ خارجي شيء
 وعن ذاته عن ويعبرمعاً اكفس داخل يتم »إنفعال بلوتارك،

 الرواقية صلب في تضعنا المفاهيم هذه مثل إن .أثاره« الذي
 هي أساسية فلسفية مشكلة ذاته الوقت في تثير ولكنها الواقعية،

,والموضوع الذات مشكلة
 الجوهرية الشروط أحد هو النفس نشاط أن شتاين يؤكد

 امبيريكوس، سكتوس يقول كما هو، الذي للتصور،

 لدى يكون، ما أشبه االنطباع هذا النفس« في »انطباع

 أولدى الشمع، في خاتم يطبعه الذي بذلك زينون،

 صوت أو لون الهواء في يحدثه الذي بالتغير كريزيبوس،
 خارجي جو في يتتج الذي بالتغير النفس تغير شتاين يقارن

 إلى يصل حقى األساسي مصدره من الصوت عندمطميتشر

 توتر نتيجة النفس خالل تنتشر الحسية فالكيفية .السمع حاسة

 التصورانماهو وهكذافإن النفس نشاط هوعينه طبيعي

باالحساس المتعلق للنفس الداخلي النشاط انتشار

 ينضاف التأويل، هذا قلب الذي برهييه، إلميل وبالنبة

 هو فالتوتر يقومها، أن دون والفضائل العلوم »إلى التوتر
 وطوراً الحسي(، التصور )في خارجي لتحريض تارة، نتيجة،

 أن يمكن ال أنه بيد الفضيلة( وفي العلم )في فعال لفكر
 يجب ال أنه كا مبدأ، األشكال، من شكل بأي يكون،

 كل وراء ديناميكي موضوع ايمجاد عن الوسائل بشتى البحث
 التأكيد هذا نأخذ أن علينا وهكذا نفى. أو طبيعي تعبير
 يستند، التأويل وهذا سلبية« حالة »التصور ان وهو حرفيا

 فيه يؤكد نص بينها من النصوص، من عدد إلى يبدو ما على
 الموجه للمبدأ تعديل هو »التصور أن أمبيريكوس سكستوس

 أنه حيث من وليس انفعال إنه حيث من تعديل للنفس،

 الشمع في الختم يحدثه الذي باألثر التصور فمقارنة .فعل«

 إلى لإلشارة االنفعال، معنى المتضمنة ،patos كلمة واستعمال
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 حالة للنفس، بالنسبة التصورهو، أن على يدالن التصور،

٠ برهييه إميل ذلك يوضح كما سلبية
 عند التصور، إن شتاين مع القول نستطيع أننا يبدو وهكذا

 مع اإلضافة ونستطيع للنفس، نشاطا يتضمن الرواق، فالسفة
 ونشاطاً. حركة يتضمن جواب هو وإنما مبدأ، ليس أنه برهييه

 ال :الرواقي للنظام الجوهرية بالفكرة هنا نذكر أن المهم ومن

 متميز منهما كل متشابهان، فردان يوجد وال االفراد، إآل يوجد
 نحدد أن نستطيع المفهوم هذا من وانطالقاً يحدده. داخلي بتوتر

 خارجي موضوع للنفس الداخلي للتوتر تعديل أنه على التصور
 إذن، هو، فالتصور . به الخاص توتره على نفه هو حائز

 العالم. في الموجودين األفراد بين التفاعلية لهذه األول العنصر
 وفق تتلقاه له القابلة الذات ان إذ موضوعياً، تماماً ليس وهو

 أن اليعني هذا ولكن .بها الخاصة الجزئية وأقوالها أوضاعها
 بين الرواقيون ميز السبب ولهذا واتساق، انسجام التصور

 التصورات بين »من . المحيط غير التصور وبين المحيط التصور

 غير اآلخر والبعض محيطة البعض الاليرسي[ ديوجونيس ]يقول
 تنجم إشارة إنه ٠ . I األشياء سمة المحيط التصور . . . محيطة

 »ال فإنه المحيط، غير التصور أما . يوجد« ما ووفق يوجد عيما
 وهو معه؛ يتطابق ال فإنه منه ولد إذا أو موجود، شىء من يولد
. واضحا« وال متميزاً ليس

 إن أوغيرمحيط؟ التصورمحيطاً يجعل الذي ما ولكن

 كعا إنه، .الواقع فهم على القادر التصور هو المحيط التصور

 يحملنا ما والقوة البداهة من له يكون تصور امبيريكوس، يقول

 يدرك بأن للعقل وهويسمح له. واالذعان به التصديق على

 . للحق ومحك معيار هو المحيط فالتصور . يقين في الحقيقة

 بفعل أوتصورمرتبط بحكم، تصورمصحوب إذن، فهو،

 يكون برهييه، إميل يعتقد كما والتصور، النفس. تسببه عاقل

 تعطيه النفس ولكن تصديقها، النفس تعطيه عندما محيط، غير
 مؤرخي لبعض خالفاً برهييه، ويرى محيط. ألنه تصديقها

 قادر التصور أن يعنى ال المحيط« »التصور لفظ أن الفلسفة،
 مكن فاعال وال فعال ليس التصور إذن االحاطة، على بنفسه

 منفعل؛ - ذاته هو-كالتصور وإنما األشياء، ادراك من النفس
 والتصديق االدراك إحداث عل قادر أنه معناه محيطاً وكونه

 الحكيم فيها يشترك التي المحيط، التصور فمرتبة . الصحيح

اليقين مراتب من مرتبة أول هي سواء، حد على والجاهل

 »التصور« فمرتبة : الرواق أهل عند المعرفة مراتب تلك

 »التصور مرتبة فوقها :التصديق« ومرتبة »التصديق مرتبة فوقها

 وهذه »العلم«. مرتبة كلها المراتب هذه وفوق المحيط«،

 إنما شيشرون، يروي فيما زينون نقلها التي المختلفة، المراتب

 الكلي، إلى الجزئي من مرتقية النفس تبذلها متتالية جهود هي
 قوة من جوهرها في أوتيت بما والنفس ٠ العام إلى الخاص ومن

 الى االحساس مستوى من االرتقاء هذا تحقق أن كفيلة فاعلة

 . الحقيقة إلى االنتماء هو التصديق فإن وهكذا .اليقين مرتبة

 هذا .العلم عنه ينجم الذي االدراك تعطينا الحقيقة هذه

 العقل«، بقوة والراسخ والثابت الصلب »اإلدراك هو العلم

 وفق يحدث ما إلى الموافق باالنضيام تتوضح حكمة بداية وهو

. والطبيعة الزمان

 باالنضمام لإلنسان يسمح أن هومايستطيع اذن، فالعلم،

 حد إلى اإلنسان، يتحرك هذ االنضمام وبفعل العالم. بنية الى
 ذاته، الله مع وبالتالي العقل، مع ومنسجياً متوافقاً ليكون ما،

 أجسام في المنغم اإللهي العقل من هوجزء إغا »العقل ألن

 التطابق من بد ال الطبيعة مع انسجام في وللعيش . الناس«

 الطبيعة، في الموجودة األشياء عن تعبير التطابق وهذا معها،

 االحساسات فإن السبب ولهذا معها بالتعاطف واالحساس

 النفس تسلكها التي المختلفة االتجاهات الرواقيين، عند تمثل،
 غير العالم كان ولما . الخارجية العالم موضوعات إلى للوصول

 فإن الهحي، بل حي، موضوع إنه العكس عل يل جامد،

 ما وهذا العقل. على مؤسسا العالم بحياة قبوال تتضمن الحكمة

الجدل. عاتق على يقع
 ينصب، أوجدهكريزيبوس، الذي الرواقي، والجدل

 أوالكاذبة الصادقة المنطوقات على وإنما ،األشياء العلى

 معبر موضوع من تتألف المنطوقات هذه وأبسط ب. المتصلة

 .بفعل عنه معبر محمول ومن بضمير، أو موصوف باسم عنه
 مجموع أما موضوعاً، يتطلب ناقص مقول ذاته بحد والمحمول

 أو كامال، مقوالً فيؤلف يتنزه( )سقراط والمحمول الموضوع

 أنه إلى باالضافة ذاته، هوفي الجدل وهذا بسيطاً. حكماً

 . خاصة أخرى فضائل على تحتوي عامة فضيلة ،ضروري

 الاليرسي: ديوجونيس أحصاها كما الجدل، فضائل ومن
 لآلثار تصديقه يعطي متى الجدلي يعرف أن وهو التبصر،

 قد والحذرما التوقي وهي الحيطة، يمسكه؛ ومتى الخارجية
 الحجة تكون أن وهي الصرامة، راجحاً؛ محتمالً لساعته يبدو

 المخالف؛ الرأي إلى صاحبها ينساق ال بحيث المتانة من

 الصريح. العقل إلى التصورات لحمل موقف وهي والرزانة،
 الحجة، قوة الحديث، حسن عندهم الماهر الجدل صفات ومن

الجواب واقنا السؤال وجاهة
 يمت ال الرواقيون يستخدمها التي القضاياالحملية نمط إن

 فالقضايا، األرسطي. االفالطوني المنطق غط إلى بصلة
 »سقراط نمط من إسنادي حكم عن اطالقاً تعبر ال ،عندهم
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 مثل أفعال عن وإنما كلية، تصورات بين عالقة عن وال فان«،
 مثل محددة أكانت سواء جزئية، فردية حقائق وعن »يتنزه«

 محددة نصف أم »أحدهم،، مثل غيرمحددة أم »هذا«،

 جميع من الرواقي المنطق النحويتملص هذا وعلى . »سقراط«
 بصدد والسقراطيون السفسطائيون أثارها التي الصعوبات

 مفهوم يجهل اذ وهو آخر. شي، من شيء تأكيد امكانية
 من يده وينفض القضايا عكس أيضاً يجهل وشمولها التصورات

 على المقولة فاالحداث األرسطي للقياس المعقدة اآللية

. الجدل مادة هي فردية مواضيع
 علة ألن ولكن بالقياس، يحتفظوا لم الرواقين ألن ذلك وما

 بحكم عنها المعبر التصورات بين تضمن عالقة ليت النتيجة

 بقضية عنها يعبر منها واقعة كل وقائع، بين عالقة وإنما مطلق،

 عنها يعبر بينها والعالقة ، طالع( النهار )النورمشرق، بسيطة.

 .فالنهارطالع مشرقا، النور إذاكان مثل: مركبة، بقضية

 قياس (1) خسة: فاألقيسة خ، عندهم المركبة والقضايا

 النهار كان إذا مثل: متصلة، شرطية قضية الكبرى مقدمته
 ساطعة فالشم إذن والنهارطالع، ساطعة، فالشمس طالعاً

 إما مثل: منفصلة، شرطية قضية الكبرى مقدمته قياس (2)

 النهار فليس إذن مخيم، والليل مخيم، الليل وإما طالع النهار
 قياس (3) غيياً الليل فليس اذن طالع؛ النهار أو! طالعاً،

 مثل: بالتناقض، أو بالتضاد، تقابل فيها قضية الكبرى مقدمته
 حياً، يكون وأن مات قد أفالطون يكون أن بصحيح ليس

 ولكن أو: حياً، ليس فأفالطون إذن مات، قد أفالطون ولكن

 (4) .مات أفالطون أن بصحيح ليس إذن ،حي افالطون
 ألن( )أو إن حيث من :مشل سببية الكبرى قضيته قياس

 فيها الكبرى قضيته قياس (5) فالنهارموجود. طالعة الثمس
عمرو. من علماً أوأقل أعلم زيد مفاضلة،مثل:

 تربط اللغة على مبنية جزافية األقيسة هذه وبالجملة،

 الجدل أداة هي التي الشرطية، فالقضية بينهما أوتفرق حدثين

 الرواقيين رؤية عن للتعبير التأهيل أتم مؤهلة ،الرواقي
 هو الذي الرواقي للجدل األعل والمثل والموجودات. لألشياء

 إلى العقل نفاذ في يتمثل المعرفة، لنظرية األعلى المثل ذاته
. بتمامها واستيعابها الواقعة

 على يقوم استقرائي، هومنطق الرواقي المنطق أن والواقع

 كالمنطق ال البعض، ببعضها مرتبطة ظواهر من مؤلف العالم أن

 وهوال . والماهيات التصورات ارتباط على القائم األرسطي

 أونوع الفلسفة من هوجزء وإنما ،مجردآلة ،بنظرهم ،يمثل
 الذين االطباء بمنطق الشبيه المنطق، هذا أنواعها. من

 اسمياً، مذهباً يتضمن بعالماتها، األمراض على يستدلون
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 الدخول الى المجتمع افراد يحمل كلي، تعاطف نظرية وكذلك

.طبيعية تفاعلية في

٠٠٠
 أفالطون عند هوغيره الرواقيين عند الطبيعيات مفهوم إن

 للمصادفة البتة مجاالً تفسح ال الرواقية فالطبيعيات وأرسطو،

 لكل وإنما وأرسطو، أفالطون لدى الحال هو كيا والفوضى،
 تدل ال والتغيروالزمان والحركة . الكلي النظام في مكانه شيء

 كمال عدم على وأرسطو، أفالطون عند هي كما ،عندهم
 الكمال تمام باستمرار والمتحرك المتغير العالم لهذا إن بل العالم،

 من لحظة كل في فعل، هي الرواقية فالحركة والوجود،
 . الفعل إلى انتقاالً أرسطو، يقول كما ،وليست ،لحظاتها

 النظريات مجمل عن كلياً بعيدة الرواقية الطبيعيات فإن وكذلك

 الكمية المجردة للعالقات أي للقوانين، المنظمة العلمية

 نتخيل أن على حلنا إلى هدف فإنها ذلك ورغم والضرورية
. العقل بتمامه عليه يهيمن عالما

 كلمة أطلقوا قد الرواقيين أن الاليرسي ديوجونيس لنا يؤكد
 الذي وطوراًآخرعلى العالم، يحتوي الذي على »طورا طبيعة

 تتحرك الوجود في »طريقة والطبيعة األرضية« األشياء ينتج

 أزمنة في فيها تولد التي األشياء ومحتوية متتجة . . .ذاتها من
 وقد . عنها« انفصلت التى لألشياء مثابهة أشياء ومكونة محددة
 وصانعاً و»نفساًنارياً فنانة« »نارا الطبيعة أيضاً الروافيون سمى

 تعابيرمترادفة والنار والم الطبيعة إن القول يمكن ولهذا . ماهراً«

 اثما اإلله، طبعنة أوباألحرى الطبيعة فتأليه الرواقين، عند

 المنظم المعنى اليجاد بالله االتصال امكانية إعطاءإلنسان هي

.به المحيط الواقع في لحياته

 واسع الرواقيين، عند الطبيعة، علم مجال فإن وهكذا

 واإلنسان، الله فيه بما بالكون يتصل ما المباحث من يشمل

 في النظر الكوسمولوجيا، إلى اضافة العلم، هذا في فيدخل

 هذه ندرس واآلن االنسانية. األشياء علم وفي اإللهيات،

. بالعالم مبتدئين األقسام

 مفاهيم: ثالثة وفق الاليرسي يؤكد كعا فيقال، العالم، أما
 األخرى الجواهر كل من الوحيدة األلوهية، »عل أوال، يقال

 وهي وغيرخلوقة، أبدية تكون ألن الخاصة الكيفية تملك التي
 عينه الترتيب »عل ثانياً، ويقال، العالم»؛ نظام مهندسة

 االثنين«. من هومركب ما »على ثالثاً، ويقال، للكواكب«؛
 لكل أن بحيث مختلفينتماماً، أفراد من مكون العالم فإن وهكذا

 العالم فهذا وتقرمه غيره عن تميزه التي الخاصة صفته واحد

 حية، كائنات من تحتويه بما واألرض والسماء، اآللهة، يشمل
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 باألحرى أو إهلي، وعاقل، ومتحرك حي أنه إىل اضافة وهو
ذاته. اش

 المادة، هو جامد سلبي مبدأ مبدأين: من مركب والعالم

 وهي لها، صفة ال فالمادة اله؛ أو العقل هو فاعل ايجابي ومبدأ
 اللين بمنتهى تتكيف إنها بل أبداً، تفعل أن دون تنفعل
 دوماً يفعل الذي االيجابي للجسم أي اإللهي، للفعل واالنقياد

 بل فاعلة، علة االيجابي المبدأ كان وإذا أبداً. ينفعل أن دون

 المبدأ فإن أخرى، علة كل اليها ترتد التي الوحيدة العلة

 العقل أن وبما . العلة هذه فعل مقاومة بال يقبل هوما السلبي
 أيضاً هي بفعله متأثرة تنفعل التي والمادة ،فهوجسم يفعل

 العالم أن بحيث جسم فرد كل فإن ذلك إلى وباإلضافة جسم،
 ال الشيء أن الرواقيين وبتأكيد األجسام على اآل يحتوي ال

 مادية أمام أنفسنا نجد جسمانياً، يكون لم ما حقيقياً يكون

 تلك في بعضهم ذهب لقد بل .خاص طابع ذات رواقية

 االنانية الف بأن فصرحوا هذا، من أبعد إلى المادية النظرية
 جميع في يؤثر فكيف واالً جسم، أيضاً هو الله وأن جسم،

لعالم؟ منها التييتألف األجسام

 المادية النظرية تلك في الرواق أصحاب مضى وهكذا
 األجسام خواص أن فرأوا منطقهم، حدود ابعد إلى العجيبة

 والصوت(، والشكل والطعم والرائحة )كاللون وصفاتها

 والحكمة(، والفضائل )كالخيرات نفها األخالقية والصفات

 أشياء كلها هي والحب( والحزن )كالغضب واالنفعاالت

 النهار بأن هذا بعد القول في يترددوا لم وكذلك ٠ جسمانية

 أجسام: جميعها والفصول األسبوع وأيام والعام والشهر والليل
 هي األخيرة الحاالت هذه من حالة كل أن ذلك من يعنون

 تيارات وهي الشمس، من تنبعث والضوء الحرارة من تيارات
. واقعي حقيقي أثر ذات مادية

 عند كما تكمن، ال للعالم عقالنية أمام أنفسنا نجد وكذلك

 ما بقدر فيه تنعكس ثابت نظام صورة في وأرسطو، افالطون

 كل يخضع الذي العقل ايجابية في بل المادة، بذلك لها تسمح

 االيجابية هذه نفهم أن مجب نفسه الوقت وفي لسلطانه. شيء

 عند الوجود، أن بما أي وجسمانية. فيزيقية ايمجابية أنها على

 وحدها واألجسام واإلنفعال، الفعل يقبل ما هو الرواقيين،
.األجام إآل توجد ال إذن القابلية، هذه تملك التي هي

 المعقوالت، أيضاً يسمونها كانوا التي الالجسميات، أما

 نظير االطالق، على وغيرمنفعلة غيرفاعلة أوساط إما فهي

 أي فعل، في المقولة المعاني تلك وإما والزمان، والمكان الخالء
 الموجودات، من موجود إليجابية الخارجية المظاهر أو األحداث

 ليست ولكن األشياء بصدد العقل في يدور ما كل باألحرى أو
ذاتها. األشياء

 األولى، النار من العالم نشأ ؟ العالم هذا نشأ كيف واآلن

 عبر للسماء، الوضيء األلق هي التي األعلى، في الموجودة
 وجزء النارهواء، من جزء فاستحال : االستحاالت من سلسلة

 حتى ودق الهواء وخف تراباً، الماء من وجزء ماء، الهواء من

 العناصر امتزجت ذلك وبعد .سماوية وناراً أثيراً استحال

 كانت أم أرضية، مدمرة حارة أكانت )سواء النار األربعة:
 العالم، منها فتولد والماء، واألرض والهواء ساوية( وناراً أثيراً

 ومن الرطب، الى نفذ قد إلهياً أو نارياً بنوما أو نارياً نفاً ألن

 غامضة تبقى بطريقة برهييه، إميل يؤكد كما تتولد، الفعل هذا

 المفردة الموجودات جميع ،لدينا المتبقية النصوص توضحها لم

 فرديته منها موجود ولكل واحد عالم في بينها فيما المترابطة

 للموجودات بالنسبة بنية له أن كا الداخلي، وتوتره المستقلة

 نف أو النباتية، للموجودات بالنسبة أوطبيعة المعدنية،

لالنسان. بالنسبة عقل أو الحيوانية، للموجودات بالنسبة

 المحدد العالم هذا نظام يتكون لألفراد المنظم الفعل ومن

 ارادية بحركة الفضاء في المتحركة السيارات مع اثوابت بفلك

 مركز في المثبتة واألرض الحية، بالكائنات المليء والهواء حرة،

 يقيم فبينيا واحدة، ليست الكون وحدة علل أن بيد الكون

 وحدة »على ابروقلوس، ذلك يؤكد كما الوحدة، هذه افالطون

 فإن الطبيعية األمكنة وتعين المادة وحدة وأرسطوعل ،نموذجية

 الجسمي« للجوهر موحدة قوة وجود على يقيمونها الرواقيين
 بقوة تتماسك أجزاءم ألن فذلك واحداً، العالم يكن لم وإن

 للتوتر مشايهاً يحوزتوتراً وألنه فيه، النافذة النفس أو النفس

 أي التوتر، كان ولما كائن كل في مصغرة، بصورة القائم،

 هو وبالعكس، المحيط الى المركز من واالياب الذهاب حركة

 األفالطوني المثال من جدوى فال كائن، كل وجود في األساس

 العالم، تحتوي التي الله، وقوة األرسطي الطبيعي المكان ومن
 وسط يوجدفي أن يمكن العالم أن أي معاًفكروعقل هي

 ال إذ فراغ، أي هونفسه فيه يكون أن بدون المتناه، فراغ

. لنفسها القوة قتاره الذي غيرذلك طبيعي محل ألي وجود

 فمن العالم، هذا تحتوي إلهية واحدة قوة هناك أن بما

 بين وجدانية ومثاركة كلى تجاذب يوجد أن الضروري
 ولنظرية ذاته. مع نجاذب في الكل ان أي المختلفة، موجوداته

 وأخالقي. ميتافيزيقي ومضمون طبيعية، قيمة هذه التجاذب
 تقضي التي العلية لنظرية تتويج إنها حيث من طبيعية قيمة

 من المتناهية كمية الى موزعة مثتركة واحدة مادة بوجود

 من المتناهية كمية الى موزعة واحدة وحياة الجزئية، األجسام
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 تجاذب أن أي ميتافزيقي، مضمون ولها المحددة. األجسام
 قادرة، إلهية لعناية نافعة تدابير تفترض غائية يتضمن األشياء

 إلى النهاية، في يؤول، عالم الكليفي الله وجود عن يعبر ألنه
 الحكيم تحمل أنها بمعنى اخالقية، قيمة أخيراً ولها ذاته. السم

 في حياته على يحافظ أن وعلى داخل، انسجام في يعيش أن على
 الرواقيين »كسموبوليتية« أن يبدو هنا ومن .الكون مع تجاذب

 المستويين على الكلي التجأذب عن الترجمة سنرى، كما هي،

واالجتماعي االخالقي
 تمييزاً يميز يأتلف« فيه شيء »كل لعالم العام التجاذب وهذا

 أشبه فعالمهم . المتدرج أرسطو عالم عن الرواقيين عالم جذرياً

 تتلقى سكان من عليها ما وكل واألرض ،كروي بجسم
 الجافة الفيوض تولد أخرى ناحية ومن السماوية، التأثيرات

 الماء، عن المنبثقة الرطبة والفيوض التراب عن الصادرة
 مختلف العناصر، انتجت التي لالستحالة معاكسة باستحالة

 بسمه الرواقين فلكيات تتسم وأخبراً . والنيازك الشهب أنواع

 ولم الرياضي، الفلك علم عن تاماً صفحاً ضربوا فقد خاصة:

 فكل , السماء في متناظمة أو دائرية حركات بإيجاد إآل يسلموا

 تسيرمن ،متكاثفة نار عن عبارة وهي ، السيارات من سيارة
.الذاتية نفسها من بتوجيه الخاص، مسارها في فصاعداً اآلن

 هي الرواقيون ا٣ قال التي هذه األرض مركزية ونظرية
 إن واحدة، وبكلمة معتقداتهم بسائر الصلة وثيقة ثابتة عقيدة
 جسم »إنه إلهياً. توزيعاً كلها موزعة وأجزاءه إلهي، نظام العالم

 وال بالكل صلة على ألنها غيركاملة، أجزاءم لكن كامل،

.العالم تتاج من هو العالم في ما كل إن .ذاتها« بحد لها وجود

 ألرسطو خالفاً بداية، الروافيين، عند للعالم، فإن وهكذا

 مع المتطابقة ،نهايته أما ،وأزبته بقدمه قالوا الذين والمشائيين

 األولى مواقعها إلى اليارات برجوع والمتحدة الكبرى السنة
 والموجودات األشياء ذوبان أو كلي احتراق عن عبارة فستكون

 للعالم تطهيراً االحتراق هذا وكريزيبوس زينون يسمي النار في
 األساطير في كما هو، ذلك من الهدف أن إلى بذلك ملمحين

 حالة إلى الرجوع والطوفانات، العواصف حول السامية
 ال االحتراق هذا أن يبين أن على كريزيبوس ويحرص الكمال

 أما الجسم، عن النفس افنراق الموت أن إذ العالم؛ موت يعني

 جسمه، عن تفترق ال العالم نفس فإن الكلي االحتراق حالة في

 المادة تمتص أن إلى حسابه على متصلة بصورة تكبروتعظم بل
٠ بأسرها

 قانون بموجب فاعلة لعلة معلول الرواقي الكون أن والواقع
 إآل االحداث من حدث أي يقع أن يستحيل بحيث ،حتمي
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 الرواقي، العالم في مكان، أي هنالك فليس فعلياً وقع كبا

 األشياء وضرورة والعقل الله وما .للصدفة أو للعفوية
 وما واحد شيء إآل زينون، عند والقدر، اإللهي والناموس

 التي المتكاملة العقالنية هذه عن تعبيرواضح إآل القدر نظرية

 أن عن القدر يتوقف الرواقيين فمع الرواقيين عند نجدها
 أو حصراً، مأساوياً تعبيراً االغريقي الفكر في كان كا يكون،

 واقعاً ليصبح العالم، عن أساسي بشكل خارجة العقالنية قوة

 التي الحياة وفي العالم بنية في يدخل والهوتياً أخالقياً طبيعياً

 به »الذي الكلي العقل ذلك وليكون والموجودات، الكون تحرك

 االشياء وستكون الحاضرة األشياء وتكون الماضية األشياء كانت

 كلها، االفعال يأمر الذي هو الكلي العقل وهذا المتقبلة«

 األفعال أو تشويه«، أو مرض »من للطبيعة مخالقة أكانت سواء

 يقع ما فكل .الصحة« »مثل للطبيعة موافقة بأمها توصف التي

 مخالفة أشياء على نتكلم ال ونحن الكلية، للطيعة موافق
الكل عن منفصل جزئي موجود طبيعة إلى إضافة إآل للطبيعة

 ،العلمية للحتمية جهة من المغايرة ،القدرية هذه أن بيد

 العلة هي والمعلوالت، العلل لترابط أخرى جهة ومن

 في تحتوي أنها بمعنى العلل بين الرابطة باألحرى أو الوحيدة،

 موجود فيهاينموويتطوركل القي البذرية األصول جميع وحدتها
 يمكن كيف إذ االنسانية، بالحرية اصطدمت أنها كما .جزئي
 توصل بالقدر؟ متعيناً نفه الوقت في يكون أن الحر للفعل

 بين بتمييزه االنسانية والحرية القدر بين التوفيق إلى كريزيبوس

 طبيعة عن تصدر التي الرئيسية العلل :العلل من نوعين
 في يؤثر الذي الفعل تعبرعن التي اإلضافية والعلل ؛الشيء
 مجدث إتما يحدث ما كل إن :نقول مينا الخارج من الثيء

 االضافية، العلل فقط نعني فنحن متقدمة، سابقة بعال

 فاالسطوانة النحو، هذا وعلى .الرئيسية العلل تلقائية ونستبعد
 أن بيد ؛الخارج من دفعاً تلق لم إذ تتحرك أن يمكنها ال

 عن تنتج انما ذاتها، حول بدورانها بها، تتحرك التي الطريقة
 قدرة لوأن كما األمور الحل هذا يصور وهكذا الذاتية طبيعتها

 الموجبة األسباب أو الخارجية الظروف سوى تطال ال العقل

ألفعالنا.
 ال أمر فهذا الطبيعة، من جزءاً الالهوت يكون أن أما

 العقل بفعل ومتسقة مترابطة موجوداته نظام في أحداً، يفاجىء

 األشياء يصرف العلل، ترابط إلى باستناده هذاالعقل، الكلي
 رائعاً. فنياً عمالً الكون من ويجعل الكمال، لقواعد وفقاً

 هذا ومتطابقة. بل مترادفة، ألفاظ والطبيعة وال فالعقل
 جاباً ذاته الوقت في تتخذن القدر فكري ان يوضح التطابت

 وحقيقة علة القدريظهربصفته هذا .وآخردينيا فيزيقيا
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 نظرنا إذا العناية، يذعى اذن فالقدر، وعناية وضرورة وطبيعة

 من أي ،واتساقها الكون موجودات ترابط ناحية من إليه

. الالهوتي الميتافيزيقي الجانب

 الثافي الكتاب في العناية في الرواقين نظرية شيشرون بسط
 على زينون ما دلل التي الحجج وأورد اآللهة، طبيعة مؤلفه من

 ذلك: في ويقول بحكمته ذاته يحكم عاقل كائن العالم أن
 شيء من ما بيدأنه عقل، له ليس خيرمن عقل له من »إن

 بإمكان كان لما وإال عقل« له فالعالم إذن العالم؛ من أحسن

 شجرة أن ولنفرض , والعاقلة الحية الكائنات يحدث أن العالم

 نشك كنا فهل ،شجية أغنية يحدث مزمار عليها نبت الزيتون
 ؟المزمار على الضرب وهوعلم علماً الزيتون شجرة عند أن

 أحدثها التي والحكمية الحية الكائنات النحوتشهد هذا وعلى

 هو ذلك على والبرهان وحكيم. حي كائن العالم أن العالم،
 من بأنه نحكم جيالً مشاالً فكماأنناحيننرى العالم: جمال

 من أنه في نشك ال العالم جال نرى حين فكذلك فنان، صنع
.العقل آثار

 هذا في بما االعجاب عن نكف أن نستطيع ال أننا والحقيقة

 الكواكب دوران في بما وال بديع، ونظام فائق ترتيب من العالم
 من العظيم الكل أجزاءهذا والبمابين واطراد، انتظام من

 الكائنات إلى ننظر حينما أجل نا اعجاب وليس واتساق. انسجام

 الذي اإلنسان إلى نصل حقى والحيوان، بالنبات بادئين الجزئية
 اإلهية«، »العناية مقاصد على خاص بنوع بنيته تدبير يدل

 نافعة، أعضاء من منح وثما جسمه، التائم عن فضال والذي
 بين الطبيعية المشاركة هذه إن . باآللهة شبيهاً يجعله عقال يملك

 أجل من صنع قد العالم أن باثبات لنا تسمح ،واآلهة االنسان

 من تبنى المدينة أن فكا اآلهة. أجل من صنع ما بقدر االنسان

 اآللهة أجل من العالم يبنى كذلك العاقلة، الكائنات أجل
 عبثاًمن رالشيءيحصل غاية، كائن ولوجودكل واالنسان

 ■ له وخادم األرفع أجل من موجود األخس أن بل قصد، غير

 بدوره هو الذي االنسان، ألجل وجودهما والحيوان فالنبات

 كل قبل هو، فالعالم الغائية. وعلتها ومركزها الطبيعة مدار

 اآللهة ألجل المصنوعة واألشياء والبشر اآللهة »مقام شيء
 غالى ولقد .اإلنسان إآل غاية له ليس فيه ما وهو ، والبشر«

 خارجية، بغائية القول في السخف، حت إلى كثيراً، الرواقيون

 والى ثقيل، نوم من ايقاظنا وظيفة البراغيث إلى مثالً فعزوا

 أمورنا ترتيب حسن على السهر على إجبارنا وظيفة الفئران

. وحوائجنا
 »ناراًصانعة بصفته فقط يتصورالله لم الرواقي فإن وهكذا

 عبر يسيل »عسال أو األشياء«، توليد في باستمرار تعمل

 العناية فيه تتجسد كائناً باعتباره أيضا خاطبه وإغا األشعة«،
 الموجودات لصالح الوجود في ما لكل مدبراً وأبا إلفية

 التي معرفتنا إن وجماله العالم نظام على ومشرفا العاقلة،
 مدبرة علة بفعل وجماله، ونظامه العالم اتساق حول كوناها

 النحو، هذا وعلى بالله. العتقادنا الراسخ األساس هي إهية،
 العقل ألن وذلك الينا، بالنسبة بديياً الله وجود أمر يصبح

 عن العاجز االنسافي العقل من أعلى األشياء أحدث الذي

 يطيب ما وفق ا٠اً التحكم وعن العالم في الموجودة االشياء صنع

له.
 منظر أن على تقوم فإنها الله، وجود على الرواقيين أدلة أما

 مهندس بوجود التسليم ضرورة يتطلبان وجماله الكون نظام

 يكن لم إن البشر، لعقل ماثل عقل وبوجود للعالم، معماري
 انفعالي، أو أحق فإنه اله، وجود ينكر من أما منه. أعلى

 الحكمة. عن يبتعد بدونه الذي العقل هذا بالتحديد ينقصه
 »اجماع على يقوم الذي الدليل الرواقيين، أدلة أشهر أن بيد

 اآللهة، بوجود يجزمون الشعوب كل في جميعاً الناس : (I الناس

أجمعين. الناس نفوس في مغروسة فطرية فكرة اآللهة ووجود

 التسامي عن تصورات على ما، حد الى الرواقية، تنطوي
 المقترن، ل لتسامي تماماً مغايرة طبيعة من كانت وإن اإللهي،

 العالم بقدم بالقول االفالطونيين، عند أو أرسطو عند

 يمكن ال الله بأن القول تكرار من يملون ال فاالفالطونيون

 الوجود وما األزل، منذ العالم فاطر هو يكن لم إذا تصوره،

 أوأحد اإللهي الكمال وجره أحد إال للعالم والراهن الفعلي
 إلههم أن إذ األمرغيرذلك؛ فإن الرواقيين، عند اما شروطه.

 عن ما حد إلى مستقلة بحياة الكلي، االحتراق بفعل ينعم،

 هواإلله االفالطونيين أرسطووإله إله كان فإذا العالم.

 هو الرواقيين إله فإن العلمي، هوالالهوت والهوتهم المتسامي

 بجميع يؤمنوا ألم انسافي طابع ذا والهوتهم تقوى موضوع

 يقولوا ألم ؟ اليها اآللهة فكرة الشعبي الورع يعزو التي االصول
 النافعة القوى وبوعي الكون، وبنظام والنيازك الشهب بإبصار

 أيضاً يسلموا ألم ؟ لنا مجاوزة قوة وهي ،به والضارة لإلنسان

 ألم وأخيراً ؟ والعدل كالحب توجهنا التي الداخلية القوى بوعي

 هذا وفي ؟ البررة االبطال وبذكرى الشعراء، بأساطير يؤمنوا

اآللهة وجود على أدلتهم تندرج ذاته الخط

 مسألة دراسة في الروافيين أقحم اإللهية العناية وموضوع

 تنظيما ومنظمة بالله، كلها متعلقة األشياء كانت إذا الشرم
 ؟ العالم في نرام الذي الشر هذا أتى إذن، أين، فمن دقيقاً،

 حجتين السؤال هذا عن اجابته في كريزيبوس اعتمد

 الخيوركان بأن االعتقاد من »الأسخف فقال: أساسيتين،
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 أن ذلك شرور؛ نفسه الوقت في توجد لم لو توجد، أن يمكن

 حجته أما . بضده« اال للضد وجود وال الشر، الخيرضد

 هو وذلك الخير، الحال بطبيعة يريد الله أن فكانت الثانية،
 إلى لجأ إذا إآل إله يصل أن له كان ما ولكن األول. قصده

 عظام فرقة المحاذير. من براء ذاتها بحد تكون ال قد وسائل

 على خطر تخلومن ال اإلنسان، لبدن الضرورية القحف،

 وثمة للخير. ضروري مالزم الحالة هذم في والشر .سالمته

 في وردت التي العبارة خالل من استتاجها يمكن ثالثة حجة

 خال بدونك، يحدث شيء »وال لزفس؟ اكليانتس تسبيحة

 االخالقي فالشر جنونهم«. في االشرار يرتكبها التي االفعال
 على اإللهي، القانون على ثورته في االنسان حرية إلى هنا يعود

 توازن وجود ضرورة إلى األولى الحجة في يعود أنه حين

 ما برهيه، إميل يقول كما متناقضان، تفسيران وهذان متناغم.

 أمر، من يكن ومهما بينهما. يختاروا أن قط الرواقيون استطاع

 وبشكل كلها األشياء له تخضع الذي اإللهي القانون يبقى
الوحيدة. الحقيقة هو األكبر، خيرها سبيل في االنسان، خاص

 حي، كائن كالحيوانات، هو، الذي االنسان إلى نصل وهنا

 النباتات على الحيوانات تتفوق بالعقل. عنها يتميز كان وإن

 ملكتين والطبيعية البنية إلى باإلضافة لها، بأن والجوامد

 يملك واإلنسان التصور على والقدرة النزوع عما: مترابطتين
 اكفس صغيرمن جزء هي عاقلة نفساً ذلك، إلى باالضافة

 الفردية النفس نظرية أما االنسافي الجسم في المغموس اإللهي

 وحركية عقالنية العالم، نفس كنظرية فهي الرواقيين، لدى

 بها يقرون وال النباتات، في النفس وجود ينفون فهم وروحية.
 باتاً، انكاراً الحيوان على العقل ينكرون أنهم كما للحيوان إالً

. سامية بمكانة لإلنسان بذلك محتفظين

 كانت وإن - وهي اإللهية؛ النار من جزء اإلنسانية والنفس
 إلى اللم من تنطلق - اله من مباشرة تأتي ال فرد كل نفس

 من تنتقل هذا بعد ومن األول، اإلنسان في تنبث بأن اإلنسان

 فقد الوالدة، قبل أما االنجاب. فعل في الطفل إلى الولد
 األب عن المنقول الناري النفس ان القدامى الرواقيون افترض

 لنباتيةالتي القوة هونوعمن وإنما نفاً، األمر أول في يكن لم

 بأمه المرتبط فالجنين . نباتية حياة يحيا أن له وتتيح الجنين تنظم

 ثم . الغذائية المواد الجذور اليها تحمل نبتة يشبه السري بالحبل
 الخارجي البارد الهواء بفعل الناري النف يبرد الوالدة لحظة في

 .الحيوان نفس ويصيرهوذاته المسقى كالحديد ويقسوويصلب

 وعلى المحددة التصورات على قادرة النفس تصبح وعندها

 سن وفي تتلقاها. التي االنطباعات من يتحريضات االستجابة

 المفاهيم تتلقى عندما الكامل تفتحها إلى النفس تصل السابعة
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 ذاتاً هي تصبح عشر، الرابعة سن في ثم، ومن المشتركة.
.حية أخرى موجودات خلق على قادراً مولداً

 التي تلك عن مختلفة ووظيفتها طبيعتها في الناضجة والنفس

 قال التي الثمانية، فاألنفاس واألرسطيون. األفالطونيون بها قال

 بالوجود متعلق مبدأ أنها أي ،وراثي طابع ذات ،الرواقيون ما

 ليست وهي التصور من مختلفة يمربمراحل الذي المتوارث
 ذاتها المسيطرة النفس باألحرى هي وإنما للنفس، تابعة أجزاء

 الى أبداً تؤدي ال بالتالي وهي الجسم، عبر انتشارها في

 لنظرتي نتيجة أخيراً، وهي، النفس بمبدأوحدة اإلخالل

.الرواق فلسفة في االساسيتين والتوتر التجاذب

 تحدث الذي اكفس، من الجزء ذلك على الرواقيون يطلق
 المسيطر، الجزء اسم والنزوعات، والتصديقات التصورات فيه

 على القلب في المتموضع الجزء، هذا من وتفيض التفكير. أو
 منها أنفاس خسة :نارية أنفاس سبعة ،ناري نفس شكل

 االنطباعات تتقبل حيث األعضاء في تمتد الخمس، الحواس
 نفس هو السادس والنفس المركز؛ إلى وتنقلها الحسية

 المسيطرعبراالعضاء الجزء من المنطلقة الروح أو الصوت،
 الميطرأو الجزء من الممتد المولد هوالنفس والسابع ؛الصوتية

 شذرة المولد الى ينقل وهو التاسلية، االعضاء حتى الرئيسي

األب نفس من
 عن االنسان يتمكن بفضلها التي الواحدة، النفس ولهذه

 مع وحكمة وانسجام توافق العيش والعقل العلم طريق
 طابع ذات أي بيولوجي، طابع ذات وظيفة : وظيفتان العالم،

 ثالث للنفس وبتعبيرآخر، ادراكية. ووظيفة نباتي، أو حركي
 الموضوع انطباع عن ينشاً الذي التصور : أساسية وظائف

 اختبار هووظيفة الذي والنزوع النفس؛ جوهر في الخارجي
 التصور ربط على القاثم والتصديق واالشمئزاز؛ الرغبة
 ايجابية أن هي العاقلة للنفس المميزة الذاتية فالصفة بالنزوع

 تكون أن بعد وإنما التصور، من مباشرة تتولد ال النزوع

 إرادتها، بطوع منحت، قد باإلنان الخاصة العاقلة النفس

 من رفض كل أن بحيث تصديقها، أو موافقتها التصورات
 موافقته يعطي اآل على القدرة إذن فللعقل الفعل يمنع قبلها

 مع المتوافقة التزوعات إآل يتبع واال الحقيقية للتصورات اآل

 كانت ولما إرادة بل عاقال، النزوع يصبح وهكذا الطبيعة.
 نتصوركيف العسيرأن من فإنه محضاً، عقالً البشرية النفس

.إليها طريقها تشق أن للرذيلة يمكن
 خلت النف حول الرواقية النظريات ان الكالم وصفوة

 والعقيدة أفالطون بعكس تؤكد، فلم أخروي، اتجاه اي من

 اهتمامات واقتصرت األبرار. األشرارومكافأة معاقبة الدينية،
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 :وترويجها الدينية االعتقادات ببعض القبول على الرواقيين
 الوجود في تستمر الموت، بعد النفس، إن يقول زينون فهذا

 أنها يؤكد كليانتس وهذا التشتت؛ في تنتهي ولكنها الفردي،

 أن يعتقد فإنه كريزيبوس أما ؛للعالم العام الحريق في تختفي

 ولكن الجسم، بموت تختفي التي وحدها هي الشريرين أنفس

 حول - النجوم تفعل كيا تدور- فإنها الصديقين األبرار أنف

٠ الكوكبي الشكل بذلك فتأخذ األرض،

 االحدان، ائتياك يفبة لنا يين لنلن ىان !ذا

 ببعضها والموجودات األشياء ارتباط كيفية ترينا والطبيعيات
أفعالنا تتابع كيفية ستعلمنا األخالف فإن البعض،

 أشار التي الخطة األخالق، لهذه عرضنا في نتبع، وسوف

 وورثته كريزيبوس خطة عينها وهي الاليرسي، ديوجوني إليها
 وكليانتس اليتي زينون هذاعلماًأن بوزيدونيوس وصوالًإلى

 على اهتمامهما مركزين مبسط بشكل ولكن الموضوع، هذا عالجا

 النوازع، هي: األقسام وهذه الطبيعيات من المنطق تمييز

 األولى، القيمة ،الخيرالمطلق الفضيلة، الخيوروالشرور،
الروادع التشجيعات، المناسبة، التصرفات األفعال،

 الجماد في شعور أو تصور دون عفواً تتجه الطبيعة كانت إذا

 في وشعور تصور مع غاياتها إلى تتجه الغريزة فإن .والنبات

 في يبحث أن االنسان وعلى االنسان. في العقل ومع الحيوان

 وأن الغايات، أسمى لتحقيق الطرق أكمل العقل عن نفه

 والواقع والعقل الطبيعة وفق يحيا أن اي بأفعاله، عنه يترجم

 واألساسي األول اكزوع هي الذات على الحفاظ غريزة أن
 يتقدم أن يمكن وال الذات معرفة عن انفصاالً يقبل ال الذي

 التمييز إلى يهدينا الذي النزوع هذا الطبيعة وهبتنا وقد عليها.

 ونتجنب ينفعنا ما فطلب هومضاد، وما لها موافق هو ما بين
 النزوع أن أكدوا الذين لالبيقوريين وخالفاً , بالطبع يضرنا ما

 صيانة إلى الرواقيين عند يدفعنا فإنه اللذة، إلى منصرف األول

 اعطتنا إذ أنفسنا، إلى بنا عهدت الطبيعة وكأن بأنفنا، أنفسنا
 ينشأ عرض اآل اللذة فا .بذواتنا والوعي الحس البدء منذ

 كيانه. ويستبقي طبيعته يوافق ما على الكائن يحصل حين
 يفيدها »عما تبحث أواأللم، المتعة تذوقهم قبل اوالصغار

 تذوق على تتعود أن تستطيع »ال أغها كعا يضرها"، ما وتهرب
 لذواتها وحب بذواتها شعور لديها يكن لم ما كانت متعة أية

. مبدأ« أول كان لذاتها حبها أن نستنتج أن يجب هنا ومن

 الطبيعة وهبتنا واألساسي األول النزوع هذا جانب وإلى
 كذلك موافقة موضوعاتها تكون طيبة، خاصة نزوعات أيضاً

 أنه بالعقل يدرك الذي االنسان هوذلك والحكيم . للطبيعة

 الطبيعة بارادة متصل للبقاء حبه وأن الكلية، الطبيعة من جزء

 إرادته مطابقة في والخير الحكمة يضع أنه كعا .لها وتابع الكلية

 أومضار، منافع الخارجية الموضوعان ويعتبر الكلية، لالرادة

وشرورا. الخيرات

 أو الذاتية، طبيعته مع بتوافق الحي الكائن يجيا فالخيرأن
 بيد باالنسان. متعلقاً األمر كان إذا عقله، مع بتوافق يحيا أن
 ذاته مع يتفق ال العقل، يراه لما وفقاً يحيا حينا اإلنسان أن

 يخص ال العقل ألن أيضاً، األشيام جملة مع يتفن بل فقط،

 العقل أن يعني وهذا أيضاً العالم يخص بل وحده، اإلنسان

 في نحيا بالعقل أننا أي الكلي، العقل من جزء هو االنسافي
. ذاته الوقت في العالم ومع ذواتنا مع اتفاف

 نميزهما أن جداً الصعب ومن واحد، شيء لخيروالفضيلة

 بل ونافع، وحميد نفيس فكالهما البعض، بعضهما من
 فالسفة لدى الخير، أو السعادة أن كما عنه. غنى ال ضروري

 الخارج من الفضيلة إلى تضاف إلهية هبة يعودان ال الرواق،

 أية أو إليه، تسعى خارجي موضوع أي لها ليس الفضيلة هذه

 وهذه الموضوع هذا نفسها هي لكنها اليها، تلتفت غاية

 مع المطابقة إرادة في وتقوم ،نفسها عند تنتهي إذ ،الغاية

 وال للتقدم، غيرقابلة األخرى، الفنون بخالف وهي الطبيعة.
 لذاتها. تثتهى الغاية هي ولكنها تحققها، بغاية قيمتها تقاس

. أجزائها جميع في تامة ،البداية منذ كاملة فهي

 يقبل ال وكال واحدة كونها على عالوة الفضيلة، كانت لهذا
 المعنى هذا وعلى العقل مع متطابقاً ثابتاً استعداداً االنقسام،

 ميز حين أرسطو به قام لما وخالفاً »التبصر«. اسم زينون أطلق

 وفضيلة الغني فضيلة بين وكذلك والمرأة الرجل فضائل بين

 إذ .بينهما والتفريق الفضائل بين الفصل زينون تحاشى الفقير،
 صارت ما متى وارداً يعود ال القبيل هذا من تمييز أي إن

 من له ليست نفسه اله أن حتى الكلي، العقل هي الفضيلة
 على زينون تكلم وإذا لالنان التي غيرتلك فضيلة

 سوى ليست التعددية هذم أن يفهم أن مجب فإنه الفضائل،

 الشجاعة :األحوال اختالف ختلفة االساسية للفضيلة وجهات

 اختيار في الحكمة هي والعفة احتماله، يجب فيما الحكمة هي

 هو فالحكيم الحقوق توزيع في الحكمة هي والعدالة األشياء،
 أو الكلي بالعقل يقع إتما الطبيعة، في شيء كل أن يعلم الذي

 جديرة للطبيعة المطابقة الموضوعات معتبراً اإللهية، باإلرادة

 يتعلق أن دون منبوذة، لها المضادة والموضوعات باالختيار،
 كليانتس أن ريبدو الخير. يربد كبا يريدم أن ودون بموضوع،

 حينما الكلي العقل لهذا االيجابي الوجه عل معلمه أكثرمن ألح
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 كان إذا هوالشجاعة، بأنهاتوتر، الرئيية الفضيلة عرف

 هو التوزيع كان إن وهوالعدالة، المطلوب، هو االحتمال

 أن ويرفض العقلية، زينون تزعة ويأخذكريزيبوس المقصود.
 أنه ومع . الفضائل مصاحبة سوك آخر شيناً التوتر في يرى

 متعددة أوجه انها كزينون، رأى، فإنه الفضاثل بتعدد سلم

 دقيق، برباط البعض ببعضها ومرتبطة األساسية، للفضيلة
 هذا لكن .جميعها عل حاز منها واحدة على أنمنحاز بحيث

 الفعل حقول من خاص حقل في تمارس فضيلة كل أن ينفي ال

حدة. على تعلمها ينبغي وأنه

 ال تتحول، بل متقيمة، تدوم ال األولى النوازع أن بيد

 من وأهواء انفعاالت إلى ،االجتاعي الوسط تأثير تحت سيما

 النفس صفو فتعكر اللذة، أو الشهوة أو الخوف أو الحزن قبيل
. والسعادة الفضيلة وجه في عائقاً وتنهض

 وهومعاكس النوازع، لمجال تابعة لكفس حركة واالنفعال
 إذا مكناً االنفعال يكون كيف لكن للطبيعة. وبالتالي للعقل

 وكيف ؟ سابقاً ذلك رأينا كما وعقلية، طبيعية حركة النازع كان

 مع للطبيعة ومعاكساً عقلي غير يكون أن للنازع يمكن
 ينجم ما يتعارض أن يمكن كف ثم ؟ نازعاً كونه في االستمرار

 النفس سقوط مسألة في نجد كا إذا ؟ الطبيعة مع الطبيعة عن
 لهذه حال الجم في واتحادها اآللهة موكب من افالطون عند

 التي المسافة عن عبرت قد المسيحية كانت وإذا المعضلة،

 فإننا األصلية، الخطيئة بادخالهامفهوم الله عن االنان تفصل
 مشكلة إن الرواقية. الفلسفة في القبيل هذا من شيائً نجد ال

 فلو معقدة: مشكلة الرواقي النفس علم على تطرح االنفعال
 غير جانب على تنطوي أن لها فكيف عقال، اكفس جوهر كان

 يصبح اذن وكيف ؟ للعقل المعاكسة باالنفعاالت متمثل عقلي

 إلى حول ويت غيرعقلي، إلهي والشبه العقلي الطبيعي النزوع
؟ انفعال

 اال اإلشكال هذا تفادي وأرسطومن أفالطون يتمكن لم

 هذا ولكن النفى، في غيرعفالنية أجزاء بوجود بتسليمها

 التامة العقالنية الرواقيين نزعة يجرح أنه إلى اضافة الطرح

 ,واألهواء االنفعاالت عناصر بعض تعليل عن عاجزا يقف
 االنسان لدى النزوع أن اعتبارنا في أأخذ أن يجب وبالفعل،

 النزوع على يصدق وما بالتصديق، مرفقا يكن لم ما غيرمكن
االنفعال. على يصدق

 حكم كريزيبوس، يقول كما هو، االنفعال فإن وهكذا

 وهذاما العقل متمردعلى أي العقلي«، »عقل ولكنه وعقل،
 انحراف إلى وإتنما العقل، إلى ارجاعه يمكن ال عنصراً يتضمن

 وغاية، غرضاً ارضائها عن الناشئة اللذة باتخاذ النزعات،
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 مفاهيم من االطفال على تفرضه بما ذلك على - البيئة وتساعد

 والمال باللذة تربيتهم مدة طوال وبإشادتها الخيروالشر، حول

 للعقل، مضادة مسرفة انفعاالت النزعات فتنقلب والكرامة.

. والسعادة الفضيلة دون وتحول النفس تزعج

 هي وللعقل للطبيعة مخالفة أنها إلى اضافة فاالنفعاالت،

 العضوي جهازنا كان إذا : المرضية النفس أحوال من حاالت
 اآلراء من الفيض »دور فإن وغيره، كالرشح للمرض، معرضاً

 الصحة من النفس تحرم عنها المتولدة والصراعات الخاطئة

 كالقلق االساسية، االنفعاالت ألحد معرضة مريضة« وتجعلها
 ضعف الجسم أمراض أن فكما والمتعة الحسية والرغبة واأللم

 العلة كانت وإذا لها، ضعف النفس أمراض فإن كذلك، له
 هو الذاتي االنفعال فإن »ضعفللنفى«، هي لالنفعال األولية

 مثل وقائع عنه ينجم الذي االنفعال هذا . ضعيف« »تصديق

 وغير عابر الفرح، في وانبساطها الحزن في النفس انقباض

 يتعذر النفس في مرضا فيصير ويرسخ ينمو وقد ثابت،
 فالسفة أن والواقع المجتمع أوكره الطموح مثل عالجه،

 في عاقل غير جانب عن صادر االنفعال أن يؤكدون الرواق
 بتراخي عاقل غير صار وقد العقل أنه باألحرى أو العقل،

الكاذبة. واألحكام المسرفة النزوعات مع وجريها الفس

 كان كما اآللهة، انتاج من االنفعال يعد لم الرواقيين وبمجيء

 االنسان نتاج من بل البدائية، اليونانية االسطورة في الوضع
 ال التي المتعالية القوى لعبة ضمن منفعال يعد لم االنسان هذا

 تعقلي مفهوم أمام تقريباً أصبح بل مقاومتها، تستطيع

 »يتولد منه الذي الخطأ« من يأتي الفكر »فإضالل .لالنفعال

 المفهوم وهذا االضطرابات«. علل االنفعاالت، الكثيرمن

 المداواة علم ظهور الحقة،طمام مراحل في الطريق، مهد
 إتما التي االنفعاالت عن الناجة النفسية األمراض بعض لعالجة

والعقلية النفسية األمراض من نوع هي
 عن البعيدة العقلية بالرصانة متمثلة الرواقي فطمأنينة

 ادراك من منعته عليه سيطرت إن التي ،والمخيلة االنفعاالت
 وال انفعالية أحكاماً يصدر كالطفل وجعلته الحقيقية، االخطار

 العقلي وبالجهد ٠ عقله نضوج عند إال منها التحرر يتطيع

 األفعال بجميع قام أجلها من التي الغاية االنسان يكشف نفسه
 العقل بقوة تحدث األفعال هذه أن وبما . ا١أ القيام به يخلق التي

 في إآل قوام للغاية يكون فلن القدر، أو ،الله إرادة أو الكلي،
 للقدر، وجوباً موجود كل انصاع فإذا .لالرادة داخلي موقف

 تبصر، عن يقبل، الحكيم فإن لذلك العقل معارضة رغم
 الى بالقوة يساق الشرير كان وإذا القدر. عن الناجمة باالحداث

 انه إذ إرادته، بطوع يقصدها الحكيم فإن االحداث، هذه
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.ي أوفقيراًوهويقبل مثوهاً القدريريده أن يعلم
 بل داخلياً، يبقى للخيرأوللشرال االستعداد أن بيد

 إلى نصل وبذا والعمل، الفعل على العك، على يحض،
 . وظائفهم أداء على مريديها تحث التي الرواقية األخالق جوهر

 التأملية الحياة فصل البدء، في رفضت، قد الرواقية أن ومع

 أفالطون تعاليم بفعل الفصل، هذا فإن العملية، الحياة عن
 األولى للوهلة الرواقية االخالق تبدو فعالً وقع قد وأرسطو،

 اإلنسان بجمود تقول مستعصية صعوبة على تنطوي وكأنها

 وبالفعل . يحدث ما كل أمام اليدين مكتوف ووقوفه الكامل
 ما وأن الحكمة، باستثناء سيان، شيء كل على الرواقيون يجمع

 معنام وهذا شر أو خير على الينا، بالنسبة ،ينطوي ال لنا يقع
 مثالً كالغنى اآلخر، الضد دون ضداً نطلب ألن حاجة ال أنه

 في أثمن والغنى فالصحة الصحة بدل المرض أو الفقر. بدل

 ألنها والفقر، المرض من قيمة وأعظم الناقص االنسان نظر
 أما ورغباته. نوازعه إشباع على وأقدر لطبيعته موافقة أكث

 منزلة من ليسا والمرض الصحة فإن الكامل، لالنسان بالنسبة
 عن تماماً مستقلة ألنها االنسان، هذا هدف المستقيمة، اإلرادة

 ال قيمة ذات فهي ثم ومن فيهما، قائمة أنها رغم منهما، أي
 هاتين إلحدى ليس أن يعني هذا هل ولكن .تضاهى

 الحالة قيمة تفوق قيمة الكامل، لالنان بالنسبة الحالتين،

 هو الكامل االنسان يميز ما ألن تأكيد، بكل كال، ؟ األخرى
 تعلقه وأن خاصة باآلخر، يتعلق لما أكثر بأحدهما يتعلق ال أنه

 مرام انه لوعلم مثاًل، المرض، سيختار انه إذ مشروط،

 الصحة فسيختار وتعادلت األشياء تاوت إذا ولكن القدر،

 كما االشياء يريد أن دون التام، االنسان يعتبر عام، وبشكل
 وأن مفضلة، أشياء للطبيعة الموافقة األشياء أن الخير، يريد

غيرمفضلة. أشياء للطبيعة غيرالموافقة األشياء
 باألفعال الئحة يضعوا أن !لرواقيين وسع في يصبح وهكذا

 بواجباته أو العاقل، الكائن بوظائف أشبه هي التي الالئقة،

 الوظائف، هذه واداء العائلية. والواجبات الياسية كالوظائف
 بني من مطلوباً يكون ان يمكن شراً، وال خيرأ ليست هي التي

 أخالق سي ثانوية، أخالق تظهر وهكذا قاطبة. االنسان
 هذه وبفضل .الجميع متناول في هي التي الناقصين الناس

 بعد، فيما تطورت التي النصحية(، )األخالق العملية األخالق

 واجبات أن ومع الناس عامة حياة إلى طريقها الرواقية شقت

 فإن ،ومتماثلة واحدة الناقص واالنسان الحكيم من كل
 االنسان ينجز فحيثما الظاهر. في اال واحداً ليس سلوكهما

 عمالً أو كامال، واجباً الحكيم ينجز عادياً واجباً الناقص

 الكلية، الطبيعة مع الواعي توافقه بحكم وذلك مستقيماً،

 االمتناع إلى مضطراً نفسه فيها يجد حاالت هناك أن إلى إضافة

٠ الياسية أو العائلية واجباته أداء عن

 إلى أدى الواجب عن أو الوظيفة عن المطلقة الصفة نفي إن
 جانباً تنحي التي العملية، االخالق أو النصائح أدب ازدهار

 واألخالق الفردية. الجزئية الحاالت لتدرس المجردة المبادىء
 ال فهي الفاعل، االنسان وصف مجال ابداً تبارح ال الرواقية

 أنها يعي وهذا االرادي االستعداد نطاق خيرخارج أي تنشد

 الغني الحكيم أو الفاضل االنسان عند اال بتيامها تتحقق ال
 من خال بالتالي، وهو، وللعقل، للطبيعة وفقاً يعيش الذي

 ال الذي والتقي المخلص إنه والتكبروالعطف االنفعال

 هو واالجتماعي، والبريء، السامي، والعالم األلم، يعرف
 شيء لكل »أن ابيكتاتوس، مع يعلم ألنه الحر، وحده

 ذلك«. نستطيع ال وباآلخر الثيء نحمل باألول بمسكين،

 فقط هي فينا المتعلقة األشياء أن يعلم الذي هو والحكيم

 يمكن ال الذي الموت، حتى يدهشه شيء ال فإن ولهذا أفعالنا،
 فإن الحكمة، أما الشر. هو فيه رأيه ولكن شراً، يكون أن

 ال كالفلسفة فهي واحدة، دفعة اال يؤتاها أن يمكن ال المرء
 الرواقيون اليه رمى هما أن برهييه إميل ويؤكد . التقدم تحتمل

 هو، وإنما األخالقي، التقدم التعيين وجه على ليس القدامى

 باطنية استحالة من نوع االسكندرافي، كليمنصوص قال كما

 الى المدينة مواطن ونبدل محض، عقل إلى بأكمله اإلنسان تغير

مواطنعالمي».
 تطبيق هي العالمية الرواقيين cosmopolilisme ومواطنة

 الحكيم فوطن الكلي التجاذب في لنظريتهم وسياسي اجتماعي
 »المدينة أي بأسره، العالم وإنما ولد، فيه الذي البلد فقط ليس

 يمتون جميعاً والبشر دائماً الحق عليها يرفرف التي اإللهية«

 وضعهم كان مهما الكببر، الوطن هذا إلى نسب بصلة
 حيث من جميعاً اخوان انهم ,قوميتهم كانت ومها ،االجتماعي

,الفضيلة ويتوخون بالعقل يتمتعون انهم
 اللذين وأرسطو أفالطون إلى تعود جداً قديمة الفكرة وهذه

 لألفالك منظم وعقل حق واحد الى ونظامه العالم وحدة أرجعا
 وبفكرة العسكرية بفتوحاته مهد، االسكندر أق ولم وحركاتها.

 العالية المدينة فكرة أمام الطريق وأرسطو، أفالطون واحدية

 قانون لواء تحت ، سواء حد على الشعوب جميع تضم التي

 زينون صاغ وقد .اإلله هذا حكم هو ،واحد وحكم واحد

 ذكره نص خالل من ،نهائية واضحة صورة في الفكرة هذه

 في المفقود زينون كتاب عن حديثه صدد في بلوتارخوس
 اال يجب »الناس أن النص هذا في زينون يؤكد الجمهورية.

 كل ألن :الخاصة قوانينها منها لكل وشعوب مدن في يتفرقوا
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 لألشياء واحدا ونظاما واحدة حباة لهم وألن مواطنون، الناس

 وما . مشترك قانون قاعدة ظل في الموحد القطيع حال هو كما

 في جمع لقد . . . بتحقيقه االسكندر قام .حلمه في زينون كتبه

 في ترى بأن وأمرها . . . قاطبة العالم شعوب كل واحد اناء

 الخير أهل وفي الحصينة، قلعتها جيشه وفي وطنها، األرض
أغراباً« االشرار وفي أهلها،

 العالمية الرواقيين مواطنة لفكرة الجديدة السمة أن والواقع

 ٠ وروما أثينا لمدينتي واالجتماعية السياسية بالظروف متمثلة

 األبواب فتحتا فيهما، ازدهارالرواقية بعد المدينتان، فهاتان

 من كانوا الرواقيين من سكانهما أن كا األجنية، التأثيرات أمام

 الفترتان، وهاتان رديئة. يونانية يتكلمون كانوا الذين األجانب
 بربرياً، يعتبر كان هوغيريوناني ما كل أن حيث أثينا، فترة

 وقانونه جيثه قوات الروماني المواطن وضع حيث روما، وفترة

 تبني على الرواقي حلتا روماتي، غير هو ما مقابل وحضارته
 هو فالرواقي معاً. والمدن الطبيعة ليعم الكلي، القانون شمولية

 هو ، النحا لجماعة بالنسبة هوغيرمفيد »ما أن يعلم من إذن
للنحلة«. بالنسبة مفيد غير أيضاً

 التي الكلبية المدرسة من الرراقية المدرسة تميزت وهكذا
 ألن ذاته، مع المجتمع في يعيثن الذي هو الحكيم أن اعتبرت

 مرتبطة أمور والناس االحداث أن عن ناجمة تعقيدات للقدر

 أخالق رفضت الرواقية المدرسة أن كما البعض. ببعضها

 الكلبيين بعكس نزعتهم، فكانت والتملص الهرب

 طابعهم وضع على حملتهم النزعة هذه ايجابية. واالبيقوريين،
 ومفهومهم العالمية، مواطتهم طابع الهيليني: العالم على األبدي

جداً الواضح السياسي وموقفهم للحكيم،

 الواسعة االمبراطورية في الرواقية الدعوى لهذه هل ولكن
 من أرادوا الرواقيين أن الواقع ؟ مادي كيان ذات سياسية قوة

 - سياسية قوة ال - روحية جامعة تكون أن االمبراطورية هذه

 ذلك ومع .واإلرادة المعرفة وحدة على شيء كل قبل تقوم
 أثاراً الزمان، مر على »أحدثت، أمين عثمان يقول كما فإنها،

 فكرة على قوياً طابعاً تلقي أن استطاعت فقد المدى: بعيدة

 كما إلهام، مصدر مشرعيهم عند وبقيت الرومان، عند القانون

 المحبة إلى المسيحية الدعوة توجيه في تؤثر أن استطاعت

 القرن وفالسفة روسو جاك جان إلى توحي وأن والرحة؛

 وحقوقهم االنسان بني اخاء عن نظراتهم فرنسا في عشر الثامن
. االا" الخرية في

 من اليونانية بالروح اصطباغاً أقل الرواقية أن القول وصفوء
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 وكان I اليونانية الفلسفة مدارس من أخرى مدرسة أية

 معظم كان كما الغالبة، كثرتهم في سوريين األولون الرواقيون

 أوبرفغ ويالحظ الرومان من المتأخرين الرواقيين
Ueberweg، ،العالم صبغ في أخذوا حين اليونان أن بحق 

 عناصرها الحضارة هذه من أسقطوا اليونانية، بالحضارة المتأخر
 للفلسفات خالفاً - الرواقية وكانت .وحدها اليونان تالئم الني

 كانت بل العاطفي، أفقها في ضيقة ٠ سبقتها التي األخرى
 إلى لكتها ،الوجوه من بوجه أعمى تعصباً لتعاليمها متعصبة

 اليونافي، التفكير في عميقاً تطوراً تمثل كانت ذلك جانب

 وظهر إليها، بحاجة أنه العالم أحس دينية عناصر على ونحتوي
 صادفت وقد بمثلها. العالم إعداد عن عاجزون اليونانيين أن

 الرئيسيين الملوك »كل أن درجة إلى الحكام عند هوى الرواقية
 يقول كا - أعلنوا قد زينون بعد جاءت التي األجيال في

٠ رواقيين« أنفسهم - مري جلبرت

 المذهب تقدم في حاسمة مرحلة كانت الرواقية أن والحقيقة

 حكمة فحلت البعض، فيه وثق الذي المعرفة في االنسافي

 قال التي التعجب« »حكمة محل الالإنفعالية العقلية الرواقين
 المعرفة،، »أنسية الرواقيين مع تولدت، وهكذا أفالطون بها

 المذهب طريق فعلى المعاصرة« الوضعية »األنسيات أساس

 من بذوراً أن نجد األبيقوري، المذهب إلى إضافة الرواقي،

 وتزدهر. تنمو أن لها قدر تلمس، تكاد ال قبل من كانت الفكر
 مرة ألول فيها ريغو- البير يقول كى - وجدت المادية ولعل

 استطاعت أيضاً الرواقية رجال وبجهود األساسية. صيغها

 هناك وأصبح ،وتتضح تتكون أن العقل على المبنية اإللهيات
 كيف يتعلمون أناس على نفسه يفرض اآللهة في جديد اعتقاد

.عليها يعتمدون وكيف آللهتهم يصلود
 بين تنتشر ولم شعبية، فلفة أبداً تكن لم الرواقية أن بيد

 على وقفاً كانت بل واألصول، األنساب كل من الناس
 الحكيم أفعال جيع أن مبادئها ومن .المثقفة االرستقراطية

 مجهود أي رجالها يبذل ولم .رديئة الجاهل أفعال وجميع ،فاضلة

 عليهم كانوايتعالون بل شقائهم، من اخهالء نتخليص
 تعرف لم الرواقية أن ومع ,وشأنهم يتركون أطفاالً ويعتبرونهم

 الرواقية األخالق فإن المعة، أسماء أوريليوس مرقص بعد

 والنهضة والوسطى القديمة العصور خالل راسخة استمرت

 عظم التي العملية، األخالق بين المزج كان وربما والحديثة؛

 هوالذي النبيلة العليا الكمل وبين المتأخرة، الرواقية إبان شأنها
 تلك خالل شيوعاً الفلفية المدارس أكثر الرواقية جعل

 المدارس فالسفة فإن شك، أي ودون العديدة القرون
 وتأثروا وانتقدوها فشرحوها تعاليمها، على اطلعوا األخرى



الفن( )في الرومنسية

 في نظرياتها من للعديد نقدا افلوطين تعليم تضمن فقد . بها

 من أرسطو شراح أكثر كما التعيين؛ وجه على الطبيعيات،
 جهة ومن معلمهم أفكار مع تعارضها ليثبتوا ها، االستشهاد

 من نظائرهم مع الرواقية، المدرسة أخالقيو أمسى أخرى
 المسيحيون فأقبل الجمبع، بين مشاعاً ملكاً الكلبيين،

 مقتبسين الغنية التعاليم هذه على سواء، حد على والوثنيون،

 التعاليم تناقض ورغم األخالق. أزر به يشدون ما كل منها

 منذ الميحيون المفكرون تأثر المسيحية العقائد مع الرواقية

 الفضائل في القول تفصيل من الرواقية به أتت بما الثامن القرن
 هي أنها علماً اإللهية، العناية وفي اسه، صفات وفي والرذائل،

 الثالثة األمور هذه في الكثير بالشيء لألفالطونية مدينة تفسها

 الى الرواقية اآلراء الكثيرمن تسرب وقد بها. يتصل وما
 الصفا إخوان رسائل في نلمه ما وهذا االسالمية الفلفة

 والحرية القدر وفي الطبيعة وحدة في منها كثيرة مسائل حول

 األخالق إال ديكارت عد األخالق وما والتنجيم. واألخالق
 ثوب في الرواقي المذهب اال سبينوزا مذهب وما الرواقية

 لغة في الرواقيين أخالق إال كانط عند األخالق وما ديكارتي
جديدة.
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فنيانس غان

الرومنسية)فيالفن(
Romantism
Romantisme 
Romantismus

 صراعات الغربي العالم شهد عشر الثامن القرن نهاية مع

 الممثلة الفنية، التيار!ت مختلف بين حادة وخالفات فكرية
 لهذه النجدتفسيراً وقد والواقعية، والرومنسية، بالكالسيكية،

 التي الكبرى التحوالت تلك باالعتبار نأخذ لم إن الحالة

 الفرنسية اثورة الغربي، المجتمع داخل احدثتها،

 تطور من تبعها وما نابليون، وحروب ،1794-1789

 اليها دفعت دانحلية، وثورات حادة، وأزمات اقتصادي،

 باالشتراكية. المطالبة الثورية والنظريات االجتماعية التناقضات

 الجمالية، والنظريات العامة المفاهيم تتبدل أن من بد ال فكان

 النزعات وبروز الصناعي، والتقدم العلمي التطور أثر على

 خارج األخرى الشعوب ثقافات على االنفتاح وكذلك القومية،

 أن الطبيعي من كان العوامل، هذه مختلف وبسبب اوروبا
 نطاق عل الحديد استعمال مع العمارة مالمح ايضاً تتبدل

 والمحطات. واألسواق والمعامل الجسور بناء في خاصة واسع،

 كبيرمنها جزء في تحولت بل فن، مجرد تعد لم المعمارية فالهندسة

 النصف في بدأت التي األثرية لالكتشافات وكان .علم إلى
 الرحالة مذكرات عن نضالً عشر، التاسع القرن من األول

 - الشرقية الفنية واألعمال الحرف ومنها - التجارية السلع وتبادل

 بابل :مجهولة تزال ما كانت جديدة عوالم الى الغرب عرفت إن

والهند واليابان الصين ثم وأشورومصر،

 في تفتش بدأت التي البالد في القومية النزعات وبظهور

 مظاهر الفن في انعكست استقاللها، يدعم عما ماضيها
 تيارين في بوضوح وتجلت واالجتماعية، السياسية األزمات

 بالكالسيكية المتمثل ،بالقديم للتمسك األوليدعو رئيسين:
 هذا من انطالقاً الخاص عالمه لبناء وذلك الرومانية؛ اليونانية

 التيار أما ومفاهيمها؛ البرجوازية ذوق مع المتالئم النموذج

 عن المعبرة المحلية، واألصول المنابع إلى بالعودة فيطالب الشافي

 الهام مصدر المخيلة من يجعل ألن ريسعى قومية، طموحات

ففي وابداع

 المشبعة وهي عامة، اوروبا فيه كانت الذي الوقت في أي

 ثوابت من حضارتها بناء في انطلقت قد ،الالتينية بالثقافة

 تكرست أن بعد الشمالية، البالد أن نجد والنظام، العقالنية
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الفن( )في الرومنسية

 رغم الخاصة، وأعرافها بتراثها اكثرتمسكاً البروتستانتية، فيها

 االيطالية عبرالنهضة اليها تربت التي المظاهرالالتينية

 الموقف هذا أن بيد الفرنسية عشر السابع القرن وكالسيكية

 والتمسك رسميا، به المعترف الكالسيكي، الماضي من السلبي

 عل يقتصرا لن تناسته أو رفضته قد النهضة كانت آخر بماض

 تجلت شاملة أوروبية ظاهرة يشكالن فهما ،الشمالية البالد
 كلها تكن لم أوروبا ألن أحياناً، متناقضة بل متباينة، بأشكال

 كلها تخضع ولم ،واالجتماعية السياسية نظمها في متشابهة
 بدرجات فإنما أحياناً لها خضعت وإن ٠ واحدة ثقافية لتيارات

 التي الظرية والدراسات الكتب االتجاه وتؤكدهذا متفاوتة.

 فنون في وبانجيرون( وسوفلو فليبيان، )امثال أصحابها وجد

 ظاهرة - خاصة والقوطية الرومانسكية، - الوسطى القرون

 منذ - المؤرخون تناول األولى وللمرة اليها. العودة تجدر محلية

 )الكلتيين المحلية الشعوب تاريخ - عشر السابع القرن نهاية

 كمصدر اليها ونظروا الحضارية ومعطياتها .( والغاليين.

٠ ولغاتهم األوروبدن لثقافة حقيقي

 إلى بالحنين الشعور هذا عن وتعبر الالتينية تتجنب وكي

 خاصة، الشمال في أوروبا، حاولت المحلية، التاريخية األصول

 االغرابية نحو النزوع من بنوع وتقاليدها الكالسيكية تواجه أن

 عشر، السابع القرن من الشمال فنافي بكبار المتزايد واالهتمام

 بلجيكا في وروبنس هولندا، في وفيرميردودلف كرامبرانت،
 نحو بالتوجه الخيال صوغ أعيد والشعر، األدب مجال وفي

 وتم إنكلترا، في ويونغ وغري هيرفي مع الرومنيسة، المواضيع
 جديد إدراك إلى بالقديم والتمسك العقالنية من االنتقال

 واالندفاع العاصفة جماعة من الغنائين مع ،والتاريخ للواقع

Sturm und Drang، المانيا في . ٠ وريختر، نوفالي أمثال.

 شهدت التاريخية، األصول الى للعودة الدعوة هذه ومع
 كان موضوعياً، وتحوالً الثعور، لطاقات وتفجراً تفتحاً أوروبا

 نحو العشرين القرن في الغربي الفن قادت التي للمغامرة بداية

 السائدة المفاهيم من للخالص التوجه هذا وكان .جديدة آفاق

 التي العقالنية والمناهج الكالسيكية القواعد من للتحرر مهد قد

 ليست التحول هذا وأهمية .الالتينية اليونانية الثقافة بها أطنبت

 التي الصارمة والنظم المقاييس لهذه االنسان تخطي في فقط

 لعفويته استعادته في بل عديدة، قرون طيلة لها خضع
 األهواء الى الفني، التعبير مجال في تدريجاً، واالتقال وحدسه،

 بعد الرياليون منه جعل الذي الالوعي، ثم ومن والوازع،
 أوروبا، شهدت وقد الفني. للخلق األساسي المحرك ذلك

 الكالسيكيين بين عنيفة داخلية صراعات التحول، هذا بسبب

654

 إلى التواقين والرومنسيين مواقفهم، عن واصرار بعناد المدافعين
 تعبير حد على عشر، التاسع القرن بدا لذلك جديدة. عوالم

 اليه، ينتهي الماضي »كل جوهرية«، »حقبة وكأنه هويغ، رينيه

فيه« بذوره يبدي المستقبل وكل

 الثامن القرن من الثافي النصف في الفنية التيارات ٠ 1

عشر:

 عرف ما الى االشارة من بد ال الرومنسية عن الحديث قبل

 التي الفنية الحركة مثل ألنها ال المحدثة، الكالسيكية باسم

 معها تلتقي ألنها بل وحسب، وعاصرتها الرومسية سبقت
 المثالية واختالف الظاهري التناقض رغم كثيرة امور في أيضاً

 القرن في األفكارالفلسفية تأرجح أن والحق عنها تدافع التي

 بالغ أثر له كان للعقالنية والعداء العقالنية بين عشر الثامن

 تقترب بدورها كانت التي المعاصرة الفنية التيارات عل األهمية
 وتقترب عنها تبتعد أو حيناً، العقالنية الكالسيكية المفاهبم من

 مصدر الخيال من جاعلة آخر، حيناً لها المناقضة المفاهيم من

 أن الطبيعي من فكان العقل. على الشعور ومقدمة لها، إلهام

 الى األساليب مختلف بين االختيار عن والعجز التردد هذا يؤدي

 المحدثة الكالسيكية من كل بها اصطغت التي التلفيقية النزعة
.والرومنسية

 في االنهيار وشك على كانت التي الكالسيكية المثالية أن غير

 من الثافي النصف في وازدهرت تجددت عشر، الثامن القرن
 من شيائً وعرفت االمبراطوري، الطراز مع القرن، هذا

 تاثيراًمتفاوتاً ومارست عشر، التاسع القرن االستمرارفي

 وأميركا األوروبية البالد بعض في الرسمي الطراز به اصطبغ

 هذا فرنسا، في الرسمية، السلطة تبنت وقد الشمالية.

 للتعبير وسيلة منه وجعلت نابليون، من ابتداء الفني األسلوب

 الكثيرين نظر في أصح، ان بعد السياسية، أغراضها عن

 بسبب ودعي األكاديمي، والجمود الفارغة البالغة لفكرة مرادفا

 وهو السلبي، الحكم هذا أن غير .الطنان« »الطراز ب ذلك،
 نسبياً، تعدل قد العشرين، القرن أواسط حتى السائد الحكم

 األعيال األكثرموضوعية، الحديثة، الدراسات تناولت أن بعد

 هذه ووضعت العمارة، مقدمتها وفي المحدثة، الكالسيكية

.الصحيح مكانها في الفنية الحركة

 الكالسيكية الجمالية عن المدافع وهو - فنكلمان وكان

 في الفن تاريخ :كتابه في نظريته حدد قد - أسسها وواضع

 باستطاعتنا، »ليس بقوله: 1764 سنة الصادر القديمة العصور

هومرادف الذي الجمال تحديد الكمال، نبلغ لم الذين نحن



الفن( )في الرومنسية

 ال لكننا العين، بواسطة ويتذوق »يمحر فالجمال . للكمال«
 يقوم »فإنه عالمية، لغة ولكونه بالعقل«. اال وندركه اليه نتعرف

 يوصف ولن فهوغيرمحدد، لذلك . . الناس جميع قبل من
 الذي الثكل وفي الرسم، في وهويتجسد . خاصة. صفة بأية

 هادىءوهو .هومحسوس الذي اللون على ومتفوق هومدرك

 يختاربما أن الفنان وعلى عارض« هي الحركة بينا ساكن،

 هذه المثالي. الجمال منها ليصوغ األشكال أفضل إليه يقدم

 عشر السابع القرنين كالسيكيو قبل، من اتبعها، التي النظرية

 اكاديميات الى نقلها ايطاليا، في عثر والسادس فرنسا، في

 رفائيل : أمثال والكتاب الفنانين من عدد ومحترفاتها اوروبا

.وهاغدرون منغس

 تفسر عديدة آراء نواجه نزال ما فانا ذلك، مع ولكن،

 الكل أن صحيح . ومتباينة متناقضة بأشكال الفنية الحركة هذه

 ما على احتجاج بمثابة كانت المحدثة الكالسيكية أن على يجمع

 فارغ، بريق من المزركش الزخرفي الروكوكو طراز به اتسم
 إلى بالعودة مطالبة المصطنعة، العواطف في وزيف وتأنق،

 ولكن السليمة؛ القديمة المنابع إلى والعقالنية، العلمية الروح

 ،بالقديم المحدثة الكالسيكية تمك خلف يرى البعض
.الرومنسية من يقربها طوباوياً، خيالياً، عنصراً

 العصور الى العودة شأن تماماً شأغها القديم إلى فالعودة

 الكالسيكي العصر »ألن الرومنسية، ب طالبت التي الوسطى

 اصبح قد كأنه تعبيرهاوزر، حسب عندئذ، بدا ذاته القديم
 والرومنسية فالكالسيكية البشرية« للثقافة المنال بعيد منبعاً

 لإلحياء مصدراً الغابرة العصور تراث في وجدتا قد

 الحالة في تركز، قد الماضي الى الحنين هذا أن غير والتجديد؛

 بينما الرومانية، اليونانية القديمة، الكالسيكية على األولى،

 الرومانسكية الوسيطة، المسيحية الفنون على الثانية، في تركز،

 التوافق عن تبحث التي المحدثة والكالسيكية والقوطية

 والعظمة الرفيعة »الباطة فكلمان أسماه وعما والسكون،

 في هي، البدائية، الصافية، األشكال و»تتوحي الوقورة«

 وذات نفسها، الرومنسية« اإلغرابية طينة من اوستري، نظر

 - المنابع إلى »العودة بين تجمع اذ ،تلفيقية ونزعة مزدوجة سمة
 العودة بفكرة ترتبط أنها عن فضالً امثل«، عالم وبناء - األصول

 االغريق »عبر الطبيعة لكنها روسو، عنها دافع التي الطبيعة إلى

 دراسة )علينا( تحتم التي »الطبيعة انغر، يقول كما ورفائيل«،

 يرى الذي تعبيرديدرو حد على رؤيتها«، نتعلم كي القديم
اسبارطة« في الناس يتكلم كما »التصوير

 الكالسيكية اليه تسعى المعبرعماكانت - العمارة فن ولعل

 يشكل - للطبيعة خاصة ورؤية ،العقالنية الى عودة من المحدثة

 وغختلف التلفيقية، النزعة هذه فيه تتجسد الذي النموذج

 التكوينات تلتقي العمارة، ففي المتباينة األسلوبية اتجاهاتها

 الخارجية الواجهات طرازالروكوكومع من الداخلية
 من االفادة حاولوا قد المعماريون كان وإن .الكالسيكية

 تطويراألصول وعمدواإلى المعاصرة، العلمية المكتشفات

 اهتماماتهم أن إال كالحديد، جديدة مواد واستخدموا التقنية،

 قواعد حسب بنيت التي الخارجية األشكال عل تركزت األولى
 الجبهي، والمثلث باألعمدة، المتمثلة ونظمها القديمة العمارة

 أو المنحنية األشكال غابت وهنا، ..والرواق. واالفريز،

 لطراز المميزة الصافية المستقيمة للخطوط المكان لتخلي الملتوية،

 قد الفني النمط لهذا نابليون تبني وكان .االمبراطوري العهد

 األشكال جميع في اتباعه الواجب الرسمي الطراز منه جعل

 انتشاره في وأسهم استعمالها، وجهات اختلفت مها المعمارية

 هذا فرض أن بعد خاصة به، يقتدى نموذج الى تحوله وفي

 خضعت التي البالد في أو فرنسا في سواء الجديد األسلوب

النابليوفي للنظام

 لويس طراز عن المنبثق االمبراطوري، الطراز هذا أن غير

 I الثانوية الفنون في إال بجالء معالمه تتوضح لم عشر، الصادس

 جاءت، التي - التطيقية والفنون واألثاث، الزخرفي، كالفن

 فإنه التصوير، أما جامدة جافة، األحيان، كثيرمن في
 تطوراً البرجوازي، أي الرسمي، تفليده وفي بدوره، يعكس

 لمواضيع البداية، في المحدثة، الكالسيكية فاعنمدت مماثالً

 أهواء عن بعيداً الرصينة، واأللوان الصارمة والخطوط النبيلة

 من معظمها في المستمدة ،الموضوعات عولجت وقد . العاطفة

 الى يميل بأسلوب الروماني، اليوناني والتاريخ القديمة األساطير

 فقيرة بألوان الملرنة الممثلة، الصور بدت حيث النحت،

 التماثيل. الى أقرب النتوء، شديدة البنيان، صلبة متدرجة،

 ،جديدة عناصر ذلك بعد دخلتها الصارمة الثالية هذه أن غير

 الكالسيكية بمثلي ابرز دافيد مع حتى اللين، نحو تميل وباتت
 عن انحرافاً بل كيراً، انغرتحوالً لدى لنجد واننا المحدثة

 والتأنق نحوالنعومة واتجاهاً الصارمة، الكالسيكية المثالية

 بميل »المدفوع انغر، عمل فإن وهكذا، هماالتنكرلها اللذين

 شهوانية استهوته قد فعال، البرجوازي، للواقع ودقيق جامح

 »الحريم«، عن اال هويغ، رينه يقول كما الشرق، في تبحث ال

التركي« الحمام في كالتي الرخوة، الندية باألبدان وتحلم

 من مجموعة فإن واالنكلوسكسونية، الجرمانية البالد في أما

 ما بالرغم ولكن الكالسيكية. بمبادىء التزمت قد الفنانين
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 هذه تعرضت عام، تأييد من البداية، في الكالسيكية، القته

 الخاص الشماليين فهم يفسرها بارزة، النحرافات الحركة

 الفرنسية، الهيمنة من التحرر في ورغبتهم الالتينية، للثقافة

 سذاجة الى الطبيعية ميولهم مع نفسها الثقافة هذه وتعارض

 التقاليد نحو وقومية، سياسية ألسباب ونزوعهم، البدائيين،

 طابع ذات هي الشماليون، يفهمها كما فالكالسيكية، المحلية

 لما تعتبرمهدة بل ،المسيحي الفكر مع تتناقض وال خاص محلي
 انغر فيه كان الذي الوقت ففي الحديث« »بالقوطي سمي

 فنية نماذج عن القدماء لدى يفتشون ملحدين، وجاعته

 والفنون بالمسيحية شديد تمسك عن الشماليون أبدى ،خالصة

 اسالف عند يفتشون المعماري الخطي الطراز ذات المسيحية

 مصدرإلهام عن بل الرسم، في دروس عن فقط ليس رفائيل

 )نسبة »الناصرية« الجماعة مع مسيحية، دينية مواضيعهم ديني.

 باسم المسياة والجماعة ألمانيا، تأثيركبيرفي لها كان التي للناصرة(

 السمة بيدأن انكلترا. في Preraphaelites الرفائيلية ماقبل

 مع مهدوا، الذين الشالين الفنانين هؤالء الزمت قد األكاديمية

 والرومانسية للرمزية الوسطى، بالقرون لتمسكهم نظرا ذلك،
 القرن من األخيرة السنوات في الجديد، الفن باسم عرف وما

التاسععشر.

: الرومتسية ظاهرة - 2

 بتمسكها ،جسدت قد المحدثة الكالسيكية كانت إذا

 الجانب هذا الالتينية، اليونانية مظاهرالثقافة بالتقاليدومختلف

 الوعي وكأنها تبدو فالرومنية الفائم، الصراع من »السلبي«

 الثورة كانت الذي العميق االنقالب عن الناتج الجديد

 هكذا، تولد لم الرومنسية أن غير ٠ مظاهره أبرز أحد الفرنسية

 بين ما انتصارها من الرغم على اذ .محددة منطقة في ،يوم ذات

 بلورة في وأسهمت لها مهدت التي األفكار فإن ،1830و 1820
 كا عاماً، بخمسين ذلك قبل تكونت قد األساسية ها منطلقات

 القرن المانيا في هما وبتركيزالمثيل بقوة التعبيرعنها وجدت

 )مع األدب في الجديدة الحركة هذه تمثلت وقد عثر. الثامن

 وهوغو انكلترا؛ في وبيرون وشللي المانيا؛ في وشيلر غوته

 تمثلت كا روسيا(؛ في وغوغول وبوشكين فرنسا؛ في وموسيه

 وتورنر، فرنسا؛ في . وجيريكو. دوالكروا، )مع الفن في

 وفريدريش ورونج، اسبانيا؛ في وغويا انكلترا؛ في وكونستيبل
فيألمانيا...(

 وال ،ومتماسكة متجانسة حركة ليت الرومنسية غيرأن

 فهي ومحددة؛ واضحة أهداف ذات واحدة فئة على تقتصر
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 وجماليات خاصة مذاهب لها كان مختلفة، جاعات في تتمثل
 في البحيرات وشعراء المانيا، في شليغل كجماعة أحياناً، متباينة

 هذه انتقلت وقد .فرنسا في العاشر شارل ورومنسية ،انكلترا

 لم التي التشكيلية الفنون الى تباينها، على الجديدة، األفكار

 تلك أو الجماعة بهذه ترتبط كانت ما بمقدار اال رومنسية تكن

 رغم ولكن الجديد. االحاس عن تعبيرها بوسائل و
 تجمع تعبيرها، وطرق الرومنسية االتجاهات هذه بين االختالف

 في وتتلخص واألانا، األنا تقابل على تقوم عامة مبادىء بينها

 سعيها وفي األساسي، ومرجعه العالم مركز للفرد، مفهومها

 فيه، وتنعكس )األنا( تدركه خارجي واقع عن »األنا« لفصل

 إال يوجد أن يمكنه ال الذي الخارجي للعالم ادراكها طريقة وفي
 صاغها كما الجديدة األفكار هذه .منه وانطالقاً الفرد فكر في

 الصعيد على يقابلها، خاصة، المانيا في العصر، فالسفة

 العامة. المفاهيم في عميق وانقالب الرؤية في تبدل الفني،

 التقيد وعن المنظور، للعالم الملتزمة المراعاة عن الفنان فانصرف

 وعما الذات عوالم عن الكشف عحاوال المثالي، »بالجميل«

 يوحى ما »يعتمد الفن وبات .خاصة مزايا من تتضمنه
 اظهار مهمة - هويغ رينيه يقول كا — نفسه على آخذاً ويقاس،

 بذلك، وحلت، الكائن«، في يحن ما وأدق حميم هو ما أعمق

 العقالني المذهب محل Sentimentaiisme العاطفية النزعة

rationalisme، مكان واالندفاع« »العاصفة حلت كا 
 المواقف هذه مع وانسجاماً ألمانيا. في Aufklarung »األنوارم

 جمالية مع تتعارض جديدة، جالية الرومنية تبنت الجديدة،

 التعبير ويوضحها ودافيد، دوكانسي وكاترمير ونكلمان
 لغوياً، يعني، الذي اليوناني التعبير - aisthetikos »استيتيك،

 بومغارتن، االلمافي الفيلوف اختاره الذي - االحساس« »فن

الجمال. ،لتحديدعلم1750 عام

 الفردية االحساسات تصبح الجمالية هذه الى واستناداً

 ذاتياً، ادراكاً العام الدراك الفنان يعتمدها التي الوسيلة

 محددة قواعد على مبني ذهني نشاط من الفني االبداع ويتحول

 المرتبطة مصادرها كشف يمكن ال غامضة عملية الى وثابتة

 هوشيء الذي فالعالم األعمى. والحدس االلهي بااللهام

 والكالسيكية التنوير حركة نظر في وتفسيره ادراكه يمكن معقول

 حركة باالسرارمع ومحاط غامض شيء الى يتحول عامة،

 نظر في العبقري، كان واذا والرومنية. واالندفاع العاصفة

 وذكائه النير، يتميزبعقله الذي هواالنسان الكالسيكيين،

 فإنه، ،والتقاليذ والتاريخ العقل يمليه بما إال يتقيد وال الخارق،

 القيود، هذه من تحرره عليا لمثل تجسيد الرومنسيين، نظر في



الفن( )في الرومنسية

 الحسية«، التجربة عن تغنيه الصوتية، الخيالية »تجربته ألن

 بفضلها يستطيع كاشفة بصيرة ذو وألنه هاوزر، تعبير حسب

الفاتر. يقول كما ويشعر«، يرى، أن بل يالحظ، »أن ال

 ،مثالية جمالية تبنى قد الكالسيكي المذهب كان حين وفي

 التشكيلي الجمال أساسها أومكان، بزمان محددة غير عالمية،

 اتجهت القديمة، بالفنون ذلك، أجل من وتقيد، النحتي،
 الطابع عن ودافعت تماماً، مغايرة نحومجاالت الرومنسية

 على الخيال وغلبت الفردي، واالحساس المميز الخاص

 من جاعلة الغريبة، والعوالم الغوامض تحرت كما الواقع،

 الواضح النحتي الشكل من بدا الرئيسي الهدف اللون
 »تقليداً أو للواقع نقالً يعد لم الفن أن يعني ذلك . والمجسم

 على وبات محدد. لمثال أو فورنيه، يقول كما ، مبتكر» لنمط
 ، ٠ اً جديد عالماً ه الواقعي العالم الى مضيفاً ويبدع، ينتج أن الفن

 أكثر »أنه ليدرك دوالكروا ينطلق هنا ومن ليسينغ. تعبير حب

 التقرب من نفسه في يحملها التي المثالية الى التقرب للفنان أهمية

 تقدمها التي العارضة المثالية إلى أو مذهبية، مثالية الى
 هو، الفائق الرجل بصنع الذي »إن أيضاً ويرى . الطبيعة«

 هذه مع ويلتقي األشياء«. رؤبة في تماماً خاصة طريقة قطعاً،

 المعطيات على خاص بشكل ركزت التي الجديدة، األفكار

 العالم أيها شئت، ما »كن شللير: االلماني الثاعر قول الذاتية،
 لم الطبيعة أن أي .وفياً« لي »أناي« يبقى أن شرط المتحرك،

 صور »مخزن الى وتحولت مسوغاً، غدت بل مثااًل، تعد

 تعبير حسب نسبية» وقيمة مكاناً المخيلة تعطيها واشارات

 الفنان منه يختار نظردوالكروا، في قاموس« »مجرد وهي بودلير،
 .وتخيالته أحاسيسه تمليه وما أسلوبه حسب ليصوغه ء يثا ما

 في ال الدقة، توخينا ما اذا »ليست، بودلير نظر في والرومنسية

 الشعور«، طريقة في بل الحقة، الحقيقة في وال الموضوع اختيار

 عن والمعبرة الوسطى القرون من المستمدة الموضوعات أن أي
 اعماالً التآليف هذه من لتجعل »التكفي شعورعاطفي

 »لغة إلى هوتكور، كمايقول بحاجة، فالرومنسية رومنسية«

 الصريح األنيق الخط ال باعتمادها، النفسية« حاالتها تعكس

 واأللوان األشخاص كتل وحثد الحركة بل الهادئة، واألشكال

المتأللئة.

 عنصر يلي ما فيه تجد ان الرومنسية حاولت آخر مجال وثمة

 احداث له مهدت قد كانت الذي االستشراق هو لديها الخيال

 تحرير وحرب مصر، الى بونابرت نابليون كحملة معاصرة،

 سنة بعد الغربيين، نظر وجه الذي الجزائر واحتالل اليونان،

 للغربين قدم الذي واالستشراق افريقيا. نحوشمالي ،1830

 الروماني، — اليونافي القديم، العالم بديالعن جديدا، عالما

 األول أساسيين: متباينين بمصدرين التصوير، مجال في يرتبط،
 التي الصورة من انطالقاً الشرق ويرى ،الخيال على يعتمد

 الرومنسي األدب خالل ومن آنذاك، الغربيين لدى عنه تكونت

 الرؤية على فيعتمد الثاني المصدر أما االئد؛ للذوق الموجه

 بزيارة الفنانين عددكبيرمن قيام بعد الشرقي، للواقع المباشرة
 A.G.ديكان أمثال: طويلة، أوقاتاً فيها واالقامة شرقية بالد

Decamps، ومنتان وفر وا، وديالكر F. Foment n•، 

 G. وبورنفايند ،Deutich .1 ودوتيش وارنست، وجيروم،

Bauernfeind، ،٠ وماتيس. ورنوار .

 كالحريم، الشرق، من مناظر صورت التي األولى األعمال

 بانعكاسات أشبه كانت . . والقوافل. واألسواف، والحمامات،

 سوى فيه ترى ال ،الشرق« عن أوغربية، غريية، »لتصورات

 الملل اصابها »لبرجوازية خيالي عالم مع تلتقي التي الظواهر هذه

 من »صور مقالته، )في غرين ستيفن تعبير حسب والضيق«،

 صور وحين . 1984, 20 العدد ،وفن فكر مجلة في ، خيالي« عالم

 لم ،1827 سنة سردانبال، موت االستشراقية لوحته دوالكروا
 اليه أوحت بما واكتفى الشرفية، البالد من أياً زار قد بعد يكن

 اآلشوري الملك نهاية فيها يصف التي بيرون الشاعر مأساة
 نسج من أيضاً هي كلها االستشراقية انغر واعمال .سردانبال

 داخل التركي، الحمام في كا العارية، المرأة وتصور الخيال،

 ونقوش العامة المظاهر بعض اليها تشير خيالية شرقية اطر

 من قدجعل المواضيع هذه اختيارمثل ولعل الداخلية المباني

 أن والحقيقة الرومنسية الى األقرب الكالسيكي انغرالفنان

 اعمال وحتى انغر، أعمال تقدمها كما الشرق، عن الصورة هذه

 في هي، ذلك، بعد الشرقي العالم زاروا الذين الفنانين معظم

 تقابل التي الفكرة مع يتوافق لواقع انعكاس الحاالت، كثيرمن

متخلف بدائي وشرق متحضر عقالفي غرب بين

 التاسع القرن فناني اعمال تقدمها التي الصورة هذه أن بيد
 اكث آخر وجهاً لالستشراق أن تنفي ال االستشراقيين عشر

 والضوء، باللون تعلق تقنية فنية باهتمامات الرتباطه ايجابية،
 مع جديدة ابعاداً ذلك بعد أخذت الني لالهتمامات مماثلة

 في وجد قد دوالكروا فكان القرن. خهاية وفنافي االنطباعيين

 األلوان حدوث يفر ما األشياء على وانعكاساته الضوء مسألة

 داخل الظل مساحة الى اللون ادخال وحاول وتكاملها،

 اليه توصل ما أن ويدو الجزائر. نساء في كما اللوحة،

 الى االنطباعي، الفنان رنوار، دفع قد المجال هذا في دوالكروا

 شهده الكبيرالذي للتطورالفني ومهد الجزائرمرتين، زيارة
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 وقدأشارالى عثر التاسع القرن األخيرمن الربع في الغرب
 الفني التطور حركة على وأثرها الجديدة التقنية المعطيات هذه

 االنطباعية ابرزمثلي احد - سينياك بول من كل

 D’Eugene De la croix au كتابه: في - المحدثة

Nto-Itnpressionnisme، بيو. ورينه ؛1899 المادرة 

,Piot كتابه في ماتيس، صديق .<Les Palettes De la croix 

.1931 الصادرسنة
 الفنانين أعال في الدقيقة بالتفاصيل االهتمام أن في شك وال

 الواقع تصوير نحو التحول في بدوره اسهم قد االستشراقيين
 واالتقال المرئي، للعالم المباشرة المالحظة الى استنادا ومحاكاته

 اكصف في الطبيعية أو الواقعية النزعة في التصوير الى ثم من

.عشر التاسع القرن من الثاني
 انتباه ذلك بعد اثارت قد األولية المالحظات هذه ولعل

 رقشية مساحة الى للوحة التشكيلي الفضاء حول الذي ماتيس

 هذه عند يتوقفوا لم الذين الغريين الفنانين من وغيره مسطحة،

 تراث في ووجدوا االستشراقيين، أعال في المتجلية، الظواهر
 دور فا كان تشكيلية قيياً واالسالمي، العربي الفني، الشرق

العشرين. القرن في الغربي الفن تطور في جداً مهم

الجديدة: التشكيلية المعطيات-3
 في فعال، اسهمت، قد الرومانسية أن عليه المتعارف من

 الذي الفني للتطور ممهدة واعتبرت ،جديدة وأفكار صور تقديم

 أنها رغم عشر، التاسع أواخرالقرن منذ الغربي، العالم شهده

 عرف كا التشكيلي، المدى لتمثيل الثابتة باألطر المساس تجنبت
 محافظاً. تياراً الوجوه، بعض من وبدت، النهضة، عصر منذ

 في الفرنية والثقافة للكالسيكية المعادية الحركة هذه لكن

 مسائل تواجه أن دون من فرنسا في تقبل لم عامة، أوروبا
 نجاحاً القت قد هذه للعقالنية العداء صفة كانت وإن .معقدة

 الفن صعيد على كبيراً الباساً أثارت أنها إال األدباء، لدى

 فرنا، في دافيد، بمدرسة الممثلة الكالسيكية، ألن التشكيلي،

 للبرجوازية المميز الفني األسلوب أصبحت بأن انتهت قد

 االكاديمية المفاهيم بعض على القضاء في وأسهمت اثورية،
 الحدود غموض تعقيداً األمور في زاد ما ولعل السائدة.

 عند والتقاؤهما والرومنسية المحدثة الكالسيكية بين الفاصلة

 اعتبرت التي الفرنسية بالثورة كارتباطهما ،مشتركة قواسم
 ظهرت التي التلفيقية والنزعة منهما، لكل اساسياً مصدراً

 انغر، فكان الحركتين هاتين مثلي بعض أعمال في بوضوح

 بعض في اقترب، قد المحدثة، الكالسيكية مثلي أبرز أحد
 من الغرائبية، شديدنحو ميل عن المعبرة األخيرة، أعماله
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 صفة ان غير رومنسياً. يصنف أن تخوله درجة الى الرومنسية

 بعض حاول الذي باللون بالنهاية، ارتبطت، قد رومني
 وفقاً اللوحة لبناء أساسياً معياراً منه يجعلوا أن الرومنسيين

 التشكيلية والقيم بالتجسيم كبير اهتمام دون ومن لوني لتناغم
 الرومنسية واجهت أخرى مسألة وثمة .الخط على المبنية

 في كانت التي الواقعية النزعة مع بالعالقة تمثلت لفرنسية

 باتت التي فالواقعية الرومنسية سمات من سمة األصل

 تخطى مستقالً فنياً تياراً خاصة، كوربيه مع تشكل،

 نظر في وكذلك - دوالكروا نظر في أصبحت قد الرومنسية،

 تجمع التي الصلة عن ، 1846 سنة حتى ،دافع الذي بودلير

 و»غياب »مرادفابتذال« - الحقة »والحقيقة الرومنسية بين

 لمخيلة لمفهوم بد ال وللتعبيرعنعدائهللواقعيةكان الفكر«
.نحوالالواقعية الجنوح من

 الرومسية مع شهد، قد عشر التاسع القرن أن صحيح
 عالم في التبدل أكبرمظاهر من واحداً التالية، الفنية والحركات

 واآلداب الشرق قدم حيث النهضة، عصر منذ التصوير

 لها كان جنديدة تشكيلية وعناصر جديدة كموضوعات والتاريخ
 بأعمية نبالغ اال يجب لكن الغري، الفن تطور في جداً مهم أثر

 حد الى تصل لم فالرومنسية البدأية في أقله، هذاالتحول،

 وبقي التقليدي، اللوحة مفهوم الى بالنسبة الفعي االنقطاع

 واعتبركآخركبار كالسيكيا، حدكبير، إلى دوالكروا،

 رفائيل، عن الرومنسية ابتعدت ولئن النهضويين. المزخرفين
 البندقيين الباروك فناني كبار من أكبر، وبقدر اقتربت أنها اال

 فاحتفظت التقاليدكلياً. اذن، ترفض، ولم والفالمنديين،

 مع تأليفها، وطرق العامة واطرها اللوحة بمفهوم الرومنسية
 لكنها الجو اضطراب على مأساوياً للتشديد جديدة محاولة

 الباروك. في المدى اكتشاف على أخرى، مرة تعتمد، محاولة
 بناء يعيد ،الوسطى القرون ضهاية منذ ،كان الغربي فالفن

 بين تتأرجح انفكت وقواعدما لمفاهيم تبعاً المرئية الظواهر

 القرن من - بالكالسيكية المتمثل البحت البنيوي االتجاه

 التيارات وبين - عشر التاسع القرن أوائل حتى عشر الخام
 كالتأنقية األكاديمية، بالمقاييس وتمسكاً صرامة األقل الفنية

manierisme، الباروك أو والمخلب baroque، والروكوكو 

rococo، ،على يذكر تعديل أي يطرأ لم أنه والحق والرومنسية 

 على التغيير واقتصر عدة، قرون طوال العامة المبادىء هذه
 تماماً واحدهما يحل أن دون من االتجاهين هذين احد اختيار

اآلخر محل
 اعتماد في هي الرومنسية في التجديد مظاهر ابرز ولعل

 على - ينسق الذي الكالسيكي »التوزيع بدل التأليف في التنوع
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 إعطاء يهدف التأليف أجزاء جميع بين — تعبيرفرانكاستل حد

 تناولت فالكالسيكية .اللوحة« لمجمل أولوني خطي وقع

 بينما متجانس، بأسلوب حلقاته مختلف وعالجت الموضوع،

 العاطفي للمحتوى المالئم األسلوب اعتماد الرومنسية حاولت

 ادهش »الذي الشيء أن بيد . المترابطة الحلقات هذه من لكل

 التقنية الثورة وكذلك الفرنسية الثورة وليد الحديث، المجتمع

 هو .العلمية عشر الثامن القرن اكتشافات عن الناتجة والعلمية

 ( ... ) التشكيلي المفردات قاموس - فرنكاستل يقول كما -

 أجيال خالل عليها اتفق التي الرمزية، االشارات فقدت حيث
 وترية جديدة ثقافة وتكونت وضوحها، من شيائً عدة،

 واالجتماعي والعلمي التقني التحول هذا غيرأن . جديدة«

 بعد يتعرض لم التصوير في األولى آثاره انعكست الذي

. الموضوع مسألة على واقتصر التصويري، لألسلوب

 األنواع من الرومنسية تتخلص لم المجال، هذا في وحتى
 - لموضوعاتها وفقاً التصويرية األعمال تصنيف أي - ورتبها
 »مصور بلقبه الشديد دوالكروا تمسك الواقع هذا ويؤكد

 وفنافي الرومنسيين الكبيربين والخالف التاريخية« الموضوعات
 مسألة واحتلت . بالمثال متمسكين بقوا الذين وأوكك الواقع

 في سواء بارزة مكانة االنطباعية، ظهور بعد حتى الموضوع،

 مانيه عن فقيل التصويرية األعمال لبودليرأوفي الفني النقد

 المواضيع معالجة ذلك بسبب يرفض وأنه ،المخيلة تنقصه أنه

 النظرية تؤكد التاريخي التصوير أولوية عن وللدفاع I الكبيرة

 األخرى، األنواع جميع يتضمن النوع هذا أن االكاديمية

 .Portraits األشخاص ووجوه الصامتة، والطبيعة كالمناظر،
 امكاناتها كل وتفقد بذاته، قائماً نوعاً المناظرتشكل لكن

 .التاريخي التصوير مظاهر من مظهر مجرد بقيت ما اذا االيحائية

 مظاهراللباس من الخالية الحديثة، المواضيع معالجة بيدأن

 بين الفاصلة الحدود أهمية من قللت واالستعارات، القديم

 الحياة من المستمدة األخرى والموضوعات التاريخية الموضوعات

.اليومية
 نموذج بمثابة ميدوزا، طوافة جييكو، عمل اعتبر لذلك

 :قال اذ ، 1867 عام اللوحة هذه كليمنت وصف قد .جديد

 جعل ،واألكثرطرافة واألكثرأصالة، األكثررحابة، »بتنظيمها
 عالية قبمة ذا عمالً اليومية الحياة يالمس موضوع جيريكومن

 الحادثة ظروف تتعدى اللوحة فإن وفعالً .كبير« وأسلوب

 رمز هي حيث من قيمتها وتكتسب السياسية، ومالبساتها
 اليأس بين وصراع ألم من فيها ما بكل االنسانية للحالة

 الفني عمله يعبرفي أن استطاع غوياوحده ولعل واألمل
 الكبرى التآليف فنانو لجأ وقد .ذاتها والقوة نفسها بالطريقة

 لهم فاتاح األدب، وإلى الرمزية االستعارة الى اللهامها، دعماً

 وبفضل اللوحة. الى الشعر عنصر ادخال األدبي النص استلهام

 التي اللوحات تلك رومنسية، اعتبرت األدبي، صداها

 وولتر وغوته، وشكسبير، دانتي، من استمدتموضوعاتها

 هوميروس أوسيان، الى المنسوبة القصائد وكانت سكوت.

 من االسطوري، االسكتلندي الغنائي وهوالشاعر - الشيال

 أعال لبعض الهام مصدر شكلت قد — الثالث القرن

 أوسيان حلم ابرزها ولعل ٠ ■ وجيروده وجيرار، رونسييان،

 وسكوت، وشكسبير، ،غوته مؤلفات أوحت وقد النغر.

 موت مثل الرئيسية، أعماله من بالعديد لدوالكروا ،وبيرون

.لبيرون ساردانبال

 هو رائعة أعماالً الرومنسية فيه آخرقدمت مجال وثمة

 أللمانيا األولى مكانتها حيثنتخلتفرنساعن الطبيعية، المناظر
 ومتانة. تصلباً قل األكاديمي منهجهيا كان اللتين وانكلترا،

 وعبروا اهتماماًكبيراًبالمناظرالطبيعية، االلمان الفنانون فاهتم

 الماورائي، الطابع ذات ورؤاهم مشاعرهم عن خاللها من
 أعمال مذهلة بدقة تمشلها التي الرؤى وهي أحياناً. السريالي

 ،18401774 فربدريش دافيد وكسبار ،أوتورونج فيليب

 عن مستقال ،فريدا تصويريا شكال للرومنسية قدم الذي

 بمشاهد ترتبط فريدريش فأعمال المناظر رسم في التقاليدالمتبعة

 طلوع يعكسهما كما واللون للضوء وقع من فيها بما الطبيعة،

 الطبيعية الظواهر من وغيرذلك الشمس، مغيب وتألق القمر،
 وقيمها ،النفسانية التعبيرية بحدتها دائماً نفسها تفرض التي

 االنا عالقة وعن بالالمتناهي، اهتمام تعبرعن وهي الرمزية.

 تعبر كا أدبية، أفكار أوتداعي عاطفية دون من بالطبيعة

 في يراه ما فقط يصور أن ال المصور »على بأن الفنان قول عن
 شياًئفي اليرى كان وأن داخله أيضاًفي مايراه بل الخارج،

 غيرأن . 0 . . .أمامه يراه ما تصوير عن فليتوقف ،ذاته

 وبايحاء الداخلي بالمنظر خاص بشكل اهتم الذي فريدريش،
 للظواهر الصحيح الوصف حساب عل ربما النفساني، المناخ

 الطبيعة هذه للطبيعة؛ الدقيقة المالحظة يهمل لم الخارجية،

 الرجاء حطام لوحته في وجزئياتها تفاصيلها بكل نجدها التي

.الفوترغرافية بالصورة األشبة الجليد، في الغارق

 كبيراً، انتشاراً الكالسيكية تعرف لم حيث انكلترا، وفي

 غافن أمثال الفنانين، من محدود عدد على تأثيرها واقتصر

 بمظاهر الرومنسية تجلت (،West) وست وبنجماد، هاملتون،

 األوروبي الفني الوسط انتبام لفتت مختلفة وبأشكل جديدة،
 التي التقاليد على االنكليزمحافظاً الفنانين معظ بقي فقد
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 فان الفالمندي، الفنان عشر، السابع القرن منذ وضعها،

 وتأثر بروبنس، بعضهم أعجب كا (،Van Dyck) ديك

 عشر. السابع القرن من الهولنديين، رساموالمناظربالمصورين

 االنكليز، المصورين أبرز أحد ،Constableكوكيبل وكان
 المرئي العالم مثيل محاوالً بالطبيعة، مباشراً ارتباطاً ارتبط قد

 ذلك منه تطلب وقد .آن في الدقيقة والمالحظة المخيلة باعتماد

 يلفت ما يسجل كي نفسها الطبيعة الى المرسم من االنتقال

 أن ويبدو .واللون الضوء يحدئها متبدلة ظواهر من انتباهه

 في حولها الجدل أثارت قد الطبيعية النزعة ذات كونستيبل اعمال

 وجيريكوبهذه ففيحينأعجبدوالكروا الفرني: الفني الوسط

 أصحاب فيها يجد لم واللون، للضوء تألق من فيها وبما األعمال

 ٠ تافهة ريفية لمثاهد وتصوير ابتذال سوى الكالسيكية الميول

 األوائل الحديثين الغربيين الفنانين من كونستيبل أن والحق
 ,بذاته قائماً للوحة موضوعاً الطيعي المنظر من جعلوا الذين

 التصوير، مشكالت الى العلمية ونظرت باللون اهتمامه فرغم

 االنسانية الصورة عن يتخل ولم روائيا، فنانا دوالكروا بقي
 الممثل؛ وعالمه اهتماماته مركز تحتل لوحاته، في بقيت، التي

 مادة منها فيجعل ،للطبيعة مصور الى كونستيل يتحول بينما

 الصورة تعد لم حيث األساسي، وموضوعه الفني عمله
 بما وابعاداالنسان، المصور هذاالعالم االجزءاًمن االنسانية

 واالهتيامات الفن مركز عن وتشكيلية، فكرية قيم من يمثله

 التأليف عناصر من هامشي عنصر مجرد الى وتحويله الفنية،
 اهتمام ألن جديداً، التصريرمضموناً اكسبا قد الموضوعي،

.الموضوع على ال التصوير طريقة على تركز الفنان

 الذي لكونستيبل خالفاً فهو، ،1861-1775 تورنر أما

 تعبر التي الداخلية الرؤية مثلي أبرز من بالواقع، خياله ارتبط
 أحياناً، الرهيب الشاعري، الغنائي الطابع ذات عنهاأعماله

 االنكليز الفنانين جميع أن الجامحة والحركة الشفافة، واأللوان

 الخارجية، مالعها على قدحافظوا الطبيعة صوروا الذين

 األلوان مستخدمين صفائها، وعلى األساسية مميزاتها على وأبقوا
 ترك الذي وهو - تورنر لكن .رفيعاً فناً منها جعلوا التي المائية

 شفافية ينقل أن استطاع - الرائعة المائيات من كبرى مجموعة

 حيثتغيبالجزئيات، الزيتية، اللوحات الى المائية األلوان

 ويصبح بأضوائها، الناظر تبهر لونية كتلة الى المشهد ويتحول

 لوحتيه ففي .الكونية المالحم لهذه الرئيسي الموضوع الضوء

 بشكل يظهر وهنيبعليقودجيشهعبراأللب، لثلجية العاصفةا
 الخط وهذا اللوحة. عناصر كل بحركته كبيريلف حلزوني

 المحرك الكونية، للحياة رمز هو حيث من يصبح، الحلزوني
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 عدد في مختلفة، بأشكال أي نجده، أن الفنان، لدى األساسي

 الداخلية، ورؤيتها بثمولها، تجسد، التي الفنية أعاله من آخر
 في أبداً يعرف لم بشكل الرومنسية النادرة، الصورية وعناصرها

 تورنر أن والحقيقة المباشرة. وهذه التكامل هذا بمثل التصوير

 التصويرية وطريقته التعبيرية الوسائل هذه بفضل استطاع، قد
 في يسهم وأن التصوير، مفهوم في انقالباً يحدث أن الخاصة،

 منذ الغربي العالم شهده الذي الكبير الفني للتطور التمهيد

عشر. التاسع القرن أواخر

 فرنشسكوغويا، بشخصية الرومنية تمثلت اسبانيا، وفي
 دائياً، المتفجرة الغرية، المخيلة ذات الفريدة، الشخصية تلك

 من يرافقها وما ومآسيها الحرب بثاعات تمثيل على والقادرة

 »البشاعة« عنصر ادخل الذي األول الفنان ولعله وشقاء. آالم
 الجمال ال المميزة الخصائص تجسيد محاوالً الفن، الى و»التشويه«

 الفنية، أعماله في غويا، يتناول لم لذلك .التقليدي بمفهومه

 االنسان تناول بل االنكليزوااللمان، الفنانون رآها كما الطبيعة

 وبطريقة ،الرومنية إلى منه التعبيرية إلى أقرب بأسلوب

 جديدة تقنية غويا اتبع وقد .دومييه الفرنسي بالفان تذكرنا

 تقابل وعلى العفوية، السريعة، اللونية الضربات على تقوم

 على التصوير في طريقته نفسه الفنان ويحدد والنور. الظل
 نرى اين لكن األجسام، وأبداً دائياً، »الخطوط التالي! الشكل

 وأخرى مضاءة، أجسام سوى أرى ال أنا الطبيعة؟ في الخطوط

 وتجويفات نتؤات مجوفة، وسطوح ناتئة، سطوح غيرمضاءة،
 أن يسعني وال جزئيات، وال خطوط ال ابداً يرى ال نظري فإن

 على نظري أثبت والأن يمر، الذي الرجل شعرلحية أحصي

سواي،. ترى ال ريشتي ثوبه. أزرار
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أمهز عحمود

األدب( )في الرومنطيقية
Romantism
Romantisme
Romantismus

 لألدب توفر الرومنطيقية عصر تقدمت التي العصور كانت
 االجتماعية الفكرومعطياته مسالت إطاراًموضوعياًمن

 واستقرار األشياء طبائع في الثبات فكرة مقدمتها وفي والكونية،
 ويتوسطه الله؛ إلى الجماد من يتدرج مرتبي نظام على هذه

 المادة. وعنصر األلوهة عنصر من الثنائية طبيعته في لما االنسان

 يعكس طبقي نظام المجتمع على يسيطر أن المفترض من وكان

 االفتراض هذا من الملوك أفاد ولئن وتماثله. الكون نظام
 ظلت فقد ،واستبدادهم اإللهي حقهم ترسيخ في إليه فاستندوا

 الواقع، في يتحقق أن يجب لما المثالي التصور صفة تداخله

 الواقع وامتناع المثالي التصور بين المفارقة التوتر مبعث وكان

 حزب بين السلطة على الصراع ذلك عليه ومثلنا مطابقته. عن

 لير. الملك مسرحية في الشريرات والبنات ادموند وحزب الملك
 المتمردين على الملك فينصر النهاية في بالعدل الله ويقضي

 كذلك تكثف المرحية غيرأن ،ونظامه ملكه اركان ويثبت
 هزمته تلغيه ال احتقاراً الثالي للنظام المتمرد الحزب احتقار عن

الملك. انتصار وال

 تصور في األدب أداة الكالسيكية عصور في العقل وكان

 ال والعقل ؛وتوجيهه الشعرر ضبط وفي والتعبيرعنه، النظام
 وبذلك والتغير، لالختالف واالحساس الشعور خضوع يخضع

 والداللة، والموضوع األداة في الموضوعية شروط لألدب تمت

والبيئة. والثقافة الذوق فوارق يتخطى عام اهتمام موضع فكان
 في عليا ملكة العقل أن العصور تلك في به المسلم من وكان

 وأن المالئكة، طبيعة الى الحيوان طبيعة عن به تنهض االنسان

 الثرور ويشيع الشهوة عن فيعبر العقل يناقض الخيال
 فيظنه الشيطان من الوحي يتلقى وأنه المشوشة، والعواطف

سياوياً. وحياً

 أواسط إلى الحال هذه على الكالسيكية المبادئء وتستمر

 الواقع بين يتعاظم التفاوت يأخذ ثم عشر، الثامن القرن

 ما منه يستفاد يعد لم حد الى معنام من المثال فيفرغ والمثال

 ويثتد الوسطى الطبقة وتنمو .قديمة أسطورة من عادة يتفاد

 واالرستقراطية، الملكية وتنحط ،والتجارة الصناعة بنمو نفوذها

 المفاهيم وتشيع والقوة، مصدرالسيادة قبل وكانتامن

 وقعت التي الفرنسية الثورة في غايتها إلى وتنتهي الديمقراطية
 للفكر واحد آن في والنتيجة الباعث وكانت 1789 سنة

 والديني السياسي االتطاع على والمتمرد المتحرر الرومنطيقي

واالجتماعي.
 إلى الدولة واستناد الطبقي النظام يرفض جديد عصر ويطل

 لنفسه الشعب وحكم المساواة طلب في ويلح دينية، عقيدة

 عالم عن القديمة والمراتب الصفات تنزاح كذلك .بنفسه

 تحطم أن وبعد أشيائه. قيم وتتغير ظواهره فتستجد الطبيعة

 في مبدأللنظام عن الشاعريبحث راح الموضوعي بإطاره النظام

 .الله الى توصله طريقا فيه يكتشف أن ويحاول ذاته عالم

 مجموعة هو بما والمجتمع الرومنطيقي الشعر محور الفرد وأصبح
 أقره الذي النظام فكان الطبقات أفرادالمجتمعاًمتحداًتنتظمه

 بالخيال ثقته ومن الداخلي عالمه من مستمداً الرومنطيقي الشاعر

 ليس ألنه التعبيرعنها؛ وفي الحقائق عن الكشف في فضلى أداة
 بحدس بل الله إلى الوصول نستطيع الذات والتعقل بالعقل

لذاتها. الذات
 للحركة الحقيقية البدايات معرفة السهل من ليس لذا

 صلت التاريخ في توفلنا إذا ألننا الزمني، بالمنظار الرومنطيقية

 ذلك في والسبب انطالق نقطة أية إلى ننتهي أن دون القدم بنا

 مثالية وتطلعات فردية مشاعر من خليط الرومنطيقية أن هو
 تاريخ في المثالية الفلسفة أبي عند وينابيع جذوراً لها اتخذت

 يميزها ما أبرز وكان افالطون، به ونعني البشري الفكر
 الفرد وجعلها جميعاً، القيم منبع االنسان اعتبار أدبي كمذهب

 باإلنسان تعنى الكالسيكية كانت فبينا األدب. بعناية جديراً
 الفرد باإلنسان تعنى أخذت الرومنطيقية فإن المثال أو النموذج

 وهج يتخطى بالفن وإذا .والمطلق الالمحدود وراء انطالقته في
 إلى ويميل ذاتية أكثر منحى ليأخذ وجاذبيته الفكري افالطون

 نحو تحولت تطلعاته ألن النفس علم إلى ويتوجه النبة مفهوم

 أو االعتقادية والمفاهيم الموضوعي الرد بدل التحليل

الدوغماتيكية.

 Jean Jacques Rousseau روسر جاك جان كان وقد

 الثامن القرن في العقلية النزعة على ثار من »أول 1778-1772
 الرومنطيقية«، قبل ما لكتاب النموذج »كان أنه كما ، عشر«

 La Nouvelle Heloise الجديدة هيلوييز الهامة آثاره أول ومن

 روسو عرف إذ الفاشل، حبه قصة تروي رسائل وهومجموعة
 يبتدعها فهولم الغامضة، اإللهامات لتلك االستجابة غيره قبل

 وعندما فريد. وجداني بأسلوب وعبرعنها لقرائه اكتشفها ولكنه
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 الذي Le Contract Social االجنماعي العقد روسوفي أعلن
 مقيد مكان كل في وأنه حراً يولد االنسان أن 1762 ظهرسنة

 ٠ الثورة فلسفة في األساس حجر وضع قد كان بالسالسل
 نشرها التي ، Les Confessions 1764-1770 اعترافات ولعل

 العطاء الحديث األدب في محاولة أول كانت حياته أواخر في

 وبذر األدب إلى الذاتية أدخل يها وأنه لالنسان، ذاتية صورية

 نهاية فولتير كان »إذا : غوته فيه قال بحيث ؛الرومنطقية بذور

. الجديد« العالم بدء روسو فإن ،القديم العالم
 فإن الرومنطيقية قبل ما لعصر الممهد روسوهو كان وإذا

 رينيه - وفرنسوا «!de Stael 1766-17 ستال دي مدام

 Francois- Rene Chateaubriand 1768-1848 شاتوبريان
 عن كتابها في ستال دي مدام .المباشران الرومنطيقية معلما هما

 ألحقتم والذي 1800 عام الصادر De la Litterature األدب

 الصادرعام De L'Allemagneألمانيا من الهام النقدي بكتابها

 الرومنطيقية لعصر الممهدة مؤلفاته فمن شاتوبريان أما . 1810
 سنة الصادر G6nie du Christianisme المسيحية عبقرية

 Memoires d’outre-tombe القبر وراء ما ومذكرات1 802

.1841-1811 فيكتابته سنة ثالثين أمضى الذي
 إلى أساساً تهدف تكن لم ستال دي مدام أن من الرغم وعلى

 الساثد، األدبي الذوق تطوير إلى بل الكالسيكي األدب هدم

 عليها بنوا التي الموضوعية المنطلقات للرومنطيقيين »قدمت فإنها

 »ابنة النسون جوستاف يقول كما القيل هذا من فهي أدبهم«
 مما العاطفة، جهة روسومن وابنة العقل، جهة فولتيرمن

 القرن لهذا حية صورة أو عشر الثامن القرن ابنة بالتالي جعلها

 الجزء الفرنسي، األدب تاريخ )النسونغوستاف، بأكمله«.

(200ص الثافي،
 مصدراً الميحية تكون »أن شاتوبريان دعوات من وكان

 الوسطى القرون إلى االعتبار رد من بد ال كان لذلك لإللهام،
 واأللمانية االيطالية اآلداب جماليات في تاريخياً والتغلغل

 )غوستاف، الغنائي« األدب وتفجيرينابيع واالنكليزية

(.217ص تاريخ...،

 وبناء والضيق القديم الموضوعي العالم رجم من بد ال لذا
 عالم بوجوده، يحس ولكن شيء عنه يعرف ال آخر عالم

 الماضي وال الدين، ب يعد التي الجنة هو ليس مبهم،

 بنيه الذي األفضل العالم وال ،التاريخ يمثله الذي المحسوس

 من عالم إنه المسافر يتخيله الذي البعيد البلد وال السياسة

 يتتظر وال القدر من شيء كل الرائي الغريب فيه ينتظر الرؤى
إرادته شياًئمن

 على ثار من طليعة في وكان المايا أدباء بروسو وتأثر
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 في السيا Lessing 1729-1781 لسنغ الناقد الكالسيكية

 Herderهردر بعده وجاء .الشعبي باألدب اهتمامه

 تأثيره خالل من المانيا شعراء في بالغ أثر ذا وكان 1804-1744
 في التطورية النظرية على أكد وقد ،غوته العظيم شاعرهم في

 كما البعث، ثم والنمووالفناء الوالدة معافي على وألح األدب

 البدائية األغاني تفضيل الى ومال التعبير في السذاجة إلى دعا
القديمة.

 ووسيلته العليا الشاعر ملكة الخيال في الرومنطيقيون ورأى

 أشياء على أوتسبغ وتبدع لتوحد وتذيب تحطم التي الوحيدة
.والمثمال الغرابة صفات المألوف الواقع

 كانط أمانويل وجاء الفلسفي الصعيد على المثالية ونثأت
1804-1724 Emmanuel Kant الخالص العقل نقد كتاب في 

1781) Critique de la raison Pure،) أن يظهر أن يحاول 

 يستطيع ال فإنه المادي العالم شرح باستطاعته كان وإن العقل
 الفردية بالتجربة منوط ذلك ألن المادة وراء ما عالم يكثف أن

.الحدس أو الداخلي والشعور

 إلى كانط سبق قد Diderot 1713-1784 ديدرو وكان

 غيرأن الفن. في الواقعي واالتجاه الجمالي االتجاه بين الفصل
 الفكري الهرم قاعدة واحتل أدبياً ال فلسفياً جاء تقسيمه

 افالطون رفض ألنه مثالياً يكن لم ديدرو ان عالً الحديث،

 انعكاسه من اعتقه إذ للجيال الميتافيزيقي تفسيره وعارض
 متحرك أنه على الفن »عالج فديدرو وخلوده ومثاليته األزلي

 على فيه الناس واختالف الجمال مسألة واستعرض متحول
 عهود أقدم منذ المدنية درجات حسب على أو أعمارهم حسب

 وفي فيها المدنية ودرجة التاريخية العصور تأثير وأدرك االنسانية.

 اطالق من الكالسيكيين عند استقر قد كان ما على خروج هذا
 (Cohen, J.M., A History of . وعمومه« الجمال معنى

(.226 .western literature, p
 وكانت والفن، األدب في النسبية معنى على التوكيد وكان

 اثورة عصر بعد والفنانين الفالسفة شغلت التي المشكنة

 يسيرة االجابة وكانت .مقاييسه ثم الجمال ماهية :الفرنسية

 الحقيقة انعكاس هو الجمال ألن الكالسيكي العصر في هينة

 إلى فهو الرومنطيقيين عند الجمال مرد أما والمطلقة، الثابتة
 إذاً والتغير. النسبية تعني والفردية فردي، والذوق الذوق؛

 مطلقاً كان ان وبعد ذاتياً، اصبح موضوعياً لجمال كان أن بعد
 قدرة عن الفلسفية رسائله فولتيرفي وكشف نبياً. صار

 أرستها التي الثالث الوحدات قاعدة كسر شكسبيرالذي

 القرن مطلع حتى الكالسيكيون وقلدها اليونانية المسرحيات
 تخليداً أقامها حفلة في شكسبير غوته ومدح عشر. اثامن
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 صفحة أول »إن فيها: جاء 1771 عام فرانكفورت في لذكراه
 المسرحية أتممت وعندما ،حييت ما له عبدًا جعلتنى منه قرأتها
 فأضاءت سحرية يد مسته أكمه مثل كنت مسرحياته من األولى

 أن قبل ذي أكثرمن وأحسست فعلمت عينيه، لحظة في
 لو شكسبير! أي النهاية. ما إلى جوانبه امتدت قد وجودي

 (Van .معك« إآل العيش في رغبت ما بيننا تزال ال كنت
Tieghem, Le Romantisme dans..., p. 174.و

 Woolfang Goethe 1749-1832 غوته وولفانج وكتب

 هيلويز برواية متأثرة 1774 سنة ظهرت التي فارتر آالم
 هذه حول صدرت التي التعليقات جميل ومن لروسو، الجديدة
 بعد إحساسي »كان إصدارها عقب نفسه غوته قاله ما الرواية
 اعترف أن بعد الكاهن يغادر من كاحساس فرتر، انتحار

 شاعرًا نفسي، إلى مطمثنًا العبء خفيف رايتني فقد بخطاياه.
 دي مدام فيها وقالت .جديد« من الحياة اعاود أن أستطيع بأني

 أكثر االنتحار حوادث من سبب القصة هذه ظهور »إن ستال
 غوته أمام نفسه نابوليون واعترف الجميالت، النساء سيبته بما

 سبع الرواية قرأ أنه المتواصل زحفه أيام المانيا في قابله عندما
 آالم صديق، )شيبوب، مصر« على حملته غضون في مرات

(.26 ،ص فرنرلغوته...
 يشعر جيل أو شعب »نتاج الكالسيكي األدب كان فإذا
 والفكري، والسياسي األخالقي التقدم من درجة بتحقيقه

 من وأحكم وعالمية وانسانية طبيعية أكثر للحياة نظرته أن ويؤمن
 الثورة هي »الرومنطيقية فإن منها، تخلص التي البدائية النظرة

 إلى فيه والرغبة الثبات توقع من األوروبي الفكر نقلت الي
التغيروتوقعه«. في الرغبة

 كبيرمن عدد نتاج في الرومنطيقية تجلت الموسيقى ففي
 العواطف بالتعبيرعن اهتموا الذين الغربيين الموسيقيين
 األشكال محل لتحل جديدة أشكاالً وابتدعوا الشخصية

 ما في Beethoven 1770-1827 بيتهوفن وكان الكالسيكية.
 في لكنه كالسيكيًا، الشكلى االتقان قمة من أعاله إليه بلغت

 رومنطيقي أول يعد وأفكارعظيمة عواطف من عبرعنه ما
عظيم.

 Weber فيبر الغربية الموسيقى في الرومنطيقية أساطين ومن
،Berlioz 1803-1869 وبرليوز ،1826-1786

 ،Liszt 1811-1886 ولست ،Chopin 1810-1849 وشوبان

 Wagner وفاغنر Schumann 1810-1856 وشرمان

 تصوير إلى األوبرا مواضيع معالجة في مالوا وقد 1883-1813
 األساطيراليونانية وهجروا القومية والشؤون الثعبية الحياة

والرومانية.
 واستعمال تصويرالمناظرالطبيعية على الرسامون وانحنى

 فامتازديالكروا العاطفية المواضيع وطرق الجريئة األلوان
1863-1798 Delacroix 1791-1824 وجييكو Gericault 

 وامتازدومييه الحركة ورصد العاطفة وحرارة األلوان بجرأة
1879-1808 Daumier ومييه التهكمية، بروحه Millet 

 وليام الشاعر اما واعمالهم، الفالحين بتمجيد 1876-1814
 في وحده نسيجا فكان William Blake 1757-1827 بليك
 الرؤى عالم وصور مباشرة، الطبيعة عن النقل رفض إذ الرسم

 يلتهب »عندما قال: وقد طفولته. منذ فيه عاش الذي الروحية
 ألوهة نرى صناع يد الرؤيا تنقل وعندما .الرؤيا تظهر الخيال
 من »إن قوله في يتلخص الفني مذهبه ويكاد الحقيقية«. الفن
 Cheney, s, A New World His- الله« يرى الالمحدود يرى

.72١.Art١V؟to٩o

 انكلترا في الصوفي بالفكر طفولته منذ بليك وليام وتأثر
 امانويل األلماني الشاعر أثر من عليه ورد بما وخصوصًا
 في وانتشر Emmanuel Suidenberg 1688-1772 سويدنبرغ

 أن يستطيع ال العالم هذا بأن الصوفي الشعور ذلك شعره
 األمور الخيروالشرمن التمييزبين وأن الروح، نزعات يرضي

 في وكان الله عيني خيرفي شيء كل ألن االنسان خلقها التي
الوجود. بوحدة إقراره ذلك

 William World Worthووردز الشاعروليام جاء ثم

 األدب على العريضة بصاته »ترك الذي 1750-1770
 العاطفي والحدس والطفولة بالطبيعة المفرط بتغنيه الرومنطيقي
 ورث ووردز إليها نظر فقد الطبيعة أما ٠ الروحية والذكريات

 الروحية للحياة مظهران أنهما أو لإلنسان اآلخر الوجه أنها على
 )بالطه . التأمل« عملية في وجمعتها بينهما ميزت التي نفسها
(.29 ص الشعر، في ومعالمها الرومنطيقية عيسى،

 Samuel كولردج تيلر صموئيل الشاعر ورث ووردز والتقى

1834-1772 Taylor Conlerifge العامة القواعد وضع الذي 
 في الرومنطيقية النظرية القيم عبركتابه الرومنطيقية للنظرية
 الغنائية القصائد ديوان في واشتركا - ذاتية -سيرة الشعر

Lyrical Ballads وثيقة يعد والذي 1798 صدرسنة الذي 
 التي المواضيع لبساطة انكلترا في الكبرى الرومنطيقية النهضة

.المشبوبة العواطف من تلقائي فيض الشعرفيها تناولهاوألن
 الشعر في الرومنسية المدرسة مثل من أشهر أن في ريب وال

 Lord Byron بجرون اللورد هم: ثالثة االنكليزي

 حماسة والملتهب المجتمع وجه في الثاثر البطل 1824-1788
 بشفافية المتميز الغنائي Shelley 1792 - 1822 وشيلي ومثالية،
 الرقيق الفنان Keats 1795 - 1821 وكيتس والمشاعر، التشابيه
العبارة.
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 الروحية حاالتهم من عليها وأغدنوا الطبيعة غنوا فهؤالء
 من الطبيعة في سواهم قاله ما كل تجعل »بقوة النفسي وغناهم

اللون«. حائل يبدو شعر،
 العداء شديدة تكن م االنكليزية الرومنطيقية »أن ويالحظ

 المحافظ االنكليزي أن إلى عائد ذلك ولعل .القديم لألدب
 . عليه: ثورة ال للقديم تعديالً التجديد يحب وهو بطبيعته
. (30 ص ، .. .الرومنطيقية ،سابق )مصدر

 Don Juan جوان دون مطولة في خلوده ثبت بيرون فاللورد
 هازاًئ، المجتمع تقاليد على يعلو بيرون نرى وفيها 1824-1818

 لنفسه ينسج الذي االنسان وحقارة الطبيعة بعظمة ويشعر
 الفافي. والمجد والكبياء والتظاهر االدعاء من كاذبة أنسجة

 إطارًا ومنحها المشرق بالد في تطوافه أثر فيها ظهر وقد
* وغرابة ومغامرة سحر من البعيد الشرق في بما رومنطيقيًا
 وتتمثل جذرية، ثورة الرومنطيقية شعراء أعظم شلي ولعل

 Prometheus unbound طليقًا بروميثوس مطولته في ثورته

 صابرة تناضل التي االنسانية إلى لترمز 1820 سنة ظهرت التي
فتخلص. يطهرها الذي العذاب على

 قصائده في والشعري الفني إتقانه منتهى بلغ فقد كيتس أما
 وفناء الفن ديمومة بين مقارنة يعقد وفيها Odes المسماة

الزائلة. البشرية العواطف
 في متطرف بشكل ظهرت المانيا في الرومنطيقية أن بيد

 على وثارت األلماني المسرح فاجتاحت والشدة« »العاصفة حركة
 وخلصته الثالث، وحداته ونقضت فيه الكالسيكية المفاهيم

 Corneille كورناي أمثال الفرنسيبن الكالسيكيين أثر من
 روسو من تتقرب وأخذت Voltaire وفوكر Racine وراسين

I الشعبي األدب وديدروومن
 Friedrich Shiller 1759-1805 شيللر فردريك وتأثر

 التي اللصوص مسرحيته في ذلك وظهر والشدة العاصفة بحركة
 فون فردريك وتبعه الظالم. للمجتمع البطل عداء فيها يتجلى

 عارمة بثورة Friedrich Von Schlegel 1772-1829 شليغل
 التي الوسطى القرون إلى أحالمه واتجهت الكالسيكية على
الصادق. بالشعور فياضة التصنع عن بعيدة ساذجة رآها

 Friedrich Von 1772-1801 هاردنبرغ فون فردريك أما
Hardinberg شعراء أحسن فكان نوفاليس باسم يعرف الذي 

 في الصوفية األلفاظ استعيال في بالغ وقد األلمانية. الرومنطيقية
 ديوانه في عميقًا دويها كان الفي الموت لفكرة تعشقه وفي شعره

 إلى باالشارات مليائً وكان 1800 سنة ظهر الذي الليل، أناشيد
.البائسة حياته

 دي ومدام شاتوبريان دعوات أصداء إلى نبهنا وقد أما

 من بد فال واأللماني، االنكليزي األدين في روسو وقبلهما ستال
 1820 سنة حقى انتظرت التي الفرنسية الرومنطيقية إلى العودة
 وفيكتور والمارتين، فيني، دي الفرد مع حقًا بعشت أنها لتعلن
.موسيه دي والفرد هيغو،

 Alfred de Vigny 1797-1863 فيني دي الفرد نشر لقد

 Poemes antiques والحديثة القديمة القصائد 1826 سنة

modernes المحلي، باللون مثقل أخرق شكل ذات وهي 
 وتذوق غريب تاريخي اتجام فجر ببزوغ خاللها من نثعر ولكننا

 مؤلف مجد تؤكد شخصية تشاؤمية ونزعة الفلسفية للمشكلة
. 1864 سنة نشر الذي Les Destinies المقادير

 Les Meditations المارتين دي الفونس تأمالت ظهور إن

poetiques في الثعرالرومنطيقي بدء سجل 1820 سنة 
 قضوا الذين هم فقط المعاصرون القاد يكن »ولم .فرنسا
 الرأي،. هذا نبدل يجعنا لم التقهقر من قرنًا ولكن بذلك،

 القصيرة القصائد ذو الكتيب هذا جديد من إذن حمل فماذا
 ومستقل باريس في مجهول ريفي نشره الذي والعشرين األربعة

 ينتظره ما بدقة يلبي الكتيب إن أدبية؟ مدرسة كل عن
 بحيث بسرعة نفه الثعر من الشكل هذا فرض إذ الجمهور،

 نتخيل أن دون المستقبل شعر مصائر على الحكم يمكن ال
.المارتين تأمالت ل مطابقته
 شكل بشعرذي 1869-1790 المارتين دي الفونس جاء لقد
 معبرًا شيء يبدوكل بل يثير، ما الصناعة من فيه ليس بسيط

 يتشح شعر إنه .سامية ونفس كئيب قلب عن مباشرة بطريقة
 خطوطها بأبسط الطبيعة فيه تبرز شفافة وعاطفة غامضة بدينية

.ومالمحها
 ثوريًا، شيائً يقدم لم الالمارتيني الغناتي الشعر إن

 و»العزلة« «Le Vallon» و»الوادي« «Le Lac» »البحيرة« ف
«L’Isolement» وال اللغة في تجدد ال الديوان صفحات أشهر 

 القول يستطاع وال النظم أو العواطف طبيعة في وال االنثاء في
 ولكن وكشفه، جاء عبقريًا فنانًا وإن خلق قد جديدًا فنًا إن

 التعبير في االنسجام قوانين تحت العناصر هذه تجمع القصائد
 أن من بالرغم يبلغها، أن أحد يتطع لم التي المغناة والموسيقية

 منتشرة كانت التي الميول تعميق هي الرومنطيقي الشعر بدايات
 التي األولى الشعرية العبقرية بواسطة تقليدي فن وإتقان قبأل،

, 1585-1524 رونسار منذ فرنسا في شوهدت
 ديوانه ونشر Victor Hugo 1802-1885 هيغو فيكتور وجاء

 تأثيرالفضول تحت ألفه وقد Les Orientales 1828 الشرقيات
 1٠840و 1830 بن شم ن فعام. ينلةيجل كانت اله ابرنان النرفرجبطادولببمدعلم اتط اللي الربع

664



األدب )في الرومنطيقية

 الخريف أوراق هي جداً متشابهة وفيرة مادة ذات دواوين أربعة

Lesfeuillesd’automnel8311835 الغسق أناشيد 

Les Chantdu crepuscule , 1837الداخلية األصوات 

,Voix intfrieures والظلمات ألشعة•اا Les rayons et 
 في يكمن الدواوين هذه في التجديد اولكن25٥0/•849

 الذي الحب وأولها األكثرذاتية التأثيرات تلعبه الذي الدور

 السابعة في كان منذ يتروجها أن عزم التي تلك المرأة، يحترم

 والعمل باالرادة واستحقها طويال انتظرها والتي عشرة
 جانبها والى أعزاء، أوالد أربعة له ولدت التي تلك والنجاح.

 منذ عثيقته Juliette Drouet دروه لجولييت العنيف حبه

 مجد أن ذكاؤها وعرف بحواسه جمالها أمسك التي 1833

 الذي الكبير بالرجل مرتبظة لتظل التجدد الدائمة الوسائل
 وتنوعا األكثربقاء الينبوع الطبيعة، تاتي ثم به. فخورة كانت

 المظاهر وراء من والنفاذ االرتواء والروح القلب يستطيع حيث

يبرغوره. ال الذي الر الى
 تكن لم التي العائلة« »عاطفة هيغو أصالة عن يكشف وما

 لزمها وقد .خارجها في وال فرنسا في الغائي للشعر مادة
 في يكون وأن موهبة الثعراء أكثر تنتظر أن الغنائية في لتدخل

 أنه بذلك هيغو وأظهر .بورجوازية اكاس أكثر نفسه الوقت
 أن ثرط شعرياً، يصبح ان يمكن ال شيء من هناك ليس

 الفن. متوى إلى برفعه للتعبيرجديرتين وموهبة غخيلة يلتقي
 مطلب وبرر الرومنطيقي الشعر صعيد اتساع بذلك أثبت وقد

 .يخافونه بالكالسيكية المتمسكون كان الذي الفن في الحرية
 يطرد أن هوإنسافي ما لكل حق من يبق لم الوقت هذا ومنذ

اليرناس. من
 الرومنطيقية في األولون وهيغوهم والمارتين فيني كان ولما

 Alfred de 1810-1857 موسيه دي الفرد فإن الثعرية

Musset هدأت حين األدبية الحياة إلى ووصل بعدهم جاء قد 
 وبدأ 1828 سنة نحو الجديد األدب بزمام الممسكين بين المعارك

 ففي المغلوبة الكالسيكية بوجه الرومنطيقية ثبتت حين عمله

 01وايطالياه اسبانيا من نثركتابهحكايات 1830العام)

 على الجديد الرومنطيقي التجاهوأجبر423•46/٤٥٤40•;اه

 البيت وتفكيك االنفعال في واالفراط المحلي اللون في االغراق
 ديوانه وأعقب . Alexandrin ال أي مقطعاً عشر االثني ذي

 قصيرة تعرية حكاية وهي، Rolla!. 1833روال بمسرحية األول
 مغامرة وراء من موسيه فيها يبزغ معاً، واسترخاء بانفعال كتبت

.ويدمرها الروح الفسق يقتل حيث الفاسق الشاب

 هي ما وهيغو والمارتين فيني أكثرمن موسيه عرف وقد
 غامض بشكل اكتائبي وهو المارتين »إن األخالقية المسرحية

 بحالة أعماقه في وهيغويحتفظ أواضطراب، حمى دون يحلم

 الموت مشكلة ولكن الحياة، والتقلقه الجأش، رابطة نفية

 عليه تيطر الذي وفيني عميق، بشكل ستزعجه وحدها

 في وليس ذكائه وفي قلبه في يتألم أن استطاع راسخةمبادىء
 موسيه أما (؛47 ص . ■ الرومنطيقية تيغم، )فان أخالقه«

 العذاب وعن نفه، ضد النضال وعن التألم، عن ينقطع فلم

والفسق. المثالية صراع الشروالخير، صراع من
 الحياة أن وأدرك شبابه وذبول طهارته انهيار موسيه وشهد

 ما وكل والكحول، والقمار، المتعددة، والغراميات الهلة،
 طبعه، أبلى قد كبير خطر دون مارسته يستطيع أنه يعتقد كان

 الخامسة يبلغ أن قبل لها نايض ال التي نفسه٠ الضعيف، وقلبه

 التقى حتى االفالس لهذا مؤلفاته ارخت وقد والعشرين.
 الحب أن موسيه وظن وتحابا ،1833 سنة صاند جورج
 مسترخية نفاً أعاقه في ويقوم البالي قلبه سيجدد العظيم

 قوة أكثر امرأة من عطماً الحب هذا من خرج لكنه و كئيبة.

.المغامرة هذه ثمرة 183؟. Les Nuits الليالي ديوان وكان .منه

 يقوله واحد شيء سوى عنده يكن لم أصيل كثاعر وموسيه
 األكثر الشعرية المادة ولكنها معذب، رجل أنا وهي أناه هو

.واستساغة وغنائية وجدانية
 على أتينا الذين الكبار األربعة الغنائيون يكن لم أخيراً

 العصر ذلك في الوحيدون الرومنطيقيون الشعراء هم ذكرهم

 ال ولكنهم منهم شهرة أقل غيرهم كثير فهناك 1840-1820

 -Sainte Beuve 1804 بولى سانت ومنهم االغفال يتحقون
 ثم ،1837 أب وخراطر 1830 الحياة دواوين في 1869

 وتيوفيل ،G٥rard de Nerval 1808-1855 نرفال ردي جيرا
 ،1830 أشعار في Theophile Gautier 1811-1872 غوتييه

.1833 الموت ومهزلة ، 1833 وأبزوس

 األول ،1850 نحوسنة فرعان الرومنطيقي الجذع من وتفرع

 إلى الرومنطيقية من االنتقال غوتيه تيوفيل فيه سجل وقد
 من االنتقال بودلير شارل فيه سجل وقد والثاني البرناسية

. الرمزية إلى ومنطيقية ال
 بالحياة الرضا عدم الرومنطيقية الذاتية خصائص من وكان

 الغالب والحزن أحداث من به يعج وما الكون أمام والقلق

 لتنطلق العقل سلطان ووهن حال كل في النفوس على
.عناء دون المرهفة الحاسية

 نفسه على باالنطواء الواقع من الرومنطيقي ويعتصم

 وما الواقع وبين بينم الموة فتتسع بعيد، رؤيوي مثال ونشدان

 نفسا فيرق الفردي، الثعور عليه ويطغى مثال، من ينثد
 القائل فيني دي تعبيرالفرد حد على المتغيرة العابرة لألشياء
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 الرومنطيقي يضيق لذا مرتين« أرام ال ما األشياء من »أحب
 حزناً تبادله وال به تبالي ال أنها يتخيل ألنه الثابتة باألشياء ذرعاً

.بحزن
 الرومنطيقي وينبوعاًيفجرويرفد جذو الخيال وإذكان

 يكلمة اليونان قدماء اهتم فلقد تمخي. ثم ترتسم بتشكالت
 بان بعقيدتهم مقيداً كان الملكة بهذه اهتامهم ولكن الخيال،

 إن :القاثل سقراط عد ذلك ويتضح متبوعون. الشعراء
 سائداً االعتقاد هذا ويستمر . العلوي الجنون من نوع الخيال

 الجنون من ضرب االلهام بأن يؤمن كان الذي أفالطون عند

 إلى أشار قد أرسطو أن من الرغم وعل الشعر، ربات تولده

 أرجع وأنه اشعر فن كتابه في مناسبة من أكثر في الخيال ملكة

 الوحدة الفني العمل رذ الصوروفي بين الجمع على القدرة إليها

 يتخذ الذي المبدأ إلى أقرب كانوا االغريق إن القول مجمل فإن
 الحياة جوهريات ويتناول العقل، تقنع التي مواقفها الحياة من

 متناول في تكون حتى زمان كل وفي بيئة فيكل الثابتة وكلياتها
 ثروة من اليونان لدى كان يما الرغم وعلى ٠ العقول كل ادراك

 لكل ينضب ال زاداً كانت التي األساطير في وخصب

 الكليات باكتشاف اهتماماً أكثر ظلوا فقد ومالحمهم مسرحياهم

 خلقياً عالماً تصرر والتي الخيال انطالفق من بطبيعتها تحد القي

العصور. مر ثابتاعلى

 بالحقيقة ونادت االتجاه هذا الكالسيكية المدرسة تبعت وقد

 الخيال؛ قيمة وتضاءلت والفن األدب مدار وجعلتها وحدها
 ال فوضوية ملكة بأنه ووصفوه الجنون، من نوعاً النقاد وظنه

 الهذيان من حال إلى بنا تذهب وقد العقل لسلطان تخضع

والخلط.

 حيث من الكالسيكية على العاتية الرومنطيقية ثورة وكاتت

 واألحالم الخيال لسلطان العنان واطالق الحقيقة، بعالم ضيقها

 ٠ حولم من االس عالم في فقده ما الرومنطيقي اًئ يعوض
 يمكنه ال المرء أن اكتثف حين باللغة ذرعا الرومنطيفي وضاق

 المخلوقات مكانة إلى فتطلع وجل، كلبات بدون يفكر أن

 الحصين بالحاجز ذاك إذ فاصطدم قيد، دون تفكر التي العليا

 وهو العليا، المخلوقات فكر عن االنافي الفكر يميز الذي

 االنان قوة بدونها تطلق أن تستطيع ال التي اللغوية الضرورة
 إلى الوصول يمكن بها مصنوعة وسيلة إآل اللغة فما الفكرية.

 يوماً إليه نصل ربما الذي المحض الحقيقي بالفكر شبيه شيء

ما.

 تفضيله إلى المجهول للعالم الدائم الرومنطيقي ظمأ ويدفع

 هذا صورة تتراءى ولذا الناقص الحقيقة عالم على العالم ذلك
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 نشدها التي العلمية الالنهاية الالنهاية، بضباب مجللة العالم

 أو بيرون، اللورد نشدها كما المتعة في الالنهاية أو غوته،

 في موسيه دي الفرد نشدها كا والموت الحزن في الالنهاية

رواقيته.

 االنسان حاجة كثيراً تتجاوز المنشودة الملذات هذم أن وبما

 فهو قرار، على ليقر الرومنطيقي خيال يكن لم الطبيعية،
 ماض إلى او بائس، أو آمل زمني مستقبل إلى حاضره متجاوز

 االغتراب في الخيال هذا يتمثل وقد ضالته؛ فيه ينثد تاريخي
 الى بحاجته الرومنطيقي يشعر حيث الزمني االغتراب أو المكافي

 في ويحلق بروحه فيها يحيا بيئة لنفسه فيختار ،بيئته من الفرار
.بخياله أجوائها
 فيه ينشد كان إذ الحلم هذا يصور الثرق كان وقد

 إليه شوقاً فلوبيريذوب كان وقد والصور المواد الرومنطيقيون
 ظهر على أبداً أنام وال الصين، أبداً أرى ال »ربما فيقول:

 عيون الغابة في أبداً أرى وال المنتظم، خطوها في الجمال

النمر«.
 مثاالً يتطلب ، جموحاً طموحاً الرومنطيقي خيال كان لقد إذن

 وآخراً أوأل يتوحيه ال ولكنه ومكانه زمانه غير في وجده أينما له

 هديه التي األولى الشرارات وحدها فيها إذ نفسه، ذات من إآل

 عواطفه به تجيش ما فهم له يتاح وال .له وترسمه الطريق
 ليتنكر ال الحقائق عل يضيفها التي واألخيلة بالصور إآل وآماله

 ال األحاسيس ان إذ سعادته، إلى خاللها من يهتدي لعله بل لها
 وكل الصور، إآل تستسيغ وال الصور في إآل نفسها عن تفصح

 العصر كان وما الصور، على مقصورة والسعادة المعرفة كنوز
 الفطرة بلغة االنسانية فيه تحدثت عصراً إآل االنساني الذهبي

النثر. سبق الذي الشعر لغة وهي

 مغايرة بلغة الحلم في تتكلم الروح أن الرومنطيقي ويرى
 باللغة شبيهة األحالم فلغة العادية للغتنا المغايرة كل

 لغة من مجاالً وافسح تعبيراً أقوى فهي ولذلك الهيروغليفية

 لغة األحالم ولغة الروح، طبيعة مع وأكثرتالؤماً اليقظة،

 صلة الخارجي العالم وبين وبينها أنفسنا ذات من تنبعث طبيعية

 ال األحالم لغة ألن ،الكالم بلغة وصالته العالم ذلك من أوثق
 عليها اصطلح التي العبارات في التجريدية اللغة تستخدم

 في تتغير ال واألحالم .واألشكال الصور تستخدم بل الناس

 لغة يربط ما هذا وفي آلخر شخص من العامة خصائصها
 لالنسان، الله من وحي فالطيعة ذاتها بالطبيعة األحالم

 وقوى حية، مخلوقات تتمثل الوحي هذا كلمات ولكن
 هي وأشكاالً صوراً الطبيعة في المتجلية اللغة وهذع متحركة،
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 في اإللهي القبس وهي الروح زالت فال ذاتها األحالم لغة
 قواها ببقايا األحالم في له توحي جسمه وحبيسة االنسان

 ولم إدراكه في األولى صفاءفطرته فقداالنسان ثم الفطرية

 في السبب ويرجع .أحالمه في مضطربة بقايا إال منه له يعد

المادي. إدراكه إلى الروحي إدراكه من هبوطه الى ذلك

 األصل في كانت أن »فبعد االنسانية، اللغات وتحولت

 فسدت والصور األشكال لغة هي واحدة لغة من منحدرة

 ال بارد نثر إلى الشعر وتحول فضائلها كل ففقدت بالتجريدات
 (Menard, صماء« فلسفية معاني الطبيعة نشيد وصار فيه حرارة

(.65 .L., Reveries d'un Paien mystique, p
 اللغة أنظمة متحدياً البدئي الكالم ليلتقي يعود فالحلم

 يعرف ال أنه كا نحو، أو صرف للحلم ليس ألنه وقوانينها،
 يتكين المسرح أن فكبا .منه تنال لصيرورة يخضع وال الفعل

 حتى واألحالم، الرؤيا في اللغة تختبىء هكذا التار وراء مختبائ
 وتحول وخيبة، للرؤيا إحباطاً صارت وتجسدت تحولت ما إذا

 يومض فالرؤياوحدهاخلق محاكاة الى الخائب االبداع

 وتنقل .واستبطان واستحضار محاكاة فهو االبداع أما ويغيب

 فتحوله االحتمال على االبقاء عليها يستحيل ألنه الفكر اللغة

 في السقوط فجيعة والفجيعة، الوالدة زمن فيه يتعانق فعل الى
التشكل. فجيعة تليها الزمن

 إلى الرجوع لالنسان تتيحان متضادتان قوتان هناك إذن

 تتمثل العالم هذا من أرحب عالم في األبدية واسترواح الفطرة

 الذي النوم ثم األعلى إلى الروح يجتذب الذي الحب في األولى

 عالقاتها بقطع السعادة الروح فيها تتذوق للحظة صورة يشكل

 الراحة لذة كذلك الجسم ويتذوق بهذاالعالم الظاهرة

 النوم في الجسم يستغرق حين األرض أمه أحضان إلى بالرجوع
 من الجسم نشأ كا فيه نشأت سام عالم إلى أقرب الروح وتبدو

األرض عاصر

 إلى وال لألحالم االستسالم الى يدعو ال الرومنطيقي ولكن
 قاطعاً دليال يعدها ولكنه واألخالق، لألعال وسيلة اتخاذها

 إلى يرجع جزءاً فينا أن وعلى إلهي عنصر من طبيعته ي ما عل

 افراداً نعيش حيث العزلة حياة من تنتزعنا فاألحالم .الالنهاية

 مع خفية بروابط فتربطنا النفسية باألعماق وتصلنا متفرقين

.األبدي مصيرنا
 حدود وتتالشى الحواس، عمل مؤقتاً يتعطل النوم وفي

 الذي األعظم الالشعوروالوجود بين الصالت فتتوثق الذات

 حقيقة فيها يدرك نفية نجربة للمرء وتاح حياة، كل هوأصل

 نشاط الحلم في الروح ونشاط عميق، لكنه غامضا إدراكا العالم

 صلة على ليظل الخارجي بالعالم االنسان صلة تنقطع إذ عجيب

 ألن والمسافات بالزمن الشعور ويمحي وبالالشعور، ينفسه
 تركت متى مافة وال زمناً تعرف ال اإللهي الفيض وهي الروح
 حينذاك تتصل ألنها اليقظة حال عن وتخلت الجسد لذات

.تتجزا ال وحدة معه وتكون بالكون
 وعن طوره عن خارجاً االنسان يكون أن الحالة هذم ومعنى

 أو العشق في الجنون بحالة تكون ما أشبه حالة فهي .نفسه

 الى واضطرابه المبدع قلق فيها يتحول السكر، في النشوة حالة

 اللحظة تعبرهذه إن ما ولكن الحاجة، خلومن سكونية لذة

 جزئي المتحقق ألن النفس في ء الناشى األلم يزيل حتى الوامضة

* كماله إلى يطمح
 المجتمعات ويحب المدن يألف الكالسيكي كان وقد هذا

 على المنطوي الرومنطقي وبين بينه جوهري فارق وهذا المدنية.
 حيث الطبيعة، إلى المدن عن باالرتحال والمولع نفسه، ذات

 »في شاتوبريان يقول هذا وفي أحضانها بين الوحدة له تروق
 يسراً، أقل الريف سكان بين تصيرالمواصالت الجليد زمن

 وهوبمعزل حاالً أحسن أنه المرء ويشعر سكانه، بين ما فينقطع

الناس«. عن
 الفطرية، الحياة عن اتحدث الرومطيقي ألدب لذاكثرفي

 في بالسعادة تنعم التي البدائية الشعوب وعن األدغال، وساكني

االذجة. البيطة حياتها
 يشيدون الرومنطيقيين جعل الذي هو الطبيعة وحب

 الذين الفالحين بين من أبطالهم ويختارون وأهله، بالريف
 وال إليهم يتحدث ال محتقرين الكالسيكي األدب في كانوا

 عند سواء ومناظرها الطبيعة فصول ليست ولكن ٠ عنهم

 بين فمن بعض. على بعضها يفضلون فهم الرومنطيقيين،
 يوحي الذي الضباب فصل ألنه الخريف يفضلون الفصول

 الرومنطيقيين مشاعر مع ويتجاوب والفناء والتحلل بالذبول

اآلسية ونفوسهم
 وهذه الالنهاية، معبرإلى ألنه الليل الرومنطيقيون ويغني

 الذي الهدوء قمة يجسد الليل ألن أدبهم، في صوفية ناحية

 باالنطالق يوحي الرومنطيقيين عند والليل ٠ العدم يشبه

 والليل المعالم، محددة الموجودات فيه النهارتتجلى ألن والتحرر؛

 باالشراق النفس عن األسرار ستار فيرتفع الحدود هذه يمحو

واألحالم. الروحي
 البحار وأمواج مناظرالعواصف الرومنطيقيون ويفضل

 على ويبكون المهجورة العتيقة والقصور الصامتة واألديرة والمقابر

عبروا. من ذكرى الثارتها واآلثار األطالل

 ويتخلصوا ليفكروا الطبيعة في الرومنطيقيون يختلي وال

 أمامها تعتريهم وقد .لمشاعرهم ويستسلموا ليحلموا العبرولكن
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 وهي اإللهي، الشعر فهي عميق، بشعورديني مثوبة نشوة

 فيزعمون عبادة الى حبهم ينحول وقد عليه، الدال الله صنع
 والنسمات واألزهار والصخور والرياح األشجار في الله رؤية

 المحسوسة الصورة هي الطبيعة أن منهم ظناً واألمواج

لوهية. لأل
 في بالطبيعة ذرعاً يضيق كان من الرومنطيقيين من أن على

 من أصابه مهما هي هي فتظل بشعوره تتأثر وال له التأبه أغها

 عن المعبرة لرومنطقيين صيحات أقوى ومن أوموت، حزن

 من ينطلق »مهما بيرون اللورد الن على جاء ما الضيق هذا
 عليك تذرف فلن ،الصامت نعثك فوق األسى صيحات

 سحابة، صفحة تسود ولن واحدة، دمعة السماء وال األرض

 ولكن واحدة، أسى زفرة النسيم يرسل ولن ورقة، تسقط ولن
 صلصالك ويهيء بغنيمته، منك الزاحف الدود يستأثر

األرض« إلخصاب
 حباً الطبيعة من موقفهم في الرومنطيفون اختلف إذا أخيراً

 تقدي على جميعاً اتفقوا فإنم ، واستخفافاً بغضاً وعبادة

 فبالحب .وصفائها النفوس تطهير هووسيلة الذي الحب عاطفة

 خال إذا ألنه الحجر، ذرات وتتماسك الله إلى األكوان تنجذب

. الشم انطفات الحب من الكون
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غصن أمينة

Scepticism الريبية
Scepticisme
Skepticismus

 هي ما يقدر العناصر متفصل مذهباً الريبية ليست (1.1

 إنشاء يدعي ال فالريبي . مفتوحة نقدية )مثكلية( مسألية

 اكتشاف يزعم وال باالعتناق غيرها من أحق جديدة حقائق

 مراجعة الى يدعو وانما باالتباع سواها من اجدر قناعات

 أنهينا أننا اعتقدنا فيما النظر إعادة والى الحقيقة بناء في طريقتنا

 ما البداهة من - وااللفة التعود بحكم - اضحى ألنه فيه النظر

 ولذا . الثك مداخل ضد ويحصنه تساؤل كل فوق يرفعه
 يطرح نقدياً منهجياً موقفاً نعتبرالريبية أن الحق الى فاألقرب

 من ويفتح اوثقها القناعات من ويزعزع اعمقها االسئلة من
 فكأنا عنها غفلة طول بعد ذاته الى يرتد الفكر يجعل ما اآلفاق

 خارجية من الفكر بها يتخلص تمرد عملية عن تعبير هي
 هائلة موضوعية داخل والتقوقع الذات نيان حد الى تسحقه

واالشياء. والمنطق اللغة نحتها على تظافرت

 بذاتها تستقيم معان للكلمات تكون ان يرفض بي فالري

 ان يرفض كما بها التسليم على تكره ذاتية قوة العقل ولقوانين
 برفضه هو وكأنما شعورنا عن مستقل وجود لالشياء يكون

 من للذاتية — نحووجداني ولوعلى ينتقم ذاك االبعاد المتعدد

 هوموقف ٠ بذاته وعيه في الريبي الموقف أوكأنما الموضوعية

 قل او والتعالي الخارجية مواجهة في والمحايثة للداخلية االنتصار

 نسيج عرفه في هي بما الوثوقية اشكال لكل التحدي موقف إنه

تمزيقه. من بد ال العنيدة االخطاء من

 اعتبرتاريخ حين Kant ماقصدإليهكانط االقل على ذلك

 بين تأرجح سوى يكن لم إنه حيث صيرورة بال تاريخا الفلفة

 متناقضين كموقفين والريبية الوثوقية :العنيدين الخصمين هذين

 (Kant, Critique de اآلخر يزعزعه حقى أحدهما يستوي ال

6, 512, 514 etc... Les Progres ١.la raison pure, p. 5 

de la mdtaphysique en Allemagnedepuis Leibniz el 

...(.WolfP. 13 etc

 العقل نقد صاحب عند تفسر ال هذه الصراع وظاهرة

668



الريبية

 او امامنا الظواهر كتعقد العقل عن خارج بعنصر المحض

 العقل بتمشي وإنما فينا الهوى اوفعل عندنا الحواس ضعف

 تنتج مباشرة مقاربة لموضوعاته مقاربته في نفسه االنساني
 فيكون مفارقاتها وتظهر مضيقاتها تطفو ما سرعان معارف

 ذاتها. المعرفة من واليأس واالرتياب فالتردد بالتناقض الوعي

 عيف فعل كرد الريبية تولد الوثوقية إن يقول كانط كان ولذا

 يستنزف تمرد السياسي االستبداد عن يترتب كما المعرفة يحطم

االجتماعية. الحياة
 نمط هي وإنما بعينه فكرياً مذهباً بالوثوقية المقصود ولي

 بحيث موضوعاتها أمام العارفة الذات فيه تسحق نظري إنتاج
 أن ودون انتاجاته أنها يعي أن دون لمنتجاته مدركاً الفكر يكون

 يجعله الفاعلة بذاته الالشعور وهذا ذاتها االنتاج عملية يفهم
 لم وكانها فتغدو له مغاير حيز على يسقطها االفكار »يشتىء«

.بوجودها مستقلة االزل منذ كانت وإنما عنه تصدر
 تلقائياً العقل فيه ينساق الذي الطبيعي المنحدر هو ذلك

 الطبيعة فكأغا العادي« »قدره كانط عبارة حد هو-على وذلك
 الى انتباهها عدم اخطائها أول وكأنما الخطا عل مجبولة البشرية

 الفلسفية األنساق في النقدية المسألية غياب يفسر ما وهو ذاتها

 جهة من المعرفة بإمكانية المتعلق السؤال طرح أي الوثوقية

 فالوثوقية معطاة. كواقعة بها االكتفاء بدل المنطقية المشروعية

 بذاته مسبقة معرفة دون االشياء معرفة الفكر ادعاء تعني إذن

 بية الري أن حين في قوى من به تتمتع وما امكانيات من ويمالها
 سيطرة من واالنعتاق الذات ملكوت الى العودة الى ملحة دعوة

 تجربة الريبية في يرى Hegel هيغل وألمركهذاكان الموضوع

 (Hegel, La .نحوسلبي ولوعلى نعيشها الفكرية الحرية

(171 .Ptenomenologie de !"esprit, T. I, p

بالذات شعور هو بما اكثر بالموضوع شعور الوثوقي فالشعور  

فيها تكتسب  Ontologisme انطولوجيانية الوثوقية فكأنما  

ذلك قيمتها من الذات فيها تفقد ما بقدر االهمية من االشياء  

سواءكان الواقع في قائمة الحقيقة أن يصادرعلى الوثوقي أن  
وبذلك الثل من عالماً يصعدم واقعاً أو يحسه واقعاً الواقع هذا  

إحدثيات ومحدد التعقل عملية معيار الخارجي الوجود يكون  
واثقاً عقالً الوثوقي العقل كان ولذا الفكري. اتوجه عملية  

»باالطمئنان شعوراً فينا يولد ما وهو االشياء كنه امتالك من ، 

»الرضا أو » (Kant, Critique de la raison pure, p. 35) 

(Critique de « »الغبطة أو  (Rtponsea Eberhard Pl 78). 

الفكر يجعل السعيد الشعور وهذا  .la raison pure, p. 493) 

الموضوعية االولى مبادئه في الشك »يداخله أن دون يعمل  
على الوجود ويأخذ  (Critique de la raison pure, p. 521)

 من لضرب وفقا عنا مستقلة تقوم حقيقية اشياء »من قد أنه

 الظواهر تلك الذات الى تضيف ان بدل التي المتعالية الثناثية
 لنا يقدمها كعا تماماً خارجنا تنقلها - تصورات بصفتها الخارجية

 عن كلياً إياها فاصلة موضوعات، بصفنها الحسي الحدس

(Critique de la raison pure, p.314.) المفكرة«. الذات

 عالم هي بما االشياء دنيا في تائهاً الوثوقي الشعور كان واذا

 الخارجية تلك ببساطة ينفي الريبي الشعور فإن المطلقة الغيرية

 ومعيار انطولوجي امتالء هو بما الوثوقيين عالم فإذا الصلبة

 (Criti٠ وهم مجرد الى معطياته وتنحل تلك جديته يفقد معرفي

(.336 .que de la raison pure, p أن يفضل الريبي فكأن 
 وال كنهاً وال عنده جوهراً فال فيها يضيع أن بدل االشياء تتميع

 وجود ال أي ننشئها تصورات هي إلنما بذاته قائناً وجوداً

 المنطقية الداللة هي تلك شعورنا، الى باالضافة اال للوجود

 في افالطون أوردها كما Protagoras بروتاغوراس لعبارة

 »االنسان بأن والقائلة 116ع0٤٤-ع ب 151 عحاوراته إحدى

 وجود ال ومقياس منها وجد ما وجود مقياس األشياء كل مقياس
 يتمد ال مظهر مجرد - التحليل نهاية في فالوجود .يوجد« ماال

العارفة. الذات من إال والمعرفية االنطولوجية قيمته

 الجذورالتاريخية أن يعتبرمؤرخوالفلسفة وألمركهذا
السوفسطائية الى أساسي . بشكل تعود الربية للحركة والمنطقية

-Contre les logictens et les scepti

,ques Grecs ما (87- 65, 64- 60) الفقرات االول. الكتاب 

 اول هي بما Subjectiviste relativiste نبوية ذاتانية هي

 الفكر على هيمنت التي الطبيعية الفلسفة وثوقية ضد فعل رد

 أن الى لالنسان دعوة السقراطية الظاهرة بروز حتى االغريقي
,بنفسه نفسه يعرف

 نسميه ما نشوء فعال نشهد Protagoras بروتاغوراس فمع

 أن يرى هيغل جعل ما ذلك ولعل العارفة الذات مسألية اليوم

 كونها في الدقة وجه على يتمثل الريبية لهذه ي »الجانبااجاب
. الشعور. تتجاوز ال تعتبرفلسفة

(Hegel, La Relation du scepticisme avec la philo- 

Sophie, suivi de L’Essence de la critique philosophi-

.que, p. 28).

التحديدات مختلف فساد الشعوريتجلى الى االرجاع وبهذا  

بطالن نفسه للشعور ويتأكد ولذاتها بذاتها القيام تدعي التي  

(Sextus Empiricus, «Contre les حقيقتها ووهن اآلخرية  
 .(morahstesKinCEuvreschoisies, P. 171تايدأتدرل
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لكأن لذاتحتى في يقين الى بمفعولهاليقينمنيقينفيالموضوع  
وهو لفكر تغمر سعادة الموقفالريميتعبيروجوديمعاشعن  

(Hegel, La Phdnomdnologie de Uesprit, ذاته يتأمل  

وجعلها اآلخرية بنفي أصلية حقيقة ويفرضها  . T.I. P. 174) 

الوجود على المتتصر الشعور تيار في لتحل صالبتها وتفقد تتميع  
منه لهإآل قيمة وال لألنا بالنسبة وجوداً غدا وقد

عندما معيارية اهمية ذا يصح الجذري الموقف هذا إن (2.1  

وتعيين للريبية المعرفية الخصوصيات األمربتحديد يتعلق  

ميوعة متجذرالتعني موقف بماهي فالريبية ٠ التاريخي نشوئها  
أو الرؤية وضوح النعدام سواء حال على استقراره وعدم الفكر  

المؤرخون يرد فعندما ولذا المواقف. اتخاذ على القدرة النعدام  
في متردداً كان ألنه  Homere هوميروس الى الريبية نشوء  

يستقر أن دون الواحد الثيء على ونقيضه الحكم يصدر مواقفه  

رأي على ,V. Brochard, Les sceptiques Grecs (الجزء  

ل٠ ) Voliquin, Les pen- « السبعة »الحكاء الى أو األول(  
Seuurs Grec avant Socrate de thales De Milet a Pro- 

صروف عن الترفع ألنفسهم أرادوا ألنهم  dicos, P. 23-43) 

في والتيث الرأي إبداء في التمهل من ضرب الى ودعوا الحياة  

يدركوا لم المؤرخين هؤالء أن على يدل كله فذلك القرار، اتخاذ  
أن ذلك مقاصدها لحقيقة وتبعاً المميزة لخصوصياته وفقاً الريبية  
الموضوعيات قيمة في الفكرالشاك ليس المرتاب الفكر  

الريبية إن .عدميتها من الواثق الفكر هو وإنما والتحديدات  
قيمتها في تردداً وليست يأس

(Hegel, La Phenomenologie de resprit, p. 69. La 

Relationdu scepticisme avec la philosophic Suivi de

LEssence de la critique philosophique, p. 32... .٠).

 فالشك لتحديدالربية اليكفي وحده الشك ولذافإن
 نأتيها عملية او عفوياً تنتابنا معزولة خاطرة يكون ان يمكن
 ليارس ديوجان يقول فعندما ولذ فيه نقع ما خطأ إثر إرادياً

Diogene Laerce فإنما االنافي الفكر قدم قديمة الريبية إن 

 ذلك فلموكان .الشك وبين بينها خلط عن ذلك حكمه يصدر
 ما فلسفة تخلو ال إنه إال ريبية الفلسفات كل لكانت صحيحاً

٠ الشك ضروب من ضرب من

 إقامة وظيفته متهجي إجراء مجرد هو ما الشك من بل

 الوثوق اكثرمن العقلية بالتصورات الوثوق وجوب على الدليل

 كال في البقين قيام وهوإجراءيفترض الحسية بالتصورات
 البحث هو لديكارت السادس اكأمل آخر فموضوع الحالتين

 الذي المادية االشياء وجود باستتتاج تسمح الي األدلة عن
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 في الوجود هذا ألن ذلك وما شك موضع األول التأمل جعله

 صالحة األدلة تلك ألن أو الدليل عليه يقوم أن الى حاجة
 للبشر وإن موجوداً العام كون إن إذ عليه تبرهن ما على للبرهنة
 شك موضع قط تكن لم األشياء من ذلك شاكل وما أجاماً

 البرهنة هذه من الغاية وانما سليم حس ذي انان قبل من

 الى تقودنا التي االدلة بداهة على ليست األدلة تلك ان تبيان

 ال الديكارتي الشك وظيفة أن أي . . .والروح الرب معرفة

 من ترتيبها وإنما قيمتها في التردد حتى او حقائق نفي في تتمثل
 بأن مثالً االقتناع يحصل حتى بداهة اقلها الى بداهة االكثر

,265 ص التأمالت ملخص الجسم من معرفة أيسر الروح

(R. Descartes, «les meditations m£taphysiques» in
DescartesCEuvresetlettres),

 استيعاب تستهدف تكتيكية عملية هو ما أيضاً الثك ومن

 نابعة ذاتية حقائق وكأنها تبدو يجعلها بشكل الخارجية الحقائق

 مقدمة في هيغل عناه ما وهو نفسه المفكر االنا من

 بين التمييز من ضرب على الح حين الفكر فينومينولوجيا
 المتصنع فالشك ؛معاشة فعلية كتجربة والشك كتصنع الشك

 الشك إن إذ ،سطحي بشكل ما مسبقة حقيقة أركان لهز محاولة

 إليها يعود ما سرعان فيها المظنون والحقيقة ينتفي ما سرعان

 كانت ما على العملية نهاية في الحقيقة تلك تظل بحيث يقينها

 الولوج فهو الوجودي الشك أما .بدايتها في رسوخ من عليه

 قد مما وجل دون باطلها عن والكشف المعرفة حقيقة في الواعي

 الحالة ففي .مقيم ويأس اساسية عدمية من ذلك عن يترتب

 والعازم عليه الغير لسلطان الرافض بمظهر الفكر يظهر االولى

 الجسور خوض فيها والخوض بنفسه الحقائق كل تفحص على

 تحوير مجرد هي التتيجة ولكن الحذور؛ الجبان خوض ال
 من ما معتقد تحويل ألن طبيعته ال المعتقد كيف يمس سطحي

 األمر يغيرمن ال الشخصية القناعة من شرعيته يستمد شيء
 العملية هذه عن يترتب لم وما هو هو المعتقد متوى ظل ما شيائً

 (Hegel, La phe- نقطة إن بل بالحقيقة الخطأ استبدال

(nomenologiedeVespritiUP.lQ عين هي اإلنتهاء 

 واألحكام الظن مجال عن نخرج لم اننا اي االبتداء نقطة

 أو اآلخرين رأي اتباع فسيان كذلك األمر كان واذا المسبقة

 في اال الفرق فليس .الشخصية القناعة الى الرأي اسناد

 بالتحرر وإيهام خيالء من الثاني الموقف عليه ماينطوي مستوى

(Hegel, La phenomdnologie de Uesprit, T.I١p.7O) . 

 يخشى ان دون ذاتها الحقيقة بكنه يعصف فهو الريبيي الشك أما

 الشعور به يكتسب ما هي السلبية تلك إن بل المطلقة السلبية
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 المعاشة تجاربه في حريته يمارس وبأنه حر بأنه اليقين بالذات

الحقيقة متوى الى الذاقي اليقين بذلك يرتفع يجعله بشكل

\Hegel,Laphenom&nenologiedel’esprit,Lfr*>}l) 

(73 .T.I.P، هي بما الموضوعات التيتمحىأمامهاغتلف 
 يشد موقفاً إذن الوثوقية كانت فإذا .باالنا إال لها وجود ال موضوعات

 العالم يشد موقف الريبية فإن العالم انطولوجياومعرفياًالى االنسان

االنسان. الى

 بين الفصل خض نرسم أن يمكنتا المتجذر المنطلق هذا ومن
 ولو - المؤرخون يعتبرها ما كثيراً التي الفلسفات وبقية الريبية

 يكون أن مثالً يكفي فال الريبية. منابع من - جزئي نحو على

 الطبيعيين لوجهة مغايرة وجهة الفلسفي التساؤل وجه سقراط

 ال االخالقية والقيم االنسان مطلبه جعل حيث االغريق
 ذلك .للريبية أباً سقراط ليكون النظرية المعرفية والقيم الطبيعة

 تدعو عميقة نقدية حاسة من عنده نلمس ما على — سقراط أن

 في نجد ما وعلى االنسانية المعرفة بمحدودية االقرار الى بالحاح
 المواقف اتخاذ في تريث أومن شيثاً يعرى ال أنه من تصريحاته

 الفرضيات كل وتحليل الوجوه كل من المسائل الى النظر يستلزم
 قيم بوجود االيمان عميق يؤمن كان بل ريياً يكن لم - الممكنة

 الفردية الذات على متعالية قيم بماهي والجمال والحقيقة الخير

 الروح مع تماما وهومايتناف إليها ردها بحال يمكن وال

 يالحظ لما إال فماذلك ريبيا ايضا افالطون اعتبر ولئن الريبية.

 يثيرها التي المسائل في الحسم وعدم تردد من محاوراته بعض في
 السوفسطائيين يجادل وهو خصامي نفس من عنده اولمايلمس

(226 .p Sextus Empiricus,ceuvreschoisies, 1١) يحلل أو 

 طريقة وهي ما، سؤال عن لالجاية الجدلية االمكانات ختلف

 من او منه ذلك يجعل ان دون نفسه ارسطو عند آثارها نلمس
 (Sextus Empiricus مد٢لساً،؟ع فيلسوفاً افالطون

(3 .choisies, 1. P .

 جذوراً فلفة لكل يجد أن المؤرخ بإمكان انه والحقيقة

 مختلفة مذهبية تيارات الى عناصرها يرد أن وبإمكانه عنها سابقة

 ال ذلك ولكن متعددة روحية ومؤثرات متباينة فكرية ومناخات

 ال بخصائص وتفردها وطرافتها أصالتها الفلسفة تلك يفقد

 بعض السابقين الفالسفة عند نجد أننا صحيح .لها اال تكون

 بعض عندهم نلمس كما الريبيون استعملها التي الحجج

 اال تكتمل لم المالمح وتلك الحجج تلك ولكن مذهبهم مالمح

 إال واحدة تأليقية داللية بؤرة في تجتمع لم أنها كما الريبية مع

 آللم٠هآةلةدًاآل١ا€ة Sceptiques Grecs, V.V. جح- .معهم

.(50 .33,&P.)

بيرون ان رغم البيرونية الى الريبية رد يمكن ا إنه بل  
الحياة جهة من لكن أعالمها من علماً فعالً يمثل  Pyrrhon 

وال شيائً يكتب لم فبيرون النظرية. الممارسة جهة من ال العملية  

تيمون عن العصور توارثته قليالً نزراً إال مقاوالته نعرفعن  

٧). Brochard, Les Aristocles وارستوكالس Timon

. (sceptiques Grecs, p. 54)
الريبية نسم ان ينبغي ال انه ليارس ديوجان ترجمات في جاءم  

الغير تفكير طريقة على التعرف نملك ال كنا اذا ألننا بالبيرونية  
شيائً عنها نعرف لم اننا وما فلسفته حقيقة معرفة يمكننا ال فإنه  

لم اخرى جهة ومن انفسنابالبيرونيين النسمي ان وجب  

بالمعنى فلسفة له تكن ولم بالريبية قال من اول بيرون يكن  

مثل عاش من - التقريب وجه على - البيروني إن ■ الصحيح  
(Diogene Laerce, Vie doctrines et sentences بيرون 

يذهب نفسه السياق هذا وفي  des philosophes illustres. 

(sextus Empiricus (Euvres choisies, p. 70). سكتوس 

تهافت فلسفي مذهب اي يتبع ال الريبي أن الى امبيريقوس  

(Sextus Empiricus, Contre les moralisles, .االخالقيين 

.p. 165).

يبدولنا الكتابة؟ عن بيرون إحجام نفسر ان يمكن فكيف  

وما المساجالت من نفوره فما .الداللة عميق بيرون صمت ان  

مهمته أن على عالمة اال البراهين ونظم األدلة إنشاء عن عزوفه  

كانت ما بقدر الشك اسباب تفسير في تتمثل ال االساسية  

الريبي أن والحقيقة يشكون. ال الذين يقين زلزلة في تتمثل  
معاً والوثوقي للسفسطائي خالفاً ألنه الكالم قليل عام بوجه  - 

موقف كل أن - منطلقه من - يعلم وألنه عنه يدافع ما له ليس  
يقول كما - الريبي العقل فكأن مسبقاً خاسر موقف هو دفاعي  

(E. Kant, Les progres de la mttaphysique en - كانط 

يقين على  Allemagne depuis Leibniz et wolf, p. 92). 
هو اندحاره من أيضاً متاكد ولكنه هاجم اذ الخصم هزيمة من  

دافع إذا . 

العقل يستفز فلكي تكلم ولئن الكالم الى يسبق لم فهو ولذا  
(E. Kant, Critique de la raison pure, p. نفسه ضد  

األمر فيه اشتبه فيما المقال بفصل ال تنتهي معركة ويشهد 517 ). 

(E. Kant, Les progres de la نفسه من العقل بيأس وإنما  

mdtaphysique en Allemagne depuis Leibniz et Wolf, 

بالقول نبدأ ان يكفي انه حاد بشكل يدرك فالريبي ٠ p. 92). 

. منها لنا مخرج ال مصاعب في لنقع  

هيغل جعل ما ذاته القول بخطورة الحاد الوعي هذا ولعل

٦٩
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 اللغوية المسألية اهمية الى التنبيه الريبية فضائل من ان يرى

 z٥non االيلي زينون مع عميق بثكل مرة ألول طرحت التي
d’Elee وبارمينيدس Parmenide طرحها الريبية وأعادت 

متأكداً. أمراً والريبيين زينون بين التواصل يجعل بشكل

 اللغة من نجعل أن الى االيلية المدرسة دعت فقد وفعال

 كيا معها المباشر الطبيعي التعامل في التمادي بدل برمته مشكالً

 األشياء الى انشدادهم بحكم — يغفلون الذين الوثوقيون يفعل

 كلمات الى واألشياء اشياء الى الكلمات فتتحول الكلمات عن -

 يكفي كأنما أو بكنهه لنفوز ما شيء عن نتكلم ان يكفي فكأنما

. به علم لنا ليحصل ما بشيء خبرة لنا تكون ان

 في ما يغطي الوجود قول يجعل اللغة مع المباشر التعامل إن

 لسقراط يمتدح بارمنيدس نرى رلذا مصاعب. من ذاته القول

 في الحوار يضيع ال حتى الماهيات وتحديد االشياء لتعريف سعيه
 شاباً دمت ما »عليك قائاًل: يردف ولكنم التفاهم سوء متاهات

 ويسمونه غيرمجد العوام يعتبره ما عل أكثروتدرب تتمرس ان

 Platon, د 135 )بارمنيدس الحقيقة« منك ضاعت واال هذيانا

٠Parrygntfie) القول في الحقيقة حب محاولة قبل بد ال انه أي 

 عن النظر بصرف الذاتية إمكاناته واعتبار ذاته القول تأمل

 بمجرد ٠ االقل على حين الى - واالكتفاء والماهيات الصور
 الحوار يمكن استنباطي فرضي السدالل منطلقاً تكون فرضيات

 ٠ الحقيقة هوغيرحيز حيز في ولكن يتحرك وان يتقدم ان من
 بوجود والقائلة زينون وضعها التي الفرضية هذه مثالً لك »خذ

 الكثرة الى بالنسبة عنها يترتب عما البحث هو فالواجب .الكثرة

 ذاته الى بالنظر الواحد الى وبالنسبة الواحد الى وبالنظر ذاتها

 موجودة الكثرة تكن لم اذا ذلك من العكس وعلى الكثرة. والى
 الكثرة الى بالنبة ذلك عن يترتب فيما ننظر أن أيضاً وجب

 عالقته في احدهما الى وبالنظر منهما كل ذات الى بالنظر والواحد

. (Platon, Parmenide, p. 136). باآلخر«

 الجواهر وتثبيت التعريف قبل به القيام يجب التمرين فهذا

 وحتى داخلية رؤى من تتضمنه وما اللغة على التعرف يقع حتى
 شفافية يفترض ساذجاً مباشراً تعامالً معها التعامل عن ننتهي

 وما العادية الحياة ظروف مع إنسياناً المعنى وبداهة الكلمة

 فيغدو الطبع في يتحكم إلف من بمفعولها الشعور في يترسب
.ثانية طبيعة

 واألنا كالوجود الفاظاً ان مشالً ديكارت يدعي فعندما

 الوضوح من واغها ذاتها معانيها تستقيم الفاظ . والفكر.

 ذلكك حكمه يصدر فإنما إضافي تفسير كل عن يغني ما والتميز

تفسير يحاول من كل بالغباء يتهم تجعله متأصلة وثوقية عن

(R. Descartes, La . الحقيقة عن البحث تالمقوال كتل  
(Recherchedelavfriteparlalumterenaturelle, P.99).

المباشر الموقف سذاجة الى - الريبية تفعل كا - التفطن بدل  

المحدوسة االشياء على بطبعها دالة وكأنها اللغة يوظف الذي  

المقولة - األشياء حول تساؤل كل عن تغني داللة .

باحث األمرموقف بادىء هي  skepsis الريبية ان ذلك  

؟ البحث هذا موضوع فما  z٥t٥ti٩ue 

وفقاًلقناعات - كسائرالناس — يعيش انسان الريبي إن  

هي وإنما بخواصها وال االشياء بحقيقة التتصل  Peisei 

الظاهرة او المظهر أو االشياء ظاهر عن مترتبة قناعات  

لقائنا من لنا الحاصل الذاقي التصور أي  Phainomenon 
اوتحقيق بحث محل لي التصور وهذا بالعالم كذوات  

منه االرتياب او فيه الظن لسوء مجال ال أي  Azetetos 
(Hegel, La Relation du scepticisme avec la ph'-lo- 

sophie suivi deL’Essence de la critique philosop! ’٠-

. que, p. 32).

 عملياً صالحة انها يعني الشك عن بالظواهر االرتفاع وهذا

 (Sextus يحياتنا. به معياراًهتدي نتخذها أن انهيمكن معنى

(.23 ,21 .Empiricus, (Euvres choisies, l.p، فالحكيم 

 من يهرب ان له وليس يؤلم الجوع وان تحرق النار ان يعرف

 تلك يغيرمن ان للعقل وليس الحسية البديهيات تهذه االقرار
 الى تدعو ال الظاهرة المحسوسات فتلك وبالتالي شيائً الفعاليات

بحثوالالىتحقيق.

 معرفة يناء بحال كا التخول العملية البداهة هذه ولكن

 كل أن التأكيد نملكحق ال ألننا االشياء تلك بخصائص
 الذي الجوهر هو متخفياً واقعاً أو مستترة حقيقة يخفي مظهر

 كل أن المناطقة يدعي عندما فحتى .ممكناً ظهر ما ظهور يجعل

 يبرهنون وال العرض يعرفون هم فإنما جوهر الى يستند عرض
 بوجوده التسليم على يكرهنا شيء من وما الجوهر وجود على
 عل حجة تكفي ال الداخلية االرادي الفعل تجربة أن كم تماماً

,االرادة اسمها ملكة وجود

 البعد ندرك ثم ومن شك موضع إذن ليست فالظاهرة

 ال فالريبي الحواس. تكذيب على الريبيين لتأكيد الخصامي

 الوثوقي ليقنع ذلك يفعل هو وإنما تخطىم ألغها الحواس يكذب
 االعتراف فإما الحواس. الى استنادا ينشئها التي المعرفة بتهافت

 (E. Kant, لتكذيبها داعي ال وبالتالي تحكم ال الحواس بأن
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سمي لما االساسية الوظيفة وهي الحواس تكذيب وجب  

.Anesideme اينزيدام صاغها التي العشر  Tropes بالحجج

وإنما الريبي الشك موضوع ليست مظاهر هي بما فالمظاهر  
بالخطأاو نحكم فلكي المظاهر تلك في مايقال موضوعه  

خطاً وال فيه صحة فال يقل م ما أما القول من يد ال الصواب  

الحواس أن - األمر نهاية في - يعني وذلك شك وال يقين وال  

او خطأ في معها تحقيق فال وبالتالي المعرفية المسؤولية من براء  

حجارة المسؤولية في العدالة امام تحقيق ال اته كما صواب  

المارة بعض فقتلت وقعت .

أو الجواهر أو االشياء ال القول موضوعه موقف الريبية إن  

اللغة في للنظر حازمة يقظة اعتبارها امكن ولذلك الموجودات  

(Sextus صنوان واللغة العقل ان إذ متجسم« »عقل هي ما  

اللغة قيمة فما  Empiricus, (Euvres choisies, 1. p. 226).
باالشياء؟ معرفة إنثاء من فعال تمكن وهل ذاتها في

« فإن .شيء على تدل ال أنها وإما دالة اللغة تكون أن إما  
كانت وإن شيائً تعلم أن يمكنها فال شيء على تدل ال كانت  

ال اللغة ولكن وضعاً. وإما وقفاً إما تدل فإغما شيء على دالة  
عندما الثأن هو كما لنفهم نصغي أن يكفي ال اذ وقفاً تدل  

لالغريق أوالمتوحثون للمتوحشين االغريق يصغي . 
الذين ان البديي فمن بالوضع دالة اللغة كانت واذا  

ال المعنية االشياء يدركون البرهان مفتاح على مبقا حصلوا  

التذكر طريق عن. وإنما عليها تدل التي الكلمات بتعلم  

ما تعلم في يرغبون الذين بينما معرفته تعودوا ما واسترجاع  
فإنهم األلفاظ عليها تدل التي االشياء يعرفون ال والذين جهلوا  

(Sextus Empiricus, (Euvres « شيائً منها يدركون ال  

الرجل هذا أن مثالً نعرف فأن  kChoisies, 3, P. 267). 

للغة فلي له، فعلية معرفة اية لنا يضمن ال سقراط يسمى  
تعسفاً يطويم ال شاسعاً برناً بينهما إن بل بالوجود مباشرة صلة  

ولكن بالكالت األشياءم عل فعال ندل إننا .الوثوقي اال  

فليست وبالتالي الموجودات هي وال الجواهر ليست الكلممات  
قوأل نبلغه وإنما إليها يتمع من الى نبلغها التي هي االشياء  

(Sextus Empiricus, «Contre les logi- الجواهر عن يختلف  
الموجودات أما  ciens» in les sceptiques Grecs, p. 38). 

(Sextus Empir- قول الى تحويلها يمكن ال اللغة خارج فتبقى  

icus,«Contre les logiciens in les sceptiques Grecs, p.
 عن بالنوع يختلف مفارقاً وجوداً للقول ان عن فضالً ،86.)

(Sextus عامة المحسوسات أو اوالمسموعات المرئيات وجود

Empiricus, «Contre les logiciens,► in les sceptiques 

.Grecs, p. 86).

بصورة الريبي الشك موضونع حقيقة نا تتجل وهكذا  

سوء من الفلسفي الموقف هذا له يتعرض ما الستبعاد تكفي  

الواقع لي الموضوع ذلك إن غيرمحلها، في وانتقادات فهم  
للوثوقي فخالفاً ولذا أوذاك ذا في يقال ما وإنما المظهر هو وال  

(Sextus Empiricus, (Euvres اوينفي يؤكد الذي  

من غاية على الريبي فإن مطلق بشكل  choisies, 1. P. 19) 

التعبيرة نحو ينزع نجعله بصورة اللغة مع تعامله في التحفظ  

Sextus نفيا او إثباتا يفيد ان يمكن ما لكل تفاديا االستفهامية  

٨ م٠ Empiricus, (Euvres choisies, 189 أويفضل ), 

(Sextus Empticus, واالحتمال الظن تفيد التي التعبير صيغ  

»الالتقرير الى ويدعو » (Euvres choisies, 1. p. 194). 

. (Sextus Empiricus, (Euvres choisies, 1. p. 192-193)

الحكم تعليق أي والصمت

كبد في الشمس بأن وهويقر فكره في يشك ال الريبي إن  
لذيذاً يعتبر »فالعسل ويتذ ويتألم ويبصر يعينن وبأنه السماء  

اذا اما .لحس معطيات من اللذة تلك ألن بذلك نلم ونحن  

فتلك جوهره في لذيذا العسل كان اذا ما بمعرفة االمر تعلق  

التي الحجج إن .بتأويله وإنما بالمحسوس تتعلق ال مسألة  

المعطيات دحض تسنهدف ال التصورات عل يها نعترض  

(Sextus Empiricus, « الوثوقيين تهور بيان واغا الخيرية  
ما ان ينسون يجعلهم تهوراً  (Euvres choisies, 1. p. 20). 

وان لغوي هيكل الحقيقة في هو انما العالم هيكل مأخذ يأخذونه  

كنه عن تعبر ال اسماء اال ليس عنها يتحدثون التي الجواهر  
(Sextus لها وتصورنا ا٢ وانفعالنا فينا تأثيرها عن وانما االشياء  

ليس اللغة فعالم  Empiricus, (Euvre choisies, 1, p. 190) 

بأن االعتراف يرفض ال والربي الذاتية التصورات عالم اال  

(Sextus Empiricus, (Euvres choisies, 3. p. تحرق النار  

به يسلم ال ما فذلك طبعها من االحراق يكون أن إنما 179).  

)أنا شخصية حالة تعبيرعن من المرور بسالمة يسلم ال أنه كما  

بين إذ بارد( )الطقس الصحة تدعي قضية الى بالبرد( اشعر  

العلم بين ما والموضوعي، الذاتي بين ما الفرق من القولين  
عن نغفل االحكام إصدار في التهور هذا غمرة وفي .والالعلم  

بين العالقة عليه تقوم الذي االساس هي بما الحاكمة الملكة  
األنا يفعل بما الشعور هذا اصالً هي وبما والمحمول الحامل  

قيمة الوجود على ويضفي معنى لألشياء فيعطي يحكم عندما  

قوامه به يكون ما التحديدات من عليه ويصبغ .
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وما الطبيعي الموقف حقيقة حللنا فسواء ثم ومن 3.1  

وتجعل الشعور معطيات تشيء وثوقية تلقائية من عليه ينطوي  

التعامل حقيقة حللنا أو بذاتها قائمة متقلة كائنات منها  

بنا تنتهي الشعورية مقالب من وماتتضمنه اللغة المبأشرمع . 

فإننا . االشياء مأخذ الكلمات أخذ الى — نحتسب ال حيث من  
ظواهر الموجودات ان وهي ثابتة حقيقة امام داائً انفسا نجد  

بشعرنا ال لها القوام .
الريبيون ارادها التي النتيجة يبدو- ما على - هي تلك  

توارثتها التي  (Tropes) العشرة األدلة هذه لها فوظفوا  

(Sextus Empiri سكستوسامبريقوس عن سواء االجيال  

ديوجين عن أو  cus, (Euvres choisies, 1ا p.p.40-163). 
١د'٦0ًاغلهمخخ٢ح١٧أ € doctrines et sentences des ليارس 

(Phi، فيلون عن أو  philosophes illustres, p.p. 79-88). 

ان يمكن والتي  Ion, De Uivresse, p.p. 171-197). 
(Hegel, La Relation لوالج هذا في شديد باختزال نصوغها

.du Scepticisme Grecs, p. 49).

اليرسي ديوجين سكتوسامبيريقوس فيلون

الخيوانات تنوع (1 الحيوانات تنوع (1 الحيوانات توع ا(

 بين االختالف (2

البثر

 بين االختالف (2

البثر
 بين االختالف (2

البشر
 تركيبة اختالف (3

الحواس اعضاء
 تركيبة اختالف (3

الحواس اعضاء
الظروف (3

الظروف (4 الظروف (4  والمافات األوضاع (4
واالمكتة

 والعادات االخالق (5
الوثوفية والقناعات

 فات والما األوضاع (5
واألمكتة

 الجواهر كمية (5
وتركيبتها

المزج (6 ارج ه( العالقات (6

 والمافات األوضاع (7
واألمكتة

 الجواهر كمية (7
ونركيبتها

المزج (7

 الجواهر كمية (8

وتركيبتها

العالقة (8  والعادات االخالق (8
الوثوقية والقناعات

 اللقاءات كثرة (9

وندرتها

 اللقاءات كئرة (9

وندري

العالقة (10  والعادات االخالق ا(0
الووئقية والقناعات

إال-حقيقتها على - التفهم الحجج هذه أن تقديرنا وفي  
الموقف ضد اساساً سوجهة هي إذ الخصامي سياقها في منزلة  

وتشكل اآلراء وترسب المعتقدات تكون آليات لتفكك الوثوقي  

يمكن ذاتها اآلليات تلك أن - نفسه الوقت في - ولتبين اليقين  

بحيث المغاير واليقين المخالف والمعتقد المناقض الرأي تنتج أن  

على احدهما ترجيح حتى وال ذاك عن هذا تفضيل يصح ال  
بين الصارخ للتناقض نتيجة الحكم تعليق الواجب وإنما األخر  

لمعرفتنا اساسا اعتمادها الوثوقيون يدعي التي الحس معطيات  

شعب الى شعب من وتباينها والتقاليد العادات لتضارب ونتيجة  

زمان الى زمان ومن .
الحسي الشعور مستوى على تتحرك العشرة األدلة تلك إن  

(Hegel, حقائقه زيف عن وتعرى يقينه كثافة لتخلخل العامي  

La Relationdu scepticisme avec la philosophic, suivi 

de L*Essence de la critique philosophique, p. 50...).

مستوى على التناقض الى فيها االشارة انعدام يفسر وهوما  

شعور على ساذجة »عامية« بصورة بالرد ها واكتفاء علمي عقلي  

(Hegel, LaRelationdu scepticisme avec la ساذج عامي  

philosophic, suivi de LEssence de la critique philo- 

سذاجته على الرد هذا ولكن -  sophique, p.p. 51-52). 
لحظة يعيش ان له ويمكن الحرية تجربة الى ذاتياً باالرتقاء يرتفع  

(Hegel, La عجر »الحتمية تجاوز مستوى الى االرتقاء-،)الطيعية  

lation du scepticisme avec la philosophic, suivi de 

(UEssencede la critique philosophique , p. 52).

 الى نفه الوجود برد المطلقة واآلخرية القاهرة والموضوعيات

.ومنتهاه ومداه مقاسه هو بما الشعور
 يستكمل لم ما منفوصاً يبقى بالحرية الشعور هذا ان وبديهي

 تتغير وهكذا .العقلية والتحديدات الموضوعيات بقية من تحرره

 والشعور العامي المعتقد ارضية تعد لم فهي الخصام ارضية

 االدلة كانت واذا النظريات ارضية اصبحت وإنما المباشر

 »األدلة فإن تناقضها الى تشير او المعرفة ضعف تسجل العشرة

 استحالة ببساطة تبين Agrippa أغريبا صاغها التي الخمسة«
 (V. Brochard, Les Sceptiques Grecs, p. مبدئياً. المعرفة

(.306
 تناقض تستندالى العقلية المعرفة اغرباضد حجج فأولى

 ما مسألة في بالحسم يسمح ال بما موقفهم وغموض الفالسفة

 اليوم الحجة هذه تبدولنا وقد .الحكم تعليق الى ويدعوبالتالي

 تاريخ عصور من متقدم عصر في تحظى كانت ولكنها واهية

 بين اليوم نحن نقره ما ألن النظري ثقلها بكل الفلسفة
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 أو بيرون عصر في معهودا شيائ يكن لم تفاضل من الفالسفة
 كما الفالسفة ترجات في تنظر ان مثال فيكفي .أغريبا أو تيمون

 يعاملون الفالسفة ان كيف لنرى اليرسي ديوجين بها قام
 اآلخر على ألحدهم تقضيل فال وبالتالي القيمة متساوو وكأنهم

 الرأي ابداء عن التخلي الى بدفعنا كفيالً اختالفهم كان ولذا

 هذا مجرد ألن فيه اختلفوا فيما الحكم مقام نقوم أن عن وخاصة
 وأقدر رأياً وأرجح حكمة أكثرمنهم أننا نتوهم اننا يعني االدعاء

 مجاني ادعاء وهو المقال فيه يفصل لم ما حقيقة الى الوصول على

.دليل عليه يقوم ن يمكن ال ألنه به يعبأ ال

 يحتاج دليل كل أن حين في شيء على ندلل ان لنا وكيف

 فاذا ؟ له ضهاية ال ما الى آخر الى بدوره وهذا دليل الى بدوره
 اإلقرار - منطقياً ٠ الواجب يكون اال كذلك األمر كان

 هذا لتفادي , جدالً - لوسلمنا فحتى ؟ نفسه البرهان باستحالة

 تؤخذ البرهان عليها يقوم مبادىء بوجود - الالغهاية الى االرتداد

 عندها لصعب الحقيقي اليقيني المبدأ مأخذ ال الفرضية مأخذ

 هذه اختيار تفسير االستنباطي الفرضي باالستدالل القائل على

.تلك بدل الفرضية

 من به تسمح ما قيمة من الفرضية تلك قيمة أن تزعم هل

 مفرغة حلقة في وقعنا عدها نكون أال ولكن ؟ استنتاجات

 ان ولقائل . انفسهم المناطقة يقول كما المطلوب على بمصادرتنا

 معطيات االستنتاجات بمقارنة مكنة العملية تلك إن يقول
 لقيمة محكاً — مباشرة غير بصورة — عندها تكون التي التجربة

 يقع التي األشياء بأن يجيب الري ولكن الفرضيات تلك
 لحالة بعاً ذاك او التصور هذا فينا تولد البصري االدراك عليها

 بحال يمكننا ال بحيث معاً المدركة واالشياء الحاكمة الذات

واجب الحكم تعليق فإن وبالتالي االشياء طبيعة الى النفاذ

(Sextus Empiricus, (Euvres choisies, 1. p. 164).
وم يبدوبالخصوصعنداغريبا، المنطقكما الريينمن فموقف  

(Sextus Empiricus, (Euvres تعريفات من المنطق يفترضه  

(Sextus اولية ء ومبادى  ichoisies, 2. p.p. 2()5-215). 

Empiricus, (Euvres choisies, 2. p.p. 104-120)).
 هو- داخلية لضرور وفقاً متابعة قضايا في تنتظم واستدالالت

 رفضاً المنطقية للضرورة الرفض موقف التدقيق وجه على

 رفض لوسلمنا فحتى الحسية، الضرورات رفض مع يتماشى
 التعريفات بمتانة -جدالً — لوسلمنا فحتى .الحسية الضرورات

 دليالً يقدم ال ذلك فإن االستنتاجات وسالمة المبادىء وبداهة

 حقيقة عن لنا يكشف بأن كفيل المنطقي االستدالل أن على

 مسالت من الفكر فيها ينتقل نظرية عملية اال ليس ألنه الواقع

 الفكر حركة تجعل لقواعد وفقا عنها ناتجة صبرهنات الى متقدمة

 الهوية بمبدأ إال تكون ال الضرورة هذه ولكن ضرورية. تلك

 ليست النتائج فإن األمركذلك كان واذا بماهومبدأماقبلي

 ال أحكامنا أن أي للمقدمات اخرى صياغات اال الحقيقة في

 الفكر فإن ثم ومن تعبيركانط، حد على تحليلية إال تكون

 معرفة بالتالي يمكنه وال تعريفانه دائرة من يخرج ال المستدل

االولية. التعريفات تلك من انطالقا االشياء

 علم الصوري المنطق ان الكفاية فيه بما كانط بين لقد

 التي االحكام وهي قبلية ألما التحليلية االحكام حيز في يتحرك
 تكون بحيث الحامل في مبقاً متضمناً فيها المحمول يكون

 علماً المحمول يفيد وال هوية عالقة والثاني االول بين العالقة

 معارفنا توسيع فإن وبالتالي يوضحه وإنما بالحامل جديداً

 فيها تكون قبلية ما تركيبية احكام إنشاء يستوجب الموضوعية

 يوسع بحيث اختالف عالقة والمحمول الحامل بين العالقة

 علم إنشاء من بالتالي ويمكن ويثيها بالحامل معرفتي المحمول

 وهوما المجردة المفاهيم عالم عن بالخروج ولكن األشياء
. النقدي هوالحل ذلك .المتعالي المنطق إنشاء يستدعي

 المفاهيم من الخروج إمكانية في يشكون فهم الريبيون أما
 حتماً يمر تحرره كأن أو ذاته في منحبى عندهم العقل فكأنما

 إمكانية بنفي أي واستدالالته وتعريفاته مباديه على بالتمرد
 العلم هذا كان سواء مبدئياً العلم من واليأس وجوبياً الحقيقة

 أو والرياضيات كالمنطق الهوية مبدأ الى يستند بالمجردات عالً

 تأليفي مبدأ هو بما السببية مبدأ الى يستند بالمحسوسات علما

 أو سبباً األول يسمى حدين بين اختالف عالقة إطاره في ترتبط

 (Sextusمسبباًاومعلواًلمنفعال الثاني ويسمى فاعلة علة

Empricus, (Euvres choisies, p.p. 180-186 & Hegel, 
(.17-28 .La Phtnomtnologie de resprit, T.l. p.p

 ومن العصرالحديث في هيوم -كماألح الريبيون وقدألح

 ليس الببية مبدأ أن على - الوسطى القرون في الغزالي قبله
 فلن علة نعتبره الذي الحد تأملنا مهما ألنه تحليلياً عقلياً مبدأ

 علة ما شيائً أن نعرف فلن فعلنا مهما وألنه األثر على فيه نعثر

 اال تكون ال المعرفة تلك فإن وبالتالي اثراً يحدث عندما إال

 الى والمسبب السبب بين العالقة رد يصح ال بحيث تجريبية

 ثم ومن .والالحق السابق بين العالقة مثل منطقية عالقة مجرد
 العادة الى تستند صرفة ذانية عالقة السببية العالقة فإن

 بل علة هوبذاته شيء من فليس ولذلك واالدراك. والتخيل
 موضوع كان واذا يحدثه الذي باألثر اال كذلك يكون ال انه

 العلم كان - ارسطو كايقول ٠ بالعلل تفسيرالمعلوالت العلم
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 اا تعرف ان يمكن العلةال ألن مستحيال عقلي كإنشاء
. بالمعلول

 كل وتنفي الضرورة اشكال بمختلف الريبية تكفر وهكذا

 العرضية ومتاهات المظهر بريق في بالعالم لترمي الحتميات

 والمعرفة العالم يهز كوني دمار تجام نحن فكأنما الصرفة والالأدرية
 . المنتصر الساخن الشعور قهقهة اال نمع فال ويدكهما معاً

 برهانه« على »يبرهن بأن الوثوقي الريبي يطالب فعندها وفعالً

 اليها يستند التي األرضية بأن االعتراف على ليحمله ذلك فإنما
 وحدها االدلة وأن معرفي لبناء اساساً تكون ان تصلح ال رخوة

 بشيء التسليم على بذاتها تكره ال - كانت ما طبيعتها كانت -

 في بجذوره يضرب آخر دليل الى بدوره يحتاج دليل كل أن إذا
 بأن االعتراف وجب وبالتالي عليها دليل ال حقيقة في األمر نهاية

 االنا من اال شرعيته يستمد ال ذاتي تصديق ما حقيقة قبول

 او يقبل األنا إن رفضها. أو االحكام قبول هوأرضية بما ذاته،

يريد. يرفضكما

 ديكارت؟ فعل كما بالغباء باتهامه الريبي على نرد هل (1.11

 كا به نستخف أم ؟ سبينوزا فعل كما النية بسوء نتهمه هل

 ديكارت عند الماكر الشيطان توهم وظيفة إن ؟ كانط فعل

 صالبتها تفقد اليقين ضروب كل يجعل بصورة الشك تعميق

 صاحب ولكن .الوهم أو كالخدعة هي فإذا ارضيتها وتندك
 الكوفي الاليقين هذا متاهة من خرج ما سرعان التأمالت

 .وموضوعيتها معارفنا يقين ضمان هو بما الطيب اإلله بفرضية

 الى الشك جحيم باخراجنامن كفيلة الطيب اإلله فكرة فهل

 وتميز وضوح من يستوجبه بما البداهة معيار هل ؟ اليقين برد
؟ التفكير عملية في بتوجيهنا كفيل

 الديكارتي المعيار ان معتبراً Leibniz اليبنتز يرفضه ما ذلك

 نفسه مع ديكارت تساهل مدى على ينم بسيكولوجي معيار

 (L. Conturat, LaLogiquede Leib- الشك. من ليخرج

(.201,202 .neiz, P.P) .

موقفه ان بذلك مبيناً الريبي يرفضه الذي التساهل هو ذلك  

متأصلة رغبة عن  Grenier غرينييه يقول كما الحقيقة في يعبر  

يجعله للعقل تقديرمفرط وعن عميقة عقالنية الى الوصول في  

الريبي صرامة ولعل الوثوقيون يفعل كما به يعبث ان يكره  
(G. Gre- . عشقه فرط من العقل يكره يبدووكأنه جعلته  
nier, «[’Exigence (!’intelligibility des Sceptiques 

 .(Grecs» in Revuephilosophique, No.3,1957 . والميام
ان يعتبر مثالً فكانط .الوثوقيين استخفاف له جلب هياماً به  

والتجربة الحسي معرفة مبادىء الى الشك امتدادمذهب » 

ما فترة في وجدت جدية فكرة بحكمة اعتباره يمكن ال نفسها  

(E. Kant, Les Prograde la « الفلسفة فترات من  

nUtaphysique en Allemagne depuis Leibniz et ١٧olf١

.p. 15).
 هذا ان حين في متصنعاً موقفاً اا ليس الريبي الموقف وكأن

 الشك على عامة الوثوقيين عند القدرة انعدام على يدل التقييم

 الموقف وهن على يدل مما اكثر بحقائقهم والمجازفة معارفهم في
 تبدو تجعلها بديهياتنا وإلفنا حقائقنا على غيرتنا ان ذلك الريبي

 كرهاً لها االستسالم على الفكر يكره ما والوضوح القوة من لنا

 من جنون على المؤشر مأخذ يؤخد فيها االرتياب ان درجة الى

 على أو الميتافيزيقية التأمالت ثاني يقول كا العقلية ملكاتنا

. Spinoza سبينوزا يقول كما نية« »سوء

 (E. Kant, Prolegomtnes الذهن إصالح كتاب في جاء

،(116.toute mythaphysique future.... p 41 نفر ة 

 حقيقتى من شك في الريبيين •...فإذاماظلبعدذلكأخد
 انه المؤكد فمن لمعيارها وفقا استنبطتها التي والحقائق األولى

 أناس بوجود نلم أن علينا أنه أو ضميره( ضد )يتكلم ينافق
 كشف هل أم البصيرة؟ عمي الرييون البصيرة..،.هل عمي

حديد؟ بصرهم فإذا الغطاء، عنهم

 بل الريبي يحرج ال النقد هذا ان المؤكد ولكن ندري، لسنا
 الى الوثوقي التجاء ان ذلك موقفه لصحة الخصم من هوتأكيد

 يشاطر انه على يدل فيما يدل اإلضمار وسوء بالنفاق اتهامه

 عنه. الدفاع أراد حيث من النظري العقل من يأسه الريبي

 مقوالت ليست ، . الخ والنزاهة اإلضمار وسوء النفاق فمقوالت
 دوراً الوجدان فيها يلعب اخالقية مقوالت هي وإنما منطقية

 االستعداد حسن توفر من بد ال كان فإذا دوراً. واالرادة

 يزعم فلماذا األولى والحقائق بالبديهيات للتسليم الخيرة واالرادة
 لضروراتها حتماً العقل يقبلها صرفة عقلية حقائق انها الوثوقيون

 ان -التحليل نهاية في - ذلك يعني اال الذاتية. وقوتها الداخلية

 عقلية منطقية ارضية من ال قوتها تستمد لنظريةعامةا أناقنا

؟ ذاتية وقناعات اخالقية ارضية من وانما

 آل فقد ذلك، على شاهد برمته الكانطي المشروع إن

 (E. المعرفة« »يحطم أن نفسه على المحض العقل نقد صاحب
(.24 .Kant, Critique de la raison pure, p مكاناً ليجعل 

 - )الرب المطلق معرفة العقل ادعاء بإظهارزيف وذلك لاليمان

 يهدد خطر من االدعاء هذا عن يترتب وما الحرية( - الروح

 حدد الذي هو نفسه العملي الموقف وهذا االخالقية، الحياة

(G., Grenier, L’Exi٠ لهيوم كانط وجهه الذي النقد طبيعة
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gence (!,intelligibility des sceptiques grecs» in Revue 

philosophique, No.3, p. 11,1957).

 السلبية الفائدة اال يباشر لم المتبصر )هيوم( الرجل هذا »إن
 بدالً مزاعمه في النظري العقل اعتدل ما إذا علينا تعود التي
 الخصومات من للعديد حداً يضع حتى فيها المبالغة من

 لم غيرانه البشري صفوالجنس تعكر الي المزعجة الالمتناهية

 اهم من العقل حرمنا اذا بنا تلحق التي الفعلية الخسارة يدرك

 االنسانية لالرادة يثبت ان يستطيع وحدها بواسطتها التي رؤاه

٠ جهودها" لكل سامية غاية

 عن يتعالى شيء ال ان اخرى مرة لنا النحويتجلى هذا وعلى
 ننسب ان يمكن فال ولذا حريتنا عن يخرج شيء وال ارادتنا

 عرضية الحقاثق كل إن بل لها وجود ال داخلية ضرورة لمعارفنا
 نهاية في متوقفة أموراً فيها الشك او رفضها او قبولها دام ما

 وخاضعة المفكرة الذات استعداد حن على - التحليل

لتشريعها.

 بسوم عنيل هومجادل بما الريي الوثوقي يتهم فعندما ولذا
 انتقال هو وإنما لتحدياته رداً البتة يثكل ال فذلك النية

 عملي أخالقي مجال الى علمي نظري مجال من بالخصام

 القيم ألن ال الربي يمحرج ال االنتقال هذا ان والحقيقة

 النظرية القيم مثل ذلك في مثلها عرضية نفسها االخالقية
 أس على انبنت المجردة النظريات كل ألن وأيضاً بل فحب

عملية

 عقلي مطاف ونتيجة الفكري المجهود ثمرة ليست فاالخالق

 ان أي المجهودومتهاه مبتدأذلك هي وإنما الوثوقيون كمايزعم
 المنفعة هي ما بقدر المجردة الحقيقة ليست المعرفي الفعل غاية

 إذا ؟ ريين لنكون المنحى ننحوهذا ان يكفي هل , العملية

 كان ؟ الريية سيطرة تنجومن فلسفة فأية كذلك األمر كان

 )او االخالقية المقاصد ان الى تفطنت »لقد يقول: نيتثه

 عنه الذي الحقيقي األصل - غلسفة كل في - تمثل الالأخالقية(
 فعالً نشأت كيف نفهم ان اردنا فإذا ثم ومن . كلها النبتة تنشأ

 ذاك او الفيلسوف هذا عد تعالياً الميتافيزيقية التوكيدات اشد

 تؤدي ان يجب أخالق أية الى : اوأل تتساءل ان الحكمة فمن

 ال إني ؟ الفيلوف ذلك يصل ان أويريد التقريرات( )تلك
 بل للفلفة )أما( تحتسب معرفة« »غريزة بوجود إذن اؤمن

 في كما المجال هذا في — استعملت اخرى غريزة هناك أن أعتقد

 (F., Nietzsche, < . . كأداة. الالمعرفة( )او المعرفة غيره-

(.Par dela le bien et le mal (6) فقرة .

الحياة. لمتطلبات االستجابة من التمكين األداة هذه ووظيفة

 هو وانما منطقيا معيارا لين الصحيح المعيار فإن ثم ومن
 اعتراضاً بالضرورة ليس خاطائً ما حكم يكون فأن عملى معيار
 قادراً يكون مدى ي الى نعرف ان المهم اذ الحكم ذلك عل

 (F., Neitzsche, par سك le الىأعلى، بالحياة االرتقاء على

(.bien et le mal فليست تلك الغاية دامت وما .4 فقرة 
 قد بل الواقع من شأناً أقل الوهم وال الخطا من أفضل الحقيقة

 وتجعل عزمنا من تشد اكاذيب مجموعة اال حقائقنا تكون ال

محتطة. الحياة

 ذا براغماتياً موقفاً - تقديرنا في الريبية من يجعل ما ذلك

 مقام العليلة الروح من فيها الحكمة تقوم مميزة انسانية نزعة

 »إن :امبيريقوس ساكستوس يقول المريض. الجسم من الطب
 القول بواسطة يشفيهم ان - للناس حبه ببب - يريد الريبي

 .الدواء هذا به بقدرمايسمح الوثوقين والعجلة الخيالء من

 القوة متفاوتة ادوية الجسمية االمراض ألطباء ان وكما

 كانت لمن وخفيفها خطيرة إصاباتهم كانت لمن ثقيلها يتعملون

 فهو :القوة متفاوتة ادلة الريبي يستعمل فكذلك هينة إصاباتهم

 المرض هذا على القضاء في فعالية وأشدها أعنفها يستخدم

 بالعجلة إصابة اشد كانوا لمن بالنسبة الوثوقي الغرور هو الذي
 الغرور بداء إصابة اقل كانو لمن بالنسبة أخفها وهويستخدم

 استلهم من فإن ولهذا اخف. بإقناع شفاؤهم يمكن والذين
 من بال ذات أدلة احياناً يعرض ان في يتردد لم الريبي الشك

 وهو .حدة اقل تصورات وأحياناً االقتناع على تكره ان شأنها

 لبلوغ صالحة التصورات( )تلك مادامت بذلك يكتفي

 Sextus Empiricus, (Euvres choisie), 3, .« . مأربه.

(.280-281 .P.P.

الفكر داخل - قامت التي العالقة لشرح هنا المجال يتسع ال  

وهي الطبية والحكمة الفلسفية الحكمة بين - عامة االغريقي  

نفسه افالطون عند مظاهرها الكثيرمن نلمس التي العالقة  

تياتات او Theetyte كما  Gorgias غورجياس يحاور وهو  

i االحيان اغلب في باعبارهم انفسهم الريبيين عند نلمسها  

يعي الريبي الفكر ان الى باالشارة نكتفي وإنما متفلسفين اطباء  

(Sextus Empiricus, (Euvres استشفائية كمارسة ذاته  
الداء هي الوثوقية ان معتبراً  choisies, 1. p.p. 236-241). 

القصوى وغايته الشك ذلك ووسيلة استئصاله يجب الذي  
(Sextus Empiricus, (Euvres الرضا مرتبة بلوغ

.choisies, l.p. 12)Ataraxie.

وانما لذاته يطلب ال الريبي الشك ان الى التنيه وجب ولذا  

(Sextus Empiricus, ذاته الشك فيها يتفي عملية لغاية  
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الحركة إطارها في وتتحطم  (Euvres choisies, 1. p. 25). 

النفس تمأل  Adiaphoros السكينة هي فإذا االضطراب ويهدأ  

حالة ليس الريبي الرضا ان ذلك نسبية وبصورة ولولحين  
جهل من نبذله لما تبعاً وضعفاً قوة يتراوح هوكسب وانما مطنقة  

(Sextus Empiricus, (Euvres choisies 1., p. 205).إرادي 

وادعاء الحكم في العجلة عن بالخصوص المترتبة األهواء لمصارعة  

الريبة عليه أتت الذي والخيروالشروهواالدعاء بالحقيقة المعرفة  

األخالقية االطالقية تهافت ببيان .

وفقاً تتقوم الفكرية المارسة ان يزعم الوثوقي فالفكر (2.11  

قيمتان هما بما للخير وفقاً تنضبط العملة الممارسة وان للحقيقة  

للفضيلة وتؤهالن والكونية بالضرورة تتميزان ولذاتهما بذاتهما  

بين الفاصل الخط بتحديد المنكفل العلم المنطق من ويجعل  

الخيروالثر يحدد الذي العلم االخالق ومن والحقيقة الخطأ

ليبين نفسها االخالق في الشك فهويقحم الريبي الفكر اما  
بلوغها يمكن ال المنشود الرضا حالة أن معتبراً العلم هذا زيف  

على ملكاتنا قدرة عدم ثبت أن بعد النظري التأمل طريق عن  

ما الرضا حالة نعيش لن فإننا وبالتالي كنهها في االشياء معرفة  

االنسان فثقاء والخير بالثر يتصل رأي كل عن نتخل لم  

يعتبرونه شيء من حرمانهم عن إما االحيان اغلب في مترتب  
خوفهم عن وإما كتسبوا ما فقدان من خوفهم اوعن لهم خيراً  

اآلراء هذه من التخلص فإن ولذا الشر. انه يقدرون شيء من  

ذلك برفع كفيل عليها الحكم وتعليق فيها الشك طريق عن  
(Sextus Empiricus, (Euvres يشقيهم الذي الكابوس  

choisies, 1,, P. 28 & Sextus Empiricus, (Euvres

.choisies, 3.,p. 168).

المنفعة انه نقول هل ؟ الخير مفهوم يدل ان يمكن فعم ٠  

 .Sextus Empiricus, (Euvres choisies, 3. p. 169)) وما

الخيرما هل الشريف؟ العمل هي هل الفضيلة؟ هي هل المنفعة؟  

(Sextus Empiricus, (Euvreschoisies, السعادة الى يوصل

3.,p. 173).
 ليت السعادة( - الشرف - )المنفعة التحديدات هذه إن

 في ادراكه من تمكن ال التي صفاته بعض هي وإنما الخير كنه
 الصهيل يعرف ان يمكنه ال مثالً الحصان يعرف ال فمن ذاته،

 منه انطالقاً - يعرف ان يمكنه فال الصهيل عرف اذا وحتى

 والصفة الذات لقي اذا اال له تحصل لن المعرفة إن الحصان.
 للخير. بالنسبة الشأن وكذلك يصهل حصاناً يرى كأن معاً

 هذه كانت اذا ما على يتعرف ان يمكنه ال الخير كنه جهل فمن

 في الشيء معرفة فإن وبالتالي المميزة صفاته من اوتلك الصفة
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 وجب غيرمكن ذلك كان ولما خصائصه تحديد قبل واجبة ذاته

 تكون وبذلك والشر، الخير طبيعة في الحكم وتعليق التحفظ
 من الوثوقيون فيه وقع وما له موضوع ال عالً كعلم األخالق

 انه يدعي الخيرفهذا بطبيعة جهلهم على فعالً يدل تناقضات

 لما الخيرمحددة طبيعة ولوكانت اللذة انه يزعم وذاك الفضيلة

. خصام من فيه وقعوا فيماً وقعوا

 اوذاك التعريف هذا باختيار القضية نحسم ان يمكن هل
 (Sex- ؟! االختيارذاتها عملية الى مستنداً الخيرعندها فيكون

(.183-187 .p tus Empiricus, (Euvres choisies, 3١ .

 موضوع انه ام االختيار تجربة الخيرهو إن عندها نقول هل
 لوكان ألنه ذاتها في خيراً ليست االختيار تجربة إن االختيار؟

 تبقى حتى نفضله شيء على للحصول اجتهدنا لما كذلك األمر
 خيراً كانت الشرب في الرغبة ان فلو باستمرار. قائمة إلتجربة

 وبالتالي الرغبة تلك انتفت شربنا متى ألنه نشرب لن فإننا
 في خيراً ليست اذن االختيار فممارسة .ذايا االختيار تجربة
 الجائع اذ اضطراب مصدر عادة تكون انها عن فضاًلا ذاتها

 الذي االضطراب من ليتخلص غذائه على للحصول يجتهد

الجوع. يسببه

 اذا ؟ اختيارذاته االختيارال هوموضوع الخيرإذن هل
 الموضوع هذا بأن األقرار وجب كذلك االمر بأن جدالً سلمنا

.داخلياً يكون أن وإما خارجياً يكون أن إما

 بالسعادة شعوراً فينا يحدث أن إما فهو خارجياً كان فإذا

 له والسعي وتفضيله اختياره الى نا يدفعان باالعجاب واحساساً

 الحالة ففي .نحوه يحركنا وال انطباع اي فينا يحدث ال أن وإما

 وانما اختياره على يحملنا الذي هو ذاته في الموضوع ليس االولى

 يكون ال الخارجي الثيء فإن ولذا فينا احدثه الذي االنطباع
اختيارنا. موضوع بذاته

 اذاسلمنا شياًئداخلياً؟ االختياراذن موضوع يكون هل

 الجسم في يكون أن إما الداخلي اثيء هذا فإن جدالً بذلك

معاً والجسم النفس في أو وحدها النفر في أو وحده

 على الجسم ألن به نشعر لن فإننا وحده الجسم في كان فإذا

 الى الجسم من تسرب ما واذا له، عقل ال الوثوقيون يقول ما

 يمس انه حيث من اال اختيار موضوع يكون لن فإنه النفس
 الشيء فإن ثم ومن باالعجاب احساساً فيها ويحدث الروح

 تأثير الى استناداً يتم ذهني حكم موضوع يكون نفضله الذي

.جسدي حكم موضوع يكون وال النفسي في الجسمي
 إن ؟ الروح في مستقراً الخيرشيائً يكون ان يمكن فهل

منه متيقن غير امر وهو الروح وجود يفترض بذلك التسليم
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نحكم فكيف لدينا غيرمعروفة الروح فإن به لوسلمنا وحتى  
طبيعتها تحديد نستطيع ال انتا حين في فيها، يحدث ما شيائً بأن  

(Sextus Empiricus. (Euvres choisies, 2. ؟ فهمها وال
p.p. 29-33).

 ذاته في لخير وجود ال أن الى تشير كلها المطاعن هذه إن

 أن اي تجنبه ينبغي ذاته في لشر وجود ال انه كيا تبعه ان يجب

 االنطولوجية الموضوعيات زيف زائفة االخالقية الموضوعيات

 اختيار من وليس متناقضة االوهي قيمة فليرمن والمعرفية
ما خير ينشأ قد األلم وعن األلم تولد فاللذة .نسبي وهو اال

(Sextus Empiricus, (Euvres choisies, 3, p.p.
.194-196).

للظروف وفقاً متغيرتان نسبيتان قيمتان والشر الخير إن  

الحياة صروف باختالف المختلفة واالستعدادإت واألوضاع  

(Sextus Empiricus, (Euvres والمجتمعات األفراد وتباين
.choisies, 3٠ P.P. 191,193).

 عند كما - القدامى الريبيين عند القيم نسبية على ادل فليس

 شعب الى شعب من اختالفها من - المحدثين االنثروبولوجين

 (Sextus Empiricus, زمن الى زمن من الواحد الشعب وعند
(.226-232 .p.p Euvres choisies, 3١) ان مثال اعتبرن فإذا 

 المكان في اشكالها اختالف فإن اخالقية قيمة البربالموق
 يدفن شعب فهذا .اولئك عند تمثيالً هؤالء بر تجعل والزمان

 االحياء بين لخلودهم تأكيداً يحفظهم وذاك لهم كراماً موتام

 نهباً المروج اوفي لالساك طعماً البحبرات في بهم واآلخريلقي

 هذا في الحقيقة اوكأنا شر قوم عند خيرقوم فكأما للكالب

 يقول كما الجانب ذاك في خطأ البيريني جبال من الجانب

.Pascal باسكال

 لنا تبين واذا والشر الخير علم باها االخالق عرفنا إذا ولذا

 بأن االقرار وجب ذاته في لشر وال ذاته في لخير وجود ال أن
لها. موضوع ال ألنه عالً ليست االخالق

 ضياعاً الريبين عند يعني ال االخالقي للتنظير الرفض وهذا

 تعليق عن المترتب الوجودي الرضا إمكان هوشرط بل وجودياً

 Sextus Empiricus, (Euvres choisies, 1, p). الحكم
(.28.

 هووسيلة وإنما لذاته يطلب ال الريبي الشك ان قلنا ولذا
 بد ال فكأنما العملي لالسنقرار منه بد ال نفسياً توازناً تضمن

.ممكنة الهادئة الحياة لتكون الذهن تبكيت من

 عن المرء يتخلى أن عملياً يستدعي المنشود التوازن وهذا

 بين يحقق بشكل معه بالتأقلم ليقنع العالم تغيير الى يدفعه غرور

 فينا وييعث التوتر يزيل ان شأنه من انسجاماً وعالمه المرء
.الرضا حالة الى بنا بتتهي باالطمتنان شعوراً

 المنحى عن التخلي معنام تغييرالعالم إرادة عن والتخلي
 الريبية االتباعية وهذه .السائدم بالقيم تعلقا القيم في االبداعي

 يدعون الوثوقيون فالفالسفة .معا وعملي نظري بعد ذات

 لتبرير ينظرون إنما انهم حين في القيم وإنشاء االخالق تأسيس
 مستوى الى العرضية االجتماعية المناقب وتصعيد السائدة القيم

 (Sextus Empiricus, Contre les المطلقة السرمدية القيم

(.140 .٠moralisies, 1. p

 نقول كما الالواعي االيديولوجي التبير هذا نقيض وعلى

 بذاته شريف شيء من ثمة ليس ان الريبيون يرى اليوم نحن
 إبداعية لكأن حتى مألوفة وعادات سائدة قوانين مسألة المسألة وإغا

 االجتماعية المناقب ان والحقيقة .مقنعة اتباعية اال ليست الوثوقيين

 كان ولذا أحكامنا في وتؤثر مواقفتا وتوجه سلوكنا تحكم التي هي
 والدعوة االتباعية بده الصريح االصداع الحكمة شجاعة من

 حكم دون عالتها على وتقبلها السائدة القبم احترام الى جهراً

 (SextusEmpiricus,أوخطئها بصحتها
(.23-24 .P. غي، اثرالذاسلميقمردءل٠اناناًك كانيرون 

 من حياتهم في يأتونه العوام ماكان يستنكف ولم يكفربشيء ولم
أعيال.

 التناقض على نقف تجعلنا المشروطة غير االتباعية وهذه

 الفعلية محدوديته عن ويكثف الريبي الموقف يشق الذي

.الموضوعي ومعناه
 المواقف اتخاذ في جسوراً الريبي يكون ما فبقدر (3.11

 والمعرفية االنطولوجية التحديدات زيف عن الكاشفة النظرية

 تقديرنا وفي ,االخالقية بالقيم االمر يتعلق عندما عزمه يخور

 على والريبية الوثوقية بين التواطؤ هذا اسباب تلمس يجب انه
. سلبية وثوقية هوموضوعياً بما والالإدارية العدمية مستوى

 الى يرده الموضوعي الوجود هدم الى الريبي يسعى فعدما
 اال له يتأتي ال النفي هذا فإن مظاهر او ذاتية تصورات مجرد

 نفي إن بثقله وإقرار الوجود بموضوعية ضمي باعتراف
 المظهر نحو على ولو له إثيات نفسه الوقت في هو الوجود

 يقين دام ما له نتنكر نحو على ولو به تعلق وبالتالي الزائف
 إال يوجد ال الريبي فكأن تنفى ة اآلخري يقبن عبر يمر الذات

 (Hegel, La Ph&iomenologie يعدمه الذي الوجود بجانب

(71 .deVespritfll,p.
 ينقرض لم وهو متياوتاً بقي بل يديه ين يمت لم الوجود إن

 اال يوجد يعد لم إذ وجوده يغيرنمط هو فكأنما منقرضاً ظل بل
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 ل ولئن . علميا معيارا الريبي يتخذمنه الذي المظهر نحو على

 كظله - األقل على - فهومنه الوجودذاته هو المظهر هذا يكن

 المظهر ذلك على تضفي الريبية ان ذلك منه دنيا درجة هو أو

 يتغير لم فالمحتوى العالم. على الوثوفية تضفيه الذي المحتوى

 هذا بمفعول يكتسب الذي المظهر الى الوجود من حول وإنما
 فكأنما للوجود قبل من كانت التي التحديدات نفس التحويل

 ال فاألول الوجود مع الوثوقي المظهرتعامل مع يتعامل الربي

 المظهر بنفي إال يثبت ال والثافي الوجود بنفي إال المظهر يثبت
 أو لنفيه سواء المباشر الوجود الى فعلية بصورة مشدود وكالهما

 ومباشرية الوثوقية االنطولوجيا سند الوجود فمباشرية . إلثباته

 (Hegel, Science الريبية االنطولوجيا سند المسلوب الوجود
de la logique, Tome III, La logique de Vessence, 

(.12-16 .pp

 فإذا اساسها من فاشلة حملة الوجود على الريبي حلة إن

 وتصعيد الفكر لحرية اعالن الريبية بأن هيغل مع قلنا ان سبق

 الفكر ذلك ان نضيف أن بد ال فإنه المبدأ مستوى الى لها

.الوجود بصالبة يصطدم ما التحررسرعان الى التائق

(Hegel. La Phenomenologie de resprit, T. I, p.
 عن يكف ال ذاتياً انه ولو موضوعياً به ملتصقاً فيظل 174.)

 نرى ونظل ونسمع نرى ما سلبية نعلن ان جدوى فما إنكاره،
 ونقبع االخالقية، الكليات عدمية نعلن ان جدوى وما ونسمع

 الحياة زيف عن نعلن ان جدوى وما السائدة القيم وطأة تحت

؟ صروفها الى نفسه الوقت في مشدودين ونبقى وبطالنها
(Hegel. La Phenomenologie de resprit, T. I, p.

.175).

 أن هيغل مع نلمس الفهم النحومن هذا وعلى وهكذا
 من ذاته عن اغتراباً يقل ال وعياً إال ليس الريبي الشعور

 خالل من الشعوريكتشف هذا ان والحقيقة .الوثوقي الوعي

 ألنه يحسمه ان يستطيع ال ولكنه التناقض هذا المعيثة تجربته

 فيظل مكوناته ووحدة التناقض ذلك معنى إدراك على قادر غير
. احدهما في يستقر أن يملك ال نقيضين بين متأرجحاً

 عن ليكثف الوثوقية التحديدات مختلف إلى فعال ينفذ إنه

 الوقت في يكتشف بذلك ولكن وعيه صميم في ويذيبها زيفها
 ال وأنه له مقابالً عنصراً ينفيه الذي العالم من يجعل أنه ذاته

 الريبي إن .ينفى ان يجب تائم كموضوع به معترفاً اال ينفيه

 بذلك مبيناً لذواتنا وبالتالي لتصوراتا إال وجود ال أن يؤكد

 الغيرية عن واستقاللها نفسها« مع و»تساويها الذات« »تكافؤ

 والحقيقة الذاتي اليقين بين التفاوت يكتشف أن يفتأ ال لكنه

 في هو التساوي ذلك ان يدرك ما سرعان انه اذ الموضوعية
 بعملية حتياً تعر الذات إثبات عملية ألن اختالف نفسم الوقت

 النفي هذا دوامة وفي . نحوسلبي ولوعلى الوجود إثبات

 فيه ويولد الصيرورة غثيان الريبي الثعور ينتاب واالثبات

 شعور الدقة وجه وعلى والعبودية بالحرية متناقض احساس

 التي االتباعية تلك في تجسمت موضوعية وعبودية ذاتية بحرية

 ال يعتبرها لوقائع منقاد شعور انه — التحليل هاية في ٠ تعني

واوهام مظاهر اال ليست بأنها يحكم صروف وتحكمه جوهرية

(Hegel, la Phenomenologie de !’esprit, T. I. p.p.

٠(174٠175 .

 الوثوقية بين اليه اشرنا الذي التواطؤ هومعنى ذلك

 بنسبيتها قلنا أو وموضوعيتها القيم بتعالي قلنا فسواء .والربية

 والتقيد الحاالت كل في لها الخضوع واحدة: التيجة فإن

 المناقب كل تحت الذات انسحاق اي ونواهيها بأوامرها

االجتماعية.

 والعجز االرادة بين بالتناقض المأساوي الثعور هذا إن

 في رغبة الى العالم تحطيم في رغبة من الريبية العدوانية يحول
 يزخر وواقع مجردة ذاتية كفكرة الحرية بين الممزقة الذات تحطيم

 القطبين هذين بين التأرجح هذا وفي ٠ العبودية بأسباب

 هيغل يسميه ما يكمن المعيثة الباطنية لتجربته المكونين

 على ايقوى نفه منشطرعلى بماهووعي الشقي« »الوعي
 الشقاء هذا ولعل عالمه ومع ذاته مع الوفاق على وال شتاته جمع

 على الحياة وأخد الصمت بفضل االشارة الى يدفعه الذي هو

. بيرون يفعل كان كما عالتها

 في والوثوقية الريبية تمفصل نفهم أن يمكننا النحو هذا على

 عدم الى التنبيه وجب ولذا متناقض. ككل الريبي الموقف اطار
 النظري بين الموقف هذا داخل الفصل بضرورة القول جدوى

 (٢٧. .Brochard بروشار ذلك الى يدعو كما والعملي

(.60-63-64-67 .Brochard, LesSceptiques Grecs, p.p .

 شك من يستلزمه بما التنظيم أن من اليه ذهبنا ما صح فإذا

 هي عملية لغاية وإثما لذاته ينشد ال الحكم تعليق الى يفضي

 عالمه مع االنسان تأقلم من يتطلبه بما الرضا حالة الى الوصول

 على ووقفنا البعدين بين التناغم ادركنا صروفه الى وانقياد

. الحقيقي تمفصلهما

 Phenomenism© مظهرية انطولوجيا هي بما فالريبية
 لإلنباتية النظري الصدى هي Agnoticisme الأدرية ومعرفياً

 من الرببي لموقف أن نزعم أن نا بإمكان أنه حق االخالقية

ال معيشة عبودية لتبرير تنظيرا إال ليس نظري موقف هو حيث
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وتعبير الحياة من اليأس فلسفة هي أو قهرها على المرء يقوى  
(Diogdne صروفها مقاومة عن لعجزنا فيها الزهد عن  

Laerce, Vie, doctrines et sentences des philosophies,

. P.P. 11,61).
 عاد يوجه الذي اكقد على رداً االشارة نعتبرهذه ونحن

 يدعو ألنه نفسه مع متناقض الريبي الكثيرأن يردد إذ للريبية،

 في يفضل اخرى ناحية من ولكنه الحكم تعليق الى ناحية من
 أمر وهو ذاك دون العمل هذا يأقي او ذاك عن الشيء هذا فعله
 تعليق الى نظرياً يدعو الريبي فكأنما مطبقة ضمنية احكاماً يمثل

عملياً. يحكم ولكنه الحكم

 اعمالنا اعتبار في عامة تتمثل القد هذا وجاهة عدم إن

 التسليم على يكره ما هناك ليس مصادرة وهي ألحكامنا نتيجة

 في والعملي النظري بين الصحيحة المنطقية العالقة إن ثم بها

 التام والتعطل الحكم تعليق بين عالفة ليت الريبية إطار

inaction تبرير أن ذلك واالتباعية. الحكم تعليق بين وإنما 
 يتجلى ما وهو الفكر وإلجام الذهن بإسكات حتاً يمر ما عبودية

 اسباب على الوقوف نحاول عندما وضوحاً اكثر بصورة لنا

 اشكاله وابرز التاريخية مراحله اهم في الريبي التيار ظهور
 داخل ذاتي فعل رد دائماً كانت الربية أن كيف لنرى النظرية

 تاريخياً تنشأ لم وهي ذاتي تاريخ لها ليس متازمة، تاريخية وضعية

 اساسيين عاملين بفعل إال فترة الى فترة من تتجدد ولم تتنوع ولم
 - السياسي والعامل النظري العلمي العامل وهما غيرفلفيين

العلمي.
 تعبيرين اعتبارهما يمكن مثالً واالرسطية فاالفالطونية

 االغريقية الحضارة فيه بدأت متأزم عملي وضع عن متقاربين

 الفرد قيم محلها لتحل المتجسدة الجماعة قيم انحالل تشهد

 (Hegel, Lefort sur philo- الفطائيون بشر المتحرركما
sophiederhistoire، ومايليها(211 ص الثافي، الجزء

 النظري سندهما تباين الى فمرده المذهبين تباين أما

 بالرياضيات مشروطة االفالطونية كانت فقد :العلمي

 الحياة بعلوم مشروطة االرسطية وكانت المحضة الفيثاغورية

 عن الناشئة او االبيقراطي الطبي التراث من المنحدرة التجريبية
 انظر: ارسطونفسه، بها قام التي المخبرية العملية الممارسة

 (LBourgey, Observation et experience بررجي

chez Aristote.)> باجيه وكذلك Piaget, Sagesse et )ل. 

illusions de la Philosophic, p.p, 7(/-72. A. Koyre, 

-16 .Etudes d’histoire de la pensee scientifique, p.p 
(.166-195 & 49.

 هذا آليات إيضاح الموضع هذا في نملك ال ولئنكنا (2.111

 دواعي من اقوى لنا تبدو االقرارية دواعي فإن االشتراط

 العصر هذا في المعارف بوضع الريبية نشأة فتحدد فيها، الشك
 بدأ الفكري التيار هذا ان ذلك تعسفياً، لنا يبدو ال االغريقي

 القوة من اليونافي الفكري االنتاج فيه يكسب لم عهد في يتبلور

 ولم عليها مهيمن وابعاد مهيمنة ابعاد ذا تراثا منه يجعل ما

 االهمية متساوية الملل كانت بل موجهة، قوى فيه تسيطر

 درجة الى النفوذ متعادلة واالنساق الداللة متكافئة والنظريات

 دون به االهتداء يمكن علم من وليس تطفو قمة من لي انه
 والمناهج الرؤى التناقض من الخضم هذا وسط في سواه

 بالحقيقة الفوز يدعي ان يمكنه أحد من فليس وبالتالي والنتائج

 كا العظيم« »الفيلسوف ففكرة . النجاة سبيل الى واالهتداء
 عصر في رائجة فكرة تكن لم مثال ياسبرس كارل مالمحها حدد

 (٧. Brochard, LesSceptiques قبله حتى وال بيرون

(.41-43 .Grecs, p.p,

 إنها بل وحدهم الريبيون يرفضها لم الفكرة هذه أن والحقيقة

 الفلسفة تجدد مراحل كل في كبير شك موضع دائما كانت

 وإنما فحسب للغزالي الفالسفة تهافت في ال آثارها نشهد ونحن
 عموماً الفلسفي التراث أدان الذي نفه ديكارت عند حتى

 ذلك واقزام. جبابرة بين تمييز دون والاليقين بالعقم واتهمه

 بيكمان الى بها بعث التي رسالته من نستشفه ما األقل على

Beeckman لهجة في له يقول حيث 163)( اكتوبر 17 بتاريخ 
 آخر شيائً وارسطويقول شائً يقول افالطون »إن :جلية ريبية

 Campenella وكامبينيال Telesio وتيليزيو ابيقور وكذلك
 شيائً يقول مجدد وكل .Basson وباسون Brunoوبرونر

 يقول االشخاص هؤالء فأي اآلخر يقوله عا يختلف

الحقيقة؟({.

 ليؤس التراث يرفض أن ديكارت بإمكان كان ولئن

 االبستيمولوجية االرضية هي بما المفكرة الذات على الحقيقة

 مكتسبات من عشر االبع القرن في توفر ما بفضل الصلبة

 التوجه هذا يكفل يكن لم بيرون عصر علم فإن عقالنية علمية

 الحكم تعليق ضرورة الى بإلحاح تدعو نتائجه كانت بل
 عند الشك كان ولذا النظري الترجيح عن حتى واالمتناع

 فقد الريبيين مع اما الحقيقة اكتشاف درب على مرحلة ديكارت
مقيياً كانشكاً

 العلم، يهدم موقف أنها الريبية حول الرائجة األخطاء فمن

 السائد العلم روح الى يكون ما أقرب تعبير انها والحقيقة

يأن القول باإلمكان انه ناهيك ونتائجه وموضوعاته ومنهجيته
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فلسفي تعبير مظهرية والأدرية نسبوبة ذاتانية هي بما الريبية  
له مناقضاً وليس االغريقي العلم منقدرعلى  

ينطبع ما لي الريبي الشك مرضوع أن إلى سبق فيما أشرنا  

تأويلنا وإنما مظاهر من أمامنا يبرز وما احساسات من النفس في  

الجواهر مأخذ إياها آخذين فيها وقولنا االحساسات لتلك .

المنجمين هافت كتاب من االولى الصفحات في جاء  
أن امبيريقوس لكشوس  Contre les Astrologues. 

ايدوك وضعه كما الفلك علم في يشككون ال الريبيين  
الذي التنجيم في وإنما وغيرهما  Hipparque وهيبارك Eudoxe 

الناس والتطيربين الوهم يروجون لهم« حياء »ال قوم يتعاطاه  
السماء في يجري ما بمالحظة يعنى الفلك علم أن حين في  

ومن والفيضانات الجفاف بأزمنة التكهن من تمكن بصورة  

وتغيرات وزالزل أوبئة من بالناس تحل أن يمكن لما االستعداد  

الفلك علم منافع فإن ولذا السماوية القبة على تطرأ أخرى  

(Hegel, LaRelationdu scepti- والمالحة الفالحة كمنافع  

cisme avec la philosophic, suivi 6eLfEssences de la

. critique philosophique, pp. 33-34).

 الريبي أن على يدل والمالحة بالفالحة الفلك علم وتشبيه
 يستلزم ال عملي وثوق هو وإنما نظرياً وثوقاً العلم بهذا يق ال

 من تتمد ال حقائقنا قيمة وكأن االشياء طبيعة على حكماً

منافع من منها تجني بما وإنما موضوعيتها
 من الضرب هذا مع تتنافى ال الصريحة البراغماتية هذه إن

 Epistemologie phenomiste الظاهرة االبستيمولوجيا

 على واقتصار االشياء كنه معرفة من حقيقي يأس على القائمة

 .االبيقراطية الطبية المدرسة عن متوارث اتجاه وهو ,مظاهرها
 كل يتحاشى تجريبياً علماً الطب مارسوا فاالبيقراطيون

 الى وانقطعوا المذهبية االنتماءات وكل التفسيرية الفرضيات
 واستناداً التجربة طريق عن والبحث العينية االمراض مالحظة

 فناً عندهم الطب كان ولذا لها دواء عن االقدمين« »تراث الى

 وفقاً يقيم علماً ال النهاية العملية نتائجها حسب تقيم تقنية او

 R. Taton, Histoire generale )انظر األولية النظرية لمبادئه

25, T.I.+الكتاب الثافي، الجزء االول، المجلد 45•٤2٤ع 

 R. Joly, Hypocrate, وكذلك الخامس. الفصل االول،

(.Medecine Grecque .

اكثرفي الظاهري االبستيمولوجي التمشي هذا تجم وقد  

قاعدة والرياضي الفيزيائي يين التقابل كان حيث الفلك علم  

والفلكيين رشد بابن مرورا ارسطووبطليموس من مطردة  
(p. Dahem, La Notionde theorie physique de العرب
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(.Platon d Gallic الحديثة الكوبرنيكية الثورة حتى Al) 

(.84 .Koyre, La Revolution astronomique, p، وهذا 

 الى يرقى ان يمكنه ال البثري الفكر بأن االعتراف يعني التقابل

 هو اليه يطمح ان يمكن ما اقصى وانما الماء في يجري ما حقيقة
 الحقيقية الحركة يحدد ان الفلكي بوسع فلي الظواهر ينقذ ان

 رياضية اناق بانثاء ذلك عن فيستعيض السماوية لألجرام
 اذا عما حكم دون ميسوراً التوقع يجعل تنظيماً تنظيمها من تمكن

 م وذلك ذاك او النحو هذا عل فعال تجري األمور كانت

 اكثر فرضية هناك فليست .الفرضيات تكافؤ فكرة ايضاً تعنيه

 دقة واكثر اخرى من ايسر فرضية هناك وانما اخرى من حقيقة
iCinematiquement سينيمائياً السماوية الظواهر تحديد في

 من عنها ترتب وما هذه الظاهرة فكرة ان والحقيقة

 البصريات علم ارضية الى ردها ينبغي ظاهرية ابتيمولوجيا

 من والبيكولوجياكاعرضهاالفكراالغريقي والفيزيولوجيا
 (Ri Taton, Histoire ارسطو مؤلفات بعض حتى هوميروس

(.209-210 I, p.p٠ generale des sciences, Tالمجلد ٠ 

.210-209 ص االول، الفصل الثافي، الجزء االول،
 فقد االلياذة في االبصار أليات تفسير بدائية من الرغم فعلى

 عند صداه تردد االغريقية الفيزيولوجيا في كبير اثر له كان

 وارسطوكتاب Timee وافالطون Empidocle وكل امبيد

الماء.
 على تحتوي الحية الكائنات عيون ان يرى هوميروس كان

 بدورها تكون االشياءالتي اتجاه في العين من تشع نارية مادة
 الساوية الكواكب بنور وليال الشمس بضوء نهاراً مضاءة

 التقاء عن يترتب واالبصار العين اتجاه في مشعة تكون وبالتالي

 اطار في الظاهرة تنبجس وبذلك الضوئيتين الحزمتين هذين
.الهواء مثل شفاف وسط

 أيضاً هي وال صرف ذاقي وهم مجيرد ليت إذن فالظاهرة

 يتفاعل اوذاك هذا بين وسط هي وإنما عنها مستقال شيائ
 ما شيائً ان فرضنا فإذا إظهارها في وخارجي داخلي عنصران

 الوقت نفس في بيضاء اشعة يرسل ألنه فذلك ابيض يبدو

 تلك القاء وعن الحدقة عن تصدر اشعة العين فيه تبث الذي

 نسميه الذي هذا يتولد شفاف هوائي وسط في كلها االشعة

 العين في ويحصل االبيض الشيء يبدو ظهورها وبمجرد الظاهرة

بالبياض احساس
 لنا ظهر هوما وإنما عنا منفصالً واقعاً ليس نراه ما فإن ولذا

 إن قلنا كهذا وألمر .ملكاتنا وإمكانات الستعداداتنا وفقاً

 يشكون يكونوا لم وهم .عصرهم بعلم مرتبط الريبيين موقف

تلك اعتبار فقط يرفضون وإنما مظاهر هي ما المظاهر في
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(Sextus Empiricus, . بذاتها قائمة جوهرية المظاهروقائع  

.(Euvres choisies, 2. p٠ 30).
جعل البصري - الفيزيولوجي المعطى هذا أن صحيح  

بين أو والواقع الظاهر ذلك بين تقابل الفلسفات بعض  

وجود ليؤكدوا كانوا ما الريبين ولكن ذاته في واثيء الظاهرة  

مدار عن خارج حال كل ألنهعلى ينفوه أو ذاته في ء الثي هذا  
من انطالقاً ركزوا إنهم بل العقل مدى عن وبالتالي الحس  

هوفا الذي الوجود وضحالة الظاهرة نسبوية على المعطى ذلك  
وفقا الشعورفيتصورها امام تطفو إنما ظاهرة كل أن باعتبار  

فاليرقافي ٠ الحية الملكات خاصيات واختالف الفرد إلمكانات  
حقن ومن بيضاء غيره يراها حين في صفراء االشياء يرى مثالً  

التي الحيوانات لعل يدرينا ومن حمراء االشياء رأى عينيه الدماء  

عن ختلف يشكل االشياء لها تبدو مستطيلة عيونها تكون  

تكون التي اوللحيوانات نحن لنا به تبدو الذي الثكل  

(Sextus Empiricus, (Euvres choisies, متديرة حدقاتها  
والمسموعات الملموسات في الشأن وكذلك أا  PP. 44-49). 

(Sextus Empiricus,(Euvres والمتذوقات والمشمومات  

choisies, l,p. 59-54).
 ؟ لعألمنا تكون ان يمكن صالبة فأية كذلك االمر كان فإذا

 نظرية معطيات صدى هو ذاتية تصورات الى العالم انحالل إن
 اي مباشراً اتصاأل بالوجود اتصاكا امكانية بعدم تقضي سائدة

.بجواهرها يلم حدساً الموجودات حدس امكانية بعدم

 تقوى ال مفتتة لذات يظهر عالم هو غا الضحل العالم وهذا

ومرض صحة من حاالتها شتات جمع

.(Sextus Empiricus,(Euvres choisies 1 1, p. 1()1).
ومنام ويقظة

.(Sextus Empiricus, (Ewvre5 choisies, IP. 104).

وسكون وحركة
.(Sextus Empiricus,(Euvres choisies, 1. p. 107).

وكراهية وحب
.(Sextus Empiricus.1, p. 108).

وشبع وجوع
. (Sextus Empiricus, (Euvres choisies, 1. p. 108).

وفرح وحزن
.(Sextus Empiricus, (Euvres choisies, 1. p. 111).

 ال جارف تيار او داخلي بزيف تكون ما اشبه ذات إنها

قرار. له يستقر

 حضاري إطار في التقيا وهمان :سيان وعالمه الريبي إن
.قيمه وتهاوت وحدته وتفتت أركاذه اندكت

 بروشار مقدمتهم وفي الريية مؤرخي بعض اليه يذهب فما
Brochard حكماء عند رآه بما التأثر شديد تأثر بيرون أن من 

 سلوكاتهم في لمسه وبما عنها كلية ورغبة الحياة في زهد من الهند

 بتفاهة له اوحى قديكون مما للموت وتحد االلم على تسام من

 الصحة اليخلومن كله ذلك نفسه، االنسان تفاهة وربما الحياة

 الطويلة سفراته بيرونخالل شهده ما أن نضيف أن يجب بل

 اختالف من المقدوني االسكندر الغازي االمبراطور مع

 له اوحى يكون قد والمناقب القيم وتباين والتقاليد العادات

مطلق. تحديد كل وزيف القيم بنسبة

 على الخارجية المؤثرات هذه أن االعتقاد الى نميل ولكننا

 من ليس أنه بل اساسي بشكل بية الري ظهور تحدد لم فعاليتها
 ظهور بأن منا ايمانياً اعتقاداً نفسه بيرون الى ردها الضروري

 االغريقي للمجتمع الموضوعية الحركة سياق في متزل الريبية

.وسياسيا معرفيا ذاته

 الجيش قواد نصب المقدوني االسكندر موت فبعد
 االسكندري المجال يتقاسمون ملوكاً انفسهم االمبراطوري

 امام فتتهافت والجبروت الرعب يزرع قتاأل بينهم فيا ويتقاتلون

 كانت التي واالنسانية والعدالة الحرية قيم االغريقي االنسان

 المقدسات مصاف وارسطوالى افالطون ب ارتفع العليا مثله

.العفوية

 فذلك المتأزمة الحقيقة فلفة هي الربية إن قلنا فكن ولذا

 هدمه نتهمه أن يصح ال منهار متأزم عالم في ظهر الريبي أن
 ضحية الريبي إن نقول ان الصحيح بل ، قبالً انهدم قد كان ألنه

 ال حياة من هروبا نفسه على ينطوي جعله كرفي دمار ضحايا من

فيها. أمل

 االنسان فيه يكره عالم في االستقالة فلسفة هي الريبية إن
 قد ما تهرباً الحياة صروف ومسابرة االشياء لمشيئة اخضوع على

 في مداها تقدير يمكن ال نتائج من يتخذه موقف أي عن يترتب

 بسيف الماسك رأي فيها وتحول االشياء تقدير فقدت دنيا

 ويفتك الحريات يصادر اآلراء على ملط سيغ انى اثنضة
 أال الخلب القلب العالم هذا ففي .االرواح ويزهق بالقيم

 هادئة؟ حباة الى المؤدية المسالك أقوم من الحكم تعليق ن يكم
 خالفاً ألنفهم الريبيون ارتضاه ما - حال كل على - ذلك

وابيقورين. رواقيين من لمعاصريم

 االغريقي المجتمع من تمكنت التي الكونية االزمة هذه إن
 بدأت التي العميقة التحوالت لمسار تتومجاً - الحقيقة في - كانت

 هي بما السفسطاية الحركة مع الظهور في االولى ارهاصاتها

بما السفسطائية لحركة مع الظهور في الفردانية تعبيرات اولى
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خجماعية المخاهضة  indiviilualisme الفردانة تعبيرات اولى هي  

االثينية الجماعة صلب في ء المبادى وموضوعية القيم . 

يقدسها التي المتعالية اإللهة أثينا في يرى كان فاالغريقي  
وبه العام الصالح اجا من عفوياً يعيث تجعله تلقائي بثكل  

! والموضوعي الذاتي بين بفارق يثعر أن له كان ما ن  .
حياته في السياسي الخارجي البعد ين يقابل ان له كان وما  

والواجب الشخص إرادة محتوى بين إن بل والبعدالداخلي  

االنسان أن يؤكد البعض جعل ما التطابق من االجتماعي  
وفقاًلقرارات العيش بمعنى االخالق يعرف يكن لم االغريقي  

في )دروس ذاتية ومقاصد شخصية قناعة الى تستند فردية  

(Hegel, Leqon sur /٥ philosophic de ، التاريخ فلسفة

.rhistoire, p.p. 104٠105).

 يكن ل اثينا اجل من يحيا وان للوطن الفرد يعيش فأن

 وإنما . اوتربوي اخالقي كمبدأ اويلقن يدرس الذي باالمر
 هو الوطن ان باعتبار البديهي الطيعي الموقف هو ذلك كان

 له وجود وال خارجها لالغريقي حياة ال التي المطلقة الضرورة
مناخها. وفي بها اال

 عند الياسي التامل موضوع شكل الذي هو المحتوى وهذا

 االفالطوني المثل عالم يكن لم بحيث وارسطو افالطون من كل
 طاً حنم أيضاً كان وإنما فحسب ابستيمولوجية ضرورة مثالً

 االغريقي المجتمع تركيبة على الحفاظ شروط من سياسياً

 مواقف عنها عبرت التي الصاعدة التغيير قوى ضد عنه والذود

 الذين الحكماء »أول هيغل يقول كا باعتبارهم السوفسطائيين
 فرد كا على بأنه القاثل الجديد والمذهب الذاتي اوجدواالتأمل

 (Hegel, Leqon sur الشخصية« لقناعاته وفقاً يتصرف أن

(.195 .philosophic, P وان السائدة القوانين ينقد وأن /٥ 

 موجود هو لما الخضوع بدل منها بأحن الستبدالها يسعى

 افالطون بين الصراع فإن رلذا عالته. على له والتسليم
 من الكثير يدعيه كما نظرياً صراعاً يكن م والسوفسطائيين

 )انظر سياسياً صراعاً رئيسي بشكل وإنما الفلسفة مؤرخي

 Constanin Tsatos, Lapholpsophie تزاتوس قطنطين

(iSociale des Grecs anciens

 بين التواصل خطوط نستشف تجعلنا االشارات هذه إن
 ينكر-من فكالهما معاً. النفصال ونقاط السوفسطائيةوالريبية

 وكالهما القيم وموضوعية لمعرفة موضوعية - الذاتانية منطلق

 الى ينتهي وكالهما شيء كل مقياس الفردي الشعور من يجعل
 االوفطاسين ان اال .لمتغيرة الفردانية حبسالوجودفيمعهد

 االجتماعي التغيير ينثدون فكانوا ديمقراطي مجتمع في نشأوا
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 مجتمع في نشأوا فقد الريبيون اما الطبقية، الحواجز وكر

.إتباعيين انطوائين فكانوا قمعي

 كل شأن — نشأتها تحددت الريبية إن نقول فعندما ولذا

 السياسي العملي والبعد النظري العلمي بالبعد - فلفي موقف

 يظل ذلك قولنا فإن محددة تاريخية وضعية اطار في المهيمنين
 خصوصياته عن نبحث أن مرة كل في علينا عاماً منهجياً مبدأ

 تأخذ فتجعلها عام كموقف الريبية على تنعكس التي العيية

المتعينة التاريخية االشكال من ذاك او الشكل هذا

 وبداية الوسطى العصور أواخر في اوروبا شهدته فما (3.111

 يمكن المتفلسفة االوساط في الربية انتشار من النهضة عصر
 السياسي الموضوعيين البعدين هذين بفعالية ايضاً تفيره

 يفعلون حين الناس حياة في تأثيرحاسم من لها بما والعلمي

٠ يفكرون وحين
 لجغرافي محيطم من مخرج فعالً االوروبي االنسان بدأ فلفد

 رحالت مع ثم اوال الصلبية الحروب مع - ويكتشف السياسي
 على وتعرف الف عما تختلف شعوباً - ثانياً واإلتجار االستطالع

 لعملية فكان ذهنية أطر من عليه تعود ما مع تتباين ثقافات

 الهوية لعنصر ادراكه في األثر اعمق االختالف عنصر ادراك

 التساؤل الى به ودفع العفوية وثوقيته من اجتثه الذي االمر

 (Hegel, La Relation du الريبية من ضرب الى به وانتهى

Scepticisme avec la philosophic.,Suivi deL’Essence 

(.52 .. de la critique philosophique, p

 تصدع لبداية مزامنة - داخلي صعيد على كانت الحركة وهذه

 بظهورحركة وحدتها واهتزازاركان الكاثوليكية الكيسة سلطة

 نسف استهدفت التي الحركة وهي Luther لوثر مع االصالح

 الى ذاتها الدينية السلطة مركز بنقل الكنيسي الديني النفوذ

 الدينية السلطة مركز بنقل الكنيي الديني النفوذ نسف اعماق
 بابوية سلطة رسمياً كانت أن بعد الفرد ضمير اعاق الى ذاتها

 معناه النقل وهذا .ووجدانه الذاقي االنسان شعور عن خارجة
 سياسية اجتماعية مؤسسة هي بما الدينية المؤسسة رفض عملياً

 مصاف الى الذاتي الشخصي بالوعي — نفه الوقت في واالرتقاء
 الثقة من مزيداً االنسان في يغذي ان شأنه من وهوما الحكم

 الجماعي عطالة من التحرر الى أكثر يتطلع ويجعله بالنفس

 في ال تجلت نزعة وهي الباطنة الذات اشواق تلبية الى والتوق
 في أيضاً وإنما فحسب وربه المؤمن بين المباشرة العالقة اقامة

 اآلفاق وارتياد المجهول واكتشاف الترحال مخاطر بركوب الولوع

.الرحبة
توازيها أن بالحياة اكابضة العملية الجسارة لهذه بد ال وكان
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الكوسموس بفرقعة انتهت نظرية جسارة - بآخر أو بشكل -  

االرسطية الكوسمولوجيا حددته كعا المتعلق االغريقي  - 

الكوسمولوجيا حددته كما الالمتناهي العالم وفتح - البطليموسية  

نيوتن حقى  Bruno وبرونو كوبرنيك مع بداية الحديثة  
(A. Koypre, Du Monde, clos a Vunivers, Newton

infini).

بالسنير ) البعض إليه ذهب لما خالفاً ندعي ال ونحن

Jean, pelseneer,« LaR forme du 16e siecle a Pori) 
-ginedelascienceinodeme »in Lascienceauseizteme 

(.siecle. نهضة عصر بالفعل كان النهضة بعصر سمي ما ان 

 تمثل سلبي بشكل إال الحديث العلم إنشاء في يساهم لم إنه إذ

 االرسطية هيمنة من التخلص محاوالت في شيء كل قبل
 خالله من الذي العام العقالفي االطار باعتبارهما والرشدية

 رؤية وتتحدد االنسان مشاغل وتباشر العلم مسائل تطرح

 وميز الثر عن الخير ويفصل والخطأ الحقيقة فتعرف الوجود

الوجود. ممكن عن الوجود الواجب
 النهضة عصر مع تبدأ لم المحاوالت هذه أن الحقيقة وفي

 باري اسقف أصدر يوم 127»( حوالى منذ بدات وإنما

Tempier والرشدية االرسطية المقاالت جل فيها يدين مذكرة 
 شفهياً أو كتابياً ، جهراً أو سراً روجها أو منقالها ويكفر

 والفصل االول الفصل الرابع، المجلد العالم، نسق )دوهام،

 الفالسفة بعض اإلدانة هذه تبنى وقد . (36 ص الثافي،
 وريثار Alber le 0ق[414البيرالكبير امثال من المرموقين

 Henri de الغاني وهنري Richard de Midelton لتوني الميد

Gand برادواردين وتوماس T. Bradwardine.

 علمية، أرضية الى تستند تكن لم اكقدية الحركة هذه أن إال

 عقائدية أرضية الى استندت وإنما عقالنية، االقل عل أو

 المنطق اعتمدت اكثرما الفعاحة اعتمدت إيديولوجية

 لها كان وما خاطبتالعقل، أكثرمما واالرادة الوجدان وخاطبت

 انتظار الضروري من كان ألنه االتجاه، بغيرذلك تكون أن

 ليكون ونيوتن وديكارت غاليلي انتظار أي عثر السابع القرن
.مكناً أمراً علمي منطلق من االرسطية نقد

 ومفاهيمه والتنكرلمقوالته االرسطي االطار رفض فإن ولذا

 الفكري التوجه بوصلة يفقد الغربي االنسان جعل وقوانينه

 (A.الوجود والممكن الوجود الواجب بين التمييز وإمكانية

,Etudes d١histoire de la pensee scientifique ت٢عًاالز١ 

(.50-60 .P.P بالواقع الخيال وامتزج السبل عليه فاشتبهت 
.نظاما تعرف وال لقانون تخضع ال فوضى امامه الطبيعة فإذا

بين الجنسي االتصال بسبب الخنازير رؤوس لها خرفان فهذه  

La logique du الحي منطق )جاكوب، والرت النعجة  

رؤوسهم ركبت اعناق بال بشر وهؤالء  vivant, P.P. 27-41). 

(Bernard Cohen, La كوهان )برنار صدورهم في  

Decouvertedu nouveau monde et la transformation 

46 خلوقات ونلك  VitUe de nature , p.p. 189-201). 

وتفشي اخالقية معاصي رتكاب على شذوذها يدل بمسوخة  

ما فساد .

صارمة آللية تخضع ال النهضة عصر انان نظر في فالطبيعة  

مع وتتناغم المقاصد مع وتتفاعل باكوايا عملها في تتأثر وإنما  

.االرادة

الممارسات وتنوعت السحر ظاهرة تفشت كهذه وألمور  

تركزت وإنما العوام أوساط على تقتصر لم التي الظالمية  
باراسالز شهرة في طبيباً أن حتى المثقفة االوساط في بالخصوص  

ساحة في سينا ابن قانون حرق على يتجاسر  Paracelse 

بخواص االلمام الطبي العلم مقدمات من يعتبرأن عمومية  

هو من ومعرفة وطبيعتها مصارها ومعرفة السحرية االلغاز  

حقيقة وكنه  Sirdne سيران هن ومن  Melusine ميلوزين 

F. Jacob, La logii جاكوب . . الشيطان. وحقيقة الرب(  

.que du vivant, p.p. 29-30).

 تلك استفحاالً الالمعقول في االغراق هذا زاد ومما

 من سواء يسمعها االوروبي اصبح التي العجيبة القصص
 بعيدة جزر عن الحكايات بأغرب غياب طول بعد عاد رحالة

 احيا الزمن في رحالة من او مختلفة وأمم عجية ومخلوقات

 الروح تألفها لم ووقاثع عوالم من بمافيها وفنهم االغريق اساطير

الغربي. العقل عليها يتعود ولم المسيحية

 التي النهضة عقلية في األثر ابعد العوامل تلك لكل كان

 انها وهي بسيطة قضية في العام تمشيها نختزل ان اليوم نا بإمكان
 (A. Koyre, ممكن شيء كل بأن االعتقاد على قامت عقلية

(.52 .Etudes d'histoire de la pensee scientifique p او 

 تحققه ان يمكن االنسان بمخيلة يمر ان يمكن ما كل بأن االيمان

الربانية. االرادة

 المناخ هذا عن معزولة تبقى أن الفلفة وسع في وليس
 الذي المجنح الخيال تتأثربهذا ال أوأن المتحول الحضاري

 تظل أن بالتالي وسعها في وليس العام الفكري المجال كتسح

 المنطقية بقيمها متمسكة تظل ان وال بيقينها متشبثة

 الذي الريبي النفس هذا كان ثم ومن والعملية واالنطولوجية
Nicola de الكوزي نيفوال من تقريباً متفلفة روح كل مس
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Cues ايتيان وهنري H. Etienne. لمقاالت تحمى الذي 

 امبيريقوس سكتوس آثار بعض !562 سنة فترجم الريبيين
 حركة تزعم الذي Corneille A grippe اغريبا وكورناي

 لمهذا ووضع التفتيش ومحاكم السحرة قمع ضد االحتجاج

 (A. Ver- العلم وتفاهة الوثوقية نخاطر فيه بين كتابا الغرض

. dan, LeScepticismephilosophiqueر

 مونتاني مع النهضة عصر في اوجها الريبية هذه بلغت وقد
Montaigne البيرونيين مقاالت جديداًلكل نفساً اعطى الذي 

 الطبيعة وتناهي العقل وضعف الحواس بأخطاء المتعلقة

 كان ثم ومن تدركها فال الحقيقة تطلب يجعلها بشكل البشرية
 لم: وفقاً ويقيمها االشيا، ظاهر عند يفف ان من للحكيم بل ال

 للبدع تفاديا السائد العرف مع يتماشى وما لحياته يصلح

 (A. Gres- مونتاني. انظركرسيون) الخادعة والمستجدات

(.son, Montaigne.

 تلح ما بقدر أنها المحدثة الريبية المميزلهذه العنصر إالان

 االشياء كنه معرفة إمكانية أدعاءم وتنتقد االنسان غرور على

 العاجز بمظهر االنسان إلظهار نظري جهد من تبذل ما وبقدر
 االيمان شأن من تعلي نفسه الوقت في تراها تناقضاته في المتخبط

 في الرب به يقذف الذي النور مسترى الى به وترتفع الديني
 فكأن السعادة وطرق النجاة سبل عن لها فيكثف الصدور

 وثنية من المطهر دور أو االيمان الى المدخل دور تلعب الربية

العقل.
 سيبوند ريمون من ي مونتان موقف في مثالً نلمسه ما ذلك

Raymond Sebond نفسه سخر الذي االسبافي المفكر هذا 
 أدلة إلى استناداً المسيحية الديانة عن والدفاع االلحاد لنقد

 الالهوت أسماه كتاباً الغرض لهذا ووضع عقلية أي طبيعية

 هذا مونتاني ترجم وعندما . Theologie Naturelie الطبيعي
 ثكل يتناقض موقفاً منه اتخذ — أبيه لرغبة استجابة - الكتاب

 يؤمن سيبوند كان حين ففي ,واضعه مقاصد مع أساسي

 تبيان مونتاني حاول عقلية أس على االيمان إرساء بإمكانية

 عن العقل وعجز االنسانية الحجة وضعف الرأي هذا تهافت

 لريمون تمجيد من يتحول كتابه جعل وهوما الحقيقة ادراك

 (Montaigne, Apolo- بالبيرونية وإشادة له انتقاد الى سيبوند
(gie de Raimon Sebond في التاريخية جذورها تمتد صرفة 

 حتى والغزالي Augustin اوغستين !لقديس الى الحقيقة
. .وغيرهم Hiiet وهويعى Pascal باسكال

 أن اختالفهم على االيمانيين الريبيين بين المشترك فالقاسم

 يجب حقيقة عن البحث طريق على مرحلة عندهم يمثل الشك

 فهو الذاتية بقدراته اليها الوصول من االنساني العقل ييأس ان
 التجربة شكل - االقل على ظاهرياً , يتخذ مؤقت شك إذن

 الحقائق لتعود منها تشفى!لنف ما سرعان التي الوجودية

 لنور الصدر يشرح رباني تدخل بفضل يقينها في المطعون

االيان
 Scepticisme Fideiste االيمانية الريبية وظيفة كانت ولذا

 عرضيتها وإظهار البشرية المعرفة سلبية إجالء في دائماً تتمثل

 وضرورته الرباني الوحي بإيجابية االقرار شروط من كثرط
 تحرك عقل وبؤس إيمان على يقم لم علم تفاهة بيان وبالتالي
 المقدسة النصوص خلرل من يتجلى كما الربوبية مجال خارج

 ما وهو بثري عقل يتصوره أن يمكن كما ال المتوارثة والسنن
 او الريبية االتباعية مظاهر من اساسياً مظهراً تقديرنا في يشكل

 صلب في االندم القيم تبرير أشكال من آخر شكالً قل

 أيديولوجيا موقفا الريبي الموقف من يجعل ما اجتماعية تشكيلة
 والتوق التغيير نزعة ضد كائن هو ما على الحفاظ لنزعة ينتصر

.يكون أن يجب ما الى
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 300 سنة بين ما الى التاريخ في بية الري الحركة نشأة تعود

 الى الفلسفة مؤرخي قبل من عادة تقسم وهي م ق. 200و
 وتيمون Pyrrhon بيرون يمثلها األولى الحقبة : حقبات ثالث

Timon، ويمثلها االكاديميين حقبة أيضاً تدعى الوسطى الحقبة 

 والحقبة ،Karneades ديس وكارنيا Arkesiktos اركاسيالوس

 Ainesidemos اينسيدموس ويمثلها الجديدة الريبية أو األخيرة

 Sextus امبيريكوس وسكتوس Agrippit اغريبا بعده ومن

Empiricus.

 أنواع كافة على حرباً بكونها اشتهرت التي ،الربية إن

 بعدم بل الحقيقة، وعبث الصدق بامتناع التقول الدوغماطية،

 هنا والصدق نحويقيني. على الصدق لهذا معرفتنا إمكانية

 الحكم، عن المستقل والواقع الحكم بين كمطابقة الريبية تفهمه
 وحدها له وصفاً القضية تشكل الذي والموضوع القضية بين

 هذه من بالرغم فهي، معرفته. الريبية تنكر ما المطابقة هذه

 لألحكام بالنسبة مفتوحة الصدق إمكانية تبقي االعتبارات،

 نظر علينافي مايمتنع إذن، الصدق، برهان وحده المتداولة

 نهاية في تدور، المعرفية المألة لكن ذاته الالصدق - الريبية

 اليقين إمكانية حول بل ذاته، الصدق حول ال المطاف،

 كل أن المنظوريبدوللريبية هذا في الصدق ومعرفتنالهذا
 أحكاماً جميعها، لتصح كأحكام شرعيتها تفقد األحكام

مبقة

 جميع بامتناع الربية قالت فإن :الريبية من نوعان هاك

 اليقين بامتناع قالت وإن كلية. ريبية أنها لقال الممكنة األحكام

 فهناك .جزئية ريبية أنها قنا غيرها دون األحكام بعض عن
 لجميع وبالسبة كلياً اليقين إمكانية نفى من الريبيين من

 بالنسبة اإلمكانية هذه أنكر من ومنهم الموضرعية، األحكام
مثال. a priori القبلية كاألحكام فقط، لبعضها

 آخرين، قسمين الى الرييين تقسيم أيضاً يمكن ثم من

 معرفة بامتناع الريبي قال فإذا .نسبيين وريبيين مطلقيين ريبيين
 وانسان وزمان مكان لكل بالنبة أي مطلقاً، الحكم صدق

 بالنسبة اليقين بامتناع الريبي قال اذا أما I مطلقة ريبيته أن قلنا
يطلق أن دون والزمانية المكانية حدوده الى وبالنظر شخصياً له

— Hegel, La phinomtnologie de !'esprit* Til, Traduction par J. 
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 الريبية هذه أن والواقع نبية ريبينه أن قلنا االمتناع هذا

 أنواء جميع اليه تعود الذي التاريخي األصل هي النسبية

 استاذه أن ق.م.253-325 منتيمون نعلم أننا كا .الربية

 كلمة أدخل من أول هو م .ق 275 سنة مات الذي بيرون

Skepsis هذه وإن الفلسفي االستعمال الى بالربة، تترجم التي 
 والبحث والتطلع النظر فعل اليونانية في أصالً تعني الكلمة

 اخقيفة الى يتطلع يزال هومنا المعنى، بهذا فالريبي،
 قد أنه يظن ألنه كذلك يدعى الدوغاطي أن فيما عنها ويبحث

.وجدها
 ٠ الذاتية المكاقصة تخلومن ال بأنها الريبية تتهم ما غالباً

 ألن ذلك .به تتلى أن نظرية أو لفلسفة يمكن ما شر وهذا
 بعدم القول وألن ذاته من يبدومتيناً اليقين بامتناع القول

 قوله في الريبي، أوليس بالجهل ذاته اليتهم المعرفة إمكانية
 المشكك أوليس االمتناع؟ هذا واثقاًمن اليقين، بامتناع

 موضوء حول موضوعياً حكماً يطلق الموضوعية المعرفة بإمكانية

 الذاتية الماقضية بدة اطالق يجوز ال طبعاً وامكانياتها؟ المعرفة

 خروم من تمربهولة، الجزئية فالريبية الريبية أنواع كل على

 فألن والمطلق. النسبي بشكليها وذلك االتهام، هذا شبكة

 يمكن لممكنة األحكام لكا بالنبة اليقين تنكر ال الريبية هذه

 التي الريبة نطاق من كنظرية الخاصة احكامها يقينية استثناء
 المناقضة من مثال هيوم ريبية خلو هنا من بها. هي تقضي

 التبنية التركيبية االحكام امكانية خالخا تنكرمن عندما الذاتية

synthetic a priori كانط بعد الميتافيزيون بها يقول التي

 لكا بألنسبة اليقين إمكانية ننكر وهي الكلية، الربية لكن

 الذاتية المناقضة في تقع وأن فا بد ال الممكنة، األحكام

 حكمت وقد اليها تدعو التي الريبة من تنجو أن ذاتها لها فكيف
 ل الق أن طبعاً .الممكنة األحكام لكل بالنسبة اليقين بامتناع

 بحذ يقع، ال لممكنة األحكام لكل بالنسبة اليقين بامتناع

 يتضمن ال اليقن تصور ألن ذلك الذاتية المناقضة في ذاته،

 عنية محكهم الكني يبي ال لكن بامتناعه أو بإمكانيته يقضي ما

 اليقين بامتناع القون من تقدم اذا الذاتية المناقضة في بالوقوع

 إن إذ الممكنة، األحكام كل عن اليقين امتناع بيقين القول الى

.الممكنة األحكام أحد يقين هو االمتناع هذا يقين

 ا ينجه ل القديمة العصور في الجديدة األكاديمية فالسفة إن

 وهم، .الكلية الريبية عن دفاعهم في الذاتية المناقضة هذه من

 الرواقيين دعوى ضد نقدهم يوجهون كانوا هذا، دفاعهم في

 يبرهنواأن فأرادواأن الصدق ميزان هي البداهة إن القائلة
 يبرهن ولكي لالنخداء عرضة أيضاً هي البديهية التشالت

 وتصورات الحواس خدع الى أولى، جهة من أشاروا، ذلك
 بين القائمة النزاعات الى أخرى، جهة من وأشاروا، الجنون،
 بالنسبة بديهياً منها كل يبدو والتي المختلفة الفلسفية االناق

 فإذا ,غيره دون واحد منها الصادق أن فيما ،وأتباعه لصاحبه

 إلثباته غيرنافعة للصدق، الوحيد الميزان وهي البداهة، كانت
 .للمعرفة بالنسبة اليقين امتناع هو ذلك عن ينتج ما فإن عملياً

 لكل بالنسبة اليقين ككران كافياً ليس البرهان هذا لكن

 خارج البرهان بهذا الخاص اليقين يبقى اذ الممكنة، األحكام

 البرهان هذا كمايبقى يدعواليها، التي الكلية الربة نطاق

.األحكام لكل بالنسبة يقين من ينكره ما نطاق خارج

 على برهاناً يقدم أن يحاول عندما الكلي الريبي لنالحظ لكن

 يسلم معينة بمنهجية ايمانه كهذا برهان يفترض اال .قوله

 عن أعاله يقول عندما وكالحظه لليقين؟ كطريق بأهليتها
 غيره، ودون فقط، منها واحداً أن المختلفة الفلسفية األنساق

 واعترافه الالتناقض قانون صدق هذا قوله يفترض اال صادق.

 وكما - الكلي الريبي يبدوأن وضرورته؟ الصدق هذا بم،ضوعية
 عليه ذاته مع متاوقاً يكون لكي ٠ قبل من ذاته ارسطو الحظ

 تنقلب أن الكلية بية الري على ينبغي ذاك اذ .كلياً يصمت أن

 افتراض شأنه من الكلي الصمت هذا وحتى ٠ كلية صمتية الى

 تجنب منه الغاية تكون عندما وذلك ،الالتناقض قانون معيارية

 سقوط على ساطع دليل وهذا .الذاتية المناقضة في الوقوع

 قانون تشبيه الربي يحاول حين المغالطة في الكلية الربية
 الصاعد يرفسه بلم المنطقية القوانين من وغيره الالتناقض

.صعد قد يكون أن بعد عليه

 صعيد على أهدافها تحقيق في تخفق الريبية كانت اذا لكن
 األخالق صعيد أكبرعلى نجاحاً تحقق فإنها النظرية المعرفة

 نحو السعي في واالبيقورية الرواقية مع تشترك فهي .وانمجتمع

 . Ataraxia السكينة في تحقيقها إمكانية رؤية وفي لعادة

 في السكينة إمكانية واالبيقوريون الرواقيون يرى فيا لكن
 االمتناع في الريبيون يراها المعرفة حق العالم معرفة على مقدرة

 اليقين، ألن ذلك المعرفة عن واالستغناء epoche الحكم عن

 محاولته في وألن للمعرفة بالنسبة نظرهم في مكن غير ،رأينا كما

 إمكانية المرء عن يمنع مما والتشوش، القلق مكمن له وانتحم
 تيسر لم ما فارغاً يبقى بالقيم االلتزام إن .والسكينة السعادة

 نحومطلق على معرفتها أن كما مطلق، نحو على معرفتها لنا

للعالم لمعرفتنا بالسبة اليقين إمكانية المستحيل: تفترض

 المطلقة انقيمة اسناد عدم على حريصين كانوا الريبيين لكن
 دفعهم ما لريبيتهم، نتيجة يها يتسمون اصبحوا التي اه لالمبال
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 قيمة ذات بموجبه تصبح نحوال على ريبيتهم تأسي الى
 الى جنباً البرهان ابراز الى مثالً البيرونيين سعي هنا من . مطلقة

 وهذا .ممكنة دعوى لكل بالنسبة المضاد البرهان مع جنب

 على طغى أخالقي دافع الى مرده كان بالذات المسعى
 الحكم عن االمتناع خالل من بهم، وأدى عموماً فلسفاتهم

 تحاشي والى واالرهاب الظلم عن االمتناع الى وتعليقه،

 تؤدي وما النظرة هذه واالقناع. الحجة بغير اآلخرين مواجهة
 مجتمعياً تمظهراً كانت باآلخرين عالقاتهم في اتسامح من اليه

 يعنون المطاف، نهاية في الناس، جميع أن لديهم عميقة لقناعة

 طرق في عنه يعبرون لكنهم ذاته الواحد الثيء أقوالهم في

 الريبيين عن الكبرياء ابعاد كهذه قناعة شأن من فهل . مختلفة

 كسوهم شأنها من أن أم ،نظرهم في القناعات جميع تتساوى اذ

 في أنفهم، نظر في يبقون، اذ الفائقة، الغطرسة من بحلة

 يبقى فيما الحكم عن امتناعهم خالل من الضالل عن منأى

في والخطأ؟ الجهل اوحال في يتمرغون غيرالممتنعين من غيرهم

على النهاية، في يتوقف، واألمر النزعتين لكال مجال الريبية  

غيرها دون ألحداهما وتفضيله الريبي مزاج .
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الزرادشتية
Zoroastrianism
Zoroastrisme 
Zoroastrismus

شتية الزراد

 النبي زرادشت، الى ينسب دين الزراتشتية أو الزرادشتية

 فيدين اليوم أما االسالم، قبل الفرس معظم وهودين اآلري،
 ويصعب .والهند ايران في دينية كأقليات يسكنون أقوام به

 تعدد دقيق بثكل الدين هذا ظهرر ومكان زمان تحديد

 فالمصادر ؛زرادشت ظهور ومكان زمان حول الروايات
 عام حوالي نبياً اختير زرادشت ان تذكر الزرادشتية

 بذلك فتكون سنة، أربعين آنذاك عمره وكان م، ق 175)(

 االسالمية المصادر أما م. .ق 1790 عام حصلت قد والدته

 وثمانية بمائتين االسكندر قبل ظهر قد كان زرادشت أن فتقول
 م. ق. 330 االسكندر زمان اليها أضفنا فإذا عاماً، وخسين

 ظهور قبل زرادشت عمر من مضت قد كانت سنة وأربعين

 األخيرمن الربع في ولد زرادشت أن يعني هذا فإن أمره،

 كانت ولما م ق 630 حوالي أي الميالد، قبل السابع القرن

 عندما (77 )أو وسبعين اثنين كان عمره أن على تجمع المصادر

 القرن منتصف حتى عمر زرادشت أن يعني ذلك فإن قتل

 وال متضاربة فإنها اليونانية المصادر أما الميالد. قبل الخامس
 له التأريخ في وتتردد ،لظهورزرادشت تذكرتاريخاًدقيقاً تكاد

 المؤرخين معظم لكن .الميالد قبل العاشروالسادس القرن بين
 تاريخاً بعضهم واعتبره السلمون ذكرم الذي الكاريخ قبلوا

.دقيقا

 أنه الثابت فمن ووفاته زرادشت والدة أمر من يكن ومهما

 .)بورشسب( بورشاسب يدعى لرجل خسة أوالد أوسط كان

 دعوته، ظهور قبل زرادشت حياة عن الكثير معرفة يمكن وال
 حياته من جعلت التي األساطير من بالكثير حياته اختلطت اذ

 نفور منه وظهر مبكراً نبغ زرادشت أن ويبدو .أسطورء نفسها

 لقد .عصره في منتشرا كان الذي والسحر والتقاليد للعادات

 هو وهذا الفارسية، االمبراطورية أنحاء جميع في زرادشت تنقل

 شمال في والدته كانت حين في ايران شرق في دعوته ظهور سر
 اذربيجان اقليم في )ركه( مراغه مدينة وفي ايران غرب

 بهم التقى الذين بعض من استجابة زرادشت دعوة والقت
 وميديا بكترايا الثالث، االمبراطورية مقاطعات في تجواله أثناء

 ووضوح الجديد الدين الكثيربساطة استحسن كما وفارس،
 الكثير حوله يجمع أن زرادشت واستطاع وسمومبادئه، تعاليمه

 أن استطاع عندما خاصة كثيرون عليه أقبل وقد ،المؤيدين من

 وخوف، حشية عالقة من وآلهته، االنان بين العالقة يغير

 رقبته ويدين لشرها، اتقاء لاللهة القراين يتقديم االنسان يقوم

 كان فلقد وصداقة. وتعاون محبة عالقة الى لكهنتها، عبودية

 وكأنه )اورمزدا( أهورامزدا ربه عن أو مع يتحدث زرادشت

٠ صديق عن أو مع يتحدث

 اتباع له وأصح ديانته وانتشرت زرادشت أمر اشتد ولما

 كما أو االفستا المقدس وكتابه الجديد الدين حل كثيرون،

 األسرة المنحدرمن اآلري الملك الى االبستاق العرب سماها

 للدين لملك اعتناقهذا وبعد كشتاسب، سب،نيةكشتاالكيا

 واعتنقتها للدولة الرسمية الديانة الزرادشتية أصبحت الجديد
 غرباً واليونان شرقاً الهند بين تسكن كانت التي الشعوب كل

 االكمينية األسرة عهد في أوجهاً الزرادشتية الديانة وبلغت

.ملوكها الكبيرأول كورش كان التي )الهخامنثية(

 اعجاب أدى أخرى، شخصية أي مثل مثله زرادشت إن
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 واألساطيرحول القصص الكثيرمن بنسج قيامهم الى به اتباعه

 حقائق استبيان المؤرخين عل الصعب من جعل عما حياته،

 يهدف كان زرادشت أن الى يشير األمور جريان لكن األمور،

 الدينية. رسالته خالل من اجتماعي اصالح تحقيق الى
 والمعتقدات األفكار من خالية بيئة في يظهر لم فزرادشت

 تختلف متعددة، آلهة ذلك قبل االيرانيون عبد فقد الدينية،

 ناحية من الحاكمة األسر واختالف ناحية من المناطق باختالف

 قوى تمثل آلهة القدماء االيرانيين آلهة بين وكان أخرى.

 طابع ذات آللهة االيرانيين بعض دان كما الطبيعة، ونواميس

 واسعة ميترا عبادة وكانت ،وميترا وارونا أشهرها من أخالقي

 المعتقدات هذه وتطورت ايران، وغرب شرق في االنتثار

 المزدية الديانة وتقاليد تعاليم في ظهرت حتى االيرانية الديية

 , مختصرن دين رجال يجريها معينة مذهبية مراسم سادها التي
 هذه وتنسب كبيراً، المدن سكان بين الديانة هذم انتشار وكان

 أجمع، العالم إله اتباعه اعتبره الذي اآللهة كبير مزدا الى الديانة
 في انتقاالً تمثل كانت أنها هنا المزدية عن يقال ان يمكن ما ولعل

 الدينية والمعتقدات األسطورة مرحلة من االيرانيين معتقدات

 بين العالقة فيها تتسم دينية مرحلة الى باألسطورة المختلطة
 عامالً كان هذا أن ومع . والجالء الوضوح ببعض لم وال االنسان

 المسؤولين الكهنة لكن بسرعة الجديد الدين قبول على مساعدا

 زرادشت دعوة انتشار أعاقوا قد )المزدية( السابق الدين عن

 ببعض ذلك ولقدأدى هذاالسبيل جهدفي وبذلواكل
 وأن اجتاعياً دينياً مصلحاً زرادشت اعتبار الى المؤرحين

 ايران كريستنسن، )أرثر معدلة مزدية سوى ليست الزرادشتية

ال.ت(. بيروت، الخشاب، يحيى ترجمة الساسانين، عهد في

 فقد متعددة، أدوار في مرت فقد الزرادشتية المعتقدات أما

 تمجد دينية وأناشيد أشعار شكل على زرادشت تعاليم بدأت

 في ويرددونها قلب ظهر عن أالتباع يحفغلها أهورامزدا اإلله
 حتى اآلباء، عن األبناء ويتناقلها دينية مناسبة كل وفي صالتهم

 الفارسية االمبراطورية في الحكم توليه بعد األول أردشير قيام

 النصوص جمع خالل من الدينية المعتقدات توحيد بمحاولة

 المقدس للكتاب رسمي واحد نص وكتابة لالفتا المتعددة

 الدين كانت الزرادشتية أن رغم ولكن . الرسمية للديانة

 منذ أي األكمينية األسرة زمان منذ وملوكهم للفرس الرسمي

 يد على االسالمية الدولة الى ايران وحتىضم م. ق. 549
 الزرادشتية أن يبدو فال م، 650) عام المسلمين العرب الفاتحين

 الذين الساسانيين عهد في اال كنسي)كهنوتي( بنظام تمتعت

 الفتح وحتى م 224 منذ لها التابعة واألقاليم ايران حكموا

 منذ الدين رجال مع األسرة هذه تحالفت ولقد ،االسالمي

 كان األول أردشير جد أن الى ذلك إعادة ويمكن حكمها بداية
 اصطخر، مدينة في اناهيتا( )اتشكده أناهيتا نار بيت على قيماً

 الحين ذلك ومنذ الساسانية، األسرة ملوك يتوج كان حيث

 فيه يقوم رسمي مذهبي وتقليد نظام للزرادشتية أصبح

 الدين رجال طبقة فتشكلت معينة بمهمات معينون أشخاص

 األخرى. الشعب طبقات تسموعلى وكانت آثروان( )موبدان

 وكتاب الموظفين وطبقة )ارتشتاران( الحرب رجال كطبقة

 )وستريوشان والصناع الفالحين وطبقة )دبيران( الدواوين

.وهوتخشان(

 اطلق قوم في المطاف نهاية في الدين رجال طبقة وتركزت
 مسؤولين أنفسهم اعتبروا الذين المغان، اسم بعد فييا عليهم

 واستطاع االلهة. خدمة على جبلوا وأنهم الدين رعاية عن

 حق لهم فكان بهم، خاصة حقوق على يحصلوا أن هؤالء

 والموت الزواج مراسم وإجراء الوالدة شهادة واصدار القضاء

 النذور تقديم كالتطهيرومراسم الدينية، المراسيم بعض ورعاية

 .االستقالل تمام مستقلين ذلك كل في وكانوا الدينية واألعياد

 وكانت معينة، مراتب الطبقة داخل عالقاتهم يحكم وكان

 دين واحدمنهارجل يديركل مراكزدينية الى البالدمقسمة
 )موبدان رئيساًهوكبيرالموابدة يتبعون وكلهم )موبد( يسمى

 سلطة أعلى ويمثل للملك، الروحي يعتبراألب الذي موبد(

 مسائل كل في األخير الديني المرجع كان أنه شك وال دينية،

 وهم الهرابذة، هناك كان هؤالء الى وباإلضافة الدين،

 ويديرون قضائية مناصب يثغلون كانوا مذهبيون موظفون

 كبير دور الدين لرجال كان وقد النار. بيوت في الدينية المراسم

 للديانة جعل ما للناس، العامة الحياة تدبيرشؤون في
 كيفية وفي وااجتماعية السياسية الحياة في عظيماً أثراً الزرادشتية

القدمة الفارسية المدنية صياغة

 بعد تعديالت اليه أضيفت فقد األفستا المقدس الكتاب أما

 هذه شملت وقد .األول اردشير من بأمر األولى للمرة جمعه

 لمفكرين والفلسفة والفلك الطب في تأليفات التعديالت
 ،وهندية يونانية فكرية تأثيرات أيضاً شملت كا ايرانيين

 الموابدة كبير من محاوالت بعد لالفتا الرسمي النص واستقر

 األفستا وأصبحت الشاني شابور عهد في سبندان مهر آذر

 وقد ،الساسافي العهد في العصر علوم لكافة كبيرة موسوعة
 صالة كالت بعدد )نسكا( كتاباً وعشرين واحد الى قسمت

 الذي االالقليل منهااليوم يبق لم يتاآهووثيريو الثكر،

 بعض في وهناك هنا مبعثرة كانت النصوص من مجموعة يثكل

691



الزرادشتية

 ضياع خافوا الذين الزرادشتيين بعض بيوت وفي النار بيوت

 الفرس، بين السريع االسالم انتشار بعد المقدس كتابهم

 كتبت ولقد الهند. الى ايران من انتقلوا الذين أوكك خاصة

 ،ويمى السنسكريتي الخط يشبه الذي االفستا بخط االفستا

 وهو دينكرد سمي كتاب في االفستا شرحت وقد . دبيره دين

 في االفستا شرحت كما البهلوية، واألحرف باللغة مكتوب
 قام كما أيضاً، بالبهلوية مكتوب وأغبه زند عليه اطلق كتاب

 الكتابات وتذكر .يازند عليه واطلق الزند بتفسير الزرادشتيون
 عشرة على بالذهب يوماً كتبت األفستا أن الزرادشتية الدينية

 المكتبة في أحداهما منها بنسختين يحتفظ وكان ثور جلد آالف

 بيت في والثانية برسيوليس، جثيد تخت في دزنيشت الملكية
 الفاظها عدد أن أيضاً الكتابات هذه وتروي . كشسب آذر نار

 حالياً الموجود النص أما كلمة، 345700 الساسانيين عهد في

فقط. كلمة83000فهو
 األول :أقسام ثالثة الى الساسانية االفستا وقدقسمت

 يضم والثافي ،اإللهي والفعل بالعلم المتعلقة الفصول ويضم

 والثالث األرضي، العالم في والفعل بالعلم المتعلقة الفصول

 والعالم اإللهي العالم بين بما بالعلم المتعلقة الفصول يضم

 أقسام ستة على فتحتوي أيدينا بين التي األفستا أما .األرضي

 والويسيرد افستا وخرده واليسناواليشتات الكاتات هي رئيسية

.د نديدا لو وا

 في تكتب لم االفستا أ بوضوح تظهر األفستا أدبيات إن

 ال الزرادشتيين ولكن ،بعينه شخص بيد أو واحد ومكان زمان
 من االفتا، من كتب ما أقدم وهي الكاتات أن في يشكون

 أزمنة في فكتبت األخرى األجزاء أما نفسه، زرادشت انشاد
 اليسنا من جزء والكاتات .آخرين اشخاص يد وعلى مختلفة

 في وتختلف شعراً كتبت وقد ألهمتها وحدها تذكر ولكنها

 عشرة سبع تضم والكاتات األفتا، بقية عن وألفاظها أسلويها

 اليسنا تشكل قطعة وسبعين اثنتين أصل من )هات( قطعة
 أهونودكاتاواشتودكاتا وهي أقسام خمسة الى الكاتات وتقسم

 وكلها كاتا يثت ووهيشتوا ووهوخشتيركاتا كاتا وسينتمد

.وثنائه أهورامزدا ومدح تمجيد في أناشيد

 وثناء ألهورامزدا شكر فيها .عباده أناشيد فهي اليسنا أما

 مليئة واليسنا .وايزدان سيندان أمشا مثل الطيبة مخلوقاته على

 وذم والحرية والحياة والجيمال الصدق على والثناء الطهارة باطراء

 وصف اليسنا وفي .والحقد والقبح والغضب والكذب النذالة

 والقول الحسن الفكر صاحب بأنه مزدا يقدس الذي لالنان
 كردارنيك(. كفتارنيك، )يندارنيك، الحسن والفعل الحسن

 مزدا يعبد الذي إن والكذابين، األنذال عن يبتعد الذي انه

 وكل والحيوان واالنسان والماء واألرض والنبات الماء يقدس
 طالباً مزد يعبد من يبدو اليسنا آخر وفي الطيبة، المخلوقات

.المخلوقات بين والصلح للسالم

 في واحدة تبدو وال الموجودة الفستا ا أجزاء أطول واليثتات
 وزنه في مضطرباً أكثرها ويبدو النظم طريقة في أو األسلوب

 واالشاسبندان أهورمزدا للخالق مدحاً اليشتات وتضم ولغته،

 ووصفا والحكايات األساطير من كثيراً تضم كما وايزدان،

 الفردوسي الى اليشتات أوحت وقد االيرانية، الحروب لبعض

 من »الشاهنامه« المشهورة الشعرية ملحمته في جاء ما معظم

, االسالم قبل ايران وأخبارملوك قصص

 الكثيرمن وفيها االفستا، من الفقهي الجزء تعتبر والونديداد
 وما واالجتماعية، الفردية الحياة تحكم التي والقوانين التشريعات

 حكم داد وكلمة عقاب أو ثواب من أفعاله على االنان يناله

 ما الونديداد تذكر كما .قانون بكلمة يقصد بما توحي نفسها

 يحدثه الذي للخراب نتيجة األرض هذه على شر من يحصل

٠ واستقاللها زراعتها نتيجة خير من يعم وما الشيطان

 تراتيل فيشمل األفستا، أجزاء أقصر وهو ،الويسيرد أما

 هو ما وكل والطهارة والعفة الشرف تمجيد في وأناشيد
 وما الخيروالسياء والعالم والمالئكة لآللهة ذكر وفيه مستحسن،

 العبادة لكيفية وصفاً يثمل كما عليها، وما واألرض فيها

 أن الزرادشتي من يطلب وما والنهار الليل في وأوقاتها والصالة

.الدينية واالحتفاالت األعياد في به يقوم

 من مختارات فهي الصغيرة، االفستا افستا، خردة أما

 في اسيندان، مهر ياد آذر الموابدة، كبير بإعدادها قام االفستا

 بواجباتهم القيام الدين اتباع على ليسهل الثاني، شابور عصر
 أعياده في أو صالته في الزرادشتي يتلوه ما وتشمل .الدينية

 في قراءتها يجب التي النصوص وكذلك الدينية، واحتفاالته

 السدره لبس أوعند والعزاء كالزواج االجتياعية المراسيم
 التقويم أيضاً القسم هذا يشمل كما .التعميد مراسم

.واأليام األشهر وأسياء الزرادشتي

 أهمها لعل تعديالت الى الزرادشتية المعتقدات تعرضت لقد

 ايران، في االسالمي الدين انتشار بعد طرأت التي اتعديالت

 في ظاهرة تبدو والظلمة والنور والشر الخير ثنوية أن فرغم

 تعتقد الزرادشتية بأن القول يمكن فال ،الزرادشتية العقائد

 أعبد »إني زرادشت يذكر األفتا بداية ففي التأليه، في بالثنوية
 المتعالي االله أعبد إني ابداً، وسيبقى دائياً كان الذي اإلله

 اسمه والذي لهما والخالق العالمين في الواحد بفكره،
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 توحيد، دين الزرادشتية بأن القول من بد ال إنه اهورامزدا«

 مستوى الى ترقى ال الدين هذا في التوحيد درجة أن رغم
 الثنوية أما .السامية السماوية األديان به جاءت الذي التوحيد

 )سبنامينو الحسن الفكر قطبي تضاد في ظاهرة تبدو فإنها

 )اهريمن( الشيطان إن البشر. في مينو )انكره الخبيث والفكر
 داائً يذكر إنه بل اهورامزدا، مقابل االفتا في قط يذكر لم

 الزرادشتية بأن القول يمكن ال لذلك الحسن، الفكر مقابل

 الذي االله إن الثر، الخيرواله اله الهين، بوجود تفتقد

 ويتند ،اهورامزدا هو الخالق االله واثناء، العبادة يستحق

 أن مفاده، دليل الى بالتوحيد اعتقادهم في الزرادشتيون

 تهزم أن لحسنة بأفعاله يستطيع ضعف من فيه ما رغم االنسان

 ذلك؟ بعد إلها الشيطان اعتبار يمكن فهل )اهريمن( الشيطان

. توحيد دين الزرادشتية بأن مسلمون مفكرون واعتقد هذا

 بها تتمتع التي الصفات بنفس يتمتع ال اهورامزدا وااله،
 الرحمة لصفات ذكراً نجد فال األخرى، الديانات آلهة

 في يبدو ال مزدا أهورا أن وكما والقهر والجبروت والشفاعة

 المقربين المالئكة يدعو نراه اذ والقدرة، االرادة مطلق االفستا

 الكامل واالنان )ايزدان( والطاهرين )امشاسبندان( الستة

 أهريمن. وطرد الشر وقمع الخلق شؤون في لمساعدته وهو )فره
 فهو . بذلك بالقيام نفسه على عهداً يقطع زرادشت ونرى

 انا ٠ اهورامزدا »أي الكاتا من 43 هات من «بند في يقول

 قوة من أوتيت ما بكل الكذب بمحاربة أتعهد زرادشت،

 ملكوتك الى بذلك أصل حتى الحقيقة، محبي كل وبمساعدة
 .أبدأ« شاكراً عابداً لك سأكون هكذا . الالمتناهي الخالد

 يعلم الذي اهورامزدا صفات هواحدى المطلق العلم لكن

.الغيب

 السياء في ما وكل والقمر والشمس النار خالق هو أهورامزدا

 وانسان، وحيوان ونبات وتراب ونار ماء من األرض في ما وكل

 والخير الور مصدر إنه ,الطيبة المخلوقات هذه كل خالق هو

 ما على الناس يحاسب الذي هو انه كا ينضب، ال الذي

 ثوابه ونالوا نجوا الخير طريق اختاروا فإذا حياتهم، في اختاروه

عذابه. ونالوا شقوا )اهريمن( الثر طريق اختاروا وإن
 ونواميسها الطبيعة ظواهر بعض الزرادشتيون وقدس هذا
 من هي نجاسة كان وإن أصال، طاهراً فيها ما كل واعتبروا

 طاهراً الماء اعتبرالزرادشتيون لقد .)اهريمن( الشيطان فعل

 الشرب في فقط منه واالستفادة النجاسة عن بعيداً أبقاءه ورأوا

 األرض الخيرعلى تظهرمظاهر أن أجل من المزروعات وري

 خراب وكل الهورامزدا هوتجل لألرض أعار فكل المزروعة،

 النور أيضا الزرادشتيون قدس ولقد .الثيطان فعل من فيها

 نحوها يتجهون قبلة النار من وجعلوا واكجوم الشمس فقدسوا

 من األولى الفقرة في زرادشت يقول دعائهم، وأثتاء صالتهم في

 العالم خالق يا الخلق، خالن »يا يشت هفتن من الثانية الكردة

 عين، كل عن ونختفي شيء كل واهب يا له، مثيل ال الذي
 التي قبلتي وهو خلقك نور هو أمامه أقف الذي النور هذا إن

 . نور« كل يفوق الذي حقيقتك نور من أقترب أن أرجو بها
 تكون بيوتاً لها جعلوا للنارأن الزرادشتيين تقديس من بلغ لقد

 ويقدمون صالتهم يؤدون فيها )اتشكده(. عبادتهم مكان

 لها التي المراسم وكل واألعياد الزواج حفالت وتقام نذورهم

االنسان. بحياة عالقة

 بيوت في التي النار للنار، أنواع خسة االفستا ذكرت ولقد

 .شوه( )برزى حياتهم في الناس بها يتفع التي تلك أو النار

 )وهو والحيوان االنسان جسد في حرارتها تسرب التي والنار

 )اوروازيسته( النباتات. في حرارتها تسري التي والنار فريانه(
 التي والنار )زيستا( الغيوم بين الصاعقة منها تحدث التي والنار

 ويطلق اهورامزدا)اسينيشته( أقدام تحت تنيرالجنة

 في وهي آذر اسم معابدهم في المقدسة النار على الزرادشتيون

 التي النار بيوت بين ومن .اهورامزدا )نخلرقة( مولودة نظرهم
 الشرق في فربغ آذر االيرانية األمبراطورية تاريخ في اشتهرت

 شرق مهرفي وآذربرزين اذربيجان اقليم في وآذركشتسب
 الساسانين حكومة زمان في اشتهر كما أيضاً. االمبراطورية

 نار بيت تأسي أرادوا ان الزرادشتيون وكان .أناهيتا نار بيت

.لبيوت ا هذه أحد من له شعلة نقل يقومون فإنهم جديد

 الخالدة، المقدسات سموه، ما الزرادشتية المقدسات ومن

 فيه، وتتجلى االنسان في تنعكس أن يمكن لإلله صفات وهي

 الى ترقى أن النفس هذه استطاعت البشرية النف في تمت فإذا

 )وهومنه( الحسن الفكر هي الصفات وهذه الكمال، رتبة

 والتحكم النفس وضبط وهيشتا( )أشا والصدق والطهارة

 قي( )آرمثي والمحبة والتواضع ويئريا( خشتره )وهو باالرادة
 )هروتات( األرض وعمران اروتات( )هه والصحة والسعادة

.)إمرتات( والخلود

 خس يؤدوا أن الزرادشتية الديانة اتباع عل فرض وقد
 )كاه الظهر وصالة عاون( )كاه الصبح صالة اليوم في صلوات

 عيوه )كاه الليل وصالة ازيرن( )كام العصر وصالة رفتون(

 خاصة صلوات وهناك اشهن(، الفجر)كاه وصالة سرتيرم(

 ويتخللها يقصر، وبعضها يطرل بعضها خاصة مراسم في تقام
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 وهوريتا )اشم أهمها وأدعية االفستا من قطعات قراءات

اهويئرو(.
 يشبه ما أهمها من مختلفة وتقاليد مراسم الزرادشتية وفي

 منها بد ال مراسم وهي ٠ المسيحي الدين في التعميد مراسم

 الموبد يقوم حيث سنوات. 7 مجردبلوغه زرادشتي طفل لكل
 نفسه على الطفل يقطعه الذي العهد بقراءة المراسم هذه في

 على بأني اعترف »اني نصه وهذا به معترفاً زرادشتياً ليصبح

 الدين ذلك عليه، وسأبقى االله يدعولعبادة الذي الدين

 والقول الحسن الفكر على واثني كما .زرادشت به جاء الذي

 عبادة الى يدعو الذي والدين الحسن، والفعل الحسن
 ترك والى الدماء وسفك الحرب عن االبتعاد والى اهورامزدا

 الموبد بعد ذلك الطفل »ويكرر والمحبة التآخي والى السالح

 والكشتي، السدرة الطفل الموبدبإلباس يقوم ثم بكلمة، كلمة

 التاكواندوا( العبو يرتديه الذي اللباس ذلك يشبه )وهولباس

 من عثرة الخامسة يبلغ حتى اللباس هذا يرتدي الطفل ويبقى
 . خاصة مراسم له تجرى ذلك بعد خلعها أراد فاذا عمره،

 ، 1340 طهران، اديان، شناس جلسعة علي، )شريعتي،

(303ص
 ففي والعقاب، والثواب األخرى بالخياة تعتقد والزرادشتية

 بقوله االس زرادشت ينصح الكاتا من (30) هات بندمن

 بدقة بها وا وفك ،الحقيقة وعواهذه اسمعوا الناس »أيها
 يختار أن عليه أنثى، أو كان ذكراً منكم، واحد كل وعمق،

 حلوله قبل اآلخر اليوم اتقوا الناس أيها الخيروالشر، بين
 الكاتا من 8 هات من 4 بند وفي الحق« الدين بنثر ولتقوموا

 الى سأصل الطيب والفكر الحق طريق »باتباع يقول

 الناس ليلبي قدرة من أوتيت ما بكل سأعمل إفي الفردوس،

 العالم اخالق االله قرره بما أعلم ألفي والصدق الحق دعوة

.الصالحة« لألعمال ثواب من والواحد

 قواعد ثالث على الدنيا هذه في السعادة زرادشت أقام لقد

 )هوخت( الحسن والقول )هومت( الحسن الفكر رئيسية،
 للصراع مسرحاً الحياة وجعل )هورشت( الحسن والفعل

 الث عن يبتعد أن االنان وكلف الخيروالشر، بين والجدال

 بحرية زرادشت من اعتراف وهذا النهاية في الخير ليفوز

 ذلك عن ومؤوليته الشر أو الخير باختيار حقه في االنسان

 التي السبع بالخصائل وتخلق الخير طريق االنسان اختار فاذا

 اختارطريق قد يكون فإنه والسعادة نحوالكمال تسموبنفسه

.والنجاة الخالص

 التكامل مرتبة الى يصل االنان هذا فإن ذلك حصل اذا

 ،المتسامية المتكاملة وروحه االنسان مثال يعني الذي وهر( )فره

 وترشد لتدفعه فيه وحلت لإلنسان وهبت قدرة وهر »فره إن

 الى عادت مات ما فإذا العالم، هذا في الكمال نحو روحه

 وقد البعث. يوم حتى له وستبقى جاءت حيث من أصلها

 يتألف لوحة شكل على وهر( )فره زرادشتيون نحاتون صور
 يديه احدى رافعاً وحكيم شيخ لرجل وجه من األعلى قسمها

 تعني حلقة األخرى يده وفي اهورامزدا باتجاه ولألعلى لألمام

 ثالث من جناحان وله اهورامزدا دين على البقاء وميثاق العهد

 وفي الحسن، والفعل الحسن والقول الحن الفكر تمثل طبقات
 زائدتان بالدائرة ويتعلق الزمان هائية ال تعني دائرة وسطه
 متشكل أسفله وئباً الشخ ويرتدي واكر، الخير قوتي تعنيان

 والفعل القبيح والقول الخبيث الفكر تمثل طبقات ثالث من

اليء

 باألسطورة اختلطت فقد الخلق في الزرادشتية نظر وجهة أما

 يتعلق ما كل االسالم بعد منها وحذف عدلت، وقد والخرافة

 ووالد شيء كل هوأب الزمان بأن القائلة الزروانية بالنظرية

 دورات تمرفي الدنيا بأن الزرادشتية النظرية وتقول اآلهة
 صاحب أي )كيومرد( األول، االنسان ويبدو معينة، زمانية

 فترتين، يعقب الذي الثالث الدور مخلوقات من الفانية، الحياة
 بالقوة موجوداً اهورامزدا مخلوقات من شيء كل يكون األولى في

 الثيطان يبقى الثانية، وفي سنة، آالف ثالثة ومدتها )مينوكيها(
 أيضاً ومدتها فعل بأي القيام عن مشلوأل الظلمات في )اهريمن(

 بقتل ليقوم ظلمته من يخرج أن يلبث ا ثم ،سنة آالف ثالثة
 بذرة من عاماًيخرج بعدأربعين ولكن األول االنسان

 البشرهما من زوج أول األرض في المخبأة األول االنسان

 االختالط فترة هي جديدة فترة لتبدأ )مثيانك( و .)مشيك(

 من الشيطان به يقوم ما وبفعل )كوميزشن(، الجسين بين
 ويلعب والشر. الخير بين أيضاً االختالط يبدأ تخربية أفعال

 الشر مكافحة في اهورامزدا جانب الى هاماً دوراً االنسان

 الى يكون أن البشر بني من استطاع فمن ،الثيطان ومحاربة

 جع اهوراموذا يرد وعندما اآلخرة، في فإنه الخير جانب

 الجنة نحو المستقيم الصراط على بالم يمر اليه مخلوقاته

 يرشد الذي زرادشت يظهر سنة آالف ثالثة وبعد .)بهثت(

 الخيرومحاربة واتباع االله عبادة الى يدعو الذي الدين لى البشر
 آالف ثالثة سوى العالم حياة من اليبقى وبعدذلك الثر

 يقوم ،زرادست اعقاب من شخص منها الف كل يبعث سنة،

 الحرب تقوم األخيرة سنة األلف وفي والميثاق. العهد بتجديد

 النهائي النصر يتحقق حتى والشر، الخير بين والنهائية الخقيقية
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 جميعاً الموق يبعث وأخيراً الطيبة. ومخلوقاته للخيروألهورامزدا

 وتذوب فتشتعل األرض على المذنب)جوتجهر( النجم ويقع

 وعلى ملتهب، سيل كأنها وتنتش األرض على المعادن جميع
 األتقياء على يكون الذي السيل هذا يعبروا أن جميعاً الناس

 في ماضون وهم يطهرهم الساخن وكاللبن وسالماً برداً

 سكينة في المطهرة الدنيا تبقى ذلك بعد الجنة الى طريقهم

I )فرشكرد( دائمين وأمن

 في أو االفستا في يالحظ فال االجتماعية الحياة مجال وفي

 احقوق في والمرأة الرجل بين تمايز الزرادشتية التقاليد

 بين يميز لم وأناشيده أدعيته في زرادشت أن ويبدو ،والواجبات
 االنان بين التمييز عل منصباً كان اهتمامه ألن واانثى الذكر

 جنه. عن النظر بغض الخبيثالشرير واالنسان الخير الطيب

 ولكن الزرادشتية الدينية التقاليد في مقدس أمر فهو الزواج أما

 لمراسم الزواج ويخضع األزواج أو الزوجات في تعدد ال

: أنواع على وهو خاصة واجتماعية مذهبية

 فاذا األولى للمرة وامرأة رجل بين يتم الذي الزواج - ا

 بلوغ بمجرد تم واذا ، زني( )بادشاه سمي والديهما بموافقة كان

 فيطلق والديهما موافقة أخذ دون القانوني السن والمرأة الرجل

زفي(. سر )خود عليه
 لوالديا الوحيد الخلف تكون عندما البنت زواج - 2

 األول الولد يكون الزواج هذا وبموجب زني( )ايوك ويسمى

 والدها اسم به ويلحق لوالديها، بالتبني ولدا زواجها من
له. الشرعي االبن حقوق بكافة ويتمتع

 الرشد سن بلوغه بعد للعائلة ذكر ولد وفاة حالة وفي ٠ 3

 أول ليصبح لرجل أخته بترويج تقوم عائلته فإن الزواج، وقبل

 فيحمل المتوفي، الولد محل ويحل لعائلتها ولدا لها ذكر ولد

 هذا ويسمى .للعائلة الثرعي االبن حقوق له ويكون اسمه

)سترزني( الزواج

■ )جكرزني( ويسمى األرملة أو األرمل زواج - 4

 للغاية كثيرة فهي الزرادشتية واالحتفاالت األعياد وعن

 القدماء الفرس عرف فقد موسمية، األعياد هذه ومعظم

 ويطول الصيف فصلين، من تتكون السنة وجعلوا التقويم

 أشهر مجموع فيكون أشهر خسة ومدته والشتاء أشهر سبعة
 فروردين، التالي، النحو على مرتبه شهراً عشر اثني السنة

 آذر، ابان، مهر، شهريور، مرداد، تير، خرداد، ارديبهثت،
 يوماً، من.ثالثين مؤلف منها شهر وكل اسفند، بهمن، دي،

 خة اليها يضاف يوماً 360 األشهر ايام عدد مجموع فيكون

 أيام مجموع فيكون أواندركاه( )ينجه تسمى نهايتها في أيام

 السنة الى يضاف سنوات ثالث كل وبعد .يوما 365 النة
 فلم األسبوع أما )اورداد( عليه يطلق واحداً يوماً ابعة ال

 اسم الشهر في يوم لكل كان بل السبعة بأيامه معروفاً يكن

 المجموعة مجموعات؛ أربع في مرتبة األيام وكانت به خاص

 اثانية والمجموعة أيام ثمانية واحدة كل في والشالثة األولى

 مرتبة فهي الشهر أيام أما .أيام سبعة واحدة كل في والرابعة

 وهمن، اهورامزدا، األولى: المجموعة أيام التالي النحو على

 دذو. امرداد، ،خورداذ مذ، سبندار شهريور، ارديبهثت،
 تير،كوش، ماه، خوار، آبهان، آذر، الثانية، والمجموعة

 فروردين، روشن، سروش، مهر، الثالثة، والمجموعة دذو.
 آرد، دين، الرابعة، والمجموعة دذو واذ، رام، ورهان،

كران. انه مهرسييد، زامداذ، اسيان، ،اشتاد

 مع الشهر اسم فيه يتفق الذي اليوم يكون شهر كل وفي
 التي الخاصة المراسم بعض فيه تقام رسمياً عيداً ،اليوم اسم

 ايران، في لزراعية المواسم بعض مع األحيان من كثير في تتفق
 تير شهر في وتيركان مهر شهر في مهركان ألعياد ا هذه واشهر

 وجني الحصاد وموسم تتفق .خاصة احتفاالت تقام حيث

الثمار.

 عيد وهو النوروز عيد فهو شعبية االيرانيين اعياد أكثر أما

 مع يتفق الذي الربيع أيام أول في تبدأعادة التي السنة رأس

 ،ميالدي عام كل آذارمن شهرمارس من والعشرين الحادي
 خاصة مراسم وله أيام خمسة تستمر خاصة احتفاالت به وتقام

 تبدأ أشياء سبعة على تحتوي مائدة حول العائلة كجلوس

 بعيد االيرانيين تعلق شدة من بلغ وقد السين بحرف اسماؤها

 مسلمين اآلن حتى به يحتفلون زالوا ال أنهم النوروز
.وزرادشتيين

 موسمية أعياد وهي )كاهنبار( باسم تعرف أعياد وهناك

 وبين بينها الزرادشتيون ويربط أيام. خسة منها كل يتمر

 واألرض والماء الساء خلق عندهم، الستة الخلق مراحل

 مرتبة فإنها هذه أما ٠ التوالي على واالنان والحيوان والنبات

 في ويبدأ )ميديوزرم( الربيع وسط عيد التالي: النحو على

 الصيف وسط وعيد ارديبهثس شهر من عشر الحادي

 آخر وعيد شهرتير. عشرمن الحادي في ويبدأ )ميديوشم(

 شهر من والعشرين االدس في ويبدأ شهم( )بيته الصيف

 السادس في ويبدأ »اياسرم«( أو )خزان الخريف وعيد يور،

 في ويبدأ يارم( )ميد السكون وعيد مهر، شهر من والعشرين

 ويكون )همسبتمديم( االعندال وعيد ،دي من عشر السادس

.السنة من أيام خسة آخر في
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الزرادشتية

 المذاهب كل في الزرادشتية والمعتقدات األفكار أثرت وقد

 أثناء اليهود سبي لقد بعدها جاءت التي والدينية القلسفية

زرادشت. حياة من األخيرة السنوات

 وقد كورش، )الهخامنشي( االكميني الملك سراحهم اطلق
 كما .الشيطان كفكرة األفكارالزرادشتية ببعض اليهود أخذ

 اعترف اذ والزرادشتين، المسيحيين بين وثيقة العالقة كانت
 التقاليد وتذكر المهد في نياًرزاروه بالميح الزرادشتيون

 كثيرة هدايا للطفل قدموا لزرادشتيين ا كهنة أن الميحية

 المسيحية المعتقدات بعض في واضح الزرادشتية وتأثير . وثمينة
 وأخيراً الشيطان وهزيمة الشريرة واألرواح الخيرة األرواح كفكرة

. الصالحين مأوى الجنة فكرة
 الفلسفي الفكر على عظياً كان الزرادشنية األفكار تأثير لكن

 الفارسي التراث بين مباشراً االتصال اذكان االسالمي،

 فيه بما تقريباً كله الفارسي التراث نقل فلقد االسالمي، والفكر

 قاموا الذين بين من وكان العربية اللغة الى االفستا كتاب

 محمد بكر وأبو المقفع بن عبداله للعربية الفارسي التراث بترجة

 هذا أثر وقد كثيرون، والبيروفيوغيرهم الرازي زكريا بن

 وخاصة: االسالمية الفلسفة أفكار بعض صياغة في التراث

 الدين شهاب ورسائل كتب في واضح فتأثيرها منها. االشراقية

 مصطلحات بعض استعار الذي . )المقتول( السهروردي

 على للداللة والظلمة النور كمفاهيم ومفاهيمها الزرادشتية
 وسمى أخرى، أحياناً والعدم والوجود أحياناً الخيروالشر

 »ربما يقول كما األقرب والنور االسفهذية باألنوار األنوار بعض

 شاهد قد زرادشت بأن ويصرح )بهمن( الفهلوية بعض سماه

 الخرة ينابيع عنده وهي »المينوية«، واألضواء الملكوتية الذوات

 كتاب نسخ بعض »وفي زرادشت أخبرعنها التي والرأي

 أن زرادشت الفاضل الحكيم »وزعم يقول االشراقية الحكمة
 ثم ارديبهشت ثم بهمن الموجودات من الله ماخلق أول

 وارديبهشت مرداد« ثم ثمخرداد اسفندارمذ ثم شهريور

 ارمذ واسفند الساء نوع رب وشهريور النار نوع رب عندم
 الشجر نوع رب ومرداد الماء نوع رب وخزداد األرض نوع رب

 كل منه تتسلل الذي األقرب النور فهو بهمن أما والنبات
 في حتى ذلك بعد حياً االشراق تيار بقي ولقد .الموجودات

 تأثير يقتصر ولم 164 المتوفى الثيرازي صدرالدين كتابات

 شعراء تأثر فقد المسلمين الفالسفة على الزرادشتية المعتقدات
 جالل وموالنا الشيرازي حافظ أمثال ومتصوفة حكماء ملمون

 بتلك وغيرهم المعري العالء ابو وكذلك الرومي الدين
بآخر. أو بشكل المعتقدات

ومراجع مصادر

. 1347 طهران، باسان، ايران ازفرهك اي كوشه فرهاد، آباداني، —

. 1345 طهران، باستان، ايران در زن مقام موبد، أردشير كثب، آذر -

.1341 طهران، باسان، ايران جثنهاي ارفي بركز آيني ٠
 ويسبرد، كاتاها، مجلدات: يورداود، ابراهيم وتحقيق جمع اوستا، -

 يادداشتهاي ،ينا اوستا، خرده ها، يثت آناهيتا، سوسيان،
كباها

. 1355 طهران، ستخواه، دو جليل االفستا، من غتارات -، «

 وتقديم تحقين الحالية، القرون من الباقية اآلنار ريحان، ابو البيروفي، —
Eduard SiichiiLi ، ،1933 اليبنريغ .

.135ا ييامزرتشت،طهران، اكبر، جعفري،علي —

 اشراق، تصنيفاتشيخ يحع،جوعة الدين شهاب ،سهروردي -
. 1355 طهران، كربين، هنري ومقدمة تصحيح

.1317 القاهرة؛ والنحل، الملل بين اسل ابوحزم، شهرتاني، -

.347 ايران،طهران، برستيدر الهمزاد صفا،ذبح ٠

طهران، معاصر، درجهان االسالمي معارف حين، سيد نصر، —
.1348

— Christanscn. A., «Etudes sur le Zoroastrism،' de la perse anti- 
٩١خد *١  Det Kongehge Danske videnskabemesSelsKabs histonk• 

Filologiske Meddelelser, XV. 2,1928.
— Frye, R.N., The Heritage of Persia, London, 1965.
— Henning, u. Q., Zoroaster. ٥xford٠1951.
— HcrtzFeld, E, Archaeological' History of Iran, London, 1935.
— Jackson. A.w.u. Zoroaster. «٦٠he prophet of Aneien Iran,» 

New York.. 1919.
— NeyBcrg, H.S.. Die Religionen (les alien Iran. Leipzig. 1938.

البدور سلمان

696



األدب( )في السريالية
Surrealism
Surrealisme 
Surrealismus

 برتون اندريه رئيسها حذد السريالية الحركة فجر بزوغ مع

 نقترح ،صافية نفسية آلية هي السريالية »إن :بقوله السريالية
 أخرى، طريقة بأية وإما كتابياً، وإما شفهياً اما شرح، بها

 رقابة كل غياب في للفكرة إمالء إنها للفكرة الحقيقي االنتظام

 إن أخالقي. أم جالي انثغال كل وخارج العقل، يمارسها
 أشكال لبعض الراقية بالحقيفة اإليمان على ترتكز السريالية

 اللعبة وعلى الحلم، وفاعلية نفوذ وعلى لحدها، المهملة الترابط

 اإلواليات لكل القطعي التهديم إلى تنزع أنها للفكرة النزيهة
الحياة« مشاكل أهم حل عند مكانها، اإلحالل وإلى النفسية،

(A. Breton. Manifeste du surrealiste, Gallimard) 
1924, !(tees, 1972, p. 35.

 أدبية مدرسة قيام لفكرة رفضه ،هذا تعريفه في نالحظ إننا

 مهمذ لنفسها أعطت لقد سريالي، أدب اي لمشروع حتى أو

 النفسية اآللية طريقة خالل من الفكر معرفة تبغي فلسفية

Automatisme Psychique، نفسه الفكريقدم ان مسلمة 

 وليس العقلي. الشرود وحالة والحلم األفكار ترابط خالل من

 لحساب اإلدراك قوة إزاحة إال ذلك، إلى نصل لكي علينا

 ،أومبخسة مقموعة كانت التي العقلية القدرات بعض
والحامية.,. كالمتخيلة

 .المتغيرات لبعض الزمن خالل خضع التعريف هذا لكن

 توجهات عن برتون فيه يفصح الذي األول البيان فبعد
 أحس كأنما التاريخية، المادية اعتناقها لجهة السيما الحركة،

 كراسا 1934 سنة فكتب الحركة هذه طبيعة شرح إلى بالحاجة

 هي السريالية إن فيه: يقول السريالية؟ هي ما عنوان تحت

 بعدأربع تغيرات تحمل فهي لذلك الناس، تاريخ من نتاج

 باريس، في األول العالمي السريالي المعرض وخالل سنوات
 وجود نالحظ حيث للسريالية مختصراً معجاً السرياليون أصدر

 على يحمل شيء )كل األول: البيان من فيه المقطع هذا
 الحياة بين ما توصل الذهن في ما نقطة يوجد أنه االعتقاد

 المتواصل والمستقبل، الماضي والمتخيل، الحقيقي االموت،
 دافع عن نبحث ان وعبشاً .والمنخفض العالي ،والالمتواصل

.النقطة« هذه تحديد في األمل غير السريالي للنثاط آخر

 ال أنه القصيرة، التعريفات هذه خالل من لدينا يتضح
 نشطة حركة فهي واحدة، صيغة في تتجمد أن للسريالية يمكن

 أن تريد إنها والمكان، الزمان خالل ،أعضاثها بفعل تطورت

 كونه خالل من برتون إن .مستمرة حركة وفي ديناميكية تبقى
 القي الخالدة السريالية بين فرق باسمها، ومتكلما للحركة رئيساً

 السريالية وبين ،العالمية الثقافات كثيرمن في عناصرها نجد
 صدر بيان أول تاريخ ، 1924 بين فرنسا في تاريخياً تكونت التي

 سنوات ثالث أي الجماعة، عقد انحالل تاريخ ، 1969عنهاو
 فالسريالية ،ودائم مستمر االثنتين بين التواصل إن وفاته. بعد

 السريالية منابع من شربت فرنسا، في تكونت التي أي التاريخية

 أناس بوجود حياتها استعادت قد األخيرة هذه أن كما الخالدة،

.للغاية حاسين

 عالميتين، حربين التاريخية مسيرتها في السريالية معالم حددت

 السريالية فإن لذلك أحبطتها. والثانية أطلفتها األولى ان حيث

 طبعت التي لتلك مشابهة األوروبي الوعي في أزمة ثافي تمثل

 القاثمة القيم على احتجت إغها حيث من عشر، الثامن القرن

 ؛زمانها في الرائجة العلمية المقوالت وأدخلت ورفضتها
النفسي، التحليل ومدرسة آلنشتاين، النسبية كالفيزياء
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األدب( )في الريالية

 للنوم الغامضة العوالم اكتشاف حاولت والماركسية...،ثم
 رفضت إنها لآلوعي. وأخيراً والرغبة، للصدفة ولألحالم،

 - الحقيقي الجنون، - كالعقل المزدرجة التناقضات أيضاً

 عن السريالية تبتعد هنا , حلم - يقظة ،بالغ - طفل ،الوهمي

 متواصلة حالة في لإلنسان موحدة لرؤية تؤسس حين الظالمية

قواه. عناصر كل استعاد وقل واإلبداع، االكتشاف من

 محاولتها خالل من يفهم المجتمع على السريالية تأثير إن
 »الحرية، مفردات ثالث بين تربط جديدة، بأخالقية التعريف

 األدب، على السيطرة السريالية هم يكن لم . الثعر« الحب،

 من انطلقت لقد . أشكاله بكل اإلنسان بالتعبير تمكت لكنها

 . المعرفة حقل غور سب وحاولت محددة فلسفية أهداف

 للتحلي ضرورة السريالية نجد لم األهداف هذه ولتحقيق

 واحد لكل الخلقية الصفات هو يلزم ما فكل الفنية بالقدرات

 الفعل، أجل من والفعل للفن، الفن نظرية عن التخلي وعزمه

 يلزم وما . للفن ثورية مارسة لصالح ،الوسيلة تبرر والغاية
 بالجماعة فالشعور القوىواألساليي؛ كل هوتعاضد أيضاً

. بالفرد الشعور يتجاوز

 أعضاء بعض طرد عملية حول كثيرة أقاويل نسجت لقد

 طروحات بين التناقض وحول السريالية، الحركة من المجموعة
 من تعمل أن حاولت الحركة إن القول على يبعث ما أعضائها،

 المختلفة اإلرادات االعتبار بعين يأخذ واحد جسم خالل
 اختارت لقد الجياعة. بدينامية تأثرت فقد لذلك لألعضاء،

 االلتزام على اجبرت لكنها المؤسسية، ضد تكون أن لنفسها

 بين العالقات تفجير إلى ادى ما المؤسسة؟ قواعد ببعض
. أعضائها

 كالباطنية، الفلسفية: المذاهب ببعض السريالية لقدتأثرت

 واألروحية، التسامي، حول مقولتها عندها رفضت أنها إال

 وعنيت آخر؛ عالم وجود حول طرحها تقبل أن دون لكن
 بنشره أعضاؤها أسهم الذي النفسي بالتحليل أيضاً السريالية

 عنوا كما النفسية. العلل من الثفاء غايتهم تكن ولم فرنسا في
 التمسك كانت غايتهم ولكن الماركسية بالطروحات أخيراً

. المبدع كيانهم يخدم الذي بالجوهرأوالمهم

 قائمة نظريات على الرياليون اعتمد فقد الجملة، وعلى

 على نحويخدم على اإلنساني اإلدراك صياغة اعادة أجل من

 والحسي، الذاتي يندمج حيث الثعري مشروعهم وجه أكمل

الثابتة. اإليديولوجيات حساب على الداخلية التجربة وتتطور
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جديدة: أخالقية - 1

والعمل: !-الحلم

 الحركة تصور في جداً مهمة المطلق التمرد فكرة إن

 اعتباره في الثافي بيانه في يتردد لم برتون أن حتى ؛السريالية

 ،Ferdinand Alquie آلكيه لفرديناند بالنسبة أما عقيدة،
 يعبرعن ومعاشاً عاطفياً واقعاً السريالي الرفض يعتبرمبدأ فإنه

 من يحد وما يعيقه تدميرما في وقراره ،بكليته اإلنسان احتجاج

.طموحاته
 نقدياً حكماً أعطى فإنه .ل، p. Sartre سارتر يخص فيما أما

 االنتماء ذهنه عن يغب ولم األدب، هو ما كتابه في التمرد حول

 على وهويعتمد الحركة، يؤلفون الذين للسريالين البورجوازي
 ضد احتجاج أنها على السريالية يفسر حين الفرويدية النظرية

األب.

 يطول، أن يجب فالتدمير ذاته، حد في غاية ليس التمرد إن

 بديلة أخرى قيم تأكيد أجل من للوجود، المؤقتة الشروط
 »تغيير Rimbaud رامبو مقولة الرياليون اعتنق لقد .منها

 أو العيث »إن الكلمات: بهذه ينتهي األول وبيانهم ، الحياة«

.آخر« مكان في فهو الوجود أما خياليان حالن هما الموت

 وإثارة العنف بشكل البدء في الريالي الرفض تمظهر لقد
 السوداء المرايا كتابه في 1952 سنة برتون واعتبره التحدي
 التي السائد االجتماعي النسق مع القطع إلرادة ميال للفوضى،

 العام؛ الرأي لتحدي محاوالت عدة عبر 1924 منذ ظهرت

 في Artaud آرتو مع السريالي الفريق توافق ، 1920 سنة ففي
 النسق في تغييراً ليس السريالية الثورة هدف أن اعتباره

 في إبداع حركة خلق إنه بل لألشياء والظاهر الفيزيائي

.الذهنيات

 حكم التي المقولة هذه حدود عند يبقوا لن السرياليين لكن

 معنى بعد فييا يعطونها نراهم لذلك .مثالية بأنها بعد فييا عليها

 الحقل داخل وحركتهم فعلهم تموضع إثر أكثرواقعية
 متالحقا، سيظل المؤسسات على هجومهم ان إال .السياسي

 يمكننا اإلطار هذا وفي الماركسي، انتمائهم مرحلة خالل حتى

وللدين للجيش الرإفض موقفهم فهم

 منذ انه القول فنستطيع بالحرية السريالية لعالقة بالنسبة أما

 .ذاته بحد هدف هو التمرد على تركيزها كان الحركة والدة

 األخالقي الكيان كان البدء في عليه السرياليون مرد ما لكن
 تطور أن إال الياسي يكن ولم االجتماعي الكيان وأحياناً

 المغرب، في فرنسا دخلتها التي الريف حرب وخاصة األحداث
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 وممن المتمردين، من موقف أخذ على السرياليين أجبرت
 مع التقارب كان هنا من الشيوعيين أي فرنسا في يساندهم

ودائياً. أوالً اثورة في بيان كتب اإلطار هذا وفي الشيوعيين،

 الحركة بين العالقة تاريخ نحلل أن هنا علينا يصعب

 عموما اتصفت لكنها الشيوعي، الحزب وبين السريالية

 إلى يعود بينهما العالقة في التأرجح وهذا والتنافر، بالتجاذب
 السرياليين اعتناق مصدره كان الذي الداخلي، السرياليين توتر

 ينادي الذي ماركس مبدأ الوقت: نفس في متباينين لمبدأين

 . الحياة« »تغيير ب يطالب الذي رامبو ومقولة ، العالم« »تحويل ب

 كوحدة بيذهما بدمجه برتون اختصرهما الذين المبدأين إن
 فالسرياليون المتنافرة، العالقة هذه جوهر يوضحان متجانسة

 الحقيقة وفي ختلفين، جد أمرين وحدة الجميع وجه في يؤكدون

 اآلخر، على الخطوة أحدهم إعطاء دون بذلك القيام يمكنهم ال

 الثورة، إرادة ترك يعني ال الشيوعي الحزب عن إذن فاالنقطاع

. موجودة تبقى لها العمل ومألة

 الشيوعي للحزب االنتماء أن سريعاً السرياليون أدرك لقد

 عن يمتنعوا أن بالضرورة يعني المجتمع تحويل أجل من والعمل
 أن كما للذهن، الفردي بالتقدم المتصفة الداخلية األبحاث

 عن التخلي بالضرورة يعني األبحاث هذه إلى االنصراف

 السورياليون يقرر لم التجاذب هذا خضم وفي , الثوري النشاط

 على القبول أو الخاصة، قيمهم عن الكخلي واحدة للحظة وال
 المستوى على حتى أو االجتماعية، بالواقعية الفن مستوى

 التخلي للحظة وال يقبلوا لم ألنهم موسكو، بقرارات األخالقي

اإلنسان في أملهم عن

 المثقفين تجميع محاولة بواجب السريالية التزمت فقد ثم ومن

 برتون التقى أن وبعد أوتعبئة. تجنيد لكل الرافضين الثوريين

 تمام على األخير هذا كان ،1938 عام المكسيك في بتروتسكي
 ثورياً يبقى أن يمكنه ال الفن ان فكرة حول برتون مع الوفاق

 على .الحكومات أشكال كل حيال باستقالليته احتفظ إذا إال

I متقل ثوري فن أجل من بيانه برتون صاغ ذلك أثر

 الماركسية بين التوفيق بمكان الصعوبة لمن أنه الحقيقة وفي

 اإلنسان بين األساسي الربط يعتقدأن فماركس والسريالية

 من مكون لبرتون بالنسبة الرابط هذا فيما العمل، هو والطبيعة
 إآلفي تحررالفكراليتم أن يرى وماركى والحب النثوة

 1924 األول منذالبيان فإنه أمابرتون طبقات، دون مجتمع

 طريق عن الذهن أن يعتقد فهو الثقافية، بالحرية تمسك

 تحل حيث االمية النقطة ورؤية األطواق كسر يمكنه المتخيلة

 الشك موضع نضع أن دون يمكننا لذلك .التناقضات كل

 مع مبادئهم وتناقض باختالف االعتقاد السرياليين ثورية

الماركسية.

 إرادتها في مكبلة نفسها وجدت قد السريالية كانت وإذا

 بتقديرها بالغت أنها إلى يعود ربما فهذا والعمل، الحلم لتوحيد

وأهميتها. الرغبة لفاعلية

: ثورية كممارسة الفن - 2

 أن يمكن الفنان أو الكاتب أن بفكرة السورياليون يكتف لم
 رفضوا ألنهم الفنية، أو األدبية مارسته خارج ثورياً ايضاً يكون

 هو ذاته بحد الشعري الفعل وألن والعمل، الحلم بين التفريق
 بثكل لرؤيته أو رفضه أو لقبوله العالم حيال موقف اتخاذ

مغاير.
 نحو اتجاه وكل الجمالية مع صلة كل السريايون قطع لقد

 مجانية. ألعاباً ليست أوالنحت فالخعروالرسم للفن، الفن

 لتغييره العالم من موقف أي لهما يكن لم إذا اللوحة أو فالقصيدة
وقيمتهما معناهما يزوران فإنهما األقل على مادياً

 شخصية تختفي الشعر، إلى الشكل بهذا ينظر وحين

 على لكه ومنفردة، خاصة مشاعر يفسر يعود ال إذ الثاعر،

 انطلق لقد اإلنسان. أعماق إلى يدخل ذلك من العكس

 في هناك أن فاكتشفوا Verlaine فيرالن عوالم من السورياليون

 من تصعد بدينامية موسرمة شعرية، مادة تتجمع الالوعي

 ينقلها التي الصور جملة لكن المحرر، كالنهر اإلنسان أعماق

 تبرزها التي المصاعب نسيان من تمكنه ال السطح إلى الشاعر

 التعبير فإن لذلك أحالمه، واقع مع تتناقض والتي الحياة،

والتمرد. الرفض تفضيل إلى يميل الثعري

 مع يتآخى ال الفن أن رأوا قد السورياليون كان وإن
 عن البحث ليست الفن غاية أن ايضاً راوا فإنم اللهو،

 فكرة كل السرياليون يرفض اإلبداعي الفعل ففي الكمال،
 ،به المفكر الواعي الفعل يرفضون كما .عمل أو مجهود أو رقابة

 إعادة أو التردد خالل من الكامل الشكل عن الدؤوب والبحث

 البرناسيين عند األخالق علم يرفضون أنهم كما .الكتابة

 اإليحاء فكرة برتون يضع الحساب« »أدب فمقابل والرمزيين
 هوالعفوية االصيل اإلبداع شرط فيعتبرأن الشعري،

 Tristan Tzara تزارا تريتان تأكيده حاول ما وهذا المطلقة،

 الموجه التفكير فهويقابل الشعر، وضعية بحث كتابه في

.البدائية للمجتمعات المرجه بالتفكيرغير المتطورة للمجتمعات

 دور يعلون الرياليين أن الصحيح من كان وإذا
 صوتاً او انطبيعة يفوق وجوداً فيه يرون ال فإنهم ، االستيحاء
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 إلى يرجع االستيحاء سر إن . الوسيط - الكاتب يكلم غربا

 للفكركفيل الحقيقي العمل طريقة واتباع المعرفة، في نواقص
 الخارقة المواهب وتأليه النخبوية فإن لذلك النقص. هذا بسد

 يكونا أن والرسم الكتابة فعلى .ومدانة عندهم مرفوضة تظل

 األعماق ذات العلبة »هذه هو منا واحد فكل الجميع، عمل من

 ال شعر وهناك الثافي، البيان في برتون قال كما المتكاثرة«،

. Eluard إيلويارد قال ي الناس كل بين مثترك إرادي
 الفن يحافظ حين أنه فنقول الفن، استقاللية إلى بالنسبة أما
 كان فإذا ثورياً. يصبح واستقالليته العفوية قيمة عل

 فإنهم جديدة، مسالك شق الثورة من ينتظرون السرياليون

 او طبقة أو حزب رقابة تحت المسالك هذه وضع يرفضون كانوا

 في قاسية معركة خاضت أنها يبين الحركة وتاريخ إيديولوجيا،

 إلى االنتماء إن الفنية. ممارستها استقاللبة على المحافظة سبيل

 عمل وليس واع إنسان كل هوعمل المختلفة بمظاهرها الحياة
 الحياة. مضامين نحوتعميق يتجه أن ينبغي الذي فقط الشاعر

.داخلطركة خالفات إلى أدى الموقف وهذا

 مواجهة في برزت الفن استقاللية مشكلة فإن هنا، من

 خطر ذلك، إلى يضاف به، الحركة وعالقة السياسي العمل

 االستهالك فخ في الوقوع وهو اال السريالية، الكتابة على آخر

 برتون حاول ما هذا والنحاتين. للرسامين بالنسبة خاصة

 الجميع، صنيع يكون أن الشعر »على :قال حين بشدة رفضه
 (Andre Breton, combe surrealiste, الواحد« الفرد ال

.152 .dans la Cle des champs, Pauvert, p الحكمة هذه 
 التحرر أيضاً ١٣ يعنون كانوا الرياليين السن على ترددت التي

 - حاولوا لذلك الثعري، الفعل وتفجر للمجتمع، المستقبلي

 لتغيير المستحيلة شبه الجديدة الشروط وضع انتظار دون

 العمل خالل من ثورية صفة لممارستهم يعطوا أن - المجتمع
 أهميته على للتدليل جماعي بشكل كثيرة كتباً فالفوا الجماعي،

 الحركات بقية عن السريالية ميز هوما الجماعي النشاط وهذا

 انتماء أعضائها من الحركة طلبت ولقد .األدبية والمدارس
 يوم ليخرج الحركة دخل ربعضهم ثورياً، وآخر مطلقاً، شعرياً

 اآلخرون، أما الكرام، مرور مريها اآلخر وبعضهم ماته،

 رغم لكن كبير. ضجيج افتعال بعد ولكن العالقة فقطعوا

 الفريق ظل اآلخر البعض طرد أو األعضاء بعض انسحاب

 Philippe أودوان فيليب أن لدرجة أعضاءه، يجدد الثابت

Audoin^ الدينية باألخوية السريالية الجماعة.

ااف:3

 نظرة إلى فقط يعود ال والماركسية السريالية بين التناقض إن
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 يعود إنما ،المجتمع في الفنان ولدور للفن الثورية السورياليين
 محركات أحد وجعله للحب غختاراً مكاناً إلعطائهم أيضاً

 العالم في المرأة مسألة أن برتون يؤكد اثاني البيان ففي .الثورة

 هو الشريف اإلنسان وإن والمثيرلالضطراب، المدهش في هي

 اختصركامو وقد الثورة. في كما الحب في العطاء القادرعلى

Camus أراد بقوله: المتمرد، اإلنسان كتابه في الفكرة هذه« 

 وهما والحب الشورة بين الجمع نفسه الوقت في برتون أندريه

 بفرويد االهتمام أرادوا السرياليين أن ويضيف .متعارضان«

 لتليها األول المقام في الجنسية الثورة وضعوا لكنهم وماركى،
 عن فشيائ شيائ االبتعاد إلى قادهم ما وهذا االجتماعية، الثورة

 كاتالوغ إن المثاليين االشتراكيين أكثرمن واالقتراب ماركس
 األول المقام في صذر 1960—1909 للريالية العالمي المعرض

 أنها وادعى المرأة ناصر الذي Charles Fourrier فوريه شارل
 على قادراً وسالحاً فضيحة ذلك »سيكون نفسها من تمكنت إذا

.المجتمع« أسس تهديم

 ابولينير يقول كما للرغبة« هي الكبرى القوة »إن
Apollinaire. السرياليين لغة اختالف من فبالرغم 

 أن أي واحدة، وضعية يمثلون فهم مساهمتهم، أو ومشاريعهم

 إن عندهم كتابي مشروع لكل األساسية البنية هي الرغبة

 االجتماعي القمع على فعل رد مجرد ليست لهم بالنسبة الرغبة

 وعيهم، مستوى على منهم مقبولة بلهي له، تعرضوا الذي
 قوى من الرغبه أثارت وإن غيرتحفظ من مجدة فهي ولذلك

 Dali دالي أكد كا واضحة مفاهيمها ظلت فقد العقالنية

 منها يراد وهكذا للرغبة« األعمى »الوضوح عن تكلم عندما

 الكتابة في الجنسي بالواقع محملة تكون أن الرياليين عند
 هذا معاً والحب الكتابة لذة بين تجمع أن باألحرى أو األدبية

 الثعر عن مالحظات كتابه في Eluard ايلويارد أعلنه ما

 بالصراخ، تصويب أو تجسيد محاولة هو »الشعر قال: عندما

 هذه باألشياء أو بالتنهيدات بالقبل باللمسات، بالدموع،

 الواضحة اللغة بغموض نحاول ما هو الشيء هذا أو ، األشياء

 (A. .مفترضة« نية من أو الحياة مظاهر من له بما نشرحه أن

Breton et p. Eluard, Notes sur la poesie, Gallimard, 

(.47 .1936, p

 تحت الرغبة إخفاء حاولنا مهما فإننا السريالية إلى وبالنسبة
 بد ال الحاسمة اللحظة فإن الكتابة، فعل يفترضها التي األقنعة

 في برتون يؤكده ما وهذا ،هي كما تسميتها معها حاملة آتية

 والرغبة الشعري اإلحساس بين عالقة هناك أن المجنون الحب
 عل العاطفي الخطاب فضل المجال هذا وفي الجنسية،



األدب( )في السريالية

 وبهذافهي المخيلة، قوى كل تفجروتجذب الرغبة التحليل
 رومانسية ووضعيات حكايات من يغذيه ما كال لألدب تقدم

 الحقيقة، بمبدأ وليس اللذة بمبدأ متعلقة فهي ،دراماتيكية أو
 وأشكال معاني كل تشرح أنها وهو، اال جداً بيط لسبب

 السرياليون رأى لذلك القائم للنظام بالنسبة الممكنة الحرية

 بقيمه المجتمع رفض للمخيلة الكاملة الحرية إطالق في

.ونظمه
 اللغة إن حيث والشهوة، التمرد بين عالقة أيضاً هناك

 يجب الرغبة مفهوم لهم فبالنسبة , اللقاء هذا طياتها في تحمل

 : برتون يقول ذلك وفي الشعري المذهب أصل في يكون أن
 التي الوحيدة والصراحة العالم، في الوحيد الحافز هي »الرغبة

 (A. Breton, L’AmourFou, يعرفها«. أن اإلنسان على

(.101 .P

 برتون قاله ما لننطلق بالحب، الرغبة عالقة يخص فيما أما
 قدماً العالء، جهود كل من بالرغم أنه المضمار، هذا في

 اآلن إلى أحد يستطع لم وغيرهم، فرويد إلى ساد من وحديثاً،

 الرغبة أغوار ليسبر البشرية النف متاهات بكل يحيط أن

 قوتها وعظموا اإلنسان رغبة مجدوا إذا فهم .والجنسية الحياتية

 »ليل إلى للوصول الوحيدة الوسيلة بنظرهم ألنها فذلك المتناهية

 برتون فليل .بالظل وال بالظلمة ليس لكنه ليل إنه .برتون«
 ببريقه النه الليالي، كل من واألكثرإشعاعاً األكثرإضاءة هو

 اجتاعياً هو حيث اإلنساني المسلك وتنظيم ترتيب يكسر وعنفه

 تجربة إلى أجسادهم ذوبان عبر البشر ليوصل ومقبول مفروض
 هذهلتجربة المطلق، إلى الحدود،الىرفضكل االستمرارية،

 على تنفتح تجربة هي . المخيلة أكثربماتتصوره فاعلة هي

 الجنسية« »الروعة إن والخارق، الخيالي على والمدهث المذهل
 السريالية النشاطات ظواهر كل في نجده ما غالباً اككشاف هي

 شهواني أساس وهي واألشياء، اإلنسان على انعكاس فهي
 صورة عل إرادي بشكل رتتبلور تتركز ما غالباً وهي واقع لكل

 ما هذا . الجنسية الدهشة من مناخ حولها يتجلى حيث المرأة

 وفي لبرتون األبيض الشعر ذو المدس كتاب في نلمسه

 االنتقال يتم حيث المقتسمة، الليالي كتابه من إيلويارد نصوص

 التلميح فيها يكون مرة كل االنفعال، من واق شكل إلى

 المناخ مع يتطابق الحلمي المناخ يجعل ما غيرواضح، الشهواني
 القوة هذه توضيح كله هذا في القارىء يستطيع وال الواقعي،

 أفالم في غالباً يبرر ما هذا واإلثارة، السحر من المزدوجة،

 الشاعرية من النمط هذا في فهومعلم iBunuel بونويل

٠ الشهوانية
 في الحب حول سريالي باستقصاء الريالية الحركة قامت

 كما االستقصاء هذا ويركز ،12 عدد السريالية، الثورة مجلتها

 اإلطالق على وأرقاها إنسانية رؤيا أرفع أن على برتون يقول

 صراحة إلى مباشرة يتوجه أن هدفه كان I الحب في تكمن

 أعطى فهم سوء كل لمحو السؤال، عليه المطروح اإلنان

 هو لإلنسان الخفي الطوق إن .لحقيقته مغايرة الحب عن فكرة
مجنون». »حب أو وحيداً حباً يعبث أن

 موقف كل يبعد الذي المختار الحب عن البحث هذا إن

 فقط كانت وإن حتى المحبوبة المرأة تمجيد إلى يقود نرجسي
 األشياء كل تتصالح هذااإلنسان ففي واالنتظار الحلم امرأة

والخارج. الداخل في المتظرة
 وايلويارد وآراغون برتون اشعار كل خالل من نصل إننا

 ومنيرة، منورة امرأة فهي للمرأة، سريالية رؤية إلى وبيري،

 أسرار له تظهر الوقت نفس وفي لنفسه، الرجل تكثف هي

 المؤاسية أواألم الطبيعة هي الحقيقي، كل تمثل كماأنها العالم

 للشغب، مثيرة أو متمردة إلى تنقلب أن يمكنها التي والوسبطة
 »المرأة حال هي كا وصفاته الرجل دور مراراً تأخذ أنها ي

 يبقى لكن الزندقة. كتابه في تتكلم يدعها التي الفرنية«
.والساحرة الطفل - المرأة هو للسريالي المفضل النموذج
 أن فيرى Xaviere Gauthier أكزافيارغوتيه أما

 لم ألنهم الحب، كتشاف اعادة في ينجحوا لم الرياليين

 المطالبة في إرادتهم إلى العائد التناقض من الهرب يتطيعوا
 لكن المجنون، الحب وتمجيد عوائق، دون جنية بميارسة

 الجنسية فالحرية .المكان نفس في يستويان ال المنظورين هذين
 ضد موجهاً سالحاً تشكل لكنها لذاتها، غيرمطلوبة الكبيرة

 اإلنسان كان فإذا المجنون« »الحب تحقيق يمنع الذي المجتمع

 األساسي الدفق يعطيه رغباته تحرير فإن الوحيد للحب يتوق

المثال. هذا من لالقتراب

 الوحيد اإلنسان هذا يمجد قصائده جميع في إيلويارد إن

 تصل أن والكلمات األفكار تستطيع وال حقيقته مع يختلط الذي

 الوحدة، عن بالبحث يمتزج الحب عن فالبحث إذن إليه.

.والمطلق األسطورة حجم الحب يأخذ وهكذا

المعرفة: يادة ز - 11

:الداخلية العوالم سبرغور - 1

 موسعة لمعرفة األداة تكون أن الحركة من السرياليون أراد

 وتخريب اختراق هي التي المعرفة هذه ,الخارجي وللعالم للذات
 أول إن .الحياة تغيير أجل من والجمال للحقيقة الثابتة للقوانين

 المغناطيية الحقول المضمارهي هذا في لهم كانت كتابية تجربة
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 طريقة لكن الكلمة، معخى بكل علمة كتجربة أبرزوها التي
 العلمي، للعمل التقليدية األداة عن مختلفة كانت المتبعة المعرفة

 المنطق اعتبر 1924 األول بيانه في برتون إن المنطق. ضد أي

 ترتب وما العقل، هو المنطق خالل من حاربه وما إضافية أداة

 وهذا ،للذهن العدو هو العقل إن إذن .للعالم رؤيا من عليه
أيضاً. Masson ماسون أكده ما

 ألنه السجون« »أبغض برتون تعبير حسب المنطق شكل لقد

 Dali دالي إن .الخارجي العالم بحقيفة اإلحاطة عاجزعن
 ، Bunuel بونويل مع فيلمه تحقيق خالل ذاتها للنتيجة توصل

 بالنسبة الحال وكذلك ، »العمرالذهبي« عنوان يحمل الذي

العقل ضد الروح كتب الذي Crevel لكرفال
 فإنهم المسير غير الفكر عن البحث السرياليين هم كان ولما

 النفسي الكشف طرق من سلسلة إل ذلك، أجل من لجأوا

 وإثارة األحالم وسرد المغناطيسي، والنوم اآللية، كالكتابة
.الهذيان

 من ذلك، في نقطقاالنطالق األلية الكتابة شكلت وقد
 لإلنسان النفسية الحاالت بعض عن المعب الباطني الكالم مثل

 تبرز جمل عن عبارة إها الجوع، ظل في النوم عتبة على وهو
 االهتامات مع أو المراقبة، الفكرة مع رابط دون الوعي،

 مدخل في مرتين تجربته يروي برتون إن المباشرة. الليلية
 وقرر الجمل لهذه أهمية أعطى عندما األول، بيانه وفي الوسطاء

 منعزلة غير أنها اكتشف إذ ،الشاعري المعماري جهازه في إدخالها
 هو ي الشع اهتمامه إن ,الجمل من لجملة دفعاً أعطت وأنها

 عن ويد ف مقوالت تأثير تحت العلمية، حثريته قاد الذي
 في ينمو وانه يتوقف ال مقاال لدينا أنه االفتراض إلى الالوعي،

 التتابع هذا قررتجيل لذلك وتعاً الوعي في المعتمة األماكن

 الذهن يرفضه الذي السريع الداخلي الحوار وهذا الجمل، من
 اتمرين هذا برتون مارس وقد يمارسه. أن يرفض كما النقدي

 Soupaultوبو—س فقة ب أخرى ومرات لوحده، عدة مرات
 األولى الجملة كانت إذا أنه يكتشف البيان في نراه وهكذا
 تدخا أن والتيجة .غموضاً يظهر المقال باقي فان فجائية

 الكالم مع تختلط ال اآللية الكنابة أن يعني الواعي الفكر

الباطني.

 كتابي تسجيل طرق معتمدا الظاهرة هذه دراسة برتون يتابع
 تقطعه حين للحوار الصلة أوإعادة الكالم سرعة لها لمقالة

 الحري الفن »أسرار الطرق هذه ويسمي اتباه، عدم غلطة
 الظاهرة فهي اآللية الكتابة خصائص أهم أما السريالي«

 الحوار من خاصاً شكال اعتبارها عدم يجب التي الكالمية

 سلبية على ويؤكد الفرضية هذه يلغي برتون ألن الداخلي،

 ما يفهم أن دون تسجيل جهاز بدوره يمثل الذي الفاعل
 اآللية الرسالة فهم عدم فان الجمالي المستوى على أما يسجله.

 ما الشك موضع يضع برتون يوضح كما ألنه، جداً، مهم

الشاعر« عند الرؤيا »سلطة يمى

 يقول التي اآللية الكتابة تمظهر بفن السرياليون ذهل لفد

 عناصر من مكونة وهي تصويرها، في بميزة جل إغها برتون فيها
 المسماة السيئة »إن :آراغون ويعتبر األولى الدرجة في شاعرية

المذهلة« للصورة والعاطفي المنتظم غير االستعمال هي سريالية

-Louis Aragon, Le paysan de Paris, 1928, Galli) 

(12 .mard, p . على الجمل هذه صحة بدوره برتون ويؤكد 

القواعد. متوى

 آراء في خالف فهناك اآللية، الكتابة لمفعول بالنسبة أما

 وكأنها وايلويارد، كآراغون بعضهم يظهرها حيث السرياليين

 برتون أما للكاتب. المبدعة النشوة لحالة تمهد لعبة أو نثاط

 Entretiens مقابالته وفي Nadja نادجا كتابه في يؤكد فانه

 يدون، الذي العقلي التوازن أن يعتبر حين ذلك، عكس

 الحقول في البدء فكرة السرياليين أعطى الذي وان مهدد،

 وذلك الخطير، الكتاب هذا كتابة في الرغبة هي المغناطيية

 A. جوفروا ان .أيام الثمانية حدود في كتب األخير هذا ألن
Jouffroy ويعتبرها اآللية الكتابة في تجربته عن أيضاً يتحدث 

 عنوا بأنهم االعتقاد إلى دفع بينهم فيما اتناقض وهذا انتحارية.
 تؤكده لما تبعاً المختلفة، الممارسات من مجموعة اآللة بالكتابة

اآللية. لهذه المعطاة الوظائف

 واسعة معرفة الكتابة هذه من السرياليون حضل لقد

 أن يبقى للفكر. الحقيقي العمل كيفية معرفة وخاصة للذاتية،

 كل وخارج العقل، من رقابة أية خارج يمارس الفكرة« »إمالء

 التي العواثق تهديم من يمكنها ما وهذا ،أخالقي أو جمالي اهتمام

 توقظ أن المتخيلة تستطيع وهكذا الفكر. على الخناق تضيق
 فهي استسالمه. ومن عاداته من اإلنسان تنتزع وأن الرغبات،

 تستطيع الجمالي الحقل وفي الحقيقي برؤية توحي ألنها ثوزية قوة
 نظرية أن أي الجميل؛ للذوق اصطناعاً يسمى ما تمحوكل أن

 أما الجمالي، النثاط وفكرة المبدعة الفجائية تبرز اآللية الكتابة

 الشعرية المخيلة إلغناء طريقة لبعضهم بالنسبة ،فهي اآللية

ذاته. بحد الشعر اآلخر بعضهم عند هي فيما

 سحرياً إظهاراً ليست النفسية اآللية أن نتخلص وهنا

 تنتمي عناصر بروز عن كناية لكنها والملكات، للقدرات

الثقافة بهذه يتعلق بالنتيجة النصوص وغنى الثقافي، للحقل
 كل تمحو السرياية األعمال فإن والحلم، النوم يخص فيما أما
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 واألعراض الفنية المؤلفات وبين والمرضى، الطبيعى بين فرق
 التي الالوعي إلبداعات تبعا وذلك الطريقة بنفس تعالج التي

 المغناطيسية، وسوبوالحقول برتون كتب عليه. شاهداً تكون

 الكتابة طريقة على تقوم التي األساسية فكرتها كتبا باألحرى أو
 في برتون يقول الصدد وهذا الحر. التداعي من النابعة اآللية

 مع وتآلفي الوقت ذلك في بفرويد انشغالي من »بالرغم بيانه؟

 على مارستها فرصة لي أتيحت حيث الفحص، في طرقه

 نبحث ما نفسي من أحصل أن قررت الحرب، أثناء المرضى
 علم.اعآذآ0آ\١ Manifeste du Surrealisme١ «.عندهم عنه

(40 .Idees, p .
 وسيلة يصبح علمية، تجربة األصل في كان ما فإن وهكذا

 السورياليون استطاع وقد أدبي، إنتاج إلى ويؤدي فني، إبداع
 الشعرية، األداة بواسطة تجريبي بثكل الحاالت هذه تحقيق

 سلطة وكذلك األداة، هذه قيمة الوقت نفس في تظهر التي

 الوقت في مداها يعرفون ال التي اإلبداعات على القادر الفكر
شعرياً«. »مروضاً الفكر هذا يكون ال عندما الطبيعي،

 يعزف برتون ستجعل المغناطيسي التنويم تجربة نجاح إن
 إن .خطيرة وأعراض ظواهر من إليه ادت ما بسبب عنها

 النائمين بعض عند يعني ولكنه ،الهلوسات يثيرفقط ال التنويم
.يخثاه ومحركاً محرضاً نشاطاً

 أم الكتابة طريق عن سواء الالوعي في البحث فإن وهكذا

 والجدية النفية الحيام حيث حدوده، أفصى إلى دفع التنويم،
 التي التجارب، كانت وإذا مهيماً. دوراً معاً تلقيان للشخص

 على Desnos ودسنوس االنتحار على Crevel كريفيل حلت

 التوازن على خطرها بسبب قطعت قد ،إيلويارد قتل محاولة

 تبيان إلى تهدف كانت هذا بحثهم غاية فإن للنائم، العقلي

 المطلقة واالستمرارية والوعي، الالوعي بين الموجودة الوحدة

 جدوى فال وهكذا المستويين، من كل على الظواهر تربط التي
 االكتفاء وعلينا تفاديه، يجب الذي العقالني التفسير من

لوعي يمليه بتسجيلما

 غير تزال ال كانت الحلم حالة أن بحق يعترف برتون إن

 قادها، التي الجماعية المغامرة فيها بدأت التي الفترة في محدودة

 كانت هايتها حتى بدايتها منذ السريالية أن بوضوح لنا ويظهر

 ،الحقيقة حدود اكتشاف بغية ،الحلم لحالة ومستمرا دائما بحثا

 ولقد النفس. علم في ومبهمة األدب، في ضبابية كانت التي

 لتحرير الوحيدة الطريقة إن :يقول مبدأ من برتون انطلق

 تتهي ال انتصارات وتأمين اإليديولوجية، القيود من اإلنسان

 أثر لكل الحق وإعطاء الحلم، حالة توسيع في تكمن للفكر،

 أن ناظرنا عن يغيب وال الخيالي. المنبع هذا عن ناتجين وفعل

 حلم يقصدوا لم الحلم حالة تعميق أرادوا عندما السريالين

 من هوأبعد ما إلى تطلعوا بل وحب الليل، وحلم النهار

 الحدسية، والشرودوالحلمية االستذكار، أي ذلك،

 الفجائي، والهذيان النعاس، نصف وجمل والهوامات،

 نفكر ال التي النشاطات وكل الالوعي، تعري التي واأللعاب
اللذة لمبدأ السيطرة تجعل والتي بها،

 بين وضرورية وقدرية حميمة عالقة أقامت السريالية إن
 موضوعياً، مدروسة تكن لم عالقة وهي اآللبة، والكتابة الحلم

 في موضوعة الشعري اإلنتاج في مرة ألول الطريقة هذه وسنجد
 شيائً دائياً يجني فالحلم تعريفه. في اإلسهام محاولة الحلم إطار

 بالتالي وتحويلها النائم، تصيب التي المشاعر تصفية ومهمته ما،

 دور النائم في يلعب والحلم .مختلفة طبيعة ذات صور إلى

 التحويل وظيفة وله النعاس يتم بواسطتها الي األداة
 لتمنعه إال أخاذة، لقطات الفكر إلى يقدم ال وهو واإللهاء،

 التي والذكريات والهموم، الروائح : الضجيج على التركيز عن
 األكث يصبح الحلم يكتب وحينا المرغوبة. السكينة تقطع

 لذلك .مرتين به حلم حلم، هو المروي الحلم ألن تعقيداً،

 ينتهي ال نعتقد ما عكس وعلى ،النائم خاصية عن يعبر فهو
 النهار، طوال خفية مسيرته يتابع فهو االستيقاظ، عند الحلم
المتوقعة غير األفعال ومجدد القرارات، في مباشرة أحياناً ويؤثر

 يحتوي الواقع فإن نهارية، بقايا على يحتوي الحلم أن وكما
 يحاول الحلم، من آتية عناصر على ليلية، بقايا على أيضاً

 الشيء اليقظة حالة تفصيلهاوتكملتهافي السرياليون
 الليلية البقايا يسوي الذي الفن إال الخلقية للحياة ضروري

للحلم.

 والتحليل السريالية المسيرة بين الفرق جيدا نفهم الحلم في
 باالنتقال الحلمية الصور تفسبر األخيرينبغي هذا ومن النفسي،

 الالواعية الرغبة وكشف الكامن، إلى الظاهر المضمون من

 تأليف إواليات الوقت نفس في يفك فرويد إن .عنها المعبر

 المتيقظة الفكرة إواليات عن اختالفها ويثيرإلى الحلم فكرة

 الحلم نص بين فرق كل إلغاء ينبغي السريالي، التحليل في
 الفكرة معاً إنهما النهاية؛ في واحد فهما وراءه، الكامنة والفكرة

الريالية. والفكرة الحقيقية،
 والحلم ،بالحلم خاصة رمزية برتون رأي في يوجد وال

 اختيار وهو السريالي، والفن السريالي الشاعر سر يعطينا

 فجأة تقريبها ثم ومن الحدود أقصى إلى متباعدين لموضوعين
 شاعر فإن الواحدمنهارمزاًوبدياًللشاني يصبح بحيث

.والحلم العمل بين الهزيلة الطالق فكرة سيتخطى المستقبل
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: الواقع فوق وما الواقع - 2

 لكي بالعمل االهتمام تفرض كانت السريالية متطلبات إن

 عن بعيدة ناسكة رومانية في الوفوع مخاطر السرياليين تجنب

 العدمية إلى بهم تدفع أن الممكن من كان والتي الواقع،

 سب وإلى الحلم إلى العودة من المدف يكن لم وبالتالي واليأس.
 في اهتموا فقد الواقع، من الهروب أو التأمل الالوعي، أغوار

 ليعرفوه ال الخارجي وبالعالم الذاتي الداخلي بالعالم نفسه الوقت

 ما وهذا .الرغبة قوانين حسب خلقه إعادة أجل من بل هو كما

 Les Vases المتصلة األوعية كتابه في برتون أكده

Communicants.

 األولى، المرحلة في الفشل إلى أدت الثورية الفردية إن

 عودتهم يشيرإلى بالماركسية الالحق السرياليين والتزام
 لحساب المثالي الموقف عن تخلوا المرحلة هذه وفي للمحسوس،

 مقولة وتبنوا السياسي، العمل خط في ودخلوا الجدلية، المادية

 األفكار إن :الفرضية هذم على المؤسسة المعرفة حول الماركسية

.الوعي في المادية الوقائع ظل إال ليست

 وهم إليه عادوا الواقع، على السرياليين تمرد بعد وهكذا

 فوق هو ما في يرون يعودوا لم أنهم إال باكتثافاتهم أغنياء
 له ومكمال للواقع تابعاً فيه يرون بل المجرد، المطلق الواقع

 أو العجائبي هي الواقع داخل الوافع يفوق ما تمظهر طريقة إن

.السرياليين كتابات لمعظم المادة تعطي ومشاهدته المدهش

 إثر السرياليين ستقود للعجائبي المعطاة األهمية وهذه

 رؤية في طريقتهم مراجعة إلى الشيوعية الحركة عن ابتعادهم
 المثالية منطلقاتهم بين توفيقية إيجاد إي الخارجي، العالم

بعد اعتنقوهافيما التي المادية والمقوالت

 الصورة، أي للواقع الموحدة الرؤية هذه خالل من
 صيرورة في العقلية كونوامساراتهم والرغبة واإلحساس

 منذ يظهر الخارجي، والعالم اإلنسان بين فالتوافق المعرفة،
 بالنسبة مهماً كان ولذا أورافض غريب بأنه يحس التي اللحظة

 شكل الرفض وهذا ،العالم في الواقع برفض تبدأ أن للسريالية

 تتجدد أن إلى المدعوة الديالكتيكية حركتهم في األولى المرحلة

 العالم. في وهوالذوبان اال األسمى الهدف إلى الوصول حتى

 المرحلة االعتبارإال بعين يأخذ لم انتقدمسارهم وسارترعندما

 F. الكيه فرديناند أما تتجاوزها. التي الثانية دون األولى

Alquic المبتغى الهدف أن على يؤكد سارنر عكس على فإنه 
.الواقع مع التوافن دائياً كان السريالين لدى

 تمر لم الخارجي العالم بواقع االعتراف إلى العودع أن عل

 المطلقة المثالية ترك الذي السربالي فمسار .صعوبات دون
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 بداية في المحسوس إلى ثم من وعاد الجدلية بالمادية وارتبط
 األساسية باالزمة الحاد الشعور من له بد ال كان الثالثينات،

 وظيفتها خالل من المحسوسة األشياء اعتبار ألن ؛للموضوع

 الثابت بسطوة القبول السرياليين على يفرض كان فقط العملية

 تغيرمن أن الملموسة األشياء على كان ولذا يتحرك، ال الذي

 آخر. بوجود تنادي مضمرة معاني تظهر وأن وظيفتها،
 المحسوسة لألشياء السرياليون أعطاها التي الجديدة والوظيفة

 لترضخ الواقع، مبدأ من تفلت التي الذاتية عن الكشف هي

 في سرها نجد التحريض من شبكة تطرح وعندها اللذة لمبدأ

 على السريالين ستحث الكلمات ألعاب فإن وهكذا .داخلها

 إمكانياتها اكتشاف في مسبق تفكير دون اللغة استعمال

المتناهية،.

 تمنوا ثم الخارجية الحقيقة البدء منذ الرياليون نفى لقد

 موقفهم إن تمسكوابتفيرها الطريق في إالأنهم تحويلها،
 .التثابه بشعور مملوءاً فثيائً شيائً كان ،العام حيال

 عن البحث المعرفة مستوى على يفترض السريالي فاالستقصاء

 بين ثم اإلنسان، وبين الملموسة األشياء بين التالقي أوجه

 اإلشارات اللتقاط مستعدين، البقاء علينا .واألشياء اإلنسان

.التالقي أو اإليجاد تشجيع أجل من السرية
 التقى أن بعد مقلقة، أصبحت المجهول إشارات لكن

 التائه، الشاهد إال برتون يكن ولم ،Nadjia بندجيا برتون
 الحب مرحلة في أي بعد فيا ثم سرياً بينهما التطابق ويبقى

 مفهوم طريق عن التطابق هذا فهم إلى برتون توصل المجنون
 تأخذ التي الموضوعية الصدفة نظرية وعلى ,الموضوعية الصدفة

 نحو رؤيتها السريالية بنت اليومي، في المدهش بروز باالعتبار
.واالنسجام التوافق لها وحملت العالم

 اآللية، الكتابة في كا الموضوعية الصدفة مظاهر وفي

 الخارجية، بالضرورة الضيقة عالقتها الراغبة المتخيلة تكتثف

 به. يمحيط ما مع وحدة يشكل الداخل، من منا، واحد فكل

 يقول كما رمزها« يفك ان تطلب مرموزة هوكتابة العالم »إن

 عن كناية ألنه الدر هذا يدعي أن اإلنسان ويستطيع ,برتون

 صورة بوصفه إنسان أي الكبير، العالم صغيرداخل عالم

 يعتقدبوحدة الذي الفكرالتقليدي إن .العالم عن مصغرة

 مع متوافقة أنها يظهر الفلسفات كل في والفكر المادة

 الحياة قوى شرح في رغبتها خالل من السريالية إن .السريالية

 أحدية هناك ولكن .الوجود وحدة إلى وصلت ،جمالي بشكل
 جدلية هي السريالية األحادية لكن مثالية، وأخرى مادية

 البحث في تنقلوا أن بعد إال السرياليون إليها يصل لم وتويفية

وماركس وهيغل بركلي بين والتنقيب



األدب( )في الريالية

أشكاله كل خالل من اإلناني التعبير

اللغة-1

 الزمن مستوى على اللغة، بأفضلية داائً السريالية طالبت

 لبرتون المغناطيسية الحقول في المدونة اآللية الكتابة ان حيث

 الحركة، تشكل أصل في كانت والتي ، 1919 سنة وسوبو

 لفترة وجهت الزجاج« على تضرب التي »الجمل رؤية وكذلك
 إن .برتون بيانات حق على وأسست الجماعة نشاط طويلة

 لقد ٠ وفعل تعبير كوسيلة بل اتصال كوسيلة ليس اللغة أفضلية

 وبدون العكسي التعبير أجل من اللغة بخيانة السرياليون نادى

 .االجتماعية النظم خارج النفس على التعرف أجل من حواجز
 المباشر التفاهم من الناس تمكن المعرفة وظيفة فإن وبالتالي
جاعياً، العام تحويل من بعد فيا وتمكنهم

 خاصة األصلية، اللغة حول روسو لمفهوم حنين هناك

 الزمن خالل لتغيرات تعرضت النظرة هذه لكن .برتون عند
 الجماعة في والختالف للغة، مادية لمقاربة مجاالً تركت ألنها

الكلمات. حولسلطة

 غير للغة النفعية الوظيفة السابق في السريالية انتقدت

 األكثر للتبادل برتون قال كما كافية، انها رأت ولكنها الكاملة،
 حين وهي تحفظ، دون بلغة إحاللها أجل من الناس بين شيوعاً

 أمام أكثروضوحاً وتجعلنا تعلمنا، التعبير، في سلطتنا تضاعف

.أنفسنا

 اآللية، )الكتابة المختلفة التجارب خالل من برتون كان

 اللغة تيار إلى الوصول يود مرضية( حاالت إثارة النعاس،
 بل ذهناً، وليس هومادة الفكر أن اعتبرآراغون بينا الخفي،

 وهذا بينهما، واضح االختالف إن بكلمات. متبلورة كلية مادة

. بصماته الحركة تاريخ على سيترك

 بعد السريالية اهتمت اللغة، تحرير مع متواز عمل في

 عن عبارة هي التي الفعلية« »الكيمياء برتون سماه بما الدادائية
 لدوشان الفعلية التركيبات مثالً لنأخن . الفني بالعمل اهتمام

Duchamp إن تجاعيد«، دون »الكالت عنوان تحت المقالة في 

 عالقتها في للكلمات الخاصة الصفات استخالص حاول برتون

 ألعاب خالل ومن لبنائها لرنينها لمظهرها، فتنبه المتبادلة،
 لعب، موضع هي األكثرتأكيداً حججنا أن استتتج الكالت

 الكليات وان اللعب، من انتهت الكالت أن يتخلص ثم

الحب. تمارس
 تأليف استوحى الذي Michel Leiris ليريس ميشال أما

 على استقر ، Desnos لدسوس الشعرية التمارين من معجمه

 قواعد حب ومشغولة مقطوعة الكلمات مفادهاأن مقولة

 والعمل للتعبير. الالمتناهية اإلمكانيات العمق في تظهر محددة،

 ثانية، جهة من األعماق من اللغة وتحرير جهة، من الكلمة على
 هذه خالل ومن السريالية في متناقضتين غير لحظتين عن يعبران

 استالب منع في بعيداً تذهب أنها السريالية ادعت المتغيرات

 ألن اجتماعية، أبعاداً هذا الهتمامها تعطي وهي التعبير، شكل

 المجتمع هذا بتحويل كفيل لمجتمع بالنسبة ما إنتاج تبدل

البيانات. في برتون أوضحه ما وهذا بذاته،

الرسم:-2

 ورسامين منشعراء، الريالي الفريق تألف البداية منذ

 النفية »اآللية تدوين لمشروعهم بالنسبة المهم كان فإذا

 إال تكون أن يمكنها ال اآللية هذه أن يعتبر برتون فإن الصافية«
 ما هو: عليهم مطروحاً ظل الذي والسؤال . سمعية — كالمية

 ليلتقوا الرسامين قبل من استعمالها يجب التي اللغة هي

 الرسمية اللغة هل آخر: أوبمعنى الشعراء؟ من بنظرائهم
Langage Pictural األساسية المعطيات تسجيل على قادرة 

 192ك العام منذ Masson ماسون ان نقول هنا للسريالية؟

 Max Morise موريز ماكس أن ونضيف ،آلية رسومات أنجز

 .الكتابية اللغة قدرات نفس لها الفنية اللغة أن يستخلص
 حين مخالفاً، كان ذلك على Pl Naville نافيل بيار جواب لكن

 في أعلنه وهذاما إطاراللوحة، في محدود جد الذهن اعتبرأن

 ليس أنه يجهل أحد »ا : بقوله ،3 عدد السريالية، الثورة مجلة

سريالي«. رسم من هناك

 في طريقتين بين المطلق التمييز هذا ناقض برتون لكن
 كتابه في يبين فهو المجلة من التالي العدد في وذلك التعبير،

 الحياة على تتفتح ألن الحركة طموح والرسم السريالية

الرسم. طريقة إلى اللجوء يمكنها ذلك أجل ومن الحقيقية،

 الذي الالزمني، السريالي الذهن بين نغميز أن يجب وهنا

 شريكو بيكاسو، دوران، ماتيس، مورو، سورا، إليه ينتمي
 من غيرثابت عدد إليها ينتمي التي السريالية والحركة . . .الخ

 الجياعية القرارات تتغيرحسب أحكامها كانت التي الرسامين

 العام في وآرنست 1938 سنة دالي طرد الصدد هذا في نذكر

1940.

 بين لبرتون بالنسبة الحال هي كما يميز ال Nouge نوجي إن
 إا لنا يقدم ال الرسم ألن I اللفظية والصورة الرسمية الصورة

 وطريقة قوته، حسب ولكن العقلي، الدفق من معزولة صورا
 .الواقع يفوق لما الباب وفتح الواقع تخطي يمكنه استعماله
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األدب( )في السريالية

 الفجائي للتعبير مسهلة الرسامين وسائل تكون ما فبقدر

 هكذا اللوحة. قيود من التخلص يستطيعون ما بقد الوعي،

 ماكس إن السريالية. في مساهمتهم يحملوا أن استطاعوا
 المصور والتثكيل Collage الملصقة على أضاف آرنست

Photomontage الصقل frottage ناتجة خاصة طريقة إخها 

 النقدية« »البرانويا إن اإللهام حول برتون مالحظات عن

الطريقة. لهذم والخاص األقصى التجلي إال هي ما لدلي

 الخمس من كل تام بشكل نوضح أن الممكن غير من إنه
 تاريخ في R. Passcron جمعهاباسرون التي تقنية والثالئين

 مقوالت كل تبيان يمكننا ال نه،كماأ 1968 سنة السريالي الرسم

 أنها من الرغم على النظرية ومارغريت وآرنست وماسون ذالي
 غيرها من أكثر نجحت التي الحركة هي السريالية إن .اساسية

المطبوعة. الصفحة على والشعرية الفنية اللغتين إدخال في

 الكوالج ان ،1926التحدي في الرسم كتابه في آراغون يبين

 الوهم يدخل رعندما ،البدئي الواقع تدمير في يسهم الريالي
 النوتوغراني بالنة/تصرير ينال تفس والثي، ,اللوحة في

 أهدافه ضد انحاز والذي Man Ray راي مان مارسه الذي

برتون. كمايقول الموضوعية،

 أنه كما فقط الرسم على بالفن السريال االهتمام يقتصر لم
 أفح إذ للقيم، وواسع جديد، تبويب في األدب في أسهم

 التي األوسيانية، ثم اإلفريقية الفنون واستيعاب لفهم المجال

 كان كما الواقعي، تتجاوز ألنها وأرقى أهم بأنها برتون قيمها

.الشعر الى يعتبرهاأقرب Tzaraتزارا

 البدائي بالفن لالهتمام السريالية قادت التي األسباب إن

 المطلق، الفن مع للتناقض معاكس بشكل قادته المجانين، وفن
 الريالي، الرسم خصائص نحدد أن الصعب من كان ولذا

 يؤكد برتون لكن .الرسامين من رسام لكل انعكاس أنه طالما

 على لإلجابة الفني المؤلف »إن والرسم: الريالية كتابه في

 اليوم عليها تتفق التي الواقعية للقيم المطلقة المراجعة ضرورة

 ...«تكون ال أو ،داخلي جد نموج إلى ترجع ،األذهان كل

Le Surreallsme et la peinture, dans la ا٨. اةآذآ٢١آلآ١ 

(41.1927, p revolution surrealiste, no 9 - 10ولكن .٠ 

 يتم ذلك ان يعتبر حين االخير هذا يناقض Jouffrou جوفروا

الداخلي. وليس الخارجي النموذج مع وطيدة بعالقة

 الكيه يعتبر الجمالي، المستوى وعلى النقاش، هذا في
Alquie، لشتى هضمها إلى تعود السريالية عظمة ان 

 الذي الجمالي الحكم إن .لها حلول إيجاد دون التناقضات
 كل أن واحدة بكلمة أي التداخل، انفصااًلهوضد يفترض
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 السريالية اللوحات إلى العودة إن االفتراق هوابن جمالي تأمل

 ما هذا حلمية بوسائل الالوعي عن يعبر الفن هذا أن تؤكد

.الحلم« »عمل ب فرويد أساه

المسرح:-3

 من أيضاً بخسوا الرواية، قدر من السرياليون بخس كما

 في األرصفة أحاديث نموذج طغيان بسبب ربما المسرح، قدر

الوقت. ذلك

 المسرح يفترض : أساسية ألسباب المسرح يرفض يرتون ان

 يفترض ثم المخرج، عند كما الكاتب عند الشخصية انقسام

 الى ثم الممثلين الى الوقت نفن في تتوجه مزدوجة لغة المسرح
 مشكوك تجاري هدف انه وأخيراً التخيل، مكان انه الجمهور،

 سريالي، مسرح يوجد أن يجب ذلك، من بالرغم بأمره

 بقيام اهتمت الحركة هذه أن البيان في برتون قال ما حسب -

 .اللياقة واجبات من المتكلمين تخليص أي حقيقته على الحوار

 المسرح خاصية وهذه تمثيل، األولى الدرجة الحوارهوفي ولكن
 سريالية مسرحية نصوص مجموعة هناك طبعاً . هذه أيامنا في

 كيف ولكن .العبثي والمرح الرمزية بين وصلة تشكل مهمة
 انهم السريالي أوالشعاع السريالية الخطوط يمكنناالتقاط

 - مشهد عرض طريق عن مرحهم في الدادائيين يشبهون
 على نصوصهم يلعبون حين فقط معينة حدود في محرض

 غير النصوص إبطال في يكمن الشبه هذا ان أي المسرح،

.المرح المعروضةعلى
 لمسألة تناولهم في تكمن المسرح في الرياليين خاصية لكن

 وانتاج الكالمية، اآللية امكانيات كل استخراج أي اللغة،

 الحقائق اختيار في ارادتهم قبل من تدخل بدون اعتباطية صور
 في أيضاً يكمن هذا ,verbe الفعل من فجائي بشكل المقتربة

 وقوى السخرية انفجار وفي ،العجائبي عن الحث عملية

الحلم
 في الريالي الممثل عن نبحث أن المفيد غير من انه

 وما النفسي، المسرح بموت ماتت البطل فكرة ألن المسرح،
 جسدية حقيقة من المعراة والكلمات الحركات مجرد هو تبقى

 دراما هناك الحقيقة في للشعر الصاخبة لألمواج محررة ولكنها

 وغاري ابوليينر قبل من مختلفة بنماذج مصورة سريالية،
 الذي الدادائي التفكيك طريق عن بمكنة أصبحت ودوسل،

 االستكشاف الدراما هذه عن عبر لقد التقاليد. بكل أطاح

 ان . اآللية الكتابة الى لجأا حين وسوبو، برتون بين تم الذي

 بيار، جوزي بيشت، شحادة، غرال، )بيكاسو، مرحيات

 ولكن السريالية المواضيع نمذجت .( . منصور جويس



األدب( )في السريالية

 الذي غاري مرح ان نجد الظرفية، االختالفات من بالرغم

 وهو الحربين، مابين في ارتوفيترالهواألكثرثورية أسسه
 فتح فيترال ان المسرح على الريالية الذهنية عن تعبيراً األكث

 حر، ودخول الحب، أسرار في والالوعي الحلم على المسرح

 كتب حين البرجوازي المجتمع ضد منظم هجوم الى لجأ ثم
 عنيف بثكل ترك آرتو ان رغم السلطة في األوالد أو فيكتور

 نثاطه في التعبير عن يكف لم انه اال السريالية، المجموعة

 نحكم أن يمكننا للحركة، األساسية المتطلبات عن الدرامي

.ورديفه المرح كتابه خالل من ذلك على

 مع أقامتها التي بتلك شبيهة بالمسرح السريالية العالقات ان

 من الحركة اكتفت جذرية، ثورة يقتضي المسرح ان السينما،

 بين كان لقد األولى خطوطها تخط أن ارتووفيترال خالل

 ان االحتقاروالتبخيس من ونوع سوءفهم والسريالية المسرح
 تقوم حياته ان رغم فضائحيا، وجده ما كل جانبا ترك المرح

 وجهة تغيي يحاولوا لم بذلك الريالين علم ورغم ذلك، على
الحقة. للحياة ومفهومهم طروحاتهم يشرح الذي المثالي الحقل

 لكنه العرض أجل من كتب السرياليين مسرح ان والتيجة

 للدماغ القديمة النظم يهدم حين ألنه اخراجه الصعب من
 يمكنه تحرراً األقل على أو الجمهور، لذهن كبيرة حرية يفترض

 واذا الجمهور الى العرض يقدمهافي التي الفضائح شرح من
 يعود فهذا المسرح، على لعبه الصعب من انه ظهرلبعضهم

 دراما من المسرح هذا لنا قدمه ما مقدار يالحظون النهم

 بالتأكين منا يل . ممارستها على والممثل المخرج يتعود لم جديدة

. الحلم مسرح مع أكثر تتمشى للمسرح جديدة هندسة تخيل

 فعل ردات تدخل المسرحيات كانت كيف مالحظة علينا

 الحوار لمالحقة تستدعيهم كانت ي العرض، أثناء المشاهدين

 اللجوء الصعب من فانه ها، من , برتون يقول كما الريالي

 االقدين ان وخاصة المسرح، لهذا كالسيكية درامية دراسة الى

. الكالسيكي للذوق يروق ال ما فيها سيجدون

 لألشخاص »السطحي« النف علم استبدلوا السرياليين ان

 أكث تغري الجنون حدود ان وأضافوا »األعاق«، نفس بعلم

 مفهوم هناك العمل مفهوم فمفابل . الدماغ عقلنة من

 عقدة نحو المشاهدين انتباه يركزوا أن وبدل الالعمل،

 السريالي المسرح ان توجههم. يضيعرن بالعكس انهم درامية،
 والحب الحلم يدخل حيث ،الحقيقية الحياة فقط يضيء

 من نسفها أجل من الحقيقة تركيب في والخرية والعجائب
 المجتمع، حول أي اللغة حول مستمر تساؤل هناك الداخل.

 أهم أحد يقول وهنا الشعر، أمام الكبيرة األبواب تفتح انها

 شعراء، مرح »يقولون: السريالي: المسرح في المتخصصين

 المشاهد ودفع النفسي، المسرح من االنتهاء أجل من ذلك يازم
 .للدراما حقيقياً مثالً ولكن مشاهداً أو شاهداً يكون ال ألن

 تحرره نحو أيضاً وقيادته ،الواسع العالم مرح على يومياً يلعب

 (H. B hr, « La٩uestion/؛<J١ القوى بواسطة الخاص

du theatre surrealiste OU le theatre en question ,»

(.1968 ,dans Europe, no. 475-476, Nov. Dec

السينما:-4

 كبروا الذين، األول السريالي الرعيل مع السينما نشأة تترافق
 بكونهم اتصفوا لقد . ألفالمها المتهلكين الرواد فكانوا معها

 في أسرهم الفيلم من كانوايتوخون ألنهم مثاغبين مثاهدين
 بها يجمعون حيث بالصور وتزويدهم التسلية من حالة

 وطأت التي هي الحال هذه مثل ان .تهويماتهم - حر وبثكل ٠
 تخلط النها الحركة انتقدت ما فغالباً .بندجيا( "برتون للقاء

 الى لجات العقلي المنطق انتقاد أجل من وانها بالواقع، ألحلم

 هذه لكن لآلخر، صعبة أخرى لغة أي للتواصل، وسيلة

. الينما في تتالشى المصاعب

 بطبيعة هي السينما ان Ado Kyrou ادوكيرو مع تفقنا اذا

 كالحب المستحيل، مواضيع تعالج حين سريالية جوهرها

 نشير أن علينا للرغبة، التعبيرالخفي توضح أوحين والتمرد،

 كتب فمعظمهم السرياليين للسينماعند األولي الميل الى
 )سوبو، تخرج لم سيناريوألفالم أو توغرافية سينما قصائد

 دالي، ايلويارد، فيترال، دسنوس، بيري، برتون، آراغون،
 نشير جداً، قصيرة السربالية األفالم الئحة إن ( ...الخ ارتو

 الحركة خارج به فكرا اللذين وبونويل، دالي فيلم الى هنا
 متشائمة دعوة كان وموضوعه ،موافقتها على حصال لكنهما

 سنة فيلماً أيضاً أنجزا ري ومان دوشان ان .للقتل وعاطفية

 والسيناريو الر تجمة فيلم بمفرده، ري وأدارمان ،1929

 مؤلفه هونيه جورج أخرج نفسها السنة وفي لدسنوس، كان

 الفيلم ،1930 سة لبنريل الذهبي العمر يبقى لكن اللؤلؤة،
 أحدثها التي الفضيحة بعد منع الذي للحركة، األكثرمثيالً

 قدم ولقد .ضدهم الفاشيون قادها القي التظاهرات وبعد

النقد. لمتهج نموذجا الفيلم هذا عن دفاعهم في السرياليون

 السينيا، عمر لمجلة سريالي خاص عدد صدور وبمناسبة

 مع نانت مدينة في المعتمة السينما بصاالت ولعه برتون أوضح

 تحدث ثم أكثرجاذبية«، شيء أي أعرف »م وقال: فاشي،

 في يشدهم ما لشارلو. الكوميدية بالشرائط جماعته ولع حول
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 ذلك خالل ومن المناخ، تغيير على قوتها هو الينما في النهاية،

 له تتاح انه كما الحلم، حالة الى الوعي حالة من المشاهد ينتقل

 بشكل الرغبة وكذلك الحب يتم كبف مشاهدة في فريدة فرصة

الكتاب. أفضلمن

 في الرياليين نجاح عدم استنتاج يمكننا العرض هذا بعد

 حيث السينما، حيال الغامض موققهم وكذلك المضمار، هذا
 عدم فيها رفضوا اخرى ومرة فعال، مثيراً مرم فيها رأوا انهم

 العروض هوحال كما ،بالمال انهارتبط حيث الجذري صفائها
. المسرحية

 بكل االنساني اتعبير تحرر أن السريالبة استطاعت هل
أشكالهكماكانتتأمل؟

 يبفى السؤال لكن ،والرسم للكتابة بالنسبة محتم ذلك ان

 ان والرقص. والهندسة والسينما، للمسرح، بالنسبة مطروحا

 تل في بم تمودول الرب تل في ت دبل لم سبلة

 على المبدعين واليد الفم فضلوا السرياليين ان ٠ اللغة وفي

 تدخلهم يمنع شيء ال ،الحقيقة في لكن ٠الجسد باقي حساب

 وقت في عاد فبرتون االنساني. للنشاط األخرى األشكال في

 والى لها فهم سوء الى يعود وذلك للموسيقى عداوته عن متأخر

 دفعت التي الظروف نفس انها المرحلة. تلك ظروف

 الواقعية حول التالنة النظرية رفض الى السرياليين

الفن». في الحرية »كل ب المطالبة والى االشتراكية

 طرحت أو الدادائية به بدأت ما السريالية أكملت وهنا

 الذي الفن أخالقية لكن . .الفنية األخالقية عن نفسه الؤال
 بطرقه مجضر وأن فنا، يبقى ان بشرط شيء كل يثرح أن عليه

 وحيث الناس، بين مباشر تفاهم فيه يسود مستقبال، الخاصة

 تكون ال سعادة ترسم وحيث انتقاء وسيلة اكقافة تكون ال
 فناً أرادوا انهم النهاية في .األولية للحاجات الوحيد االرضاء

. للتفتح يدعوه أو االجتماعية طبيعته في االنسان ينشد

 بشكل اخالقياً كونه على يقتصر ال الفن من الوع هذا

 عتمة األكثر األماكن يكتشف انه . معرفة وسيلة هو بل معين

 الحال الفكركما في السفلى والطقات االنسانية، الطبيعة في

 يكتثف انه كما الجسد، مع صالته العليا، لطبقاته بالنسبة

 االستدالل في خاصة طريقة يفضل انه المختباً. الرغبة حقل

 مفهوم بحمله يكتفي ال أن الفن على ان إذ التطابق وهي

 ان .وعالمي وخالد هومعروف يتجاوزما ان عليه بل ،الجمال
 اختالجياً يكون الجمال »ان المقولة: بهذه تنتهي Nadia ندجا
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 »ان ستاندال: مثل يفكرون فالسرياليون يكون« ال أو انتفاضياً

.بالسعادة« هووعد الفن

خالصة

 الحركة فشل أم نجاح حول استنتاجنا الى نصل أن قبل

 لهذه الكبيرة القدرة نتخلص اننا منظمة، كجماعة السريالية

 نصف خالل عليهما حافظت التي والتجديد الجذب على الحركة

 حلها الجماعة أعلنت ، 1969 سنة األول تشرين في لكن .قرن
 حيث لحلها، مجال ال تناقضات وبعد برتون موت بعد نهائياً،

 سنة أحداث بعد الثوري والعمل الفكري التجديد عليهم كان

 وكفت الخالدة، بالسريالية التاريخية الريالية ذابت هنا . 1968

 الفكر بثوابت للتماهي سرياليين فنانين تجمع كونها مجرد عن
االنساني

 دون العالم. في للحركة الواسع االنتشار الى نشير أن ينبغي

 .السريالية من مغذاة للعالم رؤيتنا أن نؤكد أن يمكننا مبالغة

 الروايات بعض وعاوين واالعالنات السينما نشاهد ان يكفي
 - جان - واالسطوانات - ايلويارد من تستوحي ساغان فرنسواز

 اتساع نستنتج أن أجل من وسوبو- برتون جاريقلد ميشال
.وضخامتها الظاهرة هذه

 في ينجحوا لم وان العالم، يحولوا أن السرياليون أراد لقد

 السائدة تغييررؤيتنا في نجحوا األقل على انهم اال ذلك،
 كا الالوعي، أعماق المسوا حيث باكتشافاتهم أغوها انهم

 يكفي واحد مثل اليومية. الحياة في العجائبي دخول المسوا
.العقلية لألمراض حملوها التي النظرة هي ذلك أهمية كحديد

 عالقات غيروا جديدة أسطورة اقامة السرياليون أراد حين

 هذين في آمالهم كل فوضعوا والطفل. بالمرأة المعاصر المجتمع
 طبعاً العصر. خالل وتحررهم انطالقهم في وأسهموا الكائنين،

 وحضروا االتجام هذا في عملوا انما المرأة تحرر حركة ينشوئا لم
المطالب، لهذه العقليات

 بقي األساسي الهدف لكن الزمن، مع تغيرت أهدافهم ان

 Point السامية النقطة الى وهوالوصول أال يتغير، ولم هو كا

supreme في أوفشلهم نجاحهم على الحكم الطبيعي من هنا 

 ان نستنتج أن يمكننا مقوالتهم خالل من لكن ،ذلك

 اال يشاهدوا لم والسرياليون قصيرة، لفترة كانت االستضاءة
.اليها الولوج استطاعتهم دون العجائب مدينة

 كانت النتائج ان لنا يظهر الثوري، العمل يخص فيما لكن
 فلم تعقيداته، كل في الموضوع ادراك يجب انما غيرمرضية،

قررنا وان ،السياسي نجاحهم عن الفنانون يسأل ان العادة تجر
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الفن( )في السريالية
Surrealism 
Surrealisme 
Surrealismus

:السريالية ظاهرة - 1

 أنها يبدو إذ ،سريالية كلمة استنباط آبولينير غيوم إلى ينسب

 كتبه الذي النص في سواء ،1917 سنة األولى، للمرة وردت
 شيائً فيه وجد الذي Parade :ساقي اريك باليه لبرنامج مقدمة

 عبارة اوفي ،une sorte de sur-realime الواقعية يتعدى ما
 فرعياً عنواناً جعلها التي drame surrealiste السريالية الدراما

 . Les Mamelles de Tiresias تيريزياس، ضروع :لمسرحيته
 الطليعية الثقافية األوساط في متداولة الكلمة هذه أصبحت ثم

 سوبومجلة وفيليب أراغون ولويس برتون اندريه أسس أن بعد
 غامضة دالالت ذات ذلك، مع بقيت، لكنها ،1919 ادب

 بعد إال لها أعطي الذي الخاص المعنى تكتسب ولم ومتباينة،

 مؤسسو اراده وما .1924 سنة، األول السريالية بيان صدور
 شكالً محدداً، فنياً اسلوباً يكن لم العبارة بهذه الجديدة الحركة
 والفن، األدب مجالي في شقى بصور تجلى فكرياً تياراً بل وتقنية،

 . . .التفكيروالشعوروالحياة في خاصة أوطريقة وسلوكاً

 التي الدادائية من قريبة الزاوية، هذه من تبدو، فالسريالية

 عالمي، طابع ذات حركة كونها في معها تشترك كما خلفتها،

 وفي والعقالفي، المنطقي المفهوم على يقوم فن لكل رفضها وفي
 عنها استعاضت أن بعد التقليدية الرؤية من للتخلص محاولتها

 أن دون من ذاتها بحد معبرة إشارات شكل على هي بصورية
.عقالنياً مدركة ،بالضرورة ،تكون

 في :Andre Breton برتون اندريه يعرفها كعا والسريالية،

 نعبر أن يمكتنا صافية نفسانية »آلية هي: األول، البيان

 الذي التاريخي الجو الى نعود أن علينا ذلك، على نحاسبهم أن
 مثلت السريالية ان القول يمكتتا هنا الفترة. تلك في سائداً كان

 الديمقراطية استعمال سوء رفضت فهي لحقبتها، الحي الوعي
والستالينية. الفاشية المتناقضين: األكبرللطرفين العدو هي التي

 النقد، وهو ملتو بشكل السريالية فيه دخلت حقل هناك
 جديدة عمارسة للنقد أعطت لقد القراءة. في طريقتنا في وأثرت

 غير لكنه مهم نقدي نشاط ونشر الخلقية الصفات على قائمة
 عادات تطهير خالله من السريالية أرادت يجب، كما معروف

زمنها.
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 أخرى، طريقة بأية وإما شفوياً، وإما كتابة، إما بواسطتها،

 غياب في الفكر يمليه ما وهي .الحقيقي الفكر سيرعمل عن
 أوأخالقي« جمالي اهتمام أي وخارج العقل يمارسها مراقبة أية

 التوارد أشكال لبعض اعلى بواقع االيمان على تقوم والريالية
 المطلقة الحلم بسلطة االيمان وعلى قبلها، مهملة كانت التي

.للفكر« المجرد وباللعب

 هذا من يتبين -كم تكترث لم السريالية أن صحيح

 الفنانين أن إآل فن، ال أو كان فناً انتاجه، يمكن التحديد-بما
 ذات فنية أعماالً انتجوا قد الحركة هذه إلى انتسبوا الذين

 شاعرية ألهداف التشكيلية قيمها اخضاع ولعل خاصة، طبيعة

 نظر في هما، والنحت فالتصوير , بينهم يوحد ما يلخص قد

 األشد االيحائي ومجاله لشعر، تشكيلية تحوالت برتون،

 كعا األشكال استعادة هم من الفن يتحرر أن شرط خصوبة،

 ولت.الماين .سرنتتش فد في بنين: سدي ,نندب بل لببين ا ي/أرضاء الفن نهاف الحارجي. العاب ميرفي

 الباطني الوعي في الكامنة الصور باستطاعة أن برتون وجد

Subconscient، والتحليل األحالم طريق عن تحررت ما إذا 

 كان هنا، ومن شعرية. أغراض في تستخدم أن لها، النفاني
 الجديدة بالمناهج األولى، مراحلها في أدب، جماعة اهتمام

 انتباه أثار الذي الفرويدي النف وعلم النفسافي للتحليل

 مستوصف في كممرض ،لحرب أثناء ،خدم أن منذ برتون

 فن لكل الرافضة الجماعة تلجأهذه أن لمفارقة وأنها نفاني.

 العلمية، المناهج إلى أومنطقية، عقالنية مفاهيم من ينطلق

 بحيث الالواعية القوى وفهم الالعقالن الدراك العقالنية،

 طبيعتها استكشاف إلى برتون، يعتقد حسبما ذلك، يقود
.مالئمة استنتاجات إلى والتوصل منهجياً

 طريق عن - الجديدة المفاهيم هذه عن التعبيرتشكيلياً لكن

 واالنعتاق التحرر على القادر للفكر المطلقة بالسلطة االيمان

 Graphisme اعتمادخطية الفنان من يتطلب - الخاصة بوسائله
 أن بيد للصور. الحلمي واالكتشاف الالوعي يمليها آلية تلقائية

 بالتعبيرالعفوي العقل هبمنة من للتخلص المحاولة هذه
 لفني العمل في إآل ليسمكناً الالوعي، يمليه كما والالإرادي،

 التعبير يكون حيث السريع، لخطي الرسم في أو الشفوي

 في مشوأو وهنري ماسون اندريه رسوم في ومباشرا،كم تلقائيا

 األكث التشكيلية الفنية األعيال أما بولكلي. رسوم بعض

 Peinture, كتابه في يشيرهوفستاتر ليت-كما فهي ابداعا
tgravure et dessins cotemporains وفقاً أنجزت التي تلك 

 بين الجمع من تمكنت التي األعمال بل المتطرف، النهج لهذا
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 بين للصلة يكون بحيث الواعية، والمراقبة األلي التلقائي التعبير

 السريالية اكتشاف أن في شك وال ٠ أساسي دور وآخر مجال

 مختلف على االنفتاح إلى قادها الالواعية المصأدر هذم لثل

 ما التثكيليين مثليها أعمال توزعت حيث الفني، التعبير أشكال

 والفن ؛L’Artfantastique الغرائبي التخيلي الفن بين

 السحرية، والواقعية ،L’Artfantasmagorique االستشباحي

 هذه اعتمدت وقد . )التجريدي(. الالموضوعي والفن

 الفيلم في أم الفوتوغرافية الصورة في سواء نفسها المصادر

 الذهبي، العصر فيلميه: في بونييل، مع )بخاصة الينمائي
 التعبيرية الوسائل هذه مثل إلى لجأت كما األندلسي(، والكلب

 باسم عرف أوما الالشكلي، كالفن الحقة، فية تيارات

.Action painting التحركي والفن التجريدية، التعبيرية

السريالية: إلى الدادائية من - 2

 فعندما األولى. بالدرجة أدبية الحركة لهذه المباشرة األصول

 طريقة يها أراد سريالية عبارة سوبو وفيليب برتون اندريه تبنى

 لمجلة االختبارية األهداف أن لهما وتبين الكتابة، في تلقائية
 الحركة تظاهرات من قريبة تأسيها، في شاركا التي أدب،

 1919 إليها تزارا وصول مع باريس إلى وصلت التي الدادائية
 الطابع غيرأن أدب. جماعة قبل من حافال استقباالً راستقباله

 ضد فعل رد أساساً، وكونها، للدادا، العبثي الفوضوي

 ورؤيتها الحرب، ولدتها التي الظروف آنية، ظروف
 .الحركة هذه توقف عوامل من كلها كانت , . .المشوشة

 هنا قائمة بقيت التي الفردية المحاوالت بعض وباستثناء

 دادائي نشاط كل أن إلى مثليها، أحد بيكابيا، يشير وهناك،

 بالهدم تطالب كانت التي فالدادا . 1919 سنة توقف قد فعلي

 أفضل عالم بناء إلى وتسعى السائد، النظام عن الكلي والتخلي
 واضحة حلوالً تطرح م له، تمهد الذي الفراغ انقاض على

 لم لذلك .المسألة هذه حول غامضة آراؤها وبقيت البناء لعملية

 األفكار هذه بمثل القبول وجماعته برتون أندريه بوسع يكن

 ال فكان للدادا السابقة الثقافية القيم والتنكرلكل العثية،

 وبخاصة التقاليد هذه ببعض التمسك من نظرهم، في بد،

 الممهد بدورها اليمانهم والرمزية بالرومنسية ألمتمثلة تلك
للسريالية.

 وهوالذي فاشيه- جاك اتهمه الذي آبولينير، غيوم ولعل

 الرومنسية »يرقع بأنه - 1919 عام االنتحار إلى الدادائية قادته

 تكن لم إذ االعتبار، إليه أعيد من أبرز من الهاتف«، بلك
 عنواناً استنبطها)سريالية( التي الكلمة تصبح أن مصادفة



الفن( )في السريالية

 التي ابولينيروالتقاليد االعتبارالى وباعادة الجديدة. للحركة

 مع القطيعة حتمية وباتت الخالف، عوامل توضحت يمثلها

 المسألة البناء عملية بالتركيزعلى قوبلت التي الدادا عبثية
 حد على الجدلي التحول وهذا الجديدة. الحركة في المحورية

 توضحت قد كان السريالية، إلى الدادائية من هونيه، تعبير

 ,،924 األول، السريالية ييان صدور قبل األساسية منطلقاته

 العشرينات(، من األولى )السنوات االنتقالية المرحلة في أي

 المرحلة باسم عرفت انها بحيث الغموض من كانت التي
.المشوشة

 في متماسكة، حركة هي حيث من الدادا، توقف ومع

 من الحركة لنقل مبادرته في برتون عمد ،1924 عام أواخر

 بقايا جع إلى السريالية، المرحلة إلى الدادائية مرحلتها

 تأكد أن بعد ،1924 للسريالية، بيان وأصدرأول الدادائيين،
 والشعراء وارنست، آرب امثال: الفنانين من عدد مساهمة من

 جمعت التي المشتركة السمات رغم لكن ايلوياروبيريه مثال
 تطور فإن األمر، ء بادى في والدادائية السريالية الحركتين بين

 الذي الخط عن لالبتعاد بيكابيا، ومعه برتون، قاد السريالية
 وسوبو، برتون نظر في الدادائية تعد ولم وجماعته. تزارا اتبعه
 .خلقها في أبداً تسهم لم ذهنية لحالة فجة صورة غير آخر شيائً

 A Con- :كتابه في ريد هربرت يقول كما برتون، وعى وقد

cise History of Modern Painting تاريخية حالة توجد »انه 
 باتت التي الدادائية الهزليات من اكثرفعالية ما شيائً تتطلب

 عن البحث من بد ال كان االتجاه هذا ولتصحيح .باطلة«

 في برتون اندريه وجدها جديدة الهام ومصادر جديدة اهتمامات

والتخيالت. لألحالم النفساني والتحليل الالوعي

 العام السياسي المناخ حددها للحركة الجديدة واالهتمامات

 واضح، موقف من البد كان حيث العشرينات، اواخر في
 بعالم االكتفاء الممكن من يعد فلم واجتماعيا. سياسيا متماسك

 كماأدرك .السياسي العمل عن معزل في األفكاروالبقاء

 ثورتهم وأن أساسية، االجتاعية الثورة أن السرياليون

 المسائل لمواجهة التكفي والفكر، العقل ثورة الخاصة،

 في يسهم ما بقدر اال له قيمة ال الفكر عمل وأن االجتماعية،

 أشد بلغت التي المغرب، حرب وكانت كله تغييرالعالم
 بين الخالف تفجير في أسهمت قد ، 1925 سنة عنفاً مراحلها

 فجأة جاعته مع ووضعته برتون موقف وحسمت السرياليين،

 يشرح أن برتون ولقدحاول العامة المعارضة ضرورة امام

 والفن، األدب مجالي في السريالية اهتيامات بين التباين هذا

(Qu’est-ce كتاباته فيإحدى الجديدة السياسية وبينمواقفها

(1934 .ique le surrfalisme, Brunelles بأن يصرح حيث 
 مسألة هي »األولى رئيسيتين: مسألتين تواجه باتت الحركة
 العالقات العشرين، القرن بداية في نعال، نظمت التي المعرفة

 العمل من بد ال وكان )...(، والالوعي الوعي بين القائمة
 األشد نظرنا، في زال، ما خاص منهج باعتماد حلها على

 المسألة )...(؛ التكامل من عالية درجة على ونعتبره مالءمة،

 المطلوب االجتماعي العمل مسألة هي تواجهنا التي األخرى
 الدياليكتيكية، المادية في الخاص منهجه يملك عمل به، القيام

 بد ال حالة اإلنان نعتبرتحرر أننا طالما تجاهله يمكننا ال عمل

 ننتظره أن يمكننا ال هذا اإلنسان تحرر وأن العقل، لتحرر منها
 الجديد، االتجام هذا عل وتأكيداً البروليتارية«. الثورة من إآل

 في ،1929 الثاني، السريالية بيان في أعلن قد برتون، كان
 رسمياً الحركة انضيام الريالية، الثورة مجلة األخيرمن العدد

 أصدر حيث 1930-1925 عامي بين ما وحاول، الثيوعية؛ إلى

 الفنون بين يجمع أن الثورة، خدمة في السريالية جديدة: نشرة
 برتون مواقف كانت وإذا وسياستها. الحركة وأدب التشكيلية

 مثلي بعض فصل إلى وأدت شخصية، خالفات ولدت قد هذه

 من العديد معه تضامن فقد .(، . وارتو. )سوبو، الحركة
 بونييل، بيريه، الكساندر، أراغون، أمثال: والفنانين الشعراء

 قد بونييل وكان . . تزارا. تانغي، ارنست، دالي، إيلوار،
 يعتبران الذهيي والعصر األندلسي الكلب : فيلمين أخرج

 بين ما ذلك بعد الحركة دخل ثم .حقيقية سريالية ظاهرة

 واندريه ماغريت، رينيه :عناصرجديدة ،1933-1930

 الوقت في وتكونت وفالنتينوهوغو؛ وجياكوميتي، ماسون،
 الفنانين من مجموعات العالمي، السريالية لطابع نظراً نفسه،

 ويوغسالفيا ،وتثيكوسلوفاكيا بلجيكا، في السرياليين

 وأنحاء واليابان المتحدة الواليات في كما وانكلترا، والدانمارك،
 رسمياً ينتسبوا لم الذين الفنانين من عدد فبز . العالم من أخرى

 رينيه امثال: بها، تأثروا ولكنهم باريس، مجموعة إلى

 وكورت وويفريدوالم، بالي، وولفغانغ دلفو، وبول ماغريت،

ومق... سيليغان،

م األساسية السريالية مبادىء . 3

 هذه نشاط ألن متناقضة، السريالي الفن قدتبدوعبارة

 أي نطاق »خارج هو األول، البيان حدده كما الجديدة الحركة
 على اآللي التلقاثي التعبير مقدماً أخالقي«، أو جمالي اهتام

 للحركة الفني التطور أن بيد ذاتها. بحد الفنية الصورة

 النص، بحرفية يتقيدوا لم مثليها أن يظهر السريالية التشكيلية
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الفن( )في السريالية

 يعتبرون ال فألنهم والنحت والتصوير الرسم إلى لجأوا هم وإن
 من وسيلة بل العين، به تستمتع بذاته هدفاً الفني العمل

 اخضع ما إذا للذات، استشكاف ووسيلة التعبير، وسائل
 اآللية لمفهوم وصورياً، منهجياً اللوحة، الممثل، المشهد

Automatisme لقيمه تجاهلهم غيرأن الحلمية. والصورة 
 ينفيان ال شياًئ، تساوي ال ألنها عندها، التوقف وعدم الفنية،

 كرسوم األكثرآلية، التشكيلية لألعمال حقى الفني الطابع
 ارنست وأعمال التخيلية، ميرو اعمال وبعض ماسون، اندريه

. . المقلقة. الحلمية الصور ذات
 قبل أي البداية، في اهتماماتها اقتعرت التي السريالية إن

 تكن لم والنفسانية، والفلسفية األدبية المسائل على ،1924 العام

 فن هنالك يكن ولم أغراضها، عن يعبر ما التصوير في ترى
 الرفض وجه في الجديدة الحركة وقوف غيرأن .سريالي

 هذا عن والعودة الحديث، الفن لتقاليد القاطع الدادائي

 مجال في جديدة تعبير وسائل عن البحث إلى قاداها الرفض،

 ةدباثر مل نيت ،رحمكة1940و1924٠قي بين

 من وجعلت العامة مبادئها بنت إذ ،السريالية باهتمامات
 رسم الهل من ليس شكيلياً، لها المادي التجسيد نفسها

 ،توازي عنها صورة أوتقديم الحركة لهذم العامة األطر

 الفنية التيارات عن لدينا تكونت التي الصورة برضوحها،

 فالسريالية . . الوحثية. أو التكعيية و كاالنطباعية الحديثة،

 تباينت ،انتقائية تلفيقية، حركة الفني، المجال في بقيت،

 باتت كبيرة مسافة أن لدرجة التقنية ووسائلهم مثليها أساليب

 المالمح ذات ميرو كأعمال مثليها من البعض أعال بين تفصل

 احتفظت التي أوسلفادوردالي، وأعمالماغريت التجريدية،
 اسلوبياً التباين، هذا رغم ولكن .ايهامي تشكيلي بفضاء

 في تمثلت مشتركة قواسم السرياليين الفنانين بين تجمع وتقنيا،

 جعها وطريقة الصورية اختيارمفرداتهم وفي العامة، أهدافهم

.الفنية المميزألعمالهم العام الطابع عن المعبرة

 تفكيك في أسهمت قد الثانية العالمية الحرب أن صحيح
 الذهنية الحالة هذم مثل أن إآل وتشتتهم، الريالين حركة

 قد واالصطالح، العقل روابط من المخيلة تحرير إلى الهادفة

 وهى .بعدها طويلة مدة قائمة وبقيت الريالية قبل وجدت
 اط Art dada كتابه بداية في روبن ويليم عبرعنها التي الحالة

et surrealiste تعمد أن دون من ،ولدت »الدادائية :بقوله، 

 أن دون من ماتت، والسريالية األولى، العالمية الحرب عشية

 هذه مثل أن والحق، .الثانية« العالمية الحرب غداة تدفن،
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 :امثال المعاصرين الفنانين بعض لدى وجدت قد الظاهرة

 ٠ . وبيكاسو. مور، وهنري ميرو، وخوان كلي، وبول شاغال،
 يشير كما تكن لم السريالية الحركة أن أعمالهم تؤكد الذين

 العالم في ظهرت التي للقوى محلي حشد سوى ريد، هربرت
 فقط ليس استمراريتها على وحافظت بعيدة، آثارا وتركت كله

 ومتى، وميرو، أرنست، امثال: بمثليها، بعض أعمال في

 الفنانين من العديد أعمال في بل الم وويفريدو وماغريت
 االنكليزي كالفنان السريالية إلى يوماً ينتموا لم الذين المعاصرين

.بيكون فرنسيس
 طرح من بد ال كان الجديدة، الفنية الحركة ظهور ومع

 إعادة ومن ،لها السابقة الفنية بالتيارات السريالية عالقة مسألة

 فاعتبرمن بالتقدير. جديرة قيم من تمثله ما إلى االعتبار
 تيارات إلى ينتمون الفنانين من كبير عدد الحركة لهذه الممهدين

 مورو، أمثال , . والوحشية والتكعيبية كالرمزية، متباينة فنية

 ماتيس، ثم . . شيديكو. بيكاسو، رودون، سوراه، غوغان،

 ماسون، ري، مان كلي، بيكابيا، دوشان، براك، دران،

 غير عشر. الخامس القرن من اوتثللو االيطالي الفنان وكذلك

 البيان في برتون اندريه ذكرها كما األسماء، هذه اختيار أن

 والتيارات السريالية بين العالقة هذه طبيعة يوضح ال األول،

 رغم الفن، حول برتون آراء يوضح ال كما السابقة، الفنية

 فآراؤه ٠أوروبا في المعاصرة الفني التطور بحركة المباشرة صلته
 كتاب في ونثرها صاغها عندما - العثرينات ضهاية حتى بقيت

 LeSurrfalisme et laالتصوير وفن السريالية بعنوان
٠peinture للسريالية واضحة رؤية أو تحديداً تقدم ولم غامضة 

 ال الفن، حول كتاباته في يركز، برتون أن وقدلوحظ الفنية

 على بل تشكيلي، عمل هي حيث من نفسها، اللوحة على
بالموضوع. سوى يهتم وال فيها، األدبية الناحية

 من وشكلت، بالدادائية، أسلفنا، كما ارتبطت، والسريالية
 امثال الدادا مشلي بعض فاعال .لها امتداداً الوجوه بعض

 معارض عبثي لتيارفكري المجسدة وبيكابيا، دوشان،

 وعن »الفني« موقف عن عبرت قد الفية، والتقاليد للمفاهيم

 في أسهمت كما السائد، القيم نظام من للتحرر ملحة رغبة

 وكورت ارنست ماكس مع بخاصة االلصاق نطاق اتساع

 . الدادائية( )راجع للتعبيرالفني هووسيلة حيث شويترزمن
 المصادفة األساسية سماتها حددت التي األعمال هذه مثل أن غير

 الظاهرة كثيرة، حاالت في التنفي، الالواعية واإلرادة

 في الجمالية القيم عن االبتعاد محاولة أن في والشك الجمالية.
 ؛الالواعي التتاسق من نوعاً أحياناً ولد قد التقليدي مفهومها

 بين صلة وجود عن الناتجة االيقاع وحدة برتون يسميه ما وهو



الفن( )في السريالية

 التناغم، هذا ومثل السريالية بها طالبت التي واآللية المصادفة

 ألرنت األولى األعمال بعض تعكسه ،راديالالا اإليقاع أو

 التركيبية األخيروأعماله هذ ملصقات حملت حيث وآرب،

 وها، المصادفة. قاتون حسب نظمت مربعات مثل: عناوين

 حس مع تلتقي إذ الخاص، مدلولها للمصادفة أن يفترض

 بيد واعية. ال تكن وإن المراقبة، من لنوع وتخضع بالتناغم،

 ثنائية بنى ذات أعمال انتاج عن يتوقف لم الذي آرب أن
 النحت، نحو اتجه قد المصادفة، تمليه لما وفاقا صيغت األبعاد،

 ترتبط أنها إآل الظاهرة، في تجريدية تبدو أعماالً وأنجز

 تفسيرها الفنان يحاول التي المرئية لألشياء األساسية باألشكال
. وتخيله الداخلي إلحساسه تبعاً بنائها وإعادة

 ضهاية منذ عبرت، قد الرمزية الحركة كانت قبل، ومن

 اتجاهات عن الفن، أو األدب في سواء عشر، الثامن القرن

 وعاصرتها، االنطباعية سبقت التي فالرمزية، ماثلة. فكرية

 بدورها، تنطلقى العثرين، القرن أواثل حتى بعدها وامتدت

 الذي باألسلوب تهتم وال الالواعية، واالحساسات المخيلة من
 في ،لكن و . السريالية في عليه هو ما غرار على انتقائياً جاء

 على العقالنية، قيود من للتحرر السريالية، اعتمدت حين

 والصور الالوعي يمليها كما اآللية الخطية والكتابة االستنباط
 »موقفاً هوفستاتر، هانس يقول كما الرمزية، وقفت الحلمية،

 االدانة ضد وأخالقها، البرجوازية الجمالية ضد جدالياً دفاعياً

 المنطقي الوضعي الفكر ضد الفية، األشكال لبعض التاريخية
 رفضها تثبت فهي . عقالنياً والتقدم النجاح غايته كانت الذي

 محدد، مفهوم بواسطة للبرجوازية الموجهة والصور للمثاليات

 البرجوازية المثاليات هذم نشويه أو مسخ على يقوم التفكير، ملي

 تسعى أن دون من عام»، بوجه البرجوازي المصور التراث أو

٠ واللوحة الفن مفهوم في تغييرجذري إلى
 الغربي العالم في ظهرت قد كانت أخرى فنية اتجاهات وثمة

 ،Fantastique الغرائبي بالفن وتمثلت الوسطى، القرون منذ
 ، أيضاً هنو ،يسعى كان الذي التخيلي الفن باسم عرف ما أو

 الغريبة والرؤى والتخيل الماضي إلى باللجوء الواقع تخطي إلى
 التثشكيلية األعمال إلى النظر يمكننا ال ولكن، .المألوفة غير

 المعطيات ضمن من إآل الفنية االتجاهات لهذه الممثلة

 واالصالحات والتقنية واالقتصادية الثقافية االجتماعية

 ما فيأن شك وال إليه. تنتمي الذي بالعصر الخاصة التشكيلية

 األخرى الفنية بالحركات ارتبط قد التخيلي بالفن سمي

 على مبنية لكنها غيرمألوفة، مشاهد لنا وقدم له، المعاصرة

 من المستمدة ،الصورة أخذت حيث ،السائدة الثقافة تقاليد

 مباشرة، لها المعطاة الصفة الدين، أو التاريخ أو األدب

 التعبيرالتخيلية وسائل عن الزاوية، هذه من واختلفت،

 إلى روبين، ويليم الحظ كما يلجأ، الريالي فالفنان الحديثة.

 ال المباشرة االستعانة دون من يثعربه فيصورما ،االستباط

 الثقافة وسائل له تقدمها التي بالصور وال المرئي العالم بصور
 الوسائل مستخدماً الدين، أو األسطورة او كالتاريخ السائدة،

 الظاهرة هذه أن بيد .الخاصة عوالمه عن للتعبير المالئمة التقنية

 الفن سيات إحدى تشكل بل وحدها، السريالية على تقتصر ال
 االستنباط، األساسي همه كان الذي الفن البارزة، المعاصر
 هي حيث من ترتبط، فالسريالية لذلك، . وتقنياً تشكيلياً

 يمكننا وال المعاصر، الفكر تطور بحركة تشكيلية، فنية ظاهرة

 التشكيلية للفنون العامة األطر ضمن إالمن النظرإليها

.الحديثة

 فناني من »مهدين« البيان اعتبرهم من معظم أن والحقيقة

 الحركة على هامشي تأثير سوى لهم يكن لم عثر، التاسع القرن
 يشدد لم آخرين فنانين أعال أثراً اعمق تبدو بينما السريالية،

 على يأت أولم رودون، اوديلون امثال: أهميتهم، على البيان
 أحد رودون، فكان روسو. هنري امثال: إطالقاً، ذكرهم

 الالوعي أهمية أكد الذي تاريخياً األول الرمزية، مثلي أبرز

 اهتام موضع كان الذي روسو، أما .الفني للعمل مصدراً

 الخيالية الرؤى ذو عمله، فيرتبط السريالية، األوساط بعض

 و السحرية« »الواقعية يسمى بما ،الحلمية والصور الغريبة
 العالقة إزاء لتباسا، أكث ويبدو الشعبي« »التصوير

 وبمثلي برتون لدى الكبيرة مكانته رغم بيكاسو عمل بالسريالية،
 مع وتضامن اآللية من نوعاً مارس أنه صحيح .الحركة هذه

 الواقع؛ من ينطلق عمله أن إآل االجتماعية، الحركة أهداف

 وإضفاء وتشويهها األشياء بتغرب بناءه أعاد الذي الواقع لكنه

 عناصر لتفكيك هذه محاولته ولعل ,عليها الالمألوف صفة
 عن والبحث ، اصطالحاً توزيعها وإعادة ،الموضوعي العالم

 السريالية، وبين بينه المسافة اختصرت التي هي ، جوهراألشياء
٠ لها الممهدين أحد منه وجعلت

 السريالية الحركة عنه تبحث كانت لما الفنانين أقرب أن غير

 الذي االيطالي الفنان شييكر، جيوجيودي ،شك بال هو،

 الميتافيزيقية المدرسة باسم عرف ما كارلوكارا، مع اسس،

Scuola metafisica، أي 1917و 1910 عامي بين ما وأنجز: 

 اعماله السريالية ظهور من سنوات خ عن يقل ال ما قبل

 األثر لها كان التي الالواقعي، الخيالي الطابع ذات الرئيسة،

 األولى، األعمال هذه وفي الريالي. الفن تطور في األكبر
 اتبع لها، والممهد للسريالية السابق الغيبي، بالتصوير المرتبطة
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 االيطالية النهضة عرفته كما االيامي التصوير مبادىءشيريكو

 الصورية عناصرها وبعض الففائي مسرحها عنها أخذ التي

 على القائم الحلمي، المسرح لهذا وكان السرياليين إلى لينقلها

 ،هلوسية وظالل أضواء من بمافيها لألشياء، اللغزي التقابل

 مارسوا الذين من الرياليين بعض نظر في خاصة أهمية

ودلفو. وتانغي، ودالي، ماغريت، أمثال: االيهامي، التصوير

 ينتقل التمثيل، عناصر بين الالعقالفي التقابل هذا وبفضل

 المنبثق النموذج إلى المرثي، الخارجي العالم نموذج شيريكومن
 المألوفة األشياء تقويم الفنان يعيد حيث الداخلي، العالم عن

 يعزلها أن بعد والغيبية، الضمنية عالقاتها ضوء على وتوزيعها

 أطر داخل ويضعها نراها، أن تعودنا كها الطبيعي، محيطها عن
 أعمال تصورها التي فاألشياء وشاعرية. تخيالً اكثث جديدة

 أحياناً، وتختلف، الظاهر، في مألوفة، تبدوطبيعية، شيريكو

 الطبيعية، ظواهرها رغم ولكن الريالية. اللوحة تمثله عما

 بعالم تقابلها يوحي بحيث جمعت بل لذاتها، تصور لم فهي

 والقلق؛ الخوف فيثير ،رالفراغ العزلة طابع عليه يخيم خيالي

 . المتهدمة القديمة المدن بعوالم أشبه فيه، حياة ال غريب عالم

 على التركيز الرهيب الحلمي المناخ هذا حجم في يزيد وقد
 Perspective الهابط والمنظور االيهامي التصوير

plongeante، من مدهشة مقربة على األشياء تبدو بحيث 

 حيث الحب، نشيد لوحته في بوضوح يالحظ وهوما الناظر.

 وطابة، جراح، وكف يوناني، تمثال رأس بين الفنان يجمع

 قناطرتوحي ذات ابنية وسط كلها وضعت . . وقاطرة.

 الفنان بحياة عالقة على تكون قل تداعيات وتعبرعن بالفراغ،

 أبراج، قطارات، عناصرأخرى وثمة الغيبية وهواجسه

 تشرمحية، لوحات بيض، مدافع، قديمة، تماثيل خراشف،
 فيمثل شيريكو، أعمال في تتكرردائماً ...،أعمدة ،جدران

 كالبرج اآلخر بعضها يعبر كما حياتياً، سجالً بعضها

 بعد السريالية، منها جعلت جنسية، رمزية قيم عن والخرشوف
الكلي التحرر أجل من برنامجها في اساسياً موضوعاً ذلك،

 الفن تقاليد من المستمدة التمثيل عناصر بعض تبنى أنه ومع

 االيهامية، التجسيم وسائل واعتمد االيطالية والنهضة اليونافي
 إلى لجأ أنه إآل والظالل، األضواء وتقابل المنظورية كاالبعاد

 تعد لم بحيث التقليدية مفاهيمها وقلب الوسائل هذه تحوير

 عوالم التعبيرعن بل بدقة، وتمثيلها الطبيعة محاكاة منها الغاية

 ،الشاعري التخيلي المناخ هذا مثل نجد وقد .الخاصة الفنان

 كارلو االيطاليان، انتجها التي األعال في الالوعي، عن المنبثق

 لكنهما .1920و 1915 عامي بين ما ،وجيورجيومورندي كارا
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 هذه إلى حنينهما عن المعبرة الطريقة هذه عن ذلك بعد ،تخليا

 هذه عن بدوره ابتعد قد نفسه شيريكو أن كما الغيية، العوالم

 التصوير من نوع إلى 1930 سنة بعد ورجع، الخيالية، الرؤى
٠ النهضوية التقليدية المفاهيم إلى أقرب

: الحربين بين ما السريالية - 4

 المنطلقات تحددت ،1924 األول البيان صدور منذ

 استكثاف هاجها كان التي السريانية الفية للحركة األساسية
 التي للتكعيبية وخالفاً تشكيلياً والتعبيرعنها الالواعية الحقائق

 كي ،الموضوعي العالم من التصويرية عناصرها تختار كانت
 هندسية طبيعة ذات جديدة لهيكلية وفقاً صياغتها تعيد

 المباشرمن االنطالق يرفضون السريالية فنانو كان تجريدية،

 ويعملون، لألشياء، الواعي االدراك أومن المرئية الصورة
 الداخلية، الصورة باتجاه العامة، مبادئهم مع انسجاماً

 حسب تسجيلها، إلى أويلجأون آلياً، ارتجاالً فيستحضرونها

 الصورة لهم تقدمه ما إلى استناداً االيهامي، التصوير تقنية

 السريالية مصادر في التباين هذا شأن من وكان .الحلمية
 الثتائية من نوع إلى ممثليها قاد ان تشكيلياً التعبيرعنها وطرق

 ميرووماسون فكان .تاريخها طيلة قائمة بقيت التي األسلوبية

 ببعض السريالية أعمالهما في احتفظا، قد بالتكعيبية تأثرا اللذان

 المسطح العمق، القليل التشكيلي كالفضاء العامة، مظاهرها

 أو سطوح إلى التصويرية اكاشة تقيم وطريقة أحيانا،

 واألشكال اآللية التلقائية بين الجمع غيرأذ متقابلة مساحات

 السريالية من نوع إلى وماسون ميرو قاد التجريدية المالمح ذات

 لها عالقة ال شاعرية، جديدة، صورية تضمنت التي التجريدية
 ذاالطابع هذااالتجاه ولكن ماشكال تأثرها رغم بالتكعيبية

 اللوحة غاية تكن لم كما التجريد غايته تكن لم التجريدي
 الوصول - وآرب وأرنست وماسون ميرو أعمال في - السريالية

 في حتى احتفظت، إذ )التجريدي، الالصوري الفن إلى
 كما مالمحه، أوببعض بالموضوع، األكثرتجريداً، الحاالت

 طريق عن سواء ترد كما للصور الالعقالفي بالتقابل احتفظت

األحالم. طريق الحرأوعن التداعي

 في أساساً، يتمثل، األسلوبية الثنائية لهذم اآلخر والقطب

 الصورة ثبيت إلى عمدوا الذين ودالي وتانغي ماغريت أعمال
 األكاديمي، الطابع ذي االيهامي التصوير إلى باللجوء الحلمية

 كما الفضائي المدى عن المعبر األبعاد، الثالثي التصوير أي

 ثالث اتجاه وثمة .النهضة عصر منذ الغربي الفن في عرف

 عن تحول الذي ارنست أعال تمثله األسلوبين هذين بين يجمع



الفن( )في السريالية

 من لنوع يخضع أكثرتجريدا، نحوفن وتوجه االيهامي التصوير
 تقنيات مارست قد السريالية تكون وهكذا . الواعية شبه اآللية

 للفن العامة األطر ضمن ،منها كبير جزء في ،تبقى فنية وأنماطاً

 يكن لم السريالية اللوحة يميز ما أن غير الغري. التثكيلي

 اختيار في خاصة طريقة كان ما بقدر التصوير في خاصة طريقة

 ان بحيث المصور، الثهد داخل وتوزيعها الموضوع عناصر

 األعمال في عادة نألفه لم غريب بعالم يوحي الالعقالفي تقابلها
 مغختلف بين أيضاً يجمع ما ولعل .يالية الس غير المعاصرة الفنية

 على الموضوع تقديم فقط ليس السريالية التصويرية األعمال
 التصويرية األعمال في )بخاصة والتشكيلية التقنية االهتمامات

 المجازية، الشاعرية، المتخيلة، المواضيع اختيار بل االيهامية(،
 »التصوير أو الشاعري«، »التصوير مفهوم مع انسجاماً

. الشعر«

 طبيعة ذا مصوراً الفني نشاطه بداً ميروقد خوان كان

 الذي اإلسباقي الريف في الطبيعة مظاهر وتناول ساذجة،
 من ذلك بعد انتقل لكنه خيالياً، طابعاً جزئياته على أضفى

 من يخله ال فهرساً روضع تأويله، إلى الوافع تسجيل عملية

 األول اليان صدور ومع الواقع. هذا من انطالقاً االشارات

 تحرير بفضل وتخلص، الريالية، بالحركة ميرو التحق ،1924
 للتصوير التشكيلية االصطالحات آثار من الالعقالفي،

 التكعيبية التشكيلية البنى نفسه، الوقت في وتخطى، التمثيلي،

 تأكد حيث روبين، وليام تعبير حسب الشعر، إلى ليصل
 أعمالم من مجموعة في وتحرراً، األكثرزخرفة الجديد، اتجاهه

 . 1929-1924 السريالية تاريخ من األولى المرحلة تعودإلى التي
 كاتاالن، من منظر المحروقة، األرض األعمال هذه وفي

 ذات البنائية األشكال عن الفنان يتخلى ، . . ارلكان. كرنفال
 وتموجاً أكثرتحرراً بخطوط عنها ليستعيض المستقيمة، الخطوط

 حثرت مطحة ماحة إلى ذلك، بعد اللوحة، فضاء ويحول

 تناغمات في التجريدية الهندسية والرموز الخطية العناصر فوقها

 أصبح ،1926-1925 باريس، في اقامته وخالل متواصلة.
 على متزايد بشكل العتماده وتجريدأ، عفوية اكث الجديد اسلوبه

 التي الصافية، اللونية البقع تاخذ وراحت والمصادفة؛ اآللية
 من للعديد منطلقاً وتصبح ،متموجة خطوط أحياناً بينها تجمع

 أللي، السريع، العمل أن ويبدو كبرى اهمية األلية لوحاتم

 ليعبر جاء الذي االلصاق إلى ،1929-1928 بعدذلك، قاده
األكثرتجريداً، الفنية ميوله عن

 الذي ماسون اندريه التعبيرتظهرمع في أخرى طريقة

 ما إلى وانتقل التحليلية التكعيبية آثار من بسرعة تخلص

 التشكيلي التكامل يتخطى وكي .الشعر إلى ،معها يتناقض
 آللي والتعبيرا العفوية أسلوب ماسون اختار ،التكعيبية لدى

 األربع، )الجهات الكوني، اثمولي الطابع ذات والموضوعات

 لديه الخط يأخذ اآللية هذه وبفضل ,. النجوم(. الشهب،
 وفي .الهادئة ميرو غنائية من وحركة عنفاً أكر خاصاً، طابعاً

 ما الزيتي التصوير الى يدخل أن ماسون حاول ، 1926 سنة

 بالخطوط تمثلت سريعة حركة من الرسم مجال في اليه توصل
 األلوان مزج إلى قادته المحاولة وهذه .المتكسرة أو المتوجة

 الخطية اآللية بهذه تسمح ال الزيتية األلوان مادة ألن بالرمل،

 هذه غيرأن .نفسانية شحنات من تحمله وما وتتابعها الريعة
 اللون مزج إلى أيضاً لجأوا فالتكعيبيون جديدة، تكن لم التقنية

 توصل بينما األشياء، مادية على الحصول بهدف لكن بالرمل،

 مجال في مختلفة نتائج إلى نفسها التقنية بامتخدامه ماسون،

 ماسون اندريه فكان الزيتي التصوير بواسطة اآللي التعبير
 ذلك، بعد يغطيها ثم ،قماشته على الصمغ من بقعاً يضع

 سوى اللوحة، يرفع عندما منه يبقى ال الذي الرمل من بطبقة
 أشكال من لوحته على تكون ما إلى يضيف وهنا .ما علق ما

 تثبت القلم او بالفحم ورسوماً لونية بقعاً ،المصادفة حددتها

 لجأ اآللية العفوية هذه على وحفاظاً وتتابعها، الخطوط عفوية

 مباشرة اللون أنبوب بواسطة خطوطم رسم إلى أحياناً ماسون

 التي تصوير، لوحته في يالحظ كما بالريثة، استعانة دون من
 الفنية المصطلحات من الساخ موقفم يعبرعنوانهاعن

التصوير. مجال في الوقت ذلك حتى المتداولة واتحديدات

 على ماثل تحرر يقابله الفنية االصطالحات من التحرر هذا

 الممهدة الجديدة الطريقة هذه عن المتولدة الصورية صعيد
 بولوك جاكسون األميركي ذلك بعد اتبعه الذي لألسلوب

Pollock. تبدو تمثله، بما يحيط الذي الغموض هذا وبسبب 

 لم ذلك أن بيد التجريد، إلى أقرب صورية، ال ماسون أعال
 التجريد إلى أبداً بسع لم ماسون إن إذ الظاهر، في إآل يكن

 الخطوط هذه داخل تصور، الفنية أعماله برحت وما الكلي،
 إلى بانتقاله ولكن أشكااًلموضوعية. اللونية، المساحات وهذه

 واكتسب مهماً، تبدالً ماسون أسلوب تبدل ، 1942 عام اميركا

 في أكثروضوحاً تشكيلية لغة إلى توصل أن بعد جديدة، رؤية

 المهجر. في السريالي التصوير قمة تمثل األعمال من مجموعة
 من تحرر أن بعد واالختزال، التسيط نحو الفنان توجه وهنا

 عن نفسه الوقت في وتخل ،والمبالغات األدبية الجوانب

 الرمل استخدام بسبب البارزة النتوءات النحتي، التجسيم
 المناخ عن بعيداً للطيعة، خيالي بمفهوم ترتبط األخيرة أعماله

 حول تأمل لوحته قفي ,الثالثينات نهاية من لنتاجه المثقل
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 الفواصل بفضل ،بهولة االظر يتتقل سنديانة، ورقة
 أشكاالً ليكتثف آخر، إلى قطاع من المساحات، بين الواضحة

 رموز وكأنها والحثرات. الححوانات، ورؤوس بالعيون، اشبه

والتكاثر. للخلق

 تام بوضوح مجسده السريالية إلى الدادائية من واالنتقال

 حركة إلى انتسب قد كان الذي ارنست لماكس الفني العمل

 في دادائية جماعة تأسيس في بارغلد، مع واسهم الدادا،

 الوسائل إليها نقل السريالية إلى تحوله ومع بالمانيا. كولونيا
 تبعاً التصويري عمله في اتخدمها التي الجديدة والتقنيات

 العناصر مجاورة إلى يسعى وهوإذ برتون. بها طالب التي لآللية
 يعتبرعملية فألنه الهلوسة، درجة وألقصى األكثرتبايناً،

 الفني العما يعتبر كما متحفظ، فعل رد أو سلبياً فعالً التمثيل

 الالوعي عن منبثقة وبواعث خارجية حقيفة بين للجمع نتيجة

 ارنست يقول كما الطريقة وبهذه . الحقيقة لهذه مواجهتها في
 ومسؤواًل، جريائً حراً، دائماً، السريالي الفنان »ينتقل نفسه:

 الداخلي العالم بين يفصل الذي الثابت غير الحدودي القطاع في

 ويتدخل ويعيث فيهما، يدركه ما فيسجل ٠ الخارجي والعالم

الثورية«. غرائزه تدفعه حيثما
 هي ارنت اعتمدها التي التقنية الوساثل أبرز ولعل

 فني عمل صنع إلى التوصل منه الغاية تكن لم الذي االلصاق
 منها تتكون التي األشياء فهذه لها. القيمة اشياء من انطالقا

 كي إليه بحاجة الفنان كان خارجي مسوغ بمثابة هي اللوحة

 وهو .المرئي العالم مالمح تحويل على قادرة فعل ردود يثيرلديه
 عليها، يضفي أن يحاول إنما متباينة اشياء تركيب إلى يلجأ إذ

 عبثية. ساخرة داللة الممنهجة، وبالمصادفة تجاورها خالل من

 الصحف من المجتزأة المتنوعة المصادر ذات الورق، فقصاصات

 الثعبية، والروايات المصورة، الطبيعية العلوم وكتب القديمة،

 فقدتها التي السابقة بدالالتها لها عالقة ال جديدة دالالت تأخذ

 ثم من وادخلت األساسي محيطها عن وفصلت اقتطعت أن بعد
 دائماً، واضحة الداللة هذه تكن لم وإن جديدة عالقات في

 فعل ردود تولدها التي التراردات خالل من توقظ أنها إآل

 عندما الفنان عبرعنه وهوما التخيل. على وتبعث الالوعي،

 المولودة للعالقة المنهجي االستثمار هي االلصاق تقنية »إن قال:
 اواكثرمن تجاورواقعين اصطناعياً يثيرها أوالتي المصادفة، من

وجودهما«. في البعض بعضهما عن غريبين واقعين
 ما متفيداً اخرى، تقنيات اختبار إلى ارنست لجأ وقد

 ما استنباط فتوصل-إلى نفسها، المواد وطبيعة المصادفة له تقدمه
 الحك على تقوم تقنية وهي ،Frottage الحكاكة ب سمي

 موضوعة ورقة على االلوان، أو الفحم أو الرصاص بواسط
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 أو الخثب من تعاريق، ذي الملم خشن جم سطح على
 شبه رسوم عليها تظهر حيث شابه، وما المعدن أو الحجر

 الرسوم وهذه المستعملة المادة حددتهاطبيعة التي التعاريق

 المسوغ بدور تقوم المادة، تقدمه الذي األثر بمشابة هي التي

 يتدخل الذي الفنان مخيلة تحريك في تسهم ألنها ،الخارجي
 يتفق بشكل فيه يحور أو إليه فيضيف األثر، هذا لتعديل بدوره

 االيحاء آلية على القائمة الطريقة، وبهذه األولية. معطياته مع

 ؛ 1926 عام منها نشر التي الحكاكية األعمال مائت ارنست انجز
 تنوع فضل يشكل طبيعي، تاريخ بعنوان: كتاب في عمال 34

 واحدة خيالي عالم من به توحي وما العفوية وطبيعتها رسومه

وأهمها. الحديث الرسم مجموعات أجل من
 االستشفاف هي نتائجها في مشابهة أخرى طريقة وثمة

D٥calcomanie، باأللوان مبللة قماشة بوضع يتلخص الذي 

 قد تكون أن بعد عنها نزعها ثم اللوحة سطح على وضغطها
 أويحور يعدل أن نفسها، وبالطريقة الفنان، يحاول أثراً تركت

 صب أي Dripping التفطير إلى قادته التجارب وهذه فيه.

 كما غختلفة، وباتجاهات اللوحة، على قطرة قطرة السائل اللون

 رجل الكوكتيل، شارب المجنون، الكوكب لوحاته: في

 اختبرها التي التقنية وهذه .اقليدية غير ذبابة بطيران مذعور

 الحرب بعد المعاصر، الفن تطور في مهم دور لها كان ارنست
 إليها لجا التي األساسية الوسيلة أصبحت حيث الثانية، العالمية

.بولوك جاكسون وبخاصة ،التحركي الفن ممثلو

االيهامية: إلى عودة-5

 اندريه مع - للريالية قدم ارنست ماكس أن في شك ال

 ماثلة- باختبارات وقام اآللية، باستنباط شارك الذي ماسون
 فنانين غيرأن العام. مسارها تحديد في وأسهم جديداً دفعاً

 جديدة معالم الحركة إلى واضافوا ذلك، بعد أتوا آخرين

 تانغي ايف أمثال: الفنية، وأساليبهم ميولهم بتنويع تنوعت

 رينيه واللجيكي - فرنسي أصل من أميركي فنان وهو -

 الحركة إلى »تسلل الذي دالي سلفادور واالسباني ماغريت،
 اختار ولقد تعبيربرتون حسب «،1929 عام السريالية

 األول همها كان تعبيرية وسائل شيريكو، غرار على هؤالء،
 للتيار المناقضة البصرية االيهامية إطار في الحلمية الصورة بعث

 وبعض ميرووماسون أعمال تمثله الذي التجريدي الطابع ذي
ارنت. أعيال

 الحركة في خاصة ظاهرة تانغي ايف يمثل االتجاه، هذا وفي
 االيهامي االسلوب فاختياره ومضموناً شكالً السريالية،
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 فريدة ظاهرة منه وجعل عصره تقاليد خارج وضعه الفضائي

 هذا خاطر عميقا إدراكا يدرك فهو الحديث. الفن في

 مقدرته بفضل يتجنبها أن استطاع التي المخاطر - األسلوب

 مبلورة، ناعمة، مساحات في األشياء تجسيم على الفائقة

 كيف ويعرف - الفرشاة الستعمال فيها أثر ال المظهر، معدنية

 بين الفاصلة الحدود على يقع غريب لعالم تصويره في منه يفيد

 حتى األسلوب هذا على تانغي حافظ وقد .والالوعي الوعي
 لصوريته األساسية المالمح على حافظ كما ، 1956 وفاته

 وازدادت الصورية هذه أشكال تنوعت عندما حتى وترابطها

 الرياح، وردة في تغطي النهاية، في باتت، التي عناصرها كثافة
كلها. اللوحة مساحة وخوف، القناطر، وتكاثر

 االيهامية والوسائل الفضائي المدى استخدامه رغم ولكن

 فهو ، . . العمق باتجام المتتالية والسطوح واألفق، كالمنظور،
 بعناصرالصورية بني الصورياً، بل يصورعالمااًلواقعياً،

 الظاهر في سوى يتفق ال الذي الخيالي العالم هذا أن والحقيقة

 والصخور، والماء كالسماء عناصره بعض أومع الواقع مع

 بعالم أشبه فهو . الواقع هذا مع عقالنية مقابلة أي مع يتعارض

 عديمة الهيولية المادة من واالنتقال التكون طور في جيولوجي

 ما االنطباع هذا من يضاعف حيث المتبلور الشكل إلى الثكل

 الالنهائية المسافات وفراغ وسكون صمت من به توحي

الغريبة. واألشكال

 اتبع فقد البلجيكيين، السرياليين ابرز ماغريت، رينيه اما
 منطلقاً ،البصري االيهام رسائل غختلف بين يجمع اسلوباً ايضاً

 لكل وباستخدامه شيريكو. لدى الفضائية والبنية الوصفية من

 سريالي مناخ خلق إلى ماغريت توصل التقنية، الوسائل هذه
 تانغي وأشكال ارنست، صور غرابة إلى اللجوء دون من

 المساحات بتقابل مكتفياً دالي، سلفادور وهذيانية العضوية،

 ألوانها، وشفافية عناصرها، وتباين والفراغات، المصورة
 التي التقنية، الوسائل هذه وبفضل العام. التجريدي وطابعها

 الممثشل المثهد صفاء من يخفف أن شأنه من ما كل منها حذف
 يربط جديدة، استنباطات إليها يضف لم والتي الشاعري،

 محاكاته خالل من الشعر التصوير- بمفهوم أعاله ماغريت

 طريق عن الفكر عمق إلى ويصل بناءه، يعيد الذي للواقع
 الذي التشابه لكن . . األكثرحقيقة. األكثركشفاً، التشابه

 فكر، مادة هو وما ،مرئي هو ما تثابه »بالضبط هو بلوغه يريد

 كما ، به« يفكر ما يصور فهو يرى، ما يصور بأن يكتفي ال ألنه
 Opus في نشرت ماغريت عن له مقالة )في كولينه يقول

,International، هوأن به يفكر وما . (1970, 20/19 العدد 

 »الشيء ألن األساسية، داللتها يفقدها صور إلى األشياء تحويل

 اسمها، أو نفسها، الصورة وظيفة يقول، كما ابدأ، له ليس
 هذا أن أي جدا«. عدودة وصورتم الشيء »بين العالقة ان كما

 مسطحة مساحة على الشيء تمثيل نتيجة هو الداللة في التحول

«.عحلودة

 سوى تمثل ال التي لوحته في اللغز هذا ماغريت يوضح ثم
 نرى ال ألننا ليسغليوناً، »هذا :تحته كتب غليون صورة

 يمثل الذي التصوير أن يعني ذلك صورته بل نفسه، الغليون
 أشكال من شكالً بل روابة أو »أدباً« ليس الواقع من عناصر

 الصورة ادراك أي ماغريت: كمايفهمه التصوير« »الشعرفي

 فقط مرئية تصبح ألن »قابلة فكرة إلى وتحويلها المستلهمة

 وهنا .الحقيقية الصورة عن تنفصل أن دون من بالتصوير«

 تصبح ألن المهيأة الفكرة وصف »فن إلى التصوير فن يتحول

روبين يقول كما التجربة« سر إلى وتثيربالتالي مرئية
 السريالية في جديدة ظاهرة يجسدسلفادوردالي وبدوره،

 نتاجه من األولى المرحلة في سوى تتمثل ال الظاهرة هذه أن بيد

 فقد الشالثينات أواسط تمتدحنى التي المرحلة أي الفني،

 يعد ولم الكالسيكية، من قرب أسلوب إلى ذلك بعد رجع،

 ذا سلوكه ألن برتون، يصرح كما السريالية يهم 1936 سة بعد
 يسخر ألن به أدى قد به تميز طالما الذي ،المسرحي الطابع

 من لنوع صريح استثمار وإلى اسبانيا في الرجعية لخدمة نفسه
 أو الفنان انتاج في سواء التحول هذا أن بيد .العاطفي التدين

 اغنت التي األولى العماله الفنية القيمة ينفي ال سلوكه في

 فقد .النفساني ظواهرالتحليل من جديدة بمجموعة السريالية
 النشوء حاالت بعض باستخدامه جديداً معنى المصادفة أعطى

 العناصر ومجاورة الخادعة، والتمثيالت المحمومة واألحالم

 »النشاط ماأسماه إلى وهنالجأدالي المألوفةالمتنافرةغير

 الذي Activite paranoiaque-critique النقدي« الهذياني-
 التوضيع على القائمة الالعقالنية للمعرفة تلقائياً منهجاً اعتبره

 في تتجلى عقلي اضطراب حالة والهذيانية الظواهر. ومنهجية

 أو واالضطهاد العظمة كهذيان ،مزمنة وهلوسة ايهامات
 درجة ألقصى »موهوباً نفسه يعتبر الذي دالي لكن الخصاء

 الحاات هذه مثل يدخل ان إذن، ويمكنه، الهذيانية« بالقوة
 بيني »الفرق بقوله: ذلك ويوضح هذيانياً ليس الهذيانية،

 إلى يلجأ إذ وهو .مجنوناً« لست أنني هو مجنون رجل وبين

 مثل في الخارق« ونفاذه الذهن »ببديهية العتقاده فذلك الهذيانية
 شيائً الشيء في يرى أن على البصر رمقدرة الحاالت، هذه

 وبقرة، ابريق، إلى إمرأة رأس يحول لوحاته إحدى ففي آخر،
 كانت حين في أي رجل. وذراع إمرأة، وصدر أسد، ورأس

 على تركزت قد وماغريت ارنست شيريكووماكس صورية
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 حاالت دالي يعالج ،النفس علم مجال في الشائعة الظواهر
 والعجز والتفسخ، الخصاء، كوساوم أكثرشذوذاً، مرضية

 !النحطاط ومظاهر التشويه دالي استخدم وقد . . .الجنسي
 الحالة بدورها تعكس التي المرضية لالضطرابات انعكاساً

 خالل من محاوالً الحربين، هابين فترة في واالجتماعية الثقافية

 مجمل إلى فرويد لدى اكفسي اكحليل نتائج ينقل أن ذلك،

لعصره. والسياسي والثقافي االجتماعي الوضع

 »تقنية التفاصيل: دقيقة ،واقعية ايهامية تقنية دالي اتبع وقد

 يستعين الدقيقة التفاصيل يصور وكي تعبيره. حسب رجعية«،

 يقول كما تبدو، واقعية إلى ذلك بفضل ويصل بالمجهر، دالي
 ال لذلك . باليد« صورت ألحالم فوتوغرافية صور »وكأنها

 اللوحات تلك هي األكثرنجاحاً أعماله تكون أن يستغرب

 الملهمة، اللذات المنمنمات: إلى األقرب الحجم الصغيرة

 الرخوة، الساعات الجنسي، اإلغراء شح الرغبة، مالءمات

 عالمه دالي يحدد األولى األعال هذه وبفضل الملتهبة. الزرافات
, الخاصة وميتولوجيته الخاص

: الحرب بعد السريالية - 6

 أن الثانية العالمية الحرب النداع المباشرة النتائج من كان

 مختلف يمثلون الذين والفنانين السرياليين من العديد هاجر
 مقراً نيويورك أصبحت حيث أميركا، إلى األخرى التيارات

 السريالية ماقدمته بيدأن الطليعية الفنية جديداًللنشاطات

 توصلت ما نادرة، حاالت في إآل يتخط، لم المرحلة هذه في

 تطور على مهم جديد أي يطرأ فلم ٠األربعينات قبل إليه
 كثيراً فيها تتبدل لم التي الفنية وأساليبهم السرياليين صورية

 اندريه أن غير إليها. أدخلت التي المحدودة الجديدة العناصر
 سنة بعد أسلوبه في المهم للتطور نظراً يثكل، قد ماسون

 إلى ذهبوا الذين الرواد هؤالء بين استثنائية حالة ،1942

 أوروبا إلى السرياليين معظم رجع الحرب، وبنهاية اميركا
 تجد لم حيث باريس، في 1947 الكبيرسنة معرضهم وأقاموا

 هذا عنوان فرغم .الجديدة التيارات وسط لها مكاناً السريالية

 القيمة اللوحات معظم كان 1947 عام السريالية المعرض،

 بأن الشعور رغم ولكن، . 1945 عام أنجز قد يتضمنها التي

 بآخر أو بشكل السريالية، بقيت انتهت، قد الفنية الحركة هذه

 الوحيد السريالي الفنان فيكتوربراونر يكون وقد ذهنية حالة

 الحرب، قبل كان ما 1947 سنة بعد اهمية أكثر أنه تبين الذي

 هذا بعد باتت التي النشكيلية لغته في المهم للتطور وذلك
.صياغتها وفي مضمونها في عمقاً أكثر التاريخ
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 وبداية الثالثينات في السريالية الحركة دخل ذلك قبل
 االسهام ان بيد الشباب. الفنانين من آخر عدد األربعينات،

 يقتصر يكاد وصوريتها الريالية فن تطور في واألخير الكبير
 األهمية من شيء على وكانت Matta متى التشيلي الفنان على
 غوركي، ارشيل واألميركي الم، ويفريدو الكوبي أعمال أيضاً

المرحلة. هذه بنهاية اال السريالية بالحركة يرتبط لم الذي
 وفقاً بنيت ايهامية تقنية ايضاً متى انطونيو سبستيانو اتبع

 تاين على القائم Perspective aerienne الفضائي للمنظور
 1943 سنة بعد ايضاً، يتخلى إذ وهو . وتدرجه اللوني العمق

 ويتخطى قسمين إلى اللوحة يقسم الذي األفق خط عن
 اللوحة مساحة يحول إنما شيريكو، لدى المسطحة المساحات

 في اإلضاءة، قليل متناه، ال واحد، تصويري فضاء إلى كلها
 وكي الكترا، اونك في احياناً، اضاءة أكث أو الحب دوار

 اللونية السوائل الفنان يستخدم الكوني الفضاء هذا إلى يتوصل
 قساً ذلك بعد ينزع ثم كلها، اللوحة مساحة بها يغطي التي

 جزءا تمتص انها بحيث فوقها بها يمر قماش قطعة بواسطة منها

 ثم من وتتكون عليها آثارها وتترك اللونية الطبقة هذه من

 أماكن في اللون كثافة لتباين نتيجة العمق متفاوتة قطاعات

.اللوحة من عديدة

 الترازن عن الفان بستعيض حيث الغريب، خ٢ مذ في
 المركزية القاط وتوزيع التأليف بتوازن األفق خط يقدمه الذي

 من أنحاءعديدة في الواحدة( المركزية النقطة )بدالمن

 الكوفي الفضاء هذا إلى مشدودة الناظر عين تبقى ،اللوحة

 العناصر وهذه .المضاءة الثكلية أو الخطية وعناصرم الالمحدود

 بالسوائل أشبه رموز عن عبارة قراءتها، يصعب التي الصورية
 كلياً وتختلف النار السنة أو ،التناسلية األعضاء أو الجذور أو

 في المرئية لألشياء الواقعية بالمالمح ترتبط التي الصورية عن
 أشكاالً يستنبط ومتى . وشيريكو. ودالي ماغريت لدى األحالم

 الحلمي، النشاط روبين، يقول كما »تتخطى، رمزية جديدة
.اكفسانية« الحياة في األكثرتخفياً بمصادرها صلة على وتبقى

 اكتسبت، داخلية، احساسات عن المعبرة متى صورية لكن

 غريبة كائنات في وتمثلت وضوحاً اكثر مالمح ، 1944 سنة بعد

 في تشبه آلية، أشكال في صيغت آلة(، نصف حشرة، )نصف
 يشير أن الفان اراد كأنما الضوئية، اإلشارات تحركاتها

 العالم هذا في باآللة اشبه بات الذي اإلنسان إلى بواسطتها

 وعي إلى ذلك بعد يتوصل إذ وهو . الالإنساني الممكنن
 سنة من ابتداءم متى، يقدم أكثروضوحاً، نفساني - اجتماعي

 أقل اشكال في االنسان عن ساخرة هجائية صورة ،1946
من االنسان تحرير الرئيسي همم بات إذ السابق، في ما تعقيداً



ادضطائيه

 للشورة موازية الشاعرية الثورة بأن مؤمناً طغيان، أي

 وسشر وعيه شحذ واقعية »لإلنسان دكشف ألنها االقتصادية،

 والعالم، ذاته يعي ألن وتدفعه الجديد« والعالم الجديد باإلنسان

 حسب والعجز« بالتقاليدية اإلنسان فيه يقام رأسالي »مجتمع في

 Opus Interna- في: مقى، عن له مقالة )في هاغلوند تعبير
1970 ,19/20 ,ilonal) . يصورمق األخير أعماله ففي 

 عنه ويقدم نفسافي - اجتماعي واقع هو حيث من اإلنسان

 وهو ؛تتهدده ونخاوف مدمرة حرب ظل في ،نفسانية صورة
 دو سانتو و األباما و فيتنام : لوحاته في بخاصة يقف،
 غيفارا تشي قتلت التي المتحدة الواليات ضد , , منغو.

 الجزائر، حرب في فرنسا ضد يقف كما ،االستعارية وسياستها

.فلسطين في الصهيونية وضد
 ، 1947-1942 السريالية، تاريخ من األخيرة المرحلة هذ وفي

 هذه إلى انتسبوا الذين الفنانين كبار آخر غوركي ارشيل كان
 يرى الحديث الفن مؤرخي من عدداً لكن ■ 1945 الحركة،

 وبطالً المعاصر األميركي الفن رواد من واحداً ذلك ع فيه،

 والحقيقة . تعبيرروزنبرغ حسب ،التجريدية نموذجياًللتعبيرية

 نهاية شهدت انتقالية مرحلة في برز الذي ، غوركي فن أن

 جهة من الحديث األميركي الفن وبداية جهة من السريالية
 لكنه السريالية، اطار وضمن سريالي، وسط في نشأ قد ثانية،

 الفنية بالحركة صلة على جعلته خاصة شخصية صفات اكتب

 ففي .سريالية معطيات من بداياتها، في انطلقت التي الجديدة

 ، 1942و 1940 عامي بين ما بدأها التي اللوحات من مجموعة

 المخيلة من مستوحاة ذاتية، صورية عناصر غوركي بسجل

 صلة على يجعله فني بأسلوب صيغت الطفولة، وذكريات

 بيكاسو تكعيبية عن يبعده ما بقدر الخاصة وعوالمها بالسريالية

 أخرى، أعال في ذلك، بعد يتجه لكنه التأليف، في وطريقته

 للمخيلة منشطة حوافز منها ليجعل بل لينقلها، ال الطبيعة نحو
 المخيلة، هذم قمليه لما وفقاً صياغتها، اعادة من تمكنه بحيث

 لديه وما النفسية مأساته إليها ينقل تشكيلية شاشة إلى وتحويلها

 مع هويلتقي وإذ .الذاتية لتجربته مختلفة تواردات من
 أشكال إلى بالنهاية، يصل، أنه إآل وماسوومتى، ،كاندانسكي

 ذات أشكال وهي والمبهمة، المعقدة بتفاصيلها غنية هجينية،
.خاصة صورية تؤلف ونباتية وحيوانية انسانية مالمح
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أمهز محمود

السفسطائية
Sophism
Sophisme
Sophisma

الفكرة: إلى األسطورة من-1

 كل قبل منا يتطلب وبدايتها الفلسفة أصل عن التساؤل إن

 أن ذلك ويعني داخله. الفلسفة تعمل الذي الحيز تعيين شيء

 أشكال عن شكله وتمييز موضوعه وضبط بتسطيرحدوده نقوم
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الغطائية

 Jean Pierre vernant فارنون بيار فجان األخرى. األقوال
 أرضيتها على وحصولها الفلسفية الممارسان بروز أن يرى

 الثقافي الصعيد على األخرى النشاطات عن تميزها التي الخاصة

 جديد شكل تكوين إلى األمر، آخر في خاضع واالجتماعي،
 يكونا لم والبيان الخطأ من ونوع المختلفة العقالنية أشكال من

قبل. معهودينمن
 الترد من التحول في يكمن للتفلسف األساسي الشرط إن

 المنظم التعليل يستندإلى الذي التأملي الفكر إلى األسطوري

 ان اعتبرنا فإذا . المنطقي والتفكير اإلدراك قوة وإلى والمتماسك

 وانكسيمندروس )طاليس تفلسفوا من أول هم األيونيين
 منظاً عقلياً فكراً ابتكروا قد أنهم يفيد ال فذلك وانكسيمانس(

 في اإلنسان مشكالت حولوا قد أنهم على يدل بل ومتماسكاً،

 إلى )األسطورة( الشعري والحدس اإليمان صعيد من الطبيعة

 يبحث أن المرء إمكان في أصبح إذ )الفكرة(. الذهني المجال
 وأن ويصحح ويعدل يحلل وأن عقلياً بحثاً واإلنان الطبيعة في

 ذلك ومع العقل لتحكيم عرضة األشياء من يجعل وأن ينقد

 انهم إذ باألسطورة ومشوبة بالخيال ملفوفة أفكارهم كانت فقد

 أشكال عن البحتة الفلفية تمييزالفكرة بإمكانية يعترفوا لم

.األسطوري الخيال
 بداية في إآل تظهر لم فلسفة كلمة بأن نذكر أن بد وال

 وفي لهيرقليطس نص في المسيح، قبل الخامس القرن
 إال ومنظمة منتقة فلسفة عن نتحدث أن نستطيع ال الواقع،

 لهم كانت فقد القدماء الفالسفة أما وأرسطو. أفالطون مع

 والطبيعة واأللهة واألخالق السياسة في ونظريات متعددة أفكار
 تتخذ ما كثيراً انها إذ تسيق، وبدون مشتتة كانت ولكنها

 الفلسفة أن على أفالطون أكد وقد .ومختلفة متضاربة اتجاهات

 الطبيعة دراسة في أي الفيزيقا« في تكمن »ال الحقيقية

 عند نجدها التي تلك فوزيوس( بيري )هيستوريا
 غيرهم أو هيرقليطس أو انكسيانس أو انكسيمندروس

 أفالطون نظر في الفلسفة ليست كذلك تيماوس( )أفالطون،

 نجدها التي فتيغمه( )األبو الحكمة أو المأثورة األقوال تلك

 وبياس ويتياكوس )كطاليس السعة اليونانيين الحكماء عند

 الحكيمة الحقائق وهذه األقوال هذه به تمتاز فا الخ( وصولون

 صفة عليها نضفي لكي بعد يكفي ال وصفاء وضوح من
 )أفالطون، أفالطون وحسب المحكم. الفلسفي النسق

 تكون أن يمكن ال أيضاً وأرسطو والسفطائي( بروتاغوراس

 واللوغوس واإلقناع المعرفة اتقان ألن بحق فلسفة السفسطائية
للفلسفة. الحقيقي النظام ليسيطر يكفي ال

 حاول الفلسفة؟ ابتكر الذي هو أفالطون أن ذلك يعني هل
 »إن قائال: الفكرة هذه عن الدفاع Fr.Chatelet شاتلي فرنسوا

 حصرها الجواهريعني أوبواقعية بالمثالية أفالطون فلسفة نعت
 ألن إلنتاجه، العميق المعنى وإنكار عقيدة أو مذهب في

 تلك أو المثل، ونظرية السياسي والتصور الجدلية الطريقة

 ابتكار نعني أعمق ابتكار إلى تبعث الهامة، اكقافية االكتشافات
. (p (Chatelet, Platon, Gallimard,22) الفلفة«

 يمثلون ال والسفسطائيين والحكماء الفيزيائيين أن إذن جلي

 الفلسفة ألن (242)السفطائي، أفالطون نظر في الفلسفة

 الجواهر حقل في تقطن والحقيقة الحقيقة، في تبحث
 »الفيزيقا« مع القطيعة أن يعني ال ذلك أن على والماهيات.

 أن إذ المنظم. الفلسفي الفكر أنتجت التي هي و»السفسطائية«

 ثورتين هناك أن يالحظ الفلفي الفكر أصل في المتعمق

 بمفهومه الفلسفي اكست لتكوين الطريق مهدتا قد أساسيتين

:واالرسطي فالطوفي األ

 الخيال الفكرمن أوتحويل األوائل، الفيزيائيين ا-ثورة

.العلمي النظر إلى األسطوري

 بالفيزيقا االهتمام من الفكر تحويل أو السفسطائيين ثورة - 2

باإلنان. االهتمام إلى
 في هبز بلمن بلنص. شل وت ٠وتكويزمزكالمن ألسل١ سرضكلة همهم "امالل البانيون الغيإليوئ ولجه فقد

 األخير هذا فيه بحث الذي األصل ولكن المثهورة، ملحمته

 وغير والخيال الدينية المعتقدات فيه تتدخل جوهره في أسطوري

 الفيزيائيين لكن المختلفة األسطورية المصطلحات من ذلك

 تعوقه ال وعقلي جدلي بمنظار الوجود يستطلعوا أن حاولوا
 »لقد قائال: الظاهرة هذم عل وقدأكدفرانكفورت العقائد.

 فاللفظة .وأبدي حلولي للوجود اساس طلب في اليونانيون جد

 بل »البداية« مدلولها ليس »األصل« تعني التي اإلغريقية
 . . ٠ الفلسفة، قبل ما . . . )فرانكفورت، األول« »السبب

(.278 ص

 الطبيعة دراسة حولوا انهم إذ الفيزيائيين ثورة تكمن وهنا

 ٠ التفكيروالتحليل مستوى إلى والتقديس االعتقاد مستوى من
 نظريات وإحداث الواقع تحليل اإلمكان في أصبح لقد

 ترفض التي العقائد تعوقها ال نشيطة تفسيرية ومحاوالت

 لتفسيروالتفكيروالنقد الحقيقية البداية تكمن وها الجدل،
واتفلسف.

 موضوعي فكر لصياغة كافياً يكن لم التفير، هذا ولكن

 السبعة للحكاء المأثورة األقوال تثبه أقوالهم كانت بل منظم،
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الغطي

 الذات بين التمييز أقرت ولكنها . والوحي باإللهام أشبه هي إذ

 تتصف التي الفوضى خلف نظام اكتشاف وحاولت والموضوع
 األول المبدأ عن فالبحث ٠ والوجود الكون يخص فيما أفكارنا بها

 جريئة فكرية ثورة ذاته حد في يعتبر والوجود للكون المنظم

 أم )انكسيمنس( الهواء في أم )طالي( المادة في المبدأ هذا أكان
 هذه )انكسيمندروس(. محدود الال في أم )هرقليطس( النار في

 التعليل على والمبني العلمي الفكر جعلت التي هي الثورة
 الطبيعة في تفلسف من األقدمون »كان باجة: ابن يقول مكناً.

 . يشاهد لما مخالفة بآراء قالوا حتى ،مسالكهم بهم اختلفت قد
 كانوا جيعهم أن إآل .المنطقية بالطرق خبرهم لقلة وذلك

 يمكن ال أنه منهم كل وأجمع المادة. إلى الطبيعة في القول يردون
 محاالً رأوه ذلك فإن إطالقاً، موجود غير من موجود يحدث أن

 أخذوه الوجود، أصناف عندهم تتفصل م كانوا لما أنهم، غير

(.17 ص الطبيعي، االع باجة، )ابن واحد شيء كأنه

 هؤالء أن تدعي التي النظرية أن هنا نالحظ أن بد وال

 ازدواجية تعر لم ألنها خاطئة، ماديون م عالء األوائل الفيزيائيين

 عندهم اختلط فقد اهتماما، العاصر هذه في الموجودة المعاني

 :فرانكفورت يقول . باألسطوري والعقلي بالروحي المادي
 لقد رقعتين. بين الحافة على يحومون الواقع في اليونانيون »كان

 عالم في مفهوم تماسك إيجاد بإمكان غيرهم قبل شعروا

 تنفصم لم عالقة سحر تحت يزالون ال كانوا ولكنهم الظواهر،

 بصدد الشك من شيء في سنظل ولذا . والطبيعة اإلنسان بين
 ،لديا المتبقية اليونانيين أقوال في تبرز التي الدقيقة الدالئل
 كل في األول السبب أو المبدأ هو الماء إن يقول مثالً فطاليس

 والمغناطيس باآللهة: مآلى األشياء »كل أيضاً يقول ولكنه شيء

 قبل ما فرانكفورت، الحديد« تحريك على يقوى ألنه حي
(.279الفلسفة،ص

 واإلدراك الخيالية الحيوية من المزيج أن في شك من وما

 االدس القرنين في اليونافي الفكر به اتصف الذي العقلي
 نوعاً الواقعية األشياء على أضفى هوالذي م ق والخامس

 النظام عذا يعتبرأن أصبح اليوناني الفكر ان إذ . النظام من

 المبادىء في يبحثون الميليزيين الفالسفة فترى الطبيعة في كامن

 نختلف توازن يقوم عليها والتي والسيالن الحركة خلف الثابتة

 األسطورية اعتقاداتهم من فبالرغم للعالم العناصرالمكونة

 هؤالء يحاول باآللهة« مآلى األشياء »كل أن من وبالرغم
 . عقلياً فهاً األشياء بين والترابط التماسك يفهموا أن الفالسفة

 الحتمي منتهاها يهاإلى سار ما، نظرية أحدهم أوجد ما »فإذا
 ( ,.ل Burnet, لهاء المرنبة والحقالق االحنماالت منافضة رغم

(.281 .p .وEarly, Greek Philosophy بيار جان يرى 
 كل أن أي ،الواقع أساس عندهم أصبحت الطبيعة أن فارنون

 كل تراه كما الفيزيقا في موجوداً حتماً يكون أوينتج يوجد ما

 عظمة أن أي .وجوده وسبب أساسه يكمن حيث ،يوم

 الوجود أصل بذلك وتكون القديمة اآللهة مكان تأخذ الفيزيقا

والكون.
 بصعوبة اصطدمت قد الهائلة الفكرية الثورة هذه ولكن

 أجبرت فقد :جديد نحوطريق الفلسفة وجهت جوهرية

 أمام تمثل أن على الفيزيائيون استعملها التي واألفكار المفاهيم

 الخامن القرن بداية ففي .البرهاني والعقل اللوغوس محكمة

 في األيونيين فلسفة واصلت مختلفة تيارات ظهرت م. ق.
 التفكير وجهت ولكنها أخرى أحياناً وعارضتها األحيان بعض

 في التفكير أصبح إذ الجوهر. ومألة واللوغوس العقل نحو
 )المدرسة والثبات بالتجريد اهتاماً أكثر وصقلية ايطاليا

اإليلية( المدرسة و) الفيثاغورنية(

 صياغة الوجود مشكلة صاغ من أول هو بارمنيدس ولعل
 في الحقيقة وضع ترفض الطبيعة عن قصيدته أن إذ جوهرية

 في ال الواحد في واقعاً موجودة فالحقيقة المادية، العناصر حركية

 الواقع: عناصر عن يختلف إذن الوجود فأساس والتغير، الكثرة

 وجب األوحد بالواحد آمنت إذا أنك على نهائياً برهاناً »برهن،

(.42-41 شذرة نفه، )المرجع عدام ما تنكركل أن عليك
 أن أراد الواحد، نظرية حدد عندما بارمنيدس، إن ثم

 مطابق وهو شيء إلى يفقر وال ثابتاً بظل الوجود أن يوضح

 بحضوره يشهد موجود أنه وبما تفكير هو بما فالتفكير .للفكر
 والشيء به يفكر الذي »فالثي، رالوجود الكون سابقيه: على

 بواجد لست ألنك واحد. كالعما الفكر، يوجد أجله من الذي

.الفكر« يستطت بصدده كائن، شيء دون فكراً

 اإليلية المدرسة م ق 475 - 535 هرقليطس عارض وقد
 متغير ألنه واحدة صورة على داائً لي الكون أن على مؤكداً

 الجديد الما، ألن نفسه النر في مرتين تخطو أن تستطيع »لن دائياً

 عدد شذرة نفسه، )المرجع حولك« من أبدي جريان في
 أعمق حقق هرقليطس إن القول يمكن الحقيقة وفي (.42-41

 إذ فلفية قولية تشكيلة لكل األولى اليونانية الفرضية عن تعبير
 »إن هيرقليطس بقول .للفهم قابل كل الكون اعتبرأن

 أن الحكمة من فإن إلي تستمعوا ولم اللوغوس، إلى استمعتم

 شذرة نفسه، )المرجع الواحدهوالكل،. بأن القول على تتفقوا

(.50 عدد
 كلها األشياء يسيران )واإلنسان( واللوغوس فالفكر
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 . دائيان تغيروتحول أي التفصم، حركة ألنه والفكركل

 هو »الواحد قائاًل: الفكرة هذم على الغفارمكاوي عبد يعلق

 لتا يقول واللوغوس اللوغوس طبيعة هوالتعبيرعن الكل«
 المتفرقة األضدام يجمع أنه ذلك الكل هو الواحد يكون كيف

 والحرب والصيف والخريف والنهار الليل يجتمع كما ذاته في
 لهذه يقدر الذي هووحده واللوغوس . والمنام واليقظة والالم

 على يحملها الذي وحده وهو فيه، تجتمع أن المتباعدة األضداد

 »اللوغوس« يقوله ما إلى استمعنا نحن فإذا والظهور. التجلي

 »اللوغوس« في اجتمعت التي »الكل« حقيقة إلى استمعنا

 للطباعة العربي الكتاب دار الحكمة، مدرسة )مكاوي،

. (25ص القاهرة، والنشر،

 األوائل والفالسفة الفيزيائيين ثورة إن إذن القول ونستطيع
 األسطورة مستوى الفكرمن تحويل في شيء، كل قبل تتمثل

 الفلسفية التيارات فكل .واللوغوس العقل مستوى إلى
 واإلدراك والفهم البشري تعتمدلعقل األولى اإلغريقية

 يعرف كما وحدوده مدام فيعرف قوته عن يبحث أصبح فالعقل
 الميليسيين للفالسفة المشترك القاسم ن إذ البرهنة على قدرته
 والطبيعة لألشياء األسطورية انظرة من كلياً يتحرروا لم الذين

 هيرقليطس مدرسة وحقى والفيثاغوريين اإليليين والفالسفة

 الفكري للعمل جديد حقل إرساء في األمر آخر في يكمن

والخيال. االعتقاد ال العقل واستعمال البرهنة في يتمثل

 الجديد الحقل هذا وجدت السفسطاية، ظهرت عندما
 إلى بالطبيعة االهتمام من الفكر فحولن جاهزاً الفكري للعمل

 تركت إذ معاييره وغيرت اسسه وقلبت .باإلنسان االهتمام
 أساسياً موضوعاً اإلنسان من وجعلت جانباً الخارجية الظواهر

 أن اعتبرنا لهذا األخرى الموضوعأت واتفكيرقبل لتفلف

 على وإنشائها الفلسفة تكوين حركة في الهامة الثانية الثورة
السفسطائيين. ثورة هي متياسك( )كنسق صحيحة أسس

 السفسطائيين حركة اعتبرت وأرسطو أفالطون تأثير وتحت

 اللفظي والتالعب الجدل من ضرب هي بل وتمويه هدم حركة
 اإلقناع إلى الوصول وغايتها والفلسفة الحقيقة عن بعيدة فهي
 يقول .وتشترى المعرفة فيه تباع الحاجة وحسب للطلب طبقاً

 أولنك حال نجد ،صديقي يا »هكذا السفسطاني في أفالطون
 كان ألي وتفصيالً جملة سلعهم فيبيعون المدن يجوبون الذين

 والخير، الشر بين تفرق أن تستطيع كنت فإن .إليها حاجة في
 أن ذلك يعني منهم« المعرفة تشتري أن قدرتك ففي

 همه ،للفيلسوف زاثفة صورة - أفالطون حسب - السفطائي

 والمنفعة والمتعة النجاح واخالق الخطابة فن تعليم الوحيد
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 ذوي من الناس واقتناص لالرتزاق وذلك الذات وتأكيد

.والمال« الحب
 من الحركة هذه القديمة اإلسالمية الفلفة عرفت وقد

 أرسطوتبكيت كتاب ترجة تمت فقد وارسطو. أفالطون خالل

 النهضة مكتبة أفالطون، بدوي، عبدالرحمن ) السفسطائية
 من كل منقبل وذلك السريانية عن(3 ل،ص964 المصرية،

 بكوش بن وابراهيم زرعة بن اسحاق علي وأبي عدي بن يحعى

 هذا بتحقيق إلسالميين ا الفالسفة بعض قام كما ٠ العشاري
 فيها يفند رسالة كتب الذي كالكندي وتفسيره وشرحه الكتاب

 .مفقودة وهي السفطائية خدع من االحتراس في الشفسطائية

 .السفسطائي الفكر فيهما ينقد كتابين الفارابي وضع كذلك

 سينا ابن ووضع المغالطين. وكتاب المغالطة شرح كتاب وهما
 من نوع بأنها السفسطائية فيها حدد السفسطة بعنوان رسالة

الباطل. واالستدالل والخداع األغاليط
 الرسائل بعض لعناوين السريعة اكظرة هذه من يستخلص

 الفالسفة أن العربية الفلسفة في السفسطائية عن كتبت التي

 تمويه أنها ناحية من إآل السفسطائية إلى ينظروا لم العرب

 المالحظة نتطيع ولعكا الباطل االستدالل من ونوع الحقائق
 قتمته ما كلياً تجاهال تجاهلت قد عامة الفلسفة أن هنا

 وأرسطوحتى تأثيرأفالطون تحت فكرومعارف من السفسطائية

 أكثر نظرة إليها ونظر الحركة هذه إلى االعتبار وأعاد هيغل جاء

 حركة يعتبرونها اآلن الفلسفة مؤرخو أصبح وقد .جدية
 الخالق الفلفي الفكر تكوين في الخاصة أهميتها لها فلسفية

 حركة تكن »ولم بدوي: مثاًلعبدالرحمن يقول واإليجابي

 وإتما المجرد، الهدم بقصد هدم حركة )....( السفسطائية
 روح تعبرعن كانت ألنها :جديد من لبناء هدم حركة كانت

 الروح قوة ارتخاءونفاذاًفي تمثل العصرلمتكن وروح العصر

 هذه في شاعت جديدة قوة العكس تمثل كانت بل اليونانية،
 في جديدة نظرة إيجاد في ملحة برغبة فشعرت الروح،
. (3 ص ،فالطون أ ،)بدوي .الوجود«

: السفسطائية الفلسفة دطبيعة

 كل ندرج ان جداً الصعب من أنه نالحظ أن بد وال

 بإبراز قمنا ما إذا حتى واحد فلسفي حقل في السفسطائيين

 والفكرية السياسية ومواقفهم أقوالهم في الشبه وجه
 أو كالمغني، ما فناً يتقن الذي الحكيم أصالً هو فالسفسطائي

 نجد والكاهن. العراف أو الفيلسوف أو الشاعر أو الموسيقار
 ومؤسي وفيثاغورس صولون ان يعتبر هيرودوت ان مثال

 أو بديونيزوس المتعلقة المعتقدات )أي الديونيسية المعتقدات



السفسطائية

 يعتبرأن من أيضاً وهناك . سفسطائيون الخمر( إله بباخوس

 والفيزيائيين والموسيقيين والشعراء وسوفوكل وهوزيود هوميروس
سفطاثيون. والرياضيين واألولين

 أوجه كل يضم انه إذ عريق الفن هذا أن ذلك يعني هل
 بأن أنادي وإفي »... قائاًل: بروتاغوراس ذلك يقر الثقافة

 القديمة األزمنة في به المشتغلين ولكن عريق فن السفطائية
 أسماء تحت تستراً يختفون - له الناس بغض بسبب - كانوا

 وهوزيود هوميروس مثل الشعراء اسم بعضهم فيتخذ مختلفة

 مثل واألنبياء الدين رجال اسم البعض ويتخذ وسيمونيدس

 مثل الرياضة أسماءمدربي كمااالحظ وموزايوس أورفيوس
 في اآلن وهو المشهورين أحدث هيروديك أو التارنتي أكوس

 الطراز من سفسطائي وهو ميجارا، من سابقاً وكان سيلمبريا

 ولكنه موسيقي أنه زعم أجاثوكي مواطنكم هو وهذا األول،
 محاورة )أفالطون .ضليعاً« سفسطائياً الحقيقة في كان

(.51 ص ،316 فقرة بروتاغوراس،

 بين السفسطائيين حياة كتابه في فيلوسطراط يفرق

 يعدغورغياس بالفلسفة الخطابة تمزج التي األولى التفسطائية

 والملوك األغنياء تصف التي الثانية والسفسطائية وبروتاغوراس

 نراه رودس في إيشين بتأسيسها قام والتي وحياتهم واالمراء

 السفسطائيين: هؤالء تريب وبدون األول القسم في يضع

 ودياس أفالطون تلميذ البيزنطي وليون الكنيدي أودوكس
 النقراطي ثيومناستس المصري فيلوسطراط وكانيرد، اإليفازي

 وهيبياس وبروتاغوراس غورغياس وكذلك البريزي ديون

 وكريياس وانتفونس وتراسيماخوس ويولوس ويروديكس
 فهويضع السفسطائية من الثانية المدرسة في أما .وايزقراطس

 ودينيس بليانوس سكو و وإيزاق ونيساتوس أوشين لجنب، جنباً

 تدريس مرة ألول تولى الذي اإليفيزي ولوليانوس الميلي

 وتيولوت أتيكوس وهيرود البيزنطي ومركوز أثنا في التفطائية
 أن هنا نالحظ أن بد وال كثيرون وغيرهم النقراطي بطيموس

 والخطابة، بالبالغة شيء كل قبل تهتم الثانية المدرسة هذه
 فلسفياً تتصل نراها بل جديدة فلسفة وضع تريد ال وهي

 والروائية واألبيقورية والكلبية كالربية متعددة بمدارس

 أما هذه. دراستنا موضوع تكون لن فسوف لهذا . واألفالطونية

 للقول الصحيحة األسس وضعت التي فهي األولى المدرسة
 بالفلسفة يهتم لم كلمن جانباً نترك أن بد ال ولكننا الفلسفي

 فلسفية مدرسة إلى يتتمون الذين وكذلك وغيره كليزقراطس

 سنهتم وغيرهما )األفالطونية( البيزنطي وليون كأودكس سابقة

عطاءهم ألن سقراط عاصروا الذين بالسفسطائيين إذن

عظيمة الفلسفة تاريخ في ومكانتهم واضح الفلسفي
 كثرت عصر في السغسطائية الحركة تطورت الحقيقة، وفي

 القرن ففي رالسياسية، واالجتماعية الثقافية التحوالت فيه

 في نفوذها تفقد الدينية المعتقدات الميالدأخذت قبل الخامس
 التيارات وكثرت المعرفة حقول واتسعت المثقفة الطبقات

 المختلفة والعالقات االجتماعية الحاجيات وتشعبت الفكرية،

 المأثورة األقوال اصبحت حتى والخارجي التاخلي الصعيد على
 والمجتمع، الحياة لتنظيم غيركافية األولين لحكماءاإلغريق

 يتصل ومعرفي رأخالقي سياسي فكر قبام البدمن فكان

 المتنوعة وطموحاته المختلفة وحاجياته وبمشاكله الفرد باإلنسان

.تدبيرحياته وشؤون الحكمة وتعليمه

 قد وتطورت السفسطاثيين حركة ترعرعت حيث أثينا وكانت
 الدولة مقومات كل لها مدبنة إلى يالذات الفترة هذه في تحولت

 في الفرس جحافل األتيكبون هزم أن بعد إذ .الديمقراطية
 سالميس وموقعة .( م ق.499) المشهورة ماراثون موقعة

 أثينا مدين في واالجتماعية السياسية الحياة قويت ق.م.(480)
 ببعض احتفظت أنها رغم الديمقراطية الروح وسادتها
 مجمع يضم »الذي القديم بالمجلس األرستقراطية المؤسسات
 في تنحصر أصبحت مهمته ولكن ،L’Aeropage الحكماء

.أضيار بسابق القتل كقضايا الخطيرة األمورالقضاثية
 الصراعات أمام تصمد أن الديمقراطية أثينا مدينة على وكان

 ففي ٠ السفسطائية بروز فترة ميزت التي والخارجية الداخلية

 األرستقراطيين حزب قبل من بها يحدق الخطر كان الداخل

 مدينة كانت الخارج وفي أولغرشي نظام بقيام نادى الذي

 السانحة الفرصة تترقب االرستقراطية السلطة ذات اسبرطة
.عليها للقضاء

 أساساً تعتمد األثينية الديمقراطية أن هنا نالحظ أن بد وال

 ديمقراطية وهي الحقوق، في والتفكيروالمساواة التعبير حرية

 وآماله آرائه يعبرعن بأن فيها الحق مواطن لكل مباشرة
 االستبعاد حركية مالحظة عل مجبرون أننا على .وطموحاته

 الممارسات عن تستبعد انها إذ الديمقراطية هذه بها تتسم التي

 استمرارالعائلة ضمان تنحصرمهمتهافي التي المرأة السياسية

 كما والعلمية، واألدبية الفنية الحياة تتعاطى فال وخلودها

 على الحصول يستطيعون ال الذين واالجانب األطفال تستبعد

 المدينة جعل أثينا في التجارة ازدهار أن على .مواطن لقب

 ب استقروا الذين نحو وخاصة األجانب التجار نحو تنفتح

 والفنون المالية والمصارف والصناعة التجارة في عملهم وينحصر

والفلسفة.

723



السفسطائية

 واالهتمام والسياسة الحكم عن الديمقراطية استبعدت كما
 .أثينا سكان ربع بمثلون كانوا الذين العبيد كل المدينة بشؤون

 جعلت التي هي االستبعادية الحركية هذه الحقيقة وفي

 بعد الباقية، للبقية ليمكن وسهلة، عمكنة المباشرة الديمقراطية

 في تجتمع أن واألجانب والعبيد واألطفال النساء استبعاد

 شؤون في وتبت الوطنية بواجباتها لتقوم العمومية الساحات

والديالكتيكية( أفالطون النزيكي، ومصيرها)فتحي الدولة

 من البقية هذه أمام الديمقراطية أفسحن فقد كل وعلى
 حكمها في لتشترك المجال الحقيقيون المواطنون وهم الشعب
 فال . ومؤسساتها وأعمالها قوانينها في رأيها وتبدي فعاالً اشتراكاً

 المجد مقاييس وتتبدل االجتاعية القيم تتغير أن إذن غرابة

 والتعبير التفكير على بقدرته يفتخر اآلثيني أصبح إذ والفخر
 افتخاره أكثرمن »األغوار« الماقثات في والمشاركة العمل وعلى

.األرستقراطية الطبقة إلى أوبانتمائه والنسب بالحسب
 ويتبوأ الثقافة تزدهر أن من لذلك تبعاً إذن، بد ال فكان

 أن لشاب بد ال وكان ،المجتمع في مرموقة مكانة المثقفون

 الشاب يتعلم كان كما والنقاش والجدال اإلقناع فنون يتعلم

 من فكان . البدنية والرياضة المصارعة فنون األرستقراطي

 المعلمون يتكاثر أن الجوالديمقراطي هذا في إذن الطبيعي

 وأن والسياسة واألخالق باإلنسان يهتموا وأن السفسطائيون
 الفلسفة محور كانت التي الطبيعية الظواهر تلك جانباً يتركوا

 يعلموا وان والخطابة اللوغوس فنون يحذقوا وأن قبل من

الفاحص والعقل والشك النقد على االعتماد الشباب

 خصائص من األولى الخاصية كانت كله، هذا أجل ومن

 واألخالق والقول اإلنسان في بالبحث بدأت أغها السفسطائية

 . الصحيح المعرفي والمنهج رالعلم المعرفة وإمكان والسياسة

 أنها بما هامة، معرفية ثورة السفسطائية كانت هذا أجل ومن

 إلى الخارجية بالظواهر اهتمامها من الفلسفة حولت مرة وألول

المعرفة. إمكانات بشروط أي كمعرفة بالمعرفة االهتمام

 إليها واكظر السفسطائية نزعة فهم على يساعدنا كله هذا

 من النقاد فمن , الفلسفي الفكر نشأة تاريخ في هامة كفترة
 ومشاغلن مطامحن من كثيراً تقترب حاسمة فترة جعلها

 فلسفة هي فالسفسطائية . العشرين القرن أبناء نحن واهتماماتنا
 وفلسفة . األولين(. الطبيعيين دغيائية )نقد والنقد التحرر

 دعائم عن المتواصل البحث وفلسفة واألخالق المعارف نسبية

 خطيرة األحيان بعض في تكون قد واألخالق للحقيقة جديدة
 ومن الفيلسوف اهتمام محل المفكرة الذات من تجعل ولكنها،

 فهي .للتفكيروالنقد هامة مواضيع والمعرفة والقول العقل
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 ولكها والجدل. والنقد البحث وفلسفة والتحرير التنوير فلسفة
 كانت بل واألرسطية( )كاألفالطونية مغلقاً نسقاً تؤسس لم

والتشرد. االنفتاح فلسفة

الديني: الفكر نقد-3

 الدينية للمعتقدات الجذري النقد على السفسطائية قامت

 الخيالية الحيوية بين المزيج هذا عن ابتعدت وبذلك والميثولوجية

 الفيزيائيين عند نجده الذي العقلي اإلدراك وبين الميثولوجية

 الفلسفة أصبحت بل باآللهة مألى األشياء كل لمتعد األولين.

 سفسطائي فبروديكوس .والخداع المخاتلة ترفض السفسطائية

 بحر من كيوس جزيرة ولدفي مثهورعاصربروتاغوراس
 تأثير وله اووفاته والدته تاريخ عن شيائً نعرف وال ايجي

 وكان والجدل التوليد طريقة عنه أخذ الذي سقراط على واضح
 صقر محمد )انظر والخطابة والبالغة النحووالصرف يعلم

 في أن وهويرى (.26 ص اليونان، عند األدبي النقد خفاجة،

 تحويرية إسقاط عملية هناك باآللهة الخاصة الشعبية االعتقادات

 المختلفة. اإلنانية وحاجياته المتعددة اإلنسان لرغبات واضحة

 وتثهير ناحية من اإلله لفكرة جذري نقد أمام أننا يعني هل

 عبادة أن جلي أخرى، ناحية من F6tichisme بالتيمية واضح
 قد أعمى تقديساً وتقديسها باآللهة اإليمان أو المسحورة األشياء

 تخضع ال قبل من كانت بعدما ونقد نقاش محل اآلن أصبحت
 العصري التمييز »أن على جيجر يؤكد - والرأي العقل إلعمال

 قبل اإلغريقية التبية في موجوداً يكن لم والدين الثقافة بين

 اإلمان في عميقة جذورى التربية لهذه كانت إذ الفطائيين

٠ا٠٠٠ الديني
 السفسطائيين وهوأشهر بروتاغوراس يشك أن غرابة فال

 سقراط يقول :بروتاغوراس محاورة في أفالطون بثهادة
 أحكم هوحقاً نعم ،العالء أعلم لقيت »لقد :لرفيقه

 على األوصاف هذه تطلق أن أردت إذا معاصرينا،

 ال اآللهة »عن انه يقول فهو اآللهة وجود .في بروتاغوراس«
 غير كونها عن وال موجودة أنها عن ال شيناً، أقول أن أستطيع

 كصعوبة ذلك أعرف أن دون تحول كثيرة أشياء هناك .موجودة
 تهرباً ذلك يعني هل .ثانياً، اإلنساني العمر وكقصر أوالً المسالة

 الذي والعلمي الوضعي بالمنهج مبدئياً انشغاالً أم الموضوع من

 أن األمر يعدو ال بل ذلك، نعتقد ال االعتقادات؟ يرفض

 تسيطرعلى كانت ومغالطة وخداع لوهم رفع عملية يكون

والراشد. الناقد الفكري العمل عن قاصرة وتجعلها العقول



السفسطائية

 ومزايام السفسطائي النقد خاصيات هنا نوضح أن بد وال
 االجتماعية القضايا من الفلسفة هذه مواقف فهم لنا يتسفى حقى

 وآراء متفرقة شذرات ظهورها النقدقبل فقدكان الكبرى.
 الناضجة المعالجة ودون والحجج بالبراهين االقتران دون خاطفة

 الفلسفية األفكار جاءت إذ المنطقية. واستتباعاتها للقضايا
 إقراري قالب في والرياضيين األولين الفيزيائيين عند المتفرقة

 منج كان ولما . المنهجي للتضاد المجال تفسح أن دون ودغائي
 على الموضوع يطرح الذي البناء الجدل هو السفسطائيين

 النقد صبح ،والنتائج والحسنات العيوب الستخراج الدرس
 علي الدين كمال محمد يالحظ هامة. منطقية عملية عندهم
 )بروتاغوراس،ترجمة بروتاغوراس لمحاورة مقدمته في يوسف

 النقد »فكان قائال: (17 ص يوسف، علي الدين كمال محمد
 النتيجة إلى الوصول ثم يعارضها وما مقدمات وضع عندهم

 أصوالً للنقد وضعوا وبذلك إليها، الوصول يراد التي
 في وشكهم نقدهم أن يرى كان سقراط أن ..«على ومبادىء
 بل ومعرفي، علمي قلق عن تعبيرًا ياتيا لم والقضايا االشياء

 على قدرتهم إظهار إلى شيء كل قبل يهدف وخداعا تملقا جاء
 وقد .طريقة بأية عنها والتحدث باالترس المواضيع كل تناول
 وطريقته نقدهم بين االختالف وجه يبين أن بذلك سقراط أراد

 إقرار إلى للوصول والبحث البناء الشك تعتمد التي التوليدية
 فقد .الحسية الظواهر طيات تحت والكامنة الجوعرية الحقيقة

 المكهربة العريضة السمكة هذه بأنه»رغادة« نفسه سقراط نعت
 كانت إذا الرعادة »اشبه يده: ارتعدت أحد مسها إذا التي

 عحاورة )أفالطون، فال« وإال غيرها تخدير قبل نفسها تخدر
 الحيرة يدخل منهجه أن بذلك سقراط ويعني (.80 ص المينون،

 بل والخداع والتملق للتباهي ال والمخاطب المخاطب ذهن في
 ذلك على والدليل جلية لتكون وإخراجها الحقيقة إلى للوصول

 المعرفة أن كامالً إدراكًا أدرك وأنه الحيرة نفس في وقع قد أنه
متواصل بحث

 أنهم بما تملق أنه السفسطائيين شك على سقراط يأخذ
 األساليب بكل ذلك عن فيتحدثون شيء كل معرفة يدعون

 الخداع شكهم أن يرى كما (.80 ص المينون، )محاورة والطرق
 الحقيقة إلى الوصول عدم أي االرتيابية إلى حتمًا يقودهم
 على خيردليل إليه بالنسبة ذلك ولعل (80 ص المينون، )محاورة

 هوارتيابي الدغيائي وأن االرتيابية حتمًافي تصب الدغائية أن
. (Michel Alexandre, lecture dePlaton, p. 96) بالقوة

 اآللهة من السفسطائيين مواقف أن على إذن نؤكد أن نستطيع
 على الملط النقدي المنهج إلى آخراألمر، في خاضعة

 ولكنهاالتنفي اإلنسانية. والمعارف االجتماعية االعتقادات
 منغمسة اآللهة صورة ان إذ األول اإلغريقي ألتراث مكتسبات

 وعالقاتهم وثقافتهم تصرفاتهم وفي اليومية األثينيين حياة في
 خلفاء السفسطائيين أن ذلك على زد والروحية. االجتماعية
 تواصل فلسفتهم أن أي وغيرهم، وصولون وهيزيود هوميروس

األول. التراث مع
 فسطروا وختلفة جديدة نظرة البتيون إلى نظروا قد أنهم إال
 وتركوا والعقل، اإليمان وبين والعلم الدين بين فاصالً خطًا
 هيزيود ملحمة في مثالً نجدها التي المصير مأساوية جانبًا

 )نجد بنفسه مصيره اإلنسان فيها يغزو واقعية بنظرية وأبدلوها
 سقراط مسامع على سردهابروتاغوراس التي األسطورة في

 إذ مابررذلك. (55 نفسه،ص المرجع ،320) )بروتاغوراس
 زيوس يساعد كان الذي اإلله )هذا بروميثوس من يجعل لم أنه

 يستحق وسيائ عنيدًا جبارًا الشر( عن ويدافع األلهة كبير
 مسؤوالً أو هيزيود( فعل )ي زوس عليه سلطها التي العقوبة

 فعل )ك-،ا الكوفي النظام ضد وبطوالته اإلنسان صراع عن
 عقابه وعلى النار بروميثوس سرقة على يعلق م إنه بل إيشيل(
 بروميثوس أخطاء صحح الذي هرمس أكثرإلى أممية وأعطى

 به يخص عادال توزيعا الرجال بين والوقار العدالة ينشر فنزل
 مركز عندهم اإلنسان فيصبح المدن(. وجيع الناس جميع

 في ومركزه اإليديولوجي النظام في أهميته يعي بدأ بماأنه الوجود
 السحري الوجود إلى انتاءم فشينًا شيائً يفقد أخذ عالم

واإللهي.

:والخطابة اللوغوس-4

 التفكير بين بالتمييز السابعة الرسالة في أفالطون يقوم
 أي واألجوبة األسئلة الحواروتسلسل يرتكزعلى الذي القولي
 أفالطون التريكي، )فتحي الدحض« »منطق على

 عن النقاب يرفع الذي الكامل العلم وبين والديالكتيكية(
 ضروري لقولي التفكير ان أفالطون ويعتبر والجوهر. المثال

 في إآل تظهر ال العلمية المعرفة ألن الديالكتيكية إلى للوصول
 للمعرفة األولى األربعة األنماط تجاوز وبعد والدحض التحاور
 والمعرفة بالرسم والمعرفة بالتعريف والمعرفة باالسم، )المعرفة
ألفالطون(. السابعة )الرسالة الصادق( بالظن

 تعتمد التي المعرفة نقد في إذن الدحض منطق مهمة تكمن
 أن نفى قد أفالطون يكون وبذلك واللوغوس الخطابة على

 القولي التفكير في تنحصر انها إذ فلسفة السفسطائية تكون
 أبويعرب يقول .والمحسوسات اللغة تعتمد وهي والظني
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النطاثبة

 فلسفة في الفطة منزلة المرزوقي، )أبويعرب المرزوقي
 سالبة لفلفة الموجبة النتائج« اذن هي »السفسطة أرسطو

 األنطولوجي البعد زال فإذا لها. ومؤسسة عليها متقدمة

 بعدها إال للمعرفة يبق لم المعرفة تدركه الذي الثابتة( )الماهيات
: التالية النتائج إلى تتحول أنها أي الوظيفي

 فنيات بواسطة األشخاص المباشرفي للفعل تكنولوجيا -1

 المخاطبين. على والسيطرة النفوذ وهدفها والتبليغ الخطابة

 الفعل بواسطة وذلك األشياء غيرالمباشرفي الفعل وتكنولوجيا

التياسي( )الخطاب األشخاص في
 التواصل هذا األولى! النتيجة علة وهي الثانية النتيجة-2

 أن أي المظاهر، أو الظواهر عل سيقتصر األشخاص بين

 وما به اتنع ما هي بل ،تابتة لماهيات مطابقة ليست الجقيقة

 لعرب: واللعذ الح الفصال م. ننية الثالثة ة-التيج:

 أومعرفة )المنطق( اللغة معرفة إما هي الممكنة الوحيدة

 هذا إعطاء دون من باألولى الثانية تنظيم محاولة أو المحسوس
: وبالتالي أنطولوجيا بعداً التنظيم

اليتافيزيقا. نفي الرابعة: النتيجة -4

 السفطائيين تتهم النظامية الفلسفة أن لنا يتضح وهكذا

 . الصحيح العلمي بالتفكير يهنمون وال وخطباء سلبيون بأنهم
 أننا إآل الشيء نف يمثالن الفكروالفول »أن أفالطون يرى

 داخلها تقع والتي ذاتها مع النف محاورة إلى الفكر اسم أعطينا

 يعني (2 ،3 السفسطاتي )أفالطون، الصوت« مساعدة بدون
 والصامت الداخلي التحاور ذلك أفالطون عند التفكيرإذن

 األشياء جواهر عن النسيان رفع محاولة النفس به تقوم الذي

 ممارسات وفاحصة واالعتقادات اإلحساس ظواهر وناقدة

 داخل يوجد تما البحث هو والتفكيرإذن واألخالق. السياسة

 معرفتها علينا يتعذر والتي لمختفية الحقائق تلك عن أي أنفسنا
 جواهر والتفكيرهوتعرف )اليبنيتز، الحواس طريق عن

 التذكر طريق عن كوجود الوجود تعرف أي واألفعال م األشياء

 خبايا الكتشاف الفرد به يقوم الذي الجهد يعني هنا والتذكر

النفس.

 الصامت التفكير ينفي الخطابة جوهر أن ذلك عن ينتج

 أن غراية فال ٠ األنطولوجي مستواها إلى الفسلفة يوجه الذي
 يا »أرى ومتملق. ومنافق موه بأنه غورغياس أفالطون يتهم

 فناً يكون ال منه جزءاً الخطابة تكون الذي الكل أن غورغياس
 اكاس في تؤثر كيف تعرف الفي الجريثة النباهة بل مطلقاً

 ،)أفالطون ...«تملق بكلمة لخصها أ أن وأستطيع
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 كيف الطالب يعلم أنه غورغياس يدع ام (.465 غورغياس،

 الحقيقة وفي األخالقي؟ بتكوينه يبالي وال اللسان فصيح يصبح
 عدمية معرفية نظرية إلى تستند والفصاحة الخطابة في نظريته أن

 وهي الالوجود. أو الطبيعة كتابه في عرضها وقد جوهرها في

:التالية المبادىء على تقوم

 له تكون أن بد فال ما شيء وجد فإذا .لألشياء وجود ال -1

 متحيل وهذا العدم من تكون قد يكون أن إما أنه أي بداية

 وهذا سابق وجود من أو الالوجود عن يصدر ال الوجود ألن
 إذن شيء فال البداية وينفي الالنهاية يقر ألنه أيضاً مستحيل

موجرد.
 ألن مستحيلة فمعرفته موجود الثيء أن فرضنا إذا — 2

 بتغير ونسبية متغيرة والحواس الحواس إلى تستند المعرفة
الظروقواألشخاص.

 الغير إلى نقله فإن إدراكه يمكن الشيء أن فرضنا إذا -3

آخر. إلى شخص من تنتقل ال المحسوسات ألن مستحيل

 محور اللوغوس غورغياس يجعل أن من إذن بد ال فكان
 والنسبية العدم نظرية هي المعرفية نظريته أن بما التفلسف

 غرابة فال الواحدة. وللحقيقة للجوهر االفية والتنوعية الكاملة

 الصوت بمساعدة هوالقول التفكيرعنده يكون أن في
.وجوداً مستحيلة المعرفة أن بما والخطابة والفصاحة

 بالهجوم الموسوم النقد لكثيرمن السفسطائية تعرضت لقد

 في عليهم بالتهجم م. ق.385 - 445 اريستوغون )قام والشتم
 وفوروا الشباب أفسدوا بأنهم ونعتهم السحب مسرحيته

 أحدثه الذي االنقالب إلى ذلك ويعود .القديمة( التقاليد

 قبلهم القول كان فقد .والقول اللوغوس بنية في السفسطائيون
 الكون تناسق حول يحوم كان باألسطورة. وثيقاً اتصاالً متصال

 الرابسود قصائد كانت وقد وقوتها. اآللهة بمناقب ويتغنى
 في الملحمية للفصائد هوراومحترف Rapsode )رابود

 إلى بسحرها تأخذك كالوحي الملحمية اليونانية( المجتمعات

 عرافة فالمعرفة طقوسية. وظيفة للشاعر كانت كما أخرى عوالم

الغيب. مع وثيق باتصال وهما إيحاء والكلمة
 أساساً كانت اإلغريقية الحضارة أن هنا نالحظ أن بت وال

 النصوص قراءة إلى يتند يكن لم التعليم ان إذ شفوية حضارة

 هذه ففي .الملحنة الشعرية القصاثد سماع إلى بل المكتوبة

 »اإلنسان عن اإلغريقي يعرفه أن يجب ما اختزان تم القصائد

 الكرن أصل يهم ما كل وعن واألسرة اآللهة وعن فيه« وما
 التحري بالعالم ومتصلة مقدسة اللوغوس وظيفة أن يعني ذلك

واألسطوري



السفسطائية

 أصبح فقد آخر مفهوماً اللوغوس أعطت السفطاثية ولكن
 للحقيقة موحداً كان بعدما ومختلفاً ومتذبذباً متموجاً الكالم

 يغري فهو وخادعاً، ومضالً فتاناً أصح بل للمعرفة، وسقدساً

 الحقيقة على الكالم ينطوي يعد ولم .ويضلهم أيضاً اكباب

 االعتقاد على تحملك وافتتاع إقناع اداة ايضاً أصبح بل فقط

 للباطل. أو للحق اهتماماً تعير أن دون الوسائل بشتى والظن

 ويتكون يتعلم لكي االستماع على يقتصر المرء يعد لم لهذا

 فيه ويميز وينسقه ويؤوله الكالم يفسر أصبح بالحقيقة، ويتصل

 فال تربوية ضرورة الشر اعتبر إذا فحتى الباطل عن الحقيقة

 أرى »إنني :بروتاغوراس يقول .والتأويل التمييز عملية من بد
 ،التربية من األساسي الجانب الشعرهي في المهارة أن سقراط يا

 هو وما صحيح هو ما تعرف على المرء قدرة في يكمن وذلك

 حينا يميزويوضح الشعراءوكيف موضوعات من غيرصحيح

 ،)أفالطون . الموضوعات« هذه تباين سبب عن سؤال يعترضه

■ (339 بروتاغوراس،

 أصبحت كما وتمييز تحليل موضوع إذن الكالم يصبح
 االعتقاد، على فتجبره اإلنسان عل تسلط كانت التي األسطورة

 رفض أن نالحظ البدأن الحقيقة، وفي معرفة موضوع

 اإلغريقية الثقافة وتجديد األسطوري للشعر السحري االعتقاد
 الفيزيائيين الميليزيين الفالسفة اعمال إلى أصالً يعودان عامة

 سرد هو ما كل جانباً تركوا انهم إذ .السفسطائية قبل

 مكتوبة نصوص النثرفي اوشعرواستعملوا غناء أو أسطوري

 للناس. وإفهامها وتفيرها والوجود للكون نظرتهم لتحليل
 من اكقافة وانتقلت وجلياً واضحاً إذن التحول كان فقد

 والبحث المنهجي والتفسير العلمي التحليل إلى الكالم سحر

 هؤالء كالم أن هنا نذكر أن بد )ال )فيزيس( الطبيعي
 واألسلوب األسطورية بالعقيدة ومزوجاً إيحائياً زال ما الفالسفة

كتابه في فرنان بيار جان عنهم يقول ,أعاله بينا كما الشعري

(303 .Mythe et Pexseccftez les grecSf p) إن« 
 والطائفية. الدينية الجمعيات مفردات يستعمل الفيلسوف

 برحلة ويقوم وفضله الله بنعمة يتجل كمختار نفسه فيظهر

 بالطرق يذكرنا الذي البحث طريق عن اآلخر العالم إلى صوفية

 ثانية مرة حولوا السفسطائين ولكن (٠.٠٠والخفية الغامضة

 الفيزيائيين أعيال على ذلك في معتمدين اليونافي الفكر اتجاه

 الكالم أصح بل الكالم موضوع والبحث التحليل فأصبح

 يشيرإلى ال القول أن نستخلص هنا ومن الكالم موضوع

 هناك لي فقط، نفسه إلى بل الموجود إلى وال الخارجي العالم
 عن داللة كل تضمحل يل المدلول عن الدال لتمييز مكان إذن

آخر إلى شخص من تنقل ال المحسوسات أن بما اللغة
 في األنطولوجيا قتلوا قد السفسطاثين أن ذلك يعني هل
 الوجود هيدغر، )انظر هيدغر على ذلك يخف لم المهد؟

 قبل األولين الفالسفة إلى العودة أقر انه إذ (،6 فقرة والزمان،

 الفلسفة خطت »فقد الوجود. مسألية لفهم السقراطين
 سرد عن تخلت عندما الوجود مشكلة فهم في األولى خطواها

 عندماأقلعت يعني (،242 السفسطائي، )أفالطون الخرافات«
 كأن آخر موجود الى بااللتجاء كموجود الوجود أصل تحديد عن

 ص والزمان، الوجود )هيدغر، مكن موجود صفة للوجود
،2)

 أعداء السفسطائيين أن السفسطائي محاورة أعلنت وعندما

 الوجود مسألية في تفكيرهم إقحام رفضوا ألنهم الفلسفة

 أن البديهي من أصبح لفلسفتهم أنطرلوجية صبغة وإعطاء
 )انظر سعياً إال ليست الميتافيزيقا أرسطو كتاب منطلقات تكون

 الطبيعة كتابه في غورغياس، وضعه الذي الثالث المبدأ
 للغير نقله فإن إدراكه يمكن الشيء أن فرضنا »إذا والالوجود:

 آخر« الى شخص من تنتقل ال المحسوسات ألن مستحيل

الفطة». من الفلسفة »لتخليص

 أن نعتقد وال مستحيلة الوجود معرفة إن غورغياس يقول

 إذا إال اللهم بدورها، هي مستحيلة الفلسفة أن يعني ذلك

 أن على ذلك يدل بل باألنطولوجيا الفلسفي الفكر مزجنا

 وحدة وتكسيرلكل الوجود عن ابتعاد ثيء هيقبلكل المعرفة
 مستحيال، المحصول يكون السفطائيين إلى فبالنسبة مزعومة،

 كوجود. للوجود توحيد وكل تحديد كل يستحيل وبذلك
 وبذلك انفصال الوجودوالفكرعالقة بين إذن العالقة وتصبح

 هائمة لتصبح )األنطولوجيا( والدتها مكان تغادرالفلسفة

 كالشعروالموسيقى أخرى اجتماعية بميادين تتصل متشردة
.والنحووغيرذلك والخطابة والسياسة واألخالق

 محاورة في )برمنيدس( »أباه« أفالطون »يقتل« أن غرابة فال

(.241 السفسطائي، )أفالطون، بالذات السفسطائي

آخر مطلب عندي واآلن : »األجنبي

وماهو تيناتوس:
أبي قاتل أصح لن بأفي تسلم هوأن : األجنبي

إذن شيء أي في تيناتوس:

 وضع سجبرغلى أنفسنا عن ندافع لكي ألننا : األجنبي

 الالموجود أن لنبين .. .النقد موضع برمنيدس أبينا نظرية

 تجاوز من أفالطون مكن قد هنا األب قتل ان إذ موجود«.
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السفسطائية

 فيها تجاوز التي الفترة نفس في لألنطولوجيا السفسطائي الرفض
 وال األصلي محورها أعادللفلسفة وبذلك البرمنيدي، الثبات

 أن القديمة( الفلسفة ديمون، بيار )جان أحد على اآلن يخفى

 المألة نفس يطرحون انهم إذ اإليلين خلفاء السفسطائيين

 بالمطابقة برمنيدس قال فقد الرجود. عن الكالم مسألية وهي

 نظر في إليلين ا خطأ ولكن .مقول هو وما موجود ماهو بين

 الذي هو الوجود أن ظنوا كرنهم في »ينحصر السفسطائية
 الوجود تسبق الكلمة أن حين في القول على الحقيقة يضفي

 كيانه. قانون الوجود تعطي الني هي القول فضائل وأن

 التي برمنيدس فكرة من انطلقت السفسطائية أن يبدو وبذلك

 ال المزية منح مع بالقول الوجود لعالقة ذاتها المشكلة تعالج

. (36 ص السابق، )المرجع الخالق« للقول بل للوجود

التفكير: محور الذات-5

 هذا آراء كافة بروتاغوراس محاورة في أفالطون يورد
 تتخذ وكلها وغيرها والسياسة واألخالق المعرفة في السفسطائى

 هو اإلنسان ,إن معناه ما فهويقول عاماً. مبدأ اإلنسان من

 ومقياس منها الموجود وجود مقياس فهو شيء كل مقياس

 (،46 ص تيتاوس، )أفالطون، منها« الموجود غير الوجود

 الطبيعية الظواهر من محورالتفكير إذن السفسطائية حولت فقد

 اإلنسان من تتخذ التي الذاتية الحسية المعرفة إلى الخارجية
 ونسبية جزئية والقيم الحقائق تكون وبذلك لها، أساساً الفرد

 القيم قيم والعن الثابت المطلق عن الكالم يمكننا وال ومتغيرة
 السفسطائيين فلسفة أن على ذلك يدل فهل وجوهرها

نوية؟ إنا

 بروتاغوراس إنسانوية إقرار إلى النقاد من كثير ذهب لقد
 أنزلت التي السفسطائية الفكرية الثورة على ذلك في معتمدين

المعرفة. مبدأ اإلنسان واعتبرت األرض إلى السماء من الفلسفة

 موازية اإلنسان في بروتاغوراس نظرية لنا تبدو الحقيقة وفي
 وتشتتها المعرفة تفتت انها إذ الالوجود، في غورغياس لنظرية

 فيه لبس ال إقرار بالتالي وهي وتعددهم الناس تنوع في

 »مقياس اإلنسان يكون فكيف العدم. في األشياء الضمحالل

 ؟األشياء معنى وما مقياس؟ معنى وما ؟فيها« غيرالموجود وجود ال

 (Regine Pietra, Lessophistes, nos- بيترا ريجين بينت لقد
(265 contemporainspوثيق عزم على يدل ذلك ان ٠ 

 حصاراً شيء كل قبل يعني فالقياس للوجود. حدود لوضع
 يفكرداخله الذي الحيز وتسيجاًفيصبح وتسويراً وتطويقاً

 )كراياتون( هنا »الشيء، ويعني ومغلقاً محدوداً ويعمل اإلنسان
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 معناه في أما .ويستعمله اإلنسان يحتاجه ما كل الضيق معنام في

به. تجار كل فهويثيرإلى سع لوا ا
 صادرة )مقياس( القياس تفيد التي مايترن كلمة أن ويبدو

 األمر آخر في فهيتفيد على« »سيطر تعني التي مايدو كلمة عن
 معاني في المختلفة التوضيحات هذه ولعل .والسيادة السلطان

:التالية بالنتائج نخرج تجعلنا الكلمات

 أنه إذ المعرفة وسلطان األشياء هوسيد اإلنسان إن - 1

.ومتطلباته حاجياته حسب. فيها يتحكم

 خارجه وتوجد قبله وجدت أنها بما خالقها ليس أنه إال - 2
,لها مقياساً يكون أن يتطيع حتى

 اإلنسان إلى بالنسبة وجودها هي األشياء معرفة تكون إذن-3
 أسبقية أيضاً هناك للعالم كرونولوجية أسبقية هناك كانت »فإذا

.للمعرفة منطقية

 األشياء لصيرورة الوحيد الشاهد عندئذ اإلنسان يكون -4

 الالوجود أو بالوجود عليها يحكم أن يستطيع الذي الوحيد وهو

 باالنضواء الناس يقنع حتى الخطابة بواسطة ذلك عن فيدافع
 كل هومقياس المرء أن رونوفيل ويالحظ وفلسفته رأيه تحت

 في يعني بل ويهضمه الشيء يغير أن فقط يعني ال وذلك شيء
 للوجود منبعاً نفسه يجعل بأن الوجود على وحمله تأسسه الحقيقة

 في يجد وجود كل أن على األمر آخر في ذلك »فيدل والالوجود
(R، له« منع من ما نوعاً وأقل عليه شاهد من أكث اإلنسان

(.56 .deRenevi\]eil’unmultipleetl,attribution...p

 — المفكرة الذات هو هنا اإلنسان معنى أن لنا يتضح وهكذا

 إذن يكمن .وتحوالته اإلحساس بتغير ومتغيرة متنوعة وهي
 المفكرة الذات اكتثفوا أنهم في للسفسطائيين العبقري الحدس

 كما -والجوهر الثمول صفة إضفاء على مقصرين كانوا ولكنهم
 للصبغة ذلك ويعود الذات، هذه على - مثال ديكارت فعل

 ال عندهم الذاتي فالفكر فلسفتهم، ١٣ اصطبغت التي العدمية
 .األشياء على الحكم في واستقالليته للفرد إثباتاً يكون أن يعدو

 »كما قوله بروتاغوراس إلى نسب إذ أفالطون ذلك إلى انتبه وقد

 باكبة تكون لك تظهر وكما إلي بالنسبة تكون األشياء لي تظهر

(.46 ص، مطر، حلمي ترجة )تيتاتوس، إليك«

 سالبة نظرية إلى النسبوية هذه تؤدي أن في غرابة وال
 العلم توحيد على أساساً تقوم نظرية وهي . والعلم للحقيقة

 في واتنوع الكثرة إقرار وعلى المعرفة في الحسي واإلدراك
 أن أيضاً الواضح ومن األشياء. في المطلقة والحركة األحكام

 إذ تيتاتوس محاورته في النظرية هذه بأهمية يشعر بدأ أفالطون



الفسطائية

 القضية فعالج ومستنداتها النظرية هذه لدحض كاملة خصصها

 نظرية إلى بروتاغوراس نسبية أرجع كما جوانبها كل من
 يخصص وسنراه . الدائمة وبالصيرورة بالتغير القائلة هرقليطس

 بارمنيدس محاورة تيلورتأقي ترتيب )حسب بعد فيما
 في كذلك تيتاتوس محاورة بعد الدولة ورجل والسفطائي

 بارمنيدس محاورة(0ا1• وروبان Brihier برييه ترتيب

 ومحاورة ،بالمحسوسات وعالقتها المثل مثكلة فيعالج للمنطق

 السفسطائي القول استحالة فيبين للتعريفات السفسطائي
 .وتعينها السياسية الوظيفة إلقرار السياسي ومحاورة منطقيا

 في المحسوسات بأهمية يشعر بدأ أفالطون أن على يدل ما وذلك

 في ويتمسك السفسطائية الفرضية يرفض ولكنه ،العلم بناء

المثل. بنظرية األخير

 عالم وجود إنكار إلى بروتاغوراس مذهب إذن يؤدي

 الواقع بين التمييز تحطيم وإلى للجميع مثترك موضوعي
 في ظاهرة الحقيقة وتصبح والعلم )دوكسا( الظن والظاهروبين

 بتنوع متنوعة األخالقية القيم تصبح كما المتعددة المحسوسات
 ألن خرافة إذن للقيم والموجدة الموضوعية فالحقيقة .األشخاص

 والرأي باالشياء العلم هو الظن أن بما الخاصة حقيقته منا لكل

 مختلفين قولين أكون أن أستطيع شيء كل فعن - الحقيقة هو

 أن اي مايفندقوالًويقراآلخر؛ هناك فليس ومتضادين

 وال للحقيقة خارجية منطقية بمقاييس يعترفون ال الفسطائيين

 بثمولية يقرون وال الخارجي والعالم الفكر بتوافق يعترفون
اتفكير.

 I والمعرفة الحكم اعتباطية يقرون أنهم طبعاً يعني ال ذلك

 والحقيقة والمناسبات الظروف تفرضها عقلية عملية فالظن

 السفسطائي وعلى الظروف. تجاوزتلك حاولت إذا مستحيلة
 رغباته مع ويتأقلم السامع حاجيات حسب القول يكيف أن

المناسبة. الحقيقة ويختار

 الواقع في هوقول القول ألن مستحيل الخطأ أن والتتيجة

 من حقيقة يشيرإلى أن بد رال صائبه اذن وهو معنى وله
 الكسندركواريه يالحظ .متنوعة القيم ان بما المتعددة الحقائق

 ابو المجيد عبد )ترجمة أفالطون، لقراءة مدخل فيكتابه
 المصرية المؤسسة األهواني، فؤاد احمد ومراجعة النجا،

 تفسير »هل قائاًل: (72 ص والنشر، واألنباء للتأليف العامة

 ال الواقع في إننا ؟ تفسيرصحيح بروتاغوراس لمذهب أفالطون
 فردياً حسياً مذهباً يعلم لم بروتاغوراس فلعل ٠ ذلك نعرف

 السليم العقل فلسفة من ونوعاً اإلنسان لعلم حسياً مذهباً وإما

 حسي( إدراك هوموضوع بالحس،أوما يدرك هوما )الواقعي

 أو التصورات ضد الخصوص على بروتاغوراس وجهها

.لمعاصريه«( الدينية السحر مظاهر أو الخرافات

األخالق: نقد-6

 الذي اإلحساس في كامن المعرفة نمط أن بروتاغوراس يعتبر

 نتيجة هو واإلحساس المطلقة. النسبوية إقرار إلى حتماً يؤدي

 عابرة. لحظة في المفكرة والذات الخارجي العالم بين تقوم لعالقة

 عالم داخل تعمل وهي مستمرة سيرورة في المفكرة والذات
 لحظة كل يتغيري الذاتي فتكويني التحول دائم خارجي

(155 - 152 ص )تيتاتوس، اآلخرين تكوين عن ويختلف
 وجود فال يتحقق. لن حلباً إذن لموضوعية الحقيقة تصبح

 الوجود توحد انطولوجية لمعرفة وجود وال المجردة للقيمة

 القيم قيمة عن الكالم السفسطائية ترفض وبذلك بالجوهر.

 نربطها لم إذا فهمها نستطيع ولن اجتماعية القيم ألن وجوهرها
 حق على نيتشه أن ويبدو والعصر. والمجتمع الفرد بخاصيات

 نقد »أول عامة والسفسطائية بروتاغوراس فلسفة اعتبر عندما

 (Nietzsche, La volonttde puissance, I 61) لألخالق«
 عقلنة حطمت واألخالقية، المعرفية لتعددية بإقرارها انها إذ

 والفضيلة العقل بين سقراط معادلة وجعلت األخالق

.متحيلة

 عند األخالق يعتبرنقد لم نيتشه أن نشيرهنا أن من بت وال

 بنقد يقم لم بروتاغوراس ان إذ وكاماًل، جذرياً الفطائيين

 المعرفة في الثبات رفض لقد ،القيم قيمة لفكرة ومتكامل منسق

 الستحالة الحتمية والنتيجة ثابتة. القيم تكون أن وكذب فقط
 بتحوالته المعاش الواقع في االنغاس على تجبرنا الوجود معرفة

 يمكننا »ال قائاًل: نيتشه ذلك بين .مشاكله تحل حتى وتناقضاته

 والمارسات القيم رفعوا انهم إذ واقعيين إال الفطائيين اعتبار

 )المرجع الفلسفية القيم درجة إلى الناس بين والمشتركة العادية

(,63 ،1 ص نفسه،

 السفسطائية على سقراط تمرد يصبح ،لنيتشه وبالنسبة
 التي األخالقية الوجهة على المسؤول إنه إذ وكذباً مداهنة

 منبع ألفهم نفسي »أجهد الطويل تاريخها في الفلسفة أخذتها
 والعادة، والفضيلة العقل بين السقراطية المعادلة هذه حماقة

 غراثز كل ضدها جمعت وقد ممكنة معادلة أغرب أنها فأجد

 (Nietzsche, Crgpuscule des idoles القدماء« اإلغريقيين

(71 .p عقلنة رفض في تكمن السفسطائي الفكر فميزة 

 م عامة بصفة للقيم والجذري النقدي المنهج وإقرار األخالق
 كما العقل يطغى أن إلى بالحاجة نشعر »عندما : نيتشه يقول
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 األخرى األشياء كل تلعب أن خطر يكون فلن سقراط فعل
 المرء كان العصر ذلك ففي وضبفًا هينًا خطرًا الطاغية دور

 أراد فا األخيرللنجاة األمل هي العقالنية بأن فطريًا يشعر
 .العقالنية هذه حرًا اختيارًا يختاروا أن »مرضاه« وال سقراط
 كانت كما األخير. مالذهم وهو بالضرورة ذلك كان فقد

 بعلل محددة أفالطون من ابتداء اإلغريق الفالسفة أخالقوية
 الديالكتيك عليها التي الحالة وكذلك Pathologique مرضية
 أن علينا أنه والسعادة = والفضيلة = العقل بين المعادلة وتعني
 الشهوات ضت دائم نور بعث علينا فيجب .سقراط نقلد

 مهما ونيين راضحين نكون أن يعني .وهونورللعقل الليلية
 إلى يجرنا الغرائز ومع الالوعي مع تعامل فكل الثمن كان

. (74,73 ص نفه، المرجع ،)نيتشه الهاوية.

 انحطاط السقراطية صيغتها في األخالق أن إذن نتنتج
 ألدا العصر، ذلك في األثينية الحياة تدهور عن متأتية وأكاذيب

 وهي الحياة ترفض بل ،لإلنسان الطبيعية الغراثز حرية ترفض
 انتصار أي الضعيف« و» »المريضة انتصار على األخير في تدل
 هذه أن وجل المزعومة. للحقيقة الخاضعة االرتكاسية القوة

 كاليكالس لفلسفة استتباع نيتشه فلسفة في لألخالق اكظرة
 أن عل تؤكد التي الشالث( القسم الغورغياس، محاورة )انظر

.الضعفاء وضع من البدء في هي األخالقية القوانين
 بتعددية األخالق مجال في السفسطائيون نادى الحقيقة، وفي
شخصية. اعتبارات وهي وظرفية، نسبية فاألخالق القيم
 التصور أفالطون لنا يقدم السفسطائي، محاورة في

 رأسهم وعل ٠ السفسطائبين ان إذ للفضيلة السفسطائي
 فضيلة فالعدل والرذائل الفضائل بتعدد يقولون - بروتاغوراس

 يساوي المكناقضات ان نالحظ أن يد وال .مثالً رذيلة والظلم
.بعضا بعضها

 أن أريد ال هوما والشر أريده هوما الخير يصبح هنا، ومن
 تخضع أنها بما أصالً جتماعية األخالق ان يعني ذلك أفعله
 القوانين وراء من والهدف واألفراد. والمجتمعات األجيال لتعدد

 الفوضى إلى ادت رتما التي الفردية النزعة هوتحديد األخالقية
 هي األخالقية القوانين أن مثالً بروتاغوراس يرى االجتماعية.

 من اإلنسانية انتقلت عندما وضعت انها إذ أصاًل، اجتماعية
 أي المدنية الحالة إلى والوحشية البربرية حالة أي الطبيعة حالة

 في يكمن ال القوانين هذه مصدر أن على المتمدن المجتمع إلى
 ولهذا العام الحس في بل واألفراد المجتمع عن خارجة قوة

 واحد آن في إذن( )واألخالقي االجتماعي القانون في تتمثل
 االجتماع يجعل الذي الحضوع وذلك الكاملة الفردية تلك

 بروتاغوراس دعوى أن كويري الكسندر الحظ وقد .ممكنًا
 تجديد يزعم ال إنه .ومعقول منطقي اجتماعي مذهب في بحث

 — به يعد ما إن .للفضيلة تصوره أو إصالحه وال المجتمع
 تركيبه في يحلل هوأن - وعد فيما صدق أنه عل نجاحه ويدل
 يعلمنا وأن المجتمعات، من مجتمع )ناموس( Nomos قانون
 وكيف الجماعة هذه أفراد رضا ننال وكيف معه نتالءم كيف

 أن يتطيع ال ولكنه .والسلطة واكفوذ الثروة على نحصل
 أن األقل على أو نستهدفها، أن لنا ينبغي التي الغاية يعلمنا
 رغبات وفق نعمل أن ايضًا هنا علينا يجب انه لنا يقول

 التيهي- العلمية بالمعرفة ادعاء كل إذن نترك وأن الجماعة،
 الدولة«. »تميزرجل بروتاغوراس رأي وفي سقراط رأي في

 كويري يثير (.50و49 ص المصدر، نفس ،)الكسندركويري
 اإلحاس إلى يميل الحديث القارىء »أن إلى كالمه معرض في

 بمذهب متأثر الظن أغلب في فهو بروتاغوراس مع باالتفاق
 يميز وهوال نفسه بقدرتأثربروتاغوراس االجتماعي النسبية

 فيه ريب ال إنما يقول إنه واألخالق. العادات بين أكثرمنه
 مثل مثله، االجتماعية، النسبية في بروتاغوراس مذهب أن

 دورًا لعب قد بالسفسطائية، حينًا قورنت التي النورء »فلسفة
 الفكر و»أوهام« و»محرمات« »متحيزات، هدم في جدًا هامًا

 مذهب االجتماعية النسبية مذهب إن الحديث( )والفكر اليوناني
 .إطالقه« على أطلق إذا إال باطالً يصبح وال للغاية معقول
.(50و 40 ص المصدر، )نف

 هذا من نستمدها أن يمكن التي العامة النتيجة وترجع
:اتاللية العناصر إلى السفسطائيين فلسفة في البحث

 قلبت هامة فكرية ثورة السفسطائية الفلسفة اعتبار يمكننا -1
 أن فبعد .الميالد قبل الخامس القرن في اليوناني الفكر أوضاع

 الطبيعة في اإلنسان مشكالت بتحويل الفيزيائيون الفالسفة قام
 التفكيري المجال إلى الشعري والحدس اإليمان صعيد من

 المنطق وأسوا الميثولوجي المنطق نبذوا بعدما أي العقلي« و»
 المعرفة ووضعوا الفالسفة منطق بنقد السفسطائيون قام التأملي

 إلى شخص من وانتقالها وجودها إمكانية فدرسوا المجهر، تحت
 تاريخ في هام دورالفسطائية يبدوكاجليًاأن لهذا، آخر

 المغالطة على فقط وتعتمد وتمويه تلق أنها نعتقد وال ،الفلسفة
 يقول اإلسالم، وأرسطووفالسفة أفالطون ذلك إلى ذهب ي

 كان لما المجيب ضعف »ولوال الشفام في سينا ابن مثالً
 غرض إلى تتتهي ال صناعة هي التي صناعة، للسفسطائية

 غير فإنها وتكلفتها المناقضة حاولت وإن فإنها واجب، محصل
 فال ذلك تنال ال أنها عيبها وأقل تتكفله، ما تنال ال محققة
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الغطاية

 ليست تفيد ال أنها مع وهي كذلك تكون ال وكيف تفيد،
 على وتثوش االستفادة المستفيد على تعسر فال لفائدة بسبب
 الظن نحو معدة صناعة فهذه الشك، من تورد بما العلم العالم

 السامع على يروج وبذلك منها، ومبتدئة والمحاكاة والتخييل
 المقالة المنطق-السفسطة، الشفاء، )كتاب المجيب وعلى

 القاهرة، األهوافي، فؤاد أحد تحقيق الرابع، الفصل األولى،
 في والنسبية التعددية على تقوم فلسفة فالسفسطائية (.1958
 حياته في للفرد التدبير »حسن وغايتها واإلنسان القيم دراسة

 الفرد خدمة أي (318 ص، )بروتوغوراس، والعامة الخاصة
 مع طموحاته تكييف يتعلم بأن وذلك وحياته مجتمعه في

 السفسطائية أن إذن نعتقد فال والسياسية االجتاعية الظروف
 متضاربة نتائج إلى تتوصل الجدل في طريقة إال تكن لم

.اللغوية والتراكيب لأللفاظ منطقيًا غيرمشروع باستخدام
 نمط في السفسطائية عليه تعتمد أساسيًا فنًا الخطابة تكون-2

 محاورة في سقراط يقول للمعرفة: ونقاشها وحوارها تفكيرها
 الذي الكل أن ياغورغياس، »راي في (465 )فقرة غورغياس

 النباهة هوعادة اإلطالق على فنا ليس منه جزءًا الخطابة تؤلف
 العادة هذه :الناس تتناول كيف تعرف التي الحاضرة الجريئة

 الخطابة تكون أن ينفي ال ذلك ان إال تملق« كلمة في تتلخص
 مع تتحد (536 - 7 زكريا، فؤاد ترجمة )الجمهورية، فن شبه

 ولعل اللوغوس: ممارسة من جزء المداهنة أن أي اللوغوس،
 على فلفته يركز أن إلى أفالطون دعا الذي السبب هو ذلك

 ميول يخص الذي النقد مارسة على نعني الدحض« »منطق
 أن في إذن شك وال والمداهنة. والكذب التملق إلى اللوغوس

 اللوغوس تقويم باب في يدخل أفالطون عند السفسطاثية نقد
 لذلك هواستتباع والتفكيرالجدلي نحوالحقيقة، وتوجيهه

 أفالطون لديالكتيك أساسًا يكون الذي الدحض منطق فيعني
 المداهنة إلى وميوله أخطأئه عن للكشف اللوغوس في التدخل

 في كامن فالخطًا .الخطأ إمكانية شروط إبراز أيضًا يعني كيا
 أساسًا بل إرادته إلى يرجع ال السفسطائي وخطًا القول طبيعة

 ويستعمل برمتها الخطابة أفالطون إذن يرفض .اللوغوس إلى
 ومنطق تتماشى التي )المحاورات( المتواصل الحوار طريقة

الدحض.

 ألف وقد صقلية في مرة ألول ظهرت الخطابة ويبدوأن
 الخطابة، فن عن منهجيًا كتابًا تيزياس وتلميذه كوراكس هناك
 بتطويرتعاليم قاموا انهم إذ السفسطائين تأثيركبيرعلى له كان

 هؤالء عند الخطابة تعني فماذا الكالم في المعلمين هذين
السفطائيين؟

 كل حول مناسبة أفكار خلق على الفكر بترويض قاموا-1
 فن اساسًا تعني هنا فالخطابة :المناسبات كل وفي الموضوعات

الجادلة.
 القول هذا يكون حقى القول تنميق أيضًا تعني وهي ع
 البالغة بفن ومهتمين نحويين السفسطائيون كان فقد فعااًل،
 بتمييز بروديكوس واهتم البالغة، في رسالة بولوس مثالً وكتب

 فقد غورغياس أما .الدقيقة معانيها الكلمات وإعطاء المرادفات
اللغة. في والطباق المضادات فن والسيا األسلوب بعلم اشتهر

 في خطابي السفسطائي القول أن الحصيلة تكون وهكذا
 خاصة ببراهين اإلقناع في كامن األساسي عمهم ان بما جوهره

 للقيم الجوهرية الحقيقة عن النقاب رفع إلى يهدف وال
 الخطاب لإلقناع كتقنية أساسًا يستعمل وهو واألشياء.
 ،األساطيروتفسيرالقصائدالشعرية وسرد المتواصل والكالم

 الحوار أي والتوليدية الجدلية الطريقة سقراط يستعمل بينما
الجوهرية. الحقيقة إقرار إلى يؤدي الذي الفلسفي

 الفكراألنطولوجي قواًلويصبح المعرنة تصبح - 3
 إلى الخارجية الطبيعية الظواهر فلسفة أدت فقد مستحيالً

 برمنيدس فاعتبر والقول. بالفكر وربطه الوجود عن التساؤل
 هيرقليطس وعارضه الفكر. يطابق وهوبذلك ثبات الوجود أن

 إال وجود »ال األنطولوجيا حدود عن الفلسفة يخرج لم ولكنه
 من األشياء يقود الذي الفكر معرفة وهي :واحدة لحكمة
 مجزأ راحد »الكل أيضًا هرقليط ويقول شيء كل خالل

 إله ومولود، والد وخالد، فان مخلوق، وغير مخلوق مجزأ، وغير
 إذن الفكر. تسمعون إنكم بل بكلماتي، هذه »ليست وبثر«

 كتاب )هرقليطس، واحد«، الكل بأن االعتراف الحكمة من
 ،8عدد الثقافية، الحياة مجلة المدني، عزالدين ترجمة الكون،

تونس(.
 فالغالم .زائفة الوجود قضية اعتبروا السفسطائيين ولكن

 تجميد يريد جوهري قول وكل )غورغياس( بطبيعته خادع
 .وزائف خادع هوقول المتجول العالم حقيقة وإثبات الحركة
 موضوعها أن بما الفائدة عديمة األنطولوجية المعرفة فتصبح
 المتغيروأن عالمنا مع ينسجم أن اإلنسان عل إذن يجب .زائف

 هي الفعالة فالمعرفة .ويفيد منها ليستفيد الكلمة قوة يستخدم
 لصالحه انتهازها اإلنسان على يجب الفي الفرصة معرفة

 انه إذ القاعدة هذه عن الشباب تعليم يخرج فال الخاص.
 وانتهاز واإلقناع والقول الكالم على القدرة تكوين في ينحصر

 )غورغياس(. والحياة المجتمع تغيرات مع والتالؤم الفرص
 باختالف يختلف قولنا أن وما الحقيقة مقياس إذن القول يبقى
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السفسطائية

.متعددة والقيم نسبية الحقيقة فستكون والمجتمع الناس
 التعدد فلسفة هي السفطائية أن الحصيلة تكون وهكذا

 لإلنان يصبح حيث بروتاغوراس، دوغمائية رغم واالنفتاح
 في اآللهة مكان انه إذ االشياء مقياس أنه باعتبار المعرفة في شأن

 بما اساساً اجتاعية رتصبح األخالقية القيم تتفتت كا الكون،

 عل الساهر القانون وما .والمجتمع األجيال لتعدد تخضع انها

 ويختلسوا األقوياء به ليخضعوا الضعفاء اختراع سوى األخالق
 نهاالأ سقراط صدمت األخالقية النظرية )هذه قوتهم ثيار منهم

 واألخالق تتنافى وألنها والوجود القيم في العدمية تقر

 هذه اعتبار إلى النقاد بعض ذهب وقد ,والنبيلة األرستقراطية
 )صاد األخالقي واالنحطاط )نيتشه( القوة فلسفة بداية النظرية
Sade.) األثيني الواقع تعكى واقعية فلسغة انها نعتقد ولكتا 

.واألوليغرشية( الديقراطية التحوالت يرتكزعلى المتغيرالذي

 تاريخ في السفسطائية متزلة نحدد أن إذن نتطيع ه-

 شكلين بين نميز أن يجب ذلك قبل أننا إال عامة الفلسفة

 في الداخلة الميارسة أي الممارسة مستوى في للفلسفة أساسيين

 الفلسفة أو للفلسفة الداخلي بالقول سميناه )ما الفلسفي القول

 )القول الفلسفي الفول عن الخارجة والممارسة اكظامية(

 الخارجي القول فاما الالنظامية(. الفلسفة أو للفلسفة الخارجي

 فيكون الفلسفة خارج انطباقيته حقل يجد الذي القول فهو

 فكرية مارسات عن صادرا تفكيره ومنهج غيرفلفي موضوعه
 في أو االقتصاد في فلسفياً تفكر عندما ذلك يكون أخرى.

 هذه تقوم وال والتياسة المجتمع أوفي الدين أوفي العلوم،

 بل كعادتها فقط عمل كأداة العقل باستعيال الالنظامية الفلسفة
 والتنظيم والنضال وانقد كالخطابة أخرى أدوات استعملت ربما

 القول ذلك فهو الداخلي القول وأما وغيرها االستراتيجي

 واستنبطها عنه خارجة ميادين استوعب أن بعد الذي الفلسفي
 (Desanti, La Philosophic silencieuse,seuil, )كالعلم(

(.8 .Paris, 1976, p الفكروالجوهر في تفكيره يحصرميدان 

 تفكر أن يجب ما فقرر الفلسفة موضوع تصح الفلسفة أن أي

.القول عن تستبعده وأن فيه

 .القولين هذين مستمربين صراع تاريخ الفلسفة وتاريخ
 الصراع بداية نقطة هي والسفسطائين سقراط بين والخصومة

 للتفكير حداً وخع الذي الخارجي القول بين العنيف

 أقر الذي الداخلي الفلسفي والقول )السفسطاثية( األنطولوجي

 الصراع هذا أدى وفد . )األفالطونية( واألفكار القيم جوهرية

 النظامية( )الفلفة الداخلي األفالطوفي القول سيطرة إلى
 ماهوفي األرسطي والنسق الفلسفة تاريخ على قوية سيطرة
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 )نحن اليتافيزيقا في فهويقول لذلك اسحباع إال الحقيقة
 أرسطوأعطى أن علمنا إذا ذلك في غرابة وال األفالطنيون(،

 وبين وصححها األفالطونية طرر انم إذ للفلسفة جديداً اتجاهاً

 »صراع أن المرزوقي أبويعرب الحظ وقد فشلها، مواطن

 صراع ألنه غيرمباشر صراع السفطائية مع األرسطية الفلسفة

 أن ذلك ويعني الفطائية مع معركته في افالطون فشل مع
 الشفسطائيين مصارعة مزدوجاً: سيكون األرسطي الصراع

الرياضيات، إلى هروبه في المتمثل أفالطون فشل ومصارعة

 نجاحه بمواطن للسفطاثية أفالطون نقد أن نعتقد ولكننا
 ونظمه ونسقه الفلسفي الداخلي القول أس قد فشله ومواطن

 .غيرفلسفي أنه ويبين الخارجي القول يدحض أن عليه فكان

 محاوراته سيما )وال أفالطون عاورات في المتعمق والتاظر

 أن عن ناتج الصراع هذا أن يالحظ أن بت ال السقراطية(

 والفلسفية األنطولوجية المارسة خارج يترعرع قول السفسطائية

 أن اآلن عرفنا فقد والسياسي. االجتماعي الحقل في أي

 عن وال واألفكار الوجود حقيقة عن يبحث ال السفطائي

 يهمه ما بقدر المحض الفلسفي القول يهمه فال القيم وحدة

 يجعل أن يتطيع وبذلك يعتقد، بما أو يريد بما الناس إقناع
 قولم فمواضيع وجباراً. قوياً قوالً الواهي الضعيف القول من

 والنحووالسياسة الشعر في تخوض انها إذ وغختلفة متعددة

 الفلسفية للممارسة أن ذلك يعني واالقتصاد. والحقوق

 بها وتعيث تنتعش انها إذ للتطبيق قصوى قابلية الفطائية
 تفكير كل وعن والماهيات الجوهر عن خارجاً قوالً بذلك فتكون

انطولرجي

 الفلفة بداية هي السفسطائية أن الحصيلة تكون وهكذا

 هذه ستعيث والسبية. والتعدد بالكثرة تقول التي الالنظامية
 حتى النظامية الفلسفة سيطرة تحت مقهورة الالنظامية الفلفة

 وفرويد ونيتشه ماركس يقوم حين عشر التاسع القرن أواخر

 في تتدخل شريدة الفلفة فتصبح .الداخلي القول كيان بهدم

 وغير والفنون والعلم والياسة كاالقتصاد عنها خارجة ميادين

 )نيتشه( السفسطاثية الفلسفة إلى قوية العودة وتكون ذلك.
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السلعية
Islamic fundamentalism 
Fondamentalisme islamique 
Salafisme

 والسليف والسلف .تقدم :العرب لسان في سلف
 فجعلناهم عزوجل: وقوله المتقدموذ. الجماعة والسلفة:

 سلفية أماكلمة (,56 )الزخرف، لآلخرين« سلفًاومثالً
 إلى دعوة كل على يطلق العام فمعناها الوضع حديثة هي التي

 .والمعامالت العبادات في به والتمثل الصالح باللف االقتداء
 التاسع للقرن الثاني النصف خالل المعفى ذلك تخصص وقد

 الشيخ رأسها وعلى المتارومواقفها، فكرمدرسة عشرفعغى
 األفغاني، الدين جال والسيد ،1905,1849 عبدم محمد

1897-1838-

 األصولية االيديولوجيا هذه هي الخاص بالمعنى السلفية
 قصد السلف، ماضي وتنشيط تقيم بإعادة تقوم التي االسالمية

 نصف أن ويمكن الحاضر. وطموحات حاجيات على اإلجابة
 إبطال متالزمتين: رئيسيتين قضيتين حول الفكري قوامها
االجتهاد. باب فتح فإعادة التقليد،

 من انطالقًا عبده محمد عند االجتهاد تحليل يجدي كان إذا
 حجر يكون التقلد ضد الصراع بأن قلنا المترسمة، أهدافه
 الفكر لتحرير يتصور، ي ،ارتفع فصوته .أعاله في الزاوية

 إن السلف..بل فهمه كما الدين وفهم التقليد ربقة من
 أخذه بموقف يذكر موقف تبني حد إلى يذهب الصوت صاحب

 أبوحاتم معاصره ضد أبوبكرالرازي •»الزنديق« الفيلسوف
 ما التعلق عن القلوب ]االسالم[ صرف االسماعيلي: الرازي

 الحمق وسجل األبناء، عن توارثه وما اآلباء، عليه كان
 في السبق أن عل ونبه السابقين بأقوال اآلخذين على والسفاهة

 عقول على لعفول سيما وال العرفان، آيات من آية ليس الزمان
 التمييز في والالحق السابق وإنما أذهان. على ألذهان وال

 واستعدادم الماضية األحوال علم من لآلحق بل سيان، والفطرة
 لم ما الكون في آثارها من إليه وصل بما واالنتفاع فيها للنظر
 رسالة ،)عحمدعبده ا , . ٠ وآبائه أسالفه من تقدمه لمن يكن

(,147 ص التوحيد،
 يات، ,ألم وضده، التقليد خارج إذًا يتموقع الحق اإلسالم

 واليهود المثركين عند العمياء والمحاكاة االتباع روح لمناهضة
 محمد ومحتج واألجداد؟ لآلباء تقديسهم وإلبطال والنصارى

 ما اتبعوا لهم قيل وإذا البقرة: سورة من 170 باآلية عبده
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السلفية

 ال آباؤهم لوكان أو أباءنا عليم ماألفيا نتبع بل قالوا الم أنزل

يهتدون. وال شيائ يعقلون
 بكثة تتردد عموماً المنار إصدارات في كيا الشيخ كتابات في

 نسخ وقد الجديد، الدين أن على دالة اإلسالم، وجاء عبارة

 يحدث أن أراد تقاليدها، في الخلل عن وكشف السابقة األديان
 جديداً، عهداً يدشن بحيث االنسانية تاريخ في فرقاناً أو قطيعة

. المتفتح والتدين واالجتهاد التجديد عهد هو

 الطاقة هذه وإثراء تحريك على المسلمون عمل هل لكن

االسالم؟ في البدئية
 وتفشي االجتهاد انداد لحظة عموماً السلفية مؤسو يسم

 رضا رشيد ويكتب . األربعة المذاهب تأسس نهاية عند التقليد
 أهل على يردون األثر أهل قام بالرأي القول كثر »ولما واصفاً؟

 قسمين: األحكام علياء فكان منهم، الناس وينفرون الرأي

 من الفريقين أئمة وكان الرأي، وأهل والحديث، األثر أهل

 الدين، في المعصوم غير تقليد عن الناهين المخلصين، المؤمنين

 للواحد، الكثيرة الجماعة تعصب وبدعة المذاهب، حدثت ثم

 بترك الجمهور من العلم فضاع الناس، بين التقليد بذلك ونشأ

 وبالء شقاء كل أصل هذا فكان االستدالل، في االستقالل

 القرآن تفير رضا، )رشيد ودنياها« دينها في األمة لهذه

(143 ،ص7الحكيم،ج

 في ألولى واإلبداع الفكر اندفاعة اغتراب يكون وهكذا

 العالم عرفه الذي الثقافي الركود هوعلة والحواشي المكرور المعاد
.انحطاطه عهود طيلة االسالمي

 األول التقليد، يناهضان أيضاً هما تيمية وابن الغزالي كان

 في والتقدير باالختيار كمؤمن وظيفته المؤمن يمارس لكي
 المدينة مهام تحمل إلى السلف يعود لكي والثافي الظنيات،

 شافعياً اآلخر وكان األخيرحنبلياً، هذا ظل ذلك، رعم لكن

 كل يعلوعلى تقليداً مقترحاً خطوة، يزيد فإنه عبده، االمام أما

 يطق ال الذي المعصوم األمين الي إلى يتوجه بحيث تقليد

 الفقهية المذاهب التقليدأوداخل هذا ودون هوى عن
 اإلسالم لروح تعتيماً إال التقليد يكون ال الصوفية والطرق

الهافية.

 إعالن عنه يتأق لتقليد الالذع السلبي النقد هذا كل

.االجتهاد تحرير وبالتالي ،الفكرية النشاطات معاودة

 انطفاء ان بحيث الدين، روح هر السلفية عند االجتهاد

 يعنيه أصبح ماذا لكن . نفسه الدين كيان في سلبا يؤثر جذوته

السلفية؟ منظري االجتهادلدى

 للطعن قابال بالسب تعريفاً بدءاً المنار تفسير يعطي
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 من نوعا يعتبره الذي المذهب في االجتهاد وهو واالبطال،

 والحرام الحالل لمعرفة وسطاء إلى حاجة من لنا فهل .الشرك
 وظيفي، وهو بااليجاب، التعريف اما البينة؟ األصول تقره وما

 به تقوم ما الستنباط االجتهاد ]الشارع[ لنا أباح »وإنما : فيقول

 وبهذا (.328 ص ،3 ج نفه، )المرجع الدنيا«. في مصالحنا

 العلم ونثر العالم مع تكيفنا في الجهد بذل عن التعبير يكون
...اله كلمة ونصرة

 التصور ومآل استعمال ضبط الالزم من اآلن يكون فقد
 القائم سياسي السوسيو- للمحيط اغتباراً لالجتهاد، السلفي

.الحقة حدودها في أصالته تقييم لنا يتيسر النحو هذا وعلى

I - أو معزولة ظاهرة العهد لهذا اللفية الحركة ليست 

 التي المذاهب هذه مع تلتقي إنها بل اإلسالم، تاريخ في فريدة

 وقد وغيرهما تيمية وابن فكرالغزالي في التاريخ عرفهاذلك
.المشترك المذاهب تلك أس نعرض أن يهمنا

 الحركات تعب األصلي التأسيسي اإلسالم نظام حيال

 ال وفرضه استبطانه إلى الداعي الموقف نفس عن األصولية

 كأرضية بل ،ومواله الفرد بين كقضية أو تعبدية حالة كمجرد

 أقوى بوجود وإلمداده .الدنيوي للعالم رئيسي ومدخل حاسمة

 تجديد واجب الحركات تلك أتباع تحمل الراهن، الزمن في

 إلى المؤسة النصوص إعالء تم وهكذا ٠ أسسه وإنعاش

 كل عند معناها يتعمق التي واآليات العالمات نظم مصاف

 اللغة فوق لغة تشكيل إلى لتنتهي صراعي وضع وكل منعطف

متسيد ومرجعمركزي
 مع ومتميزاً حاداً شكالً أخذ قد الحركات لتلك االتجاه هذا

 المعاصر. العالم في الطارئة والتغيرات التقلبات بسبب السلفية

 اختياراتها وأشكال السلفية موقف وصف عجالة في فنحاول
.النظرية

:التاريخية رفض - 1

 فهويؤدي بينة داللة له وللكالم للهرطقات السلفية نقد

 السيء التاريخ نبت بخصوص تطهيرية وظيفة بالفعل

 باعادة إال يقوم ال السلفية رأس على عبده فمحمد .ومعاطبه
 ذلك جديدة، وظروف بمعطيات مطعماً الالتاريخي الحس طبع

 وابن حزم وابن كالغزالي منظريه عند معايتته يمكن الذي الحس

الخصوص. وجه على تيمية
 طرف من وحاس يقوة المتبنى السلف« إلى »الرجوع شعار

 في إرادتهم هوتعبيرعن العصر لهذا االسالميين االصالحين

 بما األخذ إلى بهم تتهي ضخمة تاريخية اختزاالت إحداث



السلفية

 القرائح أطلقوا وقد فهم، والجوهر. األصل لديهم يشكل

 ويذمونها المذهبية التأويالت يعزلون ،التطهيري لعملهم

 ال المنزل في االنانية التسربات تراكم على ويحكمون
 بل باطنة، مأساة وعلى التاريخية األزمنة غختلف على كشهادات

 هؤالء يناهض عبده محمد نرى وهكذا . ومضل طفيلي كنبت

 بالذين ويشهر الله«، كتاب على األموات »كتب يفضلون الذين
. . . اإللهية بالتعاليم تعاليمهم يلحقون

 لن فإنه التاريخية، الوجهة من اللفي االختزال قيمنا إذا
 هو التحكم وهذا . حقيقي ذهني كتحكم الظهور في يتاخر

 من لحظة وإعالء اقتطاع إلى يسعى فكر كل شكل عمرما
 وهباء ظلمة إلى وتحويله جملة الملسل بإنكار تاريخي مسلسل

 بيط منطق على التاريخ ضد اتحكم ذلك ويقوم . . منثور.
هو: ، قياسياً شكالً يكتسي ان يمكن

 هوالمصدر السلف( )أوإسالم األصيلة التأسيية نظام -

 لسلوكاتنا األعلى القيم والنموذج له، بديل ال الذي المرجعي

 التأسيية تلك على نحافظ فلكي الحديث العالم في التكيفية

تذكر. أحسن بتذكرها علينا البدئية، نقاوتها طي

 شتى لنا يظهر ء فتى ما ومالبساته بمحنه التاريخ أن غير -

 إلى ويدفعنا ويعكرصفوهويتنا والبدعة الغرب أصناف

.الالدينية والمارسات اليومية الحياة صغائر
 ذاكرتنا وكتعد تاريخي إحساس كل لنضعف إذاً —

الكلى الصادقة الحياة في نرغب كنا إن األصلية،

 منبن به العلم إن بل ذاته، في يعود ال فالماضي ثمة ومن
وطموحاته. الحاضر مطالب حسب واآلن، هنا ومقام

 إال الحقيقة في هو إن السلفي التحكم أن األمر آخر في نرى

 وتلويث األصول إبعاد في يجتهد الذي التاريخ ضد فعل رد
الذاكرة.

 التمثل إلى الداعي الالتاريخي االصولي السلفي الخطاب إن

 قد الخطاب هذا ،وتراكماته التاريخ حواجز خرق مع بالسلف

 الخطاب مع حادة مواجهة في السياسي المسرح على نفه وجد

 تاريخ وفي المباشر. والنضال التاريخي بالمنطق القائل القومي
 عبده سلفية بين المواجهة تلك تجسدت المعاصر مصر

 حسب أو، ،الثوري القومي المشروع وبين االصالحية

 بين الحديثة، مصر كتاب في كرومر اللورد تسميات

 وزغلول )عبده المصرية الوقائع أصحاب الجيرانديين،

 توفيق( الخديوي عهد في الحكومة رئي باشا رياض ومناصرو
 أن العلم مع هذا الكامليين ثم العرابيين اليعقوبيين، وبين

 بها اللحاق آثر قد العرابية الثورة احتدام بعد ،عبده الشيخ

. العميقة االصالحية قناعاته رغم

: الديني - األخالقي في سياسي - السوسيو اختزال - 2

 العنصر الجوهر في فكرديفي حجاج هوبال السلفي الفكر

 ضهضة كل في وعموما مجتمعي إصالح مشروع كل في المحرك
 واألفغاني[ عبده يكتب ]كما ،الدين جرثومة »ألن :الدين هو

 والقلوب ،طويلة أحقاب من بالوراثة النفوس في متأصلة

 القائم يحتاج فال محبته، من خفي نور زواياها وفي إليه مطمئنة

 األرواح جميع في نفثها يسري واحدة نفخة إالإلى األمة بإحياء

 طريق على أقدامهم ووضعوا لشؤونهم قاموا فإذا وقت، ألقرب

 فال أعينهم نصب الحقة دينهم أصول وجعلوا نجاحهم

 )جمال .االنساني« الكمال منتهى بسيرهم يبلغوا بعدأن يعجزهم

(.61 ص الوثقى، العروة عبده، ومحمد االفغافي الدين
 في تكمن فكرالسلفيين أمام الرئيسية الصعوبة غيرأن

 عمليا يتسنى كيف :النوع هذا من حاسمة لمسائل معالجتهم
 عصرنا في تقوم أن يمكن كيف السلف؟ إلى الرجوع وموضوعياً

 الشيخ أجاب وقد الراشدية؟ الخالفة صورة غرار على حكومة

 مجردة دينية مثالية بين تمزج بطريقة السؤالين هذين على المفتي

مفرط. رسياسي وحذ

 حول عبده أقوال في كثب عن الصعوبة تلك آثار تظهر

 كل من األفراد حال »استقراء بأن يعتقد فهو القومية. المسألة

 تعصب وجود ودقيقه النظر لجلي يثبت أهوائها واستطالع أمة

 القومية أن يعتقد عبده ولكن .8...عليه ونعرة للجنر

 األنف على العارضة الملكات من هي »وإنما طبيعية، ليست

 لهذا الضرورة زالت فلو الضرورات. ألواحها على ترسمها

 )المرجع ...«.الزوال في الضرورة هو تبع العصبية من النوع
 عن ]األنفس[ »استغنت اإلسالم وفي (.49 ص نفسه،

 .النفوس« من أثرها فانحى إليها الحاجة لعدم الجنس عصبية

 الراشدين الخلفاء نهج »بالسيرعلى للدولة يتم واالستغناء

 ومن القوية االسالمية الديانة في األولى األصول إلى والرجوع
 عملياً، أما . المنعة« لوازم وتتجدد القوة تنبعث هذا سيرة

 الدعاة بأعمال التصور، هذ حسب الجنية، تجاوز فسيمكن

 وحدها هي التي االسالمية العصبية كثر األرض في الضاربين

 عبده أن هذا من وواضح . . I واالستنهاض الوحدة مصدر

 إال اللهم القوميات، ليناصر يكن لم أبيه جهة من وهوتركمافي

وااتجام. الروح إسالمية حركة في وتوحدت انصهرت إذا

 أديب السوري كالصحافي ،عبده معارضي بعض ذهب قد

 تصور أن إلى كامل، مصطفى الوطني الحزب وزعيم اسحاق
 للمشاكل إدراك سوء عن ينم الشيخ عند المسلمين وحدة

 لم متقادمة بعبارات طرحها في تهافت عن وبالتالي الحقيقية،
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 الوقائع فإن الحكم هذا صحة كانت وكيفما عباراتها. هي تعد

 . آماله وتخيب عبده محمد طموحات لتعيق أخرى مرة أتت قد
 إمكانيات في كثيراً يأمل يعد لم السياسة عن عزلته فترة ففي

 ديناً السلف إسالم إقامة إعادة في وال حكومانها عبر األمة توحد

 ال اعترافاته فبعض األزهر. جامعة إصالح في حقى وال لألمة،

 تغلب »فقد األفغاني: إلى رسالة في القاثل وهو يأسه، تخفي

 بأسهم، وشدة ،جاههم بقوة السوء، وأنصار الشر أعوان

 بما للتصديق وألجأوها بالمحال، االعتقاد على العقول فأرغموا
 الالبسين الخير، طريق قطاع األمر عل غلبنا [٠٠٠] يقال ال

 في طريقتنا انتحلوا الجبارين، مذاهب المالكين األنبياء ثياب

 من الحكومة وضعف اليف بقوة وتمكنوا الحرية إلى الدعوة

 بداية في وكانوا القانون، وحماة الحق دعاة بكونهم العامة إقناع
 معهم واشتد تالمذتك، وعل عليك تعصباً الناس أشد أمرهم

 )عمد ذكرهم قدمنا الذين األشرار أولئك التعصب في

 »الكتابات ،1 ج عبده، محمد لإلمام الكاملة األعمال عبده،
 الحركة دعاة بالكالم هنا ويقصد . (576-575 ص ص ، السياسية«

 عن بالزيغ ويرمونه بالتهور، يرميهم الشيخ كان الذين الوطنية
 يكن ولم . له عوناً كرومر ويتخذ االنكليز يشايع ألنه الوطنية

 من الشيخ فعودة .اتهاماتهم إقامة في كثيراً يتعبون خصومه

 لدى شفاعة بفضل تم قد هومعروف، كما مصر، إلى منفاه

 مصر في يكتب الذي كرومر اللورد بها تقدم توفيق الخديوي
 بسبب عبده محمد الشيخ العفوصدرعن »إن :الحديثة

 الخديوي محاولة عن يقول الكاتب ونفس .البريطافي« الضغط

 على أوافق ال »إني :اإلفتاء منصب من الشيخ عزل عباس
 الخ. موجوداً« دمت ما األحوال، كانت مهما الشيخ عزل

 وأستاذه عبده بين خلقت التي هي المالبسات هذه ولعل
صداقتهما. عهد أواخر في الفتور من نوعاً االفغافي

 يثت ال وأصبح سياسياً، عبده محمد انهزم أن بعد هكذا،

 كداعية األصلية وظيفته مزاولة إلى عاد المستفتين، نوايا بصدق

 لم أنه مادام ،غيرذلك يفعل أن مقدوره في كان وهل ومرب
 ويتغاضى الديني - األخالقي إلى سيامي - السوسيو يرجع يفتأ

 والنزاع الصراع عالقات فيه تنبني الذب المرضوعي الحقل عن
 إذا واقتصادياً؟ طبقياً المتفاوتة المجتمعة الفائت مختلف بين

 ظل فألنه االخفاق، يثبه ما إلى آلت قد عبده محاوالت كانت
 السياسية المضاربة إلى إا التمت اوضاع في يفكردينياً

 أمين تعبيرأحد حسب - كان ولهذا المتواجدة، القوى وعالقات

ومشتقاتها. السياسة يلعن -

 الفقهية التقليدية، معانيه االجتهاد تعدى السلفية، مع - 11
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 يتدخل الوظائف، متعدد إجرائيا مفهوما صار لقد .والكالمية

 المجهود طلب على فينسحب شتى، ومستويات مواضيع في

 هذه كثرة رغم لكن المعاصرة. وتحقيق األصالة السترجاع

عصرين: في تتحدد أن يمكن غايتها فإن الوظائف،

األساسية: هويته إلى المسلم االنسان -إرجاع 1

 بأوامر وربطها المؤمنين بواطن بإنارة إجاالً األمر يتعلق

 بد ال العميقة، المثتركة الهوية وإليجاد والوحدة. التجانس

 فروق الناس بين هناك فليست وتتبخر. تلين أن للتناقضات

 في المادية التفاوتات أما والتقوى. الفضيلة في بل طبقية

 تقليصها يمكن إذ وثانوية، عرضية فهي واألرزاق، المداخيل

 اإلنسان خلق وإعادة اإلسالم في والرحة األخوة مبادىء بإحياء
 هذا يجري إذاً هكذا ,. الواحد. البعد أو الجسم ذي المسلم

 إنتاج، عالقات ليس األمة أعضاء بين يربط ما التصوروكأن

والقرابة. الدم بلروابط
 إال وتوحيدهااليتأق الجماهيراإلسالمية دمج عمل إن

 حسب العمل، هذا مكثف. وبيداغوجي تربوي عمل بإجراء
 إذا سيما ال سنة، عشرة خ إال يتطلب ال قد عبده، تقدير

 بالشرق ينهض »إنما :متنورة استبدادية رعاية تحت أجري

 ويلجىء التعارف، على المتناكرين يكره متبد عادل، مستبد

 يحمل التناصف. على الجيران ويقهر التراحم، إلى األهل

 على أنفسهم يحملوا لم إن بالرهبة، منافعهم في رأيه على الناس

 إلى األولى ونظرته يخطوإال ال عادل .بالرغبة سعادتهم فيه ما
 تحت دائباً فليقع لنفسه حظ عرض فإن يحكمه، الذي شعبه

 رضا، )رشيد هولنفسه«. أكثرما فهولهم الثانية، النظرة

 »المستبد وفكرة (.390 ص ،2 ج اإلمام، األستاذ تاريخ

 استغلها التي الضعيفة الحلقة تمثل عبده، عند هذه، العادل«

 مهادنته استغلوا كما وكامليين عرابيين من خصومه بير

 في االصالحية مشاريعه لتنفيذ عليهم لالنكليزوالتعويل
 عن التصور نفس إنه إذاً، عبدم عند . . والتعليم القضاء

 إلى النزوع في وحشرهم الوسيط اإلسالم في شاع الذي العوام
 التعليم عمليات فعلى ٠ . .والفتن الزيغ وأعال الصوفية الفرق

 من األخيرة هذه تتمكن حتى النخب نحو تتوجه أن والتقويم
 قبل سياسياً، وحكمهم تربوياً العوام تأطير بمهمة االضطالع

ومارسته. النيابي النظام إرساء على اإلقدام

:اآلخر ايجابيات استيعاب - 2

 من بنوع رافقتها الدينية البنيات إحياء إلى الدعوات

 هو الذي اآلخر، ايجابيات استيعاب إلى دعوات االعتدال
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 سلبيا، االسالمي العالم على ذاته فرض الغرب حقا، الغرب.
 التي القوة هذه أيضاً بمشل غيرأنه الالح وبحد بالقمع

 العلمية نجاحاتها من وانتشارها اشعاعها أسباب استمدت
 االقتصادي تأخرنا هو سلباً يعرفنا فما نحن، أما والتكنولوجية.

دينتا وعظمة مثكا هي وإيجاباً والعلمي

 االسالم عالم تخلف الراهنة المرحلة في نفسر كيف

 - والوقت لرفعه، الوسيلة وما الحيلة وما والعلمي؟ االقتصادي

؟ شديد والخطب ضيق - الوثقى العروة تعبير حب

 االسالمية البلدان في كبيزة بحدة المشكل هذا طرح تاريخياً،

 واالقتصادية سياسية - السوسيو المؤسات فيها تأثرت التي

 تصدع حالة في فأصبحت االستعماري، بالواقع التقليدية

 الوعي اصطدم الملموس، التاريخي الوضع هذا في واندثار.
 ساحة يبرىء فأخذ ،التاريخ بالرجعية االسالمي الديني

 ويرى * , . والسياسة المجتمع في العاملين يتهم ما بقدر العقيدة

 يمكن ال واالقتصادية االجتماعية المسلمين ضائقة أن الوعي هذا

 الدينية البنية إلى تعزى أماأن الديخي، تشردهم إلى إال ردها

عابث. فاسد واحتمال نظريا مستحيلة تركيبة فهذه نفسها،

 على االقدام أمام المجال يفسح التأخر أسباب رصد إن

 هويته في المسلم دمج إلى تهدف التي الضرورية، االصالحات

 واالختراع بالبحث والتقني االقنصادي النمو ونشيط المؤسسة
 واألحاديث اآليات كل اللفيون عبا الغاية لهذه واالقتباسات.

 إلى والسعي الدنيا علوم على االنفتاح إلى اإلنسان تدعو التي
. الخ الصين، طلبهاولوفي

 بل مؤسيها، بوفام تنته لم السلفية بأن القول يلزم ختاماً،

 في هنا االسالمية، المجتمعات في امتداداتها وجدت قد إنها

 عالل والزعيم العلوي وبلعربي الدكالي شعيب أبي مع المغرب

 سالم مع تونس وفي باديس بن الجزائرمع في وهناك الفاسي،
 التي االسالمية األقطار وفي عاشور، بن وطاهر بوحاجب

 حركة أما . الوطني التحرر نضاالت وخاضت االستعار عرفت
 بأنها القول فيمكن مصر في بدءاً ظهرت التي الملمين االخوان

 اتفكير وإعادة الكبرى السلفية المبادىء تبني أساس على قامت

 في الحركة تلك سارت وقد ٠ وتجذيرها بلورتها قصد فيها

: هما متكاملين اتجاهين

 الملمين، االخوان حركة مؤسسى إن النظري: التعميق -
 التنظير، مستوى عل السلفية معاطب إصالح إلى منهم سعياً

 حدود في االستخبار، مع االسالمية الحركة تعميق في شرعوا

 وحتى المعاصر العالم في الفكرية الحركات حول االمكان،

العداء يناصبونها الي الماركسية

 والموقف قاصرة التربوية عبده نوايا إن : العنيفة النثاطية -
 مفاخراالسالم الجهادالسترجاع ويستدعي خطراً أصبح

 عقيدة من الخامس البند يؤكد لهذا وعزتها، األمة ومهابة

 »منهاج الثالث: مؤنمرهم في المجتمعين المسلمين االخوان

 لهذا رمزا االخوان عقيدة اعتبار - 1 المسلمين: االخوان

 من كله المنهاج هذا أن يعتقد أن مسلم كل عل ٠ 2 .المنهاج

 االسالمية الفكرة من نقص منه نقص كل وأن االسالم

 هذه نشر على يعمل أن مسلم أخ كل على -3 الصحيحة
 وأن تاماً. تحمساً لها يتحمس وأن اليائت، جيع في المبادى،

 -4 .المكاره من ذلك سبيل في احتمل مهما منزله في يطبقها
 معه يتخذ أن الدائرة لنائب المبادىء هذه يلتزم ال أخ كل

 حدود التزام إلى وتعيده مخالفته مع تتناسب التي العقوبة

 هي الغاية فإن بذلك يهتموا أن النواب حضرات وعلى ,المنهاج

 الدعوة مذكرة البنا، .)حسن شيء« كل قبل االخوان تربية
. (223-222 ص ص والداعي،

السلفية نقد في

 يحسن لكن .للسلفية وجهت التي االنتقادات هي كثيرة

 االختيار عن تصدر التي تلك أي وأقساها، بأشدها هنا التذكير
ومفادها: معاً. العالني والحس الماركى اليساري

 تظهرأبداًللوعي لم العلمي للتقدم الدين موافقة إن - 1

 فالحد .المرفوع أوالثالث األشكال بعبارات السلفي االسالمي
 التالزم بصيغ وحتى بل إيجابياً، دوماً يدرك بينهما األوسط

 داخلية تناقضات يطور يفتأ لم االدراك هذا أن غير .والتكامل

 معارضين، من نفسه عبده معاصري حكم حسب عويصة،
:التحديد وجه على ومنها
 وباألخص - عبده محمد لفتاوى بسيطاً تحليالً إن ٠ أ

 وصناديق للبنوك الشرعي بالوضع وبالتالي بالربا منها المتعلقة

 به تحلى الذي التفتح يظهرأن - المقاوالت التوفيروشركات

 فسخ إلى المطاف، آخر ي به، ينتهي أن شأنه لمن المفتي
 بتأييد الفتاوى تلك أبداً تحظ لم لذلك .ورفعه القرآني التحريم

 أو بالتحفظ يقابلها بعضها كان التي الدينية األوساط غالبية

.الصريح ياالحتجاج

 التصنيع بين التناقضات قط السلفيون يدرك م - ب

 الذي هذاالتناقض القائمة والدينية المجتمعية ءوالبنية الناشى

 المؤسسات وتهميش األبوية األسروية التركيبة إضعاف عنه يتأق

.واالستمرارية بالحياة إمدادها السلفيون يبغي التي التقليدية

 فقدان إلى مدعوة الخالصة الهوية كإيديولوجيا السلفية - 2
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 ويجرب االستعمار يصفي الذي إلمجتمع في وهيمنتها امتيازها
 لهي، اإليديولوجيا تلك سيطرة ألن ذلك الآلئكية. االشتراكية

 جهة ومن ،التاريخي الوعي تفسخ عل عالمة ،جهة من
 إيجابياً يحل لم غرب - شرق النعارض أن على دليل أخرى،

 مفرط اآلخر دام فيا . المتساوي والتبادل المتبادل باالعتراف

 عبارات ويملي القومية الهوية ليهدد عدة بأشكال ويرجع الحضور
 وإثبات كايديولوجياأصولية السلفية فإن والتعايش، التبادل
 وبالتالي الآلئق الفعل رد نظام ستظل رومانسي وثوقي للذات

 الطبقات لفائدة الداخلية، االجتاعية التناقضات تهدئة عنصر

. . . المحافظة البورجوازية والنخب الميطرة

 مصر الوطنية، والنهضة االيديولوجيا مؤلفه في ملحوظة:

 عبده محمد »مع القول: إلى عبدالملك انور يذهب الحدية،

 وللصيرورة للمجتمع ثيوقراطي تصرر مالمح إذا تظهر

 ورفض وبرغماتية وطنية كإيديولوجيا الدين فأولوية المصرية.

 هي هذه :الحكمة من بشيء الماضي إلى والعود دياليكتيك كل
 واألخوان المنار مدرسة خالل من األمربها انتهى التي الفلفة

 في العسكري عبدالناصر جمال نظام مع االنتصار إلى المسلمين

 التحفظ من كثيرا يستدعي هذا عبدالملك حكم إن . «1952

 الناصرية في تمثل تكن لم الفلسفة تلك أن ذلك والحذر.

 عالقات نفهم كيف وإال المعلنة، الصريحة الدولة إيديولوجيا

 مع االخوان وحركة الناصرية الحركة بين والمناهضة العداء

 بها يقول التي الحركتين بين االيديولوجي التجانس بفكرة األخذ
ثمدالملك؟!

ومراجع مصادر

 الكتاب دار الوثقى، العروة عبده، وعمد الدين جمال االفغاني، -

٠ 197)( بيروت، العربي،
, 1966 بيروت والداعي، الدعوة مذكرة حسن، انبا، —

 مصر، دارالمنار ا2 ج االمام، االستاذ تاريخ رشيد، رضا، -
هـ. 1367

المعرفة، دار الثانية، الطبعة الكريم، القرآن تفير ، ٠

.1977 ييروت،
 ؛ 1 ج عبده، محمد لإلمام الكاملة األعمال محمد، عبده، -

 المؤسة عمارة، محمد وحققها جمعها السياسية«، »الكتابات
. 1972 بيروت، والنشر، للدراسات العربية

بمصر، المعارف دار الثانية، الطبعة التوحيد، رسالة ، -
.1966 القاهرة،

سالمحميث

الجديدة السلفية
N Islamic Fundamentalism 
NfoiFondamentalisme Islamiquue 
Neo-Salafism

ألجديدة اللفية

 معاصر، فكري ومذهب سياسية حركة هي االصالحية
 والعالم االسالمية الحضارة نهضة احياء اعادة الى تهدف

 تخليص الى سياسية، كحركة االصالحية، وتهدف االسالمي

 االسالمي العالم توحيد والى المستعمرين من االسالمي العالم

 الى الدعوة في فيتمثل الفكري مذهبها أما .الخالفة راية تحت

 النهضة اسس الصالح والسلف والسنة الكريم القرآن اعتبار

 .الوسيط العصر في انتج لما الديية السلطة رفض وفي الجديدة

 هي االصالحية اليها دعت التي األخرى المبادىء أهم ومن

 والعلوم والدين والعقل الدين بين تعارض ال انه رؤيتها
 الغربية الفلسفات من العديد صحة تتقبل لذلك، .الخديثة

 االسالمية الحضارة وتنشيط لتجديد محاولتها في اخديثة والعلوم

 الدين جمال هم الحركة هذه رواد واهم .االسالمي والفكر
 محمد ،1905-1849 عبده، محمد ،1897-1839 االفغافي

.1977-193٦ وعليشريعتي، ،1938-187؟. اقبال،

: الفلسفية المبادىء(1

 واالخالقية الطبيعية القوانين وجود أن على المصلحون يؤكد

 على يقول .بالعقل عليها البرهنة ويمكن حقيقية الطبيعة في
 بين ما تساوي التي الماركسية غرار عل انه مثأل، شريعتي،

 المادية الى وتنسبها االجتماعية والعادات االخالقية القوانين

 القوانين يرجع االسالم فإن واالقتصادية( )االجتماعية اجدلية

 Marxism شريعتي، )علي األولة االنسان طبيعة الى الخالقية

(and Other westren Fallacies, P٠8O.

 فيصر العقل طريق عن اليها التوصل يمكن انه يعني هذا
 االنسان في باعثة قوة وجود على مثاًل، االفغاني، الدين جماث

 اجل من الغربزة أو الوحثية مستوى فوق االرتفاع الى تدفعه
 أساساً ولكن الفطرة طريق عن يحدث ال وهذا .حياته تحين

 الفنون تلك الى التوصل طريق وعن ألمعرفي البحث طريق عن
 األخرى. الحضارات عليها حصلت التي والمهارات

 يظهر الذي التقدم عن البحث المسلمين على يجب وباالخص،

 تتطلب، القوية واالخالقية الدينية األس ألن العلم دراسة في
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الجديدة اللفية

 الدين )جمال االخرى بالعلوم وثيقة معرفة الدين، على عالوة

. (61-60 ص الوثقى، العروة األفغاني،

 ،اختياري أكثرمنه فطري الدين ان على المصلحون يوافق

 عبده، يرى .تناغم في أنهما على والدين العقل يفهمون لكنهم
 يمكن ال الدين مسائل ان عل اجمعوا قد الملمين ان مثال،

 وقدرته الله وجود كمعرفة العقل طريق االعن يا االعتقاد

 يقدم الدين ان على المسلمون اجمع كما الرسل. ارسال على
 ء مبادى يقدم ال الدين ان اال بسهولة، تفهم ال عليا مبادىم

 وجود على مثال، البرهنة، لالنسان فيمكن للعقل معارضة
 ويعود الله. جوهر الى التوصل يمكنه ال االنسان، ان اال الله،

نفسه فهم على حتى االنسان قدرة عدم الى هذا

 مساعديه هواحد والعقل ،التوحيد هودين فاالسالم

 والنثر، للدراسات العرية المؤسسة التوحيد، رسالة )عبده،

 عند فالدين ٠ (51-46 ص ال ص ،20-1 ص 981 بيروت،

 اركان واعظم االخالق عوامل هواقوى محمدعبده
 تأثير من اكثر الناس عامة في يؤثر انه كما القوةاالنسانية

 هومصدرمعرفة العقل فإن هذا، من واألكثرأهمية العقل
 االعتقادعن الى عندالتوصل االانه ومصدراستعماله الدين

 يقول هذا، ومثل ه. الرسول اتباع يجب العقل، طريق
 الى ينظر ال فانه الشعور، في يبدأ الدين ان مع انه اقبال محمد

 الطبيعة وراء ما علم الى ويتخطاه فقط للشعور كموضوع نفسه

 أو شعور كمجرد جزئية مسألة ليس فالدين )الميتافيزيقيا(

 ال االسالم ففي ككل. االنسان عن تعبير هو بل عمل،
 انه على االسالم ويعرف الحقائق مع المثل تتعارض او تنفصل

 مع المتناغم للكون والروحي والمثالي المفهوم المنطقي التفسبر
.األلوهية ومع الحقيقة

 هو فالتوحيد ايجابية. بصورة التوحيد المصلحون ويرى

 يرون ال فهم الذاتي. التحقيق عن تبحث التي االنطالق نقطة

 يقون كما ولكنه، واتعارض الرفض وسيلة انه على التوحيد
 والحرية، والتضامن المساواة لتحقيق عاملة قوة هو اقبال، محمد

 المساواة من الثالثة ء المبادئ تحقيق من أكثر ليت عنده فالدولة

 (Iqbal, Reconstruction معين تنظيم في والحرية والتضامن

(145-155 of Religious Thought in Islam, ppأماعنذ .٠ 

 ذي حي كعضوواحد كله الكون رؤية التوحيد فيعني شريعتي
 (Ali shari'ati.On the Socioloوشعور- وهدف وارادة ذكاء
(.83 .gyoflslamtp

 شجعاعلى بل ،بالفلسفة فقط وشريعتي اقبال يسمح ولم

 الى التوصل طريقة ان اقبال يقول فيها، والبحث دراستها

 اكتثاف الى يؤدي بحث اسلوب ايجاد في تكمن الحقيقة

 تعقيدا اكثر كانت افالطون فلسفة ان مثال، فيقول الحقيقة.
 نفعاً. اكثر كانت ديكارت فلسفة ان اال ديكارت، فلسفة من

 ضد حركة كانت االسالم والدة ان مثال، اقبال، فيدعي

 حقيقة يتفهموا لم المسلمين الفالسفة وان الكالسيكي الفكر

 ألن كذلك وهذا .االغريقي الفكر ضوء في ودرسوه االسالم

 لفهم والعقل الحواس استعمال حقيقته في يتطلب االسالم

الحواس. انكروا الفالسفة ان اال العالم،

 الطرق استعيال على االسالم يشجع هذا، على وعالوة

 جزئية هي العلوم ان اال المعرفة، الى التوصل في التجريية
 فإن وعليه، .الكاملة المعرفة الى التوصل عل قادرة وغير

 أو لتحليل هوغيركاف مثاًل، الحديثة، الميكانيكية مفهوم

 يهدفان والدين العلم ان على يصر اقبال ان اال ،الحياة لدراسة

 الى موجه فرفضه تختلف. أسالبهما ان من بالرغم الحقيقة الى
.فكري أو روحي عمل كل الى ال التأملية والفلفة المادية

 فهموا المصلحين المسلمين المفكرين فإن ،الحقيقة وفي
 عبده يقول فعندما ؛الحديث العلم منظور من أساساً الفلسفة

 يمكن ال انه يعني فإنه العقل، يناقض ان لالسالم يمكن ال انه

 ليس العقل ميدان ان فهويؤمن الحديث العلم يناقض ان

 من فبالرغم .العلمي الحقل في العمل ولكنه الفلسفي التأمل
 المفكرين هؤالء فإن والوحي العقل بين ما الجمع امكانية

 في والوحي الفلسفية الدالئل بين ما التنسيق حاولوا الذين
 ال تأمالتهم ألن العمل هذا في تمادوا قد وجوهره الله وجود

.للبرهنة تخضع

 عليه؛ البرهنة يمكن اخرى، ناحية من العلم، ان اال

 والوحي، العقل بين ما الجمع يمكن انه عبده يقول ولهذا،

 على االنسانية القدرة فكرة عبده ويرفض للعقل ماو فالعلم
 الكالم لعلم التقليدية الحجج ويتبع الله جوهر الى التوصل

 هي ما التوحيد رسالة فان ،وهكذا .وصفاته الله جوهر عن

 علم عن الوسطى العصور علماء لمقاالت مبطة رسالة اال
 أواًل، نقتين في عدا ما هوتقليدي عبدم فشرح . الكالم

 )مثال، الوسطى القرون كتابات خصومات في الخوض رفضه
 ان قوله وثانياً، ال؟(. أم جوهره من جزءاً الله صفات هل

 فيها فقدتكلم األولى ماالنقطة اليتناقضان والعقل االسالم

 النوع هذا ان الفالسفة هافت في يقول الذي الغزالي االمام

 كانت اذا ما معرفة يمكنه ال االنسان ألن عقيم النقاش من
 مقولة فهي اكانية اماالنقطة جوهره جزءاًمن الله صفات

 والمتكلمين رشد وابن سينا وابن والفارابي كالكندي الفالسفة

 من وغيره عبده االمام به فماقام وعليه، والباقالفي كاألشعري
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الجديدة اسية

 في مهم كموضوع الفكرة هذه اعادة هو المعاصرين المفكرين

 خطاًفي هناك ليس االانه اجتهاد. انه على الدوائرالفكرية

 فقط ليس النهائي المعيار العلم االفغاني يجعل كما العمل. هذا
 القرآن معارضة عند ايضاً ولكن الكريم القرآن غموض عند

 فيجب عامة مبادىء يعطي الكريم القرآن ان فبما . للعلم

 , العلوم وانجازات العقل ء مبادى تعارض ال أن عليها

 المثل الطريقة هي التفسيروالتأويل اعادة أو التأويل فالتفسيرأو

 االعمال )االفغاني، والشريعة. العلوم بين ما التناقض لحل
(.441-440ص الكاملة،

 العلم أهمية على المعاصرين المسلمين العلماء تأكيد ويؤدي

 والفلسفية التقليدية المفاهيم رفض الى الوحي تفسير صحة في

 وتفسيرات فلسفات تقبل والى الكالم علماء وتفسيرات والفقهية
 أخرى، وبطريقة الحديثة. العلوم على أساساً قائمة جديدة

 محاوتهم في العلمانيين والمفكرين القادة اعمال اقوالهم تقوي
 نظرية أدت فقد .الحديثة العلوم على قائم مجتمع لتشييد

 عن بحثاً والفلسفية الدينية المفاهيم في النظر الى المصلحين

 افتراض على ،العلوم هذه ان اال .الحديثة العلوم في شرعيتها

 ما بعلم تزويدنا على قادرة غير هي والدائمة المطلقة صحتها

 منطلق ومن هذا، على وعالوة واالخالقيات الطبيعة وراء
 فرق فال ولهذا جسد، في أو بجسد ليس تعالى فالله ،اسالمي

 اطالق أو وجوده كلية بمعنى انها على الضوء تفسيرآية في

 طاعة وجوب تتطلب الي االخالقية المبادىء فإن .وجوده
 الفهم عل تأثير أي لها ليس انا كما تتغير؛ ال مثال، الله،

 في او جزئيات في الضوء سافر ما فإذا .الله لوجود الميتافيزيقي
 او وصفاته اللم بجوهر عالقة لهذا فليس مستقيمة، خطوط

 شيء كمثله ليس الله االسالم، ففي االخالقية. القوانين

.مكاني او زمافي بحد مقيداً ليس ووجودم

 نظر في تأسيسياً دوراً تلعب الحدئة العلوم ان وبما وعليه،

 أساس على جزئياً قائم فكرهم فإن الكالم، علم في المصلحين

أمين. وغير غيرثابت

 الفكر المعاصرون المفكرون ينقبل اعتراضاتهم، من وبالرغم

 تفسير اخضاع طريق عن العلوم على القائم الحديث الغري
 هذا ومن العلمية ولالكتثافات للعلوم والدين الكريم القرآن

 الوسيط، العصر فكر على اعتراضاتهم رؤية يجب المنطلق،

 وعلم الوسيط العصر وفلسفة القديمة الفلسفة يخضعون فاغهم

 العلوم احلوافلسفة فقد .التجريية معاييرالعلوم الى الكالم
 اعتمدعليهامفكروالعصرالوسيط التي التأملية الفلسفة مكان
 غير مقياساً أشادوا قد الحقيقة في انهم اال .افكارهم لشرح

 استيعاب على قدرتهم عدم يعكس ما الوحي لتفسير ثابت

 طبيعة ذو العلم ان معرفة من يتمكنوا لم فهم ،العلوم مضمون

 هذه ايامنا في سليمة نظرية يمثل ما فإن )أوتقريبية(، توفيقية

 كانت ما فاذا .مفيدة غير أو خاطئة نظرية يصبح ان يمكن

 تظهر ربما Atom الذرة نظرية على قائمة الحديث العلم نظرية

 للوحي فهمنا تغيير المعقول من فهل ؛أخرى نظرية المستقبل في

 يقول للوحي؟ خاص فهم هناك هل أي العلوم؟ تغيرت كال
 على االسالمي الكالم علم كتابة اعادة علينا ان مثال، اقبال،

 في اآلتي: المثال فيعطي الحديثة، العلوم معطيات أساس
 جرت وقد .بالضوء يمثل الله ان حيث آيات الكريم القرآن

 Omni الدائم الحضور انها على اآلية هذه تفسير على العادة

presence، المطلق تعني اغها يعتقد قبال ان اال 

Omnipotence يقول الفيزياء. في ألحديثة االكتشافات بسبب 

 وهي تجاوزها يمكن ال الضوء سرعة ان اثبتت الفيزياء ان
 هو الضوء ان وبما I الناظرين كل من الطريقة بنفس مثاهدة

 القرآن في الضوء استعارة فان المطلق، الى األقرب المنهج
 ولي الله وجود اطالق افتراض انها على فهمها يجب الكريم

 هذا في لالصالحية االصولية نقد ويصب وجوده. كلية

 العصر الفكرفي ان فبينناتعتبراألصولية بالتحديد الموضوع

 جهود مثال، قطب يمتدح، لالسالم نافع غير كان الوسيط

 ومحمد عبدم محمد رأسهم وعل المعاصرين المفكرين بعض
 اعمال بعظمة مثال، قطب، سيد اعتراف من وبالرغم اقبال.

 االسالمي الفكر انتقاد في هدفه يجعلهما انه اال واقبال، عبده

 دفاعهما ضحية كانا وعبده اقبال ان فيرى المعاصر. االصالحي

 لمهاجة قطب يتخذه الذي االساسي والموضوع االسالم. عن

 عبده محمد عند للحقيقة كمقياس العقل اتخاذ هو المفكرين

اقبال. عند الغربية والمفاهيم المبادىء واستعارة

 في المسلمون الفالسفة فعل مثلما عبده، محمد لنا فيؤكد

 فكره وأساس والوحي، العقل تناسق على الوسيط، العصر

 ومدعوم الوحي على قائم العقل ان :التالية المقولة علن يقوم
 وعليه للعقل، مكملة الرسل رسالة ان يعتبر انه كما به.

 بدون االخالقية القوانين مثاًل، اكتشاف، على قادر فاالنان

 العلوم قطب يعزل فبينما هذا، على وعالوة .الوحي مساعدة
 على القرآنية اآليات الكثيرمن تفسير عبده يعيد الوحي، عن

 يقول عبده، فمشكلة الحديثة. العلمية االكتشافات ضوء

 الواحد ان ال كتساويين، والعقل الوحي الى نظر انه قطب،

 هوتصحيح ليس عندعبدم فدورالوحي لآلخر مناتابع

 متنإسيا والوعي العقل بين ما يساوي انه أي المعرفة، وتوجيه

الخيال عالم في بل الواقع عالم في يوجد ال المجرد العقل ان
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الجديدة اللغهة

 ، ... االسالمي، الصور خصائص )قطب، والنظريات
(.63و ،22-20ص

 من اقبال محمد قطب سيد يوفر ال عبده، مع الحال هو وكما

 اجتماعية ألسباب اقبال محمد انحرافات يبرر انه اال . النقد

 وعندما . الفكري التيه من بيئة في اقبال عاش فقد وسياسية،

 والفكر العقل في الفكري الضياع من المسلمين يخلص ان اراد
 التجريية مذاهبه في الغربي الفكر يواجه وان االسالمي

 الفكر في التجريبية األس يظهر ان حاول والموضوعية

 االسالمي الفكر يؤسس ن حاول آخر، كالم وفي االسالمي
 محاوالته في مخطثاً انه اال الحديث الغربي الفكر أسس على

 الهيغلية من مشتقة فلسفية نماذج في االسالمي المفهوم لصهر
وغيرها. الكمالية والعقالنية

 ان االسالم في الديني الفكر تجديد كتابه في اقبال يقول

 Whole الكامل الواقع هي Absolute Ego المطلقة النفس
Reality، االنانية، النفوس تنشأ المطلقة النفس هذه فمن 

 فردية يؤكد ما لها علم اسم وهو الله تدعى المطلقة فالنفس

 اصال كتب وهوكتاب اكفس، اسرار كتابه وفي النفس هذه
 )الله( المطلقة النفس في نشأ العالم ان اقبال يقول الفارسية، في

 ويعبرعن .النفس هذه على االفرادتتوقف استمرارحياة وان

 الرغبات هذه واخراج الرغبات وجود عن تنشأ الحياة ان رأيه

 النف على للتركيز المحاولة هذه ان اال .الوجود حيز الى
 بعض اقبال فسر فقد المبالغة؛ الى ادت قطب، يقول الفردية،

 للمفهوم ومنخالفة طبيعتهم تأباها بطريقة القرآنية اآليات

 او بعقاب ينتهي ال الموت ان على البرهنة اجل من االسالمي
 اال ماهما والنار الجنة ان مثال، اقبال، فرأي .نهائي ثواب

 لفثل المؤلم التحقق فالنارهي بمكانين. وليستا States حاالت

 ربما تصحيحية طريقة التار، أي وهي، كانسان، االنسان

 الرحمة تنفحه بما النفس حاسية عدم تقليل الى تؤدي

 أو المؤبدة كاللعنة يشبه ما اقبال محمد عند فليس .االلهية

 بالنصر السعادة هي الجنة ان االسالم؛كما في الدائم العقاب

التشتت. علىقوى

لسياسية المبمادى،

 ولكن كله الغرب يرفضوا لم المسلمين المصلحين ان وبما

 النظريات من العديد وقبلوا ثبتوا قد فإنهم ،فلفاته بعض

 يحاول لم السبب ولهذا الجمهورية كمبدأ الغريبة، السياسية

 اعتقدوا ألنهم جديدة، سياسية نظرية يقدموا ان المصلحون

 البيئة الى نقلها هو هنالك ما وكل آخر، مكان في توجد انها

 سياسية مبادىء اليقدمون انهم اليعني وهتا .االسالمية

 متكاملة سياسية نظرية تصيح لم تعاليمهم ان يعني ولكنه

 وقدمت اعلنت مجزأة طيعة ذو السياسي فكرهم فإن . وجديدة

 وبالرغم ذلك، الى ياالضافة مباشرة سياسية اهداف اجل من

 التقاليد يرفضون ال فإنهم التقليدين هاجموا المصلحين ان من

 الى للتوصل المثلى الطريقة ان فهمهم فبسبب ذاتها. بحد

 والغربية، االسالمية التقاليد دمج طريق عن جائزة النهضة

 والعلوم؛ الدين بين ما التنسيق عل جهودهم ركزوا فاهم
 العديد وقبول التعلم الى ادى ما عظيما كان للتاريخ فاحترامهم

. واالسالم الغرب فوائد من

 عن مثال، متكاملة، سياسية نظرية يوجدوا لم انهم اال

 كالتشريع السياسية المبادى، أو التوحيد أو االجتماعية العدالة

 الجو احياء على محاوالتهم صبت فقد .وغيرها والماواة
 السياسية، األمور وعلى أوآل، االسالمية األرض في الفكري

 نتيجة هي السياسية تعاليمهم فإن اخرى، وبكلمة ثانياً.

 فانهم، غربية فلسفية ألفكار قبولهم وبسبب الفكري، مزاجهم
الغربية السياسية النظم قبول عن يتورعوا لم

 ذات حلة يثنوا ان المسلمون المصلحون حاول لقد

 من لالسالم التقدمية األسس اظهار هو األول الهدف هدفين:

 في هي االنسانية وازدهار والعدالة الحرية ان على البرهنة أجل

 تقويم اعادة الى الدعوة فهو الثاني الهدف اما I االسالم جوهر

االسالمية األمة في الجمود اسباب

 السلف تعاليم بعث اعادة على األفغاني اهتمام انصب

 اعادة الى يهدف كان فقد وتغيره. وتجديده واستمراريته الصالح

 األفغافي كان .وغريبة خيفة تطورات بعد لألمة المصيرالحقيقي

 دمار الى سيؤدي االسالمي للعالم الياسي الدمار ان يعتقد

 (Muhsin Mahdi, ببعضها األمة ربطت التي الفكرية حياته
(15)1 .p « ل٠..Islamic Philosophy» األفغاني حاول .كط 

 والمحافظ التقليدي الوافع من يقللوا ن اآلخرون والمصلحون
 (Hamid Enayat, Modern Islamic الدين رجال عند

(15.Political Thought, p . ،االصالحية الحركة اكدت لهذا 

 الوسطى العصور تعاليم ورفض الواقع كسر ضرورة على

والحاضر. الماضي نقد الى ادى ما وواقعيتها

 تحت الملمين توحيد حاول الخالفة قبل االفغافي ان اال

 هي الحكومات انواع افضل ان اعتقاده من بالرغم رايتها

 قدرتهم وعدم المسلمين تخلف ببب وذلك الجمهورية الحكومة

 الى المسلمين وعبده األفغاني يدعو وعليه، انفسهم. حكم على
 من الملمون فاذاماتمكن الدين، ماعدا بينهم ارتباط اي نبذ

741
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 دينهم الى وعادوا المستعمرين مخالب من انفسهم تخليص
 التزام المسلمين فعلى . التقدم من سيتمكنون فانهم ،القويم

والتملق. النفاق ونبن والفضيلة االخالق

 القديم بين ما الصراع هي التاريخ حركة ان األفغاني ويرى
 ٠ والمادية الدين بين وما والتقدمية، التقليد بين ما والجديد،

 األساسي المكون انه على الدين رؤية الى عقالنيته قادته ولقد

 تأخر سبب لير ولهذا، اإلنانية. والحضارة لألخالق

 األفغاني رأى ولقد انفسهم. المسلمين بل االسالم هو المسلمين
 بين الخالف ارجاع ى فع: ،التاريخ تقييم اعادة عليه ان

 اصر ولذلك، الملوك. خداع الى والسنة الثيعة المسلمين

 وهذا اسطنبول في والخليفة ايران شاه توحيد على األفغاني

 االجتهاد هذا ويهدف االجتهاد باب فتح إلى باألفغافي أدى

الحتمية رفض والى االسالم حقيقة الى !لتوصل الى

 الملمين عند التطور كأساس االسالم األفغاني اعتبر ولقد

 التقدم تحقيق على العمل المسلمين واجب من كان ولهذا،

 هو االسالم ان على واالفغاني عبده اتفق فلقد وتطويره.

 ان األفغاني رأى ولقد . والتقدم االصالح اجل من ضروري

 الباعثة والقوة االسالمي المجتمع اساس هوزرع الدين دور

األفضل، البحثعن الى

 اال الغرب، مقاومة ارادوا االصالحيين ان من وبالرغم

 . والتقدم التطور نموذج انه على تقليده يجب انه اعتقدوا انهم

.المدنية نظر وجهة من االسالم شرح حاول ،ولهذا

 من االستبدادي، الحكم االصالحيون عارض لذلك،

 كما الحكم أساس هو القانون تطبيق ان واعتقدوا المبدأ حيث

 ان الخليفة فعلى . الظالمة الحكومة ضد الوقوف يجب انه رأوا

 يقوم موظف اكثرمن ليس ألنه المسلمين ومشاورة القانون يتبع

 دينية سلطة اي لديه ليس ألنه المسلمين، وتطوير حاية باعباء

. كهنوتية صفة اي لديه فلي التشريعي بالمعنى

 وجعل األمة وحدة تحقيق بوجوب هؤالء اعتقد وكذلك

 عالمي، ونظام هودين االسالم ان وبما االخالق محور الدين
 فاالسالم . التقدم الى يدعو بل معبناً سياسياً نظاماً يمحدد ال فإنه

 في الحقيقي السبب ويكمن ،الملمين تأخر سبب هو ليس

 امكانية يرى ال فكان اقبال محمد اما ,انفسهم المسلمين سلوك

 نتيجة تكن لم ما االسالمي العالم اوضاع في تغيرأساسي تحقيق

. وسياسية فكرية نهضة

 فكرية مدرسة أول هو االسالم ان فيرى شريعتي علي اما

 لسير المحدد والعامل األساس انهم على الناس اعتبرت

 طبقتين، بين صراع هو وهابيل قابيل بين فالصراع . التاريخ
 اولئك بين صراع هي والحياة الكفر. وطبقة التوحيد طبقة
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 ويملكون مصائرهم ويملكون الثروات يملكون الذين األفراد

. مصائرهم يملكون ال الذين اولكك وبين اآلخرين حياة
 هي بل فردية ألعمال نتائج ليست االجتماعية فالتغيرات

 القضايا فكل ككل المجتمع في التغيرالكامل نتيجة
 لله الحكم ان القول فعند الناس. بقضايا تتعلق االجتماعية

 األشخاص لهؤالء فقط وليس للناس الحكم ان يعني فهذا
 لملك ان يقال وعندما . الله عن مثلين انفسهم يجعلون الذين

 ان يقال وعندما ككل. الناس يخص الملك ان هذا فمعنى لله،
 للناس هما وتركيبته الدين محتوى كل ان هذا فمعنى لله الدين

.الدين رجال على أو معينة مؤسسة على حكراً وليسا

 مفهوم أيضاً هو بل فقط ميتافيزيقياً مفهوماً التوحيد فليس

 توحيدية، عملية نظرة يمشل فهو . واقتصادي واخالقي سياسي

 الصعيد على سواء انواعه، بجميع التميز يرفض فاالسالم

 أو العنصري أو اليأسي أو االجتماعي أو الطبقي أو القضائي

 حركة عن ويبحث الشرك انواع كل ينفي فالتوحيد ■ القومي
, لوحنة ا نحو متناسقة

 أكثرمالءمة لهو المصلحين عند التوحيد فمفهوم ،النهاية وفي

 رفضوا انهم من فبالرغم واألصولي التقليدي المفهوم من
 في إطالق )أي الفلسفة مبدأ تقبلو فقد الكالم، علم مصداقية

 المشاكل أن األقل، على تفهموا، فقد الحقيقة(. عن البحث

 وجود في ليت المعاصر االسالمي الفكر منها يعافي التي
 التأخر وفي التنمية غياب في بل الكالم، وعلم الفلسفة

 تأخير عزوا فقد االسالمي، العالم في الفكريين والجمود

 ان إال والعلم. الفكر في اتحديث اهمال الى المسلمين
 جديدة نظريات تقديم من يتمكنوا لم انهم األساسية مشكلتهم

 إيديولوجية حد الى تصل لم عامة بتعليقات واكتفوا ومتكاملة

 كتابة حاوال اللذان فالمفكران . تأسيية أوفلسفة متكاملة

 بعض فقط كتبا شريعتي، وعلي اقبال عحمد اي الفلسفة،

الكافي. المنهج حد الى تصل لم الفلسفية المقاالت

ومراجع مصادر

 ل2ج عمارة، محمد تحقيق الكاملة، األعال الدين، جال األفغاني، ,

بيروت، والثر، للدراسات العربية المؤسة السياسية، الكتابات
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السلوكية
Behaviorism
Behaviorisme
Behaviorisms

 النف عالم أسسها النفس علم في مدرسة السلوكية

 John Broadus Watson واطسون برودوس جون األميركي

 في نشرها بيان - مقالة في 1913 عام عنها وأعلن 1958,1878

 يرام كما النفس »علم بعنوان: األميركية النفس علم مجلة
 في يتمثل النفس علم موضوع أن السلوكية ترى السلوكي«

 وتقصد السلوك، علم هو النفس علم أن بمعنى السلوك،

 الحية، الكائنات بها تقوم التي أوالتصرفات األفعال بالسلوك
والحيوانات. البشر

 ،1920 - 1912 عامي بين وعرضها أفكاره واطسون أعد

 واسع نطاق على األفكار هذه انتشرت الحقبة هذه من وابتداء

 م بما به حظيت إلذي الحد إلى األميركية المتحدة الواليات في

 وشهرة دعاية من الفترة هذه في أخرى أفكار أية به تحظ
 تشكل وأصبحت نفسها األميركية الشعبية المجالت في واسعتين

 هذا وشمل لألميركيين. العامة الثقافة من جزءا كبير حد إلى

 البلدان بعض الحقة فترات في ألفكارواطسون االنتشار

 ييار الفرنسيين لهاعندأحدالمفكرين الحماس وبلغ األوروبية
 بأنه واطسون بنعت معه يتردد لم مبلغاً Pierre Naville نافيل

النفس. علم ديكارت

 . Greenville فيل غرين في 1878 عام واطون ولد
 التجريبي النفس لعلم أستاذاً وعمل األميركية. المتحدة الواليات

 ومديراً John Hopkins هركنز جون جامعة في والمقارن

 للبحث نيويورك مدرسة في أستاذاً ثم اننف علم لمختبر

 األعال عالم ليدخل األبحاث عالم غادر 1924 عام .االجتماعي

 استمرت التي العلمية السجاالت في المشاركة عن وتوقف الحرة
 وتلقف ,الجديد مذهبه حول حرارتها من شيائً نفقد أن دون

 جوانبه بعض في وطوروا وأنصاره واطسون تالمذة هذا!لمذهب
 ما Hull وهول Tolman تولمان السيا منهم قسم ليؤس

 يزال ما اليوم وإلى .المحدثة بالسلوكية بعد فيما يدعى سوف
 Be- إلسلوكية العلوم عن المتحدة الواليات في مالوفاً الحديث

haviorial sciences، دراسة يشيرإلى الذي التعبير هذا 

 يشتمل وبذلك وجودها، وأنماط الحية الكاثنات كل تصرفات

 أو واألنطروبولوجيا االجتماع وعلم النفس علم على التعبير هذا

. .الخ االتصال، وعلم األناسة

 المنهجية يستوحي فعل كرد أمرها بدء في السلوكية نشأت

 كان الذي الذاتي النفس علم على الطبيعة لعلوم الموضوعية
 أي العشرين، القرن وبداية عشر التاسع القرن نهاية في سائداً

 منهجاً واالستبطان له موضوعاً الوعي حدد الذي انفس علم

 ,ب .أ كان لقد I المخصوص الموضوع هذا لدراسة مناسباً

 William James جيمس ووليم E. B. Titchener تتشحر

 العقد في المتحدة الواليات في االستبطاني النفس علم مثلي أبرز

 اختالفهما رغم - كالهما يعتبران وكانا الحالي، القرن من األولى

 أما ٠ النفس علم هوميدان الوعي أن - المسائل من عدد حول

 النفس علم ميدان أن الضد على اعتبرت فقد واطسون سلوكية
 تقدر، فالسلوكية اإلنساني. الكائن سلوك ي يتمثل اإلنساني

 وال محدداً مفهوماً يشكل ال الوعي بأن واطسون، يقول كما

 تتبنى التي تعتبرالسلوكية لهذا .لالستعمال قابالً مفهوماً

 أيام إلى يعيدنا الوعي بوجود االعتقاد بأن لها منهجاً التجريب

 (Pierre Naville, La Psycologie القديمة. والسحر الخرافة

(14 du comportement, pاالستبطاني، الفس علم يتند ٠ 

 عنه دافعت الذي الماورائي الثنائية مبدأ إلى واطسون، حسب
 متميزة روحاً فرد كل يتلك المبدأ لهذا وطبقاً . ديكارت فلسفة
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 أال للمالحظة، قابا التعبيرين هذبن أحد أن بيد الجسد عن

 الحظه قد احد فال الروح، التعبيراآلخر، أم وهوالجسد
 عنه نكتبه أو نقولم وما باختباره قام وال المسه وال رآم وال أبداً

 علم راوح وهكذا ٠ جدي نشاط بواسطة ويكتب يقال إنما

 غير الموضوعات يسمى بما اهتم ألنه يتقدم ولم مكانه النفس

 على األخرى العلوم كل فيه تقوم الزمن من حقبة في المادية
.موضوعي أساس

 مثل عشر التاسع القرن في التجريبي النفس علم رواد »إن
 حسب تماماً، يلمو لم Ribot ورسو Wundt فوندت

 وحاالت الوعي حل فقد الثناثية. تأثيرالفلسفة من واطسون،
 من أيضاً تفلت موضوعات وهي الروح محل عندهم الوعي

 لم لهذا (17 تفسه،ص نفسها،)المرجع الروح إفالت المالحظة

 على التجريبي الطابع إلضفاء محاوالتهم رغم - لبيهم يبق
 بحاالت يسمى ما إلى للنفاذ أسلوباً االستبطان إال ٠ أعمالهم
 الوعي لحاالت وتفسيراً »وصفاً يشكل النفس فعلم .الوعي

 جيمس وليم أعطاه الذي التعريف هو هذا ، عليه« هي كا

 االستبطافي النفس علم مجمل عل ينطبق والذي النفس لعلم
.مدارسه بين واالختالفات الفروق كانت ما كائناً

 أن إلى واطون، نظر في االستبطاني، الموقف هذا يقود

 إلى يقود أنه أي للنفس، علماء هناك ما بقدر للنفس علوم تنشأ

 كيف إذ .العلمية المنهجية موضوعية مع تعارض التي الذاتية
 وأن - يراه أن وحده الفرد يستطيع ما موضوعياً شرحاً نشرح

 إخضاعه يمكن ال الوعي أن فالوانع الفكر؟ بأعين تحديداً يرام

 يثيربها التي األفعال أن ذلك .تجريبي برهان ألي

 والتفكير واإلدراك كالثعور الوعي حاالت إلى االستبطانيون

 لها يمكن وال الفرد بذات تعلق أفعال هي والرغبة واإلرادة

 ويصح التعميم يقبل موضوعي تحديد ألي تخضع أن بالتالي

 »يقدرعلماء : 1912 واطسون كتب وعليه الغير الى بالنسبة
 التي العقيمة عاماً الثالثين أن السلوكيون أو الموضوعيون النف

 علم بأن بوضوح أثبتت فوندت ختبر تأسيس منذ انقضت

 على تأسس قد االستبطاني النفس بعلم المسمى األلمافي النفس
 نفس علم ألي إطالقاً يمكن ال وبأنه خاطثة فرضيات أساس

 إلى يتوصل أن -الروح، الجسد لمشكلة الديني التصور يقبل
 علم عن يبتعدوا أن قرروا لقد .منها التثبت يمكن استنتاجات

 الرئيسية الخطوة وتمثلت .طيعياً، عالً منه يقيموا أوأن النفس

 دراسة عن النفس علم تخلى يلي: ما في السبيل هذا على

 تزال ما التي القروسطية التصورات واستبعد الوعي حاالت
 كل مصطلحاته من ولفظ الجسد( - الروح ثائية )السيا تسوده
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 يمكن التي البشرية الكائنات سلوك إن .الذاتية التعابير

 في النفس علم هوميدان ذلك موضوعية، مالحظة مالحظته

السلوكية. نظر
 العديد تأثير ظل في الحالي القرن بداية في السلوكية نشأت

 إلى البداية في اإلشارة ويتعين المتمايزة البحث اتجاهات من
 األداتي( باالتجام أيضاً )المسمى األميركي الوظيفي تأثيراالتجاه

 Dewey دلوي جون األميركي الفيلسوف يشكل الذي
 الطابع االتجاه أظهرهذا البارزين مثليه أحد 1952-1859

 التاريخ على شدد كما الواعية، للوظيفة واألداتي العلمي

 هذا مثل لقد .milieu الوسط مع عالقاته في للتفكير الوراثي
 وهو والتكيف، االستعداد بفكرتي موجهاً للنفى عالً االتجاه

 وثيقاً اتصاالً يتصل عام فكري مناخ عن الواقع عبرفي اتجاه

القرن. بداية في األميركي واالجتماعي االقتصادي بالتطور
 المدرسة عن الواقع في صدر السلوكية على األقوى التأثير إن

 Pavlov/ وبثتيريف بافلوف الروسية العصبية الفيزيولوجية

1927-1857 Bechterev الحركية بالمنعكسات اهتم الذي 

 وعن جهة من والعقلية، العصية باألمراض واهتم الشرطية
أخرى جهة من الحيواني، المقارن النف علم

 آلية أساسية بصورة الروسية العصبية المدرسة درست

 الدماغ، قشرة بنثاط وعالقتها الربطي أو الشرطي المنعكس

 اآللية هذه إيضاح ويمكن .الدماغية القشرة بنشاط السيما
 كالطعام طبيعياً مثيراً إن .لبافلوف التالية الشهيرة بالتجربة

 سيالن ،طبيعية فيزيولوجية فعل ردة الكلب عند يولد
 باكير مرتبطاً الجرس، كرنين مثيرمحايد، تقديم إن اللعاب.

 أن إلى المرات من عدداً بينهما الربط تكرار بعد يؤدي الطبيعي
 المثيرعندئن يسمى .اللعابية الفعل ردة وحدم المثيرالمرتبط يولد

 الفعل بردة استجابة الفعل ردة تسمى فيما الشرطي بالمثير

 الفيزيولوجية باآللية وبشتيريف بافلوف اهتم لقد .الشرطية

 االهتام هذا وانصب لالستجابات، الفعل لردود والعصبية
 عن تتولد التي العصبية العمليات دراسة على أساسية بصور

٠ أوتيسير. وصد ربط من يتم وما الفعل وردود اإلثارة

 البافلوفي اإلشراط بمدرسة السلوكية عالقة واطون يلخص

 على أساسية بصورة تقوم البداية في اللوكية »كانت :كاآلقي
 من الرغم وعلى بتكوينالعادات. المتعلق نوعاً الغامض التصور

 كانت الشرطية المنعكات حول وتالمذته بافلوف أعمال أن
 إالدوراً البداية في تلعب فإنهالم اللوكيين، لدى معروفة

 هذه أن إلى ذلك في السبب ويعود .تفسيراتهم في متواضعاً

 الشرطية بالمنعكسات أساسية بصورة تتعلق كانت األعمال

الحقبة. هذه في النف علماء إليه يدخل لم وهومجال الغددية،
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 التي الحركية الشرطية المنعكسات حول بشتيريف أعمال إن
 على أكبر تأثير لها يكون سوف بشريين أفراداً فيها استخدم

 حول Lashley الشلي أعمال تبرهن سوف كا السلوكية.

 واطسون رينر ور. واطسون وأعمال البشر عند اللعابي اإلشراط

R. Rayner Watson الثرطية االنفعالية الفعل ردود حول 

 يمكن الشرطي المنعكس طرائق بأن الخوف اإلنسان، عند
 هذه أدت لقد .اإلنساني النثاط من كبير جانب على تطبقها
 منظمة( حاالت )وهي العادات كل صياغة محاولة إلى األعمال

 من الرغم وعلى والحركية. الغددية الثرطية الفعل ردود بتعابير
 المنعكس طرائق فورية بصورة تتعمل لم السلوكية أن

 قدما قد وبتشيريف بافلوف بأن التسليم من بد فال ،الشرطي
, .النظري البناء لهذا الرئيي المفتاح

 على حاسماً تأثيره كان فقد الحيواني النفس بعلم يتعلق فيا أما

 مباشرة ومنه ،الحيوان بعلم عإلم وهواصالً شخصياً واطون

 النفس عالم لقدكان النور إلى الواقع في السلوكية خرجت
 الذي c. Lioyd Morgan مورغان لويد عى. اإلنكليزي

 النفس علم في األميركية للمدرسة مؤساً واطسون يعتبره

 التقليدية التأويالت مع القطيعة أحدث من أول - الحيواني

 باالنسان، تشبيهية تأسيية نزعة على القائمة الحيوافي للنثاط

 دالالت الحيوافي النشاط على تضفي التي التأويالت تلك أي

 مراحل كل وصف ضرورة إلى أشار من أول كان كما ٠ إنساتية

 تأويله في الشروع محاولة قبل الحيوان به يقوم الذي الفعل
 واألخطاء، بالمحاوالت الحبوافي التعلم أهمية إلى ايضاً وأشار

 المفضل الموضوع يشكل سوف الذي التعلم من النمط هذا

 E. L.ثورندايك ل. .أ If قام التي المنظمة للتجارب
Thorndike والكالب الدجاج على المتحدة الواليات في 

 الحصول تم التي الهامة النتائج أدت وقد والقرود، والقطط

 دراسات إلى الثديية الحيوانات عند التعلم دراسة في عليها

 اليدوية المهارات اكتساب مجال في السيما ،اإلنسان عند مماثلة

 هذه الكاتبة اآللة على الضرب كفعل متنوعة، أفعال في

 التعلم بين األساسي التثابة على شددت التي الدراسات

 تفسير إمكان على وبالتالي اإلنساني دون ما والتعلم اإلنسافي

.الوعي بحاالت يسمى كان ما إلى الركون دون السلوك

 لعلم الحقيقي المجال أن شيء كل قبل تعتبرالسلوكية

 غيرالممكن فمن للمالحظة القابلة الحركات في يتمثل النف
 قابلة أشياء بصدد إال القياسات استعمال وال القوانين صياغة

 نستطيع إنا والحال أوغيرمباشرة. مباشرة بصورة للمالحظة

 ويقوله المتعضي الحي الكائن يفعله ما أي السلوك مالحظة

 كاألفعال فعل هو لواطون بالنسبة الكالم أن إلى ولنشر

 إن وتصرف سلوك أنه أي هوفعل، »الكالم األخرى:

 هونمط التفكير، الذات، إلى الموجه أو عال بصوت الكالم

.بالبيسبول« اللعب مثل مثله اللوك من موضوعي

 بواسطة البشرية الكائنات سلوك وصف الدوام على يمكن
 أشياء من شيء بالمثيركل ويقصد المثيرواالستجابة؛ تعبيري

 بالوضع يرتبط األنسجة تغيرات تغيرمن وكل العامة البيئة

 الحيوان حرمان نتيجة ينشا كالتغيرالذي للحيوان الفيزيولوجي

 عشه. بناء من منعه نتيجة أو الطعام أومن الجني النثاط من
 الضوء من كاالقتراب الحيوان يفعله ما كل باالستجابة ويقصد

 الخطط وضع مثل تنظيماً األشد كالنشاطات أو عنه، االبتعاد أو

. ..الخ الكتب، وتحرير

 من السلوكية الوقائع بجمع خاص بوجه واطون »اهتم

 االهتمام إلى توجه لذا البدائي الطابع أوذات األول النوع

 ان السلوكية على يتعين انه ورأى الجدد. بالمواليد األخص على
 في تطرح وأن للحضانة تجريبية دار في الجديد المولود تالحظ

 آخر: حيوان أي صدد في تطرحها التي نفسها األسئلة صدده

 التي المثيرات هي وما الطفل؟ إليها يلجأ التي الحركات هي ما

 اليد وإغالق المص أن تالحظ سوف إنها الحركات؟ هذه تستثير

 بمثيرات ترتبط الطفل، ب يقوم التي الحركات وغيرهمامن
 منذ الثدي يمص فالرضيع :النضج من محددة وبشروط عحددة

 أية يولد لن عينيه أمام ما ظل تمرير أن إال ..الوالدة
 باكراً تغلق الطفل يد أن كما والدته. من يوماً 65 قبل استجابة

 يوماً 120 إلى يحتاج أنه إال كفه، في يوضع ما شيء على جداً

 أمامه موضوع ما شي، عن للبحث والدته بعد األقل عل

.وتناوله

 أو األسماك بواسطة عمره من فترة في ما طفل إثارة إن

 لن النار أو الظلمة بواسطة أو الطيور أو الكالب أو القطط

 فعل ردة أية — مناسبة تربية تلقى قد كان ما إذا - لديه تولد

 بتوقف تتصف التي االستجابة من النوع هذا أي الخوف، من

 .اإلثارة مصدر عن وابتعاده بمجمله الجسم وتصلب التنفس

 السند وغياب الحاد الصوت فإن ذلك من العكس وعلى

 ردة من النوع هذا الطفل لدى تولدان إثارتين يشكالن

 يظهر ال الجديد المولود »إن السلوكي يستنتج وعليه . . الفعل.

 يالحظ أنه حين في المثيرات من نوعين على إال الخوف فعل ردة

 ضمن أي ،دارالحضانة خارج تربوا الذين األطفال أن
 المشيرات من المثات إزاء الخوف استجابات يظهرون أسرهم،

 كان إذا التالي: السؤال السلوكي يطرح هنا من والمواقف.
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 أيضاً أدت فكيف الوالدة عند الخوف يولدان فقط مثيران هاك

 الفعل ردة توليد األمرإلى نهاية في األخرى األشياء هذه كل

 مجرد ال علمية مسألة المسألة هذه يعتبر السلوكي إن هذه؟

 تخضع أن المسألة لهذه يمكن آخر بكالم . أدبية فرضية

 السلوكيين إن والحال . مشكلةعلمية« أية مثل مثلها للتجريب

 اآلتي: بالجواب تقدموا قد المجال هذا في تجاربهم أجروا الذين
 وال فأراً وال قطة وال كلباً بعد يرإطالقاً لم الذي الطفل »إن

 بداية في إطالقاً الحيوانات هذه تخيفه لن آخر حيوان أي

 هذه إزاء إيجابية فعل ردة دائماً الطفل فلدى األمر«.

 بواسطة حاداً صوتاً أحدثنا آخرإذا جانب »من الحيوانات

 الخوف استجابة فإن الطفل رأس خلف الحديد من قضيب
 أمام الحيوان عرض عند حاولنا إذاما واآلن فوراً. تظهر سوف

 بتكرار وقمنا رأسه خلف الحاد الصوت نحيث أن الطفل

 جديد تغير ينشأ سوف فإنه مرات أربع أو ثالث التجربة

 التي نفسها الفعل ردة اآلن يولد سوف وحده فالحيوان : وهام

 الفعل ردة إن الخوف فعل ردة أي الحاد الصوت يولدها كان

 انفعالية استجابة السلوكي النفس لعلم بالنسبة تمثل هذه
 الشرطي« المنعكى الفعل نوعامن تمشل أنها أي شرطية،

 للصور وال للوعي بحاجة لسنا »إننا السلوكيون يرى ذلك وعلى

 الخوف لتفسير نوعها كان مهما العقلية للجاالت وال الذهنية

األطفال«. عند

 بالطريقة الحب باستجابات يدعونه ما السلوكيون يفسر
 فالتقبيل . شرطية انفعالية استجابات بوصفها أيضاً نفسها

 للجلد الخفيفة لإلثارة استجابات أصالً هي واالبتسام والمناغاة

 رؤية تحل الوقت من فترة »بعد . . الخ الجنسية، واألعضاء

 هذه توليد في المباشر الجسدي االحتكاك محل وحدها األم

 للغضب بالنسبة نفسها العملية وتتكرر االستجابات
. األخرى« االنفعالية واالستجابات

 الراشدين، بصدد األسئلة من نفسه النوع السلوكية تطرح

 بصورة استعمالها يتعين التي الطرائق هي »ما عنهام مثال وذلك
 أو مهنية عادات يتعلم مثال لجعله الراشد؟ لتشريط منظمة

 العادات بعض تكوين ذلك سبيل في يتعين علمية؟ عادات
 الخلقية العادات وبعض بالمهارة( والمتعلقة )التقنية اليدوية

 ذلك بعد ليمكن بينها ما في وتوحيدها وفكرية( كالمية )عادات
 العمل عادات تتكون وحين ٠ ماه بلغ قد التعلم بأن نعتبر أن

 أن علينا يتعين الذي المثيرات من المتغير النسق هو ما هذه،
 من مرتفع بمستوى األخير هذا ليحتفظ التعلم به نصاحب

وبتزايدمتواصل؟ المردود

746

 أخرى مشكالت المهنية الراشد عادات مشكلة إلى تضاف
 العاطفية الحياة تمد درجة أية إلى .العاطفية بحياته تتعلق

 بالتكيفات الحياة هذه تتشابك قدر وبأي الطفولة؟ في جذورها

 من جانب عن يتخلى الراشد نجعل أن نستطيع كيف المباشرة؟

 تستدعي حيث التشريط نصد أن أي العاطفية، حياته

 في نعرف ال »إننا الحاجة؟ تدعو حيث نشرطه وأن الضرورة

 التي االنفعالية العادات ونوع تنوع حول كثيرة أشياء الحقيقة
 بالعادات العادات هذه تسمية )ويفضل تتكون أن يمكن

 تقوم التي الشرطية العالقات إلى وهوتعبيرنشيربه الحشوية،

 نعلم أننا بيد الدموية. والدورة والتنفس واألمعاء المعدة بين
.وهامة« عديدة عادات أنها

 وطرائقها، السلوكية ميدان تحديد إلى بذلك نصل
 يتخذ الطبيعية العلوم من »فرع واطسون حسب فالسلوكية

 والتلجأ اإلنسانية للتكيفات الكامل الحقل خاصاًله ميداناً

 القياس الىطرائق الموضوعية، العلوم إالإلىطرائق السلوكية
 علم نرى، ي فقط، تشكل ال ا٧إ لخارجية المالحظة أي

 يقتضي فالسلوك للسلوك. علما تشكل إغها بل االستجابة نفس

 سلسلة التكيفات هذه وتتخذ الدائمة التوافقات أو التكيفات

 كما نفسه( )الجسم الداخلي بالوسط تتعلق فهي المظاهر: من
 طابعاً بدوره يكتي الذي الخارجي بالوسط أيضاً تتعلق

واجتاعياً«. وتقنياً فيزيولوجياً

 أي - التكيف من المختلفة األشكال هذه أن السلوكية ترى

 أشكال كلها هي ٠ معينة لمثيرات المختلفة االستجابات هذه

 الكلي اإلنسان تتناول التكيف من أشكال إنها متماسكة.

 »مجرد أنه السلوكي يرى ال كما أجزائه. بعض ال بمجمله

 النشاط هذا ضبط إلى يطمح انه بل اإلنساني، لكشاط مشاهد

 إذ األخرى«. الطبيعية العلوم كل جاهدة تفعل كما وتوجيهه
 مثل اليد متناول في تكون أن اإلنسانية االستجابات على يتعين

 خالل من يريد فالسلوكي . األخرى« الطبيعية االستجابات

 هذه يضبط كيف يتعلم أن عليها ب والتجري للوقائع جمعه
 إيمانه عن تعبيراً بذلك وهويقوم بحدوثها، يتنبا وكيف الوقائع

 الفعل بردة التنبؤ يجب مثيرمعين إلى فاستاداً : السببية بمبدأ

 معينة فعل ردة إلى واستناداً المثير، هذا عن تنثأ سوف التي
ولدها. أوالمثيرالذي الموقف عل التعرف يمكن

 الثابتة العالقة دراسة الموضوعية الطرائق بواسطة إذن يتعين

 هو هذا بالمشير. لالستجابة أثاتة العالقة أو بالموقف الفعل لردة
 ما ولكن ٠ السلوكي التصؤر في النفس لعلم الحقيقي الموضوع

بالمثيروباالستجابة؟ تحديدا السلوكية تعنيه الذي
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 معنى السلوكي النفس علم يتبناه تعبيرالمثميرالذي »يتضمن
 وال أداتياً بالضرورة فالمشيرليس . التنبيه كلمة من أوسع

 تولد ألن قابلة حركة كل في يتمثل المشير أن ذلك .بسيطاً

 المثيرات وتفعل .المتعضى الحى الكائن عند معينة استجابة
 عل فجأة الملط الحاد فالضوء . الحسية األعضاء توسط فعلها

 الظلمة في أما .للحدقة الريع االنقباض يولد سوف العين

 رأس خلف بالمطرقة فجأة والصرب .تتسع سوف الحدقة فإن

 من األخير هذا يقفز أن إلى بالتأكيد يؤدي سوف األفراد أحد

 ١ ٠ بسرعة والركض . رأسه االحتمال وجه على يدير وأن مكانه

 من العرق تصبب إلى يؤدي سوف الثمس تحت كيلومترات
 إلى فسيؤدي بارد جو في الوقت من ساعة البقاء أما .الجسم
 بعض هي تلك .الجسم لتحمية الضرورية بالحركات القيام

المالحظة على األيسر المثيرات وهي الخارجية، المثيرات أغاط
 ففي كذلك. كبيرة فاعلية لها فإن الداخلية المثيرات أما
 واالرتخاء باالنقباض المعدة عضالت تبدأ مثال األوقات بعض

 يتم أن ما االنقباضات هذه وتتوقف . يالغذاء النقص نتيجة
 الذكر لدى األعضاء بعض امتالء ويحدد . الغذاء امتصاص

 بعض وجود أن المحتمل فمن األنثى لدى )أما الجني النشاط
 .الظاهر( الجنسي السلوك يولد الذي هو الكيميائية األجسام
 فهي أساسي، دور أنه إال تعقيداً أشد دوراً العضالت وتلعب

 للعديد األعضاء هذه وتخضع الفعل بردات تقوم التي األعضاء
 العضالت أن إال خاص. بوجه الدم من المتأتية المثيرات من

 نقطة تصبح الخاصة فعلها فردات المثيرات: دور ايضاً تؤدي

 حسية أعضاء العضالت تثكل إذن .جديدة لمثيرات انطالق
 هذا في زيادة وكل ،دائم توتر حالة في تكون فالعضلة . أيضاً

 في أخرى استجابة إلى يؤدي مثالً ما بحركة القيام عند التوتر،

 وكل الجسم من آخر جزء في واقعة عضلة في أو نفها العضلة
.كذلك مثيراً يولد العضلة ارتخاء حالة في التوتر لهذا إضعاف

 الدوام على معرض المتعضي الحي الكائن فإن ذلك على
 الداخلية والتغيرات الخارجي المحيط أشياء هي التي للمثيرات

 إال ليست التغيرات وهذه األشياء هذه أن أضف لألنسجة.
 في المتطورة الحس، أعضاء وتحد كيميائية. - فيزيائية حركات

 فيها تؤثر التي المناطق تكيفي، نسق بفعل اإلنساني الكائن
 كالعبن الخصوص، وجه على فاعالً تأثيراً المثيرات أنواع بعض

 . والمالء المخططة والعضالت والجلد واللسان واألنف واالذن

 نظر في للغاية هامة نقطة اإلثارة في العضالت دور ويثكل

 الشخصية الفعل ردود من العديد أن ذلك اللوكيين،

 العضالت من متأتية مثيرات نظرهم، في ترتبط، والحميمة

 التي الثيرات عدد أن ذلك إلى يضاف األحشاء. ومن المخططة

 يتزايد العديد فهذا باستمرار. يتغير لها يستجيب أن للفرد يمكن
 أنواع أن أي كبيراً، العمرتزابداً من األولى السنوات في

 ما وهذا باستمرار، تتضاعف الفعل ردود تولد التي المثيرات
 اإلنسانية الفعل التنبؤبردود بإمكانية الشك إلى غالباً دعا

 من محدود لعدد إال البداية في يتجيب ال الجديد فالمولود

 جهة من . الفعالة المثيرات دائرة ذلك بعد لتتسع المثيرات
 مختلفة استجابات للعمر تبعاً يولد أن للمثيرذاته يمكن أخرى

 تؤدي بالقلم أشهر الثالثة ذي الرضيع الطفل كف فمالمسة

 العمر من سنتين بعد أما .ليضمه عليه يده غلق إلى ببساطة
 معينة أشكاالً يخط أن ليحاول نفسه القلم يتناول الطفل فإن

 مثيرات تغدو ال المثيرات يعض أن كما . مسطح شيء أي على

 بفضله الذي النسق إن العادات تكون بفضل إال فعالة

 تكن لم التي االستجابات لبعض محدثة المثيرات بعض تصبح

التشريط. أو اإلشراط بعملية تمى قبل من تحدثها

 في أساسياً دوراً السلوكية، حسب التشريط، عملية تلعب

 وتنمو الجنيتية الحياة منذ العملية هذه وتنشأ , العادات اكتساب

 يصعب لهذا الوالدة. تلي التي األولى األشهر في كبيرة بسرعة

 األفراد من عدد بين فمن . باالستجابات الدقيق التنؤ للغاية
 لتحاشي الطريق باجتياز يقوم أحدهم أن مثالً نالحظ قد

 تولد ال الحيوان هذا رؤية أن بالرغم هذا الحيوانات، أحد

 الفرد هذا أن القول يمكن عندها العادية. الحالة في الخوف

 باستجاباته التنبؤ يصعب قد . معين لتثريط تعرض قد كان
 بوجه نستطيع فنحن وجهتها دائماً نعرف أننا إال تفصيال

 أدف حد من لدينا مما انطالفاً اآلخر به سيقوم بما التنبؤ عام،

 االجتماعية، الحياة تصبح ذلك وبدون بصدده. المعلومات من

. مستحيلة ،واطون حسب

 أيضاً. تتناقص أن لها نستجيب التي المثيرات ألنماط يمكن

 نزع نسق يتدخل الحالة هذه في . الشيخوخة في يحدث ما وهذا
, أساسياً دوراً العضوي الضمور فيه يلعب الذي التثريط

 هي الفعل ردة أو االستجابة االستجابة؟ هي »ما واآلن،
 :ما شيء بفعل يقوم المثار فالكائن المبر. يولدها التي الحركة

 أن يمكن االستجابة أن بيد بحركة يقوم أو ،يتجيب إنه

 على توجد أنها إال للغاية، خفية أو للغاية )ظاهرة( بادية تكون
 ٠ عنها تكشف أن خاصة ألدوات إال غالباً يمكن وال .الدوام

 أو )ارتفاعه الدم. ضغط تغير في االستجابة تتمثل فقد
 في أيضاً تتمثل وهي للعين. بسيطة حركة في أو انخفاضه(

 وتلك بمجمله. الجسم او الجذع أو األرجل أو األذرع حركة

. األعم« الوجه على نالحظها التي االستجابات هي



اللوكية

 استجابة دائما هي المتعضي الحي الكائن استجابة إن

 التكيف. وإلى التوافق إلى عام بوجه تؤدي انها ذلك موجهة،

 يقرل . تتدخل جديدة مثيرات فإن التوافق يحدث لم وإذا

 إن بباطة القول نود التوافت كلمة نستعمل »عندما : واطسون

 يغيرحالته بالحركة يقوم حين المتعضي الحي الكائن

 وقد ٠ الفعل ردة المثيريولد معها يعود ال بطريقة الفيزيولوجية
 إلى تقود األمثلة بعض أن إال الثيء، بعض معقداً ذلك يبدو

 سوف المعدة انقباضات فإن جائعاً كنت إذا ٠ يجري ما فهم

 أثناء رأيت فإذا االتجاهات فيكل انقطاع بدون تالحقني
 وأقطف الشجرة أنسلق سوف فإني الشجرة على تفاحاً ذلك

 فإن بالثبع أشعر وحين , بالتهامها وأبدأ التفاحات بعض

 تزال ما الثجرة أن الرغم وعلى تتوقف. سوف المعدة تقلصات

 كذلك آلكلها التفاحات بعض أقطف لن فإنني بالتفاح مغطاة

 في أصبح أن إلى مكافي من أنتقل لذا يثيرفي. البارد الهواء فإن

 ٠ الريح لتحاشي عمل بأي أقوم لن عندها ،الريح من مأمن

 األنثى عن البحث إلى يسعى الجنسية الذكربتأثيراإلثارة إن

 القيام عن يتوقق الجنسي فعله من انتهائه عند أنه إال .الموافقة

 للقيام الذكر تستثير تعود ال عندها فاألنثى البحث. بحركات

الجنسي» بالنشاط

 االستجابة بين تقوم التي العالقة هنه في إذن السلوك يتمثل
 استجابة، < ثر المعادلة هذه أساس وعلى والمثير.

 كعلم األخرى العلوم وبعض السلوكية بين الروابط فهم يمكن
 األعصاب. وعلم والطب الفيزيولوجيا، األعضاء وظائف

 حلها تجد واالستجابة المثير بين العالقة مشكلة أن فالواقع

 وحين معروفين واالستجابة المثير يكون حين للسلوكية بالنسبة

 ٠ ٠ . المالحظة العالقة هذه من التحقق المتكرر للتجريب يمكن

 االحتكاك عن ينشا قد بسيط منعكس فعل العين فاختالج
 بين تجريبياً منها التشبت يمكن التي العالقة عذه إن بالقرنية.

 أن بيد السلوكي. تكفي واالحتكاك، االختالج الفعلين،

 العلوم لبعض بالنسبة مختلفة بصورة تبدو نفسها الظاهرة
 التي العصبية باالرتباطات مثاليهتم األعصاب فعالم األخرى

 وعددها العصية الشحنات مسار الظاهرة، هذه عليها تنطوي

 تهتم فسوف االحيائية الكيمياء أما . الخ ووتيرتها، وسرعتها

 العصبة للثحنة والكيميائية الفيزيائية الطبيعة بتحديد

. . . الخ الفعل، ردة تتضمنه الذي وللنشاط

 - فيزيائية مسألة على إذن إنسانية فعل ردة كل تنطوي

 إن . سلوكية ومسألة عصبية فيزيولوجية ومسألة كيميائية

 الذي »ما اآلتية: بالمسألة أي باالستجابة، يهتم السلوكي

748

 التي فاألسئلة ٠. ذلك؟«. يفعل ولماذا الحي الكائن يفعله

 القرميد يصفف الذي الفرد بصدد نفسه على السلوكي يطرحها
 كم االستجابة؟ هذه تولدت كيف اآلتي: النوع من هي مثالً

 من وكم المختلفة، الظروف في يصفف أن يمكنه القرميد من

 احتاج الوقت من وكم تعب، بدون يعمل أن يمكنه الوقت
. . . الخ مردوده؟ تحسين يمكنه وهل مهنته لتعلم

 معينة استجابة تقابله مثيرفعلي كل بأن السلوكي »يعتقد

 الفعلي بالمثير ونقصد مباشرة استجابة هي االستجابة وبأن
 لمرورالدفق الطبيعية المقاومة فيه حديتخطى إلى قوياً تنبيهاً

 الكلمات هذه .العضالت« حتى الحس أعضاء من الحسي

 الفي والتحليل االستبطان طروحات بعض واطسون يعارض
 في إال آثاره يولد وال اليوم ينطلق أن للمثير يمكن بموجبها التي

 رأيه في التصورات فهذه . سنوات« بعد أو أشهر بعد أو الغد

 ،للسلوكي بالنسبة فالمثير، . . .خرافية تصورات ببساطة هي
 حدوثه تجدد إذا إال الزمن، عبر بعيد، أثر له يكون أن يمكن ال

 بفضلها يتكرر آلية اللفظية عاداتنا في »توجد : انقطاع بدون

 النهائية« الفعل ردة تتولد أن إلى ألخرى فترة المثيرمن حدوث
 في هاماً دوراً التصوريلعب هذا إن التوافق يتم أن إلى أي

التفكير. لفعل السلوكي التحليل

 تقسم االستجابات؟ انواع واطسون يصنف كيف

 صريحة أو ظاهرة استجابات إلى بدء ذي بادىء االستجابات

 الخارجية االستجابات إن خفية. أو ضمنية واستجابات

 مالحظتها يمكن اإلناني للكائن أفعال كلها هي والظاهرة

 كرمي حركية أفعال الغالب في إنها . وسائط بدون بسهولة

 االستجابات أما . الخ. الدراجة، وقيادة والكتابة الكرة

 داخل الغددية أو العضلية باألجهزة ترتبط فإنها الضمنية

 غدده أن إال بهدوئه يحتفظ أن يمكن الجائع فاإلنسان . الجسم

 بصورة وترتخي معدته وتنقبض المواد بعض تفرز اللعاية

 ا ...الخ ،الدم ضغط في تغيرات جسمه في وتنشأ منتظمة

 االستجابات عن المبدأ حيث من هذه الفعل ردود تختلف

 فعل ردود ألنها المالحظة على أصعب ببساطة تبدو إنما الظاهرة

.مرئية غير

 االستجابات بين التمييز على يقوم آخر عام تصنيف هناك

 أن السلوكيون ويعتقد . المكتسبة غير واالستجانات المكتسبة

 استجابات الحقيقة في هو إنما الراشد به يقوم ما معظم

 اإلنسان يقوم التي النثاطات بعض هناك أن إال . . . مكتسبة،

 وخفقان والتنفى العرق كتصبب اكتبها قد يكون أن دون يها

 ردة وإظهار نحومصدرضوئي األعين والتفات والهضم القلب



السلوكية

 االستجابات تشتمل . ٠ .الخ حاد، صوت على الخوف فعل

 فييا الشرطية، واستجاباتنا المعقدة عاداتنا كل على إذن المكتسبة

 في به نقوم ما كل على غيرالمكتسبة االستجابات تشتمل

.العادات وتكوين اإلشراط عملية تبدأ أن قبل األولى طفولتنا

 بالعضو االستجابات تسمية على يقوم آخر تصنيف هاك

 االستجابة إلى نشير أن يمكن وعليه منه. تنطلق الذي الحسي

 نحومصدر الجديد المولود عين اتجاه مثل المكتسبة غير البصرية

 البصرية االستجابة نشيرإلى أن ذلك مقابل في ويمكن .ضوئي

 عن الحديث يمكن كما مكتوبة. لكلمة االستجابة مثل المكتسبة

 لتوتر بالبكاء الطفل يستجيب حين غيرمكتسبة حركية استجابة
 فقد المكتسبة الحركية االستجابة أما . ذراعه في طويالً استمر

 تتبع في أو الظلمة في العطب سريع شيء تناول في تتمثل

 التي المعدة تقلصات إن . المعقدة المتاهات إحدى مسارات

 : البكاء تولد أيام ثالثة البالغ الطفل عند الغذاء بفقدان ترتبط

 في . مكتبة غير حشوية استجابة الحالة هذه في البكاء ويثكل
 تولد حين شرطية أو مكتسبة حشوية استجابة هناك ذلك مقابل

.الجائع الطفل لعاب سيالن الحلوى رؤية
 متوياته بكل اإلنساني السلوك تحلبل إلى السلوكية تطمح

 مستوى إلى وصوال الجزئي العضوي المنعكس الفعل من ابتداء
 غرض الواقع في غرضها إن واالجتماعية المهنية االستجابة

 المثكالت: من النوع هذا مثل حل إلى تسعى انها إذ عملي،
 كانوا عما مختلفة بطريقة اليوم يتصرفون األفراد نجعل كيف

 طريق عن السلوك تبديل يمكننا قدر بأي باألمس؟ يفعلونه

 يقوم المشكالت من النوع هذا حل وبهدف . . . التربية؟

. المالحظات بإجراء آخر عالم أي مثل مثله السلوكي

 يوم كل به نقوم ما في المالحظة من األول المستوى يتمثل

 اآلخرين. سلوك من معينة لجوانب وسائط دون مالحظة من
 حقاً يشكل وال ضبطه يمكن ال المالحظة من النوع هذا ان إال

 المالحظة على يتعين أنه اللوكية ترى لذا .موضوعية مالحظة
 يحدد أن المالحظ يحاول أن أي علمية، مالحظة تصبح أن

 عندها محددة فعل ردة تولد التي الوضعية تجريبياً تحديداً

 أشد استعماالً للمالحظة واالجتماعي الفردي االستعال يصبح

 فقط تمح ال العلمية المالحظة هذه أن ذلك . فعالية
 أيضاً، تسمح انها بل الفعل ردة يولد المثبرالذي باكتشاف

 الفعل ردع فعلياً ضبطاً نضبط كيف بمعرفة السلوكية، حسب

المثير. تغيير عنطريق
 علم مشكالت كل أن الجملة على إذن السلوكية ترى

 : واالستجابة المثير تعبيري بواسطة طرحها يمكن النفس

 معقدة(، مثيرات تتضمن التي )وللرضعية للمثير - م

: اآلتية بالطريقة األمر إيضاح ويمكن . لالستجابة ٠ س

ص...................................................م
تحديدها؟ يتعين )محدد( مغطى

س...................................................م
مغطى )محددة( تحديده؟ يتعين

يكون دائياًحينا حلها تجد سوف المألة إن

ص...................................................٢
محددة كانت محددا كان

 على يبني الذي النموذج للسلوكي المنعكس الفعل يقدم
 غير المنعكس، الفعل ففي للسلوك. تحليالته منواله
 فعل ردة بالحتم مثال، الكهربائية الصدمة المثير يولد المكتسب،

 هذه في ينحصر ال األمر أن إال اليد. سحب مخصوصة،

 االستجابات بعض تربط التي الحتمية أو الطبيعية الرابطة

 الفعل في للمثيرولالستجابة يمكن أنه ذلك ،المثيرات ببعض

 بالتالي يظهرا وأن اإلشراط أو لإلبدال يخضعا أن المنعكس

 غيرالمكتسب المنعك، الفعل لنتناول متغيرة. خصائص

اآلقي:

ص...................................................م
ليد سحب كهربائية صدمة

 العادية الحالة في اليولد مثير، أحر، ظهورضوء إن
 من عدداً األحر الضوء عرض أن إال اليد، سحب استجابة

 بتيار الفرد يد إثارة فيه يتم الذي نفسه الوقت في المرات

 استجابة وحده األحمر الضوء يولد أن إلى يؤدي سوف كهربائي
 بدياًل، مثيراً عندنذ يصبح األحر فالضوء اليد سحب

.تشريطا الحاصل التغير ويسمى

 التي المثيرات تلك هي الشرطية غير أو الطبيعية المثيرات إن

: مثال . مخصوصة استجابات الوالدة منذ تولد

مى...................................................م
العين توجه ضوء

اللعاب سيالن الفم في حامض

 الساق سحب الركبة تحت الواقع المفصل على صدمة

وصراخ بكاء الجسم، سحب أوجرحه الجلد حرق

 المتعضي الحي الكائن على تزثر التي المثيرات معظم أن بيد

 حسب يتعين المعفى وبهذا شرطية. مثيرات الواقع في هي

 التي المكتوبة أو المطبوعة الكلمات من كلمة كل اعتبار السلوكية
 للمثير مثاالً بوصفها المتعلم الفرد لها يستجيب أن يمكن

 تشكل فيما ،طبيعي لمثير بديل المنطوقة فالكلمة . الشرطي
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اللوكية

 قصوى أهمية السلوكية وتعطي .لبديل بديالً المكتوبة الكلمة

 يمكن أنه ذلك التربية، في السييا االجتماعبة الحياة في لإلشراط

.لإلبدال يخضع أن معبنة فعل ردة مثيريولد لكل

 يبلغ وقد . اط لإلش المثمير مثل ثلها أيضاً االستجابة تخضع

 للغاية كبيراً عدداً ذاته المثير عن تتولد التي االستجابات عدد

 الحيوانات عند التكيفية االستجابات ومرونة غنى يمثل ما وهذا

 يحمل المثال سبيل فعلى . السواء على البشرية الكائنات وعند

.واللعب الضحك وعلى مداعبته على الطفل الصغير الكلب

ص...................................................م
ضحك مداعبة، الكلب رؤية

: يلي ما نفسه الكلب يولد التالي اليوم في

ص...................................................م
الجسم تراجع ،بكاء الكلب رؤية

 وأحدث وهويلعب الطفل آذى قد الكلب كان الحالتين بين
: بأن نعلم أنتا والحال قلياًل. وأدمام جلده في جرحاً

ص...................................................م
 والبكاء الجسم، تراجع الجلد أوجرح حرق

 أن إال يتغير، لم الكلب، البصري، المثير أن ذلك ويعني

 قد الجلد، جرح آخر، شرطي بمثيرغير تتعلق التي الفعل ردة

ظهرت.
 منذ تعمل التي المكتسبة غير االستجابات من المائت يوجد

 يشكل، الذي هو االستجابات هذه تشريط إن الوالدة.

 الفعل ردود وترتبط المكتسبة. الفعل ردود واطسون، حسب
 لتلبية أيضاً شرطية مركبات لتكون ببعض بعضها هذه

 في تشكل التي العادات إذن هي ،تلك أكثتفصيالً نشاطات

 بواسطة ومنتقاة متنوعة الستجابات تكامال واطون نظر

 الوالدة منذ توجهه الذي اإلشراط هذا خاص، تشريط

األسرية البيئة تأثيرات البداية والسيمافي االجتماعية التأثيرات

 التي هي الشرطية المنعكسة األفعال دراسة أن إذن يتضح

 العادات تكون بين الصلة فهم طريف على أكبرتقدم شكلت

 الفائق التقدير هذا هنا من واالستجابات. المثيرات وإشراط

 المجال، هذا في وتالمذته بافلوف لتجارب واطسون يكنه الذي

 التقريب على هي اثرطية المنعكسات ظاهرة أن فهويؤكد

 عدة منذ النفس علم حققه الذي الوحيد اإلجابي المحصول

قرون.

 بصورة تركزت وتالمذته بافلوف تجارب أن المعلوم من

 من شيء فوضع . . الكلب. عند اللعابية الغدة على أساسية

: اللعاب إفراز يولد الكلب لسان على الحامض أو اللحم
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ص...................................................م
اللعاب سيالن حامض ،طعام

 ال مثيرآخر بواسطة اللعابية الفعل ردة على الحصول يمكن
 أو البصرية فالمثيرات .هذه الفعل ردة العادية الحالة في يولد

 أن لها بمكن ذلك ومع االستجابة، هذه تولد ال مثالً الصوتية

 من كافيا عددا المحايدة الكيرات هذه بربط قمنا ما إذا تولدها

.)م( الشرطية غير بالمثيرات ات الم

 ا -ما بافلوف تالمذة إلى إضافة - السلوكيون أجرى لقد

 وعند الحيوانات عند اإلشراط لدراسة التجارب من له حصر
 ومتنوعة عديدة أنواعاً الغاية لهذه واستعملوا السواء عل البشر

 االنفعالية الفعل ردود ذلك في ما الفعل وردود المثيرات من

 فظاهرة .نفسه واطون درسها التي والحب والغضب كالخوف
 الكائن تطور في أساسياً دوراً واطسون رأي في تلعب اإلشراط

 أعضاء كل إشراط العملية الوجهة من ومكن .البشري

 ليتطور الجنينية الحياة منذ اإلشراط ويبدأ الجسم في االستجابة

 »تهيمن .الراشدة الحياة طوال ويتمر الوالدة بعد كبيرة بسرعة

 الجسدي نشاطنا كل على البديلة أو الشرطية المنعكسة األفعال

 الشرطي المنعكس مفهوم ينطوي بكلمة .اللحد« إلى المهد من
.عام تفسيري طابع على واطسون عند

 يتجلى أكثرما الشرطي المنعكس بمفهوم التوسع هذا يتجلى

 األولية فالعملية والتفكير، الكالم الكتساب تفسيرواطسون في

 بعملية لواطسون بالنسبة تتشابه اللغوية العادات اكتساب في

 اليد سحب مثل البسيطة الحركية الشرطية المنعكسات تحقيق

 سلوك الكالم أن ذلك .أوبصري مثيرسمعي تقديم أثناء

 عن السلوك هذا اكتساب ويتم السلوك أنماط كباقي حركي

 عند االكتساب من األولى المرحلة يميز الذي التدريب طريق

 يتم الزاوية هذه ومن األفراد حياة ويستمرطوال الطفل

 بين الربط طريق عن اللفظية اإلشارات على اللوك تكييف

 أن والواقع محدد وفعل اللفظية، اإلشارة اصطالحية، إشارة

 ذلك بالشيء، ارتباطها أكثرمن بالفعل ترتبط اللفظية اإلشارة

 التي األفعال عن الشيء يفصل ال أنه يبرهن الطفل كالم أن
 المؤقتة الرابطة هذه وتتثبت معيناً دوراً الشيء هذا فيها يؤدي

 تكررت وإذا عدة. مرات فيه تتكرر الذي أكبربالقدر بهولة

 تشكل الذي الفعل بغياب عدة مناسبات في الكلمة أو العبارة
 قيمتها تدريجياً تفقد فإنها له، إشارة العبارة أو الكلمة هذه

متمايز. شرطي كمثير
 معجم ،الطفل عند اللفظي المعجم أن واطسون يؤكد

،اجتماعي اصطالح بفعل باألحرى المرمزة أو الرمزية األصوات



السلوكية

 األولى األصوات من انطالقأ ما نوعاً ببطء البداية في يتكون

 وهو الصغير. الطفل عن تلقائياً تصدر التي المكتسبة غير

 أنه إال ما. حد إلى الصدفة طريق عن األمر بادىء في يتكون
 عمل بفضا األهل، االجتماعية، البيئة بواسطة للتطوير يخضع

 األصوات لتقريب الفرص بتحين وذلك التشريط من صبور

 يقترب أن وما االصطالحية، األصوات من المكتسبة غير

 أو بالشيء ربطهما يمكن حقى االصطالحية الكلمة من الصوت

 وال بالصوت الفعل أو الشيء استبدال عملية بالفعل،

 إنها بل الكلمات مجموعة أو بالكلمة اإلشراط عملية تحصر
 وعليه . نطقها وطريقة وإمالتها الكلمة تنغيم أيضاً تشمل

 شيء لكل شرطية لفظية استجابة فشيائً شيائً الطفل يكتسب

 هذا وضعيات من وضعية لكل أو الخارجي محيطه أشياء من

المحيد.

 ،اليدوي للنشاط كمثيرات دورها البداية في الكالت تؤدي

 التي األفعال، أو لألشياء، كبديالت أصلها إلى تعود وبذلك

 يقوم وعليه .النشاط هذا مثل الكالم قبل تولد وحدها كانت

 »ويسمح .الفعل ردة توليد في تعادل واألشياء الكلمات بين

 حد في بأسره عالم بتركيز واطسون، يقول كما التعادل، هذا

 هذا وبنقل اللفظية، الفعل ردود البديلة، الفعل ردود من أدنى
 أيضاًللفرد التعادل هذا كايسمح اآلخرين إلى العالم

. العزلة« في يعالجه وأن الخارجي العالم معه يحمل بأن المعزول

 لكالت كمثيرات دورها أيضاً تؤدي الكلمات أن بيد

 العبارة لتوليد تكفي المقروءة أو المنطوقة فالكلمة :أخرى

 حسب لنا، تسمح التي هي اآللية هذه إن . ٠ كلها

 والزمان المكان في بعيدة وأحداث أشياء عن بالتكلم واطسون،

 التي الخارجية تأثيرالمثيرات مباشرة بصورة نتلقى أن دون

. الكلمات تقابل

 أو للتفكير السلوكي التصور فهم يمكن تقدم ما أساس على

 بسيط التفكيرفعل تعتبرأن فالسلوكية التفكير. لفعل باألحرى

 إال بالتنس اللعب مثل مثله i يثكل وال بالتنس اللعب بساطة
 يعتبرواطسرن الجملة فعلى إجالية بيولوجية عملية جزءاًمن

 إلى التكلم فعل غير آخر شيائً لبس بالتفكر عادة ندعوه ما أن

 العادات فإن الحالة هذه في داخلي كالم أنه أي الذات،
 بصورة تفر التي هي الظاهر الكالم في المكتسبة العضلية

التفكير أي الداخلي، أو الضمني الكالم أساسية

 حسب تدفع، الي هي االجتماعية الحياة ظروف إن

 ففي داخلي كالم الظاهرإلى الكالم تحويل إلى واطسون،
 الطفل تثيرثرثرة فوضوية بصورة األصوات إصدار مرحلة

 غيرأبله بأنه يسعدون الذين أهله فرح المتماسكة غير الصغير

 بالنسبة متعبة ثرثرة الثرثرة هذه تصبح ذلك بعد . أخرس وال
 من للتخفيف الطفل على ضغطاً يمارسون يبدأون الذين لألهل

 في تثيرأيضاً تظل التي بالتمتمة الطفل يبدأ عندها . ضوضائه

 الكالم خضوع األخيريؤدي وفي المحيط انزعاج الغالب

 هذه نفسها، الشفاه حركة تغييب إلى االجتماعية للضغوط

 تصبح بذلك أويتأمل. الطفل يقرأ حين تظهر التي ألحركة

تفكير. عملية أي داخلية، عملية الكالمية العملية

 أنماطه بكل السلوك تفسير حاول واطسون أن نرى هكذا
 فهو . واالستجابات الكميرات بين العالقة من انطالقاً ومتوياته

 يعتبرها التي المفاهيم إلى - الذاتية في للوقوع تحاشياً - يلجأ ال

 أو القدرات أو االتجاهات أو كالملكات تفسيية مفاهيم أشباه

 يملك ال الوالدة، حين اإلنسان، أن يعتقد فهو . االستعدادات
 تدريجياً يتكون سلوكه وأن بسيطة رمنعكسات استجابات إال

 القائل إنه الشرطية. المنعكسات وتثبيت التدريب عملية نتيجة

 أجعل أن في كفيل وأنا السالمين األطفال من دزينة »اعطوني
 أو أطباء إلى سأحولهم : أنا اختاره مجال في اختصاصياً منهم كال

 عن النظر بغض وذلك ،سارقين أو متسولين أو قانونين أو تجار

 أجدادهم ومهنة وقدراهم وانجاهاتهم وميولهم مواهبهم

 نفسه الحي دورالكائن تماما التصوريلغي فبهذا وعرقهم«.
لها. ويستجيب للمثيرات يخضع الذي

 تتم واطسون تفيرات من العديد أن بوضوح يظهر
 لعلمية تفسيره )السيما أيضاً والفرادة . . والتبسيط. يالجمود

 لواطسون األساسي اإلسهام ينفي ال ذلك أن غير التفكير.

 ومنها أفكاره من بالعديد للسلوكية مدين المعاصر النفس فعلم

 نفسانية عن نعرفه أن يمكن ما ان القائلة الفكرة خاص بوجه

 أن إال سلوكه عن نعرفه أن يمكن ما يرتكزإلى الحي الكائن
 تتناسب وقد لغناه مفتقرة نظرة ذاته للسلوك المدرسة هذه نظرة

 األفعال ومع الحيوافي السلوك أنماط بعض مع النظرة هذه
 األنماط مع تماماً تتالءم ا أنها إال .لمنعكسة كاألفعال البسيطة

 السلوك أن ذلك خاص. بوجه اإلنساني للسلوك المعقدة
 بعض إلى يختزل أن يمكن ال المعقدة أنماطه في اإلنساني

 اإلنسافي فالكائن المثيرات. بعض نتيجة تنشأ التي االستجابات

 في وتجري ومدرك نشط كائن المثيرواالستجابة بين يوجد الذي

 العمليات هذه تتجلى وال ونفية فيزيولوجية عمليات داخله

الظاهرة االستجابات في بالضرورة

 مفاهيمه بتوسيع واطسون تالمذة قام لماذا نفهم ذلك على

 سلوكية مدارس عدة نشوء إلى أدى عما ،وإغنائها وتصحيحها
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السلوكية

 أن المحدثون السلوكيون حاول فقد المحدثة. بالسلوكية عرفت

 في يأخذوا وأن واطسون لنظرة األساسية المرتكزات على يحافظوا

 النفسافي والمستوى الحي الكائن االعتباردور بعين نفسه الوقت

 إلى الصور من صورة بأية يلجأوا أن دون السلوك في
 التجزيئية النظرة انتقد Tolman تولمان فاألميركي االستبطان

 هودائماً السلوك يعتبرأن فهو ,واطرن عبرعنها كا للسلوك

 جزئية. استجابات كمجموعة النظرإليه يمكن وال كلي سلوك

 ذات مهمة عمليات المثيرواالستجابات بين هناك يعتبرأن كما

 تعبيرعن لكل بد ال لذلك .ودافعية وعاطفية معرفية طبيعة

 :المتغيرات من أنماط االعتبارثالثة يأخذبعين أن السلوك

 من النمطين هذين وبين السلوك، ومتغيرات المحيط متغيرات
 أيضاً السلوك على تؤثر التي الوسيطة المتغيرات هناك المتغيرات

 ال فالمثيرنفسه . الخ . . ,والسن والنضج والوراثة كالدافع
 هؤالء أن ذلك األفراد. جميع لدى نفسها االستجابة إلى يؤدي

 الفيزيولوجي وتكوينهم دوافعهم حيث من بينهم فيما يختلفون
 تفسيراالستجابة يمكن ال وعليه - الخ . .وجنسهم وسنهم

 الوسيطة المتغيرات بهذه أيضاً تفسيرها يجب بل المثيرفقط بنوع

 نموذج يتعذل ذلك على .نفسه الحي بالكائن تتعلق التي

 حي كائن * م :اآلقي النموذج إلى م-س واطون

٠س متعفي*
 الوسيطة المتغيرات هذه يدرس اليرأن11هول حاول لقد

 وجود افتراض على تقوم التي االستلاللية االفتراضية بالطريقة

 خالل من اسنتتاجها أو عليها واالستدالل المتغيرات هذه

 وهومن Skinnerسكينر كماتقدم .المالحظ السلوك

 التشريط غير التشريط من آخر بنمط المعاصرين اللوكيين

 النمط وهو واسع، نطاق على واطسون اعتمدم الذي البافلوفي

 التشريط لهذا وطبقا .اإلجرائي التشريط باسم المعروف

 على الضغط كاستجابة جديدة، استجابة تثبيت يمكن اإلجرائي
 بفعل ،اإلنسان عند اللفظية االستجابة أو الحيوان عند الرافعة

 في الطعام )تقديم مناسباً إيجابياً تعزيزاً االستجابة هذه تعزيز

 واشتهرسكينر الثانية(. الحالة ي واالستحسان األولى الحالة
 بالنسبة إليها توصل التي والتطبيقية النظرية بالنتائج ايضاً

.المبرمج التعليم وطرف اإلنسانية اللغة لمسائل

 السلوكية إلى يتمون الذين الباحثين كبيرمن عدد ثمة
 .للغاية شديداً تنوعاً أبحاثهم وتتنوع المختلفة باتجاهاتها

 عدة التقاء بنقاط سمحتا قد األميركيتان والبراغماتية فاالنتقائية

 مختلف تطور في ساهمتا كما أخرى، مدارس مع

 علم في سلوكية نظر وجهات نجد وهكذا .االختصاصات
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 . I والتربية النفسي والعالج االنتولوجيا، األنام، وعلم اللغة
 مجاالً خلق قد نفسه األميركي المجتمع تطور أن والواقع ٠٠ الخ

 االجتاعي المناخ اتسم فقد وتطورها، السلوكية لظهور مناسباً

 بالتفاؤل األميركية الرأسمالية بازدهار المتميز القرن هذا لبداية

 وفرتها التي اإلمكانات إزاء والمثقفين العلماء عند الكبير

 كانت المتحدة الواليات ففي للبشرية. التكنولوجية اإلنجازات
 فيه يهم ال بغيروعي موضوعاً بوصفه اإلنسان إلى النظرة تسود

 بصورة محكمة لمشيابت مخضع ان يمكن الذي سلوكه إال

 التي الفعالية نزعات مع تماما تتالءم التي النظرة وهي مناسبة،
 النفس علم أن لواطسون بدا فقد الصاعدة. الرأسمالية تميز

 للمربي حقيقية فائدة وألية عملية قيمة ألية يفتقد للوعي كعلم

 شك ال فمما ..والتاجر. والصناعي والطبيب القانون ورجل
 في جذوره يمد عام بوجه والسلوكية واطسون توجه أن فيه

 والسيما األميركي المجتمع تزال وما سادت التي النفعية النزعة

 معين فرد ازاء ففي االميركي. الطراز على الفعالية نزعة في

 يمكن وما .الفرد هذا عليه يقدر ما معرفة أساسية بصورة يتعين
 في واطسون، يقول هدفنا، »يتمثل مردودهم عليه يكون أن

 معرفة وفي لإلنسان بالنسبة سيء هو ما او حسن هو ما معرفة
السليم«! الطريق في نوجهه كيف

 فإن السلوكية ها قامت التي األبحاث جدوى تكن مهما

 اال علمي وهم على الواقع في التفسيرتقوم على القوية طاقتها
 لم إنه بقوله للوعي النفي هذا واطسون ويبرر .الوعي نفي وهو

 يمكن ال وبأننا إنساني نشاط أي في الوعي دور إطالقاً يكتثف

 بطبيعة انفي هذا ويعني .نحدده أن وال بالوعي نلتقي أن
 والمقاصد واألفكار الذهنية والصور لإلدراكات نفياً الحال

 استجابة الحي الكائن بها يقوم فعل ردود إلى شيء كل واختزال

.معينة لمثيرات
 أحد وال النفس علم في اليوم مقبوالً التصور هذا يعد لم

 األفعال يجرد التصور فهذا مغزى ذا دفاعاً عنه يدافع

 النفس علم ميدان إفقار إلى ويؤدي معنى كل من اإلنسانية
 أن المحال فمن الوعي تحديد مكناً يكن لم فإذا كبيراً. إفقاراً

 .لها تأويالً ويعطي أفعالنا محدد الذي هو الوعي بأن نتجاهل

 في والصور واانتباه كاإلدراك الوعي وقائع دراسة أن صحيح

 محوموضوع في أي الوجود، من أثارها الذي الموضوع محو

 يمكن أنه النفس علم في اليوم الثابت فمن .نفسه الوعي

 عن وذلك وتجريبية موضوعية بطريقة الوعي وقائع دراسة

 .المالحظ السلوك في تجلياتها من الوقائع هذه استستاج طريق

 وكذلك وحركية، لفظية ادراكية افعال في يتجلى فاالدراك

هي الوقائع هذه دراسة بأن بالقول نبالغ وال والتصور. االنتباه
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. النفس لعلم الحقيقي المحتوى الحاضر وقتنا في يشكل ما  
األساسي التفسبري المبداً يمثل بات والالوعي، فالوعي،  

علم إلزام إلى إال اللوكية مع يؤد لم ومحوه للتصرفات،  
التي السلوكية للظواهر له نهاية ال الذي الوصف حدود النفس  

لها تفسير ال .
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بكداش كمال

السيمياء( في )تيارات السيمياء
Trends in semiotics
Courants de semiotique
Stromungen der Semiotik

 تعتمد ، السيمياء علم مجال إلى تنتمي التي ،المحاوالت إن

 ان شك ال ،األولى الدرجة ففي .أساسية تيارات ثالثة على

 نثأة منذ بأصوله، العلم هذا أمد الذي هو الفلسفي التقليد

 ان بحيث والرواقيين؛ رأفالطون أرسطو مع اليونافي الفكر

 القرون وفالسفة العرب مناطقة عند أصبح الداللة علم

 تابع وقد .عنها غنى ال التي المنطق مقدمات من الوسطى
 البحث ،واليبنتزوهيغل لوك أمثال الفالسفة، معظم بعدهم

 مع بذاته قائم علم إلى تطرر أن إلى الداللة، مفهوم في

 ومورس Peirce بيرس األخص وعلى الحديثين الفالسفة

Morris.
 الحديثة األوروبية فهواللسانية للسيمياء المصدرالثاني أما

 De سوسير دو فردينان اللغوي العالم ركاثزها وضع التي
Saussure، جاكوبسون أعمال موضوعاتها اغنت والني 

Jakobson وتروبتزكوي Trubetzkoy وهيلمسالف 
Hjelmslev وبارت Barthes . التيارعلى يقومعامةهذا 

 على الحديثة، وضعتهااللسانية التي والمبادىء المفاهيم تطيق

 التصويري والفن كاالنثروبولوجيا الحضارة من أخرى مجاالت

. . I الخ واألزياء والموسيقى والهندسة
 إلى تنظر جديدة محاولة ثمة ،التيارين هذين جانب إلى

 من انطالقاً السيمياء لتعيدبناء ،بمنظارنقدي االبقة المعطيات

 بها أخذ التي ،speechact theory الكالمية األفعال نظرية

 أوستن أمثال Ordinary language العادية اللغة فالسفة
 البنائي المذهب عل اعتماداً وكذلك وسورل،

Konstruktivismus ارلنغن مدرسة أطلقته الذي 

Erlangen. ترابانت فيه يبحث الذي التيار هذا Trabant ل٠ 

 كون العملية، الناحية من الداللة موضوع يطرح بالتفصيل،
.إفهام فعل أصالهي العالمة

 تحت المذكورة الثالئة للتيارات نعرض ،المقال هذا في

 والتيار التياراللساني الفلسفي، التيارالمنطقي اآلتيةم العناوين

.pragmatique البرغماقي

الفلسفي: المنطقي التيار - 1

 فاتح باألحرى أو الرائد، أعلم، ما على »انا، بيرس: يقول

 أعني السيمياء، بعلم أسميه ما وكشف توضيح في الباب،
 الممكنة« للداللة األساسية والتنوعات الجوهرية الطبيعة مذهب

(448 .Pierce, Collected Papers, 5١p.)

 Charles ييرس تثارلز األميركي الفيلسوف يعتبر وبالفعل،

1914-1839 s. Pierce، وأول الحديث علمالسيمياء مؤسس 
 العام المفهوم يضبط أن له تسغى فقد .فيه منهجي باجث
I العالمات ألصناف قائمة أغنى يضع وأن للعالمة

الكلية المقوالت

 للكون، شاملة فلسفة على بيرس عند الداللة علم يستند

 شك موضع والتعميم، التجريد في المغالي طبعها بسبب تبدو،
 والسيمياء عامة المعرفة نظرية لتأسيس صالحة، تكون ألن

 نظرية إلقامة سهلة توفرمنهجية فهي ذلك ومع .خاصة

الالمة.
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اليمياء( في )تيارات السيمياء

 أرسطو استطاع ،التجربة معطيات يين المقارنة خالل من

 هذه ؛الكائنات كل تحتها تندرج مفاهيم عشرة يستخلص أن
 التصنيف، محاولة كانط أعاد المنوالت باسم خصها المفاهيم

 بها موثوق طريقة على اعتماده أرسطولعدم انتقد إذ لكنه،

 لألحكام عبرتصنيفه توصل المقوالت، بتعيين له تسمح

 تأثر لقد لها موافقة مقولة عشرة اثنتي اشتقاق إلى لها، وتحليله
 نجمت قائمتي »إن بنفسه يعترف كما بكانط، كثيراً بيرس

 (Pierce C.P٠١T. 1. كانط« الئحة استقصاء عن أساساً

(300 .ip يشتق أن كانط فعل كما يحاول، جهة فهومن لذلك 

 هي الميتافيزيائية المفاهيم ان »إذ المطقية المفاهيم من المقوالت

 إدراكها يمكن ال وبالتالي الصوري، المتطق لمفاهيم تعديل مجرد
 الصوري، للمنطق جداً ودقيق واف نسق ضوء على إال

(625 .p Pierce, Collected Papers. 1٠,) جهة من لكن 
 من المقوالت انتزاع إمكانية من مانعاً بيرس يرى ال أخرى،

 بالفعل تقوم مزها، الرديئة حتى »فالميتافيزياء، ذاتها، التجربة

 غير ذلك أماكون . غيرواع ام وع بشكل ،المالحظة على

 من أصناف عل تعتمد الميتافيزياء أن إلى فيعود عليه مجمع

 مشبعة االنسان عند تجربة كل تكون ،phenomena الظواهر

 (Pierce, Collected. انتباه«. يوليهاأدنى ال أنه لدرجة منها

.(2 .6. P .اPapers وجهتي في التعاند شبهة أن شك ال 

 الفكر مقوالت أن االعتبار يعين اخذنا ما إذا تزول هاتين النظر
 (pierce١c٥-/ بذلك ييرس ينوه كما الموجود، على تنطبق ذاتها

(0.300 ,1 1 ,lected Papers.

 تصنيف من ييرس ينطلق لم المقوالت، استخراج في
 فعل كا والجهة، والحمل والكيف الكم بحسب األحكام

 كل ان فوجد أشمل، هو ما إلى ذلك تعدى بل كانط،

 تركيب في تشترك اختالف، من بينها مما بالرغم األحكام،

 التركيب هذا من محمول — رابطة - موضوع هو: واحد ثالثي
 اخيراً استقر التي الشاملة الثالثة مقوالته اشتقاق الى توصل

 أوأيضاً firstness األولية: مجردة بصورة تسميتها على

 الشاني أو secondness الثانوية ،First األول باختصار

second واثالثية thirdness الثالث أو third .
 إيجابياً ذاته، بحد يوجد ما وجود »حال هي األول فمقولة

 المقولة هذم إلى تنتمي .آخر« شيء أي إلى نسبة ودون
 الظواهر كيفيات أي qualities feelings الشعورية الكيفيات

 تحققها عن النظر بغض ، . . .والمالس والحار كاألحر الحسية
 ادراكاًحسياًأومتذكرة. أوكوهامدركة والمكان، الزمان في

 فيها تحل التي األشياء اعتبار دون من مأخوذة فاألوليات وبالتالي
 ال فيه ليس وعياً مثالً »تصور .إمكان مجرد هي حيث من بل
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 سوى ليس وعيا ...تبدل وال تعدد وال إضافة وال مقارنة

 مجرد رائحة، مجرد يكون قد الوعي هذا مثل ايجابية. خاصية
 بسيطة Feeling للشعور كيفية كل وباالختصار . I صفير.

 (Pierce, Die Fes- األول« لمقولة الحقيقي الممثل هي وموجبة

tigung der uberzeugung und ander Schriklen 

(144 ..p
 إلى نسبة ذاته، بحد يوجد ما وجود »حال هي الثاني مقولة

 مقولة تشكل وهي ثالث« شيء اعتبار دون لكن ثان، شيء
 ما أوحدث ما شيء وجود ان إذ الوجود؛ أو actuality الواقع

آخر. شيء مع بتفاعله إال منه التحقق يمكن ال

 من ذاته، بحد يوجد ما وجود »حال فهي الثالث مقولة أما

 المقولة هذه تحت تندرج .وثالث« ثان بين نسبة يوقع انه حيث

 كالتفكيروالمعرفة الواعية الذهنية والعمليات األشكال كل

 والعمليات األشكال هذه رأس وعلى واالتصال. والتقنين

 وجه، أكمل على اكالئية العالقة تمثل إنها إذ بالذات، العالمة

.بالتفصيل لنا سيتضح كما
 مقولة لكل ييرس مع نجمل ان نستطيع ،عام بوجه

اآلتية: المساوقات

االمكان الصفة الكيفية  الحي االدراك
االحاس أو

األولية

الوجود الموضوع الكبة التجربة الثانوية

التحقق( )أي اخلارجي الفعل أو

الضرورة العالقة التمثل الفكر الثالبة

(representation) العالمة أو

 على الثالث المقوالت يبني حاولييرسأن ذلك، عالوةعلى

 األولية مقولة تعود التدرج، بحسب أي المحموالت: منطق

 إلى والثانوية ، أحمر« هو )اس نحو األحادية المحموالت إلى

 «،أصغرمنع نحرألس الثنائية العالقات أو المحموالت

 بين تقع »س نحو الثالثية العالقات أو المحموالت إلى والثالثية
 وفقاً يمكن، فوق وما الرباعية العالقات سائر أن وبما وف«. ع

 للعالقات خالفاً أقل، حدود ذات بعالقات تأديتها لييرس،

 المقوالت تشكل الثالث المقوالت أن ذلك عن ينجم ،المذكورة

 ال المثال سبيل فهكذاعلى اختزالها اليمكن التي األساسية

 بين الوصل إلى لج« ب يعطي »أ الثالثية العالقة تحليل يمكن
 ملكاً يصبح و»ب ب« عن يتخلى »أ كقولنا ثائيتين عالقتين

 في الحاصل القصد يفتقرإلى الجديد التركيب هذا ألن لج«

.ب إعطاء في ج إلى يتوجه أ وهوأن األولى القضية



السيمياء( في )تيارات السيمياء

العالمة مفهوم

 من اذن تشكل ،الثالثية لمقولة تموذج هي التي ،العالمة

 بيرس عليها يطلق اركان ثالثة بين ثالئية عالقة الكنه حيث

 object والموضوع ،sign in itself ذاتها بحد العالمة اسياء:
: interpretant والتعبير

 هيالنة« القديسة »سجين المركبة العالمة تكون مثال فهكذا

 الجزيرة سجين انه حيث من األول نابليون الموضوع: على دالة

 ذهن في العالمة التعبيرفهوتصورآخرتبعثه أما .المذكورة

 يصدر هوما إذن interpretant فاكسحر المدرك. الشخص
 أمغيرظاهركما ظاهراًكان، فعل رد من interpretالمعبر عن

 يدل الذي هذا، الفعل رد الذهنية. الصورة أو الفكرة هي

 أخرى عالمة بدوره يثكل يعبرعنه، اي الموضوع عل

 يحدد ولذلك .له نهاية ال ما إلى جرا وهلم ثانيا تعبيرا تستدعي
:بأنها بالتفصيل العالمة ييرس

 ثان مع genuine أصيلة ثالثية بعالقة يرتبط first »أول
second ثالشاً يعين أن على قادر انه بحيث ،موضوعه يسمى 

third، الثالثية بالعالقة الثالث( )هذا يقوم كي تعبيره، يسمى 

 Pierce, C.P)...,. )األول(. بموضوعه بها يرتبط التي ذاتها

(242 .P ٠2يمكن التعريف هذا له. غهاية ا ما إلى وهكذا ?١ 
اآلتي: الشكل تمثيلهعلى

 أو آخرومدرك لشيء قائم ما شيء بنظره، هي، فالعالمة
.ما شخص من معبرعنه

 التحليالت بعض في لكن .للعالمة العام المفهوم هو هذا

(228.Pierce, c.p., T.2, P)‘ العالمة بأن ييرس يضيف 
 some ما ناحية من بل مباشرة، الموضوع تنال ال ذاتها بحد

respect، الماثول« »أساس يسميها the ground of the 

representation، للعالمة مرادف مصطلح عنده والماثول 
بحدذاتها:

 يستدعيها التي التصورات كل اعتبار يمكن السابق مثلنا في

 أوسترلتز، في المنتصر أمثال: هيالنة« القديسة »سجين القول

 على امبراطورفرنسا؛ لويز، ماري زوج مصر، الى الحملة قائد
 وتعبيررابع وتعبيرثالث وتعبيرثان تعبيرأول بمثابة التوالي

٠ نابليون :الموضوع الخ...عن

العالمة نسب

 ثالثية عالقة على أساساً تقوم العالمة أن سبق ما يستفاد

 ذاتها، بحد العالمة التوالي: على هي حيثيات ثالث بين )ل(
 )و(، الوسيلة ،M. Bense بنزي مع نقول أن نريد أوكما

 بشكل إجماله يمكن ما هذا )ت(. والتعبير )م(، والموضوع
مثلث:
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السيمباء( في )تيارات السيمياء

 جهة من بدورها تنطوي حيثية كل ان إذ ٠ للمقوالت الثالثي

 نسبة على آخر بقول أي والثالث؛ والثاني األول مقولة على ما

 التعبير إلى ونسبة )م( الموضوع إلى ونسبة )و( الوسيلة إلى
 العملية، هذه عن تنجم التي التسعة الفروع لتعيين )ت(.

 هذا على ضرب جدول إقامة إلى شتوتغارت مدرسة تلجأ

:النحو

 العالمة تركيب إلى بنزي يرمز التحليل، هذا الى استنادا

اآلقي: النحو )ع(على

ت(�٠٠،,١3- ٤
 يتبع الموضوع بأن أي ،الحيثيات بتسلسل للتنويه أدق، وبشكل

 بنزي يؤدي معاً، والموضوع الوسيلة والتعبيريتبع الوسيلة،

ن هكذا; ع( للعالمة الثالثية العالقة

 إحدى إلى تنتمي الثالثة هذم من حيثية كل أن وبما

 مقولة من هي الوسيلة ان إذ ذكرها، سبق التي المقوالت

 وبالتالي الخارجي الواقع إلى يعود لكونه والموضوع، األول،

 التعبير وان ،الثافي مقولة هومن ،الوقائع بقية مع يتفاعل
 نحو بتوجهه أنه أي عالمة، رأيا، كما بدوره، يشكل الذي

 يحسن، الثالث، مقولة وهومن ثانياً، تعبيراً يتدعي الموضوع

 باستعمال المقوالت إلى االنتماء هذا توضيح ينزي، غرار على
 وتحديد و)ت( )م( و )و( من بدالً 3 و 2و 1 االعداد

األتي: النحو عل للعالمة العالئقي التركيب
(3 ه (2 اه ء)) ذع

 المذكوريؤلف، التركيب تظهرجلياًأن الطريقة هذه

 un triple مرتبة ثالثية المجموعات، نظرية لغة بحسب

ordonne التي التوليد عملية على نفسه الوقت في وينطوي 

 الفساد وعملية ،3 إلى 2 إلى 1 من بالتتابسع تحصل
degeneration من حيثية كل أن تبين أنها كما لها. المعاكسة 

 فالعالمة ولهذا .الكلية المقوالت إحدى تمثل العالمة حيثيات
 كل تتضمن ا۴ات إذ للعالم، حقينياً نموذجاً تثكل ككل

 فمن الثالث؛ المقوالت تتصورتحت الي الممكنة الكائنات

 ومن المادي، العالم من جزء هي العالمةوسيلة، كون حيث
 واألحداث، األشياء عالم من جزء هي موضوعا كونها حيث
 واألشكال القواعد مجال الى فتتمي تعبيراً، كونها حيث ومن

.الفكرية

 بيرس يخضع الثالث، الحيثيات من حيثية كل إلى بالنسبة

للتقسيم موافق trichotomie ثالثي لتفريع جديد من العالمة
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الخرع

تو مو و ف

تم مم وم

ت ت مت وت

و

م اسدلة حيات

األعداد: باستعيال أيضاً أو

التفريع
1 2 3

13 12 11

23 22 21

33 32 31

1

2 العالمة حيثيات

3

 ذاته بحد يشكل ال التسعة الفروع عذه من واحد كل
 فروع مع التركيب في يدخل أن له البد بل تامة، عالمة
 »عالمة اسم عليه يطلق ولذلك ذلك، يتحقق حتى أخرى

. subzeichen تحتية«

 العالمات هذه عن بالتفصيل نبحث سوف بيرس مع

الثالثم الحيثيات إلى بالنسبة العالمة فروع عن اعني التحتية

:الوسيلة إلى بالنسبة العالمة - 1

 العالمة ييرس بلغة أي وسيلة، هي حيث من العالمة إن

 وتسمى بحتة، كيفية أو ظاهرة مجرد تكون قد ذاتها، بحد

 هو للعالمة مادي قوام فكل . Quali-sign كيفية عالمة عندها



السيمياء( في )تيارات اليمياء

 واألنغام كاأللوان الحية الصفات القبيل هذا من كيفية؛

الخ. والروائح
 في حاصلين فرديين حدثاً أو شيائً الوسيلة تكون وقد

 مثالً فهكذا .Sin-sign عينية عالمة لذلك وتسمى الخارج،

 نخصوص كتاب صفحة من ما سطر في الكالت إحدى ثكل

 الكتاب. هذا من النخ آالف لووجدت حتى عينية، عالمة

 مهما ،عالمة مكانها في هي ضوئية إشارات نصبة كل وكذلك

.ما شارع في النصب هذه تكررت

 »عالمات فتمى عامة طبيعة ذات العالمة كانت إذا أما
 ترتبط ال والعينية، الكيفية للعالمة خالفاً . Legi-sign قانونية«

 كل في ذاتها هي تبقى بل ها نخعوص بتحقق القانونية العالمة
 لفظها تعدد عن النظر بغض بيت، كلمة مثالً هكذا تجلياتها.

 هذه نوع من .واحدة قانونية عالمة هي ،كتابتها أو

 الرياضية الرموز الطبيعية، اللغات ألفاظ العالمات:

 الشعارات الجوية، اإلمارات السير، عالمات والكيميائية،

 نتبين أن نستطيع سلف ما الخ...م والهالل كالصليب الدينية

.القانونية للعالمة فردي تحقق سوى ليست العينية العالمة أن

 يستعمل ذكرها، على أتينا التي المصطلحات جانب إلى
 للتسلسل وفقاً هي لها مرادفة أخرى مصطلحات احياناً ييرس

 األخيرتان القت وقد ،Type و token و tone السابق
 يستعمل ما غالباً أنه كما الحديثة. األلسنية في شيوعاً وحدهما

 Type و token ل أعني المفهومين لهذين اليمياء في حاليا

 وعينة Zeichenschema العالمة إسكيمة المصطلحان:

. Zeichenexcmplar العالمة
 السابقين، الضرب جدولي في الواردة التعريفات بشأن

 الحروف التوالي على والقانونية والعينية الكيفية العالمات تقابل

 )وو( الكيفية العالمة أن أي و(. و)ت )مو( )وو(، المرتبة:

 و( )م العينية والعالمة الوسيلة، حيثية من الوسيلة فرع تؤلف

 و( )ت القانونية والعالمة ،الوسيلة حيثية من الموضوع فرع

الوسيلة: حيثية التعبيرمن قرع

 (12) (،11) األعداد أزواج العالمات هذه يقابل أوأيضاً

الثكل: هذا على(13) و

:الموضوع إلى باكسبة العالمة . 2

 إلى العالمة ييرس يقسم موضيع، على الداللة حيث من
 هنا ونعني .symbol ورمز index وشاهد icon ايقونه

.أوتسميته عليه الدالة يمكن ما شيء أي بالموضوع

 من موضوعها على تدل عالمة هي لبيرس، وفقاً فااليقونة،

 تشاركه أن فيها يشترط وبالتالي .تحاكيه أو ترسمه انها حيث

 بينهما. ما التشابه جهة من تمثله أن أي الخصائص، ببعض

 بصفات األيقونة تعلق يفترض التشابه أن من بالرغم لكن

 أن بالضرورة يلزم ال ذلك فعن المدلول، الشيء من معينة

 إذ معين، خارجي موضوع وجود على متوقفة االيقونة تكون
 أو وهمية موضوعات على إال تدل ال التي االيقونات هي كثيرة

 والمسرحيات العنقاء( )صورة الرسوم بعض في كما متخيلة

 تسبق االبتكارية األعمال أغلب في أنه عن ناهيك واألفالم؛

 أمثال من انجازه المنوي الموضوع والتصماميم النماذج عادة

 والتصاميم والبنيات والنماذج الصوروالرسوم :األيقونة

 أنواعها على واألشكال والمعادالت والتوابع واالستعارات

 ال بالطبع، .(. . . الشعرية، األشكال المنطقية، )األشكال

 تركيب هينة إنما ايقونات، األولى بالدرجة اللغة مفردات تؤلف

 الموضوعات ترتيب انهاتطابق حيث من المبنى، أي المفردات،
.االيقونة صنف تحت شك وال تدخل

 ال ما إلى وهكذا تصورها، لها بايقونة ايقونة ابدال يمكن
 الجوكوندا للوحة الفوترغرافية الصورة تكون فمثالً .له نهاية

 ايقونة ايقونة الفوتوغرافية الصورة عن ونسخة األيقونة، يقونة

 الدرجة من االيقونة بيرس يخص الحال، هذه مثل في االيقونة.

 درجة من التي أما ،genuine األصلية االيقونة باسم األولى
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.degenerate المنحدرة أو الفاسدة يااليقونات فينعتها أعلى

 تكون ألن تصلح أنها في غيرها عن االيقونية الدالة تمتاز

 كثيرمن في شائع أمر وهو والفاهم، للتواصل دولية وسيلة

 والتخطيطات الجغرافية والخرائط المدن تصميم في كما الميادين،

 ال االيقونية العالمات الخ...إنماهذااليعنيأن العلمية

 توضيحها يمكن العالمات سائر غرار عل بل تفسير، إلى تحتاج
.أخرى بعالمات وشرحها

 ما على المصطلح، اصل يوصي كما تقتصر، ال االيقونة إن

 منختلف بين يقع اوتالؤم تشابه أي في توجد بل ،هومرئي
 مثالً أن فكما .ومطعوم ومسموع مشموم من الحسية المعطيات

 كذلك للمطرب، ايقونة هي الفوتوغرافية الوهاب عبد صورة
 يظهرتشابهاً التسجيل إذان المعنى، بهذا يمثله لصوته تسجيل

المدلول. مع ما وجهة من

 بالمعنى بالدلل تسميته يمكن ما )أوأيضاً index الثاهد أما

 (59 ص الدليل في فصل المنطق النجاة، سينا، )ابن الخاص(
 هذه وبسبب .الموضوع وبين بينه المجاورة بعالقة فيختص

 األخيرأن هذا طبيعة من كان الموضوع، مع المباشرة العالقة
 من .والزمان المكان في متعينين مخصوصين أوحدثاً فرداً يكون

 تعطي التي النصب النار، إلى بالنسبة الدخان :الشاهد أمثلة

 الترتيبية األعداد األسهم، التصبيع، الطريق، عن ارشادات

ordinal، الوصل، ضمائر االشارة، اسماء العلم، أسماء 

الخ...

 معلومات فأية .ما لثيء تعيين كل عند الشاهد إلى يحتاج

 إذ الشواعد، بعض تتضمن وأن ها بد ال الخارجي الواقع عن

 وبالتالي والخيال. الحقيقة بين الفصل يمكن ال هذه دون من
الخارجية. التجربة مجال تخص فالثواهد

 بأن وذلك بعيدة يطريقة موضوعه على الشاهد يدل قد

 النار، على شاهد فالدخان أوأكثر. آخر شاهد بينهما يتوسط
 االطار بهذا بيت وجود على شاهداً تكون قد بدورها وهذه

 مباشرة يرتبط أصلي شاهد :لشراهد ا من نوعين بيرس يميز
 التي الطريق تشكإ مثالً فهكذا منحدر؛ وشاهد بموضوعه

 السير اشارة بينا المدينة، على أصلياً شاهدا ما مدينة إلى تؤدي

 كل عام وبنوع منحدر، شاهد هي المدينة هذه على تدل التي
 على العلم، أسماء أن ذلك أصلية؛ ليست اللغوية الشواهد

 فهي وبالتالي بموضوعها، مباشر اتصال لها ليس المثال، سبيل

 تعيين من تمكن انها حيث من فقط الشاهد بدور تقوم
 احتاج السامع، من معروف غير الشخص كان فإذا الشخص.

 الوالدة وتاريخ االقامة كمحل اصية شواهد األخيرإلى هذا

الشخص. تعين له يتم حتى . . .الخ واالمضاء
 لمجرد موضوعها، على تدل عالمة هو الرمز وأخيراً،

 هي كها مجاورة أو شبه عالقة هناك تكون أن دون ،الوضع

 بيرس استعمل قد والشاهد االيقونية : قسيميه مع لحال

 إلى استنادا هوشائع، لما المغاير المفهوم بهذا symbol كلمة
 حرفياً به ويقصد ، BoXov و 8vp من اليونانية الكلمة تركيب

 أن بما عليه اويتفت يتواضع ما مجازاً، وبالتالي مع، - يقع ما

 أو فرد على يدل فهوال معين، بموضوع مباشرة يتصل ال الرمز

 .عام موضوع إلى يرجع بل والمكان، بالزمان متعلقين حدث
 أي على للداللة تستعمل التي »بيت« كلمة مثالً القبيل هذا من

.المتعددة البيوت بين القائمة االختالفات من بالرغم بيت
 في أيضاً يميز والشاهد، االيقونة يمخص فيما ييرس يفعل مثلما

 إلى تنتمي المنحدرة. والرموز األصية الرموز بين المجال هذا
 مخصوص، فرد على الدالة الكلية الكلمات المنحدرة الرموز

 مع واحد شيء على الداللة في تنحصر التي شمس كلمة مثل

 هذا إلى تنتمي وكذلك أخرى وجودشموس امتناع عدم
 مجموعة تعني التي »االنسانية« مثل المجردة الكلمات النوع

 الرمزإال تعريف اليتم بالطبع، موحد ككل الناس
 الشواهد أي األخرى، بالعالمات أخيراً باالستعانة

 األشياء إلى االشارة من النهاية في بد ال إذ وااليقونات؛
.لها صورمثابهة بالرمزأوإلى المقصودة

 ميادين سائر في للرموز الكبيرة األهمية انكار يمكن ال

 واألحداث الموضوعات كل تمثيل على قادرة هي إذ المعرفة،
 العلوم مجال في خصوصاً بينها، ما القائمة العالقات واظهار

.الجازمة
 االيقونة من كل يتحدد االبق، األرقام لجدول وفقاً

 (21,) األعداد: من األزواج بهذه التوالي على والرمز والثاهد
 إلى العالمة نسبة تشكل االيقونة ان بحيث , (23(،)22)

 إلى العالمة نسبة والثاهد األولى، الدرجة من الموضوع
م الثالثة الدرجة والرمزمن الثانية الدرجة من الموضوع
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 والرمز، والشاهد االيقونة أعني الثالث، القسائم هذه إن
 حيثيات حال هي كا تماماً توليدية متوالية بمثابة تؤخذ أن يجب

 أن بشكل والتعبير، والموضوع الوسيلة أي الثالث العالمة

 وإلى الشاهد إلى والرمزيستند ،االيقونة إلى يستند الشاهد
. معاً االيقونة

 وحيثية الوسيلة حيثية الحيثيتين، من كل فروع يخص فيما
:اآلتي النحو على مزجها يمكن ،الموضوع

 هنا قدمنا أي الحيثيات تسلل االعتبار بعين أخذنا إذا

 المقارنة عند طبقنا، وإذا الموضوع، حيثية على الوسيلة حيثية

المبدأ: أخرى، حيثية وفروع ما حيثية فروع بين

 تتلزم بدورها وهذه الثانوية تتلزم اثالثية المقولة أن أي

اعني: المقوالت، لهذه الماوقة الجهات مع يقع كما األولية،

االمكان ه الوجود ه الضرورة

التراكيب: هذه على نحصل

الموضوع حيثية فروع لوسيلة ا حيثية فروع

21 11

21 12

22 12

21 ١.1

22 13

23 13

 ال (11) الكيفية العالمة أن إلى تشير الست العالقات هذه

 وأن (،21) ايقونية إال الموضوع إلى بالنسبة تكون أن يمكن

 شاهدية تكون وقد (21) ايقونية تكون قد (12) العينية العالمة
 (21) ايقونة تكون فقد (13) القانونية العالمة أما أيضاً. (22)

كذلك. (23) رمزاً أو (22) شاهداً أو

التعبير: إلى العالمة نسبة-3

 لها يتعير ،فروع ثالثة أيضاً بيرس يميز التعبير إلى بالنسبة

 على يسميها الفروع وهذه التقليدي. المنطق من المصطلحات

٠ argument و dicent و Rhema التوالي
 العرب عند المنطق في حرفياً Rhema ال مصطلح يقابل

 أعم بمعنى يستعمله بماأنبيرس لكن، *امفرد لفظة

 لفظة فإن المفردات، من ناقص مركب وكل المفردة يثمل
 هذا على تماماً تنطبق العربي، المنطق في أيضاً الشائعة التصور،

 المجال هذا في يعني إذن Rhema ال اي فالتصور ٠ المصطلح
 فقط بل حكماً تكون الن تصلح ال أومركبة مفردة عالمة كل

 والالكذب. االصدق التحتمل بالتالي وهي الحكم حدافي
 والمحموالت أسمر مثل البسيطة المحموالت القبيل هذا من

 من بدالً أسد مثل واالستعارات الشعر، طويل مثل المركبة

.... الخ والهيكليات الزخرفية والعناصر والعينات سمير،

 تختص فإنها القول، حرفباً: تعني التي dicent كلمة اما

 القول على تنطوي وال هوتام، الذي القول من بقسم عملياً

 . Rhema ال مفهوم حت يندرج الذي ،بالناقص المسمى

 التصديق بلفظة بالعربية تسميتها على نصطلح سوف لذلك

 المنطق في للتصور والمقابلة المعاني متوى على لها الموافقة
 قابلة عالمة بأنه التصديق أي dicent ال يحددييريس العربي

 المعفى بهذا وهي الكذب. أو الصدق تقبل أنها أي للحكم

 :العرب مناطقة أوكمايقول ،الزيادة إلى يحتاج ال مركب
 التصديق حيث اللغة خارج عليه« السكوت يصح »مركب

 الهندسة مجال في نجد القضية، في هوواضح كا يتحقق
 تؤلف الواجهة ان إذ البناية، واجهة في للتصديق مثاأل المعمارية

.بااليجاب أم بالسلب فيها يجكم أن يمكن تامة مغلقة وحدة

 ال العالمات من تأليف هي argument الحجة وأخيراً،

 من العالمات، سائر أكمل وهي بالقواعد، سوى يتعلق

 هكذا .الصدق دائمة أي صحيحة الحجة تعتبر البنية وجهة
نحو: المنطقية، األقية الحجج إلى تتتمي مثالً

هوب أ

حوج ب
'هوج

 يخص فيما . وغيرها كالموشحات الشعرية األشكال وكذلك

 الموضوع إلى النسبة تكون أن يستحيل التعبير، من الفرع هذا
 سوى المستعملة الوسيلة عندها تكون ال وبالطبع رمزية، إا

 بالوضع تأليف هي إذن فالحجة . legi-sign قانونية عالمة
وضعية. داللة يتطلب

 إلى بالنبة العالمة فروع من واحد كل أن يتضح سبق، مما
 التوالي على يتمثل والحجة، والتصديق التصور أي التعبير،

(:33و) (32,) (31) اآلتية: باألزواج
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 حيثية وفروع لوسيلة ا حيثية فروع يخص فيا لنا كماتم
 فروع بين التالية التراكيب على الحصول ايضاً يمكن الموضوع،

 التي الشروط تحقيق بعد التعبير، حيثية وفروع الموضوع حيثية
:ذكرها سبق

لوسيلة ا حيثية فروعالموضوع فروعحيثية

 تصورية، بطريقة إال االيقونة التعبيرعن يصح ال وعليه،
 تصديقياً أو تصورياً يتحقق أن يجوز الشاهد عن التعبير بينا

 التصور بين يجمع ان يمكن فإنه الرمز عن التعبير وأما

.والحجة والتصديق

classes of signs العالمات اصناف

 احصاء على يعتمد ال ييرس عند العالمات تصنيف إن

 بل الخارجية، الخصائص على أو ما لغة في المسماة العالمات
.نفسها الكائنات قوام من ينطلق

 من triade ثالثية من عالمة كل تتركب لنا، اتضح كما
 الفروع بدورهاتثليثاًمن تحتمل حيية كل ولماكانت الحيثيات

trichotomie التحتية العالمات مجمل ان بحيث sub-sign 

أدناه: الشكل في كما

 من مركب كل العالمة بصنف ييرس مع نعني بالتالي فإننا
 حيثية إلى تنتسب منها واحدة كل ،تحتية عالمات ثالث
 وايقونة عينية عالمة من المركب يشكل مثالً فهكذا .مختلفة

.عالمة صنف وتصور

 27 — ل3 على الحصول يمكن البحتة الرياضية الوجهة من

 الحيثيات ترتيب من الموضوعة الشروط بسبب لكن .مركب
 تنحصر ،1*2*3 أي: لبعض بعضها الفروع واستلزام

 يمكن األصناف، هذه على للحصول فقط. بعشرة األصناف
 إلى بالنسبة العالمة فروع من المركبات قائمتي بين الجمع
 إلى بالنسبة العالمة فروع ومن جهة، من والموضوع الوسيلة

 هو ما فقط توحيد مع أخرى، جهة من والتعبير الموضوع
 النحو: هذا على الموضوع إلى بالنسبة العالمة فروع من مشترك

+ لوسيلة ا حيثية فروع + الموضوع حيثية فروع

التعبير حيثية فروع الوسيلة حيثية فروع

كيا وأسيائها بترتيبها اآلتية العالمات أصناف لنا فتتأتى

وهي: عندييرس، وردت

كيفية ايقونية تصورية عالمة 11-21.51 ا

عينيه ايعونية نصورية عالمة 12-21-31 II

عينية شاهدية تصورية عالمة 12-2231 III

عيئية شاهدية متديقية عالمة 12-22-32 IV

قانونية ايقونية تصورية عالمة 13-2131 V

قانونية شاهدية تصورية عالمة 13-22.31 VI

قانونية شاهدية تصديقية عالمة 13-22-32 VII
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1 ،13-23-31 V قانونية رمزية تصورية عالمة

13-23-32 IX قانونية رمزية تصديقية عالمة

13-23-33 X قانونية رمزية حجية عالمة

 كل في التحتية العالمات أسماء تلسل أن المالحظ من

 اليمين إلى اليسار من األرقام ترتيب يتبع العالمات من صنف

 يضير ال هذا لكن . عليه متعارف هو لما المعاكس الترتيب وهو
 المذكورة، الطريقة على عليها الحصول بعد المركبات، ان إذ

األزواج. ترتيب بدال إذا ذاتها هي تبقى

 من واحد كل فلنثرح التعميم، متوى على نبقى ال حتى
: بالتفصيل األصناف هذه

I الكيفية: االيقونية التصورية العالمة

 ايقونة إلى الكيفية العالمة تسند (11-21-31) الثالئية

 وبالفعل التعبير. إلى بالنسبة تصور وإلى الموضوع، إلى بالنسبة
 على تدل أن المكن مثال، األحر كاللون الكيفية، فالعالمة

 .ايقونية إال تكون أن يمكن ال وباكالي ما لشبه إال موضوعها

 تستطيع ال فهي بحتة، إمكانية هي الكيفية أن بما ذلك، وفوق
.تصوراً أي الماهية على عالمة إا تكون أن

II العينية: االيقوتية التصورية العالمة

 على يدل التجربة، من أوحدث شيء هو الصنف هذا

 فهوال ايقوني، لكونه أي لذلك، كيفياته، بعض من موضوعه
 diagram تخطيط ذلك مثال تصورياً يكون أن إا يمكن

٠ معين مريض حرارة كتخطيط ما، فردي

III العينية: الشاهدية التصورية العالمة

 على يدل المباشرة، التجربة من أوحدث شيء هي
 ألم عن تنم التي الفجائية الصرخة مثل بينهما، ما لعلية موضوعه

.الخ فرح أو

IV العينية: الشاهدية التصديقية العالمة

 هو ما بقدر يخبر، المباشرة، التجربة من أوحدث شيء هي

 ال بالطبع وهذا . حالي هوواقع الذي موضوعه عن عالمة
 , بالموضوع متأثراً الحدث أو الشيء كان إذا إال يحصل أن يمكن

 الحالي، بوضعه يخبر، الذي الريح ميزان أو دوار ذلك مثال

الفعلي الريح اتجاه عن

V القانونية: االيقونية التصورية العالمة

 يمتلك الفردية تحققاته من واحد كل عامأونمط؛ قانون هي

 عن صورة interpretالمعبر ذهن شيرفي أن تخوله كيفيات

 يتعلق ال الذي العام التخطيط القبيل هذا من موضوعه.

 مثل المثابهة الحاالت سائر على ينطبق بل معينة، فردية بحالة

.الحصبة عن الناجة للحرارة العام التخطيط

VI القانونية: الشاهدية التصورية العالمة

 مرتبط الفردية تحققاته من واحد كل نمط، أو عام قانون هي

 .الموضوع هذا إلى االنتباه يوجه أنه بشكل بموضوعه، متأثر أو

.االشارة ضمائر العالمة هذه مثال

VII القانونيةم الشاهدية التصديقية العالمة

 ويدفع موضوعه عن ما خبراً يفيد نمط، أو عام قانون هي

 إشارات ذلك أنواع من بالقرار األخن أو العمل إلى المعبر

. .الخ السيرواألوامر

VIII م القانونية الرمزية التصورية العالمة

 الكلية المعاني اقتران بواسطة بموضوعها مرتبطة عالمة هي

general ideas. هو »شجرة« أو »بيت« مثل عام اسم فكل 

الصنف. منهذا

IX القانونية: الرمزية التصديقية العالمة

 الكلية، المعافي اقتران بواسطة بموضوعها ترتط عالمة هي
 نحو المعهودة القضايا مثالها: الموضوع هذا عن تفيدخبراً كي

...الخ مجتهدون« »الفالسفة و حمراء« »الوردة

X القاتونية: الرمزية الحجية العالمة

 . العالمات من وقياسي تام مركب من مؤلفة عالمة هي
 بل ،الموضوع تحديد فيها يجري ال ،السابقة للعالمة خالفاً

 الموضوع تخبرعن التي العالمات بين الحاصل التركيب تحديد

 من النوع هذا القانونية(. الرمزية اكصديقية العالمات )أي

 :مثالها . صحيح أي الصدف هودائم الحجية العالمات

الخ... الشعرية األشكال المنطقية، والبراهين األقية

 جدول في ييرس يرتبها األصناف، هذه بين التقارب إلبراز

اآلتي: المثلث علىشكل
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السيمياء( في )تيارات السيمياء

اللساني: التيار-2

 De Saussure سوسير يعتبردو ،Pierce ييرس جانب إلى
 عن نقال طبعت التي مجموعته ففي .السيمياء علم مؤسي من

 هو كما غرضه، كان العامة، اللسانية في محاضرات باسبم طالبه

 يكن ولم بنيوية، أس عن اللنانية علم في البحث معروف،
 حاول عندما ،لكنه . السيمياء علم إقامة إلى مباشرة يهدف

 بين المقارنة قادته ،العلوم سائر بين اللسانية لعلم موقع ايجاد

 البكم أبجدية مثل األخرى، العالمات وأنساق اللغة
 اآلداب وطرق الرمزية والطقوس العسكرية واالشارات

 ضمن العالمات حباة في يبحث علم »تصور إلى .، ..الخ
 االجتماعي، النفس علم من جزءاً ويشكل االجتاعية، الحياة

 (De Saussure, Cours de ling- النفس« علم من وبالتالي

.(.33 .uistique generatep. دو يقول العلم، هذا 

 اليونانية )من السيميولوجيا اسم عليه نطلق »سوف سوسير،

semeion وما العالمات هوقوام ما فهوسيعلمنا .عالمة( أي 

 حاصل غير يزال ال أنه بما لكن .تحكمها التي القوانين هي
 الوجود في الحق له إنما .يكون سوف ماذا نعرف ال فإننا

 جزءمن سوى ليست فهي أمااللسانية محددمسبقاً ومكانه

 السيميولوجيا تكتشفها التي فالقوانين وعليه ،العام العلم هذا

 قد األخيرة هذه تكون وهكذا اللسانية، على تطبيقها يمكن

.االنانية« الوقائع مجموعة بين معين بمجال أرتباطها وجدت

.(De Saussure, Ibid, p. 33).

 السيميولوجيا علم يبن لم سوسير دو أن من بالرغم اذن،
 التي األساسية والتمييزات المقاهيم بعض أن إال المرتجى،

 جرى العالمة، مفهوم األخص وعلى اللسان، لعلم وضعها
 األكثرتعقيداً النسق اللغة لكون أتباعه، قبل من تطبيقها

 (De Saussure, العالمات. من أخرى مجاالت على وشيوعاً،

(.101 .P ٠/٥/٠٥٠٠

العالمة تعريف

 نقد من ،اللفظية للعالمة تعريفه في سوسير، دو ينطلق

 المفردات من الئحة سوى ليست اللغة بأن الزاعم التصور

 بين تربط ال اللفظية »فالعالمة األشياء. من ماثل لعدد المقابلة

 image السمعية والصورة المفهوم بين بل ،واالسم الشيء
acoustique . شيائً أي مادياً، صوتاً ليست الصورة وهذه 

 الذي التمثل اي الصوت، لهذا النفي األثر بل بحتاً، فيزيائياً

 (De SauS“ .الصوت« هذا عن حواسنا شهادة إياه تمنحنا
(98 .sure, Ibid., p.

 التمييزبين على دوسوسيريعتمد أن هذا من يتضح

 فعلى .materiel والمادي pshychique النفسي مستويين:

 أما ،والمفهوم السمعية الصورة حصول يكون النفسي المستوى

 chose والثىء المادي الصوت فيوجد المادي المستوى على
:referent »المرجع، باسم حالياً يعرف ما أي الخارجي،

المفهوم------السمعية الصورة :النفي المستوى

.)الخارجى( ء الشى------المادي الصوت : المادي المستوى
 حدي باقتران العالمة تختص سوسير، لدو وفقاً وبالتالي،

 وهذا والمفهوم السمعية الصورة أي النفسي، المستوى

 دون الحدين أحد تحقق معه يتحيل بشكل يحصل انما االقتران

 هو entite concrete بالفعل المتحقق الوحيد فاألمر اآلخر.

 محض تجريد سوى انفصال على حد كل اعتبار وما العالمة،

 (De وجهين«. ذو نفساني »أمر هي اللفظية العالمة إذن،
(.99 .Saussure, Ibid., p

 يمكن ال التي كالورقة ،سوسيرلها دو تشبيه حسب ،فهي
األخرى. إتالف دون صفحتيها احدى تمزيق

 »العالمة« اسم البعض إطالق عن الناجة لإلشكاالت تجنبًا
 من كال يسمي سوسيران دو يقترح ،الصوتية الصورة على
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 الصورة مصطلح يستبدل وهكذا .متضايفة بكلمات الحدين

 المدلول ب المفهوم ومصطلح ،signifiant الدال ب الصوتية

signifie. من وجه على هما والمدلول الدال معنعي أن ريب ال 
 العالمات أي األلفاظ؛ على ليس تطبيقهما يتيح العموم،

 وجهة من وعليه، العالمات. سائر على بل فحسب، اللغوية،

 على عالمة أية ،العالمة تعريف يصبح سوسير، دو نظر

 الذي النحو على والمدلول الدال بين اقتران بأنها االطالق،

:ذكره سبق

 على المؤلف غرض يقتصر العامة، الالنية في محاضراته في

 باإلضافة فيها، يرى لذلك األلفاظ أي اللغوية، العالمات

 ناحية، من الميزتين: هاتين العام، التعريف خصائص إلى
 ومن ،arbitraire اختيارية أو اتفاقية هي اللغوية العالمة

 أو اتفاقية العالمة فكون ،lineaire خطية هي أخرى ناحية
 اإلفرنسية الكلمة معنى يحتمل كما به، يراد ال اختيارية

arbitraire، إرادة هورهن والمدلول الدال بين الربط ان 
 ال عالقة هي العالمة طرفي بين العالقة أن المقصود بل الفرد،

 اإليماء في الحال هي كما الطرفين، في immotive مبرراً لها تجد

t Pantomime جماعية عادة عن تنجم بل -habitude collec 
(tive (De Saussure, Ibid.) PilOO أنه مثالً الواضح فمن 

 ان إذ داخلية؛ عالقة من ولفظتها باب كلمة معنى بين ليس
 و « door ب»» أخرى جماعات عند يؤدي نفسه المعنى

« Porte » .اللغوية، العالمة الى فتعود الثانية الميزة أما الخ؟ 
 زمنيا، بكونه ألفاظ، تعاقب حيث من فيهايتصف، الدال ألن
 تمثيل حين مباشرة يظهر ما وهذا ٠ واحد بعد على متداً اي

بالكتابة. الدال

 ما التمييز يجب أمور أربعة ثمة :يلي ما نستخلص سبق ما

 المادي، الصوت المفهوم، السمعية، الصورة وهي: بينها،

 السمعية الصورة من فقط فتلتئم العالمة أما .الخارجي الشيء
 صورة أيضاً هو الذي التصور، )أي Concept والمفهوم

 هي سوسير، دو ذلك عن يعبر كما ،فالعالمة وبالتالي .ذهنية
. substance جوهراً وليست بحتة صورة

والمضمون التعبير

 اللساني العام ينطلق سوسير، دو طروحات إلى استناداً

 مستويين من عام بوجه Hjelmslev هيلمسالف الدانماركي

 تفرد لغة كل أن وبما .المضمون التعبيرومتوى مستوى :للغة

 جهة من تنفرد انها إذ المستويين، من واحد كل على غيرها عن
 بطريقة أخرى جهة ومن المعنى، إلفادة تختارها التي باألصوات

 بالنسبة يميزهيلمسالف، المعنى، بها تؤدي التي األلفاظ تركيب

 )أو الصورة وبين substance الجوهر بين مستوى، لكل

.forme الشكل(
 أن نتحقق أن نستطيع المضمون، مستوى على مثالً فهكذا

 (Hjelmslev, L., Pro:-لغات منعدة التالية السلالت

(69 .tegonidnes a line theorie du langage,., p.

)عربي( أعرف لست
Ido not Know )انكليزي(

Je ne sais pas )فرنسي(
naluvara )اسكيمو(

 في االختالف من بالرغم واحد، معين مقصود في تشترك

 بينما ناقص، بفعل العربية باللغة يؤدي النفي ان )إذ التراكيب

 وبالفرنسية ،do الفعل إلى مسند not بحرف باالنكليزية

 عليه يطلق المشترك المقصود الخ...(.هذا ne.. pas بحرفين

 ،Mening )دانمركي: المعنى أو المادة اسم هيلمسالف
(.purport انكليزي:

 مثالً غتلفة، لغات بين التقطيع حيث من قارنا إذا وكذلك

(.72)المرجعذاته،ص بين:

دانمركي
trae

المافي
Baum

فرسي
arbre

 عربي
شجرة

Holz bois خش

skov Wald
حرش

foret

غابة

 للمنطقة فرزها كيفية في األخرى عن تنفرد لغة أنكل نجد

 الصور أما واحدة المتعينة غير فالمادة .ذاتها المقصودة الداللية

فمختلفة. عليها تتعاقب التي واألشكال

 فكل نجدالتمييزنفسه العبارة، لمستوى بالنسبة وكذلك،

 إال تقبل وال لها المناسبة الحروف الصوتية المنطقة من تختار لغة
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اليياء( في )تيارات السيمياء

 إذا مثال، هكذا الحروف. لهذه الممكنة التنويعات من بعضا

 في voyelle الصوتية للحروف المصل المجال تقطيع بين قابلنا

 ال العربية أن نالحظ األخرى، اللغات وبعض العربية اللغة

 اللغات تلك بينا حروف، ثالثة بين إال المجال هذا في تفصل

أوأكثر: بخمسة تقر

 من يفترض والمضمون العبارة مستوي من مستوى كل إذن
 فالمادة ٠ معنى أو مادة ثانية ناحية ومن شكالً أو صورة ناحية

 هي لغوي، استعمال أي عن باالستقالل أي ذاتها، بحد

 ،ما بصورة متلبة إال توجد أن يمكن وال ،غيرمتعينة مبهمة
 أشكال عليهما تتعاقب الرمل، من قبضة أو غيمة حال حالها

 ذاته، )المرجع الشكل دون وجودعما استحالة مع عديدة،

 هيلمالف عليها يطلق بالصورة تلبها حين فالمادة . (70 ص

 تجلي الجوهرسوى آخرليس وبقول ،substanceالجوهر اسم
الصورة. في المادة

 هما والمضمون العبارة مستوي م ما أن الواضح من

 .لغوي استعمال أي خارج تقع المادة ان إذ والجوهر، الصورة
 من قيم في منها كل ييحث ،علوم أربعة بين التمييز هنا من

 لكل بالنسبة هوواحد الذي العبارة فجوهر المستويين، أحد
 أما ؛ phonetique?phonetics٠الفونيطيقا اللغاتهوموضوع

 حدة على لغة بكل خاصاً نسقاً تكون التي العبارة صورة

 phonologic اللفظيات علم أو الفونولوجيا علم فيها فيبحث
 موضوع هي فصورته ،للمضمون وبالنسبة . phonemics و

 فيختص جوهره أما ما، بلغة الحاص grammaire المبنى علم

المعنى: بهعلم

المضمون متوى العبارة متوى

 بالمعفى اللسان علم يتضمن ال كوبنهاغن، لمدرسة بالبة

 ان إذ الصورة. سوى المستويين، من واحد كل من الحصري،
 صورة بأنها اللغة يفهم سوسير، دو غرار على هيلمالف،

المضمون. وجوهر العبارة جوهر جوهرين: بين مرتبة مميزة

التبعية والداللة األصلية الداللة
denotation et connotation

 مع شائعاً أصبح والتبعية، األصلية الداللتين: بين التقابل

 بارت استقى ولقد .السيمياء ء مبادى كتابه في بارت روالن
 استناداً الداغماركي، فاأللسني هيلمسالف عن الدالالت هذم

 بصورة يميز ،المضمون ومستوى العبارة مستوى بين الفصل إلى

السيمياءات أو اللغات من أنواع ثالثة بين عامة

Hjelmslev, L., Prolegomtnes a une . semiotiques) 

...(—144 .thtorie du langage. pp . الدالة فالسيمياء 
 سيمياء مستوييها من واحد أي يكون ال التي هي أصلية داللة

 تصف حين العادي استعمالها في اللغات حال هي كما بدوره،

ألقي: النحو تمثيلهاعلى ويجري الخارجي. العالم

دال دال

مدلول مدلول

 حيث من السيمياء متوي إلى باإلضافة امكانيتان تبقى

 بالتالي ويكون سيمياء، بدوره المدلول يثكل أن فإما التركيب؛
التمثيل: لهذا وفقاً ومدلول، دال من مركباً

دال > دال

دال/مدلول دال
’ مدلول

مدلول
ر

:هكذا أي الذكور، نمط على الدال تركيب يكون أن وإما  جوهرالمضمون المضمون صورة العبارة صورة جوهرالعبارة

المعنى علم المبفى علم الفونولوجيا الفونيطيقا

اللسانية

.ال

مدلول

دال

.ال/مدلول مدلول

مدلول
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السيمياء( في )تيارات اليمياء

 أيضاً أو فوقية أو ورائية ما »سبمياء تسمى األولى فاإلمكانية

 تتكلم سيميام هي إذ (،Rfetas&niotique الثانية الدرجة من

 لغة بالبحث يتناول الذي النحو علم ذلك مثال .سيمياء عن

ما
 بالسيمياء هيلمسالف يسميها ما فهي الثانية االمكانية أما

 . semiotique connotative التبعية الداللة ذات اللغة أو

 ينطوي الدانمركي، األلسني بمفهوم السيمياء، من النوع هذا
 هذا من I اللغة بمستويات ما بشكل تتعلق نختلفة ظواهر على

 أو التعجب أو االستفهام على اللحن داللة مثال، القبيل،

 أو شعر هو القول أن على التركيب وداللة ، .. .الخ الشك
 أوسوقياً، تقليدياً أو ابداعيا كونه على األسلوب وداللة نثر،

 أو مدنيا اومصريا، لبنانياً المتكلم كون عل اللهجة وداللة

الخ... ريفيا
 كا التبعية، اللغة عنوان الظواعرتحت هذه كل حشر إن

 العالمات فبعض وااللتباس، الخلط من يخلو ال تعريفها، ورد
 الموضوعية ياللغة تقترن ال المجال هذا في المذكورة

langue-objet ،هذا على فقط اللغة هذه يدال بل ككل 

النحو:

تبعية عالمة
انم ٨ - ١

دال
أصلية عالمة

مدلول

مدلول

 مصريا. المتكلم كون على للجيم الحلقي اللفظ داللة ومثاله
 تحت تندرج المعهودة الكنابات أن نسلم ال ،كذلك

 سميك »فالن مثال قولنا ففى التبعية، المذكورللغات التعريف
 »منقف، المدلول يرتبط مثقف، أنه عن كناية النظارات«

 من المركبة بالعالمة هو وليس النظارات«، »سميك بالمضمون
:اآلقي التمثيل مايظهرفي على معاً، والمضمون العبارة

1 دال
أصلية عالمة

سسر

2 مدلول
 1 مدلول

2 دال

تبعية عالمة

 قد اللفظية، اللغة عن المستقل الخارجي الواقع في انه، إذ
 فإن هذا، أكثرمن بل األولى. دون الثانية العالمة تتحقق

 طرفي، بأحد ترتبط ال المجال هذا في ترد التي األمثلة بعض

 صورة مع العبارة صورة اتحاد هي حيث من العالمة
 مثال فالتوتر والعبارة. المضمون جوهري بأحد وإنما المضمون،

 هومن فرحا، كونهم يشيرإلى الذي المتكلم، صوت في

الفونولوجيا خصائص من ولي الفونيطيقا خصائص
 الداللة من يهمل السيمياء، تتناول التي المؤلقات في عادة،

 يكون حيث للعالمة، pragmatique التداولي الجانب التبعية

 لغته ونوعية حاله وعلى المتكلم على index شاهد مجرد دورها
 العالقة على المذكورة الداللة دور ويقتصر ، ...الخ لهجته أو

 فقط. referent الخارجية والمراجع المعاني مستوى على القائمة

 العالقات على شك دون التبعية الداللة تشتمل المفهوم بهذا

 ولزوم وسببية ومجاورة وعموم شبه من المجازات في تتحقق التي
 المدلول أن سوى المجازات وبين بينها خالف وال . . ,الخ

.التبعي المدلول مع فيها ومقصود مراد أيضاً هو األصلي

 المفهوم ضمن التبعية للداللة الحصر هذا من بالرغم لكن،
 ما أحياناً انها حتى جداً عام بشكل واسعاً مجالها يبقى األخير،

 association المعافي تداعي مفهوم مع البعض عند تتساوى

d١idees. معيار اعتماد فباالمكان أكثر. لضبطها اقتراحات ثم 

 . التداعي وشدة convention العرف درجة مثل كمي

(.91 .Klopfer, R., Poetik, und Linguistik, s.)
 باب من النهد على الزجاج قارورة داللة مثالً تكون وعليه،

 اقتران يكون بينما واحد؛ فرد مخيلة عل القتصارها التداعيات

شيوعها. لكثرة التبعية، الداللة من بالشيب الشيخوخة

السيميائية االنساق تصنيف

 الطبيعية األلسن أن A. Martinet مارتينه ألندريه تبين لقد

 خاصية االتصال، وسائل من سواها عما تميزها خاصية تمتلك
 la double المزدوج التقطيع أو التمفصل اسم عليها اطلق

articulation. األلسن أن بذلك األلسني العالم هذا ويعني 
 العبارة تلتئم األول، التمفصل ففي :مرتين تتمفصل الطبيعية
 مونيات )= الكليمات هي بسيطة داللية واحدات من اللغوية

monemes، مورفيات أيضاً أو morph es) . مثال فهكذا 

 ال : هي كليات خس عل نقع الحفل«، في »الولد الجملة في

 تقطيع يرجع الثافي التمفصل في بينا حقل. - ال - في - ولد -
 تسمى غيردالة أولية وحدات إلى ذاتها الداللية الوحدة دال

 الكليمات. بين التمييز وظيفتها . ؛phonemes »الفونيمات

ح/ت-/ق/ل. هي: فونيمات أربع على تحتوي »حقل، فلفظة
االنساق لتصنيف أساسياً معياراً التمفصل اعتبد هنا من
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)تياراتفيالسيميا السيمياء

السيميائية ,Martinet, La stmiologie, pp. 113’115 .ل)

:157-159)

 اريك )يصطلح داللية وحدات على محتمل األول: الصنف

 ،s٥me» كلمة على Prieto يرياتو ولوي Buyssens بويسانس
 عام بوجه العالمة أي الداللية، الوحدة على للداللة سيمة«

 »عالمة كلمة استعمال يقصران بينيا بسيطة، أم كانت مركبة

isigne) العالمة أي لالنقام، القابلة غير الداللية الوحدة على 

 seme»» لكلمة هذااالستعمال ان البديي من البسيطة

 بمفهوم اذ .المعاني علم في غريماس بعد شائع هو عما يمختلف
 منها يتألف التي البسيطة المركبات هي السيمات األخير، هذا

 semantical المعنى مقومات يقابل ما أي المدلول،
constituent ككل تقطيعها يتحيل التحويلية( الالنية في 

 عدة إلى دالها تقطيع كذلك ويتحيل عالمات، عدة إلى
 هذا .figures باألشكال يسمى ما إلى أي بسيطة، مركبات

:النحواآلقي على تمثيله يمكن ما

4د 3د 2د 1د

4م 3م 2 م 1م

4د 5د 2د

4 م 5م 2م

3 دال 2 دال 1 دال

3 مدلول 2 مدلول 1 مدلول

 فهو الطرق، تقاطع عند السير أضراء نسق ذلك مثال
 يمكن وال ابدًا، تجنمع ال داللية وحدات ثالث من عادة يتركب
باطة: أكثر أثكال إلى كلمنها دال تقسيم

3 5

الثالث الطابق الخامة الغرفة

 إلى األخضر والضوء المرور، منع يشيرإلى األحر فالضوء
 المرحلة على يدل فإنه األصفر الضوء بينما به، السماح
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3ش 2ش غرل

1 مدلول

5س 2 ض 4س 3ش

2 مدلول

 عامة الحيوافي االتصال الصنف هذا إلى يعود كذلك .االنتقالية

.gestes الحركات أنساق وبعض

 لالنقسام قابلة داللية وحدات من يقوم :الثافي الصنف

 تركيب في تدخل أن يمكن منها عالمة كل بسيطة، عالمات إلى
 هو اد« حيث التالي، وفقاًللنمط غختلفة، دلبالية وحدات

.»المدلول« و»م« »الدال« مختصر

 كل تحليل يمكن التي السير، الفقات الصنف هذا وحدات من
 أكثرمن في تنوجد قد عالمة كل ،عالمات عدة إلى منها واحدة

:الالفتتان هاتان تشترك مثال فهكذا .الفتة

 بالعالمتين وتختلفان المرور، منع على الدالة الحمراء بالحلقة

 في الفرق اعتبارترقيم يمكن النارية الدراجة وعلى الحسيارة على
 كوحدة يشير مثالً «35» فالرقم أيضاً. الصنف هذا من الفنادق

 يشكل منه جزء أنكل كما الفندق، من معينة غرفة إلى داللية

 مرتبة «5» والرقم الطابق، يعين «3» فالرقم :كاملة عالمة

الغرفة

 في العالمتين من عالمة كل تدخل قد أنه الواضح ومن

 «25» الغرف أرقام ي الحال مثلماهي أخرى، داللية وحدات
الطوابق. عدد حب . . «.32»و

 إلى الداللية الوحدة تقطيع يستحيل وفيه الثالث: الصنف

 .فقط بسيطة عالمة على تركيبها يقتصر بل عالمات، عدة
 مختلفة مركبات إلى داللية وحدة كل دال تحليل باالمكان لكن

كاآلتي: وتمثيله )ثى( اشكال إلى أي داللة، ذات ليت

2 دال 1 دال



السيمياء( في )تيارات السيمياء

 البث استهالالت دقات : مشأل الصنف هذا تحت يندرج

 هذه ففي السجل تراقيم العسكرية، األوامر دقات االذاعي،
 أن يمكن أرقام، عدة أو نوطات عدة من الدال يأتلف الحاالت

 ،مختلفة داالت في منها رقم كل يدخل أن أو نوطة كل تدخل
.ما مدلول المنفرد للرقم أو الواحدة لكوطة يكون أن دون لكن

 كا الطبيعية اللغات انساق يشكل هوما :الرابع الصنف

 الوحدات فيه تلتثم الذي النسق أنه أي ٠ شرحه سلف
 تقسيمه يمكن منها عالمة دال كل عالمات، عدة من الداللية

 في ذاتها العالمات دخول جواز مع بالطبع أشكال، عدة إلى

 عالمات في ذاتها االشكال ودخول نختلفة داللية وحدات

نمطه: وهذا متنوعة،

د ٠□

3دال 2دال 1 دال
١ S—A نم—٨ ١ منم١

4ش 6ش 2ش 5ش 3ش 4ش 3ش 2ش شا

3 مدلول 2 مدلول 1 مدلول

 ًا
□٠ ب

1 دال م دال
٦ /—٨—١—A—

3ش 2س سا 5ش 3 ر 4س

1 مدلول 4 مدلول

 Prieto برياتو يمنع ال اللسانية، العبارات الى باالضافة

 نسق فثمة .أخرى انساق في المزدوج التمفصل تحقق إمكانية

 مونان اعتراض )انظر الصنف هذا تحت يندرج للهاتف ترقيم

 . (Introduction a la sfrniologie, p. 135.) :في ذلك على
 عالمات ثالث من يتركب 17/25/613489 الهاتف رقم مثالً

اآلتية: المدلوالت ذات

.أشكال عدة من منها عالمة كل ائتالف مع

ا ٦ 2 5 ٩ ا 3 لم K ي

المقاطعة المدية المشترك

 كل تتركب أن نظريا يجوز أنه من الرغم عل بالطبع،

 بعضها عن كليا ختلفة عالمات من الداللية الوحدات

 ؛منختلفة أشكال من كذلك العالمات كل تتركب وأن البعض،
 وفي الداللية الوحدات في التركيب لوجود مبرر ال عملياً أنه إا

 أشكال من نفسها المركبات دخول إمكانية سوى العالمات

 وجب وإا التوفير لمبدأ نظراً مختلفة، مركبات في وعالمات

 يتعارض ما والعالمات، األشكال من محدود ال عدد استعمال

والذهية. الفيزيولوجية االنسان وملكات

البرغماقي: التيار -3

الفعل

 الفعل هومفهوم أساسي مفهوم من ترابانت ينطلق

Handlung , في تجري التي األحداث سائر عن يتميز فالفعل 
 معينة غايات »يتبع هوفاعل حيث من االنان بأن العالم،

 العجم الحيوانات عند الحال هو لما )خالفا لنفسه هو يختارها
 (Kamiah-Lorenzen, Logische الطيعة(« تسيرمن التي

(53 .Propadeutik, S . والحياكة البناء عند مثال، هكذا 

 . . .الخ والسرقة والقتل والغاء والتكلم السيارة وقيادة والتنزه
 يعني ال هذا إنما .متنوعة غايات تتوخى أفعاالً االنسان ينجز

 طبيعية ألحداث يخضع فقد فعل، هو عنه يصدر ما أنكل
 والموت والمرض واالحرار والتنفس كالنوم فرضاً عليه تفرض

الحيوانات. كثيرمن مثل
 السلوك يغايرأيضاً المذكور، بالمعنى الفعل، بأن شك ال

 فالفعل االنسان. يصدرعن أن يمكن الذي غيرالقصدي
 الفعل، صاحب يلتزم ما وأحياناً عنه. المسؤولية طلب يصح

 تبرر التي التعليالت يقدم بأن ،األخالقي والعرف القانون تجاه

.للعقوبة تعرض واال ،فعله

 عينات سوى ليت التي الفردية االحداث غرار على

 نماذج سوى تجري التي الفردية األفعال ليست المجرد، للحدث
 بإسكيمة Erlangen إرلنغن مدرسة تسميه أولما الفعل، لنمط

 زمان في لفالن فالن فقتل . Handlungsschemata الفعل

 . /القتل/ الفعل: إلسكيمة عينة هو مخصوصين ومكان

 /قيادة الفعل: السكيمة عينة هي للسيارة اليوم وقيادتي

.االسكيمة إلى تشيران ا ... ا الحاصرتان حيث . /اليارة

الفهم

 فعل كعادات نكتسبها أن إما هذه الفعل إسيكمات

Handlungsgewohnheit على أوأننا إنجازها، نستطيع 

 هي حيث من تمييزها التعلم، عملية بواسطة نتلقن، األقل

.فهمها بالتالي ونستطيع ،فعل اسكيمات

 من حالي، حدث اسناد ترابانت يعني ،Verstehen بالفهم

 انساني عمل من أي فعلما، اسكيمة من هوعينة حيث

 هذه الفعل اسكيمة إلى معينة، غاية وذي الوقوع متجدد

767



السيمياء( في )تيارات السيمياء

 »ما جدته فهويسأل الحياكة: فهم الصبي يتعلم مثال هكذا

 تعلم قد يكون »حياكة«، الجدة تجيه وإذ تفعلين؟«، الذي

 الذي الحدث إلى »حياكة« اللفظي الفعل اسكيمة اسناد

 أن للصبي بد فال الحياكة، لفهم يكفي ال هذا لكن يعاينه

 ، بالحياكة« تبتغين »ماذا بقوله الفعل هذا غاية عن سؤاله يتابع
 أوشراشف اوكلسات كنزة »صنع الجدة تجيبه فعندما

. الحياكة معنى عندهاقدفهم يكون الخ...

 Handlungen- األفعال فهم إن العموم، وعلى
Vestehen، األفعال من خاص نمط هو الفهم، باالختصار أو 

 تستهدف التي االنسانية األحداث بين التمييز به يتم االنسانية،

 وأمور األحداث إدراك أما األحداث. من غيرها عن ما، غاية

 عن ترابانت، بنظر فيخرج، الغائية، تعوزها التي الطبيعة

. Erkennen التعرف باسم عنده ويختص الفهم،
 الناس كون عن أساساً تنجم الفهم أفعال إلى الحاجة إن

 فعل أنه على ما حدث ففهم .كمجتمع حياتهم تنظيم يريدون
 المجتمع عليها يقوم التي والغايات بالمقاصد ربطه يعني

.االنساتي

Zeigehandlung الداللي الفعل

 هو الفهم وأن ذوغاية، حدث هو الفعل أن من انطالقاً

 الفعل إسكيمة إلى ما فعل اسكيمة من عينة إسناد به يتم فعل

 إحداث غايتها األفعال من خاصة مجموعة ترابانت يحدد هذه،
 يطلق األفعال هذه ما. أمراً إفهامه أي آخر، إنسان في الفهم

 أو Verstandigungshandlungen اإلفهام أفعال اسم عليها
 السيميائية األفعال أو Zeigehandlungen الدالية األفعال

Semiotische Handlungen العالمة اسم أوباالختصار 

Zeichen. التأشير االيماء، التكلم، ذلك: قبيل من 

 الداللي فالفعل ...الخ الباب جرس على الدق الضوئي،
الفعل، اسكيمة إلى عينة اآلخريسند جعل غايته هوفعل اذن

 التفهيم، أو اإلفهام هي األفعال هذه من الغاية أن بما

 منهم، المشاركة وتتطلب لآلخرين التوجه هي األولى فميزتها
 التحديد، وجه وعلى . kooperatif تعاونية أفعال هي أي

 الحالي الدالي الفعل إلى يسند المتلقي أن في هنا اكعاون يقوم
 اكتسابها للمتلقي سبق فعل اسكيمة المرسل عن الصادر

.التعلم بواسطة
 تعلم شياًئ، تبلغ انها الداللية األفعال ميزات كذلك،من

 صفارة فمثالً . semantisch معنى ذات أنها أي ما، شيء عن

 قادم وجود عن يعلن الباب جرس ودق ،غارة اإلنذارتشيرإلى
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 بالقول واتلفظ النفي، على تدل ويساراً يميناً الرأس وهزة ما،

مريض. سميراً أن عن ء ينبى »سميرمريض

 أي الداللية، األفعال فهم باالمكان يكون انهحتى الشك

 أن بد ال معنى، وذات تعاونية األفعال تكون أن يمكن حتى
 يتم الجامع هذا االتصال. أصحاب بين مشترك جامع يوجد

االتفاق اسم عام بوجه ترابانت عليها يطلق ما بواسطة اكتابه

. tlbereinkunft

 ولع صريح اتفاق االتفاق: من نوعين قمييز يجري عادة،
 غيرمعروف شائع واتفاق ،التواضع ب تسميته عل نصطلح

 .Tradition العرف أو التقليد ترابانت مع نسميه األصول
 مثاًل، هي، اليارة بقيادة الخاصة الضوئية فالتأشيرات

 صريح بشكل عليها التواضع تم اذ األول، النوع من عالمات
 اصطلح التي المفردات وكذلك ؛معلومة دولية هيئة قبل من

 وكثيراً األلفاظ معظم لكن .النوع هذا من هي العالء عليها

 بالعرف ما مجتمع تقبلها عالمات سوى ليست الحركات من

 داللة تحصل لم مثال، العربي، الثقافي المجتمع ففي والتقليد

 كذلك وال ،صريح اتفاق عل بناء مسمياتها على م وأ ب أ

وااليجاب. النفي على الرأس حركات داللة
 االتفاق، واتساع شمول يختلف قد سبق، ما الى باالضافة

 ومكان زمان حيث من وإن األشخاص عدد حيث من إن

 رجل اتفاق حال في كما شخصين، على يقتصر فقي االتصال
 فهويقصد ما سهرة في عنقه ربطة حل عند انه امرأته مع ما

 لزمن غخصوصة جاعة بين يحصل وقد البيت. إلى الذهاب

 مجتمع يعم وقد ما. سر لكلمة بالبة واقع هو مثال مؤقت،

 الدولي المجتمع يشمل قد بل الواحدة، اللغة بجامع معين

 كل في الشائعة للعالمات بالنسبة حاصل هو كما بأسره
البلدان.

اللسانية العالمات

 الفعل وحدة تعيين في إشكال من ليس عام، بوجه
 غيراللفظية. للعالمات بالنسبة البيطة، العالمة أي الداللى،
 »افتح = الجرس /دق، ا »أهجم، = النفير /غزف فاالمثلة

 اليمين«/ عن أكوع »أنا = األيمن الضوء الباب«/،إعطاء

 عند مشكلة ثمة لأللفاظ، بالنسبة لكن بسيطة عالمات هي

 اللفظة هي فهل الداللي: الفعل وحدة تحديد في البعض
 عادة يتضمن اللفظي االتصال إن أوالنص أوالجملة المفردة

 قد الحاالت بعض في أنه صحيح .جمل عدة بل ألفاظ عدة

 ذلك حال ال، و نعم كقولنا مفردة ألفاظ على االتصال يقتصر

 سؤال عن كإجابتنا أو وااليجاب؛ للرفض الرأس حركات حال



اليمياء( في )تيارات السيمياء

 كالتأخرى لواقع في األلفاظتفترض لكنتلك بكلمة. ما
القول. بها يتم محذوفة

 من ومرادفاتها اللفظية غير الداللية األفعال ين ماقابلنا إذا
 »افتح وقولنا الجرس دق بين مثالً اللفظية، الداللية األفعال

 إلى االنقسام تتقبل اللفظية األفعال أن نتحقق الباب«،
 ا افتح ا الكلييات إلى ينقسم المذكور فقولنا اصغر. عالمات

.الجرس دق في ذلك يصح و/ال/و/باب/،ينماا
 أو الجمل من ننطلق ال اللفظية، الداللية األفعال تعلم عند

 الحمل عملية بواسطة المفردة األلفاظ من بل النصوص،

Pradikation . أو مفردة ألفاظ اسناد نتعلم الحمل، فبواسطة 

 سياق في نتعلم مثال هكذا .الخارجية الموضوعات إلى محموالت
 هو الذي الشيء إلى اسيارة/ المحمول ند أن معين حالي

 والمحمول األحر، اللون إلى /أحر/ والمحمول سيارة،
 إلى بالنسبة لذلك، الضرب. هو الذي الحدث إلى /يضرب/

 المحمول أو المفردة اللفظة تعتبر اللفظية، الداللية األفعال

 أنه بالطبع يعني ال هذا .البسيطة العالمة أو الداللية الوحدة
 أيضاً نحتاج بل المحموالت، بتعلم نكتفي ما لسان تعلم عند

 بعض مع بعضها األلفاظ تركيب ب يتم الي القواعد تلقن إلى

والنصوص. الجمل بناء إلى نتوصل حقى

 االنقسام إلى النص، وبالتالي الجملة، قابلية إلى باالضافة

 في يسمى وهوما بيطة، عالمات إلى أي مفردة ألفاظ إلى

 ؛premiere articulation األول بالتقطيع الحديثة اللسانية
 لداات deuxi٥me articulation ثان تقطيع إمكانية هناك
 يعود فمثالً .الفونييات هي أصغر وحدات إلى األلفاظ هذه

 /ف/، ، /-/ الفريات:/*/، إلى /افتح/ كلمة تركيب

 هو اللفظية للغة المزدوج التقطيع هذا . احا ، ادا ، ا ات
 التعبير على قادرة ويجعلها العالمات، انساق سائر عن يميزها ما

 التي الفونيمات من الضئيل العدد فمن المجاالت كل عن

 الكلمات، من كبير عدد صياغة يمكن األلسنة تستخدمها

 تصعب ال بعض مع بعضها الكلمات تركيب قابلية وبفضل

العالم. عن تبليغ أي صياغة

والماركة العالمة

 وبالتالي باألفعال، تختص ها، تحديدها تم كما العالمة، إن

 عالمة لكلمة الشائع االستعمال لكن فقط الزمانية باألحداث
 عل الكلمة هذم أيضاً بطلق إنه بل ذلك، على يقتصر ال

 أشرطة السير، إشارات مثل بكليتها، المتحققة الثابتة األشياء

. . .الخ الكتابية النصوص والرايات، األعالم العسكر،

 اقتراح ترابانت يتبع الداللة، األفعال عن االشياء هذه فكميز

 أو ماركة بتسميتها (،59ص ذاته، )المرجع إرلنغن مدرسة
iMarke دمغة

 فهم تستدعي انها حيث من الماركات، غاية أن شك ال

 ذلك، مع لكن، نفسها، الداللية األفعال غاية هي اآلخرين،

 جهة، فمن جهتين: من الداللية األفعال عن الماركات تختلف

 كالمنازل األشياء غراركثيرمن على دائم بقوام الماركات تتمتع
 مصنوعات وإنما أفعاالً ليست فهى والسيارات، واألشجار

werke الماركات، ئجيز ثانية، جهة ومن مجمدة. أفعال اي 

 فعل بين الزمان في التباعد أي التراخي ،دائمة أشياء لكونها
 لالفعال خالفاً المتلقي، فهم وبين الماركة يصنع الذي المرسل

 فعل يجري حين المرسل بين فورياً تعاوناً تتطلب التى الداللية،

 فهكذامثال، الفهم بفعل يقوم حين الملقي وبين الداللة

 في معه ينجز أن المستمع على يجب ما، شخص يتكلم عندما
 يكون رسالة، أحد يكتب عندما بينما الفهم؛ فعل عينه الوقت

 مختلفين وزمان مكان في الرسالة يتلقى الذي الثخص عادة

المرسل. وزمان مكان عن

 يتيح ما ومتقرة ثابتة أشياء الماركات كون في إن ،بالطبع

 الكتابة تحفظ فهكذا البفاء. إمكانية السيالة الداللية لألفعال

 بصورة تحل السيرأن نصب تستطيع وهكذا العابر، الكالم

 الماركات، تسسمح كذلك، الشرطي. اشارات محل مستديمة

 الداللية األفعال تكرار عبء من بالتخلص المذكورة، للخاصية
 عن المرورتغني منع تشيرإل التي األرمة فمثاًل، نفسها،

 ذلك، على الدالة الكلمات أو الحركات سيريكرر شرطي

 في يعلنوا أن عن تعفيهم األشخاص بعض يحملها التي والشارة

٠ مركزهم أو رتبتهم عن مناسبة كل

السيميائي المجال تفريع

 إدخال يتيح والعالمة الماركة بين التمييز ان الواضح من

 التمييز هذا فبموجب 'السيميائي المجال عل أساسي تقسيم
 وأفعال مباشراً، تعاوناً تتطلب داللية افعال بين الفعل يتم

 الماركة بتوسط وذلك غيرمباتر، التعاون فيها يكون داللية

 ٠ يفهمها الذي المتلقي وبين صانعها بين الثابت القوام ذات

 كالتكلم الصوتية العالمات معظم األول الصنف إلى تنتمي

 المرئيات وكذلك النفير، وعزف الطبل وقرع الجرس ودق
 الصم البكم ولغة رااليماء البدنية الحركات مثل المتحركة

 الماركات تتوسل فإنها المباشرة غير الداللية األفعال أما الخ...

 على الصور مثل: المبصرات إلى أساسي بشكل تنتمي التي
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 نوطات الرتب، شارات الكتابة، السير، نصب أنواعها،
 أيضاً تنتمي قد لكنها ؛ . ..اخ والرايات األعالم الموسيقى،

. العميان كتابة حال هي كا الملموسات إلى
 قاطعة حدوداً يوقع ال المذكور التميز أن إلى المالحظة تجدر

 قسيم كل ان بحيث ،السيميائي المجال من القيمين بين
 داللي لفعل الماركات فأحياناًماتستعمل كلياًاآلخر يباين

 يخطه ما مباشرة الطالب تتبع عند مثالً يحدث كما مباشر،

 األفعال حفظ يمكن إذ وبالعكس، اللوح. على االستاذ
 تقوم كما لها، الموافقة المصنوعات بواسطة المباشرة الداللية

 من التسجيالت به تقوم وكما ،للكالم بالنسبة الكتابة بذلك

 واالشارات للحركات بالنسبة صوتية وشرائط وأفالم صور
. واألصوات

 المجال تفريع ترابانت يمتحن ،الثنائي التمييز هذا ضوء على

 الشائع، الداالت تقسيم إن الدال. مادية حيث من السيميائي
 وملموسات ومرئيات مسموعات إلى الحس، ألعضاء وفقاً

 صالحيتها معرفة في شك وال يفبد ومذوقات ومشمومات
 إدراكها يمكن ال البصرية العالمات بينا مثاًل، فهكذا العملية.

 االتصال الكالم يتيح معين، جسماني وضع وفي الضوء في إال

 أعضاء بحسب التقسيم هذا لكن .القيود هذه عن بمعزل

 العالمات ترتيب مع متجانس غير ترابانت، بنظر يبقى، الحس

 قد المحوسات من ذاته الصنف ان إذ أفعال. هي حيث من

 . المباشرة غير واألفعال المباشرة الدالية األفعال بين يتوزع
 . وإيماء حركة تكون وقد ثابتة صرراً تكون قد فالمبصرات

 غير بصورة تدل قد ولكنها مباشرة افعاالً تكون قد والملموسات

 L المسموعات وحتى . العميان أبجدية في الحال هو كما مباشرة
 شكل أيضاً تأخذ قد المباشرة، األفعال باب على ئحسب التي

 األميركية السيارات في الرتيب الطين حال هي كما الماركات،
. بعد شده يجر لم الوقاية حزام أن على يدل الذي

 إذ . الدال ومادية الداللي الفعل بين ارتباط ثمة أن شك ال
 الداللية المادة يختاروا وأن لهم بد ال بالفعل يقومون الذين ان

 الذي هو المادي فالجانب وعليه، . الفعل هدف تالئم التي

العك. وليس بالفعل يتحدد

االتصالي القصد جهات

 فهم استدعاء هي ذاتية غاية الداللي للفعل أن رأينا
 فعل لكل ذلك، إلى باالضافة ما. شيائً ابالغه أي المخاطب،

 قول عند مثال، االبالغ. هذا وراء خاص point غرض داللي

 من الغرض األب يستوفي ال النافذة«، »اغلق ابنه إلى األب
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 ينجز األخيرأن هذا على بل كالمه، االبن فهم بمجرد قوله

 القول أي الداللي، الفعل هذا من فالغرض المطلوب. الفعل

 ثمة منه. المطلوب قبل من الموافق الفعل تحقيق هو الطلبي،
 يعلن فعندما العقد، صيغة إبرام من مثالً يقصد ختلف غرض

 القول بهذا أنه شك ال ، العقار« هذا »بعتك للمشتري البائع

 على يتصرف أن له البد بل ذلك، المشتري بإبالغ يكتفي ال

.له يعد لم العقار أن

 إجراؤها يتم ختلقة أفعال إلى تعود المختلفة األغراض هذه

 األمر، فعل غرض هو النافذة يغلق االبن فجعل القول. في
 .التصريح أو اإلعالن فعل هوغرض الملكية عن والتنازل

 illo- القول في الداخلة األفعال باسم تعرف التي األفعال هذه

cutionary act جهات اسم عام بوجه ترابانت عليها يطلق« 

االتصالي». القصد

 أهم هومن القول في الداخلة األفعال مفهوم إن

 الكالمية« األفعال »نظرية ب المعروفة النظرية موضوعات
 مجلد الفلسفية، الموسوعة الكالمية االفعال »نظرية )فاخوري،

 من فرعية أنواع تمييزثالثة على النظرية هذه تعتمد . (2

كالمي: فعل تجريضمنكل األفعال

 منظومة بكلمات وهوالنطق utterance act التلفظ نعل . 1

.القواعد بحب

 يوقع الذي ،propositional act القضائي الفعل .2

والحمل المرجعية الداللة

 نوعية عن يعبر الذي القول، في الداخل الفعل .3
.المتخاطبين بين االتصال

 الفعل يتم اجيء«، سون »لعمرك قولي عند فمثال،

 الفعل وأما المستقبل، في أنا علي المجيء بحمل القضائي
بذلك الوعد فهو القول في الداخل

 تصنيف الكالمية األفعال نظرية تواجهها الي المهام من
 فبالنسبة منها. القول في الداخلة وخصوصاً األفعال هذه

 معايير عدة Searle سورل وضع األقوال، في الداخلة لألفعال

:التوالي على هي أصناف خسة لتمييز خولته

 قيمتي إحدى تحتمل التي وهي :assertives االثباتيات , 1

.شرح ،زعم ،أكد أخبر، :مثالها .والكذب الصدق

 الغرض التي األفعال وهي :directives التوجيهيات - 2
 طلب، مثالها: ما بفعل يقوم المخاطب المتكلم يجعل أن منها

سأل. ترجى، أمر،
 المتكلم إلزام منها والغرض :commissives الوعديات - 3

قسم. وعد، مثالها: المستقبل. في ما بعمل بالقيام

 الحالة تعبرعن التي وهي : expressives البوحيات ٠ 4
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اعتذر، هنا، شكر، مثالها: للمتكلم. النفسية

 بها القيام مجرد التي وهي :declaratives التصريحيات , 5
الحرم أوقع عين، عمد، منهام الخارج في تغييراً يحدث

 مختار األفعال، تراتب يراعي ال الذي التصنيف هذا إزاء
 معتبراً والسؤال، لخبروالطلب : هي جهات ثالث ترابانت

 فهكذا الجهات سائر عنها تتفرع التي األصلية األفعال إياها

 والتشكك ما، فعل بإنجاز الذات من طلبا الوعد يكون مثال
 وما ...الخ الخبر قبيل من واالعتراض السؤال، من نوعاً

 الثالث الجهات تأدية أجل من اللغات، معظم احتواء

 )كصيغة بها خاصة ونحوية صرفية وسائل على المذكورة،
 االسفهام( وأدوات والقلب، واكبر، األمر، وصيغة المضارع

 أي الباقيتين، الجهتين إلى الؤال رد أما ذلك. على دليل إال

 ما شخص أمر إذ .غيرمكن العموم فهوعلى الخبر، طلب إلى
 المتكلم اخبار ليس لكن اإلخبار، طلب هو ذلك له »قل بأن

 يتوقف لذلك .الغائب إخبار بل السؤال في الحال هو كما
 الجهات على القول في الداخلة لألفعال تقسيمه في ترابانت

:اآلتية بالصيغ يختصرها التي المذكورة الثالث

ب :لك اقول خبر: - 1

افعلفا! لك: اقول طلب:-2
!:ب لي :قل سؤال - 3

 يقترح القول، في الداخلة األفعال تقسيم إلى باالضافة

 هو يسميه لما أي القضائية، لألفعال التالي التصنيف رابانت
 أن من انطالقا .الداللية األنعال Thema موضوع أو بمدار

 وفاهم، فاعل بين العالم حول هوتفاهم الداللي الفعل
 وإما المتكلم، أي نفسه الفاعل إما يكون قد التفاهم فموضوع

 الفعل في يشارك ال أمرثالث وأما المخاطب، أي الفاهم
 اإلخبار، معرض في مثاًل، هكذا الغائب. وهو الداللي

 أو»هو غني« أو»أنت أناغني« يقولم أن المتكلم يستطيع

 ال القضائي للفعل الثالثي التفريع هذا غنية« هي غني،
 سوى يتقبل ال فإنه الطلب أما الخبر. على إال تطبيقه يمكن

 أن أستطيع ال إفي إذ المخاطب، وهوبالتحديد واحد موضوع

 بالحوار يسمى فيا ،المتكلم أن صحيح .ما بفعل نفسي آمر

 كما نفسه إلى بالطلب يتوجه أن يستطيع المونولوج، أي الذاقي
 في لكن التذمر!«، عن كف عادل يا »واآلن مثالً قولي عند

 اتضاعف اني حيث من المخاطب إلى يتوجه الطلب هذا !لواتع

 اعتبار يمكن ال كذلك المخاطب. وأنت المتكلم أنا اثنين: في
 لي الوعد إذ ،ما فعل بإنجاز الذات من طلب أنه على الوعد

 أما المذكور. القراربإنجازالفعل اتخذت بأفي إخبارعني سوى

 بالتعريف يكون أن يمكن ال أيضاً فموضوعه السؤال بخصوص

 طلب هو السؤال أن بما بالطبع، لكن، المخاطب. سوى
 يحتمل قد »ب« الخبر فموضوع ب!(، لي: )قل األخبار

والغائب. والمخاطب المتكلم اي اثالثة، األشخاص

 المدار حيث من القول في الداخلة األفعال تفريع جانب إلى

 حيث من مثال مختلفة، حيثيات من تفريعها يمكن الموضوع، أو
 االجتماعية العالقة حيث من أيضاً أو للمتكلم النفسية الحالة

 الشك الخبرمن يتدرج فد مثالً فهكذا .والمخاطب المتكلم بين

 بين الطلب يتراوح وقد التأكيد، إلى االعتقاد إلى الرأي إلى

....الخ والدعاء والنصح والتنبيه األمر
 وتفريع، تقسيم من الكالمية األفعال نظرية أجرته ما إن

 سائراألفعال في منه تتحقق اليمياءأن مهمة من كان

 التقيم إن وبالفعل، ترابانت. به يقوم ما وهذا الداللية،

 في نجده الموضوع، حيث أومن الجهة حيث من إن المذكور،

 البطن على الربت الحركة، مجال ففي متنوعة. سيميائية مجاالت

 المتكلم(، عن )خبر باألكل التذذت أني يعني الطعام بعد

 أني على يدل شخص تجام الصدغ على االشارة إصبع ووضع
 اليدين بين والمسافة المخاطب(، )خرعن معتوهاً اعتبره

 )خبرعن عنه اتكلم الذي الشيء حجم تشيرإلى المتقابلتين
 مع المخاطب إلى بالتطلع عادة فيؤدي السؤال أما الغائب(.

 من السيرهي شرطي إشارات فكل الطلب وأما اليد فتل
 األفعال وظائف بكل الماركات تقوم كذلك I الوع هذا

 عن خبر عن أو طلب عن تعلن السير فآرمات .الداللية

 وثمة ما، مدينة وبعد اتجاه عن تخبر آرمات فثمة الغائب.
 ما أيضاً الماركات ومن ....الخ عدمه أو بالتوقف تأمر آرمات

 عصا الملك، تاج الرتب، شارات مثل المتكلم، عن يخير

الخ... األعمى

والسحريات الطقسيات

 وجود تتطلب بكونها خاصة فئة تنفرد الكالمية األفعال بين

 والصداقة والعائلة والدين كالدولة اجتماعية مؤسسات
 عامة أنماط هي التي الكالمية األفعال الئر خالفاً الخ...،

 هابرماس يطلق لذلك .المؤسات هذه مثل بوجود غيرمتعلقة
Habermas المؤسسية« الكالمية »االفعال اسم الفئة هذه على 

institutionelle sprechakte. عند األفعال هذه يقابل 

 ذلك قبيل من البوحيات. من وجزء التصريحيات كل سورل
 األحكام وإصدار والتعيين والتعميد والتعزية التحية إلقاء أفعال

....الخ
 تتحقق يل ،الكالم في فقط تنحصر ال المؤسسية األفعال إن
 رفع االنحناء، التقبيل، مثل: غيرلفظية مجاالت في أيضاً
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 لمس للقسم، اليد رفع بالماء، الرش العصا، كسر القبعة،

....الخ باليف الكتف
 يستعمل صنف صنفين: إلى األفعال هذه ترابانت يقسم

 ،ما مؤسسة في القائمة االجتماعية العالقات وتأييد إلثبات
 يصلح وصنف ؛Ritualia »الطفسيات، اسم عليه يطلق

 األشياء وعلى الناس على معينة اجتماعية خصائص إلضفاء
٠Magica »الحريات« اسم عليه يطلق ما، مؤسسة ضمن

 داللية افعاالً ترابانت، بنظر يشكالن، ال الصنفان هذان

 : خصائص ثالث يمتازعنده الداللي فالفعل .الحصري بالمعنى
 معنى وذا kooperativ تعاونياً كونه إلى باإلضافة فهو،

semantisch إعالمي فعل رأينا، كا informativ مفيد أي 
.جديد لخبر

 من الغرض بينما إذ .معنى ذات ليست فهي الطقسيات أما

 انه الفاعل يعتقد ما أمر وإبالغ هوتوصيل الداللي الفعل
 بتقبيله ما شخصاً ان القول يمكن ال للفاهم، باكبة جديد

 ألن صديقه، أنه بذلك له يعني أن يريد األصدقاء ألحد

 تفيد ال وكذلك ,التقبيل لفعل مسبق شرط هي الصداقة
 منم أمرمفروغ وقوعها ان إذ غيرمعرون، شيائً الطقسيات

 األفعال مخالفة أو إبطال إن بل االجتماعية. المؤسة ضمن
 مثال فإذامامررت جديد المفيدلحدث هوالفعل الطقسية

 عن الكف عنيت قد بذلك أكون عليه التحية ألق ولم بصديقي
به. استهزأت قد اكون بالسجود حييته إن أوايضاً ،به عالقتي

 القصد وجهة المعنى الكالمية االفعال تفتقد الطقسيات، في
 الواقع في نطلب ال مثال، حالك، »كيف فبسؤالنا االتصالي.

 على والدليل نستجوبه. لمن أوالنفية الصحية الحالة عن خبرا
 بدوره هو له« »الحمد أي عليه المتعارف الجواب أن ذلك

 هذه بمثل بتلفظنا أننا األمر في ما غيرمفيدة.كل طقسية كلمات

بيتنا. ما القائمة العالقة على نؤكد الشكلية الجمل
 الداللية. األفعال عن خارجة أيضاً فهي السحريات أما

 »عيتك بقوله ما لوظيفة شخصاً الدولة في مسؤول يعين فعندما

 يضفي يكون بل الواقع، عن يتكلم بذلك يكون ال كذا«،
 عندما مثال، وكذلك جديدة اجتماعية خصائص لواقع ا على

 يكرن ال فهوبذلك ئالثا،، »طلقتك المرأته المسلم يردم

 كذلك الطالق. هو الذي الحدث يوقع بل معينا، حدثا يصف

 مقومات من لي إذ التعاون، صفة السحريات عن تنتفي
 اآلخر يكون ال وأحياناً اآلخر. فهم إلى التوصيل السحريات

 ,إني مثالً بالقول سفينة بتسمية االحتفال عند كما انساناً،

البحر«. عروس باسم اعمدك
 يكون أن للفاعل بد ال السحربات، لممارسة بالطبع،
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فاخوري عادل

السينوية
Avecenism (The Philosophy of Ibn Sina- 
Avecenna)
Avecenisme (La Philosophic d’Ibn Sina- 
Avecenne)
Avecenizmus

 فلفة سينا البن أن في االعتقاد معناه السينوية ب القول
 عن متميزاً خاصاً فلفياً مذهباً األقل أوعلى به، خاصة

 وحده التحديد هذا فإن ذلك ومع عصره. في السائدة الفلسفة

 االسم هذا اليتحق فلوف، اي فالفيلوف، .اليكفي
 فيلسوف كل لي ولكن المذهب، ذلك مثل له كان إذا إال

 يعطى الذي بالمعنى خاص مذهب اسمه إلى ينسب أن يتحق

 رشد ابن لمذهب أو السينوية ب يوصف حين سينا ابن لمذهب

 ينعت حين ديكارت لمذهب أو بالرشدية يوصف حين

 ديكارتية ،رشدية سينوية، ): الصيغة هذه إن الديكارتية. ب

 وأرسى دشنها متميزة فلسفية نزعة قيام على تدل ...( الخ

 من صورة على الماضي من استعادها أو اتجاهها، وحدد اسها

 بد فال اسمه. وتحمل إليه تنب الذي الفيلسوف الصور،
 تخالف، اآلراء، من جلة على قاائً المذهب ذلك يكون أن إذن

 بقضايا وتتعلق قبل من السائدة األراء قليل، أو كثير في
 أي امتداد، له يكون أن أيضاً بد وال الفلسفة. في أساسية

 ترميمه على أيضاً وربما ،وتعميقه تكريسه على يعملون أتباع

 أن بد أنهال أخيراً لنضف . عليه التعديالت بعض وادخال

 الفلنفى اتجاهه بخصوصية واعياً المذهب هذا صاحب يكون
 هذا كان إذا ما مسألة أما الحت المذهب أنه فيه معتقداً

 في التقدم من مرحلة يدشن الفلسفي، االتجاه أو المذهب،

 من مرحلة يكرس ذلك من بالعكس انه أم الفلسفة تاريخ

 الحكم إن أخرى. مسألة فتلك الوراء، إلى والنكوص التراجع

 أو أتباعه إلى وال المذهب صاحب إلى يرجع ال المألة هذه في

 الفلسفة مؤرخ اختصاص هومن الحكم هذا مثل إن خصومه

 ميوله فيها يعتمد معينة مقايي على أحكامه في يستند الذي

 تاريخ من أو الفلسفة، تاريخ من أويستخلصها الخاصة،

تطوره. اتجاه ومن عامة، البشري الفكر

 ما الفيلسوف سينا ابن خطاب في نبرز أن إذن علينا سيكون

 إلى أعاله، حددناها القي المقايس حسب ، يرتفع مذهبه يجعل

 من هويته يتقي متميزا فلسفيا اتجاها منه يجعل الذي المتوى
 . عليه علباً صار قد سينا ابن اسم كون من أي إليه، انتسابم

 لنتتقل مذهبه، وتميز بخصوصية سينا ابن وعي بإبراز وسنبدأ

 قوام تثكل التي األساسية القضايا في رأيه تحليل إلى ذلك بعد

 الرجوع فيه فسنعتمد السينوية على حكمنا أما . المذهب ذلك

 سيكون عليها حكمنا إن أخرى وبعبارة ، مصادرها إلى بها
. أصولها على التاريخ حكم من مستمداً

٠٠٠
 الصحيحة، الفلفة يعتبره ما اعني فلسفته، سينا ابن يضع

 فلسفة مقابل في يضعها فيه«، مجمجة ال الذي »الحق : وبتعبيره

 يصفهم الذين عصره مثائي فلسفة خاصة وبكيفية المشائين،
 لم الله أن الظانين بالمشائين المشغوفين المحفلسفة من العامين٠ ب

 أتباع هم ،هومعروف كما ،والمشاؤون . d . . . إياهم إال ه
 لها المتعصبون لفلسفته والمروجون وشراحه تالمذته ارسطوم

 قد كانت المشائية أن ومعلوم .أطروحاتها بصحة المعتقدون
 خصوصاً والترجة، النقل حركة مع العربية الثقافة إلى انتقلت

 قرن زهاء استمرت والتي ،العباسي المأمون رعاها التي تلك

 أرسطو مؤلفات جميع العربية إلى خالله نقلت الزمن من
 عالء كانوا الذين الكبار التراجة إلى وباالضافة تقريباً.

 حنين بن اسحق امثال ،النزعة مثائي ،ومناطقة وفالسفة

 يون، بن متى بثر وابي عدي بن ويحعى اسحق بن وحنين
 الفكر في مشائياً اتجاهاً بلوروا الذين هؤالء إلى باإلضافة

 العربية الثقافة في المشائية النزعة انتشرت العري، الفلسفي

 وكانت خاصة. والفارابي الكندي مؤلفات عبر االسالمية

 الرئيسي المركز سينا، بن عصر إلى المأمون منذ بغداد؟ مدرسة

 الذي السجستافي المنطقي أبوسلييان وكان العربية، للمشائية

 بين ما الهجري الرابع القرن اواخر في )المتوفى سينا ابن عاصر
 في المنطقيين رائسة إليه انتهت آخرمن .ه( 400و اون سنة

 في العربية المشائية أقطاب من قطب آخر وبالتالي بغداد،

المشرق.
 كان التي المشائية مقابل في إذن فلسفته سينا ابن يضع

 أرسطو شراح من إليهم والمنحدرة بغدام مناطقة ما يتمسك

 وثامسطيوس االسكندراألفروديسي خصوصامنهم المشهورين،

 األول المعلم آراء يبعض جنحوا الذين النحوي، ومحى
 بعض في خاصة وبكيفية المحدثة، نحواألفالطونية )أرسطى(

 »العقل كقضية أوملتبسة أرسطوغامضة تركها التي القضايا
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 البدن، بفناء يففى وبالتالي النفس، من جزء هو هل : الفعال«

 يعترف إذ سينا وابن ؟ خالد وبالتالي مفارق كائن أنه أم

 ذووه عنه نام لما تنبهه في أرسطو )= سلفهم أفضل »بفضل

 ترتيبه وفي بعض عن بعضها العلوم افسام مييزه، وفي واستاذوه
 وفي األشياء كثيرمن في الحق ادراكه وفي رتبوه، ما خيرا العلوم
 اطالعه وفي العلوم، أكثر في سرية صحيحة ألصول تفطنه
 سينا ابن إن ، ..» .بالده وأهل السلف فيه بينها ما على الناس

 اتباعه على بالالئمة ينحى األمور هذه في أرسطو فضل يبرز إذ

 ينظروا ولم له والتعصب ،تقليده على اقتصروا الذين وأشياعه
 ويفرعوا بنام فييا يجدونه ثال ايرموا ل النقد بعين فلسفته إلى

 السلف عن يأخذونه فيما عقولهم راجعوا وال اعطاهاء، اصوالً

 إلى المفتقر موضع األولون قاله »ما يضعوا أن ببالهم خطر وال

. إياه« أوتنقيح له، اصالح أو مزيدعليه،

 أن منذ تفطن إنه فيقول وموقفه نفسه عن سينا ابن ويحدثنا
 النقص جوانب إلى شبابه أول في بالفلسفة باالشتغال بدأ

 علوم على اطلع قد وإنه ارسطووشراحه، قاله فيا والخطاً

 المقارنة من مكنه يما اليونانيين جهة غير »من إليه وقعت
 الذي »العلم ب ذلك في مستعيناً واألقاويل اآلراء بين والمقابلة

 المشرقيين عند له يكون أن يبعد وال المنطق، اليونانيون يسميه
 المزيف من والصحيح الخطأ من الصواب فعرف غيره«، اسم

 في سيما »وال خاصة آراء الوقت ذلك منذ لديه تتبلور وأخذت

 التى القصوى« والغايات الكبرى األغراض هي التي األشياء
 ذلك مع فضل غيرانه . المرات، من »مئين يقول كا ،تعقبتها

 وخالفة الطاعة »شق وكره عصره في السائد االتجاه يساير أن
 يتعلق - طريقتهم على كتباً فألف للمشائين، المتعصبة الجمهور

 ارادوه »ما فيها اكمل - خاصة النجاة و اثفاء األمرب
 تخبطوا »عما يقول كما مغضياً منه«، أريهم يبلغوا ولم فيه وقصروا

 اال بمخالفتهم الجهر عن عادالً وغرجاًه، »وجها له جاعالً فيه،

 وهكذا تعبيره. حسب الصبرعليه« يكن لم الذي الشيء »في
 الشان« هذا مزاولي من »العامة ل ألفها التي هذم كتبه جاءت

 الفلسفية العلوم في األصول »من تحققه ما فيها جمع والتي
 مضامين ،المشائي طابعها ضمن تحمل األقدمين« إلى المنسوبة

 وال ارسطو بآراء فيها يتقيد ال التي الخاصة فلسفته من
 ألفه أخرى كتب في عرضها والتي شراحه، بتأويالت

 مثل أنفسنا« مقام منا يقومون »الذين يقول: كما أو للخاصة،

 االشارات وكتاب االنصاف وكتاب المشرقية الحكمة كتاب

 مقدمة )انظر وغيررمزية. رمزية أخرى ورسائل والتنبيهات

 األولى القطعة يبدو وهوفيا المرقيين منطق باسم المطبوع كتابه
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 أخرى قطعاً بدوي الرحمن عبد نشر الذي االنصاف كتابه من

 قسم مقدمة كذلك انظر .العرب عند ارسطو كتابه في منه
 االشارات كتابه خاتمة وأيضاً الشفاء كتابه من المنطق

٠٠٠.والتثبيهات(
 مذهب صاحب بأنه الوعي تمام واعياً سينا ابن يكون أن اما

 أي ذكرنا، الذي بعد يحتمل، يعد لم ما فهذا به خاص فلسفي
 منذ لديه تكون قد المذهب هذا يكون أن وأما جدال، أو شك

 في نضجه بعد اليه صار انما أنه أم يقول، كما الحداثة« »ريعان

 سنناقشه ما فهذا الباحثين، بعض ذلك يرى كما عمره، أواخر

 ٠ وأصوله المذهب هذا مصدر لبيان سنخصصها التي الفقرة في

 هي التي »االشياء تلك في البحث إلى باهتمامنا فلنتجه اآلن أما

 ابن تعبير حسب - القصوى» والغايات الكبرى االغراض

.العام ومضمونها السينوية قوام تشكل والتي - سينا

٠٠٠
 امتداداً وجدناها جلتها في سينا ابن فلسفة إلى نظرنا إذا

 لها امتداد هي الوقت نفس في عنها وخروجاً الفارابي لفلسفة

 بذلك تتجه ألنها عنها خروج وهي ،العام هيكلها تتبنى لكونها

 بالتركيز وذلك الفارابي، فيها وضعه التي الوجهة غير الهيكل
 ال سينا وابن مدى. أقصى إلى ب والذهاب منه جوانب على

 يخصه الذي الوحيد السلف إنه بل عليه الفارابي فضل يخفي
 الصريح اعترافه على فعالوة وهكذا واالكبار. التقدير بعبارات

 )انظر ألرسطو الطبيعة بعد ما كتاب فهم في له يدين بكونه
 يتردد فهوال أصيبعة( ابي ابن في وكذا القفطي في الذاتية سيرته

 هاجمهم الذين بغداد مدرسة أصحاب المشائين من استثنائه في

 بل والعقل«، النفس »امر فهم في وترددهم« »تبلدهم بسبب

 أرسطو شراح المشائين كبار مرتبة من أعلى مرتبة في يضعه إنه

 التبس الذين النحوي ومحى وثامطيوس االسكندر أمثال

 وخلودها. النفس في المنطق صاحب مذهب يقول كما عليهم،
 أن فيجب الفارابي نصر أبو »واما سينا ابن الرئيس الشيخ يقول

 أن فيكاد ميدان، في القوم مع يجري وال االعتقاد فيه يعظم

 عبد كتاب في الكيا إلى رسالته )انظر السلف« من أفضل يكون

العرب(. ارسطوعند :بدوي الرحمن
 به واالشادة عليه الفاراي بفضل سينا ابن اعتراف أن غير

 عندها وقف التي الحدود على الخروج من يمنعه لم تحفظ دونما
 ومضموناً توجيهاً اعطائها عن وال الفلسفية، بمنظومته نصر أبو

 التعديالت وطبيعة نوع على نتعرف أن اآلن وهمنا .مغايرين

 إن الفارابية، المنظومة في سينا ابن أحدثها التي والتغييرات
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 إلى طريق وأفضل السينوية إلى مدخل أحسن نظرنا في ذلك

.العام ومضمونها مفاصلها

 ربطاً الطبيعة بعد وما الطبيعة بين الفارابية المنظومة تربط

 الكون وحدم على لتؤكد وإحكام جمال يخلومن ال منطقياً

 الموجودات من فانطالقا وهكذا، بنائه. وجمال أجزائه وترابط

 كموضوعة الفارابي يطرح الوجرد، الممكنة وبالتالي الحادثة،

 أطراف أحد ألنها برهان إلى تحتاج وال عليها، مبرهن غير

 يطرح وممكن، واجب إلى للوجود، الثنائية العقلية القسمة

 »لزم الوجود له وجد متى أول كبب الوجود الواجب الموجود

 بإرادة ال وجودها التي الموجودات، سائر عنه يوجد أن ضرورة

 بعضه الذي الوجود من عليه ماهي على واختياره، اإلنسان

 وجود يقترن هكذا . بالبرهان« معلوم وبعضه بالحس مشاهد

 المعلول اقتران الوجود، واجب بوجود الحادثة الموجودات

 طريق عن يتم االقتران وهذا بينهما، فاصل فال بعلته،

 الوجود( واجب عن ): عنه يوجد ما وجود »أن ذلك الفيض.
 أن وعلى آخر، شيء لوجود وجوده فيض جهة هوعلى إنما

 هذا الوجود واجب أن وبما هو«. وجوده عن فائض غيره وجود

 النقص انحاء جميع من خال كامل بسيط واحد بالتعريف هو
 أن .وبما ..آخر شيء إلى أو مادة إلى وجوده في يحتاج ال فهو

 عقلية صورة )أي ومفارق عقل ، بالتعريف هو، له مادة ال ما

 واحد عقل هوكذلك وجوده، عن يفيض ما فإن عحض(
. المدنية( السياسة الفاضلة، المدينة اهل )آراء . مثله وبيط

 الفائضة السماوية العقول سللة في األول العقل هو ذلك

 نظام يتدخل النقطة هذه عند هنا، الوجود. واجب عن

 بين وليمزج أنطولوجيا إلى المخطق ليحول الفلكي بطليموس
 يفسر منهما الواحد يجعل بشكل الطبيعة وراء وما الطبيعة

 ويعقل ذاته يعقل األول العقل فهذا وهكذا، ويكمله. اآلخر
 يهذا الكثرة فيه فتحدث الله( = الوجود واجب )= مبدأه

 الكثرة هذه ومن معقوالته، تعدد باعتبار أي االعتبار،

 وبالتالي االنطولوجي، الصعيد على الكثرة تحدث »االعتبارية«
 واحد، إالً يصدر ال الواحد عن القائل: المبدأ عل التغلب يتم

 وهكذا الخلق لمثكلة كحل بالفيض القول إلى أدى والذي
 )أو سماوية كرة عنه تفيض ذاته األول العقل ذلك يعقل فبيا

 سوى بينهما تمييز ودونما واحدة مرة هكذا ونفساً، جرماً فلك(

 خالف على وذلك الفلك، جرم حركة مبدأ هي النفى أن

 جهة، من هذا . قليل بعد سنرى كما سينا ابن إليه سيذهب ما
 اي مبدأه، أيضاً يعقل العقل ذلك فإن أخرى جهة ومن

 وهذا ثان عقل ذلك بسسبب عنه فيفيض الوجود، واجب

 جرما اخرى سماوية كرة عنه فتفيض ذاته يعقل الثاني العقل
 إلى وهكذا . . ثالث. عفل عنه فيفيض مبدأه ويعقل ونفساً،

 القمر، وكرة هو التاسع، العقل عن فاض الذي العاشر العقل
 وزحل الثابتة الكواكب وكرة األولى السماء بكرة مروراً

 هذا وعند فالقمر. وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمثتري

 في هي التي المفارقة األشياء »صدور العاشرينتهي العقل

 »وجود القمر كرة عند يتهي كما ومعقوالت« عقرل جوهرها
 من وبدالً دوراً« تتحرك بطبيعتها التي وهي السماوية األجسام

 النفوس العاشر، العقل هذا عن أي تصدرعنه، ذلك

 التي الهيولى هذه األجسام، لجميع المشتركة والهيولى األرضية

 )الهواء األربعة العناصر منها فتتشكل االفالك بحركة تتحول

 األرضية األجام تتكون منها التي والتراب( والماء واالر

 عليه النحويفيض هذا على ما جسم يتكون ما فبمجرد وهكذا

 »واهب ب يسمى )ولذلك تناسبه التي الصورة العاشر العقل

 ذلك يتخذ هنا ومن . الفعال« »العقل ب يسمى كما ، الصور«
 الكاثنات من كائناً فيصبح جسميته على زائداً شكالً الجسم

. انسان( حيوان، نبات، )جماد، األرضية

 . وصورة مادة من إذن تتألف األرضية الكائنات جميع

 النف نفسه: وصورته جسده مادته منها، واحد واإلنسان

 مادة صارت عندما الصور واهب الفعال العقل عن فاضت

 من مجموعة البشرية والنفس . لتقبلها مستعدة الرحم في الجسد

 فيها ويشترك ومولدة( ومربية )غاذية المنمية القوى القوى:
 شهوانية )وهي النزوعية والقوى واالنسان، والحيوان البات

 المدركة والقوى واالنان، الحيوان فيها ويشترك وغضبية(
 والحيوان، لالنسان وهي والمتخيلة الحاسة القوى )وهي

 تعدد من الرغم وعلى فقط( لالنسان وهي الناطقة والقوى
 وظائفها، بتعدد تتجزأ. ال واحدة ذلك مع فالنف القوى هذه

 من هذا . االطقة بالقوة حقيقتها تستكمل ،االنسان في ،وهي

 غير بالجسد مرتبطة كلها النفس فقوى اخرى جهة ومن جهة
 هذه من مشكلة بوصفها النفس كانت ولذلك عنه، منفصلة

 الجسد. بوجود مرتبط فوجودها وبالتالي للجسد، صورة القوى

 فلسفته بنى الذي سينا ابن عند سنجده ما العكس على وهذا

.واستقاللها النف بجوهرية القول على به الخاصة

 هي التي الناطقة، للقوة قصوى أهمية الفاراي ويولي

 يجعله الذي النظري بالعقل خاصة بكيفية ويعنى العقل،

: ثالث مراتب

 و»هونفس بالقوة، العقل ايضاً ويسميه الهيوالفي العقل -

 ذاته :ما شيء أو النفس قوى من قوة أو نفس من أوجزء ما
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لسينوية ا

 دون وصورها كلها األشياء ماهيات تنتزع ألن مستعدة أو معدة

 في رسالة م الفارابي )انظر . لها« صورة كلها فتجعلها موادها

العقل(
 فيه حصلت وقد الهيوالفي العقل نف وهو بالفعل العقل —

 تصير التي المعقوالت تلك المواد، من انتزعها التي المعقوالت

 معقوالت انتزاعها قبل كانت يعدأن بالفعل معقوالت هكذا

, بالقوة

 فيه حصلت الذي بالفعل العقل وهونفس المستفاد العقل —
 إدراك على قادراً أصبح والذي المواد عن المجردة المعقوالت

 مثل المجردة الصور أي أصال، المادة من البريئة المعقوالت

 يتطيع مرتبة هوأعلى المستفاد العقل وهذا السماوية. العقول

 وبين بينه يكون »ال التي المرتبة إنها يلوغها. البشري العقل
 منم المعقوالت لتلقي مؤهالً فيمح آخر، شيء الفعال العقل

. مباشرة

 تفوق بل توازي، مرتبة وهي الفيلسوف، مرتبة هي تلك
 الفعال العقل من يتلقى الفيلسوف أن باعتبار ،النبي مرتبة

 يلقيه الذي وهذا بمخيلته، منه يتلفى النبي أن حين في بعقله،

 يتلقاه النبي، مخيلة في أو الفيلسوف، عقل في الفعال العقل
 )إلى إليه يوحي وجل عز الله »يكون وهكذا الله، من

 الله من يفيض ما فيكون الفعال، العقل بتوسط اإلنسان(

 عقله إلى الفعال العقل يفيضه الفعال العقل إلى وتعالى تبارك

 فيكون المتخيلة. قوته إلى ثم المستفاد، العقل بتوسط المنفعل
 عل ومتعقالً فيلسوفاً حكيماً المنفعل عقله الى منه يفيض بما

 سيكون بما منذراً نبياً المتخيلة قوته إلى منه يفيض وبما ،التمام

 ،اإللهي فيه يعقل بوجود الجزئيات، من اآلن هو بما وغخبراً

 درجات اعلى وفي االنسانية مراتب أكمل في هو االنسان وهذا
الفاضلة(. أهل!لمدينة )آراء السعادة«

 بهذه إذ العقلية، بالمعرفة السعادة الفارابي يربط هكذا

 في محتاجة غير وتصبح حقيقتها االنسان نفس تستكمل المعرفة

 من البريئة األشياء جملة من بذلك وتكون مادة إلى قوامها

 إلى تدرك أن في تحتاج ال التي العقية الكائنات يعني األجسام،

 تريد التي للصورة كالمادة يكون جسم إلى وال تدرك به عضو

 بواسطة النفس، تصير أن هي فالسعادة وهكذا إدراكها

 تبقى وأن للمواد، المفارقة الجواهر جملة »في العقلية، المعرفة
 العقل رتبة دون تكون رتبتها أن إآل أبداً، دائماً الحال تلك على

 فليت النفس أما بطبيعته، جوهرروحاني هذا ألن الفعال«،
 دامت ما أما والمعرفة، بالعلم الصفة تلك تكتسب وإنما كذلك

 تصير بها التي العقلية افعالها تفعل ولم حقيقتها تستكمل لم
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 رسوم تقبل ألن معدة فقط وهيائت قوى تبقى فإنها كاملة

 رسوم فيه تحصل أن وقبل يبصر، أن قبل البصر مثل األشياء

. المدنية( )السياسة المبصرات

 العقل هو رأينا كا وطريقها الفارابي عند السعادة هي هذه

 بمبادىء المعرفة النظرية، بالمعرفة حقيقتها النفس استكال أي

 ابن أما . ٠ .الخ المفارقة والعقول الكون ونظام الموجودات

 تحررها عند للنفس تحصل التي باللذة السعادة فهويربط سينا

 السعادة الفارابي يربط آخر جانب وهناك . سنرى كما البدن من
 الطبيعة هو الجانب هذا تماماً، سينا ابن عنه يكت بين به،

 إذا إآل له تحصل أن اليمكن فالسعادة لالنسان، االجتماعية
 ألن ذلك فاضاًل. المجتمع هذا وكان مجتمع، في يعيش كان

 أن وفي قوامه، في محتاج أنه على مفطور الناس من واحد »كل

 يها يقوم أن يمكنه ال كثيرة أشياء إلى كماالته، افضل يبلغ

 ما بشيء منهم واحد كل له يقوم قوم إلى يحتاج بل وحده،
 ال فلذلك الحال، بهذه واحد كل من واحد وكل إليه. يحتاج

 جاعة باجتماعات اال ٠.الكمال. ينال االنسان يكون أن يمكن

 ينال إنما األقصى والكمال األفضل والخير . . . متعاونين كثيرة
 التعاون فيها باالجتماع يقصد التي والمدينة . . . بالمدينة أوالً

 المدينة هي الحقيقة في السعادة بها تنال التي األشياء على

 إن اخرى وبعبارة . الفاضلة( المدينة أهل )آرا* الفاضلة«

 واألمم، المدن بين الشرور بزوال يكون إنما السعادة »بلوغ

 لها تحصل وإن والطبيعية، بل فقط منها االرادية ليت

. واالرادية« الطبيعية كلها الخيرات

 ومفاصيلها العامة خطوطها في الفارابية المنظومة هي تلك

. السينوية صرح إلى منها لنلج هنا استعدناها ،الرئيسية

 بالمعنى ،متميزا فلفيا مذهبا بوصفها الينوية إلى نظرنا إذا

 محورين حول تتحرك وجدناها قبل، من به حددناه الذي
 والعالم الله بين العالقة حول فيه البحث يدور محور : رئيسين

 الكالم(، علم إلى )نسبة الكالمية االشكاليات فيه وتطغى

 وتطغى بالماء االنسان عالقة حول فيه الحديث يدور ومحور
 أساساً تتألف فالسينوية وإذن .المشرقية الغنوصية النزعة فيه

 االعالم،)الله الموضوع حيث من متكاملتين نظريتين من

 الجدلي )المنهج المنهج حيث من متنافرتين ولكن االنسان/الله(
 المحور في االشراقي الغنوصي والمنهج األول المحور في الكالمي

 يجعل ان سينا ابن استطاع مدى أي إلى وسنرى . الثافي(

.المنهج في االختالف على يغطي الموضوع في التكامل
 السينوية »الكالمية« الفلسفة فصول أهم بعرض إذن لنبدا

 الله بين العالقة حول قلنا كما فيها، الحديث يدور التي

 االلهي«، )العلم ب المبحث هذا يسمي سينا ابن إن والعالم.



السينوية

 وتجاوزه أرسطو )= األول المعلم بمنهج تقيده عدم ولكن
 بالتالي وميله الفارابي( )= الثاني المعلم عندها وقف التي الحدود

 المناسب من يجعل بإشكالياتهم وانشغاله المتكلمين طريقة إلى
 أعني السينوية، من الجزء لهذا اخترناها التي التسمية استعيال
 تبررها التسمية هذه أن بعد فيما وسنرى . الكالمية الفلفة
 الكالم علم في السينوية من الجزء هذا امتدادات أيضًا

.األشعري

والعالم: الله السينوية، الكالمية أواًل-الفلسفة

األعيان في والوجود األذهان في الوجود

 فكرة تأمل من إلهياته صرح بناء في سينا ابن ينطلق
 صنفان: الموجودات أن بدء ذي بادىء فيالحظ الوجود،

 بالعقل. إآل تدرك ال واخرى بالحس تدرك موجودات
 أو زيدًا المسمى الشخص هذا منه قصدنا إذا مثالً اإلنسان ف

 وزمان مكان في بوجوده يتخصص محسوس موجود فهو عمروًا
 األوضاع من وغيرذلك والكيف كالمقدار خاصة وبأحوال

 هوفقط ليس االنسان ولكن . بالحس تدرك التي والصفات
 زيد عل يقع كلي معنى ايضًا هو بل ذاك أو الشخص هذا

 في الوجودله الكلي وهذاالمعنى الناس وعمرووغيرهمامن
 ولذلك عقلي وجود وجوده وإنما الحس يدركه حتى الخارج
 الوجود هذا أن يفهم أن ينبغي وال وحده بالعقل يدرك
 المثل غراروجود هوعلى ،العامة أوالمفاهيم ،للكليات العقلي

 الوجود بذلك للكليات يعترف ا فابنسينا األفالطونية،
 انما وجودها أن يرى بل أفالطون، لها ينسبه الذي الموضوعي

 »فال يقول: غير، ال ذهني وجود أنه أي فقط، العقل في هو
 في انماهو عامًا الكلي وجود بل )الخارجي( الوجود في كليعام
 العقل في التي »الصورة أنه معناه العقل في ووجوده العقل«،

.واحدة« واحد، إلى القوة أو بالفعل نسبتها والتي

 ال وأخرى بالحس تدرك موجودات صنفان إذن الموجودات
 في وجود وجودان: الوجود أخرى: وبعبارة بالعقل، إآل تدرك

 المعقول(. وهو ) األذهان في ووجود المحسوس( )وهو األعيان
 في موجودًا إدراكه يصيربعد األعيان في موجود كل كان وإذا

 الذهن في الموجود ألن ذلك غيرصحيح، العكس فإن األذهان
 في له يكون أن المتصور شأن من »وليس متصور معنى مجرد هو

 في الموردة األشكال معاني كثيرمن مثل بوجه، مثال الوجود
 كثير ومثل اإلمكان، حيز في وجودها كان وإن الهندسة، كتب

لفظ مفهوم مثل معانيها وجود يمكن ال الفاظ مفهومات من

 فإن المقادير، في المتناهي« »غير لفظ ومفهوم »الخالء«
 ولولم وجودها، استحالة تتصورمع األلفاظ هذه مفهومات

 من معناه يتصور ال ما فإن عنها، الوجود سلب يمكن لم قتصور
 أو اثباتًا كان سواء عليه ويحكم الوجود عنه يسلب أن المحال

المشرقيين( )منطق نفيًا«

والوجود الماهية

 ووجود األعيان في وجود إلى للوجود األولي التصنيف هذا
 سينا، وابن .والوجود الماهية بين العالقة يطرح األذهان في

 ال الذي ألرسطو خالفًا وذلك ،بتغايرهما يقول ،كالفارابي
 بد، وال الوجود تقتضى الماهية أن سينا ابن يرى بينهما. يفصل

 .ماهيته هي خاصة حقيقة شيء لكل ان البين من »انه إذ
 الذي الوجود غير به، الخاصة شيء، كل حقيقة أن ومعلوم
 موجودة، كذا حقيقة قلت: إذا ألنك وذلك االثبات. يرادف

 يعمهما أومطلقًا األذهان( )= األنفس أوفي األعيان في إما
 مفهوم« محصل معنى لهذا كان واألذهان« )األعيان جيعًا

 وبقطع بماهيته نتصورالشيء أننا بمعنى (295ص )الشفاء،
 جزء هو وال لشيء بماهية ليس الوجود ألن وجوده عن النظر

 وبعبارة غيرالوجود. ماهية لها التي األشياء من شيء ماهية من
 المختلفة الماهيات ذوات لألشياء صفة الوجود إن أخرى

 صفة وليس ماهيتها، تقويم عن خارج عليها، ومحمول
 مخلوقة الماهية إن نقول فعندما .الماهيات هذه أصناف تقتضيها

 من مبدعة انها سينا ابن نظر في يعني ال ذلك فإن مبدعة أو
 فليست الوجود، بها مقرون حيث من »بل ماهية هي حيث

 ماهية مجموع ماهية هي حيث من إليها التفت إذا الماهية
 كشيء إليها مضاف الوجود بل وجبت به األول من ووجود
 ، العرب أرسطوعند في أوتولوجيا«، )»شرح عليها«. طارىء

(.61 ص

؟ الوجود من اسبق الماهية ان هذا يعني هل
 طارىء »شيء ٠ك الماهية إلى مضاف الوجود بأن القول إن
 وهذا الوجود. على للماهية األسبقية اعطاء على ينطوي عليها«

 مستوى على فقط ولكن سينا، ابن نظر وجهة من صحيح،
 األعيان، في أي المشخص، الواقع في أما الذهني التصور

 فالوجود اآلخر: على منهما أي بأسبقية القول يمكن فليس
 وال ينفصالن ال المشخص( ): المتعين الشيء في والماهية

 التمييز ضرورة هنا ومن واحدة. هوية يشكالن انهما يتغايران،
 وجوده هي األشياء من شيء فاهية وهويته. الثيء ماهية بين

 نظرنا فإذا عليه وبناء . الخارجي وجوده فهي هويته أما الذهني
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اليوية

 الخارج، في حصوله جهة من ي هويته، جهة من الشيء إلى

 يعطى ما أول ألن به، لمعرفتنا بالنسبة أسبق يكون وجوده فإن

 بعد نأخذ ثم ،الخارجي وجوده أي ظهورم هو الشيء من لنا

 ما شيء إلى نظرنا إذا أما ماهيته. أي حقيقته، تبين في ذلك

 عن النظر بقطع أوتصور كفكرة الذهن في حضوره جهة من
 امكانية باعتباره أي ،رجوده عدم أو الخارج في وجوده

 هل نفسها، ماهيته من انطالقاً نبحث، أخذنا ثم وحب،

 ماهيته فإن أومتنعاً، الخارج موجوداًفي يكون أن هومحتمل

. لمعرفتنا بالنسبة لوجوده، أسبق تكون حيثذ

 فقط، الذهن في يقوم إنما والماهية الوجود بين فالتغايز وإذن

 ال الذهن في تكون إغما اآلخر عل أحدهما فأسبقية وبالتالي

 ؟ الموجودات أصناف جميع على هذا يصدق هل ولكن غير.
 »الممكن« دائرة في تدحل كلها الموجودات هل أخرى وبعبارة

 ضرورة يطرح سؤال ؟ والماهية الوجرد بين فيها نفصل حتى
للوجود. آخر تصنيف إلى االنتقال

والممكن الواجب

 تنقسم الوجود في تدخل التي األمور جميع أن سينا ابن يقرر

 إلى التفات غير من بذاته اعتب إذا قسم :,قسمين إلى العقل في

 الوجود ضروري أو الوجود، واجب فهو وجوده، وجب غيره

 إذا وقسم ٠ محال عنه عرض غيرموجود فرض متى انه يمعنى
 األمور من ألنه يمتنع لم )= بمتنع ولم وجوده يجب لم بذاته اعتبر

 ممكن هو القسم وهذا الوجود( في تدخل انها عنها قلنا التي
 عنه يعرض لم أوغيرموجود موجوداً فرض إذا أنه أي الوجود،

 فكل وإذن .عدمه في وال وجوده في ضرورة فال وبالتالي محال

 في يدخل وال مكن. وإما واجب فهوإما الوجود عليه يقال ما
الوجود. عليه اليقال ألنه الوجود« »متنع القسمة

 مقى إنه عنه قلنا لقد الوجود: واجب مفهوم اآلن كأمل

 : نتساءل أن اآلن وبإمكاننا . محال عنه لزم غيرموجود فرض

 المحال كان فإن آخر؟ لشيء أم لذاته عنه يلزم المحال هذا هل
 فإن نفسها ذاته إلى راجعاً وجوده عدم فرض من يلزم الذي

 الوجود واجب فهوإذن ذاته، من سيكون وجوده وجوب
 وجودم عدم فرض من يلزم الذي المحال كان إذا أما بذاته

 عدم فرض من يلزم الذي المحال مثل آخر شيء إلى راجعا
 قيام عدم فرض أو اثنين اثنين وضع مع األربعة وجود

 سيكون وجوده فإن به، النار لقاء وجود مع بالقطن االحتراق

 بغيره الوجود واجب فهوإذن غيره، من بل ذاته من ال
 بذاته الوجود واجب واحد ثيء يكون يجوزأن ال انة وواضح

778

 يبقى أن يخلوإما الغيرفال ذلك رفع إذا ألنه ذلك معاً. وبغيره

 الوجود واجب إذن فهو بقي فإن ٠ يبقى ال أو الوجود واجب
 الوجود واجب ليس أنه ذلك فمعنى يبق م وإن بغيره، ال بذاته

.فقط بغيره بل بذاته

 بغيره الوجود واجب فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا
 هوواجب ما ألن بذاته، بمكن كذلك، يصبح أن قبل هو،

 وهي ما، إضافة أو ما لنسبة تابع وجوده فوجوب بغيره الوجود

 يكون أن إما الذات اعتبار ألن الشيء، ذات اعتبار غير اعتبار
 واجب ألنه غيرجائزفيه وهذا الوجود، لوجوب مقتضياً

 الوجود، المتناع مقتضياً يكون أن وإما بذاته، ال بغيره الوجود

 يمكن ال بذاته وجوده يمتنع ما كل ألن ايضاً فيه جائز غير وهذا

 مقتضياً يكون أن إآل يبق فلم وإذن .غيره من يوجد أن

 فإنه بغيره الوجود واجب هو ما فكل وبالتالي الوجود، إلمكان

بذاته. الوجود ممكن
 شرحناه كما والوجود، الماهية بين التغاير اآلن اعتمدنا وإذا
 ألن محض، ماهية هو بذاته الوجود ممكن إن القول لزم سابقاً،

 أما للغير. أوإضافة نسبة دونما وحدها هوذاته يعتبرفيه ما
 الموجود فهو موجوداً، إآل يتصور ال فهو بذاته الوجود واجب

 فماهيته والوجود، الماهية بين فيه تغاير فال وبالتالي الواجب.

 حتى غيره من وجوده يستقي ال إنه ماهيته، ووجوده وجوده
 ماهيته تكون يجوزأن وال ماهيته، على طارائً الوجود يكون

 في متقدم وال الوجود في متقدم اليبب »الن وجوده، في سيباً

 سبيل فال وإذن بذاته. الوجود واجب في الوجود« قبل الوجود
 الوجود. واجب في والماهية الوجود بين التمييز أو الفصل إلى
 فهو يختلف: فاألمر بغيره« الواجب بذاته ل»الممكن بالنسبة أما

 أخرى ناحية ومن محض، ماهية أي بذاته ممكن ناحية من

 والوجود فيه فالماهية وبالتالي متحقق، وجود أي بغيره واجب
.قبل ذلك شرحنا كا متغايران

الوجود واجب إبات

 واجب إلى نادي أن الممكن من أنه كيف تقدم ما تبين

 نتقدم أن اآلن وبإمكاننا الوجود. فكرة تأمل مجرد من الوجود

 مجرد أنه بما الوجود ممكن إن سينا ابن مع فنقول أخرى خطوة

 صار فإن وبالتالي عدمه، من أولى ذاته من وجوده فليس إمكان

 هومن ممكن كل فوجود وإذن غيبته، او شيء فلحضور احدهما
 فهو واجباً كان فإن .مكن وإما واجب إما الغير وهذا ٠ غيره

 هواآلخرفي يحتاج الممكن فهذا مكناً كان وإن المطلوب،

 جملة أمام فنكون هكذا األمر ويتسلسل ..غيره. إلى وجوده
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 أن إما الجملة وهذه ،أوغيرمتناهية متناهية الممكنات، من

 واجبة تكون أن يمكن وال بذاتها، ممكنة أو بذاتها واجبة تكون

 وألن الوجود، ممكن آحادها من واحد كل ألن بذاتها، الوجود
 أن إآل إذن يبقى فال الوجود، بممكنات يتقوم ال الوجود واجب

 في الجملة هذه تحتاج الحالة هذه وفي بذاتها، مكنة تكون

 يكون أن إما الغير وهذا الوجود. غيريفيدها إلى وجودها
 فهو عنها خارجاً كان فإن فيها، داخالً أو عنها خارجاً

 منها واحداً أن ذلك فمعنى فيها داخالً كان وإن المطلوب،

 جميع إن قلنا أن سبق ألنه غيرجائز وهذا الوجود واجب
 خارجاً يكون أن إآل يبقى فال وإذن الوجود. ممكه آحادها

. المطلوب وهو ،عنها

الوجود واجب وحدانية

 من بد فال الممكنات خارج الوجود واجب وجود ثبت وإذا

 غير ألن لغيره علة يكن لم يتعين م ما الوجود واجب ألن تعينه

 أن يمتنع الخارج في يوجد ال وما الخارج، في يوجد ال المتعين
 أن إما وتعينه يتعين، أن إذن بد فال لغيره، موجوداً يكون

 واجب فال الحالة هذه وفي غير، ال الوجود واجب لكونه يكون

 غير آخر ألمر تعينه يكون أن وإما المطلوب، وهو غيره وجود

 واجب يكون أن يقتضي ألنه محال وهذا الوجود، واجب كونه
 أن يجوز »ال أخرى: وبصيغة لغيره معلوالً المتعين الوجود

 إما بعينه له نوعه وجود ألن ذاته لغير الوجود واجب نوع يكون
 تقتضيه بل ،نوعه ذات تقتضيه ال أو نوعه ذات تقتضيه أن

 إآل يوجد لم توعه معنى كان لذاته له نوعه معنى كان فإن .لعلة

 . الوجود« واجب وليس ناقص فهومعلول لعلة كان وإن ،له
 الشريك نفي بنفسها تتضمن بذاته الوجود واجب فكرة أن على
 سبق ببب إما اثنين ويكونان يختلفان انما الشيئين ألن له،

 واجب ومفهوم العلل. من لعلة وإما زمنياً سبقاً لآلخر احدهما

 في ال واالختالف االثنينية عالقة في الدخول يقبل ال الوجود

 وجوده، وجوب هي ماهيته ألن غيره في وال الزمني السبق

 كل فسيكون الوجود واجبي اثنين وجود فرضنا فإذ وبالتالي
 هي منهما كل ماهية أن باعتبار معه متهاوياً لآلخر مطابقاً منهما

 له ند ال واحد، الوجود فواجب وإذن الوجود، وجوب عين

والضد. والمثل

 مبادىء لذاته تكون أن يجوز ال بذاته الوجود واجب إن ثم

 على كانت أو والصورة كالمادة كانت سواء منها فيتقوم تجتمع

 هو لي منه جزء كل فذات صفته هذا ما كل ألن آخر، وجه
 لكل يصح أن إما أنه ذلك . المجتمع ذات وال اآلخر ذات

 منها للمجتمع يصح ال لكن منفرد وجود أجزائه من واحد

 يصح أن وإما الوجود، واجب المجتمع يكون فال دونها، وجود

 هذه وفي دونه، وجود للمجتمع يصح ال ولكن لبعضها ذلك
 واجب األخرى األجزاء وال المجتمع يكون أن يصح لن الحالة

 في الجملة مفارقة األجزاء لتلك اليصح كان إن أما الوجود

 باآلخر كل وجود وتعلق األجزاء، مفارقة للجملة وال الوجود،

 الوجود. واجب منها شيء فليس بالذات أقدم واحد ولي

 »لي فهو التركيب يدخله ال بيط الوجود فواجب وإذن
 معقولة مادة وال جسم في صورة وال جسم في مادة وال بجسم

 قسمة له وال معقولة، مادة في معقولة صورة وال معقولة لصورة

 فهوواجب الشارح القول في وال المبادئء في وال الكم في ال
 إذا ألنه الجهات جميع ومن الثالث« الجهات هذه من الوجرد

 فلم بواجب متعلقاً إمكانه كان جهة من واجباً يكون أن قدر

مطلقاً. بذاته الوجود واجب يكن

الوجود واجب علم

 ولما . وعوارضها المادة عن بذاته مجرد إذن الوجود واجب

 فإن المادة، عن المجردة الهوية هوبالتعريف: العقل كان
 هوية هو فبما ومعقول: عاقل أيضاً وهو عقل، الوجود واجب

 لذاته المجردة هويته أن له يعتبر وبما ،قلنا كما عقل فهو مجردة

 فهو مجردة هوية لها ذاته أن من له يعتبر وبما ،لذاته معقول فهو

 ما كل أي , مجردة ماهية له يوجد ما كل أن ذلك .لذاته عاقل

 لشيء، توجد مجردة ماهية هو ما وكل عاقل، فهو عقل، هو
 كانت وإذا ،معقول فهو ، لثيء تعقل موضوع هو ما كل أي

 ماهية كل تعقل أيضاً ولذاتها تعقل، لذاتها المجردة الماهية هذه

 وكون ومعقول. عاقل بذاتها فهي تفارقها وال ب تتصل مجردة
 ذاته في التعدد يوجب ال ومعقوالً وعاقالً عقال الوجود واجب

 وكونه عاقل، أي ذاته، يعقل وكونه عقال كونه ألن وجه، بأي

 التي ماهيته بساطة عن يخرجه ال معقول، أي تعقله، موضوع
مجردة. تقىدائماًهوية

 فيه الكثرة يوجب ال ذاته يعقل الوجود واجب كون أن وكما

 . كثرة أية فيه يوجب الغيرال يعقل كونه فكذلك وجه أي من

 من األشياء يعقل أن يجوز ليى الوجود واجب أن ذلك بيان
 كان إن ألنه باألشياء، - الكثرة تدخله أي - يتكثر حتى األشياء

 يعقل بما متقومة إما ستكون فذاته األشياء من األشياء يعقل

 خارج من أمور على متوقفة تكون أي باألشياء تقومها فيكون

 غير ذاته تكون أن وإما محال. وهذا هو، يكن لم تكن لم إذا
 هذه وجود عند تعقل أن لها يعرض وإنما باألشياء متقومة
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 ذاته عن تلزم ال حال لها يكون أن يعني الذي الئيء األشياء،

. كذلك محال وهذا تأثير، فبه لغيره فيكون غيره عن بل

 األشياء، من األشياء يعقل الوجود واجب يكون أن يجوز ال

؟ إذن األشياء يعقل فكيف

 وجود، كل مبدأ هو الوجود واجب أن منقبل تقرر لقد

 له، هومبدأ ما ذاته من فهويعقل قلنا كا ذاته يعقل أنه وبما

 فما لها: مبداً انه حيث من فهويعقلها الموجودات مبدأ أنه وبما
 وال التغير يعتريه ال أي والفساد، للكون يخضع ال تاماً منها كان

 ما وأما مباشرة، بعينه يعقله الوجود فواجب العدم وال الوجود

 بأنواعه له مبدأ الوجود فواجب والفاد للكون يخضع منها كان

 وبالتالي غيرمباشرة، بصورة وأعيانه وبأشخاصه مباشرة بصورة

 بتوسط ويعقله كأنواع مباشرة يعقله الوجود فواجب
 بتوسط المتغيرات الوجوديعقل واجب وإنماكان كأشخاص

 مشخصاً، زمانياً عقالً تتغير، وهي يعقلها، ان يجوز ال ألنه

 أنها منها يعقل تارة : يتغيربتغيرها لها تعقله يكون ال حتى

 موجودة، غير معدومة انها منها يعقل وتارة معدومة غير موجودة

 منها واحدة ال حدة على عقلية صورة األمرين من واحد ولكل
 وهذا بالذات، متغيراً الوجود واجب فيكون األخرى مع تبقى

 وجه شيءعلى كل الوجود»إنمايعقل فواجب وإذن محال
 عنه يعزب فال شخصي، شيء عه يعزب فال ذلك ومع كلي،

 أخرى: وبعبارة األرض« في وال السماوات في ذرة مثقال
 عالً بالجزئيات علمه يكون ال أن يجب الوجود »فالواجب

 لصفة فيعرض والمستقبل والماضي اآلن فيه يدخل حتى زمانياً

 الوجه على بالجزئيات علمه يكون أن يجب تتغيربل أن ذاته
والدهر«. الزمان عن العالي المقدس

 عقل إذا الوجود واجب إن فيفول ذلك سينا ابن ويشرح
 الموجودات أوائل عقل موجود، كل مبدأ أنه وعقل ذاته

 ال ألنه شيء كل يعلم وهوبهذا ومايتولدعنها عنه الصادرة
 .بسيبه واجباً ما جهة من صار وقد إآل يوجد األشياء من شيء

 يعلم وهو األسباب، تصادم من تشأ انما الجزئية واألمور

 وما األزمنة من بينها وما إليه تتأدى ما ضرورة ويعلم األسباب

 يعلم وال األسباب يعلم أن يمكن ليس ألنه العودات، من لها

.منها ويتولد عنها ينتج ما

 العقلية الصورة كانت فلما أخرى جهة ومن جهة، من هذا
 إذ الصناعية، الموجودة للصورة تصيرسبباً فينا تحدث التي

 السبب هي الكرسي صانع عقل في كانت التي العقلية الصورة

 ،القول يمكن فإنه ،للكرسي الحسية الصورة في - الصوري -
 واجب إدراك ان الشاهد( على الغائب )قياس ذلك على قياسا
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 وايجاد وإبداع له ومبدأ الكل لوجود سبب هو للكل الوجود

 بل لعلمه، مغايرة وقدرته ارادته ليت الوجود فواجب وإذن
 الكل هومبدأ عقالً للكل عاقلة ذاته كون هي له التي القدرة

 وذلك غرض عل متوقفاً ال بذاته ومبداً الكل، عن مأخوذاً ال

االرادة. هو

 أطلقناها التي الصفات هذه أن على هنا التأكيد من بد وال

 إلى إضافات أية الصور من بصورة تعني ال الوجود واجب على

 بمعنى فهوواحد فقط: عنه نقيضها سلب تعني انما بل ذاته،
 عنه ومسلوب القول أو بالكم القسمة عنه مسلوب أنه

 جواز عنه ملوب أي ومعقول وعاقل عقل وهو .الشريك

 الحدوث، عنه مسلوب أي وهوأول وعالئقها المادة مخالطة

 لنظام هومبدأ عنه، المادة سلب أي عقليته، مع أنه أي ومريد

 ينحوبجوده يكون أن عنه مسلوب أي وهوجواد .الخيركله

 في كثرة أي التوجب فصفاته وهكذا ...لذاته غرض نحو

ذاته.

بالزمان الحادث بالذات، القديم

 نضيف أن وعلينا الكل، مبدأ هو الوجود واجب إن قكا

 العالم. وجود هنا ومن يوجد، أن يجب عنه يجوز ما أن اآلن

 أي الوجود لواجب معقول هو حيث من العالم أن ذلك ومعنى

 إذا الواحدة الذات أن ذلك الزمان في له أول ال ،له مبدع

 لم شيء عنها يوجد أن يمكن ال واحدة جهاتها جميع من كانت
 يكن لم شيء عنها وجد إذا ألنه قبل، فييا وجدعنها قد يكن

 على الشيء ذلك وجود رجح مرجح حصل فقد قبل فيما
 جميع من واحد ألنه الوجود واجب في جائز غير وهذا عدمه،

 أن يمكن ال فالمرجح وبالتالي ذاته في واحد كماقلنا: الجهات

 وبالتالي له شريك ال بمعنى وواحد :ذاته داخل من يكون

 من فيلزم وإذن ذاته. خارج من يكون أن يمكن ال فالمرجح

 يوجد ال أن الوجود لواجب بالنسبة بالمرجح القول استحالة
 بذاته مكن وهو موجوداً، عالماً هنا ها آن وبما .أصالً شىء عنه

 إنما وجوده فإن الوجود، واجب بالله أي بغيره، الوجود واجب

 علة الوجود واجب ان حيث من أي الواجب، من هوبايجاب
 سبقاً سبقه بل زمان، تقدير وال ووقت يزمان ال سبقه وأنه له

 قديماً العالم كان هنا ومن .لذاته الواجب انه حيث من ذاتياً

 الأول أنه بمعفى بالزمان هوقديم :بالذات حادثاً بالزمان

 األول للسبب معلول أنه بمعنى بالذات حادث وهو لوجوده،

 ومثل المعلول. على سابقة العلة أن ومعلوم الوجود، واجب

 إن :االصبع لحركة بالنسبة الخاتم بحركة لذلك سينا ابن
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 عنها، تتأخر ال االصبع لحركة ومزامنة مساوقة الخاتم حركة
 علة الي الخاتم حركة من بالذات أسبق األصبع حركة ولكن

 بالزمان« القديم بالذات »الحادث مفهوم أن وواضح لها

 بغيره«، الواجب بذاته الممكن مفهوم المطابقة كل يطابق

 بالقديم واجب وهو بالذات، حادث فهو بذاته، ممكن فالعالم

بالزمان. قديم فهو الوجود، واجب

بواسطة والتدبير الفيض،

 وإذن جهاته، جميع من واحد بذاته الوجود واجب إن قلنا
 عه صدر إذا ألنه ذلك .واحد إآل عنه يصدر أن يجوز فال

 من صدرا أنهما ذلك فمعنى وحقيقتهما ذاتهما في متباينان شيائن

 ما وهذا تعدد فيها بالتالي ذاته وأن ذاته في مختلفتين جهتين

 جهة، بأية فيها تعدد ال واحدة فذاته فساده: بينا أن سبق
 بالعدد الواحد وهذا بالعدد. واحد إآل عنها يصدر فال وإذن

 األشياء حدوث إلى الواسطة هو الوجود واجب عن الصادر
 صدرت وكيف الواسطة، , الواحد هذا عه صدر فكيف . عنه

بواسطة؟ األشياء عنه

 عقل عنه فصدر ذاته عقل قلنا. كما عقل الوجود واجب

 جهة، من الوجود واجب أي مبدأه يعقل العقل هذا مثله

 واجبة باعتبارها يعقلها م أخرى جهة من باعتبارين ذاته ويعقل
 هنا ومن بذاتها، الوجود مكنة أنها بالغيروباعتبار الوجود

 . الوجود واجب عن الصادر الموجود هذا في الكثرة حدثت
 وجوده، إمكان ألن األول من له ليست الكثرة هذه أن وواضح

 وجوده. وجوب األول من له وإنما األول، بسبب ال ذاته من

 من فيه الحاصلة الكثرة فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا

 من الوجود واجبة باعتبارها ذاته ويعقل األول يعقل إنه حيث

 من له وليست األول من وجوده لوجوب الزمة كثرة هي األول
 ذلك ومع ذاتية، وليست اعتبارية كثرة فهي وإذن األول،

 يتسلسل ولكان واحد، إآل منه يوجد أن امكن لما فلوالها

 جسم يوجد كان فما فقط، صرفة عقلية وحدات من الوجود
؟ ومواداً صوراً وجسياً، عقال الكثرة حصلت فكيف . . .قط

 مبدأم يعقل الوجود واجب عن الصادر العقل هذا إن قلنا

 يلزم الوجود واجب مبدأه يعقل فبما :باعتبارين ذاته ويعقل

 الوجود واجب باعتباره ذاته يعقل وبما تحته، عقل وجود عنه
 النفس، وهو وكماله الفلك صورة عنه يلزم الله( )= باألول

 جرم عنه يلزم بذاته الوجود لمكن باعتباره ذاته يعقل وبما

 مبدأه، يعقل عنه الصادر الثاني العقل وهذا األعلى. الفلك

 ذاته ويعقل مثله، ثالث عقل عنه فيصدر الوجود، واجب أي

 ويعقل فلكية، نفس فيصدرعنه. بغيره الوجود واجب بصفته
 إلى وهكذا . . . فلكي جرم عنه فيصدر بذاته بمكناً بوصفه ذاته

 واهب الفعال العقل وهو أنفسنا«، يدبر الذي العاشر العقل

 األول العقل بعد ألن عشرة العقول كانت وإنما الصور.

 عنه تفيض الذي الثاني العقل يأتي الوجود واجب عن الفائض
 كرة عنه تصدر الذي الثالث العقل ثم العليا السماء كرة

 الكواكب كرات عنها تفيض التي العقول ثم الثابتة الكواكب

 والزهرة والشمس والمريخ والمشتري زحل : السبعة السيارة
 أي فلكه تحت ما إآل يقى ال القمر وبعد فالقمر. وعطارد

 أن وواضح ونفوس. وأجسام وصور، مواد من بمافيها األرض
 القديم التصور على مؤسسة العشرة بعقولها هذه الفيض نظرية

 األرض اعتبار على يقوم كان وقد بطليموس(، )نظام للكون،

 األرض إلى وأقربها أولها فلكية دوائر بها تحيط الكون مركز في
 دائرة ثم السبع السيارة الكواكب دوائر ثم القمر، فلك دائرة

العليا. السماء دائرة ثم الثابتة الكواكب
 وجود بعدها لزم عددها السماوية الكرات استوفت وإذا

 األجام منها تتألف التي األولية العناصر أي االسطقسات

 والفساد الكون عليها يسري األجسام هذه كانت ولما األرضية.

 محض عقل هو ما يكون فال متغيرة مبادؤها تكون أن وجب
 واحدة، مادم لها كلها األرضية واألجسام لوجودها. سيباً وحده

 المادة كانت وانما المادة، هذه تلبسها التي بالصور تختلف وانما

 .مستديرة حركة وهي االفالك حركة عن صادرة ألنها واحدة

 وهواختالف ،الحركات انواع باختالف الصورفتختلف أما

 تهيأ فكال وهكذا .المختلفة للصور المادة تهيؤ اختالف عنه ينتج

 أفاض ما صورة لحمل مظاهرها من مظهر أو المادة من جزء
المناسبة. الصورة الصور، واهب الفعال، العقل عليه

 األول عند من ابتدأ إذا »الوجود أن سينا ابن يقرر وهكذا
 يزال وال األول من مرتبة أذون منه تال كل يزل لم الله( ):

 المجردة الروحانية المالئكة درجة ذلك فأول : درجات ينحط
 تسمى التي الروحانية المالئكة مراتب ثم عقوآل، تسمى التي

 السماوية االجرام مراتب ثم العملية، المالئكة وهي نفوساً

 بعدها من ثم آخرها، تبلغ أن إلى بعض من أشرف وبعضها

 فتلب الفاسدة، الكائنة للصور القابلة المادة وجود يبتدىء

 والماء والهواء النار )= األربعة العناصر صورة شيء أول
 أخس فيها الوجود أول فيكون يسيراً يسيراً تتدرج ثم والتراب(

 المادة فيه ما اخس فيكون يتلوه الذي من مرتبة وأرذل

 االميات ثم المادية المركبات العناصرثم ثم الهيولى( :)المطلقة

 من الناس وأفضل اإلنسان، وأفضلها الحيوانات وبعدها
 بها تكون التي لألخالف ومحصالً بالفعل عقالً نفسه استكملت
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السينوية

. النبوة« لمرتبة المستعد هو هؤالء وأفضل عملية، فضائل

والشر الخير مألة العناية،

 هو والنظام التدرج بهذا اللم الصادرعن الكون هذا

 إحاطة بأنها العناية سينا ابن ويعرف اإللهية العناية موضوع
 عليه يكون أن يجب وبما بالكل ملماً ألوجود، واجب األول،

 عالماً األول »كون هي أو ٠ نظام أحسن على يكون حتى الكل

 للخيروالكمال لذاته وعلة نظام، من الوجود عليه تا لذاته

 الوجه على وخيرا نظاما يعقله ما منه فيفيض اإلمكان بحسب
 بحسب النظام إلى تأدية أتم على فيضاناً يعقله الذي األبلغ

, كان« بما ابدع اإلمكان في »فليس وإذن اإلمكان«

 مفهوماً الخيرفيه وجود كان وإذا وشر، خير العالم في نعم
 إالً عنه يصدر ال خير والله لله، عن صادر العام أن باعتبار

؟ العالم في الشر تفسيروجود يمكن فكيف الخير،

 العالم في يوجد فإنما وجد إذا الشر أن سينا ابن يقرر

 من البريئة المفارقة العقول عالم السماوي، العالم ألن األرضي،

 يوجد وكيف .المطلق الخير ملكة فهو خير، كله عالم هو المادة
 بتعقل باستمرار المشغولة العقلية الكائنات وهوعالم الشر فيه

 يرى سينا فابن األرضي العالم ي أما ؟ مبدؤها الوجود واجب

 وهومن قليل فيه الذي والشر الشر، على غالب الخيرفيه أن

 أجل خيركثيرمن بترك ال الخيرأن ومن الخيرالكثير. اجل
 دخوالً اإللهي القضاء في فالحيريدخل وإذن قليل. شر تفادي

 أجل من أي فقط، بالعرض فيه فيدخل الشر أما بالذات،
 واألشجار المزروعات تحرق فالنارمثال وهكذا الكثير الخير

 الوجوه تشوه وقد ،لمته إذا ناسك فقير ثوب على تأتي وقد

 ذلك مع ولكنها شر، الناحية هذه من فهي . . الجميلة
 فيه يكون بأن يتم اغما الكون فإن واإلنسان، للعالم ضرورية

 يحصل الذي الثر من اعظم شره ناركان فيه تكن لم فإن نار،

 واألكثري الدائم فاألمر وإذن النام وجود مع بالعرض فيه
 كثيرة أنواعاً فألن الدائم انه أما النار الخيرمن هوحصول

 وأما النار بوجود إآل الدوام على تحتفظ ال الموجودات من

 من السالمة كنف في واألنواع األشخاص أكثر فألن األكثري

 واألكثرية الدائمة المنافع تترك أن يمحسن كان فا االحتراق.
.أقلية شرية أعراض بسبب

 عالم هو الفلكية، والنفوس العقول عالم االوي، العالم
 واجب األول من نزوالً متدرجة فيه والموجودات المحض، الخير

 .األرضي للعالم الصور واهب العاشر العقل إلى بذاته الوجود
 فيه والموجودات قليل، خيركثيروشر فيه األرضي والعالم
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 فالنبات المعادن إلى الالمتعينة المادة من صعودا متدرجة

 االنسان، األرضية الموجودات وأفضل فاإلنان. فالحيوان
 قادرة بالفعل عقالً تصير عندما نفسه اإلنسان في ما واشرف

 إلى العروج ثمة ومن شاءت، متى الفعال بالعقل االتصال على

 المهمة كانت هنا ومن .المحض الخير حيث الماء عالم

 ومن وجد ألجلها التي المصيرية مهمته االنسان، على المطروحة

 الثر من التخلص على العمل هي يعمل، أن يجب اجلها
 وشهواته، البدن بمعنى المادة، أي األرض إلى نفسه يشد الذي

 االجرام عالم األصلي عالمها إلى النفس عودة تعرقل التي
 اختصاص من المألة هذه في والبحث . . .السماوية والنفوس

المثرقية الحكمة

والسياء: االنسان المشرقية، ثانياً-الحكمة

النفس حقيقة

 بني من واحد كل يثيرإليه هوما سينا ابن عند االنسان
 اللفظ بيهذا إليه المشار أن سينا ابن ويقرر .»أنا« بقوله البشر

 وهو المتكلمين« وكثيرمن الناس أكثر ظن »كما البدن هو لي

 »جوهرروحاني وهي هو»النفس«، المشارإليه بل فاسد، ظن
 المعارف اكتساب في آلة واتخذه وأحياه القالب هذا على فاض

 بحقائق عالماً بربه ويصيرعارفاً جوهره يستكمل حتى والعلوم

 من ويصيرملكاً حضرته إلى للرجوع بذلك فيستعد معلوماته

. لها« غهاية ال سعادة في مالئكته
 كامل القليلة العبارات هذه في يلخص سينا ابن يكاد

 وقواها النفس في سينا ابن آراء أن والحق .النفس في نظريته

 وكذا البدن عن واستقاللها وحدتها وعلى وجودها على وبراهينه

 الخ . . وقواها. القدسية النفوس وفي والمعرفة العقل في آراءه
 النف في الغنوصية الظرية هذه تأسي إلى يهدف ذلك كل

 باالنتماء الوعي تمام واعياً سينا ابن كان ولقد عقلياً تأسيساً

 وضوح بكل ذلك إلى أشار وقد النفس، في كظريته الغنوصي
 هو »وهذا السالفة: العبارات إلى مضيفاً يقول، إذ وصراحة

 جماعة ذلك في ووافقهم الربانيين والعلماء اإللهيين الحكاء رأي
 جواهر شاهدوا فإنهم المكاشفة، وأصحاب الرياضة أرباب من

 اإللهية« باألنوار واتصالهم ابدانهم عن انسالخها عند انفسهم
 حيث من المذهب هذا صحة في »ولنا ;قائال مباشرة يضيف ثم

 الناطقة النفس معرفة في )رسالة .براهين« والنظر البحث
وأحواها(.

 »المذهب« ذلك صحة عل يبرهن أن إذن سينا ابن يريد

براهينه في فلنتتبعه عقلية. ببراهين الالعقالفي( ) الغنوصي



السينوية

 ألتي السماوية الروحانية وامتداداتها النفس في نظريته وتفاصيل

, المثرقية« »الحكمة ب يدعوه ما جوهر تشكل

لنف ا وجود اثبات

 أن قبل األشياء من شيء وصف رام »من ابنسينا: يقول
 ممن م الحكماء عند معدود فهو وجوده( )= إنيته أوالً فيثبت يتقدم

 وجود بإثبات البدء فيتعين وإذن ، االيضاح« محجة عن زاغ

براهين: عدة ذلك على سينا والبن النف.
 زائدة لعلل بل أجسام ألنها ال تتحرك األجسام أن منها -

 ولما المؤثر. من األثر صدور حركاتها تصدر منها جسميتها على
 هناك كذلك: نوعان فعللها نوعين عل األجسام حركات كانت

 االجام إلى راجعة وعلتها األجسام كسقوط القسرية الحركة
 عل عناصرها أحد وتغلب تركيبه طبيعة إلى أي نفسها

 عند االنسان كحركة القرية غير الحركة وهناك األخرى،

 وكحركة السكون من جسمه يقتضيه ما خالف فإنها المثي

 ثقل يقتضيه ما خالف على فهي أعلى إلى يطير عندما الطائر

 الحركة من النوع هذا كان ولما أسفل. إلى السقوط من جمه

 يستلزم فإنه تركيبها ومقتضى األجسام طبيعة إلى غيرراجع
 هو المحرك وهذا الجسم، عناصر على زائداً خاصاً محركاً

النفس.

 ليس ما ومنها يدرك بأنه يتصف ما األجسام من أن ومنها -

 كونهاتدرك فإن منهاباإلدراك مايتصف أن وواضح كذلك
 على زائدة لقوى بل أجسامأ بوصفها إليها نسبتها يمكن ال قوة

النفس. وهي نفسانية قوة القوى وهذه جسميتها،

 فإنه األمور من أمر في منهمكاً كان إذا االنسان أن ومنها -

 الوقت ذات وفي وكذا كذا فعلت يقول أنه حتى نفسه يستحضر
 وهي غيربدنه إذن فذاته بدنه، أجزاء جميع عن غافالً يكون

.له مغايرة

 إلى الطفولة وتتغيرمن تتبدل االنسان بدن أجزاء أن ومنها -
 يتذكركثيراً يظل حين في فالشيخوخة، الكهولة إلى الشباب

 في فهناك وإذن . . وكهولته وشبابه طفولته أحوال من
 يتغير، ال فيه ثابت شيء جسمه، اجزاء تغير وراء االنسان،

.نفه هو

 عند - النفس وجود على سينا ابن براهين أشهر ومن -
 الطائر« الرجل ب»برهان يسمونه الذي برهانه - المعاصرين

 كأنه منا الواحد يتوهم أن »مجب سينا ابن يقول :يلي كا ونصه

 مشاهدة عن بصره حجب ولكه كامال، وخلق دفعة
 فيه يصدمه ال هوياً خالء أو هواء في يهوي وخلق الخارجات،

 فلم أعضائه بين وفرق يحس، أن إلى يحوج صدماً افواء قوام

 فال ،ذاته وجود يثبت هل انم يتأمل ثم ,تتماس ولم تتالق

 من طرفا ذلك مع يثبت وال موجودا لذاته إثباته في يشك
 يثبت وال ذاته يثبت كان بل . . أحشائه من باطناً وال أعضائه

 أن الحال تلك في أمكنه انه ولو .عمقاً وال عرضاً وال طوالً لها
 في شرطاً وال ذاته من جزءاً يتخيله لم آخر عضواً أو يداً يتخيل

 غير والمقربه يثبت لم الذي غير المثبت أن تعلم وأنت ذاته

 لها خاصية وجودها أثبت التي للذات وإذن ،به يقر لم الذي
 ٠ تثبت« لم التي وأعضائه جسمه غير بعينه هو أنها على

)الشفاء(.

 وجود على سينا ابن براهين أفضل فلعل القدماء عند أما -

 مفاهيم يدرك اإلنسان أن تقريره، هو نظرهم، في النفس

 عن لذاته مجرد المفهوم ألن إما وعوارضها، المادة عن مجردة

 العقل أوألن الفضيلة، ومفهوم العلم كمفهوم وعوارضها المادة

 االطالق على »االنسان« كمفهوم المادة عوارض عن جرده
 ال ولواحقها، المادة عن مجردة هي المجردة، المفاهيم وهذه

 .آخذها إلى بالقياس بل منها أخذت التي للموضوعات بالسبة

 في وجودها عند المادة عن مجردة تكون إنما فإنها أخرى وبعبارة

 ألن الجسم، في حال العقل إن يقال أن يمكن وال العقل

 مجردة، وهي ذاتها، المفاهيم تلك أي المعقوالت هو العقل

 محل يكون أن بد فال وإذن بمجرد، ليس ما في اليحل والمجرد
 ال المعقوالت محل فإن وأيضاً . اكفس هو آخر شيء المعقوالت

 ينقسم، ال والمعقول ينقسم الجسم ألن جساً يكون أن يمكن

 فإما فيه حلوله فرضنا إذا ألنه المنقم، يحل ال ينقسم ال وما

 أن وإما غيرمنقسم، ألنه خلف وهذا بانقسامه، ينقسم ان

 حكم فيكون انقسامه، حين بعض دون أجزائه بعض يحل

محال. وهذا الكل حكم هو البعض

والبدن النفس بين العالقة طبيعة

 النفس مباينة الرئيس، الشيخ رأي في تؤكد، البراهين هذه

 غير الفس كانت لما ألنه ذلك عته. استقاللها ثم ومن للبدن

 مستقلة فهي وجودها في إليه حاجة غير في وكانت البدن
 أن يمكن ال ذلك من بالعكس فهو البدن أما . عنه بنفها

 تغير عنه انفصلت متى أنها من ذلك على أدل وال بدونها، يوجد
 للقوى اصل أنها إلى راجع وهذا األشباح، من شبحاً وأصبح

عليها. البرهنة في ذلك رأينا كما والمدركة المحركة

 اصل الوقت ذات في ولكنها البدن عن مستقلة النفس

؟ بينهما العالقة تتجدد فكيف فيه، والمدركة المحركة للقوى
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لسينوية ا

 طبيعة منها : مسائل عدة والبدن النفس بين العالقة تطرح

 يقول كما بالمادة الصورة كعالقة هي هل نفها. العالقة هذه

 ؟ أفالطون يقول كما بالسفينة الربان كعالقة أنها أم أرسطو،
 التعارض عن ساكتاً معاً الظريتين يتبنى أن سينا ابن يحاول

 الف جوهرية على جهة من يؤكد وهكذا بينهما. القائم
 ومن إلبدن على فاض روحاني جوهر أنها بمعنى وروحانيتها،

 واهب الفعال العقل أفاضه الجوهر ذلك أن يؤكد أخرى جهة

 وهكذا . له صورة ليكون لقبوله المستعد الجسم على الصور

 ذاته حد في جوهر : واحد آن في وصررة جوهر »النفس ف

 العقل يفيضها صورة هي . بالجسم« صلتها حيث من وصورة
 في آلة تتخذه لها قالباً األخير هذا ليكون الجسم على الفعال

 وتستعد جوهريتها تستكمل كي والعلوم المعارف اكتساب

السماوي عالمها األصلي، عالمها إلى للرجوع

 المستقل الروحاني الجوهر هذا النفس من فهمنا فإذا وهكذا

 قبل غيرموجودة فهي ،الدن في جوهريته استكمل الذي
 لو ألنا ذلك افالطون. يقول ما خالف على البدن، في حلولها

 تكون أن إما االنانية النفوس فإن البدن قبل وجودها فرضنا
 ذاتاً تكون أن وإما الذوات، -متكررة األبدان في حلولها -قبل

 اغا الكثرة ألن بالعدد، متكثرة تكون أن يجوز وال واحدة.

 فليس وإذن فقط مجردماهية والنفس المادة، ومع بالمادة تكون
 أنه غير . ماهية مجرد دامت ما بالعدد نفساً نفس تغاير أن يمكن

 كثيرة البدن في حلولها قبل النفوس تكون أن يجوز ال كما
 عندما ألنه العدد واحدة ذاتاً تكون أن يجوز ال فكذلك بالعدد،

 جميع في واحدة تكون أن إما النفس أكثرفإن أو بدنان يمحصل

 الناس لكان كذلك األمر لوكان ألنه باطل وهذا األبدان،
 وإما والوجدانية، والفكرية النفسية أحوالهم في متاثلين جيعاً

 األبدان في حلوها قبل بالقوة منقسمة النف تكون أن
 ما ألن أيضاً باطل وهذا فيها، حلولها بعد بالفعل ومنقسمة

 وال عظم ذات غير والنف وحجم عظم ماله هو بالقوة ينقسم

 بالبدن حلولها قبل النفر تكون أن بطل وإذا . . .حجم
 ليست أنها يعني ذلك فإن بالعدد، كثيرة وال بالعدد واحدة ال

 تصيركذلك وإنما ،حقيقته مستكمال جوهراً فيه حلولها قبل

 ابن فإن ذلك ومع . إياه ها الستعمال الصالح البدن تحل عندما
 موجودة كانت النفس أن تفيد كلمات استعمال يتجنب ال سيا

 قصيدته بها ابتدأ التي هبطت كلمة مثل البدن في حلولها قبل

 من إليك »هبطت مطلعها: رالتي النفس في المثهورة العينية
 حول الغموض من مزيداً مايضفي الخ، . ..األرفع« المحل

 بين نقارن أن لنا جاز وإذا . المألة هذه في سينا ابن رأي
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 الغموض بعض لرفع التماسا البدن، وحدوث النفس حدوث

 أن قبل الجسم أن كا إنه القول أمكن سينا، ابن عبارات في

 فإن »مادية« هيولى أو متعينة ال مادة هو ما صورة عليه تفيض

 أي متعينة ال صورة كانت البدن على تفيض أن قبل النفس

 البدن على فاضت فإذا أو»روحانية«. »صورية« هيولى

 لهم استعالها األخرى األجسام عن وصرفها به اشتغلت
 غير طبيعة من انها وبما إليه. وانجذابها بأحواله واهتمامها

 أي خالله من تتشخص صرع في معه تدخل فإنها طبيعته
شخصا«. تتعين به ما الهيائت من ها »يلحق

 كيف أخرى وبعبارة ، شخصاً« النفس »تتعين كيف

؟ جوهريتها تتكمل

اكتسابها وطرق وأنواعها المعرفة

 البدن على الفعال العقل أفاضها صورة النفس كانت لما

 إلى ونبة البدن إلى نسبة لها فإن جوهريتها فيه لتستكمل

 احداهما قوتين إلى النفس انقمت هنا ومن الفعال، العقل
 مبدأ والثانية العاملة، النف وهي للبدن« محرك »مبدأ

 نحو تتجه األولى القوة النظرية. النفس وهي المعرفة الكتساب

 أي أعل إلى فتتجه الثانية القوة أما الجم، إلى أي األسفل،

 المجردة منها سواء المجردة الصور أي ،العالية المبادىء إلى

 بتجريدها ذاتها النفس تقوم التي او الماوية كالعقول لذاتها

 قوى سائر على تتسلط »أن العاملة القوة ومهمة المواد. من
 القوة أما رذيلة، اخالق البدن عن يكون ال حتى البدن«

 جوهريتها بها النفس تستكمل أن قلنا كما فمهمتها النظرية
والمعارف. العلوم على بالحصول

ذلك؟ يتم كيف هو: اآلن والسؤال

 تنطبع أن شأنها من التي القوة هي النفس في النظرية القوة
 وإما بذاتها، المجردة إما المادة، عن المجردة الكلية بالصور

 فهى :تجليات ثالثة القوة وهذه .مجردة لها النفس بتصيير
 تسمى وحينئذ المعارف الكتساب استعداد مجرد أوالً تكون

 النوع من شخص لكل موجودة وهي هيرالنياً، عقالً

 التي األولى بالهيولى لها تشبيها هيوالنية سميت وإنما االنساني،

 فإذا صورة. لكل موضوع وهي الصور من صورة بذاتها ليست
 التي العقلية المقدمات أي األولى، المعقوالت فيها حصلت

 أكبر الكل القائلة القضية مثل الثانية المعقوالت إلى بها يتوصل
 بالملكة عقال النظرية القوة تلك فصارت ،أشبهها وما الجزء من
 التي الثانية المعقوالت يعقل أن يتطيع بم ما يملك عقال أي

 وصارت الماهيات هذه فيها حصلت فإذا ، األشياء ماهيات هي



السينوية

 صارت تعقلها، أنها وعقلت عقلتها شاءت متى مخزونة فيها
 يعقل النه كذلك وسمي بالفعل، عقالً حيتذ النظرية القوة

 الصور صارت إذا أما . اكتساب وال تكلف بال شاء متى

 أنه ويعقل بالفعل ويعقلها يطالعها العقل في حاضرة المعقولة
 سمي وإنما مستفاداً، عقال حينئذ يكون فإنه بالفعل يعقلها

 تكون الصور من »نوع الفعال العقل من فيه انطبع ألنه كذلك

 النوع يتم المستفاد العقل هذا وعند الخارج«. من مستفادة
 األولية بالمبادىء تثبهت قد االنسانية القوة وتكون االنساني

 جوهريتها استكملت قد بذلك النف فتكون كله، للوجود

 الفعال، بالعقل شاءت، متى االتصال، على قادرة وأصبحت
 من ملكا لتعيش الوجود واجب حضرة إلى للرجوع مستعدة

.قليل بعد سنين كما ،لها نهاية ال سعادة في مالئكته

 في سينا ابن نظر وجهة معرفة من بدهنا ال ذلك وقبل
 انتقال مسألة بذلك اعني ارسطو بعد الفالسفة شغلت مسالة

 استعداد هومجرد الذي الهيوالفي العقل حالة من النظرية القوة

 إلى . I بالفعل. العقل حالة إلى ..بالملكة العقل حالة إلى
 الحاالت هذه من حالة وكل خصوصاً المستفاد، العقل حالة

 ما أن ومعلوم قبلها، لما بالفعل وعقل بعدها لما بالقوة عقل هي

 فا بالفعل. هي اخرى بتأثيرقوى الفعل إلى يخرج إنما بالقوة

 إلى القوة من النظرية القوة من الحاالت هذه يخرج الذي

الفعل؟

 هو الذي الهيوالفي العقل في األوليات حصول بخصوص

 ابن يؤكد الفعل إلى القوة من خروجه وبالتالي استعداد مجرد
 قائال: يضيف ثم شأنه« هذا جوهر »بإنارة يتم ذلك أن سينا

 صور جوهره من فيها ويطبع النفس يفيد شيء هنا ها »فإذن
 التي العقول إلى بالقياس يسمى الثيء وهذا . . .المعقوالت

 العقل يمى كعا فعاآل، عقالً الفعل، إلى منها وتخرج بالقوة

 بالقياس الخيال أويسمى منفعال، عقالً إليه بالقياس الهيوالني

 عقالً بينهما فيما الكائن العقل ويسمى آخر، منفعال عقالً إليه

 فيقول: الفعال العقل هذا طبيعية سينا ابن ويشرح مستفاداً"

 وإلى عقل، بالقوة هي التي انفسنا إلى الشيء هذا »ونسبة
 أبصارنا إلى الشم نسبة ،معقوالت بالقوة هي التي المعقوالت

 فإذا .مرئية بالقوة هي التي األلوان وإلى رائية، بالقوة هي التي

 عادت الشعاع، وهو األثر، خلك منها بالقوة بالمرئيات اتصل

 العقل هذا فكذلك بالفعل البصررائيا وعاد بالفعل مرئيات

 هي القي المتخيلة األشياء إلى تسيح قوة منه تفيض الفعال
 عقال بالقوة العقل وتجعل بالفعل معقولة لتجعلها معقولة بالقوة

 تجعل ألن وسبب مبصرة بذاتها الشمس أن وكما بالفعل

 الجوهرهوبذاته هذا فكذلك بالفعل مبصرا بالقوة المبصر

 بالقوة هي التي المعقوالت سائر يجعل ألن وسبب معقول

 بأن التصديق مثل العقلية فاألوليات وإذن بالفعل«. معقوالت

 عدم ومبدأ الهوية مبدأ ومثل الجزء من أعظم الكل

 بها والتي العقل في تحصل الي األوليات هذه .. التناقض.
 اغا بالملكة العقل حال إلى الهيوالفي العقل حال من ينتقل

 ال العقلية األوليات أن ذلك ومعنى .الفعال العقل مصدرها

 البشري العقل في تحصل واغا والاالستقراء الح يفيدها
 وكذلك .إلهي نور اشراقة بواسطة أي الفعال العقل بواسطة

 يخرج ال منهما أياً فإن المستفاد والعقل بالفعل العقل في الشأن

الفعال. العقل بتدخل إآل الفعل إلى القوة من

 البدن على الفعال العقل يفيضها التي فالنفس وهكذا

 الفعال العقل يتعهدها أجزائه، في تتصرف له صورة لتكون

 جوهريتها استكمال طريق على مرحلة قطعت فكلما باستمرار،
 إلى لينقلها الفعال العقل تدخل لها آلة البدن اتخاذها خالل من

 في اصبح المستفاد العقل درجة بلغت إذا حتى أعلى، مرحلة

 ألن ذلك . أرادت متى الفعال بالعقل هي تتصل أن استطاعتها

 هوحاضر بل عنا يغيب ال - سينا ابن يقول كما ٠ الفعال العقل

 »والذي الرئيس: الشيخ يقول المشرقيون يرى باستمراركما
 باالتصال يكون انما بالعلم التام االستكال أن المثرقيون عليه

 عائق يكن ولم الملكة حعلنا إذا ونحن الفعال. بالعقل بالفعل
 مما ليس الفعال العقل فإن شئنا، متى يه نتصل أن لنا كان

 عنه نحن نغيب وانما بنفسه حاضر هو بل ويحضر، يغيب
 )تعليقات حضرناه« شثنا فمتى األخرى، األمور على باإلقبال

ألرسطو النفس كتاب حواشي على

 الهيوالفي العقل منحال النفس تجتازها التي المراحل هذه
 والعقل بالملكة العقل مرحلتي عبر المستفاد العقل حال إلى

 الناس من أن ذلك النفوس. لجميع ضرورية ليست بالفعل
 أن في يحتاج فال جداً قوياً المعقوالت لتقبل استعدادم يكون من

 يعرف وكأنه يكون بل كبيرشيء، إلى الفعال بالعقل يتصل

 الناس من شخص يكون أن »فيمكن :نفسه من شيء كل
 أن إلى العقلية بالمبادىء االتصال وشدة الصفاء بثدة مؤيداً

 شيء فيكل الفعال العقل إللهام قبوالً أعني حدساً، يشتعل

 إما شيء، كل من الفعال العقل في التي الصور فيه فتسم
 يشتمل بترتيب بل تقليدا ال ارتساما ،دفعة من قريبا وإما دفعة

 تعرف اغما التي األمور في التقليدات فإن ،الوسطى الحدود على

 أعلى بل البوة من ضرب وهذا عقلية، يقينية ليت بأسبابها

 أعلى وهي قدسية قوة القوة هذه تسمى أن واألولى النبوة. قوى

االنسانية«. القوى مراتب
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السينوية

 أي التعليم طربق :جوهرها النفس الستكمال إذن طريقان

 جميع متناول في وهي النظرية بالقوة والعلوم المعارف اكتساب
 منحوا بمن خاصة وهي واالشراق الحدم وطريت الناس،

 : الناس من قليلة فئة وهم القدسي العقل أو القدسية القوة

 النفس استكملت وإذا الواصلون. والمتصوفة واألولياء األنبياء

 الدائم لالتصال مستعدة صارت ذاك أو الطريق بهذ جوهرها
 إلى واالنجذاب االتحاد من نوعاً به واالتحاد الفعال بالعقل

 هي وتلك عليها، »نورالحق« بإشراق فتنعم اإللهجية الحضرة
.فوقها سعادة ال التي السعادة

والشقاوة السعادة :المعاد

 السعادة. في بنظريته النفس في نظريته سينا ابن يتوج

 مقدمة منها الواحدة بل مستقلين كيانين تثكالن ال والنظريتان

 من هي الفس في نظريته إن قلنا الدنة شئنا وإذا لألخرى.
 البدن في النفس وجود أن مثلما تماماً ،السعادة في نظريته أجل

 الحضرة إلى للرجوع وتستعد جوهرها تستكمل أن أجل هومن
, ابدية سعادة في تحيا حيث اإللهية

 نوع من سعادة سينا ابن عند النفس، سعادة والسعادة،
 بعد أو بالموت نهائياً البدن النفس تفارق أن قبل سواء واحد

 روحية، لذة الحالتين كلتا في إنها رجعة. غير إلى إياه مفارقتها

 يختلف وإنما كذلك. روحي ألم الشقاء وهو ضدها أن كا

 الشقاوة من يصيبهم او السعادة من ينالونه ما درجة في الناس

 درجات بتحديد يبدأ سيناء وابن اآلخرة في أو الدنيا في سواء

 ما عليها ليؤسس المعاد( :٠٠), اآلخرة في والشقاوة السعادة

الدنيا. في سعادة من النفوس لبعض يحصل

.بدأ حيث من فلنبدأ

 إنه عنه ويقول الشرع به أخبر المعادكما بين سينا ابن يميز
 البوة خبر وتصديق الشريعة طريق من اآل إثباته إلى سبيل »ال

 مدرك »هو كما المعاد وبين البعث«، عند للبدن الذي وهو
 ٠ ٠ والشقاوة. السعادة وهو ٠ ٠ البرهافي. والقياس بالعقل

 ابن يربط أخرى، جهة ومن جهة، من هذا ٠ لألنف« اللتان
 كمالها بلوغها عند للنفس نحصل التي باللذة العادة سينا

 صورة فيها مرتسماً ،عقلياً تصبرعالماً عندما أي بها الخاص

 المطلق والجمال المطلق والخير المطلق الحسن فتشاهد الكل
 الذي باأللم الشقاوة يربط كيا االتحاد، من نوعاً به وتتحد

 النف كانت وإذا . اللذة تلك فقدان بسبب للنفس يحصل

 المذكورة اللذة فقدان عن الناتج باأللم تحس ال البدن في وهي
 زال فإذا اللذة، تلك وبين بينها حاجزاً يقوم البدن ألن فذلك
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 ،باأللم وأحست للذة فقدانها أدركت الموت بسبب الحاجز هذا

 من عضو في األلم يكمن الذي الثخص مثل ذلك في مثلها
 يجعله مثالً كالمخدر باأللم لإلحساس مانع وجود ولكن أعضائه

 فالبدن وإذن شديد شعربألم المانع إذازال حتى به، غيرمحس

 استكمال عن التفس يثغل جهة فمن متكاملين: دورين يلعب

 دونها يحول اخرى جهة ومن العليا، اللذة وبلوغ جوهريتها
 تحرر فإذا .اللذة فقدان وراء يكمن الذي باأللم اشعور ودون

 باللذة أحس وشواغله البدن من الدنيا، حياته في االنسان،

 عن فقط ليس البدن شغله يتحرر لم وإذا ،غحرره درجة حسب
 ،اللذة فقدان عن الناجم األلم عن أيضاً بل باللذة الشعور

 في فتعيش المانع، زال بالموت البدن النفس فارقت إذا حتى
 البدن شواغل من تحررها درجة حسب ناقصة أو كاملة سعادة

 مؤقت أو أبدي كامل شقاء من وتعاني فيه، وجودها اثناء

.فيه وجودها أثناء بالبدن انشغالها درجة حسب

:أصناف الموت بعد فالنفوس وهكذا

 على حصلت التي أي الفاضلة، العالمة النفوس فهناك -

 فتمكنت ،الموت بسبب البدن تفارق أن قبل يها الخاص كمالها

 صارت حتى ومراتبه وعلله ومبادئه بالوجود التامة المعرفة من
 المطلق الحسن تشاهد كله الموجود للعالم موازياً معقوالً »عالماً

 استمرت إذا النفوس، هذه إن ٠ الحق« والجمال المطلق والخير

 حسي شاغل يثغلها ولم بدنها في بعد وهي الحال تلك على
 لها، خهاية ال لذة في الموت بعد كذلك تبقى فإنها طارىء

 وقد اآلخرة بلذتهافي البدن في الدنياوهي لذتهافي فتتصل
 قياسها يمكن ال سعادة في تعيش ولذلك ،البدن فارقت

 إلى سبيل هناك ليس ألنه وأشد، أعظم بأنها وصفها وال
 والكامل الكاملة، السعادة فهي أخرى، سعادة بأي مقارنتها

٠ بالناقص بمقارنته وليس بنفسه يعرف

 التي وهي الفاضلة غير ولكن العالمة النفوس وهناك -

 موجود أنه بالفعل فعقلت لكمالها البدن في وهي تنبهت،
 انشغالها ألن تحصله لم ذلك مع ولكنها إليه، نازعة وأصبحت

 االستلذاذ المرض يني كما ومعشوقها ذاتها انساها قد بالبدن

 المكروهات إلى بالمريض الشهوة تميل وكما بالحلوواشتهائه
 عارضان: لها عرض البدن النفوس هذه فارقت فإذا الحقيقية.

 الناتج األلم وثانيهما بكمالها، معرفتها تستلزمها التي اللذة أولهما

 باأللم. انشغالها ببب اللذة تلك بفقدان اإلحساس عن
 البدن ألن بالموت، البدن تفارق عندما عظيياً ألماً تتالم وبذلك

 األلم وذلك باأللم. اإلحساس يمنع الذي المانع بمثابة لها كان
 ال األلم هذا غيرأن شقاوة. تغدلها ال التي الشقاوة هو العظيم

 ثم النفوس لتطهيرتلك الالزمة المدة يبقى بل األبد إلى يدوم



السينوية

 في تسعد بل الشقاء في تخلد ال إذن النفوس هذه .يزول
النهاية.

 هنا ها بأن سمعت( )ت رأيًا اكتسبت التي النفوس وهناك —
 في ولكنهاوهي جوهرها، كمال إلى الشوق ب يكتسب أمورًا
 . التام كمالها البدن، بعدمفارقتها به، تبلغ ما تحصل لم بدغها
 شقاء في وقعت الناقصة الحال هذه على البدن فارقت فإذا
 انما هذه ألن العلمية الملكة أوائل اكتساب يمكنها ال إذ أبدي

 هم والذين البدن. فارقت قد وهي بالبدن، تكتب كانت
 الكمال اكتساب إلى السعي عن مقصرون إما حالهم هذه

 فاسدة. آلراء متعصبون جاحدون معاندون وإما االنساني
المقصرين. من االبدي الشقاء في حاالً أسوا والجاحدون

 لم التي أي الفطرة، على هي التي الليمة النفوس وهناك -
 باالضافة والتي به سمعت وال جوهرها استكمالها طريق تعرف

 »إذا النفوس هذه المخالفة، بالعقائد تتدنس لم ذلك إلى
 إذا أي - المفارقات احوال يشيرإلى روحانيًا ذكرًا سمعت
 وجد وأصابها شوق لها حصل واالر- بالجنة يذكرها دينًا اتبعت
 إلى راجعًا الكمال إلى شوقه كان فمن مفرحة«، لذة مع مبرح
 بالوصول اآل يقنع لم للكمال، ذاته مناسبة إلى أي الكمال، ذات
 إلى شوقه كان ومن القصوى. السعادة يسعد وبالتالي إليه،

 يقنع فإنه والمنافسة الحمد كطلب اخرى امور إلى راجعًا الكمال
.ذلك من له يحصل بما

 تكتسب لم التي اكاس من البله نفوس هناك واخيرًا -
 غير وكانت البدن فارقت فإذا كمالها، عرفت وال الثوق
 وال ذلك غير هيئة لها وليس الرديثة البدنية للهيائت مكتسبة

 البدن بمفارقة شديدًا عذابًا تعذب فإنها وينافيه يضاده معنى
 ذلك آلة ألن شوق لها يحصل غيرأن من البدن ومقتضيات

بقي قد بالبدن التعلق وخلق بطلت، قد البدن هي التي
 .ويرجحه النفوس هذه بصدد آخر رأيًا سينا ابن ويذكر

 نفوسهم فارقت إذا البله، هؤالء أن الرأي هذا ومؤدى
 بما تعلق لها وليس البدنيات غير تعرف ال بدنية وهي أبدانها،

 هذه تتعمل ان أمكن عنها، فيثغلهم األبدان من أعلى هو
 أو االجرام لتلك تصيرأنفسًا بأن ال سماوية، اجرامًا النفوس

 تتخيل أي التخيل، في االجرام تلك تستعمل بل لها، مدبرة
 فالنفوس اآلخرة: أحوال عن الدنيا في لها قيل ما بواسطتها

 الدنيا في وهي الخيروعملته اعتقدت التي أي منها الزكية
 التي الشريرة والنفوس المشاهدة، هذه في وتنعم الجنة تشاعد
 . المشاهدة بهذه وتشقى جهنم تثاهد الدنيا في الشر عملت

 األول للنوع بالنسبة الحقيقية السعادة بمثابة ذلك وسيكون
 الخيالية الصور ألن الثافي للنوع بالنسبة الحقيقية والشقاوة

 في كما تزداد قوتها إن بل الحسية الصور من وضوحًا أقل ليست
 تلك كانت ؛ذا شديدًا ألمًا النفس تتألم حيث األحالم صور
. مزعجة الصور
 كما مؤسة، وهي المعاد، في سينا ابن نظرية هي تلك

 في السينوية النظرية ان والواقع .النفس في نظريته على رأينا،
 كذلك تؤس بل وحدها المعاد في نظريته تؤسى ال لنف ا

 الدنيا، هذه في النفوس لبعض تحصل التي السعادة في نظريته
. نهائية مفارقة أبدانها مفارقتها قبل

 على أو سينا، ابن »تصوف« ب يعرف بما إذن األمر يتعلق
 بما للسينوية عرضنا لنختم .السينوية التصوف بنظرية األصح

 نضج في صاغها كيا الفلسفية منظومته الرئيس الثيخ به ختم
 المعرفة في نظريته بذلك نعني .والتنبيهات االشارات : كتبه

 إلى وما والخوارق للكرامات تفير من ب يرتبط وما الصوفية
ذلك.

ومقاماتهم العارفون

 تتألم أوم المناسب إلىكمالك »إذالمتشتق ابنسينا: يقول
 أسباب من وفيك المنه، منك ذلك أن فاعلم ضده بحصول

 هي يشيرإليها التي واألسباب عليه«. نبهت ما بعض ذلك
 بالبدن النفس اشتغال ألن ذلك وعالثقه« وشواغله »البدن

 المعقوالت إلى االلتفات من يمنعها والشهوات والمحوسات
 لذة ودون دونها يحول وبالتالي الفعال، بالعقل واالتصال

 يتوقف هنا ومن االتحاد. من نوعًا معه واالتحاد به االتصال
 كال عن فضالً العملية القوة كال على للسعادة النفس بلوغ
 قوتها بحسب النفس كمال كان إذا ألنه ذلك .النظرية القوة

 بلغ من وكان المستفاد العقل درجة يبلوغ يكون إنما النظرية
 فإن والسعادة« القدس »عالم ب علم على يحصل الدرجة هذه

 وااللتذاذ ومعاينته مشاهدته، أي العالم، هذا إلى »الخلوص«
 قوتها بحسب النفس بكال إال يتأق ال به، و»االتحاد« بإدراكه

 العالئق التحررمن في يتمثل الذي الكال وهو العملية
 معًا، القوتين بحسب الكال على والحاصلون الجسانية

 درجة بلغوا الذين المتنزهون العارفون هم والعملية النظرية
 البدن مقارنة درن عنهم »وضعوا و جهة، من المستفاد العقل

 إلى »خلصوا وبذلك اخرى، جهة من الشواغل« عن وانفكوا
 لهم وحصلت األعلى بالكمال وانتقشوا والسعادة القدس عالم
.العليا« اللذة

 النفس مفارقة بعد تحصل إثما العلياء •اللذة أن ورغم
االلتذاذ »هذا أن يعني ال ذلك فإن نهائية مفارقة بالموت للبدن
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لسوبة ا

 تأمل في والمنغمون بل البدن، في والنفس وجه كل من مفقود
 األبداذ، في وهم يصيبون، الشواغل عن المعرضون الجبروت

كل عن فيشغلهم منهم حظًاوافرًاقديتمكن اللذة هذم من

 نواع ثالثة السن يامال السنب ثوافل عن ياإلعراص
 مراتب أو درجات فتصبح بعض مع بعضها تندمج أن يمكن

 وطيباها، الدنيا متاع عن وهوالمغرض الزاهد هناك وأحوال:
 الصالة من العبادات فعل على وهوألمواظب العابد وهناك

 إلى بفكره "المنصرف وهو العارف وهناك وغيرمما، والصيام
 وهذه . سره« في الحق نور لشروق مستديما الجبروت قدس

 فقد .مجتمعة توجد وقد منفردة الناس في توجد قد األحوال
 عند والعبادة الزهد غيرأن ,والعابدعارفًا عابدًا الزاهد يكون

 غير عند والعبادة فالزهد والعابد: الزاهد عند غيرهما العارف
 يشتري »كأنه العارف غير فالزاهد ومبادلة، معاملة هما العارف

 في يعمل »كأنه العارف غير والعابد اآلخرة« متاع الدنيا بمتاع
 وعبادته فزهده العارف أما اآلخرة« في يأخذها ألجرة الدنيا

 جنبات إلى الغرور جنبات »عن النفس جر هدفها رياضة
 ال الحق يستجلي حينما الباطن للسر مسالمة فتصير القدس،

 ملكة ويصيرذلك الساطع الشروق السرإلى فيخلص ،تنازعه
, مستقرة«

 دون الدنيا، حياتهم في وهم ما يخصون مقامات وللعارفين
 نضوها قد أبدانهم، من جالبيب في وهم فكأنهم، غيرهم.

 فيهم أمورخفية ذلك في ولهم القدس عالم وتجردواعنهاإلى
 من ويتكبرها ينكرها من »يستنكرها عنهم ظاهرة وأمور

 عن األلسنة تعجز لما مثاهداتهم فهي الخفية أما ٠ يعرفها«
 وأما سمعت. أذن وال رأت العين بما وابتهاجهم عنه اتعبير

 من لهم يكون وما وأفعالهم أقوالهم من يظهر ما فهي الظاهرة
. العادات وخرق الكرامات جملتها ومن بهم تختص آيات

 التي والظاهرة، منها الخفية األمور هذه بعض لنستعرض
. معقوليتها عن والدفاع بتبريرها فلسفته سينا ابن توج

 أحوالهم مقامات ضمن العارفون يقطعها درجة أول إن
 الله، عرفوا الذين أي »المريدين، درجة هي الخفية النفسية

 االتصال روح من النيل في ورغبوا بااليمان، أو بالبرهان
 مع أغراض: ثالثة إلى برياضته يتجه مطلبه المريد يبلغ ولكي
 األمارة الفس وتطويع الله، سوى ما إلى التوجه من الفس
 التوهمات إلى والوهم التخيل قوى لتنجذب المطمئنة لكفس

 بتحصيل السرللتنبه وتلطيف القدسي، لألمر المناسبة
 عدة األغراض هذه تحقيق على ويعين الكمال. لنيل االستعداد
 العارفين، عبادة أي بالفكر، المشفوعة العبادة :أمورمنها
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 الحيوانية القوى استعمال عن النفس تذهل التي وااللحان
 من فيها ما خالل من المجردة األمور على االقبال إلى وتدفعها
 ذكي قائل من كان إذا الواعظ والكالم منتظمة، ونسب تآليف

.السكون فيها ويبعث ويقنعها النفس ينبه فإنه العبارة بليغ
 درجات تبدأ ما حدًا والرياضة االرادة تبلغ وعندما

 نور اطالع من لذيذة خالت ذلك وأول .واالتصال الوجدان
 الصوفية يسميها التي وهي وتخمد، تومض بروق، كأنها الحق

 ويصير والغواشي الومضات تتكاثر الرياضة وبمواصلة ))أوقاتًا«,
 امره من يتذكر الفدس جناب إلى منه عاج شيائً لح كلم المربد

 ويستمرذلك .شيء كل في الحق فيكاديرى غاش امرافغثيه
 الغشيان من قبل يثيره كان ما فيه يثير يعود وال المريد ويعتاده

 وتحصل شهابًا والوميض سكينة وقته فينقلب واالستفزاز
 التي ببهجتم فيها ويستمتع مستمرة صحبة كأنها مستقرة معارف
 عنده حاضرا جليه فيراه المثرق الوميض باستمرار تتمر
 اتصاله عنه يشغله عنه غاثب الحقيقة في أنه حين في معه مقيمًا

بالئه.
 واالتصال المفارقة هذه لم تكون ان إلى األحوال بم وتتدرج

 اتصاله اليتوقف فيصبح درجة يتقدم ثم .شاء متى الله مع
 .الله فيه الحظ شيائً الحظ يصيركلما بل مشينته عل بالله
 الله إلى للوصول عنها فيستغني رياضته تمت قد يكون وهنا

 بالرياضة مصقولة كمرآة الله سوى عما الخالي ويصيرسره
 ويبتهج العليا اللذات عليه فتفيض الحق نحو باالرادة موجهة
 الحق إلى نظر :نظران له ويصبح الحق أثر من ما لما بنفسم
 بين مترددا ويظل بالحق، المبتهجة ذاته إلى ونظر به المبتهج
 درجة وهي الحق إلى السلوك درجات آخر يبلغ أن إلى النظرين

 ليلحظ نفسه عن فيها يغيب التي الدرجة ،التام الوصول
 الحظة هي حيث فمن نفسه لحظ وإذا فقط، القدس جناب
 يصل وعندما الحق. بمالحظة مبتهجة هي حيث من ال للحق

 موصوف وال واصف هناك يبقى ال المقام هذا إلى السالك
 مقام هو وذلك ..معروف وال عارف وال مسلوك وال سالك وال

 العالم في ما عنكل المقام هذا في العارف يذهل وقد .الوقوف
 الشرعية، بالتكاليف إخالالً يكون أن يمكن ما عنه فيصدر

 العارف ألن ذلك على يؤاخذ ال أن يجب انه سينا ابن ويرى
 من يكلف وكيف ويتساءل؟ المكلف غير حكم في يكون حيتئذ

 قد من على فيرد سينا أبن ويبادر .الله غير شيائً يعقل ال عاد
 استند سواء العارفين، مقامات بخصوص قرره الذي هذا ينكر

 »جل :عرضه ختام في فيقول العقل، أوإلى الشرع المنكرإلى
 إآل عليه أويطلع وارد، لكل شريعة يكون أن عن الحق جناب
 الفن هذا عليه يشمل ما فإن ولذلك واحد، بعد واحد



السينوية

 منه فاشمأز سمعه فمن للمحصل، عبرة للمغفل، ضحكة
.له| خلق لما مير وكل ،تناسبه ال لعلها نفه فليتهم

الخ . . والخوارق. الكرامات

 الخفية األمور باالجال وهي العارفين، مقامات كانت تلك

 , ورياضاتهم سلوكهم خالل ذواتهم داخل العارفون يحياها التي

 فهي لهم وكرامات كآيات عنهم تصدر التي الظاهرة األمور أما
 ولذلك . الطبائع« »قلب و العادة« »خرق إطار في تدخل كلها

 كأفعال لها المماثلة األفعال تفسير جنس من تفسيرها كان

 الرئيس والثيخ بالعين. واإلصابة الطالسم وتأثير السحرة
. أمثلة وهذه . الفلسفية منظومته في مكاناً ذلك لكل يجعل

 األكل عن اإلمساك على القدرة العارفين آيات من
 أمراً يعتبرذلك سينا وابن المعتاد أكثرمن طويلة مدة والشرب

 بعض أن منها طبيعية ماثلة ووقائع حاالت عناك ألن طبيعياً

 المواد بهضم جسمه تشغل االنسان تصيب التي األمراض
 تبقى هذه يجعل مما المحمودة المواد هضم عن وتصرفه الرديئة

 بسبب الجم يحتاج فال ،المهضم بفعل محللة، غير الجسم في

 يصيبه أن دون طويلة مدة يبقى وانما بديلة أغذية إلى ذلك

 أن حين في هذا تحليل. دون فيه األغذية بقاء بفضل مكروه

 عشر لوبقي يهلك األمراض بتلك غيرالمصاب الجم صحيح

 عن اإلمساك على العارفين قدرة سينا ابن ويفسر المدة. تلك
 والبدن، النفى التأثيرين تبادل عل يقوم آخر تفسيراً الطعام

 القوى أخضعت قوية المطمئنة النفس كانت إذا أنه ويرى
 اشتد القدسي« »العالم إلى انجذايها اشتد فإذا تصرفها البدنية

 القليل إآل تستهلك ال وصارت إلبها البدنية القوى انجذاب

 الغذاء فيكون الهضم، عن حينثذ النشغالها الغذائية المواد من

 حالة في يتحلل الذي الغذاء من أقل الحالة هذه في المتحلل

 ذلك فوق يختص العارف ألن قبل، إليها المشار األمراض

 وإذن أقل. الغذاء إلى الحاجة يجعل الذي البدني بالكون

 عن العارف امساك من يحكى ما فلي - سينا ابن يقول -
 ذلك من لك يحكى ما »ليس بكثير، المعتاد تقوق لمدة الطعام

.الطبيعة« لمذهب بمضاد

 تخرج أفعال من عنهم يحكى ما أيضاً العارفين آيات ومن

 ايضاً وهذا الجبال«. )تحريك مثل المعتاد في االنسان طاقة عن

 هو ألنه سينا، ابن نظر في ،حقهم في يستنكر أن ينبغي ال ما
 أحوال في االنسان قوى تتزل فقد : الطبيعة، »مذاهب من ايضاً

 بسبب إما األعمال بأصغر القيام عن يعجزمعها درجة إلى معينة

 اإلنسان فيأقي العكس يحدث وقد الحزن، أو الخوف صدمة

 تأثيرسورة تحت المعتادوذلك في طاقته تقدرعليها ال بأعمال
 من أحوال تعتريه العارف وكان هذا بت فإذا مثال. الغضب

 -يقول عجب فال فرح أي من واعظم اشد الحق ببهاء الفرح
 قوة أية من وأشد اعظم قوة نفسه في ذلك يولد أن i سينا ابن

 األحوال آخرفي انقعال أوأي اوالغضب الخوف فيه يولدها

. العادية

 معرفة من عنهم يحكى ما كذلك العارفين، أيات ومن
 الطبيعة مذاهب »في له ألن تصديقه يجب مما ايضاً وهذا الغيب

 التجربة أن ذلك وبيان سينا. ابن رأي حسب معلومة« اسباباً

 في ما نيالً الغيب من تنال النفس أن على معاً يشهدان والقياس

 اليقظة حال في ذلك مثل يقع. أن مانع فال وإذن المنام، حالة

 :سينا ابن ويقول الحس، شواغل من المرء تحرر إذا خصوصا
 وقد إآل الناس من احد »ول التجربة به تشهد ما هذا إن

 فإنه أخرى جهة ومن جهة من هذا .نفه« من ذلك جرب
 الجزثيات أن اإللهي العلم عن الحديث عند القول سبق

 بأن القول سبق كما كلي، وجه على العقلي العالم في منقوشة

 ذوات إنها أي وتتخيل تحس نفوس لها السماوية األجرام

 وذاك وهذا . جزئي رأي عن تصدر جزئية وارادات ادراكات
 وهو الكلي، العقل في مرتسمة العقلية الكليات بأن يقضيان

 ولما السماوية. النفوس في مرتسمة الجزئيات وأن األول، العقل

 كا السماوي بالعالم تتصل أن لها يمكن البثرية النفوس كانت

 بعض السماوية النفوس من تقتبس أن يبعد ال فإنه قبل قررنا
 التي الغيبية واألمور الحوادث األمور أي الجزئية، معارفها

 النفوس معارف من النفى تقتبسه الذي وهذا . ستحدث
 ضعيفاً يكون قد اليقظة، اثناء أو المنام خالل سواء الفلكية،

 فيثير قوياً يكون وقد الذاكرة، في وال المخيلة في أثر له يبقى فال

 فيرتسم كيراً ذلك من أقرى يكون وقد مشوشة، بصور الخيال

 حفظته به مهتمة النفس كانت فإذا واضحا، ارتساما الخيال في
 في مغبوطاً األثر ذلك من كان فما وهكذا . ووعته الذاكرة

 أو صراحاً وخياً أو إلهاماً كان اليقظة، في أو النوم في الذاكرة،

 فقط منه وبقيت زال قد منه كان وما تأويل، إلى يحتاج ال حلماً

 وإلى وإلهام وحي صورة في كان إن تأويل إلى احتاج محاكياته

. الحلم صورة في كان تعبيرإن
 وغيرهم الكهان من الغيب معرفة طالب يستعين وقد هذا
 على يعينه تركيزاً تفكيره بواسطتها يركز حركات أو بادوات

 من الغيب اقتباس على وبالتالي الخيال وتحريك الحواس شغل
السياء.

 نفوس اتصال إمكانية من سينا ابن يقرره ما بذلك وشبيه

 ما وهذا .والدعاء القبور زيارة عند األموات بنفوس األحياء
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السينوية

 مجمل بعرض استهلها التي الخير أبي إلى رسالته في يقرره
 إلى ذلك بعد ليخلص الفلسفية لمنظومته الميتافيزيقي لألساس

 من وكانت - بدنها النفوس من نفس فارقت »إذا إنه القول
 مفارقتها قبل جوهريتها استكملت التي السعيدة النفوس

 من اشباهها مع اآلبدين أبد سعيدة عالمها في بقيت - البدن
 ثم .السماوية العقول تأثير العالم هذا في مؤثرة والنفوس العقول

 الزائرة النفوس أن للقبور( )آ والزيارة الدعاء من الغرض
 النفوس تلك من تستمد . . .المفارفة غير بالبدن المتصلة
 لكفوس بد فال . . .وأذى ضر دفع أو خير جلب المزورة
 وتمد عظيًا تؤثرتأثيرًا ولجوارها، العقول لمشابهتها المزورة،
. األحوال« اختالف بحسب تامًا امدادًا

 في للعادة الخارقة األمور هذه فيمثل رأيه سينا ابن ويلخص
 »إن يقول: حيث واالشارات التنبيهات كتابه من تنبيه آخر

 أحدها :ثالثة مبادىء من الطبيعة عالم في تنبعث الغريبة األمور
 العنصرية األجسام خواص وثانيها ،المذكورة النفسانية إلهيئة
 سماوية قوى وثالثها ،تخصه بقوة الحديد المغناطي جذب مثل
 أو ،وضعية بهيثات مخصوصة أرضية اجسام امزجة وبين بينها
 أو فعلية فلكية بأحوال مخصوصة أرضية نفوس قوى وبين بينها

 والسحرمن آثارغريبة حدوث »تتتبع مناسبة انفعالية،
 من والنيرنجات والكرامات المعجزات بل األول القسم قبيل
الثالث« القسم قبيل من والطلسات الثافي، القسم قبيل
 أن »إياك : قائالً قارئه يحذر بل بذلك سينا ابن يكتفي وال

 لكل منكرًا تنبري أن هو العامة عن وتبرؤك تكيسك يكون
 ذلك امثال تسرح أن فالصواب . . وعجز. طيش فذلك . شيء

 قائم عنه يذدك لم ما االمكان بقعة إلى المذكورة( الخوارق )=
 الفعالة العالية وللقوى عجاثب الطبيعة في أن واعلم , البرهان
 ابن وينهي . . .غرائب« على اجتماعات المنفعلة السافلة والقوى

 هذم في لك مخضت قد إفي : األخ »أب قائاًل: حديثم سينا
 والمبتذلين الجاهلين عن فصنه . . . الحق زبدة عن اإلشارات

 مع صفاه وكان والعادة والدرية الوقادة الفطنة يرزق لم ومن
. همجهم« ومن الفالسفة هؤالء مالحدة من كان أو العامة

 على اهلجوم إىل القدماء يقول كما الكالم، ورجع
شا شل "االلنخا(

 القول فيه ركزنا سينا ابن لفلفة مجمالً عرضًا ذلك كان
 ويدور والعالم الله بين العالقة محور ريسيين: معورين عل

 . . وحدوثه. العالم وقدم وصفاته الله ذات حول فيه الكالم
 علم نشأة منذ المتكلمين شغلت التي القضايا نفس وهي الخ

 والسماء االنسان بين العالقة وحور نجمه، أفول إلى الكالم
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 وعالقتها البشرية النفس طبيعة حول فيه الكالم ويدور
 لنيل إعدادها وطريقة مصيرها وحول الساوية، بالنفوس
 احوال شرح جانب إلى هذا واآلخرة، الدنيا في السعادة
 أنواع من معناها في يدخل وما وكراماتهم ومقاماتهم المتصوفة
 أعني جيعًا، وهذه الروحانية والتأثيرات العادة« »خرق
 في الرئيسية المسائل المحورتشكل هذا في تناولها التي القضايا
 سينا ابن فلسفة أن نرى وهكذا .االسالم في التصوف ادبيات

 جانب إلى التصوف ومائل الكالم علم بقضايا اهتمت قد
 فلفة الينوية كانت هنا ومن »البحتة«. الفلسفية القضايا
 اما بالتصوف. الفلفة وتمزج بالفلسفة الكالم تمزج توفيقية
 من كل تأسيس الماضية، الصفحات من يتبين كما فهو هدفها

 أخرى وبعبارة فلفيًا، تأسيًا التصوف وقضايا الكالم علم
.والتصوف الكالم من كل في والمنطق الفلسفة توظيف
 مع الفلسفي اتعامل هذا يترك أن الطبيعي من كان ولقد

 الفلسفي الجانب في أثره التصوف ومساثل الكالم علم قضايا
 الذي العرض في واضح شيء وهذا ،السينوي الخطاب من

 متويينم على ذلك الحظ قد القارىء أن شك وال قدمناه.
 بدا لقد جهة فمن .المنهج ومستوى اإلشكاليات مستوى
 إشكالية :المتكلمين إشكاليات تبنى سينا ابن أن واضحًا
 وحدوثه، العالم قدم إشكالية والصفات، الذات بين العالقة

 يقدم أن حاول وقد ..,والعقاب واثواب المعاد إشكالية
 بالمبادىء االحتفاظ مع اإلشكاليات لهذه فلفية حلوالً

 لنا تقدم أخرى جهة ومن .االسالمية العقيدة في االساسية
 من حية نماذج عرضنا في اعتمدناها التي والبيانات النصوص

 أساسًا يعتمد وهومنهج ،البرهان و العرض في سينا ابن منهج
 أهم من وهما الشاهد، على الغائب وقياس العقلية القسمة

 دائمًاأن سينايحاول ابن إن نعم اكظرعندالمتكلمين »طرق
 هذا غيران استدالالته. عل االستنباطي الطابع يضفي
 في المنهج ويظل وسطحيا شكليا األحوال معظم في يبقى الطابع
 هافت كتابه في رشد ابن به شهر ما وهذا كالميًا، منهجًا عمقه

 طريقة سينا ابن اعتماد فإن قرطبة فيلسوف رأي وفي التهافت.
 كتابه في ،الغزالي مكن قد بإشكالياتهم وانشغاله المتكلمين

 براهينه في والطعن ،عليه التطاول من ،الفالسفة تهافت
والتثويثعليه.

 سينا ابن جانب من الكالم علم على االنفتاح هذا كان وإذا
 فجعله الرئيس للثيخ الفلسفي الخطاب في اثره ترك قد

 فإن ،والتلفيق التوفيق سبيل في المنطقية بالصرامة يضحي
 السينوي الفلسفي الخطاب أن أعني أيضًا: صحيح العكس

 الغزالي منذ وخاصة الكالم علم في اآلخر هو أثره ترك قد



السينوية

 الكالم، علم في المتأخزين طريقة ل الفعلي المؤسس يعتبر الذي
 الغائب قياس عن التخلي على أساساً تقوم التي الطريقة وهي

 واالعتماد المتقدمين«، »طريقة يؤسس كان الذي الثاهد على
 المنطق إقحام يكن ولم األرسطي لقياس فأكثعل أكثر

 الذي البارز الدور إلى فقط راجعاً الكالم علم في األرسطي

 مبسطاً عرضاً المنطق مسائل عرض في سينا ابن به قام

 ذكرناه ما إلى األولى الدرجة وفي ايضا، يرجع إنه بل واضحاً،

 الكالم علم قضايا على السينوي الفلسفي الخطاب انفتاح من

 جاؤوا الذي المتكلمين زود بما فلسفية منطقية معالجة ومعالجتها
 والثهرستاني كالغزالي ألشاعرة ا اساساً ونقصد - بعده

 علم يعرفها يكن لم االستدالل في بآليات - الخ . . .والرازي
 على االبقة مرحلته في معا، واالشعري المعتزلي الكالم،

 في سينا ابن تأثير تعدى لقد بل وحسب هذا ليس .الغزالي

 فلقد ،المفهومي المستوى إلى المنهجي المستوى الكالم علم
 بمفاهيم المتكلمين اشكاالت من كثيرا الرئيس الشيخ عالج

 أسسوا قد المتكلمين أن نثيرإلى أن ويكفي .فلسفية وآفاق

 روج كما والممكن الواجب مفهومي على سينا ابن بعد علمهم
 مسائل اختلطت أن ذلك نتيجة من وكان . سينا ابن لهما

 فأصبح خلدون، ابن الحظ كها . الكالم علم بمسائل الفلسفة
 يجد فلسفياً لقدصاركالماً :الفلسفة من بديالً الكالم علم

.السينوية الكالمية الفلفة ب هنا دعوناه فيما ومنطلقه أصوله
 منهجاً والفلسفة، الكالم علم بين التداخل هذا كان إذا

 ها إلهيات في خاصة وبكيفية السينوية، في بارزة سمة ومفاهيم،

 التصوف بين التداخل فإن والعالم(، الله بين )العالقة
 السينوية في كذلك بارزة سمة السينوي الخطاب في والفلسفة

 والسماء(. االنسان بين )العالقة أخروياتها في خاصة وبكيفية

 الكالم بعلم سينا ابن عالقة إن عامة بصورة القول يمكن ولهذا

 سينا ابن انفتاح ادى فكما وهكذا بالتصوف. عالقته جنس من

 إلشكاليات إلهياتها في السينوية تبي إلى الكالم علم على

 الكالم علم في تأثيره إلى وبالمقابل ومنهجهم، المتكلمين
 إلى التصوف على الرئيس الشيخ انفتاح أدى فقد ومنهجه،

 إلشكاليات أخروياتها في السينوية تبني : المزدوجة النتيجة تفس

 وذلك ذاته التصوف التأثيرفي المقابل وفي ومنهجهم المتصوفة

 اختالط والنتيجة , الفلسفية بالصبغة وصبغه مسائله بتنظيم

 من كان فلسفي تصوف وقيام الفلسغة بمسائل التصوف مسائل

 اعطوا ممن وغيرهما الحلبي والسهروردي عربي ابن ممثليه أبرز

االشراقية ابعادها كامل السينوية المثرقية للحكمة
 بنوع المرة هذه ويتعلق آخر، جانب هناك جانب. هذا

 والتصوف الكالم علم جانب إلى شكلت التي الفلسفة

 لقد . السينوي الفلسفي الخطاب في الرئيسية الثالثة العناصر

 المنظومة بين العضوية العالقة إلى الدراسة هذه مقدمة في أشرنا

 ابن يقرأ الذي ان والحق ،السينوية والمنظومة الفارابية الفلسفية

 أن وهي التالية النتيجة إلى سينتهي الفارابي بواسطة سينا

 مفصل عرض مجرد تكون تعدوأن ال الرئيس الشيخ فلسفة
 وغيرصحيح وجه من صحيح وهذا . الفارابي لفلسفة ومبسط

 وبنية الفارابي منظومة ينبة بين التطابق أن ذلك . وجه من

 ابن انجاه كان فلقد والهدف. االتجاه يشمل ال سينا ابن منظومة
 عزوف إلى باإلضافة هذا تماماً، الفارابي اتجاه عكس سينا

 الصارم وتقيده المتكلمين قضايا في الخوض عن الفارابي

 تربطه السينوي الخطاب في الفلسفي فالعنصر وإذن .بالمنطق

 مستوى على به هومتصل : وانفصال اتصال عالقة بالفارابي

 في ذلك بينا كما بذلك يعترف سينا وابن المعرفي، المحتوى
 مستوى على عنه وهومنفصل الدراسة، هذه من األول القسم

 االنفصال هذا عن بنفسه سينا ابن اعلن وقد والهدف، االتجاه

. مشرقية فلسفة إلى وتطلعه للمشائية انتقاده خالل من
 مرتبطاً يكن لم سينا بن فكر في الفلسفي الجانب ولكن

 إلى - ربما عضوية - وثيقة بصلة يمت كان فلقد وحده، بالفارابي

 يعترف سينا وابن . بالهرمسية خاللها ومن االسماعيلية الفلسفة

 تلميذه عنه رواها التي الذاتية سيرته في ذكر فقد بنفه، بذلك

 يحضر كان وأنه االسياعيليين الدعاة من كان أباه أن الجوزجافي

 دعي وأنه وغيرها، والنفس العقل قضايا حول هؤالء مناقثات

 شك دون ومن االساعيلية. الحركة سلك في االنخراط إلى

 دراسته سيجعل اسماعيلي علم بيت في سينا ابن نشوء فإن
 األصول ذات االسياعيلية بالفلسفة متأثرة شبابه في الفلسفية

 شبابه في درس سينا ابن أن ومعروف الواضحة الهرمسية

 والمضمون االسماعيلي التوجيه ذات الصفا اخوان رسائل

 الهرمسية الكتابات على مباشرة تعرف قد أنه ويبدو الهرمي
 يثير كما واسقليبيوس هرم إلى المنسوبة الكتابات أصولها، في

النفس. قوى حول رسالته مقدمة في ذلك إلى

 أم ذلك قصد — حاول قد سينا ابن أن كيف يتضح هنا من

 بل متنافرة عناصر أربعة بين واكوفيق الجمع - يقصده لم

 )= األرسطية الفلسفة التصوف، الكالم، علم متعارضة:

 بين شهرته هنا ومن الهرمسية. االسماعيلية والفلسفة الفارابي(،

 هنا ومن . واالسماعيلية والفالسفة والمتصوفة المتكلمين اوساط
 ومعارضيه اتباعه انجاهات وتعدد فيه، الناس اختالف ايضاً

. بواء سواء

 سينا ابن فلسفة في الرئيسية العناصر اجالية بصورة تلك

 بوصفها العناصر هذه إلى نظرنا إذا أما .التلفيقية اكوفيقية
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الينوية

 على عناصره احد هيمنة من وحدته يكتسب واحدا كال تشكل

 النسخ إحدى حينئذ ستبدو الرثيس الشيخ فلسفة فإن األخرى

 مادة )راجع األرقى النسخة الهرمسبة، من االسالمية

 واعتقد السينوية جوهر يشكل ما الحقيقة في وهذا هرمسية(

 فيما نلتمسه أن يجب سينا ابن فلسفة على التاريخ حكم أن

 لقد . مجتمعة أو منفردة عناصرها في وليس جوهرها يشكل

 فعل رد عن عبارة ومضمونها أصلها في الهرمسية كانت
 ارسطو، مع قمتها بلغت التي اليونانية العقالنية ضد العقالفي

 فلسفة اليوناني، الفكر في االنحطاط عصر فلسفة كانت لقد

 بروحها ،العام مضمونها في السينوية وتأب .الهيلينستي العصر

 الثقافية الساحة في ذاك الفعل رد تكرس أن إآل واتجاهها.

 العصر روح من تتخلص اخذت قد كانت التي العرية
 والكندي جهة من المعتزلة مع الهرمية وفلسفته الهيلينستي

 بعض كانت وإذا أخرى. جهة من اآلخرين والمناطقة والفارابي
 العمق تخفي أن اوتحاول تخفي السينوي الخطاب مظاهر

 ذات المتأخرة السينوية فإن يؤسسه، الذي الغنوصي الهرمسي

 والتاريخي، الحقيقي التعبيرالمطابق، ستكون االشراقي المنزع
.الرئيس الشيخ فلفة في الالعقالني الجانب هذا عن

الجابري عابد عحمد
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الشخصانية
Personalism
Personnalisme
Personalismus

 التأنسن، الى ينزع الشخص، يتمحورحول فلسفي نسق

 ويشعر ،يسهم ألنه ،التاريخ يصنع ،وحده البشري فالجنس

 الطبيعة مجاهيل ويصارع مجتمعية، حياة في يسهم، انه
األلغاز منها فينتزع عليها، ليسيطر وظاهراتها

 كذلك وهي باأللغاز، شبيهة البشرية الطبيعة في الغرائز ان

عليها. والتغلب لترويضها بصراع تلزم

 جهة من الطبيعة ومع جهة، من الذات، مع صراعان،

 يتشخصن، وفيها ليتحرر البشري، الكائن يلتزم بهيا أخرى،

 يعي متحرك كائن الى اولية( )مادة خام، كائن من يتمحور أي
.الواعية الحية الكائنات من لمجتمع انتماءه

:الشخصاني النسق ينج وحولها منها ثالثة مفاهيم جملة فهناك

 فيلتقطه بالعالم، يحل الذي الخام المعطى إنه كاثن: -
.المجتمع

 الشخص، الى الكينونة من االنتقال اي التشخصن، يبدأ -

.الحياة كل ويستمر

.االنسان تحقيق هو للتثخصن االعلى الهدف -

 من يتطور وهو للكائن ومجتمعي تاريخي تأطير فالتشخصن -
 حينا، اكث، او شخصيتين بين ويهمع خرى، الى شخصية

 فرد اي شخصيات ومجموع حينا، اكثر، و بشخصية ويعارض
أوذاته. ،تكونشخصه

الشخصية؟ هي ما

 معادالً يبقى والذي والمكان، الزمان في المتاطر، الكائن إنها
 بطاقة محتوى مع يتالقى أنم أي الوجهة، هذم من لنفسه،
 المعين الوضع صاحبة الشخصية هو ف,فالن« هويته.

 ...(، أعمال. الجيش، في درجات جامعية، )شهادات
 فالشخصية .. المعينة. والعالقات المعينة، الملكيات وصاحبة

 الهوية، بطاقة الوقت: نفس في نملكه، وما عليه، نحن ما هي
 المهنة مع البشرة، ولون الوجه، قسمات فيها تتواجد حيث

 أساس على اال بشريًا كاننًا يكون ال والكائن ٠ الوالدة وتاريخ
 الراهن، ووضعه مكانه تحدد التي المدنية أحواله األبعاد: هذه

 الطفل، يدخل ثم لون( )جنس، المميزة وصفاته وعالقاته
 ويشعر للعالم، العاري الواقع في وعيه، يقظة عند ذلك، بعد
 التصنيفية بالواسطة الخاص، المباشر حضوره صميم في أنه

 أن قبل التشخصن، عملية يستقبل إنه الهوية بطاقة لمعطيات
.شخصيته يعي

٠٠٠
 في الكائن تشخصنه، أثناء )أنا(، لمتكلم يركزضمير

 التي واألعال األحداث في باستمرار، يدمجه أنه أي الكينونة،
 يطالب عمل أو حدث وكل .البشرية الجماعات حياة تستلزمها

 حقاثق المستمرمع باالتصال للكائن يسمح كي جديد، بتحول
.المجتمع في الحياة

 الكاثن اتصال أن وبما مستمرة، واألعمال االحداث أن ويما
 الكائن يجد فيه، تقطع مباشرال طبيعي اتصال الجماعية بالحياة
 لعبة في الشأن هو كما آلخر، تحول من دائمًا، مدفوعًا، نفسه
 حركة في الكرة ببقاء اللعب قواعد تقضي حيث الطاترة، الكرة

 حدود أوتجاوزت األرض، مست اذا حتى الفضاء، في مستمرة
 انتفاءم يقابل اللعب في التوازن فضياع اللعب. توقف الملعب،
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نية الشخصا

 البثري الكائن يعتري حين وذلك ، التشخصن عملية
 نحو بها يتجه التي الجياعية الحياة حركة عن االنفصال

 المواقف في انتباهه تركيز الى يعود أن فعليه الشخص.

 من تتهي ال سلسلة في جديد، من ،ويندمج الجماعية،
 خارج انقذاف هي المحض الكائن الى عودة فكل التحوالت.

 الثخصية: إنهاأمراض الجماعية. الحياة تدورفيه الذي الميدان

 الينة مع والتكيف االندماج الى العودة من بد ال إذن،

٠٠٠. والوسط
 اخباة في المندمجة الشخصية هي السليمة الشخصية

 يحدث أن يمكن ا أنه في الفيل، لوب نوافق قد الجماعية.
 الكائن تسمية وسعنا في وأن الوجود، الى العدم من انتقال

 ذلك (،Louis Lavelle. De L'etre, p. 3) البداية، نقطة
 ولكننا ٠ ابعادم بتحديد عنه وتعبر تفترضه اخرى بداية كل أن

 ، الفيا مع أقررنا، اذا لبحثنا، حددناه الذي النطاق سنتعدى

 بة تج »في يدرك أن يجب وأنه الحتمية، عل سابق الكائن، أن
 الوجود بمة العقل نسم أن البديهي من انه طبعاً، محض«

 ال، أم بالعقل يختلط الموجود الكائن كان إذا ما نعرف أن قبل
 الناحية من العقل، وسع في يكون أن كلياً، نستبعد، ألننا

٠ للطانه الكائن يخضع وأن تفوقاً يدعي أن ،المبدئية

 اخام المعطى ال البشري، هوالكائن هنا، الكائن ان

 فلي م الشي،، هذ صفات مجموع او شيئية عل المنغلق للشيء

 مع تكيف وسيلة باعتبارم الكائن، في إنه بل كائنا، العقل

 معاصرة الضرورة ففكرة وعليه، إبرازللحياة. ووسيلة الحياة،

 ضروريان ونموالعقل، الشعور، يقظة إن العقل: لمفهوم

 يخضع إذن، فالعقل، ذاته تحقيق الى توقه في البشري للكائن
 أن جاهداً يحاول التي للضرورة الكل«( - »الكائن )مع

 يتشك أن يحاول ولكنه ،للضرورة أساساً ليس انه ,يفهمها
 تربط التي العالقات في قائمة كحفيقة تدرك أن بعد بها،

 األشياء بين التي العالقات وفي ببعض، بعضها األشياء
 قابل غير بشرياً كاناً هناك أن والوانع الحية والكائنات

 الى سبيل ال ،أدق وبتعبير المشخصنة، الحركة عن لالنعزال
 تعرف ال التي الحركة تلك الحركة هذه خارج فهمه

 ومندفعة إنهادائياًغيركاملة، إالبارتباطهابالكائن بدورها،

 يجب ما الواقع في تكون أن ابداً، يمكن، فال الكمال؟ لتحقيق

.تكونه أن
 التقدم الى والتوق القائم، الحضور ثنائية معضلة إن

 البثري الكائن من تجعل وإنها التشخصن، عملية في تنحل
مستمر، ومياًللتعال صيروره :بكون أن نداءمستمراًلمايجب ٠٠٠

 أن يجب الذي النهائي الهدف تمثل أنها يظهر التي فاثقيمة

 والثخص، الكائن بين توفيق عملية ليست الحياة، في نبلغه

 الشخص. شخصيات فوقها ترتفع التي القاعدة هو الكائن أن
 مشروطاً يكون فقد متعالياً، وجوداً ليست القيمة، أن كم

 وليست هيدغر، عند كما داخلها، في تحتويه الذي بالعدم

 كامل تفتح ولكنها موني، يراه كما األشخاص، من طائفة
 أن وبما االنسان. تحقيق مرحلة حتى يتشخصن الذي للكائن

 الشخص. في: ينحصر ال كذلك الكائن، الى يرمي ال التعالي
 الحقائق نظر وجهة من كافية، ضمانات شخص لكلمة فلي

 الذات الى الكلمة أفالتشيرهذه والمجتمعية النغانية

؟ البثري النوع أو الطبيعة مع تعارضها في ،وحدها

 االنسان، الى المتعالي الوجود يتجه أن األفضل من إذن،
.الذات« - فوق — ما الى الذات من »نزوعاً يعتبر وأن

 تأخذ اولى مادة بل ذاته، في قيمة ليس الكائن أن والواقع
 ,مشخصاً عالماً فيه تدخل التي الوقت ذات في ومعناها قيمتها

 إطالقاً الوإقع يطابق ال فمفهوم جانبه، من الشخص أما

 على يرغمها طبيعيا اندفاعا ثناياها، في تحمل، والثخصية

 كلمة تكن أم النفى خداع الى والميل الواقع مع التناقض
Persona يتعمله الذي القناع األمر، بادىء تعني، الالتينية 

والمأساتية؟ الهزلية التمثيليات في الممثلون
 persona كلمة إن يقول حيث المنشأ، هذا بويص يؤكد

 األخير، قبل مقطعها تضخم personare الفعل من مثتقة
 المقعريصبح القاع فجوة داخل في ينفخ الذي الصوت ألن

 الممثلون كان الذين األفراد تمثل األقنعة هذه أن وبما ٠ قوة اكثر

 مناداة العادة جرت فقد ، وشيمار( ميدا )مثل دورهم يلعبون

 هيئتهم طريق عن اشخاص، باسم األخرين، الرجال
 وإما وراءه، ليختفي إما القناع، يلبس فالمرء اخاصة.

 يبدومفيداً الواقع، هوفي كا حقيقنه، كتان قصد للتقليد،

 في يكون أن يسعه ال المتعالي، الوجود أن على التأكيد جداً،

 الى نذهب أن الواجب من إن .الخاصة المظاهر تحقيق عمليات
 الخاصة الصفة الشمهل، تحقيق الى نتوصل وأن ذلك، وراء ما

 أقنعة تحت دوره يلعب شخص فكل ,االنسافي بالنوع

 القرن )حتى القانون لغة في والشخص، الشخصيات
 فقد قانونية، كفاءة ذا امرءاً يعني يكن لم ، الميالد( بعد الخامس

 وقت مر .فرد للفظة المبسط بالمعنى تستعمل الكلمة كانت

 معنى شخص لفظ يتخذ أن قبل المسيحية، الثقافة على طويل،
 اللغوية األبحاث أثر مطردة، بصورة ويتحدد خاصاً،

 مؤخراً، إا القانون مصطلحات في يدخل لم إنه ٠ والالهوتية

.قانونية كفاءة لها ذات على يدل فأصبح
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الثخصانية

 االنسان الحالي، الوجود ذي الشخص وراء من هناك، إن
.تحقيقه الى الشخص يتوق الذي

 بالدراسة متعلقة نيناننبتيي العفلن االعالني السملن

 الدراسة هذه الواقع هوفي كا البشري، للكائن النفسانية

 من انطالقا للسلوك الدقيق التوجيه مباشرة، بصورة تملي

 بكلمة نحتفظ أن األفضل من يكون فقد . الشخصية التجارب
 نسمي وأن المقنع، لألنا وبمشتقاتها، personiiiilite شخص

 نتوق أن يجب التي لحقيقة أي القناع، هوتحت ما إناناً،

 جدأ، غني مفهوم تعبرعن انسان كلمة أن والواقع اليها

 والتزوير. التقلبات وصمة من بريئة بكونها األقل على وتتميز
 وهو المعطى، ال والمالحق، المتابع الشيء هو اذن فاالنسان

 التي لالمكانيات األقصى والتحقيق لألنا، الكامل التفتح
 كل يصح أن معنام ليس يصيرإناناً الشخص فكون .يحتوتها

.يحققه أن يستطيع ما كل بل يكون، أن يريد ما

.النجم مر بن الكالن بان القرل تقدم لقد

 وإنما الكائن، وجود ننكر ال فنحن .واضح النفي هذا إن
 تماماً، ينطبقان ال شيائن وجد فإذا انقالبات. يتحمل أنه نؤكد

 ليس الكائن :مختلفتين طبيعتين من حتماً، أنهما، يعني ال فهذا

 عليها يتأسس التي القاعدة إنه شخصاً. يصير ولكنه شخصاً،

 نشاط يصدر وعه المجتمعية، المعافي سند وهو الثخص،

. التاريخ وصيرورة المعشرية الحياة في المشاركة
 حبل إذا إال بثريا كائنا ابدا، يكون، ال فالكائن

 دون الظهور في ينحصر الذي الكائن أن نعني بالشخص،
إناني ال خام، كائن المجتمع، لتأثيرات انفعال

 في فرقاً ليس المشخص، والكائن الخام الكائن بين فالقرق

 ال ولكنهبا الواحد، بالثيء يسا فهما الطبيعة، في وال الدرجة،
 هندسة في تربط، التي العالقة تماثل فعالتهما يتعارضان.

 والتعريفات، والمسلمات والبديهيات القضايا بين اقليدس،
 تفرض ولكنها المسالت، عن نختلف مثال، فالقضايا،

 نتطيع أن دون المسلمات مجموع نتعدى قضية وكل .وجودها
 قضية بصفتها ما، قضية وجود فإمكان أبداً، عنها، االستغناء

 تعريفات من الهندسية، األس وجود على يتوقف هندسية،

. ٠ ٠ وبديهيات ومسلمات
 الحتمي الشرط إنه بالشخص: ليس كذلك، والكائن،

 يتعذر الكائن، يكن لم وان فالشخص، تشخصن، لكل
 استقالل-في- بينهما اذن، فهناك، كائن. بدون وجوده إمكان

 التداخل، ينفي فالتعارض تعارض ودون تطابق دون ترابط،

 وإن والشخص، أماالكائن االختالف يتفي والتطابق

 الكائن بين الفرق إن فقوال يتداخالن. فإنما اختلفا،

 طبيعة بوجود نسلم أن يستلزم الدرجة في فرق والشخص

 أو الثلث اما الكائن، يكون الحالة، هذه وفي , يينهما مشتركة

 الفرض وبمقتضى .محال وهذا . . .الشخص من األرباع الثالثة
 اال يحتفظ وال الكثيرة، تركيياته الشخص يفقد أيضاً السابق،

للواقع. مخالف وهذا حدتها، تختلف بقوةم

٠٠٠
 بفكرة وال مجانية، بعقيدة لير تقدم، كما التشخصن، ان

 كائن ثنائية تضمحل التشخصن ففي آلية بحركة أو مجردة،

 مثل التناقضات، من عديدة انواع تضمحل كا شخص

 يتعارض حيث الشعوب، بعض فن في يظهر، الذي التناقض
 الى الرجوع )بل الركود مع الصيرورة تقتضيه الذي التتابع

 العصر مدنية تسيربها التي العامة للحركة بالنسبة الوراء(

 لصيرورة األفراد بعض فهم عدم شأن كذلك، وهذا،

 التي باالمتدادات انسجامهم ضعف جراء من التاريخ،

 تفسير الى يرمي ال العرض هذا أن وبما .بيئتهم داخل تحددهم

 جاز الصائرين، تفهم في الصيرورة استعمال الى بل الصيرورة،
 ذهنياً، المختلفين وجود وكذلك الفني، لخلق بأن القول

 من العكس على بل التتابع، بقانون يخل ال والالمنسجمين
 والالمسجمين المختلفين ووجود الفني االبداع إن ذلك،

 اال تتدخل ال فالصيرورة التثخصن نظرية بصالحية يشهدان
 سوياً اتحاداً شخص كائن اتحاد تكون حيث ،العامة الحالة في

 حيث اال صيرورة البشري، للكائن بالنسبة قطعاً، هناك وليس

مثخصنة حركة توجد

 االساسية، المفاهيم لكل العامة الخطوط العرض سطر لقد

 القيام ييسر ما وهذا المقبلة، االبحاث في عليها سنتوقف التي

 يطلق أن يجب الذي المدلول تأكيد الخصوص، وعلى بالمهمة،

 أن بقي شخص. فكرة مع روابطه في كائن، فكرة على
.الغنية شخص واقعية نستكثف

الشخصية
 الحال في تزمن التشخصن من فترة اا الشخصية ليست

 كل قبل الشخص، ان ذلك، عكس وعلى البشري. الكائن
 ونزوعات ماض، من فيها بما الحالية الشخصية كل هو شي،

 حالية شخصية كل لكن شخصيات، مجموعة انه للمستقبل:

 من شخصية، كل أن ذلك مشكلة. أي متغرب، ء شى
 به تمر مسلكاً ليست الشخص، فترات من فترة انها حيث

 من لحظة كل توازي األخير بالحد وليست المشخصنة، الحركة
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الشخصانية

 الحيوية الطاقة أي تحقيقه، على نعمل الذي النزوع حياتنا
 تفطت كما مشكلة ايضاً، هي اللحظة، أن بيد لوجودنا.

 في وغيرموجودة، موجودة، فاللحظة : المدرسية الفلسفة لذلك

 الهندسة: في النقطة تماثل الوجهة هذه من فهي واحد، آن

 على نرسمها دمنا وما عنها، نتحدث دمنا ما النقطة، توجد

 ألي تخضع ال انها إذ ،لها وجود وال السبورة، وعلى الورقة
 نقول : الشخصية مع تماماً تنطبق اللحظة . األوضاع من وضع

 من ننتهي ما ولكننا موجود، عن نتكلم كأننا اللحظة« »هذه

 الوجود بين فالفاصل . انعدمت قد تكون حتى عنها، الكالم

 م ما فالماضي دقيق وال محسوس، وال ،غيرثابت والعدم

 اللحظة، بشكل برغسون اصطدم لقد كان قد ما انه ،ييق
 . الماضي حول نظريات من له كان ما على معتمداً عنه، وعبر

 حالياً، يقوم ما الوقت، نفس في هي نظره، في فاللحظة،
 اآلونة وعند انهاتحيا، النشاط عن نهائياً، وماتجرد، بنشاط،

 فلسفة أن وبما حياتها. جاوزت قد تكون فيها، تحيا التي

 اال تقبل ال فالديمومة والحركة، التطور فلسفة برغسون

 يجاوز لحظات، تتابع في ملقى، الكائن إن المطلق االسترسال

 اللحظة مشكلة انقلبت هنا من انقطاع. دون البعض، بعضها

 الشخصيات تمتد الشخص داخل ففي التتابع، مثكلة الى

 كل صميمه، في يحمل شخص كل دام ما وتسترسل،
الماضية. الشخصيات بمجموع ويحتفظ الممكة، الشخصيات

 تاريخ في القهقرى، نرجع أن نستطيع أننا فكفرض
 شخصيات. من صيرورته أنتجته عما لنكثف شخص،

 مراحل سلسلة في االولى الحلقة ستكون الحالية فشخصيته

 نقطة الى نصل حتى ألخرى، شخصية من تنقلنا التشخصن،

 التي اللحظة شيء، وراءها ليس التي اللحظة أي البداية،

 إن قوله في جيمس وليام صدق لقد * الخام الكائن فيها ظهر
 األخير، قبل الذي األنا كذلك »يملك األخير: األنا يملك الذي

 (W.James, Precis المملوك« يملك المالك يملك الذي أن إذ

(.265 .de Psychologic, P.

٠٠٠
 صعوبات من تجد ما على لتغلب الحديثة، بالفلسفة يجدر

 الشخص تعتبر أن ،بالثخصيات الشخص ارتباط لفهم

 تأثير تحت ،يتقدم ما بقدر يتسع دينامي ثقل مرك: أي ،كحركة
 بداخله، تتجاذب التي الشخصيات من المتعاقبة األمواج

 بالشخصية الكائن اتصال مركز الثخص كثافته، فتضاعف

 هذا فحول الماضية. الشخصيات مجموع ومتقى الحاضرة،

نزوعاته عن ويتمخض الكل، األنا ينشأ المركز
التعريف تغاير كلها ،للثخصية تعريفات عدة أعطيت لقد

 Ailport البورت إن ٠ الواقعية الشخصانية في أخذته الذي
 أصحاب كثيرمن اليوم تبنام تعريفًا الشخصية اعطى

 التنظيم هي الشخصية أن يرى .المجتمعية السيكلوجيا
 الفرد يقوم بواسطته السيكوفيزيقية، لألنظمة الدينامي
.الوسط مع الخاصة بتنسيقاته
 تكملة الى يحتاج لكنه ،صحيح التعريف هذا أن يظهر
وتدقيق.

 أن بما :هي البورت تعريف على االولى فالمالحظة
 عن بالتحدث يكتفي ال أن يجب ،دينامي تنظيم الشخصية
 الوسط بصيرورة تكيفنا قيمبة ابراز من بد ال بل التنسيقات،

 إننا معه. للتكيف فعالياتنا، طريق عن ونصنعه نغيره الذي
 إياه وبصنعنا فنصنعه، نكيفه، وبتكيفنا العالم، مع تتكيف
 جدلي وتقدم دائري، تفاعل فهناك أنفسنا. نصنع

 الذي العالم بواسطة اال ذاتها تعرف ال فالفردية )ديالكتيك(
 (Hegel, la Phtnomfriologie 4هيغل، قال كما يها، يحيط

(.254,256 .d'esprit, P وحرية-في-موقف، »نروع«، اننا 
 ]...[ التشخصن يصنع »المجتمع وماركس: هيدغر عند كما

(٠p ,J.P. Sartre, Situation. 27«)المجتمع يصنع والشخص

 إن :الماركسي الهيغلي الجدل صدى تردد الفكرة فهذه
 ،بالعكس والعكس ،كيفية تغييرات تحدث الكمية التغيرات

 وجعلنا للشخصية، ألبورت أعطاه الذي التعريف أخذنا فإذا
 »النحن« في األنا« منعزلة( هووحدة حيث )من فرد عوض

 ألن اكبر، دينامية كمية على حصلنا الواقع( في نشاهده، )كما
 الوسط، في تأثيرًا أقوى وبالتالي مجتمعيًا، متأطرة الذات

الكيفية حيث من أكثرأهمية، نتائج معه ولتفاعلها

٠٠٠
 فمما .أكثرواقعية الشخصية تعريف تجعل التدقيقت هذه
 تكوين في يلعبه، الذي الهام الدور تبرز أنها به تمتاز

 الكيف مفهومي ودور الوسط، مع شخص تفاعل الشخصية،
 كل ...(.بماأن مع« -»فردًا الفرددائمًا: )مادام والجماعة

 بالضرورة، هذا، من يلزم واعيًا، كائنًا تكون أن بد ال ذات
 بها. يتصل التي الموضوعات لتغير امكانيات للوعي يكون أن
اتجاهين: سيرها، في تخط، مزدوجة حركة التشخصن إن

 كوجيتوآخر يتممه الكوجيتوالكالسيكي هوأن أولهما،
 في به، نشعر كما أي هو، كما الواقع مادية في بنا يلج ،مادي

 فالكوجيتو .دوبيران( مين فلسفة )انظر لنا االشياء معارضة
 اي دوبيران، مين أماكوجيتو تأملي، كوجيتو الكارتيزيافي،

 العالم يعتبر ال ألنه ،كبيرة بدينامية فيمتاز ،المادي الكوجيتو
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الشخصانية

 وجوده ويفرض يعارضني، هوما العالم بل فارغ، حقل مجرد

اياي بمعارضته وعي، على
 التواصل في يتجسم التشخصن، يخطه الذي الثافي واالتجاه

 حد )على التالؤم ف النحن. مع األنا تضامن وفي االنساني،
 من ديناميته يستمد للشخصية( تعريفه في البورت، تعبير

 الطبيعة وعالم األنا بين القائمة الصراع انواع مختلف

 ان ذلك األخرين األشخاص وعال األنا وبين ،والظاهرات

 فيها يقومون فرد، كل بحياة متصال حاضرا وجودا لآلخرين
 وطوراً المنافسين، بدور وأحياناً احياناً، المساعدين، بدور

 فعل يمتنع لذا . . الموضوع وطوراً القدرة، يمثلون

 فحقى المجتمعية، السيكولوجيا عن الفردية السيكولوجيا

 هو مرجعها أن البحث، مع تظهر، النرجسية، المواقف

, المجتمعي للصراع تأثيرات

تاريخيًا الثخصانية

 عن الدفاع هي الشخصانية أن مونيه إيمانويل يرى
 هي الشخصانية أن من رونوفيه ادعاه لما خالفاً ،الشخص

 (Renouvier, Le Personnalisme, الشخصية »مذهب
 هندسيا هيكالً »ليس الشخص بأن األول يقول ج )ا

 (Mounier, الزمن« سبر مع نفسه ويجرب يدوم، إنه جامدا،
(51 .Traite du caracttre, p . الشخص أن فيؤكد الثاني أما 

للعالم«. بالنسبة األول، السببي هوالمبدأ
 الفلسفة في المستعملة الكلمات في الىما مونيه فطن لقد

 ردودفعل الى نظره، في فلربماجرت، إبهام من الشخصانية

 مذهبه ينعت أن اضطر لذلك , بأنانية تصطبغ فردية

 أحد عون ولقد . Communautiiire المعشرية بالثخصانية

.معشرية شخصانية ثورة ب كتبه

 »اا االلتباس: يزول ال العت، هذا عن بالرغم لكن،
 »أشخاص«، و »شخص«، كلمات في الموجود المعنى يثير

 ما غالباً والصور، المفاهيم من كثيراً . . .»شخصية« وأشياء

 هذا من ولنخرج ومعشري«؟ »معشر مدلول، تخالف

 لآلخر: الطرفين احد إخضاع الى نلجأ أن بنا يجمل التناقض،
 الشخصية، بالمضالح يتعلق شيائً »المعشري« من تجعل أن إما

 . معشري هو ما في مندجاً كلماهوشخصي نجعل ان وإما

 الفردانية على ابداً، نتغلب، لن االولى الحالة ففي

Individualisme تصير الثانية، الحالة وفي باألنانية، المصطبغة 

.معشرية« غير الشخصانية

 مفاهيم من به علق عيا ينسلخ ال اسم كل أن هذا نتيجة

 فوصف النعوت. من بنعت وصفه لمجرد متضاربة، قديمة

 ان .وإبهام غموض من مابها يزيح ال بالمعشرية الشخصانية
 »مادة الشهير، الفلسفي قاموسه في الاللند اندريه السيد

 »فالفرد اتصال: من وشخص فردية بين ما يبرز شخص«

 ذلك، مع اليراعي، الذي التبصر، القوي الكثيرالوعي،
 غيرعابء الفردية، رغباته وإشباع الخاصة، مصالحه إال

 (La ,(( , معنوياً. شخصاً ذلك، رغم يعد، باألخالق،

،Vocabulaire technique et critique de la philo ةا٢ةهل ٦ 

(.759 .sophie, P مالحظة الواجب من بأنه الاللند، ويزيد 
 أومتاز نيل كمرادف أحياناً، تستعمل، شخص كلمة أن

 معناه شخصي هو ما أن الى الاللند يصل ثم .فرد لكلمة

وانتفاعي وأنافي، فردي

 شأن في تحفظاته عن العرض عبر األسباب، هذه لمثل

 بأن نشعر األحيان، بعض ففي للشخصانية. مونيه تعريف
 واألنانية( الفردية من مصفى مصفوقاً، )ولوكان الثخص

 ذكاءنا »إن :اآلقي التصريح في كيا بالكائن، يختلط أن يمكن

 الغذاء الكائن، لحمة أعماق من ليستخرج صميمنا من صدر

 (Mounier, Esprit, No. 1, أرواحنا« منه سيجعل الذي
(.51.1932, P

 بجعلهم إال اإليهام، على يتغلبون ال المؤلفين بعض وهاك
 يقول مثال، الروس فمعجم :لألنانية مرادفاً الثخصانية من

 كل معيار يجعل من كل وسلوك رذيلة، »الشخصانية بأن
 هي شهيرة، مجلة في نجد إننا بل .الشخصية« مصالحه شيء،

 مونيه، أسسها التي المسيحية، الثخصانية الحركة حال لسان
 الميزات على يعتمد ما غالباً محدد، غير شيء »الشخصية يأن

 (Balandier, غيره« فرد ألي مخالفاً تجعله التي بالفرد، الخاصة

(596 .Esprit, No 4, 1950, p.
 من الشخصانية تعتري التي الصعوبات الى مونيه فطن لقد

 لفظ بقي جهوده، رغم لكن، والغموض المصطلحات جهة
 نشأته منذ صاحبه الذي واألنانة األنانية طابع يحمل شخص
 الخطوط عن نبحث أن الضروري من أن نرى، لذا، األولى

 نساند أن لنا ليتسنى مجملة( بكيفية )ولو النشأة لهذه التاريخية

 المخبر في العالم يفعل كما واضحة ثاتة دعائم على الثخصانية

 بعملية يقم لم مونيه إن المفاهيم( ويحدد ويرتب، )يصف،

 واننا رونوفيه، سلفه، عنها تغافل كما القبيل، هذا من تدعيم،

 مفهوم لنا توضح أن بها، سنقوم التي العملية لنرجومن

 األسباب اخرى، مرة سنبرر، وبذلك وتطوراته »شخص«

 لم المصطلحات من مجموعة نفضل أن على ترغمنا التي

 في تغاير، معان لها كانت األقل، على أو سابقونا، يستعملها
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نية لشخصا ا

 إيجاد هو األول فهدفنا هذا. بحثا في عليه تدل ما الغالب،

, تجاربنا بواقع ،يمكن ما اكثر ملتصقة محددة مصطلحات

قناع بال شخص اكتشاف سبيل في

 الميدان في مرة، ألول الالتينية، persona لفظة طغت

 تشخيص اآللهة من واحد كل أن القدماء اعتقد ٠ المسرحي
 وإله والخير للنور إله للفرس فكان والميزات. الخصال لبعض

 الحكمة ربة هي أثينا أن اإلغريق، وآمن والشر. للظالم

 نفى ونجد الحب، إله وأروس والمهن، اليدوية الفنون وناصرة
 مقام يقوم كيوبيد و أثينا تماثل مينرفا : الرومان عند المعتقدات

 يتمثلون البدائيون زال ما هذه أيامنا في وحتى .أروس
 ال فهم ذاتية، بعناصر ممزوجاً تمثالً والكائنات، بالظاهرات

 تتحررمن لم ذهنيتهم ألن المحض، الموضوعية الى يصلون
 يشعر ال فالبدائي .الضغط الشديدة الجماعية الدينية السيطرة

 في وشجرة، رجل أنه يعتقد فهومثاًل، التناقض في غرابة بأية

 أن دون اللحظة، نف وفي معاً، ميدانين في يعيش واحد، آن

 من تصوراته في بما يشعر ولكي .حرج أدف ذلك في يجد
 تصيبه أن يجب ،الواقع مع غيرمجم انه فيدرك ،تناقض

.انتباهه يثيرعنفها صدمة

 إال أي وتباين، بتضاد اال التحصل الصدمة هذه أن بيد

 التي وسطه، ذهنية عن يتخلى الفردأن استطاعة في كان إذا
 كروزوي رنسون قصة ففي واحدة. صورة على هي

 أخذ التي اللحظة في يتفتح، فاندرودي وعي بدأ الشهيرة،

 الذي اآلن في أي الحياة، من جديد طراز على فيها، يتعرف
 التقى ما بمجرد قومه، وعن عنه اجنبية ذهنية امامه انبثقت

الجزيرة. في بروبنسون
 هناك فليس ابداً، مستقرة بدائية ذهنية توجد ال أنه والحق

 نمط يبرز أن يكفي االنسانية، الذهنية من مغلق جانب إا

 ذاتية للصدمة فتنفعل صدمة، عنه لتنتج الحياة، من جديد

 الى الغامض الثعور من االنتقال عملية تبدأ ذاك واذ الجماعة،

 .المنعزلة الجماعات ذهنية البدائية الذهنية إن . الواعي الشعور

 :النفسانية الحياة في انشقاق تضاعف يحصل أنه فرويد يؤكد

 »هو« وال المجتمعي( )الجانب األعل واألنا ، »أنا« ال ألن

 .والغرائز( اإلثارات مجموع البدائي الجانب يقابل ما )وهذا
اآلن. ض في تتواجد.( يبات كله الالش لرانب هدم

 في اليونانية، بالفلفة شخص مفهوم مرة، ألول اتصل،
 يمكن بنفسك« »اعرفنفسك سقراط: اشتهرتعن التي القولة

االولى. الثخصانية الثورة االتصال اعتبارهذا
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 :فيتفكيرأفالطون بوادرشخصانية، كذلك، نجد،

 تأكيد مصيرها، األرواح تختاربه الذي متزمن-الال فالفعل
 .الجمهورية( من العاشر )الكتاب الشخصية لفكرة ضمني

 الى تصل حتى تصعد التي الحركة عن يقال الشيء ونفس
 محاورات )انظر: اآلخرين لألشخاص حبنا بفضل الخير،
 شيائاًلشخصياً، كان وإن الخبر، إن والفيدر( المائدة

 بين الحوار، طريق عن اال يتحقق، ال إليه فالبلوغ
األشخاص.

 لم والرومانية اإلغريقية الحضارتين، بأن نذكر أن بنا ويجدر

 إال يعتبرون العبيد يكن لم أشخاص: بأنهم للعبيد تعترفا
 الحية، غير اآلالت تقابلهم الطبيعي( )االسترقاق حية« »آالت

 صاحب يعني ..«،حي ملك العبد »إن أرسطو: يقول
 الذي المالح ويعتبر فيها، حياة ال آلة الجذف يعتبر السفينة

 األول الكتاب .ا)الياسة،٠آلةحية. السفينة مقدم يحرس
 عند حظاً، أسعد باربار ال األجنبي يكن ولم . (2 الفصل

 األجانب عن أرسطو يتحدث العبد. من والالتينيين، اإلغريق

 ويعلل الدرجة، نف من ،عندهم والعبد، المرأة بأن فيقول
 القيادة يستحق كائنأ بينهم من تجعل لم الطبيعة »بأن ذلك:

 لإلغريقي إن يقولون: حينما صواب على فالشعراء ]...[.
 من تجعل أن أرادت الطبيعة ألن األجنبي، في يتحكم أن الحق

 الفصل األول، الكتاب )السياسة، واحداً شيائً والعبد األجنبي

األول(.

 بني بنية لحا نامبحن رسا ب في الحالة تسورن حن

 الخاص النطاق في الشخصية، الملكية على تعتمد بورجوازية،
 ووضعت القانونية، الشخصية مفهوم تكون باألسرة،

 عن اعطاه بما الشريع هذا امتاز وقد .الموضوع في تشريعات

 قيمة اإلنسافي الكائن يمنح الذي الخاص للقانون أسبقية

 البثري، الكائن يعتبر سلوكه: عن النظر بقطع مطلقة،
 تنطبق، قاعدة وهذه قانونية، شخصية األحوال كل وفي دااًئ،

 فكرة أعطت طبعاً. العبيد، باستثناء شخص، كل على باطراد

 جراء من شخص، للفظة أخرى معان المسيحية في التجد،

 في اكتسته الذي الجديد معناها نقاش من أحدث ما
 اطلقه تعريف الوسيط العصر في جداً اشتهر قد .الالهوت

 طبيعة ذو فردي جوهر الشخص :شخص على Boece بويس

 أن يجوز ال أنه فيرى األكويني توما القدي أما .بالعقل تمتاز

 تطلق ال أنها بل ،جزئي جوهر أي على شخص كلمة نطلق

 اليد أن نستنتج هنا »من تام: نوع من التام، الجوهر على اال



الثخمانية

 الروح وكذلك بأشخاص، وال بأقانم ليتا مثال، والرجل،

 مفهوم )انظر: طبيعتنا« من جزءاً إال ليست ألنها االنسانية،

 (وكذلك8٤١هde thtologie, p 591.2, 1907.) في »شخص«
شخص( »مفهوم مقال

 شيائً يبتعد معنى في شخص لفظة بعد فيما الينتز واستعمل

 في بيدأنه األفكار ملكة عن فيتحدث الديني، مدلوله ماعن
 في وشخص، شخص بين مباشراً تواصل ال المملكة، هذم

 التواصل يكون أن حتماً، يفرض، االنساني الواقع أن حين

 الينتز أما الشخص. ترتكزعلى فلسفة لكل المباشرأساساً

 اال يحصل ال .وشخص شخص بين تواصل كل فيجعل
 لفكرتي مرموقة رتبة اليبنتزفيعطي بعد يأتي ثم I إلهية بواسطة

 في غاية الفاعل تجعالن اللتين الذاتي، واالستقالل الواجب

 من هذاالنوع لكن األخالقية القوانين عالم الغايات، عالم
 )في ألنه جافة، شكلية، شخصانية يبقى كانط عند الثخصانية

 أكون الذي بالقدر اال شخصية كرامة لي ليت كانط( نظر
 قطعي ألمر يخضع الكل دام ما الناس، من مجموعة من جزءاً

واحد.
 حقوق مبادىء انتشرت أن بعد الحديث، العصر في أما

 به المسلم من أصبح الكبرى، الفرنسية الثورة عقب االنسان،
 أم مواطناً أكان )سواء كشخص، أي كأخر، باآلخر االعتراف

 للكانن معف فتكرن .( . السخرة، رجال من أم عبداً،

 ولقد .والثمول العقالنية يجاري شخصا منه يجعل البشري

 أن يقر فالقرآن المبدأ هذا عن أعلن أن لالسالم تقدم

 كل :منها التقليل يحرم وحرمة صيانتها، يجب كرامة للشخص
 البشرة، لون كان فا الله وأمام بينهم، فيا ،متساوون الناس

 بين ليفضل . . المال. وال العرق، وال الموطن، وال
 إن :الثخصية فضائله في امرىء كل قيمة إنما األشخاص،

 أن نجد حقاً، . (13 )الحجرات، أتقاكم، الله عند أكرمكم

 روحاً يتصورون مثال رشد كابن اإلسالم، فالسفة بعض

 من تقتبس لم الفكرة هذه لكن البثري، النوع تشمل عامة
 يختص وحده فالله اليوناني. التفكير من إرث هي بل القرآن،

 المخلوقات كانت لو الالنهائي: المطلق الكائن ألنه بالوحدانية،
 يخالف مما ،ا٣ يختص صفة في الله لشاركت واحداً جوهراً

.االسالم في انوج عليه يجه الني لمد

 نختار، أن يجب أنه الى التاريخي العرض هذا ينبهنا

 نريد التي المعافي نحدد أن األقل، أوعلى جديدة، مصطلحات

 يستعملها التي األساسية األلفاظ من لفظ علىكل نطلقها أن

 يمكن أال نتساءل: شيء كل قبل ابحاثهم في الشخصانيون

 يمكن ال او شخص؟ كلمة يصادم الذي االلتباس انتقاء

 ما اذا االلتباس، هذا يثيرها التي الصعوبات على التغلب

 كل اليه يصبو أن يجب الذي األسمى الحد هو انسان اعتبرنا

 يحقق ما اال شي، كل قبل الثخصيات، في تر ولم امرىء،
األوفر؟ كتماله الى ليصل ذاته يتجاوز ويجعله الشخص

 ما ان بيد وحذاقة، خيرية تخلومن ال نزعة الثخصانية ان

 األدوات لكل محكم باختيار أسسها تدعم أن هو ينقصها

 ال دقيقة، واضحة الثخصانيين أبحاث تكون لكي التعبيرية،
 أو تحديدالمصطلحات، إن حقاً، فيهاوالالتباس إيهام

 تعيشها التي المشاكل لحل اهميته، رغم يكفي، ال تجديدها،

 يعتري الذي الغموض يبدد االقل، على لكنه، االنسانية.

 المحتوى عن القناع أمطنا فاذا ,ومشتقاتها شخص لفظة

 بكيفية تفهمنا، ص ح بجذرثى. المتصل االنساني

 بهذا الفيلسوف فقيام أعماقها. في االنانية المأساة إوضح،

 الى العلماء، يضطر ما فكثيرا العالم، يفعله بما شبيه العمل،

 ما ذلك مثل .وتحديدها المصطلحات ترتيب في ،دورهم حصر
 على عصاب لفظة أطلق فقد ،النفاني التحليل لعلم وقع

 كان، الذي الشيطان هذا الشيطان»، ب»مس المعروف المرض

 :فقال هذا على يونغ علق وقد .المرضى يملك يزعمون ما على

 أن كما عصاب لفظة إحداث من ينزعج لم الشيطان بإن

قدتغير المرض اسم ألن يثف لم المريض

 مجموع ليس الكل وهذا وشخص(، )كائن كل االنسان ان
 يؤسسها الذي Idedogique الفكرلوجي المبدأ بل اجزاء،
 هذه تتولد ايضاً وعنه الالمنقطع، السير إمكان ويخوفا

 إلحاحنا، إن الالنهائي. االكتمال الى تصبو فيجعلها ألجزاء،

 يعيننا وشخصي، انسافي وبين وشخص، إنسان بين التمييز في
 . المفاهيم تحديد نتعثرعند ال كي المفاهيم غموض على لنتغلب

 .للوجود« اإلنسافي »العالم بأنه الشخصي الوجود مونيه يعرف

 بالعالم الشخصي الوجود يفسر مونيه ألن بتعريف، ليس فهذا
 الوجود أخرى وبعبارة بمجهول، مجهوالً نعني للوجود، االنساني

بذاته الشيء اي بالوجود،

 مدلول على آخريعتمد تعريف على االعتراض نف ونوجه
 ليس الثخص »إن عرفه: أن له يتقدم ل انه مع كائن،

 قوامها يتم وال الكائن، الى ترمي كينونة حركة إنه بالكائن،
 (E. Mounier, Le Person- اليه« تصبو الذي الكائن في اال

(85 .nalisme, P .

 أنه :الشخصانية النزعة الى ينتمي ليد أطروحة في نجد
 إنها عنها يقال ما أقل الشخصية، معنى تحديد في طريقة، يتبع
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نية الشخصا

 مفسرا التكرار، المؤلف يستعمل وللوضوح. للمنطق مخالفة

 االلتباس. يحدث مما جذورها، من مشتقة بألفاظ المفاهيم

 عن واضحة صورة يعطينا المذكورة األطروحة من فصل، فأول

 المصطلحات بانتقاء يبدأ لم ألنه المؤلف، تفكير غموض

 على بل ، بشيء ليست الشخصية »إن : يقول .وتحديدها

 مع معارضتهم في األشخاص به يتصف ما إها العكس،

 في هوشخصي ما بتحليل فاألمريتعلق ]...[. األشياء

 صورة اي . هوجسم، شخص من نراه ما وكل شخص.
 الحي فالجم بشخص، ليست الجثة لكن حيز، في بشرية

 في ونجد، . (13 )ص الشخصي« الواقع يكون الذي هو المفرد
 في ارتباكاً تحدث بعبارات أخرى تعاريف المصدر، نفس

 الى خطوة أية الشخصانية بالفلسفة تخطو أن من بدالً المعاني،

 الحياة شياًئآخرسوى ليست »الشخصية قوله: مثل األمام

 السيد فيعرفه الشخصافي المذهب أم ٠ (338 )ص الشخصية«

 هي الحق الميتافيزيقا »إن يقول: إذ مثاليا، ديشوتعريفا

(.357 )ص مثالية« شخصانية أي المثالية،

 أصبحت ما إذا لذاتها تتنكرالشخصانية أال سؤالم لنا

ملمثاية؟ رادفة

 ضحى انه حد الى بالذاتية، التصق شخصافي اتجام هناك

 المجتمعية، العالقات الجماعية، )الديمومة الوساطات بعالم
 مثالية بوجود لوسين رينيه اليد يعتقد ...(.األماني

 إنتاج كل تحت الفكر »تضع أن الى ترمي شخصية محسوسة

 الشعور »ليس بحيث التصور، في الكائن تحصر وأن الفكر"،

الشعور في الذي هو الكائن العكس، على بل الكائن، في
(Rene le Senne, Introduction d la philosophic,

p. 17).
 التفكير في عجيب بتقيح فيطالب بيردياليف اليد اما

 أن الخطأ من ولكنه مفكرة، معقولية االنسان إن والفلسفة:

 تحظى ال الهيدغرية الوجود فلسفة فحتى معقوليته. في يفكر

 الموضوعية، بالمعرفة تتشبث نظره في النها بيردياليف، برضى

 بعد ثم العقل طريق عن الالمعقول، معرفة الى تصل علها
 »حب بأنها تعرف شخصانية المؤلف علينا يعرض ذلك،

 حسب يعوض، ال الذي الفريد الشخص حب اي اآلخرين«
 تعب »فكرة :هنا بالحب ويقصد .الله لوجه االنسان

 ينسحب حيث الداخلي، الوجود في ونفوذاً الموضوعي، العالم

 في اإلله ملكة تتكون ولذا »أنت«. لك المجال ليترك الموضوع
 )المرجع .موضوعية« كل عن خارجاً [٠٠٠] صادق، حب كل

(.202نفسه،ص،
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 فهووإن آخر، نوع من اعتراضات، الكروا جان للسيد
 بقيمة ويعترف الموقف، ومعنى الكل، معنى بوجود يقر كان

 وقت في يأخذ، أنه اعتقاداً( )ويسميه الملتزم الفكر نشاط

 عدم »الماركسيين« وعلى الملحدة الوجودية أصحاب عل واحد،

 فالنثاط .عليه« ليسيطروا الزمن من االنفالت على قدرتهم

زمنية بحقيقة ارتبط إذا إال قوية، فاعلية على يحرز ال االنافي

(Jean La croix, Marxisme, existentialisme... p. 50).
 ال أبدية، بدون كذلك ،تاريخ يوجد ال زمنية بدون انه وحيث

 )المرجع للتاريخ« المعنى »هي األبدية ألن معنى، للتاريخ يكون

 اننا الى الوضوح، كل واضحة إشارة .فهناك (63 ص نفسه،

 الزمن. في بكليتنا، منضوون أننا وهي األبدية، الى صائرون

 موجهة«، »صيرورة مع أوفياء نبقى أن يجب انه الكروا ويرى
 نهائيا، توجيها فيه، معه نختلف ما وهذا بالتوجيه، ويقصد

 (Le Sens مطلقة« قيم الى نرجع بأن دائماً، »ملزمون، ألننا

du dialogue) اال نحترم ال االنسان إنسانية إن الواقع وفي 
Le Socialisme) .) الله« من صورة فيه ترى حيث

 المعاصرة الثخصانية فيه ء تلتجى الذي الوقت في
 على معتمدة األبدية، الحقائق الى فرنسا( في )وخصوصاً

 المذهبين، كال تتجاوز أن تريد والوجودية، الماركسية مكتسبات

 للشخصانية االتجاهات جميع عندها تلتقي نقطة وهذه

 موفي يصرح الداخلية المذكرة الشخصانية مجلة ففي .المعاصرة

 األبدية نلحق أن الى الشاقة، العسيرة بالوضعية نحتفظ »أننا ب
 المراس، شديدي أناساً نكون أن ويلزم المادية، باألشياء

 الصعب اإللحاح هذا اجل من أشداء أناساً حولنا ولنشكل

 االلتجاء والىجانب األول(. العدد ،1948 )فبراير الحتمي«

 األولية الشخصانيون يعطي ألبدية، في الفلسفة تركيز الى

 مما (la contemplation الدينية التأمالت )اي للمشاهدات
جداً. ضئيالً المسيحية الوجودية وبين اتجاههم بين الفرق يجعل

:المسيحيين لشخصانيين ا نسأل ان لنا يحق
 من طريقاً المشاهدات، والى الالزماني، الى االلتجاء أترون

التعالي؟ لتحقيق الوحيد الطريق أم طرق، عدة

 الحين في ترضى، أن على تقدر انسانية حقائق هناك هل
يها؟ يؤمنون ال والذين باألبدية المؤمنين نفسه،

 العمل بين المعارضة تتجاوز أن تستطيع فلسفة إيجاد أيمكن
والمشاهدات؟

 نقط بعض تبرز انها بعد. فيا األسئلة هذه على سنجيب
 جهة من الواقعية، والشخصانية الوجودية بين، الخالف

أخرى.



الشخصانية

 سنحاول محددة، ومفاهيم باصطالحات تسلحنا وقد اآلن،

 باتجاه سنبدأ .تأسيسه تم فلسفي كمذهب الشخصانية تحليل

 وجان مونيه ايمانوييل شخصانية الى ننتقل ثم رونوفيه، شارل

 سيخوالننا , مزدوجة فائدة العرضين لهذين سيكون .الكروا
 وتدقيق ايضاح وثانياً الشخصاني، البحث مجال تمهيد اوأل،

, الواقعية الشخصانة مواقف

 بقية من ومونيه رونوفيه نزعتي على اختيارنا وقع وقد
 قيمة االولى فلنزعة اكثرتمييزاً يظهر، ي ألنهما، النزعات،

 تمثيالً اكثر النها فسندرسها والكروا مونيه نزعة اما تاريخية،

. بالغرب المعاصرة الميحية للشخصانية

نية الفردا الشخصانية

 الفعل رد في رونوفيه الى شك، غير من الفضل، يرجع
 هيغل، طرف من للشخص خصص الذي الثانوي المكان ضد

 شخصانية أرادت ،االجتماع علم واصحاب والوضعيين

 ومركزتصور ،العليا المقولة الشخص من تجعل أن رونوفيه
 ذاتاً، يفترض الذي الشعور من حدث هي معرفة »كل العالم:

 في هو، تصور وكل متصوراً، وموضوعاً نفسه الشعور نعني

 (Re- قانون« تحت منضوبة عالقات أوعدة عالقة الحقيقة،

(4.nouvier, Le Personnalisme, p. المقوالت، حدد لقد 

 الشخصية آخرها ،تسع على المحتوية الئحتها وأعطى
 إن والشعور. ،mon-,s٠i معنى في والال-هو )الهو،

 كل تلف قوانين المقوالت ألن المقوالت، التقاء نقطة الثخصية

 نظر وجهة »من و يعرفه، أن يستطيع ما أو الفرد، يعرفه ما
 اجل من جيعاً، تضامنها في الفرد تلف المقوالت ألن اخرى،

 جسمه يتحد حيث الكثيرالتعقيد الخاص، المركب هذا صنع
 (Essai de critique gtnfrale, 20 Essai, بشخصه

٠(3.tl.p.

 الحقيقي المجال في إنه فيقول الشعور، عن رونرفيه ويتكلم
 ميدان في العالقة، كمقولة الشخصية تكونه الذي المحسوس او

 الشعور أو »فالشخصية القوانين: قانون إنه المجردات:

 التي االخرى، العالقات كل وجود شرط العالقة وهذم عالقة،

 (Philosophic analytique de !’histoire,T. تحتها، تنضوي

(44 .4, p.

 من تكونت، ما اول رونوفيه، شخصانية تكونت لقد

 مذهب إنها عقلية. بناءات مجرد من اي منطقية، اعتبارات
 ، اوالً منطقية بحجج ،البهنة بمهمة يلزمنا الذي الخخصية

 شعوراً )بصفته الشخص معرفة أن على ذلك، بعد وأخالقية

 المعرفة هذه ترمي االنسانية المعارف كل أساس هي وإرادة(

 معارفنا كل في الضمنية، العالفات من عالقة هي )التي االولية

 العالقات ]...[من اكتثافه يمكن ما اكتثاف الى الممكنة(

 (Le Personnalisme, التجربة« لموضوعات المؤسة
(.introduction

 ولهذا مونادية. فردية، الشخص أن ايضاً، ،رونوثيه يدعي

 هيغل نظرية ليهاجم االنتقادي كانط مذهب على يعتمد نرام

 الدولة. قمته هرما، البشري المجتمع من تجعل التي

 عن بعضهم ومستقلون فرديون نظررونوفيه، في فاألشخاص،
 والنهائية الحرية إثبات على يركزمذهبه أن حاول ولقد .بعض

 كماعندسبينوزاو ،الشيء وفلسفات الالنهائية معارضاًفكرة

 ألن قيمته، ويظهر النقد يفضل المنطق كتاب في ونراه، هيغل.
 بها المشتغلين تخول التي القديمة »الميتافيزيقا ر يتصل ال النقد

 المطلق مثيدين تعييرالالنهائي، والى الجوهر، الى النفوذ من
 من أنفسهم هم يقرونه بمنا مبالين غير المتناقضاث، مثبتين

 هيغل على يالحظ كما . (6 ص ،الكتاب )مقدمة افتراضات«

 المجموع من صهر أن وبعد K االنسافي، بالفكر العالم يوحد انه

 منطقية، بكيفية كما، ألنه المطلق، يملك انه ظن منظومة،

 )ص القديم« الشرق به يحلم كان الذي الكسموفوني الحلم

10.)
 أن من بدالً أنه فيالحظ كذلك، كانط رونوفيه يعارض

 نقف أن بنا يجدر ،المعرفة اليه تصل ال بعالم اي بالجوهر نهتم

 الظاهرات إن النسبي العالم يعني الظاهرات، مستوى عند

 مجال في ضهائي، ال اآلن، شيء، وجود يمكن فال نسبية،
. الكمية

 مبدأ »خرب أنه على كانط مذهب رونوفيه ينتقد هكذا

 الجوهر، إال لي ذاته( في - )الثيء »نومين« فال . الشخص«
 تجريبية حقيقة صارت فقد الظاهرة أما ،الكالسيكي معناه في

 ليس أنه حين في الحواس( وخداع األوهام، عن تفترق )ال
.الظاهرات من نسبية انماط اا الحقيقي للشخص

 من يعد رونوفيه فإن كانط ل المعارضة هذه رغم لكن،

 االسم هي »الشخصانية :بفرنسا الحديثة االنتقادية أنصار

 اسم اآلن، حتى عليه، اطلق الذي للمذهب المالئم الحقيقي
 النزعة، هذم لكن (.4 ص نفسه، )المرجع الحديثة« االنتقادية

 منج عل باعتادها أوال؟ كاط مذهب نمتازعن رونوثيه عند

 كل قبل هو رونوفيه، يعتبره كما مثال، )فالثخص، المفاهيم
 معيار ابدلت بكونها ثانياً: باإلدراك؛ يتصل معطى شيء

 االعتقاد بمبدأ والميتافيزيقا، الكانطية السيكلوجيا في البداهة
الكانطية، يعارض رونوفيه إن ثالثاً: العقلي، البرهان على المبني
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اكخصانية

٠٠*النسبية. مبدأ بالجوهر، يتصل فيما
 المادية الثروط الشخصانية كتابه في رونوفيه يحلل

 ثالثة الى الكتاب ينقسم ولمصيراألشخاص للشخصية

 لكن الغييات وعلم واالجتماع، الميتافيزيقا، اقسام:

 . بوضوح تظهر ال الثالثة، األصاف هذه بين الفروق،

 مما ،ميتافيزيقي بتفكير االجتماعي الميدان في يبحث رونوفيه ف

 عن االبتعاد، كل يبتعد الشخصافي االجتماعي علم يجعل
 .الميتافيزيقية النظريات بعلم ويكحق الحي، االنساني الواقع

 ذلك، بعذ ويحاول، ميتافيزيقية مسلمات بوضع رونوفيه يبدأ
 يبحث أن عن عوضاً المجتمعات، تاريخ في مبررات لها يجد أن

 البداية، منذ إنه، اإلنسانية. البيائت في المجتمعة القوانين عن
 هوأن االنسان لحياة المعقول السبب »أن ب اوالً يسلم؛

 يحقق أن يمكن ال الشخص بأن : ثانياً العدل«؛ نتعلم

 اليكلوجية المالحظة »إن : التعلم هذا من الغاية بانفراده،
 يبدوفي العدل، عن مبهماً معنى لالنسان أن لنا تظهر

 تطبيقه عند تناقض منه حصل أو عنه، ابتعد مهيا اتصاالته،
(.130)ص اياه

 ال للحياة« المعقول »السبب ف مناقشة: النظرية هذه تتطلب

 أن يجب .رونوفيه يدعي كما العدل« »تعلم هو يكون أن يمكن

 العادة لتوفر األخالق مع منسجمة المجتمعية الحياة تكون

 اال ليس فالعدل العدل. وجود تفرض واألخالق لالفراد،
 مجردة، فكرة منه يجعل حيث رونوفيه يراه لما خالفاً وسيلة،

 قائال رونوفيه ويزيد . كالماهيات ، المجتمع في حصولها يتزمن

 مبهي عاماً شعوراً العدل يشعربوجود بطبيعته االنسان، إن

 القوانين يماشي فعل كل هو الوانع في العدل، نرى لكنا
 التي واألفعال القرارات إنه المحددة: الوضعية والتشريعات

 الجميع به يعترف لما اتباعهم حيث من االفراد، سلوك تراقب

 مجردة فكرة توجد فال عدل. انه والدستور العرف ويقرر
 من اصناف هو إنما الواقع في موجود هو ما بل للعدل،

 عدل العصور، من عصر أي في منها، واحد لكل المجتمعات،

 ألن مجتمعية، حتمية العدل »إن أرسطوم يقول فكما خاص.

 ارات الق وأن سياسية، جمعية لكل الالزم المبدأ هو القانون

 مع فلوسلمنا، السياسة كتاب للقانون« المؤسسة هي العادلة
 بصفة ولو العدل، معنى طبيعياً، يملك، الشخص أن رونوفيه،

 التاريخ في نشاهد، لماذا نسأل: أن للزمنا غيرمحددة، عامة

 شامل هومنها ما )وحتى العليا القيم أن لالنسانية، العام

 واإلخفاق، االنحالل يصيبها السنين( آالف منذ ومكتسب
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 اإلفالس وهذا المتحضرة. أو البدائية الشعوب عند سواء

 وقد يطول قد وحين، وقت كل في القيم، يعتري الذي المتكرر
 على يدل فإنما شيء على دل إن أمده، كان مهما ولكنه، بقصر،

 يرام لما خالفاً النسبية وهذم نسبية، من االخالقية المعافي في ما

 األجيال بين بلمما الفرد، طبيعة من تأتي أن يمكن ال رونوفيه
فروق. من والثقافات والبينات

 فاسدة، عفنة االنسانية المجتمعات يعتبر رونوفيه أن على

 البشرية، البيائت أن يرى وسيلة. أم غاية العدل أكان سواء

 بالفضيلة تتحلى كانت تعالى، الخالق أبدعها عندما البداية، في

 الخطيئة »فإن األولى: الخطيئة وقعت ذلك، بعد لكن والكمال،
 الشخصانية، )كتاب .« . العالم في فعال، وقع، حدث

(.1)(8ص كذلك، انظر، ،81 ص

 على تعتمد ،رونوفيه عند االجتماعة النظرية إن هكذا،
 الله الى أي األول، العلة الى شيء كل ترجع الهوتية نزعة

Theisme . بالغيبيات تتصل كوسمولوجية ،وضعية إنها. 

 بالنقصان، الثخص على تحكم رونوفيه شخصانية فإن هكذا

 حيث من محدود فأفقه لالكتمال، القابلية وبعدم البداية، منذ

 يحقق أن يستطيع ال أنه كما الفعاليات، حيث ومن المعرفة،

 السامية الفكرة تعتبر أن »يجب ٠ اليها يصبو التي الغايات
 العقل ذي الله[ ]اي األعل الشخص في لكخصية، والكاملة

 األساسية الحقيقة إن .والخلق« العقل مجال بجميع الثامل

 كل فوق الخارجي، بموضوعنا االيمان »هي الكائن بهذا لإليمان

 أن يلزمنا عتا]...[. خارجة نواجهها التي الفردية الموجودات
 محموالت إن العالم. عن خارج ككائن الخالق في نفكر

 تشخيصات إال اآللهة فليست .الخالق فكر في توجد الشخصية

 األشخاص« ملكات معرفة عن معانيها تصدر وقوى لمزايا

(.15,14 )الشخصانية،ص
 تتمحورفي لم إنها آخر: نقصاً رونوفيه تظهرشخصانية

 أن مع غيرمتزنة حركة التشخصن يجعل ما الحاضر، الزمن
 عليه فخالفاًلماجرى أبعادالشخص بعدمن الزمان

 الكرى االتجاهات الى رونوفيه يتفت لم المعاصرون، الفالسفة

 وعلم المرضي، النفس وعلم التطور، مذهب مثل الشائعة،
 ال مجردة، شخصانية نظرياً، شيد، بأن فقداكتفى االجتماع

 التجريبية!لتي المعطيات على أي ،عتيدة مفاصا تعتمدعلى

 هذا ورغم .العشرين القرن في العلوم تقدم بفضل اكتسبناها
 أنهم مدعياً اآلخرين، الفالسفة رونوفيه يعاتب الجلي، التقصير

 إن ضعف قد الله في االعتقاد كون من ويتأسف مقصرون،

 تبديل في رونوفيه، حسب تنجح، المعاصرة المذاهب بعض
 نجد حقاً، »المطلق« وك ك»الالنهاية« بمجردات، األلوهية
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 لكنها السياسة، أي للتطبيق، األخالق عملية فلسفة عنده

 ويجدر .الشخصاني اتجاهه هيء في الشروع قبل وجدت
 ليس رونوفيه، عند العملية الفلسفة منبع ان كذلك، بالتنبيه

 الحرهوقاعدة الشخص ان يزعم . شخصانيته هومنبع

 األخالقية. هذه الى تنضوي التي السياسة وقاعدة األخالقية،

 قيد. اي او حتمية ألية مخضع ال الذي هو »حر، ال والشخص

 جهة ومن المطلقة، الحرية بهذه متمتعا الفرد يوجد جهة، فمن

 من قوة كثر مختلفة، وسائل من له بما المجتمع يوجد اخرى،

 ثم منها. ينفلت أن أحد أي يستطيع ال بحيث الفرد، وسائل

 الى يلتجىء الغرب، الوضع هذا على ليتغلب رونوفيه، إن

 االنسان يخول أن للمجتمع العام االتجام فعلى : مجتمعية غائية

 يذكرنا ما وهذا الغايات، بعض الى للوصول الوسائل أحسن

 غاية المجتمع اليها يرمي التي الغاية أن من كانط قاله بمنا

 ما الشخص، عن استقالل في توضع أن يمكنها وال اخالقية،

.ذاته« في »غاية الشخص دام

 عنه تتولد األفراد تمادم ان ننيه .شريان من بع

 اعتبار كل فوق الدولة صيانة تكون أن ويجب الحرب،

etalisme . رونوفيه عنونه الذي الكتاب في المربي يصرح 

 للناس يمكن ال بأنه وللمواطن لالنسان الجمهوري ب-الدليل
 كبير، بلد في خصوصاً ،بأفعالهم يتصل فيما ويتفقوا يتفاهموا أن

 لها يخضعون سلطة يقيموا وأن رؤساء، عليهم ينصبوا »أن إال

 )ص فتنفذه« عمله يجب وتقررما ،هوحسن بما فتحكم

 تلتحق ال أنها هذه، رونوفيه نظرية في ما وأغرب (.62-71
 فردريك تمجيد الى أخيراً نساق الذي كانط بمثالية فحسب

 للدولة يعطي الذي هيغل باتجاه كذلك، تلتحق بل الثافي،

 مواقفه مع رونوفيه يتناقض الحالتين، كلتا وفي .رتبة اعلى

.وهيغل كانط فيها انتقد التي السابقة

٠٠٠
 هو ،رونوفيه شخصانية في يعترضنا حاجز أصعب إن

 آخر، أنا عن يتحدث أن األنا يستطيع كيف :التواصل مشكل

 الوعي يستطيع كيف آخرين؟ أشخاص وجود على ويتعرف
 بوجود يشعر أن لذاته، معرفة صميمه، في هو، الذي

العالم؟ في اآلخرين و »أنت« ال
 ضميرالغائبين الى الشخصي »االنا« ينتقل كيف وايضاً،

المجتمع؟ يكونون الذين للمجهول المبني والى
 فلسفة كل في أساس هي هذه التواصل مشكلة إن

 إذ شخصافي، ال تعددي، اتجاه رونوفيه فمذهب .شخصانية

 من الكون في ما عامة وبصفة األشخاص بان نقر أن يكفي ال
 جوهر من ينحدرون ال وأنهم أصاًل، يختلفون، موجودات،

 الشاعرة، الذوات بين التواصل يحصل كيف لنا ليتضح أوحد

 تعدد رونوفيه فاقتراض ٠ المختلفة الكائنات فيه تتواجد عالم في

 اآلخرين مع كلفرد وتعاون التواصل مشكلة يمحل ال الذوات
 تعدد يظل هكذا . المجموع من تتكون شخصية وحدة داخل

منهحال. حاجزاًأكثر رونوفيه، عند األشخاص،

 الوحدة مشكلة تبقى ،المحض الفردي الصعيد على وحقى

 السيكلوجيا عن خارجة رونوفيه، يتصورها كما الشخصية،

 المتكونة الشخص وحدة فوقه تظهر الذي فالمسرح واالجتماع.

 اال تكون أن تستطيع »ال الفرد، في المتواجدة الشخصيات من
 إال بوضوح يدرك ال وجودها إمكان حيث لعالمنا، مغايراً عالماً

(.217 ص )الشخصانية، .« . عالمنا. فناء بعد

 في إال إذن، يتحقق، ال زونوفيه نظر في ألشخاص، فعالم
 نصل أن يمكن وال أولى، مثكلة وهذه عالمنا، غير آخر، عالم

 األشخاص فناءعالم بعد إال عالمنا عن الخارج الكون هذا الى

 الشخصية الوحدة أن هذا من ويستنتج .ثانية( مشكلة )وهذه
 وحدة في نفكر هوأن فعله، يمكننا ما فكل : عملياً غيرمكنة

كسمولوجية. نظرية نطاق داخل شخصية،

٠٠٠
 بين تعاون وجود يمكن هل السؤال: هذا األن لنطرح

األشخاص؟

 حيث االخالق علم كتابه في جواب شبه رونوفيه يعطي

 نملك ال »إننا : الحرب أخالق مع السلم أخالق تعارض يشرح

 ال الذوات وعي تعاون وببب (،329 ص ،1 )ج السالم

. السالم« شخص، أي يملك،

 على رأى غيرأنه الذوات، بتداخل رونوفيه شعر لقد
 التجاوب رأى أكثرمما الداخلية، التناقضات الخصوص
 أن عن عوضاً التتاقضات، وهذه الذوات، بين والتواصل

 قوى تكون ، ديالكتيكياً ، دينامياً تنظيماً منظمة مجموعة تشكل

 أمام الممكنة المنافذ جميع تغلق متطرفة فردية كلها حاجزة،

والتعاطف. والتعاون التواصل
 من شيائً يثيرفينا لألشخاص العاري الوجود إثبات فحتى

 الخاصة الطبيعة عن صورة يأخذ لما األنا دام ما الظن، سوء

 أدركه؟ الذي الكائن يحملها التى المعاني هى ما اإلثبات. يهذا
 يستعملها القي واآلالت به، المحيطة األشباء وسط أموقفه إني

 - في هو حيث من لي يتجلى فالكائن .يتحرك حيث المكان في
 ليس مبدئياً، الشخص، لكن األشياء. لي كماتتجلى ذاته،

بشيء.
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 في غايات بصفتهم رونوفيه، مذهب في االشخاص إن

 يرى ذلك، كل رغم ولكن، تشييؤهم، يمكن ال ذواتهم،
 وهذا قانونية«. »عالقات اال تربطهم ال األشخاص أن رونوفيه

 الحكم نمط هي الديمقراطية أن رونوفيه يعتقد لماذا يفسر ما

 الشرعي الحكم باعتباره ،للفرد المجتمع فيه يخضع الذي
 األنا يخصب الذي ،الشاعرة الذوات بين التبادل إن .الوحيد

 أي مغلق، عالم شخص كل إذ الشخصانية هذه في مفقود
 متشخصناً، اال يوجد ال كان، كيفم أنا، أي أن بيد مونادة

 طبقاً، الشخص، إن تواصل. صميمه، في والتشخصن،

 بل ذات في وال يشيء، وال بمونادة ليس ولتعريفه، لماهيته
 إلى الذات« - »في ال من التحول هذا إن .الذات - ألجل

 عالم الى األشياء عالم من الوثبة هذه أي الذات«، ٠ ل»أجل
.رونوفيه شخصانية في غامضاً بقي هوما األشخاص،

 التي المواقف مختلف لألشخاص، بالنسبة أكيف، كيف

 ملطخ رونوفيه مذهب في الشخص أن بما األشياء؟ إزاء اتخذتها
 قيمة« - يصير»حدثاً أن أيمكنه نتساءل: كسمولوجية، بقيم

 في تشكك التي الموضوعات، عالم كثافة يخرق أن يستطيع

 هذا إن واآلخرين؟ نحن وال الذوات، بين المباشر االتصال
 تجهله طبيعياً، األشخاص، يحياه الذي المباشر، االتصال

 الشخص اعتبار رونوفيه فيه يرفض الذي الوقت ففي األشياء
 األنا عن متميزاً إبقائه وجوب يؤكد ذاته، -في- كائن مجرد

 أعلى، بأناآخر، األناالتجريبي يعارض إنه التجريبي
 سطحي، أنا الى برغسون عند األنا بتقسيم يذكرنا ما مثالي،
 وما 152 ص الشخصانية، رونوييه، )انظر، عميق وأنا

 إذن فنحن المباشر(، الوجدان معطيات وبرغسون، بعدها،

 ثنائية، أمام الكل«، - »االنسان امام ال تقويمي، ترتيب أمام

.شخصية وحدة امام ال

 األخالقية الواجبات تنبني أن كذلك، رونوفيه، ويرفض
 ان يجب لذلك قبل، من كانط فعل كا افتراضية، أحكام على

 اال يطلب ال »فالقانون للواجب. بالنسبة ثانوية الغايات تعتبر

 مناقضة تكون وأال القانون تطبيق المنشودة الغاية تتحمل أن

(.182)ص للواجب«

 بيئة في يعين بتسمي ,كاتن ررنرنه، يعنب ى باالسان
 )الشخصانية، بالكال، افتراضياً، تتمتع، البداية ي كانت

 فهناك أولى، خطيئة بصحة نعتقد لم اذا حتى لكن، (.62 ص

(.73 )ص اثر على يحتوي ألنه البشري، المجتمع في فساد
 أراد أنه ويظهر . عظمى أهمية رونوفيه عند الشر لفكرة إن

 كونت أوغست بها اشاد التي التقدم فكرة ما ليعارض إبرازها
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 رونوفيه رأي ففي االشتراكية، المدارس ختلف بكثرة وروجتها
 اصيلة جذوراً للشر ألن الشر، على أساسياً، مجبولون، اننا

 هنا من األشخاص لعالم مالزم دائم مرض فالحرب فينا.

 رونوفيه ويدعونا .خاطئة فكرة التقدم من يجعل الذي التشاؤم

.التاريخ لنستفتي

جوابه؟ يكون ماذا ،التاريخ استفرنا فاذا
 على والماركسيون والوضعيون سيمون سان أنصار أجاب

 العام: المعنى )في الحرب أن أثبتوا لقد حقاً، الؤال. هذا

 امام المنافذ جميع يغلق شرح ولكنه ،جذري شر تناقضات(

 بصفتها بنفسها، نفسها تحطم )ألنها فالمتناقضات التقدم.

 فالصراع :تقدم كل أمام الواسع المجال تفتح متناقضات(

 فيها تنمحي بمتازة فترة والسلم اللم، يفرض بأن ينتهي
 امتالكاً لنمتلك المستقبل ب يحتفظ التي الفترة إنها .المتناقضات

 ال»مرحلة الدولة، تسيير تحت االنتاج، وسائل اجتباعياً

 كونت أوغست أما سيمون. سان يقول كما النهائية، العضوية«

 الحالة تنتهي العضوية« »الحاسة حدث عند انه فيرى

 ماركى، لكن متفسخة. انتقالية مرحلة هي التي الميتافيزيقية

 بفضل اال السلم بحياة التمتع يمكن ال بأنه يقول جهته، من

 صراع يكون الذي الوسط اي االشتراكي، المجتمع تحقيق
.انتهى قد فيه الطبقات

 بأن إقناعنا يحاول تفاؤالً الثالث االتجاهات هذه تظهر

 سيكون وبأنه قريب، البشرية البيائت من الثر انقراض
 الحتمي االتجام هذا اعتقاد يرفض رونوفيه لكن نهائياً

 يعلمنا التاريخ أن يرى ذلك، من العكس على فهو، ٠ للتاريخ
 أن من فبدالً .التناقضات جراء من يضمحل ال الشر أن

اكز انتثاراً للخر يانسة ويتضر، يتمر أنه بفم

 اصيلة المعارضة رونوفيه يجعل أن هذا، بعد أنستغرب،

والمجتمع؟ الفرد بين

 نقصد دمنا ما بالحرية يتمتع ال الشخص بأن يصرح إنه

 فهو االولى، الخطيئة جراء من وسقط انحط الذي االنسان

 المجتمعي االنسان مع الفردي االنسان تناقض لسيطرة خاضع

 عن هوبس قاله بما هذا يذكرنا (.131 ص )الشخصانية،

 الهجوم الى »ميال فرد كل وأن الجميع«، ضد الجميع »حرب

 بعض من رونوفيه، فنظرية .واستفزازهم اآلخرين على
 عن األنا ففصل :هوبس نظرية عن كثيراً تبتعد ال ،الوجوه

 أن على رونوفيه يرغم للمجتمع معارضاً الفرد وجعل النحن

 »إن حتماً: مفروض بشري واقعي حدث الحرب ان يستتج

 اآلن عليه كماهي البداية، منذ فهي، تتغيرابدا، لم الحرب
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بالقوة، توجد الحرب أن نعني سبقونا، من دائما رآها وكما
الجماعات بين الوطيس حامية داائً إنها : السلم فترات طوال

نفسها« األسر داخل تشتعل كما والصغيرة، منها الكبيرة

.132 ص )الشخصانية،

بين نوفق حتى هذه الخطر حالة على نتغلب كيف لكن،
واألشخاص؟ الثخص

العملي الجانبين، يرضي جواب، أي على الحصول يمكن ال
الخطيئة محل الفساد فكرة فيه تحل مذهب داخل ،والمجتمعي

أن ويعتقد الظلم، اسم الفساد على يطلق رونوفيه ف ! االولى

االنسان، بإرادة البشري المجتمع دخل« »قد الظلم

كمال يمنع ألنه الشر، هو الظلم وهذا (.63 ص )الشخصانية،
تغيير نستطيع لوكنا هوفيما ،البشري المجتمع العاموكمال

المعتاد الطبيعي النطاق يتجاوز افتراض الى فننتقل اوضاعنا

ثانية: وسيلة رونوفيه ويقترح (.73 ص الشخصانية، )انظر

للشخصية األساسية »الوحدة ألن نفسها، على الذات انطواء
الشكلي الفعل على شيء، كل قبل تفوم االنسان، وفي الله في

(.54ص نفسه، )المرجع للشعور«
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الصهيونية
Sionism
Sionisme
Sionismus

 استعمارية غريية فكرة - الفكر صعيد على - الصهيونية

 في لهم دولة وإقامة لليهود قومية صطناع الى دعت عنصرية،

 استعماري أساس على فيها يتجمعون العربية فلطين

الغربي االستعمار قوى مع بالتعاون استيطافي،
 بأن الزعم من هذه دعوتها في الصهيونية الفكرة انطلقت

 قابلين غير وهم واحدًا، شعبًا يثكلون كانوا أينما اليهود

 ما وهذا ظهرانيها، بين يعيشون التي الشعوب في لالندماج
 زمنان كل في لهم الشعوب هذه الضطهاد دائيًا هدفًا يجعلهم

 تاريخ لهم كثعب اليهود بأن الزعم من انطلقت كما .ومكان

 كانوا السنين من وألف ماثتين لفترة انقطع فلسطين في متصل

.العودة الى يتطلعون خاللها

 من الحديث األوروبي الغرب في الصهيونية الفكرة تبلورت

 والتفوق القومي والسمو االستعبارية الهيمنة أفكار تفاعل خالل
 عثر االدس القرن الظهورخالل في وبدأت العنصري.

 حين الصهيونية، الحركة والدة من قرون ثالثة قبل الميالدي،

 الديني االصالح وحركة األوروبية النهضة حركة تضافرت

 دعائم إرساء على األوروبية الكشوف وحركة البروتتانتي

الحديث. االوروبي التاريخ

 االهتمام ظهور للبروتتانتية الواضحة النتاثج بين من كان

 وتردد الزمان بنهاية المتعلقة التوراتية النبوءات بتحقيق الغربي

 بعودة االعتقاد الى المستند السعيد األلفي العصر عن الحديث

 ألف لتدوم األرض في الله عملكة سيقيم الذي المنتظر المسيح

 قحدثوا الذين البروتتانت الالهوت علياء لهور وتتالى .عام
 وطنًا فلسطين وكون ،اليهردي والبعث اليهودية، األمة عن

 الجزرالبريطانية في األفكاربخاصة هذه وانتشرت لليهود

 انفصل أن منذ أقدامها الديني االصالح حركة وطدت حيث

 أبرز ومن الكاثوليكية روماوالكنية عن الثامن هنري الملك

 االنجليكافي االفكليزي برايتمان ترماس الالهوتيين هؤالء

الرؤيا. كتابه في اليهودي البعث عن كتب الذي 1607-1562

 االوروبية الجغرافية للكشرف الواضحة التتائج من وكان

 عوامل بفعل نطور الذي التجاري األوروبي االستعمار بدء

 القرن في ذروتها بلغت واسعة استعمارية حركة الى أخرى

 أعقاب في لصناعي االنقالب حدوث عشرمع التاسع

 الهيمنة أفكار وتلطت اآللي. واالنقالب التجاري االنقالب
 في لها خصبًا مرتعًا ووجدت اوروبا، دول على االستعمارية

 بيئة عثر السابع القرن في اصبحت التي بخاصة انكلترا

 البيوريتانية، الثورة عهد في الصهيونية الفكرة النتثار مالئمة
 رئيًا نحوعشرسنوات بقي الذي كرومويل وأبدى

 بفلسطين خاصًا اهنمامًا 1658-1649 البيوريتاني للكومونولث

 دينيًا متعصبًا وكان ،تجارية ألسباب اليها اليهود عودة وبفكرة

 الذين األلمان التجار ينافس كي بالذرائع، يؤمن وسياسيًا

 واألقصى. األدن للشرقين التجارية الطرق على سيطروا
 معتمدًا الوقت ذلك منذ بفلطين البريطان االهتام وأصبح

 عقيدة وعلى االستعمارية الهيمنة خالل من الربح دافع على

. الدافع ذلك تستر المقدس الكتاب من موروثة دينية

 أوربية دولة أكثرمن في بفلسطين االوروبي االهتيام ظهر

 التجارة لطرق بالنسبة الهام فلسطين موقع بسبب استعمارية

 فلسطين في األوروبيين اليهود توطين فكرة وبرزت الدولية،

 يقية في هامة مواقع لها أخرى أماكن وفي اآلسيوية العربية

 حاولت وقد .المتعمرات في ركائز إقامة أجل من القارات
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 جزيرة في يهودية مستعمرة إقامة 1652 عام منذ مثال هولندا

 من كل حاولت كما الهندية، الهوكدية الشركة بتشجيع كوراساد

 سورينام في يهودية مستعمرات إقامة 1654 عام وفرنسا انكلترا

 من لالستفادة األوروبي االستعماري التفكير اتجاه وكان ,وكايان
 التجاري النشاط ممارسة عل قدراتهم من ظهر لما راجعًا اليهود

والصيرفي. والمالي

 في يعرف ما نشوء مع بفلسطين االوروبي االهتمام وتضاعف

 بأنها االستعمارية باللغة عنها يعبر التي الشرقية، بالمسألة أوروبا
 التدريجي التاريخي النحسار ولدم الذي الفراغ ملء »مشكلة

 توسعها« أوج في بلغتها التي الحدود عن العثمانية لالمبراطورية

 االستعاريتين القوتين وفرنسا انكلترا بين أوجه التنافس وبلغ

 الوطن قلب الى نفوذهما مد على عشر الثامن القرن األكبرفي

 الثورة قيام بعد 1798 عام مصر فرنا غزت وحين العري

 على الحملة قائد بونابرت نابليون اقترح قصيرة، بفترة الفرنسية

 أصدره بيان في وخاطبهم فلسطين، في يهودية دولة إقامة اليهود

 ورثة أنهم على عكا أسوار أمام وارتد فلسطين غزا حين

 اليهود عودة عن البيان هذا تحدث وقد ٠ الشرعيين فلسطين

 يقوم أن الفرنسيون االستعماريون وتوقع يغنون، وهم لصهيون

 وجاء واألموال، بالرجال فلسطين في فرنسا بدعم اليهود

 أكثر تجارية بعبارات المقترحة اسرائيل دولة حدود عن حديثهم

 مصر ستشمل إقامتها ننوي »التي الدولة فهذه منهاتوراتية.

 البحر الى عكا من يمتد خط يحدها منطقة الى باإلضافة السفلى

 العالم في فائدة المواقع أكثر يعد الذي الموقع وهذا . .الميت

 سادة األحر البحر مالحة على السيطرة طريق عن سيجعلنا

 .والحبشة« وشرقها افريقيا وجنوب العربية والجزيرة الهند تجارة

 االستعيارية المخططات في الصهيونية الفكرة تبلورت وهكذا

 هذه وانتعشت ٠ الميالدي عشر الثاني القرن أواخر الفرنسية

 الثالث نابليون امبراطورية عهد أثناء نابليون بعد فيما الفكرة

 االستعمارية النشاطات ددت تج حين 1870’1852 الثانة

 االمبراطور سكرتير الهاران ارنست وضع وقد .الفرنسية
 - اليهودية اشرقية المسألة بعنوان 1860 عام كتابًا الخاص

 أكد اليهودية القومية وإحياء والعربية المصرية االمبراطورية

 أقام ما »اذا اوروبا ستجنيها التي االقتصادية المكاسب على فيه

 كجنس اليهود عن فيه وتحدث القديم«، وطنهم في اليهود

 ألف حين الكتاب هذا الكثيرمن ه موسى واقتب متميز.

 فرنسا بأن ثقته عن وعبرفيه 1862 عام والقدس روما كتابه

.فلطين في الصهيونية المساعي ستدعم

 االستعارية المخططات في الصهيونية الفكرة تبلورت
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 الثورة قيام بعد انكلترا وشهدت .نفسها الفترة في البريطانية

 االستعمارية مصالحها خدمة تستهدف تبشيية نهضة الفرنسية

 الثورة عهد في سادت التي لتلك ومعتقداتها مبادئها في مشابهة

 اللورد المبشرين مبشر المجال هذا في وبرز البيوريتأنية.

 في -هودية دولة تصورقيام الذي 1885-1801 شافتسبري
 اليهود »دولة عن طويالً مقاالً 1839 عام ونشر فلسطين،

 عن فيه وتحدث اليهودية، العودة عن فكرته فيه لخص وآمالهم«

 التي الشعوب في اليهود اندماج فكرة وعارض العبري الجنس
 »ولمن شعار فوضع مهجورًا بلدًا فلسطين وتخيل اليها، ينتمون

 بالمرستون لورد تحمس وقد .وطن« بدون لشعب شعب بدزن
 رئيسًا ثم 1830 عام للخارجية وزيرًا أصبح الذي 1865-1784

 فلسطين، الى اليهود بإعادة الخاصة شافتبري ألفكار للوزراء

 نظر في اليهود وكان مصر. حاكم علي محمد فيه قوي وقت في
 شريرة خطط »أية لمواجهة أساسيًا عنصرًا يمثلون بالمرستون

 على وبناء 1838 عام وفي .يخلفه« من أو علي محمد فيها يفكر
 قنصلية يفتح سابقًا قرارًا بالمرستون نفن شافتسبري إلحاح

 يانغ، وليام فيها للقنصل نائبا عين وقد القدس. في بريطانية

 تعليماته وأصدر ،شافتسبري للورد وصديق متدين انجيلي وهو

 بريطانيا وحرصت عام» بشكل لليهود الحماية »لتقديم إليه

 ثم وبروسيا النمسا مع 1841 عام لندن اتفاقية توقيع عتد

 فلسطين تظل أن على علي محمد دولة حدود لتعيين فرنسا

 اليهودي االستيطاني باالستعمار تحويلها يجري لكي خارجها،
 استيطان فكرة بالمرستون وتبنى ٠ بذاته قائم غريب كيان الى

 في البريطاني السفير الى بثأنها وكتب فلسطين في اليهود

 الى للعودة اليهود »بدعوة نصحه العالي للباب لينقل استانبول

 الفكرة بمعتنقي البريطانية الخارجية وزارة وامتألت ٠ فلسطين«

 خطة 1845 عام قدم الذي متفورد أدوار أمثال من الصهيونية

 وصاية تحت محمية كدولة فلسطين في يهودية »أمة اليجاد
 حين مستقلة كدولة نهائيًا توطينهم ثم ، أوالً العظمى بريطانيا

 مكتب من غولر جورج أمثال ومن مؤسساتها«، تكتمل

.تشرشل هنري وتشارلز المستعمرات

 توطين فكرة عامة االوروبية االستعمارية المخططات تبنت

 استعمارية قاعدة تكون لهم دولة وإقامة فلسطين في اوروبا تهود

 باالنتماء شعور زرع أجل من األوروبية القوى وتبارت

 في اليهود بتوطين ييارك فكر وقد .أوروبا يهود لدى لفلسطين

 هردر االلماني المفكر وحث .برلين بغداد لخط المحاذية المنطقة

 حيث فلسطين الى »العودة سبيل في الجهد بذل على اليهود

 وتحدث .كأمة« فيه يزدهروا أن يمكن الذي الوحيد المكان
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 قومي وجود من نوع »بعث في ايطاليا مصلحة عن مازيني

العربي. الوطن منطقة في يهودي«
 فلسطين الى العودة فكرة تتضمن اليهودية المعتقدات كانت

 العالم يخلص يهودي مسيح بمجيء واالعتقاد ديني، بمفهوم

 زعموا من ظهور تتالى وقد ٠ األلفي العصر في ظهوره ويكون

 وكان الكاذبين. المسحاء من واعتبروا المخلص، ذلك أنهم

 ولد ألمافي يهودي وهو هؤالء، بين من 1675-1626 زفي شبتاي

 أن يلبث لم ثم دعوته وانتثرت فلسطين الى جاء وقد إزمير في

 شتى. مذاهب تفيرذلك في اتباعه وذهب اسالمه، أعلن

 الفكرة بلوروا الذين االوروبيون االستعماريون وعمل
 أوروبا يهود القاع اليهودية المعتقدات توظيف على الصهيونية

 وهكذاشهد فيها لهم دولة وإقامة فلطين الى عودتهم بفكرة
 المسيح مفهوم في تطورًا عشر التاسع القرن من الثافي النصف

 هجرة بضرورة أفتت التي اليهود ربانعي فتاوى في تمثل اليهودي

 على كخطوة الستعمارها فلسطين الى اليهود من كبيرة اعداد

المخلص. وظهور الخالص ملكة تحقيق طريق

 القومية، الفكرة ازدهار أوروبا في عثر التاسع القرن شهد

 الفكرة يهودأوروبيون، ومنهم األوروبيون االستعياريون فألبس

 لليهود. قومية اصطناع على وعملوا القومي، الثوب الصهيونية

 ونادوا القومية بفكرة األوربيين المفكرين بعض انحرف وحين

 الصهيونية الفكرة انساقت العنصري والتفوق القومي بالسمو

 شعب مقولة مرددة العصرية مهاوي في وسقطت دعاواهم مع

 مثاعر بروز الى االنحرافات هذه وأوصلت المختار. الله

 دعاة ووظف االوروبية األوساط بعض في لليهود معادية

 باالستعمار أوروبا يهود القناع كله ذلك الصهيونية الفكرة

 الصهيونية العقول على وسيطر لفلطين، الصهيوفي االستيطافي

 على الغربية االستعارية السيطرة ليسوغ والعنصر العرق مفهوم

 وأمثاله الفرنسي غوبينو كتابات الى واستند األخرى، الشعوب

 بريطانيا وشهدت وأمثاله. االنكليزي رودس سييل وأعمال

 وظهرت . األدب في الصهيونية العنصرية التعبيرعن بخاصة

 والتر رواية وفي بايرون، لورد أشعار في الصهيونية الفكرة

 بروانخ، وروبرت وردزورث وليم أشعار وفي ايفاغو، سكوت

 عام ظهرت التي ديروندا دانيال اليوت جورج الكاتبة قصة وفي

1874.
 عن عبرت التي السياسية الصهيونية كله ذلك بفعل تبلورت

 بالدعوة الدينية الصهيونية عن وتميزت يهودية، قومية اصطناع

 وبرزمن الكبرى الدول احدى اليهودبمعونة دولة تأسيس الى

 عام تشر الذي 1886-1826 غوردن دافيد اليهود بين دعاتها
 فلسطين، استعمار عن المقاالت من عددًا صحيفته في 1876

 عن البحث كتب الذي 1874-1795 كاليئر هيرش وزفي

 وطالب دولية بمساعدة فلسطين استعمار الى فيه ودعا صهيون

 في والمجريين والبولنديين االيطالين مثل يحتذوا بأن اليهود

 روما كتابه في دعا الذي هس وموسى قومياتهم، عن البحث

 وهنريك اليهودية، القومية الى 1862 عام نشره الذي والقدس
 يجوز ال أنه فيه أوضح مقاالً 1863 عام نشر الذي غراتس

 هذه وأن الدولة، القامة المخلص اليهودي المسيح انتظارمجيء

 هذه أساس على وتشكلت .المخلص المبح بمثابة هي الدولة

 ليوبنسكر أصدر أن يلبث ولم .صهيون محبي جمعيات األفكار

 من تحول أن بعد 1882 عام الذاقي التحرر كتابه 1891-1821

 فيه واقترح اليهودية، بالقومية المناداة الى اليهود باندماج القول

 .جهودهم وتوحد العام أوح٠ تنظم عامة سياسية خطة وضع
 القومية من بدالً الصهيونة لفظ بيرنباوم ناتان واستخدم

 القومي البعث بعنوان 1893 عام لهم صدر كراس في اليهودية

 وجاء .اليهودية المسألة لحل كوسيلة أرضه في اليهودي للشعب

 الدولة كتاب 1896 عام لينشر 1904-1860) هرتسل تيودور
 للمسألة عصري حل ايجاد »محاولة إياه مضمنًا اليهودية

 االنجليكاني القس 1931-1845 هشلر وليام وتلقفه اليهودية«.

 المؤتمر عقد في وعاونه فيينا، في البيطانية السفارة في الملحق

. 1897 عام بويرا بازل في األول الصهيوفي
 شعب »نحن الصهيونية الحركة شعارات هرتسل صاغ لقد

 لتحقيق خطة ووضع ٠ ينسى« ال الذي التاريخ وطننا وفلسطين

 وحولها كتابه، صفحات أكث لها خصص الصهيوفي المشروع

 كأساس اعتمد سياسي برنامج الى األول الصهيوني المؤتمر

 قوى مع الصهيوني التحرك وقادهرتل الصهيونية للحركة
. البرنامج هذا لتنفيذ بريطانيا في وبخاصة الغربي االستعمار

 المنشأ، غربية الصهيونية الفكسرة أن سبق ما يتضح

 استمدت وقد المضمرن. عنصرية األهداف، استعمارية

 عقيدة من واستفادت يهودية، وغي يهودية مصادر من مقوماتها

 المستترة«، األوربية »الصليبية عن وعبرت اليهودية: المخلص

 وزارة في والدتها فجاءت الغربي، االستعار بقوى وارتبطت

 ودهاليز باريس في األمبراطوري والمقر البريطانية الخارجية

 الذي االسم أما .القيصرية وروسيا المانيا في القيصرية القصور

 هو الكنعانية اللغة في فصهيون ٠ عربي وهوسامي فقديم حلته

 - القدس في العرب اليبوسيون بناه الذي الحصن اسم
 العرب عرفه وقد له. مقرًا السالم عليه داود وجعله أورسالم،

 قصيدة في ذكره وجاء المقدس ليت اسمًا الصاد بكسر

 التي القدسية من لالستفادة له الصهاينة إختيار وجاء لألعشى،

.بالماضي واالتصال بالقدم ولاليحاء يحملها
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 على العنصرية االستعمارية الغرية تباشيرالصهيونية ظهرت

 وجاء عشر. التاسع القرن من األول النصف في الحركة صعيد

 فلسطين الى والبعثات األوربية الرحالت في التعبيرعنها

 التبشيري والغزو المقدس والكتاب فلسطين جيعات وتشكيل

 صندوق وقام المستترة. الصليية مظاهر أحد كان الذي

 بدور 1865 عام بريطانيا في انشائه منذ فلسطين اكتشاف

 وقد لفلسطين. الصهيوفي االستعماري للغزو التمهيد في خاص

 البريطانيين العسكريين عددمن نشاطات الصندوق هذا مول

 .الخرائط ورسم التنقيبات وإجراء فلسطين معالم الستكشاف

 مفصلة خرائط وضع الذي كرندر الكابتن هؤالء أبرز ومن

 فلسطين تاريخ عن الكتب من عددا ونشر لفلسطين

 عنصر الشرقية أوروبا يهود يكون أن وتوقع وجغرافيتها،

 صندوق نشاطات وساهمت المزدهر. لالستعمار بالنسبة المستقبل

 في المضي على الصهيونية دعاة تشجيع في فلسطين اكتشاف

 عدد زاد و ،صهيون محبي جمعيات وتشكلت , مشروعاتهم

 التي 1882و 1881 عام روسيا أحداث بعد اليهود من اعضائها

 أبرزهم ومن اليهود المال رجال ودعم القيصر. باغتيال بدأت

 المستعمرات القامة الالزم بالمال الجمعيات هذه روتشيلد

 لزيون ريشون مستعمرة فأسوا فلسطين، في األولى الصهيونية

 .والجديرة يعقوب وزكرون وروشبينا تكفا بتاح ثم 1882 عام
 كاتوفتز في 1884 عامًا مؤتمرًا صهيون عبي جعيات وعقدت

يالمانيا.
 الصهيوني المؤتمر انعقاد بعد الصهيونية الحركة انتظمت

 ثالث بمهام القيام أعينها نصب ووضعت . 1897 عام األول

 واحد يهودي شعب خلق ومحاولة فلسطين استعمار هي

 البرنامج في الرمح رأس بمثابة تكون شركة وانشاء متجانس

 صدرفي الذي البرنامج تضمن وقد .االستعماري الصهيوفي

 فلسطين، في اليهودي االسنعمار تشجيع هي نقاط أربع بال

 أو علية مؤسات طريق عن العالم تبرد تربط منظمة وتأسيس

 اليهودي، القومي الشعور وتقوية دولة، كل لقانون طبقا دولية

 . الصهيونية األهداف لبلوغ حكومية موافقة عل والحصول

 فلسطين في اليهودي للشعب وطن انثاء الى وصوال ذلك كل

.القانون يحميه

 الصهيوفي المؤتمر بعد العالمية الصهيونية المنظمة قامت

 توجيه ومكتب رئيسها لها فاعلة منظمة وأصبحت األول،

 أجهزتها ولها ومؤتمر، عام ومجلس تنفيذية ولجنة مركزي

 تأسيس في ونجحت ،نحوسريع على نمت وقد .المحلية

 األراضي استمالك هدف 1901 عام اليهودي القومي الصندوق

 صندوق باسم عرف صهيوني مصرف انشاء وفي فلسطين، في
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 أخرى مصارف عنه تفرعت لالستعمار اليهودي االئتمان

,الصهيونية والمشاريع النشاطات تمويل استهدفت

 ومرهذا لفلطين، المنظم غزوها الصهيونية الحركة باشرت

 بدأت التي األولى التسلل مرحلة واستمرت بمراحل الغزو

 وأنهت البالد بريطانيا احتلت حين 1917 عام حتى 1882 عام

قرون. استمرأربعة الذي فيها العثيافي الحكم

 صورة المرحلة هذه في فلسطين الى اليهودي التهجير أخذ

 به العثمانية الدولة سماح عدم من الرغم على وحدث التسلل،

 وبلوغ للنفاذ الدولة في االداري الفساد مستغال رسميا،

 الى بإيجاز المرحلة هذه يخص فيما االشارة وتجدر .أهدافه

 أجل من الثافي عبدالحميد السلطان مع هرتسل محاوالت

 فلسطين، في للصهيونية قومي وطن وايجاد بالتهجير السماح

 والى وضغوط، اغراءات من المحاوالت هذه رافق ما والى

 أمام وصموده الصهيوني الخطر ألبعاد الواعي السلطان موقف

 فلسطين. في للصهاينة التمكين ورفض والضغوط االغراءات

 أوروبا دول مع هرتسل تحركات الى االشارة تجدر كما

 االستعماري، الصهيوفي التحالف لبناء دولة دولة االستعمارية

 الصهيونية المؤتمرات والى يومياته، في تفاصيلها سجل وقد
 حول نقاشًا وشهدت المرحلة هذه في انعقدت التي التالية

 استقر وكيف ،القومي الوطن فيه يقوم أن يمكن الذي المكان

التهجيراليها. موجات وتتالت العربية فلطين على الرأي

 للحصول الدبلوماسية جهودم المرحلة هذه في هرتسل كثف

 كيان أي ضمان بموجبها الصهيونية المنظمة تستطيع براءة على

 المسألة جعل في جهوده نجحت وقد .فلسطين في يقام صهيوني

 االعتراف من نوع، على الحصول وفي أوروبية، قضية اليهودية

 ذلك أثناء هرتل وواجه .العالمية الصهيونية بالمنظمة األوروبي
 في عليهم خطرًا الصهيونية في رأوا صهاينة غير يهود معارضة

 ورأوا العملي البرنامج تبنوا آخرين صهاينة ومعارضة أوطانهم،

 براءة على للحصول وليس االستيطاني لالستعمار األولوية أن

 العالمية الصهيونية المنظمة في وبرز .االستعمارية الدول من

 غير هرتسل قيادة وانتقد الصهيوني الديموقراطي الجناح

 وطالب اليهودية الثقافة بعث على حرصه وعدم الديموقراطية

 أوغتدا استيطان مشروع بالغاء هرتسل العمليون الصهيونيون

 في باالستيطان الخاصة المشاريع لصالح الشرقية افريقيا في

 , 1904 عام وفاته حتى معه خالفاتهم واستمرت .فلسطين

 عام الصهيونية المنظمة على العمليون الصهيونيون وسيطر

 حكم إبان فلسطين في الصهيوفي النشاط وازداد ،1911

 الحركة واستطاعت .1909 عام منذ العثيمانية للدولة االتحاديين



الصهيونية

 حوالى التسلل مرحلة في فلطين الى تهجر أن الصهيونية

 كمااستطاعت أوروباالشرقية من جلهم يهودي الف خسين

 أراضي من %1 حوالى على ملتوية بأساليب تستولي أن

 خالل الغزوة واجه الذي العربي النضال حاول وقد .فلسطين

 وتفصل استطاعته، جهد تقدمها عرقلة على المرحلة هذه

 الحركة وباشرت . النضال هذا عن الحديث الصهيونية الكتب

 الصهيوفي المؤتمر وقرر .العبرية اللغة إحياء عملية الصهيونية

.القدس في عبية جامعة انشاء 1913 عام عشر الحادي

 1917 عام آخر التغلغل مرحلة الصهيونية الغزوة دخلت

 يوم بلفور تصريح إصدار بعيد فلسطين بريطانيا احتلت حين

 بين التحالف جسد الذي 1917 نوفمبر — الثاني تشرين 2

 ومنح ،البريطافي واالستعمار االستعمارية الصهيونية الحركة

 الحصول الى سعت طالما التي البراءة العالمية الصهيونية المتظمة

 الحركة قيادة في برز الذي وايزمان حايم وكان .عليها

 ونقل بريطانيا مع جهوده كثف قد هرتسل وفاة بعد الصهيونية

 ابرمت قد بريطانيا وكانت .اليها الصهيونية المنظمة مركزثقل

 لوعودها متنكرة 1916 عام بيكو سايكس معاهدة فرنسا مع

 المعاهدة هذه قضت وقد .العرية الثورة لقيادة قطعتها التي

 الدولتين بين الخصيب الهالل في العرب بالد بتقسيم

األوروبيتين. االستعماريتين

 من البريطاني الخروج حتى هذه التغلغل مرحلة استمرت

 أهم من بأغها وتتميز ، 1948 مايو - أيار 15 يوم فلسطين

 الفكرة خاللها وجدت حيث الصهيونية، تاريخ في المراحل

 على اليهودي القومي الوطن إقامة في لها تجيدا الصهيونية

 قوى حاية تحت للغاية مواتية ظروف ظل في فلسطين أرض

 مع االستعمارية مصالحها تماثلت التي البريطانية االمبراطورية

 على منتدبة دولة اختيرت والي االستعمارية الصهيونية المصالح

 الوطن اقامة انتدايها صك أهداف أحد فجعلت فلطين

 هذه في الصهيونية الحركة أرست وقد ٠اليهودي القومي

 مؤسساته وأقامت فلطين في الصهيوني الكيان أس المرحلة

.ابعاده وبلورت

 بالهدف رسميًا بريطانيًا اعترافًا بلفور تصريح مثل لقد

 لليهود، قومي وطن الى فلسطين بتحويل الخاص الصهيوفي
 العالمية الصهيونية المنظمة مع بالتعاون رسميًا بريطانيًا رالتزامًا

 الخارجية وزير بلفور من موجه فالتصريح .الهدف هذا لتحقيق

 البريطاني اللورد روتشيلد الى االستعياري الصهيوفي البريطاني

 الفدرالي االتحاد الى ليبلغه االستعماري الصهيوني اليهودي

تقول: رسالة شكل في التصريح جاء وقد الصهيوفي.

 جاللته حكومة عن بالنيابة أبلغكم أن جدًا »يرني

 اليهود أمافي على العطف على ينطوي الذي التالي التصريح

فأقرته: الوزارة على عرض وقد الصهيونية

 تأسيس الى العطف بعين تنظر الملك جاللة حكومة »إن

 جهدها وستبذل فلسطين، في اليهودي للشعب قومي وطن
 يؤتى لن أنه جليًا يفهم أن على الغاية، هذه تحقيق لتسهيل

 في اليهود لغير والدينية المدنية الحقوق يضر أن شأنه من بعمل

 ره اليهود يتمتع الذي السياسي الوضع أر الحقوق وال فلسطين

األخرى. البلدان في
 االتحاد الى التصريح هذا لوابلغتم متنًالكم »أكون

الصهيوفي«. الفدرالي

 استعمار من البريطاني الموقف عن التصريح عبرهذا
 مشرق تفصل فيها صهيونية استعمارية قاعدة وايجاد فلسطين

 على الهيمنة من بريطانيا وتمكن مغربه، عن العربي الوطن

 ،التصريح با صيغ التي اللغة األنظار لفتت وقد .المنطقة

 فالتصريح .يستحق« ال لمن يملك ال من »وعد أنه وحقيقة
 لغرباء وهوموجه حق، أي فيها لبريطانيا لي أرضًا يمخص

فيها. الحق صاحب شعبها مستهدفًا أخرى، بالد من عنها

 بلفور بتصريح بدأت الني هذه التغلغل مرحلة في تحددت

الصعد. مختلف على الصهيونية الحركة لمار الرئيية الخطوط

 ياالستعمار صعيدعالقتها على الصهيونية الحركة سارت
 وتالحت فصائله، من فصيال كونها حقيقة من انطالقًا الغربي

 بعد بريطانيا وعملت . االستعمارية البريطانية الياسة مع

 بلفور تصريح تنفيذ أمام الطريق تمهيد على لفلسطين احتاللها

 فلسطين، حدود رسم في العالمية الصهيونية المخظمة فأشركت

 فلسطين على متدبة دولة تميتها الصلح مؤتمر في وحصلت

 هربرت البيطافي الصهيوني اليهودي 1920 عام منذ وعينت
 أحوال في البالد وضع همم فكان لها، ساميًا مندوبًا صموئيل

 في يهودية دولة إقامة من تمكن وسياسية وادارية اقتصادية

 1922 عام االنتداب صك األمم عصبة وأصدرت فلسطين،
 أن على صراحة الثانية مادته وسصت بريطانيا قدمته الذي

 أحوال في البالد وضع عن مسؤولة »تكون المنتدبة الدولة

 اليهودي القومي الوطن انشاء تكفل واقتصادية وادارية سياسية

.الصك ديباجة في جاء كما

 صهاينة الى لفلطين استعارها قيادةم يريطانيا سلمت

 نورمان العام النائب أمثال من صموئيل مع عملوا بريطانيين

 التجارة مدير واختارت ،واألنظمة نين القوا أعد الذي بنتويتش

 البريطانيين اليهود من والجوازات الهجرة ومدير العام
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 وتركت رسمية، لغة العرية اللغة واعتبرت الصهاينة،

 وسعت . ارسهم ومد معاهدهم بإدارة يستقلوا أن للصهاينة

 , شيطانية بوسائل أمالكهم بيع على العرب الفالحين إلرغام

 بحجة عليها استولت واسعة اراض الصهاينة اليهود واقطعت

 . اليهودي للتهجير فلسطين أبواب وفتحت , الدولة أمالك أنها

 تهدئته وحاولت العربي، فلسطين شعب مقاومة بشدة وقمعت

 وعام 193)( وعام 1922 عام أصدرتها التي البيضاء بالكتب

.ثوراته أعقاب في 1939

 االرتباط على نفه الوقت في الصهيونية الحركة عملت

 الحرب أعقاب في برزت التي االميركية المتحدة بالواليات

 الرئيس تصرفات دللت وقل صاعدة. كقوة األولى العالمية

 القاضي جواره الى وبرز ،الصهيونية ميوله على ويلسون

 الذين الثالثة وأظهرالرؤساء برانديز. اليهودي االميركي

 وكولدج هاردنغ وهم للصهيونية تأييدهم ويلسون خلفوا
 الواليات في لها كبيرًا مركزًا الصهيونية الحركة وأسست وهوفر.

 الحرب إبان العربي الوطن بمنطقة اهتمامها تنامى التي المتحدة

 الذي 1942 عام بلتيمور برنامج ووضعت الثانية، العالمية

 فلسطين كل في يهودية دولة »إقامة على الصريح النص تضمن

 تهيمن لليهود محدودة غير بهجرة وطالب الخاص«، جيثها ال

 المانيا على مبالغ لفرض وخطط .وحدها اليهودية الوكالة عليها

 .األلمانية التعويضات باسم الصهيونية الدولة لبناء تخصص

 الحركة ودخلت .البرنامج هذا اليهودية الوكالة وتنت

 االميركية المخططات في فعال بشكل الحين ذلك منذ الصهيونية

العربي. الوطن منطقة تجاه االستعمارية

 المؤسسات إقامة صعيد عل قدمًا الصهيونية الحركة سارت

 االستعمار من مدى آخر الى متفيدة فلسطين، في الصهيونية

 المادة الى استنادًا اليهودية الوكالة فأقامت للبالد، البريطاني

 السادس الصهيوني المؤتمر وحدد االنتداب، صك من الرابعة

 بالحكومة أشبه فأصبحت اليهودية الوكالة مهام 1929 عشرعام

 المهام هذه تضمت وقد .فلسطين في الصهاينة للمستعمرين

 االستيطافي واالستعمار األراضي وشراء اليهودي التهجير

 القدس في مقر الوكالة لهذه وكان .العبية اللغة ونشر الزراعي

 الحرب بعد نيويورك في ثالث مقر لها تأس ثم لندن في وآخر

 التنفيذيتان اللجنتان توحدت 1947 عام وفي الثانية. العالمية

 معظم تحولت وقد .الصهيونية والمنظمة اليهودية للوكالة

 الى 1948 عام الصهيوفي الكيان قيام بعد اختصاصاتهما

 المؤسسات الفترة هذه خالل وقامت االسرائيلية الحكومة

 والمنظات العمالي الهتدروت مثل الصهيونية والتنظييت
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 مثل المختلفة العكرية والجماعات االستيطانية الحزبية

الهاغاناه.

 الجماعات مع تعاملها صعيد على الصهيونية الحركة سارت
 واحد يهودي شعب خلت محاولة من انطالقًا العالم في اليهودية

 الضجيج إثارة تابعت وقد .اغتصاها بعد فلسطين في يقيم

 فكرة يقوة وحاربت المتفردة، اليهود محنة تسميه ما حول

 هذا في والتقت ٠ أوطانهم من اليهود تهجير في لتنجح االندماج
 أحيانًا ودبرت بل الغرب، في للسامية المعادين مع الطريق

 اليهودية الحياة عن لليهود وتحدثت للسامية، المعاداة حالت
 نظر وقد .القومي الوطن في اال توجد ال التي الخالصة

 عام السامية ومعاداة الصهيونية بين للعالقة الصهيوني كالتزكن

 ننكر فإننا السامية معاداة شرعية نقر كناال »إذا بقوله 1925

 حياة يعيش أن يستحق شعبنا كان واذا .الخاصة قوميتنا شرعية

 التي األمم في غريب جسم اذن فهو وهويريدها، قومية،

 األمم هذه تكافح أن اذن العدل فمن ظهرانيها، بين يعيش

 اليهود اندماج أن يرى وكان القومي« تكاملها سبيل في ضدنا

.للصهيونية األول العدو هو أوطانهم في

 لالسامية والمعاداة الصهيونية بين القائم االرتباط أوصل لقد

 وتبرز العنصرية. النازية مع تعاملهم الى الصهيونيين الغرب في

 تماثل الصهيوني النازي التعاون حول الحديثة الدراسات
 فالصهيونية .بالعنصرية ايمانها من انطالقًا الطرفين مصالح

 غير الصهيونيين صفوف الى لالنضيام مؤهلون النازيين أن رأت

 المشروع للسامية المعادية بعنصريتها النازية جعلت بينما اليهود،

 التعاون شمل وقد فلسطين. في التحقيق بمكن الصهيوفي

 المانيا مقاطعة تخريب في الصهاينة مشاركة النازية مع الصهيوني

 وتعاون الهتلرية، مقاومة في االشتراك ورفضهم النازية،

 اوروبا، من تهجيرليهود في النازين مع السياسية الصهيونية

 أركان وكان .فلسطين خارج اليهود استقبال عروض ونبذ

 الصهيوني المشروع بانجاح المهتمين مقدمة في النازية

 عام النازية منظر روزنبرغ كتب وقد .فلسطين في االستيطاني

 نقل يمكن حتى للصهيونية الفعال العون تقديم »يجب 1927

 القادة وساعد .فلسطين« الى األلمان اليهود من مكن عدد أكبر

 اليهودية الهجرة لتوجيه مساعيها في الصهيونية الحركة النازيون

 اتفاقية اليهودية الوكالة مع األلماني الرايخ وأبرم .فلسطين الى

 الى المهاجرين األلمان اليهود أموال بنقل سمحت لتي التحويل

 المفروض االقتصادي الحصار الصهيونية الغاء مقابل فلطين

 للمنظمة النازية السلطات وسمحت .األلمانية البضائع على

 للمرشحين وزراعي مهني تدريب مراكز بإقامة الصهيونية



الصهيونية

 المهاجرين نسبة وبلغت المانيا، يهود من فلسطين الى للهجرة

 من %52 نحو 1938 عام فلسطين الى المانيا من اليهود

المهاجرين. لليهود العام المجموع
 العرب مع تعاملها صعبد عل الصهيونية الحركة سارت

 االستعماري فكرها من انطالقا العربي فلسطين وشعب

 فلسطين لشعب المطلق العداء موقف واتخذت .العنصري

 استعمارهم األوائل الصهاينة وصور .النقيض باعتباره

 والبربرية الحضارة بين نضال أنه على لفلسطين االستيطافي

 الذهنية عن وتحدثوا الصفات، بأبشع العربي الجنس ووصموا

 الواحد الصهيوفي الموقف ضمن برزت وقد .بازدراء الشرقية

 شعب مقاومة بفعل العرب نحو صهيونية توجهات هذا

 إمكانية األول التوجه ورأى .الصهيوفي للغزو العربي فلسطين

 حقائق خلق بعد العربي فلسطين شعب مع المشترك التعايش

 بإمكانية أصحابه واعتقد .فلسطين في الصهيوني الوجود

 ما فترة في وتحدثوا المنطقة في الذاقي باختيارهم اليهود اندماج

 وشكلوا ،القومية ثنائية دولة إقامة إمكانية عن الحربين بين
 يستقطب ولم انتهى أن يلبث لم »اتحادالسالم« اطارًااسموه

 الغالبية رأتهم الصهيونيين من ضئيلة نسبة إال التوجه هذا

 »اتحاد من استقال حين روبين ارتور كتب وقد انهزاميين.

 أيدي من عليه الحصول يمكننا ما »إن 1931 عام السالم«

 عليه الحصول نستطيع ال نريده وما ،نريده ال ما هو العرب

 فلسطين شعب بها قام التي 1936 ثورة بعد وكتب .منهم«

 مع دائمة حرب حالة في نعيث أن علينا كتب »لقد العربي

 نستمر أن علينا كان واذا ضحايا، وقوع من مفر وال العرب،

 في نضع أن علينا فإن العرب أنف رغم هنا نريد ما بناء في

الضحايا«. دماء نا حبان
 شعب مع المشترك التعايش استحالة الثاني التوجه رأى
 من انطالقًا للعرب المطلق العداء فكرة وتبنوا العربي فلسطين

 يمكن ال حتمية هوقضية العرب مع الصدام بأن االعتقاد

 تعتورناأحالم أن »اليجب جابوتنسكي كتب وقد منعها.

 في وال القريب، المستقبل في ال العرب مع االتفاق امكانية

 حدة من التخفيف إمكانية ثالث توجه ورأى البعيد« المستقبل

 وانشاء التوسع ضرورة عن التنازل دون العربي العداء

 التركيز رابع توجه رأى بينما .فلسطين في االستيطافي االستعمار

 االستعمار في رالتدرج الصهيونية الحقائق امجام على

 خطوة خطوة العرب عل الواقع األمر وفرض االستيطافي،
 سبيال القوة في التفوق واعتماد الصهيونية، األهداف لتحقيق

 المجاهران والرابع الشافي التوجهان استقطب وقد لذلك.

الصهيونيين من العظمى الغالبية للعرب بعدائها

 مرحلة في االستعماري الصهيوني التحالف استطاع لقد

 كما فلسطين. الى اورويا يهود من األلوف تهجيرمائت التغلغل

 رتفع وهكذا فلسطين أراضي من %5.5 يغتصب أن استطاع

 الى المرحلة بداية في الفا وستين خسة حوالى من اليهود عدد
 الحركة ونجحت نهايتها. في ألقًا وخمسين ستماية حوال

 اليهود طاقات تعبئة في الثانية العالمية الحرب بعد الصهيونية

 عن 1947 نوفمبر - الثاني تشرين 29 يوم وصدر االميركيين،

 دولتين الى فلسطين تقسيم قرار المتحدة لألمم العامة الجمعية

 على انتدابها انتهاء عند بريطانيا ومكنت .وصهيونية عربية

 قيام اعالن من الصهاينة 1948-ماير أيار 15 يوم فلطين

.اسرائيل دولة باسم الصهيوني الكيان

 مرحلة الصهيوفي الكيان بقيام الصهيونية الغزوة دخلت

 بعدعام التوسع مرحلة ثم ، 1967و 1948 عامي الغزوبين

 الكيان هوتاريخ المرحلتين هاتين في الصهيونية وتاريخ , 1967

دولة صفة يحمل الذي االسرائيلي الصهيوني

 صعيدي وعلى قرن مدى على الصهيونية مسار دلل لقد

 تنت حيث وحركتها، فكرتها في عنصرية أنها والمارسة الفكر

 بنقاء الصهيونية ونادت الغربي. الفكر في العنصري اإلتجام

 الله »شعب هو الذي العنصر هذا وتفوق اليهود عتصر

 العودة قانون تشريع في العنصرية هذه تجلت وقد .المختار«

 في ولدوا الذين العرب فيحرم عنصري أساس على يقوم الذي

 وطنهم، الى الرجوع من الفلسطينية الجنسية وحلوا فلسطين

 فلسطين يدخل أن العالم في يهودي ألي المجال ويفسح

 شعب معاملة في العنصرية هذه تجلت كا فيها. ويستوطن

 منذ الصهيونية المستعمرات قاطعت حيث العربي فلسطين

 القوانين الكثيرمن بسن الصهيوني الكيان وقام العرب، نشأتها

 وتنقلهم وأعمالهم أمالكهم في العرب تستهدف التي العنصرية
 اليهود بعض التميبزضد مارسة في أيضًا جلت ثم .وتعلمهم

.الثرقية للطوائف المنتمين من أنفسهم

 سخط وأثارت العالم، انظار الصهيونية عنصرية لفتت
 قرارًا المتحدة األمم أصدرت أن ركان .للعدل المحبة الشعوب

 يحمل 1975 نوفمبر - الثافي تشرين 10 يوم الثالثين دورتها في

 هي الصهيونية تقررأن العامة الجميعة »إن فيه جاء 3379 رقم

 وقد .العنصري والتمييز العنصرية أشكال من شكل

 المتحدة األمم إعالن على القرار هذا اتخاذها في اعتمدت

 كما .العنصري الكميز أشكال جيع على بالقضاء الخاص

 العنصري التميز على للقضاء الدولية »االتفاقية الى استندت

 وأفكار »مبادىء الصهيونية في وجدت وقد .أشكاله« بكافة
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الصهيونية

 التعريفات، هذه عليها تطبق وبمارسات ووقائع ومفاهيم
 من شكالً يمجعلها ما تضمنتها التي التحديدات اطار في وتدخل

 القرار هذا جاء وهكذا , العنصري« والتميز العنصرية أشكال
 .الصهيونية بعنصرية العالمي العام الرأي اعتراف عن تعبيرًا

 في تجلت وأنصارهم !لصهاينة من شديدة مقاومة وهويلقى

 سنين عثر مضي بمناسبة اللغائه بها قاموا التي الواسعة الحملة

علىصدوره.

 الذي الصهيوني باالرهاب الصهيونية العنصرية اقترنت

 على الصهيوفي لالرهاب التخطيط جرى وقد .منها انطلق

 كثيرة شواهد هرتسل كابات وفي األوائل، الصهيونيين أيدي

 أن يجب اليهود دولة »إن الشهير كتابه في قوله ومنها ذلك، على
 أوروبا عن الدفاع سور يتجزامن ال جزءًا فلسطين في تشكل

 أن ويالحظ البربرية« ضد للحضارة متقدمة وقلعة آسيا، في

 خالل من االرهاب الى معتنقيها وجهت الصهيونية العقيدة
 حقوق ونقض مطلقًا، إيمانًا بالعسكرية االيمان الى دعوتها

 إبادة جريمة فيها تصح درجة ال مطلقًا نقضًا الطبيعية العرب

 وتبرير لذاته، مطلوبا عمال للصهيوني بالنسبة العربي الجن

 األهداف لتحقيق اجرامية كانت مهما وسيلة أية الى اللجوء

,المقدمة الصهيونية

 الحركة نشأة بداية في الصهيونية االرهابية المنظمات تثكلت

 والبالماخ والهاغاناه )الحراس« الهاشومير فرق ومنها الصهيونية،

 الجاسوسية على اعتمدت رقد الضاربة. الهاغاناه قوة تمثل التي

 مرحلة في ونشأت .صوره أبشع في العنف وعلى خاص بشكل

 وشتيرن لوئمي تسفاي ارغون مثل أخرى ارهابية تنظييات تالية
 المنظات هذم قامت وقد .وكاخ امونيم غوش الى وصوالً

 إقامة قبل االجرامية االرهابية العمليات من بالعديد االرهابية

 ارهاب مارسة نفسها الدولة تولت ثم الصهيوفي، الكيان

 بينها من التي العربي فلسطين شعب ألبناء المذاح وتدبير الدولة

 الى وصوال يونس وخان قاسم وكفر ونحالين وقبية ياسين دير
 واسقاطها الطائرات بخطف الدولة قامت كما وشاتيال. صبرا

 المحرمة األسلحة واستخدام اآلمنين وبقتل المدنيين، بركابها

دوليا.

 أنه على االستيطاني االستعمار الى الصهيونية نظرت لقد

 عليها تقوم التي والقاعدة الصهيوفي، الفكر في الزاوية حجر

 األمر صفة إلضفاء تعتمدم الذي واألساس الصهيونية، الدولة

 وتعطي . المتتالية العسكرية توسعاتها على السكاني الواقع

 التوسع مرحلة في خاصة أهمية االستيطافي االستعمار الصهيونية

 من العديد أقامت وقد . 1967 حرب بعد بدأت التي

 الجوالن وهضبة غزة وقطاع الغرية الضفة في المستعمرات

 اسرائيل فكرة تنفيذ منها قصدت غخططات وفق ، وسيناء

الكرى.

 هذه في ليقيموا اليهود تهجير الى الصهيونية ونظرت

 الفكر عليه يقوم الذي اآلخر الركن أنه على المستعمرات

 يهود خس حوالى تهجر أن عبرقرن استطاعت وقد .الصهيوني

 المالحظ ومن المزيد. لتهجير فوة بكل تعمل زالت وما العالم،

 تم من نسبة نزوح بحركة مقترنة هذه التهجير حركة أن

 يهاجروا أو أوطانهم الى ليعودوا الصهيوني الكيان من تهجيرهم

 المقاومة استمرار مع الحركة هذه قويت وقد أخرى. أماكن الى

.الصهيونية للغزوة العربية

 تأب متصلة عربية مقاومة اليوم الصهيونية الحركة تواجه

 في كثيرين تبرد اندماج حقيقة تواجه كما الواقع. باألمر التسليم

 االستعمارية الهيمنة أفكار يرفض عالم في نفسها وتجد .أوطانهم

 هذه على جرائمها ويدين العنصري، والتفوق القومي والسمو

 الحقائق هذه يبدوأن وال العرب. ضد تقترفها التي الصعد

 في سادرة نراها بل النفس مراجعة الى أوصتها قد جميعها
 العربية المواجهة تصاعد الى حتمًا سيؤدي الذي األمر غيها،

لها.

 عنصري استيطاني استعمار حركة هي الصهيونية الغزوة إن
 في صهيونيًا كيانًا أوجدت »وقد خاصة عقيدة على يقوم

 على قائمة صرفة استعمارية ظاهرة يمثل العربية فلطين
 الديني، التعصب أساسه بحتًا طائفيًا واستعارًا االغتصاب،

 استعالء من العنصرية في ما بكل مطلقا عنصريًا واستعمارًا

 المختار، الشعب وزعم اللون من ينطلق واضطهاد وتعصب

 البحار، عبر الغربي االستعار من قطعة هو غربيا واستعمارا
 واقتصاديًا، واستراتيجيًا سكنيًا األغراض متعدد واستعيارًا

 الدرجة من واستعمارًا ،الحيوي بمجاله يحلم توسعيًا واستعمارًا

 العالمية الصهيونية لحاب والوكالة باألصالة والثانية األولى

 فهي وهكذا حمدان جمال تعبير حد على العالمي«، واالستعمار

. فريدة استعمارية ظاهرة

 كفكرة - الفكروالممارسة صعيدي على الصهيونية إن

. التاريخ لحركة مخالف اتجاه تسيرفي - وكحركة

الدجان صدقي أحد
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الطاوية
Taoism
Taolsme
Taoismus

 604 الوتزه الصيني الفيلسوف طرحها وديانة فلفة هي

 الطريق كتابه في هذااالتجاه وعبرعن م ق. 517 - ق.م

 الى ترجم وقد كلمة آالف خسة حوالى في وهويقع والفضيلة

 مباشرة التالي يأقي ترتيبه أن حتى اللغات كبيرمن عدد

األخرى اللغات الى ترجماته عدد في لإلنجيل

 أنه غير الالوجود وهو يمى ال ما وهو الطريق هو والطاو
 الوجود من نوع ولكنه مطلقًا عدما ليس إنه الوجود، مصدر

 شيء أي من وهوأعظم آخر وجود اي مع يتشابه ال الذي

 كل يعين وهو تحدث م األشياء ويدع األشياء ينتج الذي وهو

 وهو الطبيعة وهو الطبيعي النظام وهو يمتلكها ال لكنه األشياء

 وهو األشياء، مجرى والطاوهو والواحد. النف أو السماء

 هو يصبح الثيء يمتلكه وعندما ٠ وصوفي وأسراري مطلق

 المثالي والنظام للفرد المثالية الحياة وهو الشيء. ذلك طابع

 الطريق على قائمة وكلها للحكم المثالي والنمط للمجتمع

 الباطة على يدل الحياة طريق باعتباره وهو .بالطريق وتسترشد

 تتخذ حتى الفعل عن والكف والضعف والسكينة والتلقائية

 عليه أن هو االنسافي للوجود الرئيسي والهدف مجراها. الطبيعة

 أي وأن الطاو، مع التناغم بايجاد الحياة امتالء على يمحصل أن

 خالل من بالوصول الوجود ذروة الى يصل أن يستطيع انسان

 ويختار قوته ويستخدم المقدرة لديه واالنسان الطاو. مع التطابق

 هووفق أكثرما خطته وفق االجتماعية عاداته ويقيم طريقه

 االنان شرور تكمن هنا ولكن .العظيم للطاو األبدية الخطة

 اختارأن قد كان يشكلهاإن القي الغربية الحضارة وسط وآالمه

 الحالة هذه في واألمر واألبدي. الطاو ضد ويسلك يتحرك

 خصائص ومن التيار. ضد سباحة هناك لوكانت كما يكون

 إلى ليس ولكن يشاء ما يفعل أن لالنسان يسمح أنه الطاو

 يكون ما فإن نفسه يكون أن عن الطاو فيها يكف التي الدرجة

 السماء تحت الكائنات كل في هو هو والطاو .يتبدد الطاو ضد

 تحيط ال لكنها تحدق العين وإن شيء بكل يحيط لكنه خفي وهو

 ال لكنها تستشعره واليد تسمعه، ال ولكنها تنصت واألذن به،

 هو والحكيم األشياء. وكل الواحد أصل هو والطاو تجده

 في األشياء كل متوحدمع أنه ويعرف الواحد يعانق الذي

 الطاو على يحصل ومن الفلسفة في الطاوتبدأ ودراسة .الواحد
.يتالشى ال فإنه جسمه تآكل ولو وحتى خالدًا يصبح

 الحديث يمكن ال الذي الطريق الطاوبأنه الوتزه ويصف

 على والقدرة واألرض الماء وهوبداية يسمى ال وعوما عنه

 كل وفي . عبرالطريق الساري هوالخيط القديم بداية معرفة

 يتبع وال الطريق يتبع فإنه الفاضل االنان حركات من حركة

 والكلمة الطاوبالفضيلة يربط يذا والوتزه الطريق. اال
 الحصول أيضًا تعني الفضيلة عن للتعبير يستعملها التي الصينية

 إن الطاو. من االنسان عليه يحصل ما هي الفضيلة إن على

 الحياة أن على والحياة والضعف البساطة قوة ولكنها قوة الفضيلة

 والماء والماء، واألنثى بالطفل أشبه والضعف الطبيعة. أغها تعني

 في وأقواها األشياء اعتى يكتسح أنه إال وناعم لين أنه رغم

 يتبع أي الطريق يتبع ألنه قوة الضعف فإن ثم ومن الزمن

 الطاوية وأن باالنسان تعنى فلسفة هي بهذا والطاوية .الطبيعة
الساء عن تعبيرًا الخلقية الحقاثق من نسق

ومراجع مصادر
الصين. حكمة فؤاد، عحمد شبل، —

— Blakney, R.B., The Way of Life: Lao Tzu.
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— Hoppfe, L. M., Religions of The World.
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مجاهد المتعم عبد مجاهد

االخالقية الطبيعة
Moral Character
Caractere moral
Moralische Naturalismus

 واالستعمال، االفكار في سائرة عبارة االخالقية الطبيعة

 في نجدها فال الدقيق الفلسفي بالمصطلح ليست ولكنها

 كلمات دالالت مختلف تطالعنا حيث المتخصصة المعاجم

 طبيعية مقولة نجد ان بدون والتخلق واالخالق، الطبيعة،
 معان من انطالقًا باصطناعها نفسه رىءالقا قام اذا اال اخالقية

 االخالقية الطبيعة مدلول ألن مستغرب ذلك وليى متفرقة.

 االقل على رئيسيين اتجاهين بين الزم تمييز موقع نظرنا في يقع

همام
 مبدأ او خاصًا كيانًا ثمة ان الى يذهب تقليدي مفهوم - 1

 اوالمبدًا الكيان كلهاوهذا المعيارية االحكام عليم اساسيًاتقوم

 على يترتب كاملة مثالية قوإعد مثابة الطبيعة قوانين يجعل

 ثمة ان خاص بوجه يعني وهذا .محاكاتها التشريع او االخالق

 عنه تنفصل وال البشري الوجود تالزم طبيعية اخالقية صفة
 الطبيعة الى مستندًا االخالقي السلوك يكون ان توجب وهي

الفطرية. اغراضها لتحقيق االنانية

 معرفة وسلوك، معرفة االخالق ان يرى حديث مفهوم - 2

 الغريزة )معنى الطبيعة يضاد نحو على الناس ينشدها عملية

 تحقيقه ويطلبون البشر يتصوره مصنوع السلوك وهذا ، خاصة(

 يختارونها ثانية طبيعة االنسانية لحياتهم تكون ان نحو على

 التي القيم تمثل اخالقية طبيعة الطبيعة الى فيضيفون ألنفسهم

 بالمعطيات التمسك جانب على جانبها ويرجحون يختارونها

والعفوية. االذجة الطبيعية او الفطرية

التقليدي: المفهوم اواًل:

 هو إنه بل خلوق، حيوان بطبعه االنسان ان باحثون يرى

 الفضيلة، ويحترم الشر، الخيرويكره يحب الخلوق، الحيوان

 بدأت الحكمة، محبة باعتبارها الفلسفة، وإن الرذيلة، ويمج

 العدل، ينتصرعلى الظلم بالتذمرألن الحكماء ٠ الشعراء بنذ
 األعل األب «ب قائال: زوس الى ثيوجينس وتضرع

اآلن« منذ الوضع هذا يتبدل بأن تكرم )زوس(،

 مجافاة ألتباعه أراد ودينيًا سياسيًا مصلحًا فيثاغورس كان

 باالخفاق باءت دعوته ولكن ،النفس ومحاسبة بالترهب الطبيعة

 الطبيعة، الى االخالق بارجاع نادوا الذين المغالطين فوز أمام

 السعادة، بلوغ فن هي الحكمة أأن الى بروتاغوراس وذهب

 العادل معرفة على القدرة كلهم الناس منحت الطبيعة وأن

 على السياسية المساواة بناء يمكن ولذا الظالم، عن وتمييزه

 سارع وقد الناس فيها يختلف ال التي األخالقية المساواة

 القوانين تقره الذي التفريق بأن الزعم الى ماس السيد المغالط

 الطبيعة يغاير تفريق العبد واالنسان الحر االنسان بين

 ولكن ظالم. قانون الطبيعة يباين الذي القانون وان ويضادها،

 أن تريد الثهير المغالط الخطيب كاليكاس زعم في الطبيعة هذه

 االنسان فإن ولذا .عليه ويسيطر الضعيف على القوي يتغلب

 القلب من جرأة وبنصيب كاف، الذكاء من بقدر يتمتع الذي

 عليها تواضع التي البشر عدالة يزدري أن بد ال واف،

 المثيرالذي الوقح بالفرح ويصدع يرى، ويجهربما الناس،

 يثق االنان هذا مثل إن ويهوى. يحب كما يعيش أن إلى دفعه

 أمام المجال يفح وهو جانبه ويرهبون الناس فيخشام بقوته

 القانون هذافإن وعلى .العنان لها ويطلق وشهواته أهوائه

األقوى. إرادة الى ينحل المدني

 السفسطائين أمهر من ، (م. ق.366 )توفي سقراط، سخر

 األخالق علم واعتبرمؤسس أخطائهم تصحيح الى سعى
 إنه شيشرون عنه قال وقد نفسك »أعرف شعار من منطلقًا

 من االهتمام حول حين األرض« الى السماء من الفلفة »أنزل

 تعنى التي تلك الى الخارجية الطبيعة في تبحث التي الفلسفة
 بل نفوسنا خارج توجد ال »الحقيقة بأن مؤمنًا النفسية بالطبيعة
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 المنطقية االساليب ذواتنا في نجد إننا األقل على أو فيها، هي
 بالمعرفة العمل سقراط ربط وقد اكتشافها«. من تمكننا التي

 القانون وإن الحقيقي الواقع الخيرهو أن الى وذهب وثيقًا ربطًا

 أن ذلك عن ونجم ذاتها الطبعة هو والعقل العقل، هو
 مختارًا الشر اإلنسان يقترف أن المحال من وأن علم الفضيلة

 حقًا الخير يعلم ومن دائمًا. خيره فيه ما ليحب اإلنسان وأن

 يريده أن أال له يمكن ال ولذا يحققه، أن مصلحته من أن يفهم

 ويسيء نفسه على بالشر يعود إنما الشر يصنع من وإن .ويفعله

 وجهل. خطأ عن إال والشر االثم إنسان يرتكب وال اليها،

 تعارض أن الواعية اإلرادة وسع في وليس نفسه، يخدع الثرير

 فعلت سبيلها العقل أنار فإذا . عليه وتخرج وتخالفه العقل

 العقل خطأ عن صادرة فخطيئتها اخطأت وإن الخير،

 األشياء »إن يقولم والجهل الغفلة عن صادرة أي وضالله،

 آخر شيء ترجيح يعرفوها الذين يستطيع وال جميلة العادلة
والرذيلة الشر من أنقذناهم الناس علمنا اذا فنحن .عليها«

 هذا في 323-385 أرسطو ثم 428-348 افالطون نحا وقد

 االتاق إقامة ان األول فوجد السقراطي، المنحى المجال

 محاكاة هي طبيعتنا تؤلف التي المختلفة العناصر بين واالنسجام

 بذلك فتلتقي الكون، نظام نفسه في اإلنسان بها يقلد

 عنده والنفس النفسية. والداخلية الكونية الخارجية الطبيعتان

 األهواء جميع وتضم أوالرغبة الشهوة هي أجزاء ثالثة تحتوي

 متوسطة منزلة ذات وهي الغضبية النزعة ثم .والنزوات الدنيا
 المنزلة في وهويأتي أخيرًا، العقل، ثم والعقل الشهوة بين

 األجزاء هذه من جزء لكل افالطون حدد وقد .المرموقة العليا
 مركز وجعل .أومركزًا الجسم في منطفة الجزئية النفوس أو

 اكفس مركز وجعل البطن، أسفل في الثهوانية النفس

 العاقلة النفى مركز وجعل .القلب أو الصدر الغضبية

 :جوادان يجرها بعجلة فيدر محاورة في النفس وشبه .الرأس

 أبيض واآلخر والعصيان، للتمرد متأهب جموح أسود أحدهما

 تحسن م وإذا قيادته، أحسنت إذا صاحبه طيث يعدل كريم
 حوذي العجلة ولهذه .اللئبم األسود كالجواد ايضًا جمح قيادته

 نفس كل افالطون اختص وقد .العقل وهو الجوادين بين يوفق

 أدف الشهوانية فالنفس معينة، بفضيلة الجزئية النفوس هذه من

 ضبط وقوامها االعتدال أو العفة هي سلبية وفضيلتها النفوس

 فضيلة أما األهواء في واالسراف الشطط ومحاربة الشهوات

 فهي الكريمة، األهواء ذات النفس وهي الغضبية، النفس

 لتحقيق الكريمة األهواء استخدام هي والشجاعة الثجاعة،

 وأما الخير. إدراك سبيل في المكاره تحمل وقوامها الفضيلة،

 بين التمييز الحكمة ووظيفة الحكمة فهي العاقلة النفس فضيلة

 أساس على النفع بحديد وقوامها أسماها لتحقيق الخير أنواع

 وتبعتها وطغت الثهرانية النف لفازت الحكمة ولوال الطبيعة

 العفة لفقد الخير توفير المحال من وصار صاغرة الغضبية النفس
 خضوع تنشًامن رابعة اخيرًافضيلة وثمة الشجاعة وانعدام

 النف هذه وخضوع الغضبية للنف الشهوانية النفس

 فضيلة وهي العدالة، هي الرابعة الفضيلة وهذه العاقلة،

 ذاتها مع النفس إتساق الباطني، والتناغم واالنسجام االتساق

 البر حال تمثل وهي وتكاتفها الفضائل تضامن جراء من

.والصالح
 وإن يقهر، ال العلم أن يقوالن وأفالطون سقراط كان
 هذا ارسطويخالف ولكن حتما به العمل الخيرهي معرفة

 واقعية نظرة من ألخالقبة الطبيعة فهم في وينطلق الرأي

 ثم اوال، بالجسد النفس بعالقة يعنى جعلته واستقرائية
 تقتضي الحياة أن وجد رقد ثانيًا، المحضة النفسبة بالخصائص

 نحو على والمتحدة نحو، على المتمايزة الوظائف من جملة وجود
 الوظيفة أواًل: :هي الوظائف وهذه النفى داخل آخر،

 واالحساس واالستشهاد الرغبة وظائف ثم النباتية، أو الغاذية

 الغاذية، األولى، الوظيفة واإلرادة. والتعقل والتخيل والحركة
 أواًل، اكبات لدى موجودة جميعًا، األحياء لدى موجودة

 واالحاس والحركة واالشتهاء الرغبة إليها الحيوان ويضيف

 التعقل وظيفتي بإضافة وحده االنسان ويختص التخيل وحتى

.الناطقة النف وظيفتا وهما واإلرادة

 ،غاذية نباتية نفس :الى عامة االنسانية النفس تنقسم وبذا
 ناطقة. أو عاقلة إنسانية نفس وأخيرًا حاسة حيوانية نف ثم

 حيث من الصدارة منزلة تثغل الناطقة النفس أن في ريب وال

 يحقق حتى االنان امام المجال تفسح التي وهي القيمة،

 طبيعته يحقق بأن وذلك األتم وطبيعته األكمل، صورته

 العاقلة أو الناطقة النفس مطلب يلبي أي المتميزة، االنسانية

 العقل، لحكم ويخضعها الطبيعية، األهواء استعمال فيحسن
 أقل قلتها أو الالزم، فوق األطعمة كزة ان مثال يبين والعقل

 بالقدر العكس على أماإذاأخذت الصحة تفد الالزم من

 كذلك والحال وتحفظها وتنميها الصحة توجد فإنها الالزم
 إن األخرى الفضائل وجميع رالشجاعة العفة الى بالنبة تمامًا

 يستطيع وال شيء كل من ويفر شيء كل يخشى الذي االنسان
 شياًئ، البتة يخشى ال الذي ذلك .هوجبان شيائً يحتمل أن

 يتمتع الذي ذلك كذلك هومتهور. األخطار جميع ويقتحم

 يتقيها والذي فاجر، منها واحدة نفسه يحرم وال اللذات بجميع
 كائن ما هوبنوع الحقول سكان كالتوحشين استثناء بال جميعًا

 على تنعدمان والثجاعة العفة أن ذلك ,الحساسية عديم
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 .بالتوسط إال تبقيان وال بالتفريط أو باالفراط إما السواء

 طرفين عن البعد متساوي وسط موقف إذن والفضيلة

 .العقل يحدده الذي الوسط اخيار عادة : هي أو . مرذولين

 جميع تقدير بعد العملية الحكمة تقرر ما هو الوسط الحد وهذا

اآلن«. »هنا صنعه ضرورة الظروف،
 حول بنظريته متصالً تأثيرًا األخالني المجال أرسطوفي ترك

 قيمة بربط نظرته وتميزت الشعبية، الفضيلة الوسط، الفضيلة

 أن ورأى السلوك، هذا من المنثود بالهدف األخالقي السلوك

 فضيلة أو الفيلسوف، فضيلة هي غيرشعبية، فضيلة ثمة
 أو العقلية الفضيلة وهذه فيجسد. نفسًا باعتباره ال االنسان،

 الخير هو التأمل ألن التأمل فضيلة هي المتميزة الفلسفية

 المعقول، يتناول والتأمل غلوفيه، ال الذي الخير األقصى،

 ال الذي المحض والفكر الصرف، هوالعقل األسمى لمعقول و!

 التفكير، في تفكير التأمل آخر: ويقول ذاته. في إال يفكر

 الكبرى، وسعادته األتم، كماله األنسان يبلغ به للعقل وتعقل

 حياة في وتسهم اآللهي، بالعقل البشرية النفس تتحد وفيه

 وقت وهوفي بطبعه، سعيد بذاته، سعيد الله ألن الخلود،

صرف. وفعل صرف، عقل واحد

 الوجه هي األخالقية الطبيعة أن السفسطائيون حسب

 الحق، مصدر القوة تجعل التي الكونية الطبيعة من اآلخر

 األخالقية الطبيعة تلك أن الى السقراطية المدرسة وذهبت

 - سقراط نظر في العلم فضيلة تجعل التي الذاتية االنسان طبيعة
 وقد نظرأرسطو، في واعيًا اختيارًا الفضيلة أوتجعل افالطون

 لدى حسية لذة مطلب األخالقية الطبيعة هذه أمست

 Epicurus ابيقورس معتقد في فاضلة لذة ومطلب أرستيبوس

 االستشفاء من طريقة الى أبيقورس لجأ فقد م. .ق 270’341

 أنواع من المرء موقف بتحديد األلم يحررمن الذي المعنوي

 الضرورية الطبيعية الرغبات :ثالثة وهي األساسية الرغبات
 تحاشيًا باعتدال يرضيها ان االنسان على يتحتم التي وهي

 بالماء، والعطش بالخبز، الجوع كارضاء والموت، للمرض

 وهي الضرورية غير الطبيعية الرغبات تأقي ثم .بالنوم والتعب

 تصدر كانت وإن ارضائها عن أمتنع إذا االنسان يموت ال التي

 وما األطعمة تنوع وحب الجنسية الرغبة مثل قوية غرائز عن
 الرغبات وأخيرًا والحب. والزراج األسرة عواطف عن ينشًا

 البيئة بتأثير تنمو التي وهي ضرورية وال طبيعية ليست التي

 إمابطلب اآلخرين إعجاب توخي وتدعوالمرءالى االجتماعية

 ,والناس الدولة وإصالح الياسة أو المجد أو السيطرة أو المال

 محدودة، برغبات إال يتحلى ال إنسان األبيقوري الحكيم وإنما

 وعليه به تبالي ال التي اآللهة من يخاف وال الموت، يحتقر وهو
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 وأن بذاته، ذاته يكفي أن الى يتوصل وحين بها، يبالي أال

 خير امتالك الى يتوصل طبيعته تكتفي ما حول أفكاره ينظم

الفاضلة اللذة أو السعادة بل الحرية، هو عظيم
 بعد، من للرومان ثم أوأل، للمقدونيين اليونان خضع

 االجتماعية، األخالق وضعفت بالدولة، الفرد صلة وتضاءلت

 بمطلب الخالص االييقورية ونشدت الفردية، األخالق وقويت

 »بأن ذاته المبدأ مؤكدة الرواقية وظهرت ألمعنا كما الفاضلة اللذة

 الرواقيين فهم ولكن طيعته« بحسب يحيا أن إال لالنسان ليس
 سبيال، األبيقورية يباين سلوك مطلب الى بهم ينتهي للطبيعة

 فالرواقيون وسالمته. الفرد تحرير الى السعي في معها اتفق وإن
 ذي هائل بحيوان هوأشبه واحدًا كال العالم يعتبرون

 المادة يحرك فاعل وعنصر المادة، وهو منفعل عنصر عنصرين:

 تسيرفي •نارعاقلة وهوبمثابة .نموها على ويقوم داخلها من

 هي وروحه وروح، جسد سوى اإلنسان وما .بحكمة« أعمالها
 عاد الحياة فارق إذا حتى العام تسير التي العاقلة النار من جزء

 اإللهية النار تلك الى روحه وعادت وفني المادة الى جسده

 ماتتجه يعرف أن الحكيم على وجب هنا ومن ب. وامتزجت

 وتيسرله الصواب، جهة آراءه توجه المعرفة وهذه طبيعته. اليه

 على بتغييرأحكامه واالضطراب األلم من الخالص سبيل

 يقول: تتبعها، ال التي وتلك إرادته تتبع التي األشياء

 بنا تتعلق ال التي األشياء »ان ،Epictetus 60-110 أبيكتيتوس

 التقدر وأنواع والسلطان والشهرة والثروة جسمنا هي

 علن ينبغي ولذا صنعنا من ليس ما كل أيهي واالحترام،

 إن :عنك يقال ما بكل تبال »ال :ويقول .بها« يبالي أال المرء

 التي فهي بنا تتعلق التي األمور أما ٠ صنعك« من لي هذا

 تخضع كلها وهي الكره. أو والمحبة وباإلرادة بالرأي تتصل

 التي هي األشياء »لست عنها لرأيه تخضع ألنها المرء إلرادة

 هو إغا لالضطراب الباعث إن بل االضطراب، فينا تبعث

 ليسر، إنه .الموت :ذلك مثال األشياء« عندناعن التي اآلراء
 كذلك. نتخيله ألننا رهيبًا لنا يلوح وإنما بذاته، مرعبًا غخيفًا

 أما .نفسي في الضيق اقترابه بعث شر الموت أن أرى كنت فإذا
 وإذا السرور. نفي في يبعث قترابه فإن خير أنه أرى كنت اذا

 أية الموت أعير ال فإني يستويان والموت الحياة أن أرى كنت

 الحكيم يرى ال المرء، يرى أال ينبغي هذا وعلى أهمية
 وإذذاك إلرادته هوخاضع ما إال أوشرًا خيرًا الرواقي،

 يقول . التالي المبدا تحقيق ويطلب رأيه يسود أن عليه يترتب

 ما أرد بل تريد كما يحدث ما يحدث أن تطلب »ال .ابيكتيتوس

 السعيدة« الحياة تيار في تنساب وعندئذ ،يحدث كما يحدث

.(8الفقرة )الكتاب،



االخالقية الطبيعة

 De- ديكارت من المحدثون، العقليون الفالسفة ظل وقد

1650-1596 Descartes 1632-1677 وسبينوزا Spinoza الى 

 يؤمنون Kant 1724-1804 وكانط Leibniz 1646-1716 اليتت

 وان العقل، طبيعة من األخالقية الطبيعة بأن األغريق إيمان

 ووظيفته، العقل مفهوم تفاصيل الى المذهبية نظراتهم تفاوتت

 بيكون فرنسيس أنصار من االختباريين التجربة فالسفة ولكن

1626-1561 F. Bacon، الذي المبدأ بأن القول على يتفقون 

 والفهم العقل ي يمثل ال االجتماعية والحياة الفردية الحيام ينظم

 من تضمر وما وميولها بنزعاتها الطبيعة في يتجلى بل والفكر،

 في الوحيد األساس هي فالطبيعة .ورغبات وغرائز عواطف

 من بالرغم الباحثين كثيرمن بذلك آمن وقد األخالق، بناء

.ومشاريهم منازعهم اختالف

 التصورحركة »إن Hobbes 1588-1679هوبز يقول

 عاقتها أو الحيوية الحركة نثطت القلب بلغت ما اذا دماغية

 وسمبت اللذة حدثت التنثيط، حال األولى، الحال كانت فإذا
 الحال في وأما اللذيذ. الشيء نحب اننا عنها ونشا خيرًا، اللذة

 شرًا يسمى واأللم األلم تنتج الحبوبة الفاعلية عرقلة فإن األخرى

 تدفعنا حركة إذن فاللذة .ونبغضه المؤلم الثيء نكره إنما ونحن

 منه«. والفرار مخافته الى تسوقنا حركة واأللم الشيء، اشتهاء الى

 وما كلها أفعالنا باعثا هما والخوف االشتهاء فإن هذا وعلى

 كانت هنا ومن .الباعثين هذين بين تردد أا المشورة أو الروية

 اللذة طلب يرجع وإغما معياره. واالحساس الخير، هي الرغبة

 الطبيعة حال وإن االثرة. هو واحد موقف الى األلم من والفرار

 على ذئب فاالنسان .الجميع ضد الجميع حرب حال هي

 أن وأدركوا الطيعي القتال حال الناس سئم وقد اإلنان

 عن التنازل على واتفقوا فاجتمعوا الثرور، أسوأ الحرب

 كله االجتاعي السلطان يجعلوا أن على وتعاقدوا كافة حقوقهم

 واجب إال عليه يترتب وال الحقوق كل يملك واحد رجل بيد
 خيرًا المجتمع في الحياة غدت وبذا األمن، صيانة هو واحد

 لقاء يكسب ولكنه استقالله فيها يخسر الفرد أن من الرغم على

والطمأنينة. األمن ذلك
 األهواء يمجد Diderot 1713-1784 ديدرو نجد وبينما

 الى بالنفس تسمو التي هي وحدها العظيمة األهواء أن ويرى

 دولباخ يمتدح األخالق، في الروعة وتحقق المراتب أعظم

 بخيرات يتمتع كيف يعرف الذي الناضج المستنير االنسان

 الجهل يحمله الذي الجاهل باالنسان ويندد ومنحها، الطبيعة

 طبيعته اإلنسان جهل »لقد يقول: بالعبودية. الرضى على

 الحرية من االجتماعية حياته في فسقط وحقوقه وحاجاته وميوله

 فخضع الحكومة وغاية االجتاع غرض جهل العبودية. الى

 نوع من كائنات اعتبارهم الى المبيتة آراؤم وقادته مثله لبشر

 هم أفادوا وقد األرض. عل آلهة وكأنهم إليهم والنظر أسمى

 هذا وعلى والبؤس. الرذيلة على وحملوه فاستعبدوه خطئه من

 طبيعته جهل ألنه . . العبودية. في البشري الجنس النحووقع

الخاصة«.
 Shaftesbury 1671-1713 شفسبوري اللورد حاول وقد

 كتابه في وأظهر بطبعه »أناني« االنسان بأن القائل هوبز نقض
 وإن طبيعية ميواًلاجتماعية اإلنسان في إن الفضيلة في بحوث

 بانتظامها ليتم النفوس في االلهية العناية جبلتها قد الميول هذه

 وجدنا أنفسنا الى رجعنا فإذا ٠ الكون في العام االتساق

 والنبل بالخير االعجاب الى تدعونا إرادية ال ائبتة عوأطف

 على قادرة خاصة باطية حاسة وألفينا والخبث، الشر واحتقار

 األسود، عن األبيض البصر حاسة تميز كما الشر عن الخير تمييز

 كل تسبق إنها ،األخالقي الحس أو الحاسة هذه شأن ومن

 بلذة تأثرها بأكثرمن العميق التضحية بسرور وتتأثر تفكير

 وثق فإذا .زائلة مبتذلة عنيفة لذة وهي السطحية االثرة ارضاء

 الطيبة وعاطفته المرهف شعوره واتبع الحاسة بهذه االنسان

 أن ووجد يطلبها. أن غير من السعادة على حصل الرقيقة

 الخيريكفل بغبطة األخن أن وعلم االثرة، مع اإليثاريتفق

الناس. وحياة الفرد حياة في النظام اتساق

 F. Hutcheson هاتشيون فرنسيس الفيلسوف جاء ثم
 وسع في أن مؤكدًا األخالقي الحس في رايه وشرح 1746-1694

 عن تختلفان ال بحاستين والخير الجمال مباشرة يدرك أن االنسان

 باطنيتان حاستان بأنهما إال الحواس سائر عن وال البصر حاسة

 حاسة فيها بما الحواس سائر على تسمو الخير حاسة وإن

 تطلقها التي باألحكام تتميز مباشرة طبيعة ميل وهي ٠ الجمال

 ومن .وميوله الفاعل شخص على بل ،واألفعال األعمال على

 الغرض من البريئة الطيبة األفعال جانب ترجح أنها خواصها

 الناس ألن كلية حاسة وهي ٠ والمنفعة االثرة أفعال على النفعي
 أكث هم أنفسهم االطفال ونجد األخالقية الفوارق يقرون جميعًا

 فإنه 1776-1711 أمادافيدهيوم تعاليمها التباع البثرحاسة

 لذة يميز ولكنه الجمالي بالتقدير األخالفي التقدير يقرن

 الطبيعة في راسخة هادئة عواطف تقابل نوعية اخالقية

 ونعومتها. هدوئها برغم عنيدة قوية عواطف أنها بيد البشرية،

 كانت وإن الراهنة اللحظة أهواء على العادء في تتغلب وهي

 أضف عابرة. موقوتة أهواء ألنها قوة، منها أعظم األهواء هذه

 إزر التعاطف، بعدوى تشد، االجتماعية الحياة أن ذلك الى

 البشري الجنس حزب ذاتنا في فتؤلف الهادئة العواطف هذه

.والفوضى الرذيلة ضد
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االخالقية الطبيعة

 JJ. Rousseau ,1712-1778 روسو جاك جان أشتهر وقد

 إلهية غريزة األخالقية اعتبارالطبيعة الى أدت التي بآرائه

 أيتها ،الطبيعة »أيتها :يقول .معصومة شبه أو معصومة

 عقلي خداع من أكثر ميرلك تخدعني أن أيصح العذبة الطبيعة
 النظري الصعيد على ميز وقد ومرات؟« مرات أضلني وقد

 االجتماع، وحال الطبيعة حال مرحلتين، أو حالين االفتراضي

 العلوم أن ورأى ،الطبيعة حال في الطاهر باالنسان وتغنى

 البطالة على واألدب العلم رجال االجتماع، في تعود، والفنون

 الفنون وازدهار العلوم بارتقاء ليزداد الترف وأن والتقاعس،

 وخير فساداألخالق ويعم األشياءالكمالية، فينتشرحب

 .الفضيلة تنمية هي والفنرن العلوم وىءمسا لدرء وسيلة

 الساذجة النفوس يزين الذي األسمى العلم هي والفضيلة

 رفيع علم أنت »أيتهاالفضيلة يقول: البسيطة واألرواح

 العناء هذا الى حاجة ثمة هل الساذجة. النفوس به تحفل

 مطبوعة مبادؤك أليست نعرفك؟ حتى كله العنت وهذا الشديد

 يخلو أن قوانينك تعلم في االيكفي القلوب؟ كل القلوب، في

 صمت الضميرفي صوت الى ويصغي نفسه الى المرء

األهواه؟«.

 وهو االخالقية، العاطفة صوت هو الضمير صوت إن

 في الطبيعة نقشتها التي االلهية الغريزة بل الدائم، المرشد

 في المثابرة علي »يجب يقول: التبلى بحروف القلق أعماق

 آخذ التي القواعد أستقي أال وقوامها الدائمة طريقتي اتباع

 قلبي أعماق في أجدها وإنما عليا، فلسفية مبادىء من ب نفسي

 أن إال لي وليس تبلى، ال بحروف الطبيعة نقشتها وقد

 جيدفهو مااشعربأنه كل إن ماأنافاعلم شأن في أستشيرفي

 هي فتوى خير وإن ، سيء فهو سيء بأنه أشعر ما وكل .جيد

 عندما إال المحاكمة براعة االنسان يصطنع وال الضمير، فتوى

 به يعنى أن االنسان على يترتب ما أول إن أجل ضميره يساوم

 عندما الباطني صوتنا لنا قال أكثرما ما ولكن .هوذاته ويراعيه
 .صنعًا نسيء بأننا اآلخرين حاب على مصلحتنا لبلوغ نسعى

 وليس الجسد، صوت واألهواء الروح، صوت الضمير إن

 أيهما فإلى األحيان، أكثر في اللغتان هاتان تعارض أن بمستغرب

 ملءالحق الحق ولنا الغالب يضلنافي العقل إن إذن؟ نستمع

 كالغريزة للروح بالنسبة الضمير ولكن .ودفعه اتهامه في
 أبدًا يضل يخشأن )الطبيعة(ولم اطاع أتبعه ومن للجسد

 بعواطفنا فنحن بأنوارنا صغارًا كنا إن ونحن .الهية غريزة »إنه

عظماء«.

الحديث: المفهوم ثانيا:

 القدامى المفكرون رآه ما ذاك خلوق« حيوان »اإلنان

 االنسان وجدوا أنهم باعتبار تقليديين دعوناهم من والمحدثون
 كما مذهب كل األخالقية طبيعته فهم في وذهبوا بطبعه، خلوقًا

 كثير وغيرهم القليلة، القلة وهم أفكارأشهرهم، الى ألمعنا

 من ينطلق األخالقية للطبيعة الحديث المفهوم أن بيد كثير.

 الفي الطبيعة، التوجدفي األخالق أن ذلك تصورمغاير

 الداخلية االنسانية الطبيعة في وال الخارجية، الكونية الطبيعة

 االستعداد هو احتمال أقصى في يوجد الذي وإنما الفطرية،

 وبينهما وشر، خير قطبين بين للتمييز االستعداد بل للتخلق،

 يفيد الذي هو االستعداد وهذا ،أللواغها نهاية ال طيفية تفاصيل
 معًا وبتضافرها وباالبتكار بالتربية واإلرادة والوعي التخيل منه

 بشكليها الطبيعة عالم الى يضاف طريف عالم خلق على

 الطبيعة عالم يضاد عالم وهو الغريزي، والنفسي الخارجي

 أو تحويره الى ويسعى عليه ويتمرد يرفضه أنه بمعنى الطبيعية

 بحياته جياته من يصنع أن االنسان يود ما عالم ليمسي تغييره

 ينتهي ال بدنوموصول أوسائرة مطابقة، الحياة هذه تكون حتى

 ،يريدها غاية أو إليه يسعى اخالقي غرض مطابقة نحو

.ينشده وهدف

 تمييز الى الباحثون فطن حين الحديث المفهوم هذا بدأ ولقد

 التي األخالقية األحكام ومنها المعيارية أو الوجوبية األحكام

 تقتصر التي الوجودية األحكام عن يكون أن ينبغي ما تتناول

 العلمية األحكام ومنها موجود هو بما موجود هو ما وصف على

 معرفة الى يتطلع الوضعي العلم أن الجلي ومن الوضعية
 وال ويجرب، وينقب، يثاهد، أن على يقتصر وهو القوانين

 معرفة الى األخالق تتطلع بينما الواقع، أو الطبيعة معطى يجاوز
 بل الزامًا، تشاهد ما الى تضيف وهي القواعد أو المبادى،

 تأمر، به ما لتحقيق دعوة ومسؤولية، حرية تتضمن قيمية دعوة

 اال ينجح ال العمل ان خاف وغير .يكون أن ينبغي ما تحقيق

 قوانينها وراعى الواقع، الى الطبيعة، الى الفاعل استند اذا

 يوجب تفيذي عمل قاعدة ولكنها ،قاعدة القانون من واتخذ
 قانون ارخيدس قانون من يتخذ أن مثالً البحار المهندس على

 يصدر ال السلوك توجيه مطلب أن غير ,تنفيذ وقاعدة طبيعة

 المتصلين والقرار االرادة من بل الوسيلة، - القاعدة هذه عن

الثقافة. يسمى واتصالهما باألخالق،

 هذا امكانات االنسان تصرف تحت يضع العلم ان

 انايتبعان وتقومها االمكانات انجازتلك ولكن التصرف،

 ينشدها التي األخالقية الطيعة يتبعان األخالقي، الفكر

824



الطوباوية

 طبيعة فيضيفها وابتكاره، صنعه من وهي لنفسه، االنسان
 يرضى ال ما ليغيربها المعطاة. الطبيعة األولى، الطبيعة الى ثانية

 ما اال األخالق دنيا وما يجد، ال مما اليه يشرئب ما ويحقق به،

 األقطاب ثالثي جدل تفاعل في تدخل وهي صنعه ينبغي

 بدون هومعطى كما الواقع أي الطيعة هو فيه األول القطب

 بذاتها الطبيعة وهذه تحدده. تأملية انسانية فاعلية تأثيرأية
 ألنها مزدوج وعملها اكقافة هو اثاني والقطب . أخالقيًا حيادية

 المجال لنا تفسح حين ناحية من المعطاة الطبيعة عن تفصلنا

 نريد، ما أخرى، ناحية من منه، نصنع لكي الواقع بمخالفة

 الطبيعة بين وسيط بدور الثقافة قتقوم به، اتصالنا فتعيد

 واألخالق الطبيعة قطبي يفصل الوسيط وهذا واألخالق،

 هذا ولكن مرفوضة. انها كماهي الطبيعة على الحكم وءجعل
 اذ انفصل، ما ويصل يقطع، ما ذاته الوقت في يربط الحكم
 المبتغاة الصورة ويحقق يغدومطلوبًا، أن المرفوض على مجكم

 ما هي االنسافي التصور في واألخالق اخالقًا الطبيعة فتمسي

 قطب الثالث، القطب وما االنسافي، لعالمه االنسان يريده

 مطلب سوى الحديث، بالمفهوم األخالقية الطبيعة أو األخالق

 تمكنه قيمة الفاعل فعل على وتضفي الطبيعية الطبيعة يعوز ما

 عمل عمله وان أخالقي، شخص انه ذاته عن يقول أن من

أخالقي.
 داثمًا هي األخالقية التجربة ان !كورفيتش جورج كتب

 وثورة ،المستقبل باسم الحاضر على ثورة . موصولة فكرية ثورة

 على ثورة .اليه التطلع ينبغي ما باسم تحقيقه تم ما على

 باسم ذاتها المبدعة القيم على وثورة الغايات، باسم األهداف

 األخالقية التجربة المباشرفي الرجوع ومامراحل . المبدعة الحرية

 ثالثة أو طبقات ثالث التجربة ولهذه ثائر. تعمق مراحل سوى
 الطبقة وتمثل الواجب، تجرة أوالً هناك منفذة: مستويات

 وسط منزلة في وهي القيمة، تجربة تأتي ثم الظاهرة، السطحية
 الخلق تجربة الحرية، تجربة أخيرًا وتلبهما واالبداع، االتباع بين

 األخالقية التجربة هي األخيرة التجربة وهذه . واالبداع

 ٠ نظرنا في الحديث بالمفهوم األخالقية الطبيعة هي أو ؛األصيلة

ومراجع مصادر
مييقيوس. الى رسالة ابيقورس، —
.سويلة يوسف مقدمة الفرنية، الترجمة أحاديث، ابيكتيتوس، ٠
الكتاب. -، -

جزءان. السيد، لطفي احمد ترجة نيقوماخوس، الى األخالق أرسطو، ٠
اليد لطفي احد ترجمة السياسة، ، ,

ثياتيتوس. - بروتاغوراس-غورغياس : ععاورات أفالطون، —
لرواقية. الفلقة -أمين،عثيان،

العوا. عادل ترجة ويقينها، سرابها المدنية: جورج، ،باستيد ,

٠ الطبيعة مذهب ،دولباخ —

فلفية أفكار ديدرو، —
زعيتر. عادل ترجة الناس، بين التفاوت أصل جاك، جان روسو، —

زعيتر ترجمةعادل ااجتماعي، العقد -، ,

الفضبلة. في بحوث شافبوري، —

ماريومونيه. لفرنية، الترجمة اوريل،خواطركفي، مارك —

.والفضيلة الجمال معنى في أفكارنا أصل عن الفحص هاتثيون، -

والسباسي الطبيعي القانون مبادىم توماس، هوبز، ٠
٠ الخالدي سالم عنبرة وايجاز تعريب ،االلياذة هوميروس، —

البثرية. الطبيعة دافيد هيوم، ٠

وية با الطو
Utopia
Utopie
Utopie

 - يونافياصلها كلمة وطوي طوي الى نبة - طوباوية
U-Topos - وكان له. وجود ال الذي المكان حرفيًا وتعني 

الكلمة. هذه استخدم من أول ، 1535-1478 مور توماس

 أو التحقيق متعذر مجتمع تصور الى يشير مفهوم والطوب

 فكر، كل على اطلق ثم .راهن واقع مع متناقض مستقبل
 وغير جديد، اوتصورمجنمع ما، مستقبل نحورؤية يتجه

 صفة ،والتاريخ المجتمع تطور لقوانين علمي فهم على مؤسس
 اجتماعي مشروع ألي مرادفة الطوباوية غدت ولهذا .الطوباوية

.للتنفين غيرقابل أوتقني أوعلمي
 مع يتطابق ال الطوباوية مصطلح فإن ذلك الى واستنادًا

 مفهوم اكثرمن المضامين متعدد مفهوم الطوب الطوب مفهوم

 هو ما كل على تدل فالطوباوية التفكير. في كتزعة الطوباوية

 وفي . ووهمي خيالي هو الىما للتحفق وغيرقابل غيرواقعي
 االجتماعي وبين والعقلي العاطفي بين العالقة تبرز الطوبى

 العامل يبرز الطوب في ٠ والموضوعي الذاتي وبين والنفسي

 المعرفة على األماني عالم ويتقدم العقلي اكثرمن العاطفي

 محددة اجتماعية مرحلة Idealize بمثلنة تقوم والطوب الواقعية.

 ،يامبول فطوب ....الخ االقطاعية أو العبودية أو كالمشاعية
 طوب ومثلنت المشاعبة. المرحلة مثلنة وقتها في كانت مثال،

 مرروكامبانيال طوب أما العبودية، المرحلة افالطون

 داللة كهذا ولتصنيف .االشتراكية مثلنت فقد 1639-1568

 في إال معنى على ينطوي ال تعنيف أنه أي عينية؛ ٠ تاريخية

محدد. تاريخي عصر إطار
 صورها الى استنادًا الطوباويات نصنف أن صحيحًا ولي
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باوية الطو

 الجمهوريات غرار على مؤلفات في الطوب نحصر أي فحسب،

 سيمون سان مؤلفات غرار على أو الفاضلة المدن أو المثلى،
 من كثيرًا يعرف نالتاريخ . 1837-1772 وفورييه 1825-1760

 طوباويات. تشكل أن دون الطوب على تنطوي التى المؤلفات
 بدءًا التخيي األدب في الطوى تؤلف التي العناصر نجد ففد

.العلمي الخيال بقصص وانتهاء الثعبية الحكايات من
 مبررًا، امرًا الطوباوية مصطلح استخدام من يجعل ما وهذا

 العناية الى تستند ال التي المستقبلية النزعة نتناول حينما سيما ال

 لقوانين الصحيح الفهم الى ذلك، مع تصل، لم ولكنها اإللهية

.والمجتمع الطبيعة تطور

 أعمق، وبثكل نحلل، أن الطوباوية مصطلح لنا يتيح ي

 مختلف وأفكار بل فحسب، الطوباويات مؤلفي وأفكار آراء ال

 الطوباويات، مبدعي اعتبارهم يصعب الذين والمؤلفين الكتاب

 عناصر على أوذاك الشكل بهذا تنطوي مؤلفاتهم ولكن

.وية طوبا
 أوتاريخ الطوباوي الفكر تاريخ فإن :سبق ما الى واستنادًا

 نظام في ججعت وقد الطوباويات جملة ليست الطوباوية، النزعة

 بالشروط المتحددة الطوباوية وتطور هوتاريخ بل معين،

 الفكر أن أي .وتغيرها والسياسية واالقتصادية االجتماعية

 التاريخي العيني الوجود النهاية في يعكس عام بشكل الطوباوي

الطبقي للصراع

 والدين، الطوباوية بين مشتركة صفات هناك أن شك وال

 التصور فإن ذلك ومع المستقبل، بتصور يتعلق فيما سيما وال

 مهمة نقطة في الديني التصور عن يختلف للمستقبل الطوباوي

 في البشر بإرادة مرتبط للمستقبل الطوباوي التصور أن وهي

 المستقبل يربط الذي الديني التصور خالف على االمر، ضهاية

 األلفية العقيدة إدراج الخطأ من ولهذا .طبيعية - فوق بقوى
 كارل يفعل كما الطوباوي الفكر عداد في Chiliasm مثالً

.1947-1893ماغهايم

يليم بما الطوباوية سمات اهم تحديد ويمكن
 أو الفردية المعرفة أشكال من شكل الطوباوية أن :أوالً

 ذهني تركيب طريق عن جديدًا وعيًا تخلق التي االجتباعية

 حول اجتماعية تصورات من نماذج أو تصورات في متحقق

 المطلقية هي الطوباوية المعرفة سمات من سمة وأهم .المتقبل
 بين القائمة الحدود بميوعة المشروطة - مطلقًا الشيء جعل -

 بمستوى والمرتبطة والعاطفي العقلي بين والالوعي، الوعي
االختالف. االعتبار بعين يأخذ ال تفكير من ضعيف

 وابداعات، مؤلفات صورة في الطوباوية تظهر ثانيًا:

 ومنها — الطوباوية فالمؤلفات وبالتالي .مثالً كالطوباويات
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 اليه ينظر اجتماعي لنظام تركيبي ذهي نموذج هي - الطوباويات

 يطمح نموذج وأنه سيما ال وكلي مطلقة حقيقة بوصفه صاحبه

 أو اجتماعي وضع تحقيق أي الكامل، أو المثألي، تحقيق نحو

والصراع. التناقض من خال انساني وجود
 االساسي بين يميز ال التفكير من نمط الطوباوية أن :ثالثًا

 بين والتخيلي، الواقعي بين االختالف يقيم وال والثانوي،

 من بدءا أساسي الى فيها يتحول شيء وكل ٠والموضوعي الذاتي
 باألعراف مرورًا واالقتصادية االجتباعية العالقات وفائع

.الخ ,..العمارة بفن وانتهاء والتقاليد
 للعالقات وجود ال للتاريخ وجود ال الطوباوية في رابعًا:

 للتواصل وجود وال التاريخية، الظواهر بين الزمان في القائمة

 الروحية الحياة صعيد على سيما وال انفصال هناك بل .التاريخي

 وطوباه آرائه ارتباط ينفي فالطوباوي ولهذا .واألخالقية

,لالنسانية الماضي بالتطورالروحي

 الى طوباوي من ببساطة تنتقل ال الطوباوية التصورات إن

 لطوباوية ا وتطور لنشوء محدد اجتماعي جذر هناك بل أخر

 بالفولكلوروماينطوي بالمصادرالشعبية االهتمام يجب وبالتالي

 االجتماعية والمساواة العدالة غياب ضد احتجاج من عليه

 والفكر للطوباويات اساسي كمنبع سعيد بمستقبل وباالحالم

 انماط جميع اآلن حتى تصلنا ولم .عام بشكل الطوباوي

 منها وصل وما منها، والقروسطية القديمة وبخاصة الطوباويات

 ,الطوباوي التفكير اليه ارتقى الذي المستوى على يدل إنما

 لحظة العصور من عصر لكل الشعبي االدب يثكل ولهذا

 أو الطوباوي الفكر هذا لتطور اعمق تحليل سبيل في مهمة

ذاك.
 بمستوى وثيقًا ارتباطًا مرنبط الطوباوية تطور مستوى ان ثم

 خاص بشكل اإلشارة وتجب .وثقافيا اقتصاديا المجتمع تطور
 تطور من أدن حدًا يتطلب الطوباوية وتطور نشأة أن الى

 تتطور حيث المتقبل، حول الدينية والتصورات الفلسفة

 مع وبخاصة معها صراع عملية في أو بتطورها إما الطوباوية

٠ الدينية التصورات

 من معين نسق في إال طوباوية فكرة تغدو ال فكرة أية إن

 الشروط االعتبار بعين تأخذ وال الواقع على تسمو التي األفكار

 كفكرة االشتراكية فإن ولهذا الموضوعية. واالجتماعية التاريخية

 غيرطوباوية. أو طوباوية ذاتها بحد ليست كفكرة العدالة أو

 الطبقي عاملها في تتحدد طوباوية كفكرة االشتراكية إن

 فكرة من االشتراكية تحول ليس وبالتالي وشرطهااالجتماعي

 االشتراكي الفكر تطور منطق ثمرة هو معاش واقع الى طوباوية

 االجتماعية التناقضات درجة إن بل الواقع. عن متقل كتطور
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 قد المعالم واضح الطبقي الصراع فيها غدا حد الى وصلت التي

 وعاملة الطبقي باضطهادها واعية محددة اجتماعية بطبقة دفع

 التاريخي وعيها من جزء الى االشتراكية تحول أن الى تجاوزه على

 انجاز على قادرة غدت شروط في االجتاعي التحرر نحو

 تكتسب هنا ومن ,الطبقات خلومن مجتمع في مستقبلها
 أهم أن القول يمكن ولهذا أيضًا العلمية صفة االشتراكية

 وصول عدم هي الطوباوية العقلية النتشار االجتماعية الشروط

 وغياب ،الوضوح من كبيرة درجة الى الطبقية التناقضات

 هنا ومن . هذا الوضوح لعدم كثمرة الصحيح الطبقي الوعي

 بوصفها فالطوباوية .وااليديولوجيا الطوباوية بين العالقة تبرز
 ويمو الواقع مع متطابت وغير العام عن حقيقي غير وعيًا

 اجتماعية وطبقات فائت مصالح عن الغامض وبتعبيرها ،عليه

 جميع مصالح عن التعبيرالشامل ببرقع تخفت مهما تاريخيا محددة

 أشكال من شكل ال ماهي استثناء، دون االجتماعية الفائت

 لها ايديولوجيا وكل ما، ايديولوجيا هي أو االيديولوجيا.
 الى وتنظر موضوعيًا الواقع تعكس وال مستقبلي، مشروع

 مثالية نظرة لها المحركة االجتماعية والقوى التاريخية السيرورة

طوباوية. اوهي ايديولوجياطوباوية هي
 تجسيدًا ايديولوجيا كل تكون أن بالضرورة ليس ولكن

 والتي الواقع مع المتصالحة فااليديولوجيا . طوباوي لوعي

 افضل مستقبال ترى وال منهارة اجتماعية فائت مصالح تعك

 أن كما . طوباوية على تنطوي ال ايديولوجيا هي قائم هو ما

 محددة اجتماعية لطبقات تاريخي ميل عن تعبر التي االيديولوجيا
 االساسية للقوى ونقيضًا لها، نقيضًا العلم في ترى وال صاعدة

 غير ايديولوجيا هي ألهدافها، والمحققة للتاريخ المحركة

 بفكرة صئيل بشكل تحتفظ قد أنها من الرغم على طوباوية

.ما طوباوية

 التفكير أشكال من شكل الطوباوية أن من الرغم وعلى
 حاسمًا، دورًا فيها بالواقع االحساس غياب يلعب االجتاعي

 متصالح غير وموقف تحررية نزعة على تنطوي ما غالبًا انها غير

 وهي .ارقى نحومستقبل مشروع االصل في ألنها ،الواقع مع

 الطوباوية أن أي االحيان كثيرمن في مضرة نفه الوقت في

 العالمي التاريخي بالمعنى علىحق لكنها كاذبة ايديولوجيا
 االقتصادي بالمعنى كاذبة كانت التي الطوباوية فاالشتراكية

 والمبشرة المعبرة الظاهرة كانت ألنها تاريخيًا، حق على كانت

 جماهيرية قوة وغدت نمت والتي الرأسيالية، ولدتها التي بالطبقة

.)لينين( الرأسمالية الضطهاد حد وضع على قادرة

 بهذا تسهم ،ذلك جانب الى - الطوباوية - أي وهي

 يعارضون اذ المضطهدين وعي تزيف في أوذاك الثكل

 جديد مجتمع تصور بواسطة االستغاللية األنظمة . يسذاجة

 للعالقات الواقعي والفهم المعقولة المعرفة حدود خارج

.االجتماعية

 األول األلف من الثاني النصق في الطوباوبة ازدهرت ولقد

 تطور مستوى كان حبث والصين، اليونان بالد في الميالد قبل
 - الفلسفة تخضع رلم كبيرة. درجة الى متقدمًا الفلسفي الفكر

 مصر حال هو كا قوي، بشكل !لدين الى - البلدان هذه في

 المرحلة مثلنت أنها إما القديمة والطوباوية ,والهند وفارس

 عقلنت أنها أو .يامبول أو الوتزي لدى الحال هو كما المشاعية

 المرحلة عقلنة وما افالطون. عند االمر هو كما العبودية المرحلة

 العالقات اطارمثلنة في قديم تنظيم الى عودة اا العبودية
 العبودية بالعالقات طبعًا، االحتفاظ، مع الموروثة، القبلية

 عكست قد القديمة الطوباوية أن أساس على اال يفهم ال وهذا

 ونشوء المشاعية تحطيم سيرورة في نثا الذي الفكري الصراع

 إن أخرى، بكلمة , العبودي المجمع نشوء أي العبودية،

 طموح أوأن عندالبعض، االضطهادالطبقي ضد االحتجاج

 مثلنة الى قاد قد الطبقي الصراع نار اطفاء الى اآلخر البعض

. مأمول كمستقبل الماضي

 . العصر، ذلك في ،الطوباوية تطور مستوى فإن ذلك ومع
 قبل الثالث القرن في الهلنستي العصر فطوباوية . واحدًا يكن لم

 طوباوية بين والمقارنة . عليه السابقة المرحلة عن تختلف الميالد

 الى تقودنا يامبول وطوباوية ق.م. 347-427/428 افالطون

 الحاجات تنظيم مشكلة طرح من انتقال جرى قد بأنه القول

.االنتاج تنظيم مشكلة طرح الى

 بالصراع وثيقا ارتباطا القديم العصر طوباوية ارتبطت لقد

 طوباوية يميز ما وأهم آنذاك ساد الذي واالجتياعي الياسي
 مشروعًا كانت هوانها افالطون، طوباوية ذلك في بما اليونان،

 هذه وجهت وبالتالي .الواقع في التحقق مكن أنه ظن
 همية أكدت حينما اإللهية، العناية لمذهب قوية ضربة الطوباوية

.اإللهية العناية وليست العالم تغيير عملية في االنسانية االرادة

 في الدينية االيدبولوجيا قوة فإن ،الوسطى العصور في أما

 غدت فلقد .للطوباوية شديد انحطاط الى قادت قد أوروبا

 المقدسة النصوص وتحولت ،سياسية بديهيات الكنيسة دعاوى

 المسيحي للدين الروحية اليادة هذه تكن ولم ،ثابتة قوانين الى

 اكثرمن القروسطية اوروبا في الروحي النشاط مجمل على
 سيادة اطار في الكنيسة احتلتها التي للمكانة ضرورية نتيجة

االقطاعية. العالقات

 الطوباوية النزعات بعض على العثور يمكن المرحلة هذه في

الدينية المؤلفات بعض الفولكلوروفي في

827



باوية الطو

 قد الطوباوية فإن االسالمية، العربية الحضارة في أما
 بشكل الروحية الحياة إزدهار من كجزء كبيرًا، ازدهارًا شهدت

 وتصورات آراء الفالسفة من كبير عدد قدم ولقد ٠ عام

 األرض. هذه على والعادة المستقبل حول مهمة طوباوية

 الفاراي ويحتل طفيل. وابن باجة وابن الفارابي آراء وبخاصة
 ينتج لم ألنه وذلك المسلمين الطوباويين بين من مهمة مكانة

 عدد في منتثرة طوباويته إن بل فحسب، الفاضلة المدينة طوب

 والسياسات / السياسة كتبه في سيما وال مؤلفاته، كبيرمن

 سبيل على التنبيه في ورسالة السعادة، وتحصيل المدنية

 الدينية ارائه بين تركيب لهي الفارابي طوباوية وان العادة

 ينسجم فاضل مجتمع صورة في مركزية دولة إلقامة وطموحه

 الطوباوية آراءه أن كما عاشه الذي العصر حاجات مع

 على انطوت قد الفاضلة المدينة في رسمه الذي الخيالي ومجتمعه

 المجتمعات عن يتحدث حين سيما وال عصره لعيوب شديد نقد

 لجمهورية محاكاة مجرد الفاضلة الفارابي مدينة وليست .الناقصة

 من بكثير واخصب فذة تجربة أنها البعض، يعتقد كما افالطون

 كبير ،ديني فلسفي - تطورثقافي ثمرة وهي ٠ الجمهورية
 صاحب عاشه والذي . االسالمية العربية الحضارة شهدته

 كما ينتظم سعيد مجتمع بناء نحو تنزع التي الفاضلة، المدينة

 العالقة تقوم كيا عضائه بين العالقة وتقوم الموجودات تنتظم

٠ الموجودات مراتب بين

 التنوير وعصر النهضة عصر في الطوباوية شكلت لقد
 في ازدهرت التي االنسانية النزعة من مهمًا جزءًا االوروبيين

 احالم عن تعبيرًا الطوباوية الشيوعية نشوء وكان . المرحلة تلك

 النضال وخوضها البرجوازية، صعود مرحلة في البائسة الفائت

الكهنوتية. والهيمنة االقطاعية ضد

 مور طوباوية وبخاصة المرحلة، تلك طوباوية تصورت لقد
 نقد على وانطوت الخاصة، الملكية من خاليًا مجتمعًا وكامبانيال،

 فكرة وابرزت . آنذاك السائدة االجتماعية للعالقات شديد

 البشر أن على ودللت الجماعة، وسيادة العمل وأهمية المساواة

 ما أهم وكان . إلهي عون دون المساواة مجتمع بناء على قادرون

 االقطاعي أو العبودي التصور من كلية تحررها يميزها

 محله الشيوعي او البرجوازي التصور ليحل للمجتمع،
 في البرجوازية الثورات ايديولوجيا من يتجزأ ال جزءًا وغدت

عثر. والسابع عشر السادس القرنين
 كبير عدد طوباوية خالل من واسعًا الطوباوية انتشار وكان

 ظهرت وكامبانيال مور طوباوية جانب فإلى المفكرين، من

 وغيرهم. ومليه وفيراس ووبنستيال وبيكون مونتزر طوباويات
 الثامن القرن من األخير الثلث في الطوباوية اتسمت ولقد
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 حتى Jean Meslier 1664-1729 ميلييه جان من اي عشر،

 كبير واستخدام ،وأخرويته الدين عن شديد بانفصال بابيوف،

 1626-1561 بيكون فلسفة وبخاصة الحديثة الفلفة لمنجزات

 واسبينوزا 1650-1596 وديكارت 1679-1588 هوبز٥

 كما ،1804-1732 ولوك 1716-1646 واليبنز 1677-1632

 طبيعة عشر الثامن القرن من االخير الثلث طوباوية اكتسبت

 السياسي للصراع محدد فهم على وانطوت واضحة، سياسية
 ومابال مورالً طوباوية على ينسحب ال وهذا انذاك، الدائر

 طوباوية وبخاصة الفرنسية الثورة طوباوية وعلى بل فحسب،

.بابيوف
 القرن من االول النصف في تطورامهمًا الطوباوية وتطورت

 وأوين فورييه الى سيمون سان من أي عشر، التاسع

 من نقديا موقفا الفترة هذه طوباوية ووقفت . 1858-1771

 العاملة الطبقة اكثرفأكثربحركة وارتبطت الفرنسية، الثورة

 الفلسفة التنوير إيديولوجيا جانب الى واستخدمت ،ونضالها

 البرجوازي السياسي االقتصاد وعلم االلمانية الكالسيكية

 مستوى لى الطوباوي بالفكر دفع ما وهذا t الكالسيكي

ارقى.
 الالحق التطور قانونية إظهار سيمون سان حاول فلقد

 كما للمستقبل المثلى الصورة تجاوز الى فورييه وطمح للمجتمع،

 في1856-178٢٧٢10اع كابيه وجهد األلوهية مذهب يراها

 بشكل التقني - العلمي بالتقدم االجتماعي التقدم ربط سبيل

 لم الطوباويين هؤالء لكن . عصره في بيكون به قام مما اعمق

 اهتمامهم من الرغم على التاريخي العاملة الطبقة دور يكتشفوا

 واحدة، دفعة بأسرها االنسانية تحرير الى ونزعوا بمصيرها،

 المجتمع نحويل على القادرة الحقيقية القوة عل يقبضوا ان دون

إشتراكيا.

 منبع الى - بعد فيما - هذه الطوباوية االشتراكية تحولت ولقد

 -ماركس العلمية االشتراكية مؤسسو منه استقى مهم، نظري

 صياغة في آرائهما من -كثيرا 1892-1820 وانغلز 1883-1818

 اعتبر ان مصادفة وليس االشتراكية، الى االنتقال في نظريتهما

 األساسية المصادر احد الطوباوية االشتراكية 1924-1870 لينين

الماركسية. الثالثةفيتكوين
 الى المعاصرة الرأسيالية تعانيها التي المشكالت أدت ولقد

 بناء امكانية تنفي التي الطوباوية، ضد بالنزعة يسمى ما ظهور

 الحرية فيه وتتحقق االجتماعية، والمساواة العدالة تسوده مجتمع

للبشر. والسعادة
 ازدهارًا فسنجد العرية النهضة عصر شطر توجهنا ما وإذا

 طوباوية من بدءًا الطوباوية، االتجاهات لمختلف واسعًا
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 الكواكبي بطوباوية وانتهان 1922-1861 انطون وفرح الشميل

1902-1849.
 بوخنر آراء من مزيجًا الشميل طوباوية كانت لقد

 واوغت سيمون وسان 1882-1809 وداروين 1837-1813

 االصالحية االشتراكية وقت في .وقدطرح 1857-1798 كونت

 دعا — نفسه الوقت في — ولكنه االفضل المجتمع لبناء كسبيل

 الجسم يشبه الذي المجتمع نظام اختالل دون الحيلولة الى

 من طائفة بكل والعاية االلتفات ضرورة واعلن لطبعي ا

 الثورات جواز وعدم البطيئة االصالحات وتغليب الناس،

االجتماعية.

 باالشتراكية اثميل، -علىغرارشبلي انطون فرح كاآمن

 والمساواة والعدالة الحرية تحقيق نحو كوسيلة االصالحية

 من شعب كل مواطني لجميع والسعادة واالزدهار، واالخاء

 والتضامن والتسامح والتفاهم التقارب الى دعا كما الشعوب،

,العالم شعوب جميع بين والسلم

 في االجتماعي الياسي مثروعه صاغ فلقد الكواكبي أما

 وحدد القرى أم كتابه في سيا وال واحدة اسالمية عربية دولة

 الحكام بين والعالقة الخالفة عليها تقوم ان يجب التي األسس

 األس الى افتقد هذا الطوباوي مشروعه لكن والرعية.

 من صاحبه عزله سياسي مشروع وانه سيما ال لتحقيقه الواقعية

السياسي. الفعل

 قومية عربية دولة الى العرب النهضويين طموح كان وكما

 المفكرين معظم هاجس ظل قد ذاته الطموح هذا فإن واحدة،

 معظم على غالبة الطوباوية النزعة وظلت . المعاصرين العرب
 لجمهورية تصورمثالي لتقديم مثالً األرسوري فخف - مؤلفاتهم

 طامحًا ما. دولة الى العربية األمة لحاجة كاستجابة مثلى،

 األعلى المشل وبين كهذه لدولة الواقعية الحاجة بين للتوفيق

 والفلسفي السياسي األرسرزي تفكير كل يسم الذي األخالقي

الرحانية التجربة مفهوم على القاثم

 والكواكبي الشميل طوباوية كانت سواء العرية والطوباوية

 الطموح من خليط اكثرمن تكن لم األرسوزي طوباوية أو

 ونزعة المعاش للواقع عنيف ونقد أفضل لمستقبل السامي

 لدور وإغفال االجتماعي التقدم تحقيق دورالفكرفي تضخم
 صفات اهم من الصفات وهذه ٠ السياسي العمل في الجماهير

, عام بشكل الطوباوية

ومراجع مصادر

.22 المجلد الكاملة، المؤلفات ليي، -

.3المجلد المؤلغات، انغلز، ف. ك.، مارك، -

.1968بغداد، والطوباوية، االيديولوجيا مانهايم،ك.، ٠

— BogusiawR., The newutopians, New York, 1965.
— Platlel| ٠/.٨  Utopian Critical thinking, Pittsburgh, 1972.

برقاوي أحد

الطورانية
Turanism
Touranien
Turanismus

: لغة الطورانية - ا

 كانت االوروبية غيرالهندية اللغات مجموعة هي الطورانية
 انها قال من ومنهم آسيا اواسط لغات على اصال تطلق

 التركية اللغات من بوجودهاعمليًا، مشكوك محتملة، مجموعة

 في منتشر مغولي عرق لغة هي والتنغوزية ٠ والتنغوزية والمغولية

 الباسفيك( حتى البنسى ضهر )حوض الشرقية سيبيريا من كل
 شرقي وشمال روسيا من االراضي بعض في اجماالً منتشرة وهي

.الصين
 على قديمًا العرب جغرافيو اطلقه اسم فهي طوران كلمة أما

 تتقاسمها مقاطعة وهي ،اوبلوجستان بلوخستان في مقاطعة

 كرمان وصحراء ايران شرقي جنوب تقع ،والباكستان ايران

.الغربية والبنجاب السند حدود وعلى

 اهل بعض وقال والناس. الطير من الوحشي هو والطوري

الرمة: ذي قول في اللغة

قرية كل عن طوريون، أعاريب

المقادر حذار أو المنايا حذار

 الوباء حذار القرى عن يحيدون وحشيون اي طوريون :قال

 ورجل بالشام. وهوجبل الطور، الى نسبوا وكأنهم واتلف

.طور( مادة العرب، )لسان غريبم اي طوري

:السياسية الطورانية - 2

 الدولة تتريك الى تمهدف قومية نركية حركة والطورانية

 من اسمها واشتق التركية. غير العناصر ذلك في بما العثمانية

 في بما التركية، القبائل منه انتشرت الذي الموطن وهو طوران

 ال الفرع الى انتساب عثمان الى فاإلنتساب العثمانيون، ذلك

الجنسي األصل الى

 االتحاد جمعية نجاح بعد حادة بصفة الطورانية الحركة برزت

 الكبرى المناصب وفيتولي العثماني الحكم نظام قلب في والترقي
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 والنوادي الجمعيات فاسست . 1909 عام بعد الدولة في

 الجمعيات هذه من .الطورانية الدعوة لبث البرامج ووضعت
 العلم اي بلكيثي، ونرك التركية، العائلة اي اوجاغي، ترك

 ال كان التي الجمعيات، هذه مهمة وكانت وغيرها التركي

 الخالصة التركية القومية تأكيد االتراك، سوى اليها ينتسب

 بامجاده واالشادة القديم، )المغولي( التركي التاريخ بدراسة

 اللغة وتخليص الماضي، بهذا التركي تربط التي االناشيد وإذاعة

 استخدام محاولة مع والفارسية العربية المفردات من التركية

 وتفضيل المتصلة العربية الحروف من بدال منفصلة حروف

 تشبيت وسائل من ذلك وغير التركية وااللقاب االسماء استخدام

القومية. الفكرة

 وقوة حياة مصدر تكون ان الطورانية للحركة يراد كان

 االولى العالمية الحرب قبيل المتهاوية العثمانية لالمبراطورية

 الفعل ردة ولكن القوة. عناصر من عنصر القومية ان باعتبار

 التركية غير العناصر لدى خاصة االتحاديين صالح غير في كانت

 الفتاة تركيا حركة قيام في آزرت والتي - العربية سيما ال -

 تحمل واندية جمعيات فانشئت .والترقي االتحاد حزب وتأسي

 العربي المتتدى مثل غيرالتركية، العثمانية القوميات اسماء

 والجمعية العهد وحزب العثماني االدارية الالمركزية وحزب

 عدا االصالحية، البصرة وجعية البيروتية االصالحية

.وغيرها وااللبانية والكردية االرمنية الجمعيات

 في عقد الذي العري المؤتمر في العربي التجمع وتلور
1913 تموز 13باريسفي

 بين متأرجحًا القومية الحركات حيال االتحاديين موقف كان

 او المحاكمة الى العرب بتقديم والتنكيل االرهاب استخدام

 المالينة استخدام وبين الرئيسية، الوظائف عن بابعادهم

 العمد التركية غير العثمانية الجنسيات من وغيرهم انهم باعتبار

 القومية الحركات هذه وكانت ,االمبراطورية عليها تقوم التي

 الى ادت التي االسباب من الطورانية الحركة بقيام انبثقت التي

 العالمية الحرب بعد للعثمانيين االمبراطوري الكيان انهيار

 حركة بعد الطورانية اهداف انحصرت فبذلك ,االولى

 االتراك بين التركية الفكرة توكيد في 1920 عام التحرير

.انفسهم

الطورانية: نشأة - 3

 الى هادفة قومية كحركة الطورانية نشأة تحديد يصعب

 فقديم بقوميتهم شعورهم اما االسالم، عن بمعزل الحكم

 الدولة يهددكيان خطرجديد أخذ .حتي فيليب برأي

 من )الطورانية( البدوية الترك قبائل هوظهور السامانية،

830

 تتحول كانت القوة فإن الداخلية الشؤون في فحتى .الثال
 مألوا قد بنوسامان كان الذين الترك الموالي ايدي الى تدريجيًا

منهم. بالطهم
 فقد جيحون نهر من الجنوب الى السامانية المنطقة اما

 اليه وصلوا ما الى وصلوا الذين الغزنويون م 994 سنة انتزعها

 هذا شال في المنطقة، ووقعت الموالي هؤالء بفضل القوة من

 الذين تركستان خانات من االيالت جماعة ايدي النهرفي

 على قضوا سنوات سبع وبعد .بخارى على م 992 سنة استولوا

 قبائل مرة، وألول اخذت، وهكذا المتحضرة، السامانية الدولة

 العالم شؤون في االول المقام تحتل الوسطى آسية من طورانية

 االيراني العنصر به قام الذي النزاع يكن ولم .االسالمي

 على تقع التي االقطار على السيطرة سبيل في الطوراني والعنصر
خطورة. اشد لتطورات مقدمة سوى االسالم حدود

 السياسة في العظيم دورهم الطورانيون الترك يلعب وسوف

 بغداد، في الخليفة صالحيات معظم تسلموا ان بعد الدولية
 تأسيس الى اخيرًا امرهم وآل .الخالفة اقسام معظم وابتلعوا

 تاريخ )حتي، البوسفور بغداد استانبول في عثمانية خالفة

(.539-538العرب،ص

المسلمة: غير الطورانية لبعث السياسية االسباب - 4

:العثمانية االمبراطورية ضعف - أ

 عشر الرابع القرنين بين العثمانية االمبراطورية تكونت

 تفكك بعد العثمانين االتراك يد على عشر والسادس

 حكم تحت البالد رقعة واتسعت ٠ السلجوقية االمبراطورية

 االمبراطورية حساب على االكفاء الالطين من عدد

 الذي االول عهدسليم مجدهافي ذورة وبلغت البيزنطية

 1516 دابق مرج معركة في الغوري السلطان على انتصر

 الخليفة له تنازل وربما ،1517-1516 ومصر سوريا على واستولى

 اتسعت كما الخالفة. لقب عن مصر في الموجود االخير العباسي

 فتح الذي 1566-1520 القانوفي سليان عهد في السلطنة رقعة

 فارس انحاء من وكثيرا الجزائر ثم والمجر اليونان بالد معظم

العرب. وبالد

 اياالت والبغدان واالفالق ترنسلفانيا واليات وصارت

 خصائص عليها تغلب دولة ظلت تركيا ولكن ٠ لتركيا خاضعة

 االسيوي اليزنطي بالنظام فاحتفظت الوسطى العصور

 مراعاة سوى وطأته من يخفف يكن لم الذي االستبدادي

 اوصال في يدب الضعف وبدا .االسالمية الثريعة

 سنة وفي .القانوني سلييان موت اثر على العثمانية االمبراطورية
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 واخذ النمسا، فيينا عن الحصار رفع الى اضطرت 1683

 قواد فصار .الدولة جسم في يسري السياسي التدهور
 اخذت وتدريجيًا .ويخلعونهم الالطين ينصبون االنكثارية

 صارت التي االمبراطورية اراضي اقتسام في تطمح اوروبا دول

المريض. اوروبا رجل
 حساب على روسيا توسع من االوروبية الدول خشيت فقد

 ما وهذا الغنيمة. من حصتها اخذ فأرادت العثمانية السلطنة

 االمتيازات ضياع من خافت كما الشرقية، المسألة شكل

 من مكنتها والي المعاهدات من سلسلة في كسبتها التي االجنبية

 رئيس ان ومع .االقتصادية السلطنة شؤون على السيطرة

 االصالحات ادخال حاول 1884-1822 باشا مدحت الوزراء
 عبد السلطان الغى فقد 1876 سنة للسلطنة دستورًا ووضع

 وفي االصالحات. واوقف الدستور 1918-1842 الثافي الحميد

 قومية اصالحية بحركة والترقي االتحاد حزب قام 1908 سنة

 الفتاة تركيا حزب اصرار ولكن التنازل. على السلطان واكره

 القوميات حمل السلطة رعايا من االتراك غير تتريك على

 عليها. والحفاظ بقوميتها الشعور على التركية غير االخرى

 الحروب كانت ان بعد الداخل من االمبراطورية فتفككت

 اقصى وقي اوروبا في كثيرة اجزاء منها اقتطعت قد الخارجية

 العالمية الحرب وفي العربي. المغرب وفي )ايران(، الثرق

 ان ومع .المانياوالنمسا مع الطورانية تركيا تحالفت االولى
 الجيث عل 1915 غاليبولي في باهرًا نصرًا احرز التركي الجيش

 يد على والجنوبية الشرقية الميادين في هزم انه اال البريطاني،

 نادى التي الطورانية القومية تتحدى اخذت التي العربية القومية

 وجمال ونيازي 1922-1882 انور امثال من الفتاة تركيا جماعة بها

 من االكبر الجزء تنال بالمرصاد بريطانيا وكانت . 1922,1872

 شكلته الذي العربي، الجيش واضعة االمبراطورية راضي

 المؤلف التركي الجيش مواجهة في ،قادته وخدعت ودعمته
 1920 سيفر معاهدة وبمقتضى .لتركيا الموالين بقايا من ايضًا

 من له لميكن الذي 1926-1861 السادس محمد السلطان تنازل

 آسيالصالح تركيافي امالك معظم عن االسم، اال الحكم

 الخالفة 1938-1881 اتاتورك الغى 1922 سنة وفي بريطانيا.

 اروع اوروبا في حققت امبراطورية وطوى والسلطنة العشمانية

 على سلطنته تقتصر ان رضي السلطان ان بحجة االنتصارات

 ان بعد اوروبا. في حولها وما واستانبول آسيا، في االناضول

 ازمير ووضعت مستقلة، جمهورية واصبحت ارمينيا انفصلت

 وضعها، حول استفتاء يجري ان الى اليونانية، االدارة تحت

 روسيا، دون من للحلفاء، واصبح المضايق، منطقة ودولت

اتاتورك، كمال برز هنا تركيا اقتصاديات على الفعلي االشراف

 بريطانيا بمعونة وعقد المعاهدة، فرغض كمنقذ االتراك، ابو

 والواليات فرنسا من كل في اليهودية الجاليات ومعونة السرية

 حدودها لتركيا حفظت جديدة معاهدة ،وبريطانيا المتحدة

 ،االرمن أجلى ان وبعد اليونانيين عل انتصر ان بعد .الحالية

 ايران في العثمانية االمبراطوربة وارثة بريطانيا برضى ذلك كل

 عرض يوضح ومصروربما العربية والجزيرة وفلسطين والعراق
 القومية بعث بريطانيافي دور الشرقبة المسألة عن نبذة

 تضم كانت التي االمبراطورية على القضاء في طمعًا الطورانية

العربية. القومية وخاصة متعددة قوميات

اشرقية: ب-المسألة

 العالقات على يطلق عام مصطلح ،الشرقية المسألة

 االمبراطورية وبين االوروبية الدول بعض بين السياسية

 بنهضة الثرقية المسألة يدأت (.20,19,18 )القرون العثمانية

 فقد .العثمانية االمبراطورية وبضعف ،اوروبية دولة روسيا

 رأت ا: ,الروسي التوسع نتائج من وبروسيا انكلترا خافت

 الهند في الكبيرة لمصالحها مهديدا التوسع هذا في بريطانيا

 بروسيا مع فتحالفت .العربي والنفط ايران في ومطامعها

 وجه في للوقوف فيها( الحاكمة اليهودية الجالية )ذات وهولندا

 بان تركيا تقسيم الى رمت التي النماوية الروسية الخطة

 النمسا تبسط وان القسطنطية وعلى المضائق على روسيا تستولي

 سنة وتركيا روسيا بين حرب ونشبت .البلقان على نفوذها

 روسيا حصلت ويموجبه .1812 بوخارست بصلح انتهت 1806

 بينهما الحرب وتلتها االسود. البحر على المكاسب بعض على

 الباب اعترف رفيها ادرنة بصلح وانتهت 1829-1828 سنة

 للوقوف اتحدتا وروسيا بريطانيا ولكن ,اليونان باستقالل العالي

 من لحرمانه مصر حاكم 1849-1769 باشا علي محمد بوجه

 يجدد ان خثية 1840-1833 السلطنة ضد الحربية مكاسبه

 انكلترا تحالفت 1856-1853 القرم حرب وفي المتداعية. الخالفة

 حرب نشبت 1878-1877 سنة روسياوفي ضد تركيا مع وفرنسا

 فيها واملت روسيا فيها انتصرت وتركيا روسيا بين رابعة

 بدهائها انكلترا ولكن تركيا. على 1878ستفانو سان معاهدة

 معاهدة في مكاسبها اكثر من روسيا حرمان من تمكنت السياسي

 عبدالحميد وتمكن .لها 1898-1815 بمارك بتأييد 1878 برلين

 امتياز بمنحه )يروسيا( والمانيا روسيا بين الجفوة زيادة من الثاني
 االلمان الضباط وتعيين أللمانيا بغداد، حديد سكة خط مد

 الحروب نثبت 1913-1912 سنة وفي .العثمافي الجيث لتدرب

 في العثمانية االمبراطورية اوصال بتمزيق انتهت التي اللقانية
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 الحرب في والنمسا المانيا جانب الى تركيا وانضمت أوروبا.

 رغم ولكن اورويا في الدولتان وانكسرت االولى العالمية

 واليمن العراق في انكسارها كان اوروبا في التركية االنتصارات
 معظم على االستيالء من انكلتا تمكين الى سبيالً والسويس

آسيا. في التركية االمالك

:الطورانية بعث في الصهيونية دور I ج

 طردوا الذين اليهود على تركيا في يطلق اسم الدونمة يبرد
 واعتنقوا العثماني، الحكم ابان سالونيك واستوطنوا اسبانيا من

 الطقوس ببعض احتفاظهم مع عشر الثامن القرن ابان االسالم

اليهودية.

 العشماني االنقالب في هامًا دورًا الدونغمة طائفة لعبت وقد

 جاهد، وحسين اتاتورك كمال مصطفى منها . 1908 عام

 المحلية اليهودية من بايعاز اتهموا، ولهذا بك. وجاويد

 دينية ال جمهورية واقامة الخالفة الغاء على بالعمل والعالمية،

 ما الى جذورها في تعود التي الطوراية القومية فكرة على تقوم

االسالم. في العثمانيين االتراك دخول قبل

 الحاخام معهم المتعاونة اليهودية الشخصيات ابرز من وكان

 في اتاتورك حكومة مثل الذي 1960-1873 افندي ناحوم

 بعد فيما واصبح .التركية المصالح عن للدفاع وباريس الهاي

السياسي( القاموس الله، عطية )احد مصر اكبرفي حاخاما

:السياسية الطورانية باعث اتاتورك - د

 .التركية للجمهورية رئيس اول هو 1938-1880 واتاتورك

 ونشأفي 1881 ولدعام باشا كمال مصطفى بالغازي وقدلقب

 اشترك الفتاة تركيا حزب الى وانضم الجيش دخل .سالونيك

 االمبراطورية سقوط وبعد . 1915 عام الدردنيل عن الدفاع في

 اليونانيين واحتالل ،السطبول الحلفاء واحتالل العثمانية

 انتصر 1921 عام وفي االناضول، في الثورة قاد ألزمير،
 معاهدة الحلفاء مع عقد .سقاريا موقعة في ساحقًا انتصارًا

 اعلن 1923 االول تشرين 29 وفي .1923 عام لوزان

 السلطنة الغاء بعد لها، رئيس واختيراول الجمهورية.

 منحت التي مونتريه معاهدة عقد 1926 عام وفي .والخالفة

 وخلفه 1938 عام توفي المضاثف. على االشراف حق تركيا

اينونو. عصمت

 االسم هذا اتخذ - الحديثة تركيا هومؤسس اتاتورك، وكمال
,كال مصطفى اسمه من بدالً
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العربي: العالم في الطورانية الحركة اثر ه-

 على عملت تركيا في كيال مصطفى حكومة قامت ان منذ
 كثيرة كتبًا هناك فالفت وماديًا ادبيًا االلحادية الحركات تشجيع

 الى والدعوة كلها، االديان حقائق في التشكيك الى تهدف

 احد اسماعيل الحركة بهذه القائمين ضمن من وكان تركها

 مصر الى جاء الذي المعتقد واليهودي االصل التركي ادهم،
 رسالة الف وقد اهلها. بين االلحادية االفكار نشر وحاول

 التعاون مطبعة في وطبعها ملحد؟ انا لماذا عنوانهام صغيرة

 االلحاد نشر جماعة »اسست فيها: جاء ومما باالسكندرية

 الدين، ماهية منها: اذكر صغيرة مطبوعات لنا وكانت بتركيا.

 فكرة الله، فكرة تطور العقائد ونشأته، الدين تطور قصة

الخلود«.

 االلحاد نثر بجمعية االتصال في فكرنا هذا »وبعد

 الى جماعتنا اسم تحويل ذلك نتيجة من وكان ،االمريكية

 اسماعيل البحاثة صديقي وكان االلحاد لنشر الشرقي المجمع

 وكانت مصر، في العصور مجلة يصدر - الوقت ذلك في مظهر

 والدعوة والتفكير، الفكر حرية نشر في معتدلة حركة تمثل

لاللحاد((.

 سبب بأن االيمان هو »االلحاد بقوله االلحاد عرف وقد

 هذا وراء شيء ال ثمة وان ذاته، في الكون يتضمنه التكون

العالم«

 تاريخها يرجع مصر في المسلمين بين االلحادية الدعوة ان اا

 صحيفة في وكتب ،عزمي محمود قام حينما 1924 سة الى
 التقدم عن تعوق قيود ألنها االديان ترك الى داعيًا االهرام

والرقي.
 االفكار لنشر منبرًا العصور مجلته مظهر اسماعيل جعل وقد

 العقلية واتهام قبيحًا، طعنًا والعروبة بالعرب والطعن وترويجها

 بالتخلف عامة بصفة االسيوية والعقلية خاصة بصفة العربية

 المطامع خدمة في ومجلته قلمه سخر كما . واالنحطاط والجمود

 وتفوقهم ونشاطهم اسرائيل بني بامجاد واالشادة الصهيونية،
 الشيوعية التعاليم خدمة في سخرها واخيرًا . واجتهادهم

 السلوك قراعد من التحلل عنها ينجم التي الفوضوية واآلراء

 ظهرفي ان حدث وقد .عليها المتفق الفضائل من والتجرد

 وفيه آدم قابيل للكاتب كال مصطفى عنوانه كتاب تركيا

 تضمن كما . الديناالسالمي وبخاصة االديا في قبيحة مطاعن

والتأخر، بالرجعية االسيوية العقلية اتهام

 له وقدم مجلته، في الكتاب هذا مظهر اسماعيل فلخص

 التاريخية االنقالبات وراء »من : فيها جاء طويلة بكلمة
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 ات واالنفعال النفية لبواعث ا تكمن االجتماعية والثورات

 تهدم ان على الجماعات تقسم التي الحياة وفلسفة والمعتقدات،

 االفكار بينها تربط لبنات من بناء عليه لتثيد قائم هو ما

 مر على استحدثت قد تكون التي والنفسية العقلية والمنازع

 اشبه هو انقالب من كله الحديث التاريخ في وليس .االيام

 وهو . الحديث التركي كاالنقالب اخر شيء بأي منه بالطفرة

 نفية بواعث وراءه تكمن فجائية فورة او انقالب ككل

 فلسفة مجموعها في الواقع، لدى تكون، وانفعاالت ومعتقدات

 اال منها يظهر ال الحياة في وجهة الى ء واألرا الفكرات توجه

 السياسية واالنظمة التعليمية المعاهد في تتجلى التي نتائجها

واالجتماعية«.

 علوم على مطبقة التاريخ حوادث درس من كل يؤمن »بهذا
 بأن اعتقد واذا الواقع، هو هذا كان فاذا الحديثة. االجتماع

 فلسفة كمنت قد التركي اإلنقالب في الملموسة الظواهر وراء

 امر الفلفة هذه حقيقة على الوقوف كان ،اليه ساقت

 ثباته ومقدار االنقالب، هذا قيمة على للحكم ضروري

 يدعونم وكما . العام االدراك في تأثيره ومقدار ،وقوته

 االغراض مجموع من تتكون التي العامة العقلية اصطالحا:

 هذا »وضع قال: ان الى االنقالب«. زعماء اليها يرمي التي

 انه الظاهر من مؤلف - كمال مصطفى كتاب اي - الكتاب
 بتاريخ االخص وعلى االنساني، الفكر تطور بتاريخ كثيرًا تشبع

 ولقد . الوسطى العصور في والعلم الالهوت بين البقاء تنازع

 طريق عن ،االوروبية العقلية استخلصتها التي المبادئ طبق

 الشرق، في الواقعة الحالة على الالهوت، ازاء الطويل جهادها

 جلي قالب في وافكاره آراءه يظهر كيف وعرف تطبيق احسن

 االسيوية العقلية بين الفرق اظهار في نجاح كل ونجح واضح،

 العقلية بأن وقضى االوروبية، العقلية وبين سماها، كما

 رجعية اآلسيوية العقلية ان حين في إرتقائية االوروبية

. جامدة«

 وصفها والتي كتابه في التركي المؤلف اوردها التي اآلراء اما

 من وما :»... منها فنذكر والصحة باالصالة مظهر اسماعيل

 التركية، االمة فريقي بين قام الذي الشديد التنابذ لذلك سبب

 ناحية، في — االوروبية العقلية اي - العقلية هذه وجود اال

العربية«. الدينية العقلية اخرى ناحية في تقوم حيث
 وليس والتعاسة، الفقر من ما يومًا االسيوية االمم تسلم »لم

 المعاشية احكامها تتقري ان اعتادت انها سوى سبب من لهذا

 آخر طابع عبلى تقف ولن المقدس، الديي تشريعها من كلها
 وفارس، والهند، مصر، تاريخ قلبت ما اذا غيرهذا،

 هذه فان العرب وبالد وطوران، والصين، القديمة، واليابان

 من اولغيرهم وسالطينها، المرائها نسسست قد لجهلها االمم
 حينًا امحائية سلطة او ، جدًا قدسية صفات االنتهازيين مقدمي

آخر».

 في اآلسيوية االمم ترددت ان العقلية هذه نتائج من وكان

 الحركة فلسفة عن الصورة هذه . والثقاء التعاسة هذه
 الى تحتاج ال وهي عمومًا والشرق االسالم تجام الطورانية

٠ شرقي هو ما لكل وتمهديمها عدائيتها مدى براز

الطوراني: االدب-5

نشأته عن تاريخية لمحة
 عبقرية عن تنم شهرة لديهم يكن لم الذين الترك، عرف

 وادب العرب ادب من يستفيدون كيف فطرية، شعرية

 بتعدد التركية اللغة لهجات تعددت البداية ومنذ الفرس.

 عليه اطلق اللهجات هذم ومجموع الطورانية. القبائل افخاذ

 والتي االوروبية، الهندية غير اللغات مجموع اي الطورانية اسم
 تقيم ويمكن آسيا اواسط لغات عل اصالً تطلق كانت

 واشهرها الشرق ترك لهجات : فرعين ضمن اللهجات

 واشهرها الغرب ترك ولهجات اآلذرية«، و »الجغتائية اللهجتان

العثانية. اللهجة
 التي لألهمية تبعًا العثمافي االدب ساد ايضًا، الشرق وفي

 في يتلى كان كما الهند، مغول لدى حقى العثانية، للدولة كانت

 يكتب بما االغتناء الغرب ترك يغفل ولم . تركستان بالد

٠ واألذرية الجغتائية باللهجتين
 كتابه شيرنوائي علي مي عشركتب الخامس القرن وفي

 التركية اللغة جدارة اثبات الى فيه ويرمي اللغتين محاكمة

 - بابر املى عشر السادس القرن وفي . الفارسية على وفضلها

 الهند، في المغول اسرة مؤس ،153ا(-1483 محمد الدين ظهير
 من كبيرًا وقسًا تركستان اخضع ان بعد تيمورلنك، وحفيد

 سلطان على تغلب ان وبعد المغول، امبراطورية واسس الهند،

 كتب ما خير من يعد الذي بابرنامه المشهور كتابه - 1526 دلهي

 بهذه مبين مثنوياته ومجمرعة ديوانه نظم ثم .الجغتائي بالنثر
 ين محمد فضولي، نظم ايضًا القرن ذلك وفي ايضًا اللغة

 ويعتبرفضولي اآلذرية باللهجة اكثرشعره ، 1556 ،سلييان

 اختالف بدليل عشر السادس القرن في الطورانية اكبرشعراء
 نه وقيل بايات، قبيلة من تركي انه فقيل صله في الكتاب

 نه االخي الراي ويرجح اذربيجان من انم وقيل كردي،

 بليمان اتصل انتاجه. من كبيرا قسما اآلذرية باللغة كتب

 كوفيء بقصيدة فهنأه . 1534 سنة بغداد فتح بعد القانوفي

بغداد. ديوان من له تصرف شهرية ماهية عليها
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االسالمي: والتصوف الطورافي األدب - أ

 وقد الطوراني. االدب كبيرفي اثر االسالمي للتصوف وكان

 ،اليوي علي الشيخ ال )نسبة اليسوية، طريقة ظهرت

 ديوان ديوانه وكان وغربا. شرقا الترك بالد في وسادت (1166
 من ولقربه اسلوبه، لسهولة تقريبًا، بيت كل في يقرأ حكمت

. التركي الشعب لغة

 اثر 1273-1207 الرومي الدين جالل لموالنا كان وكذلك

 اكثر والديوان المثنوي على انكب فقد , األدب هذا كبيرفي

 الدين( جالل موالنا )طريقة المولوية الى وانضموا المثقفين.

 طريقته وكانت الموسيقيين وكبار الشعراء عظماء اخرجت التي

. والسماع والموسيقى كالشعر جذابة وسائل الى تستند

 آتا ابراهيم محمد السيد الى نسبة البكتاشية ظهرت وكذلك

خراسان من قدم الذي بكتاش بالحاج الثهير (1336- )

األناضول. الى

 اي ،والحيدرية واليسوية القلندرية من خليط والبكتاشية
 باطنية وهي , الحديثة واالفالطونية الشامانية من اثارًا ما ان

.عشرية االثني في وتعتقد

 السلطان تكاياها هدم حتى تركيا في قاثمة البكتاشية وظلت

 يترنمون المولوية من التك كان وهكذا 1826 الثافي محمود

 1230 حوالي توفي الدين، فريد والعطار الرومي، باشعار
 1389-1320 الشيرازي وحافظ 1150 مجدود المجد ابو وسنائي

 الفرس شعراء من وغيرهم1 292-1189 الشيرازي وسعدي
.المتصوفين

 سلطان قايغوسز بأشعار يترغمون منهم البكتاشية كان بينما

 بعبد المعروف وهو بالقاهرة بالجيوشي البكتاشية تكية في المدفون

 عظياء من وغيرهم فقيه واحمد امره ويونس المغاوري الله

 يمكن تركي ادب ظهر اليئة هذه في االصل االتراك البكتاشية

مراحل: ثالث الى تقسيمه

٠ واالسالمي الفارسي باالدب التأثر غلبة مرحلة -

.خاصة والفرنسي االوروبي باالدب التأثر مرحلة -

.الطورانية الى العودة او التركية القومية مرحلة -

 االسالمية بالصبغة المرحلة هذه تميزت - االولى المرحلة

 امة ال االسالمية، واالمة االسالمي االدب فكان الغالبة.

 التأثر كان كما االدب، هذا حولهما يدور اللذان هما الترك،
 المدرسة وهذه الوضوح اشد واضحًا الفارسي باالدب

. الترك خيرادباء اخرجت االسالمية

 صاحب حدي، ظهر عشر الرابع القرن ففي

 الشاعر واشتهر الترك. لتاريخ ناظم اول ويعد اسكندرنامه،

634

 النبوية. االسرة ساللة الى وهوينتمي الدين، عماد سيمي،

 باطني بمعنى تقول باطنية فرقة )وهي الحروفية الى انتسابه ان اا
 حلب في حيًا فسلخ .بالزندقة اتهامه الى ادى القرآن« لحروف

 واحد شيخي، اسماء لمعت عشر الخامس القرن وفي . 1417
 من جاعة وظهرت الحقًا(، عنهم نبذة )راجع ونجاتي، ياشا،

 التراث ترجة على عملت كما التركية اللغة بفقه عنيت العلماء

 سروري منهم نذكر واعية تركية شروح مع الفارسي، االدبي

كمال. وابن وسودي

 وكان األوج. التركي االدب بلغ عشر السادس القرن وفي
 سليمان وترك .االدباء حوله فالتف شاعرًا القانوفي سليمان

 هذا في شاعرين واكبر محبي المستعار باسمه عرف شعر ديوان

 بطابع تميز القرن هذا وادب .وفضولي باقي هما القرن

 الى وبعودة الفارسي، االدب عن بعيد واضح، استقاللي

 من العثمانية للدولة تحقق لما تمجيد مع القديمة التركية الينابيع

.داخلية واصالحات عسكرية امجاد

 بقلة مثلة الفارسية المدرسة ظلت عشر السابع القرن وفي

 غزلياته اما القصيدة سيد يعد كان الذي نفعي :ابرزهم
 يحي االسالم، شيخ ايضًا ومنهم جودة اقل فكانا وهجاؤه

 القرن وظهرفي الغزل في تفوق الذي (7-1650) أفدي
 كما 1634-1592 نرجسي منهم مبرزون كتاب عشر السابع

 تعتبر اليوم ولكنها وقتها، في مشهورة تكن لم كتب ظهرت

شلبي اوليا نامة سياحت منهاكتاب هامة

 ،شاعرلري ساز الموسيقى، شعراء كثر القرن هذا وفي

 .العسكريين وعند الصوفية الفرق في يكثرون كانوا الذين

 ثم القزلباش وعند البكتاشية وعند ،المولوية عند منهم ونرى

االنكثارية. عند

 ،باشا راغب خوجة امثال عشر الثامن القرن في ويبرز

 التركي التاريخ في القرن هذا ويعرف ونديم، غالب والشيخ
 االعياد وفتون البالط ببذخ ويتصف الخزامي عصر باسم

 حماها ادبية بنهضة ايضًا يتسم ولكنه ،الدولة شؤون واهمال

.ورعاها السلطان

 االدب كان عشر التاسع القرن من االول النصف وفي

 امثال ،عظام ادباء ظهور ولكن ٠ الذروة بلغ قد التركي

 وضيا الحديثة، التركية اآلداب بأبي لقب 1871-1826 شناسي

 وعبد المخيتاريين، االباء بادب تشبه الذي 1945-1865 باشا
 عصرًا فتح ، 1888-1840 كمال ونامق 1937-1852 حامد الحق

 االوروبي التأثرباالدب وهوعصر التركي، االدب في جديدًا

 الدساتير الدستورالمأخوذعن األثرجليًامع هذا وبدا

 عبدالمجيد السلطان ايام ،1839 سنة اعلن والذي االوروبية
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 احكام الدستور هذا واضع استلهم وقد .1861-1823 االول

 الثورة من المستمدة الجديدة المبادىء بجانب االسالمية الثريعة

 ظل في ظهر الذي واالدب اوروبا. في شاعت والتي الفرنسية

 االسالم، فكرة على كالدستور، حافظ التنظيمات، الدستور،

 وظهرت .الفرنسي االدب من وخاصة الغرب من اخذه مع

 الثرق، عن االبتعاد وفي الغرب، من األخذ في تغالي جماعة

 شخصيته فقد التركي االدب بأن محتجة الفنون ثورة جماعة هي

 العربية لثقافتين وتبعيته االسالمية المدنية في الندماجه

واالسالمية.

 عشر التاسع القرن من الثاني النصف في الوضع ويتلخص

 في وجال الوطن، ثغور على الدستور عهد ادب »فاض بأن

 عن يبحث كان انه واألندلس. خوارزم بين ما وسعت حلبة

.التركي المواطن عن يبحث مما اكثر المسلمين
 يتخطى ان يستطع لم قاصرًا فكان الفنون ثورة ادب أما

 جماعة سلوك ضد فعل رد وظهور . استانبول ضاحية حدود

 للفكرة يرد االسالم، شاعر عاكف، محمد فظهر الفنون ثورة

.التركي االدب في قيمتها االسالمية

 االدباء وعني الطورانية. القومية الفكرة انتعشت واخيرًا

 فظهر ،القديم المنهج الى العودة دون ،التركي بالوطن المحدثون

 تزال وال اديب. وخالدة الدين، سيف وعمر الب، كوك ضيا

 رغم تثيراالعجاب حكمت ناظم االشتراكي الشاعر اراء

. المجتمع وفي السياسة في البروز القوية اليمينية النزعة

 العربية الحروف الغاء هو التركي االدب على طرأ ما وابرز

. 1921 سنة محلها الالتينية الحروف واحالل

 االتراك والمتصوفين والشعراء االدباء لبعض ذكر يلي ما وفي

الطورانية: اعتمدتهم الذين

االتراك: والشعراء االدباء بعض - ب

 تركي وكاتب شاعر 1888-1840 محمد: كمال نامق - 1

 خيوس جزيرة ميليتين، في وتوفي رودستو. في ولد ٠ عظيم

 بالط امين بك، الدين شمس فجده طيبة، اسرة في نشأ

 مع واشترك ، 14 سن في اشعاره نشر .الثالث سليم السلطان

 نقد الى واتجه افكار تصوير جريدة تحرير في شناس اثاعر

 افرج وحين .قبرص في وسجن فحوكم I تركيا في االوضاع

 ومونتسكيو بيكن عن للتركية ترجم حيث باريس. الى عنهلجأ

 التركية الحكومة اصدرت وحين الحرية. جريدة وروسوواخرج

 بأن اضطهدته الحكومة ولكن استانبول، الى عاد العام، العفو

 مواصلة دون وتحول استانبول، عن تقصيه وظاثف في عينته

 من ويعد .مات حبث خيوس في له وظيفة آخر كانت .نشاطه

 خلع الى تهدف كانت التي الجدد العثمانيين جمعية اعضاء ايرز

 االميرمراد وتولية 1876-1830 عبدالعزيز السلطان
 لقب عليه اطلق الترك. كتاب اشهر يعد كما . 1876-1840

 من شعره. به اتسم الذي الجريء للطابع الوطني الشاعر

 الظفر بروق و المبعثرة( )االوراق بريثان اوراف مؤلفاته اشهر
 التركية الثالث باللغات بيت آالف الخمسة فتعدو اشعاره اما

.والفارسية ،العرية

 في توفي .عثماني وكاتب وفقيه مؤرخ :زاده باشا كمال - 2

 تغري بن المحاسن ابي تاريخ بنقل اليه عهد 1535 استانبول
 يوسف قصة منها عديدة مؤلفاته التركية. الى العرية من بردي

وزليخة.
 الشعر مؤسسي من عثمافي غنائي شاعر بك: نجاتي - 3

ديوان. له 1509 سنة توفي الكالسيكي

 الطريقة اتبع شاعرتركي الدبن: عماد نسيمي، - 4
 كان ,لزندقته مسلرخا حلب في مات .والبكتاشية الحروفية

التصوف. كبيرفي اثر لثعره

 اخوي شاعروفقيه : مصطفى الدين مصلح سروري، - 5

 التركية اجاد القانوني. سليمان بن مصطفى مدرس تركي

 توفي ٠ الرومي الدين جالل مثنوي شرح والفارسية والعربية

.استانبول في

 يتالك لم المجاء في العشيانين الشعراء أكبر : نفعي - 6

 ديوان له . 1634 البحر في وطرح فخنق العظماء هجو عن

قضاء سهامي
 في وتوفي دلهي في ولد رفيع: محمد ميرزا سودى، - 7

وغزلي هجاء شاعر لكناو.

 امين كان .عثمان بني اكبرشعراء من :احمد نديم - 8

.ديوان له ، 1730) سنة توفي .باشا ابراهيم داماد مكتبة

 اطلق اسم : 1799-1757 ده ده غالب غالب؛ الشيخ , 9

 * استانبول في ولد .التركي الشاعر اسعد محمد الشيخ على

 الف الدراويش شيخ وصار ،الصوفية المولوية الطريقة اتبع

وعشق وحسن مثنوي
 شعراء اكبر 1557 ،سلييان بن محمد فضولي فضولي؛ - 10

 اصله: في الكتاب اختلف عشر. السادس القرن في الترك

 .اذربيجان من اته وقيل .بايات قبيلة من تركي انه فقيل
 من كبيرًا قسمًا اآلرذية باللغة كتب انه االخير الرأي ويرجح

 فتح بعد االشارة( سبق )كما القانوني بسليمان اتصل .انتاجه

 له تصرف شهرية بماهية عليها ء كوفى بقصيدة فهنأه 1534 بغداد
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 الى كتابًا )العثانية( األستانة بلغة وكتب بغداد. ديوان من

 كان نامه«. »شكايت االدارة: رجال ظلم يشكوفيه السلطان
 يجيد والفلك. بالرياضيات عالمًا الثقافة، موفور لبقًا، محدثًا

 التركية قصائده كانت والعربية. والتركية بالفارسية الكتابة

 الفارسي ديوانه وكان )الترك( الروم جهابذة اعجاب موضوع

 اشتهر كما . التركي شعره ينشدون المغول امراء وكان .جامعا

 وآخر بالتركية ديوان له العرب. بلغاء عند العربي شعره
 امتاز نظامي كمخمسة شعريًا تخميسًا مخمسة ووضع بالفارسية

 المنظومة هذه وتحسب واالبتكار، بالروعة والمجنون« »ليلى منها
 الثر تقليدًا منها اكثر مبتكرًا اثرا المشتنوي طراز على وضعت التي

 عن يتنازل لم امرفانه من يكن ومهما المثهوربجاسه، نظامي
 . تثيره التي المشاعر بحرارة هويفوقه بل الفارسي لنموذجه شيء

 )الخمر وبادة« »بنك ونظم اللفظ، سالسة من يوده وبما

 بهما وقصد ، الصفوي اسياعيل للشاه واهداها والحشيث(

 الى ميل لفضولي وكان الخالق. تمجيد الى يرمزان فهما الرمز،
 - كالذي طاهر[ عنده والحب فيلسوفًا، يكن لم وان التصوف،

 عن يعبرفيه ولكنه — الجنة في لبعض بعضهم المالئكة يحمله

 مكانه فليس الصوفية سلرك غيرمدع بسيطة، بشرية طبيعة

 في الغائيين الشعراء كبار من هو بل الصوفيين، الثعراء بين

 مشاعره عن فأعرب ٠ وحده فؤاده من الهامه وجد .تركيا

بعده. او قبله شاعر به يتكلم لم بلسان

 الطريقة صاحب :1166 احمد الشيخ اليسوي، - 11

 بتركستان ،اويسة يس مدينة في ولد )التركية(، اليسوية

 ،ارسالن باب واولهم ،المتصوفية كبار يد على تتلمذ .الحالية

 حتى برسالتها يقوم ظل التي طريقته انشأ بلده، الى عام ولما

 وبعد .كثيرة بالد من الزوار يؤمه مزارا قبره فاصبح ،مات

 رائعا ضريحا قبره على تيمورلنك شيد ،سنة 250 بنحو وفاته

 سنة الروسي االنقالب حتى التركي الثعب جالل محل ظل

 وعلى سهلة تركية بلغة كتبه حكمت ديوان ولليسوي ،1918

 اللغتين، اتقانه رغم وذلك الشعبي، االدب في المألوفة االوزان

 ساعدت االسالمية. بالثقافة الشامل والمامه والتركية، الفارسية
 واليسوية .جميعًا اليسوية وذيوع ذيوعه على الديوان هذا سهولة

 نشر اثركبيرفي كانلها االسالمية، الصوفية الطرق من كغيرها
 وخوارزم شرقًا الصين فبلغ اثرها وامتد .والتصوف االسالم

,غربًا واالناضول واذربيجان الفولغا نهر وحوض

 هي :البكتاشية او البكتشية صاحب بكتاش اخاج ٠ 12

 آتا ابراهيم بن محمد السيبد الى تنسب تركية، صوفية فرقة

 اتباع من تركي وهوولي ٠ (1366 )- بكتاش الشهيربالحاج
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 )في خرسان من االناضول الى قدم .اليسوي احمد الشيخ

 ببلدة »ييرآوى« المعروفة الخانقاة وانشأ عشر( الثالث القرن

 هي التي لطريقته الدعوة في وشرع اويوك(. قارا )صولجة

 .ة والحيدري واليسوية القلندرية :تقدمتها التي الطرق من خليط

 قبل فيهامن فشت التي التركية اليئة سايرت التي الطرق وهي
 مقاالت اسمه عربي كتاب بكتاش وللحاج .الشامانية العقيدة

 من والتبرئة والتولي عثرية االثني لفكرة صاحبه اتباع منه يبدو

 البيائت في وخاصة البكتاشية. اتباع وكثر الشيعة، مصطلحات

 االسلوب سهولة انتشارها على وساعد بالثقافة، تتأثر لم التي

 البكتاشية وكانت السذج. االتراك الى شيوخها به تحدث الذي
 .الشيخ هذ دىمبمبا وتقول ،لشيخهم مرشدًا اليسوي تعد

 واتصلت الخاصة مبادؤها لها واصبح استقلت رويدًا ولكنها

 اورخان السلطان سار فقد .االنكشارية بفرقة البكتاشية

L389-1326 وطلب بكتاش، الحاج الى االنكشارية فرقته مع 

 لهم ودعا جندي رأس على يده الشيخ فوضع يباركها، ان اليه
 بيضام وجوههم اجعل اللهم انكشارية اسمهم »فليكن :قاثالً

 قاهرين منتصرين واجعلهم قاتلة ورماحهم فواصل، وسيوفهم
ألعدائهم«

 وتوثقت بالبكتاشية انفسهم االنكشارية سمى هنا ومن

 في المبثوثة التكايا وكانت الجيث، وفرقة الطريقة يين العرى
 انكشارية ثكنة لكل وكان .لالنكشارية موئالً الدولة ارجاء

 معسكر كل قرب بكتاشية تكية اقيمت كما بكتاشى، مرشد
 تسلطًاتامًا االنكشارية على البكتاشية وتسلطت لالنكشارية

 سنة الطريقة هذه على الثافي محمد السلطان قضى ان الى

1826.

 في كان ما بسبب اثعب صفوف في البكتاشية انتثرت

 شيوخها به امتاز ولما أسلوب، وسهولة روحية لذة من اشعارها

 العنيف. الجدل عن والبعد الحديث، وحلو الحاشية، رقة من
 من به اشتهرت ما مع واالناقة للنظافة مثاالً تكاياها وكانت

 فتأخذ تنشد، كانت التي الميسرة االشعار او البكتاشي الر

 تكية لهم وكانت امرة. يونس شعرائها واكبر القلب. بمجامع

 المعروف سلطان قايغوسز بها يرقد بالقاهرة الجيوش جبل في

 التكية وانتقلت وشعرائها، اقطابها احد وهو المغاوري بعبدالله

.بابا سرى احمد شيوخها وآخر المعادي الى

الغرب اهل لدى الطورانية الكمالية موقع الخالصة،

 الدستوري القانون علماء اطلقها التي الكلمة هي الكمالية

 راضين كانوا العموم على والغربيون اتاتورك. كمال حركة على
االمة تبعد الني الطورانية، الى وعودته اتاتورك حركة عن فمامًا



نة الطورا

 كمال لقي وقد .االسالمية الحضارية جذورها عن العثمانية

 حكومات الغرب من تأييد كل اسالميته في المشكوك اتاتورك

 . معروفة والغاية . دستوري قانون ورجال سياسيين ومحللين

 الثمرة هي التي الكماليات على سريعة نظرة نلقي وسوفي

 اليها تسعى كانت التي الطورانية الحركة الى بالنسبة المنتظرة

 الخالفة على للقضاء الدونمة يهود شكلها التي التركية الجمعيات

 الرجل بمشكلة سمي لما انهاء اراضيها. واقتسام العثمانية

االشارة. سبقت كما المريض

 هيكليته واخذ سياسي، حزب الى حكمه اتاتورك اسند لقد

 بعض نقدم ان المفيد ومن االوروبية االحزاب من

 في قام الذي الوحيد الحزب هذا هيكلية حول التفصيالت

 من الحزب هذا عمل وقد اتاتورك، كمال مصطفى ايام تركيا

 بانه يوصف حكم لنظام كأداة ، 1950 سنة الى 1923 سنة

 وفي بنيته في تكمن الحزب هذا واصالة . اشتراكي غير تقدمي

 اما اتاتورك الزعيم شخص حول تتمحور فالبنية ٠ ايديولوجيته

 يشبه ما جهة فهومن ملحدة. طورانة تركية فهي االيديولوجيا

 معاداته حيث من فرنسا في االشتراكي الراديكالي الحزب

 قائمة مؤسساته كل بلد في بعنف الصفة هذه وتبرز .للدين

 اقتصاده وكل واالجتماعية، العسكرية امجاده وكل الدين، على

 المتوسط شرقي في االسالمي العالم تتزعم خالفة على مبني

 بدت الحزب داخل والديمقراطية .شماله من قسم وفي وجوبه
 ان مرات عدة حاول الذي الزعيم بارادة انما ,ما نوعًا متطورة

 والظاهرة الرسمية الناحية من تركيا في االحزاب في ثنائية يقيم

 كان فاالنتخاب الواقع في اما منتخبين. الحزب قادة كل كان اذ
 فرق تشكيل يالحظ انما .األوحدية االحزاب في كما موجهًا

 ال ان على .النافذة الثخصيات حول محازبين ومجموعات

 والسياسي االجتماعي سلوكها في الشخصيات هذه تتجاوز

 المؤرخون ويتغنى اتاتورك كمال رسمها التي الخطة

 بتصفيات يقم لم اتاتورك حزب بأن االوروبيون الدستوريون

 تصفيات ان والواقع المانيا. في النازي الحزب فعل كا جماعية

 قامت التي وغيرها االسالمية الحركات صفوف في حدثت كثيرة

 االتاتوركية. الدولة فيه سارت الذي االلحادي المذهب ء تناوى

السبب. لهذا جيدة كانت واتاتورك لينين بين العالقة ان ويقال

 يايار وجالل اينونو عصمت كان الحزب داخل وفي

 الشعب حزب وداخل حياته منذ اتاتورك خالفة على متنافسين

- الجمهوري

 الحزب نطاق من يخرج ان مرات عدة اتاتورك حاول وقد

 كاراباكير لكاظم سمح ان بعد ، 1924 سنة في ولكنه .الواحد

 سنة االكراد ثورة بعد الغائه الى سارع التقدمي الحزب بتأليف

 واخرج العرفية االحكام اتاتورك اعلن السنة تلك وفي ٠ 1925

 حاول 1930 سنة وفي اكواب. مجلس خارج التقدمين النواب

 فتحي صديقه بقيادة الليبرالي الحزب اسياه حزبا يخلق ان مجددا
 الغاية. لهذه خصيصًا استدعاه وقد باريس. في سفيره إبك،

 كل اليه انضم كما الحزب هذا في تجمعت المعارضة ولكن

 خروج ساءهم الذي المتدينين خاصة وبصورة اتاتورك خصوم

 الدولة دين االسالمي الدين على اسالمه في المشكوك هذا،

 وفي الحزب هذا اتاتورك وألغى السنين مائت من العثمانية

 حزب عن مستقلة شخصيات بانتخاب اتاتورك امر 1935 سنة

 وكان انتهتكسابقاتها. المحاولة ولكن الجمهوري الشعب

 على التعددية الديمقراطية اضفاء محاولته في هذا اتاتورك عمل

 االوروبيون الدسانير علماء ويحاول تأمل. مدعاة حكمه

 وتتلخص اتاتورك نظام بها يصفوا ان يحبون نتيجة استخالص
 السياسية الظروف ولكن الحزبية التعددية الى مياالً كان بأنه

 هو اتاتورك، ان والواقع بذلك. له تسمح تكن لم واالجتماعية

 من كبديل ارتضوا الطورانيين االتراك الضباط من ورفاقه
 لمطامع ارضاء االناضول، تركيا اسمة قزمًا العمالقة السلطنة

 والتوازن العثمانية. الخالفة اراضي اقتسمت التي الغرية الدول

 اتاتورك تركيا جعل الذي هو االلداء االخصام الحلفاء بين

 مستغربة للكمالية وبين األور حضانة وتبدو .عصرية كدولة تقوم

 يد على الخالفة ابتداء سنة ،1924 سة حتى كانت، دول من

 عن رضاها حملها وقد باالجماع. عدوة تركيا في ترى اتاتورك،

 العثمانية ارمينيا في بالمذابح قيامه عن تغاضت ان الحاكم هذا

.حكمه مطلع في ،اليونان وفي

 اينونو عصمت مناف بايار جالل اقام 1945 سنة وبعد

 وهي ، 1964 سنة انتخابات وفي . الديمقراطي الحزب

 ولكنه نوابه. معظم بيار جالل فيها خسر مراقبة، اننخابات

 الديماغوجية الى بعد فيما لجأ ولكنه . 1950 انتخابات في نجح

 الى ادى الذي االمر الحكم في يبقى لكي الشعب ماالة اي

 في الحكم العسكر تولى وبعدها . 1960 سنة عسكري انقالب

حاكمين. زالوا وما غختلفة، باشكال تركيا

ومراجع مصادر

 1974 ،5 ط بيررت، دارغندور، العرب، تاريخ فيليب، حتي، —

 .1925 القاهرة، اجزاء، A االسالمي، التمدن تاريخ جرجي، زيدان، -

.1930 لقاهرة الهالل، روايات العثماني، الفتح -،تاريخ -
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)الفنومنولوجيا( الظاهراتية

Phenomenology
Phenomenologie
Phanomenologie

 لفظة استعمل من اول أن على الباحثون يجمع

 Newes : كتابه في المبرت ي.ه فنومنولوجياكان

1764 ,Organon, Leipzig استعملهاكانطفي ثم .المانيا في 

MetaphysischeAnfangsgruendederNaturwis-‘.L>\J 

1786 ,senschaft كتابه: في هيغل بعده ومن 

1807 Phaenomenologiedesgeistes فيكتابه ورينوفيه: -Frag 

.4٩\§ments de la Philosophic de sirw١Hamihonووبب ١ 
 Journal : في واميز، lecluresonlogie, 186.)( كتابهم في هاملتون

 Phaenomenologie dessit■ هارتمان زوادوارفون1زا716 1869.

.1879 ,tlichen Bcwusstseins وغيرهم .

 فكري منهج على للدالة اللفظة هذه استعمل من اول لكن

 قبل كان، الذي 1938-1859 ادموندهوسرل كان المعالم واضح

 قد الخاص، المتهجي بطابعه عصره دمغ فيلسوفا اصبح ان

 وبين وفينا وبرلين اليبتنيغ في والفلسفة الرياضيات درس

 نخبة حوله التف الثانية العالمية والحرب االولى العالمية الحرب

 وم انغاردن، ور شايلر، م العصر)أمثال منمفكري

 وأ بفندر. وأ. فينك. وأ. باكر. وأ شتاين، وإ. فاربر.

 في المنهجية روحه متلهمين وغيرهم( هايدغر وم. كوبره.
 تلقف وعندما ,منوعة فلسفية واهتمامات فكرية اتجاهات

 يشاؤوا لم بعد ما في الفنومنولوجي المنهج الوجوديون الفالسفة

 المنهج ألن ذلك في غرابة وال التعديل. بعض دون تطبيقه

 ألنهم إأل ماسمواوجودين الفالسفة وهؤالء الموضوع يقتضي

 وهو المنهجية، تأمالتهم موضوع )االنساني( الوجود من جعلوا
 بين وضعه و» تعليقه معتبرًا »علقه« قد هوسرل كان ما بالذات

الفنومنولوجي. المنهج سيراطية صلب من هاللين«

 العلوم الى هوسرل منهجية عبرت الوجودي الفكر ومن

 العلوم اكثر ولعل االوروبية. القارة في خصوصا االنسانية،

 والعقلي النفسي الطب قطاعات كانت الجديد المنهج من افادة

اختالفها. على

 موجز عرض تقديم بامتناع القول المغاالة من يكون ال قد

 في مضامينه وترامي الفكر هذا لتنوع وذلك الهوسرلي، للفكر

 الى .واالنتاج العمل حيام من سنة الخمسين يقارب ما رجاء

 احيانا والغموض احيانا اللب من يخلو ال فكر فهو ذلك

 ومحاوالته المخلصة صاحبه جهود من بالرغم وذلك أخرى،
 المتواصل، والشحذ السن عبر بفكره، للوصول ابدًا الالمنكفثة

 لتقطيع قادر، مفكر تصلح،فييد المعالم واضحة منهجية الى

.ذاتها« ,األشياء قامات قد الفكر اهداب

 يتوقع كيف نالحظ عندما تعقيدًا تزدام الصورء هذه

 من ينطلق الذي الحديث الخط نهاية في تاريخيا، ،هوسرل
 بذلك عمومًا. االلمانية المثالية وفي كانط عند ويتعالى ديكارت

 ذروة الى االنتهاء تكون ان إال اليمكن الخط هذا نهاية فإن

 نهاية تعني ن من لها بد ال التعالي هذا ذروة أن كعا التعالي،
 كونها مجرد في تكمن ال الفنومنولوجيا عظمة أن إأل الخط هذا

 تعاليها، في بل معينة، تاريخية فكرية مسيرة في النهائية المحطة
 منطلقًا بدورها، لتشكل، بالذات، النهاية هذم على بالحري،

.بعد تسلك لم آفاف الى منهجيًا ومؤشرًا جديدي فكرية لحقبة

 حقبات ثالث الى عموعا تنقسم االتاجية هوسرل حياة إن

 النمو في ما بقدر متتامية ومتكاملة، متنامية عام، بوجه جاءت،

 وحدة من االكتمال في ما بقدر ومتكاملة ،وتخليف اقتطاع من
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)الفنومنولوجيا( الظاهراتية

 النمو طريق على والمخلف المقتطع بالمضمون فاذا . وتنسيق

 وحدة في فيندرج البلوغ مراحل في جديد من ليشكل يعود
نسقها في القوامي مكانه ويتخذ الذات

 المنطقية االبحاث صدور مع 1901 سنة األولى الحقبة تنتهي

 تحت بدأت لقد ٠ عليه بدأت لما مغاير شكل في تنتهي ما واذا

 مع االنجراف الى بهوسرل ودفعت الطالعة البسيكولوجيا تأثير

 تدوينه يجد االنجراف بهذا واذا والسكلجيين. السكلجية تيار

 سلسلة ، 1891 سنة جاءت، وقد الحساب فلسفة في الرئيس

 أمر من يكن ومهما [ والمنطقية البسيكولوجية االبحاث من

 الحقبة لهذه والسكلجية البسيكولوجية البداية بين التغاير

 اهتمام فإن المنطقية االبحاث في المسكوبة المثالية ونهايتها

 في الموضوعية بمسألة وانشغاله والمنطق الرياضيات في هوسرل
 هذه وحدة مبدأ يثكالن االبيتمولوجي تأسيها لجهة المعرفة

 المعنى اظهارمثالية بمحاولة ،إذن ،تنتهي الحقبة هذه .الحقبة

 إطار في وذلك المعرفة، في الموضوعية المكانية اآلخر كالوجه
 لمعاينة طريقًا الفنومنولوجي الوصف من تجعل جديدة منهجية

 في يتقوم مثالية انواع او ايدوسية كباهيات المنطقية الحقائق

 تنتهي، الحقبة، هذه العلم. وعلمية الخالص المنطق سياقها

 بالفنومنولوجيا تسميته لمايمكن العامة االسس بوضع إذن،

.الوصفية
 الحد هذا الى لمعرفة في الموضوعية بمسألة االنشغال أن إالً

 من الوصف، عملية في الذاتية انطالقته رغم البدله كان

 ان شأنها من اتجاهات في والسير االولى منطلقاته عن االبتعاد

 التعثربمحاذير الى بالتالي، والرجوع، الوضعية قنوات في تصب

 الوعي هذا . والنسبية االرتياب مزالق من فيها ما السكلجية

 في تمثلت التي الثانية الحقبة الى العبور اساس في يكمن الجديد

 .الموضوع موضوعية اساس بصفنها الذات الى جديدة ردة

 بحدوثية تعنى ال الواضعة الذات الى الجديدة الردة هذه وألن

 الشروط عن الوعي، بطون في تبحث، بل والموضوع، الوضع
 هذه تدعى، فإنها الموضوع، وتقوم الوضع لفعل القبلية

 او مثالية ترانسند فنومنولوجيا للوصف، الجديدة االتجاهات

.متعالية ظاهراتية
 خالل ومن 1907 سنة يتم الثانية الحقبة لهذه تدوين اول إن

 هذه وتمتد .الهوسرليانا( في الثافي )المجلد الفنومنولوجيا فكرة

 تجد حتى سنة عثرة الخمس يقارب ما بدورها، الحقبة،

 فتومنولوجيا نحو افكار خالل من 1913 سنة األخير تعبيرها

 الهوسرليانا( في الثالث )المجلد فنومنولوجية وفلسفة خالصة

 هذه الى بالنسبة كذلك االولى الوصفية الحقبة الى بالنبة وكما

 وتشيرباتجاه ذاتها تتعدى بدورها، انها، الثانية: المتعالية الحقبة
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 االول مشروعها تتعدى الحقبة هذه أن هنا من I يتبع سوف ما

 خالل من الوعي فاعلية بنية بمسح انشغلت أن بعد رتتتقل،

 البحث الى الترانسندنتالي، الوعي انطولوجيا تسميته تمكن ما

 االيغولوجيا تسميته تمكن ما خالل من الخالص االنا عن

 هذا الفاعل، الى الفعل من االنتقال هذا الترانندنتالية.

 في بدوره، يتحوقب، العالم، انا الى االنا عالم من االنتقال

 امثال المتأخرة هوسرل كتابات في النهائي تعبيرها تجد ثالثة حقبة

 ،1930 ديكارتية وتأمالت ،1929 والمتعالي الصوري المنطق

 هذا .1930 المتعالية والفنومنولوجيا االوروبية العلوم وأزمة

 كا الهوسرليانا، في االدس المجلد اآلن االخيريشكل الكتاب

األول المجلد يشكل ديكارتية تأمالت الكتاب ان
 على بالعزم ديكارت، من انطالقًا الحديثة، الفلسفة تتميز

 .الرئيسية مهمتها التأسيس هذا باعتبار بل ،العلم تأسيس
 فان االهتمام، بهذا ارسطومثال، القدماء، بعض عرف وكن

 ديكارت عند مرة، ألول يتبلور، نراه الغاية لهذه تحقيق اول

 منها، كبير شوط في الفلسفة، تحولت بذلك وكانط واليبنتز

 الذات بين العالقة عينيها نصب تضع المعرفة في نظرية الى

 الذات هذه بطون بين ثم، ومن المدرك، والموضوع المدركة

 تندرج العالقتين هاتين اطار في االدراك. موضوع ومفارقة

 بالتالي، العبور، تحاول راحت التي المعرفة نظرية مسائل مجمل

 طوق فك بغية وذلك ،الموضوع مفارقة الى الذات بطون من

 فيأقي الموضوعات عالم في تسرح حتى الذات عنق عن االنانة
 موضوعيته على تؤس موضوعيًا توجهًا بالتالي، سروحها،

خاص. بوجه العلم وامكانية عمومًا، المعرفة امكانية

 مفارقة الى التوصل بغية الذات بطون من االنطالق هذا
 آخر انطالق ايضًا الحديث العصر في حقى يقابله، الموضوع

 بمعطياته تتعين وما الذات به تتشكل ما انه على الموضوع من

 الذات بطون من االنطالقة ان وحدودها. المعرفة شروط

 الموضوع مفارقة من االنطالقة ان كما المثالية، الى انتهت

 على ليفرض وهكذاعادالخيارالقديم الواقعية الى افضت

.بالذات حداثته وبفعل ٠ جديد من الحديث العقل
 والواقعية المثالية بين وبالتالي، المنطلقين، بين التوتر هذا

 وهو الفلسفية، لمسيرته األولى البدايات في هوسرل يواجه

 وهذه الوصفية. للفنومنولوجيا التاريخية الخلفية إذن، يشكل،

 خاللها من حاول هوسرل ألن وصفية جاءت الفنومنولوجيا

 يتم التي االولى العمليات وصف خالل من التوتر لهذا التعرض

 هذاالتوجه الظاهرات الى االنسانية الذات فيهاتعرف

 اغها على الذاتية االدراكية االفعال خاطبة يحاول الجديد

 ذاته، اآلن في المخاطبة، بهذه فاذا وصفها، يتعين ظاهرات
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 ظاهرات بدوره، انه، على خاللها من ادراكه يتم لما وصف
 متسًا االدراك تعتبرفعل التي االنطالقة، هذم لالدراك تتبتى

 كال الى االدراك، قصدية خالل من تتوجه، قصدي، بطابع
 خالل من تتبدى وحدة في مجمالن انهما على والمدرك االدراك

 الموضوع يعني نعالً بصفته االدراك، الى التوجه هذا الوصف

 للتالزم الفنومولوجي الوصف خالل من يتخطى، كشيء،
 الى الذات من العبور مسألة ومعنيه، الفعل بين الماهوي

.الذات الى الموضوع اومن ،الموضوع

الوصفية الفنومنولوجيا

 تندرج الوصفية الفنومنولوجيا حولها تدور التي المائل إن

 ومفهوم المقولي والعيان القصدية هي رئيسية عناوين ثالثة تحت

 ولو العناوين هذه الى التوجه من ،إذن ،بد فال القبلية

باختصار.

 ما هذا .اليه التوجه هو عنيه أو الثيء قصد إن :القصدية
 فلسفات في متمرسًا كان الذي برنتانو عن هوسرل اخذه

 ياالدراك فاذا شيء، الى يتوجه معيوش فعل كل المدرسيين

 والتوقع لشيء تذكر والتذكر لشيء تمثل والتمثل لشيء ادراك

 امل واالمل لشيء حب والحب بشيء حكم والحكم لشيء توقع
 ان فلنالحظ لثيء ادراكًا االدراك كان واذ جرا وهلم بشيء

 باالصبع االشارة بوسعنا ماديًا شيائً بالضرورة ليس الشيء هذا

 كينوني نحو ذا معنويًا موضوعًا يكون قد الشيء فهذا . إليه

 ان مثالً استطاعتي هنا من المادية، االشياء كينونة عن يختلف

 الفهم والنفور، الشغف ،والكره الحب اآلخرين، عند ادرك،

, . الخ. والشرود االتبام ،والطلمسة
 مع فاننا، يهلوس انم مثال، انان، على نأخذ وعندما

 في بأنه، التليم اآل يعنا ال مادية، اشياء يدرك انه نكرانا

 اشياء يهلوس بأنه تعديل، اقل في او، اشياء يدرك انما ذلك،

 عن بشيء تختلف ال كانت ربما بل ،بالفعل موجودة يظنها معينة

بالفعل ادراكها التييمكن األشياء

 طابعه عن لنا يعرب االدراك فعل في التأمل فان بذلك
 بنية في مبيتًا طابعًا بصفته لشيء توجهًا كونه عن او ،القصدي

 الى توجهه تعني ال االدراك قصدية ان هنا من . الفعل هذا

 االدراك يكون ان يمكن كثيء الخارج من بم يلحت شيء

 ماهيته وبحكم البداية منذ هو، االدراك إن , بدونه ادراكا

 نحو عن النظر بغض وذلك لثيء، ادراك دائما االدراكية،

 كلها :الوعى افعال الئر بالنسبة وهكذا الشىء. هذا كينونة
 منها كل معين، لشي، معبن عني كلها معين، لشيء معين وعي

 توجهه، بقدر إال هو ما يكون وال به خاص شيء الى يتوجه

 أوكحب ،كتوفع او أوكتذكر، ،كإدراك به الخاص النحو عل

 الوصفي الصعيد هذا على الخاص. شيئه الى اوككراهية،

 ومفارقة، بطون عن وداخل، خارج عن الكالم ينتفي

 وال .والموضوع الذات ين العبور مسألة اذذاك، فتختفي،
 ان فارغًا نيويًا يزالصعيدًا انهما بعذ، الصعيد، يضيرهذا

 فعل بنية عن الوصفي هوالكشف ذيبدء، بادىء ،المهم
 لشيء، دائم كفعليتوج ذاك، اذ يتبدى، الذي الوعي،

 المهمة فإن بالتالي معينًا شيائً دائيًا يقصد او يعني كفعل

 وشيئه الفعل تالزم عن الكشف في تكمن التالية الفنومنولوجية
 متالزمًا الشيء بهذ الخاص الكبوفي اكحم يتبدى بحيث لمعني

 مختلف بين الفروتات تتبدى كما نحوعنيه، مع الدوام على

 المميزة الفروقات مع متالزمة بالثيء الخاصة الكينونة انحاء

. االشياء الى والتوجه والعني الفعل انحاء لمختلف

 لشيء هواعتباره للقصدية هوسرل مفهوم في الجديد ان
 هذا خالل من تبرز بحيث الفعل عذا بنية في مبيتًا الوعي فعل

 الى ماهويًا الفعل تشد التي العضوية الوحدة البنيوي اتبيت

 ومن بالذات الفعل انتاج هومن الفعل شيء فكأن . شيئه
 االنتاج عمل من ماهويًا مقومًا الحفظ يفهم ن على ابداعه،

 ،اويبقى يكون، وال شيئه بدون الفعل يكون فال واالبداع

 بين عادية عالقة ليس القصد أن فعله.منهنا بدون الثيء

 إن بالموضوع، الذات عالقة القصدية وال متقلين،
 تعني بل مطلقًا، عالفة أية تعني ال ، الضوء هذا في ،القصدية

 تعلقه عن بعيدًا وكينونته الوعي بنية يميز ماهويًا طابعًا

 للوعي الديكارقي التحديد يرفض هوسرل إن بالموضوعات

 يبرز أن هو، كما شأنه، من ليس التحديد هذا ألن كتفكير
 فهي به مفكر وال التفكير وحدة اما ٠ به والمفكر التفكير وحدة

.اسدية

 توجهية حركة القول، سبق كما القصد كان فإذا بالمقابل

 بذلك . خروجي طابع تخلومن ال الحركة هذه فان الفعل في

 القصدي طابعه في اساسها خروجية بحركة يتميز الوعي فإن
 أو اطالفًا، وخارج داخل بين التميز امكانية وثمرتهًا التوجهي

 خالل من ،الوعي تعالي هنا من .وموضوع ذات بين حتى
 هو ألنه :والمقابالت الفروقات هذه فوق القصدي، طابعه

 وتعاليًا ذاتية لنامفارقة الوعي يتبدى اذذاك اساسهااالول

 مع وهودائيًا ولذاته، ذاته في داائً فهو .لهما نهاية ال ذاتبًا

 يمكننا كما المباطنة، -في- المفارقة هذه وبينها االشياء
 دائمًافعالً ولكونه الوعي اآلخرلفعلية الوجه هي تسميتها،

 لشيء تذكرًا لثيء، توقعًا بنيء، حكًا لشيء ادراكًا : كيء
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 البداية وهومنذ ،ولذاته ذاته في البداية منذ الوعي إن ٠ .والخ

 خالل من التعبيرعنها يمكن ال العالقة هذه وبينها االشياء مع

 فيها يتقوم انما رخارج« »داخل« كل ألن و»خارج« »داخل«

ذاتمها.

 ادراك ،هوسرل استعمال في هو، العيان ان المقولي: العيان

 هنا من ٠ للوعي حاضر ،ذاته هو هو، حيث من ء للشى مباشر
 البداهة من بقدر هوسرل، نظر في عيان، كل تميز ايضًا

 كما ليس هوسرل عند والعيان . الشيء حضور نمط مع يتناسب

 كالمه بالتالي، هنا، من حسى. عيان مجرد كانط عند نجده
 هذا ان إالً ٠ المقولي العيان يسميم العيان آخرمن نوع عن

 إلحاقا يلحق العيان من آخر نوع مجرد ليس المقولي العيان

 العيان لحصول ضروري شرط بالحري، إنه، الحسي. بالعيان
 عما جذريًا يختلف اذذاك، فاالمر، المعرفية. قيمته على الحسي

 مقولي بعيان الهوسرلي القول ان . كانط فلسفة في عليه هو
 فرقًا فقط يعك ال عمومًا المقوالت عن بالكالم اكتفائه وعدم

 بالنسبة أيضًا بل العيان، لمفهوم بالنسبة كانط وبين بينه جذريًا

 اكحول في يكمن فالفرق ذاك اذ والمقولي. المقولة لمفهوم

 باتجاه ادراكي شكل مجرد بصفتها المقولة فهم عن الهوسرلي

 شكل مجرد ليست القولة فإن بذلك . مضموني بطابع وسمها

 منأى في ذاتها« — حد - في » تبقى مادة على المدركة القوة تسبغه

 من هي معنوية لمضامين عيان هي المقولة إن االدراك. عن

 الحسي الطابع فان ذاك اذ االدراك. موضوع موضوعية صلب

 حتى وال فهمه، يمكن ال االدراك موضوع به يتميز الذي

 ماهويا، تدخل، التي المعنوية المضامين عن معزل في ادراكه،

.موضوعيته قوام في أو ،الموضوعي قوامه في

 موضوعية لماهية فهمنا في النظر اعادة علينا يترتب بذلك
 هذه مثال، لي، االدراك موضوع إن االدراك موضوع

 أو حكم موضوع الطاولة هذه تكون ما بقدر اال امامي الطاولة
 جديدة معنوية ابعادًا االدراك موضوع يتخذ ذاك اذ قضية

 سعينها بقدر إال لالدراك موضوعًا الطاولة هذه تعود ال بحيث

 أن إأل وكذا. كذا اها االدراكي الحكم خالل من المعنوي

 أي وكذا، كذا أنه معنوي كتعين فهم اذا االدراك، موضوع

 الحكم، أنية بصفته اخرى، مجاالت في سميناه كما فهم، إذا

 له، بد وال الصرف، الحسى طابعه يفقد ان من بد فال
 جانب الى مختلفة معنوية مضامين الحتواء يتسع ان من ،بالتالي

 العيان يوسع أن شأنه فمن هذا اما الصرف. الحسي طابعه
 يوسع ان كما معنوية اشكال احتواء على قادرًا يصبح بحيث

 بذلك . حئية مضامين احتواء بامكانها يصبح بحيث المقولة
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 الشكل ادراكية اوبين والموضوع، االدراك بين الهوة ردم يتم

 الموضوع يشترك بحيث - كانط عند كما - المضمون والإدراكية

الموضوع. بنية االدراك ويطابق االدرك بنية في

 يترتب الموضوع لموضوعية فهمنا في النظر اعادة فإن وهكذا

 بمفهومه الحسي االدراك فمقابل .لالدراك مفهومنا توسيع عليها
 او »أنوي،، الدراك موسع جديد مفهوم يتتصب االنطباعي

 مقومات صلب من بصفتها للموضوع المعنوية التعينات الدراك

 لالدراك بالنسبة الحي الموضوع وكما .الموضوع موضوعية

 انه على الموضوع )تعين األنية كذلك هوسرل، يقول الحي،

 إن الحكمي. او األنوي االدراك الى بالنسبة الحكم( معنى

 ال معنوية مقومات على يحتوي الحكم نية أ بصفته الموضوع

 فأي الصرف. الحسي العيان خالل من منها التحقق يمكن
 أل كواحد، كلمات معافي من مثالً التحقق شأنه من ح

 الشرطيتين، وف إذا الفصل، أو العطف، واو التعريف،

 يعتبره ما وغيرها شيء ال شيء، النافية، ال كل، هكذا،

 أو والتموضع والنسبة كالكينونة او ،مقولية اشكال هوسرل

 هوسرل يعتبرم مما وغيرها شيء تمثيل أو بمهمة والقيام التموقع

 يكون أن مهمته معنوي ادراكي فعل ضرورة هنا من .مقوالت
 أنبة بصفته الموضوع صلب من وكلها المعافي هذه متحقق

 المتحقق االدراك هذا إن للقول آخر فوجه هذا اما .حكمية

 تفوق ادراكية موضوعات فيه تتقوم مموضع عيان فعل هو
 الصرف الحي العيان لنا يقدمها التي صرفًا الحسية الموضوعات

.المعرفية قيمتها حيث من تفوقها —

 لعمليات الفنومنولوجي الوصف شأن من فإن وهكذا

 حسية انطباعات وجود عن الكالم عبثية لنا يؤكد أن االدراك

 إن .خارجية بأشياء لتأئره نتيجة الوعي في تنشأ منعزلة

 تجريدات نظرهوسرل، في هي، النوع هذا من انطباعات

 البنفسية العلوم وسائر النفس علم في الشرعي مكانها تحليلية

 ليس .الفلفة البيكوفيزيولوجيا-الفي كالفيزيولوجياأو
 من مرتكزًا إذن، تشكل أن اكوع هذا من انطباعات يوسع

 مادة كونها عن الكالم ان كما والصدق. االدراك تأسيس شأنه

 هومن عنها ومستقلة منفصلة مقوالت قبل من تشكيلها تنتظر

 وليس أرسطو لميتافيزياء االدراك وعمليات الوعي اخضاع باب

.الفنومنولوجي الوصف متلزمات من حال، أية في هو،

 كل من مجردة مقوالت عن الكالم أيضًا العبث فمن بالمقابل

 يتوصل لم لو عنها الكالم ليتطيع كان ما ذاته وكانط .تجيربة

 االشكال الئحة خالل من صرف شكلي نحو على اليها

 .الفعلية التجربة من يستقرئها لم ،إذن ،انه ،التقليدية الحكمية
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 ذاته« - بحد - »الشيء بين الكانطي الفصل أن هنا من

.الالفنومنولوجية لفرضياته نتيجة مجرد هو والظاهرة

 اي هوسرل، نظر في يوجد، ال انه هنا القول خالصة

 اي يوجد ال كا الفعلية، الحياة سياق عن منعزل حسي ادراك
 تداخل هوداثمًا حسيًا إدراكًا ندعوم ما إن صرفًا حسي ادراك

 هذا وحتى . ومقولية حسية عيانات من مؤسس واحيانًا موحد

 عن معزل في يوجد ال والموحد المؤسس المقولي الحي االدراك

 الحكمية لألنيات ادراك ألنه ذلك عنه وباستقالل الحكم

 ضرورة تأكيد وموحد، متدرج عيان في والحي الفهم توحيد

 معنوية كأنية الحكم يؤخذ أن على والحس، الفهم لكال الحكم

 التجربة انماط من ويتقرأ مختلفة مقولية عناصر على تحتوي

 لهوسرل تبدى ما هذا :خارجية ألشكال الئحة من ال الواقعة

 ما وهذا االدراك، الفعال الفنومنولوجي الوصف خالل من

كانط. مناهضة الى البداية، منذ به، دفع

 تداخالً بصفته االدراك عن اعاله تكلمنا : القبلية مفهوم

 قد االدراك هذا . حكمية نية موضوعه موحدًا مقوالً حسيًا

 ،ادراكي فعل كل شأن من إن مركبًا يأتي وقد بسيطًا يكون

 كونه رغم اي جوانبيته، )رغم ادراكًا يأتي أن بسيطًا، جاء مهيا

 ادور فعندما . الشيء لكلية الموضوع( من معين لجانب ادراكًا

 باختالف مختلفة جوانب منه التقط فانني الكرسي هذا حول

 انما الكرسي هذا لقطات من لقطة كل في انني إال .منه تموقعي

 بذلك الواحد. الكرسي كفس بل ككرسي، هوذاته دركه

 ادراك بآن، هو، انما المتعددة جوانبه ألحد ادراك كل فإن
 أن اي التعبير. جاز إذا - لكرسويته ادراك كرسيًا، لكونه

 به اقوم تجريدي لفعل تركيبية حصيلة ليس ككرسي له ادراكي

 اساس وعلى الكرسي هذا حول الدوران من االنتهاء بعد

 لشيئية البسيط االدراك هذا في إن للكراسي. المتعددة ادراكاقي
 هذا شيء«، »واقعية على هوسرل، نظر في دلياًل، الشيء

ذاتية. مشروطية كل من بالتالي، وتخلصه االدراك

 أن نستطيع الواقع لكي، البسيط االدراك هذا من انطالقًا

 في واقعة اشياء النتظام مثال فادراكنا ،تركيبية ادراكات نحقق
 فإذا العسكر من صفًا نرى إننا مركب. ادراك هو معين نظام

 ندور اننا ليس . بسيطة ادراكات في مؤسس ادراك هذا بإدراكنا

 عام إدراك تركيب الى ذلك من لنخلص عسكري كل حول
 هذا العسكر من صفًا البداية منذ نرى اننا العسكر لصف

 نجدها، التي الصف لعمومية ادراك البداية منذ هو االدراك

 ادراكات في مؤسس الدراك موضوع إغها *ا، التدقيق عند
 جانب أنه على العساكر احد من جانبًا يلقط منها كل بسيطة

 بذاته حاضر لموضرع جانب بالتالي، انه، على تام، لعسكري

 عسكري كل حول الدوران بوسعنا فإن بالطبع االدراك، في
 لصف ادراكًا يشكل لن االدراكات هذه مجموع لكن بمفرده.

 هو صفًا العسكربصفته من لصف االدراك هذا العسكر من

 هو ماتبقى وكل واحدة بضربة كإ عليه نحصل أولي ادراك

 أن هنا من األولى. الثمولية الرؤية هذه تحليل باب من

 ومركب مؤسس ادراك هو الصف لشمولية االولى ادراكي

 نحو على التركيب وهذا التأسيس هذا يفهم بحيث وذلك

 من يجعل نحو على وليس الشمولي االدراك أولية مع يتمشى
 من التجريدي االنطالق اساسه متأخرًا طابعًا االدراك شمولية

 لهذا عام موضوع هو الصف إن . مبعثرة بسيطة ادراكات

 معطيات في منه التحقت أو الى رده يمكن وال المؤس االدراك

مقولي. ادراك إنه صرفًا. الحسية االدراك

 الممكنة االنحاء احد هو التركيبي االدراك هذا إن بل

 هوعيان مقولي عيان كل ان يخفى وال , المؤسس المقولي للعيان

 التأسيس: لهذا خاص بمعنى وذلك حسي، عيان في مؤس

 المنظوري بطابعها االدراك حدية مع البدء منذ تداخله

 ادراكًا رغمجوانبيته، االدراك، من يجعل الذي الجوانبي

بتمامه. للشيء

 هي »المثلنة« فإن المقولي العيان انحاء اول التركيب كان واذا

 فعندما عام لموضوع اولي ادراك بدورها، إنها، الثاني. نحوه

 بالرغم وذلك عساكر، هؤالء نقول: العسكر صف الى ننظر

 تميزكل العساكروالتي هؤالء بين القائمة االختالفات كل من

 االدراك هذا في نرى ما أول إن اآلخرين. عن منهم عسكري

 ٠ بينهم ومشترك هوعام ما أي العساكر، هؤالء هوعسكرية

 الخاص الدراكنا حتى ماهوي مقوم هي المثلنة هذم وإن هذا

 بباقي يجمعه ما هو فيه نرى ما أول إن . بمفرده لعسكري

 الى تجريدي او منطقي نحو على نتوصل ال ونحن .العسكر

 ما أول هي عسكريته إن . العسكري في العام هذا ادراك

.عسكري أنه نرى البداية منذ ،نراه

 والمشلنة التركيب من كل أن القول الى نتهي وهكذا
 يفترضان كليهما كون في أو مؤسة، أفعاالً كونهما في يشتركان

 كون في يشتركان أنهم كما .حتي ادراك ي قبل من معطى شيائً

 .جديد نوع من لمرضوع ادراك فعل هو يًا عيان فعالً كليه

 هوغيرموضوع موضوع ،عام معنوي بطابع يتسم موضوع
 العليا. العيانية األفعال لهذه المؤسس البسيط الحسي االدراك

 التركيب كال في ،العام الموضوع هذا ادراك فان ذلك الى

 هذه تبقى اذ المؤسة، الحسية الموضوعات يلغي ال والمثلنة،
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 وبالمثلنة جهة من بالتركيب خاص نحو على ومعنية فيه حاضرة

أخرى. منجهة

 خالل من تتبدى التفاصيل لهذه االبستمولوجية المحصلة ان

 يريد هوسرل فإن ذاك إذ االدراكي، الحكم صدق عن السؤال

 في انظارنا حصر على يتوقف ال الحكم صدق إن القول

 المعنوية المقومات مهملين االدراك لموضوع الحسية المعطيات

 بذلك العقل عمل من ذاتية اضافات أنها على االخرى
 موضوع موضوعية تبين الوصف، خالل من علينا، يتوجب

 لنا يبين ذاك إذ .قصدي كفعل الحكم في عنيها وكيفية االدراك

 حسي ادناها متعددة طبقات ذات كبنية االدراك موضوع

 في إن عام وأعالها خاص أدناها معنوي، مقولي واعالها
 بالذات الموضوعية لماهية توسيعًا للموضوع الموسع المفهوم هذا

 اضافات مجرد قبل من يحسب كان ما صلبها في تحتوي بحيث

 لمفهوم التوسيع هذا همية إن بل .للموضوع ذاتية وتلوينات

 تأسيس المكانية الرئيس المفتاح كونه في تكمن الموضوعية

٠ العلم علمية
 التركيب شكلي في المقولي العيان عن اعاله الكالم ان

 ٠ المعرفة في القبلية موضوع لولوج الطريق لنا مهد قد والمثلنة

 يتقدم ال بحيث اولي بطابع يتسم هوما المعرفة في القبلي إن

 وإدراكاته أفكر« »أنا ال في رآه ديكارت آخر، شيء اي عليه

 اعتبروا التجريبيبون الذات. بطون ضمن المحصورة الذاتية

 فكأنه كانط أما المعرفة. طريق اول العاري الحسي االنطباع

 االنطباعات : نقيض طرفي على مختلفتين بدايتين للمعرفة رأى

 )مكان، الذاتية واالشكال جهة، من والمشوشة الخام الحسية

 هذه على تضفي التي اخرى، جهة من مقوالت( زمان،
. معنويًا كونًا الشواش هذا من وتجعل قبليًا نظامًا االنطباعات

 يدفع وهوما ،للقبلية البطرفي الذاتي المفهوم هذا ان إالً

 االحكام إمكانية عن السؤال الى لبطونيته، كنتيجة كانط،

 بطون خارج الموضوعية المعرفة إلمكانية كشرط التركيبية القبلية

 متكآت في يجد ال المختلفة، العلوم عالم مفارقة وفي الذات
 الوصف يجده ما اول ان , لرأسه مسندًا الفنومنولوجيا

 ذاتية اشكاالً وال متفرقة حسبة انطباعات ليس الفنومنولوجى

 من هي عامة معان على تنطوي حكمية أنيات بل صرفًا،

 موضوعًا الثي، كون صلب من او االدراك موضوع صلب

 ،والمثنة التركيب معنى نض خالل من تبينام ما هذا . لالدراك

 كمون في إذن، القبلي، ليس المعرفة. في القبلي بالتالي وهو

 موضوع بصفتها الحكم انية في بل الذاتية، وقواها الذات

 تنطوي التي العامة هوالمعاني القبلي فإن ذاك إذ االدراك
 )كما خاللها من الخاص يعرف ما بصفتها االحكام أنيات عليها
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 المثلنة( في )كما عامة ماهيات بصفتها أو جهة، من التركيب( في

 الجوانبية المنظورية االدراكات في حتى يدرك ما اول هي

لألشياء.
 .هوسرل عند القبلية مفهوم في هام مقوم الى نصل بذلك

 بطابع تتسم الحكمية األنيات في لنا المتبدية العامة المعاني إن

 .االدراك في ذاته الموضوع حضور من فيها ما رغم منظوري

 ومن العام الموضوع قبلية صلب من هو المنظوري الطابع هذا

 الحاضر االدراكي الموضوع أن هنا من .االدراكية أوليته صلب

 من تكتمل اخرى منظورات الى يحيلنا العيان منظورية في بذاته
 حدًا يبقى الفعلي اكتيالها ان ولو ٠ المختلفة لجوانبه رؤيتنا خاللها

 هو الموضوع أن المهم بالفعل. ندركه ان دون إليه نسعى مثاليًا

 من هي االحانة هذه وان االخرى جوانبه على يحيلنا ما ذاته

 فإن بذلك قبليته عيانية صلب من العام، طابعه قبلية صلب

 يميز الذي للكلمة( الواسع بالمعنى )التجريبي العياني الطابع

 والمثلنة التركيب أساس في هو االدراكي الموضوع عمومية

 النحوين هذين عن الناتجة العامة المعنوية البنى إن بحيث

 البسيكولوجي التجريد باب من تأتي ال المقولي للعيان الرئيسين

 العيان موضوعية صلب من لنا تتبدى بل ،الميتافيزي التنظير او

 في القبلي ان القول وخالصة .الموضوع عيانية صلب ومن

 العام، المقولي المعنى هذا أن كها العام، المقولي المعنى هو المعرفة

 االدراك، موضوع صلب هومن والمثلنة، التركيب شكلي في

 وليس مضموني قبلي فهذا ذاك اذ ,عيانيته صلب من وبالتالي

 الجهة إن غريب. مضمون على الوعي يسبغه عقلي شكل مجرد

 مما هي الراهن، موقعي من لي تبين ال وهي للكرسي، الخلفية
 الخلفية الجهة هذم الكرسي. هذا ة كرسوي قبليًا، عليه، تحيلني

 الحاضر الكرسي عندية من بل عندياقي، من ليست للكرسي

 طابع كذي قبليًا لي المعطى المنظوري ادراكي في بذاته

 كثرتهم حتى او العسكر اصطفاف صف كذلك .مظوري
 او الكرسي ككرسوية شأنها ، التركيب( نحو على )مقولي عمومًا

 جميعها هذه من شيء ليس - المثلنة( نحو على )مقولي اصفراره
 معطاة جميعها هذه كل الذاتية عندياتي من نسبي ظهور مجرد

 من بصفتها مباشر نحو على يلتقطها اولي عيان في قبليًا لي

 صدق تحقيق اجل من علينا ف وهكذا .الموضوع أنية مقومات

 نحوعنيه )اي الحكم بقصد االنطالق سوى االدراكي الحكم
 معطيات من فيها بما العيانية أنيته مضامين ملء من لموضوعه(

 الموضوع كان اذا عما السؤال يتمرأس بحيث قبلية، وأفاق
 يتحقق ذاك اذ .حكمه في معني هو ما على عيانيًا قبليًا يحيلنا

 هذا فيدعى الحكم، ومضمون الموجود بنية بين التطابق

 بل الحكم في البداهة هذه تحصر ال ان على - بداهة التطابق



)الفنومنولوجيا( اتية الظاهر

 عموما الوعي لكون او عموما الوعي قصدية الحتواء تتسع

 القصدية عنوان تحت فصلناه الذي النحو على لثيء وعيا
 عمومًا التجربة يميز طابعًا البداهة تصبح بذلك .اعاله

 التجربة، هذه كانت ولئن الكمال. حيث من غختلفة وبدرجات
 من منظوري بطابع دائمًا تتسم المختلفة، بداهاتها وبالتالي،

 واجهته، في يغرض مما آفاقه في يخفي أن دااًئ، ربما شأنه،

 تجربة بالتالي، ،واغها وبذاته ذاته للشيء تجربة انها فحبها

٠ وحس فهم من العيان في بما - العيافي للحضور

المتعالية الفومنولوجيا

 االنكلو العالم في خصوصًا النقاد، من لكثير يبدو

 خالل من حققت، قد الوصفية الفنومنولوجيا أن سكسوني،

 والقبلية والمقولي الحسي والعيان الوعي قصدية وصف

 اآلن في هي، الوصف نهاية وأن القصوى غايتها الموضوعية،
 ال الرأي هذا إن إطالقًا. الفنومنولوجية المسيرة نهاية ذاته،

 العبورمن خصوصًاوأن أساس، كل يبدوخاليًامن

 عند يتم المتعالية الفنومنولوجيا الى الوصفية الفنومنولوجيا

 حين في وذلك البداهة، مسالة طرح إعادة خالل من هوسرل
 الوصف خالل من نهائيًا حلت بل ال تبلورت، انها فيه ظتنا

بموضوعه. القصدي وتعلقه الوعي فعل لبنية الفنومنولوجي
 فالفنومنولوجيا الصعيد. هذا على آخر رأيًا لهوسرل لكن

 إظهار بغية وذلك التجريبي الوعي حول تدور بقيت الوصفية
 يميزكل الذي البديهي الطابع ابراز خالل من العلم إمكانية

 بإظهار الوصفية الفنومنولوجيا انثغال إن .اصيلة تجربة

 معنوية على التركيز رغم بها، دفع قد المعرفة موضوعية

 بما الوضعية نحو االنزالق حافة الى المعنى، ومثالية الموضوع

 ،يتحتم بذلك . السكلجية مخاطر من النزعة هذه عليه تنطوي

 تجربته وعلى التجريبي االنا على التعالي هوسرل، نظر في
 الطبيعي موقفها من انطالتًا انحصرت، التي الطبيعية،

 هذا إن العالمية. االشياء موضعة في العام، التجريبي وطابعها
 من كان ماهويًا، التجريبي االنا يميز الذي العالمي، االهتمام

 . الممكنة منظوراته خارج االنا هذا فاعلية أبقى ان شأنه

 ومن منه يجعل أن شأنه من االنا هذا على التعالي إذن، وحده،
 االنتقال يتم أيضًا وبذلك للتأمل موضوعًا بالذات، فاعليته

 مسيرة ميز وقد الطبيعي«، »الموقف هوسرل يسميه مما

 يسميه أوما التأملي، الموقف الى برمتها، الوصفية الفنومنولوجيا

 من تجول كانت التي المسيرة إن . المتعالي« »الموقف هوسرل

 قد العالم موضوعات بين وصفي نحو وعلى طبيعي منطلق
 فاعال بالذات، ذاتها من لتجعل ذاتها الى اآلن ارتدت

 اساساته الى ذاته الموضعة فعل ترد بل لها، موضوعا وفاعلية،

 لنامن وقدتكشفت المعرفة، في الموضوعية إن ٠ المتعالية الذاتية
 وتفتقر، اعزل واقعًا تزال ما ،الفنومنولوجي الوصف خالل

 االنا فاعلية الى ردها خالل من شرعيتها تبرير الى بالتالي

المتعالي.

 نحو على التجربة موضوعات الى نتجه الطبيعي الموقف في
 االعمق المعنى إن الخاص، وعينا افعال من انطالقًا مباشر

 نحو فيه، نتجه أننا في فقط يكمن ال طبيعيًا الموقف هذا لكون

 ننطلق التي الواعية االفعال كون في بل ،طبيعية موضوعات

 من كموضوعاتها، هي، طبيعية معيوشات بدورها، منها،

 التأملي، الموقف في نتجه، فإننا بالمقابل . العالمي الترابط صلب

 إن ٠ العالمي الطبيعي الطابع بهذا تتصف ال موضوعات الى

 التأمل( )فعل الفعل هنا افعال هي الجديد التأمل موضوعات
 وموضوعه الفعل يتمي هنا ٠ كموضوعاته افعاالً يتخذ

 هوسرل يسميه ما : الواحد الكينوني القطاع نفس الى القصدي

 خالصة )أفعال( معيوشات من فيه بما الخالصة الكينونة قطاع

 بذلك . خالص وانا خالصة معنوية ومتضايقات خالص ووعي

 فعل بل يشغلني ما االدراك فعل كموضوع الطاولة تعد لم

 جديد. تأملي لفعل قصدي كموضوع ذاته الطاولة ادراك

 الجديد، منظوري من تختفي ال الطاولة أن هذا من وواضح

 من مقوم كمجرد جدبد نحو على إنما ظاهرة، فيه تبقى بل

. الطاولة ادراك فعل هو الذي الجديد الموضوع مقومات

 نحو في آخر تحول الى المتضايف المنظور في التحول هذا

 الى يفضي ان شأنه من الذي الطريق هوبداية الطاولة ظهور

 فعل الاعيش اآلن إنني األناالمتعالي فاعلية عن الكشف
 ،ادراكي لفعل معنونًا موضوعًا تكون حيث الطاولة هذه ادراك

 كموضوع لي تتبدى تعود ال بحيث إدراكها فعل أتأمل إنني بل
 فعل مقومات من معنوي مقوم كمجرد بل إلدراكي، معنون

 موضوعًا التعبير- جاز اذا — بكليته اآلن اصبح الذي ادراكها

 .يهمني امرًا يعد لم الطاولة هذه وجود فإن بذلك لتأملي،

 بات ما التأمل فعل موضوع في كمعنى مباطنتها وحدها

 شأنه من الجديد التأمل فعل إن هنا من ٠ اهتمامي على يستحوذ
 فال هاللين«، بين »ويضعه الطاولة هذم وجود »يعلق« أن

 وبالنسبة االدراك فعل في معنبًا بصفته اال الوجود هذا لم يتبتى

 أهمية هنا من .ضماري أو عياني نحو عل مثالً ،فيه عنيه لنحو

 وجود النظرعن تحويل من هاللين: بين والوضع التعليق
 عنيه انحاء مختلف على ، بالتالي ،وتركيزه إنيته او الموضوع

 الفعل نطاق الى العودة هذه .الخالصة أنياته على - وكينونته
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)الفنومنولوجيا( الظاهراتية

 خالل من .ردا هوسرل يسميها الخالصة واألنيات الخالص

 - بنيوية أوكفاعلية فعلية كبنية الوعي لي يتبدى الرد هذا

.صرف كبطون

 بنية عن الكشف باتجاه اتعالي هي للرد الرئيسية فالغاية إذن

 قوى اليعني هوسرل، عند والخلوص، الخالصة الوعي

 بحيث عندها المرضعة قوة أو الموضوعية وظيفتها في الوعي
 خالص، قبلي البع خالل من القوى هذم أو القوة هذه تفهم

 خارجية حسية بمعطيات التأثر انفعالية من ،فاعليته في

 معزل في العمقي الوعي بنية إبراز يريد هوسرل إن .)كانط(
 فهوال ذاك إذ .والموضوع الذات بين التقليدي التضايف عن

 هو بل ، لموضوعاتها تضايفها خالل من المتعالية الذات يفهم

 بنية لنا يعكس للذات مفهوم إبراز : ذلك عكس يحاول

 الرد أن هنانالحظ من الموضوع من تام خلوص فاعليتهافي

 السابق المقطع في رأينا كما الموضوع، وجود بتعليق بدأ الذي

 هذا بتعليق الردية، المسيرة نهاية في يكتفى، ال سوف اعاله،
 ينقض أوبالحري، يرتد، سوف بل اإلنية، هذم و الوجود

 عندئذ . مختلفة وأنيات إنية من وفيه له بما ذاته الموضوع على
 األنا لبروز هوسرل، نظر في نهائيًا، مهد قن الطريق يكون

 نختلف على الموضوعات ركام تحت من المطلق الخالص

 لنا يقدم أن شأنه من ما المطلق االنا هذا وحده انواعها.
 موضوعية معرفة لكل وبالتالي، موضوعية، لكل نهائيًا تأسيسًا

I موضوعي وعلم

 الوعي تيار االولى مرحلته في لنا ابرز فلقد الرد. الى نعد

 كما الموضوع وجود عن النظر حجب في يكمن معين خلوص في
 العادي االدراك افعال في لهوسرل( )والتعبير معنونًا يكون

 الفعل يعنون مثال، االدراك، فعل في التأمل إن المباشر

 كذي جديد، من الفعل، هذا له يتبدى بحيث ذاته االدراكي

 تتبدى التأمل هذا خالل من ٠ لشيء كادراك - قصدي طابع

 الشيء، شيئية سوى حد على الشيء وشيئية االدراك ادراكية
 أنياته خالل من تبدى مثال، الطاولة هذه الشيء كان اذا

 تذكرنا واذا بل والتلون، كالثقل والمادية، كاالمتداد المختلفة

 الفنومنولوجيا مرحلة الى اكتشافه يعود مقولي كعيان المثلنة

 وبالمقابل مثالي«، كنوع ذاته كاللون — هوسرل عند الوصفية
 لشيء ادراكًا ماهويًا، بصفته، لنا تتبدى االدراك ادراكية فإن

 وما اعاله ذكرناه ما وغيرها ومادية متدادية بطوابع يتسم

 االدراك أن لي يظهر االدراك ادراكية في التأمل إن بل شاكله،

 تبيان وبين هناك« »هذا الى االشارة بين يتراوح أن شأنه من

 بين تداخل من فيها بما المختلفة، وأنياته الثيء هذا ماهية
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 عيان هو بما االدراك اي عامة، قبلية ومعان الحسية طوابعه

متداخل مقولي حسي

 خلوصها رغم تزال، ما الوعي في الفاعلية هذه أن إال
 الطابع نذكر ام عالية. مقومات على تحتوي وتعاليها، النسبي

 الحسي العيان نذكر أم الموضوع؟ مقومات من كمقوم الحسي

 بطابع يتميز اإلدراك إن نقل ألم االدراك؟ مقومات من كمقوم

 وبغية ذلك، على يترتب بحيث الوقفة بموقع يرهنه منظوري

 والدوران موقع الى موقع من التنقل المتكامل، االدارك تحقيق

 من هي االدراك في عالمية طوابع هذه كل الموضوع؟ حول

 يوجب اآلن بصدده نحن الردالذي لكن ادراكيته صلب

 في لنا تبرز حتى العالمية العناصر كل من الوعي تنقية علينا

الخالصة. بنيته النهاية

 ردًا هوسرل يسميها المتعالي الرد مسيرة في التالية المرحلة إن

 أو الوعي، نا ابرز قد األول الرد إن ماهويًا. ردًا أو ايدوسيًا،

 الموضوع لجهة إن متعددة، امكانيات كمجمل مثال، االدراك

 هذه أن إآل ووصفها. عدها يمكن االدراك، فعل لجهة أو

 انها كها عالمية، بمقومات معفرة ،رأينا كا، بقيت، االمكانيات

 بدوره، يرتبط، معين وعي بتيار مرتبطة ذلك، الى بقيت،

 تعطل أن شأنها من االرتباطات هذه كل .معين زمكاني بموقع

 ادراك نريد كنا فاذا .الوعي فاعلية بنية ابراز تعيق وأن الرؤية

 فعلينا ذاته االدراك فعل فيها بما أفعاله من فعل أي أو الوعي

 التمظهرات حيث من وليس العامة ماهيته حيث من ندركه أن

 الوصفية المرحلة الى هوسرل يعود بذلك الماهية لهذه االفرادية

 ماهية حول فيها قاله ما ليتذكر الفنومنولوجية مسيرته من االولى

 .ومثلنة تركيب من فيها بما القوامية لعملياته ووصفه االدراك

 أو ماهته استقراء بغية ذاته االدراك فعل مثلنة يحاول اآلن إنه

 فردي هو ما كل حجب على اآلن يعمل فهو ذاك إذ .أيدوسه

 وعرضي هوعالمي ما كل ذاته، االدراك تجربة في وافرادي

 أو كإدراكي ال أوذاك االدراك كهذا ال االدراك يبرز حتى
 أوماهية مثاليًا نوعًا بصفته ذاته كاإلدراك بل إدراكك،

 ويخلص الزمكانية مجرياته من االدراك يخلص يذلك أيدوسية

 الرد هذا نجري واذ و»اآلن« ال»هنا« في تعينه من المدرك

 ،ذاته الوعي على النهاية الوعي،بلفي افعال مختلف على
 كالذاتية البنيوية فاعليته حيث من الوعي، لنا يتبدى

. المتعالية أو الترانندنتالية

 الوعي تنقى هل هو: اآلن يستحق الذي السؤال أن إال

 الذاتية أن أم المتمرحل؟ الرد هذا خالل من نهائيًا وتصفى

 تعاني ،المحقت خلوصها رغم تزال، ما الخالصة الترانسندنتالية



)الفنومنولوجيا( الظاهراتية

 يستعجب قد المفارقة؟ اشكال كل من نهائيا خلوصها عدم من

 ،الوعي لبطون بالنسبة والمفارق المفارقة عن الكالم من البعض

 في والمباطنة المفارقة بين العالقة فهم قد الفلسفي التقليد إن إذ

 أي أو مفارقة أية البطون يحتوي ال بحيث جذري تقابل
 المعزول الوعيوي كالفطاع نجدم العكس، عل يل، مفارق،

 عالم التعريف، هذا بحكم يصبح، الذي العالم، عن نهائيا

 التعريفات لهذه تهديمه هو هوسرل عند الجديد لكن . المفارقة

 والعالم. الوعي بين والفروق، البطون بين المصطنعة والحدود

 عن الوعي فصل الردالتعني خالل من الوعي تنقية علمية ان
 والعالم الوعي تداخل اآلخر، كوجهها تظهر، بل العالم،

 هام معنى ذا المباطنة -في- المفارقة عن الكالم يصبح بحيث
 قليلة كلبات في العالم في وفاعليته الوعي ينية مجتصر ألنه جدًا

.ومعبرة
 نظرة نلقي أن علينا اعالم المطروح السؤال على نجيب حتى

 على التركيز كل يركز هوسرل إن .الوعي تيارية على مجددة

 لحجر كما جامدة وحدة ليست الوحدة هذه لكن .الوعي وحدة

 إن كما تيارحي، فينظره، الوعي، إن صخر من مقتطع

 ثابتة هوية وحدة هذه وليت جارية. حية وحدة هي وحدته

 وحدة بالحري، انها، وحولها. فوقها الجاري الوعي تيار يتدفق

الجريان. »التماعي« خالل من تتقوم وحدة اغها الجريان
 ومجري مختلفة عناصر »تتماعى« الجريان هذا في أن إالً

 تعبير حد ماهو-على العناصر هذه من .بعض مع عضها

 وحدة في بعض الى بعضه ينتمي إذن وصلي، - هوسرل

 إذ فصلي، - أيضًا تعبيره في فهو- اآلخر البعض أما متسقة.

 من إال وحدته في يندرج فال عرضي نحو على التيار مع ينزلق

الجريان. في »التماعي« واقع خالل

 الوصلية العناصر بين التفريق هذا من الغاية أن يبدو

 نية ابراز في االمعان هي الوعي تيار في الفصلية والعاصر

 هوهدف هذا البنيوية. الوعي أوفاعلية الفاعلية الوعي
 التمييز فهم إمكانية هنا من . واخبرًا أوالً التعالية الفنومنولوجيا

 بين كتمييز الفصلية والعناصر الوصلية العناصر بين اعالم

 انسيابية في »تتماعى« التي االنفعالية والعناصر الفاعلية العناصر

 شأنها واالنكفاء واالمتعاض واالنزعاج التألم إن التيار الوعي

 الجاري، الوعي تيار في فصلية عناصر واالنشراح كاالندفاع

 المستحسن من وليس انفعالي طابع من لها ما بقدر وذلك

 يمكن ال ذلك إن إذ الفصلية للعناصر الئحة وضع في التسرع

 التي تيارالوعي لمقومات الفنومنولوجي الوصف خالل إالمن

 مر وتتداخل - حدتعبيرهوسزل عل - البعض بعضها يظلل

.الجريان وحدة في التماعي خالل

 اعاله، كمارأينا المستخرجة، العامة الماهوية البنية أن ثم

 فاعليته في الوعي ماهية ومعاينة االيدوسي التنويع خالل من

 عموميتها رغم ،تزال ما للوعي العامة الماهية هذه - الذاتية

 الفردي.الخاص الوعي بناء في معنوية طبقة مجرد ،وايدوسيتها
 هنا ال في زمكانية حدودم في بالتالي، والمتمغين معبن بشخص

 اقتطاع تعني ال الشيء في الماهية ومعاينة االيدسية إن .واألن

 أن هنا يريد ال هوسرل إن . الكينوني بنائه من العامة ماهيته

 العامة الماهية إن ؛افالطونية عدسات خالل من اليه ينظر
 نحو على فصلها يجوز ال الق أثيته صلب من هى ء للثى

 إن .والمكان الزمان في الممعين ووجود إنيته عن اقتطاعي

الفصل امكانية داائً تعني ال التمييز ضرورة

 وتمغين جهة من الوعي تيار في الفصلية العناصر فإن وهكذا

 الهنا حدود زمكانية، حدود ضمن شخصي انتماء في الوعي

 اذا - فروقية بقايا تزال ما هذاه كل - اخرى جهة من واآلن،

 فاعلية اطار عن يخرج هذا كل ٠ الوعي بطون في - التعبير جاز

 خلوصه من االنتقاص شأغها من عالمية مضامين ويشكل الوعي

 قد تكون أن يمكن ال والرد التعليق عملية فإن وبذلك وتعاليه،

. بعد انتهت

 من بد ال الوعي جريان في اخرى ناحية هناك أن ثم

 آخر انتقاصا تشكل فتئت ما الي العالمية ابعادها الى االشارة

 وتتناول الوعي بزمية تتعلق إنها وتعاليه. الوعي خلوص من

 الوعي لزمنية ي االنفعال الطابع تطال إنها بل »آنيته«، ابعاد

التيار.

 التجربة، عنمعيوشية جرد اذا الحاضر، إن هوسرل يقول

 صعيد عل اما .المستقبل عن الماضي تفصل وهمية نقطة يصبح
 للحاضر يصبح اذ ، تمامًا يختلف الحال فإن المعيوشة التجربة

 التجربة زمن إن الزمن. وعي نسميه ما في نعيشه خاص قوام
 هو بل متالحقة، للحظات تراكم مجرد الضوء، هذا في ليس،

 هذا الحاضرفي إن . الوعي لتيارية الزمني أوالوجه تيارزمني،

 أو بعدين في تناب شعورية كوحدة يتقوم المعيوش الزمن

 األمد قصيرة عودة في الماضي نحو يتجه بعد مختلفين: اتجاهين

 بدورها، قفزة، في المستقبل نحو يتجه وبعد الحفظ ندعوها

 الى يعود »الحفظ« فإن بذلك »اإلطالل«. نسميها االمد قصيرة

 »اإلطالل« ان كما ماضويته، صلب من يصبح أن دون الماضي

.مستقبليته صلب من يصبح أن دون المستقبل في يمتد

 الحاضر وحدة يؤلفان واإلطالل، الحفظ البعدان: هذان

 - لنا والتشبيه - الحاضر تجربة في الثعور فكأن .الجاري الحي

االمام الى تنظر إحداهما منسابة: سيارة يقود سائق عينا
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)الفنومنولوجيا( الظاهرانية

 خلفية مرآة في كما الوراء الى تنظر واألخرى )اإلطالل(

٠ وعفوي مباشر نحو وعلى واحد آن في كله وذلك )الحفظ،،
 في معينًا معنى احقق فإنني معين موضوع عن اتكلم فعندما

 ما على بآن وأطل بقوله تقدمت ما احفظ بحيث الحضور نمط

 . اقوله ما معنى ذهني، في بذلك، فيكتمل قوله، على مزمع انا
 وعا اقوله كنت ما اعرف اعود ال الحفظ بدون ولومرحليًا.

 الجملة إنهاء باستطاعتي يعود ال اإلطالل وبدون ٠ اتكلم كنت

 في يدخالن واإلطالل الحفظ كال مفيد نحو على بديتها التي

 حضور - للحضور ماهويين كمقومين المعنوي الفعل وحدة

الذهن. في المكتمل المعنى

 الحفظ الى بالنسبة طرحه ينبغي الذي السؤال أن إال

 الماضي الى األمد قصيرة عودة بالتناظر بصفتهما، واإلطالل

 قصر يتناول السؤال هذا المستقبل- في االمد قصيرة وقفزة

 تعود ال بعد اي فعلى بالذات. الزمنيين االمتدادين هذين
 ال بعد اي وعل تذكرًا، إذتصبع حفظا، الماضي ال العودة

 المالحظ توقعا؟ يصبح إذ إطالال، المستقبل في االمتداد يعود

 يختلف إذ المطلق، في السؤال هذا عن االجابة تمكن ال أنه
 الحفظ لكال أن أيضًا المالحظ لكن أخرى. الى حالة في االمر

 امرًا والطول القصر تعيين من يجعل مفتوحًا افقًا واالطالل

 أن الممكن من يصبح بذلك , مستحيالً نقل لم إن . عسيرًا

 هل تعيني. ال بطابع يتسمان واإلطالل الحفظ كال إن نقول

 في ذلك، الى يتمظهر، أنه أم صرف امتدادي تعين ال هذ

التعبير؟ عملية

 السؤال، هذا على االجابة أجل من باستطاعتنا، لعل

 فهمه، يمكن كما فالتعبير، العربية اللغة بعبقرية االستعانة
 من وانطالقًا ايضًا، هو بل اليك، مني فكرة نقل مجرد ليس

 الحاضر من فكرة نقل الحاضر، الزمن وعي في هوسرل نظرية

 الفكرة اآلخرلعبور التعبيرهولوجه فإن بذلك الماضي. الى

 يتميز الحاضر كان واذا ,الماضي الى الحاضر ومن اليك مني
 تحضير كفعل ذاك، اذ يتبدى، التعبير فإن العبور ببنية

 التحضير هذا التعبيربصفته بمعنى إذن فلنتأمل واحضار.

 بصفتها واحضاره تحضيرالمعنى بعملية أولنتأمل واإلحضار،

تعبير. فعل

 خالل من إال اليتم الماضي الى الحاضر من المعنى عبور إن
 ذات المعنى إن أواًل، آخرللقول، وجه الكالم وهذا التعبير.

 ال العني فعل إن ثانيًا، المعنى، لفعل تضايفه بقدر إال يكون ال

 اختالف على - الصياغة خالل من إال للمعنى تعبيرًا يكون

 ببعديه الحاضر فهم محاولة إن هنا من . وصعدانها انواعها
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 حتى البدلها، المستقبلي، واإلطالل الماضوي الحفظ الزمنيين:

 الحضور والى الحاضركحضورمعنوي، النظرالى من تنجح،

 كتعبيرعنيوي، المعنوي العبور والى ،كعبورمعنوي المعنوي

 بالمعنى - اللغوية صياغته خالل من العنيوي التعبير والى

 فهمناللحاضرلن فإن بذلك الكلمة لهذه األعم التشكيلي
 وصياغته المعنى تشكل عملية الى النظر خالل من إال يكتمل

 الماضوي الحفظ لجهة الحاضر حدود بين اتلطابق يتم بحيث

 ،بالحري أو، المعنوية الصياغة وحدود المستقبلي اإلطالل ولجهة

الذهن. في سوى حد على الجهتين لهاتين العنيوية

 في المعنى تشكيل عملية قلنا، كما هي، العنيوية الصياغة إن
 للمعنى، بلورة فعل بمثابة اطالقًا العني كأفعال إنها، الذهن،

 التجميد معنى خصوصًا، فيها، بما البلورة معاني بكل وذلك

 في يرفع التجمد أن نرى فإننا المجازية الصورة هذه تابعنا واذا

 الصياغة فهم األن يمكننا بحيث السيالن معنى الجدلية حركته

 من سائال يتدفق كتيار اليها( المتضايف )والحضور العنيوية

 هذاالحاضر وإذينصرم ويتبلور الحاضرفيتجمدويتشكل

 ماضوية في واالنفالش السيالن الى المتثكل المعنى يعود

 هي واإلطالل الحفظ حدودالحاضروالحضورلجهة إن الماضي

 المعنى يتخذ متى ٠ زمني صياغة فعل بصفتها المعنى صيغة حدود
 الشكل هذا ينصرم ومتى مثاًل، الكالم اثناء الذهن، في شكله

 فهذه آخر شكل محله وليحل جديد تشكل ليعقبه الذهن من

 التكاد إالأنهاحدودسيالة: حدودحضورالمعنى بالذات

 دهاليز في وتسقط الذهن في تنفلش حقى وتتبلور تتشكل
 تشكلهااإلطاللي ضبطهاألن إنهاحدوداليمكن الذاكرة

.انزالقي تدرج في إال يأتيان ال الحفظي وانفالشها

 تجربة من انطالقًا العالقات، هذه توضيح أمكن ولربما

 تعينًالديه يبدواقل اإلطالل فأفق أبعد درجة الى السامع،

 كالم من عده يأتي األفق هذا امتالء إن ,المتكلم لدى منه
 ما بعيد من أو فريب من يتهيا أن استطاع هو وإن .المتكلم

 عنده تحضر ال االفكار هذه فإن المتكلم افكار يتلومن سوف
 اإلطالل انبرى واذا .ومشكلة مصوغة اليه تصل ما بقدر إا

 عنده الحفظ أفق يزداد كذلك يصبح ما فبقدر تلهفًا عنده

 ال في وانزالقه انفالشًا المحفوظ يزداد أي تعينًا، ويقل انكماشًا

.سرعة الماضي تعينية

 هوسرل استخراج معرض في يخفى، ال كما نزال، ما إننا

 شاكلها وما اعاله التفاصيل من الغاية إن .الذات فاعلية لبنية

 بحيث لتجربة!لزمن االنفعالي الطابع تبيان هي هوسرل عند

 لنا يبين ان يريد هوسرل إن والرد. للتعليت بدورها، تخضع



)الفنومنولوجيا( الظاهراتبة

 اسميناه لما آلخر الوجه بصفتها المنساب، الحاضر وحدوية ان

 فيها بما ليست، التبلور، وسيالن السيالن تبلور اعاله نحن
 -والحاضر الماضي باتجاه نهاثيًا وغيرمتعينة مفتوحة أفاق من

 فاعلية انتاج من ليست المنساب الحاضر وحدوية أن قلت

 البداهة اعتماد من فيأتي ذلك عل الدليل أما .الوعي
 هومن لكلما معيارًا مطلقًا الشك تقبل ال التي الحتمنطقية

 )كل اصيل فعل كل يكون بحيث الذات فاعلية انتاج
 الحتمنطقية البداهة بطابع متسما الذات( فاعلية النتاجات

 مستترًا، أو مفضوحًا انفعاالً بل اصيال، فعال يكون ال وبحيث

 ويقصر البداهة هذه الى يفتقر معيوش، عنصر أو حدث كل

حتمنطقيتها. معيارية مع التجاوب عن

 يفي هل حقه؟ الحتمنطقية البداهة مطلب الحفظ يفي فهل

 ندعي أن المعقول من هل حقه؟ عينه المطلب هذا اإلطالل
 امامي، ماثالً عاد وهوما والمحفوظ للحفظ حتمنطقية بداهة

 التي البداهة هل . صيغته وتميع حروفه تفكك باتجاه انصرم بل

 تقبل ال حتمنطقية بداهة هي منها بقسط يتمتع الحفظ يزال ما
 اخفاقًا ليس النسيان إن اليقين؟ من االستزادة حتى أو الشك

 السقوط بإمكانه الحفظ حقى . وحدها الذاكرة في به تنفرد
 نتكلم للتو، كنا، ما نذكر نعود ال وفجأة النسيان هوة في احيانًا

 ماقلنام قول إعادة عن نسال المرات من وكم اونقوله عنه

 وماذا، عينها. الصياغة نفس تأدية عن نعجز بنا فاذا للتو

 بدا مرة كم وحتمنطقيتها. اإلطالل بداهة عن نقول بالمقابل،
 فكرة االولى، للوهلة وكأنه، معينًا شيائً نقول ان نريد أننا كا

 ألن فجأة نتوقف بنا فإذا ذهننا، في صياغتها اكتملت قد

 من ذاتها الفكرة فأفلتت إطاللتنا منظور في تميعت قد الصيغة

 الحفظ الى بالنسبة الحتمنطقية البداهة امتنعت واذا وعينا؟
 في المتقوم الحاضر في تتحقق أن لها فإنناالنرىكيف واإلطالل

. األفقين هذين وحدة

 تجربة في التخلو،حتى الي الزمن تجربة فإن ذلك إلى

 التذكروالنسيان من واإلطاللي، الحفظي انماببعديه الحاضر

 إن قلت - انفعالي بطابع يتسم هذا كل والتفاجؤ، واالنخداع

 الفعلي جانبها في حتى مثحونة، تزال ما التجربة هذه

 أليس الذات بنية صلب من ليست عالمية بمضامين والفاعلي،
 انخداعًا واالنخداع لشيء نسيانًا والنسيان لشيء تذكرًا التذكر

 مضامين االشياء هذه أليست .بشيء والتفاجؤتفاجؤًا بشيء

 فيها تتقوم بل الذات، فاعلية بنيوية صلب من ليست عالمية

غريبة؟ كموضوعات

 انفعال كل تعليق بعد يبقى عما الؤال يستحق بذلك

 االفعال في )غريب« عالمي مضمون وكل الوعي تيار في معيوش

 آخر؟ شيء أي إلى رده يمكن ال لب هناك يبقى هل .الواعية

 أنه، على الذاتي الوعي في نعيه الذي ء الثي الى توصلنا هل

 الرد يعتقدأن هوسرل إن لشيء؟ )قصدي( وعي بدوره،
 الكشف : متتهاه الى ووصل غايته أخيرًا حقق قد تالي الترانسندن

 ومضمون انفعال كل من الخالص المطلق، الخالص األنا عن

 المتعالية. الذات بنية في الفاعلية ومبدأ الفعل فاعل إنه عالمي

 المطاف، نهاية في الحاضر، يكون ما وهو الحضور، مبدأ إنه
٠ اليه بالنسبة حاضرًا

 وجود بدأبتعليت الذي الردالمتعالي أن وهكذانرى
 عندما عنونته الوجوديفقد هذا كون من انطالقًا الموضوع

 — متعال لتأمل موضوعًا هوذاته الموضوع ادراك فعل يصبح

 يفقد هل برمته. الموضوع االجهازعلى الى الردينتهي هذا
 من القصدي طابعه المطاف نهاية، في مطلقًا، الخالص األنا

 تعليت رغم الطابع تهذا متسمًا أنه ام الموضوع؟ تعيق خالل

 إن قيللنا وكن معلق؟ ء لثى وعيا ذاك، إذ فيمى، موضوعه
 عل التعليق اقتصر اذا يعلق، لم كذلك، بصفته الموضوع،

 فاعلية قوام صلب من هي ليست التي العالمية مضاميته

 مضامين أو موضوعات بصفتها فاعليته في تتقوم بل الوعي،

 أنه نالحظ أن سوى القول هذا على ردًا نجد ال فإننا غريبة،

 وإأل التفكير- منظور عن حجبه بعني الموضوع تعليق كان اذا

 والمعيوشات العالمية المضامين كل تعليق فإن - تعليقه معنى ما

 نظرته الوعي بركز بحيث الوعي تيار في المتواجدة االنفعالية
 يترك ال النوع هذا من جذريًا تعليقًا إن - الخالصة فاعليته عل

 ذاك إذ . موقعة انانة في تفكيرذاته سوى للوعي مجال اي

ارسطو؟ إله أنه أم هوسرل، وعي هذا هل نسأل:

 الخالص األنا عن للكالم يعود ما سرعان هوسرل أن إال

 شأنها، من ابكميتها، رغم العينية، هذه بكماء كعينية المطلق

 أن بل والعالم، الالعالمي األنا بين الصلة تعيد أن نظره، في

 كأنا العالم: في العالمي تموضعه إمكانية المطلق لألنا تعيد

 األنا عينية إن العالم في فاعل متعال وكأنا تجريبي نفسي بد

 األنا منطوق هي الفاعلية هذه أن كها ،العالم في لفاعليته شرط

 الترانسدنتالية الذات لسان خالل من عنه معبرًا األبكم

 في تأرجح هذا هل االنا هذا لفاعلية االعلى العنوان بصفتها

 هو هذا مثل تأرجح وهل رالالعلمية؟ العالمية بين المطلق االنا
 من بل الحرية؟ بطابع االنا فاعلية التسام ضروري شرط فعالً

 عند الرد، وصل وهل المطلق، الخالص لألنا العينية أين
 من العينية تجريد يكفي هل القصوى؟ هايته الى فعالً هوسرل
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 اليس بخلوصه؟ ودمجها المطلق باألنا إللحاقها ومنطوقها نطقها
 أن الرد بوسع وكيف عبني؟ قوام في البداية منذ حاضرًا االنا

 وقد النظر حقل من ذاتها العينية هذه حجب قبل يتوقف

 قيامه منذ قوامها واتأل العالمية بطابع البداية منذ اتمت

 بحكم - تتسم العينية اليست اخرى: بكلمات بمضاميةها؟

 فارغة عينية عن الكالم يصبح بحيث مضموفي بطابع — معناها

 بين الفرق ،ذاك اذ ،يصبح وهل التناقض؟ يمخلومن ال
 مسبق هوسرلي لحكم نتيجة المطلقة االلمانية والمثالية هوسرل

 يجوز ال التي والحدود يأخذها أن للرد يمكن التي االبعاد بشأن

 المثالية في األناالمطلق-كما اليصبح لكي وذلك تخطيها له
 وتعين مضمون كل من يفرغ مطلقًا تجريدًا , المطلقة االلمانية

وعينية؟

لتقومية ا الفنومنولوجيا

 تم التي الوعي لفاعلية االعلى هوالعنوان التقوم إن

 فإذا المطلق، الخالص األنا في وتأسيسها بنيتها عن الكشف

 بنية عن الكشف خالل من المتعالية، الفنومنولوجيا غاية كانت

 تأسيس فاعليته، ميدان انها على المطلق االنا الى وردها الوعي
 القومية الفنومنولوجيا غاية فإن نهائيًا، تأسيًا المعرفة امكانية

 ومن .العالم في الوعي فاعلية مجريات وصف الى العودة هي

 مجهزة اصبحت قد الوصف الى العودة هذه أن الواضح

 ال بحيث التأسيسية وبداهاتها المتعالية الفنومنولؤجية بمحصالت

 في الوصف سذاجة الى المتعالي الموقف عودة عن الكالم يصح

 الوصفية الفنومنولوجية المرحلة عرفته كما - الطبيعي الموقف

 سذاجة من الوصف ارتقاء عن الكالم ينبغي ما بقدر - األولى

.التعالي مشارف الى الطبيعي الموقف

 الفنومنولوجيا خالل من عنه الكشف تم الذي العالم إن

 من كثرة الكثرة؟ عالم هو المتعالية والفنومنولوجيا الوصفية

 إننا بل . الموضوعات من كثرة الى المتجهة القصدية االفعال

 أنه االولى للوهلة يبدو ما والوصف التعالي خالل من واجهنا

 البدنفسي، ارتباطه في التجريبي االنا فهناك ؛األنوات من كثرة

 وهناك العامة، وماهيته االيدوسى انفالته في المتعالي االنا وهناك
 ابراز هي التقومية الفنومنولوجيا مهمة إن . المطلق االنا اخيرًا

 مختلفة طبقات لتتبدى االنوات هذه كثرة بين القوامية الوحدة

 نحو تتجه مهمتها فإن اخرى جهة من الواحد. االنا بنية في

 أن والواقع .االنسانية التجربة في الوحدوي العالم تقوم وصف

.التجربة اآلخرلوحدوية الوجه هي االنا وحدوية

 االنا صعيد الذكروعلى السابقة االنا عينية الى نعود
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 حركة النطق أن ما بقدر وذلك بكماء، عينية إنها نقول الخالص

 الفنومنولوجيا لكن . عنها النظر وحجب تعليقها وجب عالمية
 فاعلية مجريات وصف الى مؤسسة عودة هي ما بقدر ،التقذمية

 رباط حل وقد االنا عينية الى عودة فهي العالم، في الوعي

 االنا فإن المتكاملة التجربة منظور في العالمية. تجربته في النه

 منذ إنه .عيني قوام في لنا بالنسبة حاضر االولى البداية منذ

 الزمان ثنايا في ومنتشر العالمية حياقي بمضامين ء ممتلى البداية

 عودة هي االنا عينية الى التقومية العودة فإن بذلك والمكان.

 وألن لها تجربته تقوم وقف الى العينية، هذه تقوم وصف الى

 التقومية المهمة فإن الوعي لعالمية اآلخر الوجه هي العينية هذه
, الوعي تجربة في العالم لتقوم متعال وصف في تكمن الجديدة

 .الوعي بنية في والعمق الدنيا الطبقة هي المطلق االنا إن

 عملية لكن . الوعي انا انه I الوعي في والفاعل الفعلي االنا انه

 بصفته االنا هذا لفاعلية العامة البنية ابرزت قد المتعالي الرد
 تخصصاته النظركل حقل من انحجبت بحيث متعالية ذاتًا

 االنا فأمسى الضمائرية تعريفاته - هوسرل يقول كما - وحتى
 اال حيًا انا يكون ال االنا هذا أن إالً احدًا، يخص ال المطلق

 ان .ومختلفة خاصة نوات أ في وتصريفه اختصاصه خالل من

 االختصاص هذا في اال يتم ال فاعليته في العالم تقرم

 يتقوم كيف بي؟ الخالص االنا يتقوم فكيف . الحي والتصريف

 مفتاح هو السؤال هذا إن بي؟ خاص كأنا في المطلق االنا

 عالم بي، الخاص التجريبي العالم تقوم كيفية عن للسؤال
المطلق. االنا فاعلية خالل من في يتقؤم كما الخاصة، تجربتي

 التجريبي العالم رد : جديد برد نقوم أن علينا يتوجب بذلك

 الخاصة، حياقي عالم الى بي، الخاص العالم الى االوسع بمعناه

 رغم يتسم، بي الخاص العالم هذا الخاصة. تجربتي عالم الى

 بكلمات المفارقة بطابع مضامينه، وضآلة حدوده ضيق

 يتسع بل صرف، بطون عالم ليس بي الخاص العالم إن اخرى:

 ما وعي في ما بإلنكل بالفعل. ويحتوها مفارقة لمضامين
 الحية فاعليته صلب من ولي الوعيوية كينونته صلب من ليس

 ذاك اذ المفارقة. بطابع يتسم مضمون لوعي، بالنسبة هو،
 االنا هوسرل، نظر في تحته، يندرج عنوانًا المفارقة تصبح

 بالتالي، له، ويما واحساسية بدنية وظائف من له بما البدنفسي

 طابع لألنا بالنسبة يتخذ االنا تاريخ إن إذ خاص، تاريخ من
 فاعلية تيار صلب من ليست بمضامين مشبع ألنه مرة : المفارقة

 وماعاد وولى قدانصرم كتاريخ، ألنه، أخرى ومرة الوعي

 التجربة تقوم فإن بذلك األنا. هذا حضورية صلب من

 إنه . وعي في لوعي المفارقة المضامين غختلف هوتقوم الخاصة
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 هذا انهاء على الوعي فاعلية تيار بطون في المضامين هذه ظهور

 هي المفارقة هذه وفاعليته. الوعي لبطون مفارقة المضامين،

 عالم فإن وهكذا . البطون في أوفروق ،المباطنة في مفارقة ،إذن

 يسميها وهوسرل ،العمقى طبقته في يتسم الخاصة التجربة

 هذا إن بل المباطن الفروق بطابع االساسي، او البدئي العالم

 تتجذر فيه إذ واالساسي، البدئي الفروق هو المباطن الفروق

 الخاص. حياتي عالم أو الخاصة تجربتي يميز كطابع الموضوعية

 والتشارك االتصال خالل من الموضوعية، هذه تتخذ وعندما

 والشامل الموسع مفهومها )البينذاتية(، المختلفة االنوات بين

 بالنسبة ،يبقى انه ولو - جديد مفهوم ذاتها للمفارقة يصبح

 في المباطنة(، في )المفارقة واالساسية البدئية المفارقة ألولية

 التجربة لعالم مفارقة هي الثانية المفارقة هذه الثانية. المرتبة

 بطونية افعال من فيه بما او وفروق بطون من فيه بما الخاصة

 للوعي أو ،الوعي لمونادية مفارقة انها .فروقية ومضامين

 هوسرل، عند ،المونادة إن حية. مونادة اليبنتز، مع بصفته،
 او النفسي المتعالي الصعيد على لذاته المطلق االنا تقوم هي

 حائزًا وامسى ذاته فصرف العالم في تنفسن وقد المطلت االنا هي

 اختالفها عل ادراكاته حولها تتمحور شخصية ذاتية هوية على

 تيار في يجري ما وكل بطونه حلقات في يدور ما كل فإن وهكذا
 ومفهومًا — وخاصته له ملكًا بصفته لديه مفهومًا اصبح وعيه

 في لتقومه اول ضروري كشرط ي قبلي، نحو على هكذا

الوعي.

 بي خاص انه بيعلى خاص هو ما كل تقوم وصف ومن

 انه عل عني غريب هو ما تقوم وصف الى هوسرل ينتقل
 اآلخر تقوم عن الكالم يجري الصعيد هذ على عني غريب

 عالقة فإن عني غريب الغريب هذا وألن .عني غريب أنه على

 تجربتي عالم في كغريب، يتقوم، إنه بي: تربطه تزال ما وثيقة

 في فروقي كمضمون ينقوم، ما اول وهويتقوم، الخاصة

 شأنه عني، الغريب هذا تقوم وصف فإن بذلك بطوفي

 االفعال ابراز في يكمن اطالقًا، مفارق كل تقوم كوصف

 المفارق الغريب هذا خاللها من يحصل الي وتركيباتها القصدية

 خاللها من يتبدى التي اخرى، بكلمات أو، البطوفي فروقه على

.بطوفي فاعلية في عالمي فروقي كمضمون

 في التقوم مسالة يعالج هوسرل ان الى هنا االشارة تجدر

 خالصة فنومنولوجيا نحو افكار كتابه من واثالث الثاني المجلد

 االوروبية العلوم أزمة كتابه وفي فنومنولوجية، وفلسفة

 المسألة لهذه فهويكرس ذلك الى المتعالية والفنومنولوجيا

. ديكارتية تأمالت كتابه من والخامسة الرابعة التأملتين

 معنى نشرح أن اآلخر، تقوم كيفية نفهم حتى اآلن، علينا

 السابق كتابه من الخامسة التأملة في هوسرل يفصله كما التزواج

 الهوسرلية هواكمية التزاوج إن . ديكارتية الذكرتأمالت
 اطار في مفهومًا النفس( علم )في اوالتداعي للترابط

 التركيب لذلك اول اساسي شكل إنه . متعال فنومنولوجي

 الخاص ي االنفعال التركيب مع بالمقابلة - نسميه الذي االنفعالي

 طابعه فإن التزاوجي التداعي الى بالنسبة التداعي - بالتواحد

 في تبرزان معطيتين أن في البدائية، الحالة في يكمن، الخاص
 االنفعالي االساس هذا على وانهما عيانيًا بروزًا الوعي وحدة

 بوصفهما تؤسان - فما مالحظتنا عن النظر بغض اي - صرفًا

 بالتالي فهما، فنومنولوجية تشابه وحدة مختلفتين ظاهرتين

 متبادلة إيقاظ عملية نالحظ فإننا ,هكذا .كزوج داائً متقومتان
 معناها االخرى على تضفي منهما كال وإن المعطيتين هاتين بين

 معنى بمقتضى منهما كل ادراك يتم ذاك إذ الخاص. الموضوعي

 كنظيري في اآلخر تقوم عن الكالم الى نأتي وعندما االخرى.

 في لذاتي المعطى انا ،بيني هنا يصبح التزاوج أن نالحظ

 حضور في كنظيري لي المعطي اآلخر وبين اصلي، حضور

نظير.

 الحسي. ادراكي حقل اآلخر يلج عندما التزاوج يحدث
 المقومات ولوج هنا ولنالحظ — بدنفيًا اوليًا أنا بصفتي فأنا،

 - لذاته االنا وعي في مباشرة المعيوش االولي القطاع البندنفسية
 ولفاعليتي لذاتي متبهًا اكنت ادراكي حقل في بارزًا دائيًا ابقى

 دائمًا موجود فهو البدني جمي خصوصًا سواء اكن لم او

 معنى يحمل ذلك، الى إضافة وهو، نحوحسي، على وبارز

 االولية، عيشوشي نطاق في اآلن يظهر إذ .النوعية البدنية

 تحتم صفات له أي بجسمي، »شبيه« جسم بارز، بشكل

 اي ودون عندئذ، فيتضح ،جسمي مع ظاهر تزاوج في دخوله
 تناقل خالل ومن فورأ، يحصل هناك الجسم هذا أن عناء،

٠ بدفي من البدنية معنى على الذكر، السابق المعنى

 المسألة لهذه هوسرل لمعالجة اوفر فهم لنا يتوفر حتى لكن

 في والمشاركة الحضور بين هو، يفعل كما نميز، ان علينا

 كأنا لذاتي حاضر دائمًا فأنا . المشارك الحضور أو لحضور

 )في فتشارك اختالفها على البدنفسية تعيناتي اما خالص.

 حضور فإن بالمقابل الحضور. هذا في حيثي( وتنوع اختالف

 أما االولية. تجربتي فطاع في البدنفسية اآلخرهوحضورتعيناته
 نحو على إال لي بالنسبة حاضرًا يكون فال شخصي كأنا ذاته هو

 سياق في آنفًا قنام ما هنا ولنذكر . المشارك الحضور

 االخرى واالنحاء التجسيدي العني عن الوصفية الفنومولوجيا
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 أما . تجسيدي نحو عل يعني هوما هنا الحضور إن . للعني

 كالعني للعني االخرى االنحاء في يعني فهوما المشارك الحضور

 هذا على اآلخر، ادرك واذا المختلفة. بدرجاته الالعيافي
 ذاتي ادرك الذاتي، وتقومها قوامها لها انوية كذات النحو،

 له بالنبة اتقوم ي ذاتي أدرك ،إذن ،إنني .له بالنسبة كاآلخر

 وكأنا بحد حضور في بدنفسي كتعين ت االولية تجربته قطاع في

 النواة هذه حضورمشارك في انوي، كشخص أو شخصي،
 البينذاتية والشتركة الجتمعة ظاهرات اساس في هي التقومية

 وبين بيني التقومية النواة هذه إنها، بل المختلفة. ها بأشكال

 كافة بين المشترك الموضرعي العالم تقوم اساس في هي اآلخر،

 أن يبقى بالذات. موضوعيه اساس انها المختلفة، النوات

.كيف نسأل

 خالل من يفهم النوات مختلف بين المشترك العالم تقوم إن

 تقوم وألن الحضوروالحضورالمشارك بين التفريق الى العودم
 أن فعلي الخاصة تجربتي نطاق في يمحصل عمومًا الموضوعات

 االولية تجربتي في المشاركة بالحضورات الحضور تعلق أتابع

 العام والى اآلخر الى القصدي الترابط هذا يحيلني كيف وأرى

 ينبغي ما اول إن اآلخربن وبين بيني المشترك، الموضوعي

 آفاق من له بما حضور، كل الحضور، أن هنا مالحظته علنا
 يحيل توقع(، إلالل، حفظ، )تذكر سابقًا زمنيةعددناها

 ليست الحضور في المشاركة هذه .مشارك حضور على دائمًا

 وامكانية ذاتها األشياء ترابطات الى تعود بل اندساسًا،

 الكثير ان بشيء رالواقع االولية تجربتي نطاق في الحي حضورها

 أوتاريخي تجربتي، تاريخ دخل قد المشاركة الحضورات من

المباشرة. االولية تجربتي نطاق في الحضور باب من التجربي،

 حاضرًا اجده امامي القهوة فنجان الى انظرمثالً عندما

 الحضور هذا في يشاركه األولية. تجربتي نطاق وفي لي بالنسبة
 وكيف منه البن اشتريت الذي المتجر مثاًل: اخرى، ترابطات

 من اتاكد حتى ناظري امام تم قد البن هذا طحن أن

 هذا قهوة تحضير من االنتهاء مع نفذ الذي الغاز طازجيته.

 يرسل حتى الموزعين بأحد اتصل أن بالتالي علي وأن الفنجان

.... والخ مآلنة غاز قارورة مكن وقت اقرب في لي

 معين سياق هناك . المقال هذا كتابة معرض في اآلن إنني

 االولية، تجربتي قطاع اآلن بصفته ذهني االفكارحاضرفي من

 الذي والمتجر عليها اكتب التي الورقة الحضور هذا في يشارك

 اشربها، التي والقهوة استعمله، الذي والقلم منه، اشتيتها

 التي والموسوعة للكتابة، لي متاحة تزال ما التي الوقت ومدة

.... والخ المقال هذا لها كتب
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 على منكبا زلت وما تراني قد البيت الى زوجتي تعود وعندما
 .كمتكلم لي باكبة حاضرًا أكون اكلمها اذ المقال. هذا كابة

 بعد للكتابة سأعود وافي تسمعني كونها الحضور هذا في يثارك

 حاضرة هي تكون أكلمها واذ اليها. التحدث من االنتهاء
 ما ايضًا عندها الحضورأن هذا في يشارك . كسامعة لها باكبة

 التحدث من االنتهاء بعد للكتابة اعود سوف وافي لي تقوله

 اشاركها وال حضوراقي تشاركني ال أنها فالمالحظ ذاك اذ اليها.

 قطاع ليس وبينها بيني التشارك ميدان ان .حضوراتها

 إن . دوفي تخصها أو دونها تخصني هذه إن إذ ،الحضورات

 اآلخرين وكل آخر كل وبين وبيني وبينها بيني التشارك ميدان

 من الذي المشارك الحضور ان . المشاركة الحضورات قطاع هو

 الحضور اختالف اثناء وعندك عندي ذاته هو يكون أن شأنه

وبينك. بيني المشترك والقطاع االشتراك ميدان يشكل ما هو

 هو المشاركة الحضورات مجال في وبينك بيني التشارك هذا

 من فيها بما وعي تيار في تكمن الحضورات إن . مفارقة عنوان

 دون بي واختصاصها خصوصيتها هنا من .فروقية مضامين
 كالحضورات وبينك، بيني مشتركًا أصبح ما اما . غيري

 رغم هو، بل دوفي، يخصك وال دونك يخصني فال المثاركة

 لبطوفي هام، بمعنى مفارق، وبطونك، بطوفي في تقومه
. مشترك عالمي كقطاع وفيك في يتقوم فهو ذاك اذا . بطونك و

 بل العالم. موضوعية معنى يكمن بالذات االشتراك هذا في

 االدراك زيف يفضح أن شأنم من ما االشتاك هذا وحدم

 احد ندخل حين مثال يحدث فماذا . الهلوسة وحتى واالنخداع

 دمية جرد انه بعد ما في لنا يتبين ما على التحية ونلقى المتاجر
 ثقتا ضحية وفعنا هل وهندامها؟ صنعها أحين الشمع من

 هوسرل غيرموضعها؟ في ثقتنا وضعنا هل خانتنا؟ بحواس
 هوتسلط نظره، في االنخداع، سبب إن ،ال طبعًا يقول،

 م التدقيق وجه وعلى الحضورات، على المشاركة الحضورات
 البعد عل او الحضور إطاللية على المشاركة الحضورات تلط

 إطاللي إمتأل الدمية الى نظرت فعندما للحضور. اإلطاللي

 بل وحضوريتها، حضورها صلب من ليست بامكانات عليها

 الى دخولي أثناء واكبتني التي المشاركة الحضورات سياق من

 التحية بالقاء ذاك، اذ فهممت، مسبقة، كأحكام المتجر

 الدمية هذه على التحية ومظهر الترحيب وقفة إن .عليها

 شاكلهحضورمعي وما هذا كل - المتجر مدخل على المنتصة
 انه على آخر حضورًا والتوقع، العادة بحكم استشرك،

 أنًا )الدمية( الحضور لهذا أن أعني : يشاركه وهوال يشاركه،

 لي، المرافقة زوجتي، قهقهة في ولعل الحضور انسانيًايشاركه
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 الثماتة بكثيرمن أعمق بينذاتي معنى الحدث هذا إزاء

 حضور تجربة في يبدو، ما على معي، تشترك إنها الظاهرة:

 ال لكنها المتجر. مدخل عد الترحيبية ووقفتها الدمية هذه

 التجربة هذه خالل انتابتني التي المشاركة الحضورات تشاركني

 التي المشاركة الحضورات هذه للحضور، اآلخر كالوجه

 وموضوعية التجربة لموضوعية األعمق األساس إذن، تثكل،

المختلفة. النوات تجربة في المشترك العالم

 عن نقوله ما يماثله الحسي االنخداع هذا عن نقوله وما

 اخاطبها فبدأت فجأة امامي اآلن زوجتي فلوظهرت .الهلوسة

 اكتب فيما لذاتي الذاني حضوري وهو في، الزوج فإن واحدثها

 الحضور هذا على يتسلط عني، غائبة وزوجتي المقال هذا
 عن فعوضًا المختلفة. االعتيادية بمضامينه إطالالته ويعبيء

 انه عل له مشاركًا حضورًا اعيش أجدني اآلني االنوي الحضور

 الي تتمع زوجتي وكون زوجته يحدث زوجًا كوفي وآفي: أنوي

 خالل من في يتفوم الموضوعي المشترك العالم إن .احدثها حين

 على اآلخرين مع ايضًا فيها اتشارك التي المشاركة الحضورات

 الطابع أن إال ايضًا. لهم بالنسبة مشاركة حضورات انها

 هوفي المثاركة الحضورات هذه به تسم الذي االعتيادي

 شروط وتحت ظروف في تنتابني قد التي الهلوسة امكانية اساس

 للحضورات االعتيادي الطابع هذا هوذاته، ولوانه - معينة
 الموضوعي العالم بداهة اساس في ايضًا يكمن المشاركة،

 أما وهناعتها البداهة هذه قوة اساس وفي جميعنا بين المشترك

 المشتركة المشاركة الحضورات ومناعة البينذاتية البداهة هذه قوة

 مما بالرغم وذلك ،منافية بداهة كل تقهقر النوات ختلف بين

 التجربة بطون في واالصلية االولية طوابع من تتخذه قد

 ابتدعه شريركالذي إله اي ذاك، اذ ،يتطيع فهل .الذاتية

 المشتركة المشاركة الحضورات بداهة بوجه يصمد أن ديكارت

 اآلخر الوجه البداهة، هذه انها، على النوات مختلف بين

؟ عالمها وموضوعية التجربة لموضوعية

 ونزعتها المثالية الفنومنولوجيا ان هوسرل، مع نرى، وهكذا

 إنكار تريد ال االشياء ماهيات الى كمدخل الوجود تعليق الى

 ههم مهمة إن وهم. مجرد واقعيته واعتبار العالم وجود

 العالم هذا معنى عن الكشف في تكمن الرثيسة الفنومنولوجيا

 وانه موجود العالم ان لنا بالنسبة الواقع وجوده معنوية وعن

 التجربة تساوق واستمرارية كلية في موجود كعالم معطى
اطالقًا الثك يقبل ا ما فهذا المنسابة

ومراجع مصادر

 دار الموسرلياناعن مجموعة ضمن صدرت التي هوسرل كتابات-ا
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خوري انطوان

)الظاهراتية( الظاهرية
Phenomenalism 
Phenomenalisme 
Phenomenalismus

 تحليل في طريقة كونه حيث من الظاهرية، مذهب يشكل

 العبارات لتلك المثالي التأويل لتجنب محاولة الشيئية، العبارات

التمثيلية. الواقعية أو الساذجة الواقعية شرك في الوقوع دون

 بدايتها تجد وهي ،التجريبي الفكر اطار في الظاهرية نشأت

 تبدأ لم ولكنها المعنى في هيوم ونظرية المثالية باركلي فلسفة في

 مل ستورات جون فلسفة في اال الحقيقي شكلها باتخاذ

 حد على اغها، على المادية للموجودات نظرته في خاصة وبصورة

 Permanent possibility لالحساس« دائم »امكان قوله،

of sensation. وتتخذشكلهااألخير النظرة هذه تكتمل لم 

 القرن من األول الثلث في المناطقة الوضعيين ظهور حتى

 وتفننوا المادية األشياء الى مل نظرة من اتطلقوا الذين العثرين

 دحض كان التي الفلسفية ألغراضهم وتطويعها تعديلها في
.أهمها من واحدًا الميتافيزيقا

 للنظرية نتيجة كانت الوضعية الفلسفة في الظاهرية ان
 الذي الظاهري التحلبل كان كما تمامًا المعنى، في الوضعية

.المعنى في بنظريته مرتبطًا هيوم اعتمده

 كان الحسي االدراك الى معينة نظرة على الظاهرية تقوم

 المذهب أصحاب توسمه ما تصحيح لها الرئيي الدافع

النظرة وفي الساذجة الواقعية النظرة في أخطاء من الظاهري
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 في التمثيلية الواقعية في جذورها تجد التي االدراك في السبية

 باركلي فلسفة في ها نجد كما المثالية النظرة وفي لوك فلسفة

 في تتلخص الظاهرية عليها تقوم التي االدؤاك بة ونظر . بالذات

 بصورة لالدراك قابلة ليست المادية األشياء بأن االعتقاد

 ليس الخارجي العالم في مباشرة بصورة ندركه فما . مباشرة

 بما ذلك أشبه وما والجبل والحجر والقلم الطاولة مثل أشياء

 والرائحة واللون الصوت مثل أشياء بل مادية، موجودات نعده

 مطلع أي كمايعلم االعتقاد، هذا والطعم والحجم والثكل

 الفالسفة كل بين مشترك اعتقاد هو التجرييي، الفكر على
 يميزفيلسوفًا الذي ولكن والمعاصرين. الحديثين التجريبيين،

 نظر كيفية جهة، هومن األمر، لهذا بالنسبة آخر، عن تجريبيًا

 مباشرة بصورة ندركه ما بين العالقة الى التجريي الفيلوف

 الفيلسوف نظر كيفية ثانية، جهة ومن الحية، والموضوعات

 عالقته وطبيعة مباشرة بصورة ندركه ما طبيعة الى التجرييي

المدركة. بالذات

 العالقة الى نظر انه لوجدنا لوك، نظر وجهة أوالً أخذنا فلو

 الخارجية المادية الموضوعات بين مباشرة بصورة ندركه ما بين

 االدراك موضوعات واعتبر انعكاس أو تمثيل عالقة انها على

 على أي البيطة، أفكارنا محتوى على مقتصرة المباشر

 يتركها التي األخيرة التأثيرات انها لوك افترض التي احساساتنا

 للنظرة تجنب التمثيلية لوك نظرية في .وعينا على الخارجي العالم
 يدرك ألن قابالً الحارجي العالم تحسب التي الساذجة الواقعية

 االدراك حاالت في أفكارنا تكون بحيث واقعه، في هو كا
 فقد . واقعه كماهوفي الخارجي للعالم صادقًا تمتيالً السوي

 من األشياء صفات ان عصره، فيزياء تأثير تحت لوك، وجد

 في كامنة كلها ليست وحركة وحجم وشكل ورائحة وطعم لون

 ٠ لها الحسي وادراكنا حواسنا الينا تنقله الذي النحو على األشياء

 Primary األولية الصفات بين لوك تمييز جاء هنا من

Qualities الثانوية والصفات Secondary Qualities . فالفئة 

 والثكل، والحركة االمتداد مثل صفات على تشتمل األولى

 في للشيء مالزمة صفات وهي الشيء، في كامنة قوى مجرد

 مثل صفات على تثتمل الثانية والفثة .وأوضاعه حاالته جيع

 الخشونة، أو النعومة ودرجة والطعم والرائحة والصوت اللون

 ،ذاته في أصفر أو أحمر ليس فالثيء ،لوك وصفها كما ،وهي
 حلوًا أوخشنًا، ناعمًا أوباردًا، ساخنًا ذاته في فهوليس كذلك

 ذاته في انه .اكوع هذ من صفات من هنالك ما الى ومرا،

 كاحساسنا فينا معينة احساسات أحداث على القوة فقط يمتلك

 بدرجة أو البرودة او السخونة من معينة بدرجة أو معين بلون

 مجموعة باعتباره الشيء، ولكن .الخثونة أو النعومة من معينة

 االمتداد مثل بصفات ذاته في يتصف أن يجب القوى، من

 األخيرة الصفات عن لدينا التي فاألفكار والشكل. والحركة

 أو تمثيل انها أي الصفات، هذه مع متطابقة أفكا هي

ذاته في الشيء في موجودة هي كما لها انعكاس

 يمكن فال الثانوية الصفات عن لدينا التي األفكار أما

 لوك وحجة ,ذاته في الشيء صفات مع متطابقة حسبانها

 الحجة هي الصفات من النوعين هذين بين للتمييز األساسية

 ناعم يبدو نما الثانوية. للصفات المزعومة النسبية على المبنية

 وما آخر، لشخص الملمس يبدوخشن قد لشخص الملمس

 انه على آخر شخص يختبره قد سخونة انه على شخص يختيره

 بهذاالمعنى. تسبية األولية يعدالصفات لم لوك ولكن فتور

 العالم حسبان عل تقتصر التمثيلية لوك نظرية فإن هنا من

 العالم فيه نجرد الذي الحد الى فقط وعينا في بمثال الخارجي

اليه. نعزوها التي الثانوية الصفات من الخارجي

 رفض األخير ان نجد باركلي، الى لوك من اآلن انتقلنا اذا

 والصفات األولية الصفات بين لوك عليه اعتمد الذي التمييز

 األمر لهذا رفضه ان نسبية. الصفات كل واعتبر الثانوية،

 األساسية الحجة على يقوم كان المثالي موقفه الى قاده الذي

 أو األساسية بالصفات مايسمى الى ننظر عندما :اتالية

 هي، بما فقط بل محددة، صفات كونها زواية من ليس األولية،

 شيء فكل .نسبية الصفات هذه بأن نقول ألن معنى ال فعندها

 بغض انه بمعنى والحركة باالمتداد يتصف أن من بد ال مادي

 ما، ظلهاوجودشيء اختبرفي التي الذاتية الظروف النظرعن

 والحركة. باالمتداد متميز غير اختبره ما يكون أن يمكن فال
 هوصفة بما االمتداد على عندمانتكلم كليًا تختلف الصورة ولكن

 شيء كون الى نشبر فانما كذلك عليه كالمنا في ألننا محددة،

 أختبره ما ولكن محدد محددوارتفاع وعرض طولمحدد ذا ما

 ال قد ما لشيء المحدد أواالرتفاع المحدد الطول أختبر عندما

 الشروط في يوجد قد الذي االختالف بسبب أنت، تختبره
 أية أو الحركة صفة على أيضًا ينطبق ما هذا لكلينا. الذاتية

 صفة هي بما فالحركة .أولية صفات ممايسمى أخرى صفة
 يبدو قد لك بطبثًا يبدو وما ،سربعة أو بطيثة إما هي عددة

 قد محددة، بماهوصفة الشكل، كذلك آخر سريعًالشخص

 االدراكية. الشروط باختالف ألخرى مدركة ذات من يختلف

 صفات هي بما كلها، الصفات إن باركلي، يستنتج ولذلك،

 فارق أي بالتالي، يوجد، وال نسبية تكون أن يمكن ال محددة،
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 بالصفات يسمى وما الثانوية بالصفات يسمى ما بين نوعي

األولية.

 من األخيرين النوعين بين التميز عدم على باركلي اصرار في

 .المادي الجوهر مفهوم عن الستغنائه األساس نجد الصفات

 فإن هنا، المقصود بالمعنى نسبية الصفات كل كانت فاذا

 هذه في بحاجة، ولسنا المدركة، الذات بوجود منوط وجودها

 لتفسير لوك، فعل كما مادي، جوهر وجود افتراض الى الحالة،

 األخيرلنظرته الفحوى يمثل الذي باركلي شعار إن وجودها.
 esse est مدركًا يكون أن هو الشيء يوجد ان هو: المشالية

percipi . لو الظاهري شعار يكون أن أيضًا يمكن كان هذا ان 

 األفكارأو على االدراك يقصرموضوعات لم باركلي أن

 تسمح صيغة في وضع المعني الشعار أن ولو االحساسات.

.بالفعل مدركة غير فيزيقية أشياء بوجود بالقول
 على لمسألتين بالنسبة للشالية تعديالً تشكل الظاهرية ان

 األشياء بوجود المتعلقة المسالة هي األولى المسألة األقل.
 فبالنبة فعلي. ادراك ألي موضوعًا تشكل ال التي الفيزيائية

للمثالي:

 موضوعات بوصفها اال لها وجود ال )األفكار( االحساسات

،للتجربة

االحساسات من منظومات إال هي ما الفيزيائية، واألشياء

 باعتبارها اال لها الوجود الفيزيائية األشياء إذن،

.للتجربة موضوعات

 من حولها جدال ال المشالية الحجة هذه في األولى المقدمة

 سيصرعلى شك، ال الظاهري، ولكن الظاهري. منظور

لتصير: الثانية المقدمة تعديل

 االحساسات من منظومات اال هي ما الفيزيائية األشياء

 ستوارت لجون كان الذي التعديل هذا ان والممكنة. الواقعة

 نقول بأن لنا يسمح المثالية المسلمة على إدخاله فضل مل
 ادراك ألي موضوعًا تشكل ال فيزيائية أشياء وجود بامكان

 قابلة األشياء هذه تكون أن هو اآلن المطلوب هو ما .فعلي

.المبدأ حيث من قابلة أي لالدراك،

 على الظاهري أصر التي المثالية النظرية في الثانية والمسألة
 المثالية. الحجة في اكانية بالمسلمة متعلقة أيضًا هي تعديلها

 منظومات الى الفيزيائية األشياء ترد رأينا، كما الملمة، فهذه

 نجد أن من لنا مهرب ال وهنا األفكار. أو االحساسات من

 فكر أساسه هوفي المادي العالم حيث المثالي حظيرة في أنفسنا

 والوجودلها ذهية حوادثاا ماهي فاالحساسات خالص

 الظاهري، فإن ولذلك . الوعي أو للفكر تمظهرات بوصفها إال
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 آير فعل كا يتبدل، المعنية، المثالية النتيجة تجنب محاوته في

Ayer وبرايس Price، الحية. بالمعطيات االحساسات 
 موضوع يثكل كونه في االحساس عن يختلف الحي المعطى
 أرى بأنني كاحاسي التجربة محتوى من جزءًا وليس التجربة

 فهي مباشرة. بصورة الروائح وأشم األصوات وأسمع األلوان

 وما أرام ما ان .تجربتي موضوعات انها بمعنى حسية معطيات

 هو اللمس طريق عن وأتحسسه أتذوقه وما أشمه وما أسمعه
 معينة احساسات لدي إن .احساسًا ولي حسي معطى

 معين للون رؤيتي ولكن والصوت، باللون كاحساسي
 واالحساس اللرن ألن تمامًا واحدًا، شينًا ليسا به واحساسي

 معين لصوت سماعي فإن كذلك ٠ واحدًا شيائً ليسا باللون

 به واالحساس الصوت ألن الصوت، يهذا احساس مجرد لي
.منطقيًا متميزان شيائن

 الظاهري، نظر في اغها، الحسية؟ المعطيات هي ما ولكن

 أسبقية ذات لذلك، وهي، األخيرللمعرفة األساس

 أسبقية ذات فهي كذلك الفيزيائية األشياء على ابستمولوجية

 فمن أنطولوجية. أسبقية ليس ولكن األخيرة، على منطقية

 مباشرة، بصورة الحية المعطيات سوى نعرف ال فاننا جهة،

 معرفتنا من مثتقة لها معرفتنا فإن الفيزيقية األشياء أما

 األشياء على كالمنا فان ثانية، جهة ومن .الحسية للمعطيات
 على كالم الى الظاهري، اعتقاد في منطقيًا، ينحل الفيزيقية

 من »مركبة« األشياء ان والممكنة. الواقعة الحسية المعطيات
 حديد من مكون مثال، المبنى، كما ليس حسية، معطيات

 من والذرات ذرات من مكونة األشياء أوكما وأسمنت

 األشياء بأن الظاهري بقول فالمقصود ذلك. أشبه وما جسيمات

 االبستمولوجية أسبقيتها فقط هو حية معطيات من مركبة

 الشيء هذا لكون معرفتنا فإن الفيزيقية. األشياء على والمنطقية
 للمعطيات معرفتنا من مستدلة معرفة هي موجودًا ذاك أو

 ينحل هوكالم أوذاك الشيء هذا وجود على وكالمنا الحسية،

معين. نوع من حسية معطيات وجود على كالم الى بالضرورة

 المعطيات افتراض الى الظاهري، نظر في نصل، كيف

 )أو الخداع - بحجة صاريسمى ما الى باللجوء الحسية؟

 ان على للبرهنة The Argument from Illusion الوهم(

 نبدًا هنا مباشرة. بصورة تدرك أن يمكن ال الفيزيقية األشياء

 في نالحظه، ما ولكن حسي. خداع حاات هناك ان بالمسلمة

 بين كيفي فرق اليوجد هوانه المعنية، الحجة اعتقادأصحاب

 التي والحاالت حي خداع حاالت عادة نحسبها التي الحاالت

 حاالت في لحواسنا هومعطى ما ان أي كذلك: نحسبها ال
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 هومعطى عما الكيف حيث من يختلف ال الحسي الخداع

 في ادراكاتنا موضوع فلوكان السوبية. الحاالت في لحواسنا
 من لكان السوية، الحاالت ي عنه كيفيًا غختلفًا الخداع حاالت

 ختلفة األخيرة الحاالت في نجربتنا تكون أن نتوفع أن حقنا

 نميز أن حينعذ بامكاننا فيكون السابقة، الحاالت في عنها كيفيا

 لمعطى ادراكًا كان اذا ما لالدراك الكامنة الطبيعة أساس على

 على غيربمكن المعني التمييز ولكن ٠ فيزيقي لشيء أم حسي

الحسي. ادراك لحاالت الكامنة الطبيعة أساس

 انه على الظاهري، نظر في تبرهن، التي األخرى األمور من

 بصورة مدركين نكون ال السوي االدراك حاالت في حقى

 السوي االدراك حاالت كون أمر فيزيقي شيء لوجود مباشرة
 بالنسبة متصلة سلسلة معا تكون قد السوي غبر واالدراك

 مثال، اقتربت، فاذا ضمنها تحصل التي وللشروط لصفاتها

 بحاالت أبدأ عنه، بعيدًا كنت ما موضوع من تدريجية بصورة

 ان بمعنى سوية، بحاالت وأنتهي سوي غير حسي ادراك

 يبدو نقطة الى أصل حتى هو عما أصغر البداية في يبدو الموضوع

 التي األخيرة االدراك وحالة حقيقته في هو كيا لي حجمه فيها

 حيث من لها المجاورة السابقة الحالة عن قختلف سوية نعدعا

 الحاالت من حالة أية فيها تختلف التي النبة بنف الكيف

.لها المجاورة الحالة عن السلسلة هذه في السوية غير

 كل ان االوهي الظاهري اليها يلجأ أخرى حجة توجد

 تعتمد، وغيرالسوية،السويةمنها الحسي، االدراك حاالت
 الحجة عذه ان موضوعية. وشروط ذاتية شروط على سببيًا،

 االستنتاج إلى الظاهري تقود السابقتين الحجتين الى باالضافة

 فالثيء مباشرة. بصورة ادراكها يمكن ال الفيزيقية األشياء بأن

 ذات أية عن وصفاته، وجوده حيث من مستقل، الفيزيقي

 وجودم حيث من الثيءالفيزيقي، ان آخر، بمعفى مدركة

 المنظور وعن يدركه عمن النظر هوبغض كما يظل وصفاته،
 موضوعًا كان اذا عا النظر وبغض خالله، من يدرك الذي

 بصورة ندركه ما على ينطبق ال هذا ولكن . ذات أي الدراك

 ال مباشرة بصورة ماندركه اذن ٠ الظاهري رأي في مباشرة،

ذاته. الفيزيقي الثيء هو يكون أن يمكن

 الظاهري المذهب الى تقود أن يمكن ال الخداع - حجة ان

 االدراك موضوعات طبيعة حول تثيرها التي القضية أولنا اذا اال

 في المألة، هذه واقعية. قضية وليست لغوية قضية اغها على

 استعمال بين للفصل األساس تشكل التي هي الواقع،

 غير الفالسفة قبل من واستعمالها الحجة لهذه الظاهري

 الى للوصول اساسًا الحجة هنه اعتبروا الخيرون فا الظاهرين.

 بحكم صحيحًا، لي بأنه النتيجة ال اي واقعية، نتيجة

 ولكن مباشرة بصورة الفيزيقية الموجودات ندرك اننا الواقع،

 من يجردها الظاهري، يصر كما الشكل، هذا على الحجة تأويل

 والتي تناولناها التي الفرعية الحجج مسلمات أخذنا فلو . قوتها

 موضوع بين كيفي فرق وجود عدم عل البرهنة استهدفت

 هذه ان نجد غيرالسوي، االدراك وموضوع السوي االدراك

 بدون منها واحدة كل نفي يمكن أنه أي للشك قابلة المسلمات

 موضوعات كانت اذا هي: المسلمات هذه تناقض. حصول
 غير االدراك موضرعات عن كيفيًا تختلف السوي االدراك

 االدراك حاالت بين نوعي فاصل يرجد أن يجب اذن السوي،

 ال السوي االدراك حاالت وان السوية، غير وحااته السوي

 األشياء وان ،منصلة سلسلة غيرالسوية حاالته مع تشكل

 ان . مدركة ذات أية عن باستقالل توجد أن يمكن الفيزيقية

 ،الظاهري نظر في تبدوضرورية ال الثالث المسلمات هذه

 ألي غيرقابلتين األوليان والمسلمتان للضرورة. المنطقي بالمعنى

 نظر في قبولها، يمكن فال الثالثة المسلمة أما .تجريبي دعم

 الى بالوصول يسمح ا نحو على أولناها اذا اال الظاهري،

 بصورة تدرك أن يمكن ال الفيزيقية األشياء بأن النتيجة

.مباشرة

 أن مؤداه التأويل هذا المقبول؟ هوالتأويل تأويل أي ولكن

 Contrary- للواقع مخالفة شرطية قضايا هناك

(^tOifact-conditionals) االدراك موضوعات على تصدق 

 أو وكذا كذا الختبرنا وكذا، كذا وضع في لوكنا مثل: الحسي
 مثاًل، أقول، ان اتأويل، لهذا باكسبة .وكذا كذا الحظا

 أي فيه يوجد ال الذي الوقت في مكتبي في طاولة توجد

 اآلن، المكتب في لوكنت أقولم هوأن المكتب في شخص

 هذا من شرطية قضايا ان وكذا. كذا الحظت أو الختبرت

االستقراثي. للدعم قابلة قضايا شك، ال النوعهي،

 الفيزيقية األشياء ان التيجة الى يقود ال التأويل هذا ولكن

 الشرطية القضايا هذه ألن مباشرة، بصورة تدرك أن يمكن ال

 في نجد التي األشياء تلك على تصدق قد للواقع المخالفة
 أقول أن آخر، بمعنى .علبنا سببيًا تعتمد انها لها الفعلي اختبارنا

 ان أقول هوأن عنا، سببيًا مستقل مكتبي في طاولة وجود ان

 وجدت اذا ثما النظر بغض اآلن مكتبي في موجودة الطاولة

 هذا ولكن اللحظة. هته في توجد لم أو مكتبي في مدركة ذات

 التي الطاولة لكانت اآلن، مكتبي في لوكنت انني يعني ال
 تلك في عني سببيًا مسقلة مكتبي في وجودها أختبر او االحظها
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 أولنا لو ولكن .فيها أوأختبروجودها أالحظ التي اللحظة

 المستحيل من نحويجعل على عنا الفيزيقية األشياء استقاللية

 نا بامكان يعود فال الحسي، لالدراك مباشرة موضوعات حسبانها

 أي غياب وفي .التأويل لهذا استقراثي دعم أي نعطي أن

 بصورة نعرف أن سوى بامكاننا يعود ال ،النوع هذا من دعم

 تدرك ألن قابلة غير أشياء انها عل الفيزيقية األشياء تعسفية

 يهحىء انه اذ خارقة تائج التعريف لهذا ولكن I مباشرة بصورة

. فيزيقية أشياء ليست والحجروالكتب كالطاولة أشياء ان ال

 ترتكز التي المسلمات يؤول ال الظاهري ان اآلن حتى بينا

 يمكن، ال بأنه باالستنتاج يسمح نحو على الخداع - حجة عليها

 ولكن مباشرة. بصورة الفيزيفية األشياء اختبار الواقع، بحكم

 أهميتها إن الظاهري؟ ألغراض الخداع ٠ حجة أهمية هي ما

 الشىء الى النظر األفضل من انه الى تنبهنا انها في تكمن
 بصورة نختبرها أشيام من منطقيًا مركب انه على الفيزيقي

 هذا موقفه ان .المتطقية المفارقات شتى في نقع واال مباشرة

 في يرى ال الواقعي، بعك فالمثالي، المثالي. بموقف شبيه
 أن يمكن ما او لنا هومعطى ما يتخطى شيائً الفيزيقي الموضوع

 .والتجربة المالحظة شروط ضمن مباشرة بصورة لنا يعطى
 ال انه هو سابقًا، لمحنا كا المشالي، عن يميزم الذي ولكن

 وافكارنا جهة، من تجريبيًا، هومعطى ما بين كالمثالي، يوحد،

 األساسي الجهد فإن ولذلك ثانية. جهة من واحساساتنا،

 هومفهوم اللغة الى جديد مفهوم ادخال على ينصب للظاهري

 أو المادي الموضوع مفهرم تحليل لغرض الحسي المعطى

المباشرة. التجربة عناصر الى الفيزيقي

 يقضي الذي اللغوي التشريع هذا الى يقودنا الذي ما ولكن
 وبالتالي بسيطًا مفهومًا باعتبارم الحسي المعطى مفهوم باستعمال

 حجة الى العودة من بد ال هنا الشيئية؟ اللغة تحليل في أساسيًا

 المادية األشياء بين واقعيًا الفصل لغرض ليى ولكن الخداع، -

 االقتراح اظهارأفضلية لغرض بل مباشرة، بصورة نختبره وما

 الحسية المعطيات لغة انها على الشيئية اللغة الى بالنظر القاضي

 ال الحجة لهذه وغيرالظاهري الظاهري استعمال بين فالفرق

 للثافي، غيرها هي لألول التجرييي العالم وقائع أن في يكمن

 فالسؤال التجريية الوقائع لهذه منهما كل تأويل كيفية في بل

 من هل الشيئية؟ اللغة نفهم أن يجب كيف هو: هنا األساسي

 على مجردكالم انه على األشياء على الكالم الى النظر األفضل
 انه على اليه النظر أم مباشرة بصورة تجريبيًا لنا هومعطى ما

 ما ان مباشرة؟ بصورة لنا معطى هو ما تتخطى أشياء على كالم

 من ان يبين ،الظاهري رأي في ،الخداع - بحجة يسمى
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 الحسية المعطيات لغة انها على الشيثية اللغة الى النظر األفضل

كيف؟

 من حاالت هناك ان هو الخداع - حجة تظهره ما ان

 لغة باستعمال اال منها التخلص يمكن ال اللغوي االبهام
 و»يرى«، »يدرك« مثل أفعاالً مثاًل، لنأخذ، الحية. المعطيات

 نحو على األفعال هذه نستعمل كثيرة حاالت في اننا .و»يسمع«

 موجود أويسمع أويرى يدرك ما ان نفترض بأن يلزمنا

 االطار هذا ضمن األفعال لهذه استعالنا حصرنا واذا بالفعل.

 أية تكون أن ننكر أن إما فعلينا ،االنطولوجي االلتزام من

 نعترف أوأن حسي خداع حالة هي االدراك حاالت من حالة
 دائمًا وكانها االدراك موضوعات على نتكلم أن الخطأ من بأنه

 نظر في أكثرمعقولية، يبدو الثاني البديل ان مادية أشياء
 األول البديل بين التوفيق جدًا الصعب من ألن ،الظاهري

 نراها الماء خارج المستقيمة فالعصا .العادية اليومية وتجاربنا

 بؤبؤ على نضغط عندما ورقتين نراها والورقة .الماء في ملتوية

 حالة كل في االدراك موضوع فاذاكان معين بشكل العين
 أن علينا اذن ،فيه ندركها اننا يبدو التي الصفات مع موجودًا

 ان للتمثيل استعملناهما اللتين الحالتين مثل حاالت في نقول

 صارت والورقة الماء في غمست عندما ملتوية صارت العصا
 لتجنب .معين بشكل العين بؤبؤ على ضغطنا عندما ورقتين

 »يدرك« نستعمل أن يجب األخير، النوع هذا من نتائج

 األفعال هذه بشحن يسمح ال نحو على الخ و»يسمع« و»يرى«

 وكذا كذا وجود أدرك انني أقول ان .انطولوجية مضامين بأية

 ان األخير، االقتراح حسب يلزمني، ال وكذا كذا أوأسمع

 أدركها يبدوأنني التي الصفات أو الصفة له شيء وجود افترض

 فاننا هذا، االقتراح وفق المعنية األفعال نتعمل عندما فيه.

 الخ( نرى، )نسمع، ندرك اننا لنا يبدو انه نقول أن الى نقصذ

 مسالت من أساسية مسلمة الى نأقي وهنا - ولكن .وكذا كذا

 السوية االدراك حاالت بين التمييز دام ما - الخداع - حجة

 من ضير ال اذن ،كيفي أساس بدون السوية غير وحاالته

 لنا معطى هو ما نعامل أن في التصورية، أو اللغوية الوجهة

 غير الحاالت في معطى هو ما نعامل كما السوية الحاالت في

.السوية

 هذا فحسب الحسية. المعطيات عالم يدخلنا التحليل هذا
 أن ،الحسي الخداع حاالت ببب ،المناسب من ليس ،التحليل

 .مادي موضوع ذات حاالت داائً الحسي االدراك حاالت نعد

 حاالت بين كيفيًا التميز على قادرين غير كوننا بحكم ولكن،

 وحاالت مادي شيء هو موضوعها ان تفترض التي االدراك
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 فإن ماديًا، شينًا موضوعها يكون أن يمكن ال التي االدراك

 الخلط عن ينشا قد لغوي ابهام أي لتجنب يقترح، الظاهري

 أن االدراكية، األفعال آخرمن فعل أوأي »يدرك« معني بين

 المدرك الموضوع يكون بأن يقضي الذي األول المعفى على تبقي
 معطى بوصفه بل ماديًا، موضوعًا بوصفه لي ولكن موجودًا،

 االدراك حاالت في حق انه هي هنا األساسية فالمسالة حسيًا

 شيء يوجد أن أي ما، شيائً ندرك أن بد ال السوية، غير

 ماديًا يكون ان يمكن ال الشيء هذا ولكن لحواسنا، معطى

 كيفيًا يختلف ال الحاالت هذه في ندركه ما ان اآلن أضفنا واذا

 أن من يمنعنا ما هناك يعود فال السوية، الحاالت في ندركه عما

 موضوعها يكون ال حالة االدراك حاالت من حالة كل نحسب
حسيًا معطى بل ماديًا، شيائً

 المعطيات الى النظر في يتلخص اذن، الظاهري، يقترحه ما

 . المباشرة التجربة اطار ضمن واقعة انها على وحدها الحسية

 يقود قد المناسب، النحو على نتدبره لم اذا االقتراح، هذا ولكن

 االقتراح تبنينا إذا كيف؟ . معناها من الشيئية اللغة تجريد الى

 الحسية المعطيات بين العالقة تجعل واقعية نظرة ظل في األخير

 حينئذ يعود فال ،سببية شبه أو سببية عالقة المادية واألشياء

 التحقق يمكن قضايا انها على الشيئية القضايا الى النظر بامكاننا

 هذه ولكن المبدأ. حيث من حتى صدقها عدم أو صدقها من

 يمكتا ال انه مؤداها ألن الظاهري، نظر في خارقة، النتيجة
 مثل قضايا صدق من مثاًل، نتحقق، ان المبدأ حيث من حتى

 أشبه وما الطاولة« على قلم »يوجد المكتب« في طاولة »توجد

ذلك.

 الى بالنظر القاضي االقتراح بين اذن، نوفق، كيف

 التجربة اطار ضمن واقعة وحدها انها على الحسية المعطيات

 الطريقة المادية؟ األشياء وجود من التحقق على وقدرتنا المباشرة

 النظرة ننبذ أن هي الظاهري، نظر في للتوفيق، الوحيدة

 واألشياء الحسية المعطيات بين العالقة الى ننظر وأن الواقعية

 هذا يعنيه وما . أوتصورية منطقية عالقة انها على المادية

 الشيئية، اللغة حرمة على للحفاظ األخيرهوانه، االقتراح

 المعطيات لغة من مشتقة لغة انها على اليها ننظر أن يجب

 الميتافيزيقية النتائج فتجنب كذلك، اليها نظرنا في الحسية

 الواقعية، فالنظرة المثالية. النظرة ومفارقات الواقعية للنظرة
 على ميتافيزيقي بعد اضفاء من لها مهرب ال مثاًل، لوك نظرة

 لنا معطى ليس المادي الثيء كان فاذا .المادي الشيء مفهوم

 يمكن ال مباشرة بصورة نعرفه ما كان اذا أي مباشرة، بصورة

 )األشياء الخارجي للعالم غيرمباشرة معرفة سوى يشكل أن

 العالم وجود من ننحقق أن هنا يمكننا كيف اذن المادية(

 وسيلة حوزتنا في كانت اذا اال المادية( )األشياء الخارجي
 حاالت في المباشرة الحسية المعطيات بين كيفية بصورة للتمييز

 ال ولكن الخداع؟ عدم حاالت في المعطيات وهذه الخداع

 من النوعين هذين بين كيفي تمييز الظاهري، نظر في ،يوجد

 غير المادي الشىء حسبان الى يضطرنا الذي األمر الحاالت،
 مفهوم عل يضفي شك، ال وهذا، تجيريبيًا. بعرف الن قابل

 النتائج هذه نتجنب حتى اذن .ميتافيزيقيا بعدا المادي الشيء

 الشتقاق طريقة نوجد أن يجب ،الواقعية للنظرة الميتافيزيقية
 من أي مباشرة، بصورة نعرفه مما منطقيًا المادي الشيء

 الظاهري المذهب تبفي يرتبط كيف نجد هنا ٠ الحسية المعطيات

 يعني ال هذا ولكن الميتافيزيقيا. من للتحرر الوضعي بالمشروع

 انه على المادي الشيء الى بالنظر يقضي الذي المثالي اقتراح تبني

 التيجة الى توصل فالمثالي االحساسات. أو األفكار من منظومة

 المباشرة التجربة محتوى بين يميز لم ألنه رأينا، كما األخيرة،
 والسخونة. مثال، بالسخونة، االحاس بين وموضوعها،

 بين من مل، ستورات جون فات الذي اتمييز هذا بدون

 المادة تشتق التي المثالية النظرة شرك في فنقع سنعود الظاهرين،

 الفكر. عن استقاللية أية المادي للوجود تعطي وال الفكر من

 بوصفها الحسية المعطيات بين هنا نخلط أال يجب اذن

 بوصفها االحساسات واألفكارأو للتجربة المباشرة الموضوعات
 يجوز ال انه يعني وهذا المباشرة التجربة هذه محتوى من جزءًا

 .به واحساسنا الصوت بين أو به واحساسنا اللون بين الخلط
 حجم أو صوت أو هولون حسيًا معطى يثكل ما كان فاذا

 أن الحسي المعطى لهذا يمكن ال اذن ،مباشرة بصورة نختبره
 الحجم أو الصوت او باللون احساسًا نفسه الوقت في يكون

.المعني
 ما األخيرلكل األساس اذن، الحسية، المعطيات تشكل

 .المادي العالم عن نعرفم أن نظريًا، األقل عل اويمكن، نعرفه

 طبيعة هي ما اواًل، األسنلة بعض طرح من بدها ال رلكن

 المعطى بين التمييز من بد ال كان فاذا الحسية؟ المعطيات
 من جزءًا بوصفه واالحساس للتجربة موضوعًا بوصفه الحسي

 ٠ الحسية المعطيات أي - انها هذا يعني فهل ،التجربة محتوى

 انها هذا معنى فهل بااليجاب، الجواب كان واذا غيرذهتية؟
 المعطيات من لمادي الشىء اشتقاق يمكن كيف ثانيًا، فيزيقية؟

 ال - مثال، الحسي، الخداع -حاالت حاالت هناك الحسية؟

 وهناك المادي الشيء صفات مع الحسية المعطيات فيها تتطابق

 يوجد وال حية معطيات فيها توجد - الهلوسة - أخرى حاالت

 الصفات أن السابقة الحاات في تعرف فكيف مادي، شيء
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 في نعرف وكيف ذاته، في الشيء صفات غير هي المدركة

 غير المادي الشيء الهلوسة-ان -حاالت األخيرة الحاالت
 مركبة المادية األشياء ان نقول أن معفى ما وأخيرًا، موجود؟

حسية؟ معطيات من منطقيًا

 الحسية، المعطيات األول. للسؤال الظاهري بمعالجة لنبدأ

 والكالم الحسي. لالدراك المباشرة الموضوعات هي ،رأينا كها

 لون على كالم التحديد، وجه على هو، حسي معطى على

 .الخ صوته، أو حجمه أو أوشكله راثحته أو أوطعمه الشيء
 بل أووعيي، نجربتي محتوى جزءًامن ليست األخيرة وهذه

 ال ،هي أوادراكي وعي وحاالت ٠ أووعي تجربتي موضوع

 ألن الظاهري، نظر في المعنى، ولكن ذهني، شأن شك،
 فلو . ذهنية حاالت دراكي أو وعي موضوعات أيضًا نحسب

 بين مثال، للتمييز، امكان هناك عاد لما كذلك، حسبناها

 أو األلوان وهذه األصوات أو لأللوان ادراكي و وعي

 ومشروع، قاثم الشك، التميز، هذا ولكن ذاتها. األصوات

 اطار من الحسية المعطيات نخرج أن علينا يحتم الذي األمر

الوعي. عحتويات

 جواب فيزيقية؟ الحسية المعطيات ان هذا معنى هل ولكن

 بالنفي يجيب أن من الواقع، في المهرب ٠ هوبالنفي الظاهري

 هومعطى ما تشكل انها على الحسية المعطيات الى ينظر مادام

 ،أساسية أكثر أشياء من مشتقة ليست فهي . مباشرة بصورة لنا

 األشياء منهاكل تشتق التي األكثرأساسية األشياء هي بل

 هي وال ذهنية هي ال اذن والذهنية. منها المادية األخرى،
 ال اللون، أحمر شيائً أرى انني مثال، لي، يبدو فعندما مادية.

 ثكل اللون احمر فيزيقيًا شيائً هناك ان بالضرورة هذا يعني

 أو هلوسة حالة حالتي تكون فقد .وعي أو تجربتي موضوع

 الحمرة أختبر أو أعي ال الحالتين كتا وفي . حسي خداع حالة

 الحالة هذه في لدي فإن هذا ومع .فيزيقي شيء هي بما
 معطى شيائً هناك ان يعني الذي األمر األحمر، باللون احساسًا

 هومعطى ما ولكن الحالة(، هذه في )الحمرة مباشرة بصورة ي
 . ماديًا شيائً الحالة هذم في يكون أن يمكن ال مباشرة بصورة لي

 بين كيفيًا تمييزًا ا انه عل الظاهري اصرار الى اآلن عدنا واذا

 أو الهلوسة حاات مثل حاالت في مباشرة بصورة اختبره ما

 السوية، الحاالت في مباشرة بصورة اختبره وما الحسي الخداع

 كانت ما كائنة مباشرة، بصورة لي هومعطى ما ان لنا يتضح
 ننبه أن يجب هنا ماديًا. شيائً يكون أن يمكن ال االدراك، حالة

 األلوان مثل أشياء بأن يقول ال الظاهري ان الى القارىء

 مادية ليست فقط بل المطلقى، بالمعنى مادية ليست واألصوات
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 موجة طول هو اللون أن ينكر ال فهو .حسية معطيات هي بما

 الجزئيات، حركة هي الحرارة ان أو الفيزياء علم منظور من

 طول حسي هومعطى بما اللون يكون هوأن ينكره ما ولكن
 حركة حي معطى هي بما أيضًا الحرارة أوتكون معين موجه

 أحس عندما مباشرة بصورة اختبره أو به احس فما . الجزئيات

 فلوكان المحسوس الشيء في الجزئيات حركة ليس بالحرارة

 عندما اال بالحرارة يحس أن مثلي لكائن أمكن لما كذلك، األمر

 المتعلقة الشروط )أي اليها المثار الفيزيقية الشروط تتوافر

 أو باللون إلحساسي بالنسبة وكذلك الجزئيات(. بحركة

 الشروط هذه ان الواضح من ولكن . وغيرذلك الصوت

 على لحيازقي ضرورية ليست عني المستقلة الفيزيقية

 موضوع نوحد أن لنا يجوز ال اذن . المعنية االحساسات

المعنية. الفيزيائية بالشروط االحاس

 معالجة بكيفية المتعلق الثاني السؤال الى اآلن ننتقل

 الحسي الخداع بحاالت المتعلقة االدراكية لألخطاء الظاهري

 فاألمر الحسي، الخداع حاالت أخذنا اذ الهلوسة. وحاالت

 حالة هي حالة كانت اذا ما الظاهري، اعتقاد في يقرر، الذي
 بأشياء االحساسات بعالقة مرتبطًا أمرًا ليس ال أم حي خداع

 منوط أمر باألحرى انه . االحاسات عن باستقالل موجودة

 الظاهري ان نجد هنا .ببعض بعضها الحسية المعطيات بعالقة
 بينه طبعًا الفرق . المثالية من ويقترب الواقعية النظرة عن يبتعد

 على يتكلم المثالي بكون يرتبط - هام جد وهوفرق - المثالي وبين

 على يتكلم الظاهري بينا االحساسات، بين القائمة العالقات

. الحسية المعطيات بين القائمة العالقات

 العالقات نوع من نبين أن يمكننا كيف هو: اآلن السؤال

 هي ما ادراك حالة كانت اذا ما الحسية المعطيات بين القائمة

 العصا مشال بسيط، بمثال لنبدًا ال؟ أم حسي خداع حالة

 تبدو ولكنها ، الماء في ملتوية تبدو العصا . الماء في الموضوعة
 ان على تصر طبعًا اننا . الماء من نخرجها عندما مستقيمة

 فيها تظهر التي للحالة تحيزًا فنبدي ،مستقيمة حقًا هي العصا

 العصا بالتواء احساسنا ن لي ذلك سبب . الماء خارج العصا

 كما يمكننا، فال العصا. واقع مع يتطابق ال الماء في وهي

 شيء اتجاه في الحسية المعطيات فوق نقفز أن ،الواقعي يتصور

 رأينا، كما الحسية، فالمعطيات ذاتها. في العصا هو الخارج في

 ما ان يعني الذي األمر المادية األشياء على ابستمولوجيا سابقة

 الحسية. المعطيات عن نقوله مما مشتق المادية األشياء عن نقوله
 ال نقوله ما فإن مستقيمة، حقًا هي العصا ان قلنا اذا اذن،

 مادي شيء هي بما العصا عن نعرفه ما متمدًا يكون أن يمكن



)الظاهراتية( الظاهرية

 هي العصا ان قولنا فإن فيها. يظهر التي الحاالت عن مستقل
 في لنا العصا ظهور كيفية على كالم بالضرورة هو مستقيمة حقًا

 من الحالة(. هذه في الماء خارج )أي معينة شروط ظل

 متباينة، حسية بمعطيات نواجه عندما اننا إذن، الواضح،

 وبعضها ملتوية العصا يظهر السابق، المثال في كما بعضها،

 ما بينها من لالختيار معيار الى بحاجة فاننا ،مستقيمة يظهرها

 اختيارنا يكون واال للعصا، الحقيقي المظهر حسبانه يجب
. له ابستمولوجية قيمة وال عشوائيًا

 معيارواحد هناك وهل المعيار، هذا الى نصل كيف ولكن

 أو )استقامة نشيرليه ما السابق، مثالنا في الحاالت؟ لجميع

 أكثر طريق عن اختبارها يمكن صفة هو العصا( استقامة عدم
 طريق عن نعرفه وما . اللمس وحاسة النظر حاسة ،حاسة من

 عما النظر بغض تبدومستقيمة، العصا هوان اللمس حاسة

 على تغيير طرأ لو انه يعني وهذا .خارجه او الماء في كانت اذا

 طريق عن لنا ملتوية لبدت ، الماء في وضعناها عندما العصا

 في نتخذ فاننا ذلك، عكس األمر ان بما ولكن اللمس. حاسة

 اللم بحاسة المرتبطة الحية المعطيات من الحالة هذه

 بمعنى مستقيمة. العصا حسبان عليه يتعين الذي األساس
 لنا ظهرت لكانت غيرمستقيمة، حقًا العصا لوكانت آخر،

 في كانت اذا عما النظر بغض اللم، حاسة طريق عن كذلك

 العصا ان الحالة هذم في نقول عندما إذن، ٠ خارجه أم الماء

 عن نعرفه ما على هذا، حكمنا في نعتمد، فاننا مستقيمة، حقا

 ظروف على تطرأ التي التغييرات ألن ،اللمس حاسة طريق

 طريف عن استقامتها عن نعرفه ما على تؤثر ال للعصا اختبارنا

 نعرفه اننا يبدو أو نعرفه ما على تؤثر كانت وان اللمس حاسة

 على النظر، كحاسة أخرى، حاسة طريق عن األمر هذا عن
 فيها تتفق ال التي الحاالت في للحكم معيارًا نتخذه ما ،العموم

 الحواس هذه من حاسة طريق عن لنا ينكشف ما هو حواسنا

.غيرها دون
 نعتمد أن فيها يمكننا ال شك، ال حاالت، هناك ولكن

 لون معرفة . األشياء صفات لمعرفة واحدة حاسة على سوى
 وفي النظر حاسة طريت عن اال مكنة غي مثأل، ما، شيء

 من حاسة معطيات نستعمل أن طبعًا يمكننا ال كهذه، حاالت

 في نفعله أن علينا فما األخرى للحواس معيارًا الحواس

 المعطيات بعض اتخاذ هو الظاهري، نظر في كهذه، حاالت
 للحكم معيارًا المعنية الحاسة طريق عن ندركها التي الحسية

 في اللون أسود مثاًل، الثوب، يدو قد اآلخر. بعضه على

 أخرى شروط فيظل الزرقة شديد يبدو ولكنقد النهار، وضع

 الثوب ان هو عليه سصر ما الحالة، هذه في االضاءة. من

 الذي اللون ننخذ شك، ال عنا، أزرق، ال اللون، اسود
 ذلك، سبب للحكم النهارمعيارًا وضح في اكوب فيه يظهر

 وضع أفضل في النهارنكون وضح في هوانا األرجح، على

 الواضح ولكنمن أللوان المختلفة الظالل ممكنللتمييزبين

 بالفعل نتخذه ما ليس الظاهري للمذهب الهام الثيء أن هنا
 منهج وجود بل ،هنا تعنينا التي الحاالت في للحكم معيارًا

 مقارنة وهو اا النوع هذا من التي الحاالت كل بين مشترك

 ال آخر، بمعنى نحن، .أخرى حية بمعطيات حسية معطيات
 لنا توحي كما ،فيزيائي بشيء حيًا لنا هومعطى ما نقارن

 appearance الظهر بين فالفرق ولذلك الواقعية، النظرة
 واألشياء الحسية المعطيات بين فرقًا ليس reality والحقيقة

 فثة بين فرق هر بل الواقعي، الفيلسوف فهمها كما الفيزيائية،

 فئة في حسية معطيات من تبقى وما الحسية المعطيات من مختارة

تعنينا. التي الحسية المعطيات
 من أخرى بمعطبات حسية معطيات مقارنة - المنهج هذا

 حاالت اكثاف الى للوصول عليه نعتمد ما أيضًا هو — نوعها

 هو بينا موجود، ما شيائً أن لنا يمخيل الحاات هذه في . الهلوسة

 نستعمل الهلوسة، حاالت كبيرمن جزء في غيرموجود.
 على للحكم معيارًا معينة بحاسة مرتبطة حسية معطيات

 يبدولي انه لنفترض أخرى بحاسة مرتبطة حية معطيات

 النظر لحاسة ماهومعطى المنزل حديقة في أشاهدشجرة انني

 هو ما دليلي يكون وقد ،هلوسة أكثرمن يكون ال قد هنا

 هذه في اللمس حاسة - أخرى حاسة طريق عن لي معطى
 الذي الحديقة في المكان ذلك الى مثال، ذهبت، فلو .الحالة

 في شيائً اتلمس ان استطع ولم الشجرة، فيه توجد أن يفترض

 أشاهد لم بأنني لالستتاج كافيًا ذلك فسيكون المكان، ذلك

 حاالت من حالة كانت شجرقي وان الحديقة في شجرة
 حاالت اكتشاف ن طبعًا ايعني اال.هذا الهلوسة،ليس

 بوصفها ما حاسة معطيات الى اللجوء داائً يستلزم الهلوسة

 بعض ففي أخرى. حاسة معطيات على للحكم معيارًا

 المرتبطة الحسية المعطيات من مختارة فثة الى نلجًا الحاات

 الحاسة. بهذه المرتبطة األخرى المعطيات على للحكم ما بحاسة

 أن ولنفترض ،أمامي طاولة أشاهد انني يبدولي انه لنفترض

 الطاولة، فيه توجد أن يفترض الذي المكان على مركز نظري
 حينًا اراها وال حينًا الطاولة ارى انني لي يبدو ذلك مع ولكن

 لحسبان سببا هذه الحسية المعطيات من اتخذ قد هنا آخر.
 هلوسة، تكن انهالولم أساس على الهلوسة نوعًامن تجربتي

 .مكانها من تتقل لم دامت ما باستمرار الطاولة شاهدت لكنت

 من لحظة أية في مكانها من تنتقل لم بأنها للقول هنا يدعوني ما
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 من انتقلت لو انها هو هنا تعنينا التي الزمنية الفترة لحظات

 أتتبع ان بإمكافي لكان اللحظات، هذه من لحظة أية في مكانها

 الى األصلى مكانها من األقل عل انتقالها مراحل بعض بناظري
 حسية معطيات هومقارنة أنعلم ما طبعًا هنا ,الجديد مكانها

 الحسية المعطيات الحالتين كلتا في ولكن حسية، بمعطيات

.النظر بحاسة مرتبطة

 واالدراك الهلوسة بين الفرق هذاهوان كل من المهم

 بين فرق الظاهري، نظر زاوية من هو، الصحيح الحسي
 الحسية، المعطيات بين فرقًا وليى الحسية، المعطيات من نوعين

 هوشيء بما أخرى، جهة من الفيزيائي، والشيء جهة، من

.الحبة المعطيات على منطقيا سابق

 األشياء ان نقول أن معنى ما اثالث: السؤال الى أخيرًا نأتي

 انها ليس هذا يعنيه ما معطياتحسية؟ من منطقيًا مركبة المادية

 من مركب مثال، الماء، هو كعا حسية معطيات من مركبة

 وجه على هو، هذا مايعنيه ان . وهيدروجين أوكسجين

 المادية األشياء عن نقوله أن أويمكن نقوله ما كل ان التحديد،

 طريق عن المعنى، في نقص أي بدون نقوله، أن بامكاننا

 بامكاننا، انه يعني وهذا وحدها. الحسية المعطيات على الكالم
 وصفنا في كليًا الشيثية اللغة عن نستغني أن المبدأ، حيث من

, الحية المعطيات بلغة نكتفي وأن للعالم

 انه هو هنا الظاهري موقف على المترتبة األساسية األمور من

 وفئة جهة، من المادية، األشياء فئة على الكالم يجوز ال

 األشياء من فيان وكأنهما ثانية، جهة من الحسية، المعطيات

 .مكتبي في والكرسي كالطاولة جنب الى جنبًا توجدا أن يمكن

 يشيراليها التي غيرالوقائع وقائع تشيرالى ال الشيئية فالعبارات

 العالم أصف فعندما آخر، بمعنى الحسية المعطيات على كالمنا

 أشيراليها التي الوقائع فثة فإن الحسية، المعطيات بلغة المادي

 بواسطة العالم أصف عندما اليها أشير التي الوقائع فئة هي هي

 نظر في بالضرورة، يعني، ال هذا ولكن الفيزيائية اللغة

 لمجموعة المعنى في مرادف مادي« »شيء التعبير أن الظاهري،

 ولكنه . الحسية المعطيات من أنواع الى تشير التي الحدود من
 ترجتها يمكن قضية هي مادي شيء عن قضية ية ان يعني حتمًا

 هنا التجريبية. داللتها تفقد واال الحسية، المعطيات لغة الى
 للنظرية متممًا جزءًا الظاهري المذهب يصير كيف نجد

 يصير كيف أكثرتحديدًا، بصورة أي، المعنى، في التجريبية

 معيارًا بوصفه التجريبي التحقت بمبدأ مرتبطًا الظاهري المذهب

 المعطيات على الكالم ان االعتبار في أخذنا فاذا للمعنى عامًا
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 للمالحظة المباشرة الموضوعات على هوكالم الحسية

 بمبدا الصلة وثيق الظاهري المذهب أن لتا يتضح ،التجريبية

 بأن األقل، على األخيريلزمنا، فالمبدأ التجريبي التحقق

 قضية أية صدق عدم أو صدق من التحقق قابلية نحسب

 ذات لحسبانها وكافيًا ضروريًا شرطًا التجريبية المالحظة بواسطة

 القضية نعد أن منا يستلزم بدوره هذا ولكن . تجريبية داللة

 لغة بواسطة عنها التعبير يمكن قضية التجريبية الداللة ذات

 على عنها التعبير يمكن ال التي القضية ألن الحسية، المعطيات
 نظريًا. حتى تجريبيًا، صدقها من التحقق مكن النحوا هذا

 )أي التجريبي التحقق مبدا يشترطه ما ان الواضح من ولكن

 المعطيات لغة بواسطة القضية نعبرعن بامكانناأن يكون ان
 يستلزمه ما هوتمامًا تجريبية( داللة ذات تكون حتى الحسية

.الظاهري المذهب

 المادية األشياء ان الظاهري لقول إذن، األخير، الفحوى

 إال مادي شيء عن قضية ال ان هو حسية معطيات من مركبة

 . الحسية المعطيات لغة بواسطة التعبيرعنها يمكن قضية وهي

 اال ماهي المادية األشياء بأن الظاهري قول ان يتضح هنا من

 عالقة الى االشارة منه يقصد ال الحية المعطيات من مجموعات

 عالقة الى بل الحسية، والمعطيات المادية األشياء بين واقعية

 ال الظاهري يدعيه ما ان هو هذا يعيه وما ٠ لغوية أو تصورية

 تشير جملة تعبرعنها قضية توجد أن يمكن ال بأنه القول يتخطى

 جمل بواسطة التعبيرعنها يمكن قضية وهي اال مادي شيء الى

 األشياء بين اذن، فالعالقة، حسية معطيات الى تشيرفقط

 من فتتين بين عالقة ال ماهي الحسية والمعطيات المادية

 تكون وفئة المادية األشياء عن قضاياها تكون فثة القضايا،

. الحسية المعطيات عن قضاياها

 الظاهري باصرار آخريتعلق امرًا نوضح أن اآلن المهم من

 من مجموعات اال هي ما المادية األشياء بأن القول ان على

 ما على الحسية المعطيات قصر منه يقصد ال الحسية المعطيات

 يفترض التي الحسية المعطيات فمجموعات .منها هوفعلي

 من وممكن هوفعلي علىكلما تشتمل منها المادي العالم اشتقاق

 في ،كامنة الممكنة الحسية المعطيات أعمية ان . المعطيات هذه

 شرك في الوقوع لتجنب ضرورية كونها في الظاهري، نظر

 ان آخر، بمعفى المادي. العالم استقاللية على وللحفاظ المثالية
 بل بالفعل، مدركة بكونها مرتبطًا ليس المادية األشياء وجود

 اآلن مكتبي في طاولة وجود ان لالدراك. نظريًا قابلة بكونها

 في فليس يدركها. المكتب في شخص بوجود مرتبطًا أمرًا ليس

 ذات أية - شخص أي أعتقد، ما على اللحظة، هذه في مكتبي
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 هذه في مكتبي في طاولة بوجود عندي شك ال ولكن — مدركة
 مكتبي في طاولة هناك ان بقولي المقصود هو ما ولكن .اللحظة

 يقول المقصود، أحد؟ قبل من مدركة غير اللحظة هذه في

 الحية المعطيات من مجموعة الى االشارة هو الظاهري،

 ان أساس على معترض يعترض قد ولكن .الفعلية ال الممكنة

 وليست فعلى، ء شى هي اآلن مكتبي في الموجودة الطاولة
 في الطاولة وجود رد إذن، مكن، فكيف وحسب، بمكنًا وجودًا

 بمعنى كيف مكنة؟ حسية معطيات الى اللحظة هذه في مكتبي

 بمكن؟ هو ما الى برمته ينحل أن فعلي لماهو يمكن آخر،

 من بد ال الظاهري، منظور من التساؤل، هذا عن لالجابة

 في الظاهرية الطريقة نستعمل عندما بأننا أخرى التذكيرمرة

 األشياء، من فثتين بين عالقة امجاد نحاول ال فحن التحليل،

 جهة من الحسية، المعطيات وفثة جهة، من المادية، األشياء فثة

 الجمل، من فئتين بين تصورية أو لغوية عالقة الجاد بل ثانية،

 قضايا عن تعبر وفئة المادية األشياء الى تشير قضايا عن تعبر فئة

 الظواهر أوعالم الحسية المعطيات الى تشيرسوى ال

 األشياءالمادية بين العالقة على ينطبق وهذاالكالم الحسية

 يقول فعندما .الممكنة الحسية والمعطيات بالفعل غيرالمدركة

 من منظومة هي اآلن مكتبي في التي الطاولة ان الظاهري

 طاولة »توجد الجملة ان هو يعنيه فما الممكنة، الحسية المعطيات

 النوع من الىجمل ردها يمكن األن« عادل مكتب في مدركة غير

 وكانت اآلن عادل مكتب في شخص أي »لوكان اآلقي:

 ظهر لكان أو وكذا اختبركذا لكان سوية، االدراكية الثروط

 الجملة مثل جملة تحليل ان هنا لواضح ا من . وكذا« كذا له

 كالجملة للواقع غخالفة شرطية جمل استعمال الى يمحتاج السابقة

 ألغراض الممكنة الحسية المعطيات الى الحاجة وما األخيرة

 الشرطية الجمل الى الحاجة تعبيرعن سوى الظاهري التحليل
 بين قويًا رابطًا أخرى مرة نجد ايضًا هنا . للواقع المخالفة

 الى االشارة تكون ال فحتى ٠ التجريبي التحقق ومبدأ الظاهرية

 أن يجب ميتافيزيقية، داللة ذات منظور غير و مدرك غير هو ما

 وهذا الشيء هذا ندرك أن معغى ما نقول أن بامكاننا يكون

 نتوقع الذي ما نحدد أن نا بامكان يكون ان يجب أنه يعني بدوره

 التحقق فمبدأ ٠ معين نوع من شروط توافرت لو فيما اختباره

 من األقل على التحقق بامكاننا يكون أن يستلزم التجريبي

 عادل مكتب في طاولة »توجد القضية صدق من المبدأ حيث

 أن ولكن تجريبية، داللة ذات القضية هذه تكون حتى اآلن«،
 أن هو القضية هذم صدق من نتحقق أن نظريًا نا بامكان يكون

 كانت لو فيا نختبره أن نتوقع الذي ما نقول أن نا بامكان يكون

معين نوع من الشروط

 اإلشكال تجنب حاول مثال- رسل - الفالسفة بعض ان

 واقترح الممكنة الحسية المعطيات عل الكالم يثيره الذي

 بدل Sensibilia :وجمعه 5ع15101٥ »محسوس« اللفظ استعمال

 الحسي المعطى عن مختلف فالمحسوس ٠ مكن! حي »معطى

 يكون ال عندما يوجد أن يمكن انه وهو اال فقط واحد شيء في
 فعليًا وجود ال الحسي المعطى بينيا فعل، ادراك ألي موضوعًا

 مدركًا. فيه يكون الذي الوقت في اال حسيًا معطى بوصفه له

 a per- بالفعل مدرك محسوس آخر، بمعنى هر الحسي فالمعطى

ceived sensible رسل، يقترحه الذي المفهوم هذا باستعمال 

 تحليلنا في الشرطية الجمل عن اآلن نستغني أن بامكاننا
 مكتبي في طاولة توجد مثاًل، اقول، فان الشيئية. للعبارات

 كذا نوع من sensibilia محسوسات توجد أقول هوأن اآلن

 لكنت، اآلن، مكتبي في »لوكنت أقول أن بدل وكذا،

 مفهوم دام ما انه هنا الواضح من ولكن .وكذا« كذا اختبرت

 العبارات تحليل في األكثرأساسية المفهوم هو الحسي المعطى

 أن الظاهري، نظر في بامكاننا يكون أن فيجب الثيئية،

 حسية، معطيات على كالم الى المحسوسات على الكالم نترجم

 الحسي المعطى مفهوم أو الشرطية الجمل بالتالي نستعمل وان

. الشيئية للعبارات تحليلنا في الممكن

 على الكالم اذاكان طرحه أخيرالبدمن يوجدسؤال

 الحسية، المعطيات على الكالم الى يرمته ينحل المادي الشيء
 من انطالقًا نفسر، أن الحالة، هذه في يمكنتا، فكيف

 التي المادية األشياء جوهرانية الظاهري، المذهب مصادرات

 عن واستقالليتها الوجود في األشياء هذه استمرارية تعني

 على يجيب أن للظاهري يمكن كيف آخر، بمعنى االدراك؟

 اسناد الى تدفعنا التي األسباب بخصوص هيوم تساؤل

 بواسطة مدركة التكون عندما حتى األشياء لوجود استمرارية
 هيوم االدراك؟ عن مستقالً وجودًا لها ان نفترض وان حواسنا،

 ،يوجد بأنه «الفلسفي I لالفتراض مسوغًا يجد لم نفسه

 من مستقلة منظومة مباشرة، بصورة ندركه ما الى باالضافة

 نسخة يشكل مباشرة بصورة ماندركه ان بحيث األشياء،

 لها مسوغ ال محاولة االفتراض هذا أن رأى هيوم ان لألخيرة

 من بأنه القائل الموقف تبنى ريماانه الحسي لتكرارالعالم
 مدرك، بدون بوجد ان يمكن شيثًا المدرك نعتبر أن المتناقض

 واستقاللية باستمرارية االعتقاد بأن النتيجة الى توصل فقد

اال ليس المخيلة، نتاج هومن المادية األشياء

 من هنا نثيرها التي للمشكلة معالجته في الظاهري ينطلق

 األشياء بأن قوله معرض في لها مل ستوارت جون معالجة
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 يبين أن حاول فمل لالحساسا دائم »امكان هي المادية

 الى هي هنا )واالشارة االحساسات من »منظومة ان كيف

 للوعي نفسها تظهر حاضرة( بمكنات هي بما االحاسات
 جوهرًا أي ،االستمرارية أو بالديمومة يتصف شيائً باعتبارها

 مكونة انها عل الطبيعة الى النظر الى نحن نصل وكيف دائمًا،

 يكتفي ال الظاهري ولكن الممكنات من المجموعات هذه من

 حاجة هناك بأن فهويشعر المطروحة. للمشكلة مل بمعالجة

 االكتفاء يمكن وال المشاراليها، المجموعات تكون كيفية لشرح

األفكار. تداعي قانون الى الغامضة مل باشارة

 االحاسات على كالممل استبدال شيء، كل قبل مجب،

 بداية في بينا كما نتجنب، حتى الحسية المعطيات على بالكالم

 يواجهه الذي والسؤال المثالية. نحو االنزالق الفصل،

 بعملية تتحكم التي الشروط هي ما هو: اآلن الظاهري

 جواهر أو أشياء بوصفها الحسية المعطيات لمجموعات شكيلنا

مادية؟

 العملية بهذه تتحكم شروط عدة الظاهري، نظر في توجد،

 الحسية المعطيات بين القائمة التشابه عالقات وأهمها:

 المعطيات، هذه ضمنها نختبر التي لألطر النسبي واالستقرار

 الى باالضافة منهجية للتكراربصورة قابلة المعطيات هذه وكون

.المشاهد تحركات على التكرار هذا اعتماد

 الشيء هوية اشتقاق عملية في األهم هي التشابه عالقات
 الطاولة ان مثال، نقول، عندما اله نقصد ما أول ان . المادي

 في كانت التي الطاولة نفس هي اآلن مكتبي في أشاهدها التي

 لي معطى هو ما األن-أي لي يظهر ما ان هو األمس مكتبي
 اسناد ولكن ٠ المكان نفس في أمس لي ظهر بما شبيه - حسيًا

 التشابه درجة على فقط يعتمد ال المادي الشيء الى عددية هوية
 على أيضًا يعتمد ولكنه مختلفة أوقات في الحسية معطياته بين

 وهذا المعطيات هذه نختبرضمنها التي األطر شابه مدى

 أن القائل الثرط أي اليه، أشرنا الذي الثاني الثرط الى ينقلنا

 الشيء لنفس عناصر تشكل حتى ،المتشابهة الحسية المعطيات

 .متماثلة أطر ضمن لها اختبارن عملية تتم أن يجب ،المادي

 اشارة التحديد، وجه على هي، هنا المتماثلة األطر الى االشارة

 الشرط هذا يفترض ال المادي. للشيء المحسوس المحيط الى

 أطر في التماثل حصول لضمان مكانه في المادي الشيء بقاء

 عالقة هناك سيكون ،مكانه من الشيء انتقل فلو .له اختبارنا

 .وجوده نختبرضمنها التي المختلفة لألطر غيرمباشر تماثل

 انتقاله بعد العددية بهوينه يحتفظ الشيء هذا بأن فالقول

 الحقول من سلسلة خالل من سيره خط اقتفاء امكان يفترض
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 حاالتها من متجاورتين حالتين كل تكون سلسلة الحسية،
مباشرًا. تماثال متاثلتين

 من أساسيين مكونين بوصفها السابقان الشرطان يكفي ال

 للشيء تصورنا فإن . المادي للشيء العددية الهوية مكونات
 محددًا مكانيًا حيزًا ويشغل زمانية استمرارية ذو انه على المادي

 الحسية المعطيات قابلية وهو اال ثالث شرط توافر يتلزم

 تحركات على التكرار هذا يعتمد بحيث منتظمة بصورة للتكرار

 المقصود، ليس الحية المعطيات يختبرهذه الذي الثخص
 هذه هي بما ستتكرر انها الحسية المعطيات بتكرار طبعًا،

 شرحناها كما الحسية المعطيات لغة فإن .بالذات المعطيات
 المعنى. بهذا الحسية المعطيات تكرار بالقول تسمح ال سابقًا،

 . السابقة بالمعطيات شبيهة هومعطيات ،اذن يتكرر، فما
 وبجانبها طاولة أرى المكتب هذا في مثاًل، أمامي، أنظر فعندما

 اتجام في ونظرت النافذة نحو اآلن تقدمت واذ كرسيًا أرى

 والسرو. الصنوبر أشجار من صغيرة غابة أرى الخارج،

 المعطيات لغة أي الظاهري، لغة نستعمل عندما هنا، المالحظ

 الكرسي الى الطاولة من ناظري أحول عندما انني الحسية،

 تحويل قبل أختبرها كنت التي الحسية المعطيات فإن ،بجانبها

 موجودة، تعد لم الطاولة بوجود وأقرنها الكرسي اتجاه في ناظري

 الكرسي. بوجود أقرها التي الحسية المعطيات هو محلها حل وما

 الخارج، الى ناظري وتحويل النافذة اتجاه في تحركي وبعد

 محلها لتحل الوجود عن األخيرة الحسية المعطيات تتوقف

 الخارج. في الصغيرة الغابة بوجود أقرنها التي الحسية المعطيات

 من المجموعات هذه ان فسأرى اآلن، سيري خط لوعكست
 مع يتناسب الذي بالمعنى )طبعًا نفسها ستكرر الحسية المعطيات

 سأختبره فما معكوس بترتيب ولكن الحية( المعطيات لغة

 الحسية بالمعطيات شبيهة حسية هومعطيات البداية في اآلن

 في سأختبره وما الخارج، في الصغيرة بالغابة وجودها قرنت القي

 التي الحسية بالمعطيات شبيهة حسية هومعطيات ذلك أعقاب
 حسية هومعطيات اخيرًا سأختبره وما الكرسي، بوجود قرنتها

 خطى عكس ان الطاولة. بوجود قرنتها التي بالمعطيات شبيهة
 تكرار الى بانتظام يقود نسبيًا مستقر محيط اطار ضمن سيري

 مختلفة مادية بموجودات نقرنها التي الحسية المعطيات مجموعات

 على يعتمد الذي المنتظم التكرار هذا بدون معكوس بترتيب

 نصنف أن الظاهري، اعتقاد في يمكننا، ال المشاهد تحركات

 كل الى ونسند اليومية، حياتنا في نصنفها كما المادية، األشياء

. به خاصة هوية منها



)الظاهراتية( الظاهرية

خالصة

 اطار ضمن الظاهري المذهب نشا كيف نبين أن حاولنا

 التحقق بمبدأ ارتباطه يعامل وكيف، التجريبية الفلسفة

 يجنبنا أن فيه نحويفترض على الشيئية الجمل عالج التجريبي،

 بين من لوك. لدى الواقعية النظرة أو اشالية النظرة احتضان

 العالم ان بينا، كما المذهب، هذا على المترتبة األساسية التائج

 نعرفه أن يمكن ال )أي مباشرة بصورة لنا معطى ليس المادي
 خالل من فقط للمعرفة موضوعًا يشكل إنه . مباشرة( بصورة

 نبين، أن حاولنا كما يعني ال هذا ولكن الحسية المعطيات

 على كالم الى برمته رده يمكن المادي العالم على الكالم ان سوى

 الجوهر مفهوم يجنبنا شك، ال المذهب، هذا الحسية. المعطيات

 يرى ولكن ميتافيزيقي، هومفهوم بما لوك، لدى المادي
 فإن المثالية، النظر يجنبنا ال انه مثال( )الماركسيون، البعض

 في يكمن المذهب لهذا المزعوم المثالي الطابع الى يرون األخيرين

 . المادي للعالم األخيرة المنطقية المكونات الحسية المعطيات جعله

 شيائ ليست الظاهري، نظر في الحسية، المعطيات دامت وما
 هي المذهب هذا عل المترتبة األخيرة التيجة فإن إذن ماديًا،

 هذا في ان ويبدو ماديًا، أساسًا لي للواقع األخير األساس أن

, المثالية النظرة أحضان في ارتماء

 الظاهري القتراح انطرلوجية قراءة عل يقوم التأويل هذا

 األخيرة المنطقية المكونات انها عل الحسية المعطيات الى النظر

 أطروحة يتضمن انه على االقتراح هذا اولنا إذا .المادي للعالم

 ان الحالة، هذه في علينا، الهل من فسيكون ،انطولوجية

 على االقتراح تأويلنا ففي المثالي. بموقف الظاهري موقف نربط

 العالم بأن االعتقاد يتضمن الظاهري موقف نجعل النحو، هذا
 ان بما ولكن , الحسية المعطيات من أنطولوجيًا مشتق المادي

 إذن )الوعي(، الفكر عن باستقالل توجد ال الحية المعطيات

الفكر عن باستقالل يوجد أن يمكن ال نفسه المادي العالم فإن

 الدراسة، هذه سياق في نبين أن حاولنا كما يجوز، ال ولكن

 المعطيات بين العالقة بخصوص ،الظاهري اقتراح نقرأ أن

 من يقصد لم فإنه أنطولوجية قراءة المادي، والعالم الحسية

 أسبقية الحسية للمعطيات يعطي أن سوى االقتراح هذا وراء

 بأسبقية القول أما .المادي العالم على ومنطقية ابتمولوجية

 الفكر على المادة أوبأسبقية المثالية( )األطروحة المادة الفكرعلى

 شأن فهو االنطولوجي، بالمعنى المادية(، )األطروحة

 يتضمن أن البتة يمكن وال الظاهري، نظر في ميتافيزيقي،

٠ عقالفي منظور من التبني عدم أو للتبني صالحة أطروحة

 مضمون أي من يجرده نحو على الظاهري موقغ تاويل ان
 المشالي. موقف عن ميزا موقفًا شك، ال جعله، انطولوجي

 أساسية العنراضات عرضة ظل ذلك، مع الموقف، هذا ولكن

 ال اليذكر. حل ال مؤيديه تضاؤل الى األخير، في أدت،

 هذا الى وجهت التي االعتراضات كل بتناول هنا المجال يسمح

أهمها: بتلخيص سنكتفي ولذلك تفاصيلها، بكل المذهب

 الظاهري بمشروع يرتبط ما االعتراضات هذه أهم من

 .الحسية المعطيات لغة الى الشيئية العبارات بترجة يقضي الذي

 لغة الى الشيئية العبارات ترجمة ان القارىء نذكر أن يجب هنا

 في )أ( ما شيء »يوجد مثل جملة ترجمة تعني الحسية المعطيات

 أي »لوكان مثل للوافع خالفة شرطة جلة الى )م(« ما مكان

 المعطيات من كذاوكذا الختبر)ش( )م( في )نى( شخص

 الترجمة هذه على اعترضوا الفالسفة من الكثيرين ان . الحسية«
 قضية عن تعبر األولى الجملة ان أواًل، التالية: لألسباب

 معنى االطالق. عل لها وجودي مدلول ال الثانية بينما وجودية،

 أن دون الثانية الجملة عنها تعبر التي القضية تصدق قد آخر،

 أكثر بصورة األولى. الجملة تعبرعنها التي القضية تصدق
 نوع من شروط توافرت اذا انه قولنا صادقًا يكون قد تحديدًا،

 وكذا كذا نوع من حسية معطيات )ش( سيختبر وكذا كذا

 من ليس الواقع، ي )م(. في )أ( شيء أي يوجد أن دون

 الشرطية القضية تصدق حتى شيء أي يوجد أن الضروري

 لقضية يمكن فال ولذلك أخرى. شرطية قضية أي أو المعنية

 متكافئة تكون أن )م(« في )أ( ما شيء »يوجد مثل وجودية
 يالتالي، يمكن، وال الشرطية القضايا من عدد اي مع منطقيًا

 ان ثانيًا، شرطية. قضابا الى المبدًا، حيث من حتى ترجتها،

 متناه، ال الشيئية للعبارات الظاهري يقترحه كالذي تحليال

 حسية معطيات الى المثيرة القضايا من متناهية فثة ال انه معنى
 حصر فال , سيئية قضية مع منطقيًا متكافثة تكون أن يمكنها

 ومهما خاللها، من المادي الثيء اختيار يمكن التي للمنظورات

 مجعلنا فلن ،المادي الشيء الختبار المنظورات هذه من توافر

 المعطيات من مباشرة بصورة ننتقل بأن لنا يسمح وضع في هذا

 ان يعني بدوره هذا ولكن . المادي الشيء وجود الى الحسية
 منطقيًا، يتفق التحليل من المقصود المادي الشيء وجود عدم

 في تشكل، التي الخبرات من أي مع تجريبيًا، يكن لم وان

 عدم ان أكثرتعمييًا، بصورة وجوده على شهادة ظاهرها،

 خبراتنا كل مع األقل، عل منطقيًا، يتفق أمر مادي عالم رجود

 ان إذن، يبدو، فال ونوعناها. اطارها وسعنا مهما الحسية،

 لنا هومعطى ما الماحي العالم الشتفاق منطقية وسيلة هناك
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 يظل ولذلك .حسيا لنا معطى هو ما كان ما كاثنا ،حسيا

 مجرد الظاهري، التحليل هذا اطار ضمن المادي، العالم وجود

 األمر، هذا يتضح وعندما عليه. البرهنة يمكن ال افتراض

 ادعى كما يجنبنا، أن يمكن ال الظاهري المذهب ان معه يتضح

 ارتضى اذا اال التمثيلية، لوك واقعيه المذهب، هذا أصحاب

 بصورة الجوهرالمادي مفهرم المذهبباالستغناءعن هذا أصحاب

 ثالثًا، . Solipcism االنالة مذهب بالتالي، واحتضنوا، تامة

 الى تقود الحسية المعطيات لغة الى الشيئية العبارات ترجة ان
 )أوأي لماذاسيختبرعادل :مثالً سالنا فاذا .خارقة نتائج

 مكتبه دخل اذا الحسية المعطيات من وكذا كذا آخر( شخص

 ليس نا جواب فإن فيمكتبه، طاولة توجد ألنه وأجبنا: اآلن؟

 تحليل قبلنا لو ولكن المعاني. من معنى بأي حاصل تحصيل

 تحصيل مجرد الحالة هذه في جوابنا فسنجعل الظاهري،
 أي )أو عادالً أن مفاده نذكر، أن يجب جوانا، لماذا؟ حاصل.

 لودخل الحسية المعطيات من وكذا سيختبركذا آخر( شخص

 القضية ولكن اآلن. مكتبه في طاولة توجد ألنه اآلن، مكتبه

 تحليل حسب تعني، اآلن عادل مكتب في طاولة »توجد

 عادل مكتب آخر( شخص )أوأي عادل لودخل الظاهري،

 فاذا ولذلك الحسية. المعطيات من وكذا الختبركذا اآلن،

 جوانا في اآلن عادل مكتب في طاولة »توجد الجملة استبدلنا

 )أوأي عادل لودخل لصارجوابنا: األخيرة، الشرطية بالجملة

 المعطيات من وكذا الختبركذا اآلن عادل مكتب آخر( شخص

 عادل مكتب آخر شخص )أو عادل دخل لو ألنه الحية،

 األخير والقول الحسية. المعطيات من وكذا الختبركذا اآلن

 ليس األصلي بينهاجوابنا حاصل، مجردتحصيل الشك، هو،

 للعبارات الظاهري تحليل قبول فإن اذن حاصل. تحصيل

 ما الى ننظر أن علينا يحتم ألنه خارقة، نتاتج الى يقود الشيثية

حاصل. تحصيل انه على حاصل تحصيل ليس هو
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العرب عند المعرفة اجتماع علم
Arabic Sociology of Knowledge 
Sociologie de Connaissance 
chez les arabes
Soziologie Erkenntnis

 أحد ، .م 107)( عام المتوفى االندلسي، صاعد سبق لقد

 التفسير في مونتسكيو الفرنسي األندلس، في الشريعة عالء كبار

 يحاول األمم طبقات عنوانه طريف كاب ففي . االجتباعي

 فيها شهدتها التي التفاوتات من انطالقا األمم تصنيف صاعد

 صنفين إلى فيقسمها عامة بصفة والمعارف والصناعات العلوم

 تعن لم التي واألمم بالعلوم عتيت التي »األمم متميزين:

 موضوعنا صلب في يدخل والذي األمر في المهم إنما .بالعلوم«

 العنصر الى األمم في والخمول النباهة سبب يعيد أنه هو

قليل. بعد سنرى كما االقليمي

األندلسي: صاعد-1

 ثالث إلى نظره، في بالعلوم، تعن لم التي األمم تفسم

 ثم ،الصناعة بدقة تميزوا الذين الصينيون أوأل هناك ٠ طبقات

 الحرب، فنون إتقان على جهودهم كل صبوا الذين األتراك
 في والنوبة واألحباش والبلغاريون )الروس( الصقالبة وأخيرًا

 أي أو الفنون من فن بأي يتميزوا لم الذين والزنج السودان

 األمم هذه صاعدأن يالحظ صاعد. رأي في العلوم من علم

 تركيا( )الصين، األرضية الكرة في المتوسطة االقاليم في إما تقع

 فيعيد االستوائية. المناطق في وإما الشمالية األقاليم في وأما

 الذي المناخي واالطار الموقعالجغرافي إلى ذلك في السبب
 الطاقات أوكبح تنمية في نظره، في أساسيًا دورًا يلعب

 األمم قرائح جدت الشمال في الطقس برودة أن ذلك .الذهنية

 في الهواء حرارة أما األرض، من البقعة تلك تقطن التي

 عند األحالم تضييع في السبب فهي افريقيا، أي الجنوب؛

 جعل الشمال من الجاللقة قرب ان .األقاليم هذه سكان

 أذهانهم جعل الجنوب من البرابرة وقرب جامدة أذهانهم

 إن البشر، على نفسه المناخ يفرض صاعد رأي ففي .طائشة

الجدي. الصعيد أوعلى الذهني الصعيد على

 تفسيره يعود األمم وأشكال سيهاء اختالف أن يعتبر وهو
.المناخي العنصر إلى أيضًا

 االقاليم أهل الشعرعند واسترسال البشرة بياض أن ذلك

 أما الشمس. أشعة النحراف الطقس، برودة سببه الشمالية

 فسببه الجنوبية االقاليم أهل عند الشعر وتجعد البشرة سواد

الشمس. أشعة الهواءوقساوة حرارة

 أنها فيالحظ بالعلوم عنيت التي األمم إلى صاعد يعود ثم

 الخلق باعتدال لذلك فتميزت المعتدلة، األقاليم في نشأت

الصناعات. ودقة الفنون وجمال التنظيم وحسن المعارف وسعة

:صاعد يقول

 األجيال، سائر في وبحث األمم، بأخبار عني من »وزعم

 سالف في كانوا اكاس أن ،القرون طبقات عن وفحص

 أمم: سبع اللغات، وافتراق القبائل، تثعب وقبل الدهور،

والصينيون. والهنود والترك والقبط واليونان والكلدان الفرس

 جيعًا وكانوا البشر، بجميع عيطة كانت السبع األمم فهذه

 واألشخاص العلوية بالجواهر تمثيالً األصنام يعبدون صابئة

 األمم هذه افترقت ثم وغيرها، السبعة الكواكب من الفلكية

. أديانهم وتباينت لغاتهم وتشعبت السبع

 مذاههم، ونخالف فرقهم، كثرة على األمم هذه ووجدنا

 العلوم ضروب متها فظهرت بالعلم عنيت فطبقة طبقتين،
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 عناية بالعلم تعن لم وطبنة المعارف، فنون عنها وصدرت

 حكمة، فائدة عنها ينقل فلم امشله، من بعد اسمه بها تستحق

. فكرة نتيجة ي رؤيت وال

 الهند أمم هي أمم نثماني بالعلرم عنيت التي الطبقة فأما

 وأهل والروم واليونانيون والعبرانيون والكلدانيون والفرس

مصروالعرب.

 ذكرنا من بعد األمم نبقية بالعلوم، تعن لم التي الطبقة وأما

 والسريروالخزر وبرطاس والترك ومأجوج ويأجوج الصين، من

 والبرجان والروس والبلغر والصقالبة والالن وكشك وجيالن

 وغانة والزنج والنوبة الحبشة من السودان وأصناف والبرابر

وغيرهم
 أشبه فهم بالعلوم، تعن لم التي الطبقة هذه سائر وأما
 الشمال بالد في موغالً منهم كان من ألن بالناس، منهم بالبهائم

 الثمال في المعمور نهاية هي التي السبعة األقاليم آخر بين ما

 وكثف هوائهم برد رؤوسهم، مسامتة عن الشمس بعد فإفراط

 فجة، وأخالطهم باردة، أمزجتهم لذلك فصارت جوهم،

 شعورهم، وانسدلت ألوانهم، وابيضت أبدانهم، فعظمت

 الجهل عليهم وغلب الخواطر، وثقوب االفهام دقة بهذه فعدموا

 ومن والبلغر كالصقالبة والغباوة العمى فيهم وفشا والبالدة

اتصلبهم.
 إلى وخلفه النهار معدل خط من قريبًا ساكنًا منهم كان ومن

 لسمت الثم مقارنة فطول الجنوب، في المعمور نهاية

 لذلك فصارت ،جوهم وسخف هواءهم أسخن رؤوسهم

 وتفلفلت ،ألواغهم فاسودت محرقة، وأخالطهم حارة أمزجتهم

 البصائر وثبوت األحالم، رجاحة بهذه فعدموا شعورهم،

 كان من مثل والجهل، النوك فيهم وفثا الطيش عليهم وغلب
 والزنج والنوبة الحبشة، بالد بأقصى ساكنًا السودان من

(.8-3 )ص وغيرها«
 من بقرنين خلدون ابن سبق صاعدًا أن فيه شك ال مما

 غير المسببات إلى بالعودة وتأخرها العلولم تفسير مجال في الزمن

 عن يبحث انه حيث الطرح، مادي ما، حد إلى فهو، المثالية.

 ميكانيكي انه إال .والجغرافية المناخية الخصوصيات التفسيرفي

 يتعمق أن دون ولكن بالسبب، اتتيجة يفسر فهو .تحليله في
,النتيجة صحة شمولية في يدقق أن ودون السبب في

 موضوعيًا تشمل النابهة األمم تكثر حيث المعتدلة فاألقاليم

 اعتبار في نابهة، بأمم ليست األمم هذه أن إال وتركيا، الصين
.صاعل

 في التعمق يحاول وال المسألة هذه يوضح ال األخير هذا لكن

 ال وتركيا الصين أهل جعلت التي األخرى الموضوعية العواثق
 حين في مثال، والعرب والمصريين كالهنود المعارف في يقدمون

 ال ما هذا .بعيد حد إلى ببعضها شبيهة االقليمية منطلقاتهم أن

 صاعد بين قارنا ما فإذا .ناحيته من خلدون ابن فيه يخطىء
 نحلل نفسها النظرية المعطيات أن نالحظ خلدون وابن

 ابن فتجربة الثافي قبل وجدليًامن األول قبل ميكانيكيًامن

 أغنى إليها يتوصل التي المعرفية والخالصة النقدية خلدون

 أن أالننسى يجب صاعد إليها وصل التي تلك من وأعمق

 اللذان فالقرنان خلدون، ابن لصالح هو الزمني العنصر
 إنضاج في دورًا لعبا قد أنهما شك ال بعضهيا عن يفصالنهما

 استعراضنا عند ذلك وسنبين .اكاني عند النقدي الحس

قليل. بعد خلدون ابن لتحليل

 أس أولى وضع في الفضل له األندلي صاعدًا أن يبفى

 ويمكن عقالفي، تصنيف هو لها فتصنيفه األمم بين التمييز
 فأوروبا لعصره سباقًابالنسبة اعتبارتحليله تردد، دون

 من المستوى هذا إلى تصل لم ساكسونية -واالنكلو الالتينية

 بعد أي مونتسكيو، مع عشر، الثامن القرن في سوى التحليل

 فيها الفضل يعود والتي العربية للتجربة بالنبة قرون سبعة

االندلسي. لصاعد

 عندما المعرفة اجتماع علم بنيان في حجر أول صاعد وضع
 إلى بالعودة تفسيربروزها محاوالً الحضارات مألة إلى تطرق

 وتالؤمها العلوم تشكل كيفية عن يكثف لم .االقليمي العنصر

 الشعوب بعض عند نموها الحظ أنه غير االجتماعية الحياة مع

 إلى ذلك أعاد أن إال به كان فما اآلخر. البعض عند واختفاءها

 وقد ،الجغرافي العنصر تأثير وهو أال األول، الموضوعي السبب
 في األساسية المسالت من والجغرافي البيئي التأثير حاليًا أصبح

المعرفة اجتماع علم ميدان

ابنخلدون: -2

 أوائل من هو ٠ م 1406-1332 خلدون بن الرحمن عبد

 المعرفة بظاهرة التفكيرالجدي بضرورة شعروا الذين المفكرين
 لعلم مؤسسًا يعتبراليوم الذي العالمة هذ .المجتمع في

 كتابه في المعرفة حول التنظير في مرموقًا جهدًا أظهر االجتإع

.خلدون ابن مقدمة عنوان غحت المعروف

 غني محتوى يعتبرذا المقدمة من االدس الفصل مدخل إن

 تبدو الميدان هذا في خلدون ابن انطالق نقطة .الصدد هذا في

ذلك في مهمة جد انطالق نقطة تعتبر ولكنها البساطة غاية في
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 في أي )م( عشر الرابع القرن في أننا ننسى اآل يجب إذ العصر،

 المدنية تقهقر فترة وفي ألوروبا بالنبة الوسطى القرون

العربية.

 انطلقت العام، االختالل االفتقارومن من الحقبة هذه في

 أثرعلى ققدكل األمى مثال إن العربي الفكر شرارة

 الجديد الفكر مسيرة لينظم هناك كان خلدون وابن الواقع،
 موجهًا البحاثة فكره فكان العامة، االجتماعية الفوضى وليد

. المستقبل نحو

 محاولة كانت خلدون ابن قبل الوحيدة الفكرية المحاولة إن

 المعرفة تفسير عن البحث يجري ال حيث المعرفة حول

 يتمحور الفكر فكان . ذاتها المعرفة خالل من إال وديناميكيتها

التفسير من أكثر الوصف همه أفقي، باتجام
 من منطلقًا عاموديًا، اتجاهًا للفكر خلدون ابن أعطى وقد

.المعرفة مضمار إلى المحض العلم مضمار

التالي: الثكل على كانت انطالقه نقطة

 والمدنية علمية، معرفة كل اي بينالعلم؛ القائمة الصلة إن

الصدد: هذا في ويقول موضوعية. صلة هي

 الحضارة، وتعظم العمران يكثر حيث تكثر العلوم »إن

 وعلى األمصار، في قكثر اغما الصنائع أن . . ذلك في والسبب

 نسبة تكون والترف والحضارة والقلة الكثرة في عمرانها نبة

 فمتى المعاش، على زائد أمر ألنه والكثرة الجودة في الصنائع

 وراء ما إلى انصرفت معاشهم عن العمران أهل أعمال فضلت

 العلوم وهي االنسان خاصية في التصرف من المعاش

(434 ص ، . . المقدمة )ابنخلدون، والصنائع«.
 صلة هي االجتماعي والتقدم العلم بين الصلة إن

 بفهم المرور بالضرورة يجب علم، كل تقدم ولفهم موضوعية؛
 بط قد خلدون ابن يكون وبذلك ,بكليته االجباص التقدم

 المعرفة بين المتواجدة الثنائية إن ٠ والمجتمع المعرفة بين جسرا

.للدحض قابلة كانت خلدون ابرن قبل والمجتمع

 مجتمع بدون علوم هناك تعد لم خلدون ابن مقدمة ومع

 يبدو االجتماعي الفكر هذا وضوح إن المجتمع. في علوم ولكن

 قدمها، التي الوحيدة الفكرة ليست وهذه الصفاء، من غاية

 على سنرى كما خلدون، ابن ستاعد التي القاعدة تشكل وإما

 .المعرفية مسيرته مجمل خالل من يعبربواسطته كمسلك التو،

 األسئلة طرح يحب خلدون ابن كان قبله، من سقراط مثل

 األسئلة أحد بسيطة الظاهر في األسئلة وتبدوتلك نفسه، على

 في هم االسالم في ناقلوالعلوم لماذا هو: طرحها التي الهادفة

هذا نفسه على خلدون ابن طرح غيرالعرب؟ من معظمهم

 مفسرًا قدمه الذي الجواب وكان ذلك؟ حصل لماذا الؤال:

اتجاهين: يتمحورفي الظاهرة عذه
 العلوم التعرف اإلسالمية الجماعة يعتبرأن كان ناحية من

 البدوي ان حيث والبدوي، المبتذل واقعها بسبب المهن وال

 إذ الحياة، في باستمراريته يتعلق ما سوى هم من لديه لين

 العلوم الدخال أنه حين في المهن؟ احتراف أو العلم ينفعه ماذا

 لم ما وهذا يتمدن، أن يجب اليومية حياته صلب في والمهن

 ولم محمد النبي يد على االسالم اعتنقوا الذين للبدو يحصل

 عام وبشكل البداوة بحياة الخاص سوى تقليد من لديهم يكن

الحرب. وبفنون الغذاء بشؤون تهتم التي المعارف

 خلدون ابن فحسب علومًا، تئكالن ال المعرفتين هاتين إن

 الذي الجهل من يشكون العربية الجزيرة في البدوالرحل كان

 ،االسالم انطالقة دفعت لقد .مديني غير مجتمع كل منه يعاني

 أكثرفأكثر تبحث التي االسالمية الجماعة السياسية وفتوحاته

 الحياة ووليدة مولدة بالعلوم االستعانة إلى التحضر عن

.العمرانية

 ينتمون األجانب العلماء معظم أن »كما خلدون: ابن يقول

 اإلسالمية للجماعة بد ال كان متحضرة، مدنية بيائت إلى

 أوكلت المتقدمة العناصر هذه بهم. يتعينوا أن من )العرب(
 باللغة أبحاثهم بمتابعة ثم ومن العربية اللغة إلى بالترجة أوالً

 ما باتجاه الفارسية بالمدنية اإلرادية العدوى ظاهرة إن .العربية

 وصفه خلدون ابن يحاول ال العربية، المدنية سيصبح كان

 التي تلك الداخلية، عناصره تحليل إلى يسعى وإنما فقط،
.سوسيولوجيًا« شأنًا له تجسد كانت

 خلدون، ابن يالحظ العدوى، هذه تحصل أن الطبيعي من

 بعد، فيما النور العربية المدنية تشهد حتى تحصل أن ويجب بل

 ابن يحملها التي النظرة هذه إن ومالئمة. ضرورية فهي

 والمدنية الثقافة لواء حاملي األجانب العلماء ظاهرة عن خلدون

 تحليل من متأتية موضوعية جديدة نظرة تثكل العرية
 تكون أن للعرب مهبتًا يجد ال خلدرن فابن .للواقع موضوعي

 يمكن ال له بالسبة غيرعربي. أصل من العرية المتعلمة النخبة

 من قبائل كانوا أسلموا الذين العرب ألن ،غيرذلك يحصل أن

.فقط المعيشة سبل سوى يثغلهم يكن لم الذين البدو
 عناصر مساعدة من والتحضر التمدن لحصول بد ال كان

 لمهن في الجهل هوة لتردم أكثرتقدمًا مجتمعات من آتية أجنبية

 موضوعية بروح ذلك كل وحلل خلدون ابن استنتج ٠ والعلوم
 يتخلص أن قبل االجناعي الواقع في السبب عن مفنشًا

القاعدة. الحقا
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 مهمين، أمرين خلدون اين اكتشف التفكير، ومتابعة

 له، فبالنسبة باضمحاللها. والثاني العلوم بأمور االول يختص

 في نمو مواز، بشكل يوجد المدنية، في تواصل يكون حيث

والمهن. العلوم

 لنمو المناسبة الظروف يهىء ألكبرى المدن في التحضر إن
 إذن، بينًا غوًا لتشهد المناسبة األرضية تجد حيث العلوم

 العلوم الزدهار التفسيرالحقيقي يكمن خلدون، البن بالنسبة

 البصرة، )بغداد، المشرقية العربية للبالد األساسية العواصم في

 عرفتها التي التحضرية الحركة تواصل في القاهرة(، الكوفة،

 الحياة في تدهور كل أن خلدون ابن الحظ لقد . المنطقة
 مثاالً ويعطي والمهن نموالعلوم على سيئة آثارًا يعكس الحضرية

 وشهد حياته في عرفها التي األندلس في حصل ما ذلك على
 رأيه حسب كان والسبب والمهن العلوم مستوى في تراجعًا فيها

 الحركة في انقطاع حدث رحيلهم فمع منها؛ العرب رحيل

 العلوم مستوى على مشابهة قطيعة عنه تج الذي المدنية

والمهن.

 يتقدم ال »حيث الصدد: هذا في خلدون ابن ويضيف
 أن إلى ملمحًا . حكما« تتراجع فهي المعرفة تتقدم وال العلم

 الحركة في جذورها العلمية للمعارف مالزمة ديناميكية لكل
 في ماديًا خلدون ابن يدو وبذلك .للمجتمع الداخلية

 العلم إن قال حين فكرته أوضح ،رسام برشاقة انه ٠ تفسيره

 مع وينموان المجتمع مع موضوعية عالقة في يعيشان والمعرفة

 ديناميكية ارجاع في التشدد هذا , نقيضها مع ويتقهقران المدنية

 الذي الوقت في ،للمجتمع العامة الحركة إلى والعلم المعرفة نمو

 الفلسفة موروثات إطار في إال يفكر شخص من فيه يكن لم

 يجعل ،الواقع إلى الفكر إنزال في وأرسطو، الفالطون اليونانية

 حول مادية أطروحة أول يقدم عربي مفكر أول خلدون ابن من

 ،المجتمع حركة خارج يعيشان ال اللذين والمعرفة العلم

 ال ذلك، من النقيض وعلى .التاريخ حركة خارج وبالنتيجة
 عن مستقالً ليس الفكر عالم ان حيث بذاتها يفسرا أن يمكن

الواقع.

 ال وبذلك المجتمع دياميكية عن يعبران والمعرفة العلم إن

 هوالذي الواقع إن .المجتمع خالل تفسيرنموهماإالمن يمكن

 من المعرفة وال العلم فليس ٠ العكس يقررمصيرالفكروليس

 ال هنا، من . المجتمع بالنتيجة صنعها التي عن تختلف طبيعة
 إنه بل االجتماعي، الواقع عن مستقالً العلم اعتبار يمكن

 أشكال ضمن المتراكمة االجتماعبة الخبرات مجموعة يشكل

.اإلنساني للمجتمع متقدمة
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 النقيض منه يجعل خلدون، ابن لنا يقدمه الذي الفكر هذا

 المادي للفكر واالبق تاريخه حتى المعروف اليوناني للفكر

 أن إلى أخرى، جهة من االشارة، بمكان األهمية من الحديث

 من مهم جانب على المنهجية الناحية من يثدد خلدون ابن

 بحسب يزدهرأويضمحل العلم إن .وهوازدهاره العلم

 ذي مديني مجتمع في أو متحضر مديني مجتمع في إن ،تواجده

 ردودفعل المدنية لوضع إن للتقهقروالزوال عرضة حضارة

 من حالة ألية وجود وال المعرفة واقع على أوإايجابية سلبية

 تحدث المجتمع يتقدم فعندما ؛المستويين على الركود

والمعرفة. العلم في حركة جدلي، بشكل ديناميكيته،

 األولى األهمية خلدون ابن يعطي وتأكيد بساطة وبكل

 تطرح يعطيها لني١الديناميكية المعادلة أن كا للمجتمع.

.قط عليها يساوم ال فرضية

 التي الشرارة إنه ،األولي المحرك العنصر هو المجتمع إن

 حركتها في المعرفة تحدث بالمقابل .المعرفة آلة في الحركة تولد

 التي المدنية في تؤثر وبذلك متناسبة، غير أو متناسبة فعل ردود

 كا الظروف تعاك مع أو ازدهارها إلى وتؤدي ولدتها

اضمحاللها مع تضمحل ذكرنا،

 هذه حاجات عن تولد التي المعرفة مع تتعمق والحضارة
 أكثر مرحلة إلى بدورها الحضارة تدفع كما تمامًا األخيرة،

 انطالق هونقطة المتمدن االجتماعي الفرد أن يخفى وال .تقدمًا

 خلدون ابن يعيد وهكذا .عامة المعرفية العملية في رئيسية
 خلدون، ابن أكد لقد مكانها. إلى المقلوبة السائدة الصورة

 أولوية كبير، بزمن االيديولوجيا لمفهوم تحديد أي ظهور قبل

 العلم حول أخرى جهة ومن جهة من العلم على الواقع

 الخاصية تكرس التي المتكررة االجتماعية التجارب إلى والمعرفة

المصاغة. النظرية

 وبالتالي المدنية، في درجات هناك أن خلدون ابن ويعتبر

 ،الحضري المجتمع يتمدن ما فبقدر .المعرفة في درجات هناك

٠ صحيح والعكس والعلوم المعارف تقدم ما بقدر

 وللوهلة تفسه، على آخر سؤاال ليطرح خلدون ابن ويعود
 البالد سكان كان لماذا وهو: ساذجًا السؤال هذا يبدو األولى،

 العلوم الستيعاب أكثراستعدادًا زمانه( )في المشرقية العربية

 خصائص إلى ذلك أيعود العربي؟ المغرب سكان من والمعارف

,..وغهائية؟ ثابتة موروثة،

 إن أخرى: مرة وموضوعيًا بسيطًا خلدون ابن جواب ويأتي

 على يعمل االجتماعية البيئة تحضر درجة في االختالف

استعدادات صعيد وعلى بالذات المعرفة صعيد على :صعيدين
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.للمعرفة بالنسبة المجتمع أفراد

بالضبط؟ هنا يقول أن يريد ماذا
 أكثر درجة على هي المشرق شعوب إن خلدون البن يالنسبة

 إلى األقرب المغرب شعوب مع مقارنة المعرفة في قدمًا وأكثر رقيًا

 هذين بين التجانس عدم في مستويان وهناك . البداوة حياة

: العربيين الشعبين
. االثنين لدى واحدا ليس والمعرفة العلم مستوى ان —

 المشرق عرب عند )مديني المهيمن االجتماعي التركيب ان —

 من يجعل المغرب( عرب عند وبدوي م، عشر الرابع القرن في
 نتيجة له التراكم ان حيث للسباق كاسبين المثرق عرب

 المشرق عرب من تجعل المعرفة قدم إن . المجال هذا في ايجاية

 عرب من وحيوية قدرة واألكثر الثقافة من الطبيعيين المقربين

البداوة. حياة في بمعظمهم يزالون ما الذين المغرب

 من جانبًا خلدون ابن لنا يكثف ذلك، من انطالقًا

 الثكل في المستويات فاختالف تحليله. في المهمة الجوانب
 لألشكال الثقافية األرضبة في اختالفًا يولد االجتماعي

 المشارقة العرب السكان المقصود )هنا المالحظة االجتماعية
 على القدرة متويات في اختالفًا وبالنتيجة ، والمغاربة(

 نادر بصفاء خلدون ابن ذلك أدرك وقد . العلوم استيعاب

 حيث ،استيعايها على والقدرة المعرفة بين بربطه لزمانه بالنسبة

 لها؛ بالمطلق حدود فال جامدة، وال ستاتيكية ليست المعرفة ان

.حامليها حدود فهي الموضوعية حدودها أما
 المة إلى يوصلنا أنه هو خلدون ابن فهم في يهمنا ما إن

 سكان كان إذا الجدلي شكلها إلى أي المعرفة، في األكثرأهمية

 من العلم على راكثرقدرة فكريًا اكثرحيوية هم العربي المشرق

 تالفيف في أثرًا تركا والعلم المعرفة ألن فذلك المغرب، سكان

. المشرق( سكان )أي األولين عقول
 شكل ثمرة خلدون ابن يعتبرها التي المعرفة فإن وهكذا

 الذي االجتماعي الثكل على بدورها تؤثر معين، اجتماعي

 بأبعاد هنا يغتني موضوعي كرباط أولي وقت في لنا ظهر
 على يؤثر االجتياعي الشكل إن جدلبًا رباطًا فيصبح جديدة،

 الواقع تضاريس فبمسحها . فيه تؤثر األخيرة وهذم المعرفة

 على أكثرقدرة نفسه الوقت وفي معرفة أكث المجتمع تجعل

 هنا تتسم للمعرفة الديناميكية الخاصية ان .جديدة معارف

أكيدة جتماعية بتائج تتعلق جدلية بخصائص

 تفعل وهي عنه، خارجا وليس الزمان في توجد المعرفة اذن

 في المعرفة قدم اعتبار يجب ال كيا معين. اجتماعي شكل ضمن

 ومكانية زمانية ابعاد ضمن ولكن جامد خيالي زمن اطار

 هناك ألن المعرفة، تقبل وفي المعرفة في درجات هناك حقيقية

 يفسر فالذي . التاريخ في االجتاعي الشكل في درجات
 أن يجب وهنا لتاريخ. اإلجتاعيةهر األشكال في التغيرات

 في التاريخ يفسر أن حاول مؤرخ هوأول خلدون ابن أن نذكر

 لم فيه عاش الذي العصر أن من الرغم عل الجدلية حركته

 على إال التمفصالت وبالتقاط السياق بتحليل له يسمح

 غختلف إلى العرب عند البداوة حياة من االنتقال مستوى

. المدينية الحياة أشكال

 ضروري، تاريخي بطابع تتسم معرفة، كل المعرفة، إن
 الى والعلم المعرفة إرجاع ومحاولة ظاهر غير أم ظاهرًا أكان

 حركة في موضوعية حشر عملية بواسطة التاريخ حظيرة
 الدائم خلدون ابن هم التغيركان طور في االجتماعية االشكال

والرئيسي.

 إلى والعلم المعرفة يعيد أن خلدون ابن استطاع كيف

 تحت الفكر من العليا األفالك نحو انطلقا قد فيماكانا الواقع

 في والكوالستيكية المسيحية بعدها ثم اليونانية الفلسفة تأثير

 المشرقية العرية البلدان في اإلسالم تأثير وتحت أوروبا

 موضوعية أفكار بسلسلة الواقع، في .الثمالية واالفريقية

ذلك؟ كيف . ومادية جدلية منطقية تحليل وبعملية
 مولدة لمعرفة موضوع في خلدون بن قاله ما إلى قليالً لنعد

 هذه األخرى المعارف من كمية فهم في بالقوة وفدرة معرفة

 أكث بشكل رداربل بورديو طرره التي التشكيلية المعرفة

 (P. الفن حب عنرانه كتاب في خلدون ابن من ايضاحا

..(Bourdieu... L’amour de rart ليتها اشكا نالحظ 

 خلدون ابن يكتب خلدون. ابن مقدمة في موجودة األساسية

 المعاش في أحوالهم في آداب لهم الحضر »إن االطار هذا في

 سائرأعمالهم ركذا والدنيا، الدين وأمور والناء والمسكن

 كله ذلك في فلهم تصرفاتهم. وجميع ومعامالتهم وعاداتهم

 وال .منهم األول عن اآلخر يتلقاها صنائع وهي ■ . . آداب
 عقالً يكسبها اثر النفس إلى فيها يرجع مرتبة صناعة أن شك

 بسرعة العقل ما ويتهيًا أخرى صناعة لقبول به وتستعد جديدا

(433 ص . I مقدمة خلدون، )ابن للمعارف« االدراك

 خلدون. ابن تميز االشياء رؤية في البنيوية الطريقة هذه إن
 بسلسلة يتوالدان وتقبل، عادة هو الفكر في وضوحًا نسميه فا

 مستوى على حتى فكرية، بتصورات أي المشكلة، المعارف من
 المكتسبة الثقافة تلعب وفيها سلفًا، إليها يعد ،اليدوي العمل

 غير هو ما لمعرفة في أن ذلك على زد ومتممًا. محضرًا دورًا

 هوالوعية المعلرومات كمية عن غختلفًا شيائً أي الكمي،

 أنه طبعًا .خلدون ابن فكرة خاصية وهنا .للكمية المرافقة
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 فعندما التجريد، من نوع ألي ليس ولكن التجريد إلى يلجأ

 تصورالدراك نفسها المعرفة مابعد هي، المعرفة يعتبرأن
 التفكير، في ماديته رغم ،يرفض ال فهوضمنًا ،العالم

 هي فالمعرفة .ماديًا تجريدًا يبقى التجريد غيرأن .التجريد

 التجريد إن . مباشرة خلدون ابن يلتقطه ما وهذا معرفية بنية
 ما بقدر : لنا يقول كأنه مثاليًا، وليس بنيوي طأبع له عنده

, المعرفة على قدرة أكثر أصبح بقدرما أكثر، اعرف

 مرئي األول المعرفة، من مستوين خلدون ابن رؤية في إن
 ال طبعًا مشخص واآلخر ملموس األول واآلخرغيرمرئي،

 على النوعية للوظيفة األولوية إعطاء حد الى خلدون ابن يذهب

 ال للمعرفة يعطيه الذي التجريدي فالثكل الكمية الوظيفة
 في إراديًا يبقى بل اعاله، اليه أشرنا كما المثالية إلى يهدف

 األساس في مادية عناصر عدة تجمع من الوليدة البنية حدود

 النوعية الوظيفة حاجزبين لتدميركل مستعد خلدون ابن إن

 بل حدة، إنهاليأخذكلمنهماعلى للمعرفة الكمية والوظيفة
 ،غغتلفة طبيعة من يعتبرهما ال أنه كعا ٠ معًا آن في منهما ينطلق

 هي مشتركة قاعدة لهما االثنين ان حيث مختلف، منحى من بل

 دوران لهما االثنان التاريخي. - االجتماعي الواقع إلى االنتماء

 بنيته في اآلخر، في كأنه األول المظهر، اختالف رغم متكامالن

 من المستويين هذين يميز ما إن خارجها في وليس الداخلية

٠ االختالف وليس اذن الخصوصية هو المعرفة

 مرة من أكثر في وهو ،محسومة المألة خلدون البن بالنسبة
 المهن عن أيضًا يتكلم والعلم المعرفة عن يتحدث عندما

 النظرية المساواة قدم على واضعًا والصنائع، العلوم مثال يقول

 هو يجمعهما الذي الرباط بأن القول يريد وكأنه . والمارسة

 العلم مع وال المعارف، مع المهن تتعارض ال . موضوعي رباط

 تحتفظ المعرفة كذلك .بالمارسة واسع بشكل تحتك النظرية ألن

 كنظرية والمعرفة .االجتاعية الممارسة مع واسعة بعالقات

 مع احتكاك خالل من برز خاص فكري جهد سوى ليست
يدويًا وجهدًا مارسة باعتبارها المهن

 بين فرق يوجد ال أنه هو تبيانه خلدون ابن يريد ما ان

 المجرى إلى خلدون ابن يرتفع هنا والمهن. العلم أو المعرفة

 المادي المنطقي التحليل وهويواصل للتعابيرالرائجة، العكى
 اعطائه وفي تفكيره في متعمقًا المختبر، نفس في لهما ته بتجرب

 أن من طبعًا يأتي التحليل في الوضوح هذا .له جديدًا بعدًا

 والمهن، المعرفة بين العميقة العالقة رؤية استطاع خلدون ابن

. والواقع المعرفية النظرية بين

والتي هذه أيامنا في المسألتين هاتين تغلف التي الضبابية ان
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 البن بالنسبة تطرح ال صعبة، مسألة وحدعهما وعي من تجعل

 بين المصكع الفصل حيث زمن في فهويعيث خلدون.

 استخدام يجب لهذا . تاريخية كحاجة ينطرح ال الموضوعين

 من السمة هذه عن الكالم عند بحذر، الوهم، نزع عبارة،

.الخلدوني المعرفي التفكير
 أي ضد موجهة له، بالنسبة ليست يلكها التي فالطريق

 وفي قرون، عدة بعد الحقًا، إال يماس لم العلم ن إذ جهة،

!وروبا.

خلدون؟ ابن مقدمة من أخيرًا نستخلص أن يمكن ماذا

I - أن نستطيع شك، دون القيمة األفكار من سلسلة 

 إرجاعه في األول هو خلدون ابن ان : التالية بالمالحظة نوجزها

 أم كانت )بدوية السائدة االجتاعية االشكال حظيرء الى
 األس عن تكلم الذي األول وهو والمعرفة، العلم مدينية(

 لم خلدون ابن أن شك والعلم...ا للمعرفة االجتماعية

 المسألة أن بيد ،المعرفة أشكال مختلف تعريف على يعمل

 على يحرص المعرفة، عن يتكلم عندما ألنه عنه غريبة ليست

 في القطع أو الديمومة عن الناجم أشكالها في التبدل إلى التلميح

االئدة االجتياعية األشكال

 أن بيد االيديولوجيا، عن يتكلم ال شك بال انه - 2

 على االجتماعي العنصر أولوية عن به يتحدث الذي الثكل

 من قربه يدلعلى منطقي تحليل إطار في يدخل المعرفي العنصر

الموضوع
 عن لنا يتحتث عندما غنيًا خلدون ابن تفكير يبدو كما - 3

 أولى حركة ففي .المعرفة انتقال إلى المؤدية المزدوجة العملية

 نشهد ثانية حركة وفي والعلم، المعرفة من كمية انتقال نشهد
 باكسبة نسبيًا مستقل موقع في منفتحة ومعرفة نوعية انتقال

 الستيعاب الجاهزة البنية دور العبة المكتدبة، المعرفة لكمية

 مفتاح هي للمعرفة االنفتاح سمة إن ٠ األخرى البنى من عدد

 المعرفة تتقاسم .والمجتمع المعرفة بين تتم التي الجدلية العملية
 من تشكل أنها غير فيه، تنوجد الذي االجتماعي الشكل مصير

 انهاتعطي .األمام إلى بالمجتمع يدفع المثيرالذي ثانية جهة

 االمكانيات هذم .جديدة انفتاح امكانيات االبجتماعي للشكل
 نشط قإنها المعرفة تهمل عندما بالمقابل ؛المدنية حركة تعمق

.المدنية تقهقر

:مونتين قال
 نفسها المسألة تصح ,أنتجني« هو ئ أكثر كابي أنتج »لم

 الشكل عل تؤثر األخيرة هذه المعرفة. مولد للمجتمع بالنسبة

أكثرتطورًا بشكل بدورها وتولده االجتياعي
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 التجزؤ في العربية المدنية تقهقر شهد الذي خلدون ابن إن
 القرن غسق في يطرح عام بشكل السياسية لللطة الالمتناهي

 االشكال تتكون كيف المهمة: األسئلة من عددًا عشر، الرابع

 تتشكل كيف المدنيات؟ وتنهار تتكون كيف وتنهار؟ االجتماعية

محدد؟ اجتماعي شكل قلب في المعرفة

 واسعة، مقدمات هي خلدون ابن بها يأقي التي األجوبة إن
 إنها المعرفة اجتاع علم قلب خارقة الجديد، من كثيرًا تحمل

 قاعدة تكون أن من يمنع ال هذا ولكن ،كاملة غير طبعًا

 طياتها في تحمل خلدون ابن أجوبة إن . ومميزة غنية انطالق

 المجتمعات تخص أبعاد من تحمل ما في تتميز أخرى أسئلة

 الرغم على المعرفة، أشكال حيث اثالث، بالعالم اليوم المسياة

٠ . .معروفة غير بعيد حد إلى زالت ال ،أهميتها من

 اجتماع علم ميدان في العربي الفكر خاضها التي التجربة إن

 النسبية مفهوم أس وضعتأولى أنها إلى إضافة غنية المعرفة

 ومانهايم ماركس بعد، فيما سيعمل، التي االجتماعية
 فالنسبية متكامال. نظريًا بعدًا إعطائها على وغورفيتش

 مفهوم من جزء هي األندلسي صاعد ب ينادي التي االقليمية
 كذلك بعد فيما كليًا، الغرب سيتبنام الذي االجتماعية النسبية

 والعلوم الفنون تبلور بين خلدون ابن يجريه الذي الربط فإن

 وتالزم االقتصادية - االجتماعية البنية شكل وتطور والصناعات

 االجتماعية النسبية مفهوم تحديد إطار في يدخل مسيرتيهما،
 في العربيين العالمين هذين إسهام أن أخيرًا لنا يتضح . الحديث

 ال النظري، الصعيد على المعرفة، اجتماع علم أس وضع

 هذا في كارلماغهايم قدمه عما لعصرهما، بالنبة أهمية، يقل

الحاضر عصرنا في المجال

 المجال هذا في العربي اإلسهام زخم أن هي المثكلة لكن
 عملية من اآلن، حتى نعاني، زلنا وال خلدون ابن مع توقف

 فرضتها التي العملية هذه ،العرب عند الفكر مسيرة قطع

. الموضوعية الظروف
 التي العقبة هذه عند قليالً التوقف إلى سيدفعنا ما هذا

 بصفة االجتماعية والعلوم بل المعرفة اجتماع علم منها يعاني
 وتوجم أطرها تحدد مسألية إلى تفتقر انها حيث ٠ عندنا عامة

 العربية البلدان في المعرفة اجتاع علم معاناة أن ذلك . مسارها

.فيها ككل االجتماعية العلوم معاناة من هوجزء

 ،المسألية هذه غياب سبب استعراض بالتالي سنحاول
 إلى جميعًا االجتماعية العلوم بذلك مخضعين نقدي، بشكل

 العربية البلدان وضع خصوصيات من ينطلق معرفي تحليل

الراهن-

:االجتماعية علومنا-3

 دقيقة. بمرحلة العربية، البلدان في االجتماعية، تمرالعلوم

 البعض ويتكلم العلوم هذم نضج عدم عن البعض يتكلم

 إليه تحتاج ما أن الحقيقة وفي . التخطيط في غياب عن اآلخر

 إليها وتعود منها نطلق محددة مسألية هو االجتماعية علومنا

 مشروع في فالبحث دراساتها نتائج استخالص عند باستمرار

 والمقصود . العلوم هذه مسألية في هوالبحث االجتماعية العلوم
 في نلخصه أن يكن المسألية( )أي نسبيًا الحديث المفهوم بهذا

:التالية أسئلةثالثةهي

إلينا؟ وصلت وكيف االجتاعية العلوم نشأت أين
حاليًا؟ ها هودور ما

مسيرتها؟ في أينهيذاهبة إلى

 الفلسفي التساؤل هي االجتماعية العلوم مسألية أن ذلك
 وجهًا المسألية لهذم أن شك ال الميدانية، خطواتها يقود الذي

 بل عنهاموضوعيتها، يحجب ال هذا طابعها لكن نظريًا،

٠ أصالة ها يزيد

 ما استعراض إلى سنعمد وضوحًا أكثر بحثنا يكون ولكي

 أن قبل بالذات، المجال هذا في غيرنا، تجارب إليه آلت

 موضوع يشكل الذي وهو العربي، بعده في الموضوع نستعرض

 البلدان في االجتاعية العلوم انطلقت كيف أما اهتمامنا

 ميز منهاج انها حيث من انطلقت نها هو فالجواب العربية،

 وتحليل مالحظة خالل من االجتماعي الواقع دراسة إلى يهدف

االجتماعية. الظاهرات

المسألية تبلور

 1857-1798 كونت أوغست عل الغربيون عادة يطلق
 الفرنسية المدرسة صاحبي اسم م 1917 -1858 دوركهايم واميل

 يعتمدعلى النزعة، تجربي األول كان االجتماعية للعلوم
 صح إذا اجتماعيًا فيلسوفًا فكان اكاني أما ٠ المقارنة أسلوب

 العلوم تحاليل من األخالقي الجانب ان حيث التعبير،

منها األساسي الجانب رأبه، في كان، االجتماعية

 العلوم يخرج أن م 1950-1872 موس مارسيل حاول

 ومن البحتة التجريبية التحاليل هيمنة من فرنا في االجتماعية

 هوميدان جديد ميدان على االنظار بتركيز االخالقية التأمالت

 عن ،االتنولوجية دراساته في بحث، فهوكان االنتروبولوجيا
 العمومية مبدأ عل معتمدًا االجتماعية، الحياة ثوابت

 بأنها تميزت االجتاعية للعلوم الفرنسية المدرسة أن والملحوظ
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 االكاديمية، الحياة قيود مع وتآلفت الجامعي االطار في نشات

 فالهم الجامعية. إطارالمناهج في فيها التيارات صراع مبقية

 جانب أن كعا المدرسة هذه على الطاغي الهم هو الفلسفي
.األكثرتطورًافيها التنظيرهوالجانب

 ألن ربما الجامعية المؤسة باطار الفرنسية المدرسة ارتبطت

 القرن من الشافي النصف في )أي آنذاك الفكري الصراع
 غيرأن ,عينها المؤسسة هذه أساسًافي يدور كان عشر( التاسع

 مستقبل على كبير تأثير لها كان االنطالقة وتلك النزعة هذه

 هذه توجهت حيث فرنا، في االجتماعية العلوم مسيرة

 وقد الجامعية، المواقع احتالل نحو ببطء البداية، منذ العلوم،

النهج. هذ تعتمد اآلن، حقى بقيت

 المؤسسة من فرنسا في االجتماعية العلوم إذن انطلقت

 أوروبا في المعرفة تطور قسمها التي تلك ،القديمة الجامعية

, آداب وكليات علوم كليات إلى عامة بصفة

 الوقت، ذلك في فرنسا، في االجتماعية العلوم بروز إن
 محاربة أرادوا الذين الفالسفة بعض عند فكرية انتفاضة يشكل

 بسبب الوسطى القرون منذ المعرفة على المهيمنة اآلداب كليات

 أن ودوركهايم كونت حاول مجتمعاتها. على الديني الفكر هيمنة

 فانثأا األدبية، العلوم إبط منتحت االجتماعية الفلسفة يخرجا

 لكن االجتماعية. بالعلوم المعروفة الجديدة العلوم هذه

 ضخامة وبسبب الفلسفي تكوينها بسبب األساسي، هاجسهما

 الصعيد على االنتصار إحراز حدود في بقي المشروع،

 االهتمام وبقي العملية هذه على الجهود كل انصبت . الجامعي
. الضيق اإلطارالمؤسي هذا محصورًافي

 المنابر واحتلت نفسها االجتماعية العلوم فرضت فبعدما

 النفس، علم وعن الكالسيكية الفلسفة عن مبتعدة الجامعية،
 ثم بدورها هي أسسها توطد وبدات الموقع هذا في استقرت

 وهذا .التقليدية الجامعية الدراسات عبء تحت تئن أصبحت

 معرفة لكن الفرنسين االجتماع علماء على االميركيون مايعيبه

 وكلية العلوم كلية بين الفائم التاريخي الصراع خصوصيات
 الذي التوجه هذا يفسر آنذاك، فرنسا في جدًا والحاد اآلداب،

تأسيسها منذ االجتماعية العلوم على طغى
 آخر، مسلكًا سلكت االجتماعية العلوم فإن المانيا، في أما

 التقليدي، الجامعي االطار على األولى اللحظة منذ خرجت إذ

 لهذا السياسي واالستشمار االقتصادي التحليل نحو متجهة

التحليل.

 أن مثال، غورفيتش جورج البعض، يعتبر المجال هذا ففي

ماركس هوكارل الحقيقي االجتماعية العلوم مؤس
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 غولدمن، لوسيان ومنهم اآلخر، ويعتبرالبعض م.1883-1818
 مجال فال لذا وثوري، تطبيقي علم هو الماركسية علم ان

 ماركس ان يقول فهو فيفر لو هنري أما .فيه االجتاعية للعلوم

 علم ذاتها في تتضمن الماركسية غيرأن ،اجتماعي بعالم ليس
اجتاح.

 بعد فيما لعبت جديدة بمفاهيم أتت الماركسية أن الواقع في
 االجتماعية النسبية مفهوم هي الفكرية الحياة في هامًا دورًا

 والتشيؤوالبنية االجتماعي بواقعه اإلنسان وعي وارتباط

 أن يدعي من كل بالمناسبة، يخطىء، .. الخ الفوقية،

 فما االقتصادية. القوانين في االجتماعية الحياة تحصر الماركسية

 المتداولة المفاهيم بعض أن إظهار هو بالتحديد ماركس به قأم

 ما عكس على والتوزيع، والبضاعة والسعر والقيمة كالرأسمال

 انها حيث من جوهرها، في اجتماعية مفاهيم هي يظن، كان

 هذا تثبيت على وتعمل وسياسية، اجتماعية قوى ميزان من تنبع

٠ االقتصادية القوانين ستار تحت الواقع

 م 1920-1864فيبر ماكس نفسها، المانيا في عارض، لقد
 مفاهيم إلى الوصول تدعي أنها معتبرًا الماركسية التحاليل

 رأي ففي ,االجتماعية الظواهر كل تفسير على قادرة شمولية

 ال االجتماعي التحليل إن .الشمولية المفاهيم لهذه وجود ال فيبر

 الدراسة موضوع هي واحدة ظاهرة سوى ،رأيه في يفسر،

 رأي في إبرازه، إلى التحليل!الجتماعي يتوصل ما إن نفسها.

 للظاهرات بالنسبة المدروس، الموضوع في المفارقة فيبرهوجانب

 ضرورة على فيبريؤكد أن من فبالرغم األخرى االجتماعية

 إال االجتاعية، الظاهرة وفهم ضبط في العلمي النهج اشتراك

 واحدة، قوانين في ككل، االجتماعي الواقع ضبط أن يعتبر أنه

 كتابه في يتجلى ما هذا ٠ المستحيل ضروب من ضرب هو

 على يعمل حيث الرأسمالية وروح البروتستانتية األخالق

 فهو، ككل فيه االدعاءبااللمام دون الموضوع جوانب كشف
 يكتفي ما بقدر الرأسمالية ظاهرة يفسر ال المذكور، مؤلفه في

 إلى نخلص المتشعب هذاالموضوع األضواءعلى بالقاءبعض

 تكرست والتي المانيا، في االجتياعية العلوم انطالقة بأن القول

 االتجاه عليها يهيمن التي )الشرقية الحالي المانيا تقسيم في
 كانت الفيبري( االتجام عليها يطغى التي والغرية الماركسي

 فالهاجس فرنسا. في العلوم هذه نفس عرفته عما نختلفة
 االقتصادي واالتجام األساسي. الهاجس أبدًا يكن لم الجامعي

 في حجمه المتنامي والطبقي االقتصادي الصراع بحدة المرتبط

 فهمت، االجتماعية فالعلوم .الطاغي االتجام كان آنذاك المانيا

 ٠ االقتصادي - االجتماعي الواقع ميدان أنها على البداية، منذ



الرب عتد ادرقة اجتطع علم

 االجتماعية وخلفياته االقتصادي الواقع فهمهذا هوفي والمهم
 العامة توجهاته تحسين أجل من )ماركس(، والياسية )فيب

٠ بديلة بأنظمة أوإستبدالها

 المانيا في االجتماعية العلوم أن نالحظ الهاج لهذا ونتيجة
 بالمؤسسة االلتحاق في ترغب ولم تقليدي غير طابعًا أخذت

 الخارج، من المؤسسة هذه عارضت بل ثمن، بأي الجامعية

 هو ما بقدر االكاديمي التنظير في ليس المهم أن باستمرار مؤكدة

.االقتصادي - االجتماعي الواقع تحويل في المشاركة في

 النزعة فإن االميركية المتحدة والواليات انكلترا في أما

 )الحقيقة البراغماتية النزعة كانت االجتماعية العلوم في الطاغية

. نجاحها( في تعرف
 في االطار، هذا في كتبت، التي الهامة المؤلفات ومن

 يدعى اجتماعي عالم أجراها لندن، عمال حول دراسة انكلترا،

 عامي بين نشرت مجلدًا 17 ضمت م، 1916-18)« يوث شارل

 االنكليزية الحكومات أن إلى اإلشارة تجدر ٠ ل897و 1892

 الجراء الضخمة الدراسة هذه من استفادت قد المتتالية

سياسية إصالح عمليات

 األكبر القسم الميدافي البحث احتل المتحدة الواليات وفي

 الميدانية، االبحاث هدف كان حيث االجتماعية، العلوم من

 المعيشة بمستوى الناس اهتمام إثارة األولى، العالمية الحرب قبل

 هذه على الصحافي الطابع غلب وقد .والتربية والكن

 إلى باستمرار تعود كانت فالصحف .البداية منذ الدراسات

 االجتماعية، الهموم حول ما فكرة لتثبيت الميدانية االبحاث
 القراء صعيد على عامًا اصبح األبحاث بهذه الشغف أن لدرجة

 هذه تخلومن كانت التي الصحف أن ولدرجة العام، والرأي

 زميالتها به تحظى كانت الذي بالنجاح تحظى تكن لم االبحاث

 االجتماعية، العلوم نجاح وان السوسيولوجي. االهتمام ذات

 األوساط عليه أكبرماكانت الصحافي، العام الرأي في

.الجامعية
 من ذلك يعني ما كل مع الميدانية، االبحاث انتشرت ثم

 الصعيد بلغت أن إلى جدًا واسع بشكل بتقنياتها، العناية

 الرئيس أوكل االقتصادية 1930فبعدأزمة الرسمي

 الناس آراء استطالع مهمة العامة، سياسته إطار في روزفلت،

 المؤسسات إطار في يعملون اختصاصيين اجتماع علماء إلى

.الرسمية

 كانت التي الرسمية الميدانية االبحاث آنذاك فازدهرت

 المتخذة، اإلجراءات حول الناس آراء معرفة إلى تهدف

 في االجتماعية، العلوم ،بفضلذلك ولعبت، باستمرار.

 لحكام السياسية الخطط رسم في هامًا دورًا المتحدة، الواليات

البالد.

 زاوية اختلفت .السوسبولوجية المدارس بعض ازدهرت ثم

 نحو مشدودة كلها بقيت ولكنها بالواقع المدارس هذه اهتمام

 العالمية الحرب بعد أصبحت، التي الحقلية األبحاث تقليد
 مدرسة انصبت المتحدة. الواليات في عريقًا تقليدًا األولى،

 تأثير دراسة على وغيرهم( تراشر يارك، )اندرسون، شيكاغو

 هو آخر اتجاه برز كما . االجتماعية العالقات على البيئي العنصر

 تأثيرالعنصر دراسة على شددت التي الثقافية المدرسة اتجاه

 )دراسة االجتماعية العالقات على العام، بمعناه الثقافي،

 المدرسة اتجاه فكان الثالث االتجاه أما لليند(. ميدلتاون

 على السلوكي العنصر تأثير بدراسة تهتم كانت التي الوظيفية

االجتماعية العالقات

 الواليات في االجتماعية العلوم مسيرة في االنتباه يلفت ما إن

 هي العلوم فهذه فيها. السياسي االستثمار جانب هو المتحدة

 الحياة في ،الميدانية فائدتها وملموسة ثابتة هي ما بقدر علوم

 هوالجانب العلوم هذه من التطبيقي الجانب إن .اليومية

 االميركيين، االجتماع علماء لدى يالحظ، لذافالجميع الهام

الميداني. البحث بتقنيات االلمام نحو القوية النزعة هذه

 االجتماع علماء ما يتميز التي التنظيية النزعة عكس
 مختلفًا كان العلوم هذم من المطلوب ان الواقع، في الفرنسيون

 االستثمار يبغون كانوا فاالميركيون .الفريقين من كل عند

 اكظرية الفائدة يبغون فكانوا الفرنسيون أما المباشر، الميداني

االكاديمي واالستثمار

 االشارة فتجدر االشتراكية والبلدان السوفياتي االتحاد في أما

 الخط كانت ستالين عهد في االجتماعية العلوم محاربة أن إلى
 نظر في العلوم، هذه تشكل كانت إذ الرسمي، السياسي

 صغيرًا. بورجوازيًا علمًا السياسية األمور زمام على القيمين

 الجماعة نظر في كفبلة، كانت الجدلية المادية أن إلى إضافة

االجتماعية. الحياة ظاهرات جميع بتفسير المذكورة،
 االجتماعية للعلوم معهد أول أنشىء 1968 عام في غبرأنه

 بعد التطبيقي( االجتياعي البحث )معهد السوفياتي االتحاد في

 االقتصاد علماء ان إذ ،العلوم كلية إطار في جرى طويل جدال
 ال علومهم بأن جديًا يشعرون بدأوا االتنوغرافيا وعلماء فيها

 بعدها انتشرت االجتماعية. الظاهرات تحليل بغرض تفي
 ثالثمائة أكثرمن حاليًا )يوجد واسع شكل على األبحاث مراكز

 يقتصر االجتياعية العلوم وجود أن بيد .أبحاث( ومركز معهد

 يحاول الوفياقي باالتحاد وكأني .التطبيقية االبحاث ميدان على
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 من يقرب ما مرور بعد االميركية، التجربة من االستفادة

المتعمد. االستهتار من سنة أربعين

 االتحاد في االجتماعية العلوم لتعليم معاهد من ليس

 على المعاهديعمل عددكبيرمن بلكلماهالك السوفياتي،

 بغرض المباشر الدولة اشراف تحت االجتماعي الواقع دراسة

 أما . عامة بصفة الحكومية الجماهيربالمؤسسات عالقة تمتين

 عند الفراغ أوقات دراسة تنحصرفي فهي البحث موضوعات

 وضعها وكيفية العائالت وميزانات استغاللها وكيفية الناس

 االعالم وتأثيروسائل وأسبابهاالفعلية الداخلية العيال وهجرة

. والقراء والمشاهدين المستمعين على

 جميع ان حيث - معالجتها المحبذة غير الموضوعات أما

 ما وكل السلطة، المسيطرة، النخبة -فهي موجهة االبحاث

. الموضوعين هذين إلى أوغيرمباشرة مباشرة بصلة يمت

 باقي في الشكل نفس على االجتماعية العلوم وصف يمكن

ويوغالفيا. برلونيا عدا ما االشتراكية، البلدان

 فرنسا في االجتماعية العلوم عل الطاغية النزعة كانت إذا

 النظرية المواقع واحتالل الجامعية بالمؤسسة االرتباط هي

 العلوم هذه فإن االكاديمي بالتكريس تسمح الي المتقدمة

 رافع انطالقة عامة، بصفة االشتراكية البلدان في انطلقت،

 Mieux vaut tard que jamais يقول الذي الفرنسي الشعار

 االنطالقة عكس أنها، في هي االنطالقة هذم ميزة ولكن
 من وموجهة ومنظمة مدروسة جاءت االميركية، أو الفرنسية

 هي )الدولة( الكبرى فالمؤسسة الحاكمة. السياسية السلطة قبل

 منها، االستفادة بغرض العلوم هذه تبلور واحتضنت رعت التي

 أزمة خالل روزفلت المتحدة الواليات جمهورية رئيس فعل كما

.New Deal النيوديل سياسة واعتماده االقتصادية 1930

 االجتماعية العلوم انتقلت الجامعة، الصغيرة، المؤسة فمن
 كانت بعدما سياسيًا فتكرست الدولة، الكبرى، المؤسسة الى

 السوفياتي، االتحام في أنه، غير فرنما. في أكاديميًا تكرست قد

 االجتاعية العلوم الغى نستالين سياسيًا، إال التكريس يكن لم

 بقرار 1968 عام الشرعية الى العلوم هذه واعيدت سياسي بقرار

 بهاوأخرى مسموح موضوعات وجود يفسر ما وهذا سياسي،
 العلوم أهمية وعي ان هو ،المسألة هذه من يهمنا ما إن ,محظرة

 كان فالدافع ذاته معبربحد متأخرًا، ولوجاء االجتاعية،

ها. البالد في الحاكمة الطبقة حاجة

المفقودة المسألية

 الغرب في االجتماعية العلوم منها انطلقت التي المسألية إن

 العلوم مصداقية حول تمحورت فرنسا ففي ٠ واضحة

 هذه مصداقية تمحورت فقد المانيا في أما .االكاديمية االجتماعية

 والواليات انكلترا وفي . االقتصادي المجال حول العلوم

والسياسية. االقتصادية المصداقية حول تمحورت المتحدة

 الفرضية فإن االشتراكية والبلدان السوفياتي االتحاد وفي

 البلدان هذه جميع إن السياسية المصداقية في انحسرت

 هذه من وطورت االجتماعية العلوم من تريده الذي ما أدركت

 متبلورة نراها لذلك .الخاصة متطلباتها مع ينسجم ما العلوم

: آرون ريمون يقول ,فيها حاليًا

 في تطرحه الذي السؤال من تريد ماذا تعرف أن ينبغي

 ذا المستجوب من يأتيك الذي الجواب يكون لكي االستمارة

 ومعاني وضعه سبق الذي والتفكير ومنهاجه فالسؤال ٠ معنى

.المسألية هي والكامنة الظاهرة الجواب هذا

 فرضية من العربية البلدان في االجتماعية العلوم تنطلق لم

 يشعره ما هذا محددة. بمسألية تتمتع كي معنى، ذات محددة،

 اليدركون الجميع ولكن العلوم، هذه يتعاطون الذين جميع

 المجال هذا في نعيش التي فاألزمة .األزمة لهذه الحقيقي السبب

نمو أزمة وليست انطالق أزمة هي

 في هي النفي، المجال في المراهقة كأزمة النمو أزمة إن

 فهي الوالدة، كأزمة االنطالق أزمة أما ديناميكية، صيرورة

 في األولى المرحلة بلوغ عن العجز تشخص ألنها بكثير أصعب

النظرية مثكلتنا تكمن وهنا األصالة.

 عنده. فتبلورت العلوم هذم من يبغي ماذا أدرك قد فغيرنا

 نتحرك األولى، المرحلة قبل ما مرحلة في فمازلنا نحن، أما
النور نرى أن دون أمه بطن في كالجنين

 في خضناها التي القصيرة التجربة وبعد ميدانيًا هناك،

 بنفسها دفعت التي الجزئية الفرضيات بعض العربية، البلدان

 القطاع من االنتقال خصائص كدراسة االهتمامات واجهة إلى

 وخصائص حداثة األكثر القطاعات الى التقليدي الزراعي

 أوكدراسة مصر، في المدينة حياة إلى الريف حياة من االنتقال

 كل لهامع الرأسمالية وابتالع التقليدية الحرفية القطاعات تحول

 السياسية البنية كدراسة أو تونس، في مشاكل من ذلك يتبع ما

 النمو أوكدراسة لبنان، في الدينية الطوائف بعنصر وارتباطها

 الجزئية الفرضيات هذه لكن - الكويت في والعمراني السكاني
 جدًا عامة الهتمامات عناوين وتبقى متكامالً مشروعًا تشكل ال

 أو االقتصادية أو الفكرية يالمسيرة التأثير دون وتختفي تبرز

.العامة السياسية

 البلدان في االجتماعية العلوم بداية على نظرة لوألقينا
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العرب عبس المعرفة اجتماع علم

 فعلية انطالقة عن التكلم اآلن حتى يمكننا ال حيث - العربية

 أول مؤلفي ان حيث مرتجلة، كانت أنها نالحظ - العلوم لهذه

 المتخصصين من يكونوا لم االجتماعية العلوم ميدان في الكتب

 والقانون الفلسفة مجاالت من يأتون كانوا بل ،العلوم هذه في

٠ والتاريخ
 في اآلداب كلية إلى االجتماعية العلوم تبعت فقد لذلك

 المؤلفات أن هي ورودها يجدر أخرى مالحظة مثال مصر

 مؤلفات أو ترجات شكل على معظمها في جاءت األولى
 المتخرجون فيها تعلم الني والمصادر المراجع نفس على معتمدة

 األولى فالكتب . وانكلترا فرنسا جامعات من والقادمون األوائل

 االجتماع علم المكتبةالعربية: في االجتماعية، العلوم حول

 والعلوم االجتماع وعلم ،1924 عام صدر الذي حداد، لنقوال

 واس ، ،949 عام صدر الذي عزت، لعبدالعزيز االجتماعية

 ، 1953عام صدر الذي سعفان لحسن االجتاع علم

 ألية إخضاعها دون هي، كما النظرية تنقل النزعة، دوركهايمية

.نظرية أو منهجية نقد عملية

 لم االجتماعية فالعلوم .الموضوع بمعالجة سنبدأ هنا من

 أربعة بعوائق تصطدم ألنها العربية البلدان في بعد تتبلور

التالية: أساسيةهي

اكظري: العائق أواًل:

 القاء إلى الثالث، العالم بلدان في النقاد، يعمد ما غالبًا

 على فيها المفكرين تعترض التي الهامة المشاكل في المؤولية

 فاالستعمار . الموضوعي الظرف على أي ،الخارجي العنصر

 الفكر يمتطيهما اللذان الرئيسيان الحصانان هما واالمبريالية

 في يالغة أهمية العنصرين لهذين أن شك ال . عندنا النقدوي

 التقدم مسيرة إعاقة وفي الصعد، جميع على األوراق، خلط

 هو آخر، حصانًا هناك أن إال عندنا والحضاري الفكري

 مشاريعنا اخفاق في الداخلية والمسؤولية الذاتي الظرف حصان

 والذي الذاتي، الظرف هذا عناصر أهم الكبيرة. وآمالنا
 فالمثقفون , النظري الضعف هو النقد، عملية عن عادة يججب

 العلوم نظريات على اطالع على ،عامة بصفة ،هم العرب
 فما االطالع هذا في ينعمقوا لم ما غالبًا ولكنمم ،االجشاعية

 مطالعات من ينبع مثال االميركية الثقافية المدرسة عن يعرفونه

 إلى النظريات هذه تنقل معربة مقاالت من أي معكوسة،

 يصح االميركية الثقافية المدرسة عن قلناه ما العربية. المكتبة
 ٠ مانهايم كارل وكظرية شتراوس — ليفي لبنيوية بالنبة أيضًا

 للنظريات األساسية التصوص يطالعون ال عندنا فالمثقفون

 يرغبون باستمراروال دوفي، موقع في لذلك، فهم المطروحة

 عليها. يقدرون ال انهم حيث النقد لعملية إخضاعها في

. عندنا السوسيولوجية للثقافة العام العنوان هو فاالستسهال

 المقولة بعكس صعب، النظري الجهد إن الحقيقة، في

 منهجية لخطوات يخضع النظرية استيعاب ان حيث الرائجة،

 التي األصلية اكصوص في التعمق الخطوات هذه أولى .جدية

 في تتمثل الخطوات ثاني درسها. المنوي النظرية فيها أتت

 عملية بربط يقضي الخطوات ثالث . الرصينة النقدية الوقفة

 أجل من منها، موقعها وتحديد الموجودة بالنظريات هذه النقد

 فالعلوم .النظرية هذه من بعد فيما ،نحن موقعنا تحديد

 الفكر نقل طورالنقل، في عندنا زالت ما االجتماعية

الخالقة النقدية الوقفة غياب بسبب وذلك الغربي االجتماعي

 يتقن ال الذي فاإلنان ذلك في عجب فال الحقيقة، وفي

 موضوعيًا، يقدر، ال خفاياها بجميع يلم ال والذي النظرية

 في النقد غياب مسألة بوضع لنفسي أسمح هنا من . نقدها على

 بصورة العنوان هذا تحت العربي السوسيولوجي الفكر

 ميدان في تأخرنا سبب ليس النقدي الفكر فغياب ٠ أساسية
 جديًا تعاطينا لعدم موضوعية نتيجة هو بل االجتماعية، العلوم

 يسهل ليس ما نستسهل ها غالبًا اننا حيث النظرية. المسألة مع

 على كثب عن نطلع ان دون العريضة وبعناوينه بأطرافه ونلم

 أنه فترة، منذ تبين، كيف يفسر ما هذا المسألة. هذه تفاصيل

 المصرية المدينة ببنية يلم واحد اخصائي مصر في يوجد ال

 ومكن ، (81 ديسمبر ،22 عدد عربية، )شؤون االجتماعية

 بالرغم وذلك الجديدة. المدن تخطيط مشاريع في إليه اللجوء

 االجتاع علم في المحليين االخصائيين عشرات وجود من

 كما معارفهم نقلوا الواقع، في االخصائيون فهؤالء الحضري

 هذه استوعبوا ولو . جامعاتنا الى الغرب جامعات من هي
 العلوم قوانين أولى ان إذ ٠ هي كما نقلوها لما فعال، المعارف

 كل في االجتماعية السبية بأولوية تقول نفسها االجتماعية

 من النقدي الموقف غياب سبب هو النظري فالضعف .الميادين

 تبلور عدم سبب وهو الغربية الجامعات عن المنقول العلم

 سنوات مرور من بالرغم - عندنا اآلن حتى النقدي الفكر

 والمجالت الجامعات في االجتماعية العلوم مسيرة على عديدة

. المحلي بالواقع يلم محلي اخصائي وجود عدم وسبب - العربية

 العربية البلدان في االجتماعية العلوم مشروع ضعف إن

 أصحاب بعض يد على مرتجل، بثكل تم قد كونه عن ينجم
 بما — مسبقًا سوسيولوجيًا تنقيفًا المثقفين غير ولكن الطيبة الهمم

 عند إبستمولوجيًا، ،بقي العام توجهه وان — بلة الطين في زاد

877



العرب عند المعرفة اجتإع طم

 تتبلور لم الحرفي الموروث عن االنسالخ فعملية الحد نفس

 غرض تحديد وعدم تماما الرزيا انقشاع عدم بسبب اآلن حتى

قليل. بعد سنرى كما العام الصعيد على ال العلوم هذه وهوية

 باللغة الموجودة االجتماعية العلوم كتب فلواستعرضنا

 نقل إلى تهدف العبظمى غالبيتها في أنها، نالحظ العربية

 العلوم طالب لبعض الغرب، في المبتكرة اكظريات وترويج

 انها المؤلفات هذه وميزة العربية. الجامعات في االجتماعية

 أن فالملحوظ الخالق المنهجي النقد موقف وقوف عن عاجزة

 أنهم من بالرغم النظريات، هذه تمامًا يستوعبوا لم أصحابها

 أدوات المؤلفات هذه يجعل نا سطحها. على بقوا انما درسوها؛

 أكثرفأكثرمع ينتشر الذي المنهجي الخطأ هذا ترويج في تعجل

المؤلف. انتشار

المنهجي: العائق ثانيًا

 . المنهجي العائق ذكر من أيضًا بد ال الذاتية العوائق من

 العلوم تبلور عملية عرقلة في به يستهان ال دورًا يلعب فهو

 إهمال في أوالً العائق هذا يتمثل العربية. البلدان في االجتماعية

 بعض معالجة في والناجعة الهامة االختصاصات بعض

 واالنتروبولوجيا االقتصادي االجتماع كعلم االجتماعية مثكالتنا
 هامة مثالًأداة فاالنترربولوجيا االجتاعي النفس وعلم

 أمس في هي العربية والمجتمعات العائلية، البنى لدراسة

 هذا في عندنا االخصائيين لكن البنى. هذه دراسة إلى الحاجة

.نادرون المجال

 القلة سوى يستهوي ال الدبني االجتاع علم فإن كذلك

 هامًا حقالً يترك مما العلياعندنا، الدراسات طالب من النادرة

والتحليل الفهم عملية عن بعيدًا االجتماعية حياتنا من

,أيضًا المبادرة وروح بل تنقصنا التي وحدها الجرأة ليت

 ليس إذ الجهود، بعثرة في عندنا المنهجي العائق يتمثل كما
 العلوم في الباحثين كل بين تجمع متخصصة مجلة من هناك

 بعض وجود ولوال العربية. األرض امتداد على االجتاعية

 العديد بقي قد لكان الواسع الفكري االهتمام ذات المجالت

 من بد ال نفسه، الباب وفي مؤلفيها. منازل في المقاات من

 فكلمة . المصطلحات توحيد عدم مشكلة إلى االشارة

problematique ترجمت صددها، في نحن التي الفرنسية، في 

 هذا في .ومسألية( واشكالية )مشكلية مغختلفة مفردات بثشالث

 المجالت احدى مع مقابلة في العروي عبدالله ذكر الخصوص

 الترجمة مساوى إلى مشيرا ،الموضوع هذا اللبنانية الفكرية
 على تلقى ال المسؤولية أن هي والحقيقة ستاها كا البيروتية
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 المائتين النشر بدورها موجودة تكن لم فلو - المترجمة بيروت

 إلى وصلت قد الحديثة والكالت المفاهيم هذه كانت لما وخمسين

 شبه أو رسمية هيئة غياب ظاهرة على بل ,العربي رىءالقا

مستمر. بشكل الموضوع هذا بمعالجة تهتم رسمية

االجتماعي: العائق ثالثا:

 يجرون الذين العرب االجتاعيون الباحثون هم قليلون

 ,اليومية حياتهم صعيد على السوسيولوجي القطع عملية
 تشجعهم ال الجامعات( )غالبًا فيها يعملون التي فالمؤسسات

 الذهنية هي السائدة فالذهنية الخطوة. هذه على اإلقدام على

 لهذا يخضع االبحاث واختيارموضوع المعممة المحافظة

 البلدان في فالباحث .نفسه الوقت في والخفي المسبق التصنيف
 حاسة مواضيع إلى المواضيع عرفًا، يصنف، العرية

 دور له غيرالمعلن، — العرف هذا .غيرحساسة عامة ومواضيع

العربية. البلدان في السوسيولوجي االنتاج صعيد على فعال

 المرأة. المثال، سبيل على نذكر، الحساسة المواضيع هذه من

 نصف ليست ولكنها المعاش، الواقع في المجتمع نصف فهي

 الدين فإن كذلك العربية. االجتماعية االبحاث في المواضيع

 العربية االجتماعية الحياة في الفعلي ودورها الدينية والجماعات
 وهذا ذكرنا. الذي العرف ضوء في للدراسة، قابال حقال لي

 االجتماعية الحياة في جدًا وحيويًا واسعًا ميدانًا جانبًا، يترك ما

 عدم يمضل االجتماعي الباحث ان ثم .العربية والسياسية

.االجتماعية االلغام حقول البعض يتميه ما في الخوض

 الصامتة االستقالة هذه ومن المستسلم الموقف هذا ومن
 أن لدرجة .االجتاعي لوافعا الهامشية المعالجات تنبع رالمعممة

 أو نعيمة لميخائيل االجحة العرية الروايات بعض مطالعة

 األفالم بعض اومشاهدة كنفافي أوغسان محفوظ نجيب

 يجري عما أوسع فكرة تعطينا ،شاهين ليوسف الناجحة العربية

االجتياعية والدراسات األبحاث من االجتماعي الواقع في

الذا؟

 إحداث على غيرقادرة االجتماعية العلوم أن في السبب ليس
 تحويلها في نفكر لم اننا في هو بل ،الغرب في أحدثته ما عندنا

 المجال في لمتنقيب الصعد، جميع على كاملة، أداة إلى

 الفاعلية ومنقوصة الصالحيات منقوصة أداة انها .االجتماعي

 كبيرفي إسهام الذاقي وللعنصر االستراتيجية. ومنقوصة

 وليس االكاديمية للوجاهة موجودة فهي األسف. مع تحجيمها،

العامة. واالقتصادية االجتماعية الحياة في الفعالة للمشاركة



الرب عتد البة اجماع عدم

السياسي: العائق رابعام

 ليتوج يأتي الذي السياسي العائق ذكر إلى أخيرًا ونأقي

 على وردت بكلمة باالستشهاد نبدأ . األولى الثالثة العوائق
 آنفًا، ذكرها على أتينا التي الندوة في يس سيد االستاذ لسان

 العربي: المجتمع في العلم وضع هامشية إلى مشيرًا قال، حيث

 تؤمن ال سياسية نخبة يد في محتكرة القرار اتخاذ عملية »إن

 فاعلية عدم وهذاأحدأسباب الكافي، االيمان العلمي بالمنج

 إليها تصل التي فالنتائج العربي. الوطن في االجتماعية العلوم
 تصدر القرارات ألن العادة الينظرإليهاي االجتماعية العلوم

مدعاة«. أوبعبقرية الشخصية االنطباعات أساس على

 حدود في العربية، البلدان في تبقى االجتماعية فالعلوم
 كليات إطار وفي مراكزأبحاث دون وغالبًا — الجامعية المؤسسة

. الرسمية المؤسات حيز إلى تنتقل أن دون - اآلداب

 المؤسات هذه على نفسها لتفرض كاف بشكل قوية هي ال

 بالمقابل، تعمد وال ذكرها، على أتينا التي النظرية لالسباب
. ميدانيًا قدراتها بتحتي تقويتها الى الرسمية المؤسسات

 العربية البلدان في االجتماعية العلوم بين ثقة أزمة هناك

 الواليات في حصل ما بعكس الرسمية، المؤسات وبين

 ليس األزمة هذه سبب أن مالحظته والجدير , وانكلترا المتحدة

 العلوم ان حيث — السياسية األمور زمام على القيمين حذر
 منها يختار أن يمكن ذوحدين، سيف هي كأداة، االجتاعية،

 في هو السبب بل - العامة المصلحة مع يتناسب الذي الحد

 االجتماعي التخطيط ميدان في أهميتها اكتشاف عدم

 ولكن ،األيام من يوم في ذلك يحصل ربما .واالقتصادي
منه. مفر ال شيء حاليًا، غيابه مالحظة

 االجتاعية العلوم لمجال أن إلى االشارة من بد ال أنه كما

 هي التي الضيقة الجامعية المؤسسة حدود داخل حتى حدودا
 اختيار في حدود ضمن الحدود هذه تتمثل فيها. محصورة

 يحظر منها عدد فهنالك . والدراسات االبحاث مواضيع

 والفساد والبيروقراطية الحاكمة االسر منها نذكر فيه. الخوض

. الرسمية المؤسات في

 أنه يتضح أوردناها التي المالحظات ضوء وفي ختامًا

 البلدان في االجتباعية للعلوم مسألية وضع حاليًا يستحيل

 المتعددة العوائق تخطي أوأل يقتضي ذلك ان حيث . العربية

 ذكر على البحث هذا اقتصر وإذا . مسيرتنا تعترض التي

 العربية والمعطيات البفى داخل من النابعة الذاتية، العوائق

 واالستعمار )االمبريالية الموضوعية العوائق أن يعني ال فذلك

 إعاقتنا، في األهمية بالغ دورا تلعب ال والصهيونية( االقتصادي
 النقد بأن منا إيمانًا النقدي المقال هذا كتابة عل أقدمنا بل

. الذاني بالنقد يبدأ الصحيح

 البلدان في االجتياعية للعلوم مسألية تتبلور ألن مجال ال

 عندنا العلوم هذه مقارنة يمكن فال الراهن، الظرف في العربية

 فرنسا، في االجتماعية العلوم بقاء أن حيث فرنسا، في بوضعها

 .معنوية قيود أو حدود علبه يترتب لم الجامعية المؤسسة إطار في

 االقتصادي االتجاه ان حيث األلمافي بالنموذج مقارنتنا يمكن ال
 أيضًا بمكن وال الراهن. االجتماعي تفكيرن عن يكون ما أبعد

 المؤسسات ايمان لعدم االنكليزي أو االميركي بالنموذج مقارنتنا

 مقارنتنا حتى يمكن وال االجتماعية. العلوم بمصداقية الرسمية
 على تمامًا يختلف رضع في اننا حيث االشتراكي بالنموذج

 ليس االجتماعية العلوم من فالموقف , السياسي الصعيد
 والمبادرة االرتجال من مزيج إنه العربية البلدان في معروفًا،

 المحاربة الحذرومن ومن النظري القصور ومن الفردية

 تبرز بما أكثر الغرب تجارب وىءمسا فيه تبرز الخارجية

 السوفياتية الطريقة على المحظورة، فالموضوعات :ايجابياتها

 الضمنية، األعراف من غثاء في ملفوفة ولكنها عندنا، موجودة

 السياسي إطارالتخطيط في االجتماعية العلوم من االفادة وعدم

 بيننا الوحيد المقارنة وجه هو االميركي النموذج في كما العام

 النظري، المجال في االبتكار مرحلة الى االنتقال وعدم وبيه،
ايضًا مميزاتنا هومن األوروبي، النموذج في كما

 تبلورها عند عندنا، االجتماعية العلوم مسألية أن يبقى

 حول بالتأكيد ستتمحور سة، عثرين أو سنوات عشر خالل

 مجالها انه حيث االكيد افقها هو هذا .االنمائي لهاجس

 قراء رقعة انتشار مع المألية هذه ستتبلور . الوحيد الموضوعي

 على المستويات، كل على االجتماعية والدراسات األبحاث

 عامة مستوى وعلى العربية البلدان في المثقفة النخبة مستوى

 بعض فعال بدأت )وقد لها الصحف تعميم خالل من الناس،

لبنان(. في الحديث المعرفي األسلوب بهذا تستأنس الصحف

 ذلك، بعد لكنها، الوقت بعض العملية تستغرق ربما

 للظروف يمكن حيث ٠نفها تلقاء من مسأليتنا ستتبلور

 عن عاجزة ولكنها نموها، تعيق أن الذاتية وللظروف الموضوعية

٠ نهائي بشكل النمو هذا ايقاف

 علم مسألية أ إلى االشارة من بد ال المقال هذا نهاية في

 ناحيتها، من ستتمحور، العربية البلدان في المعرفة اجتاع

: هي أربع مائل حول ،الساعة تدق عندما
 تحليالً التراث تحلبل - 2 بالواقع، المعرفة ارتباط . 1

879



الغزن ني المعرفة اجماع علم

 والنيو- االستشراقية النظرية زيف كشف - 3 موضوعيًا،

االيديولوجيات. محاربة - 4 كولونيالية،

 في مبعثر، بشكل بدأت، قل العملية هذه أن االشارة تجدر

 من وغيرها والكويت لبنان في تصدر التي العديدة المجالت

العربية. البلدان

 الوعي بروز أن في تكمن ككل، المشروع، وصعوبة

 هذا محارب وجردعدومغتصب مع يترافق الجديد االجتماعي

 أن حال، أي على صدفة، وليس االصعدة. كل على الوعي

 عندنا، المعرفة، اجتماع علم في متكاملة دراسة أول تتمحور

.الصهيونية االيديولوجيا موضوع حول

ومراجع مصادر

 بيروت، العربي، التراث منشوراتداراحياء المقدمة، خلدون، ابن _

الت. لبنان،
 مصر، مطر، محمد محمد مطبعة األمم، طبقات صاعد، االندلي، ٠

الت.
. 1980 ييروت، الطليعة، دار والتراث، نحن عابد، محمد الجابري، —

 الحداثة، دار العريية، العقافة سوسيولوجيا أحمد، خليل خليل، -

.1979 بيروت،
 بيروت. ابنخلدون، دار أدبجبران، في االجتماعية المعرفة - —

1982.
 سلسلة االجتماع،، علم في نظرية »اتجاعات عبدالباسط، عبدالمعطي، —

. 44 عدد ،الكويت ،المعرفة عالم

 حالة دراسة الصهيرنية،، االيديولوجيا ا محمد، عبدالوهاب الميري، —

 كانون األول جزءان: الكويت، المعرفة، عالم المعرفة، اجتماع علم في
.1983 الثاني ،كانون 1982األول

 مؤلفات تعة خالل من المعرفة اجتماع تطورعلم فريدريك، معتوق، —
.1982 بيروت، الطليعة، دار أساسية،

— Bourdieu, p. Ct A, Darbcl, L'amour de L'art, ed, de Minuit, 
Paris. 1969.

معتوق يك فردر

الغرب في المعرفة اجتماع علم
Sociology of Knowledge (in the West) 
Sociologie de connaissance (en Occident) 
Soziologie Erkenntnis

 في االلمانية، باللغة المعرفة اجتماع علم كلمة استعمال بدأ

 ولهلم يدعى منمساوي فيلسرف مع العشرين القرن بداية

 المعرفة بتقويم يعفى الذي العلم معنى ضمنها الذي جيروزاليم
٠ سوسيولوجي أساس على
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 األساسي النظري الفارق هذا إلى اإلشارة من بد ال وهنا

.المعرفة اجتمع وعلم المعرفة نظرية بين
 وتبلورها المعرفة بتشكل يتعلق ما بكل بكم المعرفة فنظرية

 .والعصبية البيولوجية الميكانيزمات صعيد على البشر وعي في

٠ الفيزيولوجي اإلطار هو المعرفة نظرية فإطار

 درس على كلها جهوده فيصب المعرفة اجتماع علم اما

 ذلك اإلنسان. وعي يستوعبها التي للمعرفة االجتماعية األسس

 أن قبل اجتماعية العلم، هذا نظر في هي، المعرفة مادة ان

 في هي انطالقها نقطة ان أي فيزيولوجية، أو ثقافية تكون
 في تشكلها، بعد هامًا، دورًا تلعب أنها كما االجتماعية، الحياة

منها. انطلقت التي االجتماعية البفى تمتين

 حيث باكرًا جاء النظري الموقف هذا على االعتراض غيرأن

 إلى الكلمة لمطلق المعاصرين الغربيين الفالسفة بعض عمد

 وحصرًا للمعرفة تحجيمًا فيه أن معتبرين المشروع، هذا رفض

الصرف االجتماعي النتاج إطار في لها

 علم أنصار اقدام إلى وأدت االنتقادات هذه تفاعلت ثم

 الفتين النظرية، مواقعهم عن الدفاع على المعرفة اجتماع

 يعني ال المعرفة اجتماع علم دراسات في الشروع ان إلى االنتباه

 العلم هذا يقصد ما جل .أهميتها أوتقليص المعرفة نفي بتاتًا

 يتمتع ذهني ككيان ،المعرفة ارتباط كشف محاولة هو الجديد

.العام االجتماعي بالمسار ،وثابتة مستقلة بعناصر

 تبقى البشرية، الحياة ثوابت من كانت وان فالمعرفة،

 وتتحرك تنشأ الذي االجتماعي باالطار شك، دون مرتبطة،

 أشكالها ارتياط مدى معرفة أي المعرفة، فمعرفة لذا، فيه.

 ثم الرئيسية. المعرفة اجتماع علم مهمة هي االجتماعي باإلطار

 في المعرفة حصر ليست العلم هذا منها ينطلق التي الفرضية ان

 إنها بل االقتصادية، أو االجتماعية المعادالت بعض قفص

 التي المختلفة االجتماعية األطر وفق المعرفة تطور بمتابعة تقضي

 مسألة توضيح إلى أمكن، إذا والوصول، فيها نفسها تجد

 عمليات من هنالك ما إلى الحضارات وتطور المعارف انتقال

واألجيال القرون مدى على القارات تشهدها معرفية

 ذلك في ،االجتماع وعلم المعرفة بين التوفيق دعاة أبرز

 الذي ،Max Scheier شطير ماكس األلماني كان ،1926 الحين

 الوضعية المعادات خالل من المعرفة تفسيرتطور رفض

 عن المنبثق االيديولوجي التفسير حارب والذي آنذاك السائدة

 فينومنولوجيا موضوعًا ليطرح شيلير جاء .الماركسية النظرية

 في واكبت، األخيرة هذه ان استقالليتها المعرفة لظاهرة يعطي

 أشكالها في انسجمت، غيرأنها شأتها منذ البشرية وعي نظره،

 المجتمعات عرفتها التي االقتصادية الحياة نمط مع ونماذجها،



الغرب ني اشرفة اجماع م

 أشكال يحدد ان شيلير حاول وقد العصور. مر على البشرية

 على وليس عام نحوفلسفي على ب أق لكنه األساسية، المعرفة

 في المعرفة أشكال جمع يمكننا إنه وقال . سوسيولوجي نحو

 الثقافية، المعرفة والجدارة، القدرة معرفة اآلتية: الثالثة النماذج

 المطاف غهاية في ،به تؤدي التي تحريراإلنسان، التحرير، معرفة

الحكمة. إلى
 الواضح لتأثره شيلير ماك طرح مانهايم كارل يشاطر لم

 أكثردقة يكون ان مانهايم حاول وقد .الماركسية بالنظرية

 اإلطار في بقي أنه غير شيلير سلفه من تفلسفًا وأقل وواقعية،

 .الحقلية للدراسات التفرغ الظروف له تتح ولم العام النظري

 من بالرغم قبله، من رسم الذي العام االطار في طرحه فبقي

بذله قد كان الذي النظري الجهد أهمية

 تحديد اعطاء غورفيتش جورج الفرنسي حاول مانهايم وبعد

 إلى سنتطرق شهير كتاب في منهجية وأكثر دقة أكثر نظري

 علم لمشروع النظري اإلطار في بقي انه إال بعد. فيما مضمونه

 كتابه مقدمة في يذلك االعتراف في يتردد ولم المعرفة، اجتماع

 (Michel de Montaigne, Les للمعرفة االجتماعية األطر

(IL III ا١ Livre Essaisسعى »لقد يقول: حيث ٠ 

 في سواء الالمتناهي والتغاير الوافر التنوع إبراز إلى . . المؤلف.

 وهنا المعرفة، مع المتوافقة التجليات في أم االجتماعية األطر

 التجريبية بأن» الجازم القول المؤلف مجهود يتلهم أيضًا،

 معرفي اجتماع لعلم الضروري المفهومي الجهاز هي النسبية«
 الذي للتوجه قيض لو فييا آماله تحققت ولربما . . .حقا علمي

 ويتحقق يمتد ان الجديد، االجتماعي الفرع لهذا إلعطائه يسعى

 إلى أعمالهم ولوتوصلت حتى الشباب، من زمالء أعمال في

.استنتاجاته« من نختلفة استنتاجات

 في المنظرين أبرز وهما - ومانهايم غورفيتش مشكلة ان غير

 هي الرفيع، إبداعهما من بالرغم المعرفة-، اجتماع علم
 ا.٣ هما يلتزما أن دون بالتجريبية االلتزام على بالحث االكتفاء

 بقيت لكنها ،بالطبع ،المجال هذا في محاوالت لهيا كانت

 العطاء حول تمحور عندهما األساسي فالجهد جدًا متواضعة

النظري

 يقع ولم آخر، إلى مؤلف من تحديدها فيختلف المعرفة أما

 عند المشترك قاسمها ان بيد .لها موحد تحديد على بعد االتفاق

 واألفكار األحكام مجموعة من هوأنهاتتكون المؤلفين جميع

 بشرية مجموعات أوعدة بشرية أذهان تحكم التي واتصورات

 اجتماع علم ومهمة .محدد وسياسي اقتصادي إطار في تعيش

 أو بعض بين والمعبرة الممكنة الترابطات جميع دراسة هي المعرفة

 اختصار يمكن ال بأنه المسبق التسليم مع المستويات، هذه جميع

 وعي على واالجتماعية االقتصادية العناصر بتأثيرات المعرفة

 المعرفة، بأن وبالتسليم الماركسية، النظرية في كما اإلنسان،

 تفاعالتها في نسبية هي األساسي، عنصرها ثبوت من بالرغم

وتحوالتها.

االنساني النهج

 كتاب بقرنين، خلدون ابن مقدمة بعد أوروبا، في صدر

 مونتيين دي ميشال يدعى فرنسي لمفكر المحاوالت عنوانه

1592-1533

 في حوله يدور ما قراءة على يعمل الحقيقة، في مونتين،

 األغريقي الفكري االرث من انطالقًا نقدية، قراءة العالم

 من انمخرج هذا، فيمشروعه مونتين، يمحاول والرومافي.

 بالواقع تحاليله يربط وان والرومافي، األغريقي الفلك مدار

 مارسها التي القاضي مهنة أن الشك الفرنسي. االجتماعي

 التحليل طريق سلوك في وشجعته عليه أثرت قد سنوات عدة

 على تفرض انها المهنة هذه ميزة أن ذلك . االجتماعي النفسي

المختلفة. وحركاتها االجتماعية الحياة تناقضات معايشة حاملها

 عند مصدرالوعي حول السؤال نفسه على مونتين يطرح

 وعي األساس، في هو، االنسان وعي ان فيالحظ اإلنسان

 طليعي بتحليل المجال، هذا في المحارالت، تطالعنا اجتماعي.
 التقاليد من الوعي قوانين »تتولد فهويقول لمعاصريه بالنسبة

 اآلراء داخليًا يحترم فردمنا فكل الطبيعة من كمايقال، وليس
 يتطيع ال أنه كها .حوله ممن وتقبال موافقة تجد التي والعادات

 يغمره« نفسي ارتياح دون ضميرأوتطبيقها توبيخ دون تجاوزها

 أن أي األول(. الكتاب من 23 فصل المحاوالت، )مونتين،

 الفرد يتلقاها التي االيعازات مجمل سوى ليست الوعي قوانين

. قومه وتقاليد عادات من

 من مهمًا جانبًا استقرائيًا، مونتيين، كتشف ما سرعان

 شكل هي االجنماعية الحياة ان يكتشف االجتماعية؛ الحياة

.ومضمون
 ٠ اجتماعي وعي شيء، كل قبل هو، االنساني فالوعي

 هذه اختيار وفي يجري. عا للتكلم تولد فعل مونتين يتعمل

 نظره، في هو، اإلنسان فوعي شك. أي دون عبرة، الكلمة

 لكن .االجتماعية الحياة أحداث فيها تنعكس مرآة بمثابة

 أنه يبقى التقاليد، مألة عند هذا، تحليله في يتوقف، مونتيين

 بعناصرها ،االجتماعية الصيرورة مجمل الكلمة هذه يضمن

الفاعلة.

 يكتشف به وكأني .الوصف حدود مونتيين تحليل يتعدى ال

 كأبن المكتشف بالشيء التعمق إلى يعمد أن دون جديدًا، شيائً
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الغرب في المعرفة |جىع طم

 معينة نقطة حول فلسفي تأمل هوبمثابة فتحليله .مثال خلدون

 تتحول لم أخرى. بمسائل ليهتم النظرعنها مايصرف سرعان

 في إلىخط االجتماعي الوعي مجال في مونتيين مالحظات

 واقع نواحي جميع يشمل ضهج وإلى العناصر، متكامل التحليل

 ما يضيء الذي النيزك تشبه مالحظاته . اإلنان عند الوعي

 بعض تشكل فهي ,يخقي ثم قصيرة لوهلة به يحيط

 المثالية المالحظات من بحر في اليتيمة المادية المالحظات

. غيرالمركزة الفلسفية والتأمالت
 انتباهه، تسترعي ال ثال، الموضوع، في الجدلية فالناحية

 :مونتيين يقول .ذلك في يرغب لمن المنال قريبة انها من بالرغم
 الحد. هذا عد ويتوقف التقاليد. من ينشأ االنساني الوعي إن

 نفسه، الوقت في هو، الفرد ان يكتشف وال التحليل يتابع ال

 التقاليد عن شك، وال ينشأ، فالوعي ومستقبل. مرسل جهاز

 بل المستوى، هذا عند يبقى ال لكنه . مونتيين يقول كما

والفعالية. التأثير باتجاه ،فترة بعد يتعداه،

 الذي االنساني للفكر يعطي أن يحاول مونتيين أن يبقى

 في جديدة مسائل إدخال إلى فهويسعى .جديدًا بعدًا به يلتزم

 تعديل وإلى ورومان( )اغريق السلف عن الموروثة األفكار عالم

 اعتبر البعض ان حتى . االجتمعي - الفلسفي التحليل منظار

.نحوجديد على االنسان بالفكر التعريف أعاد انه
 عن متكلمآ آخر"، عالمآ عالكا اكتشف قد »ها مثاًل: يقول

 ثم كولومبوس كريستوف قبل من االميركية القارة اكتشاف

 غني وهو عالمنا من أصغرمساحة ليس العالم هذا »ان يضيف

 في زال ما انه لدرجة والطفولة النضارة بمنتهى لكنه عالمنا، مثل
 الكتاب ،6 الفصل المحاوالت، )مونتين، أبجديته« تعلم طور

الثالث(
 الجغرافية، قيمته عن عدا األميركية، القارة اكتشاف إن

 فهو , للمعرفة جديد مجال اكتشاف لمونتيين بالنسبة يشكل

 بالنبة وغنية عريقة بحضارة يتميزون الهنود ان مباشرة يالحظ

 كوزكوومكسيكو مدينتي عن ويتكلم األوروبية. للحضارة

 يتوقف أنه كما التقنية، الهنود مهارة أيضًا يصف .الثهيرتين

واالجتماعية. اإلنسانية وصفاتهم الديني حسهم عند

 . وبربريتهم االسبان المستعمرين ذهنية مادية بنقد يبدأ ثم

 عشرات جثث وعلى الالح بقوة االميركية القارة اكتشفوا فقد

 حيوان الحصان - أحصنة على راكبين الهنود، من اآلالف

 استولى فبعدما آنذاك- أميركا هنود نظر في مقدس،

 زعماء جميع وقتلوا االميركية القارة على والبرتغاليون االسبانيون

 والفضية الذهبية للثروات المنظمة النهب بعمليات بداوا الهنود

 البشع األسلوب هذا ضد مونتيين ينتفض البالد في الموجودة
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. له تأييده عدم ويعلن بقوة

 عن الموروث االنساني، التفكير بذلك مونتيين حول

 لتحليل تفكيرتصلح بنية إلى والرومانية، األغريقية الحضارة

البشر. يهمحياة كلما

 الهندية الحضارة تقويم على األولى مونتيين خطوة وتقوم

 المجتمع معاملة انتقاد على يعمل ثم . ايجابيًا تقومًا االميركية

 بنا جديرًا كان »كم أخيرًا: ويضيف الحضارة. لهذه األوروبي

 والتي للعلم، المتعطشة الجديدة، النفوس هذم نكسب أن

 )مونتين، رائع« بشكل المجال هذا في جدارتها أثبتت

 في البديل مونتيين يرى (.3 الكتاب من 6 الفصل المحاوالت،

 األميين الجنود مثات إلى يعهد أن عن عوضًا :اآلقي التصور

 القتل طريق عن ذهب ثروة تجميع على والمتكالبين والجشعين

 والمثقفين العلماء من مجموعة تتولى ان ينبغي كان والتشهير،

 أجل من الهندية بالحضارة االحتكاك مهمة أوروبا إلى ينتمون

 من وليس أوروبا، إليها توصلت التي االيجابيات بجميع إفادتها

 وتنمية مراعاة األوروبيين على ينبغي كان .منها االستفادة اجل

 الحضارتين، بين المساواة مبدأ من انطالقًا الهندية، الحضارة

 والحضارة وروماني، أغريقي أساسها األوروبية فالحضارة

مونتيين. رأي في »طبيعي« أساسها االميركية

 رفض إلى هذه السليمة المساواة نظرة من مونتيين ينطلق ثم

 هذم تتفوق ال .األوروبية الحضارة تجاه منحاز تقويم أي

 لم ما إلى توصلت أغها حيث زمنيًا، سوى الهندية الحضارة

 الهندية الحضارة ان غير .بعد الهندية الحضارة إليه تتوصل

 عند األوروبية الحضارة إليه وصلت ما إلى الوصول تستطيع

 هندية شعوب عن مونتيين أبدآ يتكلم فال .الرشد سن بلوغها

 هندية شعوب عن بالتكلم يكتفي انه متخلفة. أو بدائية

التحقير. نعوت استعمال على متحفظًا وفطرية طبيعية

 أشكال صعيد على ،مونتيين نظر في ،المجتمعات تختلف

 .الجميع عند واحدة هي المعرفة هذه طبيعة لكن .معارفها

 معالم وتحسين ودفع تنمية لكلمات مونتيين استعمال في وان
 بان يسلم المحاوالت فمؤلف ٠ كبيرة عبرة الهندية الحضارة

الهندية. الحضارة في موجودة للمعرفة الجوهرية العناصر

 تقدم ان النبية. بطابع نظرمونتيين، في الحضارة، تتسم

 وليس التجارب، صعيد على غناها، على يقوم معينة حضارة

 الهندي معرفة تساوي هنا من المطلق في الفكرية ثروتها على

االبيض االوروبي معرفة االميركية القارة في
 تحليل وليد ليس مونتيين يميز الذي المبدثي الموقف هذا إن

.منفتح انساني تفكير وليد انه , بالطبع سوسيولوجي

 الحضارات مقارنة صعيد على مونتيين، إليه يتوصل ما إن
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 يكتثف لم فهو حديثة. خالصة يثكل البعض، ببعضها

 األوروبية الحضارة من بكل الخاصة المعرفة وأنواع أشكال
 الحضارتين ان على أكد لكنه ،االميركية الهندية والحضارة

 أمام المجال أفسح ما وهذا . موحد مشترك بجامع تتميزان

 من الهامة الناحية هذه مواصلة من أوروبا، في تبعوه الذين

الموضوع

الوضعي النج
 في الذهنية الوظائف بروهل ٠ ليفي لوسيان كتاب شكل

 . المعرفة اجتماع علم تاريخ في هامًا منعطفًا السفلى المجتمعات

 شغل ما سرعان ولكنه 1910 عام بالفرنسية الكتاب هذا صدر

 فموضوع .واأللمان االنكليز واالنثروبولوجيين الفالسفة أوساط

 الذي للعصر بالنبة عاديًا األولى للوهلة بدأ وان ،الكتاب

 أن يمكن الوضعي الفكر لون عليه يغلب كان والذي فيه وضع

 المجتمعات في الذهنية الوظائف كاآلتي: أكمل بثكل يكتب

 وال العليا، المجتمعات في الذهنية الوظائف غير هي السفلى

 بالطبع، بروهل، - ليفي يقصد بينهما، موضوعية عالقة

 واألوقيانية االفريقية البدائية المجتمعات السفلى بالمجتمعات

 له، بالنسبة فهي، العليا المجتمعات أما واآلسيوية،

.الغربية الوضعية المجتمعات

:الكالسكية العمومية مقولة صحة عدم - 1
 بالنسبة ذاقي نقد عملية يمثابة هي بروهل - ليفي أطروحة

 والمشاعر األفكار عمومية الغرب إعالن فبعد الغربي. للفكر

 والثامن السابع قرون، ثالثة طوال الفكرة هذه على والتأكيد

 بروهل - ليفي لوسيان فجأة يكتثف ،ميالدي عشر والتاسع

 لمؤلفات النقدية مطالعته أقنعته إذ المقولة، لهذه صحة ال ان

 الصين قصد انه حيث أيضًا؛ أسفاره وربما االنثروبولوجيين

 وبوليفيا والبراغواي والبرازيل وجاوا الفيليبين وجزر واليابان

 ومصر، وسوريا وفلسطين وتونس واالرجنتين والتشيلي والبيرو
 عند الذهنية الوظائف طبيعة في جذريًا خالفًا هناك بأن

 في وحدة هناك ليس المتطور المجتمع وفي البدائي المجتمع

 عند العاقلة القوة في وحدة من هناك ليس انه حيث المثاعر

االثتين,

 قطيعة هناك ان بروهل - ليفي يقول ذلك، أكثرمن بل

 — البدائيين لدى أي — البدائية الذهنية بين ابستمولوجية

 الخالف أن وربما الغربيين لدى أي - المتطورة والذهنية

 الذهنية بين للربط مجال فال كليهما طبيعة في هو القائم الجذري
 مهيا البدائية، الذهنية فتطور مثال. الوضعية والذهنية البدائية

 الذهنية إليه وصلت ما إلى يصل لن سوف حده، بلغ

 تطور إلى سيؤدي فتطوره مختلفة، طبيعة من أنه طالما الوضعية.
 .حديثة ذهنية باتجاه مثالً التطور هذا يصعد ولن البدائية في

 وليس الذهنية هذه داخل في هي البدائية الذهنية تطور فعوائق

 االثنتين بين ابستمولوجية قطيعة هتال ان كيا .خارجها في

 للذهنية وكأم كابقة البدائية الذهنية عن التكلم امكانية ينفي

 بل بروهل، - ليفي حسب الوضعية، الذهنية تمر لم الوضعية.

.البدائية الذهنية من أبدًا تنطلق ولم
 تحطيم نحو تتجه النقدية بروهل - ليفي خطوات وأولى

 الطروحات في أساسيًا مفصالً مشكال طوبالً الغرب ساد مفهوم

 عند والمشاعر األفكار )عمومية المفهوم هذا واألدبية. الفلسفية

 ما إذا خاصة ،بروهل - ليفي تظر في ،هوغيرعلمي اإلنسان(

 عن البعيدة المجتمعات بعض ذهنية مالحظة في استخدم

التخليعنه. إلى بروهل، - ويدعوليفي اوروبا

 وعلماء النفس وعلماء الفالسفة جيع قبل »لقد يقول
 .المقارن النهج إلى لجوئهم عدم ببب مشتركة بمسلمة المنطق

 إنسانية نفًا ألبحاثهم، انطالق كنقطة ألنفسهم، اتخذوا

 نموذجًا واتخذوا العالم، أنحاء كل في ومتشابهة ثابتة واحدة،
 عملياتهاالذهنية في اكفس هذم تخضع المفكرة فريدًاللذات

 فالفوارق بالتالي مكان كل في واحدة ومنطقية نفسية لقوانين

 االستعمال سوء ضوء في تفسيرها وجب والعقائد المؤسسات بين

 هنا من المجتمعات. مختلف في المشتركة للمبادىع النسبي

 كي اتأملي الفردبالتحليل اكتفاء امكانية السائدحول الرأي

 أن أساس على عامة الذهنية الحركة قوانين اكتشاف إلى يصل

.الداخلية بنيتهم في االفراد وحدة تفترض االنطالق نقطة

 يكتثفها التي الوقائع مع تتناقض المسلمة هذه لكن

 البشرية المجتمعات مختلف في للذهنيات المقارن التحليل

 المجتمعات لذهنية األساسي الطابع ان التحليل هذا يعلمنا

 أنها يعلمنا أنه كما والروحانية. )القبمطقية( طابع هو الفلى

 يحكمها الجماعية تصوراته وأن ذهنيتنا عن مختلف بشكل موجهة

 كماأنهامتشابكة التناقف. تاب بالتالي فهي المشاركة قانون

 لمنطقنا تخضع ال مسبقة وروابط روابط بشكل البعض ببعضها

 ،٠٠٠ الذهية الوظائف ،)بروهل فتربكنا الغربيين( )نحن

(454ص
 كما ،األولى :نقطتين ذلك من بروهل - ليفي يستخلص

 في تطعن مغلوط مفهوم العمومية مفهوم ان هي أسلفنا،

 المختلفة، واالثنولوجية االنثروبولوجية األبحاث واقعية صحته

 عند االجتماعية، األبحاث في عادة المتبعة الطريقة ان والثانية

 أيضًا هي البدائية، المجتمعات أساطيروميثولوجيات تحليل
 نقل أو وصف هو غري باحث يستطيعه ما فجل .مخطئة
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 إلى الدخول يستطيع ال لكنه . معينة بدائية أسطورة مكونات

 ذهية هي منها ينطلق الي الذهنية ألن األسطورة صميم

 االسطورة. ابتكرت التي الذهنة عن جوهرها، في مختلفة،
 مضمونها فهم دون األسطورة لهذه هونقل يحدث ما جل

 الفكر يلتقطه ال البدائية االسطررة به توحي فما .الحقيقي

 منهجيًا يتحفظ هنا من . البدائبة الذهنية تلتقطه بل الوضعي

 إليه توصل ما علىكل لالنتباه، ملفتة بجرأة بروهل، - ليفي

. تحاليلهم في الغربيون الباحثون
 فخ في يقع انه في هي بررهل - ليفي تحليل خطورة أن إآل

نقاده لبعض بالنسبة العنصرية، اللعبة

 ألف بروهل - ليفي ان شيء، كل قبل ننسى، أال يجب

 كانت زمنية حقبة في أي القرن هذا من العشرينات في كتابه

 والرتغال واسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وفرنسا انكلترا

 تصور كان بالذات الحقبة هذه في المعمورة ثلثي تستعمر

 البلد من يتجزأ ال جزء المستعمرات بأن يقول السائد الكون

 ولمصلحة طبيعيًا االستعماري االمتداد هذا وبات المستعمر

 إن بالقول ذلك من أبعد يذهب كان والبعض .الطرفين

 لمصلحة هو يما أكثر المستعمرة البلدان لمصلحة هو االستعمار

.المستعمرة البلدان

 فلجأ الواقع هذا أمام سلم قد كان بروهل — ليفي أن ويبدو

 عن مثالً يتكلم حينه. في الرائجة المفردات استعمال الى

 تعرف لم التي المجتمعات بها وهويقصد السفلى المجتمعات

 في انه حيث لالنتباه ملفت األمر وهذا .والصناعة الكتابة

 البديهيات طرح ويعيد نقدية روحًا المذكوريبرزباستمرار مؤلفه
 بروهل - ليفي ينقض لم فلم .مثال( العمومية مفهوم )نقض

 ان أكيد هو ما مفرداته؟ من وينبذها السفلى المجتمعات عبارة

 بروهل - ليفي أن لنا يتضح بل . المؤلف تقصير ليس السبب

العنصري الطرح بصحة مقتنعًا كان

:البدائيين عند الذهنية الوظائف ثوابت - 2

 من الفلى المجتمعات في الذهنية الوظائف مؤلف ينطلق

 المجتمعات هذه في للفرد الذهنية الحياة »ان اآلتية: الفكرة

 جدآ« قوي بشكل اجتاعيًا مكيفة السفلى( )المجتمعات

 يغلب الذي الحياة فنمط (.112 ص نفسه، )بروهل،المرجع

 جميع ان حيث األول المكيف العنصر هو المشاركة طابع عليه

.المجموعة وتقويم لرأي تخضع الفرد حياة تفاصيل

 - ليفي حسب ،البدائية المجتمعات في المشاركة تطول

 فالمثاركة معآ. آن التفكيرفي وعمليات المشاعر بروهل،

 جميع ان ٠ المجاات جميع تجاوزلهافي بأي والتسمح شاملة
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 - ليفي قبل يركزون كانوا الغريين االنثروبولوجيين الرحالة

 تحايلهم في مشيرين الموضوع، من األولى الناحية على بروهل،

 البدائين. عند الجماعية االحتفاالت في المشاعر وحدة أهمية إلى

 هذه أفق من وسع هوأنه بروهل - ليفي لدى الجديد لكن

 التي الذهنية والعمليات المشاعر جميع منبع إياها معتبرًا المشاركة

٠ البدائي المجتمع في الفرد ب يقوم

 المجتمع في ،نظره في ،تخضع الجماعية التصورات إن

 نبياتها عن تختلف ذهنية لعمليات تكوينها حيث من ،البدائي

 بالوحدة شكلهايوحي ان من فبالرغم المتطور المجتمع في

 أو األفريقي عند والميثولوجيا األوروبي عند )األسطورة

 ينطلق الجماعين التصورين هذين من كال أن يبقى اآلسيوي(

 ونفسية اجتماعية أدوارًا ويلعب مختلفة ذهنية عمليات من
.تختلفة

 تصوراته بين الفصل يستطيع ال البدائي أن ويضيف

 يغلب تصوراته جميع أن ذلك .الجماعية تصوراته وبين الخاصة

 جدًا القوية المشاركة روح من وتنبع الجماعي الطابع عليها

 .الذهية وظائفه وعلى مشاعره على مطلق بشكل تهيمن والتي

 فصل سهولة بكل يستطيع الغرب في الفرد ان حين في

 — ليفي حسب الجماعية، التصورات عن الخاصة تصوراته

وذاك. المجال هذا بين حدود إقامة وبالتالي بروهل،

 إن ويقول ذلك من أبعد إلى بروهل - ليفي يذهب

 عند تخضع المطلقة بفرديتها نظن التي نفسها الحسية العمليات

٠ قوي اجتماعي لتقويم البدائي
 أن فطالما البدائية. المناقضة عنصر فقدان إلى يؤدي ما هذا

 مجال فال الجماعية التصورات عن تختلف ال الفردية التصورات

 المشاعر كل الوضعية يميزالذهنية الذي لعنصرالمناقضة

 ومفروضة ومشتركة موحدة والتقويمات والتصورات والمفاهيم

.الحدة بنفس الجميع على

 فهوواحد .المطلقة المثاركة لقوة المنطق أيضا يخضع

 في بروهل i ليفي يقول .مناقضة لعمليات فيه مجال وال وموحد

 ذهنية في يتنضدان، ال والمنطق القبمنطقية »إن المجال: هذا

 بل الواحد، الوعاء في والزيت كالماء السفلى، المجتمعات

 هو كما يتنضدان ال (.113ص االبق، )المرجع يتداخالن«

 والموقف المنطقي الموقف بين تميز التي الوضعية الذهنية في الحال
القبمنطقي

 تتجنب انها بروهل، - ليفي نظر في ،البداثية الذهنية ميزة

 في . شمولية عمليات هي فيها الفكر عمليات جميع .التحليل

 ال فهي بالشمولية، تقبل كانت وان الوضعية، الذهنية ان حين

 أما متعددة. جزئية تحليل عمليات أعقاب في سوى إليها تصل



البرب في ادرفة اجماع عدم

 إليها تصل أن من بدال الشمولية من فتنطلق البدائية الذهنية

 . التحكيم هامش إنعدام هنا من , تحليلية مسيرة نهاية في

 ونهائية، عمحددة مفاهيم من ينطلق البدائية الذهنية في فالحكم

 قد تكون وأن بد ال منطقية لعمليات خالصات تثكل

 غير النهائي بالطابع واتسمت تحجرت ما سرعان لكنها سبقتها،

.للمناقضة القابل

 تحجرت مرحلة هي إنما , المنطق وجود تنفي ال فالقبمنطقية

 التي الشاملة المفاهيم طابع فأخذت معين منطق عمليات فيها

 ،هي كما ،المفاهيم هذه تنتقل ثم .صحتها في الطعن تقبل ال
 فهي تحديث أي عليها يدخل أن دون جيل إلى جيل من

 مفعولم توقف قد لمنطق هذا لكن عقالني، إنساني منطق ثمرة

 نفسها هي البدائية، الذهنية في فالمفاهيم، عملياته. وابطلت

المجتمع. في السائدة الجماعية التصورات

 ثابتة البدائية المجتمعات في اللغة ان بروهل - ليفي يضيف

 المفردات تأبى انها لها. تخضع التي القبمطقية كالذهنية وجامدة

 فالتجربة ومجددة جديدة تجارب خوض تأبى ألنها الجديدة

 ان غير . التجديد امكانية تعني وبالتالي التناقض امكانية تعني
 الذي الشامل غيرلطرح لطرح مجاالً ترى ال البدائية الذهنية

. العامة التضامنية المشاركة أساسه على تتم

 تخضع ،البدائي المجتمع في الفرد حرية أن أيضًا يالحظ

 ففي يشارك أن عليه مبر. فالفرد , الجماعية التصورات لوحدة

 العامة للتصورات ينصاع أن وعليه . تهديد مشاركته عدم

 ما فإذا السائدة. االجتماعية بالبنية االرتباط وثيقة ألنها الرائجة

 رفض قد يكون هذه، التصورات لتشكيلة االنصياع رفض

 له، يسبب ما هذا القائمة االجتماعية للبنية االنصياع ضمنًا

 عن اإلبعاد ،)اإلعدام المباشر غير أو المباشر القمع طبعًا،

 المفهوم هو فالتصورالجماعي .( . الخ. النفي، القبيلة،

بأسره للمجتمع والمرشد االجتماعي والقانون

 للذهنية األساسية المفاصل أحد ان بروهل - يعتبرليفي

 الذاكرة »إن المضارم هذا في يقول الذاكرة هو البدائية

 تلعبه الذي الدور أكبرمن دورآ البدائية، الذهنية في تلعب،

 كانت التي الوظائف بعض تطورت حيث الذهنية حياتنا في

 إلى جيل من نقلها يتم االجتماعي فكرنا كنوز ان .بها تقوم
 مع مترابطة المفاهيم من سلسلة خالل من مقتضب بشكل جيل

 المجتمعات في أما . البعض لبعضها وخاضعة البعض بعضها

 التصورات من كبير عدد عن عبارة هي الكنوز فهذه السفلى

 نقلهاإلى بالتالي فينبغي .جدًا والمتعددة المعقدة الجماعية

. أساسية بصورة الذاكرة طريق عن الجديدة األجيال

 الحفظ حول البدائي، عند إذن، يتمحور الذهني الجهد إن

 حول الجهد فيتمحورهذا الوضعي الغربي عند أما . الكمي

 االجتماعية، فالتجربة المنطقي واالستنتاج االستقراء عمليات
 للذاكرة يمكن محددة مفاهيم في لخصت قد حجمها، بلغ مهما

. التحليل مسيرة لمتابعة كبيرعناء دون منها االنطالق

 الجماعية التصورات تكديس تفضل البدائية الذهنية لكن

 الذهنية وتؤكد الحاجة. تدعو عندما الستعمالها تفاصيلها بكل

 تبقى بروهل، - ليفي حسب ألنها، التفاصيل دقة على البدائية

 الجماعي فالتصور التغيير. تأبى التي الجماعية التصورات فلك في

 هذا يتمتع . للمستقبل صالح هو كا للماضي صالح المتحجر

 إلى يدفع ما وهذا البدائية. الذهية في أزلي شبه بطابع التصور

 فاالعتقاد . تفاصيله من تشحيله هووعدم كما به االحتفاظ

 كما تمامًا جوهر، فهي أساسية. التفاصيل هذه ان هو السائد

هوجوهر. التصورات مضمون أن

 إليها يلجأ أداة مجرد الذاكرة ان تعتبر الوضعية الذهنية إن

 الذهنية أما الذهنية. عملياته الستكمال الحاجة، عند المرء،

 فهي .ذاتها بحد المعرفة هدف هي الذاكرة ان فتعتبر البدائية

 فهيمنة .بعده بمكنة معرفة ال الذي المنطق سقف تشكل

 ال إذ المتبلور الرضعي للمنطق نفيًا تعني مطلق بشكل الذاكرة

 مجال ال وبالتالي النوعي، والختالفها التجارب الحتكاك مجال

للمناقضة

 هي االجتماعية، الحياة صعيد على جدًا، القوية فالمشاركة

 على المطلقة السلطة هذه للذاكرة يجعل الذي الرئيسي السبب

 معرفة جدًا، القوية المشاركة روح توجه البدائية الذهنية

 الذاكرة تلك وخارج . الذاكرة هو أوحد مرجع نحو البدائي

 هي السلف عن المرروثة الجماعية التصورات شيءباطل كل
 سوى الجماعية التصورات لهذه تفسير وال ،الصحيحة الوحيدة

 هو االجتماعية البنية صعيد على واالنجام . أحادي بشكل

 الجماعية التصورات بنية صعيد على االنسجام يفرض الذي

 البنية هذه حدود فيه تنعكس الذي المجال هي , العامة

 الجماعية التصورات شمولية حالها. على البقاء في ورغبتها

. االجتماعي الواقع ثبات من هي القبمنطقية

 كما وسيلة، وليست . البدائي عد المعرفة أساس الذاكرة إن

 أو التجديد يقبل ال الذي المرجع انها ،الوضعي عند الحال هو

.التحديث

 تسمح مجردة، لكونها أفكارنا، »إن بروهل: - ليفي يقول

 بيان يتضمنها المسائل من كبيرًا عددًا واحدة دفعة نحل أن لنا

 الذهنية ماتأباه ذلك ودقيقة. عامة مفاهيم على يحتوي واحد
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الزب في ابة اجماع علم

 معافي بصعوبة نلتقط يجعلنا ما وبالتالي، وذلك، القبمنطقية،

. (123 ص ،نفسه )المرجع الذهنية« هذه

 بروهل، - ليفي رأي في الوضعبة، الذهنية إذن تقترن
 إلى لجوئها ولكثرة الذاكرة لجوئهاإلى لقلة التجريد على بالقدرة

 التجريد على القدرة بعدم فتقترن البدائية الذهنية أما ٠ التحليل

فيها. الذاكرة تلعبه الذي جدًا، األساسي الدور، بسبب

 تضع السفلى المجتمعات تميز التي هذه التجريد واستحالة

 موجهة الذهن فوظيفة .بأسرها الذهنية العمليات أمام حواجز

 يرهق ما تفاصيلها، بأدق الجماعية التصورات تكديس نحو

 الذهني الكسل مالمح الفرد عد فتبرز الذهن هذا طاقات

 أهله على يروها جدًا طويلة أساطير حفظ على قادر فالبدائي

 لكنه متواصلة سهرات خس أو أربع امتداد على وأصحابه
 أو معين حسابي بجهد القيام منه طلب ما إذا باإلعياء يصاب

 ذهنه إن حيث . عبرة اإلعياء هذا وفي . مبطة تحليل بعملية

 على باستمرار البدائي تعديعمل وال تحصى ال بتفاصيل مليء

 غيرعملية عمليات في ذهنه فإدخال .دقتها على المحافظة

 المسبقة الذهن تهيئة يفترض لكونه يرهقه، شيء الحفظ

صغره. منذ ها أعد التي الوظيفة غير وظائف
 الحفظ وظيفة بين فيها تضسارب فال الوضعية الذهنية أما

 وليست مجردة لمفاهيم ذاكرة هي فالذاكرة التجريد ووظيفة

 يسوده الذي المجتمع في الحفظ وظيفة ان . مفصلة لتصورات

 تتميز لكنها ،البدائية الذهنية في نفسها هي الوضعي الفكر

 تحليل خالصات الوضعي الذهن يحفظ . محفوظاتها بنوعية

 قد تكون أن بعد مجردة، مفاهيم شكل على العامة التصورات
 ان . جوهرها استخرج قد يكون بعدما و تفاصيلها من شحلت

 تصورات بحفظ نفسها تتعب ال الوضعية، المنطقية، الذاكرة

 انها األساسى، القانون نف أو العرة نف وفيها تتكرر جاعية
 تبتلع ال .المنطق قبل من وهضم قضم قد يكون ما تحفظ

 االختيار تعتمد انهاذاكرة تردها التي التفاصيل ابتالعًاجميع

 فمن . الوضعي الفكر في المتزايدة التجريد إمكانية هنا من

 الى المفهوم!لمجرد ومن المفهوم إلى ننتقل الجماعي التصور

 عدة انسجام ومن القانون إلى ومنها المترابطة المفاهيم سلسلة

النظرية إلى واحدة ظاهرة تخص قوانين

 ال ألنها النظرية تعرف ال البداثية، القبمنطقية الذهنية إن

 األساسية المفاهيم استخراج على تعمل ال وألنها القانون تعرف

 كمية يبتلع ل غو البدائي عند فالذاكرة , الجماعية تصوراتها من

 فهذه .بالنوعية االكتراث دون والتصورات التفاصيل من

 المشال الماضي في ترى التي السائدة االجتاعية البنية مشيئة

 المدافعة يتم قلعة الذاكرة في ترى والتي للتجارب األوحد
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 الحفظ وظيفة تقتصر أن يجب الماضي. هذا عن منها انطالقًا

 الجماعية التصورات تعديل أمام المجال يفسح ال كي الكم على

التقليدية. االجتماعية النية مع وانسجامًا الماضي عن الموروثة

 البدائية الذهنية تميز التي التجريد على القدرة عدم ومن

 فالفكر التصيف على القدرة عدم إلى بروهل - ليفي ينتقل

 يلجأ التي نفسها العمليات طريق عن المفاهيم يصنف الوضعي

 عملية بين انسجام هناك . المفاهيم هذه تشكيل أجل من إليها

 ان حيث أساسي شيء وذلك . تصيفها وبين المفاهيم وضع

 تكديسها يمكن ال وبالتالي متساوية، وحدة تشكل ال المفاهيم

 ويوزعها المفاهيم هذه يصنف أن الذهن على . أفقي بشكل

 العامة، للمفاهيم األولى األهمية فيها تعطي متياسكة بنية على

 تراكمت ما فإذا . أهمية األقل المفاهيم تصنف منها وانطالقًا

 . بعد ما في منها االستفادة يمكن ال تصنيف دون المفاهيم

 التي نفسها العمليات طريق عن يتم أن يجب المفاهيم تصنيف

 يكون لكي الجماعية التصورات من المفاهيم استخراج حكمت

 ينبغي أولى تصنيف عملية المفهوم فاستخراج . معها منسجمًا
 تعطلت وإآل ،أرقى مستوى على تصنيف عملية تتبعها أن

 تصنيف يتبعه لم إذا دوره التجريد يفقد ككل الجدلية العملية

 المنطلق هذا من . استخراجها استطاع التي للمفاهيم دقيق

. سبقته التي االستخراج لعملية المكملة العملية التصنيف يغدو

 على يقوم ترابط نظام بذلك يصبح النهائي التصنيف إن

 بعضها تفسر المفاهيم فهذه . المفاهيم بين تسلسلي ترتيب

 اقترنت كلما جديدة بأبعاد بعضًا بعضها تفيد أنها كيا بعضًا،

 هو المفاهيم بين المتبادل اإلغناء وهذا أخرى أوبمفاهيم بمفهوم

 تؤهلنا ما شيء معرفة بأن صرح عندما خلدون ابن اليه ألمح ما

الشيء. هذا البنية، حيث من شبيهة، أشياء سلسلة لفهم

 أن وبما الجماعي التصور تشكل أساس هي التجربة أن بما

 ذهن في ماثل فالواقع التصورات هذم من تستخرج المفاهيم

 )لعدة واردة تبقى التشويه احتماالت ان غير ٠ المنطقي اإلنسان

 مما الخ( . . النقل في الدقة وعدم الجزئي النسيان منها أسباب

 . موقعه أو المفهوم صيغة تصحيح إلى المنطقي اإلنسان يدفع

 معه يتفاعل الواقع، على منفتح الوضعي، المنطقي، فالذهن

باستمرار.
 هي الموضوعية الصحة ان بروهل - ليفي يعتبر هنا من

 ولم بكاملها. للعملية المتوج العنصر هي التصنيف. جوهر

 بدأوا عندما إال االغريق قدماء عتد المنطق رأيه، في يزدهر،

 المنطقية العمليات أساس هي الموضوعية الصحة أن يعتبرون
 ظروف توفرت الموضوعية( )الصحة المقياس فبوجود . السليمة

)التصنيف(. القانون ازدهار



الغرب ني ادرفة اجاع طم

 القيمة لهذه تفتقر البدائية الذهنية ان بروهل — ليفي يال-ظ

تجريبيًا. منها التحقق يمكن التي الموضوعية

 ثانوية جد هي االنسانية للتجارب الموضوعية فالصفات

 في اتجارب، لهذه يمنحها التي الوحيدة القيمة إن . للبدائي

الروحانية. القيمة هي بروهل، - ليفي نظر
 )القيمة المثالي المقياس لهذا البدائية الذهنية افتقار إن

 عنصر وجود عدم يفسر منها( التحقق يمكن التي الموضوعية
 إآل تتم ال نسبية عملية فالتصنيف .الذهنية هذه في التصنيف

 ٠ والتصورات المفاهيم في تفترض موضوعية قيمة من انطالقًا

 اعترافا تعترف انها بروهل — ليفي حسب البدائية، الذهنية ميزة
 أن وبما .الموضوعية بالقيمة تعترف وال الروحانية بالقيمة كامال

 غير مقياسها الروحانية والقيمة مادي مقياسها الموضوعية القيمة

 الموضوعية والقيمة ألروحانية القيمة إلدخال إمكانية فال مادي

. العنصرين انسجام لعدم واحدة ذهنية عملية إطار في

 فهي I الروحانية القيمة فلك في تدور البدائية الذهنية إن

 الذهنية العمليات وكل .البدائي المجتمع في الطاغية القيمة

 القيمة ان حتى غيرمباشر. أو مباشر بشكل لها تخضع

 الروحاني، التفسير تدعيم سبيل في تتخدم نفسها الموضوعية

 - الموضوعية القيمة وجود تحاشي البدائية للذهنية يمكن ال حيث

 .لقيمة ا هذه هضم على فتعمل - المجتمع على يفرضها فالواقع

. مستقلة كقيمة بها االعتراف عدم إلى يؤدي ما وذلك

 ٠ ليفي نظر في البداثية«، اتصنيف »عملية يعقد ما هذا

 تصنيفان لديه يصبح الواحد التصنيف عن فعوضًا بروهل،

 له الموضوعي والتصنيف خصوصياته له الروحاني فالتصنيف

 إطار في الخصوصيات هذه وتشابك , خصوصياته أيضًا

 لإلنسان يمكن وال . التعقيد شديدة يجعلها واحدة تصورات

 القيمة سجل بين المستمر القفز الوضعي الغربي وللفكر المنطقي

 سجل الروحانية، القيمة وسجل الواقع، سجل الموضوعية،

 قيمته التصنيف يفقد الطريقة ويهذه . الغيبية التصورات

 مختلف من واردة لتصورات متناهيًا ال تشابكًا ليصبح المنطقية

اآلفاق

 اإلنسان فيه يقع الذي الموضوعي العجز أيضًا هنا من

 بالمجتمعات الخاصة بالتصورات احتكاكه عند الوضعي

 تصنيفين يتضمن وتصنيفها قانونين يتضمن فقانونها . البدائية

متشابكان. وكالهما

 التصورات هذه أن إلى بروهل، - ليفي حب ذلك، يعود

 المجتمعات في جدًا القوي االجتماعية المشاركة لقانون خاضعة

 الموضوعية والقيمة الروحانية القيمة بين الفصل ان . البدائية

 .الروحانية القيمة على الموضوعية القيمة طغيان امكانية يعني

 القوى موافقة أساس على تقوم االجنياعية السلطة أن وبما

 في القائم، الواقع على الخ( الطوطم )اآللهة، الروحانية

 فهي . الروحانية القيمة إلضعاف مجال فال البدائية المجتمعات

 العالقة هذه أيضًا هنا من .السلطة وجوهر الملك أساس

 والعناصر الموضوعية العناصر بين البدائيين، عند ،الوطيدة

 . الحياة أيضًا يعني بل القمع فقط يعني ال قمعفاا االجتماعية

 قدرة يعني بل الطائر هذا ريش يعني ال معين طائر وريش
 واالتجاهات والنجوم والباتات فالحيوانات معينة. باطنية

 بالحياة االرتباط وثيقة المادية واألشياء واأللوان الجغرافية

 إحدى في الفالنية، الشجرة فاستعمال ٠ البدائي عند االجتماعية

 وطوطم القبيلة. أفراد من معينة لطبقة امتياز هو القبائل،
 )في الهندية األرونثا قبيلة في مثالً للمرأة رمزًا كان الشم

 بالزواج القبيلة هذه ألفراد يسمح يكن ولم . الشمالية( أميركا

 )ذلك الرجل إلى فيها الطوطم يرمز أخرى قبيلة من سوى

 القبيلة ففي أنثى( ٠ ذكر الطبيعي التصنيف عن النظر بصرف

 الرجال الثانية القبيلة وفي نساء يعتبرون والنساء الرجال األولى
 يتم كان - االجتاعية العملبة أي - والزواج ٠ رجاالً والنساء

الروحافي التصنيف هذا ومن الفرضية هذه من انطالقًا

 الذهنية بأن القول يمكننا :بروهل - ليفي يصرح لذلك
 سجل من االنتقال باستمرار تحاول بل ،التموضع تأب البدائية

 .للمنطق غيرخاضعة ،دقيقة عالقات خالل من سجل الى

 عالقات شبكة مد على يعمل .الطبيعة توضيع البدائي يرفض

الغيب عال وبين وبينها بينه واسعة

 الفكر ميزة كانت »إذا :التالية الخالصة إلى يدفعه ما وهذا

 على القضاء أجل من ويناضل التاقض يقبل ال أنه المنطقي

 القبمنطقية إلذهنية فميزة وجوده، يدرك عندما التناقض هذا

 تريد ال المنطقية. الضرورة بهذه تبالي ال انها في هي والروحانية

 على بتاتا تعمل ال ولكنها بالتناقض االلتزام البدائية الذهنية

 حسب منظمة مفاهيم مجاورتهالظام وحتى منه التهرب

 القليل سوى عليه يؤثر ال دقيق بشكل األس!لمنطقية

 أبدآ المنطقي الفكر يكون لن »لذلك يضيف ثم القليل«

 السابق، )المرجع القبمنطقية، للذهنية العام الوريث

(.451 ص
 الفكر ان التالي: الثكل على بروهل - ليفي خالصة تأتي
 فكرًا تشكل فال القبمنطية الذهنية أما . فكرًا يشكل المنطقي

 جوهريًا تختلف لألولى المكونة والعناصر . ذهنية مجرد تبقى بل

 الجماعية التصورات ان حين ففي .للثانية المكونة العناصر عن

 االنسان مفاهيم فإن ، الكمي بطابعها تتميز البدائي عند
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الغرب ني ادرفة اجماع علم

 الجماعية للتصورات والعالقة .النوعي بطابعها تتميز المنطقي

 القائمة الموضوعية الحدود تلغي األولى ان حيث من بالمفاهيم

 بين الفصل عدم الثانية تأب حين في والعالم، اإلنسان بين

 بد ال عقبة التناقض ان معتبرة الموضوعية حياته وحدود اإلنسان

 عبر يتكون لم المنطقي الفكر ان ثانية، جهة من تخطيها. من

 بمسيرة لمسيرته عالقة وال . وحده أق بل القبمنطقية الذهنية

 في يلتقيان ال الخطين هذين ان ,والروحانية القبمنطقية الذهنية

.الماضي في بتاتًا يلتقيا لم أنهما كما الحاضر

 المجتمعات في الذهنية الوظائف مؤلف حسب ذلك، يعود

 المجتمعات في القوية االجتماعية المشاركة أسباب إلى السفلى

 الخاصة، التجربة لتبلور المجال تدع ال التي البدائية

 ال كي ذهيتها وظائف نظام تعديل تخاف البدائية فالمجتمعات

االجتماعي نظامها توازن يختل

العقالني النج

 حول بروهل - ليفي لوسيان طرحها التي األفكار إن

 والذهنية المنطقي الفكر ببن القائمة االبستمولوجية القطيعة

 أحدثت الذهنية( لوظائف ا لوسيان، )بروهل، القبمطقية

 وفي آنذاك األوروبيين المثقفين عندعددمن قوية فعل ردات

 استحالة حول بروهل — ليفي طروحات على ردوا الذين عداد

 ذهنية ارتباط بسبب البدائية ألمجتمعات عند منطقي فكر بروز

 إميل اسم يبرز والديفي الروحان بالفكر المجتمعات هذم
 ، 1912 الديية الحياة أصول عنوانه كتب ففي دوركهايم

 تبلور ناسبًا بروهل - ليفي طروحات األخيرأهم هذا ينقض

 الحياة وإلى الروحافي الفكر إلى المجتمعات في المنطقي الفكر
 التي المنطقية المفاهيم مورأولى شكال انها حيث من الدينية

 إلى دوركهايم مخلص .العقالفي الفكر بعد، ما في منها، انطلق
 الفكر أساس هي القبمنطقية الذهنية ان مؤداها نتيجة

 الشرعي، وريثها هوبالتالي المنطقي الفكر وان المنطقي،
وها ب - ليفي زعمه لما خالفًا

 - ليفي اسم أبدًا يلفظ ال دوركهايم أن إلى اإلشارة تجدر

 آلخر حين من مشيرًا طروحاته، جميع يدحض ولكنه بروهل.

 التي نفسها باألمثال مستشهدًا ، وكذا« كذا يزعمون »الذين إلى

٠ قبله من بروهل - ليفي ذكرها على أتى

:األساسية الفرضية - 1
 هي دوركهايم إميل مذها ينطلق التي األساسية الفرضية إن

 »إنه يقول .الديني الفكر من الحديثين والعلم الفلسفة انبثاق

 من هي ولإلنسان للعالم التصورية األنظمة أولى أن المعلوم لمن

 للكون معرفة ،نفسه الوقت في ،هي ديانة فكل .ديني أصل

 من نشأت قد والعلوم الفلسفة كانت وإذا الغيب. لعالم ورؤيا

 علم« وأول فلسفة أول شكل قس الدين ألن فذلك الدين

(.12ص الدينية، الحياة اصول )دوركهايم،

 أن كما ,الديانة وبين والعلوم الفلسفة بين وثيق فاالرتباط

 العلوم تسود التي نفسها الذهنية العمليات أن يفترض ذلك

 هذه بين فواصل دوركهايم يضع ال .الفلسفة أيضًا تسود

 العناصر اطلقت ,واحدة ، جوهريًا ،فهي .اثالثة الميادين

 كما الديانة، )أ( العنصر من والعلوم، الفلسفة و)ج(، )ب(

 بفس تتمتع متعددة خاليا عنها وتنفصل بيولوجية خلية تشطر

األولى. الخلية ب تتميز التي والشكلية الجوهرية الصفات

 فإن وبالتالي المصدز. نفس من والعلوم الفلسفة تنبثق

 على الجدلي والمنطق الصوري )المنطق تسودها التي لعمليات

 ولذلك الديني الفكر في جوهرها، حيث من موجودة أشكاله(

 - ليفي منها ينطلق التي الهوة غطى قد دوركهايم بكون

 بالحياة بروهل - ليفي يربطه الذي القبمنطقي فالفكر بروهل.

 المشاركة )قوة الديني الطابع عليها يغلب التي االجتماعية

 الفكر مع مباشرة صلة له البدائية( المجتمعات في وأهميتها

 مختلفة تكون أن الذهنية للعمليات يمكن ال لذلك . المنطقي

 أو الوحدة نفترض أن ينبغي بل الفكرين فيكلمن جوهريا

التكاملي الطابع األقل، على

 يكتف »لم :فهويقول كبيرة أهمية للدين دوركهايم يعطي

 األفكار، من بعدد له، سابقًا المكون االنسان فكر باغاء الدين

 معارف قسمًامهمًامن إن الفكر هذا تشكيل على عمل بل

 يعود المعارف هذه فيه تبلورت الذي والشكل حتى اإلنسان

 المفاهيم من عددآ أن إلى اإلشارة تجدر .الدين إلى فضله

 الدين: في جذورها تغرس فكرنا على تهيمن التي األساسية

 والجوهر والسبب والعدد والنوع والمكان الزمان مفهوم
 نفسه، )المرجع للفكرم التينة األطر فهي والشخصية،

 حياة في الدين أهمية دوركهايم إذن يدعم ا-دا(.2ص

 فالدين، نوعية. والثانية كمية، األولى بركيزتين، المجتمعات

 لعبت التي األفكار من عددًا البشري للفكر قدم نظره، في

 فالتصورات للبشر، الجماعية الذاكرة تكوين في هامًا دورًا

 الديني الفكر عمل جماعية تصورات األصل، في هي، الدينية

 فكمية .وللغيب للكون و!حد تصور إطار في ضبطها على

 يستهان أآل يجب اإلنسافي الفكر الدين ا٣ اغنى التي المفاهيم

ب•
 الطرح صعيد على جديد هم وما ،هوأهم ما لكن
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اؤزب ني البرهة جباح1 علم

 المفاهيم، أبعدمن يذهب دوركهايم هوان السوسيولوجي،

 وألول االنتباه، ملفتًا عددها، حيث ومن أهميتها حيث من

 نشأت التي المفاهيم هذه لعبته الذي األساسي الدور إلى مرة،

 فاألفكارالتي االنسافي الذهن قولبة في الفكرالديني ظل في

 انه المفهوم وميزة مفاهيم. هي اإلنسافي الفكر الدبن بها أغنى

 مباشر بشيء االيحاء على قادر فهو لذا الشمولي بالطابع يتسم

 للشيء ماثلة أشياء باشكال االيحاء عل قادر انه كما محدد،

 هو فالمعهوم لذا، مباشر غير أخر مجال في ولكن األول،

 خالصة نفسه الوقت وهوفي معين، جماعي علم خالصة

 وفي الكمية في المضمون، وفي الشكل في يؤثر معينة تعليمية

. النوعية

 المعارف من عددًا البشر الدين علم لدوركهايم فبالنبة

 فالعمليات الذهتي لالنفتاح. استعدادات أذهانهم في ونمى

 الدينية الممارسة ظل في األنساني الفكر عليها تغود التي الذهنية

 ظواهر وضبط فهم في اإلنسان قبل من نفسها هي استعملت

 والعلوم الفلسفة انبثقت العلوم استنباط خالل من الطبيعة،

 الفكر لتبلور األولى الثرارة اعطى األخير هذا ألن الدين من

 )الزمان األساسية المفاهيم من عدد ضبط خالل من المنطقي

ككل. العلمي البنيان شيام أساسها عل التي الخ( والمكان،

 الفكر من الحديثة والعلوم الفلسفة انبثاق على التأكيد بعد

 الفكر أغنى قد الديني الفكر ان على التأكيد وبعد الديني

 يخلص متطورة، ذهنية وبأشكال مميزة معرفية بمضامين االنساتي

 لهذا العامة الخالصة »إن اآلتية: المالحظة إلى دوركهايم اميل

 الدينية فالتصورات . اجتماعية جد قضية الدين ان هي الكتاب

 نفسه، )المرجع جاعية« وقائع عن تعبر جماعية تصورات هي

 مناقضًا طرحا دوركهايم طرح اعتبار يمكننا وهكذا (.13 ص

 والفكر، الذهنية لذوركهايم فبالنبة بروهل. - ليفي لطرح

 نفسه الجوهر إلى يعودان فإنهما الثكل، حيث من اختلفا وان

 أغلب ،واحدة أيضًا هي منهما كل إطار في تتم التي والعمليات

 في لنا، يتضح .القبمنطقي الطابع أم المنطقي الطابع عليها

 الهيغلية الجدلية من الدوركهايمي التحليل قرب المجال، هذا

 )الفكر النقيض أحشائها في تحمل الديني( )الفكر فالطريحة
 موضوع بروهل - ليفي يحلل فعندما المادي( العلمي

 ان يعتبر الذي الصوري المنطق عمليات إلى يلجأ الذهنيات

 يعني الروحاني )الفكر جامدة هي منطقية معادلة أبة عناصر

 جدلي فهو دوركهايم أما .وثابتة غير( ال فقط الروحافي الفكر

 ما منها المعادلة عناصر يعتبرأن إنه حيث الهيغلية الطريقة على

 المفهوم يعني الذي هومستتر)المفهوم ما هوظاهرومنها

 كما أخرى(، مفاهيم استيعاب على القدرة يعني الذي والمفهوم

 يعني الروحاني فالفكر متغيرة. معافي للمفهوم بأن يعترف أنه

 الفكر األشكال، من بشكل أيضآ، يعي ولكنه الروحافي الفكر
.مثالً المادي العلمي الفكر النقيض،

 كتاب نشر يفصل الذي الزمني الفارق أن فيه شك ال بما

 لصالح كان 1912دوركهايم كتاب عن 19,10 بروهل - ليفي

 المجتمعات في الذهنية للوظائف مطالعته فخالل األخير.

 المستخدم المنطق جمود الحظ قد دوركهايم وأن بد ال السفلى

 نقطة ان فاعتبر .الحادة وصوريته بروهل - ليقي قبل من

 ال وبالتالي الناحية هذه في تكمن عنده األولى المنهجية الضعف

 أن نالحظ لذلك . كليًا الطرح تجديد على العمل من بد

 )الفلسفة جديدة أساسية فرضية بطرح يكتفي ال دوركهايم

 العام المتهج تغيير إلى يعمد بل الدين( وريثة هي والعلوم

 إلى واللجوء الصوري المنطق عن االقالع خالل من للتحليل

 أكثر واالقناع أكثرمرونة التحليل يجعل الذي الجدلي المنطق

.سالسة
 - ليفي اهتمام أثار الذي الموضوع بتحليل دوركهايم قام فلو

 يعاني تحليله ألقى مختلفة فرضية من باالنطالق مكتفيًا بروهل

 ليفي تميزكتاب التي الدونية النظرة نفس ومن الجمود نفس من

بروهل-
 تفسير أمام المجال يفتح منهج على دوركهايم اعتياد ان إآل

 الذي بروهل - ليفي من وأكثراقاعًا أكثرحداثة اتغييريجعله

 .اإلطالقية ميزتها قوالب في وغهائية جامدة األفكار يبك

 الوضعي المنهج عن يمتاز دوركهايم يتبعه الذي العقالتي فالمنهج

 : الرائجة التقسييات يأب بأنه بروهل - ليفي يتبعه الذي

 أمام حواجز وضع يابى أنه كما سفلى، ومجتمعات عليا مجتمعات

 ،اجتياعية غير أم كانت اجتماعية لألمور، العقالفي التحليل

 مفاهيم إلى العودة خالل التفسيرمن تفسير أمام المجال فاتحا

. متبلورة

:المعرفة في جديدة نظرية - 2

 بروهل — ليفي كان البدائية الشعوب عند للمعرفة نقضه في

 قدرة ءدم بسبب الموضرعية بلوغ تستطيع ال أنها على يؤكد

 الرتباطها الموضوعية سلوك على ككل البدائي المجتمع ذهنية

 البداثية فالذهنية .جدًا القوية االجتماعية بالمشاركة العضوي

 ال إذ العامة، االجتماعية بالحياة االرتباط شديدة ألنها قبمنطقية

 إطار في الخالق المجدد وللموقف الفرد ولحرية للفرد مجال

 هو القوة المشاركة هذه سبب ان العلم مع القوية المشاركة

 - ليفي خالصة االجتماعية. الحياة على الديني العنصر طغيان

 االتهام، قفص في االجتماعي العنصر بالتالي تضع بروهل
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الغرب ني المعرفة اجتاح عدم

 لبدائي المجتمع ذهنية في المعرفة مسيرة باعتراض إياه متهمة

 لنقد نقضه من .المعرفة هنم موضوعية عدم سبب بانم ومدعية
 لقضية جديدة أسس طرح إل دوركهايم يعمد بروهل - ليفي

 العنصر سيطرة أن هل ويتساءل . المعرفة في الموضوعية

 كال. ويجيب: يفقدهاموضوعيتها؟ ما معرفة على االجتماعي

 انبثقت .اجتماعيًا أساسًا للموضوعية ان هوفي والسبب

 لكن مفهومًا. بعدها وأصبحت االجتماعية الحياة من الموضوعية

 فتحليل لذا . طابعهااالجتماعي عنها ينفي ال مفهومًا كونها

 الحياة في الموضوعية معوقات يرى الذي بروهل - ليفي

 يرى الذي دوركهايم، فينظر األساس، من مغلوط االجتماعية

 القائمة االجتماعية لحياة مع االنسجام في هي الموضوعية ان

 للنسبية يخضع هومفهوم الموضوعية مفهوم ان وبالتالي

 بل .وموحدة واحدة موضوعية من هناك ليس .االجتماعية

 المختلفة أصنافها في نرتبط مستمر، نمو حالة في هي الموضوعية

 المجتمع أن فكما .العامة االجتماعية المسيرة إليه وصلت بما

 ما فصل يمكن وال والكون، الطبيعة هو أكبر إطار في موجود

 المعرفة كذلك ،والكون الطبيعة في يجري ثما المجتمع في يدور

 في وال عناصرها في ال عنه تنفصل وال المجتمع في موجودة فهي

 بل ذاته بحد شيائً ليست فالمعرفة , الموضوعية( )ومنها مقاييسها

 أيضًا هي المعرفة في فالموضوعية وبشرية اجتماعية معرفة هي

.وبشرية اجتماعية

 بينا ،الجدلي للمنطق دوركهايم استعال نالحظ أيضًا هنا

 بالطابع تتسم والتي الجامدة الصور إلى يلجأ بروهل - ليفي

 لعنصر دوركهايم(- يالحظه -)كا خضوعها لعدم اإلطالقي

 ال الصرف التجريبية النظرية ان يعتبردوركهايم .النسبية
 العقالنية عليها يفضل جامدة مواقف إلى إآل الباحث توصل

 تضعها ولكنها التجريبيين خالصات االعتبار بعين تأخذ التي

 أعمق معان استخراج إلى بذلك فتوصل الجدلية، محك على

 وغيرقابلة مادية غير أبعادًا باستمرار، تتضمن التي المفاهيم من

 يتلمس ال والتي التجريبية، الوسائل طريق عن للكشف

.العقالفي التحليل سوى وجودها

 محدد، نوعي هوواقع المجتمع »إن المجال: هذا في يقول

 جزءمن انه أخرى إطارامبراطورية في امبراطورية وليس

 هوعالم االجتماعي العالم تعبيرفيها وهوأسمى الطبيعة

 من انه والحال الكبير. بتعقيده سوى يتميز ال طبيعي،

 أرقى في ذاتها، عن الطبيعة جذريًا تختلف أن المستحيل

 األشياء بين القائمة األساسية العالقات وهناك. هنا عناصرها،

. . العوالم بحسب الجوهري االختالف يمكنها ال

 المجتمعا لكن أكثر، جلي بشكل المجتمع في تظهر انها

 بتكرت التي المفاهيم لنا تسمح . الخصوصية هذه في ينفرد

 طبيعة من أشياء ا٠ب نفكر أن اجتماعية، موضوعات من انطالقًا

 والنوع والمكان الزمان فكرة أن نستنتج أال يجب لذلك أخرى.

 لمجرد موضوعية، قيمة أي من خالية هي والشخصية والسبب

اجتماعية. عناصر من انطالقًا مبنية كونها

 والتحليل القبلي الطرح عقبتي دوركهايم بذلك يتخطى

 افتراضات على يقوم السلفي فالطرح الجامد. التجريبي

 روحانية. غالبيتها، في معادالت، من انطالقًا تشاد اطالقية

 وعن القديمة االغريقية الفلسفة عن الموروث السلفي، الطرح

 االعتبار بعين يأخذ ال مثالي طرح هو أوروبا في المسيحي الفكر

األفكار عالم في يجري ما سوى

 الفكر في كبير حد إلى تجل والذي التجريبي، الطرح أما

 تجارب به توحي بغيرما يعترف فهوال أوروبا، في الوضعي

 التجارب على مبني النهج، مادي بل فهوغيرمثالي، الواقع

األفكار. العلى
 هو الطرحني كال ملأزق املخرج أن دوركهامي إميل يعترب
العقاليف. الطرح

 إليه وصل ما استخالص يمكننا العقالنية إلى فبالعودة

 من بأي االلتزام دون معًا التجريبي والطرح السلفي الطرح

 ،لدوركهايم بالنسبة إذن، العقالنية تعارضهما. عند الموقفين

 واألفكارمعًا الواقع نتخطى خالله من الذي الثالث النهج

 وعناصر الواقع عناصر تدمج جدلية خالصة إلى للوصول

 إذا شاملة.هي، فلسفية توحيدية خالصة إطار في األفكار

 الصعيد على الهيغلية الجدلية لقانون العملي التطبيق شئنا،

 الواقع تجارب وال باطلة ذاتها بحد األفكار فال .العام النظري

 جديد ثالث نهج في هي الخالصة بل ،الموضوعية وحدها هي

.بالواقع األفكار وتحتك الموضوعية مفهوم يتجدد حيث

 مجال في دوركهايم يطرحه الذي العقالفي النهج ينطلق

 ان من أخرى( ميادين في طرحه ان لهيغل سبق )والذي المعرفة

 منجزاته. تسود وبالتالي االجتماعي، الكائن تسود الوحدة
 يبقى ولكنه الطبيعة تعابير هوأسمى .اجتياعي كائن فاإلنسان

 يمكن وال .ومادة فكر فهو * فيها سوى يعيث وال وليدها
 لذا العنصرين. هذين االعتبار يعين باألخذ إآل به االحاطة

 في وتجريبيًا قبليًا أي عقالنيًا، يكون ان الباحث على يتوجب

 االجتاعية للتجارب العقالني التفسير ضوء ففي معا. آن

 األساسية سمتها جديدة المعرفة في نظرية إلى دوركهايم يصل

االنفتاح
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التجرب في ■ادر» انماع طم

االنسانية: لتجارب كخالصة الديفي الفكر-3
 العلمي للمنطق األساسية المبادئء »إن : دوركهايم يقول

 سوى ليس العلمي الفكر »ان ويضيف ديني« أصل من هي

 نفه المرجع )دوركهايم، الديني للفكر المتقدم الشكل
 منطلق ،دوركهايم نظر في هو، الديني فالفكر I (613 ص

 المفاهيم الفكر هذا إطار في تبلورت , برمتها المعرفية التجارب

 العصور تلت التي المراحل في االنسان إليها لجأ التي األساسية

للبشرية. األولى

 هذا فلوال الزمان. مفهوم المفاهيم هذه من دوركهايم يذكر

 يفسح انه حيث البشري الفكر في تغيير أي حدث لما المفهوم

 الوقت فلوكان للوقت. بتجزئته المقارنات، امام المجال

 إمكانية هناك وجدت لما عناصره جميع في ومتشابهًا سطحيًا

 الوقت يقطع ال للزمان مفهرم تصور يمكتا هل .المعرفة لضبط

 كال. وسنوات؟ وأشهر وأسابيع وأيام ساعات في ويحصره

 هذه دون من اجتماعية حياة ال إذ أساسية الزمان فعقلنة

 بل وقتك، أو وقتي لي دوركهايم نظر في فالوقت، .العملية

 هذا هو فالزمان . له المجتمع. موضعة أساس على مجزأ وقت هو

 .وننام ونشرب ونأكل نعمل أساسه على الذي الجماعي الوقت

 هو بل فرديآ، شيائً األيام من يوم في يكن، لم فالزمان بالتالي
 من محطاته تستوحي وقت الوقت وإنما .جماعي شيء بالضرورة

 من األساس، في انطلقت، هذه والتجزئة االجتماعية. الحياة

 هي للبشرية األولى فالروزنامة الدينية. لألعياد الدوري الطابع

 .المختلفة الدينية واالحتفاالت واألعياد الطقوس روزنامة

 انتظام تؤمن كانت التي الروزنامة هذه ان بالذكر والجدير

 عمل سيروانتظام وتعبرعن تضبط كانت الدينية الشعائر

المجموعةككل.

 نظر في أيضًا، يصح الزمان لمفهوم بالنسبة يصح ما

 ذلك لي أيضًا فالمكان المكان. لمفهوم بالنسبة دوركهايم،
 كوحدة المكان وتلمس . له حدود ال والذي الموحد العنصر

 بد ال انه حيث , معقلنة حسية عملية ثمرة هو تجزئتها يمكن

 على ويحصر يضبط معينة جاعية تصورات من نابعة فواصل من
 واليسار، واليمين والغرب، والشرق والجنوب الشمال أساسها

 الجوهر. جماعي كالزمان، مفهوم، فالمكان واألسفل واألعلى

 إلى األساسية عناصره تحديد يعود بل , ذاته بحد يوجد ال

 له أين من لكن، الجماعية، التصورات وإلى االجتماعية الحياة

 اليسار، أو اليمين يعرف ال ذاته، بحد فهو، التقسيمات؟ هذه

 ذلك كل سبب أن دوركهايم ويجيب األعلى. أو األسفل أو

 التقسيات بهذه ارتبطت ختلفة عاطفية شحنات إلى يعود

 الغاطفية الشحنات هذه الناس من عدد تبفى الذهنية.

 فالمكان . االجتماعي وجودها وتكرس تصورمعين في فتوحدت

 في دورأساسي الديني وللفكر جوهره في اجتماعي مفهوم

 لما الجماعية التصورات فلوال .نعرفم الذي الشكل على تكريسه

.التصورات هذه تبلورت لما الدين ولوال المكان مفهوم نشأ

 الديني بالفكر والزمان المكان مفهوم ارتباط تأكيده بعد

 االجتماعية الطبقات مفهوم ارتباط تأكيد إلى دوركهايم ينتقل

 لوجود إمكانية ال انه المضمار هذا في يقول . الديني بالفكر

 مختلفة مجموعات إلى االنسانية عناصره بتوزيع سوى مجتمع

 المجتمع مفهوم إن بعضها. عن يفصلها تصنيف إلى تخضع

 هذم بين القائمة األساسية للفروقات وعيًا يفترض

.المجموعات

 بمفهومي ارتباطه أساس على يقوم أنه الوعي هذا وميزة

 المجموعة عن تختلف )أ( البشرية فالمجموعة .والمكان الزمان

 هو لما فتصورها .عنها وزمانيًا مكانيا لتمايزها )ب( البشرية

 المجموعات واستيعاب الجماعيين والزمان المكان من موقعها

 بينها، الفصل امكانية يحدث التصور لهذا األخرى البشرية

 وميزآ مقسمًا المكان يكون أن يجب . معًا وعملي نظري بشكل

 من ومقبولة معروفة االفتراضات هذه تكون وان وموجهًا

 يكون ان كذلك ينبغي . الطبقة وجود إمكانية تبرز كي الجميع

 يتم كي الشكل بنفس الجميع اذهان في معكوسًا الزمان

 من بشرية مواقع على االتفاق ويتم المكان توزيع على االتفاق

 بالزمان االرتباط وثيق االجتماعي فالمكان لذلك المكان. هذا

 االجتاعية بالطبقات االرتباط وثيق هوبدوره الذي االجتماعي

 على ومصالحها البشرية المجموعات تمفصل من تولدت التي

 مفهوم ارساء في الديني الفكر ساهم لقد .األولين المفهومين

 تمايز وعلى البشرية المجموعات تمايز على بتأكيده المجتمع

. الجماعية الحياة في وأدوارها وظائفها

 من اساسية ذهنية ميزة استخراج إلى دوركهايم بعدها ينتقل

 الفكر قبل من لمكرسة الجماعية والتصورات الموحدة المفاهيم

 تعني التي والمفاهيم المشزكة فالتصورات السببية. هي الديفي،
 أفق غياب في الوجود يمكنها ال للجميع بالنسبة الشيء نفس

 العنصر فهي السببية. في األفق هذا ويتجسد لها. منطقي

 الجماعي فالتصور .الجماعي التصور في المشاركين لكافة الجامع

 الوسيلة ان غير . الواقع وضبط فهم أجل من ذهنية وسيلة هو

 نظردوركهايم، في هدفها، أما الهدف. وجود بدون تقوم ال

الجماعية. السببية فهو

 أنه كما للسببية، الجماعي الطابع دوركهايم بالتالي يؤكد
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الغرب في امراة اجماع علم

 البشز دفع الذي هو فالدين .السببية لهذه الديني المنشأ يؤكد

 األوحد. بالهدف الوسائل ربط الذي وهو المواقف تمييز إلى

 أذهان الى أدخل هوالذي التوجيهي، بطابعه الفكرالديني،

 بهذا المواقف جميع ربط وضرورة الهدف بروز ضرورة البشر

 والذي الديني، الفكر في غيبيًا، انطلق الذي النظري المفهوم

 رتباطًا أكثر ،العلمي الفكر إطار وفي بعد أصبح،فيما

المادي. بالواقع

 فكل دوركهايم. تهم التي هي االنطالق نقطة أن يبقى

 . الديني الفكر في مرضوعيًا موجودة األساسية المطق عناصر

 الديني الفكر مع المنطق انسجام عدم يؤكد بروهل - ليفي كان

 الذهنية العمليات موضوعية وعدم غيبية على التأكيد خالل من

 طروحات يدحض دوركهايم غيرأن . البدائية المجتمعات في

 التي األساسية العناصر صعيد :صعيدين على بروهل - ليفي

 وصعيد والمكان، الزمان مفهوم المنطق، عمليات عليها تقوم

 ما على بالرد يكتفي ال ٠ السببيف( )أهمية بالذات العمليات هذه

 المنطقية الذهنية العمليات حول بروهل — ليفي قاله

 على مركزًا العمليات جوهرهذه إلى يعود بل والقبمنطقية،

 فكل .بروهل - ليفي تجاهلها طالما التي المنطقي الفكر بديهيات

 الديني الفكر نعت يستحيل لذا الديني، الفكر تأثير يمحمل شيء

 العمليات كل : هوالصحيح العكس . جوهره في المنطقي بغير

. الديني الفكر إلى بآخر، أو بشكل تستند، المنطقية

 انه هو المجال، هذا في دوركهايم، به يأقي الذي والجديد

 مجاات جميع في طييعية يصورة يتواجد الديني الفكر ان يعتبر

 األولى، الجماعية االنسانية التجارب محور ألنه االناني الفكر

 الجماعية للتجارب ملخص هو الديني فالفكر لذاته وليس

 ما كل في أثر قد يكون أن فبديهي لذا، الجماعية. وللتصورات

 - ليفي طروحات على رده وفي .الفكراالجتماعي أفرزه

 حصان تارة : باستمرارحصانين دوركهايم يمتطي بروهل،

 االجتماعية، الحياة حصان وتارة المميزة الديني الفكر تجربة

 خصمه على به يرد بشكل باألولى والثانية بالثانية األولى رابطًا

 جهة، من الديني الفكر لمكونات معرفته ضآلة مبينًا الفكري

 تحليله ثغرات وكاشفًا أخرى، جهة من األساسية ولعناصره

. البشرية الذهنية لعمليات

 الفكر نمو دون األساسي الحائل يعتبربأن بروهل - ليفي كان

 المشاركة بعنصر التصاقها هوكثرة المجتمعات في المنطقي

 عنصر االجتماعي المجال في يرى كان آخر بمعنى الجماعية
 على يطغى التي البدائية فالمجتمعات هنا، )من ذهني تخلف

 بالنسبة سفلى مجتمعات هي القوية المشاركة طابع حياتها
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 المشاركة واجب من انعتقت التي الغربية للمجتمعات

 عداد في نظره، في ذلك، بفعل هي والتي االجتماعية

 أبدًا ليس المجتمع »إن : دوركهايم يقول . العليا( المجتمعات

 غيرمترابط المنطق، وجود فيه ينعدم واقعا أو غيرمنطقي واقعًا

 الوعي الن بالعكس، بل البعض كمايزعم التكوين، وغرب
 وعي انه حيث النفسانية الحياة أشكال هوأرقى الجماعي

 ان (.633 ص .الدينية الحياة اصول )دوركهايم، الوعي«

 يكون وأن بد ال وبالتالي األفراد. وعي يحتوي الجماعي الوعي

. الفردي الوعي من تكوينا وأرقى وأكثرمنطقًا أكثرعقالنية

 إلى هوالوصول نظردوركهايم، في الفردي، الوعي هدف

 المنطقي الشرط وهذا ككل. المجتمع إلى ثم ومن الجماعة
 تتميزبه الذي االجتماعية المشاركة فكر يتوفرفي الحديث

 معرفة عدم يتتقد دوركهايم فإن لذلك .المتدينة المجتمعات

 حججه دوركهايم يدعم .الديني بالفكر بروهل - ليفي
 أوسع فالدين .الشامل المجتمع مفهوم إلى بالعودة باستمرار

 وتصوراته المجتمع تجارب هوخالصة الدين .الدين مجرد من

األولى.

الثقافي النهج
 الثقافي بالعنصر المتحدة الواليات في االجتماع علماء اهتم

 شيكاغو مدرسة فبعد .االجتماعية بالحياة العضوي وارتباطه

 العالقات في البيئة عنصر تأثير دراسة على أبحاثها انصبت التي

 تأثيرالعنصر درست التي السلوكية المدرسة وبعد االجتماعية

 التي الثقافية المدرسة برزت االجتماعية، الحياة في السلوكي

 االجتماعية العالقات في الثقافي العنصر ثير تأ بدراسة اهتمت

 حاول الذي سوروكين بيتيريم المدرسة هذه في األسماء أبرز من

 في الحضارية والتطورات الثقافية بالحياة نسميه ما ثوابت كشف

 االجتماعية الديناميكية عنوانه ضخم كتاب في المجتمعات،

.1941 و 1937 بين أجزاؤه صدرت والثقافية،
 األصل الروسي الجامعي األستاذ هذا أن إلى اإلشارة تجدر

 عام المتحدة الواليات في استقر 1917 عام ثورة عايش والذي
 الجنسية نيله بعد هارفارد، جامعة في ذلك بعد وعين 1922

 من األول الجزء في سوروكين، يحلل ٠ 1931 عام االميركية

 المجتمعات في الفن شكل شهدها التي التبدالت مؤلفه،

 أدبي(. ونقد أدب موسيقى، هندسة، نحت، )رسم، البشرية
 أنظمة على طرأت التي التبدالت فيحلل الثافي الجزء في أما

 في ،االهتيام يركز التاريخ. عبر والقانون، واألخالق الحقيقة

 العالقات عرفتها، التي التبدالت على منمؤلفه، اكالث الجزء

 واثورة. الحرب قضايا المواضيع، جملة في دارسًا، االجتماعية؛

 في األساسية المساثل لتحليل الرابع الجزء سوروكين خصص



الغرب ني المعراة اجبإع علم

 اتباعها يفترض التي والمناهج المبادىء محددًا المعرفة اجتماع علم

اإلطار. فيهذا

 38 سبقها وقد 1 جدًا غنية دراسة هي يقدمها التي المادة إن
 .المعرفة اجتاع بعلم المتعلقة المختلفة الجزئية الميادين في بحثًا

 ان غير ,المجال هذا في واسعة خبرة تلخص أنها شك فال

 ،منهجي نقد ثيرأكثرمن تحليله نهاية في يضعها التي النظرية

 فتصل الثقافي، العنصر استقاللية فرضية من تنطلق أنها ذلك

.الكثيرون انتقدها أفقية في الموضوع تحصر خالصة إلى

I I سوروكين منها ينطلق التي المفاهيم

 ويذكرنا االجتماعي الحقل خصوصية من سوروكين ينطلق

 وإميل كونت أوغست عليه سار الذي القديم بالتقليد ذلك

 على باستمرار التأكيد بضرورة يشعران كانا اللذان دوركهايم

 كعلم االجتماع علم وجود تبرير أجل من الحقل هذا خصوصية

.االنسانية العلوم سائر عن متميز

 هوغير االجتماعية األحداث تناسق أن يعتبرسوروكين

 حصر يمكن وال النفي. المجال في المعروفة األحداث تناسق

 ضمن إنشاء، ينبغي بل الشاني المجال في األولى األحداث

 خاصة مرجعية واطر متميزة تصنيفات االجتماعية، العلوم إطار
 حقل في يتمثل الذي الخاص لموضوع هذا طبيعة مع تتناسب

. تجلياتها كل في االجتماعية العالقات

 أن سوروكين مؤلفات يطالع الذي االنسان ذهن يتبادرإلى
 بالعلوم المهتمون يفعله كان لما امتدادًا إالً ليست هذه خطوطه

 من إلثاني النصف في وسواهما ودوركهايم ككونت االجتماعية
 غير .العشرين القرن من األول والنصف عشر التاسع القرن

 .سبقوه من خطى عن نوعيًا تختلف سوروكين خطوة أن
 إلى للوصول عامًا مدخالً كانت االجتماعي الحقل فخصوصية

 تتلمذوا الذين وجميع دوركهايم عند االجتماعية، النسبية مفهوم

 تكن لم االجتماعي الحفل خصوصية أن ذلك .وخلفوه يدم على

 كانت بل الحقول، باقي عن االجتماعي الحقل استقاللية تعني

 مجال وال أكيدة االجتماعي بالحقل الحقول باقي عالقة أن تعني
 .مطلقة أنها على تفهم تكن لم العالقة هذه لكن فيها، للشك

 االجتماعي الحقل خصوصية البداية، منذ اقترنت، لذلك

 التي األساسية القاعدة كانت التي االجتماعية النسبية بمفهوم

 كارل ذلك على يؤكد كما باسرها االجتياعية العلوم عليها بنيت

.ماغهايم
 الحقل خصوصية على التأكيد من سوروكين هدف أن بيد

 بعد، ما في ربطه، يحاول فهو تمامًا. مغاير االجتماعي
 بحصر مثالً دوركهايم يتم ففيا .الثقافي المتغير باستقاللية

 المجال هذا عزل إلى سوروكين يسعى االجتماعي، المجال

 أن إلى اإلشارة تجدر اكقافي. الميدان استقاللية إثبات بمحاولته

 الذي االستعمال عن يختلف »ثقافة« لكلمة سوروكين استعمال

 فإنها بالتالي الحضارة. تعني عنده فالثفافة الكلمة، لهذه نعرفه

 االجتماعي الحقل ان حيث بكامله، االجتماعي المفهوم تشمل

الحضارة. مفهوم في كبير، حد إلى ينحصر، عناصره بمختلف

 التي الفرضية االجتماعي الحقل خصوصية بالتالي تمشل

 خصوصية أن حين في .عامة بصفة سوروكين منها ينطلق

 جزء سوى اآلخرين، مؤلفات في ليست، االجتماعي الحقل

 يرتبط االجتياعية النسية مفهوم أن حيث الفرضية، هذه من

٠ عضوي بشكل فيها، االجتياعي الحقل بمفهوم

 له األولى للوهلة بسيطًا يبدو الذي المنهجي االختالف هذا

 فخصوصية العامة التحليل ميرة على خطيرة انعكاسات
 إلى المحلل توصل العناصر متكاملة كفرضية االجتماعي الحقل

 الحقل خصوصية إليه توصل عما جذريًا تختلف نتائج

 الباقية عناصرها تتمفصل العامة الفرضية من كجزء االجتماعي

 لذلك، الحقول. بباقي االجتماعي الحقل عالقة نسبية على

 كما يميزسوروكين، التي األساسى الفارق لهذا التنبه ينبغي
 المتحدم الواليات في االجتماعية العلوم بميزمجًاكاماًلمن

االميركية.

 مجموعة »أغها :التالي الحو على الثقافة سوروكين يحدد

 تفاعل حالة في األفراد بها يتميز التي والمقاييس والقيم المعاني

 وتنقل اجتياعيًا وتكيف تموضع التي المؤسسات ومجموعة متبادل

 (Pitrin Soroki., Society, Culture and Per- المعافي« هذه

(63 .sonality... p.

 من بد وال .جدًا وغني واسع التعريف هذا ان شك ال

 ما فهم الى التوصل بقصد التعريف هذا شرح في االستفاضة

.سوروكين ه يقصد

 يطلق كان ما بين القائمة الحواجز بإزالة سوروكين يبدًا

 إذ والمضمون، الشكل اسم طوال، قرون مدى على عليه،

 ومعانيها مضمونها به يقصد بشكل الثقافة معادلة تطرح كانت
 المضمون. هذا عبره نقل الذي للشكل االكتراث دون المبطنة،

 في يرى الذي للمعرفة المثالي التحليل رافقت التي النزعة هذه

 ال .ذاتية قيمة له نكن ولم .المضمون لنقل وسيلة مجرد الشكل

 وحدة من ينطلق بل المثالي، االفتراض بهذا سوروكين يقبل

 بنقل يكتفي ال الشكل ان معتبرًا الجوهرية، والمضمون الثكل

 التي النظرة إن .راحد آن بهفي ويتأثر عليه يؤثر بل المضمون

 هي والمضمون« الشكل »ثنائية موضوع على سوروكين يلقيها
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الغرب ني ادبة اجماع عنم

 الجكل ان ي نمام الككل على يؤثر فالضمرن حدية. نفلرة
 أو أولويات دون أي جدليًا، وذلك المضمون، في يؤثر

 معاني، مجموعة هي له، بالنسبة فالثقافة، درجات.

.المعافي هذه تنقل ومؤسسات

 التفاعل فهو العناصر هذه صهر فيه يتم الذي االطار أما

 فالثقافة االجتماعية العالقات إطار أي البشر، بين المتبادل

اجتاعي. حدث شيء، كل قبل هي،

 األخالقية هونزعته التعريف فيهذا انتباهنا يلفت ما غيرأن

 تحيل في تقدمنا كلما سوروكين تحليل في النزعة هذه )وستضح
 وهو المعاني في أساسًا تكمن الثقافة ان يعتبر فهو . طروحاته(

 كلمة استعمال ويفضل األفكار كلمة عن نسبيًا يبتعد بذلك

 النزعة، هذه تنكشف األفكار. في المبكة بالمضامين توحي

 ان : المعافي تلي التي الكلمات نطالع عندما ،أوضح بشكل

 والمقاييس فالقيم , ومقاييس وقيم معاني مجموعة هي الثقافة

ها. يحدد أعلى مثال عن تنبثق

 لثنائية سوروكين رفض عند التوقف عدم ينبغي لذلك

 لمجرد تحاليله على الحداثة صفة وإطالق والمضمون الثكل

 لنا تكشف ما سرعان الكامل لتعريفه الدقيقة فالمطالعة .ذلك

 مبهمة، كلمة معافي فكلمة مثالية فهي الحداثة، هذه حدود

 والمقاييس الروحاني الفكر بخلفية ترتبط فهي قيم كلمة أما

 ما وهذا . القيم هذه *ا تسمح التي الحدود سوى ليست
 المجال في دوركهايم إمبل بتحاليل ما، حد إلى يذكرنا،

 لطرح منطلقًا لالئنين باكسبة يثكل فالتحليل . االجتاعي

 يمكننا إذ األخالقية، النزعة عليه تطغى للكون معين تصور

 عليها يبنيان التي األساسية المفاهيم في السطور بين تلمسها

يثغلهما. الذي للموضوع العام الطرح

 يختلف المعرفة اجتمع علم في سوروكين بيتيريم مشروع إن

 - ليفى أن حين ففي .سبقوه الذين كل مشاريع عن نوعيًا
 أو المنطق وتبلور المفاهيم تشكل يفسر أن يحاول مثالً بروهل

 ال االجتماعية، الحياة قواعد إلى العودة خالل من تبلوره عدم
 سوى االجتماعي الواقع إلى سوروكين جهته، من يلجأ،

باالستقاللية. يتمتع المتغيرلثقافي بأن القائلة الفرضية لتثبيت

 التقليديين المثاليين طرح عن يختلف سوروكين طرح ان إآل

 عن معكوسة صورة لطرحهم ماركس انتقدهم الذين )أولئك

 الواقع، األفكارعن عالم يفصل الكالسيكي فالمثالي الواقع(.

 نوعيًاعن تختلف منطلقات له اإلنسان وعي أن معتبرًا

 يكرر، وال ذلك يقول ال سوروكين ٠ المادي الواقع منطلقات

 األفكار، مصدر هوأن عليه يؤكد ما المثاليون قاله ما بالتالي،

 اكتسب قد واقتصاديًا، اجتيماعيًا مصدرًا االساس في كان وان
 الخاصة، ديناميكيتها لها فالثقافة كاملة. استقاللية الوقت مع

 أفكار عالم إلى األساس في بنشأتها تعود أنها ذلك يعني أن دون

 األفكاربدأت زبدة انها يعتبرسوروكين التي الثقافة إن ٠ وهمي

 كان اجتماعي واقع من اعتبارًا البشر أذهان في األولى مسيرتها

وجودها في االساسي السبب

 تكتسب أن استطاعت الداخلي بتفاعلها الثقافة، ان غير

 باكسبة مستقلة طريق على بعد، ما في سيرتها، ديناميكية

المعاش. للواقع

 إذ . طريف بتناقض يتميز سوروكين بأن القول يمكننا لذلك

 استقاللية من الكالسيكيين، كالمثاليين االنطالق هويرفض

 لهذه االجتماعية االسس على يؤكد بل للواقع، بالنسبة الوعي

 للثقافة السريعة الهرولة ان يعتبر ما سرعان لكنه ٠ االنطالقة

 ديناميكيتها بدافع والطيران االقالع من فترة، بعد تمكنها،

 األفكار عالم أن معتبرًا المثالي الطرح إلى بذلك فيعود الداخلية.
 نموذجًا اعتباره إلى نقاده بعض هذامادفع الواقع عن مستقل

 مسيرة إليه توصلت ما نفي يستطيع ال فهو الحديث: للمثالي

 الموقف من باالنطالق يتظاهر فهو )لذلك االجتماعي الفكر

 به يعيد الديناميكية مفهوم إلى يلجأ ما سرعان لكنه المادي(

المثالي. الفكر أحضان إلى تحليله

 يكلمة مكتفيًا جدلي كلمة استعمال سوروكين يأبى

 الفكر يعرفها التى النوعية النقالت يفسر ال انه غير . ديناميكى
 ما نفسها في تجد فالثقافة .وأفقي سطحي بشكل إآل البشري

 الذي النقيض العنصر الموضوعي الواقع في تجد وال يطورها

 الثقافة .المتتالية الجدلية العمليات عبر الحلزونية المسيرة يوفر

 نفسهاال تجدفي وهي سوروكين حسب ذاتهابذاتها، تكفي

تطورها باتجاه يدفعها ما الواقع، في

الدمج: نون قا-2
 ما إلى النظري، عرضه مستهل في سوروكين، يلجأ

 ترعى التي القوانين فهوأهم . الدمج قانون اسم عليه يطلق

 دمج على أساسًا تقوم فالثقافة ٠ تظره في ،الثقافة حياة

 الثقافي، الدمج أشكال من شكل أول الثقافية !لتجارب

 .الميكانيكي الدمج أو المكاني الدمج هو سوروكين، حسب

 عناصر جنب، إلى جنبًا تتواجد، عندما الدمج هذا يحصل

 أو اجتماعي مكان وحدة بينها فيما تجمع مختلفة، ثقافية

 التواجد سوى الثقافية العناصر هذه بين يربط ال .فيزيائي

الموحد الميكانيكي او المكاني

 نجت عمودًا نضع عندما سوروكين، حسب ذلك،. يحصل
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 لتصليح كاراج باب على القديمة االغريقية العطريقة على

 الهندسة في ذوق ألي وبافتقاره المسطح بسقفه يتميز السيارات
 القديمة االغريقية الثقافة وجوه من وجهًا العمود يمثل . المعمارية

 الثقافة وجوه من وجهًا المبتذل عمارته وفن الكاراج ويمثل

 ال مكانية وحدة إطار في العنصرين هذين دمج لكن . المعاصرة

 تكون ميزة، ثقافية قيمة استخراج الى التوصل أجل من يكفي

 تجربة المكافي الدمج عن ،إذن ،ينتج ال . العنصرين خالصة

 بمجرد تتفاعل ال الثقافية فالقيم .الثقافية بتعابيرها غنية
 مثال، العين تدمج المكاني. الحيز نفس في بعضها مع تواجدها

 تستطيع ال لكنها المسطح، والسقف االغريقي العمود

 فتواجد . التجربة هذه من تذكر ثقافية عبرة استخالص
 زمنيًا متجانس غير ولكنه مكانيًا متجانس المذكورين العنصرين

. ثقافيًا أو

 ال المكانية العناصر على يقتصر الذي الثقافي فالدمج لذا،

 مكتملة غير عملية افتعال إلى يؤدي انه حيث من غرضه يكفي

 إلى الميكانيكي الدمج هذا يؤدي ال والمراحل الخطوات

 حركة باتجاه المذكورين العنصرين تدفع ثقافية ديناميكية تكوين

 من عنصر كل يبقى . الجمود هو الدمج هذا نتيجة إن بل . ما

 آلخر، العنصر مع يتفاعل ال جمود، حالة في الثقافية العناصر

 ما شيء نحو ما حركة إحداث إلى تواجدهما بالتالي يؤدي وال

 غير العناصرالثقافية ان ذلك، وأكثرمن بل المستقبل في
 تدمج عندما قيمتها ومن الثقافي معناها من تفقد المتجانسة

 معناه الجميل االغريقي العمود يفقد . عشوائي بشكل مكانيًا

 العمود هذا بيئة عن يختلف مكان في نضعه حين الثقافي

 توفيرديناميكية أجل من يكفي ال المكاني الدمج ن . الثقافية

 تجميد إلى يؤدي به االكتفاء ان بل المختلفة الثقافية العناصر

 تعطيل وإلى المختلفة الثقافية العناصر في الكامنة الديناميكية
 ال بحتة، فيزيائية عناصر تصبح انها حيث الخالق، مفعولها

 الى أقرب بالتالي، هو، المكاني الدمج ان لها ميزآ ثقافيًا معنى

 للوهلة نتصوره الذي الدمج إلى منه والتجاور المكاني االلتقاء

االولى.

 نوع من دمج الى المكاني الدمج من سوروكين ينتقل ثم

 للشكل األخيربالنسبة هذا فميزة الجغرافي الدمج هو أرقى

مشترك خارجي عنصر توفير هي األول

 لمحافظة الشمالي القسم ففي »هكذا، اإلطار: هذا في يقول

 الثقافية العناصر بعضها مع تتوإجد ،روسيا شمال في ،فولودغا

 في الفالحين عند والزالجات كمشروب، الفودكا التالية:

 والتدفثة الخفيف، البناء هيكل ذات والبيوت الشتاء، فصل

 من المصنوعة الثتوية واالخغاف الكبيرة، المواقد بواسطة
 كل القرية وفتيات شبان تضم التي واالجتماعات المخمل،

 ال والمغازلة واألغاني واأللعاب منهم، واحد بيت في مساء

 بالعناصر العناصر هذه من عنصر أي بالضرورة يرتبط

 السمات هذه جميع ولكن . . وظيفيًا. وال مطقيًا ال األخرى،

 بها تتميز التي المناخية الظروف مع واضحة عالقة لها الثقافية

 المرجع )سوروكين، يطول« الشتاء حيث الباردة المنطقة هذه

(.15 ص األول،

 التي الثقافية المجاالت يشبه ما هناك أن ذلك من يستنتج

 الجغرافيون وفدالحظ .محددة جغرافية مواقع تتمحورحول
 توفر ان .بدراستها االجتماع علماء يبدأ أن قبل الظاهرة هذه

 في ثقافيًا، ينعكس، الواحدة والمناخية الجغرافية الظروف

واحدة. ثقافية سمة اطار في دمجها يمكن متجانسة تعبيرات

 دمج يجعل الذي الموحد العنصر هربالتالي الجغرافي العنصر

.وضروريًا بل لمكنًا معينة تميزساحة التي الثقافية العناصر

 المواقد مع عضوية عالقة في الفودكا ليست النموذج هذا في

 الخاصة المناخية بالظروف المرتبط الثقافي، معناها لكن الكبيرة

 عملية عبره تتم الذي المشترك الجامع يصبح فيها تبرز التي

 الجامع وعن اآلخر عن بمعزل عنصر كل أخذنا فلو .الدمج

 قبل عنه تكلمنا الذي المكاني الدمج في لوقعنا الجغرافي المشترك

 العام الجغرافي بالظرف كمشروب الفودكا ارتباط ان قليل

 .الكبيرة للمواقد بالنسبة كذلك , معين معنى عنه يتمخض

 كل معنى بين يكون انما الثقافيين العنصرين هذين بين والدمج
 مختلفان أنهما لوجدنا الفيزيائية طبيعتها عند لوتوقفنا .منهما

 الذي هو ومعناهما الثقافية وظيفتهما ان غير االختالف، تمام

بعضهما. يقربهمامن

 يؤدي معينة جغرافية وحدة إطار في عناصر سلسلة دمج إن

 بسرعة يالحظها ان للمافر يمكن ثقافية مجاالت تشكل إلى

 الشكل هذا تثبيه يمكن البشرية. المجموعات من عدد عند

 أخرى، عملية مجاالت في نشاهده الذي المركزي بالتمحور

 في هي بقدرما بعضها مع تندمج ال المتفرقة العناصر ان حيث

 النواة هذه ان . األساسية نواتها مع عضوي ارتباط حالة

.والمناخي الجغرافي العنصر هي واالندماجية المحورية

 يطلق الثقافي الدمج أشكال من ثالث شكل هناك

 على يؤكد كما .الوظيفي أو النسبي الدمج اسم عليه سوروكين

 . السابقين الشكلين من مستوى هوأرقى الشكل هذا ان

 األصلية التركيبة إن : النحوالتالي عل الوظيفي الدمج ويحتد

 أحد حذف يؤثر عندما ذلك يتضح ٠ الوظيفي بطابعها تتميز
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الغرب في المعرنة اجماع طم

 وعلى كلها التركيبة على ملموس، وبشكل فيه، المهمة العناصر

 ينقل والذي المفصول العنصر ان يتبين عندما كذلك وظائفها،

 يفترض أو ،فيها يستمر أن يمكن ال مختلفة ثقافية تركيبة إلى

 جزءًا يصبح أن من يتمكن لكي العمق في تعديل عملية اجراء

■ (15 ص ،األول المرجع )سوروكين، التركيبة هذه من حقيقيًا

 ثقافية تركيبة عناصر تربط التي العالقة على سوروكين يؤكد

 هو معينة تركيبة عناصر بين الحاصل فاالندماج ,بينها فيما معينة

 عناصرهذه عنصرمن فصل يستحيل انه أي .وظيفي اندماج

 أن كما العناصر باقي عل التأثير دون المتماسكة التركيبة

 عناصر بباقي الوظيفي ارتباطه بسبب العنصرالمفصول،
التركيبة في أومبتورآ عنصرًايتيمًا يصبح مثالً )أ( التركيبة

 يفنف ال الجلور لزيبة تجمدم اللي القاني الدج إن *

 هذه ارتباط وال الميكانيكي( أو المكافي تجاورالعناصر)الدمج

 العناصر هذه خاللها من تتماسك محددة محورية بنواة العناصر

 الدمج هذا يفترض بل الجغرافي( الدمج - بزوالها تزول )حيث
 حيث .واحدة محورية نواة وجرد دون بينها فيما العناصر ارتباط

 نفسه، الوقت في ،يصبح التركيبة عناصر من عنصر كل ان

 التي الوظيفة خالل من وذلك ونواتها، التركيبة من عنصرًا

 حد إلى يستحيل، لذلك . ككل البنية في العنصر هذا يلعبها

 العملية هذه أن كذلك التركيبة، عن العنصر هذا فصل ما

 العنصر فصل إن .محددة لوظيفة وكنواة كعنصر فصله تعني

 الشق هي الوظيفية العنصر هذا نواة فصل لكن سهلة، عملية

 ابسبل امل منس إآل السب: ملم في انجن بكت ال

 العنصر هذا نقل طريق عن سوى ذلك يتم وال .لها المتكامل

 الحيوية إليه يعيد ،جديدله مضمون وايجاد كشكل،

.السابقة وظيفته من يستمدها كان التي الديناميكية

 العمق، في دمجًا السببي أو الوظيفي الدمج يشكل لذلك

 هذا وعلى .محددة وبوظيفة ببعضها العناصر فيه تتثابك

 التركيبة( )هو العناصر الندماج ضمني سبب هناك األساس

 الذي هو واالجتاعية الثقافية بالوظيفة الثقافي العنصر وتداخل

 ال سوروكين لكن االجنماعية. - الثقافية البنية وجود يفترض
 إليها، باإلشارة يكتفي بل البنية، هذه ماهية تحليل يحاول
 في يقوله ما أن الموضوع.إآل عن خروجًا الخطوة هذه معتبرًا

 للدمج تحليله فهوفي األهمية، من يخلو ال الموضوع هذا

 في الكامنة االجتماعية السببية عنصر كشف قد الوظيفي،

 هذا عند وقوفه سبب نكتشع وسوف .المتبلورة العمليات

الحت.

 هو فينظرسوروكين، زقيًا، لعقافي ا لدمج إنأكثراشكال
 من الدمج هذا »يتجلى عنه: يقول المعبر. - المنطقي الدمج

 يقوي انه الترابط هذا وميزة لعناصره، المنطقي الترابط خالل

 عبر يقوم له اكتشافنا أن غير .الحاالت حسب يضعف أو

 جميع يشمل الذي العميق والسبب الجوهري المبدأ التقاط

 عنصرمن كل على والمفهومية المعنى يضفي والذي عناصره

 متناغم( فلسفي نظام )بمعنى كونًا يؤلف انه حيث عناصره،

 المرجع )سوروكين، مبعثرة« فوضوية أجزاء من وانطالقًا

(23 ص األول،

 من تنبع سوروكين عنها يتكلم التي الثقافي النظام وحدة إن

 الداخل »سن الوحدة هذه فهم ينبغي ،لذا .النظام هذا داخل

 عن يختلف الثقافي فالنظام سوروكين حسب حميم، وبشكل

 هو النظام ان قليل ذكرهافبل أتيناعلى التي الثقافية التركيبة

 تستند التي التركيبة من وأكثرجوهرية واكثرمعنى أكثرترابطًا

 .المختلفة العناصر بين الوظيفي االئتالف الى أساسية بصورة

 - المنطقي الدمج على يقوم الذي الثقافي النظام وحدة تنبع

 تقوم التي الثقافية التركيبة وحدة ان حين في داخله، المعبرمن

التركيبة. هذه خارج من تنبع الوظيفي الدمج على
 ان النموذج بحسب منهجيًا، التحليل، بالتالي، يختلف،

 دون مباشرة، تكون ما غالبًا الثقافي النظام وحدة اكتشاف

 يتمتع الذي فالعإلم .احصائية أو تجرية عملية إلى اللجوء

 الثقافي الدمج من النوع هذا دراسة في تمرس أن سبق بفكر

 الثقافي، النظام صميم في ما مباشرة، يلتقط، أن يستطيع
 الخالصة وحدة يفهم أن مثاًل، العإلم لهذا يمكن معناه وفهم

 ولوباتشيفسكي األغريقي أوقليدس بين تربط التي الثقافية

 الرياضية. لتحاليلهما القصوى الدقة خالل من الروسي

 التحليل تربط التي الجوهرية الثقافة لوحدة بالنسبة وكذلك

 بمسرحية أو لباخ موسيقية بمعزوفة أفالطون عند الميتافيزيقي

شارتر. كتدرائية ببناء أو لشكسبير

 يقوله كان بما المجال، هذا في سوروكين، يقول ما يذكرنا

 في الحذس، أهمية حول برغسون الفرنسي الفيلسوف

 من الرابع الشكل هذا يكشف ي .األصلية الثقافية الظاهرات

 التحليل نحو سوروكين عند الواضحة النزعة الثقافي الدمج

 سرعان الواقع من االنطالق يدعي الذي فتحليله .الفلسفي

I مثالية األكثر المفاهيم نحو متجهًا ،فوقه يعلو ما
 جاز إذا األعلى، هوالدمج المعنوي 1 المنطقي الدمج إن

 ووحدة والمضمون الشكل وحدة يؤمن فهوالذي التعبير

 ال بحت. عفالني نظام وحدة في كذها لتتجلى والوظيفة العنصر

 وحسابية، عقلية عملية الثقافي النظام هذا وحدة التقاط يعود
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الزب ني البرقة انماع طم

 انها ويما .النظام هذا عناصر لمعاف فهم عملية يصبح بل
 منها. قوانين استخالص يمكن لذلك وظائف، ال معان،

 كتدرائية بناء أو أفالطون عند الميتافيزيقي التحليل فمعنى

 عن النهاية، في يتمخض، باخ موسيقى أو فرنسا في شارتر

 الدنيا في القائم المثالي وهواالنسجام أال الثقافي، القانون نفس

 هذه حدوث إمكانية أبدًا تعترض ال الزمان وحواجز . والطبيعة

 الوظيفي الدمج لنموذج بالنسبة يصح قد ما عكس الوحدة،

باستمرار. تتبدل اجتماعية ببنية مرهونًا يبقى الذي

 في المنظرين وباقي سوروكين بيتيريم بين كبير الفرق لكن

 عن تتميزفقط ال الثقافية األنظمة فهويعتبران .المجال هذا

 من وخصوصًا، ايضًا، بل بنيتها، حيث من األنظمة باقي
 )الذي اليئي الطرح مع ابدآ يتفق وال ديناميكيتها حيث

 وال الميكانيكي الطرح مع وال شيكاغو مدرسة به تميزت

 األنظمة حياة ترد الطروحات هذه فجميع . السلوكي الطرح

 ان .خطًا على بالتالي، ،وهي خارجية عناصر الى الثقافية

 داخل من تنبع خاصة ديناميكية االجتماعية - الثقافية لالنظمة

 التي النظرية ان يعتبرسوروكين لذلك , بالذات األنظمة هذه

 هي الثقافية األنظمة تشكل في الخارجي العنصر على تركز

 ولمحركها التغييرات لجوهر تجاهلها ببب سطحية نظرية

 على ويعقب .األنظمة هذه داخل في يكمن الذي األساسي
 ميدان في اتباعه ينبغي مبدأ هناك بأن قائالً الموضوع هذا

.التغييرالمالزم هومبدأ الحضاري - الثقافي التحليل

 ان - سوروكين نظر في اساسي هو الذي - المبدأ هذا يعتبر

 كيف . وبتغييره بتطويره وحده كفيل الثقافي النظام نشاط

ذلك؟
 كتلة حياته خالل يشكل ثقافيًا نظامًا »إن : سوروكين يقول

 سوى يمكنه ال السكون، تعرق وال تعمل تنثط، تتحرك،

 قيد على أنه طالما وبعمل بنشاط يقوم ألنه وذلك التغيير.

 (.295 ص الرابع، الجزء األول، المرجع الحياة«)سوروكين،
 عل فقط تؤكد انها الواقع. في شينا، العبارة هذه تفسر ال

 استعمالها. يتكرس أن في ويرغب سوروكين منها ينطلق فرضية

 علم في المبدأ صفة اطالق إن المبدا. فهويعطيهاصفة
 أوغير )متعمد تكرار على يقوم مثالً الفيزياء أوفي الرياضيات

 تتكرر ثابتة ظاهرة المحلل منها يتخلص محددة لتجربة متعمد(
 أن إال الطبيعية. الشروط نف توفر ومكان زمان كل في

 المنهجية الخطى على تقوم ال سوروكين عند مبدأ كلمة استعيال

 به ويقتنع المؤلف يتميزبه اعتبارذاتي مجرد انه ٠ذكرنا التي
 الخطوة هذه وفي المبدا. صفة عليه ويطلق جدًا قوي بشكل

. سوروكين نقاد الحظه واضح تعميم

 في الكغييرالمالزم مبدا عن الدفاع الحقيقة، في يصعب،

 هذه بأن يعترف بنفسه سوروكين ان ذلك الثقافية، األنظمة

 استقاللية ان ممايعني اجتماعية - ثقافية أنظمة هي األنظمة

 العنصر هو الذي االجتماعي بالعنصر مرتبطة الثقافي الجانب

 الثقافي النظام اعتبارطبيعة بالتالي أيمكن لها الفعلي المالزم

 عناصرهايسير عنصرًاواحدًامن بأن والقبول األصا مزدوجة

 مها مرهون، االجتماعي العنصر )حيث باستقاللية؟

 طوباوية ان فيها(. يتحرك التي االجتماعية بالتشكيلة جرى،

 نفسه. هو الحظها وربما واضحة. المجال، هذا في ،سوروكين

 هوالمبدأ التغييرالمالزم مبدأ ان اعتباره من فهوبالرغم

 ذلك إلى يضيف والحضارية، الثقافية الظاهرات في األساسي

المبدأ؟ هذا هو ما .األول بالمبدأ يقترن أن يجب الحد مبدأ أن

 التوجهات عدد إن يقول :التالي النحو على المبدأ هذا يحدد

 غير ليست معين ثقافي نظام يتخذها التي واألشكال واألنماط

 يكرر إماأن ثقافي نظام كل فإن االمكانات والمتناهية محددة

 هذا ديناميكية يزول. أن وإما سابقًا بها مر التي األشكال

 األشكال وتكرار المراحل )تكرار التكرار باتجام تدفعه النظام
 على سوروكين أكد التي - بالديناميكية فكأننا لذا .عرفها( التي

 الثقافي بالنظام تؤدي ال -مكبوحة، قليل قبل الكبيرة أهميتها

باستمرار. نختلقة أشكال ايجاد إلى

 تتكرر دائرية إطارحلقة في تغيير معين نظام وتغيير فتطور

 مفتوحًا التغييرليس .االبقة واألطوار المراحل نفس فيها

 التحول في حدود هناك .المحددة التجارب من عدد على سوى

 الذي الحد مبدأ ينثأ هنا من .يتخطاها أن له يمكن ال والتطور

سوروكين. نظر في ،المالزم التغيير لمبدأ التوأم األخ هو

 كان الذي الديناميكية مفهرم على تحفظ قد يكون بذلك

 فمبدًا بكاملها. معادلة يقلب ان األولى، للوهلة منه، منتظرًا

 االنظمة تبلورديناميكية امكانيات كالسيف، يقطع، الحد

 مجرد تكون ان الديناميكية هذه على ويحكم الداخلية اكقافية

 تدور كالقمر، الثقافبة، فاألنظمة تكراردائري ديناميكية

 إطار في المختلفة األشكال من عددًا تعرف األرض، حول

 نفسها التحوالت تعاود ،انتهائها عند ثم ،معينة زمنية حركة

.السابقة الدورة في عرفتها التي

 الحد مبدأ يقوم ماذا عل هو: هنا نفسه يطرح الذي السؤال

 العنصر على أم الداخلي، الذاقي، العنصر أعلى هذا؟

الخارجي؟ الموضوعي،

 مرة يكتفي، بل الؤال. هذا عن سوروكين يجيب ال

 كمبدأ التصور، لهذا يعطيه الذي الوصف باعتبار اخرى،
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الغرب ني المعرفة اجتماع علم

 ذلك يفعل هل .التغسيرمفتوحًا عكذا فيترك كافيآ، الحد،

 يرجحون نقاده إن آخر؟ لسبب أم اإلجابة عن عجزه بسبب

 يتوصل التي الدائرية الديناميكية إن فيقولون األول السبب

 المعادلة تقلب ال العصر، اكتثباف وكأنها سوروكين، إليها

 تتمظهر إنها بل القديم. األغريقي الفكر عن الموروثة المثالية

القدية. للمعادلة جديد وجه بإعطاء

 الثقافية األنظمة استقاللية على سوروكين إصرار ينفع ال

 بحدود االستقاللية هذه تصطدم ما سرعان أنه ذلك المتبلورة،
 االستقاللية تكون أن من فبدالً . دائرية حركة إطار في تحصرها

 باستمرار تعمل بل نفسها، تكرر ال جدلية استقاللية المطروحة
 بحجج ذلك إثبات عن الوانع في يعجز، نفسها، تخطي على

 مبدأ مع جنب إلى جنبًا الحد مبدأ إدخال إلى فيلجأ مقنعة،
 إلى سوروكين، نقاد نظر في ذلك، سبب يعود . المالزم التغيير

 الذي العام الموضوعي الظرف تأثير تجاهل يستطيع ال أنه
 في يمعن ان من بدالً لكنه، كافة، الثقافية باألنظمة يتحكم

 منه مادية نتائج واستخالص الظرف هذا خصوصيات درس

 عملية حدود في الديناميكية واضعًا نحواالمام، يهرب

 مع السابق، الوصفي إطارها في المثالية تبقى.المعادلة اجترارية،

الشكل. في التعديل بعض

اثالث: المراحل-3
 يتقدم التي الشالث لمراحل نظرية في بوضوح ذلك يتجلى

 حضاري - ثقافي نظام البدلكل فهويعتبرانه .سوروكين بها

 ثم روحافي، نشأته، عند انه، التالية: المراحل في انمر من

 وفي المثالي، الطابع عليه يطغى نظام إلى يتحول زمنية فترة بعد

 ثم الحسية المرحلة واألخيرة، الثالثة إلى يخلص المطاف تماية

 النزعة عليه تسيطر الذي الثقافي التظام رماد من ينهض

 األخيريخرج هذا احتضار وعند. روحافي، ثقافي نظام الحسية،

ثقافي نظام إلى األخير هذا بعدها يتحول مثالي، ثقافي نظام منه

 تتمي أن إلى الداري: الحركة هذه في السباميي ينمر

البشرية.

 ،سوروكين نظر في ،مميزاتها ٠ الروحانية الثقافة إلى فكعد
أربع:

 أقصى إلى روحانيًا وعيًا إطارها في الوعي، يكون - 1

 سبيل على المعاش، الواقع وعي يتم إذ الروحانية. درجات
وأزلي وغيرمادي غيرحسي أعلى، كائن انه على المثال،

 وأهدافًا حاجات األهداف وجميع الحاجات تعتبرجميع — 2

.روحاني أفق ذات

 حد إلى جياتيًا، عحققة، واألهداف الحاجات تعتبرهذه - 3
كبير.
 قدرمكن بأقل والحاجات األهداف هذه جميع تتحقق — 4

 سرها وهذا ضمانتها فهذه الجسديات، إلى اللجوء من

الداخلي.

 فهو القديمة. االغريقية بالحضارة هنا سوروكين ويستشهد

 القرن حقى روحانية يقيت القديمة االغريقية الثقافة يعتبرأن

 كذلك، .الحسية الثقافة تبرز بدأت حيث الميالد قبل االدس

 سقوط منذ روحانية حضارة األوروبية الحضارة بقيت

 بفعل الميالدي، عثر الثاني القرن وحتى الرومانية االمبراطورية

 الحياة أصعدة جميع على المسيحي الديني الفكر اتشار

االجتماعية.
 شمولي تصنيف بإجراء يهتم سوروكين أن ونالحظ

 لدرجة معينة، بحضارة نظره، في الثقافة، ترتبط للثقافات.

 إليها ينتمون الذين األفراد لجميع العام المسلك تصبح أنها

 الجميع على نفسها تفرض الحضارة - الثقافة أن شك وال

 الثقافة بذور أحشائها في تحمل مانهايم، يقول كيا لكنها،

 في يرى سوروكين ان نستشف هنا من .المناقضة والحضارة
 في فيب ماكس عنها تكلم التي العصر روح يشبه ما اكقافة

 تقتصر ال ٠ الرأسالية وروح البروتستنتية االخالق كتاب

 نعرفها التي الكالسيكية األوجه على سوروكين، عند الثقافة،

 في السائدة العامة الروج بانجام األوجه هذم تتعدى بل ،لها

 يرصد، .عامة اطر في النزعة هذه حصر ويحاول .المجتمع

 ينظر أن دون الحضارات عرفتها التي الثقافية الحركات بالتالي،

 عقلية معين، حد إلى هي، فالثقافة الصغيرة. التفاصيل في

,محددة تاريخية حقبة في الذهنية العمليات تسود

 حسب يتمثل، الروحانية الثقافة مرحلة نقيض ان

ميزاتها؟ هي فما الحسية. الثقافة مرحلة في سوروكين،

 غيرقابل مادي، هوواقع الحسية، الثقافة في الواقع، - 1

 ونهج مستقبل أنه على وعيه يتم الحسي الواقع »إن للتجريد

 المرجع )سوروكين، وتحول« وتقدم وتطور ومسار وتغيير

(73 األول،ص الجزء األول،
 ومادية جسدية وكأنها تبرز واألهداف الحاجات إن - 2

 هذه من األقصى الحد تحقيق هو الجميع يبغيه وما .فقط

والرغبات. الحاجات

 الخارجي العالم استغالل الحسية الثقافة تفترض - 3
 االنسان عند الغرائز استغالل تفترض كا .كامالً استغالالً

شامال استغالال

 وهمًا الحسية الثقافة تشكل الروحانية للثقافة »بالنسبة - 4
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الغرب ني العرؤة اجتإع عدم

 سوى ليست الروحانية الحسيه، لثقافة بالنسبة أما وشتيمة.
 على مرضي وشذوذ فة خر! أنها كما للحياة، مغلوط تصور

 المرجع ، سوروكين ) األحيان« بعض في النفسي الصعيد

(.73 ص األول، الجزء األول،

 .الحية للثقافة مثاالً الرومانية الحضارة في سوروكين يرى

 والسادس الخامس )القرنان األوروبية النهضة عنصر أن كا

 الفكر كان بعدما الحسية الذهنية عودة يشكل ميالدي( عثر
 .معينة تاريخية فترة في عليها تغلب قد المسيحي الديني

 المرحلة لهذه امتداد هي انما المعاصرة المرحلة أن أيضًا ويضيف
 التكنولوجي النمو من المزيد باتجام وتبلورت تمت التي الحسية

العلمي التطور ومن

 الروحانية الثقافة بين القائمة األساسية للفروقات سرده وفي

 فهو I األولى مع تعاطفه سوروكين يمخفي ال الحسية والثقافة

 االنان أن ذلك االنسانية، للثقافة الذهبي العصر يعتبرها

 - الثقافة وينتقد .جدًا متميز بثكل الحيوان عن فيها يبتعد

 النزعة نحوتعميق تتجه أنها معتبرآ المعاصرة االميركية الحضارة

 ذكرالمسببات على اليأتي لكنه الناس نفوس في الحسية
 لدفع أساسيًا حافزآ شكلت التي مثالً الرأسبالية ونمو االقتصادية

 االستهالك من والمزيد نحواالستهالك األميركي المجتمع

.مستمر بشكل

 واقع مع تتالزم لم وكأنها الثقافة قضية سوروكين يعالج

 يهتم فهو .تاريخها حقبات من حقبة كل في محدد، اقتصادي

 ان معتبرًا الروحانية( الثقافة الحسية، )الثقافة األساسي بعنوانها

 يحاول ال فسوروكين تحليله. مكان يقوم الواقع لهذا وصفه

 الموقف وأخذ العام بالوصف يكتفي بل التفسيربتاتًا،

 العلوم، تطور عن فهويتكلم أفضل يراه ما مع المتعاطف
 فمعها .البشر عند الثقافية للمسيرة أساءت مسألة وكأنها مثالً

 من العلوم هذه عن نتج ما وبفعل .الحسية الثقافة تبلورت

 بعض يستعرض مبشرًا به وكأني .البشرية الحياة لنوعية تحين

 يستخرج لكي مبسطة، كليثيهات في البشرية، حياة مشاهد

,عظته عبرة منها
 الفاصلة المرحلة نظرسوروكين، في فهي، المثالية الثقافة أما

:التالية هي األساسية مقوماتها .السابقتين المرحلتين بين

 في الروحانية والعناصر الحسية العناصر وزن يتعادل - 1

 ذكرناهما اللتين المرحلتين بين الوصل همزة فهي الثقافة. هذه

 النزعة مع الحسية النزعة فيها تتوازن التي الحالة أنها كما

 العناصر لمصلحة بسيط نوعي تفوق مع ولكن الروحانية،

.الروحانية

 متماسكة مرحلة المختلطة الثقافية المرحلة هذه تشكل - 2
النسبي. باالنسجام تنعم األواصر،

 وجوه مغختلفة، أوجه المثالية، الثقافة في للواقع، , 3

الروحاني. األزلي الكائن المتغيرباستمراروجوه المستقبل

 فيها تتناغم أهداف هي االرادات تشد التي األهداف - 4

 للعناصر نسبي تفوق مع ،الروحانية والعناصر الحسية العناصر

 هذا ان حيث األهداف، تحقيق هذامايؤثرعلى ,الثانية

 سلطة تبقى الثقافة هذه ففي .طالقي وغير متزنًا يأقي التحقيق

 للعالم إنكار أي ذلك يعني أن دون ،روحانية سلطة ،القيم

 يمنح الذي الحسي العالم مع تتناغم القيم هذم ان بل الحسي،

.بيةواايجا المتميزة القيمة حق

 األهداف هذه بلوغ أجل من المستعملة الوسائل إن - 5

 الحسية التجربة وحي أومن حية، نزعة ذات تكون ما غالبًا

المادية.
 الشكل على الثقافي الحضارات تاريخ سوروكين يرسم

 حتى روحانية حضارة القديمة االغريقية الحضارة بدأت :التالي

 قبل السادس القرن بين ثم الميالد. قبل السادس القرن

 القرن في عمليًا، الميالد)أي، قبل الرابع والقرن الميالد،

 عند المسرحية تبلورالحركة شهد الذي الميالد، قبل الخامس

 بين الفاصلة المرحلة لكن المثالية. المرحلة ازدهرت االغريق(

 مرحلة كانت بعده الثالث والقرن الميالد قبل الرابع القرن

 الثافي القرن وحتى بعدها استعاد ثم الحسية. الحضارة - الثقافة

 البشرية فشهدت ألمور، زمام المسيحي الديني الفكر - عشر

 هذه لكن .الحضاري الصعيد على جديدة روحانية مرحلة

 الثافي القرن بين مشالية مرحلة بروز مع تزول بدأت المرحلة

 حركة بدأت حيث أوروبا في عشر الخامس والقرن عشر

 حضارية - ثقافية مرحلة األخيرة هذه مع فتبلورت النهضة

 منذ الحسية التزعة هذه فتعمقت الحسي. الطابع عليها يطغى

أوجها. في حاليًا، أصبحت، أن إلى الحين ذلك

 يقدمه الذي - النهج الوصفي ولكن — المتنوع البانوراما هذا
 أنه، إآل .طرحه في ومبسط عرضه في طريف سوروكين لنا

 على حاز أنه بشكل قفزات، قفزات بالتاريخ يقفز بالطبع،

 بأخرحولجهل بشكألو كلها، تمحورت كثيرة انتقادات

.التاريخ بمسألة يتعلق فيما سوروكين

 سوروكين يصفه الذي الحضارية - الثقافية المراحل فتعاقب

 ال نقاده. نظر في التعتيمي، التبسيط الكثيرمن على ينطوي

 بقدرما السوسيولوجي النهج إطار في العقالني تحليله يحرك

 البانورامية الصور فيها تتضارب التي المثالية مخيلته إلى يلجأ

 من شيائً تفسر ال ،دفيقة غير خالصات إلى فيصل المبسطة،
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الفرن ني العرفة اجتماع طم

 المجال على مطبقة هامة اخالقية - اجتاعية خواطر كونها حيث

الثقافي.

 نشره الذي االنساتية بناء إعادة كتاب في جليًا لنا يظهر ما

 البشرية أن الكتاب هذا في ما خالصة . 1948 عام سوروكين

 والتقنية العلمية الثقافة تطرروتفدم إلى تعود أزمة حالة تعيش

 أبدآ تدفع لم الحديث العلم مجاات في البشرية فتقدم

 نسبة تنخفض لم األفراد. أنانة عن العدول باتجاه المجتمعات

 نمت، بل األهلية لحروب تتوقف لم .ازدادت بل اإلجرام

والخ

 يأتي الدموية الحلقة هذه من الخروج إن سوروكين يقول

 بناء إعادة رأيه، حسب ينبغي، بديل بناءمجتمع طريق عن

 واالقتصادية السياسية المؤسسات جميع بناء وإعادة العائلة

للمحبة: منتجة تصبح انها بشكل

 فانش ذلك، أبعدمن إل، ،1949 عام ذهبسوروكين،

 عليه أطلق هارفارد، جامعة إطار في اجتماعية، أبحاث مركز
 هذا إدارة على وعمل الخالقة الغير محبة في االبحاث مركز اسم

 يكتشف كان انه إذ ، متشائمًا مات لكنه .طويلة مدة المركز

 األوروبية والمجتمعات االميركي المجتمع توجه أن يوم بعد يومًا

.اآلخرين محبة لمبدأ معاكس باتجاه كان

 حوالى بعد وإنغلز، ماركس قدم :الموضوعي النسبي النهج

 عنوان كتاب في خلدون، ابن مقدمة من قرون خسة
 في هامًا دورًا مابعد، في مفهومًالعب، االلمانية، االيديولوجيا

 المفهوم هذا يرتبط .االيديولوجيا هومفهوم االجتماعية العلوم

 تشكل حول وإنغلز ماركس يقدمه الذي الشامل بالتحليل

 مسألة يتمحورحول والذي البثر، واألفكارعند التصورات

.االقتصادي االنتاج

المعرفة؟ اجتماع بعلم المفهوم هذا عالقة هي ما

 مفهومًا وإنغلز، ماركس نظر في االيديولوجيا، تشكل

 أو تصورات مجموعة كل بتشريح يسمح انه أي .جراحيا

 أنواع جميع تخضع لذا، . الطبقي المجتمع أفكارتبرزفي

 التحليل إلى الطبقي، المجتمع في المعارف، وأشكال

 بالتالي ايديولوجية. معرفة هي معرفة كل ان االيديولوجي.
 بربطه إآل تفسيره يمكن ال المعرفة من شكل أو نوع كل فإن

 المادية نظرية من وانطالقًا فيها، يتواجد التي االقتصادية بالبنية

 المعرفة تاريخ ،الماركسيين نظر في ،يصبح هنا من . التاريخية

االيديرلوجيات. تاريخ هونفسه االنسان عند

 استقاللية اثبات الماركسيين غير المنظرين بعض حاول
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 جورج كب . االيديولوجيا بأعمية االعتراف مع النسبية المعرفة
 يتخلص معرفي نوع من »ما قائال: الموضوع هذا في غورفيتش

 المعرفة بالواقع، تدفع، فهذه االيديولوجيا. نفوذ من كليًا

 الحس معرفة اآلخروالنحن، معرفة الخارجي، للعالم اإلدراكية

 وبشكل مختلفة. درجات في والعلمية، التقنية المعرفة السليم،

 االطر غورفيتش، )جورج الفلسفية« المعرفة تدمغ جدًا شديد

(.41 للمعرفة...ص االجتماعية

 عنه يتكلم الذي بالدمغ تكتفي ال الماركسية النظرية لكن

 تهيمن شاملة، ظاهرة ألدلجة ا تشكل نظرها ففي غورفيتش،

 جميع يعيد أن للباحث يمكن هنا من .المعرفة تفاصيل جميع على

 هو مشترك جامع المختلفة والمدارس والمناهج المعرفة أنواع

االيديولوجية، بنيتها
 هذه تسير التي االيديولوجية البنية إلى المعرفة بنية تخضع

 بل المضمون، عن ينفصل ال الشكل أن كما فتبامًا المعرفة.

 تحذر بااليديولوجيا. المعرفة جدليًا ترتبط جدليًا، به يرتبط

 في المتبعة والمناهج األساليب فصل من بالتالي الماركية الظرية

بنموها. تدفع التي االيديولوجية المعرفة عن المعرفة كشف

 .بتفسيزالمعرفة تهتم التي الفكرية والمدارس المناهج تشكل

 المناهج هذه بين فصل وكل . االيديولوجية للمعرفة امتدادًا

 يستحيل انه ذلك مصطنع، هوفصل االيديولوجية والمعرفة
 المعادلة في دورها وعن االقتصادية أسها عن المعرفة فصل

القائمة. اليامية

األساسية: األطروحة-1

 دون الماركسي األيديولوجيا لمفهوم تعريف وضع يستحيل

 النظرية في نشوئه، إلى تؤدي التي المتتالية بالمراحل المرور

 كتاب نصوص بعض من انطالقًا إذن، سنحاول، الماركسية.

 التي االساسية المراحل هذه نحدد ان االلمانية، االيديولوجيا

عنه. تكلمنا الذي الجراحي المفهوم تبلور إلى تؤدي
 هو وإنغلز ماركس منه ينطلق الذي األساسي الطرح إن

 بادىء في مختلط والوعي والتصورات األفكار انتاج »ان التالي:

 المادي والتعامل المادي بالنشاط ووثيقة، مباشرة بصورة األمر،

 والفكر التصورات إن الواقعية الحياة فهولغة البشر. بين
 اعتبارها على أيضًا هنا تبدو البشر، بين الذهني والتعامل

 على نفسه األمر ينطبق . المادي لسلوكهم مباشرآ إصدارًا

 القوانين ولغة السياسة لغة في يمثل كما الفكري االنتاج

 بكامله. شعب عند الخ، ، والميتافيزياء والدين واألخالق

 الواقعيين، البشر لكن وأفكارهم، منتجوتصوراتهم هم فالبشر

االنتاجية لقواهم معين بتطور مشروطون هم كها الفاعلين،



الغرب في المعرفة اجتإع علم

 القي األوسع األشكال فيذلك بما تقابلها، التي والعالقات
 يكون أن قط اليمكن فالوعي تتخذها. أن العالقات لهذه يمكن

 هوتطور البشر ووجود ،الواعي الوجود سوى آخر شيائً

 . االلمانية االيديولوجيا ٠ )ماركس الواقعية« حياتهم

(.30ص
 انفسهم هم البشر إن مادية. إذن، هي، االنطالق نقطة

 ما مع تمامًا يتنافى ما هذا .وأفكارهم تصوراتهم ينتجون الذين

 من تبنيه تم وما الموضوع هذا حول االغريقية الفلسفة في ورد

 القرنين في أوروبا في ظهروا الذين ألمثاليين الفالسفة قبل

عشر. والتاسع الثامن

 ترتبط التصورات ان االفالطوني. األفكار لعالم وجود ال

. الوحيدون منتجوها هم فالبثر . المادي البشر بواقع كلها

 االلمانية االيديولوجيا نص أن الحظ قد القارىء أن الشك

 ينسجم التركيز هذا إن الفاعلين. الواقعيين البشر على يركز
 ويعيش، يفعل الذي االقتصادي االنسان مفهوم مع بالطبع

 ان حيث القائمة، االنتاج بنية خارج للحياة مجال فال

 االقتصادية البنية هذه إطار في تتشكل واألفكار التصورات

بالذات.

 بالبنية وشكله، نوعه في مشروط، اإلنسان وجود إن

 فوجود وإنغلز. ماركس حسب االقتصادية، - االجتماعية

 في لإلنسان وجود وال الوجود. لهذا المادي الشرط هو اإلنسان

واإلتاج للحياة المادية الشروط عن بمعزل أو المطلق

 فال , لمعارفهم بالنسبة أيضًا يصح للبشر بالنسبة يصح ما

 إن المادية. المعرفة هذه تكون شروط خارج أو المطلق في معرفة

 فشروط المعرفة. وجود شروط الحقيقة، في هي، المعرفة

 هي المعارف، حياة أم البشر حياة صعيد على سواء الوجود

 االجتماعية العالقات منه تنطلق الذي األول األساس

 شروط طبيعة يحدد ما وإن . والثقافية الفكرية والعالقات

 االنتاج عالقات هوواقع الشروط وحدود هذه الوجود

.المعنية االقتصادية - االجتماعية بالتثكيلة الخاصة االقتصادية

 وانغلز ماركس يصيب الوجود شروط أهمية على وبتأكيدهما

 عرفه عما جذريًا مختلفًا طرحًا يقدمان : نفسه الوقت في هدفين

 حديثًا طرحا ويقدمان الحين، ذلك حقى البثري الفكر
 من وقت في ،تكن لم البشر معرفة ان ملخصه للمعرفة

 مع تطورت ،ذلك عكس على بل ،وشاملة جامدة ،األوقات

 مع ومضامينها أشكالها في متزامنة للبشرية، التاريخي التطور

 والظرف الموضوعي الظرف تحول بفعل المتغيرة اإلنتاج عالقات

عامة. بصفة االقتصادية - االجتماعية للتثكيالت الذاقي

 ان )حتى المشالية الغلفات في األفكارتعتبرجامدة كانت

 في واآللهة آلهة، األفكارفي هذه جسدوا االغريق قدماء
 وكانت إلخ( الجمال، إله وأبولون الحكمة إلهة مينرفا : اصنام

 نعوتًا األفكاروالتصورات هذه على تطلق أوروبا في الجامعات

 منها محاولة في الكالسيكي( الباروك، عصر )النهضة، مختلفة

 التي وانغلز ماركس أطروحة أتت أن إلى أفقيًا األمور لتفسير

 هم والتصورات األفكار مصدر أن مؤكدة عنها القناع أماطت

البشر.
 أيضًا هي نالمعرفة بالتالي، وجودها شروط لألفكار إن

 .تكون أن وجودها شروط لها تريد ما أنها . وجدلية ديناميكية

 إلى للوجود المادية الشروط من االنتقال ان باإلشارة وجدير

 من مجال فكل ميكانيكية. ال جدلية، لعملية يخضع المعرفة

 هي بينهما تربط التي العالقة لكن ،خصوصيته له المجالين

جوهرية.
 شرح في يتوسعا لم أب يعتبرون وانغلز ماركس نقاد لكن

 االستقاللية هامش ان النتيجة فكانت الخصوصية، هذه مدى
 . يستحقه الذي التحلبل يلق لم الخصوصية( بهامش )المرتبط

 ينتبهوا لم المعرفي التحليل في وانغلز ماركس خلفوا الذين وجميع
 المنظر )أمثال إزالتها من بدالً فعمقوها المنهجية الثغرة هذه إلى

 تنعكس : االحادي االنعكاس بمبدأ القائل جدانوف السوفياتي

 قد وبالمقابل، البشر أفكاروتصورات في االنتاج عالقات

 على التقليدية الماركسية النظرية على خرجوا الذين جميع ركز

 األفكار به تتميز التي االستقاللية من الهامثى هذا

. والتصورات

 - والنيو الكالسيكيين عند الوعي استقاللية مسألة - 2
:كالسيكيين

 الوعي استقاللية مسالة حول تحليلها الماركسية النظرية تتابع

 من انطالقًا الظرية، هذه تالحظ المفاهيم مسألة إلى فتصل

 للعملية االساسي المحور ان االنتاج، لعالقات اقتصادي تحليل

 االيديولوجيا مؤلفا يقول .العمل تقسيم في موجود بأسرها
االلمانية:

 إال وفعالً حقآ للعمل تقسيمًا العمل تقيم يصبح »ال

 المادي للعمل تقسيم فيها يحدث التي اللحظة من انطالقا

 يتباهي أن الوعي يتطيع اللحظة تلك من وابتداء .والذهني
 يمثل وأنه القائمة، المارسة وعى عن يختلف ء شى بأنه فعالً

 من هو، الوعي ان فعليًا، شيئآ بثل أن دون ما، شيائً فعال

 وأن العالم، من يتحرر أن فيه يستطيع مركز في فصاعدًا، اآلن
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 والفلسفة، الالهوت الحالصة النظرية تكوين إلى ينصرف
(40 ص نفسه، المرجع )االيديولوجيا، الخ« واألخالق،

 والجديدة. الهامة النقاط من عددًا هنا وانغلز ماركس يثير

 التي المسألة هذه — االنسان عنل الوعي طبيعة ان يعتبران فهما

 علمية طبيعة هي - القدامى االغريق الفالسفة شغلت طالما

 نعرف. الذي الوعي أوجدت التي هي الوعي وجود شروط إن

 واالقتصادية االجتماعية الشروط هذه عن الوعي هذا فصل ان

 ،طبقية هيمنة ولنوايا سياسي لبرنامج يعود إنما العامة والسياسية

.المطاف نهاية في

 الوعي انفصام سبب عن يبحث أن المفكر على ينبغي لذا

 الصعيد على الحاصل العمل تقسيم في المادية أسسه عن

 هو الطبقية المجتمعات في المعروف العمل فتقسيم .االقتصادي

 من منطلقًا المادية، وأسسه الوعي بين الفصل استحدث الذي

 الذهني العمل عن واليدوي المادي العمل فعل ضرورة

.الثقافي الجهد أو بالعمل والمعروف الصرف،

 عندما المادية وجوده شروط عن الوعي تحرر عملية تتم

 تقسيم إلبراز الصالحة االرضية معين اقتصادي نظام له يؤمن

 ان للوعي يمكن المصطنع التحرر هذا يتأمن وعندما .العمل

 تأمنت قد تكون حيث ،المادي الواقع عن بتميزه باالدعاء يبدأ

 ومقنعة منطقية كنتيجة االدعاء هذا يأتي التي المناسبة الفرضية

 غيرفلك فلك تدورفي معرفة المثالية المعرفة بذلك وتصبح .لها

المعاش. الواقع

 هي فا النظرية يها أعني وهامة، جديدة تبرزمسألة هنا

النظرية؟

 الواقع، تحليل من ميز شكل وانغلز، ماركس نظر في إها،

 تتميز النظرية أن كما ما إلىحد مجردة لغة استعمال إلى يلجأ

 أن يبقى المادي. العمل تعبير عن ،تعابيرها في تختلف، بأنها

 اها بل . الواقع عن منفصل وبشكل لذاتها توجد ال النظرية

 لكن محددة. خصائص ذات لغة األخيرفي هذا تعبرعن

 , .لهما وجود ال شيائن الخالص العلم أو الخالصة النظرية

 التي والثوابت األحكام من لعدد الذهني اإلطار هي فالنظرية

 فالتجربة . مشابه بشكل وتكررت المعاش الواقع في برزت

 تؤدي المبادىء ومجموعة .المبدا اكتشاف إلى تؤدي المتكررة

 إلى القوانين سلسلة تؤدي ثم القانون. اكتشاف إلى بدورها

نظرية. تكوين

 حيث الواقع، نحو مشدودة وآخرًا، أوالً هي، فالنظرية

 هذا في الماركسية، النظرية تضيف منه. انطالقًا استخلصت

 التي سوى النظريات من يكتشف لم اإلنسان ان المجال،
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 - االجتماعية التشكيالت حاجات مع وتناسبت تالءمت
 المبادىء اكتشاف ان حيث فيها. يعيش التي االقتصادية

 مرتبط الوعى أن كما فتمامًا لها. البشر لحاجة تبعًا يأقي والقوانين
 وليس النظرية يحدد الواقع فإن كذلك ،المادية نشرئه بأس

 بحاجة البشري الواقع يكن لم ما لنظرية وجود فال . العكس

كلها. النظريات فهوينضح إليها.

 ميدان في خالصة، نظرية عن التكلم يصبح هنا، من

 المفكر. على منهجيًا يستحيل ما فهذا ٠ مغلوطًا شيائً معين،

 وانغلز، ماركس حسب واألخالق، والفلفة الالهوت يخضع

 عن العلوم هذه تنفصل لم المادين. المفكرين وجود شروط إلى

 بشكل بترها، إلى أدت جراحية عملية عبر سوى الواقع

 إجرائها ار وق العملية هذه سبب اما .الواقع عن ،مصطنع

 القوى على وتمفصلها اإلنتاج لعالقات المادية الشروط إلى فيعود

المنتجة.

للتاريخ: المادي والمفهوم المثالي المفهوم - 3

 مفهومها في تكمن الماركسية، النظرية في التجديد، نقطة

 . التاريخي هوغيرالمفهوم لألحداث التاريخي فالسرد . للتاريخ

 ان هي له، المادية والمطالعة للتاريخ المثالية المطالعة بين والفرق

 - الثانية المطالعة أما األحداث، تسلسل تصف األولى المطالعة

 انطالقًا األحداث هذه فتحلل - الماركسية النظرية تتبناها والتي

.المادية الجذور ذات معينة مسألية من

 ماركس يقول ٠ شاسع بينهما والفرق ،للتاريخ نظرتان هناك

 سوى التاريخ »ليس للتاريخ: المادي المفهوم حول وانغلز

 والرساميل المواد منها، جيل كل يستثمر مختلفة أجيال تعاقب

 جراء ومن السابقة األجيال إليه تنقلها التي االنتاجية والقوى

 غط واحدة، جهة من إذن، يواصل، جيل كل فإن ذلك،

 ومن جذريًا، متحولة ظروف في ولكن إليه، المنقول النشاط

 مختلف نثاط في بانخراطه القديمة الظروف يعدل ثانية جهة
ا(45 ص نفسه، المرجع )االيديولوجيا، جذريًا«

 في كما للتاريخ( المادي التصور )في حاجة »وال يضيفان: ثم

 يبقى بل مرحلة، كل في مقولة عن البحث إلى المثالي، التصور

 الممارسة يفسر ال وهو الواقعية، التاريخ أرض عل باستمرار

 من انطالقًا األفكار تكون يفسر بل الفكرة، من انطالقًا

 بأن االستتتاج إلى ينتهي فإنه ووفقالذلك، المادية المارسة
 الذهني، بالنقد ليس حلها يمكن ومنتجاته الوعي أشكال سائر

 وأشباح أطياف إلى التحول أو الذاقي الوعي في باالنحالل

 للعالقات العملي القلب بواسطة فقط بل . إلخ ،وأوهام
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 وإن المثالي. الهراء هذا منها ولد التي المشخصة االجتماعية

 وللفلسفة وللدين للتاريخ المحركة القوة هي النقد، ال الثورة

■ )آل( ص ،نفسه المرجع )االيديولوجيا، أخرى« نظرية ولكل

 عالقات تحليل من بالتالي، للتاريخ، المادي التصور ينطلق

 هذان الساحة على المتواجدة المنتجة والقوى القائمة االنتاج

 ،ينبغي .األجيال عير البشر وعي صاغا اللذان هما الموضوعان

 تفسير أجل من عليهما طرأت التي المتجدات تتبع ،إذن

 - التاريخية األحداث جميع به أتت الذي التدريجي التحول

 التصور بانتهاج سوى المسيرة هذه لتتبع مجال وال االجتماعية

 النسبي للتحليل أساسية فرضية من نوعآ يشكل الدي المادي

■ الموضوعي

 النظرية رأي في فهويحاول، للتاريخ المثالي التصور أما

 وعن المادي أساسها عن التاريخية الوقاثع فصل الماركسية،
 :الموضوع هذا وانغلزحول مارك يقول .الواقعي أساسها

 التاريخ في يروا أن بتمكنوا لم للتاريخ المثالي التصور أنصار »إن

 الدينية والصراعات الكبرى والسياسية التاريخية األحداث إآل

 مناص، أمامهم يكن ولم النظربة النضاالت أنواع ومختلف

 هذا وهم في المشاطرة من تاريخي عصر كل وفي خاصة بصورة

 لحوافز خاضعًا نفسه ما عصر تخيل إذا أنه ذلك ومثال العصر.

 مجرد والسياسة الدين ان من بالرغم ،صرفة دينية أو سياسية

 بهذا يقبل العصر هذا مؤرخ فإن الحقيقية، لحوافزه شكلين
 تقسيم يمثل الذي البدائي، الشكل يؤدي وحين - ■ الرأي

 في الطوائف نظام قيام الى والمصريين الهنود لدى فيه العمل

 هو الطوائف نظام ان يعتقد المؤرخ فإن ،ودياتهم دولتهم

 البدائي« االجتماعي الشكل هذا أنتجت التي القوة

(.51 ص نفه، المرجع )االيديولوجيا،

 المقصود من للتاريخ المثالي يثكوالتصور المنظار، هذا من

 يكتفي بل ،التاريخي الحدث تفير عن فهوعاجز ٠ الذاتي

 هو المفهوم فهذا .السائد المنطق خالل من وبتبريره بوصفه

 قهو المادي التصور أما .يعيشون أنهم البثر يظن لما تصور

 هذا يستتبعه الذي وللمنطق الواقع لألمر االنصياع يرفض
 عالقات وقائع في التفسيرالتاريخي يجد ان محاوالً األمر،

 جورج يقول فكما .المنتجة القوى على وتمفصلها االنتاج

 التيارات يكشف أن للتاريخ المادي التصور يحاول لوكاش،

 باتجاه الظاهرة، األمواج تحرك التي البحر، عمق في الداخلية

 الماركسية النظرية ترى لذلك، الماء. سطح على معين،

 التصور عن واالقالع للتاريخ المادي التصور التزام في الضرورة

بالماء سوى الماء يفسر ال الذي المثالي

 نظر في أمرمستحيل، الخيار هدا من الحيادي الموقف إن

 اتجاه منهما فلكل التصورين. أحد اختيار يجب الماركسيين.

تمامًا معاكسة نتائج إلى ويؤدي اآلخر عن يختلف

 من المعرفة، اجتماع علم الموضوع من الناحية هذه تهم

 تاريخي بعمق ،وجدت أينا تتميز، المعرفية الظاهرة ان حيث

 ينطبق الماركسية، النظرية في التاريخ، على وماينطبق أكيد

 تصورها في المشاركة ومكن .مؤدلجة فالمعرفة .المعرفة على أيضًا

 للمعرفة. مثالي تصور إلى بذلك، والوصول، مثالي منطلق من

 التصور بالتزام العصرالسائد وهم مثاطرة عدم يمكن كما

 واألفكار المفاهيم جميع اخضاع يمكن للمعرفة المادي

 والثانية مثالية األولى لمطالعتين: والمعارف والعلوم والتصورات

.الثانية المطالعة سرى ،الماركسية رأي في ،تصح وال . مادية

 المطلق. في للمعرفة وذكرنا، سبق كما بالتالي، وجود، وال

 ما كتشاف لي فالمهم التاريخي. للضيرالملدي المعرفة تغغع
 التصور فخ في االنزالق خطر ذلك في حيث البشر، يعرفه

 تعميق في يشارك والذي يفر أن دون يصف الذي المثالي

 ينبغي مادي مشترك جامع المعارف ولكل .السائدة األوهام

 وتحوالت تغييرات من حصل ما تفسير أجل من منه االنطالق

 هذه ومشاطرة .مؤدلجة معرفة هي المثالية فالمعرفة . التاريخ عبر

 للنظرية بالنسبة هام منهجي هوخطأ تصوراتها المعرفة

الماركسية.

 النظرية بين الجميع يالحظه الذي الفترر هذا يبرز هنا من

 الماركسية ان ذلك , عامة بصفة المعرفة اجتماع وعلم الماركسية

 لتفيرتطور تكفيان الجدلية والمادية التاريخية المادية تعتبرأن

البثر. عند المعرفة

المسبطرة: وأفكارها المسيطرة الطبقة - 4

 ماركس ذكرها على يأقب التي السياسية المضامين ولتوضيح

 تقول المسيطرة، الطبقة أفكار موضوع في غوصهم عند وانغلز

:االلمانية االيديولوجيا

 األفكار عصر، كل في هي، االئدة الطبقة أفكار »إن

 في السائدة المادية القوة هي التي الطبقة أن يعني أيضًا، االئدة

 إن .السائدة الفكرية القوة ،ذاته الوقت في ،هي المجتمع

 الوقت في تملك، المادي االنتاج بوسائط تتصرف التي الطبقة

 أفكار ان بحيث الفكري، االنتاج وسائط على االشراف ذاته،

 من تخضع الذهني االنتاج وسائط إلى يفتقرون الذي أولئك

 األفكارالسائدة وليست السائدة. الطبقة لهذه ذلك، جراء

 الطبقة تجعل التي العالقات عن المثالي التعبير سوى آخر شيائً

 إن فهيأفكارسيطرتها آخر، وبكالم سائدة الواحدةطبقة
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 وبتتيجة الوعي، يملكون، االتدة الطبقة يؤلفون الذين األفراد
 عصرهم أفكار إنتاج ينظمون وهم . . . يفكرون ذلك

 السائدة. العصر أفكار هي أفكارهم فإن وبذلك وتوزيعها،

 واالرستقراطية الملكية السلطة تتنازع حيث ذلك ومثال

 حيث وباتالي معين، ربلد عصرمعين في السيادة والبرجوازية

 هو اللطات انفصال مذهب فإن متقاسمة، السيادة تكون

 »قانون انه على عنه التعبير ويتم السائدة، الفكرة يشكل الذي

(.56 ص نفه، المرجع )االيديولوجيا، أبدي«

 فاألفكار، الماركسية. النظرية األسطر، هذه في تتوضح،

 بنيوي تطابق فهناك االنتاج. لعالقات جدلية نتيجة كالثقافة،

 مادية سيطرة فال .القكرية والسيطرة المادية السيطرة بين

 على الهيمنة تتأمن أن يجب .الفكرية دون!لسيطرة )اقتصادية(

 إعادة من المسيطرة الطبقة تتمكن كي الفكرية السيطرة أدوات
 وغياب للدنيا. ونظرتها ايديولوجيتها أي انتاجها، شروط إنتاج

 في )وان المادية اللطة زمان لفقدان مؤشر الفكرية السيطرة
 عالقة األفكارفي ان .ذلك( عل دلياًلساطعًا الفرنسية اثورة

 هذه سيطرة بين والعالقة السائدة، االتاج عالقات مع جدلية

مباشرة. عالقة هي والسباسية المادية األفكاروالسيطرة

 يكن لم ما كشفت قد الماركسية النظرية تكون وبذلك

 الفكري االنتاج مباشر بشكل رابطة قبل، من مكشوفًا

.واالقتصادية السياسية باللطة

المسيطرة: األفكار عمومية - 5

 الطابع في تتمثل المسيطرة أألفكار مميزات إحدى إن

 يفسر كيف المجاالت كل باستمراروفي تدعيه الذي العمومي

النزعة؟ وانغلزهذه ماركس

 كانت طيقة مكان تحتل جديدة طبقة كل »إن :يقوالن

 تمثيل إلى أهدافها، تحقيق ولولمجرد مضطرة، قبلها، سائدة

 .المجتمع أعضاء لجميع المشتركة المصلحة اخها على مصلحتها

 صعيد على ذلك عن نعبر أن شئنا إذا لها، ينبغي أنه يعني

 على تمثلها وأن العمومية، شكل أفكارها تعطي ان األفكار،

 الصالحة الوحيدة األفكار العقالنية، الوحيدة األفكار أنها

(.57 ص نفه، المرجع ،)االيديولوجيا.شاملة« بصورة

 .المصداقية طابع تكتسب لم إذا السيادة األفكار تستطيع ال

 طبقة تتبعهاكل التي الوسيلة األفكارتشكل عمومية وادعاء

 فكل .المصداقية هذه اكتساب أجل من السلطة زمام تتسلم

 نفسها فرض من تتمكن كي يصدقها من إلى بحاجة سلطة
 الشرعي الطابع يتجلى أن يجب فيبر ماك يقول فكما .كسلطة

 يسلم أن ويجب السير، تنظيم من يتمكن كي الشرطي لسلطة
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 السائقين وتهديد مدسه سحب إلى اضطر وإآل الجميع، به

.مختلف اتجاه السيرفي تحويل أراد مرة كل

 قيمة هي الشرطي، سلطة كشرعية األفكار، عمومية إن

 وبماأن األفكارالسائدة. نظام صحة ضمانة هي بحدذاتها

 األفكار فعمومية أفكارطبقة، هونظام األفكارالسائد نظام

.القائم االقتصادي للنظام بالنسبة ضمانة هي

 بل المادي، االنتاج على معينة طبقة تسيطر أن يكفي ال

 بين الفرق لكن .الفكري االنتاج على تسيطر أن عليها ينبغي

 الفكري االنتاج على والسيطرة المادي االنتاج على السيطرة

 ال مقاومة. ودون مباشرة المادي االنتاج على فالسيطرة .كبير

 للبشر بالنسبة أما عليها. السيطرة عملية في المادة تستشار

 .معها يتفاعل كي السلطة الفرد يقبل أن يجب .مختلفة فالمسألة

 استحال وإآل المسيطرة، االيديولوجيا تقبل ضرورة هنا من
 الراسيالية الطبقة ترام الذي بالشكل الماحي االنتاج استغالل
 وعمومية أساسي. هوعنصر إذن، االقتتاع، عنصر المسيطرة.
 الطبقات تتنافى هنا من .االقتناع هذا من تزيد األفكار

 كل العمومية، ادعاء في ،عبرالتاريخ السلطة، على المتناوبة

 إطالقية شبح تبعد العمومية ان حيث .ألفكارها ،العمومية

األفكار.

,مميزة ثوابت للمعرفة أن إلى أإلشارة من بد ال ، ختامًا

 بالعالقات المعارف ارتباط على الماركسية النظرية تؤكد

 على فيماتؤكد، وتؤكد، المعاش الواقع في القائمة االقتصادية

بالمادة. األفكار هذه ارتباط

 المعرفة ان وهي هامة، مسألة تغفل الماركسية النظرية لكن

للواقع. بالنبة نسبية، باستقاللية تتمتع

 .الماركسية النظرية رأي في ط وموضوعية نسبية المعرفة إن

 من نموهاوتطورها في جدلية وهذاهواألهم، ،لكنهاأيضآ

 الثقافي واإلنتاج خاصة، بصورة الفكري لإلنتاج يمكن هنا

 مع أي — الموضوعي ظرفه مع جدليًا يتفاعل أن عامة بصورة

 ظرفه مع جدليًا التفاعل يمكنه كما - المادية اإلنتاج عالقات

 الماركسية النظرية تدرسها ال التي الزاوية هي )وهذه الذاتي

.نسبية استقاللية بذلك ويكتب كاف( بشكل

 من هامًا جانبًا تفسر المادية االنتاج عالقات فإن منهنا

.شيء تفسركل لكنهال عندالبشر، المعارف تشكل

المعرفة اجتماع علم مسألية

 بعلم كبيرآ اهتمامًا القرن هذا من الخمسينات شهدت

النظري الصعيد على االهتمام هذا وانصب المعرفة اجتماع



الز فى ادعوفة اجتماع عدم

المقدمات إلى يغعر كان ألجديد العلم هذا أن ذلك أساسًا،
- مرض بشكل االنطالف من تمكنه القي والمنهجية النظرية

 في النظرية االسس وضع إلى مانهايم كارل عمد لذلك

 . 1952 عام طبع المعرفة، اجتماع علم في أبحاث عوانه كتاب

 االيديولوجيا كتاب أحرزه الذي النجاح الكتاب هذا يحرز لم

 شاق جعله الظري طابعه ألن ربما المؤلف، لنفس والطوب

 اجتماع علم في أبحاث كتاب أن يبقى .والدرس المطالعة
 شيد الذي الزاوية وحجر األول اإلسهام بمثابةهو المعرفة

.بأسره المعرفة اجتاع علم بنيان ،بعد ما في ،عليه

 البشري الفكر هو ،مانهايم نظر في العلم، هذا ميدان

 اإلنسان. عرفها التي الفكرية المنظومات مجموع أي ككل،

 لذا ،عبرالتاريخ وتغيرت الفكرية المنظومات هذه تبدلت

 حيث من لنا بالنسبة مهمة التبدالت هذه وماهية كيفية فمعرفة
معًا, ملضيناومستقبلتا انهاترشدناال
 االجتاعية.فالعلرم العلوم أدوات هي العلم أحواتهذا

 األفكار ثنايا في الغوص على ،مانهايم نظر في قادرة، االجتماعية

 مهمة فكانت جدليًا. معه تفاعلت اجتماعي بواقع ربطها وعلى

 المنظومات إعادة هي المعرفة على المطبقة االجتماعية العلوم

 لعلم بد وال الواقع. فلك إلى البشرية عرفتها الني الفكرية

 بالتاريخ االرتباط وثيق يكون أن باكالي، المعرفة، اجتماع

 من استدراكه يمكن هوميدان االنساني الفكر ميدان ألن ذلك

التاريخي- المجال خالل

 السياسية األحداث تاريخ ومعرفة ،لألفكارتاريخ

 لكشف الحقيقي المرشد هي العامة واالجتماعية واالقتصادية

 أن بالمناسبة، )يعتبرمانهايم، األفكار به تتميز لذي التاريخ

 يقوم — الفرنسية اثورة تبع الذي أي — الحديث العال تصور

 للفكر الجديد المقياس أصبحت التي التاريخية النزعة على

تجلياته( البشريفيكل

 ،مانهايم كتاب في ،فتأقي المعرفة اجناع علم مألبة أما

 إلى المعرفة اجتماع علم دفع الذي ما يقول: سؤال شكل على

 ر العصه أو القديمة اليونانية العصور في يبرز لم لماذا البروز؟

 النهضة عصور أو الوسطى االوروبية العصور أو الرومانية؟

 حينها؟ في ومتعددة زاهرة كانت الفلسفات ان من بالرغم

 هكذا لبروز مالئمة تكن لم العامة الظروف ان :مانهايم ويجيب

 كوكبة تشكلت عندما إال يبرز لم المعرفة اجتماع فعلم .علم

 إلى أدت االنسانية المعرفة سماء في constellation نجوم،

تبلوره.
المثالية النسبية تخطي (1 :أربعة هي الكوكبة هذه عناصر

 في أصاسي تبديل (3 األنوار فلسفة مع العقالنية النزعة بروز (2
الشمولي بالطابع النسبية انسام (4 السائد القيم نظام

لكالية ا البية -تخطي1
 كثيرًا تأثر الذي الجيل لى ينتمي الشكأنكارلمانهايم

 الذي المطلق الطابع حطمت التي النسبية بنظريات ،الغرب في

 أينشتاين اكتشاف أحدث .والمكان الزمان يسودمفهومي كان

 ما 1918 عام العامة والسبية 19ال5 عام الخاصة النسبية لنظرية

 ذلك واالجتماعية، االنسانية العلوم في النظري الزلزال يشبه

 عن بالتالي، وللمكان، للزمان مفهومنا نسبية عن كشف ألنه

 الركائز من والمكان الزمان ان )حيث ككل معرفتنا نسبية

.معرفتنا( في األساسية

 صحة أينشتاين، اكتشاف مع أخرى، ناحية من تأكدت،

 أشاروا قد االجتماع علها، بعض كان الي النبية نظرية وعلمية

 االستفادة حاولوا الدين عداد في أنمانهايم شك وال ايها.
 نظريته تأكيد أجل من الجديندة النظرية الغرضية هذه من

 تكون أن المعرفة على يستحيل انه )ملخصها المعرفة في النسبية

 فالمعرفة التطبيقي، المجال في وإن النظري المجال في إن مطلقة
 عالم مع الذهن هذا لعالقات ونسبة الذهن لتكوين نسبة تدرك

٠ باإلنسان( تحيط التي المادية األشياء

 واالجتياعية االنسانية العلوم في موجودة كانت النسبية إن

 .الفيزياء في علمية حقيقة شكل على تتكرس أن قبل كنزعة

 النسبية مفهوم أن معتبرًا األمر هذا إلى يشير ماغهايم وكارل

 الصعيد على يولد أن قبل الظري الصعيد على ولد الذي

 من التطبيقي، االكشاف لمجي، مهد الذي هو التطبيقي
 نزعة شكلت وهذامايهمنا، ثانية، جهة من كااته، جهة

 المعرفة اجتماع لعلم باكسبة األول التمهيدي العنصر النسبية

 المتحالف المثالي إطارالفكر في كلهاوالمعارف المفاهيم فلوبقيت

 في فكرنا لما الديني الفكر مع انعصور، عبر استراتيجيًا،

 أفكار لتكون االجتماعي األساس في يبحث جديد علم استنباط

البشر.

 الميذان هذا نحو التحاليل دفعت التي هي النسبية النزعة

 التي القاعدة يشكل والذي المعرفة هونسبية الذي الجديد

 مهمة مالحظة ثمة غيران .المعرفة اجتماع علم منها ينطلق

 منذ النسبية عرف قد االنساني الفكر ان وهي مانهايم يبرزها

 إطارالفكر محصورًافي بقي المفهوم هذا لكن األول فجره

 نسبية ولكنها الديني الفكر في موجودة فالنسبية .المثالي

 في موقعها انطالق نقطة إلى الظاهرات تعيد ميتافيزيقية،

 النسبية فهي مانهايم يقصدها التي النسبية أما الغيب.
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الغرر في المعرفة اجتخ علم

 انطالق نقطة إلى الظاهرات تفسير تعيد التي تلك االجتماعية.
 هوة الحديثة والنسبية السابقة النسبية وبين االجتماعية، الحياة

٠ متين إبستمولوجي حاجز المفهومين كال بين ويفصل ٠ سحيقة

 طالت التي النظرية النقض عملية بأن فيقول مانهايم يتابع

 قيمة من الحط طبعًا، األولى، فائدتان: لها كان المثالية النسبية

 في تتمثل جديدة حقيقة عن الكشف والثانية، النسبية، هذه

 المثالية، السابقة، النسبية إطار في به معترف غير كان ما كل أن

 النسبية إطار في له االعتبار إعادة وربما فيه النظر إعادة ينبغي

. االجتماعية الفحوى ذات الجديدة،

 صحيحة أو نسبيتها في خاطئة كانت سابقًا الخاطئة فاألفكار

 كل أصبحت الجديدة الوجودية النزعة ظل وفي . نسبيتها في

 حالة في جديد، من مولودة وكأنها السابقة األفكار من فكرة

الجديد. اإلطار ظل في وتقومها تصنيفها سيكون لما وفقًا انتظار
 لقيت الجوهرالواقعي، ذات االجتماعية، بروذالنسبية ومع

 المشالي اإلطار ظل ففي الصحيح. تفسيرها مجال التتاقضات

 واالبادة المباشر التطويق كان النظري التناقض لمصير االبق

 وبقدر كلها النظرية النية يهتد الذي العنصر كان فالتناقض

 الخوف بلوغيبيةكان النظريةغيرعقالنية، البنية ماكانتهذه

 جوهر تهدد والي - منها الطفيفة حتى - التبدات من يزداد

 ليس فالتناقض إطارالفكرالمعقلن أمافي النظرية االطالقية

 النظري فاإلطار كلها. البنية تخشاه والذي الهدام بالعنصر

 على وضعه أجل من التنافض وجود أمام المجال يفسح المعقلن

 تزول أن وإما يصمد أن إما وعندئذ . الموضوعية الحقيقة محك

.صحته

 في الواقع وضع مجرد إن مانهايم، يقول ذلك، وأكثرمن بل

 هي المعادلة وتلك تاقض. معادلة أول تشكيل كان الفكر وجه

 المثالي الفكر إبط تحت من النسبية مفهوم بخروج سمحت التي

 فالتناقض . الواقع في المتمثل الجديد القطب بهذا والتصاقه

 عصر مثقفي اذهان في االجتماعية النسبية مفهوم تقدم أصبح

 الثورة بروز مع ككل الشعب أذهان في ثم ومن األنوار
 العنصر يشكل انه التناقض وفائدة حيويًا. عنصرًا الفرنسية،

 أن في فهو الحوار مغزى أما دونه، من حوار ال الذي الثافي

 من االنتهاء عند واحدة خالصة في ينصهران العنصرين

الحوار.

 والتي الواقعية، بالنظرة المرتبطة االجتماعية، النسبية إن

 للنسبة بالنسبة جدًا بطيء بشكل الناس أذهان في انتشرت

 ،المشالي الفكر نحو البشرية فجر منذ توجهت )فالفلسفة المثالية

اجتماع علم لنوئء الصالحة الموضوعية التربة وكونت نعلم( كما
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تحول ويواكب االجتماعية النسبية األخيريعتمد فهذا ٠ المعرفة
. التاريخية المسيرة مجال في الفكرية المنظومات

 الموضوعي الظرف هذا في المعممة االجتماعية النسبية إن

 اجتماع لعلم الذاتية المعطيات دونه تتبلورمن ال الذي العام

 مانهايم. إليها وصل التي األولى الخالصة هي هذه المعرفة.

 نظريًا المعرفة اجتماع علم تأسيس بدأ قد يكون بذلك وهو

 فالعلم والموضوعية. الذاتية لمكوناته اجتماعي معرفي بتحليل

 االجتماعي البعد معرفة مسؤولية عاتقه على يلقي الذي

 لنا يثبت وان هو بنفسه يبدأ أن بد ال الفكرية للمنظومات

 ما هذا ٠ لنفسه الواسعة معرفته مدى خالل من تحليالته جدارة

.وجريء هوجديد ما وهذا ماهايم فعله

األنوار: فلسفة مع العقالنية النزعة بروز - 2
 الثامن القرن تبلورخالل بدات التي العقالنية النزعة إن
 الثافي العنصر مانهايم، كارل رأي في هي، أوروبا في عشر

 علم لوالدة المؤاتية النجوم كوكبة إلى أدى الذي األساسي
 شكلته، فيما األنوارشكلت، فالسفة فعقالنية المعرفة جتماع

االجتماعية النسبية لمفهوم الذهنية واألرضية العملي لمدخل

 عن يختلف وعيًا األنوار عصر فلسفة مع أوروبا عرفت

 في الوعي فميزة الوقت. ذلك حتى سائدًا كان الذي الوعي

 الدين قوة بفعل - الروحاني طابعه في كانت الوسطى القرون

 في عشر الثامن القرن حتى شكل، للعالم الديني الوعي آنذاك.

 الفكرية العمليات جميع اليها استندت التي الخلفية أوروبا،

 كما العلمية الحقول اتجام في حتى تأثيره الديني الوعي مد وقد

 كانت المجال، هذا وفي ٠ التاريخ عبر العلوم تطور يشهد

 بدأت أن إلى ٠ المثالية بالنزعة كلها مصبوغة الذهنية التصورات

 الفكر تقدم مع تتراجع الديني الفكر وغيوم المثالية غيوم

 أمدها طال والتي قرون عدة دامت التي المعركة هذه .العقالفي

 الحياة حقول جميع على وهيمنته الديني الفكر قوة بسبب

 العقالنية الحركة بروز مع ملموسًا تغييرًا شهدت االجتماعية

 عملوا، المفكرين هؤالء إن األنوار فالسفة يقودها كان التي

 قبلهم من سائدة كانت التي المعادلة قلب على مثابر، بشكل

 إلى نقلت التي الجديدة والمعاجم القواميس وضعوا حيث

 عملية على ساعد ما ،للكون جديدًا عقالنيًا تصورًا الجميع

 عمليات إلى نعلم، كها أدت، ما سرعان التي األذهان تبدل

,الفرنسية الثورة مع واقتصادية واجتماعية تغييرسياسية

 تميز المعرفة من جديد شكل الناس عند تولد ذلك أثر على

 العقل أصبح .الغيبية للروحانية وبمعاداته للعقالنية بمناصرته

 وحتى ثماره بشرعية االعتراف وتم الجديد الموقف سيد



الغرب في المعرفة اجتإع علم

 إلى االجتياعي الغنصر دخل العقالنية ومع التامة. باستقالليته

 أصبح وبذلك .االجتماعية النية مفهوم الفكرونشأ حلبة

 الفكر نقيض العقالفي الفكر وأصبح واضحًا التعارض

 الشرعية بنف يتمتع الواقع ذلك، جراء من فأضحى الغيبي،

, سابقًا الفكر بها يتمتع كان التي

 حدثت التي االجتماعية والتقلبات التصورات هذم جميع إن

 علوم بمثابة مانهايم، كارل رأي في هي، نسبيًا وجيزة فترة في

 تغييرات االجتماعي الحقل في أفرزت تطبيقية، اجتماعية

 الصعيد على كليًا جديدة مفاهيم بتشكل سمحت أساسية

 في هي ،االجتياعية التصورات هذه ميزة أن كما الفكري

 العقالنية إلى يستند للكون جديدًا تصورًا فرضت كونها

 مدى ان أي الموضوعية، صحته ضوء غلى شيء كل ويقيس

 من األساس. هو االجتماعي الواتع متطلبات مع انسجامه

 االجتياعي الواقع ومن المل، يقول ي التراب، وإلى التراب
 الجديدالني .الغكري نفه،.هذههر.لملثعار الواقع هذا الى

عصراألنوار. مع تقسه فرض

 الحاد الطبقات صراع هوأن مانهايم انتباه يلفت ما إن

 األفكار حركة صعيد على جدليًا انعكس آنذاك برز الذي

 هذه بدأت . االقنعة( )منتزع العقالني الفكر تبلور إلى وأدى

 عن خرجت ما سرعان لكنها المثقفين من حلقة إطار في العملية

 كمحرك ،المجتمع فائت جميع لتشمل الحلقة هذه إطار
 حركة عل يتمفصل ئم أوالً يدور الذي الكهربائي السيارة

 بكاملها. السيارة تحريك إلى يؤدي والذي الوقودي المحرك

 االجتماعية النسبية قوامه للكون، جديد تصور ذاك إذ تولد
 علم تقريبًا، ونصف قرن بعد منه استفاد والذي المعممة

.المعرفة اجتماع

:السائد القيم نظام في أساسي تبديل - 3

 المعادلة على نفه فرض قد الواقع يكون أن يكفي ال

 الشرعية على حصل قد يكون وأن عثر الثامن للقرن السابقة
 يكفي ال . النظري الصعيد على مهم دور لعب من مكنته التي

 ابتكار ارتباط بتحليل المفهوم هذا ارتبط قد أيضًا يكون أن

 ما بل . معينة اجتماعية فئة به تتميز للكون معين بتصور األفكار

 في قرن، بعد جدًا واضح بشكل حصل والذي - هوأهم

 الطبقات بصراع العقالنبة صعود ربط هو - أوروبا

 كانت األنوار لعصر السابق االفكار نظام فقوة . االقتصادي

 بها يتميز كان التي واالقتصادية االجتماعية الركائز قوة من تنبع

 خالل تبعها وما األنوار فلفة لكن .السائد الكون تصور

 األول العنصر اكتشاف الى سوى يؤد لم الفرنسية الثورة

 بوظيفة تتمتع وأنها اجتاعبًا نسبية األفكار أن العقالنية الحظت

 من الحد هذا عند وتوقفت االجتماعية التركيبة داخل معينة

التحليل.

 بروزالنظرية شهد الذي عشر، التاسع القرن أما

 وهنا االقتصادي. الحقل باتجاه التحليل فقدعمق الماركسية،

 فالقوة .الحديثة المعرفية النجوم كوكبة في الثالث العنصر يكمن

 تستند التي االقتصادية المرتكزات قوة من لألفكارتنبع النظرية

السائدة. االجتماعية الطبقة إليها

 العقالنية قالته ما عكس المجال، هذا في الماركسية، تقل لم

 .التحليل عمقت اها به قامت ما جل .الزمن من قرن قبل

 بأن يقال ان بصحبح ليس غورفيتش جورج يقول فكيا

 ،االقتصادي العامل الى الظواهر كل تحليل نسبت قد الماركسية

 هو وانغلز ماركس تياته الى ما.توصل ان العكس، على بل
 عالقات هناك والتوزيع والرأسيال والبلعة القيمة خلن ان

 بالنظام يسمى ما سترة تحت خفي بشكل تتحرك جتماعية

 تميز وان فاالقتصاد، االقتصادية والعالقات االقتصادي

 اجتماعيًا علمًا جوهره في يبقى نبية، وبخصوصية بقوانين

 اجتماعية تجارب سلسلة فيه تنصهر الذي الوعاء أنه بمعنى

. اقتصادية قوانين شكل لتأخذ

 النسبية مفهوم طورت قد الماركسية النظرية تكون وبذلك

 تبين انه غير . واالقتصادي االجتماعي بالبعد يتميز أصبح حيث

 العنصر هو ككل االجتماعية الحلقة في المركزي العنصر ان

 النسبية عن للتكلم بعدذلك، فالمجال، االقتصادي

 العنصر بل . االقتصادي العنصر إغفال مع االجتماعية

 ألنم بل لذاته، ليس التفسيربأكمله، مفتاح أصبح االقتصادي

. االجتماعبة العالقات جوهر

 عصر في إليه توصلت ما على النسبية مفهوم تجربة يقيت فلو

 مانهايم نظر في المعرنة، اجتماع علم ظهور الستحال األنوار

 من سكشف ال مكبوحة نسبية هي االجتماعية النسبية ألن

 البعد ذات االقتصادية النسبية أما متها. جانب الظواهرسوى

 في وتعمل، تفسرتصررالكون التي النسبية فهي االجتماعي

السياسية وبالتالي االقتصادية وظيفته تحليل على نفسه، الوقت

 لألفكار االجتماعي األساس تكثف ان العقالنية هم كان

 كان .للكون االجنماعي تصورها األفكارفي وظيفة تكثف وأن

 المشالي الفكر عن الموروثة األفكار عن االقنعة تزيل أن همها

 العقالنية كانت العملبتين كلتا رفي . الواقعي أساسها فتبين

 مع حرصت فقد الماركسية النظرية أما . الوصفي النهج تسلك
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 تكف ولم الوظيفة هذه تحليل على االلمانية، االيديولوجيا كتاب

عنها. القناع بكشف

 )أي بالواقع وربطها الغيب عالم عن األفكار سلخ إن

 كان موضوعيًا( تحليلها من التمكن أجل من عنها االبتعاد

 تحديد من االقتصادي - االجتياعي التحليل مكن الذي المنطلق

 األفكار ربط تعني فالنسبية عقالنيًا تحديدًا النسبية مفهوم

 العملية هذه تتم ان ينبغي أنه ييد االجتماعية، بالذات

 بالموضوع الذاتي االلتصاق قدرمن بأقل أي موضوعي، بشكل

التحليل. عند

:الشمولي بالطابع النسبية اتسام - 4

 منها خرج التي النجوم كوكبة في واألخير الرابع العنصر إن

 ما أهم ان لذلك السبية هوشمولية المعرفة اجتماع علم

 بعدما أخذته، الذي الطابع هذا في تمثل النسبية إليه بلغت

 البنية في أساسًا يتم األفكار بناء ان الماركسية النظرية بينت

االجتماعية-االقتصادية. بالتشكيلة الخاصة الفوقية

 المشروع هذا »إن : المرضوع هذا في مانهايم كارل يقول

 سوف سابقا( السائدة المثالية األفكار عن األقنعة نزع )مثروع

 على الضوء إلقاء يتم عندما إآل النهائي هدفه إلى يصل ال

 عالقة تتوضح وعندما األفكار بها تتميز التي المصلحية الطبيعة

 األفكار بعض على يقتصر أآل يجب ذلك لكن .بالواقع الفكر

 البنية أن بشكل يتم أن يجب بل الحاكمة للطبقة المختارة

 للواقع التابع بمظهر تظهر بكاملها االيديولوجية الفوقية

(.143 ص نفسه، المرجع ، ... )مانهايم االجتماعي«.

 بل واحدة، دفعة النضج مرحلة تبلغ لم فالنسبية لذلك

 فمن :نوعيًا فيها تطورت منعطفات عند مسيرتها تقاطعت

 النظري الطرح نسبية الى المثالي الفكر عن االقنعة نزع نسبية

 نسبية إلى االقتصادي، - االجتماعي الواقع نسبية إلى والعملي،

 وهكذا السائدة األفكار حاملة الحاكمة للطبقة الشامل التحليل

 مفهوم تدفع التوضيحات من متواصلة حلقة ثمة أن نجد

 جوانب بجميع وااللمام الشمولية باتجاه االجتماعية النسبية

. الموضوع

 رائجًا اليوم أصبح الذي االجتماعية، النسبية مفهوم إن

 مدى وعلى أهمية على التاكيد ء القارى يستغرب ربما أنه لدرجة

 نستعمله الذي بالشكل تبلوره، استغرقت التي العمليات

 االميركية القارة اكتشاف أن كما فتيامًا فجأة. يولد لم اليوم،

 سفينة وجود افترض كولومبوس كريتوف يد على 1492 عام

 في البحرية التيارات لحركة دقيقة ومعرفة متطورة شراعية

 الطويلة المسافات على مدربين وبحارة االطلسي المحيط

 - االجتاعية النسبية مفهوم فإن المكثف، حدس وعبقرية

 - مانهايم كارل يؤكده كعا ككل اجتماع علم مفتاح هم الذي

 الظروف ومن االكتشافات من كبيرة سلسلة ثمرة كان إنما

 المفهوم هذا تكوين عن أسفرت التي والموضوعية الذاتية

. الجوهري

 االستعمال بسبب بريقها خبا قد المفهوم هذا جوهرية أن غير
 , السوسيولوجي التأليف ميادين شتى في له يجري الذي المكتف

 نجهل أن المنهجية، الناحية من لنا، يجوز أنه يعني ال هذا

 معرفة ان حيث المفهوم، هذا عرفها التي المتتالية المراحل

 والعملي النظري الصراع على داللة شهده الذي النوعي التطور

 على خفي( وأطوارأ ظاهر )تارة حاد سياسي بصراع المرتبط

 جديدكليًاولرؤية انتصارلنهج ظفره ففي .الواقع صعيد

.البشرية الحياة في متكاملة

 التاريخية التزعة من تعلمنام الذي الدرس إن مانهايم يقول

 وجود هواستحالة الماركسية( النظرية بها أتت )والتي الحديثة

 هناك ان حيث السائد. العام األفكار نظام ةبمعزلعنالفكر
 مضمون من تحتويه وما الفكرة هي ما بين وتكامالً وثيقًا رتباطًا

 جهة من السائد الكون وتصور األفكار ونظام ،جهة من

 ونظام األفكار، من بنظام ترتبط فالفكرة هنا، من أخرى

 مستقلة أنها نظن التي األفكار سلسلة من مؤلف هذا األفكار

 األفكاراألخرى عن مستقلة فالالفكرة األخرى األفكار عن

 األفكار عن جوهره، في مختلف، شيء هو الكون تصور وال

 وليست فالفكرهوالنسبي .أساسها على نتعامل التي المجزأة

٠ النسببة فقط األفكارهي

 األم، النسبية العملية هي ذهنيًا األفكار ابتكار عملية إن

 بعض فقط ولي نسبي كله فالفكر وبالتالي التعبير، صح إذا

 االجتماعي الواقع عن الفكرة ابتعدت ومهما وتعبيراته تجلياته

 بالرغم األفكارنفسه، عالم نذكرهناأن إليه مثدودة تبقى

 الواقع عن الخروج يستطيع ال غ النسبية استقالليته من
 جدلية غي هوانعكاسات مثالً االحالم في يتجل وما المعاش

 بالنبة جدلية ولكنها والمنطق، العقل نظر وجهة من للواقع،

 بشكل االجتماعية الحياة ولدتها التي اكفسية الترسبات لواقع

 أوعلى العائلة، األصغر المجتمع صعيد )على األشكال من

.ككل( المجتمع صعيد

 القناع نزع عملية بعد أنه، على التأكيد مانهايم كارل يهم

 تكثف أن النسبية النزعة على ينبغي زيفها وتبيان األفكار عن

 وليد بنفسه هو والذي السائد الكون بتصور األفكار هذه عالقة
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 استحال واال محددة. واقتصادية اجتماعية عناصر وتفاعل تزامن

األفكار. ماهية فهم
 الحواجز هذه جميع تخطي األساسية المعرفة شروط من

 البشرية المجتمعات عند األفكار تكون معرفة إلى فالوصول

 التي الخالصة ان ذلك . المنهجية العقبات هذه تخطي يفترض

 تكون وان بد ال معين مجتمع عند المعرفة تحليل إليها سيصل

. بأكمله الكون تصور تركيبة تكتشف وأن شاملة

 التحديد هذا في ألن األفكار؟ شمولية على التأكيد لماذا

 تلعب انها من بالرغم بينها، فيما تتكامل األفكار أن على تأكيدًا

 ولكن محددة وظيفة له فكرة كل فموقع . نسبيًا مختلفة أدوار[

 الكون تصور ضه يفت الذي العام النهج في تصب الوظيفة هذه

 ببعفسها ومرتبطة االجتماعي بالواقع مرتبطة االفكار ان . السائد

 العالقات هوترابط ببعضها ارتباطها وسبب . البعض

معه. تنسجم أن بالضرورة يجب الدي واالقتصادية االجتماعية

 مكنه، آخر بعدًا النية لمفهوم الجديد البعد هذا أضفى
 الكون وتصورات األفكار أنظمة اختراق من ،مانهايم حسب

 دوركهايم فتمامًاكماكان البشري عبرالتاريخ برزت التي

 الذهنية العمليات في أساسية هي الشمولية أن على يؤكد

 أن على يؤكد فمانهايم كذلك المفاهيم، مفهوم ألنها المنطقية

 انطالق نقطة هي الكهن( تصور في )المتجلية األفكار شمولية

التعبير. جاز إذا األفكار لب انها لألفكار األخيرة والمحطة

 تجاوز محاولة تأخذ »لم المهمار: هذا في مانهايم يصرح
 إآل الجديد المميز شكلها األقنعة« »نزع تقنية بواسطة النظرية

 لذلك، نتيجة اننا، حيث الشمولية نحو الطموح هذا ببروز

 إن .األفكار ابطال ومن النسبية من جديد نوع نشأة نشاهد

 األخرى تلو الواحدة األفكار نفي إلى ترتكز تعد لم النسبية هذه

 المصلحة لهذه انعكاس أنها إثبات إلى أو فيها التثكيك إلى وال

 أو ،نظام من يتجزأ ال جزء أنها شرح إلى بل ،تلك أو

 مجموعة من يتجزًا ال جزء - أوضح نكون لكي - باألحرى

 )من مستوى ويحددها بينها فيما يربط للكون تصورإت

 تصبح المنطلق هذا من . االجتماعي الواقع تطور مستويات(

 فردية طروحات بين وليس متكاملة عوالم بين المواجهة

ل(.44 ص نفسه، المرجع ، . ٠ مانهايم ) تتصارع«

 يطل المستوى هذا بلوغ إن حيث نوعية قفزة الشمولية في

 )عالم بالعالم مانهايم يقصد .العوالم صراع إلى الناقدة بالنظرة

 الكائن فكر منها يتشكل التي الكون تصورات مجموعة األفكار(

 برد اليكون العوالم هذه من عالم على واإلطاللة االجتماعي

 برد بل فردية، مسببات عدة إلى أو فردي مسبب إلى الفكرة

 وارتباطها نفسها الغكرة أكبريشمل جاعي مسبب إلى الغكرة
 البنية في الفكرة هذه ووظيفة السائدة األفكار بباقي الجدلي

 تجعلنا التي هي الشمولية النسبية ان أفرزتها التي االجتياعية

 الكون تصورات بين القائم خفاياالصراع تلمس على قادرين

 إلى بنا تبلغ انها ذلك . االجتماعية والطبقات بالفائت الخاصة

 االقتصادية األفكار خلفيات رصد عنده نستطيع مستوى

.والسياسية

 يحقق األفكار به تتميز الذي الشمولي الطابع كشف أن كما

 عالم لتنظيم كشفه في انه حيث من النبية للنزعة تعميقا

 العالم هذا محاربة أن ادراك إلى العالم هذا بناقد يدفع األفكار
 إطاره في تظم بديل آخر عالم بتشييد تكون أن يمكن ال لمترابط

 من األول. العالم حهديد إلى يؤدي أن يمكن شكل على األفكار

 تستطع لم األنوار فلسفة ميزت التي العقالنية نزعة ان هنا،

 التعمق ان بل البدابة. منذ المثالي األفكار« »عالم مجبايهة
 االجتماعي االقتصادي العالم هذا اكتشاف إلى يبلغ لم بالتحليل

 الثورة خضمها في )تفع طويلة مغخاض مرحلة بعد إآل المترابط

 يتضح لم المشالي األفكار لعالم بديل عن فالبحث الفرنسية(

 وعلى قرن، بعد إآل له، القوي الشعبي الطموح من بالرغم

 به أتت الذي الفوقية البنية مفهوم مع فقط النظري الصعيد

 اسمًا متخذآ بعدها اتضح العوالم صراع ان غير لماركسية.

 هذه استعمال شاع وقد .االيديولوجيات صراع هو جديدًا

 اليوم أويطلق يفهم يعد لم النسبية مفهوم ان بشكل الكلمة

اإلطار. هذا عن بمعزل

 خالصة هذه والمعروف، العارف بين نبية المعرفة إن

 اجتماع علم أساس مانهايم كارل يعتبرها التي النسبية النظرية

 الشروع عند انباعها ينبغي هامة خطوات ثالث هناك .المعرفة

.العلم هذا إطار في األبحاث في
 عالقته ضوء على الذهني تفسبراالنتاج أواًل، ينبغي، —

 الوظيفة إلى التعرف ينبغي كما واالقتصادي، االجتماعي بالواقع
اإلنتاج. هذا فهم استحال وإآل بها، يقوم التي

 ليست الفكرة انطالق نقطة أن اعتبار ثانيًا، ينبغي، —

 التي األساسية التبدالت رصد ينبغي كعا ،ديناميكية بل جامدة

 التي وااليديولوجيا الطرب )نظرية النقاط هذه صعيد على تجري

الفكري( الصعيد على مانهايم ا٢ تميز

 دورًا تلعب االجتماعية الشرائح أن إدراك ثالثًا، ينبغي -

 درس كماينبغي واألفكار، المفاهيم تغييرمضمون في أساسيًا

 اتطور مراحل مع التبدل هذا وتزامن هذه التبدل مراحل

.أكيدة موضوعية عبرة التزامن في ألن االجتماعي
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التعددي: النسج

 أن دون المعرفة اجتاع أطرعلم وضع قد مانهايم كارل كان

 .يسلكها أن الباحث على ينبغي التي العملية الخطوات يحدد

 وضع خالل من مانهايم مشروع باكمال غورفيتث يهتم لذا

 في غورفيتش يخرج وال ٠ المعرفة اجتماع لعلم المنهجية األسس

 ان بل مانهايم، منظار عن المنهجية، األسس لهذه وصفه

. مانهايم لخطوة مكملة كخطوة تأقي خطوته

 ينبغي التي الذاتية الحدود في المنهجية األسس هذه أولى تتجلى

 هذا في غورفيتث يقول .بها يلتزم أن ألمعرفة اجتماع علم على

 مسألة يطرح أن المعرفة اجتماع لعلم أبدًا يجوز »ال المجال:

 واألفكار والمدارك والرموز االشارات قيمة أو صالحية

 وال المدروس االجتماعي الواقع في يصادفها التي واألحالم
 الفعلي« وسيرها وتراكيها حضورها أثر يستنتج أن إآل له ينبغي

(.16 .صالجتماعيةللمعرفة )األطرا

 علماء تأثر مدى يدرك ألنه النقطة هذه على غورفيتث يؤكد

 الفكر هيمنة عن الموروثة األخالقية بالنزعة فرنسا في االجتماع
 هيمنة وعن مشال( االجتماعية دوركهايم كتابات )في الديني

. كونت( أوغست مؤلفات )في الثالي الفكر

 االنحياز نحو ينزلق أال المعرفة اجتماع علم واجبات من

 هذا شكل كان مهما الظاهرة، تفسير خالل األخالقي

 عند )كما غيرمباشر أم مباشر بشكل أكان سواء االنحياز،

 الظاهرة تفسير في األسبقية االجتماعي فللواقع (. سوروكين

 محايدًا، يكون أن ينبغي الباحث موقف فإن لهذا، . الفكرية

. تفيرها وخالل الظاهرة درس خالل

 من غورفيتش يطلبه ما أن االطالق على يعني ال هذا

 الحيادية هذه ان تمامًا فهويدرك الكاملة. الحيادية هو الباحث

 األول الباحث التزام لكن االجتماعية العلوم في مستحيلة

 أن اعتبار على يقتصر أن يجب غورفيتش، نظر في واألخير،

 مرتبطة تبقى تجريدها، درجة بلغت مهما المجردة، األفكار

 الباحث ما سيخرج التي فالنتيجة . االجتماعي بالواقع عضويًا

 الحركة واقع في ما شيائً تعكس نتيجة بالضرورة ستكون

 األساس. هذا ينكر أن الباحث على ويستحيل االجتماعية

 محالة ال االجتماعي، بالواقع ملتزم االجتماعي المعرفي فالبحث
 على يتحتم هنا، من غورفتش نظر في هوكاف، ما وهذا

 على ايجابية( أم كانت )سلبية أحكامًا يطلق أآل الباحث

. بحثه موضوع

 المشترك الجامع كشف في المعرفة اجتاع علم مهمة تكمن
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 هذه غيرأن عامة. بصفة المعرفية األنظمة يميز الذي االجتماعي

 ارتباط ضعف مدى نفسه، الوقت في تكشف، قد العملية
 تكثف قد أنها كها االجتماعي، بالواقع المدروس المعرفي النظام
 التي الحقيقية الوظيفة أو الداخلية المعرفي النظام هشاشة مدى

النظام هذا بها يقوم

 مغبة يتقي أن غورفيتش، حسب االجتماع عالم على

 الذي السياسي الدور كشف ان . الموضوع هذا مثل في الغوص
 علم مهمات إطار عن يخرج معين معرفي نظام مثاًل، يلعبه،

 االجتماعي العالم يبعد تفاصيله في واالنزالق المعرفة. اجتماع
 الترابطات كشف هو الذي البحت، العلمي هدفه عن

والمعرفة االجتماعي الواقع بين القائمة الوظيفية

 اجتاع علم أن »إالً المجال: هذا في غورفيتش، يقول

 وكشفها الزائفة المعرفة إبطال في استخدامه يمكن ال المعرفة

 أن العلم لهذا ليس ألنه أوالً ماركس. ذلك أراد كما وتحريرها،

 محل الحلول يدعي ال فهو المعرفة، مضمون صحة يقرر

 لكل تحريرآ بوصفه المعرفة، تحرير ألن ثانيًا ،االبستمولوجيا

 في منعكسًا كان وان حتى االجتماعية، والبنية المعرفة بين عالقة

 سوى االجتماع عالم إلى بالنسبة يمثل أن يمكنه ال المستقبل،

 المرجع ، . . )االطر. المتشخصة« غير للمعرفة فكرية طوب

(.13ص نفه،

 النظرية عن وضوح، وبكل بذلك، يبتعد غورفيتش إن

 الشكل على واستعماله االيديولوجيا مفهوم أن معتبرًا الماركسية

 السياسية الثوابت كثف في أي ،الماركية النظرية تريدم الذي
 يفي ال ثانيًا، ومحاربته أوالً وعيه أجل من النظام وراء الكامنة

 المعرفة ميدان في المتخصص االجتماع عالم على هومطلوب بما

 هذا من انطالقًا يقفز، أن دون العلمي، بالتحليل يكتفي ان

 اليطلق االجتماع فعلم نحوالتفسيرالسياسي التحليل،

 يطلق ا كماأنه يدرسها، التي الظاهرات على أخالقية أحكامًا

 وال السياسية صحتها في يدقق فهوال . عليها سياسية أحكامًا

بها تقوم التي االقتصادية - االجتماعية الوظيفة صحة في

 غورفيتش عند المنهجية الخطوة هذه بين تقاربًا هنا نالحظ

 ألن مستعد فاألول . مانهايم كارل قبله من اتخذها التي والخطوة

 وبالتالي، المعرفة تميز التي االجتماعية الثوابت عن يبحث

 ذات الفكرية المنظومة مفهوم إلى األشكال من بشكل اللجوء
 تحليله ايقاء يفضل لكنه االيديولوجيا( )أي االجتماعية الوظيفة

 هو آخر ميدان إلى بخالصته االنتقال دون الحد هذا عند

 استعال يلجأإلى فإنه أماالشاني السياسية العالقات ميدان

 تفسير أجل من ماركس ابتكره الذي الفوقية البنية مفهوم



اؤغرب ني المعرفة اجتماع عدم

 )ارتباط االجتماعية النسبية مفهوم عرفها التي النوعية النقالت

 في السلطة زمام عل البرجوازية استيالء مع المفهوم هذا انتشار

 الماركسية النظرية تبني يرفض وكالهما (.1789 عام فرنسا

له. كنهج

 هي كتابه، في غورفيتش عليها يؤكد التي الثالثة القضية

 يقول ٠ العالمي بالطابع حتمًا يتسم ال المعرفي التفسير كون

 عن التخلي المعرفة اجتماع بعلم يفترض النقطة هذه حول

 تمتلك أن يجب المعرفية األحكام إن يقول جدأ رائج ابتسار

 ، أبدًا شاملة ليست ما حكم صالحية وان ٠ شاملة صالحية
 األطر من كثرة هناك والحال . معين مرجعى بإطار متعلقة ألنها

 كانت فإذا االجتماعية. األطر مع غالب المتطابفة االجتاعية

 بين ما التفريق باإلمكان فليس دائما، شاملة واألحكام الحقيقة

. المعرفية األنواع بين وال الخاصة العلوم

 بجامع كلها ترتبط المعرفية األنظمة ان يعتبرغورفيتش
 غير ٠ فيها وتتجلى منها تنبئت التي االجتاعية األطر هو مشترك

 بين ٠ عناصر وحتى وتعبيرًا قوة يختلف المشترك الجامع هذا ان

 معينة تشكيلة في يصح ما فإن لذا وأخرى اجتماعية تشكيلة

 عدم في أن ذلك يعني أن دون أخرى، تثكيلة في يصح ال قد

 مضمون صحة إن , صحة عدم أو تقصيرًا أو ضعفًا التطابق

 لالطر بالنسبة تقوم األفريقية القبائل بإحدى خاص معرفي نظام

 المضمون هذا يتطابق لم وإذا القبيلة. بهذه الخاصة االجتماعية

 مدينية اجتماعية تشكيلة في النوعية نفس من آخر مضمون مع

 يطق األول المضمون بطالن يعني ال فهذا أوروبا، في

 أنظمة على االجتماعية النسبية مفهوم الواقع، في غورفيتش،

المعرفة.

 . داللته له النقطة هذه على غورفيتش تأكيد أن غير

 تقليدًا هناك ان العلم تمام ويعلم أوروبا في يعيش فغورفيتث

 هذا بموجب ، هي أوروبا وان . المعرفة مجال في قديمًا استعماريا

 ميدان فيه بما الميادين، كل في واألخير األول المرجع التقليد،
 في االجتاعي فالمفكروالمحلل السليم والذوق األحكام

 هو معرفة أولكل ثقافة لكل المشترك الجامع أوروبايعتبرأن

الغرب ومعارف الثمالية( )أوروباوأميركا الغرب ثقافات

 غير السوسيولوجي الراقع أن التأكيد على بالتالي، ويحرص

 يتمتع األفريقية بالقبيلة الخاص المعرفي فالنظام . ذلك
مثال أوروبي معرفي نظام ما يتمتع التي نفسها بالمصداقية

 كالم في فإن أخرى، ناحية من لكن ناحية من هذا

 بروهل. - ليفي لوسيان يطرحه كان ما على ردآ غورفيتش

 حكم فكل الفردية. المعرفية لألحكام مجال ال غورفيتش برأي

 حكم ومن جماعي موقف من مستوحى بالضرورة هو معرفي
 من بقعة بين تختلف االجتحاعية التشكيالت أن وبما .جاعي

 .المعرفية واألحكام المعارف تختلف أن فطييعي وأخرى األرض

 الذهنية وظائف في اختالف استتاج إذن، الخطًا ومن
 وأن مختلف، االجتماعي اإلطار أن ألمر في فكلما األساسية.

 حيث من مختلفة معرفة يفرز المختلف االجتماعي اإلطار هذا
 مقومات تبقى أيضًا ومقوماتها معرفة تبقى فهي : شكلها

 يمر ألم . أوالغيبي الروحي بالطابع ولواتمت حتى - معرفية

 نفسها بالمرحلة دوركهايم، يقول كما الغربي، الوضعي الفكر

 غير االجتماعية التشكيالت في بروهل - ليفي ينتقدها )التي

األوروبية(؟

:المعرفة اجتماع علم تحديد - 1
 دراسة أوالً »إنه غورفبتش يقول المعرفة؟ اجتياع هوعلم ما

 بين المختلفة، األنواع بين قيامها يمكن التي الوظيفية الترابطات
 وشقى األنواع، هذه داخل لألشكال المختلفة الدقائق

 ثانية، جهة من االجتماعية واألطر جهة، من المعرفية المنظومات

 التجمعات االجتماعية، الطبقات الشمولية، المجتمعات أي

 االجتماعية )العناصر االجتماعية التجليات وشتى الخاصة

(23ص نفسه، المرجع .، ٠ )االطر. !لجزئية«
 للمعرفة األطراالجتماعية مؤلف يقدمه الذي التعريف في

.شقان

 أشكال بين القائمة الوظيفية الترابطات على غورفيتش يؤكد

 منذ هكذا، مسلمًا تعريفه، من األول الجزء في المعرفة وأنواع

 وظائفها في يكمن المعرفة عصب بأن النظري، مشروعه بداية

 مباشرة يؤكد بل المثالية، الزاوية من المعرفة غورفيتش يتناول ال

 وأشكال فأنواع االجتاعية. هوحيوتها فيها يهمه ما أن على

 . واالقتصادية االجتاعية الوظائف من بحر في تتحرك المعرفة

 موضوع حول لوكاش جورج قاله بما غورفيتش هنا يذكرنا

 بالبحر. أشبه أنه على يؤكد كان انه حيث عامة، بصفة الثقافة
 عند نتوقف أالً لنا فينبغي حقيقتم على وصفه أردنا إذا أما

 أن يجب بل المياه، سطح على نشاهدها التي األمواج حركة

 تحرك تسبب التي الداخلية العمق تيارات حركة على نتعرف

 التي هي البحر )كتيارات الوظيفية فالترابطات األمواج

. نشهده الذي بالشكل وتناسقها المعرفة تحرك تبب

 تتفاعل المعرفة وأشكال ألنواع الذاتية العالقة هذه غيرأن

 ما األخيرفي هذا يتجسد للمعرفة. العام الموضوعي اإلطار مع

 المؤلف يحددها . للمعرفة االجتماعية باألطر غورفيتش يسميه

 *ذه ويعني - الشمولية المجتمعات انها : كاآلقي عام بشكل
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الفري ني العرقة اجماع عدم

 أشكال وجيع االجتماعية والطبقات i الحضارات الكلمة

 ما إلى والدولة، والقبيلة والطائفة كالعائلة الخاصة التجمعات
.المعروفة االجتماعية للحياة تجليات من هنالك

المعرفة: أنواع-2

 المعرفة تغيير درس غورفيتش، نظر في الباحث، يستطيع ال

 المعرفة وأشكال أنواع بتحديد سوى سوسيولوجي منظار من

 عليها اهتمامه يصب التي المعرفة ونوع وشكل ،عامة دصفة

 لما عام تحليل اعطاء على غورفيتش يقدم لذلك .خاصة بصورة

 البحث منهجية بذلك متبعًا المعرفة، أنواع أهم أنه يتصوره

 مفاهيم من باالنطالق للباحث تسمح التي السوسيولوجي

 هذه أن االعتبار دون للظاهرة، تحليله في إليها يستند مؤقتة،

 مع الميدافي، البحث نهاية في بالضرورة، ستتطابق المفاهيم

 صياغة الباحث يعيد البحث، من انتهائه فعند مضمونها.

 الواقع في اكتشفه ما ضوء على المؤقتة، األولى، مفاهيمه

 النهائية، المفاهيم لهذه طبقًا النتائج استخالص ويأتي الميدافي،

 االجتماعي للواقع وليس السوسيولوجي، للواقع المطابقة

األول

التالي: الشكل على المعرفة أنواع يحددغورفيتش لذا

.الخارجي للعالم االدراكية المعرفة - 1

. الكلية والمجتمعات والجماعات والنحن الغير، معرفة - 2

.السليم الحس معرفة - 3

التقنية. المعرفة-4

السياسية. المعرفة-5

العملية. المعرفة-6

الفلسفية. المعرفة-7

 :الهامة المالحظة هذه غورفيتش يضيف ما سرعان لكنه

 معرفية وأشكال أنواع المستقبل في تظهر أن يمكن »بالطبع

 شيءحصري، مييزاتناأي في ليس الزاوية هذه ومن أخرى

 المعرفة أنواع من 1 ب n بإمكان مبدئيًا تعترف ألنها نظرًا

 اجتماعي إطار في ظهرت كال رصدها ينبغي التي وأشكالها

 اجتماع علم نحو منطلقات سوى هنا المقصود وليس .معين
 كل متطلبات مع المتوافق أي فعاًل، والواقعي النسبي المعرفة،

 نفسه، )المرجع حقًا« علمية تكون أن تريد سوسيولوجية دراسة

(.28ص

 المعرفة اجتماع علم مجال في تعريفه إذن غورفيتش يعتبر

 الفكر اآلن حتى اكتشافه إلى توصل ما تابعًا مؤقتًا، تعريفًا

 ويترك .البشريم تاريخ في المعارف المترصدلحركة االنسافي

 يقوم ما عكس )على مفتوحا المعرفة اجتماع علم باب غورفيتش
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 المعرفة على المطبق الجدلية مبدأ في ما ان معتبرا سوروكين( به
.مسبقًا لتحديد غيرقابلة هوامكانيات

المعرفة أشكال

 يعتبر بل المعرفة، أنواع بعرض يكتفي ال غورفيتش لكن

 محدد المعرفة من بشكل يقترن األنواع هذه من نوع كل أن

 إستحال واا فهمها، من بد ال خلفية له، بالنسبة يشكل،

.العام النظري المعرفة نوع فهم

 داخل نلحظ أن نستطيع ال »إننا ::لمجال هذا في يقول

 المعرفة، أشكال في وتنويعات تدقيقات جلة المعرفية األنواع

 تفيد أن ويمكنهأ االجتماعية لإلطارات وفقا أيضًا تتبدل وهذه

 كما .المعارف ألنواع لمتغيرة المنظومات تمييز في اللزوم عند

 مع عالقاته في األنواع هذه من كل تمييز في تفيد أن يمكنها

االجتماعية« األطر

 غير هي الروحاني بالشكل ترتبط التي التقنية المعرفة إن
 كل ان حيث مثاًل. العقالني بالشكل ترتبط التي التقنية المعرفة

 موجهة لها، االجتماعي اإلطار ضغط بفعل تصبح، واحدة

.تمامًا مختلفة نتائج إلى ذلك، بسبب تصل وقد مختلف، باتجاه

 الباحث يجدها التي الخمسة األزواج غورفيتش يطرح لذا،

.المعرفة أنواع من نوع كل داخل

. العقلية والمعرفة الروحية المعرفة - ا

.النظرية والمعرفة التجريبية المعرفة - 2

٠ التخيلية والمعرفة الوضعية المعرفة - 3

.المناسبة والمعرفة الرمزية المعرفة - 4

الفردية. والمعرفة الجماعية المعرفة - 5

 البحث مبدأ من تنبع التحديد في الدقة هذه إن

 ان ثابت أنه على الواقع تصنيف يأب الذي السوسيولوجي

 القي األهمية بنفس غورفيتش، نظر في يتمتع، المعرفة شكل

 بالمعنى ككل، المعرفة فهم أجل ومن مضمونها. ا٢ يتمتع

 به يبوح بما االكتفاء عدم ينبغي للكلمة، والمجرد المجازي

.الخارجي لمعرفة عنوان

 معأدلة يطرح ,االلتزام يأب بأنه غورفيتش يتميزكتاب

 انتقدها منهجية حيادية ملتزمًا ،مفتوحا وتعريفًا مفتوحة

 العناصر، غيردقيق عنده االقتصادي فالتحليل الكثيرون

.بمجمله الطرح على يؤثر ما وهذا

 علم في التعددي، النهج في تصنيفه إلى البعض هذامادفع

 عدد على انفتاح عن عبارة هو تفسيره أن ذلك المعرفة اجتماع

 إلى غورفيتش نقاد بعض يذهب بل ,التفسيرات من محدد غير

التفسير. من هروب هوبمثأبة أالنفتاح هذا بأن القول



الغر■ في العرفة اجماع طم

 عن نوعه من فريد نظرنا، في هو، الكتاب هذا أن يبقى

 عناصر غورفيتش يتبعه الذي المنهج في نجد . المنهجية الناحية

 بعد، ما في نجمعها، أن وعلينا بعضها عن منفصلة المعرفة
 بن تجدر . الباجث يحددها اجتاعية أطر من انطالقًا ،لوحدنا

 مفاهيم خالل ومن بدقة يعرف لم غورفيتش أن إلى هنا اإلشارة

 والطبقات والمجتمع بالجياعة يقصد ما محددة، اقتصادية

 - فلسفي إطار في التحليل يبقي ما وهذا . الكلية والمجتمعات

.عام سوسيولوجي

 النظري مداه الغرب في أخذ المعرفة اجتماع علم ان شك ال

 بسبب العرب نحن عندنا يحصل لم ما وهذا واسع شكل على

خلدون. ابن تلى الذي الفكري االنقطاع

 في وصل، قد المعرفة اجتماع علم أن يعني ال انهذا غير

 بعد تتبلورا لم مسألتين هناك ان حيث القمم إلى الغرب،

.إطاره في كامل بشكل

 واحد إطار إلى التوصل عدم هي المائل هذه أولى

 أو لوكاش جورج طرح مع يتناقض سوروكين فطرح وموحد.

 من كل يختلف التي االيديولوجية حدود بسبب ماهايم حتى

 بالتالي، هناك .ال أو التحليل صلب في إدخالها على الطرفين

 االجتماعيين المفكرين منطلقات بين تفصل متينة نظرية حدود

 يزداد حيث ذاته بحد العلم يضعف ما وهذا .الغرب في

 على االجتماعيين العلماء اتفاق وعدم دقته عدم عن الكالم

 أو الطرح مادي يصبح أن قبل علم فالعلم .النظرية حدوده

االتجاه روحاقي

 والتي - المستخدمة المفاهيم تعدد نالحظ أيضا هنا من

 صهرها خالل من حدتها من يخفف أن غورفيتش جورج حاول

 يقدمها التي المعادالت وتعدد - وجديد واحد نظري إطار في

 مجتمع كل في وتحوالتها المعرفة رموز لفك قرائهم على المفكرون

. المجتمعات من

 لى نفسه، النظري الصعيد على اإلشارة، من بت ال انه كعا

 المعرفة اجتماع علماء تحاليل في نالحظها التي الخفية الحدود هذه

 سوى ، موضوعيًا ،المعرفة قضايًا يتصورون ال الذين الغرب في

 .تام شبه غيابًا الثالث للعالم وكأن . الغربية تجلياتها في

 في المعرفة اجتماع علم نظريات تشهده الذي الوحيد فالحضور

 - لوسيان مع التوجه، واستعماري النزعة عنصري هو الغرب

 هذه تسجيل الغرب في العنم هذا على حقنا من .بروهل

 الشق ايالء على وحثًا لنا تحديًا اعتبارها واجبنا من كما المالحظة

ظفرك» مثل جلدك حك »ما أنه ذلك الكافي، الجهد النظري

في النظري، العطاء غزاره هي ستوقفنا التي الثانية ةالمسأل  

ما فعكس التطبيقي. الصعيد على العطاء هذا وشحة الغرب،  

الذي هو األدبية غير األخرى العلوم صعيد على عادة يحصل  

اإلطار ان حيث الغرب في المعرفة اجتماع علم في حصل  

ميدانيًا التثبت قبل األحيان، أغلب في يوضع، كان النظري  

ان إلى هنا االنتباه ونلفت وثباتها. وتكرارها التجربة صحة من  

التجارب من منطلقًا عكسيًا، الخطوة خطى حلدون ابن  

النظري المعرفة اجتماع نحوعلم أيامه، المعرفية  

التي الكالت ولعل الغرب. في بكامله المشروع تعثر هنا من  

للمعرفة االجتماعية األطر مقدمة في غورفيتش جورج يكتبها  

حيث الغرب في المعرفة اجتماع لعلم ذاتي نقد عملية أفضل  

إلى للتوصل النسبية التجريية منهج اعتماد الباحث على يتمنى  

إليها توصل التي االستتاجات عن مختلفة ربما ونتائج تحاليل  
العمل في قطعها كثيرة أشواطًا العلم هذا امام أن معترفًا هو،  .
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العالنية

العلمانية
Laicism
Laicisme
Laizismus

 سياسي — قانوفي مذهب بل فلسفيا، مذهبا العالنية ليست
 جانبها في ألنها بالفلسفة، الصلة غيرمنقطعة ولكنها باألولى؛

 عن تنبثق العملي جانبها ف وألها العقلي للنظر نتاج النظري

 الدين بين بالعالقة تتصل التي واإلشكاليات المارسات من جملة

 وفي وبالتالي الزمنية، والسلطة الروحية السلطة بين والدولة،

 بين أي ،واالنثروبولوجيا الثيولوجيا األخيربين التحليل

واالنسانيات. االلهيات
 Laicite لكلمة كمقابل مستحدثة لفظة بالعربية والعلمانية

 اليونانية من مشتقة1نعاة٤وكلمةع بالفرنسية، 1نعته5•0أوع

Laikos المتأخرة الالتينية ومن Laicus أو العامي تعني التي 

 كلمة مقابل في وذلك المتعلم، غير المدني أي الشعب ابن

Clerc وحده كان ألنه الدين رجل على تطلق كانت التي 
 كلمة استحدث من وأول ,الوسطى القرون في عمليًا المتعلم

 - الفرنسي المعجم واضع بقطر الياس هو بالعربية عالنية

 الى طريقها تأخذ لم الكلمة أن على .1828 عام الصادر العربي

 فرضت وقد الزمن، من ونيف قرن بعد إال الواسع االنتشار

 الوسيط هوالمعجم عربي - عربي معجم على مرة ألول نفسها

 الخمسينات أواخر في مصر في العربية اللغة مجمع عن الصادر

العشرين، القرن من
 من غيرمشتقة علمانية كلمة فإن الشاثع، لالعتقاد وخالفًا

 ينتسب هومن العالني هذافإن وعلى ،العالم من بل ،العلم

 الى المنسوب الرباني مقابل في الناس، اي أوالعالمين العام الى

 مطابقا المستحدث العربي االشتقاق يكون وبذلك .الرب

 من ليس ولكن . Laic لكلمة الالتيني — اليوناني لالشتقاق
 العلمانية، ذكر عند العلم ال األذهان تذهب أن الصدفة قبيل

 للصلة كذلك بل فحسب، اللفظ في لتشابه ذلك فا

 العلمي بالتصور يأخذ من باإلجال هو العلماني ف .المضمونية

٠ الديني التصور مقابل في للعالم

 هو العالني نقيض فإن بأضدادها، تفهم األلفاظ كانت وإذا

 وهم االكليروس، الى يتسب من أي ، Clerical االكليريكي

 مذهب وهي االكليريكية، يناصر أومن الدين، رجال لبقت

العامة. الشؤون في الكهنوت رجال تدخل بغسرورة يقول

 سياق وفي عشر التاسع القرن في العالنية لفظة واستحداث
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 ظل في مطروحة تكن لم المشكلة أن يعني المعجمية الترجة من

 نحت الى بالتالي احتاجت ما التي االسالمية العربية الحضارة
 إشكالية تاريخيًا هي العلعانية إشكالية أن والواقع . المفهوم

 المفهوم صيغ فرنسا ففي فرنسية. األول المقام وفي غربية،
 والكنيسة الدولة بين الصراع عرف أيضًا فرنسا وفي مرة، ألول

 عبرفلسفة تطور، أخيرًا فرنسا وفي ضراؤة، كثرأشكاله

 لكليها أو لرجاله أو للدين معاد فلسفي فكر وورثتها، األنوار
معًا

 للعلمانية أعطت التي هي المسيحية إن القول الممكن ومن

 هيمنة مارست الكنيسة أن من الرغم فعلى النور رؤية فرصة
 تنصراالمبراطورقسطنطين من بدءًا الدولة على مطلقة شبه

 فإن الوسطى، العصور منها تتألف التي سنة األلف امتداد وعلى

 دعا عندما العلمانية لبذرة األول الزارع هو يعد أن يمكن المسيح
 الزمنية السلطتين بين الفصل الى التباسًا يحتمل ال نحو على

.لله« ما وله لقيصر، ما لقيصر »أعطوا :بقوله والروحية

 في االنقالب يشبه ما حدث النهضة عصر من وابتداء

 التي هي األولى كانت أن فبعد .والدولة الكنيسة بين العالقة

 وبخاصة الدولة، صارت الثانية، استتباع الى باستمرار تسعى

 القوية، المركزية الملكية الحكومات أو المونارشيات خالل من

 .مصالحها بعجلة وربطها الكنيسة استتباع الى تتطلع التي هي

 كنائس قيام إمكانية ظهرت الكبير البروتستانتي االنشقاق ومع

 وتابعة البابوية المركزية الزعامة عن مستقلة كنائس أي قومية،

 الكبيرفي الصدام وبعد بالذات، فرنسا وفي لألميرالمحلي.

 الفرنسيين، ملك الجميل، فيليب بين عشر الثالث القرن مختتم

 شارل عهد في تطور روما، بابا الثامن، بونيفاسيوس وبين

 االنجليكاني المذهب عشر الرابع لويس عهد في ثم السابع
 عن نسبي باستقالل فرنسا لكنيسة يقر الذي المذهب وهو

 المجال في مطلق باستقالل فرنسا ولملوك البابوي، الكرسي

 عن الدولة فصل لفكرة وهكذاماكان الزمني. التشريعي

 القرن في وال عشر السادس القرن في ال النور ترى أن الكنيسة

 أن بعد بنفسها نفسها تبتر أن للدولة كان ما إذ عشر، السابع
 بد ال كان الواقع وفي أعضائها. من عضوًا الكنيسة أضحت

 خالل من تتفجر، عشرحتى الثامن القرن انتظارأواسط من

 على ال لالكليريكية عدائها في ضارية نزعة األنوار، فلسفة

 من العملي الصعيد على كذلك بل فحسب، النظري الصعيد

 الثورة اتخذتها التي واالقتصادية القانونية االجراءات خالل

 نظر وجهة ومن .الكهنوتي والسلك الكنيسة ضد الفرنسية

 المعادية او العلمانية االيديولوجيا وجدت خالصة فلسفية

 مشاهير مفكرين أشخاص في بالنها خيرناطقين لالكليريكية



العلمانية

 نذر وفولتيرالذي ،الطبيعي الدين داعية روسو، أمثال من

 مونتسكيووديدرو والموسوعيين النذل، لمحاربة وفكره نفسه

 ال ،االنسان ومن أول مبدأ المادة من جعلوا الذين ودالمبير

الكون. الله،مركز

 األمد، القصيرة باري عامية مرحلة وباستثناء وبالمقابل،

 المعادية النزعة ضجيج عشر التاسع القرن امتداد على خفت

 من ابتداء الثالثة الجمهورية استقرار مع ولكن . لالكليريكية

 سياسي شكل وفي نفسها، تفرض العلمانية عادت 1879 عام

 وأمكن ،للعلمانيين البرلمان في الغالبية باتت فقد .المرة هذه
 نهائي شبه حدًا وضعت القوانين من سلسلة إصدار بالتالي

 يتعلق، فييا يدها وكفت العامة الشؤون في الكنيسة لتدخل

 استتبع ما الشخصية، األحوال وقانون بالتعليم خاص، بوجه

 أنه على 1904 سنة الفاتيكان مع الدبلوماسية العالقات قطع

 1945 عام في الرابعة الجمهورية قيام انتظار من بد ال كان

 ال أي الدولة، علمانية نهائية بصورة الفرنسي الدستور ليكرس

.الدين موضوع في وحيادها طائفيتها

 إعالن الى االوروبية الدول أسبق فإن فرنسا الى وباالضافة

 1868 بين الجمهوري الحكم ظل في اسبانيا كانت علمانيتها

 الليبرالي الطابع من الرغم فعلى أميركا، في أما . 1876 و

 ، 1776 عام في المتحدة الواليات استقالل إلعالن والعقالني

 لعلمانية العلني التكريس الى السباقة هي كانت المكسيك فإن

 عهد في تركيا كانت كها عشر. التاسع القرن أواسط منذ الدولة

 .العالنية تتبنى اسالمية دولة أول هي أتاتورك كمال مصطفى

 نعني العالم، في الوحيدة اليهودية الدولة فإن وبالمقابل،

 ألنها طائفية أكثرها العالم دول سائر بين تزال ما اسرائيل،
 أي ألن دستورًا لنفسها تتخذ ولم قومية نفسه الدين من جعلت

 .الموسوية والشريعة التوراة سلطة من الحد معناه دستور

 دول على نقع أن يندراليوم فإنه االشتراكية، الدول وباستثناء

 المانيا لجمهورية األساسي فالقانون .خالصة أودساتيرعلمانية
 أن مثالً يؤكد ،1949 عام في الصادر )الغربية(، االتحادية

 النرويج ودساتير الله«. أمام لمسؤوليته واع األلمافي »الشعب

 ال ي بروتستانتي، غير الدولة رئيس يكون أن تبيح ال والسويد

 فإن كذلك .انجليكاني غير الملك يكون أن انكلترا دستور يبيح

 بالحداثة أخذت التي واالسالمية العربية الدول بعض دساتير

 أن على تنص كها ،االسالم بدين الدولة رئيس يدين أن تشترط

 الرئيسي المصدر أو رئيسي مصدر هي االسالمية الشريعة

 االتحادي بدستورها تعمل تزال ال التي سويسرا، أما للتشريع

 الى منها الغاليكانية الى أقرب تزال فال ، 1874 عام الصادر

 الكنيسة، على الدولة سيطرة لمبدأ بالتالي وتنتصر العلمانية،

 تمييزية مواقف تتفمن كانتوتاتها بعض قوانين أن الى باالضافة

 هوأحد وذلك الدينية، أوالجمعيات الطوائف بعض ازاء

 التصديق عن اآلن حتى تمتنع سويسرا جعلت التي األسباب

 . 1948 عام الصادر االنسان، لحقوق العالمي اإلعالن على

 ألن خالصة، علمانية تعتبر أن يمكن ال االشتراكية الدول وحتى

 الدعاية ب بالقيام أجهزتها أو الدولة تلزم بعضها قوانين

 هو اال العلمانية، مبادىء من أساسي بمبدأ يمخل مما االلحادية،

.الدين موضوع في الدولة حيادية

 عدم األول، المقام قي تعني، العلمانية كانت اذا وبالفعل،

 تتضمن فإنها الزمني، والمجال العامة الشؤون في الكنيسة كفاءة

 الدينية فالحرية .الروحي المجال في الدولة كفاءة عدم بالمقابل

 .أساسها من العلمانية تنتفي وبانتفائه ،ومطلق أول شرط

 .طائفية ال دولة هي بل دينية، ال دولة ليت العلمانية والدولة

 ميز ال التي الدولة هي بل الدين، تنكر التي الدولة هي ليست
 أخرى، طائفة أبناء عل طائفة أبناء تقدم وال دين، على دينًا

 سائر دون بعينها طائفة بأبناء الدولة وظائف بعض تخص وال

الطوائف.

 الفلسفية الناحية أمامن القانونية؛ الناحية من هذا

 نفي أو اإللحاد ليس العليانية تعنيه ما أقصى فإن والمعرفية،

 الغيبيات عن مستقل معرفي حقل »تأسيس بل الله وجود

 المرجعيات عن مستقل أي المسبقة«، االيمانية واالفتراضات

 الفكر لحرية وتضع العلم تنظيم حق نفسها تعطي التي المتعالية
 يقبل ال انه حيث من بالذات الفكر ماهية مع تتناف حدودًا

 بل لالعتقاد، نفيا ليست العلمانية إن واحدة، وبكلمة الحد.

 والغروبالتالي الخارجية. القيودواإلكراهات من تحريرله هي
 تطورًا العالنية ظل في عرف قد الحديث الديني الفكر يكون أن

 .الثيوقراطية األنظمة ظل في يعرفه أن له أتيح ما العمق في

 ظل في تقلص، كان أن بعد الداخلي بعده الدين استعاد فقد

خارجية. طقوس مجرد الى اآلفلة، الثيوقراطيات

ومراجع مصادر
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العربي الفكر في العلمانية

الفكرالعربي في العلمانية
Laicism (in Arab Thought)
Laicisme (dans la pensee arabe)
Laizismus

 وقد .الغربي بالفكر شديدا ارتباطا العلمانية مفهوم يرتبط

 منذأواسط انطلقت التي المتكررة الدعوات اثر الفكرة ظهرت

 الكنيسة بين شىءالنا الصراع وبعد عشر، السادس القرن

 الحياة وعلى الدينية الحياة على انذاك المسيطرة الكاثوليكية

 بمثابة اعتبرت التي البروتستانتية الحركات وبين السياسية،

 هذه ضمن ومن والسياسي. الديني المستويين عل اصالح

 بين فصال يحقق االصالح من نوع لتحقيق التوجه كان الدعوة

 اإلنسان بين إيمانية عالقة الدين واعتبار والسياسة، الدين

 واعتبار القوي الكنيسة نفوذ ضرب أجل من وذلك وخالقه،

 لكن ٠ الدين لرجال لها حاجة ال للحياة تنظيم طريقة السياسة

 الفرنسية الثورة وكانت قوية، ذلك مع ظلت الكنيسة سلطة

 تحد أن الثورة استطاعت إذ ء المبادى لهذه فعلي تحقيق أول بمثابة

 من السياسة في الدين مثلوا الذين اإلكليروس رجال سلطة من

 البالط في نفوذهم ضمن ومن النبالء، مع تحالفهم ضمن

 التي الليبرالية المبادئء تقنن أن الفرنسية الثورة استطاعت وقد
 الحد عل تقتصر لم التي للعلمانية إطارًا توجد وأن عليها قامت

 قوانين علمنة إلى ذلك تعدت يل الدين رجال سلطة من

 والسلطة الدينية السلطة بين نهائي فصل وإقرار الدولة،

 من العديد في الكنسي بدل المدني التشريع فحل السياسية،

 الشخصية واألحوال التعليم ميادين أهمها ولعل المجاالت،

 تغيرات من بذلك يرتبط ما كل مع المدني الزواج وإقرار

وتربوية إجتماعية

 الى تسربت التي األفكار أولى من الثورة هذه مبادىء كانت

 ومنها ،االصالحية األفكار توجيه في تأثيرها لها وكان .الثرق

 الفرنسية بأفكارالثورة االحتكاك يكن ولم األفكارالعلمانية

 االحتكاك هذا تم فقد والغرب، الشرق بين الوحيد االحتكاك

 مصر في المصلحين الكبيرمن العدد فيه وساهم مختلفة بأشكال

 وتسجيل اوروبا عواصم لبعض بزيارتهم إن ولبنان، وسوريا

 الصحف في ء المبادى هذه نشر خالل من أو انطباعاتهم

 وأسهمت عشر التاسع القرن مطلع مع انتشرت التي والمجالت

 حلة ذلك الى يضاف ونشرها. األفكار نقل في بعيد حد الى

 وإدخال جديدة ء مبادى نشر من اعقبها بما مصر على نابليون

 اتصال بدء ذلك الى يضاف .حينها في فريدة بدت اصالحات
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 وفي العثمانية الدولة وسط تركيا في والغرب، الشرق بين وثيق

 أساليب وإدخال وتحديثه الجيش تعزيز خالل من وذلك مصر

 وإرسال والطب والهندسة الحقوق كدارسة التعليم، في جديدة

 في الرائجة الجديدة األفكار على لالطالع متكررة بعثات
 والنظم األساليب على االطالع أيضًا ذلك الى يضاف الغرب

 وإبداء الفترة تلك في سادت التي الديمقراطية السياسية

 الدساتيروراجت هذه مواد بعض نقلت وقد .بها اإلعجاب

 الدين روح مع يتمشى بما واألخذ يها لالقتداء الدعوات

 رفاعة من كل ساهم وقد ٠ االجتماعي التطور ومع االسالمي

 التونسي، وخيرالدين ،18731801 الطهطاوي، رافع

ذلك. من نصيب في المصلحين أوائل من وهما ،1879-1810

 العثيانية الدولة في أقرت التي اإلصالحات ساهمت كذلك

 تساويهم ويضمن المواطنين حرية يكفل جديد دستور ووضع
 كان كذلك .الجديدة العلمانية لألفكار جو توفير في بنصيب
 الى فولتير من األوروبيين، باتنويريين جدًا بالغًا التأثر

 من مذاهبهم تعدد على االجتماع مونتسكيووروسووبعلماء

.وسواهم كونت واوغست ودركهايم سبنسر الى دارون

 استجابة بدأت الغرب على االنفتاح الجووبسبب هذا في

 التقليدي، االتجاه متباينين اتجاهين ضمن من وذلك المثقفين

 وعلومه، بقيمه الغرب من سلبي موقف أخذ الى الداعي

 .الغرب من تحصين بمثابة تكون السلفية من نوع الى والدعوة

 الى بالدعوة اتسم ايجابيا موقفا اتخذت التي التحديثية والدعوة

 الجديدة، واالجتماعية السياسية األشكال مع التكيف

 تقدم في سببا اعتبرت التي واالكتشافات العلوم من واالستفادة

 أمام مباشرة يضعنا الثافي االتجاه هذا .وتفوقه ورقيه الغرب

 االتجاه الى ننسبها والتي الفترة، هذه في برزت التي األفكار تيار

 كماقال مهدف كانت االصالحية الحركة أن ذلك العلماني

 العلمانيين، المفكرين من ليس وهو ، 1905-1849 عبده محمد

 متجهة األنظار جميع وكانت .التقليد قيود من العقل تحرير الى

 االصالحية، األفكار محك اعتب الذي العلمي التفوق الى

 اتجاه بروز الى هذه الرغبة أدت وقد .ان في االصالح وغاية

 يعتقد كما البداية في يثمر لم انه صحيح التفكير. في عقالني

 لتقبل الممهد كان االتجاه هذا أن إال الدارسين، بعض

 في الراديكالية األفكار ولتقبل األمر اول سياسية اصالحات

واالنتروبولوجية االجتماعية العلوم ميادين

 عالنيين قسمين: الى العرب العلمانيين تقسيم يمكن
 الواقع مع انسجامًا وذلك مسلمين، وعالنين مسيحيين

 فالعلمانية ثانية جهة من وتسهيالللدراسة جهة من التاريخي



العربي الفكر في العلمانية

 ضمن نشأت قد مسيحيون فكر رجال قادها التي المسيحية

 غغتلفة وسياسية واجتماعية نفية لحاجات وتلبية خاصة ظروف

 االسالمية. العلمانية في ظهرت التي والرغبات الحاجات عن

 العربي الشرق هونفسه، كان العام المحيط أن صحيح

 أدت قد المحيط لهذا النظرة أن اا العثمانية، للسلطنة الخاضع

 يشعر كثيرة أحيان في كان فالفكرالمسيحي التمايز هذا الى

 وطن عن البحث الى ويرتد الشامل المحيط هذا عن بغربته
 الذي الوطن منهم لعدد يالنسبة منالً سورية فكانت اصغر،

 استطاعة عدم عن تعبيرا وذلك العثمانية، االمبراطورية يقابل
 بوطن منه وايمانًا ، االسالم هويته بوطن القبول المسيحي المفكر

 واالجتماعية الوطنية للقيم بل للدين ال فيه الوالء يكون
 به نادى كبيرا عنوانًا القومي الطرح كان هنا ومن . واإلنسانية

 والطرح التوجه عن كبديل المسيحيين العلمانيين من كبير عدد

. الدينيين
 العلمانيين طروحات وراء كانت التي الفكرية الخلفية هي ما

 وقبل استطاعت التي الفائت طليعة في هؤالء كان المسيحيين؟

 .العلوم تحصيل في السبق بعض تحقيق المسلمين من سواها

 ما بفضل اوساطهم في التعليم انتشار أهمها ألسباب وذلك

 واالرساليات المبثرون أسسها التي المدارس استطاعت
 كان لما مغايرًا لمدارس هذه في التعليم نمط وكان .األجنبية

 األساليب دخلت إذ االسالمية. الديية المدارس في سائدًا

 حافزًا واالنكليزية الفرنسية اللغات، تعليم وكان الحديثة،

 مصادره في الغربي الفكر عل االطالع من هؤالء مكن كبيرًا

 آخر وبين المفكرين هؤالء بين الصلة بذلك فتعمقت . األصلية

 أوروبا كانت التي والسياسية واالتتصادية االجتاعية النظريات
 األجنبية، اللغة إجادة جانب إلى الفترات. تلك في لها مسرحًا

 وقد . جيدة اجادة العربية اللغة المسيحيرن العلمانيون أجاد

 ودون وحدها، اللغة هذه اعتبار الى منهم العديد ذهب

 فكانت الواحد. الوطن أبناء يجمع الذي الرابط بمثابة الدين،

 مقابل في . والوطنية القومية مقومات أهم من عندهم اللغة

 نجد لذلك .ذلك سوى ما أو افغانية أو عثمانية أو تركية وطنية
 اللغة نحوإحياء اتجه قد المسيحيين العالنيين من عددًا أن

 التأليف حركة ازدادت أن فكان .وفنونها آدابها وإبراز العربية

 وأعيد المعارف ودوائر القواميس ووضعت اللغة هذه في

 في كالتأليف وجمالها، اللغة طواعية تبرز أدبية أبواب في التأليف

 ،التعليمي النظام هذا رافق . اللغة والشعروقواعد المقامات

 من الحديثة العلوم على االطالع فله ليس جديد عقالفي اتجاه

 كالرياضيات الصرفة العلوم الى ذلك نجاوزوا بل اجتع علم

 مثال، كالشميل بالفعل طبيبا كان وبعضهم والطب. والفيزياء

 التعليم طرق في جديدة أساليب إدخال االتجاه هذا فرض وقد
 يشق بدأ قد كان وعالنيًا عقالنيًا اتجاهًا ثمة أن أي ذاتها، بحد

 التي والتقنية العلمية النتائج الى مستندًا األوساط هذه في طريقه

 العلوم في تطور من رافقها وما الصناعية النهضة افرزتها

.ومهني تقني تقدم ومن والمعارف

 المسيحين المفكرين بين الصلة توثيق الى الخلفية هذه أدت
 عالمًا صار ما بقدر لهم بالنسبة مخيفًا الغرب يعد فلم . والغرب

 عامل الغرب الى الهجرة تعد ولم وعلومه، بقيمه األخذ يجب

 المفكرين من لقرنائهم بالنسبة كان كما وبعد، اغتراب أو سلب

 العلوم من بالمزيد للتزود حافزًا الهجرة أصبحت بل المسلمين

 لم لمسيحيين العلمانيين أن الى اإلشارة تجدر أنه إال . والفنون

 إذ ،السياسية الناحية من بالغرب لاللتحاق دعوة مطلقا يوجهوا

 معظم في عربي وطن على الحرص على اقتصرت قد دعوتهم ان
 العلمانية وطرقها الغربية الحضارة قيم إدخال وعلى األحيان،

 تفصل عالفي مستقل بوطن تمشل فد الطرح هذا أقصى ولعل

 شعارمعظمهم وقدكان .فصالكليا الدين عن الدولة فيه

 وتكون الدين، ال اللغة فيها الرابط يكون عربية لقومية الدعوة

 القيم ال العالمية، االنسانية القيم فيهاهي السائدة القيم

 اجتماعيا توجها العلماني التيار هذا توجه كان هنا من الدينية.
 العصور الى نظرة التراث الى النظرة تكن ولم انسانيًا،

 والى الخالدة، وقيمه االدب الى نظرة بل وتطوراتها، االسالمية

 ابعاده. كل في االسالم صنعه كتاريخ ال كحضارة التراث هذا

 )ال الحضاري االسالم ذلك لهم بالنبة كان االسالم أن أي

 والعلوم اآلداب في المجاالت. كل في أبدع الذي الديني(

. والفنون

 للمجتمع تجديدية نظرة العلماني االتجاه هذا فرض كذلك

 فالنظرة . جديدة ومعرفية سياسية مقومات على ترتكز

 حيث من إن الدين، خالل من التجديد رأت التي االصالحية
 به االقتداء خالل من أو مثاًل، االجتهاد باب بفتح تحديثه

 الدعوات أوكتلك ،الذهبي عصره وبعث تامًا اقتداء

 المسيحيين للعلمانيين بدت الدعوات هذه معظم السلفية،

 النهم تعنيهم ال قد انها األول السبب ولسببين: حذرة نظرات

 هذا ضمن من المساهمة يستطيعون ال وبالتالي مسلمين، ليسوا

 الدعوات هذه مثل في رأوا لقد اآلخر، والسيب االطار.
 بد ال وبالتالي مستقبلي. توجه هو مما اكثر الماضي نحو توجهًا

 األوروبي بالتقدم اللحاق كان والبديل بديل. اختيار من

 إن . اوروبا به سارت الذي الطريق هو واحد طريق ولذلك

 واللحاق الحاصل الفكري لجمود تخطي يوجب االصالح
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العربي الفكر العالنيةفي

 تحدث أن واستطاعت الغرب في تفجرت التي االفكار بحركة
 جانب الى هذا .وقوانينه بأنظمته المجتمع بنية في كبيرًا تغيرًا

 المتمثل الديمقراطي السياسي والنظام المتقدمة الصناعة

 المقومات هذه مثل بدت لقد . التميلية الدستورية بالحكومات

 أداة واكتساب العلم سببه فالتقدم تتجزأ ال وحدة بمثابة

 . يملكها الذي الغرب من استعارتها من بد ال جديدة معرفية

 أدرك لقد . االمنية إطار في ظلت قد االستعارة هذه لكن

 في للدخول كسبيل العلوم لهذه الحاجة المسيحيون العلمانيون
 كليًا، متوفرة تكن لم العلوم هذم نقل أداة لكن الصناعة. عالم

 . لذلك أرضية من بد فال , وبقوة بسرعة نقلها يمكن ا انه ثم

 اكثرت ضرورتها ومدى الحاجة هذه عمق على وللتدليل

 العلمانية الدعوات هذه حامل كانت التي والمجالت الصحف

 على وأفردت ضرورته عن متحدثة العلم معنى الى اإلشارة من
 العلمية واالكتشافات المبتكرات آخر فيها تقدم أبوابًا الدوام

 بدت لقد . للقراء تزف بشرى وكأنه مشوق محبب بأسلوب
 ومحملة والتقدير باإلعجاب مفعمة نظرة العلوم الى النظرة

 للتحول قابلة عملية دعوة كانت مما أكثر وفلسفية إنسانية بأبعاد

 الذي المناخ يكن لم . الجميع متناول في توضع ممارسة الى
 منفتحًا للعلوم خاصًا مناخًا الدعوات هذه ضمنه من أطلقت

 إلدخال الدعوة مع بالعلوم لألخذ الدعوة ترافقت وقد . عليها

 نوعية قفزة تحقيق يمكن ال الصناعة فبدون .الحديثة الصناعة

 كان اإلدراك هذا أن إال االجتماعية. العالقات وفي الحياة في
 ال الصناعة إلدخال الدعوة توجيه ان إذ عمليًا. كثرمنه نظريًا

 يكن لم ما وهذا لذلك. التحتية األرضية تحقيق دون يكفي

 الحركة هذه عبرت لذلك . تؤمنه أن العلمانية الحركة بمقدور

 الجديدة األوضاع مع التكيف لضرورة النظري الوعي مجرد عن
 إن كل على جديدة. اوضاع إيجاد فعاًلمن تتمكن أن دون

 يكن ولم الدولة، بناء مشروع من جزء األمورهي هذه مثل

 يعملون حقى بسيط، باستثناء الدولة، في المسيحيون العالنيون

مشاريع الى االمنيات هذه تحويل على

 بالعلوم، األخذ في النظري بشقيها الدعوة هذه ترافقت

 السياسية الدعوة مع الصناعة من لالستفادة بالدعوة والعملي

 منسجمة كانت الدعوات هذه أن فالواضح . معها تنسجم التي

 التاسع القرن أوائل في السائدة الفعلية الفكرية التيارات مع

 أوهام عن للتخلي الداعية العامة، الليبرالية باتجاهاتها عشر،

 الدعوات هذه توجت وقد .والتبعية الخوف من والتحرر الدين

 نجد هنا من معها ترافقت التي السياسية بالمبادىء بااللتزام

 حكم نظام العتماد دعو قد المسيحيبن العالنيين معظم أن

 عماده الديموقراطية والطرق التمثيلية األداة تكون ليبرالي سياسي
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 اوروبا بلدان في السائدة كانت األنظمة هذه ومثل ٠ األول

 الليبرالية االنسانية التطلعات مع النظام هذا ويتماشى .واميركا
 ان إذ .االجتباعي العالنيين موقع مع أيضًا ينسجم ي اواًل،

 .الوسطى الطبقة أبناء من كانوا المسيحيين العلمانيين معظم

 لم لذلك اوروبا. في الطبقة هذه وليدة كانت النظم وهذم
 النظم هذه ان ثم اواًل، هذا حرج أي تبنيها في يواجهوا

 للحكومات البديل وعي، بدون أو منهم بوعي كانت
 لفكرة غيرمباشرأيضًا ونقدًا لها، يخضعون التي التوتاليتارية

 اإلسالمية الخالفة لمبدًا طبقًا والسياسي الديني العالمين توحيد

 الفصل تعني كانت العملي بوجهها الليبرالية السياسية فالدعوة

 الذي بالشكل والدولة الدين بين الروحي، وبين الزمني بين
 سلطة مكان العلمانية الدولة حلت إذ اوروبا في ذلك فيه تحقق

.الدين رجال نفوذ ومكان الكنيسة

 ميزت التي التوجهات من جملة على األفكار هذم انعكست

 خلق في تمثل قد ابرزها ولعل .الفترة تلك في العلماني الفكر

 محاولة في ال الحياة، وبالتغييرفي بالتجديد ينادي علمي تيار

 المصلحون أدرك لقد .السابقة األخطاء بعض وترميم إصالح

 كافة، المستويات على تغييرشامل إحداث ضرورة العلمانيون

 محاولة بدت ولذلك الغرب، في إنجازه تم بما بذلك متأثرين

 مصدرهم فكان الشامل، االنسافي طابعها ها محاولة العلمانيين

 اوغست أمثال االجتماع وعلماء األوروبيين المتنورين أفكار

■ وسواهم وداروين وسبنسر كونت

 لفصل دعوة ومنطلقاتها جوهرها في العلمانية كانت إذا

 أهم من هي السياسية التصورات فإن الدولة، عن الدين

 طرحت اإلطار هذا ففي .الحركة هذه أبرزتها التي التصورات

 الرابط عن بديل جديد رابط إلحياء كسبيل القومية شعارات

 والدعوة الوطن بفكرة القومية الدعوة ارتبطت وقد .الديني

 لكن ذلك، في السباق كان الطهطاوي أن صحيح الوطنية

 للدين للوالء مالزمة له بالنسبة ظلت قد للوطن الوالء فكرة

 ال للغة األول الدور كان فقد المسيحيين العلمانيين مع أما

 األمة عن منبثقة تكون ان يجب التي لالدارة والوالء للدين،

 وظهرت الوطن فكرة أبرزت هكذا ديموقراطي، بشكل

 التام، لالستقالل الدعوة بين تراوحت التي القومية الدعوات

 ال من نوع تحقيق وبين العثمانية، الدولة عن االنسالخ بل

 شؤونها إدارة لألقليات( )أو للمجموعات تتيح إدارية مركزية

 الوحدة من بديال االجتماعية الوحدة ظهرت لقد .بذاتها

 من كان كما الوطن، لفكرة تعزيز بمثابة ذلك وكان الطائفية،

 هذا أبرزبمثلي ومن .الحميدي لالستبداد مقاومة ثانية جهة



العربي الفكر في العلمانية

 وأديب 1893-1819 البستافي بطرس نشيرالى القومي االتجاه

 عام بالفرنسية ألف الذي عازوري ونجيب 1885-1851 إسحق

 جيل من المتأخر التيار أن إال .وسواهم سعاده وانطون 1905

 أقرب كان القومية معنى لتحديد السعي إطار وفي القوميين

 تكفي ال وحدها فاللغة .المفهوم لهذا أوسع بتعريف لألخذ
 كافيًا ليس واللغوي األدبي التراث وإحياء قوميًا، رابطًا لتشكل

 هذا األكبرمن الجزء ألن عريض، قومي رابط تكوين أجل من

 من كل أدركه ما وهذا المميز، الديني طابعه له التراث

 القومية دعاة من وهما رباط، وادمون زريق قسطنطين
 الدين على خروجًا ذلك يشكل ال أن على العلمانية،

 لهذاالتراث، الحاضن يبقى االسالمي فالدين االسالمي

 في الزمنية واالمور الدينية االمور بين التفرقة لوجرت حتى
 موحدًا، عامال كحضارة الدين يظل العلمنة، من كامل إطار

 عالقة وال السياسية. للحياة واألخالقي الروحي الجانب إنه

I السياسي بالشأن المذهبي للمحتوى
 ميادين في جديدة افكارًا العلمانية األفكار حلت كذلك

 فلسفي طابع إضفاء عن فضالً الحياة، وتنظيم االجتاع

 األفكار بذلك نعني .الحية الكائنات تطور يشرح شمولي

 شبلي عنها دافع التي واالرتقاء النثوء نظرية حول الداروينية
 اعتبرها التي االشتراكية عن أيضًا دافع كما وعنف بقوة شميل

 بكلمة االشتراكية عبرعن انه حتى . بذاته قاائً اجتاعيًا مذهبًا

 المذهب هي واالشتراكية العمزان. يرافق ما وهي اجتماعية

 سعادتهم. تتحقق وبذلك االس، بين المساواة يحقق الذي

 بفرح نذكر الشميل جانب والى .ذاته بحد فلسفي هدف وهذا

 المور كل في العلم اعتماد الى الذيدعا 1922-1871 انطون

 ابن الى استند وقد الديني، التفسير مجاات في حتى

 محمد عارضها حين ضجة كتاباته وأثارت ، 1198-1126 رشد

 لو حتى اليها ودعا باالشتراكية انطون آمن كذلك .عبده

 الى دعوا قد السابقين العلمانيين معظم أن مع العنف، استعمل
 زيدان جرجي ساهم كذلك االصالح. في التدرج

 الى الفابية من االشتراكية بالمذاهب التعريف في ، 1914-1861

 المصلحين هؤالء معظم نادى لقد العموم على .الماركسية

 كان ولذلك الجميع، بتساوي وباصالحها الدولة بإصالح

 للدولة، والتمثيلي الدستوري الطابع على الدوام على اإلصرار

المساواة. ونحقيق العدل وإقامة المظالم رفع من تتمكن حتى

 المثقفون شرابي، هشام )عن المسيحيين العلمانيين أهم

 الشدياق فارس أحمد (.146 ص والغرب، العرب

 اليازجي ناصيف ،1885-1856 اسحق، اديب .1887-1804

 البستاني يطرس .1906-1847 اليازجي ابراهيم .1871-1800

 شيخو لويس 1914-1861 زيدان جرجي 1893-1819

 يعقوب .1956-1969 المعلوف اسكندر عيسى .1927-1859

 انطون فرح .1916-1860 الشميل شبلي .1927-1852 صروف

 الريحاني أمين .1925-1856 البستاني سليمان .1922-1871

1940-1876.

 صحيح .وحدهم المسيحيين على اليقتصروجودالعلمانيين

 اإلطار هذا ضمن مواضيعهم لطرح السباقين كانوا أنهم

 على اطالعهم وبفضل االجتماعية أوضاعهم بفعل العلماني

 الصحيح لكن هذااالتجاه. احتضنت التي األفكاراألوروبية
 شقت قد المسلمين العلمانيين من عريضة تيارات ثمة أن أيضًا

 االتجاهات بذلك متحدية النهضة عصر فكر وسط طريقها

 بين الفصل وجوب تحديدها في فالعالنية .والتقليدية المحافظة

 خاص نوع من إشكالية للمسلمين بالنسبة مثلت والدولة الدين

 باتحاد أي بالخالفة، المتمثلة السلطة تجام مباشرة ووضعتهم

 في كانوا الذين اآلخرين المصلحين وتجاه الدنيوي، مع الديني

 المؤسات على السيطرة ويملكون الدين علماء من الغالبية
كاألزهرمثاًل. الفاعلة الدينية

 السياسية الحركة بعيد المسلمين بين العلمانية الحركة بدأت

 من هؤالء فثات وقدتكونت ٠ الفتاة تركيا حركة قادتها التي

 وتجار ومحامين وأطباء ومدرسين مهيين من مختلفة عناصر

 مدارس في الدراسة منهم للبعض وقدتنى جيش وضباط

 وعادوا الخارج أوفي القسطنطينية مصرأوفي في إن حديثة

 من الموقف أن إال ٠ جديدة وبتصورات جديدة بانطباعات
 عبرعن قد العائدين بعض ان بل دائيًاإيجابيًا، يكن لم الغرب

 الواقع مع تكيفه عدم يترجم عنيف نقد وعن قاسية أمل خيبة

الجديد.
 عريض تيار برز فقد رافضة، جميعها تكن لم النتائج أن إال

 الحياة مجاالت إدخالها ال ويسعى العلمانية األفكار يتقبل

 التي الدعوات أهم ولعل .والسياسية والعلمية االجتماعية

 من المزيد الى المزدوجة الدعوة كانت الحركة بهذه ارتبطت

 المسلمون العليانيون أدرك فقد .العلم من المزيد والى الحرية

 الذي االستبداد مع صراع .مزدوج هوصراع صراعهم أن

 الذي الغرب مع وصراع .المطلق بنظامها العثمانية الدولة تمثله

 من .والتقني والصناعي العلمي تقدمه في األساسية قوته تمثلت

 التربية واطالق العلوم من لالستزادة الدعرة كانت هنا

 عامة دعوة كانت سواء المبكرة العلمانية الدعوات من وتنظيمها

 الى مبرمجة أودعوة ،1902-1849 الكواكبي الرحن لدىعبد لما

 يعتبر الذي 1908-1863 أمين قاسم لدى نجدها كا ما، حد

الحديثة. التربية رواد ومن المسلمين، العلمانيين أوائل من
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 وقد متميز. نقدي حس وصاحب جرائ أمين قاسم كان

 الوحيد السبيل هو العلم أن اآلخرين المتنورين سائر شأن أدرك

 إال يتحقق ال والعلم الغرب، مع المساواة تحقيق يكفل الذي

 المجتمع، أفراد كل فيه يشارك متكامل تربوي منهج خالل من

 العملية هذه في الجميع يشارك ولكي . المرأة ذلك في بما

 البند فيه الحرية تكون معين ماخ من بد ال الشاملة التربوية

 الى تستند أن لها بد ال بساطتها على النظرة هذه أن إال األول.

 دراسة اختارأمين وقد ككل. اإلنساني االجتماع في نظرة

 فال بالسياسة، عالقاتها وفي كاملة، دراسة االجتماعية الظاهرة
 موغات من لها بد ال بل عبثًا، تقع قد األحداث أن يرى

 أمين قاسم آمن وقد . فيه وجدت الذي بالشكل وجودها أملت
 مذهب مع منسجمًا وكان معبنة، قوانين وفق المجتمع بتطور

 للتطور تحديده وفي اإلنساني االجتاع معنى الى نظرته في سبنسر

 تحديده وفي . تام بوضوح العبارات هذه يحدد لم وإن والترقي

 من داروين لمذهب أقرب أمين كان االجتماعي الصراع لمعنى

األخرى. المذاهب

 بها قال بماثلة، دعوات مع هذه أمين قاسم دعوة ترافقت

 أكثر كانت أمين دعوة لكن أمين، قاسم صديق عبده محمد
 الذي هو وحدم العلم أن أمبن أدرك إذ . تحديدًا وأكثر برمجة

 ما وهذا الجهل، من بتحرره وذلك الخوف من اإلنسان يحرر
 تحقيق يعني والتحرر أيضًا. الكواكبي الرحن عبد اليه أشار

 التعبير من اإلنسان تمكن التي الحرية الفردية، الحرية من نوع

 معارضة، ودون إعاقة دون آرائه ونشر ومبادئه معتقداته عن

 أوساط سادت التي الليبرالية الحرية من النمط ذلك تشابه انها
 قاسم اعتمد , العشرين القرن مطالع في تقريبًا جميعًا المثقفين

 جملة من التقليد معتبرًا الماضي نقد ذلك جانب الى أمين

 الماضي في يعيش فتجعله المجتمع، تؤخرنمو التي األمراض
 أن بد ال المجتمع وتطور العلم أن ورأى . وسلوكًا عقلية

 يجب ال لذلك , جديدة وأخالقية اجتماعية قيم فرز على يساعدا

.والتقدم والرقي الحضارة مواكبة ويجب الماضي بقيم التمسك

 اإلسالمية العلمانية من معينًا نموذجًا إال ليس أمين قاسم إن

 ،تميزه رغم الوحيد النموذج يكن لم وهو .آنذاك برزت التي

 إطار ففي العلمانية. هذه طرحتها التي المواضيع لتوسع وذلك

 (1968-1880) الحصري ساطع اسم يبرز التفكيربالقومية

 األجيال على فيه تفوق بشكل العلمانية، للقومية كممثل

 نظرية الحصري وضع وقد المسيحين. العلمانيين من السالفة

 أدرك إذ العربية، القومية في بحثه في منسجمة منهجية

 تقوم الذي األول الرابط بالضرورة ليس الدين أن وبتجربته

 المشتركة والثقافة اللغة رابط ان بل . القوميات أساسه على
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 أشدها ومن الروابط أقوى لمن الجوار ثقافات عن والمتميزة

 ودولة واحدة أمة منه وتجعل المجتمع تصهر التي فهي لحمة.

 واحدة لغة يتكلم من هم العربي، أوالشعب فالعرب واحدة

 الى مجزأة تاريخها من ما مرحلة في األمة هذه بدت لو حتى

 واحدة، أمة ضمن األوطان هذه تتخذ أن بد فال .أوطان

 ال إذ القومية، تكون في العرقية النظرية الحصري رفض كذلك

 ببث إال تخلق ال فالقومية وبالتالي العروق، صافية ألمة وجود

 تتشكل التي والفكرية الروحية الروابط وإبراز القومي الوعي
 يتوحد باللغة واللغة. التاريخ الروابط هذم وأهم القومية، منها

 من نوعا يخلق هوالذي والتاريخ التفكير، الشعورويتوحد
 بعضًا. بعضهم الى الواحدة القومية أبناء تشد المعنوية القرابة

 أجل من بقدرماهوفعل تذكرأمجادالماضي ليس والتاريخ
 المحيط في عمالً بل رومانسيًا حلمًا ليست القومية إذ .المستقبل

 قومية مع تشابهت وإن الحصري فقومية ٠ فيه تنشأ الذي
 موضوعًا كانت أنها إال النتائج حيث من المسلمين العالنيين

 أمنية مجرد تكن ولم بالتفاصيل، وغنيًا بالدراسة مشبعًا مستقالً

 أودعوة كالعثانية، األخرى الياسية الحركات على أوردًا

 هذه لقدكانت األحوال بكل األم الدولة عن لالنفصال

 تشق الحصري أفكار كانت حين التفكك الى طريقها في الدولة

 دعوة هي أكثرمما للتوحيد دعوة تبدودعوته لذلك .طريقها

لالستقالل.

 اسم يطالعنا اإلسالمية العلمانية إطار في البارزة األسماء ومن

 األسماء أشد يعتبرمن الذي 1966-1888 الرازق عبد علي
 عل ثورة حينها في اعتبرت ثورة من باسمه التصق لما بروزًا

 لكتابه، وضعه ذلك في السبب وكان بالذات االسالم

 الكمالي النظام اعالن بعد الفه الذي الحكم واصول االسالم

 .رسميا الخالفة وإنهاء الدولة عن الدين فصل تركيا في

 ومحاولة الدعوة لهذه تبرير بمثابة الرازق عبد علي محاولة فظهرت

 النها ضرورية ليست الخالفة أن اإلثبات خاللها من اراد نظرية

 ذلك إثبات الرازق عبد حاول وقد . االسالم صلب من ليست

 التي عينها المصادر الى بالرجوع وخاصة الوسائل، بكل
 النص الى بالعودة أي الخالفة، لتبرير سابقًا استعملت

 أن أثبت وقد االساس. في تشريع كل مصدرا وهما والحديث

 كمبرر تقوم ال الخالفة الى إشارات من المصادر هذه في جاء ما

 هوتحقيق الحكم نظام من الهدف ان إذ ٠لتسويفها كاف

 سياسي نظام استطاع فان .سعادتهم وتحقيق المواطنين رفاهية

 للخالفة. بعده حاجة وال محمودا، نظاما كان ذلك تحقيق آخر

 عبد فيرى السياسية السلطة عن الدينية السلطة فصل أما
 النبي فرسالة .الرسول وفاة بعد فعالً تحقق قد ذلك أن الرازق
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 أرست سابقة كان بكر ابي وانتخاب بوفاته، انتهت الدينية
 وإن دينيًا، يكن ولم سياسيًا كان الخالفة ومركز ،السياسية الحياة

 وتغليبها بل الدينية، الجوانب تقديم الى اللجوء ذلك بعد تم

 مجتمع على اللحمة من مزيد إضفاء أهمها سياسية فألسباب

 أكثر تكن لم إذن فالخالفة أجزاثه. كل في يصارعه التفكك كان

 ظرف تغيركل ومع ،معينة ظروف فرضته سياسي منصب من

. له المرافقة السياسية األشكال تتغير أن يجوز

 الدولة، عن الدين فصل من لنوع الحال بطبيعة ذلك يؤدي

 كتابه في أكده ما بل الرازق، عبد علي إليه ذهب ما وهذا
 يجوز نبوية أحاديث الى تستند التي المدنية التشريعات أن معتبرًا

 وقد القرآفي، كاكص معصومة ليست النبي فأحاديث تغييرها.

 على الرسول فيها أكد متعددة احاديث الى الرازق عبد أشار
 تبعًا تغييرذلك من بد ال وبالتالي الوقتي، أي الزمني الطابع

 من الرسول تجنب ال أحاديث الى أشار كما األوقات لتغير

 الرسول دور بين التميز وجوب فهو ذلك من األهم أما . الخطأ

 تشريعات أصدروا الخلفاء ان سياسي،ثم كقائد ودوره كنبي

 ضد أحد يقم ولم الصحابة إجماع الى فيها استندوا جديدة

 ال فلماذا اإلسالم، في قائم التجديد مبدأ إن إذن، ذلك.

السياسية؟ الحياة في نجدد

 فحوكم شديدة، عاصفة الرازق عبد علي أراء أثارت

 األزهر، في التعليم ومن مهنته مزاولة من ومنع كتابه وصودر

 العالنية اآلراء أبرز من فآراؤه ذلك ومع . شيوخه أحد وهو

 ذلك إثبات وحاولت الدولة عن الدين لفصل دعت التي

 في والمجتهدون العلماء يستعملها التي نفسها المنهجية بالطرق

فتاويهم وضع

 الدين بين التام الفصل بهذا القاضي العلمنة تيار يكن لم
 أكثرهم من كان وإن الرازق عبلد علي الشيخ عل قصرًا والدولة

 اتخذت وإن بعده استمرت قد هذه فالدعوة .وجرأة دقة
 1974-1889 حسين الىطه نشيرهنا تماسكًا أقل أشكاالً

 المبكرة كتاباته في حتى التقليدية الفكر بأنماط شكك الذي

 الذي الجاهلي الشعر في كتابه في نجده له هجوم أشد ولكن
 شعراء نسج من أنه معتبرًا الشعر هذ بمعظم فيه شكك

 طه اعتمد االنتشار. من لمزيد الجاهلية الى نسب الحقين

 تقضى التى ديكارت ومنهجية الديكارقي الشك أسلوب حسين
 مقنعًا بسيطًا له يبدو لم ما حق بشيء االنسان يسلم ال بأن

 يوسع لوم ،يكون للشعرمحقًاأوال نقده يكون وقد .ويقينيًا

 الدين مقدسات من قسمًا لتطول شكه دائرة حسين طه

 في الواردة القصص بعض في قويًا شكًا أبدى إذ .االسالمي

 وابنه ابراهيم بوجود يتعلق ما أيضًا ومنها الكريم، القرآن

 التواريخ كماتورد األصل في العرب واليهمايعود اسماعيل

 قصة حسين طه رفض لقد بل .بالذات االسالمية والديانة
 وقد الدين. مقدسات الهم خرقًا يعتبر ما وهذا األسود الحجر

 للرد الكتاب العديدمن فتداعى قوية ضجة اآلراء هذه أثارت

 الجامعة من لالعتذار بالذات هو اضطر حتى حسين، طه على
 لها عالقة وال أدبية محض آراءه وبأن باالسالم تمسكه معلنًا

 الى الدعوة من ذلك بعد يتوقف لم حسين طه ولكن .بالدين

 السياسية الحياة مجاالت أوفي األدب مجال في تحديثية آراء

 بتراث الحضاري مصر تراث ريط الى دعا لقد بل واالجتماعية،
 الحكومي االشراف مزيدمن الى داعيًا البحرالمتوسط

.وتحديثه وتطويره رفعه بهدف التعليم على

 يشار العلمانية، الروحية هذه نشر في اآلخرين المساهمين من

 التي العصور مجلة صاحب (1962-1891) مظهر اسماعيل الى

 الجديدة. والمبتكرات العلوم ونشر التحديثية اآلراء لنشر انبرت
 األسس تعتمد حقة برلمانية حياة إحياء الى للدعوة منبرًا وكات

 جريئة نقدية بآراء المجلة حفلت وقد الصحيحة. التمثيلية

 جديدة عقلية خلق الى ودعت التقليدي الديني الفكر طالت

 في السائدة والسياسية الفلسفية بالمبادىء األخذ على تقوم

.الغرب

 الذي التشريعية، العالنية من النوع ذلك الى نشير أخيرًا

 القوانين على اطلع الذي السنهوري، الرازق عبد برزمع

 المجال هذا في عمل رقد االسالمي التشريع وعلى االوروبية،

 وفي العراق في خاصة متعددة ودساتير قوانين وضع في مشاركا

 بين الدمج اعتماده هو السنهوري به يمتاز ما أن إال مصر

 بهدف األوروبية الوضعية والقوانين الدينية التشريعات

 .القوانين وفي التشريعات في نجده ما افضل من االستفادة

 من المزيد تلقى زالت ما رائدة تجربة السنهوري وتجربة

االهتمام.

 المثقفون شرابي، هشام )عن المسلمين العلمانيين أهم

 . 1908-1863 أمين قاسم (152 ص والغرب، العرب

 يكن الدين ولي .19021849 الكواكبي عبدالرحمن

 ارسالن شكيب .19531876 محمدكردعلي .1921-1873

 السيد احدلطفي .1924-1865 العظم رفيق .1945-1869

 معروف . 1956-1888 هيكل حسين محمد .1963-1872

.1936-1863 الزهاوي وصدقي .1945-1875 الرصافي

 عبد علي .1968-1880 الحصري ساطع اليهم يضاف

 مظهر اسماعيل 1974-1889 حسين طه .1966-1888 الرازق

.1964-1895 اتبرري عبدالرازق .1962-1891
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العيادي االجتاعي ابض علم

ومراجع مصادر

 ،2ج الروائية، المؤلفات 1 ج الكاملة، المؤلفات فرح، انطون، —
 بيروت الطليعة، دار العكره، ادوني تحقيق الفلسفية، المؤلفات

1981-1979،

 العربي العالم في االسالم مفكري عند التقدم اس فهمي، جدعان، —
.1981 بيروت والنثر، للدراسات العربية المؤسسة الحديث،

.1977 يروت، العرييفيعصرالهضة، الفكر البرت، حوارني، —

 المتحدة، الدار العربي، العالم في الياسية االنجاهات مجيد، خدوري، —
.1972بيروت،

 بيروت، المكشوف، دار الحديث، العربي الفكر رئيف، خوري، —
1943.

.1981 بيروت، النهار، دار والغرب، العرب المثقفون ،هثام شرابي، —

 دار واالجتماعية، السياسية الكابات اسحق، اديب ناجي، علوش، -
.1978 بيروت، الطليعة،

 بيروت، االميركية، الجامعة منشورات عام، مائة في العربي الفكر —
1967.

 بيروت، شاهين، جيررم خاص»بالعليانبة«،باشراف عدد آفاق، مجلة -
1978.

 النهضة عصر في العرب عند الفكرية االتجاهات علي، المحافظة، —
.1980 بيروت، ،األهلية

.198)( بيروت، النهار، دار والعلمانية، العروبة جورج، مغيزل، —

بيروت الطليعة، دار مجتمعجديد، نحو ناصيف، نصار، —

ه كتور جورج

العيادي االجتماعي النفس علم
Clinical Social Psychology 
Psychologic sociale Clinique 
Sozial-Klinische Psychologic

:الحديثة النفسي لتحليل وتيارات مجاالت تشعب - أوالً

 فرويد مع النفسي التحليل نظرية حول ذكر ما إلى باإلضافة

 التحليل تيار تكون إلى الوصول حتى اكظرية هذه تطور وحول

 والذي رايش مع أساسي بشكل تمثل الذي االجتماعي النفسي

 فال .,.السياسي النفسي بالتحليل سمي ما النهاية في أعطى

 بالنظريات تسميته على التوافق تم ما إلى اإلشارة من بد

 النفسي التحليل أن ذلك النفسي؛ التحليل في الجديدة

 في نما الذي الوحيد التيار يكن لم السياسي أو االجتماعي

.الفرويدية النظرية أحضان
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التالي: الشكل على التيارات هذم نعرض أن ويمكن

الوجودي النفسي التحليل - أ
Psychanalyse existentielle:

 بينسوانجر الفساني بالمحلل المتمثل التيار وهو

Binswanger الفيلسوف بأفكار بعيد حد إلى تأثر والذي 

 التيار هذا الوجودية. النظرية صاحب Heidegger يدغر

 طريق عن للفرد الوجداني البعد على يركز الوجودي التحليلي
 المحيط إطار في اليومية معاناته تحليل عند المطول التوقف

 كشف إلى المدرسة هذه وتهدف فيه: يتواجد الذي االجتماعي

 التواجد ومظاهرهذا المحيط في الفردي التواجد أشكال

L'etre et le paraitre . هذا نمو في أثرت التي األسماء ومن 

 هذا إن .فرنسا في .ل p. Sartre سارتر بول جان نذكر التيار

 الفرد لمعاناة الالواعي العمق النفسي التحليل من يأخذ التيار

 الوجودية التجسدات أهمية الوجودية الفلسفة من ويأخذ

 التياربذلك يركزهذا وال المعاناة، لهذه ظاهر( )محتوى الظاهرة
 على أيضًا يركز وإنما فقط للسلوك الفردية الرمزية المعاني على

 .االجتماعية ودالالته معانيه وعلى السلوك لهذا الوظيفية الحركة

 بالمحتوى االهتام بين ما يوازن الوجودي النفسي فالتحليل

 الكامن بالمحتوى االهتمام بين وما المرضي للعارض الظاهر

الفرد. معاناة في الوجود مع الوجدان يتقاعل وبهذا الرمزي؛

الجماعي الدينامي النفسي التحليل - ب
Psychanalyse de la dynamique du groupe:

 النفس »علم حول فرويد نظرية من ينطلق الذي التيار هو

 التحليل نظرية صاحب يحدد حيث األنا« وتحليل الجمعي

 دينامية تحليل عمليات في العيادية التوجهات بدايات النفسي

 وما األعلى والمثال األب( دور القائد يلعب )وحيث الجماعة

 المعقدة العاطفي والتعلق لتماهي إواليات من ذلك عن ينتج

 ومن الجماعة؛ لتماسك ليبيدي أساس إلى كلها فتتحول

 ذكر من بد ال النظرية هذه طورت التي األساسية األسماء

 والستيلودراما السوسيودراما حول أبحاثه في Moreno مورينو

 انزيو وكذلك ؛العالجية الجماعة دينامية مجال في وذلك

Anzieu األب دور جانب إلى وتركيزه الفرنسية( المدرسة )ممثل 

 كل في اإلبداعي اإلسقاط دور على الدينامية هذه في القائد

 ونذكر I (Moi I Peau الجلد — أنا )مفهوم وثقافي جاعي عمل
 يركزعلى الذي االنكليزية( المدرسة )مثل Bion بيون أيضًا

 لحضن كاختصارواستعادة الجماعة تجسده الذي الرمزي المعنى

 واالطمئنان األمان مشاعر من الحضن هذا يمثله وما األم



المادي االجتماعي الفرغ علم

. اليومية الحياة مخاطر مواجهة في الفرد عند واالنتماء

البنيوي النفسي ح-التحليل
Psychanalyse structuraliste:

 ستراوس عنها عر كما البنيوية بالنظرية التيار هذا تأثر وقد

0. Levy Straussفي تدخل النظرية هذه أن من وبالرغم ؛ 

 للظاهرة دراستها في النفسي التحليل نظرية مع واضح تناقض

 قبل من ظهرت بارزة محاوالت فإن والنفسانية، االجتاعية

 البنيوية بين تكاملية نظرية صياغة بهدف التيار هذا باحثي

 االجتماعية الظاهرة يدرس النفسي فالتحليل النفسي: والتحليل

 وجهها الظاهرة من يبرز أنه أي السلبية زاويتها من والنفسانية

 مجال في والصد والقمع والكبت النفي معاني يمحمل الذي

 يحول بما . . الجماعات. داخل األفراد بين التبادلية العالقات

 إلى االجتماعية الوجودية الظاهرة أو الفردية السلوكية الظاهرة

 لها رافضة توية صيغة أنه على تأويله يجري رمزي عارض

 المعنى ان )حيث الظاهر محتواها مع ومتناقضة كامنة مدلوالت

 الرغبة مصادرة ن وحيث الالمعنى من ويستخرج الضد يظهر

.األحكام( سيدة إلى تتحول

 االجتماعية الظاهرة إلى تنظر فإنها البنيوية النظرية أما

 نظرة أي ما، حد إلى جشطالتية نظرة السواء على النفسانية

 سيد هو والتكامل والتعادل فالتبادل :متداخلة صيغوية متكاملة

 حيث البدائية المشاعية للعملية استمرارية ذلك وفي ؛األحكام

 عملية إطار في والمعنوية( )المادية البشرية العالقات تتكامل
 في يلحظ ذلك وكل . , والبثر. واألفكار األشياء بين التبادل

 كيفية وتقدر التبادالت مفاتيح تحفظ تاريخية اجتماعية بنية إطار

 للبنية المكونة االجتماعية العناصر بين والتعادل التكامل ووظيفية

 فنظام ؛إيجابية زاوية من تؤخذ الظاهرة فإن وهكذا :والصيغة
 بمعنام يؤخذ ال ومحرمات موانع من يرافقه وما مثالً الزواج

 البنيوية دالاته على التركيز يتم وإنما القمعي األبوي السلبي
 تأخذ شخصية حرية من مثالً المرأة تفقده ما ان حيث التبادلية

 إطار في االقتصادي االجتماعي الصعيد على يعادله ما قبيلتها

 العامة االجتماعية البنية فإن هذا وعلى الزواج. عقد معادلة

 )ما آخر مجال في يعوض بفقد فا : القانون لهذا كلها تخضع

 في آخر رجل ذلك مقابل يفقده المباشر محيطه في الرجل يفقده

 االجتماعية فالدينامية ولذلك المقابلة(؛ البنية في مماثل محيط
 ككل العام البنيوي إطارها في إال التفهم اجتماعية - والنفس

. ومتشابك متماسك
 في أثر Strauss ستراوس البنيوية النظرية عذم صاحب إن

 التأثيربشكل هذا ظهر وقد النفسي؛ التحليل أبحاث توجهات

 اصطلح ما في Jacques Lacan الكان جاك أبحاث في أساسي

 Psychanalyse اللغوي النفسي بالتحليل تسميته على

linguistique . بفرويد تأثر الكان أن إلى ثانية ناحية ونشيرمن 

 فيها يشرح التي Les Ecrits كتاباته في وبخاصة كبير حد إلى

 ولقراءته النفسي التحليل لنظرية األساسية العناصروالمفاهيم

 ومنظمة متماسكة بنية يمنلك الالواعي أن يرى الكان إن ,لها
 بمنطت يتبدى بأن لالوعي ,فهمت ما إذ — تسمح البنية وهذم

 أمام الخارجية، الالعقالنية مظاهر خالل من مكثف، عقالني

 اللغة بنية مع متوازية هذه الالوعي وبنية .النفساني المحلل

 نفهم أن حاولنا إذا ونحن .نمطها على هي بل ...لها ومقابلة
 نضطر فإننا عاديًا( يومبًا سلوكًا )أوحتى ما سلوكيًا عارضًا

 العارض لهذا المكون الالوعي نفهم أن نعودونحاول ونحن

 لتاريخية والمكونة المتشابكة للعوارض المتكاملة نقرًاالبنية أن إلى

 كلمة نفهم لكي مانفعله تمامًامع وهذيتوافق الفردالمعني

 المتشابهة الكلمات إلى العودة إلى بحاجة أننا نشعر إذ :ما لغوية

 المفردات معجم فإن وهكذا . . .المحددة الكلمة من والمشتقة

 المكونة الهلعية الصدمات لرموز الالواعي كالمعجم مبني اللغوية

 اإلبالغية القوانين فإن وبهذا .المرضي للعارض التاريخية للبنية
 في أيضًا تعتمد كقوانين تصلح اللغة بنية في المعتمدة المتعددة

 من وغيرها والتورية والتشيه )االستعارة الالواعي بنية تأويل

.البالغة( قواعد

 بارزة محطة اللغوي البنيوي التحليلي المنحى هذا شكل لقد

 المحافظين الكثيرمن ضده ووقف النفسي، التحليل تاريخ في

 الكالسيكي الفرويدي النص عند توقفوا الذين التحليليين
 مع أيضًا حصلت المترمتة الظاهرة )وهذم حجروه حتى وجدوه

 رفض تم حيث أخرى، بصيغة الكان مع تحصل أن قبل رايش

 فإننا ذلك ومع االجتماعي(؛ السياسي النفسي التحليل نظرية
.العرب رغير العرب من الكان ب تأثروا أتباعًا نجد

 زيور مصطفى )مصر( العربي النفافي المحلل شكل لقد
 أوائل من وكان النفسانية األبحاث تاريخ محورًاأساسيًافي

 مريديه ومن العربي، العالم في التحليلية األفكار نشروا الذي

 أصبح حيث فرنسا إلى ذهب الذي صفوان مصطفى نذكر

 تلخص التى األبحاث من الكثير ونشر الكان ل األيمن الساعد
 لزيور األخر والمريد ,الرمزية التحليلية مفاهيمها وأهم نظريته

 كثيرًا يبتعد ال آخر طربقًا اختط الذي محمود علي سامي هو

 في األضداد مفهوم عن كتب فقد اللغوية، االهتمامات عن

 بين ما يزاوج أن وحاول ،بالالوعي ذلك وعالقة العربية اللغة

 - النفس العارض ودراسة جزائ واعية ال كبنية اللغة دراسة
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العادي االجتإص الغن علم

 Marty ومارتي Fain فان مع نشق )وقد مرضية كبنية جدي

المجال(. فيهذا

 فنذكر الكان ب تأثرت التي الفرنسية التحليلية األسياء أما

 التي LuceJrigaray لوسجريغاري المثال[ سبيل على منها

 رموز لمعافي عيادي لغوي تحليل عند أساسي بشكل توقفت
 ليكلير سيرج أيضًا ونذكر لمرأة حول األبوية الذكرية اللغة

Serge Leclaire للذة اللغوية الرموز عن يبحث الذي 
 )مركب األب قتل هوامات تقاطع عن باحثًا العيادية ودالاتها

 مع مواصفاته المنسجمة الطفل قتل هوامات مع األوديب(

.االبن( )مركب لألهل النرجسية المتطلبات

 مفاهيم به جويهت الذي الرافض الموقف إلى وشيرأيضًا

 االميركية المتحدة والواليات بربطانيا في اللغوية التحليلية الكان

 الوريثة تعتبر التي النفسي« للتحليل العالمية »المؤسسة قبل ومن

 ما الرفض هذا إن .النفسي التحليل ألفكار المؤسسية القانونية

 عملية على المفروض الحظر رفع إلى ذلك وأدى تالشى أن لبث

 فرويد، بعد ما فترة في النفسي التحليل لها خضع التي التجديد

 والثالئين الرابع المؤتمر ومناقشات أعمال في رصده يمكن وهوما

 المقالة في Rosolato ويشير .النفسى للتحليل العالمية للمؤسسة
 عن أخيرًا صدرت التي الوثاثق آخرإلى مكان في ذكرناها التي

 سلسلة شكل على ظهرت والتي التحليلية المؤسسة هذه

 المحللين عند الحاصلة التغيرات :عنوان تحت مونوغرافية

 )سلسلة المفاهيمي الفكري تكوينهم مستوى على النفسانيين

 هذه في .Rwallerstein رواللرستين بإشراف صفحة 97 من

 وباألعال خاصة الكان بأعال االهتمام إلى عودة السلسلة

 االنكليز الباحثين قبل من عام بشكل واألوروبية الفرنسية

 Tanton تانتون في عقد مؤتمر أعمال إلى )إشارة .واألميركيين

 العلمي المجمع هذا في برزت وقد , (1984 آذار في بريطانيا في

 مجال في الفكرية »التعددية شعار حملت جديدة تحليلية توجهات

 المتحدة الواليات في حتى أثره ترك ما . .النفسي« التحليل

 األرثوذكسية التوجهات تراخي إلى إشارة وفيه ذاتها؛ األميركية

 وهذامايفسرما االجتهاد باب فتح وإلى النفسي التحليل في

 عن نقلع أن »يجب : Arnold Cooper كورر أرنولد قاله

 ما . . .واحدة مدرسة وعن واحدة عمل مجموعة عن الحديث

 وعلى . . .النفي التحليل ماهية سلطوي بشكل يتحدد

 األولى التحليلية األفكار اعتبار عن التوقف النفسانيين المحللين

 عليهم وإنما ،حرفي سشكل ب التقيل يجب موروثة كوصايادينية
 التحليلي التوجه أبدًا برفض ال علميًا منحى يعتمدوا أن

.واسعة« علمية بتطورات يعد ما التطبيقي الفساني

924

 على فرنسا في الطالية 1968 سنة أحداث تأثير - ثانيًا
النفس: علم في األكاديمية التوجهات

 للتحليل المعاصرة الحركة رصد يحاول مقال لكل بد ال

 حصل الذي التقاطع يشيرإلى أن من النفس ولعلم النفسي

 في تجسد والذي النفسافي، البحث وحركة المجتمع حركة بين

 شهد التاريخ هذا إن . 1968 سنة فرنسا في الطالبية األحداث

 بما عام بشكل الكالسيكية الفكرية المفاهيم الكثيرمن تداعي
 وهذا ٠فرنسا في الجامعية األكاديمية البنية تداعي أيضًا استدعى

 La loi de !'orientation التربوي التوجيه قانون إلى أدى ما

 La loi de المشاركة الشهيربقانون ديغول الجنرال مبدأ إطار في

la participation الجامعة تحولت أن ذلك عن نتج وقد 

 مادية باستقاللية تتمتع متعددة جامعات إلى المركزية الفرنسية

 الجامعات وتوزعتها السوربون انقسمت فقد وبذلك .ومعنوية

 المستجدة الفكرية التيارات حركة حرمها وشهد الجديدة
 جامعة فإن وهكذا .الكالسيكية التيارات مع قسرًا والمتعايشة

 الكالسيكية التوجهات على حافظت Paris 5 الخامسة باريس

 »بوحدة أنيط المادة هذه تدريس ان حيث النفس علم في

 الوحدة هذه واعتمدت النفس« علم في واألبحاث الدراسات

 Rue Serpent الالتيني الحي قلب في النف علم معهد مقر

 Bulletin de مجلة على اإلشراف تابع التي هي الوحدة وهذه

Psychologic ذلك وكل الشهيرة النفس علم نشرة أي 

 النفس ولعلم النفس لعلم التجريبية التوجهات مع بالتوافق

 مشاهيرعلم التيارأبحاث هذا استلهم وقد . الفيزيولوجي

 Olern وأوليرن Wallon وواللون Pierro بيارو مثل: النفس

 Paul فرس يول أشرف وقد i Fraisse وفرس Piaget وساجه

Fraisse حيث من إن هذه النفسية األبحاث ورشة على 

 هنا )ونشير المختبرية األبحاث حيث أومن النظرية التوجهات
 عمالً أنجزا قد Fraisse وفريس Piaget بياجه أن إلى

 تحت أجزاء عدة من سلسلة شكل على صدر مهمًا كالسيكيًا

 والتقنيات الموضوعات على وتوزع التجريبي النفس علم عنوان

 منذ التاريخي وتطورها والمفاهيم الدراسات ورصد المختلفة

 إطار في الشهيرة األسماء ومن مستقل(. كعلم النفس علم نشأة

 العقلي والطب الفسي التحليل مجال في الخامسة باريس جامعة

 علم تعليم على ثابر الذي Henri Faure فوريه هنري نذكر

 الكالسيكية النظريات موقع من والمرضي العيادي النفس
 عالقة له ما كل مجانيًا وعالجًا وتشخيصًا تصنيفًا لوقورة ا

 النفسي التحليل منحى أخذت والتي المستجدة بالنظريات

 بقي فإنه ولهذا العقلي؛ الطب ضد وتوجهات االجتماعي



العيادي االجتماعي النفس علم

 مستشفى في العصبية األمراض جناح روحية على حريصًا

 الكبير أستاذها وتوجهات الشهيرة Salpetriere سالهرير

. Charcot شاركو

 في الطالبية 1968 أحداث أفرزته الذي الثاني التيار وأما

 المسياة Paris 7 السابعة باريس جامعة بإنثاء تمثل فقد فرنسا

 العيادية« اإلنسانية العلوم في واألبحاث الدراسات »وحدة

 في النفس علم اسم على حافظت الخامسة باريس أن )نالحظ

 وقد ٠ السابعة( باريس في العيادية اإلنسانية العلوم مقابل

 مجاالت في شهيرة أسماء الجامعة هذه وتوجيه تنظيم على أشرف

 الباحث :منهم النفسي والتحليل االجتماعي النفس علم

 Paul ٨ه0ةال5باسبدج اربوس بول االجتماعي النفساني

Bastide العالم لشعوب االجتماعي النفس علم قضايا الخبيرفي 

 وكان الغاية( لهذه البرازيل في طويلة مدة أمضى )حيث الثالث

 .السابعة باريس في العيادية اإلنسانية العلوم لوحدة مدير أول

 A. سبنلي روشلالف م أ السيدة المجال هذا في وقدعاونه

MiRochlave Spenle ودورها المرأة حول بدراساتها المشهورة 
 دالون ريفول كلود السيدة الى باإلضافة ،اجتماعي - النفس

Claude Rev،iult D٠allonnes علم أبحاث طورت التي 

 على عملت حيث 7 باريس جامعة إطار في االجتماعي النفس
 االجتباعي النفس بعلم الحقًا سمي ما ومفاهيم ميدان تطوير

 تقاطع يجسد الذي Psychologic sociale Clinique العيادي

 التقنيات يعتمد والذي االجتماع وعلم النفسي التحليل

 العيادية المالحظة على القائمة المباشرة والميدانية اإلسقاطية

 علم في األساسية بالمفاهيم وتطعيمها تطويرها مع المعمقة

 ريفول كلود رعت اإلطارفقد هذا وفي وتقنياته. االجتماع
 النفس علم مختبر Claud Revauk D’Allonnes دالون

 وهوالمختبرالذي ،7 باريس جامعة في العيادي االجتماعي

 النفس لعلم العيادي المنحى تطوير على ويشرف يخطط

 تحت العلمية المؤتمرات من مجموعة لذلك نظم وقد االجتماعي

 النفس« وعلم االجتماع علم بين والحدود »العالقة شعار

 تكرس التي الدراسات من مجموعة المؤتمرات هذه عن وصدرت

 وأصدر ،العيادي االجتماعي النفس لعلم العلمية المشروعية

 Bulletin de مجلة إطار في سواء األبحاث من المختبرمجموعة

Psychologic والتي الخاصة األعداد من مجموعة صدرت حيث 

 االجتماعي النفس لعلم ومنهجية نظرية كتمهيدات اعتبرت

العيادي

 Bulletin du المختبريصدرجلة فإن ذلك إلى باإلضافة

.Laboratoire de Psychologic clinique الموضوعات وأما 

 قضايا على تركز فإنها المختبر هذا نشاط يغطيها التي النظرية

 والصغار المعاقين عند الجنسية القضايا : منها عديدة

 والشيخوخة والبطالة الخدمة ونهاية التقاعد وقضايا والمراهقين،

 .البوليس مؤسسة وسيكولوجية األسرة وقضايا السجون وقضايا

 جامعة فإن العيادي االجتماعي النفس مختبرعلم إلى باإلضافة

 العالجي الميداني بتطويرالجانب تعنى السابعة باريس

 العياديين معهد أنشأت فهي ولذلك طالبها عند واإلرشادي

 في اختصاصيين تخريج يهدف الدائم اإلعداد ومعهد النفسانيين

 المختلفة االجتماعية المؤسسات في المساعد النفساني العالج تقنية
 على القائمة اإلشكاالت لحل نفسانيًا تدخالً تطلب التي

.عناصرها بين التبادلي العالئقى الصعيد
 أيضًا اهتمت السابعة ياري جامعة فإن ثانية ناحية من

العيادي االجتاعي النفس علم جانب إلى النفسي بالتحليل

 فانز السيدة النفسانية المحللة دفعت1968 سنة أحداث إن
 أربوس مع ثنائيًا شكلت )التي Fanez Bontonier بونتونيه

 فوريه - فريس ثنائي مقابل في Arbousse Bastide باستيد

Fraisse - Faure راودت تطويرفكرة إلى الخامسة( باريس في 

 إلى النفسي التحليل إدخال وهي المعاصرين النفسانيين المحللين

 النظرية للمحاضرات مادة إلى تحولها حيث من إن الجامعة

Cours magistraux التحليلية المفاهيم صالحية حيث من أو 

 قبل من المعمقة وللدراسات العلمي للبحث مادة تصبح ألن

 التعليمي النفسي للتحليل شخصيا بخضعوا لم الذين الطالب

psychanalyse didactique : الفكرة مع قطعا شكل ما وهذا 

 العالمية المؤسسة جادتين وهيبة بسلطة رعتها التي الكالسيكية

 ممارسة النفسى التحليل أن ترى كانت )التى النفسى للتحليل
 الذين النفانيين لمحللين فئة على حكرًا يبقى أن يجب وبحثًا

 وقد .المؤسسة( لهذه القاسية االنتساب شروط على يحوزون

 المحلل Fanez Boutonier بوتنيه فانز السيدة مع عمل

 تلميذ Jean Laplanche اليالنش الشهيرجان النفساني

 D. Lagache الغاش األشهرد. الفرنسى النفسافي المحلل
 الدراسات لوحدة مديرًا Laplanche البالش أصبح وقد

 العيادي النفس مختبرعلم وأنشأ السابعة باريس في العيادية

 كل على اإلشراف حق وحده له الذي النفسي والتحليل المرضي

 جامعة عن تصدر التي ودكتوراه( )دبلوم العليا الدراسات

 Laplanche البالنش فإن ذلك إلى باإلضافة السابعة. باريس

 إدارتها على اآلن حتى وهريشرف متخصصة علمية أصدرمجلة

 التحليل عنوان تحت (1975 سنة منها األول العدد )صدر

 وتنشرفيها Psychanalyse d Uuniversite الجامعة في النفسي

 الدقة بالغة مواصفات فيها تتوفر التي العلمية األبحاث

 النفسي •التحليل الداللة بالغ المجلة وعنوان . . والموضوعية.
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االجتماعىالعيادي النفس علم

 اليالنش خطاها التي الموضوعية النقلة وهويعكى الجامعة« في

Laplanche تجديد ومن العلمي البحث وقار من تحمله وبما 

 .واحد آن في الجامعة إلى النفسي التحليل إدخال في تجسد

 المحلل نذكر اإلطار هذا في تعمل التي األساسية األسماء ومن

 فيديدا بيار والمرضي العبادي النفس علم وأستاذ النفساني

Pierre Fedida يعمل والذي الكتب من أصدرالعديد الذي 
 أن يعد 7 باريس في العيادية الدراسات لوحدة كمدير حاليًا

 أيضًا فيها ويعمل .فيها العلمي المجلس مدير منصب شغل

 والطبيب محمود، علي سامي النفساني والمحلل العربي الباحث

 العصبية واألمراض النفسي التحيل وأستاذ النفسافي والمحلل

٠ Jean guyotat غيوتا جان األولى ليون جامعة في

ومراجع مصادر

— Anzieu, D., Le Corps de Lttuvre, n ٢ f, Gallitnard, Paris, 
1981.

— Bulletin depsychologic, No speciaux Clinique I.VII.
— Bulletin du Laboratoire de psychologie Clinique, Ann6s 1979 , 

1986.
— Freud, s., Essais de Psychologic, Payot, Paris, 1967.
— Oppenheimer, Agnes, «34٥me Congres de r association 

psychanalylique internationale», Revue psychanalyse a 
Luniversite, Janvier 1986.

— Rosolato, Guy, « Que fait-on des theories nouvells, en psy- 
chanalyse »!, Revue psychanalyse a Luniversite, No Janvier 
1986.
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الفاشية
Fascism
Fascisme
Faschismus

 التي Fascio االيطالية الكلمة من مشتق الفاشية مصطلح

 رجعية التيارات أكثر من هي والفاشية االتحاد. أو الجمع تعني

 رجعية الجوانب اكثر عبرعن استبدادي نظام وهي العالم في

 عن المعاصرة الفاشية وتعبر .المالي للرأسيال وامبريالية وشوفينية

.الراهن الرأسمالي المجتمع مظاهرتفسخ

 البرجوازية فعات من للفاشية األساسية الدعامة وتتشكل

 طبقاتها، عن منسلخة وفائت والريف، المدن في الصغيرة

٠ الرثة البروليتاريا وجهوركبيرمن
 وأزمان ظهورها وأشكال صورها اختلفت مهما الفاشية إن

أهمها: كثيرة، مشتركة بسمات تتسم انتشارها، وأمكنة نشأتها

 ,صنمية صفة واعطاؤها الدولة سلطة تقديس :أوالً

 الملهم الزعيم تمجيد طريق عن الدكتاتورية تمجيد وبالتالي
 الداخليين شرورأعدائها من لألمة كمخلص والمؤله

 هو والوطن الوطن هو الفاشية في الزعيم يغدو .والخارجيين

. وللمجتمع للدولة قوانين الى أوامره وتتحول الزعيم.

 وجوده. نفي طريق عن الطبقي الصراع تزييف ثانيًا:

 وطبقاته فائته بكل بعامة، الشعب مصالح عن والحديث

 مصالح وألن القومي الصراع أهمية واإلعالءمن المتناقضة

 جهاز صيغة تأخذ الدولة فإن المصالح جميع فوق هي األمة

والشروط األحوال كافة في عادل جهاز الطبقات، فوق يقف

 تحتقر فالفاشية الجماهير. مع بالعالتة النخبوية ثالثًا:

 وفائته الشعب عامة مقابل الصفوة سلطة على الجماهيروتعول

 المواقع تشغل أن يجب المختارة المبدعة األقلية أن وترى .الدنيا

.السلبي الجمهور مقابل القيادة في الفاعلة
 ايديولوجيا الفاشية أن فبا العسكرية النزعة رابعًا:

 الشاملة الهيمنة ضرورة فإن ديكتاتوري ونظام استبدادية

 قيادة في دورها وتنامي العسكرية المؤسسة توسيع تتطلب

.ككل المجتمع عسكرة الى الفاشية تنزع كما .والدولة المجتمع
 من مجموعة هي الفاشية أن م الرغم على خامسًا:

 الالعقلية النزعات من ومزيج األوهام، من وخليط األساطير،
 وتؤلف ،العلمنة باسم للدين المعاداة طابع تأخن ما غالبًا فإنها

 الشرف مفاهيم على القائمة األخالقية المفاهيم من منظومة

.والزعيم األمة باسم والتضحية واالخالص والواجب
 القرن نهاية تجربة أثتت وكا أبدًا، يمنع ال هذا لكن

للعلم ومعاداة أسسديية على الفاشية قيام العشرين،
 هي الفاشية االبدبولوجية صفات أهم إن سادسًا:

 أشكال الفاشيةأحط وتبعث للثقافة. والعداء ،اإلظالمية

 فتمجد األدب، في الالعقلية النزعات وتنمي التبريري، الفكر

 الصوفي المضمون ذات البالغة على ويعول والحرب، الغرائز

 فجبة، انتقائية بطريقة القومي التراث نحو وتتوجه االيمافي،

 بالتواصل تؤمن ال الفاشية أن كيا .فيه المظلمة الجوانب فتبعث

.الثقافات بين المتبادل والتأثير االنساني
 أفراد وعي تكون أن الفاشية تستطيع ولكي :سابعًا

 تشدد فإغها االيديولوجي، نظامها ووفق هواها، على المجتمع

 المتمردة، الشبيبة فائت تربية وبخاصة التربية أهمية على
ولألمة للزعيم اإلخالص وتعليمها عسكريًا، تنظيمًا وتنظيمها

 ثم ،1922 ايطاليا في ظهرت ما أول الفاشية ظهرت لقد

القومية. االشتراكية قناع تحت 1933 المانيا في ظهرت

 القومية االتجاهات شطر الفاشية توجهت فلقد ايطاليا في أما

 في العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن في سادت التي
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الفاشية

 الجدد والهيغليين ومارينيتي دانوتسبو من كل وتحول أوروبا.

 مباشرين ملهمين الى بارثيو االجتمع وعالم جينتلي سيما وال
للفاشية

 من جملة تلفيق اكثرمن ايطاليا في الفاشية الفلسفة تكن ولم

 وبذل . واالرادي الالعقلي المذهبين عن األفكارأخذت
 كرد عقلي ال صوفي ايمان لتحويلهاالى كبيرًا جهدًا مؤدلجوها

 عشروالتاسع الثامن القرن مادية وبخاصة المادية على فعل

 جديد، دين الفاشية أن اإليطاليون الفاشيون أكد ولهذا عشر.

 القانون مع الفطري ترابطه أساس على االنسان الى ينظر

 تكن م »لو أنه موسوليني وأعلن الموضوعية واالرادة السامي
 والشجاعة الصالبة تمنح أن بمقدورها كان لما ايمانًا الفاشية

 انفعالية حالة في اال عظيم شيء تحقيق يمكن »ال كما لمعتنقيها«

. الديني« والتصوف الحب من

 والفقراء نحوالبؤساء توجهت قد االيطالية الفاشية إن

 من تعيش كانت وقت في للرأسمالة معادية انها وادعت

 خفت هنا ومن الكبير. الرأسمال يقدمها التي المالية المساعدات

 ال صوفية في فوجدته البؤساء هؤالء يربط رابط عن تبحث
 وأعلنت . المعجزة ينتظرون ايطاال بؤساء من جعلت منطقية

.المقدس األب أوأنها االله فعل ردة الفاشية

 االحتقار االيطالية الفاشية أعلنت الديانات أكثر فعلت وكا

 موسوليني أعلن الروح. ثراء على وعولت ماهومادي لكل
 التي باألعمال أي ،والبطولة بالقداسة تؤمن الفاشية »إن قائالً

 ٠ . .بعيد من وال قريب من ال اقتصادي واقع أي يحركها ال

 الى البشر تحول التي االقصادية السعادة فكرة ترفض اغها

. وتسمن« تتغذى أن : واحد بشيء سوى تفكر ال حيوانات

 البطل، اسطورة تخلق عام بشكل الفاشية االيديولوجيا

 موسوليني فتحول البشر. بين السياسية المساواة اسطورة وتحتقر
 العلم وكلي الخطأ، عن واعتبرمعصومًا إله نصف الى

 ولكن اله تحب أن »تذكر قائلة: الفاشية صحف ستكتب

. الدوتشه« - الزعيم هو ايطاليا اله أن تنسى ال

 الخضوع اال العوام على فا والعلم القدرة كلي البطل وألن

 ألن للوطن، يخضعون فإنما يخضعون إذ وهم له. المطلق

.الوطن هذا عبادة اال ليست وعبادته الوطن هو الزعيم

 الفقراء كبيرمن جمهور دين ال ايطاليا في الفاشية تحول إن

 تقف لم الفاشية أن يعني ال الصغار، والبرجوازيين والمثقفين
 من بديال نفسها طرحت قد انها بل الدين، من معاديًا موقفًا

. المالكين ايديولوجيا وغدت سحرها فقدت التي المسيحية

 في استثنائية مكانة والدولة األمة مفهوما احتل لقد

 االيديولوجيا هذه ورفعت االيطالية. الفاشية االيديولوجيا
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 الدولة تلد التي هي األمة ليست اذ . المطلق مرتبة الى الدولة

 الحياة ثم ومن االرادة وتضفي األمة تخلق التي هي الدولة بل

 وحدته من وعي على - الدولة هذه جعلته - شعب على الحقيقية
 اخالقية كلية ارادة عن تعبيرًا بوصفها الدولة وإن , المعنوية

 اال الفرد على وما الوطني. االستقالل هيالتيتخلقالحقي

. الدولة في كلي بشكل يذوب أن

 الفاشية االيديولوجيا في الدولة عن الحديث يجري وعندما
بهيغل. الحديث هذا يقترن ما غالبًا االيطالية

 الى تعسفيًا استغالالً هيغل استغلت قد الفاشية أن شك وال

 فلسفة عن الفاشية بحثت فعندما . جنتيلي يد على الحدود أبعد

 كان الذي جنتيلي جيوفاني الى المهمة هذه موسوليني عهد لها
 يستخدم أن جتيلي ورأى كروتشه، شأن شأنه جديدًا، هيغليًا

 كانت فلما .موسوليني الى ليقدمها الدولة، في هيغل نظرية

 فقد البرجوازية، الليبرالية النزعة ضد األساس في الفاشية

 مقابل في يوجد مستقل كيان ذات دولة هيغل عند وجدت
 الرسمي المنظر يرى كما الوسطى للطبقة الصغيرة المصالح

 تتفق ال هيغلل فلسفة لكن سرجيوبانونشيو الفاشية للدولة
 الصيرورة ترصد هيغل ففلسفة عقلية ال فلسفة أية مع اطالقًا

.النهائي الحرية انتصار حتى للعقل التاريخية

 العالمية الحرب في بها لحقت التي الهزيمة فإن المانيا: في أما

 معاهدة بعد قومية مرارة من - الهزيمة هذه - ولدته وما األولى
 القومية النزعة تقوية في ومباشرًا مهمًا شرطًا شكلت فرساي

 قد العمالية الحركة وضعف 1918 ثورة فشل أن كما .المتعصبة

 أوساط في النزعة هذه نحوتأكيد شديد بروزميل الى أدى

 الشعب وعي تزييف والى الصغيرة والبرجوازية البرجوازية

 فترة في وبخاصة االجتماعية القومية الثورة شعار تحت األلمافي

.1929 عام الكبرى االقتصادية األزمة

 عام بشكل الفاشية الى التحول عملية أن بولنتزاس ويرى

 وتحولها الصغيرة للبرجوازية السياسية األزمة حالة مع توافق قد

 أزمة إن .الفاشية األحزاب بواسطة مستقلة اجتياعية قوة الى

 الطبقات أزمة شروط في اال تنشأ لم األلمانية الصغيرة البرجوازية

 عن عب قد الفاشي النازي الحزب أن أي .ألمانيا في الحاكمة

الصغيرة. البرجوازية أحقاد

 يعبر أخذ مهيمنة سياسية سلطة الى الفاشية تحول ولكن

 البرجوازية للطبقة الحقيقية المصالح عن ومكثفة فعلية بصورة

.االستقالل مرحلة في سيما وال

 في رجعية شطرأكثرالجوانب األلمان الفاشيون اتجه لقد

 مفهوم نيتشه من فاستعاروا .االلمانية البرجوازية الفلسفة

 لقد بل السائدة. القيم لوحة تحطيم الى والدعوة السوبرمان،



الفاشية

 القومية بنبي ووصفوه نيتشه، ورثة أنهم أنفسهم االزيون اعتبر

 هذا فلسفة من جعلوا السلطة استالمهم وبعد ثم .االشتراكية

.لهم رسمية الكبيرفلسفة الالعقالني

 العرق مشكلة واجه قد نيتشه أن باوملو الفرد أعلن لقد

أوروبا. على السيادة تحقيق وهي اال القديمة، األلمافي

 الفاشية تأسست فقد االيطالية، الفاشية االيديولوجيا وكما
 بالجانب بدءًا مضمونها في جدًا مختلفة عناصر على االلمانية

 بالوعي مرورًا عليها، السابقة البرجوازية الفلسفة من الرجعي

 ديماغوجية اشتراكية الى بالدعوة وانتهاء المتطرف القومي

 الذي الثري، منبعهم الحياة فلسفة في وجدوا ولهذا شكلية.

لالعقلية. األساطيرا بمختلف أمدهم

 سالح الى غالغس يد على الحياة فلسفة تحولت لقد

 الحياة عدو العقل أن أكد لقد . ونفيه العقل على للهجوم

 من االنسانية النفس انقاذ هي للفلسفة الجديدة والمهمة
 في نظرية ببناء غالغس قام االدعاء هذا الى واستنادًا العقل.

 الذي للحياة، الحقيقي التيار أي الحقيقي والمجرى الزمان

 اال المادية وما الحياة تفتقد والمادة الماضي. الى الحاضر من يجري

٠ الخائن العقل نشاط ثمرة

 ودون به قام قد الفاشية الى غالغس من االنتقال غيرأن

 الحرب وقدس ،الخيانة بدولة العقل وصف الذي يونفر، حرج

 الحركة اال التاريخ وما االنسانية. النفس لنبل ظهورا بوصفها

 القرن هواسطورة العامل ونمط االسطورية لألنماط الوهمية

 لرأسمالي يونفر-هو يرى -كما والعامل العشرين.

 ونمطها، والسيادة العامل كتابه وفي والمحارب. وانبيروقراطي

 العاملة. الطبقة باسم يتحدن أنه يونفر أعلن ،1944-1932

 نهاية في ليست التي الشورة وعن الكلي التضامن عن مدافعا

البرلمانية. البرجوازية األمرإالتحطيم

 روزنبرغ الفرد فكان للفاشية الرسمي المؤرخ أما

1946-1893.

 الى العرق أو الجن نظرية تحويل روزنبرغ حاول لقد

 كتاب في بوضوح معروضة العرق نظرية إن .للتاريخ فلسفة

 - التاريخي التقدم الى نظرت التي النظرية هذه هتلركفاحي

 البقاء حيث البقاء، أجل من الصراع أساس على االجتماعي

 داخل يجري البقاء أجل من والصراع ولألقوى. لألصلح

 بين التمازج وإن . الصفوة. قيام عن يثمر حيث ذاته الجنس

 وعلى يستطيع الذي .األرقى الجنس انحطاط الى يقود جنسين

 ثمرة إال الراقية الحضارة وما نفسه. تطهير ذلك، من الرغم

اآلري. الجنس أو الراقية، األجناس

 هو 1930 العشرين القرن اسطورة روزنبرغ كتاب لكن
 تنطوي لما وبخاصة االلمانية الفاشية دعاوى لكل شامل عرض

.عنصرية من االلمانية الفاشية عليه

 مبدأ لنفي تشمبرلين، من آرائه أهم استعارروزنبغ ولقد

 العروق وتأكيدتاريخ للبشرية. العام التاربخ ونفي السببية

I الجرمان اآلريين تاريخ وبخاصة المنفردة
 استنادًا التاريخ ونفسي كتابة اعادة مجب انه روزنبرغ يرى

 اآلري الجنس صراع وبخاصة األجناس بين الصراع مفهوم الى

.منه األدنى األجناس ضد

 ثمرة اا ليس - روزنبرغ يرى كما - الحضارة انحطاط إن

 وحدهم واآلريون .منهم أدنى اجناس مع اآلريين اختالط

 وأنظمة وفلسفة وفن علم من الثقافة أو الحضارة مبدعو

 الماركسية سوى تبدع فلم لدنيا األجناس أما سياسية،

 ومثل الفقيرة، العقلية ونزعة المالية، والرأسمالية والديمقراطية

.والخنوع الحب

 الحجج من جملة حشدت التي الجنس في النظرية هذم

 سندا وشكلت واالنتروبولوجيا البيولوجيا علم من المزيفة
 فكرم فكانت .للتوسع الطامحة األلمانية لالمبيالية أيديولوجيًا

.الحيوي المجال

 الطبيعي والعلم العاطفية من مزيج الحيوي المجال وفكرة

.المزيف السياسي واالقتصاد الرديء والبيولوجي

 بعظمة الشعور بعث نحو األلمانية الفاشية توجهت لقد

 الفاشيون وأعلن الوسطى، العصور في االلمانية االمبراطورية

 تكن لم الوسطى حققتهاأوروبا التي االنجازات جميع أن األلمان

 االستيالء يمكن الغزو طريق عن وأنه .األلماني العرق ثمرة اال

 فإن ولهذا األلمانية. لألمة الرخاء وتحقيق األجنبية األسواق على

األرض. من مزيد الى دائمة بحاجة ألمانيا

 العالم غزو الوهم من أنه وجدت األلمانية الفاشية لكن

 من بد ال بل فحسب، اقتصادية أدوات طريق عن والتوسع

وحدها. القوة القوة

 حين اآلري الجنس يجكمه لعالم المثلى الصورة هتلر قدم لقد

 بلد كل ينتج بحيث كله العالم ننظم أن مهمتنا »أن أعلن

 الشمالي األبيض لجنس يتولى بينما إنتاجه يستطيع ما أفضل

.الخطة« هذه تنظيم

 أن االطالق على يعني ال والمانيا ايطاليا في الفاشية ظهور ان
 بلدان في انتشارًا تلق لم سياسية وممارسة كإيديولوجيا الفاشية

 الغربي. الرأسالي العالم بلدان على وقفًا ليست أنها كما أخرى.

 اوروبا بلدان معظم جديدفي من ظهرت قد الفاشية إن بل

 الفاشية عن اليوم الحديث يمكن حيث أميركا. وفي الغربية
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الفردية

 االيطالية الفاشية صفات باهم تحتفظ تزل لم التي الجديدة.

 مغايرة معاصرة ظروف في تعمل أنها من الرغم على وااللمانية

.وااللمانية االيطالية الفاشية نشأة لظروف

 تيارين خالل من تبرز المعاصرة أو الجديدة والفاشية
 للفاشية استمرارًا يمثل الذي وعو األول: التيار أساسيين.

 من واألربعينات الثالثينات في ظهرت التي وااللمانية االيطالية

 ضيق تأثيرها لكن ،سرية منظمات صيغة وتأخذ القرن هذا
 فهو : الثاني التيار أما . المخزي الفاشية تاريخ بسبب جدًا

 المعاصر. الرأسمالي المجتمع تفسخ خالل من النفاذ يحاول

 البنية تحطيم الى تسعى وعلنة سرية منظيات في وينخرط

 من عدد التيار هذا عداد في ويدخل .التقليدية االجتماعية

 والحركة االميركية، المتحدة الواليات في المتطرفة االتجاهات

 في الجديد النظام الفرنسي القومي والحزب االيطالية االجتماعية

اليونان. الجديدفي والنظام فرنسا،
 هي العشرين القرن في للفاشية بروزًا األكثر الظاهرة غيرأن

 االستيطاني لالستعمار االيديولوجي االساس الصهيونية

.فلسطين في العنصري

 دول الى نشاطها ومتد الفاشية أشكال من شكل والصهيونية

كثيرة. أوروبية

 بأن األخرى الفاشية أشكال عن تختلف الصهيونية غيرأن

 اطارحكومي في نشاطها يتحدد وال وكثيرة كبيرة تنظيمات لها

 تعمل بل ، موسوليني عهد ايطاليا أوفي الهتلرية المانيا في كما
 وتعتبر .العام بلدان من بلدًا سبعين اكثرمن في وتنشط

 األميركية المتحدة الواليات في الكبيرة االمبريالية الجماعات

. الغاشية المنظمة هذه لنثاط هامة تاعدة

 عن تختلف ال الصهيونية للفاشية اإليديولوجية المنطلقات إن

للنازية. االيديولوجية المنطلقات

 اختارها يهودية قومية عن تتحدث الصهيونية فالفاشية

 تاريخية رسالة ولها العالم أصقاع مختلف في ومتشرة اإلله،
 سموًا العروق أكثر اليهود أن الصهيونية الفاشية وترى . خاصة

 ولليهود العالم في الحضارية القوميات جميع من وعظمة

 مجال وال المتوسط، األوروبي أكثرمن عظيمة خصائص

 . الخاملين واألفارقة واآلسيويين اليهود بين القرق عن للحديث

. سكالوف ناحوم به صرح ما هذا

 تقفان الهتلرية والفاشية الصهيونية الفاشية أن نجد وهكذا

 والعرق اآلري العرق وقدسية تفرد حيث من واحدة أرض على

اليهودي.
 القومية دور عن تتحدثان كلتاهما والنازية والصهيونية
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 ووسائل التوسع ضرورة عن وتتحدثان .التاريخ في العظيم

. واحدة وأدوات مفاهيم خالل من تحقيقه
 الطبقات بأكثر ومرتبطًا باقيًا، زال ما الفاشية خطر إن

العالم. في رجعية والفائت

 قوى مهمات من أساسية مهمة يزل لما الفاشية ضد والنضال

العالم في التقدم

ومراجع مصادر

.1973 بيروت، الفاشية، دراساتفي -
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كفاحي هتلر، —

برقاوي أحمد

الفردية
Individualism
Individualisme
Individualismus

 فكرة أكثرمن الحديث الفكر يألفها فكرة نجد لم ربما

 النتائج ضد فعل رد وهو للغاية. واسع بها فاهتمامه الفردية،

 الصناعية والثورة االصالح حركات عن الناجة السلبية

 االهتمام ضد وكذلك االنتاج، في الهائل والتوسع والعلمية

.اشتراكية ثورية حركات من رافقه وما الجمعي بالمذهب

 ليس ؟ تحديدها يمكن وكيف ؟ فردية كلمة معنى ما ولكن
 صحيح تعريف إعطاء مستحياًل، أمرًا يكن لم إن السهل، من

 أن الباحث مايستطيع قصارى إن .الكلمة لتلك ومرض

 المعنى لب اعتباره يمكن ما هوكشف الحالة هذه مثل في يفعله

 هذا كشف أن بيد للفردية. المتشعبة االستعماالت إلى إضافة

 المدلوالت ألن الدقيق، بمعناها الفردية فهم من يمكننا لن اللب
 ذلك ومع المكتسبة، معانيها من أساسية أجزاء تشكل االضافية

 قد نكون فعندئذ الكلمة، تلك معنى لب فهمنا ما إذا فإننا
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 استعاالتها وجوه لفهم قبل ذي اكثرمن مؤعلين أصبحنا

المختلفة.

 دي الكسي الفرنسي السياسي الكاتب فردية كلمة صاغ لقد

 من نوع بأنها ووصفها ه Alexis de Tocqueville توكفيل
 الضيقة بحلقته إآل اليهتم فردًا االنسان تجعل المعتدلة األنانية

 تقال العام، بمعناها والفردية وأصدقاثه. عائلته على المقتصرة

 إما الفردي في أو الفرد في يرى اتجاه كل أوعلى نظرية كل على

 فهي، .القيمة درجات أسمى وإما جوهرية، الواقع صور أكثر

 حقيقة كل أساس الفرد أن يرى من مذهب بالتحديد،

 والتاريخية االجتماعية الظواهر يفسر من مذهب أو وجودية،

 رعاية المجتمع غاية أن يرى من مذهب أو الفردية، بالفاعلية
 أيضًا، وهي بنفسه. بتدبيرشؤونه له والساح الفرد مصلحة

 يعطي فكالهما التحرري، للمذهب ما، حد إلى مشابه، تعبير

 بتغييرمفهومها التحررية كانت وإذا كبرى. قيمة الفردية الحرية

 المنسجمة الحرية تصورات احتواء إلى توصلت قد األجيال عبر

 ذاته االتجاه أكدت الفردية فإن كذلك الدولة، سلطة مع
 غير أمرًا أواألنا، الفرد، واعتبرت نفسه المضمون واحتوت

 تعتبر المزاحة فكرة على المؤسسة التحررية إن نسبيًا. مقيد

.االجتماعي االنسجام لتحقيق وسيلة الفردية

 والمواقف العلوم باختالف الفردية معنى يختلف الواقع وفي

.واالجتماعية الفلسفية

 القول على تطلق األنطولوجي، معناها في الفردية، -1
 إلى وإتما العامة، الكليات إلى ال الحقيقي، الوجود يسند الذي

الجزئية. األفراد

 التي النظرية على تطلق البحث، مناهج في والفردية، -2

 في التاريخية والوقائع االجتماعية تفسيرالظواهر عن تبحث

 عن الناجمة األفعال في خاص وبشكل الفردية البيكولوجيا

لألفراد الواعي النشاط

 الدولة لسيطرة المقابل السياسي معناها في والفردية، -3

Etatisme، ومسؤولياته، الفرد حقوق تطوير إلى يهدف اتجاه 

 المحيطة المؤسسات قبمة من أعلى الفرد قيمة أن تدعي ونظرية

 وألن الدولة، وجدت أجلها من التي الغاية هو الفرد ألن به.

 للسياسة األعلى فالمثل األفراد. من أسمى غاية ليس المجتمع

 وظائف وإرجاع الذاتي نشاطه وتنمية الفرد، تحرير الصحيحة

 أو التحررية، سسر فردية في كا محدود، عدد إلى الدولة
.الفوضوية شترنر فردية في كها كليًا إلغاؤها

 تدعو التي ،االمتثالية للنزعة المقابل معناها في ،والفردية - 4

مفاهيم: ثالثة وفق تقال المقررة، والتقاليد باألعراف التقيد إلى

 أمر ما، مجتمع في يناقشون، الذين األفراد حالة (1)

 أن عوضامن ،نوع كل من والمعتقدات والتطبيقات المؤسسات

٠ القائمة لألنظمة ،نقد دون ،يمتثلوا

 الحالة من أسمى السابقة الحالة بموجبها تكون نظرية (2)

لها المعاكسة

.الفكري االستقالل لذلك التابعة النفسية الحالة (3)

 التي النظرية على تطلق األخالقي، بمعناها والفردية،-5

 السلوك أثر أن وتدعي المجتمع، حقوق على الفرد حقوق تقدم
 مقابل في وذلك معينبن، أفراد أو فرد على داائً يقع الخلقي

 من بجماعة دائمًا تتأثر أفعالنا أن يؤكد الذي الجماعي المذهب

 بموجبها المجتمع يكون ال نظرية إذن فالفردية، الجماعات.

 ولكن األفراد، من أسمى لغاية وسيلة أو أداة وال ذاته في غاية

 وفق يفهم أن يمكن وهذا ٠األفراد خير في ينحصر هدفه

 سعادة إلى تهدف أن االجتماعية المؤسات على معنيين!
كمالهم. إلى أيضًا تهدف أن وعليها األفراد،

 أحد وصفنا فإذا محقرًا، معنى الفردية تأخذ وقد - 6

 اآلخرين عن اإلنفراد إلى ميله بذلك عنينا بها األشخاص
 األنانية، عن ناشائً الميل هذا يكون ما وكثيرًا وسلوكه، بآرائه

توكيدالذات. في الرغبة أوعن والكبرياء، الطموح أوعن

 ،هي الفردية فإن المختلفة المعاني هذه من الرغم وعلى

 اإلنسانية الطبيعة ونظرية القيمة مذهب تتضمن كالفلسفة،
 السياسية التدابير يبعض االعتقاد في يتمثل عامًا وموقفًا

والدينية. واالجتماعية واالقتصادية

:قضايا بثالث يوصف أن يمكن فإنه القيمة مذهب أما

 أن دون اختبرها الذي االنسان حول متركزة القيم كل (1)

؛ضروريا خلقها قد يكون

 فإنه المجتمع أما سامية، وقيمة ذاته في غاية الفرد (2)

؛الفردية للغايات وسيلة

 األخالقية، النواحي بعض في األفراد جميع بين المساواة (3)

 لصالح فقط وسيلة يعامل أن يجب أحد ال أفضل بشكل أو

آخر. شخص
 مصالح أن تعتقد االنسانية، الطبيعة في الفردية، والنظرية

 يمنح عندما أفضل بشكل مؤمنة تكون االعتيادي البالغ الفرد

 يناسبها ما مع ووسائله غاياته الختيار كاملتين ومسؤولية حرية

 عن ناجم االعتقاد وهذا الغايات. تلك إلى للوصول أفعال من

 الخاصة، بمصالحه يتعلق فيما حكم أفضل فرد كل بأن االقتناع
 على مبني وهوأيضًا .زيادتها امكانية عن يكشف ان ويستطيع

 تطوير في يساهم الخيارات تلك يصنع الذي الفعل بأن االدعاء
 أفضل تقدم فكرة الفردية ألن وهذا .المجتمع خير وفي الفرد

المنتجة. للمحاوالت الفعلية والمحركات البواعث
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 سام تقييم فهي عام، أنهاموقف حيث من الفردية، أما

 . لآلخرين واحترامه األفراد من كل ولسرية بالنفس للثقة
 السيطرة طرق وجيع التقليدوالسلطة يقابل ما سلبيًا، وهي،

 حق تؤيد أيضًا وهي تمارسهاالدولة، عندما خاصة الفرد على

اآلخرين. لحقرق مغايرًا يكون أن في الفرد

 التاليين: المبدأين على المؤسات في الفردية تجسيد يقوم

 للحكم، صيغة أفضل بصفتها الليبرالية الديموقراطية قبول

 أو يعمل(، )دعه طبيعتها على تجري األمور ترك مبدأ وتبني

 في يتمثل الدولة دور فإن ولهذا العمل. حرية سياسة باألحرى

 اهمية الفردية والمناسبات والفرص الشخصية الحرية إعطاء

 معنى المبدأين هذين إعطاء طريق على نصل، وهكذا قصوى.
 أن بيد المتطرفين. الفرديين مذهب الفوضوية إلى متطرفًا،

 حياة في التدخل الحكومة على أن يعتقدون الفرديين معظم

 األفراد ولمنع والنظام القانون على للحفاظ ما، حد إلى الناس،

 وعقود اتفاقات ابرام على وحثهم اآلخرين، على االعتداء من

 معينة، فرصة فرد لكل فإن ذلك، إلى وباإلضافة معهم.

 االنتخابات خالل من ونشاطها، الدولة شكل لتحديد

 خالل من ومعتقداتهم، األخرين سلوك وللتأثيرفي السرية،

التعبيرواالجتماع. حرية
 فرد لكل يسمح الذي الملكية مذهب أيضا الفردية وتتضمن
 قانونيًا، به مسموح حد أنصى إلى الفرص، من باالستفادة

 مناسبًا ذلك له يبدو كما ،يها والتضرف وادارتها األشياء لحيازة

 أو االنتساب لتشمل فتتسع االجتماعبة الحرية أما ومفيدًا

 تعني الفردية فإن للبعض وبالنسبة .ديني تنظيم أي إلى رفضه

 وبين بينهم، للتوسط الدين لرجال بحاجة ليسوا األفراد أن
فاشيًا تنظيمًا يكون أآل يجب الكنسي التنظيم وأن الله،

٠٠٠
 رغم البدائية، فالمجتمعات ومجيدًا. طويالً تاريخًا للفردية إن

 باالستقاللية تميزت متضامنة، جماعات شكل على عإشت أنها

 المتمرد، الفرنسي الزعيم بالنكي، اغوست ذهب وقد الفردية
 تكن لم البدائية المجتمعات أن أكد عندما ذلك من أبعد إلى

 حدود أقصى إلى فردية ذلك عكس على كانت لقد شيوعية؛

 كانت البدائية المجتمعات أن نزعم أن الهراء لمن وأنه الفردية،

 . . .لألرض فردية ملكية أية تعرف لم أنها لمجرد شيوعية

 من متواصل تطور . يائه. إلى ألفه هومن المجتمع وتقدم

. األخير« الهدف بوصفها الشيوعية إلى الفردية
 كتابًا وضع الذي باكهوت، والتر االنكليزي الكاتب أن بيد

 رأيه، في بالنكي خالف والسياسة، العلم بعنوان 1869 عام
 الوحشية من اعتبارًا المدنية بناء في األولى المرحلة أن وهويعتقد
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 على تعتمد التي Totalitarian الجماعية الدولة كانت المطلقة

 الديكتاتورية على التعتمد وهي .الصارمة واألوامر القوانين

جماعية. ديكتاتورية على وإنما الفردية،

 وبتأثيرمن قرون عدة خالل رأوا، فإنهم القدماء اليونان أما

 التطوربدأ أن ، م. .ق 429-495 المشهوربيريكليس السياسي

 وتأكيد والمساواة الديمقراطية إلى إنتقل ثم القبلي المجتمع من
 خضوع بعيدجدًاعن وهذا ؛القديمة أثينا ظهرفي الفردكعا

 ومع القديمة. إسبارطة في وجدت التي االجتماعية للسلطة الفرد
 كانت أنها إآل األجل، قصيرة كانت األثينية الديمقراطية أن

 عن األفالطوفي المفهوم من افضل كانت فرديتها أن حتى فردية

الدولة.
 على دائيًا تبعته تقع الخلقي السلوك أن يعتقد سقراط كان

 يهتم لم وأفالطون فردي األخالقية، الناحية من فهو، الفرد،

 الميتافيزيقي، المجال في وال االخالقي المجال في ال بالفرد

 اآلخر، المجال وفي الجماعة، األول، المجال في عنده، والمهم

 وجد فقد أرسطو أما .والثبات باألبدية يتصف الذي المثال

 :مفرمنها ال ازدواجية أمام الميتافيزيقي، المستوى في نفسه،

 ألنها الفردية، الحقائق عل العلم حمل يمكن ال جهة، فمن

 العلم، موضوع والضروري، الكلي ليبقى وتزول تختفي

 الحقيقي الوجود أرسطو يسند لم أخرى، جهة ومن مكانها؛
 الوجود لهاإآلي الحل معضلة وهذه األفراد إآلإلى الفعلي

 مع الوجود متطلبات وتتوافق المعقول مع الواقع يتطابق حيث

 الحقيقي؛ الفردالوحيد ناحية، من فهو، المعرفة متطلبات

 الفعل ألنه يتحرك، ال الذي المحرك اخرى، ناحية من وهو،

 في أما .المادة عن المنفصلة األولى والصورة الفكر وفكر المحض

 إذ الفرد، هو ارسطو، نظر في المهم، فإن ،األخالقي المستوى

 وبالتالي الحقيقية السعادة إليه تسند الذي الوحيد الموجود هو

.الغائية

 مع الذري ديموقريطس خطى على سار الذي وابيقورس،
 أي من أكمل مستوى إلى الفردية طور االختالف، بعض

 أن اعتقد وقد .التاريخ ذلك حتى البثرية عرفته اخر مستوى

 علم قاعدة االحساس وأن وأساسه، االجتماع وحدة الفرد
 مفكري عند تأييدًا األبيقورية وجدت وقد .الفردي النفس

 أخرى مدرسة انتشار من يمنع لم هذا أن إآل ،الرومان وفالسفة

 الفكرية المدرسة بعد فيما أصبحت الرواقية، هي فردية،

 وتبنت األخالقية المساواة مبدأ الرواقية طورت .المسيطرة

 في ملهمة فكرة أفضل الفردية غدت حتى الفردي المذهب

 العدالة من مطلق مستوى على فإلحاحها .الرواقي المذهب

كونتا Cosmopolitisme وكوسموبوليتيتها للفرد المستقلة



الفردية

 وصفوة الشديدة. االبيقورية فردية على أساسية تعديالت
 المدارس في خصوصًا بالفرد اهتم اليوناني الفكر أن الكالم

أيضًا والكلبية واالبيقورية كالرواقية األخالقية

 قال من القدماء الفالسفة بين نجد ال أننا المالحظ ومن

 أنانية جملتها في فرديتهم كانت بل المحض، الغيري بالمذهب
 القورينائيين مذهب في البحتة األنانية نجد لكننا معًا. وغيرية

بعدهم. من األبيقورين ثم
 االنسان على اهتامها ركزت قد القديمة الفلسفة كانت إذا

 أعرف »ال اليونان الشعراء أحد قول ذلك على يدل كما الفرد،

 الشخصية، فإن االنسان«، يثيره ما بقدر االعجاب يثير شيائً

 مناط أصبحت واالسالمي، المسيحي الديني الفكر في

 فالفكراليوناني، إليهاالفرد يصل التي الكمال وقمة االعجاب

 الفكر أمام الطريق شق الواقعية، الفرد بحقيقة باعترافه

 كان وإذا , للشخص البارزة القيمة على للتعرف المسيحي

 اهتمامه في األخالقي المستوى على اقتصر قد اليوناني الفكر

 مجال إلى األخالق مجال تجاوز المسيحي الفكر فإن بالفرد،

 الجاهزة األفكار على المعتمدة المسيحية أن والواقع الميتافيزيقا

 الفلسفي الفكر إلى أدخلت اليهودية طورتها قد كانت التي

 موجودة تكن لم التي للفرد المطلقة القيمة على التشديد فكرة

 بالعالقة للمؤمنين تلمح المسيح السيد وتعاليم . اليونان عد
 فردية قواعد الدين مح ما وهذا . واالنسان الله بين المباشرة

 فإن حال، كل وعل اإلصالح. عهد في إآل توجد لم جذرية

 قرون، خالل طبع، قد المسيحية، في الفردي العنصر

 نفسه يحقق أن الفرد على إن يقول، الذي المنسجم باالعتقاد
 على وبالتشديد الله، إلى كليًا وتسليمها نفسه بفقدان تمامًا

األخروية الحياة أهمية

 الشعور صدمت افالطون، مذهب في الفرد، فناء فكرة إن

 المسيحيين المفكرين من فأثناغوراس، المسيحي الديني
 خلق من الغاية يعتبرأن األموات، قيامة عن رسالته في األول،

 على كامل بشكل يتم ال هدف وهو الله، كمال تأمل االنسان

 البعث هذا البعث، أو جديد من القيامة من بلالبد األرض
 هو وإنا وحده، للجسم وال وحدها، للنفس يكون ال

 الخلق، طريق على موجودون فنحن الفرد. أي منها، للمركب

. الفداء طريق على ونبعث
 المسيحية العقيدة فإن فردية، سمة الغائية العلة أن ويما

 فقط فيها يقصد ال فردية ولكنها فرديًا، نحوًا كلها نحت

 بأسرها، االنسانية خالص أيضًا وإنما لذاته، الفرد خالص

 األخالقية الفكرم أن الكالم وصفوة االفراد. من جعًا بصفتها

 فكرة هي ،نفسه المسيحية مؤسس إليها دعى كما ،المسيحية

. معا إنسانية جماعية وفكرة فردية
 يختلف لم فإنه الفردية، من االسالمي الدين موقف أما

 عند الشعوربالذات، كان إذا المسبحية. موقف كثيرًاعن

 أخذ فقد القبلية، المركزية من بنوع مبلبالً الجاهلية، في العرب

 أمة. من كجزء تدريجًا، ذاته، يعي اإلسالم بظهور الفرد،

 لألمة، بانتسابه وأصبح، القيلة، وحدود فرديته الفرد فتجاوز
 الله، تجام أفعاله جميع عن فردأ، بصفته عينه، هو مؤوأل،

 ألنهم وأخوانه، أنداده باعتبارهم البشرية الكائنات جميع وتجاه

 في شامل انقالب نتج االسالم فجر ومنذ الله. غخلوقات جميعا

 الفردي التعقل إلى القبلية الصور من اخرجها العرية الذهنية

 القبيلة تعد لم المرحلة، هذم فمنذ . والوعي الوضوح وإلى

 وحدها هي وال للحقيقة، وتجسيدا القيم كل منبع وحدها

 يشعر القبيلة من فرد كل أصبح بل الفذة، بالواقعية تتمتع

 وإنماعن ،القبلية العصبية طريق العن ،المستقل بوجوده

.فقط ذاته طريق

 العزيز عبد يقول كما حصل، الجديد، الدين فبفضل
 »فعوضًا ووجدانهم: العرب ذهنية في جذري انقالب الحباي،

 اتصال داخل القبيلة، في يذوب فردًا العربي يبقى أن عن

 ويتصل، ،ذاتها في بشخصيته يشعر صارشخصًا أفقي،

 العربي بين سوى الذي المتعالي الخالق مطلق، بكائن عموديًا،

والعجمي«
 ال فتنة ووآتقوا : جاعية مسؤولية ثمة الفردية المسؤولية ومع

 والغرض (.25 )األنفال، خاصة منكم ظلموا الذين تصيبن

 القيم وتحقيق والتعاون التعارف هو االنساني الوجود من
 وجعلناكم وأثنى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها ويا : العليا
 أتقاكم« الله عند أكرمكم إن لتعارفو وقبائل شعوبًا

(.13 )الحجرات،

 لم الوسطى، القرون في للفردية، الفلسفة تصور أن والواقع

 روحيا معنى اعطاها فكالهما :لها الدين تصور عن يختلف

 الفلسفة في نلمسه ما وهذا .للشخصية مرادفة أصبحت بحيث

 وتوما سينا ابن فلسفة في خاص وبثكل ،والالتينية العربية

األكويني.

 من المركب العيني هوالمرجود سينا، ابن عند الفرد، إن

 فالصورة . متعينة( وال )غيرمتحددة بالقوة ومادة بالفعل صورة

 أما الواحد، النوع أفراد بجميع خاص للتفرد مبدأ أي نوعية،

 على الشخصية أو الفردية صفة للتفرديضفي مبدأ فهي المادة

 غيرمتحددة ناحية، من فالمادة، النوع ذلك أفراد من فرد كل

 لنوع بالنسبة التفرد مبدأ ،أخرى ناحية من ،وهي ؛متعينة وال

 كلمة فإن حال، كل وعلى . مقفلة حلقة في تقع وهكذا معين
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 سينا ابن كتب ترجة بعد إال خلسفيا مصطلحا تصبح لم فردية

 في الشخص، ألن الشخصية، وأصلها: الالتينية، اللغة إلى

 والتشخص والشخصيهولفردي، هوالفرد، سينا، ابن نظر

 ابن من انتقل اصطالح مبدأالتفرد فإن وكذلك هوالتفرد.

الالتينية. الترجات بطريق الوسطى القرون فالسفة إلى سينا

 الموجود هو الفرد فإن االكويني توما القديس عند اما

 ينقسم، أن يمكن وال األخرى، األشياء جميع عن المنفصل

 األفراد من كثرة إلى ينقسم ان يمكن الذي النوع بعكس

 هو وال النفس هو فال . طبيعته بذلك يفقد أن دون المتميزة
 تعود ال هذا المركب وجوهرية منهما هوالمركب وإتنما الجسم،

 تظهر ولكي )الصورة(. النفس إلى وانما )المادة(، الجسم إلى

 وفكرة الفردية فكرة بين التمييز من بد ال واضحة الحقيقة

 تنتمي فإنها الفردية فكرة أما هوالمادة؛ التفريد فمبدأ التفريد:

 ألن وذلك المادة، إلى به تتمي بقدرأكبريما الصورة إلى
 أن إلى إضافة الجوهر، فردية في تشارك المادة، مثل الصورة،

 وليست المركب الجوهر هذا في الجوهرية مصدر هي الصورة
 تجسد التي حقًا هي المادة إن الفول يمكن آخر وبشكل المادة.

 هذا هي الصورة تصبح حتى تتفرد، إن ما لكن الصورة،

 للتفريد مبدأ المادة تكون أن بمكن كيف يوضح ما وهذا . الفرد

 يفترض الفرد ألن ذلك . لليادة ذلك مع الفردية تخضع أن دون

 زاوية من إآل توجد ال المادة دامت ما لكن مادة، وجود

 تضفي التي هي النفس أو الصورة فإن الصور، اختالف

 في الوحدة مبدأ هي النفس أن أي .العيني الجوهر على الفردية

 فردية عن التساؤل أن بيد تحطيمه، يعني وتحطيمها االنسان
 الشخصية مستوى إلى باالرتفاع اآل مكنًا جوابه يكون ال النفس

 فإنها الحيوانات أما العاقل، البشري الفرد على إالً تقال ال التي

 Boece بؤيتس يعرف لهذا أشخاصًا. وليست أفراد

 بأنه الشخص ،روما في ولد التبني فيلسوف ق.م،480-520

.عافلة ذربيعة ؟رمرزدي

 :القديم العهد من مفهومين فأبان النهضة عصر جاء ثم

 وجدت فقد الفرد، ومفهوم السيادة ذات المستقلة الدولة مفهوم

 المجتمع ضعف عن الصادرة المتزايدة المركزية من حالة

 في الدولة عن المنبثقة الدولة، كانت وكذلك ٠ االقطاعي

 االستبداد، حد إلى سياسية مراقبة تملك الوسطى، القرون

 ما وهذا .الوسطى القرون في عليه كانت أكثرما األفراد لمعظم

 لتجديد الشروط وهيأ االقطاعي المجتمع خطر من الناس حرر

.وتأكيدها الحديثة الفردية النزعات

 الفرد كشف إعادة النهضة عصر خصائص أبرز من إن
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 النهضة مع جاء الذي أما النهضة، عصر مع يأت لم الفردية

 في أفاضوا الذين الناس »ظهور جاردنر، جون يقول كما فهو،

 وجد فقد .مسرحية تكون تكاد بصورة ،فرديتهم عن الحديث
 فحسب، فردًا االنسان يكون أن ال المثير من أنه النهضة رجال

حوله«. ضجة ويثير ذلك، عن يتحدث أن بل

 على الكالم على الناس حلت التي األسباب ومهماتكن

 ازدهار منها: عديدة بأمور النهضة عصر تميز فقد الفردية،

 الفرد ثقة البحث؛ من جديدة روح بروز والفنون؛ العلوم

 على القائم التبادلي، االقتصاد وظهور ذاته؛ وتأكيد بنفسه

 حينه حتى المنظمة الحرة، االتفاقات أعطى الذي النقد،

 االجراءات. في جديدة مرونة القديمة، واألعراف بالعادات

 .االقتصادي اتطور عملية في كبير، حد إلى ساهم، ما وهذا

 الحريات أمام الطريق فتحت دينية حركات ظهرت وكذلك

 واتباعهما وكالفن لوثر فاعترض الفردية، والنزعات الديمقراطية

 المذهب سيطر أن لبث ما ثم .الكاثوليكية الكنيسة سلطة على

 من كبيرة أعداد على والمؤمنات« المؤمنين كل »كهنوت الجديد

منها: عديدة أسباب إلى يعود وهذا .المسيحيين،

.المختلفة الدينية النزعات تزايد (1)

 مكنتها التي والسياسية، االجتماعية الطبقات عجز (2)

 عن الرأسمالية، إلى االقطاعي النظام من االنتقال من سلطتها

؛الجديدة التجارية الطبقة وطلبات حاجيات تنظيم

 في الجديدة، للفردية المالزمة الديمقراطية مطالب كون (3)

 للغاية مدمرة المتسلطة، السياسية الغرية أوروبا أنظمة بعض

 الموافقة على اقامته الحكومة على كان الذي النظام، أن والواقع
 تدريجيًا أصبح العقود، أشكال من بشكل عنها المعبر الشعبية،

المسيطر. النظام

 هي إتما التي البروتتانتية، الدينية الحركات كانت إذا

 تضامنية ضد فعل ورد فردية حركات - جوهري بشكل -

 المقررة، األنظمة عل وهجوم واستبداديتها الكاثوليكية الكنيسة

 وبالتالي النهضة، عصر ايجاد في ساهمت التي القوى من تعتبر

 بأواخر مختصة وأغراضها طبيعتها في فإنها الحديث، العالم
 الفكرالوسيط، من وكأنها وتدوتاريخيًا، ،الوسطى القرون

 إلى يمتوا لم وكالفن، لوثر خاصة صنعوها، الذين الرجال ألن
 كنا وإذا أفكار. من به جاء بما يؤمنوا ولم بصلة الحديث العصر

 بمعناها الديمقراطية، في الفردية الحرية أهمية نشددعلى

 ديمقراطية تكن لم القديمة البروتستانتية فإن الحديث، األميركي

 ترك بوجوب يؤمنا لم ألهما ديمقراطيين، ليسا وكالفن لوثر وأن
 أن والواقع ٠ فعلية بصورة لخطيئة ليرتكب حرًا الفرد
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 ولكنها تعاليمها، في متسامحة تكن لم القديمة البروتستانتية
 بتأثيرمن قادتها، وعن عنها رغمًا حديثة بعد فيما انقلبت،

 لم القديمة البروتستانتية كانت إذا وكذلك . العقلية المذاهب

 أمام الطريق فتحت الحديثة البروتستانتية فإن بالحرية، تؤمن

 ظهور في كبير، حد إلى وساهمت، الديمقراطية، الحريات
 لمقاومة خصص معجمها من جزءًا فإن ولهذا ،الفردية النزعات

 بحقوقه والمطالبة للفرد نداء كان استغاثاتها من وجزءًا السلطة

 الفرد إلى البروتستانتي االلتجاء بين تجانس فهناك وحريته
 إذا وأخيرًا عشر التاسع القرن في الفردية إلى االلتجاء وبين

 روابط عرى فصم في ساعدت القديمة البروتستانتية كانت

 وسهلت السياسية، األمور في االقطاعية الوسطى القرون

 طريق في السائرة الفعالة البيروقراطية الملكية الدولة إلى الطريق

 والنظاميين المانيا في )كاألتقياء المواسية« »المذاهب فإن النجاح،

 1700 عام بعد البروتستانتية عن المنشقة واميركا( انكلترا في
 من بدالً المسيحية، بالطريقة سعيدًا، الفرد جعل إلى هدفت

 الجهود ساعدت وبالتالي الثاني، والعالم العالم هذا اكتساح

الرأسيالي األعال لرجل الفردية
 في بدء، ذي بادىء ظهرت، الناضجة الفردية يبدوأن

 غيرها من أضعف كانت االنكليزية الكثلكة ألن وربما انكلترا،

 واهية، اصبحت روما مع وصالتها األخرى، الدول في

 ذلك عن نجم وما المعزولة البريطانية الجزر وضع ألن وكذلك

 بتكوين سمحت تيودور، أسرة عصر بعد امنية، إجراءات من

 يدافع أن الفرد استطاع حيث كبير، حد إلى مستريح مجتمع

 سمح ما وهذا .المتتابعة وحاجاته متطلباته عن بسهولة

 القرن منتصف في ،يقدم أن هوبس االنكليزي للفيلسوف

 على قائمة جذرية فردية األولى أصولها في فلسفة عثر، السابع

 أنانية إطارهاالعام، في فلسفته، أن ومع األفكاراالبيقورية

 غيره على وتفضيله حياته على والمحافظة الفرد سعادة اعتبرت

 بجوهرها، بقيت، فإنها أخالقي، عمل كل من الطبيعية الغاية

 الذولة. لمصلحة وحقوقه الفرد اخضاع لمبدأ مؤيدة سياسية،

 العقد، نظرية هي قديمة، سياسية ية نظ هوبس استعمل

 قد مركزية سلطة إلى المطلق حقهم عن األفراد يتنازل بأن تقضي
 جانب محل العقل جانب فيحل هيئة، تكون وقد فردأ تكون

 السياسية الحياة بالتالي، وتحل، االنسانية، الطبيعة في الهوى

 األفراد بين تعاقد أي هناك ليس ولكن .الطبيعة حال محل

 طاعة يطيعه مضطرأن والفرد مستبد فالحاكم والحاكم،

 أراد وكأنه هوبس ذهب االستبداد من الحد هذا إلى . عمياء

 .الطبيعي القانون حكم منه يجعل بأن المطلق الحكم يدعم أن
 المسيحية الدولة من فبدالً قليال: العقد فكرة حرفت وهكذا

 إلى هوس دعا ساليسبوري، جون ب نادى التي االقطاعية

 الروحي الراعي أمافكرة المطلقة. الملك سلطة دعم فكرة
 هو الملك وأصح أخرى، بطريقة شوهت فقد المسيحي واألب

.عصيانه يمكن ال الذي األب

 معاصره من أقل كان .ل Lilburne ليلبورن جون أن بيد
 من انطالقًا فطور، وتأثيرًا. فعالية منه وأكثر تصنيفًا، هوبس

 نظر وجهة وهي ،Economic leveling االقتصادية المساواة
 المضامين قالبهاهوبس، التي تلك عن جذريًا مختلفة

 نظرية عن فدافء الجديدة. للفلسفة الديمقراطية والمفاهيم

 للحق والمتضمنة الناس عامة من المقبولة ،الطبيعي القانون

 الحرية نظرية عن وكذلك السياسية، المساواة في الطبيعي

 وهذه الجمهورية. والحكومة العامة ات واالستفتاء الكلية

 على وحصلت لوك، جون بعد فييا وطورها، نظمها األفكار

عشر. الثامن القرن في الشمالية واميركا وفرنسا بريطانيا في دعم

 في كغاية ال الغير، معاملة حسن إلى دعا قد هوبس كان إذا
 فإن الفردية، الغاية لتحقيق منها بد ال كوسيلة بل ذاته،

 األنانية بين تجمع التي بالفردية قال كاليبنتز، ،ديكارت

 إلى باالنصياع أوصى قد كان ديكارت أن والواقع .والغيرية

 أن على تقوم فرديته أن رغم فيه، نعيش الذي المجتمع آداب

كس وفق يتصرف وأن بذاته األشياه خل السان يحكم

 العلم »عصر عليه أطلق الذي عشر، الثامن القرن أدخل

 الجائر القانون قيود من االنساني الفرد لتحرير تعاليم والمعرفة«،

 التي التقليدية المسيحية رواسب جيع ومن الفاسدة والتقاليل

 على التعاليم تلك تقتمبر لم .قرنا عشر سبعة خالل تشكلت

 الجنة بتحقيق يبدو، ما على وعدت، بل االنساني، الفرد تحرير

 طاقاته لتحرير الفرد على باالعتماد بسرعة، األرض سطح على

 أعماق في الكامنة الصالحة الخيرة لقواه العنان وإطالق الطبيعية

.نفه
 العصر، فالسفة من جديدًا رونقًا الفردي المذهب اكتسب

 ومن . االخالقي روسوفي!لمجال من خاص وبشكل
 إن واالقتصادي السياسي المجالين في وسميث الفيزيوقراطيين

 تعتبر وهي منا. ضميركل إلى تعود األخالق، في روسو، فردية

 .ببعض بعضهم األفراد بين يربط لعقد نتيجة االجتماعية الحياة
 بقلب سياسيًا، يقوم، ال األفراد تعاقد عن ع الناشى والمجموع

 بل هوبس، ذلك اعتقد كما مطلق، ملكي حكم إلى الحكومة

 عنهم الثقة ينزع عنه وكالء بمثابة الحاكمة السلطة يعتبرأفراد

 العقد من فالغرض ذلك. ضرورة العامة االرادة تعتقد عندما
 واحد، شعب في المفككة الكثرة جع هو إنما االجتياعي
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 فرد كل يحمل ما وهذا الفردية، االرادة محل القانون واحالل

 للمجتمع وحقوقه نفسه عن ويتنازل أنانيته على يعدل أن على

 الصناعة بحرية نادوا الفرنسيون والفيزيوقراطيون . بأكمله

 وبتأثيرمنهم كلها. الثروة مصدر األرض واعتبروا والتجارة

 االعتقاد على يعمل« »دعه مبدأ بريطانيا، في سميث آدم أسس

 جيريمي ومذهب الفردية الرغبات بين الطبيعي بالتناسق العميق

 التي األساسية القاعدم وبين ناحية، من والذة المنفعة في بنتام

 Each واحد« اكثرمن واحد وال واحدا يعد واحد »كل تقول

to count for one and none for more than one من 

 طبق الطبيعية، الحرية في سميث، ومذهب اخرى. ناحية

 كما والخدمات؛ السلع تبادل على التنافسية الحرة األسواق نظام

 سلطاتها وعلى الدولة على فرض الطبيعية الحقوق في مذهبه أن

 وتجاه اآلخرين تجاه وحمايته الفرد عن الدفاع مهمة القضائية

 النظام هذا مثل على إن والتنفيذية: االدارية الدولة سلطات

 مشارك لكل يضمن وأن الفعالية، األعل الحد إلى يزيد أن

 احراز مع اآلخرين، إلى اإلساءة دون متلكاته، من مردود أكبر

 في الغربية، مظاهرالثقافة ومن األفراد. جميع بين عادل توزيع

 وآراءه معتقداته عرضوا سميث أتباع أن عشر، التاسع القرن

 Rugged الفظة الفردية عنوان تحت ومذكراته

individualism.

 فإن لساواة بيد تاوى ق عن الناسن القن ان إذا

 بين التنافس أمنت التي بالحرية تمسك عشر التاسع القرن

 واسع، نطاق على فانبثق، اكاس. بين المساواة وحققت األفراد
 له سمحت التي بالحرية والمؤمن ته بفردي المشغول المتحفز انفرد

 وجد وهكذا .الخاصة بطرقه وفعالياته امكانياته بالتعبيرعن
 المتطرفة والمظاهر للتعبيرات الجومهدًا عشر التامع القرن

 العقيدة مصيدة في سقط إنه حتى الجديدة الفردية لمذهب

 ساهم كما والفاشية، النازية ظهور نتاجها من كان التي القومية

 ظلت الحرالتي االقتصادي النظام إرساءقواعدنظرية في

 والصناعيين األعمال رجال من ألمحافظة األوساط لدى سائدة

 حدبعيد، إلى ساهمت، النظرية تلك سيطرة إن األميركيين

 العمالية الطبقات كماأفقدت الفردبة، الهمة على االعتماد في

.االقتصادية للفعاليات الحكومي بالتنظيم الثقة

 عنها الناجمة والبطالة والتكنولوجيا االحتكار مسائل أن بيد
 االقتصادية بالنظرية اناس، عامة عند ارتبطت، ما غالبًا

 نظام على المحتوية المحضة الفردية غذت وكذلك الفردية

 في التفاوت عن ناجم تفاوت وجود فكرة وقوانينه االرث

 ضد االنتشار واسع استياء سبب وهذاما والمهارات القدرات

 العصر، هذا في الخالقين، المثقفين فإن ولهذا .الفردي المذهب

 فلسفته حلته من فمنهم :الفردية تجام متحدة عصبة يؤلفوا لم

 وهيغل )كانط مذهبًا بصفتها الفردية على القضاء نحو

 بناء وإلى الدولة، رقابة إلغاء إلى دعا من ومنهم وشوبنهاور(؛

 من ومتهم )الفوضوية(؛ الحرية أساس على االنسانية العالقات

 أعلى الفردية على جديدة ارستقراطية لخلق نحوالقديم مال

 انحرف من ومنهم )نيتشه(؛ القديمة االرستقراطية بكثيرمن
 االشتراكية وهو أاال جماعي جديد نحومفهوم اليسارمتجهًا نحو

)ماركس(.

 التوفيق وجوب عن عبر الذي كانط األول االتجاه رواد ومن

 صورة في ورغباتهم الجماعة وميول ورغباته الفرد ميول بين

 التوجد، األمرالمطلق«. »قانون عليه أطلق الذي القانون

 غير توجد ال ألنه الناس، لجميع واحدة حقيقة غير كانط، عند

 الخاصة ماهيته فرد لكل »إن القائلة: الفكرة إذن واحدة. »أنا«

 نصوغ أن ومكن .واتباعه تفكيركانط عن البعد كل بعيدة به«

 وإنما فرديات ذوي لسنا »نحن التالية: الصيغة في التفكير هذا
 بفكرة متعلقة ألسباب يعود وهذا ، واحدة« فردية جيعًا لنا

 وهذه بالحرية. يتمتع الذي وحده هو فالنومين »النومين«

 الحرية كانط نزع ثم ومن الظواهر، عالم على تنطبق ال الحرية

 بل فرد، بكل خاصة فردية هاك تعد لم وبالتالي األفراد، عن

.للجميع واحدة فردية
 دائم لسلم مشروعًا 1795 عام في وضع قد كانط كان إذا

 فإن الدولية، العدالة لمبادىم طبقًا األمم بين الخالفات لتسوية

 على قوانينها تفرض الأن الفلسفة، شأن من أن يرى هيغل
 معقواًل. الوجود يجعل الذي القانون تدرك أن وإثما الوجود،

 المطلق لتطورالروح القصوى المرحلة هي ،برأيه ،والدولة
 هذا من الخالفات حل يستمد أن فيجب .موضوعيًا تطورًا

 بدليل المغلوبة، الدولة خيرمن الغالبة الدولة نفسه: التطور
 هيغل يعارض وهكذا الله حكم تعتبرمن أن يجب غلبتها أن

 وفي برأسه، قاثيًا موجودًا الفرد في ترى التي الحديثة الفردية

 وحياته القرد فحرية .ختلفة أنانيات بين تعاقد نتيجة الدولة

 توجد أن هيغل، نظر لها، يمكن ال وحقوقه وفرديته الحقيقية
 اتحد قد وجوده أن يشعر وحيث ،الدولة في عضوًا بوصفه إآل

 الواقع يقدس هيغل ولكن واحدة هوية في وجودها مع

 للفكرة تاما ميال ،Schwegler شفجلر يقول كما »ويميل،
 حق وكذلك تامًا، خضوعًا الفرد تخضع التي القديمة السياسية

 يقول كما الفرد، على ينكر أنه كما .الدولة« الرادة الذاتية،

 ال حيث من ويعود واالصالح، االنتقاد »حق . كرم يوسف
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 يزعم الذي االستبداد وهو االستبداد، ضروب أدهى إلى يريد
. إلهيًا« حقًا لنفسه

 مفهوميهما عن دقيقة فكرة تعطينا بفخته هيغل مقارنة إن

 فإذا ،والمجتمع الفردية عن وبالتالي ،والمجتمع الدولة عن

 كان فقد والمجتمع، األفراد فوق هيغل، عند الدولة، كانت

 اقترح قد هيغل كان وإذا الدولة فوق فخته، عند المجتمع،

 وتوجيهها، الصناعة على لإلشراف االتحادات من بنية إقامة

 المدفي، المجتمع بنية من جزء مجرد تكون أن التحاداته وأراد

 جهاز بإنشاء قال قد فخته فإن العليا، الدولة الرادة تخضع وأن
 لتشبع وذلك الذاتي، باالستقالل المتمتعة المنتجة االتحادات من

 وحدة أية تخدم ألن ال االجتاعية، عالقاتهم في األفراد حاجات

 إنها حيث من بالدولة، آمن فخته أن ومع ٠ عليهم تسمو عليا

 االتحادات تلك إخراج مهمة إليها وأسند حقيقية، وحدة

 الذين األفراد لتمتص ال أرادها، فإنه الوجود، حيز إلى المنتجة

 بلوغ من يمكنهم أخالقي بهدف هممهم لتشحذ بل يؤلفونها،

 وصفوة . الفذ الشخصي والعمل الذات تحقيق من أعلى مستوى

 كان فخته، فكر في نلمسه الذي االشتراكي المفهوم أن الكالم
 أفكاره كانت ولهذا شيء، كل قبل فرديًا، األخالقية أسسه في

 الهيغلي الهجوم طوفان في للغرق نعرضًا أكثر االشتاكية

كله الفردي الموقف على طغى الذي الميتافيزيقي

 بدايتها نقطة الفرد من اتخذت فإنها شوبنهاور فلسفة أما

 متماسكة مذهبية محاولة أنها كما عليه، االجهاز بمحاولة وانتهت
 فاالرادة . اإلنسانية والحياة للكون محورًا االرادة من جعلت

 يستطيع ال وكذلك الفرد، فردية تؤلف أن يمكن ال وحدها

 هذه تؤلف التي هي والعقل االرادة بين العالقة وإنما العقل،

 هوأساس واالرادة العقل بين الصراع أن والواقع الفردية

 االنسان منها يخرج قد التي فلسفته، في اإلنسانية، الدراما
 قوية محاولة شوبنهاور مذهب أصبح وهكذا مدحورًا. أو ظافرًا

 بين الحاد التناقض وبرغم . والشخصية الفردية على للقضاء

 الصرف، العقلي االتجاه إلى أحدهما يميل إذ وشوبنهاور، هيغل
 الرغبة في تمامًا يتفقان فإنها الالعقلي، االتجام اآلخر ويمثل

 هذا :الفردية على للقضاء منهما كل بها يشعر التي األكيدة

 وفي . االرادة عن بفكرته وذاك المطلقة الروح عن بفكرته

 عند النومين، سمى أن شوبنهاورأكثرمن يفعل لم الحقيقة

 تتمتع التي وحدها هي االرادة وهذه ؛االرادة باسم كانط،

 التمايز يلمح أن شوبنهاور شأن من يكن لم وبالتالي بالحرية،
 عابرًا شيثًا فلسفته في الفرد أصبح وبذلك وآخر فرد بين الحاد

. لها نهاية ال متناقضات في به أوقع ما الظواهر، عالم إلى ينتمي

 انقسمت، التي بالفوضوية تمثل فقد الشاني، االتجاه أما

 ينكر قسم أقسام: ثالثة الدولة، من فالسفتها موقف بحسب

 شتينر، برودون، )غودوين، مطلقا انكارا الدولة ضرورة

 إليها المتحضرة الشعوب حاجة يشكر وقسم ؛ توكر(

 إلى سيؤدي اإلنساني التطور أن يدعي وقسم ؛ )تولستوي(

 بحسب الفوضوية فإن وكذلك . كروبوتكين( )باكونين زوالها

 وصول إن يقول قسم رئيسيان: قسمان تحقيقها، طريقة

 )غودوين، باالصالح إأ ينم ال عايتها لجى الفوضوبة

 إال يتم ال غايتها إلى وصولها إن يقول وقسم برودون(؛
 بوجوب أو تولستوي(، )توكر، بالمقاومة سواء بالثورة،

 هؤالء جيع أن بيد كروبوتكين( باكونين، )شترنر، العصيان

 الفرد، عدوة الدولة وهوأن ، واحد أمر على مجمعون المفكرين

 وهذه .تسوسه دولة إلى يحتاج ال المجتمع في األمر انتظام وأن

 القيمة درجات أسمى الفرد في ترى التي الفوضوية الفردية هي

وغيرذلك. واالخالقي واالقتصادي السياسي المستوى في

 األلداء األعداء أحد نيتشه، الثالث االتجاه منظري ومن

 في والفاشية النازية لظهور الطريق مهد الذي ،للديمقراطية

 لها تعبير أشد فلسفته في الفردية وجدت لقد . ين العشر القرن

 )االنان والسوبرمان النخبة عن نظريته الفاشية وتلقفت

 ألنها بالفردية، باإلشادة األعلى لإلنسان نيتشه مهد األعلى(.

 يعيد أن كله هذا من وأراد المنشودة االرستقراطية لخلق شرط

 في الناس جعل أي جديد، من عرشه إلى التصاعد نظام

 أي ،الفردية يدعوإلى نيتثه فقام . متفاوتة ودرجات طبقات
 الحياة وطبع متازًا، الفرد دام ما المجموع على الفرد تقديم

 الفردية بطابع منها، األخالقية وخاصة القيم، وجميع كلها

 تطور عن المنعزل الشخص هذا الفرد ليس . والذاتية

 وبرقيها االنسانية فيه نحيا الذي الفرد هو وإنما االنسانية،

 عنده، فالفرد، قيمته، تقاس إليه تصل الذي والمستوى

 بحسبانها ذاته ويدرك ،كله بتاريخها االنسانية اعياق في يعوض
. التاريخية هوحقيقتها الذي ،الحي االنسانية نسيج من جزءًا

 باالبتعاد طالب الذي مارك ترأسه فقد الرابع االتجاه أما

 الثورة إلى دعوته أن بيد الفردية. المبادىء عن والجذري الكلي

 المبدأ أحرن ولهذا عشر، التاسع القرن في تنجح لم واالشتراكية
 الدولة ملكية على أحيانًا، معتمدًا، ملموسًا، تقدمًا الجماعي

 ملكيته بادارة الفرد حرية ومحددًا األعيال، مؤسسات ادارة وعلى

 ولونصفحنا، ككل االنساني المجتمع خير فيه لما لخاصة

 االقتصادية المسائل في مل ستوارت جون نظريات مثال،

 الفرد وعالقة والتوريث الفردية الملكية في خاصة واالجتاعية،
 وإنما .فقط ذاته أجل من ال ،يعمل إنه حيث من ،بالجماعة

 حلوالً فيها لرأينا خبرالجماعة، أجل ومن الغير أجل من أيضًا
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 يقبل لم ذلك، مع مل، أن إآل صريحة. اشتراكية وميوالً جاعية

 ونادى بالفردية تمسك بل الفرد، أنغاس تخمد التي باالشتراكية

 من كيانه يستطيع ما إلىكل الفرد ارتقاء على العمل بضرورة

 طالب قد مل كان وإذا ٠ الدرجات أسمى إلى يصل حقى كمال

 حماية وبضرورة الجماعة، شؤون في الدولة تدخل من بالحد

 فإنه، العمل، في الفرد حرية واطالق الشخصية الحرية

 االنسان حرية أي المتطرفة، الفردية بكبت طالب بالمقابل،

 ومسؤولياته لواجباته اعتبار دون حدود تحدها ال التي المطلقة
 ديفدسون وليم يقول كها ،هي إمما بنظر.، فالفردية . االجتهائ

w. Davidson عمليا البرهنة ضرورة النفعيوذ، كتابه في« 

 أن واحد ألي يتراءى حيث المختلفة الحياة أنماط قيمة على
 حرية في نظريته أما الغير. يضارمنها أآل شريطة يجريها«

 تقال لخصهاديفدسون، كما فهي، بالفردية وعالقتها السلوك

 الدوافع وأهمية بمكانة االعتراف وجوب - 1# :أمورثالثة وفق

 الوافر لالعتراف الملحة الحاجة أي . . االنسان. عند والرغبة

 على اإلصرار -2 الفرد؛ طبيعة في الفعالة االيجابية بالناحية

 عناصر من ضروري عنصر الفردية أو التلقائية بأن الرأي

 المجتمع تقاليد على الثورة ة! االنساية؛ الرفاهية أو السعادة

 وارتقائها، الفردية عن التعبير تعوق أنها تبدو أو تعوق، التي

االجتماعية«. العادات طغيان على الثورة هذا ومعنى

 عع مبروالسع الثامن الونن عالل الناس، بين فاع

 صوب حقيقة يتقدم االنسان أن العثرين، القرن وبداية
 من أعلى عمم لبلوغ مهدًا أصبح الطريق وأن الحرية

 االنسان أن السائد االعتقاد وكان الكامل. الفردي االستقالل
 العقيمة البالية التقاليد من يقين، في إتما بطء في نفسه، يحرر

 للقوة المتعطشين والحكام االستبدادية االجتماعية واالنظمة

 .يمكن ال ناحية، من ألنه، خاطىء،افتراض وهذا والسطوة

 الذي الكامل الفردي االستقالل عن الخيالية األفكار قبول

 من وألنه، االرستقراطية؛ إلى وإما الفوضوية، إلى إما يؤدي،

 حمال العشرين، القرن في التطور من لونان ظهر أخرى، ناحية

 جديدة قيود فرض : الرأي هذا في النظر إعادة على المفكرين

 من جديدة صور وظهبور العصر؛ لتطور نتيجة الفرد على

 العشرون القرن بيواجه وهكذا المكتسح ونجاحها الدكتاتورية

 والجماعة، الفرد بين مناسبة عالقة إقامة عن عديدة معضالت

 محاوالت كونها عن الموضوع، هذا حول المناقشات، تخرج وال

ذاك. أو التطور هذا امر لمعالجة

 هجات والديمقراطية الفردية. ضد ومنالهجاتالعنيفة

 إلى أدت التي والنازيين، كالفاشيين ،Totalitarians الجامين
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 لالستبدادية المتطرفة الصيغة هي وهذه .هائلة اجتماعية كوارث

 وأصبحت الفردية بقايا كل اختفت ظلها في التي الرومانتيكية

 مفهوم فإن وكذلك .للجميع المقررة النهاية العرق، أو الدولة

 لكل األخالقية بالمساواة اعتقاد من يتضمنه بما نفسه، الفرد

 قاعدة كان أن بعد واالضمحالل التالشي إلى مال الناس،

 العقل سمعة شوهت وهكذا .الغربية اوروبا في القيمة لنظام
 الباطنية أوالروح العمياء، االرادة محله البشري.وحلت

 تلك انتهت أن وما .العرقية أو السياسية للجماعة

 ظهرت حقى الغربية أوروبا في المتطرفة العرقية الديكتاتوريات

 معظم تزال ال حيث الثالث العالم في غختلفة وأشكال صيغ تحت

 تعنيه ما يكل الفرد تسحق التي األشكال هذه من تعاني دوله

الصعد. جميع على معان من الكلمة تلك

 الكامل، الفردي االستقالل فكرة قبول نستطيع ال كنا إذا
 الغرد ;ألن الديكتاتورية، الفكرة وال.قبول ذكرناسابقًا، كها

 يمكن إذن حل فأي له، الوزن عضوًا ظلها في يصبح

؟ اعتماده

 ألن السؤال، هذا عن اإلجابة السهل األمر من ليس

 لحالي الزمن يثيرها مثال أثيرت أن لها يسبت لم الفردية مشكلة

 إلى حياة، وطريقة وفلفة مذهبا بصفتها تتعرض، حيث

 والمزيد الجماعي العمل تتطلب التي الظروف من عظيم ضغط

 يقع أين ٠ الفردوالمجتمع حياة مرافق في. الدولة تدجل من

 ؟ الفردية إليه تتجه تطور أي ؟ التطورات هذه دوامة في الفرد

 القائمة العالقة طبيعة ما؟ االجتماعي التقدم إلى الطريق ما

؟ تنظيمها في الدولة دور وما والمجتمع، الفرد بين

 لصراع يمرعبر االجتماعي التقدم أن الشتراكية تعتقد
 في جذريًا تغيرًا يخدث ما وهذا . االجتياعية والثورة الطبقي

 من كال ,تجتد االشتراكية ألن المجتمعوالفرد، بين العالقة

 يعرف ال مجتمع في اصيلة جاعية نزعة فتنشأ والفرد. المجتمع

 شخصية لتطور الشروط ويوفر سياسيا قهرا وال استغالال

. وقدراته االنسان

 غير الدول في حتى الدولة، تدخل فإن أمر من يكن ومهما
 مؤسسات كانت فإذ منه. مناص ال امرًا أصيح االشتاكية،

 فإن جيدا، التعمل المجاالت، كل في السياسية، غير المجتمع

 الحالة لتطوير للتدخل ملحة طلبات أمام نفسها ستجد الدولة

 الفردية مواطنيها رفاهية ضمان بقصد الراهنة االجتماعية

 وإنما األفراد، عاتق على التقع المسؤوليات فأولى واالجتياعية

 ضد العاملة الشعبية الطبقات لتأمين وذلك الدولة، عاتق على

. الحياة خاطر معظم

 جون البرغماقي االميركي الفيلسوف الفردية رائد أن بيد
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 الفردية، لمسألة الجماعي الحل من عدانيًا موقفًا يقف ديوي،

 الهيغلي الغيلوف فعل كط مؤكدًا، الدولة، تدخل وسن

 عضوية عالقة وجود ،T. H. Green غرين الليبرالي البريطافي
 التقدم إلى الطريق أن أيضًا ويعتقد .والمجتمع الفرد بين

 خالل من بل الطقي، الصراع خالل من ال يمر، االجتماعي
 المجتمع إطار في المنفردة االجتماعية للقضايا التدريجي الحل

 وحديثًا قديمًا الفردية كتابه في ديوي يدافع العام الرأسالي

 »الفردية أن فيصرح الفردية. وعن االميركية الديمقراطية عن

 ذاتها«؛ وتؤكد نفسها تفرض أن طيعتها ومن تقهر، ال منيعة

 واالختيار واالنتخاب الحساسية في متميز »أسلوب ألنها وذلك

 السبب لهذا ويتحيل .األوضاع من واالنتفاع واالستجابة

 نظام أي طريق عن المتكاملة الفردية تطوير لغيره، ال وحده،

شامل«. أوبرنامج

 مجموعة في فورستر، م. .آ البريطاني الفيلسوف يقف

 للديمقراطية، كحيتان بعنوان 1951 عام نشرها وبحوث مقاالت

 آراءمفكر الكتاب هذا نجدفي ديوي. موقفاعملثاللموقف

 األقدام تحت مدوسة الحرية وجد .والحرية بالفردية يؤمن
 يدعوإلى سبب ثمة ليس قررأنه ثم بالخجل، أواًل، فأح،

 بعدم يثعر، كما يثعرون، الناس من غيره دام ما الخجل،
 حتى ،منها يرفورسترمهربًا فلم ،الفردية عن اما . االطمنان

 أن فورست، يعتقد الديكتاتور، البطل ينطع ذلك. لوأراد

 ولكنه باآلخر، شبيها منهم كل يصبح حتى له مواطنين يسحق

 طاقته، فوق ذلك فإن واحد. رجل في يصهرهم أن اليستطيع

 على يحثهم أن ويتطيع باالنغماس، يأمرهم أن يتطيع
 عنهم رغيًا منفردين يولدون ولكنهم الجماعة، في التالشي

ويموتونمنفردين.

 للظواهر أن دوركايم رأى فقد االجتماع، علم في أما

 والعوامل البواعث إلى تنحل ال أصيلة ذاتية صفات االجتماعية

 ظواهر يفر الذي تارد لمذهب مقابل المذهب وهذا الفردية،

 برأي األفراد، فإن وهكذأ التقليد، بقوانين االجتماعية الحياة

 األفراد، قغير بعد تبقى ببنية تمتع جلة يؤلفون ،دوركايم

 كولي هورتن تثارلز ويعتقد خاصة. فردية ذاتها الجملة ولهذه

11. Cooley .والفرد المجتمع »أن والمجتمع الفرد كتابه في ٢ 
 النفس علم •خطًا أن وعنده تجزئته، يمكن ال كال يكونان إتما

 االجتماعية والهيائت جهة من الفرد اعتبرا أنهما االجتماع وعلم

 اليافيفيستتج، أماعبدالكريم .منفصلين« منجهةثانيةأمرين

 األوساط »وليدة لفردية أن الكان فيكابهعلم وعلىحق،

الكثيفة«، االجتماعية

 بعض آراء عرض من البد البحث، هذا من االنتهاء وقبل

 مفهوم حول الغربية، أوروبا ف الفلفية والمدادس المذاعب

 الفردية النزعة عن بنثاط تدافع مثال، فالوجودية، الفردية.

 الحياة مسائل عن اإلجابة الوجوديون يحاول مواقعها من التي

 ففي ذاته؛ على المتطوي الفرد من ينطلقون إنهم االنسانية.

 اهتمامات تتركز فيها، أمل ال التي الفانية بحياتها الذات، هذه

 معالجة في حتى انعكست الفردية النزعة هذه .ومصالحه الفرد

 كالحرية المحض الفلسفي الطابع ذات للمائل الوجوديين

 الفرنسيين، نحن لنا »بالنبة والفردية سارتر يقول وسواها.

 ضد الفرد لصراع الكالسيكية القديمة بالصورة احتفظت

. الدولة، ضد وباألخص المجتمع
 إذ الجديدة، الوضعية للمدرسة بالنسبة األمر وكذلك

 هي فينظرها، فالوقائع، الفردية. إلى تقودهافلسفتها

 في أننا يعني وهذا .الوعي حاالت باألحرى أو االحساسات

 ولكن .فقط الحسية بالمضامين األحكام نقارن التحقق عملية
 فإن لذا ،الذات تجربة خارج توجد ال الحية المضامين أن بما

 )األناوحدية( االنفرادية مواقع إلى بأصحابه يؤدي التحقق مبدأ

 عادة تسمى التي الفردية التجريية من نوع إلى باألحرى أو

بالفردية.
 في الموجودات أسمى الفرن تعتبر فإنها الجديدة التومائية أما
 المجتمع أن بيد له. خادمة إآل األخرى الموجردات وما العالم،

 إلى إضافة يحتوي، ألنه الناس، مجمل فهوأكثرمن وهما، ليى

 فقط تقول ال الجديدة فالتوماثية .واقعية عالفات على الناس،
 روجي يؤكد كم اإلنسان، إن بالشخص. أيضًا وإتما بالفرد،

 هو وإما األفراد، كبقية فردًا »ليى ،R. Vernaux فرنو

 ذات وهو جوهرخاص، له ،ومنحيثهوكذلك شخص،
 العام الخير لصالح بالعمل أخالقيًا ملزم فالفرد .حرة

 من شيء أي يرفع ال هذا ولكن ذلك، أجل من وبالتضحية

,لالنتقاص غيرالقابلة شخصيته سمة

٠٠٠
 العرب في الحاضر العصر فلسفات به تتميز ما أهم من إن

 فيها يهمل كاد فترة الفلفة اجتازت بعدما ،الفردية صبغتها
 الفكر رجال من كثيرًا أن والوانع تامًا. امماالً الفردي العنصر

 سابق بعد الراهنة عقيدتهم إلى انتهوا قد الغربية أوروبا في

 البحت االهتمام وزيادة بالفرد اإليمان شأن من اإلقالل

واالقتصادية. االجتماعية بألمبادىء

 لحقيقة جانبان هما والجماعية الفردية أن الخالصة في وعندنا

 على لالقتصار حاجة وال اإلنسافي. المجتمع وهي واحدة،

 الجانب مكانة اعتبار دون وبمزاياه به والتنويه واحد جانب
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جديدة فرويدية ا فرويدية

 الجماعة عن منفكًا الفرد نتصور أن نستطيع ال وهكذا اآلخر

 بين األمثل التوفيق هو والمهم األفراد، من خالية الجماعة وال
 هذا مثل أمكن لو معًا والمجتمع الفرد لخير الجانبين هذين
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فنيانس غان

جديدة فرويدية/فرويدية
Freudism/Neo Freudism 
Freudisme/Neo-Freudisme 
Freudismus/Ne٠٠Freudismus

 التي النظريات مجموعة إلى األغلب في الفرويدية يشيرتعبير
 Sigmund Freud فرويد سيغموند وطورها صاغها

 هذه نشأت الالواعية. الذهنية العمليات حول1 939-1 856
 استقصاء في خاصة طريقة تطبيق مع الوثيق باالتصال النظريات
 تحليل على القائمة النفسي التحليل طريقة وهي ،الذهنية العمليات

 سيا وال ،الالمؤاتية واألفعال األحالم وتأويل الحرة التداعيات
 خاصة تقنية مارسة مع الوثيق باالتصال وكذلك ،اللسان زالت

 تقنية وهي العصابية االضطرابات لعالج الطريقة هذه إلى مستندة
 ظاهرة تحليل على أساسية بصورة القائمة النفسي بالتحليل العالج
النقلة.
 فرويد وحسب الواقع يشيرفي النفسي تعبيرالتحليل إن

940

 التحليل طريقة إلى أي مجتمعة، الثالثة األمور هذه إلى نفسه

 النظريات وإلى العالج في تقنيته وإلى االستقصاء في النفسي

 باسم بعد فيما وعرفت معهما الوثيق باالتصال نشأت التي

.الفرويدية

 Freiberg فربورغ في 1856 عام فرويد سيغموند ولد

 النمساوية األمبراطورية ضمن حينذاك الواقعة مورافيا بمقاطعة

 باشر حيث فيينا إلى أسرته انتقلت 1860 عام الهنغارية، -

 عامي بين . 1873 عام الجامعة دخل أن إلى المدرسي تعليمه

 Ritter Von بروك مختبرريترفون في عمل 1882و 1876
Bruck عام وفي . 1881 عام طبيبًا وأصبح الفيزيولوجيا معهد في 

 وباحثًا الباطنية لألمراض طبيبًا ليعمل بروك مختبر غادر 1882

 على أبحاثه خالل من برهن 1884 عام .األعصاب علم في

 خصائصها يكتشف وكاد الكوكايين لمادة الخطر التأثير

 ليتابع فرنسا إلى دراسية بمنحة يذهب 1885 عام ,التخديرية

 أستاذ Jean Marie Charcot شاركو ماري جان محاضرات

 سالبيترير مستشفى في العصبي الجهاز ألمراض العيادي الطب
 من يومض كبيرًا اسمًا لفرويد بالنسبة شاركو كان .يباريس

 التي العصبية الحاالت حول دراسة 1882 عام نشر فقد بعيد،

 فيما برهن كما المغناطيسي التنويم طريق عن تشخيصها يمكن

 الهستيري الشلل حاالت تربط التي العالقات على بعد
 فينا يستقرفرويدطبيبًافي 1886 عام االنفعالية. بالصدمات

 1889 عام .واإليحاء المغناطيسي بالتنويم العالج بممارسة ويبدأ

 برغهايم هيبوليت ليلتقي فرنسا في نانسي إلى بزيارة يقوم

Hippolyte Bernheim في اإليحاء طريقة يمارس كان الذي 

 بواسطة اإليحاء حدود أدرك الزيارة هذه خالل ومن العالج،

 طريقة بدأفرويديمارس 1890 ونحوعام المغناطيسي التنويم

 Joseph Breuer بروير جوزيف وصديقه النمساوي الطبيب

 باالشتراك ونشر ،وحده الكالم استعمال على القائمة ،العالج في

 هذه وتضمنت الهستيريا حول دراسات 1896 عام معه
 .« . أو، أنا »بحالة الشهيرة الهستيرية للحالة عرضًا الدراسات

 من وانتهيا وفرويد بروير من كل عالجها على تعاقب التي

 إلى يعود الهسيترية األعراض أصل أن على التأكيد إلى خاللها

 علم مشروع كتابه فرويد حرر نفسه العام في نفسية. صدمات

 فليس ويلهلم الحميم صديقه إلى وأرسله علمي نفس

JlWilhelm Flieses^^ بنتائج باستمرار إليه يبعث فرويد كان 

 هذا نفسه، على به يقوم كان الذي الذاقي النفسي التحليل

 عام وأثمرفي 1896 عام أبيه موت مع بدأه الذي التحليل

أو األحالم علم النفسي: للتحليل التأسيسي العمل 1903



جديدة افرويدية فرويدية

 يعد ا900و 1887 عامي بين فرويد وكان األحالم. تأويل
 وللنظرية التحليلية للممارسة أسست التي المؤلفات ألهم أيضًا

 ،1901 اليومية للحياة المرضي النفس علم وهي: التحليلية

 نظرية في محاوالت ثالث ،1905 بالالوعي وعالقاتها النكتة

.1905 الحسية،

 بوجه المؤلفات هذم في تظهر كما ،الفرويدية اعتبار يمكن

 النفسية الظواهر بعض معنى عن تبحث نظرية بأنها خاص،
 تفتقد ظواهر وكأنها - فرويد أيام فعالً تبدو وكانت - تبدو التي

 التي العصابية األعراض الظواهرفي هذه أهم يتمثل .للمعنى
 هذه تتمتل كما ،فرويد النشغاالت االساسي المحور شكلت

 اللسان وزالت النسيان وحاالت األحالم في أيضًا الظواهر

الالمؤاتية. واألفعال

 يسودها حاالت وكأنها ظاهرها في الحاالت هذه كل تبدو

 أن تؤكد الفرويدية غيرأن الصدفة، أو التفكك أو االعتباط

 توضح كما .اكتشافه يمكن المعنى هذا وأن معنى الحاالت لهذه
 خلف ومطموسًا مجهوالً المعفى هذا فيها بقي سبل وبأية لما أايضًا

.لها معنى ال وقائع وكأنها تبدو التي الظاهرة الوقاثع

 في التصرفات أوأحد النفسية الظواهر إحدى معنى يتعلق

 هذا أو الظاهرة هذه خلف تكمن التي بالنية فرويد نظر

 تصرف يوجد وال ذاتها. النية هذه في يتمثل فالمعنى التصرف.
 تحركه ال خياليًا أم لفظيًا ام التصرف هذا كان حركيًا إنساني

 وخاصة معينة، رغبة أخرى بعبارة تحركه ال أي معينة، نية

الالوعي. في الكامنة الرغبات تلك

 معنى أن - أعاله المذكورة - األولى مؤلفاته منذ فرويد يرى

 غير الوقاثع بعض يستترخلف العصابي العرض أو الحلم
 ترتبط التي األفكار أو التصورات من عددًا ألن ،المفهومة

 لذا الواعي، العقلي النشاط عن غابت قد بالعرض أو بالحلم
 الوعي مجال األفكارإلى أوهذه التصورات حضورهذه يثكل

 عن الحديث يغدو وعليه .المعنى هذا لفهم ضروريًا حضورًا

 عن حديثًا اختفائه أو تصور، أو فكرة معين، عنصر حضور

 النشاط هذا منه، اختفائه أو الواعي العقلي النشاط في حضوره

 الوقاثع بين ما يقرب أن وحده يستطيع الذي الواعي العقلي
 الحاضرة العناصر تشكل معينًا، معنى منها ليستخلص المتنائرة

 المختفية أو الناقصة العناصر تشكل فيما واعية عناصر إذن

 التي اللحظة في الوعي في غيرحاضرة أي الواعية، عناصر
٠ المعنى لظهور خروريًا حضورًا الحضور هذا فيها يشكل

 هذه فبعض :الالواعية العناصر من نوعين بين فرويد يميز

 ال الواعي العقلي النشاط ألن مؤقتة، بصورة العناصرالواع

 محدودمن يعدد معاإال آن في يشغل أن بساطة بكل يستطيع

 الوعي متناول في العناصرتكون هذه أن بيد التصورات؛

 يطلق .الواعي النشاط بتصرف توضع أن لحظة كل في ويمكن
 لها تمييزًا وذلك الوعي فبل ما اسم العناصر هذه على فرويد

 ،الواعي العقلي النشاط عن المبعدة العناصر من آخر نوع عن

 الظروف بعض خارج يمكن ال التي العناصر هذه أي

 بجهد وال تلقائية بصورة الوعي إلى استعادتها االستثنائية

 الدقيق بالمعنى الالواعية العناصر هي تلكم وحدها، اإلرادة

. فرويد يقصده الذي

 قبل ما والعناصر الواعية العناصر بين التمييز ان والواقع

 العناصر هذه جميع أن ذلك .وعارض تمييزجانبي الواعية
 أية في ينتقل أن فيه عنصر ألي يمكن بحيث واحدًا كال تشكل

 لتخطي أحيانًا يحتاج وهوانتقال أخرى، إل حالة من لحظة

 ما نظام باسم الكل هذا إلى فرويد يشير ٠المقاومة من شيء

 النظام هذا بين يوجد الضد وعلى ٠ الوعي - الوعي قبل
 الالواعية العناصر مجموع من يتكون الذي الالواعي والنظام

 في الحدود هذه ويدعوفرويد ،اجتيازها للغاية يصعب حدود
 أحيانًا تعترض التي أنالمقاومة الرقابة باسم األولى مؤلفاته

 الوعي حالة إلى الوعي قبل ما حالة من معين عنصر انتقال
 المقاومة هذه عن فرويد ويقدم .ثانية رقابة نفسها هي تعد فإنها

 فرويد ويستخدم لألسياء المؤقت النسيان حالة منها عدة أمثلة

 حد إلى دقيقة فكرة لتقديم أخرى أمثلة بين من المثال هذا

 فاألسماء .والالوعي الوعي بين تعمل التي الرقابة عن كاف
 الذكريات بعض مع ارتباطية بصالت دائمًا تتصل المنسية

 استدعاء فور مجددًا باالنبعاث تبدد التي المؤلة واالنطباعات

 المنسي االسم إبعاد يتم ال الوعي.لذا مجال إلى المنسي االسم
 التصورات من مجموعة ايضًا معه تبعد بل الوعي عن فقط

االسم بهاهذا يرتبط التي المؤلمة

 المشكلة مثالً اللسان -كزلة الالمؤاتية األفعال توضح

 الرقابة تنجح االسم نسيان حالة ففي مختلفة. زاوية من ذاتها
 فتمثل اللسان زلة أما ،الوعي حقل خارج مؤلم عنصر بطرد

 يبقى أن بجب كان ما يقتحم بحيث الرقابة في ثغرة الضد على

 فقد وموضعه غيروقته في مباغتا اقتحاما الوعي حقل محجوزا
 مع إطالقًا تتالءم ال أفكارعدائية عن اللسان زلة في الفرد يعبر

 زلة في تظهر أن يندر ال كما معينة، ظروف في قوله يجب ما
 ،عنها يعبر أن الفرد يود التي للفكر: قمامًا معاكسة فكرة اللسان

 بالقول: االفتاحية كلمته ويبدأ عامًا اجتاعًا يرأس كمن

 رغبته عن هذه اللسان زال في معبرًا الجلسة« اختتام ,أعلن
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جديدة فرويدية/فرويدية

 زالت تسمح وعليه .االجتماع بإنهاء الكامنة أونيته الكامنة
 ليست الوعي حقل عن المبعدة األفكار بأن باالستنتاج اللسان

 — مثالً عداثية —ونوايا ميول تعبيرعن هي انما ساكنة أفكارًا

 أن والواقعن إظهارها. الفرد يود التي والنوايا للميول مناقضة

 هي تلك ٠ مضادة ينية نية تشوش عن يجم مؤات ال فعل كل

 بعشيقته هاتفيا االتصال من فرويد منعه الذي المريض حالة
 الرقم خطًا طلب بالهاتف نفسه يفرويد االتصال اراد فلما

عشيقته. رقم أي الممنوع؛

 تيار وجود على إذن األسماء ونسيان الالمؤاتية األفعال تؤكد

 إلى معينة ظروف في تحقيقها يؤدي التي والنوايا األفكار من
 حالتها في واألفكار النوايا هذه وتبدو . للغاية مكدرة نتائج

 أو بإظهارها نرضى التي النواياواألفكار مع صراع في الواعية

 الوضعية هذه وتشكل . وأفكارنا نوايانا باعتبارها نقبل

 األلم لتجنب الميل فإن لذا مؤلمة، وضعية ذاتها بحد الصراعية
 األفكاروالتصورات بعض بإبعاد يقوم الذي الميل هوتحديدًا

 تعارض خالل من المأزم يفهم أن يمكن .الوعي حقل عن

 الليييدية أو الجنسية الغريزة تعارض أو والواقع اللذة مبدأي

األنا. معغريزة

 األفعال مثل مثلها أيضًا هي العصاية األعراض تتحدد

 حقل عن ألمبعدة التصورات ببعض األسماء ونسيان الالمؤاتية

 إحدى عند التقيوء حاالت يعض ترتبط قد وعليه . الوعي
 يشكل الذي المهوام هذا بالحمل، ينعلق واع ال بهوام الفتيات

 المبعدة التصورات أن بيد الوحيد. الواعي تعبيره التقيوء عرض

 بصورة الوعي حقل الواقع في تلج ال العصابي العرض حالة في

 يتحقق ال الولوج هذا إن القول واالحرى ندر، فيما إال تلقائية
 تكوين بين األساسي الفرق يقيم ها التحديد على وهذا إطالقا

 . النفسي والنيان الالمؤاتية األفعال وتكوين العصابية األعراض

 والنوايا األفكار بعض إبعاد يتسم األخيرة الحاالت هذه ففي
 األفكار هذه تشكل بحيث مؤنت بطابع الوعي حقل عن

 نسبية بسهولة تصبح أن لها يمكن واعية قبل ما عناصر والنوايا

 حالة في أما .معينة وفترات معينة ظروف في واعية عناصر
 حقل عن التصؤرات بعض إبعاد فيتسم العصاب العرض

 التصورات هذه تشكل بحيث وغهائي جذري بطابع الوعي
 يصعب لذا .للكلمة الدقيق الفرويدي بالمعنى واعية ال عناصر

 للغاية مخصوصة ظروف في إال هذه اإلبعاد عملية عن العدول

 ه اإلبعاد من النوع هذا إن النفسي. بالتحليل العالج خالل

.الكبت تعبير فرويد عليه مايطلق

 حادث إلى تعود الهستيرية الحالة أن البذاية في فرويد اعتقد
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 الرحامية المريضة اعترى كاالغتصاب فعلي، هلع

Hys toque عن تتكلم الرحامية أن ذلك بعد له تبين لكنه 

 وكأنها عصابها وتعيش هواماتها بنات من قارعي حادث
 فالعنصر شخصها، على الجني لالعتداء فعالً تعرضت

 قارعي أو هلعي حدث ذكرى هو العصاب حالة في المكبوت

 من حالة تبعث الحدث هذا استعادة وان المريض، له تعرض

 األمرال لقدتبينلهفيمابعدأن الشديد الحادأوالقلق األلم
 فقدظهر .نوعها كائنًاماكان قارعية بصدمة الواقع في يتعلق

 الهلعي للحدث أن الهستيرية للحاالت العالج مارسة خالل له

 لحدث أن له اتضح كما الجنسية، المريض بهوامات عالقة

 في الحقيقية أالنطالق نقطة يثكل ال العصابية لألعراض المولد

 من المرضية قيمته الحدث هذا يكتب إنما العصاب تكون

 الحدث هذا ويقع المنسي. الهلعي بالحدث نفسه هو عالقته

 الحدث يقع حين في البلوغ قبل ما مرحلة في الدوام على اآلخر

 الهلعي الحدث ويتعلق .أوبعده البلوغ خالل لألعراض المولد
 من الطفل له تعرض جنسي بإغواء تقريبًا الدوام على المني

 أفراد أحد الراشد هذا يكون أن يندر وال الراشدين، أحد قبل

 الشك موضع يضع أن في فرويد يتأخر لم ذلك على األهل.

 معظمهم في كانوا الذين مرضاه يوقها التي الذكريات أصالة

 يرى بأن المطاف نهاية في وقرر .الهستيريين من الحقبة هذه في

 يخفي هوامات أو خيالية اختالقات المزعومة الذكريات هذه في

 الطفلية الجخسية حياتهم أنفسهم عن المرضى هؤالء ها خالل من

الحقيقية،

 التى للذكريات الهوامية بالطبيعة االعتراف هذا شكل

 في أساسية فكرفرويدومرحلة نحواًلهامًافي يسوقهاالمرضى

 بحدث االهتمام من التحليل تحول فقد ٠النفسي التحليل تطور

 التحليل بات ي الهوامي(. )الحدث النفي بالواقع يتعلق

 وهو .الطفلية الجنسية حياته عن تعبيرًا الفرد هوامات في يرى

 الرقابة عمل بفعل ذاك أم الحد هذا إلى محرف أو مشوه تعبير
 الجني مصدره عن ذاك أم الحد هذا إلى بعيدًا يبدو ولذا

.جنسية رغبة تحركه خياليا خالقا الهرام يشكل آخر وبكالم

 نظره في فالحلم مشابهًا. تحليالً للحلم ويلهمتأا في فرويد يتبنى

 هي الحلم صور من صورة كل أن يرى فهو .رغبة تحقيق

 آثار ب يدعوه أومما الذكريات مستودع من مستمدة صورة

 الحلم الصورفي لهذه المخصوص االنتظام بيدأن النهار.

 تبحث معينة بنية فيتعلقان فيه تندرج الذي الدرامي والتكوين

 تبحث “ أدق بكالم - أوأنها الحلم في نفسها التعبيرعن عن
 التي األقنعة ظل في خياليًا إشباعًا الحلم في االرضاء عن
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 العرض في كما الحلم ففي الرقابة. بفعل النية هذه تتلبسها
 تستغني أن المخوامات أو الخيالية لالختالفات يمكن ال العصابي

 اآلثار من بالضرورة تستقيها والتي منها تتكون التي المواد عن

الذاكرة. التينحملها

 حالة في أو الذكريات حالة في - األحوال كل وفي
 للكبت موضوعًا تشكل الي العناصر فإن - الخيالية االختالقات

 العناصر هذه خالل فمن , الجنية بالحياة ترتبط عناصر هي

 هذا نتائج يتصور أو معينة رغبة تحقيق الفرد يتصور المكبوتة
 على العناصر هذم وتثكل مثال أويموت يخصى كأن التحقيق،

 شكل أنما أي ،الجنسية الحياة عن التعبير النفسي المستوى

 للعمليات مقابلة أو مثلة عناصر النفسي المتوى هذا على

, مصدرها الجنسية الطاقة منها تستمد التي الجسمية

 أكثر جاني هو وما نفسي هو ما بين لتمفصل ا هذا يتجسد

 فرويد فيه يرى الذي المفهوم هذا النزوة، مفهوم في يتجسد ما
 فالنزوة الجسماني والجانب الفسى الجانب بين حدوديًا مفهومًا
 مصدرها في تعود اندفاعة في تتمثل دينامية عملية فرويد حسب

 النفي الجهاز االندفاعة هذه تحرك . موضعي جسمي تنبيه إلى

 معين بلوك القيام إلى تؤول بطربقة الحركي الثاط تحرك كما

 على الناشىء التوتر إفراغ إلى السلوك هذا يؤدي وبحيث
 لمبدأ طبقًا اإلفراغ هذا ويحدث ؛الجسمي المصدر مستوى

 النفسي الجهاز أن على فرويد صاغه حسبما ينص الذي الثبات

 باألقل او اإلمكان قدر متدن متوى على يحافظ أن إلى يميل

 يحتويها التى التنبيهات كمية من اإلمكان قدر ثابت متوى على
 هذا بلوغ وينم النزوة هدف اإلفزاغ هذا ويشكل الجهاز هذا

 التنبيه إن القول يمكن وعليه معين. موضوع طريق عن الهدف
 األخبر هذا يحث )المصدر( الرضيع عند الفمي للغشاء الجنسي

 الثدي غياب في إصبعه ابتغاء أو الثدي ابتغاء على )االندفاعة(

 المص طريق عن التنبيم هذا خفض بهدف وذلك )موضوعات(

 نزوات هناك أن لكزوة التحديد هذا عن وينجم )الهدف(.

 والواقع الخ ، بالنظر( )متعلقة ونظارية وشرجية فمية جنسية

 يربط الذي هوالمفهوم الجنسية الليبيدوأوالطاقة مفهوم أن

 أن باعتبار وذلك المتنوعة الجزئية النزوات بين خالله من فرويد

 تنتقل أن يمكنها التي العامة الجنسية الطاقة هذه يشكل الليبيدو

 بدورم منها كل يحتل التي النزوات هذم أخرى، إلى نزوة من

 في جميعها تخضع أن إلى الفردي التطور مجرى في الرئيس ألموقع

.التناسلية للمنطقة - الجنسي النضج اكتمال ومع - المطاف نهاية

 الجانب بين حدوديًا مفهومًا النزوة يعتبرفرويد لماذا ولكن

 مصدر النزوة مصدر أن الواضح من الجسماني؟ والجانب النفسي

 بالقدر وذلك أيضًا جماني هدن هدفها ان كما كليًا جسماني

 على الناشىء التوتر خفض في الهدف هذا في يتمثل الذي

 يمكنه الذي الموضوع إلى السعي أما . الجسمافي المصدر مستوى

 مشاركة الضد على يقتضي سعي فهو التوتر هذا خفض

 )التبيه الجسمافي التوتر ينشأ فعندما .النفسي للنشاط ضرورية
 خفض يمكنه الذي الموضوع يكون وال منال( للفم الليبيدي

 هذه في )الطفل الفرد فإن األم( )ثدي حاضرًا التوتر هذا

 أي خياليًا، استحضارًا الموضوع هذ باستحضار يقوم الحالة(

 لإلشباع األولى الخبرة أن ذلك بحضوره، يحكم ما، بمعنى أنه
 وينبعث الذاكرة في أثرًا وراءها تخلف اثدي مص طريق عن

 هذا أن ويعتبرفرويد التوتر، نثوء عند مجددًا األثر هذا

 الذاكري االستدعاء ألن وذلك هلوسي بطابع يتسم االستدعاء

 لحدث اإلدراك مع للرضيع بالنسبة يتكافأ سابق لحدث

 واإلدراك، الذكرى بين خلط الحالة هذه في إذن يوجن حاضر.

 الذي وهوالخلط الواقعي، والموضوع لمتخيل الموضوع بين أي

. الحلم حالة في الراشد عند بالنشوء يستمر

 بين اتمييز هذا يقوم النفسي النمو من الحق وقت في

 أن عن الذاكرية الصورة بالتالي وتتوقف واإلدراك الذكرى

 يوجه أن إلى التمييز هذا ويزدي الحاضر، الواقع مع تختلط

 مشابه موضوع إلى اللييدي التوتر خفض سبيل في سعيه الفرد

 تغدو عندها الذاكرة. تحفظه الذي للموضوع مطابق أو
 أنه رغم - استباقيًا تصورًا أي هادفًا، تصورًا الذاكرية الصورة

 اللذين وللموقف للموضوع - السابقة الخبرة بطابع مطبوع

 وبفضل . الليبيدي التوتر لخفض استرجاعهما أو إيجادهما يقتضي
 فقط تتصف ال مثالً البقظة أحالم فإن التصور من النوع هذا

. استبافي بطابع أيضًا تتصف بل استرجاعي بطابع

 .بالرغبة وثيقًا ارتباطًا التخيلى والخلق الهادف التصور يرتبط

 من تنطلق حركة بأنها الفرويدي المفهوم في الرغبة تحديد ويمكن

 الصورة هذه . ذاكرية صورة إحياء إلى وتؤدي النزوي التنبيه

 لخبرة صورة أو سابقة شخصية لخبرة صورة تكون قد التي

 هذا ويشكل ٠ محله نحل أن أو به نتشبه أن نود آخر شخص
 إشباعًا بوصفه وذلك راللذة لإلشباع مصدرًا ذاته بحد اإلحياء

 ان ذلك ويعني . معًا آن في استباقيًا وإشباعًا جديد من معاشًا

 حد إلى تثكل الخيالية االختالقات وكذلك الذاكرية الصورة

 آخر بكالم والتعويض. اإلذكام طريق عن لرغبة تحقيقًا ما

 ،النزوي الهدف ذاته بحد الذاكرية الصورة إحياء يحقق

المراهت. عند التعوبضية اليقظة أحالم ذلك عن والمثال

 تقف اال النزي للتنبيه األنم اإلفراغ يتطلب وبالطبع
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 المتابعة إلى تتعداه أن بل الذاكري اإلحياء حد عند العملية

 الفعلي التحقيق بلوغ حين إلى لإلشباع واقعي لموضوع النشطة

 عوائق بسبب المتابعة هذه تستحيل قد أنه إال . النزوي للهدف

 وعندها داخلية، عوائق بسبب أو اجتماعية، أو مادية خارجية،

 التخيلي والخلق الذاكرية الصورة إحياء حد عند العملية تقف

.اليقظة أحالم كمافي النزوي اإلرضاء لموضوع

 مجال النزوي التوتر يستثيرها التي التصورات تبلغ ال حين

 مجال عن الكبت بفعل التصورات هذم تبعد حين أو الوعي
 . واع هادف تصور وال تخيلي خلن أبدًا هناك يعود ال الوعي

 الوعي مجال عن المبعدة التصورات هذه ان يعني ال ذلك أن إال

 هذه تبقى بل الالوعي في جامدة أو ساكنة حالة في تظل
 على متكتمًا تأثيرًا التأثير على الوافع في قادرة التصورات

 بحرية يتطور النزوة »ممثل أن يرى فرويد أن بل ال تصرفاتنا

 تأثيرالوعي«)ما من الكبت بفعل يفلت أكبرحين أكبروبغزارة

النفس( وراءعلم

 ثالث ترملت التي السيدة حالة الصدد هذ في فرويد ويذكر

 بالرغبة مدفوعة أنها فيها تتزوج مرة كل في تشعر وكانت مرات

 أن شك وال . ومريض مسكين رجل وأنقاذ لتمريض الغيرية

 خالل الثالثة الرجال هؤالء يموت يأن كبير احتمال وجود فكرة
 لهذه الواعية الدوافع عن جدًا بعيدة فكرة كانت وجيزة فترة

 في دورًا أدت قد الفكرة هذه أن تبين ذلك ومع .السيدة

 الوسيلة لها يوفر كان اختيار وهو ألزواجها، السيدة هذه اختيار

لزيادةثروتها.

 محطة الهادف، التصور والسيما ،إذن التصور يثكل

 الجسماني النزوي التنبيه بين النفسي المستوى على ضرورية

 هذا وعلى .اكزوي الهدف تحقيق إلى المؤدي الحركي والنشاط
 المتنوعة النفسية الدفاع اساليب تعمل تحديدًا النفمي المستوى

 األساليب هذه بين ومن . التحقيق هذا إعاقة تنحوإلى التي
 عن التصور يبعد الكبت بفعل إذ رئيسًا، موقعًا الكبت يحتل

الواعي. النفسي النشاط

 الجانب بين العالقة مشكلة فرويد نظر في تتضح ذلك على

 تعبير أفضل العالقة هذه عن ويعبر النفسي والجانب الجسمافي

 ترجته يمكن الذي Vorstellungsre Prasentant مفهوم
 المفهوم هذا ويعني الممثل،-التصور أوب القصوري الممثل ب

 — المندوب أو - الممثل النفسي المسترى على يشكل التصور أن

 تهتم ال النفسي التحليل أن والواقع جسانية. نزوية لعملية

 — يعالج إنما لكزوة الجسمافي بالجانب مباشرة بصورة إطالقا
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 التصورات وحده الكالم طريق وعن - للكلمة المزدوج بالمعنى
للنزوة النفسية الممثالت أي الممثلة، ,

 إذن للنزوات الممثله النفسية التصورات هذه تشكل

 الجسافي النزوي التنبيه بين الضرورية الوسيطة الحلقات

 هذم وتمتلك التوترالتزوي إفراغ أي النزوي، الهدف وتحقيق

 بمكنة وسائل نفسها هي وتشكل خاصا وجودا التصورات

 اليقظة. وأحالم الليلية األحالم في كا غيرتام، ليبيدي إلفراغ

 للفرد الجنسية الحياة عليها تستقر التي النهائية الحالة أن رالواقع

 بين تقوم التي والعمليات بالعالقات األساسي جانبها في ترتبط

 بشكل آلخر فرد من الحالة هذه تختلف إذ .التصورات هذه
 دفاعيًا عائقًا فرد كل عند يصادف النزوي التيار ألن مخصوص

 ونشًا ذلك أم السبيل هذا في ينخرط أن على يجبره مخصوصًا

 اصطدام نتيجة الكبت والسيا النفسية الدفاعات هذه
 الموضوع بلوغ تعترض التي بالقوى للنزوة النفسية الممثالت

 في الصراع هذا ويقوم صراع. إذن هناك النزويين. والهدف
 هذم أقطابه، أحد داائً الجنسية النزوة وتشكل النفسى المجال

 النفسي، أوممثلها مندوبها طريق عن فعلها تفعل التي التزوة

 الصراع في المتواجدة األخرى القوى عن البحث يتعين وعليه

 التي الحلول عن وكذلك الجنسية الزوات مع تتواجه والتي

.الصراع هذا يستقرعليها

 ال الجنسية الحياة بأن القول ،اليوم مقبوالً امرًا بات لقد

 يكتمل الي المرحلة هذه في أي البلوغ، مرحلة في فجأة تبدأ

 لألطفال أن فرويد برهن فقد التناسلية. األعضاء نضج فيها

 بالحياة اإلقرار لهذا كان الجنسية. حياتهم منهم للرضع وحتى

 هذه فرويد، معاصري عند الفضيحة نتائج الطفلية الجنسية
 ال اإلدانة من عدة ضروبًا بسببها فرويد تلقى التي الفضيحة

 حصرًا تعني ال الجنسية الحياة أن والواقع .السخرية ومن بل

 الجهاز بعمل تتعلق التي واللذة النشاطات الفرويدي المنظور في
 تظهر التي والنشاطات التنبيهات أيضًامجموع إنماتعني التناسلي

 الحياة مفهوم يشكل المعنى وبهذا اللذة، عنها وتنشأ الطفولة منذ
 الحياة مفهوم من أشمل مفهومًا فرويد نظر في الجنسية

 عبر الشامل بمعناها الجنسية الحياة تتطور وعليه .التناسلية

 الطفل حياة من األول العام في تصاحب فاللذة محددة مراحل

 أها إا أوالمصاصة، الثدي، طريق عن الغذائية الحاجة إشباع

 إليها يسعى بحيث اإلشباع هذا عن نفسه الوقت في تتمايز

 ألجزاء مصه أو متنوعة ألشياء مصه خالل من لذاتها الطفل

 في إذن اللذة تشكل .اإلصبع والسيما الخاص جسمه من معينة

 .الفمي الغشاء في ومتمرضعة جسمانية لذة الفمية المرحلة هذه
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 عنلد فيه يتدعم الذي الوقت هذا في أي - الثاني العام في

 بوظيفة اللذة تقترن - العضلي للجهاز اإلرادي الضبط الطفل
 هذه تتأمن أوالتبرز التغوط وظيفة أالوهي أخرى جسيانية

 في أنها إال الغائط. لطرد الحيوية الحاجة إشباع خالل من اللذة

 هذه موقع ويتموضع . اإلشباع هذا عن مستقلة لذة الواقع

 طريق عن بتنبيهه الطفل يقوم الذي الثرجي الغشاء في اللذة
 هذه تدعى لذا وطردها، وضغطها الغائطية المواد مراكمة

 في الطفل إن ٠ الشرجية بالمرحلة الجنسي التطور من المرحلة

 بغية وذلك الغائط طرد تأخير إلى يلجا قد المرحلة هذه
 بحد الغائط منظر يولد ناحية من : مضاعفة متعة على الحصول

 أخرى ناحية من تزداد كما الشرجي للغشاء متعًا تنبيهًا ذاته

 -كافي الحالة هذه في الغائط. هذا طرد عن الناجة اللذة

 أي الذاتية: الشبقية باللذة اللذة تدعى - اإلصبع مص حالة

 الخاص جسمه طريق عن الطفل عليها يحصل التي اللذة أنها

 تتصف الشرجية المرحلة في .خارجي موضوع إلى الحاجة دون

 تطوره كبيرة بأهمية األم مع والسيا محيطه مع الطفل عالقة
 ببعض يقوم أن الطفل على يتعين المرحلة هذه ففي الالحق.

 بذم يقوم أن عليه يتعين كما اآلخر، بالبعض يقوم وال األمور

 ،يتسخ أن غير من يأكل أن فعليه . معين بأسلوب األمور

 لبعض يخضع أن وعليه مالبسه، في يتغوط ال أن وعليه

 معينين، ومكان وقت في كالتغوط والمكانية الزمنية الظروف

 من األقصى الحد إلى حاجته مع تتوافق ال التي الظروف هذه

 أوعلى المطالب لهذه بإظهارخضوعه الطفل يبدأ عندها اللذة،

 بأفعال ذلك عن والتعبير لها ومعارضته استيائه بإظهار الضد

 ما أداء عن االمتناع من أخرى وحاالت الطعام كرفض معينة

 للطفل يتيح النظافة على التدريب أن والواقع .منه هومطلوب
 متثل فقد األم. على والسيما اآلخر على للتأثير متازًا مجاالً

 أن عوض اللذة من بجانب يضحي بأن مفضالً المحيط لمطالب

 ما إال ينفذ ال قد أنه إال معها. عالقته وتهديد أمه استياء يثير

 ذلك فيه يتعارض الذي المدى اإلدراك تمام وهومدرك راسه في
 ويمكنه فعاالً سالحًا الطفل يمتلك وبذلك المحيط. مطالب مع

 استيائه عن لها يعبر وأن األم من ينتقم أن السالح هذا بواسطة

 ردود وترتبط . لذته إشباع عن تربوية، لغايات المتناعها،

 فترة في تظهر التي هذه الحقد ومشاعر هذه العدائية الفعل

 يضفيه الذي والتدميري العدوافي بالطابع النظافة على التدريب

 لم نفهم هنا ومن التغوط عملية على هواماته في الطفل

 االدية بين محددة عالقة عن بانتظام العيادية المالحظة تكشف

 المرحلة بهذه الخاصة الخيالية والتكوينات المشاغل بعض وديمومة

 لمايدعوفرويدهذه أيضًا هنانفهم ومن التطورالجنسي من

الشرجية. - السادية بالمرحلة المرحاة

 التناسلية المنطقة تبدأ الطفل حياة من الثالث العام خالل

 تصبح بأن البنت( عن البظر ومقابله الصبي عند )القضيب

 تشكل التناسلية المنطقة أن والحقيقة الميطرة. الثبقية المنطقة
 أن يبدو لكن الممتعة للتنبيهات موضعًا األولى الطفولة منذ

 المستوى على ثم الفمي المستوى على المعاشة الخبرات حدة

 الناشئة باالنفعاالت تدفع الطفولة من الفترة هذه في الشرجي

 الثالث العام في أما .الخلفي المستوى إلى التناسلية المنطقة عن

 المرحلة وهي الجنسية الحياة تطور من جديدة مرحلة فتبدأ

 نفترض، أن يمكن ما عكس وعلى يمربها، التي القضيبية
 التنبيهات تتموضع المرحلة هذه ففي . معًا الجنسان

 فهي البنت أما قضيبه، في الصبي عند الممتعة واإلحساسات

 إذا ،يبقى الذي المهبلي التجويف وجود فرويد، حسب تجهل
 أي وال تنبيه أي فيه يتموضع ال ألنه أخرسًا القول، جاز

 الشراجي المعادل وهو - عندها البظر يشكل حين في إحساس،

 التنبيهات هذه فيه تتموضع الذي الموقع - للقضيب

 المتعلق الفضول يشتد السن هذا وفي . الممتعة واإلحساسات

 كل به يقوم الذي بالدور المتعلق وكذلك الجنسين بين بالفرق

 بوجود الجهل على ويترتب اإلنجاب عملية في واألب األم من
 يشكل ان - أيضًا الصبي يشمل جهل وعو - البنت عند المهبل

 المعترف الوحيدة الجنسية الصفة معًا للجنسين بالبة القضيب

 على تصورهما في والبنت الصبي بين الفرق يقوم بحيث بها
. عدمه أو القضيب وجود

 تمام وتكتسب أهميتها المرحلة هذه في األب شخصية تتخذ

 القسم ينحصر يكاد المرحلة هذ بلوغ حين فإلى ؛معناها

 وتعبر األم. مع بعالقته عيطم مع الطفل عالقة من االعظم

 في تستتبع التي المادية التبعية من حالة عن األم مع العالقة هذه

 وثيقة صلة يقيم فالطفل العاطفية. التبعية من حالة ذاته الوقت
 إمكان في األكبر قلقه ويثل ألمه، وحبه حاجاته إرضاء بين

 إلى االحتمال هذا لتجن الطفل يلجا ولذا الصلة، هذه انفكاك

 معها تغدو بطريقة ها استدخال إلى أي ورغباتها األم مطالب تبني
 أولى يشكل ما وهذا نفسه، من جزءًا والرغبات المطالب هذه

 نق هي التي النفسية العملية هذه باآلخرأي الماهي أشكال

 أو شخص خصائص أو صفات الشخص فيه يعتمد الوعي

 الشكل هذا أن والواقع سلوكه. في عنها ويعبر آخر موضوع
 بلوغ حاله على تجمد ما إذا جديًا يعيق قد باألم اتماهي من

 حله التماهي هذا يجد ال حال كل ففي الرجولة، حالة الصبي
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الفرد. لشخصية مكون كسق وهويدخل تامة، بصورة إطالقًا

 يدرك فالطفل موقعه. األب يحتلشخض اإلظار هذا في

 ال وأنه األم عالم في الوحيد المحور يشكل ال أنه األب بوجود

 وعلى وحبها. األم اهتمام وحده يمتلك بأنه يزعم أن يتطيع

 الطفل يكنها التي والمودة اإلعجاب مشاعر جانب وإلى ذلك

 مشاعر األم حول العدائي التنافس نتيجة لديه تنشأ ألبيه

 والتمنيات المشاعر هذه األب، حيال بالموت وتمنيات عدائية

 إلى بالتالي وتدفعه بالذنب الطفل شعور من تضاعف التي

 والتمنيات المشاعر هذه يصاحب كعا . ذاته إلى العدوان توجيه

 األوديبية رغبته نتيجة يتلقى إن من الطغل عند هوامي خوف
 الذي الخوف هذا قضيبه، من بحرمانه األب من عقابًا باألم

 من بالقلق قرويد يدعوه ما الطفل هوامات في عته ينشأ

 يحياها التي األوديبية األزمة مالح بعض هي تلكم الخصاء.

 الرابعة بين ذروتها تبلغ والتي القضيبية المرخلة هذه في الطفل

. عمزه من والخامسة

 ومن األوديبية األزمة هذه من لخروج الصبي يستطيع ال

 حيال الليبيدية مواقفه عن بتخليه إال يصاحبها الذي القلق

 الخوف من والتخلص األنا بنمومثال مرتبط التخلي وهذا األم،

 إلى يسعى باآل - األبوي الممنوع يتبنى لذا الخصاء. من

 في استدخل كما نفسه في ويستدخله — لألم الليبيدي االمتالك

 من المجموعة هذه وتكون . وتعليناتها األم منوعات السابق
 الذي المستقل النفسي الركن من نوعا الفرد داخل الممنوعات

 عام من ابتداء فرويد يدعوه الذي الزكن هذا األهل، يمثل

 األعلى األنا تبدأ األغلى األنا باسم والهو األنا مقالته في 1923

 أي أوديب، عقدة حل فيها يجري التي القترة في إذن باالكتال
 الليبيدي االمتالك عن بالتخلي الصبي فيها يبدأ التي الفترة في

 وريث بأنها األعلى األنا عن فرويد يقول المعنى وبهذا لألم،

.يب أود عقدة
 أيضًا هي عاطفيًا تنفصل أن ناحيتها من البنت عل يتعين

 توجه أن الجنسي تطررها تمام لبلوغ عليها أن إال األم، عن

 هذا وفي اآلخر. الجنس من نحوشخص الليبيدي اهتمامها

 األمر، بداية في تصادفه الذي الشخص هذا األب يمثل السبيل
 الرغبة هذم وتمنل ، طفالً منه تفع أن يأمل نحوة تتحول لذا

 افتقادها عن لها تعؤيضا فرريد، نظر في الطفل، إنجاب في
 الموضوع إذن االب مثل األوديبية الوضعية هذه وفي .للقضيب

 البنت مشاعر نحوه تتوجه الذي الخصم األم بمثل فيا الليبيدي

العدائية.

 تهدأ البلوغ حق القضيبية المزحلة باية من لممتدة الفزة في
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 ويدعو الجنسية، والمشاغل االهتمامات وتتراجع األوديية األزمة

 تبدأ الكمون. بمرحلة النسبي الهدوء من المزحلة هذه فرويد

 هذا يشمل. وال الكبت، من وحادة واسعة بعملية المرحلة هذه

 وهواماتها األوديبية قبل وما األوديبية المراحل زغبات الكبت

 إذ السابقة. األحداث معظم ذكريات أيضًا يشمل بل فقط

 تصيب التي الذاكرة فقدان ظاهرة الكبت هذا إلى فرويد يسند

 الطفولة. من األولى أواألربع الثالث السوات ذكريات

 أو الخطرة وإلرغبات للنزوات األنا به يقوم إبعاد هو فالكبت

 وغياب التذكر. فيتعذر الوعي وتحت الوعي مجال عن المقلقة

الكبت. من التذكرجزء

 هذا طريق عن يسعى الكمون مرحلة في الولد أن ريب وال
 األلم وهو النفي، األلم من نوعًا يستبعد أن إلى المعمم الكبت

 ونعني األوديبية المرحلة بهوامات المتعلق القلق بهذا يتمثل الذي

 إلطابع المرحلة هذه في يتوارى وعليه .الخصاء من القلق به
 تدوم أن بالتالي ويغدومكنًا باهله الولد عالقة عن الجنسي

 تحوهم والحنان اإلعجاب مشاعر بالذنب شعور دون وتتأكد

 أن والواقع .حيالهم العدائية المشاعر نفسه اآلن في تهدأ وأن

 أنها إال الكمون فترة في تتناقص وال تزول ال الليبيدية الطاقة

 أن الطفل على يتعين ولذا األوديبي موضوعها عن فقط تنزاح
 الوقت في يوقظ أن غير من الطاقة هذم لتوظيف بديلة سبال يجد

 التنافس يحل قد وعليم االوديبية. بالمرحلة المتعلق العلق نفسم

 الرغبة تحل قد فيا األوديبية الخصومة محل الرياضي أو المدرسي

 توزيع في التعديل هذ! إن .الخ الجنسي، الفضول محل بالمغرفة

 هذا عن وينجم ،بالتسامي يدعى هوما الليبيدية الطاقة

 وتوظيفها الجنسية أهدافها عن الليبيدية للطاقة تحويل التسامي

 الفردية النشاطات بعض في أو الثقافية النشاطات بعض في

 الجنسية بالنزوة التسامي عملية تؤكد وعليه .للجماعة المفيدة

 وغير رمزية موضوعات بواسطة التزوة هذه إشباع يمكن أنه

 تعاسة األقل الحل التسامي عملية في فرويد يرى لذا .جنسية

.الجنسية الحياة ومتطلبات الحضارة متطلبات بين للصراع

 في سائدًا كان الذي النسبي الهدوء البلوغ عند بنتهي

 األعضاء نضج يكتمل البلوغ فترة ففي .الكمون مرحلة

 ويكتشغ الجنية االهتمامات جديد من وتشط التناسلية

 تنطوي التي الصراعات إن .االستنماء عملية خاصة الصبي

 جديد من فتنبعث الفترة هذه في تعود األوديبية الوضعية عليها

 انصعوبات فهم يتعين لألوديب االنبعاث هذا خالل ومن

 القوة اشتداد أن فالحال والمراهقة. البلوغ بمرحلة الخاصة

 إالأن ٠ جنسي موضوع عن البحث على المراهق يحمل النزوية
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 بالموضرع األقل، عل الجزئي تعلقه، على يستمر المراهت

 الذي الوقت في وذلك األوديبية بالوضعية تشبثه وعلى إالوديبي

 موانع من عليه تنطوي لما الوضعية هذه من الهرب فيه يود

 بسهولة يتقبل ال إالجتماعي الوسط أن ذلك إلى يضاف .وقلق

 بالتالي للمراهق يتيح وال المراهقين بين الجنسية العالقات

 التوجه طريق عن األوديبي الصراع من نفسه إلخراج الفرصة

 المراهق أمام يبقى ال ذلك وعلى نفسه؛ العمر من له أقران إلى
 أو نفسه في الممنوعات تدعيم خيار إالً القلق لتجنب آخر خيار

 الحالة هذه وفي . األسري الوسط سيطرة على الخروج خيار
 أسرته آلزاء المعارضة من حادًا موقفًا المراهق يتخذ األخيرة

 إجبار إلى التحريض بفعل يعى وكأنه وطموحاتها وعاداتها

 االنفصال هذا العاطفي، االنفصال في المبادرة اتخاذ على أهله

 نفسه الوقت في فيه ويرى بضرورته المراهق يشعر الذي
نفه. عل للغاية شاقًا انفصاالً

***

 وكأنها إذن الجنسية الحياة تطور مراحل من مرحلة تبدوكل

 ألمرحلة هذه في النشطة الجنسية النزوات بين ما يوازن حل
 لنا وتسمح . النزوات هذه إشباع أمام عائفًا تقف أخرى وقوى

 الصراع في المتواجد القوى هذه نحدد بأن الكبت عملية

 . انفي الجهاز في لمكانية مواضعها أيضًا نحدد وأن النفي

 تواجه التي القوى نوع تعيين على المكاني التحديد هذا ويساعد

 ويطلق إليه. تسعى الذي الهدف تعيين وعلى الجنسية النزوات

 المكاني، المنظور اسم النفسي للصراع المنظور هذا فرويدعلى

 .الفرويدية الموقعية لشرح هوتصورتشبيهي المكاني والمنظور

 الوعي قبل الوعي التميزبين األولى موقعتان: ولفرويد

 واألنا األنا، الهو، الثالثة: األركان ين التمييز والالوعيوالثانية

 يتناول الذي الدينامي يالمظور المنظور هذا ويرتبط األعلى.

 الصراع في المتواجدة القوى بين والتعارضات التفاعالت

 هذه كمية يتناول الذي االقتصادي بالمنظور يرتبط كما النفسي

 للصراع اثالثة المنظورات هذه وتغطي شدتها أو القوى

 أو النفسي للتحليل النظري الحقل مجمل فرويد حسب النفسي

النفس« علم »ماوراء ب يدعوه ما

 لتحديد نتبنى بأن ذاته بحد يقضي الكبت مفهوم أن والحال
 القوى فيه تتواجه الذي للحقل بًا مكان تصورًا النفسي الصراع

 أعيق عنصر هو المكبوت فالعنصر الصراع. هذا في المتواجدة

 إلى انتقاله عند أنه أو )ب( الموفع إلى )أ( الموقع من انتقاله
 فإن ذلك على . (٣) الموقع إلى مبعدًا نفسه يجد )ب( المرقع

 حالة إلى فقط تشير ال والوعي الوعي قبل وما الالوعي تعابير

 النفسي الجهاز في متمايزة. مناطق إلى أيضا تشير بل التصورات

 الوعيي إلوعيومنارقبل فريد يجمع المكاني المنجظور بغي،

 الرقبابة حاجز ويقوم مقابل جانب في الالوعي ويضع جانب

 إآلخر عن واحدهما يتمايزان إللذين الجانبين هذين بين. بابفصل

 الذي اليوعي قيل با. فنظام عمله. وبنبط منهما. كل بمجتبوى

 غزو من التهديد ويستشعر الالوعي تجاه دفاعية بصورة يعمل

 الذي إلواقعي بالقلق التهديد هذا ويتجلى الالوعي محتويات
, تجنبه على نحدبدًا الكبت يعمل

 قبل م بنظام وثيقًا ارتباطًا فرويد نظر في األنا مفهوم يرتبط

 عن الخصوص وجه يعبرعلى األنا فمفهوم . الوعي - الوعي

 تدرك فاألنا النفسي: الجهاز من الجانب لهذا الشخصي الطابع
 للحب. موضوعًا كجاتشكل وتخضع رتقاوم وتدافع ونخاف

 وذلك الثبخصية لمجمل تصورًا النفسي المستوى على األنا وتمثل

 معنيًا موفعًا قثل كم اكخص صور قمثل فمي :اثنبن بمعنيين

 الجانب هذا بأنها األنا فرويد يعتبر لذا .مصالحه عن بالدفاع

 وذلك الجنسية الحياة مع صراع في ينخرط الذي الثخصية من
 القي المصالح الطرق من بطربقة بهدد الجنية الحياة ألن تحديدًا

 االزمة نهاية ففي عنها عليهاوالدفاع بالحفاظ األن تعنى

 يدد خطرًا الخصاء من الفلن يمثل مثالً الصبي عند األوديبية

 لرغباته الحرية األخير هذا لواتاح فيما للفرد الجسمانية الوحدع

 تستجيب وعليه لألم اللبيدي االمتالك والسيمالرغبة المحرمة

 القلق هذا تجنب سبيل في وتقوم بالقلق التهديد لهذا األنا

 الوعي حقل من تبعد أنها أي المحرمة، الرغبات هذه بكبت

 هذا نجح حال وفي القلق ذا ترتبط التي التصورات كل

 دورم ينحصر الذي القلق إلستمرار سبب هناك يعود ال الكبت

 لعملية فوري تشغيل إلى إنذارتؤدي كإشارة المطاف نهاية في

.القلق هذا سبب بإزالة تقرم التي الكبت

 هذه ربط أخرى جهة من يتطلب الكبت عملية فهم إن

 هذا حسب يهدف النفسي فالنشاط بمبدأاللذة العملية

 .النفي األلم أو الاللذة تجنب وإلى اللذة إلى العي إلى المبدأ
 غير التوترات بتجنب أصالً محكوم النفسي الجهاز عمل إن

 أن ذلك عن وينجم بإبعادها أو والخطرة الممتعة
 أو تطرد أن تنحوإلى مؤلمة خبرات بذكرى المتعلقة التصورات

 المتعلقة التصورات إال الوعي تبلغ ال حين في الوعي من تبعد

 الوعي نظام بين يبدرالفصل ولذا متعة؛ خبرات بذكرى

 وعليه اللذة لمبدأ وضرورية مباشرة كنتيجة إلالوعي ونظام
 لها تخضبع التي إلبعاد عملية من خاصة حالة. الكبت يمثل

الجنسبة. للنزوات النفسية التصورات
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 الفترة هذه في أي الحياة، من األولى األيام اللذة مبدأ يسود

 المباشر التدخل طريق عن الطفل حاجات فيها ترضي التي
 حاجاته وإشباع العالم مع الفرد تكيف أن بيد . للمحيط

 وذلك اللذة، مبدأ عمل من جزئيًا الحد الحقًا يتطلبان الحيوية

 إشباع في المباشر التدخل من المحيط فيه يقلل الذي بالقدر

 أغراضه إلى يصل كيما الفرد على يتعين عندها . الحاجات هذه
 مثالً عليم يتعين إذ I النفي( )األلم الاللذة من قدرًا يتحمل ان

 الي والصعوبات يتخطاها أن يجب التي العقبات يدرك أن
 على قادرًا يكون أن عليه يتعين كحا عليها، يتغلب أن يجب

 بعض عن االقتضاء عند التخلي على وكذلك والتأجيل االنتظار

 أن اإلرضاء يبلغ أن قبل الفرد على يقتفي وبكلمة مطالبه،

 أطلقه الذي هواالسم الواقع مبدأ إن المؤلمة. التوترات يتحمل

 وهو النفسي، األلم أو الاللذة لتحمل الضرورة هذم على فرويد

 بمبدأ اللذة مبدأ األنا تواجم حيث لخارجي العالم بالواقع يعني

النزوة عن الناجم للخطر وتجنبا الفرد على حفاظا الواقع

 المراد اإلرضاء يرتبط حين وبسرعة بقوة الواقع مبدأ يتثبت

 في كما الحياة قيد عل الفرد ببقاء متعلقة حيوية بضرورة بلوغه

 البراز وطرد التنفس إلى والحاجة والعطش الجوع حاات
 الوهمي اإلرضاء استبدال دائمة بصورة يمكن فال والبول؛

 اليقظة وحلم الحلم في كما فعلي بإرضاء الحاجات لهذه الصرف
 الحياة على بالحفاظ المتعلقة الحاجات هذه مجال ففي . مثالً

 مجاالً الضرورة هذه تفسح وال ضرررة، الواقع مبدأ يشكل

الخيالية. لإلرضاءات دائم الستبدال وال للكبت

 توجد فال الجنسية الطبيعة ذات بالرغبات يتعلق فيما أما

 إشباع أن الفرد تصور ما فإذا , إلرضائها حيوية ضرورة هناك

 بعض إلى أو العقاب من حالة إلى يؤدي سوف الرغبات هذه

 هذه إبعاد اللذة مبدأ بفضل الممكن فمن المؤذية النتائج

 نحو تحولها أو إرضاء دون وبقاؤها الوعي مجال من الرغبات

 نفه الفرد يجد غيرأن من وذلك أوخيالية بديلة إرضاءات
 الحياة مجال يبقى بالتأكيد البب ولهذ . وجوده في مهددًا

 الواقع مبدأ على معينة حدود في متمردًا وجودنا طوال الجنسية

 طوال الجنسية أيضًاتستمرحياتنا ولهذا اللذة لمبدأ وخاضعًا

 هنا ومن والهوامية؛ الخيالية بحياتنا وثيقًا ارتباطًا مرتطة وجودنا

 وعالقتها الجنسية النزوات خصوصية لفهم فرويد محاولة

الكبت. بعملية الحصرية بل ال المفضلة

 من نظامين بين الفصل إلى إذن الكبت عملية تؤدي

 ونظام الوعي - الوعي قبل ما نظام النفسية: التصورات

 من نظام كل في تختلف التصورات ين العالقات إن .الالوعي
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 قبل ما نظام صعيد فعلى اآلخر، النظام في عنه النظامين هذين

 المضبوط. والتفكير المنطقي الفكر قوانين تسود الوعي - الوعي

 هذه تحكمها التي الذهنية العمليات على فرويد أطلق وقد

 العمليات هذه فهويعتبرأن ,اثانوية العمليات اسم القوانين
 بعد منها أقدم عمليات محل الفردي النمو سياق في تدريجًا تحل

 بالعمليات لها وصفه هنا ومن العمل، عن األخيرة هذه كبح

 محل الثانوية العمليات حلول التطور، هذا ويترافق .الثانوية

 الخيالي فالنشاط :الواقع نمومبدأ مع ،منها أقدم أولية عمليات

 الممكنة الحلول مختلف باستباق يسمح الذي الواعي

 تحكم التي للقوانين الواقع بتأثيرمبدأ يمتثل للمشكالت

.أوتسلسلها وتتابعها الخارجية الظواهر بين ما العالقات

 مبدأ يحكمها التي الالواعية التصورات بين العالقات أما

 تكترث ال العالقات فهذه .نفسها للقواعد تخضع فال اللذة

 ويدعو التناقض، عدم تجهل أنها كما للتياسك وال للمنطق

 والمحكومة العالقات هذه تقابل التي العقلية العمليات فرويد

 هذه إن .األولية العمليات باسم اللذة بمبدأ نفسها هي

 :العبثي طابعها األحالم على تضفي التي هي العمليات

 قد كما معين مكان في الحلم في يظهرون قد فاألشخاص

 هؤالء يمثل وقد آخر، مكان في نفسه الوقت في يظهرون
 الوقت في يمثلون قد كما معينًا شخصًا الحلم في األشخاص

 السمات عن المسؤولة اإلواليات إن .الخ آخر، شخصًا نفسه

 األعراض تكوين نجدهاأيضًافي والتي للحلم المخصوصة

 اإلزاحة إواليتي أساسية بصورة هي والهجاسية الهتيرية
 التركيز انتقال في مثالً الحلم في اإلزاحة وتتمثل والتكثيف.

 قليلة تفاصيل إلى األهمية ذات العناصر من والشدة واالهتمام

 األهمية، ذات العناصر بهذه ارتباطية عالقة على أنها إال المغزى
 مثال الحلم في يمثل قد واحدًا تصورًا أن في التكثيف يتمثل فيما

.ارتباطية عالقات بينها تقوم عناصر عدة

 وذلك الثانوية العمليات فيه تجري التي المحل هي األنا إن

 أو الخارجي العالم مع العالقات عن المسؤول المستوى باعتبارها

 حسب األنا وتشكل .الخارجي الواقع مع يتعامل الذي الموقع

 هذا بفعل يتمايز الذي النفسي الجهاز من الجزء هذا فرويد
 بفعل تركيبه ينمو والذي الخارجي الواقع مع االحتكاك

 أن ويمكن .والتكيف البقاء حفظ يفرضها التي المتطلبات
 لعملية كمحصلة أيضًا تظهر األنا أن الكان جاك مع نضيف

باآلخر. تماو

 كموضوع تبدو قد كما بمجمله الشخص مصالح األنا تمثل

 في 1914 عام من ابتداء فرويد يعتبر إذ .للحب محتمل



جديدة فرويدية ا فرويدية

 )الطاقة الليبيدو من فقط جزءا أن النرجسية حول نظريته

 يبقى حين في الخارجية الموضوعات نحو يتجه الجنسية( الفسية
 عل الموزع الليبيدو مقدار ويتبدل ■ األنا على مركزًا آخر جزء

 والظروف للوقت تبعًا الخارجية والموضوعات األنا من كل

 الموضوعات من الليبيدوجزئيًا ينسحب المرض حالة ففي

 الموضوعات هذه من النوم حالة في كليًا ينسحب كما الخارجية

 نفسه الثخص على المركز الليبيدو ويوصف األنا، نحو ليتوجه
 الليبيدو هذا أي ،تمثله-بالليبيدواكرجسي الذي األنا أوعلى ٠

 بالنرجسية النرجسية وتسمى .نفم الشخص في الموظف

 فيما ،نفسه الشخص على كليًا الليبيدو تركز حال في األولية

 من الليبيدو انسحاب حال في الثانوية باكرجسية تسمى

األنا. إلى الخارجية الموضوعات

٠٠٠
 Topique األولى الموقعية أو المكانية النظرية في األنا تبدو

 بحيث الوعي - الوعي ماقبل جوهرهالنظام في مطابقة

 فيه يتواجه الذي الصراع مع والمكبوت األنا بين الصراع يتكافأ

 برزت ولقد , الالوعي ونظام ،الوعي - الوعي قبل ما نظام

 ٠ ثانية مكانية نظرية باتجاه النظرية هذه لتعديل عدة أسباب
 النفسي الصراع في تنسب التي العمليات بعض أن ظهر فقد

 األنا إواليات حالة هي تلك ,الواعية عمليات هي األنا إلى

 إلى لإلشارة فرويد استخدمه وهوالتعبيرالذي الدفاعية،

 إلفشال األنا إليها تلجأ التي األساليب أو اإلجراءات مختلف

 هي الكبت والسيما اإلواليات فهذه .للنزوات المباشر اإلرضاء

 غير من أنه ظهر فقد األنا إلى تتمي أنها وبما الواعية، إواليات

. الوعي قبل ما - الوعي نظام مع األنا مطابقة الممكن

 بهذا يتعلق النظرية في آخر تطور ثانية جهة من ظهر لقد

 والذي والقمع المنع يمارس الذي النفسي الجهاز من الموقع

 كان الثانية. المكانية النظرية في األعلى باألنا يسمى سوف

 الحظ أنه إال .الرقابة باسم البداية في الموقع هذا يسمي فرويد
 واالتهام والحكم الضبط وظائف بمارس الرقابة من جانبًا أن

 هذه يمارس الشخصية من جابًا ان تستدعي وظائف وهي

 تأثيرهذه يتلقى الذي الجانب عن متمايزة بصورة الوظائف
 عن ينفصل األنا من جانبًا أن اعتبرفرويد ولذا الوظائف،

 معينًا مموذجًا عليه األخيرويفرض هذا ضد ليتوجه آخر جانب

عليها ويحكم اختياراته ويضبط

 هي معه التماثل إلى الفرد يطمح الذي النموذج صورة إن

 وثمة .1914 األنا مثال باسم فرويد يدعوها التي الصورة

 هذه أن بمعنى والنرجسية، الصورة هذه بين وثيقة عالقة

 إلى الفرد يطمح التي والصفات السمات تتضمن الصورة

 بعد يبدأ فالطفل ,لذاته وحبه لذاته احترامه ليؤمن امتالكها

 يفرضها التي والمعايير الموانع باستدخال النرجسية من فترة
 يملي أن نفسه يحب لكي عليه يتعين ولذلك األسري المحيط

 من محبوبًا يكون لكي ضرورية شروطًا تبدوله التي الشروط

 فالطفل .باآلخرين التماهي دور بوضوح ها ويظهر ٠ أهله

 نفه ويعاقب بل ال نفسه ويتهم نفسه على ويحكم نفه يحب

 واالتهام، فالحب .ويعاقبونه ويتهمونه ويحكمونه أهله يحبه كا

 الصورة مع التماثل عدم أو التمائل بمدى إذن يرتبطان التأنيب،

 ال وعليه األسرية. المتطلبات عن نسخة تكل التي الداخلية

 المتطلبات نظام عن — األنا مثال أي - اكموذج صورة تنفصل
 في يشكل الذي النظام هذا األخالقية، واالحكام والموانع

 يدعوها التي البنية وهي نسبيا، مستقلة بنية الشخصية داخل

 نذكر أن الهام ومن باألنااألعلى 1920 فرويدابتداءمنعام

 مع فرويد حسب يتزامن األنا( )ومثال األعلى األنا تكوين أن
 رغباته عن الواقع في تخلى فالطفل أوديب عقدة تراجع

 كمامن .األسري الممنوع استدخال طريق عن األوديبية
 عملية عن المسؤول التماهي أن أيضًا نذكر أن الضروري

 هو إنما الواقع في هم كما باالهل تماهيًا ليس االعلى األنا تكوين

.أهله عند األعلى األنا من يدركه أن الطفل يستطيع بما تماه

 التزوية المتطلبات مواجهة على األعلى واألنا األنا تعمل

 مستوى على المتطلبات هذه عن الالواعي النفسي التعبير ويقوم

 »الهو« باسم فرويد يدعوه الذي النفي الجهاز من اثالث الموقع

 يشير أن فرويد به شاء الذي االسم وهو باألحرى، الهذا« أو

 عليها سيطرة ال قوى هي الموقع هذا في الفاعلة القوى أن إلى

 في يتجلى الذي الطابع هذا ومجهول، شخصي ال بطابع وتتسم

 ويمكن ,فاجأني« »هذا أو فدرت« يتخطى »هذا نوع من صيغ

 المكانية النظرية في بالالوعي وجوه عدة من »الهو« مقارنة

 عالقاتها وتخضع الواعية عناصر »الهر« عناصر أن ذلك األولى،

 وذلك الالوعي كل أنهاالتثكل إال األولية للعمليات
 الواعية أيضًا هي األنا جوانب وبعض األعلى االنا أن باعتبار

 الجهاز من النزوي الجانب إلى يعير »الهو« تعبير فإن ذلك وفوق

 هذا لمحتويات الالواعي الطابع إلى يشير ما أكثر النفسي

 لليبيدو الكبير« »الخزان هو فرويد، يقول كما فالهو، الجانب.

 كبير إلىحدالهو يتصل علىذلك الجنسية. النفسية أوالطاقة

 إال الالوعي يحتوي ال حين في للنزوات البيولوجي بالمصدر
 وثيقًا اتصاالً الهو يتصل كما ٠ مكبوتة نفسية تصورات عل

فرويد، حسب فاألنا، النفسي؛ الجهاز من األخرى باألجزاء
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جديدة فرويدية/فرويدية

 بتأثير التغيرات لبعف الجزء هذا خضع الهووقد من »جزء

واإلدراك«. الوعي طريق عن الخارجي العالم من مباشر

 للطاقة الفوري اإلفراغ إلى اللذة بمبدأ الهوالمحكوم يسعى

 الظروف بالحسبان يأخذ أن عن عاجز ذلك في وهو الليبيدية

 بالعالم التحكم يملك الهوا .كماأنالخارجبة والمكانية الزمانية

 فهومجبرلبلوغ لذا ’تأثيرمباشر أي عليه يمارس وال الخارجي

 اي ورقابتها، األنا حاجز عبور على الخارجي العالم في هدفه

 العالم بتأثير للتبديل خضع الذي الهو من الجزء هذا توسط إلى

 متطلبات بالحسبان تأخذ التي هي األنا أن وبما . الخارجي

 يؤدي ال التي للرغبات إال المجال في تفسح ال فإنها الواقع
 األنافي على يتعين كما لفرد. مؤذيةعلى آثار إلى إشباعها

 إذ األعلى- األنا استياء تولد أن تحاذرمن أن نفه الوقت

 بعالقاتها تخل ال التي بالطريقة تنصرف أن األنا على يتعين

 حب تفقدها ال التي بالطريقة أي األعلى، األنا مع الحسنة

 هو بالذنب الشعور إن . لعقايها تعرضها وال األعلى األنا

 األعلى واألنا األنا بين التوتر هذا وجود على يؤكد الذي !لشعور

 في أفسحت حال في األعلى األنا تانيب من األنا خوف وعلى

األعلى األنا تدينها التي الرغبات إلشباع المجال

 الصراع محور في الثانية المكانية النظرية وفق إذن األنا تبدو

 بين والتحكيم للتوفيق الصراع هذا في تجهد بحيث النفسي،

 تصدر والتي بينها ما في تتواجه التي والمطالب المصالح مختلف
 بهذا بقيامها نفسها األنا وتمثل االعلى، واألن الهووالواقع عن

. بمجمله اشخص مصالح التكاملي الدور

 تتصرف أن معين بخطر مهددة بأنها تشعر حين لألنا يمكن

 - للذم ا بمبدأ ،محكومة تسعى فاألن . مختلفين بأسلوبين

 اللذة لعدم سبب كل يمكن ها بأسرع تتجنب أن إلى ،الاللذم

 واقعيًا خطرًا يتهددها الذي الخطر كان فإذا النفسي األلم أو

 الفور، على القلق يجنبها الذي الحل وهو الهرب حل األنا تبنت

 فبإمكان نزوي، خطر أي داخليًا، الخطرخطرًا هذا كان إذا أما
 طريق عن - القلنى تجنب أي - نفها النتيجة إلى تصل أن األنا

 الدفاع إواليات من أخرى إوالية طربق عن أو الكبت عملية

 إشباعها عدم عن التعويض أو بالرغبات كالتسامي القلق ضد

 تلجأ قد الذي اآلخر األسلوب أما وغيرها بديلة بنشاطات
 في فيتمثل يصاحبه الذي والقلق الخطر مواجهة في األنا إليه

 تجاوزه تعترض التي وللعقبات الخطر لهذا العقنافي التقييم

 الخطر لتجاوزهذا المناسبة للسبل العقالني التحديد في وكذلك

 قد الواقع مبدأ إن القول يمكن الحالة هذم في العقبات وهذه

, األنا داخل هيمتته فرض في نجح

 أبرزنا لقد . متعارضة قوى وجود الصراع مفهوم يتضمن

 )المنظور النفسي الجهاز في القوى لهذه الموقعية األركان اآلن إلى

 دعى لقد ■ الدينامي( )المنظور طبيعتها نحدد أن وبقي الموقعي(
 القوى هذه إحدى وتتمثل . النزوات باسم القوى هذه فرويد

 هذه عليه تنطوي لما األنا معارضة تواجه التي الجنسية بالنزوات

 .الشخص وجود تهدد أخطار من إشباعها حال في النزوات
 على والباعث األنا هاجس يمثل الذات حفظ أن ذلك

 1915 عام حتى اعتبرفرويد لقد I الجنسية للنزوات معارضتها

 صراع في تنخرط التي القوى هي الحياة تحفظ التي القوى أن

 حفظ نزوات اسم القوى لهذه وأعطى الجنسية النزوات مع
 الوظائف تمثل التي النزوات وهي األنا نزوات أو الذات

 والتنفس، الفضالت وإخراج كاالغتذاء الكبرى العضوية

, . .الخ

 تعديل إلى التحليلية النظرية في النرجسية مفهوم إدراج أدى

 القوى بطبيعة يتعلق فيما فرويد فكر في وعميق تدريجي

 عن ينبثق الذي فالليبيدو النفسى. الصراع في المتواجدة
 الطاقة هذه فرويد نظر في يشكل يعد لم الجنسية النزوات

 فرويد إن بل ال الخارجية، الموضوعات نحو حصرًا الموجهة

 ينفصل ثم األنا على أصالً يتركز كله الليبيدو ان يفترض اخذ

 يمكنه حيث الخارجية الموضوعات نحو منه جزء ليتوجه عنها
 تبدو أخذت ذلك على األنا يعودفيتركزعلى أن الدوام على

 كنتائج وبراحته الحياة قيد على ببقائه المتعلقة الفرد انشغاالت

 قيد على يبقى فالفرديريدأن األنا في الليبيدي للتوصيف
 موضوعًا أناه فيه تكون الذي بالقدر الراحة إلى ويسعى الحياة

 بين التعارض تعبيرًاعن النفسي عندهايغدوالصراع للحب

 نحو موجه اتجاه نفسها، الليبيدية للطاقة مختلفين اتجاهين

األنا نحو موجه واتجام الخارجية الموضوعات
 نوعًا يتبنى 1920و 1915 عامي بين الفترة هذه في فرويد كان

 فاجا 1920 عام أنه إا النفسية، للطاقة الوحداني التصور من

 اللذة مبدأ يتعدى ما في بعنوان له مقالة في التحليلي الوسط

 النزوات، من نوعين بين تعارض وجود على تؤكد بأطروحة

 نزوة فرضية اصطدمت لقد الموت. ونزوات الحياة نزوات

 تزال وما فرويد أيام التحليلي الوسط في جدية بمقاومات الموت

.المقاومات هذه بمثل اليوم إلى تصطدم الفرضية هذه

 حي كائن كل عند الميل هذا الموت بنزوة فرويد يقصد

 ينحو الذي الداخلي الدافع هذا أو الحية غير الحالة إلى للعودة

 أي -الليبيدو يسعى ذلك على تدميرذاته إلى الحي بالكائن

 مواجهة إلى - الحياة نزوة تمثل التي الجنسية النفسية الطاقة هذه
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جديدة فرويدية ا فرويدية

 أو تحويلها طريق عن منها التخلص وإلى التدميرية النزوة هذه

 توجيه طريق عن أي الخارج، نحو منها األعظم القم تحويل

 بواسطة الخارجي العالم موضوعات ضد التدميرية النزوة هذه

 تبدو .العضلي بالجهاز المتمثل الخاص العضوي الجهاز هذا

 للقوة طرد عملية بوصفها المنظور هذا في إذن العدوانية

 األصل في موجهة كانت التي القوة هذه الخارج، نحو التدميرية

 سيطرة من بدافع هذه الطرد عملية تتم . نفسه الفرد نحو

 من الفرد )حاية الفرد حماية إلى تهدف وهي الحياة نزوات

 في الخارج نحو الموجهة العدوانية من جانب يوضع كما . نفسه(

 تأمينه يمكن ال الذات حفظ أن فالواقع الحياة نزوات خدمة

 وتبدو الخارجي، العالم التدميرفي ضروب بعض طريق عن إال
 إلى السعي عملية في ضروريًا شأنًا الجنسي المجال في العدوانية

 إمالء في ضروريًا شأنًا تبدو كما امتالكه وفي الجنسي الموضوع

نفسه الجنسي الفعل

 التي األسباب اللذة مبدأ تعدى ما في مقالته في فرويد شرح

 . النزوات حول نظريته في الموت نزوة فرضية إدراج إلى دعته

 النفسي النشاط يعتبرأن المقالة صدورهذه حين إلى فرويد كان

 وتجنب اللذة عن البحث هدف غير آخر هدف إلى يعى ال
 مع كلبًا يتعارض ال اللذة مبدًا أن يرى كان كما اللذة، عدم

 الواقع بتأثيرمبدأ يتحمل الفرد باعتبارأن وذلك الواقع مبدأ

 وقت في اللذة يبلغ أن بغرض اللذة عدم من معينة مقادير
 هذم عن تشذ الوقائع من عددًا أن لفرويد بدا والحال الحت

 تتعلق ا األتية هي مشتركة سمة الوقائع هذم وتتسم القاعدة

 ال ما إلى نفسيا تتكرر التي المؤلمة الخبرات ببعض الوقائع هذه
 من نوع ألي مصدرًا الخبرات هذم في نجد غيرأن من له نهاية

 ثمة ٠ اإلشباع هذا بمثل الوعد حتى وال للفرد الليبيدي اإلشباع

 نختزله أن يمكن ال الذي للتكرار إجبار فرويد، بتعبير إذن،

 حاالت بعض في التكرار إجبار يظهر , عنه غريب دافع ألي

 الحدث الدوام على المريض يستحضر حيث الهلعي العصاب

 كوابيس صورة على أو مؤلمة ذكريات صورة عل الهلعي

 يعتقد الذي المصير عصاب في التكرار إجبار يظهر كا متكررة،

 من نفسها السلسلة ضحية بأنه عدة مناسبات في الفرد فيه

 الحوادث ضحية الدوام على يقع بأنه يعتقد كأن الظروف،

 ظواهر وهناك . نفسها المهني الفشل حاالت ضحية أو نفسها
 النفسي النشاط أن على أيضًا التأكيد إلى فرويد دعت أخرى

 ردة الظواهر هذه ومن اللذة، إلى بالميل حصرًا غيرمحكوم

 تتفاقم الذين المرضى بعض عند السلية العالجية الفعل

 يؤدي نفسه العالج أن حين في العالج خالل وآامهم حالتهم

 هذو ومن حاالتهم، في تحن إلى المرضى من غيرهم عند
 ذلك على المصاين. عند الذنب مشاعر استمرار أيضًا الظواهر

 إلى ميال اللذة إلى الميل جانب إلى هناك أن فرويد يرى كله

 عام بوجه الحية المادة بميل اليل هذا ويتصل الذاتي التدمير

الالحية. الحالة إلى للعودة

 في تمثل قد الفرويدية النظرية من األساسي الجانب كان إذا

 أن البديهي فمن وطبيعتها الفسي الصراع قوى مواضع تحليل

 لهذا الممكنة المخارج نظرفرويد في هي ما : السؤال ينشأ

 في يؤدي قد األوديبية األزمة حل أن فرويد يرى الصراع؟

 حياته يمارس أن الفرد فيه يستطيع وضع إلى المناسبة الحاالت

 أو الكوابح تعيقها منغيرأن واالجتماعية والمهنية الجنسية

 التطور هذا يقتضي الخطيرة أوالصراعات االضطرابات
 الذي األوديبي الموضوع عن اتخل أي األوديب، من التحلل

 موضوعات إلى يتوجه أن له ويتيح الخصاء قلق من الفرد يحرر

 يخاف أن غير من ذاته يؤكد وأن األوديبي الموضوع غير أخرى
 موجهًا نفسه الفرد يجد التطور ذا٩ استحال إذا . أهله خصومة

 تنطوي التي الالسوية الحلول هذه أي أخرى، حلول نحو

 وفكرية سلوكية خصائص أو آالم أو تقييدات على له بالنسبة
 ويتمثل إليها يتتمي التي الجماعة تجام هامثي وضع في تجعله

 تدعى التي الخطيرة العقلية االضطرابات في الحلول هذه أحد

 الذهان في يرى ففرويد منها، الفصام والسيما الذهان بأمراض
 الهجاس في وجد أنه حتى أوديبية، قبل مراحل إلى نكوصًا

 األمراض هذه الشرجية، للمرحلة يعود أوديبي قبل نكوصًا

 التياثًا الواقع ومع اآلخرين مع الفرد عالقات فيها تلتاث التي

 أمراض في تتمثل أخرى مكنة مخارج وثمة . للغاية عمقًا

 الجنسى فاالنحراف الجنية. واالنحرافات العصاب
 إلى عودة يشكل .(، . السادية. المازوشية، النظار، )اللواطية،

 ،الليبيدي التطور من سايقة بمرحلة المتعلقة الجنسية النشاطات

 هذا ينفصل وال ،بالنكوص فرويد يدعوها التي العودة هذه

 حيث التشبث فرويد يذعوها أخرى عملية عن النكوص
 طفلية مرحلة على مثبتًا الليبيدية الطاقة كبيرمن يستمرجانب

 وأن تمامه التناسلي النشاط يلغ أن الممكن من يعود وال معينة

 مرحلة على التشبث هذا نتيجة إذ حلها. األوديبية األزمة تجد

 إلى النكوص أو بالعودة الفرد يقوم الجنسي التطور من معينة
 في يلجا جنسيًا المنحرف ان والواقع بالذات. المرحلة هذه

 يهذه الخاصة اإلشباع أساليب على سابقة مرحلة إلى تكوصه

 بل بالمرة األساليب هذه يلجأإلى فال العصابي أما المرحلة،
 يجهل التي والمتنكرء الرمزية الصور بعض طريق عن إليها يلجا
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جديدة فريدية/فرويدية

 على الصور هذه وتشكل طيعتها عن شيء أي وعيه في

 فرويدمن حسب تتشابه التي العصابية األعراض التحديد

 إشباع كالحلم فالعرض األحالم تكون مع تكوينها حيث
 ويهذا ٠ لإلشباع متنكر متمثل االقل عل أنه أو للرغبة متنكر

 فالعرض بديل، كتكوين العرض عن فرويد يتكلم المعفى
 اخرى جهة من رمزيًا ويحل بديالً إشباعًا جهة من للفرد يحمل

الفعلي- اإلشباع محل

 فقرة وفي الموسوعات إحدى في 1922 عام فرويد كتب

 »إن :التحليلية« النظرية في الزاوية »أحجار بعنوان قصيرة

 بنظرية وااللتزام الواعية عقلية عمليات وجود على التأكيد

 أوديب ولعقدة الجنسية للحياة األهمية وإعطاء والكبت المقاومة

 وتلكم النفسي التحليل يعالجها التي الرئيسية النقاط هي تلكم

 على النقاط هذه يتقبل ال فمن .التحليلية النظرية أس هي

 ومن .النفسيين« المحللين عداد في اعتباره يمكن ال الجملة

 ال بحيث متالحمة فرويد يحددها التي النقاط هذه أن المالحظ

 األخرى على االعتراض دون إحداها على االعتراض يمكن

 كل أن والواقع بالتالي. بمجمله الفرويدية النظرية بناء وهدم

 كانت فرويد أيام النفسي التحليل في ظهرت التي االنثقاقات

 حتى أوديب وعقدة الطفلية الجنسية الحياة حول بالتحديد تدور

أخرى. نقاط إلى تستند بأنها االنشقاقات هذه بدت ولو

 نصير أول Alfred Adler 1870 - 1937ادلر الفرد كان

 االنفصال هذا النفسي، التحليل جاعة عن ينفصل لفرويد

 العضوية الدونية ادلرأن يالحظ . 1911 عام جرى الذي

 عن تعويضها يتم الجسم أعضاء من عضو قصور عن الناجمة

 الجهد طريق أوعن لعضوآخر الفرد استعمال طريق

 حالة في كما القاصر عضوه على الفرد يفرضه الذي المخصوص
 قبال كان الذي البليغ اإلغريقي الخطيب ديموستين

 ردود بعض العضوية الدونية وتستثيرهذه بالتأتأة، مصابًا

 أن ال التعويضية. بالهوامات متمثلة النفي الصعيد على الفعل

 الشعور أن على مؤكدًا الدونية مفهوم ذلك بعد يوسع ادلر

 الثعور هذا وأن اإلنسانية الكائنات لكل شعورشامل بالدونية

 التي الحياة من المرحلة هذه من أي الطفولة من مصدره يستمد

 هذا ويتعزز الراشد، حيال وضعفه بصغره الفرد فيها يشعر

 شأن من يقللون الذين األهل يتأثيرموقف الغالب في الشعور
 بالدونية الشعور هذا يولد ذلك على .منه يسخرون أو الطفل

 وقد ،والقوة والسيطرة بالتفوق التعويضية الرغبة ادلر نظر في

 قد أنها إال النجاح ضروب من ضرب إلى الرغبة هذه تؤدي

 وفي الفرد وقدرة تتناسب ال التي الطموحات بعض في تترجم
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 المالمح وهي تحقيقها، يستحيل التي األهداف وراء السعي

 هي القوة إرادة أن ادلرإذن يرى ٠ العصاب بها يتصف التي
 األخيرللنشاطات المحرك الجنسية، الحياة ال تثكل، التي

 عن الجنسية الحياة ال المسؤولة هي اإلرادة هذه وأن اإلنسانية

 علم اسم نظريته على أطلق ادلر أن ونذكر .العصاب حاالت

الفردي النفس

 يونغ كارل انفصال جرى ادلر انفصال على واحد عام بعد
1961 - 1875 Jung في عقليًا طبيبًا يونغ كان . 1912 عام 

 بعدفرويد أبرزشخصية انفصاله حين يعتبرإلى وكان زيوريخ

 الدولية الرابطة رأس من وهوأول النفسي التحليل جماعة في
 شيائً يونغ ابتعد .1910 عام تأسيسها عند النفي للتحليل

 الحياة بدور منها يتعلق فيي والسيا فرويد أفكار عن فشيث

 الخالف ويعود .العصاب نشأة وفي الفرد تكوين في الجنية

 أنساق في يتجلى الليبيدو أن يرى يونغ أن إلى وفرويد يونغ بين

 فرويد يعتبر بينما وروحية إحياثية غريزية مزدوجة،

 غير فمن الغريزية، األنساق من مشتقة الروحية األنساق أن

 إذ الجنية الحياة في الراقية تطلعاتنا نختزل أن رأيه في الجائز

 الرمزي الطابع لنضفي الجنسية بحياتنا نتفع الضد على أننا

 تنطوي ال الطفل عند المحرمة فاألمافي التطلعات؛ هذه على

 التحريم هوام وهويفسر جنسي، معنى أي على يونغ حسب
 نكوصيًا تعبيرًا بوصفه أي أسطوريًا، نتاجًا بوصفه الطفل عند

 أو الضرورة معنى يحمل موروث قديم نمط بانبعاث يرتبط
 حاسمًا حدًا فرويد مع التعارض بلغ لقد .جديدة بوالدة الرغبة

 للمعنى مغاير بمعنى الليبيدو، تعبير يستخدم يونغ بدأ حين

 التعبيرإلى يشيربهذا فرويد كان فرويد فيه استخدمه الذي
 في الجنسية، بالنزوات حصريًا ارتباطًا ترتبط التي اكفسية الطاقة

 العمليات عن التعبيرالنفسي الليبيدو في يونغ رأى حين

 مثل ال حيث عامة النفسية الطاقة وعن عام بوجه لحيوية

 وما وعليه هامام جزءا كان وإن جزء سوى الجنسية النزوات

 يمكن ال العصاب فإن مفردة وجدانية طاقة الفية الطاقة أن
 عن حصرًا هوينجم بل داخلي نفسي صراع عن ينجم أن

 سبب يكمن آخر وبكالم . الخارجي العالم مع الشخص صراع

 في يرفض هومن فالعصابي الماضي؛ في ال الحاضر في العصاب

 يرى أخرى جهة من ضرورية حيوية إمالءمهمة معينة فترة

 في الينشأ الالوعي إالأن قائمة، حقيقة الالوعي أن يونغ

 فوجوده ،شخصية خبرة أية نتيجة وال الكبت عملية تيجة رأيه

 الجماعي الالوعي يميز ما التحديد على وهذا ،فطري وجود
 التي الكامنة النفسية الوظائف في يونغ نظر في يتمثل الذي



جديدة فرويدية ا فرويدية

 »ماليين خبرة فيها تتراكم والتي جيل إلى جيل من تنتقل

 يدعوه ما على خاص بوجه الجماعي الالوعي ينطوي ٠ األعوام«

 استعدادات القديمة األنماط هذه وتشكل . القديمة باألنماط يونغ

 ألن الفرد تدفع القدم، منذ اإلنسان خبرات حصيلة وراثية،
 هذه تتجلى وقد .المواقف بعض في مخصوصة بطريقة يتجيب

 هذا على تتجلى وحين الواعي المستوى على القديمة األنماط
 هذه تشخص الصورأواألساطيرالتي شكل تأخذ فإنها المستوى

 صورة في كا رمزيًا طابعًا عليها تضفي أو القديمة األنماط

 والوالدة الخلق أساطير في أو والعرافة والحكيم األفعى

 حسب نفهم أن الجماعي الالوعي وجود نا ويتيج العذرية.

 بعض في المتشابهة واألساطير الرموز بعض تظهر كيف يونغ

 بينها يوجد ال والتي األرضية الكرة من للغاية المتباعدة األمكنة

 الظاهرات وتشابه اكاس دماغ تشابه أن ذلك .اتصال أي

 . أساطيرمتثابهة تكون إلى تفاعلهما خالل من يؤدي الطبيعية

 »وهيحكمة القرون الجماعييمثلحكمة الالوعي كان منهنا

 خبرته من يكتسبها أن الفرد يستطيع التي الحكمة من أرقى

 الالوعي عل يونغ يضفيها التي األهمية أن والواقع . الشخصية

 وبالرغم الشخصي. لالوعي ضيقا مجاال إال تفسح ال الجماعي

 يتكون ويعتبرأنه الشخصي الالوعي بوجود فهويقر ذلك من

٠ »المكبوتة« أو الالمستوعبة أو المنسية العناصر من
 أنصار بين أخرى انشقاقات العثرينات خالل جرت

 من Otto Rank 1884- 1939 أوتورانك أثار فقد فرويد.
 حاالت في أوديب لعقدة لمحوري الدور حول شكوكًا ناحيته

 من يستمدمصدره العصابي، القلق أن فهويرى، العصاب
 انتقاالً الوالدة عند ينتقل الطفل ان ذلك الوالدة. صدمة

 - الجنينة الحالة وهي - التام األمان حالة فجائيًاوحادًامن

 مرة كل في الوالدة بعد التيتعودفتتكرر الحاد األسى حالة إلى

 الحالة وتشكل .للطفل العون يد عنمد المحيط فيها يتأخر

 منخفضة فيها تكون التوترات ألن الكامل األمان حالة الجنينية
 الحالة هذه في تشبع الطفل حاجات ان باعتبار األدن حدها إلى

 إال أوديب عذابات المثل علىذلك إشباعًاموازيًاللتطلب

.الوالدة قلق يها ويتنكر فيها يتجلى خيالية اختالقات

 Sandor فرنكزي سندور المجري النفسي المحلل أم

1933-1873 Ferenczi فرويد عن منشقًا اعتباره بمكن فال 

 النفسي للتحايل العالجية التقنية في يدرج أن حاول أنه إال

 بعض نشوء إلى أدت التي الحلول هذه الجديدة، الحلول بعض

 عالقة تنقطع لم ذلك ومع .فرديد مع الجدية النزاعات

 بعض في تخللها الذي التوتر بعض رغم فرويد مع فرنكزي

الفترات.

 أنصار بعض بين آخر نوع من خالفات ظهرت لقد

 هذم يها ونقصد .الفرويدية والنظرية النفسي التحليل

 بالحضارة اإلنسان عالقة مشكلة حول تمحورت التي الخالفات

 التحليل في التيارالثقافي نثأحولها التي المسألة هذه ،والمجتمع

 ولكن .الجديدة بالفرويدية بعد فيما يعرف بات ما أو النفسي

المسألة؟ هذم حول نفسه فرويد تصورات هي ما

 الظواهر تفسير إلى يميل كان فرويد أن به المسلم من
 انطالقًا أوباألصح الظواهرالفردية من انطالقًا االجتياعية

 وسطه مع مبكر زمن في الفرد يقيمها التي العالقات من
 التنظيم يمارسه الذي بالتأثر لميهتمإالنليالً أنم إال األسري،

العالقة. من األولى األشكال هذه على االجتماعي

 على االجتماعية الظواهر حول فرويد تأمالت تطورت

 التي بالفرضية التأمالت هذه بدأت فقد، مختلفة. مستويات
 أصل حول (1914) والمحرم الطوطم في مطوأل عرضها

 التجمعات بنية فهم إلى فرويد سعى ذلك بعد .المجتمع

 في ذلك وظهر الليبيدية، البية في نظريته طريق عن البشرية
 تطرق ثم (.1918) األنا وتحيل الجماعي اكف علم كتابه
 بين الصراع موضوعة إلى 1929 الحضارة، في كرب في أخيرًا

 الحضارة بين الفردية، والمتطلبات االجتماعية المتطلبات

والغريزة.

 به قال الذي االفتراض والمحرممن الطوطم في فرويد ينطلق
 الحياة هانمطمن كان األولى البشرية الكائنات داروينبأن

 تكون كانت أنها أي العليا، القرود عند الحياة بنمط شبيه

 ومن ومستبد قوي ذكر من منها كل يتألف صغيرة جماعات

 سيطرته عليهن الذكر هذا يمارس اللواقي اإلناث بعض

 يقدر حبما , بالضرورة الحالة هذه يصاحب كان ,الحصرية

 يفرضه منع — فرويد إليه يستند الذي Atibinson اتبنسون
 أبنائه على أي - سنًا األصغر الذكور على البدائي الرهط زعيم

 متلكهن اللواتي النساء مع جنسية عالقات يقيموا بأأل -

 هذا ويطال اإلثم بتحريم إذن المنع هذا يتعلق وحده.

.كلهن الجماعة نساء التحريم

 التجمعات أصل عن البحث هذا في فرويد إسهام يتمثل

 حياة أنهكتهم الذين األبناء بأن القائلة للفكرة دعمه في البشرية

 األب لقتل آلخر طور من يتعاضدون كانوا والخضوع العفة

 التي الطوطمية األعيادواألضاحي باتت ذلك وعلى والتهامه.
 تمثل طقوسية يصورة ويؤكل الطرطمي الحيوان خاللها يقتل

 والتهامه. األب بقتل المنمثل التارمخي الحدث لهذا إحياء

 يعقبها التي الحداد مظاهر واألضاحي األعياد هذه في وتتجلى
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جديدة ويدية فرويدية/فر

 كان الذي الموقف مع تتماثل التي المظاهر وهي الفرح انفجار

. أبيهم مقتل تجاهم األبناء يتخذم

 إلى تعود انتصارهم على األولى الفعل ردود صدور بعد

 تتواجد التي المشاعر هذه األب. تجام العاطفية المشاعر األبناء
 هذه وتؤدي , له يكنونه الذي الالحقد مع جنب إلى جنبًا

 الشعور هذا بالذنب، األبناء شاسور إلى فرويد حسب المشاعر
 هذا ونتيجة لذا ،انتصارهم ثمرات نفسيًا يفقدهم الذي

 أن أصالً أرادوا التي التحريم األبناء يستعيد بالذنب الشعور

 أمران هناك يغدو وءعلميه اإلثم تحريم وهو أال منه، يتحرروا

 أحد وامتالك آخر فرد بواسطة الجماعة أفراد أحد قتل : محرمان

. الجماعة هذه إلى ينتمين اللواقي للنساء الجماعة رجال

 بفضل مكنة حياة فرويد نغلر في إذن االجتماعية الحياة تبدو
 قتل فيه كان الذي الزمن عودة لتجنب أرسيت التي القواعد

 بالرغبة مدفوعًا كان الذي القتل هذا واقعة، حقيقة األب

 المجتمع أصل في نجد أننا ذلك ويعني . األب نساء المتالك

 أنها إال األوديبية، الوضعية في نجدها التي نفسها المعطيات

 أن غيرالمستغرب فمن لذا . الجماعي للنطاق شاملة معطيات

 اآلتي التأكيد والمحرم الطوطم من األخيرة الصفحات في نقرأ

 السريع البحث هذا وألخص أنبي أن إذن »بمقدوري لفرويد:

 واألخالق الدين بداية أوديب عقدة في نجد بأننا بالقول

والفن..» والمجتمع

 مسألة األنا وتحليل الجماعي الش علم في فرويد يطرح

 فهو .االجتياعية الجماعة توحدأعفاء التي العالئق طبيعة

 يوفره الذي باألمن والشعور المشتركة النفعية المصالح يعتبرأن

 عن المعزول الفرد يحياه الذي والخوف الجماعة إلى االنتماء
 أن له بدا فقد .العالئق لمذه كافية أسسًا تشكل ال الجماعة

 فالعالئق .ليبياية بطبيعة جدال بال تتصف العالئق هذه

 القادرة وحدها هي الجمأعة أعضاء بين الليبيدية الطبيعة ذات

 النرجسية، األنانية من دائسة بصورة الحد على فرويد نظر في

 في الحياة بالضرورة تحناجه الذي األنانية من الخحد هذا

 هي السبيل هذا في الموجهة النزوان أن ذلك ي وي ؛المجتمع

 انحرفتعن نزوات أنبا أي ،الجنسي الطابع منزوعة نزوات

 تصور فرويد حسب يمكن ال أنه بيد .األولي الجنسى هدفها
 أو يشكل فكرة أو زعيم هناك يكن لم ما للجماعة الليبيدية البنية

 ويتعين للتعلق مشتركًا موضوعًا الجماعة أعضاء لكل تشكل

 لتجسيد تهيؤه التي السمات بعف يكتسي أن الموضوع هذا على

 ذلك على الجماعة. أعضاء كل عند األعلى، األنا أي األنا، مثال

 أسقطوا لقد اآلتية: المشتركة السمة الجماعة أعضاء كل يمتلك
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 على أي ذاته، الخارجي الموضوع على عندهم األنا مثال
 أصالً هنا ومن .نفسها الفكرة وعلى نفسه الزعيم شخص

 يشكل الذي هذاالتماهي االخر بالبعض بعضهم يتماهون

.بينهم ما في الجماعة أعضاء يقيمها التي العالقات أساس

 لينفذ أمامه الفرص زادت كلبا الليبيدو أن تقدم ما على يترتب

 العالئق مسار في انخراطه قل كال المباشرة اإلشباعات في بسهولة

 الجنسية العالقات تعدت ما وإذا بالضد. والضد االجتماعية،

 خطر الجماعة على تجر فإنها معينة عتبة األفراد بين المباشرة

 التقيدات بفرض الخطر يهذا الجماعة تستجيب وعليه االنحالل.

 أن ذلك ويعني .الفردية الجنسية الحياة على للغاية الصارمة

 هذه بفعل الجنسى الصعيد على األفراد يعيشها التى اإلحباطات
.االجتباعي للتماسك مقيدة إحباطات نظرفرويد في تمثل التقيدات

 فرويد يعالجها التي الرئيسة الموضوعة إلى مباشرة نصل بذلك
 خفضًا يتطل المجنمع في الوجود كان إذ :الحضار: في كرب في

عمكنة؟ تغدوالسعادة فهل الفردية لإلرضاءات كبيرا

 البشر من عدد يتوافق حين فرويد حسب بالتطور المدنية تبدأ

 مسعى إفشال يستطيعون وحين إشباعاتهم على حدود فرض على

 األفراد قوة إن عوائق. دون رغباته إلشباع المعزول الفرد
 الفرد قوة مع القوة هذه وتتعارض القانون تشكل المتعاضدين

 رغبة بين صراع إذن هناك .هدامة قوة بوصفها المدانة المعزول

 التي المجتمع ومتطلبات الجنسية باالشباعات يأمل الذي الفرد

 الجماعة تتألف ال لماذا ولكن .الرغبة هذه مع الغالب في تتعارض
 المشتركة مصالحهم حصرًا توحدهم الذين األفراد من الحضارية

 يرى الجنسية؟ حياتهم إلرضاء الفرصة نفسه الوقت في ويملكون

 تستمد ألن المجال لها يكون لن الحالة هذه في الحضارة أن فرويد

 وتأمين ديمومتها لتأمين الضرورية الطاقة الجنسية الحياة من

 العالئق في الليبيدو إسهام أن ذلك إلى أضف الجماعة. تماسك

 يجد االجتاعي التنظيم ألن ضروري كإسهام يبرز االجتماعية
 التي العدوانية الميول بفعل باالنحالل الدوام على مهددًا نفسه

 يوجد لم أنه والحال األخر. البعض ضد بعضهم األفراد يوجهها
 األول الحل تمثل الميول. لهذه إالحالن فرويد نظر في اليوم إلى

 الجيماعات نحو توجيهها بل العدوانية الميول هذه قمع عدم في

 هذا في ويتعين الجماعة، خارج هم الذين األفراد نحو أو األخرى

 أما .والدينية العرقية التصفيات وكذلك الحرب حالة فهم اإلطار
 أي اجتيافها، واستدخالها، العدوانية قمع في فتمثل الثاني الحل

 محلها يحل حيث الفرد داخل في األصلية انطالقها نقطة إلى ردها

 بالسعادة إمكانية كل على الفرد عند يقضي الذي بالذنب الشعور

النفسية. والراحة



جديدة فرويدية/فرويدية

 النفس علم حول فرويد لتصورات االنتقادات ذشأت

 أنصار هؤالء من والسيما أنفسهم النفسيين المحللين من الجماعي

 بالتحليل اهتامهم إلى إضافة لهم كانت الذين الماركسي االتجاه

 ولهلم حالة هي تلكم .واجتماعية سياسية اهتمامات النفي

 من أول كان الذي Wilhelm Reick 97!» - 1957 رايش

 بالظروف النفسي التحليل تربط التي الصالت حول تساءل
 جمعية في عضوًا رايش أصبح لقد فيها. نشأ التي االجتماعية

 ثالث العمر من له وكان 1920 عام فيينا في النفسي التحليل
 1920 عام كان الطب. كلية في طالبًا يزال ما وهو سنة وعشرين

 الذي التحول هذا النزوات، حول فرويد نظرية في التحول عام

 لم رايش أن والواقع اللذة مبدأ يتعدى ما في مقالته في ظهر

 الموت نزوة إدراج والسيما الغرائز نظرية في التعديل هذا يتقبل
.التعديل هذا قبل ما لفرويد أمين أنه واعلن

 لفرويد األولى النظرية الصياغات تحفظ ودون رايش تبفى
 السياسي بالمعنى ثوريًا طابعًا الصياغات هذه عل وأضفى

 واكتشاف الطفلية الجنسية الحياة على التوكيد أن للكلمة.فقدرأى

 ينطويان واكتشاف توكيد هما للعصاب الجنسية والمسببات الكبت

 ويعتقدرايش االجتماعية الوجهة من ثوري بحدذاتهماعلىطابع

 وكانت اكتشافاته، الخوفمنتائج تملكه أنفرويدنفسه
 الوراء إلى التراجع من نوعًا نظريته عل ادخلها التي التعديالت

 أظهر والتي التهديد موضع معبنة لفترة وضعها التي القيم على حفاظًا

, بها العميق ارتباطه المطاف نهاية في

 األولى النظرية صياغاته عن فرويد تراجع أن رايش يعتبر

 التى القلق نظرية همات رئيسيتين بنقطتين أساسية بصورة يتمثل
 ومشكلة العصاب لمسببات فرويد بتصور وثيقًا ارتباطًا ترتبط

.العدوانية

 التحليل إلى مقدمة األصلي فرويد تصور في الفلق ينجم

 حين وذلك الجنسي لكبيه تحويل عملية عن 19ا5 النفي

 نتيجة مناسب جنسي نشاط في التنبيه هذا إفراع يستحيل

 التنبيه هذا يغزو حينئذ الكبت نتيجة أو الخارجية العقبات

 باإلقالب الثبيه اإلقالب من نوع بفعل الجسمافي المجال
 هذ في ويولد ؛هوجسدي إلىما نفسي هو ما إقالب ؛الهستيري

 على الذاتية الوجهة من الفرد يستشعرها التي العمليات المجال

 لعملية هذاالتصوركمحصلة في إذن يبدوالقلق القلق صورة

الكبت.

 فرويد يعكس ،1926والقلق، والعرض الصد كتابه في

 الكتاب هذا في ورد كما الكبت ينشأ .والكبت القلق بين العالقة

 عن وتستمر الكبت عملية وتشتغل القلق تطور تجنب بهدف

 اإلنذار. إشارة مقام يفوم الذي القلق من أدف حد تحرير طريق

 وعند بعد فيما لكنه الكبت، عن ينجم القلق أن فرويد فاعتقد

 أن اعتبر الخوف عن والقلق والعرض الصد كتابه في كالمه

 وهوليس . الخصاء من األنا وهوقلق ذا األ مستوى على يتم القلق

 عكس على الكبت يولد هذا الخصاء قلق الليبيدو مستوى على
 هذا في بوضوح يقطع (1 ذلك مع أنه إال سابقًا، إليه ذهب ما

. , األمر
 للقلق األخيرة ية الظ هذه تبني مطلقا رفضا رايش يرفض

 لمسببات األصلي الفرويدي التصور في النظر إعادة إلى أدت التي

 التوتر تراكم في نظررايش في العصاب أصل يكمن العصاب

 عملية في الكافي اإلفراغ إمكانية من المحروم التناسلي الجنسي

 التنبيه هذا يغزو وعليه الجنسي. بالركود يدعوه ما وهو الرهن،

 واألوعية القلب جهاز العلبيعي دنفذه من المحروم الجنسي
 أيضًا التنبيه هذ ويشكل انتلق حالة بالتالي ويولد الدموية

 منه وتستمد طاقته العصابي البرض منه يستمد الذي المصدر

 األسباب على رايش ويشدد . طاقتها للعصاب النفسية التجليات

 الطابع ذات الخارجية العقبات على أي الجنسي للركود الراهة

 سعيهم خالل والراشدون المراهقون يصادفها التي االجتماعي

 عل يشدد أكثرما وذلك -حرة، ممارسة الجنسية حياتهم لممارسة

 يشكل ال الطفلي الكبت هذا أن والوافع ٠ الطفلي الكبت نتائج

 الوسط تعليمات والستدخال للتربية نتيجة إال رايث نظر في

.وتحريماته االجتماعي

 هو الجنسى الركود أن رايش فيعتبر بالعدوانية يتعلق فيما أما
 للحياة والمضادة التدميرية تجلياتها كل عن أيضًا المسؤول

 إلى للعودة حاجة أية العدوانية لتفسير يرى ال وهو االجتماعية،
 عملية في دورًا األصل في تؤدي فأاعدوانية .الموت نزوة فرضية

 اإلشباعات وراء السعي على بالمعاونة إال تقوم وال الذات حفظ

 خاص، هدف رايث رأي في للعدوانية يوجد ال ولذا الحيوية،

 فإن إليه يسعى الذي الحيوي اإلشباع الفرد يبلغ ال حين أما

 ال فحين التدمير. إلى وتسعى خاص هدف إلى تتجه العدوانية

 تحرير إلى المتراكم التوتر يعى :لفرد يتوةعه إلذي اإلشباع يتوافر

 لهذا يغدو الذي التصرف هذا العدواني، التصرف في نفسه
 لإلنسان بالنسبة إذن تشكل ال فالعدوانية . للذة مصدرًا السبب

 »يشكل : رايش كتب فقد . ثانوية نزوة أو الحقًا تحصيالً إال

 نتيجة الحي الكائن بها يقوم فعل ردة ذاته بحد التدميري الفعل

 الجنسية«. الحاجة والسيما الحيوية حاجاته إحدى إشباع رفض

 القلق عن مؤول الجسي الركود أن رايث يعتبر ذلك على

 الحرب بينها للتدميرومن الممكنة األشكال كل وعن والعصاب

.الطبقية والسيطرة والفاشية
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جههه فرويدهرفروهه

 يدعوم بما رايش حسب العصاب لعالج الجهود تصطدم
 القلق على ردًا الطبيعي الدرع هذا ويتكون الطبيعي، الدرع

 بهدف وذلك الجنسي، الحرمان يستثيرهما اللذين والعدوانية

 عن يتعين ولذا بهما. والتحكم العدوانية وهذه القلق هذا ضبط

 أن رايش ويعتبر للعالج. المقاومات خفض الطبع تحليل طريق

 هذه لها، مقابلة عضلية اتجاهات تصاحبها الطبيعية االتجاهات

 لعملية نتيجة له بالنسبة التشكل التي العضلية االتجاهات

 فهو . نفها العملية لهذه الرئيسى العنصر تثكل بل الكبت
 للكبت الجساني الجانب هو العضلي الجهاز تصلب »أن يعتبر

 العالجية الوجهة من يتعين ذلك وعلى , ديمومته« وأساس

 ومن . الطبيعي بالدرع يرتبط الذي العضلي الدرع لهذا التصدي

 التصلب إرجاء على القائمة العالجية وسيلته رايش يطور هنا

 باسم يدعوها التي الجسدية التمارين بعض طريق عن العضلي
. باالسترخاء العالج حاليًا يدعى بما الشبيه النباتي العالج

 عن رايش يفصل الذي للخالف الجوهري المضمون إن

 إزالة عملية بها تنشأ التي الكيفية حول بالتحديد يدور فرويد

 تقييد أن صحيح . العملية هذه وظيفة وحول الجنسية الحياة

 لرايش بالنسبة كما لفرويد بالنسبة يرتبط الجنسية اإلشباعات

 يمكن ال المجتمعات أن يرى فرويد أن إال .المجتمع بمتطلبات
 لوجودها شرطًا يشكل الذي الجني الكبت بدون تقوم أن

 مالينوفسكي أعال إلى مستندًا رايش يؤكد حين في ،نفسه

Malinowski جزرتروبريان سكان حول Trobrian بعض أن 

 المجتمعات تلك وهي جنسي كبت فيها يوجد ال المجتمعات

 األمراض وال الجنسية االنحرافات تعرف ال التي »األمومية«

 على وقف رايش حسب الجنسي فالكبن .الذهانية أو العصابية

 تأييد الكبت هذا ويعزز الزواج واآلحادية »األبوية« المجتمعات

 حيال والخوف الخضوع حالة إدامة على بإعانتها المجتمعات هذه
 العبودية ديمومة في أيضًا الكبت يسهم السبيل وبهذا .السلطة

 التي الحاكمة الطبقة قبل من البروليتاريا واستغالل االقتصادية

 وعن العائلة مؤسسة عن بالدفاع بالتالي مصلحتها تقضي

الجنسية. للحياة المضادة األخالق
 فقد . مأساوي مصير رايش إليه آل الذي المصير أن ريب ال

 الشيوعيون ونبذه صفوفها من النفسي التحليل حركة طردته

 أن قبل وذلك فيه غيرمرغوب كشخص بلدان عدة وطاردته

 موته واجه حيث األميركية المتحدة الواليات إلى 1939 عام يلجأ

 المجال في مواقفه بسبب كله وذلك ، 1957 عام السجن في
 أن أيضًا ريب ال أنه إال .لجنسية األخالق مجال وفي السياسي

 باتجاه عمره من األخيرة السنوات في تنحو أخذت شخصيته

أكيد. عظامي مرضي
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 األميركية المتحدة الواليات في الجديدة الفرويدية تميزت

 نشوء في واالجتماعية القافية العوامل على كبيرة أهمية بإضفائها
 هاري يحلل االتجاه هذا وفي .عالجها وفي العقلية االضطرابات

 بالقلق يدعوه ما Harry Stack Sullivan سوليفان ستاك
 لتطور رئيسًا شرطًا اإلطراء إلى الحاجة في فهويرى األساسي.

 إلى الفرد سعي عن اإلطراء إلى الحاجة هذم وتعبر الطفل
 السعي جانب إلى يشكل الذي األمن، إلى السعي هذا األمن،

 العوامل أحد الحيوية الحاجات إشباع طريق عن اللذة إلى

 شعور اإلطراء مناخ يختبرفي فالطفل، .الفردي للتطور األساسية

 أو اللوم مناخ في أما بالحبور. سوليفان يدعوه الذي االرتياح

 على تنطوي التي الكرب حالة الضد على يحيا الطفل فإن الشجب

 بالطريقة للتصرف الدوام على الطفل يجهد وبالنتيجة ٠ القلق

 الميول بعض بيدأن الحبور حالة له اإلطراءوتحفظ له تؤمن التي
 العضو للمس كالميل - والقلق للوم تجنبًا لقمعها الطفل يجهد التي

 تشكل إنما ذاتها بحد خطرة ميوالً بالضرورة تشكل ال - الجني

 أن سوليفان يعتبر لذا .الثقافية المعايير مع متعارضة ميوالً ببساطة

 الصحة يحدد كا ،المجتمع مع بالتكامل يرتبط األنا تكامل

 المعايير مع اآلخرين مع عالقته في الشخص توافق بأنها العقلية

الجماعة. تفرضها التي السلوكية

 فهو .للقلق مشابه تصور عن Eric From فروم اريك يدافع

 بين الصراع من األولي مصدره يستمد األساسي القلق أن يرى

 أفضل أن ذلك االستقالل. إلى والحاجة اإلطراء إلى الحاجة

 إذا الفرد بها يضحي قد أو األهل بنبذ تصطدم قد الفرد إمكانات

 جهد كل ينطوي ذلك وعلى المجتمع معايير مع تتفق ال كانت
 خطرة وال سيئة إمكانات هي ال التي اإلمكانات هذه لتحقيق

القلق. يتوليد التهديد على ذاتها بحد

 لكن وسطه، مع الفرد عالقة في دوره األساسي القلق يؤدي

 هذا أي ،ثانوي قلق األساسي القلق هذا إلى ينضاف ما سرعان

 مع المواجهة في بل الوسط مع المواجهة في ال يظهر الذي القلق
 وعليه .األساسي القلق ضد الفرد يثيده الذي الدفاعي النظام

 من ينشأ الثانوي القلق أن Karen Horney هورفي تعتبركارن

 :هورفي تقول األولي القلق ضد تقوم التي النفسية الدفاعات

 في فضله جانب إلى يتصف قد النفسية الحماية من نظام كل »إن

 استجاب ما فإذا ,جديد« قلق توليد على بالخاصية الفرد تعزية

 فإن العاطفة عن والعصابي المحموم بالبحث مثالً للقلق الفرد

 القلق لتوليد مناسبة بدوره يغدو العاطفة عن البحث هذا

جديدة. بأساليب ضده الدفاع يتعين الذي

 االجتاعية العوامل على إذن الجدد الفرويديون يشدد
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 فإن لذا .العصاب نشأة وفي السوية الشخصية تكون في والثقافية

 بصورة يتجه العصابية للحاالت يقترحونه الذي العالج أسلوب

 الهدف هذا وينطوي .المجتمع الفردداخل نحوتكييف أساسية

 الفرد بين التعارض موضوعة رفض على الحال بطبيعة العالجي

 ال فالمجتمع . الحضارة في كرب في فرويد يدعمها التي والمجتمع
 للمجتمع يمكن وال فقط قمعية مؤسسة مثالً فروم نظر في يشكل

 األخير هذا عن غريب شيء وكأنه اإلنان مع يتعارض أن

 فيه يخلق الذي الوقت في اإلنسان يخلقه المجتمع أن ذلك

اإلنسان المجتمع

 جانبه من Herbert Marcus ماركوز هربرت يرفض

 وفرويد، ماركس بين يجمع أن حاول فيلسوف وهو أيضًا؛

 فهو .الحضارة في كرب في لفرويد المتشائمة االستنتاجات

 االجتياعية الفروض بين فرويد يصفه الذي الصراع أن يعتقد
 الحضارة في فعالً قائم صراع للنزوات الفردي واإلشباع

 لكل ضرورية محصلة يشكل ال الصراع هذا أن إال الغربية،

 يمكن ال السعادة بأن فرويد فكرة ماركوز يقبل .الحضارات

 جهده أن إال .الليبيدية المتطلبات إشباع طريق عن إال بلوغها
 وعلى الصراع لهذا المحددتاريخيًا الطابع إثبات على انصب

 إلى الليبيدية اإلشباعات تقييد فيه يصل مجتمع يوتوبيا اقتراح

 إلشباع الضروري العمل يقتضيه الذي الحد هذا األدفى، حده

الحيوية. الحاجات

 هذا بين فيه يميز ال الواقع لمبدأ تصور من ماركوز ينطلق

 يقيمه تمييز )وهو الجنسية للنزوات االجتماعي والقمع المبدأ

 كما المبدأ هذا بين الصلة يقيم وعليه تام( بوضوح فرويد

 النقض بمعنى والحاجة االجتماعين والنهي للقمع كمبدأ تصوره

 التعديل أن يعتبر فرويد أن يؤكد فهو .القوت مصادر في

 ويعززه يفرضه تعديل الواقع مبدأ بواسطة للغرائز القمعي

 الحاجة تفرضه الذي وهوالصراع البقاء، أجل من الصراع

 ماركوز حسب نفسه القمع ويتالف .أعاله إليه المشار بالمعنى

 هذا األساسي بالقمع ويقصد مضاف. وقمع أساسي قمع من

 الغريزية لإلشباعات اكقييد هذا أو للغرائز« »التعديل

 في البشري الجنس لبقاء نفسها الحاجة بسبب »الضروريان

 دون اإلنسانية الحاجات يشبع أن من »أصغر فالعالم .المدنية«

.مستمرة« وإرجاءات وتنازالت تقييدات

 ال لتجاوزها الضروري العمل وكذلك الحاجة أن بيد

 هذا على وللحفاظ متساوية. بصورة األفراد بين يتوزعان

 مضاف، قمع األساسي القمع إلى يضاف متكافىءالال التوزيع

 عن معينة جماعة تفرضها التي الليبيدية التقييدات من مزيد أي

 التوزيع هذا في المتميزة لوضعيتها صونا السيطرة طريق

 منها مفر ال نتيجة فرويد يعتبره الذي فالقمع . الالمتكافىء

 السعادة وجه في تخطيها يمكن ال وعقبة المجتمع في حياة لكل

 هذه للسيطرة، نتيجة األقل على المضاف جانبه في يشكل

 بل البيولوجية بالضرورة نظرماركرز في تتصف ال التي السيطرة

محدد. لتطورتاريخي محطة تشكل
 حسب متنوعة أشكاالً ماركوز يفهمه كما لواقع ا مبدأ يتخذ

 الشكل على المردود مبدأ اسم ماركوز ويطلق .المدنيات
 هذا ويعني لمصنع. الحديث المجتمع في الواقع لمبدأ المخصوص

 يشكل متزايد استهالك يمتصه الذي المتزايد اإلنتاج أن المبدأ

 أكان الغربية المدنية في السائدة لإليديولوجية الرئيسة السمة

 الرأسمالية. البلدان أوفي )الثيوعية( اثمولية البلدان في ذلك

 المردود تحسين ينحوباتجاه ما يعتبركل البلدان هذه ففى
 عن وينجم هذااألساس على عماًلعقالنيًاويقيم واإلنتاجية

 مصادر في زيادة واالنتاجية للمردودة الثابت التحين هذا

 قمع باتجاه الحاجة تمارسه الذي للضغط خفض وبالتالي القوت

 من نفسها الكمية على للحصول الضروري فالوقت الغرائز.
 الوقت استعيال أن بيد منخفضًا وقتا بات المادية الثروات

 سوف العمل إكراه من التحرر باتجاه المدخرة والطاقة المدخر

 على للحفاظ يتعين لذا القائم. السيطرة نظام تفكك إلى يؤدي

 نفسها هي تغدو وأن األفراد ضد اإلنتاجية ترتد أن النظام هذا

 المدخر الوقت يوضع السبيل هذا وفي الشاملة. للسيطرة وسيلة

 أن بهدف اإلنتاجية أجل من السباق خدمة في المدخرة والطاقة

 يستعمل أن بدل وذلك ،وبواسطته العمل في االستالب يتأبد

 لهم تؤمن القي النشغاالت في الطاقة رهذم الوقت هذا األفراد
اللييدية، واإلشباعات للذة مصدرًا

 تشكل الفرويدي للتيار الرئيية األفكار ان تقدم ما يتضح
 األسس هدم إلى يؤدي المنظور في انقالبًا فرويد أفكار مع بالمقارنة

 يتجاهل لم فرويد أن فالواقع . الفرويدي للمذهب الجوهرية
 تفرضها التي التقييدات يرىأن كان أنه إآل االجتماعي البعد مطلقًا

 الشعور عن تنجم والعدوانية الجنسية النزوات على المجتمعات

 أما االجتماعية. الحياة على النزوات لهذه الخطر بالطابع

 هذا تناه الذي الموقف أن الضد على فيرون الجدد الفرويديون

 يقرر الذي هو والعدوانية الجنية الحياة حيال ذلك أم المجتمع

 وال الجنية تنطوي ال حين في المقلق أو الخطر طابعها

. هذاالطابع مثل ذاتهاعلى بحد العدوانية

ومراجع مصادر
 دار صفوان، مصطفى ترجمة األحالم، تفير سيغموند، فرويد، —

مصر، المعارف،
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بكداش كمال

األخالق فلسفة
Moral philosophy
Philosophie de morale
Philosophied* moral

 وصف انها عام بوجه الراهنة الفلسفة تعريفات من

 لاليجاز - اعتنقنا فاذا وتقويم وفهم معرفة وهووعي الشعور،
 أوالً نمي: أن أمكتا االخالق فلسفة في ونظرنا التعريف هذا -

 وحياتها األخالقية الوقائع وجود عن بالتسأؤل األخالق معرفة

 والمعرفة، الفكر صعيد على وتفسيرها الوقائع هذه فهم يأقي ثم

 عن الكشف الى الرامي المذهبي التقويم مسعى ذلك ويعقب

 سائر عن األخالقية القيمة به تنفرد وما بذاتها، األخالق خاصة

االنسانية. القيم

:األخالق وجود - أوالً

 البشر على وقق والتخلق األخالق أن في عندنا ريب ال

 عامة، الطبيعة تخلق عن امرؤ تساءل فاذا األحياء. سائر دون
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 بأن أجبنا الطبيعة، في أخالق أو طبيعية أخالق هناك وهل

 الطبيعة بكلمة المقصود كان إذا األمر في البت وسعنا في لي

 القول على االقتصار يمكن ذاك واذ الخارجية، الكونية الطبيعة
 وإن نسبيًا، مستقر ثابت النظام هذا وأن نظامًا، للطبيعة بأن

 وهل النظام، هذا قوانين تطور منحى تحديد في العلماء اختلف

 أم ومدرسته، سبنسر يرى كما المتباين الى المتجانس من يتجه

 أو أحدهماهوالالتطور، الالند، كمايرى للتطورمنحيين، أن

 االنتروبية مصطلح وهنايطرح مغاير، منحى التطورفي

 في حاسمة الكونية الطبيعة قوانين حتمية تبق ولم الحديث.

 الكونية للطبيعة أخالق على الكالم يصبح ولذا المعاصر، العلم
 الفكر شغف عن تتم مفقودة، أمنية أو مجازًا، أوتخلقها

 نظام تؤلف التي الثابتة الكون قوانين باستجالء االنسافي

 هذه على معيارية صفة بعدئذ الفكر هذا ويضفي الطبيعة،

 وكأن ويبدو الالنظام على النظام جانب ليرجح القوانين
 الكونية الطبيعة هذه أن حين في اخالقيًا، سلوكًا للطبيعة

 من االنسان يفيد ما وغاية .الدقيق بالمعنى أخالقيًا حيادية

 الخضوع على ثباتها أي وتخلقها، الطيعة بانتظام القول

.المستطاع قدر لمآربه الطبيعة هذه قوى يسخر أن لقوانينها،

 تخلق عن التساؤل الطبيعي التخلق هذا تحت ويندرج

 تخلق امام بالتمهل الباحثون عني فقد البشر. غير من األحياء

 وصفوا وقد .النبات بأخالق عنايتهم من بأكثر العجياوات

 الذميمة، أو الحميدة وخصالها الناطقة غير الحيوانات )فضائل(
 وأن والعطش الجوع على صبرًا لألسد أن مثالً العرب ورأى

 بينياوصفه وقوته، بجرأته يضرب المثل وأن نفس، شرف فيه

 معروف والثعلب .والتواكل والقذارة والكسل بالبالدة آخرون

 وكنيته الديك، أما الرزق، طلب في والحيل والخديعة بالمكر
 الطيور أبله فإنه المؤانس، أو األنيس أيضًا واسمه أبوحسان،

 جمل، من واصول جل، من احقد كذلك: تقول والعرب

 الخنزير، وحرص وصبرالحمار، االبل، بحنين المثل وتضرب

 وحذر الثعلب، وروغان الذئب، وختل البغل، وتلون

 وزهوالذباب، التي، وصنان الكلب، وحراسة الغراب،

 يضرب فمثل النمر أما الطاووس. وزهو الفراشة، وجهل
 فضالً البهائم سائر على للخيل أن قيل وقد ،المنيع نلرجل

 كمشى مشي أغها منها عجيبة وسيرة محمودة خصال في يتجلى

 كعطفات وعطفات ينتقل، كذئب وهرولة التبختر، في السنور
 الرهان، في للعدو ومبادرة عل، من السيل حطه اذا جلمود

 االنسان. بني من الكرام اخالق الخيل اخالق شاكلت حتى

 هؤالء الى أقرب صارت حتى آدم بني الى الكالب واستأمنت



األخالق فلسفة

 سائر على للبشر معينة صارت بل العجماوات، الى منها

 أن يكاد للتأنيسحتى يستجيب الكلب إن قيل وقد السباع.

 تخلق مشكلة ولكن . الكالم سوى ينقصه ال انسأنا يكون

 نحسب وال مفتوحة، مشكلة تبقى الدقيق بالمعنى الحيوانات
 بالوعي ينفرد وحدم االنسان دام ما ايجابيًا حالً ستلقى أنها

سنبين كما المعيارية واالرادة النظري

 منذ اخالقي كائن االنسان أن الثابت فمن البشر عالم في أما
 والثقافة ثقافته، مجتمع لكل أن ذلك اجتاعيًا. كائنًا وجد أن

 وفي بحسبا.، طبيعتهم البشر يحيا الذي االنساني الطراز هي

٠ طاقه

 ترجح اخالقية حياة عاشوا وجدوا مذ الناس أن يعني وهذا

 يرقى وقائع في تتجلى األخالق وهذه سلوك. على سلوك جانب

 األحياء وتجربة الكونية الطبيعة تجربة فوق بتجربتهم البشر بها

 ما ارادي اختياري مسعى في تتم ألنها وعجماوات نباتات من

 الناس فطن وقد أينعت أن وثماره نمت، أن بذوره لثت

 وتلمسوا العصور، أقدم منذ األخالقية الوقائع لهذه بالتدريج

 فهمها على العصور مر على فحرصوا أمرها، وراعهم وجودها،

ومصر. عصر كل في كنهها الكتثاف عنها والتنقيب ودراستها

 الشاط تاريخ دراسة الى وباحثون عالء انصرف وقد

 األخالقية العادات بعلم دراسته بعضهم ودعا األخالقي

 الفترة وهي ،التاريخ قبل ما مثل البدائية الحياة انسان واعتبروا

 وال األثار علم رقابة تطاها ال معروفة، حضارة أية سبقت التي

 تميز ال البدائية الثقافة أن ووجدوا . ذاته التاريخ وال اللغة علم

 وإنما والقانون األخالق جانب عن الدين أو األسطورة جانب

 بالجدود االقتداء من قوتها تمنح التي األعراف سلطة ذلك يضم

 أنه أو والشر، الخير تحدد التي القاعدة هو االقتداء هذا واعتبار

 بد وال القدامى خبرها ضارة أو نافعة تجربة األقل على يلخص

 هي العامة أواألداب األعراف وهذم بنتاجها التقيد من

 مساره في البشرية بذلت الذي الالحق األخالقي التطور مصدر
 األخالقية القيمة معنى لها استبان حتى موصولة جسيمة ججودًا

 أن مثالً ذلك من .المجاالت ومختلف القيم سائر عن المتميزة

 كل في حاليًا البشر اليه يتطلع الذي االنسانية الكرامة مطلب

 جد اخالقي كفاح بعد اال المنشودة المنزلة هذه يبلغ لم مكان

 وقفت التي العوائق على القضاء البشر على وجب وقد طويل

 . والمعنوي المادي الصعيدين على المطلب هذا نشأة سبيل في
 .جريمة أو قربانًا القتل عقبات تجاوز وجب المادي الصعيد فعلى

 الخنوع أو الرضوخ عوائق تجاوز وجب المعنوي الصعيد وعلى

 واألبناء أبناءهم اآلباء وقتل والوأد القتل أن ذلك واالستغالل.

 قاببم، الكي٥ العبيد وقتل العبيد، السادة وقتل آباءهم،

 كل واالستعمار، واالستعباد والحرب، والتعذيب واالكراه،
 في حقه على بالقضاء االنان كرامة على عدوانًا يمثل ذلك

 في ذلك عن يخرج وال .لمعنوبة اخياء وفي البيولوجية الحياة

 استرضاء باأالنسان والتضحية البثري القربان المعاصرة النظرة

 في صؤرها اختالف عنى اللهة،i هي للطبيعة، خارقة لكائنات

 ذاثعًا ي البث القربان هذا كان وقد .تاله رما البدائي المجتمع

 في القدامى الهنود مارسه وقد اآلرية. المجتمعات في سيا وال

 في حتى تمارسه الهندية الفرق :عض ومابرحت معينة ظروف

 على بالبشر خللوايضحون اإلغريق والظاهرأن .المنصرم القرن

 حمل وقد الثافي. الميالدي القرن في -حتى تزوسليكوس مذبح

 سن أسرى ثلراثة قدم الذي شيميستوكليس انباء الينا التاريخ
سالمس معركة خوضه قبل لآللهة قربانًا الفرس

 عادة توجد وبناتهم إبناءهم الوالدين قتل عادة جانب وإلى

 يملكون ممن شاء من الطفل يتبنى كيما قتلهم قبل عرضهم
 على القدامى اإلغريق عادة جرت وقد .ورعايته تربيته أسباب

 االسبرطي القانون وكان المثوهين. أو المرضى األطفال عرض

 فالطون وحكم I به ويأمر العرف ذلك يقر

 واألطفال المشوهين األطفال بدف، نفسه م ق. 347-427/428

 ارسطو ويرى - فاسدون مواطنون ينجبهم الذين

 األطفال عدد تحدد أن الدولة واجب من أن م ق. 322-384

 اجهاض الواجب من وأن زواج، كل في بهم يسمح الذين
 .سابقًا الوالدات من بنصيبها تفي أن بعد تحمل التي المرأة

 وكان مولده، عند الوليد ابنه قتل الرومافي األب وسع في وكان

.وبناته ابنائه على والوت الحياة حق له

 في الروحية أو المعنوية االنسانية الحياة على العدوان ويتمثل

 وفي التقرير وفي االختيار في حريته من المرء حرمان عوائق

 ينشدها، التي واالهداف يراها، التي القيم بحسب التصرف

 وال إيحاء وال إرغام وال قصر وال فيها إكراه ال ذاتية بقناعة

 بالنسبة قانون يمثل الفجيين لدى الشيغ رأي إن .تنكيل
 ويتفق ,أبدًا سلطته مناقشة هؤالء مكنة في وليس .للثباب

 يمنح بالن التقدم أن على القدامى الشمالية اميركا سكان

 القاعدة هذه ومثل الرضوخ. ويهجب والجاه السلطة صاحبه

 فاألخ واألخوات األخوة عالقة على ذاتها األسرة داخل تنطبق

 األسرة يرأس وهوالذي األب، بعد األولى المنزلة األكبريحتل

 ناء عدة وجدت وإذا العهد. ولي أو البكر ألنه وفاته، بعد
 أما سنًا. ألكبرهن األولى الكلمة اسكيموكانت خيمة في

 أمة كارايب في والمرأم .أمته أو زوجها ملك كانت فقد الزوجة
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 وللعرف I زوجها أو أخيها أو ألبيها وعبدة ،اسرتها لذكور

 نحو على الجنسين بين العمل تقسيم في كبير تأثير والعادة

 افريقيا ففي المتبعة والتقاليد الذائعة، لالعتقادات يستجيب

 وتمنع تمرض النساء بها تعنى التي الماشية بأن االعتقاد يسود

 الرجال نجد ولذا . الدواب لس من الناء بيتشوان قبائل

 أصل أن 1917-1858 دوركهايم ويعتقد النساء دون من يحرثون
 إلى يرجع إنما المرأة عضوية الى تعزى التي السحرية القوة

 ولم خاص بوجه الحيض ودم بالدم، المتصلة البدائية األفكار

 الفالسفة إعدادها في اسهم التي النسرية الحركة بذور تنضح

 وهذه .ميالدي عشر الثامن القرن في إال األديبات وبعض

 إعالن 1791 وظهرسنة بالرجل، المرأة مساواة تدعوالى الحركة

 انصار وألحف .كوج دي أولمب بقلم والمواطة المرأة حقوق

 وأقرت . . المرأة. تحرير على فورييه 1825-1760 سيمون سان

 الحقوق ميثاق 1952 سنة المتحدة لألمم العامة الجمعية
.للمرأة السياسية

 االنسانية الكرامة وجه في عائق كالرضوخ، واالستغالل،
 من أوفريق انسانًا، انسان استغالل إنه والجماعية الفردية

 بضاعته والنخاس عبده، السيد استغالل فريقًا، الناس

 شعب استغالل ثم األبيض، أوغير األبيض بالرقيق باالتجار
 التبعية من األخيريتدرج االستغالل وهذا أوشعوبًا. شعبًا

 واالستعمار والوصاية فاالنتداب السياسية الحماية الى العنصرية

 القبيلة داخل الحرب ،الحرب حديث هنا ويأتي . .واالمبريالية

 أوفتنة أهلية حرب وهي الواحد، والمجتمع الواحدة،

 ينم حافل حديث االنسانية الكرامة زاوية من كله هذا وحديث

 واالكراه العنف عبر االخالقي االنساني التطور مطلب عن

 وتبقى وأهداف وأنواع انماط تطورها في وللحروب .الغاشم
 حق عن الدفاع أجل من الحرب عل رقفًا األخالقية الحرب

 الحروب نقد وقد . الكرامة. عن الدفاع أو األمة أو الدولة
 لحمل طلبًا أومتصلة، متعاقبة فترات وعلى كثيرون، العدوانية

 بدل والحق، والمنطق الحوار بلغة والتفاهم التعاون على االنسان

.الغاب شريعة

 لجنة 1943 موسكوسنة مؤتمر أنشأ الثانية العالمية الحرب وفي

 سنة الكبرى الدول مثلو ووقع الحرب جرائم في للتحقيق
 مرتكبي لمحاكمة عسكرية محكمة بتأليف يقضي اتفاقًا 1945

 العدوانية الحرب اعدوا الذين وهم ،السالم ضد الجرائم

 المعاصرة تذكراالنسانية وهي العنصرأوالجنس، ابادة وجرائم

 شنها أمرهم قد اليهود رب أن التوراة ترى التي االبادة بمبدأ

 محكمة الغرض لهذا اجتمعت وقد .شفقة وال رأفة بدون
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 على وبالسجن باالعدام وحكمت 1946-1945 سنة نورمبرغ

 بين طوكيو في اجتمعت كما .النازية قادة كبار من عدد

 اليابان، من الحرب مجرمي لمحاكمة أخرى محكمة 1948-1946

 كل منهم. فريق على السجن أو باالعدام احكامها واطلقت

 في حتى االنسان كرامة احترام من مزيد تحقيق ابتغاء ذلك

.بالذات الرهيبة الحروب

 لدى االنسافي السلوك ثنايا في إذن موجودة األخالقية الوقائع

 التفكير معطيات يمثل السلوك وهذا والجماعات، األفراد
 من نقل لم إن العسير، من كان ولئن معًا. ونتائجه األخالقي

 الحياة لتطور وحيدًا منحى الباحث يستشف أن الممتنع،

 الحياة تطور منحى عن التنقيب هذا حال بمثل األخالقية

 األخالقية األعراف أن الثابت المالحظ من فإن عامة، االنسانية

 ومن االقناع، الى القوة من الطويل عبرتاريخها االتجاه الى تجنح

 واللطف. واالرهاف التهذيب الى والعنف، والوحشية القسوة

 داخل األخالقي السلوك تضاعيف في يتجلى االتجاه وهذا

 تطور قانون يغدو أن ويود خاص، بوجه والمجتمع األسرة

 التي والمدنية الحضارة حياة شطر بالبشر يمضي شامل اخالقي

,المثلى انسانيته االنسان ينجزبها

االخالق: ثانيًا-فهم

 يشمل قيمي اجتماعي نفسي معطى األخالقي الوجود

 وقد بالسلوك، يتصل ما انساني مجتمع كل في الالزمة الوقائع

 إلى عفويا، ظهورا االجتماعية الحياة بنتيجة الوقائع هذه ظهرت

 النظرمن الوعي هذا في وميزوا وجودهم، البشر وعى أن
 أي وعمليًا، نظريًا فهمًا وأفعالهم واقعهم بفهم وأخذوا العمل،

 يعملون وما عليه، هم تفسيرما تحاول عملية نظرية فهم

 القطيعي واالتباع والمحاكاة وبالتقليد ،تارة واختيارهم بإرادتهم

 ينبوع أمام التمهل الى الفكري النشاط هذا قادهم وقد . تارات

 الشعور، أو اكفس من ينبع أنه فوجدوا األخالقي السلوك

 أوالضميرأوالحس الوجدان اسم الينبوع هذا على واطلقوا

 ويأمر الخير، يدعوالى نبيل صوت أنه قائلين األخالقي

 بين يفصل عليم، حكم وأنه المنكر، عن وينهي بالمعروف،

 اليقظ، الرادع وإنه الشر، من الخير ويميز والرذيلة، الفضيلة

 الطيبة األخالق تتمثل به الذي الحي والنور المطاع، واآلمر

البروالتقوى. حال بإطاعته المرء ويحقق الصالح العمل ويهتدي

 درجات ذات خاصة قيمية حياة األخالقي الوجدان

 المطروحة االشكاالت بتفاوت متفاوتة الشعورية وتحت شعورية
 يتهي وترددًا وجدالً وصراعًا حركة النفس في تثير بحيث عليها
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 حيز الى سبيله يتوخى واع حكم الى والموازنة المحاكمة بعد
 مال أو بهدية امروء يراودم قاضيًا ثمة أن لنفرض , التنفيذ

 نفس في يحدث ماذا ترى . عليه يقضي أن بدل له ليقضي

 يرفض النزيه القاضي إن المحاولة هذه وعيه لحظة القاضي

 تمس إهانة ويعتبره المسعى ذلك تردد أدنى وبدون وإباء بشهم

 فتنه اذا أما عواطفه، وتدمي شعوره، وتجرح كرامته،

 الرفض، قبل يتردد أنه وجدنا الغواية، واستمالته العرض،

 قريب، سهل ربح بفكرة يلم أن يلبث ال التردد وهذا
 في ما شيائً بأن ويشعر االنزعاج، ويظهر نفسه، فتضطرب

 أو وشرفه أمانته وأن منه، ويتقزز العمل هذا من ينفر داخله
 ذلك كل مسبقًا، احساسًا به يحس الذي والخجل سمعته

 فيؤلف عليه، الخروج وسوء النزاهة لواجب تقديرم مع يتكاتف
 آمرًا باطنيًا صوتًا يكون أن يشبه بما عنها يعرب مقاومة قوة

شر! إنه تفعل ال يقول: ملزمًا

 حياته لحظات من لحظة كل في انسان كل أن والواقع

 الخفي الباطني الصراع هذا مثل يعيث عمره، وطوال اليومية،
 وجوده ظروف مع للتكيف عسيرًا أو يسيرًا جهدًا ويجهد

 من بوجه حيادية حوادث ليست أعماله أن فيدرك األخالقي،

 من االقتراب صبغة هي اخالقية صبغة ثمة إن بل الوجوه،

 يحققه، فعل كل وفي يقومبها، حركة كل في الثر من أو الخير

 من يلمس الشخصية تجربته الى المرء وبرجوع يؤديه، وعمل

 واثره، نشاطه حقيقة ويدرك الحي، الوجدان حرارة باطن

 تحديد محاوالً العلمي التفكيراالخالقي ويأتي وارهافه، ونموه

 وتبيان المميزة، خطوطها ورسم األخالقية، الفاعلية هذه

 الباحثون وصف وقد ٠ االنسانية الفاعليات بسائر صلتها

 احكام إطالق من البشري الفكر تمكن »خاصة بأنه الوجدان

 األعمال لبعض األخالقية القيمة على ومباشرة عفوية معيارية

 األفعال على الحكم الى الوجدان فإذاانصرف المحددة الفردية

 األعمال تناول واذا امرناه، صوت صورة في ظهر المستقبلة

 ووخز األلم، أو االرتياح الفرح، بعواطف تجلى الماضية

. الضمير«

 النفسي الشعور عن يتمايز األخالقي الشعور أو الوجدان إن

 يكون وقد .هي حيث من النفسية الحوادث معرفة الى الرامي

 األخالقي لشعور يمهدوهو أوتأمليًا عفويًا النفسي الشعور

 الجمالي الشعور عن كذلك يتمايز الوجدان إن ثم االعتبار، بهذا

 صفات بعض استجالء يمنح ال وتمايزه الديني، والشعور

 حيث من الشعورين بهذين األخالقي الشعور تربط مشتركة

 الجمال ميدان في اعتناقه يجب عما يتحدثان معياريان مثله انهما

 .أخرى جهة من وعكسها القداسة وميدان ،جهة من والقبح

 ويختلف الشعورين هذين عن يتمايز الشعوراألخالقي ولكن

 الشعور بينا األخالقية، القيم قبول يفرض إنه حيث من عنهما

 والقبح، الجمال مجال في االلزام هذا مثل عن يمتنع الجمالي

 الخروج إن حيث من الديني الشعور يشبه األخالقي والشعور

 ولكن .الدينية القداسة على بالخروج اشبه األخالق على

 أن حين في االنسان، عن خارجي الدينية القيمة مصدر

 اآلمرة. أحكامه ذاته الوجدان من يستقي األخالفي الشعور

 مصيراالنسان البحث بساط على تطرح األحكام وهذه

 أن ذلك الى أضف الديني الشعور يطرحه كما وخالصه.

 في مثله األخالقي السلوك معنيفيحال بأسره االنسافي الكيان

 من ومتحول ثابت بأنه الوجدان وينفرد الديني، السلوك حال

 جهة من وتعية ذاقي باستقالل يتمتع صاحبه وأن جهة
 ذا مقدسًا مطلقًا لصاحبه يبدو الوجدان أن ذلك أخرى.

 ذاتها األحكام هذه أن حين في الشك، يطالها ال نافذة أحكام

 ثاتبة فهي والتاريخية. الجتماعية ا ألوساط وا البيائت بتبدل تتبدل
 شأن ومن , الجماعات في نسبيًا ومتحولة ،األفراه لدى نبيًا

 هذم ولكن صاحبه، صميم من أحكامه يمنح أنه الوجدان

 تلبث ال ذاتي باستقالل األخالقي الفاعل يتخذها التي األحكام
 التقيد اال يستطيع فال ،لها يغدوتابعًا الذي المرء تتجاوز ان

 وفي آخر، باعتبار وتابعها باعتبار، مبدعها فيكون بأوامرها،

.واحد وقت

 واجبًا. يسمى اإللزام وهذا الخير، بفعل يلزم الوجدان إن

 للحرية مجاالً تدع ألنها غيرقسرية إطاعة األخالقي االلزام ولكن

 من الوجدان الزام من التملص المرء وسع في يكون نحوأن على

 في وجدانه من يتملص أن المحال من ولكن المادية، الناحية

 ومرغوب إلزامية األخالقية التعاليم أن ذلك ومرد .نفسه أعاق
 يشعر ونواهيه الوجدان أوامر وبتحقين . مطلوبة أي معًا، ا١٠

 الخطيئة مزالق على انتصاره وأن ،سمت قد جدارته بأن المرء
 أعظم بقدر فيشعر عميق بفرح شعورًا النفس في يخلق وغوايتها

 درجة حقى بالتضحية ويرضى التكامل، ويعتزبهذا الكون من
االستشهاد.

 لقيمة غريزي شبه تمييز عن ينم معقد نشاط إذن الوجدان

 الوعي درجة بلوغ الى دوما يتطلع ولكنه راهن، عمل

 ويتفحصها تقديراته الى استداللية نظرة فينظر والوضوح،

 الشائكة األحوال في أداؤه يتحتم ما وهذا حقيقتها، الستشفاف
 لماذا ونعرف نعمل أن الحيردائيًا من إن نقل لم إن األقل، على

 العمل هذا الى منهجيًا انصرافًا الوجدان ينصرف وحين نعمل.
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 الضمير ويبرزمآزق التقويمية األخالقية النظريات يبدع التحليلي

 الوجدان ويبقى الفتوى. اسلوب الى اللجوء تستدعي التي

 وهوآخرمرجع الفصل، القول بيده الذي هوالحاكم السليم

 هو واحد واجب سوى التخلق في ليس وكأن اليه، الفرد يلجأ

 استفت بأحكامه والتقيد ألوامره، والخضوع الوجدان، اطاعة
 سلطة أية وسع في ولي طرأوأفتوك الناس ولوأفتاك قلبك

 رضوخ دون الخضوع على الوجدان تحمل أن غيبية أو اجتماعية

 ويتفق الضمير، هذا من ينبع ما بضميره االنسان اعتنق اذا إال

 أن يخفى وال صغير. أو كبير حد الى السلطة تلك تعاليم مع

 االختصاص ذات السلطات ويستثير يستنيرويستهدي الوجدان

 البت كلمة ولكن . المستقيم والصراط ،القويم البيل ليدرك
 األخيرفي الصادق الحكم وهوأيضًا ، ذاته الوجدان الى ترجع

 يردهذه أن وعليه صالحيتها أوعدم السلطات هذه صالحية

 أحكام تنقض أوتعاليمها أحكامها أن وجد إذا السلطات

 واحد بآن إنه الوجدان عن يقال ولذا الضمير. وتعاليم الوجدان

 التي نفسه االنسان يحذر أن المحتوم من ولكن .وموزون وازن

 والتقليد المسبقة واألحكام االنحياز ضد ويحتاط جنبيه، بين

 الوجدان كان إن الوجدان من والشر الخير يقع فأين ،األعمى
 سليمًا يكن ولم ظالمًا، مبطالً أو موسوسًا أو شاكًا أو ضاالً أو حائرًا

 كان ولئن معصومًا، بل مستقيمًا، واعيًا نيرًا أصيالً صحيحًا

 دراسة أية منقبل بالخيروالثر الغريزي هوشعورنا الوجدان
 كثيرة أسبابًا الشعور لهذا أن الى نفطن أن النافع فمن اخالقية،

 وحده البشري الجنس طبيعة مثل عامة أسباب بعضها مختلفة،

 طائفة بين مشتركة ولكنها أخص أسباب وأخرى ذكرنا، كما

 الخاصة التقاليد أو الحضارات من حضارة مثل الناس من كبرى
 من صغيرة بجماعة خاصة أسباب أخيرًا وثمة . أخرى دون بأمة

 وعاداتنا، األولى، تربيتنا مثل وحسب بنا خاصة أو األفراد
 اعرابًا مبدئية بصورة يعرب الوجدان وأن ومزاجنا ووسطنا،

 حينبا اليه يرجع أن المرء واجب من وأن الخيروالشر، عن صادقًا

 بمحاكمة النهوض من يتمكن ال أو الوقت من متعا يجد ال
 فحصًا عليه اإلقدام قبل العمل قيمة بها يفحص متعمقة سليمة

 الخداع في للوقوع عرضة يزال ما الموقف هذا أن وجلي منهجيًا.

 قبل غمارها خوض من بد ال بمجازفة أشبه ولكنه ،والخطأ

 شفاء في جهده يبذل الذي الطبيب شأن ذلك في شأننا العمل،
 ال عندما أي مطلقًا، وثوقًا يبرئه وائقًا يكون غيرأن من مريضه

 وهذه I الحاسم والعالج الدقيقة الطبيعة النظريات بعد تتوافر

 بوجدانه خدع وإن صاحبها بأن تنفرد األخالق مجال في المجازفة

طيب. شيء ذاتها بحد هي الضمير بحسب العمل ارادة فإن

:األخالق تقويم - ثالثًا

 الحقيقية األخالق إن قوله: 1662-1623 باسكال عن اشتهر

 األخالق اعتبارأن الى المفسرون وذهب األخالق. من تسخ

 المرهف، أوالشعور السليم، الوجدان اخالق هي الحةيقية

 تسخرمن وهي الفطن، الذكي والحدس الدقة بروح

 طلبها في أذاب التي األخالقية المذاهب أو النظريات

 وجهدهم نشاطهم الكثيرمن الكثير يزالون، وما الفالسفة،

,المنضود المنطقي العقلي

 وأكثرهم حكمة، وأعظمهم عقال، الناس ارجح أن والحق

 وقائع عيش على يقتصرون ال انذين هم ،الفالسفة أي ،أصالة

 تعاليم من حولهم وجدوا لما وتقليدًا محاكام أو اتباعًا األخالق

 أسباب تعمق شاؤوا وإنما تمس، ال مقدسة وكأنها مقننة جامدة

 جهة، من حاضرهم في حولهم، من الناس وسلوك سلوكهم
 فطرحوا أخرى. جهة ومن المنشودخاصة المستقبل وباتجاه

 الشر، نوازع من نبرأ لماذا :اآلقي السؤال البحث بساط على

 في ونرغب المنكر، وزخارف الرذيلة، ومزالق الحطة، وعوامل

 للبرهان ونجهد معرفته، الى نتطلع األعلى، األخالقي المثل

 سبيل في اتضحية على الحض ثم قيمته، واثبات صحته، على

 فعل بحرية االنسان يتمتع أن المريح من اليس وإنجازه؟ انفاذه

 اعتبار، يقيده ال جماح، غريزة حياة ويحيا هواه، فيتبع يثاء ما

 انطالقه صفو يعكر وال واجب، يقهره وال رادع، يعوقه وال

ناه؟ ضمير صوت أو وجداني آمر

 القيمة مشكلة تطرح واضرابها األسثلة هذه عن اإلجابة إن
 الحياة، وغاية الجود، غرض - فلسفيًا - تحدد التي األخالقية

 بمشاهدة تكتفي ال مشكلة وهي معًا، والعمل النظر وهدف

 أو الشعوراألخالقي ينبوع الى يعزوها وال ،األخالقية الوقائع

 فتتخذ والعناء، العنت هذا قيمة عن تتساءل وإنما الوجدان،

 النهج عقلي تقويمي تفكيرانتقادي موضع ذاته األخالقي الفكر

 النظرة في كانت األخالقية المسألة أن يعني وهذا واألسلوب.
 والسلوك الحياة الى الشاملة النظرة من يتجزأ ال جزءًا الدينية

 بينهمامن للخيروالشروما والوحيد األساسي المسوغ أن ذلك

 بما االلزام الى يرجع إنما المباح أو المكروه أو المستحب ألوان

 أن بيد .المقدسة الكتب عليه وتنص السماوية التعاليم به تأمر

 اآلمر الدين متوى على مطروحة تبق لم األخالقية المسألة

 باعتبار انتقلت وإنما أوالكالمي، الالهوتي والفكر الناهي،

 االنتقادي، والفكر الواعي، التأمل مستوى الى فلسفي
 رئيسيًا موضوعًا الوجدان ومعطيات األخالق قواعد وأصبحت
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األخالق فلسفة

 اسبابه، الفلسفة تعالج االنسانية، الثقافة مواضيع من

 تضاعيفه في وتميز ومعاييره، وأهدافه قيمه وتحدد ونتائجه،

 األخالق وجود المباشرة بالمالحظة فتدرك والمتحول، الثابت
 في وأعرافًا وأوضاعًا وعادات النفوس، في قيميًا حافزًا بوصفها

 بهذا يعترفون البشر من اآلخرين أن الى وتفطن المجتمع،

 بصدده والتساؤل به، العناية على ويقروننا به، اعترافنا الحافز

 كلي شمول ذات ذلك جراء من األخالقية الفلسفة فتكون

 من نوعين تميز ما أول تميز، الفلسفة وهذه وموصول.

 الملح العمل اخالق وهي االعتقادية، األخالق أولها األخالق:

 والمفكر الناقد، بالباحث واآلخررهن السريع. االتباعي

 تبيان يتوخى فلسفي نظر محل االخالق يعتبر الذي المدقق،

 مصادرها، وتحديد وطبيعتها، ماهيتها، بمعرفة األخالق حقيقة
 وهذا عقلية. أو تجريبية ساطعة بأدلة معرفته مؤيدًا وأهدافها،

 أن في ماثلة اخالقية قيمة عن هوذاته يصدر الفلسفي النظر

 ويضيق فكره، ويجمد عقله، يميت أن عليه تمنع االنسان كرامة
 برحت ما االنسانية بأن مؤمنًا والعة، الرحب عالم منطقة على

. واالبداع التقدم أجواء في والعمل التحفز دائبة

 الى وتسعى لماذا؟ سؤال: دائيًا تطرح األخالفية الفلسفة إن

 في نظريًا باحثًا الفيلسوف فيمسي السؤال هذا عن االجابة

 أخالقيًا فاعالً بوصفه موقفه عن يميزه االعتبار وهذا األخالق،

 ذاته، في ينطوي األخالقي الفاعل إن كافة. الناس شأن شأنه
 سلوكه على اخالقيًا حاكمًا يجعله وجدافي ينبوع على بينا، كما

 األخالقي الفيلسوف ولكن يقرره. لما منفذًا يجعله ما بمثل

 درجة من تقويم موضع ذاته سلوكه ويتخذ تفكيره من يضاعف

 الكلي، التأمل مستوى الى وجدانه بأحكام يرقى حين ثانية

 أنناإذا ذلك العلم الى باالضافة بناقدالعلم أشبه فيصبح
 جاز االولى الدرجة من تفكبرًا العلم في العالم تفكير اعتبرنا

 تفكيرًا أي ،العالم تفكير يتناول تفكيرًا العلم ناقد تفكير اعتبار

 بنقد المعاصر باالصطالح يعرف ما وهذا ٠ الثانية الدرجة من

 الفاعل أن اعتبرنا فاذا االبستمولوجيا. أو العلمية المعرفة

 اآلخرين، فعل على يحكم او فعله على يحكم الواعي األخالقي
 الفاعل حكم يتناول حكمًا بطلق األخالقي الباحث فإن

 األخالق فيلسوف إن القول أمكن هنا ومن . ذاته األخالقي

 من التفكير موقف منه ويقف األخالقي التفكير في يفكر

 األخالق فلسفة أن نوضح أن النافل ومن اشانية الدرجة

 على المعرفة انتقاد فلسفة تساعده كما االنسان تساعد االنتقادية

 ؤسلوك بسلوكه ومعرفته نفسه فهمه في اعمق درجة بلوغ

 األخالقية التجربة ثوابت بعض يبرز أن شأنه ومن اآلخرين.

 فاعل، هو حيث من األخالقي الفاعل اختيار سبيل وينير

 حريته يجعل فكري موادوعي اليه األخالقية الفلسفة فتقدم

 في ويعتنق حكمته انسان كل يصنع أن على ويعبن نيرة، حرية

 أن يستطيع ال شخصي حل وهو يرضاه، الذي الحل سلوكه

 الفاعل هذا ولوكان آخر، فاعل يقره حل بأي عنه يستعيض

األخالق. فيلسوف

 األخالقيين، الفالسفة آراء جماع هي األخالقية الفلسفة إن

 تتسق عندما تؤلف أخالقي فيلسوق كل نظريات أن يخفى وال
 لذلك كثرت وقد . خاصًا مذهبًا أو متميزة وحدة وتنسجم

 أنواع عن نتحدث أن وسعنا في صار حقى األخالقية المذاهب

 النظريات عددهاعددأصحاب يساوي النظرية األخالق من

 الكثرة وهذه بازدياد مايبرح هؤالء من وعدد أوالمذاهب،

 قدرجحنا .أوتصنيفها المذاهب هذه فض مشكلة تطرح ذاتها

 ضم الى يسعى منطقي تصنيف اعتناق البحث هذا في

 أساسها بمثابة يكون شامل مبدأ لواء تحت المتقاربة النظريات

 داخل التاريخي أو الزمني الترنيب مراعاة محاولة مع ورائدها،

 المذاهب على واقتصرنا أومذاهب، نظريات منظومة كل
لإليجاز طلبًا الغرية الثقافة في الكبرى األخالقية

 بالتدريج واكب األخالقي الفكر أن االفتراض في والراجح

 بدافع عفوية بصورة وظهر األولى، االنسانية المجتمعات نمو
 في عمليًا فكرًا فكان اليومية الحياة أمور التفكيرفي الى الحاجة

 من بالواقع مرتبطًا ظل عندما خطوة نصف خطا ثم األمر، أول

 عهد هو وهذا أخرى جهة من األعلى المثل الى ومتطلعًا جهة،

 وفي سقراط قبل االغريق فالسفة لدى نشاهدها كما الحكمة

 ،الواقع في الفكر عمل صدى هي والحكمة عام بوجه مدرسته

٠ يكون أن يرجى بما تنطق وهي

 ومن الظهور في الفالسفة الحكاء الشعراء سبق ولقد

 اللتان األلياذةواألوذيسة ملحمتا آثارهم وصلنامن أشهرما

 على ونحثان تروس عدالة تبحثان هوميروهما الشاعر الى تنسبان

 بأن الحكمة الكتساب نفسه تروس احتال وقد بالقدر، التسليم

 أن إلى العالم قيادة في يصدر وعنها رأسه في فاستقرت ابتلعها

 أن وأمره الحدادينهفيستوس إله اليه فدعا بحملها ناء يوم كان

 اآللهة في مشخصة الحكمة منه فخرجت بمعوله رأسه يشق
 لقوة رمزًا خوذتها، وبرأسها رمحها وييدها اثينا الرائعة

 »ليس :هزيود هو آخر، حكيم شاعر أقوال ومن . . .الحكمة

 بعضها الجارحة والطيور والبهائم الوحوش تفترس أن يمنع ما
 فقدمنحهم الناس أما لديا مفقودة العدالة دامت بعضًاما

.جميعًا م األشياء أفضل وهي العدالة تروس
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 سقراط ظهور سبقت التي الفلسفية المدارس أشهر ومن

 للحقيقة المنكرين المغالطين مدرسة م .ق 399-470 حوالى

 شعاربروتاغوراس يمثله ريبي فيجو ،المطلق والخير المطلقة،

 اآللهة كانت اذا فيما اعلم أن أستطبع »ال ق.م:411-481
 هذا وبين بيني تحول كثيرة أمورًا فإن ،موجودة غير أو موجودة

 انتهى وقد الحياة« وقصر المسألة غموض واخصها العلم،

 والى شيء كل مقياس فاالنسان يالنسبية، القول الى المغالط هذا

 هو آخر مغالط وزعم .السعادة بلوغ فن الحكمة اعتبار

 الضعيف على القوي يتغلب أن تريد الطبيعة أن كاليكس

 ويرجع ويهوى. يحب كما يعيش أن وللقوي ويسيطرعليه،

 ارادة )السفسطائي( 1لر<ع[00عه005خوس سيما المغالطترا

 العدالة أن ويرى الحاكم، ارادة الى المجتمع في األقوى

 أذاعه اصطالح سوى ليست الظلم محاربة تريد التي االنسانية

كيانهم. ويحفظوا مصلحتهم، ليخدموا الضعفاء
 اتخذوا الذين المغالطين حكمة على ارتكاسًا سقراط جاء

 الناس تعليم واتخذ الوفير، الربح تدر طيبة مهنة تعليمهم

 يبشر فطفق بندائه، يشعر كان مقدس واجب أداء الحكمة

 وسائر العدالة أن ويعلن الفضيلة، ممارسة الى ويدعو بالخير

 الخير. معرفة هي والحكمة الحكمة، في تتلخص الفضائل

 ألن النفس في الحقيقة توليد بمعنى الفضيلة تعليم دأبه وكان
مختارًا الشر االنسان يقترف أن المحال من وأن علم، الفضيلة

 المثل بنظرية وجاء سقراط معلمه آراء افالطون وسع وقد

 ومتصورة النفس، في موجودة الخالدة الحقائق أن ترى التي

 الروح بصفاء المؤيد الفيلسوف يدركهااال ال الصرف، بالعقل

 ،الثابتة وصورته ،الخالد مثاله الى المتبدل المحسوس وتجاوز
 على والعلم التخمين، عل واليقين الظن، عل ومؤثرًاالحكمة

 الحق ثالوت طليعتها في نجد كثيرة الخالدة المثل وهذه .الرأي

 مثل األخير، المثل وهذا والخيرالمطلق، المطلق والجمال المطلق

 الخير هو ويكون الثالوت في الرفيعة المنزلة يحتل المطلق، الخير

 االنسان، فضيلة هي اذذاك والفلسفة الله. اي األسمى

 بين واالنسجام االتساق بإقامة وذلك بالله، التشبه وقوامها

 من ومجتمعنا جهة، من طبيعتنا تؤلف التي المختلفة العناصر

اخرى. جهة

 أجزاء ثالثة تحتوي افالطون نظر في النفس أن ذلك وبيان

 والزوات، الدنيا األهواء جميع وتضم الرغبة - أو الشهوة هي

 الشهوة بين متوسطة منزلة ذات وهي الغضبية النزعة ثم
 .المرموقة العليا المنزلة في يأتي وهو أخيرًا العقل ثم والعقل،

 هذه من جزئية نف بكل خاصة فضيلة الفيلسوف حدد وقد
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 وفضيلة أواالعتدال، العفة الشهوة فضيلة وجعل النفوس،

 أوالناطقة العاقلة النفس وفضيلة الشجاعة، الغضبية النفس

 أسماها. الخيرلتحقيق أنواع بين التمييز ووظيفتها الحكمة،

 تركيبية رابعة فضيلة تتتج واتساقها الفضائل هذه انسجام ومن

 لألعلى، األدف خضوع نتاج وهي العدالة، فضيلة هي

 النفس وخضوع الغضبية، للنفس الثهوية النفس خضوع

لعاقلة. للنفس الغضبية

 النف في الحكمة وتحقق العقل قانون يود كله وبذا

 طبقة افالطون ميز فقد االجتماعية الحياة في أما .الفردية
 العفة، بفضيلة وخصهم أواًل، والمزارعين والعال الصناع

 الناحية من الدولة عن بالدفاع المكلفين المحاربين وطبقة

 وطبقة الشجاعة، هي وفضيلتهم الداخلية، والناحية الخارجية
 الدولة دفة وإدارة الحكم أمر يوكل واليهم أخيرًا، الفالسفة

 الفضائل هذه وباتساق الحكمة. هي وفضيلتهم بالعقل،

 العدالة هي سياسية تركيبية اجتماعية فضيلة تتحقق وانسجامها

 إذا سيما وال مثلى، جمهورية آنذاك المجتمع ويكون االجتماعية،

 األسرة األولى بالدرجة وهي الثر، أسباب منه حذفت

 النساء بشيوعية الشرين هذين عالج ويكون والتملك،
 تحديدًا ادخل أن لبث ما الفيلسوف ولكن األموال. وشيوعية

العالج هذا اطالق على

 ينبوع :ينبوعين من ينهل أفالطون نظر في األسمى الخير إن

 ال الذي الحكمة وينبوع عسل، ينبوع يشبه الذي السعادة
.والهناء السالمة فيه منعش ماءم ينبوع ولكنه خرًا، يحوي

 ومحدد المنطق، منظم األول، ارسطوالمعلم تبع وقد

 وقدانتقد السقراطية المدرسة في افالطون معلمه ،الميتافيزياء

 البرهان يمكن ال زائدة فرضية واعتبرها المثل في استاذه نظرية
 هواتجاهًاعلميًاموسوعيًا واتجه منها والاالفادة عليها،

 وسع في ان ومؤكدًا تفكيره، في منطلقًا االستقراء معتمدًا

 علبًا الفضيلة فليست الشر الخيرويفعل يعلم أن االنسان

 بمطلب الراهن االنسان نظر في الفضيلة ترتبط وإنما بإطالق،

 التي الغاية هي والسعادة السعادة، بمطلب أي والخير، اللذة

.االنسانية بطبيعتنا يليق ما نفعل عندما عليها نحصل

 خارجية، خيرات ثالثة: أنواع الى الخيرات ارسطو قم

 ما أحسن هي والسعادة النف وخيرات البدن، وخيرات

 كانت »ولما .واحد بآن يكون ما وألذ يكون ما وأجمل يكون

 باتت لذا الصالحة األعمال في إال مجتمعة توجد ال المزايا هذه

 الرغم على السعادة، منظور في الخيرات افضل النفس خيرات

منها الحرمان يكون نافعة، خارجية ملحقات للسعادة أن من



األخالق فلسفة

 شرف مثل . األشياء تلك تعوزهم الذين الناس لسعادة مفسدا

 على يقال أن يمكن ال فإنه والجمال، سعيدة، وعائلة المولد،

 أوكان كريه، تشويه على الخلقة من كان متى سعيد إنه إنسان
 من أقل كان ورما ولد، أوغيرذي فريدًا أوكان المولد، رديء

 له كان إذا سعيد إنه انسان على القول يستطاع أن ايضًا ذلك

 اختطف قد الموت كان وإذا األخالق، فاسدو وأصدقاء أوالد

 فاالنسان . الفضالء« واألوالد األصدقاء من له كان ما منه
 الكاملة الفضيلة مقتضى يسيردائمًاعلى الذي هوذاك السعيد

 ألطول الخارجية بالخيرات مغمورًا ذلك فوق يكون أنه حين في

٠. ٠ حياته كل في ولكن ما، زمن

 من شرط والعادة والخير السعادة سبيل هي الفضيلة إن

 جدي استعداد وإلى نزعة إلى وتقلبه الفعل تحول ألغها شروطها
 خيرًا الفضيلة من تصنع ال العادة إن بالعمل. للقيام ثابت

 الفضائل كانت وكن دائمًا. راسخًا متأصال أمرًا بل موقوتًا،

 نخلقها بل الطبيعة عن نأخذها ال فإننا عادات، والرذائل

 إن يقال وقد وحريتنا بارادتنا نخلقها نفوسنا، في بأفعاال

 اختيار. غير من يفعل ما فعل على وتكرهه تجبراالنسان العادة

 من اكتسبت قد العادة ألن اقترافها تسوغ ال الرذيلة عادة ولكن
 عن عجز حجرًا ألقى من إن ،أجل ٠ إرادية بصورة قبل

 قبل. من يلقيه أال على قادرًا كان ولكنه ذلك، بعد إمساكه

 شروط من شرط االختيار، حرية الحرية، أن يتضح ها ومن

 المعرفة هو ثالث شرط على ينطوي الشرط هذا وأن الفضيلة،

 الفضيلة أن حسبا حين وافالطون سقراط أخطأ وقد .والعلم

 الخير، يعلم أن االنسان وسع في أن المشاهد ومن علم.
.شريرًا مسؤوالً أي ،بارادته طالحًا شريرًا فيكون الشر، ويفعل

 فوق األطعمة كثرة إن النيقوماخية االخالق في ارسطو يقول

 ضد على أما .الصحة تفسد ،الالزم من أقل قلتها أو الالزم

 وتنميها الصحة توجد فإنها الالزم بالقدر اخذت إذا ذلك
 والشجاعة العفة الى باكسبة تمامًا كذلك والحال . وتحفظها

 ويفرمن شيء، كل يخشى من إن األخرى الفضائل وجميع
 الذي وهذا شيثًاهوجبان يحتمل ان واليستطيع شيء، كل

 والفضيلة . األخطارهومتهور. جيع ويقتحم شيائً يخثى ال

 مرذولين. طرفين عن البعد متاوي وسط موقف في تتمثل إذن

 الوسط الحد وهذا العقل يحدده الذي الوسط اختيار عادة إنها

 تأخذ أن بعد اآلن، هنا صنعه ضرورة الحكمة تقرر هوما

االعتبار. بعين الظروف جميع

 وتحدد ظروفها، الحكمة تقدر التي الفضائل هذه إن

 نفس بوصفه االتسان طبيعة الى ارسطو نظر في تستند موقعها،

 فضيلة وحسب نفسا بوصفه لالنان ولكن معا.. وجدا

 التأمل، قوامها فلسفية أو عقلية فضيلة وهي بها، ينفرد خاصة

 تكفي الحكمة ألن المرء اليه يتطلع الذي األقصى الخير وهو

 ذاته دائرة عن الخروج ال اليحتاج والحكيم ذاتهابذاتها،

 التأمل في يجدها نفسه، في يجدها هو بل السعادة عن للبحث

 الكبرى، وسعادته األتم، كىاله بذلك االنسان فيبلغ واتعقل،

 حياة في وتسهم ،اإللهي بالعقل البشرية التفس تتحد وفيه

 وقت في وهو بطبعه، سعيد بذاته، سعيد الله ألن الخلود،

صرف. وفعل صرف، عقل واحد
 سقراط بتعاليم م. ق. 355-435 القورينائي ارستيبوس تأثر

 األقصى، والخير الوجود، غاية الحسية اللذة اعتبر ولكنه

 دون اللحم تالمس ناعمة خفيفة حركة اللذة تكون أن واشترط

 صفحة يداعب الذي الخفيف كالنسيم فهي الجسم ترهق أن

 أو العملية الفلسفة غرض اتخاذاللذة في وقدتبعه .الماء

 ولكن الحديقة. صاحب م. ق. 270-341 ابيقورس الحكمة

 نظر في هي وإنما بإطالق، الحس لذة تبق لم االعتبار بهذا اللذة

 من التحرر على القائمة الفاضلة اللذة ومدرسته، ابيقورس
 طلبًا السلوك والتأثيرفي الرغبات تحديد وعل ،ناحية من األلم

أخرى. جهة من راضية مطمئنة ساكنة هانئة لحياة

 الخوف: من نوعين مجانبة في يتركز األلم من التحرير إن

 الى ابيقورس ذهب وقد . الموت من والخوف اآللهة، من الخوف

 تشبه حياتها وأن العوالم، عن بعيدة تعيش األولمبية اآللهة أن

 بشؤوننا، تهتم ال وهي .وطمأنينته وصفاءه النقي المرمر هدوء

 فإن الموت أما نخشاها وال بثؤونها نحن نهتم أال وعلينا

 ال إننا :تقول عقلية بمحاكمة منه الفزع مشكلة حل ابيقورس

 يلي الذي الزمن نخاف فلم وجودنا، يسبق الذي الزمن نخاف

 حين نوجد ال ونحن أحياء، دمنا ما يوجد ال الموت إن الوفاة؟

 ليست الموت فكرة أن يتعود أن إذن المرء وعلى ،الموت يوجد

. .إليه لنسبة يا شيائً

 األعظم بل زمنًا، األطول الحياة عل نحرص ال إننا

 يرى ايجابية فاضلة لذة تستهدف السارة الحياة وهذه .سرورا

 الباطنية، والطمأنينة ،النفسية السعادة في مثل أنها ابيقورس

 من الذهن بتنقية رتال االضطراب، فقدان على وتقوم

 اللذة عن والبحث العامة، وأوهام الخرانية، العتقادات

 اللذة إن أجل وباتباعها بالفضيلة التقيد في الماثلة القصوى

 تسعى جوار الفضائل ولكن ونهايتها، السعيدة الحياة بدء هي

 الفاضلة، اللذة جانب ترجيح على ونحث اللذة، خدمة في

 إن .ارضائها وسبل الرغبات بتحديد لذلك الطريق وترسم
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األخالق ذفيفة

 ضرورية طبيعية رغبات أنواع: الغة نظرابيقورسر، في الرغبات

 والموت للمرض تعرض وإال يمجققبا أن االنسان على يتحتم

 اليموت ضرورية غير طبيعية ورغبات ٠ والعطش كالجوع

 تنويع وحب ألجنسسية كالرغبة تليتها عن امتنع اذا االنسان

 المال حب مثل ضرورية وال ليستطيعية ورغبات األطعمة.

 وعلى والناس، الدرلة واصالح والسيادة والمجد والسيطرة

عنها الناجمة النذات عن يتجبهاويمتنع أن األبيقوري الحكيم

 التي الرواقية الفلسفة ظهرت األبيقورية المدرسة جانب وإلى

 بطريق ال وشهواته، أهوائه من االنسان تحرير الى تطلعت

 على توجب التي الحازمة الفضيلة بطريق بل الفاضلة، اللذة

 الكونية الحياة تيار في وتنساب نجري نفسه يدع أن الحكيم

 بل سبيله، يعترض وال الطبيعي، النظام يعرقل فال الكبير،

 وبهذه ،اإللهي تمل الع من قبس عفله أن ويعلم تياره، في يسبح

 .ورهبة وخوف وألم لذة من ،الشهوات جميع من يتحرر المعرفة

 مشتدة، بإرادة للكل يخضع أن الجزء وعلى كل، من فهوجزء

 لما الرضوخ على االنسان يحمل سديد وتفكير مستقيمة، ونية

 واألسى األلم مصدر أن ذلك الفدر، أو الكون أو الطبيعة تريده

 إن األمور. على أحكامنا بل أنكارنا إلى الرواقيين نظر في يرجع
 بدل فاذ نتصًا. اعتبرها اذا إا عاهته من يالم ال األعرج

 ومن القدر. له أراد بما رضي وإنما يألم، لم العرج على حكمه

 ما يحدث أن تطلب ال» الشهير: الرواقي الثعار يصدر هنا

 تنساب وعندئذ يحدث، كما يجدث ،.ا آرذ بل تريد، كما يحدث

 الواقع ألن الواقع قبول من بد وال العيدة«. الحياة تيار في

 حوالى ابيكتيتوس يقول الكون ذظام الكل، نظام عن تعبير

 يسرقون أنهم األرض، الى بزيتك يلقون »أنهم م: 138’50

 الداخلي، السالم يشترى الثمن بهذا إنه لنفسك قل نبيذاء

 يجيبك. فال عبدك تدعو إنك االضطراب. من النجاة وتشترى

 تريد، ما إلى يجبك ولم سمعك أوأنه يسمعك، لم قدرأنه

 ليس الذي على نفسك توطن ان فعليك أوذاك، هذا وسواء

.فينفسك« االضطراب يبعث أن هو إتما إمكانه في

 رئيسية مبادىء ثالثة ،والفضيلة ،الفاضلة واللذة ،الحكمة

 - واليونانية اليونانية األخالق فلسفة أساسها على قامت

 داللة ولكن .دورمهم فيها العقلي للمفهوم وكان ٠ الرومانية
 المغالطة ونظرة األسطورية النظرة بين متفاونة كانت المفهوم هذا

 واألبيقورية السقراطية المدرسة فلسفات في تالها وما

 عامة، الفلفة بتطور األخالقية الفلسفة تأثرت فقد والرواقية،

 األرض الى جديد من بالفلسفة 1650-1596 ديكارت وهبط

 في وازدهرت واالنبعاث، النهضة وعصر الوسيط العصر بعد

 لدى يفسرها مبدأ العقل الى تستند فلسفة األخالق مجال

 وكانط 1716-1646 واليبنتز 1677,1632 وسبينوزا ديكارت

1804-1724.

 ومجال العلم مجال في الحقيقة بلوغ الى ديكارت تطلع
 أواصره تشد محكمًا وثيقًا ربطًا المجالين ربط بل العمل،

 العقل قيادة حسن الى األولى بالدرجة الرامي المنهج أو الطريقة

 الى المنهج هذا قاده وقد .العلوم في الحقيقة عن البحث والى

 أن يوم ذادت العقل يستطيع أن بانتظار موقوتة اخالق اعتناق
 إنجاز إلى بعده يصار تامًا انطباقًا العلمية المعرفة على ينطبق

 بشجرة ذاتها في الفلسفة ديكارت شبه وقد ٠ اللمائمة األخالق

 بالعلوم محملة وأغصانها الفيزياء، وجذعها الميتافيزياء جذورها

 والميكانيك الطب :هي ثالث امهات إلى ترجح التي األخرى

 وأن الحكمة، وذروة العلوم ذروة تمثل واألخالق واألخالق

 وال حياتنا يرصد العمل ألن ملحة سريعة حاجة اليها الحاجة

 أخالق بقبول المعضلة هذه حل يتجلى ولذا التأجيل يحتمل

.العلوم بسائر إلمامه ينهي ريثما الفكر يقرها موقوتة

 :ديكارت قول أوالها أساسية: قواعد الموقوتة لألخالق إن
 الله أنعم التي بالديانة متمسكًا وعاداتها بالدي قوانين احليع »أن

 شيء كل في نفسي ومسيرًا طفولتي، منذ عليها بالنشوء علي

 أجمع بما التطرف، عن وابعدها اعتدااًل، األراء ألكث تبعًا آخر

 أعيش أن علي كان الذين أعقل العمل في به األخذ على
 حزمًا أستطيع اكثرما أكون أن هي الثانية والقاعدة .« .معهم

 إذا شكًا اآلراء أكث اتباعي يكون ال وأن أعمالي، في وعزمًا

 كانت لو فيما بها استمساكي من ثباتًا أقل عليها، عزمت

 أعمل أن األجدربي »من أنه هي الثالثة والقاعدة .«،مؤكدة
 ال اغيررغباتي، وأن الحظ، مغالبة على ال نفي، مغالبة على

.«. .العالم أغيرنظام أن

 الحكم المرء يجيد أن يكفي بأنه إذن يؤمن ديكارت ظل

 مستطاع حكم أصدق حكمه يكون وأن العمل، يجيد -حتى
 جميع ليكتسب أي ،فعله يتطيع ما احسن أيضًا ليفصل

 يمكنه التي األخرى الخيرات جميع معها ويكتسب الفضائل،

 أن يعجزه لم كائن، ذلك أن المرء اعتقد ما واذا تحصيلها.
.سعيدًا يكون

 والشر الخيرحرية، بأن القول من انطلق فقد سبينوزا أما

 ألهوائه االنسان خضوع سوى لديه العبودية وما ,عبودية

 مارسها ومن التافهة. الموقوتة الحاضرة الخيرات الى وانصرافه

 المبهمة. المضطربة الغامضة األفكار ملكة في بقي لها وانقطع

 قوامها وإن الكمال. درجات تطابق درجات لها فإن الحرية أما

966



ألعيوق٣فلنعع

 يتصور أن شأنه من الذي العقل قانون بموجب االنسان يحيا أن

 ويقدم بها، ويتعلق ويحبها األبدي الخالد شكلها في األشياء

 النفع مبدأ بحسب وذلك الخيرالعاجل، على الخيراآلجل

 حب من العواطف فإن هذا وعلى األوسع. والفائدة األكبر

 يرجع وعالجها االنسان، صفو تعكر ورجاء وخوف وبغض

 الفكر وصرف سببها، عن والكشف طبيعتها، في التفكير الى
 المواضيع الى االنتباه محوالً يثيرها، الذي الموضوع عن

 المرء فيجعل الخالد، الموجود تأمل الى سيما وال األخرى،

 على الحزن وحدة نرى إننا . الكون لنظام مطابقة أحكامه

 يكن لم أنه الخسران، يعتبر عندما وتخف تتضاءل الخير فقدان

 يكون ال واالنفعال الخير. ذلك على للحفاظ وسيلة أية ثمة
 فإن ولذا التأمل، عن لفكر بقدرإعاقته إال شرًاوالضارًا

 التفكر على المرء تساعد والتتائج األسباب معرفة في التعمق

 االنسان أن والواقع .أسرها والتحررمن األهواء مغالبة وعلى
 ال انه ربما وبالعالم، بالكون اشتراك والعلم بالعلم، حرًا يصبح

 اشتراك العلم فإن لذا بالضرورة، واحد كاثن إال يوجد

الضروري. بالكائن

 ٠ اثنيني بأنه عامة الفلسفة صعيد على ديكارت عرف لقد

 بينا الجوهر، وحدة الى االثنينية هذه سبينوزا ارجع وقد

 الحقيقة مبدأ »إن يقول: الموناد. وحدة اليبنتزإلى أرجعها

 . موناد« إنه قوة، إنه مادي، ال وهومبدًا واحد، والكون

 ال بسيطة وهي ،الحقيقي الوجود وحدات هي والمونادات

 على إال تمثلها يمكننا ال تلقائية عفوية فاعلية وهي لها، أجزاء
 إلى دائيًا ينزع أنه موناد كل طبيعة ومن الشعور. منوال

 العاقل اليقظ االدراك إلى الغافل المبهم االدراك من االنتقال

 قوانينها وواضع المونادات، منظم الله اختار وقد الجلي
 اله ألن شرًا الشر يبق فلم الممكنة، العوالم أفضل ومسيرتها،

 حيث من أي ،الحق نحو على إال به يرضى وال الشر يريد ال

 العرالم أفضل الراهن عالمنا فإن ولذا الخير. شرط الشر أن
 أن إال االنسان على وما وكماال. وفرحًا خيرًا وأكثرها الممكنة

 كمال درجة اسمى إلى الكمال، وهومبدأ بالعقل، يرقى
 وطبيعة الكون وطبيعة بطبيعته علمًا باحتيازه بلوغها يستطيع

 إال وماالحب الفكرليزدادحبًاكالازدادكماأل وأن اإلله.

 هو الحب مواضيع واسمى سعادتك. اآلخر سعادة تجعل أن

 مجرد النفعية، عن بعيد الغرض، من خال اش حب »ألن الله
 مصلحتنا وعثل حسي جاذب أي إلى يخضع ال فهو اطالقًا

 سلفًا نتذوق يجعلنا إنه كمال. بعده ما الذي وكمالنا العليا

٠٠٠ األخرى. الحياة في األبدية السرمدية،وسعادتنا تباشيرغبطتنا

 بديكارت العقل اساس الى المستندة األخالق فلسفة بدأت

 تماثل ثورة الفلسفة في أحدث بأنه يعتز الذي كانط الى وانتهت

 يدور العالم العإلم هذا جعل فكي . الفلك عالم في كوبرنيك ثورة

 حوله، تدور الشمس أن الناس حسب أن بعد الشمس حول

 الفكريتبع كان أن فبعد لفلسفة في اآلية كذلكقلبكانط

 الفكر تتبع التي هي كلها الطبيعة صارت ،ويسايرها األشياء

 الفكرهوالذي وغدا .وتسايره األقل على به معرفتنا حيث من

ذاته الحسي الكون على قوانينه ويملي العالم يصنع

 وعملي، نظري عقالن: العقل أن كانط وجد آخر وبقول

 من بريء محض أو خالص وجه احدهما وجهان، منهما ولكل

 المعرفة شؤون يتناول النظري العقل وتقلبها. التجربة شوب

 ومعطيات االنسانية بالتجربة الحقيقي اليقين ويحدد والعلم،
 من العملي الجانب فيتناول العملي العقل وأما معًا. العقل

 العقل وظيفة إن :يقرل واألخالق. السلوك أي الوجود،

 على ويتم وأفعالنا أعمالنا العقل توجيه على تقوم العملية

 التجربة معطيات من العملي العقل يفيد أن فإما نحوين:

 ارتباطها استثمار يغية ببعض بعضها الحوادث عالقات فيدرك

 ما وهذا وأسبابه، شروطه توافر عند ما هدف وتحقيق وتعاقبها

 أن ذلك: مثال .الصحيح بالمعنى العملي العقل كانط يسميه

 الزبائن جلب في المجانية والجوائز الدعاية تأثير التاجر يالحظ

 من االكثار في تنفعه عملبة وسيلة التأثير هذا ادراك ويتخذ

 العقل تستعمل الطريقة فهذه بضاعته وترويج زبائنه،

 بالمعنى العملي العقل إذن وتسمى عملية لغاية النظري

 العقل كانط يسميه ما يوجد النحو هذا جانب والى . الصحيح

 لما العام الشكل أو االطار لصاحبه يقدم وهو المحض العملي

 معطيات الى ذلك في يستند أن غير من فعله عليه يترتب

 تجربة لكل سابقة قبلية بصورة االطار هذا يقدم بل التجربة،
 مادته، كانت أيًا الواجب إطاعة ضرورة على ينص إنه فعلية

 العملي العقل وهذا . مؤلمة أم سارة المادة هذه أكانت وسواء

 ومن . الصحيح األخالقي الوجدان نظركانط هوفي المحض

 :قوال ذلك مثال .شرطية ال أو قطعية أوامر يطلق أن شأنه
 عن بعيدًا خضوعك كان وإن للقانون تخضع أن »يجب

 قد التي المحاذيروالمساوىء من الرغم وعلى بل مصلحتك،

 هي: أمرقطعي كل في العامة القاعدة ولذافإن تصيبك

.يحدث ما رليحدث عليك يجب ما »افعل

 كلية الكلية، بالصفة كانط نظر في ينصف القطعي األمر إن
 ذلك ولوال ,التجربة عن تامًا استقالالً مستقل ألنه ،القانون

 هوالواجب. إنه مشروطًابشروطها محدودًابحدودها، لكان
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 يل األخالقي الفعل مادة تتبع ال األخالقية القيمة أن والحق

 مجال في تعني كانط لغة في والمادة .شكل أو صورته تبع

 . فعله واجبه من بأن يعتقد ما أو االتسان يفعله ما األخالق

 ما مادة بالفعل يطبق عندما االخالقي القانون مادة يحقق فالمرء

 يدفع كالمدين فعلية إطاعة القانون ويطيع الواجب، به يأمر

 المفروض االحترام واجب رئيسه تجاه يظهر والمرؤوس دينه،

 بصورة األخالقي الواجب يحققان الشخمين هذين إن عليه.

 العمل شكل أما . به القيام نيتهحاعند مهياتكن مادة

.ومقصده الفعل نية في يتجلى فإنه صورته أو األخالقي

 يحقق أو القانون شكل يحقق االنسان أن كانط ويرى
 تبتغي ال ما يقوم القي األفعال كانت إذا شكليًا تحقيقًا القانون

 أو قانون ألنه للواجب والخضوع ،بالقانون التقيد سوى

 الصفة وهذه األمرية. بالصفة اتصافه لمجرد أي واجب،

 القيمة تتمثل وبها وصورته، الراجب شكل هي األمرية
 اجتنابًا عليه ما المدين دفع نإذا الصحيحة. األخالقية

 كالً فإن ،التفيع في حبًا ريسه الرؤرس حتم او ،للمالحقة

 ال ولكنهما الواجب، مادة ويحقق لالخالق، ماديا يخضع منهما
األخالق. صورة يحققان وال لالخالق، شكليًا يخضعان

 والموقف الثرعي الموقف اساسيان: موقفان إذن هناك

 القانون مقتضيات على االنسان اعمال انطبقت فإذا . األخالقي
 االنسانية العدالة أحكام مع بفق ألنه شرعيًا موقفه كان

 الموقف منزلة الى يرقى ال الثرعي الموقف هذا ولكن

 التقيد بغية األعمال من بعمل االنسان قام فاذا .األخالقي
 حقا أخالقيًا موقفه كان ،له حتامًا أي ،القانون بأحكام

 يتحرر الذي المدين إن الطاهرة. األرواح تقدير لذلك واستحق
 قد سمعته، على أوحفاظًا القانونية، الممالحقة اجتنابًا دينه من

 الحرص على يدل ال ولكنه ،الحذرأوالمهارة عن موقفه ينم

 وسواء قانون. ألنه القانون احترام والعلى الطيب، األخالقي

 أو كالميول طبيعية لعاطفة يها نقوم التي األعمال خضعت

 أو الجمالية العاطفة مثل نبيلة لعاطفة خضعت أو اتزعات،

 تستهدف ال التي األعمال هذم فإن والرحة، الرأفة عاطفة

 إن .الرفيعة األخالقية بالقيمة يتمتع ال واجب ألنه الواجب
 وفحواه، مادته حيث من طيبًا بكون ال أخالقيًا الطيب اكيء

 الى االرادة، إلى األخالقي، الفاعل الى إضافته حيث من بل

 اعمالها في مثل ال طيبة ارادة االرادة يجعل ما •إن يقول: النية.

 بل أوذاك، الهدف هذا بلوغها امكان في وال نجاحها في وال

 اليها نظرنا فإذا نذايها. طيبة انها أي وحسب، االرادة إنه

 يتحقق أن يمكن ما كل من أسمى نعتبرها أن وجب بذاتها
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 تحتفظ التي الثمينة كالجوهرة براقة زاهية لتظل وأنها . تبا.

 وما كلها. قيمته على ذاته في حائز شيء احتفاظ ولمعانها ببريقها

 بيسر تداولها على يساعد الذي الجوهرة حامل شبه إال المنفعة

 الذين نظر اليها يلفت قد الذي أو جريانها، مالوف من اعظم

 انجاب عن تعجز المخفعة ولكن .المعرفة حق قيمتها يعرفون ال

 عجزها بسبب العلم في الراسخين العارفين الى تحيبها توصية

. وقيمتها« ثمنها تحديد عن
 لبناء اساسًا العقل اتخذوا الذين المفكرين جانب والى

 أو العاطفة اعتبار الى آخرون ذهب األخالقية الفلسفة صالح

 الفلسفة. تلك اساس اشكاله اختالف على األخالقي الحس

 دليل األخالق، منطلق األثيرة أن 1679-1588 هوبز وجد لقد

 مدى عن وتنم الناس احاديث تعم التي االغتياب لذة ذلك

 حترم اذا ألخرين ا نحب نظرم في فنحن٥ ألخرين ا كره

 .ضررا بنا وانزلوا الينا ساؤوا اذا ونكرههم مصالحنا، اآلخرون

 شعوره يرضي ألنه اثرته إرضاء يتوخى إغما الجميل يصنع ومن

 سعادة يحقق أن وسعه في وأن غيره من أقوى بأنه الطبيعي
 1771-1715 هلفسيوس ويرى سعادته«. عن فضالً اآلخرين

 عن يتواف ال الصالح واالنسان .اعصاب مسألة الصالح أن

 يعتبر اال .قلبه نداء ليلبي منفعته عن فيبحث نفسه عزاء
 يحكم الذي ويعتبرالطرف دائيًا، غيرعادل الحاكم المحكوم

 والحاكم عدل، الحكم أن العكس على لمصلحته الحاكم

.ئصف

 ويرى أخرى زاوية من االنسان فينظرالى أماشافثبوري
 النفوس في اإللهية العناية جبلتها طبيعية اجتماعية ميوالً ثمة أن

 حاسة الميول هذه ومن .الكون في العام االتساق بانتظامها ليتم

 وهي األعمال، في الثر عن الخير تمييز على قادرة خاصة باطنية

 التضحية بسرور تتأثر صحيحة انسانية بصبغة مصبوغة حاسة

 وتجعل السطحية، األثرة إرضاء بلذة تأثرها أكثرمن العميق

 الحاسة هذه أن هاتشيسون ويؤكد ٠ األثرة لذة اإليثارتبز غبطة

 أن الجائز ومن الخير، استحسان الى البشر تدفع كلية األخالقية

 1776-1711 هيوم ويوضح واالحسان. الشهامة غريزة ندعوها

 »ال بقوله: العقل ال القلب وهو األخالقية العاطفة مصدر

 لما الرئيسي الحافز متحجر، بارد وهو العقل، يكون أن يمكن

 التي هي األخالقية العاطفة إن بل وأفعال، أعال من به نقوم

 االنسانية، ونستجيبلح . العامة. بالمصلحة نتعلق تجعلنا

أجمعين. لكاس الخير توفير على فنعمل لحسالزمالة،

 الحس فطرية امتداح في 1778-1712 رومو يتردد ولم
 حال »إن يقول: الضمير. أو الوجدان في متثلة األخالقي



األخالق فلسغة

 فاسد حيوان يفكر الذي االنسان وأن للطبيعة، مضاد التفكير

 وال بالصالح يتصفوا لم الطبيعة حال في والناس منحط. أو

 منهم كل كان وقد رذاثل، وال فضاتل لمم تكن لم بالطالح

 والنوم، واالنثى الغذاء اال الكون من يعرف ال سعيدا هانا

 وال األلم اقول ٠ والجوع األلم هو الشرور من يخافه ما وكل
 الموت فمعرفة . مطلقًا الموت ما يعرف ال الحيوان ألن الموت،

 الحال عن بابتعاده االنسان اكتسبه ما أول من هي وأهواله
 كائنًا صار أن منذ شريرًا االنسان صار وقد . الحيوانية«

 القوانين وأقام األقوى، لقانون وخضع خسرحريته، اجتماعيًا.

 من القلب، من ينبجس الخالص أن ونسي عبوديته لتنظيم

 الحق ملء ولنا الغالب، في يضلنا العقل »إن يقول: الضمير.
 إلهية غريزة إنه أبدًا يغشنا ال الضمير ولكن .ودفعه اتهامه في

 نريد بل وحدنا، نسعد أن نريد ال بأننا يشعرنا إنه معصومة
 عندما سعادتنا لتنيد سعادتهم وأن اآلخرين، سعادة أيضًا

 تأم إذا نالم ونحن شيء. في سعادتنا تحت وال شينًا تكلفنا

 أن حق مماثالً ميالً يعدم ال شذوذًا الناس اكثر وأن . اآلخرون

 البائس يكسوعرى ولكنه ،متاعهم المسافرين يلب اللص

 فجأة أصيب رجل مساعدة عن يمتنع ال الشرير والقاتل الفقير،

واغماء.. بعجز

 عفوية اخالقية روسوعاطفة لدى الضمير أو الوجدان

 نظرآدم في اصبحت وقد معصومة، غريزية رومانسية

 التعاطف باسم العقلي المنطق مع متسقة 1790-1723 سميث

 واالخالقي االقتصادي الميدان في سلوك منطلق يصلح الذي

 وهو نبيل، انسافي انفعال لديه التعاطف إن السواء. على

 إن بل مقوالتها، وتفسير األخالق لبناء الكافي الالزم الشرط

 الطبيعي الميل إنه ولبابها. االجتماعية الفضائل جوهر التعاطف

 انفعاالتهم وانقال وأتراحهم، أفراحهم اآلخرين مشاركة إلى

 رؤية ليعجزعن أحدنا وإن .ومثاعرنا نفوسنا الى ومشاعرهم

 الى باأللم الشعور ينتقل غيرأن من المفجعة المشاهد من مشهد

 والهيجان. االنفعال اليه ويسري العاطفة، عدوى فتناله نفسه

 نشعر اآلخرين، مع متضامنين جعلتنا الطيعة أن ذلك
 في دومًا تتجه التعاطف حركة وأن ،والمسرة باألم شعورهم

 اطالق يجوز ولذا ٠ الفاضلة الطيبة األخالق نسميه ما منحى

 اا تفعل وال التعاطف، سوى تنال أن تتطلب »ال اآلقي: األمر

 االنسانية«. في اخوانك واستحسان اقرانك، رضى يسبب ما
 عذبًا شعورًا االنسان قلب في أودعت الطبيعة »إن يقول:

 الشعور هذا ولكن الناس، الى الخيرواالحسان فعل يرافق

 يمكن وال الذات، حب وقهر األثرة، خنق عن يعجز قاصر

 طبيعتنا على يتعالى أقوى سلطان بمعونة إال األثرة على التغلب
 هو السلطان وهذا خارجها، عليهامن فرضًا نفه ويفرض

الضمير. وهو العقل،

 شوبنهور يطالعنا العاطفية األخالف فلسفة مجال وفي

 هو كلها األشياء جوهر أن من المنطلق بمذهبه 1860-1788

 يقوم بجوهره العيش وأن بأنهااليمة، وتمتاز المطلقة، االرادة

 العمياء. الجامحة العيش الرادة ثابتة نتيجة تعاستنا وأن باأللم،

 ومداعبة باللهوواللعب يكتفي الموت أن من الرغم وعلى

 بما حياته يحيط االنسان فإن التهامها، قبل الحياة إبان فريسته

 من فقاعة في ينفخ بمن أشبه ولكنه .المستطاع قدر يحفظها

 كان وإن ،قدراالمكان وتتضخم تتوسع فيجعلها الصابون،
 األمر في والثابت االنفجار. الى حتمًا صائرة الفقاعة بأن يوقن

 على القادرة أي العاقلة، الحية الكائنات يصيب العظيم األلم أن

 وكان البشر طبيعة سمت وكلما .البشر وهي والتفكير، الوعي
 وقد العظيم الكبير باأللم اصيب عبقرية وأعظم نبوغًا أكثر المرء

 بقوله االنسان حياة في والملل الحاجة تناوب شوبنهور وصف

 الشعب. جحيم الحاجة العلياكماأن الطبقات جحيم »الملل
 حتى به المصابين سياء ليدفع طابعم إن بل تافهًا ألمًا الملل وليس

 قائال: يتحدى وهو العميق، ألمهم آيات وجوههم تقرأعلى

 سيظل إنه .شاء إذا بآلهة المكين المعذب هذا »ليستغيث

 لتحرير السبل أن بيد يرحم« ال القدر وأن مصيره فريسة

 سيا وال بالفن، الخالص أولها . كثيرة الحياة أم من االنسان

 ألن أفضل عالج وهو باألخالق الخالص وثانيها ،الموسيقى

 بعاطفة يكون األخالقي الخالص وهذا موقت ء عنزا الفن

 وهذه .المتألمين المعذبين بااتحادمع نشعر تجعلنا التي الرحمة

 النهاثي الخالص أومرحلة، سبيل، الى تقودنا العاطفة

 الالإشتهاء أو الفتاء من حال انى والوصول والزهد بالتقثف

.النيرفانا بحال شبيهة

 نطاق في السعادة عن مفهومهم والرومان االغريق بنى لقد

 االختبارية بالمعطيات المنفعة فالسفة واستمسك والحكمة العقل

 المنفعة مبدأ 1832-1748 نبتام فحددجرمي األولى، بالدرجة

 األلم ودفع والسعادة والخير اللذة لجلب النزوع »خاصة بأنها

 أن يبغي إنما تشريع كل غاية إن الى وذهب .والثقاء« والشر

 وعنده .الناس« من ألكبرعدد سعادة »أعظم احقاق تستهدف

 أنه االنان شأن ومن اللذات. جملة الخير، وهي السعادة، أن

 كالحادث األخالق نطاق في واللذة .األلم من ويفر اللذة يطلب

 علم أو األخالق منظومة لقيام المجال تفسح ، الفيزباء نطاق في

 بحساب القيام ييسر الذي الكمي القياس باعتماد الواجبات
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 بعضهاببعض، إذيقارن لمتجانسة اللذات يحدد أخالقي

 واليقين، والمدة، الشدة، بعد وهي: السبعة أبعادها ويستشف

 بعد ذلك مثال والصفاء والخعب، واالمتداد، والقرب،

 زيادة ولو يزداد باللذة االنسان شعور أن يبين الذي االمتداد

 اللذة أماخصب . اللذة هذه غيره يشاركه عندما طفيفة بسيطة

 خلوها على يدل وصفاؤها ،أخرى لتات جلب على فهوقدرتها

شعوربالمنافاة، أي شوب من
 مثالً التفاح تذوق ألن متجانسة كلها ليست اللذات ولكن

 اإلشكال هذا بنتام حل وقد باالخالص. الفرح عن يختلف

 اللذات فيه تقاس أخالقي نبات علم قيام الى بدعوته

 ميزان شيء وهوأشبه الماألوالدراهم، بميزان الالمتجانسة

 المال كان »إذا يقولم االسعار. هي درجاته اخالقي حرارة

 كمية أن الدامغة بالتجربة انضح اللذة إلى توصل رابحة أداة

 كمية تتبع إنما معينة، نسبة وبحب معينة، حال كل في اللذة

 يتفق الذي المشترك الوحيد فالمقباس سبيلها. في المبذول المال

 هذه لشراء المال من تبذل كم المال هو األشياء طبيعة مع

 هذه لشراء المال من تبذل وكم أكثر. ال ليرات خس اللذة؟

 في تتساويان اللذتين إن أكثر. ال ليرات خس األخرى؟ اللذة
 قارورة لشراء ريال صرف في انسان تردد وإذا . وجوبًا. نظرك

 تردده دل فقير، لمساعدة بريال التبرع قبل تردد أو النبيذ، من

 تمامًا تتساويان الكرم، ولذة اكراب لذة اللذتين، أن على ذاته

 يقوم النفعي األخالقي فالفاعل واحدة. قيمة لهما وأن نظره، في

 السالبة، أو الموجبة قيمها مجموع ويعرف لذاته بحساب إذن

 يحكم أن يود التي الحقيقية اللذة قيمة على بذلك ويحصل
 الشراب لذة ألسعار قائمة نضع أن مثالً السهل ومن .عيها

 مصلحة من وأن خاسرة، تجارة واثمالة االدمان أن وإظهار

 في االسراف يجانب أو الخمرة، احتساء عن يقلع السكيرأن

 واآلالم اللذات ميزان وضع من تتهي وعندما .معاقرتها

 رذيلة األلم فائق ويصبح بالبداهة، فضيلة اللذة فائض يصح

 اعتبار عدا فيما والرذيلة الفضيلة كلمتا تدل وال بالبداهة.

 على إال عنهما، مستقلة وبصورة األم، فائض أو اللذة فائض

الجنون. أو الفراغ

 قديس وسعى ،الكم على المنفعة حساب في بنتام اعتمد

 وتالفي لتدارك 1873,1803 مل جونسيوارت النفعي المذهب
 »ان قائاًل: اللذات تقدير في الكيفية مبدأ وأدخل الخطا،

 بغيرها، تقارن ال باطنية وقيمة خاصة، كيفية اللذات لبعض

 عن الناجمة السعادة من وأتم أكبر عنهما تنشأ التي السعادة وأن

 تميزاللذة من والمناص الوضيعة«، الشهوانية اللذات
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 الحكماء، رأي الى ذلك في والرجوع الدنيئة اللذة عن السامية

 ٠ الموضوع في بالبت الصالحية ذوي األكفاء األشخاص رأي

 عود وعجموا ظروفها وخبروا الحياة مرسوا الذين »إن يقول:
 فالعبقري .العالية ملكاتهم ينمي ما دائمًا يرجحون لذاتها

 االنسان له يطرب بهيمي بفرح اتمتع على األلم يفضل

 ال والمثقف آخر، شىء أي لقاء ذكاءه يبيع ال والذكي العامي،
 ينحط أن الطيب الشخص يرفض كما يصيرجاهاًل، أن يود

 المجنون بأن منهم واحد كل اقنعنا ولو أنانيًا فيغدو ضميره

 من قلة أن ونصيبه. بحظه منهم كل يرضى واألنافي والجاهل
 لو حتى الحيوانات أحط الى تتحول أن مثال ترضى الرجال

 أن األفضل فمن .البهيمية باللذات التام التمتع بقدرة منيت
 من مترفًا. خنزيرًا يكون أن من بائسًا انسانًا المرء يكون

 بدل التعس ق.م. 399-470 حوالى سقراط يكون أن األفضل
 هذا يخالفان والخنزير األبله رأينا وكن سعيدًا أبله يكون أن

المسألة. من واحدًا جانبًا إال يدركان ال انهما ذلك فمرد الرأي

 واألوروبية الالتينية - اليونانية الثقافة في العقلي التفكير كان
 أو هوية الحقيقة ويرى التنافس يرفض صوريًا منطقيًا تفكيرًا

 هيراقليطس بعد 1831-1770 بهيغل األمر آل وقد ساكنًا، وجودًا

 الذي الثالثي الجدلي المنطق انضاج الى م ق. 1480-1576
 ويعتمد بالصيرورة، أي معًا، والحركة بالحيام االمساك يتوخى

حذفه الى لينتهي مبدأ التناقص

 رئيسي لثالوث عرض هيغل نظر في بجملتها الفلسفة ان

 هوجملة الكون .والروح والطبيعة الكون هوثالوث شامل

 .حقيقي واقع كل ي يتحلى التي المعقولة المنطقية الصفات

 والعضوية الفيزيائية الكائنات في الواقع تجلي هي والطبيعة

 هيجل جعل وقد الواقع لنشاط الباطني االتجاه هي والروح

 وهي العضوية بالعلوم المسماة العلوم من مؤلفة الروح فلسفة

 وعلم والتاريخ الحقوق( )أودراسة والقانون النفس علم

 وعنده والفلسفة. والدين والفن واألخالق األخالقية العادات

 وبها األخالق حاجة يلبي الحق ألن األخالق يسبق الحق أن

 يتم وإنما .الموضوعية حلة في تتحلى أن من تمكنها التي الصورة

 التخلق فيها ينساب بوسائل المطلق الى الصاعد السمو

 النحو على تتعاقب ثالث المراحل أو الوسائل وهذه .ويتحقق

 هي »الدولة يقولم والدولة. المدني، والمجتمع األسرة، :اآلقي

 مبدأ وهي بذاته: الوعي رتبة. بلغ الذي االجتماعي الجوهر
 عاطفة تمثلها الفي الوحده وأن معًا. المدني المجتمع ومبدًا األسرة

 سمت الدولة أن على الدولة، كنه عينها هي األسرة في الحب
معاء. والمجتمع االسرة متوى عن االجتاعي المبدأ خالل



األخالق فلفة

 حلة في متجليا ذاته الروح وهي ذاته. الكلي الواقع هي الدولة

 مصلحة ضمان غايتها وليست غيرمحدودة سلطتها وأن .حسية

 ذكرنا فاذا االقتضاء. عند ا٣ تضحي أن تستطيع التي األفراد

 الجوهر حظيرة الى الفرد هوإعادة الرئيسي الدولة عمل أن

 ووضع األثرة شطط لمنع تتدخل أن وسعها في أن ادركنا الكلي

 تكون المعنى وبهذا , الفردية االرادة لتعسف . بالقانون - حد
 المواطنين تجعل وهي أثرة، كل من بريئة ألنها تمامًا حرة الدولة

. بالقانون احرارًا

 الى أدت مادية جدلية والماركية مثالية، جدلية الهيغلية

 اللينينية أسس على تقوم حديثة اشتراكية دولة أول نهوض

 المادية ع مبادى توسع التاريخية المادية أن والحق التاريخية. والمادية

 , تنظيمها وسبل االجتماعية الحياة دراسة تشمل حقى الجدلية

 الصيرورة في الرئيي لعامل هو العامالالقتصادي إن

 عام، بوجه يحدد، المادية الحياة انتاج طراز وإن التاريخية،

 ضمير وليس ،والعقلية والسياسية االجتماعية الحياة اسلوب

 وجوده طراز إن بل وجوده، طراز يحدد الذي هو االنان

 العامل كان واذا . ضميره يحدد الذي هو االجتماعي

 والحقوقية الياسية األوضاع فإن التحتية البنية هو االقتصادي

 بنيات والثقافية والفنية والفلسفية الدينية العقائديات وغختلف

 وتشأ االقتصادية البنية الى تتند فوقية، أوبنيات اضافية،

 نضال تعكس مجتمع كل حياة أن االطاريتضح هذا وفي عنها

 االقطاعي السيد والعامي، النبيل الحروالعبد، الطبقات:

 وباالختصارالمضطهدون والصانع، الحرفة رئيس والقن،
 ومستترة تارة، مفتوحة مستمرة حربًا يخوضون والمضطهدون

 يثمل ثوري بانقالب إما فيكلمرة تتتهي حرب وهي تارة،
معًا. المتصارعتين الطبقتين بدمار وإما بأسره، المجتمع

 البرجوازية عن البروليتاريا تتميز الصراع هذا وبنتيجة

 النورة سبيل في ويناضل يكافح ان االنان عل وتوجب

 اظهر وقد . الحتمي التاريخ تطور في اسهاما ودعمها

 جميع وأن اليومي عمله في تتجلى االنسان ذات أن الماركسيون

 الخيروالشر، بين وااليثار، األثرة بين الكائنة المثالية المباينات

 دامت ما مجردة، احكام اال هي إن والرذيلة، الفضيلة بين

 بل ونظر، تأمل عالقة ليست وبالمجتمع بالكون االنسان عالقة

 فإن ولذا فردية. ال جمعية عالقة وهي وكفاح. عمل عالقة

 يمها، في غارق الجماعة في منخرط مناضل الماركسي االنسان

 من يأنف وال الجماهير، حاجات ويعي الشعبي، التكتل يعرف

 وسائر والسكن والغذاء واللباس واألجرة الرزق بقضايا العناية

 يشعر أن واجبه من الكادحين. حياة بها تزخر التي األمور

 انغلز يقول ويفكرون عامتهم، لناس، ويفكركمابثعر
 تزول السرقة أسباب فيه نحذف مجتمعًا »إن ت 1895-1820

 أن بيد المجانين« سوى األيام مع يقترفها فال فيه، السرقة

 تحقق أن يمكنها ال الشيوعية من األولى المرحلة وهي االشتراكية

 فروق وهي الثروة في فروق وتبقى المساواة وال العدالة

 العامة الملكية تصون دولة الى الحاجة تستمر ولذا مجحفة.

 توزيع وتساوي العمل، تساوي وتصون االنتاج، لوسائل

 تزول الشيوعي المجتمع من العليا المرحلة وفي .المنتوجات

 ويزول العمل، لتقسيم خضوعه عن الناجمة االنان عبودية

 العمل ويكف الجسدي، والعمل الفكري العمل بين التضاد

 جميع يغزارة وتتدفق وحسب، للحياة وسيلة يكون أن عن

 البروليتاريا، دكتاتورية وتمحى االجتماعية، الثروة مصادر

 كل من :المجتمع شعار ويصبح ،الطبقي التناقض ويزول

.آت وقت في هذا كل ،حاجته حسب ولكل ،طاقته حسب

 األخالق فلسفة في شتى اسس استثفاف امكن ومثلما

 والعاطفة والعقل والفضيلة واللذة الحكمة مبادى نعتمد

 اسس الى بااللماع المسعى هذا اتمام يمكننا والجدل والمنفعة

.والتجربة والعلم الحياة مبادىء تعتنق أخرى

 يمكننا ما المعرفة مجال في 1903-1820 سبنر هربرت ميز

 - العقل أي - الفلسفة واختص ادراكه، عن نعجز عما ادراكه
 تلخيص رسالتها وجعل .وادراكًا فهمًا له نستطيع فيما بالبحث

 الجمع وهذا شاملة، وحدة في وجمعها العلمية النتائج

 باطراد المتجه الكوني التطور نظرية في عنده يتجل والتلخيص
 وبتطبيق انسانيًا، األفضل ال الكوني األفضل نحواألفضل،

 والحيوية المادية تفسيرالحوادث الفيلسوف التطورحاول قانون
 ثمرة الحالي االنسان أن قائالً واألخالقية واالجتاعية والنفسية

 والحساسية والحركة الحياة بطيء: وتطور طويل، تحول

 متصلة حلقات جملة ذلك كل والتخلق: والذكاء والغريزة

 في التطور امر وسيؤول بعض، الى باالضافة بعضها يتطور

 حياة تحفظ أن شأنها من ومواقف أفكار سيادة الى األخالق

 األثرة حال من االنتقال رائدها ويكون نمائه، على وتسهر الفرد

 يتوخى االنتقال وهذا االبتدائية األثرة حال تلت التي اإليثار -
 اسهامًا منهم واحد كل رقي فيه نحويكون عل األفراد تعاون

 تلقائية بصورة كافة، بينهم وسيسودالوفاق سائراألفراد في

 .األثرة محل المطاف ضهاية في وحده اإليثار فبحل ،طيعية

 قوانين دراسة من يستنبط أن األخالق علم غرض »إن يقول:

 نحو تنزع أن ينبغي التي األعمال تمييز الوجود وشروط الحياة

 البؤس ايقاع الى بالضرورة تنزع التي األعمال عن حتما السعادة
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 غاية السعادة وال اللذة تبغيالحياةال إن ..والشقاء.

 وجوده في وانمائه الوجود، في لحي بقاء تحو تنزع بل مباشرة،

هذاى.

 أن ووجد التطورية الزاوية من الحياه مفهوم الى سبنسر نظر

 من لغيره المرء يسمح أن هي القادم االيثار في األخيرة الدرجة

 بالشعور لهم الفرصة اتاحة بغية خدماتهم له يقدموا بأن الناس

 غير المستقبل ينتظران التجردوااليثارال ولكن االيثار. بلذة

 بأن أشعر »إنني : ألول وغويريقول فورييه المنظورفيمذهب

 قلبكم يخفق قلبي وفي ي. وعذابكمعذاب فرحي، فرحكم
 بأسره الكون رعشة رعشتي وان . معًا القلوب سائر خفقان

 حتى الحساب، على تقوم الحياة بأن نؤمن أن إذن الخطأ »ومن

 القلب أو البارد العقل نتخذ ان المحال ومن ٠ النفعي الحساب

 من مناص وال األخالق. نظرية أساس انفراد، على الالعاقل،

 المنشود. األخالقي التركيب بوحدتهما يتحقق حتى بينهما التألبف

 ظروف تطورمواءمة الحياة تكون أن يرفض فويوفإنه أما

 الفاعلية الى ملحة حاجة بجوهرها ألنها وداخلية خارجية

 الميل وهذا واانتشار.النمو الى الشديد االنسان وميل والنشاط

 امكان على بذاتها تنطوي إنسانية غريزة يؤلفان الحاجة وتلك
 الفردية الحيام من نطاقًا أوسع هي قوية سليمة لحياة االخالص

 من وتنفق اآلخرين سائر مع االتحاد الى تدفع انها الخاصة.

 هوالحياة األخالقي السلوك على الباعث وإنما أجلهم.

 عليها ألن خصبة حياة إنها . المتنوغة الواسعة العنيفة الشديدة

 .اللزوم عند بذاتها تجود وأن الغير، وفي الغير، على تنتشر أن
 وفي عقلنا وفي نشاطنا في وإن انفاق. هي بل حسابًا ليست إنها

 تقل ال االنتثار على قوة اإليثار، اتجاه في تدفعنا قوة حاسيتنا

 على القوة وهذه .الكواكب في تفعل التي القوة عن شدة

 باسم بقدرتها شاعرة تصبح حين نفسها االنتشارتسمي

 هي تكون أن يمكن نفسها بالحياة التضحية إن بل الواجب،
 الشدة من تصبح اذ للحياة انتشارًا الحاالت بعض في األخرى

 حياة من سنين على سامية حماسية وثبة تفضل بحيث والعنف

 حب من لحظة في يركز أن يمكن كله العمر إن ,تافهة عادية

وتضحية.

 نيتشه نجد وغويو فوريه أخالق من النقيض وعلى

 وينتهي مغايرة نظرة ذات الحياة مفهوم إلى ينظر 1900-1844

 القيم الئحة كسر »وقد يفول، كما الالأخالق أخالق إلى

 خاصة، واليهودية والميحية عامة، الدين ورفض التقليدية«

 االنسان تأكيد دون تحول عقبة األلوعية فكرة أن الى وذهب

 اسمى ذاته االنسان يصبح حق رفعها من والبد ذاته،
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 بالطبيعة، بااليمان ذلك، بمقابل يكتف، ولم جيعا الكائنات

 الوجود على الحفاظ الى تنزع حياة أنها على االنسان، طبيعة

 ارادة بل وجود، غريزة ليست الحياة أن رأى بل النوع. وبقاء

 التي األخالقية القيمة ومنها قيمة، كل ينبوع االرادة وهذه قرة،

 ٠ التقليدية واالخالق العتيقة العقاثد من االنان بتحرير تنال

 أنهم يعتقدون وهم والشر، الخطيئة افكار صانعو هم فالعبيد

 االنسان يرى ال بينما الشر، ونبذ الخير طلب على مرغمون
 السوبرمان إن وعجزًا. وهمًا إا االلزام هذا في األعلى المتفوق

 وراء فيما نفسه يصنع وهو غيره. القيم يبدع وال القيم، مبدع

 العتيق، االكراه من يتحرر أن جهده وقصارى والشر، الخير

 وجود فال وتفوز. ارادته فتتتصر لينطلق الواجب، اكراه
 ضرًا أكثراألشياء هي والرحة كافة، للناس واحدة ألخالق

 اآلالم جملة وتزيد الفردية، نشاط تقتل إنها واضرارًا،

 ينبغي ولذا .والعاجزين. الضعفاء بقاء في وتهم االجتماعية،

 ذلك زوالهم، ويستعجل عليهم يجهز أن األعلى االنسان على

 كائنات سوى ليسوا الوبرمان باستثناء الناس »سائر أن

. I.والعار. واالمتهان الضحك تثير قردة منحطة

 على متميزة بمتزلة عشر التاسع القرن في العلم حظي لقد

 نبراسا والمفكرون الفالسفة اعتنقها التي المبادىء صعيد

 آراءه 1903,1815 رنوفيه شارل عرض وقد .لنشاطهم
 يريد أنه مؤكدًا األخالق علم عنوانه جعل كتاب في األخالقية

 فاألخالق الرياضيات. سيما وال العلم، يبنى كا األخالق بناء

 محضة مفاهيم الى ترتكز بنائية معرفة - الرياضيات مثل -

 .وجودية وجوبية معيارية عالقات تتناول كانت وان خالصة،

 أو المحضة العلمية األخالق بناء الى الواقع في عمد وقد

 على تنص مزدوجة أومصادرة موضوعه الى باالستناد النظرية
 اخالقيًا فاعالً بوصفه يعمل وأنه وحر. عاقل االنسان أن

 بالطبيعة عالقة ذا بوصفه أو ذاته، حيث من أي متوحدًا،

 جال وقد والناس. بالمجتمع صلته حيث أومن والعجماوات،

 العدالة أن ورأى الدوائر هذه مختلف في السلوك مبادىء رنوفيه
 طبيعيًا حادثًا ثمة ألن باالنسان االنسان صلة تتظم التي هي

 واألحراروهوما العقالء األخالقيين الفاعلين بين يجمع عامًا

 أن األطراف على تفرض وهي .الشركة باسم ندعوه أن يمكن
 أخالقيًا - وماالمجتمع نفسه يعامل اآلخري منهم كل يعامل

 ألن بذاته، غاية يمثل وهوال الشركاء، اجتماع محصلة سوى ٠
 غاية هو وحدم واالنسان أخالقيًا، فاعالً يعتبر ال المجتمع

 يعمم أن يستطيع أخالقي فاعل ألنه ومصدرها األخالق
 صعيد عل جميعًا قرانه أ وذات يعتبرذاته أن أي شخصه،
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 العلم أساس اعتمدوا الذين األخالق فالسفة ومن .الماواة

 الذي 1851-1798 كونت أوغست الوضعية الفلسفة صاحب

 الحق في كان ولكنه االجتماع، علم مؤسس نفسه يعتبر

 »علمية« أسس على المجتمع تنظيم األولى بالدرجة يستهدف
 إرتباطًا يرتبط اجتاعي وضع كل أن أظهر وقد .إصالحه بغية

 العادات وهذه .المجتمع في السائدة األخالقية بالعادات وثيقًا

 محاولة كل وأن الناس، في الذائعة واآلراء بالعقائد رهن

 والعادات األخالق بتنظيم تبدأ لم إذا باالخفاق تمنى اصالح

 يتضمن عام مذهب على إذابنيت إال اليتم وهذا المشتركة،

 وهذا جميعًا. الناس يقبلها التي الصحيحة اآلراء من جلة

 تجاوز التي الوضعية الفلسفة نظره في هو الشافي المذهب

 بالمعنى العلمي الفكر إلى والميتافيزيائي الالهوتي الفكر مرحلتي

 أن ووجد التقليدية األخالق مفهوم كونت انتقد وقد .الدقيق

 عن البحث الى إما يهدف السابع، وهوالعلم األخالق، علم
 علم من شطرًا عندئذ ويكون األخالقية الحوادث قوانين

 البشرية، بالطبيعة الوضعية المعرفة غرضه دام ما االجتاع

 في االنسان غاية تحديد إلى يهدف أن وإما وجمعية، فردية

 تغييرمجرى على قدرته الستعمال سبيل أفضل وتبيان سلوكه

 السلوك توجيه أوصناعة األخالقي، هوالفن وهذا الحوادث،

 معطيات من العملي الفن هذا يستقيها عقلية وقواعد معايير تبع

 تتعلق الوضعية الفلسفة في األخالق فإن ولذا االجتماع. علم

.السواء على والعملية النظرية ناحيتها في االجتماع بعلم

 المدرسة في االجتماع علم أس كونت أوغست وضع

 بممارسة 1917-1858 دوركهايم اميل وتبعه الفرنسية االجتماعية
 االجتياعية الطريقة قواعد كتابه في وأوضح علميا العلم هذا

 واتصافها األخالقي، والحادث االجتماعي الجادث صفات

 وآداب الكالم كأنماط األفراد الى باالضافة االلزام بصفة

 ولكن واألوضاع، المؤسسات وأنواع السلوك وضروب المجاملة

 به، ومرغوب الزامي واحد بآن بأنه ينفرم األخالقي الحادث

 األخالقي الباحث شأن ومن القداسة صفة له أن أي

 الماثلة االيجابية الوظيفة :هي ثالث رئيسية بوظائف االضطالع

 ثم ذاتها. الوقائع من األخالقي السلوك انماط استشفاف في

 األخالق مسيرة توجيه على العمل في الماثلة المعيارية الوظيفة
 الفلسفية الوظيفة وأخيرًا والتقدم، الرقي جهة وتطورها

 تفرض لماذا بل لألخالق، نخضع لماذا التساؤل: وقوامها

 إن التالية: الموضوعة ضوء في الجواب ويأتي علينا، األخالق

 وهو وهويعلوعليهم، األفراد، عن متميزة حقيقة المجتمع

األخالق. أساس

 برول - ليفي مضى االجتماعي العلمي الدرب هذا وفي
 قائال النظرية األوالألخالق وقدرد والبيربايه. 1939-1857

 إنما فعالً يوجد الذي وإن توجد، أن يمكن وال توجد، ال إنها

 في القالسفة أخطًا وقد وحسب- الراهن األخالقي المعطى هو

 . معياري علم أو نظري بحث إنها على األخالق تصورهم
 أواًل، نظرية هي الموجودة العلوم جيع أن هو رأيه في والحق

 ذلك، موضوعه! افتضى إذا بعد، فيما اال معيارية تصح وال

 I ليفي يقترح للبس ودفعا ٠ يتطبيقها يسمح كافيا تقدمها وكان

 العلم عن األخالقية، وهوالوقائع العلم، تمييزموضوع برول

 التي تطبيقاته وعن الوقائع، هذه بقوانين معرفة وهو ذاته،

 هذا البيربايه تعمق وقد العقلي. األخالقي الفن باسم يدعوها

 اآلتي: السؤال أمام رالدته منذ يتعثر أنه ووجد األخالقي الفن

 معايير؟ أو للعمل بمبادىء وضعي بحث وهو العلم يمدنا كيف
 الخير أفكار اعتبرأن حين اإلعضال لهذا حالً وجد بايه غيرأن

 الخير فإن ولذا وتموت، ونهرم وتكبر تولد حية بكائنات أشبه
 تقرره ما غدًا وسيصبح صالح، بأنم الضيائر تحكم هوما اليوم

 أحكام الغد أحكام عارضت وربما الغد، في الضياثر هذه
 بوجدوجودًا العتلي األخالقي الفن فإن هذا وعلى اليوم.

 على البرهان بآية محاولة ذلك وآية عمالحقيقيًا، ويعمل فعليًا،

 هو وهذا النورفعال، قدأبصر باظهارأنه العلم هذا امكان

 أو األخالقية الحوادث علم اسماه الذي كتابه موضوع

 الحادث استخالص الى الباحثين يدعو وفيه االنولوجيا

 واللغة الذائعة الصيغ مثل االجتماعية الوقائع من األخالقي

 مفاهيم أن إلى واالنتبام واألداب األخالقية والعادات والحقوق

 تفرضه ما جانب إلى وأن محددة، وال بسيطة ليست والثر الخير

 توصي وما تقترحه وما به تسمح وما تقبله ما يوجد األخالق
ومعيارًا. حادثة األخالق غنى عن ينم ذلك وكل به،

 وال األخالق فلسفة في ونهجا أساسًا بالعلم االيمان ازدهر

 يزال. وال استمر بل ينته لم الفلسفي االعتبار ولكن يزال،

 التجربة مفهوم اطارها وفي الفلسفية التجربة مفهوم نما وقد
واضرابهما. 1941-1859 وبرغسون روه اعتنقه أساسًا

 لمسألة صحيح حل عن البحث من روه فردريك انطلق

 هذه بتحرير البدء الضروري من أن ووجد النظرية األخالق

 المباشرة التجربة شطر واالنجاه الميتافيزياء، ربقة من المسألة

 خاصة نوعية تجربة التجربة فهذه األخالقية. القيم لتحديد

 وقائع هي العلمية الحوادث ألن العلمية التجربة عن تختلف

 تدركه الذي الحادث أما .التكراروالقياس تقبل موضوعية

 وأن .األولى مباشربالدرجة فهوحادث األخالقية التجربة
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األخالق فلفة

 األخالقي بالواقع تلم متكاملة كلة تجرية األخالقية التجربة

 واحدة تجربة تقوم أن المحال من ألن محدودة تجربة ولكنها كله،

 تعتمد ال وهي أعلى مثل إنهاتجربة بأسره- الكون تشمل
 تحقيق نعتمد بل موضوعية، منحقيقة بدهًا النظري االستتاج

 شخصا تحملوا أن شئتم »فإذا ذاتها. بالحياة األخالقية الحياة
 ليعمله، عمال تعطوه أن وجب الفاضلة باألخالق التقيد عل

 قاصر، فالوعظ نظريًا المبادىء عن تحدثوه وال ليحققها، ومهمة

 ال التي الكتابية النظريات الحذر نحذركل أن الواجب ومن

 ال األخالقية المبادىء إن الراهنة«. الحياة تجربة الى تستند

 المرء على يجب ولذا عينه. وبالعمل ذاته، بالسلوك إال تدرك

 ثم تأمله من ينطلق ثابت جامد أنموذج بحسب سلوكه يحدد أالً

 ويعمله، أنموذجه يبدع أن عليه بل وتقليده، محاكاته الى يعمد
دااًئ. بالعمل إبداعه يعيد وأن

 ليدرك االنطالق برغسون هنري يرد التجربة صميم ومن

 وهذا ،مباشرة بديهية أوتجربة ولع بحدس هي حيث الحياة
 يتناول وتركيب تحليل أداة الذكاء ألن الذكاء يعارض الحدس

 يمسك غيرأن من المادة بعناصر فيمسك جامدة أشياء

 إال تنال ال الذكاء من تفلت التي الطبيعة وهذء ٠ بطبيعتها

 التي أوحياتنا ديمرمتنا وهوحدس الغريزة إلى هوأقرب بحدس

 وهو منا فرد كل شعور في وحيد واحد تيار انسياب عن تنجلي

 ال كيفي إيقاع اصيل، خاص بإيقاع متميزة حياته يجعل

 .الصحيح بالمعنى مطلق هي الرائعة الديمومة وهذه . كمي

 الى بالتفكيك ويؤدي االكن يتناول اتحليل إن آخر، وباعتبار

 الحركة يتناول فإنه الحدس أما تنغير. ال مستقرة ثابتة عناصر

 بصفة يعاش، وما والمشخص الواقعي فيعرف مباشر نحو على
 ثمة أن إلى يرجع التعارض هذا ومرد . تالزمه التي اتحول

 غير من حرأ انسيابًا الطبيعة في تنساب الكون في مبدعة وثبة

 أشكال كلها وهي ،تحصى ال جديدة أشكال على وتظهر انقطاع

 في غيرها إبان الوثبة هذه تلقى وإغا بها، التنبؤ يمكن ال

 فينشأ اشتدادها وتزيل تضادها معاكسة حركة وتدفقها الديمومة
 ودينًا حركية اخالقًا يتتج بدع، اتجام اتجاهان: ذلك عن

 ويوقف ثابتة قوالب في المبدعة الوثبة يجمد مضاد واتجاه حركيا،
 إن .سكونيًا ودينًا سكونية أخالقًا ويتج تطورها ويمنع حركتها

 من جملة االنسان على تفرض المغلقة أو السكونية األخالق

 . الخلقي االلزام يسمى ما وتؤلف سلوكه تحدد التي العادات
 خضوعًا والخضوع الطاعة حياة على المرء تعويد تستهدف وهي

 لفكري لمستوى تدنوعن نائمة إنهاأخالق آليًاأوكاآللي.

 ما وأقصى يتعقله. غيرأن من االلزام فيها يعيش االنسان ألن
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 حقا تهدف التي والتعاليم الواجبات تمييز هو آنئذ العقل يفعل

 ضروب سائر عن ورفاهه وسالمته وحفظه المجتمع صيانة إلى

 للمجتمع النافعة األوامر تنفصل ثم االلزام، وأنواع التعاليم

 الوثبة أن بيد وحدها، بقائها على العقل ويعمل غيرها، عن

 المتميزين، القالئل األفراد من طائفة تختار المبدعة الحيوية

 عظماء وتعتبرهم بأسره البشري النوع تمثل نخبة وتتخذهم

 نوع منهم عظيم كل وكأن بواسطتهم، عملها تتم بأن جديرين

 محبي زمرة من العظماء هؤالء يكون وقد .بذاته قائم خاص

 الوثبة ولكن القديسين. زمرة أومن األبطال زمرة الخيرأومن

 المجتمعات حدود بهم تتجاوز حتى تصطفيهم المبدعة الحيوية

 المفتوحة أو الحركية األخالق الى السكونية، واألخالق المغلقة
 االحسان واجبات وتفرض جيعًا البشر محبة الى تدعو التي

 نوسان سوى الراهنة أخالقنا وما I التضحية وروح والتفافي

 الحركية أو المفتوحة باألخالق لنا األعلى المثل اجتذاب يبين

السكونية. أو المغلقة باألخالق علينا العادة وضغط

 زعم وإن — األخالق فالسفة يشترك القول، وصفوة

 تلت وقد المذهبين، الفالسفة آخر برغسون بأن باحثون

 والوجودية، كالذرائعية ناشطة فلسفية اتجاهات مذهبه

 في الجدد والفالسفة النفسي، التحليل ومدارس والبنيوية،

 وجود على االتفاق في يثتركون — 1968 حوادث إثر في فرنسا

 من بفهمها االنطالق وعلى وقائع، هي حيث من األخالق

 االختالف، أشد يختلفون ولكنهم يبوعها، الوجدان إن حيث

 صرحها يشاد الذي األساس تقويم في بهم، عهدنا وهذا
 وتبقى ومبدعًا، ومجددًا موصوالً نشاطًا نشاطهم ويبقى عليه،

 هو وعيًا بل اشعور، وصف االعتبار بهذا األخالق فلسفة

.وتقويم وفهم معرفة وعي
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العربي الفكر في االقتصاد فلسفة
Philosophy of Economy in Arab Thought 
Philosophic d’economie dans la pensee 
arabe
Wirtschaftsphilosophie

 ترتد تيارات مجموعة العربي الفكر في االقتصاد فلسفة تضم

 والبناء تنسجم األولى، بالدرجة عقائدية أصول إلى بمعظمها

 الفلسفات شتى العربي الفكر عرف ولقد الكلي. المذهبي

 بها. المتعلقة العملية والنظم العلمية والنظريات االقتصادية

 التيار اإلسالمي، التيار رئيسة: تيارات عدة عليه غلبت لكن

الشيوعي التيار العربي، االشتراكي التيار الليبرالي،

 اتجاهين، التيارإلى هذا ينقسم اإلسالمي: التيار -1

التوفيقي. واإلتجاه األصولي، االتجاه

 المصادر على يعتمد فإنه األصولي، اإلقتصادي االتجاه أما

.اإلسالمية والعقيدة للشريعة األساسية

 والمالءمة التوفبق يحاول فهو التوفيقي اإلسالمي التيار وأما

 الفلسفة أو الليبرالية الفلفة وبين األساسية المصادر بين

اإلشتراكية.

 األصول عل التيار هذا يرتكز األصولي: االتجاه ( أ

 والسنة، الحديث، القرآن، وهي: األولى، اإلسالمية

 في الرئيسة االقتصادية المذاهب تخريج في الفقهاء ويتوسع
 واألئمة، الراشدين الخلفاء سير أيضًا: فيعتمدون اإلسالم،

السكوتي. أو المعلن منه سواء واإلجماع، والقياس، واإلجتهاد

 المذاهب يحتوي اإلسالمي األصولي االتجام فإن ،ذلك وعلى
 والحنفية، والشافعية، والحنبلية، )المالكية، الخمة الفقهية

 التي والمعاصرة الحديثة االتجاهات إلى إضافة والجعفرية(،
 ال فإنه الحقيقة، وفي األولى، األصول على بدورها اعتمدت

 وبين نفسها، الخمسة المذاهب بين مهمة توجدفروق
 دقيقة فروق هناك وإنما والمعاصرة. الحديثة األصولية اإلتجاهات

 اقتصادية فلسفة ستخراج يسهل مما وهذا تذكر ال تكاد
 مشتركة وحدود مالمح على الفلسفة هذه وتتند .أصولية

 - االقتصادي التكافل :وهي واحدة وحدة في بينها تجمع
االقتصادية العدالة المحدودة، االقتصادية الحرية اإلجتماعي،

 األصوليون رأى االجتماعي: االقتصادي التكافل - 1
 اإلسالم ان أوالمحدثون، المتوسطون منهم سراء اإلسالميون،

 والفائت الطبقات بين شامال اجتماعيًا — افتصاديًا تكافالً يضمن
 باإلحسان اإلصطالح هذا عن عبرالمتوسطون ولقد .المختلفة
 بينما .الثرع حددهما التي االقتصاديةوالمابة بالتكاليف وبالقيام
 والتضامن التكافل إصطالح والمعاصرون المحدثون استخدم

 تؤدي تقريبا، وكلها، التكامل. إصطالح وكذلك والتساند،
 على نفسه ارتكازاإلسالم كله ويؤيدذلك نفسه المعنى

 في يعني ما الواحدة، العقيدة أبناء بين والمساواة األخوة مبادىء
 وقد بذاته واضحًا واجتياعيًا اقتصاديًا تكافالً األصوليين، نظر
 على خيرمثال جيعًا ومصارفها والخمس، والعشر الزكاة في رأوا
 في الرئية المالية الضربة )وهي الزكاة ألن ذلك التكافل. هذا

 العاملة أو المجمدة األموال على مه2.5 ومقدارها اإلسالم،
 والمساكين، للفقراء، وجوه: ثانية في تصرف إنما سنويًا(

 والعارفين، الرقاب، وفي قلويهم، والمؤلفة عليها، والعاملين
 صريح قرآني لنص وفقا وذلك السبيل وابن الله، سيل وفي
 الزكاة على والعاملين )الفقراء االقتصادية الحاالت بين جمع

 السبيل( وابن )المساكين االجتماعية الحاالت وبين والعارفين(
 ركنًا وتعتبرالزكاة ,قلويهم( )المؤلفة السياسية الحاالت وبين

 المجتمع وحدة على إيجابي أثر من لها لما اإلسالم أركان من
 القرآنية اآليات في انترنت ولطالما وتضامنه اإلسالمي

 المبادىء مجموعة في الملمون األصوليون رأى كما .بالصالة
 .االقتصادي للتكافل روحًا األخرى والمالية االقتصادية
 وعدم واالحتكار، الربا، منع :المبادئء هذه ومن االجتماعي

 تراكم ومنع اإلنفاق، وضرورة البيوع، في والغث الخداع
 الكفالة وحاالت بالمال، االضرار واجتناب المال، رأس فائض

بالشريعة المورث وتقييد والنفقة، لأليتام، اإللزامية
 المسلمون يعتبراألصوليون المحدودة: القتصادية الحرية-2
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العربي الغكر في االقعاد فلسفة

 المحدودة االقتصادية الحرية للفرد أعطى اإلسالم أن
 القيم مجموعة إلى إضافة المخلفة، والتكاليف بالتشريعات

 تحديدًا هناك ألن ذلك . اإلسالم ما يؤمن التي والخلقية المعنوية

 اإلسالمية التربية إطار في تلقائيًا يتكون االجتماعية للحرية ذاتيًا

 الواقع من النابع غيرالقري التوجيه قوة له وتكون للفرد،
 تحديدًا هناك أن كما لمسلم لإلنسان والفكري الروحي

 حرية ال القائل: المبدا على ويقوم التشريح، طريق في موضوعًا

 النشاط ألوان من المقدسة الشريعة عليه نصت فيما للشخص

 ويبدو . اإلسالم ب يؤمن التي والغايات المثل مع تتعارض التي
 النظرة حسب - حدت قد الفردية االقتصادية الحرية أن

 من لمجموعة بمنعتشريعي األولى؟ بوسيلتين: - األصولية

 المثل تحقيق تعيق التي االجتماعية - االقتصادية النشاطات

 قد الشريعة أن والشانية: واالحكار. كالربا اإلسالمية والقيم

 وحق اإلشراف حق الدولة أو المحاكم أو األمر لولي أعطت

 من األفراد. حريات من ولوبالحد المصالح، لحماية التدخل

 اإلسالم في لالقتصاد أن على األصوليين اصطالح كان هنا

 وللجماعة ومالية، اقتصادية حقوق فلألفراح اجتماعية وظيفة

لل وكذلك حقوقها،

 اإلسالم في الملكية لحرية العامة المبادىء من لنا، ويتضح

 اإلنسان كان إذا فإنه خاص. بطابع يطبعها ديني روح
 يملكه إنما يملكه ما فإن الله، قبل من األرض على مستخلفًا

 مجموعة وتأتي المختلفة. االلتزامات من إطار وفي وجزئيًا، زمنيًا

 بالمال مزهدة األخالقي المضمون ذات القرآنية اآليات من
 وذلك . الحسنة وباألعمال باألخرة مرغبة ،الدنيوي والمتاع

 لعدم وتوجيهًا جهة، من التملك غريزة حدة من تخفيفًا

 أخالقي ابتالء حد إياه معتبرة بالمال، الكامل اإلنشغال

 لنفسه، المطلقة الملكية )ت( اه نسب ولقد . وميتافيزيقي

 في الملكية فإن لذلك، األفراد. وإلى الجماعة إلى وأضافها

 ويذهب وللفرد. وللجماعة، ه، األطراف: مثلثة اإلسالم
 وأخالقيًا وجدانيًا ضمانًا لله الملكية اضافة في أن إلى األصوليون

 الملكية إضافة أما اجتماعيًا. - اقتصاديًا توجيهًا المال توجيه في

 إلى الملكية وإضافة عليها. الجماعة فإقراربحقوق الجماعة، إلى

 عمد ولذلك الملكية. عن المسؤولية لعنصر إضافة األفراد

 حق عن فرد كل ليسال الفردية الملكية إقرار إلى اإلسالم

 عن مسؤوالً األمر ولي وجعل يدي، بين الذي المال في الجماعة

 األصولي اإلسالم أقر هذا وعلى األفراد. أموال في الجماعة حق

 االلتزامات من إطار في المسلم وغير للمسلم الفردية الملكية حق

 شروط أهم ومن .األخالقية والقيم التشريعية والشروط
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 وعدم الزوج، أو الزوجة وإسالم والعقل، البلوغ، الملكية:

 وإيتاء والمال(، الزراعية لألرض )وبخاصة تجميدالملكية

 )غنائم القيء وخس المناجم(، )أعيال الركاز وخس الزكاة

 نظر في يرتبط فإنه الملمين، لغير الملكية حق أما الحرب(

 في واليهودية والنصرانية لإلسالم التشريعية بالبنية األصولين،

 الملكية بحق الكتاب ألهل اإلسالم اعترف فقد واحد. وقت

 والخنزير، كالخمر المسلمين على المحرمة للمواد بالنسبة حتى

 أن لهم ليس ولكن .بذلك دينهم لمهم يسمح ما إطار في ولكن

 في حظ لهم وليس القرآن، عن نخة وال مسليا، عبدا يمتلكوا
الفيء«.٨

 مجموعة اعطى قد اإلسالم فإن األصولي، االتجاه وحسب

 وحرية التجارة، كحرية األخرى. االقتصادية الحريات من

 التشريعية. - التجريبية التحديدات ضمن وذلك التعاقد.

 متقيدة دامت ما مطلقة تعتبر فإنها التجارة، بحرية يختص وفيما

 تجري ال أن للملمين: بالنسبة وأهمها الشرعية، بالحدود

 يقيموا أن الكتاب: ألهل وبالنسبة المحرمة. المواد على التجارة

 المحرمة بالمواد التجارة يحصروا وأن ،بينهم التجارة في دينهم

 التجارية الملكية من بنوع األصولي اإلسالم ويعترف . بينهم

 يستطع لم فلربما . التجارية( الديون )أو بالنسيئة يعرف المؤقتة

 لذا ،إليه آنية بحاجة وهو الحال في المبيع ثمن تسديد المشتري
 إشباغ في الناس ألمور تسهيالً بالنسينة البيع عقد أجيز

 هي أساسية بقاعدة حددت فقد التعاقد حرية وأما , حاجاتهم

 المقابل وفي واالختيار، والبلوغ العقل وأركانها: األهلية،

 والسفه والعته البلوغ عدم حاالت في للحجر قواعد فهناك

 مرض وبخاصة المرض، حاالت وبعض والجنون، )التبذير(،
 حقوق وتأمين والمصالح األموال إلدارة قيم إقامة شرط الموت،

 قاعدة وهناك وغيرهما. والركاز الزكاة في المختلفة المجتمع

 في االقتصادية الحريات كل تحكم تكاد أخرى أساسية

 شؤون على المسلمين بين التعاقد يجري ال أن وهي اإلسالم؛
 المذاهب حسب شرعًا أوممنوعة محرمة اوخدمات أوسع

 حددتها فقد التعاقدي الشكل قواعد وأما .المختلفة الفقهية

 عند النص كتابة : وهي الصريحة، القرآنية اآليات من مجموعة

 في الولي أوبإمالء الحق، عليه الذي بإمالء بالعدل، كاتب

 وتستثنى شاهدين. وبشهادة والعجز، والضعف السفه حاالت

شهود. إشهاد شرط الحاضرة التجارة القواعد هذه من

 على االسالميون األصوليون يؤكد االقتصادية: العدالة - 3

 فقد العدالة. مبدأ على تقوم االسالمي االقتصاد فلسفة أن
 توزيع ضرورة على تشديدم في رائدًا نظرهم في اإلسالم كان



لعربي الفكر في االقصاد فلفة

 عبرأنظمة أوتداولها تدويرها على حرصه وفي الثروة،

 األجورواألثمان عدالة ضرورة على اإلسالم شدد كما متكاملة.

 وعلى األعمال، في واألمانة واإلخالص واألوزان، والمقايي

 الوفاء إلى بشدة ودعا والتغرير. والغبن والغش التالعب عدم

 األمور جميع في وصفاثها النية حسن وإلى والعهود بالوعود

 تشديد أن األصوليون هؤالء ويرى . المادية وغير المادية
 العدل ضمنًا يشمل إنما المطلق، العدل على القرآنية النصوص

 ثم اجتاعيًا، عدالً بالتالي يعني الذي والمالي، االقتصادي

 الفلسفي النسق مقومات أهم من والتوحيد فالوحدة . سياسيًا

 )االقتصادي العدل وحدة ذلك في بما ،لإلسالم الكلي

والسياسي(. واالجتاعي
 اعتراف مع أنه إلى اإلسالميون األصوليون ويذهب

 قاوم قد فإنه والفقراء(، )األغنياء الطبقات بوجود اإلسالم

 يجب حقوق بها تناط اجتماعية وظيفة للثروة جعل حيث الفقر،
 تأديتها. يراقبوا ان األمر أولي او الحكام على ومجب تؤدى، أن

 في االقتصادي للعدل ضانًا اإلنتاج أنظمة في رأوا كيا

 والمضاربة، ،والمساقاة المزارعة، أنظمة: وهي اإلسالم.

 العامل حقوق تحترم حيث العمل. وعقود واإلجارة والشركة

 استنكر فقد ثانية، جهة ومن كاملة. له أداءها وتوجب كلها،

 والبخل والتبذير واإلسراف والبذخ والترف اإلسالم

 أن كما والفضة(. الذهب )وبخاصة األموال رؤوس وتجميد

 واإلعارة والوديعة والقرض والوصية الوقف نظام تشريع
 وتقريره واإلحسان، الصدقة عل اإلسالم وحض والهبة،

 رائدا منه يجعل )الكفالة(، االقتصادية - االجتماعية المسؤولية

 الشنة في المسلمون األصوليون ويرى . االقتصادي للعدل

 جعل فقد .االقتصادي للعدل وتطبيقية عملية نماذج والحديث

 وسهما الحرب( )غنائم الفيء من سهمين للمتزوج )ص( النبي
 الجار، ورعاية المساكين إطعام على وحض لألعزب. واحدا

.الفوري أجره العامل وإيفاء

 الضرائبية النظم فإن المسلمين، األصوليين نظر وفي

 :هي النظم وهذه .واالقتصادي المالي العدل تضمن لإلسالم

 ورأوا والركاز. والفيء، والجزية، والخراج، والعشر، الزكاة
 فإنهاتؤخذ االقتصادي العدا، ونظامهامثااًلعل الجزية في

 الفقير ومن نصفها، المترسط ومن الغني، الذمي من كاملة

 أو امرأة أو صبي من تؤخذ وال .ربعها الكسب على القادر
 في تمامًا الجزية وترفع الدين رجال من وال مزمن، مريض

 والركود والمجاعة )كالجدب سيئة اقتصادية حاالت

 إيفاء الضروريات على الحجر اإلسالم ويمنع . االقتصادي(

 ويفسح جبايتها. في العف استخدام يجوز وال للضربة،

 جميع تصادر أن على ذلك، لك أين من مبدأ تطبيق اإلسالم

 يقبل وال المال. بيت لحاب المنقولة وغير المنقولة األموال

 األراضي على االستيالء أي العسكري، اإلقطاع اإلسالم
 ومن المغلوبة. للدولة عامة أمالكًا ولوكانت حتى المفتوحة،

 بل واالحتكار، الربا، تحريم االقصادي العدل مالمح

 الضرورية الحاالت في الغذائية والمواد األموال ومصادرة

. أوالمجاعة( الحرب )كحاالت

 في االقتصادي العدل سات من فإن األصوليين، رأي وفي
 أمامها الفرص واتاحة الفردية للملكية حايته أيضًا: اإلسالم

 أحيا لمن اجازاإلسالم فمثاًل: المشروع لنمواالجتماعي

 أن شرط ذميًا، كان ولو يتملكها أن الحاكم، بإذن مواتا، أرضًا

 سنين، ثالث خالل يعمرها أن على العامر، عن بعيدة نكون
غيره. إلى ودفعت منه أخذت وإال

 وهو التلفيقي االتجاه عليه ويطلق التوفيقي: االتجام ب(

 والمعاييروالمفاهيم القيم بين التوفيق يحاول الذي االتجاه

 الفكر في مثيالتها وبين جهة، من اإلسالمية والصيغ

 والفكر الليبرالي الفكر في وخصوصا الغربي، االقتصادي

االشتراكي.

 اإلسالم أن الليبرالي-اإلسالمي المذهب أصحاب رأى فقد

 الحرية فقدضمن الحفيقية لليبرالية األساسية المالمح يتضمن

 الطبقات، بتمايز واعترف الفردية، الملكية وحق االقتصادية،

 حرية يقيد ولم االقتصادية، الحياة في الدولة تدخل من وحد

 االقتصادية، للحرية ضمانه أما االقتصادية. والمنافسة المبادرة

 وحرية التعاقد وحرية التجارة لحرية إطالقه خالل من فواضح

 ويذهب االقتصادية. الحريات من وغيرها التشارك،

 العربية النهضة رواد من )واغلبهم اإلسالميون - الليبراليون

 االقتصادية المبادىء هذه مجموع أن إلى الحديثة( واإلسالمية

 العامة وااليديولوجية واالجتماعية السياسية والمبادىء تتآلف

 أكداإلسالم السياسية: الناحية فمن اإلسالم ب نادى التي

 الحرية أعطى وكذلك نفسهاالديموقراطية وهي الشورى على

 ولم العمل، أو العقيدة أو الفكر حرية كانت سواء السياسية،

 الحرية. هذه من كفه في تعيش التي الدينية األقليات يستثن

 كحرية االجتماعية: الحريات من مجموعة أباح اإلسالم أن ي

 والمشرب المسكن وحرية االجتماع وحرية والتعبير، الرأي

 المرن الشرع حدود في ذلك وكل الزواج، وحرية والماكل،

 I الليبرالي المذهب رواد ومن اإلسالم. به يمتاز الذي والمتسامح

.م 1873 - 1801 الطهطاوي رافع رفاعة اإلسالمي
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اسري االم ني االقتصاد فدقة

 ارتأوا فقد اإلسالمي، - اإلشتراكي المذهي أصحاب أما

 فقد . سليمة إشتراكية العامةلحياة المبادى، أرسى قد اإلسالم أن

 العامة الثروة توزيع وأعاد العامة، بالملكية اإلسالم اعترف

 )الماء اإلنتاج وسائل ملكية على وأكد السواء، على والخاصة
 والتوجيه للمراقبة صارمًا نظامًا وفرضى والنار(، والكأل

 بين أوتداوله المال رأس تراكم ومنع )الحسبة(، االقتصادي

 )وبخاصة الزراعي اإلقطاع كيامنع فقط، الرأساليين

 ويذهب العمل. قدسية إلى ودعا منه(، العسكري

 هو إنما ،حقيقته في اإلسالم أن إلى المسلمون - اإلشتراكيون

 والفقراء األغنياء بين ساوى قد فهو واقتصادية، اجتماعية ثورة

 الدم رباط فاستبدل القبلية، العالفات على وقضى اإليمان، في

 المالية. أو القبلية باألرستوقراطية يعترف ولم العقيدة برباط

 األحاديث من ومجموعة القرآنية، النصوص على هؤالء ويؤكد

 بن عمر )وبخاصة الراشدين الخلفاء وسير النبوية، والسنن
 )وخصوصًا الصحابة وسيركبار طالب(، أبي بن وعلي الخطاب

 إسالمي - إشتراكي نموذج أول فيه رأوا الذي الغفاري ذر أبا

 الدين جمال اإلسالمي - اإلشتراكي الفكر رواد ومن صريح(
 ٠ م 1905-1849 عبده ومحمد م. 1897-1839 األفغاني

 تمامًا، تتضح لم اإلسالمي — اإلشتراكي الفكر مالمح أن غير

 .م 1945 العام منذ وبالتحديد الثانية، العالمية الحرب بعد إال

 الثورة قيام بعد خاصة، بصورة هذاالفكر، ازدهر ولقد

م.(. 1952) المصرية

II - الفكر إلى طريقه يأخذ التيار هذا بدأ : الليبرالي التيار 

 في فرنسا في نثأ قد وكان عشر. التاسع القرن بدء في العربي

 العرب الرواد وحاول عشر. الثامن القرن من الثافي النصف

 فأهملوا، اإلسالمية، والمعايير القيم وبين بينه التوفيق التيار لهذا
 أساسية مقولة وهي لإلقتصاد الطبيعي النظام فكرة تقريبًا،

 هناك أن إلى تذهب التي r٥cole liberate الحرة للمدرسة
 ال وأن أنواعها، على اإلقتصادية الظراهر يشمل طبيعيًا نظامًا

 للمدرسة تام إهمال ذلك على وترتب .الدولة تدخل إلى حاجة

 واستبدل ٢6cole physiocratique الفيزيوقراطية أو الطبيعية

 نفه المعنى يتضمن إسالمي بمصطلح الطبيعي النظام مصطلح
 أ )أواإلسالمي اإللهي النظام وهومصطلح تقريًا،

 الفكر في الليبرالي االتجاه رواد بعض وحاول القرآفي(.

 اإلسالم قبل العربية الحياة في يجدوا أن العربي، االقتصادي

 .المال رأس وحرية ،التجارة حرية :مثل الحر، للنظام مالمح

 )اإلسالمي الليبرالي االتجاه بين جمعت فقد العموم، وعلى

أهمها: عامة، سمات والعربي(

978

 الليبرالي التيار أساس الفكرة هذه أن يبدو :الحر النظام ( أ

 شبه سيطرة العربي االقتصادي والعمل النظر على سيطر الذي
 بعض في مسيطرًا زال وما الحديثة، النهصة عصر بداية مع تامة

 كانوا سواء االتجاه، هذا أصحاب ويؤمن العربية. الدول

 التنافس وروح الفردية، الملكية باحترام أوعالنين، إسالمين

 عموما االقتصادية وبالحرية الطبقات، وبتعدد للفرد، والمبادرة
 مع الخاصة المصلحة وبانسجام خصوصا التجارة وحرية

 مباشرًا تدخال الدولة تدخل عدم وبضرورة العامة، المصلحة

 االقتصادية الحرية الليبراليون ويعتبر االقتصادية. الحياة في

 التي واإلسالمية، العربية السياسية للحرية وموازية مرادفة

 العالمين في )االقليمية( الوطنية للحركات األول المطل كانت

 واإلسالمي العربي التراث في وجدوا وقد ٠واإلسالمي العربي
 ,اتجاههم تأييد في التلفيقي الطابع عليه أضفوا قويًا سندًا

 الليبرالي اإلتجاه أن المتقلون االقتصاديون المفكرون ويرى
 االقطاعي النظام على للقضاء ضروريًا كان والعملي النظري

 لكنه واإلسالمية، العربية المجتمعات على يسيطر كان الذي
 إذ الصناعية، النهضة قيام مع ضرورته وفقد عقيًا أصبح

 للطبقة إستغاللي , رأسمالي دور إلى التحرري دوره انقلب

 النظر الليبرالي التيار أرسى قد أمر من يكن لكنمهما العمالية.

العربية. االقتصادية للظواهر تحليله في العلمي االقتصادي

 شبه الفردية الملكية الليبراليون يعتبر الفردية: الملكية ب(
 جدًا، نادرة حاالت في إال للخرق قابلة غير أنها بمعنى مقدسة،

 تشريعية سلطة عن تصدر واضحة قوانين بموجب مسبقًا محددة

 على الفردية الملكية إلى هؤالء وينظر للنواب(. )مجلس مستقلة
 اإلنتاج، وسائل تشمل أنها بمعنى ومكانيًا، زمانيًا مطلقة أنها

 قابلة غير وأنها المال، ورأس والتبادل، التوزيع ووسائل
 وفقًا أو صاحبها، بإرادة إال باالنتقال أو بالزمن للسقوط

 حدود ال فإنه نظرهم، وفي بذلك. المتعلقة القانونية للنصوص

 اجتماعية وظيقة أية لها وليست الفردية، للملكية كمية أو نوعية

 نفسه. الوقت في وحرة خاصة وظيفتها وإنما أوسياسية،
 تحقيقًا الفردية الملكية ضمان في أن االتجام هذ اصحاب ويرى

 اقتصاديًا نموًا يعني الفردية الملكيات وأنغو لعام، لالزدهار

 الفردبة للملكيات الضريبي اإلسهام ان يرون كما عامًا.

 وبالتالي للدولة المالية الواردات من مهمًا جانبًا يشكل

. للمجتمع

 أن العرب الليبراليون يرى الفردية: والمبادرة التنافس ج(

 أن شأنه من المبادرة حرية وترك األفراد، بين التنافس إطالق

 جميعء في واالجتماعي واالزدهاراالقتصادي اإلبداع إلى يؤدي
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 أية بدون اآلخرين، األفراد مع التنافس حق فللفرد المجاالت.

 المنافسة ألن ذلك .اجتاعية أو سياسية أو اقتصادية قيود

 االقتصادية الحرية عن العملي التعبير هي إنما الفردية والمبادرة

 فالتحليل . تقدم من اإلنسان حققه ما كل وراء تقف التي

 الذي هو الفرد اإلنسان أن الشك يقبل ال بما يثبت التاريخي
 الجماعية االقتصادية الثروات ونمى واخترع واكتشف، ابدع،

 إلى الفرديحتاج هذااإلنسان فإن لذا، لإلنسانية والفردية

 الرفي في يسهم أن يستطيع حتى الكاملة الحرية من مناخ

 في يتوافرإال أن المناخ هذا لمثل يمكن اإلنسانية.وال والحضارة

 الديموقراطية يرتكزعلى متماسك اقتصادي - سياسي نظام ظل

 الديموقراطية إال ليست الليبراليين نظر في وهي الحقيقية،

 أمثال من الغرييين االقتصاديين بعض ذهب ولقد . البرلمانية

 تقضي الحرة المنافسة أن إلى Proudhon 1809-1865 يرودون

 إلى الطبيعي تطورها أثناء فتتحول بنفسها، نفسها على

 تعقد الصغرى االقتصادية الوحدات ألن ذلك احتكار.

 الكبرى الرأسيالية المشاريع فتحل وتتحد بينها فيما االتفاقات

 الراسيالية تتحول وبذلك .الصغرى الراسيالية المشاريع محل

 المراحل في تجارية رأسيالية إلى ثم صناعية رأسالية إلى الزراعية

 النظام ضمنها ومن الرأسمالية، األنظمة تطور من المتقدمة

 في الكبرى، االقتصادية المشاريع تكون أثر على أنه إال الليبرالي

 الفردية، والمبادرة المنافسة وحرية االقتصادية الحرية مبدًا ظل
 إلى أوروبا غرب في وخصوصًا الحكومات بعض اضطرت

 للمصالح وحماية نفسها االقنصادبة للمشاريع تنظييًا التدخل

 الثورة عوامل من وللحد الوطني، ولالقتصاد الخاصة

 هونظام جديد رأسيالي نظام برز لذلك ونتيجة االجتياعية
 فأمت ،العربية الدول بعض بم أخذت وقد ٠ الدولة رأسالية

 عامة ملكية واعتبرت مهمة ونفطية ومرفقية صناعية قطاعات

للدولة.

 يذهب واالجتماعي: االقتصادي العمل حرية د(

 الحرية فرد لكل أن إلى العربي االقتصادي الفكر في الليبراليون
 أو عامالً بصفته سواء يريد، الني المهنة اختيار في الكاملة

 لقدراته وفقًا وذلك ،للعمل ربًا أو حرة مهنة صاحب أو موظفًا

 في تعرف لم العمل حرية فإن الحقيقة، وفي .وميوله ومؤهالته

 المجموعات نظام طغى فقد .الليبراليين مع إال العربي الفكر

 المهن معظم فكانت واإلسالمي، العربي العالمين على المهنية
 الحال كانت كما أوطائفيًا اجتماعيًا مغلقة تكن لم لكنها متوارثة،

 من أصبحت العمل حرية أن من الرغم وعلى مثالً الهند في

 االقتصادية االتجاهات بعض ان إال با، الملم المبادىء

 معظم إن بل قيوداعليها وضعت واالجتماعية اإلشتراكية

 فنية بشروط العمل، حرية قيدت العربية الليبرالية األنظمة

٠ وقانونية وعلمية

 تبناها الليبرالية المبادىء من مجموعة هناك فإن ذلك، إلى

 االنفاق وحرية اإلرث، حق وهي االقتصادي، العربي الفكر

 االغتناء، وشرعية التعاقد، وحرية والخدمات، األموال على

الخاصة. المشاريع في االقتصادي التنظيم وضرورة

III . االقتصادي التطور ادى العربي: اإلشتراكي التيار 

 عن العدول إلى الجذرية العربية الثورات بعض وقيام العربي

 منها المتعلقة تلك وبخاصة ،الرئيسة االقتصادية ء المبادى بعض

 في الدولة دور وبمدى ،االقتصادية للحرية العام بالمفهوم

 أثرها العالمية األحداث لبعض كان وقد االقتصادية النشاطات

 نجاح مقدمتها وفي العربي اإلشتراكي التيار بروز في الفعال

 الشعبية، الصين وفي السوفياقي، االتحاد في الشيوعية الثورة
 وكذلك .نسبيًا تصير زمني مدى في كبرى إلنجازات وتحقيقها

 االميركية المتحدة الواليات في الموجه االقتصاد مفهوم بروز

 اإلشتراكي التيار أن إال والليبرالية- للرأسمالية األول المعقل

 اقتصادية عربية حاجات وليد الحقيقة في كان العربي
 أوسياسية ايديولوجية لتيارات وليدًا كان أكثرما ،واجتماعية

 وكنظام كتيارفكري العربية االشتراكية ولدت وقد ٠ خارجية

 م.في 1952 عام )يوليو تموز 23 ثورة إثر واقتصادي سياسي

 واليمن والجزائر، والعراق، وليبيا، سوريا، ثم مصر،

 التي العامة السياسة بفعل الجديد النظام هذا وبدأ الجنوبي.

 بمرحلة 1970-1918 عبدالناصر جمال الراحل الرئيس حددها
 الزراعي اإلقطاع عل القضاء تركزفي السلبي النضال من

 المتمثل اإليجابي، النضال مرحلة وتلتها المال. رأس واستغالل

 الملكية تحديد ذلك في )بما الزراعي اإلصالح عمليات في

 قاة )تأميم العامة، والخدمان المرافق تأميم وفي الزراعية(،

 تصنيع وفي العامة، والمرافق والمصارف والشركات السويس
 تحقيق إلى يهدف مركزيًا تخطبطًا االقتصاد تخطيط وفي البالد،

 والمنهجية الفلسفية األس وأما النمو. من مكنة نبة اعلى

في: تتمثل فإنها العربية، االشتراكية الثورة اعتمدتها التي

 العربية اإلشتراكية تعترف لم اإلنسانية: الجدلية ( أ

 عقالنيتها لعدم نظرًا )الديالكتيك( التاريخية المادية بالجدلبة

 إال هوصراع، حيث من يقوم، أن بمكن ال الجدل ألن ذلك

 صراعا ليس نفسه الصراع وهذا .واإلنسان اإلنسان بين
 ايديولوجي صراع هو وإنما بحتًا، ماديًا أو اجتياعيًا أو إقتصاديًا

 وهذا نفه الوقت في أيضًا، وسياسي وتقني وثقافي وعقلي
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 فإن وبالتالي، مرحليا، ليس واإلنسان اإلنسان بين الصراع
 نهاية لي أنه كما محتومًا، يس الطبيعة مع اإلنسان صراع

 هو إنما اإلنسان مع اإلنسان صراع ألن . للصراع أو للجدل

 رفضت ولقد .نهاية له وليس موصرل دائم وجدل صراع

 سبق فكرة وبخاصة للمادة، المطلق المفهوم العرية االشتراكية
 عن متايزًا األخير هذا ناعتبرت الوعي. أو العقل عل المادة

 نتيجة يكون أن يمكن فال لذلك ٠ نوعا منها واسمى بل ،المادة

 المادة تحرك التي بالطاقة أشبه فالعقل .لها أوتطورية تاريخية

 من جديدة مادة خلق في يسهم الذي وهو اإلنساني(، )المخ

 اإلشتراكية فقدأحلت لذا، اقتصادي. بشكل المواداألولية،

 المكانة ومادة( )عقل هوإنسان حيث من اإلنسان العربية
 الذي التاريخي التكامل لحركة هدفًا واعتبرته األولى التاريخية

مستمر. ارتقاء في التاريخية اإلنسانية الجدلية تقوده

 العربية اإلشتراكية تؤمن الساوية: بالرساالت اإليمان ب(
 مؤيدة وتعتبرها الماوية، بالرساالت اإلنساني، لمنظورها وفقًا

 ذلك، من وانطالقًا . واالجتماعي واالقتصادي الفكري لمنهجها

 االمتيازات كل المعاصرة العربية اإلشتراكية األنظمة رفعت فقد

 االتجاه في الديني الفكر تطوير وحارلت . الطائفية أو الدينية

 قيمها العرية للمجتمعات يحفظ الذي االشتراكي - العلمي

 الديني، فالتراث األصيلة واالجتياعية وااليديولوجية األخالقية

 لالتجام العامة والمبادىم بنسجم العرب، االشتراكيين نظر في

 يمثل كما الزما. امتغراقامنطقيا بلهويتغرقه اإلشتراكي،

 االجتماعي والسلوك للحراك الحقيقية الطبيعة الديني الفكر

 وعلى المجاالت. جميع في العلمية للدراسة القابل والفردي

 وتقاليده تراثه لصيق اإلنسان العربية االشتراكية اعتبرت ذلك،

 بين التكامل على أكدت فقد ثم، ومن .االجتياعية - الدينية

 الدين باعتباره اإلسالمي الدين )وبخاصة والدين العلم

 شواهد القرآنية النصوص من العديد في ورأت . العربي(
 بين أيضًا للتوافق وشواهد ،والعلم الدين بين للتوافت

 ٠ اإلسالمي االتجاه نشأة هنا من ٠ والدين اإلشتراكية
 بالرساالت اإليمان مع وانسجامًا اكوفيقي اإلشتراكي

 لألديان، الحرية العربية اإلشتراكية األنظمة أعطت السماوية،
 للتشريع، مصدرًا اإلسالمي الدبن ٠ معظمها في - واعتبرت

 شؤون في القضائي باالستقالل والمسيحية لليهودية واعترفت

 عالقة ال عملية، سياسية ألسباب أنه إال الشخصية. األحوال

 استثناء تم العربية، لالشتراكية األيديولوجي بالبناء لها

 القيادية المراكز في التعيين من الدينين هذين إلى المنتسبين

 كل وفي مرحلي. بشكل ولو الكبرى، والعسكرية السياسية

 اإلمان أن إلى خلصت قد العربية االشتراكية فإن الحاالت،

 مع وال اإلنسافي، الفكر حرية مع يتعارض ال السليم الديني

 هو العكس إن بل أفضل، حياة أجل من البثر جهاد

 الحر، التفكير إلى باإلنسان يدفع الدين ألن ذلك . الصحيح

. األعمى والتقليد والتعصب الفكري الجمود عن ويصده

 العربية اإلشتراكية تعتمد لم والخطأ: التجربة منهج ج(
 تفسر ،التجريبي الواقع على أوسابقًا مغلقًا نظريًا منهجًا

 والنشاطات التجارب صياغة تعيد أو المختلفة الظواهر موجبه
 )أو ذرائعية ليست لكنها عملية، بمنهجية أخذت بل له. وفقًا

 التاثير يتبادالن متفاعالن والنظرعنصران فالعمل براغماتية(.

 يكشف قد العمل أن إال التجربة، النظر يقود فقد والتأثر.

 جديدة. نظرية صياغة في منها اإلستفادة يمكن أخطاء عن

 وعلى معين. نظري صدق عن الواقع يكشف فقد وكذلك

 يقوم الذي العلمي المنهج من العربية اإلشتراكية تقترب ذلك،
 واختبارها، االحتماالت ووضع والتجربة، المالحظة على أساسًا

 يراود العلمي الهاجس ظل ولقد القوانين. صياغة أو إنشاء ثم

 بعضهم أطلق بحيث العرب، اإلشتراكين والمنظرين المفكرين

 تجربة واعتبروها العلمية، اإلشتراكية اصطالح إشتراكيتهم على
 المفاهيم عن ومستقلة متميزة إشتراكية وايديولوجية، ومنهجًا

 يربط الذي العلم على قاثمة غربية، أم كانت شرقية األوروبية

. والمبادىء النتاثج بين

 اإلشتراكية إيمان مع الطبقي: للصراع اللمي الحل ( د

 بينها يدور العربية المجتمعات في متمايزة طبقات بوجود العربية

 رأت فإنها واجتماعي، واقتصادي وسياسي أيديولوجي صراع
 العنف طريق من يكون ان يمكن ال الصراع هذا حل أن

 العاملة الطبقة ديكتاتورية قيام طريق أومن ،الدموي

 والقومي، الوطني، التحالف طريق من وإنما )البروليتاريا(،

 الحقيقية السياسية والصورة األمة. ثم الشعب، طبقات بين

 شعبية ديموقراطية تحقيق في تكون إغا التحالف هذا مثل لقيام

 واالقتصادية اإلجتماعية الصورة وأما .الطبقات لجميع شاملة

 وتصنف ٠ والعدل الكفاية مجتمع قيام في تنحقق فإنها

 والفالحين، العمال طبقة إلى: الطبقات العربية االشتراكية

 الطبقة وتضم المثقفين. وطبقة الوطنين، الرأسياليين وطبقة
 قطاع في واألجراء والصناعيين الزراعيين العال األولى:

 في األموال رؤوس أصحاب الثانية: الطبقة وتضم الخدمات،

 حين في ،والخدماتية والتجارية والصناعية الزراعية القطاعات

 والتقنيين والموظفين الحرة المهن أصحاب :الثالثة الطبقة تضم

 غياب في أنه العرب، اإلشتراكيون رأى وقد واالخصائيين.
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 الطبقات، هذه بين الوطني التحالف يختفي االشتراكي النج
 المقفين وطبقة والفالحين العال طبقة تتحالف ما غالبًا وأنه

 ما غالبًا األخيرة هذه وأن االقطاعية، .الرأسمالية الطبقة ضد

 االستعمار ومع اإلقليمية أو العالية الرأسمالية مع تتحالف

 فتنقلب األخريين، للطبقتين الدائم استغاللها على للحفاظ

 تتخذ متغلة رأسمالية أوإلى غيروطنية رأسمالية إلى بذلك

 البدء، منذ العربية، االشتراكية تنبهت وقد الرجعية. صورة
 جهة، من واالقطاع الرأسالية بين عمليًا القائم التحالف إلى

 أخرى. جهة من واالقليمية العالمية والرأسمالية االستعمار وبين

 عن وذلك أسلحته، من التحالف هذا تجريد على فعملت

 الملكية على تقض لكنهالم الزراعي، واإلصالح التأميم طريق

 تذويب مبدأ العربية اإلشتراكية رفعت وقد . حددتها بل الفردية
 وتحقيقًا جهة، من الوطنية الوحدة على حفاظًا الطبقية الفوارق

 سياسة وضع إلى لجأت لذلك . ثانية جهة من والعدل للكفاية

 اإلنتاجي القطاع دور توسيع تتناول شاملة اقتصادية

 وفي األرباح في شركاء العمال وجعل العام، واالستهالكي

 سياسة وضعت كما الوطنية. الثروة توزيع واعادة اإلدارة،

 والخدمات والثقافة توفيرالتعليم إلى تهدف جديدة جتماعية

 للتأمينات واسع نظام ذلك في )بما واالجتماعية الصحية

 الفرص تكافؤ هو أساسي بمبدأ وأخذت I للجميع االجتماعية(

 العربية، اإلشتراكية استطاعت وبذلك والطبقات. األفراد بين
 الصراع إلشكالية متماسك حل تقديم وعمليًا، نظريًا

 بين للتفاعل تنظيميًا إطارًا وفرت وأنها خصوصًا .الطبقي

 العربي االشتراكي اإلتحاد في التنظيمية صورته اتخذ الطبقات،

 الحزب تحالف أوصورة العربية، االشتراكية البلدان بعض في

 األخرى. االشتراكية البلدان في الوطية األحزاب مع الحاكم

 بين الدموي الصراع العربية االشتراكية تفادت وبذلك

 الجميع أمام الفرص فيه تكافا مجتمع قيام فأتاحت . الطبقات

 يتوجب التي العامة بالخدمات التمتع وفي والعمل، العلم في

 األنظمة يعتيرأساسيات ما كل تغطي حتى فيها التوسع

 بوجود العربية االشتراكية وإيمان . السليمة الديموقراطية

 المنافسة روح وتصعيد إلذكاء أداة إال ليس هنا، الطبقات

الخالق. االجتماعيةوالطموح

 اإلشتراكيون رأى م التعاونية الديموقراطية اإلشتراكية ه(

 بتحقيق إال يستقيم أن يمكن ال اإلشتراكي النظام أن العرب

 والتنظيمية التمثيلية الصيغة اختلفواحول لكنهم الديموقراطية

 االتحاد في وجد من فمنهم .السياسية الديموقراطية لهذه

 ومعمر عبدالناصر، )جمال مثلى صيغة العربي اإلشتراكي

 حكم وفي أخرى، صيغة األحزاب تحالف وفي القذافي(،

 المفكرين بعض رأى حين في ثالثة، صيغة الواحد الحزب

 للحياة قاعدة الشعبية المجالس في األرسوزي( زكي )ومنهم

 القضايا مناقشة على المواطنون ففيهايتدرب .الديموقراطية

 تاريخ ضوء عل السياسة رجال هويات مناقشة وعل العامة

 وخصوصا الحرية على يتدربون كما .خاصة بصورة حياتهم
 األكثركفاءة انتخاب بتم الشعية المجالس وفي المناقشة حرية

 .النيابية والمجالس والمحافظات البلديات هيائت في كأعضاء

 في كلهم المواطين اشراك أوالً تعني إنما إشتراكية كلمة فإن

 االشتراكية تعني كعا الدولة صرح تشيد في أي الحكم

 فالحرية المصير. في االشتراك لهذا المواطنين اعداد في الطريقة
 وضع في يشتك وان أر.، زمام الفرد يملك ان ايضًا تعفي

 وقدراته ،وسيادته كرامته بذلك محققا ،تحكمه التي القوانين

 الوجهة من اإلشتراكية أما والتقويم والنقد التعبير، في وحريته

 واستثمار تنمية على المنتجين تعاون تعني فإغها االقتصادية

 هو فالتعاون التاريخية. المرحلة طبيعة بمقتضى المشتركة الثروات

 على وغيرمفروض حر وهوتعاون لإلشتراكية، األساسي المظهر
 وفي بكمالها، أتعابه ثمرة في حقه فرد ولكل فرضًا. األفراد

 قسمًا وإذادفع ضوءهذاالحت على اإلقتصادية الحياة تنظيم

 والمشاريع بالمصالح للقيام يدفعه فإنما اإلشتراكية، للدولة منها

 بين التناحر العربية االشتراكية رفضت وبذلك .العامة
 أن ذلك البناء الديموقراطي بالتعاون واستبدلته الطبقات،

 جديدة شروط الستكمال محاولة هي اإلشتراكية الديموقراطية

 من كل إلعداد محاولة نفسه، الوقت في وهي، للحياة

 المستوى على كذلك وليكون الدولة بناة من ليكون المواطين

 شروطها الديموقراطية وتستكمل العامة الثؤون لمناقثة الالزم

 العدالة ومبدًا الفرص، تكافؤ مبدأ اآلتيين: المبدأين باتباعها

 في المساواة مبدأ يكمل فإنه األول: المبدأ أما االجتاعية.

 الدساتير جميع في عنه المعلن المواطنين، بين والواجبات الحقوق

 الحياة شروط في المساواة بالضرورة يقتضي وهذا الحديثة،
 والقوة الفردية، اإلستعدادات لكال تحقيقًا األساسية،

 االجتماعية، العدالة مبدأ وأما المتالزم. موها في االجتماعية،

 بحسب الدولة في والمتاصب األعمال توزيع مبدأ فهو

 المبداغاية ولهذا األول. السياسي وهذاهوالمقياس الكفاءات.

 فكل الحياة. كمال في تتالزمان فردية وأخرى اجتماعبة

 مزيفة كانت االشتراكية الثورة قبل السائدة العربية الديموقراطية

المبدأين. هذين تطبق لم ألنها وفاسدة ومغرضة

 اإلشتراكية الثورات قبل ،الديموقراطي الحكم زيف وأما
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لعربي الفكر في االقتصاد فلسفة

 سبب إلى - العرب اإلشتراكيون يرى -كما يرجع فإنه العربية،

 أيدي في كانت والفالحين العمال معيشة مرافق أن هو رئيس
 الوعي من األدنى بالحد بتمعون ال ورأسماليين اقطاعيين

 فيما المواطنين أصوات فكانوايتبادلون ،الديموقراطي - الوطني

 السياسية النثاطات أصبحت وبذلك . السلع تبادل بينهم

 وانقسم .المال ورأس لإلقطاع المكاسب لتحقيق أدوات

 االشتراكيون ويذهب وكادحين. مستغلين إلى العربي المجتمع
 حيث األصيلة، العربية مامًاوالروح يتنافى ذلك أن إلى العرب

 حياة الحياة وكانت الجماعة، ابدي في العامة الحياة مرافق كانت

 الملكية النظرفي إعادة اقتضى ،ولذا .تعاونية - ديموقراطية

 الجماعة. حقوق في تصرف سرء من انتابها وما الفردية،

 أجراء من المواطنين معظم فتحول الزراعية، الملكية فحددت
 تشييد في لالشتراك مؤهلين مالك إلى ولة مصيرالد على متفرجين

 اإلصالح فلسفة هي الفلسفة هذه وكانت .الدولة صرح

 مصير تحديد في الصناعيين العمال اشتراك وفلسفة ،الزراعي
 وإنما األفراد، على حكرًا يست فالملكية الصناعية. المشاريع

 أيضًا. الدولة وظائف من ووظيفة اجتماعية، وظيفة هي

 العامة، فلسفتها حسب االمتالك حق في تتصرف أن وللدولة

 في المرونة كانت هنا، من العليا. وسياستها ومصالحها

 المحلية الحاات حسب لككيف القابلة العربية االشتراكية

 األساس: المبدأ يبقى لكن واالجتماعية. االقتصادية والمتغيرات

 يحتكر أن وال العامة، الحياة مرافق يتملك أن للفرد يحق ال أنه

 تتدخل أن المجتمع تمثل التي للدولة يحق حين في أويستغل

 المواطنين بين اإلنسجام يحقق بما العامة، الحياة مرافق تنظيم في
 تحديدًا الملكية تحديد مبدًا على العربية اإلشتراكية قامت فقد

 الطبقات، بين الصراع بذلك متفادبة مألكًا، مواطن كل يجعل

الحقيقية. للديموقراطية واالتصادي االجتاعي المضمون محققة

 يذهب االقتصادية: والحرية السياسية الحرية و(
 االقتصادية والحرية السياسية الحرية أن إلى العرب اإلشتراكيون

 الحرية ن بل األخرى بدون ألحدهما قيام فال متالزمتان.

 مجرد تبقى التي السياسية، للحرية المحتوى هي االقتصادية

 الحرية وتعني I االقتصادية الحرية غير من شكلية حرية

 الوطن يكون بأن وذلك . والمواطن الوطن حرية : هنا السياسية
 وأن حلف، أو معكر أو دولة ألية تابع غير ومستقالً حرا

 وغير المباشر واالستعيار الوصاية أنواع شتى من متحررًا بكون

 وأما الحديث. االستعماراالقتصادي وخصوصًامن المباشر،

 حقوقه بممارسة تمتعه تعني فإنها للمواطن، السياسية الحرية

 التعبيروالنقد في حقه فيذلك بما السياسية، وواجباته
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 والتظاهر، االجتماع وفي االنتخاب في وحقه البناءة، والمعارضة

 الحرية وتعني السياسي. والعمل المعتقد حرية في وحقه

 أو خارجي استغالل ألي خضوعه عدم للوطن، االقتصادية

 االقتصادية القرارات اتخاذ في حريته من تحد ارتباطات

 من تحررم تعني فإنها االقتصادية، المواطن حرية أما وتنفيذها.

 عمله وبثمرة الكريمة، الحياة بشروط وتمتعه االستغالل،

 واالقتصادية االجتماعية الوظيفة ذات الكظمة الخاصة وبالملكية

 السياسية الحرية فإن الحالتين، وفي المتكاملة والسياسية

 المرء ارتباط :الحقوقي النظر وجهة من تعني واالقتصادية،
 من عليه فرض لقانون خضوعه وليس ينفسه وضعه بقانون

 وضع في المباشر وغير المباشر االشتراك يعني وهذا . الخارج

 فيما الجماهير. قبل من وتقومها، تفيذها، ومراقبة القوانين،

 بالدرجة والمرض الجهل من التحرر :االجتماعية الحرية تعني

األولى.

 ميزت الدولة: وملكية والتعاونية، الفردية، الملكية ز(

 التعاونية، الجماعة وملكية الفرد، ملكية بين العربية االشتراكية

 الفرد ملكية حددت الزراعي: الصعيد فعلى الدولة. وملكية
 الدول في الزراعي االصالح عمليات في المتبعة للمقاييس وفقًا

 التعاونبة الزراعية المشاريع وأفيمت .المختلفة العربية االشتراكية

 الذين والفالحين، العمال جاعة إلى ملكيتها تعود التي اإلنتاجية
 غالبًا فإنه الدولة، ملكية أما الواحد المشروع ضمن يعملون

 الخاص، القطاع يقابله العام، القطاع بإصطالح عنها يعبر ما

 البلدان معظم في العام القطاع توسع ولقد .التعاوفي والقطاع

 العامة الخدمات مرافق جانب إلى فضم العربية، االشتراكية

 منها( المعدنية )وخصوصًا الوطنية للثروات األساسية والمصادر

 الكبرى، والمصارف والمؤسسات الشركات من مجموعات

 التمييزبين ويستند .المختلفة االقتصادية المجاالت في العاملة

 االشتراكية الفلسفة حسب للملكية الثالثة األشكال هذه

 يستند كيا التملك. في والدولة والجماعة الفرد حق إلى العربية

 إشغال إلى االخوان من األسبق يجعل الذي األخوة مبدأ إلى

 استثحار عن تخلف إذا لكنه بحيازتها، سواه من أحق األرض
 مصادر من مصدرًا باحتكاره الجاعة إلى أساء قد يكون حقه

 تسترد أن للجماعة يحق فإنه الحالة، هذه وفي العامة الثروات

 المصالح نحو واجبه في قصر من أخرى ملكية أية أو األرض

 العمل إن بل متالزمان، والملكية العمل فإن وكذلك، العامة.

 االستغالل عنصر من يخلو أن شرط للثروة المشروع المصدر هو

 النفسية الحياة في عميقة جذور وللملكية . اآلخرين لعمل

 التعبير زالت، وما الملكية، كانت فقد والحضارية. واالجتماعية



الفكرالعربي االقتصادفي فلسفة

 تتخذ المعنى يهذا وهي الخارج. في االنسانية الذات امتداد عن
 تصال بمدى نفسها الحضارة تقاس حيث حضاريًا، معنى

 نظام عن نتج فقد ،التاريخية الوجهة ومن .بالطبيعة المجتمع

 الشروط وهذه نفها لظهوراإلنسانية الالزمة الشروط الملكية

 وانطالق البيئة، عن المصيري واالستقالل االستقرار، هي:

 في المنفردة الفردية الشخصية وظهور الحياة في الكامنة القوى
 كانتاوباالً آفتان اإلنسان على طرات لكن، الجماعة فوهاعن

 ممكنة أكبرمساحة االستيالءعلى آفة وهمام الجماعة، وعلى عليه

 إليهماآفة يضاف إدخاروتجميدالثروة وآفة األرض، من

 عهود في ظهر ما وهذا اإلنسان. ألخيه اإلنسان استغالل

 واحتكاره واستبداده الرأسمال سيطرة عهد في ثم االقطاع،

 حق في تتمثل إغما الفردية، للملكية األساسية الوظيفة إن

 تعدت فإذا ٠ األخالقية الفضائل إظهار في الفردية الشخصية

 الطبقات، بين الصراع واشعال األمة كيان افساد إلى ذلك

 العليا المصلحة ضوء على تحديدها أو نزعها أو تقييدها توجب

 التخلف العرب االشتراكيون رد ولقد الشعب. أو لألمة

 الملكية، توزيع في وىءالمسا إلى العربية المجتمعات في والفقر

 إلى ثم ومن الشاسعة، الطبقية الفوارق بروز إلى أدى ما

 رأى وقد . والقومية )القطرية( الوطنية السياسية الوحدة ضعف

 للفساد األول النموذج الزراعية الملكية نظام في هؤالء

 في جلهم يعمل الذين العرب المواطنين لمعظم واالستغالل

 وكان الزراعي. االصالح طرحوا ولذلك ه/ه(.75) الزراعة

 الملكية تحديد ورائه: من واالجتماعي االقتصادي الهدف
 وأخذ ومزرعته. لبيته مالكًا فالح كل يصح بحيث الزراعية،

 لألرض المباشر االستثمار على الفرد قدرة مبدأ االعتبار بعين

 التعاونية يالجمعيات أنيطت وقد .أوأجراء وساطات أية بدون

 وكان نفقات. من التطوير لهذا يلزم وما الزراعة، تطوير مهمة

 وزيادة المنتجين صغار مستوى رفع إنشائها من األساسي الهدف
 االشتراكيون أكد ولقد أيضًا الحرفي واالنتاج الزراعي االنتاج

 االشتراكية روح مع يتماشى التعاوفي األسلوب أن العرب

 عليه. ويحافظ الخاص النشاط من يهذب ألنه العربية.

 في يسعى كيا الخاصة، بالملكية االحتفاظ عل يقوم فالتعاون

 اإلدارة. وديموقراطية التوزيع، عدالة تحقيق إلى نفسه الوقت

 وسائل ألهم الشعب تملك أن العرب االشتراكيون ورأى

 يعتبر والمال والخدمات والتجارة الصناعة قطاعات في االنتاج

 التنمية خطط تنفيذ لضمان القطرية اإلمكانات لتوجيه ضروريا

 قوي عام قطاع إنشاء فإن وكذلك، واالجتماعية. االقتصادية
 في للمواطنين المتكافئة الفرص مبدًا لتحقيق ضروريًا يبدو

 أعطيت وقد .والعدل الكفاية يضمن بما الدخل وفي الثروة

 للقطاع والتوجيه والمراقبة التنسيق فرصة العام للقطاع

 القطاع من لكل العمل مجال في النسب وحددت الخاص.

 عدا فيما االشتراكي، للمفهوم إرساء العام والقطاع الخاص

 الخفيفة والصناعات التعدينية الصناعات وبعض المبافي،
 على وليس والعمل الكفاءة على القائمة الفردية المبادرة وأطلقت

 بنسب لكن المجاالت، شتى في واالمتيازات، االنتهازية

 يضمن بما نفسه الخاص القطاع يطور أن بثرط وذلك .معينة

 الربح إطار في االشتراكي التطور مصلحة خدمة في يكون أن

 بين والمتكافئة المشروعة المنافسة فإن هذا، وعلى المشروع.

 تنمية في لالنطالق والزمة بل ،ممكنة والعام الخاص القطاعين
وكمًا. نوعًا اإلنتاج

 قاعدق على العربية االشتراكية تقوم :العمل فلسفة (٠ح

 في الخالقة الطاقة باعتباره وحقوقه العمل احترام هي أساسية

 االشتراكية عملت لذلك للتقدم المحركة والقوة المجتمع،

 المجاات في والعمال العمل حقوق حاية على العربية

 في العادل نصيبه اعطائه طريق من وذلك .المختلفة اإلقتصادية

 في وإشراكه المال، رأس سيطرة استغالل من وتحريره االنتاج،

 وتطرح له االجتماعي وتوفيرألمن واألرباح، اإلدارة

 والعملي، النظري نضرجها وبعد اآلن، العربية االشتراكية

 العمل من جاعلة الكنه. والمسكن أجراء، ال شركاء شعار
 والعمل واجب العمل فإن : المجتمع في الفرد لتقدير معيارًا

 هو اإلنسان عمل بأن العربية االشتراكية آمنت فقد شرف.

 تقدمه إلى الطريق وهو وحياته، وجوده عن للتعبير الوسيلة

 وهي :للمجتمع األساسية األهداف ضمن أهدافه وتحقيق

.فائته لجميع المتكامل والتقدم العدالة

IV - عن العرب الشيوعيون يختلف ال :الشيوعي التيار 

 للشيوعية العامة بالمبادىم مناداتهم في العالم شيوعي من غيرهم

 الشيوعية التجربة نجاح من هذه قناعتهم تولدت وقد .األمية

 في رأوا أنهم كها خاص بشكل السوفياتي االتحاد في الباهر

 معظم على يسيطر كان الذي واالجتماعي االقتصادي النظام
 والفالحين، العمال بحقوق وإجحافًا ظلمًا العربي الوطن أرجاء

 وهي . الشاملة الشيوعية الثورة طريق عن إال رفعه يمكن ال
 ،العالمية الشيوعية باكررة تلتقي أن لها بد ال التي الثورة

 اإلنسان تحرير اتجاه في الديني، والمفهوم القومي المفهوم متخطية

واجتاعيًا. واقتصاديًا فكريًا

: فهي للشيوعية العامة المبادىء أما

 الفلفة الفلسفة هذه تعتبرالشيوعية الجدلية: المادية ( أ
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العربي الفكر في االقتصاد فلسفة

 .والمجتمع واإلنسان العالم فهم على القادرة الوحيدة العلمية

 يقوم وما بعضها، مع ترابطها في والمعافي األشياء إلى تنظر فهي

 من ذلك عن ينتج وما .وأثيرات متبادلة عالقات من بينها

 وغموها والدتها تتناول ناريخية نظرة إليها تنظر كما تغيير.
 تمامًا المادية الجدلية تتعارض وهكذا .أوتالشيها وانحطاطها

 الجوانب بين فصل أو سكون أي تقبل ال ألها .الميتافيزيقا مع

 من نسبيا جانبا نفسه السكون تعتبر هي بل . للواقع المختلفة

 ألن ذلك أشكالها. كل في بالحركة تهتم فهي الواقع

 البعض، بعضها عن معزل في توجد أن يمكن ال الموجودات

 كل في هو اإلنسان، فيذلك بما عضوي، كائن كل أن كما

 تأملنا إذا فإننا . المتغيرة( )العضوية بذاته وليس ذاته لحظة

 على بينها الفصل يمكن ال التاقض قطبي أن وجدنا الموجودات

 السبب مبدأ فإن وهكذا متداخالن. فها تناقضها، من الرغم

 حالة على بتطبيقهما إال لهما قيمة ال تصوران هما والنتيجة

 المتبادل، الثامل التفاعل إلى تظرنا إذا ينحالن فقد معينة.
 إلى وذلك أخرى، في سببًا معينة حالة في النتيجة تصبح حيث

 األضداد تناقض فإن للمجتمع بالنسبة وهكذا . نهاية ال ما

 على الجدلية المادية وتقوم .الطقات نضال شكل على فيه يظهر

 الشامل، وللترابط للتفاعل قانون الترابط اآلتية: المبادىء

 ونضال ،النوعي والتحول المستمر، والنمو الشامل والتحول

 أخالقية فلسفة ليست والمادية تحول. لكل الدافع هو األضداد

 او العالم إلى نظرة هي بل الحسية، اللذات في االنغماس تعني
 مبادىء اعتمادًاعلى وتأويلها الظواهرالطبيعية لفهم طريقة

 يمكن التي وهي االجتماعية بالحياة يتعلق فيما وكذلك محددة.
 ذلك فكريًا وجانبًا ماديًا جانبًا االجتياعي للواقع فإن قياسها

 جوانب هي إنما المختلفة وظواهره ،مادي بطبيعته العالم ألن

 أساسية صفة غالحركة .حركتها في أوللمادة للحركة مختلفة

 تغييرات إحداث على قادرة وهي حركة نفسها والمادة للمادة.

 الخلق على وقادرة نشطة داخلية دينامية تملك ألنها نوعية

 وعلى تفسها. اشياء داخل التناقضات وجود على باالعتماد

 لحياته انعكاس هي إنما للمجتمع الفكرية الحياة فإن ذلك،
 وعن الوعي عن مسنقالً موضرعيًا واقعًا تبقى التي المادية

 لألفكارهو المادي األصل فإن وكذلك اإلنانية. اإلرادة

القوة عليها يضفي الذي

 ومعها العالمية، الشيوعبة تؤمن الطبقي؟ الصراع ب(
 ديكتاتورية لقيام وسيلة الطبقي بالصراع العربية الشيوعية

 العاملة الطبقة نضال وتعتبر . )البروليتاريا( العاملة الطبقة
 فإن االنتاج. وتوى االنتاج عالقات بين التناقض لحل منهجًا
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 في تناقض وجود عن يكشف للرأسالية الجدلي التحليل

 والبورجوازية المتغلة البروليتاريا بين االنتاج عالقات

 نابع تناقض ألنه نفسها الرأسمالية دوام هذا يدوم وقد . المستغلة

 االنتاج عالقات بين تناقضًا هناك فإن وكذلك وفيها. منها

 اإلنتاج قوى تبلغ حين إال يظهر ال وهو الرأسالية، في وقوام

 الذي القيمة، فاثض قانون كان فإذا النمو. من معينا مستوى

 هومصدرازدهارقوى األكبر، الربح قانون في اليوم يتمثل

 عكسية نتيجة إلى يؤدي نفسه التناقض هذا فإن االنتاج،

 اإلنتاج وجه في عقبة المرحلة هذه في الطبقية المصلحة فتصبح

 طريق من نفسه، ليفرض يعود الضروري الترابط قانون لكن

 لنضال التاريخية المهمة هي وهذه االشتراكية. اكررة

 بالنضال إال معيشتها تؤمن أن لها يمكن ال حيث البروليتاريا.

 أن العمال اكتشف فقد تستغلها التي الطبقة المستمرضد

 تكاليف تخفض التي الرأسمالية هو بل اآللة ليس عدوهم

 االنتاج قوة قيمة معها فتنخفض اآلالت، باستخدام االنتاج

 البروليتارياإال نضال يرتفع أن اليمكن لكن األجور وقيمة

 نشر األساسية مهمته ألن )الشيوعي( الثوري الحزب بفضل

 جميع مع وقيادتها، العاملة، الطبقة في االشتراكي الوعي

 النظام على للقضاء معها المتضامنة الكادحة الطبقات
 ونظرًا ظله، في القائمة االنتاج عالقات وعلى الرأسبالي،

 نتيجة اعتبرت فقد االنتاج، قوى بأحدث البروليتاريا الرتباط

 تستطيع ال إذن، فهي، الرأسمالي لالستغالل ضرورية

 وسائل على باالستيالء إال الطبقي االستغالل من التحرر

 هذه من لتجعل المستغلة، البورجوازية الطبقة من االنتاج
 العالمية الرأسمالية لقيام وكنتيجة . للجميع ملكًا الوسائل

 بسبب للبروليتاريا العالمية النزعة قيام من البد كان الكبرى،

 العمل قوة غير يملكون ال الذين للعمال الموضوعي الوضع

 الى االنتاج، وسائل تأميم أجل من البروليتاريا، نضال ويسعى

 لم الذي الضروري الترابط قانون لعمل مواتية ظروف تهيئة

 النضال هذا يسير الصورة، ويهذه تحترمه. الرأسمالية تعد

 نزعتها البورجوازية فقدت فقد , التاريخ باتجاه الثوري
 للطبقة بد ال فإنه ولذلك، الطبقية. لمصلحتها نظرًا االنانية

 االقتصادية المستويات جيع على نفسها تفرض أن العاملة

البروليتاريا. دولة بذلك مقيمة والسياسية، واالجتماعية

ومراجع مصادر

 ضبطونحقيفعبدالحميد الكاملة، المؤلفات زكي، األرسرزي، ٠
 المجلد المسلحة، وللقوات للجيث السياسية االدارة مطابع الحسن،
.1974 دمشق، الرابع،



التارخ فدفة

 بركات، شعبان تعريب الماركية، الفلسفة أصول جورج، بوكيزر، ٠
ال.ت.،بيروت - صيدا ،العصرية المكبة

 مؤتمرالبحرث اإلسالم، في االجتماعي التوجيه نديم، الجر، —
.1971 االسلرمية

 الكتاب دار االقتصادية، ونظريته اإلسالم ،عحمدعبدالمنعم خفاجي، ٠
.1982،بيروت اللناني،
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.1969 ،2ا.م.ط الفكر، اقتصادنا،دار الصدر،عحمدباقر، -

 فكر في والمتقبل، الحاضر ومالمح الماضي عبرة جمال، عبدالناصر، —
 العربي االشتراكي االتحاد امانة لييا، جالعبدالناصر، الخالد القائد

 ،2 ج،1 ج،الثاعري مرسي علي وتبويب جع ،بنغازي ،بالمحافظة

الت-
 لباني،ط لكتاب دار اإلسالم، في الحرية ميمنة،جيل.م،شكلة .

.1982 ،بيروت،2
 االقتصادي التشريع في الجماعي االتجام فاروق، عمد النبهان، -

.1970 الفكر، دار ،1 ط االسالمي،

 االتصادية المصطلحات موسوعة فهمي، عبدالعزيز هيكل، ٠
.1980 بيروت، العربية، النهضة دار واالحصائية،

منيمنة جيل

التاريخ فلسفة
Philosophy of History
Philosophic Histoire
Philosophic d. Geschichte

 في التاريخ جوهرومعنى حول السؤال التاريخ فلسفة تطرح

 لصعوبات المطروح السؤل عن الجواب في وتتصدى كليته.

 االنان ودور التاريخ وهدف ومعنى بدء معالجة في تتمثل جة

 حوله يقيم وما المؤرخ عنه يكشف ما وواقعية ماهية وفي ،فيه

فرضيات. من الفيلسوف

 التساؤالت عن جواب اول مختلفة بصيغ األديان قدمت وقد

 الواقعة هما والوحي االيمان ان من منطلقة التاريخ حول

 المقياس وانهما االنسان وحياة االنسانية تاريخ في االساسية

 بداية حددت بقدرة تؤمن األديان فجميع فرضيتها لصحة

 .أحداثه كل وهدف غاية وهي فيه االنسان وأوجدت التاريخ

 بين للصراع كمرح التاريخ القديمة الحضارات وتصورت

 أولتأثير - منها وهوجزء - واالنسان الطبيعة أولصراع اآللهة

 وظهرت .وأحدائها سيرها على الطبيعة عن الخارجة القوى

 الصراع في واآللهة واالنسان للطبيعة الموحد الفهم هذا صيغ

 النور قوى بين واألرض، السماء بين التنافض بمبدأ بالقول

 ووثقت .الذهبي عصرها من البشرية وسقوط الظالم وقوى

 بدايات وفي الشعروالمالحم الينامن وصل ما في النظرة هذه

 يطرح، لم اليونافي الفكر أن من الرغم وعلى الفلسفي الفكر

 يعتبره ولم التاريخ، حول السؤال وبلمحات، عابرا إال
 أننا إال الطبيعة في لنظريته متممًا بل للفكر مستقالً موضوعًا

 . م ق Empedocles 490-?340 أمبيدوقلس مع نجد

 التي النقدية والمدارس .م. ق Platon 426/428-347 وافالطون
 غائبًا يكن لم التاريخ موضوع إن بالقول تسمع شذرات تلت

 الشرقية الحضارات في بقي حين في اليوناني، الفكر عن كليا
 على وردت وقد األسطورية، الدينية صيغته على محافظًا القديمة

 م ق. Thucydides 7455-400 توسيديدي المؤرخ لسان

 أبفراط وقال تاريخهم، يصنعون الذين هم اكاس أن تأكيدات

377-460 Hippocrates .بالطبائع يشرح التاريخ إن م. ق 

 الرومانية الحضارة وفي .االنان لوجود المحددة المادية والمعطيات

 القدر أن م. ق. 125-210 حوال Polybios بوليبيوس اعتعد

 أولى وهناك .العالم وهومبدأوغاية ييرالتاريخ هوالذي

 دوري تطور حول واليرنافي الشرقي التراث في تصورات

 بأن االعتقاد جانب الى والصين الهند ديانات في خاصة لتاريخ

.ذاته يعيد التاريخ

 لفهم الشاملة التأويالت أولى ظهرت المسيحية ومع

 وما وتجسده قدومه يترقب كان المسيح ظهور سبق فما ؛التاريخ

 عودة الى يصبو كليته في واتاريخ ، الفداء بفعل خلص قد تاله

 للتاريخ غاية تضع أن المسبحية التأويالت وحاولت ظهوره
 بذاته، بالله، عالقته في الشخص لالنسان فهمها خالل من

 والخالص التجسد أساس على وبالطبيعة اآلخر باالنسان
 .المات وبعد الحياة في مشنكة حياة الى م جمعاء االنسانية وتطلع

 التي للمبادىء مالزما اكاريخ واقع حول المفكرون وتساءل
 وحدة مثل -أيضًا البهردية قبلها ومن - المسيحية عليها قامت

 األصلية، الخطيئة في األجيال جميع ومثاركة البثري الجنس

 التكفيرعن في التاريخ معنى وأقامت وشموليته الفداء ثم
 تعاقب يكون أن من فبدالً .الخالص وراء والسعي الخطايا

 فهم التناقضات، أو الصدف أو القدر فيه يتحكم أحداث

 الحرة االرادات ولعمل للخلن الزمن في تعاقب أنه على التاريخ

 الفكر تاريخ من األولى الحقبة في ثم خالصها. أجل من

 مضمونًا التاريخ أعطي االسكندرية، في أي المسيحي،
 السيادة على التاريخ عبر تنازعت التي فالقوى ؛ميتافيزيقيا

 واألخالقي والتاريخي المادي الواقع لتعطي تتصارع كانت

 المسيحيين المفكرين كبار وعند ،الحقيقي معنام والفكري
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اصارخ فدفة

 التاريخ أصبح أن الى الفعل هذا حصل التطور أن األوائل

 ونعموا الفداء عرفوا الذين األحرار، الناس أعمال عملكة

 واكتمال الخالص تاريخ أنه على التاريخ يفهم لذا بالخالص؛

الوحي. نظرية

 Saint Augustine 354-430 أغسطينوس القديس وقسم
 إبلي، وملكوت الله ملكوت ملكوتين: الى االنسانية تاريخ

 أغسطينوس كان ولما والشر، الخير صراع دائم، صراع في وهما
 قرطاجة اسقف ويصبح لمسيحي الدين يعتنق أن قبل مانيًا

 في النهائي الحسم ينحوالى نظره في تطورالتاريخ اتجاه بقي

 سبق قد الله ألن الخير، بانتصار الحسم وسيتم الصراع هذا

 الصراع هذا ومر االنتصار رهذا الحسم ذاك للتاريخ وحدد

 بدأت ومعه المسيح ظهور الى رصل أن الى حقبات ست في

 عن األخيار يفصل حين الدينونة يوم ستتم التي األخيرة الحقبة

 الفكر على االنانية التصورلتاريخ سيطرهذا لقد األشرار.

 وفالسفة كبارالهوتي على وحتى الالحقة القرون في المسيحي

الوسطى. القرون

 نهاية وحتى بداياتها منذ تقدمًا التاربخ فلسفة تعرف لم

 وتضاؤل االقطاعية المجتمعات أفول مع إال الوسطى القرون

 وبالتالي ،والتكنولوجي العلمي التقدم ومع تأثيرالفكرالديني

 في األنوار وعصر النهضة عصور في حدث الذي االجتماعي

 أنه على التاريخ الى الحقبة هذه في المفكرون نظر فقد .أوروبا

 ففي .والمادي راقعهااالجتماعي في واالنسانية االنسان تاريخ

 استخدم من وهوأول Voltaire 1694-1778 فولتير رأي
 فلسفيًامستقاًلعن بهاموضوعًا وقال التاريخ فلسفة مصطلح

 هواالنسان محورالتاريخ أن — األخرى الفلسفة موضوعات

 Rous- روسو جاك جان ووجد .الكوزموبوليتي وجوده وشكل

 عما هوسؤال التاريخ حول سؤال كل أن 1778-17125••ع

 ناجم البؤس أن وعنده ,سعادة أو شقاء من البشرية إليه آلت

 والمدنية، المجتمع من الفرد على يأتي الذي الفساد :أمرين عن

 العمل تقيم من ذلك تبع رما الخاصة الملكية ظهور وعن

 .والشهوات النزوات وتأجج طبقات الى المجتمعات وتقسيم

 التقهقر الى - بالطبيعة حسن وهو - باالنسان ذلك كل أدى وقد

 الى بالعودة Rousseau روسو نادى ها من واالنحطاط.

 كما ليست، هذه دعوته لكن المفقود الفردوس الى الطبيعة،

 توجد لم التي الطبيعية الفردية الى دعوة المفسرين، بعض فهمها
 والعدالة المساواة فيه تسود للتاريخ جديد ببدء مطالبة بل قط،

 ويتحقق أساسه على الدولة تقوم اجتماعي عقد بضمانة والحرية

جديدة وتربية العقل مبادىء طريق عن
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 Giambattis- فيكو باتيستا جوفاني اإليطالي الفيلسوف أما

1744-1668 ta Vico مراحل مجموعة هو التاريخ أن فيرى 

 قوانين الى بالعودة فهمه اختزال وأن لالنسان الطبيعية اتطور

 الى ء يي والطبيعية، الرياضية العلوم طريقة على به، تتحكم

 والأحد تاريخه يصنع فاالنسان .حقه الموضوع واليفي الواقع

 فيه يجد وألنه صانعه ألنه يفهمه إنه ؛سواه يفهمه أن يمكن
 االنسان نقل قد التطور إن ذاته في عرفها التي للقوانين تحقيقًا

 يشهد كما البربرية. أشكال مختلف الى البدائي الوضع من

 فهبوط صعود :انفراد عل شعب كل وتاريخ روما تاريخ بذلك

 هوتتالي البشرية فتاريخ لها، حصر ال مرارا الكرة وتعاد محتم،

 ثم والقوة البطولة عصر يليه )إلهي( اسطوري عصر عصور:

والحرية، الحضارة عصر االنساني، العصر يأقي

 تاريخ من الحقبة بهذه خاصة عقالنية هيمنة من الرغم وعلى

 كما دينيا التاريخ لتفسير الالهوتية المحاوالت تعدم لم الفكر،

 Bossouet بوسييه الواعظ االسقف مؤلفات ذلك تري

 لمتجه لتاريخ وغائية اإللهية العناية ققدأعادمبدأ .1704-1627

 أساس على االنسانية تاريخ توطيد الى ثم ومن الخالص نحولحظة

الكاثوليكية. الكنية سيطرة

 حين في تأثير. ودون منفردة بقيت المحاوالت هذه أن إال

 للتطور ككمال التاريخ لفهم االتجاهات واشتدت كثرت

 وهويسير االنسان الى ووصل الطبيعة مع بدأ الذي الطبيعي
 فون غوتفريد يوهان األلماني المفكر يقول كما األفضل، نحو دائمًا

 في Johann Gottfried Von Herder 1744-1803 هردر

 هذا هوجوهر اإلنسان أن فعندم .البشرية تاريخ فلفة كتابه

 تعطيها التي وللخصوصية الطبيعة في المميز لمقامه التطورتبعا

 عن تنقطع ال تطورها في الشعوب أن .وحضارة شعب لكل

 تكمل حلقات هي بل Vico فيكر يقول كان كما بعضها،
 كمال يتحقق كمالها ففي عضويًا، كماأل األخرى الواحدة

 حركة توضح التي هي هذه االنسانية وفكرة االنسانية؛ الطبيعة

 لمعطيات طبقا حلقاتها جميع بتطور ستصل التي الشعوب مصير

 االنسانية »فالطبيعة االنسانية؛ ووحدة انسجام الى شعب كل

 الجنس توحيد الى بالفطرة هدف األعلى نحو سيرها في
 مصبرنا الله وضع الهدف، هذا تحقيق في ولإلسراع البشري.

 ونبني. ونهدم ونهدم نبني كيف نتعلم نحن وتدريجًا. أيدينا في

 اإلنزالق على قدرتنا اكبرمن هي البناء على قدرتنا ولكن

 الكمال نحو نتحرك وأخطائها األجزاء تخبط خالل فمن .والهدم
 قائم وكأنه ،التاريخ التفكيرفي هذا مثل ونجد . للكلي« المطلق

 افرايم غوتهولد عند .سماوي مخطط وفق تحركه قوانين على

 يرى الذي Gothold Ephraim Lessing 1729-1781 لسينغ



 الحقيقة نحو يسير إنما فيها، فرد وكل جمعاء، االنسانية أن

 التاريخ معنى هو هذا التجدد؛ دائمة والدة في ويخلد ويتكامل

فيه. االنسان وجود ومعنى

 Immanuel Kant كانط ايمانويل عند التاريخ فلسفة وتقوم

 تأثره من الرغم وعلى وحقوقية. دينية أس على 1804-1724
 ابتعاد فيه يظهر تطورًا ليس التاريخ أن فهويرى بروسووهردر

 للمعطيات هوتفتح وال الصالحة طبيعتها عن االنانية
 في ممكنًا يكن لم االنسان فتطور والفطرة. بالطبيعة فيها الموجودة

 القانون ووعى البريئة الطبيعية حالته عن خرج حينما إال نظره

 ثم االختراق هذا من التاريخ ويبدأ اخترقه. الذي األخالقي

 الكمال من االقتراب في بل السعادة، عبرتراكم ليس يتقدم،

 يتم أنه كانط عند التقدم هذا وسمة الحرية. وسيادة األخالقي

 في التقهقر مقياس كونها ،الفردية السعادة حساب على

 أخالقية وتحقيق يتناقض الفردية الحاجات فإشباع ؛التاريخ
 فإن للجماعة، الخارجية الحياة يمثل التاريخ ولماكان الكل

 جميع لدى الدولة تحقيق شروط وإحالل القانون تحقيق هدفه

األبدي. السالم فيستتب اثعوب

 Johann Gottlieb Fiehte فخته غوتليب يوهان ويقسم

 ساد األولى مراحل: خس الى االنسانية تاريخ 1814-1762

 القطرة، بواسطة وتحققت مثروطة وغير كلية سيادة العقل فيها

 بوجود تحدد والثانية الخطيئة؛ قبل االنسانية حال هي وهذم

 مرحلة وهي اقناع، وبدون األعمى اإليمان تطلب قامعة سلطة
 الثالثة المرحلة وفي .الوعي مكان السلطة أحلت التي الخطيئة

 والعقل السلطة على وخرجت الخطيية في االنسانية توغلت

 بسيادة الرابعة المرحلة وتتسم الحقيقة. عن اإلعراض في فأمعن

 أما .ويحبها فيعرفها القصوى كغايته الحقيقة وهويطلب العقل

 خطأ ودون ثقة بكل ذاتها االنسانية فتبني الخامسة المرحلة في
 المبرروالمقدس، العقل ملكة للعقل، مظهرًا تكون بحيث

 الدين في تظهر كما األبدية الحقائق نحو االنانية فيها وتتجه

 في ويتحقق تطورالتاريخ بهذايتم واألخرة كالحب والقيم،

 يجد حيث العقل بملكة وتبفى الطبيعه، على الغلبة فيها تتم دولة

 عضوية كلية الى ليتحول وقيمه ذاته تحقيق مجال الفرد

 وال القيم مقابل المطلقة قيمته في ذاته يجد فالفرد متكاملة،

 تتحكم أو تسيره أخرى قوة أو سبب أو مبدأ عليه يقوى
 يكون ولن اله ظهور هو فخته عنل فالتاريخ .التاريخي بالتطور

.الحرية ملكة سوى
 1854-1775 شلنغ فون يوسف فيلهلم فريدريخ أما

Freidrich Wilhelm Joseph Von Schelling بدء فيرى 

 أحضان من االنسان يخرج حين أي الحرية، في التاريخ

ابرخ فبمة _____________________________

 عندئذ والحرفيكتسب الواعي الكائن ليصبح الطبيعة
 الخطيئة إمكانية ليضًا تظهر الحربة ظهور مع ولكن .شخصيته

 بين هوصراع التاريخ إن الخيروالشر، بين الصراع ويبدأ

 واإلرادة الفردية اإلرادة الخيروالثروين بين والنور، الظلمة

 ذاته تحقيق. الى يجدالخيرالطريق ما سرعان ولكن الشاملة.

 طريق عندئذ فيبدأ تفتح مواكبة الى الفردية الحرية وتعود

 الخالص هوتاريخ شلنغ عند االنسانية تاريخ وان خالصها،
الله. الى العالم وعودة

 الى Hegel 1770-1831 هيغل مع التاريخ فلسفة وتصل
 واالنسان الطبيعة تخضع حبث للتاريخ الفلسفي التأمل ذروة

 علم هووالميتافيزيقا كله، الواقع يشمل لمنطق واألحداث

 ماهوحقيقي وكل الروح، وعي هوصيرورة فالتاريخ واحد
 في المبدعة حركته هوالتعبيرعن المنطق كماأن له، هوتجل

 ٠ الشاملة الجدلية في ،النفي ونفي والنفي الوضع ثالوث

 من وبالتالي الروح، جوهر من هي المفاهيم بين فالتناقضات

 فيها تتفتق التي العالقة هذه في إال حقيقتها وما ،الواقع جوهر

 الينشأ هونفسه الذي هوالنشوءوالفناء االتجلي :المقوالت

 حياة وحركة الواقع ينشىء الذي وهو بذاته يبقى وإنما يفنى وال

 هوكما لين Hegel هيغل فلسفة في الواقع غيرأن . الحقيقة

 الجدلية الحركة منه تقتضي كما يكون، أن يجب كعا وإنما يظهر

 المنظومة في موقعه له ومجدد بالوافع يحيط فالفكر .يكون أن
 الواقع، باغتصاب ذلك ولوتم حتى لمتطلباتها طبقًا الفكرية

 التاريخ وفلسفة الفلسفة وتاريخ الطبيعة لفلسفة جرى ما وهذا

 العالم تاريخ فهم في أرست قد الفلسفة هذه لكن .هيغل عند
 ما الالحقة الفلسفات عل تأثبرهام لها كان وخطوطًا منهجية

تجاوزه السهل ليمن كبرا الهيغلي الفكر من جعل

 هي الموضوعي الروح أن العالم لتاريخ هيغل فهم وفي

 ليس وذلك األفراد، والشاملةلجميع الرابطة العالقات منظومة

 بل الروح، هذا عناصر كمجموعة يشكلون األفراد أن بمعنى

 المجرد، عالقاتهم فتكون عنها ينشأون أرضية هوبمثابة إنه

 واالذعان القصد وإخضاع الحق وهو بذاته الموضوعي الروح

 حين في األخالق، هو الشامل الوعي ووصايا ألوامر الفردي

 هي فالدولة .الدولة في الشامل الوعي تحقيق تكون الخلقية أن

 العالم تاريخ في والظاهر المتحقق الشعب روح الخلقية، تحقيق

 ومن . اختفى ثم دولته منها كل وأوجد الشعوب فيه تتالت وقد

 بالسيادة موسومة التاريخ من حقبة كل أن هيغل يرى هنا

 التاريخ في ينتقل الروح فنور الثعوب. من لشعب الروحية
 الشرق هي آسيا إن .نحوالغرب الشرق من الشمس »كشعاع

 أو المحدد الغرب هي وألمانيا ،للتاريخ المطلق البدء أو المحدد
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التاريخ فلسفة

 : ثالث التاريخ مراحل فإن وبالتالي . له« المطلق »الهدف

 الحرية الى الملحة بحاجته الفكر يشعر لم وفيها الشرقية،

 وحدم الملك فكان والسياسي، الفكري بصبرلالستبداح فخضع

 غير الفكر فيها كان الرومانية، اليونانية- المرحلة ثم حرا؛

 بعض كان ثم ومن ،الحرية نحو طموح ولكنه الوعي مكتمل
 األلمانية، المرحلة وهي اثالثة، المرحلة في أما األفرادأحرارًا.

 نحوها وتوقه للحرية طلبه الفكرووعى فيها استيقظ فقد

 بالدولة المتمثلة الجرمانية األمة في الكامل وعيها فبلغت

. لبروسية ا

 أن Auguste Comte 1798-1857 كونت أوغست ووجد

 في نكتشفه الذي الوحيد الهام هوالغرض »خيراالنسانية

 تقدمه في االنساني الفكر مر رقد للتاريخ،، الفلسفي فحصنا

 والمرحلة الالهوتية المرحلة مراحلم بثالث الغرض نحوهذا

 هو هذه المراحل وقانون .الوضعية المرحلة ثم الميتافيزيقية

 الذي هو العقل تطور ألن المجتمع لتاريخ الطبيعي القانون

 المرحلة ففي . له مفسرا كونه جانب الى البشرية بتقدم يتحكم

 وديانة - آلهة ثم ،سحرية قوى وكأن الواقع عالم فهم األولى
 الطبيعة تسير ٠ القبيل هذا من مركب أعلى هي التوحيد

 تلت التي الثانية المرحلة في أما الوجود سيدة وهي واالنان

 من القديمة المعتقدات البشرية نبذت فقد العضوية المرحلة تلك

 على القدرة ذاتها في تجد لم إالأنها عقالفي نقدي موقف

 ألن وهذا الجميع، به يقبل بفهم القديم الفهم استبدال

 يعتد فيلسوف كل وألن لفظي فيها والتفسير ذاتية الميتافيريقا

 الفوضى الى هذا أدى وقد الحقيقة، الى خاص بطريق

 الفلك علم من ،العلوم ظهور ومع .والسياسية االجتماعية

 قوانين إقامة من البشري العقل تمكن االجتماع، علم وحتى
 في الفاعلة الحقيقية العلل عن الكشف أساس على وضعية
 الى باالنانية روصل للفوضى حدًا فوضع والمجتمع، الطبيعة

 علم االجتماع علم فيها يكون وضعية سياسة حول اتفاق

 تاريخ هو التاريخ أن وما المجتمعات. علم كونه العلوم

 واالجتماعية االنسانية التركيبات على طرأت التي التغيرات

 بتوطيدها هوالكفيل عللها عن الكاشف العقل فإن والسياسية

.جعاء االنسانية خير فيتحقق العلوم تطور أساس على وتقدمها

 على المبنية التاريخ فلسفات من نقيض طرف وعلى

 كارل عند التاريخ فلسفة نقوم المجردة الفكرية المنظومات

 الجدلي التفسيرالمادي على Karl Marx 1818-1883 ماركس

 بنية وفهم واقع أساس هي االنتاج فعالقات االنسافي. للتاريخ

 والسياسي المادي وجودها وصيغ تطورها وأشكال المجتمعات
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 وليس ومستقبال. وحاضرا ماضيا وذلك وااليديولوجي،

 يقول كا وقائع مجموعة إال والماركسية ماركس نظر في التاريخ

 االنسان صنع هو بل سواء، حد على والمثاليون األمبيريقيون

 الذي هو االجتماعي الوجود أن كما له، صانع يدوره وهو

 المجتمعات وتطور تطوره مراحل ويحدد االنان وعي يثرح

 عبر تتحقق الناس بين الحقيقية والعالقات ,العكس وليس

 االنسان فإن والثورة. والصراع العمل ومنها المادية المعطيات

 وتحقيق الطبيعة على السيطرة الى كله ذلك وراء من يهدف

الناس. بين المتبادل االعتراف

 في ووجد بالفلفة السياسي االقتصاد بربط ماركس بدأ وقد

 وما االنتاج، عملية في أي والطبيعة، االنسان بين العالقات

 وعالقتها االجتماعية الطبقات تحدد أوضاع من عنها ينجم

 قد هيغل كان التي وأساسه الحقيقي الجدل موضوع ببعضها

 مقوالت العالقات هذه ليست وبالتالي .الفكرة الى نسبها

 بل إياه، لتفهمنا التاريخ على تلصق الفكر نتاج من وقوانين

 حياة في حقيقتها على تظهر وهي نفسه التاريخ حركة هي
 والصراع االنتاج وعالقات المتتجة القوى وتطور المجتمعات

 وبهذا الحركة بهذه تأخذ ال للتاريخ فلسفة وكل ؛الطبقي
,الخيال عن ناتجة نظرية تكون لها موضوعًا الواقع

 أي الشالث، التاريخ بعد عل أيضًا القول وينطبق

 تحكم مجال أو ورغبات أهداف موضع ليس وهو .المتقبل

 الطبقات بها تقوم التي التغيرات تحدده وإنما الصدف،

 التناقضات تفاقم بضرورة الثورة، خاصة االجتماعية،

 هي التناقضات هذه أن وبما الحاضر. وفي الماضي عن وتراكمها

 العاملة، الطبقة هي الظهور في طبقة آخر وأن بطبيعتها طبقية

 وقم لصالحها االجتماعية الثورة حلفائها مع تحقق التي فهي

 بما التاريخ وحركة األخرى االجتماعية الطبقات مواقف أدركت
 أيضًا هي التاريخية المادية وانظرية وإيديولوجيا وعي لهامن

 آلة أنها كما االجتماعي التطور واستقراء وتفسير لتحليل منهج

 تبتعد فهي .السيطرة الى العاملة بالطبقة تصل التي التحول

 التاريخ فلسفة لتجعل النظرية والتحليالت التأمالت عن

 انسريخ تفسير تريد ال أخرى جهة من وهي وشاملة، علمية
 تصبح حيث من ايضًا تغيبره اجل من بل فقط فهمه أجل من

 آخرأن طرف يظهرمن والتاريخ .العاملة الطبقة إيديولوجيا

 ترى إذ المجتمعات، تطور قاعدة هي االقتصادية العالقات

 حين تطورهم مراحل أولى في دخلوا قد االس أن الماركسية

 هنا ومن جماعات وأصبحوا المادية حياتهم ينتجون بدأوا

 الى المشاعي المجتمع من االنسانية تاريخ مراحل تطورت
 من وكل الرأسالي. المجتمع الى وصوالً فاالتطاعي العبودي



 حين وذلك ؛سبقته التي المرحلة أنقاض على قام المراحل هذه

 الى المجتمع وانتقل فقوضتها أحضانبا في التناقضات تفاقمت

 هوالمحرك الطبقي والصراع األكثرتطورا؛ الالحقة المرحلة

 الخاصة الملكية ظهور فهو الصراع نشأة سبب أما التطور لهذا

 قائمة. الملكية تلك دامت ما وهوسيدوم االنتاج، لوسائل

 الناجم والصراع الرأسالي المجتمع قلب في التناقضات لكن

 حيث التطور، مراحل آخر الى حتط بالمجتمعات سيصل عنها
 الشروط وتتحقق طبقيًا — ال المجتمع ويكرن الملكية تلك تلغى

 أو استغالل دون ذاته يحقق ان لالنان تتيح التي الموضوعية
الشيوعية. المرحلة هي المرحلة وهذه اوتسلط؛ قهر

 عن التاريخ فلسفة ارتدت العشرين القرن بدايات ومع

 أشكال ووصف الحضارة نحو واتجهت الشمولية النظريات
 مع هائلة اخطارًا االنسانية وواجهت اسبابها وتعليل وجودعا

 واألزمات واالجتماعية السياسية واالنقالبات الحروب مآسي

 المطاع وهيمنة الهمجية االستعمارية والتوسعات االقتصادية

 الى اتجاهاها معظم في تنظر الفلسفة فأخذت االستغاللية

 البؤس يهددها فراغ في قليال قليال تغرق وهي االنسانية

 ثم التأريخية النزعة وشاعت صوب كل من واالستغالل والدمار

 التقدم في النظريات عن بدال التاريخ الى النظر في التشاؤمية

 فلسفة تأثرت كما األفضل. نحو المجتمعات تطوير كفاعل
 Schopenhauer 1788-1860 شوبنهاور بفلسفة أيضًا التاريخ

 العلوم تطبيقات عن نجم وبما Neitzche 1844-1900 ونيتشه

 مفرطة وأخرى عدمية نظرة فعمت .وخراب دمار أدوات من

 Oswald شبينغلر اوسفالد عند نجدها كما ،التشاؤم في

1936-1880 Spengler جانب الى الغرب، انحطاط مؤلفه في 
 للحياة مثيالً فيها ترى وهي المجتمعات الى العضوية النظرة

 متواصلة حركة في وتفنى تذبل ثم وتنضج تنشأ العفوية

.التاريخ مسرح على المتالية الحضارات حياة هي ومتكررة

 التقدم عن بإعراضها هذه التاريخ فلسفة نزعة رافقت وقد

 العلوم عن المنقولة القانونية عن عودة التاريخ لتطور كمحرك

 وقدجعل االجتلع بعلم وازداداالهتمام ومنهجيتها الطبيعية

 عن بعيدا الخاصة وقوانينه االنساني الواقع في البحث موضوعه

 عن كبديل المختلفة االتجاهات فيه وظهرت واحد عامل أحادية

 الى نفسه التاريخ علم حل ما وهذا والحضارة، التاريخ فلسفة

 اهمال والى جهة من الوثاثقي السردي الطابع عن االبتعاد

 صلب في وتوطد أخرى. جهة من حوله الفلسفية النظريات

 الخروج جانب فإلى ,هواالنان محوري هم التاريخ فلسفة

 راحت والمجتمعات األحداث فهم في األوروبية المركزية على

 إنه :ومستقبله وحاضره ماضيه في باالنسان تعنى الفلسفة

ئالخ_______________________-

 ففلسفة . ومستقبله حاضره وصانع ماضيه مسؤولية حامل

 Wilhelm Dilthey ديلتاي فيلهلم يرى كما التاريخ،

 عنه تلقننا ما وهوليس االنسان؛ فلسفة هي ،1911-1883

 إن عنه؛ التاريخ لنا إنهمايقوله االنسانية، أوطبيعته داخليته

 وفلسفة الحياة فلسفة تظهره كما وجوده حقيقة هي تاريخيته

 أمثال الجديد االتجاه هذا مثلي ومع .الوجودية والفلسفة القيم

 Arnold Toynbee توينبي وأرنولد وترولتش سيمل غيورغ

 Benedetto Croce 1866-1952 وبنديتوكروتثه 1975-1889

 ومعظم Martin Heidegger 1889-1976 بدغر ومارتين
 عل عمالً لتكون التاريخ فلسفة اتجهت الجدم الكانطيين

 اعتبار مع معناه عن بحث هي ؛القد بثكل له وفهما الحاضر

 واستعباده االنسان وتسخير للكوارث نتيجة الماضي عن جاء ما

 يصنعه نحومستقبل تطلع وهي ؛عليه القضاء ومحاوالت

 ملء فيبلغ والمساواة العدالة حقيق مع لحريته بتحقيقه االنسان

.نيته إنا

 باسم التاريخ فلسفة فترتبط العربي الفكري التراث في أما

 Ibn Khaldoun خلدون بن محمد بن عبدالرحن الدين ولي

 أيام في والخبر المبتدأ العبروديوان كتابه وبمقدمة 1406-1332

 السلطان ذوي من عاصرهم ومن والبربر والعجم العرب
 التاريخ فهم من االقتراب هذا بوادرمثل أن العلم مع األكبر،

عاصره. أو سبقه من لدى تعدم لم
 عن وفحوى، منهجًا الخلدونية التاريخ فلفة تنفصل وال

 إليه؛ السباق كان الذي الجديد االجتماع علم العمران، علم

 هو الذي االنساني االجتماع عن »خب هو حقيقته في والتاريخ

 ؛ أحوال« من العمران ذلك لطيعة يعرض وما العالم عمران

 لتطور المحركة لألسباب هوفهم التاريخية هذه وفهم

 المتحكمة والقوانين لها المكونة العوامل عن وكشف المجتمعات
 حدة على كال االجتماعية الظواهر خلدون ابن درس فقد .ما

 تأثير المقدمة في عرض حيث ببعض بعضها عالقة في بحث ثم

 باإلضافة والعضوية والنفسية واالجتماعية االقتصادية العوامل

 في االنسانية الحياة تظهرها التي واآللية الطبيعية العوامل إلى

 والدول المجتمعات سير صورة له فاتضحت المجتمعات،

 نشأتها أسباب وبالتالي وتفرقها وانضمامها القوى وتكافؤ واألفراد

.اندثارها ثم ونضجها

 المجتمعات: تكوين في الرئيسية العوامل أحد هي فالعصبية

 غلبتها وإن ...الملك هي العصبية إليها تيري الي الغاية »إن
 قوتها الى التغلب في قوة وزادتها أيضًا ا٢ع التحمت فاستتبعتها

 األولى الغاية من أعلى والتحكم اكغلب من غاية وطلبت
 في ٠ . الدولة. قوة بفوتها تكافء حتى دائمًا وهكذا وأبعد.
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 العصبية، غاية الدولة، في خلدون ابن يبحث وحين هرمها«.

 »هذا و لألشخاص«، كما أعمارطيعية »لها الدولة أن يجد

 الوقوف سن الى التزيد من الشخص عمر بمثابة للدولة العمر

 »إن للحضارة: بالنبة األمر كذلك الرجوع«. سن الى ثم

 محسوس عمر له وسوقة وملك وحضارة بداوة من كله العمران
 محسوسًا« عمرًا المكونات أشخاص من الواحد للشخص ان ي

 . والدولة« العمران في العالم لعمر الوقوغ سن »هي والحضارة

 عينها الموثقة وبالدقة خلدون ابن يحلل العامل هذا جانب والى

 للمجتمعات، المادية القاعدة كاالقتصاد، األخرى العوامل

 بين وتأثيرالتناقض الفرد سلطة الى باإلضافة والبيئة والسكان
 حتًا يؤدي الذي ومتطلباتها الدولة دور وتضخيم والحضر البدو

. الدولة على وينقلبون فيثورون المدنيين تفقر سياسة الى

 ابن استنبط لقوانين هذه الدائمة التغير حركة وتخضع

 فإن . المجتمعات وتواريخ أحداث من الحقيقية فحواها خلدون

 باطنه أما والدول« األيام عن أخبار عل يزيد »ال التاريخ ظاهر

 وعلم دقيق ومباديها للكاثنات وتعليل وتحقيق »نظر فهو

 الحكمة في أصيل فهولذلك عميق، وأسبابها الوقائع بكيفيات

 التاريخ فحوادث . وخليق« علومها في يعد بأن وجدير عريق

 االجتماع »إن والحتمية، السببية لمبدأين: تابعة والمجتمع

 الطبيعية االنسان حاجة عن ضرورته وتتأت ضروري« االنساني

 الدفاع وعن لها الالبعة التعاون ضرورة وعن المعاش لوسائل

 تظهر هنا واآلخرين؛ األعداء وضد الطبيعة ضد النفس عن

 ويحمي بعض عن بعضهم الناس عدوان يدفع كرادع السلطة

 لمجتمع وجود يكون وال الناس. بين كرباط االجتماعية الحياة

 الطبيعية والموارد كاألرض ،مادية شروط فيه وتتم إال يتطور

 والشرب للمأكل واالنتاج وكثافتهم، بطبائعهم والسكان

 في تتم فكرية شروط هناك ثم وغيرها. والسكن والملبس
 والنظم السياسية والمذاهب الدينية والعقائد التاريخية المرحلة

 العلوم وانتشار األجيال نفسيات الى باإلضافة االجتماعية

 إلفردية. والمواهب واتقاليد والعادات والفنون واآلداب

 - خلدون ابن نظر في الجبرية مبدأ عن بعيدة وهي - والحتمية

 االنساني العام نسقها في الظواهر وعالقة وترابط تسلسل تبين

 من فيه بما العالم هذا نشاهد »إنا والميادين: المجاالت شى في

 وربط واألحكام الترتيب من هيثة على كلها المخلوقات

 في ليس االجتماعي — التاريخي الواقع إن . بالمسببات« االسباب

 ما وهذا مستمرة؛ صيرورة هوفي بل وثبات، سكونية حالة

 والتعاقبي، الدوري التطور بفكرة القول على خلدون أبن حل

٠ والحضارات العمران وإعمار

 المقدمة في خلدون ابن أنجزه الذي الفتح العرب يتبع لم

 فعليًا تؤثر لم أنها كما األمة هذه تاريخ في فريدًا عمالقًا فبقيت
 من الماضية األخيرة العقود وفي العلوم من قليل عدد على إال

القرن. هذا
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الهنا غانم

الحياة فلسفة

Philosophy of Life
Philosophic de vie
Philosophic d. Leben

 آراء النفس في كتابه في ق.م.323-385 أرسطو يستعرض
 الحي أن يقررون جميعًا أنهم فيالحظ الحيام طبيعة في الفالسفة

 واالدراك الذاتية الحركة هما بخاصيتين الحي غير عن يمتاز

 وأنه الماء، المبدأ هذا تصور لألشياء وأخذ بمبدًا منهم قال فمن
 مثل دائبًا تظهر لم وإن داثيًا فيه حاضرة حيوية قوة على حاصل

 هي النفس أن حيث من الهواء المبدأ هذل تصور أو طاليس

 النفس باليونانية يعني psyche )ولفظ هواء والنفس الحي، علة

 مثل النار المبدأ هذا أوتصور انكيمانس. مثل والنفس(

 بمقدار تستعر أبدية أزلية عاقلة حية النار هذه وأن هرقليطس،

بمقدار. ء وتنطفى

 :أنواع ثالثة على أنها فيرى الحياة في أرسطورأيه يورد ثم

 ،األرض في هوثابت ما منه والحاس .وناطقة وحاسة نامية
 النامية أربعًا: الحياة درجات فتكون هومتحرك، ما ومنه

 على أوالً الحياة تقال I والناطقة بالنقلة والمتحركة والحاسة

 في موجودة فهي جميعًا، الحية األجسام بين مشتركة ألنها النامية

 في بدونها والعقل الحس يوجد وال والعقل، الحس دون النبات

 النمو :وظيفتان النامية وللفس . واالنسان األعجم الحيوان

 الواء، على أجزائه جميع في يتناقص أو ينمو والحي .والتوليد
 أو يمينًا أسفل، أو أعلى واحدة جهة في يزداد الذي كالجماد ال

 وليست الغذاء. يقبل وينمومادام يحيا والحي شماأل.

 فعل مجرد من نانجًا الحي نمو رليس ،مادية اضافة مجرد ■ التغذية

 فقط، مساعدة العناصر هذه وإنما تركيبه، في الداخلة العناصر

 يحول أن شأنه Assimulation تمثل والتغذية النف والفاعل
 صورة ويتخذ صورته يفقد الغذاء أن اي ، شبيهًا المباين

 تتم ال التغذية الن بالمرة، مباينًا لب الغذاء أن على المغتذى

 الحي نرى لذلك بالقوة، شبيه بالفعل مباين ولكنه شيء، بأي

 ما المواد هذه من ويختار ويشريها، يأكلها معينة مواد يختار

 وعظم ودم لحم فالغذاء .يالئمه ال ما ويفرز فيتمثله يالئمه

 ثم بالقوة وهوكذا إال بالفعل يصيركذلك ال والشيء بالقوة،
 في اما ونسبة. حدًا الطيعي المركب في والمقدار للنمو إن

 هو بل نهاية غير وإلى اتفاقًا الحي ينمو وليس .فال الصناعي

 تابعان رالحد والنسبة نوع. كل في هما هما وشكالً حجمًا يتخذ

 تترتب ال المادة فإن ،للجسم ال للنفس أي ،لليادة ال للصورة

 االغتذاء أن كما النوع فيحفظ التوليد وأما بمرتب بل بذاتها

 من الثانية المقالة في النفس كتاب في أرسطو يقول ,الفرد يحفظ

 ما بقدر واأللوهية الدوام في مشاركة »التوليد إن الرابع الفصل

 الموجودات جميع مطلب المشاركة وهذه .المائت الكائن يستطيع

 ال المائت الحي الكائن يبقى فبالتوليد الطيعية أفعالها وغاية
 .بالنوع« راحدًا بل بالعدد الواحدًا ،شبيهًابنفه هوهوبل

 الحي تفسيرتكون عن عاجز أرسطو، رأي في اآللي، والمذهب

 متهما يتكون ذاتيتان علتان والصورة فالهيولى .وهيولى صورة في

 الواعي :آخرين نحوين على تقال العلة أن على الحي الكائن

 تقصد التي الغاية والثاني والسكون، الحركة بداية ماتصدرعنه
 وفاعلية وصورته مادية علة أربعًا: العلل فتكون الحركة، إليها

 والقائل والفاعل، الهيولى على العلية قصر يمكن وال وغائية
 والفاعلية المادية سوابقها عن الزمة األشياء بأن بذلك

 يحدث الحائط إن قائل مثل مثله بذلك والقائل .بالضرورة

 فتؤلف أسفل إلى تسقط كالحجارة الثقيلة األجسام ألن ضرورة

 الحجارة، فوق كالتراب األخف األجسام وتصعد األساس،

 الترتيب هذا نراعي الفن في نحن أعلى إلى كالخشب واألخف

 يجعلها ما األشياء في ليس ولكن ،الهضع هذا األشياء ونضع

 أو الطبيعة يحاكي والفن الشكل هذا على أنفها من تتالف

 يصنع الحالين وهوفي تحقيقه، عن عاجزة الطبيعة ما يصنع

 البيت لوكان ؟ لغاية ال تصنع الطبيعة ان يعقل فكيف لغاية

الفن. يحدث كما يحدث لكان بالطبيعة يحدث شيائ

 وقواها الصرف المادة لطبيعة مباينة الحياة طبيعة كانت واذا

 الشيء أصل يعلم وال ؟ الحياة أصل فما والكيميائية الفيزيقية

 الحياة بحقيقة العلم عدم كان ولقد .بطبيعنه العلم بعد إال
.أصلها في اآلراء تعدد في سيبًا

 الحيوانات بعض بأن شائعًا االعتقاد كان بعيد أمد فمنذ

 أوأن المتعفنة، والجثث والطين اآلسن الماء من تتولد الدنيا

 ما إلى تطورت ثم والبحار األنهار مياه في تولدت برمتها الحياة

 التولد أي الذاتي، بالتولد يسمى ما وهذا .اآلن نشاهده

.سابق حي عن ال مباشرة الجماد عن الحادث
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 من االعتقاد يمنعهم لم قليل عدد الفالسفة من وجد ولكن

 على العلة علو من المبدأ هذا يحتمه وما العلية بمبدأ االيمان
 فعلل منه. يأدن تكون فال األقل، على أومساواته المعلول،

 في السماوية بتأثيراألجرام غيرالحي من الحي أرسطونشوء

 اليونان ونظر نظره في األجرام، هته وكانت األرضية. المادة
 ظنهم في لها فكانت أرواح، تحركها أثيرية أجسامًا عمومًا،

العناصراألربعة. فاعلية من أعلى فاعلية

 فأقروا والمسيحيون المسلمون الفالسفة الرأي هذا واصطنع

 ووجوب ،الحياة توليد عن األرضبة العناصر بقصور بذلك
 اعتمادًاعل الكواكب وغيرهامن الشمس فعل الى اضافته

 ال األكمل أوأن األقل، من يخرج األكثرا بأن العقل حكم

األنقص يخرجمن

 المادة أودع البدء في الله أن أوغسطيوس القديس رتأى فقد

 في ذلك بعد ونت فيها كمنت حية بذورا غيرالمعضونة البحت

 الى الحياة يرجع أنه أي الزمان، مر على الحية األنواع مختلف

 بكل خاصة أصول الى الحية األنواع ويرجع الخالق، فعل

٠ نوع.
 تعالى الله »إن فقال المعتزلي النظام ذهب الرأي هذا وإلى

 يتقدم ولم اآلن، عليه هي ما عل واحدة دفعة الموجودات خلق

 في بعضها أكمن تعالى اللهم غيرأن أوالده، خلق آدم خلق

 دون مكامنها من ظهورها في يقع إغما والتأخر فالتقدم بعض،

ووجودها«. حدوثها

 والفاعلية المادة فاعلية بين الجمع حاول فقد سينا ابن أما

 القوى بسبب أكوان العناصر من يتكون »وقد قال: السماوية.
 وأولها اعتدااًل، أكثر امتزاجًا العناصر امتزجت اذا الفلكية

 للنفس آلة يكون أن يصلح بدن مادة حدثت فاذا . . .النبات

 للكواكب[ المحركة ]األرواح المفارقة العلل أحدثت لها، وملكة

 الصالح البدن يحدث كال تحدث فالنفس . . .الجزئية النفس

. اياه« الستعمالها

 الحياة أصل عن يبحثوا أن وعليائه العصر لفالسفة بدا ثم

 وفي أخرى. كواكب في ول األرض، الكوكب، هذا في
 . Charles Darwin 1809-1882^٠٥ جميعًا هؤالء مقدمة

 (،1859) األنواع أصل كتابه في الحياة أصل في نظريته عرض

 جسم على وتحتوي البوتوبالزم في بزغت الحياة أن ومفادها
 .الخلية يكونان والنواة والبروتوبالزم .النواة هو مستدير

 خاليا. عدة من أو واحدة، خلية من إما تألف واألحياء

 الخاليا من يحصى ال عدد من توليفة إال ليس نفسه واالنسان

 وإماكثيرة الخلية إماأحادية كذلك والحيوانات .المتباينة

 لينة القوام رخوة بدايتها، في الحيوانات، وكانت الخاليا.
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 لها وأصبح بعدذلك تطورت ثم العظام معدومة األجسام،

 سلم أول الحبل هذا بزوغ وكان ■ الجسم طوال يمتد متين حبل

 من المؤلف أو«الصلب« »الفقار« نحوتكوين التطور ساللم من

 الحيوانات وكانت .»فقارة« يسمى منها كل عظمية أجزاء

 الهياكل ذوات األسماك نشأت ومنها الماء، أهل من الحبل ذوات

 ثم الصلبة. العظمية الهياكل ذوات األسماك ثم الغضروفية،

 جف ما إذا الطين في تحيا أن تتطيع متطورة أساك ظهرت
 نشأ األسماك بقية مثل بخياشيمها تتنفس أن من وبدأل .الماء

 مثانة عن تحولت أولية رائت عن عبارة هو جديد جهاز لها

 ثم ومن للتنفس، بجهازين مزودة فأصبحت )العوامة( السبح

.التنفس« »ذوات األسماك هذه سميت

 وهي ،الضفادع مثل البرمائيات نشأت التنفس ذوات ومن

 .الماء في تحيا أن تستطيع كما اليابسة في تحيا أن تستطيع التي

 من فرع ومن الحيات، مثل الزواحف نشات البرمائيات ومن

الطيور. نشأت الزواحف
 تغذي التي اثدي ذوات نشأت أيضًا الزواحف ومن

 بيوض، حيوانات البداية، في هذه، وكانت صغارهاباللبن
 ومن والطيور. الزواحف مثل بيضًا تضع حيوانات أي

 الصعابيرذوات ومن الصعابير، نشأت البيوض الثدييات
االنسان. أي الذيول، وفاقدة القردة، أي الذيول،

 يفسر حي واحد أصل عن المتفرعة كلها الحية األنواع وهذه

 بقاء أو الطيعي االنتخاب قانون بمقتضى وتنوعها تكاثرها

 ثالثة وقوانين البقاء، تنازع من الالزم وهوالقانون األصلح،
 ؛الخارجية والبيئة الحي بين المالءمة قانون :أوالً :هي ثانوية

 البيئة تأثير تحت استعالها عدم أو األعضاء استعمال قانون :ثانيًا

 جديدة أعضاء تظهر أو تضمر أو األعضاء تنمو بحيث أيضًا

 االختالفات بأن وهويقضي الوراثة قانون وثالثًا: للحاجة؛ تبعًا

 االنتخاب في يشاهد ما على الذرية إلى تنتقل المكتبة

.الصناعي
 لمعنى الفالسفة رؤية في تأثيرًا داروين نظرية أحدثت وقد

 يتجنبوا أن الحياة فلسفة أصحاب امكان في يكن فلم ٠ الحياة

.أوباإليجاب بالسلب التأثيرسواء هذا

 Friedrick Nietzsche 1844-1900 نيتشه فردريك ففلسفة
 داروين فهويهاجم بنظريةداروين، وإيجابًا سلبًا متأثرة الحياة في

 بعد أي ، 1901 عام أخته نشرته الذي القوة إرادة كتابه في

 إلى بالنسبة يذهلني ما »إن :يقول .واحد بعام نيتثه وفاة
 البقاء أن من دارون يقرله لما معارضًا اراه ما هو االنسان مصير

 األقوى إن الشارع لرجل القاء هوأن فالحاصل لألقوى

 المسيطرة، والقيم األغلبية، أمام القطيع، غرائز أمام ضعيف



المياة. فلخيغة

 ارادة على الغلبة لها الموت وارادة المنحلين، قيم هي اليوم،

 أفضل : الغلبة هذم مع يتفق والمسيحية البوذية وشعار الحياة.

.تكون« أن من تكون أال

 ليست الحياة ان منداروين، العكس على هويرى، ثم

 ارادة »إن يقول: والسيطرة القوة تنازع وإنما البقاء، تنازع

 لغريزة تضييق وعن ومأزق، ضائقة عن تعبير الحياة حفظ

 إن بل القوة، في التوسع هي التي الحقيقية، الجوهرية الحياة،
 وتضحي خطر في الحياة حفظ تجعل ما غالبًا الغريزة هذه

 بل والمأزق، الضائقة هو ليس الطبيعة يود والذي به...

 البقاء تنازع وليس الجنون درجة الى حت والتبذير، الفيض

 فالنزاع، الحياة. ارادة على مؤقتا وتضييقا شاذة، حالة إال

 حول الوجوه كل ومن مكان كل في يدور والصغير، الكبيرمنه
 التي القوة الرادة وتبعًا القوة، حول واالتساع، والنمو السيادة

الحياة« ارادة هي

 بعضها المرتبطة القوى من )مجموعة نيتثه، نظر في والحياة،

 العملية هذه ويتبع . . .مشتركة تغذية عملية طريق عن ببعض

 والتصورات االحساسات باسم يسمى ما كل لتحققها كوسيلة
 )غيرقواها األخرى القوى كل مقاومة أوالً أعني واألفكار،

 وسياقها؛ الحياة لصورة تبعًا القوى هذه إعداد وثانيًا هي(،

 والقضاء اوطرحها تمثلها أجل األشياءمن وثالثًاتقويم

 الجسم، باسم االنسان حياة نيتشه يمي وأحيانًا عليها«

 في الحياة هذه أو ،الالشعورية الحيوية الوظائف كل ويقصد

. الحياة معافي بكل الحية القوية مظاهرها كل

 ■ الروح من أعظم ويعتبره بالجسم يشيد نرام هذا أجل رمن
 هذا أجل ومن . الجسم بخدمة تقوم أداة إال ليست فالروح
 التأسي هذا في وهو، البيولوجيا. عل القيم يؤسر نرام أيضًا

 يقول . البيولوجي التطور نتاج هو االنسان حيث بداروين متأثر

 بالقيم بمقارنتها وهمية قيم هي األخالقية القيم »إن : نيتشه

الفيزيولوجية«
 على رأسًا المتعارفة القيم انفلبت المبدأ هذا وضعنا ومتى

 نيتثه يطرح وهنا ضرورة منه يلزم القيم وقلب عقب؛

 األخالقية القيم جدول : القيم من متعارضين جدولين

الجديدة. األخالقية القيم وجدول السائدة،

 كلمة في نيتشه يلخصه السائدة األخالقية القيم جدول

 وهي والمسودين العبيد قيم بها ويقصد األوروبية، العدمية

 العبيد عند القيم، ومصدر األرستقراطيين قيم تخالف

 لقيها سابقة بإساءة المتكرر الثعور وهو الحقد، هو والمودين،

 فيه لعجز قدمها، بمن ويتثفى يردها أن يستطع ولم االنسان

 يزيد مما وحين، حين بين يمجترها فتراه الحال، في الفعل رد عن

 على يقوى ال الذي العجز من فيجعل الشعرر هذا قوة في
 ومن تواضعًا، الجبانة الوضاعة ومن إحسانا، لنفه االنتقام

 العبيد قيم أن نيتشه ويرى .طاعة المرء يبغضهم لمن الخضوع

 الذي الشعب هو إذ I اليهردي الشعب الى بأصلها تعود هذه

 من القاه ما لكثرة صوره أعنف في الحقد نفسه في شاع

 الحقد وصل فلما العريقة القديمة دولتهم زوال منذ اضطهاد

 وكان .الرومان من سادنه قيم على ثار غايانه درجة أقصى الى

 وضعوها التي القيم فكانت نبالء أقوياء سادة حينئذ الرومان

 الغزو، حب في وتتلخص االرستقراطية: القيم هي ألخالقهم

 الضعف من واالشمئزاز الرحة، واحتقار بالقوة، واالعتزاز

األجداد. وتوفير التقاليد، وتقديس والضعة،

 من أعلى جديدة ارستقراطية بخلق يطالب نيتشه أن بيد

 بذاتها االرتفاع الى ويدعواالنسانية القديمة، االرستقراطية
 هو الجديد الطابع هذا .االنسانية من جديدًا طابعًا لتخلق

 وهي األعلى، االنسان شرط هي والفردية .األعلى« »االنسان

 األفراد، بين الموجودة الطبيعية الفروق على المحافظة تعني
 من غيرها عن متمايزة وبأنها قويًا، شعورًا بالذاتية والشعور

 كل فوق األعلى االنسان فإن هنا، ومن األخرى. الذاتيات

 »إن نيتشه يقول ■ الفيم فهوخالق . قانون وكل ؛تقويم
 ويعطي عصره، معتقدات يحدد هولذي األعلى االنسان

 للخير آبه غير تامة حرية في القيم ومخلق ،صورتها للحضارة

 تحقيق الى تؤدي وسيلة فكل ثم ومن والباطل« والحق والشر،

 في ليسا والشرف الجودة ألن ،شريفة جيدة الغاية هذه

 تابع شيء وكل .بنفسه هو يصنعهما قيمتان هما بل األشيا،
 وتأسيًا واالخضاع. واليادة لليطرة وتابع القوة، الرادة

 لم فاذا الخطر، يجبأنمجياحياة األعلى االنسان فإن ذلك على

 تجني »كي نيتشه يقول ٠ نفسه تلقاء هومن فليتقدم إليه يأت

 خطر في والحياة خطر« في عش فيه، ما أسمى الوجود من

 السموبالحياة. أجل من بالمسؤولية قوي احاس على تنطوي

 األبدي". »العود نظرية يتحمل أن وحده يستطيع لهذا وهو

 النهائية، صيرورة الوجودليس أن هي النظرية هذه وخالصة

 عندها للصيرورة، الكبرى« »السنة نيتشه يميها فترة تأتي وإنما

 الدورة وهذه جديدة، دورة لتبدأ الصيروره دورة تنتهي

 . جديد من لتبدأ فتنتهي الكبرى سنتها عليها تأتي الجديدة

 هذه من دورة وكل دورات. إلى مقسم الوجوم زمان وهكذا

 مطلقا اختالف وال عليها، السابقة للدورة تام تكرار الدورات

 تتكرر واحدة صورة كله الوجود فكأن واألخرى. الواحدة بين

. الالنهائي الزمان في انقطاع بال
 حد، أقصى إلى به الشعور يزداد الحياة حب فإن هنا ومن

993



اسلياة قلسغق

 الحياة، هذه دامت ما نهائيًا يزول الموت من الخوف أن كما

 من ستعود األعلى، االنسان ال بالنسبة حافلة حياة وهي

 ؟ الحياة هي »أهذه زرادشت قال كما للموت فهويقول جديد

هاتهامرةأخرى". إذن

 معها يمتنع ألنه المسيحية ينقد نيتشه فإن ذلك أجل ومن

 البشر تنسي آجلة حياة تؤكد انها ذلك األعلى االنسان ميالد

 عقيدة تؤكد إنها ثم الحقة. الحياة هي التي العاجلة الحياة

 والطاعة بالصبروالتسليم بالتكفيرعنها وتأمر الخطيئة،
 ونظرية تتفق نتيجة إلى ينتهي نيتشه فإن ولهذا .واإلتضاع

. «مات قد الله » أن وهي ،الحياة في داروين

 Henry Berg- برغسون هنري يقف نيتشه من الضد وعلى

1941-1859 son بداية في التطورعندداروين تأثربمفهوم 

 فلسفة تأسيس الى قادم النفية الحياء في تفكيره ولكن تفلسفه،

 التطور كتاب موضوع هذا وكان ،مباينة أسس على الحياة

 أو القسمة تقبل ال بطبيعتها فالحياةالنفسبة (.1907) الخالق

 رجعة تحتمل ال ديمومتنا بأن القول يمكن بحيث التجزئة

 بعينها. حاالت تكرار معه بمتنع مستمر تقدم هي بل الماضي؛

 األمر لوكان واال . ماض بال الديمومة ان يعني ال هذا ولكن

 للديمومة يكن لم وبالتالي الحاضر، غير هناك كان لما كذلك

 تقرير مع يتفق بالحاضر الماضي ارتباط ان ذلك وجود الحية

 أدركنام ما اذا فالتغير التغير. الى بالنسبة للتجزئة القابلية عدم

 تفصلها الحركات من مجموعة من مركب يبدووكأنه الخارج من

 فإنه الداخل من أمااذاأدركناه وأخرى حركة كل بين وقفة

 وأن للقسمة، التغيرغيرقابل وأن تغير، الوجود أن لنا يبدو

 يستلزم ولكنه بالحاضر، الماضي ارتياط يستلزم التغير هذا مثل
 طبقة فالحاضر ثم ومن المستقبل، على الماضي انعطاف أيضًا

 وعل جهة، من الماضي على تنطوي الديمومة من سميكة

أخرى المستقبلمنجهة

 والذاكرة، الذاكرة. تعني ،برغسون عند اذن، الديمومة

 الحاضر الى الماضي تسترجع وهي الجسم ذاكرة ضربان: عنده،

 مر وهو عمل، مركز الجسم أن ذلك . نفعية آلية بطريقة

 المؤثرة األشياء بين الوصل وأداة ،والواردة الصادرة الحركات

 للجسم الوظيفة هذه شأن ومن , أشياء من فيه تؤثر وما ،فينا
 بالعالم يرتبط سطحي »أنا هيئة على الشعور من جزءًا تجمد أن

 إنارة في به يسهم ما بقدر إال الماضي إلى يلتفت وال الخارجي،

 الحسية واألدوات العصبية المراكز فإن ولذلك الحاضر. الموقف

 بأن مكلفة انتخاب أدوات مجرد إال هي إن تها ترتبط التي

 لها التي تلك بالذكريات تعج التي الواسعة الساحة من تنتخب

 التصورية الذاكرة فهي الثانية الذاكرة أما . عملية فائدة

 »األنا إغها مستمرة؛ ديمومة في وتحيا كله الماضي تختزن الخالصة

 فاألحالم .األحالم في النظر من ذلك ويتضح .العميق«

 يحدها معينة واحدة حالة على تقتصر وال كله، ماضينا تتناول

 ذلك أجل من وهي . اليقظة في يحدث كما واالنتبام االهتمام

 يحيا وهكذا الشعوروهوالالشعور من الباقي الجزء تشيرالى
 والضرورة والعمل بالفائدة مرتبطة حياة . حياتين االنسان

 عن والتفكيرواالنفصال بالتأمل مرتبطة وحياة الخارجية،

 ذلك المستويين هذين بين نتأرجح ونحن الحياة. الى االنتبام

 شأن من فذلك فقط الحاضر في نحيا أن نستطيع ال أننا

 الماضي في يحيا أن المرء إمكان في ليس إنه ثم .الدنيا الحيوانات

 االفادة يحاول أن دون الماضية الذكريات باجترار فيكتفي فقط

 من فذلك الحاضر الموقف مواجهة في الذكريات تلك من
 فهومحاولة فعالً المشاهد أما .الواقع مع التكيف يمتع أن شأنه

 الضربين هذين بين باألحرى أو المستويين هذين بين التوفيق

 مجال الى الفعل مجال من المستمر باالنتقال وذلك الذاكرة، من

 عند السكون أما . الديمومة طبيعة مع يتفق ما وبالعكس الحلم

. الديمومة على القضاء شأنه فمن واحد مستوى

 أكثرها أبعاد ثالثة ذات والذاكرة ذاكرة، الديمومة كانت ولما
 والتحرر التفتح يعني المستقبل كان ولما . المستقبل هو عمقًا

 ال جديد شيء بإزاء الديمومة في أننا ذلك فمعنى واالنطالق

 أن تعني الديمومة أن برغسون يقرر ولذلك . به التنبؤ يمكن

 شتى يرفض فإنه ولذلك . المعطيات من بعد ليس الكل

 داروين نظرية فينقد الحياة؛ طبيعة تفسر التي اآللية النظريات

 وغذائها بتربتها للبيئة المباشر التأثير على تعتمد أنها بدعوى

 برغسون، رأي في كلها، الحية األنواع أن حين في ومناخها،

 ما نقط وفي ما وقت »في يقول حيوية« »سورة عن صدرت قد
 التوالي، على كونها واجتازاجسامًا تيارحي نبع المكان من

 وتشتت الحية األنواع بين وانقسم جيل، إلى جيل من وانتقل
 كلما قوة يزداد إنه بل قوته، من شيثًا يفقد أن دون األفراد بين

 وفي وخود، سبات النبات فهوفي شعورًا«. ويزداد تقدم

 ختلفة طبقات وهذه عقل االنسان وفي غريزة، الحيوان

 وهن من نثأت فقد المادة أما فحسب. بالدرجة ال بالطبيعة

 تجمد نفسي شيء إال هي ما فالمادة أوتوقفها الحيوية« »السورة
 اتفاقًا يجري فكرنا ندع حين أنفسنا في نشاهد كها وتمدد،

 فتتراضى وتنتشر تتخارج الذكريات من آالف في فيتبدد

 من يندفع الماء نشاهد أوكما ؛المكان اتجاه في وتتنزل شخصيتنا
 وقد مروحة شكل على تببط ثم دقيقًا كثيفًا خطًا ويرتفع النافورة

 ٠ أوسع ساحة في وتساقطت وتباعدت المتراصة نقطه انفصلت
 أدن وحدًا محضًا وقابالً صارمتجانسًا متراخ نفي شيء فإعادة
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الحياة فلسفة

 وتجديد اختراع أي ديمومة، أجمع والعالم الوجودوالفعل من

وخلق.

 يؤدي برغسون عبارات وكثيرمن .الله هي الحيوية والسورة

 اذا بالكلية تغمض الخلق فكرة »إن قوله منها المعنى، هذا

 الفعل يتضخم أن أما يخلق؛ و»شيء« مخلوقة »أشياء« في فكرنا

 إلى ينظر حين منا كل يشاهده ما فهذا تقدم، كال يخلق وأن

 كل في يتم الذي الفعل كان »إذا وقوله .وهويفعل« نفسه
 الشبه هذا عن مختصرًا أعبرتعبيرًا فإني واحد نوع من مكان

 تنبع كا العوالم منه تبع مركز عن أتحدث حين الغالب

 المركز بهذا أقصد ال أن عل عظيمة، باقة من الصراريخ
 هذا على فاله، نبعًامتصال أقصدبه معينًابل »شيائً«

 غيرمنقطعة حياة ولكنه تام، شيء عل حاصالً ليس التعريف،

 فإننا فيه، الخفاء التصور، هذا على وخلقه، وحرية. وفعل

. بحرية« نعمل حالما أنفسنا في نحسه

 . والدين لألخالق ينبوعان الحياة في هذه على ويترتب
 الوظيفتين هاتين من وكل والحدس، الغريزة هما الينبوعان

 من نوعان هناك فيكون معينة وديانة معينة أخالقًا يوجد

 أخالق األخالق نوعي أحد الدين، من ونوعان األخالق

 النوع يتقوم ٠ مفتوحة متحركة أخالق واآلخر مغلقة ساكنة

 كيانها صيانة ابتغاء الجماعة تفرضها عادات من جملته في األول
 ينال ما ويعتبرشرًا ،الصيانة هذم يكفل ما يعتبرخيرًا بحيث

 نمل بين يجمع الذي الرباط فبيل من »رباطًا الواجب فيبدو منها

 اآلخر النوع وأخالق الواحد" البدن خاليا أو الواحدة القرية

 بعض في تظهر االنسانية محبة إلى وترمي الجماعة حدود تجاوز

 الصاعدة الحياة نداء في-أنفسهم يسمعون الممتازين األفراد

 لمستوى فائق ،موضوع غيرذي خالص انفعال فيتملكهم

 أمثال األبطال هم هؤالء . الموسيقي باالنفعال شيه العقل

 ال بالقدوة الناس يجذبون أوسقراط اسرائيل بني أنبياء

 األخالق هي وأخالقهم نداء، وجودهم ومجرد باالستدالل،
يحتذى مثالً بل ينفذ، قانونًا تعرض ال المطلقة، الكاملة

 .متحرك ودين ساكن دين فهناك ■ الدين في الحال كذلك

 »يحمل الحيوانية الجماعات في الغرية شأن شأنه الساكن الدين

 . بالجماعة« التشبث على ثم ومن بالحياة، التشبث على االنسان

 انفعال وهو الحيوية، السورة امتداد فهو المتحرك الدين أما
 يظهر الكنائس« وعن الالهوت وعن الشة عن »مستقل صرف

 محبة الله إن . المتصوفون هم الذين الممتازين األفراد بعض في

 التصوف ونهاية التصوف، به يميء ما هذا محبة؛ موضوع وهو

 هذا الحياة، عنه تتكشف الذي الخالق بالجهد جزئي اتصال

نفسه«. اللهم يكن لم إن الله، في الجهد

 فلسفته من برغسون إليها اتهى التي للنتائج خالصة هذه

 معارضته في الحيوي المذهب تصور خالصة وهي الحياة، في

 كا الحياة عالم في مناهجه تطبيق حاول الذي اآللي للمذهب

 المذهب إلى الحيوي المذهب تطور ثم . المادة عالم في طبقها

 الحاسم رفضه في سابقه من تميز الذي الجديد الحيوي

 مصدر علوم :العلوم من نوعين بين تفرقته وفي لداروين،
 التجربة فيها المعرفة مصدر وأخرى الحية، التجربة فيها المعرفة

 علوم تسمى واألخرى الروح، علوم تسمى األولى اآللية.

. الطبيعة

 فلهلم الجديد الحيوي المذهب أصحاب مقدمة في يأتي

 بين ميز من أول ألنه Wilhelm Dilthy 1833-1911 دلتاي

 الحية التجربة :الوجود طريقهما عن يدرك اللتين التجربتين

 عن االنسان يستطيع التي هي الحية التجربة .اآللية والتجربة

 بما أي حقيقتها، في كماهي الوقائع ادراك الى يصل أن طريقها

 فإنه ثم ومن الزمان. فيه وتغيريراعى حركة من عليه هي

 المعقدة بفروقها ويحس نفسه، في الوقائع يحيا أن يستطيع

 حياة الوجود ألن واحد، ء شى واالدراك الوجود فإن ولهذا
 وحدتها في كله الحياة عن تعبر رالواقعة حياة، حياة واالدراك

 رياضية صيغ إلى تفغي التي فهي اآللية التجربة أما المطلقة.

 ومن الزمان. عن خارجة ألنها الزمان فيها يراعى ال وقوانين

 متجانسة يجعلها كي وفروقها ألوانها األشياء االنسان يسلب ثم

 أن مقدوره في يكون حتى واحد نوع من وحدات شكل على
 اآللية التجربة فإن ولهذا .أبدية ضرورية نسبًا عليها يفرض

 الوجود خارج إدراك االدراك ألن واالدراك، الوجود بين تفصل

 يعبر فال منطقية، تجريد عمليات طريق عن عليه ومفروض

الكلي الوجود عن
 التجربة منطق بين يفرق دلتاي فإن ذلك على وتأسيسًا

 غائي منطق الحية التجربة منطق اآللية التجربة ومنطق الحية،

 .الكم ال الكيف في أي ،نوعية فروق الوقائع بين الفروق ألن

 هي الغاية ألن الغاية، فيها الوضع مقياس الكيفية والفروق
 منطقًا منطقها كون ومن كيفية، لصبغة األشياء تصبغ الني

 فال الحية، التجربة في المقياس هي الغاية كانت واذا غائيا.
 بعبارة أو كل، من جزءًا باعتبارها إال الواحدة للواقعة وجود

 قيمة ال وبدونه تحيا فيه إلىكل تحيل أن بد ال واقعة كل أدق،

 الغاية بين التفرقة إلى سبيل فال هذا أجل ومن ,وجود وال لها
 مجال ال واحدًا كال يكونان ألنبما الحية، التجربة في والوسيلة

 .لغاية ا هي والوسيلة الوسيلة هي فالغاية .أجزائه بين للتفرقة

 االحساس تيار في توجدان ال والغاية »الوسيلة دلتاي يقول

 بمعتاها للغاية يوجد ال إذ األخرى؛ عن أجنبية الواحدة الفني
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الحياة فلسغة

 أو مجردًا، شيائً ليس هنا والكل كانت وسيلة أية الحقيقي

 في المتنافرة العناصر من مجموعة وال بل خالصًا، عقليًا تصورًا

 اتحدت ككل الحية التجربة في ال يبدو نفسه الكل إنما ذاتها.

, نفسه« اآلن في حاضر واحد مركب في االنفعالية عناصره

 السببية ألن وذلك سببي، فمنطق اآللية التجربة منطق أما

 والمساواة والتكافؤ .والمعلول العلة بين والمساواة التكافؤ معناها

 فإذاكانت .الكيفيات ال الكميات مقارنة أساس على يقومان

 أنها أساس على األشياء تتصور الني وحدها هي اآللية التجربة

 فيها الوقائع منطق فإن المقدار مختلفة النوع متساوية وحدات
 وكأنها سابقًا، تعيينًا معينة فالونائع ثم ومن الغاية منطق

تعيينه سبق تصميم

 الحية التجربة بين التفرقة بواسطةهذه دلتاي تمكن وقد

 عليهما يدرك اللتين الصورتين بين يميز أن اآللية والتجربة

.الطبيعة وصورة التاريخ صورة :الوجود وحدهما

 العلمية الحقائق من طائفة لي ،دلتاي عند ،التاريخ إن

 وتسلسل، تتابع شكل على بعض إلى بعضها يضم أن يمكن

 وحركة وصيرورة ،الحياة لهذه ووقائع حياة التاريخ وإنما

 عن خارجة الزمان عن مجردة صيغ في حبسها يمكن ال مستمرة

 هذه يستحضر أن المؤرخ مهمة فإن ولهذا المستمر. الحياة تيار

 الحياة، هذه من الباقية اآلثار ذلك في تعينه أخرى، مرة الحياة

 التاريخ فقد وإال نفسه، في جديد من الحياة هذه يحيا أن أي

 ولهذا . م بالحياة إال تدرك ال والحيام حيام التاريخ . الحيام طابع

 هي وإنما ،التاريخي المركب عناصر من عنصرا ليست فالوثيقة

 من أخرى مرة التاريخ حياة استعادة على تعين ووسيلة مناسبة

جليد.

 وأولها الحياة، صفات نفس فله حياة، التاريخ كان واذا

 وجود معناه التاريخ، في التجانس، وعدم التجانس. عدم

 في التركز إلى تسعى الحياة ألن أحداثه، كل في الفردي العنصر

 .الحياة مظاهر كل عن شامل تعبير وحدة كل وفي وحدات،

 القياسات كل نفسه في يجمع الذي هو العظيم واالنسان

 والعصر اليها، ينتسب التي الحضارة في تضطرب التي الروحية

 في يوغل ال العظماء ابداع »إن :دلتاي يقول .فيه وجد الذي

 العصر في الساثدة القيم من غاياته يستمد وإنما البعيد، الماضي

 العصور من عصر في األمم من أمة في الخالقة فالطاقة . نفسه

 على العصر رجال اقتصار من قوتها درجات أقصى تبلغ إنما

 العصر. لروح هوتحقيق إثما عملهم ألن فيه، هم الذي األفق

 والحضارة الفرد أن ذلك ومعنى . مثليه« يصبحون وهكذا
 والحضارة الحضارة، في محيا فالفرد واحدًا، نسيجًا يكونان

 ويفكر يشعر الفرد »إن : دلتاي يقول الفرد. في تحيا بدورها
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 أوخارجها، بدونها يفهم ان يمكن ال جماعة دائرة في ويعمل

 باعتبارأن نثأ، فيها التي الجماعة طابع يحمل يفهم ما فكل

 بنا يحيط الذي الجو هذا في نحيا إنما ونحن .منها مستمد فهمه
 العالم هذا في ونشعر غارقون، فيه وكأنا فيه بما ويغمرنا داائً

 عنه فنفهم الطبيعي، مكانا في بأننا لدينا األليف التاريخي

نسيجه« من جزء نحن وكأننا عنا، ويفهم

 إلى حاجة في الحية التجربة أن يرى دلتاي فإن ذلك ومع

 تعارض الصورة أن بيد صورة. في توضع حتى اآللية التجربة

 تغير في الحياة بينيا ثابتة، قوالب في للحياة تحديد ألنها الحياة

 على الحياة فتتمرد والصورة الحياة بين توتر ينشأ ثم ومن .دائم
 نزاعًا أحيانًا فيكون شتى: صورًا التمرد ويتخذ الصورة،

 التعارض هذا أن بيد صريحًا. نضاالً أخرى وأحيانًا خفيًا،

 تناوبًا ثمة أن هنالك ما كل الوجود، طبيعة من ألنه ضروري

 السيادة تكون وطورًا للصورة، السيادة تكون فتارة السيادة. في

بينهيما. التوازن يكون ثالثًا وطورًا للحياة،

 إلى بحاجة الحياة أن في اتعارض هذا علة أن دلتاي ويرى

 الى انقسامها معناه بذاتها وشعورها بذاتها، شاعرة تكون أن

 ولهذا .متبادلة بينهما واالحالة للشعور، وموضوع تشعر ذات

 الحياة »إن دلتاي يقول .الحية للتجربة واجب التعقل فإن
 بلبسها أمامنا واضحة تصبح وإغما مباشرة، لنا حاضرة ليست

 فكرة طريق وعن ٠ ٠ الفكر. طريق عن الموضوعية لباس
 هو ما ماهية عن تكشف باطنة بنظرة تظفر الموضوعية

 الروح علوم طائلة تحت تقع التي الظواهر وامتداد ...تاريخي

 بين نجمع أن استطعنا فاذا .تعقله على تقدر الذي هووحده

 منطق عن نكشف أن استطعنا الروحية التجربة وبين التعقل

 وهذه مقوالته، فللتاريخ مقوالته، للعقل أن فكما الحياة.

 والمركب والتطور، والمعنى، الزمانية، أربع: المقوالت

 نفسه هوهو الزمان ألن المقوالت أساس الزمانية التفاعلي.

 هو والتغير التغير، هي والحياة الحياة، هو فالوجود الوجود.

 الحاضر. اآلن هو الزمان آنات من آن أهم أن بيد الزمان.

 الوجود في الزمان من لحظة تحقق الحاض »إن دلتاي يقول
 لما تمثالً أو يتذكره ما مقابل في المرء يحيام ما هو ؛الواقعي

 وخاوف وآمال توقع أو وانتظار رغبات صورم على سيستقبله،

 في الواقعي، الوجود في تحققا باعتباره الحاضر إن وإرادات.

 بعد المرة الحياة به تمتلىء الذي المضمون بينما ،استمراردائم

تغيرمستمر« في المرة

 المعنى، مقولة وهي الشانية، المقولة في تظهر الحياة ووحدة
 أن الوحدة خصائص ومن .وحدة تكون الحياة أن بها ويقصد

.الكل معنى على إال يقوم ال الجزء معنى



الياة فلبغة

 التطور، مقولة وهي الثالثة، المقولة تنبع المعنى مقولة ومن

 اللحظة أهمية ألن وذلك .دائمة صيرورة في الحياة أن ومعناها

 التالية. اللحظة وبين بينها تربط التي بالصلة تقاس الماضية
 في أهميتها أكبرتكون إتصاالً األولى اللحظة تحقق ما فبمقدار

 كي المستقبل إلى تتجه والحياة .أعظم للحياة العامة الوحدة

 الى اتجاهها في وهي ؛واالبداع الخلق من قدر أكبر تحقق
 الذي بالماضي غني بدوره والحاضر بالحاضر، دائيًا تبدأ المستقبل

فيه. يؤثرويحيا
 المركب مقولة وهي ،الرابعة المقولة تنبع التطور مقولة ومن

 ال التفاعلى والمركب التأثيرالمتبادل، فالتطوريعنى التفاعلى
 يتضمن ال ألنه العلمية، العلية معنام فليس آخر شيائً يعني

 تأثير وجود يعني وإنما ضرورية، بقوانين معين نظام وجود معنى

األشياء. بين متبادل

 عند اآللية، والتجربة الحية التجربة بين الجمع هذا أن بيد

 حلها، االمكان في ليس يثيرمثكلة، أن شأنه من ،دلتاي

 الحياة، مجال على تطبيقه في العلية قانون مثروعية مدى وهي

 فالسفة من فيلسوفان حاول فقد ذلك ومع .الروح علوم وعلى

 وأزفلد GeorgeZimmel 1858-1918 زمل جورج هما الحياة

. Oswold Spengler 1880-1936 شبنغلر

 يقفه أن الممكن الوحيد الموقف ليست العلية إن زمل قال
 آخر موقفًا تقتضى الحياة فإن الحياة، معنى مشكلة بإزاء االنسان

 اما متصلة، فالحيام االختالف تمام الموقف ذلك مختلفًاعن

 اال ليت وجودنا لحظات من لحظة كل إن فغيرمتصل. العلم

 الرواية ذلك من الضد وعلى .متمرة صيرورة من نبضة

 السابق ومتميزعن ذاته على منغلق جزءمنها فكل التاريخية

 الحياة على الحق أمر آنات إلى الزمان وقسمة والالحق.

 عبارة التاريخ أن إلى زمل يخلص المسلمات هذه ومن .المتصلة
 لقانون تبعًا تتوالى التي الموضوعية األحداث من سللة عن

 الذاتية السلسلة مع وتتداخل تتقاطع السلسلة وهذه العلية،

 حتى ، بناء تأثير أو هدم تأثير فيها فتؤثر الباطن، من معينة لحياة

 حدث الذي هذا وكأن ذات، إلى وإحالة إشارة داائ لها يصح

 وبذلك حياتنا. إلى بالنسبة معنى له خاصة، لعلة خارجيا

 الشروط ماهي :إذن والسؤال والحياة الروح بين زمل يؤلف

 طرح يمكن آخر بمعنى أو ؟ التأليف هذا لتحقيق توافرها الالزم

 األحداث تمرير الالزمة الشروط هي ما :التالي السؤال

 »الحد فكرة يدورعلى زمل وجواب ؟ الحياة سيال في التاريخية

 تظل أن ينبغي التاريخية األحداث أن بمعنى للتجزئة«، النهائي

 اتصال على عالمة الوقت نفس وفي متفردة، أي تاريخية،
 هذا من وانتهينا حربية معركة حلكا إذا فمثال، األحداث.

 جيثين بين صراع مجرد هي النهاية في المعركة أن إلى التحليل

 المعركة تركيب إعادة معه يمتنع أن شأنه من التحليل هذا فإن

 يلب للتجزئة النهائي الحد تجاوز فإن ثم ومن الحربية.

 هذا أن الحظ قد زمل أن بيد تاريخيتها، التاريخية الجزئية

 عن ماذا ولكن لتاريخنا، نؤرخ كنا إذا إال يصلح ال الجواب

 ؟ وديمومتهم حياتهم إدراك يمكن كيف .اآلخرين تاريخ

 يشير زمل فإن ذلك ومع االدراك هذا حقيق يمكن بالحدس

 التاريخية األحداث سلسلة بين تطابق ثمة هل آخر: سؤاال
 بين تناقضًا ثمة أن السؤال هذا ومغزى ؟ الحياة وصيرورة

 إذا زمل، رأي في يزول، التناقض هذا أن بيد الحدين.

 ولكن الزماني، ذاته فيحد هو جزئي حدث كل أن تصورنا

 أن ذلك ومعنى .الصيرورة سلسلة يكون األحداث تسلل
 فمشالً .لالضي العلمية التجربة في محايث التاريخي الزمان

 بعد قراراته وكذلك ،بالزمان لها عالقة ال قيصر شخصية

 فهذه لقواده العكرية الخطط ذلك الى اضف االنتصار،

 ولكي فيها محايث فالزمان ذلك ومع الزمانية، ذاتها بحد

 إطار في الجزئية األحداث هذه بوضع علينا المفارقة هذه نفهم

 أن فنرى السياسة، إطار في الحرب ووضع ككل، الحرب

الجزئية. لألحداث النظام هوهذا الزمان

 مشكلة المشكلة، اصل عن البحث حاول فقد اشبنغلر أما

 وعلى الحياة، مجال على تطبيقه في العلية قانون مشروعية مدى

 الزمان بين الخلط إلى اشبنغلر ردها وقد ٠الروح علرم

 في نشاهده النحولذي على بينهما، لتفرقة عدم وإلى والمكان،

 طابع يشرلى م أنه كانط فاشبنغلريأخذعلى كانط فلفة

 أنه ثم بالضرورة. انجاه له الزمان أن ذلك .الزمان في االتجاه

 الى سبيل من وليس االعادة. يقبل كمااالقسمة يقبل ال
 الزمان بين صلة ثمة فلي وبالتالي .آالً تعيينًا مجرام تعيين

 العدد بين الخلط التصور هذا ومصدر .كانط تصور كما والعدد

 فهو العدد أما زمان. والحياة حياة، العد ففعل العد. وفعل

الزمان. خارجعن
 هوأن كله هذا من اشبنغلر يستخلصها التي والخالصة

 صورة واألخرى الطبيعة، صورة احداهما صورتين: للوجود

 التجرب، الطبيعة منهج :خاص منبمامنهج ولكل .التاريخ

 المالمح بتوسم يقوم المؤرخ ألن «التوسم«، التاريخ ومنهج
 أملتها، التي للروح رموزًا الحوادث من فيتخذ اليهاء، وقراءة

 المختلفة الظواهر ومن تركتها، حياة على آيات اآلثار ومن
 التوسم إلى أضاف ثم أبرزتها واحدة روح على شاهدًا

 بأنيا تاريخيين حادثين أرخت شبنغلر»إنني يقول التعاصر.

 في الدقة يظهران الخاصة، حضارته في كل كانا، إذا متعاصران
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الياة فلسغة.

. تمامًا مناظر معنى بالتالي لهما ويكون - نسبيًا - واحدة أحوال

 يبرهن التاريخ دراسة في الجديد المتهج هذا طريق وعن
 والسياسية والعلمية والفنية الدينية الصور كل أن على اشبنغلر

 وتطورها نشأتها في الحاضرات جميع بين متعاصرة واالقتصادية

 هوهوعينه حضارة ألية الباطن التركيب وأن وفنائها،

 إمكان في يكون ثم ومن .الحضارات لكل الباطن التركيب
 تبا تمر التي األدوار عليه ستكون بما دقيقًا تنبؤًا يتنبا أن المؤرخ

 جديد من يكون أن المؤرخ إمكان في يكون كما حضارة، أية
, مضت قد بأكملها عصورًا

 ثمانية، بأنها الحياة أفرزتها التي الحضارات اشبنغلر ويحدد

 والقديمة والصينية والهندية والبابلية المصرية الحضارة هي

 يبين ثم واألوروبية والمكسيكية والعربية الرومانية( )اليونانية

 وفلفة فن من عنها والتعبير الحضارات، لهذه األولية الرموز

 المادي الجسم هو األولي رمزها القديمة فالحضارة .ودين وعلم

 الكهف، هو األولي رمزها العربية والحضارة المنعزل،

 القديمة الحضارة ولنأخذ .الالنهائي المكان الغربية والحضارة

 مظاهر كل األولي الرمز ي يطبع التي الكيفية بيان عل كمثال

 تاما اغالقا مغلق الحضارة، هذه في فالكون، الحضارة هذه

 جيع بين االنسجام بواسطة ومنظم المادية. السماء قبة بواسطة

 بعضها األشياء عالقات إلى الرواقيون نظر فقد . األشياء
 كذلك .مادية أجسامًا باعتبارها خصائصها وإلى ببعض

 المواطنين أجام مجموع من مركب جسم فهي الدولة،

 المادية واألشياء الماديين األشخاص إال يعرف ال والقانون

 .القديمة المعابد شكل في له صورة الشعورأعلى هذا ويبلغ

 وراء بعناية وحجب النوافذ من خال قد الداخلي فالمكان

 يحدد اليونان، عند والتصوير، األعمدة. من متراصة صفوف
 والنحت , واضحة ثابتة بخطوط دقيقًا تحديدًا المادية األجسام

 من شيء فيها لين بمسافات األجسام بين يفصل البارز

 ذات منعزلة فردية بآلهة مليء اليونان، عند والدين، العمق.

وجسم. قوام

 واحد كتاب في هذه الحياة في فلسفته اشبنغلر عرض وقد

 صدر أحدهما جزاين من مكون الغرب انحالل هو ضخم
 فلسفة أن الكتاب من ويتبين .1922 عام واآلخر 1920 عام

 ألفول هوبيان إذ التشاؤم، تخلومن اشبنغلرال عد الحياة،

 وديمقراطية تكنولوجيا من عليه تنطوي بما الغربية الحضارة

 أوالتفاؤل ،التشاؤم فإن حال أي وعلى .ميحية وانسانية

 فلسفة في بالتفاؤل، أو بالتشاؤم واألخذ الحياة. لفلسفة مالزم

 الشر؟ هو ما السؤالم هذا عن الجواب الى يستند إنما الحياة،

 للقديس أحدهما نموذجيان جوابان ثمة الفلسفة تاريخ وفي
لشوبنهور. واآلخر أوغسطين،

 عن بالجواب Augustine 354-430 أوغسطين انشغل

 هوالخير الله وكان العالم، قدصنع الله كان اذا التالي: السؤال

العالم؟ في الشر يوجد فكيف بالذات.

 في وهو ؛وخلقي طبيعي :نوعان الشر أن أوغسطين يرى

 الطبيعي الشر به. يسمح الله ولكن اله، الى ينسب ال الحالين
 بمعنى شرًا وهوليس .أوزواله كيانها فساد الماديات هوفي

 العناصر فساد في البعض: كون البعض فساد في ألن الكلمة،

 المؤلف العناصر كون مركب فساد وفي منها، المركبات كون

 العام النظام في داخل هنا فالفساد آخر. مركب كون أو منها،

.بعض إلى باإلضافة بعضها وترتيبها الكائنات تنوع من الناتج

 حين وحواء آدم بمعصية األرض دخل فقد الخلقي الشر أما

 صارا المحرمة الشجرة من أكال إن بأنهما الشيطان لهما وسوس

 محبتان: االنسان وفي الله محبة عدم هي إذن فالخطيئة كإلهين.

 امتهان حد إلى الله ومحبة الله، امتهان حد الى الذات محبة

 المجتمعات سائر إليهما ترجع مدينتان فثمة وبالتالي .الذات

 الله«. أو»مدينة السماوية والمدينة األرضية المدينة البشرية:

 ينتمي وإنما بالطبع، شريرة وتلك بالطبع، خيرة هذه ليست

 البداية منذ وبينهما .ارادته محض المدينتين احدى إلى كل

 على األخرى وتعمل العدالة، سبيل في الواحدة تجاهد حرب،

 ويشارك الراهنة، الحياة في إذن تلتقيان المدينتان الظلم. نصرة

 وأعبائها. األرضية المدينة مزايا في السماوية المدينة اعضاء

 عليها يتنازعون غايات األرضية المدينة أهل عند المادية الغايات

 وسائل هي السماوية المدينة أهل وعند لذاتها، بها ويستمتعون

 هي التي الحقة الغاية وتحقيق حياتهم لصيانة يستخدمونها

 وخاضعة الكنيسة من أدنى فالدولة . الروحي والكيال الفضيلة

 تشريعها في استرشدت واذا .والغاية الموضوع باعتبار لها

 مساعدة وسالم نظام أداة كانت الفاضلة األخالق بأصول

 حدد وقد بينهما. الوفاق وساد لغايتها العمل في للكنية،

 لله وما لقيصر لقيصر ما »اعط قال: حين بينها العالقة المسيح

 محبة ال إياه، المسيحي يعطيه له ما قيصر يطلب فحين له«.
 طالحًا أم صالحًا الحاكم أكان وسواء باله، محبة بل بقيصر

 في اإللهية الحكمة علينا خفيت واذا .اله عند من فسلطانه

 وجود ال إذ سلطه، قد الله أن نؤمن فنحن الشرير تسليط

 المسيحي يأباه وحده لشه هو ما قيصر يطلب وحين للصدفة
.بالله حبًا بل لقيصر بغضًا ال عليه،

 إلى بالقوة العدالة بتأييد القول حد إلى أوغسطين ويذهب

 ويقول .لألخالق مضادة الحرب إن يقال وقد .الحرب حد
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فبسفة.االة

 الحقد حب يحدوها التي هي المضادة الحرب إن أوغسطين

 . المقاومة في الحق فلها عليها المعتدى المدينة أما .واالنتقام

 األشرار، انتصار إلى اال المقاومة عن االمتناع الى يؤدي وليس

 الوحيدة الوسيلة كانت متى مثروعة فالحرب . خلقية نكبة وهو

 ضرورة، كانت إذا الحرب، أن على المهددة الحقوق لصيانة

 ال بحيث الرحمة تسودها أن من أقل فال .محزنة ضرورة فهي

 أن ذلك ومعنى لالنتصار. الضروري إال األفعال من فيها يؤق

 يزيل وهكذا خير. يخلومن ال بل فائدة، الشراليخلومن
 يبقى ال بحيث للحياة فلسفته من اتثاؤم أسباب أوغسطين

. التفاؤل سوى

 A.شوبنهور آرثور يقف أوغسطين من الضد وعلى

1860-1788 Schopenhauer إذ .التثاؤم بفيلسوف الملقب 

 .العمياء االرادة العالم جوهر أن إلى تتند الحياة في فلسفته أن

 .الحية الكائنات وعن االنسان عن منقول الجوهر لهذا وتصوره

 عنصر العقل بينما الجوهري العنصر هي االرادة االنسان ففي

 الحيوان سلم في ننظر حين نراه ما هذا ويؤيد . ثانوي مضاف

 في هبطنا كلما ينقص العقل نرى فهنا أسفل؛ إلى أعلى من
 االرادة، في يقابله نقصًا نجد ال ولكننا الحية، الكائنات سلم

 الدرجات، كل في واحدة ذلك من العكس على هذه نجد بل

 العقل عن صادرة االرادة كانت ولو الخصائص. بنفس وتظهر
 والتعقل. المعرفة في بزيادة مصحوبًا االرادة درجة ازدياد لكان

 هو القوية االرادة فصاحب مطلقًا، كذلك ليس الحال ولكن

 الفعل، في مستمر غير العقل إن ثم ضعيف. عقل صاحب
 رأي في هذه، كل دائيًا. عملها في تتمر التي االرادة بعكس

. للعقل ال لالرادة األولية بأن تثهد بينات شوبنهور،
 أن اذن الممكن من يكن لم مضافًا ثانويًا شينًا العقل كان ولما

 االرادة ينعت شوبنهور نجد ولهذا عليها. قوانينه العقل يفرض

 تعرف وال ، عمياء إنها عنها فقال . معقولية كل تسلبها بنعوت
 غاية ال مندفعة قوة هي وإنما مدلوأل، للغائية وال معنى للنظام

 العلة مبدأ خارج االرادة جعله من بوضوح ويظهرهذا لها

 يرتب ألنه والغائي، والمنتظم المعقول مبدأ وهو الكافية،

.وإحكام بدقة مرتبطين ومعلول علة هيئة على كلها األشياء

 وهي أال الالمعقولية جانب الى لالرادة أخرى خاصية وثمة

 واالنقسام، للتجزئة قابلة وغير بسيطة فاالرادة الوخدة.

 تميل فاالرادة ذلك ومع واحدة. وبنسبة مكان كل في وحاضرة
 هذا في إا لها وجود ال ألنه موضوعيًا، التحقق إلى بطبعها

, والحياة البقاء إلى متعطشة قوة وألنها ،الموضوعي التحقق

 القوى في يبدو لالرادة الموضوعي التحقق هذا مظاهر وأول

 الثقل مثل األشياء كل تظهرفي إماأن القوى وهذه . الطبيعية

 الصالبة مثل المواد بحسب نبتها تختلف أن وإما ، والمالء

 لالرادة الموضوعي التحقق هذا يبدو ثم والمغناطيسية. والليونة

 االنسان إلى نصل النهاية وفي والحبوانية النباتية االنواع في

 الفردية الخصائص فتظهر تحققها درجات من درجة وهوأرقى
.موضوعيًا االرادة نحقق درجات وبهذاتنتهي ٠ وضوح بكل

 كل أن ذلك صراع؛ بدون يتم ال التحقق هذا أن بيد

 الدرجة تصارع لالرادة الموضوعي التحفق درجات من درجة

 الذي الحيوان عالم واضحافي الصراع ويبدوهذا األخرى

 بعضه يتغذى داخله وفي ،النباتية المملكة حساب على يتغذى

 ال فإنه االنسان، عند أوجه الصراع ويبلغ . بعض حساب على

 أن استطاع ما يحاول بل ،والحيوان النبات التهام على يقتصر

باالنتحار. نفسه يصرع قد إنه بل االنسان، أخاه يصرع

 االرادة أن مفادها نتيجة إلى ذلك من شوبنهور ويخلص

 فهي ثم ومن علة، ألية وغيرخاضعة غاية، بال اندفاع الكلية

 كنا واذا . خيرفهوزائف من مانصادفه وكل الشر. أصل
 منها االستزادة الى ونسعى عليها، ونحرص خيرًا الحياة نتصور

 مظنونة خيرات من الكلية االرادة به تبهرنا ما الى راجع فهذا

 هي جديدة بوسائل البقاء لتستطيع كاذبة آمال من فينا وتثيره
 في وهم اختيارًا غاياتهم يختارون أنهم ويعتقدون االنسان، بنو

 على هذا يصدق .يشعرون ال حيث من مدفوعون الحقيقة

 النوع شيطان فإن بالتناسل، النوع حفظ وعلى الفرد، حفظ

 إال هو وما ارضائها، الى ويدفعها غريزة أقوى الفرد في يهيج

 فإن ولهذا النوع في البقاء الى تتوق التي الكلية االرادة أداة

 بين ذلك على ويدلل الجنسية، الغريزة الى الحب يرد شوبنهور

 الواحد امتالك بل المحبين، بين تبادله لي الحب في المهم
 االرادة أن بيد . الشهوانية المتعة بواسطة حسيًا امتالكًا لآلخر

 هوفي بينما شخصية، أثرة وكأنه لحب للمحب تزور الكلية
. النوع به فصد وايثار تضحية الواقع

 بشهادة شر الحياة أن على بالتدليل شوبنهور يكتفي وال

 األلم، واللذة األلم ماهية في بالنظر يضيف بل التجربة،

 يقول: للحياة مفيدة حاجة عن وترجة ايجابي انفعال عنده،

 من بالخلو ال وبالهم، األلم، بالخلومن ال باأللم، نحس »نحن

 نشعر ي نشعربالرغبة، ونحن الباألمن. وبالجزع الهم،

 وتصير إال تشبع أن الرغبة تلبث ما ولكن والعطش، بالجوع

 ال ثم الفم في طعمها نتذوق التي الحلوى من القطع تلك مثل

 ونحن تبتلع. حينما االحاس الى بالنسبة وجود لها يكون

 الحال. في عليها فنأسف اللذات، الخلومن األلم أشد في نعافي

 حتى مباشرة به نحس ال ذلك من العكس فعل األلم زوال أما

 هوأن نقدرعليه ما وكل . طويلة مدة بعد إال يغادرنا ولولم
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الدين للغة

 فاأللم التأمل. طريق عن التضكيرفيه نريد ألننا فيه نفكر
 ايجابيًا، تأثيرًا يحدثا أن يمكنها اللذان إذن وحدهما هما والحرمان

 العكس فعلى التمتع أما أنفسها؛ ذاتيهما عن يكشفا وبالتالي

 الخيرات نقدر أن نستطيع ال ولهذا خالص. سلبي ذلك من

 الصحة وهي الحياة في بها نحظى التي الثالثة العظمى

 ال قيمتها ندرك ولكي لها. مالكين كنا طالما والحرية، والشباب
.سلبية« األخرى هي ألنها أواًل، فقدها من لنا بد

 سلبي، انفعال أنها شوبنهور فبرى اللذة أما األلم، عن هذا

 االرادة خداع وسائل من وسيلة فتلك ايجابية حالة بدت وإن

 نلحظها الغالب، في أقوى أللم انفعاالت لذاكانت الكلية

 حدتها، من يقلل اللذة اعتياد إن ثم األلم. عدم نلحظ وال

 العقل زكا وكلما .جديدة آالما يخلق المعتاد الشيء وانقطاع
 الم من أشد االنسان ألم باأللم: االحساس اشتد الشعور ورق

 قبل األلم حالة : حالتين بين تتذبذب لذة كل إن ثم . الحيوان

 عذاب. الحالتين وكلتا تشبع. أن بعد المالل وحالة تدرك، أن

 االكتراث، وعدم ،بالفراغ االنسان يشعر المالل ففي

 ذلك فما تخلص وإن الخالص، على يقوى ال وهو والضجر.

.الحرمان أم بدورها تولد جديدة رغبات بإثارة إال

 من إذن والخالص الشر. مصدر هي إذن الكلية االرادة

 الكلية االرادة وهو ،مصدره من بالخالص إال يكون لن الشر

؟ االمكان في الخالص هذا فهل

 االنسانية المعرفة تكون بأن وذلك بااليجاب شوبنهور جواب

 الخلومن حالة حينثذ المرء »حالة تصبح إذ االرادة من عارية

 وحالة الخيراالسمى باعتبارها أبيقورس بها أشاد التي األلم
 نير من أحرارًا الزمان، من برهة نصير، ألننا أنفسهم، اآللهة

 يقول بالفن. إال مكنة ليت الحالة وهذه . الممقوت« االرادة

 توعه صورة الجزئي يصيرالثيء الفني التأمل »في شوبنهور.
 عارفة ذات إلى المتأمل الفرد ويستحيل ،واحدة دفعة

 قد الصورة، أعني ،وقريتتها العارفة والذات . . خالصة.

 فالزمان : الكافية العلة لمبدأ الشكول هذه كل عن خرجتا

 موضيع يكون الذي والفرد يعرف، الذي والفرد والمكان،

 إذن الضروري الشرط .عندهما« له معفى ال هذا كل المعرفة،

 حتى االرادة من التحرر هو الفن في وتحقيقه الجمال الدراك
 عن وتنزه غرض كل من خال قل خالصًا عقال االنسان يصير

كارادة. العالم عن فيفنى هوى؛ كل

 قوام فإن .للعباقرة إال اليتسنى بالفن التحرر أن بيد

 االرادة على النزيه والتأمل الخالصة المعرفة سيادة في العبقرية

 له فتنكشف الكلي الى الجزئي من العبقري فيرتفع والشهوات

 التحررال هذا غيرأن االرادة. عن بمعزل األشياء حقائق

أقوى. الكلية االرادة أن ذلك غرارًا، إال للعباقرة يتسنى

 سبيل ال أنه وهي هامة نتيجة إلى شوبنهور ينتهي هنا ومن

 في وليس بإنكارها، إال الكلية االرادة من الخالص الى

 العليا المرتبة هذه ففي والقداسة. بالزهد إال انكارها اإلمكان
 اآلخرين حب على يقتصر أن من بدالً ذاته االنسان ينكر

 لدودًا خصمًا شخصه في ممثلة الحياة ارادة في فيرى ذاته وحب

 بأي يتعلق فال كلها الطبيعة عن ويعزف عليه، القضاء يجب
 في ويميت الحياة. ارادة عن تعبيرًا فيه ألن مظاهرها، من مظهر

 فإذا الحياة الرادة استمرارًا فيها ألن جنسية غريزة كل نفسه

 يهتزلشيء فال خالص عقل إلى استحال الحالة هذه الى وصل

 عقلنا من ذلك ارادتنا علمت ومتى حادث. أي من يجزع وال

. النرفانا في وتففى نفها تنكر أن عليها وجب

 وقدتأثربهاشوبنهور. بوذية، مقولة هي النرفانا ومقولة

 في لألوبنشاد يدين بأنه صرح حين التأثير هذا نفسه هو وأقر

. الحياة في فلسفته

وهبة مراد

الدين فلسفة
Philosophy of Religion 
Philosophic de religion 
Philosophic d. Religion

 الله وجود معرفة بإمكان تتعلق أسئلة الدين فلسفة تتناول

 وكيفية والعالم الله بين العالقة تحديد وكيفية صفاته ومعرفة

 كذلك وماهيته وجوده بين والعالقة )ماهيته( الله طبيعة فهم

 وطبيعة نفه الدين بطبيعة تتعلق أسئلة الدين فلسفة تتناول

 الدينية العبادة بمعنى تتعلق اسئلة إلى باالضافة الدينية اللغة

 قضية توجد ال وتكاد .بالعقل األخير وعالقة فيها االيمان ودور

 حد إلى والمذاهب النظريات حولها وتتعدد إال الدين فلسفة في

 غختصرة. وبصورة أهمها، سوى نعالج أن معه، علينا يتعذر

 وجود معرفة بإمكان يتعلق ما منها سنتناولها؛ التي المذاهب ومن

 فهم بكيفية منها يتعلق وما والعقل االيمان بين وبالعالقة الله

بالعالم. اله وعالقة الله طبيعة

 معرفة بإمكان ترتبط التي المذاهب اهم بتناول اآلن لنبدأ

 ال ومذاهب عرفانية مذاهب إلى المذاهب هذه تنقسم الله.

 أن في يكون النوعين هذين بين األساسي والفرق عرفانية.
 ممكنًا، امرًا وجوده( عدم )أو الله وجود معرفة بعد العرفاني

ذلك. ينفي الالعرفاني بينما لمبدا، علىاألقلمنحيث

1000



الدين فلسفة

العرفانية المذاهب

 المؤلهين فئة : رئيسية ثالث فائت إلى المذاهب هذه تنقسم

 هذه بين المشترك العنصر الالأدريين. وفئة الملحدين وفئة

 عدم او الله وجود معرفة بامكان االعتقاد هو الثالث الفائت

 موجود، الله إن بالفعل نعرف بأننا يدعي المؤله ولكن وجوده.

 بأن يدعي فإنه الالأدري أما .ذلك نقيض يدعي الملحد بينيا

 وال موجود لله أن على للبرهنة تكفي ال حوزتنا في التي األدلة

 إمكان بالضرورة، ينفي، ال ولكنه ذلك. عكس على للبرهنة

 إلى هنا رىءالقا ننبه أن ويجب الموقف تحسم أدلة على حيازتنا

 الالأدرية أنواع كل يستنفد ال الالأدري الموقف هذا أن

 الالعرفاني( )النوع الالأدرية من نوع يوجد الواقع في الدينية

 ان يمكن قضية الله وجود قضية حسبان مع يتسق ال الذي
 المنطقية الوضعية الفلسفة في نجدم النوع هذا نظريًا تعرف

■ الحق فصل في سنعالجها التي
 بين نجد .العرفانية النظرة ضمن المؤل موقف بتناول لنبدأ
 ما حول أساسيًا اختالفًا شيء، كل قبل العرفانيين، المؤلهين

 الله وجود األخيرلمعرفة المصدر يثكل أن فيه يفترض الذي

 المؤلمهين بتقسيم تكتفي هنا، بحثتا وألغراض وصفاته.

 يقول فريق : فريقين إلى المطروحة للمسألة بالنسبة العرفانيين
 ال وفريق الوحي، إلى باالضافة الدينية للمعرفة مصدرًا بالعقل

 األول والفريق .المعرفة لهذه مصدرًا بالوحي سوى يعترن

 الن العقلي، بالالهوت الفلسفة في يعرف صار ما نحت يندرج

 أن نا بإمكان أنه هو الموقف هذا الصحاب األساسي االفتراض

 الله وجود على البرهنة إلى العقلية الحجج طريق عن نصل

 ولكن ■ إليه نعزوه الذي النوع من صفات عل حيازته وعلى
 ويعرف بعديًا اتجاهًا اتجاهيناساسيين، يتضمن العقلي الالهوت

 الالهوت تحت تندرج قبليًا واتجاهًا الطبيعي بالالهوت

 طريق عن الله وجود على للبرهنة المحاوالت كل الطبيعي

 كمبدأ ،معينة مبادىء ضوء في للعالم معينة سات فحص

 أشبه وما شيء ال من يأتي شيء ال بأن القائل المبدأ أو السببية

 للبرهنة المحاوالت كل تحته فتندرج القبلي االتجاه أما ذلك
.ذاته األلوهية مفهوم من انطالفًا الله، وجود على

 مبتدئين التفصيل من بشيء االتجاهين هذين اآلن لنفحص
 انسلم القدي إلى الفبلي يعوداالتجام القبلي بااتجاه

 انسلم أصر فقد المشهور. األنطرلوجي وبرهانه 1109,1033

 على للبرهنة يكفي الله لمفهوم واضح فهم إلى الوصول أن على

 نتأمل عندما هوأنه اعتقاده، في لذلك، والسبب .الله وجود

 كائن أي تصور يمكن ال كائن مفهوم أنه نجد ،الله مفهوم في

 يتضح أن ما ولكن مطلقة بصورة كامل كائن أي منه، اعظم

 أي تصور يمكن ال كائن هو الله أن انسلم، اعتقاد في نا،
 أن إآل يمكن ال وجوده انكار أن لنا يتضح حتى منه اعظم كائن

 من الوجودكمال ألن وذلك منطقي، تناقض إلى يقود

 فال كمال، الوجود بأن انسلم مع سلمنا إذا أنه هنا الواضح

 انكار ألن تناقض، إلى الله وجود انكار يقودنا أن من مهرب

 لي الله أن سوى يعني أن يمكن ال الحالة هذه في الله وجود
 األخير، القول ولكنه .منه اعظم كائن تصورأي يمكن ال كائنًا

 يمكن ال كائن هو بالتعريف، الله، ألن متناقض، شك، ال

.منه أعظم كائن تصورأي

 للبرهان المنطقية النية إلظهار الفضلى الطريقة إن
 أوالً فنبدًا بالخلف، برهان صيغة إعطائه في هي االنطولوجي

 باالفتراض: نبدأ أي عليه، البرهنة نريد ما نقيض بافتراض

.لواقع في وليس الفهم في اللهموجود (1

ولكن:
. الفهم في الوجود من أكثركماالً الواقع في الوجود (2

 الله مفهوم أن انلم، بفترض كما اآلن، افترضنا وإذا

إذن: قفى، متنا غبر
. الوافع في موجودًا الله صفات كل له كائن تصور يمكن (3

هر الثالث لمقدمات مذم من األن نستجم ان علينا ما

لم من كماأل اكن بكننصررىي (4

 إذنم مطلقة، بصورة كامل كائن بالتعريف، الله، ولكن
لله. اكثركمااًلمن تصوركائن اليمكن (5

 وهذا متناقضتان. الشك، (،5)و (4) القضيتان
 رفض منطقيًا علينا يحتم البرهان، من واضح هو كما التناقض،

 في موجود الله أن القائل االفتراض أي األصلي، االفتراض

 ال أنه يعني االفتراض هذا رفض إن الواقع في وليس الفهم
 إذا أي الواقع؛ في وليس الفهم في موجودًا الله يكون أن يمكن

 وهذا . الواقع في موجود إذت فهو الفهم في موجودًا الله كان

 األخير الفحوى على اساسية بصورة االخيريقبض القول

 ال هوأنه عله يركز أن انسلم اراد ما ألن ،انلم لبرهان

 يمكن ال أي وجوده، نثبت أن دون الله في نفكر ان يمكننا

 معطى يكون أن للفكردون معطى يكون أن الله لمفهوم
الواقع. في موجود لكائن مفهومًا بوصفم

 استهوى الظاهرة، بساطته على االنطرلوجي، البرهان إن

 من فالسفة البرهان إلىهذا فقدلجأ الفلفية. العقول ارفع

 عصرنا في وحتى وهيغل. والبنتز وسبينوزا ديكارت أمثال
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لدين فلسغة

 تثارلز أمثال من مرموقين فالسفة نجد الحاضر،

 بهذا تمسكهم يعلنون مالكولم ونورمان البريطاني هاترشورن

 البرهان هذا يؤول أالً بثرط سديد، برهان أنه على البرهان

 هو بما الوجود كون افتراض الضروري من يجعل نحو على

 لدارسي معروف هو كما األخير، االفتراض هذا فإن كمال.

 فالسفة قبل من قوية النتقادات البرهان هذا عرض الفلسفة،

 ال أنه الفيلسوفين هذين من كل رأى فقد وراسل، ككانط

 أو القوة أو الذكاء مثل : كمحمول الوجود معاملة يجوز
 ضروريًا شرطًا الوجود في راى 1804-1724 فكانط المعرفة.

 .محموالً هوذاته يكون أن مكنه ال أنه يعني مما ،للحمل مسبقًا

 الوجودية القضايا تكون أن نفى فقد 1970-1872 راسل كذلك
 هو موجود ما شيثًا إن أقول فأن . الحقيقي بالمعنى حلية قضايا

 المفهوم كون ولكن ٠ ما شيء عل ينطبق ما مفهومًا إن أقول أن

 بل الثيء، لهذا صفة اليشكل المعي الشيء على ينطبق المعني
 ما فكل موجود«، حيوان مثالً»الفيل إذاقلنا، للمفهوم صفة

 على واحد، حيوان على ينطق الفيل مفهوم هوأن نعنيه

 صادقة واحدة قيمة لها »فهوفيل« القضية دالة إن أي األقل،
 فهو رسل، رأي في محمواًل، الوجود كان إذا إذن، األقل. على

 ال الوجود آخر، بمعفى ،قضية أولدالة لمفهوم صفة ألنه كذلك
 يبطل ما ،لغوي — الميتا المستوى عل إآل محموالً باعتباره يظهر

 وهذا حقيقي، لموضوع عموالً أي كماأل، بوصفه إليه النظر

 قدمناها التي المعروفة صيغته في االنطولوجي البرهان يدحض
.سابقًا

 ومالكولم كهارتشورن فالسفة نجل األخيرة، النتيجة لتجنب

 النظرإلى نحويستوجب على األنطولوجي البرهان يؤولون

 كمال. أنها على الوجود، مجرد ولين للوجود، المنطقية الضرورة

 بأن وراسل كانط مع يسلمون الفالسفة هؤالء إن آخر، بمعنى
 كمااًل. ليس وبالتالي، صفة، أو محموالً ليس هو بما الوجود

 في نحوآخر، بدل نحومعين على موضوع يوجد أن ولكن
 يوجد فقد . الموضوع لهذا صفة حتمًا هو مثاًل، مالكولم اعتقاد

 نحو اوعل أوغيرزلي نحوازلي على مثال، الموضوع،

 هوحتما نحوأزلي على يوجد الذي والكائن أوجائز، ضروري

 كذلك نحوغيرازلي، يوجدعلى الذي الكائن من اسمى

 مالكولم، اعتقاد في نحوضروري، على يوجد الذي فالكائن

 نحوجائز. على يوجد الذي الكاثن من أوأعظم هواسمى
 أو )أزلي معين نحو على موجودًا كونه بل موجودًا، كونه ليس

 في مالكولم تابعنا وإذا أوأعظم. اسمى يجعله هوما ضروري(
 ازلي نحو عل الوجود إن ايضًا نقول أن علينا تفكيره،
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 نحو على الوجود من أسمى أو هوأفضل المنطقية بالضرورة

 نحو على الوجود فإن كذلك .فحسب الواقع بحكم ازلي
 بحكم الوجود من اسمى أو افضل هو منطقيًا ضروري

 إلى نظرنا في أننا يتضح هنا من أكثر. ال الواقعية، الضرورة
 ، منطقيًا نلتزم منه أعظم كائن أي تصور يمكن ال كائن أنه على ال

 ،وجد إذا الله( )أي إنه نقول أن ،مالكولم منظورجدل من
 يعنيه ما ولكن منطقيًا ضروري نحو على يوجد أن فيجب

 تصدق أن فيجب موجود«، »الله القضية صدقت إذا أنه هو هذا
 هو أو منطقيًا ضروري الله وجود إما أي المنطقية، بالضرورة

 يجعل أن يمكن الذي الوحيد الشيء ولكن منطقيًا مستحيل

 متنافضًا. الله مفهوم يكون ان هو منطقيًا، مستحيال وجودم

 وبالتالي متناقضا، ليس مالكولم، اعتقاد في المفهوم، هذا ولكن

.منطقيا ضروري الله وجود بأن نستنتج أن سوى نملك ال

 كثيرة صعوبات يواجه األنطولوجي للبرهان التأويل هذا
 االطالق على واضحًا ليس أواًل، التالي: النحو على نختصرها

 مجرد لماذا أي هوكمال، منطقيًا نحوضروري على الوجود لماذا

 وجود عدم أن نقول فأن ,نقص الوجود لعدم المنطقي اإلمكان
 هذا وجود نفي أن سوى شينًا يعني ال منطقيًا مكن أمر شيء

 أية يعطينا ال هذا ولكن منطقيًا متناقضًا ليس الشيء

 نواقصه عن وصفاته، إليه المشار الشيء عن معلومات
 الصعيد على فقط يصدق أصال، قولنا، فإن وحسناته.

 او الجوهري الصعيد على وليس لغوي الميتا- او الصوري

 أن يمكن كيف إذن، غيرالواضح، فمن للكالم المادي
 الموضوع نواقص شيءعن اي الستنتاج أساسًا قوكا يشكل

 المتناقض باألمر ليس وجوده نفي أن قولنا في ندعي الذي
 يكون أن اطارتفكيرمالكولم ضمن يمكن هل ثانيًا، منطقيًا.

 هو، بما الوجود، يكون أن دون كماالً الضروري الوجود

 وجودًا كاثن وجود إن قولنا بين موازاة يجد فالكولم كماأل؟

 وجودًا وجوده من افضل هو المنطقية، الضرورة بحكم أزليًا،

 منطقيًا ضروريًا وجودًا وجوده إن وقولنا ٠ الواقع بحكم أزليًا

 ال ولكن ٠ الواقع بحكم ضروريًا وجودًا وجوده من أفضل هو

 أنه الوجودعلى إآلإذاعاملنا القولين هذين بين الموازاة يمكن

 نفي يؤدي الذي الكائن أن يعني األول فالقول كاألزلية؟ صفة

 ال الذي من هوأفضل منطقي تناقض إلى عنه األزلية صفة

 حتقى إذن، منطقي. تناقض إلى عنه األزلية صفة نفي يؤدي
 يقول أنه على نؤولم أن علينا لألول، موازيًا اكافي القول يكون

 تناقض إلى عنه الوجود صفة نفي يؤدي الذي الكائن إن

 الصفة هذه نفي يؤدي ال الذي الكائن من هوأفضل منطقي



الدين فلبغة

 يجنبنا، ال هذا أن الواضح من ولكن .منطقي تناقض إلى عنه
 هناك إن ثالثًا، كمحمول الوجود معاملة مالكولم، يدعي كها

 ال منطقي( تناقض إلى نفيها يؤدي ال قضايا )أي جائزة قضايا

 الضرورة إسناد عن امتنعنا إذا إآل كذلك تكون إن يمكن

 مثاًل، الجائزة، القضايا هذه من .االلهمي الوجود إلى المنطقية

 كلي كائن »يوجد القضية أو منخلوق«، جوهر العالم »ان القضية
 حسبانه منطقيًا يحتم ما للعالم تصورنا في يوجد ال .الخيره

 غير أو مخلوقًا هوموجود ما كان إذا ما أي مخلوقًا، جوهرًا

 شأن األول، المقام في إنه، المنطق؛ قوانين تقرره ال أمر مخلوق

 يحتم ما الكلي الخير مفهوم في شيء يوجد ال كذلك ٠ واقعي
 صح وإذا . المفهوم هذا عليه ينطبق موضوع وجود منطقيًا

 جوهرًا العالم ليس قولنا في منطقيًا تناقض ال إذن، هنا، تحليلنا

 الله، أن بما ولكن الخير. كلي كائن يوجد ال أو مخلوقًا

 هو ما لكل الخالق بوصفه إآل يوجد أن يمكن ال بالتعريف،

 في تناقض وجود عدم فإن ،إذن الخير، كلي وبوصفه موجود
 كلي كائن لوجود نفينا في أو مخلوقًا جوهرًا العالم لكون نفينا

 نفينا في تناقض وجود عدم ،المطقية بالضرورة يعني، الخير،
 للحجة الثانية للصيغة دحضًا فقط يشكل ال وهذا . الله لوجود

 دحضًا وايضًا بل هارتشون« او مالكولم )صيغة االنطولوجية

األولى. للصيغة

الطبيعي الالهوت

 باسم يقترن الذي الطبيعي الالهوت إلى اآلن تنتقل

 أي باسم اقترانه اكثرمن 1274-1224 األكويني توما القديس

 يذهب، الواقع في الطبيعي الالهوت ولكن آخر. فيلسوف
 أفالطون إلى األكويني، توما بكثيرمن أبعد إلى تاريخيًا،

 على للبرهنة األولى المحاولة األول لدى نجد اننا وارسطو.

 جهة من النظام، ووجود جهة، من والحركة، التغير وجود

 الغائي أو الكوزمولوجي النوع من حجج إلى باللجوء ثانية،

 ناضجة محاولة أول الثاني لدى ونجد .الواميس( محاورة )أنظر

 تستهدف كوزمولوجية حجة بواسطة والحركة التغير لتفير

والتغير. للحركة النهائي المصدر يكون أول محرك إلى الوصول

 الالهوت في يفترض الطبيعي؟ هوالالهوت ما ولكن

 !لوصول يمكن التي الالهوتية الحقائق كل يتضمن أن الطبيعي

 العقلية الحجج طريق عن أي الوحي، إلى اللجوء بدون إليها
 الله وجود بأن اعتقد مثاًل، االكويني، توما فإن وحدها.

 عن باستقالل عليها البرهنة يمكن الروح وخلود وصفاته

 العالم، في لنا ماهومعطى إلى باللجوء أي الوحي، معطيات

 الالهوتية الحقائق ولكن ٠ الطبيعي اكظام من مشتقة أدلة إلى
 عقليًا. عليها البرهنة بكن القي الحقائق فئة في غيرمستقرة

 على المبني والالهوت العقلي الالهوت نميزهنابين أن فيجب

 إلى الله ب أوصى التي الحقائت كل على األخي يحتوي .الوحي

 والعقل االيمان أساس بهاعلى يسلم أن ويجب انبيائه

 على البرهنة على قادر االكويني، توما يفترض كمأ الطبيعي،

 ولكنه الوحي، طريق عن جاءت التي الالهوتية الحقائق بعض
 مثل بالمسيحية الخاصة الحفائق تلك على البرهنة على قادرًا ليس

 االنسان. لخالص الضرورية الحقائق أي والتجسيد، التثليث

 دون الحقائق لهذه بالنسبة الوحي على يعتمد ان المسيحي فعل
 وااليمان العقل بين تعارضًا هناك ان نظره، في هذا، يعني أن

 لما فاليمكن وااليمان، العقل من لكل الخالق اللههو فبماأن

 نستعمل عندما العقل مع يتعارض ان اايمان اساس على نقبله

, الصحيح النحو على العقل

 األكويني فلسفة في الطبيعي الالهوت من األهم الجانب إن

 يبدأ .الله وجود على البرهنة بمحاولته المتعلق الجانب هو

 وجود حقيقة أن انسلم القديس افتراض برفض هذه محاولته

 نظر في يشكل، الذي االفتراض هذا بذاتها- واضحة الله

 الينفي االنطولوجي االخيرللبرهان الفحوى االكويني،

 ال أننا بما ولكن ،هوماهيته الله وجود يكون أن االكويني

 الله وجود حقيقة إن نقول أن يمكننا ال الله، ماهية نعرف

 ولكن بذاتها، واضحة حقيقة إنهاالشك، بذاتهالنا واضحة
 ال كائنًا بالله نفهم جيعًا كنا لو حتى .عنا مستقلة هي بما فقط

 يدل ما أن ذلك عن يلزم فال منه، اعظم كائن تصور يمكن

 ال الذهن. في فقط ولي بالفعل، موجود الله اسم عليه

 في موجود هو بينما االكويني، نظر في منطقي، رابط يوجد

 االنتقال إذن، فاليمكن، الواقع وماهوموجردفي الذهن

 الواقع في الوجود إلى فكرة، بوصفه الوجود، من منطقيا

الموضوعي.
 تقديم إلى االنطولوجية، الحجة رفضه بعد االكويني، ينطلق

 الخمسة البراهين هذه إن ٠ الله وجود على للبرهنة براهين خسة

 للبرهان ختلفة أشكال سوى ،الواقع في ،هي ما
 العالم في لألشياء معينة بسمة يبدأ منها كال ألن ،الكوزمولوجي

 بوصفه الله وجود السمة هذه من ويستدل النهائي المرئي

 الغائي البرهان عادة الخام البرهان يدعى . الالنهائي السبب

 نحو يتجه العالم في شيء كل أن القائلة المقدمة من ينطلق ألنه

 البرهان عن تختلف كلها الخمسة والبراهين . معينة غاية

كالبرهان قبلية وليس بعدية براهين ألنها ،االنطولوجي
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الديغ فلسعة

التجربة من انهاتنطلق بمعنى بعدية انها االنطولوجي،

 يفترض هنا األول. البرهان بداية الحركة واقعة تثكل

 الوجود من انتقال أنها على للحركة االرسطية النظرة األكويني

 أو تغير حالة في هو ما كل أن ويؤكل بالفعل، الوجود إلى بالقوة

 ال ألنه عنه، مستقل شيء الحالة هذه في يضعه أن يجب حركة

 فعلي. وجود إلى بالقوة فيه أنيحولماهوموجود يمكنهمفرده،

 حالة في األول يضع الذي اشاني الشيء فإن نفسه، وللسبب

 . عنه مستقل آخر شيء في التفسيرلحركه يجد أن يجب حركة

 غهاية في يجب أي ،نهاية ا ما نتمرإلى أن هنا يمكننا ال ولكن

 حالة في األخرى األشياء يضع محرك عند نقف أن المطاف

ذاته هو يحركه شيء ال ولكن حركة

 العالم في الفاعلة العلل نسق من الثافي البرهان ينطلق

 يمكنه شيء ال هوأنه األكويني يفترضه ما أول هنا .المحسوس

 يكون أن يمكن شيء ال ألن لذانه، الفاعلة العلة يكون أن
 آخر هوشيء لوجوده السبب أن يعني مما ،ذاته على سابقًا

 نستمر أن الفاعلة العلل نسق في يمكتا ال ولكن عنه. مستقل

 أن يمكن ال أولى فاعلة علة وجود بدون ألن نهاية، ا إلىما

 ،إذن ، شيء يوجد أنه بما ولكن .االطالق على شيء أي يوجد

أولى فاعلة توجدعلة

 في األشياء لوجود الجائز الطابع عل الثالث البرهان يعتمد

 وأشياء الوجود إلى تأتي أشياء هو العالم في نالحظه فا .العالم

 تكون أن األشياء لهذه يمكن أنه يعني ما الوجود، عن تتوقف

 توجد أن األشياء هذه على المستحبل فمن ولذلك تكون. وأال

 جائز، شيء كل وجود أن اآلن افترضنا وإذا دائمة. بصورة
 شيء فيه يوجد لم وقت مضى أنه بد ال إذن ضروريًا، وليس

 ال إذن، شيء، ال من يأقي شيء ال انه وبما االطالق. على

 شيء يوجد انه نعلم نحن ولكن ٠ اآلن شيء يوجد أن يمكن

 شيء كل وجود إن القائل الفرض قبول اليمكن ولذلك اآلن.
 كائنًا هناك بأن نستنتج ان علينا أي )غيرضروري(، جانز

 من بل آخر، كائن أي من وجود ضرورة يستمد ال ضروريًا

هوالله. الضروري الكائن وهذا ذاته،

 فبعض . العالم في الكمال درجات على الرابع البرهان يعتمد
 حد وجود يفترض هذا اآلخر بعضها من اكثركماالً األشياء

 األفضل كاثنهو وجود بمعفى لكماالت، من أعلىلكلكمال
 لخ.( خيرًا، واألكثر صدقًا واألكثر نبال األكثر )أي واألكمل

 الكائن هذا كون اثبات من تتكون البرهان في الثانية الخطوة

 األشياء كل وجود سبب هو الوجود سلم في األكمل أو األفضل

 أي في األعلى الحد يبلغ فالذي . كماالتها وجود وسبب األخرى
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 هي كما الجنس هذا تحت يندرج ما لكل السبب هو جنس
 شيء لكل السبب الحرارة، منتهى هي التي مثأل، النار،

 وجود سبب هو كاتن وجود االكويني يستنتج وهكذا ساخن.

 األكويني، يفترض هنا ،لله وهو وكماالتها األخرى األشياء كل

 العالم في أساس ذات المقارنة القيمة أحكام أن جهة، من
 طرديًا تناسبًا هناك أن ثانية، جهة من ويفترض، الموضوعي،

 منتهى يبلغ الذي الكائن أن بمعنى والوجود، الكماالت بين
 الحد يبلغ الذين الكائن ايضًا هو آخر كمال وأي والصدق الخير

للوجود. األعلى

 بالبرهان صاريعرف الذي الخامس البرهان إلى أخيرًا نأتي

 األشياء بكون تتعلق اعتبارات من البرهان هذا ينطلق .الغائي

 توجه كاألجسام، والذكاء، المعرفة تنقصها والتي العاقلة غير

 كون من األخير األمر هذا األكويني يستنتج معينة. غاية أفعالها

 للحصول الطريقة بنفس العموم، على تتصرف، األشياء هذه

 عن غايتها تحقق ال األشياء هذه أن يعني ما نتيجة، أفضل على

 هذه أن بما ولكن .التصميم طريق عن بل الصدفة طريق

 معينة غايات نحو تتجه أن يمكنها فال المعرفة، تنقصها األشياء

 يحوزعلى كائن الغايات يوجههانحوهذه كان إآلإذا

 العاقلة غير الكائنات كل يوجه عاقل كائن يوجد إذن .المعرفة

.الله هو الكاثن وهذا ،نحوغايتها

 بين حادًا تثيرنقاشًا زالت وما أثارت الخمسة البراهين هذه

 الكثير الطويل النقاش هذا سياق في عليها وقدطرأ الفالسفة،

 هذا تفاصيل كل في الدخول هنا يمكننا ال .التعديالت من

 سنكتفي ولكننا البراهين، هذه حول الفلسفي النقاش

 من تنطلق التي األولى اكالثة البراهين إن التالية: بالتعليقات
 بفيزياء وثيقة بصورة مرتبطة العالم عن جدًا عامة اعتبارات

 يقول فعندما ٠ الحديشة الفيزياء تخطتها التي الوسطى العصور
 أن يمكننا ال األوألوالشانيأنه البرهان في مثاًل، األكويني،

 الذي السببي فالنسق ،السببي النسق في نهاية ال ما إلى نستمر

 كل تكون نسق الوجود، مراتب من هرمي نسق هو يعنيه

 مسبب استمرارحدوث لضان الوقت نفس في فاعلت اجزائه
 للنسق الحديث فهمنا عن كثيرًا بعيدة األخيرة الفكرة هذه - ما

 األمر، هذا التومائيين الكثيرمن الحظ وقد الطبيعي السببي

 الفكرة عن نحويستغني على الكوزمرلوجي البرهان فصاغوا

 البراهين في األكويني فعل كما اسائنا، نطرح أن فبدل المعنية.

 والنسق العالم في ما أوشيء ما حركة حول األولى، الثالثة

 نطرح الشيء، هذا أو الحركة بهذه نبدأ عندما به ننتهي الذي

الحجة نصوغ أن اآلن وبإمكانا .ككل العالم حول أسئلتنا



للتعةالدين

التالي: النحو الكوزمولوجيةعلى

الزمان في متناء اوال متناء الفيزيقي العالم إما
 بد ال وجوده بداية فإن إذن متناهيًا، كان إذا

. ما لسبب مسببة تكون أن

فال .الزمان في متناهيًا ال العالم كان إذا وحتى

مفسرة فاعليته تكون سبب وجود من بد
عالم اي بدل موجودًا العالم هذا كون لواقع

االطالق. أوبدلالشيءعلى آخر
عل لوجوده معتمدًا السبب هذا لوكان وحتى

ما إلى االستمرار يمكتا فال آخر، سبب

علينا ولذلك . السببي النق هذا في نهاية ال

 ال أول لسبب بوجوده مدين ككل النسق أن نستنتج أن

. له سبب

 ال أنها الكوزمولوجي للبرهان الصيغة هذه من المالحظ من

 . الزمان في ذوبداية العالم بأن القاثلة المقدمة على تعتمد

 عل أصر الذي االكويني نظر وجهة مع يتفق شك ال وهذا،

 أساس على فقط نقبله شيء الزمان في بداية ذا العالم حسبان أن

 بداية ذا العالم كون فافتراض العقلية، الوجهة امامن االيمان.

 التأويل هذا حسب إذن . نقيضه من أفضل ليس الزمان في

 نهاية ال ما إلى فيه االستسرار يكن لم ما الكوزمولوجي، للبرهان

 وجود أن ،جهة من ،نفترض هنا ٠ الوجود تفسير عملية هو

 عملية أن ثانية، جهة من ونفترض، تفسير. إلى بحاجة العالم

 هنا الكالم ولكن . ما نقطة عند تتهي أن يجب وجوده تفسير

 حبان مع يتعارض شيء كل وجود يفسر أخير سبب عل

 أن اساس على هيوم افترض كعا الزمان، في متناهيا ال العالم
 حاالت فهناك . النتيجة على زمنيًا سابقًا يكون أن يجب السبب

 فسبب . النتيجة على زمنيًا سابقًا البب فيها يكون ال كثيرة

 من أقل كثافته أن هو الما، سطح على يطفو مثاًل، الخشب كون

 غير اآلن إليها أجلس التي الطاولة كون وسبب الماء، كثافة

 في الطاولة هذه ولوكانت .األرض هوجاذبية الهواء في معلقة

 هذا في كونها أن شيء في هذا غير لما األزل، منذ الحالي وضعها

 في تفسيره يجد أمر الهواء، في معلقة تكون أن بدل الوضع،

األرض. جاذبية

 صيغته في الكوزمولوجي البرهان في اآلن النظر محصنا إذا
 هذا أن مثال(، )كانط الفالسفة نظريعض في نجد، الجديدة،

 االنطولوجي للبرهان بديالً األكويني، اعتقد كي ليس، البرهان

 رأينا لماذا؟ األخير. البرهان يفترض انه بل بطالنه، ثبت الذي

 العالم وجود أن الكوزمولوجي للبرهان األساسية المقدمات من أن

 هذا على التوماثيون يصر لماذا اآلن ولوسألنا تفسير. إلى يحتاج

 غير العالم وجود أن في يكمن الجواب أن لوجدنا األمر،
 عل يوجد أال العالم لهذا ممكنًا كان أنه بمعنى )جائز ضروري

 وجوده يستلزم العالم هذا طبيعة في شيء يوجد فال االطالق.
 عند نقف أخيرًاأن يجب نفروجوده، فحتى ولذلك ضرورة

 أي وجوده، تصررعدم يمكن ال كائن أي ،ضروري كائن

 وجوده( ماهيته تستلزم )كائن المنطقي بالمعنى ضروري كائن

 األخيرللحجة الفحوى هي األخيرة الفكرة ولكن

.االنطولوجية

 االكويني براهين من الرابع البرهان إلى اآلن انتقلنا إذا

 اكظرة يعكس ألنه الطابع، افالطوني برهان أنه نجد الخمسة،

 الوجود في تشارك العالم في األشياء بأن القائلة االفالطونية
 الفلسفة، تاريخ في يصمدكثيرًا لم البرهان هذا إن الكامل.

 طابعه إلى باالضافة أنه، الفالسفة الحظ ما سرعان، ألنه

 يمكننا ما فأقصى الله. وجود على البرهنة في يفشل األفالطوفي،

 على يحوز كائن وجود هو البرهان هذا مقدمات من استنتاجه

 على يبرهن هذا ولكن الكماالت. من كمال لكل درجة أعلى

 بالمعنى ولي النسبي، بالمعنى الكائنات هوأعظم كائن وجود

. الدينية العبادة مفهوم يستلزمه الذي المطلق
 أي االكويني، براهين من الخامى البرهان إلى أخيرًا نأتي

 النظام بمالحظة كماراينا، البرهان، هذا يبدأ الغائي البرهان

 تحت االكويني، إليه ينظر الذي النظام -هذا الطبيعي العالم في

 المفترضة الواقعة هذه ومن .غائي أنه على تأثيرأرسطو،

 هذا أولنا إذا . للكون منظم عقل وجود األكويني يستنتج

 عالجوا الذين معظم فعل كما اسقرائي، نحو على االستنتاج

 المالحظة من ينطلق أنه على إليه نظر أن فيجب البرهان، هذا
 لعقل نتيجة هوغالبًا الطبيعية األشياء بين النظام بأن العامة

 هوداائً كهذا نظامًا إن القاثلة األكثرتعميمًا النتيجة إلى موجه

 التأويل هذا في األساسية الصعوبة إن .موجه لعقل نتيجة

 الطبيعي للعام األرسطية انظرة عل اعتمادم في تكمن للبرهان

 عصر قخطاها التي النظرة هذه الغائية، للفاعلية حقال بوصفه

 ال هذا ولكن للطبيعة. ميكانيكية نظرة محلها وأحل النهضة

 فقط إنه النهضة، عصر بعد جاذبيته فقد البرهان هذا أن يعني
 الطبيعة االعتبار في يأخذ شكالً أي جديدًا، شكالً اتخذ

 أن يمكن ال التي العالم لنظام المفترضة الدقيقة الميكانيكية

 بل الصدفة، نتيجة المعني، البرهان نظرمؤيدي في تكون،

 هنا »يجب« ب المفصود ليس التصميم. نتيجة تكون أن يجب

 في فالبرهان .االستقرائي معناها بل االستنباطي، معناها
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الدين فلسفة

 واقعة إلى تثير مزعومة أدلة وجود على يعتمد الحالية صورته

 عقل هونتيجة لألشياء الدقيق النظام أن وهي أال عامة

 التصميم هذا يكون ال وعدما الصدة، نتيجة وليس مصمم

 بكليته، الطبيعي للنظام بالنسية كماهوالحال انسانيا،
إلهيًا يكون أن األكبرهو فاالحتال

 قدمها التي هي البرهان هذا على األساسية االعتراضات إن

 نظر في ،يدعي فالبرهان .الطبيعي الدين محاورات في هيوم

 المعقول هوالتفسيرالوحيد االلهي التصميم ان يبين أنه ،هيوم

 إن نقول أن يلزم أساس أي على ولكن .الطبيعة لنظامية

 ضمن ،الجواب مدبر؟ عقل في تفسيرها تجد الطبيعة نظامية
 تفسيرًا أن اعتقادهيوم، في بكون، ان يجب البرهان، اطارهذا

 في الحاالت لتلك تقصينا في إليه نصل هوما المعني النوع من

 في نجده كالذي دقيق نظام ذات بظواهر فيها نواجه التي العالم

 ذات الظواهر من حاالت من ننطلق اننا آخر، بمعنى العالم
 دائيًا ووجدناها للمالحظة خضعناها وأن سبق الدقيق النظام

 تتصف حالة كل إن القائل التعميم إلى منظم لعقل نتيجة

 كما اآلن، افترضنا وإذا منظم لعقل نتيجة هي لماثل بنظام

 حالة هو ككل، العالم، أن الغائي، البرهان أصحاب يفترض
 علينا أنه فورًا يتضح األخير، التعميم يشمله الذي النوع من

 ولكن . منظم لعقل نتيجة هي العالم نظامية بأن نستنتج أن

 إلى النظر في تكمن هيوم، رأي في هنا، األساسية المشكلة

 التي الظواهر من تلك أو الظاهرة لهذه ماثل أنه على العالم

 العالم( ها)أي الكل نشبه حق بأي آخر، بمعنى إليه تنتمي

 وبين بينه قياس أي يجعل عما نوعه من فريد فالعالم بأجزائه؟

. البتة غيرمعقول أجزائه

 تشبيه فإن األخير، النوع من قياسًا لوأخذنا حتى ولكن

 او مدبرًا عقالً وراءها أن نعرف القي بالحاالت ككل العالم

 أن نعرف ال التي بالحاالت تشبيهه من أفضل ليس منظمًا

 األول النوع من التي فالحاالت ومنظا وراءهاعقالًمدبرًا

 كالساعات االنسانية المصنوعات فثة إلى تنتمي التي طبعا هي

 النوع من التي الحاالت أما ذلك، إلى وما والسيارات والبيوت

 الفئة حاالت في نجدها كالتي نظامية تظهر التي فهي الثاني

 فثتان، هنا أمامنا إذن . االنسان صنع من ليست ولكنها األولى

 وفئة منظم لعقل نتيجة نظاميتها ان نعرف التي األشياء فئة

 وإذا منظم. لعقل نتيجة نظاميتها ان نعرف ال التي األشياء

 هيوم، نظر في جهة، من هذا، يعنيه فما التقسيم، بهذا سلمنا

 ألن خاطىء، الغائي البرهان عليه يقوم الذي التعميم هوان

 النظامية من حاالتكثيرة لتعميم، في بعكسماجاء هناك،
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 من هذا، يعنيه وما . منظم لعقل نتيجة أنها نعرف ال العالم في

 وبين بينه ليس نظامي، نسقهو بما العالم، أن هو ثانية، جهة

 الفثة حاالت وبين بينه ما يفوق شبه األولى الفثة حاالت

 وضع في لسنا الخالصة، الدليلية الوجهة من واننا، الثانية،
 أو ما بنبتة يجيزتشبيهه أكثرمما مثاًل، باعة، يجيزتشبيهه

 بكائن شبهنام إذا أننا هنا الواضح من ولكن ما: حيوان

 وراءه بأن نستنتج أن دليليا، لنا، يجيز ما هنا فليس عضوي،
 من ليس، االنسان بمصنوعات تشبيهه أن وبما مدبرًا. عقال

 إذن عضوي، بكائن تثبيهه من أفضل الدليلية، الوجهة

 بأن نستنتج بأن لنا يسمح وضع في ،الدليلية الوجهة من ،لنا

 احتيال هوأكبرمن مدبر عقل نتيجة العالم يكون أن احتمال

. كذلك كونه عدم

القبلي اإللحادي الموقف

 فمثلما الرئيسة االلحادية المذاهب تناول إلى اآلن نأتي

 اطار )ضمن وبعدية قبلية مذاهب إلى تنقسم التأليهية المذاهب
 اتجاهًا يعكس ما منها االلحادية، كذلك العقلي(، الالهوت

. بعديًا اتجاهًا يعكس ما ومنها قبليًا

 على البرهنة االتجاه هذا يتهدف القبلي باالتجام أوالً لنبدا

 الله وجود عدم أن على أي الله، لوجود المنطقية االستحالة

 الفالسفة، بعض رأى فقد ذاته. الله مفهوم في متضمن

 البرهان على اعتمدوا الذين الفالسفة من وغيره أنسلم بعكس

 الممكنة الكائنات اعظم هو كائن كون فكرة أن االنطولوجي،
 أي عل تنطبق أن يستحيل وبالتالي، منطقيًا، خارقة فكرة هي

 ما نفهم أن بمجرد أننا يعني بدوره وهذا .الواقع عالم في شيء
 أن منطقيا يمكن ال أنه فورًا نرى ،الفكرة هذه في متضمن هو

 كل بين المشترك األمر الممكنة. الكائنات اعظم هو كائن يوجد
 الله وجود بأن اعتقادهم هو الوع هذا من موقفًا يثبتون الذين

 يعتقدون، أنهم أي منطقيًا، متناقض الله مفهوم ألن مستحيل

 ماهية بأن األنطولوجية، بالحجة المتمسكون اعتقده ما بعكى

 مفهوم في التناقض يكمن اين ولكن .وجوده عدم تتضمن الله

 يجد فبعضهم الفالسفة. هؤالء بين اتفاقًا نجد ال هنا الله؟

 عليها يحوز أن يفترض التي الكماالت من كمال في التناقض هذا
 ان مثال، البعض، اعتقد فقد الكال مطلق كائنًا بوصفه الله

 القدرة كلي الله إن قلنا فإذا متناقض. الكلية القدرة مفهوم

 ذلك على المترتبة التائج من إذن شيء، كل على يقدر أنه بمعنى
 .رفعه على الله حتى يقدر ال حجر خلق على ، مثالً يقدر، أنه
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 أن يعني السابق الوصف عليه ينطبق حجر يوجد أن ولكن
 فالله بين هنا والتناقض فعله. على الله يقدر ال شيائً هناك

 ينطبق حجرًا يخلق أن بإمكانه كان إذا فقط شيء كل على قدير

 حجرمن خلق قديرعلى الله ولكن السابق، الوصف عليه

 قدير اللم إذن .شيء كل عل قديرًا يكن لم إذ فقط النوع هذ

 والقول شيء كل على قديرا يكن م إذا فقط شيء علىكل
 شيء، علىكل قدير الله أن افتراضنا إلى باإلضافة األخير،

 النوع هذا من حججًا إن .منطقي تناقض إلى محالة، ال يقود،

 القدرة مفهوم تحليل أن تبين ما سرعان ألنه طويال، تصمد لم

 القدرة تعني ال الكلية القدرة أن يوضح معقول بشكل الكلية
 يستحيل أنه الواضح ومن .منطقيًا مستحيل هو ما عمل على

 كان إآلإذا يرفعه أنيخلقحجرًااليمكنهأن الله على منطقيًا

 أن لله يمكن ال »حجر الوصف عليه ينطبق أن منطقيًا يمكن

 حجر أي على ينطبق أن منطقيًا مكنًا يكن لم فإذا .يرفعه،

 الوصف عليه ينطبق حجر خلق فإن إذن المعني، الوصف
 واقعًا ه لحسبان بالتالي، معنى، وال منطقيًا، أمرمستحيل المعني

 أن الوصف لهذا مكنًا كان إذا أما .االلهية القدرة اطار ضمن

 ضمن واقع الحالة، هذه في وجوده فإن ما، حجر على ينطبق
 من انتقاصًا هذا يشكل أن يمكن ال ولكن ،هوممكن اطارما

 هو المعني الحجر على ينطبق انه نفترض ما ألن اإللهية، القدرة
 هو ما أن رأينا وقد ،الله على منطقيًا مستحيل أمر رفعه ان

 كلية القدرة، اطار ضمن يقع أن يمكن ال منطقيًا مستحيل

كلية. أمغير كانت

 في يكمن اللم مفهوم في التناقض ان آخرون فالسفة برى

 في المتضمنة الكاالت بعض بين منطقيا التوفيق امكان عدم
 أنه مثاًل، ،1789-1725 كهولباخ البعض فقدراى .المفهوم هذا

 الكلية. والرحمة الكلي العدل بين التوفيق منطقيًا يمكن ال

 لقانون الخضوع من إعفاء أو العدالة لمبدأ خرق إما فالرحة

 ال وقوانينه العدل مطلق الله كان إذا ولكن جدًا. صارم

 يمكن فال إذن العدالة، مبدأ يقتضيه ما صرامتها في تتجاوز
 ال وبالتالي، الرحة، يمارس أن فيه يمكنه وضع ينشا أن منطقيًا

 عن تتغاضى الحجة هذه إن الرحة مطلق نعده الن معنى
 كامنة قيمة هفاك تكون قد انه وهي اال جدًا هامة مسألة

 هذه في الرحة عمارسة )أي تامة بصورة عادل قصاص لتعليق

 القصاص تنفيذ قيمة تفوق قد القيمة هذه وأن ، الحالة(

العادل.

 تقؤل التي الحجة النوع هذا من التي األخرى الحجج من
. الكلية والحرية الكلية المعرفة بين منطقيًا التوفيق يمكن ال أنه

 أن لله اليمكن إذن السببي، ضد بمعناها الحرية إلى نظرنا فإذا

 يبدو ولكن بها. سيقوم التي الحرة األفعال هي ما سلفًا يعرف

 فهو إذن حرًا؛ كائنًا الله كان إذا أنه نقول بأن يلزمنا هذا أن

 طريق عن بسهولة النتيجة هذه تجنب يمكن المعرفة كلي ليس

 الظاهر التناقض يجنبنا نحو على الكلية المعرفة مفهوم تحليل
 مثاًل، فلوقلنا، االلهي. الكمال من االنتقاص دون إليه المشار

 صادقة قضية كل عن يعرف كائن هو المعرفة الكلي الكائن أن

 صادقة قضية كل عن ويعرف صادقة أنها والحاضر الماضي عن

 تعبر التي الواقعة تكون أن بشرط ،صادقة أنها المستقبل عن

 أي هناك يعود ال سببي، لقانرن خاضعة القضية هذه عنها

 .الحرية كلي انه وقولنا المعرفة كلي الله أن قولنا بين تعارض

 فئة من يستبعد ال المقترح التحر على الكلية المعرفة وتعريفنا

 ال التي القضايا تلك سوى صدقها الله يعرف التي القضايا
 عدم أن الواضح ومن مبقًا صدقها يعرف ان منطقيًا يمكن

 للمعرفة موضوعًا يشكل ان يمكن ال لما مسبقة معرفة وجود

.المعرفة في نقصًا يثكل أن يمكن ال المسبقة

 للدين هولباخ نقد في السابق النوع من أخرى حجة توجد

 كافيا برهانا المعاصرين الملحدين من للكثيرين تشكل تزال ما

 على الحجة هذه نلخص أن بإمكاننا .الله وجود استحالة على

 كائنًا يكون أن جهة، من فيه، يفترض الله إن التالي: النحو

 من بأفعال يقوم أن ثانية، جهة من فيه، ويفترض ماديًا، ال

 يسامح وأن يقاصص وأن يتكلم وأن يخلق أن أوآخر؛ نوع

 اشهغيرقابل أن اآلن وإذااضفنا . . الخ يواسي، وان يوجه وأنه

 ال أنه نجد بيطة، وذوطبيعة ذاته، المطلق للتغيربالمعنى
 فمن نوع منأي أفعاالً إليه نسند أن الحالة، هذه في يمكننا،

 وحتى .به للقيام وقتًا يتلزم فعل بأي القيام أن الواضح

 يجب األفعال، من ختلفة يأنراع يقوم أن شخص بإمكان يكون

 الذي األمر وآخر. فعل بين لتمييز إمكان هناك يكون أن

 يمكن ال حيث البساطة، مطلق لكائن باكسبة تحقيقه يستحيل

 جوانب أو أجزاء من وآخر جانب أو وآخر جزء بين التمييز

 بالنظرإلى بالضرورة الترتبط هنا تثار التي الصعوبة وجوده.

 لوحصرنا فحتى للتغير. وغيرقابل البساطة مطلق بوصفه الله

 الصعوبة إلى نصل أن من بد فال ،الله مادية ال في تحليلنا

 عل القدرة أو الفعل هناهوأن القضية فجوهر المعنية، المنطقية
 وجود إطار ضمن يتحيل شيء الله إلى نعزوها التي الفعل

 فكر هو النوع هذا من كائنا ألن كالله، مادي، ال كائن

 أكثر إلى يحتاج أمر هنا تعنينا كالتي بأفعال الفيام بينا خالص،
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 وجود إلى وبالتالي، حركة، إلى يحتاج إنه باطني. فكر من

جسمافي.
 التشكيك مذهب أشكال من شكل إلى عادة المؤلهون يلجأ

 فالسفة األخيرإلى المذهب يعود السابقة. الصعوبة لمواجهة

 خاصة، بصورة األكريني توما القدي وإلى الوسطى، القرون

 الوجود التينحملهاعلى المحموالت بأن القول في وهويتلخص

 على حملها إطار ضمن تفهم يجوزأن ال واالنسافي االلهي

 وصفنا فإن آخر، بكالم .تشكيكي بمعنى اال االلهي الوجود
 يقاصص بأنه قولنا أي الكون، في فاعل كائن بأنه مثاًل، الله،

 حالة يشكل ال أمورنا في ليتدخل لصلواتا ويستجيب ويسامح

 التواطؤ بين يقع إنه , اشتراك حالة وال اللفظ في تواطؤ

 »الحمل عليه نطلق بينهماهوما يقع وما واالشتراك،

 الحد أن التشكيكي الحمل في نفترض ولكن التشكيكي«،
 على السابقة داللته من بشيء يجتفظ تشكيكيًا، نحمله، الذي

 عدنا وإذا االشتراك. اغلوطة نرتكب واال تشكيكيًا، استعياله،

 األصلية الداللة من يبقى الذي فما السابقة، مشكلتنا إلى اآلن

 يحمل عندما »مخلق« أو أو»يسامح« »يقاصص« مثل -فعل لحد

 الوجود كان فإذا االلهي؟ الرجود على تشكيكيا، الحد، هذا
 أن يمكن ال أنه الواضح من إذن بالضرورة، ماديًا ال االلهي

 الذي النوع من -فعل حد ألي األصلية الداللة من يبقى
 باألفكار يرتبط ما سوى الله على الحد هذا يحمل عندما يعنينا

 الحالة، هذه في نقول، أن آخر، معنى الباطية. واالتجاهات
 فكر الله ان معنام ما يقول أن هو خطاياه لشخص غفر الله أن

 الله إن نقول ان أو خطاياه«، الشخص لهذا اغفر »انني لنفسه

 .فعله لما عليه يحقد وال الشخص هذا مع بتعاطف يشعر

 ال الباطنية لحاالت إلى فقط االشارة أن الواضح من ولكن
 إآل المطروحة المشكلة يحل أن يمكن وال المطلوب بالغرض يفي

 نحو على الباطنية واالتجاهات األفكار تأويل يمكن بيناكيف إذا

 أنها على معينة، شروط ضمن إليها، النظر الممكن من يجعل

تبيانه. في التشكيكي الحمل مذهب ينجح لم ما وهذا أفعال.

 لدحض القبلية المحاوالت أحدث معالجة إلى اآلن ننتقل
 الفيلسوف إلى تعود هنا تعنينا التي المحاولة .الله وجود

 صار الذي وبرهانه Findlay فندلي المعاصرجون االنكليزي

 إن Ontological Disproof االنطولوجي بالدحض يعرف

 إلى لجأوا الذين من وغيره انسلم ادعاء على يعترض ال فندلي
 ماهية تتضمن بأن يستلزم الله مفهوم بأن االنطولوجي البرهان

 أصحاب نظر هو فندلي عليه يعترض ما ولكن وجوده. الله

 وجوده تتضمن الله ماعية أمركون إلى االنطولوجي البرهان
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 هو تماما العكس الله. وجود على البرهنة يعني إنه على
 أن يستلزم أن الله لمفهوم يمكن ال ألنه نظره، في الصحيح،

 إما المفهوم هذا كان إذا إالً لوجوده متضمنة الله ماهية تكون

 ا لمفهوم إذاكانهذا إآل أي للفهم، أوغيرقابل متناقضًا

الكائنات. من كائن أي على ينطبق أن يمكن وال ينطبق

 من أوآل، فندلي، انطلق نظره، وجهة دعم محاولته في

 بخصوص المفهوم هذا يستلزمه وما الدينية العبادة مفهوم

 أن منا يستلزم نظره، في المفهوم، هذا إن العبادة موضوع

 هو ما لكل األخير المصدر أنه على العبادة موضوع إلى ننظر

 األهمية من إنه .الوجود في ومعنى قيمة ماعوذو ولكل موجود

 أو شيء أي وجود يتصور أن للعابد يمكن ال بحيث بمكان
 في يفر، ما تمامًا هذا بدونه. ومعنى قيمة على شيء أي حيازة

 يوجد أن إآل بالعبادة جدير لكائن يمكن ال لماذا فندلي، اعتقاد

 الصعيد على المطلقة القيمة هذه له كائنًا فإن .ضرورية بصورة

 يتخطى ال كائن مجرد يكون أن يمكن ال والمعياري االنطولوجي

 على ينطبق فما ولذلك .صدفوية واقعة مجرد كونه وجوده

 فوق وجوده عدم هوأن فندلي، نظر في العبادة موضوع

 وجودم عدم أن فقط وليس الظروف، كانت مهما التصور،

 أنه، يتضح وهكذا التصور، فوق آخر شيء أي وجود يجعل

 لموضوع بديل أي تصور يمكن ال العابد نظر زاوية من

 أن مثلما الفكر، صعيد على ،منه مفر ال أمر وجوده إن .العبادة

 يعتقد آخر الواقع.بمعنى صعيد على منه مفر ال أمر وجوده
 الدينية، للعبادة موضوعًا الله بوصف الله، مفهوم بأن فندلي

 أن أي ،المنطقي بالمعنى ضروريًا الله وجود يكون أن يستلزم

 النتيجة هذه ولكن .حاصل تحصيل الله وجود قضية تكون

 تبير وبالتالي، منطقيًا، خارقة الله مفهوم على المترتبة األخيرة

 يمكنها ال الوجودية فالقضايا .المفهوم هذا في منطقي خلل إلى

 نظرفندلي، في األخيرة، القضايا ألن أنتكونتحصيلحاصل،

 أللفاظ استعمالنا كيفية تعكس فقط فهي اثباتية. داللة لها ليس

 حسبنا إذا إذن المعنى من خالية قضايا لذلك، وهي، معينة،
 داللتها من نجردها حاصل، تحصيل الله وجود قضية

 لواقعة اثباتًا موجود الله إن قولنا يعود ال وبالتالي، االثباتية،

 واقعة، الله وجود أن على اصررنا أذا ولكن .كان نوع أي من

 الله، مفهوم مايستلزمه بحكم الحالة هذم في نقول فعليناأن

 الضرورية الواقعة مفهوم ولكن منطقيًا. ضرورية واقعة إنها

 نجرد لم إذا هوأننا النهاية في هذا، يعنيه وما متناقض. منطقيًا

 في الوقوع من مهرب فال االثباتية، داللتها من الله وجود قضية

 قضيةضرورية وجودية أيمنحسبانقضية منطقي، تناقض



الدين فلسغة

 ننظر أن يستوجب الذي هو ذاته الله مفهوم دام وما منطقيًا.

 أن من مهرب فال إذن منطقيًا، ضروري أنه على الله وجود إلى

 وجود قضية جردنا إذا إآل منطقيًا، متاقضًا المفهوم هذا يكون

 الله وجود إلى ننظر لم أي اثباني، مضمون اي من الله

 كذلك. إليه ننظر ال أو كواقعة إليه نظر إما ولكن كواقعة.

 . واقعة لحسبانه معنى ال بأن نعترف أو أنفسنا نناقض إما إذن

 قضية او منطقيًا متناقضة قضية إما إذن، هي، الله وجود قضية

.المعنى خاليةمن

 كان إذا ما هي فندلي موقف يواجهها التي األساسية المشكلة
 ضروريًا الله وجود يكون أن يستلزم بالفعل الله مفهوم

 حول المعاصرين الفالسفة بين اتفاق شبه هناك فإن . منطقيًا

 تحصيل انها على الوجودية القضايا إلى النظر جواز عدم
 الدين فالسفة من به يستهان ال عددًا هناك ولكن حاصل.

 اللم وجود يكون أن هو اللم مفهرم يستلزمه ما أن عل يصر

 الضرورة من اشتقاقه يمكن ال للضرورة خاص بمعنى ضروريا

 أن صح وإذا . السببي بمعناها الضرورة وال المنطقي بمعناها

 الضرورة إلى رده يمكن ال اإللهي للوجود الضروري الطابع

 بالدحض التسليم بإمكاننا يعود ال فعندها ،المنطقي بمعناها

لفندلي. االنطولوجي

الشر مشكلة البعدي، الموقف

 هنانجد البعدي اإللحادي الموقف إلى اآلن لننتقل

 أدلة إلى اللجوء طريق عن الله وجود لدحض عديدة محاوالت

 هنا تناولها يفيد التي المحاوالت هذه أهم من ولكن . تجريبية

 إن I الله وجود لدحض الثر وجود واقعة إلى اللجوء هي

 ديفيد إلى يعود المذكور للغرض الشر وجود واقعة إلى اللجوء

 مل ستوارت وجون الموسوعيين وبعض 1776-1711 هيوم

 يعد موقف أساسيين، موقفين إلى وهوينحل - 1836-1773
 يعد وموقف الله وجود لدحض منطقيًا كافيًا دليالً الشر وجود

 لدحض كافيًا، منطقيًا دليال ليس ولكن قويًا، دليالً الشر وجود

،الله وجود

 النحو على تلخيصه يمكن الموقف هذا األول بالموقف لنبدأ
 الفيزيقي بالمعنى الشر، وجود بواقعة أوأل، نبدًا، التالي:

 ولي بعديًا، طابعًا الوافعة هذه تعرف للشر. واالخالقي

 نعالجه، الذي الموقف أصحاب نظر في الواقعة هذم قبليًا،

 وكلي القدرة وكلي المعرفة كلي كائن وجود عدم منطقيًا تتضمن

 القضايا فثة أن يفترضون الموقف هز.ا اصحاب إن الخير.
 كلي الله (2) موجود، الله (1) منطقيًا: متناقضة فثة التالية

 يوجد (5) الخير، اللهكلي (4) المعرفة، كلي الله (3) القدرة،
 بالفعل، منطقيًا متناقضة الفنة هذه كانت إذا العالم. في شر

 برفض يلزمنامنطقيًا الفئة هذم في قضية باية التسليم فإن إذن

 .الفئة هذه في المتبقية القضايا من األقل عل واحدة قضية

 ضمن نفعل أن علينا كما الخامة، بالقضية سلمنا فإذا ولذلك

 غير الله أن إما نستنتج أن علينا إذن نعالجها، التي الحجة اطار

 كلي ليس أو المعرفة كلي ليس أو القدرة كلي ليس أو موجود

 كائن ماهيته، بحكم الله، أن هنا المالحظ من ولكن الخير.

 يعنيأنهاليمكن وهذا الخير. وكلي المعرفة وكلي القدرة كلي

 وكلي القدرة كلي كان إذا إال الله وصف عليه ينطبق أن لكائن

 فالمهرب الثر، سلمنابوجود فإذا ولذلك الخير. وكلي المعرفة
 سلمنا لو ألن غيرموجود، الله بأن االستتاج من كا منطقيًا

 متناقضًا شيائً نقول أن علينا لكان الحالة، هذه في الله، بوجود

 القدرة كلي ليس إما ولكنه موجود الله إن نقول أن أي منطقيًا،

 أن يتضح وهكذا الخير. كلي ليى أو المعرفة كلي ليس أو
الله. لوجود منطقيًا اكرنافيًا وجود يعد نعالجه الذي الموقف

 هوالسؤال اآلن معالجته بدمن ال الذي األساسي السؤال

 إلى ندرسه الذي الموقف أصحاب دعت الني باألسباب المتعلق
 فمن منطقيًا، متناقضة فة المذكورة الخمس القضايا فئة حسبان

 تناقضًا وحدها تتضمن ال الخمس القضايا هذه أن هنا الواضح

 هذه إلى نضيف أن علينا هنا، تناقض على للحصول صوريًا.

 إضافة تقود بحيث ق القضايا( من )أومجموعة قضية المجموعة

 ق تكون أن المهم من صوري تناقض إلى المجموعة إلى ق
 يمكن ال المعنية الفئة مع متناقضة كونها ألن منطقيًا، ضرورية

 ق كانت إذا ولكن .متناقضة الفئة هذه أن وحده يعني أن
 تتناقض القضايا من أومجموعة قضية أية إذن منطقيًا، ضرورية

منطقيًا متناقضة نفسها هي ق مع

 أن بواسطتها يمكن التي االضافية القضايا إذن، هي، فا
 إن منطقيًا؟ متناقضة هنا تعنينا التي لخمى القضايا فئة أن نبين

 نعالجه، الذي الموقف اصحاب كمايقترح القضايا، هذه

 أن إآل يمكنه الخيرال الكلي الكائن إن (6) قضيتين: في تنحصر

 إن (7)و ذلك، يفعل أن بمقدوره كان إذا الشر وجود يمنع

 الحدود غير قدرته من يحد شيء ال القدرة الكلي الكائن

 الفئة إلى (7) و (6) اضافة أن هنا الواضح من المنطقية.

 (4) القضيتين فإن تناتض. إلى تقود أن البدمن األصلية

م النتيجة إلى تقودان (6)و
 الشر وجود يمنع أن إآل لله يمكن ال (8)

.ذلك يفعل أن بمقدوره كان إذا
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الدين فلسفة

النتيجة: إلى تفودان(7و) (2) والقضيتان
الشر وجود يمنع أن الله بمقدور (9)

النتيجة: تتضمنان بدورهما، (،9)و (8)و

لعالم. شرفي يوجد ال(10)
 وهكذا (.5) القضية مع صوريًا، مننانضة شك، ال وهي،

 إذن .منطقيًا وريتان ض (7) و (6) بأن سلمنا إذا لنا يتضح

 يتناقض العالم في شر وجود الحالة هذم في افتراضنا، فإن
 الشر وجود كان فإذا ولذلك الله. وجود افتراضن مع صوريًا

 وجود لدحض منطقيًا كافيًا سيبًا يشكل هذا فإن واقعة، حقيقة

الله.

 القضية االخيريركزعلى الموقف للردعلى المحاوالت معظم
 عادة يثار ال منطقيًا. أنهاغيرضرورية على البرهنة بهدف (6)

 اتفاق شبه يوجد فإنه )إل(، القضية بخصوص يذكر جدل أي

 قدرته التحدمن الذي هوالكائن القدرة الكلي الكائن أن على

 (6) القضية أن على الرهنة يمكن كيف . المنطقية الحدود سوى
 كليبنش فيلوف يقترح قد منطقيًا؟ ضرورية ليست

 األفضل يفعل أن الخيرملزم الكلي الكائن إن 1716-1646

 هو إذن الخير، كلي الله أن وبما .األخالقة الضرورة بعامل

 أفضل أن اآلن أضفنا وإذا مكن، عام أفضل يخلق بأن ملزم

 في يتضح الشر، على يحتوي أن من بد ال عالم هو مكن عالم
 الشر، وجود يمنع لن كالله، الخير، كلي كائنًا أن الحالة هذه

 ولكن ذلك. يفعل أن بمقدوره يكون قد أنه من الرغم على
 العوالم افضل العالم لكون اشرضروريًا يكون أن يمكن كيف

 هو، حرة كائنات وجود أن الفالسفة بعض يقترح قد الممكنة؟
 كونه بحكم الله، وأن وجودها، عدم من افضل االجمال، في

 بالضرورة اليمكنه، ،األفضل إآل يختار وال الخير كلي

 وكونه حرة. كاائت على يحتوي ال عالمًا يخلق أن األخالقية،

 كائنات على يحتوي عالمًا يخلق أن بمقدوره أن يعني القدرة كلي

 أن يمكن ال عالم هو حرة كائنات عل يحتوى عالمًا ولكن حرة.

 بين اختيار حرية النهاية، في الحريةهي، ألن الشر، يخلومن

 تامة بصورة الشر من يخلو الذي فالعام ولذلك والشر. الخير

 بمقدور كان إذا إذن الحرية، فيه تمارس أن يمكن ال عالم هو
 من عالم كان وإذا حرة، كائنات عل يحتوي عالما يخلق أن الله

 وإن أنه ذلك من يتبع الشر، يخلومن أن يمكن ال النوع هذا
 الممكنة، العوالم من عالم خلق يختار فعندما الخير، كلي الله كان

الثر. يخلومن ال عالم سيختارخلق

 متناقضًا أمرًا كان إذا ما هو اآلن نفسم يطرح الذي السؤال

 التي الحاالت كل في الخبر فعل الحر الكائن يختار أن منطقيًا
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 فمعنى منطقيا، األخيرمتناقضا األمر فإذالميكن فيها. يختار

 من الرغم على اثر يخلومن عالم يوجد أن يمكن أنه ذلك

 :التالي الهام األمر هنا نالحظ أن يجب .فيه حرة كائنات وجود
 الخير فعل يختار ان حر لكائن منطقيًا يمكن بأنه سلمنا لو حتى

 من يخلو عالم خلق على قادر الله ان هذا من يتبع فال دائمًا،

 األساسية فالقضية فيه. حرة كائنات وجود من الرغم على الشر
 دون دائبًا الخير فعل حر كائن يختار أن مكنًا يكون قد أنه هي

 على يحتوي عالمًا يخلق أن لله منطقيًا يمكن أنه ذلك يعني أن

 أن في يكمن لذلك والسبب الشر. من يخلو ولكن حرع كائنات
 مسبقًا يضمن أن الخالق من يتلزم الشر من يخلو عالم خلق

 يحتمل ال نحو عل منظًا خلقه بصدد هو الذي العالم يكون أن

 هذا ولكن .احد الختيار موضوعًا الشر يثكل أن مطلقًا معه

 نختار أن معه علينا يتحتم نحو على يخلقنا ان الله من يستلزم

 الحالة، هذه في وأفكارنا، افعالنا كل فتكون الخير، فعل دائمًا

 حرة؟ كائنات اآلن انفسنا نعد أن معنى ما ولكن سلفًا مقررة

 هنا نطرحه أن يجب الذي األساسي السؤال أن إذن، يبدو،
 بل الخيردائمًا، حرأنيمختارفعل كائن بإمكان كان إذا ما ليس

 وإذا الخيردائمًا. يفعل أن مخلوق حر كائن بإمكان كان إذا ما

 دائمًا، الخير يفعل أن مخلوق حر لكائن منطقيًا يستحيل كان

 الخيردائمًا. يفعل حرًا كائنًا يخلق أن لته حق يمكن ال إذن

 ضروريًا أمرًا العام في حرة كائنات وجود كان فإذا ولذلك

 وجود يشكل أن الحالة، هذه في يمكن، فال األخالقي، بالمعنى
الله. وجود عدم على كافيًا منطقيًا دليالً العالم هذا في البشر

 المنطقية لالستحالة يمكن هل البعض، يتساءل قد ولكن،
 من أكثر على تبرهن أن دائمًا الخير ويفعل مخلوقًا حر كائن لكون

 الله؟ وجود عدم منطقيًا يتضمن ال األخالقي الشر وجود كون

 أي الشر، آخرمن نوع المتسائلين، لهؤالء بالنسبة يوجد،

 ذلك، أشبه وما الطبيعية والكوارث كالسرطان ،الفيزيقي الثر
 لوجود ضروريًا ليس الشر من النوع هذا وجود ويبدوأن

 يخلو عالمًا يخلق أن ،إذن ،لله منطقيًا مكنًا اليس .حرة كائنات

 اا إذن، له، منطقيًا مكنًا هذا كان وإذا الفيزيقي؟ الشر من

 وجود لدحض منطقيًا كافيًا سببًا الفيزيقي الشر وجود يشكل

 بالنفي هو نظري، في األخير، السؤال عن الجواب إن الله؟

 فيزيقي شر بوجود التسليم بين تناقضًا هناك أن يبدو فال

 المؤله، منظور من األقل على يمكن، ألنه الله، بوجود والتسليم

 تقع، لوجوده المسؤولية نحويجعل على الفيزيقي الشر تأويل

 باألحرى: انسانية غير حرة كائنات على بل الخالق، على لي
 إذا آخر، معنى مثال، والفيزيولوجية البيولوجية كالعوامل



اذين قلفة

 ابليس وقدرات ذكاء له أي كإبليس، كائن، وجود افترضا

 الكوارث مسؤولية الكائن هذا وحملنا الشريرة ابلي طبيعة وله

 ينطبق ما أن حينئذ نجد ذلك، أشبه وما والسرطان الطبيعية

 االعتقاد األخيرمع تناقض عدم لجهة األخالقي الشر على
 ال قد . الفيزيقي بالشر نسميه ما على ينطبق الله، بوجود

 ال قد حتى أو صادقة ابليس بوجود المتعلقة الفرضية تكون

 هي هنا نشيرها التي المسألة ولكن لصدقها. احتمال اي يوجد
 األمر دام وما األقل، على منطقيًا، بمكنة الفرضية هذه أن

 نسميه الذي النوع من شر يوجد ان منطقيًا يمكن إذن كذلك،

 المعرفة كلي للعالم خالق نفسه الوقت في يوجد وأن فيزيقيًا شرًا

 أن السابق تحليلنا من يتضح وهكذا الخير. وكلي القدرة وكلي
 منطقيًا سيًا يكون ال أشكاله، من شكل أي في الشر، وجود

.الله وجود لدحض كافيًا

الله وجود عدم على جزئي كدليل الشر

 منطقيًا سببًا يشكل ال الشر وجود أن افتراض على ولكن،

 وجود ان ذلك، مع واضحًا، اليس الله، وجود لدحض كافيًا

 عدم على قوي هودليل أشكاله، من شكل أي في الشر،
 بمشكلة المرتبط الثافي االلحادي الموقف إلى تأتي هنا ؟ الله وجود

 ممكنًا يكون أن السابق، كالموقف ينفي، ال الموقف هذا الشر.

 أن فقط يفترض إنه الشر. على يحتوي عالمًا يخلق أن لله منطقيًا

 يجعل اي ،االلحادي دعمًاقويًاللموقف الشريشكل وجود

 ضعيفًا ربما أو ضعيفًا موجود« »الله القضية صدق احتمال

. جدًا

 صدق احتمال يضعف أن يمكن ما إن هنا نالحظ أن يجب

 وكلي القدرة وكلي المعرفة كلي العالم لهذا خالق بوجود االعتقاد

 انتفاء أن لنا يتضح فعندما هو. بما الشر وجود الخيرليس

 ان لنا يتضح مخلوقة حرة وجودكائنات انتفاء الشريعني وجود

 إذا فقط الله بوجود االعتقاد يضعف أن يمكن الشر وجود

 إذا آخر، بكالم غيرضروري. شر انه تبين أدلة لدينا كانت

 طفل الشر)كإصابة من حاالت هناك أن نبين أن بإمكاننا كان
 يكون خيرأكبر، لتحقيق تبدوغيرضرورية مثال( ،بالسرطان

 الله. يوجود االعتقاد صدق الحتمال إضعاف بمثابة هذا

 عدم احتمال يزداد ما بمقدار المماثلة الحاات تزداد ما وبمقدار

 أن االطالق على السهل من ليس ولكن المعني. االعتقاد صدق

 المعني االعتقاد يضعف الذي الشر من حاالت هناك أن نبين

 طفل إصابة مثل الشر، من حالة نستعمل أن لنا يجوز فحقى
 المذكور، االعتقاد صدق عدم احتمال على دليالً بالسرطان،

 من الحالة هذه كون احتمال ان األقل، على نفترض، أن يجب
 كونها عدم احتمال من خيرأكبرأقل لتحقيق ضرررية الشر

 أن يمكن التي األدلة نوع هو ما ها واضحًا ليس ولكن .كذلك

 عندما أكثر تتعقد واألمور االخير. االفتراض هذا على تساق
 وضع في مطلقًا لنا المؤمن، نظر زاوية من أننا، لنا يتضح

 الوضع، هذا في رلوكنا كاملة الصورة نرى بأن لنا يسمح
 خضروري هو اآلن لنا ضروريًا يبدو ال ما أن وجدنا لربما

 ان قولنا مثل هوان كاملة الصورة نرى ال أننا وقولنا . بالفعل

 إلى النظر وان واآلن الهنا في لحياننا مكملة اخروية حياة هناك
 أساسًا يشكل ال الدنيا الحياة معطيات ضوء في فقط يحدث ما

 احتمال عدم أو احتمال مدى بخصوص شيء أي الستنتاج كافيًا

 على يركز أن من للملحد يد ال هنا ٠ الديية القضايا صدق

 عدم على األقل على أو األخروية، الحياة استحالة على البرهنة

 ال المجال ولكن األخروية. بالحياة االعتقاد صدق احتمال

الموضيع. هذا بولوج هنا لنا يسمح

الالعرفاني الموقف والدين، المخطقية الوضعية

 إذا :التالي المرءالسؤال النقاشقديأل من النقطة هذه عند

 االعتقاد لدحض الملحدكافية إليها لجأ التي األدلة تكن لم

 ادلة ايجاد المبدأ، حيث من حتى يمكن، فهل الله، بوجود

 حيث من يمكن هل أعم، بصورة أو، االعتقاد؟ هذا تدحض
 »الله القضية صدق عدم أو صدق من التحقق المبدا،

 تثبت التي الفعلية األدلة هي ما هناليس: الؤال موجود"؟

 التي األدلة ماهي بل: المعية؟ القضية صدق( )أوعدم صدق
 القضية؟ هذه صدق( )أوعدم صدق تثبت أن نظريًا، يمكن،

 القضية هذه النظرإلى يمكن فهل شيء»، »ال الجواب كان إذا

 الفالسفة بعض جواب إن للكلمة؟ الحق بالمعنى قضية أنها عل

 ال الفالسفة هؤالء ان الواقع في . هوبالنفي السؤال هذا عن

 يمكن ال شيء أن على القضية مفهوم تطبيق امكان فقط ينفون

 المبدأ، حيث من األقل على ،صدقه عدم أو صدقه من التحقق

 صعيد على نقوله ما كل حسبان حد إلى يذهبون إنهم بل

 من اإللهي، الوجود عن نقوله ما ذلك في بما ميتافيزيقي،

 صدقه(، )أوعدم صدقم من التحقق يمكن ال الذي النوع

 مفهوم تطبيق يمكن ال الذي النوع من وبالتالي نظريا، حتى

 اإللحاد من يتخذ ال للدين الناقد الموقف إنهذا عليه. القضية
 تعبر موجود« ,الله الجملة أن يفترض اإللحاد ألن له، طريقًا

 عدم أو بالصدق يوصف ان بمكن شيائً تقول أي ،قضية عن

 االفتراض ينفي اآلن نعالجه الذي الموقف ولكن الصدق
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الدين فلسفة

 الموقف هذا أصحاب إلى بالسبة األساسية فالمسألة األخير.

 عل قضية أية تعبرعن أن البمكن المعنية الجملة أن هي

 عدم أو بالصدق يوصف أن يمكن ال تقوله ما أي االطالق،

الصدق.

 ظهروا، الذين المناطقة الوضعيين إلى الموقف هذا ينسب

 نقد إن .العشرينات في فيينا حلقة بتأسيى ،فلسفية كحركة

 التجريبي التحقق مبدأ على يقوم والميتافيزيقا للدين الوضعيين
 - الكالسيكي التجريبي الفكر في له جذورًا نجد الذي المشهور

 قواعدها وضع التي المنطقية الذرية -وفي بخاصة، ،فكرهيوم

 رسالة كتابه في 1951-1889 قنغنشتين النمساوي الفيلسوف

 برتراندراسل االنكليزي الفيلسوف وطورها فلسفية منطقية

 الشرط إن القول في المبدا هذا يتلخص بعد. فيما 1970-1872

 أن هي معنى ذات تحليلة غير جلة لكون والكافي الضروري

 يواسطة نتحقق ان المبدأ، حيث من األقل على بإمكاننا، يكون

 البداية في .الجملة هذه تقوله ما صدق من التجريبية المالحظة

 .تامة بصورة التحقق على بالقدرة يعنون الوضعيون كان
 ال ولكن معنى، ذات جمالً هناك أن الحظوا ما سرعان ولكنهم

 .تقوله ما صدق من تامة بصورة التحقق يمكن

 ،بالحرارة« تتمدد »المعادن مثل جل على ينطبق شك، ال هذا،

 تعبر جمل على أي حرارته«، مع طرديًا يتناسب الغاز »حجم

 التحقق يمكن ال معئ ذات جل هناك كذلك قضاياكلية عن
 »بعض مثل جمالً إن .تامة بصورع تقوله ما صدق عدم من

 نظريا، حتى يمكن، ال وماشابههما فيلة« »توجد ذكي«، الناس

 طريق عن هنا المشكلة حل يمكن ال I تامة بصورة دحضها

 التحقق على القدرة إما للمعنى والكافي الضروري الثرط جعل

 عدم من التحقق على القدرة أو تامة بصورة الصدق من
 حيازتها في شك ال جمال هناك ألن وذلك تامة، بصورة الصدق

 عليم البهنة يمكن شيائً تقول هي فال ذلك ومع معف عل

 إننا .تامة بصورة دحضه يمكن شيائ تقول هي وال تامة بصورة
 تناسبه« إمرأة رجل لكل »توجد الجملة تقوله ما نفهم حتمًا

 كلية واحدة قضيتين، من مزيج أنها الواضح من ولكن

 صدقها من التحقق المستحيل من يجعل ما جزئية، واألخرى

 عدل األسباب لهذه تامة صدقهابصورة عدم من وكذلك

 التحقق على القدرة عن وتخلوا األصلي موقفهم من الوضعيون
 شرطًا بوصفها الصدق أوعدم الصدق من تامة بصورة

 بصورة التحقق على بالقدرة واستبدلوها للمعنى وكافيًا ضروريًا

جزئية.

 للوضعيين األصلي الغرض فإن الحد. هذا عند المشكلة تقف لم

 أن الحظوا ما سرعان ولكن .للمعنى عام معيار ايجاد كان
 فهناك .للمعنى عامًا معيارًا يصلح ال التجريبي التحقق معيار

 هذم أروع »ما الباب« »افتح مثل معفى ذات كثيرة جمل

 حتى معنى ال بل تجريبيا، نقوله ما التحقق يمكن ال اللحظة«
 ليس منها الغرض ألن تجريبيًا، نقوله ما التحقق نحاول ألن

 وألسباب .الصدق عدم أو بالصدق وصفه يمكن شيء قول

 إيجادمعيارعام في األصلي هدفهم عن الوضعيون تخلى كهذه،

 المعنى أو العرفاني للمعنى معيار على يتكلمون وصاروا للمعنى

 تعبر التي الجمل بين التمييز بواسطته يمكن معيار أي الواقعي،

 نوع، أي من وقائع عن تعبر ال التي والجمل معينة وقائع عن

 في عليه اجريت التي التعديالت بعد اآلن، المعيار يستلزمه وما

 على بإمكاننا، يكون هوأن لها. تعرضنا التي االعتبارات ضوء
 داعمة ادلة التجريبية المالحظة بواسطة نجد أن نظريًا، األقل

 هذه نعد حتى ما جملة تقوله لما حاسمة بصورة داحضة أو

. واقعي مدلول ذات الجملة

وااليمان الدينية التجربة

 كان إذا بما المتعلق السؤال هو اآلن أمامنا األساسي السؤال

 أن نريد الذي الموقف إن .للدين اهمية ذا التجريبي معيار

 قضايا ليت الدينية القضايا إن القائل الموقف هو اآلن نعالجه

 فإنها ولذلك خاص، نوع من تجريبية قضايا انها أو تجريبية

 النوع هذا من قضايا صدق فمعرفة .ما خاص لمنطق تخضع

 إن العلمية. المعرفة لها تخضع لمعاييرغيرالتي إذن، تخضع،

 بينها. التمييز يمجب مواقف عدة الواقع، في هو، الموقف هذا

 لموقف جهة، من هورفضها، بيتها المشترك العنصر ولكن

 تجريبي لمحك الدينية القضايا اخضاع يطلب الذي الوضعي

 )النوع العادي النوع من تجريية قضايا او تجربية قضايا وكأنها

 العقالني لالهوت ثانية، جهة من ورفضها، العلمي(،
 في أيضًا يقع العقالني فالالهوت .والبعدية القبلية بصورتيه

 القضايا يعامل ألنه الوضعي، فيه يقع الذي للخطًا مشابه خطًا

 المستقلة والمعرفة والمعنى العقالنية لمعايير تخضع وكأنها الدينية

الدين. عن

 الموقف :أساسيين موقفين إلى الموقف هذا تثعيب يمكننا

والموقفااليمافي الصوفي

الصوفي الموقف
 الفكر تاريخ في بعيدًا جذوره تمتد الذي لموقف هذا إن

 مؤداه فلسفي اعتقاد صورة التأليهي التقليد في يتخذ االنسافي
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 كيفية حول المؤلهون يختلف قد عرفانية. الصوفية التجربة أن

 أفلوطين - بعضهم إليها ينظر فقد , الصوفية التجربة تأويل
 أنها مثال،-على ،1327,1260 واكهارت .ق.م270-205

 بوبر - آخرون ينظرإليها أوقد ،حلولية ظاهرة تعبيرعن

1965-1878 Buber وبارث Barth .7تعني ال انها مثأل-على٢ 

 . والله االنسان بين مباشرة شخصية مواجهة أو لقاء أكثرمن

 يعنينا فما المؤله، به يأخذ الذي التأويل عن النظر بغض ولكن

 عرفانية، الصوفية التجربة حبانه هو نعالجه الذي الموقف في
 تميز النظرة هذه .الله وجود لمعرفة مباشرًا أساسًا تشكل أي

 األدلة عن الله، وجود على دليالً بوصفها الصوفية، التجربة

غيرمباشرة انها السابق شرحنا من اتضح الي األخرى

 لي يهمنا ما ،إذن ،الصوفية للتجربة معالجتنا في

 جيمس وليم يميه ما بل هي، بما الدينية والمشاعر العواطف

 الذي الجانب أي الصوفية، للتجربة Noatic النويطي الجانب

 موضرعه يتجاوز ابستيمي وضع في انه التجربة لصاحبه يهيء
 ال ترتبط، النوع هذا من تجارب إن المباشر وعيه حدود

 التجربة اهمية ولكن الدينية، والمشاعر العواطف بشتى شك،

 في كامنة ليست ،نعالج الذي للموقف بالنسبة الصوفية

 العرفاني طابعها في بل تالزمها، التي الدينية والمشاعر العواطف

المزعوم

 الذي المعيار الصوفي؟ غير عن الصوفي الوعي نميز كيف

 على الصوفي الوعي حاات يقصر الغرض لهذا جيمس يقدمه

 Ineffable التعبيرعنها أو وصفها يمكن ال التي الحاالت

 سوى تدوم ال التي والحاات نويطية كيفية لها التي والحاالت
 فيها يتميز التي والحاالت Transcient جدًا قصيرة لفترة

 ال جيمس معيار إن .Passivity التامة بالالفاعلية صاحبها

 يهمنا ما ولكن الدينية، التجارب على الصوفية التجارب يقصر

 إليها ينظر والتي النوع هذا من التيهي التجارب هوتلك هنا
 الدينية، العبادة لموضوع مباشرًا وعيا تشكل انها عل أصحاما

.الموضوع هذا ماكان كائنا

 أساسًا بالفعل تشكل أن النوع هذا من لتجارب يمكن هل

 أنها على الصوفية التجربة إلى البعض ينظر الله؟ وجود لمعرفة

 وجود أهمية ما ولكن تفسير. إلى بحاجة بسيكولوجية ظاهرة

 المألة طرحناه؟ الذي السؤال إلى بالنسبة الظاهرة تفسيرهذه

 الظاهرة هذه نفسر أن استطعنا إذا أنه هي هنا األساسية

 إلى بحاجة نعود فال خالصة، بيكولوجية عوامل بواسطة

 لها فوجودتفيربسيكولوجي .لتفسيرها الله وجود افتراض

 عوامل إلى جوانبها، بكل نردها، أن بإمكاننا أنه يعني

 الشخصي االله فرضية إلى بالتالي، الحاجة، وأنه بسيكولوجية

 طبيعي أو تفسيربيكولوجي وجود أن شك ال .لتفسيرها

 التجارب غيرالجائزحسبان من يجعل النوع هذا من لتجارب
 وجود أن افترضنا إذا هذا .شخصي اله وجود الستتتاج اساسًا

 من لتفسيرتجارب مطروحة فروض عدة بين من فرض الله

 هوأن نعالجها التي الحجة تفترضه ما آخر، بكالم .النوع هذا

 نجحنا إذا واننا تفسير، إلى بحاجة ظاهرة الصوفية التجربة
 قد نكون بسيكولوجيًا، او طبيعيًا تفسيرًا تفسيرها في بالتالي،

.لها طبيعي فوق لمصدر وجود ال أنه على البرهنة في نجحنا

 عل األخيرة الحجة على سيعترض الشك، الصوفي، إن

 تشكل انها تفسير. إلى بحاجة ظاهرة ليست تجربته أن أساس
 بدون هنا الصوفي اعتراض ولكن .الله لوجود مباشرًا وعيًا

 الذي بالمعنى ليس مباشرة، أنها على تجربته أول إذا إآل جدوى

 الذي بالمعنى بل مباشرًا، المادية باألشياء احساسي بموجبه يكون

 اعتبرنا فلو مباشرًا مثال، باالم، احساسي بموجبه يكون

 نواجه ان بد فال األول، بالمعنى مباشرة الصوفية التجربة

 النوع من تجارب ألن الحاالت، بعض ي التفير مشكلة
 يدعي أن مثاًل، بكفي، ال لذاتها مصذقة األخيرليست

 ادعاؤه يكون حتى اللون قرمزي فيالً شاهد أنه بصدق شخص

 قبيل من لتجربته المفسرة العوامل تكون فقد وبالتالي، صادقًا.

 سببًا شكل ما إآل، ليس الذاتية، أو السيكولوجية العوامل

,اللون قرمزي فيالً شاهد بأنه ادعائه خطًا الستتاجنا كافيًا

 لتجربته الصوفي حسبان أن السابق مثالنا من الواضح من

 فهمنا إذا إال المتوخاة النتيجة إلى يقود أن اليمكن مباشرة بأنها

 أن معنى ما ولكن لذاتها. مصدقة تجربة المباشرة بالتجربة

 التجربة تأويل يمكن وهل لذاتها، مصدقة التجربة تكون

 الباطنية بالتجارب يسمى ما النوع؟ هذا من أنها على الصوفية

 باأللم، شعوري لذاتها المصدقة التجربة لمفهرم شيء هوأقرب
 في اكون أن معفى ما أفهم دمت ما أي الخطأ، يحتمل ال مثالً

 ادعي عندما أم حالة في أكون أن اآل يمكنفي فال ألم، حالة

 ألم، حالة في انني ادعي أنني لنفترض الم. حالة في انني بصدق

 أو ظاهر األلم، لهذا سبب أي نجد لم طويل بحث بعد ولكن
 أن احاول وال األم معنى افهم أنني أيضًا لنفترض ولكن ٠ خفي

 هذه ظل في يمكن، فهل حالتي، بخصوص أحدًا أخدع

 ال. بالطبع ألم؟ حالة في لست بأنني االستتاج الشروط،

 بين تمييز يوجد أن يمكن ال انه بمعغى لذاتها مصدقة األلم فتجربة

 أم،، حالة في ايبدوأنني وقولب ألم، حالة في بالفعل »انفي قولي

 امامي« طاولة ارى بالفعل •انفي بين قائم حتما التميز هذا بينا
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 تمييز يوجد ال حيث ٠ أمامي« طاولة ارى أنني و»يبدولي

 ألدلة حاجة توجد ال باأللم، االحساس حالة في كما كهذا،

 موجود التجربة موضوع أن للتأكدمن التجربة عن مستقلة

 التجربة نعرف أن بإمكاننا األساس هذا وعلى بالفعل.

 على وجودها يشكل التي التجربة تلك انها على لذاتها المصدقة
 موضوعها، لوجود منطقيًا كافيًا عامالً الفينومينولوجي المستوى

 يتضمن تجارب هي النوع، منهذا التيهي التجارب إن أي

 الفعلي الوجود إلى اإلشارة منها ألي الفينومينولوجي الوصف

.لموضوعها

 تطبيق يمكن هل هو: اآلن يطرح أن يمكن الذي السؤال

 هو نظري، في الجواب، الصرفية؟ التجربة األخيرعلى المفهوم

 مصدقة األخير النوع من التيهي التجارب كانت فإذا . بالنفي

 خالصة باطنية تجارب كونها إلى يعود لذلك فالبب لذاتها،

 من جزء بالضرورة هو، لذلك، التجربة، موضوع وأن
 الصوفية التجربة ولوأولنا عنها مستقالً شيائً وليس التجربة،

 إلى ننظر أن علينا لكان المعنى، يهذا لذاتها مصدقة انها على
 الصوفية، التجربة عن منطقيًا غيرمستقل أنه على الله وجود

 مستقالً الله وجود كان إذا آخر، بمعنى .خارق أمر وهذا

 التجربة هذه بأن ادعاءنا فإن الصوفية التجربة عن منطقيًا

 لواقعة تجربة هي بما كذلك انها يعني أن يمكن ال لذاتها مصدقة

. الله وجود

 التجربة عن ندعيه ما صحة افضل بصورة نرى أن بإمكاننا

 لهذه الفينومينولوجي الوصف أن نالحظ عندما الصوفية

 بصورة يختلف ال أوالمسيحي المسلم يقدمه الذي التجربة

 أو البوذي يقدمه الذي لها الفينومينولوجي الوصف عن جوهرية

 الصوفي تأويل أن هو لالنتباه المثير األمر ولكن . الهندوسي

 او المسلم يؤولها فبينما . ثقافته باختالف يختلف لتجربته

 هوكائن بما الله، لوجود مباشر اختبار أنها على المسيحي

 روحي لمتوى تحقيق أنها على يؤولها البوذي نرى شخصي،

 مباشر، أوغير مباشرًا إختبارًا بالتالي، تتضمن، وال معين،

 ينظر فإنه الهندوسي أما الصوفي. عن باستقالل موجود لكائن

 Brahman الراران بالروحالكلي، اتحاده تعنيإليهاعلىأنها

 ما انه هي هنا األساسية المسألة واحد. آن في والمحايث المتعالي
 فال واحدًا، الصوفية للتجربة الفينومينولوجي الوصف دام

 إآل تأويلها في االختالف تفسر ان الحالة، هذه في يمكننا،

 فيما الصوفي، أن اعترفنا إذا ولكن الثقافية الفروقات بعامل

 لها معين تأويل من ينطلق إنما تجربته، اساس على يستتتجه

 يعود ال أنه الواضح يصيرمن ،الثقافية خلفيته عليه تمليه

لذاتها. مصدقة أنها على تجربته إلى ننظر ان بإمكاننا

والعقل االيمان

 الديني االعتقاد كون افتراض الى الفالسفة بعض يذهب

 معه يصح ال نحو على االعتقاد من أخرى انواع عن يختلف

 الموقف هذا نجد .الدينية القضايا لتسويغ براهين أو ادلة طلب

 ,Tillich وبولتيليخ وكيركغارد جيمس كوليم فالسفة لدى
 االنكلوسكسوفي العالم في مرموقًا مكانًا الموقف هذا احتل وفد

 به شبيه لموقف المرموقين فتغنشتين اتباع بعض تبني بعامل

.بالذات فتعنشتين إلى واسنادهم

 ضد خاصة بصورة موجه رأينا، كا الموقف، هذا إن

 من كغيره ،الديني االعتقاد ان تفترض التي التقليدية األطروحة

 يظهرهذا ذلك. اشبه وما يحتاجإلىتسويغعقلي االعتقاد، أنواع

 وفي 1910-1842جيمس لوليم الذرائعي الفكر في بوضوح الموقف

 ان يظهر أن خالله من جيمس يحاول ،الذي االعتقاد ارادة مفهوم
 اختيار هو بذلك االعتقاد وعدم الله بوجود االعتقاد بين االختيار

 هذين يتوسط بديل يوجد انهال بمعنى . Forced option مغروض
 موففًا يتخذ أن له بد ال ،بالتالي ،الشخص وان المطروحين البديلين

 على تساعده عقلية ادلة حوزته في تكن ولولم وحتى القضية هذه حول
 عندما معقوالً موقفًا الالأدرية جيمس يعد ال لماذا ولكن .قرار اتخاذ

 وعدم االعتقاد لالختياربين الالزمة العقلية األدلة لنا تتوافر ال

 تعليق تعني الالأدرية هوأن جيمس جواب الله؟ بوجود االعتقاد

 في بالضرورة، الحياتيتندمج،علىالمستوى ولكنها، الحكم،

 أن دون يديرشؤونحياته ،كالملحد فالالدري .االلحادي الموقف

 ،ألخالقية ا مشكالته وسيسوي فيها دور اي الديني لالعتقاد يكون
 ولن .الله منه يريده ما الكتثاف محاولة أية دون ، أيضًا كالملحد

 فهو باختصار، تدعوالحاجة. عندما والعون، للعزاء الله يلجأإلى

 وبما .غيرموجود الله وكأن جوانبها بكل العملية حياته في سيتصرف

 أو قضية معنى يربط ،المعنى في الذرائعية نظرته بحكم جيمس أن

 أوهذا القضية لهذه والممكنة الحقيقية العملية بالنتاثج ما موقف

 لماذا وااللحاد،بل الالأدرية بين يفرق ال لماذا عندها يتضح ،الموقف
 هو فينظره، أمامنا، الحقيقي الخيار مستحيالً موقفًا الالأدرية يعد

واإللحاد. بينااليمان

 إن القائل المبدأ هو جيمس منه ينطلق الذي العام المبدأ

 من العملية نتائجه تكون الذي النوع من اعتقادات هناك

 ان إما الحاالت معظم في تصرفاتنا أن بحيث والشمول األهمية
 الحياد، التزام إن االعتقادات لهذه أورفضًا قبوالً تعكى

 االعتقادات من عمليًا مستحيل امر كهذه العتقادات بالنسبة
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 االعتقاد لله، بوجود االعتقاد إلى باالضافة النوع التيمنهذا

 وبوجود الطبيعة في سببي نظام وبوجود الذاكرة يصحة
 تعلق يمكننا وال موقفًا نتخذ أن علينا هنا . آخرين أشخاص

 األدلة غياب في نتخذه إنما نتخذه الذي والموقف الحكم،

- العقلية
 فلسفة في وتطرفًا أكثرجذرية طابعًا النظرة هذه تتخذ

 لدينا ليس انه اتفق لجيمس، فبالنسبة . 1855-1813 كيركغارد

 ولكن ٠ الله وجود عدم أو وجود على للبرهنة ادلة من يكفي ما

 من بإمكاننا، يكون أن من جيمس موقف في يمنع شيء ال

 ادلة غياب ولكن األدلة هذه مثل على نحوز أن المبدأ، حيث

 كيركغارد أما موقف. اتخاذ في حقنا من يجردنا ال النوع هذا من

 يصح ال الذي النوع هومن الديني االيمان أن على يصر فإنه

 ان اتفق أنه ليست فالمسألة .عقلية براهين أو أدلة طلب معه

 موضوع في للحسم أدلة من يكفي ما اآلن حوزتنا في ليس

 ال طبيعتها، بحكم الله، وجود مسألة أن هي بل الله، وجود

 نظريًا، حتى يمكن، ال أي إيمان، مسألة سوى تكون أن يمكن

العقلي للبرهان موضوعًا الله وجود يكون أن

 .والموضوعي الذاتي جانبيه في االيمان كيركغارد يتناول

 وهوقضية االيمان، موضوع لدينا األول، للجانب بالنسبة
 الذاتي، للجانب وبالنسبة تعنيناهنا التي الحالة في وجودالله

 لجهة شروط توجد المعني. الموضوع -قبول االعتقاد لدينا

 فلجهة بدونها. االيمان يستحيل الذات لجهة وشروط الموضوع

 اليقين »عدم كيركغارد يسميه ما أو اليقين، عدم لدينا الموضوع

 بناء غيريقيني أمر االيمان موضوع أن يعني وهذا الموضوعي«

 عدم يوجد ال الذات لجهة ولكن المتوافرة. العقلية األدلة على

 أو مؤقتة بصورة الموضوع التقبل فالذات االطالق على يقين

 تبلغ وبصورة تحفظ أي بدون تقبله بل جدلية، افتراضية،

 كيركغارد يعني ال ٠ الجراني للعالم العاطفي التأجج منتهى

 يكون حاالت إنها الباطنية، بالتجربة شيءيتعلق أي بالجوانية
 ومصيره وفرادته بذاته االهتمام في منخرطًا الشخص فيها

 يهتم أن تستلزم نظره، في المسيحية، إن األبدية وسعادته

 الديني الموقف يميز ما هذا .مكن حد أقصى إلى بذاته الشخص

 سوى لكيركغارد، يعني، ال األخير أن حيث الجمالي الموقف عن

 يميز ا هذا ولكن اآلنية. اللذات من أمكن ما اكثر على التركيز
 تركيز أيضًا تستلزم الذي االخالقي الموقف عن الديني الموقف

 الموقف عن الديني الموقف ولتمييز وجوده. على الشخص

 االوهي أخرى سمة الجوانية نسندإلى أن يجب االخالقي

 أكثر بصورة اآلخر. بحقيقة ممكن حد اقصى إلى الذات اهتمام

 المؤمن قبل من قويًا ميالً تتضمن الدينية الجوانية إن ، تحديدًا

اآلخرين. يحياة ومناسبة مرضية بصورة حياته لربط

 العاطقية الجوانية يتخذمن شك، ال كيركغارد، إن

 العاطفية والجوانية لإليمان. مفهومه عليه يني الذي األساس
 إن ،أوآل اآلتية لالسباب الموضوعي اليقين عدم تستلزم

 بالشؤون االهتمام عن يحولنا الموضوعي اليقين عن البحث

 موضوعي يقين على الحصول نا بإمكان لوكان حتى ثانيا . الذاتية
 وجوده يجعل أن مثاًل، لله، مكنًا )كان جهد أي بذل بدون

 .الذاتي االهتمام يضعف يقين على حيازتنا فإن للكل( واضحًا

 مفروغًا حقاثق حسبانها إلى نميل ،واضحة الحقائق تكون فعندما

 الباطنية غمحورحياتنا أن الحالة، هذه في محتماًل، وليس منها،

 يوجد الحقائق. حاجاتنا-حولهذه مخاوفنا، آماال،- برمتها

 يقينيته وعدم بموقف العاطفي االلتزام بين له، تناسبطردي،
 اتخاذ بالضرورة، يستلزم الديني االيمان إن ثالثًا، الموضوعية

 يكون أن يجب البب ولهذا ،الفرد قبل من قرارحاسم

 أو قبول االختياربحرية للفرد يسمح الذي النوع من الوضع
 بالمعنى يقينيًا الله وجود كان لو ولكن .الله قبول عدم

 ليس االيمان إن كهذا، الختيار مجال هناك كان لما الموضوعي،
 ال حر، كفعل وهو، حر فعل بل المعرفة، أشكال شكاًلمن

 بالنسبة المعنى، رابعًا، الموضوعي اليقين فيظل له معنى

 بوجود االعتقاد مسألة في موضوعي يقين عن للبحث ،لكيركغارد
 يمكن الذي النوع من ليست الله وجود حقيقة ألن الله،

 ألن قابلة غير حقيقة فهي ولذلك العقلية، لمعاييرنا اخضاعه
 أيضًا إنه ! المجهول« »فقط ليس فالله .قبلنا من تعرف

 ينفي هذا إن ,مطلقة بصورة آخر ثيء كل وعن عنا المختلف

.الله بوجود تشكيكية معرفة على حصولنا إمكان حتى

 تكون أن قاطعة، وبصورة إذن. كيركغارد، ينفي

 قبول عدم أو لقبول أهمية ذات الموضوعية االعتبارات

 من مقاربته في يفعله أن الفرد على ما ,الدينية المعتقدات

 بذاته التناهي حدود إلى يهتم أن هو كيركغاردية بروح المسيحية

 مختلف يخلع أن عليه فعالة، بصورة هذا يفعل وحتى ومصيره.

 ضعفه كماهو- وضعه يواجه وأن عادة، إليها يلجأ التي األقنعة

 التي باألمور وجهله مثله تحقيق على قدرته وعدم الكون وجه في

 فال المقنع، غير الوضع هذا جابه إذا غيرها، من أكث تعنيه

 الخطيئة وعي يشكل الذي اليأس فريسة يقع أن لهمن مهرب

 الله إن القائلة الرسالة أي المسيحية، الرسالة إلى يصغي أن
 تغفرلنا ان اجل من الصليب على ومات انسانًا أصح نفسه

 أن للشخص يمكن كيف ولكن ٠ أزلي نعيم في وندخل خطايانا
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 من األسوأ بل غيريقيني، أمر إنه حصل؟ هذا ان يعرف

 يؤمن ان عاقل انسان ألي بمكن كيف خارق. امر إنه ذلك،
 متأرجحًا نفسه الفرد يجد هنا يصيرانسانأ؟ أن يمكن الله بأن

 وفي للخالص الملحة والحاجة عقالنًا المقبول غير الحل بين

 منتهاه الجواني للعالم االستحرارالعاطفي يبلغ التأرجح هذا

 عبارة ليس لكيركغارد بالنسبة اإليمان، أن نتذكر أن يجب هنا
 انه، العاطفية؛ الجوانية مع موضوعيًا الخارق تالزم عن

 هذا من خروج وال .بينهما أوالتناقض التوتر باألحرى،
 »وثبة كيركغارد يميه ما طريق عن إآل التناقضي الوضع

االيمان«.

 نعود فال الديني، لالعتقاد الذاتية المقاربة هذه تبنينا إذا
 هو ما نسأل: بل الله؟ هو المسيح أن نعرف كيف نسأل:

 آمالنا هي ما األعمق؟ حاجاتنا هي ما الحياة؟ في وضعنا
 إلى نتوجه األدلة عن بحثًا الخارج إلى نتوجه أن فبدل ومخاوفنا؟

الذانية. المعرفة عن بحثًا الداخل

 جهة، من فكيركغارد كبيرة. مشكلة الموقف هذا يواجه

 من إنه الموضوعي، اليقين عدم على كالمه في لنا، يهيء

 من ليس ولكن الديني لالعتقاد موضوع على الكالم المناسب

 ،ولكنه , لتسويغه وموضوعية عقلية أدلة على الكالم المناسب
 أن مناسبًا ليس لماذا يين أن يحاول عندما ثانية، جهة من

 يصف نرام ،الديني لالعتقاد وموضوعية عقلية أدلة عن نبحث
 حسبانه معه مستحيالً نحويبدو لى الديني االعتقاد موضوع

 بأنم الموضوع هذا يصف مثاًل، إنه، لالعتقاد. مكنًا موضوعًا

 يشكل أن يمكن ال منطقيًا هوخارق ما ولكن منطقيًا. خارق

 بأن أو مربعة الدائرة يأن اعتقد أن معنى ما لالعتقاد. موضوعًا

 أن يمكن ما النوع هذا من حاالت في يوجد ال ذكر؟ األرملة

 على كيركغارد كالم نؤول لم لو وحتى .به أعتقد ال أو به اعتقد

 بل بالفعل، منطقيًا خارق الديني االعتقاد موضوع أن يعني أنه

 معنى ال أيضًا فهنا منطقيًا، خارق ظاهره في فقط أنه على

 طريق عن نبين أن قبل الديني لالعتقاد موضوع على للكالم

 تناقض وهومجرد الموضوع هذا في التناقض ان العقلي التحليل

.التناقض خلومن حقيقته في انه أي الظاهر، في

 أن يقول هوأن كيركغارد قصد آن واحدنا يقترح قد

 غير أنه أي غيرمنطقي، بمعنى خارف الديني االعتقاد موضوع
 كل أن بمعنى معقول غير ذلك، مع ولكنه، منطقيًا متناقض

 لوأولنا حتى ولكن .معه حوزتناتتعارض في التي العقلية األدلة

 أن لنا يمكن كيف نسأل أن لنا بد النحوفال هذا على كيركغارد
 ال موقفًا نقف أن اخترنا إذا إآل غيرمعفرل هو بما نعتقد
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 ال موقفا غيرمعقول هو بما االعتقاد كان وإذا .عقالنيا
 قد االعتقاد؟ هذا لرفض وجيهًا سببًا هذا أليس عقالنيًا،

 عقالنية؟ مواقف الوقوف على االصرار لماذا : واحدنا يتساءل

 نقبل أن اليمكننا لماذا عقالنيين؟ ال نكون ًان لنا يجوز ال لماذا

 إن العقل؟ اساس عل نرفضه أن يجب ما االيمان أساس على

 م نسأل فعندما حادة. منطقية مأزق ازمة في تزجنا كهذه اسئلة

 . موقف على الختيارموقف عقلي أساس عن نسحث »فإننا : لماذا؟

 االيمان اساس على نقبل ان يمكننا لماذاال السؤال: فإن ولذلك

 وجود إمكان يفترض العقل«؟ أساس على نرفضه أن يجب ما

 .عقلي أساس على نرفضه أن يجب ما لقبول عقلي أساس
 يمكن ال منطقيًا. غيرمتماسك شك، ال األخير، واالفتراض

 اساس إذاعددناقبولناعلى هذاإآل التماسك عدم تجنب

 تعسفيًا شأنًا العقل أساس عل نرفضه أن يجب ما االيمان

قيمة أي من فنجرده خالصًا،

 الفيلسوف اتباع من المعاصرين الفالسفة بعض يذهب

 االيمان أساس عل نقبله ما أن إلى فتغشتين لودفيغ النمساوي

 في نحصرمعاييرالعقالنية ألنا فقط يبدوغيرمعقول الديني
 يتخطى للعقالنية تصورًا هناك أن فنفترض ،العلمية المعايير

 العقالنية، معايير ولكن االعتقاد. أنواع كل بين الفروقات

 والمعنى الحقيقة معايير وكذلك ،الفالسفة لهؤالء بالنبة

 من نجده فما .أخرى إلى اعتقادية منظومة من تختلف والتسويغ

 النثاط في نجده هوغيرما العلمي النشاط في المعايير هذه مثل

 ضمن تطبيقها تجد التي للمعايير يجوز وال .الديني أو األخالقي

 إن اخرى. منظومة إطار في تطبق أن ما اعتقادية منظومة إطار

 كل إلى ننظر أن يستوجب ردي - ضد موقف عن يعبر هذا

بها. خاص منطق ذات انها على اعتقادية منظومة

 يتجنب كان وإن كثيرة، صعوبات الموقف هذا يواجه

 جهة، من فهو، كيركغارد موقف يواجهها التي الصعوبات

 المنظومات مختلف بين الفروقات معاييرتتخطى وجود يتجاهل
 مبدأ فإن يهكذامعايير. يزودنا مثال، فالمنطق، االعتقادية

 العلمية االعتقادات على فقط يطبق ال التناقض عدم

 جهة ومن األخرى. االعتقاد انواع كل بلعلى والرياضية،

 على بعض عن مستقلة ليست االعتقادية المنظومات فإن ثانية،

 الذي الموقف أصحاب يتصوره الذي المطلق النحو هذا
 وما مثاًل، ،علمي هو ما بين نخلط أن يجوز ال طبعًا .نعالجم

 المنظومات ان يعني ال هذا ولكن ،أوماهوديني اخالقي هو

 هناك أن صح إذا ولكن االطالق. على تتقاطع ال االعتقادية
 العقالنية معايير بأن التسليم يصعب فعندها بينها، تقاطعًا



الدين فلسفة

 إلى اعتقادية منظومة عن برمتها تختلف والمعنى والحقيقية

أخرى.

أللوهية ا طبيعة في مذاهب

 طبيعة في األساسية المذاهب بعض تناول إلى اآلن ننتقل

 إلى المذاهب هذه نقسم أن بحثنا لغرض بإمكاننا األلوهية

 القليدي األلوهية مفهوم من ينطلق قسم رئيسين، قسمين

 لهذين تحليلنا سياق في سنجد .المفهوم هذا يخالف وقسم

 في تنعكس أن بد ال بينهما الفروقات أن المذاهب من النوعين
٠ بالعالم الله لعالقة نظرتيهما في أساسية فروقات

الوجود وحدة مذهب

 المذهب بعكس التعالي، صفة الله عن المذهب هذا ينفي

 المقصود ليس . واحدًا كائنًا والطبيعة الله ويعتبر ،التقليدي

 ولكن منطقيًا، متميزين جوهرين وحدة هنا الوجود بوحدة

 بل - طبيعي وجوهر جوهرآلهي أي - الواقع بحكم متحدين

 بالتالي معنى، ال وأنه جوهرواحد، والطبيعة الله أن المقصود

 من أن الواضح من .طبيعي وجوهر إلهي جوهر بين للتمييز

 أن جب ،1677-1632 كسبينوزا الوجود، وحدة مذهب يتبنى
 الخلق، صفة بل التعالي، صفة فقط ليس الله، عن ينفي

 نفي شخصيًا كائنًا كونم رصفة للخلت، التقليدي بالمعنى

 نفي ،سبينوزا نظر في يعني، ال التقليدي بمعناها الخلق صفة
 ما ولكن األخرى الموجودات ضروريًالكل وجودالله كون

 والموجودات الله بين العالقة على الحالة، هذه في ينطبق،

 أواًل، التالية: الشروط تتوافرفيه الذي النوع هومن لمتناهية

 I, ينبع أن يجب تصوره لله الالمتناهي للعقل يمكن ما كل

 السبب هو الله إن ثانيًا، طبيعته من المنطقية بالضرورة

 التصور في كا يمكنه، ال أنه يعني مما شيء، لكل المحايث

 سبينوزا ان فبما الخارج من الطبيعة على يؤثر أن ،التقليدي

 األشياء، كل أن وأكد ،لله جوهرغير أي وجود إمكان نفى

 كل سبب هو الله وجود فإن إذن الله، في موجودة بالتالي،

 فاعلية باعتباره الله، يميز سبينوزا ولكن فيه، الموجودة األشياء

 االستعانة طريق عن ،بوصفهاخلوقة الطبيعة، عن سببية،
 سببًا بوصفه الله )أي الطابعة الطبيعة بين االسكالئي بالتمييز

 من بالضرورة، ينبع، ما أيكل المطبوعة، والطبيعة حرا(

 بسبب محتم متناء شيء كل فعل أو وجود إن ثالثًا، .الله طبيعة

 إلى وهكذا ثالث بسبب محتم بدوره، األخير، وهذا آخر متناه
 نسق هو مطبوعة، طبيعة باعتباره فالله، إذن، نهاية. ال ما

 طبيعة هو بما الله، ماهية عن يعبر هية التنا األشياء من سببي

 أن رابعًا، وليسجائزًا. ضروري نسق لذلك، وهو طابعة،

 ينبع شيء فكل غائية. فاعية ليست لله السببية الفاعلية

 يعمل وكأنه الله على فكالمنا ولذلك ٠ الله طبيعة من منطقيًا

 يينما ،ناقصة طبيعته أن نفترض ان هو معين غرض لتحقيق
. شيء إل يحتاج وال كامل الله أن نعرف نحن

الوجود لوحدة الجدلي المذهب

 لدى نجده الذي الواحدي المذهب بين هنا نميز أن يجب

 لدى نجده الذي الواحدي والمذهب كسبينوزا، ،فيلوف

 الموقفين بأن االعتقاد السهل من 1831-1770 كهيغل فيلوف

 للعالقة هيغل معالجة في .الوجود وحدة لمذهب محتضنان كليهما

 وحدتهيا على باستمرار يؤكد نراه ،والالمتناهي المتناهي بين

 لحظة هو هيغل، لغة في ،التناهي إن الحل تقبل ال التي
 ولكن .المطلق أو الله طبيعة في الالمتناهي لحظات من جوهرية

 الوجود؟ وحدة لمذهب تبنبه الوحدة لهذه هيغل تأكيد يعني هل

 بعضهم رصف وقد األمركذلك يكون أن نفى نفسه هيغل

 الوجود وحدة في التقليدي المذهب عن له تمييزا هيغل، مذهب

 إن الوجود وحدة في الجدلي المذهب بأنه ،سبينوزا مذهب أو

 نظرية تفترضها التي الثنائية بين االخيرهووسط المذهب

 الوجود وحدة نظرية في نجدها التي المطلقة والواحدية التعالي

 اعتراض إن .الشرقية الديانات وبعض سبينوزا فلسفة في

 هو أوالتقليدي السبينوزي الوجود وحدة مذهب على هيغل
 يميل فإنه المتناهية، األشياء بكل الله يماهي ان من بدالً انه،

 -الله-هو الالمتناهي كون واثبات المتناهي حقيقة نفي إلى

 على تأكيده أي - المذهب هذا واحدية إن الوحيدة. الحقيقة

 المطاف، نهاية في تعني، ال بالضرورة- واحد جوهر وجود

 هيغل، الحقيقة يتنفدكل الجوهراإللهي تأكيدكون سوى

 إلى ينظر ال ،الحقيقة وحدة توكيده من الرغم وعلى بالمقابل

 وحدة على تترتب التي المجردة الوحدة أنها على الحقيقة وحدة

 تعددية في ذاتها تجسد عينية وحدة انها على بل الخالصة، الهوية

 العالم تماهي التستلزم الوحدة هذه العالم في األشياءالمتناهية
 اب حقيقتها، من المتناهية األشياء تجريد تستلزم ال ألنها بالله،

 .األخيرة الحقيقة هي المتناهية االشياء أالتكون تستلزم فقط

 حياة في ضرورية لحظات كونها ضمن من فقط حقيقة إنها
 ضمن »وحدة لغته في هي، لهيغل، الوجود وحدة إن الله.

التوع«.

 ذات أنها على المتناهية األشياء إلى ينظر ال إذن، هيغل،
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الدين فلسفة

 لظرته االساس يكمن وهنا — متقلة جوهرية حقيقة

 إنه مظاهر، مجرد إلى المتناهية األشياء يرد ال ولكنه - الواحدية

 مجردة وحدة هي بما ليس ولكن والعالم الله وحدة على يصر

 وحدة إنها الفروقات كل ضمنها تنتفي وحدة الفم، يفرزها

 يستمر األشياء، بين واالختالف التنوع ضمنها يستمر عينية.

 Subject هوالموضوع الله ,المطلن حياة في جوهرية لحظات

 العالم أي األزل- منذ ذاته في العام يحتوي انه الحضور الكلي
.غيرالله هوشيء بما

التعالي مفهوم الدينية، النظرة

 أو السبينوزية صورتها في سواء الواحدية، النظرة ان
 التقليدية، التأليهية النظرة مع حتا متعارضة الهيغلية، صورتها

 التعالي بين الجامع الموقف المؤلهين، بين يتبنون، الذين فحتى

 هيغل نظر وجهة يقبلوا أن يمكنهم ال الله طبيعة في والمحايثة

 .له حياة في لحظة العالم أن أو الله في محتوى العالم بأن القائلة

 والتناهي الزمانية تجعل للمؤلهين، بالنسبة ،هيغل نظرة فإن

 من وبالتالي كماله، من فتجردالله الله، فيحياة مندمجين

 جديرًا كائن لحسبان عنه الغنى الذي الشرط إن قدسيته.

 نظر في بمكن، ال وهذا متناهيًا، ال كائنًا يكون ان هو بالعبادة

 فأن الواحديين. منظور من يفهم كا الله على ينطبق ان المؤله،

 أن أو هيغل، يفعل كما الله، حياة في لحظة العالم نحب

 ندمج ان هو ،سبينوزا يفعل ك لله، صفة االمتداد نحسب

 يستلزم االلهي الوجود تاهي ال إن الله. حيام في التناهي

.العالم عن المطلقة استقالليته يستلزم بدوره وتعاليه ،تعاليه

 ال بأن االعتقاد حد إلى يذهب الواقع في المؤلهين، بعض إن

 غير من يجعل تعالي، من يستلزمه بما االلهي، الوجود تناهي
 االلماني الالهوتي الفيلسوف إن الله. وجود اثبات حتى الجائز

 طرح يجوز ال انه على أصر Tillich 1886-1975 تيليخ بول

 هو النوع هذا من اسئلة طرح فإن .الله بوجود تتعلق أسئلة

 الله( )أي الحالة هذه في األسئلة موضوع ألن أمرخارق،

 عن نعطيه جواب أي فإن ولذلك .بطبيعته الوجود فوق يرتفع
 بصورة ينفي أن بد ال سالبًا، أم كان موجبًا اسئلة، هكذا

 هو نظرتيليخ، في الله، وجود اثبات إن الله طبيعة مضمرة

 الكينونة هو الله إن . إلحادي أمر نفيه هو ما بقدر إلحادي امر

. الكائنات بين كائن مجرد وليس -في-ذاتها
 من نوع أي إلى تشير ال ,الته(( لفظة ان هنا المقصود لي

 حقيقة مجرد ليست إليها المشار الحقيقة أن المقصود بل الحقيقة،

 المطلق المصدر انها المقصود بل اعالها، حتى وال الحقائق بين
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 نستعمل أال يقترح الواقع، في ،تيليخ إن .هوكاثن ما لكل
 ما ،المتناهية األشياء إلى باالشارة إالً »يوجد« أو »موجود«

 موجودًا الالمتناهي كان إذا ثما السؤال الجائز غير من سيجعل

 الفالسفة لدى أيضًا الفكرة هذه نجد إننا .غيرموجود أم

 الخالق أن على أصروا الذين الوسطى العصور في االسكالئيين

.مخلوقاته به توجد الذي المعنى بنفس يوجد ال

الخلق في نظريات

 تناهي ال بين تربط التقليدية النظرة أن اآلن حقى رأينا

 نظرة يستلزم بذاته التعالي مفهوم ولكن .وتعاليه اإللهي الوجود

 باعتباره الله، الواحدية النظرة في نجدها التي غير للخلق

 والقائم الالمتناهي الخالق التعالي مذهب ضمن هو خالقًا،

 إن المذهب، هذا إلى بالنسبة .غيرذاته الوجود في شيء لكل بذاته

 معطاة مادة من جديدة صور تصميم من اكث يعني الخلق
 إلى الفكرة هذه تنحل شيء ال من الخلق يعني إنه مبقًا

 يخلقه، وما الله بين تمييزمطلق يوجد أواًل، أساسيتينم فكرتين

 .يصيرالخالق أن مخلوق كائن ألي منطقيًا يستحيل انه بحيث

 على مطلقة بصورة تعتمد المخلوقة الكائنات ملكة إن ثانيًا،

 .الوجود في الستمرارها المطلق والمصدر صانعها باعتباره الله

 جذرية بصورة شك، ال تختلف، الخلق في النظرية هذه إن

 القديمة. اليونانية الفلسفة في الكوزمولوجية النظريات عن
 يتجاوزإضفاء ال شيائً الخلق عملية في رأت األخيرة فالنظرية

 الخلق قصة إن ,سلفًا موجودة مادة على عقلية بنية

 تمرر77فيال_تيم|وسىد نجدها والتي مثاًل، االفالطونية،

 موجودة مادة من عالمًا يصمم أنه بمعنى صانع أنه عل الخالق

 إرسطوهومصدرحركة وإله . له دليالً المثل مستعمالً سلفًا

 ال لوجودها، ولكنهليسمصدرًا كمالها، تحقيق اتجاه في األشياء كل

.ذاتها المادة خلق الله بأن يوحي فكرأرسطوما في يوجد

 الموقف بتبني فلسفيًا يلزمها عدم من بالخلق القول هل

 إلى البعض يذهب الزمان؟ في ذوبداية العالم بان القائل

 يجب القرآن أو التوراة في نجدها التي الخلق قصة بأن االعتقاد
 لكان الحرفي، بمعناها فلوقبكاها الحرفي، بمعناها أآلتفهم

 سنة آالف الستة هوحوالي عمرالعالم إن نقول أن علينا

 البيولوجية الحقائق أبسط مع يتعارض شك، ال هذا، ولكن

 السائد الموقف فإن ولذلك .اآلن حوزتنا في التي والجيولوجية

 الخلق قصة يفهم الذي الموقف هو الالهوت فلسفة في اليوم

 الذي منها الجزء ذلك فقط نحويبرز على ويؤولها مجازي بشكل
 إن والقول هوالله العالم األخيرلوجود األساس ان يشيرإلى



الدين فلفة

 علينا يحتم ال اله األخيرلوجود األساس يجد فيه ما بكل العالم

 توما القدبس إن . الزمان في بداية للعالم إن نقول أن منطقيًا

 بأدلة الله وجود على البرهنة بإمكان راينا، كا إعتقد، االكويني

 وجود االنطولوجي اساسه كون على البرهنة وبالتالي، عقلية
 بداية ذا العالم كون على البرهنة يمكن بأنه يعتقد لم ولكنه الله،

 على بها تسلم مسألة نظره، في األخيرة المسألة إن .الزمان في

فقط الوحي أساس

 من الخلق نظرية يين إذن، تناقض، ال التومائية النظرة في

 يعتمد العالم أن هنا بالخلق فهمنا إذا . العالم بأزلية والقول عدم
 تكون أن منطقيًا يمكن شك، ال فإنه، الله، عل انطولوجيًا

 أنه أي ..منذاألزل والعالم الله بين المشارإليهاقائمة العالقة

 ذلك ومع األزل منذ وجد قد العالم يكون ان منطقيًا يمكن

٠ الله على وجوده لحظات من لحظة كل في يعتمد

 لدى الخلق نظرية عن األخيرة النظرية هذه تمييز يجب

 لدى الفيض نظرية عن وكذلك 430-354 اوغسطين القديس

 أوغسطين، لنظرية فبالنسبة االسالم فالسفة وبعض أفلوطين

 نفسه الزمن ألن محدد، زمن في العالم خلق على للكالم معفى ال
 وجود هناك يكن لم أنه يعني وهذا .المخلوق العالم لوجود مظهر

 غاية للعالم إن نقول أن بمكنا فال ولذلك الخلت، قبل للزمان

 أفلوطين لدى نجدها كما الفيض، نظرية أما الزمان. في

 الكوزمولوجيا على ما حد إلى تعتمد فإنها خاصة، بصورة

 صادر أنه على العالم إلى تنظر والزمان العالم ببداية االفالطونية

 .والمستويات المراحل من سلسلة في الواحد عن األزل منذ

 من يتكون وهو Nous العقل هو الواحد عن يصدر ما فأول

 يقبل ال الذي االتحاد الفكر-هذا وموضوعات الفكر اتحاد

 إلى يقود بدوره والعقل المعقولة الكيتونة عالم ويشكل الحل

 تثكل العقلي العالم إلى انتمائها من الرغم على التي، النفس
 النفس وأخيرًا المادي رالعالم العقلي العالم بين الوصل حلقة

.الطبيعة إلى تقود

 أجل من الخلق بمعنى خلق بوجود النظرية هذه تسمح ال

 .غايات بدون - األكمل والكائن الخيراألول - فالواحد .غاية

 بدون والواحد غاية اتجاه في حركة هي حركة كل أن وبما

 آخر شيء وجد فإذا ولذلك .يتحرك ال فالواحد إذن غايات،

 الحركة نتيجة وجوده يكون أن يمكن فال الواحد، بعد

 بعد يوجد ما إذن به. يقوم إرادي فعل ألي أي الواحدة،
 عن صادرًا اشعاعًا افلوطين، لغة في يكون، أن يجب الواحد

 في االطالق على تغيير أي حصول دون األزل منذ الواحد

 الدينية النظرية عن تختلف الشك، النظرية، هذه الواحد

 في بداية ذا العالم بحسبان األخيرة تلتزم لم ولر وحتى الخلق في

 أنه على العالم إلى تنظر الديية، النظرية بعكس ،فهي . الزمان

 اعترفت وإن النظرية، بينماتلك الواحد، عن صادربالضرورة
 العالم اختارخلق الله أن تصرعلى أزليًا، العالم كون بإمكان

 النظرة منظور من أنه، إآل األزل، منذ ذلك اختار يكون قد

 أية في ذلك خالف يختار أن وبإمكانه بحرية، خلق الدينية،

الوجود. عن العالم اتوقف ولوفعل، لحظة،
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ضاهر عادل

ادطجيعة فدسفة
philosophy of Nature 
philosophic de nature 
philosophic d. Natur

 وقوانينها وخصائصها الطبيعة نشوء شرح تحاول فلسفة هي
 هذه بين تفصل التي الحدود إن ثم .شامال نظريا شرحا
 الفلسفية النظم في مكانها تعين والتي الطبيعة وعلوم الفلسفة

 الطبيعة فلسفة كانت .الفلسفة تاريخ سياق في اختلفت قد
 الطيعة علم هي كانت الطبيعة. علوم عن تنفصل ال قديما
 المنطق مقابلة في الطبيعي العلم هي كانت أو اليونان، عند

 الكتب مضمون تؤلف كانت والفن، والميتافيزياء واألخالق

 الساع وهي ق.م. 322-384 ٨*[5001عا أرسطو الطبيعيةلد
 وفي والمكان والزمان والطبيعة الحركة يدرس الذي الطبيعي
 الكون وفي أشكالها، مختلف في الحياة يبحث الذي النفس

 السياء وفي وانحاللها، األشياء نشوء يبحث الذي والفساد
 علمية دراسة هو الذي والحيوان العلوية، اآلثار يبحث الذي

للحيوان.
 أن يمكن التي النظريات تشمل الطبيعة فلسفة كانت كذلك

 الذي وهو Hylozoisme والكون المادة حيوية مذهب تسمى
 ألنها وإما بذاتها، كذلك ألنها إما حياة ذات المادة أن يرى

 الرواقي المذهب يزعم كا أفعالها في الكلية النفس تشارك
 ووجود الطبيعة وجود بين وحدة المذهب هذا حسب فكأن

 الخصائص على زيادة الحية الخصائص في واشتراكًا االنسان
المادية.

 بأشكالها الطبيعية الفلسفية االعتبارات هذه انتقلت ولقد
 البركات أبا نجد االسالمية. العرية الحضارة الى المختلفة،

 ،1152/ه 547 عام المتوفى البغدادي، علي بن الله هبة

 للعلم الحكمة في المعتبر الواسع كتابه من الثاني القسم يخصص
 فصول. عدة على يشتمل جزء كل أجزاء ستة فيقسمه الطبيعي

 كتابه في ارسطوطاليس فيها تكلم التي »المطالب تستنفذ وكلها
 أن في بأس وال .فيها« القول وتحقيق الطبيعي السماع ب المعروف

 هو الذي الكتاب هذا يعالجها التي الموضوعات بعض هنا نذكر
 االنسانية. المعرفة تاريخ في الفلسفية العلمية الموسوعة بمنزلة

 والكثرة والوحدة والعدم والغاية والصورة الهيولى في مثال يبحث
 والنهاية والخالء والزمان والمكان والحركة واالنفصال واالتصال
 وخواصهاوقواهاوالسماء الطبيعية وصوراألجسام والالهاية

 والكون والتغيرواالستحالة األفالك وحركات الكواكب وطبائع
 والبزد والحر واألشكال واأللوان الكائنات وأنواع والفساد

 والرعد والزالزل والرياح والبرذ والثلج والمطر والسحاب
 والمعدنيات والمعادن والمذنبات والشهب والصواعق والبرق
 والمعارف واالدراكات وماهيتها والنفس والحيوان والنبات
 في الفصول عنوانات بعض اال نذكر ولم جرًا. وهلم النفسانية

الكتاب. منهذا الثاني القسم

 في قصروا قد الصفا اخوان رسائل أصحاب نجد كذلك
 وسموها الطبيعة بحث على رسالة عشرة سبع هذه رسائلهم
 شؤون ذكر عن يمتنعوا م أنهم على الطبيعية، الجسمانية الرسائل

 فقدجاء وبصفاته بالكون تتعلق الباقية الرسائل في بال ذات
 قول أن »إعلم العقليات: النفسانيات من الثالثة الرسالة في

 صغير عالم االنسان إن كبيروقولهم انسان العالم إن الحكماء
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الطبيعة فلفة

 العالم أن ذلك معنى . حقيقته على لنقف معناه نثرح أن يجب

 سائر من يحوي وما المحيط الفلك به يعنون ونفس جسم له

 بجميع جسمه حكم وأن واألعراض الجواهر من الموجودات

 انسان جم مجرى يجري والمولدة والمركبة البسيطة أجزاثه

 الصود المختلفة بدنه أعضاء بجميع واحد حيوان أو واحد
 في السارية قواها بجميع نفسه حكم وأن األشكال، المفننة

 وأنواعها الموجودات ألجناس المدبرة المحركة جسمه أجزاء
 السارية واحد أوحيوان واحد انسان نفس كحكم وأشخاصها

 لعضو المدبرة المحركة جسده، ومفاصل بدنه اعضاء جميع في

 ما : تعالى الله قول وذلك بدنه من حاسة عضووحاسة

 قلنا وإذا . (31 )لقمان، واحدة« كنفس اال بعثكم وال خلقكم

 العالم جسم به نعني فإنما الكلي، الجسم رسائلنا: في نحن

 العالم بهانفس فإنمانعني الكلية، النفس واذاقلنا: بأسره

 اإللهية القوة به نعني فإنما الكلي العقل قلنا: واذا بأسرها.

 بها نعني فإنما الكلية، الطيعة قلنا: واذا الكلية. للنف المؤيدة

 لها المدبرة المحركة األجسام جميع في السارية الكلية النفس قوة

 نعني فإنما الهيولى، قلنا: واذا وآثارها. أفعالها ومنها بها المظهرة

 ■ مطلق جسم بها فهو وعمق وعرض طول له الذي الجوهر بها
 والكواكب األفالك بها نعني فإنما البسيطة، األجسام قلنا: واذا

 واذا والتراب. والماء الناروالهواء هي التي األربعة واألركان

 الكلية النفس قوى Lr نعني فإنما البيطة، األنفس قلنا:

 القوى وهذه فيها السارية األجسام لهذه المدبرة المحركة

 األجسام : قلنا واذا ٠ رسائلنا في الروحانين المالئكة نسميها

 واذا والمعادن. والنبات الحيوان أنواع بها نعني فإما المولدة،

 قوى ا٠٠ نعني فإنما ،والمعدنية والنباتية الحيوانية األنفس : قلنا

 السارية المولدة األجسام لهذه المدبرة المحركة البسيطة النفس

 فإنما الجزئية األجسام قلنا: فاذا أفعالها. ومنها ب المظهرة فيها

 من وغيرها والمعادن والنبات الحيرانات أشخاص بها نعني

.1...الحيوان من البشروغيرهم أيدي على المصنوعات

 هذه اتساق لبيان وذلك النص هذا إيراد في أطلنا لقد

.اصحابها عند الطبيعة وحدة ادراك نبرزمدى ولكي البحوث

 في جاء باثمر. والعمل يالشجرة العلم يثبهرن كانوا وقد

 البغدادي البركات ألبي المعتبر كتاب من الخامس الفصل
 بال فعلم للشجرة هوكالثمرة عمالً علم لكل إن : قوم »يقول

 بال علم من خير علم بال وعمل ثمر. بال كثجرة عمل

 واحكام والطب الكيمياء وعمله الطبيعي العلم فثمرة عمل.

 تعلم فمن .الطبيعية والقوى المزاج علم من ذلك فكل النجوم

 أشرف شجرته من عدم فقد الكيمياء يعرف ولم الطبيعي العلم

 والتغير والفساد الكون في العلماء يتكلم لم ولواله ثمرها

 ولم عرفه من وكذلك . والمعدنبات المعادن في وال واالستحالة

 له، ثماره انفع بستانه من عدم فقد وعمله الطب علم يعلم

 وكذلك وخواصهما، والحيوان النبات في العلماء تكلم لما ولواله

 األحكام علم يعرف ولم والنجومي الطبيعي العلم تعلم من
 علم النجوم بعلم ويعنون نافعًا طيبًا ثمرًا شجره من عدم فقد

.والحساب« الفلك هيئة

 الطبيعي العلم الى الموسوعي النظر هذا كان ولقد هذا
 من مضامينه بين تربط الني المختلفة الوشائج بيان في مفيدًا

 كالجبر تدريجًا وتستقل عنه تنفصل بدأت شتى وأعمال علوم

والطب الحيل وعلم الهيئة وعلم والهندسة والحساب

 معارف انتقلت العرب الى اليونان معارف انتقلت وكما
 الترجة طريق عن األورربيين إلى ومزيدة موسعة العرب

 philo- الطبيعية بالفلفة يدعونه ما فكان والتعلم واالتصال

sophia naturalis أول الفيزياء سيما ال الطبيعة علوم مجموع 

 philosophic الفرنسية اللغة الى اللفظ وانتقل األمر.

naturelle االنكليزية اللغة والى philosophy Natural. 

 جاء كما عشر، التاسع القرن حتى ذكرناه ما يعني اللفظ وكان

.Lalande الفلسفي الالند معجم في ذلك

 في األلمان الفالسفة عند شاع الطبيعة تعبيرفلسفة أن على

 على للداللة عشر التاسع القرن وأوائل عشر الثامن القرن أواخر

 بين يقع وهو بالدراسة يتداولرنها التي الفلسفة أقسام من قسم

 الذي هو الترتيب هذا أن يخفى وال .الروح وفلسفة المنطق

 اذيذكرون االسالمية، العرية الحضارة في الفالسفة يستعمله
 كتاب في كا اإللهي والعلم المنطق بين الطييعي العلم غالبًا

 المجال في تفسح التي الصفا اخوان رسائل في أو المعتبر

 القسم بعد وتميز األول القسم في المنطق مع للرياضيات
إلهيًا. ناموسيًا وقسمًا عقليًا نفسانيًا تسًا الطبيعي الجباني

 األلمان الفالسفة عند الطبيعة فلسفة وشيوع الحداثة أن على

 بعض نلم يجعالننا وهيغل شلنغ أمثال الرومانبين المثاليين

. المادية الطبيعة ميدان الميدان، هذا في بآرائهما الشيء

 Fredrich Wilhelm Schelling شلنغ رلهلم فريدريك

 كتب في موزع الطبيعة فلفة في مذهبه ،1854-1775
 من الطبيعة أن يرى . 1806-1797 السنوات في ألفها وبحوث

 الشعور تاريخ في التطور سلسلة من جزء وأنها العقل نتاج

 والعضوي الالعضوي بين التقابل الطبيعة في ونجد بالذات.

 وأما الفيزيائية القوى وحدة فيه فتسري الالعضوي أما

 والنوع النوع وبين رالحيوان، النبات بين التقابل ففيه العضوي
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الطسعة فلسغة

 اآلخرمن والنوع النوع بين وكذلك النبات، اآلخرفي

 التدرمجي بالتطور القول بقتضي التقابل بهذا والقول الحيوان.

 بالتدرج يعض من بعضها العضوية األنواع وبنشوء المتصل

 Lamarck المارك سبق شكغ أن شك وال . الطبيعي

التطور. فكرة في Darwin 1809-1882 وداروين 1829-1744

 نأشكال الظاهربين تتجاوزالتقابل الطبيعة وحدة إن ثم

 الطبيعة في والالعضوي العفوي اعتبار الى وتفضي واألنواع

 طبيعية نزعة ذا األمر أول مذهبه كان وقد واحد. مبدأ من

 النزعتين كتا ولكن روحية دينة نزعة ذا غدا ثم فيزيائية

 هذه شلنغ استشم وربما هذا .الوجود بوحدة القول تتحدرمن
 وماًلبعلم شماسًا كان الذي والده معارف خالل اآلراءمن

االسالمية الشرقية اللغات بعض على ومطلعًا الالهوت

 جورج عند الطبيعة فلسفة نجد شلتغ فلفة غرار وعلى

 George Wilhelm Friedrich Hegel هيغل فريدريك ولهلم

 كتابه الروح وفلسفة المنطق أيضًابين تقع 1931-1770

 موسوعة مؤلفه من الثاني هوالجزء الطبيعة فلفة في قراءات
 ذاته. من خارجًا الفكر هي عنده الطبيعة الفلسفية. العلوم

 محتوى فهي جوفه في تبرز الفكرإذ تعين مراحل من مرحلة انها

 من وقوانينها بأشكالها استخالصها ويمكن تغايره. ولكنها له

 ولكن خصوص انها ٠ التدريجي حققه سياق ومن الفكر مجرى

 ال العموم وهذا .بالعموم عالقة على يبقى الخصوص هذا
 وشكل ٠ مجردة ضرورة إزاءم يبفى بل بالخصوص قمامًا يحيط

 من يستخلص أن يمكن ال طارئة حالة يكون حين الخصوص
 وقوانينها ها أشكال في تبرز أنها مع الطبيعة فإن ولذلك الفكر.

 الصورة بين الواقع الحدث في تقابل المطلق العقل كلية العامة

 المعافي تعينات وهكذاتقوم السيية، قانون تضع أي واإلمكان

 مبدأها لها والطبيعة . رىءالطا الحدث تلقاء التجريد في

 والخاص الكلي بين الينحل الذي التقابل هذا في الجوهري

 هذا وعلى والممكن. الضروري بين والجائز، الواجب بين

 هذا في بدقة يتحرك الذي العلمي الفكر يسرتكزتسويغ

 من استخالصه يمكن وما .غيرمحدود ويستمرتقدما التعارض
 الواقع وخصوصية .للطبيعة المثالبة الضرورة هو عقليًا ذلك

 النظام عن الكلي بالقانون عالقتها في تكشف طارائً تعينا كونها

 المثالية، ضرورتها تحقيق الطبيعة غاية إن إذ للطبيعة الغائي
 والدرجات تامًا ادراكًا تدركها أن للطبيعة يمكن ال غاية وهي

 من اليها الوصول يمكن التى تلك هى الغائية لمجرى الخاصة
 بالممكن الضروري التحام الى ثم الحاص التعين الى التجريد

 من النظرية جذورها المتخصصة العلوم وتستمد .له ومحايثته

 هي األولى الدرجة .العلوم تلك تدرسها التي الطبيعة مجرى

 غيرمبالية ضرورتها في الكلية تكون اذ )اآللية( الميكانيكية
 بعملية يحدد الميكانيك علم ان هذا على ويترتب .بالخصوصية

 إذ الفيزيائية هي الثانية الدرجة .المجردة القوانين استنتاجية

 في ويتعين الكلية بالقوانين وينتظم الطارىم الكيان يتوطد

 بطريقة تدرس الفيزياء أن هذا على ويترتب فردية. وحدات

 والواقع الكلي القانون بين المتبادلة التجريبية العالقة استقرائية

 هي الثالثة الدرجة اآلخر. في أحدهما يذوب أن دون رىءالطا

 هذا وعلى الكلي. فغل من يظهر الفرد حيث العضوية

.بالفرد النوع عالقات تدرس فالبيولوجيا

 العلوم في المنطقي األساس الطبيعة فلسفة تحدد وهكذا

 الزمان فكرتي يصوغ الميكانيك وهو األول قسمها .المتخصصة

 فكرة الى ويتجاوزها الحركة وهو طباقهما الى ليصل والمكان

 .العام التجاذب بنظرية وينتهي وعطالة ثقالة من وقوانينها المادة

 بالوجود الخاصة الظواهر يدرس الفيزياء وهو الثافي وقسمها

 النوعية واألوزان ببعض العناصربعضها وعالقات المادي

 كله بذلك يتعلق وما والكهرباء والتبلور والمغناطيسية والتماسك

 يدرس وهوالبيولوجيا الثالث وقسمها ,كيميائية صفات من

 فالحياة الفردي والفعل الكلي القانون بين تجمع بصفتها الحياة

 ثم الجيولوجية الطبيعة بدراسة البيولوجيا وتبدأ .لهما طباق

 والحياة هذه بين ثم النباتية والحياة الهامدة الطبيعة بين تقابل
 هذه باعتبار والتوالد والتمثل التثكل أيضًا وتدرس الحيوانية.

 الطبيعة فلسفة وتتتهي .الحيوافي الكيان في حاصلة العمليات

 وعالقات باألفراد النوع عالقات من اليه أشرنا ما بدراسة

 في ال النوع في كامنة العقلية الضرورة ان ثم .بالنوع األفراد

 المتحقق. الفكر صيرورة في عبور نقطة اال الفرد وليس الفرد.

 النقي بشكلها الكامل تحققها تبلغ أن النوع لفكرة وهيهات

 في الفرد يبتعد أن من بد اذال األفراد من فرد في الصرف
 إن النوع. تصور تحقيت عن االبتعاد من شيائً الواقعي وجوده

 الى يصل ال بذلك وهو إمكانه عنصر ذاته في يحمل الفرد

 حقيقة تمام عن الخروج وهذا .النوع تصور وهو غايته حقيقة

 ألنهم األفراد يموت العضال وسقامه الدفين هومرضه النوع

الفرد. وجود غائية يحدد الذي الفكر تحقيق يستطيعون ال

 المنطق من هيغل عند بدأت التي الطبيعة فلسفة وإن هذا

 التعبيرعن بها يتم التي الروح فلسفة الى النهاية في تفضي

الطبيعة. وخصوصية العقل كلية بين الطباق
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ليافي الكريم عبد

العلوم فلسفة

Philosophy of Sciences
Philosophic de sciences
Philosophiedi Wissenschaften

 لفظ تقابل العربية اللغة في العلمية المعرفة او العلوم فلسفة

 epistemologie واالنكليزية الفرنسية اللغتين في ابتمولوجيا

 معناهما يونانين جذرين من يتالف لفظ وهو epistemology و

 هو هذا األجنبي اللفظ واضع .العلم أونظرية العلم دراسة

 James فيري فريدريك جيمس االسكتلندي الفيلسوف

1864-1808 Frederick Ferrier مبادىء كتابه كتب حين 

 الفلسفة قسم Institutes ofMetaphysics 1854 ياء الميتافيز

* وإبستمولوجيا أنطولوجيا :قسمين الى فيه

 Theory المعرفة نظرية بالضبط يعني االنكليزية في واللفظ

Knowledge أو gnosiology . أعم معنى الفرنسية في وعني 

 Theorie de المعرفة نظرية على تشتمل التي العلوم فلسفة أي

la connaissance.

 تعالج الفرني بالمعنى االبتمولوجيا أو العلوم وفلسفة

 وتدرسها ونتائجها وقوانينها وطرقها وموضوعاتها العلوم مبادىء

 ومدى الموضوعية وقيمها المنطقية أصولها تبرز أي نقدية، دراسة

 تدرس حين على فيها، اليقين ودرجة الحقيقة عن شفوفها
 وحدودها وقيمتها وطبيعتها عامة المعرفة منشأ المعرفة نظرية

 التصورات هذه الحديثين العلماء بعض يتجاوز وقد هذا

 شك وال .العلوم سيكولوجية تشمل االبستمولوجيا فيجعلون
.بينها فيا عميقة وشائج األمورذات هذه أن

 بتفاوت الشيء بعض تنفاوت العلوم فلسفة مضامين إن

 يكاد التي المالمح بعض نذكرهنا ونحن .الفلسفية المدارس

 إلى ينظرون حين الحاضر الوقت في عليها يتفقون الباحثون

الحديثة. العلوم تطرر

 في قائمة الحقيقة يرى الفيزياء في الوضعي أو االيجابي المفكر

 يذرسه الذي الشيء وهويعرف .وحدها القياس نتائج

 من الحاصلة القياس نتائج بمجموع أي ،خواصه بمجموع

 عن تشف وأن الشيء طبيعة تعين أن تستطيع فهي التجربة.

 مجال في مقبول غير اليوم أصبح االعتبار هذا ولكن ماهيته.

 القياس نتاثج الترى الكوانتية النظريات ألن الدقيقة الفيزياء

* الشيء في أساسية خواص

 الى أي البحث موضوع األمرالى أول المفكرالواقعي ويتجه

 ويعتبر خواصه عن ذلك بعد يفتش ثم يبحثه. الذي الشيء
 أن عندم تستطيع فهي الشي، في أساسية أيضًا الخواص هذه

 موضوعي االعتبارين وكال . ماهيته عن تكشف أو طبيعته تعين

 مالحظته في شأن وال له أهمية ال المجرب أو الراصد أن بمعنى

 .رياضي بتثيل ذلك نوضح .بالتجارب قيامه للظواهرأوفي

 الظواهر جلة أن ونفرض ق، بحرف القياس نتائج نرمزإلى

 الراصد وأن ظ، الدرس موضوع هي التي واألشياء والجسيمات

 ج األجهزة دراسته في استعمل يدرسها الذي المجرب أو
 الظواهر معالجملة تابعة القياس نعتبرتتائج أن فيمكن

:أي ج المستعملة ولألجهزة ظ واألشياء والجسيمات الفيزيائية

 [fonction تابع بمعنى رمز ]تا ج( ،)ظ تا ق=
حالتين: إحدى هنا فنغرض

 يعتمدها التي والمناهج األدوات وهي هذه األجهزة إن - 1

 الظاهر في لها أهمية ال وتجاربه مالحظاته في المجرب أو الراصد

 إهمالها يمكن فعندئذ .النتيجة تغيرت لما غيرها بها استبدلنا ولو

.الموضوعية بصفة إذذاك المباحث وتتصف

 .الدراسة في أساسي بشان تقوم المتعملة األجهزة إن - 2

 في الذاتية من نصيب يدخل ذاك وإذ إغفالها يجوز ال فعندئذ

.باألجهزة( تتعلق خارجية )الذاتية البحث. مجال

 الخواص كانت مقى يمكن األجهزة إهمال أن على ويبرهن
 بعض مع بعضها ينسجم جميعًا متفقة الدراسة اليها تفضي التي

 معرفة كل وتكون اآلخر. الجانب مع منها جانب ويتسق

 من جزءًا الدراسة هرموضوع الذي الشي، عن تكتسب

 تلك الشيءبمجموع يتعين وإذذاك الشيء. ذلك خواص
 الشيء فتبدوخواص المتبع المنج نغفل ويجوزأن الخواص.
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يييبيئ
 البحث ويكون االعتبار بهذا المجرب أو الراصد عن متقلة
. سبق كعا موضوعيًا

 وال بينها انسجام يقع ولم متفقة غبر الخواص كانت إذا أما

 منهج وكان تضارب القياس نتائج بين كان أي اتساق،

 الجهاز إهمال عندئذ يجوز نتائجهافال في يؤثر التجربة

 مجال في الذاتية من نصيب ذاك إذ وينساب المستعمل،

 بنية بين ألن الكوانتية النظريات في حاصل وهذا . البحوث
 نبحث حين وألننا تضاربًا الجسبمية وبنيتها الموجية المادة

حركته كمية ونبدل موقعه في نؤثر بالفوتون فننيره االلكترون

 الحاضرة مرحلتها في العلوم ساور الذي الكبير التطور هذا

: متعددة مستويات للحقيقة بميزوا أن الباحثين بعض يخول

 ما وأول الحس يبادر ما وهوأول :المحسوس المستوى - 1

 وهومستوى المعرفة، الظواهرفهومستومباشرمن يبدومن

.العامية المعرفة

 المحسوس بعدالمستوي يأقي :القياس نتائج مستوى - 2

 فيه نستعمل تحن يتجاوزه. ولكنه به، فهويرتبط السابق،
 تبدوفيه لذلك ٠ الحراس معطيات فنتخطى القياس أجهزة

 إبهام عن بعيدة دقيقة قياسية نتائج من تتألف جديدة حقيقة

.األول المستوى مدركات

 إن الفيزيائية: )المنظومات( والجمل الجسيمات -مستوى 3

 خواص القياس تعتبرنتائج ال )الميكروفيزياء( الحديثة الفيزياء

 غدت ولذلك الفيزيائية والجمل للجسيمات ضمنية أساسية

 المستوى وهذا والجمل. الجسيمات وتلك القياس نتائج تميزبين

القياس. نتائج بمستوى مرتبط ولكنه فكري نظري
 يشمل ،للمعرفة وهومستورمزي - الصيغ مستوى - 4

 ظالل عليه ترتسم وكأنما وتظيمها وكنهها القوانين خالصة

ذاته في الشيء مسترى

 يتجاوز ذاته في الشيء وهومستوى الميتافيزيائي المستوى - 5
 . الفلسفي الحدس من بضرب يذرك وهوإنما العلمية المعرفة

 مرحلة يعتبر أن يمكن السابق الصيغ مستوى أن شك وال
إلدراكه وتييىء المستوى هذا من للفكرتقربه

 الفيلسوف بمذهب شبه من التحليل هذا مافي اليخفى

 من Immanuel Kant 1724-1804 كانط إيمانويل األلمافي

 فيه ما يخفى ال كما ذاته، في والشيء الظاهرة بين تفريقه حيث

 بعضها متعددة اعتبارمستويات حيث من عنه اختالف من

٠ ظالله بعض ويتلقى له ويمهد ذاته في الشيء من يقترب

 يدونه بما ينوهون العلوم نجدفالسفة كله ذلك وإلى هذا

I الحديث العلمي الجدل
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 إغهاال .متعددة جدلية صفات ذات العلمية المعرفة إن

 أو المجرد من وال وحده المشخص أي العيني من أصولها تستقي
 ترفد بينهما دائمة محاورة ثمة كأن . معًا منبا بل وحده العقلي

.بمعيزها العلم

 محاورة والمجرد المشخص بين المتواصلة المحاورة هذه ومثل

 )بعد البعدية واألشكال التجربة( )قبل القبلية األشكال
 في قبل من والعالء الفالسفة تناقش طالما فلقد . التجربة(

 الفكر إلى ينسب الفالسفة من فريق كان . المعرفة أصل
 قبل له مالزمة فيه موجودة التجربة، عن مستقلة أطرًا االنساني

 الحسي العالم تعمر التي باألشياء الحواس طريق على يتصل أن

 األشياء هذه تجربة إلى يردون العكس على العلماء بعض وكان

 أن يرى الحديث العلم ولكن بعدها تأقي فهي المعرفة أصل

 محاكمة ثمة ليس والكلهابعدية كلهاقبلية ليت المعرفة

 تجريبية معلومات ثمة لين كما فراغ، على تشتغل عقلية
 تستفد لم ذهنية مقوالت هنالك ليس مفككة ، مشتتة ،صرف

 وال الفكر يمسه لم خطير حدس هنالك وال ،الواقع من قط

 الفكر في تؤثر التجربة إن . والتنشئة التهيئة من بشيء تناوله

 يتناول الفكر وإن وصيغته، إطاره فشيائً شيائً وتعين االنساني

.منها تبدو التي وجوانبها الكبرى خطوطها ويبرز األشياء

 كانت والتجربة الفكر بين المتبادل التأثير هذا صح وإذا

 وكانت فيه، حصلت الذي بالوقت رهينة عنهما الناشئة المعرفة

 تاريخية صفات ذات إذن العلمية المعرفة . الدائم التطور رهينة
 مرحلة عن صدرت أنها وبمعنى معين لعصر تابعة أنها بمعنى

 في مكتسبة كانت التي المعلومات على واعتمدت ١٣ مرت سابقة

 بينها والءمت التبديل بعض فيها أدخلت ولكنها الوقت ذلك

 واألفكار المستحدثة والتجارب الطارئة االستعماالت وبين

.المستجدة

 .شيء ال من الصنع تام يخلق ال تصورًا أو كليًا معنى إن

 باالستعمار يتبدل أن يلبث ال ولكنه الماضي من هويخرج بل
 داللتها تغيرت قد مثالً الفيزياء في الذرة . الفكري وبالنظر

 تناقضت حتى الزمان غضون في فيها االعتبارات واختلفت
 أول المضمتة الدقيقة انكرة بمنزلة تظن كانت . الداللة تلك

 حتى متآخذة. متضامنة قوى مع شامخ بنيان هي فإذا األمر

 وتيدلت تغيرت دراستها في طبقت التي الرياضية القوانين إن
 من بد ال كان ولذلك عليها انطباقًا أقرب تكون لكي تدريجًا

 حتى الدالات تجلية ومن الحين بعد الحين في التصورات تنقية

 للموضوع مالءمة وأشد للواقع أكثرمواتاة الزمان مع تغدو

 العلمي الجدل كنه هما التتقية وتلك التجلية وهذه المدروس



العر عند القد فلغة

الحثيث العلمي بالتقدم مقترنان هما إذ الحديث
 في التغيير لزوم دائمًا تقتضي ال هذه النظر إعادة أن على

 في يمارسه أن يمكن للعالم حق هي وإثما المكتسبة المعلومات

 من جانب في المكاسب تلك إلصالح الحين تلو الحين

 هو حقيقته في الجدلي التصرف يكون المعنى وبهذا .الجوانب

 المعرفة كانت وإذا . التجربة حافز تحت وتنقيتها المعرفة تقدم

 متعلقة ألنها مكتملة غير كانت االعتبار يهذا وجدلية تاريخية
 حد على العلم إن فيه تحصلت للعصرالذي وتابعة بالزمان،

 بشالر غاستون الحديث الفرني االبستمولوجي المفكر تعبير

1962-1884 Ghaston Bachelard أوهوحل يتجدد لغز 

 يقدح ال وهذا مشكلةجديدة. إلى يفضي أن يلبث ال لمشكلة
 بصحة مرتبطة المعرفة صحة ألن العلم قيمة في شيائً

 حتمًا تشتمل فهي التجارب. بنجاح ومتصلة العلمية التحقيقات

٠ أبدي وال غيرنهائي كان وإن اليقين من جانب على

 تقتضى وجدليتها اكتمالها وعدم للمعرفة التاريخية والصفة
 يبقى أن ينبغي الفكر وهوأن جديدًا، فكريًا اتجاهًا جميعًا

 أحيانًا غايرت ولو جديدة فكرة أي اللتقاط متهيائً أي مفتوحًا

 أن للعالم ينبغي ذلك أكثرمن بل .مقبولة كانت التي الفكرة
.سعيًا إليها ويسعى الجديدة الفكرة هذه يبتدر

 التي المرحلة في االرتياح إلى بطبعه مياالً اإلنسان كان ولم

 اكتسبه اجترارما وإلى إليها واالطمئنان بها واإلخالد يبلغها
 أحيانًا يجيب أن لذلك تعديالً الباحث على كان معلومات من

ليوم بلعنعلم الماضي علم عن والرفض بالنفي

 هوفحوى الذي العلمي الجدل في الرأي وخالصة

 متيقظ النشاط، مستوفر الفكر يبقى أن هي االبتمولوجيا
 يكاد ال الجديدة، والكشوف التقدم إلى متشوفًا االنتباه،

 معلومات إلى يخلد وال مغادرتها، ويحاول إال مرحلة إلى يطمئن

 .تجاوزها إلى فيعى اكتمال عدم من فبها ما ويتبين إال مكتسبة

٠ الدائم الفكري التجدد معناه العلم تحصيل إن
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اليافي عبدالكريم

العري عند النقد فلسفة
Criticism (Arabic Lit.)
Criticisme (Litt. Arabe)
Kritizismus (in Arab.)

 فإن وجد، حالة في الحياة يبدع الذي هو الفنان كان إذا

 أوحى قلما النقد ألن ؛وعي حالة في يلحظها الذي هو الناقد
 أو عذراء أرضًا له كتشف أو ،جديدة بتجارب األديب الى

٠ وريادة كشفًا تتقدم التي هي الخالقة العبقرية وانما بكرًا أفقًا

 من األصل في مأخوذة العربية المعاجم تنبئنا كما النقد وكلمة
 الن منظور، )ابن والدنانيروانتقدها الدراهم الصيرفي نقد

 زائفها من صحيحها ميز أي نقد( مادة ،3مجلد العرب،
 خلق الذي االنسان قدم والنقدفدبم رديئها وجيدهامن

 األشياء في ما إدراك الى بطبعه منقادًا ثم ومن الكمال الى نزاعًا

.إكمالها الى يسعى نقص ووجوه إليها يستريح كمال وجوه من

 األدب من الوجود الى أسبق اإلنثائي فاألدب لذا
 النقد أما مباشرًا اتصاالً بالطيعة يتصل االبداع ألن الوصفي،

 اإلبدع كان وإذا األدبية. واالعال المأثورات خالل من فيراها

 :موضوعي ا ذاتي النقد فإن معاناة عن تعبير انه حيث من ذاتيا

 وهو ومزاجه، وذوقه الناقد لثقافة خضوعه حيث من ذاقي إنه

علمية. وأصول وقواعد بنظريات تقيده حيث من موضوعي

 فهوفي الكبرى، شقيقته البالغة عن أبدًا الينفصل والنقد

 نبعا لقد .موسعة بالغة آخر جزء وفي محدودة، بالغة منه جزء
 من األولى المراحل في بعيدًا شوطًا معًا وسارا واحد اصل من

 انتهت سمات ويكتسب طريقه يشق منهما كل أخذ ثم تاريخهما.

 أو االنفصال هذا ولكن مستقلين. كعلمين االنفصال الى بهما

 على بنائه في يقوم النقد ألن التام االنقطاع يعني ال االستقالل

.بالغية أسس

 المعاني ان تفترض وصوره، الكالم بقوالب تعفى إذ فالبالغة

 اما وإخراجها صياغتها اليه فتوحي الكاتب ذهن في حاصلة

 يعنى انه وصوره وأشكاله الكالم قوالب وراء بما فيتعلق النقد

.وإشارة فكرورمز من األسلوب بمصادر

 في متكامل كلي موقف عن تعبيرا حقيقته في النقد كان وإذا

 الموقف هذا فمثل الثعرخاصة، أوالى عامة الفن الى الظرة
 إذ شفويًا، األمة أكثرتراث يكون حين يتحقق ان يمكن ال
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العرب العدعند فلسفة

 سمح وإن والتأمل، الفحص من يكن ال الشفوي االتجاه

 تأثلث حتى المنظم النقد تأخر ولهذا والتأثر، التذوق من بقسط

 عند النقد تاريخ عباس، )إحسان التأليف قواعد
 التطور بالتغيرأو االحساس ألن ذلك ؛ (14 ص ، ...العرب

ما. مفارقة حدوث الى النقد ملكة او الذهن يلفت الذي هو

 فلفة العرب النقاد حدد كيف المحورفهو: السؤال أما

؟ واستعملوه الشائع األدبي النقد اصطالح عرفوا وهل ؟ النقد

 المتقدمين عند ها تقسيمات جميع في العربية علوم الى رجعنا إذا

 منها، واحدا االدبي النقد صطالح، نجد ال فاننا علمائنا من

 يجهلون كانوا العرب ان األحوال من يحال يعني ال ذلك ولكن

األدبي النقد

 للمتقدمين كتبًا األدبي تراثنا في تجد ألننا ذلك، نقول

 سبيل على ومنها مختلفة وجوانب زوايا من األدبي للنقد تطرقت
 سآلم البن الشعراء فحول طبقات كتاب الحصر: ال المثال

 البن والشعراء الشعر للجاحظ، والتبن البيان الجمحي،

 عيار المبرد، العباس ألبي الكامل للبحتري، الحياسة قتيبة،

 كتاب جعفر، بن لقدامة الشعر تقد ،طباطبا البن الشعر

 وخصومه المتنبي بين الوساطة ،لآلمدي الطائين بين الموازنة

 بسام، البن الذخيرة لألصفهاني، االغان الجرجاني، للقاضي

 دالئل رشيق، البن ونقده الشعر صناعة في العمدة كتاب

٠ الجرجاني القاهر لعبد البالغة واسرار االعجاز

 قد العرب ان يرى بأن حري الكتب هذه لمثل فالدارس
 لم وإن وحقيقة كنهًا عرفوم أو اسعًا ال معف األدبي النقد عرفوا

 النماذج سموق كان فقد .المسائل من لطائفة عنوانا يعرفوه

 العصر في النماذج لتلك اإلحياء حركة ثم الجاهلية الشعرية
 أو للجميل ونمطًا قبلة واتخاذها العباسي العصر وبعض األموي

 عن تطورية حقيقة كل حجب في سيبًا الشعر من الرائع

 حين إآل بالتغيروالتطور االحساس يبدأ لم ولهذا العيون.

 نماذج الى النماذج تلك عن تتحول األذواق بعض اخذت

 العامة والقيم االخالقية لمقاييس أخذت وحين جديدة،
 بها، أوتصطدم جديدة، تيارات أمام تنحني المتبعة والتقاليد

.مستوياتها وتباينت الثقافية المنابع تعددت وحين

 فإن واالجتماعية، الطبيعية بيئتها ابن أمة كل أدب كان وإذا

 مسالك في ارتحاله في كان لمقيم الظاعنغبر الجاهلي الشاعر

 الطريق مشاق من به يأنس الغناء غير يجد ال الموحشة الصحراء

 إذا حتى وأقصرها، اوزانه ايسط الرجز وكان السفر، وعناء

 االقتضاء، حسب اخرى أوزان مامه انفتحت فيه النظم اطال

 وموافقة الحماسي، للشعر رطواعيته الطريل البحر كموافقة
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للعواطف. والسريع والفرح، للحزن والرمل للفخر، الوافر
 عنها، ليحفظ وتوجز منها ليسمع تطيل العرب كانت ولما

 ويوجز ،ويكثرليفهم الكالم »يطول :أحمد بن الخليل قال

 واإلنذار اإلعذار عند االطالة وتستحب ليحفظ، ويختصر

والترغيب« والترهيب

 قيل ومها وتطوره، العرب عند الثعر يداية عن قيل ومها

 والطرب والرهبة الرغبة في تتمثل التي نظمه بواعث عن

 اغهم على الشعراء الى ينظرون كانوا الجاهليين فإن والغلب،

 القبائل ان األخبارحتى اآلثارونقلة وحفظة األعراض حماة
 وفي والخطيب؛ والفارس القائد نبوغ على الشاعر نبوغ فضلت

 فيها نبغ اذا العرب من القبيلة »كانت رشيق: ابن يقول هذا

 النساء واجتمع األطعمة، وصنعت فهنأتها، القبائل شاعرأتت

 ألعراضهم حماية ألنه والولدان، الرجال بالمزاهرويتباشر يلعبن
 وكانوا بذكرهم وإشادة وتخليدلمآثرهم، احسابهم، عن وذب

سج«. أوفرس أوشاعرينبغ، يولد، بغالم إال يتون ال

 الجاهلي العصر أخريات شهدوا من شعر في نظرة غيرأن

 في أو وعنترة والنابغة كلثوم بن وعمرو وعلقمة القيس كامرىء

 وزهير واألعشى الصلت ابي بن كأمية المخضرمين شعر

.اإلتقان غاية بلغ شعر انه ترينا ولبيد وحسان والخنساء

 والقافية الواحد، الوزن التزام من العربية القصيدة فتقاليد

 ومن اولها، في التصريع ومن الواحد، الروي وحركة الواحدة،
 التي التقاليد هذه كل الطلية المقدمات أو النسيب مقدمات

 الشاعر اليها هد لم العربية للقصيدة المميز الطابع صارت

 به تكفل وتهذيب تقويم بعد عرفها وانما واحدة، مرة العربي

.األدبي النقد

 العرب، أسواق في األدبي النقد نشاط ميأدين تمثلت ولقد

 ملوك الى الشعراء ارتحال وفي العامة، األدبية المجالس وفي

.والغساسنة الحيرة
 مبنية كانت الجاهليين عند النقد ملكة بأن القول يمكن لذا

 غير ذوقي نقد فهو التحليلي. الفكر ال النظري الذوق على

 الناقد بها انفعل ما فإذا الجزئيات، عند يقف نقد مسبب،

 أوغيرمشفوع غيرمعلل الحكم وأصدر التعميم الى اندفع

.بحيثائته

 الراشدين الخلفاء وعصر اإلسالم صدر في الشعر عن أما

 من لدى تفتر أخذت الشعر بواعث ان هو نلحظه شيء فأول
 في وزاد .الجاهلية شعراء من لإلسالم صدورهم الله شرح

 خلقهم فقد الجهاد. في منهم اشترك من اشتراك الفتور ذلك
 جاهليين بينهم الصلة انقطعت حتى جديدًا خلقًا االسالم

 الدين نشر في لالسالم حماسهم صار وبذلك اسالمين. وبينهم



العرب عئد الئقد فلفة

 الغزل في للشعريقولونه حماسهم من واقوى اشد الجديد

.العصبيات وإذكاء والمفاخرات والمهاجيات

 عن النفر هذا حرفت التي العوامل من القرآن كان كذلك

 على فآثروه وبالغته أساليبه بروعة القرآن بهرهم فقد الشعر،

 الهمم استنهاض في اليها للحاجة الخطابة الى عنه وعدلوا الشعر

 شعر والخطابة الخواطرللجهاد وتحريك االسالم لنصرة

منثور
 راح والرسول قريش بين الخصومة اشتدت عندما ولكن

 كما باللسان الرسول يحاربون زعمائها من بإيعاز قريش شعراء
 عبد الرسول على حلة اشدهم وكان . بالسنان قريش تحاربه

 بن سفيان وأبو العاص، بن وعمرو الزبعري، بن الله

. الحارث

 الذين يمنع »ما لألنصار الرسول قال هؤالء، أسرف ولما
 هذه وكأن بألستهم؟، ينصروه ان بسالحهم الله نصروا

 من فكان الخصوم على بالرد المدينة لشعراء دعوة كانت الكلمة
 مالك، بن وكعب ثابت، بن حسان لقريش ايجاعًا أشدهم

رواحة بن الله وعبد

 ظل الرسول عهد في وموضوعًا وكيفًا كمًا قل الذي فالشعر

 القديم هجه عن يتطور ولم وروحه ومضمونه صورته في جاهلبًا

 كان ولم . الدينية المعافي بعض الى التطرق حيث من قليالً إآل

 الجديدة بالمثل متأثرًا جاء فقد خطاه ويترسم األدب يتبع النقد

 في بالنقد اتجه من خير الرسول ولعل . السالم ا٢ جاء الق

 عنه أثر ما بعض بذلك يشهد كما الجديد، االتجاه هذا عصره

 فهوحسن، منه الحق وافق فما مؤلف كالم الشعر »انما كقوله:

 االغاني، )االصفهافي، خيرفيه« فال منه الحق يوافق لم وما

(14 ص األول، الجزء

 يتميز العرب كالم جتس من كالم النبي عند إذن الشعر إن

 األسر؛ وقوة الجزالة بصفة ألفاظه تمتاز كما النظم اي بالتأليف

. مطابقته عدم أو للحق مطابقته مدى في فيتمثل ميزانه أما

 تعاليم من للشعر ميزانه استمد قد النبي ان شك من وما

 الشع جودة مقياس هو الكذب ال الصدق أو فالحق االسالم،

 الشعر يعنيه ما يدرك خيرمن الرسول كان وقد وحسنه

 من وجزء ،نفوسهم في متأصل فهوعميق ،للعرب بالنسبة

 هوأشعر فيمن رأيه ابدى كذلك عليها فطروا التي طبيعتهم

 القس: امرىء في عنه روي اذ والمشركين، الجاهلية شعراء

 بن عمرو عثمان )أبو النار« الى وقائدهم الثعراء أشعر »انه

 فامرؤ (.239 ص األول، الجزء والتبيين، البيان الجاحظ،

 في عليهم وتفوقه تقدمه حيث من الجاهلية شعراء اشعر القي

 تضمذه لما النار الى قائدهم يعتبره ولكنه الشعرية، وصناعته فنه

للشعر. مقياسا اعتمده الذي الحق تجافي معان من تعره

 ونقده، الثعر عن الكالم في الراشدون الخلفاء أسهم وقد
 يجمع الذي الشعر فعمريفضل .كفة ارجحهم عمر ظل وإن

 الشعرما من يفضل كما األدبية، والقيم األخالقية القيم بين

 في واالتقان الجودة مع الصدق أو الحق عنصر على يقوم

 والمناقضات شعرالهجاء اما الشعرية. أوالصفة األداء اسلوب

 عليه ويعاقب عنه ينهى كان فإنه اإلباحي والغزل والمفاخرات

. الجاهلية روح الى عودة فيه ألن

 ينزلق ان نخافة المدح الى الشعر على عمر رقابة امتدت وقد

 بغيرما الناس فيمدح آخر دافع اي أو الحاجة بدافع الشاعر

 من فيه ما ذلك وفي ،للحق مطابن غير شعره يأتي وبهذا ،فيهم

 بغير واستعالء المادح، لكرامة وامتهان التاريخ، على كذب

المجتمع. على وشر للمدوح، حق
 ألن وأقسى، أشد كانت فقد الهجاء شعر على رقابته اما

 المهجوومروءته أخالق من النيل على بقوم بطبيعته الهجاء
 عليه، ويعاقب االسالم يحرمه القذف من نوع وهذا وعرضه،

 الهجاء من عمر موقف على العائشي تعليق الجاحظ روى وقد

 أعلم - الله رحمه — الخطاب بن عمر »كان فقال؟ والهجائين

 النجاشي بين بالحكم ابنلي اذا كان ولكنه بالشعر، الناس

 يتعرض ان كره والزبرقان، الحطيئة وببن والعجالني،
 من ثابت، بن حسان مثل رجاالً للفريقين واستشهد للشعراء،

 وكان يعلم، بما حكم كالمهم سمع فإذا سبالهم، عليه ون٣ت

 هو ويكون للفريقين، مقنعا الشاعر ذلك حكم من ظهر الذي

.سليما« بعرضه تخلص قد
 معجبًا كان انه يتضح الشعروالشعراء عن عمر أقوال ومن

 كان وإذا ٠ سلمى أبي بن وزهير الذبياني النابغة هما بشاعرين،

 شعراء أشعر بأنه مرة عليه للحكم دعام قد بالنابغة اعجابه

 بزهيركان إعجابه فإن العرب، أشعر بأنه وأخرى غطفان،

. أعظم و أشد
 في الشعراء شاعر زهيرًا جعلت التي الفنية االعتبارات ومن

 وحوشي ,المعاظلة وتجنب ،الكالم حوشي نجنب :عمر رأي

 فإذا كثيرًا، العرب كالم يتكرري ال الذي هو ووحشيه الكالم

 األلفاظ، من المستهجن الغريب هو اي مستهجنًا، ورد ورد

 في المعاظلة أما ,بفصاحته أخل الكالم في ورد اذا والذي

 شدة أوهي بعض، رقاب الفاظه بعض اركاب فهي الكالم

 المعنى اختل وإن ببعض، بعضها البيت الفاظ الشاعر تعليق

االختالل بعض
 كان أنه يعني المستهجن الغرب من أوالً زهير شعر وخلو

 المعاظلة من ثانيًا وخلوه وينتقيها يتخيرألفاظه األدبي بذوقه
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العرب عند القد فلسفة

 يؤدي الذي اللفظي التعقيد عن بشعره ينأى كان انه يعني

. المعوي التعقيد الى بدوره

 ابوبكر »كان القيرواني رشيق إبن فقال بكر أبي أماعن
 شعرًا، هوأحنهم ويقول: النابغة يقدم عنه الله رضي

قعرًا«. وأبعدهم بحرًا، وأعذبم

 من وغيره النابغة بين يفاضل هذه كلمته في بكر فأبو
.المعاني حيث من شعرًا أحنهم بأنم له يحكم ثم الشعراء

 فيه يتجلى زهيرلما بثعر يقررإعجابه عقان بن عثمان غيرأن

 المتأثرين سائرأصحابه هومقياس عشمان ومقياس الصدق. من

 حاولوا والذي ،االسالم تعاليم المستمدمن الرسول برأي
 كل يعبرعن بحيث إسالميًا بالشعرتجاهًا يتجهوا ان بمقتضام

.وصدق هوحق ما

 »لوأن قال: انه طالب أبي بن علي اإلمام عن حكي كذلك

 فجروا راية لهم ونصبت واحد زمان ضمهم المتقدمين الشعراء
 لرغبة يقل لم فالذي يكن لم وإذا منهم، السابق من لعلمنا معًا

 قالم ولم؟ قيل: الكندي فقال: ومنهو! فقيل: أولرهبة،

 لرغبة يقل لم وانه بادرة، وأسبقهم نادرة، أحسنهم رأيته ألفي

.لرهبة« وال

 بين الموازنة هو علي االمام عند الحكم اساس كان وإذا

 هذه النقاد بعض اعتمد فقد منهم السابق لمعرفة الشعراء
 قمام أبي بين الموازنة في اآلمدي بشر بن كالحسن منهجًا الموازنة

٠ والبحتري
 القيس امرأ »إن علي اإلمام تفسيررأي في الشعر نقاد وقال

 أشياء الى سبق ولكنه يقولوا، لم ما قال ألنه الشعراء يتقدم لم

 لطف من اول - قيل - ألنه فيها، واتبعوه الثعراء فاستحسنها

 والمها بالظباء النساء ووصف الطلول، على واستوقف المعافي،

 النيب بين وفرق والعصي، بالعقبان الخيل وشبه والبيض،

 األوابد، فقيد الكالم مأخذ وفرب القصيد، من سواه وما

والتشبيه«. االستعارة وأجاد
 طبيعة على وأشدهاداللة األمثلة أرنى من الناذج هذه لعل

 فهي ٠ واضح كيان النقد لهذا يصبح ان قبل األدبي، النقد

 االنطباع عن والتعبير والتعميم التركيبية النظرة بين تجمع نماذج

 الشعر الى اقرب بصورة النفس في يجول ما وتصوير الكلي،

 الجاهلية منذ نجدها التي أكثراألحكام هوشأن وذلك نفسه،

 النياذج هذه كانت واذا الهجري، الثاني القرن أواخر قبيل حتى

 خارجة شؤون عن تتحدث انما الباقية النماذج فإن ارقاها من
 أو بالعرف متصلة شؤون فيه، جزئية أو نفسه الشعر عن

 غير ولفظة ها معجبة بلفظة أو الشعر يتضمنها التي بالمعارف

. والسبك المعنى محكم ببيت أو هنالك معجبة
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 في وهويدور الزمن من طويلة مدة العربي النقد قضى هكذا

 درس اصبح أن الى الجزئية واألحكام الخالصة االنطباعية مجال

 علماء جهد من جزءا الهجري الثافي القرن أواخر في الشعر

 بعضها النقد في اولية قواعد لديهم فتبلورت والنحو، اللغة
 -فيا 828-1740األصمعي ولربماكان ضمنيوبعضهاصريح

 تبدو أخذت التي بالمفارقة أحس ألنه المنظم النقد بداية .نعتقد

 المشكلة الى ينظر ان من بدالً غيرأنه ،الشعرية الحيام افق في

 الى »نظر ثابت، موقف خالل من اليها نظر تطوري، ضوء في
 غير وإما فحل فهوإما اثنين، احد فوجده - كان أيًا الشاعر-

 إما اثنين من واحدًا ايضًا فوجده الشعر منبع الى ونظر فحل،

 ولكن بالشر، الشعر قرن تدينه بسبب وليس الشر، الخيروإما

 والشعر جلة، الدنيوي النشاط صورة هو عنده »الشر« ألن

. النثاط« ذلك من ينبع

 في واضح الشعروالدين بين العالقة من األصمعي وموقف

 إذا الثعر »طريق المعرضم هذا في يقتبس يزال ال الذي قوله

 كان ثابت بن حسان ان ترى أال الن، الخير باب في أدخلته

 من الخير- باب في شعره دخل فلبا واالسالم الجاهلية في عال

 - وغيرهم عليهما الله رضوان وجعفر وحمزة )ص( النبي مراثي

 امرىء مثل الفحول شعر طريق هو الشعر وطريق شعره. الن

 والهجاء الدياروالرحل صفات من ،وزهيروالنابغة القي

 والحروب والخيل الخمر وصفة بالنساء والتشبيب والمديح

 )المرزباني، الخيرالن باب في ادخلته فإذا واالفتخار،

(،9085 الموشح،ص
 يصبح كيف فيه يذكر األصمعي عن نصأ رشيق ابن ونقل

 فحالً الشعر فريض في الشاعر يصير »ا :قال فحالً الثاعر

 وتدور المعاني ويعرف األخبار ويسمع العرب اشعار يروي حتى

 ليكون العروض يعلم ان ذلك وأول األلفاظ، مسامعه في
 إعرابه، وليقيم لسانه به والنحوليصلح قوله، على له ميزانًا

 المناقب معرفة على بذلك ليستعين الناس وأيام والنسب

. بذم« أو بمدح وذكرها والمثالب

 الثقافي المجال تبين الفحولة هذه ان في شك من وليس
 اشاعرية في كبيرة وطاقة السبك في رفيعًا طرازًا وتعني للشاعر

. المعافي على واثقة وسيطرة

 المعلل. المدون النقد ال الغالبة الصفة هي الرواية وظلت

 فيبا واحد لون الصبرعل يحسنوا لم انفسهم الرواة أن حتى

 الذوق في تقلبا المقايي تضيق يحدث ما اسرع ما اذ يروونه،

 هو واحدا مقياسا المعتمد كان إذا فكيف والحين الحين بين

 األذواق في التقلب هذا الجاحظ صور وقد . الفحولة مقياس

ين المسجدي رواة ادركت »وقد فقال: انفسهم الرواة لدى



العر عتد النقد فلسغة

 األعراب ولصوص المجانين اشعار يرو م ومن والمربديين،

 اليهود واشعار القصار األعرابية واألرجاز األعراب ونسيب

. الرواة« من يعدونه ال كانوا فانهم المصنفة واألشعار

 مطلع في القد ن نقول ان المعاييريمكننا هذه على قياسا
 األدب دارسي بحاجة الوفاء عن قاصرًا كان الثالث القرن

 ابي يدي على كبيرًا تغيرًا يشهد الشعر كان فبينما .افقه لضيق

هو حيث النقد ظل تمام، وأبي العتاهية وأبي نواس

 يمكن لما اخرى صورة يعتبر األصمعي عند الفحولة ومبدأ

 تعبيرية أولية الجاهلي فالشعر . الجاهلية األولية مبدأ نسميه ان

 سآلم ابن يحدد وإذ رمزللفطرة ألنها للصحة رمز هنا واألولية

 من أول هو ربيعة بن المهلهل »ان فيقول: الجاهلي الشعر اولية
 كهلهلة شعرم لهلهلة مهلهالً سمي وانه ،القصائد قصد

 الجمحي، سالم )ابن واختالفه« وهواضطرابه الثوب،

 القبلية العصبية ولعبت (33ص . الشعراء. فحول طبقات
 قائل فمن الشاعراألول تحديد حول الخالف في بارزًا دورًا

 رأي وهذا قائل ومن األكبر المرقش انه أو األبرص بن عبيد انه

 ، . . الحيوان. )الجاحظ، القي«، امرؤ »انه الجاحظ

 أكثرمن الى رأيه في الجاهلي الشعر بداية تعود وال ، (74 ص

 من »إن تقول روايات وهناك االسالم قبل سنة وخسين مثة

 للشعر فإن األول الشاعر ومعرفة الثعر أولية تحديد الصعب
 بن عبدالرحن الدين )جالل عليه«. يوقف ال أوالً والشعراء

• (477 ص وأنواعها، اللغة علوم في المزهر السيوطي، أبي
 فما الجاهلي، الشعر اولية تحديد في تردد ثمة كان اذا لكن

 تقليدًا تكمل الجاهلية من وصلتنا التي القصاند ان فيه شك ال

 بأن نعترف ان من بد ال لذلك وتبعًا عليها. سابقًا شعريًا

 نفقد يجعلنا العربي الشعر ألولية الدقيق التحديد عن عجزنا

 بنشأته منها اتصل ما وبخاصة ونقده دراسته في مهمة عناصر
معًا. وسحرية دينية كانت منطلقاتها وكأن وكيفيتها،

 الى بالقياس ناقص علم هو انما مكتسب علم كل فإن لذا

 علم الشعر هو الذي العرب وعلم ٠ بالفطرة الحاصل العلم

 وصحة الجاحظ. يعبر كما العرب غريزة فهو بالفطرة. حاصل

 هذه تحققت وقد .كماله على دليل الشعب في والغريزة الفطرة

 الكامل البيان رمز بالشعر اختصوا هنا ومن العرب في الصحة
 الشعر تحدى حين القرآن ,أن ايضا ندرك هنا من والمعجز

 ما العرب يجد لم لذلك عربي. رمز اعظم تحدى انما الجاهلي

 والمتحول: الثابت )أدونيس، غيرالشعر« به القرآن يشبهون

(45 الثافي،ص الجزء األصول، تأصيل
 تعد فلم فوميًا، حضاريًا بعدًا الجاحظ عند األولية واتخذت

 في فالعرب عنصريًا: طابعًا اتخذت وإنما وحسب شعرية األولية

 الى يعود والشعر وجنسا. ولغة شعرا األمم اول الجاحظ نظر
 يعود انه كا والغرائز« »الحظوظ من للقبائل الله مقدارماقسم

»األعراق« نوعية الى

 ب يمختص هوخطوة العجيب، الطبع أوهذا فالشعرإذن

 الغريزة وحدها هي العربية والغريزة أشخاص دون أشخاص

 : يقول هذا وفي الشعر عرق وحدم هو العربي والعرق الثعرية
 بلسان تكلم من وعلى العرب، على الشعرمقصورة فضيلة »إن

. العرب«
 الى به دفع هوالذي العرب الشعرعلى قصرفضيلة ولعل

 ان »والشعراليستطاع يترجم ال العربي الشعر بأن القول
 وبطل نظمه تقطع حول رمقى النقل، يجوزعليه وال يترجم،

 كالكالم ال التعجب موضع وسقط ،وذهبحسنه وزنه،

 اليونان، حكم وترجمت الهند، كتب نقلت وقد . . المنثور.
 ما وبعضها حسنًا ازداد فبعضها الفرس، آداب وحولت

 المعجز ذلك لبطل العرب، حكمة ولوحولت شياًئ. انتقص

 لم شيائً معانيها في يجدوا لوحولوهالم انهم مع الوزن هو الذي

 وفطنهم لمعاشهم وضعت التي كتبهم في العجم تذكره

 العرب، على مقصورة الشعر كتابة فضيلة ان وكما I وحكمهم«

 على كذلك هي مقصورة منه واالفادة قراءته فضيلة فإن
 من وهويعد اهله على مقصور العربي الشعر نفع »ان : العرب

, بالمبسوط« وليس المقصور األدب

 معنى ال لفظ اي فكر ال لغة الفصاحة ان الجاحظ يقرر ثم

 بين ويميز ؛مضمون ال شكل بتعبيرأكثرحداثة نقول كما هي أو

 »المعاني ان ذلك للفظ األولى األهمية ويجعل والمعنى اللفظ

 والقروي والبدوي والعربي العجمي يعرفها الطريق في مطروحة

 وسهولة وتخيراللفظ، الوزن إقامة في الشأن وانما والمدفي

 فانا السبك؟ وجودة الطع، صحة وفي المادة وكثرة المخرج،

.التصوير« من وجنس النسيج من وضرب صناعة الشعر

 اللغة فرادة ليؤكد إال والمعنى اللفظ بين الجاحظ يفصل ولم
 هذه يوضح خيرما ولعل األسلوبي. الشكلي وتميزها العربية

 المعنى فيشبه يضربه مثل الجاحظ بها يقول التي الشكلية

 المعارض معنى في األلفاظ »صارت بالثوب: واللفظ بالجارية،

٠ الجواري« معنى في المعاني وصارت
 ٠ إلهام وكأنه وارتجال بديهة هو انما للعرب شيء كل إذن

 استعانة وال فكرة اجالة رال مكابدة وال معاناة هناك وليست
 واالرتجال. البداهة في العربية السنة عل خروجًا تعت هذه ألن

 الشكليين من يكن م انه مع االتجام هذا الجاحظ اتجه لم ولكن

؟. التطبيق في

 لم والعقيدة النزعة المعتزلي الجاحظ ان :منها أسباب لهذا
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 وانما لالعجاز، تفسيرًا بالصرفة قولم في النظام استاذه يتابع

 بأن آمن ومن النظم، طريق عن إآل بفسر ال االعجاز ان وجد

 على قادرًا يعد لم االعجاز متوى الى البيان برفع حري النظم

 الجاحظ ان ومنها اللفظ، على المعنى تقديم نظرية يتبنى ان

 لتيان النقاد بها يقوم عنيفة حملة بوادر يشهدان كانا وعصره

 الجاحظ يكون ان نستبعد وال الشعراء، يين المعاني في السرقة

 من يكث لم بأنه مرة : مرتين التيار هذا على الرد حاول قد

 األفضلية ان يقرر بأن ومرة المروقة، المعافي عن البحث

. الناس بين مشترك قدر المعاني ألن للشكل

 تمثل تكن لم التي نظريته ان يتصور يكن لم الجاحظ ان غير
 المقاييس على خطرًا البيان رجال ايدي في ستصبح عليه خطرًا

 شغلهم بالشكل العناية ستجعل ألنها والنقدية البالغية

الشاغل.

 منها، ونقل كتبه وروى به وتأثر الجاحظ قتيبة ابن واعقب
 يتتصر ألنه الجاحظ على بشدة حمل كثيرًاما قتيبة ابن غيرأن

 المذهبية الناحية على مقصور هذا هجومه ولكن وضده، للشيء

. سواها دون
 هذه ان وجدنا والشعراء الشعر كتاب مقدمة الى عدنا وإذا

 التباين من بالرغم النقدي، قتيبة ابن بموقف بيانًا تمثل ان يمكن

 المقدمة تهدف فبينما ،نفسه الكتاب طبيعة وبين بينها الواضح
 موجزًا دليالً الكتاب يجيء الشعر من المؤلف موقف تصوير الى

 القدماء الشعراء اهم الى يتعرفوا كي المتأدبون ليستعمله
 بعيدًاحين مجرى ااتبسيط في جرى قتيبة ابن ولكن والمحدثين.

 التاريخية، بالناحية كثيرًا يهتم ان دون اتفق كيفا التراجم قيد

 حسب الشعراء بدراسة يحفل يكن لم انه الى ء يومى قد مما

األدبية. العصور
 مفهومات على تسلطًا ابعد والموازنة التوفيف فكرة وكانت

 مقياسًا الجودة جعل كليهما ألن الجاحظ لدى هي ما قتيبة ابن

 ابن يقول الصدد هذا وفي ،والحدانة للقدم اعتبار دون للشعر

 والى لتقدمه، الجاللة بعين منهم المتقدم الى نظرت »وال قتيبة:

 العدل بعين نظرت بل ،لتأخره االحتقار بعين المتأخرمنهم
 رأيت فإفي .حقه عليه ووفرت حظه كالً وأعطيت الفريقين الى

 في ويضعه قائله لتقدم السخيف الشعر يستجيد من علمائنا من

 في قيل انه إال عنده له عيب وال الرصين الشعر ويرذل متخيره
 والبالغة والشعر العلم الله يقصر ولم . قائله رأى انه او زمانه

 ذلك جعل بل ،قوم دون قومًا به والخص زمن دون زمن على

 حديثًا قديم كل وجعل دهر، كل في عبادم بين مشتركًا مقسومًا

 له ذكرناه فعل أو قول من بحسن اتى من فكل ., .عصره في

 حداثة أو فاعله أو قائله تأخر عندنا يضعه ولم عليه، به واثنينا

 لم الثريف او للمتقدم علينا ورد إذا الرديء ان كما سنه،

 الشعر قتيبة، )ابن .تقدمه« وال صاحبه شرف عندنا يرفعه

(.11-10ص والشعراء،مقدمةالكتاب،

 عامة قتيبة ابن نظرة على ظله االعتدال مبدأ بسط ولقد

 والمعنى، اللفظ مشكلة الى النظر في الجاحظ عن يميزه ما وهذا
 أن حين في سافرًا كان اللفظ جانب الى الجاحظ انحياز ألن

وأسلم. أدق كان قتيبة ابن عند التسوية مذهب

 ليرى واللفظ المعنى بين الصلة مسألة الى قتيبة ابن نظر لقد
 أن يعني وهذا المفضلة؟ هي معًا كليها في الجودة عالقة ان

 مطروحة8 الجاحظ زعم كما ليست وانها تتفاوت نفسها المعاني

 أو البيت حد تتجاوز لم قتيبة ابن احكام ولكن .الطريق« في

 تتناول لم والمعنى« »اللفظ وقضية األكثر في الثالثة او البيتين

 »الثكل نسميه ما الى تتطور بحيث كله األدبي العمل
 عن النقد حرف في بعيد اثر ذات كاتت ولعلها والمضمون«

الكلي. مبناه في الفني األثر وحدة تبين

 الجاحظ سماه ما قتيبة ابن عند الطبع لفظة تقابل وإذ

 قوة تعني قد فهي دالالتها تتعدد كلمة الطبع ان قلنا بالغريزة،
 الطبع في ايضًا »والشعراء المزاج أو الشعرية الطاقة أو الشاعرية

 ، الهجاء عليه ويعسر المديح عليه يسهل من منهم ،منختلفون

 بد ال كان لذا الغزل« عليه ويتعذر المراثي له يتيسر من ومنهم

 بالثعر وعالقتها النفسية الحاالت الى يلتفت ان من قتيبة البن

جوانب: ثالثة من تناولها وقد

 الشعر، لقول الدافعة النفسية الحوافز جانب من - أ

والغضب. والطرب والشوق كالطمع

 قبل الليل كأول والزمن الشاعر بين العالقة جانب من - ب

 النهار وصدر الدواء، شرب ويوم والرحيل، الكرى، تفشي
الغداء قبل

 االحية هذه ومن السامعين في النفسية الحالة مراعاة - ج

 ببعد استهاللها من العرية القصيدة بناء قتيبة ابن علل

 والوقوف المكان وغربة الرحيل فجيعة في يتمحور رومنطيقي
 الوجوه اليه ويصرف القلوب نحوه »ليميل األطالل على

 النفوس من قريب التشبيب ألن االسماء صغاء وليستدعي

 الغزل محبة من العباد تركيب في الله جعل لما بالقلوب الئظ
 منه متعلقًا يكون ان من يخلو احد يكاد فليى النساء، وإلف

 من استوثق فإذا ،حرام أو حالل بسهم فيه وضاربًا بسبب

الحقوق«. بإيجاب عقب له واالستماع اليه االصغاء

 قتيبة ابن حرم الجديد النفسي البعد هذا الى وبااللتفات

 محل الحضارة مواد احالل الى ودعا المضحك الشكلي التقليد

 مذهب عن يخرج ان الشعراء لمتأخر »وليس ح فقال البداوة مواد
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 عند يبكي أو عامر منزل على فيقف األقام هذه في المتقدمين

 والرسم الداثر المنزل على وقفوا المتقدمين ألن البنيان مشيد

 المتقدمين ألن ويصفهما بغل أو حمار على يرحل أو العافي،

 الجواري العذاب المياه على أويرد والبعير، الناقة على رحلوا

 الممدوح الى تقطع أو ،والطوامي االواجن وردوا المتقدمين ألن

 منابت على جروا المتقدمين ألن والورد واآلس النرجس منابت

. والعرارة« والحنوة الشيخ

 فقد قتيبة ابن لدى النقدي المصطلح فقر من وبالرغم لذا

 القضايا عند الوقوف يتهيبوا لم الذين النقاد اوائل من كان

 والمبنى النفسية، العوامل الى التفاته ابرزها ومن الكبرى النقدية

 اللفظ قضية خالل من الشعرية البنية وتركيب الكلي، الفني

 بين التناسب وضرورة الصنعة وجودة والتكلف والمعنى،

 واعتمادها سياق، في وتالحقها الواحدة القصيدة في الموضوعات
 وأخيرًا ،أبياتها بين والقران التالحم تقيم معنوية وحدة على

 في الشعراء وتفاوت واألمكنة باألزمنة الشاعرية عالقة عن

الشعرية. الطاقة
 القرن في النقدية االتجاهات الى قتيبة ابن من ننتقل وإذ ٠٠

 حول النقدي الصراع : هي فصول ثالثة الى مردها نرى الرابع

 والمعركة الرابع، القرن نقد في اليونانية الثقافة اثر تمام، ابي

■ المتنبي حول دارت التي
 في طباطبا ابن عحاولة كانت المحاور الفصول هذه جانب الى

 دراسة في والباقالني والرماني الخطابي ومبادىء الشعر عيار كتابه

القرآني االعجاز

 عن بالكشف الرابع القرن في النقد شغل حيث ولكن

 المتنبي وقابله القرن ذلك من األول النصف في تمام ابي سرقات

 هو ما الى القضية هذه عن االنصراف نرى الثافي، النصف في

. القرآني واالعجاز الشعري االبداع في ومنهجية اصالة كثر
 أر السنة ان وجدن طباطبا البن الشعر عيار الى نظرنا فإذا

 منفصالً شيائً الشعر يرى ال ألنه النقد في هومعتمدم الموروث

 مستمدة التشبيه في طريقة فللعرب االخالقية. والمثل البيئة عن

 فليست السماء، وسقوفهم البوادي صحونهم »الن بيئتهم من

 الشعر، عيار طباطبا، )ابن وفيها« منها رأوه ما اوصافهم تعدو
 »منها والهجاء المدح في متكأهم هي عليا مثل رللعرب (10 ص

 السخاء، الخلق: ومنهافي والبسطة، الجمال الخلق في

 والعفاف، والوفاء، والعزم، والحزم، والحلم، والثجاعة،

واألمانة«. والعقل والبر،
 ليقضي طباطبا ابن عند يعود بالسنة االلتزام هذا أن غير

 ألن والطبع الغريزة شعر النقاد يسميه ما عل مبرمًا قضاء

 فإذا الفكر، في يتوالد معنى على تقوم كالرسالة لديه القصيدة

 صياغته اخذ ثم نشرا فكره في المعنى وضع نظما الشاعر اراد

 تنسيقها في فيأخذ متناسقة غير ابيات تأتيه وقد مطابقة، بالفاظ

 اشعارهم في زماننا شعراء على »المحنة ألن وتنتظم تطرد حتى

 معنى كل الى سبقوا قد ألنهم قبلهم كان من عل منها اشد

 وال ولئك معاني عن يقصر بما اتوا فإن ،فصيح لفظ و بديع

. الممول« كالمطروح وكان بالقبول يتلق لم عليها يربي
 فال المحدث الثاعر على ضاق قد المعاني مجال بأن آمن ومن

 عمل طباطبا ابن شبه وقد . والسرقة لألخذ قانون من له بد

 الكريم الحجر يذيب الذي الصائغ بعمل والرقة األخذ

 صاغه ما الصائغ ابرز »فإذا عليه كان مما بأحسن صياغته ويعيد

■ المصوغ« في األمر التبس عليها عهد التي الهيئة غير في
 عقليًا عمال طباطبا ابن رأي في الشعر نظم كان ولما

. الفهم بمخاطبة مقصود ألنه عقبًا تأثيرالشعر كان خالصًا،

 ابن يجعل ان غرابة فال الشعرومصبه، منبع الفهم دام وما

.الشعروأكبرمزاياه عناصر اهم عنصرالصدق طباطبا
 قال: المحدث الشاعر مأزق ال تنيه لما طباطبا ابن أن غير

 كان من على منها اشد اشعارهم في زمانا شعراء على »والمحنة

 وحيلة فصيح ولفظ معنى كل الى سبقوا قد ألنهم قبلهم،

 وال اوكك معافي عن يقصر بما أتوا فإن ساحرة، وخالبة لطيفة

 كان لذا المملول« كالمطروح وكان بالقبول يتلق لم عليها يربي

 الذي الجنس غير في المأخوذة »المعاني يستعمل ان الشاعر على
 استعمله غزل أو تشبيب في لطبفًا معنى وجد فإذا منه، تناولها

 وجدم وان الهجاء في استعمله المديح في وجده وإن ،المديح في

 وان االنسان، وصف في استعمله فرس او ناقة وصف في

 عكس فإن بهيمة وصف في استعمله االنسان وصف في وجده

 عكسها احسن من على متعذر غير وجوهها اختالف على المعاني

 المعنى وجد وإن اليها، مجتاج التي األبواب في واستعمالها

 فتناوله والرسائل الخطب أوفي الكالم المنثورمن في اللطيف
. واحسن« اخفى كان شعرًا وجعله

 للخروج اليهما ودعا والسرقة األخذ طباطبا ابن اباح وإذا

 تمام ابي حول النقدي الصراع ظاهرة كانت المعافي مأزق من

 الثالث، القرن في والمتذوقين النقاد شغلت قد وسرقاته ومعانيه

 األكبر الجانب وكان فيها، وامعنوا الرابع القرن نقاد ورثها ثم

 في العيوب تلك تحددت وقد عيوبه ابراز الى يميل جهودهم من

 البديع وجوه وبعض لالستعارة تعسفه وفي المعاني لبعض سرقته

 وفي غريبة وحشية أللفاظ استعياله وفي البشعة االبتداءات وفي

 الديني تمام ابي معتقد جانب الى هذا معانيه؛ بعض استغالق

 تمام ابو اتهم فقد الصولي؛ نبل أحد اليها يشر لم ناحية وهي

 عليه دخل وقد قوله بعضهم اليه ونسب بفروضه يخل كان بأنه
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العرب عند القد فلسفة

 عنهما: الداخل سأله حين ومسلم نواس ابي شعر يديه وبين
 سنة، ثالثين منن الله دون من اعبدهما وانا والعزى الالت »هما

 كفرًا ان ظتت »وما بقوله الناحية هذه عن الصولي فدافع

فيه« ايمافايزبد ان شعروال من ينقص
 فهوكتاب العربي النقد تاريخ في وثبة يعد الذي المؤلف اما

 الموازنة خصائص من له اجنمع بما وذلك لآلمدي الموازنة

 ابي بين موازته في اآلمدي ألن .نتائج من حققه بما ال المعللة

 أجل ومن اليها ويميل البحتري طريقة يؤثر كان والبحتري تمام

 من بأنه وصرح األوائل الى ونسبها الشعر عمود جعلها ذلك

. مواربة دون الفريق هذا

 العرب طريقة الى االحتكام من اآلمدي اليه ذهب والذي

 الشعر عيار في طباطبا ابن اختاره الذي المنهج من منهجه يقرب
 التشبيه من كان »فما قائال: التشبيه في العرب طريقة حدد حين

 قارب وما »ككذا« أوقلت »كأنه« وصفه في قلت صادقًا

 الثاعر خرج فإذا . يكاد« أو تخاله او تراه : فيه قلت الصدق

 وافق وقد عيب. وذلك الغلوواالفراط، الى انتقل الصدق عن

 يقولون الرواة من قوم كان »رقد قوله: في طباطبا ابن اآلمدي
 له كان اذا اصدقه إال اجوده ما والله ال ،أكذبه الشعر اجود

 حقيقة على اإليراد هذا ويورده التخليص هذا يخلصه من

 بين الموازنة اآلمدي، بشر بن الحسن القاسم )ابو الباب«.

(،58 ص الثاني، الجزء ،2-1 الطائين،

 االحتكام على نقده اكثر يبني الذي اآلمدي أمر غرب ومن
 الحديث في فلسفية بثقافة حيانًا يستأنس ان العرب طريقة الى

 اشياء بأربعة إآل تتحكم وال تجود »ال التي الشعر صناعة عن

 التأليف وصحة المقصود الغرض وإصابة اآللة جودة :وهي

 عليها« زيادة وال فيها غيرنقص من الصنعة تمام الى واالنتهاء

 علة علل: اربع الى يحتاج مصنوع محدث كل يذكران ثم

 هذا وعلى تمامية، وعلة فاعلة وعلة صورية وعلة هيوالنية

 دعائمه، اقوى هي صناعة كل وفي الشعر في التأليف »فصحة
 ممن الصناعة بتلك اقوم كان تأليفًا أصح كان من فكل

 اآلمدي مناقشة نستطيع ال اننا خاف غبر و» تأليفه«، اضطرب

 يفهمه. لم ألنه الفلسفة، من استمده الذي التثبيه هذا في

 الشعر في تقابالن والصورية( )الهيوالنبة والثانية األولى فالعلتان

 العلة اما والمعنى( )اللفظ اممي العرب نقاد عليه أطلق ما

 الهيولى بين االتصال من تجعل التي الخلق« »قوة فهي الفاعلة
 ان فهي التامية العلة وأما وقوام، قوام تفردًايميزبين والصورة

الغائبة. العلة تساوي المصطلح استعمال في اآلمدي صدقنا

 غيرأنه الكالم علم درس قد اآلمدي يكون ان نستبعد وال
 ان نقول ان يمكن لذلك شكليًا، تأثرًا إا النقد في به يتأثر لم

 وال العربية السنة على يؤكد إذ الظاهر أهل سمات يحمل نقده
 أو خيال إعمال دون القريب المعنى إآل ذوقيًا يتقبل ان يستطيع

فكر. إجهاد

 القرن نقد في المؤثرات ابرز من اليونانية الثقافة كانت وإذ

 بن لقدامة الثعر نقد كتاب في تنعكس ان لها بد ال كان الرابع

 المعنى تقدير الى منحازا الثقافة هذه بحكم كان الذي جعفر،

 الفضيلة إن ارسطوطالي قال فحيث .اللفظ حاب على
 هو عندي الغلو »إن :معلقًا قدامة قال طرفين بين وسط

 قديمًا، بالشعروالشعراء الفهم اهل اليه ذهب وهوما األجود

 وكذا الشعراكذبه، احسن قال: انه بعضهم عن بلغني وقد

 )قدامة .لغتهم« مذهب على الشعر في اليونانيين فالسفة يرى

٠ (26ص الشعر، نقد جعفر، بن
 عند ورد نقديًا رأيًا يستوحي الموقف هذا في قدامة كان وقد

 فإن الشعري بالصدق يتصل فيما »أما وهو: ارسطوطاليس

 . بمكن« انه إال محتمل غير شيء على مفضل المحتمل المستحيل

 بقانون اخذنا وإذا * وو( ص الثعر، في )ارسطوطاليس،

 الغلوغير انواع بعض ان وجدنا االرسطوطاليسي االحتمال

 حيز من يبعده ان ارسطو يؤثر ما وهي لمكنة لكنها محتملة

 تحت يقع الممتنع جعفر بن قدامة سمام ما بعض وان الشعر،

 يحطم ألنه الشعر ارسطوفي أنكره وهوشيء المحتمل المستحيل

 التي العامة القاعدة ولكن السببية، وقانون األشياء منطق

 يستطع لم قدامة ألن أرسطووربما برأي تتقيد ال قدامة وضعها

.الفيلسوف عناه ما يفهم ان

 القرن في الجرجاني الرحمن عبد بن القاهر عبد ويأتي

 النقاد شغلت التي األبرز النقدية المشكلة ليطرح الخامس

 منذ فيقرر القرآفي االعجاز وهي اال وحديثهم قديمهم العرب

 موجودة المفردة األلفاظ ألن معجزالبألفاظه القرآن ان البداية

 وقد االيقاع طبيعة في وال القرآن، نزول قبل االستعمال في

 التي بالفواصل وال ،الكذاب مسيلمة حماقات في هذا تحقق

 يكون ان إال يبق »لم إذن الشعر في القوافي اآلي في تعادل
 االعجاز دالئل )الجرجاني، والتأليف« النظم في االعجاز

 ميزة وداللتها جرسها في ال ذاتها، في للفظة ليس ألنه (64 ص

 في دخولها قبل حكم بأي اللفظة على يحكم وال فضل أو

 المقصودة هي األلفاظ ال »المعافي« كانت ولهذا معين، »سياق«
 للمعنى تابعًا اللفظ »كان ولهذا والتأليف النظم احداث في

.النف« في المعنى ترتب يتم ما بحب
 الجاحظ، من النظم نظرية استمد قد القاهر عبد كان وإذا

 لم الجاحظ نظرية فهم اساءوا حين الناس ان اليه خيل فقد

 اذ الصياغة، طريق عن الناجم الدالالت تفاوت يلحظوا
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العرب القدعند للفة

 ما وهذا جديد وغرض ثانية داللة الى اولية داللة من ينتقل

 من المفهوم بالمعنى »تعني المعنى ومعفى بالمعنى، القاهر عبد ستاه
 ان المعنى ومعنى بغيرواسطة اليه تصل والذي اللفظ ظاهر

 آخر معنى الى المعنى ذلك بك يفضي ثم معنى اللفظ من تعقل

 المعنى مرحلة ومن (102 ص البالغة، اسرار )الجرجافي،

 البيان علم يجيء المعنى معنى مرحلة ومن المعاني علم يتكون

 عن يتحدث االعجاز دالئل كتاب ان القول نستطيع ولهذا

 من وان المعنى، معنى عن فيتحدث البالغة اسرار أما المعنى

 له بد فال النظم في والخطأ الصواب مدى على يحكم ان شاء

 والوصل والتأخيروالفصل التقديم قضايا يعالج ان من

 ينتهي الحد هذا عند.والفي واالستفهام واالضمار واالظهار

 اساس هو النظم هذا ألن االعجاز قضية في القاهر عبد نظر

 القرآن نظم سما حد أي الى لنا يقل ولم والنثر الشعر في الجمال

 خاصة األدبية الفنون في الجميل النظم صور من عداه ما على
 المشاركة حد من ابعد شيائً تتطلب القرآني االعجاز قضية وان

.المختلفة األدبية التعبيرات صور بين المشاع الجمال في

 ان بعد والمحدثين القدماء بين النقدي الصراع ويستمر

 ولكن للهجرة والرابع الثالث القرنين نقد في جذوره تأصلت

 منه الذي المحور أو والنهاية البداية هو القرآني المعجز ان يبقى

تعود. واليه النقدية واآلراء ء المبادى تنطلق

 بين االصطدام نقطة بتأثيرمن - الثورية الحركات قامت لذا

 )الشرقية( الريانية اآلراميةم العربية غير والثقافة العربي الدين

 بنفي - ثانية جهة من )الغرية( الرومية والبيزنطية جهة من
 انها يعني وهذا بالعقل، مؤيدًا يكن لم إذا بذاته، النقل حجية

 عل الباطن تقديم الى ذلك فأدى أساسًا، العقل اتخذت

. الشرعي التعليمي الظاهر

 التامة المنقول بصحة القول يتضمن بالنقل القول كان وإذا

 في التطور مجال ان يعني فهذا والمكان الزمان عبر المستمرة

 يتضمن بالعقل القول ان حين في مغلق؛ أو ضيق المنقول

 في »الدين أن غير بالضرورة. المستمر التطور وقابلية االنفتاح
 له وليس التغير. وراء فييا ألنه التاريخ يتجاوز المفهوم هذا

 جوهري تناقض في يبدو هنا ومن .التاريخ هو انه ذلك تاريخ
 للعالم جديدة رؤيا أي جديد بعالم تعد فهذه . اثورة مع

 ويستحيل الكىال خاتمة هو االسالم ان بما ولكن ولالنسان.
 جاز وإذا مطلقًا. نفيًا الثورة ينفي فإنه منه اكمل هو ما وجود

 التاريخي السقوط على احتجاجًا تكون فاما فيه ثورة على الكالم

 األصلي. النبع االسالم الى بالعودة ومطالبة المسلم لالنان

 لعالم ابداعًا وليست انهار لما وترميم اعوج لما تقييم هنا فالثورة

 في له تجاوزًا وليست الكامل الثابت ضمن حركة ابا جديد

 الثابت ،أدونيس . جديدة رؤيا عن بحثًا ،التحول اتجام

(.206 ص اثافي، األصول«،الجزء ,تأصيل والمتحول

 في أول دور للمعتزلة كان الثوابت، من االطار هذا في
 بالنظام األمر وصل بحبث العقل على واالعتاد التقليد رفض

 الحديث في الشك والى والمأثور، بالمنقول األخذ رفض »الى
 ان انكر وأخيرًا االجاع، حجية انكار والى المفسرين وآراء

 اعجازه ان ورأى تأليفه وحسن نظمه في اعجازالقرآن يكون

 قادرون البشر فإن والنظم التأليف فأما الغيوب، عن اخباره في
 الله ان لوال منه هوافصح ما وعلى القرآن مثل الكتابة عل

 الملل ،البغدادي القاهر )أبومنصورعبد ذلك« حرفهمعن

(98ص والنحل،

 اصطالح اللغة إن القول الى العقلي الموقف هذا أدى وقد
 بفكرة الفكرة هذه واقترنت .وحيًا أو توقيفًا وليست ووضع

 الذي التحول أهمية بالتالي وتجلت قدمه. ونعني القرآن خلق

 وهو بالمعرفة يتصل األول أمور: ثالثة في االعتزال عن نتج
 يتصل والثاني بالعقل، واألخالق والدين الله على االستدالل

 يتصل والثالث والحرية، االرادة على التوكيد وهو بالمسؤولية
.الحقيقة عن للكشف ومقيامًا أساسًا العقل وباعتبار بالمنهج

 األعمق شكلها في الصوفية التجربة اتصلت ان وكان

 التاريخ تجاوز على تقوم التي الباطنية بالتجربة واألكمل

 تجاوز وعلى المجيء، وتنتظر المستقبل الى تتجه ألها المكتوب

 العلم باطن الى تتجه انها ذلك وعقائد تعاليم في المنظم الظاهر

أوالمتور. الخفي بمعناه وتعنى

 باطن الوجود إن القول من الصوفية التجربة تنطلق لذا

 هذا على ترتبت وقد الباطن. هو الحقيقي الوجود وإن وظاهر

 بين والصلة ومنهجها، بالمعرفة تتعلق كثيرة نتائج المنطق
 الفهم يغاير جديدًا نهمًا القرآن فهم استلزمت والله، االنسان

 على خروج بأنها الصوفية التجربة تهام ورافقها ،التقليدي

.الشريعة

 العقل اطار من والمعرفة الوجود تجربة الصوفية نقلت وإذا

 مجردة ومقوالت مفاهيم الوجود يعد لم القلب اطار الى والنقل
 بقول اوتسليًا قبلي لمعطى شرحًا نكون ان المعرفة وبطلت

 المعرفة واصبحت التحول من حركة الوجود اصح بل موحى
.يتهي ال ما الى عنه وكشفا التحول لهذا معاناة

 التحول تواكب ان النقد فلسفة او النقد على كان اذا أخيرًا

 نظرية الخطابة ان تعي ان فالبدلها الكتابة الى الخطابة من

 المعاتاة على تقوم فكسبية الكتابة اما والفطرة االرتجال على تقوم
 تواجه ألنها وموضوعًا، شكالً متناهية ال فالكتابة لذا والمكابدة
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أىروي( )فكر المهضة فلسفة

 فعلى اشكالها من الشعرشكال كان وإذا المتناهيا، عالما

 مقولة تسقط بهذا ويقلد. وينسخ يرث ان ال يبدع ان الشاعر

 وتنفتح سلفا والموجود بذاته القائم الحيادي الوعاء الشكل

 االساليب؛ وتعدد التيارات، انفتاح مدى على النقدية المقوالت

 قواعد الى ارتدادها من اكثر الفردية الذانية طابع الى ترد وكلها

.واصوله الماضي

ومراجع مصادر

 (،2-1) لطانن، بين الموازنة بثر، بن الحن اآلمدي،ابوالقاسم -

. 1965-1961 القاهرة، اكافي، الجزء صقر، اليد تحقيق

 سالم، وزغلول الحاجري طه تحقيق الثعر، عيار طباطبا، ابن —
.1965 القاهرة،

 بيروت، الثقافة، دار طبعة والعراء، الشعر محمد، ابو ،قتية ابن ,
.1969 بنان،

 صادر، دار نقد، مادة اثالث، المجلد العرب، لسان منظور، ابن —
ال.ت. ،لبنان بيروت،

 الجزء األصول، تأصيل والمحول: الكابت سعيد، احد علي أدون، ٠
.1077 العودة، الثاني،طبعةدار

 تحقيق القنافي، يونس بن مقى بثر ابي نقل الثعر، فن ارسطوطالي، —
. 1967 ،القاهرة عياد، شكري

 ألول، الجزء المصرية، لكتب دار األغافي، ابوالفرج، االصفهافي، -
1927.

 البيرنصري تحقيق المللرالنحل، ابومنصورعبدلقاهر، البغدادي، __
. 1970 بيروت، المثرق، دار نادر،

 هارون، عبدالسالم تحقيق والتبن البيان عمرو، ابوعثمان الجاحظ، —.
.196ا القاهرة، األول، الجزء

 مطبعة األول، الجزء هارون، الالم عبد تحقيق الحيوان، -، __
، 1938 القاهرة، ،الحلبي البابي مصطفى

 هيلموت تحقيق البالغة، أسرار أبومنصورعبدالقاهر، الجرجافب، —
.1954 استانبول، ريتر،

.ت. ال مصر، السعادة، مطبعة اإلعجاز، دالئل ، __
 محمد محمود تحقيق اكعراء، فحول طبفات سالم، ابن الجمحي، —

مصر. المعارف دار شاكر،

 وانواعها، اللغة علوم في المزهر الرحمن، عبد الدين جالل اليوطي، —
العربية. الكتب إحياء دار الثاني، الجزء

 عساكر تحقيقخليل تمام، أبي أخبار بجعى، بن بكرمحمد الصولي،أبو —
,1937 القاهرة، الثافي، الجزء وآخرين،

 الثقافة، دار ،2 ط العرب، عد األدبي اكفد تاريخ احسان، عباس، ٠
.1971 ،1 بيروت،ط

 األول،الجزء،ونقده اثعر صناعة في العسة رشيق، ابن القيرواني، —
.1907 اولى، طبعة

.1965 ليدن، بونيباكر، ا. .تحقيقس الشعر، نقد بنجعفر، قدامة -
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 القاهرة، البجاوي، علي محمد تحقيق الموشح، الله، عبيد ابو المرزباني، —

1965-

غصن امينة

اوروبي( )فكر النهضة فلسفة
Philosophy of European Renaissance 
Philosophie de renaissance europeenne 
Die europaishe Renaissance-Philosophoie

 على المسيحيين واستيالء م 1136 سنة قرطبة سقوط كان

 يد على 1258سنة بغداد وسقوط العربي، التراث ذخائر
 .م1453 سنة الفاتح محمد أمام القسطنطينية سقوط هوالكوثم

 الى االغريقية المصنفات الكثيرمن معهم ناقلين علمائها وهجرة
 وبداية العربية الحضارة شمس بأفول إيذانًا أوروبا، غرب

 السادس القرن منذ أوروبا قادتها التي الحضارية المغامرة بزوغ

اليوم. عشرالى
 العلوم من العديد الفترة، هذه في أوروبا، الى انتقل وقد

 في البارود كاستخدام العرب، طريق عن والتقنيات والمعارف

 استخدام أدى وقد وغيرها النارية األسلحة واستعيال الحرب

 للبلدان العسكرية القوة زيادة الى النارية واألسلحة البارود

 وتطوير دعم تنميتها تطلبت التي القوة هذه األوروبية،

 واألبحاث المعدنية، الصناعات وتشجيع الكيميائية األبحاث

 على قادرة لتصبح المعمارية الهندسة تطوير الى أدت كما الرياضية

 طور كما الحربية. للمكتشفات التدميرية للقوة االستجابة

 محاوالت فبعد والحبر. والورق الطباعة اختراع األوروبيون

 الطباعة وآلية سر اكتثاف الى غتنبرغ يوحنا وقف وتعثرات،

 الثورة إال تناظرها ال حضارية ثورة بمثابة كانت التي 1544 سنة

 دورها بسبب وذلك اآلن، حوالينا تتطور التي االعالمية

المختلفة المعارف وتعميم نقل في العظيم

 مجاهل الرتياد الجغرافية األكتشافات انطلقت الفترة نفس في

 كولومب كريستوف االسباني األميرال رحلة أهمها وكان العالم

 هنري األميرالبرتغالي ورحلة 1462 سنة الجديد نحوالعالم

 البرتغالي الرحالة ورحلة إفريقيا شواطىء الى 1431 سنة المالح

 فاسكودي ورحلة 1487 سنة إفريقيا جنوب الى دياز برتليمي

 ثم ،1494 سنة الهند اتجاه في الصالح الرجاء عبررأس غاما

 سنة ماجالن البرتغالي البحار ورحلة فسبوشي أمريكو رحلة

 مهدت استطالعات الرحالت هذه كانت وقد الهند، الى 1519

.بعد فيما االستعمار لحركة

 ما البشرية الجثث تشريح في األطباء شرع الفترة نفس في



أوروي( )فكر النهضة فلسفة

 أمبرواز مع التشريح علم نشأ وقد الطب. تقديم في أسهم

.Pare ,1527-1590 باري

 األرضي العالم صورة الجغرافية الكشوف غيرت وكما

 أسهم فقد ،جديدة وعادات وشعوب أراض عن بالكثف

 كويرنيك يد على الكون صورة تعديل في الفلك علوم تطور

 األرض الجديدأن الفلك علم لقدأثبت وكبلروغاليلي
 . الكون مركز هي وليست لشمس تابعًا كوكبًا إال ليست

 االغريقي الفلكي بطليموس به قال ما خالف على وذلك

الميالدي(. الثافي )القرن
 لتحل تدريجيًا تختفي المحدود العالم صورة أخذت وهكذا

.الالنهائي الكون صورة محلها

 في لالنجيل بنشرها البروتستانتي الديني اإلصالح حركة أما

 متناول في جعلته فقد المطبعة، توفر بفضل المتداولة، اللغة

 الى فقط ال مؤمن كل ضمير الى توجهت وبذلك الفائت أوسع

 يتعرف أن فرد كل بإمكان فأصبح الرومانية، الكنسية السلطة

 بحرية فيها ويفكر عقله فيها يعمل وأن الدينية الصوص على

.وتلقائية

 تتمثل مزدوجة حركة مالمح تتبلور بدأت النهضة عصر في

 االنفصال وفي وتحقيقه الحيائه اليرنافي التراث الى العودة في

 لموقف التدريجي التبلور في ذلك تجلى كما الوقت نفس في عنه

 التراث إحياء حركة على أطلق وقد ألرسطو. مناهض

 به والتعريف عليه والتعرف واالغريقي الالتيني الكالسيكي

 في إيطاليا في ظهرت فقد االنانية. النزعة أو االنسانيات إسم

 مثلها أفالطون بمؤلفات أهتمت أفالطونية حركة ،15 القرن

 المخطوطات على تعرف الذي G. Pieton بليتون جيمت

 سنة فلورنسا مدينة من للتدريس وقدم القديمة الفلفية

 كريزولوراس من كل اليونانية بالدراسات اهتم كما . 1438

Chrysoloras وباربارو Barbara وفيللفي Filelfi وغاريني 

Guarini. بمؤلفات التعريف في هؤالء كل أسهم وقد 

 فلورنسا في 1468 سنة تأسست وقد وأرسطو. أفالطون

 في الباحثين من العديد ضمت التي األفالطونية األكاديمية

 قام الذي M. Ficin أعضائها بين من وكان اليونافي التراث

 وقد الرسطو. وهومشايع Poliziano أفالطون مؤلفات بترجمة

 وكتب 1492 سنة أفلوطين مؤلفات بترجمة M.Ficin قام
 بين التوفيق محاوالً النفس خلود حول األفالطونية الثيولوجيا

 يادو في المزدهرة الرشدية ومناهضًا والمسيحية األفالطونية

Padoue . طيلة - األساسية المصادر إحدى كتاباته ظلت وقد 

 فكرة ظلت وقد .وأفلوطين أفالطون معرفة في - النهضة عصر

 حيث العصر هذا في شائعة األفالطونية!لمسيحية بين التالؤم

 الجنون امتداح كتابه: في Erasme يرازم عند نجدها
 ماثلة أفكارًا أفالطون فلسفة في هؤالء وجد وقد (.1511)

 ووجودها النفس وخلود حرية الخالق، اإلله المسيحية: ألفكار

 عائق هوبمثابة الذي الجسم عن واستقاللها انفصالها المستقل،

 جوهر هو وهذا السامية. الحقائق تملي وبين بينها يحول

 اليونانية الفلسفة بين التوفيق هذا أن إال المسيحية. األفالطونية

 قد العقلية االنسانية الزعة دعاة لدى انتشر الذي والمسيحية
 الحقيقة يعتبرون الذين الديني اإلصالح أنصار فعل رد ولد

 فقد .الفالسفة مصنفات في ال المقدسة الكتب في قائمة الدينية

 قبل الصليب ومعاناة المسيح في االرتماء الى المؤمنين لوثر دعا

 هذه عبر إال يمر ال الحق التفلسف لعل بل ،التفلسف مارسة

 فليس المسيحي والتراث اليونافي التراث بين الجمع أما .المعاناة
 أن يمكن العموم وعلى الردة من نوعًا أو الوثنية من ضربًا إا

 الستعادة مسيحية محاولة هو االنسانية النزعة دين أن نقول
 الموقف وشمولية وحدة من انطالقًا القديمة اليونانة الثقافة وتمثل

 دافع الذي األورثوذوكسي الدين بمقابل االنسانية لدى الروحي

 األول العقيدة صفاء على بالمحافظة الديني اإلصالح أنصار عنه

 العقلي التيار بين صراع صورة ذلك واتخذ إضافة أو تأويل دونما

النقلي. والتيار
 في المتمركزين والميحية اليونان بين الموفقين موقف أن غير

 والمتأثرين بادو لمدرسة التابعين الفالسفة على ردًا كان فلورنسا

.االنسافي العقل الفكرأو بوحدة القائلة واألرسطية بالرشدية

 لفلسفة مضادة حركة أوروبا في تبلورت الوقت وبنفس

 وبفعل القديمة، النصوص على التعرف فبفضل أرسطو.

 البصرية التقنيات وتقدم )الجبر( الرياضي ازدهارالعلم

 وبفضل الكهنوتية، السلطة تضاؤل وبفعل والصناعات،

 إليها ودعا لها نظر التي )تلك ب والتجري المالحظة روح ازدهار

 تترى بدأت (،1561) بيكون فرنسيس االنكليزي الفيلسوف

 انتقد إيطاليا ففي أرسطو. فلسفة الى الموجهة االنتقادات

 .الفاسدة أرسطو فلسفة ،L. Valla 1407-1457 فاال لورنزو
 مستخلصًا أرسطو تناقضات F. Patrizzi 1529-1557 انتقد ي

 T. Cam-أماكامبانيال مصنفاته تدريس عن االقالع ضرورة

1639-1568 panella، وانتقد أفالطونية نزعة عن أبان فقد 

,للكائنات أرسطو تصنيف

 فلسفة Ramus 1515-1572 راموس انتقد فرنسا وفي

 وهم« أرسطو قاله ما )كل بعنوان المقدمة رسالته في أرسطو

.تناقضات من لمافيه الخصوص وجه عل منطقه وانتقد

 وقد أرسطووالمدرسيين Joan lud Vives ناهض إسبانيا في

 يعتبر الذي بيكون فرنسيس االنكليزي الفيلسرف ذلك ذكر
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 المنطق نقائض بيكون أبرز فقد ألرسطو. المناهضين أكبر
 أساس بذلك مرسيًا التجربة على االعتماد وضرورة الصوري

 فتكوين الجديد األورغانون كتاب: في وخاصة الحديث العلم

 هو والماالحظة االستقراء أساس على والتصورات األفكار

 هو المعرفة من الهدف كان وإذا .األوعام من بتخليصنا الكفيل

 إال عليها نتغلب أن يمكن ال فإننا الطبيعة على السيطرة

 التجربة طرق عن عليها وبالتعرن لقوانينها باالمتثال

 وعلى الفكرية أرسطو سلطة على الثورة اقترنت لقد . والمالحظة

 الواقعة أولوية عل القائم التجريبي المنهج بنشوء منطقه

.والمالحظة
 السادس القرن بداية في أيضًا االنسانية النزعة ازدهرت وقد

 أحد وهو 1469Erasme -1536 ايرازم وكان .ألمانيا في عشر

 العصر فيها سقط التي المبالغات الى النقد وجه قد وجوهها أبرز

 الذين المزيفين للمسيحيين النقد الذع ووجه إليه، يتتمي الذي

 متفتحة مسيحية الى داعيا بقشوره إال الدين من يتمسكون ال

 ومحبة والتفهم التسامح على وقائمة التعصب من وخالية

.األقدمين وبفكر إنجيل بال بمعرفته اشتهر وقد .اآلخرين

 T. More مور توماس صديفه استلهم انكلترا وفي

 اليوتوبيا. 1516 سنة وكتب أفالطون جمهورية ،1535-1480
 أقر عندما الروحية بالسلطة االعتراف رفض قد مور وكان

 عن عبارة اليوتوبيا وهذه .الكية هورئيس الملك أن البرلمان

 خاصة ملكية وال تجارة وال مال فيها يوجد ال خيالية جزيرة

 يشبع ما اآلخرين مع ويقتسم العمل من نصيبه يبذل والكل

 مسخرة الجزيرة في القائمة االجنماعية المؤسسات وكل حاجاته.

سعادتهم. ولتحقيق الناس لخدمة

 لتطلعات خيرممثل، 1519-1425 ليوناردودافنشي كان

 والثمولية. العلمية بروحه األوروبي التهضة عصر وإرهاصات
 والمنجمين السيميائيين انتقد وعالمًا، ومهندسًا فنانًا كان فقد

 مسودات عدة وترك القياس وانقد حقى أو مهرجين باعتبارهم

 باإلضافة وغيرها( والغواصة )للطائرة الحديثة المخترعات تتبق
 اهتمامًا تعك المختلفة فإنتاجاته الفن. ميدان في إسهاماته الى

 الكون بعظمة االعجاب تشهدعلى كما له وتمجيدًا باالنسان

.وعجائبه له وجما

 الى بطموحه فتميز ،1600-1548 برونو، دانو جيور أما

 وبنزعته ألرسطو، وبمعاداته الشمولية، الفلسفة من ضرب

 وجهها التي االنتقادات رغم فهوأفلوطيني التوفيقية

 مركزية لنظرية تعديله رغم ونصيرلكوبرنيك ألفلوطين،

 النزعة وهويدمج العوالم، نهائية ال فكرة بإضافة الثمس

 واحدية نزعة مع الجسيمات بفيزياء الديمقريطسية الذرية

1036

أوتناقض. حرج تخلومن ال توفيقات وهي بارمنيدسية.

 واالضطهاد التفتيش من فيها عاف عاصفة برونوحياة قضى

 وهو 1600 سنة الحرق الى المسار به انتهى أن الى والتعذيب

 العديد في جادل أن بعد له، قدم الذي الصليب على يبصق

 مريم عذرية )مثل المسيحي لالهوت القارة الحقائق من

 الفلسفي معتقدم كان المسيح(، معجزات وبعض والثالوث
 ليس عنده فالله .الوجود وحدة مذهب من أوقريبًا حلوليًا

 هو بل أحداثه عل متعاليًا حكمًا وليس العالم، عن منفصال

 الكون فإن واحدًا شيثًا والكرن الله كان وإذا الواقع جماع

 هو الله الخلق. لفكرة ضرورة فال وبالتالي بداية، له ليس

 الالنهاثي، الالمتناهي أو الكلية الوحدة وهو األعلى، الموناد

 المنظومات آالف من مكون ألنه النهائي الالمتناهي هو والكون

 ,وشمسها كوكبها منها لكل أن حيث من لمنظومتنا المماثلة

 حياة قوة تحركه ومتماثل متجانس مجال عن عبارة فهو وهكذا
 الله ونباتات وأجسام ومعادن كواكب من الكاننات كل تدفع

 الطابعة الطبيعة سبينوزا يسميه ما الى يكون ما أقرب عنده

المطبوعة. الطبيعة الى أقرب والطبيعة

 األرض حركة ينكرون الذين على بالرد برونو قام وقد

 الى ستسير السحب أن تستلزم حركتها أن بقولهم ودورانها

 فاعتبرها واحد. اتجاه في تطيركلها الشجر أوراق وأن الوراء
 مثال تمامًا األرض بحركة مرتبطة األشياء حركة ألن ساذجة أدلة

 السفينة. هذه بمسار السفينة ظهر عل الموجودة األشياء ترتبط

 أصل إرجاع رفض ونظريته بكوبرنيك إعجابه رغم أنه إال

 لها نسبه الذي الدائري الشكل الى واستمراره الكواكب دوران

 الكواكب أن يرى نمائي حيوي بتفسير استبدله بل ،كوبرنيك

.الشمس أمام أطرافها كل ولتعرض فيها، الحياة لتزيد تدور

 برونوتصور عند الكون تصور فإن األجمال وجه وعلى

 إحيائية بنزعة ومطبوع الوجود وحدة مذهب من قريب واحدي
 . نهائي ال الله وان نهائي ال الكون ان برونو يرى .واضحة

 وروح المحايثة العلة او المبدأ بين الله في نميز ان يجب لكن

 عبارة كائن وكل كائن كل في الماثلة الفاعلة العلة أي العالم،
 الله. - الكون أو األعلى الموناد سيرة يعيد حي موناد عن

 في المونادات نظرية برونووخاصة آراء الكثيرمن وسيردد

. . الحلولين. أولدى الينتز، عند سواء األلمانية الفلسفة

 العصركتاب هذا في ضجة أحدثت التي الكتابات من

 سنة ،Pomponazzi لبومبونازي النفس خلود حلول بعنوان

 خلود حول المتداولة الحجج دحض المؤلف محاول وفيه ،1516

 على تقوم ال النفس خلود على المقدمة الحجج فكل النفس.
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 حياته المرء يحيا أن المستحسن فمن ولذلك .طبيعي سبب أي
 ليست والمعجزات .الخالدة الحياة في أمل دونما للفضيلة وفقًا

 قوانين تعرف وال جاهلة ألنها العامة خيال صنع من إال

٠ . األفكاروأحرق. هذه صاحب حوكم وقد الطبيعة

 فلسفته في فهوينطلق T. Campanella 1568-1639 أما

 هي فالحواس بكوجيتوديكارت: الكوجيتوشبيه من نوع من
 ليس فالمرء لذلك أيضًا. الخطا مورد لكنها المعرفة مصدر

 الباطني حسه بواسطة موقن لكنه الخارجي وجودم من متأكدًا

الخاص بوجوده

 دوكيز نيقوال الفيلسوف النهضة عصر في المحددة الوجوه من

1464-1401 ،Nicola De Cues األفالطونية النزعة إعطاء في 

 الكالسيكية النظرية أنصار بين الدائر الحاد الصراع ويعكس

 وقد .النهضة عصر يها أت التي الجديدة واألفكار الكون عن

 لكل وأن الناس، بين يعدل منقسم إرث العقل أن دوكيز بين

.بعد فيما ديكارت عند سنجدها التي الفكرة وهي .منه نصيبه

 والتقليد التجديد بين بالتأرجح دوكيز نيقوال أفكار وتتميز

 عن االعالن في أوتتلكأ تتردد الجديدة األفكار هذه وكأن
 بين ملتبسًا يكون يكاد وسطًا موقفًا لديه نجد كها .نفسها

 الوجود، وحدة بين اإليجابي، والالهرت السلبي الالهوت
 فاالنسان .الكون اللهوالمحدودية انهائية ين والتعالي،

 إليه، والتوصل الالنهائي إدراكه على قدرته بعدم بوعيه

 يرسم أن ويحاول معرفته حدود اآلن نفسه في يكتشف

 أوغسطين القديس من المنحدرة الفكرة وهذه حدودها،

 المعرفة عبرإمكانية كانط تساؤل في النهاية في تنعكس

 المعرفة حدود رسم حاول دوكيزقد كان وإن .وحدودها

 قد كانط فإن الالمحدودة اإللهية المعرفة الى بالقياس البشرية

 الحسي الحدس حدود تتجاوز ال البشرية المعرفة جعل
 في كبيرًا جهدًا دوكيز نيقوال بذل وقد الذهنية، والمقوالت

.والالمتناهي المتناهي بين وخاصة المتناقضات بين التوفيق

 فيعتبرماكيافيلي، االجتماعي التفكير مجال في أما

 أحد البويى موروإتيان توماس بجانب ، 1527-1469
 قضايا في جديدًا تفكيرًا فكروا الذين النهضة عصر مفكري

 األوائل المؤسسين أحد يعتبرماكيافيلي بل والمجتمع، السياسة

 اليوتوبيا عن انفصل ألنه األمير كتابه في وخاصة السياسة لعلم

 أو السياسي الواقع آلية تحليل عل وركز يكون، أن يجب وعا

 وقد .السياسة علم بغاليلي دعي وقد الحكم وفن السلطة واقع

 الحكم آليات تصف التي السياسية الواقعية من بنوع تميزموقفه

 وفي الخدعة الى بالدعوة يهتم ما أكثرم السلطة على والمحافظة

 تجاوزًا سمي ما دعاة من ماكيافيلي بكن لم األعم األغلب

 بين والواقع، اليوتوبيا بين الفصل لقدحاول بالمكيافيلية
 الحيوانية االنسان طبيعة من انطالقًا وذلك والسياسة األخالق

 العقل. يحفزه أكثرما األهواء تحركه كائن تصوره في فاالنسان
 وجشعون« للجميل وناكرون »قلب العموم: عل والناس

 واألمثل .يتقطع ال خوف بأسه مخشون ما خوفهم فإن ولذلك

 الحب بين الجمع على الناس مع عالقته يؤسس لألميرال

 أمير وكل . الحكم. أداة هي المضبوطة القسوة إن والخشية.

 في الستمرارم الالزمة والحب القسوة من الالزم المزيج قدر يميز

 وإنجازه بتعهداته األمير وفاء مسالة يخص فيما أما السلطة

 حكمهم في وفقوا الذين األمراء أن ماكبافيلي فيبين لكالمه،

 في ذلك يكون عندما العهد على يحافظون ال أي ثعالب كانوا

 دهاء بين يجمع هوالذي واألميرالناجح .غيرمصلحتهم

 هذه إخفاء الى يوفق أن شريطة األسود، وشراسة الثعالب
 متدينًا، إنسانيًا، أمينًا يظهررحيمًا، و»أن الثعلبية، الفضائل

 الدولة، صون أجل من يضطره ما )كثيرًا أنه إال .« صادقًا.

 وأن الدين«. وضد بل المحبة، وضد االنسانية ضد العمل إلى
 األشياء، مع يدور حتى لاللتواء، ونابالً مرنًا ذهنه يكون

 يتعين ال كا الحظ« وصدق الرياح انجاهات به تأمر ما حسب

 موت بسرعة ينسى االنسان ألن الملكية بحق يمس األميرأن على

.للممتلكاته افتقاده ينسى ال ولكنه والده

 بين األوصال ممزقة كدولة إيطاليا في الياسي الواقع ولعل

 رجل لتأمالت الموضوعي الظرف هيأ قد متناحرة إمارات عدة
 الى يتوصل كيف التالية: األسئلة على تفكيره ركز كماكيافيلي

 قطع لقد .عليها؟ يمحافظ كيف السلطة؟ تمارس كيف السلطة؟

 مشروعية أوعدم مشروعية حول التساؤالت مع ماكيافيلي
 مسألة على ركز بل لمن؟ الحق بمسالة يهتم لم أي السلطة،

 األنظمة بتصنيف يهتم ال وهو .السلطة قمارس كيف أي الواقع

 األدوات حيث من بل والمثروعية األحقية حيث من السياسية

 إن واالستقرار. االستمرار من الحكم تمكن التي والوسائل
 عن بعيدًا السياسة التفكيرفي بداية يسجل األمير كتاب

لدين. وعن األخالق

 ميشيل الفرنسي المفكر يعالج لم واألشياء الكالت كتاب في

 هو حيث من األوروبي النهضة عصر ، 1985-1926 فوكو،

 الديني واإلصالح والكونية والتقنية الجغرافية االكتشافات عصر

 تأسيس وبداية باالنسان االهتيام بزوغ وعصر الفني واالزدهار

 العقل وبزوغ للكون القديم التصور وتهشم االنسانية العلوم

 العصور مناهضة في والروماني اليونافي التراث واستلهام

 السمات من وغيرها االنسانية النزعة وازدهار الوسطى،
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أورىي( )فكر المهضة فلفة

 زاوية من العصر سمات عن ينفب راح بل المتداولة الظاهرة

 وقد العصر. لهذا الضمني الفكري النظام زاوية هي اخرى

 عن الدؤوب البحث على يرتكز الفكري النظام هذا أن وجد

. األشياء بين والتشابه التناظر أشكال
ء 'ا. ا - ن نم٠ 'ا ا- -،11؛

 تالؤم (1) الى فوكوالتشابه ويفسم تمثيلها كيفية ووجه المرئية
 يتعلق وال األشياء فيه توجد الذي بالفضاء يتعلق وهوتشابه

 وهو Enulation التقابل (2) نفسها األشياء بهذه مباشرة
 يكونا لم وإن متشابهين شيئين بين تربط التي العالقة

 تقابالن والعينان السماء يفابل االنسان فوجه متجاورين،
 من ذلك غير الى فينوس، يقابل والفم والقمر الثمس

 أو وهوالتناسب Analogic التناخلر (3) التقابالت
 والسماءتناظر النجوم بين فالعالقة .عالقات عدة بين التساوي
 التي باألرض الحية والكائنات واألرض العشب بين العالقة

 (4) تحيطها التي والصخور المعادن بين والعالقة عليها، تعيش

 وهو التنافر أو التجاذب بواسطة األشياء، تبقى حيث التعاطف
لذاته مطابقًا الكون يجعل ما

 عن البحث هو إذن للمعرفة األساسي الهدف كان
 أن اليمكن التشابهات إقامة أن إا األشياء. بين التشاهات

 العالمة وهذه عليها تدل عالمات هناك إالإذاكانت تتم
 وتهدي وجودها عل لتؤشر األشياء سطح على الله وضعها
 على يحيلنا الذي المؤشر هي العالمات وهذه .إليها االنسان

 التشابهات لمتاهة حدًا االنسان يضع ولكي التشابهات، هذه
األصغر األكبروالكون الكون مقولتي ابتدع

 عن المستقلة العالمات من مجموعة تكن فلم اللغة أما
 األشياء في مودعة كانت األسماء إن بل ومدلوالتها، مراجعها

 الملكي الملمح أو األسد فيجسم الماثلة كالقوة عليها تدل التي
النسر. عين في

 تكن ولم األشياء عن منفصلة الكلمات تكن لم وهكذا
 هناك كان لقد .طبيعية عالقة بل اعتباطية عالقة بها عالقتها

 وكأن واألشياء، الكليات بين والعالم، اللغة بين عميق اتحاد
 العالقة هذه أن بيد ذاتها األشياء هي النهاية في الكالت

 اللغة ستصبح إذ الالحت العصر في ستتغيركليًا االنصهاربة
 ،السابق العصر في خيم الذي الغموض وسيرتفع اعتباطية
 الكالسيكي العصر من ابتداء المدلول عن الدال وسيتيايز
عثر( عشروالثامن السابع )القرنان
 يظل فإنه جوانبه بعض في صائبا التشخيص هذا كان وإذا
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 لوكان كما النهضة عصر عن الحديث العسر العسيركل من
 واعتمال، مخاض عصر كان ألنه ومتجانسًا متنسقًا واحدًا عصرًا

 قديمة وفكرية مجتمعية لبنيات التدريجي االنكسار شهد عصرًا

 يرتبط الشمولي الحكم هذا مثل ولعل .جديدة بنيات وبزوغ
 الفكراكن وافع وان خاصة احيانًا والتعسف االنتغاية ببعض

المنسجمة. النقية الصورة هذه من وتشعبا نتوءا

 شهد قد األوروبية النهضة عصر فإن االجمال وجه وعلى
 لتطور أساسًا كانت وفكرية وتقنية وسياسية اجتاعية تحوالت

 كما األوروبية، النهضة عصر في العملية آثاره ستتبلور الحق

 واالتجاهات األنوار، فلسفة في الفكرية وآثاره مالمحه ستحدد

 تامة قطيعة عصر العصر، هذا يكن لم .والتجريبية العقالنية

 تكن لم نفسها العصور هذه لعل بل ،الوسطى العصور مع

 وتبد صباح ذات لتفيق أوروبا تكن ولم دامس، ظالم عصور

 العقل عهد الى الظالم عهود من نهائيا خرجت قد نفسها

واألنوار.

 الوسطى القرون في النهضة عصر بذور اعتملت لقد

 الفكرية البنية تذبذب بداية ليثهد النهضة عصر وجاء نفسها،

 مكوناتها بعض مع ليقطع األوروبية، الوسطى للعصور العامة

 اليوناني التراث الى بالرجوع إما أخرى وبذور مكونات وليطور

 أمام الفرصة العصر هذا هيأ لقد .بدونه أو والمسيحي الروماني

 الوقت بنفس لكنه .الجديدة األفكار طرح في الجرأة مظاهر

 الى إما انتهت التي المستنيرة األرواح من الكثير إزهاق في تسبب

 - دولي - بومبونازي ٤)برونو المحرقة أوالى المشنقة

 .جاليلي( - ماكيافيلي - )كامبانيال السجن سيرفي...(أوالى
 المتمردة العقول الكثيرمن بتفتق مطبوعًا ظل ذلك مع لكنه

 لورنز مثل اسماء السابقة األعالم الى باإلضافة منها نذكر التي

.وغيرهم وكوبرنيك فيسان - وفاا

 قوية فكرية ثورة اوروبا شهدت القرن ونصف قرن خالل

 .بالتدريج القارة أنحاء وعبركل الميادين كل في آثارها ستتجلى

 العيش وطرائق واألخالق العادات في تغيرتدريجي حدث لقد
 قلياًلوهم بتضاءل الدين وأخذدوررجال واالعتقادوالتفكير

 وسلطته وبمثليه المجتمع رواد الوسطى العصور في كانوا الذين

 ذلك عن تعبر كما الزمنية السلطة فوق نفسها تضع التي العليا

 كل صدورنا في نحمل »نحن :الثاني بولس البابا قولة

 وأصبحت مكانتها تستعيد الزمنية السلطة وبدأت .الحقوق«

 *اوروبا دول الكثيرمن في للدولة متلكات الكنية متلكات

 محاولة في تتمثل قوية دنيوية روح العصر هذا في انبثقت لقد

 والسلطة الزمنية السلطة بين ،والدنيا الدين بين الفصل



معاصر( عرمي )فكر المضة فلسفة

 رابليه الى ولننصت الدين. رجال سلطة نقد وفي الروحية،

 الزائغة، العقول ذوي الرعاع »أولئك من نهرب أن الى يدعونا

 مدعي المرائين الهيئة الوقوري المزورين، والقديسين الماكرين

 ومن النعال يلبسون الذين الرهبان الخشنين، االخوان االيمان،

 التقاليع كالبسي يتنكرون الذين الناس من شاكلتهم على كان

 بكراهيتهم عليك .الرجال هؤالء من إهرب , العالم ليخدعوا

 فعلت إن لك ألقم وإني أنا أكرههم ما قدر واحتقارهم
 في تعيش أن في ترغب كنت وإذ حاأل أفضل نفسك فستجد

 الرجال بأولئك تثق أن فإياك دائم وسرور وعافية وفرح سالم

 تكون : راندال )عن . صغير« ثقب خالل من يتلصصون الذين

(.217 ،ص1العقاللحديث،ج

 ما بين التمييز على القدرة انها الحداثة سمات من كان وإذا

 التمييز هذا فإن والقيمة الواقعة بين موضوعي هو وما ذاتي هو

 النزعة إشكالية خالل من النهضة، عصر في بجذوره يضرب

 األولية الصفات عن والتساؤل الشيئية والنزعة االسمية

 الذاتية المثالية بين التمييز يعتبر والذي الثانوية، والصفات

 نجد ما وهذا . معالمه أحد الموضوعية والمثالية الالمادية والمثالية

لغاليليو: نص في صداه
 بأن التو على أشعر ما، شيء عن تصورًا اكون أن »بمجرد

 أوآخر، بشكل حدودًا له أن على إليه أنظر أن الضروري من

 المكان هذا في وإنه األخرى لألشياء بالنسبة أكبروأصغر وإنه

 أو حركة حالة في وإنه ،ذاك أو الزمن هذا في أو ذاك أو
 أجد ال ولكن . .أوالً آخر جسم مع تماس في وإنم سكون،

 مرًا أحمر، أو ابيض كان إذ ما تحديد الى مضطرًا اطالقًا نفي

 أعتقد ولذ خبيثها، أو الرائحة طيب صامتًا أو صائتًا حلوًا، أو

 أسماء إال هي ما إلخ، . وااللران والروائح المذاقات هذه أن

 إال توجد ال إنها ا٩ل تتسم أو عنها تصدر التي لألشياء بالنسبة

 األجسام في شيء أي أن أعتقد وأنا . ■ يالحظها. فيمن

 سوى إلخ، . واألصوات. والروائح المذاق تسبب الخارجية

 سلسلة 1 ج والغرب، )العالم رالحرة والكم والشكل الحجم

(.267 ة،ص5الكويت، المعرفة،

 اكتثافاته في النهضة لعصر الوثابة الروح تمثلت لقد

 أبعاد كتشاف المجهولة، والقارات األراضي اكتشاف المختلفة،

 ذاته االنسان اكتشاف منه، االنسان وموضع الكون ومجاهل

 : المختلفة تجديداته في الروح هذه جلت كما ،فعاليته وإقرار

 الفكر في وتجديد الديني، اإلصالح يمثله الديني الفكر في تجديد
 برونو مثله العلمي الفكر في وتجديد ماكيافيلي، مثله السياسي

وغاليليووكوبرنيك.
 المنحدر المعرفي النسق بالتدرج يتكسر بدأ العصر هذا وفي

 على قائمة جديدة معرفة أسس وبرزت الوسطى العصو من
 وهذه والثك والتجربة وللعقل لالنسان األولوية إعطاء

 في إال ثمارها تؤقي لن الهائلة والفكرية المجتمعبة التحوالت
.أوروبا عشرمن عشروالثامن السابع القرنين
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 م.ن ترجمة الثالث، الجزء الغربية، الفلفة تاريخ برتراند، راسل -
. 1977 للكتاب، المصرية الهيئة الشنيطي،

 ج ترجمة األول، الجزء إلحديث، العقل تكوين هرمالن، جون راندال، —
. 1965 بيروت الثفافة، دار طعمة،

 عالم سللة المسيريوحجازي، ترجة والعالم، الغرب كافين، رايلن، —
.1985الكويت، المعرفة،

 دارالحقيقة، إ. ترجمة الكبرى، السياسية المؤلفات جاك شونالي، -
, 19H)( بيروت،

. Brehier, E.'Histoire de la Philosophic. Tome 1. P.U.F. Piiris — 
.1981

 — Chatelet, F.١ Histoire de la Philosophic, t'ollcctit'. tome .ت ٠
.1972 ,Marabout. Paris

Encyclopedia Universalis. Renaissance. — 
.1949 .— Faure, Paul, La Renaissance, p. U.F 

.1977.Foucault, Michcl, Les mots et les choses, (iallimard —
.1971 ..Oriol, T., Histoire de la renaissance, p. u. F — 

..Les Philosophies de la renaissance. P.U.F Verdine, H61٥ne١ — 
.1971

ععمدسبيال

معاصر( )فكرعربي النهضة فلسفة
Arab thought of the Renaissance 
Penseearabede Renaissance 
Gegenwart In arab Denken

 في المتصارعة الفكرية بالتيارات كثيرة أبحاث اهتمت لقد

 هذه أغلب في التركيز وتم المعاصر، العربي النظر مجال

 والمستويات اإلصالحية، المتويات على األبحاث

 القول ومستويات حدود إلبراز محاولة أي بدون ،اإليديولوجية

 متابعة أية على األبحاث هذه نعثرفي أن النادر فمن الفلسفي.

 المعاصر. العربي الفكر في الفلسفي الخطاب تشكل لبدايات
 مجال عن الفلسفية األنساق غياب يعامل الندرة هذه تبرر قد

 للحضور الملحوظ باالنفطاع تبرر قد كما العربي، الفكر

 مجال في الفلسفي لحضور أرباعتبارأن المبتكر، الفلسفي

 الفلسفية التيارات بعض وترجة نقل يتجاوز ال العري النظر

 تعفينا ال ذكرنا التي االعتبارات كل فإن ذلك، ومع الغربية.

الباب هذا في التقصيرالملحوظ تسجيل من
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معاصر( )فكرعره النهضة فلسفة

 بدايات موضوع بحث في المساهمة نحو محاولتنا تتجه

 مباحث، بوجود تسلم محاولة وهي المعاصرة، العربية الفلسفة

 الكتابة في ومضمرة ظاهرة فلفية، ومفاهيم وأطروحات،

 في المعروف بمعناها الفلسفية المدارس غياب رغم العرية،

الفلسفي. اإلبداع غياب ورغم الفلسفة، تاريخ

 البحث نريد ال أننا إلى ،التمهيد عذا في اإلشارة من بد وال

 إننا اإلطالق وجه على المعاصر العربي الفكر في الفلسفي في

 اعتدنا التي الحقبة في المنتجة النصوص صوب فقط نتجه

 الفترة في أنتجت التي النصوص أي النهضة، عصر ب تسميتها

 منتصف إلى عشر التاسع القرن منتصف من الممتدة الزمنية

.العشرين القرن

 العرية الكتابة في الحضررالفلسفي طبيعة هي فما

 وفيلسوف فلسفة عن نتحدث ان يمكننا معنى بأي و ؟ المعاصرة

؟ النهضوي اإلصالحي الوعي دائرة داخل

 نريد الباب، هذا في تمهيدي جواب تركيب محاولة قبل

اآلتية: األوليات االنطالقمن

 خطابات نصوص من نص اإلقراربانتماء يتضمن قد - 1

 المجازفة، من نوعًا الفلسفي القرل دائرة إلى العرية النهضة

 بأن العتقادنا وذلك نجازف، أن إال هنا نملك ال ونحن

 الفلفي، للقول ووحيد واحد ثابت، تموذج على المحافظة

 القول في بحثنا فإن هنا ومن .والرد لألخذ قابلة فرضية يرسخ

 استحضار فقط اليروم العربية النهضة خطاب في الفلسفي

 ما بقدر العري، الفكر في الفلسفي ومستويات ومجال حدود

 ،الفلسفي للقول المعروفة النماذج في النظر إعادة أيضًا يهمه

 النظر محيط في سادت التي الفلسفية اآلداب طبيعة بإبراز وذلك

المعاصر العربي

 الفلسفة، تاريخ صيرورة من مستقاة فرضية باسم يمكن فال

 أن بدون الفلسفي، للقول وحدودًا أنماطًا ونصنف نرتب أن

 جديدة، تاريخية معطيات فعندمانتوفر التفكيرفيها. نعيد

 في ملك ونحن . والنماذج القوالب في النظر نعيد أن يلزمنا

 ،المسعى هذا تدعم التي األمثلة من كثيرًا الفلسفة تاريخ سياق

 االهتيامات دائرة من األنوار فلسفة أدبيات يخرج أحد فال

 التي التحوالت كل بعد اليوم يستطيع أحد وال الفلسفية،

 في الكتابة ومفهوم العموم، وجه على الكتابة عرفهامفهوم

 ونهائي مغلق نموذج إلى الركون ،المعاصرة الفلسفة سياق

.الفلسفي للقول

 كتابات في الفلسفي القول نظام وضع في نبحث عندما - 2

 الفلسفة نظام بماثلة نروم ال فإننا المعاصرين، العرب المصلحين
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 في المتولدة الفلسفية بالمعطيات األوروبية، النهضة عصر في

 من بمياثلة للقيام نظرنا في أهمية فال المعاصر، العربي الخطاب

القبيل. هذا

 هو كما ،األوروبي النهضة عصر في للفلسفة كان فقد

 صيرورة ضمن النظرية، وقواعدها التاريخية، ١.ه معروف،

 وحصل المجتمع. وتاريخ العلم، وتاريخ الفلسفة، تاريخ

 .االسالمي العربي العالم في الفلسفة آخرلمصيرتاريخ شأن

 في الفلسفي وحجم حصرمساحة المساهمة، هذه لنا وستتيح

المعاصر العربي الفكر

 ،الفكرالنهضوي في ،الفلسفي في التفكي ايمكن - 3

 ووجهت واجهت التي والعوائق الصعوبات استحضار دون

 فمن االسالم. تاريخ في النقدي التأملي والنظر العقلي، النظر

 سياق في تندرج النهضة، عصر المماة الزمنية اللحظة أن المؤكد

 هذا ومعنى االسالمي، العربي الفكر هوتاريخ أوسع، زمافي

 النهضة، عصر في الفلسفي القول نظام عن حديث كل أن

 الفلسفة فلك في المؤسة المرجعية المنظومة استرجاع يتطلب

 ومفاهيمها، الكبرى، توجيهاتها في ،الوسيطية اإلسالمية

.الرئيسية ومصطلحاتها

 التحول أهمية إغفال عدم فهي الرابعة، األولية أما - 4

 التاسع القرن نهاية منذ العربي، العالم عرفه الذي التاريخي

 اإلمبريالية الهيمنة أفرزتها التي التحوالت إطار في وذلك عشر،

 ذلك منذ توقف فقد .العربي التاريخي لوجود ا أصعدة مختلف

 من جوانب وانتقلت المجتمعات، لهذه الذاقي النمو الوقت

 عنه، ترتب ما العربي، النظر مجال الى الغربية الفكرية المنظومة

 النظري اإلنتاج فأصبح الفكر، مجال في ملحوظة ازدواجية

 مرجعيتين منظومتين محكومًا العموم، وجه على العربي

 االسالمية(، )المنظومة وسيطية تراثية منظومة متناقضتين،

.الليبرالية( )المنظومة غربية، فكرية ومنظومة

 في الفلسفي لبنية تصورنا وراء المذكورة، األوليات تقف

 فهم في نتقدم أن نستطيع ال أننا ذلك العربية، النهضة خطاب

 بصيرورة ربطه دون المعاصر، العربي الفلسفي الفكر آلية

 والنظرية التاريخية متوياته في المعاصر، العربي التاريخ

 تاريخ وإشكاالت أسئلته ضوء في مساءلته ودون المختلفة،

- الفلسفة

 تشكلت كيف أخرى، مرة نتساءل سبق، عما وانطالقًا

؟ المعاصرة العربية الكتابة في الفلسفة بدايات

 عرض خالل من السؤال، هذا عن الجواب سنحاول

اآلتية: المحاور وتحليل



معاصر( عربي )فكر النهضة فلسفة

.العربية النهضة فلسفة مرجعيات في - 1

.ومستويات حدود :السياسة الفلفة، - 2

الفيلسوف. الكاتب-3

:العربية النهضة فلسفة مرجعيات في - 1

 خطاب في هذا، يومنا إلى يتحكمان زاال وما تحكما أمران

 وثانيهما الفلسفة، تاريخ حمولة أولها العربي، الوطن في الفلسفة

 األطرالتاريخية إلى باإلضافة اإلسالمي، الفلسفي الموروث

 سياق وفي والثافي، األول المحدد وبين العامة. والمعرفية

 عصر المسماة العربية اللحظة يؤطر الذي التاريخي المجرى
 نمطها محتذة الفلسفي القول إنتاج عادة استقرت النهضة،

والمتميز. الخاص

 اليونانية الفلسفة بين الوسيطي، التاريخي التقاطع كان وإذا

 الوسيطية، اإلسالمية الفلسفة أنتج قد االسالمي، النظر ومجال

 الذي العنيف التاريخي التقاطع فإن عليها، وما لها ما بكل

 مخالفة. - جديدة تاريخية محددات ضمن العري العالم في حصل

 ردود بدوره أنتج الماضي، القرن نهاية في - الوسطى لعصورنا

 اتسمت وقد المعاصر، العربي الفكر في متعددة فلسفية فعل

 أكثر الصدى، رجع طابع عليها غلب بسمات هذه الفعل ردود

 تاريخ إغناء في والمساهمة االبتكار، في الندية المشاركة طابع من

.الفلسفة

 التي النتائج لكل مفصل استعراض في ندخل أن وبدون

 مجال إلى الفلسفة، تاريخ صيرورة من لحظة انتقال عن ترتبت

 توضح أساسية، مألة إلى نشير المعاصر، العربي الفكر

 بحكم وذلك النهضة، كتابة في الفلسفي الحضور خصوصية

 لهذا المؤطرة المرجعية النظرية والمنظومات التاريخية، الموجهات

 بالمعنى فلسفية أنساق وجود بعدم األمر يتعلق الحضور.

 نسق قبيل من مصطلحات عادة تحدده الذي التقليدي

 النهضة تنتج فلم I فلسفي مذهب ،فلسفي تيار ،فلسفي

 لقد والكانطية الديكارتية، قبيل من فلفية، مدارس العربية

 والغرب العربي المشرق بين الحاصلة العسيرة اشاقفة أدت

 وبدايات الماضي، القرن في االستعيارية، مرحلته في. األوروبي،

 على أولى مرحلة في العرب، المثقفين تعرف إلى القرن، هذا

 العام الفكري بالتوجه المؤطرة الفرنسية، الفلسفية المنظومة

 الليبرالية على ثانية، مرحلة في تعرفوا، ثم األنوار، لفلسفة

 الفلسفي المكتوب جعل ما الوضعية، والفلسفة االنكليزية،

 من يتمكن أن بدون تاريخيبًا، سياسيًا طابعًا يتخذ العربي

 الليبرالية، النزعات فسادت السياسة. فلسفة في أبنية صياغة

 المواكبة الوضعية والنزعات والتقدم، الحرية إلى الداعية

 األبعاد وظفت حيث ،لدعاريه رالمتحمسة العلم لطموحات

 بأبعاده جدي اهتمام أدفى بدون الوضعي للتوجه االيديولوجية

األخرى.

 توجيه في والمساهمة والتغلغل االنتشار هنا السيادة تعني ال

 في المقفة النخبة تعرف األولى، بالدرجة تعني إنها التاريخ،

 ومحاولة الفلسفية، والمدارس التيارات، هذه على العري العالم

 التوجه أفق في توظيفها أجل من والتأويل الترجمة بواسطة نقلها

المعاصر. العربي الفكر المهيمنعلى االصالحي

 الفكر في الفلسفية الصبغة ذات بالنصوص المهتم ويتطيع

 اإلسالمية المرجعيتين المنظومتين ثقل يلمس أن العربي،

 يتطيع كما الفلسفية، الكتابة منطوق صياغة في والغرية،

 للمنظومتين الناظمة ،التاريخية المرجعية لعبته الذي الدور تبين

 الشامل، العربي التأخر زمن متطلبات في والمتمثلة االبقتين،

 نحو الفلسفية الكتابة توجيه وفي والتأويل، الترجمة تلوين في

محددة. سياسة ونحو تاريخية، صبغة ذات قضايا

 العربية الكتابة في الفلسفي النص تكون عملية إذن تكن لم

 وسياق مزدوجة، بمرجعية مدعمة نظرية عملية مجرد المعاصرة،

 لقد ومركبة. معقدة عملية كانت ما بقدر معين، تاريخي

 الدرس أصول فيه اندثرت زمنًا العملية هذه عاصرت

 االجتهاد أشكال كل فيه اندثرت بل اإلسالمي، الفلسفي

 في وعاصرت .اإلسالمي الوسيط العصر في المتولدة التاريخية

 فيه أنتجت الفلسفة تاريخ مراحل من مرحلة نفسه الوقت

 بصيرورة مرتبطة فلسفية ومذاهب نزعات األوروبية الفلسفة

 وبكل اإلمبريالي، بمنعطفها أساسًا تمبزت معرفية تاريخية

 نهاية في أنتج مما والفكرية، التاريخية المنعطف هذا متطلبات

 جعلها ما الخصوصيات من ملكت فلسفية كتابة التحليل

 تاريخية عقائدية ودوائر متعددة، معرفية دوائر بين تتأرجح
 كيف ترى والمكان. الزمان في متباعدة وأزمنة متناقضة،

؟ الكتابة هذم ومظاهروأطروحات مالمح تشكلت

: ومستويات حدود ،السياسة ،الفلسفة - 2

 من بالتأكد النهضوية الفكرية النصوص مراجعة لنا تسمح

 تاريخ رسخها التي صورته في القلسفي الحديث غياب

 نعثرفي ال فنحن عشر. الثامن القرن حدود الى الفلسفة،

 أو ،منتج ،نقي فلسفي حديث على المعاصرة العربية الكتابة

 ناريخ في األساسية الميتافيزيقية للمشكالت أومطور معدل،

 في المكتوبة النصوص في نتبين أن نستطيع ال أننا كها .الفلسفة

 لتاريخ جدية محاورة اي المساهمة، هذه موضوع الفترة تلك
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معاصر( عربي )فكر الهضة فلسفة

 الفلسفي، بالطابع لها نعترف التي النصوص ففي الفلسفة

 أن إال الفلسفي. الفراغ من كثيرًا البياضات، من كثيرًا نواجه

 الفكرية المعطيات لكل الكلي الغياب يعني ال الفراغ هذا

٠ وتاريخها بالفلسفة المرتبطة

 فلسفية قضايا ،المعاصرة العربية الكتابة في تبلورت .فقد

 بدايات ومنذ . الياسية الفلسفة دائرة إلى تنتمي أخرى،

 للفلسفة مستمرة محاورة الحظنا المعاصر، العربي الوعي تشكل

 الرئيسية، ومفاهيمها الكبرى، أطروحاتها في الليبرالية الياسية

 في المحاورة هذه اتخذته الذي لمتميز التأويلي المنحى الحظنا كما

المعاصر، العربي السياسي الفكر

 من نمط وحضور الميتافيزيقية، النسقية غياب نفسر ونحن

 األنوار فلسفة سيادة بعامل ،العربي الفكر في السياسية الكتابة

 الفلسفة تاريخ على التاريخية، والفلسفات السياسية، والفلسفة

 العربي الفكر بين المثاقفة عملية فيها تمت التي المرحلة في

 واالستبداد، التأخر سيادة بعامل تفسره كما . الغربية والفلسفة

المثاقفة. لزمانية المؤطر التاريخي الواقع مستوى في

 مفاهيم بعض المعاصر، العربي الفكر مناخ إلى إذن انتقلت

 والدستور والحرية )العقل الليبرالي السياسي المعتقد

 التعرف وتم األنواري، التقدم مفهوم انتقل كما والمصلحة(،

 , التجريبي للعلم المتحمسة الوضعية صورتها في العقالنية على

 مالمح العرب المثقفين بعض صاغ السابقة، المصادر كل ومن

 في ذلك تم وقد العربي، الفكر في الفلسفي للقول رهيفة
 العربية. الثقافة محيط من الفلسفي الذرس لتقاليد كلي غياب

 وال مدارس ذاك، إذ العربية المجتمعات في مثالً تكن فلم

 سيادة إلى باإلضافة وتاريخها، الفلسفة أصول ترعى جامعات،

 األفكارالسائدة كانت حيث الفكر، مجال في الوثوقية النصية

القديم ونقل الموروث، بنظم تكتفي

 كل على السياسي هيمنة هو ،هنا عليه نؤكد أن نريد وما

 كان فإذا العربية، الكتابة في األخرى، الفلسفي القول مظاهر

 ويغذي متعددة، قولية مظاهر في حضوره يعلن الفلسفي القول

 العربي، الفكر في برز قد فإنه لها، حصر ال فكرية اهتمامات

السياسي. واإلصالح السياسة مبحث في واضح وبشكل

 من 1905 - 1849 عبده لمحمد التوحيد رسالة تتمكن لم

 المعاصرة. العربية الكتابة في جديد، كالم علم مشروع إنجاز

 بوخنرفي لمقاالت 1917 - 1850 الثميل ترجة تتمكن ولم

 دعم من المقتطف، مجلة مواد وال واالرتقاء، النشوء فلسفة

 نمو ألن وذلك .المعرفة نظرية في الوضعي الفلسفي التوجه

 العام التاريخ يؤطره الفلسفة، تاريخ في الفلسفية، المعارف

 والثورات العلمية المعارف تؤطره كما المختلفة، بصراعاته

 العربية الثقافة من العلمية المباحث لغياب ونظرآ ،العلمية

 التي والتأمالت المباحث غابت فقد واختبارًا، نظرًا المعاصرة،

اإلبتمولوجيا. فلك تدورفي

 عن الحديث أن إلى السياق نفس في نشيرأيضًا أن ويمكن

 بابن الالحقة والعناية عبده، ومحمد أنطون فرح مع الرشدية

 يولد لم العربية، الجامعات داخل ثم األزهر داخل خلدون
 والمطورلمصادروأصول المحقق الفلسفي النطر في تجديدًا

 الملحوظ االهتمام وباستثناء الوسيطية االسالمية الفلسفة

 من له، المحددة السياسية والمفاهيم الليبرالي، السياسي بالنص

 كل تظل والتقدم، والعلمانية، والحرية، التسامح، قبيل
 عن عبارة الفلسفة، بتاريخ المتعلقة األخرى، اإلشارات

 ولم الحق، تطوري سياق في تغتن لم محاوالت فريدة، محاوالت
 تطويرتاريخ في ويساهم النظر، يغني الذي االجتهاد تولد

.الفلسفة

 الفلسفي القول نواحي على هيمنت أساسية فلسفية مسألة

 أن رغم السياسية، المألة هي العربي، الفكر في األخرى

 من تتمكن لم المسألة، هذه حدود داخل الناشئة العربية الكتابة

 المسألة لقدتشكلت نقدية بصورة فعلهاالذاتي، إدراك

 وداخل السياسي. اإلصالح دائرة في العربي الفكر في السياسية

 بدون الليبرالية، السياسة بأوليات التسليم تم الدائرة، هذه

 لقد الفلسفية، ألصولها الناظمة الكبرى للمبادىء مساءلة أدفى

 السياسي، باإلصالح المتعلق العملي الجانب في البحث تركز

 الفلسفية األسس إنتاج إعادة فرصة للفكر تتاح أن بدون

 الياسية المفاهيم جعل الذي هوالسبب وهذا لليبرالية.

 أي سياسية، فلسفة بدون العرية النهضة خطاب في الموظفة

 للمعتقد المشكلة الفلسفية لألسس تعديل أو توسيع أدف بدون

الليبرالي
 عبدالرازق علي دشنها التي األولية المساهمة ها نستثني نحن

 لحكم، وأصول االسالم البحثفي باب في ،1966- 1888

 يطبع الذي التأصيلي الفكر أن كيف الوقت نفس في ونوضح

 في تمثل ايجابية، الينفيعنهاصفة العربية السياسية الكتابة

 العربي الخطاب في جديدة احتجاج لغة بلورة في ساهمت كونها

المعاصر.

 وفرح ،1873 - 1801 الطهطاوي نصوص ساهمت لقد

 ولطفي ،1871 - 1856 إسحق وأديب ،1922 ٠ 1874 أنطون

 للمفاهيم تأويل أكثرمن صياغة في ،1963 - 1872 اليد

 الذي العملي الطابع إلى أشرنا قد كنا واذا الليبرالية. السياسية
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معاصر( عربي )فكر النهضة فلسفة

 متطلبات إلى يعود ذلك مرد فإن النصوص، هذه اكتبته
 والمساهمة األحوال، لهذه المواكبة النظر وشروط الوقت، أحوال

 العوامل هذ فبواسطة . النصوص لهذه النظرية البنية تشكيل في

 السياسة، إلى الفلسفة من االنتقال تفسير نستطيع المشتركة،

 يعني وهوما السياسي، االصالح إلى السياسية الفلسفة ومن

 بناء ثم والمساءلة، والتنظير، التأمل، عمليات تقلص

 وقد اإلصالح ومقتضيات الدعوة، آليات وطغيان األنساق،

 وتحويل والعرض، النقل سيادة المذكورة اآلليات عن نتج

 في العربي الخطاب في السياسة فأئمرت .شعارات إلى المفاهيم

 التبيطية، الشروح االنتقائية، التعليقات المطاف نهاية

الكبرى. النظرية المفارقات ثم العمياء، والمماثالت

 النهضة، عصر في الفلسفية الكتابة في برز آخر منزع هناك

 الفلفية التأمالت نظرنا، في يغذي زال وما غذى، وقد

 حضارية فلسفة ببدايات األمر يتعلق هذا، يومنا إلى العربية،

 التاريخ لحظة إلى ،المنزع هذا بروز سبب ويعود . عربية

 كان فقد . عمومًا العربي الوعي لبنية المؤطرة الكبرى

 بين والشرق، الغرب بين الحضاري التاريخي لالصطدام

 تأثيررهيب ،المستعمروالتابع العربي والعالم االمبريالية أوروبا

 والهوية الذات مفاهيم فنشأت والعقل، الحساسية على

 ورومانسيتها، عنفوانها بكل النشاة لهذه وكان واألصالة،

 أمام بالدونية الشعور فمقابل . العربي المجتمع في قوية مبررات

 من حادة، مفهومية ثنائيات تبلورت االمبيالية أوروبا جبروت

 التأخر واالضطهاد، التسامح والنصرانية، اإلسالم قبيل

 األصالة القوةوالضعف، والعلم، الخرافة والتقدم،

 ،الباب هذا في المنشأة الكتابات اغلب أن ورغم . .والمعاصرة

 النظري بالتجريد تسعف ال التي الحماسة، بطغيان امتألت

 البيانات صياغة أصحابها حاول فقد ،والنقدي الشمولي

 الفلفي الفقر وراء كان وقد الفعل، على المحرضة والنصوص

 للفكر منتجيها أغلب معاداة النصوص هذه في البارز

 ومحمد األفغاني، كتابات بعض إلى هنا نشير )نحن . الفلسفي

 بعض دعاوى على بالرد المتعلقة رضا ورشيد ،عبده

 الفكر مظاهر أو مراحل بعض تناولوا الذين المستشرقين،

 ما كل إلى نضيف أن يمكن والتحليل(. بالدراسة اإلسالمي،

 المهتمة والتربوية االجتماعية بالحركات تتعلق مالحظة سبق

 الحركات وكذلك ،التعيم اساليب وتطوير المرأة، بتحرر

 الحركات أغلب وراء أن نعتقد فنحن . واللغوية األدبية

 أن ومكننا أخرى. ومضمرة احيانًا، معلنة فلسفات المذكورة،

 بأعالم اهتمامًا الحركات هذه عن عبرت التي النصوص في نتبين

 وهربرت كونت، أوغست قبيل من الوضعية، الفلسفة

 األنوارية، المرجعية الى إحاالت نتبين أن يمكن كما سبنسر،

 هذا في المؤكد األمر أن اال السنية، اإلسالمية والمرجعية

 بالتأصيل تعتن لم ذكرنا لتي لحركات أن هو السياق،

 نصوص على معتمدة كحركات فعال ساهمت وقد ،الفلسفي

 تأثير مباشرع في عشر، التاسع القرن من مستعارة فلسفية

 ترسيخ من تتمكن لم لكنها العربي، المجتمع في القيمة متفاوت

المعاصرة. العربية الكتابة في الفلسفي، القول قواعد

 خطاب في الفلسفي القول بؤرة أن سبق ما كل من يتضح

 في وبالضبط السياسي، المتوى في تركزت العربية، النهضة

 يعني وهوما السياسي، واإلصالح السياسية الدعرة مستوى

 الواضح واإلهمال ،الياسية المارسة مقتضيات إلى الركون
 العام في المثقفة اكخبة بكون األمر يعلل قد الظر لمتطلبات

 القرن في الليبرالية السياسية الفلسفة على تعرفت العربي،

 وأسس أصول بصياغة مهتمًا يكن لم وهوقرن عشر، التاسع

 القرن في المتبلورة الفلسفات ساهمت فقد . الفلفة هذه

 ولقد األصول، هذه بلورة في عشر والثامن عشر، السابع

 التاسع القرن في االئدة الليبرالية السياسية التيارات كانت

 العملية القضايا تطوير وتحاول األصول، بتلك تسلم عشر

 تأثر هنا ومن الفعلية، السياسية الممارسة مجال في والتطبيقية

 شك وال , الفلسفة هذه في العملية بالجوانب العرب الكتاب

 للكتابة الموجهة الشروط توضيح في التفيرفيمته لهذا أن

 الصبغة واليبعد الينفي أنه اال العربي، العالم في السياسية

 السياسية الفلسفة اتخذتها التي التبسيطية والصبغة االنتقائية،

 الذي الوقت في وذلك .العرب السياسي النص في الليبرالية

 التأصيل إلى ماسة حاجة في يزال وما العربي العقل فيه كان

الياسي. الفلسفي

:الفيلسوف الكاتب - 3

 مكانة فهم من مزيدآ مقاربتها، لنا تتيح أخرى زاوية هناك

 بصورة تتعلق وهي المعاصرة، العربية الكتابة في الفلسفة

المعاصر. العربي الفكر في الفيلسوف

 تاريخ في ومتميز خاص وضع معروف هو كما للفيلسوف

 ومغلقة نهائية صورة إنجاز صعوبة ورغم الفلسفة،

 بعد وخاصة الفلسفة، تاريخ مراجعة خالل من للفيلسوف،

 الثامن القرن في الصورة هذه عرفته الذي الخاص، الوضع

 الصورة هذه فإن العشرين، القرن في ثم عشر، عشروالتاسع

 هذا من وانطالقًا .األخيرين القرنين حدود إلى متماسكة ظلت
 المفكرالمنتج في محددعناصره والذي المفترض، التماسك

 مفاهيمي، وجهاز ومحددة، واضحة أسس ذات فكرية لمنظومة
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معاصر( عربي )فكر الهضة فلسغة

 انطالقًا العقلية البرهانية والعمليات االفتراضات من وسلسلة

 بالنص المشتغل صورة في نفكر أن سنحاول التصور هذا من

المعاصرة العربية الثقافة في الفلسفي،

 وهوبز وديكارت أرسطو صورة يماثل ما على نعثر ال إننا

 المعاصر. العربي للفكر المتجين دائرة في وهيغل، وكانط

 ،العربية الكتابة في ،الفلسفي بالقول اهتموا الذين وأغلب

 القرن، هذا منتصف حدود والى ،الماضي القرن نهاية منذ

 السياسي، واإلصالح والصحافة، ،األدب دائرة في يندرجون

 مصلح، صحافي، أديب، مجرد فالفيلسوفهنا والتعليم.

كاتب. مجرد النهاية وهوفي ومعلم،

 لالنتاج المؤطرة والتاريخية النظرية الثروط تتمكن فلم

 في الفاعل الفلسفي النص توليد من النهضة، عصر في النظري

 مستوعب ،فلسفي لبناء المنتج والفيلسوف ،الفلسفة تاريخ

. الفلسفة تاريخ نظام ومطورلصيرورة

 بمجال المشتغل نموذج الفيلسوف، الكاتب صورة وتذكرنا

 األنوار بفالسفة المعاصر، الفكرالعربي في الفلسفي القول

 القول من جديدًا نمطًا هؤالء كتابات أتتجت فقد الكتاب،

 تاريخ في التقليدية بالموضوعات يشتغل لم وهونمط ،الفلسفي

 البحث دائرة يطورويوسع ما نحوتدعيم اتجه بل الفلسفة،

 تدعيم في معروف هو كما األنوار فالسفة ساهم فقد , الفلسفي

 الحديثة، السياسية الفلسفة بلورتها التي السياسية االنتربولوجيا

 ،للبرجوازية التاريخي الصعود مقتضيات ضوء في حاولوا كا

 عن بدفاعهم وذلك ،التاريخ مجال في متفايلة أطروحات بلورة

 مهدت وقد . والتسامح بالمساواة وتغنيهم ،والتقدم العقل

 الوضعية، للفلسفة أخرى عوامل بجانب الموسوعية، كتاباتهم

 شخصياتهم رسمت كما الفلسفة، تاريخ في التاريخي والمنزع

الكاتب. للفيلسوف نموذجًا الفلفية

 القرن في الجديد للفيلسوف هونموذج الفيلسوف الكاتب

 في الفيلسوف هذا وماثل روسو. ديدرو، فولتير، عشر: الثامن

 وعلي السيد ولطفي أنطون فرح أمثال كتاب العربي الفكر
 مفاهيم بعض يستعيدون الكتاب هؤالء كان وقد عبدالرازق،

 اجل من الوضعية، الفلسفة مالمح وبعض األنوار، فلسفة

 ومحاولة والسياسية الثقافية العربي، التأخر مظاهر تفسير محاولة

 للنص الكتاب هؤالء قراءة أن المؤكد، ومن إصالحها

 ببعض بعضهم وتشبع الليبرالي، السياسي والنص األنواري،

 المطابق النظري البناء يتج لم الوضعية، الفلسفة مبادىء

 في وظل جديدة، مفاهيم نحت من يتمكن ولم الذاقي، لتاريخه

 الشرح، على شرحًا صدى، رجع مجرد األعم، األغلب
 في تفهم أن يجب ال المسالة هذه أن إآل لألصول. وتبسيطًا

 الكاتب في ذاتيًا قصورًا باعتبارها أوتفهم ذاتها، في نظرنا

 فهمها، محاولة علينا بل أنتجه، الذي النص وفي الفيلسوف،

 والنظرية التاريخية الشروط العامة، بشروطها ربطها طريق عن

العية القالن المبي ترلدع مملية اكبة الضي

 القول مرجعيات حصر السايقة، المحاور لنا أتاحت

 يجوفحن الترل هذ يتكلي الجانلنريالني

 في والسياسي، الفلسفي، بين والتمايز التداخل مستويات

 الفلسفي الحضور محدودية إبراز وحاولنا النهضة، خطاب

الفلسفة. تاريخ في العربي

 الفلسفي التأصيل في المعاصرة، العربية الكتابة تشارك فلم

 القول دائرة إلى المنتمية النصوص اكتفت لقد الخالق،

 الليبرالية، أطروحات باستدعاء الياسي، الفلسفي

 ولم بمحاورتها. إخصابها من تتمكن أن بدون ومفاهيمها،

 ضوء في الفلسفة تاريخ قراءة من الداعية الكاتب يتمكن

 في امتالكه، رغم النظر، فضيلة يمتلك ولم التاريخية، المغايرة

المتنور. الداعية لحماسة كتب ما أغلب

ومراجع مصادر

 لطليعة، دار واالجتماعية، الياسية الكتابات اديب، إسحق، -

. 1978 بيروت،

 االعمال ضمن الدهرين، على الرد رسالة الدين، جال االفغافي، —
. 1973 بيروت، والشر، للدراسات العربية المؤسة الكاملة،

 دار الفلسفية، االعال ضمن وفلفته، رشد ابن فرح، انطوذ، ٠
.981 بيروت، الطليعة،

 للنشر، التونية الدار المسالك، اقوم مقدمة الدين، خير التوني، ,
1977.

 المالل، دار واالجتاع، واالدب الياسة في اليد،لطفي،مبادى -
. 1963 القاهرة،

.1910 مصر، واالرتقاء، اكثوء الثميل،شبلي،نلفه __

 مباهج في المصرية االباب مناهج كاب ،رافع رفاعة ،الطهطاوي -
 للدراسات العربية المؤسة الكاملة. االعال ضمن العصرية، اآلداب
.1973 ،1بيروت،جا،ط والنثر،

 للدراسات العربية المؤسة الحكم، واصول االسالم علي، عبدالرازق، —
.1972 بيروت، والنشر،

ال.ت. مصر، المالل، دار والمدنية، العلم اإلسالمدين محمد، عبده، -
ال.ت. بيروت، ،4. ط الفكر، دار التوحيد، رسالة ، ٠

عبداللطيف كمال
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الفوضوية

الفوضوية
Anarchism
Anarchisme
Anarchismus

 جميع رفض محورها والسياسية االجتماعية الفلفة في نظرية

 المطلقة الفرد بحرية والمناداة المجتمعات تنظيم في السلطة انواع

 وجود الى الوصول أجل من الفردية الملكية على وبالقضاء

.الطوعي التآلف طرق عن عادل انسافي

 االصل يونانية كلمة مفهوم العربية في المصطلح هذا ينقل

 لتطلع أو لواقع كرديف األوروبية اللغات معظم في شاعت

 اربعينات منذ وذلك - أويصف ما مجتمع تاريخ في مرحلة يحدد

 كلمة تؤرخ .سياسية ايديولوجية - عشرخاصة التاسع القرن

 الذي طاغية الثالئين لعصر (zvpxwv) الحكم« »انعدام

 من حقبة تخل لم ولما ٠ اثينا مدينة تاريخ في الفوضى فيه عمت

 جميع ورفض السلطة على الفيام حاول بمن أو الواقع هذا مثل
 صح آخر، تنظيمًا ام اسرة أم جماعة أم كانت دولة اشكالها،

 مثلة فهي .المجتمعات وجود مع وجدت النزعة هذه أن القول

 واالبيقورية الكلبية بالمدرسة القديمة الفلسفية المدارس لدى

 ال ي المتوسطة العصور وفي األولى المسيحية البدع بعض ولدى

.النزعة هذه ء مبادى بعض من االسالم في الخوارج تخلوحركة

 تيارات على التسمية ثبتت فقد الحديثة العصور في اما

 وسلطة انواعها، جميع في السلطة تناهض واجتماعية فكرية

 في المتطرف اليسار تصف انها كما خاصة المجتمع وقيادة الدولة

 انكلترا في األهلية الحرب منذ واالجتماعية السبياسية الثورات

 كما المجتمعات لتنظيم بديلة أوتصورات ،الفرنسية والثورة

 أهم عشر، التاسع القرن في ومصلحون كتاب عرضها

 في المشاعية طريق عن االجتماعية العدالة تحقيق قواعدها

. الحكم انواع جميع وعلى الدولة على والقضاء الملكية

 حركة في تؤثر أو تقود متكاملة كنظرية الفوضوية تثبت ولم

 عشر. التاسع القرن منتصف منذ اال متفردة واجتماعية سياسية

 وتأثير المجتمعات في التغيرات همها عدة اسباب التطور ولهذا

 الصناعية والثورة الفرنسية فالثورة . الفلسفية الظريات بعض

 المتطورة االوروبية المجتمعات وجه حولت قد العلمية والثورة
 والشورات السياسية االنقالبات حدثت حينا جذريًا تحويالً

 واصبحت السابقة االنتاج انماط اسس وتقوضت المتالية

 في هشة وااليديولوجية الطبقية والتآلفات السائدة التنظيمات

 السواد وشقاء بؤس تضخم معالجة على قادرة غبر ،معظمها

 تعدد في الجواب وكان واالرياف. المدن في الناس من االعظم

 العروض فكثرت النظريات وتضارب االصالحية المحاوالت
 روحًا فيها رتبث بالمجتمعات تنهض وجودجديدة صيغ تأكيد

.الصيغ هذه احدى الفوضوية وكانت العصر لحاجات مطابقة

 تلك في الهيغلية الفلسفة انتشرت الفكري الصعيد وعلى

 يسمى ما لدى خاصة عليها الفعل ردود وتعددت االجواء

 عقالنية اطر وضع حاولوا الذين اولكك ولدى الهيغلي باليسار

 الفلسفية النظريات هيمنة على الخارجين تحتضن جديدة

 حول الفوضويين تناحر من الرغم وعلى السابقة. واالجتماعية
 المطلقة الحرية مبدأ على يجمعون فهم والوسائل االهداف

 على االنسان تسلط اشكال لجميع التام العداء وعلى والمساواة

 تطور بحركة كلي ايمان هذا معتقدهم في ويدفعهم االنسان،
, المقدسة الفرد االنسان وبحقوق قدمًا التاريخ

: أهمها فروع عدة الى الفوضرية في اليارات تقسم قد

 القائم االجتماعي الوضع تجابه :.وهي النظرية الفوضوية

 وبالتحليل للهيغلية بالعداء تتم فلسفيةمبادىء بمجموعة

النظري.
 باالصرار والظلم الشقاء تناهض التي : االسمية الفوضوية

أوجذرية. مسيحية انسانية، اخالقية على

 التكتالت تاريخ في نجد والتطبيق الممارسة حيث ومن

 بارزة فوضوية اتجاهات العمالية الحركة في وخاصة االجتياعية

أهمها:

 . النقابية والفوضوية الفعل فوضوية ،الثورية الفوضوية

 الفصل فيصعب ومتكاملة متداخلة تبقى التقسيمات هذه لكن
 باب من ليس صحيحًا التبوبب كان هنا ومن .بينها التام

 التنسيق في الوضوح لضرورة تبعا بل النظرية في تناقض

والعرض.

النظرية الفوضوية

 w٠ غودوين ويليام االجتماعي المفكر التق بهذا نادى

Godwin الذي 1793 السياسية العدالة في دراسة كتابه في 

 بدايات في البريطافي المجتمع الى الفرنسية الثورة مبادىء يمحمل

 االنسان هوسيد العقل ان فهويؤكد ,الصناعية الراسمالية

 بالقضاء وذلك والدينية السياسية العبودية من ومحرره االوحد
 بدالً شيوعية عالقات راحالل السائدة االجتياعية انظم على

 والالمساواة والظلم الشقاء اسباب ان غردوين نظر وفي عنها.

 الملكية في قابعة والحروب، والجهل االستعباد وأسباب كما

 هذه جميع من المجتمعات تخلص ولن الدولة وسلطة الخاصة

 اماالسبيل الدولة وتحطيم الخاصة الملكية االبإلغاء الويالت
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الفوضوية

 العقل فيسيطر وتثقيفه وتربيته االنسان توعية فهو ذلك الى

٠ الحرية وتتحقق العدالة وتنتشر

 الحقيقي واسمه M. stimer شتيرنر ماكس كتب المانيا وفي

 في الشباب الهيغليين عضوحلقة شميث- كاسبار هويوهان
 طريق عن فيه يبين 1844 الوحيدوملكيته بعنوان كتابًا برلين

 والجسد بالنفس يحدد فردًا ليس االنان ان الفلسفية الحجة

 الوجود. هذا هووعي وجودها »انا«، لذاته، هووعي بل

 الفرد تخضع الي الهيغلية على يرد ان شتيرنر يريد وبهذا

 من االنان الى نظرته في فويرباخ وعلى الشمولية لمتطلبات

 على تسلط التي الدينية المعتقدات وعلى البثري الجنس خالل
 بالمشاركة القائلة الليبرالية على يرد أنه كا إلهية، قيًا الفرد

.صيغها جميع في االشتراكية وعلى التعادلية

 باسم االنسان تستعبد المذاهب هذه جميع ان رأيه وعند

 وما الكلي، للروح مظهرا منه وتجعل ذاته تفقده ما شمولية

 التي واالجتماعية السياسية والعقائد الفلسفية والمذاهب االديان
 او الدولة أو المجتمع أو أواالنسانية الله نحو االنسان توجه

 سيدة األنا على وجب وبالتالي وتغربًا. للذات سلبًا اال الحقيقة

 بقيمة تقر واال تحدها قدرة أو مبدأ كل ترفض ان المطلقة ذاتها

غربيةعنها.
 االنا تحرير في يكون ان فيجب الرئيي الذات اهتمام اما

 والمجتمع الفردية بين الخالف حل تنوي التي النزعات كل من
 يعتبر التأكيد هذا ورغم أوجاعية. اطرثابتة في األولى بأسر

 العالقات خالل من عمكنة االجتماعية الحياة ان شتيرنر

 أو مجتمع وساطة الى بحاجة ليست كونها الفردية الشخصية

 يكون ان على الفرد تنشئة تكون لذا .ما قيمة أو مؤسسة
 الشيوعية وما ،عليه للشمولية ونصرًا له استعبادًا صالحًا مواطنًا

 ان شتيرنر نظر وفي .للمسيحية اتمام وهذه للليبرالية اتمام سوى

 من االنسان على يفرض أوخيرأومبدأ لقيمة وجود ال

 ذلك في بما له، استعباد أشكال من شكل هذا وكل الخارج،
 على يجب أوقانونًا، أوفنًا أوأدبًا لغة أكانت والمدنية، الحضارة

 الذات بتأكيد اياها محطًا باصالته ويقابلها يناهضها ان الفرد

.حقيقته في فكري هوعمل الذي الوعي وانعتاق

 العالم، من ماتبقى ينفي اال تظرشتيرنر األنافي والتفهم

 على الحق لها بل اوالمجتمع الدولة تجام التزام أي عليها وليس
 ان مجرم استطاع أن مثالً فهكذا اله، تصل ان يمكنها ما كل

 تحت وقع وان جانبه، الى الحق يكون العقاب ينجومن

 ان ذاك منه، يهرب أن يستطع لم ألنه عليه الحق يكون العقاب

 الدولة مصالح وهذايعبرعن القانون مفاهيم هومن االجرام

 االجرام أي األنا اغتصاب أشكال من وكلها الجماعة أو
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 شرط ولكن اآلخرين مع العيش امكانية شتيرنر ويقر .الحقيقي
 وحرة متجددة عملية كونه اساس على يتم وان الذات يأسر اآل

خسارة او عقاب اي ودون شاء متى اطارها من الفرد يخرج

 الفلسفة على عنفا الرد اشكال اشد شتيرنر فوضوية تمثل

 .الوجودية الفلسفة بذور اولى فيها البعض رأى وقد .الهيغلية
 العالقات وصيرورة لتاريخية ورفضًا نفيًا شك تعتبردون وهي

 تطبيقًا لها تجد لم الفلسفة هذه ان ومع .والمجتمعات الناس بين

 الفوضوية في االتجاهات من العديد غذت انها اال الواقع في

 R.B.وتوكر ،J.H. Mackay ماكي أمثال كتاب ب تأثر وقد

رباكونين وتولستوي 1"ع

االسمية الفوضوية

 P.J. برودون جوزيف بيير قال الملكية جوهر عن جواب في
Proudhon: والشقاء البؤس ينبع عنها سرقة«، الملكية »ان 

 وسبب الكبرى االنسانية مشكلة العصور مر على كانت وهي

 واالنظمة الثورات جميع فشلت وقد .والمجتمع االنسان أزمة

 ولن الملكية. على أبقت ألنها والمساواة العدل تحقيق في السابقة

 وسيادته االنسان حرية على الحفاظ في السائدة االنظمة تنجح

 ما واالستغالل الظلم وتثبت المنافة على تقوم ألنها الشخصية

. الملكية بحماية تقوم دامت

 الطوباوية، لالشتراكية كممثل يذكر الذي برودون رأى وقد
 عمله قوة هي شامالً تحديدًا وجودم تحدد قدرة االنسان لدى أن

 وقدطغى والجسدية العقلية قواه مصدرجميع وهي المتتج

 الوجود هذا عن الناس معظم فغرب المجتمعات على مرض

 الغنى خالل من باالكثرية تستبد أن لقلة واتاح الحقيقي

 التي الملكية برودون به يحدد ما وهذا عمل، دون والتملك

 من اي اخالقيتها ال من نابعة الملكية هذه عفونة فإن يحاربها،

 من بل عملهم من يجنوها لم الذين وهم اصحاتا من سرقتها
 وحده يكون يعمل ومن اشكاله. بثتى واالستغالل الربا

 اكثر ملك وان عمله، مقابل يجيه بما التصرف حق صاحب

 هنا ومن .بالعنف ويحميها يقتنيها سرقة ملكيته تصبح غيره من

 الرأسيالي وان والتسلط العنف عين هي الملكية ان برودون قال

 في للعنف وتجسيد العامل االنان عدوا هما األراضي ومالك

 ليس السرقة - العنف - الملكية على القضاء من بد وال ٠ وجهه

 دون الملكية انواع جميع بتحطيم بل الملكية شيوعية طريق عن

عمل.
 يد في كأداة الدولة الى السياسي المجال في برودون نظر وقد

 في الرأي هذا على يثبت لم انه إال عليها، القضاء يجب المالكين

 بين تبرم عقود منظومة تصور بين تردد بل تفكيره مراحل جميع



الفوضوية

 وهويطالب التنظيم، مهمة اليها توكل دولة وبين المنتجين
 رفضه وفي . االنسانية المثل بتحقيق احيانًا ومؤسساتها الدولة

 منه اعتقادًا المالكين، غير بيد كالح لالضراب وحتى لثورة

 من ويزيد االستبداد الى حتمًا سيؤدي المالكين ضد العنف يأن

 بعيدًا برودون يظهر ،االجتياعية الطبقات بين التناقضات حدة

 في يوجهه الذي النداء ان بل ال الفوضوي، والمنهج الفكر عن
 من رأي يؤكد باالصالح اياها مطالبًا البورجوازبة الى مؤلفاته

 حول مؤلف في غيرأنه . العاملة للطبقة كعدو برودون على حل

 وفاته بعد نشر الذي ،1865 السياسية العمالية الطبقات قدرة

 على العمل في التفرد بحق البروليتارية الطبقة برودون يخص
 في هذه التناقض سمة وتسمح االجتماعية العدالة تحقيق

 صحة يدعي ولمن كما موقف صحة يدعي لمن برودون افكار
 , ادعاءه به يبرر الكاملة المؤلفات في شاهدًا يجد إن نقيضه

 يريد ومن يواليها، أومن الدولة يناهض من يعتمد وهكذا

 الفضائل لتفتح فرصة بالحرب ينادي ومن كما يرفضه او العنف
 برودونية أقواالً يجدون هؤالء جيع الحرب، يقاوم أو االنانية

. يقولون ما صحة ادعاء من تمكنهم اصيلة

 البرودوني الفكر تأثير من تمنع لم هذه التناقض ظاهرة لكن

 سيطرت وقد الباكونيني منحاه في خاصة الفوضوي االتجاه على

 بحياته متعلقة وصدف عابرة ظروف وليدة كونها من الرغم على

 في الفرنسية النقابية الحركة مراحل بعض على الشخصية

 الصراع الحركة هذه رفضت وقد . عشر التاسع القرن ستينات

 تنظيم طريق عن العاملة الطبقة بتحرير وطالبت السياسي
 كما برودون، لتعاليم وفقًا اجتماعية واصالحات تعاونية جمعيات

 اتباع من األولى األمية في الفرنسبين االعضاء معظم كان

 اداة السياسية والثورة االحزاب رفضوا الذين وهم برودون

 هو برودون أن من الرغم وعلى .الطبقي االجتماعي للكفاح
 فكري كمذهب بالفوضوية وفال فوضوبًا نفسه دعا من أول

 قدرة أجزاءه توحد ،تماسك من خال مذهبه ان اال ،حياتي ونهج

 ارادة أو واالجتماعي والسياسي االقتصادي للواقع وفهم تحليلية
. المجتمعات لتغيير مبتكرًا تصورًا تالحق ثابتة

الثورية الفوضوية

 الفكر وليدة ليست الفوضوية ان انطونيوغرامثي يرى

 يعتبراتباع حين في للفكرالليبرالي، مكملة هي بل االشتراكي

 يخالفون ال حقبقيين اشتراكيين انفسهم الثورية الفوضوية

 المجتمع تحقيق الى المؤدية المارسة بآلية اا الماركسية االشتراكية

 الحركة على طرأت التي التطورات أدت قد الوافع وفي العادل.

 مختلف تجمع الى عشر التاسع القرن ستينات في العمالية

 النقابيون فوجد ،1864األولى االبمية في ضمنها االتجاهات

 االشتراكيين جانب الى انفسهم البرودونيون الفرنسيون

 والحركات الباكونينيين الفوضويين جانب والى الماركيين

 والمانيا وبولونيا وايطاليا انكلترا منكلمن االخرى االشتراكية
 هدفًا التكتل هذا ووضع لمنفى(. في منظمات هؤالء )ومعظم

 الذي بؤسها من االوروبية العاملة الطبقة تحرير هو لنفسه،

 اجمعت وقد الرأسمالي واالستغالل الملكية بسبب وتعاظم نجم

 البروليتاريا تمثل متحدة عمالية بحركة المجابهة على االطراف

 وهي امرها سيدة فهي احد يمثلها وال محلها يحل ال التي
 مقدرات على واالستيالء القائمة الفروق ازالة على القادرة

 مثلي كبيرا اصطدم االبمية هذه حضن وفي السياسية المجتمع

 وميخائيل ماركس كارل عشر: التاسع القرن في الثورية الحركة

 الثورة، المطروحة؟ الرئيسية بالمواضيع باكونين الكسندروفيتش

العاملة والطبقة االشتراكية الدولة،

 انتشر سرية منظمة الدولية االخوة 1864 عام باكونين أسس

 اسس 1868 سنة وفي وايطاليا، واسبانيا سويسرا في اتباعها

 الديموقراطية ائتالف باسم التاريخ في فوضوي تنظيم أول

 االممية الى فروعه بعض انضمت الذي الدولي االشتراكية

 الجناح معارضة المبادئءرغم اقراربعض في ونجحت األولى

 الرثة نحوالبروليتاريا واتجهت االرث، الغاءحق مثل الماركسي

 االجتماعية بالثررة للقيام اهتمامها كل اليهم موجهة والفالحين

 نظرية أن الباكونينيين ادعاء التوجه هذا الى الداعي وكان

 سوى تراعي ال وهي الدولة شيوعية الى ستؤدي ماركس
غير. ال العمال مصلحة

 الحقيقية الفلسفة هي المادية الفلسفة أن من باكونين انطلق

 .مذهبه عماد هو آخر عالم أو حياة وجود ونكران اإللحاد وأن

 المادية وضعت قد هذه أن يعتقد الماركسية على رده وفي

 لحرية يبقي ال متسلط قدر أو جديد مطلق بمرتبة التاريخية
 االفكار على االولية للحياة كانت ولما مكانًا، الفردية االرادم

 يقضي اطارفوالذي هي العلمبة االشتراكية أن اعتبرباكونين
 افكار سيطرة قاطعًا رفضًا فهويرفض والحياة االنان على

 ضد الحياة »ثورة منحى لديه ولد ما الشعب على العلماء
 العلماء ضد لدودًا عداء الحقًا الفوضويين بعض ولدى العلم«

واشقفين.

 لها عداء كل وهويتمثل بالحرية. باكونين نظرية تختصر وقد

 والمجتمع الفرد حرية هي لديه والحرية ,الدولة صيغة في

 على كان هنا من االقنصادية المساواة تحققها التي واالنسانية

 والدولة الخاصة والملكية الميزات يدمرجميع ان االنسان

 وامتيازات مصالح وحامية الشعب استعباد اداة وهي خاصة،
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الغوضوية

 واجب كان لذا . عامة أو يررجوازية أو اقطاعية أو كنسية اقلية

 القمة تربط بعالقات واستبدالها الدولة تحطيم األول الثورة

 االعضاء لكل توفر مستقلة كومونات شكل على بالقاعدة

 والحقوق القوانين الغاء التصور هذا ويقتضي . المطلقة الحرية
 انسانًا. بل مواطنًا االنسان يكون ال كي واالسرة والقضاة

 ال االنسان لكن ،محروم انسان كل قلب في قابع التطلع وهذا
 او ايديولوجية بشكل واستبدادًا سيفًا رأسه فوق يسلط كي يثور

 بين اللدود العداء تشكل وقد . أودولة اوحزب كنيسة

 وجود شكل حول الماركسية واالشتراكية الباكونينية الفوضوية

 لألشياء« ك»إدارة بالدولة ماكس يقيل حين ففي الدولة.

 تعلقه بسبب »االلمافي« على ويحمل لها وجود كل باكونين يرفض
 ماركس قبول في زعمه عند ايضًا يبدو الذي الدولة بروح

 بينما ،البورجوازية الديمقراطية التيارات مع الموقت بالتحالف

 به يقبل الذي األوحد السياسي النشاط ان باكونين يؤكد

.مظاهروجودها وكل الدولة هوتحطيم الثوري

 البرودونيون فيها ساهم التي باريس اندحاركومونة ومع
 وخرجت االولى االبمية صفوف انشقت الثوريون والفوضويون

 التي الباكونينية المنظمات عنها وانشقت البريطانية النقابات منها

 واسبانيا وسويسرا وبلجيكا وايطاليا فرنسا في فظهرت عادت

 لها يكتب لم انه من الرغم وعلى .مستقلة رابطة في واتحدت

 الباكونينية لألفكار بارز تأثير ظهر فقد النجاح باكونين ولزعامة

 سبعينات نهاية في أهمها من كان جديدة فوضوية حركات في

الفعل. عشردعاة التاسع القرن

العمل فوضوية

 حين الحقيقية ابعاده السلطة انواع جيع ضد الصراع يتخذ

 وتستمد . وجودها لقواعد - ثورة يدعى - شامل بتحطيم يقوم

 وقد المسيطر. النظام بمثلي من االنتقام من الثورة هذه شرعية

 تلميذ S.G. Netschajew نيتشايف المنظرة هذه الى دعا

 P.A. كروبوتكين واالمير الفعل« »دعاية شعار تحت باكونين

Kropotkin االشتراكية الحركة تاريخ في سمي من وبعض 

 جورج مثل كثيرون اليهم وينضم الشيوعين، بالفوضويين
 ليرفضوا والفوضوية الماركسية بين يقفون G. Sorel سوريل

 وتصورهم يتوافق ما وينتقوا االخرى باسم اسسًا منها كل من

 للماركسية مناهض منطلق من سوريل يرفض فهكذا الخاص.

 يؤكد. ولكنه الهيغلي، الفكر رواسب من كونها االشتراكية حتمية

 جهة من يقاوم كما .الحضارية االستمرارية تدمير ضرورة على

 الطابع ترفض ألنها عصرم وفوضوية التقليدية الفوضوية اخرى

 على باصراره منها قريبا نفسه الوقت في ويبقى للثورة الطبقي
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 ياالشتراكية وتنديده البرلمانية للعبة ورفضه الدولة ازالة ضرورة

.السياسية

 وحتى الماضي القرن ثمانينات في الفوضوي الفكر ضم وقد
 كروبوتكين بينهم المفكرين من عددًا األولى العالمية الحرب

 Fried برغ- وفريد Dreclus ودريكلوس Maltesta ومالتيستا

Berg النقابية والفوضوية الفعل فوضوية بين تأرجحوا الذين، 
 وإحالل لتغييرالمجتمع به خاصًا تصورًا يحمل منهم وكل

 بطبيعتهم الناس أن على معظمهم في يجمعون وهم العدالة.

 ولكن .الصراع من خال مجتمع ايجاد على قادرون وبالسجية

 يحتد الشخصي غير وطابعها ومؤساتها الدولة تنظمه حين

 عالقة فتفسد النكرة والمؤسسة الحقيقيين االفراد بين التناقض

 االنسان تأهيل على قادرة كانت وقد االفراد، بين الصداقة

 التعاون ثم االخالق مؤلفين وفي .والسعيدة العادلة للحياة

 ان كروبوتكين حاول االنسان وعالم الحيوان عالم في المتبادل

 على بل والعنف الخصومة على ينطوي ال الحي الكائن ان يظهر

 والمجتمعات الفردية االنسانية الطبيعة وكذلك والتوافق التعاون
 ان اال وغيره. شتيرنر ماكس نظرية عل بذلك رادًا العادلة

 من هوالتحرر المجتمعات هذه لقيام الضروري الشرط

 االتجام هذا اتباع من وهووغيره والسياسية الدينية السلطة

 جديدة عحاولة زعمهم عند لكونها الماركسية االشتراكية يناهض

 هؤالء رفض وقد .البروليتاريا باسم والطغيان السيطرة الحالل
 أو ديمقراطية دولة شكل قبول أو االصالحية النظريات ايضًا

 بمكانة يأتي والديمقراطية الدولة بين التوفيق ان بحجة برلمانية

 الفوضوي الفكر كروبوتكين ويخص .مستحيلة معادلة تحقيق

 وبين والريف المدينة بين التتاقض حل على بالقدرة وحده

 بفضل االنتاج يزداد بحيث اليدوي والعمل العقلي العمل

الرفه. ويعم التعاون ويكتمل والعلمي التقني التقدم

النقابية الفوضوية
 النقابي التنظيم بأن اعتقاد عشر التاسع القرن نهاية في شاع

 الذي فهو .العمالية الحركة أزمة من الوحيد المخرج هو

 الدارة المستقبلي االداري الشكل هو بل ال النجاح الى سيقودها

 هذه وامتدت .الرأسالي النظام انهيار بعد والعمل العيال

 الجنوبية واميركا االوروبية البلدان سائر الى فرنسا من الحركة
 في مؤثرًا وبقي األولى العالمية الحرب بداية حتى تأثيرها واشتد

 النقابية في برز وقد .فيها االهلية الحرب نهاية حتى اسبانيا

 للطبقة السياسي الكفاح ضرورة يرفض فوضوي جناح

 باستقالل مطالبا فيه والحزب البروليتاريا دور وينكر العاملة،

 وينصب .السياسية االحزاب عن المهنية العمالية التنظيمات



الجديدة الغيغافورية - الفيثاغورية

 بان منه اعتقادًا الرأسيالية ضد الفعالة الصراع اداة النقابات

 سياسية ثورة دون الرأسالي النظام قلب على قادر عامًا اضرابًا

 سوريل به نادى ما وهذا وادارته. االنتاج وسائل تأميم وعلى

 كل التيار هذا رفض وقد وفريدبرغ Lagardelle والغارديل

.اخرى احزاب أو فائت مع سياسي تحالف

 العاملة الطبقة عزم ستهبط التحالفات ان ظنهم وعند

 على بالتالي وتعمل الرأسمالية وتحسين اصالح في وتساهم

 النقابي الجناح فيه فيرى البرلمانات عبر الكفاح اما .استمراريتها

.العمالية لمصيرالحركة خيانة الفرزضوي

 الحركة في نزعاته بشقى الفوضوي للفكر آثارًا البعض ويرى

 عل ولكن .العشرين القرن ستينات في قامت التي الطالبية

 سلوك الى ميل من الحركة هذه قادة بعض ابداه بما الرغم

 ونسق ايديولوجيتهم تبقى الفوضوية المارسات من قريب
 عمقًا االشد الحقيقي الفوضوي الفكر عن بعيدين عملهم

 ومنشئها تاريخيتها من النظرية هذه انتزاع وان ,واألكثرشمولية

عليها. والتجني فهمها سوء على يساعد واهدافها ومحيطها
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الها غانم
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Phythagoreanism i Neo-Phythagoreanism 
Phythagorisme - Nco-Phythagorisme 
Phytagorismus - Neo-Phytagorismus

 Pythagoras فيثاغورس مؤسها الى الفيثاغورية تعود

 بين األرجح عل عاش الذي م ق. 500 حوال - 580 حوالى

 شهرة مدرسته اكتسبت وقد .الميالد قبل 497 و 572 سنتي

 جهة من ساهم ما بالغة أهمية الرياضية العلوم إلعطائها خاصة

 والتجارة الحساب كتقدم معه يترافق وما العلم هذا بتقدم

 بعض تنسب فيثاغورس والى .شابه وما العمارة وفن والهندسة

 الهندسة أساس كانت التي الهندسية الرياضية النظريات

 وهوما العدد، اكتسب أخرى جهة ومن بعد. فيما التقليدية

 بعبارة مجردة. قيمة النظرية، فلسفهتم الفيثاغوريون عليه بنى
 حتى محكما، امتزاجًا بالفلسفة الرياضيات امتزجت لقد أخرى

 مدينًا كان م .ق Plato 428/427-347 افالطون ان

 قيمتها لها واعدادًا أجناسًا المثل تصوره بعد فيما للفيثاغورية

 .بذاته والقائم المستقل المفارق وجودها ولها المجردة المثالية

 مقربين أتباع على صقلية في مباشرة تعرف قد أفالطون وكان

منفيثاغورس

 فاألسطورة نسبيًا قليل فيثاغورس عن نعلمه ما إن

 عن تنفصل ال فحياته ذلك ومع الكثير، الشي، اليه أضافت

 وكان ساموس جزيرة في فيثاغورس عاش فقد .مدرسته
 .م .ق 523 عام الفرس قتله الذي بوليكرانس للطاغية معاصرًا

 الحياة على الفترة تلك في االطالع لفيثاغورس تسنى وقد

 كماتعرف آنذاك الجزيرة تلك في المزدهرة والعلمية الثقافية

 ملوك بعض حاشية في كان من ومنهم األطباء بعض على

 م. .ق 538 عام الجزيرة هذه فيثاغورس غادر وقد .الفرس

 العديدمن في بجولة رنام األرجح، عل الطغيان هربًامن

 وتعرف الشرق بالد زار كما االيونية، والجزر االيطالية المدن

 أدهشته الذين المصرين سيما وال العلماء من العديد على

 ال بعضهم ذهب وقد المؤرخين. بعض عنه ينقل كما حكمتهم
 الرواية هذم يعزز بما .لهم الرياضية بعلومه مدينًا اعتباره حد

 ملك أمازيس مع ساموس حاكم بوليكراتس الطاغية تحالف

 زيارته عن تتحدث الروايات إن بل .نفسها الفترة في مصر

.وحكمائها علمائها من مباشرة واالطالع الفترة تلك في لمصر

 مقالع في يعمل كان أب من ولد الذي فيثاغورس يعتبر
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 شخصية ،العملة على النقوش بعض في جاء كما الحجارة

 علوم خاص وبشكل العلوم أسس واضع فهو . اسطورية

 في متعددة اختراعات اليه نسبت وقد ، والصوتيات الرياضيات
 مذهب وصاحب الهوتيًا يعتبر ذلك جانب الى . الفلك مجال

 أشار وقد . الخاصة وطرقه لمارساته وله أتباعه له واسع ديني

 لقد بل . شخصيته في المتعددة الجوانب لهذه المؤرخين معظم

 والتالين المعاصرين الكبار الفالسفة من عدد يه وأشاد امتدحه

 م .ق Empedocles )(49 ? -430 امبادوقليس مثل له،

 أصول بكل ملمًا وفيلسوفًا ، الذكاء خارقة شخصية اعتبره الذي

 هوالواضع فيثاغورس أن االشارة اليه وبماتجدر الحكمة
 ال االنسان أن معتبرًا االسم بهذا تسمى إذ فيلسوف، لكلمة

 يتعامل لمن القديمة التمية كانت وهذه حكييًا، يكون أن يمكن

 إال تنسب ال الحكمة أن ذلك والتطيقية، النظرية العلوم مع

 محبًا أي فيلسوفًا يكون أن اال يمكن ال واالنسان وحده، لإللهم

 على أتباعه بنظر فيثاغورس اعتبر فقد ذلك ومع .للحكمة
 فيه رأى كذلك .الحكمة يعتبرإله الذي لهرمس إبنًا األقل

 معاصرًا،له وكان ق.م576Herakleitos-?480.هيراقليطس

 من وبالرغم القصوى حدودها الى بألعذوم دفعت شخصية

 ألف أنه االعتقاد ساد فقد الينا فيثاغورس مؤلفات وصول عدم
 كذلك .األعداد تأليه في بعضها كان دينية وأناشيد مقدسة كتبًا

 ارشادات تقدم وأخرى البنات امتداح في رسائل اليه نسبت
 أكل عن االمتناع في مبادئه مع منسجًا يبدو ما وهذا طبية

 الصعوبة من أنه اال النباتية. بالمأكوالت واالكتفاء اللحوم

 كانت التي اتباعه مؤلفات عن فيثاغورس مؤلفات فصل بمكان

 بالذات ارسطو اليه أشار ما وهذا األحيان، غالب اليه تنسب

 هي الكتابات من أوتلك هذه أن القول يتجنب كان ذا

 للمدرسة أو عامة، لمدرسة ينبها كان بل لفيثاغورس،

تنتشر راحت ثم الفثاغورية بدأت حيث االيطالية

 بعبارة أو لمدرسته إنشائه مع العلمية حياته فيثاغورس بدأ
 ان في ودينيًا وفلسفيا سياسيًا تنظيمًا لطالبه تنظيمه مع أصح

 احدى ففي ق.م.530) العام من ابتداء ذلك تم وقد واحد

 جمعياته أولى فيثاغورس أس كروتون مدينة االيطالية، المدن

 االيطالية المدن في والتوسع باالنتشار الفيثاغورية راحت ثم

األخرى. واليونانية

 فهم الى عامة الفلسفة شأن الفيثاغورية الفلسفة تسعى

 تاريخ عن تنفصل ال هذه والمحاولة .تفسيره أو الكون

 مركز نقل حيث من إال خاص بثكل واليونانية الفلسفة،

 األشياء بهذه تتحكم التي المبادىء الى األشياء من االهتمام
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 نجدأن الناحية هذه من عليهاالوجودواالستمرار فتضفي

 آنذاك االئدة الطبيعية الفلسفة خالفت قد الفيثاغورية
 الفيثاغورية تصورات أهم ولعل ٠ مختلفة نظرية أسسًا بوضعها

 آراؤهم واألخالقية الدينية معتقداتهم العدد، في آراؤهم هي
 كل والعلمية. الرياضية االكتشافات وأخيرًا والنفس الكون في

 وبين مؤسسها وضعها كما الفيثاغورية بين نميز أن دون ذلك
 وتوسيعًا وتصحيحًا تعتبرتطويرًا التي الجديدة الفيثاغورية

.وفلسفيًا علميًا األولى للمدرسة

 أن والواقع الفيثاغورية. الفلسفة العددجوهر يؤلف العدد:

 محددة نسب وجود اعتبارهم الى يعود هذه نظريتهم في األصل

 ولما وموجوداته. الكون هذا أشياء بين االنسجام يقوم عليها

 قيمة بتقدير اال يتم ال التناغم وقياس النسب تحديد كان

 األعداد تجريد الى الفيثاغوريون ذهب فقد معينة عددية حسابية
 األشياء بها تقوم أوماهية أوجوهرًا اصالً ذاتها بحد واعتبارها

 بأفالكه الكون في قائمين والتناغم االنسجام دام فيا وتتحدد.

 أيضًا والتناغم لالنسجام لمقدر يكون أن بد فال وموجوداته

 األشياء إن قولهم ارسطوعنهم نقل لقد بل .بذاته قاائً موجودًا

 عن بوجوده مستقل موجود نموذج فالعدد .العدد تحاكي

 األفكار من المثال أو النموذج العدد يقترب وبذلك ,األشياء

 واألرجح بذاتها. والقائمة المفارقة المستقلة األفالطونية والمثل

 من األعداد باستقاللية االعتقاد الى توصلت قد الفيثاغورية أن

 األشياء وجود يقدر فالفكر والموجودات. األشياء تمايز خالل
 نقول فنحن العدد واليجدرابطًايجمعهاويعممهاجميعًاسوى

 شجرة ومئة جدران وخسة طاوالت 3 وهذه كرسي هذه

 العدد. هو اختالفها على الموجودات هذه بين فالرابط . . الخ.
 جميعًا وأشملها أعمها كان وما الموجودات، أعم هو إذن فالعدد

 ذلك ومع .جيعًا عنها بوجوده ومستقالً موجودًا يكون أن حري

 وهيولى صورة االعداد اعتبار الى الدارسين بعض ذهب فقد
 نسبًا أو عالقة العتبارها اآلخر البعض ذهب بينا لألشياء،

 هذه اقتباس في نظرتهم مع ينسجم ما وهذا ، األشياء بين

 بين الكون في والتناغم لالنسجام دراستهم خالل من النظرية

.الموجودات

 في نظريتهم ارتباط وهو هنا تقديمه من بد ال آخر رأي ثمة

 الفلسفة وفي التراث في وللموسيقى ،بالموسيقى العدد

 خالل فمن .النفس بتطهير يرتبط ديني اثر الفيثاغورية

 العالقات الفيثاغوريون اكتشف الموسيقي للتناغم دراستهم

 اليونانية فالقيثارة .الموسيقية يالمافات اآلن نسميه لما العددية

األربعة أما ،ختلفة منها ثالثة مسافة أوتار، 7 لها كان آنذاك
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 اكتشف وقد . المسافات كل لعزف فتستعمل الباقية

 النسب توازي األربعة األوتار بين المسافة أن الفيثاغوريون

 ومن صعوبة دون االكتشاف هذا تم وقد . 12-9-8-6 التالية

 هما 6و 12 الرقمين ان ثم واحد. وتر عل التجربة خالل

 اذ المتناغم هوالوسط8والعدد واألدف األقصى الحدان

الواسطن هو 9 والعدد (٢ ب 6 = — 12 = 8)

 . (3-1.6 = 3 — 12 = 9) بحاباتهم توازي التي الحسابية

 ولكن حسابية واقعة أكثرمن ها يتعدى ال األمر أن والواقع

 وعلى الدينية الفلسفة ضوء على استغاللها أحسنت الفيثاغورية

 وميزات بصفات العدد ربطت التي األخرى االعتبارات ضوء

 الثامن، الصوت عنه يصدر المثدود فالوتر .غامضة سرية

 الى انقص فإذا وبالمثل النصف، الى طوله قسم إذا األوكتاف،
 يولدان والخامس الرابع والصوتان الخامس، على حصكا الثلثين

 هذه فإن أمر من يكن مهما األوكتاف، الثامن، الصوت معًا

 األضداد بين التوحيد الى دائيًا الفلسفة سعت كم تسعى النظرية

 . والتناغم االنسجام فكرة أوالى االنجام الى الوصول بهدف

 كئ علينا، يتحتم بحيث أخرى أبعاد الفكرة لهذه يكون قد بل

 بنا، المحيط العالم فهم أجل من ،برترندرسل الفيلسوف يقول

 العددي البناء ندرك أن وما األشياء، في العدد الى نهتدي أن

 في العدد أن أخرى بعبارة .العالم على اليطرة لنا تتحقق حتى

 أي بمحيطه، وعالقته تركيبه كيفية اكتشاف يعني األشياء

 صحة من بالرغم عليه. السيطرة أجل من الكون كنية اكتشاف
 لم التي الفيثاغورية على فعالً تنطبق ال فهي عامة، الفكرة هذه

٠ علمي هو وما صرف ديني هو ما بين كليًا تفرق

 قسم وماهيتها، األعداد أصل في القول هذا بعد

 اعتبر وقد :ومزدوج فردي قسمين: الى العدد الفيثاغوريون
 فيوازي المزدوج العدد أما للمحدود موازيًا الفردي العدد

 لمزدوج العدد قابلية من يستخلص ما وهذا الالمحدود،

 يقف اذ ذلك عن المفرد العدد يشذ فيما اثنين، على للقسمة

 هذاالتقسيم قدربطت الفيثاغورية ان ثم هو عندحده

 للخير موازيًا المحدود فاعتبرت أخالقية بقيم الحسابي

 هذا في الفيثاغوريون ير ولم هذا ٠ لكر موازيًا والالمحدود

 قسموا لقد بل .الكون في الموجود الوحيد التعارضي التقسيم

 قد كانوا وإن المتعارضات، من سللة الى جيعها الموجودات
 األعداد طبيعة في رأيهم مع انجامًا بعشرة عددها حصروا

 الوحدة نذكر األخرى المتقابالت فمن سيظهر. كما وتسلسلها

 واليسار اليمين النوروالظلمة، المذكروالمؤنث والكثرة،

 هذا ارتباط أما . .الخ والمعوج والمستوي والمتحرك الساكن

 الفلسفات في يقابله ما فله محددة أخالقية بقيمة التعارض

 دراسته في طومسون جورج اظهر كما عامة الشرقية أو الصينية

 هما والظلمة النور أن نذكر أن يكفي الفثاغورية، الثنائية عن
 أخيرًا االشارة تجدر .أيضًا القديمة الفارسية الفلسفة أصل في

 فيثاغورس مع تكتمل لم المتقابالت من السلسلة هذه أن الى

 أركان من وهو فيلوالوس مع إال الشكل بهذا نجدها وال

 هو اذن عندهم العدد فأصل ٠ المحدثة الفيثاغورية المدرسة

 فليست ذاتها بحد الوحدة أما اثائية. وعنهاتصدر الوحدة،

 أو افالطون فلسفة في الخير تحاكي اغها أو الخير، مصدر سوى

 أما .Plotin 14)2-270 افلوطين عند بذاته القائم الواحد

 بالمادة أو باألشياء الرتباطها مصدره أو الشر أصل فهي الثنائية

 الذي والسؤال بالمادة. ترتبط التي الكثرة توازي أنها أو عامة،

 الوحدة عن الثنائية صدر بكيفية يتعلق اآلن للذهن يتبادر

 ما حد على الصدور من بنوع القول للفيثاغورية ينسب وهنا

 من ولكن .المحدثة األفالطونية الفلسفة في هومعروف

 أفكار ال المتأخرة الفيثاغورية أفكار هذه تكون أن المحتمل

 رأيهم الفيثاغوريون وهكذاربط األولى ومدرسته فيثاغورس
 أصل وفي الكون في بنظرية أصال، الحساب مادة وهو بالعدد،

.الموجودات

 قيمة العدد الفيثاغوريون اعطى أخرى، ناحية من

 باقي تتفرع وعنها النقطة العدد أصل جعلوا اذ هندسية،

 للنقطة، هوامتداد فالخط األخرى. الهندسية األشكال

 ٠واحد خط أكثرمن التقاء والجسم للخط امتداد والسطح
 األشكال من انطالقًا ايضًا العالم تكوين شرح يمكن هكذا

 األشياء اصل األشكال هذه تكون أن يمعنى الهندسية،

 قيمة لتأخذ الحسابية قيمتها االعداد تفقد وهكذا وماهيتها.

 بشأن كذلك هنا الجزم نستطيع ال أننا والواقع .انطولوجية

 شراحها أوالى ،الفيثاغورية الى ة مباش األراء هذه نبة صحة

 بل .المتأخرة الفيثاغورية المدارس مادة أقاويلهم شكلت الذين

 الخط واالثنين النقطة يناسب الواحد ان القول اليهم نسب لقد

 التناظر أو التماثل يتم وبذلك الجسم، واألربعة السطح والثالثة
 جيعًا هذه وبين الهندسية األشكال وبين األعداد بين

.والموجودات

 اعتبر األشياء جواهروماهيات األعداد اعتبارهم من انطالقًا

 وبخاصة .معينة وصفات خصائص لألعداد أن الفيثاغوريون

 من ذلك في انطلقوا وقد عثرة. الى واحد من األولى األعداد
 معتقداتهم لبعض وتبعًا أنهم، إال بسيطة، حسابية اعتبارات

 قيم نسبة في اطنبوا قد وسواها األورفية عن الموروثة السرية
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 الواحد اعتبروا هكذا المذكورة. األعداد الى وسحرية اخالقية

 2 العدد أما الخير، رهو بذاته، ينقسم ال وهو األعداد أصل

 عدد أول وهو الهيولى أو المادة وهوبمثابة زوجي عدد أول فهو

 العدد جمع من حاصل عدد فهرأول 3 العدد أما .منقسم

 عدد أول ضرب هوحاصل والعددأربعة المزدوج واحدمع

 ألنه الزواج فهورمزلمبدأ خسة العدد أما ,بنفسه مزدوج

 سبعة العدد وكذلك .مفرد عدد مع مزدوج عدد جمع حاصل
 مقدسة، دينية األخيرفيمة العدد لهذا أن العلم مع هذا أيضًا

 وفي الغنوصية وخاصة البدائية القديمة المعتقدات في إن

 اخوان وفلسفة كاالسماعيلية االسالمية الباطنية الفلفات

 10العدد أما هؤالءتأثروابالفيثاغورية وجميع الصفا،

 من يليه( )ما عداه ما كل ألن األعداد اكمل فهو )عشرة(

.األولى التسعة لألعداد تكرار فهو أعداد

 ذلك. من ابعد الى ذهبوا المتأخرين فيثاغورس اتباع ان إال

 الهندسية. االشكال في مقابالت الكون لعناصر جعلوا اذ

 الشكل والنارتوازي المكعب، الشكل التراب يوازي وهكذا

 اوجه، اثمانية ذا المنتظم الشكل والهواءيوازي الهرمي،

 اآلراء هذه نسبة نجهل كنا وان .أخرى لعناصر بالنسبة وهكذا

 في وردت قد تكون ان المستبعد غير فمن نفه لفيثاغورس

 Philolaos فيلوالوس لدى سيما وال المتأخرة، الكتابات
 الحقًا الفيثاغورية المدرسة احيا الذي الخامس( القرن )اواخر

 تنظيًا اال يكون ان يمكن ال الكون تنظيم ان اعتبر والذي

 ان يجوز ال اذ الظاهرات كل فهم أجل من وذلك هندسيًا،

 في أو الكون في واالنسجام التناغم عن معينة ظاهرة تشذ

األب.

 االجرام أو الكواكب كذلك األولى العشرة االعداد تقابل

 الىى وذهبوا السلسلة الفيثاغوريون أكمل العشرة 9 المعروفة

 ومركزه لألرض المقابل الجرم وهو جديد جرم استحداث حد

 ولكن والنهار. الليل يحدث الذي وهو واألرضر الشمس بين ما

 هيكتاس رأي ساد حين خاصة تراجع ان لبث ما القول هذا

Hicetas جزم الذي المتأخرة الفيثاغورية المدرسة وهومن 

 االرض حول السماء بدوران ال مركزها حول األرض بدوران

 الفيثاغورية تراجعت كذلك آنذاك. السائد االعتقاد كان كيا

 لتقول األرض حولها تدور التي المركزية االر فكرة عن المتأخرة

 أرض وجود فكرة عن تراجعت كما مركزها. حول بالدوران

 قد Hanon هنون وهو الرحالة أحد أن علم حين وذلك مقابلة،

 حتى وال المقابلة األرض يجد أن دون المعروفة الغربية عبرالحدود

الكواكب بعض حركات اكتشاف نم كذلك المركزية. النار
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لألرض. أوبالنسبة للشمس بالنبة إن األخرى

الديانة-االعتقادات-الشعائر

 لبعض امتدادًا وجوهها من العديد في الفيثاغورية تعتبر

 في ويأتي .آنذاك المعروفة السرية والعبادات الدينية الحركات

 حركة بدورها واالورفية االورفية. الحركة الحركات هذه طليعة
 االرياف في خاصة عريضًا، انتشارًا شهدت شعبية صوفية

 افرادها تعد كانت الذي الوقت في سياسية تطلعات لها وكانت
 فيها تتجاذب وعبادات موروثة عقائد الى يستد دينيًا اعدادًا

 موقع من االورفية انطلقت وقد انذاك. المعروفة اآللهة رضا

 االغلبية في تمثل كانت اذ الحكام مع صراعها في طبقي

 شعائر لتصبح ارتفعت التي وشعائرهم بتقاليدهم الفالحين

 مباشرة االورفية تلت التي الفيثاغورية وكذلك .منظمة دينية
 لألورفية أوتطويرًا طبيعيًا امتدادًا الدارسين بعض بنظر كانت

 أية الحركة، عليها تقوم التي النظرية االسس تعميق باتجاه

 كا معين جانب في سياسية حركة إذن كانت كذلك حركة،
 جوانبها في محكمًا سريًا تنظيمًا منظمة صوفية حركة كانت

 من بالرغم الفيثاغورية أظهرت قد الدراسات أن إال األخرى.

 ليست فهي سالفة افكار من شابهها ما أو سواها، الى استنادها
 الشبه اوجه ان إال .السابقة الحركات لتلك امتدادًا بالضرورة

 عمدت اذ ,تغافلها يجوز ال بحيث واضحة األورفية مع

 جمعيات ولكنه علنية، أو سرية جمعيات تأليف الى الفيثاغورية
 ذلك بعد ساد الذي الصوفية الطرق تنظيم يشبه تنظيمًا منظمة

 التلقين مبدأ الفيثاغورية اعتمدت وقد ,المختلفة االديان في

 أو ببعضهم عالقتهم وتنظيم االعضاء اجتذاب في والتدريب

 صوفية حلقات في مريدين بالفعل لوكانوا كا برؤسائهم

 التامة السرية وقداعتمدت آخر الى مقام من للتدرج يسعون

 بحيث المبدأأسبابسياسية، لهذا يكون وقد المذهب، نشر في

 طاعة واظهر للحركة انتسابه اكمل لمن اال المعلومات تعطى ال
 العلوم لتلقي قابالً والخلقية العلمية الناحية من وصار كلية،

 بالتزام االعضاء الزم وقد منها. سريًا كان ما خاصة والمعارف

 اتسام برغم هذا فيثاغورس، المعلم اقوال وبحفظ الصمت
 شبيهًا له نجد ما وهذا .بالغموض احيانًا واحكامه عباراته

 االلوزية، او كاألورفية، السالفة السرية الحركات في أيضًا

 لالقوال ان المدارس هذه تعتبر اذ الوزيس( لمدينة )نسبة

 الذين اال واليدركها عميقة أومعاني غامضة معافي واالحكام
 في وتبحرهم لتدرجهم تبعًا وذلك عليها االطالع لهم محق

 والندوات والتجمعات الحلقات في تعطى التي العلوم
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. لهم العقيدة مبادىء وشرح المريدين لتلقين المخصصة

 في وطبقوها الفيثاغوريون وضعها التي الحياتية القواعد ومن

 الحيوانات لحوم أكل عن امتناعهم الى نشير حلقاتهم،
 في األورفية في أيضًا مطبقًا كان التحريم هذا ان صحيح

 ربطت قد الفيثاغورية ان إال المقدسة، الدينية االحتفاالت
 االيمان قادهم اذ .اكثرتشددًا دينية باعتبارات التحريم هذا

 بعض اجسام الى االرواح دخول امكانية الى االرواح تناسخ
 لحوم اكل كليًاعن منهناجاءاالمتناع الحيوانات

 تؤيد !لتي الفيثاغورية الكتابات بعض وصلتنا وقد . الحيوانات
 Porphurios أشارفورفوريوس وقد فعاًل. التحريم هذا

 وروى المبدأ، هذا الى فيثاغورس حياة عن كتابه في 304-233
 الكلب هذا في عاين قد انه محتجًا يعذب كلب لمرأى تأثره عنه

 ايضًا اخذت قد االورفية ان ومعلوم ,اصدقائه أحد روح

 وجودها اثناء االنسان نفس تستقم لم فاذا هذا، التناسخ بمبدأ

 أو مرة الحياة الى تعاد لها، سجن بمثابة يعتبر الذي الجسم في
 حتى الحيوانات اجسام الى تعاد كليًا تستقم لم واذا مرتين،

 لحوم اكل تحرم ان ذن المعفول فمن كليًا. وتفنى تتالشى

 بعض لنفوس مستقرًا االجسام هذه تكون ال كي الحيوانات

 األولى المدرسة كون باألورفية الفثاغورية تأثر يعزز عا ,الناس

 الفلسفة، تلك اليها انتهت التي المدن نفس من انطلقت قد
 مجددًا الفيثاغورية منها انطلقت التي الجنوبية االيطالبة المدن اي

 على شهدت التي االيونية الجزر في اليونانية الفلسفة مراكز الى
, اليونانية الفلسفة ازدهار الدوام

 التقليدي، التصوف بلغة األخرى، المعامالت جملة من
 وهو موحدًا لباسًا اتخذت قد الفيثاغورية الجمعيات ان نشيرالى

 كانو انهم الى احيانًا ويشار األبيض اللون ذات الثياب لب

 عن الفيثاغورية اعضاءالمدرسة وقدامتنع حفاة يسيرون
 بعذاب رفقًا او التقوى بدافع إن النساء مجامعة عن أو الزواج

 افراد امتنع كذلك .التناسخ دورة لتقليل محاولة في الفوس،

 ولم فيهاالموت يسجن التي البيوت دخول عن المدرسة هذه

 اكل عن بل وحسب، اللحوم اكل عن الفيثاغوريون يمتنع
 التعاليم من جملة اليومية حياتهم فكات ايضًا. والحبوب البيض

 علم بلغة Tabou تحريميًا طابعًا اتخذن التي والمحرمات القاسية

واالنتربولوجيا. النفس

 الفيثاغوريون اعد فقد الصرف السياسي الصعيد على اما
 شعارًا التضحية جعلوا اذ سباسي، بعمل القيام لتولي انفسهم

 على دليل وهذا وجهه، في يصاب من يقدرون فكانوا لهم،

 الملكية في بالمشاركة آمنوا كما التراجع على االقدام تفضيلهم

 فنمط ، ألمبادئء لهذه تطيقهم مدى فعال نعلم وال .العامة

 اصحاب كانوا انهم بالقول لنا يسمح ال الزهدي حياتهم

 العملية الحياة هذه تناقض من وبالرغم ذلك ومع .ملكيات

 السياسية الحياة دفعت فقد والفردية الصوفية تصوراتهم مع

 وان للمشاركة بالفيثاغوريين والطغيان واالضطهاد المتأرجحة
 اكثرمن مقتل المصادرتشيرالى إن بل السياسية، جزئيًابالحياة

 فقبل الخامس القرن اواسط في فيثاغورس اتباع الشبان من 3)(»(

 كروتون في حصلت التي االضطرابات اثناء وذلك الميالد،
 اقتصادية ازمة ان علمًا االيطالية، المدن من وسواهما وسيباريس

 وجود اثناء كروتون مدينة سادت قد خانقة واخالقية وسياسية

 بين التساوي بعدم األزمة هذه تجلت وقد فيها. فيثاغورس

 الى الشرق من المستوردة الكمالة المواد وبتغلغل المواطنين
 للفلسفة تمهيدًا كان ربما الذي االخالقي التراخي جانب

 . افالطون الى سقراط من عليها الفعل ولردود السفطائية

 مدية في الثورة قاد قد فيثاغورس صهر ان المعلومات وتفيدنا
 سعى سياسية بمواقف الدينية لنظرتهم واستكماالً .كروتون

 واالقدام الشجاعة تعتمد قاسية بدنية لتربية الفيثاغوريون

 بل الذهن، الى يتبادر كا معزولة مدرسة الفيثاغورية تكن فلم

الرجال. بين ضرورية دامت ما الحرب حبذوا انهم

 الفيثاغورية اظهرت فقد عام بشكل العبادات بثأن اما
 تؤله األورفية كانت بينيا ،ابولرن اإلله عبادة نحو شديدًا ميالً

 االله بمذبح اهتمامه فيثاغورس الى نسب وقد .ديونيزوس

 المراسيم وتقام والضحايا القرابين تقدم حيث ابولون

 فيثاغورس بموطن عالقة التأليه لهذا كان وربما والشعائر.

 ابولون كان التي االيونية الجزر من كان اذ االصلي،
 عصره، اهتمامات حمل فيلسوفًا وبصفته ,لها الهًا الديونيزوس

 البالغ اهتمامه واولى السياسية الحياة في فيثاغورس شارك

 اولت العلمية الناحية من والنظري بشقيهاالعلمي للفلسفة
 في اداة او طريقة واعتبرتها بالموسيقى كبيرًا اهتامًا الفثاغورية

 العلوم جملة من الدوام على كانت والموسيقى ٠النفوس تطهير
 التربية من بعد فيي جزءًا وكانت الفرد كقافة منها بد ال التي

 كانت الفيثاغورية ان ثم جمهوريته في افالطون اقترحها التي

 حيث من والرياضيات الموسيقى بين العالقة اكتشف من أول

 وتأثير والنغم والعدد الحركة بين واالنجام التناغم على التركيز

 بذلك ولتحقق البدن ادران من لتتطهر النفس على ذلك كل

كماها.

 الشديد االعجاب ومن فيثاغورس شخصية من الرغم وعلى
 له العبادات تؤدى ان رفض فقد مريدوه له يكنه كان الذي
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 هذا وفي .البشر يتبع من بكثير يفوق االله يتبع انمن معتبرا
 . الالهوتية الكتابات على اطالعه فيثاغورس الى نسب الصدد

 النبي الى اشارات الفيثاغورية الكتابات بعض من يستفاد كما

 الفيثاغورية المدرسة في حدث قد ذلك يكون وقد موسى،

 بحيث األولى الفيثاغورية مع تعالبمها اندمجت التي الجديدة

 وما المدرسة مؤسس لفيثاغورس كان ما بين التفريق يصعب

 على انفتحت حيث المتأحرة مراحلها في المدرسة لهذه كان

 قد موسى للنبي الغامضة واالشارة , متنوعة وعلوم معارف

 منها استقى عبرية تعاليم على أو كتابات على باطالعه توحي

الحق. الواحد اإلله عبادة

 - الشعبية المعتقدات ظلت فقد االطالع هذا رغم ولكن

 ،الفيثاغورية الديانة عصب - ايضا االورفية عرفته ما وهذا

 ملك تحديد اجل من الثوائب وتعريتهامن هذيبها مع ولكن
 في االشارة تجدر اخيرًا السياسية. والحباة العامة الحياة في جديد

 خاصة - اتباعه من العديد بنظر كان فيثاغورس ان الصدد هذا

 اوتجسد اله بمثابة - الجديدة بالفيثاغورية يعرف اوفيما بعد فيما
 يمتاز انه أو اآللهة، جمال جيل بأنه يوصف كان ما وغالبًا . الهي

 ما وهذا , باأللهة تقارنه عبارات من شابه ما او ابولون بجمال

 الاليرقي ديوجينس سيما وال القديمة الفلسفة مؤرخي من يستفاد

323!-412 Diogenes laerthus: .اعتبره وقد م. ق 

 احد برأيه كان لقد بل زرادشت، اتباع احد اريستوكسين

 النظرية الفائدة اما .العلمية الجوانب خص فيما هذا ٠ االنبياء

 مباشرة عالقة ايجاد فهي الممارسات هذه جملة من ترجى التي

 االلهي، وبين االنساني بين العلوي، العالم وبين االنسان بين

 تخطي الفرد يستطيع العالقة اوهذه الرباط هذا وبواسطة

 مارساتها خالل من اذن الطريقة فهدف الدنيوية. حياته حدود

 في الخالص، في طريقة ايجاد المتعددة، وشعائرها وقوانينها

 التطهر في الفيثاغورية، ثم األورفية التعاليم تقول كما التطهر

 االئتمار يبدو هكذا االلهي بالعالم لالتحاد الدنوي العالم من
 المنظم الهادف التأمل من نوعًا الصمت والتزام المعلم بتعاليم

 جسده االنسان ينسى اذ . هودنوي ما عن للتعالي يعى الذي

 تربطه التي بالروح فيه، االلهي بالجزء ليلتحق بالمادة وارتباطه
 وبين الفيثاغورية بين وثيقًا التشابه يبدو ها من .بالخالق

 والعرفانية الصوفية االفكار سائر وبين بل المحدثة االفالطونية

.الخالص في طريقة التأمل جعلت التي

النفس - الكون

 كبيرًا أوحيوانًا-حيًا كائنًا الكون الفيثاغوريون اعتبر
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Macrocosmos، جانب الى وهو له حد ال خالء يستوعب 

 فيه تتكون او فيه تحدث التي واألشياء اللطافة. غاية في ذلك

 جن من بالتحول والتخلخل التكاشف خالل من تتكون انما

 ذهبوا فقد حيًا كائنًا الكون لتصورهم ونظرًا آخر الى
 عليه وتضفي وتديره تدبره للعالم نفس وجود الفتراض

 هو الرأي هذا على الباعث ان والحق .الحياة وتمنحه االنجام

 والحياة الحركة مبدأ هي الروح ن من آنذاك السائدة الفرضية

 ان دون فيه متحرك جرم أي أو الكون تصور يمكن ال وبااللي

 الفيثاغوريون يلتقي وبذلك تحركه. روح و نفسه فيه يكون

 الذي فالنظام .الرواقية الفلسفة ومع المحدثة االفالطونية مع

 عليه تضفي روح دون تصورم مكن ال الكواكب يسود

 منظما العالم كون ان القول يمكننا بل ٠ التناغم وتؤمن االنسجام

االعداد. لقانون خضوعه يؤكد مما الحد لهذا

 يشيروا لم فهم ،الكون بناء الفيثاغوريون تصور كيف أما

 في نظريتهم ان واالرجح ■ للكون زمافي مبدأ أو اصل أي الى

 جعلوا اذ القديمة البدائية النظريات مع تتالقى الكون مبدأ

 والالمحدود، المحدود بين تزاوج او تالق وليد الكون

 هنا فنحن .النظام هو المحدود بينما ،المادة هو هنا فالالمحدود

 ان االرجح ولكن التجميد، تخلومن ال اسطورة او خرافة ازاء

 عددية قيم عن عبارة هنا المقصودان والالمحدود المحدود يكون

 تصبح تمتد التي النقطة الكون نشأة في االصل يكون كأن
 جسًا ثم سطحًا ليصبح ذاته حول يلتف الذي والخط خطًا،

 حول آرائهم في اوردنا كما وهكذا آخر، خط مع تالقى اذا
 من عنصرًا عندهم العدد مثل اذ ووظيفة، اصال العدد

 ومبدأه الكون اصل اليونانية الفلسفة اعتبرتها التي العناصر
 آنفًا اليها المشار العشرة االضداد بنماذج قولهم ذلك الى يضاف

 يلف الغموض كان وان الكون يتكون النماذج هذه وعن

الروايات. وتضارب النصوص لضياع اقوالهم

 الثابتة الحقائق عالم وهو الكواكب عالم بين فيثاغورس ميز
 وقدقالواأيضًا والفساد للكون الخاضع العالم وبين والمنظمة،

 تبعًا الفانية األشياء تشارك وبذلك لألشياء الدورية بالعودة

 اال االلهي العالم حياة أي لها، النهاية التي لطبيعتهابالحياة

 فهي العالم بهذا االلهي العالم تربط التي الفعلية المشاركة أن

النفس. الخالدة: الشعلة تلك

 يمكن التي األولى الحقيقة هي بنظرفيثاغورس والنفس

 األشياء عالم على تتعالى خالدة أزلية والنفس .منها االنطالق

 في ألفالطون الطريق فيثاغورس يمهد كان وبذلك الزائلة،

 الماهيات وعالم الموجودات عالم منفصلين، بعالمين القول



الجديدة الفيثاغورية - الفيثاغورية

 التدليل في فيثاغورس استعمله الذي األول والدليل المجردة
 تقليديًا دليالً بعد فيا أصبح ما وهو النفس، روحانية على

 الجسد عن النفس تمايز على يقوم اليونانية الفلسفة تتداوله

 األجسام، لعالم مغاير بعالم الحاقها يعني وهذا له، المحرك كونها

 فالنفس .ذاته من الحركة على القادر غير والفساد الكون عالم

 أن تستطيع كما الجسد تحريك وعلى ذاتها تحريك على قادرة

 كسانوقراطس عبر وقد .واالجرام الفلك الكلية النفس تحرك
. بذاته ذاته يحرك عددًا النفس اعتبر حين مشابه رأي عن

 الذي اليونان الفالسفة بين األول كان أفالطون أن صحيح
 من أو ماهيتها حيث من إن وافيًا اهتمامًا النفس مسألة أولى

 تترك لم التي بالفيثاغورية عالقته لكن .المعرفية قيمتها حيث
 هذه كانت اذا ما التساؤل على يبعث مكتوبًا، عريضًا تراثًا

 األفكار أبرز ولعل نفسها. للفيثاغورية بعضها أو اآلراء

 في سجينة النفس اعتبار هي الصدد هذا في الفيثاغورية

 النف عقاب فكرة وضع من أول هم فالفيثاغوريون . البدن
 يستطيع ال واالنسان . أخطائها عن تكفيرًا الجد ودخولها

 النفس تحرر يعني الذي بالموت إال السجن هذا من التخلص

 حياتها في بسلوكها محكومة تكون جديدة حياة لتحيا وانفصالها
 آخر بشري جسم الى انتقلت جيدًا السلوك كان فاذا ٠ األولى

, الفضاء في تحلق ذرة األمر آخر كصح اكتمالها دورة فيه تكمل

 الى الفس انتقلت عليه الشهوة وغلبت الجسد سيطر اذا أما

 الى كذلك انتقلت ربما أو عذابها يتضاعف حتى حيوان جسم

٠ الدائم العذاب في لتحيا هادس في جهنم

 التناسخ وفي النفس حلول كيفية في هذه أقوالهم انتقلت وقد

 على حملهم الذي السبب الى اشرناأعاله وقد افالطون الى
 لحيوانية النفس فيه تكون التباس ألي منعًا اللحوم أكل تحريم

 تنم أنها اآلراء هذه في والواضح انسانية. نفس عن انحدارًا

.منظم فلسفي رأي عن تنم ما أكثر دينية عقيدة عن

 . الفلسفية اآلراء مع اتفاقًا أكث النفس بماهية رأيهم وليس

 ال فإننا العالم تدبر كلية بنفس قولهم ترجيح نتطيع ال كنا وإن
 من انطالقًا النفس هذه مثل وجود ننفي أن كذلك نستطيع

 أما بالنفس منوطتين والحياة الحركة تجعل التي ألفرضية

 أو عدد الفيثاغورية برأي فهي الجزئية، االنسانية النفوس

 للبدن تحمل الي األداة أو البدن، انسجام إنها . انسجام

 أن للثك مجال ال انه ومع والحركة. الحياة فيه وتؤمن انسجامه

 غموض أن إال للبدن، انسجام هي الفيثاغوريين عد النف

 واعتبار . االنسجام هذا ماهية يوضح ال الفيثاغورية األفكار
 االنسجام يتعدى شيائً لها تصورنا الى يضيف ال عددًا النف

 ينسب ما إن بل العددية النسب تؤمنه الذي والتناغم
 القول يتعدى ال حرارة أو نارًا النفس اعتبارها مرن للفيثاغورية

 الصورة برغم هذا االنسان، في والحياة الحرارة اصل أنها
 يسهل حتى نارية ذرة النفس أن أحيانًا تقول الني المجسمة

.فيه والتخلخل األجام عالم الى الفاذ عليها

األخالق

 ومن خاصة، عناية األخالق مسألة الفيثاغورية أولت

 العملية الممارسات على عندهم االهتمام ينصب أن الطبيعي
 دينية — صوفية جماعات لتكربنهم تبعًا وذلك األولى، بالدرجة

 اسهم وقد ٠ اليها المنتمين والمريدين الطالب بتربية تعنى

 لألعداد بأن القول مثل جديدة افكار تقديم في الفيثاغوريون

 إغناء درجة الى مهم يرتفع د ذلك أن إال اخالفية، خصائص

 المثال سبيل على أرسطو فعل كما جديدة بنظرية الفلفة

322-384 Aristotle .الكتابات النعدام ذلك يعود ربما . م ق 

 األولى المراحل في خاصة المدرسة هذه ضمن ككل النظرية

 ولقد والحياة العمل في السلوكية الناحية على عادة ولتركيزها

 كانت الفيثاغورية أن إلى والدراسات المصادر بعض أشارت

 الخير بين بالصراع وبالتالي لمتضادات بين بالصراع تقول

 منطلق ومن طويل نقاش بعد القيثاغورية توصلت وقد والثر،

 التي الذهبية القاعدة تلك بالحدالوسط، القول الى توفيقي

 جعل الذي ارسطو الى أفالطون، عبر ذلك بعد انتقلت
 الفيثاغورية اعتبرت كذلك رذيلتين بين وسطًا حدًا الفضيلة

 بهذا اخالل هو والمرض األربعة، األمزجة بين توافقًا الصحة

 ثابتة نقطة الوسط الحد في تر لم الفيثاغورية أن إال التوافق.
 جديدًا أوتركيبًا وحدةجديدة، ذلك اعتبرت بل وحسب

.جديد تثكيل الى المتقابالت يتجاوز

 جملة فمن األخالقية، النصائح أو االرشادات حقل في أما

 يقوم عمل كل عن المدنية بالمسؤولية قولهم نشيرالى معتقداتهم
 وقد العدالة. ميزان تجاوز لعدم أيضًا دعوا اذ به، المرء

 على فيه أوجبت عمليًا أخالفيًا نظامًا الفيثاغورية وضعت

 يسأل أن تعاليمهم جلة فمن .أنفسهم محاسبة ضرورة االتباع

 عليه يجب وماذا أصاب واين أخطأ اين النهار آخر نفسه الفرد

 الى أي نفسه الى أساء وأين أخطائه، من يصحح كي يفعل أن

 يعرف ما مع هذه طريقتهم تشابهت وإن .فيه الخالد الجوهر

 أكثر كانت ربما فهي الحديث، النفس علم في باالستبطان اآلن
 سقراط عند تجلت التي القديمة اليونانية األخالق مع انسجامًا

Socrates المحفورة العبارة كانت والتي ق.م399-470 حوالى 
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الغيضية

. عنها تعبري أصدق نفسك« »أعرف دلفي معبد على
 أحيانًا المتباينة االعتقادات من مزيجًا الفيثاغورية تبدو هكذا

 يراعي الذي العددي الرابط إالذلك فلفيًا ينظمها ال والتي

 سم إلرابط هذا أن إال .والتناغم االنسجام حفظ على دائمًا

 األولى الفلسفات من فالفيثاغورية . وضوحه عدم من بالرغم
 ال نظريًا البحث مجال لتجعل الطبيعية الفلسفة عن ارتقت التي

 وكانت الفلسفي االتجام الفيثاغورية قلبت وبذلك طبيعيًا

 من هذا افالطون. آراء سيما وال المثالية لآلراء الفعلي الممهد

 العددية القيم على التركيز فإن األخرى الجهة من أما جهة،
 أن يجب للبحث القابلة األمور كل أن أيضًا فيعني والحسابية

 نظام ضمن من أي حسابي نظام ضمن من عليها أجوبة تجد

 يجب التي الوحيدة القياس فالحسابهومادة للقياس. خاضع
 وجود ال وإال ضمنه من لها تفسيرًا األخرى األمور كل تجد أن

 كانت الزاوية هذه من قياسه يمكن ال صحيح لتقدير

 هذه ومن صريحة. عملية رائدفلسفة بالفعل الفيثاغورية
 زال ما تراثًا العلمي الميدان في الفثاغورية انتجت أيضًا الزاوية

وضروريًا غنيًا اليوم الى

 من أول اريتوكين تعبير حد على فيثاغورس كان وربما
 عالً منها جعل أي التجار، حاجيات فوق الرياضيات رفع

 بذلك و .عملية حسابية مجردعمليات يكون أن بدل منظًا

 التي المصرية الرياضيات على الفيثاغورية الرياضيات تفوقت

 في هوضروري لما والقياس الماحة يحاجيات ارتبطت

. اليومية المعامالت
 على يقوم يًا برهان عالً الرياضيات صارت فيثاغورس مع

 اكتشافه من لفيثاغورس ينسب بما هنا نذكر .ومسائل قواعد

 المثلث ضلع مربع كتساوي اسمه، تحمل زالت ما لمسائل

 وقد . اآلخرين الضلعين مربع مجموع القائمة للزاوية المقابل

 التي اقليدس لهندسة الفعلي الممهد الفيثاغورية الهندسة كانت

 ينسب كذلك . التقليدية الهندسية العلوم كل عليها تقوم

 كما المنتظمة الهندسية األشكال بعض اكتشافه لفيثاغورس

 بحساب أيامنا في يعرف ما في البحث بداية اليه ينسب

 بمادة الفلسفي التراث الفيثاغورية اغنت هكذا السب

 جانبها في نقدية وعلمية منها جانب في صوفية دينية مزدوجة،

 ظل الذي باالنسجام االخالل يتم أن دون ذلك كل اآلخر.

 أما .فلسفي فكر لكل الذهبية القاعدة للفيثاغورية بالنسبة

 المعتقدات تهذيب في الطولى اليد لها فكان المحدثة الفيثاغورية
 مكتوب غير تراثًا الفيثاغوري التراث كون لكن القديمة.

 نجد لذلك .متعددة لتأوالت عرضة جعله قد األولى بالدرجة
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 فيذكر للفيثاغورية يتعرض حين الحذر شديد كأرسطو مفكرًا

بالذات. فيثاغورس فيهم بمن األشخاص، ويتجاهل المدرسة

 شهدت وقد الرومافي العصر حتى الفيثاغورية استمرت

 بالعلوم يتعلق فيما خاصة ناشطة فيثاغورية حركة صقلية
 قام كذلك .منها جزءًا وارشميدس هكتاس قاد وقد الفلكية

 لقياس بمحاولة المتأخرين الفيثاغوريين من وهو - ارستاك

 حول االرض حركة عن تكلم كما واألرض الشمس بين المسافة

 الجديدة الفيثاغورية اتباع بها قام التي المحاولة ولعل الشمس،

 طيماوس افالطون، محاورة يشرح الميالد بعد الثاني القرن في
 األفالطونية بين فعليًا ربطًا تربط التي المحاوالت من

 وبتأثير المحدثة الفيثاغورية توصلت كذلك . والفيثاغورية

 معقول متعال اله وجود أي االلهي، التعالي فكرة الى افالطوني

 تطعمت كذلك . والفساد الكون عالم عن ومفصول بالفكر

 الميالد بعد الخامس القرن أواسط األخيرة فتراتها في الفيثاغورية

.شرقية وأخرى ارسطوية بعناصر
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كتوره جورج

الفيضية

Emanatism
Emanatisme
Emanatismus

مقلمة

 أنها أي للعالم، الجدلية بالنظرة ترتبط فلسفية مقولة الفيض



الفيضية

 عالم المحسوس، والعالم المفارق العالم بين العالقة تفسير تحاول
 او الخسيى والعالم افالطون بلغة المثل عالم او الحقيقي الموجوم

 القول اشكال من آخر إغهاشكل القول ويمكن .الظل عالم
 المفهوم اساس على تقوم المقولة هذه ألن الوجود«، »بوحدة
 اضداد، وحدات والظواهرهي األشياء كل بأن القائل
 المادية رائد ويعتبرهيرقليط، وجود وال وجود وحدات

 من اول والظواهر، لألشياء المستمر بالتحول والقائل القديمة
 تفيض« االشياء »كل الشهيرة بصيغته الفيض نظرية عن عبر

 في فيضية وتعابير نفحات وجود في صعوبة الباحث مجد وال
 تشرح التي أفالطون فنظرية الدبنية، والمذاهب الفلسفات شق

 الحقيقي التأسيس تعتبربداية والعالم الله بين العالقة
 عالمنا في شيء كل ان افالطون بين حيث الفيض. لنظرية

 صاحب مع الظل كتطابق معه، يتطابق او يقابله ما له الحسي،
 الحقيقي، الوجود اواالفكارهوعالم المثل وعالم الظل

 وال النشوء ينالها ال ازلية موجودات هي العالم هذا وموجودات
 كأعراض كلها، الحسية األعراض عن منزهة وهي الزوال،

 المادة )عالم الفناء عالم اما والفناء والتغيروالصيرورة الحركة
 يحل لم وبالطبع األفكار. لعالم كليا معارض فهو الصرف(
 حتى االفكار عالم عن الحسي العالم انبثاق اشكالية افالطون

 فهم سهلت التي المحدثة االفالطونية رجال يد على ذلك كان
 ويتفق الفيض. طريق عن العالمين بين الجدلية العالقة

 هو الحقيقي العالم ان على افالطون مع المحدثون االفالطونيون
 العالم نشأ كيف : المسألة بحل تقدموا انهم غير . الفكرة عالم

 عالمنا فأصبحت الفكرة تحولت كيف اي الفكرة؟ من الحسي
 المطلق الثبات حالة في افالطون عند الفكرة ظلت لقد هذا؟

 العمليات على الديالكتيك المحدثون االفالطونيون طبق يينما
 اي والنقاش الحوار كان بينما .الموضوعي العالم في تجري التي

 افلوطين حاول ذاتيًا، ديالكتيكيًا افالطون عند الديالكتيك
. .وتغيره حركته اساس على العالم تفسير

 الفيض مقولة الحديث الديالكتيك رائد هيغل طور لقد
 التي االولى الحقيقة هو فلسفته في فالفيض حاسمة: بطريقة
 اي للفكرة المنطقية للتعريفات تال تطور لكل العنصر تشكل
 عن - والعدم الوجود وحدة بوصفه - ويعبرالفيض المقولة

 األشياء كل ووجود ونشوء النثاق المجرد الكلي الشكل
 الوجود من وسطًا حالة ليس كيء وجود »ال والظواهر:

والعدم«
 هو كما الخطًا طريق عن العرب الى الفيض نظرية وصلت
 االفلوطيني اوتولوجيا كتاب نسب عندما وذلك معروف

 عند عميقة بثقة يتمتع ارسطوكان ان وبما ارسطو. الى االصل

 كونها على بناء النظرية هذه اعتمدوا فقد العرب، فالسفة
.ارسطية

 في األفلوطينية الفيض نظرية وضع من اول الفارابي ويعتبر
 وكايديولوجية. كعلم العرية، للفلسفة التاريخي التطور سياق
 كان العرب مع افلوطين حظ ان بدوي عبدالرحن يرى وبينبا
 هي بكنية عرفوه بل الصريح باسمه يعرفوه فلم عاثرًا، حظًا

 الملل وفي النديم البن الفهرست في ورد كما اليونافي الشيخ
 على جريًا حياته عن شيثًا يذكرو ولم .للشهرستاني والحل
 الحكماء عن واالخبار الحكايات في التوسع في عادتهم

 كتابه نسبوا عندما الفادح الخطأ في ووقعوا . اليونانيين
 في مروة حسين يرى ارسطو، الى Enneades التاسوعات

 ان ،2 ج االسالمية، العربية الفلسفة في المادية النزعات كتابه
 تناقض رأوها انهم رغم الفيض، بنظرية تشبثوا العرب فالسفة
 ألنهم االصلية كتبه في عرفوها كما رسطوالفلسفية تعاليم

 المعارضة بدافع ايديولوجيا، النظرية هذم استخدموا
 الصلة وتحصر والعالم الله بين تفصل التي الرسمية االيديولوجية

عليه المنزل والوحي النبي في
 كبيرة بأهمية الفيض مقولة حظيت فقد الحقيقة كانت ومهيا

االسالمية. العربية الفلسفة في
 وفيوضة فيضًا يفيض ونحوهما والدمع الماء فاض اللغة وفي

 ضفة على سال كثرحتى اي وفيضوضة وفيضانا وفيوضا
 الماء وفاض سالت، اذا فيضًا تفيض عينه وفاضت .الوادي

 ولم به وباح امتأل اذا بره صدره وفاض كثر. اذا والخير والمطر
 اي فياض ورجل ، الماء كثير اي فياض نهر ويقال ٠كتمه يطق

 وفي .كثيرالمعروف :وفياض فيض ورجل .جواد وهاب
 عطائه لسعة به سمي الفياض؛ انت لطلحة: قيل انه الحديث

جوادًا وكان الف، اربعمائة مه ق. في قسم وكان وكثرته
 اي (؛61 )يونس، 6فيه تفيضون إذ التنزيل: وفي

 ولمسكم ايضًا التنزيل وفي ذكره. في ونبسطون فيه تندفعون
 الى عرفات من الناس وافاض (•14 )النور، 6أفضتم فيما
 وفي . افاضة دفعة وكل ،بالتلبية منى الى بكثرة اندفعوا : ونى

 ابو قال (؛198 )البقرة عرفات« من افضتم فاذا التنزيل
 ال االفاضة ألن واجب جها الوقوف ان اللفظ بهذا دل اسحق:

بكثرة. دفعتم افضتم ومعفى وقوف، بعد اال تكون

الفيض: ونظرية Npiatonisme المحدثة األفالطونية - 1

 العربية الفلسفة ادبيات في المحدثة االفالطونية تسمى
 في وظهوره المذهب هذا لنشأة نظرًا االسكندرانين، ب»مذهب

 وقد الميالد. قبل االول القرن اواخر منن االسكندرية مدينة
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 ومن . العرية الفلسفة نشوء عصر ال المذهب هذا تأثير امتد
 افكار على اساسًا تعتمد المدرسة عذه ان القول الممكن

 اورفية من فلسفته منها استقى التي واالصول افالطون

 بعده جاءت التي باألفكار فمزجها وامبيذوقلية وفيثاغورية
 وثنية ومعتقدات رواقية من بًا تفري واحد خط في وتسير

 فلسفة من عقلية دعامة الخليط لهذا اعطت ثم واساطير،

 انتجته ما آخر كان جديد مركب كله ذلك من فخرج ارسطو؛

االسالمي الفتح القرائحقبيل

 الفلسفية بصورته وتطوره تبلوره اوج المذهب هذا بلغ وقد

 الميالدي الثالث القرن خالل افلوطين يد على المتكاملة

 هو افلوطين لفلسفة الوحيد االساسي والمصدر م 270205

 فورفوريوس فيه جمع الذي كماذكرنا، التاسوعات كتاب

 وصنفها ونظمها افلوطين استاذه كابات Porphyre الصوري

 العرب وقدنقل فصول منهاتسعة قسم كل اقسام، ستة
 اوكانت العربية، الى السريانية من الكتاب هذا من اجزاءًا

 التاريخي الخطأ حصل وبذلك ارسطوطاليس اثولوجيا بعنوان

المعروف.

 عالم بين للديالكتيك المحدثة االفالطونية فهم ضوء في

 اساس هي الفكرة ان نرى الحي، والعالم المثل او االفكار
 فهي الديالكتيكية اماالعملية الله هي هذه والفكرة الحركة،

 الثمس من الشمس شعاع لفيض الفكرة من الوجود فيض

 االفالطونيون ي فسر التي الخلق عملية هو الفيض وهذا

 كما االولى فالعلة االولى. العلة عن الكائنات صدور المحدثون
 ايضًا خطأ نسب الذي البرقل المحض الخير كتاب في ورد

 ان غير من كلها المبتدعة األشياء )تدبر التي هي الرسطو،

 على العالية وحدانيتها يضعف التدبيرال ان وذلك بها، تحيط

 من لألشياء المباينة وحدانيتها تمنعها وال يوهنها، وال شيء، كل

 بوحدانيتها قائمة ثابتة االولى العلة ان وذلك االشياء. تدبر ان
 عليها وتفيض كلها المبتدعة تدبراالشياء وهي دائيًا. المحضة

.واستطاعتها« قوتها نحو على والخيرات والحياة القوة

 او االولى العلة عن جميعًا االشياء فيض او انبثاق ان اال

 عن ال والضرورة، الطبع بحكم هوانبائق اوالله الخيراالول

 وحدانية تتتهك - المذهب روح في - االرادة الن واختيار ارادة

 يفيض ان اقتضى بذاته الله كمال ان يعني هنا والطبع .الله

 متراتب نظام وفق ،الكائنات وجود هو الذي النور عنه

 شيء، يعوزه وال شيء الى يفتقر ال كامل فااول الدرجات.

 يكون ان اال يمكن ال بحيث والسعة الشمول من وكماله
 االزلي للكائن االسنى السنا )مبعث فمن وهكذا فياضًا.
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 يفيض االول والخير افلوطين. يرى كما الفيض« انطلق
 أبرقلس، يقول كما واحدًا، فيضًا كلها االشياء على الخيرات

 نحو على الفيضان ذلك من يقبل األشياء من واحد كل أن إال

 اقل االشياء بعض على الفيض يكون ال وهكذا .وأنيته كونه

 تلقاء من والفضائل الخيرات اختلفت وانما اكثر، بعضها وعلى

القابل.

 كان المحدثة االفالطونية لرجال االساسي الهاجس ان ويبدو

 هاجس التنزيه كان كما وكماله، االول وحدانية على الحفاظ

 افلوطين الح فقد بعد. ما في االسالمي الفكر في المعتزلة رجال

 ألن ذاته عن خروجه يعفي ال االول عن الفيض اعتبار على

 في فالفيض .المحسوس غيرالفيض العقول عالم في الفيض
 شينًا. منه ينقص أن دون حاله على االول يبقي العفول عالم

 من شيائ يبذل وال آخر، شيء في ليحل شيء منه ينتقل وال

 وهذا الجوهر. بذل األثرغير وبذل آثاره، يبذل وإنما جوهره

 ان دون أثره المعقول يحدث حيث العقول، عالم في معروف

 انسان من ينتقل فالعلم .ذاته في نقصان اي ذلك على يترتب

 كا عنده العلم يظل وانما ، شيء منه ينقص ان دون آخر الى

 واستجابة تأثر حالة إذن هنا فها ٠ منه المزيد يحصل لم إن كان

 ارسطو، عند العشق بحالة شبيهة الخارج في الشيء قبل من

 الكامل النظام ارسطو، االول المعلم بها يفسر التي الحالة وهي

 أموره وتنتظم العالم فيتحرك الغائية، علته نحو وتحركه العالم في

 المحرك من حركة اي تنتقل ان دون علته، تتحرك أن دون

االشياء. وعالم السماء الى االول

 الفيض ان على والتأكيد وكماله، االول وحدانية تأكيد بعد

 ارسطو، عند الحال كان ي المنطقي بالتسلسل ال بالطبع ينشأ

 سبيل على المتحرك الى المحرك من تنتقل ال الحركة ان بمعنى

 العقل بلغة الفيض كيفية عن التعبير يصعب واذ الضرورة.

 والرموز االمثال يتعيرمنها القلب لغة الى افلوطين عمد فقد

 يحدث فالفيض ,االذهان الى المعاني هذه لتقريب ،والتشبيهات

 الثم، جوهر يتغير ان دون الشمس عن النور يصدر كما

 من الشمس شعاع بمثابة هو االول إلى بالقياس فالوجود
 الى الفيض عملية افلوطين به مثاًلآخرقرب وهناك الشمس

 كائن يبلغ فعندما الشرقية: الغنوصية اثر ذلك في وبدا االفهام

 يبدع بل ذاته في يبقى ن يطيق ال فهو يلد، انه نرى كماله ما
 للكائن بمكن فكيف يبرد، والثلج تسخن، فالنار أخر. كائنات

! ذاته في خيره يحبس ان - المطلق الخير وهو - الكامل

 فأول العملية. هذه افلوطين يشرح الفيض مبدأ تقرير بعد

 وهذا الثاني. األقنوم له ويقال العقل، هو االول عن ينبثق ما
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 كانت التي والوحدة كماال، منه واقل االول، دون العقل

 هو كما واألثنينية األثنينية فيها تدب وجه كل من لألول

 ها وتنشأ الوحدة. من مرتبة أدن القدماء منطق في معروف

 فرغم المحدثين. االفالطونيين عند الوحدانية هدم اشكالية

 ان نجد فاننا االمر، هذا في وتشددهم الوجدانية التزامهم

 الوحدانية عمارة هدم الى تعود بتفاصيلها الفيض نظرية

 ألنه .زمن في ال يجري الفيض ان عندهم فالواضح . عندهم

 وقد والواقع، االمكانية مقولة افكارهم ابرز ومن ازلي

 هو ما كل ان القول باتجاه اي األرسطي، الحل بروح فسروها

 الواقعي العالم يخلق الفكرهولذي وان هوامكانية مادي

 التفسير حقيقة يمثل ال وإنكان الحل هذا .االمكانية لهذه

 يقول كان كا المادة، بأزلية القول يتضمن انه اال االرسطي،

 بالقوة وجود ذات أنها هو إمكانية المادة كون معنى ألن ارسطو،

 يكون وهكذا ازلي. وجود ذات اي الواقعي، وجودها قبل

 ووجود الفيض، مصدر سابقان: ازليان وجودان عندنا

 االول المبدأ وجود كون االثنينية هذه الهيولى..والينفي
 االمكانية، بالقوة وجودًا الهيولى وجود وكون بالفعل، وجودًا

. الوجودين ألحد نفيًا ليس الوجود نوع في االختالف فإن

 في افلوطين يضعه - الثافي األقنوم العقل فيض تقرير بعد
 متضمنًا ويجعله افالطون، به قال الذي العالم، صانع منزلة

 يفكر فهوحين ٠ األول هو الخيرالذي مثال عدا أفالطون لمثل
 إن بل األفالطونية، الثل هي المعقوالت وهذه ،معقرالت يتتج

 مثل وتختلف .فيه ختزنة اشياء مجرد وليت منه جزء المثل هذه

 أفلوطين عند فاعلة دينامية فهي افالطون، مثل عن افلوطين

 محدودة هي وبينما .افالطون عند ساكنة إستاتيكية نجدها بينا

 من إذن افلوطين. عن متناهية ال نجدها األخير، هذا عند

 له وصورة االول األقنوم هوفيض الذي العقل الثافي األقنوم

 هي كينونة او جوهر صدوره وفور عنه، يتولد كوره وانعكاس
 وانعكاس اثاني لألقنوم صورة ايضًا وهي الثالث، األقنوم

 المطاف. وخاتمة العقول عالم في الموجودات آخر وهي ،ره لنه

 كما درجة، دونه انها اال اإللهي العالم الى تنتمي كالعقل وهي

 العالم تخوم على تقف وهي درجة. االول دون العقل ان

الكلية. النفس انها المحسوس: العالم من قريبة المعقول

 - واحد فيض ال - كثيرة فيوضات فاضت الكلية النف من

 العالم في الموجودات وسائر البشر ونفوس الكواكب نفوس هي

 الضرورة بنفس الكلية النفس عن صدرت وقد المحسوس

 وتشارك . العقل عن الكلية النفس بمقتضاها صدرت التي

 جهة ومن جهة من مقامه وشرف طبيعته في العقل عالم النفس
 تتحقق وبذلك .ودناءته خسته في االبدان عالم تثارك اخرى

 الذي الرباط ويتوثق االسفل والعالم االعلى العالم بين الصلة

 بطريق وجد المادي العالم فان وهكذا اآلخر. الى احدهما يشد

 الفيض من نصيبه العالم وهذا المفارقة، العقول بوسائط الفيض
 المادي العالم هذا افلوطين ويصف جدًا. ضئيل اإللهي

 ال النظرة وهذه للنور، هناكنقيض يفهم ال والظالم . بالظالم
 المحدثين، االفالطونيين نظر في والعام الله بين انفصاالً تعني

 الظالم ان بمعنى ديالكتيكيًا، فهمًا كان للظالمية فهمهم ألن

 النور من الدنيا الدرجة سوى ليس المادي للعالم المنسوب

 بعدها او قربها نسبة بمدى تتفاضل الكائنات وألن ، األسمى

 الفيض، آخردرجات الحسي العالم ان وبما مركزالصدور عن
. دنيائً خسيسًا عالمًا إذن فهو

 فلسفة في هناك ان مرحبا عبدالرحن يرى كما والخالصة
 اوقمة اسفل، وطرفًا اعل طرفًا للوجود: طرفين افلوطين

 وتمأل الثغرات تسد األوساط من سلسلة بينهيا وحضيضًا،

 العقل بواسطة االول من الساقط الثعاع يزال وال الفجوات.

 فتكون - ويتضاءل يتضاءل العالم، هذا الى ومنها النفس الى

 الحقيقة في تتها التي من واعلى سبقتها التي من ادف مرتبة كل

 يتحول التضاؤل ويهذا اويكاد. يخبو حتى — والخيرية والكمال

 النور ويتالشى الوجود، عن العدم اويصدر عدم، الى الوجود

 او اثر الخيرفي ويتبدد النور، عن الظالم اويصدر الظالم في

الخير. عن الشر يصدر
 الوحدة وتحطمت افلوطين، عند الكل في الكل تداخل لقد

 .البديعة صورتها رسم في االفلوطينيون اسهب التي المطلقة

 وحدة مذهب كبيرمن نصيب عن لتعبر الفلسفة هذه وعادت
 غيرمتميز األشياء في منبثًا الله يكون حيث , الروانية الوجود

 االعلى: فياألدنىحاضر فاألوليحويكلشيءألن عنها

 والواحد األول في والعقل العقل في والنف النفس في فالجسم

 شيء كل استعداد بحسب شيء كل في موجود مكان كل في

لتبله

االسالمي: الفكر في الفيض-2

:الفلسفة في - 1

 الفيض نظرية وضع عربي فيلسوف اول الفارابي يعتبر - أ

 وقد العربية، للفلسفة التاريخي التطور سياق في االفلوطينية
 اشد لديه وظهرت ومضمونًا تنظيًا النظرية هذه الفارابي اغنى

 كتاب في قيل ما جل ألن افلوطبن. عند هي مما فماسكًا

 األوحد، الواحد عن الكائنات صدور عن اوالربوبية اثولوجيا

 عند الفيض عملية فسرت بينما وتشبيهات استعارات هي انما
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 ذلك سبيل وفي ٠ نفسها مع منسجمة فلسفية بنظرية الفارابي

 وغاياته اهدافه لبلوغ وارسطووافلوطين افالطون الفارابي سخر

 عليها اضفاه بما ذلك، واكمل يعف بعضها تعاليمهم فمزج

 والصائبة االسماعيلي المذهب من مستقاة مسحات من

 إطار في واضحة اسالمية بصبغة ذلك كل وصبغ والتصوف،

.وثقافته عصره عقائد مع يتالءم الديني التفلسف من

 وفالسفة الفارابي، ان مروة حسين يرى المجال هذا وفي

 امامهم سهلت النها الفيض نظرية تشبثوا بعده، من العرب

 مجال في اعترضتهم التي وااليديولوجية النظرية المثاكل حل
 انفسهم يكلفوا لم انهم الى ريذهب والعالم. الله بين العالقة

 في وتعاليم آراء من ورد ما تناقض لبيان التاريخي النقد تسليط

 نظرية ألن الحقيقية، أرسطو وتعاليم آراء مع الربوبية كتاب

 يتمتع كان لما والتشجيع الدعم الرسطونالت منسوبة الفيض

العرب. المفكرين عند كبيهة ثقة من االول المعلم به

 وكيف العالم، هذا وجد اوكيف الفيض، عملية تمت كيف

 في ذلك الفارابي يشرح البسيط؟ الواحد من الكثرة خرجت

 لألول وجد »متى انه فيرى الفاضلة المدينة اهل آراء كتابه

 سائر عنه يوجد ان ضرورة لزم له هو الذي الوجود

 هو الفارابي عند اوالله االول ان علمنا فاذا الموجودات«.

 وال الوجود واجب وانه ،بإمكان وجوبه يسبق الذي الواجب

 طبيعته تقضي اي بذاته، الوجود واجب ألنه لوجوده، علة

 ال ألنه محال. منه لزم موجود غير فرض متى انه بمعنى بوجوده،

 لكل االولى والعلة األول البب ألنه ،بغيروجوده يجوزكون

 سائر عنه يوجد ان ضرورة لزم لماذا لنا اتضح وجود.

 فيض جهة على هو »انا عنه يوجد صا ووجود .الموجودات

 عن فائض غيره وجود ان وعلى آخر، شيء لوجود وجوده

 ووحدانيته األول كمال تأكيد في الفارابي ويسهب . هو« وجوده

 عند هو عها بجديد يأت لم ذلك في وهو الفيض عملية اثناء

 سبيل في هذا توسعه كان انما أفلوطين الفيض: نظرية رائد

 تصور جراء من الزمن في تنشأ قد القي االلتباسات جميع ازالة

 غاية تحقيق الى اليرمي فالفيض تصوراحسيا. الفيض عملية

 في زيادة او كمال يقابله مكان في نقص فيه وليس .تكن لم

 هولذاته وانما عنه، بتأثيرفعلخارج والهوواقع آخر، مكان

 عند يتم الفيض ان مالحظته يمكن وما . ,ذاته وفي وبذاته

 .افلوطين عند األمر هو كها الطبع من ال المعرفة من الفارابي
 هذه ومن ويعرفها، ذاته يعقل الفارابي عند )اوالله( فاألول

 يشبه قصد عن ليس عنه االشياء و»وجود العالم خرج المعرفة

 ورضا معرفة له يكون ان بدون الطبع سبيل على وال قصودنا،

 األشياء ظهرت وانما افلوطين، ظن كما وحصولها عنه بصدورها
 ما على الوجود في الخير لنظام مبدأ وبأنه بذاته، عالمًا لكونه عنه

 يقول كما .يعلمه« الذي الشيء لوجود علة علمه فإذن .يجب

 كل قخلق التي القوة هو العلم إذن . المسائل عيون كتابه في

 بعلم وليس خالد ازلي علم باألشياء األول وعلم شيء.

 آن في هو الفسير هذا وفق والفيض . المعلوم بتغير متغير زمافي

 الذي لألول الخالق النشاط من وضرب مجرد عقلي عمل واحد

االبداع هوعلة

 العقل وهو بالعدد واحد شيء االول عن المبدعات أول

 وهو بنفسه. المطلق الواحد علم عنه صدوره وسبب االول.

 ذاته فهويعقل . مادة هوفي وال اصال جوهرغيرمتجسم
 ومن غيرذاته. شيائً ذاته من يعقل ما وليس االول، وبعقل

بالجوهر ووحدة بالعرض كثرة : والوحدة الكثرة فيه تجتمع هنا

 يعقل انه وبحكم االول. ويعلم ذاته يعلم االول العقل

 يعلم انه وبحكم الثاني، العقل هو ثالث وجود عنه يلزم االول

 االعلى الفلك او االولى السماء وجود عنه يلزم تخصه التي ذاته

 االول كالعقل عرضية كثرة فيه الثاني والعقل .وصورته بمادته

 .األعلى الفلك تحت آخر وفلك ثالث آخر عقل منه ويحصل

عقل. من وفلك عقل يحصل وهكذا

 التي واالفالك العقول عدد يحدد لم الفارابي ان المالحظ

 حدد انه اال المسائل، عيون كتابه في االول عن صدرت

 الفاضلة المديتة في اما المادة؛ من المجرد الفعال بالعقل نهايتها

 او الفعال العقل هو وعاشرها عثرة، العقول عدد جعل فقد

 العالم القمر، فلك دون ما عالم مدبر وهو القمر، فلك عقل

 الفي العقول من كغيره ووجوده والفساد الكون عالم السفلي،

 وجود يتتهي عنده ولكن االول، ويعقل ذاته وهويعقل مادة،

 األنفس وجود االخيرهوسبب العقل وهذا .السماوية االجساد

.األرضية

 بنظرية األخذ بسبب شديد لنقد بعد فيما الفارابي تعرض

 العالم بكون الدينية المسلمة تنفي النظرية هذه ألن . الفيض
 يعني الفيض طريق عن العالم وجود ألن ٠ عدم من مخلوقًا

 لوجود الضرورة بحكم ،مالزم النه العالم هذا ازلية ضرورة
 وليس بالعدم، مبوقًا ليس ألنه مخلوقًا، ليس وهوإذن الله.

 الى باالضافة . الفيض مصدر الزلية تبعًا ازلي هو يل حادثًا،

 مسلمات مع تتعارض كثيرة مفاهيم تتضمن النظرية هذه ان

 الفارابي فسر فقد كالوحي الالهوتية، بمفاهيمها اخرى ديتية

 غير العوالم رؤية من البشر افراد بعض يتمكن بها الي القدرة

ألجزئيات »قبول ومن اإللهية«، التنبؤب»االشياء ومن المنظورة،
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 بالقوى مرتبطا تفيرا الفعال العقل عن والمستقلة« الحاضرة

 المخيلة هو اغما الوحي منشأ ان يرى فهو . بشري لكل الطبيعية
 جدًا« كاملة قوية ما إنسان »في تكون حين فهذه .االنسان في

 غيرمستولية الخارج« من عليها الواردة »المحسوسات وتكون
 للقوة كليًا متخدمة وغير بأسرها، يستغرقها استيالء عليها

 كثيرمن ذلك، مع المخيلة، في اي فيها، يبقى بل الناطقة

. تخصها« التي افعالها ايضا به »تفعل طاقاتها

: سينا ابن عند - ب

 يختلف وال . الفيض بنظرية بأخذه للفارابي سينا ابن يدين

 كان وان الفارابي، عند هو عما سينا ابن عند النظرية جوهر
 في إسهاب مع جديدة شروحًا استاذم نظرية على زاد سينا ابن

 اكبر حظًا لها ماهيأ مختلفة، صور في الفكرة وعرض االستطراد

 والطريقة المبادىء على محافظته ومع واالنتشار الذيوع من

 ايضاح في الفضل له يعوم وطبيعتها، واألفالك العقول وعدم

 . . وتماسكا انجاما اكثر جاءت حتى وتعميقها النقاط بعض

 فقد سينا ابن واما ،مثنى مثنى يصدر الفيض الفارابي جعل فقد
 شيائً واإلحداث التعقل دام ما اذ . اثالثًا اثالثًا يصدر جعله

 متدرجة فيوضات ثالثة عقل كل عن يصدر أن فينبغي واحدًا

 عند الحان كان كا فقط، اثنين ال والرتبة، الشرف في

الفارابي

 البحث هي السينوية الفلسفية المنظومة يميز ما اهم ان اال

 صدور وإشكالية العالم البداع المالئم الحل اليجاد الدائب

 ذات الكل »مبدأ ان قرر عندما سينا فابن الواحد. عن الكثرة

 عنه« يوجد ما يوجد ان واجب الوجود وواجب الوجود، واجبة
 متساوقان، والعالم الله او والمعلول العلة وجود ان يعني فهذا

 واجب االول المبدأ دام فما اآلخر. عن احدهما يتأخر ال اي

 معلوله يوجد ان يقتضي فذلك موجود، هو لما وعلة الوجود
 ابن أوصل فقد اوبعد؛ قبل ودون عنه، تخلف دون وجوبًا

 - االول المبدأ دام ما فانه .العالم وجود ازلية تقرير الى سينا

 يتخلف ان يمكن ال الوجود، هذا وهو ومعلوله، ازليا قديما

 وهو هذا فمعلوله - االول المبدأ وجود عن اي - وجوده عن

بالضرورة. مله ازلي قديم العالم، وجود

 االول هذا كان وان - االول لوجود مساوق قديم العالم إذن

 التوحيد قضايا سينا ابن عند وظلت - والشرف بالرتبة يتقدم

 او الوحدة، عن الكثرة وصدور اإللهي والتعالي المطلق والتنزيه

 استقطبت حادة تثيرإشكاالت الالمادة عن المادية االجسام

 حل حاول فقد .سينا ابن فلسفة في متناقضة اتجاهات

 واجب عن )المادة( االجسام صدور وجوب بين التعارض
 وبين إطالقًا، فاصل بغير مباشرة اي تخلف، دون الوجود،

 عن بصدورها القول الى باللجوء ،األجسام في الكثرة محتوى

 »اليجوزان انه الى يفطن لكن، وجودآخر بتوسط االول

 مكانه، في يبقى اإلشكال ألن محضة«، واحدة الواسطة تكون

 الواحدة »الواسطة هذه عن الكثرة تصدر كيف : الؤال ويبقى
 الى الكثرة من نوعًا تتضمن واسطة من بد ال إذن . المحضة،؟

 في وجدها الفيض، مبدأ في وجدها وهذه واحدة. كونها جانب

 عند هو كما - سينا ابن عند المفارق والعقل . المفارقة العقول
 بذاته. واحدًا كان وإن الكثرة، من نوعًا يتضمن - الفارابي

 جهة من اواًل: المفارق. العقل في الكثرة هذه سينا ابن ويعلل

 وواجب بذاته، الوجود ممكن - الجهة هذه من فهو- معلول انه
 عقل، - ذلك مع - انه جهة من وثانيًا: االولى، بعلته الوجود

 معنى فيه يحصل هنا من هذه. علته وبعقل ذاته، يعقل فهو

الكثرة.

التصوف: في-2

االسماعيلية: عند العرفانية الحركة - أ

 في واالنان الله بين العالقة صورة ان المعروف من

 للهجرة والرابع الثالث القرنين مدى في االسالمي لتصوف

 اتجاهات ظهرت حتى ،وساطة دون الكشف اساس على كانت

 سلسلة في بالعارفين ترتقي االشراقات من بوسائط الصلة عقد

 الوسائط وفكرة . الصوفي مفهومها المعرفة الى تصاعدية مراتب

 ذكر كما بقولهم السماعيلية عند تجلت الفلسفي بمظهرها
 االول العقل باألمر »أبدع الله ان والنحل الملل في اكهرستاني

 هو الذي التالي النفس ابدع بتوسطه ثم بالفعل، هوتام الذي

 تمام الى النطفة نسبة اما العقل الى اكف ونسبة غيرتام

 ومن الوالد«. الى الولد نسبة واما الطير، الى والبيض الخلقة،

 الى »النقص من الحركة تتولد العقل كمال الى النفس اشتياق

 االفالك »حدثت الحركة آلة الى الحركة حاجة ومن الكمال«

 الطبائع وحدنت النفس، تدبير دورية حركة وكحركت السباوية

 ايضا، بتدبيرالنف استقامة حركة وتحركت بعدها، البسيطة

 واالنسان، والحيوان، والنبات، المعادن، من المركبات فتركبت
 متميزًا االنسان نوع وكان باألبدان، الجزئية النفوس واتصلت

 األنوار، تلك لفيض الخاص باالستعداد الموجودات سائر عن

.كله« العالم مقابلة في عالمه وكان

 عند والمعرفة للوجود التفسير هذا في ذكره يجدر ومأ

 عملية ذاتها فهي . راحدة بعملية يتحققان انهما االسماعيلية
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 االول، العقل يبدع الله المعرفةم ألنوار افاضة ايجادوعلية

 الكمال، نحو بحركتها تتجه هذه ثم النفس، ينتج وهذا

 دورية بحركة االفالك هذه وتحرك السماوية، االفالك فتحدث

 )المعادن، المادية الكائنات اي المركبات، حدوث الى يؤدي

 عن يتميز العالم هذا في االنان واالنسان(. الحيوان، النبات،

. المعرفي الفيض لتلقي باستعداده الكاثنات سائر

 األفلوطينية مثيلتها عن االسماعيلية الفيف نظرية تختلف

 عن االفلوطينين عند الفيض يتم حيث الكالسيكية بصورتها

 تتفاضل والكائنات هابطة، حركة درجات ويصدرعلى األول

 عند تظهر بينما الصدور، مركز عن بعدها أو قربها نسبة بمدى

 حركة وهي الوسائط نحو الله من ابداع بحركة االسماعيلية

 حركة وهي العقل كمال الى النفس من اشتياق وحركة هابطة

 بين العالقة تنظيم سبيل في االسماعيلية استعانت وقد .صاعدة

 وعالم المعرفي( بالفيض الكاثنات عالم عن )المميز االنسان عالم

 األئمة في األرض عال اإللهية التجليات بفكرة العلوية الكائنات
األرض. على لدوراالمام لتصورخاص وفقًا

السهروردي: إشراقية - ب

 قرية في السهروردي حبش بن محيى الدين شهاب ولد

 غربي بشمالي الجبال ارض في زنجان، مديننة قرب سهرورد،

 ابن يتفق حين في وفاته. تاريخ في السيرة كتب وتختلف ايران.

 للهجرة، 587 سنة في مات انه حاه صاحب الفدا وابو خلكان

 الظاهر الملك قتله عدما عمره من والثالبين الثامنة في كان وأنه

 الدين صالح السلطان بأمروالده ه.613 سنة المتوفى االيوبي

 اعلموه بعدما بالفقهاء تأثر الذي ،589 سنة المتوفى األيوبي،

.وتعطيله الشيخ عقيدة بانحالل

 المارديني، شبابهفخرالدين مطلع في السهروردي التقى

 سينا، ابن فلسفة على واقفا حكيما هذا وكان ه. 594 المتوفى
 وتشير وافادمنه عليه، السهروردي فدرس الطب، ضالعًافي

 جماعة صباه في عرف السهروردي ان الى المصادر بعض

 وعاش رياضاتهم، ومارس طرقهم، على فوقف المتصوفة،

 شبابه مطلع في ثقافته تكونت وبهذا وانفراد. عزلة حياة مثلهم

 بالذات المرحلة هذه في عرف وقد صوفي. - فلسفي مزيج من

فارس. قدماء تعاليم على ووقف الشرقية، الديانات

 والمجاز الرؤيا على القائمة السهروردي رسائل في والناظر

 انها لوجدنا الصبا ايام مؤلفات من الشيرازي يعتبرها والتي

 اإللهي. لألصل العودة هي واحدة غاية الى جلة، تهدف،

 االشراقية الحكمة باعتناق يتم وهذا المادة. عبودية من والتحرر

 الربانية والحقائق الله معرفة تثد إلهية حكمة ألنها المشرقية او

 التي هي الشرقية الحكمة وهذه .الداخلية الحياة بتعميق وذلك

 من السهروردي تواعدها وارسى سينا، ابن أصولها اختط
 ويمثل االشراقية. الفلفة باسم ايضًا عرفت وقد بعده،

 يمثل فيا النور، مصدر االشراقيين مصطلحات في الشرق

.الظلمة مكان الغرب

 هوذوكيان االشراقي السهروردي عالم بأن القول ويمكن

 المعرفية سمته أما .االولى بالمرتبة انطولوجي وجودي

 فهنا نفسه. االنطولوجي كيانه من نابعة فهي االبستمولوجية،

 من النور هذا يفيض .بكامله لعالم وجود كمبدأ النور نجد
 النهاية الى درجة درجة هابطًا األنوار، نور االعلى، المصدر

 كلما ولكن وجودنوراني هي الفيض من درجة وكل السفلى،
 الدرجة بلغ اذا حتى النور. مستوى انخفض انحدردرجة

 االضمحالل. حتى النور تضاءل األجسام، عالم الجرمية،

 إشراقية ان يعني وهذا الوجود من المظلمة المرتبة تصبح وبهذا

 بها تقول كا ،والظالم النور بشنائية تعترف ال السهروردي

 هو للوجود واحد غيرمبدأ عنده فليس والمانوية، الزرادشتية

النور،
 ليست وانها جوهرا النفس اعتبار على السهروردي يثدد

 تكون ان يمكن ال فهي األنوار نور عن صادرة ألنها بعرض،
 في ورد ي لذاته طاهر لذاته« قائم »نور إذن فهي عرضيًا نورًا

 الصدوراوالفيض نظرية السهروردي ويردد األشراق حكمة

 عن :االسالم فالسفة عند المذهبي البناء عليها قام التي

 وهو أول إبداعي نور أي واحد موجود اال يصدر ال الواحد

 القوة وتتمثل الصدور، وتستمرحركة الممكنات جميع منتهى
 الى اواألنواراتجاهًاثنائيًا العقول اتجام االيجادفي في الدافعة

 عن ويعبر ه تحتها ما الى بالنسبة نوريتها شدة باعتبار مرة ذواتها

 ضعف باعتبار اخرى ومرة االشراق، بحرته االتجاه هذا

 عن ويعبر العليا، واألنوار األنوار نور لقاصرية بالنسبة نوريتها

 طرف :ثنائية الجهات وهكذاتكون بالمشاهدة؛ االتجاه هذا

 في العقلية للجهات هذامعارضة وفي أخس وطرف أشرف

 أن إال ثالثة. اتجاهات على تقوم التي المشائية الصدور نظرية

 حيث من يختلفان اللذين والمثاهدة االشراق فعلي أن المالحظ

 اتجاه فلإلشراق المزدوجة. وظيفتهما حيث من يتحدان التجاه،
 في كالمنيمامشارك ولكن صاعد اتجام وللمشاهدة هابط،

 وبهذه ثانية. جهة من للمعرفة وطريق جهة، من االيجاد عملية

المعرفة. وعملية االيجاد عملية تتحد الصورة

 عالم ثالئة: عوالم وجود السهروردي يؤكد النور هياكل في

األجام. وعالم النفوس، وعالم العقول،
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 فعل تكثر تتكثركلما التي القاهرة األنوار يشمل فاألول

 أوروح »أبونا القاهرة األنوار هذه جملة ومن االشراق

 عليه ويطلق نوعنا« طلسم ورب نفوسنا مفيض القدس،

الفعال. العقل المثاؤون الفالسفة

 السماوية لألفالك المدبرة النفوس فيشمل الثاني العالم أما

 عن يتعد السهروردي نجد وهنا االنانية، ولألجام

 تصدر الفلكية النفوس ان يرون المشائين ألن وذلك ،المثائين

 عن تصدر انها الهروردي يرى بينما العليا العقول عن مباشرة
.العرضية العقول طبقة من السماوية األنواع ارباب

 في نوعان هناك رأيه وعلى الجسم، عالم فهو الثالث العالم أما

الجسم:

القمر فلك تحت ما أجسام أي العنصرية األجام (1

السماوية األفالك أجسام أي األثيرية األجسام (2

 بنصيب اضطلعت الفيض نظرية بأن القول يمكن وأخيرًا

 في وخاصة - عصرها في المعرفة الغاز حل مسؤولية من كبير
 كامل. شبه أو كامالً واجبها دت حيث - االسالمي الفكر

 منسقة نظرية واغها عقلي غير عنصر فيها ليس انه وحسبها

 منطقي نظام في الالحق بعنق السابق فيها يأخذ مترابطة

 األمر نهاية في تعود كانت النظرية ان صحيح .معقول متسلسل
 إسهامًا كانت أنها اال اوبآخر، بشكل الوجود بوحدة القول الى

 والعلوي الحسي :العالمين اتصال معضالت حل في جادًا

المفارق.
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Apriorism القبلية
Apriorisme
Apriorismus

 بوجه ،هى ديكارت فلسفة ان يقول من كثيرا يغالي ال
 بالمعرفة حافًا الفيلوف هذا ترعهمم خطر لدرء محاولة ،عام

 المقصود والخطر وضرورتها. وواقعها امكانيتها لجهة الموضوعبة
 رد محاولة وهي ،Solypsism االنانة يسمى ما في يتمثل هنا

 التفكير. ذاتية الى المعرفة في الموضوعية ورد الوعي الى الوجود
 من هي بل تاريخيًا، فلسفيًا واقعًا ليست األنانة ان والواقع

 الخطر سوى لها ضرورة ال التي المصطنعة الفرضيات قبيل
 الكذب باب من إنها صرفًا، تفكبرها امكانية في المتمثل
 من انها اوآل. دحضه عل اال الصدق يقوم ال الذي المنهجي

 في اي اوأل فضحم على اآل العلم يقوم ال الذي الجهل قبيل
 انها اوال. علىسلبه اال االيجاب يقوم ال الذي السلب عداد

 الذي للثك، االعمق السبب انها قل بل الشك، اسباب من
وانقاضه نقضه على اال اليقين يقوم ال

 فال فيها، محالة، ال واقعًا، ألخيه الحفرة يحفر من كان اذا

 منها. يقوم لن انه لذاته الحفرة يحفر من حال يكون ان من بد
 عجز، إذ الذي لديكارت يبدوحاصالً ما بالذات هذا

 كمنطلق حفرها التي االنانة من عقله بمفرد القيام عن بالفعل،
 نفقًا حيرته، شدة من يحفر، راح المتيقنة لفلسفته اول منهجي

 جديد. من االرض سطح الى بواسطته يصل ان ويأمل فيها،

 سطح الى صاحبه يوصل لم الديكارتي النفق هذا ان اال
 اواًل. السياء الى به صعد ان بعد اال جديد من االرض

 اال االنانة شرنقة من النفاذ استطاع ما بالفعل، فديكارت،
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 وجود على برهانا تسلقه خيطا الفطرية تمثالته من مثل ان بعد
 ان اال يخدع، ال يقينًا والمانح حدود بال الخيره كاالله اللم

 من انتقل فيا حفرة، الى حفرة من بذلك ينتقل كان ديكارت
 التي الهوة إن »الفطرية« حفرة في نفسه ليجد إال االنانة حفرة

 المفكر الجوهر بين موسوية، بعصا كما ديكارت، ضريها
 كان والعالم، الوعي بين والمادة، العقل بين الممتد، والجوهر

 محولة التامة الفطرية بطابع عنده المعرفة طبعت ان شأنها من
 من تستمد فلسفة الى اي »فطرنية« فلسفة الى بذلك، فلسفته،
 بل صرفًا، المعرفة شكل ال الفطرية، تمثالته اومن العقل،

 التمثالت بين الوحيد الغرق عندم بات بذلك .ايضًا مضمونها
 اال المظور يلج ال فرقًا الطارئة او المكتسبة والتمثالت الفطرية
 اللون تمثل ان هنا من اكظر. وجهة في فرق هو ما بقدر

 استعداد هو حيث من فطريًا تمثالً ذاته هو يمي مثال، االصفر
 على يطرأ أنه حيث من )بالحس« مكتسبًا وتمثالً الوعي، في

 حيث من مكتسبًا وتمثالً قوة، هو حيث من فطريًا قمثالً الوعي،

فعل. هو
 الى الحقة المثالية جنوح اساس هي المدقعة الفطرنية هذه

 الى والمتوازنة .الرصينة الواقعية وجنوح كاريكاتورية مثالية
 على وتجريبيين عقلنيين من وغيره ديكارت عند مغرضة واقعية

٠ سواء حد
 ادانة تشكل ال المغرضة والواقعية الكاريكاتورية المثالية وألن

 ان كانط رأى المتوازنة والواقعية الحقة للمثالية وعاقلة عقلية
 بفطرية فإذا المتزنة، الواقعية الى طريقًا الحقة المثالية يسلك

 التفكير صعيد على الشكل قبلية الى عنده تتحول المضمون
 يكمن، كان العقلنيين خطأ ان هنا من . سواء حد على والمعرفة

 من المعرفة مضمون استنباط حاولوا انهم في نظركانط، في
 شكل استقراء حاولوا اغهم في التجريبيين، وخطأ العقل،

 تعد لم العقلنين عند المعرفة ان هنا من الحواس من المعرفة



القبلية

 المعرفة معرفة. تعد لم التجريبيين عند التجربة ان كما تجربة،

 كما المضمون، حسية فقدت النها تجربة، تعد لم العقلنيين عند

 عقلية فقدت ألنها معرفة، تعد لم التجريبيين عند التجربة ان

 افق من الحسي المضمون عرضية غابت بذلك . الشكل

 ضرورة غابت كما التجربة، احكام عرضية ومعها العقلنيين،

 احكام ضرورة ومعها التجريبيين، افق من العقلي الشكل
 او ،تجاهلوا قد العقلنيون كان واذا .موضوعيتها او التجربة

 فإن المعرفة موضوع في وانطباعي خاص هو ما كل كادوا،
 في ومقولي هوعام ما لكل اوكادوا، تنكروا التجريبيين

 تحول امكانية رأى مثالً اليبنتن ان هنا من . التجربة موضوع

 احكام الى الواقع، حقائق وسماها العرضية، الواقع احكام

 تام، استنباطي نسق في ضبطها تم حال في الضرورية العقل

 العقل واحكام العرضية الواقع احكام بين الفرق ان يعني ما

 طبيعة في غرق ال النظر، وجهة في فرق هو انما الضرورية

 الفطرية التمثالت بين ذاته الفرق قبله ديكارت ير الم المنظور

 لكلماهو التجريبيين تنكر فإن بالمقابل المكتسبة؟ والتمثالت

 كل رد الى وهيوم بلوك دفع الحسية التجرية في ومقولي عام

 اساسها الى الواقع احكام على وموضوعية وضرورة شمولية

 المكان. وتجانبية الزمان تالحقية الى وبالتالي الحسى االنطباعي
 وتحول مركب، تمثل الى لوك عند الجوهر تحؤل هنا من

.متديم ارتباط الى هيوم عند »السببية«

 ما في يكمن المشكلة هذه اصل ان كانط رأى ذلك ازاء

 عليه، اختلفوا الفيما والتجريبيين، العقلنيين كال عليه اتفق
 والمضمون الشكل صعيد على للمعرفة ان مفاده ادعاء في اعني
 وبدا العقل في العقلنيون رآم واحدًا مصدرًا االساس في معًا،

 كانط، رآها كما التجريبية، ان هنا من الحس. في للتجريبيين

 على الرد هي ليست العقلنية ان كما العقلنية على الرد ليست

 على الرد اما نقيضان. ال ضدان المدرستان فهاتان التجريبية،

 لكليهما المناقض الرد التجريبيين، وانطباعية العقلنيين فطرنية
 واحدًا: مصدرًا ال مصدرين للمعرفة بأن القول فهو معًا،

 اوما الحسي وهو ،االنطباعي مضمونها لها يوفر اول مصدر
 شكلها لها يؤدي ثان ومصدر الحاسمة، القوة كانط دعام

 الحاكمة او الفاهمة القوة كانط سمام اوما الفهم وهو العقلي،

(.B 74,102 الخالص، العقل نقد )كانط،

 ،والمضمون الشكل بين البداية منذ قائم فالتالزم ذلك مع

 كما تكون، ان قبل التشكيل قوة هي كانط عند القوة ان سيما
 حسي لمضمون وتلق سقبل قوة مثال، لحاسة القوة في

 طابعها كانط عند الحاسة للقوة ان هنا من . .انطباعي

 لما الحس، مستوى على الخاصة، التثكيلية ووظيفتها التشكيلي

 B الخالص، العقل نقد )كانط، الحسية االنطباعات من تتلقاه

 منذ الوعي، على االنطباعات تنتظم القوة هذه فبفعل (36,160

 )لجهة وتالحقي مكانيتها( )لجهة تجانبي ترتيب في البداية،

 عيانيين شكلين والزمان المكان كال يمسي بذلك .زمانيتها(

anschaulich, intuitive ،القوة اداء من كمايسميهماكانط 

.نفسها الحاسة

 والمضمون الشكل بين البداية منن القائم التالزم هذا ان اال

 ان ذلك المضمون، وبعدية اثكل قبلية كانط، عند يمنع، ال

 المتعالي بمعناهما بل ،الزمافي بمعناهما هنا يفهمان ال والبعد القبل

transzental على الشكل فقبلية بذلك كانط -كمايسميه 
 شرطًا الشكل كون كانط عند تعني المتعالي، بمعناها المضمون

 للمعرفة ضروريًا اساسًا ار ضرورية فرضية او ضروريًا

 ضروري واساس شرط هوايضًا المضمون االان التجريبية.

 العقلي الشكل هووقبلية بعديته اين فمن التجريية، للمعرفة

 قوام الى بالنسبة التقومية ته معياري الى مردها الشكل قبلية إن

 التشكيل قبلية إنها )الصدقية(. وقيمتها )الحكمي( المعرفة

 أما .معرفي كمضمون فيه يتكل ما على ذاتية وكفاعلية كفعل

 .االنطباعي وطابعه الحسي مصدره الى فمردها المضمون بعدية

 ليس التجريبية اآلخرللمعرفة الشرط ان القول يمكن بذلك
 بما المضمون اوبعدية البعدي المضمؤن بل صرفًا، المضمون

طابعه وانطباعية مصدره حسية من هذه تعني

 العقلنيين عند الفطرية التمثالت بين الفرق يتضح بذلك

 العقل نقد )كانط، كانط عند للمعرفة القبلية والشروط

 معرفية بنى الفطرية التمثالت ففيما (.B 118 ، . الخالص.

 كانط عند القبلية الشروط أن نجد ومضمونها بشكلها جاهزة

 Anschaulichkeit عيانيته لجهة المنطقي المعرفة شكل تتناول

 اإلدراكية الفهمية ولجهةمقوليته زمان( )مكان، الحية
 التجربة، على زمنيًا متقدمة الفطرية وفياالتمثالت الحكمية،

 العقل )نقد معها وتبدأ اتجربة من القبلية الشروط تنطلق

 اوظرف فرصة مثابة التجربة تكون ذاك اذ . (B 1,2 الخالص
 B الحالص، العقل )نقد الوعي في الشروط هذم لتولد مؤات

 ضروري شرط هو للمعرفة كشكل القبلي ان هنا من ل (91
 عند الفطرية كالتمثالت ولي وحكمًا، موضوعًا إلمكانيتها

 وهذا للمعرفة، اصال جاهز كأنه حكًا او موضوعًا العقلنيين،

 الحسي االنطباع لعمل هامًا مجاالً كانط عند يترك ان شأنه من

 بهذا ومسمى اسيًا تجريبية اذذاك، ،تصبح التي المعرفة في

 ال مما الظاهرات جميع في شيء »هناك كانط: الصدديقول
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القبلية

 الحقيقي الفرق فيه يتمثل وبما قبلي، نحو على البتة ادراكه يمكن
 او االنطباع وهو القبلية، والمعرفة التجريبية المعرفة بين

الخالص، العقل )نقد الحي( االدراك )كمادة االحساس

.(B 208,209)

 اصل من اذن، ليست، عندكانط القبلية المعرفة
 الذات في التفكيركعملية تحليل من تتبط فال بسيكولوجي،

 إن والتفكير. للتجربة المنطقية البنية تحليل من بل ،التجريبية
 )نقد منطقيًا بل زمنيًا، عليه تتقدم ا لالدراك القبلية االشكال

 ان كانط يؤكد متعددة مواضع وفي (.B 1,2 الخالص، العقل

 الشروط تشكل التي الصفات كل قبليا باالشياء نلحق ان علينا

.إياها تفكيرنا إلمكانية الضرورية

 تحصل التي هيتلك عندكانط، القبلية، المعارف إن

 معطى اي يخالطها لم فإذا الحسية، التجربة عن تام باستقالل

 اذ . (B 3,34 الخالص، العقل )نقد خالصة سميت تجريبي

 الضرورة، رئيسيتين: ميزتين الخالصة القبلية المعرفة تتميز ذاك

 (.B 3,4,5 الخالص، العقل )نقد الصارم، والشمول

 القبلية، المعرفة بدون والعلم التجربة امتناع تعني الضرورة

 او تحول ألي القبلية المعرفة اتساع عدم يعني والشمول

.استثناء

 مفهوم كانط، عند يتضمن، القبلية المعرفة مفهوم إن

 العيانات كانت فإذا . Spontaneitaet التفكيرالتلقائي

Aschauungen فإن االنطباعات، تلقي على تقوم الحسية 

 الخالص، العقل )نقد التفكير تلقائية على تقوم المفاهيم

 فعلى أماالمفاهيم انفعاات على تقوم العيانات كل(.893

 قوة التلقي كان واذا . (B 93 الخحالص، العقل )نقد وظائف

 التلقائية فإن (B 33 الخالص، العقل )نقد االنطباعات تقبل

 من . (B 75 الخالص، العقل )نقد التمثالت انتاج قوة هي

 إال مكنة المعرفة يجعل ان يستطيع ال االنفعالي التلقي ان هنا

 العقل )نقد للمفاهيم المنتجة القوة بتلقائية ارتباطه خالل من

 االنتاج )فاعلية والتلقائية للقبلية فإن بذلك . (A 97 الخالص،
 ال يتمثل مما كانط، فلسفة في واحدًا مدلوالً لمفهومي( ا لتمثلي ا

التركيب فاعلية في وباألولى، بل، صرفًا، التحليل في

 الشاملة االحكام عل اوالً القبلية، صفة كانط يطلق

 مكان، ،والتفكير)زمان العيان اثكال على ثانيا والضرورية،
 لهذه الذاتية الشروط على وثاكًا الخ(، مبادىء مقوالت،

 خالل من اال يتحقق وال المدرك االنا في نجده عما االشكال

التجربة.

 القسم احكام قسمين. الى القبلية االحكام كانط يقسم

 وفي تركيبية، قبلية الثاني القسم واحكام تحليلية، قبلية االول
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 الوعي نظرية صعيد على كانط جديد يتمثل االخيرة هذه

 مفهوم تفكيك على التحليلية االحكام تقوم ففيما والمعرفة.

 الموضوع مفهوم التركيبية القبلية االحكام تربط الموضوع،

 عن تام باسقالل وذلك ،معنام في متضمنا اصال ليس بمحمول

 عيانية من صرفا الوعي اشكال وبحسب الحسية التجربة

 هنا .(. الخ. مبادىم )مقوالت، ومفهومية زمان( )مكان،

 اي الضرورة، بيقين دائما يتسم هوما القبلي ان كانط يقول

 تجريبي اساس اي الى يستند ال ما إذن فهو .مطلقة بضرورة
 القبلي هذا انه، مع العقل فاعلية صرفًاعن بالتالي، ،وماينتج

 كل الى مقدمة )كانط، تركيبي حكم دائيًا كانط، عند الجديد

 تعلن االحكام قبلية إن . (Proleg. g 6 .مستقبلية ميتافيزيقا

 فضرورة ذلك ومع ضرورتها، وعي خالل من بذاتها ذاتها عن

 مطلقيتها، من بالرغم ليست، التركيبية القبلية االحكام

 االخيرة هذه فضرورة التحليلية. القبلية االحكام ضرورة
 مناقضًا اال نفيها او نقيضها يأتي ال بحيث منطقية ضرورة

 ضرورة فيها بما التركيبية، القبلية االحكام ضرورة أما لذاته

 كانط يعطيه الذي والمثل الرياضيات، في األساسية المبادىء

 مناقضة نفيه يثكل عما فليست ، 12= 7 + 5 هو عليها ذاته

 . (Proleg. g.2, e, 2, Proleg ع،6الىكل.. )مقدمة ذاتية
 و لمناطقة اليه ذهب لما مخالف هذا رأيه أن قمامًا يعي وكانط

 رأوا لما انهم عنهم يقول انه اال البشري« العقل »محللوا
 راحو التناقض، لقانون طبقًا تسير واالستنتاجات النتائج

 عن تلزم بدورها، االساسية، المبادىء ان انفسهم يقنعون

 التركيبي المبدأ ان فصحيح .اخطأوا ذلك وفي ،التناقض قانون
 استنتاجه بشرط انما التناقض، لقانون طبقًا يفهم ان شأنه من

 المبدأ فليس ذاك اذ له. فرضية بوصفه آخر تركيبي مبدأ من
، . . كل الى )مقدمة ذاته في بديهيًا الرياضيات في األساسي

.(Proleg. g2, e,2

 )طبعًا األخرى العلوم كل في بل الرياضيات، في فقط ليس

 االساسية، المبادئء ان كانط يؤكد الصوري( المنطق عدا ما

 اما تركيبية. قبلية احكام هي وحدها، االساسية والمبادىء

 خالل من إال عليها الحصول يمكن فال الخاصة القوانين
 تصدق النركيية القبية االحكام اماان ومناهجها التجربة

 ظاهرية خالل من برهانه الى كانط يعمد ما فهذا موضوعيا،

 لشكلية ،ظاهرات بوصفها هذه تخضع إذ ،المعرفة موضوعات

 إلمكانية القبلية فالشروط ذاك إذ القبلية. وقوانينه الوعي

 امكانيته شروط ذاته اآلن في هي الممكنة« »للتجربة التجربة

 اما . (A 111 الخالص، العقل )نقد التجربة هذه موضوعات



القبلية

 ليستممكنة، القبلية فالمعرفة »االشياء-في-ذاتها« الى بالسبة
 ما سوى قبليًا االشياء من ندرك ان وسعنا في ليس انه ذلك

 المفكرة الذات تسبغه ما سوى اي قبال، فيها نحن نضعه

 لLKProleg.ك9..، كل. الى )مقدمة اشكال من عليها
 حصرًا تتعلق القبلية فالمعرفة بذلك . (A 128 الخالص، العقل

 سواء حد على والداخلية الخارجية للتجربة الشكلية بالثروط

 وتتشكل الشروط لمهذه تخضع القي واالحكام وبالموضوعات

 يدرك الذي ذاك سوى قبليا مكن ادراك من فليس بها.

 ذاته، في هو كما الموضوع شكل ولي I بمكنة تجربة موضوعات

 ما الحاسة، القوة او الحس شكل اي الذات، شكل هو بل
 المقدمة وفي قبليًا. ممكنين الحسيين وادراكه الموضوع عيان يجعل

 عياننا من حذفه يمكن ال ما هوكل القبلي ان كانط يقول

 ما وهذا ، (g 9 ، ٠ . كل. الى )مقدمة المدرك وتفكيرنا الحسي

 والزمان المكان اعني فينا، الوعي فاعلية من الدوام على ينبع

 المتعالية. المبادئء المقوالت، الحسي، العيان شكلي بوصفهما

 القوة الحاسة، القوة فهي القبلية االشكال هذه منابع اما

الحكم وقوة والعملي، النظري العقل الفاهمة،

 منشئه لجهة مختلفة بتعرجات القبلي مفهوم مر كانط بعد

 ان اعتبروا ومدرسته، Friesففيمافريز وضرورته. وطبيعته

 الداخلية الذاتية التجربة خالل من يتم والقبليات القبلي ايجاد

 وكوهن 81ع01 وريل Lotze ولرتز كرنوفيثر بالمقابل، اكد،
Cohen ،ان اي قبليًا، يدرك انما ذاته القبلي ان وغيرهم 

.داخلية تجربة ليس ادراكه

 :يقول .بسيكولوجيا القبلي شوبنهاورفيتعين الى بالنسبة اما
 نقدًا فقدم اماكانط الحس نقدًالوظائف كانت لوك فلسفة

 عملية عليه تتم الذي النحو هو القبلي ٠ الدماغ لوظائف
 من المرء ينطلت عندما ايضًا: الدماغ في الموضوعي االدراك

 بعدي فذاك الموضوع من ينطلق وعندما قبلي، فذاك الذات

 »طاقات القبلية العيان يعتبراشكال .ل Muellerموللر يوهان

 من ينبع القبلي ان يعتبر F.A. Lange النغه أ ف. . فطرية«

 فيشته اما ٠ البدنفسي بالنظام وهومشروط الوعي طبيعة
 التجربة اشكال المتج لالنا االصلي« ,التعبن من القبلي فيستنبط

 االنا بقدرما قبلية المعرفة كل ان يرى وشلينغ .ومضمونها

 نعي ال ما يقدر بعدية المعرفة وكل ذاته، من شيء كل ينتج
فينا، االنتاج هذا

 في وهي للتفكير، القبلية القوانين خالل من ان هيغل يرى

 الداخلي، ترابطها العلوم تستمد، الوجود، قوانين ذاته اآلن

٠ ذاته في المنطوي الحر الفكر هو انما معرفة كل في القبلي وان

 فاعلية الى القبلي Schleiemacher شاليرماخر ينسب
 ويعتبرترندلنبورغ .للمعرفة والموحدة المشكلة التفكير

Trndelenburg شرط هي التي االصلية الفكر كحركة القبلي 
 عمل من ينشأ القبلي ان ومع منطقيًا عليها وتقدم التجربة

 ،موضوعي ايضا هو بل صرف، ذاتي طابع ذا ليس فهو الفكر

 Logische Untersuchungen كتابه في ترندلنبورع ويذهب

 على تنطوي بانها القبلي ذاتية عل الكانطية البراهين اتهام الى ا2

. المجال هذا في ثغرة

 في هام دور لعب في القبلي مفهوم يستمر العشرين القرن في
 وطبيعته ماهيته لجهة خصوصًا والعلم المعرفة نظرية اطار

 نظرية في Meinong ماينونغ الى بالبة فالقبلي وموضوعيته،

 من الموضوع، طبيعة من باالنطالق يدرك هوما الموضوع
 ال معرفة فهناك .اخرى بموضوعات عالئقه ومن صرفًا صفاته

 مباشرة، الحكم استبصارموضوع من وتنشأ الوجود، تتناول
 في اساسها القبلية المعرفة واالخضر. االحمر يين الفرق مثالً

 وبغض بالضرورة وتصدق اليقين بداهة ولها الموضوعات طبيعة
 Gesam)- اوغيرموجود موجودًا موضوعها كان اذا عا النظر

-Abhandlungen Ilf 520; Veber die Exfahrung سم 

110 .,Sgrund lage unseres Wissenst 1906, X. 5ff)٠

 المختص العام المعنى وهي الماهية، ان فيرى هوسرل أما

 معين، مفهوم داللة تشكل والقي الموضوعات من معين بنوع

 ما كل وكذلك عقلية، رؤية فعل خالل ومن مباشرة تستبصر
 أنيات أو معنوية ترابطات من الماهية هذه في مؤسسا يكون

 صدقها لجهة مستقلة القبلية الماهوية االستبصارات إن ماهوية.

 عند ينحصر، ال فالقبلي ذلك ومع التجربة، عن وضرورتها
 بسبب وذلك كانط، عند كما ذاتية اشكال في ،هوسرل

 .االدراكية التجربة في والحسي المقولي بين الماهوي التداخل

 عند كما الذاتية، وقوأها الذات بطون في إذن، القبلى، ليس
 ذاك إذ االدراك موضوع بوصفها الحكم انبة في بل كانط،

 عليها تطوي التى العامة المعاني هو عندهوسرل، فالقبلي،
 )هذم خاللها من الخاص بعرف ما بوصفها االحكام أنبات

 من »التركيب« هوسرل يسميه ما في تتقوم العامة األنيات

 ما وهي عامة ماهيات خرى، جهة من بوصفها، او جهة،

 الماهيات عيان او « Ideation » يسميه بما هوسرل عند يتقوم

 المنظورية التجريبية االدراكات في حتى يدرك ما اول وهي

 يؤكد هوسرل من وباالنطالق »الظاهراتية«(. )راجع الطابع

 إبانتها محاوالً مضمونية او مادية قبلية وجود على شايلر ماكس

 او اوعاطفية شعورية كقبيلة الثعوراالخالقي صعيد على
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القنرية

 والشعور، العاطفة متوى قيميةعلى لعالئق قبلي كإدراك

 ،Der Formalismusln der Elkit 1921 كتابه ف وذلك

 المحاوالت من سللة الحقيقة هذه شهدت فلقد ذلك الى

 طبيعية من والميادين العلوم مختلف في القبلي إثبات الى الهادفة

.واجتماعية ودينية وتاريخية واخالقية

 والفيزيائيين الرياضيين اعتبربعض الوضعيين جانب في

 والفرضيات والمصادرات والتعاريف المسلمات ان والفالسفة

 العلمية واالختبارات واالنشاءات النظريات عليها تقوم التي

 دينغلر ان هنا من قبلي. طابع ذات ما بمعنى هي انما الحديثة
Dingier ًتركيبة انتاج او وضع العالم ارالة ان رأى مثال« 

 القبول او طوعية بملمات القبول تشترط منطقية علمية«

 وحدته وتجعل النظري النظام اساس تطال بمسلمات الطوعي

. (Physikimd Hypothese, 1921, s. 108) مكتة

 الهندسة ان الى ذهب ككانط، شأنه دينغلر، ان إال
 من Axiomeاساسًا يشكالن والفيزياءالنيوترنية االقليدية

 هذه في رأى قد كانط كان واذا تنقض. ال قبلية مسلمات

 فإن اطالقا، الوعي ووحدة التجربة امكانية شروط المسلمات

 التحكم المكانية ضرورية فرضيات ذاتها فيها رأى دينغلر

 المتعالية كانط فلسفة اجتمعت بذلك ,نحودقيق على بالطبيعة
 مثالً القبلي اعتبار في دينغلر عند الطبيعي العإلم عمالنية مع

والمعرفة. العلم في الثابتة للمبادىء

 من موقفه اثبات يستطع لم لفكرين هذين من حدًا ان إال

 اليشكل خصوصاالفيزياء، العلم، وتاريخ منازع، دون

 المسلمات ضرورة على أو اليه ذهبا ما صدق على واضحة شهادة

 الفيزياء تاريخ إن اليها. النظرية الحاجة حدود خارج العلمية

 االساسية الملمات مضمون ان الثك مثاليثبتلنابمااليقبل

 ديكارت، فقبل واحد حال يهدأعل لم النظري نسقها في

 ضرورية فرضية اية تشكل االقليدية الهندسة تكن لم مثال،

الفيزيائية. والقوانين للفيزياء

 انحاء بعض في االقليدية الهمندسة تعد لم ريمان وبعد

 النسبية فالنظرية ذلك الى .ضرورية كفرضية مطلوبة الفيزياء

 الفيزياء ان كما نيوتن، مسلمات عن مجاالتها في استغنت

 تعينية ال باتجاه الحتمويين او التعينيين مسلمات تخطت الكموية

 الطبيعة قوانين على خلع ما الووية الفيزياء موضوع في وصفية
 مقوالت شهدت ذاك اذ صرفًا. احصاائً طابعًا الماكروكوزمية

 وقيمتها، معناها في تحوالً والتفاعل والجوهر كالسبية كانط

 الفيزياء في والحركة والطاقة الكتلة مفاهيم شهدته الذي كذاك

النيوتيونية.

 فالتحول المنهجية ومحصلتها التحوالت هذه كل عنوان اما

 براهينها فقدت التي ،Axiom المسلمة مفهوم شهده الذي

 العقلنين وسائر ديكارت اليه دعا كما االستبصاري وطابعها
 فانحصرت العشرين، القرن في برنتانتووهوسرل الى وصوالً

 نظرية انطالق نقطة مجرد كونها في ،قبليتها وبالتالي اوليتها،

 )طيعية علمية اولنظرية الرياضيات( في )كما استنباطي لنسق

 الفلسفة في اما .علمي نختبر في اختبار الجراء او انسانية( او

 خلع المعرفة في كنظرية Hermeneutik الهرمنية حاولت فلقد

 (Bollnow, O.F,. كوجيتوديكارت عن االرخيدية الحلة
1970 Philosophy der Erkenntris - Urban Bueche .

 والمسألة المسبق الحكم او الوعي وعي انطوان، خوري،

 بيروت، العربي، االنماء معهد الثافي، الفصل التربوية،

 وعنصر هامة تقاطع نقطة بات المسلمة مفهوم إن . (19982

 واتجاهات تيارات ختلف بين االساس مستوى على توحيد

 فالجميع .الميادين كافة في وعلمية فلسفية من العشرين القرن
 عل يبدومتفقًا والجميع للمسلمه القبلي الطابع على يبدومتفقًا

.للقبلي اوالظرفي االصطالحي الطابع

 وتلقائيته الوعي لفاعلية متجدد تأييد ذلك في كان واذا
 قبلية نمامًا ليست الجديدة القبلي فإن كانط رآها كما االنتاجية

كاط.

 راح والشمول، الضرورة كال على كانط قبلية قامت ففيما

 راح فيها، والشمول الضرورة بين يقسم للقبلية الجديد المفهوم
 فال الشمول. مطلب عن نهائيًا ويستغني ضرورتها معنى يعدل

 ظل شمولها وال apodiktisch حتمنطقية بداهة بقيت ضرورتها

 نظرية او اختبار او نسق لكل مقدمة يجعلها ما نوع من

.بعدي«( - »قبلي )راجع .مكنة مستقبلية

خوري انطوان

القدرية
Determinism 
Determinisme 
Determinism

 أقدم منذ لالنسان خطرت قد القدرية فكرة تكون قد

 وفي المنتظمة، الطبيعية الكواكب لحركة تأمله بعد العصور،

 بقوله المقدرة الكواكب هذه حركة الى إشارة الكريم القرآن

القديم« كالعرجون فعاد منازل قدرناه والقمر تعالى:
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ية القذر

 »القدرية بأن لصدد، باشالرفيهذا ويقول . (39 )يس،

األرض«. على السماء من نزلت

 اليونان أبصرها التي العقالنية الضرورة هذه كانت

 بالفلك اهتمت التي القديمة الشعوب من وغيرهم األتدمون

 والكيمياء الفيزياء ميادين في وبحث تفتيش موضع
 يبحثون راحوا االختصاصات هذه علماء أن أي والبيولوجيا،

 تطورت وعندما .العلوم هذه في المقدرة واألشياء الحتمية عن

 الحقائق على القدرية تطبيق البعض حاول االنسانية العلوم
 هاجس الزمن من طويالً ردحًا الهدف هذا وظل االنسانية،

 االجتماع وعلم Physique sociale االجتماعية الفيزياء علم

 بداية في للنقد االتجاه هذا تعرض وقد .كونت( )أوغست

 بوترو شكك وقد وبوترو، برغسون مع العثرين القرن
 أما .نسبية حقائق إال تؤكد ال أنها وزعم الطبيعية بالقوانين

 حيث الميكروفيزياء علم جانب من فجاءت االنتقادات أشد

 نفس في الذرة وسرعة اتجاه معرفة استحالة التجارب بينت

 . للذرة المغلف الوزن معرفة صعوبة كذلك . الوقت

 قدرية هنالك ليس بأنه أدعى االكتشافات هذم من واالستنتاج

 هذا لتطبيق ذلك بعد مبرر وال الطبيعية العلوم في حتمية او

البشر. المبدأعلىحياة

 رهوما والحكم، القضاء القذروالقدر العربية اللغة وفي
 الله قال ألمور، من به ومحكم القضاء من وجل عز الله يفدره

 أي ؛(1 )القدر، القذره ليلة في أنزلناه وإنا : وجل عز

 بماقدر يرضى أن االنسان على اإلسالمية العقيدة وفي الحكم
 حول الكالمية المثادات خالل حصلت وفد األشياء من الله

 يجحدون الذين القوم اذسمي غريبة والقدرمفارقة القضاء

 قدر با لتكذيبهم النسب هذا نسبوا وقد .»بالقدرية« القدر

 ما وهذا العرب. لسان صاحب يقول كما األشياء من الله

 هذا يلزمنا ال » ا أحدمتكلميهم فقال احتجاجهم استدعى
 اولى فهو اثبته ومن وجل عز الله عن القدر ننفي ألننا اللقب

بها<.

 الفكر في القدرية أن بحيث المفارقة هذه تكرست وقد

 تعني والمعاصر الوسيط العربي الفكر في أو القديم اليوناني
 في القدري بينما وقدره، الله بقضاء التسلبم مذهب اعتناق

 خبره القدر بأن القول رفض لمن أنبت اإلسالمي العربي الفكر

تعالى. الله من وشره

: اليونان عند القدرية .1

 مختلف في القدري المذهب شذرات تلمس نستطيع

 أصل الى األشياء ردهم في اليونان عند القديمة المادية المذاهب

 الماء :المعروفة األربعة العناصر الى أو النار، أو كالماء واحد

 Anaxagore انكساغوراس قول من والتراب. والنار والهواء

 له نهاية ال عدد من مؤلف الكون أن ،م ق. 428 سنة المتوفى

 كذلك بصير حكيم رشيد عقل يحركها البذور أو العناصر من

 الرواقية المدرسة في القدري للمذهب التأسيس بدايات نالحظ

 أن يرى حيث م.، ق. 264-336 ،االيلي لزينرن المنتبة

 ومن ،للحرارة ترمز ألنها الحياة مبدأ والنار ،حي كائن الكون
 النار عليها وغلب القديمة األربعة العناصر زينون جمع ثم

 من به وما للعالم المكونة المادة أجزاء حركة تولد النار هذه وعن

 اللوجوس أو الكلمة القوانين هذه الرواقيون وسمى قوانين.
 القوانين مرتبطًامنظمًاتسودم الكون أصبح الكلمة وبوجود

 ال أي عاقل شيء وكأنه كله الكون أصبح ثم ومن ،المنظمة

 تدبير على تنطوي قوانين وفق وإنما العمياء بالصدفة يتحرك
 أن العالم هذ من جزءًا باعتباره االنسان وعلى . منظم محكم

 عقله أحكام ويسيروفق وعواطفه رانفعاالته غرائزه يقاوم

 العقل السبربمقتضى وهذا اللوجوس الكلي بالعقل المرتبط

 وبما كله الطيعي النظام مع أي الطبيعة، مع االتاق يعني
 مبرر فال واحد، قانون حسب يسيرون جيعًا االنسان بني أن

 على بل وأحداث، ظواهر من به يحيط لما ما انسان لمقاومة

 من حولنا من تحدث التي الطبيعة لظواهر يستسلموا أن الجميع

 في بما ينعم أن االنسان على وبالمقابل وكوارث، أمطاروزالزل

 خضوع إن ثم .ومباهج وحيوانات نباتات من الكون هذا

 .سعادته الى يؤدي الذي هو الطبيعي العالم لقوانين االنسان
 القوانين على يتعرف من الحكيم ألن حكيمًا، شخصًا منه ويخلق

 االنان انساق إذا أما عقله. بفضل وفقها ويسلك الطبيعية

 االضطراب سوى يحصد فلن وأهوائه رشهواته انفعاالته وراء

.السعادة يفقده ما النفسي التوازن وفقدان

 على إطاللة األخالقية بالمشكلة سقراط الهتمم كان لقد

 عنده الصريحة العقلية النزعة بسبب وذلك القدري، المذهب

 من كل خلفها واضحة غائية اتجاهات من ذلك رافق وما

 في بعده من الفلسفة بامتداد وامتدت وأرسطو، أفالطون

 سقراط صراع خضم ففي الحديث. والعصر الوسطى القرون

 اختراع من القانون أن يعنقدون كانرا الذين السوفسطائيين مع

 الضعفاء حماية الى يرمي مصطنع وضعي تعاقد وأنه االنسان،

 الخروج من - هذه والحال بأس فال األقوياء، سلطان من

 أوهام سبيل في الفرد بحرية نضحي أن في الباس وأن عليه،

 الذي سقراط رأى .لها أساس ال متوارثة وأعراف عادات أو

 للفكر، ثابتة قوانين من بد ال انه االنسان جوهر الخير بأن آمن
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 موجودة هي بل اصطناعية، ليست القوانين وهذه وعامة، كلية

 فهي واجبة الطاعة أن وبما وإطاعتها، اكتشافها االنسان وعلى
 عن صادرًا يكون أن بد وال .إلهي أصل له مقدس شيء إذن

 أزلية بأصول الكون وتحرك بالحق تقرم شاملة عادلة حكيمة قوة

 باختالف تختلف والتغييروال للتبدل عرضة ليست ثابتة أبدية

 هووجود إنما القوة هذه وجود على والدليل .والمكان الزمان

 اإللهي العقل فيه ينعكس الذي االنسان وعقل االنسان

 فكرة الى يصل لم سقراط أن من وبالرغم اإللهية والحكمة
 وهذه - الجمع بلغة الله عن يتكلم كان وإنما الواحد، اإلله

 كان ذلك ومع - اليونان بالد في الموجودة الفكرية الخلفية كانت

 ويوجهون والخير الفضائل على يحثون عادلون اآللهة أن يرى

. سعادتهم نحو الناس

 كانت المادة أن بقوله تجلت فالقدرية أفالطون عند أما
 لكي الصانع تدخل أن الى غيرمنتظمة عشوائية حركة تحرك

 والغائية، والروية العقل أثر يظهرفيه تنظيًا الكون ينظم

 حتى مختلفة أشكال في وتميزت المادة من جزئيات فتكونت

 الصانع العناصرخلق هذه ومن .األربعة العناصر نشأت

 كما األشكال، أحسن الكرة شكل على وجعله العالم جسم

 االتجاه هذا أكمل وقد المثل. نماذج على فيه األشياء صنع
 عبثًا الكون هذا في محدث شيء ل ان يرى كان الذي أرسطو

 كله الكون بل وتدبير، بنظام يحدث شيء كل وإنما وصدفة،

.محدودة أوغايات لغاية يسعى

فيالفكرإلسالمي: القدرية-2

 التسليم نفى من به وصم لقب االسالمي الفكر في القدرية
 المسؤولية من حيزًا االنسان اعطاء مفضال وقدرم الله بقضاء

 من يرض ولم اآلخرة الدار في وعقابه الله ثواب ليستقيم

 يقول -إ < عليه متفق به الذم ألن به اللقب لهذ نسبو

 هذه مجوس »القدرية )ص( النبي لقول استنادا الشهرستاني

 لقب بالقدرية وصموا الذين المعتزلة فضل لذلك . األمة«

 عن لدفاعهم والتوحيد العدل أصحاب بأنهم وقالوا العدلية
 ان يجب القدرية لفظ بأن وقالوا وعدلم عزوجل الله وحدانية

 أن إال .تعالى الله من وشره خيره بالقدر يقول من على يطلق

 في الخصومة أهل ألنهم يلزمهم اللقب أن رأى الشهرستافي

 وألن القدر( مشكلة إلثارتهم لحقهم اللقب أن )أي القدر
 على يتصور لن العبد وفعل الله فعل على والشر الخير انقسام

 على كلها األحوال وإحالة والتوكل، بالتسليم يقول من مذهب

 به يرض لم ما وهذا والمحكوم، والحكم المحتوم، القدر
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 في الله خصماء »القدرية )ص( النبي قال وقد المعتزلة.
 .هوفدري قدره في الله خاصم من أن فيبقى .القدر«

 الخالصة الجبرية ألن التضاد تقابل متقابلتان والقدرية والجبرية
اصال. الفعل عل قدرة وال فعالً للعبد تثبت ال التي هي

 من والقدر القضاء مشكلة في الخائضين احتراز من وبالرغم

 هذا لقبهم اإلسالمي الفكر تاريخ حفظ فقد اللقب وصمة

 كما التاريخي ظهورهم حسب به القائلين على التعرف ويمكن

يلي:

األوائل: أ-القدريون

 ما أول نشأت والجبر القدر مشكلة أن للنظر الملفت من

 وموفد االسالمية الدولة ثغر كانت والبصرة .البصرة في نشأت

 نقل ما على أهلها وكان .صوب كل من إليها يأتون األجناس

 وقد .الدينية التكاليف كثيرمن من وتحلل ترف عيشة يعيشون

 دامت وما له. راد ال الذي اإللهي القدر فكرة بينهم شاعت
 أن طالما الله لمشيئة نفسه االنسان فليسلم النافذة هي الله إرادم

 هذا على الرد يأقي ان الطبيعي من وكان عنه. محيص ال القدر

 البصري الحسن لسان على ذاتها البصرة مسجد من االتجاه

 أن حتى الجبر، فكرة وجه في وقف الذي اه. 10 عام المتوفى

 الجبار عبد القاضي أكد وقد .عليه أطلقت القدرية تهمة

 في اإلنسانية اإلرادة حرية عن البصري الحسن دفاع المعتزلي
 وفيها مروان بن الملك عبد األموي الخليفة الى كتبها رسالة
 ألنه وبينه، بينهم مجول ثم ألمر اناس يخلق لم الله »إن يقول

 لم السلف »إن :البصري ويقول .للعبيد« بظالم ليس تعالى

 وإنما واحد، أمر على كانوا ألنهم المشكلة تلك في يجادلوا

 أحدث فليا له. الفكرة الناس أحدث لما فيه الكالم أحدثنا

 بكتابه للمتمسكين الله أحدث ،أحدثوه ما دينهم في المحدثون

 أن إال المهلكات«. من به ويحذرون المحدثات، به يبطلون ما

 تهمة عنه فينفي البصري عن يدافع أن يحاول الشهرستافي

 بن لواصل وينسبها إليه الرسالة هذه نبة في ويثكك القدرية

 ال رأيه في البصري الحسن ألن األول، المعتزلة شيخ عطاء

 من وشره خيره القدر أن من السلف قاله ما يخالف أن يمكن
 اإلرادة مذهب أوأصحاب األوائل القدريون أما تعالى الله

 القدر، الى نظروا فقد النشار يميهم كما اإلسالم في الحرة
 غير وخارجبة الهوتية قيودًا فيه فرأوا المخيف المفهوم هذا

 ،أعمى طريق في وتسيرهم لهم، محدد مسار في تربطهم حقيقية
 مصيرًا األوائل القدريون وقدالفى فيه. يمضوا ان عليهم

 80 عام قتل الجهني خالد بن ويعتبرمعبد .القتل هو واحدا

 ولم اإللهية، المبررباإلرادة الظلم بمحاربة نادى من أول ش.
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 من مع خرج بل والكالمية الفكرية بالمحاربة الجهني يكتف

 ولما بفيأمية. على المشهورة األشعت بن محمد ثورة في خرج
 . وقتله فعذبه الحجاج سجن وأودع عليه قبض الثورة فشلت

 أن ويرى عطاء بن وواصل الجهني بين زاده طاشكنري ويربط

 القدريين أثر على يدل وهذا االعتزال، مبدأ على كانا االثين

.لمعتزلة األوائلعلى

 فهوعمرو الجبراإللهي فكرة حارب الذي الثاني الرجل أما

 ،الشام في بالقدر نادى من أول بأنه ويقال . المقصوص

 تاريخ يعرف فلم يبدو، ما على شخصيته يكتنف والغموض
 االموي للخليفة معلمًا كان أنه عنه، لدينا ما وكل مقتله.

 سلوك في كبير أثر المقصوص لشخصية كان وأنه اثاني، معاوية

 العاصمة في الحرة االرادة مذهب اعتناقه الى أدى ما الخليفة،

 الناس، الثافي معاوية وبايع يزيد مات فلما دمشق. األموية

 أن وإما تعدل أن »أما عمرو: له فقال ليسأله معلمه الى توجه

 بكم بلينا »إنا فقالم الناس، في الثاني معاوية فخطب . تعتزل«
 فشأنكم بتبعاتكم الله القى أن أحب ال . . .بنا وابتليتم

 مغنمًالقد الخالفة كانت لئن فوالله ،شئتم من ولوه وأمركم

 سفيان ابي آل فحسب شرًا كانت وإن . حظا منها أصبنا

 أربعين بعد مات حتى الناس واعتزل نزل ثم . منها« أصابوا ما
 وقالوا المقصوص، عمرو على أمية بنو ووثب خالفته، من يومًا

مات حتى حيًا، دفنوه ثم وعلمته، أفسدته انت

 خيره القدر نفوا الذين األوائل القدريين من الثالث والرجل
 وقد الدمشقي مسلم بن غيالن فهو تعالى الله من وشره

 الى غيالن دعا وقد ال؟ أم معتزليًا كان هل أمره، في اختلف

 أنه المصادرعلى وتجمع . مطلقة عالنية في اإللهي العدل مذهب

 عبدالعزيز. ين عمر األموي بالخليفة حيمة عالقة على كان

 الهامة الرسائل إحدى في للجبية المناهض غيالن مذهب ويبدو

 الى يدعوه وفيها عبدالعزيز بن عمر الخليفة الى وجهها التي
 وظهرت السنة أمر »طفا يقول: حيث القدري بالمذهب اإليمان

 فيسأل الجاهل يعطى وال يتكلم، فال العالم أخيف البدعة،

 تعالى فإنه أنت. اإلمامين أي فأنظر باإلمام، األمة نجت وربما

 الى الدعاة ولكن أحد، يتبعه ال إذن النار، الى تعالوا : يقول ال
 حكيمًا عمر يا وجدت فهل الله، معاصي الى الداعون هم النار

 قضى، ما على يعذب أو يعيب. ما يصنع او يصنع، ما يعيب

 الى يدعو رشيدًا وجدت هل ام .عليه يعذب ما يقضي أو

 فوق العباد يكلف رحيمًا وجدت هل أم . عنه يضل ثم الهدى،

 يحمل عدالً وجدت هل أم الطاعة. على أويعذهم الطاقة،

 الناس صادقًايحمل وجدت وهل والتظالم الظلم على الناس

 بالعمى أو بيانًا هذا بيان كفى . بينهم التكاذب أو الكذب على

 العقيدة بذور يحوي الخطاب هذا وبيبدوأن «,عمى عنه

.اإللهي العدل في المعتزلية

 بن هشام الخليفة يد على الدمشقي غيالن قتل وقد

.ومختلفة طويلة أخبار غمرة في الخالفة ولي عندما عبدالملك

ب-المعتزله:

 آخر في المعتزلة على أطلق لقب أخص أن بور دي يقول

 الفلسفة فيها تختلط مباحث الى تفكيرهم توجه حينما أمرهم
 شر، عنه يصدر ال الله بأن القائلون العدل أهل هو بالكالم،

 المعتزلة أجع وقد عمله. حسب ويعاقبه االنسان يثيب وأنه

 من حادثة وقعودهم وقيامهم تصرفهم من العباد أفعال أن على
 لها فاعل وال ذلك. عل أقدرهم وجل عز الله وأن جهتهم.

 وتعالى سبحانه الله أن قال من وأن ،سواهم محدث وإال

 من فعل حدوث وأحالوا خطأه عظم فقد ومحدثها خالقها

فاعلين.

 أفعاله خالق بأنه االنسان وصف من المعتزلة يتحرج ولم
 للذات إال ينسب ال الخلق أن في البعض إليه ذهب لما خالفًا

 االختراع ليس المعتزلة عند الخلق معى ألن وذلك ,اإللهية

 كما عدم من اإليجاد وال سابق، ومثال صورة غير على واإلبداع

 اإلنساني الخلق وإغما . الخلق تفسيرمعنى في األشعرية قالت

 والتخطيط التقدير من أساس على والصنع الفعل هو عندهم

 والفعل التقدير هذا لالنان اثباتهم ومن , التنفيذ على السابق

 وقد والتصرف. والحكم القضاء أي القدر، له اثباتهم كان

 أفعاله حقيقة يخلق الذي هو العبد أن على المعتزلة استدل

 افكاه وتخلقون : تعالى كقوله الكريم القرآن من بآيات
 )المؤمنون الخالقين أحسن الله وإفتبارك (17 )العنكبوت،

 )المائدة،. الطيربإذني( كهنة الطين من تخلق ووأذ (*14

 بالكسب القائلين تعلق أن الجبار عبد القاضى بين وقد (.11)(
 تعالى: كقوله اآليات بعض الى استنادًا بالله الخلق وبحصر

 ال كمن يخلق وأفمن ل( )فاطر، اللهه غير خالق من هل

 العبارة، جهة من كالم فهذا يصح، ال (17 )النحل، يخلق«
 الشيء يحدث العبد أن نبين أن يجب فإنما المعنى، جهة من وأما

مقدورًا يحدثه أن يصح وانه

 وشرها بخيرها أفعاله خالق هو اإلنسان أن المعتزلة وبإقرار
 مشكلة أبرزها كان عديدة مشكالت وجههم في قامت جميعًا،

 ال اإلنان شرور أن ذلك .قبح عنه يصدر ال الله بأن القول

 ان ذلك بعد يصح فهل .عنا مسؤول وهو عنه، إآل تصدر

 فعل على يقدر ال الله كان وإذا وجل؟ عز الله شرعن يصدر
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 القدرة تحديد الى يؤدي القول هذا فإن والمعاصى الشرور
 الخير فعل الى مدفوعًا الله كان رإذا حدود أبعد الى اإللهية

 الحالة هذم في اللم يصبح أفال المعزلة، بعض قال كم فقط

 لخير نعل عل مطبوع - تعال أنه أب ؟ الطع بجبرية عكومًا

 المطلقة؟ الله وقدرة اإلنسان حرية بين التوفيق يمكن وكيف
 في واحد رأي على جمبعًا يكونوا لم المعتلة مفكري أن المالحظ

 الله ان على اتفاقهم من الرغم عل السؤال هذا على اإلجابة

 الحكمة حيث من ويجب والخير الصالح إال يفعل ال تعالى

 وجوبه ففي واأللطف األصلح وأما العباد، مصالح رعاية
 يقول كما عدالً النمط هذا وسموا خالف، عندهم

, الشهرستافي

 »أن هو المعتزلة من أحد فيه يختلف ال الذي ء الشى أن يبقى
 لهم يريد وإنما ،عبادم عل مجوز وال الظلم يفعل ال عادل الله

 في حرًا االنسان وجعلوا القدر، ينفي حكموا ولذلك الخير،

 أنصار بذلك أنفسهم واعتبروا عنها، مؤوالً أفعاله، اختيار

 توصلوا التي التيجة مذه سرورهم كان »وقد اإللهية« العدالة

 الوحدانية، عن دفاعهم في سرورهم يقلعن ال عظيما، إليها
 أهل اسم أنفسهم على أطلقو حتى شديدًا بها إيمانهم وكان

 وأكفر بالجبر قال من أكفر المردار موسى أبا أن وحتى العدل،
 وقد ماالنهاية الى الشاك في واكاك كفره في أيضًاالشاك

 العالف هذيل أبا المردارأن مجالس عن المعتزلي الخياط حكى

 ثنائه وحسن العدل، في قصصه وسمع يوم ذات مجلسه حضر

 عل والتفضل خلقه الى باإلحسان تعال له ووصفه الله، على

 . عليهم الله يجب فيا وتقصيرهم أنفهم الى وإساءتهم عبيده

 الماضين أشياخنا مجالس شهدت »هكذا وقال: الهذيل فبكى

.عثمان« وأبي حذيفة أصحاب من

 ومع وجل، عز الله عن القدر نفوا قد المعتزلة يكون وهكذا

 من به يستهان ال عدد عند بالقدرية أسلفنا كما وصموا ذلك

 وصمة من احترازهم من الرغم عل اإلسالمي الفكر مؤرخي

 »القدرية :والسالم الصالة عليه النبي لقول استنادا اللقب
 القدرية، من عدهم فالشهرستاني .القدر« في الله خصماء

 التي القدرية ضمن أدرجهم البغدادي الجوزي ابن كذلك

.فرقة عشرة اثنتي الى رأيه حسب انقسمت

:الحديث الفكر في القدرية - ل

 ملحوظًا، تراجعًا الحديث الفكر في القدرية فكرة تراجعت

 تفسير في والمادي المشالي المذهبين بين يحصر أن الصراع ويكاد

 األساسية المسألة فبدت العالم، هذا في اإلنسان ومكانة العالم
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 الفكر بين العالقة مسالة هي حديثة فلسفة لكل الكبرى

 الى المسألة هذه على الجواب حسب الفالسفة وانقسم .والكون

 الى بالنسبة الروح أسبقية أكدوا فالذين :هامين معسكرين

 أي من العالم خلق المطاف نهاية في يقبلون وكانوا الطبيعة،

 واآلخرون المثالية، معسكر يشكلون هؤالء . . كان. نوع

 مدارس مختلف الى ينتمون سابقة الطبيعة يعتبرون كانوا الذين

 الثالثة القرون امتداد على الباهرة العلم نجاحات ومع ,المادية

 وانصارهم المثاليون اجتهد ،الميتافيزيقي الفكر وتراجع األخيرة

 الى العشرين القرن مطلع في الفيزياء عرفتها التي األزمة مع

 الى األزمة هذه وأدت ،الطبيعية القوانين بحتمية التشكيك

 وأمكن ،وقوانينه المادي للعالم الموضوعي الواقع في التشكيك

 أن تستطيع مفارقة قدرة وعن المعجزة عن أخرى مرة الحديث

 .العلم بسلطان امتلكه أنه اإلنسان يتوهم بما تشاء ساعة تعبث
 العالم لهذا واألخير األول المقدر الله الى اللجوء كان ثم ومن

 الفكر تطبيق أن يقول الذي مالبرانش من المثاليين جيع لدى
 الى الله، على للفكر األكمل التطبيق هو الرياضيات على

 حقيقة هي الروحانية »حقيقة أن يعلن كان الذي برونشوينغ

 بين الدين فلسفة في يماثل كان الذي بهيغل مرورا ذاتها« الدين
 برموزه الدين يكشف إذ ،الفلسفة ومضمون الدين مضمون

 وللفكر للواقع ذاتها والصيرورة للفلسفة، العقالفي المحتوى
.الله غضب عن بتناقضاته المعبر

 التي األزمة أن فيرون الديالكتيكي المادي المذهب أنصار أما

 ،الميكانيكي تأثيراستمرارالمفهوم تحت الفيزياءكانت عانتها

 األلكترون باكتشاف اال الميكانيكية اندحار يكتمل لم وإنه

 رأيهم وفي االشعاعي، وتفككها للذرة المعقدة البنية واكتشاف

 أن هو رئيسي لسبب المثالية نحو انحرفت الجديدة الفيزياء أن

 في الجدليين رأي وفي .الديالكتيك يجهلون كانوا الفيزيائيين

 الفكرقد أن تبرهن التي هي الطبيعية العلوم األمرأن نهاية

 مراحل من معينة مرحلة في ولد الوعي وأن المادة، بعد ظهر

 لدى إال غيرمكن الوعي أن تعلمنا اليولوجيا وأن المادة تطور

 كل أن وبما وبمركز معقد عصبي بجهاز مزودة حية كائنات

 إذن مكان كل في واحدة المادة دامت وما مادة من يتركب شيء

 الثابتة، الموضوعية القوانين من محدد معين لنوع المادة تخضع

 في جسم أي بخواص نتنبًا أن يمكننا القوانين تلك عرفنا وإذا

 تغيرمعين، الجسم هذا على طرأ إذا أال مستقبلية لحظة أية

 مبدأ فإن هنا ومن .قوانين تحددها المعينة التغيرات هذه وحتى

 الطبيعة هذه في شيء كل أن أي المبدأ، حيث من مكن الحتمية

 الواقعي العالم قوانين عرفنا فإذا محكم، مطرد بنظام يسير



القرمعطية

 قائمة فالحتمية . المستقبل في شيء التنبؤبأي أمكننا الموضوعي
 يمكن ال لقوانين الخاضع الموضوعي الواقع استقالل في هنا

 أن إالً منطقها. وفهم عرفها إذا إال بها يتحكم ان لالنان
 بتنمية والتحكم اإلنسان لمعرفة هامًا مصدرًا يضيفون الجدليين

 العملية المصدرهوالممارسة وهذا االجتماعية، - التاريخية حياته
 اإلنان عمل ليت الممارسة وهذه اإلنسان، بحاجات المعقودة
 الطبقات وصراع اإلنتاج جوهريًا: هي بل وحسب، الفردي

 االنسان وبين والطبيعة االنسان بين المتبادل العمل وهي
 عبر بمصيره يتحكم أن لالنسان تتيح التي وهي والمجتمع،

 العالقات وعبرتحويل السدود(، )كبناء الطبيعة تحويل
 مبدأ أن هذا ويبدومن ,الرق( من )كالتحرر االجتماعية

 الديالكتيكي المادي المذهب باتباع يلصق أن يمكن ال الحتمية
 التاريخي بشقيها الحياة تنمية إمكانية على إلصرارهم

واالجتماعي

 بأشكال تظهر زالت ما القدرية فكرة أن نالحظ وهكذا
٠ متباينة ألغراض وتستعمل الحديثة الفكرية المالهب في خفية

ومراجع مصادر

 الكتب دار ابلي، تلبيس الرحن، الفرجعبد ابو ابنالجوزي، —
بيروت. العلمية،

العرب. الن منظور، ابن -
اإلسالمية. المعارف دائرة بطرس، البتاني، -

 خورشيد، ابراهيم الشيباوي، أحمد ترجة االسالية، المعارف دائرة -

جالل. حافظ يرن، عبدالحميد

. 1954 القاهرة، العربية، الترجمة األسالم، في الفلفة تاريخ بور، دي —

 دار والنحل، لملل بنعبدالكريم، محمد الغتح الثهرستاني،أبو —

بيروت. المعرفة،
.ها1328 آباد، حيدر العادة، مفاح زاده، طاشكبري —

 العدل أبواب في المغفي القاضي، المحمذافي احد الحسن أبو عبدالجبار، —
.1965 القاهرة، رالتوحيد،

 العربية المؤسة االنسانية، الحرية ومشكلة المعتزلة محمد، عمارة، —
.1972 بيروت، والنثر، للدراسات

 قريط، ابراهيم تعريب المعرفة، في المادية النظرية روجيه، غارودي، -
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 لمعارف، دار السالم، في الفلفي الفكر النثار،عليسامي،نشاة -
.1978 مصر،

— Larousse, Dictionnaire encycloptdique, Paris, 1970.

خواجه أحد

القرمطية
Qarmatiyya
Carmets
Karmaten

 يطلق هومصطلح القاف بفتح قرمطية
 وسياسية اقتصادية - اجتماعية حركة على

 القرون في االسالمي العربي العالم في ظهرت وفكرية،
 واالسياعيلية القرمطية أن الباحثين من فريق ويرى .الوسطى
 الحال، هذه في واحد. لمعطى ووجهان واحد لمسمى تسميتان

 من ابتداء لالساعيلية تأريخًا القرمطية للحركة التأريخ يغدو
 بن إسماعيل 762 عام توفي فقد .الثامن للقرن الثاني النصف
 حتى اليه االسماعيلية تنسب الذي الصادق محمد بن جعفر

 المرحلة هذه وفي عشر. الثالث القرن من الثاني النصف
 تم قد وكان هوالكو، جحافل أمام الحثاشين تنظيت سقطت

 على - 1172 عام - مصر في فاطمي خليفة آخر خلع ذلك قبل
 الخريطة فإن واذاأخذنابهذاالرأي، األيوبي الدين يدصالح
 وسوريا والبحرين العراق غلى تغدومشتملة للقرمطية الجغرافية
 أخرى مناطق الى إضافة ومصر، )مراكش( العربي والمغرب

, . البنجاب( اقليم )مثل والسند )ايران( وفارس اليمن في

 القرمطية أن الرأي ذلك على تترتب التي النتائج أهم من
 آرامية كلمة قرمط لفظة وأن رجل الى وليس مذهب الى تعزى
 بن اسماعيل الى نسبة االسماعيلية بينما السري المعلم معناها
 أوليات من أن االعتبار في أخذنا واذا .الصادق محمد بن جعفر

 لم أدركنا ذاك، اساعيل بمرقف األخذ القرمطية وأصول
 مصطلحًا تشكل وكأنها الزمن مع تبدو االسماعيلية راحت
لها بقًا ومطا للقرمطية مقابالً

 بين النسبي أو الجزئي التمييز من آخر فريق وينطلق
 تاريخي بشخص اقترن اتجاهًا ألولى تعتبر واالسماعيلية القرمطية

 الربع في برز قد هذا وكان قرمط؛ األشعث بن هوحدان
 بها يحيط ما في أي ،الكوفة سواد في التاسع القرن األخيرمن

 القرمطية تعود ال الرأي، بهذا أخذنا فإذا خصبة. أراض من
 وعليه، .فروعها من أوفرعًا االسماعيلية أحدمظاهر اال قمثل
 في القرمطية من وشموالً تساعًا أكثر تغدو االساعيلية فإن

.التاريخيين البعد في كا القبل
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القرمطية

 ؛الثاني الموقف الى يميلون رالمؤرخين الباحثين معظم أن بيد

.كذلك نحن نراه ما وهذا
 القرمطية بتسمية يتصل فيما آخر احتماالً هنالك أن ويدو

 يرى قرمط، األشعث بن حمدان بوجود اإلقرار فمع وبأصولها
 االسم في قصدًا أقحمت تكون إماأن قرمط لفظة أن البعض

 القدح على دالة الحقيقي، فيمعناها تكون، أن أو األصلي،

 من اللفظة تلك استحداث يغدو الحال، تلك وفي والمذمة.
 وبالتشكيك بالقرامطة التشهير عملية اقتضتم أمرًا الخصوم قبل

 وهو»المؤمنون أنفسهم، على أطلفوه الذي الجامع باالسم

األرض» في والمصلحون لدينه والناصرون باله المنصورون

 من مجموعة فيثير للقرمطية، التأريخي العلمي البحث أما

: المسائل هذه أهم من .والعسر التعقيد غاية على المسائل

 قبل من إتالفه أو تضييعه أو القرامطة، كتبه ما ضياع - 1

خصومهم؛
 مؤلفاتهم االسماعيليون بها يحيط التيكان البالغة السرية - 2

 الحقل في منها القرامطة انطلق التي تلك ،الدعوية ونشراتهم

المذهبي؛ الفكري

 والتي والفاطميين القرامطة بين دارت التي الصراعات - 3

 من تنصلوا الفاطميين أن منها عديدة، نتائج على انطوت
 منهم اعتقادًا عليهم الصمت من كثفًا ستارًا وأسدلوا القرامطة

ألحقت أو بالقرامطة لحقت التي الشبهات عنهم يبعد ذلك أن

٠م٢
 منهجية مشكلة أمام والمؤرخ الباحث يضع كله ذلك إن
 القرمطية حول الباحثون اليه يرجع ما جل أن عن ناجمة

السنيين، والسياسيين المذهبيين وأخبار مؤلفات من يستقى

: مطية القر نشأة - 1

 الحركات لمعظم شرعيًا وريثًا بصفتها القرمطية نشأت

 على استيالئهم منذ لألمويين، المناهضة والفكرية الياسية

 ألمر وأنه دولتهم. من عديدة بفاع في وللعباسيين، السلطة،

 المدينة تلك الكوفة، من القرمطية تنطلق أن خاصة دالة ذو

 الى طالب، أبي بن علي عاصمة أصبحت أن منذ تحولت التي

 وااليديولوجي السياسي لالضطراب ينضب وال يهدأ ال خزان

 المعارضة تجمعت فلقد االقتصادي. واالجتماعي العقيدي
 اسم عليهاإجاالً أطلق بها تحددت شخصية مكتسبة فيها،

.الشيعة

 خطواتها وفي ارهاصاتها في ،انطوت قد الشيعة كانت واذا

 فشياًئ، شيائً أخذت أنها إال غالبة، مشتركة سمة على األولى،
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 باتجاه والتبلور التميز من لكثير تخضع وأفقيًا، عموديا وكذلك
 العربية الدولة وفي خصوصًا، العراق في المتعاظمة المشكالت

 تبلور سياق ففي .عام نحو على األطراف المترامية االسالمية

 االقتصادية اتجاهاته من واحد أخذ الجديد، المجتمع واتساع
 جديدة ومنطلقات معطيات يفرض - األقطعة وهو - االجتماعية

عرقية. مواقع عدة من المنحدرة البشرية التجمعات على

 فقد )األقطعة( االتجام ذلك بلورة الى قادت التي األقنية أما

 من عامة، أولية وبصورة األساس حيث من انطلقت،

 لألراضي النطاق واسعة تملك بعملية تحدد األول معطيين.

 المركزية السلطة من بمبادرة المجتمع من العليا الطبقة ب قامت

 تعني كانت العملية تلك أن من وبالرغم .منها وبتكريس

 ملكية عنت ما أكثر السلطة بلك برضى ومرتبطة مؤقتة حيازة

 فإنها والتوريث، الكامل التصرف حق على تشتمل ثابتة

 اليها المثار الطبقة جعل في وشاملة عميقة بصورة أسهمت

 وهذا واالجتماعية، والياسية االقتصادية الحياة بمقاليد تمك
 في العاملين الفالحين من كبرى جموعًا ولد أن شأنه من كان

وحقوقيًا. واقعيًا لها المالكين غير ولكن األرض،

 وقدنشأ Iباإللجاء مادعي فقدتبلورفي اثافي أماالمعطى
 خصوصًا االسالمي، العربي :لمجتمع في وتعاظم االلجاء هذا

 فيها نثأت التي المرحلة في أي ،والعاشر التاسع القرنين في

 الصغار المالك من الكثير تحول خالل من واتسعت، القرمطية

 الدولة في والمتنفذين الكبار المالك حاية الى الفالحين من
 على له يخضعون كانوا الذي االضطهاد من هربًا ذلك حدث

 خلفهم ومن حوهم من وأيدي النهمين الضرائب جباة أيدي
 أولئك لدى يجدون بأنهم منهم وظنًا ومدنيين، عسكريين من

 الكبار المقطعين هيمنة اتساع ومع .هؤالء من لهم حماية

 مجردين تدريجًا أنفسهم يجدون الفالحون أوكك كان والمتوسطين
 أو مالكين ال اليهم الملجأ تحرل وبذلك .الصغيرة ملكياهم من

 الجموع نحولت حين في الصغيرة، الملكيات لتلك أصالء حائزين

 لمصلحة يعملون أراضيهم في مزارعين الى الفالحين من الفقيرة

.محاصصين بصفة هؤالء

 االقتصادي االستغالل عن أولية صورة نكون ولعلنا

 التالي الشعر بيت خالل من العباسية الدولة في واالجتماعي

العطارالشاعر: ألبي

لنا عاد مروان بني جور ليت يا

 النار في العباس بني عدل ليت يا

 في اندلست فقد والسياسي، االجتماعي الصعيد على أما

 شأنها، من كان خطيرة مثكالت والعباسي األموي المجتمعين



القرمطية

 أن فوق بها المنوه االقتصادية الوضعية مع الوثيقة بالعالقة

 من أشكال تفجير والى النسبي استقراره تزعزع الى أدت

 الى المركزية الخالفية السلطة توصل أن كادت االنتفاضات

 وأعقب وعاص سبق ما المشكالت تلك من االنحسار. حدود
 بكربالء بدءًا والسياسية، العسكرية االنتفاضات من مجموعة

 دارت التي والصراعات ،والزنج التوابين بانتفاضات ومرورًا

 الى الموقف دى بحيث األتراك ثم والفرس العباسيين بين

 عن عبر وقد , السياسية القيادة في بي الع العنصر تغسعضع

: الشعراء أحد لسان على شعرًا ذلك

وبغا وصيف بين قفص في خليفة

الببغا كماتقول له قاال ما يقول

: نفسه بذلك عانيًا العباسى المعتمد لسان وعلى

عليم مجتمع فل ما يرى مثلي أن العجائب من البس

يديه في شيء ذاك من وما جميعًا الدنيا باسمه وتؤخذ

 وصراعات خصومات من نشأ ما ذلك الى يضاف

 اعات للص غطاء ،حينه في ،شكلت عقيدية ايديولوجية

 ما منها بالذكر نخص لها؛ محرضًا وحافزًا واالقتصادية السياسية

 والقدرية الرسمية، السلطوية بدعامتها الجبرية باتجاهي تمثل

 من تجعل أن على مرغمة ثم ومن ه مطاردة نفسها وجدت التي

لخا رئيسيا مسلكا التقية

: السياسي الصراع - 2

 ية وعك واقتصادية وفكرية سياسية كقوة القرمطيه برزت

 وتتعاظم تنتثر نحوجعلها على وذلك والبحرين العراق في
 والعبيد ين والمفق الفقراء الفالحين أوساط في النافذة بتاثيراتها

 ال الذين )وهم الشطاروالصعاليك وجموع الصغار، والحرفيين
 وقد أولية(. بحدود مستقرًا مهنيًا اقتصاديًا حيزًا يشغلون

 في )الدمشقي المؤرخين أحد قبل من األخيرون هؤالء وصف

 األكثر األحرار بين من كانوا بأنهم التجارة( محاسن الى االشارة
 الساخطين من حثود )القرمطيه( حوفا اكف كما وفقرا. ضنكًا

 من المالك كبار بين والسياسي االقتصادي التحالف سياسة على

 بصورة منهم والفرس األخرى، الخالفة وشعوب العرب

.خاصة
 الحركة من هامًا شطرًا شكلوا قد العرب كان واذا

 ذلك في لهم كان األخرى الشعوب من الموالي فإن ،القرمطية
 شرارة منها انطلقت التي الكوفة، فمدينة ضئيالً ليس دور

 عن يقل ال الموالي كبيرمن عدد فيها كان القرمطية، الدعوة

.ذلك اكثرمن يكن لم إن سكانها، نصف

 االجتماعية االقتصادية الوضعية من القرامطة اطلق
 فيه عملوا نحو على وذلك ، نفًا ا المحددة والعقيدية والسياسية

 تلك على العليا مثلهم يلخص بديل ونقديم صياغة على

 جديدتاح بمجتمع نظرهم، في تجد البديل ذلك الصعد

 هذا انجاز سبيل وفي .بخبراته التمتع إمكانية لالنسان فيه

 ال )عقيدية( فكرية وضعية أمام أنفسهم القر!مطة وجد األمر،

 النظر اعادة كانت وإن إغفاها، أو عنها الظر غض يمكن

 الهيمنة هي تلك ومكة؛ ضرورية مسألة رأيهم، في فيها،
 مع وبالتآخي الموقع هذا من , وسنة قرآنًا الديية االسالمية

 على عملوا والسياسية، االجتماعية االقتصادية العليا مثلهم

 باطنهما بين التمييز أساس على المحمدي والحديث القرآن تأويل
 ايجاد أجل من ضروريًا اليهم، بالنسبة كانذلك، وظاهرهما.

 الرسمي القرآفي لتفسير بالتصدي لهم تسمح التي الصيغة

.الدولة لدين أي السائد،
 النقد بين التوحيد الى القرامطة وصل النسق، ذلك على

 تحول بحيث االجتماعي، القتصادي والنقد السياسي الديني

 - والنظرية العملية الميمارسة سياق في - النقد من الوجهان هذان

 االقتصادية المهيمنتين، المؤسستين على مدمر ملح هجوم الى

 الديني النقد اكتسب وقد , الدينية والسياسية االجتماعية
 بين تواتر متعددة أشكاالً الرسمي الدولة لدين السياسي

 غالب في تقترن، ولكن وااللحاد، واالرتياب التشكيك

 من يبرز االجتماعية. االقتصادية للمؤسسات ينقد األحيان،

 األبيات أمثال خالل من يبرز منهما األول نموذجان. ذلك

 الحقبة من منحدرة أخرى كتابات خالل ومن التالية الشعرية

هنا: المعنية التاريخية
حليلتي الصالة تركي على تلوم

 طالق أنت ناظري عن اغربي فقلت
مفلسًا لل صليت ما فواللم

 وفائق الجليل الشيخ له يصلي

ومنزلي ربعي أين أصلي لماذا

 والمناطق والحلى خيولي وأين

يحتوي األرض من فتر وال أصلي

 لمنافق إنني يميني؟ عليه
أزل لم وسع الله علي إن ٠ . بلى

بارق الجو في الح ما له أصلى

 نقلت التي التالية المقولة خالل من فنتبينه اثاني النموذج أما
 كتاب في ووردت الجنابي طاهر أبي القرمطي القائد لسان عن

 الناس خدع العالم هذا »في الملك: نظام السلجوقي للوزير

هذا الجمال وحادي جمال وحادي وطبيب راع أفراد، ثالئة
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. أولئك« بين من األخطر[ ]بمحنى األسوأ بالتأكيد هو
 رفضوا حين - كبارهم أحد الجناي طاهر وأبر — القرامطة إن

 من ذلك فعلوا فإغهم السني(، )االسالم الرسمي الدولة دين

 البنية في النظر إعادة استهدفت اسماعيلية منطلقات

 لقد الباطني التأويلي منهجهم وفق لالسالم االيديولوجية

 هديها وفي فكرية مواقع عدة ضوء على ذلك فعلوا

 والهلينية الغنوصية هذه مقدمة في ييرز . بها وباالستئناس

 اآليتين أولوا المثال، سبيل فعلى . والمانوية والمسيحية
 )الكهف، جيعاه فجمعناهم الصور في ونفخ القرآنيتين

 )الزمر، 4ينظرون قيام هم فإذا أخرى فيه نفخ ثم٨ ،(18

 أصعقت التي األولى النفخة في يرون جعلهم نحو على ، (39
 العلم من شيء على يكونوا لم هؤالء ان عن البشرتعبيرًا

 معرفة الى البشر لدعوة تمثيال الثانية »النفخة، وفي والحكمة،

 أما الزمان» »إمام دعوة الى واالستجابة وحده القاثم

الزمان. بإمام فقدأولوه »الصور«

 حركتهم بواعث احتياجات لبى قد مجتمعًا، ذلك، كان

 البحث في كمنت التي تلك والسياسية، االجتماعية االقتصادية

 في والكفاح اليه الدعوة وفي اقتصادي اجتماعي خالص في

 القرآنية المواقف الكثيرمن استبقاء الى دعاهم ما وهذا سبيله.
 وترسيخًا الفكرية لترسانتهم تدعيًا فيها رأوا التي والحديثية،

 المواقف تلك من المؤمنين أعين وفي األساس حيث من لها،

 التي راياتهم على ظهرت التي التالية، القرآنية اآلية في تمثل ما

 الذين على نمن أن ونريد :938 لعام ثورتهم أثناء رفعوها

 الوارثين« ونجعلهم أئمة ونجعلهم األرض في استضعفوا

. (28)القصص،

 الطقوس مارسة إزاء القرامطة اتبعها التي الحياسة أما

 باطالق فقداتسمت الدين، في منخالفيهم قبل من الدينية

 وهذا الدينية وطقوسهم حدودمارساتهم هؤالءفي الحرية

 على نهض منهما األول .بارزين اثنين موقفين على انطوى الواقع

 المنظور في األهم وهو ثانيهيا- أما العقيدي الديني تسامحهم

 الى قادت السياسة تلك أن على فيقوم - التاريخي المنهجي -

 .العلمانية المعاصر، بتعبيرنا عليه نطلق لما أولى إرهاصات تكوين

 بلغ الذي الديني التسامح من النحو ذلك على األمر كان واذا

 ايضاح مستلزمات من يغدو التالي السؤال فإن العلمانية، حدود

 عام بمكة القرامطة صنعه ما ونقوم نفهم إذن، كيف، الموقف:

 الباحثين، يعض رأي على األسود؟ وبحجيجهاوبحجرها 939

 بمحاوالتهم تمثل األول .تأثيرعاملين تحت ذلك القرامطة فعل

 مكة مساجد منابر من تهاجمهم كانت التي األصوات إسكات

 فقد الثاني أماالعامل بالعباسيين آخر طرف من وتمجد،
 األصنام أشكال من شكالً األسود الحجر اعتبارهم في كمن

االسالم. ناهضها التي الوثنية، أصداء من وصدى

:عقائدية مبادىء - د

 برز والتتظيمية والعقيدية السياسية الوحدة من إطار في

 فلقد .المسائل من جملة في الفاطميين عن متميزين القرامطة

 اإلمام، عصمة بمبدأ تتمثل غالية إمامية نخبة الفاطمية حكمت

 الحكم في لإلمام المقدس اإللهي بالحق تجسد الذي المبدأ هذا

 والله، الفرد بين االمام وبوساطة لإلمام، وبالسجود السياسي،

 أما ٠ ٠ ٠الخ والبعد القبل في كلها الحكمة االمام وبامتالك

 عن القرمطية تميز والتي أهمية األكثر والتطبيقية المنهجية المسألة
 ميال اكثر األولى أن في فتكمن تلك نخبويتها في الفاطمية

 المبدئي التصلب والى الديموقراطي الشعبي التوجه الى وأعمقه

 الفاطميين، األخيرة، هذه ممثلي أن ذلك الثانية. من العقيدي

 ال جعلهم سلطوي نزوع ذوي العام، سلوكهم في كانوا،

 من تقترب خصومهم مع بمساومات القيام عن يتورعون
 انشقاق عملية الحقًا سهل مما والعقيدية، السياسية االنتهازية

 ملحة صراعات الى وأدى عنهم القرمطيين وعبدان حمدان

بيضهم.

 اهتمامًا اكثر كانوا القرامطة ان نالحظ أخرى، جهة من

 من والعسكري االقتصادي واالجتماعي السياسي بالكفاح
 باتجاه جهودهم من عظيمًا شطرًا ركزوا الذين االسماعيليين،

 أحد كون نهمل ان دون ذلك نقول ٠ العقيدي التأسيس
 اهتمامًاخاصًابالتنظير اهتم قد وهوعبدان، القرامطة،

 الذي الحدود، كتاب مؤلفاته من يذكر النديم فابن للحركة.

 من صفات ثالث القرمطي يمتلك ان ضرورة على فيه يلح

 انتشار تسهيل ثم ومن القرمطية، شخصيته تكامل تحقيق شأنها

 والتقوى، العلم، هي الصفات تلك الناس بين دعوته

 القصوى، فاعليتها الصفات تلك منح سبيل وفي والسياسة.

 لليكولوجية فهمهم تلخص دعاوية طريقة القرامطة سلك

 أما .التنظيمية قدراتهم مستوى تظهر كعا ،عصرهم في البشرية

 بالداعي، تنفيذها على االشراف أنيط التي الطريقة، تلك
 المراحل وفق وتماسكًا األكثرتعقيدًا الى األبسط من فتتدرج

 والربط، والتعليق، والتشكيك، والمؤانة، التفرس، التالية:

والسلخ. والخلع، والتلبيس، والتدليس،
 وفاطمية قرمطية عن الحديث ان إجماالً ذلك ويعني

 عن حديثًا األساسية، اوجهه احد في كان، وان واسماعيلية
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 اكتثاف حدود في مكنا يظل فإنه واحدة، وحركة واحد موقف

.اكالثة االطراف تلك بين التمايزالنسبي عناصرمن

 شأن كان كما ،عقيدية نظرية دعوة حدود في القرمطية تبق لم

 المجتمع في والسياسية الفكرية الحركات من كبرى مجموعة

 الظروف بفعل استطاعت، فلقد الوسيط االسالمي العربي

 بالمجتمع المت التي والعقيدية والسياسية االجتماعية االقتصادية

 عملي واقع الى تتحول ن آنفًا، ذكرهًا على أتينا والتي العباسي

 عام القرامطة أقامها التي الدولة مؤسسات من بجملة تجسد

 نفسه، قرمط األشعث بن حمدان بقيادة السواد منطقة في 909

 في العاشر القرن من الثالث العقد وفي بعده، من وذكرويه
 من الجنابي طاهر وأبي أواًل، بهرام بن الحسن بقيادة البحرين

٠ ثانيًا بعده

 حروب عبر الخطوات إنجازتلك القرامطة استطاع

 لقد ,أعقابها وفي ببغداد المركزية السلطة مع دامية وصراعات

 باستجابة تمثل األول العامل تأثيرعاملين تحت حققواذلك
 اوساط ضمن دعوتهم لقيتها نسبيًا وواسعة عميقة

 والفوئية الطبقية حددناانتماءاتهم أن سبق الذين المستضعفين

 التنظيمية الخطوة في كمن فقد الثاني العامل أما . والقومية

 عليه أطلقوا فيا وتجسدت القرامطة أحدثها التي السياسية

 االركان أحد بمثابة كان المجلس هذا إن العقدانية مجلس
 أما . القرمطية الدولة بنية تنظيم صعيد على حًا األكثر

 الحل خيوط بأيديهم انعقدت الذين أوكك كانوا فقد اعضاؤه

 الباحثين احد تعبير حد وعلى .الدولة هذه ضمن والربط

 »أول المجلس ذلك اطار في الدولة رئيس موقع كان المحدثين،

بينمثالءا.

 احيانا كان خالف، نشب األخيرة انقطة تلك حول

 عمومًا واالسماعيليين طرف من القرامطة بين عميقًا،

 هذا كان فلقد آخر. طرف من خاصة بصورة والفاطميين

 به- أخذ الذي الحكم في اإلمامي النسق بحكم - الثاني الفريق
 وورثته االمام أن مؤكدًا الحكم، في الوراثي انظام على يلح

 السلطة األرض، على يمثلون، أنهم من بسبب معصومون

 يسانده كان العقدانية مجلس ان ذلك الى يضاف ,اإلهية

 الحكم في جماعية ان بحيث مستشارين، بصفة أشخاص

.دولتهم في الغالبة هي كانت السياسي

:واالجتماعية االقتصادية والنظم القواعد - 4

 وضعها التي واالجتماعية االقتصادية والنظم القواعد تشكل
 لقد عمومًا. حركتهم في قصوى مبدئية أهمية ذا ركنًا القرامطة

 في يكمن البشرية المشكالت أس ان من ذلك، في انطلقوا،

 بمزيد المألة هذه حددوا وتد .المنتجين على المستهلكين سيادة

 مرافق من تقتضيه وما األرض ملكية في حينرأوا الدقة، من

 العمل وأدوات والخزانات الضياع )مثل عمرانية

 السياسي الجهاد بواعث على تنطوي التي لمقولة ( ٠■ الفالحي
 عبرأحد هكذا .المستهلكين، »مغتصبيها ضد والعسكري

 تحدث حين األمر، ذلك عن ،االهوازي وهوالحسين قادتهم،
 اهلها، اشفي ان »أمرت قائالً الكوفة سواد أهل عن

 امالك واملكهم حال، سوء من فيه مماهم وانقذهم

بهم». أصحا

 اجتماعية بوضعية األمر هذا اقتران ضرورة القرامطة رأى وقد

 هي تلك .إحداثهاوتوليدها الى مدعوين انفسهم كانوايرون

 ذلك، يتحقق واذ المجتمع. أفراد بين والمساواة األلفة وضعية

 الثور يشرب »حينئذ اليمن، منصور ابن أعلن كما فإنه،

 غنمه». على الذئب الراعي ويأتمن واحد، حوض من والسبع

 تدع، ال الوضعية تلك فإن العقيدي الفكري الصعيد وعلى

 اا البدع من »بدعة اإلمامي، المهدوي المنطوق حسب

 كما االنسان يعود حتى اهله الى الحق )وترد( ومحقت أطفئت

.ولد«

 من يبدو كما ،تنطوي االجتماعية االقتصادية المواقف تلك
 أولية عناصر على عمومًا، القرمطية آفاق ومن النصوص سياق

 االفالطونية الى يعود مصادرها بعض لعل تطهرية شيوعية من

 العناصر تلك وضعنا ما واذا وغيرها والمانوية األولى والمسيحية

 تصورات اتضحت الشيعية، الذهنية مع الداخلية عالئقها في
 حالة في سابقًا والحفًا؛ سابقًا الموجود الزمان إمام في القرمطية

 نتبين هنا، ومن الحضورالفاعل حالة والحقافي الغيبة،

 الشعر أبيات تتضمنها التي المتقبلية، الوظفية الدالالت

 :بالله المكتفي أيام في بالشام الخارج ،عبدالله بن ألحمد التالية

كاذب بال الدنيا أرى متى

 ناصبي وال حرورى وال

من كل على اليف ارى مقى

 طالب أبي بن علي عادى

النهى أهل الحق يقول متى

 غالب من المغلوب ويصف

ناصر من الخير لبغاة هل

شارب من العدل لكؤوس هل

 بوضوح نفسها الى تشير القرمطية في المحورية الفكرة وتبقى

 الحين بين مفصحة وأشعارهم، القرامطة كتابات معظم في
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 محمدية، وحديثية قرآنية واسالمية صعلكية تأثرات عن واآلخر

 .معها وبالتشابك سبق فيما اليها المومى التأثرات جانب الى
 أن ونريد راياتهم على لهم شعارًا رنعوها التي القرآنية، فاآلية

 والتي (28 )القصص، ٠• ٠ استضعفوا. الذين على نمن

 أفعال عليها وتثني تضيئها لقرمطي، القول جماع تلخص

 الذاتي سلوكهم عن تعبيرًا أصحابها منها جعل قرمطية وأقوال

 القرمطي للقائد التالية الشعرية األيات مثل وفي الخاص.

بوضوح: ذلك نتبين أحد، بن الحسن

أربي وال شأفي من ليس امرؤ إني

 عود وال ناي وال يرن طبل

وجمرة خر على اعتكاف وال

 وتفنيد دل لها دل وذات

شبع من البطن بطين أبيت وال

 مجهود البطن خيص رفيق ولي

طمع الى الدنيا بي تسامت وال
المواعيد فيها مئ وال يومًا

 العراق في القرامطة أحدث ،االقتصادي التنظيم صعيد على

 باعتبار )والكمي النوعي التوسع في ومتدرجة متعددة إجراءات

 األمر، بداية في يلجأ، قرمط األشعث بن حمدان فنرى معين(

 في فرد كل يدفعها واحد درهم مقدارها ضريبة تعميم الى

 استحدثت ذلك بعد الفطرة الضربة هذه وسميت المجتمع،

 أطلق الجنسين، كال من البالغين على تنطبق أخرى ضريبة

 للفقراء باحثون، يعتقد كما كرست، وقد الهجرة. اسم عليها

القرامطة. الى المهاجرين
 األخالقي التضامن حوافزمن لخلق حدان من وسعيًا

 مصادر تحقيق أجل ومن طرف، من أنصاره نفوس في العاطفي

 الفكرية والدعاية العسكرية العمليات لتمويل جديدة مالية

 على تقوم جديدة خطوة أجرى فقد آخر، طرف من العقيدية
 مقابلها دنانيرينالون سبعة لدفع القرمطي المجتمع أفراد حث

 أما . »البلفة« اسم ذلك على اطلق وقد الحلو الطعام من نوعًا

 تمثلت فقد االقتصادي التقعيد صعيد على الكبرى الخطوة

 وبامتثالهم يملكون، ما خس يدفعوا ان القرامطة حدان بدعوة

لذلك. الطوعي

 كانت هنا المعنية االقتصادية المالية االجراءات قمة أن بيد

 القرمطي المجتمع في انتثر الذي األلفة بنظام تجسدت قد
 لذلك معادالً األخيرأصبح هذا أن درجة الى بميسمه، وطبعه
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 الجميع بتنازل فيتحدد النظام لهذا الرئيسي المقوم أما .النظام
 من كان وقد .لهم جاعيًا ملكًا ليصبح ،يملكونه ما كل عن

 شيائً بملك ال حيث شي، كل يملك الفرم أصبح أن ذلك شان

 للفرد تبقى ما واذا .شيء كل يملك حيث شيائ يملك وال

 أحد قول حد على وسالحه، سيفه من اكثر فليس شيء،

 الى بالنسبة حاسمة عملية تحققت الخطوة، تلك في المؤرخين.

 االنتاج وسائل تحويل وهي أا القرامطة، ومطامح أهداف

 ومن االنتاج وسائل من وأشكاالأخرى انذاك الزراعي

.عامة ملكية الى الشخصية الممتلكات

 سياسية اجراءات االقتصادية الخطوات تلك رافق وقد

 هذه مقدمة في .وحايتها وضبطها تنظيمها بقصد اقتصادية

 خاصة خزينة استحداث األول اثنان. يبرز االجراءات
 شأن من وكان المهدي. خزانة مثاًل، االحساء في سميت،

 متخصص عبرعمل الدولة مالية على تشرف أن األخيرة هذه

 العملة بصك تمثل فقد الثاني اإلجراء أما خاصة ادارة تنجزه
 أواًل، وتوافره رخصه بسبب وذلك خاص، معدن من المتداولة

 هذه كانت فلقد الثانية، العملة مهربي على الطريق ولقطع

.أخرى بلدان في سارية غير العملة

 أن الحق، من بشيء المستشرقين، من الباحثين بعض ويرى

 إرهاصات على االساسية بنيته في انطوى قد كان األلفة نظام

 النظام هذا فإن ثم، ومن القروسطية. العربية للنقابات متميزة
 والحرفيين المزارعين للعمال نقابيًا تجمعًا بمثابته نفسه عن أفصح

 وسياسية اقتصادية اجتماعية هومؤسسة حيث ومن ،ناحية من

أخرى ناحية من قرمطية

 مشكلة حل يستطع لم القرمطي األلفة مجتمع أن ويبدو

 الرقيق وجود هي تلك ؛المبدئية أسسه مع متعارضة ظلت

 أن ناصرخسرويعلمنا فالرحالة أخرى. بلدان من القادمين

 زنجي عبد ألف ثالثون لديهم كان البحرين في القرامطة

 إشارة هذا وفي البساتين» وفالحة بالزراعة »يشتغلون وحبشي

 يستنفدها أن من أعقد كانت البشري اتقدم إشكالية أن الى

عشر. العاشروالحادي القرنين في القرمطي األلفة مجتمع

 اجتياعية أهمية يكتسب المجتمع ذلك في المرأة عن والحديث
 داللته في يرقى، يكاد دورًا فيه المرأة شغلت فلقد خاصة.

 مهماتها فمن الرجل. دور مستوى الى والعسكرية، االقتصادية

 عبر الجماعية الملكية تثمير عملية في مشاركتها برزت األولية
 من بدءًا الرجل، على ترتبت التي المالية االلتزامات تقديمها

 المرافقة األعال ببعض تقوم كانت كما بااللفة. وانتهاء الفطرة

عليها. والالحقة والسابقة الحربية للمعارك



القرمطية

 أن والمنهجية لعينية التاريخية المفارقة يغدومن هنا، من
 تحط بمواقف اتهموهم ممن القرامطة خصوم بعض برأي يؤخذ

 الخصوص، نحو عل ذلك، من معًا. والرجل، المرأة قيمة من

 األخ، بين الزواج )مثل المحارم أحلوا القرامطة أن قولهم

 االمام ليلة من جعلوا وأنهم والبنت(، واألب واألخت

 زوجها أمام جارته مع الجنس الجار مارسة أي - والتشريق
 ثم الصبرومن على القدرة األخيريمتلك هذا أن عن تعبيرًا

. الكامل االيمان

٠٠٠

-خاتمة:5

 القرمطية في يرون والمستشرقين العرب من الباحثين بعض
 .الخيالية االشتراكية الحديثة العصور في عليه سيطلق لما تجسيدًا

 دراسات بحسب وذلك تمامًا، دقيق الرأيغير ذلك أن بيد

 تنطلق المعني الرأي دقة عدم إن إذ .الصعيد هذا على جديدة

 التاريخي سياقيه من )القرمطية( االجتماعي الحدث انتزاع من
 الكبرى، معانيها بأحد مثلت، إليها المشار فالخركة .والتراثي

 حينه في الطبقي االضطهاد عل وعنيف عميق فعل ورت فعالً

 نحو وعلى بوضوح، السياسية االيديولوجية شخصيتها بلور بما

 كل على تخرج لم - هامة لعناصر وتطويرها إبرازها مع متواز

 لقد ٠ الخيالية االشتراكية من - أولى إرهاصات كوضها عن حال

 بأشكال ممتزجة البذور - العناصر تلك على القرمطية انطوت
 أحيانًا المهدوية العقيدية، الدينية التصورات من متعددة

 أن البذور لهذه تتح لم واذا .األحيان معظم في واالرادوية

 تمثلت التي المتطورة صيغتها في - ظلت فإنها ثمار، الى تتحول
 عمت تعبيرًا - خصوصًا العلمانية االجراءات بعض في

 الكادحين لمطامح قلقًا حيًا وتجسيدًا والتراثية، التاريخية الدالالت

 كانت التي الشعوب من غيرهم ومن العرب من المفقرين
.القروسطية االسالمية العربية الدولة اطار في منضوية

ومراجع مصادر

 جزءأ، 12 اتاريخ، في الكامل الكرم، ب بن أحد بن علي األثير، ابن -

ه 1303 القاهرة،
 الصباغ، محمد تحقيق القرامطة، الرحمن، عبد االمام الجوزي، ابن —

. 1970 بيروت، االسالمي، المكتب منشورات ه. 1303 ،3 ط.

 واختالف االسالمين مقاالت اسماعيل، بن الحسنعلي االشعري،أبو -
. 1950 ،القاهرة ، 1 الحميد،ج عبد الدين محي تحقيق ،المصلين

 الجف الكوفة، تاريخ احد، البد بن حن اليد البراقي، —
ه. 1356

 الفرقة وبيان الفرق بين الفرق طاهر، بن الناهر عبد البغدادي، -
.1977 بيروت، ،2 الجديدة،ط. األفاق ،داراالجيةمنهم

 دار حروبهم، تاريخهم، ،نثأتهم أصلهم، القرامطة، عارف، تامر، -
بغداد. النهضة، مكتبة بيروت، العربي، الكاتب

 لوسيط، العصر في العربي للفكر رزيةجديدة تيزيني،طيب،ثروع ٠
.1971 داردمثق،

 جعفر فضائل من الثريف، الهفت كتاب عمر، بن المفضل الجعفي، ٠
 ،والثر للطع األندلى دار ،غالب مصطفى وتحقيق تقديم ،الصادق

1979.
,1970 بيروت، الخثاب، يحيى ترجة ،نامه سفر ناصر، خرو —

 لقاهرة، لجارة، محاسن الى االشارة الفضل، الدمثقي،أبر -
ر. 13181

 وعالقتهم دوكهم نشأتهم، القرامطة، يان، ميكال خويه، دي —

 بيروت، خلدون، ابن دار زينة، حسني وتحقيق ترجمة بالفاطميين،
1978 .

 مصر، عمد، آل عقائد قواعد الحسن، محمد بن محمد ،الديلمي —
1950.

 الثام االحاء، في القرامطة أخبار،تحقيقودراة سهيل، زكار، ,
 ، .1 ط مؤلفا، 13 حرصوني، الهادي عبد وتوزيع نثر اليمن، العراق،
.1980 دمثق

 الملل أحمد، بكر أبي بن الكريم عبد بن محمد الفتح أبو الشهرستافي، —
.1961 مصر، سبدكيالني، تحقيقمحمد والحل،

 الرسل تاريخ الطبري، تاريخ جرير، بن محمد جعفر أبو الطبري، —
. 1969 مصر، المعارف، دار ، 10 ج والملوك،

 االذربيجافيضد اثعب اتفاضة أو البابكية قاسم، العزيز،حسني -

بيروت الفارابي، دار بغداد النهضة، مكتبة العباسية الخرفة
 والرابع الثالث القرنين في العراق قرامطة الفتاح، عبد محمد عليان، —

والنثر لتاليف العامة المصرية الهيكة الهجرين،
 ،1 األندلس،ط. دار ،والجزر المد ببن القرامطة مصطفى، غالب، —

.1979 أيار،

 الباكية، فضائح أحد، بن محمد بن محمد حامد أبو االمام الغزالي، —

ه. 1383 القاهرة،

 العزيز عبد ترجمة الرسالة، جلة االسالمية«، »النقابات ،برناد لوي، —
.1940, 357 ٠355 عدد الدوري،

 م الصفا اخوان رسائل تاج الجامعة، الرسالة الحكيم، المجريطي، —
 - 1948 دمشق، لترقي، مطبعة ،2ج1 ونشرجيلصليبا،ج تحقيق

1951.
 واالشرانضمنجموعة بنعلي،لتنبيه الحين بن المعودي،علي -

.2 ج العرية، الجغرافية المكتبة

 ، العربي« التراث في والعيارين الثطار »حكايات رجب، محمد النجار، _

.1981 الكويت، ايلول، لمعرفة، سللةعالم

 تحقيق والمسايرات، المجالس كتاب محمد، بن العمان القاضي العمان، _
. 1978 التونية، للجمهورية الرسمية المطبعة الباحثين، من ثالثة

— Betruegem Von Den Drei, Moses, Jesus, Mohammed 
Akademie Verlag, Berlin, 1960.
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القوريناثية

— Feki. Habib, Les Idtes religieuses et philcsophiques de Lis- 
maflisme faiimide: organisation et doctrine, Publication de 
!university de Tunis, 1978.

— Ley, Herman, Studie Zur Geschichte des Materialismus-bn 
Mittelalter, Berlin. 1957.

تيزيني طيب

القورينائية
Cyrenaics
Ecole Cyrenaique

 تعاليم عن تفرعت األول، المقام في أخالفة يونانية مدرسة

 لكنها فيالفضيلة، ق.م3999470حرالي Socrates سقراط

 السوفسطائيين نزعة من واقتربت األساسية تعاليمه عن ابتعدت

 في الكبرى القيمة هي اللذة وجعلت والفضيلة القيم نسبية في

 في قامت وقد اللذة شأن من تعلي مدرسة إذن فهي .الحياة

 الفيلسوف يد على الميالد قبل الرابع القرن من اثافي النصف

 الثالث القرن أوائل حتى تأثيرها واستمر أريستيبوس اليوناني
 الذي حفيده الى أريستيبوس آراء تنسب واحيانًا الميالد قبل

 المدرسة وهذه .أمه أوتربية أمه بابن ويعرف أيضًا اسمه يحمل

 عمقًا أكثر الجد لذات أن وترى العقل لذات تمامًا تتجاهل

 الدنيا اللذة وتأجيل الحصافة بممارسة طالبت كانت وإن وشدة

 وقد النفعي االتجاه من بهذا واقتربت الكبرى اللذة أجل من

 القومية غير العالمية بالنزعة وااليمان الذاتي باالستقالل آمنت

 من األساسي وموقفها .الخارجية بالظروف االهتمام عدم مع

 ينتفي ثم ومن الذوات بين مقارنة عقد يمكن ال أنه األخالق

 ومصدرها فردية وهي لذة فاللذة هذا وعلى الكلي، االتفاق

 تذكر على القائمة واللذات حسية لذة فهي ولهذا الجسم

 المتعة إزاء شاحبة لذات هي المستقبل في األمل أو الماضي

 الحاضرة اآلنية اللحظة لذة في قائم فالخيراألخالقي المباشرة،

 فالمباشرة الديمومة، استبعاد يجب ثم ومن وحدها الراهنة

للقيمة. الوحيدان المعياران هما والحسية

 أريستيبوس اليوناني الفيلوف هو القورينائية ومؤسس

Aristippus، بلدة في نشأ ق.م.،366- م. ق.435 حوالى 

 أثينا الى رحل ثم إفريقيا بشمال الغرب طرابلس في قورينا
 أجرًا طلب من أول وكان وسقراط السوفسطائبين الى وانضم

 استاذه الى عليه حصل بما جانبًا قدم إنه ويقال تعاليمه على

 في يشاركان ال ألنهما والرياضيات الفيزياء رفض وقد سقراط.

 استاذه نمط على محاورات عدة وقدكتب .الحقة السعادة

 مثكلة من موقف على نظريته وبنى ضاعت. لكنها سقراط

 وشابهات سطحية شابهات مجرد كلها أنها ورأى الكليات

 وهو بذاتها قائمة هوفئة والفرد جوفاء الكلية فالكلمات جوفاء

 طبيعة لها ليس أسماء مجرد هي فالكليات ثم ومن نفسه قانون

 الكليات في اإلسمية النظرية مؤسس يعد بهذا وهو ،مثتركة

 /Platon 428 أفالطون عند الواقعية النزعة مقابل
 أستطيع ال ألنني نظرًا أنه فيقول يبالغ إنه بل م. ق. 399-427

 قد الكلية الكلمة كانت أن أعرف ال فإنني عقلك في أدخل أن

 ثم ومن عقلي في به دخلت الذي المعنى بنفس عقلك في دخلت

 يمكن وال الصور نفس تطبع ال وهي الكلية للكمات ضمان فال

 هو احاساته سوى المرء يعرف فال التجارب بين مقارنة عقد

االحاسات. هذه تظهر وكيف
 االجتماعية المسؤولية أريستيبوس أنكر أن هذا على ترتب وقد

 ال أنه قضية وطرح الحق واالستقالل الباطنية الحرية ومجد

 المطلقة اللذة مطالب يتهك أن يمكن خلقي قانون أي يوجد

 وهي المرغوب الوحيد الشيء هي الراهنة فاللذة الخارج؛ من
 وسهلة ناعمة حركة بأنها اللذة وعرف والخطأ، الحق معيار

 اللذة فإن هنا ومن وعنيفة، خشنة حركة هو الذي األلم مقابل

 والحرية الطبيعة صوت وهي األعظم الخي وهي نفسية، حركة

 من وإن اللذة على باإلقبال الشهوة من التخلص في الحقة
 من بل عنها بعيدًا يبقى الذي هو ليس اللذة على ييطر

 متطي أو السفينة ربان أن وكما ؛ بعيدًا تحمله أن دون ينتعملها

 من بل الجواد أو السفينة يتعمل ال الذي هو ليس ألجواد

 هي الذاتية المباشرة االنطباعات وتصح ,يقوده أو يقودها

 مع النفس تكيف عندم الحياة علم وأصبح .القيمة معيار

 وتضخيمها الذات إعالء أجل من الناس واستخدام الظروف

 الذات إنكار ال الذات على بالسيطرة نفسه الوقت في وطالب

 التي هي ال عشيقتي املك أنا وقال الخضوع بعدم طالب أي

تملكني

 الصغير ارستيبوس ابنها ثم ابنته بعده من المدرسة تولت وقد
 وقد . جده الى كالمه نسب ثم اللذة مذهب الى دعا الذي وهو

 هو وذهب االلحاد حد الى الحسية اللذة الى الدعوة في تطرف

 الناس كرمهم ممتازون رجال األصل في اآللهة أن إلى وأتباعه

. مماتهم بعد

 خيرلكنه أنها على الحاضرة اللحظة لذة أنيقريس وطرح
 في الفطرية واألريحية الغريزية االجتماعية بالطبيعة أيضًا آمن

 على قليلة لذات مع بالسعادة للفيلسوف وسمح االنسان

 وليس تأتي عندما مفردة لذة بكل المتعة هي الغاية أن أساس
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القومية

 للصداقة الغيرية اهتمامًاباألفعال وقدأبدى اللذات. تراكم
 ثيودوزس وذهب - والوطنية الوالدين واحترام بالجميل والعرفان

 ويكون يرضيه ما بالضبط يفعل أن يستطبع االنسان أن الى
 من الهرب من الكفاية فيه بما ماهرًا يكون أن بثرط اخالقيًا

 االحاس ليس بأنه الفعل غاية وحدد الشريرة النتائج

 العقل من النابع للفرح العقلية العاطفة بل باللذة الفيزيائي

 اللذة بوضع الذاتية للفاعلية ضمان هناك يكون ثم ومن العملي

.الذات سيطرة تحت

 المرء عليها يحصل ما نادرًا اللذة إن فقال هجسياس وتطرف

 الخير هي واللذة تعاش، بأن جديرة ليست الحياة إن حتى

 فالسعادة t اللذات على تطغى اآلالم أن يرى لكنه ؛األوحد

 تخلف اللذة ألن تناقض بل عبث نفسها اللذة وطلب متحيلة

 لكن الثهوة، بقتل األلم تجنب في تقوم والحكمة ألمًا بعدها

 معادلة عنده الحياة وصارت . خاملة ستكون مهذا الطبيعة

 االسكندرية من فنفي فانتحروا، البعض به وآمن للموت

 بعض انتحار ببب المدرسة بطليموس وأغلق يعلم كان حيث

 القورينائية مدرسة أساتذة آخر هو كان ولما هجسياس تالميذ

 اشعاع أي المدرسة لهذه يعد ولم بوفاته المدرسة انتهت قد
.للحقيقة معيارًا والحس النفع جعلت وقد خاصة فكري

ومراجع مصادر

ليوناني الفكر الرحمن،خريف بدوي،عبد -

مجاهد المنعم عبد مجاهد ترجمة اليونانية، الفلفة تاريخ ستي، —

اليونانية. الفلفة تاريخ يوسم، كرم، ٠

.MeMusrin. A History of Philosophy الاا؛ Liillcr 
■.PI١Uo.so|>h0إ ١ Historv ؟th ا>(١ Lviturex .٠٠ ١٦٤ج١ - 

.Marin.s. History of Philosophy
Runes. Treasure of Philosophy. _٠٠

.— Zeller. Outline of the History of Greek Philosophy

مجاهد المنعم عبد مجاهد

القومية
Nationalism
Nationalism?
Nationalismus

مدخلم- 1

 الثورة منذ الياسي الفكر في رئيسيًا دورًا القومية احتلت

 النظرية األبحاث ميدان في وكذلك األقل، على الفرنسية،

 ذلك، عن تأخر قد الشرق، في دورها أن ومع .والسياسية

 حدث ذلك بعد فإنها، عشر، التاسع القرن منتصف حقى

أوروبا, حذو

 القرن من األخير، الربع منذ العربي، الوطن ويعيث

 كما العملية، السياسات في آثارها تركت يقظةقومية، الماضي

. والدراسات األبحاث في آثارها تركت

؟ تكوينها عوامل هي وما ؟ القومية تعنيه الذي فما

 أو انتهت، مرحلة القومية وهل ؟ بالدولة القومية عالقة وما

؟ االنتهاء شارفتعلى

: والتحديد التعريف , 2

 هناك أن الى بالقومية، المتعلقة واألبحاث الدراسات تجمع
 مسألة في »أما :سبيرا توماس ويقول .تعريفها على اختالفًا

 »إن : سبيرا ويضيف .مشجعًا« ليس التكهن فإن القومية شرح

 أن مثاًل، يعتقد، ،Keneth Minogue مينوجي كبنبث

 وال مرتب غير تجريد ألنها موحد، تاريخ الى تفتقر القومية

 نظرية الستخالص المحاوالت كل فإن ،وبالتالي ،مشذب

 الفرضية أساس على تصاغ مجردة نماذج ستنتج مانعة، جامعة

 Palumbo, (ISM)) »يه« لتفسير (ISM) »يه« تأخذ التي

Michael and Shanahon, William, Nationalism...

(33-34 ..p

 في األجانب الدارسين عن العرب، الدارسون مختلف وال

 عبد نجد ولذلك االختالف. هذا يؤكدون وهم المجال، هذا

 وكثير االستعمال، شائع مصطلح »القومية :أحديقول الكريم

 وغير منهم المتخصصين الناس، ألسنة على التداول

 بنفس يستعمالنه شخصين نجد قلما لكننا و المتخصصين،
 الموضوغ بهذا المهتمين أكثرالمفكرين بين حتى تمامًا المعنى

 بأن يعترف، الميدان هذا أحداكقاتفي نرى ولذلك .أنفهم
 أيضًا هو — القومي الشعور — الحدبثة الياسة في عامل أقوى

 والمذاهب القومية الكريم، عبد )أحد غموضًا اكئرها

(.32الياسية...ص

:يلي الىما االختالف هذا ويعود
 من ظاهرة أو جامدة، ظاهرة ليست القومية، إن : أوالً

 ظواهر من ظاهرة إنها وتدرس، وتحلل فتعزل الطيعة، ظواهر

 صلب ولكنهامن بالتاريخ، لهاعالقة فإن وبالتالي، المجتمع
 المتجددة الحية الظواهر من فإنها ولذلك، أيضًا اليومية الحياة

 بها اإلحاطة يجعل ما وهذا السياسي بالصراع المرتبطة
 االجتماعية العلوم أن سي ال أكثرتعقيدًا، والتحديد أصعب،
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 دراسة تتناولها التي الفترة وأن الطبيعبة، العلوم دقة تبلغ لم

 القوميات بروز ومراحل مختلفة، المعنية واألمم طويلة، القومية

.ومتباعدة عختلفة

 متباينة، تفسيرات تتتج السياسية، المصالح إن ثانيًا:

 المواقف اختالف وكذلك ،نختلفة اتجاهات وبالتالي

الباحثين. لدى اإليديولوجية

 بعد، األمم، تكون عوامل على يفقوا لم الباحثين إن ثالثًا

 حول دائر حوار هناك زال وما . القومية معنى تحديد على ليتفقوا

 اميرسون روبرت فهذا األمة وجود وعوامل القوميات، تكون

Robert Emerson :ما حول حقيقي اتفاق هناك »ليس يقرل 

Palumbo, Michael,.. Ibid, p).33.) األمة«. هي

 يشوش وتحديدها، القومية تعريف حول االختالف هذا إن

 غير مواقف الى األحيان من كثير في ويقود والطالب، الباحثين

دراستها ومن القومية، من سليمة

 من نماذج لتقديم مضطرين أنفسنا نجد فإننا ذلك، ومع

 فكرة ايضاح محاولين نتقدم أن قبل ،المختلفة التعريفات هذه

.وتحديدها القومية

 يكون عقلية، »حالة البريطانية الموسوعة حسب القومية، إن
 أن ومع القومية. للدولة واجبًا للفرد، األسمى الوالء فيها

 االقليمية والسلطات األبوية، والتقاليد الوطني، بالتراب التعلق
 متغلبة، عواطف باعتباره عبرالتاريخ، معروفًا كان السائدة،

 الثامن القرن نهاية في بدأت القومية، فإن متفاوتة، قوة ذات
 الشخصية الحياة تصوغ بها، معزفًا عاطفة تصبح عشر،

 م ان ،العظيمة المفردة العوامل من واحدة وتكون .والعامة

.«. . .للتاريخ المحددة األعظم، تكن

 أن حتى شامال، وطابعًا ديناميكية، حيوية أطهرت »وقد

 دائيًا، عامالً القومية، باعتبار ارتكب، ما كثيرًا خطأ، هنالك

.التاريخ« في قديمًاجدًا عامالً األقل، أوعلى

 »القومية، فإن: L. Snyder سنايدر، ل. إلى بالنسبة أما،

 أوعاطفة شعور، عقلية، أنهاحالة على تعرف، أن يمكن

 محددة جغرافية منطقة اطار ضمن تعيش، شعب، من لجماعة
 عن عبر أدبًا، ويمتلكون مشتركة، لغة ويتكلمون جيدًا،

 أبطاالً ويمتلكون بتقاليدمشتركة، ويتعلقون األمة، مطامح

 (Palumbo, مشترك«. دين لهم الحاالت بعض وفي تقليديين،

(.34 .Michael,... Ibid, p
 John Plamenatz بليميناتز، كمايرىجون والقومية،

 أو لشعب أوالثقافية القومية الهوية على للمحافظة الرغبة »هي

 في الرغبة أو خطر، في الهوية هذه تكون عندما تعزيزها،
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 بأنها شعور هنالك يكون عندما خلقها، حتى أو تحويلها،

 Kamenka, Eugene (ed, National)- وقاصرة«. عاجزة

(23-24.ism, The Nature and Evolution of an Idea, p

اليه. المشار االختالف الثالثة التعريفات هذه وتعكس
 أهمية على االتفاق يحجب ال االختالف، هذا أن إآل

 أنب.ك. حتى األخيرة، الثالثة القرون خالل القومية،
 تقمامًا، القومية »ظهرت يقول: B.K. Gokhale جوخال

 القرن في الحديثة، العصور في مسيطرة حيوية قوة باعتبارها

 أكثر العشرين القرن في القومية، وأصبحت عشر. التاسع
 .والهواء« كالماء تقريبًا مكان كل في معتبرة وباتت وضوحًا،

 وقبول بتأييد تتمتع زالت ما القومية »إن :الكاتب ويضيف

 {Gokhale.A study of العالم أنحاء كل في أيدين أكثرمن

(96 .Political theory... p

 القومية أن إلى القومية، التجارب تاريخ دراسة وتقودنا
 أيضًا وهي وجودأمة، عن المعبرة الخصائص »مجموع :هي

 ذات القطاعات عن المعبرة والثقافية، السياسية حركتها

 أوغخاطر الخارجي، الخطر ازاء بالوحدة، فيها المصلحة

 هذه وتقدم الوحدة، هذه تطوير سبيل وفي الداخلي، االستبداد

األمة«.

 االستبداد ويبلوره المخاطرالخارجية، تتثيره وهواتجاه

الداخلي

 يعزز أنه كما قوة، عوامل الماضي من االتجاه هذا ويستمد

المستقبل ومطامح الحاضر بمخاطر دعاواه

 عن مختلفة تجعلها معينة، بخصائص أمة تفرد القومية وتعني
 امتيازًا ليتت الخصائص هذه لوكانت حتى األخرى، األمم

 . الخ وأرضها لمشترك، وتاريخها لغتها، أمة فلكل ،بعبنها ألمة
 متفردًا، كيانًا أمة كل يجعل التاريخي التطور فإن ذلك ومع

.التاريخية والتجارب اللغات الختالف ؛سواه عن يختلف

 على ألمة امتياز ادعاء لتبير التفرد هذا استخدم وقد

عرقية، نظريات ولتكريس أخرى،

:قومية حركة كل وتستهدف

 أو متال، المعني، الشعب عندمايكون االستقالل، " 1

.أومتعددتها القوميات ثنائية بدولة ملحقًا

 بالخضوع مجزءًا، المعني الشعب يكون عندما الوحدة، - 2

 )اقطاع، غيروحدوية محلية لقوى أو االحتالل، من الشكال

دولتجزئة..(.
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 التقدم طبيعة وتختلف ،واالجتماعي الياسي التقدم — 3

 ؛الدولة في أو المجتمع في القائدة الطبقة باختالف وغاياته

 والبرجوازية البرجوازية، بقيادة تفوقوعدوان، قوة فيكون

 القوى بقيادة ،واجتماعي سياسي تقدم سبيل ويكون ،الفاشية

واالشتراكية. والثورية الديمقراطية

 موضوع بحث في نسترسل أن قبل الضروري من ونرى

 القومية موضوع ألن األمة، موضوع عند نتوقف أن القومية،

اآلخر. دون أحدهما يبحث وال مترابطان، واألمة

األمة:-3

 وهوخالف .األمة تعريف حول الخالف الى آنفًا أشرنا لقد

القومية. حول االختالف الى يقود

 على لنتعرف التعريفات، من نماذج ندرس أن ونستطيع

الخالف. مصادر

 أو الشعب، كل »تمثل، جوخال ب.ك. حسب فاألمة،

 تعرف وسياسية، عاطفية قوة تجمعه دولة، في الساحقة أكثريته

. (Gokhale,،.، Ibid., p. 97) بالقومية

 »مجموعة :هاولي وا.ه. فريدمان ر. إلى بالنسبة واألمة،

 لنفسها مكونة واحدة، أرض على تعايثت االس من كبيرة
 وتصان وتحكم معالمه تتحدد تنظيم ذات وهي متكاماًل، كيانًا

.المركزية« السياسية لللطة الممنوح التوكيل خالل من

 الناحية من متكامل »مجتمع مويس: .م إلى بالنسبة واألمة،
 له مجتمع ودائمة. مستقرة مركزية سلطة له واألخالقية، المادية

 أخالقيات حول كبير، حد الى يتحدون وسكانه ،ثابتة حدود

قوانينها«. وتحمي الدولة، تسند وثقافية، عقلية وقيم ومشاعر

 :مودرجينسكايا ييلينا السوفياتية الباحثة إلى بالنسبة واألمة،
 وحدة من منبعثة تاريخيًا، تكونت الناس. من مستقرة »مجموعة

 واحد، نفي مزاج ومن االقتصادية، والحياة واألرض اللغة

 مسألة ،)مودرجينسكايا . خاصة« قومية ثقافة في نفسه عن يعبر

(.29و23األمة...ص

 الناس، من مستقرة »جماعة :لستالين بالنسبة واألمة،
 واألرض، المشتركة، اللغة أساس على تقوم تاريخيًا، تكونت

 ثقافة عنه تعب الذي النفسي والتكوين االقتصادية والحياة

. (Stalin, Works, vol.2١..٠, p. 307) .مشتركة«

 وليم أن حتى االختالف، تؤكد النماذج، وهذه

 وضع الممكن غير من يكون يكاد »إنه قال: مكدوغال

 التاريخ في القومية )هرتز، األمم«. جميع على يتطبق تعريف،
(.21 .ص والياسة.

 االختالف، في المبالغة على االصرار هذا أن نعتقد أننا إآل

 يمكن ظواهراجتماعية، فاألمم حدكبير ال دقيقًا لين

 أن الواضح »فمن هرتز قال وكما .تحديدها ويمكن دراستها،

 االعتبار في يدخل أن بد ال األمة، عن صحيحة فكرة تكوين

(.14ص سابق، مرجع )هرتز، المتعددة« جوانبها

 حولها يحصل التي الجوانب من هامة، جوانب حصر ويمكن
: هي الجوانب وهذه ٠ األمة تعريف في االختالف

 األمة؟ وجود الدولة حدود تحدد هل : والدولة األمة أواًل:

 نعتبر هل ،وبالتالي .الدولة حدود يحدد ،األمة وجود أن أم

 جوغال انب.ك. . ؟ واحدة أمة دولة في يعيشون الذين كل

 من للعديد المغرضة النظر وجهات رغم أمة، الهند »ان يرى:
 في جيدًا شيائً يروا أن يستطيعون ال الذين الغربين الكتاب

 اسحق وكانأديب (.Gokhale,7ااخ/ه P. 119) الشرق«

 »هي فاألمة: قال، عندما األسس، هذا على األمة عرف قد
 بسمة تتسم أي واحدًا، جنسًا تتجنس اناس من جماعة

 تنتسب باسم وتتعاون ولغاتها، أصولها اختالف على واحدة،

 أديب وتقديم: جمع علوش، )ناجي عنه« وتدافع اليه،

 من 84ص . . واالجتماعية. الياسية الكتابات اسحق،

المقدمة(.

 أو والجنسية األمة بين يخلط االتجاه هذا أن الواضح ومن

 قوميات فتضم تتسع قد والدولة .األمة غير فالدولة ،التابعية

 كانت وقد دولة. أكثرمن في تنتشر قد واألمة .وأقليات

 والنمساوية والعثمانية والفرنية البريطانية االمبراطوريات

 تضم دول هنالك زالت وما قومية. من أكث تضم الهنغارية

 وتشيكوسلوفاكيا رومانيا حال هي كما قومية، أقليات

. (Palumbo, /٥/٥٠٠٠١ P. 43) ويوغسالفيا.

 والضعف، القوة حسب تضيق، أو تتمدد الدولة حدود إن

 ومعقدة طويلة تاريخية يعملية فمرهونة القومية حدود أما
 وجود اتساع الدولة، حدود تمدد يعني أن ضروريًا وليس

األمة.
 عملية عبر تتكون األمة ان المشترك. والتاريخ األمة ثانيًا!

 أمم وجود يعني ال دول قيام فإن لذلك و .المدى طويلة معقدة
 واحدة المانية أمة هناك ولكن المانيتان، دولتان فهناك فورًا

 واحدى قطرًاعربيًا، وعثرون اثنان وهناك اآلن حتى

 هذا رغم واحدة، عربية أمة هناك ولكن دولة، وعشرون

 بالنسبة ،1920 سنة الى منه جزء في يعود الذي التقسيم
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للمغرب. بالنسبة أطول، فترة الى يعود ولكنه للمشرق،
 تاريخية بعملية إآل تزول وال تاريخيًا، تتكون األمم إن

 لذلك، كذلك. وتزول بقرارات، فتكرن الدول أما طويلة،

 ، 1789 سنة اقطاعية، أو دولة كشبه عرفت المانيا فإن

 ثالثة الى بولندا وقسمت . 1870 سنة واحدة دولة وأصبحت

 توحدت. ثم والنمسا، وبروسيا لروسيا اتبعت أقسام،

 أخرى، لدول التابعة القومية األقليات زالت وما . . وهكذا.

 عندما حتى لغاتها، على وتحافظ االستفالل، أجل من تناضل

 ظروف لها توقر أوحين ،أخرى رسمية لغة عليها تفرض

.مناسبة اقتصادية
 وإن المشتركة، السوق أو المشترك االقتصاد أن يثبت وهذا

 هذا فقدان أن إال األمم، تكون عوامل من عامالً كان

 ذلك، الى ستالين تبه ولقد قائمة. أمة وجود يلغي ال العامل،

 الوارد تعريفه تعديل يفيد ما فأضاف ،1928 سنة اليه، أوتنبه
 من جزءًا وليست مستقلة، أمة المستعمرات شعوب بأن آنفًا،

لها. مستقلة سوق وجود عدم رغم االمبريالية، األمم
 حدود عادة تجاوز األديان إن :والدبن األمة :ثاثًا

 وكانت سيناء، في نشأت التي فاليهودية واللغات. األوطان

 وبين العالم، كل في انتشرت الكنعانية، اللغات من لغتها

 وكانت القدس، في شأت التي والنصرانة األمم مختلف
 شرقية، هي أكثرما غربية، ديانة صارت أيضًا، اآلرامية لغتها

 الشمالية واميركا والغربية الشرقية أوروبا شعوب ديانة وهي

 لغته وكانت مكة، نثأفي الذي أمااالسالم، والجنوبية

 غيرالعرب. المسلمين من الماليين مائت دين فإنه العربية،

 اقتصرت وال االسالم، انتشار العربية القومية تنتشر لم وهكذا

.واحدة قومية على والنصرانية اليهودية

 الرومانية كاالمبراطورية مسيحية دولة قيام من الرغم وعل
 انقاض وعلى انقاضها، عل قامت قومية دوال فإن المقدسة،

 يمنع فلم االسالم، وجود أما الكاثولبكية. الكنيسة سلطة
 وجود رغم أممًا، االسالمية األمم ظلت وقد قوميات. ظهور

العثمانية. االمبراطورية آخرها كان اسالمية، امبراطوريات
 القومي، الوجود عوامل من عامالً لبس الدين فإن وعليه،

 العربية القومية ندوة، العربية، الوحدة دراسات )مركز

 والعربية العرب يربط ما رغم (141-140ص . واالسالم.

باالسالم

 الرومانية االمبراطورية على المحافظة تستطع لم النصرانية إن

 أو العثمانية، االمبراطورية حفظ االسالم استطاع وال المقدسة،

 حتى أو واألمويين، والعباسيين السالجقة، امبراطوريات

الراشدين. الخلفاء
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 اسالمي، أساس على باكستان، مثل دولة، قيام يبدو هنا
 خارج أمرًا عالنية، برجوازية تقودها كالهند، دولة مواجهة وفي

 البرجوازية من المتخلف القطاع ألن وهوكذلك؛ التاريخ،

 ذي المتقدم القطاع مواجهة في اسالمي ببرنامج تسلح الهندية،

 لهذا خطط قد البريطاني، المخطط وكان العلماني. البرنامج

 االنسحاب، مع العملية فأتم الهند، احتالل منذ االنقسام،

 قومية مقومات وال ،اسالمية مقومات لها ليس ،دولة لتقوم

 إن الهندية، القارة في للديمقراطية عثرة حجر ولتظل معاصرة،

.ذلك األمر يتجاوز لم
 االستثناء يقدم ديني، أساس على اسرائيل، دولة وقيام

عيته.
 الدين مجعل ال واسرائيل، الباكستان قيام فإن وبالتالي،

 للقاعدة، اسحناء أكثرمن يقدم وال القومية، في أساسًا عامالً

.لواضح ا تفسيره له
 التاريخية: وجودها عوامل لألمة إن والمشيئة: األمة رابعًا:

 عوامل وهي المشتركة. والمصالح والتاريخ اللغة، األرض،
 كما تاريخية. بعملية إآل تزول وال ذكرنا، كا تاريخيًا، تتكون

 ، ...العلمية الشيوعية )معجم .األيام هذه في واضحًا بات

(.55ص
 القومية، واالرادة القومي الوعي غير القومي الوجود ولكن
 ولكن .وارادة يفرزوعيًا القومي والوجود ،القومية أوالمشيئة

 تعبيرًا عنه يعبر وال دااًئ، القومي الوجود يعكس ال الرعي هذا

 ال التي الحاالت كثيرمن وهناك األحوال كل في ناصعًا تامًا

Iوفعاالً الوجودتعبيرًاقويًا عن الوعي يعبرفيها

 .فقط بالمشيئة مرهونًا ليس ،القومي الوجود فإن ،وعليه

 جعلوا قد ، 1789 ثورة مع ،الثوريون الفرنسيون كان وإذا
 سام، لهدف خدمة ذلك، فعلوا فإنهم حاسمًا، عامالً المشيئة

 يكون قد العامل، وهذا األمة. الشعب، ارادة هوتكريس
 كذلك ليس ولكنه ثورية، مرحلة أوج في حاسبًا فاعالً عامالً

 فعاليته يعبرعن هذاالعامل، وإذاكان حال كل في
 ال االستفتاء، أن التجارب أثبتت فقد مثال، باالستفتاء،

 التي الضغوط نتيجة إما الحاالت كثيرمن في الحقيقة يعكس

 كما (Palumbo.,٠٠ Ibid., p. 43) المختلفة األطراف تمارسها

 سياسية عوامل نتيجة أو االسكندرون، وفي سيليسيا، في جرى

 اوبلن/اوبل والية من مقاطعة في جرى كما عابرة، واقتصادية

 هذه من بولندي، بجزء بولندا طالبت حين ،1921 سنة

 الرغم وعلى ،(Palumbo,،.. Ibid.و P. 43) البروسية ااوالية

 جاء فقد ،بولنديون الوالية هذه سكان من 6%)( أن من

.اسكندرون في الحال هي ي ،المانيا لمصلحة اتصويت
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 من الكثيرة الصفحات مأل القضايا، هذه حول الخالف ان
 إآل يحتل لم ولكنه األجنبية، اللغات في والمجالت الكتب

 آراء )الحصري، العربية في الصفحات من القليل

 التوسع سنحاول فإننا ولذلك، (.32-17 ص . .وأحاديث

 اللغتين في األمة كلمة معنى بتحديد الموضوع شرح في

أمة. لكلمة تعريف اقتراع محاولة ثم ومن والعربية، االنكليزية

 Natio التيني وأصلها االنكليزية، في :Nation أمة ( أ

 بمعان استخدمت وقد يولد. Nasci والدة، Natio أمة،

.مختلفة
 »إلى لالشارة تكرارًا استخدمت العصورالوسطى ففي

 ففى موحدة خصائص في يشتركون الذين الناس من مجموعة
 ضمت وقد أمم.. إلى الطالب قسم مثاًل، باريس، جامعة

 في بما ،Romance الرومانية باللغات المتكلمين كل فرنسا أمة

 (Margaret, Lamb..., واالسبان». اإليطاليين ذلك

(Nationalism.. PVI.

 الطالب قسم ،1348 سنة أسست، التي براغ، جامعة وفي

 وفي والبولنديين«. والتثيك األلمان من Nationes »أمم إلى

 من أمم إلى»أربع الطالب قسم ،Aberdeen ابردين جامعة

 شرق - شمال )اقاليم واالنجل والموري والبوخان المار

٠ (p ,Kamenka, Ibid٠. 45) وهكذا ٠... اسكتدلندا(

 المتخلفة، األجنبية القبائل على للداللة اللفظ استخدم وقد

 الذميين على للداللة استخدم كما المواشي، من ساللة وعلى

 الوسطى، القرون بعد يستعمل، أخذ ثم الخاضعة. والشعوب

 People أو Volk الشعب مقابل الحاكمة، الطبقة على للداللة

(.12ص سابق، مرجع )هرتز، Common People أو

 فأخذ عشر، التاسع القرن بداية مع الكلمة مدلول وتطور

دالالت: ثالث

 البالد، في السكان من الجزء ذلك األمة »... األولى:

.سياسية« حقوق أية بممارسة المخول

 تكرر والذي ديدرو، موسوعة في جاء الذي المعنى الثانية:

 على ينص والذي ،1878 سنة الفرنية، فيقاموساالكاديمية

 بلد، في أوتطبعوا ولدوا الذين االشخاص »مجموع األمة: أن

.واحدة« حكومة ظل في يعيثون والذين

 .الوسطى القرون في المستخدم المعنى من قريبة الثالثة:

 العرق، معينة: خصائص أساس على األمة تعريف تم »وقد

 هي األمة فإن تعبيراتها، أبسط وفي اللغة، وخاصة والعادات،

 (Lamb, M,. عينها« اللغة يتكلمون الذين الناس مجموع

(Ibid., p. Vi.

الجنسية(1 ا، تعني Nation فإن الحديثة، االنكليزية في أما

 من مجتمعا ب( سياسيا منظمة )قومية( جنسية (2 )التابعية(
 وحكومة أرضًا ويمتلك أوأكثر، قومية من مؤلفًا ،الناس

 من قطاعًا تضم منطقة ج« تلك أو الدرجة هذه الى محددين،

 باتساع عادة وتتسم أوأكثر، واحدة جنسية من ،الناس
 تجمع، جماعة، )قديم( (2 استقاللي ووضع نسيًا، المساحة

 (Websters... االميركيون( )الهنود قبائل اتحاد أو قبيلة، (3

(.562-563 .Dictionary. ., P.

.االستعمال من أشكال ثالثة هنالك I العربية في أمة ب(

 الطير، من أوالجماعة الملة، بمعنى وهي قاموسية، األولى

 مجلد . . العرب. لسان منظور، )ابن الناس من الجماعة أو

(.37-22ص،12

 بمعنى وهي الكالسيكي العربي االستخدام في الثانية:

 ابن او االندلسي، صاعد القاضي عند ورد كما الحديث، األمة

.مسكويه أو ،خلدون

 مثل في الجماعة، بمعنى تأتي وهي العامية، في الثالثة:

األمة«. ها »شو القولم

 األصل دراسة عن العربية المعاجم تمتنع أن المؤسف، ومن

 الى يشير ما فهناك . اللغوي أصلها لمعرفة لكلمةأمة، الفقهي

 وهناك آرامية. أنها يعني وهذا العبرية، من مأخوذم الكلمة أن

 قديمة كلمة فهي وبالتالي، ٠سومري أصل إلى يعيدها من

وعريقة.
 عن وعاميًا، وأدبيًا قاموسيًا عندنا استخدامها يختلف وال

االنكليزبة. اللغة استخدامهافي

 السياسي بالمعنى النهضة منذبدء استخدمت، ولقد

:الحديث
 بقعة على تاريخيًا، تكونت جاعة :كله ذلك بعد واألمة،

 مشتركًا وتاريخًا مشتركة لغة تعايشها وأنتج األرض، من

 األدب في وجودها عن الوقائع وتعبرهذم مشتركة، ومصالح
 شتى أشكاالً تتخذ سياسات، وفي المشتركة، واكقافة المشترك

التاريخية والمرحلة األمة، في الطبقية القيادة طبيعة حسب

 من بقعة مع الناس، من جماعة تفاعل فإن وعليه،

 اقتصادي، - اجتماعي التفاعل وهذا .هواألساس األرض،

 المختلفة، االقطاع أنماط الى المشاعية من المراحل، بكل يمر

 ومن المختلفة. الرأسمالية أشكال الى االقطاعية من ثم ومن

 تكونت كله، ذلك وخالل فاألمة. فالقوم، القبيلة، الى األسرة

 األمة، تكونت وقد المشتركة. والمصالح المشترك والتاريخ اللغة

.داخلها الطبقات وتكونت
مقومات عن الحديث بمكنًا بات ،األمم نشوء اكتمل وحين
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ولم المشتركة، المصالح التاريخ، اللغة، األرض، وجودها:
. ذلك قبل القومات هذه عن الحديث مكنًا يكن

 عشر أحد األمة وجود مقومات يجعل من وهناك

(100-105 ۶٠,٥/٥٠٠/,Gokhale.) :المشتركة، الثقافة منها 

 السياسية والمطامح المشترك، والدين المشترك، والعرق

 من وهناك الفعلي. والثعور المشتركة، والرموز المشتركة،

 مرجع الكريم، عبد )أحد المعنوية غيرالعوامل سبعة، يجعلها
 والدين، المشترك، األصل منها (،83-44ص سابق،

آخر. رأي له من وهاك االقتصادية، والمصلحة

 ينظر وال الدول، الى ينظر العوامل، هذه يعدد من وكل

 الدولة وجود قبل موجود، اجتاعي كائن فاألمة األمم إلى

 التطور بمراحل ومر طويل، تاريخ عبر تكون ولقد ٠ القومية

 أن قبل موجودة بذورهذاالوجودالقومي وكانت المعروفة
 وجود فرصة أويتيح ،قومية دولة بقيام يسمح التطورحدًا يبلغ

 القومية، السمات معالم التاريخي التطور حمل وقد قومي. وعي

 االيطاليون وكذلك ،البرجوازية عصر في يولدوا لم فااللمان

 البرجوازية الدولة رإذاكانت .. .الخ والعرب والفرس

 تلك فإن االلمانية، البرجوازية نشوء بعد قامت قد االلمانية

 هي المرحلة تلك وإتنما االلمافي، القومي الوجود بداية ليت

 ولذلك، بعد تتوحد لم العرية، واألمة فيه راقية مرحلة

 الدولة بوجود األمة وجود يربط الذي التعريف حسب فإنها،

 هووحده دولتها، وقيام موجودة. ليست أمة السوق، ووجود

.ميالدها سيعلن الذي

 غير فهم الماركيين كثيرمن تناه الذي الفهم هذا إن
.آخرون ماركسيون عليه يرد ما وكثيرًا ،تاريخي

 ،السياوية األديان قبل األمم، وجود مقومات تكون وكان
 األمم، بعض وجود تعزيز في دررًا لعب قد بعضها، كان وإذا

 أن وحاولت عالمية، نزعة نزعت عموما، األديان فإن كالعرب،

 كيا األخرى األمم في يندمجوا أن العرب، ومنها األمم، تعلم
 اثارة في أيضًا دورًا لعبت أيضًا، والمذاهب االديان، ان

 في أوالمذهبي الديني االختالف نتيجة األمم، داخل الشقاق

 أو أخرى، أمة ديانة إلى أمة من قم انتماء نتيجة أو صفوفها،

.كثيرة ذلك في واألمثلة .مذهبها

 واألمم أمتها على مالكة عائالت سيطرة األديان عززت لقد
 عز ولقد نادرًا. اال القوميات أو األقوام تعزز ولم األخرى،

 واألمم الشعوب حكم لهم أتاح ألنه باالسالم، العرب

 بالسالح األخرى الشعوب قيادات قاومت ولذلك األخرى

.االسالم خالل من السلطة الى الفرس قادة فطمح عينه،
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 والعثمانيون والسالجقة بويه بنو فحكم الترك، قادة وكذلك

استخدموه. الذي بسالحهم العرب
 القبائل كل ألن أصاًل، غيرموجود فإنه المشترك، العرق اما

 مناآلكاديينالى األقوام، امبراطوريات وألن اختلطت،

 الفرس، الى العرب ومن الرومان، الى الفراعنة ومن الحثيين،

 وسبت المعمور، استباحت الفرنجة، الى الصينيين ومن
 ان كما .االجتماعي التفاعل من أشكاالً وفرضت ونهبت،

 ال والماء، الكأل عن أوبحثًا الخطر، من هربًا القبائل هجرات

 غابات في حقى ،نقية ...قبائل عن بالحديث تسمح

 كان وإن العالم، من المعمورة المناطق في فكيف ،األمازون
 أكثرورودًا الحضارات ومناطق االنهار، أحواض في االختالط

.الوعرة والمناطق والصحاري الغابات في منه

 .تالشت قد األمم خصائص كل أن يعني ال هذا ولكن

 اجتعاعية هويات أنتج حصل، الذي االجتماعي التفاعل ألن

 توفرت سمات تجمع بل عرق، نقاء تخفي ال مختلفة، ثقافية

ثقافية اجتياعية سمات وهي أخرى، دون لمجموعة

 واردًا ليس المشترك، أواألصل العرق موضوع فإن وعليه،

االطالق. على
 األمة، وجود نواة إن المشتركة السوق مسألة هناك وأخيرًا،

 ال التطور ولكن مشاعة. في تثأ ألنها مشتركة، سوق في تنشأ
 جزءًا الواحدة، القبيلة فكثيرًاماكانت باستمرارذلك. يسمح

 أراضي يسكنون القوم كان ما وكثيرًا دولتين، من

 الروم، يتبعون الشام، في الغساسنة كان فلقد امبراطوريتين.

 ذلك، من الرغم وعلى الفرس. يتبعون العراق، في والمناذرة
 واحدة، عربية دولة من جزءًا صاروا والغساسنة، المناذرة فإن

 الخلفاء عهد في العربية، الدولة تكوين في وأسهموا بعد. فيما

٠ األموي العهد في ثم ومن الراشدين،

 نواة ولكن ،المثتركة الحياة من جزء المشتركة السوق إن

 لهجمات تتعرض دولتها، قيام بعد األمة، وحتى األمة، وجود

 هذا ينبي وال بعضها، أو كلها اراضيها، وتحتل خارجية،
 عديدة، قرونًا استمر إذا إآل للوحدة، نزوعها وال األمة وجود

.مساعدة عديدة ظروف ورافقته
 اقطاعيات، انقاض على قامت حاليًا، القائمة األمم كل ان

 سوق االلمانية أو البريطانية أو الفرنسية لالقطاعيات يكن ولم

 وضمت ،فتوحدت عادت ثم ،أمم — جزئت ولقد ,مشتركة
 وجودها عوامل تزول أن دون ، سياسيًا واتبعت أمم أراضي

القومي.
معنوية. وعوامل األمة لوجود موضوعية عوامل وهناك
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 اللغة، )األرض، الموضوعية العوامل في األساس ولكن
 فهي القومي( والوعي )الثقافة المعنوية العوامل أما التاريخ(.

 ولكن تأثيرفعال. ذات فتصبح األولى، العوامل تنتجها عوامل

 لذلك وليس األخرى العوامل عن والبمعزل وحدها، ليس

 دراسة الى يحتاج ما وهو ،والصهيونية اليهود اال استثناء

خاصة.

والقومية: األمة - 4

 األمم، أوجد ذكرنا، كما الطويل، التاريخي التطور ان

 عرف وقد واحدة مرة تتكون لم األمم ولكن مقوماتها. بتكوين
 أما اختفت، ثم برزت وشعوبًا، وأقوامًا قبائل التاريخ

 أن التاريخ، دارس ويستطيع بالزوال. أو بغيرها، باالندماج

 من مرحلة، كل في برزت التي واألقوام القبائل اسماء يسجل

 الى والسومريين، اآلكاديين من المعروف، التاريخ مراحل

 واألتراك العرب الى والفرس، الرومان الى الحثيينوالميتانين،

 التاريخ عرف ولقد .الخ والفرنسيين واالنكليز االسبان الى

 ان والصين. الهند الى النيل وادي من كبيرة، حضارات أيضا

 مدى لنرى ، التاريخ دراسة نعيد أن علينا يفرض ذلك كل

 قبل القومية، وجود ومدى مرحلة، كل في القومي، التبلور

عشر. الثامن القرن

 الباحثين اصرار الدراسة هذه بمثل القيام ضرورة من ويزيد

عل'مرين: االورويين

 الثامن القرن وفي اوروبة، في نشأت القومية، ان األول:

عشر.
 وجودها قبل توجد لم الحديث، بالمعفى االمم، ان واثاني:

اوروبة. في

 المعاصرة واالبحاث الدراسات كل الفكرة هذه سادت ولقد
الماركسية. الماركسيةوغير تقريبًا،

 وجود شهدت المختلفة التاريخ مراحل ان فنرى نحن أما

 . التاريخي فبالمعنى المعاصر، الحديث بالمعنى يكن لم ان أمم،
وحديثة ومتوسطة قديمة أمًا هناك وان

 ،الالزمة بالمعلومات يزودنا أن مطالبًا التاريخ علم كان وإذا

 وعي وجود الثبات يكفي ما الوسيط، العري التاريخ في فإن
 ذلك في الوعي أشكال أرقى مع متناسبًا باألمم، نسبي علمي

 جميع »ان يرى: االندلسي صاعد القاسم أبو فالقاضي الزمان

 وإن وشمالها، وجنويها ومغاربيها، االرض مشارق في الناس
 االخالق أشياء: بثالثة يتميزون فإنم واحدًا، نوعًا كانوا

 بأخبار عني من »وزعم ويضيف: واللغات«. والصور

 تشعب وقبل الدهور، سالف في كانوا الناس ان . . األمم

 األولى فاألمة أمم. سبع اللغات، وانتراق القبائل،

 ولسانها واحد، ملكها واحدة، ملكتها كانت . . الفرس

 ومن الباقية، األمم فبحدد صاعد ويواصل فارسي«. واحد

 والصور االخالق أساس على األمم يحددوجود أنه الواضح

 وملكها أرضها، أي واحدة، مملكتها يضيف ولكنه واللغات

 العري األدب قارىء ويجد وهكذا. موحدة أنها أي واحد،
علذلك. األدلة كثيرأمن

 »ظواهر وجود الى Eugene Kamenkaويبرايوجينكامنكا
 نرى، أن نستطيع »اننا قائال: القديم التاريخ في قومية«

 مثل شئت، وإذا القبلي، الوعي هذا مثل ان أيضًا، وبالتاكيد

 االمبراطوريات، في حد الى وجدت البدائية، القومية هذه
 المكتوب التاريخ من كثيرًا احتلت التي رالمدن السالالت ودول

 لدى تكون، أن يمكن وكما المحلية، الوطنية هي كعا لالنسانية،
 كامنكا ويذكر القومي« الوعي من نوعًا االطراف، شعوب

 »ان يذكر، كها نموذجيًا« قوميًا »بيانًا الوراة مسميًا اليهود، هنا

 في عادي غير قوميًا شعورًا أيضًا طوروًا والكوريين، الفياتناميين

 »ان ويضيف: .الصيني« الضغط تحت المبكر، تاريخهم

 يسكنها العالم مركز الوسطى، المملكة ميزوا الصينيين

 اآلخرون«. يسكنها التي الخارجية البربرية عن الصينيون،
 الوعي من النوع هذا »ان قائاًل: نظره وجهة كامنكا ويختتم

 الجماعات بين »للتمييز« االتجام وهذا ،القومي أو القبلي

 تاريخ خالل )يوجد( يالحظ ان يمكن والخارجية، الداخلية

(.Kamenka.., Ibid., P.4) االنسان«.

 وجدنا والمعاصر، الحديث بالمعنى القومية، الى عدنا فإذا

 في القومية بالحركة ويتعلق األول، قمين: الى تنقم أنها

 في بالقومية يتعلق والثافي، . 1800-13000 الغربية، اوروبة

.1962-1800 وافريقيا، وآسيا الالتينية واميركا الشرقية اوروبة

:المرحلتين بين كبيرة فروق وهناك

 بما القومية الحركات نهوض ارتبط األولى، المرحلة ففي

يلي:
 مطلقون. ملوك يقودها ومركزية، واسعة دولة قيام أوالً:

 مركز في الوالءات ووحدت االقطاعية، الوالءات وقرت

 الملوك هؤالء صراع وقاد وفرنسا. بريطانيا وخيرمثل واحد،

.شعوهم لدى القومية الروح يقظة إلى

 سيطرة رزعزعة الديني، االصالح حركة قيام ثانيًا:

 علمنة الى واالتجاه محلية، كنائس وقيام الكاثوليكية، الكنيسة

.والتعليم الحياة

 ونمو الصناعي، االنتاج وتطور الصناعية، الورة بدء ثالثا:
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القومية

 الى الحاجة وزيادة العغيرة، والبرجوازية المتوسطة دورالطبقة
أوآل »القومية« األسواق

 . لغات الى العامية اللهجات نحويل الى االتجاه : رابعًا

. حية أدبية لغات الى وتحويلها
 الفرد، تحرير الى يدعون احرار، مفكرين ظهور خامسًا:

 القومية الهوية على ويؤكدون اامة، ارادة عن الدفاع وإلى

. ختلفة بوسائل

 اوروبة رحم من تولد، كانت جديدة، اوروبة ان

 القديم انهيارالنظام وكان تموت. أخذت التي االقطاعية

 ملكية كانت جديدة. أنظمة يولد االمبراطوري، الكنسي

ديمقراطية. وجمهورية دستورية، ملكية ثم اوال، مطلقة

 وصناعيا، وفلسفيا علميا ازدهارا تشهد التي اوروبة وكانت

. جديدة وكشوفات منتوجات عصر تشهد

 اول عشر السابع القرن بريطانيا شهدت الوقت، هذا في

.البيوريتانية الثورة خالل من ،حديثة قومية ثورة

 والفتوحات العلوم ميدان في اآلن األبرز بريطانيا كانت

 الطبقة بروز ذلك ورافق السياسي. النشاط وفي والتجارة،

 ،1832-1748 وبنشام ،632 لوك جون وفلسفة الوسطى،

 وهي . 1836-1773 مل وجيمس ،1776-1711 هيوم ودافيد

 ،Jean Touchard توتثار جان قال كما تمثل، ليبرالية، فلسفة
 السياسية، االقتصادية،) جوانبه جميع »تصدر منسجمًا مذهبًا

 هي ذاتها، واحدة فلسفة عن االنسانية، الديموغرافية،
 تامًا وعيًا واعية أمة وفلسفة ،سلمي فنح فلسفة وهذه .النفعية

 توشار، )جان الغاية« لهذه وفلسفة االقتصادي، بتفوقها

. (55 ص السياسية، األفكار تاريخ

 انسانية بدعوة بداياتها، في االنكليزية، القومية واتسمت

 الحرية، حول ،Milton ملتون كتابات تأثي تحت عامة،

 يتجاوز انسافي، مجتمع قيام وعلى وحفوقه، الفرد على وبالتأكيد

 عبء تحمل الى بالدعوة مرتبطا هذا وكان القومية. التقسيمات
 الى كثيرًا »أقرب البريطانية القومية وكانت العالم. الى رسالة

 (Encyclopedia لمتأخرة« القوميات من الديني المنشأ

(.150 .Brit,... Ibid., p
 أن ،الشمالية أميركا في االميركية المستعمرات لبشت وما

 البريطانية البيوريتانية بالثورة متأثرة قومية، حركة شهدت

 الفرنسيين، العقالنيين والفالسفة جهة، من لوك وبفلسفة

أخرى. جهة من روسو؛ وخاصة

 وشعاراتها بمفاهيمها الفرنسية الثورة انطلفت 1789 سنة وفي

المستعبدة. األمم تحرير األمة، ارادة المواطن، حقوق الجديدة:

كما االميركية، المتحدة الواليات في القومية الحركة واتسمت
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هي عالمية، فكرة الى بالدعوة الثورية، فرنسا في اتسمت
الشعبية. االرادة الى يستند نظام، وبإقامة والمساواة، الحرية

 اوروبة، في العميقة آثارها الفرنية الثورة تركت ولقد

 من تبقى ما لتهدم النابليونية، الغزوات وجاءت والعالم،

 قادت مختلفة، فعل ردود اوروبة في ولتتثير القديم، النظام

 القومية اوروبة تكوين في أسهمت وحروب، ثورات الى

الحديثة.
 يوحدهما، ولم وايطاليا المانيا يحرر لم كله، هذا ان إال

 االيطالية الوحدة اعوام ستكون التالية، عام المائة فإن ولذلك

وااللمانية.

 السلطة ألن آخر. مجرى وايطاليا المانيا تاريخ اتخذ ولقد

 والثورة قائمة، ظلت والدويالت والدول استمرت، االقطاعية

 التاسع القرن منتصف حوالى اال المانيا، في - تبدأ لم الصناعية

 وكان يشتد، اوروبة في الصراع كان الوقت، هذا وفي عشر.

 الناشئة البرجوازية وكانت .يتفاقم المستعمرات على الصراع

 طبقة الى تحولت قد والمساواة الحرية أفكار طرحت التي

 في حتى الشعوب، لمنع وتعمل المستعمرات، تنهب حاكمة،

 المانيا وحدة تحقيق يعيق كله هذا وكان التحرر، من اوروبة

الداخلية. العوامل الى باالضافة وايطاليا،

 هزمت المانيا ففي . وايطاليا المانيا في كله هذا وانعكس

 زمام فانتقل ،1848 االلمانية،سة الديمقراطية القومية الحركة

 بقيادة البرجوازية، الى أجلها سح والعمل الوحدة، الى الدعوة

 االلماني القومي الفكر واتخذ بروسية في المالكة والعائلة بسمارك

 ، 1803-1744 هيردر، ودعا واللغة، الماضي على التأكيد اتجاه

 الشعب، روح عن والتعبير االلمانية بالتقاليد التمسك إلى

 التاريخية وهويته الشعب تجارب تحتضن التي اللغة دور مؤكدا

 اهتم فقد ،1846-1789 لست، أماف بالوحدة ووعيه

 الى والوصول والحماية، الجمركي واالتجاه الشاسع، باالقليم

 خطوط وانثاء والبحر، األرض كفؤفي قوة وبناء المستعمرات

 روسو. طينة من ليس بالتالي وهو المانيا، في حديد سكك

بسمارك. مع يكون ان الطبيعي من ولذلك

 االلمانية، اللغة وتاريخ اآلرية اللغة بفقه اهتمام وجرى

 وقصص الشعبي ألشعر مجموعة ونثر ،اللغة في مراجع وكتابة

لألطفال.

 فخية، ارندت، ابرزمفكريها المانية رومانسية حركة ونشأت

 األدب من وتحولت الهزيمة، بسبب الماضي، الى اتجهت جان،

 هذا في وكان العقالنية. الديمقراطية لترفض السياسة، الى

 غيرمعتدلة، قوى انفجار الفرنسية الثورة في يرى من االتجاه

واألمن والنظام القانون تأكيد الى االلمان يدعو كان ولذلك



القومية

الرسالة عن الحديث يجري الجواخذ هذا وفي . والشرعية
االلمانية.
 وليم ففرض ، 1848 سنة الليبرالية، القومية هزمت لقد

 ومنذ األمور، زمام وتسلم بروسيا، في محافظًا دستورًا الرابع

 القومية تحققه ال هدف الوحدة ان 1848 ثورة كشفت

 الحقيقة في وجد هنا و» آخر، مجرى التاريخ أخذ ،الليبرالية
 انه ,الحديثة العصور في تفردًا االشخاص أكثر من ،واحد

 بسمارك اوتوفون هو لوثري، ملكي ارستقراطي، محافظ،

والدساتير«. االنثائية بالصياغة اهتمام لديه يكن لم الذي

(Snyder, Roots of German Nationalism.., p. 67-68).

 خالل من ،الوحدة تحققت السلطة الى بمارك وصول ومنذ

 (Taylor, The Course of German His- الخارجية. المعارك

(107-126 itory.., Pl
 مملكة على اعتمدت الوحدة، حركة فإن ايطاليا، في أما

 يقيض ولم االوروبية، السياسية التوازنات وعلى بيدمونت،

 طمحت الذي الدور تلعب أن الديمقراطية القومية لحركتها

 مثل بارزة، وفكرية سياسية شخصية بوجود حتى اليه،

 سيلون اجنازيو كمايقول ومتيزيني، ،1872-1405 متزيني،

Ignazio Silone ضوء في وانسافي قومي دورمسيح اتخذ 

 الى تحول الدور هذا ولكن ■ والتاريخ للحياة ديني تصور

 واالستقالل، االيطالية القومية فالوحدة ،1848 بعد مأساة،

 والثورة الجمهورية خطي طول عل ال يتشكالن، أخذا

 وتحت كافور، قيادة تحت بل ٠ . لهعا. دعا اللذين االجتماعية

 ماورات نتيجة ،سافوي بيت ،حاكمة ساللة رعاية

 اجنبية، عسكرية قوى ومساعدة اتفاقية، دبلوماسية ومساومات

 (Silone, The Living Thoughts الذاقي«. النفوذ عن تبحث

(.2-3 .of Mazzini.., p

 الصعيد على ،1962-1800 الثانية، المرحلة بدأت ولقد

 االلمانية القومية الحركة ألن األولى، المرحلة نهاية قبل العالمي

 الوحدة في أهدافهما تحقيق عن رأينا، كما تخلفتا، وااليطالية

 الظروف كانت عشر، التاسع القرن بداية ومع القومية.

 التوسع كله هذا في األهم الحدث وكان .برعة تتحول

 أخذ والذي وفرنسا، بريطانيا بدأته الذي الكبير االستعماري

 التوسع هذا أخذ ولقد .المختلفة المعمورة نحوأركان يتجه

 العثمانية، االمبراطورية) القديمة االمبراطوريات أمالك يقضم

 الثعوب ويحرم الهنغارية(، - والنمساوية واالسبانية،

 توازن سند عينه، الوقت في ولكنه ثرواتها. وينهب استقاللها،
 القيصرية سندت مثأل، وهكذا، العال في القوى بعض

 ثم . 1870 سنة حتى الهنغارية النمساوية االمبراطورية الروسية

 االمبراطررية بريطانيا وسندت .عساندتها اوروبة دول تولت
.1914العثمانية،حتىسة

 على اتنافس في وايطاليا المانيا دور ، 1870 منذ ،وبدأ

المستعمرات.

 قوة بين الغزو، حروب الكثيرمن المرحلة هذه وشهدت

 التنافس حروب ومن أرضه، عن يدافع وشعب غازية

 األولى الكبيين، العالميتين الحربين شهدت كما االستعماري

.والثانية

.القومية الحركات المستعمرات عرفت المرحلة هذه وفي

 شبه االجتماعية، بناها معظم متخلفة، المستعمرات كانت
 أحسن في رأسمالية أوشبه ،قبلية وشبه قبلية وأحيانًا ،اقطاعية

 غزوًا االحتالل، مع يغزوها، المال أخذرأس األحوال

 القوى أكثر حماية عل حرصت الغزو، قوات ولكن منظًا.

سوقها الى وتضمها بسلعها، تغرقها وهي فيها، تخلفًا

 وال تنوير حركة عرفت قد المستعمرة، األقطار تكن ولم
 وكان سياسية. ثورة وال صناعية، ثورة وال دينيًا، اصالحًا

 متخلفة المبراطوريات خاضعًا المستعمرات شعوب بعض

 القرون بقايا من وشيوخ ألمراء أو العثيانية، كاالمبراطورية

 االقطار هذم في القرمبة، المركات نإن لذلك الوسط

 تعلمن بنانية، تجب: حركات لعاص بممام ىتن أوأل:

 وااللمانية الفرنسية الثورة أفكار أوتبنت الغرب، في
 »كانوا مثال ،Young Bosnians البشناق فالفتان وااليطالية

 طبقًا اسمهم صبغ وقد ابطاليا«. في باألحداث جدًا متأثرين

 »بدراسة قاموا أنهم هم اعترفوا وقد الفتاة ايطاليا السم

 (Lamb..., وااللمانية« االيطالية التحرير لحركات خاصة

(24 .I Ibid., P التابعة البلدان في القومية الحركات نمو ويشبه 

 الحركة غمو الهنغارية - والنمساوية العثمانية لالمبراطوريتين

.بعيد حد الى البثناق بالد في القومية

 Young Turks االتراك، الفتيان أن فيه شك ال وما

 في نلمسه الذي التأثير هذا دالئل من الفتاة والعربية

واألفكار. البرامج أوفي ماواة، اخاء، حرية، الشعارات،

 »ال .مقلدة الشرقية القومية هذه سمى من هناك ولذلك

 في تحول احداث الى بالحاجة تشعر شعوب قومية فهذه

 متخلفة، تدعى شعوب مستواها، ترفع بذلك وهي أحوالها،

 تعترف لم ما النع، هذا من قومية تكون أن تستطيع ال وهي

 (Kamenka...., عليه« التغلب في وترغب التخلف، بهذا

Ibid•?,., 34ا35)

1089



القومية

 برجوازية عاثالت وأبناء رجاالً تضم النخبة هذه وكانت
 حسنى فالحين وأبناء صغارًا وبرجوازيين وعقارية، تجارية

 االتجاهات تضارب يزيد هذا وكان عماالً وحتى الحال،

 ليمزج المحافظة الدينية دورالفائت ويعزز فيها، السياسية

. وهكذا ،بالديني والقومي ،بالسياسي الديني

 الجماهير قيادة على قدرة القافية النخب لهذه تكن ولم

 القومية. الحركات يحبط كان ما األحوال، معظم في الثعبية

 من نخب القومية الحركة قاد حتى ،كذلك األمر ظل وقد

 برجوازية نخب أو وفيتنام، الصين في حدث كيا الشيوعيين،

. الهند في حدث كما ،مؤهلة

 بين تتبدد الثعبية، والثورات االنتفاضات وكانت ثانيًا:

 أو السياسيين التقليديين، والقادة الثقافية النخب قيادة

 ،محدودة أو محلية، تظل أهدافها كانت ولذلك الدينيين،

 أوبالمساومات بالهزائم، األحوال معظم في تنتهي وكانت

.الصغيرة

 باللغة، االهتمام الى والعودة اللغوي، االصالح وكان ثالثًا:

 بين ما اختلف أنه اا . الحركات هذه معالم من التاريخ ودراسة

 العودة طريق العرب عند اللغوي االصالح فاتخذ وأخرى. أمة

 على والدراسة الكتابة أساليب وتجديد .الكالسيكي التراث الى

 عن واالبتعاد المخطوطات، ونشر باألصول، التمسك أساس

 والكروات الصرب لدى أما . االنحطاط عصر ركاكة

 - الصربية »اللغة ان إذ مختلف: األمر فإن والتشيك،

 هي يوغسالفيا، في اليوم وتحكى تكتب كما الكرواتية،

 الخارج، في درسوا ونحويين لغويين خلق من بمعظمها

 للتشيكية بالنسبة األمر وكذلك . فيينا في درس ومعظمهم

 خلق من فإنها ،اليوم تتخدم كعا ،والسلوفينية والسلوفاكية

 أعظم بهم، خاصة لغوية موارد لشعويهم تكون أن تمنوا علماء

. حينه« في لديهم ما

 من الشعبي التراث على حافظت ،الجديدة اللغات هذه ان

 أداة وباتت واحدة، لغة حول الشعب بتوحيد وسمحت جهة

 ما يختلف وال (.p ,Kamenka,... Ibid٠. 30-31) للتعلم

 اوروبة، في حدث عما وتشيكوسلوفاكيا، يوغسالفيا في حدث

 الماضي الى العرب اتجاه أما العامية. اللغات الى العودة عند

االلماني. باالتجاه أشبه فإنه باللغة، والتمسك

 ألن حقيقيًا، اوروبة في الديني االصالح وكان رابعًا:

 شمل وقد اغاللها. تحطم كانت اوروبة، في الصاعدة القوى

 الكنيسة في أحدث سواء النصراني، العالم سائر اإلصالح هذا

 البوذية وعالم االسالمي العالم في أما .الشرقية أو الغربية
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 واألمر شكليًا كان حدث الذي االصالح فإن والزرادشتية،

 ان ذلك األخرى. العوالم في منه االسالمي، العالم في أوضح

 على محافظين جدد، سلفيين مجرد كانوا المسلمين المجددين

 الى النظر في عقالنية أكثر كانوا وإن األمور، كل في دينهم

 المناقشة أسلوب وفي بالمعامالت، المتعلقة القضايا بعض

 حدمن الفكرالديني، استمرارهيمنة فإن وبالتالي، والحوار

 أوساط في أفكارها تغلغل ومن القومية، الحركة انتشار

 القومية الحركة جعلت التي االسباب من هذا وكان الجماهير.

 الحرب نهاية قبل وخاصة ؛لييرالية وغير كبير، حد إلى محافظة

اثانية. العالمية
 خالفات الى الدينية، األفكار هيمنة قادت ما وكثيرًا

 المختلفة، الكنائس اتباع بين البلقان في حدث كما سياسية،

 الى قاد وهوما والمسلمين، الهدوس بين الهند في حدث كا

.باكستان دولة انشاء
 احتفظ ما منها تابعة، بلدانًا المتعمرات وكانت خامسًا:

 أو ،أوقسم اقتسم ما ومنها كالهند، االحتالل ظل في بوحدته

 السلطات لجأت ولقد .السابقة السلطة بأشكال فيه احتفظ

 ومالك واألمراء بالملوك لالحفاظ الحاات هذه كل في المحتلة
 من أشكاالً مبقية الدينية، والمؤسات الكبار، األرض

 تشجيع الى المحتلة السلطات كمالجأت الداخلية التناقضات

 التجار وخاصة خدمتها، في تعمل جديدة، اجتماعية شرائح

والعسكريين. المدنين الكبار والموظفين والمقاولين

 االجتماعية الفائت الى اضافة ،الشرائح هذه دور وكان

 تمكين في يتلخص المحتلة، بالقوات ارتبطت التي التقليدية

 استغالله، اطار وتوسيع االمن وفرض التشبت، من االحتالل

والتصدير. االستيراد حركة نمو خالل من

:التالية االحتماالت أحد الى هذا يقود أن الطبيعي ومن

 الحركة مواجهة في المرتبطة المحلية القوى استخدام - 1

لذلك. نتيجة الجماهير، انقسام تكريس ومحاولة القومية،

 طائفية، )دينية، الداخلية النزاعات استثارة إلى اللجوء - 2

 أونشأت األول، االحتمال ينجح لم ان جبهوية(، فبلية،

.السالحين الستخدام ضرورة

 حصول حالة في القومي، ضد القطري واستخدام - 3

العربي. الوطن في حدث كما تجزئة،

 صدامات او أهلية، حروبًا يتج األول االحتمال كان وإذ

 .وقبلية وطائفية دينية حروبا يتج الثاني فإن ،داخلية ونزاعات

 من أبعد عنفت مهما تظل محلية، حركات فينتج الثالث، أما

القومية. الوحدة الى تقود أو القومية، القضية عن تعبر أن



القومية

٠هذا على مثال خين العربي الوطن ولعل
 هذه ،Wang Gungwu جنجوو، وانغ الحظ وقد

 تتعامل أن فضلت االستعمارية، القوى أن الى مشيرًا المسألة،

 القومي االتجاه لمواجهة بمفردها القوميين من مجموعة كل مع

 »اتجهت الكاتب يقول كما الحدود هذه ولكن للغرب. المعادي
 هذم ان متزايد نحو على واضحًا بات وقد دائمة، تصبح ألن

 أربك ولقد .مقبلة دولة - امة أية نهايات )تصف( تعين الحدود

 معظم المقبلة األمة للدولة. المعطى والحجم الثكل هذا

 ضد الصراع ألن (Kamenka,... Ibid., p. 092.) القوميين«،

كبير. حد الى رسمته، الذي االطار ضمن يدور االمبريالية،

 خلفتها التي الوحيدة المشكلة هي المشكلة هذه تكن ولم

 ال أخرى مثكلة هناك أن إذ .االستعماري االقتسام خرائط

 وأثنية قومية أقليات تضم حدود رسم وهي ،خطورة تقل
 حاليًا؛ الشرقية وأوروبة البلقان، في حصل كما متناحرة، ودينية

الودان(. وجنوب )األكراد، العربي والوطن

 حكم وجود نتيجة أوروبة، في بدأت الوحدة فإن وهكذا

 أما الكنسية. والسلطات االقطاعية البنى ويدمر يوحد، مطلق

 احتفظت وان تقسم، المحتلة، المركزية السلطة فإن الشرق في

 عند وتشجعها وتغذيها، االنقسام أسباب تبقي بالوحدة،

لتطاحن. وحتى التناحر، الحاجةعلى

 عل تعتمد ،أوروبة في القومية الحركة وكانت : سادسًا

 صغيرة وبرجوازية البرجوازية، وهي ناهضة، طبقة وجود

 أحضان في وتتقلب تتزايد، عاملة وطبقة المدن، بنمو تنمو،

 وفالحين والثورية، االنسانية واألفكار واالستغالل الجوع
 مرتبطًا زال ما بعضهم كان وإن التحرر؛ من لمزيد يتوقون

 الوضع كان فقد الشرق، في أما للتغير، معاديًا بالكنيسة،

 االحتالل، ظل تنموفي كانت البرجوازية، ألن مختلفًا

 تنمو كانت والريفية المدنية الصغيرة والبرجوازية , به وباالرتباط

 وكان جنينية، كانت العاملة والطبقة البرجوازية، هامش على

 القرون ظالم في غارق ولكه األول، االنتاج مصدر الريف

الوسطى..
 سبيل تأخذ لم الثالث العالم في القومية الحركات فإن ولذلك

م التالية لألسباب أوروبة، في القومية الحركات

 مساومة كانت الثالث، العالم في البرجوازية القيادات ألن أ(

 بالسلطة االرتباط على وحريصة األغلب، األعم في مسالمة

 جرتها واذا تقاوم، وال تساوم فإنها ولذلك، االمبريالية.

 وكان مساوماتها. في تستثمرذلك فلكي المقاومة، الجماهيرالى
 تقدم وأآل كافور، وال بسمارك منها يبرز أآل هذه والحالة طبيعيًا

 عائالتها يظهرمن ولم أوبيدومونت. بروسيا مثل مثال أقطارها

’ عمانوئيل فيكتور وال األول، وليم ال المالكة

 مازيني لدور مهيأة تكن لم الصغيرة البرجوازية وألن ب(

الثانية. العالمية الحرب نهاية حقى وغاريبالدي،

 تقودها ثورات، في ينفجرون كانوا الفالحين، وألن ج(

 لتحقيق أو للقيادة غيرمؤهلة أوتقليدية، فالحية قيادات

االنتصار.

 القومية، للحركات متعددة أشكال برزت ذلك، خضم وفي

يلي: ما أهمها

 متنورة، برجوازية قادتها التي الهندية القومية الحركة — !

 قيادات ألن الهند، كل وحدة على تحافظ أن تتطع م ولكنها

 في أقلية تكون آن على القسمة، فضلت المسلمة، البرجوازية

 وهوما بذلك، الهندية البرجوازية رضيت ولقد الجديد. الحكم

 (Banerjee, Ibid-Preface-P. اآلن. نقدها الى يدفع

(.Vii-Viii

 ،1916 سنة تحالف قادها التي العربية القومية الحركة - 2

 العربية القومية الحركة وقادة مكة أمير حسين، الشريف ضم

 التحالف هذا هزم وقد الصغار. والرجوازآلن البرجوازيين من

 هذه وألن بريطانيا، مع االتفاف على اعتمدت قيادته ألن

 المخطط لهزيمة جماهيرالشعب، تجنيد على قادرة تكن لم القيادة

 النضال وظل والوحدة. االستقالل ولتحقيف البريطاني،
 العربي البعث حزب قيام حتى قطريًا، للعرب الرئيسي

 ومع . 1952 سنة مصر، في انفجارالثورة ثم االشتراكي،

 الشعبي التأييد رغم بعد، تتحقق لم القومية الوحدة فإن ذلك،

.حياته خالل االصر عبد به حظي الذي

 والترقي االتحاد حزب قادها التي التركية القومية الحركة - 3

 »تغذى أنه ومع أتاتورك. كمال قادهامصطفى ثم المحافظ،

 )توشار، توشار جان يقول كما فولتيرومونتسكيووروسو« من
 باسم استبداديًا، نظامًا بنى فإنه (،652ص سابق، مرجع

 أنجزه أخطرما وكان بتطورتركيا، واالسراع الجمهورية اقامة

العلمانية. وإقرار الخالفة الغاء كمال مصطفى

 في الشيوعية األحزاب قادتها التي الفومية الحركات - 4

 والوحدة. االستقالل تحقيق أجل من وكوريا، وفيتنام الصين

 وفي ،1949-1924 الصين في القومية أهدافها هذه حققت وقد

 التدخل بسبب كوريا في تنجح ولم ،1975-1945 فيتنام

 المثقفة النخبة يجمع بأنه النمط، هذا ويتسم المباشر، االمبريالي

 من الثورية والشرائح الفقراء والفالحين العمال طالئع مع

 الشعب جماهير يقود شيوعي، حزب في الصغيرة البرجوازية
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لقومية ا

 النمط هذا الى يضاف أن ويمكن .الفومية األهداف لتحقيق

. والنيكاراغوي الكوبي النموذج
أهمية أقل ولكنها أخرى، نماذج هناك أن المؤكد ومن

 واألفق التبعية سياسة بسبب تسير، الثالث العالم أقطار إن

 طريق على الداخلية، والغهب القمع وسياسة االمبريالية،

 قومي نهوض نحو وبالتالي ،أعدائها مع تناقضاتها احتدام

كبير.
 خالل العالم، في السياسية الجغرافية تكرين اعادة كانت لقد

 أهم من واحدة قومية، أسس على الماضية، الخمسة القرون

 إلى نشير أن بنا ويجدر ٠ الحديثة العصور في الكبرى التحوالت

 سقوط منها عظمى، بتحوالت ارتط التحول هذا أن

 والصناعية العلمية والثورة الدينية، االمبراطوريات

االشتراكية. عصر والدة ثم والديمقراطية،

 صعيد على التحوالت، من المزيد يشهد العالم زال وما

: ومها القومية

 هذا عن تدافع أن استقاللها، نالت التي الدول محاولة - 1

 االمبريالية تفرضها التي الهيمنة محارالت ازاء االستقالل،

واالقتصادي السياسي أو العسكري باالخضاع

 أن القومية، وحدتها تتحقق لم التي األمم محاوالت - 2

 العرب األمم هذم ومن الغاية، هذم لتحقيق النضال تواصل

واأللمان. والكوريون واألكراد

 أن غيرقوميتها، من بدول ألحقت التي األقليات محاولة — 3

 الوطن الى العودة على تعمل وأن الثقافية، هويتها على تحافظ

 الذاتي. الحكم أو االستقالل من قدر على لتحصل أو األم،

 فرنسا في والباسك بريطانيا، في الكاثوليك االيرلنديون وهناك

. ٠ الخ ورومانيا تشيكوسلوفاكيا في والهنغار واسبانيا،

 أما ،تاريخي تطور نتيجة القومية إن :والجنسية القومية - ٠ ؟

 .قانوني اجراء نتيجة فهي لدولة االنتساب تعني التي الجنسية

 ووجود األمة وجود بين الخلط بسبب بينهما، الخلط يحدث وقد

 القوميات حدود متجاوزة تقوم الدول كانت ولما > الدولة
 أو ثانوية وقوميات رئيسة، قومية أبناء تضم فإنها أحيانًا،

 فال واحدة، جنسية من دولة مواطني كل كان واذا أقليات.

 في يقع الذي العربي ألن . واحدة قومية من أنهم هذا يعني

 أو االيرانية الجنسية مجمل ،االسكندرون أوفي األحواز،

 الهنغاري أو بريطانيا، يسكن الذي االيرلدي وكذلك التركية،

. .الخ وتشيكوسلوفاكيا ويوغسالفيا رومانيا يسكن الذي

 فإن أمة، الى التاريخي باالنتماء القومية تكتسب وبينما

:يلي ما طريق عن تكتسب الجنسية
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 بدولة ملحقة قومية أقلية الى أو أمة، الى باالنتاب - 1

األصلية. الجنسية وهي الرسمية، حدودها ضمن وتقع قومية،

 في القانون، عليها ينص التي الجنسية اكتساب بحقوق - 2

 ب( . األميركي القانون في كما الوالدة، أ( :وهي بلد، كل

 القوانين- كثيرمن في كما معينة، وبثروط معينة مدة االقامة

 التجنس، د( ذلك على القانون ينص حيث الزواج، ج(

.القانون حسب

 الدول تعقد كما بجنسيتها. الخاصة القوانين دولة كل وتضع

 ومنها ،بالجنسية المتعلقة المثاكل لمعالجة وجماعية ئنائية اتفاقات

 من شخصين بين والزواج انعدامها، أو الجنسية تعدد مشاكل

 الجنسية، مختلفي أبوين من ولدوا الذين واألطفال جنسيتين،

٠ وواجبات حقوق من ذلك عن ينجم ما وكل

 العام الدولي القانونين مواضيع من الجنسية وموضوع

الخاص والدولي

 أو بالدين، أو باللغة المعنى بهذا للجنسية عالقة وال

ذلك. على معينة دولة قوانين تنص حيث اال القومية، بمقومات

 سحب ذلك عل قوانينها تنص التي الدول تستطيع وبينا

 على والحصول جنسيته عن يتنازل أن الفرد ويستطيع الجنسية،

.التاريخي التطور اا يلغيها ال القومية فإن أخرى،

 قد االنسان، لحقوق العالمي االعالن أن من الرغم وعلى

 بالتمتع فرد كل حق على عثر، الخامسة مادته في نص

 معجم )مدكور، تعسفا منها حرمانه جواز وعدم ،بجنسيته
 زالت ما دوالً هنالك أن اال (،21-«217ص ، , . العلوم

.ذلك تفعل
 قومية بين االشكال حلت قد العربية اللغة كانت واذا

 حاصالً كان االلتباس فإن مختلفين، تعبيرين باستخدام وجنسية

 بمعنى جنسية العرب القوميون استخدم حين القرن، بداية في

 في أما (35 ص سابق، مرجع الكريم، عبد )أحمد قومية

 في Nationality كلمة معنى قراءة مجرد فإن اإلنكليزية،

 نجد سيجعلنا (Websters,/b،d٠٠p. 563) وبتر قاموس

التالية المعاني

 ،قومي وضع - أ - 3 القومية - 2 ،القومي الطابع . 1

 عادة وتتضمن الفرد، والء تتضمن قانونية، عالقة وتحديدا:

 االستقالل - 4 معينة. أمة الى االنتماء - ب .الدولة حماية

 أصل له شعب أ( - 5 منفصلة، أمة في الوجود أو السياسي

 كون قد هو أو أمة، - دولة لتكوين وقابل ولغة تقاليد مشترك،
.)كأمة( أكبر وحدة من عامالً تكون ،أثنية جماعة ب( ٠ فعال

:منها ،محددة حاالت في والقومية الجنسية اختالط ويزيد



القومية

 سويسرا مثل قوميات، عدة من واحدة، دولة وجود - أ
 ،جنسية سويسري مواطن فهناك . السوفياتي واالتحاد والهند

 سوفياقي مواطن وهناك . قومية ايطالي أو فرنسي أو المافي ولكنه

 اذربيجافي أو بلوروس أو أوكراني، أو أرمني ولكنه جنسية،

 في يغلب الذي هو الجنسية تعريف أن اال . . . وهكذا ٠ قومية

.وسوفياقي هندي، سوري، الحاالتم هذه
 المتحدة كالواليات نسبيًا التكوين حديثة دولة وجود — ب

 تستوعب زالت وما مختلفة، قوميات من مواطنوها األميركية،
 على الجخية تغلب ،الحالة هذه مثل وفي ٠ جددًا متجنسين

للسكان. األثنية األصول تعدد من الرغم على القومية،

 أشرنا الذي بالمعنى القومية إن :Race والعرق -القومية6

 بتلسل القائلة )الجنس( العرق نظرية الى تستند ال اليه،

 األمم، ألن الساللة. عالقة تربطها معينة، أعراق من األمم

 وال تتزاوج ال معزولة، حيوانية فصائل ليت ذكرنا، كما

 القسري التفاعل المعروف االنسان تاريخ ويؤكد .تتفاعل

 »سالالت عن فيها الحديث يصعب درجة الى والطوعي،

 تعبيرات من تعبير األمة« »ان هرتز فردريك قال ولهذا .منعزلة«

 ثم ومن I الطبيعة علم تعبيرات من و»الجن« االجتماع علم

 الوجود جوانب من غختلفين جانبين على ينصبان المفهومين فإن

 .تفرقة« بدون يستعملها ال المعتني والباحث ،البشري

(62ص سابق، مرجع هرتز، )فريدريك
 تفاعل عن االجتماع علماء يعرفه وما هرتز، قاله ما أن اال

:يمنعظهورحالتين لم األمم،

 تفريق، بدون جنس وكلمة أمة كلمة تستخدم األولى:
 استخدمت وقد العربي الجنس أو العرية األمة مثال: كالقول

 تاريخ كتاب ومذها العربية، الكتابات في العربي الجنس كلمة

العربي. الجنس

 في Race كلمة أن االختالط هذا مثل على ساعد وقد

:تعني االنكليزية

 أو شعب ،قبيلة ،عائلة (٢ - 2 .مرباة حيوانية ساللة (أ-1

واحد. أصل الى تنتمي أمة

 أو مصالح أو خصائص لهم األفراد من نوع أو طبقة - ب

. (p (.Websters,Ibid. 704.) .«الخ مشتركة عادات

 تاريخ وفي بالعرقية والقومية بالعرق، األمة تربط الثانية:

 مثل الى دعت وأحزاب مفكرين أسماء ترد والحركات األفكار
 Arthur بينو غو دي الكونت مثال هؤالء ومن ,األطروحة هذه

1882-1816 De Gobineau، لفكرة معاديًا كان الذي 

 اتكار من فظيع »مخلوق ألنها الوطن« »فكرة ويكره الحرية،

 ثقافيًا المنتجة والعناصر ,النبالء ان يعتقد كان كما الساميين«،
 هوستون أيضًا ومنهم .والتيوتون« اآلريين من األمة في

 . Houston s. Chamberlin 1855-1925 شمبرلن ستيوارت
 وكان الجرمانية. دعاة ومن صارالمانيًا، الذي االنكليزي

 في شمبرلن رحب وقد أصدقاثه. من الثاني وليم االمبراطور
 مرجع )هرتزفريدريك، المانيا مخلص واعتبره *لر، شيخوخته

 وفيخته، 1831-1770 هيغل، وهناك (.91-62ص سابق،

 وريثار ،1896-1834 وترايتشكه، ولست، ،1814-1762

 سابق، مرجع توشار، )جان وغيرهم 18831813 واغنر

 الحزبين نذكرمنها أن فيكفي األحزاب أما (.453-450 ص

والفاشي النازي

 ادعاء فمنها غختلفة، بأشكال العرقية الياسات وتظهر

 البيض من شريحة موقف في ذلك وتمثل عرق، على عرق تفوق
 تفوق ومنها عمومًا، الملونة أو والصفراء، السوداء الشعوب من

 ألمانيا في عرقية جماعات لدى ذلك برز وقد أخرى، على أمة

 تفوق ومنها األميركية. المتحدة والواليات وبريطانيا وفرنا

 من واالقطاعيين العبيد، من السادة كموقف طبقة، على طبقة

.العاملة الطبقة من والرجوازئن ،الفالحين

 جنوب مثل العرقي التفريق على اآلن تقوم دول وهناك

اسرائيل« افريقياو»

 حول ،الخالف ثاركثيرمن :الطبقي والصراع القومية - 7

 عن الحديث يرعبهم قوميون فهناك . الطبقي والصراع القومية
 وأن كال، األمة تكون أن يريدرن ألنهم الطبقات، صراع

 أوحزبها الحاكمة طبقتها رادة هي واحدة، ارادة لها تكون

 عالقة يروا أن يستطيعوا لم ماركسيون وهاك القائد. القومي

 الستاليني التعريف تأكيد من الرغم على باألمة؛ الطبقة

 تكونت اكاس، من مستقرة جماعة األمة أن على المتداول،
تاريخيًا.

 هذه وأن ،اجتياعي ناريخي تكون األمم أن والحقيقة

 داخلها تحمل وحدة األمة، المماة: االجتماعية الوحدة

 الصراع هو الطبقي والصراع الموجودات كل شأن تناقضاتها،

فيها. الرئيسي

 ألن تطوراألمة، وتطورمع الطبقي نشأالصراع ولقد

 الى العبودية، الى المشاعة من انتقلت التي البشرية الجماعة
 القبيلة، الى الفخذ، أيضًامن تطورت الرأسيالية، الى االقطاع

 التاريخي التطور سار وهكذا فاألمة. الشعب الى القوم الى

 والصراع ٠ غختلفة عبرمراحل ،القومية الوحدة :باتجاهين

 األسياد، العبيدضد صراع مختلفة: عبرأشكال الطبقي
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البرجوازية. ضد والعمال االقطاع، ضد والفالحين
 في القومي التشكل داخل نما ايضًا، تاريخي الصراع وهذا

.تطوره
 داائً يحاولون أوالبرجوازيون، االقطاعيون أو االدة وكان

 ولذلك . االنقام ضد الوحدة بتأكيد سيطرتهم يوطدوا أن
 تخدم ثقافات بنشر والسيف، السوط وحدة تأييد على عملوا

 عن العمال أو الفالحين أو العبيد دفاع وتصور الوحدة، هذه
 أمنه وتعرض المجتمع تدمروحدة سياسة بأنه ،حقوقهم
للخطر.

 مع صراعها في استخدمت البرجوازية، صعود وعند
 لتحقيق األمة، وإرادة الشعب وحدة مفهوم والكنيسة االقطاع
 حتى السلطة، من تمكنت أن ما ولكنها البرجوازية، أهداف
 في األمة، وارادة الثعب وحدة مفهوم تستخدم أن حاولت

 المناوئة والفائت الطبقات ومنع األمة، على طبقة سيطرة تأكيد
أهدافها. تحقيق من

 منذ شديد، وسياسي ايديولوجي صراع ذلك حول ويدور
أشكاالًختلفة يأخذ ،1948

 كانت المسيطرة، للطبقة المعادية الطبقات فإن وبالمقابل،
 خصومها، السقاط الالزمة القوى حشد محاولة الى دائيًا تلجأ
.صفوفها لهاتوحيد تتيح األفكارالتي تبني والى

 بين سجال وهناك الشيوعي، اليان اعالن ومنذ
 الماركيين والمنظرين عموما، البرجوازيين والقوميين القومين

الطبقات. وصراع القومية حول
 أهمية على المجال هذا في شددوا التقليدين القوميين إن
 الى الدعوة أو انقسامها، وخطر ارادتها ووحدة األمة، وحدة

٠ قومي واندماج قومي تمثل سياسات
 هي الرئيسة مهمتهم أن اعتبروا فإنهم الماركسيون، أما
 التشديد البدء، منذ حاولوا، فقد وبالتالي، األمي، النضال

 الطبقة نضال يعني هذا وكان لتضالهم األمي الطابع على
 كان فقد وبالتالي واحدة أمة في وليس عدة، أمم في العاملة

 اقناع ومحاولة لنضالهم، الدولي الطابع على التشديد ضروريا
 النضال عن النظر وبصرف الضال، هذا بضرورة العمال

 وانغلز ماركس اتخذها التي المواقف من الرغم وعلى القومي.
 وخط والهند، وايرلندا بولندا في القومي النضال ماندة بثأن
 بين التفريق والى المصير، تقرير في األمم حق الى الداعي لينين
 الحركات تأييد والى وأخرى، مرحلة في القومية، الحركات دور

 لم إن حذرًا، ظل العام لخط فإن المضطهده، للثعوب القومية
ستالين. وفاة حقى القومية، من معاديا، نقل

 الماركسية كراسته مقدمة في الموقف هذا ستالين ويعكس
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 على فإن الصعب، الوقت هذا »وفي قائال: القومية، والمألة
 القومية، مقاومة وهي سامية، مهمة االشتراكية الديمقراطية

 الديمقراطية ألن .العام »الوباء« هذا الجماهيرمن وحماية
 فعل تستطيع وحدها، االشتراكية والديمقراطية االشتراكية،

 لألمية، المجرب بالالح القومية، مواجهة طريق عن ذلك،
 (Stalin, Ibid,. انقسامه«. وعدم الطبقي النضال وبوحدة

(.2301-302

 التقدمي الدور على المستمر لينين تأكيد من الرغم وعلى
 القومي النهج محاربة وعلى معينة، مراحل في للقومية،
 التثقيف غلبة فإن الديمقراطي، دوره يفقد عندما البرجوازي

 :البروليتاريا واجب من أن 1914 سنة يقول تجعله كانت األمي
 القومية ضد شيء، كل وفوق قومية، كل ضد تناضل »أن

 (Davis., Horace, Nationalismand العظمى«. الروسية

(.199 .Socialism, p

 هذا عوامل من بالبرجوازية القومية ربط على التركيز وكان
 غير من »وليس :قال ديفز هوراس إن حتى . المتشنج الموقف
 هذه ألنفسهم يعينون الذين - الماركسيون يشجب أن المألوف
 أخذ طريق عن هذا يفعلون ما وأحيانًا .قومية كل - الصفة

 قومية كل فتيتويدين سياقه. خارج تفكير- دون - للينين بيان
 الضيقة القومية الى خاص بثكل يثير وهو يوغالفيا، في

 يدين كذلك . . كرواتيا( )مثل المتعددة الجمهوريات لبعض
 التي - العاملة الطبقة أن أساس على قومية كل الماركسين بعض

 هوراس، )ديفز .أممية« هي - ثقتهم فيها يضعون
(.71 ،ص القومية...

 عدة متغيرات حصول رغم قااًئ، االلتباس هذا ظل وقد
مها:
 الوطنية الشرق شعوب حركة أهمية على لينين تشديد - أ

فيها. الثوري الزخم التحررية،
 ستالين، بعد السوفياقي، االتحاد انتهجها التي السياسة - ب

.الوطني التحرر حركات تأييد ميدان في
 بقيادة وكوريا وفيتام الصين في قومية ثورات قيام - ج.

 وإصرارها جديد، نوع من قوميًا برناجًا وانجازها ماركية،
 االتجاهات مع مختلفة القومية، ميدان في مفاهيم طرح على

 أو الفيتنامية األمة بقدم كالقول الماركسية، في التقليدية
الصينية

 لينين، بعد ينظر ولم جيدًا، يدرس لم كله، هذا ولكن
 الدراسة دون هوالغالب، األممي االيديولوجي الجانب وظل

 األحزاب صعيد على القومية من الماركية لموقف الجادة
 المجال، هذا في المجددة الدراسات وظلت الحاكمة، الشيوعية
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 التي المالحظات بعض ورغم عموما الرسمية المدرسة خارج
النهاية« الى تطور لم للقومية المتزايدة األهمية دالئل »فإن برزت،

(Davis, NationalismI Ibid, p. 211).

 القضية ألن الموضوع صلب يدخلنا ال كله، هذا أن اال
:أهمها عدة، نقاط حول بالخالف تتعلق

 البرجوازيةولدت، مع برجوازي، »مخلوق« األمة هل - 1
 . ؟ تاريخيًا تكونت جماعة األمة أن ام ؟ تموت البرجوازية وبموت

 وجودها مقومات وإن تاريخيًا، تكونت جاعة بكونها القول إن
 زوال يجعل المجتمع، قيادة الى البرجوازية وصول قبل ولدت
 أثبحه ما وهذا البرجوازية، سلطة بزوال مرهونًا ليس األمة

 بدأت وما االشتراكية، والدول الوفياقي االتحاد تجربة
 .تخوف دون اليه تشير السوفياتية والكتب الموسوعات

(.130-103 ص التاريخية، المادية .،ماهي وياكو. )بربشكينا

 وبان برجوازيًا،، »غخلوقًا ليست األمة بأن القناعة رسوخ إن
 والفالحين العاملة الطبقة البرجوازية، الى إضافة فيها،

 األرض، اللغة، األمة: مقومات وبأن الصغيرة، والبرجوازية
 النظر اعادة يفرض للبرجوازيين، ملكًا ليست المشترك، التاريخ
 والموقف القومية، والوحدة والقومية األمة من الموقف في التامة،

القومية الحركات دور وحتى القومية، الخصائص من

 أساتذة إن ؟ دائمًا واحدة طبيعة من القومية الحركة هل - 2
 وحركة ،رجعية طبيعة ذات حركة بين التفريق حاولوا الماركسية

 أمم وقوميات غازية، أمم فوميات وبين تقدمية، طبيعة ذات
 والحركات مرحلة، في القومية الحركات وبين . الخ. مستغمرة

 يشدد وأن دراسته، تعاد أن يجب ما وهذا أخرى. في القومية
 المختلفة، التاريخ مراحل في القومية الحركات خصاثص على

تنفذها. التي والبرامج لقياداتها، الطبقية الطبيعة ضوء وعلى

 السياسية الحركات هما القومي والوجود األمة هل-3
 الى تسيء متعددة، إشكاالت يخلق الخلط، هذا إن القومية؟

 الياسية، الحركة فليست السياسية. الحركات والى األمم،
 تاريخي وجود القومية ألن القومية. هي وسادت، قادت لو حتى

 الزمان في محدود طبقي تعبير السياسية والحركة طويل،
 األمة ليسا ،القومي االشتراكي وحزبه هتلر فإن ولهذا .والمكان

 األلمانية، األمة إلرادة الوحيدة الممثل ليت وقوميته األلمانية،
 شأن وهذا األلماني. الشعب مطامح عن الوحيد والمعبر

وفرانكوالخ.. موسوليني
 الطبقة هذه وتخوض أمة، من جزء هي عاملة، طبقة أية إن

 تعمل أن وعليها اواًل، القومي اطارها ضمن النضال، العاملة
 طريق على شعبها تقود أن تستطيع ال وهي شعبها. لتحرير

 بتاريخه معنية وأنها منه، جزء تعتبرأنها ال كانت اذا التحرير،
 هومشترك. ما بكل االهتمام يتطلب وهذا ولغته وأرضه
 جبهة قيام يتطلب أجنبي، محتل ضد النضال فإن ولذلك،

 وحدة يتطلب مستغلة، حاكمة طبقة إلسقاط والنضال قومية.
 ذلك، في العاملة الطبقة قيادة وتنجح الشعب. جماهير كل

 القيادات تقول كها األمة، قيادة تصح أن في تنجح عندما
 مختارة، مؤلفات ،تونغ )ماوتسي والكورية، والفيتنامية الصينية

صم.
 أن الثالث العالم بتجارب الخاصة الدراسات وقدأكدت

 تحتاج اثالث، العالم في واالحتالل والتخلف التبعية مواجهة
 الجبهة الى يحتاج النجاح وأن حقيقية، قرمية قيادات الى

 في الرئيية النقاط وأن جذرية األكثر القيادات والى القومية،
 قومية ثورة مهمات هي البلدان، هذه في تحرير برنامج كل

٠ أساسًا شعبية ديمقراطية
 بين الطبقي الصراع تنامي ظل في القومية نمت لقد

 جهة، من والفالحين العمال جماهير ومعها البرجوازية،
 ولدت الصراع هذا وفي أخرى. جهة من والكنسة واالقطاع
 وهذا الحين، ذلك ومن المعاصرة. لالنانية الرئيية األفكار
 ألن وعنفًا، وعمقًا اشكاالًأكثراتساعًا وياخذ يتفاقم، الصراع

 البرجوازية بين الصراع كان واذا تسع. الصراع قوى
 وبالنبة العدد، في محدودتين طبقتين بين صراعا واالقطاع

 والجماهير العاملة الطبقة بين الصراع فإن السكان، لمجموع
 بين صراع أخرى، جهة من والبرجوازية جهة من الكادحة
 ضمن يتم الصراع، وهذا القليلة. والقلة الساحقة األكثرية

 ثورية مهمات تحقيق الى ويتجه خارجها، وليس األمم، إطار
 أن اآلن تستطيع وال البرجوازية، تحققها لم تقدمية، ديمقراطية
 ولوضع االمبريالية، لهزمة ضرورية المهمات وهذه تلغيها.

,االنسان بني لحياة جديدة أسس
 هي كم أثبتت األمم، خارج األمي، النضال مساعي إن

 يشدد جديد، موقف الى هذا أدى وقد .واقعية وغير »مثالية«،
 أن دون األمة، داخل الداخلي، الطبقي النضال ضرورة على

 هذا »فإن ديفيز، يشيرهوراس وكما األممية. المهمات ينسى
 األمي، الطبقي النضال من بدالً الطبقي، النضال على التأكيد

 األولى، األبمية انهيار نتيجة األسف، من شيء مع تبنيه ثم
 اعتبار الى يصل لينين جعل ما وهذا ٠ بعد« فيما الثانية واألمية

 كل وفي مطلقة، ضرورة ضروريًا لي ألمي، النضال أن
 وكما األولى«، مرحلته »في الطبقي، النضال »ألن الحاالت:

.قومي« نضال وانغلز ماركس تصوره
 الشعوب وأيتها العالم عمال »يا شعار: لينين رفع لقد
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 الديمقراطي بالدور مقتنع أنه مثبتا اتحدوا«، المضطهدة

 للتحررمن المستعمرات نضال ظروف في للقومية والتقدمي

 »القومية وهويعارض حقى مقتنع وأنه االمبريالية، العبودية

 هي ثالثة فصيلة هناك أن البرويتارية« »باألمية البرجوازية«

(.Davis,Ibid, p. 211-218) البروليتارية«. القومية

 وأمتها، أرضها الرئيس العاملة الطبقة نضال ميدان وسيظل

 وتنسق العالم، في العمال كل تحرير مسؤولية تتحمل وهي حتى

 طبقة أية والتستطيع .الغاية هذه لتحقيق المعنية القوى كل مع

 على الدور، بهذا تقم لم إن فعال، أمي بدور تقوم أن عاملة

الموضوعية شروطه اطار وضمن الوطن، صعيد

 األمية وترتبط بأمة، القومية ترتبط : واألمية القومية - 8
 االنكليزي مرادفها من وضوحًا أقل هنا أمية وكلمة .باألمم

Internationalism، حسب تعني، االنكليزية الكلمة ألن 

 عالقات تطوير وخاصة األمم، بين تعاون »سياسة القاموس

 (Websters, Ibid, وثيقة!. دولية واقتصادية سياسية

(178 .P . 2 .األمم بين تعاون سياسة تعني أمية فكلمة — 

 دعت كما الثورية، وقواها العاملة، طبقاتها خالل من ولكن

الماركسية. البرامج

 وتطوير باألمم، االعتراف على المفهوم هذا يقوم هل ولكن

 أي خارج عاملة، طبقات وجود أساس على أم ؟ بينها التعاون

 التي العديدمنالمالبسات الى قاد هنا الخلط أن ؟ قومي اطار

 في اتبعت التي السياسات كانت واذا الباحثين، تشغل زالت ما

 الوجود أخذت قد االشتراكية، والدول السوفياتي االتحاد

 لألمم، السياسية بالكيانات واحتفظت باالعتبار، القومي
 أطرًا أوجدت وإن تكن، لم حيث وأوجدتها وجدت، حيث

 االتحاد ففي المتحالفة. األمم تجمع موحدة، سياسية

 يقودان مركزية، واحدة ودولة واحد، حزب هناك السوفياقي،
 القومي الحكم من اشكاالً هناك أن مع المتحدة األمم هذه

 عدا ما االشتراكية، والدول السوفياقي االتحاد وبين والمحلي.
 \ الوجود يلغ لم هذا ولكن نعالة. اطرتعاون هناك بعضها،

 السياسي التفاعل كان وإذا لألمم. والسياسي الجغرافي

 األمم فإن يزداد، والثقافي واالجتماعي واالقتصادي

تزدهر. االشتراكية،مازالت

 للعيان، تبرز متعددة، ظواهر فهناك الرأسمالي، العالم في أما

يلي: ما منأهمها

 الدوائر تتتهجها التي واالستغاللية العدوانية السياسات - أ

 الواليات رأسها وعلى االمبريالية، الصناعية الدول في الحاكمة

 والعداوات الدائرة، الحروب في وأثرذلك األميركية، المتحدة
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 شعوب اخضاع الى ال السياسات، هذه وتسعى المتفاقمة.

 الثقاقات وتسعير بينها، العداوات إثارة الى بل فحسب، العالم

 السياسات هذه تلجأ كما صفوفها، في والدينية والطائفية األثنية

 ومدها والطائفية، والدينية العرقية واالتجاهات األنظمة تبني الى

.القوة بأسباب

 الى النامية الدول في الحاكمة الرجعية الطبقات لجوء - ب

 الطائفية، أو االثنية األقليات مع داخلية بمعارك شعوها إشغال

.المجاورة الدول ومع

 تساعدها اطرتعاون، بناء الى المتجاورة الدول ج-انجاه

 على مثال وخير واالقتصاد، واألمن الدفاع مشاكل حل على

المشتركة. األوروبية السوق ذلك،

والطائفية. والدينية القومية األقليات مشاكل د-تفاقم

 الرسمية، عبرالقنوات األمم بين التفاعل فإن ذلك ورغم

 ،عالمي صعيد على ،تنشأ منظمات وهناك .يزداد الرسمية وغير

 منظمة مثل قاري، صعيد وعلى ومؤسساتها، المتحدة كاألمم

 صعيد أوعلى المشتركة، االوروبية والسوق االفريقية، الوحدة

 مثل مهني صعيد على أو االنحياز، عدم دول مثل سياسي،

 التفاعل زيادة في تسهم وكلها الخ... العالمي النقابات اتحاد

 حواجز اسقاظ والى التفاهم، من مزيد الى وتدفع األمم، بين

 أن أبان قد لينين وكان .األمم بين العالقات في والخوف الحذر

 وتطور »استيقاظ أولهمام اتجاهين، يطلق الرأسمالية، تطور

 القومية«، الدول وبناء القومية والحركات القومية الحياة

 الحواجز وتحطم األمم، بين العالقات »اتساع وثانيهما:

 )معجم العالمية«. بالصبغة االجتماعية الحياة واصطباغ القومية،

. (312 ص .الشيوعية

 ال والتعاون األمم، بين التعاون سياسة هي األممية، إن

 األهمية فإن ولذلك المساواة. من وطيدة أس على اال يقوم

 وبناء واالستغالل، االحتالل من األمم كل تحرير تعني
 التناحر عالقات من بدالً وتضامن، تفاعل عالقات

 (۶التحديات-سااة من عدد يبرز الوقت هذا وفي .والتطاحن

(.178 .Ibid., p boوالدعوات البرجوازية، القومية للنظم ١ 

ذلك: ومن البرجوازية، القومية

 أجل من و»الاللية« القومية األقليات حركات أ(

 األميركية، المتحدة الواليات في السود كحال االستقالل،

 في والسيخ اسبانيا، في والباسك بريطانيا، في والكاثوليك

 التاريخ حركات من ليست الحركات هذه أن ومع .الهند

 الوحدة، نحو السائر التاريخ، التجاه معاكسة وتبدو الكبرى،

 االتفاقات رسمتها الي السياسية الحدود تحدي في تسهم فإنها
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 األخير والقرن عامة، األخيرة القرون خالل السياسية،
 الياسية، العالقات تغيير الى تدعو جيعًا، انها ومع خاصة

 فإن مسلوبة، بحقوق االعتراف والى دولة، حدود داخل
 رجعيًا، ينحومنحى وبعضها عرقيًا، نهجًا ينهج بعضها

 سياسات ربط وفي األغلبية، تقدم منع في قوام ويوظف

العالمية. االمبريالية بالياسات األقليات

 األوروبية الدول وحدة يهدد ال االتجاه، هذا كان واذا
 األقطار وحدة يهدد فإنه جديًا، تهديدًا الشمالية واألميركية

 أن األميركية السياسة وتحاول الهند كماهيحال النامية،
. السوفياتي االتحاد لوحدة تهديدًا تجعله

 حركات وهي والطائفية، الدينية الحركات - ب

 الوحدة حساب على الطاثفية أو الدينية الوحدة تحقيق تستهدف

 تبدو وال . واألمم األقطار حدود تتعدى حركات وهي القومية،

 ألن واألميركيتين، الغرية أوروبة في مشكلة الحركات هذه

 على الوحدة حقق الرأسمالية، الدول وقيام التاريخي، التطور

 المشكله لهذه يبق ولم .والكنسية االقطاعية االنقسامات حاب

 في الكاثوليكي - البروتستانتي الصراع وجودمتوتراالفي

 هدد حقيقية، مشكلة فإنها اثالث، العالم في أما بريطانيا

 العربي، والوطن وايران، تركيا وباكتان، الهند م كاملة مناطق

. آسيا أقطار من والعديد

 لتتخلص االتجاه، بهذا تدفع أن االمبريالية الدوائر وتحاول

 وحدات لتحقيق القابلة الكبيرة، السكانية التجمعات من

 مشكلة لحل والموارد والسكان األرض توفر سياسية، أو قومية

 الهند ولعل رادع ودفاع فعال، انتاج ولتوفيرمقومات التنمية،

. كبيرة وحدات تحقيق نتائج على أمثلة والصين

 التجمعات تشق أن واألثنية الدينية الصراعات وهدف
 حصول تقمنع وأن الهند، مثل حديثًا توحدت القي الياسية

 تثق وأن العربي، الوطن حال هي كما جديدة، قومية وحدات

سورية. العراق، مصر، مثل قامت، الي السياسية الوحدات
 ضد أساسًا، موجهة ليست والطائفية، الدينية الحركات إن

 الشعوب حركات ضد موجهة هي إنما الرأسمالية، األنظمة
أيضًا، االشتراكية الدول وضد القومية،

 التي القومية الحركات في الثورية الجذرية االتجاهات - ج

 كالثورة ثورات توجهه التي أو الصيني، كالنظام أنظمة تضم

 الحركات بالخطر تهدد االتجاهات وهذه والنيكاراغوية. الكوبية

 مواقع تهدد كما المتخلفة، البلدان في التقليدية القومية

 القومية الحركات هذه وتقدم . البلدان هذه في العالمية الرأسمالية
 . 1917 سنة حتى مجهواًل، كان التحدي، من غموذجًا الشعبية

 تحقيق على األقدر الوقائع، اثبتت كما الثورات، هذه أن إال

 الثورات انجاز مسؤوليات بتحمل واألجدر ديمقراطة ثورات

 القيادات برامج يتخطى جدبد، برنامج اساس عل القومية،

٠ اجتماعيا التقليدية القومية

 الرأسيالية، الدول جعل الكبيرهولذي التحدي وهذا

 الدعوات تبني الى تلجأ والتمدن، التحديث الى الدعوة صاحبة

 والعرقية االقطاعية، القيادات حاية الى والطائفية الدينية
عمومًا، والرجعية

 القومية الحركات فإن التحديات، هذه كل من الرغم وعلى
 ألن الشالث، العالم في رعمقًا أكثرشعبية حركات ستصبح

 والمهانة، واالستغالل القمع أشكال وكل والتخلف التبعية

 المناضلين والمزيدمن الجماهيرنحرالثورة، المزيدمن ستدفع

 تنتج االصالحية، الحلول كل اذإن الثورة، من نحوالمزيد

.والمهانة والتخلف التبعبة من المزيد

 السياسي االستقالل وتحقيق القومية، الدول بناء وسيظل

 بين التعاون طريق الديمقراطية الثورات وانجاز ،واالقتصادي

جديد أمي واقع أسس وبناء األمم،

م خاعة-9

 على للعالم، السياسة الخريطة رسم اعادة كانت

 البشري، التطور تاريخ في نوعية نقلة األمم، وجود أساس

 .البشرية التجمعات لحياة تاريخية اجتماعية أسس وضع أتاحت

 بالدعوة ارتبط كما األمة، وارادة المواطن بحقوق هذا ارتبط وقد

 النقلة هذه سمات أهم من ولعل I األمم كل تحرير الى
 مبنية امبراطوريات، قيام لرفض أساسًا وضعت انها النوعية،

 ٠الدين أساس أوعلى ،اللطة مدى توسيع في الرغبة على

 امبراطوريات لبناء اتجهت البرجوازية، القومية الدول أن ومع

 األمة ارادة سالح المستعمرات في واجهت أنها اا استعمارية،

الفرنسية. الثورة رفعته الذي المواطن وحقوق

 أجل من الثالث، العالم في اآلن، القومي النضال ويسعى

 الخارجية، التبعية من بتحريرها األمم، بناء عملية استكيال

 مع بالمواجهة تتم عملية وهي الداخلي. التخلف بقايا ومن

 السيطرة بقايا كل ومع خاصة، واالميركية عامة، االمبريالية

االمبريالية.

 تحرير يستهدف القومي النضال فإن ،الصناعي العالم في أما

 االستعماري، االقتسام عملية خالل اخضعت، التي األقليات

 لشعوب األساسية والمصالح القومية الهوية عل والمحافظة

. . االميركية. مخاطرالهيمنة أمام الصتاعية، البلدان
 داخل األممي، التفاعل من مزيدًا االشتراكية الدول وتشهد

القومية. الثقافات ازدهار تشهد كما أطرها،
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القومية

 القومية، الى ينظرفيه كان الذي العهد، انتهى ولقد
 فحسب، عدوانية أوسياسية ففط، عرقية ايديولوجية باعتبارها

 موضوعية اكثر نظرة اليها ينظر وبات عدوافي، توسع خطر أو
مضى.. وقت أي من

ومراجع مصادر

 عثر، الثاني المجلد العرب، لسان الدين، جمال الفضل منظور، ابن -
دارصادر.

 العامة المصرية الهيئة الياسية، والمذاهب القومية الكريم، عبد أحمد، —
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. 1980 العربية، األبحاث مؤسة كرم،

 الطليعة، دار العرب، عتد القومي المفهوم تطور اني، صايغ، -
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. 1967 عويدات، منشورات المطن، جميل، صليبا، -

 مكتبة مثورات المقدس، الكتاب قاموس بطرس، الملك، عبد -
.1981 بيروت، المشعل،
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1985الطليعة،

موسكو، التقدم، دار التحررية، الوطنية الثرق شعوب حركة لينين، -
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للنشر.

 دار 3 ط. والتاريخ، الدين بين األمة، مفهوم ناصيف، نصار، -
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 الكريم عبد ترجمة ،والياسة التاريخ في القومية فريدريك، هرتز، -
. 1968 القاهرة، والنثر، للطباعة العربي الكاتب دار احمد،

 صبحي ترجة اإلسالمي، السياسي الفكر مونتغمري، الكاتل وات، -
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الجديدة الكانطية
Neo - Kantism
Neo-Kantisme
Neo-Kantianismus

 1870 بين المانيا في وانتشرت ظهرت فلسفية لمدرسة اسم
 أحيانًا، ومتناقضة، عديدة فكرية تيارات تضم وهي .1920و

 ستتيح كانط ايمانويل فلسفة إلى العودة بأن االعتقاد بينها يجمع

 النزعة بوجه والوقوف الفلسفة في المنتثرة الالعقالنية مجابهة لها

 مرضية حلول إلى والوصول العلوم في والمادية الطبيعية

.المجتمعات تطور عن الناجمة للمشاكل

 منهج تبعث ألنها الجديدة النقدية أيضًا المدرسة هذه وتدعى

 يحدد القي األساسية كتبه ثالثية في كونغسبرغ معلم وفلسفة

 موقفا المدرسة اتخذت كما .ومضمونها ومنهجها عنوانها النقد
 من ،1804-1724 كانط، فلسفة إلى أضيف ما منكل نقديًا

 JiG.Fichte فخته غوتليب يوهان المباشرين: خلفه قبل

 F.W.J.Sh^( يوسف فيلهلم وفريدريك ، 1914,1762,

1854-1775, elling 0.٦٧.٢هذل. فريدريك فيلهلم وجورج 
1931-1770 ،Hegel، تفسيرات من عليها تراكم وما 
 من أدخل وما الماضية التاريخية الحقبة في أحيانًا وتشويهات

 االجتماعية والتغيرات لالنقالبات نتيجة أفكارظهرت

 الكانطين معظم ولدى أوروبا. في واالقتصادية والياسية

 والبقين المعرفة لتأسيس الوحيد المنهج بقي النقد أن الجدد

.والعلوم الفلسفة في ء المبادئ واثبات

 الكانطية ضمن التيارات على الفلفة مؤرخي بعض يطلق

.فيها ازدهرت التي المدن اسم من مثتقة تسميات الجديدة

 جامعة كل في الغالب للنج رديفا التسميات هذه أصبحت وقد

وهي:
.Marburg ماربورغ -مدرسة

 غربي جنوب مدرسة أيضًا وتدعى ،Baden بادن مدرسة -

 ومدرسة ،Heidelberg هيدلبرغ مدرسة تضم وهي المانيا

.Freiburg فرايبورغ

. Goettingen غوتنغن مدرسة -

 خاللها من تنشر ا٢ خاصة مجالت المدارس هذه وأصدرت

 لمدرسة فكان األخرى واالتجاهات المدارس أفكارهاوتعارض

 لوغوس مجلة هيدلبرغ ولمدرسة الفلسفية األعمال مجلة ماربورغ

 تلك في تأست وقد .فلفية دراسات مجلة غونتغن ولمدرسة
 الكانطية المجلة حالها والن الكانطية الجمعية أيضًا الحقبة

 فعلت وهكذا الكانطية، في االتجاهات لجميع أبوابها وفتحت
.الفلسفي والنقد الفلسفة حوليات مجلة أيضًا

 االتجاهات لهذه تقييمن اتباع آخرون مؤرخون ويفضل

 التقليدية، الفلسفية والمدارس الفروع تسمية مع يتمثى

 الفالسفة أسماء اهم يمثلها اتجاهات سبعة لذلك تبعا فحددوا

كمايلي
 هلمهولتز فون هرمان مثليه: وأهم الفيزيولوجي االتجام —1

H. V. Helmholtz لنغه البرت وفريدريك F. A. Lange .

 O. Liebmann) اوتوليبمان يمثله الميتافيزيقي، االتجاه -2

.ل. Volkelt فولكلت ويوهانس

.A. Riehl ريل ألويس يمشله الواقعي، االتجام -3

 H. Cohen كوهن هرمان بمثليه: أهم المخطقي، االتجاه -4

.E. Cassirer كاسبرر وارنت p. Natorp ناتورب وباول

 ١٧٠ فيندلباند فيلهلم مثليه: أهم األخالقي، االتجاه-5

Windelband ريكرت وهينريخ H. Rickert وهوغو 

H. Muensterberg. موتستربرغ
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الجديدة الكاطية

. G. Simmel سيمل جررج يمثله ،النسبي االتجاه - 6

.L Nelson نيلسون ليرنارد يمثله النفي، االنجام -7

 فلسفة ومعالجة عرض األصح من انه البعض وجد وقد

 المدرسة ضمن المدارس نقصي طريت عن الجدد الكانطيين

 مذهبي انتماء او ايديولوجي موتف بتحديد وذلك الواحدة

 البحتة النقدية والمدرسة االصالحية المدرسة بوجود فقالوا

. . .الخ الرجعية والمدرسة

 في كبرى صعوبة تخفي هذه التصنيف محاوالت جيع إن
 في السبب كان ولربما ,وافيًا عرضًا الجديدة الكانطية عرض

 التناقض وتعدد اتجاهاتهم واختالف المفكرين عدد كثرة ذلك
 أن إآل اخرى. موضوعات في واتفاقهم موضوع، حول بينهم

 مستحيلة تكون قد كانط إلى العودة أن هو تجاهله يمكن ال ما

 إهمال — المدرسة اتباع بعض أراده ما -وهذا يها عني ما إذا

 كانط بعد حدثت التي واالجتماعية والفكرية التاريخية التطورات

 تم ما تطويع حاول قد البعض ان ثم .الورام إلى فوقها والقفز

 قابال ليصبح وتالميذه المعلم بين ما تفرق التي سنة السبعين في

 البعض حاول كذلك الكانطية. المقوالت طريق عن للفهم

 في الجديد احتواء على قادرة لتصبح كانط فلسفة تطوير مزهم

 فاضطروا والعلمية. والفكرية والسياسية االجتماعية الحياة

 لمؤرخي يسمح ال ما ،المعلم وفكر أطر عن الخروج إلى بالتالي

.حقيقته في كانطي أنه بهعلى القبول وللفالسفة الفلسفة

 االيديولوجية المواقف عن وبعيدًا الصعوبة لهذه ونظرًا

 ،إطارمنهجي بمفكرفي يزج تقسيم أي وعن ،الصنع المسبقة

 عناوين تحمل فقرات إلى البحث قسم أوجغرافي، فكري
 هذه تطور مراحل ألهم تسع أن اإلمكان قدر تحاول لماحة

 البحتة التاريخية الجوانب عن األعراض مع وتعاليمها المدرسة

 وعن واالجتماعية السياسية األحداث مجال في بها المحيطة

 أخرى، وعلوم الطبيعية العلوم ميادين في مفكريها ماهمة
 كثرة إلى العابرة باإلشارة مكنفيًا االجتماع، وعلم النفس كعلم

 وقد .المجاالت هذه جميع في الجدد الكانطين مؤلفات وأهمية

:التاية الفصول إلى هنا البحث قسم

.الجديدة الكانطية موضعة -1

البدايات.-2

*والميتافيزيقيا المعرفة نظرية :المحوراألول — 3

. والعلوم المنطق في :الثاني المحور - 4
االجتماعية. والعلوم القيم فلسفة :المحورالثالث - 5

.الجديدة الكانطية اشتراكية :المحورالرابع — 6
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الجديدة: الكانطية موضعة - 1

 وشلينغ فخته كانط، بعد المانيا في كبارالفالسفة اعتقد

 صحيح فهم على تحتوي الفلسفية منظوماتهم أن وهيغل،

 أو خطأ من فيها ورد ما أوتصحيح إكمالها وعلى المعلم لفلسفة

 يجب تثويهات الخلف فلسفة في أن الجدد رأى حين في خلل،

 الفختانية ظهرت ولما يبررها. شيء ال وإضافات اقتالعها،

 تيارات جانب إلى - تؤدي أن وكادت الجديدة والهيغلية الجديدة

 إلى العودة»ب النداء عال ،تأثيركانط طم إلى - أخرى فكرية

 من وتطهيرأفكاره حرفية قراءة كتبه قراءة إلى نفسه«، كانط

 هذه الزم وقد .بها لحق الذي والتحميل والتشويه التأويل

 بالغير أوصلت التي عينها المعضالت معالجة على الحاح الدعوة

 فكرية ومشاكل قضايا وهي المعلم، فلسفة عن االنحراف إلى

 األول. النقدي فلسفة تثملها لم وسياسية واجتماعية وعلمية

 انفسهم، الجدد الكانطيين بين الخالف جذور تكمن هذا وفي

 ظهور وفي كا األهداف، حول إجاعهم من الرغم على

 والنفسية كالوضعية جديدة واجتماعية وعلمية فكرية مدارس

 تحاول وكلها والرومنطقية، والفوضوية والماركسية والفيزيولوجية

 بعض ان بل ال المطروحة، والمشاكل التساؤالت عن اإلجابة
 تابع او كانط من قريب بأنه يعتقد ايضًا هو كان اتباعها

 قاطعا رفضا المثالية الفلسفة آخرون يرفض حين في لفكره،

 تيارتاريخي ضمن أنفهم وجدوا قد الجدد الكانطيين ان ثم

 وعلمية وسياسية اجتماعية وانقالبات ثورات حددته جديد،

 من المفكرين على حلولها وحتمية نفسها طرحت ،متسارعة

 هذا جعل أن فكان .الفلسفية والمدارس االتجاهات مختلف

 كانط إلى الطريق والمتصارع، القلق والفكري االجتماعي الجو

 ومن نقسها المدرسة داخل االنثقاق في وزاد الوعورة، شديد

األخرى المدارس وبين بينها الخالف

 الدفاع مهمة عاتقهم على أخذوا قد الجدد الكانطين ان ثم

 تصدع تجام وشموليتها، وحدتها على والحفاظ الفلسفة عن

 النظريات هيمنة من وتحررها عنها العلوم فروع باستقالل بنيتها

 عشر. التاسع القرن من األول النصف سادت التي الفكرية

 على وحققت جبارة غهضة عرفت التي الطبيعية، العلوم فكانت
 استقل من أول مثيل، لم يسبق لم نوعيًا تقدمًا الواقع صعيد

 كالتاريخ فروعها بمختلف االجتماعية العلوم تطورت ثم

 اختالف على االجتماع علم تأثير وقوي والحقوق، واالقتصاد

 للواقع جديد بفهم يطالب والكل وأهدافه، اتجاهاته وتناقض

 المنظومات تعد لم جديد فكري وبإطار االجتماعية حقيقته في

.توفيره على قادرة السابقة الفلسفية



الجديدة الكانبة

 يبحثون الفالسفة راح العلوم منظومة التغيرفي هذا ازاء

 العلوم باستقاللية بموجبه تعترف للفلفة واقعي موقف عن
 في والتطبيقية الطبيعية العلوم حققته وبما ومضمونًا، منهجًا عنها

 الجواب أن الجدد الكانطيون ووجد المجتمعات. خدمة
 أو البنية عن اإلعراض في ولوجزئيًا، يكمن الصحيح

 التركيبية المنظومات أشكال وجميع الهيغلية المقوالت أو التراكيب

 تحافظ أن الفلسفة »فعلى الواحد، إلى الكل ارجاع ومحاوالت

 كان وقد .العلوم بقية من وتستفيد الصارمة العلمية على

 على االتجاه، هذا تأثيركبيرفي الجديدة والعلمية للوضعية

 وشكلية الوصفية لدوغمائية الكانطيين رفض من الرغم

 كنموذج الفيزيائية — الرياضية بالعلوم اعترفوا لكنهم .العلمية

 كانط، إلى يرجعون بذلك أنهم اعتقادهم وفي للمعرفة،

 المرجع تكون ان عينة الروح من منطلقين للفلسفة وحددوا

 وتظهر تؤسس التي القبلية البنى كعلم معرفة لكل النقدي

 وعلى والمارسة التجربة في معرفة، كل في والفهم اليقين مبادىء
.األصعدة مختلف

 فقد .وتقييمه فهمه حول والخالف بالتاريخ االهتام واشتد

 خاصة واتباعها، الهيغلية طروحات الجدد الكانطيون رفض

 الواقع إن القائلة والوحدة والتاريخ المنطق بتطابق قولهم

 الفلفية المدارس معظم اعرضت وقد واقع والعقالفي عقالني

 مبدأ إلى اللجوء عن - الجديدة الكانطية وبينها - الحقبة تلك في

 فقدت وبهذا ويديره، يسيره التاريخ خارج ترانندنتالي

 القرن ستينات بعد التاريخي التفكير على هيمنتها الهيغلية

 للفهم تأسيس نحو الجديدة المدرسة فاتجهت .عشر التاسع

 من والتاريخ العقل أن على العلمي، كنظيره يقوم، الفلسفي

 المتكامل الواقع هي أخرى جهة من والحياة والعلم جهة،

 دخلت هنا من اهتماماتها. وهدف الفلسفة موضوع يمحدد الذي

 في تبحث واالجتماع السياسة علوم المدرسية الفلسفة فروع على

 احتواء أجل من للفلسفة الباب وتفتح والمجتمع الدولة
 والباغاتية ليالية المفاهيم وابعاد الجديدم الملطلبات ومعابة

البحتةعنها.
 بكل تفي ال الجديد ومضمونها ها دور في لفلفة ا أن بيد

 فهي .العلم علم أو العلم نظرية أصبحت إذا إآل المهام هذه

 في والعالم للعلم الشاملة اليقينية الهيكلية عندئذ للعالم تقدم

 أنه على والفهم الفكر إلى بعدئذ ينظر فال والمارسة، المعرفة

 لمعطيات وصفي أوشرح انثروبولوجي، - نفي تراتب
 يصح ال أنه كما ٠ عنه خارجًا حتمبات أو نفسية أو فيزيولوجية

 العلم أن باب من الواقع خارج العلم موضوع يكون أن

 الحضارية المعطيات بجميع االرتباط هذا، مفهومه في يحتم،

 العلم كعلم الفلسفة وعلى والمكاني. الزمني بعديها في والفكرية

 الشروح دوامة في بالحياة الزج محاوالت جميع تدحض أن

. الوصفية لتعليالت وا

 المادية التيارات جميع الجديدة الكانطية حاربت لذا

 إلى العودة اتجاهات وجميع الفلسفة في والتطورية

الدينية. الفكرية واسومات الكوالكية

 من االجتماعية للمشاكل الفالسفة هؤالء تصدي ومع

 األجوبة من مواقفهم وحددرا أجوبة لها وضعوا حولهم،

 مثكلة وهي االجتماعية المشكلة وقدأدخلت لحلها المطروحة
 صلب في جديدًا اجتماعيًا بعدًا العصر، ذلك في والعمال العمل

 تاريخ كتابه في لنغه البرت فريدريك فرأى . الفلسفة اهتمام

 هو الوجود أجل من بالصراع داروين عناه ما أن 1886 المادية
 رأس قبل من العمل اسنغالل وان ،الطبقات صراع -فلسفيًا

الناس من األعظم السواد وشقاء بؤس أصل هو المال

 التحليل عن االبتعاد أرادوا المدرسة ومفكري لنغه لكن

 I بها والتثهير محاربتها عن يكلوا لم البل الماركسية، والفلسفة

 الماركية النظرية قوام هي االقتصادية الحتمية أن اعتقدوا فقد
 .والقانون األخالق فكرة لتحفيق رفضًا بالتالي تشكل وهي

 واشتراكيته ماركس كارل فلسفة دحض في يتفننون فراحوا

 ووسيلة االجتاعية، األخالقية اساسها مكالية باشتراكية منادين

 في الراسخة والمثل المبادىء تحقيق وهدفها اإلصالح، تحقيقها

 االشتراكية بوجه يقفون فهم قبله. من والمبررة الفلسفي اليقين

 االشتراكية بفكرة تنادي نقدية اشتراكية منطلق من الدوغماثية

 الفرد بموجبها يعمل العملي، العقل مسملمات من كمسلمة

 القطعي، األمر مبادئء من حقيقية صيغة وهي والمجتمع.

الكانطية، العملية الفلسفة اساس

 وإرادة االجتاعية الثورة فكرة نرفض أن بد ال كان هنا ومن

 الكانطية فنادت القائمة. االجتماعية والنظم الدولة نحطيم
 الحرة االرادة عن ينبع اكورة، عن بديالً باإلصالح الجديدة

 كشف التي واالجتماعية السياسية األخالق تتبع حينما ويتحقق

 من هذه االصالح عملية وليست . كونغسبرغ الفيلسوف عنها

 اعضاء جميع صنع من هي بل ،غيرها دون طبقة أو فثة صنع

.فيه المسؤولية أصحاب وخاصة لمجتمع

 حقوقية مفاهيم الجديدة الكانطية أتباع بعض استحدث لقد

 نظرهم في أنها إآل ،المعلم لغة تعرفها لم اجتماعية وأخالقية

 عالقة في البحث فإن عنها. غربة أو عليها دخيلة ليست

 الخاصة الملكية عن الناجم واالستغالل المال برأس العمل

 وتقليصها، الملكية هذه بالحدمن والمطالبة كما االنتاج، لوسائل
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 كانط لفلسفة تطبيق ،كوهن نظرهرمان في ،هي الغائها بل ال
 وأن . األلمانية« لالشتراكية الحقيقي »المبدع يعتبر أن يجب الذي
 الدولة وجود يفرض انه كما ،ذلك يوجب القطعي األمر

 مبادىء علم هي بدورها وهذه . األخالق تحقيق كميدان
 الحقوق علم كان هنا من . القانون في واقعها تجد التي الفلسفة

 الطبيعية، العلوم في الرياضيات مشل االنسانية العلوم في
 ملصقة وليست كعلم الواقع تالزم الفلسفة أن ذلك في والحجة

األخرى العلوم عنه نكشف أن بعد الحقيقة صفة لتهبه به
 والثورة والدولة االشتراكية في المفكرين هؤالء نظرية حلت
 »نزعة الجديدة الكانطية اعتبار على الماركيين المؤرخين

 الرجعية مصالح خدمت األلمانية الفلسفة في بورجوازية
 للعلوم كأساس األخالقية القيم إلى بعودتها وذلك واالنتهازية«

 اشتراكية سوى ليست التي األخالقية واالشتراكية االجتماعية
المنابر.

البدايات:-2

 واخالفه، كانط كتابه كانط إلى بالعودة األول المنادي يختتم
 أن يمكنك كما كانط مع تتفلسف أن »يمكنك بقوله: ،1865

 بدون تتفلسف أن يمكنك ال غيرأنه .كانط ضد تتفلسف
 الذي Liebmann .0 اوتوليبمان مؤلف صدر وقد .كانط

 فيه تعيش كانت عصر، في الجليدة االنطالقة بداية نقطة يعتبر
 بمرحلة تمر وهي العلمية االهتمامات هامش على الفلسفة

 في 1848 ثورة قبل ازدهارها أوج عرفت أن بعد انحطاط،
 وهيغل وشلنغ فخته من كل نظريات ليبمان ودرس المانيا.

 هربارت وواقعية ،De Fries فريس دي تجريية ثم وشوبنهاور
Herbart، كل فاختتم المرضي. الجواب فيها ولممجد كتابه في 

.كانط« إلى »لنعد التاريخي بالنداء بحث

 منها العودة، لهذه مهدت قد كانت متعددة دراسات أن إال
 االبيستيمولوجيا في .ط، Zeller تسالر ادوارد مؤلفات
 واستاذ الفلسفة مؤرخ ،K. Fisher كونوفيشر وأعمال الكانطية

 تعاليمه وأس كانط حياة كتابه خاصة الجدد، الكانطيين كبار
 A. ترندلنبورغ فيشروادولف بين الحاد للنزاع وكان 1860

Trendelenburg، عل تأثيرشديد المكان مفهوم حول 
 دراسة إلى ودفعهم الفالسفة لدى حاسًا أثار الفكرية األجواء
.كونغسبرغ معلم فلسفة

 كبار أحد تزعمه كانط، فلسفة نحو آخر فريق اتجه كما
 الميتافيزيقا »يرفض هلمهولتز فون هرمان ،المانيا في العلماء

 أقر هلمهولتزقد أن ،آل للعلم« خادمة بالفلسفة وينادي
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 للسببية وجعل واتبعها والقبلية والزمان المكان في كانط نظرية
 إلى وبالتالي الحسي واإلدراك التجربة خارج إلى بالمعرفة تمد ان

 كانط إلى بذلك أيضًا هو فعاد ,الحس يدركم ال بما االعتراف
 معظم كانت ولما . الميتافينيقا ضد نفسها بنظريته مستعينًا
 والفيزيولوجيا-وهويعتبراحد الفيزياء هلمهولتزفي ابحاث
 لديه المعرفة مشكلة احتلت - التجريبي النفس علم مؤسي

شاملة فلسفية منظومة وضع إلى يطمح لم لكنه بارزة مكانة

 كانط سبق الذي السؤال المعرفة في هلمهولتز طرح وقد
 الواقع«. مع تصوراتنا تتطابق »كيف نقديته: منطلق فجعله

 والعلوم الفلسفة بين التكامل إقرار في هلمهولتز جواب وجاء
 تقوم حين في الفكرية المكونات معرفة تقدم فالفلسفة .الطبيعية

 خالل من المادية الحواس معطيات بتمحيص الطبيعية العلوم
 قبل من هوإشارة اإلحساس وإن عليها. الخارجي العالم تأثير

 لكنه والمكان، الزمان بقبلية هلمهولتز وقال له صورة ال الفاعل
 البرهان بأن اعتقادم رغم التجربة، عن استقاللها قبول رفض

 خارج إلى بالمعرفة للمادة السببية العالقة عن شيائ يثبت ال
.الحس معطيات

 الفيزياء استاذ لنغه، البرت فريدريك نشر الحقبة تلك في
 علم مبادىء ضمنها عدة دراسات ماربورغ ثم زوريخ في

 المشاكل بعض حل حول واقتراحات الرياضي النفس
 لنغه عالج . 1866 المادية تاريخ مؤلفاته أهم ومن .االجتماعية

 ومتهمًا البورجوازية واألجواء الطبقات مهاجمًا االجتياعية المشكلة
 وهو المشكلة. هذه أهميةوخطورة عن األعين تغمض بأنها اياها

 االجتماعية الداروينية ثم الداروينية النظرية لقارئه يشرح
 حتى مالتوس من واالجتماعية االقتصادية النظريات ومختلف

 إيام ومحلالً بقسوة الراسالي النظام عل حامالً ماركس كارل
.الماركسية طروحات مع يتماشى تحليال

 بنظرية شبيهة معرفة نظرية لنغه يتتبع الفلسفة وفي
 رأيه وفي ٠ الميتافيزيقا من موقفه في يخالفه حين في هلمهولتز،

 نعرفها. التي لألشياء الوحيدة الحقيقة هي المادية الظاهرة أن
 قاله ما غرار على للفهم قبلية ببنية القبول إلى ضرورة ال لذا

 في هي السببية، إلى اضافة والمكان الزمان وأن خاصة كانط.
 مفهومًا بذاته الشيء لنغه واعتب ٠ الخارج في وليست الذات
 كليًا يتنكر لم انه بيد I واليتافيزيقا المعرفة نظرية بين حدوديًا

 عالم هو ،الواقع عالم غير عالمًا يقر علمًا جعلها بل للميتافيزيقا
عين«. رؤية وال يد لمس وال منطق يناله ال »الذي القيم

 العقل نحو اهتمامها البداية في الجديدة الكانطية وجهت
 وقد العملي، العقل موضوعات الشيء بعض مهملة المحض
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 الفكر في عارمين تيارين مقاومة لضرورة ذلك في خضعت

والعلوم:
 بأعال المرحلة تلك في الممثل األلمافي الوضعي التيار أولهيا:

 ،Vaihinger .11 فاتبنغر وهانس ،A. Riehl ريل الويس

.M. Schlick شليك وموريتس .*، Mach ماخ وارنست

 األزمة وطأة تحت انتشرت التي التاريخية هوالمادية والثافي:
 ،K. Marx ماركس كارل أعمال في والسياسية االجتماعية

.F. Engels انغلز وفريدريك

 بل متكاملة فلسفية منظومة إلى المشتتة البدايات تصل ولم
 والمبدأ القبلية الفكر وبنية الميتايزيقيا حول الخالفات في تعثرت

 كبيرمن عدد الخالفات هذه في واشترك .الترانسندنتالي
 وريكارد ،H.Cornelius كورسلوس هانس أمثال المفكرين.

 آخر عدد نحا بينما وغيرهم، ،R. Honigswald هونيغسفالد
 اإلدراك في والطبيعية الفيزيولوجية العوامل على اإلصرار باتجاه

 البداية أعمال يصف الفلسفة مؤرخي بعض جعل ما والمعرفة،
 التي الزمنية المدة قصر أن بيد .الفيزيولوجي باالتجاه هذه

 األحداث وتسارع المدرسة هذه فيها وازدهرت نشأت
 تعايش وقرب والفكرية والعلمية والسياسية االجتماعية

 أو زمية مراحل بين القاطع بالفصل يسمح ال الفالسفة
 اشارة اكثرمن لتعني هنا فليست.البدايات علمية. اهتيامات

 مع وتداخلت العودة معالم رسمت التي المحاوالت أولى إلى
اكتشة انضة واكعال إحياء في األخرى التس
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 في األساسية القضايا نحو المدرسة اهتمامات أولى اتجهت
 ء الشى معضلة وكانت كانط لدى والميتافي-زيقا المعرفة نظرية
 إلى المفكرون انقسم فقد .تعقيدًا القضايا اشد بذاته

 الدوغمائية بقايا من الشيءبذاته اعتبراألول معسكرين.
 يشير حدوديًا مفهومًا الثافي فيه ورأى ،النقدية بالفلسفة العالقة

 أسس من يبقى لكنه اإلنسافي، الوعي خارج كائن إلى
الميتافيزيقا.

 أن سبق فقد الفلسفة، في العهد جديد الخالف يكن ولم
 ولقام فكرة ٠ ال إياها معتبرًا بذاته الثيء فكرة فخته رفض

 بذاته الشيء كان »إذا الشهيرة: حجته كانط وجه في شلينغ
 ثم .شيائ« ليس فهو بذاته كان وإن بذاته، ليس فهو شيثا

 معنى له يجد فلم بذاته الشيء يكون أن عسى عها هيغل تساءل
 أن سوى عنه يعرف ال الذي للمطلق »كرديف إحالله في إال

واحد«. فيه كلشيء

 أوجد الذي هو الموضوع حول نفسه كانط تردد وان
 الجمع( صيغة )في بذاتها األشياء في يقول حين فهو .المشكلة

 لشيء معرفة على نحصل »أن يمكننا ال وانه التطولها المعرفة ان
 يضيف ثم الحسية«، للرؤية هوموضوع بمقدارما وإنما بذاته.

 إلى بالفكر« به نلم أن ولكتنانسنطيع معرفته إلى أننااالنصل
 المجال أفسح قد الموضوع حول متضاربة أقوال من هنالك ما

 فحوى عن تاءل الذي هو كانط أن كا والخالف. للشك
 الوعي نطاق عن كليًا خارج كائن به يقصد هل : بذاته الشيء

 فكرة يكون أم ضرورية، كفكرة له موضوع هو ام االنساني،
 حين أي ايجابيًا، تحديدًا للظاهر آخر وجهًا يحدد انه أم فارغة،
 أن أخرى مواضع في فيؤكد يذهب ثم .المدركة العلة يدعى
 هوموضوع بل فقط المفاهيم من مفهوما ليس بذاته الشيء

حقيقي
 السائد، الرأي كان واخالفه كانط كتابه اتولييان نشر ولما

 قضية ذاته في الشيء »أن الفيزيولوجيين أوساط في خاصة
 ا، التشبث في أخطا تد وان المعلم، فلسفة في عرضية

 كليًا، إقصاء الفلسفة عن المشكلة إقصام ضيرفي ال وبالتالي
 ببب وغيره فخته قدمها التي البدائل مجمل، ابعاد وفي

أيضًا. دوغمائيتهاهي

 استاذ ريل، ألويس اعتبر الموقف هذا من نقيض وعلى
 الشيء برلين، ثم وهالله وكيل غراتزوفرابورغ في الفلسفة

 اعتفاد -حسب هو كما المعرفة في نظرية لكل اساسًا بذاته
 علما تكون الفلسفة أن وبما كانط. فلسفة في الحال ريل-
 بالشيء التمسك من بد ال كان معرفة، نظرية هي ما بمقدار
 علمية، تكن لم إن بدورها، والمعرفة واقعيًا فهمًا وفهمه يذاته
 في - ريل رأي بحسب - كانط قصد وقد .فكرية لعبة تكون
 إلى تصل ال المحضة المعرفة ان تبيان ذاته في الشىء عن كالمه

 امام مغلقًا يبقى وإدراكها وجودها ان يعن وم ذاتها في االشيام
 هي الظاهرة االعتبارأن بعبن تأخذ العلمية فالمعرفة الحواس.

 واإلدراك التفاعل قوانين وأن الواقع، وجود أوجه من وجه
 اإلدراك ان ثم فيزيولوجية( ليست )وهي ترانسندنتالية تبقى

 ميزات له يظهر ما أن كيا الذات وعي عملية في إآل يتم ال
.عنه ظاهرة هي التي الواقع ميزات هي خاصة

 المنحى في ريل ،٢٧. Koppelmann كوبلمان فيلهلم ولحق
 »إن القائلة ماربورغ مدرسة نظرية رافضًا المعرفة، في الواقعي

 في وهو يتغير ال معطى هو االحساس نظام باألحرى أو الحسي
 أن ويعتبركوبلمان .به« ينأثر بالفكروال له عالقة ال هذا واقعه
 الواقع تجاوز يمكن ال رلكن وفهمه، الواقع يناه في دورًا للفكر
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الجديدة الكانطية

 في المعرفة على كوبلمان ومر واقعا. الفكر ببنية القول حد إلى
 عن شاملة نظرة اعطام على القدرة عليها منكرًا الطبيعية العلوم

 مهام من والعملية النظرية المعرفة يبقي الذي األمر الواقع،
دونغيرها. الفلسفة

 فولكلت يوهانس يضيف والحقيقة اليقين مؤلفاته: أهم وفي
Volkelt وتلك الحواس عن المتأتية اليقبنية المعرفة إلى ل٠ 

 المعرفة هي آخر، منبع من يقينية معرفة الوجدان عن المتأتية
 عن متعال مبدأ عن النابع المباشر اليقين وموضوعها الحدسية
 من كل في جديدًا يهذا يقول أنه فولكت اعتبر وقد .الذات
 هذا يرفض أخرى جهة ومن بذاته. والشىء المعرفة نظرية

 حكمًا الترابط مبدأ أو والتناقض الهموية بمبدا يقبل أن الفيلسوف
 صحة في هي الحقيقة أن مؤكدًا والعلمي الفلسفي التفكي في

 يحاول الشعور يقين مؤلف: آخر وفي تفكيره. يجب ما
 مجال -وهنا فيصل الحدسي، اليقين فهم في يدقق أن فولكلت
 وعلم الجديد النفس علم بين الجمع إلى - فولكلت ابداع
 تعبيره، حد على لديهميتافيزيقاجديدة، تولدت بحيث الجمال
والتوازن. االنسجام قوامها

 الميتافيزيقااكثروحدة الجددحول الكانطيين اجماع يكن لم
 اآلراء اختلطت وقد المعرفة. نظرية حول إجاعهم من

 ثم رفضها أو الفلسفية المنظومة في بها القبول حول وتضاربت
المعلم. فلسفة في الحقيقي فهمها حول

 تظرة على تقام نقدية بميتافيزيقا يطالب ليبمان فراح
 عن يغب ولم .جديد فلسفي يناء أساس وتشكل موضوعية

 المعلم إصرار على اكد حين الميتافيزيقا، من كانط حذر نظره
 ليبمان واقتراح .اليقيني القول سوى الفلسفة في يقبل اآل على
 كل ان وقوامه ،الواقع منطق من الميتافيزيقا تنطلق أن هنا

 وبالتالي يقينًا يكون ال الطبيعة في حدث ألي إدراك أو تصور
 الطبيعة قانون على تبفى منطقية نتيجة كان إذا إآل علميًا،
 صغرى كمقدمة القائم اآلفي الوضع على ثم كبرى كمقدمة

 حول الفرضيات تبرر الوجه هذا فعلى .كنتيجة الحدث وعلى
 شرحه فقد - الواقع منطق أما .المعرفة وتحصل األشياء جوهر
 ميتافيزيقاه علل كعا ،1876 الواقع تحليل فيكتابهحول ليبمان

 تردده من الرغم وعلى . 1882 ووقائع افكار كتاب في النقدية
 المتعالي، المبدأ لييان يقر أوترانندنتالية، فردية >أرا( قول في

 فلفة تقتضيها كما العملية الفلفة بخصوص وذلك
.الحضارة
 ال بالميتافيزيقي يقول أن للفيلسوف فيحق ريل عند أما

 تطول حين في العقل افيوم سوى ليست وهذه بالميتافيزيقا،
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 الميتافيزيقي - الواقع إلى الظاهر من تسلسلها في الفرضيات
 غيرالعلمية، الميتافيزيقا عكس عل العلمية، إلى بذلك فتصل

 قد الحقيقي كانط بأن يعتقد ريل إن ثم ٠ الكالسيكية وهي
 يدعى ما فإن غيرممكنة« »كلميتافيزيقا أن على البرهان أراد

 أي ، العلم« »فوق هونظرية غيرالنقدية الفلفة ميتافيزيقافي
 مجموعة على مجتوي حضاري عامل هي وإنما عالً ليست أنها

.اإلنسان وضعها التي القيم تحقيق مهمة تخدم مبادئء

 األولى مؤلفاته هيغلية من فولكلت يوهانس خلص أن وبعد
 عن كانط ميتافيزيقا إلى أرادالعودة بفكرشوبنهاور، وتأثره
 F.باولن فريدريك ذلك في -ومعه فوجد النقدية. طريق

Paulsen - عنه مثاليابالرغم ميتافيزيقًا كان كانط ان 
 الميتافيزيقا ترفض بحيث نقديا، فهما فهمه هو إذن فالمطلوب

 الروح ميتافيزيقا أنها على —وتحصر قطعيًا رفضًا الفلسفة في
.الدين نظرية في - المطلق

 وحول الميتافيزيقا حول المتناقضة المواقف هذه تمنع لم
 المعلقين نيار ينقطع ولم وتعاقبهم، الشراح سير كانط ميتافيزيقا
 يخل ولم الحاضرة. أيامنا حقى الموضوع هذا حول والباحثين

 ماكس مواقف ذلك ترى كما الجديدة الكانطية تأثير من مؤلف
 وهينز 1924 كميتافيزيقي كانط في ،M. Wundt فوندت
 ،1956 كانط فلسفة في دراسات في Heimsoeth .11 هيمسوت

 وعلم انطولوجيا كانط: في G. Martin مارتين وغوتغريد
 كانط في ،M. Heidegger هيدغر ومارتين 1951 العلم

 عداد من يعتبرون ال هؤالء أن ومع . 1929 الميتافزيقيا ومثكلة
 وأهداف منهج عن بعيدين ليسوا أنهم إآل الجدد، الكانطيين

.المدرسة

والعلوم: المنطق في الثافي، المحور - 4

 الفلسفة تاريخ في إليها يثار مدرسة هنا التسمية وراء تقف
 منطلقًا للفلسفة ارادت التي ماربورغ بمدرسة المعاصرة

 يقينًا واإلدراك المعرفة مجاالت جميع عل يطغى ترانسندنتاليًا
 متكامل صرح بتشييد تعتد ال وهي .شاملة منطقية من نابعا

 العلم وواقع العلوم من تقترب بل فلفة يدعى ومستقل
 كبيرا أكد وقد عليها. تقوم التي اليقينية المبادىء في للبحث

 بواقع الفلسفة »ترتبط :بالقول ذلك على االتجاه هذا مثلي
 في الفلسفة كانت هنا ومن .لذاته العلم يطوره كما العلم

كلها«. الحضارة نظرية هنا ومن العلم، مبادىء نظرية اعتقادنا

 كل ألن تجريية شروط تحت للواقع الحقيقي االدارك ويتم
 على وجب هنا من .والمكان الزمان في يوجد للمعرفة موضوع



الجديدة الكاتطية

 ان ثم .المنطقية المعرفة شروط تظهر ان شيء كل قبل الفلسفة
 والفيزياء. الرياضيات في موجود ومثالها الحقيقية المعرفة نموذج

 حسية معرفة ادعاءات جانبا يطرح ان الفيلسوف على كان لذا
 خارج إلى اللجوء أومحاوالت النفس علم بها يقول كا

 وإن , شابه أوما بذاته بالشيء كالقول : الوجدان معطيات
 إلى معرفة الرواية الفكربينماالتكون مدركًافي الموجوديوجد

 يحيل الذي األمر إدراكًا، كوها اخرى، طبيعة ومن جانبم
 هذا وفي .االستحالة الفكرإلى قبل حسي وجود حول الكالم
 الذي الطريق في خطاوه انهم كا كانط الجدد هؤالء خالف
 الكامنة المنطقية المبادئء عن يبحث فلم عليه الفلسفة اوقف
التجربة. وراء

 وهوهرمان ،العلمي االتجاه هذا وعمدة مؤسس يقول
 جهدي •كان :ماربوغ جامعة في االستاذ ،H. Cohen كوهن
 فكانط .كانط وأطورمنظومة أكمل أن البداية منذ ودأي

 .فوقه« البناء يكمل أن يجب زاوية حجر سوى ليس التاريخي
 الفلسفية االتجاهات في متضاربة نزعات لمقاومة كوهن وانبرى
 فلسفة في الطبيعية والنظرة ماربورغ في لنغه زميله لدى خاصة
 كتحليل الفلسفة اعتبار أيضًا رفض وقد وهلمهولتز ليبيان

 معطيات على مقاهيمه لتطبيق أوكمحاولة الوجدان لمعطيات
 بتجريد للعالم ظهرانية تصورات إلى الوصول في رغبة الحس

 أو معقدة نفسية عملية ليس الفلسفي فالبحث األشياء، عن
 هذا وفي الواقع، على يتم بحث هو بل حولها، يقام بنام

 النظرية الفلسفة مجال في القول هذا يصح وال ,علميته
 حينما ايضا والتطبيقية العملية الفلفة يشمل انه بل فحسب،

 على واقعًا يفرض مجتمع في بوجودم أي االنسان، بواقع تثبت
 والمتطلبات الدوافع من كمجموعة ال والحضارة، العالم

والشعور.
 واقعا، ذاته في الشيء يعتبر يكن لم كانط ان كوهن ورأى

 وجود تقديم واعتبار كليًا، األمر هذا عن االعراض يجب لذا
 الحقيقة منطق به يسمح ال خطا وهذا الفكري، على الحسي

 فيكون الفكر، مبتدعات من المنطق هذا وليس والمعرفة.
 الوضع موقع بقوة حقيقتها المعرفة فيه تجد هوكل وإنما فارغًا،

 ومتكامل شامل هيكل ضمن المعرفة، في عامل لكل المنهجي
 خارجه من معطى أمرًا يقبل ال فالفكر المؤسة. القوانين من

 محتوى أن إآل والموضوع، الصورة موحد كونه خارجه، أوقاائً
.المعرفة وعدف موضوع عينه، الواقع هو لذاته المحتوى الفكر

 طريق عن الثاملة المنطقية نظرية إلى كوهن وصل وقد
 الفيزياء منطق اعتبره الذي التفاضل حساب تاريخ دارسة

 ليست المالحظة الحركة أو العدد إن وهويقول الرياضية.

 من إنها بل - خطأ كانط اعتقد كما - للعلم تعطى خامًا مادة
 .المرتقبة للخبرة موضوعًا األشيام تجعل التي وهي الفكر إبداع
 ان حيث من المنطقية المبادىء بخصوص الحال تكون هكذا
 منطقي ملمح ضمن مونعه في تكمن الواقع وضع حقيقة

 يفرض ما هناك يكون أن ماربورغ فيلسوف ونفى .ضروري
 شيء »ال أن نظره وفي عيه عتم كمعطى الفكر على واقعًا

 يصبح فالواقع .إليه« معهود شيء كل وإنما للفكر معطى
 ذا بذاته الشيء يكون ال وبالتالي الفكر، يمحدده حينما كذلك
 من االقتراب تتيح حدودية فكرة هوكونه وجوده إن بل وجود،
٠الفكرالمنهجي طبقًالمتطلبات االشياء تحديد
 من الشيء، فوجود فردبة لعملية اسمًا الفكرليس أن إآل
 فرد، تفكيروجدان موضوع أنه يعني ال الفكر، في وجوده قبيل
 وداخلية قبلية مبادىء مجموعة في الوجود اثبات فقط يعني بل

 دون تحدد التي هي البنية هذم وإن معرفته. تحديد على قادرة
الرياضبة الفيزياء بنية للشك مجال أي

 الجيل فيمثل ، p, Natorp 1554- 1924 ناتورب باول اما
 المتسارعة التطورات واجه الذي ،ماربورغ فالسفة من الثاني

 النسبية، نظرية خاصة والفيزيائية- الرياضية العلوم في
 علم وباألخص االنسانية العلوم في العلمية والتطورات

 هذه جميع على نحتوي ان للفلفة ناتورب فأراد النفى.
التطورات.

 وبأن المعرفة علم بأنها الفلسفة ناتورب حدد هنا ومن
 لكل نقيض والفلسفة العلم. مجاالت جميع يشمل موضوعها

 الفكر يطوله ا كلما ترفض شك دون فهي الدوغمائية، انواع
 إآل يماثله. اوما بذاته بالثيء القول مثل معرفة، به تحيط أو
 في يقينًا اعتبرته ما في النظر دومًا تعيد ان الفلسفة عل أن

 على أبقى قد كوهن أستاذه أن وجد وقد ما. موقف أو مرحلة
 هوأن عليه الفردي والوجدان عامة الوجدان بين فراغ

 ثم ،1888 النف علم في مقدمة في ذلك فحاول يتخطاه،
 الترانسندنتالية النظرية يطبق حيث ،1912 العام النفس علم

 المجال هذا أآليبقى مريدًا النف علم على النقدي والمنهج
 من ناتورب اقترب الميدان هذا وفي ٠ وغيره ريل امثال لألعداء

 أما أمرعرضي، األمرأوذاك هذا معرفة إن :ليقول هيغل
 نظرية ناتورب رفض كما .الوجدان ال الوجدانية فهو الجوهري

 والنسية الفردية المعرفة يقدم أن دون ولكن الشاملة، المنطقية
 وموضوعها األمبيريقية األنا أن نظره وفي .منها بديالً الشك أو

 مظهرًا يكونا أن دون من ضرورية عالقة في هما األمبيريقي
 كما غيرمتعارضين، والفاعل فالموضوع نفسها، للعالقة مستقالً

 الموضوع وانعمليةجعل اآلخر. انهاليحتويأحدهماعلى
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الجديدة الكاتطية

 كماهي الواحدة، الظاهرة من فاعالتنطلق والفاعل موضوعا
 األصل في المقولية البنية بخصوص ،الترانسندنتالية في الحال

 برغسون. هنري نظرية من ناتورب يقترب وهنا . واإلبداع
 أخرى، مواضيع نحو يتجه كان كوهن عن ناتورب ابتعاد ومع

 واألخالقية العلمية المثالية المنهجية وتطبيق الحضارة أهمها
 ال الصيرورة فلسفة الفلسفة تكون أن مريدًا والدينية والفنية

الواقع.
 ارنت مع ماربورغ في أوجها الجديدة الكانطية وبلغت

 فلسفة في ناتورب خطوات أكمل الذي ،E. Cassirerكاسرر
 الحضارة ميادين مختلف إلى الكانطية المفاهيم وحمل العلوم
 فهم في الولوج للفلفة يتيح ما اإلبداع في ايضًا، هو فوجد،

 الشهيرة نظريته كون أن إلى والدين والفن والميثولوجيا اللغة
 الشاملة. المنطقية من بدبالً بها فقال الشاملة، الرمزية حول
 على ليدخل الجديدة الرياضيات بمنهجية كاسيرر أخذ وقد

 فكان ,التجريبية محل تل توليدية مفاهيم دعاه ما الفلسفة
 أن الترانسندنتالية، حول األولى التاريخية دراساته بعد منه،
 ليقيم والطاقة، الرياضيات خاصة الطبيعية، العلوم نحو نحا

 مبقيًامن الطبيعية، والعلوم الفلسفة بين - جسرًا-ولوعابرًا
 إلى الوصول وامكانية ضرورة على ذلك كل في كانط فلسفة
.يقينية معرفة

االجتياعية: والعلوم القيم فلفة الثالث، المحور , 5

 تناول بل العملية كانط فلسفة الجديدة الكانطية تمهمل لم
 فلسفة أن على مجمعين نواحيه جميع من العملي العقل اتباعها
 ما -إذا تحمل قد فردية، المجال هذا في اعتبرت التي المعلم،

 التي والمشكالت األزمات لكثيرمن واألطر اكملت-الحلول
٠ والعلمية واالجتماعية التاريخية التطورات واكبت

 من مدرسة تسمية المعاصرة الفلسفة تاريخ في درجت فقد
 بادن مدرسة على وأطلقت القيم بفلفة الجديدة الكانطية

 الرغم وعلى ٠ المانيا( غربي جنوب أومدرسة هيدلبرغ )مدرسة
 قد الجدد الكانطيين جيع أن نجد الدارج التخصص من

 الفلسفة في مستحدثة بأبحاث الفكرية منظومتهم إتمام حاولوا
 لفلسفة تطويع بعملية أشبه محاوالتهم ولوجاءت حقى العملية

 ويتضح .وهلة ألول الجذور عن غريبة معظمها في تبدو كانط
 تصنيف في المتبع الجغرافي الحصر أن أخرى مرة الواقع هذا في

.الواقع غيرمبررفي المدارس
 نظرية على ماربورغ مدرسة واتباع كوهن هرمان إصرار فإن
 األنظار عن ليخفي يكن لم النظرية الفلسفة في والبحث المعرفة
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 كما غيرها. أو المدرسة هذه مفكري لدى العملية الفلسفة أهمية
 الدين علوم منها أخرى لعلوم الفلسفة هذه طابع أعطوا أنهم

 ماربورغ فالسفة فإن االجتماعية والعلوم الجمال وعلم
 العبادة محل واألخالقية األخالق احالل بحتمية يعتقدون

 يقوم االجتماعية لألخالق خاص بفهم ناتورب ونادى .والدين
والسلوك. التربية في خاصة وتغيير إصالح على

 في اإلنسان حياة أي السياسي، الواقع لفهم خصص وقد
 النظرة بين المفاهيم وتأرجحت األبحاث في واسع مجال دولة،

 بمنعطفات مرورًا الفردية األخالقية والنظرة الدولة إلى الهيغلية
 .القائمة الياسية للمعطيات أكثرها في خاضعة كانت غدة

 السياسي العمل في للواقع اليقينية والمعرفة الغلم مفهوم فظهر
 بين تطابق في ليس والقانون الحقوق فلسفة وفي كما واالجتماعي

 القانون واقع في الحقيقة اعتبرت بل المؤسسية، والمنظومة الواقع
 الحقيقة؛ إثبات في الجوهرية القيمة الدولة واضحت والدولة،

 الحياة في أسسه الجماعية اإلرادة وضعت الذي النظام إن أي
 الفلسفة نواحي في والمعرفة العلم هومبرر االجتماعية

 أساسًا الجماعية األخالف اعتبار بالتالي واصيح .هذه االجتباعية
 وليس المجتمع اضحى كما الخارج، من عليه دخيال ال للواقع
 وهوهنا المجتمع، أن إآل األخالق. وموضوع الواقع هو الفرد

 ما األفراد، بدون يقوم ال بالجماعة، األفراد عالقات مجموعة
 كليًا بموجبه األخالقي الفاعل يكون جديد طرح إلى يؤدي
 وهي الدولة في يتحقق الذي األمر الحين، ذات في وفرديًا

 وقد األخالقية. اإلنسان انسانية تحقيق التاريخية الوساطة
 هذه تحقيق في وسيطًا الدين اعتبر أن الفكر تاريخ في سبق

 في هي االنان »وحدة أن يؤكد كوهن هرمان أن إآل األخالقية
 النزعة تشرح التي االنسانية وحدة وفي الدولة« وحدة

 الكإنطية بمثلي من الكثيرين لدى نجدها التي الكوزموبوليتية
الجديدة.

 وفلسفة القيم فلسفة في الضخم المؤلفات حجم ويثهد
 العملية بالفلسفة المدرسة هذه مفكري جميع اهتمام القانون
 كتاب مثل بادن مدرسة خارج من مؤلفين عن جاء منها والكثير
 األخالق علم حول w. Koppelmann كوبالن فيلهلم

 األخالقي المبدأ أن المؤلف فيه يؤكد والذي ،1907 الكانطي
 تأسيس كوهن هرمان وكتاب جماعة، كل تربط التي الحقيقة هو

 أخالق كتاب 1904 عام به ألحق الذي ،1877 لألخالق كانط
 H. هوغومونستربرغ مؤلفات ثم المحضة االرادة

Muensterberg، النفس. بعلم وربطها القيم فلسفة في
 محور العملية الفلسفة جعلت التي هي بادن مدرسة أن إآل

 w. Wendelband فيندلباند فيلهلم أكد فقد األساسي فكرها



الجديدة الكاتطية

 المعرفة في الجوهرية القضية أن - المدرسة هذه مؤسس وهو -

 اليكون فالحكم Axiologie القيم فلسفة هي الفلسفية

 مختبر واجب مع توافقه في بل الواقع مع تطابقه بمجرد صحيحا

 ايضا فيندلباند وقال .به االعتقاد ويفرض ذاته يفرض مباشرة،

 ما التاريخية، والعلوم الطبيعية العلوم بين الجذرية بالتفرقة

 الصفات على القيمية الصفات بأولوية القول إلى نظره في يؤدي

 والوعي القوانين بين التوازن تقيم نظرية وإلى المعرفية
 من يكمل أن محاوالً ببعضها، المتينة عالقتها مؤكدة الحضاري

 المعرفة جانب إلى يشمل بحيث كانط فكر الزاوية، هذه

.والحضارية التاريخية التجارب العملية والفلسفة النظرية
 حقيقيًا بديالً النقدية النظرية الفيلسوف اعتبرهذا وقد

 الفلسفة موضوع بذلك القيم نظرية فأصبحت للميتافيزيقا
 نافال، بذاته الشيء حول ونقاش حديث كل يجعل مما األول

 وعلم األخالق من قربها في هي المعرفة حقيقة إن القول ويثبت

 في الحقيقة هومقياس يكون« أن يجب »ما ان حيث الجمال
 المنحى هذا يكرن أن غريًا وليس والشعور. والعمل الفكر

 الوجدان في يرى وأن فخته غوتليب يوهان فكر مع متالحًا

 القيم جوهرها ،متكاملة فلسفية منظومة أساس الترانسندنتالي

 معرفة كل ارجاع فيها الفلفية المعرفة من التحقق وطريق

األخالقي الموقف إلى وفهم
 للقوانين واضعة علوم إلى للعلوم فيندلباند تقسيم وأثار

Nomothetisch^- فردية الطبيعية-وعلوم العلوم 

Idiographisch في حادا جدال التاريخية- العلوم -هي 

 الذي النقدي للموقف تابع وهوتقسيم الفكرية، األجواء
 الحضارية العلوم يمكن كانط، لفلسفة إخالصًا أكث اعتبره

 اللجوء أو المعلم فلسفة اعتماد من المرحلة تلك في الناشئة
 يخلف ولم الفلسفة تاريخ في كتب قد فيندلباند لكن .إليها

 التجديدات هذه ابعاد بكفاية توضح متكاملة فلسفية منظومة

بها اق التي
 من بادن مدرسة ضمن شاملة فلسفية نظرية انجاز وكان

 جامعة في فيندلباند خلف ،H. Ricert ريكرت عملهينريخ

االتجاه. األكبرلهذا والمنظر هيدلبرغ

 القيمة، إلى رجوعها هي المعرفة حقيقة إن ريكرت يقول

 في يمثل حقيقي هو ما مفهوم »إن يكون: أن يجب ما إلى
 المقصودة الحقيقة هي وهذه .للقيمة« األمرمفهومًا خالصة

 نهاية في هو حكم كل ألن ،حكم كل وراء من والمتوخاة

.تقييم المطاف

 العالم معرفة عن الناتج الحكم التعميم هذا عن يشذ وال

 في المعرفة لنظرية عرضه وفي األول المعرفة موضوع الحسي،

 موضوع أما كليًا اتباعًا كانط اراه ريكرت يتبع الباب هذ

 التاريخ وهويشمل المعقوالت، اآلخرفهرعالم الحكم

 طريق عن المعرفة التتم وفيه واألخالق والفن والحضارة

 في تقع ال بالتالي وهي الطبيعة في ليست معطياته ألن الحواس
 من واالقتراب الميتافيزيقا عالم في ابعادها ان إآل التجربة مجال

 من إخراجها يعني فهذا الميتافيزيقي الفهم طريق عن فهمها

 المجاالت هذه أن ريكرت وجد لذا الفلسفي الفهم نطاق

 الفهم في فاعله يكون الذي للوجود« اثالث »الحيز في تحتوى
 رابعًا حيزًا هناك أن اعتقادم وفي .الترانسندتالية األنا واإلدراك

 يتم الذي والدين االبمان وهوموضوع الميتافيزيقي، هوالحيز

العالم رؤيا إلى العلمية الفلسفة من االنتقال فيه

. Weltanschauang

 ال بأنها معتدًا التجربة في كانط نظرية ريكرت انتقد وقد

 إبقائه في كانط أن والحضاريةحقها،كا التاريخية المعطيات تفي
 الفهم أبقى قد وميتافيزيقي تجريبي إلى مقسًا المعرفة موضوع

 تكامل أن فهويرى للواقع وشامل علمي إدراك عن قاصرًا

 عن البحث يقتضي - متجانسة تكن ولولم حتى - المعطيات

 لم األمرالذي ،والعملي النظري بين وهوالرابط بينها الجامع

 تقسيم فيعتبر ريكرت أما .عليه العثرر إلى كانط يوفق

 يفتح قد فردية وعلوم للقوانين واضعة إلى العلوم فيندلباند

 أو تجريبي حسي، من السابقة التفريقات تخطي إلى السبيل

 يجعل من ريكرت بحق يعدل ال قد ولكن ٠ وميتافيزيقي عملي
 أو التقدير في أفضلية عل دليالً أو رديفًا فكره في العملي اولوية

 من المعرفة ليقين أساس فقط هي األولوية هذه فإن الزمن في

.ليتها استقال قبيل

 اقترب قد بادن مدرسة في الفلسفي االتجاه أن ويالحظ
 هؤالء بقاء من الرغم على فخته فلسفة من شديدًا اقترابًا

 والكالم الخاصة فكرهم وبنية مفاهيم شبكة ضمن الكانطين

الكانطي

 H• هوهوغومونستربرغ المنحى هذا نحا وأشهرمن

Muensterberg، فخته مثالية بين الجمع الشهيرة محاولته في 

عصرنا في المتشر الفيزيولوجي النفس وعلم األخالقية

 في الفلسفي الفكر في عمبقًا تأثيرًا القيمي االتجاه اثر رقد

 الحرب نهاية مع بتالشى أن وكاد بسرعة تقلص أنه إالً المانيا

 ساحات في ممثليه من العديد سقط وقد خاصة األولى، العالمية

 هيمنة ومع المانيا هزيمة مع بالفشل أفكارهم منيت أو الحروب

 واألخالق، والتاريخ والعلرم المنطق في جديدة فكرية تيارات

 هذايعني كانط، نفهم »أن :فيندلباند قول جعل األمرالذي
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الجديدة الكانطية

 في صدى دون قصيرة مرحلة تقريبا بقيت الحياة نتخطاه« ان
الالحقة. الفلسفية المنظومات

 بداية في ظهرت فقد االجتماعية، العلوم ميدان في اما
 ضمن االتجاهات أوبعف المدارس، بعض العشرين القرن

 بنيتها مستخدمة الكانطية النظرية من اقتربت ختلفة مدارس
 للفكر المؤرخين بعض لماحل ومصطلحاتها، ومفاهيمها

 هذه وأهم الجديدة الكانطية بهامن يقربون والعلوم
 النفس علم في غوتنغن بمدرسة سمي ما هي االتجاهات

االجتماع وعلم الحضارة علم في الفكرية المنظومات وبعض
 القرن بداية في L. Nelson نلسون ليرنارد تزعم وقد
 كانت التي النفس علم في الجديدة الغريزية المدرسة العشرين

 كانط فهم بضرورة ونادى غوتنغن، جامعة في تطورها أوج في
 أو األخالق أو المنطق ال النفس علم ومقوالت بمنهج

 اتجام خاصة ماربورغ، مدرسة يقاوم هذا في وهو الميتافيزيقا.
 .ل Bona mayer بوناماير يورغن مهد وقد وهلمهولتز. لنغه
.1870 كانط عند النغس الشهيرعلم كتابه في االتجام لهذا

 يبدأ دائرة بمثابة تالي الترانسندن كاقط استتتاج نلسون واعتبر
 قد كانط كان حيث والتبرير، بالبرهان وينتهي بالتجربة فيها
 وأبعده عنه عاد الذي باالستنتاج بقوله الدائرة هذه اكتمال كسر

 أنه نلسون وهنايرى المحض نقدالعقل من الثانية الطبعة في
 فتصح الكانطية المنظومة إلى االستنتاج هذا إعادة يجب

 تجربة إلى العودة في هو العملية هذه فحوى وإن وتكمل.
 وبواسطتها النفس على االنطواء في نجدها التي العفوية العقل
 أنها مباشرة عنها نعرف واكيدة واضحة مبادىء إلى نصل

.صحيحة
 مبدأ ديكارت، بمبدأ التمسك بضرورة نلسون قال هنا من

 إلى الوصول هي هذه االنطواء فعملية .لذاته العقل وعي
 المبادىء تبقى بينا نفسية، عملية وهي والتأكد، الوضوح

 ٠ قبلية مبادىء إنها أي كاتط به قال الذي بالمعنى ميتافيزيقية
 بعض به قال الذي والقبلية بذاته الشيء رفض إن وبالتالي

 القبلية أن وبما .له مبرر ال كانط عن ابتعاد هو الجدد الكانطيين
 عن الكشف طريق عن أي التجربة، تحليل طريق عن تستنتج

 هذا لمثل واالمبيريقية التجريبية همة تحون ،الضرورية شروطها
 فها كانط فلسفة فهم فإن وبالتال ايضا. غيرمبررع االستتاج

 غوامض في الوقوع دون الحقيقة معرفة إلى بالفكر يصل نفسيا
الطبيعية. والمذاهب الشك مذهب

 ولم المانيا في الفلسفي الفكر تأثيرعل دون بقي نلسون لكن
 عرفت حيث انكلترا في له جرى ما بعكس فيها اهتماما يلقى
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 الحاضرة ايامنا حقى تلقى تزال وال واسعا انتشارا مؤلفاته
.والفالسفة النفس علماء لدى كبيرًا اهتمامًا
 التاريخ ودراسة السوسيولوجية المدرسة ضمن ظهرت وقد

 معلم فلسفة إلى المقكرين بعض فيها لجأ اتجاهات والحضارة
 هوالذي االجتماعي الواقع إن بعضهم، فقال كونغسبرغ

 بجعل يسمح الذي وهو التجربة لبناء الجذرية المعطيات يقدم
 النظريات في الجذور هذه وليست .كعلم مكنة الميتافيزيقا

 به قال ما وهذا ٠ اجتماعي نتاج هي بل البنيوية والعوامل
 منهجية اولوا والذين الحياة فلسفة من القريبون الفالسفة

 W.ديلتاي فيلهلم مثل خاصة، عناية االنسانية العلوم

Dilthey، سيمل وجورج G. Simmel. من كل لدى ان كما 
 وماك ،A. Weber فر والفريد M. Weber فر ماكص

 عوامل ،K. Mannheim مانهيم وكارل ،Adler M٠ آدلر
 الجدد، الكانطين عداد في تصنيفهم تتيح ال قد جديدة كانطية

 مع مقوالتها وتفاعل الجديدة بالنقدية تأثرهم على تدل أنها إآل
.لديهم أبحاث من استجد ما

 خهاية في واالجتماعي الفلفي الفكر وتقاطع تقارب وإن
 بوضوح حدد قد العشرين، القرن وبداية عشر التاسع القرن

 ذاك والمثاكل، التاؤالت صلب في وجعلها االنسان مثكلة
 الطروحات ووصول واستقاللها المتخصصة العلوم تشعب ان

 فعل رد إلى بالفلسفة دفعت مسدود طريق إلى الوضعية
 االنفتاح أو المعرفة ونظرية المنطق علم على االنطواء :مزدوج

 وعلم واالنثروبولوجيا االجتماع علم بها دفق التي المعطيات على
 ذلك كل في والمحور .العلمي الصعيد على والتاريخ النفس

اخرى جهة من وجاعة جهة من فردًا اإلنسان كان

 هذه في آخر دون طرف على الوقوف باإلمكان يعد ولم
 دفعت قد والثورات والحروب الهزات وأن خاصة االزدواجية،

 ومن الموقفين. بين التوفيق تحو االتجاه إلى الفلسفية بالمواقف
 المادية أو العقل أو المطلق من المنطلق كان ذلك تحقيق أجل

 وكلية وحدة حول البحث فان والكاف غيرمقنع المبطة،
 وحول وااجتماعية، والنفية المادية ععطياته في اإلنسان وجود
 الميتافيزيقية التساؤالت في ليحصر يعد لم الوجود معنى

 االنسافي-االجتماعي- العالم إلى تعداها بل واألخالقية
.االنسان بتاريخية يجدرتسميته ما إلى ،التاريخي

 هذه في الجدد الكانطيين من كثيرون خاض وهنا
 - معلمهم تعاليم في سندًا لهم يجدوا لم ولكنهم الطروحات

 رغم المرسوم، اإلطار عن الخروج إلى بعضهم فاضطر
 تقديم آخرون وحاول والمصطلحات، باأللفاظ االحتفاظ



الجديدة الكاتطية

 ادى كما الكانطي. الفلسفي للبناء مكملة اعتبروها حلول،
 أجل من النقدي المذهب تطويع إلى بآخرين الجديد الوضع

 لم كله هذا ولكن الجديدة. العلوم في حية كانط تعاليم إبقاء
 اإلنسان مشاكل عن اإلجابة من الجديدة الكانطية يمكن

الحياة. قيد على الفلسفية المنظومة إبقاء من وال والعصر
 للمنظومة ثمرة اياه معتبرًا مارك تحليل لنغه اتبع

 في يكمن البؤس أن مبسط بتفصيل واظهر الهيغلية الفلسفية
 لن المؤاتية الحلول أن إآل الرأسمالي. - البورجوازي االقتصاد

 االكتفاء وال البروليتارية الثورة حتمية طريق عن تأتي
 بل - الهيغلي اليمين اقتراحات وال االصالح على بالتحريض

 ونظرية البورجوازي المجتمع نظرية على الخروج طريق عن
 مفهومها في الدولة بمقدور لي انه وما عنه الناجة الدولة

 المرحلة تخطي من بد ال كان المتردي الوضع تجابه أن الليبرالي
 التحرك إلى واللجوء والدولة المجتمع بين الفاصلة الليبرالية

 ربطا والمجتمع الدولة بين يربط الذي السياسي - االجتماعي
فيه. انفصال ال تكاملياعحكما
 مسيرة إن إذ حدة بكل الماركي الثورة لمطلب لنغه وتصدى

 او القفزات تعرف وال التطور خطوات تتبع اعتقاده في التاريخ
االنقالبات.

 للقوى المال رأس استغالل إلى أدى قد التطور هذا كان ولما
 »تحرر من بد ال كان لإلنان، االنسان استغالل إلى المنتجة،

 االستغالل. عالقات جيع من وشاماله حقيقيًا تحررًا انعمال
 يمكن ال االنسان طبيعة في مرسخة إرادة هوبمثابة المطلب وهذا

 الماركسي التكهن أن إال ■ الزمن ممر عل باستمرار تقهر أن
 التطور قانون بطالنه هوأمريظهر شيوعية - بروليتارية بثورة

 العاجل بالتجديد نادى لذا . لنغه زعم حد على االجتماعي
 بعنف وهاجم الفقيرة الطبقات أحوال تحسين إلى يؤدي الذي

 من خوفًا أعمى، تشبثًا المتثبثين للتجديد الرافضين الزمالء
الشاملة. الثورة

 وذلك التجديد في لإلسراع الحلول بعض لنغه وقدم
 الطناعي االنتاج وزيادة جذري زراعي اصالح بواسطة

 ودعم بتقوية وطالب كما القطاعات مختلف في تعاونيات وتنظيم
 العاملة الطبقة مستوى ورفع الصناعة في النقابية الجمعيات

الثقافي.
 العملي والتطبيق االنسانية المبادىء عل اشتراكيته وقامت

 عليها يطلقون الفكراالشتراكي مؤرخي يجعل بما لها، واليومي
 الوصول بأن مقتنعًا كان لنغه غيرأن . المثالية االشتراكية تسمية

 ضد الموجهة المدافع بواسطة يكون ال عادل مجتمع إلى
 حياة في القائمة الهوة بعالج بل والديمقراطيين االشتراكين

 األمة بحياة وثقافيًا واجتماعيا سياسيا العمال بدمج أي شعبا
 الثورة من الطريق »تحوبل أي يكون أن يجب »ما فيتحقق
.للبركات« المقدمة االصالحات طريق إلى الحدامة
 في تؤسس أن لالشتراكية أراد فقد كوهن هرمان اما
 »علم بأنها حددها التي األخالق فلسفة في ،العملية الفلسفة
 في مفاهيمها تجد والتي والدولة« القانون لفلسفة المبادئء
 ألن هذا النظرية. للفلسفة المالزم الوجه االجتماعية، الفلسفة
 تنطلق مثلما والدولة القانون علم من تنطلق العملية الفلسفة
الحسي الواقع من النظري العلم في الفلسفة

 لدى هو ،مجتمع في إأل لهما وجود فال والدولة القانون أما
 اخالقيًا يعمل الذي اإلسان ألن األخالق علم اساس كوهن،

 الجماعة هي كلية، مع جوهري ارتباط في بلهو فردا، ليس
 يجب األخالقي »الفاعل إن إذ األخالق، معضلة تكمن وهنا

 »يصل فقط وعندئذ واحد، آن في وكلية فردًا . يكون. أن
انافي«. فعل قيمة إلى وفعله عمله

 وهذه أخالقيته. وحدة في هي كإنسان االنسان »وحدة لكن
 يقول هنا من .الدولة« في واقعها حقيقة تجد بدورها األخالقية

 الدولة وإن الدولة« وحدة على قائمة اإلنسان وحدة »إن كوهن
 االنسانية ان حيث من وإنانيته االنسان بين الوسيط هي

 هي التي التاريخية الحقيقة في أخالقية كفكرة الفرد في تتحقق
الدولة.

 بروسيا غرار على دولة كوهن فلسفة في الدولة وليست
 الدولة ففكرة هيغل. فلسفة في وسيطرتها وسلطتها بطبقاتها

 لمصالح المحققة الدولة هي قانونية وتصبح اخالقيًا تنحقق التي
 تتشكل وهي .استثناء دون االجتماعية والطبقات الفثات جميع

 الحقوق في م المساواة وتشيت والحر العام االقتراع حق بممارسة
 الواقع في مطبقا ليس وهذا اعضاثها. جميع لدى والواجبات

 وجود بدليل للجميع متوفرة غير العادلة الشروط ألن القائم
 باقي دون لفئة واالقتصادية واالجتماعية السياسية االمتيازات

الفائت.
 أرادها االشتراكية في نظرية األساس هذا على كوهن ويقيم

 األشياء، ملكية مفهوم هو يحدده ما وأهم أخالقية أي فلسفية
 الملكية على مؤسس الرأسمالي االقتصادي النظام أن يرى حيث

 األمر حقيقة في تعني هنا الملكية وأن االنتاج، لوسائل الخاصة
 المال، رأس خدمة في يعملون الذين األشخاص على السيطرة

 هي السيطرة »أن هنايؤكد ومن فحسب األشياء ملكية وليس
 في المحض االقتصادي وان الحقيقي«. العمل عقد محتوى
 لذا . مقنعة سيطرة عن يعبر كونه سياسي الحقيقة في هو ظاهره
 كشرط بإلغائها( )وليس الخاصة الملكية من بالحد كوهن طالب
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 التعاونيات معتبرا والمجتمع، الدولة في العدالة لتحقيق أولي

 تكون أن شرط مطليه نحقيق يضمن الذي األمثل الشكل
 تعاوني وجود شكل إحالل إل أيضًا هي وصلت قد الدولة

لها.
 كنظرية حق، على تكون االشتراكية أن كوهن ويرى

 ال المثالية، األخالق عل مؤسة تكون بمقدارما للمجتمع،

 المثال من منطلقا اال يتم ال السياسية الحياة تحديد إن بل

 ومحبة االيمان حقيقة وهي باالشتراكية الخاص األخالقي

 ظهرت قد االشتراكية أن يعتقد المجال هذا وفي القريب.
 المؤسس هو كانط وان الكانطية الفلسفة أخالق بظهور تاريخيًا

 انها قبيل من وذلك .األلمانية لالشتراكية والصحيح الحقيقي

 ال غاية اإلنسان يضع الذي األخالقي الكانطي اإللزام تحقق

. وسيلة
 الماركسية. المادية النظرية فهي االشتراكية هذه عدو أما

 الماركسية تنادي السياسية بالمصالحة المثالية تقول حين ففي
 الدولة تشكل بينا , الدولة عل القضءه هدفًا لها وتضع بالثورة

واالجتماعية األخالقية للحياة اساسا كوهن اشتراكية نظر في

 حتى الجدد، الكانطيين جيع العداء هذا في شارك وقد

 التحليل في التاريخية المادية الفلسفة مع اتفقوا الذين أولثك

 النقديون أشاع وقد .والتاريخ للمجتمعات والمادي االقتصادي

 حياة في اقتصادية بحتمية تقول أنها الماركسية من موقفهم

 قوانين ككل، بالمجتمع خالها ومن يها، تتحكم المجتمع،

 استغالل إلى المؤدي الرأسمالي االنتاج نظام في كامنة فوالذية

 التي التناقضات وتعاظم البروليتاريا بؤس إلى وبالتالي االنسان
 الجدد الكانطيون رأى كله هذا وفي الثورة. إآل تحملها ال

 الحرة، االرادة بموجبه تخضع والمجتمع اإلنسان على خطرًا

آلية. لحتمية والجماعية، الفردية
 بدوغاتية الفائلين اتأخرين الماركسية شراح وردًاعل

 باتا رفضا المواقف هذه الكانطيون رفض التحوالت، قوانين

 فكرة فيها تكون التي النقدية، االشتراكية سمي ما وتمسكوا
 ويتحكم العملي العقل عن يأقي مطلقًا، الزامًا االشتراكية

 الدينية التصورات محل ويحل الصناعي، العالم في بالتعايش

 والعنف الثورة وجه في منيعا حاجزا فتقف وااليديولوجية.

والصراع.
 إلى تصل لم فلسفية نظرية الطروحات هذه بقيت لقد

 فدعيت ،واقع إلى يحولها أوتنظيم اجتماعية حركة مستوى

 ولكن المنابر. اشتراكية وبحق الجديدة الكانطية اشتراكية

 الحرب باقتراب وذلك بها األحداث رياح عصفت ما سرعان

النازية األولىوظهور العالمية
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خاتمة

 في الفلسفي الفكر نطاق عن المدرسة هذه تأثير يخرج لم
 األجواء في محصورًا نفسه البلد هذا في بقي وقد . المانيا

 الكانطيين وحتى الفالسفة، كبيرمن عدد عن وبعيدًا األكاديمية

 الناطقة أوتلك وميونيخ برلين مثل المانيا جامعات بقية في منهم

. وتشكوسلوفاكيا وسويسرا النمسا في باأللمانية

 بالكانطية تأثر فقد المانيا خارج األوروبية الجامعات في أما

 رنوفييه شارل منهم الفلسفة، اساتذة من ضئيل عدد الجديدة

Ch. Renouvier، وا.آدمسون فرنسا في A. Adamson في 

 F. Fiorentinoبورسنو وخ. E. Tocco تركو وا. انكلترا

ايطاليا. في

 النظرية إلى منها البعض يعود عدة، اسباب االقليمية ولهذه

 التاريخي الواقع إلى اآلخر والبعض فيها التجديد إلى أو عينها

.وازدهارها نشأتها اثناء السائدة الموضوعية والظروف

 جانب إلى - الجديدة الكانطية أن األسباب هذه أهم ولعل
 لم أخرى- فلسفية مدارس على ردًا األحيان معظم في كونها

 التأثير من تمكنها ومتجانسة متماسكة فلسفية منظومة تؤلف

 فقدت جذور إلى بالفلسفة العودة حاولت قد إنها ثم .والبقاء

 الواقع عن بعيدة وأضحت وتاريخيتها االجتماعية روابطها

 وهنا تحتويه. أن كانط فلسفة بإمكان يعد لم الذي المستحدث

 )الحروب السياسية واألحداث االجتماعية المشاكل جاءت

 القدبمة المفاهيم فقلبت المانيا( وتوحيد واالضطرابات والثورات

 فظهرت جذريا، تحويال والمؤسات الدولة واقع وحولت

 إلى اللجوء وال وحده الفكري التحليل يعد لم معضالت
 شق في العلوم تقدم وإن ,معالجتها على قادرًا سابقة منظومات

 الحياة عن تأثيرها وأبعد الفلسفة هيمنة على طغى قد المجاالت

,األكاديمية الحياة في حتى وجودها وتهميش اليومية

 لتفادي كانط إلى العودة قدمته ما كان ذلك، كل إزاء
 الواقع تعط لم وأبحاثًا، آراء واالصالح االجتماعية البنى تصدع

 تلبس راحت بل أومنشأ اساسًالها اتخذته بحيث حقه الجديد

 واألخالقية الحضارية القيم بمطلق منها إيمانًا جديدًا ثوبًا العتيق

.ومكان زمان كل في شك كل عن صحتها وتعالي المتوارثة

 هامًا عائقًا الحقبة تلك في مضادة محاوالت نجاح جاء وقد

 هذم بين ومن النقدية. الترانسندنتالية وترجيح ترسيخ في

 ومن والتناصر والنظام السلطة أسس على قام ما المحاوالت

 تالمذة من عدد فاندفع ,المتطرفة والقومية العرقية بمبادىء نادى

 غير معركة خوض إلى الجدد الكانطيين من األول الجيل

 وجه في البعض وقف حين ففي واألهداف. األدوات متكافئة



الكالمية

 سمي ما آخرون اشاع أوروبا، على األلمانية الهيمنة مد

 خدمة في الفكر توظيف بضرورة المنادية «1914 »افكار ب

 حرية مغامرات إلى ها الخروج على والعمل الوطنية، المصالح

 على السيطرة خالل من توقدها الرأسمالية كانت واستعيارية،

.الدوليتين والصناعة التجارة وعلى كما أخرى بلدان

 المدرسة زجت الذي الماركسي الفكر مع الصراع إن ثم

 حيز من الماركسية خرجت أن بعد خاصة حسم قد فيه نفسها

 .الواقع في والعمل التنظيم اشكال واتخذت الفكرية المناظرات
 الكانطية احالة في جوهريًا ساهم قد الخصم هذ انتصار وإن

 وظهور العمالية الحركة تنظيم ألن المكاتب. رفوف إلى الجديدة

 الجديد الكانطي الفكر يعتمد لم المتعددة السياسية األحزاب

 كماجرى أوحزب، أوطبقة مجتمع ايديولوجية يصبح بحيث

 السوفياتي االتحاد في االشتراكية الصورة انتصار ومع للماركسية.

 األحزاب وتفتت الغربية ارروبا دول بين الصراع وشدة

 وتطاول الواقع عن الجديدة الكانطية بعد تضح فيها، والفائت

 عنها بعيدة هي كانت ألغراض وتسخيرها عليها الجهات بعض

البعد. كل
 سني في خاصة االنزواء إلى ايضًا األمر هذا بها أدى وقد

 النازية االيديولوجية اجتياح سبقت التي القليلة التمخض

المانيا في الفعالة لألوساط
 مدارس بروز ايضًا االضمحالل هذ على ساعد وقد

 الجديدة والوضعية كالفينومينولوجيا متعددة أخرى فلسفية

 علم بدور المتزايد واالهتام الجديدة والعلمية والوجودية

 في الثالثة العلمية الثورة ثم والسياسة، النفس وعلم االجتماع

 أن كله ذلك إلى ويضاف .والميكانيكية الطبيعية العلوم

 التي تلك األخص وعلى الجذربة، االجتاعية االنقالبات

 المجتمع في العلم تموضع وعن والثورات الحروب عن نجمت
 النقدي التيار من فجعلت التقليدي الفلسفة دور قلصت قد

 الفلسفي الفكر تاريخ التأثيرفي وضئيلة عابرة مرحلة الجديد

والعلمي.
 لم ما الواقع حقيقة تصيب ال مجتمعة األسباب هذه ولعل

 بالواقع الفكر عالقة ضوء على الفلسفية المقوالت تراجع
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الهنا غانم

الكالمية
Kalam, Ilm - Kalam

 العلوم بقية عن يميزه أن شأنه من ما علم تعريف كان إذا
 المقدمة التعريفات جل فإن لذلك، تبعًا طبيعته ويحدد األخرى

 تدل ال اإلسالمي، الفكر تاريخ طيلة الكالم، لعلم والمقترحة

 وأصل موضوعه حقيقة على توقفنا وال العلم هذا طبيعة على

 ذلك إليها صار التي المتأخره الحالة على تدل ما بقدر نشأته

 علم ألوليات طرحنا بفضل سواء سنلمه ما وهذا .العلم

 المصيرالذي عل وقوفنا عند أم الموضوعية ومقدماته الكالم

 لعلم تعريفاتهم اصطبغت الذين المتأخرين مثليه عند إليه صار

 السياسية وبظروفهم المتميزة الفكرية بوضعيتهم الكالم

الخاصة. واالجتماعية

 طبيعة إلى تحيل ال الكالم بعلم هذا علمنا تسمية أن يبدو

 ذلك على تدل كما - اهتمامه دائرة في يقع الذي العلمي المجال

 فعوض - والفلك والنحووالطب كالفقه العلوم باقي تسمية

 إلى يثيرباألولى الكالم علم اصطالح فإن المجال على التأكيد

 إال العلم هذا موضرعات تناول في المتبع األسلوب أو المنهج

 من الموضوع لتناول مفضل كأسلوب الكالم اتخاذ يبدوأن أنه

 إعطاء يمكن ال إذ المجال، ذلك طبيعة الدراك نا يقرب أن شأنه

 كالفقه مجال في عليه االقتصار أو الالزم أكثرمن قيمة الكالم
 الكالم هذا ذلك، مفابل ولكن مثاًل، أوالفلك أوالطب

 كامل له أن ويعي اإلنسان يثعر حينما بعيد حد إلى مطلوب

 يخص ما كل في معمم والكالم اآلخرين مع الحديث في الحق

 السياسية واختياراته واالجتماعية االقتصادية حياته مشاكل
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الكالمية

 فإن الكالم بعلم العلم هذا تسمية ومبررات أسباب تكن ومهما
 قد - له المؤسسين خاصة - به المشتغلين كل نقل لم إن جل

 بالسياسة المبدئي ارتباطهم والمناظرة للكالم بممارستهم أعلنوا

 التحليل، آخر في الكالم، علم كان ثم ومن وبمشاكلها.

 كل قبل اجتماعية — سياسية طبيعة ذات لوضعية استجابة
 خلفته وما األولى اإلسالمية التجربة :التاريخي إطارها شيء،

 وعلى القديم للعالم واالتصادية االجتماعية البفى تغييرفي من
 تقنينًا رأوافيه الذي القرآفي النص : النظري وإطارها أنقاضه؛

 لمجال وتنويعًا الثقافية رسالتهم لمشروعية ومصدرًا الواقع لذلك

 بيئته في حضر حينما النص هذا أن عرفوا وقد خاصة ،كالمهم

 يواجه مسموع ككالم كلشيء، قبل أثبتحضوره، األولى

 من متباينة فائت مع حواروجدل في ويدخل واعتراضات أسئلة

 فقد ثم من جديد. وسياسي اجتياعي ويبشرببديل الناس

 لتلك استمرار جوهرها في مهمتهم أن المتكلمون أدرك

 التاريخية صورتها في إن االسالمية، الظاهرة تجربة التجربة،

 وجب هنا ومن .والثقافية الفكرية قيمها في أو االجتماعية

 ومعهم المتكلمين، سائر لدى حصل الذي الوعي على التأكيد

 والسياسي الفكري التغيير مدى البداية منذ المسلمين، سائر
 من انطالقًا القديم العالم رقعة في اإلسالم مجيء أحدثه الذي

 القوى ميزان في خلالً وهوتغييرأوقع العربية، الجزيرة شبه

 تؤثر ظلت جديدة عناصر فيه وأوجد كيفيًا تغييرًا عليه وأدخل

 بعيد أمد إلى والسياسي الفكري التاريخ مسيرة في ذلك بعد

 والخارجية، الداخلية بيشه ظل في اإلسالم، أن شك وال

 أم العرب من سواء له، المعاصرين جعل لالنقاذ، كمشروع
 غيرمن وانقالبًا جديدًا شيائً باعتباره إليه ينظرؤن غيرهم، من

 الذي الشيء فيها، القوى موازين ومن الماضية الحياة روتينية

 النقد أساليب من يتخذ أن الجديد البديل هذا على فرض

 واألنظمة بالتقاليد المربطة العناصر سائر مع والمواجهة

تحديد وفي الكالم علم مجال على تأثير له سيكون ما السابقة،

: مهجه
 هو اإلسالمية الظاهرة تلك في النظر يلفت ما أن ذلك

 المواجهة، قوة يعكس الذي القرآفي، الخطاب في النقد مركزية
 مما الدينية، القضايا طرح في جديد بأسلوب أيضًا ويبشر

 أن ذلك بعد: فيما الكالمي المتهج على األثر أبلغ له سيكون

 حياة من جوانب وتسفيه العربية األوضاع بنقد طافح القرآن

 وأنظمتهم االجتماعية وأعرافهم الفكرية العرب

 مواجهة في يرد النقدي األسلوب نفس أن كما . . .االقتصادية

 الدين واستغالل األمانة بخيانة يتهمون الذين الكتاب أهل
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 النصوص في األمر عليه كان ما وبخالف ..اقتصادية لمصالح

 في مرة ألول يعرض، القرآني الخطاب فإن القديمة، الدينية

 النظرية واألطروحات القضايا الدينية، الدعوات تاريخ
 والنقاش الحجاج من أسلوب في نقديًا عرضًا الميتافيزيقية

 سائر سيعمل الذي وهوالشيء البرهنة، على والحرص
 انطالقًا وتطويره ابرازه على ،اإلسالم فالسفة وبعض المتكلمين

.نفسه القرآفي الخطاب من

 اإلسالم، استطاع فقد أخرى جهة ومن جهة، من هذا

 الجديد مشروعه يبني أن ،الجذري االصالحي طابعه رغم
 وتوظيفها وإصالحها تشذيبها أمكن قديمة عناصر من انطالقًا

 العصبية رفض فهوإذ الجديدة، اآلنطالقة سبيل في جديد من

 وظفها أن بعد اجتماعية، كوحدة القبيلة على أبقى القبلية،

 واحد وشرع لقانون تخضع سياسية كوحدة األمة فكرة داخل

 وبذلك والسياسية واالقتصادية االخالقية الحياة تنظيم يعيد

 وجاء الجديد، السياسي التنظيم في القبيلة محل األمة حلت

 السياسي، المشروع ارتباط عن معربة المدينة صحيفة أو ميثاق

 عن سواء المجتمع، عناصر لسائر واحتوائه الجديد البديل هذا
 بين القانونية العالقة محددًا األخالق، أو والمؤاخاة الهجرة طريق

 منهم اليهود حتى الجديد، المجتمع يمثلون الذين األفراد سائر

 :حقيقتين ندرك أن نتطيع هنا من .المؤمنين من أمة فإنهم

 إيجاد في ساهمت اإلسالمية الظاهرة في المميزات هذه أن أوالهما

 الخارجية، الساحة على الموجودة القوى مع االصطدام مبررات
 الظاهرة تلك رأت القوى تلك ألن متوقعًا، كان اصطدام وهو

 وألن ،القدم منذ ازدراء محط كانوا أقوام مبادئها نشر تحمل وقد

 تلك اتباع فعال أغرت قد ،ثانية جهة من المبادىء هذه

 بعد خاصة وعقائديًا، سياسيًا منقذًا فيه فرأوا ورعاياها، القوى

 مبادئه نشر ضرورة النبوة، فترة منذ اإلسالم، أعلن أن

 المتكلمون يشعر وسوف ...القديم العالم كل في بها والتعريف

 عن بمعزل واستئنافها الدعوة هذه في االستمرار بضرورة

 الجديد المجتمع تهدد كانت التي العناصر لمواجهة السلطة،

 االنصهار ذلك أن فمفادها ثانيتها أما األولى، الحقيقة هي تلك
 وشكل العربية الجزيرة شبه في أوالً تحقق والذي العناصر، بين

 خاصة يشهد، أن دون ليمر يكن لم لالتساع، قابلة واحدة أمة

 المفاهيم بين الصراع استمرار عهدها، وانتهاء النبوة فترة بعد

 زمن استترت التي القبلية التقاليد وبين الجديدة اإلسالمية

 والفكر المجتمع تطور على واضح انعكاس له سيكون بما النبوة

اإلسالميةكلها. فيالرقعة

 منذ خاصة الجديد، االسالمي المجتمع هذا وهكذاعرف



الكالمية

 مجتمع من بفضله انتقل تطورا عفان، بن عثمان الثالث الخليفة

 أسلوب عرف كم العناصر؛ متعدم مركب مجتمع إلى بيط

 ذلك كل . الضخمة الدولة نظام نحو تحوال القبلية الحياة

 سياسية نظرية وجود رغم كافية سياسية تجارب غياب في حدث

 أواخر وقعت التي األهلية الفتنة اعتبار لنا جاز هنا ومن .عامة
 أكثر السريعة، التقلبات لهذه طبيعيًا إفرازًا عثيان الخليفة عهد

 على ودليلنا ،نفه لعثمان فردية تصرفات لمجرد راجعة هي ما

 الخطاب بن عمر ومقتل بعده، طالب أبي بن علي مقتل ذلك

 السريع االنتقال ذلك في شيء كل قبل كامنة، العلة إن قبلهما،

 مشكلة معه طرح ما زراعية، بيئة إلى صحراوية بيئة من

 في الوقوف غيره، قبل الخطاب، بن عمر حاول التي التوزيع

.لها مؤقتة حلول وايجاد وجهها

 حول الصراع ذلك خضم في أنه االنتباه يثير ما أن غير

 إلهي حق إلى يدعو أحد يكن لم والسياسي االقتصادي المشكل

 أو للحكم كشرط العقد أهمية في التثكيك أو السلطة في

 ويتضمن السياسية للسلطة كأساس الوالية مفهوم في التثكيك

 الصراع ذلك خضم وفي بل .والمحاسبة المراقبة في الجماعة حق

 مع قطيعة تحدث سلطة على الحفاظ بضرورة شامل وعي برز

 يقومان وهما هما، المطاح والبيزنطي الساساني النظامين طبيعة

 احتكاك طيلة يبرز الوعي هذا . اإللهي الحق نظرية أساس على

 بشكل يبرز كما الراشدة، للخالفة السياسية بالتجربة المسلمين

 تلك خط عن الخروج سفيان ابي بن معاوية محاولة عند أوضح
 »ولكنكم قائالً بكر أبي بن عبدالرحمن فيواجهه الياسة،

 هرقل!« قام هرقل مات كال »هرقلية«، تجعلوها أن تريدون

 المفاهيم مقابل في تتولد السياسية المفاهيم بعض بدأت وهكذا

 تنشأ الفنوي الطبقي التراتب فمقابل البيزنطية؛ أو الكسروية

 أن ومعلوم . . والوالية والبيعة والعقد والشورى األمة مفاهيم

 إال وتتحدد تتوضح أن يمكن ال الجديدة المفاهيم هذه مثل

 الفرق تضطلع وسوف . ناجحة أو فاشلة سياسية تجارب بفضل

 المصطلحات تلك تحديد بمهمة سياسية، كفرق الكالمية،

. الجنينية

 بني ملوك بعده ومن ،سفيان أبي بن معاوية مجيء غيرأن
 واضحًا كان فقد القوى موازين قلب الحكم منصة إلى أمية،

 اعتبره ما إلى الرجوع دون بالحكم لالستثثار يخطط معاوية أن

 فركب وشورى وعقد بيعة من دستورية، كسرابق المسلمون

 المقتول، الخليفة عثمان، بدم المطالبة قضية ذلك، تحقيق ألجل

 األخيربعدم هذا لمطالبة طالب أبي بن اضطرأنصارعلي ما

 في التصدع كان ثم , لمعاوية السياسي األسلوب هذا مع الليونة

 سياسي كأسلوب التحكيم قبل حينما الرابع الخليفة صفوف

 ذلك في يرى أنصاره بعض جعل الذي الشيء الدماء، لحقن
 الحكم هذا الله، لحكم ورفضا معاوية لحكم رضوخًا الموقف

 والعقد الشورى على القائمة لخالفة يزكي الذي األخير
 زمن أبدًا تتحقق ولم علي والية في نسبيًا تحققت وقد والبيعة،

 لذلك على أنصار من عريضة فئة رفض فكان . معاوية
 عن تمخضت متميزة كالمبة فرقة اول بتشكل إيذانا التحكيم

السلطة على النزاع

 الذي هواإلطار كان السياسي المشكل أن يتبين وبذلك

 الذي المناخ كان ألنه الكالمية، ,الجدلية المناقثات سيحدد

 عرفه الذي االستقرار من وبالرغم .يوم كل المسلمون يتنفسه

 عهدم فإن عليه، السابقة للصراعات بالنسبة معاوية، حكم
 . الراشدة الخالفة مرحلة مكتبات أهم شمل تغييرًا عرف

 إلى لجأ حيني ،المرحلة تلك مع القطيعة هذه معاوية وزكى

 وبذلك لملكه؛ وريثًا اليزيد ابنه لفرض والقوة التهديد أسلوب

 الكسروية عهد من رمجًا أن الصحابة الكثيرمن خلد في وقع

. اإلسالم أرض في ثانية انبعثت قد والقيصرية

 لم الكالم علم أن السابق كالمنا من استخالصه نريد ما إن
 الذي المجتمع هذا .اإلسالمي للمجتمع شرعيًا وليدًا إآل يكن

 كان فإذا . واالصطدام االختالف نحو حنيثًا سيرًا يسي كان

 فيم الجدال في الخوض عن النبي القرآن من الفو قد الملمون

 فإن الجديد، المجتمع بإنشاء فحسب واالهتمام بينهم،

 أوتوزيع الحكم منصب تولي على سواء السياسية، االختالفات

 الفكرية المواجهة طريق ,الطريق ذلك إلى اضطرتهم األموال،

 النظرية المواقف االختالف هذا يشمل ولم واالختالف.
 كان أن بعد نسبيًا، ومتأخر الحق وقت في إال والعقائدية

 ويبدو االفتراق. وأساس الصراع بؤرة يمثل السياسي المثكل

 قيام عارضوا بمن القدامى المفكرين بعض يفهمه لم ما هذا أن

 غيرسوية، ظاهرة واعتبروه اإلسالم، في الجدل أو الكالم علم
 وزمن اإلسالم صدر في منعدمًا كان العقائد في الجدل دام ما

 السيوطي جع وقد ذلك بعد مبررلقيامه ال وبالتالي النبوة،

 مجموعة والكالم المنطق فني عن والكالم المنطق صون كتابه في

 ترف مجرد الكالم علم في رأوا الذين والفقهاء السلف آراء من

 ويبعد فيها بالجدال ويغري العقيدة، شؤون في يبحث فكري

 في االختالف أن هؤالء ونسي . . بالعمل. االهتمام عن الناس

 نتيجة عرضية بكيفية الكالم علم داخل نشأ النظرية العقائد

.. العملية ومثاكلها الياسية األمور في االختالف

 الفرق كتب في المعطاة التعاريف أن إلى التبيه وجب ثم من
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 له يرجع الذي السياسي الطابع هذا تماما تغفل الكالم لعلم

 على إال التعاريف تلك تلح وال . العلم ذلك نشأة في الفضل

 لعلم التطوري الواقع في يظهر لم الذي االعتقادي الجانب
 مسبقًا. المتخذة الكالمية - السباسية المواقف لتبرير إا الكالم

 أو العقائدي الجانب على تأكيدها في التعاريف تلك وكأن
 لم رجال لدى أصيح كبا الكالم علم لنا تعرف إغا الميتافيزيقي

 ما بقدر السلطة، حول الياسي النزاع في مباشرًا طرفًا يعودوا

 وللقوة المترسخة للسلطة إيديولوجيين مدين مجرد صاروا

 بنسبية االعتراف من بد ال السياف هذا في القائمة. السياسية

 »علم بأنه الكالم لعلم خلدون ابن لنا يقدمه الذي التعريف

 على والرد العقلية، باألدلة اإليمانية العقائد عن الحجاج يتضمن

 وأهل السلف مذاهب عن االعتقادات في المنحرفين المبتدعة

 أورده ما على خلدون ابن فبه يتكىء وهوتعريف السنة«،

 وقد الضالل من المنقذ كابه في الكالم علم بشأن الغزالي

 تلك تصحيح المواقف كتابه في اإليجي الدين عضد حاول
 اإلسالمية، الفرق لسائر الكالم علم شمول على مؤكدًا الرؤية

 أخطأنام وإن — يقول كما - الخصم » ألن غيرها، أو كانت سنية

 النشأة تظل ذلك مع أنه إال . الكالم، علماء من نخرجه ال

 ابن حصر حيث التعاريف، تلك سائر في غائبة السياسية

 عن الحجاج دائرة في الكالم علم مهمة والغزالي خلدون

 معه »يقتدر علم ،اإليجي يقول كما وهو، . اإليمانية العقائد

 إن بل . الشبه« ودفع الحجج بإيراد الدينية العقائد إثبات على
 هذا علمنا نشأة علل التاريفي، حسه رغم خلدون، ابن

 أكثر الكالمية« الفرق بين والخالف الصراع مواقف »إن : بقوله

 والتناظر الخصام إلى فدعاذلك المشتابهة، االي مثارهامن

الكالم«. علم بذلك فحدث النقل إلى وزيادة بالعقل واالستدالل

 علم نشأة أطر الذي السياسي الطابع أن ندرك هكذا

 لطبيعة التعريفات تلك مثل األكبرفي هوالغائب كان الكالم
 آنفًا، قلنا كما تعكس، تعريفات ومن به. الموه العلم وغرض

 قد لنشأته التالية العصور في به المشتغل أو الكالم عالم كون
 النزاع في مشاركًا أو معنيًا طرفًا يعد ولم الظل، إلى توارى

. العلم هذا نشأة في الفضل إليه يرجع الذي السياسي

ومدارس فرق

 فيه وقع الذي للتخطيط إدراكًا الشهرستافي عند نجد

 والمذاهب الفرق عدد وتعيين حصر محاولتهم عند الفرق مؤرخو

 ال تصنيف ابتكار إلى فلجأ االسالمية، المقاالت وأصحاب

 حوله حام الذي الحديث ذلك األقل على منطلقه في يراعي
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 وسبعين ثالث في اإلسالم في الفرق عدد يحصر والذي الشكل

 وبعده الشهرستافي، مالحظات بمراعاتنا نستطيع، ولعلنا فرقة.

 الكالمية االتجاهات أهم نسمي أن المعتزلي عبدالجبار القاضي

 المعتزلة، المرجئة، الشيعة، الخوارج، يأقي: فيما وكبرىفرقها

 القدرية لفرقتي إضافة .األشعرية ثم )المشبهة( الحشوية

 والماتريدية السنة أهل وأوائل لالعتزال، الممهدتين والجهمية

.األشعري الفكر من يقتربون الذين

الخوارج:-1

 البعد ألهمية نموذج أوضح تمثل الخوارج نشأة لعل

 سواء ذلك، إلى اإلشارة سبقت كما النشأة، تلك في السياسي

 من أو النشأة تلك إلى أدت التي األحداث مالبسات حيثم من

 اومن الخارجي الفكر يها شغل التي النظرية المشاكل طبيعة حيث
األولى: نشأتها الفرقةبعد لهذه العملية المارسات حيث

 في أتباعه ومعظم طالب أبي بن علي شعر لقد - أ

 خدعوا أنهم سفيان أبي بن معاوية الشام أمير ألنصار مواجهتهم

 الفريقين بين الحرب وقف قبولهم حين أيديهم في وسقط

 المتحاربين. الفريقين يمثالن شخصين تحكيم إلى واللجوء

 ال األمر أن طالب أبي بن علي جيث من واسع جمهور واعتقد
 بإيقاف جرمًا ارتكبوا قد وأنهم مدبرة، خدعة يكون أن يعدو

 واضح، حكم فيه لله فيما أشخاص وتحكيم العادلة الحرب تلك

 العادل االمام طاعة عن الخارجين البغاة قتال ضرورة وهو

 األشخاص حكم برفضهم الموقف تصحيح وجوب رأوا لذا

 على اعترافهم ثم لله« إال حكم »ال األساسي: المبدأ وإعالنهم

 التحكيم، وقبلوا المبدأ ذلك على خرجوا حينما بالكفر أنفسهم

 أبي بن علي وإرغامهم ذلك من التوبة ضرورة منهم اقتضى ما

 أب وحين أنفسهم على بماأقروابه نفسه يقرعلى أن طالب

 عرف أن بعد القتال مواصلة على تصميمه رغم ذلك، علي

 الإمارة :شعارهم معلنين طاعته خرجواعن التحكيم، نتائج

 هذه من إخواننا، بنا، »أخرجوا أن ونادوا ،له إال حكم وال

 هذه يعض إلى أو الجبال كور بعض إلى أهلها الظالم القرية

 بالخوارج عرفوا هناك ومن .المضلة« البدع لهذم المدائنمنكرين

 يسمون كا الذكر؛ سابق لشعارهم رفضهم بعد وبالمحكمة
 به نزلوا الكوفة قرب مكان أول حروراء ل نسبة بالحرورية أيضًا

 الفرق سائر في يحدث وكما ٠ إمامهم على خروجهم بعد

 فرق، إلى وتفرعوا أنفسهم على الخوارج انقسم فقد الكالمية،

 كان وقد الصفرية، األباضية، النجدات، األزارقة، أشهرها:

 بما البدو، العرب من عناصر الفرق هذه تحت المنضوين أغلب
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 األزارقة عند خاصة ،مواقفهم أغلب في الغلو طابع يفسر

 المعالجة تحبيذهم وعدم القوة إلى اللجوء وسرعة ،والصفرية

 فيما تنثب التي تلك حتىمنها القائمة، للمشاكل السياسية

 الجماعات مواقف على انعكاس له سيكون هذا كل . . .بينهم
 سللة في كبيرًا دورًا سيلعب أنه كها منهم، األخرى اإلسالمية

 في دائما فشلوا قد وهم خاصة أصابتهم، التي المتالحقة الفثل

 تكوين أو األخرى المعارضة أحزاب من مخالفيهم مع التعايثن
 الشيعة بين مثالً سيقع لما خالفًا ،معهم مؤقتة ولو أحالف

. والمعتزلة

 في كالمية فرقة ألول األولى النشأة باختصار، تلك - ب

 الفرقة هذه على بالضرورة فرضت نشأة وهي اإلسالم،
 البديل طرح محاولة عن غالبًا تخرج ال نظرية مسائل بفروعها،

 بين الصراع واقع في وافتقدوه أجله من خرجوا الذي الياسي

 على الخوارج فرق تجمع كادت فقد ثم ومن المتنازعة. األطراف

أهمهام جلةمبادىء

 اختيار من أساس على )الخالفة( السلطة قيام ضرورة -

وبيعتها. الجياعة
i أمر بما والحكم والعدل الكفاءة إال الخليفة في يثترط ال 

٠ ذلك في للنب اعتبار وال ،الله

 تأخرأو الجاثردون اإلمام على الخروج وجب ثم -من

 الكبائر، مرتكب كون أساس على قاثم ذلك وتعليل تثاقل
 فهو يتبعض ال اإليمان ألن النار، مثأل،كافرمخلدفي كالظلم

 قتال وجب هنا ومن الكفر. فهو وإال وعمل، وإقرار اعتقاد

. كفرهم بحكم الظلم أئمة

 ،لإلسالم السياسي التاريخ تقييم إعادة الخوارج حاول وقد

 وهذه ينسجم بما األمويين، مجيء حتى بكر أبي خالفة منذ

 بعكرمة مذهبهم سند يلحقون أنهم كا ،واألحكام المبادىء

.مالك بن بأنس وكذا عباس بن عبداله مولى

 كانت وان الخوارج، فرق عليه أجمعت ما اهم ج-تلك

 وجب وحيث هذا باليسيرة. ليست بينهم فيما الخاصة اآلراء

 بعد مباشرة سارعوا فقد والعمل، اإليمان بين التوحيد عندهم

 الله عبد هو عليهم، خليفة تنصيب الى األول خروجهم

 وضع في الشديدة رغبتهم على يدل ما األزدي، الراسبي

 الى بهم ليخرج عليهم وامروه التطبيق، موضع النظري فكرهم

 طالب ابي بن علي جيش حاربوا فقد .نظرهم في البغاة قتال

 لتلك نصبوهم الذين أئمتهم عدد تتابع ثم مرات خس

 بني عهد طيلة فصائلهم ختلف ثورات واستمرت ٠ الغاية

األمويين. حكم نهاية تعجيل في تأثير شك وال له كان بما أمية،

 صالبة اال امية بني دولة في الخوارج الزمن حوادث تزد ولم
 المصدر ان الخوارج ذاكرة وفي خاصة القائم للوضع ورفضًا

 الدولة تته ولم . الحكم عل االمويين تلط من للداءات األول

 منهوكي معها منجربتهم الخوارج خرج وقد اال االموية

 عيون مالحقة عن بعيدا االطران الى الهجرة في راغبين القوى

 ببعض دفعت التي هي المالحقات تلك ولعل .الدولة

 الصفرية من كل استطاعت حيث العربي المغرب الى فصائلهم

 وتمكنت امية، بني والة ضد السياسي نشاطهما متابعة واالباضية

 ر. 140 سنة مدار بني دولة انشاء من الصفرية

 من ذلك بعد االباضية استطاعت كما االقصى، المغرب جنوب

 الدولتان هاتان لعبت وقد الجزائر. جنوب رستم بني دولة اقامة
 على دولة اقامة في نجاحهما ان كا المنطقة، تاريخ في دورًا

 الخارجي، مذهبهما تعاليم على انعكاس له كان الواقع مستوى

 مرحلة من االنتقال نتيجة ملموس تعديل فيها فحصل
فعليًا. وعارستها اللطة استالم مرحلة الى المعارضة

الشيعة!-2

 بين جذريًا تطورًا عرف قد التشيع فإن الخوارج بخالف

 آل على المتالحقة النكسات يعد ما ومرحلة األولى النشأة مرحلة

 قد الخارجي المذهب فإذاكان العصراألموي إبان البيت

 منذ والعامة البسيطة النظربة مبادئه لنفسه يكون أن استطاع

 قد ذلك، بخالف التشيع، فإن الرابع، الخليفة على خروجه

 كان وإن ،الفكري المستوى حيث من متناقضتين بمرحلتين مر

 وتفضيله طالب أبي بن لعلي السياسي الوالء شيوع بينهما الجامع

 بن عشمان على تفضيله األقل على أو الخلفاء، من علىغيره

 المقصود هو ليس المشترك العنصر هذا أن ريب وال .عفان

 هنا من .اإلسالمي الفكر في المعروف االصطالحي بالتثيع

 أبي بن علي شيعة بين الواضح الفصل ضرورة إلى التنبيه وجب

 الذي الشيعي المذهب أسس وبين السياسيين وأنصاره طالب

 عن وخاصة غيرها، عن وتتميزبه الثيعية الفرق حوله تلتقي

 التاريخ عرف ولقد . الرابع للخليفة السياسيين الموالين بقية

 الشيعي المذهب تعارض ومعتزلية سنية شخصيات اإلسالمي
 بن عثمان على طالب أبي بن علي سياسيًا، تفضل، ولكنها

 المحن كتاب في .ه( 333 )ت التميمي العرب أبو قال ؛عفان

 أنه ه(.219)ت إسماعيل بن مالك غسان أبي الفقيه عن
 أبو قال .يتشيع وكان . ٠ ,القرآن[ خلق ]محنة المحنة في »ابتلي

 على عليًا يقدم الذي العلم أهل تشيع والتشيع :الحن

 أما فهورافض«. بكر أبي على عليًا قدم من وأما عثمان،
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 سند وترسل هذا رأينا تخالف فهي المذهبية الشيعية الكتب
 بل )ص( الرسول وإلى طالب أبي بن إلىعلي المذهبي التشيع

.بعدقليل سنرى كما نفسه القرآن وإلى

 بعد ثم أبيطالب بن لعلي السياسي الوالء -لقدظل أ
 وترسيخه تعميقم من زاد مستمرًا والء والحسين الحسن البنيه

 دائرة توسيع من الطغيان ذلك زاد كما االمويين، وظلم طغيان
 غير أصابهم الذين وهم خاصة، الموالي بين علي ألبناء المؤيدين

 الحسن معاوية خذل فقد ٠ يوسف بن الحجاج بطش من قليل
 معاوية الحق بل أنصاره، األخير هذا عن تفرق حتى علي بن

 جاء ثم . ويلعنوه منه يتبرأوا لم إن والقتل بالنفي علي أنصار
 علي مع للمتعاطفين مالحقاته من فضاعف معاوية بن اليزيد

 بن كعبدالة الفتن، عن االعزال فضل قد منهم كان حتىمن
 بالحسين بطشه يكن لم ثم يوسف؛ بن بالحجاج ورماهم عمر،

 المالحقات لتلك نهاية القطوع برأسه وعبثه كربالء عليفي ابن
 الكوارث من لسلسلة حقيقية بداية ذلك كان بل السياسية،

 في األتباع أحد قال حقى ،قرول طيلة استمرت والفواجع،
ذلك:

ذوومحن المصطفى بنو نحن

 كاظمنا الحياة في يجرعها

محنتنا األيام في عجيبة

 وآخرنا مبتل أولنا

بعيدهم الورى هذا يفرح
مآتمنا! وأعيادنا جيعًا

 السياسية الفواجع من السلسلة هذه وبعد الوسط ذلك في
 غير من جدد وأنصارًا متزايدًا عطفًا العلويين أكسبت التي

 النظري للمذهب الرسمية النشأة نتلمس أن يجب العرب،
 نزوع في تمثلت التي النشأة تلك وعل .الشيعي للكالم
 تبرهن ،السياسي لبديلهم نظرية نحوصياغة سياسيا المنكوبين

 في السلطة مصدر وأوثق واإلمامة، السلطة في أحقيتهم على
 رآى ما وهذا .خفي أو جلي نص إلى مستندًا كان ما اإلسالم

 أو النقض يعرف ال فعال كسالح إبرازه المتأخرون االنصار
 في اإلمامة أدبيات صور أولى الوسط هذا في فبرزت الطعن،

 الموقف صورتعكس وهي اإلطالق؛ على الكالم تاريخ
 سالحين( )أو فكرتين على تأكيد من به يتميز بما الشيعي

 ذلك ليظهر يكن ولم والوصية، النص، متضافرتين: أساسيتين
 الصادق، جعفر عهد وفي الحسين مصرع من فترة بعد إال

 كان الذي المشهور المفسر سليمان، بن مقاتل يد على خاصة
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 بفعل ولكنه اإلمامة؛ نظرية حول اإلسالم في كتب من أبرز
 االتصال بعد الجديد بالوسط وتأثره الصادق لجعفر والئه

 مفاهيم موظفًا اإلمامة مسألة عالج فقد الوافدة، بالثقافات
 وعلى الوقت، ذلك حتى المتداولة اإلسالمية الثقافة على جديدة
 على اإلمامة استناد بوجوب القول إلى أصلها في ترجع مفاهيم
. .عنهما. المتولدة العصمة على ثم والوصية، النص

 واحد موقف في الربط الشيعة جمهور يحاول وهكذا - ب
 طالب أبي بن لعلي الوصية على للداللة والسنة القرآن بين

 خاصة مستشهدين النبوة، فترة بعد األمة هذم بأمر باالضطالع
 )الشعراء، األقربينه عثيرتك وانذر آية نزلت حين بأنه
 روحه على يبايعني »من وسألهم اهله )ص( الرسول جمع (26

 عنه فانصرف I...بعدي األمرمن هذا وولي وهومعيني
 واضح دليل وهذا طالب. أبي بن إالعلي يبايعه ولم الجميع

 الرسول بعد باألمر يوصي شرعي نص وجود على الشيعة عند
 الفترة إلى يرجع هذاالدليل وإذاكان إلىعليبنأبيطالب

 المدنية الفترة إلى يرجع مما امثاله تعدم ال الشيعة فإن المكية،
 .غديرخم وحديث الثقلين حديث هنا به يحتجون ما وأهم
 أساسيين: ركنين بين الجدلي الربط يتم األول الحديث ففي

 يوم إلى معًا عليهما الحفاظ وضرورة البيت، وآل القرآن
 عن وأفصح فهوأكثرصراحة الثاني الحديث أما .. .القيامة

 موالي اله إن الناس اعا هيا :)ص« يقوله ختم حين المقصود
 مواله كنت فمن أنفسهم؛ من مم أولى وأنا المؤمنين مولى وأنا

.عاداه، من وعاد وااله من وال اللهم - عليًا يعني - موالم فهذا

 الشيعي الفكر أوساط على أخرى نظريات ورود توالى ثم
 فكا السالفينم للنصين البعدااليديولوجي توسيع إلى ترمي
 بقاء وجب كذلك الدهر، أبد المسلمين بين القرآن بقاء وجب

 الثقلين حديث بنص الدنيا بقيت ما المهديين البيت أهل عترة
 اإليمان الشيعة من عنداإلمامية هناوجب ومن المثارإليه

 يقول وكما .القرآن بقي ما المعلمين بين المتتظر المهدي ببقاء
 المحدثين الشيعة من العاملي، مكي يوسف حسين السيد
 قلبه في إالمن اشكال وال فيه غرابة ال اآلن إلى حيًا »فبقاؤم
 اقتضت البيت وآل القرآن بين الجديدة الرابطة إن ثم مرض«

 التفكيراال من السياق هذا منطق تطلب أساسية فكرة وجود
 في اإلمام فدور البيت، أهل من األثمة أولئك عصمة وهي

 »إذ :األمة ومن النص من ولموقعه النبي لدور استمرار حقيقته
 على والقوامين خلفاءه يجعل أن )ص( النبي حق في يمكن ال

 في والخطًا والعصيان الكذب حقهم في يجوز من بعده القرآن
 على مأمون غير القرآن على القيم ..وإالكان التأويل.
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 الخطأ عن المعصوم اال ذلك على األمين وليس . . .الدين
 القرآن كان . فإذا. . والنسيان. والمعاصيوالسهووالغفلة

 كان وإذ معصومًا عديله يكون أن من بد ال كان معصومًا

 إلى يفارقه ال الذي قرينه كان . . والنور. الهدى فيه القرآن

 صفات من ذكرنا ما وجميع والنور لهدى معم كذلك األبد

العصمة«. هومعغى وهذا دائما، القرآن

 دورهم الستمرار لألئمة العصمة إثبات وجب وحيث

 الوحي عهد انقطع وحيث غيرهم، دون الثريعة على كأوصياء

 أساس من يبق فلم الخطأ عن الرسرل يعصم كان الذي

 ،إليهم اإللهام نسبة سوى النبوة عصر بعد األئمة لعصمة

 فليس ثم ومن الخطأ عن علمهم وتنزه كمصدرلعصمتهم

 السابقين البيت غيرآل من وأساتذة شيوخ الشيعة ألئمة

 األئمة »علم ف علمهم، إلى الخطأ تسرب وقع وإال عليهم،

 هو تلقى كما )ص( جدهم عن المعصومين األئمة عن بالتلقي

 أهل يعتقد ما وبعكس ■ تعالى« الله عن جبرائيل من العلم
 ،النبوة زمن كتب الذي الوحيد النص هو القرآن أن من السنة

 على ، إليه يستند فيما يستند، األئمة علم أن ترى الشيعة فإن

 كانت التي والصحائف الكتب من مجموعة هو الذي الجفر علم

 ، بعده األئمة إلى منه وانتقلت علي وعند الرسول عند وديعة

 يحتاجه مما وكبيرة صغيرة كل ضمت كتب أنها الشيعة ويعتقد

 في الناس علوم كل عن غنى في األئمة معه صار ما الناس،

 إلى دائمة حاجة في الناس ويجعل ومستقبل، حاضر وقت كل

 أنهم البيت أهل عن قوله علي إلى نسبوا ثم من ■ علمهم

 وينابيع . . الرسالة ومحط العلم، ومعادن الحكم، »أبواب

 . ٠ العلم. في الراسخون وأنهم . . العلم وخزان الحكمة،

. « . . . القرآن منازل ينزلوهم أن الناس على وأن

 العلوم كل إرجاع على الثيعة حرص نفهم أن يجب وهنا
 لجل األوائل الرواد إن بل طالب، بي بن علي إلى اإلسالمية

 تحت والمنضوين البيت آلل الموالين من كانوا اإلسالمية العلوم

 أهل كتابه في الغطاء كاشف آل الحسين فمحمد الشيعة، راية

 علم نشأة في الفضل غيرهم قبل للثيعة يجعل وأصولها الشيعة

 والسيروالتاريخ والتفسيروالحديث والعروض النحوواللغة

 كانوا العربية شعراء فطاحل إلى ضافة والفلفة الكالم وعلم

. شيعي« غير أديب من ترى »وهل قيل حتى شيعة

 غيرها عن الشيعة ب تميزت التي النظريات هذه خالل من

 بن لعلي القدامى السياسيين المؤيدين عن وخاصة الفرق من

 السياسية المطالبة مركزية ندرك والحسين، والحسن طالب أبي

 على بناء اإلمامة، فهذه للشيعة، النظري الفكر في واالمامة

 ال كالنبوة، إلهيًا منصبًا أصبحت والعصمة، الوصية فكرتي

 هذه إذ والمشاورة، واالنتخاب المبايعة على تستند أن يجوز

 واإلمامة الخطأ، أنواع مختلف لتسرب طرق األخيرة األساليب

 هنا من . الوحي عدا خصائصها كل في النبوة لخالفة منصب

 »ومذهبهم الشيعة عند االمامة منصب عن خلدون ابن قال
 التي المصالح من ليت االمامة ان - عليه متفقين - جميعًا

 وقاعدة الدين ركن .بلهي . األمة. تظر إلى تفوض

 بل األمة، إلى تفويضه وال إغفاله يجوزلنبي وال اإلسالم
 والصغائر« الكبائر من معصومًا ويكون لهم، اإلمام تعيين يجب

 كهنيًا، دورًا ألئمتهم نسبوا الشيعة بان الزعم نستطيع ثم من

 لو إذ للوجود حافظ ،للنبوة ووراثته عصمته بحكم ،فاإلمام

 بأهله«! البحر يموج كما بأهلها لماجت ساعة األرض من »رفع

. بأهلها« تميد أن األرض أركان الله »جعلهم واألئمة

 من تغذت قد والنظريات اآلراء هذه مثل أن ريب ال

 لم التي الجماعات تلك داخل من خاصة متعددة، مصادرثقافية
 البشر، فعل من السياسة تكون أن يومًا أصحابه ببال يخطر

 مر على تتوارثه واحدة اسرة في اللم يضعه إلهي حق أغها معتقدة
 عن فضالً النقد وال االعتراض أفرادها يقبل وال الدهور

 التي السياسية األنظمة تكن لم األمر حقيقة وفي عليها الخروج

 تلك مثل عن ببعيدة وفارس بيزنطة في اإلسالم أسقطها

األفكار.

 في أشرنا كما أخرى جهة من يدل األخير الكالم هذا ولعل

 تحت المنضوين دائرة لتوسيع كانت التي األهمية على البداية،

 فيه، كبرى قاعدة يشكلون الموالي كان وقد التشيع، راية

 له، كان مما فارس، بالد من كانوا المواي أوكك وأغلب

 ظهور حين وذلك سلبي، انعكاس أنفسهم، الشيعة باعتراف

 بنظريات الشيعي الفكر طعموا بالغالة وصفوا جماعات

 التسرب ذلك رغم استطاعت، غيرأنها الثيعة جمهور رفضها

 من المؤرخين أغلب إن بل والمفكرين، االتباع من العديد إلى

 أبي بن علي زمن إلى الغالي الفكر بذلك يرجع والسنة الشيعة

 الذي سبأ بن عبداله شخص في ذلك ويتمثل نفسه. طالب
 وحاول اإلسالمي، الفكر إلى اليهودي الغنوص تسرب مثل

 بن عبداله أمر من يكن ومهما ■ وتأليهه علي قداسة عقيدة بث
 في فعالً ستستشري الغالية اآلراء هذه مثل فإن ،هذا سبأ

 مشبوهين، أشخاص طرف من سواء االسالمية، األوساط

 طرف من أو البيت، آل بحب ومتذرعين باإلسالم متظاهرين

 .القديمة أساطيرهم من التخلص يستطيعوا لم الذين أولئك

 كالكيانية تالية شيعية قرق لدى واضحة اآلراء وستبرزتلك
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 مصادره بمختلف القديم فيهاالغنوص التقى التي والمختارية

 وفي المهدوية، فكرة نشأت الجو هذا في والفارسية. اليهودية

 اليهود بعض أوصى العسكرية والمطاردات المالحقات خضم

 في وأنهم اليهود تاريخ يعبدون بأنهم اإلسالم في الفرق لهذه
 لم الحنفية بن محمد وأن قديمًا، اليهود كان مثال جديد من التيه

 ونمرين، أسدين بين رضوى جبل في اآلن وهو وسيرجع يمت

 اآلخر، هو يمت لم طالب أبي بن علي إن بل , المالئكة تؤنسه

 ستعرف كا سوطه، والبرق صوته فالرعد السحاب: في ألنه

 . كالخطابية الغالة بعض إلى طريقها والحلول التناسخ فكرة

 تيار أمام مصراعيه على الباب المواقف تلك مثل تفتح وسوف

 اآلراء هذه مع تستقيم حتى للنصوص الرمزي التأويل

 الذي باإلشارة التفير أس بذلك وسيضعون الجديدة،

.الصوفي الفكر أدبيات في سنجده

 علماء كبار منها تبرأ وقد الغالية، اآلراء من مجموعة تلك

 الحنفية بن محمد منهم خاصة األولين أئمتهم عن ونفوها الشيعة

 الصادق وجعفر العابدين زين وعلي الباقر محمد واالمام وابنيه
 كما المعتزلي، عطاء بن لواصل تلميذًا كان الذي علي بن وزيد

 محنه في ناصره الذي النعمان حنيفة أبي لإلمام شيخًا كان

السنة. أهل من الزيدية اقتراب، سر هنا ومن السياسية،

 سبقت التي السياسية الظروف فرضت وقد هذا - ج

 والمداراة التقية أسلوب اتخاذ األوائل الشيعة على إليها اإلشارة

 األوائل، أئمتهم عن ذلك عرف كما المتسلط، األموي للحكم

 واتتهم كلما أمية بني أمراء عل الخروج يترقبون كانوا أنهم غير

 الذي الحسين بن بنعلي زيد الزيدية، امام فعل كما الفرصة،

 مصير نفس عرف أن إلى عبدالملك بن هشام ظلم ضد خرج

 ابنه سيعرفه الذي المصيرنفسه وهو .علي بن الحين جده

 خراسان أهل سخط أجج بما ه،125 سنة زيد بن يححى

 وضع الذي الخراسافي مسلم أبي حول االلتفاف إلى ودفعهم
 على نهائيًا القضاء فتم العباسيين أنصار يد في ذلك بعد يده

 منذ الثيعة خروج حركات تتوقف ولم .. .أمية بني دولة

 وهو الزيدية، أحد وتمكن والهادي، والمهدي الكصور خالفة

 إلى وهرب شهيرة فخ وقعة من الفرار من ،عبدالم بن ادريس

 المعتزلة من جماعة بمساعدة تمكن حيث األقصى المغرب

 الخالفة. دار عن يها استقل دولة انشاء من معهم، والمتعاطفين

 السم إليه دس من إليه فأرسل أخباره تعقب المنصور ولكن

 صارت بالمغرب االدريسية الدولة هذه كانت وإذا منه. فمات

 خالصة سية دولة مؤسها، تشيع من وبالرغم قيامها، منذ

 حركات فإن موضوعية وجغرافية اجتماعية ظروف بحكم
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 لإلمام اليمن أهل بيعة أخذ في ه 284 سنة فجعت الزيدية

 للثيعة دولة أول وتكونت علي، بن الحسن أحفاد أحد يححى،

 الشيعة من االسماعيليون تمكن فقد أخرى جهة ومن .الزيدية

 عدا الشمالية، بافريقيا ه 297 سنة لهم دولة أول تأسيس من

 الخوارج دول لبعض نهاية بذلك واضعين األقصى، المغرب

 سنة إليها انتقلوا التي مصر في العباسي الوجود مزاحمين هناك

ه.362

 السياسية التجربة حصيلة تقييم بصدد لسنا هنا كنا وإذا

 بأس فال ومصر، افريقيا في خاصة الشيعة، لدول الداخلية

 محاولة رافقه ،334 سنة بغداد إلى البوهيين مجيء أن إلى االشارة من

 أهل بين والفتن الضغائن اثارة الجديدة العسكرية السلطة

 الغدير ويوم عاشوراء يوم مناسبات وشهدت والشيعة، السنة

 الحكام البوسية العسكرية اللطة استغلتها طائفية اصطدامات

 الكثير أن إلى تيمية ابن تنبه وقد العباسي الخليفة على ضغطها

 حول وسنة، شيعة الطائفتين، لدى المروية األدبيات من

 وأنها اإلسالم، من أصل لها ليس عاشوراء وتقاليد عادات

 األخرى. ضد طائفة كل فعل ردود إلى حقيقتها في ترجع

 بمصر )االسماعيلية( الفاطمية الدولة ظلت البوهيين وبذهاب

 الخالفة. دولة وزحزحة شيعية دولة اقامة في طموحها عن تعبر

 على االستيالء ثم الشام على الزحف من الفاطميون تمكن وقد

 االسماعيلي للمذهب الدعوة تنظيم في تشطوا كما الحرمين،

 القاضي األكبر داعيتهم لذلك وضعه الذي التخطيط بفضل
 المذهب. دعاة لتخريج مركزًا األزهر جامع وأصبح النعان

 ذهاب بعد ودعاتها الفاطمية الدولة نشطت فقد ثالثة جهة ومن

 المناصرين الالجقة وحلول وفارس العراق من البوهيين

 المنتحرين من جاعات توجيه في نشطوا السنية، للمذاهب

 ورجال العلماء من السنة أقطاب مالحقة في تخصصوا الذين

 لدولة الداخلية األوضاع اغتياالتهم سلسلة فزعزعت الدولة،

 تكتيل ضرورة إلى األخيرة هذه نبه ذلك غيرأن .الخالفة

 داخل المتردية األوضاع فاستغلت ،والفكرية السياسية الجهود

 االسياعيلية، دعاة بين المذهبي الصراع وهذا الفاطمية الدولة
 للرد األقالم وجمعت وعسكريًا، سياسيًا محاصرتها في فنشطت

 االسماعيلية أدبيات في وجدوا وقد خاصة أيديولوجيًا، عليها

.أخرى شيعية فرق طرف من حتى مرفوضة غالية عناصر

 إليه يرجع الزيدي، قسمه في خاصة التشيع فإن وأخيرًا

 نصوصه تصلنا لم الذي المعتزلي للمذهب احتوائه في الفضل

 أن كما اليمن، في الزيدية طريق عن إال واألصلية الكبرى

 على i خلدون ابن ذلك الحظ كما - األثر أكبر له كان التشيع



الكالمية

 وتأثر تشابه نقط أكثرمن وهناك اإلسالم، في الصوفي الفكر

 المفاهيم حيث من سواء ،الشيعي والفكر الصوفي الفكر بين

 التراتبي النظام حيث أومن الصوفي اللغوي الحقل في المتداولة

 اإلسالمي، العالم في الشعبية اثقافات أن ..كما إليه. المنتمين

 الفكر بقايا هي شيعية تأثيرات من لمتخل منه، السني حق

 األشعرية جانب إلى الشيعة ولعل . دوله سيطرة أيام الشيعي

.القديمة الكالمية الفرق من الباقية البقية اليوم يملكون

المرجثة:-3

 الدولة قيام بعد السلطة حول المحتوم الصراع أدى لقد

 من سواء ،متطرفة سياسية مواقف إلى األموية

 معارضيهم، قبل من أو األمور زمام على القابضين طرف

 من فثات وشعرت .الشيعة من وفصائل الخوارج من خاصة

 فكريًا مركزًا تؤس فراحت ودقته، الموقف بخطورة الفقهاء

 التكفيروالرفض الغلوفي مظاهر برفض دعوتها خالله من تبث

 سيتبين وكا I ووحدتها األمة أواصر تفكيك معها يخشى التي

 بن محمد أسسها التي تلك سوى تكن لم المدرسة هذه فإن لنا،

 سيخرج وكما .عبدالله هاشم وأبو الحسن وولداه الحنفية

 خرج فقد الهدف، ذلك لتحقيق المدرسة هذه من االعتدال
 السياسي الهدف لتحقيق نفسها المدرسة من االرجاء أيضًا

.ذاته
 انجاهين تبين تستطيع لغة االرجاء تعريف خالل من

 ذلك يعكس كما نشأتهما، في الياسي البعد يعكسان رئييين

 له، يقدر لم الذي المذهب هذا في االهتمام مجال ضيق التعريف
 تسمية مصدر ان قيل فقد : طويالً يعمر أن ،ذلك ألجل ربما

 في .واالمهال التأخير هو الذي االرجاء من مشتق الفرقة هذه

 مشتق االرجاء من المقصود المعنى أن اآلخر البعض يرى حين

 يعكسان المعنيين أن ونعتقد األمل. واعطاء الرجاء من باألولى

. اإلرجاء في مختلفين اتجاهين
 في بالتطرف اتسمت الخوارج فعل ردود ان قلنا فقد - أ

 أمية بني أنصار من ليس سياسيًا، لهم المخالفين على أحكامهم

 ايرون الذين معارضيهم فيفائتشتىمن بلحتى فحسب،

 وقد التفكيروالتطرف. أوفي المواجهة أسلوب في الخوارج رأي

 الخوارج ربط خطورة الحنفية بن محمد بن الحن االمام أدرك
 ففي . لألمة لالنتاء كشرط والعمل االيمان بين ضروريًا ربطًا

 بادر لذا الملمين جميع لقتل شرعي سد ادعاء لمبرر هذا

 عن مدافعا االرجاء« يدعوإلى األمصار إلى كتبه »يكتب الحسن

 بزوال يزول ال األمة، إلى االنتماء أساس هو الذي اإليمان أن

 بل العمل ضرورة عدم عنده يعني ال هذا أن إال العمل.

 المشترك القاسم مراعاة ضرورة على التأكيد فقط غايته كانت
 واعراضهم المسلمين دمام حل وعدم المسلمين سائر بين

. الشرعي االبحقها وأموالهم

 هنا باإلرجاء القول بين التعارض من بالرغم ويبدوأنه

 المنزلتين، بين بالمنزلة العصرنفسه، في عطاء بن واصل وقول
 متابعة وهوعدم واحدًا كان ومقصدهما الموففين هدف فإن

 الجماعة على الحفاظ وضرورة التهمة بمحط المسلمين جمهور

 أن المقصد هذا وحدة على أدل وال .اإلسالم بظل المتظلة

 في الحنفية بن محمد بن الحسن تلميذ ،الدمشقي غيالن

 أمية بني على ويخرج بالقدر يقول واحد آن في كان األرجاء،
 في اإلرجاء أن ينبىء ما بالكفر، وليس بالظلم إياهم متهمًا

 مهادنة باألولى وال العمل في التفريط ال أبدًا به يقصد لم ميالدم

 المعتزلة أن هذا كل على يدل وما I القائم السياسي الوضع
 أبي شيخه مع الرسمي سندها ضمن الدمشفي غيالن تدرج

 الخمسة بأصولهم يخدش ما باالرجاء قولها في تر ولم هاشم،

 عن والنهي بالمعروف األمر وخاصة العمل أهمية على تؤكد التي

المنكر.

 موااة أبدًا بعني ال أصله في االرجاء أن أخرى مرة يدل ومما

 بالجبر قوله رغم ،صفوان بن الجهم كون القائمة السلطة

 هو كان أمية، بني بجبرية لها عالقة ال سنفصلها ألسباب
 يتبعض ال اإليمان »أن مؤكدًا به ويقول باالرجاء ينادي اآلخر

 في اال يكونان ال والكفر اإلمان وأن فيه، أهله يتفاضل وال

 الجهم كان كله ذلك ومع . الجوارح« من غيره دون القلب

 يفسر ما ولعل ٠ السياسية سلطتهم ويعارض أمية بني على يخرج

 بني معارضي بعض بين وجد الذي االرجائي االتجاه هذا لنا

 مدرسة في تتلمذ وقد النعمان، حنيفة أبا االمام نجد اننا أمية،

 هو قال قد علي، بن الباقروزيد محمد االمام على الحنفية ابن

 .أمية بني دولة من تحفظه ذلكم مع عنه وعرف باالرجاء اآلخر

 أبي إمامة ارجاء التوحيد، كتابه في الماتريدي، االمام ويثرح
 أرجأت التي هي المرجئة : المعتزلة »وقالت : قائالً حنيفة

 ]الماتريدي[ الشيخ قال . جنة وال نارًا أهلها تنزل لم الكبائر،

 تلك إرجاء لزوم في حق قالوه الذي هذا : الله رحمه

 أخذت مم الله رحمه حنيفة أبو سئل مثله وعن . . . األعال

 »أنبؤوفي : لهم قيل حيث المالئكة، فعل من فقال االرجاء؟

 يكن لم أمر عن سئلوا لما إنهم . صادقين« كنتم إن هؤالء بأساء

 في الحق وكذلك . الله إلى ذلك في األمر فوضوا علم به لهم

 لوقوبلت منها الواحدة معهمخيرات، إذ الكبائر، أصحاب

يحتمل فال ,وأبطلتها الشرورلمحتها من الشرك دون ما بجميع
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 إلى أمره ء يرجى لكن النار، في ويخلد صاحبها يحرم أن

الله...«.

 األول الموقف هذا أقطاب خالل من بوضوح يتبين يذلك
 وال للسياسة معتزالً موقفًا يكن لم االتجاه هذا أن االرجاء، من

 مار تصحيح همه كان بقدرما ،ما سياسي لواقع مبررًا

 خطرها وتبين يالتطرف مواقفها اتسمت قائمة سياسية أحزاب

 حل وجوب الغريق هذا رأى ثم من الجماعة، وحدة على

. وتصحيحه الوضع النقاذ الحال اقتضى ان السيف

 األولون المنادون اتخذه الذي السياسى الموقف هذا إن - ب
 بني لدى ولد والجهم، وغيالن هاشم ابو خاصة باالرجاء،

 فعل رد يمثل موقفًا الفعلية السلطة كرسي على المتربعين أمية

 أولك من االرجاء مفهوم تلقف الى األولى بالدرجة يقصد
 بادخال وذلك ،األصلي محتواه من وإفراغه الخصوم

 اومنحيث المفهوم تغييرعليه،سواءمنحيث

 يعني ال االرجاء أصبح األول المستوى فعلى : التطبيقي الواقع

 أصبح بل الكبائر، مرتكبي حق بالكفرفي تأخيرالحكم

 بما مؤاخذتهم وعدم اآلن من فيهم الرجاء االرجاءهوبعث
 قياسًا معصية« االيمان مع تضر »ال أنه بحجة ويفعلون، فعلوا

 عدم وجب ثم من طاعة« الكفر مع تنفع »ال كون على مم

 »ركبوا وإن أمية بني وأمراء ملوك على الخروج أو االعتراض

 ليسوا داموا ما الكبائر« وعملوا الفرائض وتركوا العظائم
 من الموقف من المقصود هو يكن لم هذا أن ريب وال كفارًا،

االرجاء.

 فهموا الذين أمية بني فإن التطبيقي المستوى على أما

 ال وأنه االرجاء هوبعث الذي المعنى بهذا االرجاء متعمدين

 هذا برأيهم يلتزموا لم ذلك رغم فإنهم معصية، االيمان مع تضر
 طالب أبي بن عليًا يلعنون سفيان أبي بن معاوية منذ وصاروا

 المغفرة في لهم رجاء ال كفار أنهم بحجة المتنابر على من وأنصاره

 ضد وجهه في األولى المرجئة قامت ما هو علمنا كما وهذا

 عنهم يختلفوا لم أمية بني وكأن ،والشيعة الخوارج تطرف
أخيرًا المذكورة بمواقفهم

المعتزلة: - 4
 الفرقة لدى المذهب تشكل عن الحديث اليمكن-أ

 أبرز إلى اإلشارة دون المعتزلة، وهي الرابعة، الكالمية

 مبادئها بتماسك متميزة كفرقة ابرازها على عملت التي المقدمات

 : شيائن المعتزلة به سيشتهر ما أهم أن نجد وهكذا وأصولها

 كأسلوب العقلي التأويل اتخاذ ثم وااختيار، بالقدر القول

 والحثو. التجسيم تيار به معارضين النصوص، لفهم ومنهج

1120

 :وسياسيًا فكريا لهم ومهد به تأثروا سلف الموقفين كال في ولهم

 عاصمة وهي ,قصوى أهمية المدينة مجتمع شكل وقد

 السياسي الظلم لرفض رمز من يمثله لما نظرا - المجهضة الخالفة
 جماعات مركزًاالستقطاب البصرة مثالأصبحت المتفشي

 االجتماعية...في ووضعيتها الثقافي تراثها في متباينة وأجناس

 لتبرير ايديولوجية تغطية نشر في االمويون نشط الوقت نف

 على تقوم تغطية وهي المدينة، مجتمع تجاه خاصة سلطتهم،

 والمعارضين االتباع بين الجبر نشر أوالهما اثنتين: استراتيجيتين

 اللهووالمجون وسائل بكل خاصة المدينة مجتمع إغراق ثم

 السياسية، المعارضة متزعمي عن وتفريقهم المدينة شباب إللهاء

 في الوقت هذا إبان الغزل أدب ازدهار يفر ما هذا في ولعل

 هذا محن تتركز كادت فقد أخرى جهة من ,..المجتمع ذلك

 المحن كتاب على سريعة واطاللة والمدينة، مكة في العصر

 فيما ولعل .بوضوح ذلك لنا تبين التميمي العرب أبي للفقيه

 وحده لكاف الحرة يوم المدينة بمجتمع معاوية بن اليزيد أوقعه

 بمثل والمقاومة، الرفض على المجتمع هذا تصميم على للداللة

 المدينة، والي استخدمه الذي البطث مدى على ذلك يدل ما

 نساء أعراض بهتك جندم يغري كان الذي عقبة، بن مسلم

 يروي وكا مالية جوائز مقلبل الصحابة رؤوس وبقطع المدينة

 تركوا »ما انهم الحرة يوم االمويين جنود فعل عن العرب أبو
 والحببام الدجاج حتى نفضواصوفه، إآل والفراش حلىوالأثاث

 ين عبداله فإن أيضًا الغرب أبو يرويه وفيما يذبحونها« كانوا

 الحجاج إن حيث األمويين بطش من نفسه، هو يسلم، لم عمر

 كماأن فماتمنه. السم اليهمندسله قددفع يوسف ابن

 بن أنصارعبدالرحمن من الجماجم« »يوم الحجاج موقف

 سارت قد التابعين، وكبار والزهاد القراء من وهم األشعث،

 أصحاب من أمر الحجاج أن الرواة بعض »وذكر الركبان بذكره
 كما يسيرة« عدة إا جميعًا فقتلوا ونيف آالف ثالئة االشعث ابن

 عند اختفى هذا أن لوال ليقتله البصري الحسن طلب أنه

...أصحابه بعض

 انشاء اعادة بضرورة سياسيًا المهزومون شعرأولئك وهكذا

 العلم تدارس طريق عن وثقافيًا، فكريًا السياسي، بديلهم

 االسالمية الثقافة بنية في متميزة سلطة وللعلم .وتنظيمحلقاته

 نستغرب، ال ولذلك ..المسلمين جمهور بين »خاص ووقع

 تبرز أن ،الياسية والمالحقات المحن من السللة تلك بعد

 المعارضة مركز في العلم هذا لبث مدرسة أول اإلسالم في

 عحمد مدرسة فظهرت البصرة. في ثم المدينة وهي السياسية،

 لبصرة مدرسة اللهوابيهاشمثم عبد وابنيه: الحنفية ابن



الكالمية

 يكونوا أن في المعتزلة ينجح وسوف . البصري الحسن برائسة

 أن المذكورتين المدرستين خالل من حاولت فكرية خلية أشهر
 عالً جوهره في كان والذي - وتدارسه العلم تعاطي في تجد

 متنفًا - العصر بمشاكل الصلة شديد أخالقيًا قانونيًا سياسيًا

 أجهضه الذي بديلها وتحقيق المفقودة الشرعية السلطة لتحقيق

 هذا مقدمات هي ما ولكن . . .أمية بني ووالة قواد بطش

.طبيعته؟ وما المعتزلي؟ الفكر حله الذي العلم

 محمد ابني بقيادة المدينة مدرستا أفرزت االعتزال حركة قبيل
 فكرًا البصري، الحسن بقيادة البصرة، ومدرسة الحنفية، بن

 كما .مرتبة منهجية صورة في ويطورونه المعتزلة منه سيتغذى

 أساس على القائمة السياسية بروحه الفكر ذلك في سيحتفظون

 والة على للخروج واالستعداد األموية الجبر أيديولوجية رفض

 يتبادلون المدرستين رواد أصبح وقد .بها القائلين الجور

 متتلمذين والبصرة المدينة بين ما وينتفلون بينهم فيما الزيارات

 وعلى المدينة، في الحسن، وابي هاشم أبي على واحد آن في

 مدرسة رواد ضمن يظهر ثم البصرة. في البصري، الحسن

 بالحديث واالشتغال بالزهد المثهورين التابعين أحد المدينة

 الجهفي، خالد بن معبد وهو ،الغفاري ذر أبي على وبالتتلمذ

 فيجهر ،القراء ثورة في بعدخروجه ه 80 سنة الحجاج قتله
 القدر عن مدافعًا وينهض األموية الجبر لفكرة معارضته

 أمام ويقف بسيفه، أمية بني والة الجبرومهاجمًا نافيًا بلسانه،

 مستنكرًا الحال سوء له حاكيًا ،البصري الحسن شيخه

 هؤالء سعيد أبا »يا :الجبرفيقول لفكرة األموي االستغالل

 إنما :ويقولون أموالهم ويأخذون الملممين دماء يسفكون الملوك

 غيالن كان فقد أخرى جهة ومن الله« قدر على أعالنا تجري

 مذهبه أعلن ،المدينة مدرسة تالمذة ابرز الدمشقي مسلم ابن

 بن واصل عليه تعرف وقد دمشق، الجبر: عاصمة في القدري

 ثقته عبدالعزيز بن عمر الخليفة فيه وضع كا به، وتأثر عطاء

 .أصحابها إلى المظالم ورد الجبائي النظام الصالح فاستدعام

 بن هشام رأسهم وعلى أمية، بنو ذلك ألجل عليه فنقم

 عبدالعزيز، بن عمر بعد الخالفة، ولي أن ما الذي عبدالملك
 شر به ومثل فصلب بقتله، فتوى واستصدر غيالنًا طلب حتى

 والنبي بالمعروف األمر عن غيالن يكفئ ولم وهوحي، تمثيل

 تعاليم سدى تذهب ولن !مصلوب معلق وهو حتى المنكر عن

 الوليد اليزيدبن األميراألموي يقوم فسوف والقدرية، غيالن
 وفقًا الحكم نجاحها، بعد يحاول بثورة )اليزيدالناقص(

 فرقته مع سيتابع عطاء بن واصل ان كما .غيالن لمبادىء

السياسي، بالظلم والتنكيل القدر فكرة عن الدفاع الجديدة

 السند في أصالً الدمشقي غيالن مواقف المعتزلة وسيجعل

المعتزلي

 وهو المعتزلة، به سيتأثر الذي القدري المصدر هو ذلك

 وفهم النصوص تحليل في عقلية محاولة من يخلو ال مصدر

 أكثرأهمية كان ربما اآلخرالذي المصدر أما اإلنساني. السلوك
 في اتجاه كأول الجهمية في المتمثل فهو االعتزال، في وتأثيرًا

 التنزيه عن ودافع للنصوص العقلي التأويل مارس اإلسالم

 تبرؤ رغم الجهمية كون في األهمية تلك وتتجل المطلق.

 بصماتها تركت فإنها منها، الكبرى االسالمية االتجاهات
 إلى تيمية، ابن بحق ذلك سيالحظ ي جميعًا، عليها الواضحة

.بالجهمية متقدمة مرحلة في سميت المعتزلة أن درجة
 التشبيه النتشار مصاحبًا الحديث في الوضع كان لقد

 لم الحديث أسانيد نقد أن للبعض وبدا والحشوواالسرائيليات،
 المجتمع وسط نبت التيارالذي هذا وجه في للوقوف يعدكافيًا

 ادخال ضرورة الوضع، اصالح لغرض فرأى، االسالمي،

 الحشو وجه في للوقوف ثم النصوص لفهم فعال كعنصر العقل
 الدوافع ندرك هنا من .معًا وللعقل للنم المعارض التشبيه

 الى ه( 128 )ت صفوان بن بجهم دفعت التي الحقيقية

 )البثرية( الصفات رنفي القرآن بخلق المعتزلة، قبل القول،

 سليمان بن المفسرمقاتل مع الجهم دخل وقد االلهية الذات عن
 في بالكذب مقاتل اتهم وقد خاصة وعنيف، حاد نقاش في

 التنزيه في الرغبة من االطار هذا في التشبيه. في والغلو الحديث

 أنه صفوان بن جهم عند الجبري الموقف نفهم أن يجب المطلق

 بالجبر القول أملت التي تلك عن مختلفة اعتبارات أملته موقف

 من يمنعه لم بالجبر قوله أن من ذلك على أدل وال أمية. بني عند

 التي الجبر ايديولوجية ورفض وجهادهم أمية بني على الخروج

السياسي سلركهم بها يبررون كانوا

 النتشار فعل كرد جاء معًا بالجبروالتاويل الجهم قول ان

 التنزيه عن الدفاع عليه فرض الذي الشيء الغليظ، التشبيه

 الطبيعية، اللغة حدود تجاوز مشكلة عليه طرح كما المطلق،

 اصطالحية دالالت وايجاد ،بطبيعتها بشرية لغة هي التي

 »ذات« الجهم عند فاله وهكذا .القديمة معانها لبعض جديدة
 يرى ما كل على تطلق الشيئية دامت ما أبدًا، شيائً وليس

 أن عليه فرض الذي الثيء وهو ،الجسمية ويقتضي ويلمس

 البشرية الصفات نفي أي الصفات بنفي المعتزلة قبل يقول،

 اإلنسان. عن االلهية الصفات ونفي االلهية الذات عن

 بها يوصف بصفة يوصف أن يجوز ال ,اله أن عنده والقاعدة
 ليس انه فاعال، قادرًا كونه وأثبت عالمًا حيًا، كونه فنفي خلقه«
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 مريدا وليس الموجد، رلكنه موجودا وليس المحي ولكنه حيا
 أو فاعالً وليس مريدًا اإلسان كان ثم ومن . الفاعل ولكنه

 في الشاعرة ا به سيتأثر الجهمية أصول من أصل وهذا . خالقًا

 إذن . تيمية ابن ذلك الحظعليهم كما الكسب حول نظريتهم

 أن يمنع ال هذا لكن الذات عين وهي قديمة االلهية فالصفات

 الله يحدثها العلم، كصفة محدثة، أخرى صفات هناك تكون

 في ال حادث الله علم غيرأن المعلرم، الموضوع حدوث عند
 أيضًا وهذا . . الحادثة. المعلومات بعدد حادثة علوم فلله محل

 من الجبائي هاشم أبو بها سيفول التي األحوال نظرية جوهر هو

. المعتزلة

 ممرع كالم وهو للقرآن، كان ما ذلك، على بناء
 مصطلح في والجنتم أوجسًا، شيائً يكون أن اال ومقروء،

 ما كل على أي الموجود، والخلوق، الثيء عن كناية الجهم،
 مطلقًا هوالله ليس مخلوق أي جسم ثم من فالقرآن .اله عدا

 أصل هو أيضًا وهذا . الت مرنبة نفى في يكون أن يمكن وال

 جهة من .القرآن خلق حول بنظرياتهم بعد فيما المعتزلة قول

 الجهم قال فقد التنزيه، في الرغبة نفس على وبناء أخرى،
 اذ الجسمية، لطبيعته اعتبارًا واالر )الجنة الخلدين بفناء

 الهذيل أبو ا٢ سيقول نظرية وهذه . وزمانًا مكانًا محدود الجسم

 والمكان الزمان في الجسم حدود أن كا .المعتزلة من العالف

 ونهاية. بداية حركة لكل ألن زمانين« تبقى ال »الحركة يجعل

 بأن ليقولوا هذه الحركة نظرية جهتهم من األشاعرة وسيطور

 الجهم وغرض غرضهم وليخدموا زمانين، تبقى ال األعراض
 ونفي فيمابينها، االجام والتأثيرعن القدرة معًاوهونفي

. وحده الله إلى ونسبتها الطبيعة من السببية

 الجبري، موقفه في المعتزلة عن يختلف جهم كان واذا هذا
 االخيرين رفض رغم لألشاعرة يعتبرسلفًا هذا بموقفه فإنه

 اإلنان موقف بين يميز الجهم أن ذلك .ولجبريتها للجهمية
 يها كان قوة« لإلنسبان »خلف الشة إن قائال: الجماد وموقف

 اذن ل منفردًا له، واختيارًا للفعل ارادة له وخلق الفعل،

 بهما وميؤيتم قوة والحيوان، الججاد دون لإلنسان، خلق فاله

 هو هذا ولعل . للفعل اختيارًا أي إرادة، له وخلق الفعل،

 نفهم هنا ومن .االشاعرة سيبرزها التي الكسب نظرية جوهر
 اعتبارًا األفعال، جهمية بكونم االشاعرة تيمية ابن اتهام سر

 أو القدرة دون االرادة لالنسان ينبون كالجهم لكونهم،

الفعل.

 رغم صفوان بن جهم أن كيف ندرك أن استطعنا لعلنا

 فإنهم الكالمي، التجاهه السنة وأهل واالشاعرة المعتزلة رفض
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 القول المعتزلة عنه أخذ فقد ،بمذهبه التأثر من يسلموا لم جميعًا

 ونفي السمع قبل بالعقل المعارف وايجاب العقلي بالتأويل

 المعتزلة بعض قول إلى اضافة القرآن، وخلق الصفات

 الجبائي هاشم أبي وقول الخلدين، أهل فاء في برأيه كالعالف

 بن جهم إلى أصولها في ترجع التي األحوال بنظرية منهم

 ضمن جهم ادراج يرفضون فالمعتزلة هذا كل ومع صفوان.

 الذي ذلك هو ليس جبره أن دروا وما بالجبر، لقوله سندهم

 ابن رأي حب تابعت األشعرية أن كما بنوأمية روجه
 »ان أيضًا يقول االشعري دام ما األفعال قضية في جهما تيمية،

 رأي ينبني الموقف هذا وعلى للعبد« ال للرب مقدور الفعل
 ذلك فمعرفة والوعيد، الوعد معنى في أيضًا واألشعرية الجهم

.يشاء لما فاعل الله ألن وعقالً فعال تتم

 األولى البواكير بث كاتجاه الجهمية أهمية ندرك هكذا
 لدى مهمًا دورًا وتلعب تتطور أن لها كتب األفكار من لمجموعة

 للجهم السياسي الموقف أن كما الكالمية، االتجاهات أكبر

 نشاطهم ارتباط مدى على يدل درهم بن الجعد ولثيخه
 لذلك محددًا اطارًا كان الذي السياسي بطموحهم الفكري

االط.

 واضحًا برز منظم فكر لتبلور طبيعيًا تمهيدًا شكل ذلك كل

 بعد ،علينا تخفى تعد لم فرقة وهي ،المعتزلة مع تطور ثم

 التسمية لهذه السياسية والدوافع االجتماعية األسباب ذلك،

 فقد االعتزال. نعت وانتحال المعتزلة وهي بها اتسمت التي

 جراء من سياسية أمل خيبة والبصرة المدينة مدرسة عمت

 رغبة وظهرت اإلسالم، بناءه يريد كان الذي المشل افتقاد

 وانشائه البديل ذلك عودة أجل من العلم تعاطي في شديدة
 هذا رغم ظل المدرستين في السائد االنجاه هذا أن إال نظريًا.

 أكثر في تجلت السياسية، لمطالبة ببذور محتفظًا النظري الطابع

 وما . المعتزلة من وتالمذتهما المدرستين رجال وقفه موقف من

 الفرق من كسابقاتها المعتزلة، نشأة أن هنا به التنويه يجدر

 اجتماعي وضع انقاذ في ورغبة ظرفية لوضعية استجابة جاءت

 صيغ حول اختلفت ولكنها ادانته على األمة أجمعت مضطرب،

 عطاء بن واصل مساهمة وكانت . خطورتها ودرجة اإلدانة تلك

 فرقته لنثاة المباشر السبب القضية هذه من موقفه توضيح في

 األمر واقع في كان نعت وهو باالعتزال، ينعتها أن حرص القي

 المدينة مدرستي ورواد وتالمذة شيوخ جميع على صادقا

. والبصرة

 قد لفرقته، تزعمه عند عطاء، بن واصل أن نعتقد إننا

 عن وتعبيرهما المذكورتين المدرستين تاريخ عينيه بين نصب
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 أمية، بني ونظام لظلم واعتزالها اإلسالمية الجماهير طموح

 وهي - الكبيرة مرتكب قضية معالجة في مساهمته فجاءت
 على الحفاظ في الرغبة عن تعبيرًا - وقتها في المثاكل مشكلة

 أو متطرفة لمواقف ورفضًا ،الصدع ورأب الجماهير وحدة

 تقييمهم في الخوارج أن عطاء بن واصل رأى فقد متخاذلة،
 فيه رأت حين في منافقًا - كافرًا منه جعلوا قد الكبيرة لمرتكب

 أنه البصري الحسن فيه رأى كما فاسق، - مؤمن أنه المرجئة

 — نعمة كافر الكبيرة مرتكب الشيعة اعتبرت كما .فاسق - منافق

 والحسن والمرجئة الخوارج أن واصل رأى وهكذ فاسق،

 - يشكلون الحديث، مدرسة إلى اضافة والشيعة، البصري

 ثم من فوجب رجالها وخيرة األمة سلف أمية بني بخالف

 وقع قد هؤالء أن ارتأى فقد لذا واجماعهم اتفاقهم عل العمل

 واختلفوا بالفق الكبيرة مرتكب وصف على واجاعهم اتفاقهم

 الذي صراحة يصف جهته من القرآن، أن كما عداه، فيما

 . بالفسق - الكبائر من كبيرة وهي - المؤمنات المحصنات يرمي

 والنص االجماع أن عطاء بن واصل لدى تحقق فقد ثم ومن

 فوجب فحسب، بالفسق الكبيرة مرتكب وصف على يتفقان

 الكفر منزلة بين منزلة في هو الذي بالفاسق وصفه ثم من

 عطاء بن واصل استنتجها التي النتيجة هي وها . واإليمان

 كما - المسألة في وليس والفكرية، االجتماعية دوافعها هي وتلك

 إن بل األرسطي الوسط الحد تقليد في الرغبة — البعض زعم

 هذا توضيح كافية االسالمية البيئة في الموضوعية الدواعي

.بعده المعتزلة وتبنته واصل اتخذه الذي الموقف

 في برأيه واصل انفراد بعد المعتزلة، نشأة أن ندرك هكذا
 سياسي لوضع استجابة أوأل جاءت انما الكبائر، مرتكب

 ونحقيق الوضع ذلك معالجة نصد ثانيا جاءت كما موضوعي،

 على وابقاء تماسكها على وحفاظا والجماعة الجمهور صف وحدة

 التي هي المقاصد وهذه األموي. الحكم أجهضه الذي نموذجها

 الذي باالعتزال نفسها تنعت بأن الجديدة الفرقة لهذه أوحت

 في الغلو واعتزال والفساد الظلم اعتزال واحد، آن في يعني،

 انهم، المعتزلة اعتقد ذلك وألجل أوالتقصيرفيها. األحكام

 السنة وأهل السلف إلى االسالمية الفرق أقرب ذلك، بموقفم
 في تبلور الذي المسلمين جمهور طموح عن تعبيرًا وأكث

 مصادر أهمية جيدًا نفهم هن ومن .والبصرة المدينة مدرستي

 بن واصل منذ المعتزلة عد - السلطة مصادر وبالتالي المعرفة

 كتابه في قال الذي العكري أبوهالل أورده حسبما عطاء،

 من يعرف الحق قال من »أول عطاء ين واصل إن األوائل:

 عقل وحجة عليه، أوخبرمجتمع ناطق كتاب أربعة: وجوه

 المعتزلة طبقات كتب نوليها التي األهمية ثم من نفهم كما واجماع«

 مدرسة رجال معظم يظم الذي وهوالسند المعتزلي للسند

 بالسنة وانتهاء والتابعين الصحابة وكبار والمدينة البصرة

 الثقافة في يعكس، بالسند االهتام أن شك وال والقرآن.

 كما المعرفي الحقل على الشرعية اخفاء في الرغبة االسالمية،

 المستويين على األخرى القوى تجاه سلطة امتالك إلى يطمح

والسياسي االجتماعي

 إلى المختلفة الفرق مواقف وتباين االحداث تطور أدى لقد
 واحد آن في وتميزهم تجمعهم نظربة أصوالً المعتزلة يبلور أن

 الساحة على الموجودة الفرق من لهم المخالقين أهم عن

 المعتزلة فإن منهم، الخياط يحكي وحسبما .والسياسية الفكرية

 تلك راس وعلى عديدة، قضايا في أخرى فرق مع يشتركون

 االعتزال اسم يستحق منهم أحد من »ما لكن الجهمية، الفرق

 والوعد والعدل التوحيد : الخمسة باألصول القول يجمع حتى

 عن والنهي بالمعروف واألمر المنزلتين بين والمنزلة والوعيد

 الدهرية عن يميزهم األول األصل أن المعتزلة رأى وقد المنكر«

 يقطع ي والمشبهة، المعضلة وعن الفلسفية التصورات وبعض

 والوعيد الوعد أن حين في المجبرة، وبين بينهم الثاني االصل
 الخوارج وبين بينهم يفصل كا المرجئة، عن تمامًا يميزهم

 األخير األصل أما المتزلتين، بين المنزلة هو الذي الرابع األصل
. الشيعة من االمامية مع به يختلفون موقفًا فهويشكل

 الخمسة االصول تلك أن هنا به بالتنويه جدير هو وما

 اعتبار يمكن حيث تسلسلي، منطقي برباط بينها فيما مرتبطة
 العدل ويأقي المعتزلي المذهب في والمنطلق األساس هو التوحيد

 مباشرة يقوم والوعيد الوعد نجد ثم .له ومنطقية قربة كنتيجة

 كل لفهم كاطار المنزلتين بين المنزلة ثم العدل هذا أساس على

 بالمعروف األخيراألمر في ويأتي والعدل والوعيد الوعد من

 األربعة األصول لسائر عملي كتطبيق المنكر عن والنهي

 في فحسب ليس لمنطقي التسلسل هذا يتجلى كما السابقة.

 وتأسيس يسبقه الذي من أصل كل استنباط على المعتزلة قدرة

 يبدو المنطقي التسلسل ذلك ولكن يليه، للذي سابق أصل كل
 االصلين وخاصة أصل كل داخل المعتزلة سيستنبطه فيما أيضًا

 مما وضرورة، منطقيًا عنه تلزم وقضايا مفاهيم من األولين

 . جملة المعتزلي االتجام عل واالنسجام المعقولية من طابعًا أضفى

 بين الفصل عدم لمطلق اتزيه الثبات عندهم وجب وهكذا

 إذا القرآن، بخلف القول وجب وكذا الذاتية وصفاته اله

 كما ٠ قديمة وليست محل في ال المحدثة الصفات من للكالم

قدم أساس وعلى الجسمية نفي على بناء الرؤية نفي وجب
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 بشيئية القول عندهم وجب العلم، ومنها الذاتية، الصفات
 العدم، من ايجاده قبل كان، األخير هذا دام ما المعدوم،
 من لم وكانت معدوم، ولكنه شيء فهو ،االلهي بالعلم معلومًا

 طور من لينتقل االلهية القدرة إلى يفتقر كمعلوم ماهية ثم
.الفعلي الوجود طور إلى العدم

 من للعدل فهمهم في المعتزلة انطالق فإن أخرى، جهة ومن
 أوالً جعلهم التوحيد، مفهوم عل وبناء عقلي، اخالقي منطلق

 الحكمة، من العقل يقتضيه ما »إنه بالقول العدل ذلك يعرفون
 ثانيًا وجعلهم والمصلحة« الصواب وجه على الفعل وهوإصدار

 خروج عدم وأهمها: لمنطقية لوازمه العدل أصل من يستنبطون
 المضاد االلهي الملطف ووجوب االصلح عن االلهي الفعل
 وجعلوا االلهي اللطف هذا مظاهر المعتزلة أحصى وقد للعبث.

 بعث في ثم التكليف به أنيط الذي العقل في: يتمثل أهمها
 تكون أن إال اليمكن التي الثرعية األوامر طبيعة وفي االنبياء
 حكمة ادراك وجب ثم ومن عقاًل، مدركة لمقاصد تابعة

 المعتزلة تصدر وراء كان هذا ولعل . العامة ومقاصده التشريع
 البصري الحسين أبي منذ خاصة الشريعة مقاصد علم لتأسيس
 تلك جملة من أن كما .الفقه أصول في المعتمد صاحب المعتزلي

 والقبيح، الحسن ادراك على العقل قدرة الضرورية األلطاف
 ومقاصدها الشريعة الدراك صالحة قوة منه يجعل الذي الشيء

 أقدار سبق ما علىجميع المترتبة االلهية األلطاف أهم من ان ثم
 الخير أو والقبيح الحسن ذلك بين االختيار على لإلنسان الله

 التنزيه مع يتعارضان والفساد الثر أن عرفنا إذا خاصة والشر،
 تجدر وما لالنسان. نسبته سوى سبيل من يبقى فال االلهي،
 المعتزلة رأي في اليمكن االلهية األلطاف هذه أن إليه االشارة

 اختيار في إرادته على وضاغطة لالنسان ملجئة تكون أن
 وعيه تكوين في ومساعدة منيرة أضواء مجرد ولكنها أفعاله،
 بمحض بينها يختار أن وحده عليه التي العملية المواقف بمختلف

 تمسك شدة يوضح ما ولعل .مسؤوليته منطق وحسب ارادته
 منها وخاصة مستنبطاتها، وبمختلف هذه العدل بمفاهيم المعتزلة

 تأكيد في لديهم نجده الذي الحرص ذلك الفردية، المسؤولية
 االنسانية القدرة توسيع في رغبتهم يعكس الذي التولد مفهوم

. االخالقية صورتها في

 المذهب في الكبيرين االصلين خالل من نستطيع لعلنا
 وضوح ومدى بينهما الوئيقة العالقة مقدار ندرك أن االعتزالي
 المنطقي واالستنتاج االستباط عمليات في العقلي الطابع

 يمكن المتبقية األصول سائر إن بل ،فيهيا المتضمنة للمفاهيم
 هو األصول هذه بين التكامل ولعل منهما. عقليًا استنباطها
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 متكامل منسجم، كمذهب االعتزال عن نتحدث جعلنا الذي
 في المعتزلة حرص كيف الحظنا ولعلنا المعالم. محدد العناصر،
 ميثاق صورة في واإلنسان الله بين العالقة يحددوا أن مذهبهم
 جعلهم الذي الثيء المعقلن[ ]التكليف وأخالقي معرفي
 فيا خاصة السياسي، المستوى على حتى الميثاق ذلك يعممون

 مظاهر والنبوة فالعقل الدولة، في بالمحكومين الحاكم عالقة يهم
 واسع مجال - بالتالي - والدولة الضروري، االلهي اللطف
 حين األمة...في في النبوة رسالة والكتمال العقل ذلك لتجلي

 ونفي الميثاق ذلك نفي على ذلك بعكس االشاعرة حرص أن
 األمر بين الربط ضرورة ونفيهم االلهي اللطف ضرورة
 سياسية مواقف أحيانًا يقفون - بالمقابل سيجعلهم ،والثواب

 بين الفصل امكانية وتبرر والمحكوم الحاكم بين ميثاق كل تبطل
 عل هذا دل وإن .والسلطة العدل بين ،والتاريخ الشريعة

 والموقف النظري المذهب بين االرتباط مدى على يدل فإنما شيء
والجماعات. والفرق األفراد حياة في السياسي

 هذه كانت وإن المعتزلة عليها أجمع التي االصول أهم تلك
 فنشأت االعتزال، رجال بين خالف حدوث تمنع لم األصول

 وهما ببغداد، واألخرى بالبصرة إحداهما متمايزتان مدرستان
 دقيق حول تختلفان كعا السياسية مواقفهما في تختلفان مدرستان

 بن بشر بزعامة البداية في بغداد مدرسة تميزت وقد الكالم
 بعض مع وتعاطفها العباسية لللطة بمعارضتها المعتمر،

 طالب، أبي بن لعلي بتفضيلها المعروفة العلوية االطروحات
 االعتزال ألقطاب العباس بني خلفاء متابعة ازدياد بعد خاصة

 ظلوا المعتزلة من البصريون كان وإذا . التواء على وللعلويين
 إال المعارضة، موقع من العباس بني سلطة يخاطبون أيضًا هم
 ظلت االسالمية السياسة تاريخ في طالب أبي بن علي منزلة أن

 حسب الخلفاء ترتيب على القائمة السنية النظرة على تتند
 تطورًا بغداد مدرسة عرفت فقد ذلك ومع .التاريخي تسلسلهم

 أيضًا ومعها - بالطرفين أدى العباسية السلطة مع عالقتها في
 على القضاء أجل من والتضافر التعاون إلى - البصرة معتزلة

 التي المختلفة الشعوبية الحركات في المتمئل المشترك عدوهما
 حركات وهي ،البرامكة نشاط وفي بالزنادقة سمي فيما تمثلت

 عناية عحط كان الذي الفكراالسالمي تهدد بقدرماكانت
 بدأت وقد االسالمية. الدولة وكيان وجود عهدد كانت المعتزلة،

 الرشيد عهد منذ العباسية والسلطة المعتزلة بين التقارب عملية
 إلى 198 )سنة والواثق والمعتصم المأمون عهد في أوجها وبلغت

 الحركات استئصال على المأمون الخليفة عزم وحين ه( 233
بحكم المعترلة مع التعاون من بدًا ير لم الخراسانية الباطية
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 االتجاه ذات الحركات تلك مناقشة في الطويلة تجربتهم
 يفسر ما هذا في ولعل أغوارمذاهبها. على واطالعهم الغنوصي

 اليونافي، التراث على االطالع على المعتزلة ومعه المأمون، اقبال
 ،جوانبه من جانب في ،يضم التراث هذا أن أدركوا ألنهم
 تعلم من ويمكن والشعوبي الغنوصي الفكر لذلك مناقضًا فكرًا
 أصبحت الذي السالح وهو والنقاش الحجاج في جديدة طرق

 المنطلقة الهدم معاول من نفسها لتحمي إليه حاجة في الدولة
 لدولة تحن عادت التي الشعوبية الخراسانية الحركات من

الزرادشتية. ولدين األكاسرة
 والواثق والمعتصم المأمون دولة في المعتزلة أصبح وقد
 في الحاسة بالوظائف فاستأثروا األمور، لزمام المالكين
 في األكبر الدور المعتزلي دؤاد أبي ابن للقاضي وكان الدولة،

 أبي ابن أن إال . الدولة دواليب على اليطرة من المعتزلة تمكين
 لتضييق دفعه لالعتزال، التام ميله المأمون من أحس لما دؤاد

 بل المرة هذه الروافض من ليس المعتزلة، منخالفي على الخناق
 مطلقًا يكفوا لم الذين وهم أيضًا، المحدثين السلف أهل من
 ولم المعتزلة، مجيء وبعد قبل ومساندتها الدولة تأييد عن

 .وأحزابهم إلروافض في المتمثل المثترك العدو نقد في يقصروا
 تعتبر، مسألة في الحديث أهل امتحان المعتزلة قرر ذلك ومع
 التأويل تقبل التي الفرعيات من المعتزلي، المذهب داخل حتى

 المعتزلية القرآن خلق نظرية وهي أال األصول، من وليست
 المعتزلة بين الخالف أن ريب وال .الجهمي األصل ذات

 بين الخالف من بكثير أعمق االمامة مسألة حول والشيعة
 من بلغ وقد القرآن خلق مسألة حول الحديث وأهل المعتزلة
 وال أوفقيه، محدث يق الم أنه المسألة هذم في المعترلة تشدد
 في المعتزلة كتب لقد حتى بسببها وامتحن إال معلم وال مؤذن

. المخلوق« القرآن رب الله إال إله ال مصر: مساجد

 تراوحت التي والمحن االمتحانات من سلسلة بدأت وهكذا
 بأهل السلطة أنزلتها والتي والقتل الرزق وقطع التهديد بين

 له كان ما والواثق، والمعتصم المأمون عهد طيلة الحديث
 مركزهم وعلى الجمهور لدى المعتزلة سمعة على سلبيًا انعكاسًا

 الخليفة عهد في فعل رد إلى المطاف آخر في أدى مما الدولة، في
 القرآن خلق مسألة في الخوض عن بالكف أمر الذي المتوكل

 بنقد أخيرًا أمر ثم ذلك في امتحن من سراح واطالق
 عليه ترتب مما المحدثين، وإظهارمذهب المعتزلية األطروحة

 . قديمًا بها استبدوا التي مناصبهم من وتجريدهم المعتزلة متابعة
 المعتزلة لفعل وماويًا مناسبًا السنة أهل فعل رد كان بذلك
 وقد مثله! عنفًا إال الحالة هذم فيمثل يولد لم العنف إذ قديمًا

 باالعتقاد سمي فيما أوجه والحديث السنة أهل فعل رد بلغ
 العقائد فرض في المعترلة أسلوب ماكيًا جاء الذي القادري
 هذا عكس حيث الياسية، السلطة على باالستناد الجزئية

 لألصول المقابل الخحط على تقف التي السنية اآلراء االعتقاد
االعتزالية.

 كيف النكسة هذه بعد االعتزالي االتجاه عرف وقد هذا
 عاد حيث االسالمية، الدولة نحوأطراف نثاطه يحول

 حاية وتحت البوهية السلطنة ظل في الظهور إلى االعتزال
 نفس للمعتزلة بالنسبة لعب الذي الوزير عباد بن الصاحب

 ببغداد إليهم بالنسبة دؤاد أبي ابن القاضي لعبه الذي الدور
 المتأخرين االعتزال رجال كبار فهم السلطنة هذه ظل وفي

 عباد بن الصاحب أيام وفي الهمذافي، الجيار عبد كالقاضي
 به يدين كان الذي والتشيع االعتزال بين متانة العالقة ازدادت

 المعتدل التشيع تبني في الواضح أثره له سيكون ما ،البوهيون
 سواء المعتزلة نفوذ انقضاء وبعد االعتزال. في الخمة لألصول

 من بك طغرل عهد بعد أو عباد بن الصاحب وفاة أثر على
 خالفات أفرزت التي التقهقر مرحلة دخلوا حيث السالجقة،

 لرأب محاوالت رقيام أنفسهم المعتزلة صفوف داخل شديدة
. الصفوف وتوحيد الصدع

 االسالمي الفكر تاريخ في يستمر لم االعتزال أن إذن المهم
 أشرنا تاريخية ظروف بفضل تمكنت فقد مستقلة، قائمة كفرقة

 المعتدلة، الشيعة فصائل بعض إلى التسرب من بعضها، إلى
 نظري كاطار بقاءه بذلك فضمن الزيدية وخاصة كاالمامية

 في الفضل إليها يرجع التي الشيعية المذاهب تلك في عقلي
 هذا ٠ المعتزلي التراث من هذا يومنا إلى بقي ما بأهم االحتفاظ

 في الفلسفي الفكر لبروز التمهيد في الفضل للمعتزلة كان وقد
 يعقوب أبي فلفة في واضحًا أثرهم ويتجلى االسالم،

 العامري الحسن البي الفلفية الكتابات في وخاصة الكندي،
 االعتزال روح إلى أقرب فلفته في كان الذي ه( 382 )ت
 اليهودية الفرق بعض أن كا .اليونانية الفلسفة روح إلى منه

 االعتزالي بالمذهب ها اتصال بفضل اصالحية حركات عرفت
 القرائين حركة المشال سبيل على هنا ونذكر عليه، واطالعها

 كانت فقد المنصور، جعفر أبي عهد عل اليهودية االصالحية
 أخرى جهة ومن العفلي. االعترالي للفكر انعكاسًا فكرها في

 الكثير بالشيء تدين والتفير االصولية الفقهية الدراسات فإن
 في يتتلمذ أن إال الحنبلي عقيل ابن يستطع ولم االعتزال إلى

 الرفض موقف رغم المعتزلي البصري الحسين أبي على األصول
.المعتزلة من الحنابلة يقفه الذي
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االشعرية:-5

 السابق الكالمي للتراث كانعكاس األشعرية اعتبار يجوز

 على الموجودة الكالمية األطروحات ألهم تركيبية ومحاولة عليها

 اجتماعية ظروف لالعتزال ومثلمامهدت .الفكرية الساحة
 ألكثرمن بوجودها تدين أيضًا األشعرية فإن فكرية، ومواقف

 أهل أوائل فقهاء ونظريات والجهمية كاالعتزال كالمي، اتجاه

 الذي األثرالسلبي كاأن الفلفبة. النظريات وبعض النة

 الفقهاء لدور تقديرهم وعدم بالسلطة المعتزلة استبداد خلفه

 أبي النقالب االجتاعي االطار هبأ الجمهور، بين والمحدثين

 نجهل كنا إذا انقالب وهو االعتزال، على األشعري الحسن
 من سللة بعد جاء ألنه منفردًا، يكن لم فهو المباشرة اسبابه

 في ذروتها بلغت المعتزلة، صفوف في والتراجعات االنفصاات

 من به يقول كان عما - القديم المعتزلي وهو - األشعري خروج

 المحدثين ألقوال ذلك، مقابل وبنيه، الخمسة األصول

 مع خاصة وتعاطفه الشافعي، االمام رأسهم على والفقهاء،

 - حنبل بن أحمد منهم خاصة المعتزلة، اضطهدهم الذين أولكك

 الشافعية: طبقات في السبكي قال حتى - الشافعي تلميذ
 مذهبًا ء ينشى ولم رأيًا يبدع لم األشعري الحسن أبا أن »اعلم

 هو إنما إليه فاالنتاب . . السلف. مذاهب هومقدر وإنما
 وأقام ٠ به وتمسك نطاقًا السلف طريقة على عقد أنه باعتبار

 السالك ذلك في به المقتدى فصار عليه، والبراهين الحجج
أشعريًا، يسمى الدالئل في سبيله

 كان وال األشعري، الحسن أبي بإمكان يكن لم أنه غير

 مذهب يأخذ أن له ليسمح عصره في الفكري التطور بإمكان

 حياة من ورثه ما كل من يتحرر أن أو عالته على المحدثين

 أقطابه كبار رعاية وتحت االعتزال حضن في قضاها سنة أربعين

 في الخوض »استحسان في االشعري رسالة ولعل المتأخرين.

 السلفي الفقيه نموذج بين الجمع حاول التي الكالم« علم

 خروج على لدليل األصول عن المدافع المتكلم ونموذج
 عن فضالً للمحدثين، القديم للمذهب ومخالفته االشعري

 على دليل ذلك وفي الكرامية من والمشبهة للحشوية مخالفته

 االشعري باقدام ء ينبى مما فكره، في االعتزال بصمات استمرار

 الفقهية للمذاهب قراءته في توفيقي أسلوب اصطناع على

 إيجاد محاولته أخرى، جهة من يفسر، ما وهذا والكالمية

 وقدم الرؤية كمسألة فديمة فقهية لنظريات كالمية صياغة

 أسلوب يطغى ذلك كل وفي ٠ . بالكسب. والقول الكالم

 في عساكر ابن بالخصوص أهميته إلى أشار والتركيب التوفيق

 ابن عنه عبر الذي التركيب وهو المفتري كذب تبيين كتابه
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 األغلب »واالشعرية بقولهم الخاصة، النقدية بطريقته تيمية،

 باب في جبرية واألحكام، األسياء باب في مرجثة أنهم عليهم

 نوع فيهم بل محضة جهمية فليسوا الصفات في وأما القدر،

التجهم» من

 غيره، أكثرمن األشعري، االتجاه سيصطبغ ثم من

 متباينة كالمية مواقف بين التوفيق تروم التي باالشكالية

 سواء والتنظيم، الصياغة من منتهاها بلغت مختلفة ونظريات

 أم سلفية - مصادرفقهية إلى ترجع النظريات تلك أكانت
 ابن أدرك وقد . فلسفية أوحتى أومعتزلية أوجهمية كالبية

 أنه ورأى االشعري المذهب في التوفيقي االتجاه هذا أيضًا رشد

 وأنم الكالمية، والمسائل الملية القضايا تناول في المناهج أقسط

 الحشوية قبل من اعتبرتفريطا ما إلى التوازن اعادة إلى يرمي
 أن يعتقد ال رشد ابن غيرأن . المعتزلة طرف من وإفراطًا

 في جهته، من حاول ولذا ذلك في األشعرية حالف قد التوفيق

 التوفيق اصطناع في بدلوه ليدلي يتصدر أن القضايا تلك بعض

 االرسطية أدخل أن بعد قبله، من االشعرية رامته الذي

. . . بينها الوفيق المراد العناصر ضمن جديد كعنصر

 ورثته الذي الكالمي التراث من الضخم االرث ذلك ولعل

 المذهب يبدومعه الذي هو ،التوفيقي المنهج وهذا االشعرية

 اعادة ومحاولة المعتزلية لألصول فعل ردود مجرد وكأنه االشعري

 المنهج جوهر أن إال . األصول تلك لنفس جديدة صياغة
 حقًا ذلك الحظ كما األشاعرة مع مستمرًا ظل وعمقه المعتزلي

 أكبر عند خاصة ،الكالمي المنهج أن إلى نبه الذي رشد ابن

 اصطناع أساسين: عن يخرج ال ألشاعرة، وا المعتزلة وهم مثليه

 في والجدل المناظرة أسلوب وطغيان الشاهد، على الغائب قياس

 اآلخر ذلك ان القول نستطيع وبذلك . الكالمية القضايا بسط

 انماهوذلك االعتبار أكبر له وتضع األشعرية تحاوره الذي
 سلطته عن نهائيًا تنحيته المراد المعتزلي المذهب في خاصة المتمثل

 االشعرية األطروحة فهم يستحيل ثم ومن . والسياسية الفكرية

 أوتشذيبه تجاوزه المراد المعتزلي التراث أمامنا نضع أن دون
 في كبيرًا دورًا يلعب اللغة عامل أن والمالحظ .واصالحه

 حيث المعتزلية، لألطروحات األشعري الحسن أبي مناقشة
 منطلقات على اعتادًا الكالمية القضايا صياغة يعيد نجده

.لمفاهيمها جديدة لغوية

 أن يرى األشعري نجد التوحيد، أصل وبخصوص وهكذا

 الطبيعي العالم في المتجلية تعالى أفعاله من تستفاد الله صفات
 وبالتالي مريدًا، عالمًا قادرًا تعالى كونه على دلت أفعال وهي

 متميزة كصفات واإلرادة والعلم القدرة صفة مفهوم على دلت
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 الداللة وجه »ألن :الشاهد في الشأن هو كما بعض عن بعضها
 بين المطلق للتوحيد وجه ال ثم ومن . وغائباء شاهدًا يختلف ال

 عندئذ إذ معرفي، تناقض في وقعنا واال الذات، وبين الصفات
 بقدرته ال بعالميته وقادرًا بعلمه ال مثال بقادريته عالمًا الله يكون
 ألجل المعتزلي والموقف الشاهد، في نعرفه ما مع يتناقض وهذا
 لذا . اللغوي الوضوح عدم بسبب فكرية بلبلة إلى يؤدي ذلك

 وبين بينها التمييز ثم بينها فيا الصفات بين التمييز أوالً وجب
 على يدل والموصوف الموصوف على تدل الصفة ألن الذات،
 الذات، على زائدة الصفات أن ذلك كل من والنتيجة الصفة.

 هي يقال »ال هذا ألجل بذاته، قائمة تعالى الله حق في لكنها
 يشبه بما وقول للصفات نفي األول فالقول غيره«، هي أو هو

 أن سبق هوما وهذا واضح شرك الثافي والقول ،االقانيم
األوائل. السنة أهل من كالب ابن األشعري قبل أثبته،
 االشعري موقف في واضحة اللغوية المعالجة أن شك وال

 يركن وكأنه االشعري يبدو حيث القرآن، خلق مشكلة من
 التلبس عن الذات تنزيه تقصد والتي المعتزلية لألطروحة

 مخالفي الزام ضرورة له ويتبين ،بالقدم وانفرادها بالحوادث
 بتعدد والقول والشرك التجسيم يثبه بما االعتزالية النظرية
 الذي — النفسي الكالم بين التميز ضرورة إلى فيعد ،القدماء

 من والمكون المنطوق الكالم وبين - القديم االلهي العلم هو
 كعلم فهمناه اذا - القرآن يكون هنا ومن . واألصوات الحروف

 كحروف القرآن ويكون قديمًا، - الله عن صادر ذاتي نفسي
 يصل التوفيق هذا وكل وغخترعًا، مخلوقًا وأجسام، وأصوات

 لمصطلح اللغوي تحديده اعادة من انطالقًا األشعري إليه
لقرآن المقولعن الكالم
 الغاثب قياس إلى كالمعتزلة مرارًا األشاعرة لجوء ورغم هذا

 القياس هذا على أحيانًا يخرجون أنهم إال الشاهد، على
 عند الرؤية استحالة أن ذلك :مثال الرؤية مسألة بخصوص

 في ضرورة، بالجسمية الرؤية ارتباط على عندهم مبنية المعتزلة
 الرؤية شرط وأن األشاعرة، عند شرطًا ليس هذا أن حين

 فهو بالوجود يتصف تعالى الله ان فحيث فقط، الوجود عندهم
 هذا في الجسمية اشتراط أو الدعاء ضرورة وال رؤيته، يمكن

 عالم بين الفصل الى إلى هنا االشاعرة يميل وبذلك ,المقام
 على الغائب قياس مؤقتًا ،ويتجاوزون الشهادة وعالم الغيب
 الطبيعية القوانين من موقفهم ذلك على ساعدهم وقد . الشاهد
غيرالمرئية. العوالم عن فضالً الطبيعي العام في بنسبيتها وقولهم
 فإن العدل، وهو المعتزلة، عند اكاني االصل بخصوص أما
 عند ما بعكس نتسم، هنا األشاعرة عند االنطالق نقطة

 . المعترلة عند كها أخالقيًا وليس انطولوجي بطابع ،المعتزلة
 كان فإذا العدل، لمفهوم تعريفهم في بوضوح يتجلى وهذا

 الصواب وجه على الفعل »اتيان بأنه العدل يعرفون المعتزلة
 أنطولوجيًا تعريفًا العدل تعرف األشعرية فإن والمصلحة«

 المشيئة مقتضى على الملك في التصرف »هو العدل :بقولها
 يشاء، ما الله يفعل هوأن العدل يصبح وبذلك والعلم«

 وكأن .غيرالمشيئة على األمور جريان يعني الظلم ويصيرمعنى
 ولكن أنطولوجي نطاق في المسألة وضعوا بذلك األشاعرة

 على قادر الله هل وهو: ضيق اشكالي سؤال اطار في حصروه
 ال العجز كان وإذا قادر؟ غير أو وحده ملكه في التصرف
 القدرة باطالق يقضي الكمال فإن األلوهية مفهوم مع يستقيم
 وبذلك طرفه، من ومراد له مقدرة موجود لكل يكون وبالتالي
 منطق في هنا، تناقض وال .الخيروالثرمعًا خالق اللم يكون

 وبين الخيروالشر خلق على المطلقة القدرة بين االشاعرة،
 القول، سبق كا يعني، ال االخير هذا ألن العدل، مفهوم
 بالخصوص هنا يجوز وال . الملك في المطلق التصرف سوى
 هذا على وبناء . الشاهد على الغائب قياس تطبيق إلى الركون

 نصفه أن وجب كا بالظلم تعالى ال نصف أن يجوز ال
 فالله ضرورة، الذات في غيرمؤثرة هنا الصفة ألن بالعدل،

 طائع عنه يقال وال الطاعة خالق وهو بكافر وليس الكفر خالق
 ليس ولكنم الظلم خالق أيضًا وهو — الكسب نظرية حسب —

. بظالم
 انطلقوا قد واألشاعرة المعتزلة كان إذا أنه جيدًا ندرك ويهذا
 اثبات وهي واحدة، غاية ألجل والعدل التوحيد باب في جميعًا

 - الظلم نفي المعتزلة عند اقتضى التنزيه فإن المطلق، التنزيه
 التنزيه يقتضي حين في - النقص صفات أخص عندهم وهو
 لباقي االشاعرة مهد وبذلك . عه الشريك نفي األشعرية عند

 ونفي تعالى الله على األصلح وجوب نفي حول نظرياتهم
 المدركات من هوعندهم الذي والوعيد للوعد العقلي الوجوب
 األخالقية القيم عن الوجوب صفة نفى ولذا العقلية ال الشرعية

 أو القانون أو بالشرع، اا تجب، ال ولكنها بالعقل »تحصل التي
 التوحيد ألصلي تبعًا نفوا فقد أخرى جهة ومن ٠ العرف بمحض

 كلها هذه وجعلوا أفعاله خلق على اإلنان قدرة والعدل،
 بالقدرة المقدر هو »المكتسب الفعل أن باعتبار مكتسبة
 يتعارض ال وهوفعل الحادثة: القدرة تحت والحاصل الحاصلة
 خلقًا الله عن صادر فعل الكسب ألن المسؤولية مع عندهم

 طرحه، إلى سبق الرأي هذا أن ريب وال كسبًا. اإلنسان وعن
 تيمية ابن نعت ولذلك صفوان، بن جهم األشاعرة، قبل
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 ٠ األفعال جهمية بكونهم الكب في نظريتهم بسبب االشاعرة
 بصفة اإلنان يصف أن يرفض الجهم أن سابقًا رأينا وقد

 الخلق كصفة اإلله، به يتصف أن يجب، وباألوكد يجوز،
 قبل أيضًا وجدت هذه الكسب نظرية أن كما واإلبداع.
 الباقالني الحظ وقد حيفة. أبي االمام عند االشعري
 األشعري عد الكسب لنظرية الجبرية النزعة من التخفيف

 اإلنسان أن حين في الحركة جوهر يخلق تعالى الله أن رأى حين
 في الحركة على القدرة يخلق فالله ،الحركة يختاركيفية هوالذي
 أو القعود أو القيام يختار الذي هو األخير هذا ولكن اإلنسان
 خلق الله أن كما بها وصفه عندئذ ويجوز الطاعة، أو الصالة
 ريب وال . الطعن أو القطع يختار هوالذي واإلنسان الحديد

 الموقف بين للتوفيق أخرى أشعرية محاولة الموقف هذا أن
 منه، يقترب الذي األشعري موقف ومعه المحض، الجهمي

المعروف. المعتزلي الموقف وبين
 بسلوك والوعيد الوعد أصل من األشاعرة موقف وتميز هذا

 أيضًا، األصل هذا غير في ونراه عامة االشعري منج في ثابت
 االمكان ومتوى العقلي االمكان متوى بين التمييز وهو اال

 هو ليس والوعيد بالوعد التصديق أصل أن ذلك : الوجودي
 بمحض يثبت فاللهم الشرع، اا له سند ال إنه بل العقل، محض
 وعده يخلف ال اله كان وإذا عدله. موجب ويعاقب فضله

 ٠ العقل محض إلى وليس الخيرالشرعي إلى استنادًا فذلك
 الله يخلف أن مجوز — التوحيد أصل على بناء - أنه يعني وهذا

 الكمال في ذلك يطعن ان دون عقال جائز خلف فهو وعده،
 ذلك يخلف ال تعالى أنه في سندنا هو الخبر ان غير . االلهي

 خاصة التفكيرسيطبقه من أوالمنج األسلوب هذا الوعد.
 سيقول حيث العادة، بمفهوم وعالقتها السببية نظرية في الغزالي

 نفس في يستند كان وان الطبيعية الحتمية لنفي العقلي باإلمكان
 العقلي اإلمكان ذلك نفي الوجودي اإلمكان الى الوقت

 بسبب اصبحت طبيعية، حتمية بوجود ثم، من واالقرار،
 الشرع خبر عل استنادًا المستقرة العادة حكم في ذلك

نفه...
 األشعري الفكر في العامة المنهجية المميزات هذه ذكر وعلى

 وكررها رشد ابن قدمها التي المالحظة تلك إلى اإلشارة يمكننا
 منهجًا كونه وهي اال االشعري المبج حول تيمية، إبن بعدم

 معافي من النعت هذا في ما ورغم السفطة بطابع مطبوعا
 وصفه، المذكوران المفكران يود ما أن إال قساوة ومن قدحية

 في شديدًا منهما كل كان رقد - مبرراته وال طبيعته يدركا لم وما
 جل في نالحظه هوما وصقه يودان كانا ما - بمذهبه التمسك
 المجتلفة التيازات بين التوفيق في رغبة من االشعرية األصول
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 تلك أحيانًا تبدومعه الذي الشيء وسط، موقف واتخاذ
 ال مثاًل، فالصفات، المتناقضات: بين تجمع وكأنها األصول

 هوبالجبروال ال والكسب غيرها، هي وال الذات عين هي
 مكنة والرؤية اللفظ، محدث المعنى قديم والقرآن باالختيار،

 بالضرورة لي الظلم وخالق محسوس، على تقع ال ولكنها
 عا مسؤول ولكنه لفعله خالق غير واالنسان ظالم،
...يكتبه
 الفكر ثوابت من ثابتا تشكل الترفيقية المحاوالت هذه مثل

 االتشار له ضمنت التي العوامل جلة من ولعلها ،األشعري
 المالحقات رغم وجغرافيًا فكريًا غتلفة أوساط بين والذيوع

 بداية في المعتزلة طرف من سواء االشاعرة، لها تعرض الي
 واألندلس، بالمغرب المالكية قبل من أم السلجوقية الدولة
 االشعري المذهب نشر على العمل الرواد بعض استطاع حيث
 بن والمهدي العربي بن بكر أبي القاضي أمثال من مختلفة بطرق

رشد. ابن تلميذ طملوس، وابن السالجي وعثمان تومرت
 النظريات مختلف مع وتعاملوا االشاعرة تفاءل وكما هذا
 القوة بنفس تعاملوا فإنهم ،عليهم السابقة الكالمية والمواقف

 اعادة في حرجًا يروا ولم ،يونانية فلسفية ومواقف نظريات مع
 اليونانية األصول ذات يتجزأ ال الذي الجزء نظريات توظيف

 في الفلسفية العلوم الزدهار كان وقد قبلهم. المعتزلة فعل كما
 المذهب هذا أقطاب دفع ما األشعري المذهب تكامل عصر

 بعد خاصة الفلسفة، تلك مثل مع ساخن حوار في للدخول
 ما سياسي ثوب في الباطنية الحركات بعض لدى برزت أن

 الحوار وهذا الفلسفي االشعري للحوار عنيفًا طابعًا أعطى
 مصارعة كتابه في كالشهرستاني األشاعرة كتب لنا حفظته الذي

 فتاويه، في الصالح وابن الفالسفة تهافت في والغزالي الفالسفة
 من العواصم في العربي بن بكر أبي الغزالي تلميذ المغاربة ومن

 الرد في العقول لباب كتاب في المكالتي يوسف وكذا القواصم
 لذلك كان وقد وغيرهم .. األصول علم من الفالسفة على

 علوم تسرب األكبرفي دوره بالفلسفة األشعري االتصال
 في أو الميتافيزيقي أو المنطقي المجال في سواء فلسفية ونظريات

 في خاصة االسالمي، الفكر إلى والسياسي، األخالقي المجال
 بتراثهم ذلك األشاعرة، طعم ان بعد المتأخرة العصور
المعروفة. ألصولهم وأخضعوه الكالمي

 االشعرية بين الجزئية الخالفات من بالرغم أنه ويبدو
 فيه ظهرت الذي الوقت نفس في ظهرت التي والماتريدية
 تقابل واحدة أصول حول تتفقان الفرقتين فإن االشعرية،

 أبي بين جمعت التي العالقة ذات إن بل .المعتزلية االصول
،الماتريدي بين جعت قد الشافعي واالمام األشعري الحسن
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 الماتريدي حاول حيث حنيفة، أبي االمام وبين ه(،333 )ت

 إلمام والنظريات اآلراء على منظم عقلي كالمي طابع اضفاء

 وابن ومالك كالشافعي كان الذي حنيفة ابي الفقهي مذهبه

 الماتريدي وكأن الحديث ورجال السلفي االتجاه ممثلي من حنبل

 الدور نف خراسان، وبالد النهرين وراء فيما ليلعب، جاء

 هناك خاض حيث الخالفة، حاضرة في االشعري لعبه الذي
 والرافضة والقرامطة المعتزلة ضد ساخنًا حوارًا األطراف، في

 أهل مذهب »نظرة هو واحد هدف ألجل وذلك والفالسفة،
 كالذي توفيقيًا منهجًا ذلك كل في مصطنعًا والسلف، السنة«

 لطاش الظنون كثف في نقرأ ثم ومن .األشعري عند وجدناه

 علم في والجماعة السنة أهل رئي أن »اعلم :قوله زادة كبرى

 الحنفي أما ،شافعي واآلخر حنفي أحدهما : رجالن الكالم

 وأما . . .الهدى امام ،الماتريدي . ٠ . محمد منصور أبو فهو

 مام الجماعة ورئيس السنة فهوشيخ الشافعي اآلخر

البصري» األشعري أبوالحسن . . المتكلمين

 حدود إلى الكالم علم عرفه الذي التطور هو ذلك - 6

 رغم - الفرق مختلف لدى ظل علم وهو للهجرة، الرابع القرن
 عالً - التيارات مختلف على األخيرة هذه عرفته الذي التفتح

 لمعرفية لمجاالت باقي عن بخصائصه متميزًا بذاته مستقالً

 الحسن أبي كباراتباع وقدحاول األخرى الفكرية والتيارات

 يؤسسوا أن الباقالني أبوبكر رأسهم وعلى األشعري،

 المقدمات أو العامة ء المبادى بعض بتقرير الكالمية الطروحاتهم

 كأدلة عليها تتوقف االطروحات تلك أن رأوا التي العقلية

 الواجب الملمات منزلة المقدمات تلك وأنزلوا ضرورية،
 يؤذن الدلل »بطالن بأن تقول عامة لقاعدة تبعًا اعتقادها

 االعتقاد يتتبع المدلول بصحة االعتقاد إذ المدلول«، ببطالن

 التي المبادىء أو المسلمات تلك أهم من كان وقد .دليله بصحة

 ال العرض بالجوهرالفردوأن القول سائراألدلة إليها تستند

 أسس من معروف هو بما زمانين يبقى ال وأنه بالعرض يقوم

 مع ثم ه، 403 ت الباقالني مع نضجها مرحلة في االشعرية

ه 478ت الجويني

 وأشاعرة، معتزلة الكالم، لعلماء العام الموقف كان وقد هذا

 سائر من نقدية مواقف اتخاذ للهجرة، الخامس القرن حدود إلى

 اتباعهم بعض تهموا المعتزلة أن درجة إلى الفلسفية، العلوم

 استمرارعلما، غيرأن الفلسفة« من بشيء نفه »دنس بأنه

 لجويفي يعد خاصة الفلسفية، القضايا مع تعاملهم في الكالم
 رغم األرسطي المنطق قضايا أهم فشيئأ شبائً يتبنون جعلهم

 وقد .اليونانية الفلسفة من االلهي للجانب رفضهم استمرار

 اليوناني للمنطق بتبنيه الموقف هذا الغزالي حامد أبو دشن

 حتى بل الكالمية القضايا في فقط ليس صالحيته، عن ودفاعه

 األصولي كتابه مقدمات في إعالنه درجة إلى الفقهي المجال في

 ثقة ال االرسطي المنطق استخدام يحسن م إنمن المتصفى

 - الغزالي فتح وبذلك . أوفقهية كانت كالمية ،بعلومه

 الكالمية الموضوعات تناول في جديدة طريقة - األشعري

 خاصة المتقدمين، طريقة خالفت المتأخرين طريقة ب: سميت

 المقدمات أو المسلمات من اعتبرته قد كانت ما العديد في

 بابها فتح التي المتأخرين طريقة تعد لم أخص وبوجه العقلية،

 بطالن يأن تقول التي المقدمة بصحة تعتقد الغزالي، االمام

 المنطقي الدرس من تعلمت »ألغها المدلول ببطالن يؤذن الدليل

 أن يمكن الذي المدلول ببطالن اليؤذن الدليل بطالن أن

 المنزلة ولعل . ■ .أخرى طريقة أو دليل من بأكثر عليه يستدل

 األصيلة السالمية العلوم ضمن األرسطي المنطق يعرفها التي

 دشنها التي لجديدة الطريفة هذه إلى فيها الفضل يرجع

 على حافظت قد هذه المتأخرين طريقة كانت وإذا .الغزالي

 جانبها في خاصة نقدالفلسفة، في القديم الكالمي الموقف

 وكثرة بالفلسفة المتأخرين اتصال شدة عملت فقد االلهي

 علومهم إلى جديدة فلسفية مفاهيم تسرب على عليها ردودهم

 االسالمي المجال لتالئم تطويعها على حرصهم مع الكالمية
 من كل كتابات لمواقف لهذه وأبرزنموذج فيه توظف التي

٠ الرازي وفخرالدين الغزالي

 التي الجماعات نمارسه كانت الذي الضغط فتور غيرأن
 الرغبة - الزمن بمرور نلل كالباطنية واضحًا، فلسفيًا تراثًا تحمل

 المتأخرون، يعد ولم الخالصة، الفلسفية القضايا على الرد في

 بين ال التمييز يستطيعون ،الرازي الدين فخر وفاة بعد خاصة

 والقضايا الكالمية الفضايا بين وال والمتأخرين المتقدمين طريقة

 عصر طبيعة االتجاه هذا على ساعد وقد .الخالصة الفلفية

 أسلوب نهج إلى المتعلم أو المثقف فيه مال الذي االنحطاط

 - خلدون ابن يقول -كما »التبست ف والشرح والحفظ الجمع

 عن الفنين اليتميزأحد بحيث الفلسفة بمسائل الكالم مسائل

 المنتدمين طريقة بعد - االتجاه هذا مثلي أبرز ولعل .اآلخر«

 الدين نصير - الرازي مع تنتهي إلتي المتأخرين وطريقة

 وكذا الرازي، وناقدعصل ه،شارح672ت الطرسي،
 االيجي وعضدالدين الطوالع، كتابه في ه، 691 ت البيضاوي

 كتب في األخيرالمزج في وقع كما المواقف كتابه في ه، 750ت

 كل والتصوف الفقه وبين الكالم من إلوع هذا بين المتأخرين

 لتخليص جديد من الدعوة إلى الفقهاء بعض سيدفع ذلك
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 عندهم استوجب ما أيضا، المنطق من بل الفلسفة من الكالم

 شجع ما وهذا بل ذلك، عن لمسؤرلينها خاصة، األشعرية نقد

 علم اعتبار اللغاء الدعوة إلى تيمية ابن منذ السلفي االتجاه

االصيلة. االسالمية العلوم من الكالم

 وعلم الكالمية االتجاهات اليه انتهت المصيرالذي هذا-7
 من العلم هذا لقيمة قصيرة اشارة إلى يدعونا إجاالً الكالم،

 أن بعد أنه ذلك األوائل. به والمهتمين أقطابه بعض نظر وجهة

 الوراء، إلى وتراجع السياسية الساحة من الكالم عالم انسحب

 ذلك منه اقتضت إذا إال كمتكلم الساحة على ليظهر يعد لم

 أصبح هنا من .والفلسفية العقائدية والمناظرة الدفاع ظروف
 وجعلوا نسبيًا طابعًا علمهم على يضيفون الكالم أقطاب بعض

 الحرمين أمام عن أثرذلك كما وقتبة، بظروف مقرونة قيمته

 عن رجعت اني علي »اشهدوا قوله: عنه روي الذين الجويني

 التراث وضع بذلك يعني وهو السلف«. فيها يخالف مقالة كل

 وذلك قوسين، بين اإلسالم في المتكلمين ومساهمة الكالمي

 والماتريدية االشعرية انتشار بعد إليه الحاجة انعدام بحجة

 ولعل , . . االبتداع عن واالبتعاد بالسلف تثبتها أعلنتا اللتين

 تطوير في مساهمته ورغم المجال، هذا في بشيخه تأثر الغزالي

 مزاولة في عمره من ضيع ما على ندم فقد له، ومارسته الكالم

 الكالم علم عن العوام الجام إلى ودعا الكالمية المناظرات

 بمقصود وافية طريقة باعتبارها التصوف طريقة األخير في وفضل
 الذي الجويني بشيخه متأثر ذلك في وهو . معًا والعمل الكالم

والتصوف. الزهد إلى ميله األخيرة، حياته في عنه، عرف

 أشهر لدى الكالم لعلم التقويمية النظرة تلك نفي نجد كها

 الدين فخر عند األخيرة العصور في المتأخرين طريقة مثلي

 تجربة فبعد : خلدون بن عبدالرحن عند نجدها كما ،الرازي

 الكالمية بالنظريات المشبعة المتأخرين طريقة مع طويلة
 الكالمية الطرق تأملت »قد :قائالً الرازي يعلن والفلفية،

 غليال، والتروي عليالً فاوجدهاتشفي الفلسفية والمناهج

 لعب قد كان إن ،الكالم علم أن خلدون ابن يرى حين في
 »غير علم فهو ،وجودم اقنضت والتي السالفة العصور في دورًا

 في والغزالي الجويني وجد وكما يقول: كما العهد« لهذا ضروري

 ابن ذلك وجد المعقدة وأدلته الكالم علم عن الغنية التصوف
 يجهل أن عنده بالمفكر يجمل ال كان وإن أيضًا خلدون

 تكمن فقط ذلك وفي الكالم، لعلم النظرية االطروحات

. . .خلدون ابن عند فائدته

 علم نسبية على رأينا، كما السنة، أهل متأخرو أجمع وإذا
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 نسفه حاولت أخرى طائفة فإن ،دوره نهاية وإعالنهم الكالم

 ابن حاول وقد .الملة علوم بين بدعته واعالنها أساسه من
 علم وبين الملة بين الفصل األدلة مناهج في الفيلسوف رشد،

 فيه ساهم ما حذر ثم ومن سلبيًا، اعتبردوره الذي الكالم

 بين الكالمي الجدل نثر من - المتكلمين سائر ومعه - الغزالي

 رشد ابن يصفه عمل فهو مجالسهم وفي المسلمين جمهور

 الكالم علم من الموقف نفس ولعل .وباالبتداع بالخطورة
 سبعين بن عبدالحق األندلي الصوفي في متمثالً نجده

 نموذج أنسب األشعرية من يتخذ أن حاول الذي ه، 667 ت

 الكالمي المنهج نقد خالله ومن ،والتجريح للنقد كالمي
 لغة في مجيبًا االشعري المذهب عن سأله من أرسل وقد جلة،

 قليل كثيرالكالم، »األشعري والمذهب بقوله: انفعالية

 أخي يا عليه تعول فال . .لمذهبه ينظر أن يصلح ال ،المعاني

 الكالم علم كان وإذا بدعة« فإنه باالزدراء، اال إليه تنظر وال

 السلفيابن فإنقلم والصوفي الفيلسوف نقد من هكذا يسلم لم

 في تمثل ي خاصة الكالم شرعية نقد في كثيرًا سال قد تيمية

 المطق صون كتابه في السيوطي جمع وقد المتأخرين. طريقة

 المنحى ذات الفتاوى من جلة والكالم المنطق في عن والكالم

 المالحظ غيرأن . اإلسالم. في الكالم قيام تعارض السلفي

 سبعين وابن رشد ابن مواقف وفي بل واآلراء الفتاوى هذه في

 في انطلقت مواقف أنها الكالم علم قيمة من خلدون وابن
 مع يتعارض بحتًا نظريًا موقفًا باعتبارها العلم لهذا تقييمها

 لعمري وهذه .المسلم الهتمام الوحيد المجال هو الذي العمل

 توضيحه سبق ما ضوء في الكالم لعلم التاريخية خاطثة رؤية

 وفعاليته السياسي بواقعه العلم هذا نشأة ارتباط بخصوص

 تلوين في دورها الخاطئة الرؤية لتلك يكون وسوف .فيه

.هذا علمنا من الحديثة العربية االصالحية مواقف

 االصالحية، الوهاب عبد بن محمد حركة بعد أنه ذلك - 8

 النعل حذو ،الكالم علم من تيمية ابن مواقف فيها تابع والتي

 ثوب تجديد إلى يطمح وكأنه عبده محمد الشيخ نجد باكعل،
 المتأخرين طريقة تجاوز سلفية، بدوافع محاوالً العلم، هذا

 حنبلية تيمية تأثيرات مع القديم االشعري المذهب وبعث

 في توحيد »دين االسالم أن من وهوينطلق خاصة واضحة.

 فنزعات ذلك عدا وما . . .القواعد في تفريق دين ال العقائد

 محمد الثيخ تثمرمدرسة وسوف سالطين« وشهوات شياطين

 عبدالرازق، مصطفى الشيخ تلميذه يد على خاصة عبده،

 تأكيد مع الكالم، علم قضايا تناول اعادة في مختلفة اتجاهات

 اعادة في التاريخية الرؤية أهمية على االتجاهات تلك أغلب



الكالمية

 وأبرز الملة علوم كأهم االعتبار له أعيد الذي العلم هذا تقييم

تراثها. مظاهر

 الحاضر، وقتنا إلى القرن هذا أوائل منذ يفتر، لن وسوف

 المكتشفة نصوصه تحقيق في واالستمرار الكالم بعلم االهتمام
 مختلف ومورست التداول، من منوعًا منها العديد كان التي

 وجدنا وإذا .كالمي جانب أكثرمن على الحديثة التأويالت

 المحتكر هو القرن هذا وأوائل الماضي القرن في االستشراق

 العربية األقالم فإن الكالمية، للعلوم والقراءة التحقيق لميدان

 تتصدر - اآلن الى االربعينات بعد خاصة ٠ بدأت واالسالمية

 برزت بل الكالمي، للتراث والتأويل والقراءة التحقيق أعمال

 القراءات تلك خالل من واالسالمية العربية الساحة على

 التراث ذلك من جوانب لتوظيف محاوالت والتأويالت،

 المعاصرة، التحديات ومواجهة الهوية اثبات ألجل الكالمي

 فرح مع عبدم محمد الشيخ فتحه الذي النقاش في ولعل

 مع مستوى أكثرمن على افتح الذي الحوار في ثم انطون،

 أدبيات ابراز على كله ذلك ساعد قد ،االستشراقية المدارس

 هو أصبح جديد، كالم أمام وكأننا معها أصبحنا سجالية

 وصراعات مالبسات من األحيان الكثيرمن في يخلو ال أآلخر

 نشأة بداية في الشأن عليه كان مثلما وخارجية، داخلية سياسية

 في العديدة اإلحباطات غيرأن . االسالم تاريخ في العلم هذا

 بهذا المشتغل هذا من تجعل زالت ما المعقدة المعاصرة الظروف
 خالفًاللمتكلم الفعل غالبًابدوررذ الجديديكتفي الكالم

 نشاطه ومجال اليومي عمله السياسية المبادرة كانت الذي القديم

التنظيري.
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الصغير عبدالمجيد

الكلبية
Cynism
Cynisme
Zynismus

:وتسميتها الكلبية بدايات - 1

 على الكلبيين مؤلفات بأن بدء ذي بادىء نؤكد أن بد ال - 1

 ال عنهم معلومات من إلينا وصل ما وإن فقدت، قد كثرتها
 وهناك هنا ومتناثرة األكثر على متناقضة وشذرات اخبارًا يعدو

 الالئرسي ديوجنيس أمثال من والرواة الشراح كتب في

 وثيوفراسطس 002ع885ا3؟؟ع85 م. ق.323-412
Theophrastus ذكره عما فضال ق.م.،287 " 372 بين 

 Aristote وارسطو م. ق. 347 - 427/ 428•13*09أفالطون

 سبب حول اختالف فهناك ولذلك .عنهم م. ق. 322 - 384

 وطبيعتها وتحدرها الكلبية مؤس وحول بالكلبين تسميتهم

 أنها أم الصحيح بالمعنى فلسفية مدرسة تشكل كانت إذا وما
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 صفات جمعتهم األفراد من لمجموعة صوفية نزعة مجرد كانت

.أوقليلة كثيرة مشتركة

 فيما ، م. ق. 399-470 حوالى Socrates سقراط كان - 2

 .م ق. Xenophon 431 - 345 واكسنوفون أفالطون لنا يروي

 الوحيدة القصوى الغاية هي الفضيلة أن يرى وغيرهما،

 وعرف .وخيره سعادته تقوم وعليها هوإنسان بما لإلنسان

 مرض بأنها والرذيلة وقوتها، وجالها النف صحة بأنها الفضيلة

 إلى الناس يدعو كان فقد ولذلك وهزالها. وبشاعتها النف

.بأنفهم العناية

 الطريق وال الفضيلة عليه تقوم فيا يبين لم سقراط أن إآل

 بأنه سقراط يصور المثال سبيل على فاكسنوفون .إليها المفضية
 أكثر أوتلك الفضيلة هذه طبيعة وتفحص بدراسة معنيًا كان

 قد أنه ورغم ٠ إيجابية دقيقة بصورة ماهيتها بتحديد عنايته من

 في وغرس والرذيلة العبث عن الناس أنظار صرف من تمكن

 ،إليها المؤدية الطريق يبين لم فإنه ،الفضيلة حب نفوسهم

 لم أنه فإما .مسرح خشبة على من الناس يدعو بإله أشبه فكان

 لم أوأنه ثناء بعده ما ثناء عليها أثنى التي الفضيلة طبيعة يعرف

 أرسطو، يرى فيما والسبب، طبيعتها. عن يفصح أن في يرغب

 فقد الحوار. في سقراط اعتمدها التي الجدلية الطريقة إلى يعود

 مفهوم تعريف حول متمعيه على األسئلة يطرح سقراط كان

 ،وغيرها المعرفة أو الخير أو الجمال لو الشجاعة مثل معين عام

 دون ولكن منهم، األجوبة أوتوليد استقراء على يعمل ثم

 نفوس وفي الحوار يترك وكان .هائي جواب إلى التوصل

 خاصة نتاثج من إليه توصلوا عما الرضا بعدم شعور المتحاورين

 هذا في تعمد سقراط ولعل عليهم. المطروح المفهوم بتعريف

 حقيقة عن والتقصي البحث مواصلة من مزيد إلى يدفعهم أن

 المجال ترك سقراط هوأن هنا المهم الثيء ٠ المفاهيم هذه
.الفضيلة طيعة في لرأيه مختلفة لتأويالت مفتوحًا

 في وتالميذه أنصاره اختلف سقراط موت فبعد ولذلك

 الخلفية شيئين: على ذلك في اعتمدوا وقد الفضيلة، تأويل

 األوائل للفالسفة دراستهم من عليها حصلوا التي الفلفية

 في يها أعجبوا معينة صفات وعلى بسقراط التحاقهم قبل

 ما النحونشًا هذا وعلى سواها. على األولوية فأعطوها سقراط

 الكلبية، األفالطونية، أربع: وهي السقراطية بالمدارس يسمى

 من بجانب مدرسة كل أعجبت فقد .والقورينائية ،الميغارية
 اعتمدت فاألفالطونية ,لها أساسًا واعتمدته وحياته سقراط فكر

 استقاللية والكلبية سقراط، عند العقلي النظري الجانب

 في للفضائل سقراط حصر والميغارية الذاقي، واكتفائه سقراط
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 كان الي الجسدية اللذة اعتمدت فقد القورينائية أما واحدة،

 وقد . األغنياء موائد وعلى الحفالت في بها يستمتع سقراط

 المدارس أنصار عرف األكبرفيما بالسقراطي أفالطون سمي

 مؤلفات أن إلى يرجع هذا ولعل بصغارالسقراطيين األخرى

 مؤلفات من إلينا يصل لم بينما كاملة إلينا وصلت قد أفالطون
 ألن التسمية هذه فالضيرفي القليل. الشيء إآل اآلخرين

 كان كما آثار، من وصلنا فيا منهم حظًا أوفر كان أفالطون

غورًا. وأبعد أوسععالً

 Taylor تيلور مقدمتهم وفي المؤرخين بعض ويرى
A. E. Taylor, Socrates, Doubleday Anchor) 

(173 - 172.BookS) 1954, pp ، واحدًا خلفًا لسقراط بأن 

 سقراط أصحاب من عدد »أصبح تيلور يقول .وهوأفالطون

 كان فقد .بنشاطهم وعرفوا موته بعل فلسفية مدارس رؤساء

 وقد فياضا. كاتبا Antisthenes, م ق. 365 - هه4أنتيتينس

 بالسقراطيين وأتباعهم الناس هؤالء تسمية على العرف جرى

 لها، أساس ال أعتقد، فيما التسمية، هذه ولكن الصغار.

 االسكندرانيون. الرواة ابتكرها مصطنعة تقسيمات وتعكس

 وأرستيبوس: .م ق.Euclides 450"? 374 اقليدس كان لقد

 Antisthenes وانتيستينس م. ق. 366- 435٨(1ام؟•0ا5

 ان إذ .تالمذته كونهم من أكث بسقراط معجبين أصدفاء

 يكن ولم مباشرة، اإليليائيين من مستمدة إقليدس مبادىء
 انظرات أما مطلقًا مبادىء أية يذكر، فيا الرستيبوس،

 إمكانية نكرانه األكثرمثل على بأنتيستين تقترن التي المتناقضة

 من بل سقراط من مستمدة فليست وغيرها التناقض
 وهو واحدًا خلفًا لسقراط هوأن المهم الشيء الوفسطائيين.

 ألن يبررها ما Taylor تيلور لنظرة يكون وقد ,أفالطون«

 المنتزهات في الناس يحاور كان بل كتابات ال يترك لم سقراط

 والنعرف .أفكارهمويستقرىء ويحاجهم العامة والمحالت

 ألن ألفالطون، هو وما لقراط هو ما أفالطون محاورات من

 وأين سقراط ينتهي أين معرفة ويتعذر متداخلة كانت أفكارهما

 دون لسقراط األكبر الخلف أفالطون يعد رعليه .أفالطون ييدأ

 أقل خلفاء لقراط يكون أن من يمنع ال هذا ولكن منازع،
 وانتيتينس اقليدسالميغاري - وهم أفالطون من وأثرًا مكانة

نحوأوآخر. على بسقراط تأثروا الذين القورينافي وارستيبوس

 بل الصحيح، بالمعنى فلسفية مدرسة الكلبيون يؤلف ا - 3

 عليهم أطلق وقد مشتركة. صفات تجمعهم الحياة في نزعة

 من الكالب حياة وطريقة حياتهم طريقة بين لما الكلبيين اسم

 عل تعليق في وردت أسباب إلى هذه التسمية وترجع .صالت

أرسطو: على حاشية

 فأوالً ,االسم بهذا الكلبيين لتسمية أربعة أسباب »هناك

 من وجعلوا الحياة، في لمم أسلوبًا االكتراث عدم اتخذوا النهم

 ويمارسون يأكلون الكالب مثل فكانوا لهم شعارًا الالمباالة

 مفترق وعلى الدنان في الجماهيروينامون بين علنًا الحب

 الخجل يعرف ال حيوان الكلب هوأن الثاني والسبب .الطرق

 شعارهم والوقاحة الصلف الكلبيون انخذ وقد ، الحياء وال

 هو الثالث والسبب .فوقه بل التواضع تحت ال منزلة وأنزلوهما

 معتقدات يحرسون الكلبيين وأن أمين حارس الكلب أن

 ويميز مدرك حيوان الكلب هوأن الرابع والسبب فلسفتهم

 من بين يميزون الكلبيون وكذلك . . .أعدائه من أصدقاءه
 أجمل به ويرحبون صديقًا ويعتبرونه الناس من للفلسفة يصلح

 عليه فينبحون للفلسفة، يصلح ال من وبين ترحيب،

 (Dud" ,فتطردهم« أعدائها على الكالب تنبح كما ويطردونه

-ley, D. R., A Story OfCynicism, Georg Olms Ver 

(5 .lagsbuchhandlug Hildesheim, 1973, p ذكر وقد 

 بالكلبي؟ سميت لم : الكلبي لديوجين »قيل الشهرزوري:

 وسمي األشرار. عل وأهر لألخبار أبصبص ألفي فقال:
 أبدًا يحتشم وال بالحق الناس يمحب كان النه بالكلبي

 األرواح نزهة والفالسفة، الحكمام قاريخ )الشهرزوري:

(.206 ص. 1976حيلرباد، ،1 ج. األفراح، وروضة

 وهوأن الالئرسي ديوجنيس يذكره خامس سبب وهاك

 باسم المعروف الرياضي الملعب من اشتق اسم الكلبية

 حرفياالكلب تعني يونانية كينوسارج وكلمة كينوسارج

 الذين األطفال لتعليم مكانا الملعب هذا اتخذ وقد ٠ االبيض

 الحركة مؤسس ، أنتيستينس وكان - غيرأثيني أصل من كانوا

 الملعب هذا في التالميذ يجمع البعض، يرى فييا الكلبية،

 اتخذه الذي المكان إلى نسبة تكون هذا على فالكلبية ليعلمهم

.وأفكاره تعاليمه أنتيستينسلنشر

 يرون (Dudley, Ibid. p. 6) دادلي ومنهم البعض أن على

 المتأخرين الكتاب ايتكار من الكينوسارج إلى الكلبية نسبة أن

 إلى نسبة بالرواقية أسوة ما مكان إلى الكلبية نسبة أرادوا الذين

 ليس ألنه أفالطون. أكاديمية إلى نسبة واألكاديمية الرواق،

 Diogenes ديوجنيس مثل الكلبية رواد أن على يدل ما هناك

الكينوسارج في الكلبي نشاطهم مارسوا 0ه[1ع5 وكريت

 كذلك ،النزعة هذه نسب يتعلن اختالفًا هناك ان وكا - 4

 اعتبار على الرواة درج وقد .مؤسسها بشأن اختالنًا هناك فإن

 لديوجنيس قول الى يعود وهذا .النحلة لهذه المؤسس أنتيستينس

 ودشن سقراط من لخشونة تعلم انتيستينس »بان الالئرسي
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 على السينوي ديوجنيس تتلمذ وقد . للحياة الكلبية الطريقة
 ديوجنيس على Crates كريتى وتتلمذ أنتيتينس،

,Diogenes زينون وتتلمذ Zenon ،الرواقية مؤس الرواقي 
والرواقية سقراط يين تواصل فثمة وعليه كريتس، عل

 قديمًا شك موضع كان التقليدي االعتقاد هذا ان على
 تاين جوانب من وديوجنيس بينأنتيستينس ما ألن وحديثًا.

 متقثفًا منهما كل كان فقد ٠ تشابه جوانب من بينهما ما يفوق
 من الكلبيون )اتخذ هرقل: كلمنهما واتخن الحياة في زاهدًا
 مأوى ال الذي البطل رمز كان هرقل أن لهم اعل مثال هرقل

 ضحية كان وقد بالبشريةجمعاء. يعنى والذي وطن وال له
 على وصبرتغلب ارادة قوة من اوقي ما بفضل ولكنه القدر
 ورائدهم الكلبيين معبود فهرقل . .منتصرًا وخرج القدر

 شيرون تلميذ انه االولى ويتميزبخصيصتين: الروحي،
Chiron الممارسة خالل من والفضيلة الحكمة اكتسب الذي 
 بطل فهرقل الجماهير، صديق انه واالخرى العنيفة، االخالقية

 ويتغلب والمشاق المصاعب يتحدى حكيم عاقل االرادة قوي
 في له اعلى مثال ضيق( في انسان الخيرلكل وهوصانع عليها

 اختالفات ان بل ال ذلك، يتعدى ال التشابه ولكن الحياة.
 وتالميذه أنتيستينس ارسطويذكربأن فإن .تظهربينهما كبيرة

 كتب وقد الجديد االيليائي المنطق بمشاكل معنيين كانوا
 على متقشفًا يكن ولم خطابية موضوعات في أنتيستيننابحاثًا

 ال وكان وعقارًا واثاثًا دارًا متلك كان ألنه السقراطية الطريقة
 التي الحفالت الى سقراط صحبة في يذهب ان في حرجًا يجد

 على يتردد كماكانأنتيستينس اثينا. في االثرياء يقيمها كان
 لقاء التعليم مارس وقد محاضراتهم الى لالستماع السوفطائيين

 بأصحاب استخف غقد العكس فعلى ديوجنيس اما أجر.
 لم ولكنهم العدالة على كبيرًا صخبًا اثاروا الذين الخطابة

 طعامه وكان دن، في او الطلق المواء في عاش وقد يمارسوها
 معاصريه كل سخرمن انه كما والماء المجفف التين عل قاصرًا

 Alcibides القبيادس على يعب ولم التسول حياة وعاش

 والقيود. المحرمات كل رفع الى يدعو فكان المحارم، غشيانه
 أنحى ديوجنيس أن الرواة ذكر بينهما االختالفات ولتقليص
 وانه اليه يدعو كان ما يمارس لم النه أنتيستينس على بالالئمة

 ان على قادرًا ليس ولكنه ضجيجًا، يحدث نحاسيًا بوقًا يشبه
 Comperz (Dudley, غومبرز دفع بما وهذا .نفسه يسمع

(2 .Ibid., P الى انتيستينس، إلى الكلبية تأسيس ينب الذي 
. علمية لكلبية المؤسس هو ديوجنيس بأن القول

 الكلبية تأسيس بنسبة القائلة التقليدية النظرة فإن وهكذا

1134

 ايجاد في الرغبة الى وترجع االحتمال، تبدوبعيدة الىأنتيستينس
 في كان سقراط ألن ذلك وسقراط، الرواقية بين تواصل
 تحول نقطة ويشكل مهمة فكرية شخصية اليونانية العصور

 ادعت فلسفة كل على وكان اليونانية، الفلسفة في بارزة
 ولذلك .سقراط الى نسبها ترجع ان اليوناني للفكر تواصالً
 Sotion 200-170 وسوطيون الالئرسي ديوجنيس ابتكر

 - ديوجني -أنتيستينس- سقراط التلسل: هذا االسكندرافي
 وصفأنتيستينس ارسطو ان ويذكر . الرواقي زينون - كريت

 الكلبي لقب نفسه ديوجنيس على واطلق بالجدليين، وتالمذته
 صفات ابرز من وهما الحياءم وقلة بالصلف ايام واصفًا االصلي،

 المؤسس تعتبرأنتيستينس ان االصوب من فلعل الكلبيين.
 وال العملية. للكلبية المؤس وديوجنيس النظرية، للكلبية

 ومبادىم أنتيستينس مبادىم بين ملحوظًا تشايهًا هناك بأن شك
األول. نشرتعاليم االخيرواصل وان ديوجنيس،

 واضحة المعالم محددة فلسفية مدرسة الكليبيون يشكل ا-5
 يثتركون كانوا الذين االفراد من مجموعة كانوا بل القسمات،

 بدرجات كلبيون فهم اخرى صفات في ويختلفون صفات في
 دراسة هي الكلبية لدراسة طريقة افضل لعل ولذلك متفاوتة

بأنتيستينس. ولنبدا الكلبية، الثخصيات

الخلقية وفلسفتهم الكلبية اعالم-2
م. ق. Antisthenes 365455 أ-أنتيتينس والظرية:

 .تراقيا من جارية وأم يوناني اب من اثينا في ولدأنتيستينس
 حي في يسكن ان الى اضطر ولذلك اصياًل. يونانيًا يكن فلم

 اثر لهذا وكان بخاصة. االبيض الكلب حي اي سارج كينو
 السائدة االجتاعية بالقيم غيرمبالين فشاوا اتباعه، وعلى عليه

اثينا. في آنذاك
 Georgias جورجياس السوفسطائي على تتلمذانتيستينس

 اجر لقاء التعليم مهنة مارس ان يلبث ولم م. ق. 375-483
 بسقراط التقى حتى المنوال هذا على وظل امرهبالسوفسطائيين،

 اصدقاءه يحث وكان تالميذه. اخلص من واصبح فلزمه
 بعض جمع سقراط موت وبعد بسقراط. االلتحاق على ومعارفه
 المدرسة البعض، يرى فيما فاسس، الكينوسارج، في معارفه

 وكان .لسقراط الروحي الوريث نفسه يعد وكان .الكلبية
 اسم عليه واطلق أنتيتينس الى باحتقار ينظر افالطون
 له، فلسفية مقدرة اية ارسطو انكر كا الجاهل«. »العجوز

 فياضًا كاتبًا كان انأنتيستينس على . االحمق« ,الرجل فساه
 مرهوب مجادالً المتناقلة االحاديث وتصوره القدر، جليل
االساس من المثالية ينقض الجانب



الكلبية

 اسمائها سوى منها يبق لم كثيرة مؤلفات انتيستينس كتب
 ومن .المتأخرون الكتاب ذكرها التي الشذرات وبعض
:مؤلفاته

 الحياة في الكلبي االعلى المثال يمجد وفيه Heracles هرتل
 المستمر والعمل المشاق واحتمال النف على باالعتماد ويشيد
الدؤوب. والجهد

 حب على تحض تثقيفية قصة وهي Cyrus كورش
. االنسانية

 في االنانية النوازع على يحمل وفيه Alcibiades القبيادس
االنان

الطغيان. على يحمل وفيه4٣٣هاهاه5 ارخيالوس
الديمقراطية. يهاجم وفيه Politicos )السياسي( بوليطيقوس

 .مثاليته وينتقد افالطون يهاجم وفيه Sathon ساثون
يوثيديموس محاورة في عليه رد افالطون ان ويذكر

Euthydemus.

 ويه On Education Or Names االصمم د١ الرية في
واالسياء االشياء بين العالقة يبحث

 وفيه On The Nature of Animals الحيوان طبيعة في
 ويدعو الفطرة حياة ويمجد الحيوان حياة من نماذج يعرض
اليها. الرجوع الى الناس

 في آراءه منه واستمد سقراط على تتلمذ أنتيستينس ان ومع
 تشير التي الكليات وجود في سقراط عارض قد فإنه الفضيلة،

 كل وان لالفراد، اآل وجود ال انه وقال االجناس، اسماء اليها
 من غيره عن مستقلة به خاصة طبيعة وله وحده نسيج فرد

 والمعاييروالمؤسسات الفثات يمى ما ان ورأى اشياء
 الى تعزى مصطنعة تراكيب سوى ليست والسياسية االجتماعية
 ارى إفي :يقول انتيتينس فكان اوعرضية سطحية تشابهات

 الن بقوله: افالطون ردعليه وقد لفرسية. ارى ال ولكفي فرسًا.
لفرسية. متدرك عقلل لك يكن لم لما ولكن فرسًا، لكعينينترى

 ابستمولوجي االول :شيائن الكليات وجود انكار يستتبع
اخالقي. واآلخر ومنطقي
 الحمل أنكرأنتيستينس والمنطقية االبستمولوجية الناحية فمن

 شيائً نحمل ان الخطا من انه وقال .Predication االسناد او
 T »االنسان بل خيره، »االنسان نقول ان يصح فال آخر، على

 آخرغتلف على شيء تعذرحل واذا و»الخيرخير انسان«
 لكل ألن الكاذب. لكالم وتعذر التناقض امكان تعذر عنه،
 شخصان اراد فاذا .عليه يدل فقط واحدًا Logos لفظًا شيء

 مختلفة اشياء يحمال ان من بد فال اآلخر، احدهما يناقض ان
 اليه نسبا هما فان غيرتمكن. وهذا بعينه، واحد شيء على

 يمكن وال ختلفة، اشياء عن فانهمايتحدثان ختلفة، اشياء
 يرى فيما يمكن، فال اآلخر. احدهما يناقض ان بالتالي

 عل يدل ذلك ألن مجنح، حيوان »االنان نقول ان انتيستينس،
 والذي شيائ. نقول ال فنحن وبالتالي اوموجودا، كائنا ليس ما

 آخر. يناقضه أن وال آخر يناقض ان يمكن ال شيائً يقول ال
 الى اشرنا قد نكون فاننا »انسان« اللفظة نستخدم حين والواقع
 من نناقض ال فاننا وبالتالي كاذبا قوال نقول فال وعليه الطيور،
 ان ارسطو ويذكر .االنسان على مغايرًا Logos لفظًا يطلق

 »ال انه وذلك يتتاقض« ان ألحد ليس »انه أنتيستينسيقول
 الذي الخاص بالقول يقال ما خال ما البتة شيء يقال ن ينبغي

 )منطن . (Dudley, lbidt p.17) .الواحد« من للواحد
. (2 مى ،486 ص،2ج بدوي، تحقيق ارسطو،

 متنعًا يكون التعريف فإن متنعًا، الحمل كان اذا وكذلك
 .موسع لفظ التعريف الن مركبًا ام بسيطًا المعروف اكان سواء
 بل الشيء ماهية تعرف ان تستطيع ال فإنك بسيطا، كان فاذا

 ما تقول ان تستطع ال فمثال ٠ يشبهه بما تشرحه ان تستطيع
 مركبا، كان اذا واما القصدير. تشبه انها تقول بل الفضة هي

 العناصرفاليمكن أماتلك تعدادعناصره سوى تستطيع فال
 يمكن فال مركبًا ام الشيءبطأ اكان سوام وعليه تعريفها،

.تعريفه

 االستقالل يجعل فأنأنتيسينس االخالقية، الناحية من أما
 في خيرتمثيل يتمثل وهوما الكلبية االخالق محور الروحي
 مثااًلكالسيكيًا نظرالكلبيين، في سقراط اذكان سقراط

 من تمكن وفاضالً نبيالً انسانًا كان ألنه الروحي، لالستقالل
 االشرار وألن الحسية، الشهوات قيود من نفه تحرير

 ويشمل العبيدالسيادهم كمايتسلم لشهواتهم يستسلمون
 االستقالل الكلبيين وبقية عندأنتيستينس الروحي االستقالل

 والحرية الخلقي الستقالل يشمل وال الخلقية. والحرية الخلفي
 الخضوع وعدم ونزواته شهواته على االنسان سيطرة الخلقية
 واالعراف القوانين كل من تحرره بل وحسب، المحتوم للقدر

 كل في العاقل االنسان ,ان سجى وقال السائدة. والتقاليد
 وحسب«. الفضيلة بمبدأ بل المرعية بالقوانين يهتدي ال افعاله
 االخالق في االساسي المبدأ الحرية مفهوم يشكل وعليه

 سلبي، مفهوم االساس في هو الذي المفهوم وهذا الكلبية.
 االعراف ومن االخالقية القواعد كل من التحرر سوى ليس

 وكذلك االجتماعية، التنظيمات اشكال وكل والقوانين والتقاليد
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 الثقافية الشؤون كل ومن والمطامح الشهوات من التحرر
 والتحررمن والدينية، والعفلية واالقتصادية واالجتماعية

 واالوالد، والعاثلة والزواج واليت والملبس بالمأكل االهتمام
 حدًا يضع ان المرء يستطيع الفي ذاتها الحياة من التحرر واخيرًا

 وقد . الخطوة هذه مثل انخاذ حريته اقتضت ان بارادته لها
 والمؤسسات واالعراف القوانين بكل الكلبيون استخف
 كما . الفضيلة بقانون إآل يحفلوا ولم , اليونانية للمدن التقليدية

 وسائل وكل والقانونية االخالقبة المعايير الى نظروا انهم
 لذلك وهي اعتباطية اغها على واالجتماعية االخالقية السيطرة

 الضوابط وال االعراف تستعبدهم ال احرار وهم غيرملزمة،
 على الناس حث انتيستينس ان في السر هو وهذا .االجتماعية

 واالقتصادية والسياسية االجتماعبة الحياة في االسهام عدم
 تتبعد اللذة ان وقال .حريتهم يسلبهم ذلك ألن للدولة
 اللذة. ضد الحرب من اشرف حرب فال ولذلك الفس،
 ويروى الحدود. ابعد الى اللذة عن امسكوا من. الناس واقوى

. باللذة الشعور على الجنون يفضل انه قال انه انتيستينس عن
 الموت أن واعلنوا بالحرية تعلقهم في الكلبيون أفرط وقد

 الحرية الى الوحيد العملي السبيل هو معينة ظروف تحت
 كانوا بل وحسب، الحرية الكلبيون يعشق ولم الحقيقية
 ان وقالوا وجاه، مال من األرض في كلما على يفضلونها
 فقدان على الخوف ألن احرارًا ليسوا بالمال المتعلقين الناس

. هم يستعبد مالهم
 وضبط العفة ويدعولى الشاق العمل ويمجدانتيستينس

 بالحياة ويؤمن .الحكمة الى الوحيد الطريق ويعتبرهما النفس
 يجد وال الشراب على الماء ويفضل العيش وشظف البسيطة
 ويشرب يأكل وكان ،العامة المحالت في طعامه تناول في حرجًا

عطش أو متىجاع
 المضمون الوحيد الشيء هي - -عندانتيتينس والحكمة

 والخير اياه. يلبه أن ألحد اليمكن ألنه االنسان يمتلكه الذي
 تكون حين ذاتها الذات وتكون ذاته، لالنسان يحقق ما هو

 ذاته االنسان يكون وال خير، وحده فالعقلي وعليه . عاقلة
 والجكمة. التعقل طريق يسلك حين اآل حرًا وبالتالي
 وال الحقيقية االنسان لذات يعود ال هوما الشر فإن وبالعكس

 في يقع الذي فاالنسان .عقالفي وغير ماديًا يكون أن من بت
 هو بل ذاته هو وليس شرير العقلية وغير المادية االشياء
 الممتلكات ان والكلبيون انتيستينس يقول لذلك . مستعبد
 والفضيلة الحكمة وان الرحيدة الحقيقية الممتلكات هي العقلية

 الفاضل، االنان وان منهما. االنسان تجريد يمكن ال سالحان
 ان االنسان وعلى القليل. الى إالً يحتاج ال اإلله، يشبه الذي
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 الى المضمون السبيل هو الذاتي االكتفاء ألن بذاته يكتفي
 على يقوم عندانتيستينس الذاتي واالكتفاء والسعادة الفضيلة

الجمية. الشهوات كل من التخلص
 كالهندسة النظرية الدراسات عن غنى في الحقيقية والفضيلة

 اقوال ال أفعال مسألة الفضيلة ألن وغيرها والفيزياء والموسيقى
 وعقلية جسمية قوة الى إال تحتاج ال وهي نظرية، معرفة او

 وهذه .سلوكه في العفة مارسة من االنسان تمكن واخالقية
 الحقيقية الفضيلة تصبح بالسلوك عالقتها حيث من العفة

الحياة. في النجاح كل لالنسان وتضمن
 عامة. بأن يعتقد كان انتيتينس فإن الدين، باب في اما
 إله اآل الطبيعة في ليس ولكن متعددة، آلهة بوجود تؤمن الناس
. معرفته تتعذر ولذلك له، شبيه ال واحد

 على يقضى الموت بأن انتيستينس يعتقد بالموت يتعلق وفيما
 له ما كل ويسلبه الحقيقية لذاتيته حدًا ويضع الشخصية الذات

 بدون الميت جثة من التخلص ينبغي ولذلك حقيقية قيمة من
 آخر، تافه شيء اي شان شأنه مراسيم، وبدون انفعاالت

 الكلبيين لمبدأ تطبيقًا اال ليس االنسان االحتقارلجثة وهذا
 كل من نتخلص كيف نتعلم ان هو الدروس أهم بأن القائل

له القيمة شيء

ب-ديوجينصم

 من الكلبية بمبادىء التزامًا الكلبيين اكثر ديوجين كان
 تأسيس اليه الفلسفة مؤرخي ويعزوكثيرمن . العملية الناحية

 المشالي اوالكلبي »هرقاًلثانيًا، الكلبيين عند واصبح الكلبية.
 وأصبح . مستحبة اخالقية قيمة كل فيه تجسمت الذي

 نصبًا بأن الالئرسي ديوجينس ويروي . عالمية شهرة لها شخصية
 عليه كتبت وقد ديوجينس رأس مسقط سينوبي في اقيم

اآلتية: الكلمات
 ديوجينس، يا سمعتك ولكن الزمن، مع يبلى البرونز »حتى

 االكتفاء درس الفانين الناس علمت النك االبد الى تبلى ال
 Dudley, Ibid), الحياة« في طريقة اسهل الى وارشدتهم الذاتي

آلد٠ا1
 يتعذر كثيرة مثيرع وقصصًا حكايات حولم االس نسج وقد
 عن تفصح القصص هذه ان على صحتها من التحقق

عنه الحقيقة تكثف ان من اكثر ديوجين شخصية
 مركز ذات مدينة وهي Sinope سينوبي في ديوجين ولد
 وكان .اليونان بالد تخوم على بونطس مقاطعة في مهم تجاري

 ألنه سينوبي من نفي ديوجينس ولكن المدينة. في مكانة ذا ابوه
م. ق. 340 عام حوالى في اثينا الى فرحل .العملة بتغيير اتهم



الكبية

 تاجر الى وباعوه ايجه بحر في اسروه القراصنة بعض ان وقيل
 بعد اعتقه الذي Zeniades زينيادس اسمه كورنثيا اهل من
 وال مختلقة. الظن اغلب في الرواية هذه ولكن اوالده. علم ان

 كان وانأنتيستين تلميذًاألنتيستينى ديوجينى يكون ان يمكن
 اثينا الى وصولديوجينس قبل أي ق.م. 366 عام توفي قد

 قرأ ديوجينس بأن شك ال ولكن عامًا. عشرين بأكثرمن
 ومارس نشرها على وعمل بها واعجب انتيستينس كتابات

 العملي المؤسس الكثيرين نظر في يعد ولذلك تعاليمها.
للكلبية.

 مات األرجح وعلى الدقة، وجه على وفاته تاريخ يعرف وال
 جمهور امام الموت حتى انفاسه حبس انه وقيل ق.م. 320 عام

 كورنثيا اهل ان وقيل كورنثيا. في المالعب احد في المتفرجين
.له تخليدًا قبره على كلب تمثال اقاموا

 ويذكر .ديوجينس مؤلفات حول متضاربة آراء وهناك
 ذكر دون تراجيديات 7 و محاورة، 14 و له مؤلفًا 21 الألترسي

 لم ديوجنيس ان يذكر ثم الخبر. هذا منه استقى الذي المصدر
 من هي التراجيديات بأن االعم واألرجح .كتابات اية لنا يترك

.الحقيقية ديوجينس اعمال
 في نشيطًا عامالً الروايات، تصوره كما ديوجينس وكان
 ويفضح التقليدية القيم على محمل فكان االثيني، المجتمع

 ان مفادها قصة وهناك والثروة. والجاه بالسمعة يحفل وال زيفها
 وقد سقراط هو الرجل ذلك »بأن عنديوجين قال افالطون

 بصفات مضى قد ديوجينس ان يعني وهذا بالجنون« اصيب
 سقراط عند االعتدال اصبح فقد التطرف حد الى سقراط
 والصراحة حياء قلة اصبحت والشجاعة ،عندديوجينس تقثفا

 اصبح الناس من العامة برأي االكتراث وعدم وقاحة اصبحت
 االس، امام شيء كل يفعل ان عادته من وكان .ازدراء
 والحياة والزراعة الخصبة األرض آلهة Demeter ديمز وافعال

 سواء، حد على الحب آلهة Aphrodite وافروديت الريفية،
 الى انضم ان مرة وحدث .الرياضية المباريات يرتاد وكان
 القوى العاب مباراة الى طريقهم في كانوا الذين الناس بعض
 اجاب متفرجا؟، ذاهب ايضًا انت »هل احدهم: فاله

 وقال السائل منه فتهكم .متباريًا ذاهب انني »ال ديوجين:
 فأجابه فيه؟« تشترك ان تنوي القوى العاب من نوع »وأي

 من فرارًا عداء اسرع فأني »العدووالمصارعة. : ديوجين
لأللم«. مصارع واقوى اللذة،
 واالمراء بالملوك وال بالسلطة يحفل ديوجينس يكن ولم

 فوجدم يومًا به الكبيرمر االسكندر ان ويحكى .والجام وبالثروة
:فقال ، حاجتك« »سل :له وقال عليه فوقف مشرفة في جالسًا

 )الشهرزوري، علي« الشم تقع حتى التنحي اليك »حاجتي
 له قال االسكندر ان كذلك ويروى (.207 ص ذاته، مرجع
 كيف لهم قال ،دنياك ألعناكعلى »لواستمنحتتا مرة:

 كذلك؟ صرت وكيف له: قال منك؟ اغنى وانا استمنحك
 بالكثير منك اكتفاء اشد عندي الذي بالقليل »ألنني قال:

. (208 ص مصدرذاته، )الشهرزوري، الذيعندك«

 راع وأنه عالمي مواطن بأنه أكد قد ديوجين ان ومع
 وانمًا المألوف بمعناها األمية الى يدع لم نإنه جمعاء، للبشرية

 ليس ،Dudley- Ibid, p.35) Tarn تارن يقول كما - قصد
 ليست فأميةديوجينس .اليونانية المدن من مدينة مواطنًاألية

 المجتمع كان الذي والقهر االكراه انواع لكل فعل االرد
 ابناء اخوة انها حيث من االمية تظهر ولم الفرد. على يفرضه
االسكندر. االعند البشرية

 المريدين من صغيرة مجموعة كسب من ديوجيس تمكن وقد
 .متفاوتة بدرجات طريقته على الكلبية الحياة مارسوا الذين
 وهيجيسياس Crates كريتس المجموعة هذه بين ومن

Hegesias اكسبه ما استاذه األخيريرافق وكان سينوبي من 
 في ديوجينس انحصرتعليم وقد ، Dog Collar الكلب طوق لقب

 والهندسة بالموسيقى فلميعن االخالق، بقضايا مسائلتتعلق
.الفائدة اعتبرهاعديمة ألنه والديالكتيك والفلك

: Crates of Thebes لطيي ا يتس كر - 3

 والتتوفرمعلومات بعدديوجينس. كلبية شخصية اهم
 حين 325 و 328 بين اشتهرما كان انه ويبدو .حياته عن وافية
 كان كريت ان على الروايات وتجمع شيخًا ذيوجينس كان

 وقيل .الكلبية حياة ولزم عنها تخلى ولكنه كبيرة ثروة صاحب
 البينات وتشير .له ديوجين اثرنصيحة ذلك فعل انه

 بين فيما ديوجينس تأثي تحت وقع قد كريتى ان الى اتاريخية
 في االكثر على حياته بقية يبدو، فيما كريتس، وقضى .335-340

 انه وقيل ق.م. 307 عام الرواقي بزينون اتصل وهناك اثينا.
٠ بوويتيا في ودفن 290 حوالى مات

 يمثل كريتس فإن للكلب، تجيدًا يعد ديوجينس كان واذا
 الذي الكشاف او الطيب او Watch Dog الحارس الكلب
 وكان شاء بيت أي يدخل فكان .االنانية لمصلحة يعمل

 بفاتح لقبوه ولذلك باعتزازوفرح يستقبلونه البيت اصحاب
 ابواب على يكتبون اليونانيون وكان ،Door Opener الباب
 يعمل وكان ٠ الخير العبقري كريتس »لدخرل عبارة بيوتهم

 في كهرقل فكان .العائلية والخصومات الخالفات حل على
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 وشرور اوئة وسائر والثهوة والجشع والحسد الغضب محاربة
 بعكس ورقة بلطف تقدم يوجه وكان األخرى. البشرية الروح

.النقد في الذعا كان الذي ديوجينس
 فقال .بسيطة حياة يعيثوا ان على انصاره كريتس حث وقد

 المدن« في والظلم الثورة اسباب اهم هما واالسراف »الترف إن
 كريت ويقول ,السديد والحكم بالبساطة يتبدال ان ويجبم

 الفردوس نحقق ان يمكن والفلسفة التقثف خالل من انه
 الناس يقاتل ال حيث Island of Pera بيرا جزيرة او الكلبي
 او كب لتحقيق الالح محملون وال بعضًا بعضهم فيها
 الناس تستعبد التي الشهوة من احرارا يكونون بل * . مجد.
 وهويخاطب ,بالحرية يتمتعون بل امامها ينحنون ال وهم

 العدس صديقي يا »اجع قائال Metrocles متروكل تلميذم
 العوز على للنصر قوسا تقيم فسوف ذلك فعلت وان .والفول

والفقر.
 كريتس بين عالقة قامت بمتروكلس، صلته خالل ومن

 كبيرة ضجة احدثت متروكلس ،JHipparchia وهيبارخيا
 رسالة قرأت قد هيبارخياكانت ان ويروى بالزواج. وانتهت

 ثم به فأعجبت كريتس، عن فيها يتحدث متروكلس اخيها من
 بل ابويها معارضة رغم منه الزواج على وصممت احبته

 وقد .زواجها طريق في ابواها وقف باالنتحارإن هددت٠
 ولكنه قرارها، عن بالعدول اقناعها كريتس من ابواها طلب

 هو »هذا وقال امامها مالبسه خلع انه قيل وعندئذ فشل،
 لي رفيقة تكوفي ولن اختاري. واآلن متلكاقي وهذه العريى.
 تم الزواج هذا إن ويقال مساعي في تشاركيني لم ما مطلقًا

 معروفة شخصية هيارخيا أصبحت وقد ق.م. 310 عام قبل
.الفيلسوفة بالمرأة وكنيت

 زينون استمد فمنه .الفلسفة تاريخ في اهمية ولكريتس
 من األهم ان على ٠ مبادئه بعض الرواقية، مؤسس ،الرواقي

 يحتاجها كان التي القوة العادي االثيني اعطى كريتس ان هذا
 اساتذة من أهم عنده فكان ,العصروترهاته مضايقات لمواجهة

االفالطونية. االكاديمية
 Onesicrates اونيسيكراتس مثل آخرون كلبيون وهناك

 الناحية من لهم اهمية ال وغيرهما ،Monimus ومونيموس
 االدس القرن اواسط حتى الكلبية استمرت وقد .الفكرية
بالمسيحبة. اندمجت وعدئذ الميالدي
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 الثقافية وهويته الصيني الفكر روح الكنفوشيوسية تمثل
 معتقد مجرد ليست وهي العصور. مر على والتاريخية والديية

 وقسم المجتمع من يتجزأ ال جزء فهي يلفظه، أو المرء يقربه
 من المقصود المعنى أصبحت إنها بل . ككل األمة بفكر ملتصق
 عقيدة مجرد الكنفوشيوسية الكتابات وليست . صيني كلمة

 الطوائف من ألي عقيدة أي مثل وسننها، معينة طائفة
 والتاريخي الفكري التراث ولكنها والتاوية، كالبوذية العارضة
. عام ألفي أكثرمن طوال الصين لثعب

 ألفكار العامة األطر على الدراسة هذه تقتصر وسوف
 : الكالسيكيين ومعلميها الكنفوشيوسية اعالم وانجازات

 ومنشيوس م. ق. 479-551 حوالى Confucius كنفوشيوس
Mencuis نزو وهسون م. ق. 289-372 حوالى Hsuntze 

 الحديثة-مقابل نهضتها باعثي وكذلكعلى م. ق.238-298حوالى
تشوهس :الجديدة الكنفوشيوسية يمثلون الذين األخرى المذاهب
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 الشرقي والفكر خاصة، الصيني الفكر بدراسة االهتمام إن
 تواصل ضرورة هي هامة، حقيقة يظهر العموم وجه على

 اقليمية مدى الوقت نف في ويبين االنسانية، والثقافة الفكر
 ولقد اليونانية، للفلسفة امتدادًا يعد الذي الغربي الفكر ومحلية
 حزم وابن الشهرستاني أمثال االسالمية الفرق علماء كان

 والمؤسسين ،الشرقي الفكر دراسة رواد من والبيروني،
 والنحل واألديان الفرق دراسة في العلمية للمناهج

 لمواصلة الشرقي التوجه ثانية منا يستوجب ما وااليديولوجيات،
المادة. هذه في نحاوله ما وهذا العمل هذا مثل

الكنفوشيوسية ;أوالً
الملهم: كتفوشيوس،الرائد-1

 المعروف العصر أواخر في عاش. الذي - كنفوشيوس يعد
 للفلفة أبًا - م. ق. 479-551 والخريف الربيع فصول باسم

 انه يذيع أن له يطيب وكان فودزي كونغ واسمه الصينية،
 غارقة عهده في الصين وكانت .سونغ اسرة أمراء من انحدر

 إلى مقسمة واالمبراطورية والسياسية، االجتماعية المشكالت في
 يتخذون اشراف يحكمها التي االقطاعية الدول كبيرمن عدد

 حدود أقصى إلى رعاياهم ويستغلون للعيش وسيلة الحرب
 قادر انه - أقالطون مثل - يعتقد كنفوشيوس وكان .االستغالل

 دائم وكان .الفضيلة دروب يسلكوا بأن الطغاة إقناع على
 األخالق مبادىء األمراءدروسًافي يلقن أن يحاول اتنقل

 في حليفه النجاح يكن ولم إليها. يدعو كان التي الياسية
 منشيوس)منغدزي(،دونوا غيرأنتالميذه،وأشهرهم حياته،
 واستطاع الخمس، والكالسيكيات األربعة الكتب في مذهبه
 خاصة ذلك وبعد .مرموقة حكومية مناصب يشغل أن بعضهم

 الموظفين من كبير جهاز تأسس تانغ واسرة هان أسرة عهد في
 فيه ينهض امتحان ضوء على يختارون أفراد من يتألف كان

.الكنفوشيوسية النصوص أساس على التعليم
 الموظفين كبار جهاز في تتمثل كا الكنفوشيوسية كانت وقد

 حجر كان المدرسي، طابعها أن كما ومحافظ تقليدي بطابع تتسم
 عشر. التاسع القرن اثناء السيما بالبالد النهوض سبيل في عثرة

 نبذت قد االشتراكية الصين أن في السبب هو هذا ولعل
 اجريت أنه بيد األمر. بادىء في تامًا نبذًا ومذهبه كنفوشيوس

 كنفوشيوس فهم اتاحت تاريخية تحليالت األخيرة النوات في

 حدة من بالتالي والتخفيف عصره سياق في أفضل نحو على
بشأنه. ابديت التي اآلراء

 فترة - عنيفة اجتماعية اضطرابات فترة في كنفوشيوس عاش
 بعض يرى كما - اقطاعي مجتمع إلى الصبفي الرق مجتمع تحول

 الطبقة لمصالح ممثال كنفوشيوس في يرون الذين المؤرخين
 أصحاب لطبقة المناهضة األرض مالكي طبقة الصاعدة

 ايجابيًا سياسيًا دورًا لعب قد كنفوشيوس يكون وبذا العبيد،
 يمثل كان المؤرخين، من اآلخر البعض عند هو بينا وتقدميًا.
 من بتنقله يستهدف كان وانه العبيد، مالكي طبقة مصالح

 ال مؤرخين ثمة ولكن .القديم الرق نظام اعادة دولة إلى دولة
 عن معبرًا عندهم كنفوشيوس وكان الرأي، هؤالء يشاطرون

 ومصالح االرستقراطية من الدنياوالوسطى الطبقتين مصالح
 الرق نظام اعادة يريد يكن ولم الموظفين كبار من ناشئة طبقة
 تلك أن الرأي هذا انظار ويؤكد االمبراطورية، وحدة بل

 عملية تسرع ان يمكن كان كنفوشيوس إليها دعا التي الوحدة
االجتماعية. التنمية

 في الموجودة األقوال إليه تعزى الذي كنفوشيوس كان
 اسم وكان »لو« دولة من نفوذ ذات لعائلة سليال المختارات،

 فو كونغ باسم يعرف اصبح تبجيل من القاه ولما كونغ، عائلته
 للعمل كنفوشيوس ذهب وقد كونغ. المعلم يعخى الذي - دزي
 في الصغيرة الوظائف من عددا شغل حيث مبكر سن في وهو

 خدمته سجل أكسبه ما وسرعان ، النبالء خدمة وفي ،الحكومة
 ليلقنهم الطالب حوله من فتحلق واسعة، شهرة لذاته وتثقيفه
 القى وقد الحكومة. خدمة وفي واآلداب األخالق في تعاليمه

 والشعائر بالتقاليد معرفته ببب الخصوص وجه على الحترام
.القديمة
 وإعداد طالبه، محاضرة بين اهتماماته كنفوشيوس قسم وقد
 لكي الحكومة رجاالت تعقب ومحاولة لهم الدراسية المواد

 قد فإنه األخيرة المهمة في فشل قد كان وإذا بأفكاره، يأخذوا
 كتابه يبرهن كما األولتين المهمتين في ملحوظًا نجاحًا حقق

 في المفرط الكتاب، في أسلوبه أن إآل اللونيو. المختارات
 لنا يوضح أنه إآل شقى، تاويالت عرضة أفكارم يجعل اإليجاز،
 المذهب مفتاح نمثل التي األفكار من العديد بجالء

 في العظمى األهمية نتبرأ الجن فكرة ولعل الكنفوشيوسي
 األخالق علم أساس »فالجن، .الكنفوشيوسي الفكر

 ،البشرية الكائنات المثلبين للعالقة يتصدى ألنه الكنفوشيوسي
 اللغوي االشتقاقي األصل من المأخوذة الدالة لنا وتوضح
 هذه تكون التي فالرموز .الفكرة لهذه مفتاحًا الجن لكلمة
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 العالقة بيان الجن تعني ثم ومن بشريين كائنين تعني الكلمة
 الدماثة اخالقيات الجن ويوضح بشريين كائنين أي بين المثل

 هو الجن أن والخالصة .واألربجية والخيرية واالنسانية والشهامة
 نحوسالم طريق انه ،البشربة للكائنات األكمل الفضيلة
 البشر يعامل سوف الجن مبدأ يعتنق ومن وانسجامه، المجتمع

ائتالف. في شيء سيسيركل له وبالبة وانسانية بدماثة

 باطنية الجن مبادىء جعل أهمية على ال كنفوشيوس ويؤكد
 أممية على يؤكد بل فحسب لإلنسان طبيعيًا نزوعًا تصبح بحيث

 العفاف مارسة طالبه من رام لقد , اليومية بالمارسة التعبيرعنها
 مكان كل من والعطف والمثابرة الريرة وطهارة والثهامة

 البشري الجنس تحب ان يعني الجن تمارس »أن يقول: وزمان.
 يتجاوز ميتافيزيقيًا تجريدًا لي الجن أن على ويؤكد كلية«،
 قريبًا يقبع »الجن، أن يصرعل بل العادي، الشخص إدراك

 رآها كما الصعوبة أما .يدركه لكي شخص أي متناول من
 البقاء على قادرون البشر من قليلين أن في فتكمن كنفوشيوس،

 فقط واحدًا شخصًا ذكر مريديه بين من فحتى بصالبة، طويالً
 أن بجالء كنفوشيوس ويفرر .بثبات الجن مارسة في نجح

 يمكن ال وأنهم بالجن يتمسكوا لكي بحياتهم يضحون االخيار
 الحياة. على إبقاء كارثة أية يواجهون كيما الجن عن يتبدلوا أن

 أكثرمن الجن في كنفوشيوس مبادى تصبح ذلك ضوء وعل
 ذات تصورات انها . الرغوب االجتماعي للسلوك نسبية معايير
 ال التصورات بذورهذه أن بيد . مطلقة وعدالة مطلقة صحة
 أن ودون .الجوهرية األساسية االنسان طبيعة خارج توجد
 عن الثام يميط فإنه االنسان، طبيعة عن واضحًا رأيًا يعطينا

 واحد شرط وثمة تكلف. أي يستطيعه اكثرما اقترابًا افتراضه
 عن تعبيرمباشر أي »إن هو: كنفوشيوس عليه يؤكد سواه ال

 كيما ة للياق قواعد - »اللي« يكبحه ينبغيأن المرء طبيعة
الجن«. لمبادىء الوالء يخلص
 قدتعني حرفيًا، إذاماأخذت اللي اللياقية قواعد إن

 من ولكن أوالذوق، االجتماعية والشعائرأواآلداب الطقوس
 أكثرمن ليعني المصطلح هذا يستعمل كفوشيوس أن الواضح

 بوصفه كنفوشيوس فضل فقد .مألوفة عادة التعبيرعن مجرد
 طالبه يجعل أن القديمة والشعائر الطقوس في وثقة خبيرًا

 الكريمة واألحجار والزينات الموسبقى : وراء ما إلى ينظرون
 الطقوس ماتصاحب عادة التي والحريروالمظاهراألخرى

 التي الكيفية بوصفه اللي على المختارات في ويؤكد والشعائر.
 الضارية والحيوانات اإلنسان يصبح بدونها والتي اإلنسان تميز

 ويخبرنا الوجود، من االنساني المجتمع ويندثر سواء،
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 كيف يعرف ال اللي يعرف ال الذي االنسان أن كنفوشيوس
 االنسان، دلياًلعلىمدنية بوصفه واللي، يتصرفكإنسان.

 تعاليم من االسمى الهدف هي التي للحياة جوهري هوشيء
 ترويض االنسان يتطيع وباللي االجتماعية. كنفوشيوس

 في صالحًا عضوًا نفه يجعل وأن داخلم القابع الوحش
 يقدمهاكنفوشيوس التي الطيبة هوالبطاقة اللي إن .المجتمع

واالضطراب. الفوضى من المجتمع لوقاية
 تالميذه نفوس من يخلق لكي جهدًا يألوكنفوشيوس وال
 الحامل لمركزه منه إخالصًا والشعائر الطقوس بأهمية قويًا انطباعًا

 متأججة عناية ذا رجال لنا تقدمه أقواله إن .تقليدية ثقافة لواء
 هذا يفعل يتعمدأن ويشعرالمرءأنه ،المالئمة الطرق بشأن
 مؤسسات فلسفته في ويناصر لدولته الثقافي التراث يصوغ لكي

 وهويرتفع الذهبي، الماضي نظره وجهة من تمثل التي دولته،
 إنه .الرسميات فوق والشعائر الطقوس خلف الكامن بالروح

 من عام كمبدأ - المسرف التباهي ال - البساطة نحو طالبه يوجه
 األصيل الوجدان من يتحققوا وأن والشعائر، الطقوس كل

 الفيزيقي الحضور من يتحققوا أن من بدالً طقس أي وراء
 االنسان يكون حينما فقط تنال اللي فروح االجتماعية لآلداب

ذاجن. اللي يمارس الذي

 فلسفته مفاتيح من مفتاح هما كنفوشيوستين فكرتين ونجد
 االنسان يعني الذي تزو. - التشن اساس لتشكال معا تجتمعان
 صورة تزو التثن في كنفوشيوس ويرسم الجنتليان أو الفاضل
 .له دائمة وممارسة للجن شامالً فهمًا يملك الذي المثالي لإلنسان

 طبيعته من جزء اللياقة وقواعد لللي وفقًا دومًا يتصرف إنه
 فوالذية ارادة له إن يخرقها، أن البته يستطيع ال أنه لدرجة

 وتحميه القلق من بقية فيه الجن ألن هادىء دومًا ومظهره
 محتمل خوف أي شجاعته وتبدد واالرتباك الحيرة من حكمته
 هذا عقل نإن الربح عن التافهة العقول ذوو يبحث وبينما
 جوهري هو ما وإدراك صواب هو بما دائيا منشغل تزو التشن

وذومغزى
 التاو عن الكنفوشيوسي الصحيح( )الطريق التاو ويمختلف

 تاوحكاء عن كنفوشيوس يتحدث إذ الصوفية. في
 ومجتمع مثلى حكومة إلى السبيل يعني بما القدامى، الملوك
 ألن المستقيم السبيل يعني بما الفاضل اإلنسان تاو وعن أمثل،
 آخر اسم انها التاوعل يستخدم عديدة ومرات انسانا يكون

والحكمة. لالستقامة
 المسائل عن بلغيًا صمتًا كنفوشيوس يصمت عام وبشكل

 السائدة األفكار عن يدافع ال المختارات ففي الميتافيزيقية.
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 بأن مريديه ويوجه يهدمها، أن والهويحاول األرواح بشأنعالم
 بتساؤالت أنفسهم يقلقوا وأآل البشر لشؤون عقولهم يكرسوا

 من يكفي ما يتعلموا أن يجب بأنهم ويخبرهم األرواح، عن
 نفسه هو بقي وقد أخرى، حياة في يبحثوا أن قبل الحياة هذه

 الثبهات تحوم وربما . العالم هذا بدراسة منشغال حياته طوال
 ويمكن - السماء في - البحث في يراوغ بأنه كنفوشيوس حول
 األرواح. بشأن أفكارمصاغة ذا ليس بأنه فيه التشكيك ايضًا
 . السماء في البحث عن التام بالصمت يتهم أن يمكن ال ولكه

 الساء إلى يشيرفيها الكتاب هذا في عديدة فقرات ثمة ألن
 مفعًا فائقًا كائنًا وبوصفها احيانًا تقهر ال اخالقية قوة بوصفها
أخرى. أحيانًا والغائية باإلرادة

 المشل بعض إلضاءة يكفي ما أيضًا المختارات في ويوجد
 االجتماعية بالمؤسسات تتعلق التي األخرى الكنفوشيوسية

 طاعة يمارسوا بأن طالبه يذكركنفوشيوس فحينما . والسياسية
 والكتابة القراءة يتعلموا أن قبل األسرة. داخل البنوة األبناء
 الخلية بوصفها األسرة أهمية على تأكيده يتضمن ذلك فإن

 كتابه في الفضيلة هذه كنفوشيوس ويصف . المجتمع في األولى
 يخرق أن يمكن ال والديه يحترم الذي االنسان ألن باألهمية

 في جادًا مربيًا بوصفه كنفوشيوس وكان .ونظامه المجتمع قانون
 وأصول االجتماعية مراكزهم عن النظر بغض طالبه تعليم

 وفي .التعلم على المتساوية البشر بقدرة آمن فقد .عائالتهم
 للحكم الصحيح النهج تعلم على الحاكم يستحث كتابه

 ما كأفضل وزراء يكونون كيف يتعلموا أن على طالبه ويستحث
 لوظيفة كنفوشيوس ونظرة . الحاكم يساعدوا لكي يمكن

 االمتياز طريق عن تحكم أن يجب الحكومة أن مؤداها الحكومة
 منشيوس فلسفة بمجمل ترهص نظرة وهي االخالقي،

الياسية.

 في أهمية التعاليم أكثر من والمميات األسياء بين المطابقة إن
 أن على الملك كنفوشيوس استحث لقد . كنفوشيوس فلسفة
 أن ينبغي كما يتصرف أن على الوزير واستحث كملك يسلك

 لم إذا االسم إن : يقول إذ السامية مكانته من رجالً يتصرف
 .للتواصل تعدووسيطًا لن اللغة فإن سليمًا انطباقًا ينطبق
 الكنفوشيوسي، المبدأ وهذا شيء. بلوغ يمكن ال لهذا ونتيجة

 بدء نقطة من المنطلق )اتسمية( األسماء تصحيح مبدأ
 الجهد من سلسلة إلى يتطور عملي هدف إلى يهدف اخالقية،
 المسألة بهذه كنفوشيوس اهتيام ويميط المصطلحات لتعريف

 إنه بل لشيء، تمثيل محض ليس االسم أن افتراضه عن اللثام
في الفكرة هذه نواة نجد أن ويمكن ذاته، الشيء ماهية صميم

 قد األخير هذا جهرد أن بيد لكنفوشيوس، االبق الفكر
 في هامًا تطورًا وجعلتها الفكرة، لهذه هامة داللة أضافت
 إلى -باإلضافة المختارات كتاب ويلقي الصينية. الفلسفة
 الصين في الحياة من معينة جوانب على الضوء - السابقة األفكار
القدعة.

الثافي: المعلم متشيوس،-2

 الصينيون عليه ويطلق المعلم. تعني تزو وكلمة تزو منغ هو
 بعد الكنفوشيوسية اسانذة اعظم لكونه الثاني« »المعلم اسم

 كنفوشيوس إلى باكسبة ويعد ورائدهااألول، مؤسسها
 كنفوشيوس اتجاهات طور فقد . لسقراط بالنسبة كأفالطون

 ارسطو يماثل الثالث المعلم تزو هسون بينما واكملها، المثالية
العملي. الفلسفي منحاه ناحية من

 مجاورة بإمارة ق.م.289372 عامي بين منشيوس عاش
 عن باحثًا متنقالً الصين،وظل شرق شمال في كنفوشيوس كبلدة
 في اهبدافه تبلورت فقد التنفيذ، موضع تعاليمه يضع حاكم
 وكان الصين: امارات احدى األكبرفي الوزير منصب تولي
 ميدان في وانحصرنجاحه. استاذه فشل من مدى ابعد فشله

 ومن المصنفات، اعظم من مثيوس ويعتبركتاب .التعليم
 ولبيان العظيم المفكر هذا عن معلوماتنا نستمد الكتاب هذا

 كانت التي كتابه أفكار ألهم نعرض سوف منشيوس فلسفة
 الكنفوشيوسية تحولت هنا ومن استاذه أفكار من ميتافيزيقية أكثر
 نحو واضحًا نزوعًا متخذة الطبيعة في متطورة نظرية الى لديه

المثالية.
 الجن مبدأ األساسي الكنفوشيوسي بالمبدأ يقرمنشيوس

 على المرء يستحث كنفوشيوس فبينما . ميتافيزيقيًا اساسًا ويعطيه
 نجد منسجمًاآمنًا، المجتمع يصبح كي آلخرين، تجاه االنسانية
 ألن باآلخرين، عطوفًا يكون أن على الفرد يستحث منشيوس

 يولد فاإلنان .عطوفًا يكون أن لإلنسان الطبيعي التزوع
 خيره بشري موجود ولكل ،طبيعته عن انحراف والثر ،خيرا

 األصلية بطبيعته يحتفظ ان االنسان استطاع فإذا الفطري،
 هي منشيوس بلغة لخيرة ا اإلنسانية الطبيعة وهذه ، خيرًا سيظل

 قلب فإن ينحرف لم وإذا غيرالملوث أوالقلب الطفل قلب
 فإنه انحرف إذا أما الخير. نحو حتمًا سيقرده األصلي اإلنسان
 األصلية حالته إلى العودة طريق عن الخالص ينال أن يستطيع

 يسقط ان وشك عل طفالً يرى شخص أي إن . الخيرية حالة
 بغيرحساب هذا وسبفعل الفورلمساعدته على سيهب بئر في

 بالرحة احساس وجود يثبت المثال وهذا الضرر، أو للمصلحة
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 الحياء احساس وجود يثبت نفسها وبالطريقة .انسان كل في
 طبيعة في والصواب بالخطأ واالحساس التأدب واحساس

 احساس مع مجتمعة األحاسيس هذه كل االصلية االنسان
 االنسان، لتطور الخيرة األربع البدايات تشكل الرحمة،

 سيقود الحياء واحساس الجن هوبداية الرحة فإحساس
 والخطأفأساس الصواب إحساس أما االستقامة إلى االنسان
 منذ االنسان في كائنة تتجزأ ال أجزاء األحاسيس وهذه الحكمة

 السيء باالستعمال أوتذوي الفرد رعاها ما تتطورإذا يولد، أن
 ومعرفة مقدرة لإلنسان أن منشيوس ويقر .االستعمال عدم أو

 والديه يحب كيف يعرف طفل كل أن ويشيرإلى حدسية،
 المعرفة األكبرسنًا، أخواته يحترم كيف يعرف يشب وحينما
 )استقامة( حقيقي أي والثانية )انسانية( حقيقي جن األولى
 الصواب لتمييز فطرية بمعرفة يولد االنسان »إن يقول هذا وعلى
 . مستقيم« هو لما تبعًا التصرف عل فطرية وبمقدرة ،الخطأ عن
 اإلي يذكر بغيرأن الجن عن منشيوس يتحدث وال

 والعادل والمنصف المستقيم أن من الرغم وعلى )االستقامة(
 يؤكد منشيوس فإن .اإلي لكلمة المقبولة المعاني في داخلة كلها
 وهي البشر، من المرءنحوأقرانه التزامات تحقيق أهمية على

 يعيش ال الذي فاالبن لذلك بطبيعتها. اجتاعية التزامات
 والخادم عليه أبويه عطف يرد أن في يفشل ألنه إي ليس البنوة
 أفضال يرد أن في يفشل ألنه إي ليس سيده من يفر الذي
 منشيوس فيه ذكر األقل على واحد موضع وهناك . سيده

 بأآليسيء الحاكم فيه يحذر الذي ذلك المطلقة االستقامة
 مصلحة بحماية ملتزم الحاكم أن يقرر إذ رعاياه، استغالل

 على امتياز بأي مباشرة يدين ال الحاكم أن وطالما الشعب
 مطلقًا معيارًا الحالة هذه في يقدم هنا منشيوس فإن رعاياه،

.لالستقامة
 بمعنى باللي تختلط أالً ]على المنفعة ار اللي منشيوس ويضع

 وينحو .االستقامة لفكرة معارضة بوصفها اللياقة[ قواعد
 الكسب عن ليبحثوا االستقامة عن يحيدون من على بالالئمة
 الجشع يقودهم، إذ .وتعاسته المجتمع فوضى مقابل الشخصي

 عن يبحثون ولكنهم وخارجها، الحكومة داخل يكافحوا ألن
 لمجتمع ويمكن الشخصية. الفائدة أجل من ويمحاربون المنفعة
 هو ما اجل من شخص كل كافح إذا سالم في يزدهر أن البشر

 الحكام منشيوس به وعظ ما هذا فعله. ينبغي ما وفعل مستقيم
 أن مالحظة ينبغي حال أية وعلى السواء على ومريديه

المادية. الرفاهية ينكرأهمية لم منشيوس
 فتلك المادية، االرفاعية إلى الحاجة ادرك منثيوس وكون

 المثالية فحكومته واالقتصادية. السياسية أفكاره تثبتها مسألة
 وهو االجتياعي، والرخاء األخالقية القيادة من كل بين تجمع
 والشعور األخالقي باالمتياز الحكم يؤيد كنفوشيوس مثل

 كان وإذا رعيته مصالح الحاكم يراعي أن فيجب االنسافي
 حوله يحتشد لن الشعب ألن الدولة ستزدهر أريحية، ذا الحاكم

 نظرية فتصل الحياة، في الفاضلة طريقته سيحاكي بل فحسب
 ذات الحكمة دامت ما األخالقية بالجاذبية الحكم إلى منشيوس

واالزدهار السالم تجلب أن تستطيع )االيثار( األريحية
 التي واالقتصادية السياسية بالقوى وعي على منشيوس وكان

 األخالقية القوى إلى باإلضافة المجتمع في فعلها تمارس كانت
 بغيرشعب، توجد ال الدولة أن وأدرك كثيرًا. فيها وثق التي

 ثانيًا والدولة أوالً يأتي أن مجب الشعب بأن الحكام نصح لذلك
 عبر الصينيون يقتبسها التي كالته هي وها أخيرًا والملك

 الجذور تكن لم وإذا األمة. جذور هو •الشعب القرون:
 قلوب يكسب أن يجب الملك أن والحق . األمة« ستنهار راسخة
 على الحاكم منشيوس ومحث يدمرحكمه فسوف وإآل رعاياه،

 أن الواضح ومن قيه، يشاركه وأن يرغب ما الشعب يعطي أن
 شيء أنها على المادية والرفاهية العامة المنفعة هنا يقبل منشيوس

, االستقامة مبدأ يخرق وال خيروأخالقي
 ضد للشعب مناصرًا هذا، بإعالنه منشيوس بدا وقد

 التي بتعبيراته الخصوص وجه على وهويذكر الطاغية الحكومات
 األقوال من يكفي ما وثمة الثورة. في الشعب حق تؤيد

 مراقية من يجعل فهو التمرد حق وتتضمن لكنفوشيوس المنسوبة
 وينحو بعرشه الحاكم يمحتفظ لكي ضروريًا شرطًا الساء مشيئة

 اإلطاحة مقابل في السماء لشريعة الملك إهدار على بالالئمة
 هذالللي في منشيوس ويتوسع السابقة، الحاكمة بالساللة

 بالء، إي وبال وغدا، جن بال إنسانا يسمى إذ جليا. ويجعله
 مركزه عن النظر بصرف الموت بل العذاب يستحق وكالهما

االجتماعي.

 على الثورة في الشعب حق منثيوس تاصر ما قدر وعلى
 في يعتقد لم الكنفوشيوسي الحكيم هذا فإن الطاغية، الحاكم
 في للعمل الطبيعية القسمة كتابه في ويؤيد الذاقي، الحكم

 ثمة إن ويقول للبشر المختلفة الجدارات أساس على المجتمع
 القوة ذوو وأولئك العقل ذوو أولئك البشرم من نوعين
 يعمل بينما الحكم لهم ويقدر بعقولهم األوال يعمل العضلية،
 يظهر وهكذا يحكمونهم الذين األوال إلطعام بأيديهم الالحقون
 المثقفين بأن القائل الكنفوشيوسي االتجاه ذلك بجالء منشيوس

 فقط هم واآلداب التعليم من عالية درجة إلى توصلوا الذين
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 فارقا ثمة أن منشيوس أوضح وقد . الحكومة لشؤون الصالحون
المختلفة. تبريرأقدارهم على البشريساعد نمطي بين أساسًا

 شعبه، معاش عن أوأل يبحث أن على المتعقل الحاكم ويحث
 منزله حول يملك فالح كل أن من الحاكم يتيقن بأن ويطالب

 تجاوز من كل يتمكن لكي التوت بأشجار مزروعة أرض قطعة
 الطيور إطعام ويجب . حريرية مالب ارتداء من الخمسين

 وجبة السبعين جاوزوا الذين أولك يعوز ال حتى والحيوانات
 المبادىم الشعب لتعلم المدارس إقامة اخيرًا ويأتي .اللحم من

 تكن لم ما العقول، في تنغرس لن المبادىء ألن الكنفوشيوسية،
متلئة. البطون

 يدع حينما وكنفوشيوس، منشيوس بين الخالف ويظهر
 ٠ المجردات ليتناول والعملية العينية اليومية الحياة مسائل األول
 أن ويؤكد االنسانية، الطبيعة في بنظرية منشيوس يبدأ حيث

 يحتويها التي الفطرية معرفته االنسان وهبت التي هي السماء
 عظيمًا، االنسان يجعل ما هي الفطرية المعرفة أو والعقل عقله.

 معرفةطبيعته أنيصإللى عقله، باستعمال يستطيع ألناإلنسان
 : قوله في منشيوس مذهب في الصوفية النزعة وتبدأ .األصلية

 سيتوصل له استعمال أقصى عقله يتعمل حين اإلنسان »إن
 يتردد وال يخطىء ال الذي واالتجام .السماء« معرفة إلى أيضًا
 ويسمى الخيرة، طبيعته عن بحثًا نفسه الختبار المرء

 ويستطيع اإلخالص. أو إنغ تش منشيوس بمصطلحات
 أن واإليثار اإلنسانية مبادىء بإخالص يمارس الذي الشخص
 من قبس هي والتي األصلية طبيعته إلى العودة في ينجح

 كاملة الكائنات »كل أن منشيوس يعلن لهذا ونتيجة . السماء
 أو كامل إنسان ذلك إلى توصل من وأن اإلنسان« داخل
 تأثيرًا يشع تزوفإنه التشوين يتجلى تزووحينما - تشوين
 والدولة أخيارًا الشعب أفراد التأثيريصبح ويهذا ٠روحيًا

 التأثي هذا منثيوس يصف األحيان معظم وفي . منتظمة
 كل تعم والتي تقاوم التي القوة أو إي - تسن بأنه الروحي

 أنها شيء كل تعم التي القوة لهذه وصفه أثناء ويزعم . شيء
 تمأل وأنها والسماء« األرض بصحبة معًا وأسفل ,أعلى تفيض
 ألن احتياج ثمة لي ولكن واألرض. الماء بين الكون
 اساس االعتبار في أخذنا إذ ملغزًا إي التشن مفهوم يصبح
 تعم التي القوة هذه اإلنسان يكتسب لمنشيوس، فتبعا نظريته.

 وفقًا واألخالقية االنسانية مبادى، ممارسة طريق عن شيء كل
 ثم ومن . علوي اخالقي كأمر نتلقاها التي السماء، لتعاليم

 يير لفاعل متمر فعل القوة هذه اكتساب عملية أن نجد
 يفعل أن يستطيع ال واإلنسان أوتكلف. توقف وبغير باستقامة

 اكتثاف ويعيد نفسه، يختبر لكي عقله يستعمل حين إال هذا
 ال التحليل وبهذا .مولده مع أتت التي االستقامة أحاسيس

. مجازي بأسلوب مطروحة أخالقية قوة من أكثر إي تثن يكون
 يقدموا أن الصيني العرف عن عديدون مدافعون حاول وقد

 الياسي الفكر في للديمقراطية عظييًا نصبرًا بوصفه منشيوس
 أنهم بيد الشعب أهمية عن بأقواله فيستشهدون الشرقي

 وقد .االجتماعية للهيرارشية المنشيوسي األنموذج عن يتغاضون
 ليؤيد منشيوس من أقواالً الصيني التاريخ في ثائر كل اقتبس
 هذا في حاكم كل وجد نفسه الوقت وفي . الحكومة ضد ثورته

 . التمرد ليقمع تأديبية حلة شن يعتزم حين له تشجيعًا الكتاب
 الصينيون االشتراكية الدولة رجال اتخذ هذا كل على وعالوة

٠ القديم التاريخ من باسمهم المتحدث بوصفه منشيوس

تزو: هسون-3

 العالم شهدهم الذين الفالسفة أعظم من تزو هسون يعتبر
 ذلك عن ونتح ،البشري بالجنس االبمان أعوزه لكن تألقًا

 على لقدحرص الفكري تأثيره وإبطال جهوده، احباط
 واالستناد وحده، للعقل باالحتكام وطالب الخرافات مناهضة

 وكره اإلنسان وفطرة الكون طبيعة تمليها التي األحكام إلى
 من ضخًا تراثًا وخلف األشرار، بالده وأمراء جيله حكومات

 تزو هسون كان . الكنفوشيوسية تجددشباب وبفضله مؤلفاته
 عالمًا باعتباره مبجال موظفًا كنفوشيوس من النقيض على

 الكنفوشيوسية اتخذتها التي الصورة على تأثيره وكان مشهورًا،
 صائغ بأنه وصف أنه ورغم . كبيرًا تأثيرًا النهاية في لنفسها

 بين سامية بخطوة — ذلك مع - يتمتع فلم القديمة الكنفوشيوسية
 يرجع وربما األخيرة سنة األلف خالل وخاصة الكنفوشيوسين

 ألنه ذمه قد م12 القرن في Chu Hsi تشوهس أن إلى ذلك
 لقد .خيرة البشرية الطبيعة أن في منشيوس رأي مع اختلف

 العام أنجبهم الذي الفالسفة ألمع من واحدًا تزو هون كان
بالبشرية. اإليمان إلى يفتقر كان ولكنه

 تشاو والية في م. .ق 298 سنتة تزوحوالي هسون ولد لقد
Choa وأسند تشن والية في الفلسفة ودرس الغربية الشمالية 

 ،الجنوبية تشو إلقليم قاضيًا وعين ،البالط في منصب إليه
 التدريس في وقته معظم قضى حياته األخيرمن الجزء وخالل
 على التعرف في الرئيس هومصدرنا اسمه يحمل كتاب وهناك
.أفكاره

 حيث اللغة بنظرية يتعلق ما هي لالهتمام إثارة وأكثرآراثه
 عي وما الكلبات؟ هي ما يناقش حديثًا فيلسوفًا لنا يبدو
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 وفي حولها كثيرًا الناس يختلف ولماذا تنشأ وكيف المفاهيم؟
 يطلق لماذا مثل: اللغة، حول اسئلة عده استخدامها؟لقدوضع

 كوسيلة مطلوبة كانت عنده واألساء اسماء؟ األشياء على
 من نتمكن حتى أسماء إلى حاجة في األشياءونحن عن للحديث

 األكثرواألقل األشياء ولتمييز والمباينة المتشابهة األشياء تمييز
 مثل - ويجيب واالختالف التشابه أساس عن ويتساءل , قيمة
 هسون أوضح حيث الحواس شهادة إنه معاصر- نفس عالم أي

 مقدسة بصورة مفروض شيء أي هناك بأن يؤمن ال أنه تزو
 تزو هسون استخدم وقد األشياء. على المطلقة لألسماء بالنسبة
 القضايا لتحليل باللغة يتصل فيما وضعها التي المبادىء مختلف
I وهدمها المنافسة الفلسفات تثيرها التي المحيرة

 حول جدل من أثاره ما هو تزو هسون مبادىء أشهر ومن
 نظرية به عارض الذي المبدأ وهو شريرة، البشرية الطبيعة أن

 وهويبدأ . خيرة البشرية الطبيعة أن إلى ذهب الذي منثيوس
 »طبيعة : بقوله الشريرة« االنان »طبيعة المعنون المشهور فصله

 الذي للمران فهونتيجة فيه هوطيب ما وكل شريرة اإلنسان
 هذا اتبعوا فإذا الكسب، حب وفيهم الناس يولد كتسبه،

 تماما ينقصهم ونهمين الخصام إلى ميالين صاروا الطبيعي الميل
 بالحقد والدتهم منذ مثبعون وهم الغير وتقدير األخالق
 عنيفة كانت العواطف لهذه العنان ترك وإذا للغير، والكراهية

 ولهذا . الضادق« وااليمان النزاهة من تامًا خلوًا وخالية وشريرة
 المعلمين يد على الناس يصلح أن الضروري من كان السبب

 سيصبحون هذا وبعد العدالة، ال اللي تهديهم وأن والقوانين
 هناك كانت ثم ومن األمور. تنظيم يمكن هذا وبعد متعاونين
 وليس الصحيح، الطريق التاو مع متمشية صالحة حكومة
 الناس كل إن بل والدتهم، عند بطبيعتهم أشرارًا الناس

 ملك وأسمى ،العادي والشخص فالنبيل .سواء مولودون
 بنفس تمامًا يبدأون جميعهم وغد، واحط التاريخ في حكيم

 عن مفتوح، باب الدراسة بأن فهويؤمن هنا ومن المستوى
. غنيًا والفقير حكيًا والجاهل نبيالً المتواضع يصبح طريقه

 بالدين، مرتبطة وكانت التضحية على تدل اللي وكانت
 من ال الديني العامل تمامال يستبعد أن كاد تزود هسون ولكن

 لقدكان .كافة أفكاره من أيضًا بل فحسب اللي عن مفهومه
 لم ،اسبينوزا يشبه هذا وهوفي العفلي بالمذهب التمسك شديد

 فالساء تعريفها: يعيد ولكنه األعلى، واإلله الماء فكرة ينبذ
 الخاصة بقوانينها تتدخل أن اليمكن وهي الطبيعة، نظام هي

 أولثك تساعد التام اللفظي بالمعنى والسماء معجزة لتحدث
. بذكاء - أنفسهم يساعدون الذين
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 آلراء أهميتها في ماثلة الحكومة في تزو هسون وآراء
 وإفقار .للحاكم وليست للشعب فالحكومة : كنفوشيوس

 أن يمكن وال لالضطراب، تثجيع العالء معاملة وسوء الناس
 وعمل ,تآلف شعبه وبين بينه وليس حرب في حاكم يفوزأي

 على يرقيهم وأن القادرين األفاضل الوزراء يختار هوأن الحاكم
 وبال به عالقتهم عن النظر بغض أعمال من يؤدونه ما أساس
 انسان يسوس كما يساس أن يجب الشرير والحاكم . محاباة
 محصن شخص الفاضل والحاكم طفال، أويرعى جامحًا جوادًا

 العرش. عن يعزل أن ويجب حاكمًا، يعد لم الشرير والحاكم
 على يكن ولم الناس، في يرتاب تزو هسون كان لما لكن

 نظر الكثيرفي الثيء فقد لذا بشيء يخاطر ألن استعداد
 التشريعية الفلسفة أمام تراجعها إلى أدى ما . الكنفوشيوسية

,فلسفات من غيرها وأمام

الجديدة، الكنفوشيوسية ثانيًا:
: الجديدة الكنفوشيوسية مقدمات

 ، Han هان اسرة ايام التفكيرالكنفوشيوسي تحول -1

 أنه إآل التاوية. بالميتافيزيقيا التشبع إلى م 220 - م ق. 206
 الشعب، صف في الوقوف في رسالته من يتنصل لم ذلك مع
 إلى الجماهيرعنه حول الرسالة بهذه القيام عن عجزه أن إآل

 قيام حتى هان اسرة سقوط بعد البوذية سيطرت ثم التاوية.
 الفترة هذه يظهرفي ولم ق.م960 عام Sung سونغ أسرة

 ولكن .البوذية فالسفة مجاهة على قادر واحد مفكركنفوشيوسي
 الفكر على دخيلة الصينيين أعين في ظلت البوذية نجاح رغم

الصيني.
 آراء في وتبلور للبوذية مقابل التاسع القرن في انجاه وظهر
 من أول كان الذي ،مHan Yu 768-824 يو هان :الحكيمين

 حتى الصين كتاب أهم من ويعتبر الكنغوشيوسية يبعث نادى
 الكتابات هذه ومن العصور. مر على مراجعا كتاباته اصبحت

 عظام عرض على احتجاجه يضمنها التي االمبراطور إلى رسالته
 غاليًا الرسالة هذه كلفته وقد االمبراطوري. القصر في بوذا

 عن مقالته الصين جنوب أقصى االمبراطورإلى نفاه حيث
 لتحصيل انصرافهم عصره مثقفي على فيها ينعي التي المدرسين
 »السبيل رسالته ثم - بوظائف االلتحاق أجل من المعارف

 تعاليم عن المنصرف لعصره قاتمة صورة فيها رسم التي الحق«
كنفوشيوس.
 انه يقول يووالذي لهان المعاصر Li Aoأو لي والحكيم
 إلى العودة في مقالة اسياه كتاب في لناآراءه قدم تتلمذعليه،
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 خالصًا كنفوشيوسيًا بالبوذية، تأثره رغم وكان، الطبيعة.
 عامة الكنفوشيوسية بأساطين العميق بايمانه يتعلق فيما خاصة

.الصالح والحكم الذاقي التعليم عن وبآرائهم
 سونغ عصراسرة ابان وقداشتدساعدالكنفوشيوسية —2

 البالدخاللسنواتحكمها أحوال اضطراب ،رغم 1279-960
 فقد والكنفوشيوسية، البوذية بين بالتأثر العصر واتسم األولى.
 ومنها الكنفوشيوسية المصنفات بشرح البوذيين من طائفة قامت

 كل لدى ذلك وتمثل الكنفوشيوسي للفكر الجديد البعث بدا
 ايو- والحكيم Hu Yuan 993-1059 هيويوان الحكيم من:
. lou Yang Hsiu 1007-1070 هسيو يانغ

 تمثيل، اصدق الكنفوشيوسية بعث حركة هيويوان ويمثل
 ومنظر للشباب كمعلم خاصة واجباته تأدية في تفانيه حيث من

 من قدر اعظم تحصيل اجل من ومريديه المعلم بين للعالقة
 »الحقيقة القديمة المصنفات دراسة إلى يهدف وكان المعارف.
 لكل الصالحة الدائمة المبادىء استخالص اجل من الخالدة«

 شرطًا المصنفات هذم دراسة من يجعل بحيث .ومكان زمان
 السياسية اآلراء على باالطالع فهويطالب كذلك لإلصالح،

 البعث حركة عن ينفصل ال جزءًا باعتبارها واالقتصادية
الكنفوشيوسي

 على يوافقه لم الذي هسيو يانغ ايو- الحكيم بعده ويأقي
 برنامجًا فقدحدد جذورهابالقوة. من البوذية اقتالع فكرة

 عنهاإلى وتتحول الجماهيرفتكفربالبوذية ألباب يقنع أصالحيًا
 يكفل رأيه في الصين تراث إلى فالعودة .الكنفوشيوسية

 لرفع الجهود ببذل ذلك ويتم الدخيلة، البوذية من التخلص
 إلى رفعها رسالة في يتمثل كا الثعب معيشة متوى

 لرعاية جماعات بتكوين فيها طالب 1045 عام االمبراطور
.األمة شؤون
 الفكر وتشبت البوذية من للتخلص الكفاح يقتصر ولم

 إلى تجاوزه بل المفكرين على الكنفوشيوسية في المتمثل الصيني
 تراثها إلى الصين العادة جهدوا الذين المثقفين االسة
العريق.

الجديدة الكنفوشيوسية مدارس

 التفكير قدرة اظهار إلى الجديدة البعث حركة هدفت
 ا خاصة البوذية إليه تقصد ما كل تقديم عل الكنفوشيومي

 تفسيرا الخلقية والفلسفة تفسيرلعالم الكون، عن أفكارها
 حت بيان والسياسي، االجتماعي النشاط تأكيد ميتافيزيقيًا

السعادة. بلوغ في األفراد

 وراء وما بالكون تتصل آراء استخالص سهال يكن ولم
 إلى المفكرون هؤالء فلجًا كنفوشيوس مصنفات من الطبيعة

 الكثيرمن أفكاره ضمن فد منشيوس كان وإذا التأويل.
 على الجديدة الكنفوشيوسية أساتذة أقبل فقد الباطنية، العناصر

 وقام . الكنفوشيوسية بناء إعادة في يفيدهم ما منها ينهلون آرائه
 اعتبرت التي األربعة باألسفار يعرف ما تقرير هؤالء جهود على

 المختارات ،وهي المقدسة الجدية الكنفوشيوسية كتب
 وأخيرًا الكبرى المعرفة كتاب منشيوس، اعمال الكنفوشيوس،

 الحكيم الجديدة الكنفوشيوسية أعالم وأهم . الوسط مذهب
 العقلية المدرسة أولهما يمثل شان: ولوهسيانغ هس، تشو-
. الحدسية المدرسة والثافي

ه: تشو العقلية، المدرسة - 1

 أن إالً الحديثة، للكنفوشيوسية عديدة تنوعات هناك كانت
 الكنفوشيوسيين أشهر إلى أولهيا تنتمي لمدرستين كانت السيادة

 األلف خالل تفردًا وأكثرهم الصينيين الفالسفة وأهم المحدثين
 عامي بين عاش الذي Chu Hsi تشوهس وهي األخيرة سنة

م.1200-1130
 طالبًا وكان باألدب اشتغلت أسرة في تشوهس ولد وقد
 كفوشيوسيًا صارمفكرًا ثم والبوذية الطاوية درس جادًا،

 العموم وجه على واهتم رسمية مناصب عدة تقلد ،متشددا
 ووضع اسالفه طورها التي األراء هس تشو جع .بالتعليم

 به يعني كان الذي اللي هومفهوم يدور دقيقا فلسفيا نظاما
 وهي تفنى« وال لها مولد »ال يقول: كما اللي أو والمبادى، المبدأ

 الغاية أو الكبرى اللي من جزء وهي صورة أية في تتغير ال
 وكان بالتاو. يساوها التي Supreme Ultimate السامية
 بال شاسع، نقي« بذاتها قائم أنهاعالم اللي عن مفهومه
.صورة«

 الغاية من جزء هو الذي مبدأه هو نظره في اإلنسان وطبيعة
 لسوء ولكن متشابه، الناس كل مبدًا فإن هنا ومن السامية

 غير ما انسان جوهر كان ما فإذ متشابهًا، جوهرهم ليس الحظ
 المرء )لؤلؤة( جوهر لوكان كما واحمق، نقي غير المرع كان ،نقي
 ان المرء واجب من إن .النقية( غير )مادته الوحل في راقدًا

 التي األصلية طبيعته ويسترد الجوهر هذا عائق من يتخلص
 المبدأ أو اللي تثوهس مفهوم بين الكثيرون ويقارن فيها تظهر
األفالطونية. المثل وبين

 عقليًا األمور تقصي على كبية اهمية هس شو علت وقد
 ما »إذا يقول: كتب فقد الصحيح األخالقي االدراك لبلوغ
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الجديدة والكونفوشيوسية الكونفوشيوسية

 يوم فسيبزغ طويلة لمدة العمل هذا في فكره اإلنسان أعمل

. تامة استنارة الذهن وسبستنير شيء« كل فجأة فيه يتضح
 يشكل الذي المبدأ أو اللي هناك ايضًا السياسي المجال وفي

 ما وإذا الطريق. التاو هو هذا السياسي للسلوك األعلى المثل

 أمر فهذا )للحكومة( األعلى المل هذا القائمة الحكومة اتبعت

 تشو ل اكبرمنافس وكان .فهوأمرسيء عنه تخلت وإذا ،طيب

 لقد .شان هيانغ لو هو سنوات ببضعة يصغزه رجل هس

 بتقصي اهتم الذي التيار لذلك دقيقة صورة هس تشو أعطى
 بالتأمل كثراهتمامًا شان لوهسيانغ كان حين في المرئي، إلعالم

 فقد البوذية، باهتمام شبيه االهنمام هذا أن ورغم والتبصر.

. الكنفوشيوسية في طويل تاريخ له كان

شان - لوهسيانغ : الحدسبة التأملية المدرسية - 2

 اختبار أرقى في ونجح ، 1139 سنة -شان ولدلوهسيانغ

 وأمضى - كالدكتوراه - علمية درجة على حصل الدولة عقدته

 وظائف عدة في ثم االمبراطورية األكاديمية في الرسمية حياته
 اهتامه أن إآل التأثير بالغ األمانة شديد قاضيًا وكان حكومية

 بأن اعترف قد هس تشو بأن ويقال بالتدريس. الكبيركان

 وقد هذا . . للو. تالميذ كانوا الصين شرقي علماء معظم
 لم أنهما إآل نظرهما وجهات لتقريب وتراسال الفيلسوفان التلقى

م. 1193 ياير لوفي وتوفي يتفقا.

 تشوه كان فقد اليتافيزيقيا. في بينهما خالف أهم وكان

 قريبة وهي والتشي المبدا، مناللي، مؤلفة األشياء كافة بأن يؤمن

 في شيء كل بأن لويؤمن كان فيحين ،Substance معنى من
 تفكيرتشو بينا واحديًا كان هنا ومن انلي سوى ليس الوجود

 هنا ومن للبوذية الشبه لرقريبة واحدية وكانت ثنائيًا هس

.شوه تالميذ هاجه

 إن قيل لقد .بينهما هامة خالف نقطة العقل نظرية وكانت

 اللي ارتباط من مؤلف عقله ولكن اللي هي االنسان طبيعة

 ألن كذلك يكون أن يجب األمر هذا بأن يؤمن وكان والتثي

 اللي ولكن والعواطف المشاعر خصائصه: ومن فعال العقل
 اهتمامًا اكثر منشيوس مثل لو كان لقد تتغير. وال صافية

 والمشاعر والعقل الطبيعة أن ويرى .الميتافيزيقيا من باألخالق

 بأن يؤمن وكان مختلفة. جوانب من تثاهد أنها األ الشيء نفى

 المرء »عقل عن البحث من تتكون األخالقي التهذيب عملية

خيرة. األصل في وهي الحقة طبيعته اي المفقود«

 تشو فر فبينا الشر. نظرية في منشيوس لوهسيانغ ويشبه

 أي التشي حول الناس خالفات نتيجة أنه على الشر هس

1146

 قد أصال الخيرة الناس طبيعة أن يرى لوهسيانغ فإن جوهرهم،

 وقد .الشهوة دنستها قد عقولنا أن حتى خارجية أمور ضللتها
 ان المرء »على قائال! المفقود« العقل »استعادة أجل لومن دافع

 ما يجسد أن ويجب نفسه سيد ويصبح المستقلة شخصيته يكون

 المعرفة إلى وللوصل العملي. األخالقي السلوك في تعلمه
 فنون مارس ما إذا الفرد »إن قائال: التأمل«، بممارسة أوصى

 بأن المفاجىء اإلدراك إلى يصل فقد واجتهاد جد في التأمل

األشياء« مجموع مع واحد االنسان عقل

 شان - لوهيانغ فلسفة مينغ - يانغ وانغ واصل وقد

 كان ,لوهسيانغ كتابات تحوي لطبعة كتبها مقدمة في وطورها

 مناسرة1472ولدعام ،منج اسرة ي اشهرمن يانغ وانغ

 قيامه عن فضال مختلفة حكومية مناصب وتقلد العلماء
 أآل يجب المرء أن في استاذه مبدأ دائمًا يردد كان ٠ بالتدريس

 اإلنسان عقل يتضمنه الذي فحسب مبدأها بل األشياء يدرس
 اساسيًا اختالفًا توضح وانغ فلسفة ان ويبدو .كامالً تضمينًا

 القول هو لها مميز مبدًا اهم وكان أسالفه، فلسفات عن بسيطًا

:قوله في يظهر كما التجربة عن المعرفة انفصال بعدم

 موضع وضعها في يخفق أن حقيقة علم قد ألحد يمكن »ال

 فهذا بها يعمل ال ذلك ومع معرفة لديه كانت وإذا ,التجربة
 المعرفة من كال الناس الحكماء علم لقد تعرف. ال انك معنام

 التعاليم كتاب ويوضح التفكير« بمجرد يكتفوا ولم والعمل

.والعمل المعرفة بين الحقة العالقة العظيمة
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الالحتمية
Indeterminism
Indeterminisme
Indeterminismns

 الالحتمية معنى هو األول أمرين، على المقال هذا في سنركز

 الموقف لدعم اليها اللجوء يمكن التي الحجج هو والثاني

.الالحتمي

 تفهم أن األفضل من أنه نوضح أن البداية في المهم من
 كان فإذا .لها ضدًا وليست الحتمية نقيض أنها على الالحتمية

 سببي لقانون يخضع الكون في يحدث ما كل ان يقول الحتمي
 من الجزء هذا ,الحتمية،، )انظر: سببيًا تفسيرم يمكن أي ما،

 ما بعض ان يقول الالحتمي فإن الميرة(، الفلسفية الموسوعة

 ال أي ،نوع أي من سببي لقانون يخضع ال الكون في يحدث
 يوجد ال الواقع في ٠المبدأ حيث من حتى سببيًا، تفسيره يمكن

 القول يتضمنه بأكثرما التزم من لدينا المعروفين الالحتميين بين
 حد إلى يذهب شخصًا نصور أن علينا الصعب ومن األخير،

 أو سببي لقانون يخضع الكون في يحدث شيء ال بأن االعتقاد
.المبدأ حيث من حتى سببيًا تفسيره يمكن

 في يحدث ما بعض ان األخيرلقولنا الفحوى هو ما ولكن

 خهاية في هذا، يعنيه ما سببي؟ لقانون يخضع ال الكون

 له ليس األقل عل واحد حادث يوجد هوأنه التحليل،

 ،ينفي ال الالحتمي أن هنا نالحظ أن يجب .كافية أسباب

 وما ينفيه ما بل يحدث، لما ضرورية أسباب وجود بالضرورة،
 لكل كافية أسباب هووجود الحتميًا، بوصفه بنفيه، هوملزم

 دون يحدث نتصورشيثًا أن طبعا، الصعب، من يحدث. ما

 وال االطالق. على عالقة أية عليه سابق شيء بأي نربطه أن
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 هناك بأن االعتقاد حد إلى ذهب من الالحتمين بين أن أظن
 ظل في تحدث أن منطقيًا، فقط وليس واقعيًا، يمكن، حوادث

 أن المرجح فمن ولذلك االطالق. على الشروط من فثة اية

 )أو يحدث ما بعض بأن القول باكثرمن يلتزم لن الالحتمي

 األخير والقول كافية. أسباب بدون هو العالم( حاالت بعض

 المبدأ، حيث من حتى يمكن، ال يحدث ما بعض أن يعني
 قانون من حدوثه استنباط يمكن ال أي سببيًا، حدوثه تفسير

 كون من واضح أمر وهذا لحدوثه السابقة والشروط ما سببي

 ظل في حدث اذا أنه يعني لحدوثه كافية شروط وجود عدم

 بالمعفى له، مكنا كان فقد )ش(، الثروط من مجموعة

 في يحدث اال لإلمكان، المنطقي بالمعنى فقط وليس الواقعي،

 )ش(، الشروط من المجموعة هذه لوتكررت وأنه )ر(، ظل
 الحادث. هذا حدوث عدم واقعيًا، المستحيل، من يكون لن

 يعنيه فا التحليل، لغرض ،ح« الحادث هذا ولوسمينا

 )ش( نوع من شيء حدث »كلما القضية األخيرهوأن كالمنا

 صادقة. قضية »ليست )ح( نوع من شيء يحدث أن يجب

 نستنبط أن يمكننا ال كهذه، قضية تصدق أن بدون ولكن

 )ح( لحدوث السابقة الشروط لكون معرفتنا من )ح( حدوث
 قياسًا سيكون النوع هذا من استنباطًا فإن .)ث( نوع من هي

 ,اذا المتصلة الشرطية القضية صدق مسبقًا يفترض مضمرًا

 نوع من شيء يحدث أن يجب )ش<، نوع من شيء حدث

 لحدوث كافيا شرطا يشكل ال )ش( دام ما ولكن .)ح(ا

 مما األخيرة، القضية صدق نفترض أن لنا يجوز ال فإنه )ح(،
.غيرسديد قياسًا تحليكا من المعني المضمر القياس يجعل

 التفسبر عملية فقط تصبح ال كافية شروط غياب في
 حتى يمكن، فال التنبؤأيضًا. عملية بل منطقيًا، مستحيلة

 ان يإمكاننا كان اذا إال )ح( ما حادث بحدوث التنبؤ نظريًا،

 اذا معناه ما يقول سببي قانون من )ح( حدوث نستنبط



لالحتمية ا

 نوع من شيء يحدث أن يجب )ثى(، نوع من شيء حدث
 هي )ح( لحدوث السابقة الشروط لكون معرفتنا ومن )ح(«

 لحدوث كافية شروط توجد لم اذا ولكن ٠ )ش( نوع من
 سببي، قانون ألي اذن، يخضع، ال )ح( حدوث فإن )ح(،

 قضيتنا عنه تعبر الذي السببي للقانون بالتالي، يخضع، وال
 يمكننا ال أنه يعني بدوره وهذا األخيرة. المتصلة الشرطية
 النظر يحتم ما ،إليه النحوالمشار على )ح( حدوث استنباط

نظريًا. حتى للتنبؤ، قابل أنهغير على إليه

 هو األقل، على !لالحتمي، به يلتزم ما أن اذن، يتضح،
 يجعله مما ،كافية أسباب له ليس يحدث ما يعض بأن االعتقاد
 بهذا الالحتمية، نظريًا. حتى وللتنبؤ، للتفسيرالسببي غيرقابل

 إن حيث االرادة، حرية بمذهب تاريخيًا، ارتبطت، المعفى،
 من العموم، على كانوا، المذهب هذا تبنوا الذين الفالسفة

 حرية فهم أنصار ومن مسيرًا، ال مخيرًا، االنسان اعتبار أنصار
 الخظرة تنحصر لم ولكن سببية. - ضد حرية أنها على االنسان

 )كاالختياريين االرادة حرية مذهب أصحاب فئة في الالحتمية
 في ظهرت فقد االسالم(. في القدريين أو الغربية الفلسفة في

 تحت الفيزياء حقل في حتى الحتمية نزعات العشرين القرن
 وتنظيره 1976-1901 هايزنبرغ فيرنر المشهور الفيزياء عالم تأثير
 بمبدأ صاريعرف ما ولد الذي الدقيقة الجسيمات طيعة حول

 Heisenberg’s Uncertainty هايزنبغ عند الآليقين

Principle. مذهب ارتباط كيفية بحث في الولوج قبل ولكن 
 ارتباطه، وكيفية جهة، من االرادة، حرية بمذهب الالحتمية

 حقل في هايزنبرغ تنظيرات نوع من بتنظيرات ثانية، جهة من
 مصدرًا تكون قد مسألة نوضح أن يجب الكم، ميكانيكا

 بين الفصل بضرورة المتعلقة المسالة وهي اال االلتباس، لبعض
.المصادفة أو الحظ ومفهوم الالمحتم مفهوم

 الحتمية بين للخلط الناس عامة لدى ميل يوجد فكما
 الموسوعة من الجزء هذا في »الحتمية«، )انظر: والجبرية
 بين للخلط لديهم ميل يوجد كذلك الميسرة(، الفلسفية
 هو إنما يحدث ما بعض أو يحدث ما بأن واالعتقاد الالحتمية

 له المصادفة نتيجة الحدوث مفهوم ولكن .المصادفة نتيجة
 هذين من واحد على تنطوي والالحتمية ،أساسيان معنيان

 المعنى وهو األول، المعنى اآلخر. على وليس المعيين،
 حادثًا صدفة يحدث ما بموجبه يكون الذي المعفى هو المتداول،

 حدوث أن من الرغم على يحدث ولكنه مسبقًا، له يخطط لم
 المعن وهذا مسبقًا له مجطط لم ما نادر أمر نوعه من ثي،

فعلنا اذا إال الحتمية، مفهوم مع مطلقا يتعارض ال للمصادفة

 فلو الجبرية. مفهوم في الحتمية مفهوم دمجنا أي غيرجائز، شيائً
 أحد في أتجول كنت فيما التقيت، وفجأة اآلن، كينيا في كنت

 سأعتبر آدونيى، الشاعر بصديقي نبروبي، عاصمتها شوارع
 شرحناه، الذي بالمعنى صدفويا حادثا شك، ال اللقاء، هذا
 أمرنادر المذكورة، الشروط ظل في صديفين، لقاء ألن

 بدون حصوله فإن ولذلك مسبقًا. له خطط اذا إال الحصول،
 من ولكن إال. ليس المصادفة، من ضرب هم مسبق تخطيط
 سببيًا، تفسيره يمكن ال الذي باألمر ليس حدوثه أن الواضح
 يتعارض، ال النوع هذا من حوادث حدوث فإن وبالتالي

الحتمية الظرة مع بالضرورة،

 على غيرشائع وهومعفى آخرللمصادفة، معنى يوجد
 الذرائعي االميركي فلسفة في نجده الذي المعنى إنه االطالق.

 االختياريين، ولدى بخاصة، ،19101842 جيمس وليم
 المفتوح. المستقبل بمفهوم المصادفة مفهوم يربط والذي بعامة،

 حتمية، نظرة على ينطوي شك، ال للمصادفة، المفهوم هذا
 التحديد، وجه على يتضمن، المفتوح المستقبل مفهوم ألن

 أوذاك. االتجاه هذا في يكون قد األحداث سير بأن االعتقاد
 مبنية كانت مهما توقعاتنا، أن بمعنى بالمفاجآت، مليء المتقبل

 بكل تحيط لوكانت وحقى ،دقيقة علمية ،عقلية حسابات على
 تتحقق. ال قد حدوثه، نتوفع بما العالقة ذات المتغيرات

 ولكن توقعاتا، فيها تتحقق ال كثيرة حاالت طبعا، توجد،
 بالمعنى مفتوح المستقبل أن بالضرورة، يعني، ال تحققها عدم
 أساس على مثال، وقداتوقع، جيمس وليم قصده الذي

 لم ألنني علي حانقًا سعيد يكون أن لعيد، الحميمة معرفتي
 يفاجئني قد ولكنه . ألخبرة ا رحلته من عودته بعد أزره

 له، زيارتي لعدم تامًا ويظهرتنهًا ودية بصورة معي ويتصرف
 مفتوح المستقبل أن يتضمن ما هذا من شيء أي في ليس . الخ

 حيمة كانت مهما لسعيد، معرفتي فإن هنا. يعنينا الذي بالمعنى
 المحركات بكل اإلحاطة متوى إلى ترقى أن يمكن ال وشاملة،
 أي السلوك، خفيةلهذا محركات هناك إن لسلوكه األساسية

 كثيرة عوامل إلى باإلضافة أجهلها، شعورية، ال دوافع
 .بها سلوكه ارتباط كيفية أجهل أوأنني عني تخفى إما شعورية

 ما علمي، صعيد على حتى اإلنسافي، للسلوك معرفتنا إن
 سنواجه، ما كثيرًا فإننا كهذه، شروط ظل وفي .أولها في زالت
 سلوك أن فيها نجد بحاالت اليومية، حياتنا في األقل على

 المستقبل أن يعني ال هذا ولكن .عنه هوغيرتوقعاتنا اآلخرين
 آخر تفيرًا هناك ألن جيمس، قصده الذي بالمعنى مفتوح
اال اآلخرين، وسلوك توقعاتنا بين التباين لهذا معقولية وأكثر
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الالحتمية

 علمية بتنبؤات للقيام لدينا الالزمة المعرفة توافر وهوعدم
دقيقة.

 مفتوح المستقبل بأن قولنا أن السابت تحليلنا من الواضح من
 أن في ضمان ال أنه فقط اليعني جيمس قصده الذي بالمعنى
 بكثير، ذلك من أكثر يعني بل المتقبل، عن توقعاتنا تتحقق

 مها ،المستقبل عن توقعاتنا تتحقق أن في ضيان ال أنه يعني أي
 عليها نبني التي والحاضر للماضي معرفننا تبلغه الذي الشأو كان
 المعاكس االتجاه في جيمس يذهب هذا وفي التوقعات. هذه
 معرفة أن الحتمية، نظرته ونق اعتقد، الذي البالس التجاه

 ما كل يعرف بأن عليها يجوز من تخول والحاضر للماضي تامة
 معرفة هكذا على يحوز كائنًا إن .تفاصيله بكل سيحدث

 مليء أنه على المستقبل إلى ينظر أن يمكن ال والحاضر للماضي
 لووجد حتى هوأنه جيمس اليه يذهب ما ولكن ٠ بالمفاجآت

 تامة معرفة على يحوز كائن أي البالس، افترضه كالذي كائن
 مليائً أي مفتوحًا، يظل المستقبل فإن والحاضر، للماضي

 نظرة على ينطوي شك، ال الموقف، هذا إن بالمفاجآت.
 في نتوقعه ما عكس لحدوث الواقعي االمكان ألن الحتمية،
 أساس على يفسر أن يمكن ال جيمس، تهم كالتي حاالت

 ال يفاجئنا، قد المستقبل ان كهذه، حاالت في فقولنا، الجهل.
 أو حساباتنا في ما خطأ حصل قد يكون قد أنه يعني أن يمكن

 أشبه والحاضروما الماضي عن نعرفه فيما ما فجوة توجد قد
 المستقبل ان لقولنا أساسًا الحالة، هذه في يبقى، ما إذن ذلك.
 فإذا حدوثه. نتوقع لما كافية أسباب ا هوأنه يفاجثنا قد

 على داا فشلها يكون فلن الحالة، هذه في توقعاتنا فشلت
 موضوعيًا، شأنًا المصادفة كون على داالً بل االبتيمي وضعنا
 العالم، هذا في يحدث ما يجعل بشكل للعالم محايثة ألمصادفة لكون

 كل في الزمًا أمرًا حدوثه نحويجعل على سبقه بما غيرمرتبط
 هذا ولكن .سبقه ما نوع من شروط فيها تتكرر التي الحاالت
 مفهوم تطبيق استحالة يستوجب ،شك ال األخير، الكالم

 ال التي الحاالت في إال جيمس قصده الذي بالمعنى المصلدفة
 كيف نرى وهكذا . حدوثه نتوقع لما كافية أسباب فيها تكون
. الحتمية نظرة على منطويا للمصادفة المعنى هذا يكون

 نظرة على ينطوي للمصادفة معنى هناك ان نقول أن
 على بقي الحتمي. بموقف نلتزم أنا طبعًا، يعني، ال الحتمية

 أحداث على بالفعل ينطبق المعنى هذا أن يبين أن الالحتمي
 المفهوم هذا من انطلق الذي نفسه جيمس وليم إن العالم.

 العقلية، الحجج طريق عن يبين، أن غرضه يكن لم للمصادفة
 كان بل العالم، أحداث على بالفعل ينطبق المفهوم هذا أن
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 مع يتعارض ال أنه أو خارقا مفهومًا ليس أنه يبين أن غرضه
 للنظرة رفضه في البعض يتوهم كما لألمور، العقلية نظرتنا

٠ لالحتمية ا

 هل التالي: اآلنهوالسؤال أمامنا األساسي السؤال ولكن
 على ينطبق للمصادفة جيمس مفهوم أن على البرهنة يمكن

 السؤال، هذا نعالج أن يمكن كيف نعرف حتى العالم؟ أحداث
 للمصادفة المفهوم هذا أن أخرى مرة األذهان إلى نعيد أن يجب

 بدورها، النظرة وهذه العالم، ألحداث الحتمية نظرة يستلزم
 على واحدًا، حادثًا هناك بأن االعتقاد تستلزم ،رأينا كا

 االعتقاداألخير أن عندمايتضح كافية أسباب بدون األقل،
 للمصادفة، جيمس األخيرلمفهوم الفحوى يشكل ما هو

 الموقف على البرهنة يبدوأن قد الالحتمية، للنظرة وبالتالي،
 هنا مطلوب يبدوأنه فما . المعقدة بالعملية ليست الالحتمي

 سبب بدون واحد حادث إيجاد يتجاوز ال برهان بهكذا لإلتيان
 نقيض، هي الالحتمية أن رىءالقا نذكر أن فيجب كاف.
 الحتمي موقف كان فاذا ولذلك الحتمية. ضد، وليست
 فإن كافيًا، سببًا الكون في يمحدث ما لكل ان القول في يتلخص

 يحدث ما بعض أن القول أكثرمن يستلزم ال الالحتمي موقف
 يوجد أنه األخيريعني والقول كافية أسباب بدون الكون في

كافية. أسباب بدون األقل، على واحد، حادث

 على للبرهنة هنا مطلوب هو ما أنكل اذن، شك، ال
 بأن لنا يسمح وضع في نكون هوأن الالحتمي موقف صحة
 ما بعكس ولكن، كافية أسباب بدون أنه ما حادث عن نقول

 في أنفسنا نجد أن مطلقًا السهل من ليس ،البعض يتصور قد
 بصورة نعرف أن يمكننا فال المذكور. النوع من دليلي وضع

 »يوجد فالقضية . كاف سبب هوبدون ما حادثًا أن مباشرة
 كالقضية يبدو كما ليست، كاف« سبب بدون )ح(. حادث
 األخيرة، للقضية فبالنسبة . بالحرارة« يتمدد ال معدن »يوجد

 افتراض على المباشرة، التجربة طريق عن نعرف أن بإمكاننا
 هذا أن يتمدد، ولم معدن حرارة فيها ازدادت حالة وجود

 اآلن أخذنا اذا ولكن يتمدد ولم حرارته ازدادت المعدن
 صدقه من التحقق يمكن ال تقوله ما أن نجد السابقة، القضية
 ال انه التحديد، وجه على هو، تقوله ما ألن مباشرة، بصورة
 كافيًا سيًا يشكل )ح( حدوث سبقت التي الحوادث من حادث

 األخيرهولفحوى القول أن اتضح إذا )ح(. لحدوث
 استحالة هوشبه معه يتضح ما السابقة، للقضية األساسي

 لعدد حصر فال . الالحتمي الموقف على وتجريبيا بعديا البرهنة
 يفترض الذي الحادث )أي )ح( لحدوث السابقة الحوادث



الالخبة

 حتى طبعًا ويستحيل له( كافية أسباب وجود عدم على البرهنة
 ال الذي العدد هذا من حادث لكل باكبة نبين، أن منطقيًا

 حدوث أن ، ( )ح حدوث على السايقة الحوادث من حصرله
 حدوث ذلك سيتبع انه يالضرورة، يعني، ال نوعه مز حادث
 عن مثال، وجدنا، اذا آخر، بمعنى ح( )نوع من حادث
 الحوادث بين من (، ١ )ح أن التجريبية، المالحظة طريق
 ، ( )ح ل كافيًا سببًا يشكل ال ، ( )ح حدوث على السابقة

 أخرى وحوادث (٣ و)ح (٢ )ح على ينطبت نفسه الشيء وأن
 هذا فإن ، )ح( حدوث على السابقة الحوادث بين من كثيرة

 . ( )ح لحدوث كاف مسبب ال أنه يعني أن يمكن ال وحده
 التي ()ح حدوث على السابقة الحوادث عدد كان فمهما

 سببًا منها اي كرن عدم وبينا لتجريية ا للمالحظة اخضعناها
 سبب يوجد قد أنه نقول أن بإمكاننا (، )ح لحدوث كافيا
 في اآلن حتى فشلنا هوأننا حصل ما وربما ( )ح لحدوث كاف

 دعت التي هي النوع هذ من اسبابًا إن تجريبيًا. اكتثافه
 غيرقابل الثاملة السببية مبدأ بأن القول الى ككانظ، فالسفة،

 غير بالتالي، الالحتمية، وأن المبدأ، حيث من حتى للدحض،
)الحتمية«( )انظر: التجريبي. للدعم قابلة

 السابقة االعتبارات من الرغم وعلى يصر، الالحتمي إن
 حد على والعلمية العادية خبراتنا، مجمل أن تناولناها، التي

 موقف مع هومتماسك بكثيرما أكثر موقفه مع متماسك سواء،
 بأن االعتقاد حد الى يذهب الواقع، في وبعضهم، الحتمي.
 ال مقوالت من انطالقًا اا تفيره يمكن ال تجاربنا من جزءًا

 الكم ميكانيكا عصر الحديثة، الفيزياء عصر وفي حتمية
 عديدة محاوالت نرى صرنا ،هايزنبرغ لدى الاليقين ومبدأ

 بروز فقبل . الالحتمية لدعم بالذات العلم الى للجوء
 التنبؤ على قدرتنا حول الحديثة الفيزياء طرحتها التي القضايا

 ،الدقيقة الجسيمات صعيد على يحدث ما طار والتفسيرضمن
 ضروريًا فرضًا الحتمية جعلت الني النظرة جدل مدار تكن لم

 فلم الكم، ظهورميكانيكا يعد اما .الفيزياء فروض من مبقًا
 الى يلجأ الذي النوع من بحجج نواجه أن المستغرب من يعد

الالحتمية لدعم بالذات الفيزياء

 يلجا التي الحجج نقسم أن بحثنا، لغرض اآلن، نا بامكان
 الالحتمي الموقف في يرى نوع :نوعين الى الالحتمي اليها
 في أساسيًا دورًا تلعب لمفهومات معفى العطاء ضروريًا موقفًا

 الموقف في يرى ونوع والمسؤولية، الحرية كمفهومي حياتنا،
. الحديثة الفيزياء نتائج مع األكثرتطابقًا الموقف الالحتمي

 هواألكثرشيوعًا النوع هذ لحجج من األول بالنوع لنبدًا

 كرديف نشأ أصال، الالحتمية، فمذهب الالحتميين. بين
 هامة مسألة اذن، تكن، فلم أوالقدرية االختيارية للنظرة
 أن الحديثة، الفيزياء ظهور قبل وخصوصًا الالحتميين، لدى

 الخضوع من االنان الستثناء مسوغات أكثرمن عن يبحثوا
 هوالسؤال اآلن أمامنا األسامي السؤال ولكن الحتمية لمقولة
 الخضوع من االنسان اسثناء نسوغ أن يمكنتا كيف : التالي
 عدم هوأن الالحتمي يعطبه الذي الجواب الحتمية؟ لمقولة
 يمكن ال نتائج ذو الحتمية لمقولة الخضوع من االنسان استثناء
 مفهومي أن الالحتمي، اعتقاد في التائج، هذه من قبولها.
 ال المسألة ولكن الجوهرية. داللتهما يفقدان والمسؤولية الحرية
 في مهددة تصير االخالقية الحياة ان اذ الحد، هذا عند تقف

 إن والمسؤولية. الحرية مصادرتي على تقرم ألنها الصميم،
 على تقوم هنا الالحتمي اليها يلجأ التي األساسية الحجة

 تتصف أن يمكن ال أفعالنا ان تقول األولى رثيتين، مقدمتين
 أو مماثلة أخرى أخالقية صفات أوأية األخالقية بالخيرية

 والثانية حتمية، سببية لقوانين تخضع لم اذا اال لها، معاكسة
 من أخالقية بصفات تتصف الحاالت بعض في أفعالتا ان تقول
 المقدمتين، يهاتين يسلم من أن هنا الواضح من المذكور النوع

 في األقل على أفعالنا، بأن االستنتاج من منطقيًا لم مهرب ال
 لها ليس أي حتمية، سيية لقوانين تخضع ال الحاالت، بعض

أسبابكافية.

 ما غير تساؤالت أية العموم، على الثانية، المقدمة تثير ال
 بصفات تتصف افعالنا بأن القول تأويل بكيفية يتعلق

 يثيرها التي للمسألة بالنبة يثيرجداًل، ما فإن أخالقية
 أخالقية، بصفات تتصف أفعانا كانت اذا ما ليس الالحتمي،

 األخير للقول الصحيح التأويل كان ذا ما بل سلبية، أو ايجابية
 في األولى المقدمة أن يعني وهذا . حتمية ال نظرة تبني يستلزم
 مدار تشكل التي المقدمة ،العموم على ،هي الالحتمي حجة
 منهم، والحتميين الالحتميين بين الفالسفة، بين جدل

 شرحتا في سنركزعليه الذي السؤال فإن ولذلك . بخاصة
 في األولى المقدمة ذاكانت هوما الالحتمي لحجة ومعالجتنا

.معقولة بصورة مسوغة الحجة هذه

 يلجأ .المقدمة لهذه الالحتمي تسويغ بكيفية لنبدأ
 تسويغ محاولته في عديدة براهين الى الواتع، في الالحتمي،

 االول ثالثة في نلخصها أن بامكاننا ولكن المذكورة، القضية
 المزعومة القدرة على يقرم والثافي االنسان حرية على يقوم

 يقوم والثالث رغباته، اقوى تعاكس بأفعال القيام على لالنسان
األخالقية المؤولية على
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الالحتمية

 ألن معنى ال أنه هي االول البرهان في األساسية القضية إن
 أوإيجابية، سلبية أخالقية، صفات االنسان أفعال الى نسند

 أخط انم مثالً، لشخص، نقول فعندما حرة. اءتبرناها إذا إال
 أن نحاول األقل، على فإننا، األخالقية، الزاوية من فعل، فيما

 وليم الحظ كما األسف، معنى ولكن . فعل لما يأسف نجعله
 كان الشخص كون واقعة الحرية، واقعة من مشتق جيمس،
 أفعاله عن النظر بغض فعل، غيرما يفعل أن على قادرًا

 فإنه هذا، صح إذا ولكن فعلالسابقةلما الذهنية وحااته
 لمقولة االنسان نخضع أال الالحتمي، نظر في منا، يستلزم
 )أي سابقة بحوادث محتمة أفعالنا كل أن افترضنا فلو .الحتمية

 الكافية االسباب أن افترضنا لو حتى فعندها، كافية( أسباب لها
 نغير أن بوسعنا ليس فإنه الماضية، أفعاال هي الحالية ألفعالنا
 إذن، علينا، اآلن. أحرارًا لنامطلقًا وبالتالي، اآلن، الماضي

 شخصًا ان قلنا اذا بحيث ،سبي - ضد بمعنى الحرية نفهم أن
 هوأن المعنى، هذا حسب به، أنفسنا نلزم فا بحرية، تصرف

 نف ظل في اختار غيرما يختار أن على قادرًا كان أنه نقول
 القول أن الواضح من األصلي. اختياره على السابقة الشروط

 بدون أنه عل الحر الفعل الى اكظر منطقيًا األخيريتضمن
حتمية لقوانين يخضع ال انه على وبالتالي كافية، أسباب

 لالنسان المزعومة القدرة على رأينا، كما الثافي، البرهان يقوم
 هذه أن الالحتمي يفترض طبعًا هنا .رغباته أقوى مقاومة على

 المهم ولكن االخالقية. للحياة عته غنى ال شرط هي القدرة
 لدى القدرة هذه أن يجد الالحتمي هوأن اآلن بحثنا لغرض

 هنا الالحتمي يفترض الحتمية. النظرة مع تتعارض االنسان
 حتمية لقوانين خاضعة أنها على االنسان أفعال الى النظر أن

 , انسان أي - االنسان أفعال من فعل كل بأن االعتقاد يستلزم
 على هذا، يعنيه وما ٠ رغباته أقوى مع يتفق أن إال يمكن ال

 منطقيًا، مكنًا كان وإن واقعيًا، يمكن ال هوأنه التحديد، وجه
 من .صاحبه رغبات أقوى مع يتفق أال انسافي فعل ألي

 النظرة مستلزمات األخيرعن االفتراض هذا فيظل الواضح،
 على بل رغباته، أقوى مقاومة على االنسان قدرة أن الحتمية،

 مع تتعارض معها، يتفق نحوال على والتصرف معاكستها
الحتمية. النظرة

 المسؤولية على يقوم الذي االلث البرهان الى اآلن نأتي
 أن الالحتمي افتراض من البرهان هذا ينطلق . األخالقية

 االلزام بمفهوم بالضرورة، يرتبط، األخالقية المسؤولية مفهوم
 نحمل فعندما القدرة. يتوجب األخيربدوره وأن الخلقي

 هذا فإن فعل، ما على أونعاقبه فعل ما شخصًامسؤولية
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 . به قام الذي غير بفعل بالقيام أخالقيًا ملزمًا كان أنه يفترض
 فال القدرة. يستوجب كانط، نبهنا كما الخلقي، االلزام ولكن
 غير باختيار ملزمًا كان ذاك أو الشخص هذا ان نقول ألن معنى

 هذا أن مسبقًا افترضنا إذا إا فعل ما غير بفعل أو اختار ما
 .اختارأوفعل غيرما اختيارأوفعل على قادرًا كان الشخص

 ينطبق فال الالحتمي، يدعي كما حتمية، نظرة تبنينا إذا ولكن
 به، قام الذي الفعل أو اختياره كان ما كائنًا انسان، أي على
 وإذا اختارأوفعل، يختارأويفعلغيرما أن عل قادرًا كان أنه

 بعض في مسؤول، االنسان أن وافترضنا التحليل، هذا صح
 هذا افتراضنا فإن العقاب يستحق وأنه أفعاله عن الحاالت،

الالحتمية. وقبول الحتمية برفض الحالة، هذه في يلزمنا،

 الالحتمية الحجج متانة بمدى المرتطة هنا األساسية المسألة
 النظرة بين التوفيق باالمكان كان إذا ما هي السابقة الثالث
 الحتمي إن لألخالق المسبقة النهائية واالفتراضات الحتمية
 مفهومات أية مع يتعارض ال موقفه أن شك، وال يعتقد،
 األولى فاخجة والمسؤولية. الحرية كمفهومي اساسية، اخالقية

 الحرية مفهومي ربط على تقومان رأينا، كا والثالثة،
 بأنه ما فعالً ننعت أن باختصار، القدرة. بمفهوم والمسؤولية

 هوأن به القيام مسؤولية صاحبه نحمل حرأوأن فعل

 فعالً يفعل أن على قادرًا كان صاحبه أن بالضرورة، نفترض،
 كان إذا هوما اآلن الحتمي أمام األساسي فالسؤال إذن سواه

 فعل« غيرما يفعل أن على قادرًا »كان التعبير يؤول أن بامكانه
 متسقًامغ تعنينا، التي الحاالت في استعماله، نحويجعل على

. األخالقي مضمونه من تجريده دون الحتمية النظرة

 الى يصل أن الحتمي خاللها من يحاول التي الطريقة إن
 بين أوالً، التمييز، في المذكورتتلخص للتعبير المطلوب التأويل
 أساس على فيها المرغوب غير واالفعال فيها المرغوب االفعال
 معنى العطاء التمييزهام هذا األفعال. هذم على المترتبة النتائج

 نوع على األفعال من نوعًا األخالقية، الزاوية من لتفضيلنا،
 الى ينظر أن هي الحتمي تأويل في اثانية والخطوة آخر

 على فيه المرغوب النوع من نتائج تحقيق تستهدف الي األفعال
 نلوم فعندما الحالة، هذه وفي طيبة. ارادة عن صادرة أنها

 , فعل لما األخالقية المسؤولية نحمله أي - فعل ما على شخصًا
 غير نتاثج تحقيق استهدف المعني بالفعل قيامه أن نفترض فإننا

 ال ،سيثة ارادة عن نابع بالتالي، فعله، وأن فيها مرغوب
 الفاعل أن ،إذن ،يفترض - المسؤولية تحميل - اللوم .طيبة

 فعالً يفعل أن عليه كان وأنه سيئة ارادة عن نابع بفعل قام
 أن عليه كان انه هنا نقول أن ولكن . طيبة ارادة عن نابعًا
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 غير يفعل أن على قادرا كان انه نقول هوأن فعل غيرما يفعل
 حصل لو فيما الحدوث عن سيمتنع كان الفعل أن بمعنى فعل ما

الفاعل. ارادة في اختالف

 فيما فعل غيرما يفعل أن شأنه من شخص أي أن شك ال
 بامكان هل الالحتمي، يتساءل قد ولكن أراد، غيرما لوأراد

 نظر بوجهة سلمنا فاذا أراد؟ ما غير يريد أن شخص أي
 أن فعلينا )ف(، معين بفعل قام )ش< أن وافترضنا الحتمي،

 )ش( قيام على السابقة الشروط نفس تكررت إذا انه نقول
 أراد غيرما المرة هذه يفعل أن يريد لن )ش( فإن ب)ف(،

 نظرة على مترتب شك، ال هذا، االبقة. المرة في فعله
 نف الى االسباب نفس تؤدي أن تتلزم التي الحتمي
 أن الى أصال، )ش(، قادت التي الشروط كانت فاذا النتائج.

 الثانية، المرة في اختياره سبقت التي ذاتها هي ( )ف فعل يريد
األولى المرة في أراد يريدغيرما ان الثانية المرة في له يمكن فال

 على المترتبة األخيرة النتيجة ينقض لن طبعًا، الحتمي، إن
 ما تسوغ ال نظره، في النتيجة، هذه ولكن السابق. التحليل

 القول أي السابق، مثالنا في اليه يسوقنا أن الالحتمي يحاول
 فهمنا فإذا أراد غيرما يريد أن على قادرا يكن لم )ثى( ان

 لم )ش( ان وقلنا ،الحتمي يفترضه الذي النحو على القدرة
 خارقًا شيائً هذا قولنا لكان أراد غيرما يريد أن على قادرًا يكن

 كان ما )ش( ارادة في اختالف حصول وهوأن اال منطقيًا
* )ثى( ارادة في اختالف حصول ليعني

 يجددخلالًمنطقيًافي الحتمي فإن ذلك، الى باالضافة
 الكافية األسباب غياب يكون أن يقضي الذي الالحتمي موقف
 وجود ال أنه قلنا فإذا . والحرية للمسؤولية ضروريًا شرطًا

 في يوجد ال انه نقول الواقع في فإننا للفعل، كافية ألسباب
 قد الفعل. يهذا قيامه يفر ما طبيعته أو الفاعل شخصية

 وشخصيته الفاعل بوجود ترتبط للفعل ضروية شروط توجد
 بوجود يرتبط شيء ال ولكن عنه، مستقلة أخرى وأشياء
 وميوله، ودوافعه برغباته الالحتمية، النظرة ضمن الفاعل،

 يتساءل - ولكن الفعل. بهذا قيامه يفسر وطبيعته، بشخصيته
 حر فعل هذا ان الحالة، هذه في نقول، أن معنى ما — الحتمي

 يدعي كما يبدو، به؟ القيام مسؤولية صاحبه نحمل وأن
 حرًا أفعالي من فعل لحبان عنه الغنى شرطًا أن ،الحتمي

 هوأن به، القيام مسؤولية بالتالي، أتحمل، الذي النوع ومن
 لم اذا ولكن لي. حدث شيائً ال أنا، أحدثته شيائً الفعل يكون
 فهوشيء أوطبيعتي، شخصيتي من سببيًا نابعًا الفعل يكن

 هذم في نقول، فأن ولذلك أحدثته. شيائً وليس لي حدث

 أن يمكن ال فعلت غيرما أفعل أن بمقدوري كان اته الحالة،
 . لي حدث ما غير لي يحدث ان وانعيًا مكنًا كان أنه سوى يعني

 حدث ععا مسؤوالً اعتباري بسرغ أن لهذا يمكن كيف ولكن
 يتلزم شك، ال فإنه، هذا، الحتمي تحليل صح واذا أصأل؟

 لتطبيق ضروريًا شرطًا الالحتمية، ال الحتمية، نجعل أن
لألخالق اهمية ذا تطبيقًا والمسؤولية الحرية مفهومي

 حجج من الثانية الحجة على الحتمي رد الى اآلن لننتقل
 المزعومة القدرة على تقوم التي الحجة أي الثالث، الالحتمي

 ،رأينا كما الحجة، هذه رغباته. أقوى مقاومة على لالنسان
 بأن التسليم الى بالضرورة، يقود، الحتمي موقف أن تفترض

 ما كائنًا فيها، أويفعل مختار القي الحاالت وفيكل االنسان،
 أو يفعل التي الظروف كانت ما وكائنة أوفعله، اختياره كان

 مع يتفق ما وفقط يتفق ما يختار أو يفعل انما ظلها، في يختار
 هنا أواالختيار. الفعل فيها التييحصل اللحظة في رغباته أقوى

 اي قبل يشير، أن الحجة، هذه على رده في للحتمي، بد ال
 الرغبات،. التعبير»أقوى في الكامن االبهام الى آخر، شيء
 يستحيل الحالة هذه وفي المسيطرة، الرغبة يعني التعبيرقد فهذا
 في واحدنا نجح فلو .رغباته أقوى يعاكس أن شخص أي على

 ليست أنها حتمًا سيعني هذا فإن ، رغباته من رغبة مقاومة
 أن إال يمكننا ال انه نقول أن الحالة، هذه وفي المسيطرة. الرغبة
٠ال1 ليس حاصل، تحصيل رغباتناهو أقوى مع يتفق ما نفعل

 التي الرغبة الرغبات بالتعبيرأقوى فهمنا أننا اآلن لنفترض
 تحصيل مجرد يعود ال هنا I سواها من أكثر الشخص ب يشعر

 مع يتفق ال ما يفعل أن أحدنا بوسع ليس انه قولنا حاصل
 غيرملزم الحتمي أن ايضًا يتضح هنا ولكن . رغباته أقوى
 بصورة محتمة أفعالنا أن نعرف لوكنا فحتى األخير بالقول
 الببي القانون مضمون عن شيائً لنا يقول ال هذا فإن تامة،
 تناسب عالقة هناك أن يبدو ال كذلك . أفعالنا له تخضع الذي

 أن .ا٣ شعورنا وحدة ما لرغبة السببية الفعالية بين طردي
 نثبت هوأن االثنتين بين طردي تناسب عالقة هناك ان نقول
 قوانين تثبت التي القضايا ان شك ال ولكن ما. سببيًا قانونًا
 القضية على ينطبق حتمًا وهذا قبليًا، صادقة ليست سببية

 في التي التجريية األدلة أن ذلك، األكثرمن بل المعنية،
 يعترف قد الواقع، في الحتمي، إن لها. تبدومؤيدة ال حوزتنا

 عن يتخلى أن دون القضية لهذه غيرمؤيدة التجريبية األدلة بأن
 أنها على االنسان أفعال بالنظرالى القاضي الحتمي موقفه

. سببية لقوانين خاضعة

 اليها يلجا التي الحجج من الثاني النوع الى اآلن ننتقل
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 على يعتمد رأينا، كما النوع، هذا ٠ موقفه لدعم الالحتمي
 بميكانيكا منها يرتبط ما وخصوصا الحديثة الفيزياء مكتشفات

 على األحداث خضوع تنفي ال الحديثة الفيزياء إن الكم.
 تنفيه أنها يبدو ما ولكن حتمية، لقوانين الماكروسكوبي الصعيد

 المعاصرين الفيزيائيين بعض أن ييدو ما القول األصح )أو
 على األحداث هوخضوع يفونه( وأدنغتون بودن و كهايزنبرغ

 إن أكثرتحديدًا، بصورة لقوانينحتمية. ميكوروسكوي صعيد
 يبدو، ال - الذرية دون الجسيمات عالم - الدقيقة الجسيمات عالم

 ٠ صارمة حتمية لقوانين يخضع أنه ،الفيزيائيين بعض نظر في
 صاريعرف هوما الفيزيائيون هؤالء اليه يلجأ الذي السبب إن

 الاليقين مبدأ أو Indeterminacy Principle الالتحديد بمبدأ
Uncertainty Principle. يحدث ما أن المبدأ، هذا حب 

 االلكترونات صعيد الذرية، دون الجسيمات صعيد على
 المصادفة نتيجة الحاالت، بعف في هو، والبروتونات،

 على نتكلم عندما انه الالتحديد مبدا لنا يقوله فا .المحضة
 نقول، أن نا بإمكان فإن الماكروسكوبي، الصعيد على األحداث

 كمية هي وما اتجاهه هو البلباردوما كرة مثل شيء عن مثاًل،
 نعرفه ما أساس على )ب( ما وفع في وهو Momentum زخه
 هذا ولكن )ا(. السابق وضعه وهوفي تحركه وكمية اتجاهه عن

 لذلك والسبب االلكترون. مثل شيء عن نقوله أن يمكننا ال
 ال سمح إذا الذي النوع من هي المالحظة شروط هوأن
 المستحيل من يجعل بندقة، الذري دون الجسيم وضع بتحديد

.بدقة زخه تحديد علينا
 دون الجسيم وضع أدق نحددبصورة حتى انه لنفترض

 بطول ضوءًا نستعمل أن علينا ،حركة حالة وهوفي الذري
 الموجة طول يقصر ما بمقدار أنه لنفترض ولكن أقصر. موجة

 بصورة يتحرك فيجعله الجسيم زخم على يؤثرذلك بمقدارما
 طريقة توجد ال أنه أيضًا ونفترض .يها التنبؤ يمكن ال عشوائية
 أمرًا زخه كمية تحديد جعل دون الجسيم وضع لتحديد
 أمرًا وضعه تحديد جعل دون زخه كمية لتحديد أو مستحيالً

 نصوغ أن المستحيل من سيكون الحالة، هذه في متحيال.
 في يمكننا، فال .الجسيم تحرك لها يخضع دقيقة سببية قوانين

 وهو الجسيم الزخم كمية كالكانت انه نقول أن الحالة، هذه
 الزخم هذا يكون أن يجب إذن .وكذا كذا هي )أ( الوضع في
 هذا من لكالم يمكن فال وكذا. كذا ل)أ( الالحق وضعه في

 حنى عحددًا، معنى يعطي معددأوأن معنى ذا يكون أن القبيل
 على نتكلم أن هنا نا بإمكان فليس ولذلك .المبدأ حيث من

٠ صارمة حتمية لقوانين خاضعة أنها على الطبيعة
 أي نتيجتها، الى بالضرورة، تؤدي، ال األخيرة الحجة ان
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 بطرق الحجة هذه تأويل فبإمكاننا .حتمي ال موقف الى
 كان وإن الجسيم، ان تقول ا٠أح مثال، منها، نفهم قد مختلفة

 وضعه تحديد مطلقا يمكن ال محدد، زخم وذا محدد وضع ذا
 على النظرية يؤولون الفيزيائين معظم الوقت. نفس في وزخه

 حول مطلقًا يثيرشكوكًا ال كهذا تأويالً ولكن النحو، هذا
 هوأن التأويل هذا من استنتاجه يمكن ما فكل الحتمية، النظرة
.عحدودة السببية للقوانين معرفتنا

 ليست الذرية دون الجسيمات وهوأن اال آخر، تأويل يوجد
 ما؛ وزخًا ما ًا وضع. اليها نسند أن يمكن التي األشياء نوع من
 ال أيضًا هنا ولكن معين. نوع من موجات ربما أو حقول اي

 يلزمنا ما التأويل هذا في فلي ,الالحتمية النظرة يؤيد ما نجد
 سيبية أو كلية قضايا نصوغ أن نا بإمكان ليس بأنه نقول بأن

 يلزمنا بل وحوادثه، الذرية دون الجسيمات عالم طبيعة حول
 أن يمكن ال إليه المشار النوع من قضايا ان نقول بأن فقط

.والزخم الوضع مثل لصفات إشارة تتضمن
 بحثنا مدار تشكل التي للحجة واألخير الثالث التأويل إن
 أن يمكتا أنه من الرغم على :التالي النحو على وضعه يمكن

 كمية على وكذلك الذري دون للجسيم محدد وضع على نتكلم
 وضعه نقرن أن نظريًا، حتى يمكننا، ال فإنه له، محددة تحرك

 هذا .سابقة لحظة في تحركه وكمية بوضعه ما لحظة في وزخه
 الحتمي بإمكان ولكن .الالحتمية اتجاه في يتجه طبعًا التأويل

 إليه اللجوء يمكن الذي الوحيد السبب أن على هنا يصر أن
 المشار النوع من اقتران وجود نجهل هوأننا التأويل هذا لقبول
 جهلناوجود أن سيصرعلى الشك، الحتمي، ولكن إليه
 التي فاالحباطات غيرموجود أنه اليعني هذاالنوع من اقتران

 اقتران حاالت وجود إثبات الى الوصول محاولتنا في تواجهنا،
 كون دلياًلعلى بالضرورة ليست هنا، يعنينا الذي النوع من
.المحضة للمصادقة يخضع الذرية دون الجسيمات عالم
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ضاهر عادل

الليبرالية
Liberalism
Liberalisme
Liberalismus

 واالجتماع واالقتصاد السياسة في كنظرية الليبرالية تتبلور لم

 شكلها اعطاثها في مفكرين عدة أسهم بل واحد مفكر يد على

 الى )نبة اللوكية ليست فالليبرالية المميز وطابعها األساسي

 جاك جان الى )نسبة الروسووية أو (1704-1632 لوك جون
 مل ستوارت جون الى )نسبة الملية أو (1778-1712روسو

 اسهامًا اسهم قد هؤالء من واحد كل كان وإن (1873-1806

 وخصائصها. مالمحها من كثيرًا اعطائها في فعاالً أو بارزًا

 م قواس بينها تجمع ومواقف ومبادىء مفاهيم مجموعة فالليبرالية
 بلورة تبدو هنا من .أحيانًا تتعارض ولكنها ،مهمة مثتركة

 عديم وربما صعبًا أمرًا الليبرالية لمفهوم ودفين واضح تعريف

 هذاالتحديدال جدأن تحديداللبرا.ي حال وفي الجدوى.

 بسمة سيموا الذين والمفكرين الفالسفة من عدد على ينطبق

الليبرالية.

 الفرد أهمية على التركيز فهو جوهر من لليبرالية كان وإذا

 فالليبرالي واالستبداد، السيطرة أنواع كل من تحرره وضرورة

 تسلط :بنوعيه التسلط التحررمن الى نحوخاص يصبوعلى

 )االستبداد الجماعة وتسلط السياسي( )االستبداد الدولة

 الحركات في لليبرالية الجذورالتاريخية نجد لذلك االجتماعي(.
 األحيان كثيرمن في معارضة بذاته، غاية الفرد جعلت التي

 مجرد الفرد ارادة جعل رافضة واللطة، واألعراف التقاليد

 هي كايديولوجيا، الليبرالية، أن ورغم الجماعة، امتدادالرادة
 ديمقراطي عند تظهر تباشيرها بعض فإن نسبيًا، حديثة ظاهرة

 وفي الرواقيين، وعند المسبح، قبل الخامس القرن في أثينا

 االصالح حركة في ثم المسيحية، من األولى المراحل

 -Pericles، 495 بركليس خطبة ففي البروتستانتية.

 في سقطوا الذين أثينا شهداء ب أبن التي الشهيرة، م ق. 429

 جميع ماواة لمبدأ بليغة صياغة ،اسبارطه ضد الحرب بداية
 أهمية عن واضحًا تعبيرًا فيها أن كما القانون أمام المواطنين

 بروثاغوراس فإن كذلك .السياسية ومسؤوليته الفرد

410 - 485 , Protagoras.مقياس الفرد جعل م، ق 

 ق.م.370460Democritus ديموقرطوس وشارك شيء كل

 االنسان صنع من هي والمؤسسات القوانين بأن قناعته

 سقراط، ويبقى عنها. مسؤول بالتالي، االنسان وأن
 لإلمان فذًا نوذجًا وتعاليمه حياته في ،399470

 للنقد معتقداتنا اخضاع ولضرورة وأهميته، العقل بقدرة

 اذا انه البديهي ومن واالنفتاح. الحرية فيجومن والتدقيق

 الحقيقة تقصي مسؤولية أن نجد السقراطي النموذج اعتمدنا

 هذا عن الدفاع ومسؤولية الخاص اتخاذموقفنا ومسؤولية

 مسؤولية النهاية في كلها تصبح وانفتاح، بعقالنية الموقف
 المنجزات هذم كل يحقق الفرد أن طبعًا بعني، ال وهذا الفرد،

 سقراط، بينهم ومن ،اإلغريق فمفكرو .المجتمع عن بمعزل

 كائن االنسان بأن تامة تكون تكاد قناعة مقتنعين كانوا

 اتضحت والتي نبرزها أن نحاول التي والظاهرة .اجتماعي

 بعض خروج هي ،المسيح قبل الخام القرن في معالمها
 اطارالمجتمعات من خصوصًاأثينا، اليونانية، المجتمعات

 من الثورة طابع يتخذ كاد الذي الخروج هذا المنغلقة، القبلية

.الفردية والحريات الفرد أهمية على التشديد خالل

 المجتمع عقلية من االنعتاق طريق على التالية الخطوة أما

 بمبدأ قولهم خالل من الروافيون حققها فقد المنغلق القبلي
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 االنجاز وهذا فيها. البشر جميع ومشاركة االنسان طبيعة وحدة
 في حتى النظرة اقليمي ظلوا اليونان أن خصوصًا جدًا مهم

 الرواقيين كماأن ٠ الديمقراطي الحكم ظل وفي حضارتهم أوج

 تستطيع ال االنسانية الذات ي حيز اكتشاف أهمية عل ركزوا

 أشكال آخرمن شكل أوأي المجتمع سلطة اليه تنفذ أن

 أن بإمكانه اصبح الحيز هذا الفرد اكتشف ومتى . السلطة

 أو الزمان بتقلبات يتأثر ال والحربة السيادة من بقدر يتمتع

 المرتكز للحرية الرواقي المفهوم هذا ساعد وقد البشر بأهواء

 أن سيما ال المسيحية؛ انتشار عل وخصوصيته الفرد ذاتية على

 دور وأبرزت الشخصية المسؤولية مبدأ على ركزت المسيحية

 غير . أخالقيته عدم أو الفرد تصرن أخالقية تقرير في الضمير

 السيطرة نتيجة ثانويًا أصبح الوسط القرون في الفرد دور أن

 المجتمعات على الكاثوليكية الكيسة مارستها التي الكاملة

 حركات أدته الذي الدور أهمبة هنا من برمتها. األوروبية

 اداة ^Protestant Reformation البروتستانتية االصالح

 الكنيسة ال الفرد، أن ذلك عشر. السادس القرن من

 المقدس تفسيرالكتاب في هوالرجع بات االكليركية، وسلطاتها

 التركيز الى العودة لهذمه كان وقد ,حياته نمط إقرار في ثم ومن

.الحديث بمعناها الليبرالية نشوء في هام أثر الفرد على

الحديثة: العصور الليبراليةفي-2

 نشأت الحديث الغربي السياسي الفكر في الليبرالية إن

 أن من الرغم على وذلك عشر، السابع القرن في وتطورت

 القرن بداية قبل متداولتين تكونا لم وليبرالية ليبرالي لفظتي

 في الليبرالية والمبادىءاألفكار الكثيرمن ونجد عشر. التاسع

 الليبراليين القالسفة أول فهو السياسية، لوك جون فلسفة
 الفالسفة من غيره عن لوك امتياز لكن جميعًا. أهمهم ولعله

 في المناسبة األفكار عن التعبير في نجح أنه الى يرجع الليبراليين

 أوأكثرهم حجة أقواهم بالضرورة فهوليس المناسب، الوقت
 يعكس أن في نجاحه نتيجة جاءت لوك أهمية أن وكما ابداعًا.

 هذا التصاق فإن وقضاياه، عصره مشاغل السياسية فلسفته في

 واالقتصادية والسياسية االجنماعية عصره بظروف الفيلسوف

 بعض يرفضون بعده جاءوا الذين الليبراليين الكثيرمن جعل
 تختلف تاريخية ظروفًا واجهوا ألنهم تعديلها األقل على أو آرائه

 فكره يكون أن في لوك رغبة أن ذلك الى أضف ظروفه. عن
.جة بتناقضات السياسية فلسفته أثقل عصره كل حاويًا

 كما الليبرالية مالمح أهم عرف الى سنعهد يأقي ما وفي
 هذا نسمي أن يصح وقد .السياسية لوك فلسفة في نجدها

 نتناول ثم ومن الكالسيكية الليبرالية الليبرالية، من النوع

 لوك لليبرالية استمرارا جاءت التي الليبرالية التيارات بعض

 أو الليبرالية هذه عارضت التي التيارات وبعض الكالسيكية،
.أساسيًا تعديالً عدلتها

: بانكلترا الدستوري والصراع لوك جون - 3

 القرن في السياسي انكلترا تاريخ أن المؤرخين كثيرمن يرى

 الملكية بين الصراع تاريخ بعيد مدى الى هو عشر، السابع

 وبين الحكم في المطلق حقها اعتبرنه ما على الحفاظ الى الساعية

 وإخضاع الملوك سلطة من الحد عل المصرة البرلمانية القوى

 يمتد الصراع، هذا جعل وما الدستور. لحكم السلطة هذه

 والءات وتباين معه الدينية النزاعات تداخل هو ويعنف

 حقه أن الملك ادعاء البرلمانيون رفض وقد .المذهبية المتصارعين

 يحكم الملك، أي وأنه، الكون خالق إياه منحه قد الحكم في
 الشعب تجاه مؤوالً نفسه الحاكم يعتبر لم لذلك الهية. بمشيئة

 .دعاته وقاوموا المنطق هذا رفضوا فقد البرلمانيون أما .المحكوم

 لتنظيرموقف محاولة السياسية لوك نعتبرفلسفة أن ويصح

 بالسلطة المواطن عالقة وجعل فلسفيًا بعدًا وإعطائه البرلمانيين

 نحن فإذا .اثتمانية عالقة أصح بتعبير أو تعاقدية عالقة الحاكمة
 الحرية في حقوقًاطبيعية لإلنسان أن ،لوك افترضنامع

 ال الذي الوحيد الحكم نسق بأن نقر أن علينا وجب ،والكرامة

 المحكوم رضى على المبني الحكم هو االفتراض هذا مع يتعارض

 الوحيد الشرعية السلطة مصدر الشعب كان واذا .وموافقته

 الحاكم ادعى سواء ،حق مسألة ال أمانة مسألة الحكم يصبح

 عند من هبة أنه ادعى أو األسالف عن متوارث الحق هذا أن
 الحاكم دانًاحكأمشروطًاويصبح الحكم ويصبح .اله

 من ويسهل، نحومستمر. على المحكوم لمحاسبة خاضعا

 أوخلعه الحاكم على الثورة تسويغ األقل، على النظرية الناحية

 في أمانة الشعب وضعه الذي الحكم استعمال أساء هو إن

 الذي الثاني جيمس الملك مصير بالفعل هذا كان وقد ,عنقه

 الشهيرة البيضاء الوئرة اثر في 1688 عام العرش عن خلع

.Glorious Revolution المجيدة بالثورة المعروفة

 السياسي الفكر تكوين الى بالنسبة كله هذا في ما وأهم

 في ولحقها للدولة لوك يعطيه الذي المسوغ هو وتطوره الليبرالي

 فريق ضد )البرلمان( فريق دعم مجرد يتعدى أمر وهذا الوجود،

 طبيعة حول نظرية ليقدم الحكم، على تنازعهما في )الملك( آخر
 المفكرين من قليالً نفرًا استثنينا واذا .سلطتها وحدود الدولة

التعاون بأن منهم إيمانًا دولة، بال مجتمع فكرة طرحوا الذين
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 األغلبية أن نجد الدولة، عن يغنينا الناس بين الطوعي
 الدولة وجود اعتبروا السياسيين المفكرين من الساحقة
 ألن يكفي ال االتفاق من األدفى الحد هذا لكن ضروريًا.
 المفكرون هؤالء يحاول عندما وحدة بوضوح تظهر االختالفات

 لوك هوموقف فما .سلطتها حدود ورسم الدولة طبيعة تحديد
 سماه ما في الناس لوضع لوك وصف إن الموضوع؟ هذا من

 الدولة، قيام تسبق التي ،State of Nature الطبيعية الحالة
 المجتمع هذا مقايضة جدوى عن يتساءل رىءالقا يجعل

 تحكمها الطبيعية الحالة أن ذلك .الياسي بالمجتمع الالسياسي
 والواجبات الحقوق تحدد ،Natural Laws طبيعية، قوانين
 على تظهر الصعوبات لكن البشري. المشترع عن بمعزل

 أن المستحن غير فمن واالدارة. والتنفيذ القضاء متوى
 الوقت في األمور من يخصه ما في وخصمًا حكمًا المرء يكون
 المجتمع أمور وتنظيم المهمات توزيع ضرورة عن ناهيك نفسه.

 األفراد حاية وتأمين األحكام وتنفيذ شؤونه وإدارة المشتركة
 ولو الخارج. من أم الداخل من المعتدي أكان سواء وبمتلكاتهم

 حاجة دونما تتوافر أو نفسها تلقاء من تنتظم األمور هذه كانت
 هنا من مسوغ من الدولة لوجود كان لما وأجهزتها، الدولة الى

 األدنى« الحد »دولة مفهوم الليبرالي السياسي الفكر في نشأ
 توسع أن يجوز وال فقط، عملية حاجة الدولة الى فالحاجة

 الضرورات هذه تفرضها التي الحدود خارج سلطتها نطاق
.العملية

 المزاج يمى قد لما مهمة خاصة يبرز الدولة من الموقف هذا
 أن يفترض الليبرالي فكأن الليبرالية. الذهنية أو الليبرالي،

 فكال الفرد: وحرية الدولة سلطة بين عكسية عالقة هنالك
 الفرد حريات نقصت نطاقها وتوسع الدولة سلطة ازدادات
 الفردية بالحرية الليبرالي تعلق فإن لذلك .نطاقها وضاق

 .الدولة سلطة تزايد من متخوفًا يجعالنه عليها وحرصه
 ركيزة الفرد جعل ،1679-1588 هوبز، توماس أن من وبالرغم
 Methodological فردية، منهجية واتبع السياسي نظامه

Individualism ليبرالي يكن لم فإنه السياسية، فلفته بناء في 
 عليه. وطغى بالحرية تعلقه فاق الفوضى من تخوفه ألن المزاج،

 بين عكية عالقة هناك أن تفترض المحافظة الهوبزية فالذهنية
 هوبز طموحًامن فهوأكث أماالليبرالي واالستقرار الحرية

 الحرية بين التوازن من نوعًا يجد أن يحاول وهو وأكثرتفاؤاًل،
 الليبرالي الفكر تطور في االساسي لوك اسهام ولعل والنظام.

 قدركبيرمن على المواطن ائتمان إمكانية على هوإصراره
 المجتمع استقرار بالضرورة، ذلك، يهدد أن دون الحريات

 حكم ال القانون »حكم مبدأ على تثديده هنا من .وأمنه
 نتيجة مطلقة شبه سلطة الحاكم أعطى فقد هوبز أما .الفرد«
 وال استقرار وال نظام ال المطلقة السلطة هذه بدون أنه قناعته
 ومونتسكيو، لوك أمثال الليبراليين، أن المقابل في ونجد أمان.

 بحكم غيرالمنضبطة المطلقة اللطة اعتبروا ،1755-1689
 الحل، وليست المشكلة هي ومبدئيًا واضحًا انضباطًا القانون

 المطلقة والسلطة تفسد، ،اكتون اللورد قال كما فالسلطة،
مطلقًا إفسادًا تفسد

 البشرية، الحضارة قدم قديمة السلطة استعمال سوء ومشكلة
 وجود كان فإذا ,السياسية المجتمعات ظهور مع ظهرت وقد

 وتقضي يغدوضروريًا. السلطة وجود فإن ضروريًا، الدولة
 من ألنه معينون أشخاص السلطة يمارس بأن العملية الضرورة
 في السلطة استقرت ومتى جميعًا. الناس يمارسها أن الصعب

 استعمالهم سوء دون يحول الذي فما األشخاص أولثك أيدي
 وأدركوا المشكلة هذه السياسيون المفكرون وعى وقد لها؟

 حلواًل. لها اقترح قد بعضهم أن كما البداية، منذ أبعادها
 الملكية اجتمعت اذا تحل المشكلة أن يرى مشالً فأفالطون

 واحد، شخص في والحكمة( )المعرفة والفلفة )السلطة(
 السلطة شرور من للناس خيرواق الفيلسوف فضائل فتكون

 فقد هوبز أما السوية. واألخالق الحقة بالمعرفة المنضبطة غير
 أفالطون معادلة ورفض مجد وغير مثاليًا األفالطوني الحل وجد

 عادل، مجتمع أساس تعطيان المعرفة مع السلطة بأن القائلة
 بناء في األهم العنصر هي وحدها السلطة أن على مشددًا
 استعيال سوء مشكلة يحل لم هوبز أن والواقع ٠ المستقر المجتمع
 بأن إقرار هوبمثابة عنده Sovereign العاهل فمفهوم السلطة،

 يساء سلطة فيه مجتمعًا أن فهويرى .المشكلة لهذه حل ال
اإلطالق على فيه سلطة ال مجتمع من أفضل هو استعمالها

 مونتسكيو وطوره لوك وضعه الذي الليبرالي الحل أما
 ال مجتمع :هوبزوهماأوالً بخياري الخيارات حصر فيرفض

 الحل وهذا ,السلطة استعمال فيه يساءم مجتمع :وثانيًا فيه سلطة
 اصالح وعلى رسيادته، القانون حكم مبدأ على يرتكز
 من أن الحل هذا دعاة ويرى .وتطويرها المجتمع مؤسسات

 بالعدل يحكم الذي المثالي الحاكم على التركيز الخطأ
 قوانين اشتراع نركزعلى أن األصح ومن واالنصاف،
 السلطة استعمال سوء احتيال من تقلل مؤسسات واستحداث

 استعمال اساءوا هم إن معاقبتهم وتجيز المسؤولين مراقبة وتسهل
 استعمال سوء اغراءات ان الحل هذا ويفترض مسؤولياتهم

 اساءم حتمال من يقلل ولكنه دائمًاموجودة، ستظل السلطة
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 يعد األخيرم المرجع أن يعني القانون وحكم فعال استعالها

 عليها اتفق مبادىء اصبح بل أفراد، مجموعة أو ما، فرد ارادة

. وصلبه المجتمع بنية في ودخلت

 وجعل الطبيعية، االنسان حقوق بمبادى، المناداة أن صحيح
 تخلق لمحكوم، المواطن برضى مشروطًا الحكم حق أساس

 حكامها على الثورة على المفهورة الشعوب يشجع مناخًا

 وتدرجي اصالحي للتغيير لوك نموذج لكن ،بهم الطاحة وا

 1688 ثورة تلت التي االنكليزية التجربة وتبقى ثوريًا. وليس

 وما 1789 عام الفرنية الثورة من السياسية فلسفته الى أقرب
 السلطات بين الفصل مبدأ اعتماد فضل قد فهو . تالها

 الواقع، في لوك، يكن )وإن والقضائية والتنفيذية التشريعية

 اللطات هذه وجعل فقط( والتنفيذية التشريعية بين ميز

 التوازن الى تؤدي اآلخر، البعض على بعضها رقابة، تمارس

 فإن ،الواقع وفي ,المستعصية للحاالت فهي الثورة أما .بينها
 التدرجي الداخلي االصالح نجاح يعتبرون الليبراليين من كثيرًا

 مقياس العنيفة الجارفة الثورات خضات المجتمع يقي الذي

.واالصالح للحكم كأساس الليبرالية نجاح

ألكثرية: وحكم الليبرالية-4

 وعيًا يع لم لكنه الحكم في األكثرية بحت لوك وقدنادى

 الحدمن كان األساسي حه ألن ذلك المبدا هذا نتائج كافيًا

 الى السلطة بانتقال تحل لمشكلة تصورأن وقد الملك، سلطة

 الشعب أكثرية أن ذهنه عن وغاب يمثله، من أو الشعب

 الجديد الطغيان وهذا .الخاص طغيانها تمارس أن بإمكانها

 عشر التاسع بعضليبرالييالقرن هاجس سنرى، كما سيصبح،

 فهل مل. وجون ، 1859-1805 توكفيل، دي الكسيس أمثال

 على فعل كردة لوك فعل )كما بالتامح ننادي أن يكفي

 وطنه( أبناء خاضها التي والشرسة المرهقة الدينية الحروب

 انحق ثم األقليات؟ حقوق على تتعدى فال األكثية لتتعظ
 مالكي على يقتصر نسبيًا قليل بعدد محصورًا بقي التصويت

الشعب؟! هؤالء يمثل فهل الرجال، من األرض

 ارتباط مدى على أخيريؤكد اعتبار انى التساؤل هذا يقودنا

 يعتبر رأينا فكما وتطورها، الليبرالية بنثأة السياسي لوك فكر

 أنه كما ،الدولة واجبات أهم من وحقوقه الفرد حاية أن لوك

 تصبح هنا من .الفرد حقوق أهم من الخاصة الملكية يعتبرحق

 في لوك أن كما األساسية الدولة واجبات من الحق هذا حماية

 في الثانية المقالة في الملكية موضوع فيه يعالج الذي الجزء

 أرضه نتاج من شاء ما يقايض بأن للمالك يسمح المدني الحكم
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 في لوك وكان العملة. أو الفضة أو بالذهب مثال( )كالتفاح

 يفوق أرضه نتاج من بمقدار المرء يحتفظ ال أن اشترط قد البداية

 وهذا .التاج يفسد أن قبل وعائلته هو يستهلكه أن يستطيع ما

 قد ما الحاجة، ستقررها الملكية نسبة بأن يوحي قد الشرط

 االقتصادية، المساواة أو التوزيع في العدالة من نوع الى يؤدي

 يفتح المقايضة عملية في تفسد وال تهترىء ال مواد ادخال ولكن
اقتصاديًا. متساوية غير طبقات ظهور أمام مصراعيه على الباب
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 لوك لليبرالية االقتصادي الصعيد على الواضحة والترجمة

 التي الكالسيكية االقتصادية النظرية في نجدها الكالسيكية،

 فكرسميث ففي وأتباعه ،1790-1723 سميث، يمثلهاآدام

 (1 :واضحة اآلتية الخصائص تبدو واالقتصادي السياسي
 الحرية وخصوصًا الفردية بالحريات مطلق شبه التزام

 تلبية معه حدتصبح الى الفردية النزعة طغيان (2 االقتصادية،

 مهمة حصر (3 األهم، الليبرالي هاجس ورغباته الفرد حاجات
 ،الفردية الملكية حق خصوصًا ،المواطن حقوق بحماية الدولة

 أي في التدخل من الدولة وبمنع اآلخرين، مع تعامله وبتسهيل
 عالً االقتصاد اعتباره لوك عن سميث يميز وما آخر شأن

 العلم هذا مبادىء وتنسيقه االجتماعية العلوم باقي عن مستقالً

 المحرك أن سميث افترض وقد I واضحًا تنسيقًا المستحدث

 تصرفاته كل وراء يكمن الذي والدافع لالنسان الوحيد

 وسميث .ذاته وإرضاء مصالحه خدمة في الرغبة هما الطوعية

 واعتبر .أناني ككائن االنسان الى نظرته هوبز يشارك هنا

 العرض كقانون الخاصة، قوانينه تنظمه االقتصاد أن سميث

 سميث لدى وكانت االنسانية. الطبيعة وقوانين والطلب،

 مجراها تأخذ بأن لها سمح ما إذا القوانين هذه أن تامة قناعة

 فتخدم وجه أكمل على بمهمتها تقوم الدولة، من تدخل دون

 يبدوأن وقد ,الفرد رغبات وتخفف ككل المجتمع مصلحة
 نظامًا تشكل أنها أو مصمم تصميم نتيجة جاءت القوانين هذه

 هي هذه األقل على أو كذلك، ليست ولكنها متعمدًا، غائيًا

 الخبزواللحم عندمايؤمنان فالخبازواللحام .سميث قناعة
 صحتنا على حرصًا أو باإلنسانية حبًا ذلك يفعالن ال لموائدنا

 ال بدوره والمستهلك .بالربح وحبًا الخاصة مصالحها بدافع بل

 او المنتج مصلحة على حرصًا السوق في المتوافرة السلع يشتري

 ما شراء على المقدرة، ولديه الرغبة، عنده ألن بل التاجر

 تسهيلنا هي المجتمع الى نقدمها خدمة فأفضل إذن .يشتري

 لعبة فإن وهكذا الخاصة مصالحهم خدمة الى سعيهم لألفراد
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 مفتعل خارجي تدخل يعقها لم إن هذه، الخاصة المصالح
 يدًا هناك وكأن العامة المصلحة وتخدم الجميع حاجات تؤمن
 وتنسق األدوات تحدد ،invisible hand مرئية غير خفية

 تترك أن الدولة وعلى يرام. علىما شيء كل يسير كي الحركات
 أو العامة المصلحة باسم تتدخل فال مجراها تأخذ اللعبة هذه

 أو كمياته تحدد أو االنتاج وسائل فتمتلك المساواة أو العدالة
 حر )تنافس الحر االقتصاد مبدأ سميث أدخل وهكذا .أسعاره

الليبرالية. مفهوم في حرة( سوق في
 السياسي لوك فكر بين العالقة وثيقة هي كم الحظنا لقد

 المفيد من يكون وقد 1688 عام ثورة خصوصًا عصره، وأحداث
 تطور في أثرت التي األخرى التاريخية األحداث أهم نذكر أن

 من األقل على جاءت 1776 األميركية، فالثورة الليبرالي. الفكر
 واثورة السياسية. لوك لفلسفة امتدادًا الفكرية، الناحية

 على ليبراليون ومفكرون فالسفة لها مهد ،1789 الفرنسية
 .االنسيكلوبيديا وجماعة )-( روسووفولتير أمثال اإلجمال
 وكيفية الشعب إرادة الفرنسية الثورة بها ترجمت التي والطريقة
 النظر إعادة الى الليبراليين من الكثيرين اضطرتا الحرية مارستها

 مارست التي الطريقة أن كا .والحرية للديمقراطية فهمهم في
 من كيرًا أقلقت الحكم في حقها الديمقراطية األكثريات با

 ودي ،1830-1767 كونستانت، بنيامين أمثال الليبراليين
 النصف في ابتدأت التي الصناعية الثورة إن ثم .ومل توكفيل
 األول النصف في أوجها عشروبلغت الثامن القرن من الشاني

 استفادت وقد .المقايس كل غيرت عشر التاسع القرن من
 الحرية ومن الصناعية الثورة من الصاعدة الوسطى الطبقات

 ومن وسياستها الصناعية الدول اقتصاد على لتسيطر االقتصادية
االستعار. طريق عن العالم دول بقية كبيرمن قسم على ثم

 محاولة الى الليبرالي المفكر اضطر الفلسفي الصعيد وعلى
 والعدالة كالمساواة أخرى بقيم وعالقتها الحرية معنى تحديد

 أهمية الحرية باعطاء ملزم الليبرالي أن اعتبرنا وإذا .والسعادة
 األخرى والفضائل القيم مصير عن نتاءل أن لنا يصح قصوى

 والءات تحدد التي والقيم المفاهيم جملة في عادة تدخل التي
 من العليا المرتبة في الحرية يضع الذي الليبرالي أن فهل المفكر.

 بالعادة أو بالعدالة بالمساواة يضحي أن مستعد أولوياته سلم
 أحرارًا نظل أن الجميل الحلم ويبقى الحرية؟ تبقى ان سبيل في
 هذا أن البديهي ومن والحرية والعدالة المساواة تعمه مجتمع في

 الحرية حب يحتكرون ال فالليبراليون .الجميع هوحلم الحلم
 وحول الحرية، معنى حول هو عادة فالخالف ٠ ا٠ل واالهتمام

تحديد وحول ومارستها، الزدهارها المالئمة الظروف تحديد

 أخرى. قيم من نجل بما وعالقنها أولوياتنا سلم في موقعها
 الليبرالية األنظمة ظل في يعتبرالحرية مثاًل، الماركسي، فالمفكر

 واألصيل الفعلي التحرر أن وعنده مزيفة حرية الرأسالية -
 نفسه سيد االنسان حيث الالطبقي المجتمع اطار في يتحقق

 أن الطبقي انتماؤه عليه مجتم وال ،أخرى طبقة طبقة تستغل فال
.أومتغال مستغاًلا يكون
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 أن الى أوالً اإلشارة يجب الحرية؟ مفهوم نحدد كيف إذن
 مع ،الميتافيزيقي بمعناها اإلرادة حرية بإشكالية ليس اهتمامنا

 عن فصلها أو االشكالية هذه عن التغاضي بصعوبة االعتراف
 الذي واالقتصادي واالجتماعي السياسي طاره في الحرية مفهوم

 غياب بأنها الحرية هوبز عرف لقد .حاليًا اهتمامنا هومحور
 ما يفعل أن على االنسان قدرة من تحد التي الخارجية العوائق

 اليبرالي سمام ما أساس الواقع في هو التعريف وهذا . يشاء
 اعتمدنا وإذا للحرية. السلبي« »المفهوم برلين ايزيا المعاصر

 الحرية نسبة مقياس يصبح للحرية السلبي التعريف هذا
 السلطة تضعها التي العوائق هو معين مجتمع في السائدة
 أن من المواطن بواسطتها وتمنع وأجهزتها( )الدولة السياسية

 قلت الموانع أو العوائق هذه ازدادت فإذا . يشاء ما يفعل
 لم فإذا الحرية ازدادت أوالموانع العوائق قلت وإذا الحرية،

 الذي النحو على آرائهم عن التعبير من المواطنين السلطة تمنع
 المواطنين من سواه من الحماية للمواطن أمنت وإذا يريدون،

 يحق رأيه، التعبيرعن حق منعه انفسهم لهم تسول قد الذين
 . المجتمع في متوافرة الرأي عن التعبير حرية أن نستنتج أن لنا

 والتنقل والتجارة العبادة كحرية الحريات باقي أخذنا وإذا
 عواثق ال أن ووجدنا حريات من هنالك آخرما الى واالقتراع

 أن نجزم أن نستطيع الحريات، هذه ممارسة من المواطن تمنع
حر. هومجتمع المجتمع

 رأي ال المجتمع هذا في الساحقة األكثية أن لنفترض ولكن
 بالتعبيرعنه؟ يبالي ال رأيًاما لديه من وأن لتعبرعنه لديها

 يبدون والذين شأنًا للدين تقيم ال االكنية هذم ان ولنفتض
 ولنفترض فقط؟ ومظاهره بقشوره يهتمون فهم بالدين اهتماما

 الحريات بقية من تستفيد ال معظمها في األكثرية هذه أن
 مجتمعها أن كله هذا بعد نقول أن يصح فهل . لها المتوافرة

حر؟ مجتمع
 »المفهوم برلين سماه الذي اآلخر الحرية مفهوم هنا يبرز

 العواثق غياب أن على المفهرم هذا دعاة ويصر . االيجابي«

1159



الليبرالية

 لشهواتنا عبيدا كنا فإذا الحرية. لوجود غيركاف الخارجية
 الحرية أن على يصر الذي روسو يذكرنا كعا أحرارًا لسنا فنحن
 التي القوانين نطيع ان هي يسميها كها الخلقية الحرية — الحقة

 التي اإلرادة أن نتذكر أن جدًا ومهم ألنفسنا نحن اشترعناها
 تخضع التي الخاصة الفرد ارادة ليست القوانين هذه تشترع

 المعيارية الخلقية ارادته بلهي الشخصية، واألهواء للرغبات
 كي اذن .volonte generale العامة االرادة تعبرعنها التي

 غير أردنا واذا نريد، أن تزيدمايجب عليناأن احرارًا نكون
 أن على اجبارنا العامة، االرادة باسم لآلخرين، يحق ذلك
اشهير تعبيرروسر حسب أحرارًا نكون

 العامة االرادة تقره ما نحدد أن الحال هذه في يمكننا كيف
 معقد المهم الؤال هذا عن روسو جواب إن تقره؟ ال وما
 بأن أجابوا الديمقراطية دعاة لكن .اليه نتطرق ولن جدًا

 ودعاة .السلطة بزمام وتمسك تقرروتشترع التي هي األكثرية
 اآلخرون يجيز قد األذى الفردمن بحماية اهتموا السلبية الحرية

 من الفرد حماية القانون مهمة فتصبح به، الحاقه ألنفسهم
 على الفرد إجبار في اآلخرين حق على التشديد بدل اآلخرين،

 الكالسيكية الليبرالية بين التصادم يبرز وهنا حرًا. يكون أن
 ظل في الفردية »الحرية شعار نطلق أن يكفي فال والديمقزاظية

 ينتظم الذي األشمل الشعار بحق هو الذي القانون« سيادة
 على بل الليبرالن، السياسيين المفكرين معظم لوائه تحت

 .والقانون الحرية مفهومي تحديد على يتفقوا أن الليبراليين
 األكثرية يد في القانون وضع يؤدي أن هومن هنا والتخوف

 الدولة شأن وإعظام الفردية الحرية نطاق تقلص الى الديمقراطية
 تتعارض لم إذا محله غير في يكون التخوف وهذا .وسلطتها

 فالفردية ومصالحها. األكثرية إرادة مع ومصالحه الفرد إرادة
 بوجود مقتنعًا كان ألنه مشكلة ليست مثالً سميث آدم عند

 اعترفنا إذا أما العامة. والمنفعة الفرد منفعة بين جوهري تناسق
 ولوعلى الدولة، تدخل وبضرورة السميثي النموذج بإخفاق

 من األدنى الحد ولتوفير االقتصادية الحياة لتنظيم محدود، نحو
 يجب فإنه اقتصاديًا، الدنيا للطبفات الكرمة الحياة متطلبات

 الليبرالية الرؤية مع تعارض دورًا وأجهزتها الدولة اعطاء علينا
. شؤونه إدارة ولكيفية للمجتمع

والديمقراطية: الليبرالية -بين7

 عشر، التاسع الفرن في وخصوصًا الفرنسية، الثورة وبعد
 بين التوفيق محاولة برزت وقد .بالديمقراطية الليبرالية طعمت

 في الليبرالي الياسي الفكر في والديمقراطية( )الليبرالية النزعتين
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 على واضح دليل السياسية مل جون فلسفة وفي القرن ذلك
 حلت وأن الملوك، تسلط مشكلة أن مل أدرك فقد هذا.
 تعود رؤوسهم، أوبقطع صالحياتهم من بتجريدهم تاريخيًا
 النظام في يمثلها من أو األكثرية طغيان مشكلة بشكل وتظهر

 واصالح القوانين )عبر الدستوري والحل .الديمقراطي
 خالل من األكثريات وتعدد العليا المحاكم وانشاء المؤسسات

 .كليا المشكلة يحل ال الخ...( لالنتخابات التعاقبي النسق
 نهاية في يبقى، دستورية، الديمقراطية أن تأكدنا لو فحتى

 وقدأدرك يداألكثرية في الدستوروتقريرأحكامه المطاف،
 مل، قبل الحقيقة هذه ،1826-1743 جيفرسون، توماس

 وغيرهم وكونستانت ،1882-1836 جرين، وتوماس وتوكفيل،
 القانون نص ففي ,وأبعادها المشكلة هذم طبيعة أدركوا ممن

 وصدقه 1779 عام جيفرسون )كتبه العبادة حرية يحمي الذي
 في ورد (1786 العام في فرجينيا لوالية االشتراعي المجلس
 الذي المجلس هذا في ندرك نحن معناه: ما األخيرة الفقرة
 المجالس على لنا سلطة ال أن القوانين الشتراع الشعب انتخبه

 قانونية، صالحية لها ويكون بعدنا تنتخب سوف التي الالحقة
 غير اليوم اشترعناه الذي القانون هذا نجعل أن نستطيع وال

 يكون فال ذلك فعال نحن وأن المستقبل في للنقض قابل
 من كل أن نعلن ولكننا ,ملزمة قانونية صفة هذا نا إلعالن
 حقوقًا ينتهك إغما منه يحد أو يلغيه أو القانون هذا ينقض

 انه الى يثيربوضوح هذا جيفرسون وقول .طبيعية لالنسان
 المواطنين بوعي اال النهاية في تكون ال الضمانة أن أدرك

 سوى حيلة يده في جيفرسون يجد ولم .وأخالقيتهم وبحكمتهم
 قدسية كانت واذا الطبيعية. االنسان حقوق مفهوم الى العودة
 الحقوق بهذه المساس فإن الليبرالية، جوهر من وحقوقه الفرد
 لها كان اذا الليبرالية، فرسالة وإفالسها. الليبرالية إخفاق يعني
 وصيانة سيادته عن والدفاع الفرد حاية هي رسالة؟ من

 وما الليبرالية. ضاعت الفرد، حقوق ضاعت فإذا كرامته.
 الرادة سمحنا إذ طبيعية حقوقًا الفرد حقوق نسمي أن جدوى

 يشكلون اآلخرون كان وإذا الحقوق؟ هذه تلغي بأن اآلخرين
 وال للجرم تخفيف كونستانت قال كما ذلك في فليس األكثرية

.للضحية عزاء

 أهداف في اختالف الى تعود المشكلة هذه حل وصعوبة
 واضحة حدود برسم مهتمة فالليبرالية .والديمقراطية الليبرالية

 من ممكن أكبرقدر الفرد واعطاء الفرد على الدولة لسلطة
 وهذا . ومصدرها السلطة مركز فتحدد الديمقراطية أما . الحرية

 لكن بالضرورة، متناقضتان والديمقراطية الليبرالية أن يعني ال
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 في مل جون حاول وقد وعمليًا. نظريًا واردة تعارضهما إمكانية

 الليبرالية بين توفق معادلة يجد أن الحرية حول الشهيرة مقالته

 ضرر لمنع إآل ما فرد حرية بتقييد يسمح فلم والديمقراطية

 مل ميز وقد .الفرد هذا تصرف نتيجة باآلخرين يلحق واضح

 في مطلقة حرية الفرد معطيًا العام والحيز الخاص الحيز بين

 بالحيز يتعلق ما في فقط تتدخل يأن للدولة وسامحًا األول الحيز

 عامًا شأنًا ويصبح الخاص الحيز يتعدى الفرد وتصرف . الثاني

 وقد . بهم الضرر ويلحق اآلخرين التصرف هذا يمس عندما

 مصدره يكون قد الخاص للحيز المشروع غير الغزو أن مل أدرك

 مل لدى وكان . عام بشكل المجتمع إنما فحسب الدولة ليس

 على ويتربى الحرية جومن في ينشأ الذي المواطن بأن قناعة

 المخالفة اآلراء ونضوج بانفتاح ويتقبل اآلخرين حقوق احترام
 يساعد مناخًا ومخلق ذاته ويحقق شخصيته ويطور لمعتقداته

 المثلى هوالضمانة واالبداع، النمووالخلق على اآلخرين

 أو األكثرية طغيان شر المجتمع تقي التي والدرع للديمقراطية
 من كبيرًا قسًا مل خصص وقد .االستبداد من آخر شكل أي

 والمعتقد، والنقاش الفكروالتعبير حرية عن للدافع مقالته
 ينزلق أن من خوفًا والتميز والتنوع التعددية حسنات وإبراز

 واالنسياق والتفاهة والتقليد الرتابة نحو الديمقراطي المجتمع

والتحجر. واالنغالق األعمى

 المنفعية حول بمقالته الحرية حول مل جون مقالة قارنا وإذا

Utilitarianism، وقيمتها الحرية أهمية على تشديده أن نجد 

 أن بدل ذاتها بحد غاية الحرية يجعل يكاد األولى المقالة في

 قيمتها الحرية يعطي فماالذي .منفعتها قيمتهابنسبة تكون
 أحيانًا يقارب الذي الحرية أهمية على التركيز هذا نسوغ وكيف

 السؤال هذا عن جوابًا يعطي أن يحاول والمنفعي الهوس؟ حد

 اإلجابة اآلخرمن أماالنوع تجريبية قواعدعلمية يرتكزعلى

 درسنا نحن فإذا . معياري أو مبدئي فمرتكزه السؤال هذا عن

 ال أن واستنتجنا واالجتماع النفس علم وقوانين االنسان طبيعة

 حرية، بال سعادة وال انتاج وال ابداع وال عفوية وال خلق
 وليس .أومحتمل هوجائز ما على مبنيًا بالحرية التزامنا يكون

 على بالحرية التزامه ركائز يبني أن المنفعي الليبرالي باستطاعة

 اعتبرنا نحن اذا هنا من .يشابيهها ما أو الركائز هذه غير

 نعتبر أن يصح اليبرالية مقياس بالحرية المطلق المبدئي االلتزام

 عند الحرية فقيمة ليبرالية. الفالسفة أكثر ،1831-1770 كانط
 ثبت واذا .السعادة شروط من شرطًا كونها في تكمن ال كانط

 دستويفسكي رواية في Grand Inquisitorاألكخر المفتش أن

 فهل حقيقتها، على االنسان طبيعة فهم األخوةكرامازوفقد

 واذا أشقاء؟ نصبح ال كي الحرية عن نتخلى أن ذلك يستوجب

 عن نجيب أن علينا وجب القصوى غايتنا هي السعادة كانت

 على األفراد مقدرة تفاوت حال وفي . بااليجاب السؤال هذا

 القسم تتحمل القوية النخبة كواهل فإن الحرية عبء تحمل

 حاجات من قدر تأمين النخبة هذه وتتولى المؤولية، من األكبر
 رواية في األكبر المفتث يفعل كما نمامًا الجاهلة الضعيفة الجماهير

٠ دوستويفسكي

 مل حتى بركليس من الديموقراطيين الليبراليين أن والواقع

 في نحوفعال على االسهام في ورغبتهم الجميع مقدرة افترضوا

 االفتراض وهذا .العامة شؤونهم إدارة وفي السياسية الحياة
 حول مل مقالة وفي التأبينية بركليس خطبة في يبدوواضحًا

 هذه أهمية كثيرون ديموقراطيون مفكرون أدرك وقد الحرية
 التشاركية الدبوقراطية بمفهوم خاصًا اهتمامًا فأبدوا الفرضية

Participatory Democracy، أوصياء طبقة بروز من خوفًا 

 الحياة من العادي المواطن انسحاب أحدثه الذي الفراغ يمألون

 شعار ظل في الديموقراطية باسم الشعب ويحكمون العامة

الحرية.

 العادي المواطن مقدور في أن الليبرالي افتراض جانب والى

 الجميع مقدرة كذلك فهويفترض السياسية الحياة في المشاركة

 نجاح بنسب االقتصادي الصعيد على التناف في ورغبتهم

 أن الى المفكر يضطر خاطئة الفرضية هذه كانت واذا . متساوية

 مع فالحرية .والمساواة الحرية بين ويخنار أولوياته سلم الى يعود

 .االقتصادي المستوى تفاوت الى تؤدي الكفايات في تفاوت
 الى مضافًا الخاصة الملكية بمبدأ الملتزم الحر السميثي واالقتصاد

 تفاوت مع االنتاج وساثل طورت الي الصاعية الثورة
 نحو على الطبقية فيه تتجلى مجتمعًا كلها تولد الفردية الكفايات

 .الحاكمة البرجوازية ايديولوجية الليبرالية من ويجعل واضح

 ومصالحها امتيازاتها عن ستدافع المستفيدة الطبقة أن ذلك

شرعية. صفة نفسها لتعطي الحرية وتتوسل

لمعاصر: الفكر في الليبرالية-8

 في تتمثل المعاصر السياسي الفكر في تظهر كما والليبرالية

 وللمساواة للعدالة يبقى أن على تحرص األولى فالنزعة نزعتين.

 النزعة وهذه .بالحرية التزامنا عليهما يطغى أن دون هام شأن
 .الغاية هذه لنحقيق ملحوظًا تدخالً تتدخل بأن للدولة تسمح

 الحد يتعدى ال دورًا الدولة اعطاء على تصر الثانية والنزعة

 األميركي الفيلسوف آراء وتمثل لوك به سمح الذي األدف

في آراءزميله بينماتمثل األولى، النزعة رولز المعاصرجون
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التاريخية المادية
Historical Materialism
Materialism© historique
Historischer Materialismus

 واألفكار العقائد منظومة من يتجزأ ال جزء التاريخية المادية

 انغلز وفريدريك 1883-1818 ماركس كارل وضعها التي

 كما 1924-1870 لينين فالديميرايليتش وطورها 1895-1820

 المفكرين كبيرمن عدد وتطويرها إغنائها في ويساهم ساهم

 اآلن. حتى ظهورها منذ العالم من مختلفة انحاء من الماركسيين

 أو الماركية المسماة واألفكار العقائد من المنظومة هذه

: أقام ثالثة الى تقيمها يمكن اللينينية الماركسية

 واالقتصاد التاريخية(، والمادية الديالكتيكية )المادية الفلسفة

 قوانين يدرس الذي )العلم العلمية والشيوعية السياسي،

 الشيوعية، االقتصادية - االجتماعية ظهوروتطورالتشكيلة

.إقامتها( أجل من النضال وتكتيك واستراتيجية

 بالمعنى الماركسية الفلفة هي الديالكتيكية المادية كانت وإذا

 حركة قوانين أعم يدرس الذي العلم هي للكلمة، العام

 هي التاريخية المادية فإن االنسافي، والفكر والمجتمع الطبيعة

 القوانين في يبحث الذي العلم هي الماركسية، المجتمع نظرية

 يقتصر وال .البشري المجتمع لتطور المحركة والقوى العامة

 تاريخ المجتمعات، تاريخ دراسة على التاريخية المادية موضوع

 بل االقتصادية، االجتماعية التشكيالت وتغير وتطور ظهور
 البلدان لمختلف المعاصرة الحياة قانونيات دراسة أيضًا يشمل

 االجتماعية الحياة وقانونيات المتخلفة( االشتراكية، )الرأسمالية،

.عام بوجه لالنسانية

األخرى االجتماعية العلوم عن تختلف التاريخية والمادية

 البحوث الجمال، علم األخالق، الحقوق، )االقتصاد،

 سيرورات أو جوانب تدرس والتي ( .. .الميدانية االجتماعية

 والحياة المجتمع، تدرس أنها في االجتماعية، الحياة من معينة

 العالقات خالل من متكاملة، واحدة كيرورة االجتماعية
 بوصفهاعاًلعن التاريخية المادية إن .جوانيها جميع بين المتبادلة

 منهجية، فلسفية، نظرية هي االجتماعي التطور قوانين

٠ نفسه الوقت في سسيولوجية

 على مطبقة الفلسفة، في األساسية المسألة عن تجيب فهي

 المادية، المجتمع حياة أن ،بتأكيدها مادية، إجابة المجتمع،

 جميع تفاعل أساس تشكل ،المادي االنتاج عملية وبخاصة

 الروحي الميدان المطاف نهاية في وتحدد االجتماعية، الظاهرات

 وهذاهو ظاهراتهااألخرى جميع وكذلك المجتمع حياة من

٠ المادية. مبدًا

 الدائمة، حركتها في االجتماعية الظاهرات تبحث وهي

 بين المتبادلة بالعالقات حتمية، قانونية تحكمها التي بتغيراتها

 وتناقضاتها، باتجاهاتها ومستقبلها، بماضيها جوانبها، جميع

 الديالكتيكي الموقف هذا الديالكتيكية. بعالقاتها واحدة بكلمة

 للدراسة منهجية — فلسفية مقدمة هرأهم المجتمع معرفة من

 مراحل أية أوتلك، الظاهرات هذه نشات كيف االجتماعية:

 وعلى الحاضر، الوقت في صارت م الى تطورها، في بها مرت

 الدراسات في فالديالكتيك تنطوي؟ مستقبلية أجنة أية

 الظاهرات من المجتمع، من التاريخي بالموقف يتجلى االجتماعية

التاريخية. هومبدأ وهذا االجتماعية.

 لدراسة مرشد هي العامة االجتماعية النظرية هذه لكن
 مفتاحًا وليست ،التاريخ مجرى لرسم وسيلة وليست ،المجتمع

 التاريخ لحركة الملموس الواقعي السير دراسة من يعفي سحريا

 لتطور العامة القوانين تدرس إنها ومكان زمان كل في
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التاريخية المادية

 البلدان في مختلفة بأشكال تتجلى التي القوانين هذه المجتمع،
 منهجًا تقدم وهي ٠ المختلفة التاريخية المراحل وفي المختلفة

 وظواهر ،االجتماعي التطور قانونيات لدراسة محددًا علميًا

 بالتالي وتوفر المعاصرة، االجتماعية الحياة واتجاهات وسيرورات

 التطور واتجاهات المحتملة، باألحداث التنبؤالعلمي إمكانية

المقبل. االجتماعي

I - التاريخية المادية ظهور مقدمات :

 اقتصادية - اجتماعية ظروف في التاريخية المادية ظهرت

 الفلسفي الفكر في معينة لتطورات نتيجة كانت كا معينة،

والتاريخي. واالجتماعي

: االقتصادية - االجتماعية المقدمات - 1

 جزء٢ التاريخية والمادية الماركسية، تظهر أن ممكنًا يكن لم

 الالزمة الموضوعية االجتماعية الظروف نضج قبل لها، مكون

لظهورها.
 بين قائمة كانت التي العزلة زالت الرأسمالية تطور فمع
 العملية الى جيعًا تنجذب فصارت والشعوب، البلدان مختلف

 واحد، بأسرها البشرية تاريخ أن اكثرفأكثر، ويتبين التاريخية،

 تاريخية قانونية تحكمها بمراحل خاللها يمر شعب كل وأن

حتمية.

 واسعًا، تطورًا لعمل االجتماعي التقسيم تطور أن كما

 الصناعة، االنتاج: فروع ختلف بين قوية صالت وقيام

 المقدمات نشوء الى أديا قد .. االنتاجية الخدمات الزراعة،

 بصيغته مادي كإنتاج المادي، االنتاج تطور لتحليل الضرورية

الخاصة تجسده أشكال النظرعن بغض المجردة،

 للمعرفة جديدة إمكانيات الرأسيالية تطور يكثف ولم

 علم بناء الى االجتماعية الحاجة خلق بل فحسب، االجتماعية

 تتضح تناقضاتها كانت الرأسمالية تطور فمع . المجتمع عن

 الدورية، واألزمات االنتاج، وفوضى فالمزاحمة وتتفاقم.

 التناحرية والتناقضات والقومي، ااجتماعيواالضطهاد

 ملحة، مهمة المجتمع أمام طرحت الرأسمالية، في األخرى

. التناقضات هذه حل ووسائل سبل إيجاد في تتلخص

 قوى استعمال في الناس الطبيعبة العلوم ساعدت وكما

 العلوم تساعدهم أن رينبغي يمكن كذلك الجبارة، الطبيعة

 وبقدر الهائلة. االجتماعي التطرر قوى ترويض على االجتماعية
 التناقضات تذليل الى الملحة الحاجة المجتمع في تبرز ما
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 لهذه معرفة يقدم علم الى الضرورة تبدى ما بقدر االجتماعية،

.تذليلها وسبل التناقضات

 معه نشأت مستوى الرأسمالية ظل في اإلنتاج بلغ ولقد

 المجتمع صعيد على ،واعية بصورة ،وتوجيهه رقابته الى الحاجة

 اجتماعي نظام الى الحاجة نشأت أخرى، بكلمة بأسره.

 لوسائل الجماعية الملكية ويقيم الخاصة الملكية يلغي جديد،

 البدمن الجديد، االجتماعي النظام هذا ولقيام االنتاج.
 وتوجيه إلدارة نظريًا أساسًا يشكل اجتماعي، علم الى االستناد

.االجتماعية العمليات جيع

 اكتمال هو التاريخية المادية ظهور في الحاسم العامل وكان

 مصالحها عن العلم هذا يعبر التي االجتماعية، الطبقة تكون

 جميع بين وحدها، )البروليتاريا( العاملة الطبقة كانت لقد

 هي البشرية، تاريخ خالل ظهرت التي االجتماعية الطبقات

 حتى االجتماعي للتطور الموضوعية القوانين عن بالكشف المعنية

 أو حدود أية القوانين تلك عن البحث تحد أن ودون النهاية،

 النظام استمرار يعيها ال التي االجتماعية الطبقة هي .عقبات

 تتلخص بل .لالنسان االنان استغالل على القائم االجتماعي

 إن .الالطبقي المجتمع وإقامة ،النظام هذا إنهاء في مصلحتها

 المتقدمة، الرأسمالية البلدان في وتتكون، تظهر لم الطبقة هذه

 درجة الى تصل وال عثر، والثامن عشر السابع القرنين في اال

 اجتياعية طبقة تثكل بحيث الياسي، الوعي من كافية
 القرن أواسط في إال التاريخ في ميزًا دورًا تلعب جديدة،

التاسععشر.
 الياسي النضج تعبيرًاعن ظهورالماركية لقدكان

 دورها حلول الى وإشارة العاملة، الطبقة لطالئع والفكري

 أشكال جميع وضد ،الرأسمالية ضد النضال في التاريخي

 وفي والروحي، والسياسي واالجتماعي االقتصادي االستغالل

.الطبقات من الخالي المجتمع بناء

 التاسع القرن وأوائل عشر الثامن القرن أواخر في كان لقد

 االقتصادية الميادين في العاصفة الثورية التحوالت عص عشر

 األفكار في االنقالب وعصر واالجتماعية، والسياسية والتقنية

 العصر وتميزهذا .واالقتصادية والتاريخية والفلسفية السياسية

 أواخر في الفرنسية باثورة ثم انكلترا، في الصناعية بالثورة

 انكلترا في العمالية الحركة انطالقة ببدء ثم عشر. الثامن القرن

 اظهرت التي الثورة وانطالقة عشر التاسع القرن ثالثينات في

 عام وفرنسا المانيا من كل في العاملة للطبقة متميزة مواقف

1948.

 بدأ الغرية أوروبا في المجتمع أن بينت األحداث هذه
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 العالقة كانت وإذا .العارم الثوري النهوض من حالة يعيث

 في مموهة االقتصادية والتحوالت السياسية األحداث بين
 في الصناعية الثورة فإن متعذرًا، عنها الكشف وكان السابق،

 جعلت عامة، أوروبا في الثورية السياسية واألحداث انكلترا،

واضحة. العالقة هذه

 عشر الثامن القرن أواخر في اثورية األحداث أظهرت لقد

 هي العاملة الطبقة أن عثر التاسع القرن من األول والصف

 السابقة العصور ففي , التاريخي للتطور المحركة القوى أهم

 )دينية، مختلفة بأقنعة مغطى الطبقات بين الصراع كان

 وسكان األقنان الفالحين نضال كان اجتماعية( ايديولوجية،

 )حركة دينية رايات تحت يجري االقطاعي االضطهاد ضد المدن

 القرن نهاية منذ أما الفالحية( الحرب الديني، االصالح

 الطبقي للصراع صار فقد عثر التاسع القرن وفي عشر اثامن

 دراسة كانت إذا ... 1) انغلز: يقول .واضح سياسي طابع

 السابقة المراحل جيع في لتاريخ المحركة األسباب هذه
 بنتائجها األسباب هذه عالقات ألن نظرًا تقرييًا، مستحيلة

 العالقات هذه صارت الحاضر وقتنا ففي ،ومموهة نختلطة كانت
 الصناعة قيام فمنذ اللغزمكنًا. حل أصبح بحيث الباطة من

 لم األقل، على 1815 عام األوروبي السلم منذ أي الضخمة،
 في السياسية الصراعات جيع مركز أن أحد على سرًا يعد

 طبقتين: قبل من السيادة فرض محاولة كان انكلترا

 من Landed aristocracy لألرض المالكة االرستقراطية

 فرنسا وفي .ثانية جهة من middle class والبرجوازية ،جهة

 فمؤرخوعصر .بوربون آل عودة نفسهامع الحقيقة وعي تم

 كانوا وتيير، مينيه، ،1874-1787 الىغيزو تيري من التهضة،

 التاريخ لفهم كمفتاح الحقيقة تلك الى باستمرار يثيرون
 اعترف 1830 ومنذعام الوسطى القرون بدءًامن الفرني،

 كمناضل البلدين، هذين في البروليتاريا، العاملة، بالطبقة

 البساطة، من العالقة صارت لقد السيادة. أجل من ثالث

 غير عمدًا، اعينهم يغمضون الذين سوى احد، يعد لم بحيث

 الكبرى الطبقات هذه صراع في أنه رؤية ،رؤيتها على قادر

 لكل المحركة القوة تكمن مصالحها، تصادم وفي الثالث،
 المشار األكثرتقدمًا البلدين في األقل على الحديث، تاريخنا

 الروسية الطبعة الكاملة، المؤلفات وانجلز، .)ماركس اليهما«

(.308،ص2ا المجلد الثانية،

النظرية: الفكرية المقدمات - 2

 الفكر تطور إطار عن خارجًا التاريخية المادية ظهور يكن لم

 ماركس«يقول: مقالته»كارل في لينين عام.كتب بوجه العلمي

 الفكرية التيارات ،نحوعبقري على وأتم، ماركس، تابع »لقد

 الفلسفة )....( عشر، التاسع القرن في الثالثة الرئيسية

 الكالسيكي السياسي واالقتصاد االلمانية، الكالسيكية

 الثورية بالتعاليم المرتبطة الفرنية واالشتراكية االنكليزي،

 الروسية، الطبعة المؤلفات، )لينين، بوجهعام«. الفرنسية

 وأقامها الماركسية »مصادر مقالته وفي . (34 ص ،21 المجلد

 والعالقة ،التاريخي التتابع فكرة عن يعبرلينين الثالثة« المكونة

:بقوله االجتماعي العلم تطور مع
 بكل يبينان االجتماعي، العلم وتاريخ الفلسفة، تاريخ »إن

 المذهب بمعنى شيء، في الدعة تشبه ال الماركسية أن وضوح

 الطريق عن بمعزل قام الذي نفسه، على المنطوي المتحجر

 فإن ذلك، من العكس على العالمية. الحضارة لتطور الرئيسي

 األسئلة عن أجاب كونه في بالضبط تتجلى كلها ماركس عبقرية

 كتتمة مذهبه جاء وقد I التقدمي االنسافي الفكر طرحها التي

 واالقتصاد الفلسفة مثلي أعظم لمذاهب وطبيعية مباشرة

(.3ص ،19المجلد تفسه، )المصدر السياسيواالشتراكية«

 الكبيرالذي االحترام شي،، كل قبل يظهر، النص هذا في
 الميادين في الماركسية سبقرا الذين للمفكرين لينين يكنه

 كثيرًا االجتماع علم أمام االبقة األفكار طرحت لقد المذكورة.

الهامة: األسئلة من

 لتطبيق جبارة بمحاولة 1831 - 1770 هيغل قام أواًل:

 العالمي، التاريخ روح فهم أجل من أنشأه الذي الديالكتيك

 التاريخ حركة لفهم السعي الى تطورت التي المحاولة تلك

 من تنتقل صاعدة، قانونية، ضرورية، عملية بوصفها

 أن النظرعن وبغض العليا. األشكال الى الدنيا األشكال
 الذي ،العالمي الروح لحركة تجليًا العملية اعتبرهذه هيغل

 مرحلة في األول الدور منها كل يلعب شعوب حمله تتناوب

 كبرى ضربة هذه بنظريته وجه فقد ،اكاريخ مراحل من معينة

 نتيجة بوصفه العالمي للتاريخ التبسيطية البدائية للتفسيرات

 هيغل انغلزمحاولة يقوم .لألفرادالعظام االرادي النشاط

 من أول ]هيغل[ »هو التالي: النحو على التاريخية العملية تفسير

 لنا بدت ومهما .الداخلية وعالقاته التاريخ تطور تفسير حاول

 فإن عنده، التاريخ فلسفة من عديدة جوانب غربة اآلن

 خاصة الحاضر، الوقت في حتى مذهلة األساسية آرائه عظمة

 باب ولوج على بعده تجرأ بمن أو سبقه، بمن نقارنه عندما

 واالستيطيقا الفيومينولوجيا في عام. بوجه التاريخ التفكيرفي

 هذا يتجل أحمر، وبخط مكان، كل في - الفلسفة وتاريخ
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التاريخية المادية

 في تاريخيا، المادة تعالج مكان كل في للتاريخ، الرائع الفهم

 الفهم هذا . بالتاريخ مرفة، تجريدية تكن وإن محددة، عالقة

 نظرية مقدمة كان ،عصرجديد بداية شكل الذي للتاريخ،

 نقطة نثأت ذلك وبفضل الجديدة، المادية للنظرة مباشرة
 ،13 المجلد )المؤلفات، أيضًا. المنطقي للمنهج البداية

.الديالكتيكي المادي ماركس لمنهج أي (496 ص

 التاريخية، المادية لظهور مهدت التي الثانية، النظرية المقدمة

 مينه( غيزو، ،)تيري النهفة عصر مؤرخي محاولة كانت

 مثل تاريخية أحداث دراسة الوقت، ذلك في االنكليز والمؤرخين

 في الفرنسية والثورة عشر، السابع القرن في االنكليزية الثورة

 الطبقات، صراع نظر وجهة من عشر الثامن القرن أواخر

 االقطاعيين األراضي مالك ضد البرجوازية صراع وبخاصة

 طبيعة شرح من يتمكنوا م المؤرخين هؤالء أن من الرغم وعل

 الدائر الصراع عن كثفوا فإنهم علميا، شرحا الطبقات هذه

.كله المجتمع صعيد على بينها

 1790-1723 وسميث بيتي االنكليز االقتصاديون أما

 اقتصادي تحليل تقديم حاولوا فقد (1823-1772 وريكاردو

 من يتمكنوا لم أنهم من الرغم وعلى .الرأسمالي للمجتمع

 )إذ الطبقات لوجود الجذرية االقتصادية االسباب عن الكثف

 الريع :الدخل مصادر أساس على الطبقات بين ميزوا

 أن اال للعمال( األجرة للرأسماليين، الربح لالقطاعيين،

 علمية صياغة أول الوفت، ذلك في شكلت، محاوالتهم

 في كبرى أهمية لهذا وكان االقتصادية. النظر وجهة من للمسألة

 حققه الذي الثوري لالنقالب النظرية المقدمات بعض تهيئة

 الى نضيف أن ويمكن .االجتماعي العلم في وانغلز ماركس

 االقتصادالسياسي كالسيكي محاوالت المقدمات هذه

 وما المنتج العمل وتعريف بالعمل، القيمة االنكليزتفسير

.شابه

 لتفسير العبقرية المحاوالت تلك عظمة كانت مهما لكن
 ظلت فقد ، علميًا تفسيرًا االجتماعية الحياة جوانب بعض

 ولم جديدًا؛ وضعًا التاريخية المسائل وضع إطار في محصورة

 المسائل تلك حل الى تصل، أن لها مكنًا يكن ولم تصل،

 وانغلز، ماركس قبل سائدة، كانت التي هي المثالية أن ذلك

 في سائدة كانت كعا االجتماعية، والحياة البشرية تاريخ فهم في

الفلسفة.

 السيولوجية للنظرات الرئيية العيوب الى االشارة وتجدر

 أهمية مدى لمعرفة ،وانغلز ماركس قبل سائدة كانت التي

:االجتماعية الحياة قوانين فهم في أحدثاه الذي االنقالب
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 يعالجون ماركس قبل السسيولوجيون المفكرون كان :أوالً

 الناس لنشاط المثالية الدوافع نظر وجهة من التاريخية األحداث

 تحدد التي العميقة األسباب في النظر دون األولى، بالدرجة

 يبدأ بينم الظواهر، سطح عند وقفوا ويهذا الدوافع تلك

 ومظهرها األحداث سطح خلف التوغل يمكن حيث العلم
 وحيث جوهرها، الى - مخادعًا يكون ما غالبا الذي - الخارجي

المحددة. عواملها عن النقاب يكشف

 هوة حفرت قد المثالية السيولوجية النظرات كانت :ثانيًا

 بين فقد ماركس أما ٠ به المحيطة والطبيعة المجتمع بين عميقة

 المادي العالم من هوجزء االنسافي، والمجتمع االنسان، أن

 الحياة قوانين وأن المميزة. خصائصه له كانت وإن به، المحيط

 قوانين هي وتميزها، خصوصياتها كل رغم االجتماعية.

 السيولوجيون .الطبيعية العلوم قوانين شأن شأنها موضوعية

 الطبيعة في السببية والعالقات القوانين بوجود يعترفون المثاليون

 رأيهم، في األحداث، يحدد حيث المجتمع، في ينكرونها بينما

 ونزعاتهم واألخالقية، الروحية وقيمهم الناس، أهداف

وأهواؤهم واراداتهم

 الذي الحاسم الدور المثالية السسيولوجيا تتجاهل :ثالثًا

 المجتمع تاريخ وترجع ،التاريخ صنع في الجماهيرالشعبية تلعبه

 لقدنظر .العظيمة الشخصيات نشاط تاريخ الى البشري
 الجماهيراثعبية الى دائيًا المشاليون االجتاع وعلماء المؤرخون

 أو جامدة، سلبية ككتلة فيه، كفاعل وليس للتاريخ كموضوع

 كما له مبدع كصانع وليس للتاريخ كأداة الحاالت أحسن في

التاريخية. المادية تؤكد

 االجتماع وعالء المؤرخون اعتبر وأخيرًا:

 الطبيعي النظام هي الرأسمالية أن ماركس قبل االقتصاد وعالء

 يشكلكالسيكيواالقتصاد، ولم للتجاوز. األبديغيرالقابل

 وعند هذاالمجال، في استثناء العظام االنكليزي السياسي

٠ البروسية الملكية في كمالها الى التاريخية السيرورة تصل هيغل

 العلم ميدان في حقيقية ثورة التاريخية المادية ظهور كان لقد

البشرية المجتمعات ,تطور قوانين علم االجتماعي،

II - االجتياعية: للمعرفة المميزة الخصائص

 عن الحديث لدى المثالية مواقع في ماركس قبل المادية ظلت

 هيفليتس امثال العظام فالمفكرون .البشري المجتمع

 ،1784-1713 وديدرو ،1789-1723 وهولباخ ،177 1-1715
 وطرحوا ماديًا، تفسيرًا الطبيعة فسروا ،1872-1804 وفوبرباخ

 االجتاعي بالوسط الناس وعي عالقة حول عبقرية أفكارًا



التاريخية المادية

 ميالين كانوا االجتماعية نظرياتهم مجمل في أنهم اال المحيط،

 وهم، العالم. يحكم الذي هو الرأي أن عن الشائعة للفكرة

 الطبيعية، الظواهر تفسير في الحتمية اتصار من كانوا الذين

 مصائر تتعلق أن يمكن ،االجتياعي التاريخ في أنه اعتبروا

أوذاك السياسي القائد هذا بإرادة بالصدفة، الشعوب

 الديالكتيكية المادية النظرية عمما فقد وانغلز ماركس أما

 الوعي تفسر عامة المادية كانت »إذا المجتمع. معرفة على

 حياة في البحث لدى فإنه العكس، وليس الوجود من انطالقا

 االجتماعي الوعي تفسير المادية تتطلب االجتماعية الناس
 المجلد المؤلفات، )لينين، االجتماعي«. الوجود من انطالقًا

(399ص،21
 الحياة وتفسيرظواهر معرفة على الفلسفية المادية تعميم إن

 أكثر فالمجتمع . والتعقيد الصعوبة بالغ أمر االجتماعية
 الصدفة قبيل من وليس . تعقيدًا العلمي البحث موضوعات

 القديمة العصور في ظهرت قد الفلسفية المادية تكون أن

 المادية عمر يزيد ال بينما ،عام ألفي اكثرمن خالل وتطورت
 والعمليات فالظواهر قليال. أكثر أو عام مائة عن التاريخية

 الوعي، مشاركة دون عمياء، عفوية، بصورة الطبيعة في تجري

 الذين الناس، فيصنعه التاريخ أما ما هدف أو إرادة دون
تحقيقها. أجل من ويناضلون ومهمات أهدافًا أمامهم يضعون

 وظواهر الطبيعة ظواهر بين الظاهر الفرق هذا أدى لقد

 علم قيام امكانية االجتماعية المدارس بعض نكران إلى المجتمع

 البشرية المجتمعات لحركة العامة القوانين عن يكثف حقيقي
 بأن االدعاء الى اآلخر بالبعض وادى ؛ مثال( الجديدة )الكانطية

 موضوعات قصرت إذا إال علمًا تكون أن يمكن ال السسيولوجيا

 صحته، من والتحقق واختباره، قياسه، يمكن ما على بحثها

 والقوانين المفاهيم في البحث عن االبتعاد ضرورة الى وبالتالي

 في االمبيريقية المدرسة — الجديدة )الوضعية العامة االجتماعية

االجتماع(. علم

 الطبيعية الظواهر بين الفروق أن فترى التاريخية المادية أما

 بل االجتماعي، العلم امكانية التلغي والظواهراالجتماعية

, تذليلها عليه خاصة وعقبات مشكالت أمامه تطرح

 تحل المجتمع في الوعي مقابل الطبيعة في العفوية فمسألة

 المجتمع ففي والذاتي. الموضوعي بين العالقة فهم طريق عن

 بل أهوائهم، أو الناس بإرادة تتعلق ال وأحداث ظواهر توجد

 واالرادة للوعي أن كما إرادتهم؛ عن خارجة موضوعية بظروف
 والظواهر األحداث من كل في معينًا دورًا الخ . . والعاطفة.

 يمكن ال واالرادة، الوعي تأثير في البحث ولدى االجتماعية.

 في تؤثر التي والنزعات واألهواء والعواطف اآلراء جميع حساب

 ،جوهري أساسى، هو عما الكشف من بد ال بل ما، حدث
 فالعالم اليادين فيجيع العلم شأن وهذا حاسًا تأثبرًا مؤثر

 أنها رغم - مؤقتًا، بالصدفة، والمتعلقة الثانوية العوامل يهمل

 هو عما ليكشف - أوذاك الحد هذا إلى الظاهرة في تؤثر

.وأساسي جوهري

 والخصوصية والتفرد الطبيعة في التكرار مسألة تحل وكذلك

 في إن .والعام الخاص بين العالقة فهم طريق عن المجتمع في
 تعميمه. يمكن يتكرربحيث ما أيضًا االجتماعية الظواهر

 يتكرر ال أصيل فريد هو تاريخي حدث كل أن صحيح
 نستطيع العلمي النبصر من بشيء ولكننا مطلقًا؛ بحذافيره

 الثورة إن الفريد. الخاص وراء وعام هومتكرر عما الكشف
 واألدوات حدوثها، وزمان مكان حيث من فريدة مثال الفرنسية

 شاركوا الذين واألشخاص فيها، المتخدمة واألساليب

 في األخرى الثورات عددمن مع غيرأنهاتشترك الخ . .فيها

 االقطاع، ضد البرجوازية ثورة )كوغها عامة مشتركة خصائص

 سيادة مبدأ على القائم السياسي التنظيم شكل ادخلت

 الخ(؛ ٠ . الديمقراطية الحريات كرست بنتيجتها الشعب،

 هو ما فيها : اجتماعية ظاهرة أو حدث كل في األمر وكذلك

 متكرر، مشترك، ،هوعام ما وفيها متميز؛ فريد، خاص،

 المتكررليصل العام هذا عن يكشف أن االجتماعي العلم وعلى

القوانين. الىصوغ
 الطبيعية للظواهر النسبي بالثبات يتعلق فيما األمر وكذلك

 سيل البشري المجتمع هل ٠ االجتماعية للظواهر الدائم والتغير

 البعض؟ يرى كما والظواهر االحداث من ينقطع ال متواصل
 مائت هي هي تبقى تسبيًا ثابتة خاصة ثقافة مجتمع لكل أن أم

 تفكيرهم فتطبع المجتمع هذا افراد على وتؤثر السنين، وآالف

وثابت؟ محدد بطابع ونشاطهم وسلوكهم

 السيل البشري المجتمع في يوجد أنه التاريخية المادية ترى
 يواجه ولذلك نسبيًا. الثابنة واألحوال المنقطع، غير المتواصل

 سيل في المتكرر الثابت عن البحث قضية االجتماعي العلم

 المختلفة، التاريخية المراحل جوهر فهم بغية التاريخية األحداث

 بغية التاريخية للعملية األساسية المحركات عن البحث وقضية

.حركتها قانونيات عن الكشغ

 )العلوم االجتماعي العلم بها يتميز التي األخيرة الخاصية

 )حزبية( طبقية في تكمن الطبقي العلم عن عامة( االجتماعية

 ال الطبقية االجتماعية المصالح اختالف ان االجتماعية العلوم

 ،الطيعية العلمية الملموسة، المعرفة مضمون في عادة يتجلى
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 بطابع والتقنية والرياضية الطبيية العلوم تتسم ال ولهذا

 لمعطيات الفلسفي التفسير في تؤثر الطبقية فالمصالح . طبقي

 ولكن الكتشافاتها الفلسفية االستتتاجات في الطبيعية، العلوم

 في مباشرة تؤثر الناس مصالح إن . المجتمع في مختلف الحال

 تحليل من االستنتاجات وفي االجتاعية الحياة ظواهر تقويم

 المجتمع في والمعدمين المالكين وجرد إن الظواهر. هذه

 والمستثمرين،السائدين المستثبرين وجود التناحري،

 مختلفة مواقف يستتبع الخ . والمرؤوسين الرؤساء والمظلومين،

 أو تغييرها من القائمة، االجتماعية النظم من متضادة وحتى

 والطبقات الفائت يين المصالح اختالف وتأثير . عليها الحفاظ

 هذه بحث ميادين يشمل االجتماعية العلوم على االجتاعية

 للبحث نختار ماذا ،االجتماعي العلم موضوع هو )ما العلوم

 التقويم الى إضافة ومناهجها، المتدفق(، الظاهرات سيل من

 الحقيقة معرفة إمكانية حول السؤال ينهض وهنا .واالستنتاج

 االجتماعي للعلم يمكن هل االجتماعية. العلوم في الموضوعية

 الواقع في الموضوعية الحقيقة عن الكشف الى يصل أن
 هذا التاريخية المادية تعالج مكنًا؟ ذلك يكون ومتى االجتماعي؟

 الحزبية بين ،والموضوعية الطبقية بين العالقة دراسة في األمر

. االجتماعية العلوم في والحقيقة )التحيز(

 توجه التي واألفكار، تفسراألهداف، التاريخية المادية إن

 المتصارعة المختلفة االجتماعية والقوى والطبقات األحزاب
 وبخاصة الناس، لحياة المادية الشروط من انطالقًا دائمًا،

 الشعارات وراء للكشف، تسعى فهي االجتماعية، الطبقات
 أو فائت مصالح عن مثاًل، السياسية األحزاب تطلقها التي

 بالمكان تتحدد بدورها المصالح وهذه , معينة اجتماعية طبقات

 يقول . االجتماعي االنتاج نظام في المعنية الطبقة تشغله الذي

 القوى تحليل عن الحديث يدور عندما »وهكذا، انغلزم

 هذا أكان سواء - التاريخ رجال دوافع وراء تقف التي ،المحركة
 وعن - وعي غير عن غالبًا، محدث أوكا منهم، وعي عن

 هاية في الدوافع لتلك المكونة ،للتاريخ الحقيقية المحركة القوى

 اشخاص االعتباردوافع نأخذبعين ال أن فيجب األمر،

 التي الدوافع تلك نأخذ ما بقدر بارزين، كانوا مهما معينين،

 وفي كاملة، شعوب الناس، من واسعة جماهير حركة الى تؤدي

 األهمية تعطى أن ويجب . كاملة طبقات بدوره معين شعب كل

 بل السريعة، لالشتعاالت ال المؤقتة، لالنفجارات ال هنا

 إن ٠ عظيمة تاريخية تحوالت الى تؤدي التي المستمرة لألحداث

 غير أو واضحة بصورة تنعكس، التي المحركة األسباب تحليل

 ،خيالية ربما حتى أو ايديولوجية بصورة أو مباشرة ،واضحة

 زعمائها، أو الفاعلة الجماهير أذهان في واعية دوافع شكل على

 الوحيد لهوالطريق - العظيمة بالشخصيات عادة يسمى أوما

 عام، بوجه التاريخ على تهيمن التي القوانين معرفة إلى المؤدي

 )ماركس معينة« بلدان أوفي منه، معينة مراحل وعلى

(.308-307 ص ،2ا المجلد المؤلفات، وانجلز،

 ،الطبقي االختالف وبخاصة ،المصالح اختالف ولكن

 الحياة معرفة في مختلفة نظر وجهات تكوين الى يؤدي

 تعطي وآراء ومدارس نظريات أمام هنا إننا االجتاعية،

 فا ذاتها االجتاعية الحياة لوقائع متضادة بل مختلفة، تفسيرات

 يجب هل المجتمع؟ عن الحقيقية المعرفة لبلوغ إذن العمل

 من نظرة وإلقاء الطبقات، فوق المجتمع، فوق االرتفاع

 مصالحهم؟ بين التصادم الى الناس، بين النضال إلى الخارج

 أي ألن وهم، مجرد المجتمع فوق المحلق االنسان موقف إن

 شاء - ،محالة ال منخرط ،المجتمع من جزء بالتعريف هو انسان

 االعتبارات إن ثم .صراعاته في - يعه لم أم ذلك وعى ،أبى أم

 توجهه ال الذي االجتماعي البحث أن على تدل النظرية
 أيضًا، هوغيرالزم بل غيرممكن، ملموسة اجتماعية مصالح

,الناس نشاط لخدمة باألساس ضرورية االجتماعية فالمعارف

 التاريخية المادية في تحل االجتماعية المعرفة حقيقية مسألة إن

 طبقة نفسه المجتمع في توجد أن من بد ال :التالي األساس على

 تعمل أن يسعها وال تعمل، ال اجتماعية، قوة اجتماعية،

 أن أي ؛االجتماعي الواقع عن موضوعية معارف بدون بنجاح

 الحال هذه وفي .الموضوعية المعارف هذه مع تتطابق مصالحها

 في الطبقية المصلحة وتتجلى ،المصلحة مع المعرفة تتالءم

,الحقيقية المعرفة وراء السعي

 ومصالح االجتماعية النظرية بين بالصلة االعتراف هذا

 المادية في الحزبية بمبدأ يسمى االجتماعية والطبقات الفائت

 صراحة نفسه يربط الماركسي االجتماعي والعلم .التاريخية
 تحرير أجل من بالنضال العاملة، الطبقة بمصالح وعلنًا

 االشتراكي المجتمع بناء على بالعمل االستثمار، من الكادحين

 له بالنسبة يوجد ال ولكنه .حزبيته تقوم هذا وفي ،والشيوعي

 رسم الموضوعي، االجتماعي الواقع عن البحث أسلوب غير

 ونسبة القائمة، التناقضات عن الواقع، هذا عن صادقة لوحة

 النشاط في العلم هذا وبتطبيق التطور. واتجاهات القوى،

 االجتماعية، والفائت الطبقات الجماهير، نضال في العملي،

 العملونتاثجه.والعلم أهداف بين التطابق الى التوصل يكمن

 ويحلل الماضي، ويفسر يصف أن يستطيع ال االجتماعي

 النظرية يكشف أن استطاع إذا إال بالمستقبل ويتنبأ الحاضر،
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التاريغية الماحية

 االجتماعي، الواقع تمويه أما االجتماعي، للتطور الموضوعية

 فيخدم موضوعية معرفة معرفته طريق في العوائق وإقامة

 »رسالة في ماركس يقول السائدة. االجتماعية الفائت مصالح

 األشياء، بين الصلة نفهم »حين 1868 عام كوهالن« الى له

 ينهار القائمة، النظم دوام بضرورة اكظري االيمان ينهاركل

 الطبقات مصلحة تقتضي ولذا .بالفعل نفها هي تنهار ان قبل

 لها« المعنى التي البلبلة تخليد بلد، فيكل السائدة،

(.462-461 ص ،32 المجلد المؤلفات، وانجلز، )ماركس

III - التاريخية للمادية األساسية المقوالت:

 يعرض الياسي االقتصاد نقد في ماهمة كتابه مقدمة في

 التاريخية، المادية ألسس الكالسيكية الصياغة يعتبر ما ماركس

:مقوالتها أهم ويضم

 خيط بمثابة أصبحت والتي اليها، توصلت التي العامة النتيجة «إن

التالي: النحو على بايجاز إنمايمكنصياغتها الالحقة، ابحاثي في هاد

 بينهم فيما يقيمون ،االجتماعيلحياتهم االنتاج أثناء الناس، »إن
 االنتاج عالقات هي .إرادتهم عن مستقلة ضرورية، معينة عالقات

 ومجموع ٠ المادية االنتاجية قواهم تطور من معينة درجة تالئم التى
 القاعدة أي للمجتمع، االقتصادية البنية يؤلف هذم االنتاج عالقات

 أشكال تالئمه وسياسي، حقوقي فوقي بناء عليها يقوم التي الفعلية
 يثترط المادية الحياة انتاج أسلوب إن .االجتماعي الوعي من معينة

 فلي عامة. بصورة والفكرية والياسية االجتماعية الحياة سيرورات

 ،ذلك من العك على بل ،وجودهم يحدد الذي هو الناس وعي
 المجتمع قوى تبلغ وعندما .وعيهم يحدد الذي هو االجتماعي وجودهم
 عالقات مع تناقض في تدخل تطورها، من معينة درجة المادية االنتاجية

 التعبير سوى عذه وليست - الملكية عالقات مع أو ،الموجودة االنتاج

 وتصبح .ضمنها تتطور الحين ذلك حتى كانت التي - لتلك الحقوقي
 .لتطورها اشكاالً كانت ان بعد االنتاج لقوى قيودًا العالقات هذم

 االقصادية القاعدة تغير ومع .االجتماعية الشورة عهد يحل وعندئذ

أوتلك. السرعة بهذه الهائل، الفوقي البناء كل في انقالب يحدث

 المادي االنقالب بين التمييز دائيًا ينبغي ،االنقالبات دراسة »وعند

 بدقة تحديده يمكن الذي االنقالب هذا - االقتصادية االنتاج لشروط

 والفنية والديية والسياسية الحقوقية األشكال وبين - الطبيعية العلوم

 فيها يدرك التي اايديولوجية، األشكال بكلمةختصرة، أو والفلسفية،

 الحكم يمكن ال أنه فكا .حله اجل من ويكافحون النزاع هذا الناس
 لحكم مكنا اي كذلك نفسه، عن يحملها التي علشخصوفقًاللفكرة

 هذا تفسير ينبغي بالعكس، بل لوعيه. وفقا كهذا انقالب عهد على

 االتاج قوى بين الدائم وبالنزاع المادية، الحياة بتناقضات الوعي

 ان قبل اليموت اجتماعي نشكيل أي إن االنتاج وعالقات االجتماعية
 المجال، من يكفي ما لها تفسح التي االتاجية القوى جميع تطور يكتمل

 شروط تضج ان قبل ،أرقى جدبدة إنتاج عالقات ابدًا تظهر وال

 تضع ال ولمذا .بالذات القديم المجتمع قلب في المادية وجودها
 عند دائيًا، يتضح إذ حلها. تتطع التي المائل اال أمامها االنسانية

 الشروط تكرن عندما اال تظهر ال المسالةنفها أن كثب، عن البحث

 عام وبوجه .التكون في آخذة األقل، على أو ،موجردة لحلها المادية
 واالقطاعي، والقديم، اآلسيري، االنتاج انماط اعتبار يمكن

 االجتماعية التشكيالت من متصاعدة عهود بمثابة الحديث، والبرجوازي

 اكناحري الثكل هي البرجوازية االنتاج عالقات وإن االقتصادية.

 بل الفردي، يالمعنى ال التتاحري االجتماعية، االنتاج لعملية األخير

 ولكن األفراد؛ لحياة االجتماعية الشروط من يمو الذي التناحر بمعنى
 نفه الوقت في قغلق البرجوازي المجتمع قلب في المتنامية االنتاج قوى

 تاريخ قل ما ينتهي ولهذا التناحر. هذا حل ألجل المادية الشروط
 ،13المجلد )المؤلغات، البرجوازي« االجتماعي بالتشكيل البثرية

(.8-6ص
 األساسية المقوالت نستخلص أن نستطيع النص هذا من

 المادي الفهم في الزاوية أحجار تشكل صارت التي التالية،

 الظواهر لدراسة التاريخي المادي المنهج وفي للتاريخ،
:االجتماعية

Sodri being االجتماعي( )الواقع االجتماعي الوجود -

.Social Consciousness االجتماعي الوعي -

 Social- االقتصادي - االجتماعي )التشكيلة( التشكيل -

economic Formation.

Economic basis التحتي( )البناء االقتصادية القاعدة -

Superstructure الفوقي البناء -

.Mode of production االنتاج( )أسلوب االنتاج نمط -

 Forces المنتجة( القوى االنتاجية، )القوى االنتاج قوى -

of production.

 Relationsof االنتاجية( )العالقات االنتاج عالقات -

production.

 بمضامين متداولة مصطلحات وانغلز ماركس يستخدم ي
 مغاهيم منظومة من جزءًا تشكل صارت ،بنظريتها خاصة

 الدولة، االجتماعية، الطبقات مثل: التاريخية المادية ومقوالت

 ويستمرصوغ واستمر الخ. . . االجتماعية الثورة السياسة،

 في متجددة خصائص تعبرعن التي المقوالت واستخدام

 التثكيل مقولة فمن ٠ االجتماعية الحياة وفي البشري التاريخ
 الرأسمالية مقوالت إلى االنتقال تم الراسمالية أو الرأسالي

 الرأسمالية التابعة، الرأسمالية االمبريالية، االحتكارية
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التارغية المادية

 )المشاعية الخمس التشكيالت ومن الخ. ٠ . المحيطية

 االشتراكية الرأسمالية، االقطاعية، العبودية، البدائية،

 فوق كمخطط استخدمتعندلبعض التي )الشيوعية((،

 تبرأ وقد - داخلها االريخ يحشر جامدة كقوالب التاريخ،

 نمط الى البحث انتقل القوالب-، هذه مثل صوغه من مارك

 المحيطية، والتشكيالت الشرقية، واالقطاعية اآلسيوي االنتاج

الخ. . . األنماط. المتعددة والتشكيالت التابعة، والتشكيالت

 البلدان في والشيوعية االشناكية لبناء المتجددة الظروف وفي

 المجتمع كل مثل جديدة مقوالت صوغ ثم المختلفة االشتراكية

 وتحدث الشيوعية، الى االنتقالبة المرحلة المتقدم، االشتراكي

 الخ . . وشيوعية اشنراكية مختلفتين تشكيلتين عن بعضهم

الخ.
 ليست االجتاعي، العلم فيسه بما العلم، مقوالت إن

 في انعكاس بل ،البشري العقل صنع من اعتباطية متوالت

 للموضوع معينة وصالت وخصائص لجوانب االنسان وعي

 وهي وتجزئته، المدروس الموضوع لتحليل نتيجة هي المدروس.

 وتثبيت الموضوع تجزئة بدون إذ . معرفته سلم في درجات بمثابة

 .عنه كاملة صورة اعطاء يستحيل مقوالت في جوانبه ختلف

 في المدروس الموضوع بعث مجرد في تقوم ال المعرفة مهمة أن اال

 وصالت قوانين من يالزمه ما اكتشاف في تقوم بل الفكر،

 توجد ال قوانينه ،الموضوع جوهر أن وبما .جوهرية وعالقات

 إلى الظاهرة من االنتقال يبنغي لذا الظاهرات، سطح عل

 وتثبيت ،الموضوع إلىجوهر نظريا، التوغل، ينبغي الجوهر،

 هي »المقوالت . مناسبة مقوالت في المعرفة بلغتها التي الدرجة

 الثبكة، في عقد العالم، معرفة درجات أي الفرز، درجات

 المجلد المؤلفات، )لينين، امتالكها« وفي معرفتها في تساعد

 لتحليل نتيجة التاريخية المادية مقوالت أن وبما (.85 ص ،29

 كحاصل تبرز فإنها جوهرها، في والتغلغل االجتماعية الحياة

 حركة في ارتكاز نقاط ذاته، الوقت في تعتبر، وهي للمعرفة.

 التنوع لفهم وسيلة المجهول، الى المعلوم من المعرفة وسير

 المتالك وسيلة االجتماعية، الحياة في المتجدد والتعقيد والعنف

 إنها االجتماعية، الظاهرات من المعقدة الشبكة واستيعاب
.معأ آن في لها ووسيلة للمعرفة حاصل

 التاريخية المادية لمقوالت )الميتودولوجي( المنهجي الدور إن

 تشكل ذاتها، بحد المقوالت، هذه أن على يفهم ال أن يجب
 عملية، سياسية لقرارات أو معينة، نظرية الستنتاجات أساسًا

 بينها، العالقة عن تعبر التي التاريخية المادية وقوانين فالمقوالت،

 ولمعرفة بمجمله، الملموس الواقع لمعرفة الهادي الخيط تعطي
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 ذاتها، المقوالت من تنشأ ال المعرفة هذه لكن جوانبه من كل

 من فيه ما بكل وتحليله، الملموس، الواقع دراسة من غقط بل

التاريخي المادي المنهج بواسطة وتعقيد، وتنوع غنى

االجتماعي-ااقتصادي: التشكيل - 1٧

 األساسية، المقوالت أحد االقتصادي - االجتماعي التثكيل

 يعيشها التي المرحلة لتحديد التاريخية المادية تستخدمها التي
 في نوعيًا أصيلة درجات وفرز التاريخي، تطوره في المجتمع

 بين ومشترك عام هو عما وللكشف االجتماعي؛ اتطور

 وللتأكيد التطور؛ من واحدة درجة على توجد التي المجتمعات

 الحياة ظاهرات غختلف بين الديالكتيكيين والترابط الوحدة على

 التشكيل تعريف ويمكن ٠ التاريخ من مرحلة كل في االجتماعية

لتالي النحو االجتماعيعلى

 لها ،دائم تطور حالة في إنتاجية - اجتماعية عضوية »هو

 تحولها ثم وتطورها بوظائفها، وقيامها بظهورها، خاصة قوانين
 كل وفي اكثرتعقيدًا. أخرى انتاجية - اجتماعية عضوية الى

 معين وشكل لالنتاج، خاص نمط العضويات هذه من عضوية

 االجتماعي لتظيم خاص وطابع االنتاجية، العالقات من

 الطبقي لالستغالل خاصة وأشكال خاصة، وطبقات للعمل،
 من تاريخيًا، محددة خاصة، وأشكال الطبقية(، التشكيالت )في

 االدارة في معينة وطرائق بينهم، والعالقات الناس تجمعات

 األسرة تنظيم في متميزة وأشكال السياسي، واتظيم

 )الموسوعة خاصة«. اجتماعية وأفكار األسرية، والعالقات

 ،1970 موسكو، الخامس، المجلد ]السوفيتية[ الفلفية
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 كله المجتمع هو االجتماعي التثكيل أن يعني التعريف هذا

 كل يشمل المفهوم هذا وأن تاريخه، من معينة مرحلة في

 في المتبادل وتأثيرها العضوية، وحدتها في االجتماعية الظواهر

.ما مجتمع تاريخ من معينة مرحلة

 الظواهر بين للتأثيرالمتبادل التاريخية المادية فهم غيرأن
 نظرية فهم عن جذريًا يختلف التشكيل ضمن االجتماعية

 البلدان في االجتماع علماء كبيرمن عدد يتبناها التي العوامل
 عملية الى تنظر والتي أيضًا(، النامية البلدان )وفي الرأسالية

 مختلفة عوامل تفاعل كنتيجة االجتماعي التطور)التغير(

 والجغرافية، وااليديولوجية، االقتصادية، كالعوامل متعددة،

 في البحث دون الخ . . والدولة. الفرد، ودور والديمغرافية،

التابعة. الثانوية والعوامل األساسية، الجوهرية، العوامل



التاريخية المادية

 تطور في ما دورًا يلعب العوامل هذه من كال أن شك ال

 بعضها أكبرمن دورًا يلعب بعضها أن شك وال المجتمعات،

 يلعب مثالً الجغرافي )العامل المختلفة التاريخية المراحل في اآلخر

 بينمايتضاءل المجتمعات تاريخ من األولى المراحل دورًاأكبرفي

 على االنسان قدرة بسرعة تتزايد حيث المتقدمة، المراحل في دوره

 التشكيل مفهوم أما . لصالحه وتغييرشروطها الطبيعة إخضاع
 فرز يتم اساسيًا عنصرًا فيتضمن االقتصادي - االجتماعي

 . المادية« الخيرات انتاج نمط اسلوب هو عليه بناء التثكيالت

 االجتماعية الظاهرات جميع تفاعل اساس هو االنتاج نمط ان

. الشكيلة ضمن

 هو ما إبراز إلى يهدف تجريدي، مفهوم التشكيل مفهوم إن

 ختلفة، مجتمعات حياة في ونمرذجي وجوهري وعام مشترك

 يلتفت ال بهذا وهو . التاريخي التطور من معينة مرحلة تعيش

 التاريخ ففي . مجتمع لكل المميزة األصيلة الخصائص الى
 ضمن يعيش مجتمع أي نقي، مجتمع ابدًا يوجد لم الواقعي

 أو أخرى، تشكيالت من عناصر أية تشوبه ال بعينه تشكيل
 يعرف لم مثالً التاريخ التشكبل، لهذا الكامل النموذج يمثل

 العبودي، االنتاج نمط اال فيه يقوم ال الذي العبودي المجتمع

 لقد النمط يفرزهاهذا التي األخرى االجتماعية والعالقات

 واسبارطة العبودية، وأثينا العبودية، روما هناك كانت

 خصائصه المجتمعات تلك من لكل وكان الخ . العبودية.

 العالقات من أشكال منها كل في وكان المميزة، الفريدة

 العام، المشترك، غيرأن األخرى في عنها تختلف االجتماعية

 العبودي االنتاج نمط سيادة كان المجتمعات تلك بين الجوهري

 من النمط ذلك يرافق وما للعبيد، االسياد ملكية على القائم

. الخ ٠ . ٠ وأسرية وإدارية سياسية عالقات

 الرأسالية، وانكلترا الرأسيالية، فرنسا لدينا واليوم

 من لكل إن الرأسمالية..الخ. األميركية المتحدة والواليات

 منها كل وفي المميزة؛ األصيلة خصائصه المجتمعات هذه

 وفنية فكرية وحركات المتميزة، االجتماعية العالقات من انساق
 غير جرًا وهلم . خاصة سلوك وأنماط أخالفية وقيم غختلفة،

 االنتاج نمط سيادة هو بينها الجوهري ،العام المشترك أن

 الطبقة هيمنة من عنه ينجم وما االحتكاري الرأسمالي

 االقتصادية المؤسسات على الكبرى االحتكارية البرجوازية

٠ المجتمع في والثقافية واإلدارية والسياسية

 الواليات في منها حدة أقل فرنسا في االحتكارات سيطرة إن

 نسبة تزال وما أقل، فيها التكولوجي التقدم ودرجة المتحدة،

 واحزاب الصغير، اإلنتاج في تعمل فيها العاملين أكبرمن

 على الفرنسية العاملة والطبقة ،جدا قوية فرنسا في اليسار

 الحياة في التدخل على والقدرة والتنظيم الوعي من أعلى درجة
 واهتمام وتنوعًا، نثاطًا أكث الثقافية والحركة للبالد السياسية

 ؛ . . أشد الديمقراطي وحسهم أكبر، العامة بالشؤون الفرنسيين
 أشد االخالقية والقيم أكثرتضامنًا، الفرنسية واألسرة

 تشكيل عن الحديث يمكن فهل .الخ الخ . . .رسوخًا

واألميركي؟ الفرني المجتمعان يعيشه واحد اجتماعي

 الميادين في المجتمعين اختالف عن قيل ما كل إن نعم!

 التاريخية المادية تسميه ما هو وهذا ،صحيح المختلفة

 غير . ملموس مجتمع لكل المميزة األصيلة الفريدة الخصائص

 نمط هوأن المجتمعين بين وجوهري وعام مشترك هو ما أن

 والطبقة منهما، كل في السائد هو االحتكاري الرأسمالي االنتاج

 والجيث الحكومة تسيطرعلى الكبرى االحتكارية البرجوازية

 عدد أكبر وتملك االدارية، واألجهزة األمن وأجهزة والشرطة

 تلعب، ،وبالتالي واألعالم، النشروالصحافة مؤسسات من

 الثقافية القيم والتأثيرفي ،العام الرأي توجيه في األكبر الدور

 المتحدة الواليات إن القول معنى وهذا وغيرها واألخالقية

 في الرأسمالية هو واحد اجتماعي تشكيل ضمن تعيشان وفرنسا

االحتكارية. مرحلتها

: جوهريتين نقطتين على التأكيد من بد ال وهنا

 - االجتاعية العضويات بين الجذرية الفوارق إن : األولى

 البشرية تطور من درجات كونها تلغي ال - التشكيالت

 فيها وتجري مشتركة، سمات بينها ترجد وأنه التاريخي،

 التقنية العلمية الثورة تقوم المثال، سبيل وعلى . متماثلة عمليات

 كل في والتكنولوجيا الصناعة في عاصف تطور من يرافقها وما

 لهذا ونتيجة السواء. على واالشتراكية الرأسمالية البلدان من

 اجتماعية عمليات المتقدمة البلدان جيع في تجري التطور

 عدد ويتزايد االنتاج، في المباشر العلم دور يتعاظم متشابهة:

 يتزايد ،بأيديهم المشتغلين عدد يتناقص ينما بأذهانهم المشتغلين

 الوظائف أكثرفأكثر تندمج ،المدينة الى الريف سكان نزوح

 االنتاجية القدرة تتعاظم االنتاجية، الوظائف مع االدارية

.الخ . . االستهالكية السلع من المزيد ويتوفر

 في االجتاعية والظاهرات العمليات بعض في التشابه وهذا

 يستند الذي األساس هو واالشتراكية الرأسمالية البلدان من كل

 المجتمع أو الصناعي المجتمع بنظريات يسمى ما أصحاب اليه

 دارندورف، آرون، ريمون أمثال من الموحد الصناعي

 صاحب روستو وولت وكذلك ٠ . . غريفي ،ماغي ،شتيرنبرغ

 هؤالء جيع .االقتصادي النمو بمراحل المعروفة النظرية
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التاريغية المادية

 العامل الى يستندون - النظريات هذم أصحاب من وغيرهم -

 المقارنات أوإقامة المجتمعات، التمييزبين في التقني - العلمي

.فيها المتشابهة العمليات عن والكشف

 دور تنكر ا منأنها الرغم فعلى التاريخية، المادية أما

 )أدوات العامل تعتبرهذا هي بل ،التكنولوجي العامل

 ولكن التاريخية العملية مجمل محدز الذي هو االنتاج( ووسائل

 يميز ما أن تعتبر فإنها ذلك من الرغم على المطاف، نهاية في
 عالقات السائد، االنتاج نمط هو جوهريًا، آخر، عن مجتمعًا

 طابعه االنتاج نمط تعطي التي هي بوصفها السائدة االنتاج

 للتشكيل االقتصادية القاعدة تشكل التي هي االجتماعي،

. الفوقي بناءه تحدد وبالتالي

 واحدة، بوتائر البلدان جميع تتطرر ال أخرى، ناحية ومن

 من معينة مرحلة ففي .نفسه الوتت في نفسها بالمراحل تمر وال

 األمام، الى بسرعة تطورها في المجتمعات بعض تندفع التاريخ

 مؤقتًا، تتراجع، ربما أو مكانها، في أخرى متمعات تراوح بينا

 وتتبادل وتتفاعل واحد، آن في توجد ولهذا الخلف. الى

 الى وتتتسب التطور، من متفاوتة درجات بلغت يلدان التأثير،
 في هامًا دورًا يلعب التطور في التفاوت وهذا . غتلفة تشكيالن

 آلخر بعضها تطور وعرقلة البلدان، بعض تطرر تئجيع

 أعظم يصبح والبلدان الشعوب ختلف بين التأثيرالمتبادل وهذا

 العالقات وتثابك القلواالتصال، وسائل تقدم مع فأعظم

الدول بين والسياسية والثقافية االقتصادية

 ببلدان يسمى ما تخلف مسألة فهم يمكن المنطلق هذا من
 وعوامل ظروفًا أن التخلف: هذا تكوين وإعادة الثالث، العالم

 القرون في الغريية أوروبا بلدان تطور الى أدت معينة تاريخية

 وبحكم غيرها قبل الرأسيالية المرحلة وانتقالهاالى األخيرة،

 أن من الرأسمالية للعالقات بد ال كان نفسها الرأسمالية قوانين

 عن البحث كان البدء في .)القومي( الوطني اطارها من تخرج

 ثروات نقل تم أن بعد ،الصناعي للتطور الالزمة األولية المواد

 الحاجة نشأت ثم )اميركا(، الجديد العالم ومن المهند من هائلة

 السوق طاقة عن االنتاج زاد أن بعد الخارجية األسواق الى
 تصدير وأخيرًا المتراكمة، الرساميل تصدير جاء ثم الداخلية،

 المراحل هذه وفنييها...في خبرائها مع المتطورة التكنولوجيا

 المتقدمة الرأسمالية الدول هيمنت العالمية الرأسمالية تطور من

 وآسيا الالتينية اميركا دول على - مختلفة وأشكال بوتائر -

 على المتقدمة الدول ساعدت بالذات الهيمنة وهذه وأفريقيا.

 البلدان تطور وعرقلت جهة، من التقدم من مزيد تحقيق

أخرى. جهة من والتابعة المستعمرة
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 تعيشها التي االجتماعية التشكيالت فهم يمكن ال واليوم

 اطار خارج التاريخي، الواقع هذا إطار خارج المتخلفة البلدان

 في فأكثر أكثر وتعمق تكرس التي التبعية، ,الهيمنة عالقات

الالتينية. واميركا وأفريقيا آسيا بلدان معظم

 وتعاظم العالمية، االشتراكية المنظومة وتطور ظهور أن كما
 متعاظم دورًا يلعب صار عظمى، كدولة السوفيتي االتحاد قدرة

 الى المجتمعات وانتقال ،العالمي التطور حركة في األهمية

 بناء الى االنتقال إمكانية فتحت لقد .أرقى اجتماعية تشكيالت

 وصار الرأسمالية، بالمرحلة المرور دون االشتراكي المجتمع

 وكسرحلقة العالمي، االستعماري النظام تحطيم باالمكان

 الصين مثل بلدان انتقال إن الثالث. العالم بلدان في التبعية

 من الكامل وتحررها االشتراكية، الى وغيرها وكوبا والفيتنام
 ثم اكتوبر، ثورة قيام قبل ممكنًا يكن لم اإلمبريالية، الهيمنة

األخرى، البلدان من عدد الى االشتراكية انتشار

 ليغطي صيغ االجتماعي التشكيل مفهوم إن :الثانية النقطة
 . Social System اجتخاعيا نظامًا بوصفه كال، بوصفه المجتمع

 يمكن مختلفة، تكوينات من كثرة على يشتمل المجتمع ولكن
 المجتمع يشتمل ولهذا . System نظامًا منها كل اعتبار

 يمحتاجكلمنهالى الثانوية، ألنظمة من كثرة على )التشكيل(

 بينها، العالقات بحث الى بمجملها وتحتاج به، خاص تحليل

 المجتمع نحلل حين أننا وطبيعي تحركها التي واآلليات
 الجزئيات، من كثرة عن تتخلى اجتماعيًا، نظامًا بوصفه بمجمله

العامة األساسية، البنيوية العناصر ونفرز

 وشاملة كاملة معرفة التاريخية العملية معرفة أن المؤكد ومن

 بعين آخر أو بنحو فيها تؤثر التي الظاهرات جميع أخذ تتطلب
 اآلخر بعضها من أكبرتأثيرًا أو أقل بعضها ولكن االعتبار

 خطوتها في تعمد، إذ حق على العامة النظرية كانت ولهذا

 في الجوهرية الرئيسية، والجوانب الظاهرات تحليل الى األولى،

 االجتماعي النظام دعائم تكون التي تلك أي االجتياعية، الحياة

 الى تؤدي للمجتمع العامة البنية تحليل إن . بكليته المجتمع -

 وعملية ظاهرة، كل لدراسة األساسية المنهجية المبادىء صوغ
 عند بذلك اإلكتفاء يجوز ال ولكن كانت أيًا اجتماعية،

 أن من بد ال ملموس، محدد، نحو على وتفسيرها دراستها

 وغنى تنوع كل الكمال، من بأكبرقدرمكن يؤخذبالحسبان،

 يتيح ما وهذا الفاعلة والظروف واألسباب والقوى العوامل

 في الجارية العمليات جوهر في فأعمق أعمق بصورة التغلغل

 المجتمع عن )والسابقة( الحالية المعارف تحويل وعدم المجتمع،

اليتغير. ناجز، مطلق، الىشيء



التاريخية المادية

: االجتماعي للتشكيل Structural البنيوية العناصر هي ما

:االنتاج نمط-1

 االنتاج وضع لتصف التاريخية المادية تستخدمه »هومفهوم
 عالقات إطارها في تتكون تاريخيًا، محددة أشكال في االجتاعي

 الناس عالفة عن ويعبر بالطبيعة. وعالقاتهم ببعضهم، الناس

 في ببعض بعضهم عالقتهم وعن االنتاج، بقوى بالطبيعة

 جانبي وحدة إن .االنتاج« »عالقات ي- االنتاج عملية سياق

 نمط أي لوجود الضروري الشرط تشكل هذين االنتاج عملية

. (117 الخامس،ص المجلد المؤلفات ،نفه )المصدر .لالنتاج«

 .المجتمعات كل أساس يشكل المادية الخيرات إنتاج إن

 أو الفن أو الفلسفة أو العلم يتعاطوا أن قبل فالناس،

 ولهذا ويسكنوا. ويلبسوا ويشربوا يأكلوا وأن بد ال السياسة،

 الحاجات إشباع وبدون اإلنتاج في يعملوا أن لهم بد ال

 يموتون إنهم العيش، مواصلة الناس يتطيع ال اليومية المادية

حيواني. وضع الى أوينحدرون

 عملية في آخر، شيء كل قبل يتجل، المجتمع وتطور

 عام بوجه االنتاجية القوى وفي االنتاج أدوات في االنتاج،

 الى الحديدية، ثم البرونزية الى البدائية، الحجرية األدوات من

 الى ومنها الميكانيكية اآلالت ثم البخارية المحركات أول

 توليد ومحطات األتوماتيكية والمصانع المعاصرة اآلالت منظومة

 عبر البشرية سلكته الذي هذاهوالطريق .الهائلة الطاقة

 سيطرة درجة تتجلى بالذات العمل أدوات ففي السنين. آالف

٠ الطبيعة قوى على الناس

 بالتالي، ينتجون إنما المادية، الخيرات ينتجون إذ والناس،

 سياق في يتكونون إنهم .حياتهم نمط كل إنتاج ويجددون

 معين »أسلوب هو االنتاج فأسلوب اجتماعية. ككائنات االنتاج

 معين نمط الحيوي، لنشاطهم معين شكل معينين، أفراد لنشاط

 هم يكونون كذلك الحيوي، األفراد نشاط يكون وكما لحياتهم.

 سواء يتالءم -، إنتاجهم مع بالتالي يتالءم يمثلونه وما .أنفهم

 هو إنما األفراد يمثله ما إن ينتجون. كيف مع أم ينتجونه ما مع

 وانجلز، )ماركس النتاجهم« المادية بالظروف رهن بالتالي

 بنيةكل تتحدد السبب، ولهذا (.19 ص ،3 المجلد المؤلفات،

له المالزم االجتماعية الحياة انتاج بنمط اجتماعي تشكيل
 يغيرون األخرى، الحية الكائنات لجميع خالفًا الناس، إن

 العملية وهذه .حاجاتهم تلبي أشياء الى ويحولوغها الطبيعة مادة
 ولعل الحيوان، عن جذريًا االنسان ميز التي هي )العمل(

 سيرورة الحيوان، عالم عن االنسان النفصال الطويلة السيرورة

 تكون عملية نفسها هي كانت والنطق، االنسافي العقل تكون

 خلق عملية هي .منتج — سياسي — اجتماعي ككائن االنسان

االنسانية. الحضارة بناء عملية الثانية«، »الطبيعة

 قدرات تضم التي المنظومة هذه، االنتاج عملية مضمون إن

 في يستخدمونها التي والوسائل المنتجين، الناس ومهارات

.االنتاج قوى التاريخية المادية تميه ما هي االنتاج

 المتصاعد التطور ومع التاريخي، التطور مسيرة خالل

 القوى لهذه المؤلفة العناصر تتعدد االنتاج فوى في معينة لعناصر
 التطور درجات جيع في ولكن، فأكثر. اكث تعقيدًا وتزداد

 الناس أساسيين: عنعرين االنتاج قوى تضم التاريخي،

 وأدوات وسائل أي ؛االنتاج ووسائل المادية للخيرات المنتجين

.االنتاج عملية في تستخدم التي العمل

 تاريخيًا يكتسب الذي الشغيل هو انتاجية كقوة واالنسان

 السابقة األجيال له ورثته ما يستوعب العمل، في والمهارة الخبرة

 الخبرات هذه ويطور ويحسن ،االنتاج في وطرائق أساليب من

 تقية - علمية معارف باستمرار اليها ويضيف والمهارات

.جديدة

 بينه االنان يضعها أشياء »مجموعة فهي العمل وسائل أما

 الى لتأثيره موصل بدور له بالنسبة وتقوم العمل موضوع وبين

 ،23 المجلد المؤلفات، وانجلز، )ماركس الشيء« هذا
 فهويشمل جدًا متنوع العمل وسائل وقوام ٠ (190 ص

 ووسائط والمستودعات، االنتاج، ومباني الطاقية، اإلنشاءات

 هذه بين العنصراألهم ولكن . الخ . والمواصالت. النقل

 اآلالت أي العمل أوأدوات االنتاج هوأدوات العناصر

 مواضيع الى مباشرة االنسان تأثير توصل التي واألدوات

 تعبير حسب تشكل التي هي بالذات األدوات وهذه العمل،

 العالمة هي ، لالنتاج« والعضلي العظمي »الجهاز ماركس

.بالطبيعة المجتمع ولعالقة االنتاج تطور لمستوى الحاسمة

 االنتاج بكيفية بل تنتجه، بما تتمايز ال االقتصادية العهود »إن

. (191 ص ،نفسه )المصدر .العمل« وبوسائل

 يجوز ال االنتاج ألدوات الحاسم الدور على التأكيد هذا لكن
 االجتاعي، التطور من الدنيا الدرجات ففي مطلقًا يكون أن

 وكان .العمل تغييرأدوات في تقريبًا كليًا التقني التقدم انحصر

 الثامن القرن في بريطانيا في بدأت التي الصناعية الثورة كنه

 باآللة اليدوية العمل أداة عن االستعاضة في تلخص قد عشر
 فتم مناسبًا. محركًا بدوره تطلب العاملة اآللة وظهور العاملة.

 وسائل على ثورية تغييرات أدخلت التي البخارية اآللة اختراع

 شديد صار فقد المعاصر، االنتاج أما وهكذا. , . النقل.
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 صار األساسية العمل أدوات فاستخدام والتعقيد التنوع
 االنتاج، تنظيم األخرى: االنتاج حلقات من بكثرة مرتبطًا

 حلقة أي تصبح وقد . الخ . ٠ الطاقية. قاعدته تكنولوجيته،
 التقدم عل حاسمًا باعثًا معينة، ظروف في االنتاج حلقات من

 بالسلسلة االنتاج فاللجوءالى االتاجية وزيادة التقني
 في تغييرات بإجراء يالضرورة يرتبط مثالاًل االنتاجية( )الخطوط

 من هائالً كسبًا يعطي ذلك، مع ولكنه، واآلالت، االعتدم

, العمل إنتاجية حيث

 أكثرفأكث العلم يدخل التقنية، العلمية الثورة بعد واليوم،

 )علم للسيبرنيتيك ويعود االنتاجية. العملية في مباشر كعنصر
 إن جدًا، هام دور االلكترونية وللحاسبات والتحكم( الضبط

 االتجاه - االنتاج أتمتة تطوير في ،الحاسم الدور يكن لم

 والحاسبات ٠ المعاصرة التقنية - العلمية الثورة في األساسي

 في بواسطتها االنسان يؤثر عاملة آالت اآلن تعد لم االلكترونية
 من جزءًا عاتقها على تأخذ شرعت بل ،العمل مواضيع

 إنها االنتاج. وتسييرعمليات بتوجيه المتعلقة الفكرية الوظائف
.للدماغ امتدادًا غدت بل لليد امتدادًا تعد لم

 أهمية من التقنية العلمية الثورة زادت أخرى ناحية ومن

 ال التي اآللة إن إنتاجية. قوة بوصفه العامل االنسان

 هي يستخدمها، كيف يعرف الخبيرالذي االنسان يستخدمها

 من أكوام الى تتحول التي وماأكثراآلالت .المعدن من كومة
 ال أحدًا ألن ثمنها، دفع بمجرد المتخلفة البلدان في المعادن

 عن نبحث وحيث البلدان. هذه استخدامهافي من يتمكن

 وأن بد ال الثالث العالم بلدان في االنتاجية القوى تطور درجة

 واألدوات اآلالت هل بالذات: المسألة هذه الى نتتبه
 البلدان، هذه ابناء قبل من تداروتشغل االنتاج في المستخدمة

 ويظل الخارج، وفنييهامن خبرائها أنهاتستوردمع أم
والفنيين؟ الخبراء هؤالء بوجود متعلقًا استخدامها

 العلم بتطبيق المرتبط )األوتوماتيكي( اآللي تطويراالنتاج إن

 الخبرة تكديس ال المباشر، المنتج من يتطلب ووعي، معرفة عن
 العلمية المعارف أيضًا بل وحسب، الصرف التجريبية

 في العلم، عامل المادي، غير العامل هذا تعاظم وإن والتقنية.

 أهم يشكل التكنيك، تعقد لتزايد مباشرة كنتيجة االنتاج،

 قوام توسع اطراد إلى ويؤدي التقني، العلمي التقدم خصائص

 لم اليوم المنتج والعمل تشكلها التي والعناصر االنتاجية القوى
 صاريشمل بل )اليدوي( الجسدي العمل على يعدمقتصرًا

 الذين العلماء وحتى والمهتدسين التقنيين من فأكثر أكثر عناصر

 وسوف * التقنية العلمية الخدمة االنتاج لعملية مباشرة يؤدون
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 الثورة جراء من أيضًا المتقبل في االنتاج قوى يتغيرمضمون

 قد وآنذاك االنتاج، أتمتة أمام اآلفاق تفتح التي التقنية، العلمية

 من ويتحرر المباشرة، االنتاج عملية من االنسان يستبعد

 الوظائف، بهذه اآلالت ستقوم إذ العملية، هذه تسيير وظائف

 والتصليح واالشراف العامة، الرقابة غير لالنسان واليبقى

 واالنسان العمل وسائل بين الوحدة إن .الخ .. .والتجديد

 الثورة ظل وفي ٠ أعلى جديد، مستوى الى هنا سترتفع العامل

 أكثر كلها، االنتاج ستغدوعملية المعاصرة، التقنية العلمية
 الظاهرة، وبقدرماتتطورهذه تطبيقًاتكنولوجيًاللعلم فأكثر،

 قوة لى االنتاج، عملية في مباشر مشترك الى العلم يتحول

* منتجة اجتماعية

 هوعالقات االنتاجية للعملية الثاني المكون الجانب

 تتكون التي االقتصادية - المادية العالقات »جملة وهي االنتاج:

 االجتماعي المنتوج وحركة االجتماعي، االنتاج عملية سياق في

 ]السوفيتية[، الفلفية )الموسوعة االستهالك« الى االنتاج من

 عالقات تعتبر ، (385ص ،1967 موسكو، الرابع، المجلد
 ال الناس ألن االنتاج، عملية في ضروريًا جانبًا االنتاج

 فيما عالقات إلقامة يضطرون بل فرادى العمل يستطيعون

 .بإرادتهم تتعلق أن دون االنتاج، عملية سياق في تتكون بينهم

 أثناء الناس بين للعالقات التقني - اإلقتصادي المعنى هو وهذا

 العامل عالقة بمستخدمها، األداة منتج )عالقة العمل عملية

 المجموعات عالقة ضمنها، يثتغل التي العمل بمجموعة

السياسي االقتصاد يبحثه ما وهذا الخ(. ,. ببعض بعضها

 كأشكال االنتاج عالقات الى فتنظر التاريخية المادية أما

 فالناس .العمل ووسائل أدوات وبين الناس بين للتوسط
 تستند، تاريخيًا محددة أشكال ضمن االنتاج وسائل يستخدمون

 معين مجتمع كل ففي الملكية عالقات الى شيء، كل قبل
 عالقات على تشتمل معقدة مجموعة االنتاج عالقات تشكل

 التقسيم أشكال مختلف وعلى المباشرة، االنتاج عملية في الناس

 عالقات وعلى للنشاط، االجتماعي والتبادل للعمل االجتماعي

 العالقات هذه تنوع كل غيرأن .المادية الخيرات لتوزيع خاصة
 أن ذلك .تاريخيًا محدد للملكية لشكل انعكاس جوهره في هو

 لوسائل الناس امتالك كيفية يصف الذي هو الملكية شكل

.وللمنتوجات االنتاج
 فإن بأسره، للمجتمع ملكًا االنتاج وسائل كانت فإذا

 بوسائل عالقتهم في متاوين يصبحون المجتمع هذا أعضاء

 كأعضاء والتعاضد التعاون عالقات بينهم فيما وتقوم االنتاج
 تختلف قد التعاون هذا أشكال بأن عالً I واحدة متتجة جماعة
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 ،القبيلة أو العشيرة )ملكية العامة الملكية أشكال باختالف

 الدولة، ملكية الكومونات، االنتاجية، التعاونية الملكيات

. بأسره( الشعب ملكية

 تحكمت إذا لألفراد ملكًا االنتاج وسائل كانت إذا أما

 فإن غيرها، منها وحرم اجتماعية فئة األساسية االنتاج بوسائل
 عالقات حتمًا المجتمع في وتنبثق خاصًا، طابعًا ترتدي الملكية

 ، أيضًا متنوعة العالقات هذه وأشكال , والخضوع السيطرة

 الملكية المجتمع؛ في السائد الخاصة الملكية بنموذج متعلقة وهي

 المنتجين ملكية الرأسمالية، الملكية االقطاعية، الملكية العبودية،

 في خضعت والتي الشخصي، العمل على القائمة الخاصة

 كماتظهر السائدة االنتاج لعالقات المختلفة العصورالتاريخية

 للملكية األساسيين الشكلين بين سواء إنتقالية انتاجية عالقات

 االقطاعية بين منهما، كل نماذج بين أو والعامة، الخاصة

٠ والثيوعية االشتراكية بين او مثالً والرأسيالية

 االنتاج مضمون تكون االنتاج قوى أن نرى هكذا

 المادي شكله االنتاج عالقات تكون بينما االجتماعي،
 كليًا يتوقف االنتاج لقوى االجتماعي الطابع وأن . الضروري

 هو العمل في وعاداته بخبراته فاإلنسان . االنتاج عالقات على
 ظروف في وقن الظروف، بعض في عبد ولكنه إنتاجية، قوة

 مالكي عقلية وحسب ثالثة، ظروف في مأجور وعامل أخرى،
 وحسب أوأحرارًا؛ عبيدًا الناس يولد وايديولوجيتهم، العبيد

 الناس بعض الطبيعة تجعل وايديولوجيتهم، االقطاعيين عقلية
 فإنهم لبرجوازية ايديولوجيو أما أقنانًا؛ وبعضهم نبالء اعيانًا

 وكفاءة موهبة أوفر ألنهم كذلك صاروا الراسماليين أن يزعمون

 البلدان أن األحيان كثيرمن في يزعمون هم بل العال، من

 بمواهب يتمتعون فيها أناس وجود عدم بسبب متخلفة المتخلفة

األعيال، رجال وكفاءات

 عبيدًا ال يولودون ال الناس »أن فتعتبر التاريخية المادية أما

 الخطاب بن لعمر سبق ولقد . أجراء عماالً وال أقنانًا وال

 وقد الناس استعبدتم »متى :صاح أن .م 634/644- ?586

 روسو جاك جان كذلك أحرارًا!« أمهاتهم ولدتهم

 الثامن القرن من الفرنسي والكاتب الفيلسوف ، 17781712

 مقيد دائمًا ولكنه حرًا، يولد االنسان أن بمرارة قال عشر،

 قيد التي الملكية عالقات هي إنما السالسل وهذه .بالسالسل

 عندم اجراء عماالً أو عبيدًا يمسون فالناس .الناس بها

 ليسوا أنهم عن ناهيك معينة انتاج عالقات في يدخلون
 العالقات، هذم في الدخول عدم او الدخول في مخيرين أحرارًا

 في الدخول على مكرهون هم بل اختيارهم؛ في احرارًا وليسوا

 )كيلله ■ المعني« المجتمع في القائمة االنتاج عالقات

 الثانية، العربية الطبعة التاريخية، المادية وكوفالزون،

. (61 ص

االنتاج وعالقات االتاج قوى بين والمالءمة التناقض

 عن التساؤل من بد ال االنتاج، نمط في البحث لدى

 وأسباب مصادر وعن االنتاج، جانبي بين المتبادلة العالقة

 آخر الى لالنتاج نمط من االنتفال واسباب االنتاج، نمط حركة

 بوجه االجتماعي ألتقدم أسباب وبالتالي االنتقال، هذا وأشكال

 يسمى ما بواسطة األسئلة هذه عن التاريخية المادية تجيب .عام

 االنتاج قوى طابع وبين االنتاج عالقات بين المالءمة »قانون

تطورها». ودرجة

 التغيرات إن :التالي النحو على القانون هذا صياغة ويمكن
 أوآجال، عاجالً ،تستدعي وأن بد ال االنتاجية القوى في

 بدورها االنتاج وعالقات االنتاج، عالقات في مناسبة تغيرات

 مالئمة كانت إذا تطويرها على فتساعد االنتاجية القوى في تؤثر
.معها تناقض في دخلت إذا لها كابحًا وتصبح لها،

 االنتاج قوى ديالكتيك عن إذن يعبر المالءمة فقانون

.االنتاج قوى تطور أساس على الجاري االنتاج وعالقات

 ولكن توقف. دون باستمرار، يجري االنتاج قوى تطور إن
 البدائية فاألدوات مستقيمًا. صاعدًا خطًا يشكل ال التطور هذا

 الحديثة التقنية القاعدة تنطور بيني جدًا بطيء بشكل تطورت

 االنسان بتطور يتعلق فيي األمر وكذلك ,عاصفًا سريعًا تطورًا

 ورفع العملية ومعلوماته خبرته تحسين أي انتاجية، كقوة

 التقني التقدم ينعكس فهل .الخ - التقني .العلمي مستواه

 االنتاج تقنيات وتحسين الجديدة اآلالت وظهرر المستمر،

 مباشرة كلها تنعكس هل العمل، في الناس وعادات وخبرات

 قوى في فالتغير : بالنفي يجيب التاريخ االنتاج؟ عالقات في

 عالقات في التغير يكون بينما متواصل بشكل يحدث االنتاج

 القوى في إنتراكماتكمية قفزات شكل االنتاجعل

 ولكن االنتاج عالقات في كيفية تغيرات الى تؤدي االنتاجية

التالية: االعتبارات ضمن

 ال ،عليها يطرأ تحسين وكل ،جديدة آلة أو أداة كل إن - أ

 التقني المستوى تغيير أجل فمن .اجتماعية نتائج إلعطاء يكفي

 أو واحدة، مؤسسة في ال الجديدة اآللة استخدام ينبغي لالنتاج
 انتشارًا تنتشر أن ينبغي بل المنعزلة، المؤسسات من عدد

 إلوسطية العمل إلنتاجية المحدد العامل تصبح بحبث واسعًا،

,كله المجتمع في
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 مباشرة تستدعي ال االنتاج قرى في التغيرات إن ب-

 ووظيفة طبيعة بفعل االنتاج عالتات في مناسبة تغيرات

 ضمنه تتطور الذي الشكل بوصفها نفسها، االنتاج عالقات

 دون ما حين الى يحدث القوى هذه فتطور . االنتاجية القوى

االنتاج بجوهرعالقات مساس

 االنتاج لتغيرعالقات الموضوعية الظروف قدتنضج ج_-

 هذه تبقى ذلك ومع االنتاج( فوى مع تناقض في )دخولها

 السائد الفوقي البناء عرقلة بفعل تغييرجرهري دون العالقات

 إذ الطبقية، التشكيالت في السائد الفوقي فالبناء التغيير. لهذا

 االنتاج تغيرعالقات يعرقل المهيمنة، الطبقة مصالح يعبرعن

 أجل فمن ولهذا االتاج. قوى لتطور مالئمة تعود ال عندما

 جديدة، انتاجية قوى تطوير يكفي ال االنتاج عالقات تغيير

 مقاومة على بالقضاء كفيلة إجتماعية قوى تشكيل من بد ال وإنما

. الرجعية الطبقات

 الكم حيث من االنتاج قوى نطور التاريخية المادية وتقوم

 القوى تطور درجة عن الحديث فعند الكيف حيث ومن

 القوى، هذه لحالة الكمي الوصف الى االشارة تكون االنتاجية

 من االنتاج قوى وصف أما .تطورها مستويات بين المقارنة أو

 ومن العمل. أدوات تشغيل أسلوب فيحدده الكيف، حيث

 إذا خاص ،فردي بطابع إما االنتاج قوى تتسم الزاوية هذه
 ؛ مثال( الحرفية )األدوات فرديًا تتخدم العمل أدوات كانت

 الجماعي العمل من بد ال كان إذا عام اجتماعي، بطابع وإما
 وهذان مثاًل( اآلالت من )منظومة األدوات تلك لتشغيل

 لعالقات أساسيان شكالن يفابلهما االنتاجية، للقوى الطابعان

 والعالقات الخاصة، الملكية على القائمة العالقات االنتاج:

االنتاج. لوسائل االجتماعية الملكية على القائمة

 لعالقات األساسيين الشكلين هذين من شكل كل إطار وفي
 درجات من درجة لكل مناسبة أشكال تاريخيًا تتكون االنتاج،

 االقطاعية، العبودية، العالقات االنتاجية: تطورالقوى

 الخاصة؛ للملكية بالنسبة الصغبرة السلعية الرأسمالية،

 للملكية بالنسبة الشيوعية االشتراكية، البدائية، والمشاعية

العامة.

 أدوات أساس على البداية، نثأتفي التي الرأسمالية، إن

 تضفي أخذت طابعها، حيث من الخاصة الثخصية العمل
 الرأسبالية فإن ولهذا اجتماعيًا طابعًا االنتاج عملية عل تدريجًا

 االنتاج، لوسائل خاصة ملكية كل الخاصة، الملكية ومعها

 لعملية العام، االجتماعي، الطابع ألن قواهما، تستنفدان

 إن االنتاج. لوسائل العامة االجتماعية، الملكية تالئمها االنتاج
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 بالتالي تخلق العصرية، الضخمة الصناعة بتطويرها الرأسمالية

 االجتماعية العامة الملكية نشوء ألجل والتقنية المادية المقدمات

االنتاج. لوسائل )االشتراكية(

 االنتاج تطور في جديدة نوعية قفزة البشرية تشهد واليوم

 آالت منظومة حتى أو آلة مجرد قيام إلى ال بالنتيجة ستؤدي
 وتضبط اوتوماتيكيًا تحقق انتاج عملية قيام الى بل جديدة،

 عهداجديدافي تدشن التي األتمتة هي وهذه .نفهابنفسها

 واالتمتة المجموعية، المكننة »إن اآللي التكنيك تطور

 منتجة كعضوية مباشرة يعمل واحد كل في تركزان، المجموعية

 كذلك بل وحسب، والفروع المؤسسات بعض ال واحدة،

 لبضعة اقتصادية مجموعات بعد وفيما ،برمتها اقتصادية مناطق

 اقتصاد المستقبل وفي البلدان، من مجموعات لبعض أو بلدان

 عن الحاضر الوقت في الملحوظ والتعبير جمعاء. األرضية الكرة

 التي الجبارة الطاقية المنظومات إنشاء في يتجلى إنما الميل، هذا
 القسم كل مشالً ومنها ،األراضي من شاسعة مساحات تشمل

 باطراد، االنتاج، اتسام إن االتحادالسوفيقي، من األوروبي

 من جديدا منظرا عليه سيضفي العامة االجتماعية، بالسمة

 االمكانية تتعاظم المادي األساس هذا وعلى .الكيف حيث

 االنتاج عملية الخضاع الموضوعية، والضرورة الموضوعية،

 الشعوب تفرق ولتصفية الواعية، ولمراقبته كله المجتمع لمصالح

 الكادحين من واحدة رابطة في توحيدها ثم ومن والبلدان،

 وكفالزون، )كيلله قاطبة«. األرضية الكرة صعيد على االحرار

(.101 هر( المصدرنفسه،

 من والكيفي الكمي الجانبين مسألة توضيح أن نرى وهكذا

 ألجل حاسمة بأهمية يتسم طابعهما، وتغير االنتاج، قوى تطور

 االجتماعية التشكيالت لجميع والتقني المادي األساس تحديد

 طبيعية عملية بوصفه تطورها فهم وألجل االقتصادية،

.تاريخية

االنتاجية القوى في االنتاج عالقات تأثير

 بل االنتاج، لقوى سلبية نتيجة ليست االنتاج عالقات إن
 أو االنتاج تطور في تعجل ألنها أيضًا، فعالة عالقات هي

 يجري االنتاج تطورقوى أن وقدأشرناالى هذاالتطور تعرقل

 ولذا المعنية، االنتاج عالقات بكنه المساس دون ما حين الى

 جديد شكل محله يحل ال االنتاج لعالقات معين شكل كل فإن

.االنتاج قوى لتطور المجال من يكفي ما يفسح طالما

 قوى بين التناقض :إذن االنتاج تطور الى يؤدي الذي فما

 أسلوب إن بينهما؟ والمالءمة االنسجام أم وعالقاته االنتاج
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 االنتاجية للقوى االنتاج عالقات مالءمة بفعل يتطور االنتاج
 بينما الجديدة. االنتاج لعالقات الفعال االيجابي للتأثير نتيجة

 بين التناقض بفعل آخرجديد اسلوب االنتاج بأسلوب يتبدل
 آخر وبكالم المتطورة. االنتاج وقوى القديمة االنتاج عالقات

 مالئمة؛ انتاجية عالقات وجود عند تتطور االنتاج قوى فإن
 القوى وبين بينها التناقضات تفاقم عند تتطور االنتاج وعالقات
االنتاجية.

 بوصفها االنتاج لعالقات الفعال الدور إذن يتجلى ففيم
االنتاج؟ قوى لتطور شكال
 طابعًا االنتاجية القوى منح التي هي االنتاج عالقات "أ

 تالزمه تاريخيًا، محدد لالنتاج، نمط فكل ملموسًا تاريخبًا
 قوى تطور لها وفقًا يجري خاصة إجتماعية — اقتصادية قوانين
المعني العهد في االنتاج
 أهدافًا الناس لدى تنشىء التي هي االنتاج عالقات -ب
 العالقات أشكال من شكل كل أن ذلك للنشاط معينة

 الناس يدفع فما .معينة ألهداف االنتاج يخضع االنتاجية
 في لذلك يدفعهم غيرما االقطاعي، النظام في واالنتاج للعمل
 االنتاجي للنشاط يدفعهم عما يختلف وهذا الرأسمالي، النظام

 للنشاط البرجوازية الطبقة يدفع وما . االشتراكي النظام في
 شكل إن لذلك. العاملة الطبقة العمليهوغيرمايدفع

 هذه ضمن االجتماعية الطبقة ومكان االنتاجية، العالقات
 الناس دوافع يحدد الذي األولى، بالدرجة هو، العالقات،
. االنتاجية العملية في وحوافزهم
 المهيمنة الطبقة وجود يظل الطبقية، التشكيالت ج-في

 أن أي االنتاج تطوير إلطبقة هذه تسهل طالما تاريخيًا، مبررًا
 للعملية المالئم اإلطار تثكل تظل معينة انتاجية عالقات
 دوافعها بحكم فيها، الساثدة الطبقة تعرقل ال طالما االنتاجية
 نشنها التي المادية المصالح عن بدورها والناجمة للنشاط
االنتاج. تطورقوى بالذات، االنتاج عالقات

 االنتاج عالقات من أوذاك الشكل هذا تقدمية ولكن - د
 هومتعلق بل فحسب، السائدة الطبقة بوضع يتعلق ال

 الجماهير وضع إن المباشرين، المنتجين بأوضاع األولى بالدرجة
 ذات العمل، انتاجية لزيادة منه النابعة والحوافز الكادحة،

 في االنتاج لعالقات قدريمكن بأي نعرف لكي بالغة أهمية
االنتاج لقوى المحرك بدور تقوم أن معينة مرحلة
 أن فيجب االنتاج لعالقات الكابح، السلبي، الدور أما

 فعندما .ميكانيكيا وليس ديالكتيكي نحو على اآلخر هو يفهم
 العائق دور وتلعب شائخة قديمة، االنتاج عالقات تصبح

 يتوقف االنتاج أن يعني ال هذا فإن االتاجية، القوى لتطور
 ففي .المالئمة غير االنتاجية العالقات ظل في التطور عن تماما

 عالقات الحاضر الوقت في تسود مثاًل، الرأسمالية، البلدان
 مع صارخًا تناقضًا رتتاقض بعيد، زمن منذ شاخت انتاجية

 ونمو تطور انقطاع يعني ال هذا ولكن االنتاجية، القوى طابع
 هذه في كليًا االنتاج توقف باألحرى واليعني االنتاج،
ابلدان.

يلي: فيما يتجلى هنا الكابح االنتاج دورعالقات إن
 جميع من العالقات، هذه ظل في االستفادة، عدم في - أ

 بلغه. الذي المستوى في االنتاج تطور يوفرها التي االمكانيات
 من درجة في تظهر الرأسمالي االنتاج حدود »إن :ماركس يقول

 من أبعد العكس، على أخرى، مقدمات ظل في تبدو، التوسع
 تلبية ذلك تقتضي عندما ال يتوقف التوسع إن . كافية تكون أن

 الربح« وتحقيق االنتاج ذلك يقتضي عندما بل الحاجات،
 األول، القسم ،25 المجلد المؤلفات، وانجلز، )ماركس

 ال الرأسمالية البلدان في الموارد من كبيرًا قسمًا إن (.284 ص
 بوجه االجتياعي التقدم يخدم الذي االنتاج تطوير في يستخدم

 االحتكارية البرجوازية الطبقة يخدم الذي ذلك بل عام،
االئدة. الكبرى
 طاقاتها، جميع تشغيل عن الدائم المؤسسات عجز في — ب

 تطورامشوهايؤدي الجانب، تطوراوحيد تطورالصناعة وفي
 الدوالرات مليارات وإنفاق الجماعية، اإلبادة وسائل نمو الى

للتدمير. قوى الى االنتاج قوى وتحويل التسلح، على
 إن .االنسان - االنتاجية القوى أهم تبديد في —ر

 الناس ترهق ،رهيبة بصورة العمل وتيرة بتثديدها ،الرأسمالية
 عن العاطلين من متعاظمًا جيشًا وتخلق قواهم، وتستنزف
أوجزئيًا. العملكليًا

 الرأسمالية االنتاج لعالقات الدورالكابح فهم د-المكن
 المنظومة وحدة االعتبار، بعين اخذت اذا اال المعاصرة،
 صاررأس العالم. الرأسمالية وحدت لقد العالمية. الرأسمالية

 فإذا .بعيد زمن منذ القومية للجنسيات متعديًا عالميًا المال
 قطاعات تطور الى تؤدي الرأسمالية االنتاج عالقات كانت
 السلع في الوفرة وزيادة الفرد، دخل زيادة والى معينة، انتاجية

 العالقات هذه فإن المقدمة، الرأسمالية البلدان في االستهالكية
 الثالث العالم بلدان وتبعية تخلف، من تزيد التي هي بالذات

 المتخلفة البلدان في واالجتماعية االقتصادية المشكالت تفاقم إن
 غالء النقدي، التضخم نحوخيف، على تتزايد التي )الديرن

 والفثات جاهيرالكادحين أوضاع تدني االسعارالفاحش،
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 تدي بل والمواصالت السكن مشكالت تفاقم الوسط،

 هذا . ( .الخ ،الخ . . .والصناعي الزراعي االنتاج عمليات

 االحتكارية الرأسمالية هيمنة عن األول بالدرجة ناجم التفاقم

 الرأسيالي لنظام البلدان هذه ونبعية البلدان هذه على الكبرى

العالمي.
 شكل ان تعني ال االنتاج عالقات فعالية أن نرى هكذا

 االتاج، عملية في الناس بين التبادلة والعالقات نفسه، الملكية

 أو االمام الى االنتاج تطور يدفع الذي هو التوزيع أوشكل

 يهتمون ال أو االنتاج يطورون الذين هم الناس إن يعرقله.

 اسلوب ويطورون يغيرون الذين انفسهم فهم ٠ بتطويره

 نشاط يتحدد بماذا ولكن تاريخهم أساس يؤلف الذي انتاجهم

 مرحلة كل في االجتماعية والطبقات الفثات نثاط أو الناس،

 االنتاج، بوسائل وبعالقتهم االنتاج في بمكانهم معينة؟ تاريخية

 ارادة عن مستقلة بصورة تتكون التي االنتاج بعالقات أي

, تطورها ومستوى االنتاجية القوى بطابع وتتعلق االس ووعي

 المجتمع في االنتاج االتتاجوعالقات قوى ديالكتيك

االشتراكي

 ظل في التناقضات تنبثق .السابقة التشكيالت جيع في كما
 فنمط االنتاج، وعالقات االنتاج قوى بين أيضًا االشتراكية

 في حركة، كل وسبب والتطور النمو عن يتوقف ال االنتاج

 جانبي بين التناقض طابع أن غير التناقض هو الماركسية،

 االشتراكية ظل في حلها وأساليب تطورها، وأشكال االنتاج،
 إن السابقة. التشكيالت فيظل عنها مبدئيًا اختالفًا يختلف

 رئيسية بخاصية يتميز االشتراكي المجتمع في المالءمة قانون

 اتخاذ امكانية للمجتمع تتوفر االشتراكية ظل في انه في تتلخص

 تتالءم االنتاج عالقات لجعل المناسب الوقت في االجراءات

 التناقضات حل امكانية أي المتنامية، االنتاجية القوى مع
. واعيًا حال االنتاج جانبي بين الناشئة

 طالما تنتهي ال وحلها التناقضات نشوء من الحركة وهذه

 التي التناقضات البداية في فهناك التطور. من فيحالة االنتاج

 ملكية الدولة، )ملكية المختلفة الجماعية الملكية اشكال تفرزها

 ثم الصغيرة( الملكيات ، الكولخوزات() التعاونيين الفالحين

 )التوزيع المختلفة التوزيع اشكال عن الناشئة اتناقضات

 العمل، ونوعية كمية بحسب التوزيع والعمل، الملكية بحسب

 . الحاجة( بحسب التوزيع والحاجة، العمل بحسب التوزيع
 وهو أبدًا، موجودًا سيبقى انه يبدو الذي التناقض وهناك

 تلبيتها على المجتمع قدرة وبين النلس حاجات بين التناقض
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 المادية الناس حاجات إن واالستهالك(. االنتاج بين )التناقض

 االشتراكية والعالقات والتطور، النمو عن تتوقف ال والروحية

 الجوانب المتعدد بتطويرها الحاجات هذه توسع بالذات

 حاجات ظهرت حاجة اشباع تم وكلما . االنسانية للشخصية

 في ثم االنتاجية القوى في جديد تطوير الى تدفع جديدة أخرى

 الملكية من االنتقال ان .األمر نهاية في االنتاجية العالقات

 المنتجين اكبرمن اعداد ملكية الى التعاونية، الصغيرة

 بأسره؛ الشعب ملكية الى ثم الدولة ملكية الى التعاونيين،

 بحسب التوزيع الى العمل بحسب التوزيع من واالنتقال

 تتطلبها االنتاج عالقات في التطور من درجات هي الحاجة،

االنتاجية. القوى تطور حاجات

 يفرزها أن يمكن التي باالشكال التكهن بالطبع يمكن وال

 ومن التناقضات من االشتراكية، المجتمعات تطور تاريخ

 ،االشتراكي المجتمع أن قوله يمكن ما كل .حلها وسائل

 تسخيره االنتاج تطور تعرقل كانت التي الطبقات بإزاحته

 الناشئة التناقضات لحل االمكانية لديه توفر الخاصة، لمصالحها

 منخططة منهجية، بصورة االنتاج وعالقات االنتاج قوى بين

االجتاعي. التقدم لمصلحة واعية،

الفوقي: والبناء االقتصادية القاعدة - 2

 بين العالقة لتبيان المقولتين هاتين التاريخية المادية تستخدم

 الجوانب وبين ما اجتماعي تشكيل في السائد االنتاج نمط

 - الفكري الجانب وبخاصة االجتاعية، الحياة من االخرى

 يحدد، التشكيالت احدى في السائد االنتاج فنمط السياسي.

 كما التشكيل، هذا في السائدة االيديولوجيا المطاف، غهاية في

 السياسي التنظيم وشكل ،للدولة السياسي الطابع يمحدد

 وبغرض األخرى الروحية الحياة اشكال ومختلف للمجتمع،

 المادية تعتبر بينها فييا التأثير تتبادل التي الجوهرية العناصر تحديد

 البناء تشكل التي هي السائدة االنتاج عالقات ان التاريخية

 والمنظمات والدولة االيديولوجيا تشكل بينما للتشكيل، التحتي

. الفوقي بناءه وغيرها والدينية السياسية

 االنتاجية القوى لتطور المعرقلة القديمة، االنتاج عالقات إن

 .العالقات تلك لتغيير تدعو ومنظمات افكار الى الحاجة تثير

 الطبقات( )أو الطبقة وتتولى االجتماعية، الثورة تنتصر أن وما

 الطبقة هذه تطرح حتى السياسية، السلطة الصاعدة

 للحفاظ الالزمة المؤسسات وتقيم دولتها، وتبني ،ايديولوجيتها

 االقتصادية( )القاعدة التحتي فالبناء الطبقية. هيمنتها على
 تدعيم وظيفته فوقيًا بناء وينشىء يتطلب، إذن ما لشكيل
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 عليها، والحفاظ االنتاجية العالقات تسويغ التحتي، البناء

 العقائد من )مجموعة معينة ايديولوجيا نثر طريق عن سواء

 والفلفية والدينية والحقوقية السياسية والمذاهب والظرات

 طريق عن أو السائدة؛ االيديولوجيا تصبح والجيالية( واالخالقية

.والتنظيم والضبط للقمع أجهزة من تتضمنه بما الدولة

 عالقات هي االنتاج( )عالقات القاعدة في والعالقات

 ارادتهم عن النظر بغض الناس فيها يدخل موضوعية مادية،

 االس فيها فيدخل الفوقي الباء في العالقات أما ووعيهم.

 مجتمع كل في االقتصادية العالقات إن ووعي معرفة عن

 هذه نشوء سياق وفي انغلز يقول كا كمصالح، تتجلى معني

 المصالح وعي يتشكل ،الطبقي النضال غمرة وفي ،المصالح

 هذا المعادية، الطبقات مصالح وتعارضهامع المشتركة الطبقية

 عن تعب ومنظمات مؤسسات إنشاء الى يؤدي الذي الوعي

عنها. وتدافع وتحميها، الطبقية، المصالح

 فاألول . ينفصالن ال الفوقي والبناء القاعدة مفهومي إن

 للعضوية االقتصادي الهيكل العظمي، الهيكل يثكل

 اجتماعي تشكيل بين يفصل الذي بالتالي وهو االجتماعية،

 الميدان خصائص الفوقي البناء يصف حين في واخر،

 ولهذا االجتماعية. التشكيالت من لكل الروحي االجتماعي
 التشكيل مفهوم عن فصال ما إذا داللة أية المفهومان هذان يفقن

االجتماعي.

 الذي االنتاج، عالقات مجمل أن عل التأكيد من بد وال

 الدقة وجه على فهمه ينبغي انما ما لتشكيل التحتي البناء يشكل

 شكل اساس على تنشأ التي االقتصادية للعالقات كمجمل

 المستوى على وهذا .المعني المجتمع في السائد الملكية

 التي الجوهرية للعالقات العلمي الفرز مستوى ،التجريدي

 في الفعلية، الحياة في أما المباشر االساسي الدور تلعب
 الى دائيًا فتوجه والبلدان الشعوب لمختلف الواقعي التاريخ

 الزمن، من معينة حقبة في السائدة، االنتاج عالقات جانب

 أو القديم االنتاج نمط بقايا عن عبارة هي اقتصادية عالقات

 ثابتة شبه عالقات توجد كما المقبل، الجديد، النمط أجنة

 الصغيرة الملكية )عالقات االجتماعية التشكيالت تغير مع حتى

مثال(.

 من بد ال نظريًا، تحليالً معينة ظاهرة تحليل فعند ذلك ومع

 جميع عن مؤقتا، فصلها، من بد ال الصافي، بشكلها فرزها

 ان فمع .الحقيقي جوهرها تحجب التي والصالت الجوانب
 صاف، بشكل لمفهومه مطابقًا يومًا يظهر لم الرأسمالي التثكيل

 نحو على الرأسيالية قوانينتطور المال رأس في مارك درس فقد

 جميع من — الدراسة اثناء - مجردة رأسمالية بوصفها مجرد،

 االجتماعي التشكيل تحليل فعند . والخارجية الثانوية العوامل
 العالقات تلك الضبط وجه على نفرز ان علينا ، نظريًا تحليالً

 وعالقات االقتصادية قاعدته بوصفها تحددجوهره التي

 في االقتصاد من الجديد النمط ظهور مع تنشأ التي االنتاج

 االقتصادية القاعدة بعد تشكل ال القديم، المجتمع أحشاء

 قاعدة الى الجديدة االنتاج عالقات تحول إن . بأسرم للمجتمع

 ويعني االجتماعية اثورة مضمون يشكل االجتماعي للتشكيل

 التطور في النوعية القفزة عن عبارة هو العالقات، هذه سيادة

االجتماعي.

 ال كذلك كلها، العضوية يؤلف ال العظمي الهيكل ان وكما

 فالبناء كله؛ االجتماعي للتشكيل االقتصادية القاعدة تؤلف
 أساسيًا جزءًا يعتبر ودمًا، لحمًا التثكيل بمأل الذي الفوقي،

 التحتي البنام على فعاالً تأثيرًا ويمارس التثكيل، بنية في مكونًا

. كله المجتمع وعلى

 االجتاعية، اتناقضات تدرك االيديولوجية االشكال ففي

 المصالح وتتصادم وتنعكس ،حلها ووسائل سبل وتحدد

 طبقي، اجتماعي تثكيل كل وفي الطبقات. لمختلف المتناقضة
 ألطبقة، فهذه سائدًا. وضعًا السائدة الطبقة ايديولوجية تشغل

 وسائل كذلك تملك ،المادي االنتاج ميدان في تسود التي

 والتربوية، والتعليمية الدينية المؤسسات إن الروحي االنتاج

 في هي الخ، . الدعاية. وادوات الجماهيري، االعالم ووسائل

 أولئك أفكار ان يتبين هذا، جراء من و» السائدة. الطبقة يد

 تخضع، الروحي، االتاج ألجل الوسائل يملكون ال الذين

 ،المؤلفات وانجلز، )ماركس . السائدة« للطبقة ،عام بوجه

(.46 من ،3 الجالد

 االيديولوجية دائمًا ليست السائدة االيديرلوجية ولكن

 ،التاريخي التطور سياق ففي .التشكيل في توجد التي الوحيدة

 جديدة ايديولوجية تنبثق االجتماعية، التناقضات تأزم ومع

 االيديولوجية وتعارض الثورية، الطبقات مصالح تعكس
 جماهيراكبرفأكبرمن جانبها الى تدريجًا وتكسب السائدة،

 قوة الى االيديولوجية تتحول الجماهير في وبتجسدها الناس

 فعالية تتجلى وهنا .القائم النظام هدم على تعمل مادية

 األخرى والثقافية السياسية والمؤسسات والنقابات االحزاب

.الفوقي البناء من جزءًا تعتبر التي

 في األساسية المؤسسة ،الطبقي المجتمع في الدولة وتعتبر

 التحتي البناء في السائدة الطبقة تصبح وبواسطتها .الفوقي البناء

 اخضاع تستطيع الطبقة فهذه .الفوقي البناء في كذلك سائدة
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 الذي الدولة جهاز طريق عن وارادتها لمصالحها المجتمع
 واجهزة والشرطة، الجيش اي للسلطة المادية األدوات يتضمن

 في كبيرًا دورًا الدولة تلعب كما الخ. . . . والجون األمن

 وربما عرقلته، في أو وتسريعه االقتصادي التطور تشجيع

 التطور على الدولة للطة »التأثيرالمعاكس انغلز يقول تخريبه.

 أن يمكن فهي :اتجاهات ثالثة في يكرن ان يمكن االقتصادي

 ان ويمكن ؛نحواسرع على فيسيراتطور ،االتجاه ذات تؤثرفي

 تالقي ( ... ) وعندها التطوراالقتصادي اتجاه عكس في تؤثر

 في تضع ان يمكن كما ؛الزمن من معينة حقبة خالل الهزيمة

 باتجاهات إياه دافعة معينة، عفبات االقتصادي التطور وجه

 الحالتين احدى الى األمر، نهاية في تؤدي، الحالة وهذه أخرى.

 والثالثة الثانية الحالتين في انه الواضح من ولكن السابقتين

 أفدح االقتصادي بالتطور تلحق ان السياسية للسلطة يمكن

 بكميات والمواد القوى ضياع تمبب أن ويمكن االضرار،

 ،1953 موسكو، غتارة، رسائل وانجلز، )ماركس . هائلة«

(.428-427ص

 الباء دور عن يقال ان يمكن الدولة دور عن قيل وما

 وفي التحتي البناء في الفعال تأثيره حيث من عام، بوجه الفوقي

 الساثد الفوقي البناء العلى يصح وهذا االجتماعية. البنية مجمل

 تعكس التي والمنظمات األفكاروالمؤسسات على بل فحسب،

 ان دون المظلومة المضطهدة الطبقات مواقع من التحتي البناء

 والمؤسسات االفكار فهذه . السائد الفوقي البناء في تدخل

 الى تدميره، الى بل المعني التحتي البناء توطيد الى ال تهدف

 التشكيل تطور من نابعة نفي عناصر وهي جذوره. من تغييره
 وأجنة الماضي بقايا وفيم يتطور اجناعي تشكيل فكل . نفسه

 ميدان في بل وحسب، االقتصاد ميدان في وليس المستقبل،
أيضًا. الفوقي البناء

االجتماعي: التشكيل في أخرى بنيوية عناصر - 3

 أهم الفوقي والبناء االقتصادية والقاعدة االنتاج، يعتبرنمط

 عن تعبر وهي ■ االجتماعي التشكيل بنية تكون التي العناصر

 االجتماعية والسيياء االقتصادي، والهيكل المادي، األساس

 في توجد ولكن ٠ اجتماعي تشكيل لكل والروحية السياسية
 عناصر األساسية، البنيوية العاصر هذه عن فضالً المجتمع،

 االجتماعي للنظام العام النظري التحليل اليكتمل أخرى

بدونها.
 جوانب من تتم ان يمكن المجتمع بنية دراسة ان والواقع

 المجتمع اعتبار األول: اساسيين: جاتبين من وبخاصة مختلفة،

 كمجمل إما فيبدو ،موضوعية بصورة عامال ديناميا نظاما

 والياسية )االقتصادية االجتماعية الحياة ميادين لمختلف

 وأوقات العائلية والعالقات اليومية المعيشة وميادين والروحية

 الظاهرات لمختلف كمجمل أو الخ(، . . والتسلية الفراغ

 في أجهزة واحد، نظام في متفاعلة عناصر بوصفها االجتماعية

 العائلة، الفوقي، البناء االنتاج، ظاهرت )مثل واحدة عضوية

 . . والرياضية. والعلمية الثقافية المنظمات اللغة، المدرسة،

 في الموجودين الناس من مجموعة المجتمع اعتبار :والثاني ٠ الخ(

 المجتمع بنية تتكون الحالة هذه وفي معينة، وتفاعالت عالقات

 من اساس على تكونت ،تاريخيا محددة الناس من جاعات من

 , .الملكية عالقات أو االرض، وحدة أو الدم، وحدة

 جانب الى والطقات واألمم، كاألقوام، أساسية جماعات

 النادي أو السياسي الحزب كأعضاء اخرى جماعات

 من الجوانب هذه بين الفصل يمكن وال ،الخ ٠ . ٠ الرياضي

 فهي الواقعية الحياة في اما مجردة، بصورة اال االجتماعية البنية
 بعض. عن بعضها معزولة أبدًا توجد وال وتتشابك تتداخل

 وتحدث قائمة، والعناصر الجوانب هذه بين المتبادلة والتأثيرات

االتجاهات. فيجميع

 لفرزالعناصروالمؤثرات تسعى التي ،التاريخية والمادية

 الحياة في األخرى والعناصر الجوانب تهمل ال األساسية

 المجتمع أن البعض، يظن كما تعتبر، ال وهي االجتماعية.

 والبناء التحتي البناء اال يضم ال االجتماعي( )التشكيل

 آخرون وطورمفكرون ،وانغلز ماركس درس لقد .الفوقي

 اليومية، والحياة واللغة، كالعائلة، اجتماعية ظاهرات دراسة

 - اجتماعي تشكيل كل في بنيوية عناصر بوصفها وغيرها
 القاعدة، )االنتاج، األساسية المكونة بعناصرم تتأثر اقتصادي،

أحدها. من جزءًا تكون أن دون فيها وتؤثر الفوقي( البناء

 الزواج عالقات بينهم تجمع الناس من جماعة مثالً فالعائلة

 وحدة من به يرتبط وما المشترك والعيش الدم( )رابطة والقرابة

 المؤسسة هذه ووجود لشوء الرئيسي والسبب .اليومية الحياة

 وتربية البشري النوع انتاج تجديد هوضرورة االجتماعية

 البثري المجتمع في ترتديان الوظيفتين هاتين ولكن .األطفال
 تطورها واتجاهات العائلة أشكال تتحدد ولهذا اجتاعيًا، طابعًا

 لألحوال وتبعًا االجتاعية، الظاهرات لتطور العام للقانون تبعًا

 الخاصة الملكية وتطور نشوء ارتباط االقتصادية، الحاجات٠

 في وتأثيرذلك األبوي الخط حسب األموال توريث بضرورة

 كماأن .العائلة وأشكال والمرأة الرجل بين العالقات طابع

 أخرى؛ الى تاريخية مرحلة تتغيرمن للعائلة االجتماعية الوظائف
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 المجتمع في وخاصة الرأسمالي، الصناعي المجتمع في

 المجتمع الى فأكثر أكثر األطفال تربية وظيفة تتتقل االشتراكي
 إلغاء تلغى ال هذه العائلة وظيفة ان رغم العانلة، من بدأل

. تاما

 تترك والدينية واالخالقية والحقوقية االقتصادية العالقات إن

 القول معها يمكن لدرجة العائلية العالقات مجمل على طابعها

 من طراز األمر، جوهر حيث من ،اجتماعي تثكيل لكل ان

 العائلة مؤسسة إن القول ياوي ال هذا لكن .به تتميز العائلة

 أن يعني هذا ألن االجتماعي، للتشكيل الفوقي البناء من جزء
 من االنتقال لدى ووظائفها( ينيتها )في نوعيًا تغيرًا تتغير العائلة

 الناحية من سواء صحيح غير وهذا آخر، الى اجتماعي تشكيل
 التي العالقات من كثيرًا إن النظرية. اكاحية أومن التاريخية

 بكثير يتمتع متميز، خاص، طابع ذات العائلة اطار في تتكون

 المتبادلة، والرعاية والصداقة، فالحب، واالستقالل. التفرد من

 الشخصية العالقات من وغيرها االخالقية المعنوية والمؤولية

 وإن االنساني، التاريخ مراحل جميع في توجد الحقة، االنسانية

 المختلفة، المراحل في مختلفة التعبيرعنها وطرق أشكالها، كانت

المختلفة. والبلدان

 إن كاللغة. أخرى إجتماعية لظاهرة بالنسبة األمر وكذلك

 بوصفها المجتمع تخدم والمكتوب( المنطوق )الكالم - اللغة

 ترتدي وبواسطتها األفكار، لتبادل وسيلة للمعاشرة، وسيلة
 معين، إشاري بنظام وترتبط ماديًا، لغويًا رداء الناس أفكار

 تتراكم اللغة وفي اآلخرين. الناس متناول في يالتالي وتصبح

 اللغة أن وبما ٠ الثقافة ومكاسب البشرية تكدسها التي الخبرة

 فهي ،به مباشرة ومرتبطة ،االجتماعي الوعي قدم كذلك قديمة

 االجتماعية. الحياة من الروحي الميدان الى بالطبع، تنتسب،

 القاعدة تحددها ال وخصائصها وتطورها وجودها أن بما ولكن

 البناء عاصر عداد في تصنيفها يمكن فال للمجتمع، االقتصادية

 البناء عناصر ضمن حددت ما إذا اللغة إن بل . الفوقي

 وظيفتها ستفقد النوع( هذا من محاوالت حصلت )وقد الفوقي

 االجتماعية، والفائت والطبقات األجيال بين )التفاهم األساسية

 إن الالحقة(. األجيال الى شعب لكل اثقافي التراث ونقل

 عند يحطم البدوأن اجتماعي تشكيل لكل الفوقي البناء

 أو اللغة، على ينطبق ال ما وهذا آخر. تشكيل الى االنتقال
أيضًا العام بالمعنى الثقافة على

 للتشكيل الفوقي البناء تؤلف التي العناصر بين التمييز إن

 كبيرة درجة لعلى ضمنه التدخل التي تلك وبين االجتماعي،

 والبناء القاعدة فمقولتا والتطبيقية النظرية األهمية من

 في تؤثر التي االجتماعية الظاهرات جميع تثمالن ال الفوقي

 من بد وال الجوانب. متعدد البشري المجتمع إن . التاريخ مجرى

 وصالتها االجتماعية، الظاهرات جميع خصائص استيضاح

 وتطوره المجتمع حياة في دورها وتقويم المتبادلة، وتأثيراتها

 الفوقي والبناء التحتي البناء بين العالقة بتحليل االكتفاء وإن
 الحياة وتنوع وغنى تعقيد كل تحليل عن بديالً بوصفه

 عن للتاريخ، المادي الفهم جرهر عن كلي ابتعاد هو االجتماعية

الماركسية الفلسفة جوهر

 للعملية المختلفة والعناصر الجوانب بين العالقة إن

 نحو على تفهم أن يجب عام بوجه االجتماعية للحياة التاريخية،

 أن مرة غير التاريخية المادية مؤسا أكد ولقد .ديالكتيكي

 المختلفة، االجتماعية التناقضات يحسم ال االقتصادي العامل

 نهاية في اال التاريخ مسيرة في الحاسم العنصر يشكل وال

 تبدو قد ، فقرات سأنقل إذ رىءالقا وليعذرني .المطاف

 صاغ لقد المسألة. هذه حول األخيرة انغلز رسائل من مطولة،

 التاريخية، المادية النظرية كتملت أن بعد التالية مقوالته انغلز

 والنقد للنقد األساسية ومفاهبمها مقوالتها تعرضت أن وبعد

كاف: بقدر والجواب واالستفسار الذاتي

 ايلول 21 بتاريخ بلوخ يوسف الى رسالته في اتغلز يقول
 يشكل ،لتاريخ المادي للمفهوم وفقًا 1890 )سبتمبر

 آخر في الحاسم، العنصر الفعلية الحياة إنتاج وتجديد انتاج

 يوم في نؤكد لم هذا واكثرمن . . .التاريخية العملية في المطاف،

 هذه أحدهم أمااذاشوه والأنا الماركس األيام، من

 زعمه، حد على هو، االقتصادي العنصر أن بمعنى الموضوعة

 جلة الى التأكيد هذا يحول فإنه الوحيد، الحاسم العنصر

 الوضع إن شيء. تدلعل وال لها، معنى ال مجردة،

 الفوقي البناء عناصر ختلف ولكن األساس، هو االقتصادي
 األغلب على وتحدد ،التاريخي النضال مجرى في أيضًا هي تؤثر

 أشكال العناصر: بهذه ونقصد األحيان؛ من كثير في شكله

 الذي السياسي النظام - ونتائجه السياسية الطبقي النضال

 - ذلك إلى وما ،المعركة كب بعد الظافرة الطبقة تقيمه

 الفعلية المعارك هذه جميع انعكاس وحتى الحقوقية، واألشكال

 والحقوقية السياسية والنظريات فيها، المشتركين عقول في

 نهجًا وصيرورتها الالحق وتطورها الدينية واآلراء والفلسفية،

 التفاعل هذا وفي تتفاعل، العناصر هذه جيع العقائد. من

 بوصفها المطاف، آخر في لنفسها، االقتصادية الحركة تثق
 أي ؛الصدف من لها عد ال عبركثة طريقًا ،ضرورية حركة

 أوعسيرة بعيدة صلتهاالداخلية التي واألحداث األشياء من
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 وإال يمكنناإهمالهاواعتبارهاغيرموجودة حدأنه إلى البرهان

 من أسهل التاريخية المراحل من أي على النظرية تطبيق كان

األولى الدرجة من بسيطة معادلة حل
 ظل في نصنعم أوأل، ولكننام بأفسنا، تاريخنا نصنع نحن

 في الحاسمة هي منها االقتصادية جدا، محددة وظروف مقدمات

 التقاليد وحتى وغيرها، السياسية الظروف ولكن المطاف. آخر
 معينًا، دورًا أيضًا هي تلعب الناس رؤوس في تعشش القي

 بنحو التاريخ يصنع »ثانيًا، (٠٠٠) الحاسم« الدور يكن لم وإن

 االرادات من كثرة تصادم من دائيًا النهائية النتيجة معه تحصل

 هي ما تصبح اإلرادات هذه من كالً أن العلم مع الفردية،

 األحوال من طائفة بفضل جديد من وذلك بالفعل، عليه

 القوى من يحصى ال عدد يوجد وهكذا الخاصة. الحياتية

 القوى، اضالع متوازيات من ها ضهاية ال مجموعة المتشابكة،

 الحدث هي واحدة محصلة قوة تنجم التشابك هذا ومن
 واحدة، قوة نتاج أيضًا اعتبارها بمكن النتيجة وهذه التاريخي،

 ارادة وال بالوعي واحد، فعلهاككل تفعل
 يعلقون الشباب كون عن جزئيًا مسؤوالن أنا وكذلك وماركس

 وقد يجب. أكثرما أهمية االقتصادي الجانب على احيانًا

 المبدأ تأكيد الى أخصامنا، على االعتراض أثناء اضطررنا
 والمكان الوقت نجد ال داائً كنا ولكتا ٠ أنكروم الذي الرئيسي

 حق التفاعل في المشتركة الباقية العناصر لتقدير واالمكانية

 من مرحلة تحليل حد األمور بلغت أن ما ولكن قدرها.

 تغيرالحال، حتى العملي التطبيق حد أي التاريخية، المراحل

 وانجلز، )ماركس . خطأ« أي يفع أن هنا الممكن من يعد ولم

 العربية، الطبعة الرابع، الجزء أجزاء، أربعة مختارات،

(.174-171 ص ،1970 موسكو،

 في ذاتها الفكرة انغلز يؤكد 1894 الثافي كانون 25 وفي

 والحقوقي، السياسي، التطور »إن !بورغيوس الى رسالته

 على يرتكز الخ . . ٠ والفني ،واألدبي ،والديني ،والفلسفي

 بعض في بعضها كذلك تؤثر جيعها ولكنها .االقتصادي التطور
 أن اطالقًا الصحيح من وليس االقتصادي التحتي البناء وفي

 وحدم هو وأنه السبب، هو غيره دون وحده االقتصادي الوضع

 نتيجة يكون يعدوأن ال كله الباقي بينيا الفعال، غيره دون

 الضرورة أساس على يوجدتفاعل فهنا كال منفعلة،
 .«المطاف آخر في طريقًا دائيًا لنفسها تشق التي االقتصادية

 الميدان عن ندرسه الذي الميدان يبتعد ما »وبقدر )...(

 المجرد االيديولوجي الميدان من يقترب ما وبقدر االقتصادي،

 ويزداد تطوره، في الصدف من المزيد نجد ما بقدر الصرف،
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 األوسط المحور رسمت وإذا . والتواء تعرجًا المنحني خطه

 المدروسة المرحلة تكون ما بقدر أنه وجدت ،المنحني للخط
 هذا يقترب بقدرما أكئرسعة، المدروس والميدان أكثرطواًل،

 )المصدر ويسيربموازاته« االقتصادي التطور محور المحورمن

 من النص في التأكيد اشارات ]جميع (.195-194 ص نفه،

انغلز[.
 أحد أعمال من مطولة لفقرات النقل هذا يبرر ما إن

 المادية له تعرضت ما على الرد ضرورة هو الماركسية مؤسسي

 أعدائها يد على سواء وتشويه، تحريف من التاريخية

 وحقى نثوئها منذ أنصارها، بعض يد على أو ومعارضيها،

 ٠ خاص بوجه العربي وطتنا وفي العالم أنحاء جميع في L اآلن

 لويس برومير من عشر الثامن ماركس كتاب قراءة أن والحقيقة

 الذين أولئك ابتعاد مدى على للداللة تكفي وحده، بونابارت

 بالعامل االجتماعية الحياة وفي التاريخ في يجري ما كل يفسرون
 االقتصادية القاعدة بين بالعالقة حتى أو وحده، االقتصادي

التاريخية المادية فهم عن وحدها، الفوقي والبناء

 مفهوم - آخر الى اجتماعي تشكيل من االنتقال - 4
 »العالم في االجتماعية والتشكيالت االنتقالية المرحلة

الثالث((؛

 التشكيالت تطوروتعاقب هوتاريخ البشري المجتمع تاريخ

 ينشأويتطورثم اجتياعي تشكيل فكل .االقتصادية االجتاعية
 عالقات تساعد اكثرتقدمًا. آخر تشكيل محلم ليحل يزول

 االنتاج، تطورقوى على التشكيل( )قاعدة الجديدة االنتاج

 الخبرة وتحسين األدوات، لتطوير معينة حواقز بخلقها

 القوى تالئم انتاجية عالقات تتكون الزمن ومع االنتاجية،

 النمط أحشاء في جديد انتاجي نمط فينشأ المتطورة، االنتاجية

 مرحلة في المجتمع يدخل الجديد النمط تمو ومع .القديم

 االنتاج أنماط تعدد إن آخر الى اجتماعي تشكيل من انتقالية

 والحالة االنتاج، لعالقات االنتقالية الحالة عن األعمق التعبير هو

 لالنتاج جديد نمط يظهر فعندما ٠ كله للمجتمع االنتقالية

 زمنية فترة خالل اقتصادي - اجتماعي قطاع شكل على يتجسد
 مبدئيًاعلى وينتصر، كفاية، النمط هذا يتدعم وعندما معنية

 سائدًا، يصبح عندما أي األخرى، األنماط على األقل،

 يكون عندها السياسية، السلطة تمثله التي الطبقة وتتسلم

 يكون الحالة هذه وفي .تكون قد جديد اجتماعي تشكيل

 المرحلة في الرئيسي الصراع لمصلحته حل قد المعني، القطاع
 ماغالبًا تشكيل تكون وعنداكتمال تشكيل الى وتحول االنتقالية



التاريخية المادية

 نمط أمام هنا ونكون قديم، انتاجي نمط من »مخلفات« تبقى ما

 قابلة القطاعات كل ليست ولكن انقراض. حالة في إنتاج

 اجتماعية تشكيالت تكوين وبالتالي سائدة قطاعات إلى للتحول
 اتاجي نمط الى أبدًا يتحول الصغيرم االنتاج مثالً مناسبة؛

 تثكيالت الى تتحول أن يمكن التي القطاعات أن كما سائد
٠ اإلمكانية هذه تحقيق من دائمًا تتمكن ال

 فيها يجري التي الفترة يعني االنتقالية المرحلة مفهوم إن

 التثكيلة على القضاء فترة آخر، إلى تثكيل من االنتقال

 . الصاعدة التشكيلة تطور متطلبات مع متها مالء أو السابقة

 السيطرة بتحقيق االنتقالية المرحلة تنتهي ،المعنى وبهذا
 الى وانتقاله تقدمًا، اكثر إنتاجي لنمط والياسية االقتصادية

 الطبقة وتلم االقتصادية، القاعدة في نوعيًا جديدة مواقع

 اتشكيالت في المالكة الطبقة المعني، االتاج بنمط المرتبطة

 الفوقي البناء عناصر بأهم وتحكمها السياسية للسلطة الطبقية،
 االنتقالبة المراحل من عددًا عرف البشري والتاريخ . للمجتمع

 االقطاعية الى العبودي التشكيل من االنتقالية المرحلة أهمها:

 ومن قرون(، عدة الغربية أوروبا في المرحلة هذه )شغلت

 وهذه االشتراكية، الى الرأسمالية ومن الرأسمالية، الى االقطاعية

 والياسية االقتصادية بالصراعات ملئة كانت المراحل

. معينة لطبقات وااليديولوجية

 عالقات هي ما :أساسية مسألة حول يدور الصراع وكان

 ما أي ذلك، سيتم وكيف ومتى سائدة، ستصبح التي االنتاج

 التشكيل قاعدة لتكون ستتطور التي االنتاج عالقات هي

 السائد المركز ستشغل التي االجتماعية الطبقة هي وما الجديد،

 بين توجد التي االنتقالية المراحل إن والياسة. االقتصاد في

 االتاجية األنماط خاللها تتصارع التي تلك هي التشكيالت،

 والسياسية، االجتماعية، - االقتصادية الميادين في المختلفة

 لهذا والجوهراالجتاعي ينتصرأحدها. أن قبل وااليديولوجية،
 من تحتيًا، بناء قاعدة يشكل ال أنه في يكمن األنماط في التعدد

 وجود مع يكن وإن مثال، رأسماليًا لنقل واحد، جنس

 القطاعي التعدد هذا وجود إن بل النسب. متفاوتة شوائب

 من أشكال من مكونة متنوعة، اقتصادية قاعدة وجود على دليل

 .بعد اآلخر أحدها يبعد لم التي المتصارعة االنتاجية العالقات

 االجتماعية - االقتصادية للقاعدة الواقعية الحالة هذه مثل وفي
 وهذه األنماط متعدد أدق اوبكلمة انتقاليًا، ندعوالمجتمع

 هذا مثل إنهاء أما طوياًل. وقتًا تدوم قد أنها رغم انتقالية الحالة

.جديد اجتياعي تشكيل نضج كتمال فيعني االنماط في التعدد
 فاصل دائمًا هناك باآلخر. ملتصقًا يأتي ال ما تشكيالً إن

 يشكل هذا الزمني والفاصن خاص اجتماعي محتوى ذو زمني
 للدراسة جدًا هامًا موضوعًا تشكل للمجتمع إنتقالية حالة

 الحاالت من لكل إن الدارسون. يهمله ما كثيرًا والتحليل،

 الوصول حتى تطورها وقوانين خصائصها للمجتمع االنتقالية

 الى تثكيل من انتقال وكل معين. تشكيل انتصار تكريس الى
 على )قطاعين القطاعات من عدد وتصادم بوجود يرتبط آخر

 بتلك المرتبطة االجتماعية الطبقات بين وبصراع األقل(،

 )من الصراع ونتيجة الفوقي. للبناء خاصة وبحالة القطاعات،

 واحدة، إليهابكيفية الرصول اليتم وكيف( ومتى، المنتصر،
 والزمان وللمكان اليه، االننقال يجري الذي للتشكيل تبعًا بل

اانتقال. فيهما اللذينيجري

 معالجة يمكن االنتقالية للمرحلة الفهم هذا من انطالقًا

 أوما المتخلفة، البلدان تعيشها التي الشكيالت( )أو التشكيل

 شك، دون تمر، البلدان فهذه الثالث. العالم ببلدان يسمى

 تعدد غيرأن .االنتاجية األنماط فيها تتعدد انتقالية بمرحلة
 متميزة خاصة، حالة يمثل البلدان هذه في حاليًا القائم األنماط

 التطور عوامل كبيرمن عدد فعل عن ناجة الحالة وهذه .نوعيًا

 والخارجية، الداخلية واالقتصادية، السياسية االجتماعي
 وإن .انأقل على الزمان من قرنين منذ معقدًا تداخالً المتداخلة

 ضمن وصراعها االجتماعية - االقتصادية القطاعات تداخل
 بينها كبيرًا قمييزًا نميز يجعلنا النامية، للمجتمعات التحتي البناء

 الى تشكيل من مشالً األوروبي المجتمع انقال حاات وبين

 األنماط من كال ان - أ هو: الحالة هذه يميز ما أهم ولعل آخر.

 األنماط أهميته في يوازي يكاد البلدان هذه في المتعددة االنتاجية

 عدد في اال يظهر ال أحدهما النتصار االتجاه وأن األخرى،
 النظام من جزءًا تشكل البلدان هذه إن - ب . منها قليل

 الشرائح تمثل فائت الغالب، في وتحكمها، العالمي الرأسمالي

الكبرى. العالية االحتكارية للرجوازية التابعة الطبقية

 االنتاجية األنماط من لكل النوعي الوزن أن شك وال

 في األنماط وتعدد أخرى. الى قارة ومن آخر الى منبلد يختلف

 سلكه الذي الخاص الطريق حددها بخصائص يتميز بلد كل

 ء المتكافى غير التطور خاص بوجه ؤحدده التاريخي، تطوره في

 الهيمنة لعبت والذي المختلفة البلدان في للقطاعات
 وتكريسه. خلقه في كبيرًا دورًا المتعددة( )بأشكالها االستعمارية

 معقدة لعوامل تعتبرنتاجًا نفسها األنماط تعدد حالة غيرأن

 المتعلقة العوامل ذلك في بما بينها، التأثيرفييا تتبادل مختلفة،

 من كل بعالقة المتعلقة والعوامل الفوقي، البناء بتأثيرمؤسسات

 عليه، الغربية الثقافة وأثر وثقافته يتراثه البلدان هذه شعوب
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 التي تلك العوامل هذه أهم من ولعل العوامل من وغيرذلك
 للطبقات الفعال السياسي للنشاط الخاص الطابع عن تنجم

 السياسية السلطة أجل من الصراع وخاصة االجتماعية،
. واستخدامها

 االجتماعي التطور عملية أن الى االشارة من بد ال اخيرًا،
 من البشرية انتقال عصر في تجري الثالث العالم بلدان في

 الرأسمالية قوى بين الصراع عبر االشتراكية، الى الرأسمالية
 الصراع، هذا إطار وفي , العالمي النطاق على االشتراكية وقوى

 أكثرمن النامية البلدان أمام هناك بالذات العصر هذا وفي
 الى للوصول االتقالي، المجتمع تطور لطرق خيارواحد

 الرأسمالية المتصارعين، التشكيلين من واحد تكريس
 لم للتطور، اتجاه من أكثر وجود حالة : الحالة وهذه واالشتراكية،

 مراحل من مرحلة أية في الكيفية وهذه التعدد بهذا توجد
 بحيث سلفًا غيرمحددة حالة هي الماضبة، التاريخية االنتقال

 قبل ما تشكيالت من تنتقل المجتمعات هذه أن التأكيد يمكن
 األفق في )إال االشتراكية أوالى الرأسمالية الى الرأسمالية

 الىاالشتراكية، بأكملها البشرية ستنتقل اذ البعيد التاريخي
 الطبقية في الصراعات أعنف تجري المجتمعات هذه داخل ففي
 نتيجته وتحديد ،االجتماعي التطور اتجاه اختيار أجل من

النهائية.

V - الواعي الناس ونشاط التاريخية القانونية 

:لحرية الضرورةوا

 هذا الحنة« بالنوايا مرصوفة جهنم الى »الطريق يقال:
 نزعات بين تصادم من التاريخ في غالبًا يحدث تعبيرعما
 االجتماعية والنتانج بالفعل. يتحفق ما وبين الناس، وأهداف
 التي األهداف عن بعيدة تكون ما كثيرًا الناس لنشاظ

 متطابقة المباشرة النتيجة أن البداية في بدا ما وإذا يرسمونها
 غالبًا النهائية النتائج فإن األحداث، في المشاركين أهداف مع
 في أهدافها تحقق لم الفرنسية الثورة لهام مناقضة تكون ما

 أهدافها تحقق لم الهتلرية والنازية األخاء«؛ العدالة، »الحرية،
 الدول من أي تتوقعه لم ما حدث بل العالم، على السيطرة في

 االشتراكية المخظومة قيام الثانية: العالمية الحرب في المشتركة
 العالمي؛ الكولونيالي االسعماري النظام وسقوط العالمية

 يهمينتها للتثبت تسعى وزمان مكان كل في الحاكمة والطقات
 وجودها، مبررات الطبقات هذه تستنفد أن ما ولكن الطبقية،

 رغم وتنهار تسقط حتى حكمها إنهاء على القادرة القوى وتتكون
االنهيار هذا لوقق تبذلها التي اليائسة المحاوالت كل

 يربط تفسيرًا المسألة لتفسيرهذم محاوالت ظهرت لقد
 منذ التاريخ في القانونية أشكال من بشكل التاريخية العملية
 أرسطو أعال ففي .االجتماعي - الفلسفي التفكير بداية
 مراحل وبين المختلفة، الدولة أشكال بين العالقة فكرة ظهرت
 هذا حياة بشروط ها بدور تتعلق المجتمع، تطور في معينة

.ذاك أو الشعب
 خلدون الكبيرابن العربي االجتماعي والعالم المؤرخ وتحدث

 طرائق وبين الناس وأفكار اخالق بين العالقة عن 1406-1332

 وعن دولة لكل محدد عمر عن تحدث كما ومعيشتهم، عملهم

المتكرر. القانون يشبه ما الدولة بها تمر مراحل

 التاريخية الدورة فكرة 1744-1668فيكو طرح وكذلك
 بودان وطرح الشعوب، عند والنضج والشباب الطفولة

 الحتمية فكرة 1755-1689 مونتكو بعده ومن 1950-1869
 والوسط المجتمعات تطور بين الربط طريق عن التاريخية
 معافي بأعم »القوانين أن الى مونتسكيو وأشار الجغرافي.

 األشياء« طبيعة من ناشئة ضرورية، عالقات جوهر الكلمة،
 وتقدم التاريخي التقدم بين 1794-1743 كوندورسيه وربط

 )مفكرالنهضة 1803-1744 وأشارهردر والمعرفة العقل
 متفرقين، أفراد نشاط نتاجًا ليس التاريخ ان الى االلمانية،
 الطبيعة في والقانونية التاريخية مبدأ ابرازوحدة وحاول

 النوعية الخصوصية رؤية من يتمكن ان دون والمجتمع،
 1778-1712 روسو جاك جان آلراء وكان االجتماعية. للقانونية

 الملكية بين العالقة على أكد حيث الشأن، هذا في كبرة أهمية
 نشوء في العمل ادوات أهمية الى وأشار والالمساواة، الخاصة

 مينه، غيزو، تيري، الفرنسيون، المؤرخون واستطاع الحضارة.
 اجتماعية قانونية بوصفه المجتمع، في الطبقي الصراع رؤية
.معينة

 عن الكثف في ماركس، قبل الضخم، االسهام ويعود
 ما، شيء يتحقق انه الحظ الذي هيغل، الى التاريخية القانونية

 كل في تقودهم الذين الناس، افعال في الحسبان، في يكن لم
 غير ما شيء الشخصية، وغاياتهم مصالحهم جزئي تصرف
 النظام يسوده التاريخ ان وأكد .انفسهم الناس بإرادة متعلق

 واحدة، قانونية عملية عن عبارة التاريخ كل وأن والقانونية،
 ضرورية حلقة نفسه الوقت وفي وفريد، خاص فيها عصر كل

 في القانونية لهذه تأكيده ومع .للبشرية الصاعد التطور في
نشاط بحرية االعتراف مع توفيقها هيغل حاول التاريخ
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التاريخية المادية

 تدخل الصدف هذه إن دور. بأي تضطلع ال الصدف كانت
 للتطور العام المجرى في اليتجزأ، كجزء بالطبع، ذاتها، هي

 بمقدار والتباطؤرهن التسارع ولكن أخرى، صدف وتوازنها
 الناس طبع مثل صدفة أيضًا بينها ترد التي الصدف بذه كبير

 نفسه، )المصدر . الركة« هذه رأس على البدء في يقفون الذين
(.152ص

التاريخي: الفعل االجتاعية-ذات الطبقات-٧1

 جماهير صنع من هو الفعلي التاريخ أن ماركس أثبت لقد
 فهم الممكن غير من وأن األفراد. بعض صنع من ال الناس،

الجماهير. نشاط مع باالرتباط اال صحيحًا فهًا الفرد نشاط

 غير الشكل، عديمة هالمية كتلة ليى االس جمهور غيرأن
 اجتماعية وطبقات وجاعات فائت الى فهوينقسم .المعالم محددة

 التمايز جوهر فهم على التاريخية المادية تعمل لذا مختلفة،
 حركة وراء تكثف، أن تحاول وعواقبه، وأسبابه االجتياعي،

 األعمال من فوضى وكأنها تظهر التي البشر ومليارات ماليين
 أهمية إن المختلفة االجتماعية الجماعات مصالح الفردية،

 الى األفراد أفعال تحويل تتيح كونها في تقوم الطبقات نظرية
 التي االجتماعية، الطبقات هي كبيرة اجتماعية جاعات أفعال
.المجتمع تطور وصراعها تفاعلها يحرك

 فهم عديدة، لعوامل تبعًا يتمايزون المجتمع في الناس
 الشاط ونوع والقومية والعمر الجن حيث من يتمايزون

 ودرجة الوظيفة في والدرجة االجتماعية والمكانة واالختصاص
 هذه وجميع .الخ ٠ .الخ الدخل ومقادير العلمي التحصيل
 ولكن والفائت. الجماعات ختلف نشرء الى تؤدي التمايزات

 هو اجتماعية طبقات الى الناس انقسام تعتبرأن التاريخية المادية
االجتماعي. التمايز أشكال أهم

 الى ماركس قبل والفالسفة والمؤرخون المفكرون انتبه وقد
 وفيما ...ل ماركس يقول .بينها والصراع الطبقات وجود

 المجتمع في الطبقات وجود اكشاف فضل ال لي ليس يخصني
 سبقني فقد بينها. فيما النضال اكتثاف فضل وال المعاصر،

 لهذا التاريخي التطور بطوا برجوازيون مؤرخون طويل بوقت
 تركيب بسطوا برجوازيون واقتصاديون الطبقات، بين النضال

 إقامة في يتلخص قدمته الذي الجديد إن االقتصادي. الطبقات
: يأقي ما عل البرهان

من معينة تاريخية بمراحل اال يقترن ال الطبقات وجود إن - 1

 الى بالضرورة يفضي الطبقي النضال إن-2 االنتاج، تطور
 تعني ال نفسها الدكتاتورية هذه إن - 3 البروليتاريا، دكتورية

 الخالي المجتمع والى الطبقات كل على القضاء الى غيراالنتقال
 ،28 المجلد المؤلفات، وانجلز، ماركس .ا. .. الطبقات من

٠ لماركس[. التأكيد إشارات(.]428ص
 عاش البشري المجتمع ان وانغلز مارك أوضح لقد
 أو الطبقات فيها يعرف لم تكونه بداية في طويلة مرحلة

 للعمل مضطرين كانوا وقتها الناس ألن الطبقي، االستغالل
 معيشتهم وسائل على بالكاد يحصلوا لكي جماعي يشكل

 ومع ويستأثربه يستغل فائض هناك يكن فلم الضرورية.
 االجتماعي وظهورالتقسيم ،االنتاجية المجتمع تطورقوى

 لتجديد الضرورية الحاجات عن االنتاج في فائض ظهر للعمل
 اآلخر بعضهم بعمل الناس بعض فاستأثر الناس، عمل قوة

 وقد االجتاعية. الطبقات وبالتالي الخاصة، الملكية ونثأت
 التمايزفي طريق :طريقين عن بدء ذيبادىء الطبقات تشكلت

 مشاعيات من أفراد استعباد وطريق البدائية، المشاعية داخل
 )مالكي األسياد وطبقة العبيد طبقة وكانت أخرى. وقبائل
 ومع .البثري المجتمع في نشات التي الطبقات أولى العبيد(
 الطبفات، االجتماعيةتعددت التثكيالت وتعاقب تطور،

 الطبقية البنية لوحة وازدادت بينها، العالقات وتنوعت
 قاثًا كان الصراع أن إال وتعقيدًا غنى البشرية للمجتمعات

 مستترًا أو واضحًا مكشوفًا مختلفة، ووتاثر بأشكال باستمرار،
 ذات المختلفة، الطبقات بين الصراع، من خلفصورأخرى

 المادية المصالح وبالتالي االنتاج، نظام في المختلفة المواقع
 وبالتالي االنتاج، نظام في المختلفة المواقع ذات المختلفة،

 الى قائمًا الطبقات بين الصراع وسيظل المختلفة المادية المصالح
 نشوء )سبب االنتاج لوسائل الخاصة الملكية تزول أن

 الوسائل، لهذه االجتاعية العامة الملكية وتتحقق الطبقات(،
 االنسان استغالل معها ويزول الطبقات بالتالي فتزول
.لالنان

 بين للتميز األسس من عددًا التاريخية المادية تعتمد
 المبادرة مؤلفه في لينين حددها التي تلك أبرزها لعل الطبقات،

 على »طبقات« كلمة »تطلق لينين؟ يقول .1919 عام الكبرى
 بالمكان بعض عن بعضها تتميز الناس من واسعة جماعات
 تاريخيًا، محدد االجنماعي، لالنتاج نظام في تشغله الذي

 االنتاج؛ بوسائل ( بالقوانين تكرس ما غالبًا )التي بعالقتها
 حصولها بطرق وبالتالي ؛للعمل االجتماعي التنظيم في بدورها

 الحصص هذه وبمقدار االجتماعية، الثروة من حصصها. على
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التاريغية المادية

 تستطيع التي الناس من الجمعات تلك هي الطبقات إن

 المكان اختالف بحكم األخرى عمل على تستحوذ أن إحداها

 االقتصاد من معين قطاع في منها كل تشغله الذي

!(.5 ص ،39المجلد المؤلفات، )لينين، االجتماعي»

 التمييز في األساسية العالمة هي األولى العالمة لعل - 1

 نظام في الطبقة تشغله الذي )المكان االجتماعية الطبقات بين

 هومجمل االجتماعي االنتاج نظام إن االجتماعي(. االنتاج
 من محددة مرحلة في للمجتمع االجتماعية , االقتصادية البنية

 وغير )السائدة االنتاجية والقطاعات األنماط ويضم تاريخه،

 النظام هذا في الطبقة ومكان االجتماعي للتشكيل السائدة(

 أم سائدة هي وهل الطبقة، ترتبط االنتاج أنماط بأي يعني

 من بغيرها وعالقتها االجتماعية، الطبقة فلتحديد فيه. مسودة

 من فيه توجد الذي االجتماعي التشكيل معرفة يجب الطبقات

ثانية. جهة من فيه ومكانها جهة،

 كثيرمن اليها يلتفت ال خاصة، أهمية المسألة لهذه إن

 بطبيعة تتعلق ال طبقة لكل االجتماعية فالخصائص الباحثين

 غير أو مالكة كونها بمجرد أو تمارسه، الذي االقتصادي النشاط

 الخ . الملكية هذه بحجم أو االنتاج، لوسائل مالكة
 الذي االجتماعي االنتاج بنظام أيضًا تتعلق بل فحسب.

 تشكيل كل في الطبقات إذ .العملي نشاطها الطبقة فيه تمارس

 تكون وعملية اآلخر التشكيل في عنها تختلف اجتماعي

 يظن كما وليست، التعقيد شديدة الجديد التشكيل طبقات
 تتحول كأن السابق، التشكيل لطبقات بسيطًا نقالً البعض،

 عند عمال الى والفالحون برجوازية، الى االقطاعية الطبقة

 التي الطبقات وحتى الرأسمالية. الى االقطاعية من االنتقال

 تعتبرمختلفة، غختلفين تشكيلين في نفسه العملي النشاط تمارس

 التشكيل إطار ضمن تختلف الواحدة الطبقة خصائص إن بل

 أنماط طابع تغير )أي االجتماعي االنتاج نظام تغير مع الواحد

 لتطور المختلفة المراحل في بينها والعالقات وعددها االنتاج

 عهد في البرجوازية الطبقة إن المثال، سبيل وعلى التشكيل(

 السلطة سيطرتهاعلى بداية غيرهافي هي االقطاعية، السيطرة

 وهذه الديمقراطية(، البرجوازية الثورة السياسية،مرحلة
 مؤسسًا صار الذي االجتاعي االنتاج نظام في غيرها البرجوازية

 وهذم الحرة، الرأسالية المزاجمة من االحتكاربدالً على

 البلدان في الوطنية البرجوازية غير وتلك، وتلك البرجوازية
 بعد نشأت التي البرجوازية غير األخيرة وهذه حديثًا، المتقلة

 األجنبي الرأسمال غير أن وبعد االستقالل على كافية فترة مرور

 للرأسمال التابعة المحلية البرجوازية نشاطه، أشكال من
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 برجوازية، تسمى الطبقات هذه كل أن من الرغم فعلى
 المأجور، العمل ويستغل المال راس يملك منها كالً أن ورغم

 هذه من كل فيه توجد الذي االجتماعي االنتاج نظام أن اال

 الذي للمجتمع االقتصادية - االجتماعية البنية مجمل الطبقات،

 ختلفة - مختلفة طبقة منها كل من يجعل يكاد ،الطبقة فيه توجد

 ببقية وعالقتها الطبقي، وعيها في وبالتالي كطبقة، طابعها في

.ألطبقي الصراع عملية في موقعها وبالتالي الطبقات،

 ملكيتها هو االنتاج، بوسائل الطبقة عالقة في األساس - 2

 تكرس التي العالقة هي )وهذه الوسائل لهذه ملكيتها عدم أو

 السائدة، عادة هي االنتاج لوسائل المالكة الطبقة بالقوانين(

 اطار )ضمن المسودة هي الوسائل هذه من المحرومة والطبقة

 بوسائل أخرى عالقات هناك أن غير .لالنتاج( معين نمط

 الطبقية البنية دراسة لدى االعتبار بعين أخذها يجب االنتاج

 االنتاج بوسيلة المتصرف يكون األحيان بعض ففي ما. لمجتمع
 من أهم هذه التصرف عالقة تكون ما وكثيرًا المالك، غير

 عالقة من الهام النوع هذا على عديدة واألمثلة الملكية عالقة

 في أوخاصة، الماضي، التاريخ في سواء االنتاج بوسائل الطبقة

 قبل المسألة هذه في ولعل المعاصرة. البشرية المجتمعات

 أوروبا في سادت التي االنتاج أنماط بين الفرق يكمن غيرها،

 أهم أحد إن الشرق بلدان في سادت التي تلك وبين الغرية

 من االقطاعي االنتاج ونمط العبودي االنتاج نمط بين الفروق

 من الشرقية االقطاعية أو اآلسيوي، االتاج نمط وبين جهة،

 باألرض والتصرف الملكية بين العالقة في يكمن ،ثانية جهة

 اليوم، المتخلفة البلدان وفي االنتاجية. الوسائل وباقي والماء
 لعملية أهم، األرضالرأسمالي، مستأجر يكون ما كثيرًا

 مالكها من أهم االنتاجية، العالقات تطور والتجام االنتاج،

 األرض توزع التي الزراعي االصالح عمليات من كثيرا إن

 تبقى بينما المالكين، عدد زيادة حدود تتعدى ال الفالحين، على

 تنتشرباستئجار التي الزراعية األساسية،الرأسيالية العالقة

 يصح نفسه واألمر ٠ انأمر جوهر حيث من نفسها هي ،األرض

 بينما المالكين، عدد فيها يزيد التي المساهمة للثركات بالنسبة

 األموال رؤوس أوأصحاب، صاحب الحقيقي المتصرف يكون

 هومثال بالملكية التصرف أهمية عن مثال أهم ولعل .الكبيرة

 هذا إن .المتخلفة البلدان في الدولة، قطاع العام القطاع

 نحومطرد على أهميته وتتزايد أكثرفأكثرضرورة يصح القطاع

 ملكية نقل أن من الرغم وعلى البلدان. هذه جميع اقتصاد في

 الملكية تحويل أشكال من هوشكل )التأميم( الدولة الى األفراد



التاريخية المادية

 التي الحرية، لفكرة وعي كعملية التاريخ ررأى االنسان،

 , مصالحهم لتلبية يسعون الذين الناس نشاط عبر تتحقق

 طريقها تثق بل نحومباشر، على تتجلى ال عنده والضرورة

.الصدف من عبركثرة

 عن هيغل فكرة ملخصًا دوهرنغ، أنتي في انغلز يفول

 اليها استندت والتي ،التاريخ في والحرية الضرورة بين العالقة

 بشكل مرة ألول هيغل وضع »لقد :التاريخية المادية وطورتها

 عنده فالحرية .والضرورة الحرية بين العالقة مسألة صحيح

 غير هي ما بمقدار فقط عمياء »الضرورة الضرورة، وعي

 تكمن الطبيعة قوانين عن الموهوم باالستقالل ليس ,مفهومة«

 على المبنية وباالمكانية، القوانين، هذه معرفة في بل الحرية،
 وفقًا معينة أهدافًا تخدم الطبيعة قوانين لجعل المعرفة، هذه

 أو الخارجية، الطبيعة بقوانين سواء يتعلق وهذا معينة. لخطة

 - نفسه لالنسان والروحي الجسدي الوجود تحكم التي بالقوانين

 إحداها نفصل أن نستطيع اللتين القوانين من الفئتين هاتين
 في مطلقًا وليس تقدير، أبعد على تصورنا، في األخرى عن

 بناء القرار اتخاذ امكانية غير تعني ال االرادة حرية إن .الواقع

 من لمسألة االنسان محاكمة تكون وهكذا األمر معرفة على
 محددًا المحاكمة تلك مضمون كان كلما حرية اكثر المسائل

 عدم على القائم التردد فإن الوقت، نفس وفي أكثر؛ بضرورة

 بمكنة قرارات بين ارادي اختيار وكأنه يبدو والذي المعرفة،

 عن حريته، عدم عن يبرهن بينها، فيما ومتناقضة مختلفة عديدة
 تكمن الحرية .يخضعه أن علبه كان الذي للموضوع خضوعه

 أنفسنا، على الطبيعة، ضرورات على المبنية ،السيطرة في إذن

 للتطور ضروري نتاج بالتالي وهي الخارجية؛ الطبيعة وعلى

 ،2»( المجلد المؤلفات، وانجلز، )ماركس التاريخي«

(.1 16ص

 للروح الذاتي التحول كان الفلسفي هيغل منطلق غيرأن

 ومحتوى التاريخية الظاهرات لتطورجميع كأساس العالمي

 من شعب كل لروح المتعاقب االنتصار هر عنده التاريخ
 حاماًل معينة مرحلة في الروح هذم تشكل حيث الشعوب،

.العالمي للروح حقيقيا

 االجتياعية القانونية صارت فقد وانغلز ماركس عند أما

 في موضوعيًا موجودة متكررة، جوهرية، ضرورية، »عالقة

 للتاريخ« الصاعد التطور تعبرعن االجتماعية، الحياة ظواهر

 موسكو، الثاني، المجلد ]السوفيتية[، الفلسفية )الموسوعة

. (153ص،1962

 كأساس ومادية، أولية كعالقات االنتاج، عالقات فرز إن

 استخدام األولى للمرة أتاح االجتماعية، للحياة اقتصادي

 كتشاف هوشرط وهذا التاريخ، ظواهر في التكرار مقياس

التاريخية. القانونية

 الناس لحياة الموضوعية الظروف أن ترى التاريخبة فالمادية

 يحدد الذي االجتماعي، االنتاج نظام وبخاصة االجتماعية،

 نشاط تحدد التي هي االجتماعية، والفائت الطبفات مصالح

 هي الموضوعية الظروف هذه معينة. تاريخية مرحلة في الناس

 يضعها التي واألهداف الناس، نشاط إمكانيات تحدد التي

 كما أفعالهم، على تحثهم التي والنوازع أعينهم، نصب الناس
 أخيرًا وتحدد األهداف؛ لتحقيق والمناسبة المتاحة الوسائل تحدد

 مع تتالءم التي فاألهداف .الناس لنشاط المتوقعة النتائج

 لتحقيقها الموضوعية الظروف نضجت والتي التاريخية، القانونية

 اتجاه عكس في توضع التي تلك أما ■ تتحقق أن يمكن التي هي

 فوق والقفز ،التاريخ لتجاوز تسعى التي أو ،التاريخي التطور

النجاح لها يكتب أن يمكن فال الموضوعية، ضروراته

 النقد لكثيرمن هذه التاريخية المادية موضوعة تعرضت ولقد

 ذوي االجتماع، وعلماء المؤرخين كثيرمن وحاول والمعارضة

 بالنشاط التاريخية القانونية معارضة الميتافيزيقي، المثالي النهج

 الماركسية أن زاعمين االجتماعية، الحياة في للناس الحرالواعي

 الخالق الدور تنفي التاريخ في الموضوعية القوانين تقر إذ

 من له أساس ال الزعم هذا أن والواقع ■ المجتمع في لالنسان

 على تلح ذلك، من العكس على التاريخية، فالمادية الصحة

 التاريخية؛ العملية في الخالق ،المبدع الحر، االس نشاط أهمية

 القفزات تشكل التي وهي االجتياعية، الثورات تعتبرأن بل

 الموضوعي العاملين بتضافر اال تتحقق ال التاريخ، في النوعية

 توفق فكيف .الحر الناس نشاط ،والذاقي ،الموضوعية الظروف

 للتطور القانوني الموضوعي الطايع بين التاريخية المادية

 المجتمع؟ في الخالق الناس بدور االعتراف وبين ،االجتماعي

:نقطتين في االجابة تلخيص يمكن

 خارج االجتماعي التطور قوانين عن الحديث يمكن ال - 1

 يصنعون الذين هم فالناس .للناس العملي النشاط حدود
 وفقًا بل هواهم، على يصنعونه ال لكنهم بأنفسهم، تاريخهم

 جديد، جيل كل إن لحياتهم الموضوعية المادية للظروف
 جاهزة مادية حياتية ظروفًا الحياة باب يلج عندما يصادف

 ضرورية عالقات في فيدخل سبقته، التي األجيال صنعتها

 وهذا .له ومنطلقًا لنشاطه مسرحًا قاعدتها تكون معينة مادية

 الى يؤدي - المعطاة الظروف اطار ضمن - الواعي الحر النشاط

 تحت الظروف يغيرون فالناس . . .وهكذا الظروف تغييرهذه
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التارغية المادية

 الماذية تقول حين المثال سبيل وعلى نفسها الظروف ضغط
 هذه أن تعني ال فإنها االشتراكية اثورة انتصار بحتمية التاريخية

 أن تعني بل قاهر، خارجي كقدر ،لوحدها ستتحقق الثورة
 وهذه العاملة، الطبقة ستولد نفسها الرأسمالية حركة قوانين

 نقابات في وستنتظم آجال، أم عاجالً ذاتها، ستعي الطبقة
 تدخل كلها وهذه . . معقدة. نضاالت وتخوض واحزاب،

 أن الى الخالق، الواعي، الحر، الناس نشاط مفهوم ضمن
 الحر الناس عبرنشاط تمر ها التارمخية فالحتمية الثورة. تنتصر

وليسخارجه.
 لسير العام االتجاه فقط نحدد التاريخية القانونية إن - 2

 كل في العملية وتفاصيل ،للتاريخ السيرالمجسد أما . التاريخ
 ملموسة أسباب جيعًا نتحددها التطور، ووتائر وأشكال ،نقطة
 ،يستطيعون والناس .الخالقة الناس مبادرات بينها من ،معينة

 فيه بما واسعة حدرد وهي - الموضوعية الضرورة حدود في
 متباينة بمبادرات ويقوموا ختلفة، قرارات يتخذوا أن - الكفاية

 الموضوعية للشروط فهمهم ومع مصالحهم مع يتناسب بما
وغيرها. الملموسة النشاط وظروف
 يسمى ودورما والقيادة، والتنظيم، الوعي، يأقيدور وهنا

التاريخ في العظيمة بالشخصيات
 التي هي التاريخية، للمادية بالنسبة الجماهيرالشعبية، إن
 جميع في واحدًا الجماهيرليس هذه دور لكن .التاريخ تصنع

 الجماهير وتنظيم وعي بمستوى متعلق الدور فهذا الحاالت.
 الججاهير، هذه تقود الطبقات بأي بالتحديد متعلق الشعبية،

 مراحل لقدمرت تمثلها، الباسية أوالحركات األحزاب وبأي
 أو السياسي، النشاط خارج الجماهير فيها كانت التاريخ في

 في أما . تاريخي رقاد في تنام كانت لينين، تعبير بحسب
 تتراكم كانت عندما ،العالمي لتاريخ الحاسمة العصور

 عندها بالقوة، حلها من بد ال وكان العميقة، التناقضات
 الى وتدفعه ،التاريخ مرح على الجماهيرالشعبية تظهر كانت
 ،هوهرم ما كل الطريق عن مزيحة ،المتفاني بنضالها األمام

 عصر في خاصة الجماهيرعظيما ويعتبردور ٠ رجعي متعفن،
 التحرر ثورات عصر في االشتراكية، الى الرأسمالية من االنتقال
واالمبريالية. االستعمار ضد الوطني
 كبلت التي القيود تحررالجماهيرمن التي هي االشتراكية إن

 لتفتح المجال وتفسح السنبن، وآالف مثات خالل بها
. الحالقة ومبادراتها عبقريتها واستخدام

 العظاء مطلقًادوراالشخاص التنفي التاريخية المادية غيران
 شيء كل قبل يتعلق، العظيمة الشخصية دور إن .التاريخ في
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 الناضجة، التاريخية للمهمات فهمها، عمق مدى آخر،
 تصرف وبكيفية التطور، هذا التجاه التاريخي، التطور ولقوانين

 االجتاعية. طبقتها قيادة في تعمل طاقة بأية الشخصية، هذه
 شيائً تفعل أن تستطيع لن فإنها الشخصية عظمة بلغت ومهما

 إن .الفعل لهذا نضجت قد الموضوعية الظروف تكن لم إذا
 يعرقلوا أن يمكن الفكر وقادة والعسكريين السياسيين القادة

 يقول .األمام الى قدمًا يدفعوها أوأن التاريخية العملية سير
 طبقا أوغست وفيليب األسد قلب ريتشارد لوأن انغلز:
 ألمكن الصليبية الحروب الى ينجرا أن من بدالً التجارة حرية
 وانجلز )ماركس .والجهل« الفقر من سنة 500 تجنب

 كتب كتوبر ثورة وعشية ؛.187 ص الرابع، الجزء مختارات،
 قد الوقت سيكون وغدا مبكرا، التحرك كان »باألمس لينين

 اليوم، التحرك البدمن الفرصة، تفوت أن تاخرويمكن
 ظهور يكون وقد الموت«. سيساوي االنتفاضة في واإلبطاء
 التارمخية الصدف نوع من ولكنها صدفة، العظيمة الثخصية

 انغلزالمشاراليهاالى رسالة في تحدث. البدوأن التي
 وهذا العظيم، الرجل هذا ظهور واقع »إن يقول بورغيوس

 معين بلد وفي معين زمن في غيره ال بالذات، العظيم الرجل
 ظهر الرجل، هذ ازيل إذا ولكن صدفة. مجرم بالطبع هو

 موفقا يكون قد يوجد، البديل وهذا محله، بديل بإحالل طلب
 نابليون، أن أما الزمن. مع يوجد ولكنه أوذاك، الحد هذا الى

 الدكتاتور ذلك كان الضبط، وجه على الكورسيكي هذا
 التي الفرنسية ضروريًاللجمهورية غدا الذي العسكري

 يكن لوم ولكن صدفة. كان هذا فإن الحرب، انهكتها
 كان وإذا )...( آخر، رجل بدوره لقام موجودًا، نابليون
 تييري فإن للتاريخ، المادي المفهوم اكتشف الذي هو ماركس

 يشكلون 1850 عام االنكليزقبل المؤرخين وغيزووجميع ومينيه
 كتشاف يبين بينما تسيرنحوهذا، األموركانت أن على برهانًا

 وأنه الغرض لهذا نضج قد الزمن أن ذاته للمفهوم مورغان
 وانجلز، )ماركس . االكتثاف، هذا تحقيق من بد ال كان

(.195 الرابع،ص الجزء غتارات،

 هذا وجود إن .التاريخ في هامًا دورًا نفسها للصدفة غيرأن
 في كيرًا تأثيرًا يؤثر معينة تاريخية عملية رأس عل ذاك أو القائد
 17 بتاريخ كوغلمان الى رسالته في ماركس يقول . العملية هذه

:1971 نيان

 لو العالم تاريخ صغ بالطبع، جدًا، السهل من يكون »قد
 النجاح. الى حتما تؤدي ظروف ضمن إال يقوم ال النضال كان
لو جدًا صدفي بطابع التاربخ قديتم أخرى، جهة ومن



التاريخية المادية

 ليس العام القطاع أن البديهي فمن ،عامة ملكية الى الخاصة
 الطبقي - السياسي بالطابع فاألمرمتعلق اشتراكيًا. دااًئقطاعًا

 بمؤسسات تتصرف الي الفثات بطابع ومتعلق اوأل، للدولة

 هذا تدير التي الجماعات تكون فحينما .ثانيا العام القطاع

 جماهير عن منبثقة االقتصادي، بفاثضه وتتصرف القطاع

 لهذه عمثلة تكون حينما العاملة، الطبقة وخاصة الكادحين،

 الطبقة لصالح العام القطاع ادارة يدور اال تقوم وال الطبقة
 إذا أما اشتراكيًا القطاع هذا يكون عندها وحلفائها، العاملة

 االنتاج نظام في موقعها بحكم تحتكر، الفائت هذه كانت

 العام، القطاع مؤسسات على سيطرتها بحكم االجتماعي،
 جزءًا للمجتمع، وليس العاملة، للطبقة وليس لنفسها تحتكر

 فإنها الذاتية لمصالحها القطاع هذا وتسخر القيمة، فائض من

 من كغيرها الغين( )بكسر مستغلة اجتماعية طبقة الى ستتحول

 في موقعها وسيكون ،التاريخ عرفها التي المستغلة الطبقات

.الكادحة للطبقات المعادي الصف في الطبقي الصراع

 وعالقتها االجتماعي، االنتاج نظام في الطبقة مكان إن-3

 للعمل. االجتماعي التنظيم في دورها يحددان االنتاج، بوسائل

 الوسائل بهذه أوالمتصرفة االنتاج، لوسائل المالكة فالطبقات

 في القيادي الدور بالتالي وتلعب العمل، تنظم التي هي

 لألوامر االنتاج وسائل من المحرومون يخضع بينما االنتاج،

. المنفذ دور ويلعبون

 وسائل مالكي على تعتمد ال العمل وتنظيم ادارة أن غير

 العملية هذه في يشارك بل وحدهم، بها والمتصرفين االنتاج

 مع المشاركة هذه أهمية وتزداد واكقنيون؛ والفنيون االداريون

 واالداريين الفنيدن قيام إن وتعقدها. االنتاجية العملية تطور

 أفراد عن يميزهم ما أهم هومن العمل تنظيم عملية من بجزء

 المثال، سبيل على المصانع في فالمهندسون العاملة. الطبقة

 مع تتزايد المساهمة وهذه ،القيمة فائض إنتاج في يساهمون

 في يشغلون الناحية هذه من وهم ؛التقني العلمي التقدم

 غيرأن . العيال يشغله الذي نفسه الموقع االنتاج عملية

 عملية ومراقبة إدارة دور نفسه الوقت في يلعبون المهندسين

 في المعرفة ويحتكرون الضبط، نظام في ويشاركون االنتاج،

 مسألة إن العال عن الدوريتميزون وبهذا العمل. تنظيم

 في هنا تندرج اليدوي، العمل و» الذهني العمل بين الفروق

 فأصحاب للعمل االجتماعي التنظيم في الدورالمتفاوت إطار

 عملية ويديرون العمل، على السلطة يملكون الذهني العمل

, للمعرفة احتكارهم خالل من االنتاج
 جزءًا يكون أن الى يميل »العلم أن الى ماركس اشارة إن

 الواقع في أكثرفأكثرتحققًا اآلن تصبح االنتاج، قوى من

 العاملين التقنينوالمهندسين، مساهمة تصبح وبالتالي العملي،

 ي فأكبر؛ أكبر القيمة فائض انتاج في المادي، االنتاج في

 اعظم وتنظيمها االتاجية بالعملية التحكم في دورهم يصبح

 هذا في المبالغة عدم الى االنتباه من بدهنا ال ولكن .فأعظم

 آرون، مثل المعاصرين االجتمع علماء بعض يفعل كما الدور

 على السيطرة األمروكأن يصورون الذين ، . . وارندورف

 ايدي الى الرأساليين أيدي من كليًا انتقلت االنتاجية العملية

 عملية في التقنية بالمائل يتعلق ال فاألمر . والفنيين المدراء

 العامة باالستراتيجية ،العام بالتنظيم بل ،فحسب االنتاج

 في وضعها يبقى التي االستراتيجية هذه ،االنتاجية للعملية

 هذه ارتباط مدى الواضح ومن االنتاج وسائل مالكي أيدي

 ادارة واحتكار السياسية، السلطة على السيطرة بقضية المسألة

 التنظيم تقود التي الطبقات، أو الطبقة عن السؤال إن ٠ الدولة

 أو الطبقة، عن بالسؤال االلتصاق شديد للعمل االجتاعي

 أشد ويصبح السياسية، السلطة على تسيطر التي الطبقات،
. االقتصاد تنظيم في أكبر دورًا الدولة لعبت كال التصاقًا

 الطبقات بين للتمييز لينين يضعه الذي األخير األساس - 4

 إن الدخل. هذا ومقدار دخلها على الطبقة حصول طريقة هو

 تحصل األولى هوأن االقطاعيين طبقة عن البرجوازية يميز ما

 الريع على الثانية تحصل بينما ،الربح القيمة فائض على

 على تحصل األولى أن الفالحين عن العمال يميز ومما العقاري،

.المحصول من علىجزء الثانية تحصل بينما األجر

 الباحثين بعض بين وحتى الناس، بين شائع خطأ وهناك

 غنية، وطبقة فقيرة، كادحة طبقة هناك أن مفاده والمؤلفين،

 يلغي تبسيطي، وهذاتقسيم مستغلة وطبقة مستغلة طبقة

 واالقطاعية فالبرجوازية .الطبقية المجموعات بين أساسية فروقًا

 اختالفًا تختلفان رلكنها ومستغلتان، غنيتان طبقتان كلتاهما

 شأن وكذلك األخرى، الطبفية العالئم جميع حيث من جذريًا

 طبقتان وهما ومستغلتان، فقيرتان طبقتان فهما والفالحين العمال

 الثورة نجاح شروط أهم أحد بشكل وتحالفهيا منتجتان،

 الثالث. العالم بلدان في الديمقراطية والثورة بل االشتراكية،

 الطبقة إن األخرى. عن تميزها خصائص منهما لكل ولكن

 ؛النهاية حتى االشتراكية الثورة طريق في تسير التي هي العاملة
 المفاتيح بيدها وتمسك ٤ الثورة هذم في تخسره شيائً تملك ال فهي

 بين الثوري الوعي انتشار ويسهل الوطني؛ لالقتصاد األساسية

 ونتيجة العمل، أماكن في كبيرة بأعداد لتجمعهم نتيجة أفرادها

 المسوغين تأثير ومن ،الغيبية األوهام من كثير من لتخلصهم
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 الفالحون يشكل بينما ٠ الطقي لالستغالل التقليديين

 لألرض وحبهم المتخلفة، البلدان في الضخمة بأعدادهم

 األساسية األداة أجنبي، كل رفض في وعفويتهم بها، وتمسكهم

 أجل من النضال وفي األولى مراحلها في الوطني التحرر لثورة

 مشال، الزراعي كاالصالح الريف في االجتماعية التحوالت

 االشتراكي، المجتمع بناء أجل من النضال في زجهم أما

 ولجميع لألرض الخاصة الملكية الغاء على القائم المجتمع

 الطبقة بقيادة يكون وأن بد فال األخرى، االنتاج وسائل

 والى ،والصبروالمعاناة الجهد كثيرمن الى وهويمحتاج العاملة،
 أحيانًا، بالفشل ومهددة وصعبة، قاسبة تجارب في الدخول

 .لألرض الجماعية الملكية وأفضلية بجدوى الفالحين القناع

 عن بونابارت لويس برومير من عشر الثامن في ماركس يقول

 في تعيش األسر ماليين أن وبما . . . » : الفرنسيين الفالحين

 نمط عن وثقافتها ومصالحها حياتها نمط تفصل اقتصادية ظروف

 موضع في وتضعها وثقافتها، ومصالحها األخرى الطبقات حياة

 يقوم ال أنه وبما .طبقة تشكل فإغها األخيرة مع العدائي التضاد

 تطابق أن وبما محلية، غيرعالقات الصغار الفالحين بين
 أوتنظيًا وية رابطة أو مشتركة رابطة بينهم يخلق ال مصالحهم

 الدفاع عن يعجزون ولذلك . طبقة يشكلون ال فهم سياسيًا

 ال إنهم .)...(الخاص باسمهم الطبقية مصلحتهم عن

 بد وال . غيرهم يمثلهم أن بد وال أنفهم تمثيل يستطيعون

 فوقهم، كسلطة لهم، كسيد نفسه الوقت في يظهر أن لممثلهم

 األخرى الطبقات ضد تحميهم محدودة غير حكومية كسلطة

 )مارك، . فوق« من الشمس وضوء الغيث لهم وترسل
 موسكو، العرية، الطبعة بونابارت، لوي من عشر الثامن

(.143-142ص

 مقدار أساس على يقوم ال والفالحين العيال بين التمييز إن

 فإن ذلك ومع . عليه الحصول طريقة أساس على بل الدخل،

 تميز التي العالئم احدى شك، بدون هو، الدخل مقدار

 نفسه الوقت وهوفي األخرى، عن احداها االجتماعية الطبقات

 للطبقات، المعيشية األوضاع عل الدالة المؤشرات أهم من

 درجة على األدلة أهم من يعتبر الدخل في التفاوت ومقدار

المجتمع. في الطبقي االستغالل

 يتم لم ما للمجتمع الطبقي التركيب دراسة تكتمل وال

 الشرائح وهذه . الواحدة للطبقة المختلفة الشرائح بين التمييز

 )انظر أخرى الى تاريخية مرحلة ومن آخر الى مجتمع من تختلف
 في االلمافي المجتمع في انغلزللفالحين تقسيم الشأن بهذا مثالً

 وتقسيم المانيا، في الفالحين حرب لكتابه الثانية الطبعة مقدمة

٠ روسيا( في الرأسمالية تطور كتابه في الروس للفالحين لينين

٠٠٠٠٠

الطبقي والوعي الطبقات وجود

 الطبقات وجود تحدد التي االبقة المعايير أو العالئم
 تعريف إلى استنادًا - األخرى عن احداها وتميز االجتاعية،

 دون ،للطبقات الموضوعي بالوجود حصرًا تتعلق - لينين

 الصراع مألة ثم ومن الطبقي الوعي لمسألة التعرض

 الموضوعي الواقع بين الفصل هذا أن والواقع .الطبقي

 - االجتماعية البنية في مكانها أي االجتماعية، للطبقات

 ما. بمعنى تعسفي فصل هو وصراعها وعيها وبين االقتصادية،

 تسهيل بغية الظاهرة تنقية الى يهدف تجريدي فصل إنه
 تاريخيًا، معين مجتمع في المشخص، الواقع في أما دراستها.

 يشكالن الطبقي المجتمع في وصراعها، الطبقات وعي فإن
 مستويات من ما مستوى إن . نفسه وجودها من يتجزأ ال جزءًا

 بد ال الطبقي الصراع أشكال من ما وشكال ،الطبقي الوعي

الطبقات وجود بمجرد يوجد وأن

 أن ماركس نصوص بعض الى استادًا يعتبر من وهناك

 أالقتصادي النضال ميدان في الطبقات من طبقة أي »وجود

 الممارسات وحدة يشمل الطبقة »مفهوم وأن فيه« مشكوك وحده

 االجتماعية العالقات وحدة أي - الطبقي الصراع أي - الطبقية
 )نيكوس األنية« في مختلفة مستويات لوحدم انعكاسًا باعتبارها

 بيروت، االجتماعية، والطبقات السياسية السلطة بوالنتزاس،

(.83 ص، 1980)

 بالمثالين االتجاه هذا اصحاب اليه يرمي ما ايضاح ويمكن

النامية: البلدان في الطبقية البنية واقع من !لتاليين

 المقاييس علىأساس الوطنية: البرجوازية : األول المثال

 الصناعي ؛المال رأس بملكية البرجوازية تتميز المذكورة األربعة

 المأجور، العمل وباستغاللها المالي، أو العقاري أو التجاري أو

 االنماط تعدد على القائم الجتماعي االنتاج نظام نطاق ضمن

 تقسيم يمكن المقاييس هذه الى استندنا وإذا . االنتاجية

 الذي االقتصادي النشاط نوع بحسب شرائح الى البرجوازية

 التجارية، والبرجوازية الصناعية، كالبرجوازية تمارسه،

 برجوازية الى تقسيمها يمكن كا الخ(؛ - المالية والبرجوازية

 طبقة فهي الصغيرة البرجوازية أما ،متوسطة وبرجوازية كبرى
 الموظف المال رأس حجم بحسب وذلك تمامًا، متميزة أخرى

 تقسيم يمكن سابقًا، المستعمرة حديثًا المستقلة البلدان في ولكن
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التاريخية المادية

 وهنا كمبرادورية. وبرجوازية وطنية برجوازية الى البرجوازية

 هذه مصالح ارتباط مدى هي جديدة عالمة االعتبار في تدخل

 معها، أوتناقضها األجنبي الرأسمال مصالح مع البرجوازية

 تناضل هل : البرجوازية لشرائح السياسية المواقف وبالتالي

 السيطرة وبخاصة أشكالها؛ بكل األجنبية السيطرة ضد بحزم

 األجنبي، الرأسمال مع تتعاون أم وطنية، فتكون االقتصادية،

 شعوب استغالل في وتشاركه السيطرة عملية له وتسهل

 المقايي أن شك وال تابعة. كمبرادورية فتكون بلدانها،

 هاتين بين التمييز في تساعد االجتماعية، االقتصادية الموضوعية

 الصناعية فالبرجوازية : البرجوازية شرائح من الشريحتين

 التجارية البرجوازية تكون بينما وطنية، عادة تكون والمتوسطة

 األموال رؤوس تداخل لكن كمبرادورية. الكبرى والمالية
 التميز أحيانًا العسير من يجعل االمبريالية عصر في وتشابكها

 األجبي الرأسمال مع تتعاون التي تلك وبين منها الوطنية بين

 بوال يسميه ما أو الوعي مقياس يتدخل وهنا . له تابعة فتكون

 موقف يحدد الذي السياسي« االيديولوجي »العامل نتزاس

 التركيب في مكانها وبالتالي الطبقية، الشريحة أو الطبقة

 ،هي الطبقة هذه : الصغيرة البرجوازية : الثاني المثال . الطبقي

 البيان في وانغلز ماركس عرفها كما الكالسيكي، بالمعنى
 المشار االقتصادية -االجتماعية المقاييس الى واستنادًا اشيوعي

 بين الوسط مركز تثغل التي الطبقة هي لينين، تعريف في اليها

 المال رأس قبل من مستغلة تعتبر والتي والبروليتاريا، البرجوازية

 طبقة وهي .ثانية جهة من المأجور للعمل ومستغلة جهة، من

 وتتألف . الرأسمالي التطور باستمرار ويسحقها ينشئها ،انتقالية

 أو لوحدهم بأنفهم، يعملون الذين صغارالمنتجين من

 عدد الطبقة ولهذه . المأجورين العمال من محدود عدد بمشاركة

 مستغنة )كونها الموضوعي واقعها عن الناجمة الخصائص من

 انها لها(، محددة طبقية مصلحة وال نفه، الوقت في ومستغلة

 وتتشبث ،والبروليتاريا البرجوازية بين مواقفها في تتذبذب
 صفوف الى لالنتقال دائيًا وتتطلع كبيرًا، تشبثًا الصغيرة بملكيتها

الخ . . الحقيقية. اكورة من وتخاف البرجوازية،

 هي التي الخصائص، هذه من الباحثين بعض أخذ
 الناس من واسعة مجموعة م النتماء مقياسًا ،الوعي في خصائص

 وموظفي عامة، يعتبرلمثقفين وصار الصغيرة، البرجوازية الى

 المكان إن .الصغيرة البرجوازية فائت من عام بوجه الدولة

 في الصغيرة البرجوازية من التقليدية، األولى الفئة تشغله الذي
 تشغله الذي المكان عن تمامًا مختلف االجتماعي االنتاج نظام

 فالخصائص ذلك ومع وغبرهم، والممقفون الثانية؛الموظفون الفئة

واحدة. ،االيديولوجية السياسية- المميزات الطبقية،

 ممثليها وبين الطبقة بين خلطًا هناك أن لنا يبدو ولكن

 ميزماركس لقد . األحيان كثيرمن في والسياسيين، الفكرين

 من وبين االجتماعية الطبقة جسم يؤلفون الذين أوكك ين

 أن يتصور أن للمرء يجبوز ال كذلك ... 1 وضوح بكل يمثلهم
 أو الحوانيت، أصحاب من بالفعل جميعًا هم الديمقراطية ممثلي

 بحسب فإغهم . الحوانيت أصحاب عن متحمون مدافعون

 بعد ذلك عن بعيدين يكونون قد الفردي ووضعهم تعليمهم

 هو الصغيرة للبرجوازية عمثلين يجعلهم ما إن . األرض عن السماء

 تتعداه ال الذي النطاق تفكيرهم في يتعدوا أن عن عاجزون أنهم
 الى نظريًا، بالتالي، يتوصلون وأنهم الصغار، البرجوازيين حياة

 اليها الصغيرة البرجوازية تساق التي ذاتها، والحلول القضايا
 هذه، . االجتاعي ووضعها المادية مصلحتها بدافع عمليًا

 والفكريين السياسيين الممثلين بين العالقة هي عامة، بصورة

 المصدر )ماركس، بمثلونها« التي الطبقة وبين الطبقات من لطبقة

. (54 ص ،نفسه

 أمر االعتبار بعين الطبقات بوعي المتعلقة العالئم أخذ إن

 للمجتمعات. الطبقية البنية دراسة لدى وأساسي بل ضروري

 الموضوعي الواقع بين التمييز من بد ال أنه لنا يبدو ولكنه

 نظام في الطبقة مكان من نستنتجه الذي الواقع ذلك للطبقة،

 لمصالحها لذاتها، الطقة وعي وبين االجتماعي، االنتاج

 هو االجتماعية للطبقات الموضوعي الواقع دراسة وأن الطبقية

 عملية في ودورها وعيها، دراسة الى لالنتقال منه بد ال مدخل

 عن تعبر التي الجهات أو الفثات ودراسة ،الطبقي الصراع

 عن تعبر التي والبرامج وااليديولوجيات واألفكار الوعي، ذلك

.تحقيقها الى وتدعو الطبقات مصالح
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خضرزكريا

الديالكتيكية المادية
Dialectical Materialism
Materialisme dialectique
Dialektischer Materialismus

تاريخية: نبذة-1

 من مركب تعبير الجدلية، المادية أو الديالكتيكية، المادية

 في األولى للمرة ظهر وقد ،والديالكتيك المادية هما: لفظين

 - األنتي في انغلز فريدريك كتابات في الماضي القرن أواخر

 الكالسيكية الفلسفة ونهاية فويرباخ ولودفيغ دوهرينغ،
 الخاص ماركس منهج الديالكتيكية المادية بدت حيث األلمانية،

 جديد »تصور في هيغل ديالكتيك الى فويرباخ مادية جع الذي

 في وأدخله التصور هذا فالديميرلينن استعاد وقد للعالم،

 7 القدية والتجربية المادية كتابه في الماخيين، مع ه جدال اساس

 تعليميا كراسا بوخارين اصدر 1921 عام وفي . 1908 لعام

 في شعبي مرجع .التاريخية المادية نظرية :بعنوان

 عنوان يحمل منه األول الفصل كان السوسيولوجياالماركسية

 »المادية تفتأ لم التاريخ ذلك ومنذ الديالكتيكية. المادية

 الماركسي، الفكر تاريخ في األساسي الحيز تشغل الديالكتيكية«

 الفكر داخل ومدارس إتجاهات يحدد منها الموقف يزل ولم

: نفسه

 الطبقي والوعي التاريخ كتابه في لوكاتش جورج رفض فقد

 من وعدها الديالكتيكية« »المادية مقولة 1923 عام الصادر

 كارل نفسه الموقف في وجاراه المبتذلة« »الماركسية ميزات

 الماركسية بعنوان نفسه العام في صدر له مقال في كورش

 عن واعتبرإنحرافا وكورش لوكاتث موقف وادين والفلسفة.

 بنقدذاتي لوكاتث فقام ،الفكرالبرجوازي لصالح الماركية

 في فاستمر غرامثي أنطونيو أما .»اليارية« الى كررش وخرج

 الغيبية في سقوطا بها القول عادا الديالكتيكية« »المادية نقد
 في وذلك التتريخ، يميزها: ما أهم من للماركسية وإفقارًا الدينية

 بنديتو وفلسفة التاريخية المادية كتابه في وبخاصة السجن دفاتر

 قد ستالين جوزف وسيكون وفاته. بعد المنشور كروتشه،

 1938 الصادرعام كراسه في المسألة حول الجدال حسم

 ستصدر عندما التاريخية والمادية الديالكتيكية المادية :بعنوان
 الماركسية على خروجًا وتعد 1948 من بدءًا غرامشي مؤلفات

.النيننية

 م جناحين الى ينقمون الماركسيين أن اآلن القول ويمكن
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المادبذالديالكتيكية

 هي الديالكتيكية« »المادية إن القائل الماركسية-الليننية جناح
 الذي التاريخ علم هي التاريمخية المادية و» الماركسية، فلسفة
 الماركسية إن القائل الخارجة الماركسية وجناح ماركس، أسسه

 .التاريخ« »علم أو المارسة« )فلسفة أو المطلقة« »التريخية هي
 األول اإلتجاه دعائم ستالين ثبت وقد .مترادفة عبارات وهذه

 األولى صيغته في ظل لكنه بعد التوسيرفييا لويس طوره ثم
 وإن ،المنحى السوفياتية الشيوعية لألحزاب الرسمي المذهب

 الفرنسي الشيوعي الحزب فالسفة مع التحديث بعض عرف
 مع اإلتجاه التغييرفي أوبعض المجريين، المفكرين وبعض

 خاصة أهمية أولى حيث التناقض في مقاله في تونغ ماوتسي
 اإلتجاه أما وتقسيماته. أوجهه في وتوسع التناقض لديالكتيك

 غرامشي خاصة بصورة وطوره لوكاتش أطلقه فقد الثاني
 بعد غارودي وروجيه سارتر بول جان بعد فيما اليه وإنضم
التالينية. مرحلته

 التاريخ لهذا !لرئيسية المعالم إبراز الالحق عرضي وسيحاول

الحافل.

:الستالينية المبادىع - 2

 يحسم وكأنه مقدمات، الشهيردون كراسه ستالين يبدأ
 الحزب نظرية هي الديالكتيكية »المادية أن فيعلن سالفًا نقاشًا

 يربط واحدة: برمية هدفين فيصيب العامة« اللينني الماركسي
 الديالكتيكية بالمادية التاريخية المادية ويلحق بالممارسة، النظرية

 مبادىء تمد أن سوى األولى تفعل ال حيث بالكل الجزء الحاق
 ظاهرات على مبادئها« »تطبق أو االجتماعية الحياة حتى الثانية
 سبب يشرح ثم . وتاريخه المجتمع دراسة وعلى الحياة هذه

 أنها فيرى الديالكتيكية بالمادية العامة النظرية هذه تسمية
 النظر في وطريقتها والمعرفة البحث في منهجها ألن ديالكتيكية

 ماركس وجده الذي الديالكتيك هي الطبيعية الظاهرات الى
 ألن مادية وأنها .هيغل لديالكتيك العقلية النواة في وانغلز

 . مادي لها وتصورها الطبيعة لظاهرات وتفسيرها مادية نظريتها
 المركزية« »النواة في وانغلز ماركس وجدها التي النظرية وهي
باخ. فوير لمادية

 اللفظ بدل »نظرية« لفظ هنا يتعمل ستالين أن والمالحظ
 نقده حتى التقليد التوسيرهذا يحترم ولسوف - »فلسفة« السابق
 قبل الديالكتيك في ويبدأبالتوسع - 1974 عام في الذاتي
 المادية، على الديالكتيك يغلب انه يعني ما - المادية في التوسع
 الفلسفية مقاالته في تونغ ماوتمي يعززه سوف تقليد وهو

 ,الديالكتيك في قوالً الفلفي يصيرالقول حيث االربع
الديالكتيكية. المادية هوفي أكثرما المادي«

 على منفصل بشكل ستالين، وحسب إذن، الكالم يمكن
 المادية هي ماركسية نظرية وعلى هوالديالكتيك ماركسي مزهج

 يسهل مبادىء جلة في كالمنهما نلخص أن ومكن الفلسفية،
 جهة من الميتافيزيقي المنهج مع بالتعارض وإيضاحها تعدادها
أخرى. جهة من الفلسفية والمثالية

 الميتافيزيقي المنهج يتميزمن الماركي الديالكتيكي فالمنهج
تباعًا: هي بميزاتأربع

 ترتبط ومتماسكًا موحدًا كالً بوصفها الطبيعة الى النظر - أ
 ويشترط بينها فييا عضويًا إرتباطًا والظاهرات الموضوعات فيه

 الى الميتافيزيقية اكظرة عكس على وذلك-بعضًا بعضها
 عن بمعزل فهمها أومحاولة صدفيًا، تراكًا بوصقها الظاهرات

وترابطها. شروطها
 وتبدل حركة حالة في بوصفها الطبيعة الى النظر - ب

 يولد ما شيء دائمًا ثمة إذ ينقطعان ال ونمو وتجدد مستمرين،
 التي الميتافيزيقا عكس على وذلك - ويزول ينحل وآخر وينمو
وثباتها. سكونها في األشياء الى تنظر

 التبدل من إنتقاالً بوصفها النمو سيرورة ال النظر - ج
 التبدل الى والنظر الكيفي، الجذري التبدل الى الخفي الكمي
 الى ويسيرأبدًا بقفزات يحصل ضروريًا تبدالً بوصفه الكيفي

 األدن ومن المركب الى البسيط ومن الجديد الى القديم من أمام
 النمو الى ترى التي الميتافيزيقا عكس على وذلك األعلى- الى

 فالطبيعة، أودائرية. عرضية أو متصلة حركة أو تراكًا بوصفه
 هذم في بأسرها منخرطة بانغلز، مستعينًا ستالين يورد كما

 حتى الرمل حبة من إبتداء الخالد والتبدل الدائمة الحركة
 تتبدل وهي االنسان، حتى األولية الحية الخلية ومن الشمس،
 هو العضوي العالم أن داروين أثبت ما حسب ديالكتيكيًا

 في يظهرذلك أوكما السنين، ماليين نمويستمرمنذ حصيلة
 أو الغاز، حالة الى السائل حالة من الماء تقفز عندما الفيزياء

 أوزون الى لالوكسجين النوعي التحول الكيمياء تثبت كا
األصلي. جزيئه الى ثالثة ذرة بزيادة
 زاوية من وظاهراتها الطبيعة موضوعات الى النظر - د

 وجانبها السالب جانبها الى النظر أي الداخلي، تناقضها
 ويظهر، فيها يختفي ما الى ومستقبلها، ماضيها الى الموجب،

 إبراز أساس على بل التناغم أساس على يتم النموال أن ذلك
 األضداد هوصراع النموالداخلي مضمون ألن التناقضات

٠ والمكان والزمان للظروف يخضع شيء كل وألن
 ثالثة مبادىء من فتنطلق الماركسية الفلسفية المادية أما
 يطلقه لفظ )والمثالية الفلسفية المثالية في مبدأ منها كل يعارض
:المادية( للمبادىء نقيض كل على بعمومه ستالين
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 مختلف وأن بطبيعته، مادي العالم أن القائل المبدأ - ا
 المتحركة المادة أوجه من مختلفة أوجه سوى ليست ظاهراته

 ما على هنا هيغل يختصرها التي المثالية- عكس على وذلك
 أو المطلقة للفكرة تجيدًا يرصفه العالم الى تنظر التي يبدو

 بل هنا، يتوقف ال العالم مادية إثبات لكن - الكلي الروح
 بموجب تحصل والعالم المادة حركة إن بالقول ستالين عند يقترن
 الديالكتيكي المنهج يثبتها التي القوأنين وهي ضرورية، قوانين

 مثالية أي ضد لبس وذلك .وتشارطها الظاهرات عالقات في
 المادة عن تصدر الضرورية القوانين هذه إن حيث من إال

 »العالم : عنه نقل ما في هيراقليطس قال أن سبق كها نفسها
 حية شعلة وسيبقى كان بل ،إنسان وال إله يخلقه لم واحد

. متعينة« قوانين بموجب ء وينطفى يشتعل وخالدة،
 قائم موضوعي واقع هو المادي العام أن القائل المبدأ . ب
 ،الطبيعة أو الكون أو المادة رأن .عنه ومعزل به وعينا خارج

 أوالفكرهوالمعطى الوعي ان حبن في األولي المعطى هي
 تطورها درجات من عليا ولدرجة للمادة نتاج ألنه المشتق الثاني

 التفكير، عضو يوجد عندما اال الفكر يوجد فال وكمالها.
 هو القول وهذا - المادة انتظام من عليا مرحلة وهو الدماغ،

 العالم وأن الحقيقي الموجود هو الوعي أن المثالية إثبات ضد
.باركلي( مثالية ضد )ي وعينا في إال يوجد ال المادي
 الذهن في للمادة إنعكاس عن عبارة فهو الفكر أو الوعي اما

 يقول كما أو واالحساسات، التصورات ينتج إنعكاسًا والحواس
 أحسن وهوفي للكاثن، انعكاس سوى ليس الوعي »إن لينن

تقريبًا. دقيق إنعكاس األحوال
 يعرف ألن قابل وقوانينه، العالم، إن القائل المبدأ ج_

 عدما مقبولة معرفة هي بقوانينه معرفتنا وإن .كاملة معرفة
 المادي المبدأ هذا إن ستالين ويفول . والممارسة التجربة تؤكدها

 بقيمة تعتقد ال والتي العالم معرفة تنكر التي المثالية ضد هو
 يمكن ال ذاتهاء في •أشياء ثمة ان ترى والتي الموضوعية معارفا

 األخرى المشاليات ذكر يغفل ستالين ان والحقيقة تعرف. ان
 كانط بمثالية يختصرها أو أبضًا الرأي هذا مثل ترى التي

 ال أشياء العالم في يوجد ال انه يقول كانط وضد ٠ الخاصة
٠ بعد تعرف لم أشياء بل تعرف

 نظرية الديالكتيكية المادية أن ستالين نص من وآستخلص
 هي الخصائص من جملة على يقرم ديالكتيكي منهج من مركبة
 والتبدل والحركة، الترابط شمول وهي: عامة قوانين بمثابة

والتناقضالداخلي. الضروري، الكيفي
 مادية :هي المبادئء من جلة في تتقوم فلسفية مادية ومن
 إنعكاسا المعرفة كون الفكرأي على المادة وقوامية العام،
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 معرفة يعرف ألن العالم وقابلية الذهن، في للعالم موضوعيًا
كاملة.

 عن ماركس ديالكتيك يختلف ماذا يقول ال ستالين لكن
 كله، األصل عن العقلية الواة تختلف بماذا أو هيغل ديالكتيك

 النفي نفي لخاصية ستالين إلغاء في ماثل االختالف يكون وهل
 الى األدنى من لالنتقال كتفسير معًا وهيغل انغلز عند الواردة

 مادية عن ماركس مادية تختلف بماذا يقول ا أنه كما األعلى؟
 الى واألقرب كله. األصل عن المركزية النواة أي فويرباخ

 هذه بين الجديد الجمع في قائم االختالف هوأن الفهم
 ،بماديته يختلف ماركس ديالكتيك أن أي الفلسفين األصلين

بديالكتيكيتها. تختلف وماديته
 جيع بحل كهذا تقريريًا نصًا أطالب أن المجحف من ولعلم

 هي المادية كانت إذا هذه: مثال يثيرها، الي اإلشكاالت
 وستالين( )انغلز خارجية« إضافة هودون كما »العالم تصور

 أن الجواب كان وإذا بعد؟ تعرف لم أشياء ثمة يكون فلماذا
 يتأخروهوإنعكاس فالذا الواقع على يتاخرداثيًا الوعي

 كما تاريخ له الوعي أن الجواب كان وإذا له؟ موضوعي
 هو للطبيعة المادي الوعي ان يعني هذا فهل تاريخ للطبيعة
 الوعي أن يقال أم اآلن؟ هو كما وليس كان كما للعالم تصور
 ما سلفًا فيعرف القوانين ضرورة يعي حتمًا المتأخر المادي

 بالتالي فيكون سيكون ما بإتجاه العمل الى ويسعى سيحصل
 إنعكاسًا المستقبل ويكون العكس، وليس الطبيعة على قوامًا

 التوفيق الى السبيل بتعبيرآخركيف العكس؟ وليس لتصوراته
 في الهيغيلية والعقالنية المنطلق، في والتجريبية الوضعية بين

المآل؟

 عمومًا والماركسى الستالينى القول ألن المجحف، من أقول
 قولة عل بناء العمل عل تحريض بل الحقيقة عن كشفًا ليس

 مهمة صارت بل العالم تفسير تعد لم الفلسفة مهمة أن ماركس
 والمبادىء، بالقوانين باتذكير ستالين يكتفي ولذا تحويله.
 فيسرع البرهنة، ال اإليضاح بقصد والشواهد األمثلة وضرب

 هي الديالكتيكية المادية في القول وغاية غايته، بإتجاه قوله
 في القول تسويغ غايته الذي التاريخية المادية في للقول التمهيد
:السياسي الفعل تعيين ،السياسة

 أو نظام أي على الحكم يفيدنا الديالكتيكي الترابط فقانون
 فنفهم بهما، المحيطة الظروف نظر وجهة من إجتماعية حركة
 في البرجوازية« الديموقراطية بالجمهورية »المطالبة أن كيف

 لعام الروسيا في البرجوازي والمجتمع القيصرية ظروف
 الظروف في بذلك المطالبة أن حين في أمام الى خطوة كان1905
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 سيكون ألنه للثورة ومضادًا معنى بال سيكون (1938) الراهنة
للظروف. يخضع شيء كل يقول: فالدرس الوراء. الى خطوة

 »ثابتة« اجتماعية أنظمة هناك لي أنه الحركة قانون ويفيد
 أن بالتالي يمكن وانه الخاصة، للملكية خالدة« مبادىء ال و»

 األخير هذا حل كيا الرأسالي النظام محل اإلشتراكي النظام يحل
 نؤسس أن بالتالي يجب وأنه .اإلقطاعي النظام محل حينه في

 لها تنمووالتي التي االجتماعية« »الشرائح على الياسي الفعل
 اآلن، مغلوبة أقلية كانت وإن البروليتاريا على أي مستقبل
 يقول السياسة، في نخطىء ال حتى السياسي: والدرس

 )واألمام الخلف. الى ال امام الى ننظر أن يجب ستالين،
النظرية(. في متعينان والخلف

 الى اإلنتقال أن فيفيد الطبيعي الكيفي التبدل قانون أما
 البطيئة باالصالحات وليس باثورة إال يحصل ال االشتراكية
إصالحيًا. ال ثوريًا تكون أن يجب والدرس:
 البروليتاريا نضال أن أخيرًا الداخلي التناقض قانون ويفيد

 يجب السياسة في نخطىء ال حتى وانه طبيعية ظاهرة الطبقي
 التناقضات إبراز على تقوم طبقية بروليتارية سياسة نتبع أن

.وتأزيمها
 فائدة الديالكتيكي المنهج عن الفلسفية المادية تقل وال

وموعظة.
 البشري( التاريخ فيه )بما يعرف ألن وقابليته العالم فادية

 وأن االجتماعية الحياة لتطور ضرورية قوانين ثمة أن تعني
 بل لألحداث عرضي تراكم عن عبارة ليس البشري التاريخ

 التطور قوانين وأن مثال، البيولوجيا علم دقة دقيق علم هو
 البروليتاريا حزب على وأن عملية لتطبيقات تصلح االجتماعي

.لعمله دليالً القوانين هذم من يجعل أن

 للمجتمع الروحية الحياة أن تفيد الوعي على المادة وقوامية
 تجد والمؤسسات( السياسية واآلراء والنظريات األفكار فيها )بما

 نخطىء ال حتى :والدرس .للمجتمع المادية الحياة في أساسها
 للحياة الملموسة« »الشروط من ننطلق أن يجب الياسة في

 أومن االنساني« للعقل المجردة »المبادئء من وليس المادية
 لتطوير الحقيقية« »الحاجات ونسيان .الرجال« »عظياء أحالم
 والثوروية الشعبوية )أي الطوباوية في يوقع هوما المادية الحياة

 التي أي الواقع، من ال رغباتها من تنطلق التي والفوضوية(
 دور نيان لكن المادة، على للوعي ينبغي أكثرما أهمية تولي

 قوة وصارت النظرية اخترقتها التي الجماهير دور أي الوعي،
 في أي و•المنشفية« »اإلقتصادية« هوإآلخرفي يوقع مادية،

الطليعية. النظرية دور تهمل التي المبتذلة المادية

 المادية الحياة تطور حاجات بدقة تعكس الطليعية »الظرية
 نظرية الطليعية، النظرية هي الليننية - والماركية للمجتمع«

 يقول كا يخطىء« ال »الحزب فإن ولذا ،الشيوعي الحزب
آخر. مكان في ستالين

الرسمية: العقيدة - 3

 الى مباشرة وذهابه وكثافته بوضوحه الستاليني النص يمتاز
 الظرية »وحدة الماركسي المبدا من فهوينطلق الهدف.

 رىمللقا يبين مترابط بشكل العقيدة أصول فيعرض والمارسة«
 في القول عحرك يشكل الذي والجدال النظري الصراع رهان

 الميزة وهذه انغلزولينين. نصوص وبخاصة المؤسين نصوص
 الشيوعي للحزب عام كأمين ستالين موقع الى باإلضافة

 التي هي العالمية، الشبوعية للحركة أوحد وكقائد السوفياتي
 .تحصى ال لتوسعات واساسًا كالسيكيًا نصًا نصه من جعلت

 الفالسفة به توسع رسميًا مذهبًا التالينية الرؤية فصارت
 بالدهم واقع من مستمدة بأمثلة عليه ومثلوا الماركسيون

 المذهب صار حيث والفكرية السياسية األحداث ومجريات
 لتؤكد األحداث وتأتي والتاريخ العالم ميرة يرينا كاشفًا ضوءًا
للحزب. السياسى الخط تشخيص صحة أي نراه؛ ما صدق

 منقولين كتابين في واف بشكل معروضًا المذهب هذا ونجد
 جورج تأليف من الماركسية الفلسفة أصول همام العربية، الى

 روجيه تأليف من المعرفة في المادية واكظرية وآخرين، بوليتزر
 النظرية أما الواسع للجمهرر موجه واألصول . غارودي

. الثوريون المثقفون أي االختصاص؛ فألهل
 وال .ستالين أعلنها التي والقوانين بالمبادىء المؤلفان ويتوسع

 من المستقاة األمثلة بعض سوى جديدًا شيائً األصول في نجد

 في الفرنسي الشيوعي الحزب نظر وجهة من الفرنسي الواقع
 علمية نظرة هي الماركسية أن على والتأكيد االربعينات، بداية

 وتعاليم تتفق التي اي العلمية الوحيدة »النظرة بل للعالم
 فيحاول الفكرة يهذه غارودي روجيه يتوسع ولسوف العلوم،.

 في الدولة دكتوراه لنيل معدة أطروحة في عليها يبرهن أن
 في المادية النظرية في إسهامًا بوصفها باريس جامعة من الفلسفة
المعرفة.

 مرجعًا ليقيم الفلسفية المادبة من غارودي ينطلت آخر بمعف
 القرن. هذا من الخمينات لفترة صالحا الديالكتيكية المادية في

تؤكد: المادية أن أخرى مرة التأكيد ويعيد
 المتحركة، للمادة المختلفة األوجه هي العالم حوادث أن - 1

 كل وخارج روحي خارج هوموجود ما هي المادة بإعتبارأن
قوجد لكي روح ألي قحتاج ال والتي روح
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 إحساساتنا وليست األول الواقع بالتالي هي المادة أن - 2

. وانعكاسه الواقع هذا نتاج سوى وفكرنا

 تنفذ أن العملية وبالمارسة بالتجربة المثبتة للمعرفة يمكن - 3
قوانينه والى العالم الى تامًا نفاذًا

 تقول لما األمانة كل أمينة الفلسفة »هذه غارودي: ويضيف

.العلوم« به

 التاكيدات هذه صحة يثبت أن إذن غارودي يحاول ولسوف
 ان فيرى العلوم الى إستنادًا المناقضة المثالية تأكيدات وتهافت

:يعلمنا مثالً الفيزياء علم

 أزمة على بناء المثاليون كمايزعم I التتبخر المادة أن أ-

الحديثة« الفيزياء

.الموضوعي للواقع انعكاس هي العلمية نظرياتنا ان - ب

 متزايدة بدقة يتقدم لكنه تقريي، االنعكاس هذا ج-ان

الدوام. على

 للمبدأ هوإثبات الحديثة الفيزياء تثبته ما أن غارودي ويرى
 بين وتمييزم الماخيين مع لينين جدال إستنادًاإلى األول المادي

 الواقع هي )والجواب المادة؟ ماهي :الفلسفي السؤال

 المادة؟ هي كيف العلمي: والسؤال المستقل( الموضوعي
 متزايد تقريبيًا تصورًا المادة عن يعطي أن العلم مهمة والجواب

الدوام. الكمالعلى

تعلمنا: البيولوجيا ان يرى ثم

.دماغ دون فكر يوجد ال انه ا-

 إن بل الشمس، خلقت التي هي العين ليس ان - ب

 من طويلة سلسلة خالل العين خلقت التي هي الشمس

االلفات.
 ضد الثاني المادي المبدأ صحة يثبت التعليم هذا ويعتبرأن

 الثاني هو والوعي األول الواقع هي المادة أن يثبت أي المثالية،

.للمادة انعكاس أي

 معطياته على باالشتغال يمكن معين علم يوجد ال أنه ويبدو

 فيكتفي تامة، معرفة للمعرفة العالم قابلية الثالث: المبدأ برهنة

 الكانطية( هنا )والمقصود »الالأدرية« على بالرد غارودي
 الحجاج في مثاأللطريقته رهاك وبمعيارالمارسة متعينًابلينين

 كان ,إذا :يقول النغلز نصًا غارودي يورد :كانط ضد

 حسب بإنتاجه طبيعية لظاهرة مفهومنا صحة إظهار باستطاعتنا

 ذاته« في »الشيء فإن غايتنا يخدم بجعله أو إرادتنا
 تحويل سوى آخر شيتًا المعرفة وليست . . .يزول . . . الكانطي

 حقى انغلز نص ينتهى ان وما .لذاتنا شىء الى بذاته الشىء
 بين هوة إحداث الستحيل »فمن قائال: غارودي يستتتج

الكانطية. انحم قد انه بذلك ويظن التعبيرين«.
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 من وغيرهم Henle وهانله كارناب مع المسألة يكرر ثم

 واقعية إثبات يستطيع ال العلم أن الى يذهبون الذي الفالسفة

 القفز لنا يحقق ما الى نفتقر إلننا ذلك حاول لو وفيما مواضيعه،
 تسلل في دائمًا فنقع المقدمات، إثبات الى النتائج إثبات من

 مارسة كلها، السابقة المارسة إن :غارودي ويرد .نهائي ال

 موضوع بمادية القول صحة لنا تؤمن التي هي التاريخية العلم

.العلم

 إنطالق نقطة بوصفها االنعكاس نظرية في غارودي ويتوسع

 هي الديالكتيكية المادية ان ويعتقد .المعرفة في المادية النظرية

 الميكانيكية، االمادية عك على تستطيع، التي الوحيدة المادية

 المادة الى تنظر الميكانيكية المادية ألن النظرية. هذه تبرر أن

 فقط مكانية عالقة بوصفها أي الروح مع متعارضة بوصفها

 من التأكد مكن كيف وهي لها الحل مثكلة بالتالي فتوجد

 )الوعي(. العاكسة المرآة في صورته مع المنعكس األصل تطابق

 أن من األساس في تنطلق الديالكتيكية المادية أن فيحين

 معيار هي »المارسة أن ومن المادة« وجود شكل هي »الحركة

 »تأمل مجرد يعود ال هذه، والحالة فاالنعكاس، . الحقيقة«

 على متقدمة معرفية سيرورة العكس على يصير بل سلبي«

.للطبيعة العلمي التحويل قاعدة

 فلسفية فرضية مجرد ال االنعكاس، نظرية في المذهب ويرى

 فرضية بل المستمر وتطورها المعرفة بتفسيرموضوعية تسمح

 المجاالت، مختلف في العلمية االكتشافات آخر تؤكدها علمية

 )في بافلوف فسيولوجيا سوى هذه االكتشافات آخر وليست

 وراثة )في ليسنكو وبيولوجيا الشرطي( واالرتكاس االرتكاس

 ستالين وألنية األنواع( تغير في البيئة وأثر المكتسبة الصفات

 تواصل وسيلة وهي للطبيعة معقد انعكاس هي اللغة أن )في

 الى باإلضافة العلمية«، »االكتثافات هذه وتثبت البثر(. بين

 الصناعة ميادين ختلف في السوفيات العلماء اكتشافات

 البشرية المعرفة على وانطباقها االنعكاس نظرية صحة والعلوم،

:والعقلية الحسية بدرجتيها

 أي الجهازالعصبي ذات التعضيات هوخاصية واالحساس

 االحاس فيكون الحس. اعضاء على المادة بفعل للتأثر القابلة

الموضوعي،. للواقع الذاقي هو»االنعكاس

 بين التوازن يحصل المحيط مع المتعضى تكيف وبفعل

 فعل أي البشريين والعمل المارسة وبفعل والخارج الداخل

 الجديد المحيط يوجد كما المعرفة توجد الخارج في الداخل

 بين التفاعل وبفضل المجتمع وفي .المجتمع - االنسان لنشاط

المعرفة الى الحسية المعرفة وترتقي اللغة توجد والطبيعة البشر



االيالكتيكية المادية

 هوإنعكاس االحساس أن وكا بأفاهيم معرفة وهي العقلية.
 األشياء لعالقات إنعكاس هو األفهوم فإن األشياء لصفات
 ليس الجنس( اسم )وهوبعامة فاألفهوم تطورها ولقوانين

 ذو بالتالي وهو للعالم، الموضوعية للماهية انعكاس بل كلمة مجرد
موضوعية حقيقة

 المعرفة بموضوعية القول في مشكلة ثمة أن بدا ما وإذا
 الظاهر، في إال مشكلة ليست فإنها نفه، الوقت في وبتطورها

 متطورة الواقع( )أي نفسها فالمادة : الديالكتيك يوفره وحلها
 المعرفة، الستمرارتطور المادي األساس هو وهذا أبدًا،

 نسبي طابع ذات أنها في الموضوعانية عن تختلف والموضوعية
 »الحقيقة ألن المطلق، هنااليناقض والنسبي تاريخي مرحلي،
 الحقيقة أن أضف .النسبية« الحقائق مجموع من تنتج المطلقة

 يؤهلها التي االجتماعية الطبقة وأن .طبقي طابع ذات هي
 الحاملة الطبقة هي المجتمع طليعة لتكون التاريخي دورها
 طليعة هي البروليتاريا كانت ولما الموضوعيين. والفلسفة للفكر

 النظرة هي الثورية نظريتها الماركسية فإن المعاصر المجتع
 العلوم، وتعاليم تتفق التي العالم الى الوحيدة العلمية

 نظريات تكون تعدوأن ال تخالفها التي العلمية والنظريات
.موضوعية وال ذاتية أي ،رجعية أو برجوازية

 الرسمية الماركسية وتصيرالعقيدة الدائرة تنعقد وهكذا
 سوى المعرفة في المادية النظرية وليس شامال. فلسفيًا مذهبًا

 قبل ظهرت التي الفلسفية المجلدات من سيل من واحد
 الشخصية« عبادة »نقد بلوغ قبل أب القرن هذا من الستيات
 في واسعا إنتشارا عرفت والتي الفلسفي، الفكر دائرة )ستالين(

 باللغات مرسكو في التقدم دار مخورات بفضل كلم العام

 ويعتمد ياتشر ماركس لي. الى نفه لدم نيتي

 )قبل تونغ وماوتسي وستالين لينين واسهامات شروحات
 فوالذ«. من كتلة »الماركسية لينين عبارة من وينطلق االنثقاق(

 وتحريفها، إفسادها دون منها جزء أي إسقاط يمكن ال بحيث
 في يعتمد لكنه اللينينية«. »الماركسية- اسم نفسه على ويطلق

 فويرباخ حول موضوعات أساسية، وبصورة جداله،
 والتجريبية والمادية إلنغلز، واالنني-دوهرينغ لماركس،

 لتالين التاريخية والمادية الديالكتيكية والمادية للينين النقدية
.تونغ لماوتسي فلسفية مقاالت وأربع

 مقفالً سستامًا يكون أن فوله ظاهر في المذهب ويرفض
 وأن حل الى تحتاج مشكالت ثمة زال ما بأنه يقر أنه بدليل

 ذلك مع لكنه جديدة، علمية ثورة كل مع يغيرشكله أن عليه

 أعم وتعين تدرس علمية فلفة هي الماركسية الفلسفة أن يعتبر
 قوانين سوى ليست التي والفكر والمجتمع الطبيعة قوانين

 المادية في وتطبيقاتها الفلسفية المادية ومبادىء المادي الديالكتيك
 وهي ثوريًا، تحويالً ونحويله المجتمع تطور علم أي التاريخية،

 - الوعي على الواقع وأسبقية العالم مادية : مبادى، أخرى مرة
 ؛عبرالممارسة يعرف، ألن العالم وقابلية اإلنعكاس، نظرية أي
.الطبقي والصراع والصاعة التجريب اي

 المتمرة، والحركة الشاملين، والتفاعل الترابط وقوانين:
 مجتمعة )وهذه ووحدتها. االضداد وصراع الكيفي، والتحول

الديالكتيكية(. المادية تؤلف

:الديالكتيكية المادية ضد »الخوارج« ماركسية - 4

 لينين عارضوا الذين الماركسيين أولئك بالخوارج أقصد ال
 بل الروس، اوالمناشفة الثانية األممية زعماء من والبالشفة

 ضمن خاصًا فهمًا الماركسية فلفة فهموا الذين البالشفة أولثك
 فلسفة الديالكتيكية المادية تكون ان فرفضوا الشيوعية الحركة

 وساقتصر لها، تطبيقًا التاريخية المادية تكون وأن العامة الماركسية
 وردت كما الديالكتيكية للمادية وغرامشي لوكاتش نقد على هنا
 تصبح أن الى طريقها في كانت وكما الشعبي بوخارين مرجع في

.ستالين يقيادة رسمية عقيدة
 »الماركسية الطبقي والوعي التاريخ في لوكاتش يرفض
 غير الطبيعية« »النظرة الى االبتذال هذا ويعيد المبتذلة«.
 وجود سابقًا: اليه لمشار االثبات من تنطلق التي وهي النقدية،
 عد ومن ،البشري الذهن عن مسقالً وجودًا والعالم الطبيعة

 هذا ويعود الطبيعة لديالكتيك ملحقا التاريخ ديالكتيك
 دوهرينغ - االنتي في بالذات انغلز الى لوكاتش، رأي في الخطأ،
 الديالكتيكية العالقة مالة انجلزإهماألتامًا يهمل »حيث
 هذه يضع أن وينسى التاريخ«، سيرورة في بالموضوع للذات
 المنهج إن :لوكاتث ويضيف .المنهجية القضايا محور في العالقة

 العالقة هذه من االنطالق عن يتخلى إن ما الديالكتيكي
 التي البرجوازية« المادية وفي »العلمويةء في يقع حتى المتبادلة

 هي ثابتة لقوانين مطابقته وعلى للواقع الثابت الطابع على تؤكد
 االنتهازية الى األحوال أحسن في يؤدي ما وهذا األخرى،
 من تنطلق فاالمبيرية . الفلسفية و»االمبيرية« الياسية

 على السابق الوقائع« تعداد »مجرد أن ترى ال لكنها »الوقائع«
 تدرك ال فالوقائع سلفًا، مؤول تعداد هو وتفسير، تأويل أي
 مرحلة »نتاج بالذات بنيتها في وهي .ومنهج عبرنظرية إال

.معينة« تاريخية
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الديالكبكية المادية

 أساسها أي ماديتها الديالكتيكية المادية في إذن لوكاتش ينقد
 تفسيرالمعرفة أي المعرفية ونظريتها المادية الواقعية ،الفلسفي

باإلنعكاس.
 المشهورة: انغلز قولة في )أوااليتذال( الواقعية وتتمثل

 وال .خارجية زيادة دون هي كما الطبيعة الى النظر هي المادية
 التجرييي األثر محو في بعد فيما المضاف الديالكتيك ينفع

 »التفاعل ب- القول مجرد ينفع ال كا . النظرة هذه لمثل والوضعي
 والموضوع( الذات )ثنائية األصلية الثنائية محو في المبتادل«

 هذا تصور داائً بمكن أنه ذلك النظرية، هذه أساس في الكامنة
بيليار. لكرتي المتبادل األثر غرار على المتبادل األثر

 في السلعة »تشيء« ل هوإمتداد الطبيعة »تشيء« إن
 بين الفاصلة الهوة خلق على قاثم أنه أي البرجوازي، االقتصاد

 عن مستقلة واقعة السيرورة تصير حيث االنتاج وسيرورة المنتج
 »الطبيعي« الوهم في نجدها الحادة الثنائية وهذه وارادته. وعيه

 عن المعرفة وموضوع بها، الوعي عن الطبيعة باستقاللية القائل
 والذات المعروف الموضوع ثنائية الى بالتالي والمؤدي المعرفة،
 باللجرء إال تفسيرالمعرفة على بالتالي القدرة، وعدم العارفة.

 حد على اإلنعكاس، »مذهب ففي .اإلنعكاس« »مذهب إلى
 تجاوزها يمكن ال التي الثنائية نظريًا تتموضع تعبيرلوكاتش،

 الوعي الفكروالكون، شائية المشيًا، الوعي الى بالنسبة
 انعكاسات بوصفها تدرك األشباء أن قلنا وسواء . والواقع

 لألشياء، إنعكاسات بوصفها تدرك األفاهيم أن أو لألفاهيم،
 تجاوزها« يمكن ال منطقية »صالبة تكتسب الثنائية هذه فإن

 ينجح لم حيث كانط اليها وصل التي المعضلة الى بنا وتؤدي
 بل فلسفيًا اتائية هذم حل في بعامة« للوعي التاليفي »الدور
 بوصفها الواقع في وتأييدها المنطق من إزاحتها على عمله اقتصر
 »المادية« تبدو وهكذا ذاته. -في- واثيء الظاهرة بين ثنائية

 السابقة، الفلسفات سائر يصيب الذي نفسه بالعجز مصابة
 بذلك وأنه الدماغ نتاج هو الفكر »أن يرى الذي التصور ويبدو
 شأن شأنه ميتولوجيًا تصورًا التجربة« مواضيع مع يتطابق
األفالطوني. المثل التذكروعالم نظرية

 الخاص فهمه الديالكتيكية المادية بدل لوكاتش ويقترح
 الملموس« »فالكل الهيغلي-الماركسي: وللديالكتيك للماركسية

 الى نرى ان وعلينا الواقع، عل للدالة األساسية المقولة هو
 »تركيبًا بوصفهم بل ناجزة أشياء من مركبًا بوصفه ال العالم

 »الممارسة« أداتها إجتماعية، صيرورة بوصفه أي سيروريًا،،
 العلم هو أحدًا، واحدًا علمًا ثمة فان ولذا )البراكسيس(،

 فمقولة . لكال| بوصفه المجتمع لتطور الديالكتيكي التاريخي
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 أي الثوري، البروليتاري العلم جوهر هي la totality الكل
 الذات تكن لم إن »الكل« طرح يمكن وال الماركسية. جوهر

 ال الطبقة، آخر، بمعنى »كل،. نفسه الوقت في هي الطارحة
 الى تنفذ ان تستطيع بفعلها التي وهي المعرفة فاعلة هي الفرد،
كله. وتحوله اإلجتماعي الواقع

 للمادية لوكاتش نقد من غرامشي انطونيو ويستفيد
 دفاتر في األخيرة استنتاجاته الى النقد بهذا ويذهب واالنعكاس

السجن.
 يتكلم بقدرما الديالكتيكية المادية على غرامثي يتكلم وال
 هذا في األساس يعتبرأن يفعل وعندما التاريخية، المادية على

 هي فالماركسية المادية. الى وليس »اتاريخية« الى التعبيريعود
 Historicisme المطلقة« »التتريخية أوهي الممارسة« »فلفة

absolu سابقة فلسفة كل عن تختلف المعنى يهذا وهى 
 غنوصولوجيا للبشرمنطلقًا التارمخية المارسة جعل في وتتجاوزها
 يعيد »التتريخية« من وانطالقًا العالم. لتحويل وأساسًا معرفيًا

 أو ديالكتيكية مادية كل ويهفت الماركسية قراءة غرامشي
 المرجع أساس في الواردة تلك غرار على واقعية انطولوجيا

بعد. فيما غارودي روجيه سيوسعها التي أو الشعبي

 قبل ما باختزالها غرامشي رأي في المبتذلة« »الماركسية وتمتاز
 لتؤكد وتاريخه وفعله ووعيه اإلنسان تختزل فهي ,النقدي
 الواقعية« »الغنوصولوجيا فهذه للواقع. الموضوعي الوجود
 نحومغلوط على الخارجي« العالم »موضوعية مسألة تطرح

 العالم الجمهوربان إيمان تستغل فهي الجدوى. عديمة وبطريقة
 المثالية لتدحض منه فتنطلق ،موضوعي ذووجود الخارجي

 أها أي الكائن، دوغمائية تقيم أن سوى تفعل فال الذاتية
 المفارق )الله ديني أصل ذات بانطولوجيا الراقية المثالية تستبدل

 وبميتافيزيقيا اإلنان( يخلق أن قبل وخصائصه العالم يخلق
الديني. بااليمان المغلم المشترك الحس ميتافيزيقيا هي ساذجة

 على المادة قوامية طرح الى تؤدي الخارجي العالم وإستقاللية
 من تجعل ميتافيزيقية »واحدية« وبناء »ثنائية« كل ونبذ الوعي
 أشكال من شكل مجرد الذهن فيصير الوحيدة الحقيقة المادة
 تصبح أي للمادة. انعكاس مجرد األكثر، أوعلى المادة، حركة

 عالقة حقيقية، بماهية ظاهر عالقة والمادة الوعي بين العالقة
 للحقيقة مفهوم لدينا فيتحصل حقيقي، بواقع قشرية ظاهرة

 موضوعها مع للمعرفة تطابق بمثابة الحقيقة تصور على يقوم بائد
 وتطابقا - ذاته في - بالواقع معرفة المعرفة وتصير ،الخارجي

 لما إنعكاسا المعرفة كانت ولما .بذاته القائم الكون مع للفكر
 الحتمية، من مفر فال أبدًا صائبًا وإنعكاسًا ذاتها في المادة هي



الديالكتيكية المادية

 الى الماركية تتحول وهكذا بالمناسبة. اإلقتصادية والحتمية

. نقدية - قبل ميتافيزيقا

 من للعلم. سافج فهم من المبتذل التصور هذا وينطلق

 العلم الى النظر ومن علم لكل نموذجا الطبيعي العلم اعتبار

 القدرة يمنحنا إنه حيث من بل تشكله حيث من ال الطبيعي

 يمكن ال كان فإذا وقوعها، قبل الطبيعية العمليات رصد على
 تطور رصد من مكنتنا إذا إال عالً التاريخية المنهجية اعتبار

 األسباب عن البحث في التورط من بد ال كان المجتمع

العلل«. و»علة األصلية« »العلة البلعن الجوهرية

 مبتذلة مادية فلسفة الديالكتيكية المادية فلسفة تصح وهكذا

 انطالقا تنطلق وال والبراكيس التاريخية تهمل ألنها ودوغماثية
 ان ترى وال . والمارسة« النظرة »وحدة األسمى المبدأ من متسقًا

 االنسان بمبادرات عالقة على صيرورة هي الواقع صيرورة

 وأن . التاريخ خارج ليست الحقيقة وأن النظرية، واختراعاته

 وان وايديولوجيا فوقية بنية هي وعلم، معرفة كل المعرفة،

 بل الخارجي الموضوع تطابقهامع ليس المعرفة موضوعية
 بما بالتالي، معرفة كل وأن العامة، الثرية الذاتية مع توافقها

 لعالقتها تابعة صوابيتها وأن للسقوط قابلة الماركسية، فيها

 الطبيعية، الظاهرات وأن التاريخية، بالممارسة الديالكتيكية

 البشر حاجات عن تنفصل ال الطبيعة، علم موضوع
 منذ الخارج في قائبًا واقعًا ليست نفسها المادة وأن ومصالحهم،

 االنتاج يهدف المنظمة الطبيعية القوى مجموع هي بل النأزل،

 وعبر معينة تاريخية ظروف في لإلنسان تتمظهر كما هي أو

العملي. براكسيه

 المادية الى الماركسية نسب صراحة »الخوارج« يرفض وهكذا

 هي المادية أن انغلز بقولة خاصة بصورة ويشككون السابقة،

 وبأطروحة خارجية، إضافة بدون هي كما الطبيعة الى النظر

 بالمقابل ويؤكدون الخارجي. للواقع المعرفةإنعكاس ان لينين،

 أن ويرون والديالكتيك التاريخ وعلم والتاريخية المارسة على

 المثالية والفلفة هيغل هو ماركس الى األقرب النيب

 موضوعات فهي األساسية النصية مرجعيتهم أما األلمانية.

ماركس، لكارل والكابيتال فوبرباخ حول

:الدفاع« »خط الى التراجع - 5

 انتقد»عبادة الذي 1956 تقريرنيكيتاخروتشيف أحدث

 صفوف في فعلية صدمة ستالين »جرائم وفضح الثخصية«

 وتفرق القديمة، القناعات فاهتزت االرنوذكسيين، الفالسفة
 مسرحًا الستينات باريس وكانت ٠ متخاصة شيعًا القوم

 ماركسية تأويالت في نجسد نظيه، قل نظري لصراع أساسيًا

 الماوية - الستاليينية - الليية - الماركسية بين تراوح متنوعة
 والمركزية والغرامشية بالبنيوية مرورًا الوجودية - والماركسية

 لطبقي والوعي التاريخ الى االعتبار وأعيد والرايشية
 واسعًا انتثارًا لغرامشي السجن دفاتر وعرفت للوكاش

 المادية من متضادين موقفين الخضم هذا في نستقرىء ان ويمكن

 باسم مؤيد والثاني االنسان، باسم رافض األول ،الديالكتيكية

ابية.

 الشاب ولوكاش غرامشي من يستفيد األول والموقف

 وهي وحسب، التاريخية المادية هي الماركسية أن الى ويذهب

 الطبيعة« »ديالكتيك أما العشرين، القرن فلسفة المعنى بهذا

 )جان لالنسان معادية ونزعة هجينة وضعية أضافة سوى فليس

 نزعة سوى فليست االنعكاس« »نظرية وأما ،سارتر بول

 على تعرفه قبل فيهالينين وقع نقدية - وماقبل امبيرية حسية

 في غارودي )روجيه المنطق علم قراءته بعد عدلهما ثم هيغل

 صفوف في واسعا صدى الموقف هذا وعرف . الثانية( مرحلته

 »الدغمائية على المالئم الجواب واعتبر بالذات، الشيوعين
 الديالكتيك» هوعصر جدبد لعصرماركي وتدشينًا الستالينية«

المنفتح«

 إنحرافا ويعده اإلتجاه لهذا التوسير يتصدى ولسوف
 عن كثيرًا تختلف ال وناسوتية تطورية فلسفة نحو بالماركسية

 الناسوتية هذه خطيئة كانت وإذا السابقة الفلسفات من غيرها

 المادية عن والتخلي الماركسية اختزال في تتمثل الجديدة

 هذه من تطهيراناركية التوسيرسيحاول فإن الديالكتيكية

 تتريخية المنطلق، اختالف رغم ترفضان، مرحلتين على الخطيئة

: الديالكتيكية المادية مادية إثبات وتعيدان غرامشي

 ألتوسير يعرف وفيها «االبيستمولوجي »القطع مرحلة —

 عبرقراءته ويثبت النظرية« الممارسات »تظرية بأنها القلسفة

 هيغل مع األخيريقطع هذا أن ماركس كابيتال ل التشخصية
 الديالكتيكية فالمادية .تطويرًا أو له تتمة اعتباره يمكن وال

 رفض في الديالكتيكية جدتها تتمثل وثورية جديدة فلسفة

 ونفي الضدين، وتماثل وحدة مقوالت مثل الهيغلية المقوالت

 تفاوت مثل جديدة مقوالت وإقامة و»الكل« واالستالب النفي
 وهي والتركز، واالنزباح، البنية، في والغلبة الضدين،

 تضافريًا تعيًا المتعين الماركسي التناقض عن المعبرة المقوالت

surdeUrminee متفاوتة مستويات ذو معقد تناقض أنه أي ؛ 
 ذات متميزة بنية بنية، كل من يجعل تفاونًا والحركة الفعل

 المحرك المبدأ ذي الهيغلي التناقض عكس على خاصة فعالية

البسيط.
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الديالكتيكية المادية

 المعرفة موضوع بين بتمييزها فحمثل المادية جدتها أما
 مع )وهذا و»خلوق« مبني المعرفة فموضوع .الواقعي والموضوع
 مبني ألنه الموضوع كل ليس لكنه الدوغتية( وضد غرامثي
 نهاية في متطابقة به فالمعرفة معطاة أولية مادة من انطالقًا
 وتطوير غرامشي ضد )وهذا المادي الواقعي الوجود مع المطاف

 هو والمعرفي الجزئي، هو المادي آخر: بمعنى العقيدة( لملمات
الكلي.

 الوهم وهي »التنظيرية« نقد أي ، الذاتي« »النقد مرحلة -
 دور إهمال وعن العلم غرار على الفلسفة معاملة عن الناتج

 وقوانين مبادىء جموعة ليت فالفلسفة . العملية الممارسة
 بل معا( والتتيخية الدغمائية ذلك الى )كاتذهب معرفية
 يصح فال ، theses مقاالت نظرية، مواقع أو مواقف مجموعة
 إنها عنها يقال ان يمكن ما جل بل الخطا، أو بالصواب وصفها

 للمعرفة منتجة مواقف أي أوغيرسليمة، سليمة مواقف
 للمعرفة فليس ولذا ايديرلوجية. بمعان لها أومعيقة بأفاهيم
 احتالل عينهاأوإعادة ألنهاتكرارللمواقف والتاريخ موضوع
 هي فالفلفة .الطبقي الصراع بهدف نفسها النظرية للمواقع

 تلخيص ويمكن النظرية«. في طبقي صراع األخير المصاف »في
 ضد موجهة صراعية مقاالت بثالث النظرية المواقف هذه

 وضد المثالية الذات فلسفة ضد معًا أي والناسوتية التتريخية
هي: المقاالت وهذه المبتذلة. المادية

 هو االنسان :ضد ا التاريخ تصنع التي هي الجماهير - 1
.تاريخه يصنع الذي

 االنان ضد: ا التاريخ هومحرك الطبقي الصراع - 2
.بإعالئه التاريخ يصنع
 ال االنسان ضد: ماهوكائن/ اال يعرف ال االنسان - 3

.يصنع ما اال يعرف

 في الناسوتية ضد هوواضح كما موجهة المقاالت وهذه
 تثبت أن تريد وضدها الغائية، الى المؤدية الناسوتية التأريخ،

 )فاعلين(. فاعل وال )غايات( غاية بال سيرورة التاريخ أن
 وضدها المثالية، الى المؤدية التتيخية المعرفة، في التتريخية وضد
 لكن ، االنعكاس« »نظرية وصوابية العالم مادية تثبت أن تريد
 ألتوسير، تالمذة أحد لركور، دومينيك ويوضح تعديلها. يعد
 عندلينين االنعكاس نظرية إن :فيقول الجديد التعديل هذا

 ضمن إال تصيركذلك ال وهي ،أوحسية امبيرية نظرية ليست
 فرضية مع بالعالقة اال للمعرفة نظرية وال معرفة، نظرية
 يؤول كما عندلينين، االنعكاس أن والحال العارفة. الذات
 طبق نسخة أو انطباعًا ليس أي مرآة في انعكاسًا ليس لوكور،
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 انعكاس أي معًا وتقرييي تدرحي انعكاس إنه ثابتة. األصل
 أآل للفلسفة، األلتوسيري الفهم على بناء ومجب، مرآة. بال

 الجدالي المغزى عن بل لالنعكاس، المعرفي المعنى عن نبحث
 التجريبية ضد االنعكاس، في لينين لنظرية الصراعي والرهان
 في النظرية تدخله الذي الترتيب هو والرهان النقدية والمثالية
 التي اي االنطولوجية المسألة-1 األساسيتين: الفلسفة مسألتي
 المسألة -2 والفكر. الكون بين القوامية مسالة وتحل تعرض

 المعرفة. موضوعية مألة وتحل تعرض التي أي الغنوصولوجية
 على القوامية مسألة يقدم الفلسفة في المادي الموقف كان وإذا

 مقالة فإن لألولى، حلها ضوء على اثانية ويحل المعرفية المسألة
 إمكان يتوفر بفضلها إذ للمادية تأسيية تبدومقالة اإلنعكاس

 موضوعية إثبات ثم ومن انعكاسه، على األصل قوامية إثبات
.أصله مع بالعالقة اإلنعكاس
 الماركسية تخليص يمكن أنه األلتوسيرية ترى الفهم وبهذا
 نظرية من بتخليصها واألمبيري الحسي اللبس من اللينينية
 نظرية وال مرآة ال عارفة ذات ال »فحيث المادية المعرفة

 فاعل بدون معرفية وسيرورة معرفية مواقف هناك بل للمعرفة«
 على فهمها ياعد غائية، بدون تاريخية سيرورة هناك كما

 ناسوتية كل ومن )غائية( تيليولوجيا كل من الماركسية تخليص
.نظرية

 للمارسة خدمة النظرية يحدث إذ النظري الجهد هذا لكن
 تكون حقى غائية ال بمارسة تكون أن يجب المارسة ان يبين

 »مكر تعي ان التاريخ ألداة يمكن فكيف ثورية. مارسة
. اإلعالء أو اليأس من مفر وال له؟ اداة وتظل التاريخ«

 المحاوالت هذه كل من الرسمية العقيدة تستفيد ولسوف
 جديدها تركيب يعيد تأليف في تناقضاتها احتواء الى فتسعى

 في سيف لوسيان فيجمع .الكالسيكي العقيدي األساس على
 بين التمييزاأللتوسيري 1980 الماركية، الفلسفة الى مدخل

 البشرية المارسة دور الى الموقف، والمقولة- المعرفي األفهوم
 بنظرية تحتفظ ديالكتيكية مادية من أساس على الغرامشية
 الفصل« »خط باعتباره للمعرفة الحسى وبالمنطلق االنعكاس

 المادية ديالكتيكيًا جمعًا يجمع انه اي .والمثالية المادية بين
 لوكاتش نقد من )مستغيدا التاريخية المادية الى الديالكتيكية

 ديالكتيكية مادية الى تنشطر كوحدة المادية ان فيقول: الذاتي(
 بالمعفى الديالكتيكية، المادية تندرج جهة »فمن تاريخية، ومادية

 فتصيرالطبيعة التاريخية« المادية في تامًا إندراجًا للفظ، القطاعي
 إمتداد على التاريخية المادية وتمتد تاريخية، مقولة المعنى بهذا

 التاريخية المادية »تندرج بالمقابل، لكن الماركسية«. الفلسفة
؟ المنظوريقول هذا ومن الديالكتيكية« المادية في تامًا إندراجًا



الماركية

 والمادية موضوعي، انعكاس والعلم طبيعية، مقولة التاريخ
 ويضيف الماركسية«، الفلسفة امتداد على تمتد الديالكتيكية

 الماركسية تميز التي الوحدة في الثنائية نقشع »وبذلك : سيف
 الكون بين العالقات قراءة احتمال تعكس والتي بأسرها،

الوجهين«. من والفكرقراءة
 إثبات سيف لوسيان يعيد الديالكتيكية المهارة هذه وبمثل
 في قائمتين مقولتين بوصفهما واالستالب النفي نفي مقولتي
 لممارسة افهوم الكابيتال.كمايتبنى ي اي النظرية؛ صلب

 ثوري »طريق عن للبحث مخصبا« »تحفيزًا بوصفه الغرامشي
 من تخليصه بعد ولكن المتقدم«، الغرب لظروف مالئم جديد
 نفسه الوقت في سيف ويتخلى .الديني لإليمان المعادي طابعه

 النظرية من إنطالقًا العلوم مستجدات تفسيرجيع طموح عن
 شامالً اتصورًا بوصفها النظرية عرض طموح وعن العامة
 ثمة ان ذلك الستالينية«، »الدغمائية تفعل كانت كما للعالم«
 لمقوالت توضيح يجب : أوآل لها التصدي يجب داخلية« »ممومًا
 والالمتناهي، )المتناهي والمكان الزمان مقوالت مثل المادية،

 والخاصية )القياس والكم والكيف .( ■ والمنفصل. المتصل
 والتنظيم )البنية والمضمون والثكل .( النوعية. والقفزة
 والضرورة )المصادفة والتحول .( والتناتج. والخارج والداخل
والحرية(. والغائية

 للعالم المادي الفهم مقوالت توضيح مهمة إن : سيف يقول
 تزال ما المتقنة الفلسفية »المادية وان مفتوحة« مهمة تزال »ما

والممارسة« العلم حركة عن متأخرة
 ما أبعد هي اليوم لماركسية بان كافيًا اعترافًا هذا في رلعل

 ، العالم« الى الوحيدة العلمية »النظرة بأنها االدعاء عن يكون
.الدفاع خط على آلن مقيمة بأنها كافبًا راعترافًا
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وهبة موسى

الماركسية
Marxism 
Marxisme 
Marxismus

مدخلعام: (1

 سرعة محالة ال يالحظ الماركسية تطور لتاريخ المتصفح ان
 الحركات أكثر على طغى كمعتقد اعتناقها وسرعة نتاجها تسرب
 تمارس الذات قائمة دولة أوكإيديولوجية العالم في الثورية
 ,االجتماعية الحياة مفاهيمها ضوء على وتظم السلطة باسمها

:الماركسية تطور لفهم الهامة التواريخ بعض اعطاء من بد وال
 انغلز صديقه مع ماركس الشاب يقوم 1847 سنة ففي -

 بيان كتاب االلماني؛ الشيرعي للحزب التأسيي النص بكتابة
 العربية الى ترجمه 1848 صدرسنة الذي الشيوعي الحزب
 تنظيم الى هدف حزب وهو ،1933 سنة بكداش، خالد

 البروليتارية الثورة وقيادة الكادحة االجتماعية الطبقات نضاالت
.البورجوازية الميمنة ضد
 بعد لندن في للعمال العالمية الجمعية نشأت 1864 سنة وفي -

 هذه أرادت .متعددة سياسية ومارسات ،طويلة أبحاث
 لتكسير األوريية الثورية الحركات تحتضن أن العالمية الجمعية
االنتاج. لوسائل الخاصة الملكية على المبني األوروبي المجتمع

 من األول الكتاب بإصدار ماركس يقوم ، 1867 سنة وفي -
 »أنه Altusser التربر عنه يقول وهوكتاب المال، رأس

 تاريخ في العظيمة الثالئة االكتشافات أحد على يحتوي
 وهو (7 ص المال، رأس مقدمة الترسير، )لوي االنانية«
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الماركية

 تفتح التي التاريخ( علم )قبل العلمية المفاهيم نسق اكتشاف
 فتحت التاريخ علم قبل . العلمية المعرفة عل التاريخ قارة

 الخامس القرن في اغريق يد على الرياضيات قارة االنسانية
.Galileeغليلي يد على الفيزياء وقارة

 تناقضات نتيجة األولى األمية تضمحل 1876 سنة وفي
 )الجمعية الثانية األهية أما مارساتها. تخللت وخطيرة عديدة
 موت بعد أي 1889 سنة تأسست والتي للعمال( الثانية العالمية

 )المادية - الماركسية اتخذت فقد سنوات بست (1883) ماركس
 األممية انهارت وقد العمالية. نضاالتها في لها مبدأ الجدلية(

.1914 سنة األولى العالمية الحرب معاندالع الثانية

 افتكاك في يبرز الماركسية تطور في الهام الحدث ولعل
 دولة أول تأسيس وفي روسيا في السلطة البلشفيين اثوريين
 يتم النة نفس وفي لينين. بقبادة ، 1917 سنة ماركية

 الهام الثافي السياسي الحدث أما للعمال الثالثة األمية تأسيس
 قيام وفي الصين في 1949 سنة الماوية الثورة نجاح في فيتمثل

.وستالين ولينين ماركس الى ينتمي نظام
 سياسيًا معتقدًا اآلن الماركية أصبحت فقد حال كل وعلى
 دولتين ان اذ العالمية الجيوسياسية الساحة على وزنه له هامًا
 من الماليين وأن اليها تنتميان القوية الدول من األقل على

 بالعالم يسمى وما الرأسمالي )العالم الماركسي غير العالم في البشر
 النقابية أو الثقافية نضاالتهم في متعددة بطرق يلتزمونها اكثالث

 نتاج ليست الماركسية بأن القول نستطيع هنا ومن ,السياسية أو
 النتاج هذا اتصال شيء كل قبل هي بل وانغلز، ماركس
 فترة الطبقات، تطاحن تاريخ في الهامة الزمنية بالفترة

 فهم نستطيع ولن األوروبية البلدان في العمالية النضاالت
 االقتران وهذا االتصال هذا نفهم لم اذا الماركسية طبيعة

.التاريخية بالمعطيات

الماركسي: الفكر طبيعة(2

 فلسفة هي الماركسية ان قبلكلثيءعلى نؤكد، البدأن
 ديناميكية فلسفة وهي المعاش، للواقع جديدة نظرة على تقوم

 قدمت فقد نفسه، على المنغلق النسق رفض على ترتكزأيضًا
 فهم نستطيع جعلتنا األحيان بعض في ومتضادة مختلفة نتائج لنا

 هذاالنتاج إن Desanti وكمايقولدسنتي الحالية. المجتمعات
 المجموعات تلك وأيضًا بل ففط والمعارف األفكار يمثل »ال

 تحرك أن على قادرة وتكون الماركسية الى تتتمي التي االنسانية
 تمتاز ماربوت(. الفلفة، معجم )دسنتي، هائلة« مادية قوات

المألوفة الفلسفية االنساق عن الماركسية الفلسفة اذن

 ترفض غيرنهائية بأنها ( .. .الخ والهيغية )الديكارتية
 فتخلق تطبيقها ميادين نظريتها داخل تستبطن وبأنها االنغالق،

 نالحظ ان بد والممارسة.وال النظرية بين عضوية وحدة بذلك
 المجتمعات لفهم يستخدم فقط منهجًا ليست الماركسية ان هنا

 االنسان قضايا عن نظرية أساسًا هي بل وتطوراتها، االنانية
 نعتبرهاقوالً واليمكنناأن الديالكتيكية، المادية منهج تستخدم
 األخرى األقوال الى يضاف والحياة العالم عن ودغائيًا جأمدًا

 لمبادىء معمم تقرير فالماركية .الفكرية الساحة على المتواجدة
 للواقع العيني التحليل مع تتفاعل متطورة ونظرية المنهج
 بتحديد شيء كل قبل تهتم بأنها القول نستطيع لهذا العيني.

 وتجميعها، المفاهيم استنباط دىءوبمبا التفكيرومناهجه، سبل
 عامة، والعلمية والسياسية االجتماعية الحقائق على وباليطرة

 الفكر قوانين على ترتكز علمية نظرية بتأسيس وذلك
.والمضادللمثالية الصحيح الديالكتيكي

 تدرس التي البحث طريقة الديالكتيكي بالفكر ونعني
 عالقاتها وفي وتحوالتها وتغيراتها حركاتها في واألحداث األشياء

 التحليلي المنهج يعارض بذلك وهو المكثفة وتفاعالتها المستمرة
 االهتمام دون أشياء عن النتائج استخالص يرتكزعلى الذي

 بأشياء وعالقاتها وتحوالتها وبحركاتها األشياء تغيرهذه بكيفية
 واقعي يمتازبأنه الماركي الفكرالديالكتيكي ان على أخرى.
 ماركس، )كارل وثوري« »نقدي ماركس يقول وكا ومادي

(.23رأسالمال،ص

 تعبير حسب العقلية« »نواته هيغل عن ماركس اقتبس وقد
 الشائع التبريري ويزيه والمثالية الصوفية بقثرته وألقى ستالين
 زيًا الصوفي، وجهه من الديالكتيك »أصح عصره في بالمانيا
 األوضاع يمجد أنه للناس خيل ألنه ذلك المانيا، في شائعًا
 نظر في فاحشة فضيحة فهو العقالنيين وجهة من أما .القائمة

 الديالكتيك ألن ذلك المذهبين، ومفكريها الحاكمة الطبقات
 نفسه، الوقت في القائمة لألوضاع االيجابي المفهوم في يدرج
 الديالكتيك ألن ذلك وتهديمهاالضروري نفيهاالمحتوم مفهوم

 إآلشكال شيءمتعين كل ليس التي نفسها، الحركة بإدراكه
 ألن وكذلك سبيله في يقف ما ثمة ليس اشكالها، من انتقاليًا

 )ماركس، وثوري« نقدي جوهره حيث هومن الديالكتيك
(.23 المصدر،ص نفس

 *دف التي الجدلية هوالنظرة المادي الديالكتيكي فالمنج
 حركية يدرك نقديا تفسيرا المادي العالم داخل األشياء تفسير الى

 التجريد الى االلتجاء دون ظواهرها بكل ويلم األشياء
 العنصر على حتمًا يتوقف المادة وجود ان يرى الذي الميتافيزيقي

 تنشا، عامة االنسانية فالنثاطات العقلي أو الروحي أو المثالي
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االنسانية. للحياة المادية الظروف نتيجة ،الماركية حسب
 الى تضاف فلسفة ليت الماركسية ان تستخلص هنا ومن

 وليت الديكارتية أو كاألفالطونية األخرى الفلسفات
 بطابع مطبوعة االفكار من اونقًا معتقدًا
 ايضا وليست المسيحية او كاإلسالم شعوري

 وتنبع مطامحها عن تعبر اجتماعية لتشكيلة وعقائديًا ذهنيًا نتاجًا
 فيها فتشابك المعطيات هذه كل حوت انها ورغم .واقعها من

 العقائدي، وبالعنصر الشعوري بالعنصر الفلسفي العنصر
 واالنسافي االجتماعي للواقع أصيلة نظرة فهيقبلكلشيء

 تفسيرًا تفرض ولكنها خاصة وعقيدة معينًا سلوكًا محالة ال تحدد
والسياسية. واالجتياعية االقتصادية للظواهر علميًا

والماركسية: الهيغلية (3

؛.الديالكيك:

 حيث من تختلف ال الديالكتيكية »طريقتي ماركس يقول
 ، تمامًا ضدها انها بل الهيغلية، الطريقة عن فحسب األساس
 الفكرة اسم عليه ويطلق هيغل يشخصه الذي الفكر فحركة

 الشكل سوى الواقع فليس وصانعه. الواقع خالق نظره في هي
 الفكر فحركة الضد، فعلى نظري في أما للفكرة، الحادثي

 دماغ الى منقولة الواقعية، الحركة انعكاس سوى ليست
 ذلك يععني ال . (22 ص المال، رأس فيه« ومستقرة االنان

 الفكر أن يعني ال كا الهيغلية، عن هائيًا تخلى قد ماركس أن
 نفسه فاركس الهيغلي، بالفكر يتصل ال الماركسي الجدلي
 كل »على فكان عامة الجدلي التفكير طور قد هيغل ان يعترف

 المصدر، )نف الديالكتيكالثاملة حركة عرض من أول حال
 روحية صبغة للديالكتيكية تكون أن يرفض ولكنه ، (22 ص

.والعقل الفكر لحركية المعاش الواقع تخضع وصوفية
 ديالكتيك، لكلمة اليوناني األصلي بالمعفى هيغل احتفظ
 القضايا بين يجمع ال الذي الدحضي، »القول في والمتمثل

 أن النقدية بحركته يحاول بل عشوائيًا، جمعًا العامة الحسية
 القول هذا أن أي بينها، الضروري التماسك عن النقاب يرفع

 من ضرورية مرحلة سيكون وبهذا العلم، حقل داخل سيعمل
 ان العلم، في الديالكتيك استنباط يعني العلم. مراحل

 وإن الممكنة الوحيدة هي تكون ستدحض التي الفرضية
 التحول طريق عن اال تكون ال اليها سنصل التي النتيجة

الفرضية. لهذه الذاقي
 »انتقال في تتمثل الهيغلي الجدلي للفكر الهامة والخاصية

 ديالكتيكي نفسه فالشيء . . الشيء. الى القول من الديالكتيك

 ضرورة خالل ومن تفسه، من بدافع يخلق انه حيث من
 دي )دومينيك .« . يخصه. غيما الديالكتيكي القول داخلية

 شيء كل (.215 ص والجدلية، المنطق دون، وانذري بارل،
 حسب واالقتران والتقارب التفريق لعملية يخفع الواقع في

 فرضية ونقيض )فرضية، للديالكتيك الثالئي السياق
وتركيب(.

 حركة كل أساس هو التناقض يكون لهيغل فبالنسبة
 أيضًا فهو كذلك أنه رمة الثيء، داخل موجود والتناقض

 مكنًا. التطور فهم تجعل والتواصل االنفصال فحركية ملغى.
 محطاتها الى الحقيقة يوصل صاعد بخط دائما يسير والتطور
 وتجد تطورها ستوقف التي المطلقة الفرة نعني األخيرة

)الهيغلية(. المتكامل الفلسفي النسق داخل النهاتي تشخيصها
 انها اذ والعلمية النظرية الفكرة وحدة هي المطلقة والفكرة

 هنا نشير أن بد وال المعرفة، وفكرة الحياة فكرة كنفها في تجمع
 أي كله النسق هو المطلقة الفكرة لهذه الحقيقي المضمون أن الى

 والكل الكل هي المطلقة فالفكرة فيشمويتها. الفكرة سيرورة
 التي المطلقة الصورة بل أجزائه في المنفصل أي المجرد يعني ال

 ونقيض بموضوعها ومقوالتها أجزائها جميع جوفها في تحتفظ
 هيغل هوان الواقع في هيغل مايميزفلسفة إن .موضوعها

 من غيره عن عزل ما إذا وناقصا وضيقا محدودا شيء كل يرى
 تصبح اذ الثيء تطور عن ينفصل ال فالمضمون ,األشياء
 بالجزء الكل فيه يتفاعل ومتماسكا متكامال نقا الفلسفة

٠ والصيرورة بالتطور والمضمون
 مبدأين الهيغلية عن تأخذ الماركسية ان نقول أن نستطيع

 في الجدل األولهواستنباط فالمبدأ للفكرالجدلي: هامين
 االرتباط فهم لنا يتسنى حتى التحليلي العقل مكان العلم

 هواعتبار الثاني والمبدأ .األشياءوالعمليات بين الضروري
 تكون وبتعبيرآخر والعمليات. األشياء داخلةفي الجدلية
 التطور وفلسفة التناسق الكل فلسفة هي هيغل فلسفة

 الكلية وفلسفة هيغل مثالية ترفض والنها .الكل لهذا والتحول
 .األخيرة ومحطته للديالكتيك الفكري المسار وترفض المغلقة
 في يعني ماركس قبل من قدمبه على هيغل ديالكتيك فايقاف

 عضوية عن كليًا ستختلف ديالكتيك صياغة األخيرأن
 سوف أنها إذ الهيغلي الديالكتيك وصوفية اليونافي الديالكتيك

 وأيضًا بل فقط واألشياء الطبيعة تطور تفير علم تكون لن
.تغييرها أداة

 الماركسية في الموجودة الهيغلية المعالم ان البتة يعني ال ذلك
 وقدم الهيغلية الجدلية عن نهائيًا انفصل قد ماركس وان ائنوية

 قوانين عن االختالف كل تختلف للديالكتيك أساسية قوانين لنا
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 بولتزر قبله ومن ،Althusserالتوبر اليه ذهب ما إن عيغل.
Politzer تأثيرستالين تحت Staline، قد ماركس أن من 

 منها يقتبس لم وانه الهيغلية إلجدلية الفلسفة عن هائيًا انفصل
 له نظرية، أخطاء إآل اعتباره يمكن ال العقلية«، »نواته سوى

 لهذا فهم عدم على يدل ولكنه واضحة ايديولوجية مبررات
 بفتراتها والماركسية الهيغلي الجدلي التراث بين الوثيق التواصل
 التضادووحدة قانون )أي الماركسي الجدل فمقوالت .المختلفة
 الفكر لتطور نتيجة شيء كل عبل هي المتضادات( ونضال
 )واالذجة( العفوية االغريقية فكرنه من تحول الذي الجدلي

 داخل يعمل إذن ماركس يبقى ٠ والتكامل الشمول مرحلة الى
 انهاا المطروحة ومسالياته ومتهج طريفته في هيغل حقل
 والتفكري، المثالي نمطها في والجوهر الذات مسألية جانبًا يترك
 للذات الجزئية المادية النظرة تلك نفسه اآلن في يرفض كما

)فيورباخ(.

االنغالف: فلسفة ب-هيغل:

 الهيغلية الفلسفة بين اذن الرئيية الخالف نقطة ان
 منها كل تصور في ، شيء كل قبل تكمن الماركسية والغلسفة

 بين فرق هناك ليس للمثالية فباكسبة بالوجود. وعالقته للفكر
 هو فالواقع . والفكرة المعاش الواقع بين أي والمفهوم الكون

 عن يتحقق والفكر الواقع بين والتجانس الفكر. وهو التصور
 أما .بالموضوع المفكرة الذات تمتزج حيث المطلقة المعرفة
 اال والوجود الفكر بين الوحدة هذه تظهر ال لماركس بالنسبة
 فالواقع الفكرة إلى الواقع تخضع واضحة تجريد عملية بواسطة
 ليست بالواقع االنسان تربط الني والعالقة الفكر خارج موجود
 أوعالقة عمل عالقة شيء كل قبل فهي معرفية، فكرية عالقة
 وتوافق ببيئته االنسان توافق يقع والممارسة فبالعمل . مارسة
باالنان. البيئة

 والواقع الحقيقة نهم حاول قد هيغل ان ذلك كل من نفهم
 داخل التفكيروالوجود بين الديناميكية الوحدة فأس ككل.
 تمثل ال عينية أفكار قالب في يظهر الروح أن ننسى وال :الفكرة
 تم أن بعد نفسه الواقع هي تكون بل فقط وتعبرعنه الواقع
 الذي الواقع هذا أي ،رالحادثة الالمعقولة العناصر من تطهيره
 لنا يظهر هنا من المفهوم. في حقيقة اندمج حتى وتعالى تسامى
 قد أنه بما وكامل مغلق الهيغلي الفلسفي النسق ان جليًا

 ومتطلبات ليتماشى وكيفه والفكرة المفهوم داخل العالم استوعب
 تتتهي وهنا واقعا. والعقل عنالً الواقع أصبح بحيث الفكرة،

 للقول وتكرارًا اعادة ستصبح الفلفة أن أي الفلسفة، مهمة

 ان وما غهايتها. الى للوصول بدايتها الى عودة وستصبح الميغلي
 الفلسفة فستنتهي والواقع العقل وحدة في ظهرت قد الحقيقة

 المقضي(. األمر )أو الحالي الراقع غبطة وفي التاريخ نعيم في
 تعبرعن المغلق النسق حلقة داخل الفلفة أصبحت وقد

 عن عاجزة ولكنها ومفاهيمها تصوراتها وعن وتاريخها مراحلها
امكاناتها. وشروط قولها أرضية وفهم الخروج

: للفلسفة الجديدة المارسة : ماركس (4

 ما وكل عقلي هوواقعي ما »كل بأن القائل الهيغلي المبدًا ان
 الفلسفة مهمة ان األمر نهاية في إذن يعني واقعي« عقلي هو

 مع والتاشي فهمه ومحاولة الحالي الواقع تبرير في تتمثل األولى
 الواقع في مجرد تأمل هي هيغل عند فالفلسفة متطلباته.
 والتعبيرالجدلي. الصيرورة فهم ومحاولة والموضوعي الضروري

 أوتأمال لنفسها اعادة الفلسفة تكون أن رفض ماركس لكن
 ،1844 غخطوطاتفمنذ وتبيرًاللواقع لألمرالمقضي

 يبين أن يحاول وماركس المال، رأس إلى االلمانية وااليديولوجية
 االنسان وتحرير األوضاع، تغيير الى تهدف بمارسة الفلفة أن
.االنسان أخيه عبودية من

 شهدت مارك فلسفة بأن هنا نذكر أن بد ال أننا على
 والفلسفة( لينين )التوسير، Althusser التوسحر عبرعنه تحوالً

 ، 1847 سنة حتى الثاب ماركس بين االبستمولوجية بالقطيعة

 بابراز تهتم ونقدية فلسفية انتربولوجية لتكوين اجتهد الذي
 الحقيقية، الماركسية وبين إله، عن مجرد لالنسان جديد مفهوم

 محدد الى اللجوء بدون التاريخ فهم تحاول التي العلمية، أي
إنافي. أو ميتافيزيقي

 رأس كتابة إلى الممتدة الزمنية الفترة )أي األولى الفترة ففي
 وفويرباخ تأثيرهيغل وتحت ماركس عند تبلورت المال(،

 تعتمد جديدة فلسفة عامة( بصفة الهيغليين )واليساريين
 االجتماعية، والحياة الطبيعة داخل االنسان موضوع في البحث

 تقلب ونضالية تحررية عملية بواسطة االنسان مفهوم اثبات وفي
.االنسان وجوهر تتماشى لتجعلها االجتماعية األوضاع
:أساسيين محورين الشاب ماركس فلسفة تعتمد

واالستالب. العمل فلسفة-1
. (Historicisme )التاريخانية والتاريخ الميارسة فلسفة -2

واالستالب: العمل أ-فلسفة

 عشرفي الثامن القرن أواخر في كمفهوم العمل فكرة ظهرت
كمقياس العمل فكرة برزت عندما االقتصادية التحاليل
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 عن النظر بغض زمنية وحدات إلى للتقيم قابل ألنه للقيمة،

 البضاعة تبادل قيمة مقياس إذن العمل يصبح . ونوعيته طبيعته

 مبادىء في Ricardo ريكاردو ان إال عامة. بصفة واالنتاج

 هو العمل بأن االقرار الى يذهب والضرية السياسي االقتصاد

 نشاط هو العمل أن نفهم فعندما .للقيمة مقياس من أكثر
 نتكلم أن يمكنتا ال فبدونه .للقيمة مصدر انه أيضاً فنفهم منتج

 ومن ريكاردو به قام ما ان والحقيقة اقتصاد، عن أو تبادل عن
 العسل مفهوم في اساسياً تحوالً يعد ،Smith سميث، بعده
 نعني والفلسفي التفكيرالعلمي أمام جديداً حقال فتح النه

 وموارده بحاجياته االنسان تربط التي العيية العالقات حقل
.أخرى ناحية من االنسان بأخيه تربطه والتي ناحية من

 في جديد بمفهوم العمل فكرة تظهر تقريباً الفترة نفس وفي

 بجعل العقل ظهور علم في هيغل يقوم إذ الفلسفي الحقل

 هو والعمل بالذات، الوعي لتكوين جوهرية كمرحلة العمل
 حيث مجهز كعالم امتالكه يتم حتى المباشر العالم لنفي جهد

,نفسه على بنفه االنان يتعرف

 وهو :الشاب ماركس ان هنا نالحظ أن الالزم يدومن

 يمزج أن المخطوطات في حاول قد وهيغل، ريكاردو تلميذ
 العمل مفهوم بإعطاء الفلسفة بميدان السياسي االقتصاد ميدان

 مفهوم يتحقق فال االنسان، جوهر هو فالعمل مركزياً دوراً

 وهكذافإن أعماله إالبتتائج معنى وجوده واليكتسي االنسان،

 االناني النشاط جوهر أنه بما االنسان يحدد الذي هو العمل

 بالطبيعة. واالنسان باالنان االنسان يربط الذي والرابط
 طريق عن اال يتم ال االنسان حاجيات حسب الطبيعة فتكييف

العمل.

 ال للعمل الجديدة الفلسفية النظرة هذه نفهم لكي ولكننا

 المجتمعات في العمل وضعية على األضواء بعض القاء من بد
 بعنصرين الوضعية هذه تحديد نستطيع .الفترة تلك في الغربية

 الذي الصناعي القطاع تطور في األول العنصر يتمثل : اثنين
 هائلة عيالية مجموعات تحتشد حيث جغرافية، مناطق أحدث

 على تقوم واقتصادية اجتماعية خاصة عالقات ناسجة وتقطن

 الوعي درجة فيخص الثاني العنصر أما العيالية، النضاالت
 ظهور في ذلك ويتمثل العمال، نضال عليه أصبح الذي

 أصبحت التي العمالية للتنظييات والخاصة األولى األشكال
.متوالية وأبحاثاً خاصة عناية تتطلب

 الماركسية أن هناهي اليها ننتبه أن يجب التي العامة فالنقطة
 .الفترة تلك في الغرية المجتمعات في العمل لوضعية نتاج
هذه فهم محاولة في يتمشل نظرياً فراغاً لتد جاءت أنها يعني

والسياسية واالقتصادية االجتماعية العالفات وغحديد الوضعية
الناتجةعنها.

 يكون ناحية، فمن : ثناثية الوضعية حذه أن في شك وال

 ويكيف االجتماعي الرباط ينسج أنه بما االنسان جوهر العمل

 ناحية ومن االنسان، سيطرة تحت »عالم« الى ويحولها الطبيعة
 االقتصاد فتطور : االنسان استالب متبع يكون أخرى

 المجتمع وقسم العمال( )طبقة البروليتارية طبقة طور الصناعي

 االنتاج وسائل يملكون الذين طبقة أساسيتين: طبقتين الى
 مقابل لبيعها يضطرون سواعدهم إآل يملكون ال الذين وطبقة

 انتاج واعادة العيش االستمرارفي يتطيعوا حقى عمل أجرة

 لعالقة المحدد الشكل هو يكون الذي فالعمل إذن العمل قوة

 العامل يصبح األشياء على سيادته وهومنبع بالعلبيعة االنسان

 نتاج من حرمانه على عالوة انسانيته من يجرده إذ لعبوديته األول
عمله.

 بدقة تترجم ال استالب كلمة أن نالحظ أن بنا يجدر

 )انتغريمدانغ وماركس هيغل فلسفة في المستعملين المفهومين
Entgremdung) وانتوسيرونغ( Entaiisserung) . ففي 

 محيط جاءفي أساساًاالخنالس االستالب يعني العربية

 كما اختلسه سلباً »)سلبه( .المحيط( )القاموس الشيرازي

 العقل المستلب والليب وسالبة سلبوت وامرأة ورجل استلبه
 التي الذات حالة أساساً فهويعني ،الفلفة في أما الخ...

 بفعل فتصبح عنها، خارج كائن في خاصياتها عل تتعرف

 يعتبر فهيغل الخارجي. للكاثن عبدا خارجية ظروف
 حقى بنفسها نفسها وتنفي تتجزأ التي الفكرة حركة االستالب

 يعني كذلك ومراحلها فتراتها مختلف في لنفسها مخالفة تصبح

 المنتج عن االنسان عمل نتاج انفصال باالستالب هيغل

■ غيرذاته يصبح حقى ارادته عن والخروج

 الثافي المعنى في استالب كلمة الشاب ماركس استعمل وقد

 ماركس ان إال هيغل، عند العقل ظهور علم في نجده الذي
 ملكاً يصبح الذي هو المتلب العامل ان أساساً يعتب ال

 االنسان( كجوهر )العمل العمل جوهر أن يعني بل للغير،

 على وتجبره العامل تخنق عامة بيثة ليخلق نفسه ضد سينقلب

 وقلب بالثورة إال عنها الخروج يستطيع فال :العبودية ارتضاء

 إالبنهاية التكون االستالب فنهاية االجتماعية. األوضاع

 الطبقي المجتمع بنهاية أي العاملة الطبقة واستغالل العبردية

 Althusser الوبر اصر وقد الشيوعي، المجتمع وحلول

 التي المأية هذه المال(. رأس قراءة ،Althusser )التوسير،
 وسيقوم جوهرها، في إنسانوية هيغل، فلسفة عل أساساً ترتكز
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 للتاريخ انسانية( )ال علمية نظرة لتكوين عنها بالتخلي ماركس
المال. رأس فيكتابه

: والتاريخ المارسة فلسفة - ب

 كل قبل هي الشاب ماركس فلسفة أن إذن الفول نستطيع
 حد وضع الى أساساً مهدف أنا بما إنسانوية فلسفة شيء

 بنا يجدر أنه على I هائياً تحريراً تحريره ومحاولة االنسان لعبودية

 جوهرا تختلف وهي ،ماركس عند االنسان فكرم هنا نحدد أن

 أن نعرف أننا إذ ،فويرباخ فكرة من وتقترب هيغل فكرة عن

 فويرباخ أما لها، وتجسيد للفكرة هونتاج هيغل عند االنسان

 1804 سنة بين ما عاش الماتي فيلسرف باخ، فوير )لودويغ

 سنة أصدر والهيغلية، بالمادية فلسفته اصطبغت وقد ا872و
 كتاباً انغلز ألف وقد .المشهورجوهرالمسيحية كتابه 1841

 عنوان تحت العريبي محمد العربية الى ترجمه فلسفته حول

 للنشر التقدم دار االلمانية، الكالسيكية الفلسفة وهاية فويرباخ

 صفاته بإلقاء قام االنسان أن فهويرى تونس( والتوزيع،

 المطلق. مستوى الى رفعها من ليتمكن اإلله على وخاصياته
 فكرة أن للدين واألساسي الجذري نقده في فويرباخ بين وقد

 يبقى فاالنسان .االنسان لفكرة خيال تعويض إال هي ما اإلله

 والسياسية واالجتماعية والدينية الخيالية األفكار منبع وحده

 االنسان تحرر عنه يترتب الله وجود نفي فإن وهكذا وغيرها،

 أن على .مصيره عن كاملة مسؤوليته سيتحمل وبذلك وانعتاقه

 يعني بل والمقدس، المطلق نفي البتة يعني ال الله وجود نفي
 بايجازأن القول ونستطيع المطلق هو جوهره في االنسان أن

 في المطلقة الفكرة مكان يأخذ لفويرباخ بالنسبة االنسان جوهر

 الفكرة تحقيق هو هيغل عند التاريخ ان وكما هيغل. نسق
 جوهر تحقيق هوحركة فويرباخ عند التاريخ يكون المطلقة،

 بانها فويرباخ فلسفة ننعت أن نستطيع هنا من .االنسان

 فويرباخ عبادة على نقمته عن عب ستيرنار أن حتى انانوية

 فلسفة أمامنا وضع الذي الميغلي الفكر نقد ان بعد لالنسانية

 غايته المطلقة الفكرة لحركة تجيدا االنسان فيها يكون للتاريخ

 ما أن ستيرنر يرى .عالمية دولة داخل كونية مصالحة ذلك في

 واستالب الذات هوخسران النسقين هذين في الفرد اكتسبه

.الدولة وفي النسق في الفرد ذوبان يعني جديد

 تقترب االنسان حول الشاب ماركس فكرة أن قلنا عندما

 نفسه، سيد أصبح االنان أن نعني فإننا فويرباخ فكرة من

 ماركس ولكن مصيره، عن ومسؤوال المطلق بوتقة من ومتحررا
 جوهر أن نقول أن نستطيع ال الننا االنسان جوهر فكرة يرفض
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 هواالنسان بل ويغترب، يعمل هوالذي الحقيقي االنسان

 ويعمل الناس مع يتعامل مجتمع داخل يعيش الذي الحقيقي
 نتطيع هنا من .وغيرذلك أوفالحاً أوصانعاً عبداً فيكون

 المحركة وهوالذات أصالً تاريخي االنسان االقراربأن

 الشاب ماركس عند التاريخية الصيرورة أن إذن جلي .للتاريخ

 فلسفة تبقى تحرره وفي لنفسه االنسان امتالك في تتمثل
 انسانوية جذور. ولها وتاريخانوية انسانوية الشاب ماركس

■ ومنهجيته هيغل تاريخانية وفي وماديته فويرباخ

 مركز االنسان من تجعل ماركس انتربولوجية أن شك وال
 أي . التاريخ بمفهوم محدد هنا االنسان ولكن والمجتمع الكون

 أنه أي انتاج، ونتيجة منتج ألنه التاريخ ذات هو االنسان أن

 يونافي أصل من براكسيس وكلمة براكسيس. أو مارسة نتيجة

 العمل ليفيد هنا ماركس واستعملها .ومارسة عمل وتعني

 ارضاء من ليتمكن الطبيعة بتغيير االنسان يقوم بواسطته الذي
 معينة اجتماعية عالقات في بذلك فيدخل وحاجياته رغباته

 ووعيه وجوده بتحديد العالقات هذم وتقوم انتاج( )عالقات

 ماركس تعريف في ظاهرتين إذن نالحظ .تحديداتاريخيا
 ونعني للعمل النابض القلب الممارسة تكون أوالً للبراكسيس:

 االنسان، حاجيات مصدرإلرضاء الى الطبيعة تحويل بالعمل
 وسائل أو المادة في عملها حقل الممارسة هذه تجد لن وثانياً

 بما البشرية والعالقات االنسان في وأيضاً بل فقط المادية االنتاج

 الى الطبيعة تحويل على أي االنتاج، على مجبرون الناس أن
 للتاريخ كذات وهكذايظهراالنسان وحياة عيش وسائل

لها. وموضوع للممارسة وكذات له وموضوع

 .زاويتين من الماركسية الفلسفة هذه الى ننظر أن ومكن
 لوي ذلك بين كا التأملية في تصب وتاريخاوية إنسانوية فهي

 الشاب ماركس ففلسفة مارك. ألجل كتابه: التوسيرفي
 تربة في مغروسة زالت ما جذورها أن إآل ايديولوجيا

 الماركسية ان ذلك يعني . الفويرباخي والفكر الهيغلي الفكر

 ابستمولوجية قطيعة بعد اال تظهر لن سياسية ومارسة كعلم

 لماركس المال رأس كتاب سيكون أي نفسه ماركس أثر داخل

 تعني الماركسية فبداية للماركسية، واألول األساسي المتبع هو

والتاريخانية. االنانوية الفلسفة نهاية

 االعتبار بعين تأخذ ال النها متعسفة نعتبرها نظرة هذه

 ان إذ الشاب ماركس فلسفة أحدثته الذي االنقالب
 تفكري مجهود على يتاسسا لم وتاريخانيته ماركس انتربولرجية

 إنسانويته كذلك االنساني التاريخ تكوين غط لتوضيح وتاملي

 الكون إله االنسان من تجعل جديدة الهوتية في تصب ال
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 تغحقيق في يبحث ذلك عكس على ماركس نجد والحياة.
 الحادية وأطروحته الحالي. الواقع في الثوري العمل امكانية

 لم الفالسفة »إن ذلك: على لخيردليل غويرباخ حول عشر
 . هوتغييره« المهم أن إآل . متباينة بأساليب العالم يؤولون يفتأوا

 االلمانية، الكالسيكية الفلفة وغهاية فويرباخ )انجلز،
ثورياً، فيلسوفاً وهلة أول من ماركس كان فقد (،105 ص

 فلسفة نفهم أن بواسطتها نستطيع ثانية زاوية هناك لهذا

 لالنسانية قدمت للفلفة جديدة مارسة فهي الشاب ماركس

 الحالية لألوضاع التغييرالثوري تعتمد لللفكير، جديدة طريقة
 ولعل المال. رأس قبل من الشغيلة الطبقة باستغالل المتسمة

 أما .بدايتها ونقطة الماركسية أساس هي الثورية النظرة هذه
 الشاب ماركس ماعن نوعاً يختلف عحالة فهوال الكهل ماركس

 االلتوسبيون. يدعى ها ك جوهرياً ليس االختالف هذا ولكن

 عالقة التاريخية والمادية للفلسفة الجديدة المارسة هذه فبين

وتطورية. استمرارية

التاريغية: المادية (5

أ-المادية:
 المادة بوجرد اال اليعترف فلسفي مذهب أساساً هي المادية

 كل تفسر فالمادية ٠ للروح مستقل وجود هناك يكون أن وينفي

 يقول .نفسه المادي العالم من المادي العالم في محدث شيء

 تعني المادية •إن (،67 ص لالشتراكيين، )الفلفة كورنفورث
 هذا تفعل إذ وهي للحقيقة العلمي الكشف مناهج متابعة

 افكاراً تتتاول التي تلك المختصرة والطرق التأمالت كل ترفض

 العلماء منهج فالمادية ٠ والمالحظة« بالتطبيق لالختيار قابلة ليست

 وقد .والمالحظة للتطبيق وصفاتها االشياء وجود تخضع أنها بما

 العالم إن الفلفية(، في االساسية )المباحىء بوليتزر جورج بين
 في مباشرة يعمل انه بما تجاربه وفي ودراساته أبحاثه في مادي

العلماء: من انواع عدة »هنالك قائاًلان ويضيف المادة،

والمنطقيون. الواعون الماديون العلماء (1

 من إذ كلهم، تقريباً أي غيرعلم: عن الماديون العلماء (2

 ولكن المادة وجود )مالة( طرح دون العلم دراسة المستحيل

:هؤالء بين من نميز ان ينبغي
 ال ألنهم يتوفقون ولكنهم المادية باتباع يبدأون الذين أ(

 يسميهم الذين الالأدريون وهم بذلك: التصريح على يجرأون

الخجالء. الماديين انغز

 منطقين وغير علم غير عن ماديون )وهم( العلماء ثم ب(
 ما سرعان ولكنهم المخبر، في ماديون فهم .أنفسهم مع

 )نفس ومتدينين ومؤمنين مثاليين الى مغادرته عند ينقلبون
(.64, 63 المصدر،ص

 التحليل ي ليعني التاريخية المادية عبارة انغلز استعمل وقد

 انماط تعتبرأن التاريخية فالمادية .والمجتمع للحياة الماركسي

 وتطوراته المجتمع لخياكل المحددة هي االقتصادي االنتاج
 في وذلك فلسفية أم فقهية أم سياسية أكانت عموماً، ولألفكار

 هي االقتصادية فالهياكل ,التاريخ مجرى من معدنة زمنية فترة

 لحهذا االجتماعية، الساحة على المتواجدة االيديولوجيات اساس

 تكوين تم اذا إال الهيمنة تستطيع ال اقتصادية تشكيلة فكل

 التي القديمة االقتصادية البنية بتقويض يقوم جديد اقتصاد

 الطبقات، ونضال فالتضاد االجتماعية. الحياة على تيطر كانت
 المحركة هي المالكة الطبقات ضد الشغيلة الطبقات نضال أي

التاريغية. للتحوالت

 هي االقتصادية الظواهر أن البتة يعني ال ذلك أن على

 عناصر تداخل هناك التاريخبة. للصيرورة الوحيدة المحددة
 عامة بصفة واالفكار والوعي اإليديولوجي كالنضال أخرى

 الحزب ييان كتاب تضمن وقد .التحرالت تلك في لتؤثر
 هو التاريخ أن فكرة األولى فقرته في 1848 الشيوعي

 فهماًجلياًيجب ذلك نفهم ولكي .الطبقات نضاالت تاريخ

 للحياة الضرورية الثوات النتاج مضطرون الناس أن نبين أن

 استعمال تتطلب انتاج حركة وكل .البقاء من االنانية لسمكن

:جزأين الى تقسيمها نستطيع انتاج وسائل
 واديمها كاالرض وساكنة، جامدة تبقى انتاج وسائل (1

وغيرها. كالبحاروالغابات

 ونجاعة قوة وتزيدم اليد عمل تواصل اخرى ووسائل (2
 لهذه الماركسية اعطت وفد وغيرها. واآللة المختلفة كاالدوات

.االنتاج قناة اسم الوسائل
 فقط تعني ال االنتاج فوة عبارة أن إليه االشارة تجدر وبما

 أيضاً تضم فهي الفيزيائي العالم الى يتتمي وفيزيائياً مادياً شيائً
 العمل تقسيم ككيفيات العمل بعقالنية يتعلق ما كل معناها في

 في ورياضيات وميكانيكا فيزياء من كالعلم وتقنياته.
 أو كلياً تندمج أيضاً فهي الصناعية االجتماعية التشكيالت

االنتاج. قوى جزئياًفي
االنتاج: ب-غمط

 لتحويل االنتاج وسائل سيتحمل الذي االنسان ان على
 االجتياعية العالقات عن يستغني أن البتة له يمكن ال الطيعة

 التشكيالت خارج بشر هناك ليس الظررن، كانت مهما

 انكالنناجهوانتاججماعي. ذلك يعني االجتماعية
 فهو حاجياته الرضاء الطبيعة تحويل مجبرعلى هو كا فاالنسان
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 يعيش الذي المجتمع مع معبنة عالقات في الدخول مجبرعلى

 بين تتكون التي هي االنتاج عالقات أن ماركس يرى .فيه

 لتحويل االنتاج قوى يسنعملوا ان عليهم أن حيث من البثر

 قوى ان جلياً كا يبدو حاجيانهم.منهنا وارضاء الطبيعة
 إذ متكامال نسقا االمر آخر في تكون االنتاج وعالقات االنتاج

 الى حتمآ يؤدي أومضموناً شكالً االنتاج قوى تغييرفي كل أن

 للتركيبة االول االساس ان أي االنتاج عالقات تركيب

’ االنتاج قوى في تتمثل االجتماعية
 قوى بين المتكامل النسق بهذا أساساً تهتم التاريخية فالمادية

 البدأن فاهوموضوعها؟ االجتماعية والعالقات االنتاج

 والمادية التاريخية المادية بين نميز ان علينا ان هنا نالحظ

 مفهوم وموضوعه التاريخ بعلم فتهتم األولى أما الجدلية.

 ونختلف االنتاج انماط نختلف دراسة خالل من نفسه التاريخ

 تكوينها وانماط وتحوالتها بناها دراسة أي االجتماعية التشكيالت
 الماركسية الفلسفة فهي الجدلية المادية وأما عملها، وانماط

 الفكر بنية أي بها الخاصة المعرفة نظرية الخاص وموضوعها

وعمله.
 )السلطة Nicos Paulantizas بولنتزاس نيكوس يقول

 المادية موضوع »إن ٠(8 والطبقاتاالجماعية،ص. السيامة

 المتفرقة والممارسات الهياكل مختلف هودراسة التاريخية
 انتاج نمط تنسيقها يكون والني ايديولوجيا( سياسة، )اقتصاد،

 لهياكل خاص تركيب االنتاج بنمط ونعني اجتماعية« وتشكيلة
 االقتصادي كالحقل أوبنى حقول شكل تأخذ وممارسات

االيديولوجي والحقل السياسي والحقل

 لمجموعة وخاص معقد تركيب فهي االجتماعية التشكيلة اما

 انتاج الدورالمحددوالمسيطرنمط فيه يلعب االنتاج انماط من
 الرأسمالي فالمجتمع .االجتماعية هوالمميزللتشكيلة واحديكون

 الدور الرأسمالي االنتاج مط فيه يلعب الذي هوالتركيب مثالً

فيه. المتواجدة األخرى االنتاج ألنماط والمسيطر المحدد

 يقوم متكامل كنسق االنتاج يعمل االجتماعية التشيكلة ففي

 على أي االنتاج وعالقات االنتاج قوى بين التبادل عالقة على

 والحقل االيديولوجي بالحفل االقتصادي الحقل عالقة
 به اهتمت ما كثيراً سؤاالً نلقي ان هنا بد وال السياسي

 نمط عن معين انتاج نمط بميز الذي الشيء هو ما :الماركسية
 االنتاج انماط بين التمييز هذا بأن الماركسية تجيب آخر؟ انتاج

 االجتماعية العالقات خاصية دراسة عن ناتجاً يكون ان يجب

 البدمن وهنا .االنتاج قوى عليه الذي المستوى توافق التي
 عالقات في الهام الدور تلعب وعالقاتها الملكية ان الى االنتباه

 هذه عن يجيب ان يجب العلمي التحليل ان إذ االنتاج.

 الملكية عالقات هي وما يملك؟ ماذا يملك؟ من االسثلة:

الخاصة؟
 السؤال هذا عن االجابة يجدوا ان االلتوسيريون حاول وقد

 ففي االنتاج. نمط داخل المتواجدة الحقول بين العالقة بضبط
 المحدد هو االقتصادي الحقل يكون مثأل الرأسالي االتاج نمط

 يكون بينيا عليها المسيطر وهو األخرى للحقول األمر آخر في
 االقطاعي، االنتاج نمط هوالمسيطرفي االيديولوجي الحقل

 .االقتصادي للحقل يكون االمر آخر في التحديد ان رغم
 وما يملك وماذا يملك عمن نتساءل عندما أمر من يكن ومهما

 المالكين االشخاص تعين نريد ال فإننا خاصة، ملكية معنى

 في والمتمثل بينهم المشترك القاسم على التأكيد نريد ولكتنا

 الفوارق عن النظر بغض االنتاج نمط في الخاص وضعهم
كأشخاص. فيهم الموجودة

 الى االلتجاء من بد ال الموضوع من الجانب هذا ولتوضيح

 فلسفة في االجتماعية الطبقة مفهوم على االضواء بعض إلقاء

ماركس.

الطبقاتم وتطاحن االجتماعية الطبقات .ج
 من إال الفرد االنسان تحديد يمكن ال للماركية فبالنسبة

 ومن االجتماعية طبقته بواسطة أي االجتماعية عالقاته خالل

 في يوجدون الذين فاالفراد االنتاج عالقات في مكاته خالل
 اجتماعية طبقة يكونون االنتاج نمط داخل الوضع نفس

 ال الماركسية الفلفة في االجتاعية الطبقات ان هنا والمالحظ

االجتماعية. التشكيلة داخل هكذا تتواجد
 نضاالً ويعني وتضاداً تطاحناً حتماً يعني وجودها ان إذ

 حول عامة تتجمع العديدة الطبقات هذه كانت لذا .وهيمنة

 التي الطبقة حول أي معين انتاج نمط داخل متطاحنتين طبقتين

التملكها. التي والطبقة االتاج وساتل تملك

 الشيوعي، الحزب بيان كتابهما؟ في وانغلز ماركس بين وقد
 تطاحن تاريخ اال هو ما هذا يومنا الى مجتمع كل تاريخ »أن

 اآلسيوي االنتاج نجدداخل العصورالقديمة ففي .الطبقات«

 القرون وفي االسياد، وطبقة العبيد طبقة هما طبقتين تطاحن

 تطاحن االقطاعي االنتاج نمط داخل نجد االوروبية الوسطى

 في أما واالقطاعيين، االرض عبيد طبقة هما أساسيتين طبقتين

 المال رأس اصحاب بين التطاحن فيكون الرأسمالية المجتمعات

والبروليتاريا. البروجوازيين بين أي العمالية والطبقة

 ما إذا الزمني، ترتيبها في االنماط هذه ان الى هنا ونشير

 ضرورية تبدوكدرجات العريضة خطوطها في حصرناها
 االنتاج عالقات ان أي اقتصادياً. المجتمع لتكوين
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 االنتاج لسيرورة أخيراً شكال الحقيقة في تكون البورجوازية

 صلب في تتطور التي العمل قوى ان ذلك يعني االجتماعية.
 الظروف الوقت نفس في تخلق والرأسمالي البورجوازي المجتمع

.المجتمع هذا لتقويف المادية

 التي عي االنتاج لوسائل المالكة الطبقة ان من فبالرغم

 تنظم ان عليها فإن االتاج حركة في وتتحكم اقتصادياً تسيطر

 ما على االوضاع وإلبقاء هيمنتها لتقوية ناجعة اخرى وسائل

 هذم .سانحة ظروف في االنتاج وسائل انتاج وإلعادة هي

الدولة سلطة في تتمركز الوسائل

الدولة: (6

 للدولة نظرية بتكوين يقوما لم وانغلز ماركس ان نعرف
 بنقد قاما ولكنهما والفلسفية. االقتصادية لنظريتهما نتيجة تكون

 جذرياً. نقداً عصرهما في المتواجدة السياسية النظريات

 طبقات الى المجتمع تقسيم نتيجة الدولة تكون لها فبالنسبة
 الرأسمالية، نتيجة هي البررجوازية فالدولة متطاحنة. اجتماعية

 للطبقة واستغاللها البورجوازية الطبقة سيطرة أداة وهي

البروليتارية.

 هي ماركس فلسفة في الدولة أن إذن نقول أن نستطيع

 اجتماعية طبقة مصالح دائماً تمثل التي واألجهزة المياكل مجموع

 أداة بالتالي وهي اجتياعية، طبقات تكتل مصالح أو معينة

 فالشيء .بأكمله المجتمع على التكتل أو الطبقة تلك هيمنة

 مركزية ادارية الدولة ان هو نالحظه ان يجب الذي االول
 واجهزة خاصة مؤسسات تتعمل أنها بما التحديد هذا حسب

 )فتحي األخرى االجهزة عن مستقلة عادة تكون معينة

 العربي الفكر المعاصرة«، الفلسفة في الدولة »مفهوم التريكي،

 ذلك هيغل الحظ وقد (.1983 شباط ،24 العدد المعاصر،

 للفكرة مجدياً »واقعاً بأنها الدولة حدد عندما جالء بكل

 )هيغل، ذاته« اجل ومن ذاته في »العقل وبأنها األخالقية«

 هيغل عند الدولة تصبح (.257 ص الحقوق، فلسفة مبادى

 يزخم كان التي الشانخة األبنية من آخر بناء وليست واقعياً شيائً

 فايل اريك ولعل ،افالطون منذ والسياسى الفلسفي الخيال بها
 وبكالم ملكية هيغل دولة »ان قائال: الحظ عندما حق على

 ادارتها في شديدة وهي مركزية، دستورية ملكية هي أدق

 جهاز ولها االقتصادية، بالمصالح يتعلق فيما مركزية غير ولكنها

 المطلقة السيادة ولها laic عالنية وهي المحترفين، الموظفين من

 كما العصرية الدولة هي واحدة وبكلمة والخارج، الداخل في

والدولة(. هيغل فايل، )اريك مكان كل في اآلن حقى توجد

 في هودورالدولة هنا، نبررم ان بد ال الذي الثاني والثيء

 الذي التوازن في يتمثل دورها أن النقول فالماركسية المجتمع،
 طبقة سيطرة أنهاأداة تؤكدعل بل والمصالح الفائت بين تحدثه

 ال أنه يضيف بولنتزاس نيكوس ولكن أخرى، عل اجتماعية

 والعنف القهر في يتمثل سلياً دورآ للدولة نعطي أن يمكننا
 لها بل فقط والتيارات المصالح بين التوازن وإقامة والعقاب

 إعادة على السهر في طبعاً ذلك يتمثل وإيجابي فعال دور ايضا
 الواقع تكون األشياء تحول تخلق »فالدولة :المال رأس انتاج

 .االشتراكية( والسلطة الدولة بولنتزاس، )نيكوس جديد« من

 تكري على تعمل مؤسسات تكوين في ايضا يتمثل ولكنه
العامة. المدنية الحياة

 لم الدولة نظرية انتباهناهوان يرعى الذي الثالث والشيء
 الماركية تحولت عندما أي لينين، مع اآل الماركسية في تتكون

 النظرية ولكن التطبيق. مستوى الى النظرية مستوى من

 غرامشي مع إال المتطورة صورتها تجد لن للدولة الماركية
 أداة ليست الدولة أن الحظوا أنهم إذ وبولنتزاس، والتوسير

 عنف بدون تعمل إقناع أداة وأيضاً بل فقط، وغطرسة عنف

 واألحزاب والمدرسة الكنية أجهزة في المتواجد بالعقل أي

وغيرها. والصحافة االجتماعية والمظمات السياسية
 التوسير، )لوي ،Althusser التوسير لوي فكمابين

 غرامشى، أعمال على معتمداً للدولة(، االيديولوجية االجهزة
 قمع وأجهزة بمؤسسات ركب شائكاً حقاً اساساً الدولة تكون

 ايديولوجية وأجهزة وغيرذلك( واالدارة الجيش )الشرطة،

 كانت وإذا ...(.الخ واالخبار والحقوق والتعليم )كالتربية
 رأس لعمل المناسب المتاخ ايجاد هي القمعية االجهزة مهمة

 وإرضاخ النظام وحفظ الطبقي االستغالل وتكريس المال
 فإن الدولة في المتمثلة العامة االرادة الى المختلفة االرادات

 انتاج اعادة على السهر في تتمثل االيديولوجية المؤسسات مهمة
 )الكفاءة المال رأس ومتطلبات متماشية حسنة اعادة العمل قوة

٠ العاملة( اليد في

:والماركسيون ماركس - 7

 نسطرجدوالً أن الضيق المجال هذا في نستطيع ال الوافع في

 والتي الماركسية الى تتمي التي السياسية الحركات لكل إضافياً

 فقط نريد لنشاطاتها. سياسية قاعدة ماركس فلفة من تتخذ

 نظرية بين فرق هناك غامضة. بقيت ربما نقطة نوضح ان

 بعد الماركسية اتبعته الذي السياسي والنج الفلسفية ماركس
 ان دلك يعني هل وستالين رتروتسكي لينين قبل تطويرهامن

 كما مارك لفلسفة المعاكسة التفسيرات مجموع هي الماركسية
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 مارك، .هنري )ميشال عنري؟ ميشال ذلك الى ذهب
 تتجه انها هي اآلن الماركسية به تختص ما أن أي باريس(.

 ومعطياته، مشاكله والى الموجه السياسي العمل الى أساساً

 النصوص وتاركة بذلك يهتم كلما ماركس نصوص من آخذة
 ذلك من أبعد الى هنري ميشال يتهب بل والجوهرية الفلسفية

 الماركسية النظرية تبسيط عن المؤول هو انغلز أن عل مؤكداً

السياسية الممارسة موضع ووضعها

 نقص حول وتحددت تكونت الماركسبة ان الى يشير هذا

 الفلسفية. ماركس كتابات الى الرجيع عدم في يتمثل فادح

 تونغ وماوتسي وستالين ولينين ويليخانوف لوكسمبورغ فروزا
 غخطوطات ئ الفلسفية ماركس نصوص يدرسوا لم وغيرهم

 عند الظاهرة هذه وتجد .االلمانية االيديولوجية أو ، 1848
 لم الماركية أن يرون إنهم بما العلمي التبرير التوسيروتالمذته

 استبعاد يعد أي المال رأس كتابة بعد اال علمية تصبح

الهامة- الفلسفية النصوص

 الفكر لفهم أهميتها االلتوسيرية المدرسة ألبحاث ننكرأن ال
 الشاب ماركس لنصوص باستبعادها ولكنها عامة، الماركسي

 وميتافيزيقة هيغلية أنها بدعوى بالعلم الفلسفية المعرفة وابدال

 وجعلتهما العلمانية الوضعوية في عامة الفكرالماركي أسقطت
 من لتقربيها وذلك وتاريخاوية اقتصادوية مبادىء حول تحوم

 المفاهيم بوتقة في ماركس فكر يضيع .الصحيحة العلوم

 وسياسية ايديولوجية تقارير في فلسفته اختزال ويتم االقتصادية
 هوقبل الفلسفي ماركس هدف بينما .مبطة علمية نواة وفي

 عن وال للتاريخ، النظرية األسس عن البحث شيء كل
 علم عن وال االجتماعية، التشكيالت أسس وعن فقط التاريخ

 وامكاناته لالقتصاد الجوهرية األسس وعن فقط، االجتاع

 هنري )ميثال االتصادفقط علم والعن الداخلية،

(.18 ص ماركس،

 حول يحوم وجعله الماركسي الفكر اختزال أن والحقيقة
 وابعادها الفلفة ونيان السياسية والمارسة العلمية الوضعية

 الماركسية للممارسة خاصة صبغة اعطت ماركس نصوص عن
 الحكم في القصوى نحوالكليانية تسير جعلتها إذ نفسها

 لقراءة األوان آن انه ونرى وماومثاًل( ستالين )حكم السياسي

 والمواقف االيديولوجي اللغو عن بعيدة جديدة قراءة ماركس
الهأكه
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التريكي فتحي

المثالية
Idealism
Idealisme
Idealismus

 عشر، السابع القرن إلى مثالي كلمة استعمال تاريخ يعود

 يستعملونها اليبنتز، األخص على ومنهم الفالسفة، كان حيث

 ترادف التداول على فيغلب اليوم أما .مادي كلمة مقابل في

 األخير، هذا أن أساس على بواقعي، ومقابلته وطوباوي مثالي

 قصوى أهمية األول بخالف يعطي سلوكا، أم كان موقفا

 االفكار صعيد على بالنبية ويؤمن الغايات تحديد في للوسائل

.والمعامالت اللوك في وبالبراغماتية والقيم

 المثالية كانت إذا لخصوصي، الفلسفي الحقل داخل اما

 في والمثل القيم بتعالي يقول الذي الفكري التوجه هذا هي
 فإن المعرفي، الفعل في التأسيسي الذات وبدور العملية الحياة

 متفاوتة بأشكال وإن مثالية، ،هيغل أكد كما الفلفات، كل

 مالزمة ضمنية وكخاصية الالمحدد العام بمعناها المثالية عن هذا

.والواقع االشياء مع الفكر تعامل طبيعة تفرضها

 فإن الفلسفية والمدارس التيارات من كمجموعة المثالية أما

 على ذكرهم االقتضاب بكثيرمن يمكن ومؤسين رواداً لها

التالي: الشكل

الخصوص: وجه على وهم الرواد،
 لمثترك العامل :إن ق.م. 347 سنة المترفى أفالطون،

 لألفكار عالم وجود هوافتراض السقراطية المحاورات جميع بين

 المادية واألنماط المحوسات عن أوالجواهرمتعال والمثل

 من أنه هي المثالي العالم ذلك وجود ترجيح في افالطون وحجة
 ماهية هناك تكون أن دون من بصفة انانا نصف أن العبث

 وجودم يفرض العالم هذا كان فإن .الصفة لتلك جوهرية

 موضوع ويجعل الفلسفي الحديث يبرر ما ذلك ففي منطقياً،

 والماهيات للتعريفات نظرية وضع على منكبا فيه البحث

 في تتخبط اال هو التعاريف إمكان شرط إن .الشمولية

 .الالمحدودة والتعددات المحوسة التمثيالت في أو الجزئيات

 الذي هو افالطون عند فلسفياً والصحيح الحق فالتعريف

 باألس ليلتصق وخداعهم السفطائيين تمويهات يتجاوز
 يكون وأن بد فال الشمولية الماهيات اما الجواهر، بزمام ويمسك

 المحسوسة واالجسام االشباء لطبيعة مغايرة طبيعة من نظامها

 التعاريف اليها تضم ان تستطيع ال التي المعتمة، المحدودة

 المثل -االفكار كانت إذا ،وإذن .حلها عل تقوى أوأن المثالية
 هونمط فم الحسي، العالم عن ومفصوالً متميزاً راقعاً تشكل

بينهيا؟ القائمة العالقة

 كونها الى باالضافة افالطون، فلسفة في المثال - الفكرة

 وإنها .وعلة أنموذج كذلك فهي ،الحكم تتيح منطقية مقولة

 التي العلة وهي المحوسات، عالم في يمثلها لما المعقول االنموذج

 من التي فالعالقة وهكذا ,وداللتها وجودها بسبب االشياء تمد

 المحاكاة عالقة هي والمعقول الحسي بين تقوم ان شأها

 حسب الوحيد، النهج هي التي العالقة هذه والمساهمة.

 العالم على العتمات وطأة من للتخفيف ، الكهف« »اسطورة

 نور عالم في الثابتة الجلية المثالية الوحدات من واالقتراب المادي

العقل
 تجربة في عنده هناك :1650 سنة المتوفى ديكارت،

 إنها بحتة. مثالية لحظة موجرد« أنا فإذن أفكر »أنا الكوجيتو

 الوجود، مصدرالثبات الفكركأعل يظهرفيها التي اللحظة

 بالطابع يتصف كمنهج الشك اصطناع عبر وذلك حدساً،

 :الفلفة مبادىء في ديكارت يقول وعه .اإلرادي العقلي

 الى الحياة، في مرة حاجة، هناك ،الحفيقة فحص يتم »لكي

 أن الباحث شأن ومن ذلك« أمكن ما شيء، كل في الشك

 سيره صفو تعكر التي الحتميات كل من الثك بفضل يتخلص

 الحواس، )الطفولة، النفسي المحيط حتمية ومنها ونظره،

 )المدرسة والثقافة المجتمع وحتمية ..(، الشيطان. وسوسات

 الشك، وظيفة إن .(. المبقة، واالفكار الكتب والمؤسات،

 والحواس الخارجي العالم جعل في يكمن الذي الفي هذا أو

 األفكار إظهار هي قوسين، بين الرياضية التدليالت وحتى
 تعريف يأقي وهكذا صافية، سماء في كنجوم المتميزة لنيرة ا

 بوضوح أدركه ما »كل البداهة: مقياسها التي للحقيقة ديكارت

فهوحق«. وتميز

 الديكارقي القول عند إال يقفون ال الخلص المثالين إن

 عالم على وبسيادته واإلثبات النفي في المطلقة الفكر بقدرات

 نصف نظرهم في ديكارت يصبح حيث هناك اما .االشياء

 الوجود على للتأكيد والفكر الشك تجربة من يعود فعندما مثالي

 اواالمتداد الخارجي وللمدى المحسوسة لالشكال المستقل

دقيقة. ببرهنة امداده مع res - extensa البرافي
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 العقل نقد صاحب يذهب : 1804 سنة المتوفى كانط

 المعرفة عملية في النشيط الفاعل بالدور افرادالفكر الى الخالص

 بمفاهيمه المعرفي الموضوع اخفاع على الذاتية وبالقدرة

 والمكان الزمان أساساً هي التي القبلية التجريبية ومقوالته

 غير .زمرتهم في المثاليون ويحشره مثاليا نحواً كانط ينحو وبهذا

 على ينقلب أن يلبث ال الشامل النقدي التوجه ذو وهو أنه،

 النشاط أن على التأكيد في مايأخذ بمجرد منها ويفلت المثالية

 الموضوع الثيء ظاهرة معرفة إال له يخول ال للفكر الخالق

phenom٥ne جوهره وليس noum٥ne. كانط يسوي وهكذا 

 ومن وباطن ظاهر من تركيبهما يخص فيصا والموضوع الذات بين
 حيث من وذاتيته خصوصيته للموفوع أن ويؤكد وجوهر مادة

 حدود في يتظاهر إالكما به معرفتنا تتم ال -في-ذاته شيء إنه
 تسعى حين أما .المعرفة امكان وشروط الذاتية الذهنية ادواتنا

 الحدودقصدسبرغور وتلك الشروط هذه اختراق الى الذات

 ومعطيات والحدس الحاسية اطار متخطية والمطلقات، الجواهر

 التي المتعالية، االفكار حقل في ماتقط سرعان فإنها التجربة

 بالمعنى الفكرة الخالص العقل نقد في الديالكتيك موضوع هي

 العقل في تتأصل عبارات على القائم المفهوم إذن هي الكانطي
 االفكار هذه وبصدد لتجربة. وإمكانات الحواس وتتجاوز

 حد في بالفكرة يلحق ال الطابعالجدلي إن - 1 يالحظكانط:

 المتعالية االفكار - 2 العقل، طرف من باستعمالها بل ذاتها

 أن إال فيها. فكرنا قد دمنا ما للتفكير قابلة أي مكنة،

 لمنطقنا الذاتية القوانين مع تطابقها او تناقضها ال أي امكانها،

 بالدالئل المعزز الفعلي وجودها بتاتا يستتبع ال الباطن،

 المطلقة الوحدة تتضمن االفكارالثالث هذه أولى واللوازم

 المطلقة الوحدة تحوي والثانية المفكرة، للذات )الالمثروطة(

 المطلقة الوحدة الى فتمت الثالثة أما الظواهر. شروط لسلسلة

 االفكار، هذه مع . . الفكرعموما. مواضيع كل لشروط

 هو ما )اعتبار الزائفة باالستدالالت التتالي على العقل يصطدم
 اطروحات )وضع وبالمتناقضات ماديا(، اومنطقي صوري

 الخالص العقل مثال وأخيراً القيمة(، متساوية متناقضة،

 االفكار ميدان في هكذا، وافعا(. مثال مجرد هو ما )اعتبار

 كل وهورسوب حقيقياً، رسوبا العقل يعرف هذا، المتعالية
 اغها تعتقد التي — الآلهوتية ضمنها من — الموثوقية الميتافيزيقات

.الجوهرية الحقيقة تملك

 على الكانطي االنقالب اساس تثكل التي االطروحة هذه

 على يعيبون فهم قاطبة. الخلص المثاليون يرفضه ما هي المثالية

 وأنه حدوده أقصى إلى فكره مواصلة يجرؤعلى لم كونه كانط
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 ذاتها في االشياء بوجود قال لما لها وتنكر مثاليته خان

والمعرفة. االدراك على وباستحالتها

المؤسسون

 الموالية الفترة في عاشوا متعاصرون ألمان فالسفة ثالثة انهم

 سنة المتوفى فخته وهم . les Post - Rantiens فسموا لكانط

 . 1831 سنة المتوفى وهيغل 1854 سنة المتوفى وشيلنغ 1841

 مبادىء فإن الفالسفة هؤالء بين التباينات بعض من وبالرغم

:التالي الشكل على تتوحد ان يمكن مثاليتهم

:ذاته في الشيء مفهوم نقد - 1

 المثاليين ألن العام، الشيء وال ذاته في الشيء نقول

 وجود ينكرون ال فهم مثاليتهم، في غالوا مهما المؤسسين
 هو كا بها، المحيط الفضاء وبالتالي المرئية المحسوسة االشياء

 المثالية أو *!immat^riaismeالالمادية النزعة في الحال

 أما . 1753 سنة المتوفى بركلي عند ،بتعبيركانط الدوغمائية،

 كانط به قال بما القول فهو متناقضة نظرية ويعتبرونه ينتقدونه ما
 يمكن ال بانامستقالً له أن أي ذاته، في موجود الشيء إن

 هيغل مع سنرى كما القول، فهذا ومعرفته. استجالؤه للعقل

 كان إذا إال حقيقة يكون ال الموضوع ألن له، معنى »ال

 اخرى، وبعبارة به«. بمعرفتي رهناً ووجوده أنا، موضوعي

 ووضعه تجليه في أو ظهوره حدث في لي تتظاهر الموضوع كينونة

 وما الفكر. عن متميزة لمواضيع وجود ال وإذن . كظاهرة.

 أوحتى التفكيرفيه كذلك يمكن ال معرفته مبدئياً يستحيل
 في التفكير لي يتسنى حين اما ومجهواًل. غائباً ظل طالما تسميته،

 االنطالق إمكان على عالمة فتفكيري والمطلقات، الماهيات

 ما وهذا .المعرفة على وعرضها عنها الحجاب نحورفع والتدرج

 نظرية في الميتافيزيقا صهر إلى برانشفيك ليون بالمثالي دفع
 تحديد أساس على يقوم الكائن إثبات إن حيث من المعرفة

 يشكل الوعي أن يرى فإنه وهكذا .للمعرفة بقابليته الكائن

 ويجزم .بعده أو فوقه شيء يوجد وال عالمنا، بمثابة هو عالما
 التحديد يقبل وال معرفتنا على يعلو الذي الشيء »إن :قائال

سواء» حد على فهووالعدم المعرفي
 عند ذاته في الشيء لنقد منطقيتان نتيجتان التاليان المبدآن

الثاليين.

:فكرية بنية إلى الوجود إرجاع - 2

 لم فإذا .ذاته في للشيء المثاليين لنقد منطقية نتيجة المبدأ هذا
 أرجع وجودم فألن معرفته الفكر على يستعصي شيء هناك يعد
 أفكار. حصيلة أو فكرة فصار الفكر طبيعة في( أذيب )أي إلى



األية

 حول بل االشياء، حول ال متمحورة المعرفة تقوم ثمة ومن

 يجسد ذهني معطى المثالين عرف في والفكرة .الخالصة أفكارها

 االنسان فكرة لي تحصل وهكذا المتصور المستبطن الشيء

 بالتعدد أخلطها أن دون من اللون وفكرة المربع وفكرة

 مثالي بعد إذن فللفكرة واأللوان. والمربعات للناس المحوس

 والمالحظ عنه. ويتجرد مباشر مادي معطى كل يتجاوز حقيقي
 من زالت قد موضوع ا ذات القديمة المعرفية الثنائية أن هنا

 إذ وتعارضاً، حدة اقل اخرى ثنائية عحلها وحلت المشالية منظور

 والفكرة الصانع المالك الفكر وهي أال واحدة، طبيعة من إنها

والنتاج. الثال

للذات: التأسيي النشاط إثبات - 3
 في محصوراً الكانطية في العارفة الذات نشاط كان إذا

 نشاط الخلص المشاليين عند فانه المتناهي، الظواهري الوجود

 من األشياء خلق ويعيد حقيقتها على هي كما الطبيعة يؤس
, الخالص والرمزي الذهني وللحديث للتصور قابليتها حيث

 أن مع المثاليين، مابين تجمع التي هي الثالثة المبادىء هذه

 متكاملة. كانت وإن متنوعة، مجاالت في توزعوها قد هؤالء

 اخالقية فلسفة من قدمته وما الذاتية المثالية في فخته فمثاغل

 األنا بين المتناقض االرتباط فك هي االساسية وظيفتها كانت

 العالم في ويصدمها يعوقها وما الحرية بين أي والالأنا،

 التحقيق بصدد تكون هي ليستم لما الذات وبنفي . الخارجي

 في شيلنغ اهتمامات أما , . الخالصة المثالية لطبيعتها الالمتناهي

 الحدس عرض على رأساً تنصب فكانت الموضوعية المثالية

 بين والتطابق االنسجام السترجاع فعال حاسم كعامل الجمالي

 الذي الفني العمل في بالذات ذلك يحدث ي والمطلق، األنا

 . وتجليها الحقيقة لمكاشفة نموذجي كمسرح شيلنغ فلسفة تقدمه

 طابعها بحكم ، خاصاً عرضا تستحق فإنها هيغل مثالية وأما

٠ التركيبي النسقي

المطلقة هيغل مثالية

 إذإنه المباشر الحسي اليقين تقفعند ال ألنها كذلك وهي

 النظر؛ وقاصر نسبي إنه إذ المفرد األنا عند وال لإلنفجار، قابل

 الفكرة تجسده الذي الثامل األنا إلى ذلك كل تتخطى إنها بل

 يحدث ألنه )جدلي( دياليكتيكي التخطي وهذا المثال.

 النسبية الذات بين الحاصلة التناقضات بقلب أي بالوسائط،

 من حدة، على واحدة كل وفي جهة، من الحسية، والحقيقة
 ومبرره سيرالتاريخ محرك فهي المثال - الفكرة اما أخرى. جهة

 االزمات تجاوز قابلية الجدلية للحركة تعطي التي وهي وغايته،

 هذه تكون ال النحو هذا وعلى للحياة. قابل هو جما واالحتفاظ

 وإنما فحب، تناقضها أخرى إلى فترة من المرور في الحركة

 اجتيازهذا الفكر»حاجة في تحدثه الذي االندفاع في كذلك

التناقض«

 ثالث من ،نعلم كما ،تتكون ،هيغل عند الجدلية الحركة

 لي »الكائن ونفيها كائن« »الكائن االطروحة إثبات فترات:

 ائتالف ألنه أعلى درجة من إثبات هو الذي النفي ونفي كائناً«

 قبيل هومن بما االحتفاظ مع وضدها األطروحة يتجاوز تركيبي

 الفكر يكون ال وهكذا صيرورة« في »الكائن فيها الحقيقة
 وهذا . الجدلي الواقع طابع ووصف تتبع إذا إال جدلياً

 كأشياء ولكن االشياء، في كامن هيغل، عند هو ي الطابع،

. لفكري وتخضع امتلكها

 المحدود لمعناها وزنآ تقيم ال بطريقة الظاهرة هيغل يدرك

 يتجلى الجوهر أن يؤكد أنه ذلك الكانطية في كاهو المأقلم

 والعكس الجوهر، عن غاثب الظاهرة في شيء ال أن أو ظاهرياً

 )التحضيرية الظاهرة عن غائب الجوهر في شيء ال بالعكس

 بين عميق تباين إلى النحونتتهي هذا على (،93 الفلسفية،
 يمكن ال الجوهر أن يعتبر األول إن حيث من وهيغل، كانط

 لمفاهيم التجريبي االستعمال وأن نجربه، لم ونحن معرفته

 الجوهر فيدرك الثافي اما مشروع وحده الخالصة، إدراكنا

 لتاريخ مطابقاً تكوينه ويعتبرتاريخ ،دوماً وخارجاً متظاهراً

 - 1 : التالية المحطات من صعوداً المتثكل الشعور تكوين

 مباشرآ، وضعيا، الموضوع يكون حيث الحسي، الشعور

 تحمل الذات وتكون الذات، عرفان عن ومستقال جوهرياً

 عن مستقل وال جوهري وغير ذاته في ليس عرضياً، عرفانا
 الموضوع جوهرية ال تقوم ومعه المدرك الشعور - 2 .الموضوع

 لليقين المباشروالموضوعي الطابع وانفجار تناقض بواسطة

 والذات الموضوع من كل يسقط ومعه العقل - 3 .الحسي
 من فيتبدى، الالجوهري، حقل في شقي( متناقض )كثعور

 وأن المعرفي، باليقين الموحدة المطالبة عن عاجز األنا أن جهة،

 على قادر وحده أخرى، جهة من الشمولي، واألنا العقل،
منبنية، كلية كحقيقة الحقيقة معرفة

 كما ،الظاهرة حقيقة الحقيقة ليت التطور هذا منطق في

 وليدة هي إنما االطروحة هذم أن إلى يذهب فهيغل كانط. عند

 هو االعتبار وهذا المطلق. عن تماما معزولة اداة المعرفة اعتبار

 النسبية طابع إضفاء إلى هيغل، حسب بكانط، ادى الذي

 بإزاء المفرطة النقدية موقف وأخذ الحقيقة على االنطولوجية

 عنق من نخرج فال آخر، نقدي موقف يستتبعه قد ما تاريخها،
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الثالية

 المثالية ظاهريته هيغل وضع ذلك وبدل . نتقدم وال الزجاجة

 عن مفصولة أداة المعرفة ليت -1 : االساسية مبادئها من التي

 عبره تتظاهر يتجزاً، ال منها جزء إنها بل تثنيها، أو الحقيقة

 وحدها والحقيقة حقيقة وحده المطلق-2 وتتجدد. الحقيقة

 النحو على للحديث، منجال إذن هناك فلي مطلق.

 يقف كانط ضد ما. بطريقة معروفة ما حقيقة عن الكانطي،

 الوجود بين المطابقة من ينطلق الذي شيلنغ جانب إلى هيغل

 شيلنغ مع التحالف هذا غيرأن . والحقيقة المطلق وبين والفكر

 المبدأ بفعل لحين، إال يكن م النظرة سبينوزي ظل الذي

 كجوهر ال وتفسيرها، بالحقيقة المسك-3 الثالث. الهيغلي

substance، كذات بالضبط ولكن sujet. ،يكتب »الحقيقة 

 يكون التي الماهية الكلهوفقط أن إال الكل، هي هيغل،

 أساساً انه القول يلزم المطلق وعن .بنموها واكتيالها تحققها

 هذا وفي .الحقيقة في ماهو فقط النهاية في نتيجة،أيأنه

 ذاتاً ، فعلياً واقعاً تكون أن شأنها من التي طبيعته تكمن خاصة
(.19-18 ص الروح )ظاهرة ذاتياً اوتكوناً

 ويكشف االلفين المبدأين يتوعب الذي الثالث المبدأ هذا

 ال المطلق كون - أ :مالحظتان تلزمه المطلقة هيغل مثالية عن

 تفوق النتيجة أهمية أن معناه ليس النهاية في إال حقيقة يكون

 هو العكس اعتبار يمكن وقد نحوها. الجدلية الحركة أهمية

 صيرورة إذتكون الخالص، المثالي المنظور من الصحيح،

 . والحياة الحركة فيهاالمعبرعن األهم الطرف هي الحقيقة

 كما كذلك، هي وإغما فقط، النهاية في الحقيقة تتظاهر ا - ب

 بنهايتها تبتدىء التي الدائرة »صيرورةذاتها، هيغل، يسجل

 بتحققها إال واقعية تكون ال التي الدائرة كغاية، وتفترضها

 أن معناه القول، وهذا (.18 )ص غايتها« يبلغ وبعدان

 تظهر لكي تغترب ثم الناريخ من فترات في تظهر الحقيقة
 التي المتأزمة الصعبة اللحظات بمختلف غني جديد، بشكل

 تكون لهذا .فيها الحقيقة فبيل من هو ب واحتفظت تجاوزتها

 الظهور البرعم يحمل كما المطلقة، الحقيقة جنين تحمل فترة كل

 معينة عهود في تتجلى ألن قابلة الحقيقة وتكون للفاكهة، المقبل

 االمبراطورية قيام قبل االغريقية الحضارة في التاريخ، من
مثال. النابولونية، والفترة الفرنسية الثورة في أو المقدونية،

 النزعة إليه تذهب ما ليس هيغل عند الحقيقة مقياس

 مع المعرفة بتطابق تعرفه التي le nominalisme االسمية

 التمييزبين الضروري من ألنه منجهة، وذلك، موضوعها.
 وبين ووصفه بتصويره إال العارفة الذات تقوم ال الذي الواقع

 وبالتالي، ومثاليتها. الذات تأويل وضع من هي التي الحقيقة

 تطابق أو توافق التي المعرفة هو ليى الحق الحديث فإن

 الحقيقة خالله من تتجلى الذي الحديث إنه بل موضوعها،

 تضعه الذي الحقيقة مقياس أن كما وتتظاهر. الجوهوية

 إنما هيغل اعتقاد في األخيرة هذه ألن ،الغ بدوره هو الصورية
 استعراضاً يكون أن يعدو وال المضمون فوق يحلق حديث هي

 إلى ينته لم النزعة هذه يمثل الذي فشيلنغ .براقا شكالنياً ذهنياً

 وكل المضامين كل بحذف إال المطلق حول الصورية مطابقته

.سوداء« االبقار كل فيه تظهر »ليل في بها مطوحاً الفروق،

 يرى هيغل، عند األمثل، الحقيقة مقياس هو ما إذن،

 مبدأي في يكمن المقياس ذلك أن الروح ظاهراتية مؤلف

 أنهما، على يؤكد غيرأنه كانط، عند كما والشمولية، الضرورة

 اجتياز بعد أي جدلياً، ينبنيان العقل، زاوية من إليهما منظوراً

 مرحلتي أي بالذات، والشعور الشعور - أ :تكوينيتين مرحلتين

 الذات، أو وباألنا جهة، من الخارجي، بالعالم الحسية التجربة

 الضرورة مقياس اعتبر قد كانط كان ب-اذا أخرى جهة من

 االنان إلى تنتسب داللته أن أي ذاتياً، مقياساً والثمولية

 لمقوالته ذلك بعد ومخضعها بحساسيته األشياء يتلقى الذي

 يقول ذاته في الثيء نظرية يرفض الذي هيغل فإن القبلية،

 تطابقاً والموضوعي الذاقي وتطابق الخارج في الباطني بتظاهر

 اختطاط وليد إذإنه شيلنغ، تطابق عن - اسلفنا -كما يختلف

 فالمطابقة .بالذات والشعور الشعور بين جدلي وتركيب ثقافي

 الى بالذات بالثعور سار وقد التركيب هذا إذن هي الهيغلية
.عقل إلى وحوله الشمولية

 إال يكون ان يمكن ال الحقيقة عليه الذي الحق »الوجه

 المهمة هذه في المساهمة إذن فتلزم للحقيقة العلمي النق

 الهدف، هذا تحقيق وبعد العلم. صورة من الفلسفة وتقريب

 معرفة بالفعل لتكون للمعرفة كمحبة اسمها تضع ان لها يمكن

 ،1 الروح، )ظاهراتية نفي« على اقترحه وهذاما واقعة

 قوام تجد ال الحقيقة أن جامعة، بكلمة معناه، وهذا (.8ص

 االنموذج اماعن النسقي والشكل المفهوم وجودهاإالفي

 البيولوجي االنموذج هيغل عند فهو الحقيقة، لقيام العلمي
 الحقيقة تطور مراحل لوصف اليه الرجوع يصلح الذي

 قيام في النظر يتيح الذي األنموذج إنه .االنبانية التاريخية

 .والتناقض الفي وعمل اضدادها تطابق خالل من الحقيقة

 وإضفاء والمقوالت المفاهيم ثبوتية بزحزحة إال يتأق ال وهذا

 الذي الرياضي األنموذج وأما . .عليها والجدلية السيولة طابع

 هيغل كان فقد وديكارت اليبنتز قبله ومن كانط اليه استند

 لكميات، هي التي مادته فقر إلى الراجع هدفه لفقر يزدريه
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المشالية

 المفهوم عن والمعزولة الالجوهرية الجافة الكمية العالقات أي

 في نيوتن او وكوبرنيك غاليلي ثورة ليست وبالتالي، ٠ والحياة.
 إنها بل ،هيغل عند استلهام مصدر كانت التي هي الفيزياء

 باستيالء الجسيمة، وأحداثها العليا بمثلها الفرنسية الثورة

 بيوم القديم، العهد سجن الباستيل، على الباريسي الشعب

 فالمي في الفرنسي الجيش وانتصار تموز، يوليو/ من عشر الرابع
 الفكرة وبنابليون، المجاورة، الملكية األنظمة حلف قوات على

 باالنموذج االقتداء إن .الخ الحصان، امتطت وقد المثال .

 مبكراً تظهر الحياة في التفكير مهمة جعل الذي هو البيولوجي
 التاريخ في والحياة . نسقه مسار في الصدارة وتتبوأ هيغل عند

 البحث مجال في األسبقية له تكون ان يلزم الذي الحاضر هي

 قيمة إال له ليس ذاته وفي تام كبعد الماضي أن طالما الفلسفي،

 ما إن هو. ليس ما الى تحويله أو فيه العمل يمكن ال تفيرية

 واألمم الحضارات تاريخ في المثال i الفكرة حياة اساساً يميز

 ولذا .ابداً الدفاق وحضورها وتجددها بديمومتها فهوتظاهرها

 البوتقة هي هيغل عند الحقوق فلسفة مبادىء في الدولة كانت

 ومطلق عحقق كعقل المشال , الفكرة تلك فيها تنصهر التي
. ومعقوليتها الدولة واقع وفي القائمة السيادة في يتجسد

المثمالية نقد

 فكره بقوة لهيغل ماركس يعترف : الماركي النقد في - 1

 في وبفضله بل الكلية، حركتها طي الجدلية عرض في وبفضله
 والتغير الحركة طابع عن يكشف الذي المفهوم ذلك انتاج

 رصد على القدرة العارفة للذات ويهب للواقع، المؤس

 المفاهيم أهم من أن كمأ .الصيرورة مسار وتتبع التناقضات

 الذي لذاته االنسان أوإنتاج العمل مفهوم ا٣ األخذ يجدر التي

 العطاء هذا إطار في . والسيد«. العبد »جدلية عليه تمثل

 غير هيغل، على تتلمذه ماركس يعلن الهيغلية للفلسفة االءجابي

 في كلها المتمثلة الفلسفة هذه عيوب ودقة، بقوة يقر، أنه

 تضع ال هيغل أ-جدلية : وهي المفرطة، الشاملة مثاليتها

 الثمالي بنثاطها :أي بذاتها لشعورها مساوية كذات إال اإلنسان

 عن عبارة إال الخارجي العالم يتبدى ال حيث الخالص،
 إن .الفكروتجاوزاته لتملكات تخضع بقدرما توجد وسائط

 سيرها في المتسبب الصوفي غالفها في يكمن الجدلية هذه عيب

 يصف لم I ب .للتاريخ العقالنية المعالجة وإفساد بالمقلوب

 تماماً غاب ما إن بحيث إيجابية، كحالة اال االستالب هيغل

 السلبية الوجوه ير فلم المستلب، العمل هومفهوم إدراكه عن

 الحياة داخل لإلنسان اإلنسان استغالل نظام إطار في للعمل

 هيغل عند التاريخ في الجدلية الحركة نظرية — ج . الراسمالية

 صورية حركة سوى ليست عنده الحركة أن بما ، جوفاء نظرية

 في ذاته حول الروح( )أو الفكر دوران بوصف إال تقوم ال

 هومقصد الوصف )وهذا ،لالغترابات مستمر تجاوز

 تصلح ال فإها واالستالبات، التشييائت وحتى الظاهراتية(.
.)أومثاليته( وروحانيته العقل قوة على للتأكبد إال هيغل عند

 تجد ضخم صوري إطار عيغل جدلية أن النقد هذا خالصة

 اللبية في ضارباً منها كان ما حتى مكانها، االستالبات كل فيه

 إن إذ وضرورية، إيجابية وكأنها فتظهر االنسانية، عن والتجرد

 وهنا، . نحوه ويسير المطلق من بواسطتها يتقرب المثال - الفكر

 هيغل اتجاه أصل »يكمن ،1844 غخطوطات في ماركس يكتب

 )ص مظهر« سوى ليست التي النقدية ونزعته المزيف الوضعي
 المطلقة هيغل مثالية ان ايضا الحكم هذا ومعنى (.14! - 140

 لألنظمة بالفكر تبرير إال العملية، ترجتها في ،هي ما

 أساسا بينها ومن الواقع، معقولية باسم القائمة، الياسية

.اإلمارات المانيا في البروسي النظام

 هيغل لمثالية الماركسي النقد هذا فحوى عن لينين يحد لم
 انعكاس سوى ليست الفكر حركة أن يرى كماركس، ألنه،

 كان فقد هذا، ورغم االنسان. دماغ في المحمول الواقع لحركة

 في اقدم إنه بحيث منه، واالستفادة المنطق علم بقراءة يوصي

 بعض إبراز مع وشرحه تلخيصه على الفلفية الدفاتر

 الجدلي الفكر ترسيخ باب في األهمية بالغة ألنها إما مقتطفاته،
 الصيرورة بمفهوم الكانطية الشيء-في-ذاته معضلة )كحل

 تلقننا-ي فال المثالية، في غارقة ألنها رإما المعرفي(، والتدرج

. . .الرأس في بصداع لصاب طريقة أحسن إال - لينين يقول

 أسلفنا، كها هيغل، المفردعند األنا الوجودي: النقد في - 2

 وال سماكة بأية يتمتع ال ،نظره وقصور لتناقضات نظرآ

 في لحظة إذن إنه والمطلق الثمول هومعبرإلى وإنما أصالة،

 أما .المهيمن العقل أو المثال ٠ الفكرة نحو الجدلية الحركة

 كتعبير يصفه هيغل فإن الفردي للوعي وجودية كحالة القلق

 الداخلية تناقضاته بفعل المنفصم الممزق الثقي الوعي عن

 النسق في القلق هذا أن إا .واإلنسجام الوحدة من وحرمانه

 الى ليتحول أساسي وجودي كبعد يمحى ما سرعان الهيغلي
 وإجمااًل، المثالي. العقل جدلية سياق في ثانوية جزئية ظاهرة

 في إذابتها أو بتعويمها القلق مشكلة يحل هيغل بأن القول يمكن

 إلى المفرد الخالص من االنتقال تضمن التي الجدلية الضرورة

 الذي التوجه، لهذا هيبوليت شرحج. وفي الشامل. الجمع

 نفي هيغل عد »الخصوصية أن: الوجوديين، نقد عليه ينصب
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الظاهري المدهب

 فهي وبالتالي تحديد في تتظاهر أن فإما . راسخة اصالة وليست

 للنفي، نفياً حقة، كخصوصية تكون ان وإما سواها، لما نفي

 الخاصة الذوات فيه تذوب شامل وجود الى تؤدي أن وبالتالي

 التناقض هو الشقي »الوعي يظل التأدي هذا ودون المفردة«

. الشقي« الوعي هو والتناقض
 تعارف التي االنتقادات بأن القول يمكن إجمااًل،

 هيغل لمثالية توجيهها على منكيركغورد، انطالقاً الوجوديون،
 في الفرد أو الشخص بقيمة المشالية هذه استخفاف ٠أ : هي

 إال المثالي الكل منظور من المفردة الذوات تبدو ال بحيث ذاته،

 عن ويتأدى الشمول. إلى اوكمعابر وأطياف جوفاء كعبارات

 وتعدد الغيرية واقع زوال المسبق المذهبي االختيار هذا

 الفرقي. النفس علم اساس إلغاء وبالتالي وفوارقها، الذوات
 نجد ال المحسوسة المباشرة اليومية تجربتا في اننا حين في هذا

 العقل مع وليس اخرى ذوات مع وتعامل عالقة في ذواتنا أال

 اشباحاً، ليست التي ،الذوات وهذه المجرد المبهم الشمولي

 تحتفظ تظل حيث شمولية، لكل المرئي الوجودي القوام هي
 أسفل إلى تنزل المثالية كانت إذ - ب , وتميزها بخصوصيتها

 أوهاماً وتعتبرمعاشهم المفردة الذوات خصوصية الدرجات

 المثالية تلك فألن المثال، - الفكرة مع التاريخ موعد إلى قياساً

 كل يلقي ال حيث الوجودية، االفراد تجارب عن تماما انفصلت

 على ذات كل وحيث مواجهته، الغيروفي مع نفسه إال واحد
 كانت كله ولذلك . الوجودوضراوته حدة من تعافي حدة

 حقل في مجدية وال نافعة غير الوجوديين، نظر في المثالية،

. . , . قضاياه في والتفكير الوجود اختبار

حميش سالم

الظاهري المذهب
Islamic Phenomenalism 
Phenomenalisme islamique
Islamische Phenomenalisms

والمغرب المشرق بين تمهيد:

المشرق: في داود ظاهرية - 1

 والثانية مشرقية احداهما صيغتان: الظاهري للمذهب

 الظاهري، داود مؤسسها باسم األولى اقترنت وقد مغربية.
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 حزم ابن صاحبها باسم الثانية اقترنن بينما ه، 270-202

ه. 456-384 األندلسي
 األول، بالجناح الثاني الجناح ربط إلى الدراسات جل وتميل

 على والتأكيد الظاهري، لداود استمراراً حزم ابن اعتبار وإلى

 ابن وأن - خصوصاً ،المشرقي سلفه لمذهب امتداد مذهبه أن

 مع اكتمل جاهزاً مذهباً انتحل الكثيرين، نظر في حزم،

.بال ذا شيائً اليه يضف لم أنه يعني وهذا .المشرق في صاحبه

 كل خصوصية ابراز األخيرة النقطة هذه في الحسم ويتطلب

 خالل من منهما لكل الظرفية النكهة بإبراز الجناحين، من جناح

 المضي دون تحول التي العوائق ورغم الخاصين. بسياقهما ربطهما
ذلك. مع فيه نمضي سوف فإننا السبيل، هذا في

 المئة، على تربو التي الظاهري، داود كتب جميع غياب ففي

 أبط إلى وافتقارنا الفهرست، في النديم ابن احصاء حسب

 مواقفه عن الحديث يبقى مضموغها، وعن عنها المعلومات

 لمذهب مشرقية صيغة هي حيث من طبيعتها، في النظر واعادة
صعباً أمراً بعد، فيا اإلسالمي، الغرب في له رواداً عرف

 تأسيسه إلى باالشارة تكتفي القديمة التراجم كتب أن ذلك

 األخير هذا عليها يقوم التي األصول وإلى الظاهري للمذهب

 سوابقه على تؤكد كما العلم، عنهم أخذ الذين األساتذة وإلى

 في بخالفه يعتن كان إذا ما مسألة يثير بعضها إن بل .الشافعية

 القياس. ومبطلي منكري أحد باعتباره يعتد، ال أم االجاع

 رواد إلى نسبت التي والمراجع المصادر جل ذكرته ما ويتبين
 في ورسمه الشافعي به أخذ قد كان الذي القياس أبطال

 ابطال في الشافعي أدلة أن الحظ أنه الفقه، أصول في الرسالة

القياس. على حتى تصدق أن يمكن االستحسان

 على منهم والمستشرقون الدارسين، بعض ذلك أول وقد
 باعتباره الشافعي المذهب ازدواجية أن مفادم تأويالً الخصوص،

 أنهيا رغم معاً، والحديث الرأي عنصري يعتمد مذهباً

 تتمثل الي الظاهرية، داود ثورة حرك الذي هو متعارضان،
 الشافعي المذهب على السني، الطابع اضفاء في مقاصدها

 مع الحديث عنصر وابراز ،فيه الرأي عنصر دور بتقليص

شأنه االعالءمن
 يعتبر ال فإنه به، األخذ ويمكن معقول كهذا تفسيراً أن ومع

 إليها ينتبه لم أخرى أسباب ثمة إذ واألوحد. الوحيد السبب

خارجية. أسباب وهي الدارسين، كل

 في نشاط من الهجري الثالث القرن عرفه ما في وتتمثل

 التي الصوفية الحركات وازدهار جهة، من القياس، حركة
الظاهر أن معتبرة وباطنها النصوص ظاهر يين تمييزاً تقيم كانت



الظاهري المنهبه

أخرى جهة من والعلم، اليقين إلى يوصل ال

 الفقهاء بين للهجرة والثالثة الثانية المئة في القياس نشط فقد
 معتمد صار كا أركانه. وتوطدت أيضاً، واللغويين والنحاة

 أو االحاديث بعض رد الى األمر بهم بلغ الذين الفقهاء بعض

 الحظوا اذ باطن معنى عن لها والبحث األيات من كثير تأويل
 في المغاالة على ترتب وقد أورأياً. ما قياساً يعارض ظاهرها أن

 مناظرات إلى الفكري النشاط تحول أن بالقياس التذرع
 الكالم ازدهارعلم من القرن هذا فضاًلعماعرفه ومقايسات

 الحفاظ تريد حركة ظهور إلى ذلك فأدى .العقائد في والجدال

 فيه. المغاالة من والتحذير الرأي رفض طريق عن النص على
 السياسية المعارضة مظاهر من مظهراً الحفاظ ذلك كان بل

 )الحنفية( القياس أهل ساندت العباسية الدولة وأن خصوصاً

 يوسف أبا الرشيد هارون )عين منهم القضاة قاضي ونصبت

. المنصب( هذا في الحنفي

 في يتجلى الذي الصوفي، الباطني المد هذا، إلى يضاف

 كالجنيد ،أساتذته وبعض ه 309 سنة المقتول الحالج تصوف

 وشيخ ه261 سنة المتوف والبطامي ه2ا٧7 سنة المتوفى

 ثمة أن رغم ه. 243 سنة المتوفى المحاسبي الحارث الجنيد،
 فإن ،سنيتها عدم أو األخير هذا أفكار سنية حول اختالفاً

 كما أفكاره، أنكر ولداود، له المعاصر حنبل بن أحمد اإلمام

 ظاهر بين التمييز على القائمة القرآن تفسير في طريقته أنكر

وباطنه. الشرعي النص
 والحديث، بالسنة المتمسكين طرف من الفعل رد اتخذ لذا

 في أنه حد إلى باطن، للنصوص يكون أن رفض صورة

 جديد، تعارض قام تلته، التي والقرون الهجري الثالث القرن

 ،الرأي وأهل الحديث أهل بين المعهود التقابل جانب فإلى

 المتشبثين مجموع وهم الظاهر، أهل بين جديد تقابل ظهر

 سيما ال والشيعة المتصوفة وهم الباطن، وأهل بالنة،

منهم االسماعيلية
 في شأنه تمسك، الذي داود ظاهرية برزت االطار هذا في

 لمزاعم المناهضين الفقهاء وباقي حبل ابن اإلمام شأن ذلك

 يؤخذ لديه، والظاهر والعقيدة. الشريعة بظاهر المتصوفة،

 ,الباطنية والشيعة الصوفية فهمته كما ،للتأويل معارض بمعنى

 الثالث القرن بظروف مشروطة كانت بالظاهر، مناداته أن أي

 على احتجاج حركة السنة عن الذب أصبح حيث الهجري

.ألوانها بمختلف الباطنية وعلى الرأي في المغااة

 وتحصينه نفه المنقول عن الدفاع هي داود ظاهرية فحدود
 نفس وهو .تسربه دون ويحول الرأي على الخناق يضيق تحصيناً

 إنها حنبل بن أحد معاصره إليه يرمي كان الذي المرمى

 بسياج واحاطته المنقول مناصرة عن مقاصدها تخرج ال سلفية

 تمسك صورة تتخذ احاطة وهي ,الشريعة حماية في رغبة محكم

 االستدال ورفض بالظاهر وتمسك للنص الحرفية بالدالة

 إلى ورائه ومن النص إلى عودة إنها القياس ضروب وجميع
 والتمسك وحده، األثر على االعتماد ألن والتقليد، الجمود

 رفض على وحتمية آلية بصورة ينطوي لاللفاظ الحرفية يالداللة

للعقل كلعمل

االندلسي: حزم ابن ظاهرية - 2

 الميل عليها يغلب الدراسات جل أن إلى أعاله أشرنا وقد

 خالل من المغربية، الصيغة عل حتى الصورة تلك تعميم الى
 المشرق في الظاهري بالمذهب كلياًأوجزئياً، حزم ابن ربط

 تفسير مستوى على حتى بل االستمراربينهما ورصدمظاهر
 ،إرجاعها إلى الدراسات تلك تميل باألندل، الظاهرية نشأة

 بالمذهب المثرق الذيندرسوافي األندلسيين،إلىتأثرالفقهاء
 على الحكم هوأن ذلك، عل التأكيد إلى دفعنا وما . الظاهري

 من ويجعل عقلي أو فكري نشاط كل ينقض بأنه المذهب هذا

 الفلسفة امكانية ويسقط النص، على تنصب فاعلية مجرد الفكر

 ظاهرية على يصدق كان إذا ،والتجريبي العقلي بجانبيه والعلم

 إلى تستند التي حزم ابن ظاهرية على يصدق ال فإنه داود،

 واألثر. النة إلى عودة مجرد من أكثر تجعلها أساسية، مفاهيم

 ؛حزم ابن عند الظاهري المذهب جوانب من جانب مجرد فهذا

 كجزء، خالله من الكل إلى النظر محاولة مع منه، وانتزاعه

 عن ابتعاد فيه الكل، األخيريستغرق هذا أن االعتقاد ومع

 الصيغة تشبيه في الرئيسي السبب كان وربما والحقيقة، الصواب

.الداودية بالصيغة الحزمية

 نتيجة خاص بلون ياالندلس الظاهري المذهب تلون لقد

 بالمالبسات عالقة له معين وايديولوجي تاريخي بسياق ارتباطه

 وباالختيارات األندلسي الهجري الخامس للقرن التاريخية
 مسرحاً واألندلس المغرب كان التي االيديولوجية والصراعات

 اختيارات كرست خضمها في والتي اإلسالم؛ صدر منذ لها

 الفكر اتخذه الذي العام المنحى على انعكست ودينية ثقافية

 الظاهري المذهب في الخصوصية مكمن على الوقوف إن . هناك

 العام المنحى بين الوثيق االرتباط استحضار يقتضي الحزمي،

 في األندلس بها مرت التي الظروف وبين حزم ابن ألفكار
 كرستها التي الثقافية واالختيارات الهجري الخامس القرن

نشأتها. منذ األندل في األموية الدولة
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 التمسك في تتمثل : عددة اختيارات إلى يستند وع مثر انه

 الدولة عملت فقد .الدين في الجدال ورفض الشريعة بظاهر

 المعادي المتشدد السني االتجام تكريس على االندلس في األموية

 بالمذهب نفها تحصين وعل الدين، في وللجدال الكالم لعلم

 هذا يكن ولم . المالكي المذهب وهو لذلك، المالئم الفقهي
 عوامل، عدة وراءم كات بل جزافاً، تم قد السني االختيار

:عاملين في حصرها يمكن
 الدولة اتجاه كان المتثدد، الني االتجاه هوأن األول،

 بداياته في لالعتزال تحلفاؤها تصدى فقد المشرق، في األموية

 وما اليف. دعاتها في وأعملوا القدرية، حاربوا كما األولى،

 الثخصيات بعض في األموين والة إليه عمد الذي التقتيل

 الجهني ومعبد الدمشقي غيالن أمثال آنذاك، الكالمية الفكرية

 السني االرجاء إلى األمريين وماميل دليالعلىذلك. إال
 اختياراً إال الكبيرة مرتكب حول النزاع في التوقف وإعالغهم

 من عقائدياً وزناً له لكن الحال، بطبيعة وسياسياً، مذهبياً،
 لم فيما للخوض ضمني رفض على ينطوي موقفاً يبلور إنه حيث

 من أحد تبديع أو نكفير عن التورع وعلى السلف، فيه يخض

 تتمثل واضحة ايديولوجية أغراض ذاك لموقفهم وكان . األمة

 بها وصلوا التي الكيفية على الشرعية واضفاء دولتهم تبرير في

الحكم. إلى

 أجل من استثمارالماضي في يتلخص وهواألهم، اثافي،

 واعادة المشرق في األموية الدولة وماضي تاريخ الحاضر،

 لثوطها قريش صقر تدشين بعد الجديدة الوضعية في توظيفه

 اللدود األمويين خصم أن ذلك .االسالمي المغرب في الشاني

 الكالم علم تكريس على عمل العباسية، الخالفة في المتمثل

 أول في كان الذي الرسمي، مذهبه منه جعل بل ودعمه،

 مع االشعري المذهب أصبح ثم االعتزالي المذهب األمر

 وظف المأمون. جده شيمة المعتزلة يناصر كان المعتصم،

 االبق العقائدي السباسي اختيارهم األندلس في األمويون

 المغرب به عرف الذي السني االتجاه بذلك، مكرسين

 وكان المالكي. وهوالمذهب الفقه، في ورديفه عامة االسالمي

 ثم لالعتزال المساند السياسي الخصم مناهضة ذلك من الهدف

 جهة، من العباسية، الدولة في والمتمثل بعد فيما لألشعرية

 الباطنية، والعقائد للغنوص شراسة، األكثر اآلخر والخصم

 والماند بمصر، الفاطمية الدعوة في والمتمثل أخرى، جهة من

 دعاتها وثبت الجزائر حدود إلى امتدت التي االسماعيلية للدعوة

األندلية. األوساط ذلك في بما مكان، فيكل وعيونها
 التمسك في أيضاً االموية للدولة الثقافية االختيارات تتمثل
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 وفلسفة علما اليونانية الثقافة على االنفتاح خالل من بالعقل

 وما الالمعقول تهديدات من وتحصيه الدين لدعم كوسيلة
 أضحى أن بعد خصوصاً اإلسالم، عل خطر من يشكله

 الدولة يتهدد خطراً أصبح فالغنوص .سباسية ايديرلوجية

 في مثال بالعقل التذرع ضرورة طرح ما وهذا . عقيدتها ويتهدد

بالذات. أرسطو وفلسفة اليونانية الفلسفة

 مهمة تحمل ثقافي مشروع صورة اتخذت االختيارات، هذه

 لكل وتصدى المتكلمين أدلة انتقد الذي حزم ابن عنه الدفاع

 : الخصم للدولتين الفكري االتجاه يدعم أن شأنه من ما

. والفاطمية العباسية

 سياسية دوافع من نابع والسلويهم للمتكلمين فنقدم

 بأن ايمانه عن صادر موازية، وبكيفية لكنه، وأيديولوجية،

 الجدل دائرة يتعدى ال برهافي غير ينهجونه، الذي الطريق

 األصلي، صفاءه الديني وللخطاب هويته للدين يحفظ ال الذي

 إليه آخر سبيل ال الذي الحقيقي البرهان مستوى إلى يرقى وال
 أن كما مواضعه. عن تحريفه وعدم الكالم بظاهر بالتمسك إال

 خلفياته على عالوة وللغنوص، والمتصوفة للشيعة نقده

 يثكله الذي بالخطر ايمان عن صادر الواضحة، السياسية

 العقل يقصي بالعرفان، فالقول والعقل العقيدة على الغنوص

 ابن مع العقيدة عن الدفاع اتخذ لذا . للشريعة بباطن ويقول

 باطن ال أن عن والدفاع بالظاهر التمسك صورة ،حزم

 بظاهر لألخذ السياق هذا في بترويجها فالظاهرية : للشرع

 لغالة والمعادي المقابل الطرف مثلت التأويل، ونبذ النصوص

. التأويل ودعاة والباطنية الصوفية

 مدلوالً حزم، ابن مع الظاهر، عن للدفاع فإن وعليه

 مواقف استتبع سياسي موقف ، أساساً والظاهرية . سياسياً

 على التجرؤ وأن الله خلق من توقيفية اللغة بأن كالقول نظرية

. نفه الله على تجرؤ الظاهرة، معانيها عن صرفها أو تحريفها

 للدولة الثقافي للمشروع بلورة الحزمي الظاهري المذهب

 الفلسفية المناحي صعيد على ال انعكست بلورة األموية،

 بل فحسب، يسيرفيها أن لنسقه حزم ابن أراد التي والفكرية

 مفاهيم إنها . عليها يشيده التي األساسية المفاهيم صعيد وعلى
 لحركة افرازاً يكون أن من أشمل نسق أنه الدقيق فحصها يبين

 بمناهضة مواقفها اتسمت التي الحركة تلك الحديث، أهل

 حركة هي والتي والتأصيل، لالجتهاد االعتبار ورد التقليد

 األمويون وشجعها المالكي المذهب إصالح شعار رفعت

 األثر إلى العودة يدعوإلى مذهب مجرد وأكثرمن ورعوها،

 .أدلتها من االحكام استنباط في كمنهج باالجتهاد ويتمسك
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 حقائق وجود على يلح الثرع بحقائق االقرار بجانب فهو

 إليها تستند التي األساسية ومبادئه أوائله في المتمثلة العقل

 يعود األوائل تلك فبعض واتجريبية، العقلية البرهانية المعرفة
 أفكار صورة متخذاً الفكر إلى يرجع وبعضها الحس، إلى

 للحكم كمعايير وتصلح ذاتها في بداهتها تملك مشتركة أساسية

 سيا ال وضرورته، المنطق إمكانية وتضمن النتائج صحة على
 التجريبية العلوم وامكانية المنطقي، القياس األساسية: عمليته

 من تمكنه حادسة قوة أو طبيعية تمييز قوة االنان في أن باعتبار

وطبائعها. األشياء خصائص ادراك

 أن وانكاره الله وحدانية عن المستميت حزم ابن فدفاع
 اإللم االلهين، لفكرة رفض فيه خالقاً، دونه مما شيء ثمة يكون

 الفلسفة بها تقول والتي المباشر، الصانع واإلله المتعالي المبدع

 ضمني تأكيد فيه كما .الفيضية الفلسفات وسائر االسماعيلية

 كرامات انكارجواز على وبالتالي، النبوية، الرسالة اختتام على

 األشاعرة ذلك ادعى مثلما بالخوارق واالتيان واألئمة األولياء

 ال طبائع الطبيعة خلق الله أن يعني وهذا . والشيعة والمتصوفة

 حزم ابن مفهوم فإن لذا أنيائه، يد وعلى بأمره إال تتبدل

 قلب على اإلنسان لقدرة المطلق النفي على يركز للطبيعة،

 احالة ألن بالسحرأوغيره، األشياء قوى وإحالة األعيان

 المتكلمين إلى يتوجه هذا وهوفي .لألنبياء إال تجوز ال الطبائع

 الطبيعة خلق فاله . بالتنجيم والقائلين المتصوفة وإلى األشاعرة

 , تغييرها أو قلبها يمكن ال طبائع ذات أنواع وحسب مرتبة

 أن على ويلح , ثابتة الهية وشرائع لسنن خاضع والكون

 عن زائلة تتصور ألن قابلة األشياء في عادات ليست الطبائع

 إال تتبدل ال ثابتة لسنن تخضع وخالئق طبائع هي بل الشيء،

 في حزم ابن يسير هذا وفي .المعجزة في ذلك ويكون ،الله بأمر

 تكون أن وأنكرت الطبائع أنكرت التي لألشعرية معاكس اتجاه

 الطبيعة تصورت حينما وذلك وذاتية ثابتة صفات األشياء في
 رافضة يتجزأ ال الذي الجزء نظرية إلى يستند ياً انفصال تصوراً

 بين الحتمي واالرتباط ظواهرها بين الضروري االقتران بذلك
 في االرتباط أو االقتران ذلك تشبت بينما والمسبب، السبب

 كان حيثما أي والقياس، التعليل اثبات خالل من الشريعة

 ثابتة، حزم ابن منظور في اثريعة أن ذلك اثباته عدم يلزم

 كانت كيفما عنها، انحراف وكل نفسها، السنة هي إنها

 ،السنة أو القرآن في أصل ال فعل أو قول أي ،بدعة ،أشكاله

 جواز عدم ذلك عن ويترتب , كاملة الشريعة وأن سييا ال

 من شيء بتحريم العلم امكان وعدم إليها جديد شرع إضافة
 احكام في اذن العلة بنص. إال أوايجابه أوتحليله األشياء

 فال الشرعيات أما الطبيعيات، في اال توجد ال وهي الثريعة،

 هذا ويدعم .أوحس عقل أوبضرورة بتوقيف اال فيها تعلم
 توقيف أنها إلى فيه يذهب الذي اللغة في حزم ابن رأي الموقف

 التي المعافي للتعبيرعن طرفه من وضعت ألفاظها وأن ،الله من

 جيع لدى النفس في مستقرة كلمات أنها أي بها، سماها

 متماثلة معانيها تكون أن يستدعي بما الكيفية، بنفس ناطقيها،

 األلفاظ إلحالة المجال لذا وااللتباس االشتباه امكانية وينفي

 على اللفظ هوحل فطريقه . الحقائق بطلت وإال معانيها عن

 ظاهر ال أن يعني وهذا ؛الخالق طرف من له الموضوع معنام

 هوتجرؤ اللغة في والتصرف والعامة، خاصة وال باطن وال

 الخضوع مظاهر مظهرسن اللغة، لمعايير واالذعان الله، على

االلهية. للقوانين

 نفي وااللفاظ، اللغة بظاهر للتمك البعيد والمدلول
 إال يفهمه ال باطناً الديني للخطاب بأن القول ورفض التأويل

 محاولة من الحال بطيعة فيه ما على عالوة األولياء، أو األئمة

والتخمين. الظن ال واليقين، القطع عل األحكام لبناء

 سبيال الشريعة بظاهر التمسك يعتبر حزم ابن كان وإذا

 حدود عند يقف ال أي األخيرفيه، هذا يحصر ال فإنه لليقين،
 خصوصاً المعقول لمناصرة يتعداه بل ومعقوليته، المنقول ة مناص

 كذلك سبيل والبديهة، والحس العقل أوائل أن على يركز وأنه
 مطلقاً ينفي لكنه ،الشرع أنزلم ما بجانب، اليقين سبل من

 لها لي األشياء ألن ،عليه األخيراعتماداً هذا فهم إمكانية

 على ذلك بل بإباحة، وال بحظر ال أصال العقل في حكم

 فما للعقل، وما للشريعة ما بين صريح فصل هذا وفي الوقف.

 األشياء تتبع كان وإذا هذا. في يصلح ال ذاك، في يصلح
 أمراً لها، ويصح فيه تشترك واحد حكم واستخالص المتشابهة

 ال ألنها الشرعيات، في غيرممكن فإنه الطبيعيات، في ممكناً

.عنها اللهم يسأل ال منزلة أحكاماً باعتبارها فيها، تعليل

 التعليل على ال والشريعة، الفقه تأسي هذا ويقتضي

 أصل...بلعلى على فرع أو جزء على جزء قياس والقياس،

 إلى المقدمتين من االنتقال فيها يكون دقيقة، منطقية قواعد
 القياس في إال اليتأق وذلك منطقياًوضرورياً، انتقاالً النتيجة

 الفرع من االنتقال في اشأن نثلماهو ظنياً انتقاالً ال المنطقي،

 ٠الجزء إلى الجزء أومن الفرع إلى األصل ومن األصل إلى

 نص منها ثالثة أربعة، في االحكام أصرل يحصر جعله ما وهذا

 الفقه، في الدليل ومفهوم دليل. والرابع واجماع سنة، قرآن،
 يستطيع التي االسنتتاجية - االستنباطية العمليات مجموع يعني

 األصول من ما حكم استخراج أجل من بها القيام عقلنا
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 انطالقاً األصولي، التقليد كان وإذا منطقياً، استخراجاً الثالثة

 من دليال قياساًاوالقياس اعتبرالدليل قد الشافعي، من

 أنبما يعتقد لعلة أصل على فرع أو جزء على جزء هوحمل حيث

 بنى حزم ابن فإن يجمعهما، أنه يظن لشبهفيهاأو يشتركان
 ثورة بذلك محدثاً منطقية، استتاجية اعتبارات على الدليل

 على الفقه أصول إقامة البعيدة، أهدافها ين كانمن منهجية،

. الظنيات بدل القطعيات

 أصول في االحكام كنابه في ،حزم ابن ثورة تكمن هنا

 جديدة، قراعد على األصول تأسيس فيه حاول الذي االحكام

 تصور عن فيه دافع فقد . عليها يؤسس كان التي لتلك نخالفة
 منطقية أسساً ويعتمد الفقبي القياس يقصي للدليل، جديد

 ترتيب حقيقته في هو الذي االرسطي القياس من مستقاة دقيقة
 ما وهذا . منطقياً عنها تلزم أخرى الستخراج معلومة قضايا

 طريق عن الشرع إلى جديد شرع اضافة ليس الدلبل يجعل
 متضمن هو لما وإخراجا عليه، للمعقولية اضفاء بل التخمين،

لنص الدليلمفهوممن ألن فيه، مضمر أو

 النحاة وكذا الفقهاء، قياس لرفض الحقيقي فالمدلول

 القطع على الفقه هونأسيس التعليل، والبطال واللغويين،
 ما وهذا بالعقل، الشريعة وتحصين المنطقي القياس في هنا مثالً

 آلة يغدو كي وتطويعه منطقه وتعريب أرسطو احتواء إلى أدى

 تجاوز قصد الخصوص، عل الفقهي وللتفكير للتفكير، ضابطة

 أن ذلك والتعليل، العلة على القائم القياسي المنهج نقائص

 مقتضاها، على األلفاظ أخذ كيفية وفهم اثرعية االحكام فهم

 بعضها األلفاظ وبناء والمفسر والمجمل والعام الخاص ومعرفة

 من والصحيح النتائج، وانتاج المقدمات، وتقديم بعض، على
. به وتلحاً بالمنطق معرفة يتطلب . . . منه والفاسد القياس

المنطقي: والقياس حزم ابن - 3

 عن حديثه من القياس لفظ تماماً حزم ابن أسقط وقد

 من نابع أمر وهو ،البهان بكلمة مكتفياً االستدالل، أشكال

 مجعله مما نتائجه يقينية وال الفقهي القياس بنقائص اقتناعه

 القياس عن المنطقي القياس يميز وحتى .برهان بال دعوى
 الفقهي القياس أما .أوسلجسموس جامعة سماه الفقهي،

 األمر تعلق إذا صحيحاً طريقاً إياه معتبراً استقراء اعتبره فقد

 فيه ألن بالثرعيات، تعلن إذا تخمينياً وطريقاً بالطبيعيات

 الطبيعي االستقراء بينما الغائب، على بالشاهد استدالالً

 يصح الطبيعيات، ففي الشاهد بالشاهدعلى استدالل

 وألن والسببية االقتران على تقوم حوادثها ألن االستقراء
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 من باالنتقال يسمح مما ثابتة طبائع أي متجانسة، الطبيعة
 وال أصاًل، علة فيها فليس الشرائع، أما العام، إلى الخاص

 ادخال فإن لذا .الله من الواردة األوامر إال يوجبها شيء

 كمالها على لها بالحفاظ كفيل الشريعة الى المنطقي القياس
 منطوياً يكن لم جديد بشيء النتائج فيه تأتي ال قياساً، باعتباره

 استقراء هو والذي الفقهي القياس عكس ،المقدمات في

. الكاملة والثريعة يتنافى ما وهو والزيادة، التوسيع أساسه

 البرهان على باالنفتاح المنادي موقف ،حزم ابن يقف هكذا

 فهو ،والحس العقل به جاء ما كل أن ذلك ،البرهانية والعلوم
 فائدة من نفسها والعقلية البرهانية للعلوم عيا فضالً هذا حق،

 عما فعالوة . القطع عل الشرائع يقيم أن أراد لمن بالنسبة كبرى

 دالئل على ما الحصول عقال باالمكان دينية، فائدة من للعلوم

 ألن الشرع تخالف ال العلوم أن أي .وخلقه الله وحدانية على

 مخالفة يمكنهيا وال ومعقول حق وهما ،والعقل البرهان أساسها

. معقول ألنه القرآن

 التي الدمجية التوفيقية المواقف ضمن الموقف هذا يندرج ال

 سينا وابن والفاراي كالكندي االسالم فالسفة عليها درج

 وغيرهم هؤالء تصور على يطغى ما فإن . الصفا واخوان

 القائم التوفيقي التقابلي الثنائي الطابع هو ،العلوم بين للعالقة

 في الدين ودمج العقل، علوم في الشرع علوم دمج على
 الحقيقة طلب أن االعتقاد مصدره ثنائي طابع وهو الفلسفة،

 أما , . اللدني. العلم أو الفلسفة أو الحكمة نصيب من ذاتها،

 ولما العملي. الجانب تتعدى ال فقيمتها األخرى، العلوم باقي

 بالعبادات تهتم ،منها كبير قسم في ، وعلومها الشريعة كانت

 الناحية من مرتبة أقل ذلك، موضوعها فإن والمعامالت،

 باعتباره االلهي العلم العليا الرتبة فيها يحتل التي االنطولوجية

 العملي الجانب ضمن حشرت لهذا النظرية، العلوم أسمى
 وتدبير النفس تدبير أهدافها تتجاوز ال عملية علوماً واعتبرت

 العقل عن التبي يتفيده ما أنه على الوحي إلى ونظر المدنية

 العقل يتفيده ما هي الفلسفة بينما المخيلة، بواسطة الفعال

 وهذا الفلسفة، في لما مثاالت الدين في وما الفعال. العقل من
 بأن واالعتقاد فلسفياً، تأويالً الديني الخطاب بتاويل يسمح ما

لهباطناغيرظاهره.

 فالشرع التوفيقية العالقة من النوع هذا حزم، ابن يرفض
 أن مثلما الذات قائم بيان هو بل الفلسفة، في لما مثاالت ليس

 الدين يؤخذ والبرهان، العقل أساسه الذات قائم علم الفلسفة

 دائم اتفاق في الشرع لكن فبالعقل. الفلسفة أما ومنها، بالنبوة
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 رغم الشريعة أهداف نفس هي الفلسفة وأهداف العقل، مع

. منهجيهما اختالف

 منهما لكل تحافظ بينهما، جيدة عالقة باقامة يسمح ما وهذا

 بالعقل ودعمه الشرع بتأسيس وتسمح المنفصل، كيانه على

. القطع على بنائه قصد

 والفلسفة الدين بين العالقة تصور في الجديد المسلك هذا
 مضطراً حزم ابن فيه سار دمجي، توفيقي ال انفصالي نحو على

 فبجانب . لذلك يدفعه سبب من أكثر ثمة كان إذ . ومكرهاً

 الفيضي االسماعيلي الموقف يطبع والذي للمعرفة الكلي التصور

 باتجاهيه ،931-319 عام توفي مسرة، ابن مذهب مع انتشر الذي

 وكان وبالدين بالفلسفة العلم يمتزج حيث والمتأخر، المتقدم
 الحكيم مع األندلس مترسخاًفي السحر الكيميائي التقليد

 وهوتقليدكرس وتالمذته، ، 1007-399 عام توفي المجريطي،

 العقاثد انتشار على ساعد كما وقواها، الهرمسية التعاليم

 المعقول جانب إلى التسلح لذلك التصدي تطلب وقد الباطنية،
 وهذا علمأرسطووفلسفته بالعلم، العقلي، بالمعقول الديني،

 دائياً حاول باألندلس مترسخ أرسطي تقليد عن الحديث خول ما

 والجماعات للمدارس المضادة الفكرية الحركة يشكل أن

 إال الطبيعي موقعه يجد ال علىأنابنحزم وتأكيدنا الباطنية،

داخله.

 لم لكنها حزم، ابن عليها درس المعة وجوه التقليد ولهذا

 المنطق في فأساتذته .بعد والبحث الدرس من حظها تنل

 كتب فهم في حجة األندلسي صاعد حسب كانوا والفلسفة
 أستاذ أن صاعد حسب أيضاً واثابت .وجالينوس أرسطو

 بغداد في المنطق درس الحبلى عبدون ابن وهو جميعاً، هؤالء

 يعني وهذا .م( 985/ه 375 )ت السجستاني سليمان أبي على
 بغدادم في المنتشر الفلسفي المنطقي االتجاه األندلس إلى نقل أنه

 اخوان ورسائل االسماعيلية كتب يناهض أن حاول والذي

 عكس الفلسفة، عن الدين بفصل ويتميز خاصة. الصفا

واالسماعيلية. وابنسينا والفارابي الكندي

 فهو للكندي، حزم فينقدابن لناهذابوضوح يتبين
 في مناهجها واعتماد الدين، في الفلسفة دمج محاولته ينقض

 ال بالنقل، يؤخذ ما ألن للفلسفة، الدين وضم حقائقه، دعم

 الدين بين الفصل ضرورة يلزم ما وهذا بالعقل؛ يؤخذ
 وجدنا قد كنا وإذا .هويته على منهما لكل حفاظاً ،والفلسفة

 مجال في األصول إلى العودة بشعار يتمسك حزم ابن

 سيما ال العقليات، مجال في الشيء نفس يفعل فإنه الشرعيات،
 من خالياً إليه الرجوع يجب الذي ارسطو األول األصل

 الفيضيين لتحريفات التصدي قصد والزوائد، الثوائب

 األخير هذا أن في تتلخص للكندي اتتقاداته وجل .وتأويالتهم

 في أوقعه مما غشاوة عليها بعيون األوائل من وغيره أرسطو قرأ

 زكريا بن محمد االنتقادإلى نفن يوجه ونجده الضالل.

 أرسطو، عن فينظره، األخيرانحرف، فهذا الطبيب، الرازي

. والتناسخ . . والغنوص. والثنوية الشرك مذاهب في فسقط

 بالعقل، يؤخذ ال بالنقل، يؤخذ ما أن على التأكيد إن

 كما الدينية بالحقائق االقرار ضرورة على يؤكد حزم ابن جعل
 ألن وقياسها، تأويلها ودون ظاهرها عن صرفها دون جاءت،

 والستحالة الخالق، على يصدق ال المخلوقات على يصدق ما

 استوائهما. لعدم الطبيعة، بعد ما وعالم الطبيعة عالم بين الجمع

 المنهج على والهجوم الكالمية اآلراء نقد له خول ما وهذا

,الشاهد على الغائب قياس أساسه ألن الكالمي

 وعلم يتنافر النصوص، وبظاهر الثرع بحقائق والتمسك
 من فاسداً منهجاً يعتمد مؤسس، غير معرفي كمشروع الكالم

 غير تسوية، عن يصدر ،البيان معايير يحترم ال األساس،
 تجمعها، رابطة وال بينهما تساوي ال عالمين بين فعال، موجودة

 نفياً إما الثافي على باألول متدالً والمخلوق الخالق بين وماثل

 احترام ضرورة وعن الشريعة ظاهر عن الدفاع .إيجاباً أو

 المتكلمين وادعاءات ينسجم ال الديني، النص خصوصية

 حقائق ألنها به، عنها الدفاع أو بالعقل، الشرع حقائق اثبات

 البياني مجالها خارج من تستمدها وال فيها، صحتها تكمن

 نقده في رشد ابن عليه سيؤكد ما هذا .الشرع — باللغة المتحدد

 منهج أن أبرز حيث ،األدلة مناهج في الكالم، علم لمدارس

 أقوال محض إنه .البرهان متوى إلى يرقى ال المتكلمين
 األمور تناول في االنسانية االعتبارات تحكيم أساسها جدلية،

االلهية.

 المتكلمين مزاعم من العقيدة بتحرير االنشغال هذا وإن

 دائرة من الكالم علم وباقصاء بدعهم، من الدين وبتحرير
 للمشروع المميزة السمة بالعقل، هوواالهتام ليشكل الشرع،

 وفي المعقول في وثورة المنقول في هوثورة الذي الحزمي الثقافي
 كل يمنع ما وخصوصيتها جدتها تكمن األخير الجانب هذا

 الفكر تاريخ عرفها التي البيانية االنتفاضات وبعض بينها مماثلة

العربي،

 المميزة، سمتها حزم، ابن مع الظاهر لثورة يعطي ما إن
 والمعقول، المنقول بين العالقة تأسي اعادة على هوحرصها

 البقاء في وحقه ومشروعيته بشرعيته منهما لكل االعتراف مع

 إلى الداعية االنتفاضة عن اختالفها وجه يكمن وهنا والوجود
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 منذ تاريخهم طوال يتزعمهاالحنابلة التي المنقول إلى العودة

 مراميها بين من كان والتي تيمية، ابن حتى أحد االمام

 نقض خالل من وطردم العقل اقصاء األساسية، وأهدافها
 إنها النبوية الشنة منهاج واعالء المنطقيين على والرد المنطق

ضمنها. بدورها الظاهرية داود ثورة ادراج يمكن انتفاضة

ت للظاهرية المغربية الصفة - 4

 هوأنه االندلي الظاهري المذهب خصوصية وجه إن

 عن الشائعة الفكرة أن ورغم ؛العقل أمام المجال يفسح
 عند والوقوف الجمود يكرس أن هو عموماً، الظاهري المذهب

 فإن التوقف. ويناصر للعقل عمل كل ويرفض النص، ظاهر
 المتعذر من تجعل أساسية مفاهيم إلى تستند له المغربية الصيغة

وأهدافها. مطامحها لخصوصية المشرق بظاهرية مماثلته

 علوم اقامة هي كصيغة حددتها التي االشكالية أن ذلك

 وعلى الظن، بدل القطع على وأصوله، الفقه بينها ومن الشرع

 الدينية العلوم في المتبعة القراعد وضبط التخمين، بدل اليقين

 باالستعانة إال يتحقق ال مقصد وهو اإلسالمية. - العربية
 حيث من المنطق، بينها ومن األرائل، علوم في بمثالً بالمعقول

 والدقة الصرامة عليه تضفي للتفكير، ضابطة هوأداة

 من وحايته كماله، وعلى الشرع هوية على للحفاظ الضروريتين
 فحسب، الشرعي المستوى الفي والزيادات، االضافات خطر

 المتمثل التأويالت خطر حيث . .العقائدي المستوى في حقى بل
 العقيدة دعم يتطلب ما وصوره، أشكاله بشتى الغنوص في

.أرسطووفلسفته علم في مجسداً بالمعقول

 الحزمي، الظاهري المذهب حولها تمحور التي اإلشكالية إن

 كان وإذا يالمعقول. المنقول ودعم القطع، على الشرع بناء هي

 الفقهاء قياس بنقد يسمح هوالذي منها، األول الشق

 تأكيد قصد األرسطي المنطق وبتعريب والمتكلمين والنحويين

 أهم إن حيث من ،انطباقه وإمكان الشمولية صالحيته

 والصرامة الدقة على منهاالنتائج تبنى القياس، وهي عملياته،

 الثافي الشق فإن والتخمين، الظن على ال اللزوم، عن المترتبتين
 وبنقد ،أرسطووفلسفته علم باحتواء سمح الذي هو منها،

 تناول في المتكلمين ومسلك . . ٠ الطبيب والرازي الكندي

وااللهية. الطبيعية الكالم علم قضايا

 من النسق حركت التي األساسية االشكالية واستحضار

 يقنعنا بأن الكفيل هووحده ،ووجهته مساره وحددت خلف

 ظاهري، نسق في عقلية، نظرية كممارسة الفلسفة بإمكان

عقلي أو فكري نشاط كل يطرد أنه عنه، اثائعة الفكرة
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 الشرع، به جاء ما لهما: ثالث ال للمعرفة، سبيالن اذن ثمة
 أيضاً وهو برهاناً، أو عياناً إما العقل به جاء وما معقول، وكله

. خرافات أو تشغيب إما فهو ذلك، عدا وما معقول،

 والتي صحيحة، مقدمات من يؤخذ ال ما كل هو الشغب

 برمته الكالم وعلم .دينية أو عقلية أو حسية مقدمات إما هي

 ال إنه حيث من صحيحة، مقدمات من يؤخذ ا إلىما يستند
 علماً كان لذا هويته، على للعقل وال هويته، على للدين يحافظ

.الشغب أساسه
 وهذا أوعقلياً. دينياً معقوالً ليس ما فكل الخرافات أما

 والمعتقدات للعقائد والتصدي الالمعقول طرد يستلزم

 من ركيزة تهدم والتي بشقيه، والمعقول تتفق ال التي والفلسفات

٠ الوحي اختتام في وتطعن التوحيد، وهي ركائزالمنقول،
 بالمعقول. المنقول دعم يقتضي لالعقل، الصدي لكن

 العلمي جانبيها في األرسطية إلى الرجوع هومدلول وهذا

 إلى واالستناد العلم على االتكاء في الرغبة إنه ح والفلسفي

.المعقول

 الظاهري المذهب داخل مكانها تحظى الفلسفة يجعل فما

 إلى حاجة ثمة أن هو فيه، مشروعيتها وتكتسب الحزمي،
 العقالفي واالرث أرسطووفلفته علم في بمثال المعقول، اعتماد

 وضد . , الباطنية. الخرافات وخطر تحرشات ضد اليوناني،

 وعلى التكلمين، من فئة أن ذلك الكالمية. المواقف شغب

 قوانين في اطراد كل ونفوا السببية أنكروا االشاعرة، الخصوص

 في يجري ما كل معتبين االنسانية، األفعال في والحرية الطبيعة

 أن ذلك عن ترتب وقد للعادة، إجراء حوادث من الطبيعة

 وأجازوا الطبائع فأنكروا ،للطبيعة متقطعة نظرة نظروا

الكرامات.
 وخضوعها الطبيعة باستمرار حزم ابن تمسك يفر ما هذا

 محكم نظام يسيروفق بأنه والقول العالم ظواهر واطراد للسبية

 إلى استنادا السنن، لخرق وانكاره والطبائع السنن أساسه

.الشوائب كل من الخاليتين أرسطووكسمولوجيته فيزياء

 يتمسك حزم ابن يجعل دافع من أكث ثمة كان لقد

 كبديل ويقدمها بالذات، االرسطية وبالفلسفة بالفلسفة،

 ترسخ أن ذلك ينتقدها التي األخرى الفلسفية للمواقف

 الفكر جعل والقيروان، باالندل الفيضية الفلفة وانتشار
 ابن فلسفة في النهائية صيغته عرف غنوصياً منحى ينحوفيها

 من وغيرها لصيغة ا هذه نقد خالل ومن وغيره مسرة

 هو كما النفس، ميتافيزيقا من تستلهم التي األخرى الصيغ
 تحددت الكندي، أوفلسفة الطبيب الرازي فلسفة في الشأن



اللذة فذهب

 عن بعيدا االندلسيون قدمه الذي البديل للموقف األرلى المعالم

 نقدي موقف إنه دمجية، محاولة كل أو غنوصي، ميل كل
 ما وهذا ومرتكزاً مرجعاً األصل، أرسطو، من يتخذ وناقد،

 األندلس في ترسخ تقليدأرسطي عن الحديث آنفاً خول

.والمغرب
 التي ذاتها هي األخير، هذا فكر حكمت التي فاالشكالية

 جعل ما بعده، واألندلس بالمغرب الفلسفي الفكر استقطبت

 أساسه استعادة وتتم يختمر ،بلوره الذي النظري الثقافي المشروع

 الفكر رواد طرف من متفاوتة، بصورة والمعرفي المنهجي
. واألندلس بالمغرب الفلسفي

 والسياسية، والحضارية التاريخية الحاجة أفرزتها اشكالية انها

 إلى الموحدين، دولة حتى بالمغرب، الحاكمة الدول حاجة

 بعقيدتها الفاطمية وهوالدولة : التاريخي الخصم معارضة
 الفكر كون لنا يفسر ما وهذا والمترددة، المرتبكة التوفيقية

 مخالفاً معيناً منهجياً اتجاهاً اتخذا واألندلس، المغرب في والثقافة

المثرق. في والثقافة الفكر فيه سار الذي لذلك

 نفس إلى يستند واحد وأيديولوجي معرفي حقل أمام نحن

 النظرية األغراض نفس تحقيق إلى ويطمح المنهجية، الثوابت
 أصحابه وتصور رؤية يحدد نظري مجال وأمام والعملية،

 يلم ا بلغ، مهما بينهم، االختالف يجعل كما لألشياء،
 نظرا االشكالية، ال والمواقف، اآلراء وتفاصيل الجزئيات سوى
 يالطبع محددة واحدة، معرفية تربة على جميعاً يقفون ألنهم

 نفس اعتماد إلى فيميلهم تتجلى سياسياً، أيديولوجيا تحديداً

 اليها، النظر في الطريقة ونفس المسائل طرح في األسلوب
٠ النتائج نف اعطائها ربما وأحياناً
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يفوت سامل

اللذة مذهب
Hedonism 
Hdnisme 
Hedonismus

االغريقية النظرة

 المذهب على عام، بوجه اللذة، مذهب اصطالح يدل
 والفرار اللذة طلب في ماثالً االساسي األخالف يعتبرمبدأ الذي

 حتى المفكرون ورث وقد الحياة. هدف هي فاللذة األلم. من

 تستهدف اللذة أن ترى التي االغريقية الظرة تراث هذا يومنا
 الفكروهي أومتعة الجسدية، اللذات أو الحواس متعة بلوغ

 الخير توحيد افالطون رفض وقد .الروحية أو المعنوية اللذات
 الخيرات من خيراً اللذة اعتبار على واقتصر باللذة، األسمى

 االفالطوفي الرفض هذا الى ارسطو واضاف طلبها، يمكن التي

 وأن البشري النوع جوهر تواكب اللذة أن ترى واقعية نظرة

 عنده واللذة االعتبار. بعين اللذة بأخذ تبدأ أن تربية كل على

 فاعلية، بدون لذة »ال يقول: والحياة الحركة طراز من هي
المعتدلة« الفاعلية كمال هي واللذة

 اللذة م. ق. 356-435 حوالى Aristippus أرستيبوس

الحسية
 القائل السقراطي المبدأ من القورينائي أرستيبوس إنطلق

 النظرية األسس ووضع البشرية الحياة هدف السعادة بأن

 هي السعادة »إن قال: إذ العام بالمعنى اللذة لمذهب األولى

 تعريفها ويمكن الخيراالتعى«. فهي بذاتها جيدة واللذة اللذة،
 تالمس خفيفة ناعمة حركة »اللذة بقولنا: فيزيائي باصطالح

 الذي الخفيف كاكسيم فهي ،الجسم تتعب أن بدون اللحم

 مؤلمة. كانت عنيفة اللذة كانت فإذا الماء« صفحة يداعب

 وال جسمية، حركة هي حركة وكل بالحركة تتصل واللذة

 على الحصول تقضي والحكمة لجسم. حركة ؤ، إال للذة وجود
 تتخذ وانما لذاتها تطلب ال الحكمة ألن وراءها، والسعي اللذة

للمتعة وسيلة

 يمكن خير أنها على باللذة باالعتراف أرستيبوس يكتف لم

 الحياة تهدف أن أراد وإنما ،أسمى لهدف وسيلة بلوغ بلوغه
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لللة ا مذهب

 العالم عن معزول نظره في إنسان وكل اللذة، الى ذاتها
 االنسان فإن ولذا الحصار. عليها ضرب مدينة وكأنه الخارجي

 الخارجية. أسبابها يعرف غيران من انطباعاته سوى يدرك ال

 نعرف ال ولكننا وحالوته العسل عذوبة ندرك »إنا :يقول
 الحالوة هذه سبب نعتبره الذي العسل عن شيائً مباشرة بصورة
 األشياء، صدد في وضل االنسان خدع وربما العذوبة. وتلك

 باختالف تأثيرها ويختلف النفس في حتماً تؤثر األشياء ولكن

 عليه ويحكم بارد، بأنه شيء على شخص يحكم وقد االفراد،

.حار آخربأنه شخص
 نعتبر اال ينبغي أنه االخالقية الناحية من ذلك عن وينتج

 .نفوسنا في مباشرة بها نشعر الي االنطباعات سوى خيرا

 العنيفة الحركة ولكن حركة واللذة اللذة، في تكمن فالسعادة
 اللذة فإن هذا وعلى حدوثها. يمنع الحركة وفقدان اللذة، تبيد

 المعتدلة. اللذة هي الحقيقية واللذة المعتدلة. الحركة تالزم
 نظر في فاللذة حالياً. حاضراً وجوداً بوجودها جوهرها ويتقوم

 الحاضرأوال الوقت في نوجد أن إما Aristippus أرستيبوس
 باألشياء اللذة عن نستعيض أن العبث ومن أبداً توجد

 إذا تزيد ال الثروة إن اللذة. سيب أنها نحب التي الخارجية
 من يصبح حتى مفرطة بصورة كبيرين حذاءين صاحبها امتلك

 أن بل اللذة عن نبحث أال علينا إن منهما. يفيد أن المحال

 الراهن. الحاضر الوقت في بها ونشعر عليها ونحصل نجدها

 تملك أن هي لغاية ا بل للذة، فكرنا يخضع أن لغاية ا وليست

 وجودها بلحظة عحدودة الحقيقبة واللذة ذاتها. اللذة نفسنا

 ذكرى أما الميل. ترضي التي المعتدلة بالحركة أي وحسب،

 اللذة عن يختلفان فإنهما قادمة لذة أوتصور الماضية، اللذة
 جأشه برباطة االنسان يحتفظ أن الواجب ومن الحقيقية.

 عن يقول ولذا .الملحة اللذات تيارات في نفسه زمام وامتالك

تملكني،. وال اللذة أملك »إنني نفسه:

الفاضلة اللذة .م .ق Epicurus 341-270 أبيقورس

 المدرسة به يشرت الذي العام بالمعنى اللذة مذهب تحول

 أبيقورس به قال الذي الفاضلة اللذة مذهب الى القوريناثية

.واصحابه

 مبدأ الحكمة أن ويرى الفلسفة عن الحكمة يميزأبيقورس
 فإنها ولذا االطالق، على الحيرات أعظم إنها بل جميعاً الخيرات

 أن تعلمنا وألنها الفضائل سائر ينبوع ألنها الفلسفة من أثمن
 وشريفاً حكيياً يكن لم إذا سعيداً االنسان يكون المتعذرأن من

 وعادالً وشريفاً حكيماً المرء يكون أن المحال من وأن وعاداًل،

 الحياة مع تؤلف الواقع في فالفضال سعيداً. يكون غيرأن من
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 عن بمتع بحث فإنها الفلسفة أما واحدأ. شيائً السعيدة

 الفلسفة هي وحدها والحكمة الحكمة، سبيل وهي الحقيقة.

 يقول .واالخالقية العملية الحياة شطر اتجاهها حيث من

 ويقول: نتفلسف«. ونحن نضحك أن »ينبغي أبيقورس:
 يكون عندما الفلسفة على االقبال في يتردد أأل لالنسان »ينبغى

 كهال يكون عندما دراستها عل المابرة من يأم واال شاباً،

 أنه أو جداً السن صغير انه يزعم أن يستطيع ال أحداً ألن

 من وأن ,الروح صحة اكتساب أجل العمرمن جداًفي متقدم

 مضت أوأنها بعد، تأزف لم الفلسفة ساعة أن يدعي

 ليكون بعد تحن لم الساعة إن يقول بمن أشبه وانقضت،
 كمايجب الشاب على ولذايجب وزالت أوأنهامرت سعيداً،

 يتذكر إذ بالتجدد يشعر الشيخ الفلسفة، يدرس أن الثيخ على

 منها، يفيد والشاب الماضي، في القدر إياه منحها التي الخيرات

 في الطاعنين كجرأة المستقبل تجام جرأة سنه، حداثة برغم

السن«

 ورأى الحسي. المنطق المعرفة صعيد على أبيقورس اعتمد
 الذي االنفعال ومعيارها الحكمة هي العملية الفلسفة أن

 أما نفوسنا. في األشياء تحدثها التي واآلالم اللذات على يطلعنا
 الفيزيائية. الطريقة على الكون تفسير فتتوخى النظرية الفلسفة

 تصوراً لها الجمهور تصور يرفض ولكنه اآللهة، ينفي ال وهو

 إن .اآلالم أفظع لالشرار تسبب اآلهة أن يتوهم إذ ضاالً

 أن بد فال األذهان في ماثلة صورتها ألن موجودة نظره في اآللهة

 بعيدة تعيش اآللهة ولكن .حقيقية كاثنات عن صورة تكون
 في يجري بما تبالي ال سعيدة هادئة أوقاتها وتقضي العوالم عن

 يعكر الحلم إن تحلم، وال تنام ال اآللهة واألشياء االنسان عالم

 برحيق تغتذي ألنها الدوام على تأكل وهي ٠ النوم صفو
 وتتكلم ،الطعام إبان الحديث أطراف تتجاذب وهي .الخلود

اإلغريقية. اللغة وهي باآللهة تليق التي الوحيدة اللغة

 التقوى أن التصحيح هذا من أبيقورس ويستخلص
 السخيفة االعتقادات من االنسان يتحرر أن هي الحقيقية

 كلها األشياء فيتأمل وطمأنينتها صفوها ويحاكي اآللهة ويقلد

 اآللهة خشية مبدأ يرد أن المرء على إن .مطمئنة راضية بنفس
 في نتدخل أال علينا وإن شؤونا في تتدخل ال ألنها منها والخوف

 كما الموت من الفزع يرد أن كذلك المرء على ولكن شؤونها

 يسبق الذي الزمن النخاف »نحن يقول: الجاهلون يفعل

 ال الموت إن ؟ الوفاة يلي الذي الزمن نخشى فلم وجودنا،
 .الموت يوجد حين نوجد ال ونحن ، أحياء دمنا ما يوجد

 أن وال تحس أن تستطيع ال دقيقة ذرات جلة هي إنما والنفى



اسة مذهب

 يحتضنها الذي ثويها الجسد . الجسد غي من تعمل أن وال تفكر
 فانية النف كانت ولما وانحلت. فنيت عنها سقط فإذا ويضمها

.وضالل وهم اآلخرة عذاب وإن له، وجود ال الجحيم فإن
 افالطون إليها تطلع التي الغاية الى أبيقورس يطمح لم

 ولم والدولة، والمجتمع بالمدينة يعن فلم قبل. وارسطومن
 واستهدف منه، يثس بل السياسي، االصالح بمحاولة يتفاءل
 السعادة وهي لالنسان، بقيت التي الوحيدة السعادة تأمين

 عدم أي االتاراكسيا وقوامها الباطنية، والطمأنينة النفسية

 في القلق وسعت قد الريبيين فلسفة وأن سيما وال االضطراب،
 للحقيقة ظمأهم ترو ولم العهد، ذلك في الناس نفوس

 من الرواقية حاولت كا األبيقورية فحاولت للوثوق وتعطثهم
الموقف. إنقاذ أخرى ناحية

 االعتبار، بعين غيره يأخذ ولم الفرد الى أبيقورس نظر
 من الذهن تنقية األول شاغله وبات أخالقاً، فلفته فغدت

 اآللهة حول وضاللها العامة وأوهام الخرافية االعتقادات شوب

 أن الفيلسوف هذا ووجد ذكرنا. ي األعلى والخير واأللم والموت

 في االنحراف على القدرة وأن لنفسه، إال يخضع ال االنان
 ألن حر واالنسان االنسانية، النفس في الحرية تقابل الذرة عالم

 وقادرة اتجاهها، منحى تغيير على قادرة اللطيفة النفسية ذراته

 الي الباطنية الضرورة منحى يعاكس فعل برد القيام على
 في فيصح األهواء به تعصف عندما وترغمه تقسره أن تحاول

 الواجب مع نحومايتفق يوجهها وأن يقاومها أن وسعه

.والحكمة
 يبتغي الحكيم بأن القول في أرستيبس مع يتفق أبيقورس إن

 هي اللذة ألن اللذة هي الغاية وهذه إليها، يهدف رفيعة غاية

 الحياة هدف واللذة ذاته، عن وهوخيريصدر االول، الخير

 يأقي أنه أبيقورس ويحب خالص. شر فإنه األلم أما وغايتها.

 منذ يبحث حيوان كل إن يقول: حين اعتقاده على ببرهان
 وييغض ،بخيرأسمى استمتاعه بها ليستمتع اللذة عن والدته

 ذلك الى استطاع كال عنم ويبتعد محضا، شراً بغضه األلم

 أن قبل يقفه الذي السليم الطبيعي الموقف هو وهذا . سبيالً

 وأية محاكمة ألية إذن حاجة فال . النقي البكر حكمه يتشوه

 األلم. عن واالبتعاد اللذة طلب ضرورة على للداللة مناقثة
 النار أن لالنسان تظهر مثلما ذلك تؤيد المباشرة التجربة وأن

 ضرورة ثمة وليس حلوعذب، والعسل أبيض، والثلج حارة،

 الى ننتبه أن يكفي بل الحقائق هذه صحة على للبرهان

المالحظة.
 لالستالم بالدعوة أرستيب يجاري ال أبيقورس غيرأن

 في ماثلة القصوى يعتبراللذة بل بالشهوات والتمتع اللذة الى

 في درجة أعلى الى الوصول فإن ولذا .واتباعها بالفضيلة التقيد
 إن اللذات. من عدد اكب عن اإلقالع يلزم السعادة سلم

 والتقشف الحكمة بل الصحيح األبيقوري سبيل ليست الدعارة

 طبيعتها حيث من لذة كل »إن : يقول وأمنيته غايته وهما

 اللذات نطلب اال الواجب من ولكن خير. هي الخاصة،

 الواجب من ليس ولكن .شر أخرى جهة من ألم وكل كلها.

 جميع في الالئق ومن الثمن غال مهما كلها اآلالم اجتناب
 النافع بتفحص باسره الموضوع هذا في نبت أن االحوال

 كان لو كا الخير الى أحياناً ننظر ألننا بينهما والموازنة والضار

. خيراً« لوكان الشركما والى شراً،

 بما وال بالغيب ترتبط ال أبيقورس نظر في الحقيقبة االخالق

 بد وال . الراهنة االرضية بالحياة تتصل هي وانما الطبيعة وراء

 أن له فيظهر دقيق بحساب ويقوم النظر ينعم أن من للحكيم

 أراد إذا الحاضرة اللذة مهاوي في االنزالق مقاومة النافع من

 وأن الحياة تقدمها التي اللذات من األقصى الحد يعتصر أن

 غير وكأنها اللذات يعتبر فالجسد .يستطاع ألم بأقل يشعر

 أما .إرضائها سبيل في له نهاية ال زمن الى بحاجة وإننا محدودة

 الهدف. هذا وحدود الجسد هدف محدد الذي هو فإنه العقل

 ولسنا ٠ كاملة حياة ومنحنا االبدية رهبة من ينقذنا الذي وهو

 فإن ذلك من الرغم وعلى نهائية، ال مدة أية الى آنثذ نحتاج

 الظروف ترغمنا عندما يحسب ال وهو اللذة، من يفر ال العقل

. الحياة تقدمه ما أنضل من حرم قد أنه الحياة من الخروج على

 أن لالنسان يظهر التأمل إن ؟ إذن باللذة الفضيلة عالقة ما

 الوحيدة وظيغتها وان اللذة« خدمة في تسعى »جوار الفضاثل
 من نوعاً ٠ ٠ احترام، بكل الحكيم أذن في تهمس أن هي

 من نوعين تمييز الى االنسان يسوق ذاته التأمل وهذا اإلنذار،

 إيجابي واآلخر .األلم فقدان عن يتج سلبي أحدهما : اللذة

 تمتزج الباطني والسالم الطمأنينة من بحال الشعور عن ينجم

 أبيقورس نحويدعوه على الجسد بفاعلية الروح فاعلية فيها
 طرائق عن الفيلسوف تحدث وقد ٠ المرح الطيب المزاج باسم

 يمارسها وكان الغرضين هذين تحقيق تتوخى ورياضات ومناهج
. بالفعل بنفسه

أللم؟ من نتحرر كيف

 الرغبة في الغلو :هما رئيسيين سببين لأللم أن أبيقورس يرى

 ال أمراض وجود ثم جهة، من اللذة اشتهاء في االسراف أو
 النفس في أو الجم في اضطرابات وحدوث اجتنابيها يمكن

 التفكك أسباب من داخية أو خارجية اسباب عن ناشتة
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 شراً، تكون قد اللذة أن والواقع أخرى جهة من واالنحالل
 ليشفيه مؤقتاًالمريض يؤلم الجراح إن خير. األلم في كماقديكون

 بعض في الموت من لينقذم بل وأكثرإيالماً، وباالً أشد داء من

 شهوة إرضاء عن الناجة الشديدة اللذة أعقبت وربما األحيان
 وثمة مقياً. وعذاباً مريراً، الماً تبصر وال روية غير من قوية

 مصيرنا: على والسيطرة حياتنا مجرى على للتأثير مزدوجة وسيلة

 ناحية من ونستطيع رغباتنا، تحديد نستطيع أولى ناحية فمن

. افكارنا بتنظيم الباطنية حياتنا تنظيم ثانية

 إن تقول بنظرية أبيقورس جاء الرغبات، تحديد مجال ففي
 الطبيعية الرغبات : أوالً : هي الرغبات من أنواع ثالثة ثمة

 تعرض وإال يلبيها أن االنسان على يتحتم التي وهي الضرورية

 والعطش بالخبز، الجوع إرضاء :ذلك مثال . الموت أو للمرض

 وامتداح باعتدال، الرغبات هذم تلبية من بد وال بالماء،

 السهل من وألن اليسير، بالقدر تكتفي أن يمكن التي الطبيعة

 ال السعيدة الحياة »إن : يقول . طبيعي هو ما كل على الحصول

 إن بل والثمالة، والشراب الطعام في االسراف عن تنشأ
 ما اسباب معرفة الى بدقة يسعى الذي النابه العقل مصدرها

 تثير التي النافلة اآلراء يرد والذي اجتنابه، أو اختياره ينبغي
 غير الطبيعية الرغبات ثانياً: لنفس«. في االضطراب أكبر

 عن امتنع إذا االنسان يموت ال التي الرغبات وهي : الضرورية

 :قوية غرائز عن الواقع في تصدر كانت وإن وتلبيتها إرضائها
 عن ينشأ وما األطعمة ننوع وحب الجنسية الرغبة مثالها

 ألنها طبيعية الرغبات هذه إن والحب والزواج األسرة عواطف

 عنها يترفع أن الحكيم شأن من غيرأن الحيوانات عند توجد

 القلق له تسبب فرص أمام المجال إفساح عن فيمتنع ويعف
 وهي ضرورية وال طبيعية ليسن التي الرغبات ثالثا: وااللم

 فيها يعيش التي االجتاعية تنموبتأثيرالبيئة التي الرغبات

 أو اآلخرين اعجاب ينال أن على حرصه لسبب أو االنسان

 المال حب ذلك مثال والظهور. الشهرة الى حاجته لسبب

 من إن .والناس الدولة وإصالح والسياسة والمجد والسيطرة

 اللذات عن ويمتنع الرغبات هذم يجانب أن الحكيم واجب

 عبودية التحررمن »ينبغي أبيقورس: يقول عنها. الناجمة
 سعادقي نشأت »لقد ويقول: . العامة« القضايا وعبودية األسرة

 وانصرافي ومشاغلها، الدولة بأمور االهتمام اجتنابي عن الكبرى

 وأنا أعلم ما يحبذ ال الجمهور إن الجمهور إعجاب كسب عن

٠ الجمهور« يحبذ ما أجهل

 اللذة يحقق تنظيماً الباطنية حياتنا في األفكار تنظيم مجال وفي

 معينة فلسفة اتخاذ من بد أنال أبيقورس يرى االيجابية النقية

 االعتقاد الى تدعو االيجابية االبيقورية الفلسفة وهذه . بصددها
 وسالم باطني يهدوء حريتمتع وأنه نفسه، سيد االنسان بأن

 يرهب وال األم، يخاف وال الموت، يخشى ال ألنه داخلي،

 عليه وأن حقيقية كفاية نفسه في أن يعرف بل اإللهي، التدخل

 يجهلها التي اللذة تلك الصحيحة، اللذة الى يتطلع أن

 نهاثي ال زمن الى تحتاج ال لذة وهي عادة، تروقه وال الجمهور،
 أن يمكن القصيرة الحياة إن بل ،نقية ناجزة تامة تكون حتى

 .طويل زمن إبان الحياة به تزخر أن يمكن ما تبز لذة تحوي
 عظيم خير امتالك الى يتوصل بذاته ذاته االنسان يكفي »عندما

 بالفضيلة السعادة تحقيق في الحرية اعتماد من بد وال الحرية« هو

 عليه الحصول تستطيع ما اآللهة الى تطلب أن مجد غير ألنه

. بنفك«

الفاضلة؟ اللذة نبلغ كيف

 قائاًل: Menoceus مينوقيوس تلميذم أبيقورس يخاطب

 ليل تأملها ماثلها. وما األشياء هذه كل بالنتيجة، »تأمل،

 يصيبك أن يستحيل وعندئذ .قرينك ومع بذاتك نهار،

 فإن الناس بين كإله ستعيش ألنك جدية بصورة االضطراب
 كائناً الوجوه من بوجه يشبه ال تفنى ال خيرات وسط يحيا من

فانياً«.

 والفالح. واالخالص الصدق مثال األبيقوري الحكيم إن

 عالمها في اآللهة عالمه في يحاكي ألنه األرض على إلهي إنهتجسد
 شروط من أن فهويؤمن .ملك إن الفاضلة اللذة ويملك

 اختالفها على الفضائل االنان يمارس أن األرضية الغبطة

 فاضل انسان إنه ، . . والصداقة. والعدل واألمانة كالعفة

 فصلت إذا نظره في تساوي ال كلها السامية الفضائل ولكن
 يحاول أن الحكيم سمات ومن .نحاس من درهماً اللذة عن

 .اعداء له يكون كيال الناس يتحاشى وكأنه مستوراً العيش

 بحد ويتمرس أقرانه مع يعيش أن على مرغم الحكيم ولكن

 . والصداقة العدالة حدي بين تتراوح االجتماعية الحياة من أدن
 ال مطمئنة نقية آمنة بحياة يتمتع حقاً العادل االنسان ان ذلك

 ال بذاتها العدالة ان بيد .شيء صفوها يعكر وال شائبة تشوها

 مجتمعات بين أبرم عقد وزمان مكان أي هي،في وإنما توجد،

 خيركافل فإنها الصداقة أما واألذى. الضرر اجتناب تتوخى

 تقدمها التي الخيرات اعظم وهي السعيدة اآلمنة للحياة

 تقوم التي الصداقة شأن ومن .كلها حياتنا لسعادة الحكمة
 عمر في الالنهاية تدخل أنها الواعية المعرفة على أواصرها

 نجد بمستنكرأن وليس المحدودة وحياته القصير، االنسان
 يثعرفي به وإذا الفضيلة ممارسة في عمره سلخ عجوزاً شيخاً
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 . أحيانا الثباب به يشعر ما أعظم بسعادة بالحياة عهده أواخر

 عن وتجرد الجشع من وخلص األطمع من نجا أنه ذلك

 بالعادة، تحفل حياته وأن وعامة، خاصة والعوائق المشاغل

 أشبه به تمتع الذي الخير نسي إذا الثيخ إن .بذكراها تحفل

 الذكور الشيخ أما . خبرته رأسبال من يفيد ال فقير إنم .بالوليد
 بل يحزن وال يأسف وال يندم ال إنه : ألم وإن سعيد حقاً فإنه

 السعادة يذكردائماً ألنه انفسهم أعزأصدقائه فقد يصبرعلى

.براجعين اليوم بعد وماهم صحبتهم في قطفها التي

أبيقورس حديقة

 أرهقها الناس من طائفة االبيقوري المذهب اجتذب ولقد
 بقربه ينشدون الفيلسوف انصار وأخذ . الملل وأنهكها السأم

 التي الحديقة في فابتغوا وهمرمها وآالمها الحياة متاعب نسيان

 آالم جدرانها على تتكسر أمينة عزلة اثينا في مريدوه ابتاعها

 مدرسة الحديقة هذه في تركزت وقد الخارجية االجتماعية الحياة

 أشبه عيشة فيها يعيشون أخذوا الذين اتباعه وكثرفيها المعلم

 ونساء رجال فيه يقيم دير أو ملجأ في جماعة عيشة تكون أن

 وكانوا الغانيات، من طائفة بينهم وكانت وعبيد، أحرار
 األدفى، الحد على الخارجي يالعالم عالقاتهم قصر جيعاً ينشدون

 وكانوا والناس، المجتمع من تعصمهم منيعة سدود ورفع
 تحمل وقد جديد، بوحي العالم الى جاء إلهاً أبيقورس يعتبرون

 رجالً كان فقد نادرة، بشجاعة شديدة آالماً الواقع في هو

 شخصيته ولكن الزحار، بمرض حداثته منذ أصيب هزيالً

 كل المدهشة، ووداعته األلم، تحمل في ومهارته الفاتنة القوية
 النفوس الى محبباً محترماً جعله عميقاً انطباعاً حولم أشاع ذلك

 تكريماً عام كل ميالده ذكرى ويكرمون اتباعه به يؤمن إله وكأنه
 الحديفة في االتباع هزالء أبيفورس تعاليم رسمت وند . دينياً

 محدودة دائرة في متاوينحصر ء هادى جو في متسقا عيشا

 حياة عن االقالع طريق عن إليهم، وحببت مغلق ووسط
 اللذة وليست , األلم. عن وأبعد أهنأ حياة األوسع، المجتمع

 الذي الزائل المتحرك االنفعال لذة االبيقورية تنشدها التي
 الميول إرضاء لطبيعة تبعاً يضعف او يقوى شعوراً المرء به يشعر

 أن ترى ال التي الطمأنينة أو الساكنة اللذة هي بل والرغبات،
. الظمأ انعدام بل غلة إرواء اللذة

 الحياة فيها تقهقرت التي الحقبة في أبيقورس مذهب نشأ لقد
 وجاء واالجتاعية، السياسية الصعد فختلف على االغريقية

 اليأس من الفرد االنسان إلنقاذ محاولة االعتبار أوجه من بوجه
 سبيال الفاضلة، اللذة اللذة، باعتياد الجماعات على المطبق

 الى الفاترة المستقرة االكنة الطمأنينة من فردي نوع إلعادة

 .السوية االجتماعية الحياة الفرارمن طريق ولوعن النفوس
 على المذهب يعتنقون كيف نخبتهم، االبيقوريون، عرف وقد

 في يستمسك ال فإنه أبيقورس »قطيع« أما . صحيح وجه

 ينحل الذي المادي السعادة وبمفهوم اللذة، بامتداح إال الواقع

 هؤالء اشتهر وقد الجد. شهوات إرضاء الى األمر آخر في
 بسمعة الميالد بعد الثاني القرن منذ الزائفون األبيقوريون

 المذهب الى يعيدوا أن الباحثين من فريق وحاول االباحية،
.غيرمرة الفاضل اعتباره الصحيح

.م .ق Carus Lucretius 54٠98 لوكريثوس كاروس

 الوفي أبيقورس تلميذ لوكرثوس كاروس الشاعر يعتبر
 يجعلها ما اليونانية االبيقورية على بالفعل أضفى ولكنه األمين

 في بعنوان المعروفة قصيدته في وذلك رصينة رشاقة فلسفة

 رفع من أول »أنت :بقرله معلمه فيها وخاطب االشياء طبائع

 أنت السعادة الى تنيربهاالطريق شعلة الدامس، الظالم في
 ال خطوة، خطوة خطاك وسأقتفي تابعك، أنا اليونان، فخر يا

.أحاكيك« ولكن أباريك

 اللذات كثر من باعتباره الجنسي الحب أبيقورس حرم ولئن
 على بالخيرأبداً يعد لم الجني االتصال بأن وصرح حركية

 لوكريثوس فإن بالضرر، عليه يعد لم إذا وهومحظوظ رجل،
 عن ينفصل أن الجنسي االتصال في ويشنرط الحب يستنكر

 البتة يعني ال الحب جتناب »إن يقول: والعشق الحب عاطفة

 االستمتاع العكس، على بإلنه، فينوس، متع عن االمتناع
 برأس يحتفظون الذين أن الثابت ومن المحاذير دون بالملذات

 أن ذلك .الضالين البائسين لذة من أنقى بلذة يتمتعون سليم
 هل حائراً: ويتيه ذاتها، االمتالك لحظة في يتيه العشاق حماس
 البت عن يعجزون إنهم ؟ باليد أم بالعين أوالً اللذة تكون

 إنه وإلحاف بشدة يستعجلهم عشقهم مرضوع باألمروإن
 تنطلق وعندما . . الرفيقة الثفاه بأسنانهم فيلتهمون يؤلمهم،

 العنيف الحماس هذا أواصر تنحل عروقهم في المتراكمة الرغبة
 من جديدة نوبة حين بعد تعاودهم ثم الزمان، من لحظة

. أخرى مرة العارمة الحماسة بهم فتعصف الهياج،

 وكأنه رهيبة، مخيفة يصفات الحب لوكريثوس وصف وقد
 قاتال، طاعوناً لحب راعنبر مرض واقى مصاب أفظع يصف

 حب حتى الوخيمة ونتائجه وأسراره دقائقه تبيان في وغال
يقول: منه. الناس شفاء يود ما مبتل عليل أنه الناس
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 يدعون إذ حياتهم فيبددون األلم بتار ويحترقون يذبلون »العشاق
 تمل القرمزية ثياهم وحتى ..اآلخرين الى يها التصرف أمر

٠ فينوس عرق شرب من وتسأم

االبيقورية تطور

 موته بعد قائماً المؤرخون، يرى فيما ابيقورس مذهب ظل

 حدة، يتضاءل الفترة تلك اخذفي قد يكن وإن قرون ستة مدة

 وازدياد األيام مر على والدين الفلسفة يطالبون الناس مضى وقد

 الفالسفة حاول وقد . االيقورية من شفاء أقوى بعالج المحن

 وتحويله اللذة مذهب نوسيع الى الرامية أبيقورس نظرة تطوير

 للذات تصنيف بإدخال سعادة مذهب أو فاضلة لذة مذهب الى

 الكون عن ينظرية كله ذلك وربط بينها، االختيار وإقرارمبدأ

 مذهب وبينماينتهي معروفة شهيرة جعلهالوكريثوس

 إشاعة على لوكريثوس ونظرية التقثف، الى بالدعوة ابيقورس
 بيكون فرانسيس طراز من مفكراً نجد النفس، في السعادة

1626-1561 Francis Bacon اتالنيتا في السعادة عن يبحث 

 سليمان« »بيت باسم عرفت حكومية مؤسة في ويجدها الجديدة

 المملكة منارة وكأنها األرض على قامت مؤسسة أشرف وهي

 السيطرة وسائل تكتشف وفبها الحكمة أنوار منها تنبعث التي

 اعضاء ب يتمتع سعادة ينبرع فتمي وتستخدم الطبيعة على

.جميعا الكاملة المدينة تلك

 ما تحقيق الى االنكليزية النفعية المدرسة فالسفة سعى وقد

 البيكونية، Utopie اليوطوبية تلك من بالفعل تحقيقه يمكن

 وأرجعوا العام، االغريقي بالمعنى اللذة مذهب من وانطلقوا

 كل أهمله الذي االجتماعي بالرباط الرئيي االهتمام الميدان الى

 Jermey بنتام جيريمي وأوضح ولوكريثوس. ابيقورس من
1832-1748 Bentham المنفعة معرفاً السلوك هداية مبادىء 

 األلم ودفع والخيروالسعادة، اللذة لجلب النزوع »خاصة بانها

 ان ينبغي إنما تشريع كل أن الى وذهب .والشقاء« والشر

 إن .الناس« من ألكبرعدد سعادة »أعظم تحقيق يستهدف
 في واحدة جيعاً الناس ولذ: اللذات، من جملة السعادة

 تقدير على القادر هو وحده االنان ولكن الواحدة. الظروف

 في كالحادث إال االخالق في اللذة وما وحراستها. لذته

 وهو الواجبات، علم يسميهبنتام علم موضوع إغها الفيزياء،

 الصحيح العلم صفة به تتم أساسي شرط توافر الى يمحتاج علم

 يقرر المجتمع دام ما مكن القياس وهذا القياس، وهوإمكان
 إدخال ويتم متفاوتة درجات للجزاء ويحدد غختلفة، أسعاراً
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 ولذات جهة، من متجانسة لذات يتمييز اللذة مجال في الكم
 حين متجانة تكون اللذات أخرى. جهة من متجانة غير

 بينهما التجاتس الجاثزإقامة ومن يبعض، يعضها مقارنة تمكن
 فرعية قائت أربع في بنتام جمعها التي السبعة أبعادها بقياس

 بعد ويليهما والقرب اليقين بعدا ثم والمدة الثدة بعد :هي

 التعاطف أو االجتماعي الجانب خاصة يمثل الذي االمتداد
 اللذات أما والصفاء الخصب بعداً أخيراً ذلك ويلي االنساني

 وحسب، بالدرجة ال بالنوع، تختلف التي فهي المتجانسة غير

 ما نطاق في بإدخالها حسابها الممكن من أن بنتام رأى وقد
 اللذات مقياس أن مؤكداً األخالقي« النبات »علم يسميه

 وهذا األسعار، هي ودرجاته المال، هوميزان الالمتجانسة

 رائجة أداة المال يعتبرأن أخالقي حرارة بميزان أشبه القياس

 اللذات ميزان وضع من نتهي عندما وأننا اللذة الى توصل

 فائض ويصبح بالبداهة، فضيلة اللذة فائض يصبح واآلالم
بالبداهة رذيلة األلم

 John Stewart Mill مل ستورت جون جهد وقد

 على وأصر بنتام معلمه مذهب وتقويم الكمال 1873-1806
 المفعة هو االخالق أساس أن واظهار واللذيذ« »النافع تأكيد

 الحياة هدف اللذة اعتبار يؤيد الذي العظمى السعادة مبدأ أو

 صالحة تعتبر إنما البشر »أعمال ألن االخالقية القيمة ومعيار

 من لهم تسبب ما بقدر وطالحة عنها، الناجمة السعادة بقدر

 األلم فقدان أو اللذة على تدل السعادة كلمة وأن .وشقاء بؤس

 انبرى وقد السعادة«، فقدان أو األلم على الشقاء كلمة تدل كما
 هذا أخالق أن يرون الذين النفعية أعداء على الرد الى مل

 الى القيم سائر وأنهاترجع األعجم، للحيوان تصلح المذهب
 أن والواقع ,العامي اللذة معنى سوى تفقه وال اللذة،

 ويتفقون المزعوم، الرأي هذا عن يترفعون أنفسهم األبيقوريين

 الروح لذة واعتبار الشهوة، لذة فوق التأمل لذة وضع على
 اللذة ينظرالى لم ألنه وقدأخطأبنتام الجسد لذة من أسمى

 تقدير في الكيفية إدخال بمبدأ مل فجاء الكم، زاوية من إال

 مطلوبة اللذات بعض يجعل الكيفي االعتبار وهذا اللذات.

 رأي الى الحكماء، رأي الى الرجوع من بد وال سواها، اكثرمن
 يقول؟ الموضوع في بالبت الصالحية ذوي األكفاء االشخاص

 لذاتها عود وعجمرا ظروفها، وخبروا الحياة مرسوا الذين »إن
 االلم يفضل فالعبقري العالية. ملكاتهم ينمي ما دائباً يرجحون

 ال والذكي .العامي االنسان له يطرب بهيمي بفرح التمتع على
 يصيرجاهالً ان يود ال والمثقف آخر. شيء اي لقاء ذكاءم يبيع

. .أنانياً فيصبح ضميره ينحط أن الطيب الشخص يرفض كما



اللذة مذهب

 حتى الحيوانات أحط الى تتحول أن ترضى الناس من قلة وأن

 األفضل فمن .البهيمية باللذات التام التمتع بقدرة منيت لو
 ولئن . سعيداً أبله يكون أن من يائساً إنساناً المرء يكون أن

 ال أنهما ذلك فمرد الرأي هذا يخالفان والخنزير األبله رأينا
, المسألة« من واحداً جانباً إال يدركان

 اغتذت التي االنكليزية النفعية المدرسة أن البيان عن وغي

 بالجو شيء أشبه كانت وأضرابها البيكونية Utopie باليوطوبية

 ختلف في االميركية الذرائعية فيه ترعرعت الذي المعنوي

 في أن كما واالجتماعية، والتقنية والعلمية الفلسفية مظاهرها
 للحياة الرئيي المحرك هي السعادة نظرية إن القول وسعنا

 واالشتراكية الحر فاالقتصاد بأسرها: المعاصرة االقتصادية

 تعارضها برغم كلها، تتفق والشيرعية، الرأسمالية بأنواعها،
 في نجاحهم وتنمية البشر إلسعاد جميعا تعمل أنها في وتباينها،

 رغد لتحقيق نشداناً ناحيتها وامتالك الطبيعة على السيطرة

االرض البشرفي ولذات الحياة، ومتعة العيش،

االقتصاديين لذة

 وليس ذاته الخير أن الى االقتصاديين بعض ذهب لقد

 هي بالتعريف اللذة وأن لذات هومجموعة وحدها، السعادة
 راألم تشعر«. األ على تشعربم ان النفس ترجح »إدراك

 جهة من ويتصفان الزمان يثغالن واأللم اللذة وأن .عكسه

 بالزمان االشتداد جداء على حصلنا فإذا باالشتداد. اخرى

 أن وأمكننا واالم، للذة الجبية القيمة نحسب أن استطعا

 فإذا معادلة. والبؤس فالسعادة الجداءات. هذه بعدئذ نحسب

 االنتحار غدا الغالب( في حاله هي )وتلك عجز عن الميزان نم
 توازن حالة الى االشارة على المبزان اقتصر إذا أما مشروعاً.

. صفرا« عندئذ بساوي »الكائن فإن وحسب دقيق

 بالثروة المادية الثروة عالقة بيان الى آخرون باحثون ويذهب

 الثروة عالقة بحث أي واآلالم، اللذات حساب بدل المعنوية
 األدن الحد استثنينا إذا أننا ويرون باللذة. أو بالعادة،

 بحسب تزداد السعادة أن ألفينا ،العيث لتأمين الضروري

 متوالية نب بحسب الثروة تزداد بينما عددية متوالية ني
 النظرية األساس هذا على االقتصاديون بنى وقد هندسية.

.الشهيرة أوالهامثية الحدية

 سيما وال واللذة العمل بمشكلة الحديثة الحضارة عنيت وقد

 في للتعمق ومفكرون فالسفة وانبرى بينهما الصلة انقطاع

 جذرية دعوة اعتناق بعضهم وأرام لحلها، والتصدب المشكلة

 حضارة في القمع بقمع ينادي الذي مثال مركيوز كهربرت

 المتعارضين الوجود طرازي ربط يتم حتى الواحد البعد
 بينهما للتنسيق اللذة، وطراز العمل طراز وهما األساسيين

 عالقات إقامة على شدد وعندما تناقضهما. على والقضاء

 مثل قمعي تنظيم الى حاجة دونما رفيع تمدين ذات إنسانية

 ما أبرز الغريزة على الحالية الحضارة تفرضه الذي التنظيم
 منازع مع والتقى الجنية، للحياة الذاتي التصعيد يميه

 الجنسية، المتعة مجال في ثررة كثرأرادوا معاصرين مفكرين

 صعيد في المخشود التغير »إن بقوله: لوفيفر هنري لخصها كالتي

 المساواة على وال الذكر ٠ االنثى عالقات عل يقتصر ال الجنس
 االقطاعية الصفة وسلخ المتعاقدة لألطراف والسياسية الحقوقية

 عليها. ديمقراطية صفة وإضفاء بالج الجنس عالقات عن

 والعقائدية العاطفية العالقات يبدل التغيرأن على ينبغي وإنما

 مجتمع على القضاء ينبغي .والمجتمع الجنسية الحياة بين القائمة

 النظرية الوسائل بجميع الجنسي االرهاب وعلى القمع
٠٠٠والعملية«.

 وما بعض، مذاهب بعضهم ينقد أن االخالفيون ألف وقد

 طاليها على يرد ال اللذة أن اللذة، نقدمذهب في بعضهم قال

 الى أقرب اللذة مبدأ ألن ، لذة أية عن االمتناع عليهم بأن

 والتقثف الزهد أخالق وليست األلم، مبدأ من الصحة

 اللذات من إن بل االطالق. بوجه الفضلى باألخالق واالمتناع
 مثل نقطف أن وعلينا االخالقبة. الغايات مع متسقاً يكون ما

 غاية نجعلها غيرأن من طريقنا، وفي عرضاً، اللذات هذه

 اللذة طلب في جاداً يسعى امرىء وكل .األساسية الوجود

 والصبر التبصر فضائل يفقد األمر كلف مهما عليها ليحصل

 الى انصرافه قاده وريما واالنحالل. الميوعة في ويمعن والحزم،
 الشراسة طريق سلوك الى االثرة الى واستسالمه الثهوات

 لذة تنال حين سيا وال والسادية، والوحثية والقسوة والخبث

 فالسفة أخطأ وقد .الناس من غيره لذة حساب على الفرد
 بها يشعر ولم فقدت للذة طلبت إذا اللذة أن فاتهم حين اللذة

 ويميل، إليه النان يمتاج أكثرما هي الفاعلية وأن طالبها،
 تمييز من بد وتعذرم.وال فقدانه من االنسان يألم ما أعظم وهي

 العقلية الفاعلية قيمة الفرح ألن والسعادة، الفرح عن اللذة

 أو باللذة تتصل ال الفرح أساس عل والسعادة الناشطة،

 كليا، اتصاال بالنف تتصل وإنما والمتنافية، المبعثرة باللذات

 أي الخبر، وقيم يتسق يما االنسان بملكها فاعلية اقصى وتغدو

 من سبيل عام بوجه الفن أن ذلك الى أضف .األخالقية القيم

وسع وفي الثق، مستوى الى بها والسمو اللذة ترقية سبل
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المسيحية

 سلوكه ويكون بها ويتسامى اللذة مطلب يصعد أن االنان
 حال بين وسطاً ينحومنحى حكيماً سلوكاً المطلب هذا تجام

 الذي الجاف الجامد التقثف وحال جهة من باللذة االفتحان

 الحكيم اللوك وهذا واالبتكار. بالتنوع ويكفر المرونة يجحد

 على واآلالم اللذات حاب من والتطبيق الواقع الى أدف
 وقد بالفعل، نظرية مسألة الحساب هذا مثل ألن ،بنتام طريقة

 األرقام من طويلة قائمة الى واآلالم اللذات تقدير يوصل

 من ويبقى .والهوى للعبث إال تخضع ال تعسفية أرقام ولكنها
 نشدان االنسان على لي أنه األخالق صعيد على الثابت

 على العمل االولى بالدرجة عليه يجب ما بمقدار رغباته إشباع

 يرى كان كما ومتكامال، متسقا صادقا تحقيقا ذاته تحقيق
 طبيعياً رديفاً اعتبرها بل ،اللذة ينف لم الذي ارسطوطاليس

ا الذات لتحقيق

ومراجع مصادر

٠ Menoceus مطوقوس الى رسالة ايغورس، —
بيروت. الفرنية، األداب مؤسة نشرتها مختارات لوكريثوس، ، — —
.20 اليرمي ديوجين مجموعة ؛٠ —

 جزءان. السيد، لطفي احمد ترجة نيقوماخوس، الى األخالق ارسطو، —
. فيليبوس محاورة افالطون، —
عوا: عادل ترجة سرابهاويقينها، المدنية: جورج، باستيد، —
ألخالق منظومة أو االخالقية الواجبات بنتام،جيرءمي،علم ,

 العربية اليقظة دار ترجة فيالحرية، بحث جون، مل، ستورت -

بدمشق.
الفعية. -،في —
األخالق. عادل، عوا، -
االقتصادية. األخالق ،أس -

الحديث. العالم في اليومية الحياة هنري، لوفيفر، —

األشياء. طبائع في لوكريثوس، —
الواحد. البعد انسان هربرت، مركيوز —
فرويد في اسهام والحضارة، أيروس —

العوا عادل

ددسجدق
Christianity
Christianisme
Christentum

اليهودي بالوسط وارتباطها نشأتها

 من اكالثين السنة حوالي فلطين في نشأت ديانة الميحية

 جذب الذي الناصري هويسوع مؤسسها .الغربي التاريخ

 له مرافقين فلبثوا اليهود. من فريقا ،وبتعليمه بحياته اليه،

 فشعروا الموت، من وقيامته موته عند وحتى حياته امتداد على

 بااليمان يبشرون اندفعوا ثم للحياة. جديد وفهم جديدة بوالدة

 يسوع كان بما اقتداء الناس، كل عل المحب وباالنفتاح به

 لقب كان القاباكثيرة، يسوع لقداطلقواعل حياته في يفعله

 في مرة ألول مسيحي لفظة فظهرت .بينها االكثرتردادا المسيح
 الناصري يسوع بتعليم يؤمن من على للداللة 44 سنة انطاكية

 المتأسة الدينية الحركة على تدل »مسيحية« ولفظة .به ويبشر

 عنها نشأ وما تعليم من عليه تنطوي ما وعلى ،المسيح يسوع في
 السلوك فيها يستند ،وضعية مؤسسة ديانة انها ,مؤسسات من

 التقوى على المؤمن يترب فيها وقاعدة، عقيدة الى المسيحي
 بالتالي المسيحية فليست متتظمة جماعة في تمارس التي المسيحية

 بدون اخنبارديني هي وال ،مضمون بدون فارغاً ديياً شكالً
 ير تعاب يدون الماهية، ذاتي الله، صوب اتجام هي وال مقومات،

 معنوياً، ايماناً المسيحية ليست وشعائرتعبدية، وطقوس مشتركة
 الجمهور، عن الفرد فيه ينفرد تصوفاً وال غريزياً، شعوراً وال

 الحياة تشمل التي ظهوراتها في وتوجد ظاهرة ديانة هي بل
 تاريخية، ديانة ايضاً هي المسيحية إن والجماعية الشخصية

 شعب تاريخ داخل ظهر ،التاريخ من شخص هو مؤسسها
 اذ ،فيه ومؤثرة التاريخ في ملتزمة انها كما ،اكاله وشاء الله

 في العمة نحواحالل الله، شريك االنسان، جهد توجه

 الله، »سرمشيئة هوتحقيق التاريخ فمعنى .وبالتاريخ التاريخ

 ملء عند ليحققه المسيح في اتمامه ارتضى الذي التدبير ذلك اي

 وما السموات على ما شيء كل المسيح في ويجدد فيجمع االزمنة
 أخبراً هي المسيحية (.10-9,1 )افسس الميح« في االرض في

 حقبة في ينحصر ال فتأثيرها ،المكان وفي الزمان في شاملة ديانة

 لها السابقة االزمنة الى مفاعيلها في تمتد انها بل محددة زمانية
 في تنحصر ال ودعوتها االزل، الى وصوالً الالحقة واالزمنة

 بل سواها، دون جغرافية بقعة في وال الثعوب، من شعب
.استثناء بدون االرض شعوب كل الى مقدمة انها

 سنوات قبل اي الكبير، هيرودس موت قبل يسوع ولد

 فلسطين، في لحم بيت في المسيحي، الغربي التاريخ من اربع
 في قضاهما وشباب طفولة بعد .مريم امه اسم يهودي وهو

 فلسطين، في متجوالً 27 السنة حوالي رسالته باشر الناصرة،

 .م 30 حوالى - م .ق4 حوالى المعمدان ليوحنا وهومعاصر

 الى رحالت ببعض وقام المميز، نشاطه ميدان الجليل كان
 في بخاصة علم ولكنه السرائيل، المجاورة الوثنية المقاطعات
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الميحية

 بفريق تعليمه يحصر لم . تجواله سنوات امتداد على اورشليم

 مطلقة بقيمة يتمتع النه انسان كل الى توجه بل سواه، دون

 تشهد حياته وكانت االبدي. مصيره الحياة هذه في ويقرر

 عليه حكم العمل من سنتين اكثرمن بعد ولكن لتعليمه.

 من بقضاء يبدو، ما على 30 النة في الصليب على بالموت

 الله« ابن »انه نفسه عن قال ألنه والسياسي الديني السلطان

 قبره وجد الثالث، اليوم في للعالم« الخالص »يعطي وانه
 شديدة. ولمراقبة لحراس واخضع ختم قد كان ان بعد فارغاً

 ظهر وقد مجتمعين، ام منفردين سواء لتالميذه، هوفظهر أما
 عمجدة. حياة اغما جسدياً، حياً شخص خسماية ألكثرمن مرة

 ان الى قيامته، بعد يوماً اربعين امتداد على حياً يظهر واستمر

.وتالميذه رسله اخيرمع لقاء في السماء الى صعد

 يسوع، ضد اليهودية الدينية السلطات من حصل ما تجام

 يالحظ موسى؟ توراة من موقفه عن السؤال طرح الطبيعي من
 وكلها التناقض، حتى تختلف السؤال هذا عن االجابات ان

 ان المفرين بعض يقول لالنجيل. تفسيرات من مستمدة
 بل البتة، شيائً منها يزيل وال اطالقاً، الشريعة ينقض ال يوع

 الطاعة »تنقية الى الرسالة، في الجديد هو وهذا يدعو، انه

 روحي دافع عن لله بالخضوع وذلك المؤمن« عند الشرعية
 الديية الصورية اشكال لشتى خالفا عميق، داخلي

 الموقف، لهذا خالفاً اآلباء. تقاليد الى المضافة واالغراءات

 عن جذرياً انفصاالً يوع تعليم في آخرون مفسرون يرى

 الحر يسوع تصرف إلى موقفهم في ويستندون اليهودية، رسالة
 في الدينية والسلطات والتقليد والشريعة الهيكل تجاه والمدهش

 الفلسطيني الوسط معرفة المهم من حال، كل على زمانه.

 من الجديد استخالص الى للتوصل يسوع عاش حيث
.لقديم بالعهد عالقته وتحديد االنجيل

 من كثيرة الجتياحات تعرضت فلسطين ان معروف
 وخضعت يسوع ميالد سبقت التي الخمسة القرون في االجانب

 على الرومان سيطرة تحت سقطت وقد الوثني، االجبي للحكم

 شعبها ديانة بقيت ذلك ومع م ق. 63 سة بومباي يد

 العالم في المنزلة التوحيد ديانات أول وهي اليهودية،

 تالمذته أن كما هويهودي، الناصري يسوع إن وبالفعل،

 بالغي امرين الى االشارة تجدر انما يهود. كلهم االوائل

 فلسطين داخل السياسي الجغرافي التقسيم هو االول الخطورة،

 هو والثافي عينها، اليهودية الحياة في فرق من ومانتجعنه
 بالله االيمان على القائمة اليهودية الديانة داخل التقسيم

 من بتأثير ومتنازعة متخاصمة فرق الى تفخت قد اذ الواحد،
ضدها. فعل بردة أو الوثنية االجنبية السيطرة

 والمقاطعات المدن بعض بقيت سياسياً، - جغرافياً

 حيث الناصرة ومنها الرومانية، للسلطة خاضعة غير الفلسطينية

 التقاليد على الحفاظ وكان .وشبابه طفولته يسوع عاش
 مختلف في مستتباً شأناً المدن، تلك في والكتابية، اليهودية

 كانت وبالفعل واالجتماعية. والسياسية الدينية الحياة قطاعات

 كل مختلفة يهوديتها، على المحافظة يسوع، مدينة الناصرة،

 في والمتأثرة الرومانية للسيطرة الخاضعة اورشليم عن االختالف
 الكهنة تعيين في بخاصة ،الوثني بالتدخل الديني السلوك

 في العبادة افعال بينما الهكل، على االشراف في وتدرجهم
 بل كهنوتياً، وجوداً اليهودي، العرف في تستوجب، ال المحفل

 ولدرس الله الى للصالة المؤمنين اجتماع التمامها يكفي
 االقتصادية الحياة في ايضاً االختالف وكان تعاليمه.

 والحرف العائلي بالطابع الناصرة في المتميزة واالجتماعية

 من اليها واردة مؤسسات اورشليم في ظهرت بينما اليدوية،

 هنا من .الحديثة الرأسمالية بذور بمثابة كانت القديمة اليونان

 الدينية الصعد عل ومواقفه الناصري يسوع فعل ردات تتضح

 العفوي التعبد بين اختبرالفرق دينيا، واالقتصادية. والسياسية

 للتأثيرات الخاضع السلطوي والتعبد الناصرة محفل في العائلي

 اي الدائم الدين عدو يجابه فوقف اورشليم، هيكل في الوثنية
 سياسياً الله مقام انسان يحتل عندما بخاصة الوثني، التعبد

 من بارشاد الناصرة، في المعاشة الحرية بين الفرق اختبر
 في الرومانية للسيطرة المذل والخضوع المقدس الكتاب

 خطراً يشكل غريبة للطة الخضوع ان الى فنبه اورشليم،
 عائلي اقتصاد بين الفرق اختبر انتصادياً، . الحرية على دائباً

 التي المال لقوى الخاضع واالقتصاد الناصرة، في وحرفي معاشي

 »ال الشهير: موقفه فكان اورشليم، في الناس تستغل

. والمال« الله :ربين تعبدوا ان تستطيعون

 اختالف يميزها فرق الى منقسمين البهود كان داخلياً،

 التغيير ارادة الى باالضافة، االجنبية، السلطة من مواقفها

 الكهنة، كبار فريق المقدمة في ويبرز التحرير. سبيل في والعمل
 المحتل مع التعاون كل يتعاونون الرومان، خالئق وهم

 جهودهم قصارى ويذلون الخاصة، مصالحهم مستهدفين

 وكان .امتيازاتهم فقدان من خوفا والفتن القالقل لتفادي

 االبيقورية مبادىء استلهموا الذين الصدوقيين فريق يدعمهم

 يرفضون وكانوا االجنبية. السيادة مع حياتهم ويكيفوا ليعيشوا

 بخاصة وبنكرون شفوية، تقاليد من الدين الى دخل ما كل
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ابحية

 التعاليم على الدقيقة المحافظة مدعين االموات، بقيامة االعتقاد

 اال يعترفون ال وهم المنزلة الكنب في بوضوح الموجودة،

 في الفارسية، والسيطرة البابلي السبي قبل وجدت التي بالكتب
 العبرانية )من الفريسيين امافريق م ق. االدس القرن

 الوطنيين اليهود من يتألف فكان المنفصلون( ي بروشيم

 تعلقا ويتعلقون ،عليهم تأثيرالغرباء يرفضون الذي المتطرفين
 الدينية المارسات على ويحافظون وبالتقاليد، بالشريعة تعصبياً

 مع االتصال يتحاشون كانوا االسلوب بهذا بقوة، الخارجية
 التعايش مع يتكيفون كانوا عمليا، ، انهم العلم مع الوثنيين

 بخضوعهم يسهمون بأنهم اعتقاد اذهانهم سيطرعلى وقد

 من اليهودي الشعب وتحرير الواقع تبديل في للشريعة الدقيق
 للمحتل المقاومين فريق يأتي واخيراً الوثنية. االجنبية السيطرة

 التي لالرض تدنياً المختونين غير حضور في يرون كانوا الذين

 بدوره ينقسم الفريق هذا وكلن ولنسله. البراهيم الله اعطاها

 في يعيوئن االسينيون كان .والغيورون االسينيون فريقين، الى
 المقدسة الكتب في يتأملون الميت، البحر غربي معزولة جماعات

 . اورشليم في التعبد في المشاركة ويرفضرن . بتقثف ويعيشون

 اساليبهم لهم كان وااليرانية الفثاغورية التعاليم وبتأثيرمن
 باقتراب اقتناع ذلك على يحثهم والتصوف. التعبد في الخاصة

 الله وعل فيه يتحقق الذي الزمان اقتراب اي االخيرة، االيام

 على شريعته يفرض عظيما، شعبا اسرائيل يصير حيث البراهيم
 الجميع. وخالص الخاص خالصه ثم من ويضمن الكون،

 الجديد، الملكوت النتظار ليتفرغوا البرية الى انسحبوا وقد

 البحر شواطى، على مخطوطاتهم كثان )ان قدومه. وتسريع
 . العشرين( القرن من االول النصف في اثريا حدثا كان الميت

 عن يترددون وال العنف الى يلجأون فكانوا ،الغيورون اما
 ضد الفردية باالغتياات تخصصوا وقد .السالح استخدام

 »يهوه : يقول شعار رائدهم وكان . الرومان والجود الموظفين
هووحده«. وسنخدمه هوملك وحده

 كتابه في اليهودي، المؤرخ جوزيف، فالفيوس يروي
 كانوا تقريبا، كلهم اليهود ان كيف اليهودية، القديمة العصور

 كل »بالتحررمن يسوع، لقدوم السابقة السنوات في يهتمون

 وبهذا وحده«. الله يخدموا كي لآلخرين، الخضوع اشكال

 وتثير منهم البعض قلوب تلهب روايات ظهرت الدافع
 سوف داود، ابن المسيح بأن تبشر األخرين، االشمئزازعد

 وبديهي اسرائيل. سيادة اي الله، ملكوت ليعيد قريبا يظهر
 نظر يبقى الياسي ان ذلك سياسياً، معنى الملكوت يتخن ان

 تظهر شيء كل اللهعلى سيادة ألن الدين، من جزءاً اليهودي
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 الفطنة اولي من فائت ولكن السياسى الصعيد على ايضاً
 خوفاً الروايات، تلك تجام التحفظ من كثيراً اظهرت والحكمة

 الوطنيون كان بينما . االجواء وتسميم القلوب افساد خطر من

 وكان وشيكا. اصبح البلد تحرير ان يظنون والغيورون
 يجوز ال انه يرون المقدس الكتاب لمعافي المدركون المتدينون

 القول يمكن ،العموم بوجه .ارضياً ملكوتاً الله ملكوت اعتبار

 بعضهم ويراه االذهان، على مهيمنة كانت المسيح فكرة ان
واخنوخ. دانيال كتابي في المرسومة للصورة وفقاً وغخلصاً محرراً

المسيحية معرفة اصول

 وان فط، يكتب لم الناصري يسوع أن االمر في الالفت

 قوميا اليهودي الشعب خارج الى عنه البشارة وانتثار به االيمان
 عن الباحث يجد قد لذلك .عنه الكتابات كل سبقا وجغرافياً

 وال نعرفه، ال فحن الصعوبة بعض بالذات تبشيريوع

 باالضافة ،الشعب على تأثير من له كان وما وعمله كالمه نعرف
 الدينية السلطات عند اثارها التي العدوانية الفعل ردات الى

 الجديد بالعهد سميت الكتب من عبرمجموعة اال ،والمدنية

 يسوع في واالنسان، الله بين الجديدة العالقة عن للتعبير

 الله عالقة يعبرعن كان الذي القديم العهد مقابل المسيح،

 الجديد العهد نواة ان . يسوع مجيء قبل المختار الشعب مع

االربعة. ااناجيل هي

 وقائع تاريخياً تسرد دقيقة تقارير الكتب تلك ليست

 من بااليمان اعترافات تتضمن نصوص هي بل المسيحية،

 من االناجيل ليست ذلك على عالوة .الرسولية االجيال تدوين
 وللوقا ولمتى لمرقس وفقاً نتقبلها اننا يل واحد، شخص تأليف

 جاعات الى وتوجهت مختلفة، تواريخ في كتبت لقد وليوحنا.

 من يسوع تالمذة اذهان في رسخ عما شهادات ونقلت متفرقة،

 عجائب ومن االناجيل، لغة عن تختلف لغة في بها تفوه تعاليم

 حياة بها تميزت حية امثلة من النفوس في انطبع وعما صنعها،

 الصليب على وموته آالمه في لهم، تبدى وكيف الناصري،

٠ ولألموات لالحياء وديانا لله ابنا الموت، من وقيامته

 تعني ايفانجيليوم يونانية لفظة من مختصرة انجيل لفظة
 البالط لغة في دارجة اصال كانت ولقد الصالحة، البشارة

 البالط في يتم سعيد حدث عن او انتصار خبر عن لإلعالن

 لبشرى عنوانا االولى المسيحية الجماعة استخدمتها وقد .الملكي

 يوع مع الله ملكوت قدوم ولبشرى الجميلة الخالص

 ما منهاً االول مرقس كتب اربعة، االناجيل عدد . الناصري

 مصر، في المقيمين لليهود اليونانية، باللغة 69-65 سنتي بين



المسيحية

 وقد االكبر. والمحرر المنتظر الميح هر يسوع ان تبيان وقصد
 يحرر لذلك ،الشيطان وعلى الموت عل انتصر يسوع ان أكد

 الحقيقي السالم الى البشر ويدخل االستالب قوى من االرض

 انه يعلن ان حياته، في يرفض، كان انه العلم مع اإللهي،
 اليونانية،لليهود باللغة 90و 85 سنتي بين ما متى المسيح.كتب

 أن على بشارته فركز سوريا، في المقيمين ولليونانيين المسيحيين

 االجيال وانتظرته االنبياء به بثر الذي الميح هو يسوع
 بدالً يقدم الذي الجديد موسى هو يوع أن وأكد ،اليهودية

 صالحة بشارة الصارمة، الفريية وعن المحنة الشريعة عن

 سبل وعن الله ارادة عن االفضل هوالكاشف غيسوع جديدة

 للوثنيين 90و 85 سنتي بين ما لوقا كتب .تحقيقها وكيفية وجودها

 للفقراء، محرر بمثابة يسوع فقدم اليونانية، باللغة ولليونانيين،
 الصعيدين على الهامشيين ولكل وللخطأة، وللمرضى

 نفسه عن يسوع يكشف ذاته، الوقت في ,والديني االجتماعي

 ألن ذلك اإللهية. البنوة الى البشر ويدعر الله، ابن انه
 انه جذرياً، يتبدل انه يدرك بالميح يقتدي الذي االنسان

 ه 100-90 سنتي بين ما كتب يوحنا الله ملكوت في يدخل
 اللوغس األزلي، الله ابن هو يسوع ان وأكد اليونانية، باللغة

 والحياة، والحق الطريق ليكون البشر، بين خيمته ينصب الذي

 قطاع في يسوع يوحتايتحرك انجيل في الحياة الخبزوماء

االيمان، مسح بمثابة وهويتجلى اإللهي،

 لم وهورسول .م%67-95 بولس ان الى االشارة تجدر
 تاريخياً سبقت بالمسيح المؤمنين الى رسائل كتب يسوع، يعايش

 عددها وبلغ ،70 الى 50 سنة من فامتدت االناجيل، كتابة

 لقاء له كان الذي بولس رسائل تنضح .رسالة عشرة خ

 براثحة الشام، طريق على االموات من القائم يسوع مع واحد
 يبشر االموات من القائم المسيح ان كيف ويظهر القيامة

 هذا في جديدة وارض جديدة وسماوات جديدة انسانية بقدوم

 البشري التاريخ الوحيدومخلص الوسبط ألنه ذلك العالم،

 الروافية من مقوالت رسائله، بعض في بولس، يستقي بأسره

 آنذاك الرومافي العالم في الشائعتين المدرستين الغوصية ومن
 .العالم فداء في يسوع دور بشأن مطروحة اسئلة عن لالجابة

 كل »رأس االفسوسيين الى الرسالة في المسيح يسمي هكذا
 »القطب يسميه الكولوسيين، الى الرسالة وفي األشياء،

 ان يبقى وقيامته. قوامه شيء كل فيه يجد الذي المركزي«

 الذي والزمني التاريخي المسيح ذكرى رسائله في يهمل ال بولس
 شبيهاً ,جداً وآخذاً امرأة« من »متكوناً األرض على عاش

 مثل أزلياً الموجود المسيح ينى ال انه ي الخطيئة،، بجسد

 على التركيز يفضل ولكنه شيء. كل في لألب والمساوي الله،
 الحي الكنيسة، السري، الجسد رأس والمعاصر الحالي المسيح

.ومخلص كوسيط دوره السماء في يتابع الذي الممجد

 الجامعة الرسائل دعيت رسائل 7 بولس رسائل الى تضاف

 بين ما وكتبت .تخصيص بدون الكنائس جميع الى تتوجه ألنها
 ورسالة ،بطرس من رسالة وهي ،األول القرن ونهاية 64 سنة

 اليها يضاف ،يوحنا من وثالث يهوذا، من وواحدة يعقوب من
 لالنجيل، اكماالً 80 منة ألفه الذي الرسل اعمال كتاب

 الى وامتدادها اورشليم من الكنية انطالق لكيفية واظهاراً

.المعمورة انحاء شتى

 ال يسوع ان الجديد، العهد كتب في يتأمل لمن ،يتضح
 انههوكلمة بل سبقوه الذين االنبياء غرار على الله كلمة ينقل

 ونهائياً كلياً يكشف وهوبالتالي بذاته، الله وحي وهو الله،

 هذا تحقيق ويشاء كلهم الشر خالص يريد الله ان كيف

 الله في الخالص ألن ذلك الخاص، تاريخهم في القصد
 ان بعد الذاقي، وجوده نحقيق االنسان، الى بالنبة يوازي،

 ان .اليومية البلبلة صميم في لحياته المطلق المعنى له يتضح

 طريق في االنخراط حافزعلى هي يوع تاريخ رواية
 مساهمين يسوع يتبعوا ان يتطيعون البثر ن ذلك الخالص،

 ومدركين انقطاع، بدون يتحقق الذي الحي يسوع تاريخ في

 هومدعو بل ،االرضي التاريخ نظام داخل يكتمل ال انه
 بوسعنا، التاريخ. حدود امامه تتضاءل أزلي خالد لوجود

 سؤالين عن االجابة الجديد، العهد في التأمل بعد بالتالي،

اساسيين:
ذاته؟ يوع هوتعليم ما االول:

 يسوع عن االولى المسيحية الجماعة هوتعليم ما والثاني
 وما وافعاله تعاليمه من التالميذ اذهان في رسخ ما ضوء على

عنه؟ االنبياء اقوال من فسروه

يسوع تعليم

 نقاط حول يسوع تعليم يتمحور االول، السؤال بخصوص
 البشر بين الجديدة العالقة ثانياً، الله، ملكوت اواًل، ثالث:

 البشر بين بسببه تنشأ التي الجديدة العالقة ثالثاًم اآلب، والله

 تنتجان الثانيتين النقطتين ان الواضح من االخوة، عالقة وهي

عناالولى

الله ملكوت

 الزمان عن االعالن هو يسوع تعليم في يتبدى ما أول إن
 من بوحي اليهود، كان قدومه. مع الشرية يدأته الذي الجديد
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المسيحية

 فجاء الملك، المسيح قدوم الملكوت، قدوم ينتظرون العهد،

 . الله ابن هو ،معه بالفعل بدأ الله ملكوت ان يعلن يسوع

 االناجيل، في مرة وعشرين واثنتين مائة الله ملكوت لفظة ترد

 مق، انجيل في عينه. بسوع لسان على منها مرة وتسعين
 باسم للتلفظ تفاديا السموات« »ملكوت الصبغة اليهودي

 في نختلف جاءت يسوع بشارة ان هو لالنتبام والالفت . الله

 تعبير استخدام من الرغم على شائعا، كان عما مضمونها

 الروح تغذية الى يسعى ال انه التداول. الكثير الله« »ملكوت
 وال الرومان، ضد العصيان يدعوالى فال واذكائها، الوطنية

 داود ابن يسميه الشعب ن مع داود، ملكوت عادة عن يتكلم

 على اليهود ملك لقب عليه يفرض وبيالطس ،الشعانين يوم

 منتظرين وطنية نزعات يغذون كانوا تالميذه حتى الصليب.

 يتعدى انه الجديد بالمفهوم صدمهم ذلك ومع اسرائيل، ملك

 جديدا معنى الله لملكوت ليعطي السياسية، الماسية تجارب
 عنه الكالم باشر حدود، بدون ورجاء كلياً تحريراً يتضمن

 اشعيا نص مفسراً الهيكل في له حديث اول في بدئه وعن

 بتعليمه ، ادخل انه المعمدان يوحنا لتالميذ وأكد ،النبي

 خالق الله، يقيم حيث الجديد، الزمان في البشرية وعجائبه،

 لن يسوع إله إن .الخالئق جمبع عل ملكه واالرض، السماء
 عالقة يقيم انه بل السياء، في معزوال الها اآلن بعد يكون

 مع بدأت وقد االنسان، تاريخ في االرضي العالم مع دائمة

 يقدم عطاء وهو ،الله امانة على هوشهادة فالملكوت . يسوع

 وتحرير سعادة مستقبل لهم يريد النه الناس لكل ذاته الله فيه

 حل اذ ،يسوع بحضور كله الحاضر تبدل وبالفعل .وخالص

 ملكوت .والقمع الشريعة نظام مكان والخدمة التحرير نظام
 للجميع، هونعمة بل ،ثيء ي قبل وقضاء حكماً ليس الله

 ملكوت القريب، الله صالح بثارة جديدة، صداقة بدء

 الناس من محدودة لفئة ليس الله ملكوت . والرحمة الخالص
 شموله، هنا من استثناء. بدون الناس لجميع انه سواها دون

 الفاترون يدخله لن اذ قطيعياً تافهاً شموالً ليس ولكنه

 الدعوة في هوشمول بل المترددون، والمرتابون المتضعضعون
 عالقة تبدل فيه . منه الموقف اتخاذ في واسراعاً ارتداداً يقتضي

 لمن يمكن ال حيث والثروات، المادية االشياء مع االنسان
 بين العالقات وتنقلب والمال الله ربين، يعبد ان اليه يدخل

 ومارسون والقوة القدرة فينبذون الحياة اسلوب في الناس
 هو باآلخر الخير االهتمام ويصير .والخدمة والبذل التضحية

 مسوغات هي وسعادته وحقه وتصيرحريته، الحياة، مركز

 تسود للحياة الجديد الترتيب هذا في .والمات والحياة الوجود
 انها اواًل، : ثالث اهمها كثيرة بميزات تتصف جديدة عدالة
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 شخص في والسيدة الرحيمة الله سلطة كتشاف فرح من تولد

 خدمة وفي االهانات مسامحة في مارستها تكون : ثانيا ،يسوع

 يقظ نشاط في تتحقق ثالثا، العالم؛ وفي الجماعة في الصغار

 ومستنير االزل الى مشدود ذاته الوقت وفي التاريخ في ومؤول

 يغذي الملكوت، في الله مع االرتباط ان الله. مع بالخلود

 حق احترام والمشاركة، االقتسام التالية: االجتماعية الفضائل

 تقديم عن الشخصية المسؤولية وعي الشهوات، نبذ اآلخرين،
 ينتهجه الذي العنف لنظام خالفاً العالم في العيث الخدمات،

 ملكوت الى الدخول في الموقف اتخاذ ينحصر وال . االقوياء

 وهكذا اليه، االدخال على الحثيث العمل الى يتعداه بل )الله،
 االنجيل بشرى لتقديم الرسالة، الى ملحة دعوة بمثابة يتبدى

 في وال شعب في ينحصر ال الله فملكوت .انسان كل الى

 كلها االزمنة والى كلها االرض شعوب الى يمتد انه بل زمان،
 بااليمان اليه دخلوا ان البثر خالص يضمن استثناء، بدون

 في قائماً ماكان الجديد الملكوت يتخطى الثكل بهذ . وبالتوبة

 التي ،اليهودية والوطنية الدينية المؤسسة وتجد ،القديم العهد

 وتجاوز كمالها ،القديم العهد في الله من وعد على تأسست
. حدودها

االب والله البشر بين الجديدة العالقة

 في فاعالً عنه يتكلم بل الله، عن نظريات يسوع يقدم ال

 ان األب. تعني آرامية كلمة وهي ابا ويدعوه التاريخ
 تتضمن ال والشخصية، منها الليتورجية اليهودية، الصلوات

 بهذا داائً يتوجه يسوع بينا »ابا«، باسم الله الى ابتهال اي

 جاء ما ليتم الصليب، على صرخته باستثناء الله، الى الدعاء

 ،الله مع الحميمة يسوع عالقة تظهر ابا دعاء في .الكتب في

 وفي والثقة، بالحب مليء ابيه، الى كالطفل اليه يتوجه كان اذ
 عن ذاته الله أعلن ولقد للطاعة. ومستعد محترم ذاته الوقت

 : يقول السماء من صوت جاء اذ المعمودية يوم ليسوع ابوته

 صالة عن يوع التالميذ سأل وعندما الحبيب«، ابني هو »هذا

 »أبانا فقولوا: صليتم اذا انتم اجابهم الله، الى بها يتوجهون

 لتكن ملكوتك، ليأت اسمك، ليتقدس ، السموات، في الذي

 كفاف اعطناخبزنا األرض، على كذلك السماء في ي مثيشك

 وال الينا، اساء لمن نحن نغفر كما خطايانا كا واغفر يومنا

 والقوة الملك لك ألن الثرير، من نجنا لكن تجربة في تدخكا

. آمين« االبد الى والمجد

 وألنه أب. انه لله، جديد بمفهوم التداول يبدأ يسوع مع

 سلوك في شيطاني او اعتباطي هو ما كل عن يتنزه فهو كذلك
 والكون االنسان من يتخذ ال ذلك من اكثر بل . الوثنيين آلهة



المسيحية

 هي كما الالمبااة، بدوره االنسان ليبادله الالمباالة موقف
 عند وحديثاً قديماً . م .ق270-340 ابيقورس عند الحال

 يتحرك« ال الذي »المحرك موقف او ، 1980-1905 سارتر

 هيدغر عند الحال هي ي اليه والتضرع امامه الركوع ليصعب
 ليس بالمقابل االنسان صديق صالح، اله انه بل 1976-1889

 هو بل فحسب، الخالق الله يساعده مخلوقاً كائناً االنسان

الله ابن انه االلوهية في لله مشارك

 الله حصر تبغي ال يسوع، يستخدمها التي »اب« لفظة ان

 البشري تتعدى حقيقة على تدل اغها بل المذكر، صورة في
 وقد االطالق، على واألخيرة األولى هي الجنية، والقسمة

 حب اظهار على يسوع .يصر »المحبة« يوحنا الرسول سماها
 االنسان حرية ولتتبدى االيمان، حوار على الحب ليسود الله،

 الى دعوة فاالبوة به التشبه الى والسعي حبه مع التجاوب في

 اب بمثابة الله يسوع يقدم الضياع عن العودة والى التجاوب،

 إله أنه صحيح الضائعين الناس لكل اب بل الضائع، لالبن

 االله انه جديد، يبدوبوجه يسوع مع ولكنه اسرائيل،

 فالسفة عند سيجيء عما االختالف كل ويختلف الصالح،

 إله ليس االناجيل في ■ يسوع إله أبوة ضد حملتهم في الظن

 حساب على الحالي، الوجود حساب على اآلخرة إله يسوع

 في 1872-1804 فويرباخ اتهمه كعا وسعادته وعظمته االنسان

 إله والهو االسيادالمهيمنين، والهوإله ,الترامي نظرية
 والتعزية المشوه الوعي هوإله وال الظالمة، االجتماعية االوضاع

 االفيون، نظرية في 1883-1818 ماركس اتهمه كما الرخيصة

 الخيروالشر خلقية مؤسس االشمئزاز، افرزه هوإله وال

 نيتشه اتهمه كا العاطلين، الباطلين خلقية الحقيرة،
 مستبد هووهم وال الخيروالشر"، »تعدي في 1900-1844

 اله والوهمية، الطفولية التمنيات في مرغوبة صورة االنا، فوق

 كما األب عقدة، او ذنب عقدة عن الناتج المرتعب، السلوك
 يسوع إله إن العصاب. نظرية في 1939-1856 فرويد اتهمه
 ذاته، الوقت وفي نسبياً، امراً القائم الشرعي النظام من يجعل

 واساليب الهيكل فيه بما االجتماعي النظام كل في النبية يبرز
 الناس، بكل يهتم الغفران، هوإله يوع إله التعبد

 المتوجبة الديون محو على الناس يساعد واالشرار الصالحين

 حرة. كائنات بمثابة التالقي على ويساعدهم بينهم، فيما عليهم

 حب به المؤمن على يفرض الحنون، االبوي تطلعه ولشمول
 وغي حليف بين البثرية الحراجز نهائياً ليزيل االعداء،

 صالح بين وعدو، صديق بين وقريب، بعيد بين حليف،

وشرير.

 الجديد المولود حيث الله من جديدة والدة عن يسوع يتكلم

 ضد يعترض قد ,بأمه الصغير الطفل يرتبط كما بالله يرتبط

 مثال هو البروميتي االستقالل ان يتصور من االرتباط هذا

 عن يعبر االرتباط ان هي الحقيقة ولكن االنساني، الوجود

 ان عليه يستحيل انه ويدرك جذوره يعرف ناضج انسان وعي
 عليه يسهل ذاك اذ الحياة. ينبوع عن منقطعاً يعيش

 االتكال ومن الهم من والتحرر بالذات، االهتمام تجاوز بااليمان
 وتنافس توتر بمثابة تعاش ال الجديدة الحياة ان ذلك .المال على

 من اثمن عطاء تقبل على بالشكر تتغذى بل بالجائزة، طمعاً

 سبيل في »انساناً بصير يسوع صوت سمع فمن الحياة

 ضمانة الله، مع ارتباطه من المؤمن، يتوسل وال اآلخرين«
 مستسالً الكسول االطمئنان الى يخلد وال الحظ نكبات ضد

 عل قديراً حافزاً له األب حب في يرى انه بل .اليقين لهذا

 من يرافقها ما كل مع اآلخرين، سبيل في المبذولة الحياة
 يذهب االنسان يترك المحب االب الله ان بالحب. مجازفات

.المؤولة قراراته في الحدود اقصى الى

البشر بين االخوة عالقة

 لظهور فيه حدود ال اذ كله، العالم الى االنجيل يتوجه

 يذهب بل داود عند يتوقف ال لوقا ان ويالحظ .الله ملكوت

 بدء هو يسوع ان على داللة ،يسوع آباء ذكر في آدم الى
 فقط الجديد اسرائيل بدء وليس كلها: الجديدة البشرية

 بدون الجميع الى االنجيل ويتوجه االمم، نور هو يسوع
 الذين والصغار الغرباء والنساء الخطأة الى يتوجه انه .استثناء

 عادة كانوا بينيا والالمحدود، العجيب الله حب بهم يحيط

 حب الى الدعوة ان االنجيل يبرز .وازدراء احتقار موضوع

 انسان كل الى موجهة دعوة هي يسوع مع االخوة وحب الله

 ذلك ،اوسواها اودينية عرقية تفرقة وبدون ،استثناء بدون

 وينعم ذاتي بمصير يتمتع شخص الله، امام هو واحد كل ألن
 في وهو حريته، بملء يقرر ان الى مدعو وهو مطلقة، بقيمة

 اجتماعية خلقية ذلك عن ينتج .االبدي مصيره الحياة، هذم

 في بخاصة واالستغالل، التسلط اساليب مواجهة في صارمة

الفقير. من والموقف المال قدرة مواجهة

 المتجددين من جماعة بعث للعالم، الملكوت تغييرات ومن

 وبمااعاد به بماينعمون بتبشيراآلخرين يفرحون الذين

 الكنيسة، بنية في الجياعة تلك تنظمت وبالفعل، والدتهم
 حرة وجودها تسوغ التي الرسالة لتنسيق التنظيم من مستفيدة

 قيم من القديم للعالم ما مع مهادنة بال ،السلطات تجاه
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ابحية

 عالمة انها وسياسية، افتصادية استغالالت ومن اجتماعية
 صغيراً قطيعاً تكون ان تفضل وقدومه، الله لحضورملكوت

 يكون الحياة في اسلوها ان كما . ادعاءات وبال طمع بدون

 الغفران اعجوبة عن الناتجة الجديدة بالعالقات مطبوعا

 باتسلط، الرغبة في المتبدية الخطيئة من العملي والتحرر

. المخادع والكذب اآلخرين تجام المسؤوليات من والتهرب

يسوع عن االولى المسيحية الجماعة تعليم

 تمسكاً اليهودي بالتوحيد االولى المسيحية الجماعة تمسك كان

 بالتوحيد، االيمان داخل من ولكنها، اطالقاً. عنه رجوع ال

 اليمانها جديد موضوع عن اعلت عندما اليهودية عن انفصلت

 هوحي، »يسوع االموات. من القائم هويسوع ولتعبدها،

 المسيح هو هذا الحي ويسوع , الله« ومع الله بنعمة وذلك
 بقدومه، الخالص، زمان بدا والذي اليهودية، في المنتظر

 تمحور التي القيامة، من فانطالقاً معه. القيامة برجاء واكتمل

 خشبة على المعدم ليسوع خالدة بحياة الجديد التبشير حولها

 المكواقف لمجابهة واستنار الرسل ايمان تبدل الصليب،

 وبالفعل الوثنيين من ام اليهود من سواءأكانت المعارضة،

 المعارضين اليهود م.(64عام حوالى )المتوفي بطرس جابه

 الذي الرجل ذلك اكاصري، يسوع »ان على بالتأكيد لبشارته

 المعجزات من بينكم يده عن اجرى بما لديكم الله ايده

 الذي الرجل ذلك تعلمون، انتم كما واآليات، واالعاجيب
 حشبة على وعلقتموه فقتلتموه السابق وعلمه الله بقضاء أسلم

 , . الموت. اهوال من وانقذه الله اقامه قد الكافرين، بأيدي

 ذلك عل شهوم بأجعنا ونحن الله، قامه قد هذ يسوع

 صلبتموه الذي هذا يسوع ان اجمع اسرائيل آل يقينا فليعلم
 (26-22,2 ، الرسل )أعمال مسيحياً« رباً الله جعله قد انتم

 ليسوع اعطي وبها الواحد، االله بقوة تمت المصلوب فيامة

 لقب في محصورا المسيح يعد ولم .والمسيح الرب تسميتين

 اكبرمن بل يموسى، هو»شبيه الذي االسكاتولوجي« »النبي
 الى تعداه بل االزمنة، اية٧ في منتظراً كان والذي موسى«،

 مسيح ألنه ذلك .تعبد موضوع منه يجعل الذي الرب لقب

 في يبقى ان المتحيل من »فكان بريء، وهو تألم إذ بمجد،

 الصليب على وتضفي يسوع تنيرآالم القيامة الموت". قبضة
 رب انه ذلك، على عالوة يسوع مسيحية جديداًوتثبت معنى
 وحبراً إلهيا وسيطاً لكونه وبالصالة بالتكريم اليه الوصول يمكن

٠ العبرانيين الى بولس رسالة في جاء كما أعظم
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 وجه يظهر بالمسيح، االيمان شهداء اول استفانوس مع

 عبادة انتقاد فبعد ,يوع عن االولى الجماعة تعليم من جديد

 الروح ارشاد ضد لوقوفه اليهودي الشعب وتوبيخ الهيكل

 يوضح يسوع، قتل بجريمة ضده االتهام وتوجيه القدس

 بموسى« »الشبيه النبي من اآلالم، جعلت كيف استفانوس

 وصفه الذي االنسان ابن عن نموذجا ، الكمبوذ" »الصديق ومن

 األتي االلهي« هو»الديان المسيح أن استفانوس ويعلن دانيال.

 في العبور ان .يهدم ال ملكوتا ويؤس المذنبين ليعاقب بمجد

 موضوع ليصير البشري الوضع تجاوز ليسوع يتيح والموت األلم
 في بعيدا الجماعة خطت التقوى. عليه فتتركز مباشرة، عبادة

 هو يصير بالملكوت يبشر كان من ألن ذاك يسوع، عن الكثف

 راح الله، على يدل كان ان بعد ذاتها. البشارة موضوع بدوره

. الله فيه يكتشف به المؤمن

 ذبيحة لتجاوز وقيامته يسوع صلب من ينطلق بدوره بولس
 الجميع عن واحدة مرة كفر يسوع ان ٠ زمانها ولى التي الهيكل

 ان تضحيته، مع نتحد ان يكفي ثم ومن الصليب، على

 لبولس المسيح يتبدى .مثله لنقوم معه نموت وان معه نصلب
 تاريخياأًلن .آن في ونموذجاًيتجاوزالتاريخ تاريخياً نموذجاً

 تضحية ألن ،التاريخ تجاوز ،الدم تقدمة هو الجلجلة صليب

 تتضمن الصليب، على الموت حتى طاعته االرادية، المسيح
 فعال ابداً، صادق انه ذاته. الحدث تتعدى وتأثيرات معاني

 تستطيع وحدها وهي الخطاة، تخلص الصديق ذبيحة إن ابداً.

 ان مبيناً الفصحي صورالحمل الى بولس يلجأ .تخلصهم ان

 بقيمة وحدها تتمتع عيب بال هي التي الذبيحة تضحية

 غير تبقى التي بالتوبة ليس الخطيئة، يزيل يسوع تعويضية.
 خلط بدون وبالحب المطلق بااليمان الكلي، بالتجرد بل نقية،

 انانية نظرة اية يستلهم ال بالفعل، النعمة هو انه والتباس،
 الله مع اتحادكامل حساب، بدون عحبة الذات، عطاء إنه

 المسيح لموت للتقدمة، باالذعان نخلص لذلك بالقداسة

 فال الشريعة اعمال اما حياته. وبعيش يه باالقتداء النموذجي،

 خارجية غيركافية، تبقى اذ الحقيقي، الخالص تعطي
 وبأمان الوحي بقيمة تتمتع وحدها المسيح أعمال ان .ومشوشة

 النعمة على تنطوي ألنها تقديس معفى وتتضمن ،القاعدة

 العشاء حفلة في يرى عندما ذلك بولس يدرك .تعطيها وبالتالي

 بالعهد وشخصية فعلية ومشاركة الصلب، ذكرى السري

الجديل.

الخالصي، الجانب في المسيح عن كالمه بولس يحصر ال
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 هو المسيح »ان يعلن الهوتيا. وجها الكالم على يضفي انه بل

 شيء الخليقة...كل كل وباكورة المنظور، غير الله صورة
 االشياءتقوم وكل االشياء، كل كانقبل وألجله به خلق

 المسيح عن كالمه في بولس ويذهب (2015/1 )كولوسي به«.
 على ظهوره اإللهي وجوده يسبق إلهي، كائن بأنه القول الى

 في يظهر لكي االلهي وضعه عن يتخلى ان اضطر وقد االرض،
 لله مساواته يعد لم الله صورة في انه »فمع انساني: شكل

 مثال على وصار العبد صورة متخذا ذاته من تجرد بل غنيمة

 الموت، حتى واطاع نفسه فوضع االنسان بمظهر وظهر البشر
 الذي االسم له ووهب الله رفعه لذلك الصليب. على الموت

 السماء في ركبة كل يوع السم تجثو كيما االسماء جميع يفوق

 هو المسيح يسوع ان الن كل ويشهد الجحيم وفي االرض وفي
 رأى ان وبعد (11-6/2 )فييلي، األب« لله تمجيدا الرب
 اسرع ،االلهي التوحيد بمضموغها تهدد االقوال هذه ان البعض

 في اساس الى استنادهم عدم مظهراً المرتابين، طمأنة الى بولس

 االولى الرسالة في يقول حيث لله المسيح فيخضع ٠ ارتيابهم

 بكر وهو االموات بين من قام قد المسيح »ان :الكورنشيين الى
 تكون إنسان يد وعلى انسان يد على الموت أتى فقد .األموات

 يحيون فلذلك آدم في اكاس جميع يموت وكما ، األموات، قيامة
 ومن البكر، ألنه أوالً فالمسيح رتبته. وله واحد كل الميح، في

 المنتهى يكون ثم .مجيكه عند المسيح خاصة يكونون الذين بعد
 رائسة كل يبعد ان بعد االب الله الى الملك كل يسلم عندما

 اعدائه جميع يضع »حتى يملك ان له بد فال .وقوة وسلطان
 كل »جعل ألنه آخرعدوبيده، الموت ويكون قدميه« تحت

 فمن شيء«، كل اخضع »قد نقول وعندما قدميه« تحت شيء

 له اخضع ومتى .شيء كل له اخضع الذي يستثني انه الواضح
 له اخضع الذي لذاك نفسه االبن يخضع فحينئذ شيء، كل

 )اكور شىء؟« اللهكلشىءفيكل فيكون شىء، كل
 في المسيح بولس يضع جداً، معفدة لمجابهذمواقف(28ت20/15،

 من يستوحي ٠التوحيدي االيمان يحرج ان بدون متفوق مستوى

 غيرالمنظور«، الله »صورة انه المسيح عن القول الحكمة كتاب

 بين يوفق ان له، يتسنى ثم ومن للخليقة، االول والنموذج
 حيث متميزان هما وصورته الله جانب، من : متضادين امرين
 هما آخر، جانب ومن المعبر، هو الثاني بينا عنه المعبر هو االول

 تعبيراً تكون كى امتالءها، الله من تتخذ الصورة ألن واحد،
 لتحليالت خصيباً حقال ستكون االفكار هذه كل امينأ.

 التوحيد، مع يتعارض فيها شيء ال ان اذ اليونانيين، المفكرين
 بالمسيح الله تربط التي الفريدة العالقة ابراز محاولة ولكنها

المخلص. المسيح الوسيط،

 ثم، ومن السابق، المسيح وجود يصف يوحنا انجيل
 الضليع يوحنا توفق وقد المتجسد. اللوغس هو لكونه ازليته،

 ألنها لوغ، لفظة انتقاء في واليهودية، اليونانية بالثقافتين

 بنظرية اليوناني وتذكر ،الله كلمة اي بدافار لليهودي توحي

 هكذا م ؟45 - م ؟ق. Philo ?15 االسكندري فيلون

 صورة يكمل يوحنا ولكن ٠ لغته حسب واحد كل يفهمها
 الله هوفي اللوغس ان ويعلن لوغس، يسميه عندما الميح

 مصف الى فيرفعه انساناً، الصائر الله هو انه االزل، منذ

 يميز بل واالبن، االب ومرسله، الله بين يخلط ال االلوهية.
 االب، يرى االبن يرى من بأن يردد ذاته الوقت وفي بينهما،

 االب يكون ان يدون وظهوره، االب عن هوتعبير فاالبن
 ،الموحي انه الحاضر، والله المتكلم الله ،كلمته انه .عينه

 بيننا وسكن صارجسداً، الكلمة بيننا« الساكن الله الوسيط،

 الممتلىء الوحيد االب من يأخذه المجد و»هذا مجده«، ورأينا
 الله األب، ظهر المسيح يسوع في (14/1 )يوحنا، وحقا نعمة

 محبة »الله وحقيقة: وحب هونور الذي الوحيد، الله الخالق،

 يوحنا )رسالة فيه« والله الله في يثبت المحبة في يثبت من

 أحبنا الذي هو بل نحن، الله نحب »لم ،(16/4 األولى،

 ال نور. »الله (10/4 األرلى، يوحنا )رسالة ابنه« وأرسل
 باآلخرين، بعضنا متحدين نكون النور، في مشيناً إن فيه ظلمة

 وأعطانا أتى الله ابن ان »نعرف (7-5/1 األولى، يوحنا )رسالة

 المسيح« يسوع ابنه في الحق في نحن الحق لنعرف العقل
 ولكن بأمثال بهذا كلمتكم »قد (.20/5 الثانية، يوحنا )رسالة

 األب عن أخبركم بل بامثال فيها أكلمكم ال ساعة تأتي

 من إفي وآمنتم احيتموفي ألنكم يحبكم األب إن . . عالنية
 وأيضاً العالم الى رأتيت األب من قدخرجت خرجت الله

 وهكذا، (28,25/16 )يوحتا، األب«. الى وأمضي العالم أترك
 أميناً بولس، مثل موحداً يوحا يبقى تعابيره، من الرغم عل

 التفكيرفي ألساليب الجوهري، األساسي المفهوم هذا في مثله،
 الالهوت طرق في الميحية يدخل ذلك ومع .المقدس الكتاب

 الله في سيرى والذي لوغس، لفظة عن ء الناشى الثالوثي
 واالبن األب متميزين، أشخاص بين جوهرية عالقات الواحد

 األولى الكنيسة أدركت وبالفعل العنصرة الظاهريوم والروح
 الروح. في المسيح، بواسطة بالله، االيمان تعني المسيحية ان

 قوي فتارة متنوعة، بأشكال عبراألجيال االيمان هذا وانتقل

 قوي وتارة للمسيح، االذعان قوي وتارة األب، بالله االيمان

 قوي وتارة للمسيح، األذعان قوي وتارة األب، بالله االيمان

 تردد انفكت ما الكنيسة ولكن القدس، الروح صوب االتجام

الروح« في بالمسيح، الشكرلألب، »صالة

�237



المسيحية

ايمانية عقائد في المسيحي التعليم تنظيم

 في االنجيل الى دائياً ترجع االولى المسيحية الجماعة كانت

 عن الحاجة، عند تتخلف، لم ولكنها تبشيرها، وفي تأمالتها

 الدخول يبغي من على تسهل دقيقة تعابير في التعاليم صياغة
 ما اهم ومن .االيمان قضايا اهم على االطالع المسيحية الى

 القرن الى وهويعود الرسل»، »قانون سمي هوما الينا وصل

 السماء خالق القدرة، - ابكلي بإله، »أومن الثالث:

 حبل الذي سيدنا، الوحيد، ابنه المسيح، وبيسوع واالرض،

 عهد في تأم العذراء، مريم من وولد القدس، الروح من به

 في الجحيم، الى نزل دفن، مات، صلب، البنطي، بيالطس
 جلس السموات، الى صعد االموات، من قام الثالث اليوم

 ليدين سيأتي حيث من الكلي-القدرة، االب الله، يمين الى

 المقدسة بالكنيسة القدس، بالروح أومن واالموات االحياء

 الجسد بقيامة الخطايا، بغفران القديسين، باتحاد الكاثوليكية،

. االبدية« وبالحياة

 المساة الدينية، الجماعة بكون االولى المسيحية تمسكت
 من فعارضت . تكتبه وعما تفعله عما المسؤولة المراقبة ،كنيسة

 الفردي الوحي ربط بضرورة وطالبت ،الذاتية اشكال شتى ثم

 للحفاظ الضروري الشرط بذلك واضعة المشترك، بالتعليم

 بروز الطبيعي من وكان .والتعبيرية التعليمية الوحدة على

 عن الخارجة هرطقات، المسماة االنفصالية الحركات بعض

 اليهود مع الحركات تلك وبدأت . وتعليمها الجماعة تفسير

 انحاء شتى في مختلفة بأشكال ظهرت ثم االوائل، المسيحيين

 االوائل: الخمسة القرون في ابرزها من الشرقية المناطق
 في تر فلم الخالص، التوحيد على حريصة كانت التي البنوية
 خاصة بصورة الله بروح ينعم ميزاً انساناً إال المسيح يسوع

 انتشرت التي والمظهرية إلها. ليس ولكنه الله، تبناه ان بعد

 اال يكن لم المسيح يسوع بأن تقول كانت الرسل عهد منذ
 اما ظاهراً اال يمت ولم يتألم لم ساوياً جسداً أو جسد، ظهور

 تتوخى المظهرية وكانت المؤمنين. غير اال يغش فال الصليب

 كيفية عن الناشئة الالهوتية المثكلة حل هذا تعليمها من
 انساناً يصير أن يموت، وال يتالم ال الذي الله، كلمة استطاعة

 آريوس اسمه كاهن تعليم في ظهرت التي واالريوسية ويتألم.

 مساواة عدم يؤكد وكان ،315 سنة حوالي االسكندرية في
 أزلياً ليس اللوغس فالكلمة الل يسوع أي لألب، االبن

 يفعل لم كما الزمان، قبل مباشرة األب أوجدم إنما كاألب،

 لذلك انه ,األب جوهر من االبن فليس .المخلوقات بسائر
 بين الوسيط وهو بالمشاركة إلهاً ليس إنه .معاً وخلوق مولود
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 كاماًل، انساناً اللوغس الكلمة صار يتألم ولكي والعالم، الله

 بدون يسوع كان وهكذا .البشرية النفس مكان أخذ حيث

 أسقف ابولينار تعليم في ظهرت التي واألبولينارية بشرية نفس

 يسوع في االلهي اللوغوس ان يؤكد وكان ،360نحو الالذقية

 الكاملة، حقيقته المسيح عن فينكر النفس، مكان يشغل
 مباشرة فأخضعه يعتبرالجسدفاسداً، كان الهوته ليشددعلى

 وجسد الهي هولوغس المسيح ان وقال ،اللوغس الرادة

 تعليم في ظهرت التي »المونوفيزية« الطبيعة ووحدة بشري.
 وكان القسطنطينية، في الخامس القرن أواسط في أوطيخا،

 تكون قد البشرية الطبيعة مع الجوهرية الكلمة وحدة بأن يؤكد

 تذوب كما فيها ذابت وقد اآللهة، ابتلعتها فريدة طبيعة ولدت

 تعليم في ظهرت التي والنسطورية األوقيانوس. في العسل نقطة
 يقول وكان ،451 حوالي القسطنطينية بطريرك نسطوريوس

 الشخصي االتحاد منكراً االنسان، مع للكلمة معنوي باتحاد

 ولكن يخطىء، أن يسوع باستطاعة ثم من كان .الحقيقي
االلهسة الصفات ملكوت ،الخيردخل في التثبيت باستحقاقات

 األساسية االيمان عقائد تحديد سبيل وفي ،الهرطقات لمجابهة

 شاملة، اجتياعات في المسيحية عن المسؤولين شمل التأم

 تها تعترف التي األوائل، ولألربعة .مسكونية« »مجامع سميت
 القسطنطينية ،325 نيقية مجمع المسيحية، الكنائس مجموعة

 شأنأساسيفيوضع ،451 وخلقيدونية ،431أفسس ،381
 عقيدة أول لسائدة. لثقافات مع تتفق لغة في قواعدااليمان

 ،الله في الشالثة واالقانيم الواحدة الطبيعة سر أي الثالوث هي

 في األساسي هوالسر وهذا ،القدس والروح واالبن األب
 المسيح يسوع ن أي التجسد سر هي الثانية والعقيدة . الميحية

 والتبنوتية الكلمة ألوهية تنكر التي األريوسية ضد ،حق له هوا

 ضد :حق هوانسان المسيح يسوع وان ،يسوع ألوهية تنكر التي

 تنكر التي واالبولينارية يسوع جسد حقيقة تنكر التي المظهرية

 معا: وانسان هوإله ذاته يسوع شخص وان نفسه، حقيقة

 االلهية الطبيعتين تخلط التي المونوفيزية الطبيعة وحدة ضد
 اذ المسيح تقسم التي النسطورية وضد واحدة، في واالنسانية

 واالنسانية، االلهية الطبيعتين، ان بميزين. شخصين فيه تضع

 تكونا لم فلو ألخرى. ليستالواحدةمنهما ان اي ،همامميزتان
 الها لين إنما إنسانا، وإما إلماً إما المسح يسوع لكان كذلك

 الواحدة ان اي منفصلتين، ليستا الطبيعتين ولكن انسانا: -

 وجود ذلك عن نتج واال االخرى، جانب الى توجد ال منهما
 اله في انسان او واله، انسان النطورية، في كما كائنين،

 وحدة في كما مختلفتين الطبيعتان وليست انساناً، - الهاً وليس

 هو كلياً مختلف كائن بل انسان، - اله يوجد ال حيث الطبيعة
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 االلهية الطبيعتان، تكون هكذا انان. ونصف اله نصف
 يوع رفي شخصياً. يسمى خاصاً اتحاداً متحدتين واالنسانية،

 اتحدبها. الي البشرية الطبيعية الكلمة شخص يملك المسيح،

 م ولو الطبيعة. تلك عن الصادرة االفعال عن المسؤول انه
 معنى الموات من تيامته تضنت لم وانساناً الماً يسوع يكن

.خالصيا
 واالنسان، االله يسوع حقيقة اي التجسد، حقيقة تختلف

 بشرياً وضعاً اتخذت التي االلهة اساطير عن االختالف كل

 االله بين الجذري ولالختالف ،التاريخي يسوع لطابع وذلك

 لقوى عناصر بمثابة جاءت التي الكثر وااللهة الالمتناهي الوحيد

 اآلخرين، منها الواحد ليعادي تشخصت وقد المختلفة العالم

 ال يسوع عن الكالم في محددة. امكنة في ظهوراتها تتقيد فال
 تؤمن انها ذلك على وعالوة وسيطاً، ساوياً الهاً المسبحية تعني

 وجوداً ايضاً اليوم موجود الحقيفي واالنسان الحي االله بأن
 اشكال عن االختالف كل يختلف وبذلك ودائماً. كامال

 في لأللوهة عابر مظهر سوى ليت التي االسطورية التجسد

. وجود حقيقة باية تتمتع ال عوالم
 امومتها ببب المسيحية في عميزة بمرتبة العذراء مريم تحظى

 تجاوزت وبالفعل . الله« »ام لقب لها احق ما وهذا ليسوع،

 الوقاية هي امورثالثة في البشري الوضع العذراء مريم
 الروح بقوة البتولية والخصوبة االصلية، الخطيئة من االستثنائية

الساء الى بالجسد انتقالها واخيراً القدس،
 ها يقتدي وامثلة نماذج بمثابة القديسين المسيحية وتكرم

 وتجد الله، لدى وسطاء لكونهم شفاعتهم وتتوسل المؤمنون،
 المسبحية ان وحيث التقوى. على منشطاً روحباً دعماً لديهم

 ان من تخاف ال فهي والياء، االلف بمثابة المسيح الى تتطلع
 التطلع عل تساعد وسيطة حروفاً الطرفين الحرفين بين تدخل

القصوى الغاية صوب االتجاه وعلى االصول الى
 الثياطبن، وعن المالئكة عن كالماً الجديد العهد في ونجد

 الصدوفيون كان .اليهود بين بشأنها ناشباً الخالف كان ان بعد

 القيامة فكرة ان ايضاً ويزعمون دخيلة، اموراً يعتبرونها

 اليهرد من كثيرة فرق كانت المفابل، في ايران من مستوردة

 الله، ظهورات تسهل وسائل المالئكة في وترى بوجودها، تقر
 نسب بعد، فيما البشر وايضاحهاالى الرسالة باتمام له وتخضع

 ذكر على بولس ويلح .مينافيزيقي عقلي قوام المالئكة لى

 المرافت الصراع مأساوي بأسلرب ليبرز الشيطانية القوى

معادية لقوى الخاضع البشري للوضع
 الساء حيث المسيحية، في وجهنم السماء عن ويكثرالكالم

 التعاسة هي جهنم بينما الله، رؤية عن الحاصلة السعادة هي

 االنسان ان المسيحية وتؤكد الله لقاء من الحرمان عن الناتجة

 مع بتجاوبه وذلك أوجهنم، الساء بحريته يختار الذي هو

 وغني . آن في والمحرر المخلص المسيح بفضل له المتوفرة النعمة
 في شأن من وجهنم السماء موضوع به حظي ما البيان عن

 المخيلة ان كما . . . الرسمية والتصويرية النحتية الفنون ختلف
 كان انه العلم مع األخرة، بشأن لنصوراتها حداً تضع ال

 قيامة مع اليهودي بارزين، تصورين عند التوقف باالمكان

 اذ االثنين جمع المسيح النفس خلود مع واليوناني الجساد،
 ، ( روحي »جسد عن برلسكالم عند جاء .مجد بجسد قام انه

 بافي يكون بينما وجداً، نفساً م السماء الى العذراء وانتقلت

االبدية القيامة رجاء على يرقدون جسد، بدون الراقدين،

التاريخ عبر المسيحية

 كانت ،65 سنة اليهودية عن النهائي االنفصال قبل

 الى فوصلت الوثنية، االوساط في باالنتثار باشرت قد المسيحية
 مختلف الى جغرافياً انتشارها وتابعت ،61 سنة قبل روما

 في المدني المجتمع طبفات كل الى واجتماعياً االنحاء

 ألسباب الوثنيين لدى واسعاً قبوالً لقيت وقذ .االمبراطورية

 بديانات الوثني العالم شغف هو االول اثنان، منها يبرز كثيرة

 سشرت حيث نزعاته مع تتجاوب المسيحية فجاءت االسرار،

 االله يوع حياة المسيحي يعيثن اذ .البشري الشخص بتأليه

 الله محبة المحبة، بشريعة االلهية حياته وتتغذى واالنسان،

 المتالئمة الدينية الشعائر من بمكن عدد وبأقل القريب، ومحبة

 العالم وضع فهو الثاني السبب اما االنسافي الشعور مع

 كانت .ديني بعث الى المتشوق ،والفلسفي السياسي المتمدن

 على عملي تأثير بدون الرواقية، بخاص الفلسفية، النظريات

 وليس العقل الى وتوجهها التجريدي اسلوبها ببب الجماهير
 الى النية فيه يرفع تعليماًبيطاً، فعلم امايسوع، القلب الى

 الباطلة. الشعائر من اعل الى والمحبة العمل من اسمى رتبة
 والرجاء للتعزية ومولداً الجميع متناول من قريباً تعليمه وجاء

 الوضع تعاسة ومن االجتماعي !لوضع من المتعذبين قلوب في

البشري
 األساقفة، حول تنتظم الكنائس االنتشارراحت ومع

 في الكهنة يعاونهم الرعائية، بالسلطة المتمتعين الرسل، خلفاء

 التمتع المسيحي الدين خادم يدعي وال . . الرعائية االعمال

 متخصص انسان بمثابة المؤمتبن من يتقدم بل ،سحرية بقدرات
 الدعامة ألنه الجماعة حوله تجتمعاانجيل،لقضايا دائم بشكل

 دين رجال وجود ان العلم مع االيمان. الستمرار الرسمية

 بنثاطات الجماعة اعضاء باقي قيام دون يحول ال متخصصين
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 . الجماعة حاجات مع تتفق خدمات فيها يؤدون ارادية عفوية

 تغذي التي االسرار ، التنظيمية البنية ضمن من وظهرت

 تكريس هي فاالسرار المشتركة. الحياة اواصر وتدعم التقوى
 في ولتثبيتها االرتياب لمقاومة الدينية العاطفة تدعم معاً، للعمل

 لحظة في النعمة، المسيحي يفبل االسرار بواسطة القرة.

 البدء في تكونت هكذا .خاصة طقسية شعائر في تتم ،حسية

 ارادة مع تتجاوب جاءت التي الكنيسة او المسيحية المؤسة

 هذم الى الزمان، مع واضيف، الحاضرة االزمنة في لها المسح

 من حتما مستمدة ليت ثانوية مؤسسات االساسية، البنية

 الحج، التعبد، الرعية، الكنسية: كالمؤسسات االنجيل،

 دهرية مؤسسات الى باالضافة المنظمة، والحركات الرهبانيات

 المسيحية، والدول والنقابات، والجامعات كالمدارس زمنية

 االعتراف مع وتنوعت كثرت التي ،والتعاون المحبة ومؤسسات

 شكال المتخذ الثقافي الدين الرسمية، الديانة بمثابة بالميحية
الياسي. المجتمع قبل من رسمياً

 الرومانية، االمبراطورية ازمات اشتدت الثالث، القرن في

 والقلوب العقول لشحن الظرف المسيحية اعداء فاستغل

 علية اضطهادات اثارة درجة الى المسيحيين، ضد بالضغينة

 المسيحيين ولكن وقتلهم الميحيين وتعذيب الكنائس، ضد

 الوحيدة القوة لكونها صامدة الكنيسة وبقيت شجاعة، قاوموا

 الرابع القرن في وانتصرت , المتفككة االمبراطورية في الحية

 التسامح 313 ميالنو منشور في الملك قسطنطين أعلن عندما
 يد على االمبراطورية دين رسمياً المسيحية صارت ثم تجاهها،

 تنظمت ذاك اذ .395-379 من حكم الذي االول تيودوز

 في اسقف :االمبراطورية غط على متميز بشكل الكنيسة

 في : بطاركة أربعة ؛المحافظة في ميتروبوليت ،المدينة

 وفي والقسطنطينية، وانطاكية، واورشليم، . االسكندرية،

ااعظم.الحبر البابا روما

 الشرق كنائس بين تباعد حصل 451 خلقيدونية مجمع بعد

 مثاكل عن تفرق مشاكل تجابه مطقة كل وكانت والغرب،

 طبيعة بشأن الشرق في الخصومات اشتدت فقد االخرى.

 والهند، وايران فارس في الهرطقات فانتشرت المسيح، يسوع

 في اما .ومصر وسوريا ارمينيا في مستقلة كنائس وقامت

 الكنيسة اهتمام المجتاجين ارتدادالبرابرة فاستقطب الغرب،

 شمل جمع في تساهم سليمة قوة تزال ال كانت التي الرومانية
 البابوية السلطة خاص بنوع وقويت .جديداً اكاشئة الممالك

 .النائية القرى الى المسيحية وامتداد الرهبانيات انتشار مع

 العقائد ميادين في الفروقات زاد االهتمامات في التباعد ولكن
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 بين المتأزم السياسي الوضع واسهم والتشريع، والليثورجيا

 فراحت .والقسطنطينية روما بين نفور اثارة في والغرب الشرق

 الكنيسة 1054سنة في انفصلت ان الى وتقويه تغذيه االيام

 الكنيسة عن القسطنطينية لبطريرك التابعة االرثوذكسية
 واحدة كل وراحت .روما لبابا الخاضعة الرومانية الكاثوليكية

االخرى. عن بعيدة الخاص مصيرها تجابه

 الوسطى، القرون في ذروتها المسيحية بلغت الغرب، في
 اشكال شتى على مسيطرة اليومية الحياة الى بعمق ودخلت

 اصالح تم البابا سلطة نمو ومع .فنية او عقلية من القافة

 جديدة قوانين ووضعت الكنسي، الجهاز داخل تنظيمي

 الحقبة تلك في الالفت ولكن .جديدة رهبانية حياة ألساليب

 الصليبية الحروب وانداع االمبراطور، مع البابا هوخصومة

 .الغربية الكنيسة داخل والهرطقات االزمات انتشار قوى ما

 اجتياح بعد الغرب عن انفصلت فقد الشرقية المسيحية اما

 تجد ولم . 1204 سنة الرابعة الصليبية الحملة في القسطنطينية

 لم التقارب بعثات ان العلم مع نفع، اي المصالحة محاوالت

 سقوط عشرتاريخ الخامس عشرحتى الثالث القرن من تنقطع

. 1453 سنة االتراك ايدي في القسطنطينية
 الكنيسة داخل االنشقاقات قرن هو عشر السادس القرن

 البروتستانتي االصالح عن الناتج االنفصال اولها كان الغربية،

 الغفرانات، تجارة ضد ثار الذي ،1546-1483 لوتيروس مع

 من وما دواء، بدون هو الخاطىء االنسان بأن يؤكد فراح

 وضعه يتجاوزمأساوية ان عليه لذلك ،تخلصه بشرية افعال
 يكون أن يجب .بخلصهم أن وحدم القادر اللم نحو باالندفاع

 وفي الصالة في يتم وسيط بدون مباشرا، الله مع االتصال

 1520 في روما عن اللوتيرية انفصلت .المقدس الكتاب قراءة

 الكنائس وانتظمت .وسويسراً واسكندنافيا المانيا في وانتشرت
 شوائب من منقى ديناً قاصدة األمراء، ادارة تحت اللوتيرية

 من ببادرة انكلترا، في نشأت ذاتها، الحقبة وفي الوساطات.

 االنكليكانية الكنية ،15471491 الثامن هنري الملك

 فهو 1564-1509 كلفان أما . 1535 سنة روما عن المنفصلة

 أعلن إذ الشخصي، الخالص الهوت بدل فرنسي، مصلح

 انتشرت جنيف من .يشاء من تخليص في وحريته الله سمو

 ريناينا، هولندا، فرنسا، أوروبا، كل الى الكلفينية

 الفرق مختلف نشأت الكلفينية ومن وسكوتالندا.

 تجام الشمالية. أميركا الى أوروبا من انتقلت التي البروتستانتية،

 الرومانية الكاثوليكية الكنيسة جمعت االصالح، انتشارحركات

 تحديد والى الداخلي نظامها اصالح الى وسعت أبنائها، شمل
 هذا وبالفعل الجديدة. المفاهيم مع يتجاوب بأسلوب العقيدة
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.1563-1545 التيديتني المجمع به قام ما

 كنائس الى المنقسمة للمسيحية، المجابهة المثاكل تكاثرت

 النهضة، عصر في كثرت التي العلمية الثورات بسبب كثيرة،

 االرض كروية بشأن 1543-1473 كوبرنيكوس نظرية بخاصة
 اختبارياً الحقيقة هذه من والتأكد اكمى، حول ودورانها

 العلمية التجريبية من انتشاركل ومع منظارغاليليو، بواسطة

 ال نقدية التفكيروذهنية في حرية ولدتا اللتين المطلقة والعقالنية

 على المثاكل تلك اشتدت وقد .فكري ميدان اي عند تتوقف

 مع عشر، الثامن القرن في االنوار فلسفة مع الفكري الصعيد

 مع عشر، التاسع القرن في العلمية والوضعية التطور نظرية

 على اما .العشرين القرن في التحليلية النف وعلوم الماركسية

 في سواء حدة، اقل المشاكل تكن فلم السياسي الصعيد

 االوروبية الدول وفي الفرنسية الثورة في الكنية ضد الصراع

 في االشتراكية الدول في ام عشر، التاسع القرن في الغربية
 اكثر المشاكل تبدو ،عينه الديني الصعيد وعلى .العشرين القرن

 بالحاجة المسيحيين عند المتزايد الشعور ازاء بخاصة صعوبة،

 الخصوص، بهذا محاوالت عدة تمت وقد الكنائ، اتحاد الى

 1948 سة الكنائن التحاد المسكوني المجمع نشأة ابرزها

 الكنيسة ان كما ,وارثوذكسية بروتستانتية كنائ يضم الذي

 سرخاصة امانة الثاني الفاتيكافي المجمع في أنشأت الكاثوليكية

 ،1965 سنة االول، كانون من السابع وفي الكنائس، التحاد

 تبادلت الثافي، الفاتيكاني المجمع جلسات من عامة جلسة في

 بين القائم الكنسي الحرم الغاء المكوني البطريرك مع

 الزيارات تبادل حصل ثم عشر. الثالث القرن منذ الكنيستين

اثيناغوراس. والبطريرك السادس بول البابا بين 1967 سنة

العالم في المسيحية

 اساسها وعلى المعمودية، هي المسيحية الى االنتماء عالقة ان

 في عادة تعطى المعمودية ان وحيث .العالم في االحصاءات تم

 تدل ال فهي العائالت، في تقليدي وبسلوك الطفولة، عمر

 الجماعة في حي شخصي التزام وعل للمح حقيقية امانة على
 بين بالتمييز تسمح احصاءات حاليا توجد ال واذ .المسيحية

 يمكن ،السوسيولوجيين والمسيحيين بدينهم المقتنعين المؤمنين

 داخلها في مؤمن. مليار حوالي تجمع المسيحية بأن القول

 من العالم لمشاكل الواعي التجديد على دؤوب جهد يتملكها

 العالم على تهيمن اخرى. جهة من المؤمنين ولمقتضيات جهة
 محاولة فبدل عملياً، فأقله نظرياً يكن لم ان الحادية، روح

 الله، رفض عن الكالم او الله، وجود عدم عن البرهان

 كل مع لله كلي جهل على تائم عيش اسلوب العالم في يتفشى
 االنسان يسعى العملي االلحاد بواسطة مشاكل. من يرافقه ما

 العام ان وسياسياً خلقياً علمياً، تاماً تحقيقاً وجوده تحقيق الى

 المؤمنين على وتهيمن عنه. يستغني بل الله، ينكر ال المعاصر
 الحياة مغذي المسح عل االبان بتركيز الهوتياً ،التجديد روح

 تثبيت تدعي التي االجتماعية الصنمية برفض واجتماعيا الروحية

 المشاركة الى وباالنصراف ،المسيحي للمجتمع مثالي نموذج

.االمتيازات فقدان من خون بال التغيير عملية في الفعلية

 االمور بشأن المسيحيين رأي يجمع ال ان الطبيعي ومن

 توحيد في سواء االسراع يريد التقدمي فالنجاح االجتاعية،

 عن الظلم تخفف مسيحية اثر عدالة الى العي في أم الكنائس

 فهويفضل المحافظ الجناح أما والمحرومين، الفقراء كاهل

 التقليدي التعليم يحاكم يبدووكأنه نهج جوح وكبح التريث

 هذين بين المجابهة تشكل .التاريخي الكنية دور وينتقد

 بدون المسيحية الكنائس كل في موجودة وهي التيارين،
 وعلى العشرين. القرن مسيحية تتميزبه جديداً واقعاً استثناء،

 الوحدة، سبيل في األطراف كل من المبذولة الجهود من الرغم
 عديدة كبرى كنائس الى منقسمة أيامنا، في المسيحية تبقى

:منها نذكر

 مليون 580 حوالي تضم التي الرومانية الكاوئليكية الكنيسة

 الكنيسة تعتبر .متفاوتة بأعداد القارات بين موزعين مؤمن

 بكليتها المسيحية لرسالة الوحيدة الوريثة نفسها الرومانية

 واجبها من انه ترى ولذا المسيحي( والتقليد المقدس )الكتاب
 تعني كاثويكوس لفظة وبالفعل الشاملة، الكيسة تكون ان

 الهرم اعلى في وتخضع بدقة، السلطة فيها تتدرج الشمول.
.روما اسقف البابا لسلطة

 جوهرياً وهي روما، عن المنفصلة الشرقية الكنائس

 مليون 180 حوالي تضم التي البيزنطية االرثوذكسية الكنائس
 البعة المكونية المجامع بتعليم األخذ عل يجمعون مؤمناً،

 التي اليونانية الكنيسة التخصيص في منها ونذكر االوائل

 ثمارها اهم من وكان اليونان المهاجرين مع العالم في انتشرت
واليوغوسالفية واليلغارية، والرومانية، الروسية، الكنيسة

 الكنيسة عن المستقلة، الشرقية الكنائ تمييز يجب

 نتيجة العام التعليم عن انفصلت كنائس وهي االرثوذكسية،

 بتحديدات األخذ ورفض الخامس، القرن في الخصومات

 وكنائس العراق، في النسطورية الكنيسة :الخلقيدوني المجمع

 في اعضاء كلها وارمينيا. والحبثة مصر في الواحدة الطبيعة
 االتحاد سبيل في بالمحادثات باشرت وقد الكائس، اتحاد مجمع
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.البيزنطية االرثوذكسية الكنيسة مع
 عن إما االجيال، عبر انفصلوا، كثيرون فرقاء يوجد

 الواحدة، الطبيعة كنائس عن وإما االرثوذكسية الكنيسة

 او المتحدة، الكناثس هي تلك روما. في البابا بسلطة واعترفوا

 وعلى انظمتها على حافظت التي الشرقية، الكاوئليكية الكنائس

الرومانية. الكاثوليكية الكنيسة داخل الخاصة طقوسها

 مشكلة اليونانية( الكنيسة )باستثناء الشرقية الكنائس تجابه

 بعد السوفياتي االتحاد في القائمة الشيوعبة األنظمة مع التعايش

 الحرب بعد والوسطى الشرقية اوروبا بلدان وفي ، 1917 سنة

 عليها الشديدة االدارية المراقبة من الرغم وعلى الثانية. العالمية

 سبيل في جهودها الكنائس هذه تبذل الملحدة، الدعاية ومن

الشباب. قلوب في وغرسها المسيحية روح صيانة
 االصالح حركة تفرقة عن البروتستانتية الكناثس نتجت

 القرن في منها ثالث نشأت .كثبرة جماعات الى البروتستانتي

 امية تبقى التي االنجيلية او اللوتيرية الكنائس عشر: السادس
 او الكلفينية الكنائس ،1530سنة اوغسبورغ العتراف

 السلطة على حافظت التي االنكلكانية والكنيسة البرسبيتارية،

 جانب الى الكاثوليكية الطقوس من قسم وعلى االسقفية

 االدس القرن وبعد . الكلفينية من مستوحاة لتعاليم اعتناقها

 مبدأ على تأسست ،اخرى بروتتانتية كنائس تكونت عشر

 نذكر الله، مع المباشر االنسان واتصال الشخصية، التقوى

 الميتوديست جماعات الى باالضافة والكويكرز، المعمدانيين منها

 وامتدت انكلترا في عشر الثامن القرن اواسط في ظهرت التي

المتحدة. الواليات الى
 العالم، في واسعاً انتشاراً البروتستانتية الكنائس انتشرت لقد

 يناهز . التنظيمي واستقاللها التعليمية اختالفاتها من الرغم على
 اوروبا في اصالً موزعون وهم مليون، الكتي البروتستانت عدد

 كالواليات االنكلوسكسونية، الحضارة بلدان وفي الشمالية
 الحالية البروتستانتية تعنى ٠ الجنوبية وافريقيا واستراليا المتحدة

 مع والتكيف الكنائس، بين فيما االتحاد هو اساسي بأمر

. الجديدة االوضاع

واالسالم المسيحية

 وقد سنة، ستماية بحوالي زمنياً االسالم المسيحبة سبقت

 الذي المسيح ليسوع الطريق اعدرا كلهم االنبياء ان اعتبرت

 كل عنده تنتهي وبالفعل ضهائيا، اي اسكاثولوجيا نبيا اق
 العهد كتب في يرد ال الموقف، هذا من انطالقاً النبوءات.

 سون خاص نبي عن كالم اي رسمياً، ١٢٠ المعترف الجديد
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 المستقبل، عن الكالم في التركيز، كان بل المسيح، بعد يأتي

 الكنيسة ولكن والكاملة، النهاثية المسيح يسوع رسالة نشر على

 تستلهم انها بل فحسب، الكتاب في التعليم مصدر تحصر ال
 اسرار عن الكشف في المؤمنة، الجماعة حياة اي ايضاً، التقليد

 التعامل وفي الحياة في األساسية المواقف بعض اجالء وفي الله

 الميحية عن الكالم يدور عندما لذلك، البشر. مع

 في االسالم من المسيحي الموقف حصر يجوز ال واالسالم،
 تعاليم في عنه البحث يجب بل فحسب، الكتاب مضمون

 إجالء قبل ولكن القدس الروح من بوحي المدعومة الكنيسة
 يجدر ،االسالم تجام موقف من المعاصرة الكنيسة عند ما

 من االسالم البرازموقف الكريم القرآن الى اوالً الرجوع

 وهو السياوية، التوحيد لديانات خاتمة االسالم يأتي المسيحية.

 واالنجيل، التوراة اي السابقة، الكتابات احترام بكل يذكر

 المعمدان ويوحنا وموسى ابراهيم رساالت البتة ينكر وال
 وعيا االنسان عند يذكي انه صحيح مريم، ابن المسيح ويسوع
 ولكنه، االنساني، بالوجود المحيطة الالمتناهية لالسرار عميقاً

 بهما يقتنع اكيدتين حقيقتين يثبت بالذات، الوعي هذا داخل

 الله، هو وحده الله ان هي االولى اقتناع، كل االنسان

 ذو الله إن بالله يتعلق الوجود في ما كل ان هي والثانية

 الكون ويدين عنه ومستقلين للعالم، ووجودسابقين طبيعة

 خلقا. ندعوه الفعل وهذا الله، ارادة من حر لفعل بوجوده

 االزلي بين والمخلوق، الخالق بين جوهري فرق وجود مع انما
 وجودية عالقة في يتحدان اذ بينهما، فصل يوجد ال والزمني،

 وعن طبيعته عن أيضاً الله يكشف كا .والحيوية العمق بالغة

 الخالص أعيال في يتجل أن قبل الكون، كماالت عبر صفاته
 .الكون في ميزاً مقاماً االنسان تولي التي الوحي كتابات وفي

 يعي أن عليه يجب ثم ومن األرض، على الله خليفة انه

 يرفض أو يقبل أن بوسعه .حريته عن الناتجين وضعفه عظمته
 هومبدأ لله التسليم ان أويخسرها. حياته فيكسب الله دعوة

 الكلى جداً، والقريب هوالمتعالي الله ألن وحرية، رجاء
 اظار عن يتوقف ولم البشر«، »يمحب وهو الرجة والكي القدر

 االسالم لها يدعن حقائق هذه كل .الخليقة بدء منذ لهم ارادته
 بخصوص بينها تنشأ جذرية فروقات ولكن معاً، والمسيحية

 وما األرض، على رسالته وبخصوص المسيح يسوع شخص
 القرآن يروي .خلقية قواعد من المسيحيون منها استخلصه

 مريم، وألمه له كلي واحترام فائق بتقدير يسوع حياة الكريم
 من اليه ينسبونه وما بيسوع المسيحيين ايمان بقوة ينتقد ولكنه

 سر أيضاً ويرفض والفداء، الله، ابن تجسد فيرفض الوهية،

الثالوث.



اديحية

 البتولية والدته الكريم القرآن يذكر يسوع، عن الكالم في

 االنبياء: سورة في فجاء مباشر، الهي تدخل بفضل مريم من
 وآبنها وجعكاها روحنا من فيها فنفخنا فرجها احصنت والتي

 فعل الوالدة تلك وليست (.91 )االنبياء، للعالمينه. آية

 مميزة وتقوى الله منقبل خاص اختيار نتيجة هي بل صدفة،
 وهو اآلخرة، وفي الدنيا في فهووجيه المولود اما مريم. عند

 في كماجاء المهد وهوفي المعجزات يجترح الله، الى المقربين من
 اصطفاك الله ان مريم يا المالئكة قالت اذ :عمران آل سورة

 لربك اقنتي مريم يا العالمين ناء على واصطفاك وطهرك

 نوحيه الغيب ابناء من ذلك .الراكعين مع وآركعي واسجدي

 وما مريم يكفل ايهم اقالمهم يلقون اذ لديهم كنت وما اليك
 الله ان مريم يا المالئكة قالت اذ يختصمون اذ لديهم كنت

 في وجيهاً مريم ابن عيسى المسبح اسمه منم بكلمة يبشرك

 من وكهالً المهد في الناس ويكلم المقربين. ومن واآلخرة الدنيا

 قال بشر ولميمسني ولد لي يكون أف رب قالت ٠الصالحين
 كن له يقول فإنما امراً قضى اذا يشاء ما يخلق الله كذلك

 )آل واالنجيل« والتوراة والحكمة الكتاب ويعلمه فيكون.

 الشر يفهم ال أن البديهي من وكان (.47-41 عمران،

 اكهم. اصابع اليها فوجهوا الخارقة، مريم والدة والمقربون

 محنتها في يتركها لم يسوع ام لتكون اختارها الذي الله ولكن
 سيحتله الذي سموالمقام واظهرلها همتها اسعفهاوقوى بل

 مريم الكتاب في وآذكر مريم: سورة في جاء الجديد، المولود
 حجاباً دونهم من فاتخذت شرقياً. مكاناً اهلها من آنتبذت إذ

 اعوذ اني قالت .سوياً بشراً لها فتمشل روحنا اليها فارسنا

 ألهب ربك رسول انا انما قال تقياً. انكت منك بالرحان
 اك ولم بشر يمسني وم غالم لي يكون ان قالت .ذكياً غالماً لك

 لكاس آية ولنجعله هين علي هو ربك قال كذلك قال .بغياً

 قصياً مكاناً به فانتبذت فحملته .مقضياً امراً وكان منا ورحمة

 هذا قبل مت ليتني يا قالت النخلة جذع الى المخاض فجاءها
 ربك جعل قد تحزني اآل تحتها من فناداها منياً. نسياً وكنت

 رطباً عليك تسقط النخلة بجذع اليك وهزي سرياً. تحتك

 احداً البشر من ترين فأما عيناً وقري واشربي فكلي جنياً

 فاتت انسياً اليوم اكلم فلن صوماً للرحمن نذرت اني فقولي

 أخت يا .فرياً شيائً جشت لقد مريم يا قالوا تحمله قومها به
 فأشارت .بغياً إمك كانت وما سوء امرأ ابوك كان ما هرون

 عبدالله اني قال صبياً. المهد في كان من نكلم كيف قالوا اليه
 كنت ما اين مباركاً وجعلني نبياً وجعلني الكتاب اتافي

 يجعلني ولم بوالدتي وبراً حيا دمن ما والزكاة بالصالة واوصاني

 ابعث ويوم اموت ويوم ولدت يوم علي والسالم شقيا. جبارا

 ما يمترون. فيه الذي الحق قول مريم ابن عيسى ذلك حيا.
 له يقول فإغا امراً قضى واذا سبحانه ولد من يتخذ أن لله كان

 صراط هذا فاعبدوه وربكم ربي الله وان .فيكون كن

(.36-16 )مريم، مستقيمه

 واعطاه القداسة، بروح يسوع قوى الله ان القرآن ويذكر

 :عمران آل سورة في كما العجائب اجتراح على القدرة
 اني ربكم من بآية جئكم قد افي اسرائيل بني الى ورسوالً

 وابرى، الله باذن طيراً فيكون فيه فأنفخ الطين من لكم اخلق
 وما تأكلون بما وانئكم الله باذن الموت وأحي واابرص االكمه

 مؤمنين« كنتم ان لكم آلية ذلك في ان بيوتكم في تدخرون
 مريم ابن عيسى ويا م المائدة سورة وفي (.49 عمران، )آل

 تكلم القدس بروح ابدتك اذ والدتك وعلى عليك نعمتي اذكر
 والتوراء والحكمة الكتاب علمتك واذ وكهالً المهد في الناس

 فيها فتنفخ باذني الطير كهيئة الطين من تخلق واذ واالنجيل
 باذني الموق تخرج واذ باذني واألبرص االكمه وتبرىء باذني طيراً

 الذين فقال بالبينات جتتهم اذ عنك اسرائيل بفي كففت واذ
(.110 )المائدة، مبينه. سحر اال هذا ان منهم كفروا

 القرآن يدعو يسوع، عن الرفيعة االقوال هذم جانب والى

 عن تعبييهم اسلوب في االعتدال تجاوز عدم المسيحين الكريم

 يا الله قال واذ تأليهه: عن الكف والى بالمسيح، االيمان

 من إلهبن وأمي اتخذوني للناس قلت أأنت مريم آبن عيسى

 بحق لي ليس ما أقول ان لي يكون ما سيحانك قال الله دون

 في ما اعلم وال نفسي في ما وتعلم علمته فقد قلته كنت ان

 به امرتني ما اال لهم قلت ما :الغيوب عالم انت انك نفسك
 فيهم دمت ما شهيداً علبهم وكنت وربكم ري الله آعبدوا أن

 شيء كل على وانت عليهم الرقيب انت كنت توفيتني فال
 هو الله وتثليث المسيح تأليه إن , (116-115 )المائدة شهيده

 .مريم آبن المسيح هو الله ان قالوا الذبن كفر لقد كفر:
 انه/من وربكم ربي الله آعبدو اسرانيل بني يا المسيح وقال

 للظالمين وما النار ومأواه الجنة عليه الله حرم فقد بالله يشرك

 اله من وما ثالثة ثالث الله ان قالوا الذين كفر لقد انصار. من

 كفروا الذين ليمسن يقولون عما يتتهوا لم وان واحد اله اال
 غفور والله ويستغفرونه الله الى يتوبون افال اليم عذاب منهم

 قبله من خلت قد رسول اال مريم ابن المسيح ما .رحيم
. (75-72 )المائدة، 4الطعام يأكالن كانا صديقة وامه الرسل

 يافواههم قولهم ذلك الله آبن المسيح النصارى وقالت9

.يؤفكون اف الله قاتلهم قبل من كفروا الذين قول يضاهون
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المسيحية

 ابن والمسيح الله دون من اربابا ورهبانهم احبارهم اتخذوا
 عما سبحانه هو اال اله ال واحدا الها ليعبدوا اال امروا وما مريم

(.30-29 يشركونه)لتوبة،

 ال لله على تقولوا وال فيدينكم التغلوا الكتاب وياأهل

 الى القاها وكلمته الله رسول مريم ابن عيسى المسيح انما الحق
 خيراً انتهوا ثالئة تقولوا وال ورسلم باللم فآمنوا منه وروح مريم

 في لهما ولد له يكون وان سبحانه واحد اله الله انما لكم

 يستنكف لن وكيال. بالله وكفى االرض في وما السماوات
 يستنكف ومن المقربون الالنكة وال لله عبداً يكون ان المسيح

 )النساء، جميعاه اليم ويستكبرفسبحشرهم عبادته عن

172-171.)

 بل الصليب، على يمت لم بسوع ان الكريم القرآن ويضيف

 وقولهم يصلبونه: اغهم الجالدون ظن بينما نحوالله، ارتفع

 وما قتلوه وما الله رسول مريم آبن عيسى المسيح قتلنا انا

 ما منه شك لفي فيه آختلفوا الذين وان لهم شبه ولكن صلبوه
 اليه الله رفعه بل يقيناً قتلوه رما الظن إتباع اال علم من به لهم

(.157-156،)الشاه حكيماً« عزيزاً الله وكان

 تتأسس المسيحية الى االسالمية النظرة ان تقدم ما يتضح

 وعلى الله، من موحاة ديانة بأنها التسليم على شيء كل قبل

 عجائبية بميزات يتمتع الله من مرسل المسيح بأن التليم

 الحاضروعلى البشري التاريخ في بدوراسكاتولوجي وينعم
 ذلك الى باالضافة .موحى كتاب هي االناجيل بأن التسليم
 الناء، بين المباركة مريم عن واضحاً تعلياً االسالم يتضمن

 اسمها وباعطاء الكريم، القرآن في بذكر وحدها حظيت والتي
 نفوس الجنة الى ترافق وحالياً فصوله، من لفصل عنواناً

 القرآن، معاًفي يظهران ومريم المسيح المسليات القديسات

 عن النظر بقطع ذاتها، االسالمية الديانة من عنصرين ويبقيان
.المسيحية

 وتعلم المسيحية تعلنها التي الخلقبة القواعد بخصوص أما

 على يأخذ ناقد هوموقف التقليدي االسالم موقف فان بها،
 شريعة اهملت فقد فيها، االلهية للشريعة تاماً غياباً المسيحية

 ينقص ذلك على وعالوة خاص. بشيء عنها تعوض ولم موسى

 الجانب على الواضح التركيز بنظراالسالم، المسيحية،
 الجانب في جوهرياً رسالتها تحصر اذ الوجود، في الخارجي

 ان المجتمع في تضعضع الى عمايؤتي الروحي، الباطني
 يتعذر انه السمولدرجة في تبدومفرطة المسيحية الخلقية

 لطمك »من مثالً المسيح كقول البطاء، الناس قبل تحقيقهامن
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 على يصعب انه ومعروف .االيسر« له فأدر االيمن خدك على

 تهمل الميحية الخلقية كأن .قديسين كلهم يصيروا أن البشر
 اليه الوصول يتعذر مثاالً للناس وتقدم البشرية الطبيعة واقع

 في االتزان بلوغ الصعب من يجعل ما وهذا الجياعة. قبل من
 في بالخطيثة، ملطخة فتبدو الجنية الحياة اما االرضية. الحياة

 بينما الغربي، التعليم في بخاصة الالهوتية، التيارات نختلف
 .الله لشريعة خاضعة كانت متى مقدساً امراً االسالم يراها

 ،تشريع من عليه ماهو المسيحي،على الزواج االسالم ويعتبر
 كل يتنفد ال ولكنه االنساني، السلوك امكانيات من امكانية

 كلية معارضة االسالم ويعارض البشرية، الطبيعة امكانات

 حياة على سموها عن يقال ما يرفض اذ البتولية العزوبة

 غياب المسيحي التبثيرالخلقي على االسالم ويأخذ الزواج

 بين القائمة الخصومات الى يؤدي الذي الواقعي الحس

 ،الزمنية والسلطة الميحية وبين ،الواقعي والعالم المسيحية

 المسيحية ان هل الملمون يتساءل المثال، سبيل على هكذا،

 بالسيف يأخذ »من :يقول المسيح ان ال؟ ام الحرب ضد هي
 حافالً المسيحية الشعوب تاريخ نرى ذلك ومع ، يؤخذ«

 وسمواً تحفظاً اكثر الميحيين سلوك يكون ال حيث ،بالحروب

 من الميحي ويبدوالموقف الشعوب من غيرهم سلوك من
 ام االقتصادي ام السياسي الصعيد على سواء العالم،

 يتاشى ال حيث المسلم، عل االلتباس كل ملتبساً الترفيهي،

 هذا ان االسالم ويرى المعاش. الواقع مع المعلن المثال

 تصور في الفرق عن ينشأ التضاد، الى يصل الذي االلتباس

 االسالم ينتقد ال حال، كل على . واالسالم المسيحية بين العالم

 انه لدرجة السمو، في مبالغتها بل ،المسيح تعاليم في النقص
 التقدير كل يقدرون الملمين ولكن .وتحقيقها عيشها يصعب

 الحياتي، سلوكهم في يطبقونها الذين ويحترمون الجبل عظة
 المسيحيين عند النفس وجال المعاشة التقوى ويجلون

الصادقين.

 مناقشات الفروقات هذه عن نشاً انه فيه شك ال ما
 بدون طويلة اجياالً دامت والمسلمين المسيحيين بين ومجادالت

 تثيرعواطف كانت ما كثيراً بل ،اوتفاهم تالق الى تؤدي ان

 مع يتنافى الحقد ولكن الديانتين. من كل الى المنتمين بين الحقد
 فنهايتها تغذيته اما ،االسالمية الدعوة ومع المسيحية الروح

. والقتل الدمار

 القرن في االتجاه قوي والتخاصم، التنافر مواقف ضد

 اآلخر، نحو طرف كل يحمله متبادل احترام نحو العشرين

 الوصول بغية والموحدة الجامعة القضايا على منفتح تطلع ونحو
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 على االنفتاح بادرات كثرت وبالفعل . والتعاون التفاهم الى

 رسمية مواقف في ايضا وظهرت المسيحية، قبل من االسالم
 البابا أنثأ 1964 ايار 19 في .الكاثوليكية الكنيسة قبل من

 االديان، مع للعالقات سر امانة روما في السادس بولس

 الثاني بولس يوحنا البابا بعده وجاء االسالم. مع بخاصة

 في الدؤوب العمل على ويحثها تلك السر امانة نشاط يدعم

 االسالم الثاني الفاتيكاني المجمع خص ولقد .التفاهم سبيل

 »تنظر : 1965 الثاني تشرين 28 في وتقدير اعتبار بكليات

 الواحد االله يعبدون الذين المسلمين الى االعتبار بعين الكنية

 واالرض السماء خالق الكل الضابط الرحيم القيوم الحي
 ألوامر حقى يخضعوابكليتهم أن في ويجتهدون البثر المكلم

 خاطر بطيبة اليه يسند الذي ابراهيم له يخضع كما الخفية الله

 يعترفوبه لم وان كنبي يوع يجلون وانهم االسالمي االيمان
 احيانا يدعوضها انهم كما العذراء امه مريم ويكرمون كإله

 عندمايتيب الدين يوم ينتظرون انهم ذلك على وعالوة بتقوى
 الحياة ايضاً ويعتبرون المرت، من القائمين البشر كل الله

 .والصوم والزكاة بالصالة سيما ال لله العبادة ويؤدون الخلقية

 وعداوات منازعات العصور مر عل نشات، قد كانت واذا

 الجميع يحض المقدس فالمجمع والملمين، المسيحيين بين كثيرة

 المتبادل التفاهم الى بإخالص وينصرفوا الماضي يتناسوا أن على

 الخلقية والخيور االجتماعية العدالة سوية ويصونواويعززوا

 عالقة حول )تصريح الجميع؟« لفائدة والحرية والالم
.المسبحية( غير الديانات مع الكنية

 على المسيحيين تحريض من اثافي بولس يوحنا البابا يمل وال
 خير سبيل في معهم للتعاون المحبة ومديد تقديرالملمين

 في ،تركيا إلى سفره ابان ؛له خطاب في جاء وبما .المجتمع

 : 1979 الثاني تشرين 29 في ،انقرة في بولس القديس كنيسة
 بشأن عكياً موقفاً اتخذ الثاني الفاتيكاني المجمع ان »تعلمون

 ذكرت االنسان فادى لي أولمنشور نفسيفي وأنا ،الموضوع هذا

 يرجعون الذين االسالم لمؤمني تقديره عن اعرب المجمع بأن

 التراث هذا اتذكر عندما اخوتي، . . ابراهيم. الى بايماغهم

 أن على ولقدرته ،وللمجتمع لالنسان قيمة من له وما الروحي

 الذي الفراغ يمأل وان حياة، ترجيه خاصة، للشباب يقدم
 االجتماعي للتنظيم اكيداً اساساً يعطي وان المادية، تركته

 دخل حيث اليوم بخاصة ملحاً، يكن لم ان اتساءل والقانوني،

 نعترف أن ،التاريخ من جديدة حقبة في والمسلمون المسيحيون
 معاً نصون لكي ننميها، وأن تجمعنا التي الروحية بالروابط

 العدالة المجمع، يدعونا كما الناس، كل عل وننشر

 وبعد .والحرية« والسالم الخلقية، والقيم االجتياعية،

 دعوة يثبتان اللذين الكريم وبالقرآن بالكتاب االستشهاد

 على الله بها كلفه التي المهمة اتمام على ويحثانه ،الخالدة االنسان

 بالجذور يوم كل النأمل الى »ادعوكم البابا: قال االرض،

 المواطنية في رفقاؤكم به يتغذى الذي بالله لاليمان العميقة

 تقدم سبيل في التعاون مبدأ تستخرجوا لكي المسلمون،

 االعالن في واالخوة السالم الخيرونشر في والتنافس االنسان،

واحد« بكل الخاص االيمان الحرعن

 المسكوني المجمع يقود الكاثوليكية، روما كنيسة جانب الى

 العشرين، القرن من الثافي المنتصف في جنيف، في للكنائس

 المسيحيين بين المخلص التقارب سيل في بارزة حركة
 مؤتمري وفي المتبادل واالحترام الحقيقة في والمسلمين
 المسكوفي المجمع من بدعوة ،1977 وفيينا 1976 سالزبورغ

 الحترام المسيحيين الى نداء وجه والفاتيكان، للكنائس

 امامهم المجال وافساح اورربا بالد الى المسلمين المهاجرين
 وبما الديانة. وتعلم التشئة بخاصة الدينية، نشاطاتهم لمارسة

 المحافظة في الحق »على تأكيده الثاني بول يوحنا البابا عن جاء

 الثقافي التراث رعلى إنمائه، وعلى القومي التراث على
 الخاصة، الديانة عن الجهري االعالن في والحق واللغوي،
 في االنساني الشخص لكرامة وفقاً ومعاملته ياآلخر واالعتراف

الظروف«. كل

 العالم في ظهرت التوجيهات، هذه من بدافع بالفعل،

 المسيحية بين وغلصة واعية تقارب حركات المعاصر،

 بل ولومه اآلخر تخطيء العل تعاملها في تركزت واالسالم،
 سواء الناس يجمع ما واكتثان الحدود اقصى الى تفهمه على

 ال االنتقادات بعض العمل مجال في ام العقائد صعيد على

 من كبير فريق عند إيجابي وقع لها كان وقد سدى، يذهب

 التجسد عقيدتي من القرآنية المواقف لتفهم سواء المسيحيين،

 المسيحية الخلقية جوانب بعض في النظر إلعادة أم والثالوث،
 الحياة، مقتضيات مع ووضوحاً امجابية اكث بشكل ربطها بغية

الثاني. الفاتيكاني المجتمع في بخاصة حدث كما

 السر ان االدراك تمام المسيحي يدرك الالهوقي الصعيد على

 اعالنه ويستحيل انسان أي على فهمه يتعذر ثم ومن سر، هو
 هو السر ان .انانية كليات في تتجسد نهائية حقيقة بمثابة

 إلحان الله، يرفقة الداخلية الحياة وعل التأمل، على حافز

 اي يدعي ان السذاجة لمنتهى وانه اآلخرين، مع التعامل

 اآلخرين اقتناع وعلى السر إيضاح على القدرة مسيحي مؤمن

 اسرار من القرآن موقف المسيحي يتفهم ذلك على وعالوة به.
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 على المناقشات كانت محمد النبي عصر في انه ذلك دينه،
 تاماً إلهاً كان هل المسيح لبيعة بشأن المسيحيين بين اشدها

 حاضر فيه الله كاماًل، انساناً كان هل ام بشرية، طبيعة بدون

 ان يظهر بالفعل االثنين؟ بين موضع في كان هل ام بقوة،
التالي: الشكل على النقاش فصل اراد القرآن

 فان بتول، من مولود يسوع ان مع يسوع، ألوهية رفض
 وقد ،نبياًا ليصير مدعواً غلوقاً يسوع كان .فيه يتجسد لم الله

 كبرياء لجم القرآن اراد الموقف بهذا به. للتبشير الكتاب تقبل

 الله كلمة هو وشخصيته، يسرع رسالة اهمال حاولوا الذين
 الفداء، رفض الى حتاً فبؤدي يوع الوهية رفض اما

.والتثليث

 ان فبعد ،الخلقي القطاع في التفهم الى السعي ويقوى
 في وعدائية، مغرضة بسطحية تنب االفكارالشائعة كانت

 للمرأة، وازدراء سهلة خلقية االسالم الى االحيان، بعض

 تعيشها التي السامية الفضائل على ايامنا في االنتباه تركز

 تلك ابرز من تقودها. لتيوعلىالقناعات االسالمية الجماعات

 من الرغم على الذي الله حضور في العيش الفضائل،

 عرفان عاطفة شيء، كل في ويحكم شيء كل يرى تساميه،
 لنداءالمؤذن االمانة الكثيرة، لعطاياه الله تجاه الجميل

 تصون العالم من كثيرة اجزاء في , الصيام في الجماعي والتضامن

 عند تقوي االيمان جماعة ان كما المجتمع، االسالمية القيم

 الناس كل ألن البشرية العائلة ووحدة االجتماعي الحس المؤمن
 البتة، تقليد، اي االسالم في يوجد وال آدم، من ينحدرون

 واحد خلقي قانون بوجود االعتقاد ويسود . العرقية على يوافق

 أن ذلك الديني، وعلى المدفي على والخاصة، العامة على يطبق
االلهية الشريعة هو الخيروالشر بين النهائي التمييا مصدر

 مترابط واالسالم المسيحية من كل مصير ان يرون كثيرون

 من لماليين خالص طريقتي الديانتين اراد الله وان اآلخر، مع
 وااللحادوالدهرية الالأدرية هم اعداءالديانتين ان الناس

 الصادقة، الديانات تجمع متسامية وحدة هنالك المعاصرة.

 بالوحي يقبل االسالم ان . واالسالم المسيحية بخاصة

 االسالمي بالوحي القبول المسيحيون ولورفض حتى المسيحي
 فلن ولالسالم، للمسيحية وفقاً ثانية، سيأتي الذي المسيح اما

, بالحقيقة اال يدين ولن بالحقيقة اال يأتي

المعاصرة والتحديات المسيحية

 االساسية، تعاليمها فإن وبالتالي وحي، ديانة هي المسيحية

 ال ثابتة حقائق هي االنسان، وعن الكون وعن الله عن

 انها بمعنى ،تاريخية ديانة ذاته الوقت في هي والمسيحية . تتبدل

 ومن كله، االنسافي التاريخ في وتؤثر عحدد، تاريخ في ظهرت
 ان يدون التاريخية الحقبات ضمن المجتمعات مع تتكيف ثم

 الغربي العالم في تكيفها يراقب ومن .واصالتها ثباتها تفقد
 منذ االكرشموالً الفاعلة القوة بمثابة بدت حيث خصوصاً،

 كان الدين التركيزفي أن يرى ايامنا، حتى الوسطى القرون
 الخالق الله وهما المسيحية، في االساسيين القطبين بين يتأرجح

 يتتج وكان .المسيح يسوع في انساناً المتجسد والله المتسامي

 وتتولد وفياالخالق، االيمان في ميزة اتجاهات منهما كل عن
 اساليب على مباشراً تأثيراً تؤثر روحانية وتيارات دينية مشاعر

 والثقافية. واالجتماعية السياسية القطاعات في الديني العمل

 من كل ضد هجوماته يصوب النقدي الفكر راح المقابل، وفي
 منهما بالواحد االطاحة ان مدركاً االساسيين، القطبين هذين

 في حتى قوية المجابهة تزال وال بالثاني، االطاحة الى يؤدي
 هوفي الله »ان يقولون؟ المؤمنين المسيحيين ولكن ايامنا،

.تتزعزع« لن فهي وبالتالي المسيحية[ الجماعة ]أي وسطها

 الخالق بالله االتمان على التركيز كان الوسطى القرون في
 وجه اذذاك فقوي الله«، »لمجد العمل وعلى المتسامي،

 سر الى االنسان بصورته يدخل ألنه الله، نحو الوسيط المسيح

 وضعه في االنسان على التركيز قوي النهضة، عصر مع الله

 األرض، هذه على حتى السعادة طلب وعلى الحسي، الجسدي

 النشاط في االرضي، العالم داخل السعادة بمصادر االهتمام وعلى

 المسيحية داخل قوي الجديد الواقع هذا مقابل السياسي

 االنسان، واإلله اإلله، االنسان المسيح يسوع على التركيز

 االنساني، للوجود والمخلص المضيء الوجه اظهار بقصد

 التي االرضي الوجود تجاه االزدراء مواقف من التحرر وبالتالي

 على التركيز ولكن .الوسطى القرون فترات بعض في قويت
 عن عملية سيرة وضع الى يالباحثين حدا المسيح يسوع شخص

 أن عشر، الثامن القرن في النقد عصر مفكرو فوجد حياته،
 هي بل يسوع، لحيام وحيادياً موضوعياً وصفاً ليست األناجيل

 اذ .حياته في حدثت لوقائع الهوتي تفسير آخر شيء أي قبل

 التاريخي يسوع عن نبحث ان يجب بأنه الناقدون قال ذاك

 الى الرجوع تعذر ولدى االيمان مسيح في االساس هو الذي

 ردات ظهرت بدقة، يسوع حياة لكتابة علمية مصادرتاريخية

 الثامن القرن في ابرزها، من كان التباين كل متباينة فعل
 هو يسوع بأن والقون التاريخي، يسوع انكاروجود عشر،

 وهو التحرير، في الراغب االنساني الالوعي خلق من اسطورة
 كل في وجوده يمكن بل بالمسيحية خاصة ظاهرة ليس بالتالي
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 يشعرون الذين والعيد الفقراء عواطف ترامي إنه االديان.
 من وانطالقاً . االجتاعي التحرير طريق ويلتزمون باغترايهم

 وضعت التاريخي يوع وشخص االيمان مسيح بين التمييز
 امام تصمد لم ولكنها يسوع، حياة عنوان تحت الكتب مائت

 االهتمام توجه التاريخية، المحاوالت فثل ولدى الرصين. النقد
 دور بولتان البروتستانتي لآلهوتي وكان االيمان. مسيح صوب

 المسيحية، البشارة عن االسطورة نزع الى الدعوة في بارز

 يوع اعلنت التي الرسولية البشارة تفسير الى باللجوء وذلك

 تفسيرا الله، وابن االنسان، وابن والمخلص، المسيح، بمثابة

 الى المسيح عن الكالم يتحول ذاك اذ .زمانا للغة خاضعا

 لفهم »نموا المسيح عن الكالم ويكون الخالص، عن حديث
 يتولد الذي الجديد للفهم الهوتياً و»تفيراً للوجود«، المسيحي

 هو المسيح عن كالم من تبقى .وكلما ذاته« عن المؤمن عند
 الهلليية«. الثقافة انتقتها تعبدية ومقوالت اسطورية »تمثيالت

 ستة ليصرح عاد مواقفه، خطورة وعى ان بعد بولتمان، ولكن

 الفرق اثبات هي الكبرى المشكلة سابقا كانت ان »بعد : 1960

 اليوم االهتمام يتحول يسوع، والتبثيرعن الناصري يسوع بين
االمان«. ومسيح التاريخ يسوع بين الوحدة ابراز الى

 راح بل المسيح عن الكالم في االسطورة نزع ينحصر ولم
 وكل الله صورة ويرفض االساسية الدين تصورات يطول

 الله ليس .اباً أو شخصاً أو روحاً كتسميته ،لله موضعة

 البشرية، الحياة الى يطفر انه يل متقال، معرفة موضوع

 امالً والبائس الشقي فيه ويرى ،بالوجود للحب فيمح

 العدم من العالم خلقت إلهية طبيعة الله ليس بالمستقبل.

 في ذلك من اكثر يل ٠ افعاله حسب انسان كل تحاسب وسوف
 افتراضاً ليست األلوهة بأن القول الى يذهبون االسطورة نزع

 ملحداً المرء يكون ان يمكن بل مسيحياً، المرء ليكون ضرورياً

 »وحده أن: يزعم الذي المسيحي االلحاد هنا من ومسيحياً

 الصالح الملحد ووحده ملحداً يكون أن يقدر الصالح المسيحي

 يدفع الله الى انتعذرلوصول» مسيحياً«: يكون أن يتطيع

 من اليه يؤدي وما االلحاد ضد المخلص بالمسيح التعلق الى

 الله بدون المسيح على التركيز يتكون الحال هذم في دمار.

 لمجابهة تاريخي بشخص التعلق ويقوى السامي،
 االمتيازات، على القائم المجتمع والنتقاد االيديولوجيات،

 يسوع شخص اظهار بغية لالنجيل لملحدة القراءات وتكثر

 من قادما كائنا المسيح فليس .الله عن النظر بقطع التاريخي

 اليه ينزع الذي الجديد الكائن عن هوكشف بل آخر، عالم

 كثير ويسعى ٠ تيلث( )بول ■ االنسافي وجوده صميم في المرء

 العقائدية التفسيرات من »تحريريسوع الى الالهوتيين من

 لالهوت واقعية اس ووضع التاريخ« في ادخاله بغية الصارمة

الياسي. الواقع مع رتباط على التحريرتكون

 الميح عن المتكلمة التيارات ان االيام هذه في المالحظ
 انه قادتها وعي هو ااول لسببين، تتقلص اخذت الله بدون

 هذه تجاوب عدم هو والثاني ط حتا المسيح يزرل الله مات اذا

 المعاصر. عالمنا في المطروحة الحقيقية االسئلة مع التيارات
 الباحث يمتنع اذ جديداً، منحى تنحى والعلوم الفلسفة اخذت

 طريق عن ويتجه االيمان، بنبذ المسبق التسليم عن العلمي
 ال قد - العالم عقلنتها تتجاوزفي حقيقة اكتشاف صوب العلم

 هو يهمنا ما ولكن وااليمان، العقل إله هي الحقيقة تلك تكون

 الله. لوجود رزين اعتقاد صوب العلم يتجه كيف مالحظة

 الممكن ومن الله، على االنفتاح صوب ايامنا في العلم يتجه
 .االزل على بدورها تنفتح العالم في المالحظة العقلنة ان القول

 وعلم واالنتربولوجيا وااللسية كالتاريخ االنسانية، العلوم ان

 تنكر ال لالنسان، فيدرسها االجتماع، وعلم التحليلي النفس
 الله بثأن السؤال وتترك أطره تبرز انها بل ديني، من فيه ما

 الالهوت داخل قوي تيار يوجد وبالفعل . مفتوحاً سؤاالً

 الفائق االيمان وعلى وسره الله على التعليم تركيز يعيد المسيحي
 المسيح من ويولد االنجيل عنه يتكلم الذي ذلك الطبيعة،

 الله من تأتي أبعد، ومن أعلى من آتية »بحركة صوبه، ويتجه

 »سوبر وال »سوبرمان«، يسوع لميكن الله«. الى وتعود
 كامال« وإلهاً كامال »انساناً كان يل إله، نصف وال ستار«،

 كله، الوجود اظهار الى المعاصر التعليم ينتقل السر هذا ومن
.والفداء التحرير بخاصة

ومراجع مصادر
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اديحية

المسيحية

Christianity 
Christianisme 
Christentum

 المسيح أودين النصران، ودين النصرانية؛ هي المسيحية

 يهوديا، المعروفة حياته عاش الذي المسيح السيد نواتها

 بأن تقول .النصرانية( مادة )راجع بولى القديس ومؤسسها

 بثالثة هو الذي عينه واله ش، والمساوي الشه، ابن هو المسيح
 جوهر في متاوية القدس والروح واالبن، اآلب، أقانيم:

 بتنظيم وليس وضميره، ربه أمام بوجوداإلنسان تهتم واحد
 في تاريخياً، مرتبطة السلطة؛ وأمام والمجتمع الواقع في وجوده

 والبابوية بالغرب إليهم، ومن والهندي والصيني المسلم ذهن
 العهد أوعلى اليهودية الديانة عل مرتكزة القيصرية؛ وروسيا

 وهبط الله تجسد أن بعد أي أديان من بعدها ما وتنفي القديم،

 بالمحبة تنادي وهي البشر. وافتدى وصلب األرض إلى
 شديد غير أخروي بعالم المسيحية تؤمن . ..والرحة وباألخوة

 الديني للوعي وتوفر للمؤمن، الدنيوية الحياة على الوطأة
 على متعالية صوفية وتوجهات عميقة، وروحنة جمة، مثاليات

 فرق إلى وتشعبت كثيراً، تطورت . ٠ والنظر. والفعل الوجود

 والكنائس ،واألورثوذكسية ،الكاثوليكية :أشهرها

.البروتتانتية

 واليهودية اإلسالم يجمع فكري منبسط على الفلسفة تضعها

 في األمم من وغيرها الهند وأديان والكونفوشيوسية جانب؛ في

 الفكر تيارات مع العالم في الكبرى والفلسفات الثافي؛ الجانب

 الجانب في الطيعة، وعلوم بل المقارن األديان وعلم الراهن
 والمسؤولية االحترام بروح أدناه، نقرأ سوف المقابل. الثالث

 )عيسى السيدالمسيح حياة اوعبوسة، متجهمة بروح ولي
 الفرق األناجيل، في الفلسفية األفكار شخصيته، مريم(، ابن

 واألديان المسيحية والعلوم، والفلسفة المسيحية الميحية،

األخرى..

وتدويناتها المسيح حياة

 سار( نبأ أو مبهج خبر بشارة، = )إنجيل االنجيل يبسط
 )الممسوح الميح لمخلص( يخلص، )الله يسوع حياة
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 تلك نورد أن اإلسالمية العربية العقالنية لمن إنه .بالزيت(

 بيت في ربما المولود يوحنا، أن ذلك لها. يوحنا برواية الحياة

 100 السنة حوالى والمتوفى طبية بحيرة شاطىء على صيدا

 الرواة أخبار من أوسع معرفة لدينا معروف للميالد،

 تبعن النساءاللواقي إحدى هي سالومة، فأمه، اآلخرين
 أخيه مع يوحنا، عمل للمساعدة. المال له وقدمن يسوع،

 بن ليوحنا وتتلمذ المك؛ صيد في زبدى، وأبيهما يعقوب

 الالهوقي، يوحنا كثيرة: ألقابه ليسوع. يتتلمذ أن قبل زكريا
 الرعد وإبنا اإللهية؛ الحياة سماء في المحلق النسر الحبيب،

 )مرقس، المسيح من يعقوب هووأخوه ناله لقب )بوانرجس(

17:3.)

 وعاين شاهد )قد ،لالنجيل روايته في يوحنا، أن يظهر

 غير المسيح كالم من فأكثرمايورده وهواألغزر وسمع؛
 وينفرد قالوه؛ لما وغيرمكرر األخرى، األناجيل في مذكور

 أقوال، وذكر أعال، ولتوصيف معجزات، لت بروايته
 في ال لألردن( الشرقية )الضفة اليهودية في أوألقيت جرت

 من اآلخرون أحداثه عرض الذي المسرح حيث أي الجليل
 مدة والعلن المأل في وعظ المسيح أن نعرف يوحنا ومن الرواة.

 معمودية من إبتداء سنوات، وثالث نصف أو سنوات، ثالث

.الصلب إلى يوحنا

 غير يوحنا، بحسب االنجيل بنسبة لكك، المجال أن ومع

 هنا نهتم ال ألننا وذلك غيرمهم تحليلنا، في ذلك، فإن ضيق

 الشائع، الثوب في المسيحية دراسة نود أكثرما بالتاريخ

 نقدم فنحن وهكذا القويم. أو والصراطي المؤمن األكثري،
 للتوضيح محاوالت مع يوحنا، إنجيل من انطالقاً المسيح حياة

 وسوف األخرى. األناجيل إلى اللجوء على تقوم واإلفاضة
 العامة الحياة تلك والتعقب، التفصيل من بشيء نبسط،

 توضيح مجال في السلطة كبير من لها ما بسبب للمسيح
 المعطاة المتعددة والتفسيرات التاريخي، الديانة وتطور العقيدة،

واألمكنة. وللعقائدعبراألزمان لها

 يسوع )انجيل يوحنا انجيل من األول الفصل يبسط - 1
 ثالثاً شهادات العربية( الترجة في يوحنا، للقديس المسيح

 . (1 : 2 - 19 : 1 )يوحنا، المعمدان يوحنا جانب من ليسوع
 نفراً القدس أورشليم األخيراليهودمن هذا إلى فحيناأرسل

 في يألونه الهيكل( )خدام والالويين )الكهنة( الكتبة من
 لست ثم المسيح؛ لست قال: أنت؟ »من Bethanie عنيا بيت



الميحية

 أنا :الرابع سؤالهم عن جواباً قال ثم . النبي لت ثم ؛إيليا
 أشعيا النبي قال كما الرب، طرين قوموا البرية: في مناد صوت

Isaie ، النبي، وال إيليا، وال الميح، تكن لم إذا سألوه: ثم 
 ال من وبينكم الماء، في أعمد أن فاجاب: إذن؟ تعمد فلم

بعدي« يأتي الذي ذاك تعرفونه:

 مرة المعمدان زكريا بن يوحنا للمسيح شهد الثاني اليوم وفي
 .بالروح رهويعمد ،ا ... الله حمل »لهوذا : قال إذ أخرى

 على ويتقر ينزل حمامة، كأنه الذي الروح، أن يوحنا وشهد
 األسبوع من الثالث اليوم في الثالثة، الشهادة ذلك تلي يوع
 األيات في الواردة األول، والتالمذءالخمس لبسوع األول

 يزال ما يوحنا كان الغد في األول: الفصل من 51 حقى35
 هوذا قال: يسوعاً رأى وإذ تالميذه؛ من اثنان ومعه هناك،
 وأخوم أندراوس وهما: بسوع، التلمبذان فتبع الله«. حمل

 ،Simon يونا بن سمعان »أنت : لمسيح لم قال الذي سمعان

fils de Jean، كيفا صخرا وستدعى( /Chapas/ )صفاة 
 وتبعه بالمسيح هذا سمعان اقتنع ولقد . (42 : 2 )يوحنا،
 األول التلميذ أنذراوس، اخيه من سمع لما نان، كلتمين

المسيح( )أي ماشيحا هوذا القول؟ للمسيح،

 عبنها أندراوس مدينة من - لفيليب يسوع قال ذلك وغداة

 فيها ولد التي المدينة أنها أيضاً يرجح التي صيد بيت وهي

 هونتنائيل آخر رجالً هذا أقنع ثم .يتبعه أن - بطرس

Nathanael هو الذي الناصرة من يوسف ابن وجديسوع بأنه 

 األنبياء، عند الكتب وفي موسى، عند الشريعة في مذكور
 بميك المسيح ودعا آمن كان الذي - نتنائيل يسوع ووعد

 ومالئكة منفتحة، »السماء يريه سوف بانه - اله وابن إسرائيل

 (.51 : 1 )يوحنا، اإلنان[ ابن فوق نازلين صاعدين الله

 للمأل تبرز وسوف ؛المسيح للسيد العمومية الحياة تبدأ وهكذا
. عام فرح حالة في عرس، اثناء

(:12,1 :2 )الفصل قانا عرس -2

 وتلميذه المسيح بين الحديث ذلك من أيام بعدثالثة
 أم هناك كانت عرس. الجليل Cana قان في جرى نتنائيل،

 أمه نبهته الخمرة، نفذت رحينا هووتالميذه ودعي المسيح؛

 الفرنسى: الص )في المرأة؟ ايتها ولك مالي لها: فقال ذلك إلى
 تفسير في ؛سماوية امرأة = المرأة . Mali Walak/ ولك مالي

 المكان ذلك في السيدة(. أيتها = المرأة ايتها آخر: تقريظي

 حتى ماء األجاجين الخدم مأل لقد الخمر: معجزة كانت
 األولى اآلية وإثرتلك جيدة، خرة إلى لمسيح وحولها طفحت،

 Capharnaum كفرناحوم إلى وانتقلوا تالميذه، به آمن له

.أيام بضعة بها ليقيموا

 فصح باقتراب الهيكل: من الباعة طرد آخر، ثوري عمل

 أقواله أو يوع أعمال بين القوية العالقة يرى ويوحنا اليهود،

 يبيعون الباعة ان الحظ : أورشليم في يسرع نرى ،وأعيادهم

 الهيكل، داخل الذبائح لتقريب المخصصة الحيوانات
 فثار .مناضدهم عل الدراهم أيضاً هاك يضعون والصيارنة

 الهيكل من جيعاً وطردهم حبال، من سوطاً »فجدل وغضب.

 .مناضدهم« وقلب الصيارفة دراهم ونث والبقر؛ الغنم مع
 إظهاربش؛ اولعملية عن لهم، والطرد الصراخ، يعبرهذا

.للمجتمع المسيح تحديات وعن

 األخيرمن هذا :Nicodne نيقوديم مع يوع حديث

 مجلهم، أركان وأحد اليهرد، بين الوجهام ومن الفريسيين،

 ليلة جاءذات له المسيح نعت بحسب اسرائيل« في و»معلم
 يوحنا ويروي .معلماً، الله لدن »من جاء بأنه له مقراً يسوع إلى

 حدة عن يكثف حديث بينهمامن ماجرى (21-1 : 3)
 بتطهير الميح اهتمام عن أي والروح الحرف بين الصراع

 فكرة وتلك بالروح. والمعمودية منعل، والوالدة النفس،
 في أيضاً األهمبة تلك وستكون ؛المسبح حيام في رئيسية

 ولتعدي الجديد، االنسان ولمولد للروح، الدعوة حيثم العقيدة

الحرف.

 )يوحنا، ليسوع األخيرة المعمدان يوحنا شهادة , 3

 ثم اليهودية؛ أرض إلى ذلك بعد المسيح وينتقل : (36-22 : 3
 أثناءذلك له وجرى مروراًباالمرة. الجليل إلى تركهاورجع

مايلي:

 ساليم من بالقرب (،Ennon) نون عين ففي - أ
Salim ، بعدجدال وهنايشهد، يعمد المعمدان يوحنا كان 

 المسيح »لست قائاًل: الطهارة، بشأن اليهود وأحد تالميذه بين
 األبدية الحياة فله باالبن يؤمن ..؛من قدامه. رسول بل

 غضب يلزمه بل األبدية، الحياة ير ال باالبن يؤمن لم ومن
 عبارتان ترد ،األوضح وهي للمسيح، الشهادة هذه وفي الله«

 الصلة شديدقي تظهران الله، رغضب االبدية، الحياة عن

 المسيح نجد لن ذلك وبعد . القديم بالعهد ،اليهودي بالفكر

والمحبة. والرحة، الشفقة، عن بل الله غضب عن يتحدث
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 الله أخرى: أثواب في يظهر سرف أيضا األلوهية ومفهوم
الخ الشه، ابن اآلب، اإلله محبة،

 من قربة سامرية مدينة وهي ،Si eh arg سيخارة وفي ٠ ب

 امرأة من الماء المسيح طلب بئريعفوب، عن بعيدة وغير نابلس

 ،سامرية وأنا يهودي أنت :قاثلة فتعجبت .تستقي جاءت
 أعلم »إني يقولها: معها لحديث ويتتهي تستسقيني؟« فكيف

 ذلك نفسه هو أنه بعدئن ونعلم ؛ ...آت ماشيحا أن

 من عدد به آمن ،والمخالطة الحديث ذلك وبتأثير .الموعود
 اليهودي بين الكراهية هنا وتنقط المدينة؛ تلك سامريي

 وهراطقة، غرباء، السامريين اليهودأن يدعي إذ والسامري

 ومنافسين األكبر، الحبراليهودي بسلطة غيرمعترفين ومنحرفين
 فكرة تره ايضاً وهنا ٠ اورشيم في اليهودي للهيكل بيكلهم

العالم مخلص المسيح

 يشفي فإنه كفرناحوم، يبلغ حخى التطواف يقوده وإذ — ت
 بيته وأهل الرجل، فآمن الملك. عامل ابن هو مريضاً هناك

. (54-43 : 4 )يوحتا، جميعاً

: أورشليم إلى العودة - 4

 وهناك يهودي. عيد إبان األمر يكون الثانية، وللمرة هنا،

 ذاتا بيت بالعبرية له يقال بناء عند ،الغنم بركة عند

Bethesda؛ Be-thes-da، منذثمان عليل لرجل يقول 
 من الرجل فشفي ٠«وامش فراشك فاحمل »قم سنة: وثالثين

 اليهود غضب أثار ما سبت يوم ذلك وكان ؛ساعته
 استباحة ذلك في رأوا ألنهم معهم الشغب وبدأ (.18-1 : 5)

 الله إن :قوله أيضاً عليه نكرين لقتله وسعوا ؛المتدس ليومهم

 (47-18 : 5) ويردعليهم بالله نفسه ساوى أنه أي أبوه،

 ويخبر والروح، للحرف االولوية ويعطي له تقريظي بخطاب
 موسى وأن والخاطئين، األموات وعن باآلب، ماواته عن

 ابن االبن، هو، عنه قدأخبرت القديم العهد في والنبوات

ال...

 الماء على والمشي الخبز تكثير :معجزتان - 5

 فتبعته ؛طبرية بحيرة الجليل، بحر عبر ذلك بعد : (21-1 : 6)
 فيليبس تساؤل على رداً وهناك، الجبل وصعدإلى الجموع.

 ليطعمها، الخبز على الحصول وصعوبة كثرتها من شكا الذي
 يسوع أخذ ثم آالف نحوخسة وكانوا اقعدوالناس، :قال

 صبي مع موجودة كانت وسمكتين، شعير، من أرغفة خسة
 كل أراد ما بمقدار الحاضرين على ذلك من وفرق هناك
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 عشر اثنتي ومألوا الكسر من فضل ما تالميذه وجمع .منهم

 سفينة ركبوا الذين بتالميذه لحق المساء، حان وعندما قفة.

 سفينتهم من يقترب رأوه لما وخافوا .كفرناحوم إلى بها وعبروا
 الذي الجمع في الثاني، اليوم في ألقى ثم . الماء على ماشياً

 للقوت اعملوا بل الفافي، للقوت تعملوا »ال متعجباً: احتثد

 الذي الخبز أنا الحياة. خبز أنا . . األبدية. الحياة في الباقي
 الذي جسدي هو اعطيه، أنا الذي والخبز . . السماء. من نزل

 منه وتذمر تالميذه، من كثير عنه وأدبر . العالم« ليحيا أبذله
 بعض في الشك تبعث عسيرة، تلك أقواله كانت فقد اليهود؛

 إيماناً به زادوا الذين عشر، اإلثني وخاطبحوارييه النفوس.

 هنا تظهر وهكذا وسينلمه شيطان أحدهم أن وتمسكاً،

 أحد بأن المسبقة والمعرفة ؛إلهي سر وهنا ، الفداء : فكرتان

 االسخريوطي سمعان بن )يوضاس( يهوذا وهو تالميذه،
Judas Iscariot) The son of Simon - عنه. يبلغ سوف

 في والثافي العيد نحومتتصف في واحد خطابان، - 6
 الفصح، بعيد ارتبطتا التين المعجزتين بعد األخير: يومه

 feast of اليهودي-دأ المظال عيد هي أخرى صورة إلى ننتقل
bernacles. عن اخباراً يوحنا يروي هذا، السابع الفصل في 

 اليهود من متخوفا اليهودية، في ال الجليل، في فيها يظهر يسوع
 الناس بين االختالف اشتداد هنا ونرى .يطاردونه كانوا الذي

 ومعرفته تعليمه حول الجموع تهامس واحتدام شأنه، في
 (:36-14 : 7) بخطاب ويرد .يتعلم لم الذي وهو بالكتب

 أرسلني«؛ الذي عند من بل عندي، من تعليمي »ليس
 من مس به بأن واتهم قتلي؟، تريدون »لماذا ويتاءل:

 في العيد، من يوم آخر وفي ٠ . بموته ء ينبى ثم I .الثيطان
 فهو به؛ ويؤمنوا يأتوه، أن الناس في نادى العيد، ايام أعظم

 اللغط حوله زاد ما (؛39-17 : 7) العطاشى يروي الذي

والفرييين. الحرس بين والخالف

 حياة التفصيل من بشيء الحقنا أن بعد ،اآلن صار لعله
 . والتلمح بالتلوبح االكفاء سلياً ونشاطانه، لمسح السيد

 االنجيل من والعاشر، والتاسع الثامن الفصول أن هذا يعني
 مختلفة؛ وخطباً نبيلة، أعماالً تروي ،يوحنا القديس بحسب

 تلفظ بمجرد أعمى هوإشفاء الطبيعية للقوانين آخر خرقاً ثم

 ؛وغفران تسامح نظرة الزانية إلى نظر لقد :فمثالً .الكالم

 أبناء اليهود وأن ،(20-12 : 8) العالم نور أنه للمأل: وأعلن

 وأثارحنقهم اليهود أدهث ومما (.51-30 )عينه: الشيطان

 حجارة فأخذوا ؛ (59-52) ابراهيم من وأكبر أقدم إنه قوله

 اليهود غضب وكان الهيكل. من وخرج توارى، لكنه ليرجموه.



ادبية

 معهم صراعه في يشتد، الفرييين واعتراض ويحتدم، يزداد
 فبعد . واالستهجان للوم مثيرة وأعمال ألقوال إظهاره حيث

 ؛Si-16-am سلوام بركة في (I 1-7. 9) األعمى اغتسال

Siloe ، قائلين عقله ضد وحتى سلوكه ضد االتهامات تأججت 
 ،واالتهامات القسوة يبادلهم وكان .مساً به وإن يهذي إنه

 -؛؛1: 10) الصالح الراعي أنه على نفسه إشهاره بعد وذلك

 شأنه وكان يمسكوه. ال حتى الهرب إلى به دفع مما (18-7 : 10
 بعد الذروة تبلغ تلك الظاهرة إالأن ينتشر به وااليمان يعلو،

 يحب المسيح كان فقد :الميت بإحياء تقول عنيا بيت في عملية

 مرض، بعد مات الذي Lazare عازار وأخاهما وأختها مرتا

 وصاح أخوك؛ سيقوم لمرتا: قال اليهودية إلى الرجوع وحين
 القبر، من الميت فخرج ■ فاخرج« عازار »هلم :صوته بأعلى

 سنهذرين، مجلس وفي (.44-1 : 11) هناك ايام أربعة بعد
 على والفرييون قيافاً، عامثذ عظبمهم برائسة األحبار، اتفق

 العزلة إلى المسيح ولجا تعاليمه. من األمة على خافو إذ قتله
 شالي أفرام، مدينة في أعدائه عيون عن بعيداً تالميذه، مع

اورشلبم القدس

األخير: ع•غ• والعشاء اآلام قبل ما األخير، الفصح - 7

 عنيا بيت في أيام، بستة العيد ذلك وقبل األخير، الفصح في

 تدهن وآخرون، والمسيح ومرتا الموت من العائد عازار حيث
 بشعرها وتمسحهما يسوع قدمي المرأة تلك بالطيب

 ذلك بأن متذرعاً االسخريوطي يهوذا يحتج . (8-1 : 12)

 وفي . . .كثيرين لفقراء صدقة يوفر وبيعه اثمن، غالي الطيب

 أورشلبم، في أثان إبن جحش على راكباً المسيح استقبل الغد

 والهتاف النخل بسعف للعيد، جاؤوا الذين الجمع من
 . . والترحيب[ للتحية وتقال ؛]خلض شعن »هو والتحية،

 الميح، ويتكلم . . إسرائيل« ملك الرب باسم اآلتي تبارك
 إن التي الحنطة بحبة يموت إذ نفسه مشبهاً وقيامته بموته فينبىء

 أخرجت وإذاماتت وحدها تبق رتمت، االرض في تقع لم

 إلي جذبت ،األرض هذم من رفعت »فإذا ؛ . . .كثيراً حباً

توارى ثم أجمعين«، الناس

األخير: العشاء-8

 األخيرخلع عشائه أثناء المسيح يسوع أن 13 الفصل يروي

 يحتج )هنا بألماء تالميذه أقدام وغسل بمنديل، وائتزر رداءه،

 . . (.30-18) له يهوذا بخيانة وأنبأهم ، يستكبرذلك( بطرس،

 .بالمحبة يوصي وداع وبخطاب ؛ بأقوال كالمه لمسيح وينمي

 الديك »اليصيح ٤ لبطرس يقول تالميذه تساؤالت ورداعلى
 هو »أنا ولتوما: ؛ (38 : 13) مرات« ثالث أنكرتني وقد إال

 اآلب رأى رآني »من :ولفبلبب ؛ والحياة« والحق الطريق

 ويلي (.11 : 14) في« األب وإن اآلب ي إني ؛ .. )الله(.

 - جميل بأسلوب يوحنا يوردها - وتعاليم كثيرة، وصايا ذلك
 the Comfor- المعزي رالمؤيد القدس، الروح حول لتالميذم

ter; le consolateur، نفه ويثبه القلب؛ في والسالم 
 بعضهم يحبوا بأن ريوصيهم بالكرام؛ )الله( وأباه بالكرمة

 العالم ضد مشاعر عن ويعبر العالم؛ هذا من ليس وأنه بعضاً،

 الروح وعن أبغضوه، الذين إزاء بالمرارة أحاسيس وعن هذا،
 وبين بينه العالقة عن ئم ليعلمهم، سيأتي الذي القدس

 إلى سيذهب وأخبرأنه اآلب وبين )االبن( وبينه المؤيد،
.المؤيد يأتي فلن يمض لم فهوإن ؛أرسله الذي

 - وعمل - مجيء حول أفكاراً نجد هنا نإننا باختصار، و

 ،Paraclet = الفاراقليطس( = )الفاراتليط القدس الروح

 في والثبات التحابب إلى التالميذ ودعوة الموت، بعد والرجعة
 العالم« غلبت »لقد بعلن: إذ للعام لمسيح وقهر اإليمان،

 إلى )إشارة فهوللمسيح هولآلب ما جميع رأن (،33 : 16)

 كهنوتية صالة ويتلو واآلب( االبن بين األقنومية العالقة
sacerdotale مثل: خبرمن مؤثر، بكالم اآلب فيها يخاطب 

 , (..10:17) فهولي< هولك وما .فهولك هولي »وما

 brookce-dron قذرون وادي بالعبورإلى الصاله تلك وينهي
torrent de Cedron هناك بستاناً هروتالميذه ويدخل .

الترائي، والقيامة، الموت والصلب، اآلالم -9

 بعثهم وحرس الرومانيين، الجنود من بسرية يهوذا ويأتي
 على القبض فألقوا البستان، ذلك إلى والفريسبون، األحبار
 وعظيم قيافاً، )هوخو حنان إلى أوالً وساقوه وأوثقوه؛ يسوع،

 ضرب خفيفة معركة أو مشادة بعد هذا(، قيافا قبل األحبار
 األحبار، عظيم عبد ملخس، أذن بطرس أثناءهاسمعان

 طوعاً نفسه بتسليم الحادثة المسيح وأنبى ،فقطعها بالسيف

 عند ثم ،عندحنان وتجري . (12-1 : 18) المعركة وبرفض
 االنجيل كاتب )هو آخر وتلمبذاً بطرس تظهر حوادث قيافا،

 التالميذ، من أنه رينكربطرس يسوع بتبعان يوحنا( هذا،

 من لطمة المسيح ويتلقى والحرس العبيد مع ع ويستدفى

 عتبرغير رداً األحبار لعظيم سؤال على رد ألنه حرسي

 دار وفي (.27-13 : 18) قيافا إلى الموكب ينتقل ثم مناسب.
 يسوع. اليهودمحاكمة يطلب ،Pilate بيالطس عند الحاكم،
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المسيحية

 : يسوع فيجيب اليهود؟ ملك آنت : التهم يسأل ثم فيتدد،

 للتجريم؛ سببا بيالطس يجد ولم العالم. هذا من ملكتي ليست
 يطلق كان إذ العادة على جرياً - إطالقه اليهود على وعرض

 برأبا اللص إطالق مفضلين -فرفضوا الفصح في سجيناً لهم

Ba-rab-bas؛ Barabbas. مع البنطي بيالطس وفيحوار 

 النظر أو والدين الرومانية العقلية بين الفروق تظهر المسيح
 يهدد وبيالطس، اليهود بين المشادة وأثناء للوجود. الروحي

 إال عليهم ملك ال أنه زاعمين به بالوشاية المتجمهرون أولئك
 ملك وأنم الله ابن أنه لزعمم يقتل أن يجب المتهم وأن قيصر،

 إكليل راسه وعل صليبه وهرببمل بيسوع، وساروا عليهم

 التسليم مع لطمات ويتلقى ارجرانا رداء ويلبس شوك، من
 Calvaire الجمجمة يدعى مكان إلى اليهود، ملك بيا عليه

 على رجلين، بين وعلق، ٠ Golgatha جلجثة وبالعبرية

 :والالتينية واليونانية بالعبرية فيها مكتوب رقعة عليه صليب

 رفض الكتابة تلك فأثارت ٠ اليهود ملك الناصري يسوع

ونجح. أصر، بيالطس لكن اليهود؛

 كان الذي قميصه أما ؛المسيح ثياب األربعة الجنود واقتسم

 األحبار عظيم يلبسه الذي القميص غرار )عل غيرمخيط
 فقد واشارة( المسيح عند رغبة يعكس كان القميص هذا ولعل

 )امرأة مريم وأختها أمه وتفت صليبه، عند عليه اقترعوا

 ولما .Marie Madelaine المجدلية ومريم (Cteopas/ قلوبا
 كاتب اي )يوحنا، الحبيب تلمينم جانبها والى اته يسع رأى

 هذه للتلميذ: وقال ابنك. هذا لها: قال هذا(، االنجيل
 على بالخل مبتلة إسفنجة فوضعوا الماء؛ طلب ثم أمك.

 على ووضعوها ،hyssop ؛tiged’hysope الزوفى من قضيب
 أحد وطعنم الروح. وأسلم رأسه حنى ثم الخل، فذاق فمه

 أن دون لكن وماء؛ دم أثرها على فخرج بحربة، الجنود

 رأى إنه اإلنجيل، كاتب يوحنا، ويقول ساقيه. يكروا

ذلك.

الدفن:-10

 جسد يأخذ أن بيالطس الرامي يوسف يسال ذلك بعد

 يمحمل، ثم يسوع، جسد وينزل بيالطس. له فبؤذن يسوع؛
 طريقة على ويدفن ويطيب الذكر، السالف نيقودي بحضور

 الصلب موضع من قريب بستان في اليهودفيقبرجديد،

(42-38:19.)

والترائي: القيامة-11

 األحد يوم صلبه من الثالث اليوم في الموت من المسيح وقام

 وفي .القيامة( أحد النور، سبت العظيمة، أو الحزينة )الجمعة

 المجدلية لمريم يسوع ترائي يجري عينه األحد ذلك

 مغلقة Cenacle دار/ )في المجتمعين وللتالميذ (؛18-1 : 20)
 عليكم،، ,السالم لهم: فيقول اليهود( من خوفاً األبواب

 ولتوما (؛23-19 : 20) فيهم وينفخ وجنبه، يديه ويريهم
 على للتالميذ وبعدئذ ؛(Didyme = التوأم له يقال )الذي

طبرية. بحيرة شاطىء
 هناك يوحنا. انجيل الرابع، االنجيل قاله ما إذن ذاك كان

 تنفعنا فأين األخرى! الثرعية األناجيل آخر، لتوضيح بعد،

 يترك أن قبل كفرناحوم في العشر ضريبة يجبي مقى كان وكيف؟

 (.29 : 5 )لوقا، وألصحابه له ويولم المسيح، ويتبع عمله،

 كان التي وباللغة وخبر؛ وسمع رأى ما فهويروي وهكذا

 القرب الشديدة ،اآلرامية هي التي واليهود، المسيح بها يتكلم

 وضع الذي االنجيل لذلك األصلي النص ضاع السريانية من
 ترجته في وبقي المسيح، وفاة سنة للميالد، 44 النة في

عليه. المعول النص اليوم حتى تزال ما التي اليونانية

(23-1 :2و 1 )متى، الطفل حياة ومولده، نسبه

 المالك( رمزم الوي؛ اآلخر: واسمه الله، )عطاء متى يشدد

 ال، ابن االنسان، ابن داود، )ابن المسيح بنسب االعتناء على
 بالتعاليم، إعتائه وطفولته؛ ، اله( حمل يسوع، المخلص،

والقيامة. أوباآلالم والمعجزات، واألعمال،
 )الفصل ابراهيم إلى المسيح نسب متى القدي يعيد

 كانت (الخ. الله، أم المسيح، )أم مريم ويخبرأن (،16-1 : 1
 الروح من حامالً - يتساكنا ان قبل - وكانت ليوسف مخطوبة

 في له تراءى مالك بواسطة يوسف عرفه ما فذاك .القدس
 هم - أناس قدم بيتلحم، في،يوع مولد وعند .الحلم

 يسجدوا كي عنه يسالون - األرجح عل األردن، من عرب

 كان الذي المشرق بنجمه مستدلين إليه اهتدوا وهم .له

فوقه«. فوقف الطفل فيه الذي المكان »بلغ حقى يتقدمهم
 ذلك في مسترشداً مصر، إلى وامه بالطفل يوسف ويهرب

 الذي هيرودس الملك من وتخوفاً الحلم، في تراءى بمالك أيضاً

 هناك يوسف وبقي .أراضيها وسائر لحم بيت في طفل كل قتل

 عند نزوال , فيها ليقيم الناصرة إلى فرجع هيرودسي؛ وفاة حتى
.الحلم عبر مالك تعليم

 السموات إنفتاح ،يوع واعتماد المعمدان يوحنا ٠ 1

 ينتقل ذلك بعد :الساء من صوت وكالم الله روح وهبوط

 هر الذي المعمدان يوحنا يد على المسيح تعميد رواية إلى متى
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ادبية

 على ذوتأثيروسلطة أومتصوف، زاهد الله، إلى داعية واعظ،
 أول وفي .األردن نهر في ويعمد االعترافات؛ ويتلقى النفوس؛

 وينفذ يقتنع ثم ،يوحنا فيانع التعميد، المسيح يطلب لقائهب

 فرأى انفتحت قد السماوات »فإذا الماء من يسوع خرج وحين

 السماء من صوت وإذا عليه وينزل حامة كأنه يهبط الله روح

. (17 : 3) .» . .الحبيب هوإبني هذا : يقول

 تقرب المالئكة المجرب، على إنتصاره الشيطان، قهر - 2

 عال، جبل إلى بيسوع إبليس مضى (:11,1 : 4) الطعام اليه
 إبليس؛ وتركه فرفض وأمجاداًكثيرة؛ مالك عليه وعرض

 . . . الطعام إليه يقربون وأخذوا المالئكة، بعض منه فدنت
 باقتراب مبشراً بالوعظ ويبدا الجليل، إلى المسيح ويرجع

 وأخوه سمعان تالميذه: حرله وجامعاً السماوات، ملكوت

صيادين. يعملون وكانوا يوحنا، وأخوه يعقوب ثم أندراوس،

:أساسية خس عظات - ل

 من كثة زمني، تسلل أو تنظيم كببر بال مقى، يروي

 واليهودية الجليل في جرت التي والنثاطات، العظات،
 وينقل، يحدث بما االيمان الثديد وهو ويقدم، وأورشليم.

 الجبل عظة : عظات خس في وذلك .ودعوته المسيح تعاليم
 وتعامل خاصة، أخالق إلى ترشد التي (7 ،6،5 )الفصول

 أن وترى والجياع والمحرومين بالمستضعفين واهتمام مثالي،

 تعاليمه وان العالم«، ونور األرض، )ملح هم رأتباعم تالميذه
 العهد في )الواردين السابقين واالنياء لشريعة إبطال ال إكمال

 البر أعمال األخرى الموضوعات ومن اليهود. وكتب القديم(

 من والعمل المطهر، والصوم المخلصة، والصالم والصدقات،

 المال عن واإلعراض القلب، وتطهر النفس تزكية أجل
 ورغبة ،عليه وتوكال لله هو لما طلباً والمكاسب والمستقبل

 الركائز العظة هذه وتكشف . . . شيء كل قبل بالملكوت

 التعاملية في قواعد إلى وترشد المسيحية؛ األخالق في الكبرى
 العالقات وإلى الشوائب، من الخالص المتزهد والسلوك المثالية

 المتنكرة أو والمحبة والغفران التعاون على القائمة البشرية

لألنانية.

 : (10 )الفصل عشر لالثني الميح وصايا ثانية عظة في وترد
 ويشفون النجسة األرواح به بطردون »سلطاناً أوالهم لقد

 بشفو أن منهم وطلب (،1 : أ0) وعلة« مرض كل من الناس

 وأن ثوب، من أكثر يقتنوا ال وأن مال، بال ويبقوا المرضى،
 »من :قائالً ؛نفي من إليه أحب احدهم إلى هووحده يكون

 جديراً فليس مني، إليه احب ابنته( أو )إبنه، أمه او أبوه كان

 قول متى أورد العظة هذم في أن ينسى وال . (38-37 ت 10) بي«

 ما األرض، إلى السالم ألحل جئت افي تظنوا »ال : المسبح
 ،وأبيه المرء بين ألفرق جئت .سيفاً بل سالماً ألحل جشت

(.36,34 :10) الخ،. وكنتها، واألم

 فيضرب الجموع االمثال، طريق عن الثانة، العظة وتعلم

 والخميرة، خردل، من وحبة الزؤان، ومثل الزارع، مثل لهم

 األمثلة تلك بعض يفرلهم ثم والشبكة ،والكنزواللؤلؤة
 ال وسمعاء يسمعون، ال بصراء »ألنهم بها خاطبهم التي

(.13 : 13) يفهمون« هم وال يسمعون

 الفضائل بعض (35 -1: 18) الرابعة العظة تعرض

 ذلك توضيح مع السماوات ملكوت إلى والدعوة ،المسيحية
 أما والرحمة والشفقة باألخوة متعلقة وصايا وتلقي الملكوت؛

 وانقضاء الهيكل، بخراب فنبؤة (24 )الفصل الخامسة العظة

 . .العالم إلى موته بعد المسيح ورجعة الساعة، وقدوم الدهر،
 : للمسيح عشرمعجزات عام بإيجازونظر متى يروي

 والسمك؛ تكثيرالخبز سمكة؛ فم في دراهم أربعة إستكشاف
 (؛27-23 : 8) العاصفة تسكين ؛(19-18 : 21) التينة أيبس

 واالعميين، الكنعانية، واينة األبرص، إشفاء الشياطين؛ طرد
 والمقعد المائة، قائد وعبد اليد، األشل والرجل بطرس، وحماة

 وكثيرين وكثيرين، المنزوفة، والمرأة كفرناحوم، في

.الموت من نفه وإحياء يائير؛ إبة إحياء ؛ . ..آخرين
 لالحبار المسيح أسلم االسخريوطي يوذا أن متى ويعرض

 منه دنا بأن المعلم على يهوذا دل فقد الفضة، من ثالثين لقاء

 األحبارفلم إلى الفضة من الثالئين وأرادرد ؛ندم ثم .وقبله

 أماهم نفسه فخنق ذهب ثم الهيكل، وألقاهافي يكترثوبه

 فيا الدم، )حقل الخزاف حقل بها واشتررا التقطوها فقد

 متى ان دم.كما ثمن ألنها الخزانة في وضعها مستحرمين بعد(،
 :قال شديدة صرخة الصليب وهوعل صرخ المسيح يوردأن

 عند وأنه ؛ خذلتني( لماذا !إلهي ! )إلهي شبقتاني، لما إيلي »إيلي

 الصخور، رتصدعت األرض، »زلزلت الروح يسوع لفظ

(.51 :27) ه القبور... وتفتحت

 كان لكنه عشر؛ اإلثني من يكن لم برنابا، نسيب مرقي،
 سنة في استشهد الترحالحتى وكثير باإلنجيل، المبشرين من
 يالحظ فيهاكنيسة أس كان التي االسكندرية في م، 68

 يونانية ولغة أسلوباًشعبياً، لإلنجيل روايته في اكقادأن

 بال هو وعرضا أخرى، تارة وباالضطراب تارة بالتعقيد توصف

 ،ومولدم ،يرع نسب عن يروشيائً لم .كبيرلالفكار تنظيم
 وبتأثرشديد غيره عن االنجيل اخذ فهوقد ,وطفولته
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الممحية

 في موجود يرويه ما أن سبب وهذا أيضاً. وبولس ببطرس،
 ما معظم ذكر )لقد أخرى أحاناً معاً ولوقا متى عند أو متى،

 أربع ومنقصاً اثنتين، مضيفاً المسيح معجزات من قاالم

 شديد كان الذي - إنجيل.مرقس هذافإن وعلى معجزات(
 عن معلوماتنا إلى كثيراً اليضيف - لوقا إنجيل على السلطان

 غير أمم إلى ويتوجه مقى، إنجيل يلخص كان لقد .المسيح

 من مستوى كانواأرفع الذين رومية مسيحي )إلى -هودية
 لوقا وسيأخذ وتقاليد( وأفكاراً عادات عنهم ومختلفين اليهود،

غيراليهود أمم إلى يتوجهان فاالثنان هذا مرقس عن
 الصلة وشديد ؛أنطاكية في األبرين، يوناني طبيباً، لوقا كان

 للتبشيرين م،65 السنة حوالى في اانجيلوضع ببولس.
 عنه وأخذ مرقس بانجيل تأثر لذلك والرومان؛ اليونانيين

 بشارة )عن مائة الخمس تناهز آيات بإيراد لوقا وانفرد الكثير.

 في الهيكل إلى المسيح صعود وعن ولمريم؛ لزكريا، المالك
 وأسماء خاطة، توبة وبإيراد (، . . عمره. من عشرة الثانية

 تدورحول أحداث من وغبرذلك يسوع، تبعن اللواقي النساء
 يعت تعليمية أمائل ومن العشرة، البرص وشفاء النساء

 لوقا، أن هنا ويذكر األدبية األعمال من باليونانية، كتابه،
 أعمال كتاب ألف بولس، يه دعام ما بحسب الحبيب الطبيب

الرسل.

ومثاراتها المسيح شخصية

 أخوات، وعدة إخوة أربعة مع الناصرة، في يسوع ترعرع

 القديم، العهد على واطلع مهنة، اكتسب أمه أحضان بين

 مجيء حول وتعاليمه المعمدان بيوحنا التأثر شديد كان ولعله

 الله، وغضب العالم، أوغهاية الدينونة واقتراب الله، ملكوت

 الكبار، الفالسفة )ياسبرز، واالستعماد واالستغفار، والغفران

 وأكئر الناس، إلى بنفسه توجه ثم . (265 ص فرنسية، ترجمة
 العالم، بنهاية ومنذراً معلماً، بحواربيه، محاطاً التنقل من

 وموضحاً لمعجزات، مظهراً الساوات، مملكة بمجيء ومبشراً

 وإيمان ،مطلقة محبة على قائمة مثالية حياء في المجدة تعاليمه

.حدود يال

 ومن التاريخية المسيح شخصية حول تكثراالفتراضات
 وغرضاً وينمو، يتعاظم انفك تفكيرما موضع أنه ومجده عظمته

 النظرة )بحسب إله أنه أوالً أمامنا نضع :ونظرات لدراسات

 هنا االسالم(. نظرة )بحسب عظيم نبي أوأنه النصرانية(،
 كشخصية يؤخذ ان وال احد، من يتعلم أن إلى بحاجة ليس

 لم الفهم ذلك أن إال واالجتماعي. والتاريخي بالواقعي تفشر
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 أو المختلف النظر ،يمنع - تحليلنا بحسب - هو وال ، يلغ

 الفكر التأثيرالكبيرفي ذي العظيم ذلك لشخصية اآلخر
 طالباً اعتباره في البعض رأي ندحض . واالنسانية البثري

 ونبطل غفيرة؛ جموعاً اكتسبت سياسية حركة وقائد للسلطة،

 للتبشير الكثيرين الدعام كأحد جاء المسيح أن مقتضاه آخر رأياً

 اليهودي الشعب لخالص المرتقبين أحد أو الماشيحا، هو بأنه

 العظيم النجاح أصابه األوضاع ثائرضد أوكبطل عصرذاك،
 فاله الباهر النجاح أصابه عظيم او وصلب، تعذب لكونه

 مؤمناً كان أنه آخرون وظن . . . موته يعد محبوه أوألهه نفسه

 كي ضحية نفسه قرب ذلك يحصل لم ولما العالم، نهاية بمجيء

.الله ملكوت ويقترب النهاية تلك تأتي

 مجدفاً المسيح يرى مايزال المتدين اليهودي فإن اليوم وحتى

 الشعب لخالص الشه من مرسل وأنه ،الله ابن أنه أومدعياً
 رافضاً منشقاً، متمرداً، يعتبره أخرى نظرة في وهو اليهودي؛

 طامعاً الرومانية، السلطة مستنكراً اليهودي، المجلس سلطة

 حتى لذلك مستحقاً يروه لم الذين اليهود على ملكاً يكون بأن

 في أوبغيره بالمسلم مقارنة اليهودي، ولعل الذكر. لمجرد وال

 في فهو I للمسيح استنكاراً الناس أشد يزال وما كان العالم،

 وأراد كفربدعوهم، عادي رجل - اليهودين والمجتمع التاريخ

 افتراضية خرافية شخصية هو أو فقتلوه، عليهم الخروج
 المسيح ذكر اليهودي وهمل بعد يأت لم اليهودي فالمسيح

. القضية جدية عدم بحجة

 األناجيل تقديم االنسان( علم )اإلناسة، األناسة وتدرس

 التصورات في يخضع شعبي بطل بمثابة العظيم للمسيح

 العالم: في االنسان عند هي هي إلوالية الجماعي والالوعي
 األديان، األمم، الشقافات، )أوفي العالم في األبطال من فكثرة

 ولدوا إغهم العامة المعتقدات تقول البثرية( المعتقدات
 ال حتى اوهربوا الما، في وألقوا عرافون، لهم وتنبأ بمعجزة،

 والبطل سلطته على الخائف األب أو الظالم الحاكم يقتلهم

 ،والشيعالن التجربة على ويتغلب صعوبة، كل يقهر الشعبي

 من يتعلم وال متميزة، طفولة ويعيش األقران، على ويتفوق
 ساعة وإيليا موسى ظهر تجلى حينبا المسيح إن فمثاًل: . . أحد
 األرض أظلمت صلب وعندما (،33٠30 ،9 )لوقا: تجليه

 اإلواليات هذه وكل . . نفسه. أحيا أو ورجع ومات ،وزلزلت
 الجحيم إلى ينزلون أيضاً، بعد الذين، باألبطال خاصة

 دار . . العربية. الذات في والنرجسية البطولة قطاع )زيعور،

 التفسيرالرمزي إن نقول هنا (.1982 بيروت، الطليعة
 بل يغدوغيرمستحيل الخارقة، وأعماله المسيح، لشخصية



لمسيحيه اادحة

 إلى رمز أو إشارة وجحش بثور ومحاطا مذود في فوالدته : متملقاً

 والتأويالت . . والجهد. المخصبة، والقوى التواضع،

. التاريخ عبر قليلة تكن لم ،الغنوصية واألفكار للمسيحية،
 وفي التثليث، في التحليلنفس راي أيضاً، بغد يتدعى،

 لجأ إذا وبخاصة ذلك في النف علم ورأي والفداء، ،المسيح
 شخصية تفسر حيث أو والمجتمع التاريخ علوم إلى العلم ذلك

 أو بالببية الظواهر تفسر وحيث والسياق، بالبيئة اإلنسان

الوجود وقوانين الطبيعة سنن وتخطي الخوارق برفض
 التي التاريخية المشكلة هناتطرح الفلسفة موقف يبقى

 منهما تجعل أو أوتناقضهما، والفلسفة، الدين بين ما تعارض
 األخير الموقف وهذا الميدانين أوتفصل وصديقين، متكاملين

 المفكر بين التفرقة من بد فال وبذلك سليماً، نراه هوما

 التدين، والفيلوف والفيلسوف، المفكر، والمتدين الديني،

 نزعته للدين ترفض فالفلسفة ...الخ المتفلسف، والمتدين

 لقيادة أو المجتمع على للتسلط وميله للحقيقة، االحتكارية

 الدين يرد قد والتطور. اإلنسان على الحجر وفرض المستقبل
 الفلسفة تتقبل وفد ماماً؛ ناجح بمنطت أو يحق ذلك عل

 مفروض؛ غير الداخل من نابعا وتجعله الدين حكم
 اآلن ليس آخر يغدوموضوعاً ذلك لكن ؛ ...وقد ...؛وقد

 بساط عل االنجيلية التعاليم تضع الفلسفة فإن وإذن، مجاله

 بعقالنية وتحاكم البشرية، في الجهابذة عطاء جانب إلى الفكر

 للعقل وتقر حرة، الفلسفة والماورائيات، والمعتقد الدين
 كل ميدانها في فتحتضن وتتوسع والتعبير، النظر في بحريته

 في األشملية تلك الفلسفة، فباسم دين وكل األجناس

 والكونفوشيوسي البوذي يعالج والوجود، والنظر القوانين

 عند يوجد لم متى لكن عاجزاً؛ العقل يكون ربما النصرانية

 باسم النسان حق ومن شرعي، الطموح طموح؟ العاجزين

 شخصية وليس االنجيلية؛ التعاليم أدناه سندرس الحق ذلك

.نفسها يسوع

النصرانية األفكارية أو اإلنجيلية التعاليم

 مرتكزأساسي، الله: ملكوت أو الموات ملكوت - 1

 أو المملكة، تلك إلى فالدعوة األناجيل في محورية، وفكرة
 قائمة أوهي القائم العالم لهذا هذم هي العالم، بنهاية اإلنذار

 أو سبق مجتمع في وال ،التاريخ في وال هذه، الدنيا في ليس

 هي وليست ؛التاريخ هي وال العالم، هذا هي ليست سيأتي
 . وقبامة بعث بعد لألموات ثانية وحياة يأتي، سوف آخر عالم

 النظر حيث ومن الفلسفية الوجهة من المملكة، وتلك
 القصوى، والغاية ،الخيراألسمى أنها على مقدمة العقالني،

 هو أنه أو نفسه، الله عام هي وكأنها , . . األسمى والعادة

 للبشري إرادة فال يشاء. عندما وتأتي ويحكمها، يقودها، الذي
 سر الله ومملكة إليها. مدعو لكنه أوتحقيقها ،إقامتها في

 وهي هنا وليست هنا فهي باألمثال عنها يعبر غامض،

 من تنقل سوف لكنها , الناس ولجميع الناس بين سماوية،

 فيجالسون ، . . كثبرون أناس يأقي »سرف غيرهم[ إلى اليهود

 . السماوات ملكوت في الماثدة على ويعقرب وإسحاق إبراهيم
 الظلمة في فيلقون اليهود( :تفيرما )في الملكوت بنو وأما

 . (12-11 : 8 )متى األسنان« وصريف البكاء وهناك البرانية،

 العالم، نهاية فكرة مع األناجيل، تبرزه الذي الملكوت هذا

 الوجهة من هو، . . ورائية ما يفكرة يكون ما أشبه
 السير اإلنسان على الذي األقصى والهدف المطلق، الفلسفية،

 بل أولى، ركيزة ومنطلق؛ غاية، الساوات فملكوت باتجاهه
 كأداء، األخالقية لحياة يجعل ما وذاك واألؤل األولى الركيزة

.مغرقة ،مثالية

 في األخالق ليت األخالقي: الفكر األخالق، علم - 2
 أو فلسفية عمارة في تفكيرمنظوم أمام لسنا علماً األناجيل

 ،وتعالبم ،وصايا عن عبارء فالقضية . شامل تمنج مذهب

 هو أخالقي هو ما والتوجيه والصوت النداء سامية ودعوات

 السموات ملكة ء ولمجي العالم لنهاية يهيء وما الله، يريده ما
 ال األخالق فإن األساسي، المبدأ هذا من ونهوضاً وبذلك،

 العالم هذا في أو والتاربخ الواقع في اإلنسان لغرس تعمل
 وهو شياًئ، يساوي ال العالم هذا ألن .والعالئق والمؤسسات

 اهتاماً يكون األجدى واالهتيام واآلثام باكرورواآلالم مليء

 هووحده الذي السماوات بملكوت بل ،والواقع بالغد لي

 ؛الوحيد والمحور ،األهم إذن هي الله فطاعة .المطلقة القيمة
 لألخالق واألساس المحرك أو األخالقي المبدأ هي وإرادته

 اإللهية لإلرادة القلب وخضوع القلب، في خضوع طاعته

 يتطلبه ما وفق نحيا أن هو الله إرادة ومعنى . ووصاياها بأوامرها
 .الملكوت لذلك صالحين نكون كي النفس نطهر وأن ،ملكوته

 بملكته، في والدخول له، الخضوع هي الله طاعة إن وحيث
 وتؤخذ السياسية، للسلطة المعطى المعنى ينبع هنا من فإنه

 األشياء أو والعام والكسب المال دور تحرك التي القيمة

: واالجتماعية االقتصادية

 فالثورةضدها، مقصودة والهي للطةغيرمهمةا - 1

 يكن لم وإذا لقيصر فمالقيصريكون لكسبها والمسعى
 مطلوباً رال مقصوداً الياسبي، النظام أو السياسي، العمل

مرغوب، مطلوب فالحياد
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المسيحية

 أو محايدين لسنا لكننا مرغوباً. ليس هوأيضاً، المال، - 2

 الموات، ملكوت عن يبعد إنه مواجهته: في مكترثين ال

 الباطل. العالم إلى ويشده اإلنسان، هويستعبد التواكل؛ ويمع
 )متى، ربين يعبد أو لسيدين، يعمل أن يستطيع ال واإلنسان

 التخلي، من إذن بد فال (.13-9 : 16 لوقا، ؛24 : ة

 لوقا، ؛22-17 ، 10 )مرقس، والتزهد والتشظف، واالنقطاع،

2، 33.)

 :مرفوض هوإذن ،ذلك اوبحكم ذلك بعد ،العالم - 3

 السماء في إماكنز الشر؛ الخبروإما إما اله؛ مملكة هووإما فإما

 فهو اليفنى ذلك، برغم هذاالعالم، لكن المادية. وإماالثروة
٠ للمصيراألبدي مقدمة الحياة وهذه جسر،

 أخالقي مبدأ أعاله مضى بما يرتبط األناجيل: في المحبة - 3

 خالصة .Caritas ؛Charite المحبة هو الشامل كالقانون

 :تأمربأن االنجيلية، التعاليم في األخالقي، القانون ذلك

 تكون ال المحبة وهذه نفك. تحب كما وقريبك، الله، أحبب

 فهي أوتفوق أوجاه مال ككسب فردية، مصلحة لتحقيق
 ذاتي، عطاء وهي وبالشروط؛ بالحدود، المنفعة، من خالية

 وشيالة األعماق، من وابجاس ذاتها، الذات عطاء هي أو

 الله أيضاً تقصد هي ما بمقدار والشرير والخاطىء للعدو

 توصيفها من ها، المؤمنون وقدأكثرالمفكرون، والقريب.

 وغير غيرفارغة؛ إنها :والمباشرية العفوية طبيعتها على وااللحاح

 وال الشكلية، بلمراسم أواالنصياع للشرائع باالمتثال متحققة

 ،158 ص ص ، . . أوغتطينوس )زيعور، والعزم باإلرادة

 الماوي الملكوت وشريعة أكبروصية، المحبة . (202-201
 يكون االنسان وبدوها العالم. هذا في له والمحققة األولى،

 في نواة وهي الساوات بملكة االنسان في ئحقق هي بل مداناً؛

 وتاج األكبرللعالئق أوالمحرك ومحورأخالقي األناجيل،
 ٤34 : 13)يوحنا، بعضاً بعضكم أحبو والمآل: الوجود

 (؛20 : 19 متى، لنفيك حبك قريبك أحبب ؛(12 : 15

(.27 : 6؛لوقا،44 : 5 )متى، أعداءكم أحبو

 والرسوم: والنظم األخالق والعادات، األخالق - 4

 هي هي والمعايير، للعمل األناجيل ترسمها التي الوصايا
 فيه جرت الذي التاريخي المجتمع تحكم كانت التي القواعد

 الصالح الخيروالشر، حول فالمفاهيم وأقواله. المسيح أعمال
 سائدة كانت التي والواجب، اكافع والسمين، الغث والطالح،

 الترإث ذلك المسيحية اجتافت واستمرت. مقبولة بقيت
 تغذت الممارسة؛ السلوك قواعد وامتصت الكنعاني، اليهودي

 ان صحيح المحبة. إسمه تجاوزها مع لكن عليها، وقامت بها
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 االهتام لكن لينقض، ال المؤسسة الثريعة ليتم جاء المسيح
 أفكاراً المناقبية وليست والباطن واللب، القلب، إلى يتوجه

 خارجية؛ وتكاليف طقوساً أو جاهزة وشكليات مؤسسة،

 أنناالنلقى صحيح .شعائرورسوم تطبيق هي وليست
 مذهبة نسقية دراسة وال منهجة، معقلنة والشر الخير في نظرية

 دخوالً األخالق ترى نظرة أمام لكننا ؛البشري الفعل معايير في

 يكون أن إلى دعوة وحيال وملكته، وإرادته، الله، طاعة في
كامال االنسان

 القواعد محل هذه، )السماوية( السامية األخالق تحل ال

 وال يتعاكسان، ال فالنوعان الجاهزة. الدينية والشعائر السلوكية

 القواعد داخل األرفع يستمر أو يحيا يتداخالن، إنهما يتضادان.
 وصايا تتوجه .الدينية للشعائر اليومية الممارسة في أي المطبقة

 أعمق بلوغ إلى وتنهد المطلق. في وتحرث النخبة، إلى االنجيل
 إن داخله من انبجاس إلى تتحول ان وإلى اإلنسان، مافي

 الشكليات، إلى لالمتثال دعوة ليست اله إرادة لتحقيق دعوتها

 أو أوإحساس حركة وأدن شعور، كل لتوجيه بل مر، مثلما

 بعدم تقضي التي الدينية االجتماعية الوصية فإن وبذلك .فكرة

 األعماق إلى االنجيلي عند تغوص الشاهد، سبيل على الزف،

 الجريمة مع وتساويه ترفضه أو شعور أقل وتدين لتحاكم
 فإذا قلبه. في زنىيها فاشتهاها امرأة إلى نظر »من النكراء:

 عك« وألقها فاقلعها، الخطيئة، إلى اليمتى عينك دعتك

٠ (29-27, 5 ،)معى

 التمسك تدين أقسى نظرة مع تتماشى القاسية النظرة وهذم
 لقد .للثرائع الشكلي والفهم النص، عند والجمود بالحرف،
 والتلطي والنفاق، الفرييين، عمارة الفكرة تلك هدمت

 نفسها المسيح حياة كانت وقد .الدينية والرسوم بالناموس
 وتكلم والكتبة، للكهنة عدواً كان وتعليماً: لذلك، توضيحاً

 العشارين مع وشرب وأكل واالمريين، والزانية الخطأة مع

 تكون - أوالصوم والصدقة - الصالة أن وعلم والخائين،
 ثم إلظالم في األرملة نسرق البأن ومحبة وبإخالص خفية

 الذبيحة ال الرحة أراد لقد .العلن في ونصلي جهاراً نتصدق

 فاكزعة أوالحرف الشريعة ال والمحبة (،7 : 12 )متى،

 مع األعماق على واالنفتاح الوصايا، تلك يحدد ما أبرز الصوفية
 التياران هما عينه، اآلن وفي معاً التعالي، على المستمر االطالل

 تذكر يمنع ال وذاك هنا األخالقي الوعي يحركان اللذان

 ونظرائهما، نيتشه بعد ومن ماركس، يوجهها التي االنتقادات
 المشالية صورته ترسم الذي وللمجتمع المسيحية لألخالق

والمعذبين. للهامثيين معالجتها ولنوعية



المسيحية

 )األفنومي( الشخصي واإلله ،الزمان اإلنسان، , 5

 بحسب االنجيلية، التعاليم تظهر المجاالت هذه في المتجد:

 أوغسطينوس القديس عمارة في أو الرسول بولس نظرة

 فاإلنسان اإلنسان إلى أصيلة جديدة نظرة صاحبة الضخمة،
 وتشخص وتأنس تجسد نفسه اله إذ ،اولى منزلة إلى هنا مرفوع

 الفداء، )سن خالصم أجل ومن حباًباإلنسان حي أقنوم في

 لأللوهية والحديثة القديمة الفلسفية فالمفاهيم . التجسد( سر
 ، ٠ . أوغطينوس )زيعور، المسيحي المفهوم عن مختلفة

 أيضاً عينه الحكم ويقال اثالث(. القسم الرابع، الفصل

 عينه، )المرجع وللزمان لالنسان؛ المسيحي الفهم بصدد

 بالفكر المقارنة عند هنا األصالة وتظهر (.185-17 ص

 الشخصي، األقنومي، الفهم لعل آنذاك والروماني، اليونافي،
 من والتدبر للتساؤل عرضة بزال ما الذي هو الحي لإلله

 والتأليهية والالتأليهية، الوجود، وحدة مثل: فلسفات جانب
 بشرية ورغبات انساني لنظر إسقاطاً التصور ذلك في ترى التي

 معينة، تخوم داخل بوضعه لإلله وتحديداً بل األلوهية على

ومثالنا. غرارنا على بشري بشكل وتصوره

 هومن ثم ؛جهة من مجانية )عطاء( هوموهبة : اإليمان - 6
 لكنه الله؛ ملكوت لدخول ضروري إنه واجب. أخرى جهة
 بل للخالص؛ األساسى هوالثرط .اللم اعمال من عمل أيضاً

 ويظهر الله، االنسان يرى وحده به الخالص نفه هو

 به أو المعجزات، تتحقق االيمان فبذلك الله. ملكوت لإلنان
 خردل من حبة بمثقال إيمان لكم كان »لو :المستحيالت نبطل

 ولم فيتقل هناك، منهناإل انتفل لهذاالجبل لقلتم

 وبكلمات . . (.22-21 : 21 ؛20 : 17 )متى شيء« اعجزكم
 بل المسيح، يعملها التي األعمال يعمل المؤمن إن أخرى،

 ويفعل يخلص، فاإليمان (:12 : 14)يوحنا، منها أعظم يعمل
 الله مع عالقة هو أو الله مشيئة في ذوبان ألنه المعجزات،

 الوعي نتيجة هو اليس اإلنسان صميم من ونابع مطلقة،

امتالكاً، وليس سلف، كما عطاء، إنه واإلرادة،

 تجربة المسيح حياة نجسد واالسغهاد: واألمل، األلم - 7

 المريرة، البشرية المأساة تعبرعن فعذاباته اإلنسان. عند األلم
 تذكر األحزان مالقاة في والشجاعة .المغصوص اإلنسان وواقع

 درجاتها أعلى في بالرواقية ، بأمل الصبور البطل بأخالق

 في المترفع الواعي بالتمرد والتعذب، االنقهار إزاء الساخرة
 أوقبول االستشهاد، حتى التألم فإن كذلك المآسي مواجهة

 فقدان وبال وحقيقة فكرة عن دفاعاً وفكر، بإرادة االستشهاد

 حله في المسيح اليد قدمه والتمثل لإلقتداء نداء يبقى األمل،

 ربما مزالق الذهن إلى يتبادر هنا ,لالنصالب وتحمله لصليبه

 غير وذلك المازوخية؛ إلى أو لأللم، األلم طلب إلى تؤدي

 بذلك لأللم، األمل من بد فال . سليمة ظاهرة هو وال مرغوب

,يلتئم قد

 داواد، ابن فهو يبطل، لم المسيح إن قلنا نزاال: كلمة - 8
 علم إنه ثم الكتب. له واألنبياءوشهدت موسى ذكره الذي وهو

 اليهود، ملك ورأينامراراًورودأنه الهيكل وفي المجامع، في

 إذن هناك ليى ٠ . أبيه. بيت الهيكل وأن إسرائيل، وملك
 أحدثتها عميقة ثورة القول إلى نذهب بحيث للمبالغة مجال

 الكنعاني ومعه اليهودي، فالتاث بسطها، سبق التي التعاليم
 كل )يجمع األعرابي وأعم، أدق لعله بتعبير أو، السامي أو

 لتعاليم وفر الراهنة(، العربية بالدنا أنتجتها التي األمم
 والتعبيرعميقاً الفكروالسلوك في ونظر خصباً، حقالً اإلنجيل

 المميزة هوالصفة التجديد، وليس فالتشديد، وهكذا متراكماً.
 عظاته في بعث لكنه جديدة؛ مناقبية المسيح يعلم لم االبرز: أو

 يطهر، إنه وضرامية. وحركة، حياة، الهيكل في وتدريسه
 في غائصاً والنص لحزف ويعمق الشكالنية، يخزق ويزكي؛

 النظم في هوثابت فيا ال شخصي هو وما والمثالي الروحاني

 في تغرق ألنها الفريسية المسيح يحارب والتقاليد. والضغوط

 وفي بالقاعدة، المتغطرس الوله وفي للفضيلة، اثكلي االحترام
 األخالقي الفكر حارب لقد الحرف. لمصلحة بالروح التضحية

 للمثال، الصوفي العربسالمي الفكر في ،التاريخ عب المفتح
 والشعائر بالقاعدة الجامد والتمسك المتزمت، التعصب

 من المسيح وموقف الفردية اإلرادة على يضغط وما والرسوم،

 احتل موقف والنص، للحرف والمتعصبين والمرائين، الكهنة،
.وصوابية أهمية باستمرار وينال مكانة وحضارة قرن كل في

 أو الخلقية، للتعاليم التطبيق صعوبة إن اخرى، جهة من

 مضمونه، وعمق سموالمبدأ تلغي ال المثالية، ،للمناقبية
 المحبة إن ثم .زمكافي غير أو حدوثي ال بشري لعام وتصويره

 ليست المحبة أن إلى يشار هنا , تكفي ال لكنها ؛يغني مبدأ
 لقد .عدم من مخلوقاً عطاء أو بالمسبحية، خاصة فكرة

 سميناه الذي التراث في التباين مختلفة بأشكال ربما وجدت،
 وبغيره؛ ايل، اإلله باسم مرتبطة كنعانياً(، )سامياً، أغرابياً

 ؛18 : 19 األحبار، ؛5:6 القديم)تننية، العهد في ونلقاها

 وفي البروزوالتأثير، تيارغيرشديد بشكل وإن (8 : 6 ميخا،

 الهندية، الفلسفات )زيعور، أوحدها الهند ليست أخرى أمم
 من )كاريتاس(، المحبة إن أعاله قلنا لقد السادس(. الفصل

 المعنى في تحتل ،البشري للنوع حب أو لآلخر حب هي حيث
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اديحهة

 الله؛ محبة مع وتتساوى األولى، الدينية الفضيلة مكانة الميحي
 بذلك فهي وإذن , اله لمحبة المرادف اآلخرهي محبة أن ورأينا

 من طبيعي واندفاق بحتة، عاطفة هي أو عاطفة، مجرد
 بين األخوة بعقيدة أو محددة عامة بنظرة ترتبط وقد القلب؛

 النظريات إن فربماجازالقول ذلك، مع اإللهية واألبوة الناس
 على التقوم الممذهبة، الممنهجة أي المعقلنة، األخالقية

 في األخالقي، والوعي وحيدة. عاطفة على وال العاطفة؛
 وأفكار فاعلة، عناصر من تكون التاريخي، األخالقي الفكر

 وعقل وأحكام تفكيرومفاهيم أو فكرية عناصر ومن وإرادة؛
 عاطفية وتوجهات مكونات أيضاً يحوي إنه كما ومعايير؛

االحترام كانط، رؤية بحسب أو، والحياء كالخجل ووجدانية

 والنظر العقالني الفكر األخالقي، الفكر يستطيع ال

 المحبة. هي واحدة قيمة إلى القيم يعيد أن النقدي، المعياري

 من له يد النافية.فال الكافية الوحيدة، القيمة هو الحب ليس

 هو ليس القلب فإن وكذلك والعقل والمعرفة، التنظيم،
 القلب وقيم الرب. منازل بين األوسع، وال الوحيد، البيت

 كثيرة كثرة إن ٠ للعقل األبدي النقبض أو المخاصم هي ليست

 أوال المحبة، على تتأسس ال العالم في األخالقية المذاهب من

 جهة ومن ...البشري للواقع والتشريع التنظيم عن تتخلى
 به تؤمن وال محبة، الله أن ترى ال فلسفية أنساق هناك أخرى،

 يحتاج ال األخالقي الوعي أن ترى وأخرى اوأقنومياً؛ متجسداً

 األخالق؛ علم في ممكنة عديدة مناهج ثمة , ديني أساس إلى
 الماورائيات، عن مستقلة فلسفية أخالق قيام الممكن ومن

 , التاريخية والفكرانية العقالنية وفق القيم في شبكات وتأسيس
 إمكان اليوم منذ فيرفض بالمتقبل التحكم يستطيع ومن بل

 الفلسفة تعلمنا أوغيره؟ مثالً بيولوجي كعلم األخالق نهوض
 الفكر وأن ويتغير؛ ويغير يعى اإلنان وأن كثيرة؛ األديان أن

 أرحب، عالم عن بحثاً المنطورة المتفاعلة اآلراء ليحتضن يتع

 ويرى نظر وكل رالحرية، الكرامة، تحترم متعقلة وإنسانية
 نظرته في أم العقالنية القدية نظرته في إن ،الفلسفي الفكر

 إزاء السلبية من شيائً المتخلية الحباة في أن الشمالة، المقارنة

 صعوبة يالقي قد البشري فالكائن والوجود والواقع، العالم،
 بالنبل أعجب وإن حتى لم المرسومة المثالية األخالق تطبيق في

 )متى، مرة« وسبعين سبعاً إغفرله . . الشرير. تقاوموا »ال في:

 وفي مجتمع في منغرس فاإلنسان (.21 ،18 ؛4038 : 5
 رأي حد على بلهو فقط مالكاً أو روحاً ليس وهو ؛تاريخ

 اإلنسان ليس . وظالم نور هو أي أيضاً بهيمة - مثالً الغزالي

 والوصاياللتزهد، وصدامي أيضاً، مجابه إنه متقباًلفقط؛
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 أهل عند لكنها .وتكبح تلطف لالنحاب، أو وللتصوف،

 البشرية، والمأساة الكائن، واقع في غيربناءء النظرالفلسفي
 طريقاًفي المسيحية لقدأنارت والعمل االنسان، وخالص

 السيدالمسيح؛ لقدعلم النظروالتقييم في وغيرت الحياة،

 والمسيحية اإلنسان. لخالص ودعوة ونورا، قدوة، يزال ما وهو

 في العالية« »الذمة دعائم من ودعامة البشري، ثقافة في ركن

.الوع الفكرومحبة دنيا

والفرق االنشقاقات

 ،التناحرفيمابينها عرفت كثيرة فرق إلى المسيحية تفرقت

 غيرها، ونفت المسيحية، الحقيقة احتكار منها كل وادعت

 والميح، للدين، السليم الفهم وحدها بكنيستها وحصرت

 اإلسالم في نجدها التي األخوة، تحاسد عقدة ولعل والثالوث

 بداخلية أفتك كانت أخف(، بثكل األديان، من )وغيره
 تطلب كانت التي تجمع( ت أكليزيا :اليونانية )من الكنيسة

 واالستمرارية، المطلقة، والمشروعية القرار، وحدة لنفسها
 األمم، بين الفروق دور عن متغافلة والحصرانية؛

 االنسان ورفض التاريخية، والعوامل المحلية، والخصوصيات

والتطور. باالجتهاد ترضى ال وحيدة واحدة تظرة في لالنحباس
 التي العقائدوالشعائروالنظم مجموع هي :الكاثوليكية - ا

 )الرومنية( الرومية الكنيسة تميز والتي رومة، بابا لسلطة تخضع

 واحدة، كنيسة إنها تقول األخرى. المسيحية الطوائف عن هذه
 شامل، تعني يونانية كلمة :)كاثوليكوس جامعة مقدسة،
 البدع ضد للعقدة حارسة فهي رسولية كوني(، جامع،

 في المطلقة السلطة وله معصوم )البابا( ورئيسها واالنشقاقات،

 هو : الله : هنا )الوجودية( اآليسية األفكار من .الكنيسة شؤون

 األبدي، إنه كامل، واحد، الكائن،
 العام خلق . . .مكان كل في الماثل الالمتغير، ،السرمدي

 هو المسيح: , . االنسان. ثم المادي، العالم ثم الروحافي،
 منذ اللهم عن المنبثق تجسد، الذي (Verbe ا )فيزب الكلمة
 واحد )أقنوم( شخص وذو اله، لله.هو الوحيد اإلبن األزل،

 طبيعتان وله وإلهية؛ بشرية :مشيئتان له . اإللهي الشخص هو

 اعتراض وعند اإللهية والطبيعة الثرية الطبيعة متحدتانم

 هو الذي التجسد سر فهنا سر؛ ذلك :اإليمان يرد هنا، العقل

 واكظر والتفسيرالسببي العقل نطاق وخارج الطبيعة، فوق

 مفاده تكرارا هنا يفرض الذهن من وتقريبه . الوضعي التحليلي
 اإلله هو فيسوع . بشري جسب في حل أو جسداً، انخذ اله ان

 فهوبطيعتين وهكذا التمجسد. الله أوهوإين المتجسد،



المسيحية

 وإنسان حقيقي؛ تام، إله إنه : واحد شخص في متحدتين
 عناصر من مركباً وليس عل؛ من يهبط لم جسده .حقيقي ،تام

 . حقيقية فعلية بوالدة مريم من مأخوذ جد هو بل سماوية

 االنشقاقات الكشيرمن برز للمسيح والمشيئة الطبيعة حول

 اليعقوبية، ،اآلريوسية : المسيحية التاريخيةداخل
 اإليمان يرد هنا، والنظر العقل تساؤل وعل , . النسطورية.

 من مات فالمسيح . الفداء سر هو آخر إلهي سر إلى باإلحالة
 الذي باالنسان محبة وقبر ومات وصلب تألم لقد البشر! أجل

 يأتي وسوف الجميع خالص أجل ومن اإلله، بحق أخطأ

 كل وسيلقى الجميع، وسيحاكم العالم؛ ضهاية عند ثانية مرة

 وتقول .الدنيا هذه في عمله بحسب العقاب أو الشواب

 بين هومكان الذي والمطهر والجنة، بالجحيم، الكاثوليكية

 قبل الصالحين أرواح هومسكن الذي واللمبوس االثنين،
 هو القدس: الروح عماد بال الموت واألطفال المسيح، مجيء

 في األساسي، السرالمسيحي في الثالث )األقنوم( الشخص

 عن متمايزة الثالثة واألقانيم سرالتثليث السراإللهي،

 االنجاب؛ أو االنبثاق أو الصدور يكون عنه اآلب، بعضها:

 من المرسل وهو القدس، الروح ؛المنبثق المولود، وهو االبن،
 تتحد التثليث: هو ذلك معاً. عنهما والمنبثق واإلبن، اآلب

 فيما وتتساوى اإللهية، الطبيعة ومع بينها فيما الثالثة األشخاص
 تلك ومن ،واحدة طبيعة من الثالثة واألشخاص .بينها

 الله، هو واإلبن الله، هو فاآلب : عينها الواحدة الطبيعة

 في لأللوهية، الكنيسة تعريف )بحسب الله هو القدس والروح
م.(.1215 مجمعالتران:

 الخطيئة ومن الشهوة، من بريئة العذراء، مريم هي مريم:
 مجمع أعلن وقد خطيئة كل ومن المميتة(، )الخطيئة األصلية

 التامة؛ وطهارتها الكاملة، براءتها 1563-1545الثالثين
 التعبد من نوع في حقها وكرس القديسين، كل فوق ووضعها
 الحبل عقيدة أدخلت وقد العذراء/هيبردوليا( )عبادة الخاص

 العام في األصلية، الخطيئة من مريم تبرى، التي دنس، بال

1854.

 ينتظم .روحانية كائنات وهم البشر؛ قبل خلقوا :المالئكة
 ثم )السيرافيون(، السيرافين أوالها: تمرتبات في المالئكة

 تذكر أخرى تمرتبات وهناك العروش. ثم القروبيون،

 أوروبا في والسلطة األرض تقسيمات مع وتتوازى باالقطاع،

 الفصل أوغطينوس، )زيعور، العصور بعض إبان

السادس(.
 ما إلى فاإللتجاء المسيحية. في عوري مبداً اإللهية: األسرار

 في بارزة ظاهرة ومقدس، أوكامن غامض أي هوسر،
 هذه تقديم األسرارأوإلى إلى دائماًإحالة هناك .المسيحية

 ليست إنها احياناً يقال قد .وخارجه العقل فوق كمعتقدات

 منطق لها أو خاص نطاق من فقط هي ؛له نقيضاً وال ضده

 قابلة ذاتها حد في ولكنها النفقهها؛ نحن إننا أي :يها خاص
)الكنيسة(؟ البيعة أسرار اآلن هي ما . وتكته تشرح الن

 اثاني الميالدي القرن منذ الرومنية، الكاثوليكية الكنية تقر

 المعمودية، هي: أسراركنسية سبعة اثالثين، مجمع عشرومع

 األخيرة، المسحة التوبة، المقدس، القربان التثليث،
 الحياة من أوهونوع صالة، البيعي والسر الزيجة الكهنوت،

 ويأخذ نفسه، وتزكو فيتطهر عالمة؛ بواسطة الكاثوليكي ينالها

 .الطبيعة فائقة إلهية مساعدة هي ؛الله يمنحها )النعمة النعمة

 مبررة وفعالة، كافية محركة؛ وإما سابقة، إما وهي

. .( . .وحالية
 والكالم بالماء يعيد الذي الكنسي السر هي :المعمودية

 والعقوبات الذنوب، تزيل وهي الخطيئة. أماتتها التي الحياة

 واحدة وهي المعمودية، تمى الذنوب تلك عل تترتب التي

 لها سرآخر أي قبل تتم أن، ويجب براألموات تتكرر، ال
 األرض على ماؤها ويصرف إسما؛ المعمد وتعطى خاصة، حلة

مجاز كاهن اراي يديرهاأسقف، النظيفة الزراعية

 المعمد في الروحية تعزيزالحياة يقصدبه :التئبيت

 األول، السر به بدأ ما إتمام على النف يقوي وأن )المعمود(،
 ويتم المعمد، ذلك على القدس الروح مواعب يستنزل وأن

 يد على خاصة حفلة في العاشرة، بلوغ بعد للطفل التثبيت
 البلسم من )مزيج المبرون بدهن الجبهة يدهن :المدينة أسقف

 لعيد السابق الخميس يوم في مباركته سبقت الزيتون وزيت
 الصليب، بوسم ,أسمك قائال: عليها صليباً ويرسم الفصح(

 . القدس« والروح واالبن اآلب باسم الخالص بميرون وأثبتك

 قد بما تذكيراً خفيفة، لطيفة صفعة وجهه عل يضربه ثم

 تبيكاً االسقف يمنح ثم .المسيح محبة أجل من المثبت يعترض

.للعموم

 يحتوي أوسراالفخارستيا هوسرأسرار؛ القربان:
 به والخمر الخبز داخل وألوهيته المسيح روح وفعلياً جوهرياً

 الخبز أعراض تحت المتناول جسد إلى ذاته المسيح يدخل
 يغذي الخبزالعادي كعاأن الروح يغذي القربان والخمر

 تناول الكاثوليكي على وواجب الخطايا؛ يغفر إنه الجسد.

 أوإذا الفصح عيد موسم في السنة في مرة األقل على القربان

 الطعام عن والصوم التوبة، شروطه: من الموت. خطر في كان
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المسيحية

 أسه المرض. حالة في إال - ساعات ثالث قبل ٠ والكحول
 الكرمة ونبيذ الالخمر، الخبز مادتع به وأوصى ذاته، الميح

 وتحكمه ،مسط غير به واالحتفال . معين لون اشتراط دون
 الميح حياة إلى تعاد حركات إلى ترمز رسوم أو حركات عدة

. . والكهنة. األساقفة فقط ويتواله عليه. أوتدل
 في الكاهن، أمام يعترف الخاطىء. اعتراف سر هو التوبة:

 ويحظى والكنيسة. الله وصايا ضد المرتكبة بالخطايا خلوة،
 يفي أن بعد ،وبالغفران تلك، مرتكباته من بالحلة المعترف

 الصدقات مثل من نعويض بشكل الكاهن من عليه بالمفروض
 الكاثوليكية الكنيسة تعطي واألصوام. الجسدية واإلماتات

 الطريقين يعتبران والمعمودية فهو التوبة، لسر كبيرة أهمية

 وشروط، تفصيالت، وللسرهذا للخالص. األوحدين
 هو والمسيح .درجات خطاباه من المعترف ولحل ؛وأوضاع

 »ما لبطرس: قال فقد تلك: الحل سلطة لتالميذه أعطى الذي
 يكون تحله وما السماء، في مربوطاً يكون األرض على تربطه

 غفرتم من : لتالميذه قال قيامته بعد أيضاً والمسيح . محلواًل«

. غفرت خطاياهم

 ينالها التي األخيرة ألنها بذلك سميت : األخيرة المسحة
 للنفس تعزية الموت، عندخطر أو للمحتضر، تعطى المتدين،

 الذي - الممسوح أوهذا المريض أن قوامها للبدن. وتعزيزاً

 أبيض، بخوان مغطى سربر وعلى نظيفة غرفة في يكون
 الكاهن أمام يعترف - أشياء عدة عليها طاولة من وبالقرب

 بزيت ويمسح )القربان(، الروحاني بالزاد بعدئذ يزود الذي

 من مبارك خر، وال بلسم بال خالص، )زيت الزيتون
 مع الخمس حواسه مناطق المقدس( الخميس يوم في األسقف

 تسمح ال كامالً بابوياً غفراناً يمنحه ثم خاصة، نصوص تالوة

.ألحد السر هذا منح سفلى مرتبة في هم لمن الكنيسة

 سلمها التي — الكهوتية السلطة تمنح به سر : الكهنوت

 روحية بخدمة يقوموا كي البعض إلى ٠ تالميذه إلى المسيح
 في الميح عودة حين إلى للسلطة النقل ذلك ويستمر للكنية.

 مع المرسوم رأس على اليد بوضع الرسامة تتم الزمان. آخر

 النعمة، حال في هذا يكون أن وشرط مخصصة؛ نصوص تالوة
 حانزاً راشدأ، بزواج، غيرمرنبط كاثوليكي، زواج مولوداًمن

 على والطاعة والفقر للتبتل النفس ناذرا المطلوبة، اثقافة على

 تطورالوعي بدوربارزفي الكهنوقي القطاع قام العمر. مدى
 باستمرار المتفاعل التنوع تمرتب وفي المسيحي، والتاريخي الديني

 للشعائر دقيق تنظيم وفي االقتصادية، االجتماعية الشروط مع
 في األعياد )عن واألعياد كالرهبنات كثيرة ونظم واألزياء
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 بزواج الحياة لمدى بالغين معمدين بين يربط سير الزيمجة:

 تقر ال ؛العائلية الواجبات مزاولة نعمة به ويناان ،شرعي

 أو الخوري بحضور يتم .بشرعية للطالق الكاثوليكية الكنيسة

 لبعض ويخضع ؛ . . باإلكليل. يسمى احتفال في الكاهن،
 وبطالنه، تأسيسه، تحكم قواعد أو ولتنظيمات الشعائر،

الخ المناسبة، وأوقاته

األورثوذكسية:-2

 دوكسا مستقيم؛ = )أورثوس األورثوذكسية الكنيسة تشكو

 جهله ومن لها، الكاثوليكي الغرب ظلم من رأي( :

 على األمينة المحافظة إنها تقول لها. كرهه أو ونفوره بتعاليمها،

 تضف ولم غيرمنقسمة، وواحدة األولى، قرونه منذ الالهوت

 التي القديمة الصافية بالتعاليم متمسكة معتقد أي تحذف او
 وترفض تتهم، فهي لذ األول. واالباء الحواريين عن ورثتها

 عتيقة شعائر ذات مشتتة وكنائس جامد، متعض بأنها التهمة،

 والكلداني، األرمني، أشهرطقوسها: متطورة غير

 الطقس هو الذي أكبرها ننسى وال وغيرها؛ والرياني،
 القديس على المرتكزة االسكندرية كنيسة حيث القبطي

 البطريركية فنذكر: والبطركيات الكنائس أشهر أما . مرقس

 )والكنيسة اليونانية الكنيسة ،القسكطينية في المكونية

 أو )المساوية أنطاكية وبطريركية القدس، وكنيسة القبرصية(،
 السالفية، الكنائس هناك ثم روما(. لكنيسة الموازية

 وبعد ؛ بوخارست( )بطرك والرومانية والصرية، واللغارية،
 ومن الروسية؛ الكنائس موسكوحيث بطريركية أيضاً:

 العربية الكنيسة م العربية الذات داخل األخرى الكنائس
 فإن وهكذا . . . األورثوذكسية العرية والكنيسة القبطية

 األمم من )وغيرها والالفية والعربية، اليونانية، العبقريات
 )البيزنطية، الشرقية الكنية لهذه السند هي االشتراكية(،

٠ اليونانية(

 أو االضافة رفض األورثوذكسية، في الشتمال المبدأ من نهوضاً

 بتعديل هذه كنيستنا تقر ال العام، المعتقد داخل اإللغاء
 الغرب قبل من المقدس، الثالوث المركزية، العقيدة

 / )فيلوك واالبن كلمة زيادة من تأق تعديالً ،الكاثوليكي

Filoque = ،)بأن تعتقد الكاثوليكية أن كررنا لقد االبنية 
 اآلب من عن، صدر عن، فاض انبثق، القدس الروح

 كلمة إضافة األورثوذكسية. هنا تنبذ الدهور. كل قبل واالبن
 السنة في توليدو Symbole ألخوصة ضمتها التي واالبن



ابحية

 دنس بال الحبل بعقيدة .األورثوذكية تؤمن ال كذلك .م 584

 العقيدة بذلك فخالفة ،1854 سنة في الكاثوليكية. أدخلتها التى
 نيقية وألخوصات السبع المسكونية المجامع بوجب تحئدت التي

 ال تعديل، كل يرفض الذي عينه المبدأ وباسم القسطنينية. -
 تثبت مقدسة اوبنصوص دينبة بأس األورثوذكسية تعترف

 وال البابا، بسلطة تعترف وال بالجحيم( )وحتى بالمطهر االيمان

 بالغفرانات وال كلها، للكنيسة العصمة إذ بعصمته

 التاريخية الشروط تعودإلى التي الفروقات ومن . . .الكنيية

 الصليب إشارة شكل يذكر: األمم، عند الخاصة والعبقريات
 إلى اليمين ومن أصابع بثالئة .األورثوذكسية عند هو إذ

 وكذلك نوعاًما يختلف )والحلة( وسراالعتراف الشال،

 بالطالق، أحياناً يسمح إذ الزواج سر وفي المعمودية، في الحال

 الطقوس أو الدينية واالحتفاالت واألعياد، األصوام، وفي
 والرتب األزياء، في تباعد هي فجوة أيضاً وتقوم , . والشعائر.

 أمابنية واألديرة الرهبنات وتنظيم والمناصب، الكهنوتية،

 تخلو األورثوذكسية عند فهي وخدمها، أوتقسيياتها، الكنيسة
 اآلالت ومن العنصرة، عيد في المؤمنون يركع المقاعد، من

.الموسيقية

:البروتستانتية - 3

 أعين وفي روما، بنظركنيسة لكنها إصالح؛ حركة
 فرنسا، ففي انشقاق وتمردثم رفض التاريخية، الكاثوليكي

 أنه المحتج، الرافض، يشعرالبروتستانتي، الشاهد، سبيل على
 للكنسة المدللة البنت - فرنا وأن وجهال؛ إهماالً غيرمعروف

 ايضاً وانها معتقدهم بسبب أبنائها أفضل طردت - البابوية

 عنهم سيئة فكرة فيها تتغذى تزال وما بل وأبادت اضطهدت،

 نظر في والقضية، . . ضدهم. المفرطة القديمة القسوة تتبرر كي

 األوضاع، إصالح أرادت صفوة قضية كانت البروتستانتي،
 خضمهاالكنيسة في غرقت التي أوالفضائح المزالق ورفض

 والصفة النخبوية، على البروتستانتي ويشدد الكاثوليكية.

 الدين أبناء بين )األعنف االضطهاد تفضيل :حركته في القائدة

 لفئة الريادية الطبيعة الضمير، صوت إسكات على الواحد(
 ثم ثاقباً وفكراً مزدهرة صناعات وطنها في خلقت قد كانت

 وأسرارها فضائلها نفل ثم التهجيرومن على مجبرة نفسها ترى
 تعت فإنها وكذلك . ٠ واالطمئنان. الالم لها توفر بلدان إلى

 التشريعات ألهمت ديموقراطية مفاهيم قذمت ألنها صفوة حركة

 والحرية والكرامة االحترام مبادىء وألهمت الحديثة، الدول في

وتطورت؟ بدأت، فكيف القيم. من ذلك وغير

 الكبير باالنشقاق تصدعت قد الرومنية الكية وحدة كانت

 األخالقية واألوضار الهيمنة وكانت ؛ . م1054 الشرق في

 الجمة واالمتيازات والبابوات، الكهنوت رجال بسمعة المحيطة

 أخرى عوامل مع باألساقفة، الالصقة المفرطة أوالثروات
 الكبرى الكنيسة داخل صراع احتدام في ظاهرة أسباباً عديدة،

 من مفروضة عقائد إقامة هو مباشر سبب أتى ثم .الواحدة

 الكتاب من سند بال وحتى نقاش، أدف بال المؤمن على المجامع
 األلبييون يعتبر االناجيل. في موجودة غير أو المقدس

Albigeois ، في يقطنون كانوا الذين األتقياء، الطاهرون أو 

 من بالقرب للميالد، عثر الثافي القرن منذ فرنسا، وسط
 لحملة استنكرأوتعرض من أوائل من ،Albi ألبي منطقة

 ،الراهبية الحياة رفضوا لقد .مانويون أنهم وتهمة بابوبة صليبية

 الواقعي الوجود وعقيدة القديسين، وعبادة واالعتراف،
 التي العقائد من وغبرذلك )األفخارستيا(، القربان في للميح

 وفظائع اإلبادات، جاءتهم ثم الجديد. العهد في يجدوها لم

 المؤبد، السجن التفتيش: بدورمحاكم التصقت جماعية أخرى
 القضية وانتهت حياً. االنسان حرق الفظيعة، التعذيبات

,1229 باريس، ومعاهدة كزنتطولوز، ريموند، بخضوع

 الرئيس Valdo فالدو إلى نسبة الفالدويون، جاء ثم
 وأعطى البرفانى. في ثم Piemont ابونت في المؤس،

 يفسرون وكانوا للفقراء، وثرواتهم أمالكهم القوم أولئك
 وعبادة والمطهر، القداس، وأنكروا للشعب، األسفار

 حتى 1184 من هراطقة بصفتهم ولوحقوا . . القديسين.

1495.
 يوحنا ثم االنكليزي، Wicliff ويكليفت صوت وارتفع

 صكوك تجارة رافضين باالصالح؛ مطالبين ل،.Huss هوس

 القديسين؛ )رفات( بذخائر والتجارة والكفارات، الغفران،

 مطالبين واكليروس، وكهنة ورؤساء رئيس فضائح شاجبين

 .الديني لاليمان حقيقية كقاعدة وحدم الكتاب إلى باالستناد
 غب وذلك رمادها، وتذرية الحرق ويكليف جثة نهاية وكانت

 .Constance كونستانس جمع من وبأمر وفاته، من عاماً 28

 رئيس هوس، منهم كثيرون، تالميذ تلقفها تعاليمه لكن

. 1415 سنة في حياً، هذا وأحرق ,براغ جامعة

 من البابوية لكرسى Borgia بورجيا اسكندر واحتالل
 ثم ورذائل؛ وجرائم كثيرة اوزاراً يحمل الذي ،1503-1492

 أثقل ، .. و. المحارب، الباباالعسكري الثاني، يوليوس
 ممهدات كانت وهنا الئفة غير بروائح رومية كنيسة سمعة

 إبناً 1546-1483ولدلوثر لوثر فكان االصالح، لحركة أخرى
 المانيا في ،Eisleben أيسبن في فقبة وأم منجمي لعامل
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ادبية

 الوضع؛ عن السكوت ضميره يتحمل لم . 1507 في كاهنا سيم
 أعماله في وظهر ؛للكتاب عديدة شروحاً االلمانية باللغة ونشر

 هذه من . والدولة والقلب والروح الوطن المافي أنه وسلوكاته
 تلتهم الحيثة الشباك : وطروحاته مقترحانه بسط وغيرها النقطة

 جانب إلى الوقوف ،الغفران صكوك اسم تحت الشعب ثروات
 وفي . ٠ المبطنة. االكليروس أساليب ورفض العامة المؤمنين

 , . . المسيحية بالد في متتشرة أفكاره كانت واحد شهر

 القومي. المانيا كتاب لألناجيل األلمانية إلى ترجته، وأصبحت

 كثيرة، بتهم وحوكم اضطرابات، حصلت وانجب. تزوج،
 إعادة إلى: دعا أنه يسبب والكمد، العنت والقى وتعذب،

 الكثير إزالة القديسين، أعياد إلغاء األولى، المرتبة الى االنجيل

 تحول نظرية سيما ال االنجيل تناقفن التي والرسوم الشعائر من
 ودمه المسيح جسد إلى وخرته القربان خبز

(Transsubstantion التناول/ .)الدور استنكار المقدس 

 يكن لم االصالح ذلك لكن الخ... للكاهن، المعطى الهائل
 من أي الشعب بجانب لوثر معه يقف حد إلى جذرياً عميقاً
والشبع. الحرية توقع

 لوثر فيه كان الذي عينه الرقت في : 1531-1484 زفنغلي

 الكنية شطط ويرفضان النصوص، إلى يعودان وكالفن

 المتاجرة ضد يثور هذا كان وقبلهما، بل وسلطتها؛ القائمة

 ،الكهنة عند العزوبية بإلغاء ويطالب ،والصلوات بالصكوك
 األلمانية. ترجته وفي وحيدة كسلطة وأخذه وبالتبشيرباالنجيل

 ،واأللوهية المتدين بين وحده الميح توسيط إلى دعا أنه كما

 الذي رإلغاءالغناء المصلوب، وتماثيل الصوروالصلبان ونزع

 االلمانية سويسرا ومن . . وغيرذلك. القداس، خدمة يصاحب

 بدأت ثم ٠ 1524 ، 2ك 13 في االصالح وأعلن أقواله، شعت

 بالفعل يهتم وطفق البروتستانتية، مع أتباعه مناقشات تحتدم
 في وذررمادم وأحرق؛ تشل، العسكري وحتى السياسي،

 يوحنانوكس أيضاً، االصالحيين من ويذكر، االرياح

Knox، انكلترة(. غالسكو جامعة في وطالب فلسفة، استاذ( 
 دون لكنه ؛ 1542 في االصالح وصراحة بقوة أعلن أيضاً فهو

.شهرة فه أسال

 قضية فرنسا، في النيابي، والمجلس الوربون، أثارت

 حرائق وأخذت االناجيل، بيع فمنعا الجديد. العهد ترجمة

 بقراءة والراغبين بالهرطقة المتهمين أجساد تلتهم التفتيش محاكم

 االصالح، إلى األثناء، هذه في واهتدى بالفرنسية. االناجيل
 وجرت عليه ماحرموه وقرأبلغته ؛1564-1509 يوحناكالفن

 كثيرة سياسية حوادث كانت ثم وقراءاته، سلوكاته في تغييرات
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 الكتابيين، )اللوثريين، االصالحيين اضطهاد إلى تدفع

 كل بإبادة باريس برلمان أمر 1535 سنة وفي االنجيليين(؛

 وأسقف، كاهن، صفة يرفض كالفن هدوءكان في أوكك
 المؤسسة القائمة الشعائ وبفتورمن ويكتفي ؛الكنيسة ورئيس

 غيرضروربين يعتبرهما وكان بل المقدس، والعثاء بالمعمودية،
 كالقداس كثيرة طقوساً بالكفر يتهم وراح للخالص،

 جراء من العنت والقى . . للقديسين. الصنمية والتبجيالت

 اكتسحت شهرته لكن والفقر. المستمر، والهرب أفكاره،

 الكثيرمن أسال بل مشكالتها يحل لم والتعصب ؛كلها أوروبا
 السادية والحقدوالقوة الوحشي بالقتل ودمغ دماءأبنائها،

 سان مذبحة ثم ،Vassy فاسي مذبحة هنا يستذكر طابعها.
 وأزمنة كثيرة، أماكن في البشر وإبادة التعذيب وعبادة برثلمي،

 العرب، ولعل الطليعة. في وفرنسا عديدة. ومرات طويلة،

 قسوة عرفوا الذين أي الفرنسي التراث نعمة نالوا من وغيرهم

 يفهمون والسلوك، النظر في التعصب أو الفرنسي االستعمار
 االصالحي على دينه، ابن على الفرنسي الكاثوليكي شدة جيداً

 مليون 18 أو 17 من أن فيزعم اليوم حتى يتعجب الذي
 لم أو يهربوا لم فقط مليوناً ا ا فرنسا في بقي ،بروتستانتي

 فعال، أو شرعي وال ضروري، غير حفاظاً وذلك يقتلوا

والقرار. والسلطة الكنيسة وحدة على

 للبشرية، العقل منحها التي الهبة تلك الفلفة، ولعل
 فرنسا في الفلسفة، حالي لبعض كان لقد الطريق أنارت
 الثامن القرن في )نحن 1767 سنة فحوالى تأثيراً. تلك،

 التعذيبات، ودالمبروديدرو (1778 )ت فولتير شجب ،عثر(

 واالقتبال التسامح أفكار أشاعوا .الديني التفتيش ووحشية

 وقرر . . .المختلفة واألفكار الواحد الدين مذاهب بين المتبادل

 لويس منح الفرنسية الثورة قبيل ، 1787 التسامح منشور

 فرائضهم لكن البروتستانت مالحقة عدم عشر، السادس

 الدينية الحرية نالوا ، 1791 سنة وفي محظورة استمرت الدينية
 القرن بداية في بونابرت وحتى علناً الشعائر بمارسة وحق

 حقوقاً، وقسيسهم كنائسهم منح الذي ، 1802 عشر التاسع

 تحت 1872 عاماً بسبعين ذلك بعد نالوها أخرى عليهم حظر

 يتذمرون، اليوم حتى وهم الثالثة الجمهورية حكم
 تزال وما »كنيسة، من بدالً تعبدي« »اتحاد كلمة ويستعملون

 المسكونية، الحركات مثلها وتفعل الجميع، تنادي الفلسفة

 القيمة المسؤول، الحر، الكائن هو اإلنسان حيث إلى باالرتفاع

 داخل أومذهبه التدين في طريقته عن النظر بغض ذاته حد في

الواحد. الدين



المسحة

 تلخيص اآلن السهل من صار :البروتتانتية الكنائ - 4

 األصوات المتعددة الديفي االصالح حركة تميز التي العقائد
 المسيح، بالسيد االيمان يبقى العقائد تلك فأولى والكنائس

 وحرية خاص، سشكل منها والموحاة المقدسة، الكتب وسلطة

 فهمها في الشخصي الجهد بذل أو الكتب تلك تأويل

 مجمع )راجع منهاوحدها والحياة قواعدااليمان واستخراج
هناك( الموضح االيمان فعل وخاصة ؛ 1938 سينودس

 نذكر .متعددة فهي ؛واحدة البروتستانتية الحركة ليست
 ويسلي إلى نسبة الويلية، الكنائس وبإلماح: سريعاً منها

Wesley أميركا إلى والمتنقلة انكلترا في المتشرة (؛1791 )ت 

 الحرة الكنيسة باسم المعروف لها الفرني والثبيه ؛ 1784 في
 في Vaudoise الفودوازية أو الفالدوية الكنيسة أيضاً وهناك

 )المستصلحة( المصلحة الفرنسية والكنية ذكرها؛ المار فرنسا،

 إزالة أو إذابة دون - 1938 منذ أحضانها بين تجمع التي

 الكالفينية، الكنائن - منها لكل الخاصة التنظيمات
 أيضاً الضروري ومن الحرة. والكنيسة واالسكوتلندية،

 والكنيسة اللوثرية، الكنيسة مثل: أخرى كنائس إلى اإلشارة

 مع عشر، السادس للقرن العائدة األصول ذات االنكليكانية

 إبطال ،1534 العام في هذا، أعلن فقد الثامن. هنري الملك
 بعد وحدم هو الملك وأن ،إنكلتر في روما أسقف سلطة

 ادوارالسادس، ايام في أعلنت ثم الكنيسة رنيس المسبح

 39 ثم 42 شكل على النهائية، القطيعة المذكور، الملك خليفة
.اليزابيت الملكة حكم تحت ، 15(13 سة في بنداً

 المولود، لتعميد وجوب ال بأن المعمدانية الكنيسة تقول

 تعمد وهي .الراشدين تعميد إعادة إلى أتباعها وتدعو
 الكنيسة راعي بين فرقاً تقيم رال بالسكب، ال بالتغطيس

 المتحدة الواليات وتعتبر . .األولى بالمناولة تقول وال والمؤمن،

 السبتية الكنيسة وتجعل المعمدانية. الكنائس أشهر االميركية
Adventiste ، إن إذتقول الراحة يوم السبت يوم ،كاليهود 

 وهي األحد يوم وليس األسبوع، من السابع اليوم قدس اله

 خالل من الثاني مجيئم تتوقع الذب المسيح أي األتب تنتظر
 المولودين تعميد ترفض .الوقائع عل تسقطه إشارات

 وحده، لله العبادة تكرس عيد؛ يوم بأي تعترف وال الصغار،

 أي من عارية فهى .وحده المقدس الكتاب بسلطة وتقر

 ذفنثتية( )المنتظرية، المجيئية الكنبسة هذم ولدت ليتورجيا

 ومركزها ، 1860 العام منذ هناك ا٢ ومعترف أميركا؛ في

واشنطن في العالمي

 الكنيسة داخل ومن دبلن، في نشأت ،1829 السنة وفي

 .األخوة أوكنيسة Darbyste الدربية الكنيسة ،االنغليكانية
 الرسل إن بقولهم، األتباع اشتهر Groves عزوز منشئها فحول

 في راعياً يكون أن في الحق له أحد ال وإن لهم، خلفاء يعينوا لم

 ترسخت، ،1832 السنة في Darby ربي وحول الكنيسة

 األسفار قراءة على االنصباب شديدو اليوم وهم وتوضحت

العالم نهاية حول التوراتية والنبوءات المقدسة،

 المسيحية الجمعية أو ،Quakers الكريكرز نذكر ثم
 لقب نال الذي Fox فوكس جورج لمؤسسها لألصدقاء،

 أحداً، يحيون وال فسم، كل يرفضون المرتجف أي كويكر،

 واأللعاب والرقص الغناء ويثجبون بالزهد، ويتصفون

 بحسن ويتصفون السالح، حمل ويرفضون والتدخين،

 الجمعية هذه في المحمودات ومن .السيرة ومحمودية األخالق

 - نظرتهم تتميز وهنا لرن: أو عرق وبكل بالمحروم، االعتناء

 السكان الحمر، الهنود إل , المتحدة الواليات داخل

 كثيرة، أخرى كنائ بين من ويذكر، السود. وإلى االصليين،
 يجعلوا أن هي مهمتهم إن االتباع يقول وهن ■ الخالص جيش

 وتزداد . . وتنالخالصه. لته تخضع كلها البشرية،

 داخل جديدة كنائس والحين الحين بين تقوم أو ،االنثقاقات
 بشكل االميركية المتحدة الواليات في االصالحية، الحركة

 أو عامة توجهات حول تجتمع البروتستانتية لكن .خاص
 الكتب إلى االستناد :مثل من بخصائص أجموعتها في تتصف

 ضرورة نفي معاًل، وحده بالمسيح العتراف وحدها، المقدسة

 ،والمؤمن الله بين العالقة في وتمرتبها بوزرائها الكنيسة توسط
 الكتب بقراءة اهتام ،للمتعبد الوية ياللغة العبادة إقتبال

 أو وللغفران مريم وعبادة القديسين لعبادة رفض المقدسة،

 االيمان عدم والتثبت، والعزوبية واألصوام بالزيت الدهن
 بحرية االمان خبزوخمرالقداس، في فعلياً المسبح بوجود

 الموسيقية واآلالت والنماثيل الصور رفض المتعبد، عند الفكر

 ومراسم وطقوس أزياء من التحرر المعبد، داخل والمقاعد
 وهكذا . . .الصليب شارة رسم عدم ،ييعية وتمرتبات

 الحر، والفعل البساطة، إلى وبعودة تعقيدات، بال ! !هكذا

واالكليروس. الثعب بين والتساوي

واالشتراكيات والرأسمالية المسيحية

 اليهودية الكتب إلى عودة االصالحية الحركة أساس في تقوم

 الخفية كالمثلبة أو كالتهمة فكرة تلك القديم؛ العهد إلى أي
 أحد من تنكركثيراً رال غيرالبروتستانتي، بقوة يشيرإليها

 التوراة تبنيها التي العقلية أو التوراتية، العقلية فإن هنا ومن
 استمراراً تجد قد المال، وتشمبر الشخصية والمنفعة الكسب حول
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المسيحية

 اليروتستانتية، رأت لقد البروتستانتية. في لها موازياً أو

 للشخصية وإغناء نعمة، العمل في خاص، بثكل والكالفينية
 دور عل نشدد الراهنة، العرية الثقافة في نحن، وإذ .والوعي

 تعزيز في أو والطاقات، واالنسان العقل تطوير في العمل

 في رئيسية فكرة كانت فتلك ،والحرية والقيم بالكرامة المثاعر

 للغنى وسبب وإسعاد، سعادة، فالعمل ومبدأ: البروتستانتية،
 أووسيلة الله إلى مقرب وطريق والجماعة، الفرد وللتغيرفي

 يعمل، النظرة، هذه في الصالح، المسيحي بالفرد الله تمحبب

 ويتنكر المال، ويوفر األعياد، عن ويبتعد الكسل، ويرفض

 الربا. ومحلل الكنسية، والصور والتماثيل الزينة على االنفاق
 ما ذاك . . . الكاثوليكية صلب في ليت الدعوة تلك ومثل
 النظر أن على التأكيد إلى البروتستاتية مفكري بعض يدعو

 والربح والعمل االنتاج في مفاهيم حمل االصالحي الديني
 ظهور في االقتصادي العامل من أهمية أقل تكن لم والمنفعة

 األخالق في: فيبير، هناأفكارماكس تستدعى الرأسمالية

 لمادية لتفسير نقداً نلقى حيث الرأسمالية، وروح البروتستانتية

. وأخالقه االقتصادي الظام لظهورذلك الجدلية

 للبروتستانتية ومنتوج كنتيجة للرأسمالية فيبير ماكس رؤية
 هذه طبيعة من إذ األخيرة، هذه خاصة ركائز عدة على تقوم

 وإلى الربح، إلى والدعوة واأللوهية، المال بين الربط الحركة

 الثروة، وتكديس النفس، وضبط والتوفير، الثاق، العمل
 ،اثخصية المنفعة إذن هنا االبتكار. أو الحر والبحث

 هدفهما أالصالحية والحركة االقتصادية والظاهرتان والفردانية.

 عديدة. بعوامل التأثر التأثيرواالعتمادواقتبال ويتبادالن واحد،

 بالعقل واهتمامهما واحدة، النفسانية اتجاهاتهما أو فروحهما

 من هم األعال رجال وكبار واحد، للمهنة االخالقية وبالقيمة
 المناطق وتبقى كانت االصالح ومناطق عموماً، البروتستانتيين

 تفهمية هوسوسيولوجيا هنا االجتاع علم . . اقتصادياً الرائدة

vcrstehende /comprehensive األنماط منهج وهنا ؛ 

 وأمبيريقية ۶ االتجاه واقعية نظر وجهة لكل يتنكر الذي المثالية
 يعيد أو فرداني، عامل إلى بالعودة هنا يفسر فهو النزعة

 تبدوأفهومات أخرى، جهة ومن .هوفردي إلىما االجتماعي

 تكون أن من قريبة Idealtypische Begriffe المثالية األنماط

 الواقع التعبيرعن عن وعاجزة أوقيياً، أوجواهر، كينونات،

 بعوامل االقتصادية وتفسيرفيبرللظواهر . وتفسيرالتاريخ

 ال تفسير الواعي، الفرد وبعمل فرداني وبفهم بل نفسانية،
 أي كلها واليفسرالظاهرة كافياً وليس قدميه على يقف

 على يسقط ؛يعافي مما ويتصورأكثر يبني المجال، هذا في أنه،
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 ومرسومة ولعلهامتحيزة نفسانية، نظرات والتاريخ الوقائع
 واتجام مجرد، ونظر التاريخي، الواقع عن انفصال هنا سلفاً.

مثالي.
 الجدلية المادية تراها التي التصورات على عينه الحكم نلفظ

 النظر في هنا، القضية فليست البروتستانتية: لظهور مفسرة

 بالكنيسة أحاطت اقتصادية أوضاع مجرد الشمال، العقالني

 ذلك في .أحدثتها أو الكنيسة، تلك بها وقعت أو الرومنية،
 االصالح فحركة وتجزيء مسقط ونظر تبسيط، التفسي

 أن واحدأو بسبب تشرح أن من ،وأعمق ،أوسع الديني

 وتمدد. تأويل لكل وتتسع العمومية شديدة نظرية تفسرها

 وبالعكس ماركس؛ آراء لدحض فيبر آراء يتبنون وكثيرون
 التفسير استبدال في يرغب ال بأنه أقر األول أن هنا يهمنا

 .والتاريخ لثقافة روحي سببي بتفسير الواحدي المادي السببي
 وفق ،االسالمي العربي للتاريخ دراساته في هذا فيبر حاوله وما

 وإنما مثمرة محاولة يكن لم أعاله، المذكور السوسيولوجي منهجه
فية وتر براقة

والمسيحية العلم ،والفلفة المسيحية

 تاريخ هنا نكتب ال الفلسفة[ والعلوم المسيحية - ل

 لقد النظر. وتطور العلمي الفكر مع عالقاتها في الكنيسة
 وتجربة، بحث كل إيديولوجيتها دائرة ضمن تبقي أن أرادت

 والطبيعة الكون عن المفاهيم على المستمرة وصايتها تفرض وان

 التفتيش، محاكم ذلك سبيل في ولقداستعملت والقوانين
 سبيل على يستدعى، والحرق. والحرم، والسجل، والحظر،

 آخر: مجال في كيايستذكر وغاليلي. كوبرنيكوس، الشاهد،

 من وجاعته سينا ابن وطرد الرشدية، حظرت وقبله برونو؛

 هذا متصف علي أبو فانتظر عشر الثالث القرن في السوربون

 العرب الطالب بعض يد على الجامعة تلك إلى يعود كي القرن

, غواشون -م أ. والمستشرقة
 حي شخصي بإله المسيحي المعتقد وفر :والفن المسيحية - 2

 االيماني، التعبير وهكذافإن الفني، للنشاط عريضة فسحة

 والكاائت والمالئكة األشخاص وتصوير الوجهيات بواسطة
 الكاثوليكية به تختص فني إبداع إلى أدى عموماً، المقدسة
 لقدقاد غفيرة كبيرة هذاالمجال في الالمعة واألسماء عموماً.

 في ضخمة إنجازات عبر هذا فتمظهر الفني، الوعي هنا االيمان

 الموسيقى، النحت، العمارة، التصوير، الفن: ميادين شتى
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الميحية

 في والمصير، الوجود في نظرية لبناء المسيحية العقائد تستلهم أو
 الفلسفة، تلك من نستبعد والزمان. واأللوهية االنسان

 هي والتي ،المسيح تمجد أو المسيحية تبرز التي النظريات

 انطالقاً المسيحية الفلسفة تنهض . دفاعية أومدحية تفريظية

 لقد .نصرانية أوفكرة عاطفة حول وتدور ديني، معتقد من

 هؤالء وكان ؛ الهوتيون الوسيط، العصر في الفلسفة، تلك بنى

 فقد االسالم في أما الكنيسة ظاهرة في منخرطين منضوين

 مؤسسات يعرفوا ولم العلماء؛ أبرز ومن علماء، الفالسفة كان

.الكنية في ماكان غرار على هي

 عبرمتهل المسيحية، في األول، الفلسفي األثر يظهر

 الى تؤوب ومفردات مصطلحات نرى حيث الرابع االنجيل
 كان البدء »في القول: يرد إذ ،بها تذكر أو اليونانية، الفلسفة

 اللون يوناني مصطلح الكلمة إن . .» ..والكلمة ،الكلمة

 ذلك بعد وموجود الرواقية، الفلسفة به واختصت والنبع،
 الميالدي للقرن األول )المنتصف االسكندري فيلون عند أيضاً

 في العرفان( )نظريات الغنوصيات تنثأ سوف هنا من . األول(

 ذلك )الكلمة(، اللوغوس فلسفة على التشديد حيث المسيحية
 ويبرز الغنوصية( )التمس: . . والمحرر للعالم، المكون المبدأ

 المؤسس بولس، رسائل في اليوناية للفلسفة الثاني األثر

 اليونانية. باألفكار مشبع محيط في نشأ والذي للمسيحية،

 الفلسفة مقابل في المسيحية الحكمة القديس ذلك ووضع
 ومجد اليوناني: عند العقل مقابل في بالمسيح واالمان اليونانية،
 . . بالفالسفة مندداً البشرية، وإنقاذ ،بالمصلوب الخالص

 من . مسيحية لفلفة ركيزية أسساً بولس القديس أقام وهكذا

 )زيعور، العقل إلى والنظرة ،الله معرفة : األس تلك
 الثالث، الشاهد سبيل على وهناك، . (87 ص أوغطينوس،

 سبيريتوس. بنوما، ونفس أنيا ،بسوخي نفس بين التقسيم

 الفكرية النصوص في اليوناني التأثير ذلك يتعمق وسوف
 أو مثقفون سيدخلها إذ المسيحية، إلى التحول عبر المسيحية

 - سلف كما - األناجيل بعض إن بل اليوناني؛ بالفكر عارفون
 الترجمات أما .أشبه وما يونانيين إلى أو هؤالء مثل إلى كتبت

 فقد الشفهية، الفكرية والنقوالت العربية، ومن اليونانية من

.واستقالها الميحية الفلسفة تطور في األكبر الدور لها كان

 الله، ابن إنه لنا يقول بشخص إيمان إنها دين؛ المسيحية
 الثالوث، حول معتقدات وهي الساوات؛ ملكوت على ويدل

 عمل غرار على الفلسفة، أن هذا يعني . . والتجسد والفداء،
 أوقرب. عالقة ذات هنا ليست والرواقيين، وأرسطو أفالطون

 للخالص، وطربقة التخلي يعلم طرف: عند قاثم هنا الدين

 عجز بشخص اقتداء أو الطبيعة نائقة عقائد وفت ويتوجه
 فلسفة كانت اآلخر، الطرف وعند الطبيعة. وقوانين السببية

 وتنبني المنطق، وتصوغ العقل إلى وتتوجه بالضرورة، تؤمن

 سلطة وال أسبقيات بال واألشياء الظواهر وتدرس قوانين، على

 إعتقادية نظرية وداخل يهوه سلطة غرار على هما مطلقة عليا

 والوجود االنسان وفي ونهايته، وتطوره الكون خلق في معينة

 مواقف انقمت اليونانية، الفلسفة الفلسفة، وحيال والزمان.
 بالمسيحية، المطعمة الفلسفة فظهرت األوائل: الكنيسة آباه

 الفلسفة إزاء المستوعبة ثم المشاركة، ثم ،المتائلة والمسيحية

 الفلسفة نقسم ذلك وبعد .الوثنية الحكمة باسم ستعرف التي

إلى: المسيحية

 في عملت : األسكولية الفلفة أو الوسيطية الفلسفة أ/

 بل للحكمة تابعاً الفلسفة وجعلت ؛والفلسفي المقدس حقلي

 في كحلقة ويجوزإدراجها فلسفة، تستحق!سم لالهوت

 االنسان عند التفلسف فعل من كمرحلة أو الفلسفي التاريخ
 وأرسطو أفالطون عن ل بمع: تلتقط وال تفهم ال أنها صحيح

 عن مختلف والعقل الوجود في نظر شك بال أنها إال والرواقية؛

 وينابيعها اليونانية الفلنفة من أوسع وشيء اليونافي، النظر
 قائماً كان الذي للفكر بالنسبة المسيحية، إن الغزيرة الشرقية

 الكنعانية لألديان أوبالنسبة )السامية( األعرابية البالد في

 وتلك الفكر ذلك بنت أي أصالة كبير بال تبدو ،واليهودية

 الروماني والفكر اليونانية للفلسفة بالنسبة إلمسيحية أما األديان.

 بين الحوار )قارن، جديده طبيعة أو إبداع وذات غربة، فهي

.البنطي( وبيالطس المسيح السيد
 الهوتية الوسيطية المسيحية الفلسفة موضوعات إن

 ويمزج ويالئم يجمع منهج عل وترتكز توفيقية؛ المضمون،
 والجن، المالئكة، حول تدور الموضوعات تلك من كثيرة فكثرة

 محورهاهوالثالوث، إن بل والكاهن والخطيئة، والسماوات،

 أو المسبقة فاألفكار لذا . .العالم ونهاية باالنان، وعالئقه
 والعقل المحركة؛ او والفاثدة أألولى، هي الجاهزة العقائد

 يقال االطاروالمضماروالمضمون الفكرمحددة وحرية مقيد،
 وطريق هومثبر، وال غيرغني ديني ونظر الهوت، إنها أيضاً

 مشكالت في وبحوث والعقل، النقل هما متناقضين بين يسلك
 خالص عن تبحث عملية وحكمة لفظية، ومناقشات عقيمة،

 وفق الفلسفة، لتلك الفكري المجتمعي السياق تدبر االنسان

 والمنطقيات الفقهيات بنتها التي العربية العقالنية النظرة
 يعطينا المثال، سبيل على رشد بابن متمثالً الفلسفي والقطاع

 لهاتقربها خصائص والمآخذالتتفي التهم فتلك أخرى رؤية
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المسيحية

 بشكل التفلسف من نوع أومن الواسع، بمعناها الفلسفة من

 تكن لم فهي وتطورها اتساعها، كماإنناالنغفل خاص.
 ضمن تنحصر ولم فقط؛ الهوتية تكن ولم موحدة؛ وال واحدة،

 ولماذا !بأس ا هي؟ دينية نلسفة .فلسفة إنها .توفيقي منهج

 بالدين تهتم فلسفة أوجدوى، قيمة أو صواب أو وجود، ننفي

 االنسان مشكلة في الباحثة الدروب عبر به وتستضيء تضيئه أو

 زيعور، )را: والمآل؟ النظر وتطوير والوجود
 األسكولية الفلسفة إن (.94-51 ص ص ، . .أوغسطينوس

 بذوركثير وتحوي ،للفلسفة الكبرك الصوره في أساسية حلقة

 الحديث التاريخ في سنظهر التي الفلسفية األفكار من

والمعاصر.

 مرراً األولى، اللقاءات من : المسيحية المشائية ب/

 الكبير البيرتوس حتى م.(، 430 )ت أوغسطينوس بالقديس

 من عرف خاص بطور الوسيطية الفلسفة مرت (128)( )ت
 المفكر ذلك ومع . كافية وال غيركثير: أشياء اليوناني الفكر

 الثقافية مياهه صب قد السالمي العربي النهر كان األخير

 على كان ولوأنه كما الذي، ألوروبي الحقل في الغزيرة العلمية
 في هنا، يذكر .تخطى ثم استوعب أو وتمثل إجتاف حافة،

 االكويني توما القديس الالينية، أو المسيحية المشائية مجال
 الديني التفلف أقامت فكرية عيارة قدم الذي (1274 )ت

 سينافي )أوردابن إسالمية عربية واجتيافات يونانية أسس على

 حول معظمها رينان؛ بحسب مرة 400 بل مرة 250 من أكثر
 الرغبة عن بعيدة العمارة تلك تكن ولم .أساسية( نقاط

 العالمية »الذمة بتحدي والكمون، التام الوضوح بين المتأرجحة

 والغزالي سينا وابن الفاراي يمثلها كان التي آنذاك للفلسفة«

 الثالث القرن في الالتينية، الرشدية تأتي ثم . . رشد. وابن

 بوئيس البراينتي، سيجير منهم: بأعالم متمثلة عشر،
 جاندون من يوحنا ب تال الذي القرن في وتمثلت ؛الداسياوي
jandum بادوا من ومارسيل ،1328 ت Padoue . . . 

 1310 )ت لول ريمون هنا: التياريتدعى لذلك وكمحارب

 الرشدية، وحظر المسيحية، إلى المسلم بهذي المطالب تقريبا(

 لتعليم جامعي منبر وتأسيس الصليبية، الحروب واستتاف

العربية.

 الفلسفة اختلفت : 1900-1500 الحديثة الفلسفة ت/
 من وبدالً االسكولية. الفلسفة عن أوروبا، في الحديثة،

 الشخص قيم حيث الشخصانية والنزعة التعددية، الخصائص
 النزعة مثل مبادىء الحديثة الفلسفة عرضت الدينية، والمركزية

 والمتدرجة العضوية النظرة تلغي التي )الحيلية( الميكانيكية

�266

 يقصد الذي العندياتية( )الذاتانية، الذاتاني والتوجه للكائن،

 ٠ , الصوري المنطق عن والتخلي األلوهية، عن استقاللية إلى

 المادية التيارات وبرغم أوروبا، في الحديثة الفلفة هذه لكن

 األساسيين يالعنصرين االرتباط شديدة تبقى الجدلية، والمادية
 المسيحية :هما اللذين األوروبي الفكر في أو الثقافية البنية في

 المسيحية وليست .اليونافي والفكر العربي؛ الشرق من القادمة
 لتلك الكبرى الفلسفية القيم عن - أوإجاباً سلباً بعيدة،

 (،1831 )ت هيغل (،1804 )ت كانط أوروبا: في المرحلة

 داخل أخرى، جهة من أو، جهة؛ من(:1855 كيركيغورد)ت

 المسيحية الديانة وضعت التي الجدلية والمادية المادية الفلسفات
 ونتاج االنسان، واستالب العقل، بتكبيل التهم موضع

والمحظوظين. والفولكلور التخيالت

 الحرب بداية بين الممتدة أوروبا، في المعاصرة والفلسفة

 عنيفة مواقف عرفت األربعينات، أواخر حتى األولى العالمية
 العقيدة تلك على ترتكز أنظورات ايضاً وحوت المسيحية، ضد

 ذلك كل بعد نذكر وال ٠ . ■ وتستلهمها يها تسترشد أو

 سريعة بإشارة اآلن نكتفي المؤمنة، والوجودانية الشخصانية،

التومائية. إلى

 توما طروحات تجتاف الجديدة: التومائية أو التومائية ث/
 الفكر وتمثل حرثها، في الفكر وتعبل الكبرى، االكويني

 الحركة تلك تتبنى الرسمية فالكاوئليكية الكاثوليكي الكنسي

 المؤسسات وتقيم (،1879 بابوي، منشور ا)بموجب٢٠ وتوصي

 فرنسا خارج وتمديدها لتغذيتها، والجامعات والمجالت

 غير أخرى وبالد المتحدة الواليات أو إنكلترا باتجام وبلجيكا
 الوحيدة الحركة التومائية ليست .مسيحية وغير بل كاثوليكية

 وربما األشهر هي بل ؛ الرسمية« الكاثوليكية »الفلفة داخل
 كل في وهيتبحث فلسفية أنهامدرسة إذتقدمعل األقدر

 للظاهراتية ندوات خصصت فقد :الراهنة المثكالت

 موضوعات من ذلك وغير (،1947) وللوجودانية (،1932)
 هذه تبقي ٠ . الطبيعة. علوم مع هذه وبعالقة بالفلسفة مرتبطة

 إن موجهة أو ومدعومة رسمية أنها كررنا التي الفلسفية، الحركة

 أنظورة ركائز على لها، محدد عالم ضمن لكن حرة إنها نقل لم

 بالفعل هو ما بين اتمييز في ثم ومن الكائن في توما القديس
 داخل التمييز الجديدة، التومائية في نبلغ، وهنا بالقوة هو وما

 في ونظرية المقوالت، ونظرية الجوهروالوجود، بين الكائن

 العوامل ونظرية الفعل(، إلى القوة من المرور )المصيرهو المصير
 أي هي، هي فتبقى والصورة المادة نظرية أما األربعة.

 أوالنفس الروح، فإن كذلك الطبيعة لفلسفة األساس



المسيحية

 لكنها ؛بعضويته الصقة ومتأثرة االنسان ميزة الروحانية،
 وال ،منها وأرفع عنها ومتميزة ،المادة عن ومنفصلة .تخلد

 أو والعقل ،الله إلى التومائية المنظورات أما . الموت بعد تتحلل

 بالماورائيات مشبعة فهي السلوك، قيم أو واألخالق المعرفة،

 المعرفة علم ميدان في الشائعة النظريات ألشهر وغيرمناقضة

الراهنة. االنسانية العلوم من ذلك وغير النفس وعلم والمناقبية

 كفلسفة المؤمن يقدمها التي ،التومائية إن نقول أن هنا نود
 عل استمرت، وطالم داخلها ستبقي الزمكان، بقاء ستبقى

 وتعرف رشد، وابن سينا ابن إلى أرسطو من تمن أونطولوجيا

 . اإلسالمي الشرق في المسيحي الفكر ومنتوجات ميمون ابن

 العيني الكائن فلسفة وهي - الكائن فلسفة فإن وبالجملة،
 بالماورائيات؛ مشبعة - والتاريخ المجتمع في المنغرس

 إذ وتوفيقية )شخصانية(؛ الشخص فلسفة هي إذ وبالفردانية،

 شتى تجتاف أي القائمة الفلفية المدارس معطيات تمتص
 التومائية تبرز وهكذا والطبيعية االنسانية العلوم مجلوبات

 انطالقاً ، )أونطولوجيا( األنية في وأخرى الماورائيات، في نظرية

 دين كل من المنطلق النظر مع وبتواز ،األسكولية المعطيات من
 العربي الفكر في المتنور السلفي المتدين التفلسف مع أو

 داخل روحي تيار إلقامة التومائية وتعى .والراهن الحديث
 وتقدم ؛الفلسفة داخل للمسيحية موقع لبناء أو ،الفلفة

 .والمصلحي والنافع الفعل مشكالت إلى ونظر كحل الدين

 المعرفة وربط والكسب، المادي، النجاح حضارة فداخل

 كل وإرضاء الرفاهية بنى وداخل بالسيطرة، العقل أو بالمصلحة

 العلم وتسخير اصطناعية حاجات وخلق بل حاجة،

 من مستمدء كثيرع نكرية تبارات تسعى .(والسيادم لالستغالل

 العمل عبادة من: كل رفض إلى االسالم، ومن المسيحية،
 والمحسوس، للنجاح المخرم العقالنية وعبادة الفردي،

 طريق عن للعادة نشدانه إزاء وتيهه االنسان حيرة واستمرار

.وحده العلمي التقدم

واآلخرون األنا واألديان، المسيحية

 كدين المسيحية بين التفريق ينفعنا ربما واإلسالم: المسيحية

 خاص، بشكل أوروبا داخل التطبيقية صورتها في والمسيحية
 داخل ثم ؛والشرقبة منها الغربية التاريخية، المسيحية حيث أي

 من مطلة عين وفي .المسلم الوطن في القاطنة المسيحية األقلية

 تخطي بغية المأساوية إلتاريخية بالعالئق الوعي ومع عل،
 أن بهدوء نشاهد ، التأريخ في الموضوعية يمنع ما وشتى الذاتيات

 للطعن وعرضة مشوهة كانت محمد، والنبي اإلسالم، صورة

 قاع في وعلياً النبي يضع الكوميديا، في دانتي، إن واالفتراء

 الشاعر لنا يبسطه سرمدي تعذيب وفي الدجالين، بين الجحيم
 ؛ . . باستمرار قسمين، إلى جسذه )يشق بتفصيل العظيم

 ومن أخرى، بطريقة ايضاً هو مشقوقاً باكياً علي ه ويتقدم
 مترجم ،عثان حسن أن هنا المعب ومن . بذلك( مولج شيطان

 ،حقيقي وال صائب غير وذاك استنكف، اإللهية الملهاة تلك

.بالجحيم المتعلق القسم ذلك من جزء نقل عن

 نفسه ويوقع الفكر، إلى يسيء باكون روجر كان دانتي، قبل
 منه أفضل يكون لن وسوف مواقفه. في العقالنية، خارج
 وسدنة كثيرين كانوا وآخرون؛ لول حراً، نظراً وال موقعاً،

 وعلى . للحقيقة وال ،لإلنان احتراماً يظهرو لم . الكنية

 والرأي، النظر ومألوفية الشعبية والذاكرة العام، الوعي صعيد

 مع وحتى والعدوانية. االنفعال عن ابتعاد ذا الحال يكن لم

 كانهم وأتباع ثورة عل قسا الذي لوثر فإن االصالح، حركة

 العدد؛ قليلة وال لطيفة ليست عبارات أبدي به، استنجدوا

 النهر إزاء التبسيط بهذا كان موقفه أن ذلك يعني أن دون

وجروفاته

 وعلى ،للنبي أوروبا نخيل على شاهداً أو عينة دانتي قدمنا

 على دليالً كان ذلك بأن القول ونرفض . شخصيته فهم

 طيعة في هي واألعداء الذات على قسوة عن أو عدوانية

 األمم مع تعامله في أو العالميتين حربيه في تأكدت التي األوروبي

 على بالحفاظ لرغبته عبرتنفيته أو والمستضعفة، المتعمرة

 فهذه . والواقع الحقيقة وحدة على وجوده وإقامة كنيسته وحدة

 التهم، بأشنع وصفوه وعواطف خيال، منتوج للنبي الصورة
 ومزيف، مزيف ،هرطوقي كذاب، إنه قالوا: كالم وأقذع

 شهواني، متعصب، وثني، منشق، مسيحي الدجال، المسيح

 ،غيرعقالني مهووس، طاغية، منحط، بذيء، مصروع،

 الصورة هذه أن الفهم صعب وليس . . . ابتدائي أو وبدائي

 تخرصات كانت منها وأقسى األرروبيون، المثقفون بناها التي
 هنا قبس ظهور برغم طويلة قرون عبر اً كثي تتطور لم العامة،

 لم أنه أيضاً مالحظته اليسير ومن وأخر حين بين هناك أو

 حتى تعود واستمرت ؛الكثيفة السميكة النظرة تلك تتفسخ

 يكون ربما االستعمار مع تتحسن ولم االستشراق؛ بروز بعد
 وليس الجديد« »االستعمار يعرفها ألسباب اليوم مطلوباً تغييرها

 العالم في المواصالت وواقع والفلسفة، العقالفي، النظر فقط

األبعاد الكوني واالنسان المتداخل

 ما أو أوحقداً، مرارة، التشنيعية الصورة تلك ثحدث قد

 االستجابات تلك لكن . وعواطف فعل ردود من ذلك إلى

�267



المسيحية

 ،أوكاذبة ،ظالمة كانت ٠لها ضرورة وال ؛مهمة ليست

 تبني وال التاريخ، تنفع ال تعوت تلك ، . أو.. ، أو...
 النقد، تستلزم التاريخ وككابة الفلسفة تهم وال مستقبالً

 تكشف قد نظرات إنها التجاوز. ثم والتخطي واالستيعاب،
 سياسياً، صراعاً وتعكس وتعصباً دينية، وأنانية جهال،

 تجام أمم أو حضارة ومواقف متالحفة، عكرية وحروباً

 نفية العدوإوالية على النعوت أشنع وإسقاط العدووالخطر،

 من يخفف بذلك كان فاألورويي والمضمون: الدالة معروفة

 ويحمي نظرته، ويوضح الداخل، في خصومه تجاه عدوانيته

 في وهنا، والوحدة والتفوق باألمن مشاعر لها ويحقق نفسه،

 أخذ أن بعد حتى النظرة تلك تطور عدم أسباب أكبر ،رأينا

 بنفسه معرفته وازدادت األوروبي عند الثقافي الوعي يتعمق
 النظرة أي الربمركزية؛ فهنانجدالعرقمركزية، وباإلسالم

 العالم مركز في الذات اعتبار حيث والدين للذات األوروبية

 أما . واأللوهية للحقيقة والمحتكر دين أفضل واحد دين واعتبار

 االستعمار، مجيء مع ثم االستشراق، مع للنبي النظرة
 واألنا العرقمركزية عن عينها، الظاهرة عن أيضاً هي فتكشف

 وإشباع الذات تحقيق وإواليات النفسي االشطار وعن وحدية،
 اتبريري الجالد موقف وجود ايضاً، بعد ونذكر، . مسبقة نظرة

 هونفسه االسالم إزاء الموقف ذلك كان . . ضحيته إزاء

 غير أخرى أديان وتجاه مستعمرة، أخرى أمم تجاه كان الذي

 كان التقديم(. الهتدية، الفلفات زيعور، : )قا مسيحية
 مثلثة؛ واحدة حربة واالستثراق، الديني، والتبشير االستعمار،

 بيد و بل ،واحدة كاثوليكية دولة بيد فقط تكن ولم

 الكالم عن نقف وهنا وإيطالية؛ وجرمانية، ،أنكلوسكونية
 لخالص ولي ،إيديولوجيا لخدمة المسيحية استعملت لقد

 ذلك في المسلم البلد في القاطن المسيحي شارك وقد البشر.

 يوحنا عالج : ودينية تاريخية وألسباب ،والنبي لالسالم التصور
 أبوقره ثيودور فعل ومثله ورفض؛ بعداوة االسالم الدمشقي

 الباشا، قطنطين وفي: اليونانية؛ اآلبائية في: أعماله، )را:
 . . .العسال ابن ،عدي ابن ،زرعة ابن ؛...(، Dick ا دك

 إن بل ؛ويهاجم يثير، االسالمية الثقافة في المسيحي كان لقد

 العنيفة، الشفهية والمناظرات واضح. االستفزازي الجانب
 تقريظاً والتجسد والفداء التثليث وتقريظ االسالم، ودحض

 وتشنج المدافع، ياس او األمن، فاقد مواقف تعكس دفاعياً،

 توفر بإواليات ذاته تحقيق إلى فيعى مضطهدا نفسه يرى من
 ل. وقدجمع للذات والمشاعرالتوكيدية النفساني التكيف
 ثم المكتوبات؛ تلك من شيائً (1927 ت )المارديني، شيخو

 ذلك لكن عدي. بن يحيى أعمال على Perier بيرييه أ. عرفنا
 تاريخ كتابه في G. Graff غراف أ أعال من انتفع القطاع

 ونورد .1953-1944 أجزاء، خسة في المسيحي، العربي األدب
 حداد، سييل قنواتي، أآلر، ،Abel آبيل أعمال: بسرعة هنا

 تروبو، :أمثال آخرون مستشرقون وهناك ؛خوري .ب
 من قطاع في نفع القبيل ذلك من لجدلية كان . . .ولفسون

 العربية الثقافة ولعل الالهوت. تعميق وفي الكالم، علم

 من النوع بهذا االطالق على العالم ثقافات أغنى هي االسالمية

 والتي اليوم هذا حتى أوارها ينفك لم التي واآلراءات الكالمات
 صوت زال وما جيداً. معروفة موضوعية شروط في تحتدم

 جهة ومن يرن. القرن، هذا أوائل في عبده، ومحمد االفغاني
 مثل مستعارة، وبأسماء خفية تظهر خفيفة أعمال هناك أخرى،

 عندما بالخسارة المشاعر تثير الحداد، األستاذ أو الحداد ن.

. . .الحكمة عن أو الفلفة عن نبتعد

 متمك غير يكن لم الجاحظ فإن المسلم، الجانب ومن

 علم في هنا، ويتدعى النصرانية. تجاه االسالمي بموقفه

 الغزالي، الباقالفي، :مثل من آخر نفر الكالم،

 القيم وابن تيمية، ابن ثم حزم، ابن ؛ونذكر . ٠ الجبار عبد

 ومن الكالم، علم من أتوا كثيرون، وهم ٠ ٠ الجوزية.
 والمقمشات والنحل، الملل مؤرخي ومن الفقهات،

 الدينية النظرة ابتعدعن من هنا يكن لم الخ )الموسوعات(،

 ٠ مسبق ايمان عن بل ربما؛ عقالنية، عن ليس ؛الحدود تحدي أو

 المسيح السيد إزاء أو الميحية من الملم موقف كان فماذا
 داخل للمسيحية الممثل الغرب إلى النظرة هي ما ثم بالذات؟

 الثانية الضفة هي ما االسالمية؟ والعربية المسلمة، الثقافات

 أو المحود ولآلخر اآلخر، الدين لمشكلة أو جدلية، لقضية
 الذات رؤية يلغي أو يشكك والذي المزاحم أو المرفوض

 امتالك أو الحقيقة عالم في ومسيطرة مركزية، أولى، متفوقة،
 المسيح، ديناًيحتم كاالسالم ليس واحتكارالجنة؟ األلوهية

 لكن . . محبوبون. والحواريون مفضلة؛ مبجلة ومريم ويرفعه

 المقدس بالثالوث وال الصليب، على بالموت يعترف ال االسالم

 الموقف ذلك من انطلقوا الكالم وعلياء .والتجسيد الفداء وسر
 عيى، لوهية أ ينكرون وللمسيحية؛ للمسيح، نظرنهم في

 العهدين انتقدوا وهم .سامية تعاليم صاحب كنبي ويجلونه

 رغم الموجودة، االنجيلية اآليات أن ورأوا والجديد، القديم

 هو المسيح أن وكفاية صراحة تذكر ال حولها، عندهم الشكوك

 فكأنهم ٠ .ثالوث: داخل إلهي اوشخص وأقنوم اسه، ابن

وليس بولس(؛ )القديس فولوس المسيحية مؤسس يرفضون
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اب؛

 غيرقائل تظهره لإلنجيل أخرى قراءة إلى ويدعون ■ المسيح

بالثالوث...

 حر لكنه ،للمسيح خاصة بنظرة مقيد الكالمي الموقف

 األحوال، جميع وفي للمسيحية المعالجة تلك داخل التجول

 شابه ما أو احترام قلة وال قسوة، نالحظ ال فإننا وبالجملة،

 . العظيمة المسيح شخصية أمام فاترة أو سلبية عواطف من
 ليس وردة؛ عدوانيته، المسلم أبدى بالقلم الصراع ذلك ففي

 وعمل معتقدات، وعلى المسيحي، على بل نفسه المسيح على
 واالتحاد والحلول )التثليث الشرك يتقبل رآه وعقل تحريفي،

 ،نفع والترافض التنابذ ذلك كل في وليس ذلك إلى وما
 المؤمن تقنع أن قل السلبية والمواقف . إقناعية قيمة وال

 يغدو ذلك لكن تغير؛ قد هنا وحدها اإلكراهات : باالرتداد

 إن الفلسفة وتستنكره الحكمة، ترفضه أخالقي موقفاًغير

 وباإلنسان الحي بالواقع يهتم المعاصر، معناه في الكالم، علم

 يتجه صار لقد . والفلسفة العالم على منفتح حقل في الموجود
 عن ويبتعد ،االجتماعي التغبير في يشارك علماً يكون أن إلى

 إلى وما اإلله صفات في أو الخالف. في كعلم األولى طبيعته

ذلك.

 وأقرب وأكثرجدوى، مثمرة، الثقافي التفاعل فترات كانت

 العالقات كانت لقد والفلفة. والعقالنية اإلنان مصلحة إلى

 مع الحال من أفضل األكثر، األحايين في الشرقية، الكنيسة مع

 هي غيرقليلة فترة في كات فاألولى الغرية الكنيسة
 هذه إن ثم الالتيني. الغرب من ثقافة، واألعمق ألنضج،

 األصلي الموطن أو اليونانية الفلسفة ورث وعاء الثرقية الكنيسة
 الغربية الكنيسة ضحايا من مكروهة وضحية الفلسفة، لتلك

 كنيسة، الشرقي تفضل تزال م المسلم عواطف ولعل
 كأداء، عقبة هنا تقوم ال التاريخية فاالسباب ؛وسباسة

 داخل مكانة أفالطون عرف منذ تاريخية اليوناني مع والصداقة

 والعواطف ل، مجهه المستقبل أن إال للمسلم الثقافية الذمة

 الفلسفي الموقف هو ليس للشرقي والتعصب ؛ فعالة ليست

 يعي كي وعقالنية بشمول وينظر ويتجاوز، يتوعب الذي
 سينا، ابن أمثال أعطى حتى الالتيني الغرب تأخر لقد ويرتفع

 في مألوفة وهي للمقارنة، هنا ويستذكر رشد وابن والغزاي،
 الذي جيربرت وثقافة سينا ابن ثقافة الراهن، العربي الفكر

 في العرية والكلمات (؛1003)ت البابوية السدة إلى ارتفع

 هذه في المادة: هذه )التمس الالتينية والرشدية الالتينية،
 المشائية وتكون الغرب؛ في االسالمية وتأثيرلعلوم الموسوعة(؛

 الذي دانتي، أحلها التي الحسنة المكانة وحتى بل الميحية؛

 كوثنيين الدين وصالح رشد وابن سينا البن ،أعاله رأينام

. دجالين غير أو فاضلين

 الرياني المسيحي يد على انتفعوا فهم االسالم أهل أما
 يد على حديثاً ثم الالميحية، اليونان فلسفة إليهم ينقل

 الثورة تلك قبل , الصناعية الثورة عرف الذي المسيحي الغرب
 داخل األعلى إنه القول يستطاع عقل المتنابذين من ألي يكن لم

 أما للحضارة الشمال الكوكبي والبعد لالنسان العالمية الذمة

 شيق: موضوع فلعله تاريخية، ظاهرة وهنا المستشرقين، نفع
 عينه األمر ويقال .غبرلطيفة لكن ،عامة بمجلوبات لهم يقر

 ظهور لكن والتطور. الثقافة مجال في االستعمار خدمات عن

 وأخفت بالغرب، االنبهار أضعف اليابان في والقوة التكنولوجيا

 عادي حجم إلى - داخلية عوامل مع - أوأعادم االعجاب
. والمقارعة للتفسير يمخضع

 الفلسفة األديان، بين الحوار المسيحية، إلى الفلفة نداء
وااليديولوجيات

 الوضع بسبب واالسالم، المسيحية بين التاريخية العداوة
 لم وتتغذى أوتحتدم، تضطرم انفكت ما التاريخي، الجغرافي

 صراع اليهودية، باستثناء أخرى وأديان المسيحية بين يكن
 أوديناً أمة دون تحتكرها أمة أن نظن ال حقيقة على ومناظرات

 على وال أحد، إقناع على قادرة الموافف تلك تكن لم آخر. دون

 . والقيم واألديان االنسان خدمة أوإلى الحقيقة إلى الوصول
 بمحمد؛ تقر ال المسيحية جاهز: موقف من ينطلق كل

 هذه االيديولوجية والحرب .المسيح ألوهية يرفض وااسالم

 أومسبقات، وتحيزات وحقد، باستمرارعواطف، تضرمها
 متبادل ونفي دينية، وأنانية وتعصب، للحقيقة، مبتر ونظر

 المسيحية لألسرار االسالمي التفسير المسيحي يرفض

 إكتناهها، عن العقل يعجز تلك اآلخرم فيرد الفووطبيعية،
 التهم، االثنان يتبادل لذا . . دينك عني اخذت عاجز، وأنت

 للذات، وتقريظي اآلخر، ضد دفاعي موقف في منهما كل

 هي والجنة واإلهتداء واأللوهية للحقيقة باحتكارذاتي وزغم
 هو لم ومشاركة آلهة، على مقطة البشر حرب آلهة؛ حرب

 تحسين إلى مباشرة يهدف ال صراع في طبيعي فوف أو غيبي

 التي والمبادىء التاريخية، العقالنية لكن . البشري الوضع

 لالنسان، الثقافي الوعي واتساع العوالم، بين االنفتاح يرسخها

 أو ألهوائي المنطق إسقاط بل اآلخر، احترام فقط لي تفرض

 . والحدود والتاريخ الذات إلى النظرة في الالعقالنية المنطلقات

 أو محمد بنبوة المسيحى ولواعترف تبشيرية، الكنية إن
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ادجحية

 .الديني العالم وجه لتغير ،المسيح بألوهية المسلم اعترف
 إصالح. المعتقد، في واالجنهادات لآليات، التأويل

التغيير. هوعلم علم داخل الجناح مهيض هنا واالصالح
 غير وهو مثالي، منظور وتالقيهما الدينين لحوار منظورنا إن

 تخدم وفلسفة ربما! نافع؟ لكنه عقالنياً؛ لي ولعله واقعي

 عن ابتعاد بال ذلك، أوتدعوإلى بذلك، تقرل ربما االنسان
 اليوم األقوياء يخدم الغاية العذري التصور وهذا العقالنية

 في تتفق وإنها واحد، األديان جوهر إن رشد: ابن قال وقديماً

للجمهور خاص بشكل الحقيقة وتعبرعن الجوهر؛
 وإن االسالم؛ هو دين إنكل القول يستطيع المسلم إن

 القرآن عنهم تكلم األمم، وغيرهماهداة وكونفوشيوس بوذا
 أي أتباع إن أيضاً ويقول الصريحة هم أسباء نجد لم وإن

 قيمه، )مبادئه، الله جنة يدخلون مؤمنون، مسلمون هم دين

 النشيط المسلم مع النعيم في ويتساوون الطبيعة(، قوانين

 ال بأن فأفأة، أدنى بال ينادي، أن ويستطيع . . . الصالح

 وموسى البراهيم مساوون أوأنهم األنبياء هؤالء بين تفاضل
 أكرمهم أن أي للناس أنفعهم الناس أفضل وبأن واآلخرين؛

 ولجعله االنسان لخدمة وأقربهم العدالة لروح تطبيقاً أشدهم

 الكتاب اهل :»يا القول مدعوإلى والمسلم األولى القيمة
 وبينكم« بيننا سواء كلمة إلى تعالوا العقل[ المعرفة، ]الدين،

 منهم أحد بين نفرق »ال بأننا اإليمان وإلى (؛64 عمران، )آل

 والدين(، والفلسفة والعقالنية الحضارة وبناة األمم )هدام
 يثدد ما وغيرها المثاليات، هذه مثل ؛ ... . وإلى ؛ . . وإلى

 تجد كلها عندنا كثيرة غزيرة وحقوقه، اإلنان كرامة على

 وبها إسالمية؛ وثقافة قرآنياً، ثرباً ترتدي كي واإلوالية الطريق

 ذلك، من أكثر هناك بل ويحاور. المتحرر المسلم ينادي

 التي للحكمة تابع هو حيث من الراهنة، ثقافته في فالعربي،
 والفارابي بالكندي مثالً االسالمي العربي الفكر رسخها

 هو حيث قتيبة..؛ثممن ابن وحتى . ٠ الصفا وإخوان

 البشري الكائن وحدة ترى التي االسالمية للصوفية استمرار

 ...؛واحد طريق اعن دين كل طريق عن لإلله وتتعبد
 وال ترافض بال دين كل فيحاور يتقدم أن العربي هذا يتطيع

 االحترام حيث أي اجتماعي بتراحم بل بتسامح تنابذ،

 والحقوق التكافل سبيل في والنضال لالنسان االخالقي
 المثالية، هذه قيمة في بشك لكن لكن؟ واألمم لالنسان

الكلمات. الجميلة والالواقعية والفردانية،
 بقسوة اليهود التاريخية المسيحية عاملت واليهودية: المسيحية

 اليهودية، الكتب في ترى المسيحية لكن أوأنانية؛ وتعصب

 أو إعداداً المسيح، ظهور سبق الذي اليهودي الشعب وفي

 المدلل وشعبه اللم يين قديماً وعهداً ضرورياً، شرطاً بل تهيئة

 المسيحي، التدين في عنصر اليوم اليهودي وجود إن بل
 . المسيح لدم وخلفه هو وحمال ،تلميح أو تساؤل وموضع

 أن هو المجال هذا في قوله اليهودي المتدين يستطيع ما وأقصى

 الخطوة عند أما ؛رفيع أخالقي سلوك صاحب كان المسيح
 هنا، )يستذكر مسيحياً اليهودي يغدو فقد األبعد االيجابية

برغون( للمثال،

 التعالي بموقف المسيحية تتصف : األخرى واألديان الميحية
 تقول وال موحدة غير أو دنيوية، أو »أرضية«، أديان مقابل

 فهويتصور للمثال، الصيني، أما الموت بعد اآلخر بالعالم

 بالسيطرة يرغب ،عظيم ملك هناك : سياسية فكرة المسيحية

 المسيح إسمه إبن وله الملوك، أعظم إنه ويقول كله، العالم على

 ذهن في المسيحية ترتبط . . واالنفراد السيطرة في يرغب

 مقابل وفي والدمار. والحروب األوروبي، باالستعمار الصيني،
 المتزهد ال الناضج والعقل ،حكمة الصيني يطلب ،المسيحية

غيرها. ال الدار وهذه السماء، أكثرمن واألرض المتقدس،
 لمصلحته: ها استغالل القوي يستطيع فكرة األديان بين الحوار

 والكالم المتعفة، والتأويالت المغرض، االجتهاد تفرض فقد
 ومصلحة فكرة لكنها ..؛ الالشريفة والنوايا المبطن،

 أديان مع حوار في وضيانة مضمونية ذات تكون قد االسالم

 مصلحة لكنها ،والكونفوشيوسية والهندوكية، البوذية، نظير
 األديان تلك تمرتب وليكن . المسيحية مع أقدم تاريخ ذات

 ماذا ذلك؟ وبعد الفلسفة. قول ذاك ؛متساوين بين تمرتباً كلها

 األديان ترى والتي ،فوقاإليديولوجيا ترتفع التي الفلسفة تقول

 قوانين تراقب والتي ،جتمعات وبنت تاريخ وداخل بعقالنية
 والمحاكمة النظر في األعمية من ياحثة وتفسر ،التاريخ

 الهادىء، النظر عند األمم، مصلحة أن ترى إنها والتغيير؟

 حوار خارج والبشري البشرية مستقبل عن بالبحث تقضي
 فاألبعد ضئيلة ومنفعته حر، غير حواراً الفلسفة تراه األديان؛

 تحكمها االيديولوجيات بين الحوار ذلك غير في هما واألعم

 أو القوي ومصالح والتوفيقية المساومات ثم ومن مسبقات
. أحبوالته

أشمولة
 بعض في لالنسان األخالقي الوعي قاع المسيحية شكلت

 كثيرة، أنظررات في الروحي الفكر وقادت العالم، بالد

والوجود اإلنسان حول وتوجهات بأفكار الفلسفة وأرفدت

�270



المسيحية
7

 مكانة الكنسي، التاريخ الفكرالمسيحي، ويحتل والقيم
 اليوم والمسيحية . والحضارة البشرية الذمة في البروز شديدة

 والبوذية كالكونفوشيوسية أخرى أديان مع ،يساهم دين
 إنسان تصور في مستقبلية، وأنظورات الفلسفة ومع واالسالم،

 وتعزز االنسان تخلص التي الحكمة صياغة وفي المستقبل،

 احترام على القائم العالمي والتفاعل األمم بين الصلداقة

 أمة كل في من وكل أمة، كل ومصالح ، الخصوصيات

 االسالمي الفكرالعري في االجتماعي التراجم للمثال:
. المعاصر( بمعناه الكالم علم في وبخاصة

 األوروبي، وعي في الفعالية شديدة غير اليوم المسيحية
 مواجهة في عقبة هناك تشكل وال والسوفياتي؛ واألميركي،

 كالحال اليوم، هاك فاالنسان واالقتصادية. السياسية األنظمة

 والكسب الواقعي على ينكب بداياتها، منذ الكونفوشيوسية في

 ومن .المسؤولية تحمل مع بالواجب بالقيام يهتم أي والعمل
 بنت بل غريبة ليت المسيحية فإن االسالمية، العربية الزاوية

 )للمثال: واألبطال العظام من سللة لها قدمنا أرضنا:

 الديني الوعي وخدمت العربية(؛ مصر في ،المرقسية الكنيسة
 أمة أية عند نلقاهما ال واحتراماً محبة للمسح وكرسنا ع عندنا

 نجدعليه الذي المستوى يبلغ تجريح أي نقذم ولم أخرى
 الغرب؛ برغم ذلك وكل إليهما. ومن نيتشه أو مثالً ماركس

 ومنتوج ،للمسيح إبناً ال مكيافيلي إبن هو الذي الغرب

 ال الفلسفة إن ثم والمثاليات المحبة الثمرة والعمل الصراع
 في إن راهناً، االنسان وواقع والتقدم، الصناعية، الثورة تفسر

 أو هوالمسيحية وحيد واحد بعامل I, العالم في أم المسيحية بالد
 للعوامل نافياً كافياً يكون ،روحي بعامل فالتفسي , الدين

 ما بقدر شامل هو وال هوعام وليس قوياً؛ يقف ال الموضوعية،
٠ ومبسطاً تبسيطياً تفكيراً يكون

 الكنيسة أو ،تطويرللمسيحية إلى إلماحبة كلمات تبقى

 اسم؟ يحمل األخرى األديان باتجاه روما، في الكاثوليكية
 كل أنهى الذي (،1870-1869) 1 ال فاتيكان فبعد .2 فاتيكان

 يأقي سوف ،قاطع الباباإذأعلنهابشكل عصمة حول نقاش

 الحرية حيال جازماً موقفاً ليظهر (1965-1962) 2 فاتيكان

 جلسات افتتح .والسياسية االجتماعية المسائل وبعض الدينية

 أكمل ثم ؛ 1969 ال ميالد في ،23 ال يوحنا البابا 2 فاتيكان

 األعظم الحبر هذا افتتح فقد ,6 ال بولس البابا أعماله

 األول تشرين 28 وفي ؛ 1963 أيلول 29 في الثانية الجلسات

 8 وفي األخرى باألديان عالقته حول قراراته الفاتيكان أعلن

 المؤتمر ذلك جلسات انتهاء السادس بولس أعلن اوا، كانون

 باعتناق الحق فرد لكل بأن إعالنه أهمها قرارات قدم الذي

 اعتناق على أحد إرغام وبرفض لنفسه، يرتضيه الذي الدين
 براءء وأعلنت الالسامية؛ هناأدينت معبن اومذهب دين

 ظهر االعالن ذلك وفي ...موته ومن ،المسيح دم من اليهود
 (holy and وصالح مقدم المؤمر، نظر في هو، ما لكل اقتبال

(good الكلمة بذور تمتلك أديان ألنها األخرى األديان في 
(seeds of the Word / Verbe) ًفي الله به أوحى ما وآثارا 

الغابرة. األزمنة

 ووجه وبمصيرالبشرية العالمي، بالسلم 2 فاتيكان واهتم

 الظلم ومشكالت العالم، في قضاياالجوع النظرباتجاه

ماإليه.. أو االجتماعي

ومراجع مصادر

 بيروت، ودار صادر دار بيروت، ،5 ج العرب، الن منظور، ابن _
. ا96ببروت،«

التلمود.
 دار بيروت، زيعور، علي نرجة الوسيطية، الفلسفة أدوار، جرنو، —

.1902 بيروت، ،٦األندل،ط

. ,977 ،2 ط للماليين، العلم دار بيروت، الصحاح، الجوهري، _

 ،2 ط المعارف، دار ،عثمان حن ترجة االلهية، الكوميديا دانتي، —

.1955 القاهرة،

:من لكل الميح اليد حول دراسات —
 اشتراوس (،1892)ت رينان (،1882بررنوباور)ت «!(،95 )ت أنفلز
 نيتشيه (،1883 )ت ماركس (،1872 )ت باخ فويور (،1874)ت

الخ ،(1929)ت تاسبرز (،1431 )ت هيغل (،19(٨)ت)
 المسيحية العقيدة في معمقدمات أوغطينوس علي، زيعور، _

. m2 إقرا، دار بيروت، الوسيطية، والفلفة

.1967 القاهرة، ،3 ط النهضة، مكتبة المسيحية، احد، شبلي، _

. 196« ،الحلبي مؤسة I القاهرة ،الوكيل .ع تحقين ،الثهرستافي __

الجديد العهد __
.القديم العهد —

- Bultman, Le Christiaeiisniepritnilif. Paris, 1969.
— Dictionnaire de la ا0ا  chretienne, اللم٢خ.ب'آلاآه٠ ١س .
— Dictionnaire de theologie catholique.
— Gilson, La philosophie au Moyen Age, Paris.
— Le Goff, La Naissancede Purgatoire, Paris, 1981.
— , Les imelleciuels au Moyen Age, Paris, 1976.

— Southern,Western Views of Islam in the Middle Ages, mass, 
1963.

— The Oxford Dictionary of Christian Church, Londrcs, 1958.
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النصرانية

إضافة

النصرانية

 مدينة هي التي الناصرة الى والنسبة . المسيح دين النصرانية
 من يخرج »أو :لفيليبس نتنائبل عنها قال والتي الجليل في

(46 ،1 )يوحنا، الناصرةشيءصالح؟«
 إلى ترد النسبة تلك بأن للظن مفوح المجال أن إال

 الرأي هذا في بالشأم فرية وهي نصرونة، أوالى نصران،
 أن احتمال الى إشارة رالمعبر، المنفتح لكن االحتمال، الضعيف

 القرية عبرتلك النصرانية عرفرا االسالم قبل العرب يكون
 نصرانة فإن نستسيغه، الذي وهو آخر، احتمال وفي الشامية.

 . وناصرة نصورية هي األخرى تسميتها لكن ،بالشام قرية
 للناصرة آخرين تلفظين يكرنان ونصورية نصرانة فإن هنا ومن
 الواسعة الجغرافية المنطقة تلك في أي ،الشام في ايضاً هي التي

 وتكئ . الفلسطينية بالدنا وشتى الناصرة تضم قديماً كانت التي

 الى النسبة من نصرانية اللفظة أتت ربما األخرى: االحتماالت
 النسبة هذه وفي . ونضري ،ونصران ، أنصار( )وجمعها نصر

 يدعو ومما دينه. وأتباع وأنصاره، المسيح، نصر الى إشارة
 ]نصرو[؛ نصر الى يعود االنتساب أن يرى احتمال للتفكر،

 الذي النسر، ثم والتمثال؛ والصورة، الصنم، يستدعى: هنا
 العربي التفسير ثم حير؛ بأرض الطالع لذي صنم هوأيضاً
 ابن أي النصر ابن تعني أنها عل بوختنصر لكلمة القديم

 الوثنيين العرب إن يقول تخيل على انفتاح هذا في . الصنم

 . تمثالية مجسدة ورموز الصورة بحمل متميزاً النصراني وصفوا

 أو مكانة، االسالم قبل العربية الجزيرة في للنصرانية وكان
استفرت ثم التسمية، فانتشرت اتباع؛

 دين على للداللة نصرانية كلمة العربية الثقافة تستعمل
 125, )البقرة، القرآن في الكلمة تلك وردت وقد المسيح؛

 الخ( ؛I ,51 .82,« 14, الماندة، ؛120.) 113, 111, ة2
 ذلك في االدخال على التنصيرللداللة أيضاًكلمة واستعملت

 الفطرة على مولود »كل : النبوي الحديث في ورد فقد الدين:

 لمة اليوم ونستعمل وينصرانه« يهودانه اللذان أبوام يكون حتى
 الى او المسيحية في الدخول الى إشارة وتنصر عمد؛ بمعنى نصر

 وهي راهناً؛ األشيع فهي مسيحية، أماكلمة المعمودية. تلقي

 قد مصطلح إنها ثم .راللغة الدارج الكالم في فشيائً شيائً تحل

 تفرض وبينما ٠ مسيحية[ ]التمس: النأس من نفر يفضله
 اللغات بعض عن الترجمة فإن ذلك، عكس التراثية األمانة
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 القتبال التوجه هذا التأثيرفي كبيرة، تظهر األوروبية
 المسيح النصرانية تتبع اللغوية. الذمة والغتناء معاً المصطلحين

 سبيل على الشهرستاني يقول كما وهو، مريم[ ابن ]عيسى
 موسى، بعد حقاً والمبعرث وكلمته، الله، رسول المثال:

 األكمة وإبراء الموق، إحياء مثل: المعجزات وصاحب
 كاملة آية الميح كان االسالمية، النظرة وفي ,. واألبرص.

 غير من ونطق سابقة، نطفة غير من حصل لم فة صدقه: على
 وثالثة سنين ثالث دعوته مدة وكانت ...؛سالف تعليم

.أيام وثالئة أشهر
 والنحل الملل علماء أشهر غرار على الشهرستاني، ويظهر

 النصرانية، للعقيدة والتبجيل االحترام شديد المتكلمين، وعامة

 المعلومات ويقدم الفرق، ويعرف الينابيع، من ويأخذ
 فرقة. كل أتباع يقول ما بحسب أي تدخل، بدون والمعطيات

 غير األخطاء بعض في يقع ألراهنة، بالمعرفة مقارنة لكنه،
 كنسية ومجامع - تطورات أن أيضاً الواضح ومن .الصعبة

 بعض تبرر - اليوم وحتى الحين ذلك منذ جرت وانشقاقات

.لها فهمهم أو النصرانية من األسالف مواقف
 ملكا؛ أصحاب الملكانية، هناك: النصرانية الفرق ومن

 زمان في ظهر الذي الحكيم نسطور أصحاب والنسطورية

 للرد بعناية، ذلك ويورد ,. واآلريوسية. واليعقوبية؛ المأمون؛
 الدين، أصول البغدادي، )للمثال: الكالم علماء لإلخبار، أو

 ومن وغيرهم والفقهاء، والمقمشون، ،(181-180ص ص
 وموضوع مبجل، مريم ابن عيسى المسيح أن هنا الثابت

 نظر وجهة أوتؤخذمن فتناقش النصرانية أما .ومحبة تقديس
 وجدت، لكن بالتثليث تقول ال أي ،المح تؤله ال إسالمية

 يرام ما المسيح في ترى مسلمة أفكار ،االسالمي التاريخ عبر
 الصفا إخوان جماعة للمثال هي تلك نفسه، النصرافي

 قط تكن ولم ؛(31 ص بيروت، صادر، دار ،4 ج )الرسائل،
 ذلك بمثل االسالم نبي الى الغربي النصرافي الفيلسوف نظرة

االحترام النبل،والقريبةمن
 إواليات للمؤمن وايديولوجيا، دين ككل النصرانية، وفرت

 وهي ٠ البشري الوجود في والمأساوية القاسي الواقع مع التكيف
 ماركس من كثيرة، تجريحات تلقت وروحانيات؛ ينر، دين

 العبيد دين أنها مفادها أخرى، عديدة وفلسفات ونيتشه
. . .الوهمي الروحي الملجأ الى والهاربين والمستلبين
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القدية المشائية

القديمة المشائية
Peripatetism
Peripatetisme
Peripatetismus

تمهيد؟-1

 التي الفلسفية الحركة وهي المشائية، لتطرر نعرض ان قبل

 - ق.م 348 االسطاجيري أرسطوطاليس فلسفة عن انبثقت

 مالمح أهم على خاطفة نظرة نلقي أن ينا يجدر ق.م322

 الفلسفية التطورات ركيزة بعد فيا أصبحت التي الفلسفة هذه
 قد الفلسفة هذه كانت ولما وخارجها المشائية المدرسة داخل

 هذا في سنتناولها شتى روافد عنها تفرع فقد ،بالتعقيد اتصفت

.الفصل

 متدإخلة جوانب أربعة بين نميز أن يمكننا عامة، بصورة
 الذي المركب الفلسفي البيان مجملها في أرسطوتؤلف لفلفة

.الفيلوف هذا إلى ينسب

 أرسطو يتناوله الذي المنطقي الجانب هو األول الجانب - أ
 تطور في األثر أبعد لها كان التي المنطقية المؤلفات من فيعدد

 أو األدن الشرق في أو اليونان في إن القديم، الفلسفي الفكر
 قديماً عرفت التي لمنطقية المجموعة وتبداً .الغربية أوروبا في

 لذي المقوالت بكتاب اآللة، أو lOrganon األورغانون ب

 كتاب ويليه العثر. بالمقوالت عرفت التي المفردات على يدور
 وهي المنطقية، أواألحكام القضايا عل يدور الذي العبارة

 ثم التكذيب، أو للتصديق قابلة هي حيث من الخبرية الجمل

 هنا )من بأشكالها األقيسة على تدور التي األولى التحليالت

.القياس( بكتاب العري التراث في دعوتها

 في مركب كالم عن عبارة األرسطوطالي المنطق في والقياس
 قواعد فيه والتزمت بعضها وضع متى القضايا، من عدد

 الالزمة( )تدعى نتيجة عنه لزم الصحيحة، و!لنفي االثبات
 التي الثانية التحليالت التحلبالت هذم من واهم ,ضرورة

 في المنطقي القياس أي البرهان، موضوع أرسطو فيها طرق

 موضوع فيها طرق كما اليقيني، القياس وهو أشكاله، أوثق

 من غيرها عن وميزها ومقدماتها، وشروطها العلمية المعرفة
 يمثل البرهان أن ومع والسفسطائية. والخطابية الجدلية المعارف

 أرسطو ألف فقد القصوى، وغايتها المنطقية المباحث ذروة

 المغالطة، في أحدهما باللواحق، دعوتهما يمكن آخرين، كتابين

 األول الكتاب ويدور الجدل في واآلخر السفسطة كتاب وهو

 في سواء ،ما خلل يها يلحق حيث من المنطقبة األقيسة على

 أجزائها، بين االرتباط أوفي اللغوي، وهوالغلط التركيب،
 طرق على ونبه المغالطات أنواع أفرد كما ،المنطقي الغلط وهو

 المائل من عدد على الثاني الكتاب ويدور .االحترازمنها
الفرعية. المنطقية

 مبادئها أرسطو عالج التي الطبيعيات هو الثافي الجانب - ب

 كما والفاد، والكون الطبيعي السماع هما كتابين، في الكبرى
 سلسلة في وعالجها الطبيعية الموجودات أقسام شتى إلى تطرق

 عليها، دارت التي المواضيع على عنارينها تدل المؤلفات من

 وعدتها المختلفة، الحيوان وكتب المففود البات كتاب وهي

 الظواهر على يدوران اللذان والسماء العلوية واآلثار خة،

 يقع وما القمر تحت ما عالم تخوم على منها يقع ما سواء العليا،

 بحسب بالطبيعيات ويلحت .السماوية االفالك عام في منها

 الحس وكتاب النفس كتاب للعلوم األرسطوطالي التبويب

 االدراك ظواهر ارسطو فيها عالج التي ولواحقهما والمحسوس

 علم مواضيع من وسواها واالرادة والتخيل والعقلي الحسي

النف
 ويدور .أوااللهيات الطبيبعة بعد هوما الثالث الجانب - ج

 من يتألف الذي أوالميتافيزيقا لطبيعة، بعد ما عليهكتاب
 عهد الى يرفى الذي القديم التبويب بحسب كتاباً - 14

 من الكتاب وهذا ق.م األول القرن في الرودسي أندرونيقوس
 الفلفي الفكر تطور في أثراً وأبعدها أرسطو مؤلفات أشهر

 فيهاأرسطوالفكر عرض وبعدمقدمة والوسيط القديم

 حتى ق.م585 سنة اشتهر الملطي طاليس عهد منذ الفلسفي

 ما تعريف ارسطوإلى يعمد م، ق. 348 وتوفي افالطون عهد

 العلوم عن تتميز وكيف األولى الفلفة أو الطبيعة بعد
 والعلوم الثانية، الفلسفة ويدعوها الطبيعيات، مثل األخرى،

 الكتاب هذا في أفرد وقد .والسياسة األخالق مثل العملية
 بعد فيما عتبرها الني األولى البرهان ء بمبادى خاصاً فصالً

 المعارف، جميع اساس الثانية التحليالت كتاب وفي الطبيعة

 ،آخرين كتابين في تناول كما - )الرابع( الجيم كتاب في وذلك
 متطرقاً وجود، هو حبث من الوجود مفهرم والثامن السابع هما

 الكتاب ويدور والفعل القوة الثهيربين تمييزه الى ذلك في
 األولى العلة أو األول الموجود على برمته )الالم( عثر الثاني

 الكتابان يدور بينما يتحرك، ال الذي المحرك يدعوها التي

 تطرق قد كان )التي أفالطون مثالية على مآخذه على اآلخران

 أخذ الذي الرياضي وجهها في سيما ال األول« الكتاب في اليها
اسيوسيبوس. األكاديما رأس على أفالطون خليفة به

 الرئيسين بشقيها العملية، هوالفلسفة الرابع والجانب - د
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 في كتب ثالثة أرسطو إلى وينسب والسياسة، األخالق وهما

 النيقوماخية األخالق و اليوديمية األخالق هي االخالق، علم

 تلميذه وضع من األول الكتاب ويبدوأن الكبرى. واألخالق

 وضع من والثاني بعد، فيما ذكرم سيرد الذي الشهيريوديموس
 العلماء جل فيعتقد بينهما البعيد للشبه ونظرا نيقوماخس ابنه

 األول، المعلم محاضرات سلسلة على بنيا انهما اليوم المحققين
 إن محرريها، بين لالختالف االانعكاساً بينها االختالف وما

 مع بيغير فيرنير ويرى * الفلسفي المنحى أو األسلوب حيث من
 الفكري تطورتفكيرأرسطو يعكسان الكتابين هذين أن ذلك

 اليوديمية، األخالق عليها انطوى افالطونية بمرحلة مر الذي

 األخالق عليها انطوى ونضج، استقالل مرحلة تلتها
 الكتابين من مقتطفات عن عبارة فهو الثالث أما النيقوماخية،

 تالمذة أحد لعله منأخر، مشائي وضعه الذكر اآلنفي

 كما اللوقيون، رأس على أرسطو خلف الذي ثيوفراسطس
.الثهيرة مدرسته دعيت

 المفاهيم ألهم أرسطو فيم فيعرض السياسة، كتاب أما

 على الثاقبة مالحظاته من عددا ويبني والدستورية، السياسية

 ولم جمعها، قد كان التي 158 ال اليونانية الدساتير مجموعة

.أثينا هودسنور واحد نموذج اال منها يصلنا

 الذي والنقدي األدبي الجانب هو الخامس والجانب - ه
الشعر. و الخطابة كتابا عليه انطوى

 فعالً تبتدىم التي لمشائية للفلسفة عرضنا من سيتبين

 أرسطوعلى خلف الذي ق.م.(288 )توفي بثيوفراسطس
 بهذه وشراح، تالميذ من اتباعه تأثر حد أي إلى اللوقيون رأس

 كا البعض فنحى الفلسفي، نتاجه من المتباينة النواحي
 والبعض طبيعياً، اآلخرمنحى والبعض إلهياً، منحى سنرى،

 أحد يخرج ال فيكاد المنطق باب في أما أدبياً منحى الشالث

 للنظرأو كآلة العلم بهذا تذرعه في العام الخط عن منهم

 المعنى أرسطوبهذا فكان المختلفة. الفلسفية المباحث إلى مدخل

 المصادر في دعي كط المنطق صاحب أو األول المعلم األدق
 مواضيعه وبوب العلم هذا استحدث ألنه والمتوسطة، القديمة

 عليه يدخل لم بحيث كامال، يكون يكاد تبويباً وأبحاثه

 وعلى ،الحديثة العصور مطلع حتى يذكر تعديل أي الفالسفة

عشر، التاسع القرن أواخر حتى أخص وجه

: ومقوماتها المشائية ماهية - 2

 الفلفية الحركة على Peripatecism المشائية لفظة تطلق

 من عدد لواءها وحمل أرسطوطايس أسسها وضع التي
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 Lyceun اللوقيون مدرسة رأس على خلفوه الذين الفالسفة

 سنة أفالطون معلمه عن انفصاله لدى أسسها قد كان التي

 هؤالء إلى يضاف الشرقية أثيناالشيالية ضاحية في م ق.335
 قدماً بالمكائية دفعوا الذين المتأخرين الشراح من عدد الفالسفة

 فصل في أهمهم ذكر على سنأتي والذين الالحقة العصور في

الحق.
 وتعني باليونانية، Peripatein فعل من مشتقة اللفظة وهذه

 Peripatos الرواق أو الممشى إلى إما اشارة وذلك يطوف،

 في طريقته إلى أو فيه محاضراته يلقي أرسطو كان الذي

 ومها به. تالمذته أحاط وقد الرواق في يطوف وهو التدريس،
 القديمة العصور في اللفظة هذه استعملت فقد أمر، من يكن

 في أرسطو فلسفة على للداللة العربية، ومنها والمتوسطة،

 في اليها آلت التي المركبة االشكال في أو الصرف شكلها

 وضعها التي المستفيضة الشروح نتيجة الالحقة األطوار
 الفلفات من عدد وبين بينها التداخل أو المتأخرون، المشاؤون

المحدثة. األفالطونية أهمها القديمة، اليونانية
 م. .ق 322 أرسطوسنة وفاة بعد المشائية المدرسة تميزت

 م. .ق 323 سنة اللوقيون على كرئيس له ثيوفراسطس وخالفة

 والخلقية والطبيعية الميتافيزيقية البحوث مواصلة على بالحرص
 مر، كما كتبه، أمهات في األول المعلم استهلها قد كان التي

 التعليق أو األبواب هذه شتى في التأليف طريق عن إما وذلك

 من المشائية أعالم أبرز أن والواقع .وشرحها الكتب تلك على

 أو الشراح طائفة إلى الغالب في ينتمون خاصة اليونانيين

 من امتدت متأخرة حقبة إلى نتاجهم يرقى الذين المفسرين

 حين في المسيحي، العهد من الخامس القرن حتى األول القرن
 سبقت التي الثالثة القرون في كاد أو الرعيل هذا نتاج اقتصر

 وتحبير األول المعلم منوال على النسج على المسيحية ظهور
 طرقها قد كان التى نفسها الموضوعات في المقاالت أو الكتب

 من وجلهم الفالسفة، هؤالء بعض نج اسلفنا، وكم ارسطو

 غرار على ، إلهياً أو ميتافيزيقيا نهجاً اللوقيون مدرسة رؤساء

 فيزيائياً نهجاً االخر والبعض ق.م، 22ا5 المتوف ثيوفراسطس

 والبعض ق.م.268 المتوفى استراتون غرار على طبيعياً( )أو

 المتوفى اليكون غرار على ، وتارمخياً أدبياً نهجاً الثالث

م. ق. 225
 الميالدية القرون في ذكرهم نبه الذين والمفسرون الشراح أما

 التزم قسم قمين: إلى الغالب في انقسموا فقد األولى الخمسة

 سنة االفروديسي االسكندر مثل الصرف، األرسطوطالي بالنهج
 أفالطونياً أرسطوتأويالً فلسفة تأويل إلى عمد وقسم ،205

 وهماأشهرشراحه م ق. 318 لمتوفى ا ثامسطيوس مثل محدثاً،



القديمة المشاية

 التراث تطور في األثر أبعد لهما كان اللذين األول اليونانيين

العربي. شكله في السيما الالحق، المشائي

األول: المشائية اعالم-3

 رأس على أرسطو خلفوا الذين الفالسفة الئحة يتصدر

 اريسوس في ولد الذي ثيوفراسطى وزميله تلميذه اللوقيون

 أثينا على ووفد م. ق. 370) سنة حوالى ليسبوس بجزيرة
 نفسه، أرسطو شيمة فيها، وبقي افالطون بأكاديمية والتحق

 الزم ذلك أعقاب في م. ق. 342 سنة أفالطون وفاة حتى

 رحل ولما اللوقيون، تأسيس منذ أرسطوطالس ثيوفراسطس
 سنة المقدوني االسكندر وفاة أثر على أثينا عن أرسطو

 ذاك الالمع وزميله تلميذه إلى المدرسة برائسة عهد م. ق. 323

.سنة 34 مدة عليها رئيسا فبقي

 يتبين كيا ،الفلسفي ثيوفراسطس لتتاج البارزة السمة إن

 والتي الالئرسي ديوجينس إليه ينسبها التي المؤلفات عناوين من
 هي الفذ، أستاذه مؤلفات ومضمونها مداها في تضارع تكاد

 والتبسط أرسطو بدأه قد كان الذي الفكري المجهود مواصلة
 الفيزيائية ألمصنفات من كبيراً عدداً الف فقد جوانبه. بعض في

 لعهد السابقين الطبيعيين الفالسفة آراء منها بعض في تعقب

 كا سبعة، الشهيرة الئحته في ديوجينس منها يذكر سقراط،
 علم جوانب بعض حول تدور التي المؤلفات من عدداً وضع

 توقف التي الحدود فيها تخطى يبدوأنه النبات، وعلم النفس
 في مؤلفات عن فضالً وصتنا، التي كتبه في أرسطو عندها

 يتطرق لم مواضيع وهي ،والموسيقى الحاب وعلم لهندسة
,أصالً أرسطو اليها

 والمالحظات التجارب حقل في ثيوفراسط برز وقد

 عن ما حد إلى وتنكب منها، بعض في أرسطو فبز العلمية
 لم واحداً، كتاباً إآل فيها يؤلف لم التي الميتافيزيقية الدراسات

 أو المعضالت من طائفة عل تدور شذرات سوى منه يصلنا
 الكبرى الميتافيزيقية المقدمات بعض عن تنجم التي الشكوك

 بقي ثيوفراسطس إن القول يمكن ذلك، ومع أرسطو. عند
 في معلمه رسمه قد كان الذي الفلسفي للخط ما حت إلى أميناً

 اإلشكاالت من وسواها الحركة وماهية بالعالم اله صلة باب
 عدداًكبيراًمن ديوجينس إليه وينسب األخرى الميتافيزيقية

 والسيا المنطق، في ستة أهمها الطابع، االرسطوطالية المؤلفات

 فلسفة حول واثبات اكانية، و األولى التحليالت

 ديمقريط فلسفة حول وآخر عليه الرد أو اناكساغوراس

 أفالطون جمهورية ل وتلخيص انبادوقلي وحول الفلكية

 وهي الطبيعية، األراء في كتابا عشر وستة النواميس ولكتاب

 ثم ،الفلسفة بتاريخ دعوته يمكن ما باب في جميعها تدخل

 وثمانية الطبيعيات منهامختصرفي الطبيعية الفلسفة في مجموعة

 في واثنان الفلك في وستة النبات في واثنان الطبيعة في كتب
 مقالة منها السياسية، المؤلفات من فطائفة العلوية، اآلثار

 في ومقالة كتب، أربعة في الخطيرة األزمات تعالج سياسية

 أن يمكن الدساتير، أفضل في وأخرى االجتياعية العادات

 في محاضرات على اشتملت التي الخلقية مؤلفاته ب تلحق
 منها اإللهية، المؤلفات بعض وأخيراً خلقية، ومالمح األخالق

 المؤلفات بعض عن فضال اآللهة، وفي اآللهة، سعادة في

.إليها اإلشارة سبقت التي والرياضية الموسيقية
 مشاغله تشعب ثيوفراسطس كتب الئحة مراجعة من ويتبين

 المواضيع من جانب أي يترك ال يكاد حتى والعلمية، الفكرية

 بغلبة نشعر كنا وإن ،فيه وألف إال المعروفة والعلمية الفلسفية

 أرسطو، منهج سمات وهومن الكثيرمنها، على التاريخي الحس
 جزئيات على توفر فقد ذلك ومع مؤلفانه، من الكثير في أيضاً

 وال ورائه من أراد وجه على والزوولوجية الفيزيائية المباحث
* األبواب هذه الكبيرفي أستاذه ببحوث قدماً الدفع شك

 الذي استراتون للوقيون كرئيس ثيوفراسطس خلف وقد

 الفيزياثية بالجوانب سنرى كما لشغفه ،الفيزياثي باسم عرف

 سنة بين اللوقيرن الفيلسوف هذا ترأس أرسطو. فلسفة من

 فيالدلفوس بالط في الزمن من لفترة وأفام م. .ق 268 و 286

 م. .ق235 حوالى وذلك له، ومرشد كمعلم البطليمي
 مشائي وأهم ثيوفراسطس تالمذة أفلح وكان م. .ق 268و

 وتدل الطبيعية الدراسات حقل في قدبزه كان وإن بعده،
 توفره، على لديوجينس الير كتاب في الواردة مؤلفاته الئحة

 عن وتذكبه الخلقية المسائل على الطبيعيات، الى باإلضافة

 المؤلفات من طائفة كتبه الئحة وتثمل جملة. اإللهيات

 وفي الخير وفي العدالة وفي الملكية في منها ،والخلقية السياسية

 الطبيعية أمامؤلفاته العادة وفي المختلفة الحياة أنماط

 وفي األحساس وفي المزاج في مقالة فتشمل والبسيكولوجية

 والتغذية. النمو وفي الزمان وفي والثقل الخفة وفي األلوان

 وفيما التعريف في منها شتى، منطقية مؤلفات إليها يضاف
 الجوهرية والحاصية الجنى وفي منطقياً يتأخر وما بتقدم

وسواها،
 اإلله لمفهوم تنكره الطبيعي استراتون منحى على دليل وأهم

 في القصوى الحركة علة اعتبره أرسطوقد كان الذي المتعالي

 وع ال كمبدأ الطبيعة عل استاتون اقتصر فقد .الكون

 كمعلوالت الطبيعية والظواهر موات، ككل برمته العالم واعتبر
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 خالفه أنه مع ديمقريطس، غرار عل الطبيعية للضرورة خاضعة

 وجود بانكار استراتون شيشرون ويتهم .الذري مذهبه في
 للجمع محاولة يكون قد تزيلير، يقول كها مذهبه أن إال ،الله

 والحركة الطاقة مبدأي فيهما راى اللذين والطبيعة، الله بين

الكون هو اله أن إلى ذهب أنه أي الكون، في الشاملين

 إلى استراتون ردها فقد الكون في الجوهرية العلل أما

 الحار وهما أرسطو، نظرية بحسب الطيعة في الفاعلين المبدأين
 ان إلى ألرسطو خالفاً ذهب ولكه والماء، البخار أو والبارد،

 الطبيعية، الظواهر تعليل في ذانهما بحد كافيان المبدأين هذين

 وهوالله المفارق المبدأ اقحام إلى هذه والحالة بحاجة يكن فلم

 إلى نب كما التعليل، هذا أرسطوفي عند األولى الساء أو
 صفة جيعاً مما المقترنة األربعة العناصر وإلى المبدأين هذين

 األرض. مركز نحو تحركها عن الناجمة الجاذبية أو الثقل

 تتحرك خفيفة إلى األربعة العناصر قسم أرسطو أن ومعروف

 نحوحيزها تتحرك وثقيلة ،السماء في الطبيعي نحوحيزها

األرض. مركز عند الطبيعي

 فيبدوأنم ،والثقل لحفة درجات بين للتفاوت تعليله اما

 الشهير الفردي المذهب صاحب ديمقريطس خطى فيه تعقب

 أو الذرات بوجود يسلم لم ولكنه ،إليه االشارة سبقت الذي

 انقسام ارسطوفي مذهب على بقي بل التتجزأ، التي األجزاء

 التخلخل إلى التفاوت هذا فنسب لها. النهاية أجزاء الى المادة

 استلزم ما وهو ،الثقيلة دون الخفيفة باألجسام يلحق الذي

 ديمقريطس مذهب استراتون رفض ذلك ومع , بالخالء التسليم

 الجزئي بالخالء واكتفى بالكون، المحيط الالمتناهي الخالء في
,الثقيلة دون الخفيفة المركبات بين يفصل الذي

 في أرسطو مذهب رفض عند الفيلسوف هذا يتوقف ولم
 بالزمان الشهير أرسطو تعريف أيضاً رفض بل الحيز، أو المكان

 بين باالختالف ذلك على محتجاً عددها، أو للحركة كمقدار

 ككمين والحركة الزمان ربين منفصل، ككم العدد طبيعة
 السيالن أو باالتصال عنده تتقوم الزمان فياهية متصلين

 مسا، أجزائه من جزءان يوجد أن يستحيل بحيث الدائمين،
.واحد زمان في معاً توجد قد العدد أجزاء بينما

 لألحداث المادي أو الطبيعي تعليله استراتون يقصر ولم

 واإلدراك الحياة عالم على طبقه بل الجماد، عالم على الطبيعية
 من اشكال افعالها أو النفس قوى جميع أن إلى فذهب أيضاً،

 ألرسطو خالفاً واإلدراك، اإلحساس ذلك في بما الحركة أشكال

 أن إلى ذهابه من الرغم على واإلحساس االدراك بين ميز الذي
 التمييز اسراتون أنكر وهكذا ما بإحاس دوماً تقترن الفكرة
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 أرسطوفي به أخذ الذي واإلدراك اإلحاس بين الجوهري
 التامة، النفس وحدة على عليه ناء فشدد النفس، كتاب

 الواحدة، النفس هذه لفعل تجليات النفس قوى واعتبرجميع

 أجزاء جميع في والمنتشرة للدماغ المقدم التجويف في القائمة

 من تنصل قد كان ولما .الغريزي الروح شكل على الجسد،
 نر فلم واإلدرأك، االحساس بين بالفصل القائلة أرسطو نظرية

 اإلدراك على قادرة الحية الكائنات جميع إن القول في غضاضة
 إلى المادية نظرته على بناء الفيلسوف، هذا أنكر وأخيراً العقلي

الخلود. على طاقتها وقواها، النفس

 العلروادي لوقون اللوقيون رأس على استراتون خلف

 الخطابة ميدان في برز الذي م. ق. 224- ق.م.26٩

 (،64ص الخامس، )الفصل ديوجين يروي كما والتربية،
 من شيثاً إليه ينسب فلم الكتابة، ميدان في قصر انه مع

 واألدبية الحكمية أقواله من عدد رواية على اقتصر بل الكتب،

 منثوراته الوصية هذه في لوقون ويذكر .ووصيته البليغة

 ما كاليزس، تلميذه إلى وتحريرها بنشرها عهد التي ومخطوطاته
كلياً الكتابة أو التاليف أمر يغفل لم أنه على يدل

 الكيوسي أرسطو اللوقيون رأس على خلفه لوقون، توفي ولما

 بسعة ال والخطابية، األدبية ببراعته سلفه غرار على امتاز الذي

 ال نكاد الذي الغازيلي كريتوالوس تاله ثم . فلسفته أو علمه
 تتركب النف إن قوله في ألرسطو مخالفته سوى شيائً عنه نعلم

 نظرية عن دافع أنه مع ذاتها، بحد شر اللذة وإن االثير، من
 عل رداً البشري، الجنس وبقاء العالم أزلية أرسطوي

الرواقيين.
 الذي الصوري ديودورس فكان هذا أرسطو خليفة أما

 في المشائي بالمذهب ومزج النفس أثيرية باب في معلمه وافق
 مثالً فذهب األبيقورية، الرواقية العناصر بعض األقصى الخير

 ألم كل من خالية فاضلة حياة عن عبارة السعادة أن إلى

 سنة حوالى لمع الذي ريمنيوس المدرسة رأس على وخلفه
 اسم نعرف ال كما آخر، شيائ عنه نعرف ال ونكاد ق.م110

 حوالى المدرسة رائسة الرودسي اندرونيقوس تولي حتى خليفته
م. .ق 40 سنة

األول: المشاؤون الشراح-4

 أرسطو خلفاء من الذكر اآلنف النص إلى باإلضافة

 رعيل قدما بالدراسات دفع اللوقيون، رأس على وثيوفراسطس

 تالمذة أحد كان الذي الرودسي يوديموس يتصدرهم آخر
 ال استاذه، مؤلفات شرح على يوديموس توفر المقربين. أرسطو



القديمة المثالية

 منه وأسقط خاصاً، ترتيباً رتبه الذي الطبيعي الياع سيا

 شيائً ومفاهيمه عباراته الكثيرمن على واضفى السابع، الكتاب

.والوضوح التماسك من

 الطبيعيات في إن يوديموس مشائية على الغالبة السمة أن إال
 كتاب في خاص بوجه تتجلى كما الخلقيات، أو اآللهيات أو

 أرسطو كان التي الدينية النزعة هي باسمه، الموسوم األخالق

 اإلنسان، وإلى الكون إلى نظرته كال منها يجرد أن حاول قد

 حلقة هي اليوديمية األخالق أن يجيرالي فيرنير مع ذهبنا وسواء
 نموذجاً اعتبرناها أم ،األخالقي أرسطو فكر تطور حلقات من

 األخالق في ذروتها بلغت التي الخلقية نظريته من آخر

 بين فاالرتباط وأوفاها، الخلقية مؤلفاته آخر ،النيقوماخية
 جداً وثيق ،الديني اإللهي والجانب الطبيعي االنساني الجانب

 من الكتاب هذا أن العلماء بعض ويرجح األول الكتاب في
 تحرير من النيقوماخية األخالق بينما الفيلسوف هذا تحرير

 محاضرات سلسلة على مبنيان وكالهما أرسطو، ابن نيقوماخ

٠ اللوقيون في تالمذته على الفيلسوف هذا ألقاها

 النيقوماخية األخالق في أرسطويرى أن المعروف من

 خير اعتبرها التي السعادة ان السابع( الفصل العاشر )الكتاب

 يضارع الذي النظر أو التأمل حياة في تكمن األقصى اإلنسان

 التأمل هذا موضوع إلى يتطرف وعندما اإلله. خاللها من

 أشرف انه أو الشريفة أو اإللهية األشياء انه بالقول يكتفي

 نظريته اطار في تعنيان انما العبارتان هاتان بالطبع. األشياء

 ء ومبادى السماوية واألجرام المفارقة الجواهر والكونية المنطقية

 الذات نصب دون توقف أرسطوقد فيكون وحسب، البرهان
 خالفاً البشري، اإلدراك موضوع أو النزوع كغاية عينها اإللهية

 األخالقي الميدان في االلهية العناية إلى أسند الذي ليوديموس

 لحياة النظري أو الطبيعي االستعداد هما هامين، أثرين

 كانت ولما الحياة. تلك إلى المفضي الظن وصواب الفضيلة،

 هو فالله الله، عن تنبثق والنظري العملي شكلها في الفضيلة

 فكانت عملي، أو نظري بشري، فعل لكل القصوى الغاية
 الله معرفة في عنده تكمن األقصى اإلنسان خير أو السعادة

 اآلنفة المفارقات أو السماويات في المجرد التأمل وليس وعبادته،

 لذلك كموضوع يبدو، كما أرسطو ا—م اكتفى التي الذكر،

التأمل
 أرسطومنحى بفلفة نحوا الذين البارزين التالمذة ومن

 أرسطو خاص، بوجه الموسيقى حقل في وبرزوا فيثاغورياً،
 هذا سيرة عن شيائً نعرف ال ونكاد . التارنتومي خينس

 الفلسفة دراسة على بأرسطوواقباله اتصاله سوى الفيلسوف

 وشروحه مؤلفاته تقتصر ولم . اللوقيون دخوله قبل الفيثاغورية

 واألخالق الطبيعية العلوم على بعضها دار بل الموسيقى على
 . أجزائها وتماسك أسلويها بدقة وامتازت والحساب والسياسة

 بنزعة المرء، يتوقع كها الخلقية، أرسطوخينس فلسفة وتميزت

 والوفاء واالعتدال التقوى فضائل فيها تحتل فيثاغورية

 النشءتربية وتربية القوانين والتزام الوالدين واكرام لألصدقاء
 فلسفة في الديني الجانب يتخطى وهو بارزاً مركزاً حسنة،

 من الفطرة إلى الطالع حسن يسند حين ما، حد إلى يوديموس

 الموسيقى إلى يسند كذلك .ثانية جهة من اإللهي واإللهام جهة
 على جرياً أرسطو، إليه ذهب ما مع يتفق وتربوياً خلقياً دوراً

 من النفس تطهر في ذروته ويبلغ الفيثاغرريين، سنة
 يأخذ أن هذه والحالة غريباً يكن فلم وتهدئتها. االنفعاالت

 أو تأليف جوهرها في النف بأن القائل الفيثاغوري بالمذهب
 أعضاء عن الصأدرة الحركات تناغم عن ناجم )هارمونياً( لحن

 االدراك انعدام إلى احداها في خلل أي يؤدي بحيث الجسد،
 نظرية ناقش قد كان معروف، هو كما وأرسطو الموت. أو

 الفصل األول )الكتاب النفس كتاب في الهارمونبا أو التأليف

 من مركبة النفس أن األمر آخر تفترض ألنها ونقضها، الرابع(
 ووحدتها بساطتها بمفهوم يصطدم ما وهو االعداد، أو العناصر

. عنده الذاتية
 أرسطو زميل النفس في الفيثاغوري بالمذهب أخذ وقد

 الفلسفة ميادين في برز الذي المشيني ديكايرخوس خينس
 عن عبارة إنها بقوله اكفس وهويعرف والهندسة. والخطابة

 عبارة أنها أي تركيبها، في تدخل التي المادية المقومات اختالط

 هذا على وبناء . الحي الجسم في األربعة العناصر تآلف عن
 . النفس خلود مفهوم قاطعة بصورة ديكايزخوس أنكر القول

 ذلك مع أولها التي الصوفية واألحوال االلهامات ينكر لم أنه ومع
 في أما وشعوذاتهم العرافين فقدتنكرلكهانات طبيعياً، تأويالً

 الى الطبيعية نظرته مع انسجاماً ذهب فقد ،الخلقي الميدان

 الحياة من أشرف العملية الحياة أن إلى وأحوالها الف

 األخالق قواعد أهم من قاعدة بذلك فخرق النظرية،
 السياسة في إن العملى النشاط مزايا على وشدد األرسطوطالية،

 على وأشاد اليونانية الدساتير باب في والف اليومية، الحياة أو

 الديمقراطية فيه تتداخل الذي الثالثي غرارأرسطوبالنظام

 النظام لهذا كنموذج اسبرطا وأورد والملكية، واالرستقراطية

األمثل. الدستوري
 صديق االريسوسي، فانياس اآلخرين المشائين ومن

 بعض سوى آثاره سن يصلنا لم الذي ومواطنه ثيوفراسطس
 علمه سعة على تدل وهي ،والتاريخ بالعلوم الخاصة الفقرات
سقراط. سيما وال الفالسفة، سير بموضوع واهتمامه
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 حفلت الذي الصولي كليارخوس ينسب الرعيل هذا وإلى
 لم أنه مع ،المتفرقة التاريخية يبدوبالمعارف فيما المفتودة آثاره

 بعض عليه أثنى وقد . األصيل بمعناه التاريخ علم في يؤلف
 تخلفه الذي االنطباع أن إال عاطراً، ثناء القدماء المؤرخين

 أنه في تزيلير، يقول كما يتلخص، عنه المأثورة الفقرات قراءة
 بالمعنى عالماً أو فيلسوفاً ال سطحيه، االطالع واسع أديباً كان

األدق.
 السياسة ميدان في برزوا الذين ثيوفراسطس تالمذة ومن

 الذي ق.م.280 حوالى المتوفى الفاليروني والفكرديمتريوس
 كما لبالده فقدم ،سنوات عشر طيلة ألثينا )أركون( حاكماً عين

 وجباية العمران حقلي في جلى خدمات ديوجينس، يقول

 ببطليموس والذ االسكندرية على وفد أنه ويروى الضرائب،
 أن يلبث لم ولكنه األمر، بادى، وفادته أحسن سوطيرالذي

 السجن في فزج ،بخالفته تتعلق سياسية ألسباب عليه نقم

 ديوجينس إليه وينسب .المنية وافته حتى سنين عدة فيه وأقام
 التأليف في أسلوبه على وثني ،السياسية المؤلفات من عدداً

 وسعة البالغة حيث من المشائين بين نظير له يكن لم انه قائالً

 الجودة من شيء يداخله فلسفي بأنه أسلوبه ويصف .العلم

 :أقسام ثالثة إلى مؤلفاته يقسم وهو .الخطابيتين والفصاحة

وتقارير وشعرية،ج-خطبخطابية - ب،وسياسية تاريخية - أ

 المؤلفات هذه عتاوين من النظر يترعي ما ولعل ٠ دبلوماسية

 على يدور وآخر السالم، في كتاب ديوجينس أوردها التي

 الشهيرة، ايزوبوس لخرافات ومجموعة وهوميروس أنازركثيش
 Protrepticus الفلسفة على الحث في كتاب عن فضال هذا

 مفقودة شهيرة موعظة أرسطو فيها الف التي المواضيع من وهو
 القديمة العصور في يحتذى نموذجاً ذلك مع اصبحت

 في ألف قد 866 حوالى المتوفى الكندي أن حتى والمتوسطة،

كذلك. الفلسفة الحثعلى

 المشائية المدرسة الى يسبون الذين المتأخرين الفالسفة ومن

 اسبوسيبوس، على تتلمذ م. ق.360 لمع البونتين هيراكليدس

 اللوقيون يدخل أن قبل األكاديميا، رأس على أفالطون خليفة
 من عدداً إليه وينسب األدبي أسلوبه روعة على ديوجينس ويثني

 والبعض وسياسية خلقية مسائل على بعضها دار المؤلفات،

 هذه بعض أن وهويقول ،وأدية فلسفية موضوعات على اآلخر

 اآلخر وبعضها )الكوميديا( الملهاة بأسلوب صيغ الكتب
 العدالة في كتاباً الفلسفية مؤلفاته ويذكرمن .المأسام بأسلوب

 زينون، وعلى ديمقريطس على الرد ففي السعادة؛ في وآخر
 مواضيع وهي للفيثاغوريين، فتاريخاً هرقليطس، على فشروحاً

 المدرسة أوساط في متداولة كانت وتاريخية فلسفية أهمية ذات

 المعروفة مؤلفاته من عدد في طرقها قد أرسطو وكان ،المشائية

 عداد في يدخل بعضها كان وإن ذاتها، بالعناوين الموسومة

.المفقودة أومواعظه محاوراته

 والعلوم الطب باب في برزوا الذين أرسطو تالمذة ومن

 أواخر حوالى ذكره نبه الذي الكاريسي ديوكليس الطبيعية
 ويصفه الثافي ابقراط القديمة المصادر في ودعي الرابع، القرن

 في الطب على يقتصر لم ألنه الشاملة، العبقرية بصاحب بيجير

 إلى العلوية واآلثار والحيوان النبات علوم عالج بل بحوثه،

 المتوفى الشهير االسكندرافي الطبيب جالينوس إليه ينسب ذلك

 وتمتازنظريته .التشريح علم في كتاب أول وضع م ب. 2)()(
 عن شك دون أخذها المالمح، واضحة غنائية بنزعة الطبية

 على ما حد إلى بذلك خارجاً الطب، على وطبقها أرسطو

 الطريقة العلم هذا على طبق كما المقابل. االبقراطي التقليد
 حيث النيقوماخية، األخالق في أرسطو حددها التي العلمية

 التطرق دون العملي الميدان في بالوقائع االكتفاء ينبغي انه يقول

 التي المطلقة الدقة الميدان هذا في نتوخى ال وأن األسباب، إلى
الرياضيات. سيما ال النظرية، العلوم في نتوخاها

: المتأخرون أرسطو شراح - 5

 الرودسي اندونيقوس المتأخرين أرسطو شراح الئحة يتصدر

 المجموعة وناشر اللوقيون، رؤساء آخر م. ق.40) حوالى المتوفى
 هذا كان .هذا يومنا حتى المعروف بشكلها االرسطوطالية

 اعتبره الذي المقوالت لكتاب شرحاً وضع من أول الشارح

 الحين ذلك منذ عرفت التي المطقية المقاالت فاتحة

 مناقشة عن اندرونيقوس يتورع ولم اآللة( )أو األورغانون ب

 األفالطونية المقوالت بعض وادراج ونقدها، المقوالت نظرية
 الصوري فرفوريوس أمثال الالحقين، للشراح خالفاً فيها،

 االرسطوطالي تمثلوابالنهج الذين ب.م303 حوالى المتوف

 بعض الشارح هذا مزج كذلك .الباب هذا في الصرف

 للنفس تأويله في االرسطوطالية بالعناصر االفالطونية العناصر

 امتزاج عن الناجمة النسب عن تحدث أنها إلى ذهب التي
.الجسدية العناصر

 أفالطونية عناصر أدخلوا الذين األوائل الشراح ومن

 النزعات لقيام مهدوا )وبذلك ألرسطو، تأويلهم على ورواقية
 التي أرسطو لفلسفة المتأخرة التأويالت في المحدثة االفالطونية

 االسكندرافي أرسطوكليس بعد( فيما بعضها إلى سنتطرق

.الثافي( القرن من الثاني )النصف
 في راجت التي الشكوكية الفلسفات كليس أرسطو ينتقد

 االكاديمية األوساط في سيما )وال للميالد السابقة الحقبة أواخر
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 أفالطونية أسس على أفالطون( إلى االنتماء تدعي كانت التي
 هو )لوغوس( العقل أن إلى مثالً فذهب معاً، وأرسطوطالية

 الحس، عن يتجرد ال ولكنه االنان، في اإللهي العنصر
 بالموقف ذلك مع التفريط أرسطودون منوال على ناسجاً

 أرسطو مذهب بين االطارأيضاً هذا في يوفق وهو . االفالطوني

 هذا أن يرون كانوا الذين الرواقيين ومذهب الفعال العقل في

 على يتوقف األشياء في تجليه ولكن شيء، كل يداخل العقل
 كتاب في أرسطو ذكره الذي المنفعل العقل أما . القابل طبيعة

 رأي بحسب اآل، ليس الجسدي المزاج عن فهوعبارة النفس،

الفيلسوف. هذا

 االفروديسي االسكندر الشهير تلميذه أن الواضح ومن
 أرسطو لنظرية التأويل بهذا تأثر قد ب.م(205 حوالى )اشتهر

 كتاب في ذكره الوارد العقل اعتبار في يتردد لم فهو .العقل في

 بعد ما في ذكره الوارد العقل عين الثالث( )الكتاب النفس

يتحرك ال الذي المحرك أي الالم(، )كتاب الطبيعة

: قسمين المعقوالت االسكندر قسم ذلك إلى
 إنما الهيوالنية المعقوالت أن إلى وذهب ومفارقة، هيوالنية

 إلى ترقى العقلي االدراك بفعل ولكن أصال، المادة في توجد

 المعقوالت هذه طبيعة ومن المادة. عن الخارجة المفارقات مرتبة

 بالفعل، للعقل موضوعات تصبح حيث من اال توجد ال انها

 هذه وجود يتوقف وهكذا المباشر. الحدس من بضرب وذلك
 ويستحيل بالفعل العقل قبل ادراكهادوماًمن عل المعقوالت

 الزمان في اال يعقل ال الذي البشري العقل عين هذا يكون أن

 الذي اإلله عن عبارة يكون أن فوجب الحس، طريق وعن
 وشرح العقل رسالة وفي . وأزالً أبداً المعقوالت هذه يدرك

 بأنه الهيوالنية المعقوالت إدراك االسكندر يصف النفس كتاب
 وهو المحض، العقل مرتبة الى مروراًبالخيال الحس ارتقاءمن

 الثالث، بمراحله التجريد في أرسطو مذهب الى قريب تأويل

 المفارقة، المعقوالت ادراك يصف بينما فالعقلي، فالخيالي الحسي

 الذي المذهب وهو الحدس أو االتصال من ضرب بأنه مر كما

 وإن جلة، العرب والمثاؤون 1037 المتوفى سينا ابن اختاره

 العقل اتصال ان قوله التأويل هذا إلى يضيف االسكندر كان

 الذي ياإلله االتحاد أو التأله من ضرب بالمعقوالت البشري

 أي العقل، يعقل عقل بأنه الالم كتاب في أرسطو وصفه

.والمعقول العاقل كال فيه يتحد جوهر

 الجانب على تأكيده االدراكية االسكندر نظرية من يتبين
 قد رأينا، كا ،استراتون كان الذي أرسطو فلسفة من اإللهي

 العاية في نظريته في كذلك التأكيد هذا ويتجلى .عنه تخلى

 غير بصورة بل مباشرة، الكون بشؤون تتدخل ال التي اإللهية

 ومحبة ذاته ادراك في اإلله استغراق خالل من وذلك مباشرة،

 إليه ذهب ما عين وهو بحت، غائي وجه على أي ذاته،

 لنظرية تأويله في االسكندر أن عامة بصورة ونالحظ أرسطو.
 حد إلى أفالطون مذهب إلى جنح قد والعناية المعرفة في أرسطو

 االفالطونية المثل( )أو الكليات انكار استمرعلى أنه مع ما،

 استهل قد الناحية هذه من االسكندر فكان النفس. وخلود

 أرسطو فلسفة فيه أخذت المشائية تطور مراحل من هامة مرحلة
 االفالطونية في ذروته بلغ الذي بالتداخل، افالطون وفلسفة

 أفلوطين الثالث القرن أواسط في أسسها وضع التي المحدثة

الذكر. اآلنف الصوري فرفوريوس وتلميذه 270 المتوفى
 بسمة القديمة المشائية تاريخ في المتأخرة المرحلة هذه اتسمت

 نظرقي بين الحاد الخالف معالم فيها توارت واضحة أفالطونية

 سر كان الذي وهوالخالف الكون، وأرسطوإلى أفالطون

 أي الخاصة لمدرسته وتأسيسه معلمه عن التلميذ انفصال
 أن نجد وهكذا ٠ الفديمة المشائية عنها انبثقت التي اللوقيون

 أوائل من ابتداء االسكندر، خلفوا الذين أرسطو شراح معظم
 واضحاً، أفالطونياً منحى نحوا انما للميالد، الثالث القرن

 خاصة بصورة فرفوريوس عبرعنها التي النظرة في يتلخص كان
 وعنه واحدة، وأرسطو أفالطون نظريات أن في المفقود كتابه في

 رأحي بين الجمع الشهير كتابه في الفارابي يبدو ما في أخذ

األول. المعلم وأرسطوطاليس اآللهي أفالطون الحكيمين

 االفالطوفي المنحى هذا نحوا الذين اآلخرين الشراح من
 ثامسطيوس العرب عند المشائية تطور في عظيم أثر لهم وكان

 يلقب كان الذي الشارح هذا برز ب.م.390) حوالى المتوفى
 في ولد والفلفة. والخطابة السياسة ميادين في »بالبليغ«

 معظم قضى حيث القسطنطبنية في الفلسفة ودرس بافالغونيا
 من عدداً ألف وقد وجيزة. لفترة روما زار قد كان وإن سنيه،

 تأويالً أرسطو فلسفة فيها أول التي التالخيص أو الشروح

 السماع وتلخيص التفس كتاب تلخيص أهمها أفالطونياً،

.المواعظ أو الخطب من كبير عدد عن فضالً هذا الطبيعي،

: المحدثة واألفالطونية المشائية تداخل - 6

 التداخل على شاهداً اعتبارثاميسطيوس يمكن ذلك، إلى

 كما أسسها وضع التي المحدئة واألفالطونية المتأخرة المشائية بين

 أفلوطين وتمتازفلسفة لهافرفوريوس وروج ذكرناأفلوطين
 الخاص بطابعها جميعاً المتأخرة القديمة الفلسفات طبعت التي

 اليونانية الفلسفة في الكبرى العناصر بين التأليف على بعملها
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 وتلعب ٠ ورواقية وفيثاغورية وأفالطونية مشائية من القنيمة
 والميتافيزيقية المنطقية البنية في خاصاً دوراً أرسطو فلسفة

 حاول التي الفلسفة تلك دعيت كما المحدثة، لألفالطونية

 على وتنظيمها وتفسيرها اإللهي أفالطون فلسفة تجديد صاحبها

 فأقحم األصلي، شكلها في به عهد الفلسفة لتلك يكن لم وجه

 أرسطوفي نظرية الجديدة التوفيقية فلسفته صلب في أفلوطين
 الماماً يلم كان كما العقي، واالدراك والفعل والفوء الصيرور،

 والمجموعة النيقوماخية واألخالق النفس كتاب ب واسعا

 االسكندر بشروح بعيد حد وقدتأثرإلى ألرسطو المنطقية

.أعاله ذكرنا كما االفروديسي،

 خالل من المحدثة االفالطونية تطور أرسطوفي أثر ويتجلى
 أرسطو مؤلفات تدارس على افلوطين خلفاء من عدد اقبال

 شهيراً مدخالً الصوري فرفوريوس ألف فقد .عليها والتعليق

 كبيرفي أثر له وكان االيساغوجى ي عرف المقوالت لكتاب
 ألف كا . المتوسطة العصور في والالتيني العربي المنطق تطور

 وتوفر إليها االشارة سبقت وأرسطو افالطون فلسفة بين مقارنة

 غرارأرسطوبأنه على وصفه الذي األول الموجود مفهوم على

 إلى التوحيدية نظرته في فرفوريوس وتابع ومعقول. وعاقل عقل
 431 سنة المتوفى األثيني بلوطارخس وأفالطون أرسطو فلسفة

 خطى خاصة بصورة النفس كتاب ل تأويله في تأثر الذي

 وقدخلفه الكبيراالسكندراالفروديسي األرسطوطالي الشارح
 شرحاً ألف الذي سريانوس 431 سنة أثينا مدرسة رأس على

 الرابع منه وصلنا الطبيعة بعد ما لكتاب المنحى أفالطوني

 هذا سريانوس وعلى عشر، والرابع عشر والثالث والسادس
 وقرأ القسطنطينية في ولد الذي 485 سنة المتوفى برقلس تتلمذ

 في أرسطوطالين مؤلفات جيع وسريانوس بلوطارخس على
 يقول كما واآللهيات والطبيعيات والسياسة واألخالق المنطق

. 485 سنة وفاته حتى أثينا مدرسة وترأس الثقات أحد

 أفالطون لفلفة الخاص بتفيره اشتهر الذي برقلس ويعد

 االفالطونية آخرأعالم العالم أزلية عن غيرالمثروط وذوده

.القديم العالم في المحدثة

 مدرسة بإقفال يوستينيانوس االمبراطور أمر 529 سنة في

 معاقل من معقل آخر آنذاك أصبحت قد كانت التي أثينا
 دمسقيوس أمثال الفالسفة كبار من عدد فرحل الوثنية،

 أنوشروان كسرى لدعوة تلبية فارس بالد إلى وسمبلقيوس

 هؤالء اقامة أن إال واألدبية الفلسفية بميوله اشتهر الذي

 وتسلط عسف من رأوه لما فارم بالد في تطل لم الفالسفة

 الحدود اجتيازهم من سنتين بعد بيزنطية إلى فعادوا كسرى

�280

 الدراسات تحول أثينا مدرسة اقفال نتائج من وكان .شرقاً

 الخامس القرن منذ أصبحت التي االسكندرية الى الفلسفية

 ومن الوثنية. مع المسيحية األخيرلصراع والمسرح أثينا وريثة
 بن أمونيوس الحقبة هذه في ذكرهم نبه الذين الفالسفة أوائل

 حوالى والمتوفى سريانوس يابنة تزوج الذي 485 حوالى هرمياس
 على وفوده قبل المنطق في برقلس محأضرات وسمع 431)

 برز وقد .الخامس القرن من الثافي النصف في االسكندرية
 على شروحاً فألف االرسطوطالية الدراسات حقل في أمونيوس

 والنفس، والفاد والكون والطبيعيات والتحليالت المقوالت

 فيليوبولس. النحوي يوحنا تلميذه بقلم تعليقات مع وصلتنا
 شروح ننايا في وصلنا الطبيعة بعد ما عل شرحاً ألف أنه ويبدو

 تلك في المشائية الدراسات حقل في أثره عل يدل ما متأخرة،
.الحقبة

 الفالسفة من الكبير النفر في أمونيوس أهمية وتكمن
 هؤالء من ٠ االسكندرية مدرسة عن انبثقوا الذين والشراح

 53)( حوالى المتوفي الذكر اآلنف النحوي يوحنا ذكر يجب

 األرمني وداوود 550 حوالى والياس 535 حوالى والمبيودورس
.533 حوالى الصقلي وسمبلقيوس 575 حوالى

 منطق تدارس على باقبالها هذه أمونيوس مدرسة تميزت

 أفلوطين كان الذي المنطقي التقليد أرسطوومواصلة
 اتصف وقد .المنطق ذلك من انطالقاً استهاله قد وفرفوريوس

 الجوهر مقولة سيما وال المقوالت تحليل على باالنكباب هذا

 الذي السؤال طرح من أول فرفوريوس وكان ٠ والنوع والجنس
 الوسطى العصور في الفلسفية األوساط في أصداؤه ترددت

 األذهان في أم األعيان في وجود واألجناس لألنواع هل وهو:
 مفاهيم هي أم ذاتها بحد قائمة كليات هي هل أي وحسب؟

 جوهرين إلى والمناطقة الفالسفة حوله فانقسم غير ال ذهنية
Realists ولفظيين بحتاً افالطونياً تفسيراً الكليات فسروا 

Nominalists في لها وجود ال بحتة ألفاظ بمثابة اعتبروها 

 فكان وأتباعه أمونيوس اختاره الذي الجواب أما .قط األعيان
 في وجوداً لها أن أي أشياء، على دالة ألفاظ عامة المقوالت ان

 بين ما حد إلى يوفق وهوجواب ،السواء على واألذهان األعيان

أرسطو. إلى البعض نسبها التي واللفظية االفالطونية الجوهرية

 الصقلي سمبلقيوس المتأخرين أرسطو شراح كبار ومن
 لدى أستاذه برفقة رحل الذي دمسقيوس تلميذ الذكر، اآلنف
 لفترة فارس بالد في معاً وأقاما 529 سنة أثينا مدرسة اقفال

 السماع كتاب على بإسهاب سمبلقيوس علق وقد .وجيزة
 آراء من عدداً الشرح هذا ثنايا في لنا وحفظ ألرسطو الطبيعي

.االرسطوطالية وتآويله الفلسفية دمسقيوس
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: الخامس القرن بعد المشائية - 7

 الفلفة تحول مر كما أثينا مدرسة اقفال نتائج من كان
 مركزاً التاريخ ذلك منذ االسكندرية فأصبحت شرقا اليونانية

 اليونانية الحضارات وملتقى والفلسفية العلمية للدراسات

 عمرو فح ولما والفارسية والمصرية السيماالفينيقية والشرقية،
 ومتحفها االسكندرية مكتبة كانت ،641 سة مصر العاص ابن

 ومن الدراسات، لتلك رئييين مركزين يزاالن ما الشهيران

 وسواها وحران والرها انطاكية إلى المشائية انتقلت االسكندرية

 على خاصة بصورة توفرت التي واألديرة، التعليم مراكز من

 من كجزء عليه والتعليق السريانية أرسطوإلى منطق ترجمة
 المدارس تلك بها تعنى كانت التي الالهوتية الدراسات منهاج

 تطور في السريانية المرحلة هذه أن إال .اليعقوبية أو النسطورية

 التي االسالمية العربية للمرحلة تمهيد سوى تكن لم المشائية

 فلسفة لتتناول الضيق، المنطقية الدراسات اطار تجاوزت

 علم وأول والفلكية واإللهية الطبيعية فروعها، أرسطوبشتى

 الكندي يعقوب هوابواسحق العرية المثائية أعالم من

 والعلوم الفلسفة أبواب جميع في ألف الذي 866 حوالى المتوفى
 وأول عصره مناطقة إمام 950 المتوفى الفارابي أبونصر وخلفه

 المتوفى سينا ابن ثم أرسطوالكباربالعربية، شراح من شارح
 1198 المتوفى رشد فابن ،1138 المتوفى باجة فابن ، 10037

 القرن بداية ومنذ .الوسطى العصور في أرسطو شارحي أعظم
 إلى شماالً تتحول الفلسفية الدراسات أخذت عشر الثالث

 الفارابي شروح فترجمت واكسفورد، وبولونيا وباريس بادوا
 األحوال بعض في مقرونة الالتينية، إلى رشد وابن سينا وابن

 منذ الغرية أوروبا في معروفة تكن لم التي أرسطو بنصوص

 أصبحت أن باريس تلبث ولم •525 المتوف بورثيوس عهد
 عدداً فأنجبت المشائية للدراسات كمركز وقرطبة بغداد وريثة

 المتوفى الكبير البير منهم نذكر االرسطوطاليين الثراح كبار من
.وسواهما 1274 المتوفى االكويني توما وتلميذه ، 128)(

 مراحل من ألمتأخرة المرحلة هذه على الغالبة السمة أما

 جرى ما غرار على المسيحية وبين بينها التداخل فكانت المشائية
 إال .واإلسالم المشائية فيها تداخلت التي العربية المرحلة إبان

 بغلبة التداخل ذلك إلى باالضافة اتسمت العربية المرحلة أن
 الالتينية للمشائية خالفاً عليها، المحدث االفالطوني الطابع

بعيد حد إلى متمايزين فيها التياران هذان بقي التي
 أرسطو مدرسة برؤساء بقائمة التاريخية النبذة هذه ونختم

 تواريخ مع والالتينية، العربية باألحرف اليونانيين شراحه وأهم

.منهم المثاهير

اللوقيون رؤساء - أ

Aristotle م ق. 322.334 طاليس أرسطو

Theophrastus ق.م.288-322 ثيوفراسطس

Straton م. ق. 269288 استراتون

Ariston of Keos م ق. 225-269 الكيوسى أرسطون

Critolaus .م .ق 155-190 كريتوالووس
Diodorus م ق. 140 حوالى اشتهر ديودورس
Erymneus م ق. 10 حوالى اشتهر اريمنيوس

معروف غير
معروف غير

ق.م.40اشتهرحوالى الرودسي اندرونيقوس

Andronicus of Rodes

: آخرون مشاؤون - ب

Eudemus يوديوس
Aristoxenus أرسطوخينوس

Dicaearchus ديكايرخوس
Phanias فانياس
Clearchus كليارخوس
Menon مينون
Demetrius of Phaleron ليروني الفا ديمتريوس
Hieronymus حيرونيموس
Phormion فورميون
Sotion االسكندرافى سوطيون

Ariston االسكندرافى يسطون ار

Staseas ستاسياس

Cratippus كراتيبوس
Nicolaus الدمشقي نيقوالوس
Sosigenes سوسيجينيس
Xenarchus رخوس اكزينا
Adrastus ادراستوس
Herminus هرمينوس
Achaicus اخايكوس
Aristocles ارسطوكليس
Boethius بوويثيوس

السادس القرن أواسط حتى اليونانيون اشراح - ج

Aspasius . م ب. 110 حوالى اشتهر أسباسيوس
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م ب.205 االفروديسياشتهرحوالى االسكندر

Alexander of Aphrodisias

م ب. 303 حوالى الصوريتوفي فرفوريوس

Porphyry of Tyre

Dexippus ب.م350اشتهرحوالى ديكسيبوس
Them tius م. ب. 388 توفي ثامسطوس

Syrianus م ب. 430 سنة اشتهر نوس سريا
Ammonius ب.م.485 حوالى اشتهر أمونيوس

Philoponus م ب. 530 توفي فيلوبونس
Simplicius , م .ب 533 حوالى اثتهر سملقوس

Olympiodorus م. ب. 535 حوالى اشتهر المبيودورس
Elias .م. ب 550 حوالى اشتهر الياس

المتأخرون الشراح - د

id Invictus م. ب. 575 حوالى اشتهر االرمني داود
Asclepius ب.م 570 حوالى اشتهر اسقالبيوس

Michael م. ب.1090 حوالى اشتهر ميخائيل
Eustratius م. ب.1 120 حوالى توفي يوستراتيوس
Stephanas م. اب. 150 حوالى اشتهر اسطفان

Sophonias م. ب. 1300 حوالى اشتهر سوفونياس
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فخري ماجد

الالتينية المشائية
Peripatetism
Peripatetisme Latin
Peripatetism US Lateinische

:الالتيني الغرب الى ارسطو منطق دخول - 1

 الخامس القرن أواخر في الالتينية المشائية سيرة تبدأ

 والوزير القنصل سفيرنيوس( مانلينوس )افيشيوس ببوثيوس

 بايطاليا بافيا في وتوفي 470) حوالى روما في ولد الذي الرومافي
 التآمر بتهمة واالعتقال االضطهاد من سنين بعد ،525 سنة
 كتاباته أشهر السجن في ألف وقد ثيودوريك. االمبراطور على

 التاريخي أثره ان اال الفلفة تعزية ب وسمه الذي الفلفية

 وتعاليقه المنطقية ارسطو مؤلفات من لعدد ترجماته على يدور

 وكتاب االولى التحليالت و العبارة كتاب ترجم فقد عليها
 اياغوجي عن فضالً )طوبيقا(، والجدل السفطة

 منها نذكر المنطقية، المقاالت من طائفة ألف كما فرفوريوس،

 فكتاب الثرطية، فاالقيسة االقترانية، االقيسة الى المدخل
 ترجمات اصبحت الحقبة تلك ومنذ لشيشرون. االجدل

 القرن أوائل حتى المنطقية للدراسات اساساً وشروحه بووثيوس

 له تميزاً Logica vetus القديم المنطق بني وعليها عشر، الثاني

 الترجمات على بني الذي Logica nova الجديد المنطق عن
 اواسط في بدأت والتي الحقاً، ذكرها على سنأتي التي الجديدة

عشر. الثاني القرن

 أرسطو منطق ترجمة الى يبدو فيما بووثيوس يهدف لم
 اليها مضافا ،الفيلوف هذا مؤلفات سائر بل وحسب،

 على التدليل الى ذلك من التطرق ثم ،افالطون محاورات
 لنا خلف فقد هذا، هدفه يحقق لم انه ومع بيزهما. التام االتفاق

 التي للحكمة كمحبة الفلسفة، عن ومتماسكة واضحة نظرة
 اليها، وتشده االنسان سبيل تنير ذاتها بحد قائمة ذاتاً اعتبرها

 عن عنده لتتميز تكن لم إنها حتى ،الحقة السعادة فيها وتكمن
 نظرية الى غرارارسطو، عل الفلسفة وهويقسم .الله محبة

ثالثة: االولى موضوعات ان الى ويذهب وعملية،

 الله عندم تشمل كانت التي Intellectibilia العقليات ٠ 1

.المفارقات من وسواه

 سائر تشمل كانت التي Intelligibilia المعقوالت ثم - 2
 تحل كانت وان التجريد حال في الذهن يدركها التي الماهيات

واحوالها النفس مثل المادة في
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 جميع تشمل التي Naturalia الطبيعيات واخيرا - 3
الطبيعية. المركبات او الفاسدة، الكائنة الموجودات

 فهي الثالثة بأقسامها العملية الفلسفة موضوعات أما

 االقسام، هذه وأول الفضائل، اكتساب وغرضها األفعال،

 التي وكماالتها الفردية االفعال على يدور الذي االخالق علم
 الذي السياسة علم وثانيها الفردية، بالفضائل دعوتها يمكن

 تنتظم وروية، وعفة عدالة من االجتماعية، الفضائل يتوخى

 الذي المنزل تدبير علم وثالثها بأقرانه، الفرد عالقة بحسبها
عائلته بأفراد المرء عالقات ينظم

 من وكان بووثيوس أثارها التي المنطقية المسائل أهم ومن

 الالحقة القرون في الوسطى العصور فالسفة تثغل أن شأغها

 تطرق قد ،303 حوالى المتوفى فرفوريوس كان الكليات. مسألة

 معرض في تساءل، حيث ايساغوجي مطلع في المسألة هذه الى

 في وجود لها كان اذا عما واالجناس االنواع على كالمه
 كانت اذا ثم وحسب، االذهان في وجودها أن أم االعيان،
 واخيراً جسمية، ال ام جسمية هي أ :االعيان في موجودة

 أن إال .المحسوسات في اال لها وجود ال أم مفارقة هي أ

 انها بحجة التساؤالت هذه عن االجابة عن اعتذر فرفوريوس

٠ الشرح من مزيد الى تحتاج صعبة مسائل

 على وضعهما اللذين الشرحين في يتورع فلم بووثيوس، أما

 ارسطو. الى باالستناد المسائل هذه عن االجابة من ايساغوجي
 على مفردة موجودات واجناس االنواع تكون أن اوالً ينفي هو

 الجواهر تلك فيه تثترك عما عبارة ألنها االولى، الجواهر غرار

 في اال وجود لها يكون ال أن بالمقابل ينفي وهو الثواني،

 يقابله ال ما ألن االعيان، في ما شيء يقابلها ان دون االذهان،

 ال ليست والكليات الالشىء، عن عبارة االعيان في شيء
 يحيب الشي،؟ هوهذا ف ماءم يقابلهاشي، ان فوجب شيناً،

 عن الذهن يجرده الذي للكليات الحسي الوجود انه بووثيوس
 )اي المركبات في التمييز على طاقته بحكم المحسوسات

. الكلية صورتها هو وما الجزئية مادتها هو ما بين االجسام(

 الكليات أول الذي بووثيوس أن ذلك مع بالذكر وجدير
 االفالطونية المثالية عن يتخل لم االرسطوطال، التأويل هذا

 اليساغوجي شرحه في االرسطوطالية لكظرية اختياره ويعلل

 مقدمة ايساغوجي كتاب كان التي المقوالت صاحب إن بقوله
 وجود من صريحاً موقفاً يتخذ لم ذلك ومع أرسطو، هو لها

 هومن يقول، كما المشكلة، هذه حل ألن المفارق، الكليات

عليا فلسفة اختصاص

الواقعية: والمدرسة االسمية المدرسة بين الكليات - 2

 طيلة الوسطى العصور في الفلسفي الوضع عل يطرأ لم

 التيار ظهور ياستثناء تغييريذكر، أي الالحقة قرون الستة
 ،اريجينا سكوتس يوحنا نظام في المتمثل المحدث االفالطوني

 المطقي شكلها في المشائية، التيارات أما .877 حوالى المتوفى
 شهد الذي عشر الثاني القرن أوائل في جديداً دفعاً تلقت فقد

 المتوفى روسيلينوس منهم نذكر المناطقة، كبار من عدد ظهور
 اساقفة رئيس وانسلم 1142المتوف ابيالرد، وبيار ،1120 حوالى

 الكليات مسألة المناطقة هؤالء شغلت .1109 المتوفى كنتربري
 في ذكرها على سنأتي لها متضاربة حلوالً فاقترحو الذكر اآلنفة

الحقة. فقرات

 وتتلمذ 1050 حوالى بفرنسا كومبياني في روسيلينوس ولد

 كومبياني في درس ثم السفسطائي هويوحنا مغمود استاذ عل

 عوضا Tritheism آلهة بثالثة بالقول واتهم وبيزانسون، وتور

 حوالى وتوفي توبته، وأعلن ذلك فأنكر اقانيم، ثالثة عن
)(112.

 الى وجهت التي والالهوتية الفلسفية التهم من الرغم وعلى
 وجود مسألة من صريحاً موقفاً وقف انه يبدو ،روسيلينوس

 الحقيقي بوجودها قالوا الذين لالفالطونيين فخالفاً الكليات،

 ال الموجودات ان بالقول الفيلسوف هذا اكتفى المثل، عالم في
 اصوات الكليات على تدل التي االلفاظ وان االفراد، تعدو

 في وال االعيان في ال لهاقط، وجود ال فالكليات اال، ليس

وحسب بها ينطق ألفاظ هي وانما االذهان،
 Nominalism باالسمية عرف الذي الموقف هذا كان

 لعل روسيلينوس معاصري من عدد موفف مع يتعارض

 اآلنف كنتربري اساقفة رئيس ،أنسلم القديس اشهرهم
 سواء اوغسطينياً، افالطونياً نهجا الفيلسوف هذا نج الذكر

 فاعتبر والعقل، االيمان بين الصلة باب في او الكليات باب في

 »نماذج ،430 عام المتوفى اغسطينوس غرار على الكليات،

 لها يكون أن فوجب اإللهي، الذهن في تقوم للمخلوقات«
 مشتركة كمعان المحسوسات في لوجودها سابق فعلي وجود

 أشرف اإللهي الذهن في االصلي وجودها إن بل وكلية،

 هذا تستمد التي المحسوسات، في الالحق وجودها من وأصدق
الخآلق اإللهي الكالم او االمر من الوجود

 آخر فرنسي فيلوف عشر الثافي القرن مناطقة أشهر أن إال

 1579 سنة نانت مدينة من مقربة على ولد الذي أبيالرد بيار هو

 روسيلينوس على ابيالرد تتلمذ 11142 سنة باريس في وتوفي
 مناقضاً ومنطقياً فلسفياً خطاً اخن ولكنه شامبو، دي وغييوم
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 فرفوريوس على وتعاليق Dialectica المنطق في كتاباً فألف لفهما،

 هذم في تناول وقد ألرسطو. والعبارة المقوالت كتابي وعلى

 ردها قن كان الذي بووثيوس فناقث الكليات مسألة المؤلفات

 ألنه مر، كما فيها، وقائمة الجزئيات بين مشتركة خصائص الى
 االنسان في مثالً كالحيوانية النوع في يوجل الكلي أن ،لوصح

 وهو حصاناً، االنان يكون أن لوجب يقول، كعا والحصان،

 الكليات هذه رد الذي روسيلينرس عن انفصل كذلك .خلف

 أو لغوي تركيب كل لكان ذلك لوصح انه :بقوله ألفاظ الى

 من الرغم على ، صحيحا" حجر »االنسان قولن مثل نحوي
 للكليات اللفظي المدلول بين التمييز فوجب ،المنطقي خلله

 منطقية داللة للكليات بأن االقرار أي المنطقي، المدلول وبين

 الفاظ الى ردها عن يلزم ما )وهو اللفظية داللتها عن تختلف

 يدعوه بما للكليات المنطقي المدلول ويتلخص .وحسب(

 انه يقال حين موجود بكل الخاصة Status بالحال ابيالرد

 أن يمكننا ما بحال االفراد من عدد يشترك وعندما موجود،
 فالكلي عليهااساًما ونطلق الكليات منهااحدى نستخلص

 مقارنة من الذهن ينتزعها التي الصورة على تدل لفظة اذن
 تبقى الصورة هذه ولكن ما بحال شترك االفراد من مجموعة

 لها، تصورنا عند أو لألفراد مشاهدتنا عند تتوضح لم ما غامضة

. العلم طور الى الرأي طور من تنتقل فقط وعندها
 ليست الكليات إن بالقول أبيالرد موقف تلخيص ويمكن

 تطلق التي لأللفاظ دالالت، بل روسيلينوس رأى كما الفاظاً،

 .الذهني التجريد طريق عن اليها تنتهي والتي منها، علىكل
 الذهن ولكن مجتمعتين، االفراد في توجدان والمادة فالصورة

 وهو حدة، عل منهما كل على والتركيز بينهما التمييز على قادر
 عن أبيالرد يجيب االساس هذا وعلى التجريد. معنى حاصل

بقوله: فرفوريوس طرحها التي االسئلة

 مع تدل وهي الذهن، ي اال لها وجود ال الكليات ان أوآل:

 اللفظة عليه تدل عا تختلف ال جزئية موجودات على ذلك
 اذال الشيءذاته، عل مثاًليدالن وسقراط فاالنان الكلية

 الثانية. اللفظة عليه تنطوي اكثرما على االولى اللفظة تنطوي

 حيث من أما جسمية، ألفاظ هي حيث من الكليات ثانياً:

 جسمية. ليست فهي المتشابهة، االفراد مجموعة على داللتها

 فهي ،الحسية صورالموجودات على تدل الكليات بعض :ثالثاً

 الموجودات، تلك عن الذهن يجردها حيث من اما فيها، قائمة
الذهن. في فهيقائمة

 لالسم يعد لم الكلي، ليه يشير الذي الفرد انعدم اذا رابعأ:

 لهذا الكلي المعفى يبقى ذلك ومع وجود، عليه يدل الذي
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 االشياء، في تقوم ال الكليات ان فلزم الذهن، في قائما االسم

,بالعرض اال ،بها ترتبط وال
 االشكاالت حل استطاع أبيالرد ان العرض هذا من يتبين

 التمييز طريق عن ايساغوجي كتاب في فرفوريوس اثارها التي
 اطار عن يخرج ن دون المختلفة، الكلي معافي بين الحاذق

 فيه وقع الذي الواقعي المأزق في يقع أو االسمية المدرسة

 القرنين في المناطقة من عدد نسج منواله وعلى .واتباعه انسلم

 المتوفى ،سالسبوري أوف يوحنا مثل عشر والثالث عثر اثافي

 وبيار ، 1249 عام المتوفى شيرزوود أوف ووليم ، 1180 عام

وسواهم ،1277 عام المتوفى االسباني

 الثافي القرن في واليونانية العربية عن الترجات - 3

عشر:
 كما اوكادت، الفلسفية والشروح الدراسات اقتصرت

 منطق على بووثيوس عهد منذ الالتينية االوساط في ،رأينا
 دخول قبل ثمارها تؤتي ان للمشائية يتن فلم أرسطو،

 ترجمات في الغربية اوروبا الى كاملة األرسطوطالية المجموعة

 القرن أواسط في بالفعل بدأت اليونانية، او العربية عن جديدة

عشر. اكافي
 المنطق حلقات سائر بنقل الجديدة الترجمة عملية افتتحت

 بالسنة ابتداء بووثيوس انجزها قد يكن لم التي االرسطوطالي
 البندقي جيمس الترجمات هذم اكمل وقد .تقريباً 1120

Janies of Venice عن ترجم الذي ، 1148 عام المتوفى 

 الى ترجمها قد بووثيوس )وكان الثانية التحليالت اليونانية
 هذا جيمس ترجم ذلك الى باالضافة ,يبدو( فيما ايضاً الالتينية

 وخة الطبيعة بعد ما !جزاء وبعض النفس وكتاب الطبيعيات

 ترجم كها ،Parva Naturalia الصغرى الطبيعيات أجزاء من

 الرابع الكتاب ، 1162 عام بعد المتوفى اريستيبتوس هنريكوس

 المتوفى كريمونا دي جيرارد ترجمته واكمل العلوية، اآلثار من
 االسبافي المترجم هذا نقل وقد العربية عن ،1187 عام

 الكون و السماء وكتاب الطبيعيات أيضاً العربية اشهيرعن

 ثامسطيوس تلخيص عن فضالً اثانية، والتحليالت والفساد

 الالتينية العربية الترجمات هذه الى يضاف .الكتاب لهذا
 الطبيعة بعد ما ل مجهولين نقلة بقلم اليونانية عن ترجات

 االخالق من واجزاء عشر( الحادي الكتاب )باستثناء بكامله

 األولى والتحليالت والثالث( الثاني )الكتابان النيقوماخية

.وسواها الجدل وكتاب

 المؤلفات من عدد االخرى العربية الالتينية الترجمات ومن
اهمها: المحولة
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 ارسطو، الى نسي الذي De Plantis النبات -كتاب 1

 للميالد( االول )القرن الدمشقي نيقوالوس وضع وهومن

راشيل. دي الفرد وترجة
 المصادر في عرف الذي Liber de Causis العلل كتاب - 2

 اإللهيات مبادىءل وهوتلخيص المحض، الخير باسم العرية
.485 عام المتوفى برقلى، المتاخر االفالطوني للفيلسوف

 ترجمه لوقا، بن لقسطا والنفس الروح بين الفرق كتاب - 3

وسواه (114)( عام )اشتهر االشبيلي يوحنا
 تدبير في السياسة )اوكتاب االسرار سر كتاب - 4

 ،815 عام المتوفى البطريق، بن يحيى وضعه الذي الرائسة(،

 االشبيلي يوحنا اجزائه بعض وترجم ارسطوطاليس، الى ونسبه
واسعاً انتشاراً وانتشر 1243 حوالى الطرابلي فيليب واكمله

 والتصانيف الشروح المشائية الترجمات عداد في ويدخل

 عشر، الثاني القرن ضهاية قبل الالتينية الى ترجمت التي العربية
 االسباني، يوحنا ترجه سينا إلبن الشفاء منطق تشمل وهي

 دومينكوس ترجمة أيضأ، واشفاء واإللهيات الطبيعيات ف

 سليمان، واليهودي االسباني يوحنا مع بالتعاون غونديسالينوس

 وهو العري الغزالي وإلهيات وطبيعيات منطق تشمل كما
 وترجه للغزالي، الفالسفة مقاصد كتاب به عرف الذي العنوان

 والطبائع العقل في رسالة أخيراً وتشمل ايضاً. غونديسالينوس

 )وربما كريمونا، دي جيرارد ترجمهما للكندي، وكالهما الخم
. للفارابي( العقل في رسالة

عشر: الثالث القرن في المشائية انتشار - 4

 اثار األكبرمن القم أن السالفة الالئحة مطالعة من يتبين

 في االنتشار، في أخذ قد كان المنطقية وغير المنطقية ارسطو

 عشر. الثاني القرن من الثاني النصف في الفلسفية األوساط
 وفاة منذ مثيالً لها الوسطى العصور تعهد لم فكرية ثورة وأطلق

 تلقته الذي الدفع ولكن السادس. القرن مطلع في بووثيوس
 القرن اواسط في اال ذروته يبلغ لم الترجمة لحركة نتيجة المشائية

 الترجمة عملية تكامل القرن هذا شهد فقد عشر، الثالث

 معظم في بها اقترنت التي رشد ابن لشروح او ارسطو لمؤلفات
 اوروبا في الفلسفية الدراسات محور فأصبحت ،االحيان

. قرون عدة طيلة الغربية

 االسكتلندي مايكل بترجمات الثانية المرحلة هذه وتبدأ

 قبل ألرسطو الحيوان كتب من ثالثة ، 1236 حوالى المتوفى
 وتكون وأجزاءالحيوان الحيوان تاريخ وهي ، 1220 عام

 الكبرى رشد ابن شروح ترجمة 1230 حوالى تالها الحيوان،

 بعد فما النف كتاب ف السماء كتاب ف الطبيعيات على

 الشروح مترجم هذا مايكل يكون أن ويرجح ٠الطبيعة
 والكتاب والفاد الكون كتاب عل ايضاً رشد ألبن الوسطى

 الساء كتاب جوامع عن فضالً العلوية، اآلثار من الرابع

 بترجة المجموعة وتكتمل .الحيوان وكتاب والمحوس والحاس

 الوسطى رشد ابن لشروح ، 1272 عام المتوفى االلماني هرمان
 ترجمة يليها الشعر وكتاب النيقوماخية، االخالق كتاب على

 األولى والتحليالت والعبارة المقوالت لكتاب لونا دي وليم
 اياغوجي على االوسط كرح عن فضالً والثانية،

يوس. فرفور

 المتوفى المربيكي وليم عمل عشر الثالث القرن منتصف وفي
 اليونانية من االرسطوطالية المجموعة ترجمة الى ،1286 عام

 هذه فأخذت المخولة المؤلفات يعض اليها مضافاً كاملة،

 الالتينية العربية الترجمات محل تدريجاً تحل الجديدة الترجات

 الجديدة الترجمة ان اال .القديمة اليونانية الالتينية والترجات

 كانت الفلسفية االوساط في راجت التي النيقوماخية األخالق ل

 لجامعة رئيس اول ،1253 عام المتوف روبرت وضع من
االخرى الفلسفية النصوص من عددا ترجم الذي كسفورد،

 فلسفة قيام الترجمات هذه النتشار األولى النتائج من كان

 القرن إبان العربي الفكر تطور في لها نظائر نجد جديدة مشائية

 بخاصية عشر الشالث القرن أواسط منذ اتصفت العاشر،

 الدينية المعتقدات على المشائية المقوالت تطبيق وهي جديدة،
ارسطوطالياً. تأويالً وتأويلها

 في والمسيحية المشائية بين التفاعل تاريخ يبدأ ذلك مع
 على شاهداً ذاتها بحل تقوم فلسفية بنكسة عشر الثالث القرن

 الالتيني العالم الى ارسطر فلسفة دخول أحدثه الذي ااثر عمق

 االقليمي باريس أصدرمجمع 1210 سنة ففي الحقبة تلك في
 تدريس يحرم امراً كورباي ييردي االساقفة رئيس بزعامة

 سنة وفي .العلن او الر في واإللهية الطبيعية ارسطو مؤلفات
 الطبيعيات تدريس تحريم باريس جامعة اقرت ، 1215

 وقد المنطق. تدريس اباحت ولكنها االرسطوطالية، واإللهيات

 . 1231 سنة التحريم هذا عشر التاسع غريغوريوس البابا جدد

:والرشدية المشائية بين - 5

 الحقبة هذه في والفلسفية الدينية المشادات اتصفت وقد

 سيجردي تزعمها فلسفية مدرسة لقيام نتيجة الحدة من بشيء

 بالرشدية عرفت داسي، دي بويس ، 1281 عام المتوفى ،برابان

 ابن الوليد بي الشهير، االرسطوطالي الشارح الى نسبة الالتينية

 مألة الى المدرسة هذه تطرقت . 1298 عام المتوفى ،رشد
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 مقدمات من انطالقا الدينية والعقيدة الفلسفة بين االتصال

 الى دعاتها زعم بحسب وأفضت رشد، ابن الى نسبت

 عن ضرورة يلزم ما القضايا من ان وهي الحقيقة«، »ازدواجية
 عن يلزم ما ومنها ا،٢ التسليم فوجب صادقة فلسفية اوضاع

 ايضا ا٠ع التسليم فوجب الوحي، اومعطيات الكنيسة تعاليم
 المصدر حيث من كليا تختلفان القضايا من الفئتان وهاتان

 هنا من بينهيا، تناقض ال صادقتان ذلك مع ولكنهما والمحتوى،

 سيجر اتهمت التي الكنسية بالسلطات المدرسة هذه اصطدمت

 بقضايا التسليم يمكن كيف )اذ جهة، من بالنفاق وأصحابه

 الدينية العقيدة وبتسخير كان؟( نوع اي من متضارية

 ابن اليها انتهى قد كان قضية وتلك ثانية. جهة من للفلسفة،

 االتصال، من والشريعة الحكمة بين فيا المقال فصل في رشد

 الجدل بأهل والمتكلمين البرهان بأهل الفالسفة وصف حيث

 ان اال . الالتينية( الى قط يترجم لم الكتاب هذا ان )مع
 الحقيقة بتفوق صراحة يقر لم أوتحاياًل، حيطة سيجر،

 مهمة أن إلى يذهب بل ،الدينية الحقيقة على الفلسفية

 وعلى ،الفالسفة أقوال من يلزم ما تقصي في تنحصر الفيلسوف

 ولو حتى المنزلة، الدينية بالحقيقة والتمسك ارسطو، رأسهم

العقلي الدليل مع متناقضة بدت
 وحرمت 1270 سنة باريس في الكنيسية السلطات تدخلت

 جهة، من سيجر اقوال عن تلزم كانت فلسفية مسألة 15

 الفعال العقل وحدة اهمها ثانية، جهة من رشد ابن وشروح

 وانكارخلود العالم، بأزلية والقول االرادة، وانكارحرية

 االفعال او االفراد الى اإللهية العناية امتداد ونفي النفس،

 نتيجة رسمية، صفة1 277 سنة التحريم هذا واكتسب الجزئية.

 أسقف وكان والعشرين، الحادي يوحنا البابا عن تحذير صدور

 للرشدية المقاومة حركة تزعم الذي هو تامبيه أيتان باريس
 شملت قضية 219 على بجتوي جديداً فأصدرقراراً والمشائية،

القضايا: هذه من رشدية. وأخرى ارسطوطالية مواقف

 االفعال ان الرشديين قول او اإللهية، العناية انكار - 1
 الدنيا الكائنات وان اإللهية للعناية خاضعة ليست البشرية

٠ السماوي الجرم لفعل ضرورة خاضعة

.عدم من الخلق واستحالة العالم بأزلية القول - 2
3 I ٠ الفردي المعاد واستحالة البثري العقل بوحدة القول 

,الحادثة بالجزئيات الله علم انكار -4

. الوحي او الشريعة على الحكمة او الفلسفة تقديم - 5

المعجزات. او الخوارق انكار-6
 القضايا، هذه عالنية يصرح لم رشد ابن ان جديربالذكر

 اوتأويله شروحه بعض عن ضرورة يلزم بعضها كان وإن
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 في لخص قد ،1111 المتوفى الغزالي أبوحامد وكان .المشائية

 وشراحه ارسطو فيها استهدف مسألة عشرين الفالسفة تهافت

 جوانبها بعض في تتفق سينا، وابن الفارابي سييا ال العرب،
 في حاول رشد ابن ان ومع الذكر. اآلنفة الرشدية القضايا مع

 يد على 1328 حوالى الالتينية الى ترجم الذي التهافت تهافت

 ألرسطو، الغزالي اتهامات على يرد أن كالونيموس، كالونيم

 في إن المشائيين، عن التهمة دفع في عامة بصورة ينجح لم فهو
 الرغم على اإللهي، العلم او الفردي المعاد او العالم قدم باب
 التي والتآويل القضايا هذه فيها عالج التي الفائقة البراعة من

المضيار هذا في المشائيين ساحة تبرئة بغية قدمها

: االكويني وتوما الكبير البير - 6

 اخذت الدينية والعقيدة الفلسفة بين الصراع هذا غمرة في

 لم معارض موقف مالمح عشر الثالث القرن أواسط منذ تتضح

 بل متضارتين بحسبه الفلسفية والحقيقة الدينية العقيدة تكن

 التي التهم من ارسطو بتبرئة الموقف هذا بدأ وقد متكاماتين،
 العقيدة باسم رشد، ابن سيما وال اتباعه والى اليه توجه كانت

 من الجديد الرعيل هذا رواد من رائد اول وكان .الدينية

 بوضوح فصل الذي 1280 عام المتوفى الكبير، البير الفالسفة

 الى وذهب والعقيدة، الفلسفة اي وااليمان، العقل ميداني بين

 النفس، وعلم الطبيعية العلوم ميادين في الحكم هو العقل أن

 »فعندما واالخالق العقيدة ميدان في الحكم هو الوحي بينا

 او االيمان شؤون في والفالسفة اغطينوس القديس يختلف

 دون اغطينوس يقوله بما التسليم »فعلينا يقول، كما االخالق«

 او ابقراط يقوله بما أسلم فانني بالطب يتعلق فيا أما ,الفالسفة

 يقوله بما اسلم فانني الطبيعي، بالعلم يتعلق وفيما جالينوس،
.الطبيعية« بالشؤون ادرى كان ألنه ارسطو،

 يتورع لم واالمان العقل بين الحاسم الفصل هذا على وبناء

 على والعلم الفلسفة ابواب جميع في الخوض الكبيرعن البير
 العقائد وامهات جهة، من سينا وابن رشد وابن ارسطو طريقة

 على ثانية، جهة من والقيامة، والتجسد كالتثليث المسيحية،
 اصالً العقل بوسع اسرارلي هي حيث من ايمانية، اس

 قائمة الى الكبير البير اضاف وقد .الوحي عن بمعزل كتشافها

 ذهب اللتين وأزلته عدم من العالم خلق مسألتي االسرار هذه
 ايضاً، عليهما الدليل اقامة العقل باستطاعة لي انهماما الى

٠ الوحي بناءعلى بهما التسليم فوجب

 بهذا اخذ فقد ، 1274 عام المتوفى االكويني توما تلميذه أما

 طريق على اخرى خطوة خطا ولكنه تحفظ، دون المنهج
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 من المثائية هذه تنقية على بدء ذي ء بادى فعمل المشائية،

 ان بها، علقت قد كانت التي المحدثة األفالطونية الشوائب

 الخام( )القرن االريوباجي تأثيرديونسيوس تحت

 سينا، ابن والسيما العرب، المحدثين أوتأثيراالفالطونيين
 يجد لم خالصة مشائية عل فريداً شاهداً الفلسفي منهجه فجاء

 من موقفه أما . تعارض أي المسيحية العقيدة وبين بينها

 الرشدين على حمل انه فمع , االتزان يخلومن فال الرشدية

 الخاص أسلوبه فان خاصة، العقل وحدة باب في عثواء حلة

 .رشد ابن أسلوب مع وجوه عدة في يتفق أرسطو شرح في

 مثل ،المسيحية بالعقيدة المتصلة المسائل بعض استثنينا واذا

 الطبيعية أرسطو لفلسفة فتأويله األجساد، وحشر العالم خلق

رشد. ابن تأويل عن يختلف ال يكاد الخلقية، وحقى واإللهية

 في داخلة اعتبرها التي المواضيع الى باالشارة ذلك على نمثل
 . ثانية جهة من عنها الخارجة وتلك ،جهة من الفلسفة صلب

 تعالج اطالفاً، اشهرمؤلفاته وهي ، الالهوتية الحالصة ف

 وطبيعة العالم وخلق به ومعرفتنا وصفاته الله وجود مسائل
 فلفية أسس على وسواها، الطيعي والقانون وافعاله االنسان

 االول الجزء من الثاني السؤال فهويبدأ . بحتة عقلية أو
 عليه التدليل يمكن ام بديهياً، الله وجود كان اذا عما بالتساؤل

 الى يعمد بااليجاب الثاني السؤال عن أنيجيب وبعد عقلياً
 مباشرة متمدم جميعها الله وجود الى تفضي طرق خس بسط

 الثاثة الطريق ان )ويالحظ ارسطوطالي من اوغيرمباشرة

 ماهية مسألة الى يتطرق ذلك بعد سينا(. ابن من مستمدة
 األوحد الكائن هو الله ان رسطو طريقة على فيثبت الله،

 الصفات يتناول وعندما . ماهيته عن وجوده ينفصل ال الذي

 العقلي، النظر طريق عن يعرف منها كان ما بين يميز اإللهية

 وما والقدرة، والعدل والجودة والكمال والباطة الوحدانية مثل

 واعادة والتجسد كالثالوث الوحي طريق عن اال يعرف ال كان

 بعض من الرغم وعلى وسواها. الدينونة يوم االجساد خلق
 الخير أو الغائية كالعلة الله الى نظرته فإن الجزئية، المفارقات

 ارسطوطالي الموجودات جميع نحوه اوتتحرك تصبواليه الذي

 من الالم كتاب أرسطوفي وضعه ما مع يتفق ال فهي الفحوى،

 وفعل خير بأنه االول الموجود وسم حيث الطبيعة، بعد ما

 النزوع أو االشتياق بفعل الموجودات سائر نحوه يتحرك وكمال

 )الكتاب النيقوماخية االخالق في وضعه ما مع بل وحسب،

 تكون قد العقلي النظر حياة «ان يقول: حيث ايضا، العاشر(

 من الحياة هذه يحيا ال االنسان ان اال بها، لالنسان الطاقة ما

. ٠ .إلهي عنصر فيه يكمن حيث من بل ،انسان هو حيث

 حياة فكذلك االنسان، الى بالنسبة إلهيا شيعا العقل كان فاذا
 توما القديس الف )وقد . االنسانية« الحياة الى بالنسبة العقل
 التي الشروح افضل يعتبرمن اكيقوماخية األخالق ل شرحاً

. وصلتنا(

 المدى توما، القدي مشائية على االخرى الشواهد ومن

 تأويل في االرسطوطالية المقوالت بأهم فيه تذرع الذي

 االسباب٠ والفعل القوة مثل والفساد، الكون عالم في الصيرورة

 كذلك وسواها. والسكون والحركة والجوهروالعرض االربعة،
 ماهية في نظريته ارسطوطالية اسس على بفى النفس، باب في

 على وتوقف والمخيلة، والناطقة والغاذية الحاسة وقواها النفس

 مألة عند والمتوسطة القديمة العصور في ارسطو شراح عادة
 يتعارض تأويالً العقل ارسطوفي مذهب فأول الفعال، العقل

 مع بعيد حد الى ويتفق سينا، وابن رشد ابن من كل تأويل مع

 ليس الفعال العقل ان الى اذذهب االرسطوطالية النصوص

 رشد، وابن سينا ابن رأى كما النفس، عن خارجة مفارقة قوة

 الفس طاقات تحقق ان شأنها من الفس، قوى من قوة بل

 النفس قوى من قوة وهو الهيوالني، العقل سييا ال االدراكية،
 رشد ابن موقف ينقض ان استطاع وهكذا ايضاً. الذاتية

 واحد الهيوالفي العقل أن الى ذهبوا الذين الالتين واتباعه

 فلزم فساد، أو كون عليه يطرأ ان فاستحال والنوع، بالعدد

 الجنس افراد بين مشترك وانه ازلي العقل هذا أن ذلك عن

: بقوله الموقف هذا على توما القديس ويرد . عندهم البشري

 البشر اشتراك عن لزم االنسان، صورة العقل كان لما-1

خلف وهو االفراد صور تعدد العقل في

 والصورة، المادة كال بل التعدد، مبدأ هي المادة ليست - 2

 ان فاستحال العقل، وهي الخاصة، صورته فرد لكل فكان
 أو كلياً الفعال، او الهيوالفي به عنينا سواء العقل، يكون

.ايضاً النفس قوى من قوة بلهو مشتركاً،

 في البشري الجنس وحدة العقل بوحدة القول عن يلزم - 3
 بحكم والعقاب، الثواب عندهامعنى فينتفي االخرة. الحياة

 كبطرس الخيروالشرير، ويتساوى الفردية، التبعة انتفاء

وهومحال. ويهوذا،

 عاجزعن الله ان ايضاً العقل بوحدة القول عن يلزم - 4

 يوم خلقها اعادة او ابتداء، العقول او النفوس من عدد خلق
 كلي مبدأ الى جميعها تؤول النفوس هذه دامت ما ،ثانية القيامة

الهيوالفي. هوالعقل واحد
 الكبير البير تطرق قد كان مسألتين الى االشارة يمكن واخيراً

 ذهب فقد العالم. وأزلية عدم من العالم خلق وهما اليها،
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 عليه التدليل يمكن بما عدم من الخلق أن الى مر، كا البير،
 يقتضي تما العالم، زلية غرار عل فكان العقلية، بالذرائع

 بين بدقة توما القديس يميز هنا . الوحي الى استنادا به التسليم

 )وهومدلول يكن لم ان بعد العالم امجاد وهما المسالة، جانبي

 الحدوث(، أو االزلية )وهومدلول الزماني وامتداده الخلق(

 على قادر العقل ان العالم هذا رأى االولى، المسألة الى بالنسبة

 على بناء العدم من العالم ايجاد على الفلسفي الدليل اقامة
: أرسطوطالية كالهما مقدمتين،

 عن يحدث فانما باشتراك، يوجد ما أنكل االولى، ٠ 1
 وهذا فيه، اشتراك ال جوهرياً اتصافاً بالوجود يتصف كائن

.بذاته القائم الموجود بأنه يوصف الذي الله هو الكائن

 حيث من اعتبرت اذا الموجودات، جميع أن الثانية، - 2
 )وبالتالي المشترك الوجود هذا يخص ما كل تستمد فإغا وجودها

 نعني ما وهذا .فيه اشتراك ال الذي االول الوجود من مادتها(

 السؤال االول، الجزء الالهوتية، )الخالصة العدم من بالخلق

الخ.(. 2 الفقرة ،44

 توما، القديس ذهب فقد الثانية المسألة الى باكسبة أما
 ، 1204-1135 ميمون، بن موسى منوال على ما حت الى ناسجاً

 يمكن ال ما ازلياً وجوده يكن فلم بداية للعالم بأن القول أن الى

 بداية »إن يقول كما ذلك وعلة ،برهانية بصورة عليه التدليل

 ذلك نفسه. العالم الى باالستناد عليها يبرهن أن يمكن ال العالم

 اعتبرمن اذا شيء وكل ،الشيء هوماهية البرهان مبدأ أن

 أو المكان حيث من فيه النظر يمكن لم نوعه( )او ماهيته حيث

 الثانية، التحليالت في ارسطو لسان على )أي قيل لذا اآلن

 كل في توجد الكليات إن (33 ب 87 ص٤االول الكتاب

 لم الحجر او السماء ان على اذن البرهنة يمكن فلم وزمان، مكان

 االول، الجزء الالهوتية، )الخالصة األزل«. منذ يوجدا
(.2 الفقرة ،46 الؤال

 لتبرئة فتجرد ذلك، من ابعد الى ذهب توما القديس ان ثم
 في جاء بما مستشهداً العالم، بأزلية القول تهمة ارسطومن

 فيها لنا »لي مسائل ثمة أن من (16 ب 104) طوبيقا كتاب
 مثال عسر، ذلك لم فيها: قولنا بأن لظنتا عظيمة هي اذ حجة،

 العربية الترجة في جاء )كما أوال«؟ ازلي العالم هل ذلك:

 السياء كتاب مطلع في جاء بما يستشهد كما ، لطوبيقا( القديمة

 من الطبيعي السماع من الثامن والكتاب (،14 ب 279 )ا،

 تلك وليست العالم، ازلية مسألة في القدماء آلراء جدلية معالجة

 الى الداعي »بل توما، القديس يقول كما البرهاني طريقة
.وحسب« االقناع
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ارسطو: على الشروح - 7

 تأثر الذي توما القديس ألسلوب السالفة الفقرة في عرضنا

 على المسيحية العقيدة تأويل في البيرالكبير، أستاذه بخطى فيه

 ميدان في العقل دور بين والفصل ارسطوطالية، اس
 دور وبين ما، حد الى الخلقيات وحتى واإللهيات الطبيعيات

 رد ثم العقل، تفوق التي الدينية المعتقدات ميدان في االيمان

 المسيحية العقيدة ارسطوتناقض فلسفة بأن القائلين دعوى

 طريق عن المهمات بهذه االضطالع استطاع وقد ضرورة

 وابراز وااليمان، العقل لميداني والدقيق الواضح التحديد
 غرار على بتناقضهي القول متحاشياً بينهما، التداخل جوانب

 نطاق عن يخرج ما ان على ومدلأل ارسطوآنذاك، خصوم

 الوحيد والسبيل يناقضه، وال العقل يفوق انما الطبيعي العقل

 والمكمل للطبيعة الفائق الوحي بنور االسترشاد هي لمعالجته

لها.
 بحتاً ارسطوطالياً جانباً ذلك الى نضيف أن يجب ذلك مع

 أهم على والتعليق الشرح جانب وهو توما، القديس نتاج في
 العبارة لكتاب شروحاً وضع فقد ٠ الفلسفية ارسطو مؤلفات

 النيقوماخية واألخالق والعالم والسياء الثانية والتحليالت

 وكتاب الطبيعة، بعد وما النفس وكتاب الطبيعي والماع
 Liber de Causis العلل لكتاب شرحاً إليها يضاف الياسة

 لهذا العربي االصل الى مننبه اول بالفعل وكان المنحول
 مبادىم من مستمدة فلسفية قضية 32 من يتألف الذي الكتاب

 كما ارسطو، الى العرية المصادر في نسبت لبرقلس االلهيات
 رشد ابن شروح عن عدداً تقل الشروح هذه ان ومع مر.

 الكبرى الشروح من ضخماً عدداً هومعروف، كإ الف، الذي

 االرسطوطالية، المؤلفات أمهات على والصغرى والوسطى
 تقل ال توما القديس فشروح الياسة(، كتاب )باستتاء

االندلسي سلفه شروح عن غور وبعد شموال

عشر: الثالث القرن بعد المشائية انحسار - 7

 اطار في المشائية انتصار ان عامة بصورة القول يمكن

 بعد االكويني، توما القديس يد على اوجه بلغ التيني مسيحي
 المفارقات ومن والالهوقي الفلسفي الصراع من سنين

 قبل من لالدانة الشهيرتعرض الالهوقي هذا أن التاريخية

 بعض جراء من واكسفورد باريس في الكنسية السلطات

 لتعاليم منافية اعتبرت والتي وقفها التي االرسطوطالية المواقف

 االوساط في توطد أخذت أن تلبث لم شهرته ولكن .الكنيسة
 شامالً معلماً 1311 سنة فينا مجمع فأعلنه والكنسية، الفلسفية



االصولي المنطق

 مجمع اعلنه ثم ،Doctor Communis الكنيسة معلمي من

 خامس اي الخام، الكنيسة معلم 1563-1545 سنة ترانت

 واغطوس امبروزيوس وهم الكبار، االربعة المعلمين

 خالصته ووضعت الكبير، وغريغوريوس وهيرونيموس
 ثم المقدس، الكتاب مع جنب الى جنباً المذبح عل الالهوتية

. 1323 سنة اسه قل اعلنت

 منذ تنحسر المشائية بدأت االنتصار، هذا من الرغم على

 والالهوتية، الفلسفية األوساط في عشر الثالث القرن اواخر
 نهجاً ينهجون البيرالكبيرواتباعه تالمذة من عدد اخذ فقد

 وديونيسيوس سينا بابن فيه تأنروا محدثأ، افالطونياً

 دي واولبريخ ستراسبورغ دي هوغ منهم نذكر االريوباجي،

 الذي فرايبرغ، دي وديتريخ ،1277 عام المتوفى ستراسبورغ
 برقلس المتأخر اليوناني الفيلسوف تأثير الفلسفية مؤلفاته تعكس

 الكبار الوثنية االفالطونية اعالم آخر ،485-410 عام المتوفى

 العالم في عليه بفى الذي االلهيات، مبادىء كتاب وصاحب
 Liber de أو الممحض الخير كتاب في مر، كما العربي،

Cdtisis ، كريمونا دي جيرارد عشر الثافي القرن في وترجمه.

 وقد المحدثة، االفالطونية أن عامة بصورة القول ويمكن
 عشر الثالث القرن أواخر منذ أصبحت باالغسطينية، امتزجت

 ذروتها وبلغت والالهوتية، الفلسفية للحركات الغالبة السمة

 من وكان .واتباعه 1308 عام المتوفى سكوتس دونس فلسفة في
 حد الى بالتقلص الحقبة تلك في المشائية نفوذ يأخذ أن الطبيعي

 على األكويني توما فلسفة خلفته الذي الكبير األثر على ما

 هذا، زماننا في حتى والالهوتيين الفالسفة من الالحقة االجيال

 كنداوفرنساوانكلترا في فلسفبة ظهورحركة شهد الذي
.الجديدة بالتومائية تعرف الجنوبية واميركا
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فخري ماجد

االصولي المنطق
The Logic of LJsul al ٠ Fiqh 
La Logique d’usul aLFiqh 
Logik des usul aLFiqh

 وضعه الذي التفكيري المنهج ذلك االصولي بالمنطق يعنى

 التي التكليفية االحكام الى الوصول اجل من االصول علماء

 يسمى ان يمكن لما المنطقية الخالصة المنهج هذا في تمثل
 االصولي المنطق أن الى اوالً االشارة ومجب الشرعية. بالبراهين

 آخر فقيه الى فقيه ومن اخرى الى تاريخية حقبة من اختلف قد

 النوعي التركيب في تتبين االختالف هذا وظواهر له. معاصر

 فمنها األصوليون؛ تبناها التي الفقهي المنطق لنظريات والشكلي

 باالثنين او الرواقي بالمنطق تأثر ما ومنها المثائي بالمنطق تأثر ما
 عنه المدافعين اكبر من تيميمة ابن كان آخر نوع وهناك معاً.

 والذي االسالمي العنصر ساده الذي المنطق وهو به، والقائلين

 ما بكل الفقه اصول على اليونانية التأثيرات مقاومة حاول

 بها قام الفقه ألصول نظرية لوضع محاولة واول .امكن
 التي االسالمية الفقهية المكونات على فيها مستنداً الشافعي

 التقرير الصعب ومن الثافي. القرن من اكاني النصف في برزت

 عند االصولي المنطق عل واضح تأثيريرناني ي بوجود
 الحقا االصوليون سماه بما الشافعي اعترف فقد ،الشافعي

 ولم القياس انواع اقرى االول واعتب وبالتمثيل االولى بقياس
 ألن الشافعي اعتبارات في االرسطوطالي البرهان قياس يدخل

 او مقدمة فكل .بحتة لغرية مسألة له بالنبة كان القياس هذا

 شيء عن ضرورية نتيجة تنتج السنة او الكتاب في عامة قضية

 االصوليون سماه ما وهذا العامة، المقدمة هذه تحت يدخل
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االصولي المنطق

 لحم اكل عن فالنهي اللفظ. داللة جهة من المفهوم المتأخرون
 كل وعن البري الخحنزير لحم اكل عن النهي يشمل مثالً الخنزير

 تحريم على الحكم طريقة وليست االخرى. الخنازير انواع
 الصغرى المقدمة فيها تدخل برهانية طريقة الجوي الخزير

 فيها يفهم خالصة لغوية مسألة هي وانما الكبرى المقدمة ضمن

 اقتصر إذن فالشافعي الخنزيركنوع تحريم لفظ من التحريم
 االصوليون سماه وهوما االولى، قياس على االصولي منهجه

 كما يعتمد، والذي التمثيل قياس وعلى الجلي، القياس بعده

 المنطق ان من وبالرغم والشبه والداللة العلة عل سنرى،

 الشافعي، ظهور قبل االسالمي العالم في معروفا كان اليوناني
 حتى الشافعي رسالة في المنطق هذا لمعالم اثر اي نجد ال اننا اال

 شارك والذي الفقهي القياس الى نظرته االعتبار بعين اخذنا لو
ظياً اعتباره ارسطوفي

 االسالمي الفكر تغلغل في تنجح لم اليونانية التأثيرات ان

 الكتب من الترجة حركة بدأت عندما اي ،الشافعي بعد اال
 . الهجري الثالث القرن من الثالث او الثافي العقد بعد اليونانية

 موقفه عن كلياً ناتجاً يكن لم اليوناني بالمنطق الشافعي تأثر فعدم

 له تعرضه لعدم االرجح على وانما المنطق هذا تجاه السلبي

 ومعاصريه الشافعي كتب في دليل اي هناك ليس به. ومعرفته
 النطق على مطلعاً كان الشافعي ان اليوطي ادعاءات يؤيد

 اشتغاله على الدالئل بعض وجود رغم اليونانية واللغة اليوناني

.عمره من مبكرة فترة في النجوم بعلم

 اهم رسالته في المتمثلة االصولية الشافعي نظرية بقيت

 وقد . الرابع القرن بداية حتى الفقه أصول حقل في انجاز

 والد الجويني بقلم آخرها كان شروح بعدة الرسالة حظيت

 الثالث القرن هاية في لكن . ه. 419 سنة المتوفى الحرمين امام
 علم في جديداً منهجاً ينتهجون االصوليون بداً الرابع وبداية

 واالشعرية اوالً االعتزالية الكالمية التأثيرات تحت االصول

 االصولي المنطق بداً المذاهب هذه خالل من ان ويظهر الحقاً.

 رازي بن علي بن احد فنرى يونانية، منطقية بعناصر يتأثر

 كتابه في رواقية مبادىء يدخل ه.370 المتوفى الجصاص

 ه. 478 المتوفى الحرمين امام والجويني االصول في الفصول
 ممهداً االصولية العناصر ببعض األرسطوطالي النطق يمزج

 يعتبر الذي ه. 505 المتوفى الغزالي حامد ابي لتلميذه بذلك

 المنطق جعل حاولت السنة اهل من شخصية اول

األصولي. للمنطق عامة أساسية قاعدة األرسطوطالي

 وهوينهج المنطق، فن في العلم معيار كتابه في الغزالي يؤكد
 جدوام تشمل المنطق أن أرسطوطاليسياً، منطقياً منهجاً فيه
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 في النظر »إن فيقول عقلية. ام كانت فقهية النظرية العلوم

 بل وشروطه، ترتيبه في العقليات في النظر يباين ال الفقهيات

 كتابه الغزالي يبدأ هذا وعلى .فقط« المقدمات مآخذ في

 الحقيقة في هي منطقية بمقدمة ألصول ا علم من المستصفى

 ويذكر النظر. محك لكتاب وكذلك العلم معيار لكتاب مختصر

 والبرهان الحد في وانحصارها العقول مدارك المقدمة هذه في

 ويشدد واقسامهما. الحقيقي والبرهان الحقيقي الحد وشروط

 له ثقة »فال المنطقية المقدمة هذه دىءبمبا يحيط ا انمن على
.اصال« بعلومه

 منطقية نظر وجهة من االصولي القياس تفسير الغزالي حاول
 الفقهية االقيسة بين شبه واوجه مشتركة عوامل ايجاد بواسطة

 للحداالكبر علة الحداالوسط فاذاكان المنطقية والبراهين

 يكن لم وان اللم ببرهان المنطق وفي العلة بقياس الفقه في عرف
 وفي .اآلن برهان والمنطقيون الداللة قياس الفقهاء سماه له علة

 يبحث التعليل ومسالك والمخيل الشبه بيان في الغليل شفاء

 اي الفقهية المسائل في الجارية الظرية البراهين اشكال الغزالي
 ثالثة وهذه .نقلية ال قياسية الفقهاء يعدها التي المسائل في

 استدال برهان واثاني اعتالل برهان منها االول براهين

 على الفقهاء تعارف كما العك قياس او الخلف برهان والثالث

 للغزالي فهوبالنسبة الفقهي االعتالل برهان اما .تسميته

 البرهان هذا وشكل علة برابطة واالصل الفرع بين الجمع

 والعقار مضمون المغصوب :كقولك ونتيجة مقدمتين الى يرجع

 راجع الغزالي يقرر كا وهذا ٠ العقارمضمون إذن ا مغضوب

 فهو الثاني البرهان اما .معلومة جملة تحت معين شيء دخول الى

 علته تثبت ولكن له موجبة علة ليس »بما شيء على االستدالل

 :انواع ثالثة في ينحصر وهذا معقولة«. الداللة من بوجه
 اونتيجته، بوجودخاصيته الشيء على هواالستدالل االول

 على يدل وعدمها الخاصية به ما وجود على يدل الخاصية فوجود

 االستدالل هو الثاني .النتيجة لوجود بالنبة وكذلك عدمه

 االستدالل هذا ومبدأ عدمه، على وبعدمها المنتج على بالنتيجة

 ال نكاح او الملك يفيد ال بيع :كقولك الظواهر في التالزم هو

 الشيء على االستدالل هو اثالث ينعقدان. فال الحل يفيد

 هو وهذا ظهاره. صح طالقه صح من ان كالقول بنظيره

 االوالن النوعان اما بالتمثيل. المناطقة دعاه الذي االستدالل

أرسطوطاليسي البرهان الى يرجعان الغزالي اكد كما فهما

 المائل في الجارية النظرية البراهين من الثالث البرهان

 العكس قياس او الخلف برهان قلنا هوكما القياسية الفقهية

 يبطل ولكن للمقصود يتعرض ال »أن الغزالي يعرفه وهوكما

 اآلخر الضد تعين الضدين احد بطل واذا له المقابل ضده



االصولي المنطق

 االقسام لبعض وابطال وسبر تقسيم الى يرجع ذلك وحاصل

 نوع هذا على الغزالي ويضيف االقسام«. من بقي ما لتعين
 إلبطال االقسام جميع إبطال ثم اقسام في لجملة حصر هو آخر

 لملك الرح المقارض لوملك نقول: ان االول ومثال الجملة

 يؤدي ذلك ألن الربح ربح يملك ان يصح وال الربح، ربح
 الثاني ومثال .بالتمليك القول فيبطل ،القسمة في تفاوت الى
 او التصريح بطريق لكان طالقاً االيالء كان لو نقول، ان

 بطل فلذلك كناية كونه وبطل صريحا كونه بطل ولكن الكناية
 في كما ونتيجة مقدمتين الى ايضاً يرجع وهذا . طالقاً كونه

 وال صريح وال اوكناية، بصريح اال طالق ال انه القول
طالق. ال هي فالنتيجة كناية،

 صغيرة كمحاولة الفقهية البراهين في هذا الغزالي بحث جاء
 لحاجات اليونافي المنطق مبادىء الخضاع الغليل شفاء كتابه في

 كتبه في اخرى محاولة بأية قط يتلها ولم الخاصة، الفقهي النظام

 كتابات مع وبالمقارنة المنخول. ر المستصفى مثل االصولية

 ان نرى الحاجب وابن قدامة كابن االصولين من المتأخرين
 .الفقه اصول في كلياً مزجاً المنطت مزج عن توقف قد الغزالي

 للموضوع معالجته طريقة من يتبين االصولي المنطق من فموقفه

 »من ان معلنا منطقية بمقدمة للكتاب قدم حيث المستصفى في
 االول القطب من بالكتاب فليبدأ المقدمة هذه يكتب ال ان شاء

 بالنسبة انه يتبين هذا ومن الفقه«. اصول اول هو ذلك فان

 جوهر من والبرهان كالحد المنطقية المواضيع ليست للغزالي

. لفهمه مسبقة ضرورة كونها من بالرغم الفقه اصول
 االرسطوطاليسي المنطق دمج في الغزالي اسلوب خالف على

 ه 62)( المتوفى قدامة ابن الدين موفق جاء الفقه بأصول
 ال جزءاً اعتبرها المناظر وجنة الناظر روضة لكتابه بمقدمة

 وطريقهما التصوروالتصديق ببحث وبداها الكتاب من يتجزأ

 ولفظي ورسمي حقيقي الى الحد قسم وقد .والبرهان الحد
 المشائيين وتعريف للحد االصولين تعريف بين بذلك موفقا

 الشيء ماهية على الدال القول بأنه الحقيقي الحد يتلخص .له
 فهم يتصور ال دخوالً اكيء حقيقة في يدخل وصف كل وهو

 الذات يفارق ال الزماً يكون الوصف وهذا فهمه، بدون معناه

 القدر هذا وفصل جنس الى ينقسم ذاتي وصف وهولذلك

 ادخل ارسطوطاليسى تعريف االساس في هو الحد تعريف من
 تبنام الذي الرسمي وهو اال له مكمالً تعريفاً قدامة ابن عليه

 والحد ٠ الهجري والخام الرابع القرن اصولي من عدد
 بتعديد للثيء الشارح اللفظ هو قدامة ابن عند الرسمي

 ابن ويذهب ,وينعكس يطرد بحيث والالزمة الذاتية اوصافه

 كل ترجع التي واالقية البراهين سرد الى ذلك بعد قدامة

 نتيجة منهما يتولد مقدمتان عنده والبرهان . لها الفقهية االقيسة
 ظنية كانت وان برهاناً سمي قطعيتين المقدمتان كانت فاذا

 مباينة عن الغزالي قاله بما يذكرنا وهذا فقهياً، قياساً سمي

 قدامة ابن يقول فقط. المقدمات مآخذ في للشرعيات العقليات
 حاصله اذ مجازي اسنعمال هو قياساً الفقهي القياس تسمية ان

 جانباً المقدمات نوعية رضعنا فاذا ،عموم تحت خصوص ادراج

 الثالثة اصناف، خة تصنيفها يمكن براهين لدينا يكون

 الثاني الشكل على األرسطوطالية األقيسة هي منها االولى
 استبدل قدامة ابن ان هنا بالذكر )يجدر والرابع والثالث

 كل قولنا: االول الصنف مثال الرابع(. بالشكل االول الشكل

 . حرام نبيذ انكل منه فيلزم حرام مسكر وكل مسكر نبيذ
 من النوع لهذا االرسطوطاليسية الشروط قدامة ابن ويكرر

 على تشتمل المقدمتين من واحدة كل ان ويقول البراهين

 منها ،اربعة البرهان هذا فتصيراجزاء وخبر، مبتدأ ،جزئين

 الحقيقة في ثالثة عددها يكون وبهذا المقدمتين في مكرر واحد
 قولنا مثل واحد شيء في المقدمتان تشترك لم اربعة بقيت لو اذ

 احداهما تشترك فال مضمون والمغصوب مسكر النبيذ

 في ويشترط بالعلة. يعرف هوما المثترك والعامل باالخرى.

 فلو مثبتة االولى مقدمته تكون ان الراهين من الصنف هذا

 عامة الثانية تكون ان يثترط وكذلك .تنتج لم نافية كانت

 النبيذ فلوقلت عمومها، بسبب عليه المحكوم فيها ليدخل

 والصنف النبيذ. تحريم يلزم لم حرام المسكر وبعض مسكر
 المقدمتان تختلف ان شرطان: فيه يجب الثاني الشكل وهو الثافي

 الكبرى، المقدمة اي الثانية، تكون وان واالثبات النفي في

 يسميه فهوما البراهين اصناف من الثالث الصنف أما .عامة

 ابن ينتقل المقدمتين. في مبتدأ العلة فيه وتكون النقض الفقهاء

 وهوفي التالزم يسميه الذي الرابع الصنف الى ذلك بعد قدامة

 هذه كانت إن م ومثاله المتصل، الشرطي القياس الحقيقة

 صحيحة الصالة ان ومعلوم متطهر فالمصي صحيحة الصالة

 شرطا هنا الطهارة وجعلت متطهر. المصلي ان عندئذ فيلزم

 ومن الشرط وجود المشروط وجود من فيلزم الصالة لصحة
 قيل فلو العكس يلزم ال ولكن المشروط، انتفاء الشرط انتفاء

 المصلي ان ومعلوم متطهر فالمصلي صحيحة الصالة كانت إن
 والصنف . يفسدها آخر امر يدخل قد اذ ،يصح لم متطهر

 بالسبر المعروف هو قدامة ابن عند البراهين االخيرمن

 عند المنفصل الشرطي وبالقياس الفقهاء عند والتقسيم

 اثبات يتج نقيضين »كل بأنه قدامة ابن ويعرفه المناطقة.
 كل استيفاء شرطه ومن أآلخر« اثبات اآلخرونفيه نفي احدهما

آخر، قسم في الحق وجود يحتمل إذ االقسام
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االصولي المنطق

 البحاث المنطقية االسس البراهين هذه قدامة ابن يعتبر

 ترجع ان يجب االصولية االدلة كل ان ويؤكد الفقه اصول

 فإنه النظم هذا على شكلها ظاهر يكن لم وان البرهافي، للنظم

 ويذكرنا الفقهيات. في وقوعه يغلب ما وهذا المقدمات الهمال
 المعيار وكتابيه المستصفى ل مقدمته في الغزالي كرره بما هذا

 يكن لم أم تمثيل قياس كان سواء قياس كل إن النظر، ومحك

 لكي االول الشكل على البرهاني النظم الى يرجع ان يجب فإنه
 من عدداً نرى المنطقي المبدأ هذا على واستناداً . صحته تضمن

 هذه على منطقهم يبنون الغزالي بعد البارزين االصوليين

 المنطق الى معظمها يرجع والتي البرهانية االس

 وابن بالذكراألمدي هؤالءنخص ومن االرسطوطاليسي
 واالنصاري والجرجاني( والتفتازافي االيجي )وشارحيه الحاجب

.اميرالحاج وابن الهمام الشكوروابن عبد وابن
 بتفصيل واالمل الوصول متهى كتابه الحاجب ابن يبدأ

 القياسية االشكال يسرد ثم والبرهان والحد والتصديق للتصور

 في وهذا صحتها. وشروط Moods ضروبها مع االربعة

 بداية في الغزالي شرحه كما موجزللمنطق عرض االساس

 في قدامة ابن ترتيب هنا يتبع الحاجب ابن لكن المستصفى.
 في فهويذكر الكتاب. من يتجزأ ال جزءاً المقدمة هذه جعل

 واللغة الكالم فن من يستمد الفقه اصول علم ان البداية

 تحت المنطق في نظريته ويسرد الثرعية واالحكام العرية

 بشكل البرهاني القياس عناصر وتدخل .الكالم علم مبادىء

 إن يقول حيث ستدالل، الر بحث سماه ما ضمن واضح

 .علة قياس وال اجماع هوكلدليلليسبنصوال االستدالل
 ،علة تعيين غير من حكمين بين التالزم هو االدلة هذه وأحد

 المنفصل الشرطي القياس في هذا التالزم مبدأ ويتلخص

 الحاجب ابن مقدمة في ذكره يرد لم قياس وهو المتصل والشرطي
الكالمية-المنطقية.

 الثالثة القياسية االشكال بحث اجل فقد اآلمدي أما

 كتابه، اواخر في االستدالل باب الى بنوعيه الشرطي والقياس

 قياس وال اجماع وال بنص ليس ما بأنه االستدالل وعرف
 ومن ,لالصول خامساً مصدراً باعتباره الحاجب ابن وشارك

 قضايا من ألمؤلف القول هو اآلمدي عند االستدالل انواع اهم

 االقتراني القياس هو وهذا اخرى، قضية تسليمها من يلزم
 احدهما مفردين تشمل مقدمة وكل فقط مقدمتين من المركب

 في الحد هذا وموقع .االوسط بالحد ويعرف المقدمتين في مكرر

 الحد في محموال كان فاذا ،البرهان شكل يقرر المقدميتن
 كمايقول وهو، االول الشكل االكبركان االصغروموضوعاًفي

 فكل واقواها، االشكال ابين ارسطو، ذلك في متبعاً اآلمدي
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 صيغ اربعة الشكل ولهذا عليه. متوقفة االخرى االشكال

Moods ،كقولنا: موجبتين، كليتين من مؤلفة االولى منتجة 

 كل ان فالالزم النية، الى تفتقر عبادة وكل عبادة وضوء كل

 موجبة صغرى كلية من مؤلفة الثانية .النية الى يفتقر وضوء

 من شيء وال عبادة، وضوء كل كقولنا: سالبة، كبرى وكلية
 يصح الوضوء من شيء ال ان فالالزم نية، بدون يصح العبادة

 كلية وكبرى موجبة جزئية صغرى من مؤلفة اكالثة .نية بدون

 الى تفتقر عبادة وكل عبادة الوضوء بعض :كقولنا ،موجبة

 مؤلفة الرابعة .النية الى يفتقر الوضوء بعض ان فالالزم ،النية

 بعض كقولنا: سالبة، كلية وكبرى موجبة جزئية صغرى من

 ان فالالزم نية، بدون يصح العبادة من شيء وال عبادة الوضوء

 االخرى الصيغ شرح وبعد .نية بدون اليصح الوضوء بعض
 القياس قوانين اآلمدي يبحث والثالث الثاني للشكلين

 ومن منفصل، وشرطي متصل شرطي الى ويقسمه االستثنائي
 هذا الى معظمه في يرجع الفقهي السبروالتقسيم ان البين

البراهين. النوعمن

 عام بشكل اليونافي بالمنطق إذن االصولي المنطق تأثر

 المنهج التأثيرفي هذا ويظهر .خاص بشكل واالرسطي

 جاؤوا الذين االصوليين من فئة وعند الغزالي عند االصولي
 هؤالم كتابات لكن .والمنطق الكالم بعلم اهتموا والذين بعدم

 النظرية من هاما، يكن وان جزء، مجرد كانت االصوليين

 لم اليونافي بالمنطق تأثروا الذين هؤالء وحتى ككل. االصولية
 لتأثيرات خاضعة المنطقية ونظرياتهم مبادئهم مجموع تكن

 االستقرائي المنهج على مبنيا بقي االصولي فالقياس اليونانية،

 وال المشائيون يتطرق لم والذي االصول علماء طوره الذي
وتفاصيله مواضيعه لكل الرواقيون

 العلوم في ودمجه االرسطوطاليسي بالمنطق االهتمام ادى

 كابن االسالميين بعض قبل من عنيفة فعل ردود الى االسالمية
 كتابه في تيمية وان المنطق ضد المشهورة فتواه في الصالح

 اهم االخيربنقد هذا قام وقد المنطقيين على الرد القيم
 المنطق على هجومه في مرتكزاً االرسطوطاليية المنطقية العناصر

 إليونان الشكاك دعاوى وعلى حيناً االسالمي االصولي

Sceptics ًالتصور نحو اوالً هجومه تيمية ابن وجه آخر. حينا 

 المنطقيين على وأنكر والبرهان الحد وأقسامهما والتصديق

 إال يفيد ال الفقهيات في استعماله الغالب التمثيل أن ادعاءهم

 والبرهان، التمثيل قياس ان يرى تيمية ابن ولكن الظن.
 في حصل اذا وأنه متالزمان الشمولي، القياس يسميه الذي

 كانت اذا اآلخر في نفسها النتيجة حصلت يقينة نتيجة احدهما



االصولي المنطق

 تبنى التي المادة هي االقيسة في فاالعتبار واحدة. القياس مادة

 كانت فسواء يقينية المادة كانت •اذا صورتها. كانت مهما منها

 فهي الشمول قياس صورة او التمثيل قياس صورة في صورتها
 استثنائياً« او اقترانياً القياس صورة كانت وسواء واحدة،

 الحد من مكون فكالهما سواء عنده والتمثيل الشمول وقياس

 في هولعلة االوسط وهذا االكبرواالصغرواالوسط،
 لقياس اصال التمثيل يعتبرقياس تيمية ابن ولكن التمثيل.

 وطريق كلية، قضية على يتند الشمول قياس ألن الشمول

 فالعلم التمثيل، هوقياس الكلية القضية هذه الى التوصل

 فال محرقة النار ان قلنا فاذا سبب، من له بد ال الكلية بالقضية
 ايضاً محرقة النار تلك وان محرقة النار هذه ان اوالً نعرف ان بد

 هو هنا االستدالل في فاالصل جرا، وهلم محرقة النار وتلك
 بواسطة النتائج فتحقيق التمثيل. وهو بالشاهد الغائب اعتبار

 القياس بواسطة لتحقيقها ثانوية مرحلة يشكل الشمول قياس

 اليقين الى التمثيل قياس يقدنا لم واذا التمثيلي، الفقهي
 لن الشمول قياس فان العلة او المثترك العامل في لضعف
اليقين. الى يقودنا ان اآلخر هو يستطيع

 على كبير حد الى اليونافي للمنطق نقده في تيمية ابن اعتمد
 الدينية العلوم حدود داخل وطور عرف كما االصولي المنطق

 اصول لمنطق المكونة العناصر اهم فان قلنا وكما االسالمية

 عن بمعزل معظمه في بقي قد االصولي، القياس وهو الفقه،
 االصولي المنطق القياس هذا منبج ويمثل خارجية، تأثيرات اية

 اسس على الفقهي القياس قام .االسالمي وجهه من
 العلية فكرة االول، هامينم قانونين ترتكزعلى التي االستقراء

 الخمر في التحريم فحكم علة معلول لكل بان تقول التي

 الحوادث وقوع االطرادفي فكرة الثاني، باالسكار. معلول
 ظروف تحت وجدت اذا الواحدة العلة ان وهو والتأثيرات،

 في االصل علة وجدت فاذا متشابهاً، معلوالً أنتجت متشابة

 االصل حكم نفسه هو حكم للفرع يكون ان وجب الفرع

 طرق بابتداع االصوليون قام ولذلك منه بد ال العلة فوجود
 في مؤثرة العلة تكون ان فاشترطوا العلة، الثبات محكمة

 ويعرف علة. كونها عن يخرجها فيه تأثيرها فعدم الحكم،
 عند حاصل الحكم ان الظن على يغلب عندما الحكم في تأثيرها

 ان مسبقاً يفترض وبالتالي سواها شيء ألجل ال ألجلها ثبوتها

 او نص يردها ال ظاهرة اي سالمة منضبطة تكون ان يجب العلة

 وال منها اقوى بعلل غيرمعترضة تكون ان وكذلك اجاع،

 وضعت التي الشروط اهم ومن متضادين. لحكمين منتجة

 الحكم، وجد وجدت كال أي مطردة، تكون ان هي للعلة

 من يمنع وهذا الحكم، انتفى العلة انتفت كال اي ومنعكة

 واحدة علة من اكثر للحكم كان اذا ألنه بعلتين الحكم تعليل

 بقاء مع العلة تسقط قد بل الحكم انفاء الى العلة انتفاء يؤد لم

اخرى. علة وجود افتراض بسبب الحكم

 مسالكها بحث في االصوليون ينشأ العلة شروط تعيين بعد

 المنحصر نوعان، وفيه السبروالتقسيم االول، يليم ما واهمها
 بها التعليل يمكن التي االوصاف فيه تجمع فالمنحصر والمنتشر.

 يكون واإلبطال كدليل، منها يصلح ال ما إلبطال تفحص ثم
 من قادح عليه طرأ قد ألنه او طردياً او ملغياً الوصف لكون إما

 ان المتتشرفهو اما . علة الباقي فيتعين اوخفاء اوكسر نقص

 الدليل يكون ولكن ينحصر ال او واالثبات النفي بين ينحصر
 اختلف ظنياً فيه المعين الوصف بدأ ما علية نفي على

 اثبات على راضحاً دليالً السبروالتقسيم كون حول االصوليون

 االدلة كاقوى به والغزالي الباقالني نقال لديل، شرطاً ام العلة

 ال شرطا اعتباره الى االصولين من عدد وذهب العلة اثبات في
دليال.

 في للحكم الوصف الطردوهومقارنة ،الشاني المسلك
 ويعرفه .شبيهاً وال مناسباً يكون ال بحيث العدم دون الوجود

 وال مناسباً يكن لم الذي »الوصف انه عل المحصول في الرازي

 جميع في الوصف مع حاصالً الحكم كان اذا للمناسب مستلزماً

 حل بأنه االصوليين بعض وعرفه النزاع« لمحل المغايرة الصور

 لذلك يكون ان دون الصل بغيراوصاف االصل على الفرع

 التعريف هذا على ويعترض .الحكم اثبات تأثيرفي الوصف
 بحيث وجوداً للعلة الوصف مقارنة عن عبارة الطرد بأن القول

 الى التوصل يمكن وال ،الحكم معه االويوجد الوصف يوجد ال
 فاذا الفرع. في الوصف مع لحكم اقترن اذا اال هذا اثبات

 اثبتنا قد ونكون علة الوصف ذلك يكون الفرع في الحكم ثبت

 الذين االصولين بعض هناك .الدور فلزم مطردا بكونه عليته

 الوصف بمقارنة االستدالل هو الطرد ان بحجة الدور رفضوا
. الفرع صورة عدا ما الصور جميع في للحكم

 مع العلة دوران انه على ويعرف الدوران اكالث، المسلك
 ومتى الوصف وجد الحكم وجد فمفى وعدماً وجوداً المعلول

 الوصف هذا ان بذلك فيعلم بزواله، الوصف زال الحكم زال
 والفحص التجربة على المسلك هذا ويعتمد .الحكم ذلن علة
 فقرر الظن او لليقين موصالً اعتباره في االصوليون اختلف وقد

 بعض وقال بالعلية القطع الى يؤدي بأنه المعتزلة بعض

 يقول ايقين و القطع افادت التجربة كثرت أذا انه االشاعرة

 مع العلم كدوران عقال، اليقين يفيد •الدوران القرافي:

 ومعظم الرأس« قطع مع الموت كدوران وعادة، العالمية،

 مهما الظن الى يؤدي الدوران ان يرون االشاعرة من االصوليين
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االصولي المنطق

 الحكم توجب ال العلة بأن ذلك ويعللون التجربة، كثرت

 الحكم مع الوصف دار فاذا منصرفة، عالمة هي ولكن بذاتها
٠ لها معرفاً كونه الظن على غلب وعدماً وجوداً

 على ظاهر نص يدل »أن وهو المناط تنقيح ،الرابع المسلك

 الحكم ويناط االعتبار عن خصوصه فيحذف بوصف التعليل

 عن بعضها فيحذف الحكم محل في اوصافه اوتكون باالعم،
 في االجتهاد وحاصله بالباقي، الحكم ويناط باالجتهاد االعتبار

 باالصل الفرع إلحاق بأنه آخرون وعرفه . والتعيين« الحذف

 اال والفرع االصل ين الفرق انه إثبات اي الفارق، بالغاء

 البعض عارض وقد .الحكم في الفرق لهذا مدخل وال كذا
 تنقيح هو ليس و!لفرع االصل بين الفارق الغاء بإن القول

 من يتم الفارق إلغاء بينما العلة تهذيب هو التنقيح ألن المناط

المشتركة. لعلة غيرمعرفة

 ومحاولة العلة الثبات وضعت التي الطرق بعض كانت هذه

 التي االساسية المشكلة ان الواضح ومن صحتها. ضمان

 بين المشترك العنصر اثبات هي االصوليين المناطقة واجهت
 القياس قوة في المقرر هو العلي العنصر ذلك ألن والفرع االصل

 هذا وعلى اليقين. من ممكنة درجة اعلى تحصيل على وقدرته
 نوعية تكون ان يتفق حسبما اقسام الى القياس االصوليون قسم
 هي القياس اقسام من فقسمة المعين. القياس ذلك في العلة

 اومساوله االصل في منه اولى الفرع في الحكم فيها يكون التي
 فيما وعرف الشافعي به قال الذي وهو فاألول، منه. ادنى او

 الى بالنسبة الوالدين ضرب هوكتحريم االولى، بقياس بعد
 تقويم في بالعبد األمة الحاق في كعا والثاني لهيا التأفيف تحريم

 بالخمر النبيذ الحاق في كما والثالث . المعتق على الشريك نصيب

 ،الثالئة االقيسة هذه في العلية نوعية تختلف التحريم في

 في يوجد ال مشتركة علة به الذي الثالث النوع فبخالف

 .واالصل الفرع بين متساوية مشتركة علة االول القياس

 تحريم مع تتساوى ال التأفيف حرمة وهي االصل في فالعلة

 هذا االصوليين اعتبربعض االساس هذا وعلى الضرب،
 القياس قسم وقد قياسي. ال لغوي كاستدالل االستدالل

 االول المشال فاعتبر العلة، خفاء او بيان حسب اخرى قسمة
 لكن خفياً. قياساً والعبد األمة ومثال جلياً قياساً التأفيف عن

 هي االصوليين جمهور بين شهرة اكثر كانت التي القسمة
 في والقياس الداللة وقياس العلة قياس بين الثالثية القسمة

 فهو بالعلة فيه للتصريح كذلك سمي فاالول االصل. معنى

 االصل بين الجمع ففيه الثاني اما االصل معنى في القياس
 الموجب عل به استدالأل األصل في العلة موجبي بأحد والفرع
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 بالعبدفي األمة الحاق كمافي بالعلة فيه ومااليصرح اآلخر

بينهما. الفارق نفي بواسطة المعتق على الشريك نصيب تقويم
 اساسين، على قام قد االصولي المنطق ان كله هذا وخالصة

 الذي التقليدي االسالمي االساسأهميةهوواألكثر االول

 فالقياس .والقياسية والتفسيرية اللعوية المبادىء كل عنه بزغت

 لم القانوني للبحث ومناهج اساليب بتطوير نجح قد االصولي
 باالضافة هذا الرواقي. وال المشائي المنطت في ال مثيأل لها نر

 كثيرمن في استند الذي االستقراء علم مبادىء تطوير الى
 من عدد قام اخرى ناحية من .إسالمية عناصر على مقوماته

 بارساء واآلمدي الحاجب وابن الغزالي مثل البارزين االصوليين
 معظمهاكأنه ان يبدو منطقية اسس على االصولي المنطق

 علم ان هؤالء قرر وقد .ارسطوطاليسية مبادىء من سستمد

 يحصل والتصديق التصديق او بالتصور يحصل ككل االصول
 استدالل عملية ألية االعلى المقياس جعلوه الذي يالبرهان

.لصحته شرطاً واعتبروه اليه التمثيلي القياس فأرجعوا اصولية

ومراجع مصادر

 الكتبي، عبدالصمد تحقيق الممطقن، على الرد الدين، تقي تيمية، ابن —
194) القيمة،بمباي، المطبعة

 االصول فيعلمي الوصولواالمل الدين،منتهى ابنالحاجب،جمال —
ه. 1٦26 القاهرة، العادة، مطبعة والجدل،

 الكتاب دار ،الماظر وجنة الناظر روضة الدين، موفق قدامة، ابن —
. 1981 بيروت، العربي،

 مطبعة اجزاء، 3 االحكام، أصول في االحكام الدين، سيف اآلمدي، —
. 1968 القاهرة، ،صبيح علي محمد

 شرح )ومعه الحاجب إبن،شرحعلىختصرالدين االيي،عضد -
 الكليات مكتبة جزءان، الجرجاني(، والثريف التفتازاني سعدالدين
• ا97٠٩ القاهرة، االزهرية،

 تحقيقعجيل االصول، في الفصول الرازي، بنعلي احمد الجصاص، ,
.1985 الكويت، النشمي، جاسم

 القاهرة، االنصار، دار جزءان، البرهان، الحرمين، امام الجويني، ,
(14(H .د

 الحلبي، بابي مصطفى مطبعة الرسالة، ادريس، ابن محمد الثافعي، ٠
.1969 القاهرة،

ال.ت ،بيروت الفكر، دار الفحول، ارشاد بنعلي، محمد الثوكافي، ٠

 ٠ 1971 بغداد، االرشاد، مطبعة الغليل، شفاء ابوحامد، الغزالي، __
I ' ال.ت.،القاهرة ،االدبية المطبعة ،النظر عحك
بوالق، القاهرة، جزءان، االصول، علم من المتصفى ،٠ -

ه 1322



الخطقية النزعة

 دار دنيا، سليمان تحقيق المنطت، فن في العلم معيار إ ٠
1861 ،ه 1322 القاهرة، المعارف،

 دار ،4 االسالم،ط مفكري الحثعد نثار،عليسامي،مناهج ٠

.1978 القاهرة، املعارف،

Jadaane, Fchmi, [;influence du stocisme stir la pensJe musul- 
mane, Dar cl-Machreq, Beyrouth, 1968.

— Shchaby, Nabil, «The Influence of Stoic Logic on al-Jassas’s 
Legal Theory», in J.E. Murdoch and E.D. Sylla, eds.. The 
Cultural Context of Medieval Learning, 1). Reidcl Publishing, 
Co., Dordrecht Boston, 1975

— Van Ess, Joseph, «The Logical of Islamic rheology,» in (1.ع. 
Grunebaum, cd.. Logic in Classical Islamic Culture, Otto 
Harrassowitz, Wcisbaden, 1970.

حالق وائل

المنطقية النزعة
Logical Tendency
Tendance Logique
Logische Tendance

 للمنطق الصدارة مكان تعطي نزعة كل العام، معناها في

 .منطقي نسق صورة نفسها على اوتضفي الفلسفي البحث في
 ترى التي المطلقة المنطقية النزعة عن الحديث يمكن المعنى وبهذا

 بالعقل إنثاؤه يمكن وأنه بكامله معقول الواقعي الوجود أن

 مذهب على النعت هذا الدارسين بعض أطلق وقد وقوانينه

 او المنطقي الوجود هو الحقيقي الوجود بأن القائل هيغل
, . ٠ العقلي

 أن تعتقد التي النزعة فهي الخاص، معناها في أما

 المفاهيم تحديد وتحاول المنطق، من فرع البحتة الرياضيات

 مفاهيم الى ردها خالل من يتم تحديداً الخالصة الرياضية
 قواعد على بكامله الرياضي البناء ارساء ثم صرف، منطقية

,بحتة منطقية

 F.G. Frege 1848-1925 فريغه مع األمر أول ظهرت وقد

 B. Russel رسل طورها ثم عشر، التاسع القرن في

 في المنطقية النزعة اتخذت العشرين. القرن في 19701 872

 الصوري المنطق من الحسابية االعداد اشتقاق البدايةصورة

 سيبلغ وهومسعى المنطق؛ ثوابت بواسطة وتعريفها وحده
 أصول كتابه في البحتة الرياضة سيعرف الذي رسل مع أوجه

 سنة الصادر The Principles of Mathematics الرياضيات

 ك-ا( عنها يلزم »ق صورتها التي القضايا جمبع »باب بأنها 1903

 جملة أو واحد، متغير عل تشتمالن قضيتان وك ق حيث
 ال وك ق من كال بأن عالً القضيتين، في بذاها هي متغيرات

 هي المنطقية والثوابت .المنطقية الثوابت غير ثوابت على تشتمل

 الحد وعالقة اللزوم، بداللة تعريفها يمكن التي المعافي كل
 ومعنى »مثل«، قولك ومعنى أفراده، أحد هو الذي بالفصل

 العامة المعاني في تدخل التي المعاني من ذلك غير الى العالقة،
 هذا، عن وفضالً الذكر، السالف النوع مذ من التي للقضايا

 من جزءا ليس ذاته حد في هو معنى تستخدم الرياضيات فان

 رد جاء وقد هوالصدق» ذلك تنظرفيها، التي القضايا

 نتيجة متطابقين، واعتبارهما به وإلحاقها المنطن الى الرياضيات
 للنزعات التصدي محاولة الى جيعاً ترتد عديدة أسباب

. .والعقالنية والحدسية والسيكلوجية واالختبارية التجريبية

 عشر التاسع القرن أكبررياضي من وهو فريغه عاصر فقد

 1873 - 1806ق.Mill .5 مل ستورت جون نزعة االلمان،

 من وجها المنطقية النفسانية تعد التي التجريبية، النفسانية

 أساسها النفسانية النزعة إن القول ويمكن .البارزة وجوهها

 أهمية في المبالغة مع نفسياً تفسيراً المعرفية الظواهر تفسير محاولة

 الى الفهم ذلك النظرخالل وفي لألشياء السيكلوجي الفهم

 أشد المتطق علم كان لما اذ .عامة والفكر المنطق حقائق
 عحاولة احتلت االنساني، الوعي من اقتراباً العلوم مجاالت

 مكانة النفس، علم طريق عن ومظاهره ووظائفه العقل تفسير

 النفسانية النزعة إن كذلك القول يمكن كما .ومتميزة كبرى
 .وج هيوم مع الكالسيكي التجريبي لالتجاه الثاوية القاعدة تمثل

 والمنطق الفلسقة مشاكل الى نظر الذي جيمس و. س.مل،
 وقوانينها ذاتها المعرفة طبيعة مهمالً انطباعية، نفسانية زاوية من

 المنطقية النفسانية هذه أن االعتقاد ينبغي وال ٠ ومعاييرها

 فقد بالذات، التجريبي االتجاه ومع انكلترا، في ترعرعت
 مؤلفات في خصوصا المانيا في حقى كذلك اشكالها بعض عرفت

 برانتانو وفرانتز B. Bolzano 1781 - 1848 بولتزانو برنارد

1907 - 1838, F. Brentano انصار بين المشترك والقاسم 

 التفسيرالنفسي الى هوالميل العموم على المنطقية النفانية

 في قوته وهوميل ،العقية والتصورات الفكرية للعمليات
 وتوجيه الميتافيزيقا نقد في الرغبة عشر، التاسع القرن

 مما وهوالمنطق، اال به، تتحصن الذي الميدان الى الضربات

 ذاتها الوضعية إن بل وضعية. نفحة احيانا الميل لذلك اعطى

 في تتردد لم المنطق، ورديفها، الميتافيزيقا على هجومها في

 المناهض التجريبي موقفهم يدعم كسالح النفس علم استعمال
 بين الفصل احياناً الصعب من جعل ما وهذا للفلفة،
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الكطقية النزعة

 أن يرى كان الذي مل، استيورت جون وتجريبية الوضعية

 علم فروع من فرع بلهو الذات، قائم علماً يمثل ال المنطق
 يعادل االخير، هذا وبين بينه المظهري واالختالف النفس؛

الكل. عن الجزء اختالف

 هو ،مل استورت جون عند المنطقية النفسانية يطبع ما إن

 نفسية، تفسيرات البحتة المنطقية المواضيع اعطاء في الرغبة

 سيكلوجياً، اساساً الصوري العقلي للبناء أن على والتأكيد

 كالتداعي نفسية عمليات الى وارجاعه رده الممكن ومن

 محاولة من ذلك كل في ما وواضح ٠. والتجريد. والترابط
 على التأكيد الى الرامية التركيبية النزعة على الفرصة لتفويت

 التي الفهم مقوالت هي قبلية، خالصة فطرية مبادىء وجود

 للعالقات وفقاً تركيبياً توحيداً الحس متباين بتوحيد تسمح

 تكريس هذا ويعني . والكلية بالشمول المتسمة الضرورية
 الفطرية المبادىء تسرب امام الباب سد اجل من العقل سلبية

 في لوجودها تأكيد كل يقود التي للعقل فاعلية كل وانكار
.القبلية

 الكانطية معاكسة الى ميل من النفسافي االتجاه في ما واضح

 اتفاق فيه له، فريغه نقد ان بالضرورة، يعني، ال هذا غيرأن

 نادى التي التركيية العقالنية يهاجم يفتأ فهوما الكانطية. مع

 أس خصوصاً فريغه(، )أي مؤلفاته من ويتبين كانط، بها

 الحساية المفاهيم اعتبار ضرورة على يلح أنه الحساب،

 انها غير ، ألشياء خاصيات وليست ،لتصورات خاصيات

 ال أي ،صورياً حدساً ولوكان بالحدس تتحدد ال تصورات

. مكنة لتصير والزمان المكان تأطير الى حاجة في تكون

 في الوقوع الى النفسانية مل لتجريبية نقده يقده لم ومثلما

 الى االخيرة لهذه نقده به يؤد لم الكانطية، التركيبية العقالنية

 النزعة في حقى وال الرياضية الديكارية الحدسية في السقوط

 كل في واسعاً انتشاراً العشرين القرن في عرفت التي الحدسية

 Hl Poincare 1858 - 1912 بوانكري هنري مع فرنسا، من

 مع بعد، فيما هولندا، في ثم ،E. Goblot غوبلو وادمون
 ،Brouwer بروفر تزعمه الذي الجديد الحدسي المذهب

 القول الى يذهبون جميعاً، فهؤالء وغيرهما. Heyting وهايتنغ

 بالنسبة الذاتي االستقالل من بنوع تتمتع الرياضيات بأن

 على اساساً تتوقف ال الرياضية العبارة حقيقة وأن ٠ للمنطق

 بتلك ارتباطها فليس .اخرى عبارات مع تماسكها مدى

 عن ويترتب .فيها الكامنة حقيقتها لنقل وسيلة اال العبارات

 كما مطلقة، بكيفية الرياضيات تحدد ال ومبادئه المنطق ان هذا

 يعقل وال ،الرياضيات اساس المنطق ليس لذا المنطقية، تدعي

 وأن خصوصاً اساس الى حاجة في نفسه هو مادام يكون، ان
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 مبادىء من ومباشرة بداهة وأقل تعقيداً اكثر مبادئه

 تكون ان يمنعها عما ،معينة مادة للرياضيات إن .الرياضيات

 تحتاج المادة وتلك .الصوري المنطق الى مفاهيمها ترتد صورية

 يبقى الذي الرياضي الحدس هي خاص نوع من تجربة الى
 المنطقي، االستدالل فاذاكان الرياضي سبيالًأوحدللكشف

 والبسط والشرح االستعراض يضمن هوما الرياضي، العلم في
 الحدس فإن االصيلة، الرياضية والتجارب للكشوف الدقيق

 لكل االماسي المنبع هو حيث من كعلم خصوبته جوهر هو
كثف.
 بعد فيما توجت التي الصورية النزعة على كذلك فريغه ثار

 وإن نزعة وهي . D. Hilbert 1862 - 1943 هيلبرت بأعال

 في عنها وتتميز عديدة نقاط في الحدسية التزعة تخالف كانت

 الموضوع وجود إلثبات كافياً معيارآ التناقض عدم مبدأ اعتبار

 وترمي االقتضاء عند عنه التخلي يمكن مبدأ ولين الرياضي،
 اال الى.المنطق، الرياضيات رد الى المنطقية النزعة شأن شأها

 فبينما .كبيراً اختالفاً عنها وتختلف المنطقية الزعة عن تتميز انها

 قضايا اياها معتبرة الرياضي السق قضايا الى االخيرة هذه تنظر

 تذهب الصوري، تماسكها من اال صدقها تستمد ال صورية

 من عارية اولية ومسلمات حدودآ اعتبارها الى الصورية النزعة

 رموز مجرد دامت ما المنطق، أم الرياضة في سواء معنى كل

 أو معنى ذات غير بحتة صورية فهي ثم، ومن وضعاً، نضعها

 الرموزوداللتهافي عندمعافي اليقف هيلبرت كان محتوى
 هو الرياضي انفكر موضوع بأن إيماناً االكسيمومية، الصياغة

.الرياضيات موضوع هي نفسها واللغة ذاتها، الرموز

 مطقية نزعة دعائم ليركز النزعات تلك كل على فريغه ثار

 حدود الى بردها البحتة الرياضية المفاهيم تحديد الى تسعى
 انطالقاً الرياضية الحقائق استخالص الى ثم خالصة، منطقية

 البرهان على اال ذلك في يعتمد ال بحيث منطقية ء مبادى من

 لسد األوحد السبيل هو هذا ان يعتقد كان وقد ٠ المنطقي

 اوحدسي اوسيكلوجي اختباري عنصر اي تسرب امام الباب

 ذات أنها على فريغه افكار تؤول ان ينبغي وال .الرياضيات إلى

 الكتابة، عل الرياضي البناء تقصر حروفية كتاية مقاصد
 من فارغة رموزاً تمثل تكن لم له بالنسبة فالرموز ،الرياضية

منطقياً يتحدد ومعناها معنى، ذات انها بل المعنى،

 المطق صياغة على فريغه عمل المقاصد، لتلك وتحقيقاً

 الرياضية التصورات رد في ساهم كما صورية، صياغة
 االعداد عرف أنه حيث خالصة منطقية تصورات الى االساسية

 وتجدر .بحتة منطقية تعريفات والمركبة والواقعية الصماء
 بالتصورات استعانوا له تسابقين رياضيين الى هنا االشارة



المنطقية النزعة

 على االعداد وتعريف الرياضية التصورات تحديد في المنطقية

 كنطور وج. 1916 ٠ Dedekind 1831 ديدكند فعل نحوما

1918 - 1845 G. Cantor، أنه الى يرجع فريغه فضل أن إال 

 على المشروع ليتم انه تصور فقد اوكك: اليه يتنبه لم لما تنبه

 المنطق، هنا وهي نفسها، االداة تكون ان بد ال ،محكم نحو

 يعثر ال وهوما ،محكم استنتاجي نق صورة تتخذ ،محكمة

 يتطلب االمر ان الى السبب ويرجع السابقين مشاريع في عليه

 كل في النظر واعادة جذوره ومن برمته التقليدي المنطق مراجعة
 فريغه كان الجانب هذا وفي عرفها. التي االصالحية المحاوالت

 المنطق تطور من متقدمة مرحلة يمثل فهو .ورائدآ سباقاً
 تعتبرفاصالً فريغه اعال بأن بالقول يسمح ما وهذا .الرمزي

 دشنت وقد .تجديدية واخرى تقليدية احداهما مرحلتين بين

 Begriffs schrift التصورات المدعوكتابة بكتابه االخيرة هذه

 فيما اال التجديدية مظاهره تكتشف لم والذي 1879 المنشورسنة
 Whitehead ووايتهيد ورسل Piano بيانو مع بعد،

 Princi- ماثمايتكا برنكبيا كتاب من يتبين ما وهو ، 19)47-180ا
pia Mathemalica بمشابة فهو . االخيران هذان الفه الذي 

 تطور من فريغه استهله الذي الجديد للشوط واستمرار امتداد

 خصصه الذي نوعه من األول الكتاب هذا وليس .المنطق
 باعتبار واضحاً، فريغه أثر فيه يبدو والذي للرياضيات رسل

 منذ االثر ذلك تبين .فقد 1913 - 191»( السنوات في كتب أنه

 سنة ونثر 1900 سنة كتب الذي الرياضيات أصول كتاب

 الى وتنبه فريغه اعمال على فيها تعرف التي الفترة وهي ، !903
 استخدم وانه االصلية لالعداد منطقياً تعريفاً اآلخر هو له ان

 الوقت نف في ادرك كما المنطق، في الرياضية الدالة فكرة
.فريغه مذهب في التناقض نقاط بعض

 تحقيق إرادة من الرياضيات أصول في رسل مشروع ينطلق

 تنفرد البحتة الرياضة جميع أن على الدليل »هو :اساسي غرض
 على تشتمل بعبارات تعريفها يمكن الني التصورات في بالبحث

 جميع وان االساسية، المنطقية التصورات من جداً قليل عدد
 المبادئء من جداً قليل عدد من استخالصها يمكن قضاياها

 والرياضيات المنطق ان على التأكيد هو االساسية« المنطقية

 وإن واحد، نسق في دمجهما الممكن ومن االلتحام أتم ملتحمان
 النسق، هذا ضمن حدة، على منها واحد كل نعرف أن شتا

 هو فالمنطق بالرجل، الصبي عالقة تشبه بينهما العالقة ان لتبين

 النسق ألن ذلك المنطق، رجولة والرياضيات الرياضيات، صبا

 حساب الى منه يتدرج ثم االولية القضايا بحساب يبدأ الموحد

 وحساب الفائت حساب الى ينتقل وعندما الحملية القضايا

 الحساب تناول الى أوقطع فجوة أدف دون يتدرج العالقات

 نسقها كما الرياضيات فروع بقية الى منه منتقال ،العادي

 الحساب( الى باكملها الرياضيات يرد )الذي الحسابي المذهب

 كلها الرياضيات تسلسل امكان في الفضل له يرجع والذي

 ان نستطيع ال هنا فنحن واذن .ألصحيح العدد من ابتداء
.الرياضيات وابتدأت المنطق انتهى اين نقول

 كون أن ذلك ،وثيقة جد والمنطق الرياضيات بين فالصلة
 المقدمات جميع بها تتعلق منطقية ثوابت الرياضية الثوابت جميع

 ان والواقع .أولية الرياضيات ممعل ما هو ،الرياضيات

 ، رياضياً استدالال حتماً يستتبع المنطفي بالجهاز التسليم

 في عليه العرف جرى ما ولوال .بينهما الفصل يصعب بحيث
 ،مطابقان والمنطق الرياضة إن القول ألمكن بيتهما التفريق

 تثتمل التي القضايا جميع فئة بأنه منهما كل تعريف وألمكن

.منطقية وثوابت متغيرات على فقط

 :صورتهأ تقريرات على بأكملها البحتة الرياضيات تشتمل

 القضية كانت شيء ألي صادقة الفالنية القضية كانت اذا

 تكون ان بم وال الشيء، ذلك على صادفة االخرى الفالنية

 اذا بما نفسه يشغل ال فالرياضي حقيقية. صادقة االولى القضية

 وفي .متحققة غير او التجربة في متحققة ما نظرية كانت

 اننا نقول جزئية اشياء عن اليتحدث البحتة الرياضيات

 على بالفعل يصدق نقوله ما أن ندعي وال ،كجزئيات نعرفها

 ذلك وعلى التطبيقية الرياضيات مهمة فتلك الواقعي، العالم

 فيه ندري ال الذي العلم ذلك بانها الرياضيات تعريف يمكن
 خارج كاذبا أو صادقاً نقوله ما كان اذا ما وال نتحدث عا

الفرضي. االستنباطي النسق
 المنطقية، القضايا تطبع خاصية الرياضية، القضايا فعمومية

 طبيعة هي ربما بل واحدة، العلمين في القضايا طبيعة يجعل بما

 وكونها المنطقية القضايا من الرياضية القضايا انحدار مصدرها

.لها طبيعياً امتداداً تشكل

 صور عن ،جزئية اشياء عن نتحدث ال الرياضيات في
 كانت أياً المفدمات، عن النتائج لزوم اللزوم، اساسها

 والتائج المقدمات صدق أما .المقدمات كانت وأياً ،النتائج

 دراسته تبقى الذي فيه، للرياضي دخل فال والفعل، الواقع في
 وهي العمومية، صفة لقضاياه يعطي مما بحتة صورية دراسة

 هذين بين تمييز وكل .والمنطق الرياضيات بين المشترك القاسم
 الى يرتد منهيا كال أن ذلك ،وتعسفي تمييزإعتباطي ،االخيرين

.منطقية وثوابت متغيرات على اال تثتمل ال قضايا فثة
 األمر يتعلق ال المنطق، في الشأن هو مثليا الرياضيات، في

 ف بالبحث بل ،الوانع في فعال الموجودة االشياء في بالبحث

 عليها يتوقف مجردة عامة خواص ذات فرضية اشياء
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 كانذ اذا بما لها شأن ال البحتة فالرياضيات االستنباط.
 أن هو تقرره وما .ال أم فعالً صحيحة ما نسق بدييات

 أنها أي بديهياته، من تستنبط النسق ذلك عن المترتبة القضايا
 -مثال- الهندسية االنساق فجميع . منطقي لزوم وجود تقرر

 ما البحتة، الرياضيات نظر جهة ومن سواء حد على صحيحة

 الرياضيات، وفي ،اللزوم غير شيائً منها أي في نثبت ال دمنا

 أية سأوعلى شيء أي على ق الحكم صح اذا أنه نقرردوما
 يكون ى آخر حكماً فإن ص،ط، س، االشياء من مجموعة

 أوك ق عن حكما نثبت ال ولكننا االشياء، هذه على صحيحاً
 ق، الحكمين عالقة نقرر فنحن االشياء، هذه عن منفصلين

.الصوري اللزوم عالقة هي ٠ك
 من هي والرياضيات المنطق بين الصلة أن سبق ما ويتبين

 علمان معاً إنهما ،فيها التشكيك يتعذر بحيث والقوة المتانة

. تكرارية قضايا قضاياهما ،صوريان

 خروج من الجديدة اآلراء هذه في لما واعياً رسل كان وقد
 فلسفة في االخرى االتجاهات رفض يفسر وهوما المألوف، عن

 امام تقوم قد التي للصعوبات واعياً كان كما . لها الرياضيات

 الرياضي المنطق يعانيها صعوبات إنها . المنطقية النزعة مثروع

 القول ان كما الرياضيات. من يقيناً أقل يبدو يجعله ما نفسه

 ضمنياً تبريراً فيه يبدوأن قد للرياضيات منطقي بأساس

 م انها ظهر التي كنطور ٠ج كأعال المعاصرة الرياضية لألعال

 الذي النقد ان بالفعل ونجد والنقائض. المفارقات من تسلم

 الى بروفر بزعامة والحدسيون هيلبرت بزعامة الصوريون وجهه
 المنطق، على الرياضيات لتأسي والرافض المنطقية النزعة

 ويستغلها برنكيبيا كتاب بها يزخر التي التناقضات الى يستند

٠ مؤلفه آراء تماسك عدم على كمؤشرات

 المؤكد المنطقي رأيه مبررآ معآ، لالتجاهين رسل تصدى وقد
 هذا في اهتيامه وانصب المنطق من تشتق الرياضيات أن على

 في البحث طريق عن العدد عل ذلك رأيه تطبيق على الصدد

 رد عملية في اساسياً ركنا ذلك كل باعتبار وتحليله طبيعته
المنطق الى الرياضيات

 ان غير العدد، عن الفلسفة فجر منذ الفالسفة تساءل

 األخيريكون هذا جعل ما الجواب، احتوت الفلسفية ميوالتهم
 أصاب الذي التطور وهيأ .النسق بنوعية سلفاً محدداً

 الصحيح الطريق األخيرة العهود في والمخطق الرياضيات
 أس كتاب ظهر االطار هذا وفي التساؤل. عن لالجابة

 اكتشاف في الفضل يرجع الذي 1884 سنة لفريغه الحاب

 األول من باشارة اليه األخيرانتبه فهذا بيانوورسل، الى قيمته

 مجهود أمام انه له قراءته بمجرد وأحس اليه ارشده الذي هو اذ
.قيمته له منطقياً تعريفاً العادة االعداد تعريف الى يسعى جبار

 التي النظرة نقائص في الوقوع يتحاشى انه في قيمته وتكمن
 ال اننا ابرزها نقائص هي والتي عد، عملية ناتج العدد تعتبر

 حلقة في ندور ان دون االعداد لتعريف العد نستخدم ان يمكن
 ان هذا الى يضاف العد في تستخدم االعداد ألن مفرغة،

 فالعد .الالمتناهية االعداد بتعريف تسمح ال العد عملية

 ومتناهية سلفاً معطاة المعدودة الموضوعات أن مسبقاً يفترض

 ال لالعداد رسل عنه يبحث الذي التعريف ان اال .ومحصورة

.ذلك يفترض
 أن تعتقد التي النظرة نقائص في السقوط كذلك يتحاشى

 الواقعية، االشياء عد طريق عن اليه نصل تعميم العدد

 المفاهيم لطبيعة النفاني التفسير الى ثانية تقودنا وأنها خصوصاً

 العدد فهم عن عاجز تفير وهو والرياضية، الحسابية

,الواقعي العالم في نصادفه ال الذي الالمتناهي

 درب على األولية المعالم وضع أنه في ثالثاً قيمته تكمن

 كان الذي الغالب للرأي فخالفاً الرياضيات أساس توحيد

 كالحساب الرياضيات، فروع من فرع لكل بأن والقائل سائدآ

 الفرع ممارسوذلك منها ينطلق به خاصة أولية ألفاظ والهندسة

 يلزم ال بحيث واألولية البساطة من حداً بلغت الفاظاً معتبرينها

 البحتة الرياضيات ان الى رسل ثم فريغه ذهب تعريفها،

 االولية الالمعرفات من واحدة مجموعة في تلتقي فروعها بسائر

 في العشور تم وكلما المنطق؛ الى المطاف ضهاية في ترتد التي
 اال المنطق من اشتقاقها يمكن ال ألفاظ على الرياضية القضية

.بحتة رياضية غير قضية إنها القول وامكن

 سبيل في هامة خطوة خطا انه بيانو على هذا في رسل ويأخذ

 رد عناء يتجثم لم فهو يكملها، أن دون الرياضيات تحسيب

 من كان إذ المنطقية، أصولها الى بديهيات، اتخذها التي المفاهيم

 يستثنى ان االعداد، بتعريف يقولون من عند الماضي في الشائع

 طريق عن االعداد باقي تعرف وان القاعدة، من االول العدد

 الرأي وراء اآلخر هو انساق الذي فبيانو .معرفاً ال افتراضه

 الى ذهب به، خاصة أولية الفاظاً رياضي فرع لكل بان القائل
 ثالثة من بكاملها تشتق ان يمكن العادة االعداد نظرية ان

:هي خ وقضايا والتالي، والعدد الصفر هي اولية مفاهيم

الصفرعدد.

تاليأيعددعدد.
عدد. أي تالي لي الصفر

متماثالن. عددان فهما التالي، نفس لعددين كان اذا
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 سائر على ينطبق له، التالي العدد وعلى الصفر على ينطبق ما

االخداد.

 فكرة العدد يكون ان رفض أنه في رسل تجديدات وتكمن

 »من أنه على واكد .والتحليل التعريف تقبل ال بديهية اولية
 ٠ المتثايهة« الفائت فئة سوى آخر شيائً لي ،الرياضية الوجهة

 لالعداد العادية الخواص جميع باستنتاج يسمح وهوتعريف

 بها نجمع طريقة فالعدد . متناهية ال أم متناهية أكانت سواء

. الحدود من معين عدد لها معينة مجموعات

 هذا على العدد، رد أن الى الصدد بهذا االشارة وتجدر

 المنطقية النزعة انصار اعجاب محط كان المنطق، الى النحو،

 معارضتهم رغم كذلك الصورية النزعة وانصار بل وحدهم،
 صعوبات من يواجهه لما المنطق، الى الرياضيات لرد المبدئية
.Godel غودل بينها

 الصورة ينزع أن في نجح قد رسل فإن يكن، ومهما

 بعيدة لغوية وسائل مجرد الى ليحولها االعداد عن االنطولوجية
 الشك هالة نزع كما افالطونية، مثالً تشكل أن عن البعد تمام

 الى ليحيلها الالمعرفات سماء من انزلها حينما ا٠٢ تحيط التي
.منطقية تصورات

 ما بين من رسل عقد النتيجة، هذه لخطورة منه وإدراكا
 أصول الهام كتابه من الرابع الجزء في فصالً عقده،

 الميتافيزيقية المذاهب من مذهب كاقشة خصصه الرياضيات،

 شأنها البحتة، الرياضيات طبيعة فلسفياً تفسر أن حاولت التي

 ويتعلق الفلسفية المذاهب كل شأن الحال، بطبيعة ذلك في

 اكثرمن الفكر عرش على »تربع الذي الكانطي بالمذهب االمر

 كانت ولما .عاماً يكون يكاد بقبول وظفر ،الزمان من قرن

 ما الرياضية النظرية من نقطة كل في تماماً تعارض تكاد آرائي

 اآلراء عن الدفاع من صراحة مناص فال كانط، اليه ذهب
 يسميه بما خاصة عناية سأعنى ولهذا ٠ معه فيها اختلف التي

 طبيعة من المشتقة أي ،الترنسندنتالية بالحجج كانط
الرياضيات«.

 في طرحه الذي السؤال عن إجابته في ،كانط أن ذلك

 تكون »كيف وهو: مقبلة ميتافيزيقا لكل مقدمات كتاب

 القضايا جميع ان الى ذهب بمكنة؟«، البحتة الرياضيات

 بواسطة تثبت ال انها يعني وهذا تركيبية، قضايا الرياضية

 تركيبية قضايا بالعكس تفترض بل ،المنطقي التحليلي الحساب

 ليس وضرورة شمول لكنها والضرورة، الثمول سمتها قبلية

 الحدس الحدس، بل البحت، المنطقي االستدالل اساسهما
 الذي هو الزمان فحدس .والمكان للزمان الخالص الصوري

 الحساب اساس وها والتعاقب، اتتالي تصور بامكان يسمح

 التجاور تصور إمكان يسمح هوالذي المكان وحدس والعد.

الهندسة اساس وهي المكانية، والعالقات

سؤالين: رسل يطرح رده وفي
 عن طريقة بأي مختلفة الرياضيات في االستدالالت هل -

الصورية؟ المنطقية االستدالات

والمكان؟ للزمان كانط تصور في تناقض ثمة هل -

 على ،الصوري المنطق ان رسل يرى االول للسؤال بالنسبة
 فقد .الراهنة المرحلة مع بالمقارنة متأخر جد كان ،كانط أيام

 الصحيح الوحيد االستداللي الصنف االرسطي القياس ظل

 لكل يستجيب ال شك بال كان وقد .الصورية الناحية من

 الصوري المنطق اغتفى فقد اليوم، اما الرياضية. المتطلبات

 من جديدة اشكال بعدة الرياضيين المناطقة يد على وطعم

 أن ذلك الى يضاف القياس. الى ردها يمكن ال االستدالل
 كانط، عهد على المنطقية، الناحية من كانت ذاتها، الرياضيات

 لوحاول انه هذا على وكمثال اآلن. عليه هي ما جداً ادنى

 دون اقليدس مسلمات من السابعة المسلمة استنتاج شخص

 االمر. عليه تعذر الهندسية، االشكال استخدام الى اللجوء

 رسل حسب عشر، اثامن القرن في يرجد لم انه الظن واكبر
 منطقياً، صحيحة الرياضي االستدالل من مفردة عملية »أي

 من صحيحاً استنباطاً نتيجته يتنبط استدالل أي نعني

 صحة كانت ولما .صاحبها وضعها التي الصريحة المقدمات
 الطبيعي من كان فقد فيها، مشكوك غير أنها يظهر النتيجة

 البرهان عن مختلف شيء الرياضي البرهان ان افتراض

 ان في يقوم كان الفرق كل ان هو الواقع ولكن .المنطقي
 ان األوثق البحث من واتضح .غيرسليمة الرياضية البراهين

 الى سبيل ال حقائق انها كانط رأى التي القضايا من كثيراً

بالبرهان«. بطالنها اتضح مما الواقع في هي فيها، الشك
 السابعة، اقليدس كملمة القضايا من معينة فئة ان بل

 تماماً فيه المشكوك من لكن ،معينة مقدمات عن تترتب مسلمة

 في يطعن ما .كاذبة او بذاتها صادقة كانت اذا عما نتكلم ان

 فروع باختالف يختلف الرياضي االستدالل بأن زعم كل

 استدالل الهندسة في االستدالل بأن فاالعتقاد الرياضيات.

 وان خصوصاً ،النقد امام يصمد ال اعتقاد ومتميز خاص

 كتعريف تعاريف عدة من منطقياً تأتي نتائج الهندسة نتاثج

 حدس مصدره الحاب بان االعتقاد اما . والخط المكان

 هو اساسه أن باعتبار اآلخر هو يصمد فال ،والتتالي الزمان

 يمكن الرياضيات فكل .تصورمنطقي والعدد العدد،

٠ الصوري للمنطق االصلية القضايا من استنتاجها

 يتمسك قد للهندسة، التي البحتة الصورية ورغم
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الموضوعية

 هو الخالص، الصوري الحدس بأن المعاصرون الكانطيون

 هو االبعاد، الثالثي االقليدي المكان تعريف أن الضامن

 ما عالقة له شيء تعريف االقل على أو موجود شيء تعريف

 معه نستطيع ال نحو على ركب دماغنا أن او بالموجودات،

 رسل، حسب الرأي، وهذا كذلك. أنه على اال المكان تصور

 دامت ما بصلة، الرياضيات فلفة الى التحديد على يمت »ال

 اتوجد اشيائها بأمر تحفل ال ،يائها الى الفها من ،الرياضيات

 الرياضيات في الواقع االستدالل ان كانط ظن وقد ال؟ أم

 على يقضي المفتوح واالصالح ،المخطق استدالل عن مختلف

الرأي«. هذا

 الرياضيات أصول كتاب في اذن االساسية الدعوى تتمثل

 امكانية وفي ،تطابقهيا على والتأكيد المنطق، الى الرياضة رد في

 االولية القضايا من بسيطة مجموعة من برمتها الرياضة اشتقاق

 لذا المنطق. الى الرياضيات رد واالستنباطهوأساس البحتة.

 ومدخل برنكيبيا الخصوص، وعلى رسل مؤلفات مثلت
 من ومتطورة جديدة فكرية مرحلة 1919 الرياضية الفلسفة الى

 عهدين، بين القطيعة مؤلفات فهي الرياضي، المنطق تاريخ
 كامل نق الى المنطق فيه تحول وعهد التقليدي، المنطق عهد

الرموز. من
 برنكييا، لكتاب اإلستنباطي المنهج إن القول، ويمكن

 جيع في يستند الرياضي االستنباطي السق اعتبار من ينطلق
 بلبنات يتم تثييده ان ومن ٠ اليه تنتمي أولية افكار الى فروعه

 اعتبارالجزء ومن الصورية عليامن درجة بلغت رمزية
 لمبادئء االستنباطي النسق في القضايا بحساب الخاص

 والتي االولية القضايا من عدد الى مباشرة يستند الرياضيات،

. الصوري المنطق في االساسية التفكير مبادىء هي
 على برنكيبيا كتاب في اساسا االستنباطي النسق يعتمد

 الى اهتدى أنه في رسل نظرية تمييز ويكمن .اللزوم عالقة
 والرياضيات ،برمته المنطق عليها يقام ان يمكن عالقة اعتبارها

 كان فاذا .Inference غيراالستدالل وهي الحال، بطبيعة

 جديدة ثالثة قضية الى يتهي ربطاً قضيتين ربط يعني اللزوم
 على نجري التي العملية هو االستدالل فإن عنهما، تترتب

 في االستنباطي النسق ينطوي وان بد ال لذا، القضايا.

 بإمكان تسمح التي اللزوم خصائص على العديدة مقدماته

 تسمح أصول من انطالقاً تتم عملية وهي .االستنباط عملية

 في: ووايتهيد رسل حصرها عديدة أصول إنها باالشتقاق،

 وقانون الذاتية قانون في ممثلة االساسية« الفكر قوانين »مجموعة

 المزدوج النفي وقانون المرفوع الثالث وقانون اتناقض عدم
 في ممثلة وصوره« التعادل الشكال المحددة القوانين مجموعة و»
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 االمتصاص وقانون الحاصل تحصيل وقانون النقل قانون
القياس«. بقواعد الخاصة المبادئء مجموعة و» التوزيع. وقانون

 القوة من والرياضيات المنطق بين الصلة أن إذن يتضح

 من اوغيره برنكيبيا كتاب ء قارى على يتعذر بحيث والمتانة

 تنتهي وأين المنطق يبدأ اين يتبين ان رسل مؤلفات
.الرياضيات

ومراجع مصادر

 احد مرسي محمد ترجمة اجزاء، 4 الرياضيات، اصول يرتراند، رسل، —
. 196.5 القاهرة، االهوافي، فؤاد واحد

— B. Russell. G.. Introduction d 1(1 philosophic muthematique. 
Trad. 1>. Devaux. Paris, 1961.

— Frege, G. Les Fondements de I'arithmetique, Paris, 1970.
— — — —, Ecrits logique el philosophiques, Paris. 1971.

يفوت سالم

الموضوعية
Objectivism
Objectivisme
Objektivismus

 التي المصطلحات أغلب شان ،الموضوعية مصطلح أن نجد

 شديد استعماال الفلسفة في يستعمل مذاهب، إلى بها نثير

 يمكن مختلفة معان الكلمة ولهذه .الدقة عن وبعيداً الغموض

 مستوى مستويات: ثالثة وفق التقريب، وجه على تصنيفها،

 في والموضوعية، الفن. ومستوى األخالق ومستوى المعرفة
 المعرفة نظريات من نظرية كل على تطلق األول، مستواها

 وتهمل، للواقع، الخارجية العناصر على تشدد التي المختلفة

 يستطيع الذهن يقررأن مذهب فكل العناصرالذهنية نسبياً،

 عن مستقلة بذاتها، قائمة واقعية، حقيقة إدراك إلى يصل أن

 فيمعناها والموضوعية، موضوعي هومذهب المدركة، النفس

 الخير أن تعتبر أخالقية نظرية كل على تطلق ،األخالقي

 الشخصية، المشاعر عن مستقل هوخيرموضوعي األخالقي

 .األفرادوسلوكهم آراء عن مستقل نسيج األخالقية القيم وأن

 الشعور ان األخالق، في الموضوعية، بالغايات القائلون ويرى

 غامض شعور األخرى، الوجدانات من إليهيا وما واأللم باللذة
 ألفعالنا غاية يكون أن يصلح ال ولهذا أمره، في مشكوك

موضوعية وغايات مستويات لألخالق وضعوا وقد .الخلقية



الموضوعية

 شتى مسالك ذلك في وسلكوا واأللم، اللذة وجداني عن مستقلة

 اصالح أو الكمال أن يرى الذي الكمال مذهب عنها: ظهر
 )اليبنتز أفعالنا من ننشدها التي الغاية يكون أن يجب النفس

 الترقي أو التطور أن يرى الذي التطور، ومذهب ؛ وفولف(

 والمذهب )هيغل(؛ الخلقية األفعال من هوالغاية الدائم
 أن هي الخلقية األفعال من الغاية أن يرى الذي الطبيعي

 وروسو والرواقيون )الكلبيون الطبيعة بمقتضى اإلنان يعيث
 السعادة أو المنفعة أن يرى الذي المنفعة، ومذهب ونيتثه(؛

 وهوبس )بيكون خلقي سلوك كل من الغاية تكون أن يجب

 الخيرفي يعتبر الذي الواجب، ومذهب ومل(؛ وبينتام ولوك
 الواجب عمل على الباعث أن أي ،الخلقي السلوك غاية ذاته

 . وفخته( )كانط ذاته الواجب عمل إلى الميل إآل يكون أآل يجب

 الفن في نظرية فهي ،الفني معناها في ،الموضوعية أما

مارستهما وفي الموضوعي اواألدب الموضوعي

 ذهب إذا موضوعي إنه رأي عن يقال المعرفة مبحث وفي
 تدعي كما ال ،يقوم العبارات من ما مجموعة صدق أن إلى

 الذي الشخص استجابات على أو العقلية الحالة على الذاتية

 أما . الخارجية المواضيع مع تطابقها على بل ،العبارات يصوغ

 نقول إذ أننا إلى الموضوعي فيذهب والفن، األخالق مبحثي في
 كا ال ما، شيائً نقول أن معناه جميل، أو خير إنه ما شيء عن

 عن بل ،الشيء ذلك إلى بالنبة استجابتنا عن الذاتية تدعي

الموضوعية الشيء خواص
 بحثنا في عليه نقتصر الذي األول، بالمتوى يتعلق وفيا

 وجود تقرر أن المعرفة في نظرية أية شأن من ليس فإنه هذا،

 مهمتها في يكفي بل وجودها، بوجوب العقل يقول حقيقة أية

 أية في تعين، ان وبالتالي تخلقه، أن أو موجود هو ما تدرك أن

 عقلي. ذاتي هو وما خارجي موضوعي هو ما تجاربنا، من تجربة
 الموضوعي أو الذاقي مقابلة في موجودة حقائق افتراض أما

 بت ال أنه والواقع . الميتافيزيقي البحث خطوات من فخطوة

 مقابل في وضعهما من بعمق والموضوعية الموضوع لدراسة
والذاتية. الذات
 الذاتية بين وبالتالي ،والموضوع الذات بين العالقة إن

 الفلفية، المناقشات قلب في هذا، يومنا في تقع، والموضوعية

 تصورات ووفق اآلخر، على الطرفين أحد سيطرة وفق وذلك
 أو المختلفة، األشكال وفق وكذلك الواقع، ومفاهيم الحياة

 العالم نحو اإلنسان من بانطالقها إما الحركة اتجاه وفق باألحرى

 الذين المتطرفون المثاليون فهناك اإلنسان. نحو العالم من وإما

 يعتقد من وهناك له، بإدراكنا الموضوع نخلق أننا يعتقدون

والحقيقة: الظاهر كتابه في يقول الذي كبرادلي ذلك، عكس

 حقيقيا، يكون حتى اإلحساس دائرة في الشيء يقع أن »يجب
 الذات لفظي أن والواقع . موجوداً، يكون أن لمجرد حتى أو

 وإن التمييزبينهما، وأن الغموض، من يخلوان ال والموضوع
 أن من بد ال ولهذا واقعياً؛ متعذر فإنه تصورياً، ممكناً كان

.المفهومين هذين بين العالقة نحدد

٠٠٠
 ميز عندما األمر، أول في والموضوع الذات بين التقابل وقع
 مكان في معه الموجودة األخرى األجسام من جسمه اإلنسان

 نسبة هو خاص عقلي عمل التقابل هذا صحب ثم واحد.
 الجسم أجزاء فنسبت :الموضوع أوإلى الذات إلى األشياء

 الذات، إلى وأعمال وأحوال صفات من به يتعلق وما اإلنساني

 وأحوال صفات من بها يتعلق وما األخرى األجسام وأجزاء

 أهمية الحال أو للصفة أصبح وبالتدريج الموضوع. إلى وأعال
 وجوده في افتقر إذا إآل يعتبرذاتياً ال شيء أي إن بحيث كبيرة،

 وجودم في افتقر إذا إآل موضوعياً يعتبر ال أنه أو أجسامنا، إلى

 قد والموضوع الذات بين التقابل غيرأن . األخرى األجسام إلى
 يبرر ما النظرية، الناحية من يوجد، ال فإنه جديداً معنى اتخذ

 ذات أنه على بها مقابلته ثم األخرى األجسام من جسمنا تمييز

 شيثاً يكون أن يصح نفسه جسمنا فإن : الخارجي للعالم مقابلة
 . والموضوعية الذاتية الناحيتين من إليه ينظر وبذلك مدركاً،

 ظواهرذاتية بوجود يتصل للذات الجديد المعنى كان ولهذا
 فيها يوجد ال التي والخيال والفكر اإلرادة وأفعال كالوجدانات

 شيء أي اعتبار في الحال وكذلك .موضوعية لناحية أثر أي

 عناصر نبة األساس، هذا على معناه، فإن موضوعياً،

 يصبح وبذلك .خاص نحو على بعض إلى بعضها التجربة
 ذاتياً، التجربة عناصر من عنصر أي العتبار النهائي المعنى

 بعضها يدعو التي المعاني من مجموعة في داخل أنه عل ادراكه
 موضوعياً، لتجربة عناصر من عنصر اي واعتبار بعضاً،

. ميكانيكية خارجية رابطة في عنصر أنه على ادراكه

 من ميرتها تبداً مجملها، في المعاصرة، الفلسفة كانت إذا

 في وليس إلي، بالنسبة موضوع هو أعرفه، موضوع كل أن
 تدرك بحيث سلفاً، المعرفية قدرقي أوجه ان اإلمكان

 يفهم، المعرفة فعل كان وإذا الواقع، في هي كما الموضوعات
 من يتبدل الموضوع يجعل السيطرة من نوع أنه اليوم،على

 ينصب ذلك بعد يبقى الذي السؤال إن بحيث ادراكنا، خالل

 المعرفة احتواء من النوع هذا فإن التبدل؛ هذا طبيعة على فقط

 والنظرية البسيط التصور إلى المدرك الموضوع واعادة الفعل في
 الفلسفة اتجاهات عن تماماً بعيد هذا كل التطبيق، إلى
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الموضوعية

 الذات بين العالقة طرح في الطريقة هذه مثل إن .اليونانية

 حدود في والنظر اإلدراك، عملية في منها كل وأثر والموضوع
 بالنسبة غريبة كلها تلوح التجربة ماهية وفي اإلنسانية المعرفة

٠ اليونانية للفلسفة
 مبدأ على أجمعوا سقراط على السابقين الفالسفة أن يبدو

 الحسي واالدراك المعرفة وهوأن أال بارمنيدس منذ مشترك

 على أو المعروف الموضوع مع العارفة الذات تشابه على يقومان

 ففي : بوضوح بارمنيدس عند المبدأ هذا ويظهر . تضادهما

 أما وجود؛ نفسه هو ألنه الوجود العقل يعرف الحقيقة ميدان

 وبالتالي بالضوء، الظلمة فيه تمتزج كون فلدينا الظن ميدان في

 الظلمة األخرى هي فيها تمتزج عندنا الظنية المعرفة أداة فإن

 الظن هذا طبيعة تكون االمتزاج درجة وبحسب بالضوء،

 من أبعد إلى المبدأ بهذا أنبادوقليس ومضى .أوذاك المعين
 والغلبة والمحبة األربعة العناصر اعتبرأن عندما ذلك،

Neikos ذات بين تماس المعرفة وأن ،فينا موجودة جميعها أمور 

متشاجهين، وموضوع
 من المستمدة الصفات »ذاتية إلى ذهب فإنه ديمقريطس أما

 الصفات من وغيرذلك والصوت اللون يكون بأآل ، الحواس«

 ب. يثعر الذي الكائن في بل نحسها التي األشياء في موجودة

 والعادة »بالعرف :التالية ديمقريط عبارة عنه عبرت ما وهذا

 ثمة فلي الواقع في أما والحلووالمر، والقبيح، الحسن يوجد
 السوفسطائي غورغياس يكتف لم والفراغ«. الذرات إآل

 هي ال الحسية ادراكاقي اعتبرأن بل الذاتية، بمبدأ بالقول

 وباألذن هذا ألحظ بالعين فأنا بالثابتة، هي وال بالمتجانسة

 كما أخرى، طريقة على وغدا الطريقة هذه على اليوم ذاك،

 آخر شخص يدركم الذي ذاته الشيء أدرك أن استطيع ال أنفي
 ال التي هذه، غورغياس واعتبارات تماما. ذاتها طريقته وعلى

 عبارة إلى تقودنا ،هذا يومنا حتى عظيمة أهمية تحتل تزال

 مؤلفه رأس في وضعت التي الشهيرة السوفسطائي بروتاغوراس
 وهذم .جميعاً« األشياء مقياس اإلنسان »إن :الحقيقة عن

 وآخر، شخص بين االحساسات تنوع فقط ليس تبين، العبارة
 فكل .يوم إلى يوم ومن نفسه الشخص عند كذلك وإنما

 الذي اإلنسان إلى وبالنسبة اطاره في صواب على إحساس

 صحيح احساسي أن معناه وهذا .به يحس كان وطالما به يحس

 أن والواقع إليك باإلضافة صحيح واحساسك إلي باالضافة
 بالموضوع تتعلق ال المعرفة أن رأى من أول كان بروتاغوراس

 طرح من فهوأول أيضاً العارفة بالذات بل فقط المعروف

 األشياء مبدأ أن إلى نفسه، الوفت في مشيراً، المعرفة مسألة

اإلنان. داخل وإنما الخارجي، العالم في يطلب اآل ينبغي

�302

 على مفطورة الفس »إن القائلة بفكرته سقراط أصبح لقد
 الفكر ان يرى الذي الكبير، الفلسفي المذهب مؤس العلم،

 عبداً يحتوي بل الخارجية، األشياء معرفة بفعل يتعلق ال

 ارتبط الذي ،القورينائي هوارستبس وهذا .ذاته في الحقيقة

 فروع من فرع فلسفته أن رغم السوفسطائية االتجاهات بتلك
 أن يستطيع ال اإلنسان أن صراحة يعلن السقراطية، الحركة

 موضوعات من أسبابها أما الداخلية، بحاالته إآل يحس
 فالعالم شيناً ذلك عن يدري ال فإنه خارجية وظروف

 من يبقى وال اإلنسان، من يفلت وتبدله، بتغيره الخارجي،
 االحساس األخص وعلى الداخلي االحساس غير يقيني شيء

 عددمن من قريبة مايبدو، على النظرية، وهذه واأللم باللذة

الحديث. الغربي الفكر في الفلسفية المواقف

 من كل بعد فيما وتناولها سقراط بنظرية أفالطون توسع
 فالعقل مختلفة. صوراً وألبسوها وكانط، واليبنتز ديكارت

 النموذجي أفالطون عالم إلى الوصول على القادر هو وحده

 عن المستقل الموضوعي وجوده شك، أي بدون له، الذي
 الموضوعات من موضوعاً نعتبرأن أن نستطيع فنحن .العقل

 عن نتحدث وعندما الثجرة؛ مثال في يشارك ألنه شجرة

 ال التي الحسية األشجار نقصد ال فإننا علمية، بطريقة الشجرة
 األصلي النموذج ذلك وإنما للعلم، موضوعاً تكون أن يمكن

 على وجودها يتوقف ال عقلية صور األفالطونية فالموجودات

 متعال مثالي عالم في ذاتها في قائمة بلهي لها، المدركة القوى
 تسمى أفالطون مثالية فإن ولهذا .لها ادراكنا عن النظر بقطع

 المدرك بالموضوع يلتزم المدرك العقل ألن الموضوعية، بالمثالية

 وبمجيء ٠ فيه يؤثر الذي هو الموضوع إن بل فيه، يؤثر وال
 عالم في يقوم كان الذي األفالطوفي، المشال تحول أرسطو

 وهذا .جزئي فرد كل في القائمة الحقيقية الطبيعة إلى منفصل،

 االدراكات بين تعارض أي وجود يرى ال أرسطو أن يعني

 كتاب في أشار أنه كما ٠ الخارجي وموضوعها المتغيرة الحسية

.والموضوع الذات بين االتحاد أو التكامل هذا إلى النفس
 الكبار، المفكرون طورها التي التقليدية المذاهب أن والواقع

 يرتقي بنظام قناعتها من قوتها استمدت وأرسطو، كأفالطون
 اإلنسان عالقة نفسه، الوقت في وينظم، الروحي، العالم حقى

 يعود ثم العالم، في مجسما اإلنسان يرى إنه حيث من بالطبيعة،
 لذات مماثلة ذات والعام اإلنسان من فلكل ذاته. إلى نقياً به

 اآلخر إلى بحاجة منها كالً إن بحيث يها، ومرتبطة اآلخر
 إلى تصل داخلية بحياة المفعمة الطبيعة أن أي :كامالً ليكون

 القوى هذه ولكن خاصته، اإلنسان منها يجعل عندما ذروتها

 العالم مع واالحتكاك االتصال إلى تحتاج اإلنسان في الكامنة
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 أن يمكن االعتقاد هذا ومثل بالحياة. تماما ء تمتلى لكي الخارجي

.الموضوع مع فكرنا تطابق بصفتها الحقيقة يدرك

 جعل على أرسطو مع والرواقية االبيقورية اتفقت وقد
 المعرفة بأن معه تسال لم ولكنهما المعرفة، أساس اإلحساس

 أن من للشك بد ال وكان . اإلحساس تتجاوز فاعلية تفترض

 والرواقيون أبيقورس به أتى ما فكل ،الحقيقة هذه بصدد يتولد
 على يوافق العقل إن الريبيون. به سياتي ما يستدعي كان

 الكيتيوني، زينون قال كا اليقين، لديه يقوم عندما ما تصور
 مؤسس بقبرص، الرناكا أو Kitium أو Kition من

 التصوريصدرعن »إن :التالية صيغته في ،الرواقي المذهب

 كنسخة فيها وينطبع النفس في يتكون وإنه واقعي، موضوع

 النفس في تقوم أن للصورة يمكن كان وما ،للموضوع مطابقة

 . بالفعل« هوعليه غيرما كان أو غيرموجود الموضوع كان إذا

 عقلي. مفهوم التصورإلى تحول اليقين، هذا إلى وصلنا فإذا
 تبين، فهى التعقيدت شديدة الفور تبدوعلى هذه زينون وصيغة

 فهو تماماً، طبيعياً فعال اعتبارم يجب المعرفة فعل أن اوأل،

 فإن وثانياً، فارغ؛ شمع لوح على الموضوع يمثله لما انطباع

 إدراكه يمكن فالذي انكاره. يمكن ال فيه األفالطوفي التأثير

 وهنا .يتبدل هوهووال يبقى الذي الشيء هووحده بالفعل
 بعد تؤخذ وهي االفالطونية المثل نظرية عناصر بعض نجد

عليها. غريبة لتعديالت اخضاعها

 فقد الوسطى القرون في والالتينية العربية الفلسفة أما
 عالقة من شيائً تغير ولم القديمة الفلسفة خطى عل سارت

 لم كذلك، هي حيث من العارفة، والذات بالموضوع الذات
 ، 1308 عام المتوفى دانسسكوت، بمجيء إآل بوضوح نحدد

 حيث من ،والموضوعي الذاتي بين قابل من أول كان الذي

 إلى نظره، في تشير، ذاقي كلمة كانت فإذا .تقنيان تعبيران إنهما

 المواضيع إلى تشير اي األحكام، Sujct بموضوع يرتبط ما

Objets يشير العكس، على الموضوعي، فإن للفكر، العينية 

 إلى عائد هو ما إلى وبالتالي اتصور، في يوجد ما مجرد إلى
 متأخري عند للموضوعي، كان وقد التصور. صاحب

 االستعمال قبول إلى االنتقال هيأت متنوعة معان المدرسيين،

 بتحديد وغاليلي كوبرنيكس ثورة سمحت كما .للكلمة الحديث

 بصفتها وإقامتها تجريبي، طابع كل من وتنقيتها الذات وضع
 الفالسفة أن والواقع المعرفة على وظيفته تقتصر محضاً عقالً

 حتى المعنى هذا في وموضوع ذات تعبيري استعمال في استمروا
عشر. والثامن عشر السابع القرنين
 تجلت، جديدة طريقة ظهرت فقد الحديثة العصور في أما

 في الذات، هذه للذات. شديد بانفتاح بدء، ذي بادىء

 بها، محيط مما تملصت الحياة، وتهذيب العالم لتكوين محاولتها
 العالم من االستقبال عن عوضاً وفكره، اإلنسان من فانطلقت

 ال ما لكل برفضه والعلم، .منه قريب دعم عن والبحث

 اإلنسان وجود جعل تبقى، ما على الضوء والقاء امتحانه يمكن
 فإنه الخارجي العالم أما .العقلي العالم إلى به وسما الفكر في كله

 لم الفس وجود ألن وحدته، وأمام الداخلي العالم أمام تراجع
 في تنوع كل فقد أنه كما المكانية، للحركة ضرورياً بعد يعد

 األشياء خاصية سابقاً كانت التي الحسية الكيفبات ألن ألوانه،

النفس. في متضمنه أصبحت الخارجية

 األزمنة قدمت الذات، مكانة برفع االتجاه هذا جانب إلى
 صغر من الهروب على يقوم الذي لمقابل االتجام أيضاً الحديثة

 نحو آخر اتجاه فظهر به المحيط العالم كبر نحو اإلنسان

 بكل مضمونه ولحيازة وجوده في لالستغراق وجهد الموضوع

 على الخاصة طريقته يفرض أن اإلنسان عل وليس نقاوتها.
 الحقيقة لحياته ليضمن فيه يدخل ان عليه وإنما العالم،

 حركة العصورالحديثة، في توجد، وهكذالم الموضوعية
 وموضوعية، ذاتية حركتان، هناك كانت وإغا فقط، واحدة

 في واضحة هذه المزدوجة والميزة الحقوق. في بالماواة طمحتا

.الحديثة القرون فالسفة عالجها التي المسائل معظم
 ديمقريطس، من قرناً عشرين بعد يصرح، هوهوب فهذا

 الذي الشيء في موجودة حسية تسمى التي الصفات جميع »ان

 الحركات تلك منها، يتالف التي للمادة كثيرة حركات منه تنبعث

 حركة فالصوت .مختلف« بشكل حواسنا على تضغط التي

 العين. على األثيرأوتأثيرالجسييات حركة والضوء الهواء،

 وال باردة، وال حارة ليت ذاتها، في الموضوعية، فالحقيقة

 يمكن كيف .وصامتة لها لون ال مظلمة بل ،عادلة وال متهوسة
 برأيه، قزح، قوس فأجل آذان؟ وجود لوال أصوات توجد أن

.السماء في ال أبصارنا في موجود

 منذ واضح، بشكل والموضوع، الذات بين الصراع بدأ

 في الفلسفية ثورته ديكارت فيها أعلن التي األولى اللحظة
 فالحقيقة .موجود« أنا إذن أفكر، »أنا الذاتية الفكرية صيغتها

 تفكر ذات وجود هي الواقع، في الوحيدة، األولى اليقينية

 وجود له ما يستمد ذلك عدا وما وتتذكر، وتشك وتتصور

 الذات بين قام هنا ومن .المفكرة الذات تلك من مزعوم

 هذا المعرفة مشكلة قيام إلى أدى الذي التعارض والموضوع

 نفسها ووضع بنفسها الذات استقالل عن نجم التعارض

 والواقع تفكيرها. موضوع الخارجي، العالم مقابل في بنفسها
 بأن بالموضوع الذات عالفة مشكلة يحل أن حاول ديكارت أن

 الفكر بين االتفاق لهذا الضامن يكون كي الله بكمال استنجد
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 بينهما الصلة مشكلة فوضع والموضوع، الذات بين والوجود،

 جانب في ال الذات جانب في الرجحان يجعل نحو على

الموضوع.
 ويتضمن سكوت منظورة مع يتالقى هذا ديكارت ومفهوم

 من لفكرة الموضوعية بالحقيقة »أفهم للموضوعية: عاماً تحديداً
 إن حيث من بالفكرة، المتصور الشيء وجود أو كيان األفكار

 بصفته ندركه، ما كل ألن ٠ . الفكرة. في موجود الكيان هذا
 في أوتصورياً، موضوعياً موجود، األفكار، مواضيع في قائياً

 النص هذا من واضح هو كا الفكرة، فموضوعية األفكار«

 النشاط في قائمة التأمالت، كتاب في ديكارت ذكره الذي

 نصوص وهناك . الخارجي العالم في وليس للذات الفكري
 كل بين من ،الذي الوحيد هو الحكم أن بوضوح تبين أخرى

 يتضمن الذي الوحيد ألنه الموضوعية، ينشد الفكرية، عملياتنا

 أقول أن أستطيع ال ذهني في ماثلة فكرة فعن .والخطأ الحقيقة
 ال ألنها ذهني، في ماثلة فقط إنها بل ،خاكة أو حقيقية إنها

 فإنه ولذا ،موضوع إلى فيستند الحكم أما . موضوع إلى تستند
 عنه، لدينا التي الفكري مع منطابقاً كان إذ حقيقياً يكون

 في ديكارت يقول وهكذا، معها غيرمتطابق كان إذا وخاطائ
 أن علي يترتب حيث فقط، األحكام »إأل يبق لم التأمالت كتاب
 الذي الخطأ، ضروب أهم إن إذ .فيها أضل كيال كثيراً أحذر

 التي المعاني اعتبر أن هو شيوعاً، أكثره او األحكام، في يقع

 فموضوعية الخارج« في ألشياء أومطابقة، شبيهة، عندي

 هذا الموضوع، إلى الفكرة إسناد على تقوم إذن، ،ديكارت

.ذاته الحكم فعل هو اإلسناد

 بالنسبة األولوية الذات أعطى قد ديكارت كان إذا

 الذات بين التقابل تجاوز حاول سبينوزا فإن ،للموضوع
 سبينوزا ومحاولة .الذات في وادخاله الموضوع بتعزيز والموضوع

 مفهوم بين قابلت انها إذ الحياة، في جديد غمط عن تعبير هذه
 ناحية من الفكر على المؤس والواقع ناحية، من والعالم الحياة

 بالكشف والعالم، اإلنسان بين وحدت باألحرى أو أخرى،

 كل من المتحرر الفكر هي اإلنسان في داخلية كونية قوة عن
 اإلنسان، يستطيع وهكذا بنا. المحيطة الحسية لألشياء خضوع

 ،واتساعه الفكر تحووضوح المظلم الضيق عزلة من بانطالقه
. كونية حياة يكتسب أن

 الذات عالقة مشكلة حل سبيل في سار الذي وإتما

 الذي لوك جون رأسها وعلى االنكليزية، المدرسة بالموضوع
 الكيفيات: من نوعين بين الطبيعية، األجسام في فرق،

 وجود لها ومقدار( وحركة وصالبة وشكل )امتداد أولية كيفيات

 وثابتة دائمة صفات وهي العقل، عن مستقل خارجي

�304

 وطعم ورائحة وصوت )لون ثانوية وكيفيات وضرورية؛
 المدركة، الذات في إآل لها وجود ال ويبوسة( وبرودة وحرارة

 في الجديدة نظريته لوك وضع .وممكنة متغيرة صفات وهي

 قبل من يكن لم شيء العقل في »ليس وهي القديمة الصيغة
 والواقع ٠ العقل« »األ الينتز عليها فزاد ، الحس« في موجوداً

 الذات مانحاً والموضوع الذات ين بوضوح ميز قد لوك ان

 الذي الخارجي العالم تكييف في ضئيال، كان وإن نصيبا،
 عليها وتفرض نفوسنا في تؤتر موضوعية خصائص على يثتمل

 شوط أبعد إلى فسار بركلي، بعده من فجاء .بوجودها التسليم
 المشهورة عبارته وقال الفكر عن مستقلة المادة وجود أنكر بأن

 حينا فحب يوجد مدرك هو ما أيأن إدراك«، »الوجود

 مذهب الرأي هذا على ويطلق .ادراكم ويسبب مدركاً يكون

 الذي هيوم جاء وأخيراً الذاتية« »المثالية مذهب أو »الذاتية«،

 خارج له وجود ال القانون هذا أن فأثبت العلية، قانون أنكر

.الذهن في األفكار بين ذاقي ترابط مجرد هو وإنما العقل

 إلى التجريبيون الفالسفة وجهه الذي النقد هذا ورغم

 مقابل في الموضوع يجعلون يزالون ال كانوا فإنهم الموضوع،
 يطلق بنفسه قائياً مستقالً وجوداً منهما لكل يجعلون أي الذات،

 الذات حالة وفي ذاته« في »الشيء الموضوع حالة في عليه

 المستقل الوجود هذا أضاف من منهم سواء ذاتها«، في »الذات

 تقدموهم من وبين بينهم والفارق .الموضوع إلى أو الذات إلى
 قال كا الذات؟ أهووجود المطلقم الوجود هذا تحديد في هو

 الواقعيون قال كما الموضوع؟ أووجوم هيوم، ثم بركلي

 المطلق بالوجود مؤمنا منهم كل وبقي والمعاصرون. السابقون
 النقد في بخطوة القيام من بد ال فكان للذات، أو للموضوع
 التفكيرثورة في بذلك فتحدث المسألة، وضع تقلب حاسمة،

.هائلة
 في يقوم الذي ،النقدي بمذهبه كانط حققها الخطوة وهذه

 ذاته«، في و»الشيء »الظاهرة« بين التمييز اساس على جوهره
 بركلي ومثالية هيوم ووضعية لوك نقد من أصوله يستمد والذي

 التي الذاتية فولف مثالية بين ناحية، من ميزكانط، وفولف
 ومثالية حقيقياً«، وجوداً والعالم نفسها األجسام »وجود تنكر

 هو الشك يحتمل ال ما »إن تقول التي االحتمالية ديكارت

 ومن اليقينية. بركلي ومثالية موجود أنا أي التجريبي، التقرير

 والزمان المكان إن تقول التي النقدية مثاليته بين أخرى، ناحية

 يدرك وبفضلها العقل، في موجودة قبلية اطارات والمقوالت
 ذاتية ليست التجربة هذه .الحسية التجربة مضمون العقل

 فالعقل الناحيتين: بين تجمع بل محضة، موضوعية أو خالصة
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 تستطيع ال المقوالت( أو )الصور أولية مبادىء للتجربة يقدم
 معلومات للعقل تقدم الحسية والتجربة تقدمها؛ أن تجربة أية

 لكن تحليلية. ال تركيبية أحكام بإقامة للذهن فتسمح جديدة،
 على فرضت قد كانط، رأي في والمقوالت، الصور كانت إذا

 إن نقول أن هذا معنى يكون فهل نحن، قبلنا من الطبيعة

 تصورنا؟ هومن العالم أوأن الواقع، يخلق الذي هو العقل
 العالم وجود في مطلقاً يشك ال وهو كلياً، كانط يرفضه ما هذا

 أن هي الذاتية« »المثالية هذه مثل رفض في وحجته الخارجي،

 شعورمباشر نفسه الوقت هوفي الخاص بوجودي شعوري مجرد
 دون »أنا« أقول »فكيف وإآل عني، خارجة أخرى اشياء بوجود

 كان كانط أن والواقع إياي؟". ليس شيائً بإزائي أثبت ان

 قوانين أن يرى كان أنه إآل الخارجي، العالم بموضوعية يؤمن

 هي ما نحو على »الظواهر« معرفة إلى إآل توصكا ال الذهن

 والوقائع األشياء على المنطبقة الذاتية بمقوالتنا مشروطة
الخارجية.

 األوليات معرفة هوإبراز نقده من كانط هدف إن

 هذا مكان المعرفة؟« »ما التالي: السؤال وإحالل االنطولوجية،
 »الذات« تصوري أن والواقع الحقيقة؟« نعرن »كيف السؤال

 لم العارفة فالذات : شيئي اعتبار أي من خاليان »الموضوع« و
 أن في وظيفته تتمثل جوهراً ديكارت، عند كانت كما بعد، تعد

 أما المعرفة؛ في محضة وظيفة مجرد فقط هي وإنما يعرف
 وهذا معروفاً، يكون أن إآل آخر واقع أي له فلي الموضوع

 في »الشيء مقابل في أو»الظاهر« هو»الظاهرة« المدرك الموضوع
 باعتبارها األولوية الكيفيات عليه الظاهرتدل وهذا .ذاته«

 ال التي الثانوية، والكيفيات التجربة، لموضوعات ثابتة صفات
 متقلة بنوعيهاليت والكبفيات اإلدراك وجودلهاإالحين

.بها ومتعلقة لها خاضعة بل العارفة الذات عن

 يدرك أن يستطيع ال االنساني العقل أن كله هذا في المهم

 عن فخارج ذاته في الثيء عالم أما فحسب، الظاهر عالم غير
 البد فإنه ذلك، وفضاًلعن إليه بالنسبة ومجهول نطاقه

 يتلقى األول أصلين، توفر من المعرفة على للحصول
 )تلقائية فيها يفكر والثاني ، التصورات( )تقبلية التصورات
 على »يتحيل ألنه اتحادهما، من بد ال أنه كما ؛التصورات(

 أو معها، متطابق المادة( عن )ناجم حدس دون التصورات

 ولهذا فعلية« معرفة أية انتاج التصورات دون الحدس، على

 هذين بالحصبان يأخذ أن يجب لتصورما الموضوعية تحديد فإن
.األصلين

 يستند الذي الحكم دراسة إلى الكانطية الموضوعية تستند

رينهولد إلى الموجهة والرسالة التخطيطية. دراسة إلى بدوره

Reinhold ، التخطيطية دور بوضوح تبين ، 1789 أيار 22 في 

 في يكمن الدور وهذا التصورات. موضوعية إقامة في الحقيقي

 بين كانط وضعه الذي الجسر ألن الموضوع، غموض إزالة
 الموضوع من تصنع أن التخطيطية مكن والتقبلية التلقائية

 إعداد في تقوم فالوضوعية .للتقائية تناجاً التقبلية إلى المسند

.اختباريا المضبوطة والضرورية الكلية التعابير

 الذي هوالوحيد وكانط، بنظرديكارت الحكم، كان إذا
 هوأن الموضوعية، حول بينهما، الفرق فإن الموضوعية، نشد

 إلى التصور أسند ركانط ،الموضوع إلى الفكرة أسند ديكارت
 ومتشابهان متجاوران األمرين هذين أن رغم الحدس،

 الحكم فعل هي الفيلسوفين، هذين نظر في اإلسناد، فعملية

.ذاته
 بين التقابل تجاوز مسألة حول وكانط، سبينوزا بين والفرق

 في وأدخله الموضوع عزز األول هوأن والموضوع، الذات
 أن والواقع الموضوع، في وأدخلها الذات عزز واآلخر الذات،

 عالم تراجع ألن سينوزا، لطريق مغاير طريق في سار كانط

 قضى العقل نطاق عن خارج بعيد مكان إلى ،الكانطي األشياء
 بد ال كان وإذا الفكرمعها. تطابق من للتثبت إمكانية أية على
 في عنه نبحث أن علينا فإن لنا، بالنسبة ما، حقيقة وجود من

 وهكذا .الموضوع مع لها عالقة أية في وليس نفسها الذات
 هي وإنما الوجود، سابن لواقع تمثالً ليست الكانطية فالمعرفة

 العارفة الذات تتمثله هوما الخارجي العالم أن أي له، خلق

 تكون أكد النتائج، لهذم السلبية السمة كانط يتجنب ولكي

 فكل حياتنا. داخل األخالقي النشاط من وعالم علمية خبرة

 ليست وهي الذات، صنع من هي الداخلية وأعمالنا نشاطاتنا
 ونيج روحية بنية هي وإنما فردياً، ووجوداً منعزالً عنصراً

 جديد ومفهوم الموضوعية جديدمن نوع وهكذايولد روحي
٠ الحقيقة من

 ختلف الموضوعية من النوع لهذا الخاص المضمون أن غير

 العملي المجال ففي النظري. العقل في عنه العملي العقل في
 ذاته؛ من عالم خلق ويستطع تماماً أصلياً اإلنان فعل يصبح

 وإنما إنسانية، طبيعة من محض، بشكل ليست، الحقيقة أن كما
 أخالقياً، موجوداً بصفتها الذات، فإن وكذلك مطلقة؛ هي

 األخالق فتصبح العالم، تتناول أنها درجة إلى ذاتها في تكبر
 الحفاظ يقصد نحوالمحيط المعرفة عمل ويتجه مستقالً مجاالً

 هنايولدنمط ومن اضطراب أي من االخالقي العالم على
 فهناك :سبينوزا نمط مع مطلق تناقض في الحياة، من جديد

 عند وهنا، موجود؛ عالم نحوقواعد التقدم سبيوزا عند

 في التناقضات جميع بين التوفيق هناك جديد؛ عالم خلق كانط،
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 لكل وتأكيد للواقع تجزئة وهنا الكل، تشمل وحدة
 الجهد الواقع، في فإنه، بينهم المشترك الشيء أما التناقضات

أعماق نحو وحمله ذاته عن االنسان فصل .بقصد المتواصل

. جلديدة
 الجديد المفهوم هذا بعنف انتقدوا كانط مناهضي أن بيد

 الحكمة كتابه في Plattnerسالتنر وقدقال للموضوعية
 موضوعية، قيمة لمعرفتنا أن إثبات بهذا، أردنا، »إن الفلسفية:

 اللغة في حتى غريبة استباحة »موضوعي«، كلمة نعطي فإننا
 أي المعاكس، التصور عن بالتحديد نعبرهنا ألننا الفلسفية،
 محبته مطلقاًعن يتخل لم الذي شميد أن والواقع »الذاقي،:

 الكانطية الموضوعية لتسمية مضطرا نفسه وجد للحقيقة،
 إنكار إلى األمر آخر اضطر رينهولد أن كعا الذاتية بالموضوعية

عنه العدول بوجوب فخته أقنعه أن بعد ، ذاته« في »الشىء
 سقط العملي والعقل النظري العقل بين الفصل ان والواقع

 يعارض شيء أي وجود معه وسقط ذاته« في »الثيء إلغاء مع
 محاوالت قامت ولهذا .متجانسة وحدة إلى الحياة تحويل فكرة

 يستطيع أفالطون، بينه كمما الذي، الفكر من الواقع الخراج

 الفكر ضد باالنقالب وذلك ،والموضوع الذات تجاوزتعارض
 كل مع الفكرة هذه طورت وقد للفكر. موضوعاً وبجعله ذاته

 .التاريخي العمل مجمل إلى الفرد اطار من ونقلت نتائجها
 الواقع غير الذي هيغل نظام في خاص، بشكل تجلى، ما وهذا

 الفكر تنبه أنها على الحقيقة وأدرك للفكر، داخلي تطور إلى كله

.بالذات للشعور وتيقظه

 في مثلة الوجود في االلمانية المثالية النحوقامت هذا وعلى

 على القضاء أساس على وشلنغ وهيغل فخته الثالثة أقطابها

 وجهة اختلفت وإن المطلق، مرتبة إلى الذات ورفع الموضوع
 عند المطلق األنا )فهي الذات هذم ماهية تحديد في النظر

 وهي ؛شيلنغ عند والموضوع الذات بين الهوية وهي فخته؛

 فكرة نبذ أساس على وبالتالي هيغل(، عند الالنهائية الفكرة

 دخولها وإن الواقعية، بقايا من إغها حيث من ذاته، في الشيء

وافاد. هجنة المثالية على
 ايضاً رفض بل ذاته«، في »الشيء فكرة فقط فخته يرفض لم

 منها. ومتميزاً عنها خارجاً بصفته شيء أي الذات في يؤثر أن

 الوجودالمطلق، التيهي أوألنا الذات إآل إذن، فليسهناك،
 ديكارت مقولة من انطالقاً موجود"، »أنا اإلنسان قول أن ذلك

 تضع »ذات« وجود على يدل موجود«، أنا إذن أفكر »أنا

 أن يمكن ذاتها من ووجودها موجودة فألنها .بنفها وجودها
 الوجود إنها أخرى أوبعبارة مطلقاً، وجوداً موجودة إنها نقول

 غير لدينا يبق ولم الموضوع على قضينا فقد هنا ومن .المطلق

�306

 كل تتتج بالتالي والتي بنفسها، نفسها تضع التي المطلقة الذات

 الخارجية التجربة في نراها التي الحقائق فكل وتخلقها األشياء
 بالنسبة إآل توجد ال وهي لذواتنا؛ الدراكنا نتائج هي إنما

.عنها مستقل وجود ها وليس وحدها، المفكرة للذات

 هو واحد، مبدأ إلى الوجود كل أرجع قد سبينوزا كان إذا

 فخته، فإن !لذات، ال الموضوع بمعنى الجوهر وفهم الجوهر،

 وفلسفة .نفسها الذات هو الواحد اعتبر قد ،شيلنغ إثره وفي

 عليه يطلق شيء وجود بافتراضها بركلي فلسفة عن تختلف فخته

 في العاقلة الفردية« غير»الذات هي التي المطلقة« »الذات اسم

 لتوفق ابتكرهافخته التي المطلقة«، »الذات ولهذه اإلنسان

 وجود فتتخيل التخيل، على قوة واألخالق، المعرفة نظرية بين
 )الذات ذات إلى تنقسم أخرى بعبارة أو نفها، غير آخر شيء

 والذات الخارجية(. )الموضوعات وغيرذات الفردية( العاقلة

 الذات تحقق طريق على وجودها ثم ومن نفسها تدرك الفردية
 أدركت إذا إآل نفسها تدرك ال غيرأنها فيها المطلقة

 واقع في ليست األخيرة هذه أن مع الخارجية، الموضوعات
 جاء هنا ومن لفاعليتها، ونتيجة الذات ثمار من ثمرة إآل األمر

 االتحاد ذلك كان ولما المعقول. بالموضوع العاقلة الذات اتحاد

 الذات مصدر األخيرة تلك كانت المطلقة، الذات فعل من

 والمعقول، العاقل مصدر أي المدرك، والموضوع المدركة الفردية

.السواء على والطبيعة العقل

 »االتحاد أو المطلقة« »الذاتية يسميه ما فيعتبر شيلنغ أما

 التفرقة تظهر بذاته »المطلق« علم ومن األول. الوجود المطلق«
 عن كثيراً يختلف ال شيلنغ أن والواقع ٠ والموضوع الذات بين

 من مزيج نظريته إن بل الوجود، طبيعة في نظريته في فخته،
 هي فلسفته من والغاية .سبينوزا ونظرية السابقة فخته نظرية

 العالم أو والمادة، العقل إرجاع أي فخته، فلسفة من الغاية

 أصل إلى الخارجي الفكروالوجود أو الواقعي، والعالم المثالي
 وأحياناً »الالمحدود"، أو »المطلق،، اسم عليه يطلق واحد

 هو بل فحسب، الوجود أصل المطلق ولي »اله«. يسميه
 بين التام االتحاد من نظره، في تنألف، التي المعرفة أصل أيضاً

 الذات بين الوحدة من أي المدرك، والموضوع المدرك العقل

 موجود ما شيائ إن نقول ال فنحن .والعالم( )العقل والموضوع
العاقلة بذاتنا إلشيء ذلك اتحاد أدركنا إذا إآل

 »مثالية بأنه مذهبه فنعت هيغل سار وشيلنغ فخته إثر وفي
 أن الهيغلية« »المثالية تعني هل ولكن .»مطلقة« أو موضوعية«

 ال أنه الواقع الطبيعة؟ تبدع الروح أن أو العالم، يخلق الفكر

 شاملة بنظرهيغل، المطلقة، الروح ألن القول، لهذا معف

 لي فإنه ثم ومن معا، وعالم فكر وهي ،موجود ماهو لكل
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 وبعبارة عالماً. هونفسه دام ما العالم، يخلق الفكرأن على

 الفكرووجود وجود إن ابراهيم، زكريا مع نقول، اخرى

 قيام ال ألنه واحدة: طبيعة من هما هيغل، فلسفة في العالم،

 فعله منه، ابتداء أو فيه، يمارس الذي العالم ذلك دون للفكر
 شفاف ذاته في هو بدوره العالم أن كما السلب، على قدرته أو

 الفكر أمام معتم هوبطبيعته شيء فيه فليس الفكر، أمام
 با عهد التي المهمة أن إلى الشراح بعض ذهب فقد ولهذا

 سوى صميمها في تكن لم الروح فينومينولوجيا إلى هيغل
 منه يتكون الذي األصلي النسيج هو العقل ان عل اظهارنا

الواقعي الوجود
 بوجود وهيغل( وشيلنغ )فخته الثالثة هؤالء يعترف وهكذا

 التجربة، من الموضوعية والناحية العقلية للناحية حقيقي

 و»موضوع« »ذات« من التجربة تكشفه ما إلى يضيفون ولكنهم
 ويفترض معاً، والموضوع للذات اصل هو ثالث شيء وجود

افتراضا، األصل ذلك وجود
 وضعاً ذاته« في »الشيء كلمة من فوضع شوبنهور جاء وهنا

 اخذ أيضاً وفيه اليها، وجه الذي بالنقد أخذ فيه جديداً،

 تأثر ٠ المفهوم في حاسم تغيير مع المبدأ، حيث من ذاتها بالفكرة

 ذاته« في »الثيء األول عن وأخذ وأفالطون، شوبنهوربكانط

 وإذا اإلرادة مفهوم إليهما وأضاف »الصورة،، اآلخر وعن

 وال ذاته« في »الشيء مع التشابه كل متشابهة الصورة كانت
 هي اإلرادة فإن البسيط، التحديد من شيء في إآل عنه تختلف

 الموضوعي التحقق فإنها »الصورة« أما ذاته«، في »الشيء بالدقة
لإلرادة. األول

 الذي العالم، لوجود شوبنهور، بنظر الضروري، الشرط إن
 أو الفكر هو وجودية، حقيقة العالم لهذا يكون لن لواله

 فوجود . المفكرة الشاعرة العاقلة الذات أعني الشعور،

 الذات بوجود مشروط خارجي، وجود أي وبالتالي الموضوع،

 مذهب المعرفة في شوبنهور مذهب كان هنا ومن . اليها ومرده
 كل أستنتج أن أستطيع وبالتالي امتثالي، من فالعالم الذاتية.

٠ الذات من العالم قوانين

 كما وجدناه، المادة في شوبنهور رأي في النظر أمعنا وإذا
 1819 عام قبل فشوبنهور ومتناقضاً: مزدوجاً فولكلت، يقول

 وهوبعد ؛العقل صنع من المادة يؤكددائماًأن واضح مثالي

 في »الثيء باعتبارها اإلرادة سيطرة بعد اي التاريخ، هذا

 كبير إلىحد بقي )وإن المادية إلى ميل ذو فكره، على ذاته«
 مظهر أي اإلرادة، مظهر المادة أن يؤكد ذلك( مع مثالياً

 والواقع حدكبير إلى بنفسه ولهاوجودقائم ذاته«، »الشيءفي
 معاً: والوحدة االزدواجية يفيد المادة من شوبنهور موقف أن

 وجودها والمادة الذات من لكل إن حيث من ازدواجية
 في إآل توجد ال االزدواجية هذم إن حيث من ووحدة المستقل؛

 والمادة الذات فإن الواقع في أما التجريد. عل القادر الذهن

 ال كما بدوضهما، يوجد وال يشملهما كل في ضروريان جزءان هما
 المظهرينم ذات اإلرادة هو الكل وهذا بدونه. هما يوجدان

 فبوساطة )الذات( الذاقي والمظهر )المادة(، الموضوعي المظهر

 الموضوعية الى المطلقة الذاتية من شوبنهور انتقل اإلرادة

 والسراألعظم الجوهرالباطن هي اإلرادة هذم المطلقة

 اإلرادة تحقق الواقع، في هو، الوجود هذا للوجود،

الموضوعي.

 معاصر فيلوف عند نجدها هذه االنتقال وظاهرة
 في كثيراً غالى قد اآلخر فهو كيركغورد، وهو أال لشوبنهور،

 ولكنه الوجيد، الوجود »الذات من جعل أنه لدرجة الذاتية
 في ليى عال كائن أمام لوجه وجهاً يضعها أن ذلك بعد اضطر

 , الله وهو الصلة، من خاص نوع في وايام تقف أن إآل وسعها

 من تستحيل أوجها حينماتبلغ كيركغورد، يقول الذاتية، »إن

 لم الذاتية لمبدأ نتيجة نظري، في وتلك، الموضوعية؛ إلى جديد
. بعد« تكتشف

 كل يرفع ألم مايقاً، بن كعا فكر، الى الحياة تحول يلكى

 الصور من نسيج مجرد منه ليجعل الواقع، عن مضمون
 المثالية المذاهب تصنف ألم باألحرى أو المنطقية؟ والصيغ

 المطلقة«؟ »الروحانية مستوى في االنسانية« »الروحانية االلمانية

 األلمان المثالين ضد موجه علمي عمل ذلك عن االجابة حاول

.هيغل نظام ضد خاص وبشكل
 التي، الحركة لتأثير أمرها، بادىء في المسألة، خضعت

 على مارستها نحوسيطرة توجهت الداخلية، الثقافة بتركها

 السياسي والفعل والتكنرلرجيا الطبيعية العلوم المرئي العالم

 الدائم االرتباط االنسان على فرض التوجه وهذا ٠ واالجتماعي
 المنفصلة الحياة ألن الخارجية، وبالمواضيع باألشياء والدقيق

 مركز الحياة فنقلت ,الوافع عن بعيدة أخيلة مجرد تصبح عنها

 طور الذي العمل، في جوهرها ووجدت الموضوعي إلى ثقلها
 اإلنسان، المستمر بنموه - وحول متسعة عالقات ذاته في

 المنوال هذا وعلى االنناج. لزيادة وسيلة مجرد إلى تدريجياً،

 أمور مجرد نفسه في يجول ومما ووضعه القرد سعادة اعتبرت

 في ماء نقطة مجرد فأكثر أكثر الذات وأصبحت ،وثانوية الحقة
 أو جانباً، وضعها اسف، دون يمكن، صغيرة وكمية البحر

 في العلمي تعبيره لمفهوم هذا وجد وقد . عنها التخلي باألحرى
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 أفكارها النظرية هذم طورت ما بقدر ،الوضعي المذهب نظرية
. عنها غريبة أفكاراً معها تخلط أن دون

 أم ،ذاقي أم ،موضوعي الوضعية للفلسفة العام المنهج هل

 تنتقل الذاتية الطريقة كانت إذا واحد؟ آن في وذاقي موضوعي

 نشأة إلى وتؤدي العالم مالحظة إلى اإلنسان مالحظة من

 تنتقل الموضوعية الطريقة فإن والميتافيزيقية، الالهوتية الفلسفة

 الفلسفة نثأة إلى وتؤدي اإلنسان معرفة إلى العالم معرفة من

 بين التضاد عن ناجم الفلسفتين هاتين بين والتضاد . الوضعية

 للطريقة النهائي التقرير يتضمن المعنى وبهذا .الطريقتين هاتين
 استبعاد االجتماع، علم بانشاء ينتهي الذي الموضوعية،

. نهائياً استبعاداً الذاتية الطريقة

 مرحلة إلى كونت، برأي الصحيحة، الفلسفة وصلت ومتى

 هاتين بين التوفيق »إلى تتجه أن عليها وجب التام نضجها

 التفرقة طريق على سيتم التوفيق وهذا . المتضادتين« الطريقتين
 الفلسفية النظر وجهة وبين بالعلوم الخاصة النظر وجهة بين

 يمكن ال الطبيعية الظواهر قوانين عن العلمي فالبحث : العامة
 فال األخرى للعلوم بانسبة أما الموضوعية، بالطريقة إآل يتم أن

.الذاتية الطريقة إآل معها تتناسب

 تفكير في نوفق أن بريل، ليفي يعتقد ي العسير، من فليس

 الموضوعية الطريقتين بين الفلفية النظر وجهة من كونت

 بطريقة جديد من الحياة »تدب أن بشرط ولكن والذاتية،
 تأسيس بمجرد فعال فيهما الحياة دبت وقد .كلتيهما في متتظمة«

 بالطريقة نشأت التي العلوم فإن الحقيقة وفي . االجتماع علم
 العلوم هذم الئ ،االجتاع علم في لوحديا مبدأ تجد الموضوعية

 . باإلنسانية الخاص الوحيد للعلم فصاعدا األن منذ ستخضع

 الذاتية الطريقة تكتسب أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا

 علم ألن وذلك اآلن ينقصهاحتى كان الذي العلمي الطابع

 يقوم الذي الفردي«، »الشخص عن استعاض قد االجتماع
اإلنسانية أي العام«، »بالثشخص التعسف، على

 بالظواهر تتقيد االجتماع علم في الموضوعية كانت إذا

 باألبعاد التأثر دون ما، مجتمع في المدروسة، االجتماعية

 القرن في العلم، موضوعية كانت وإذا والنفسية؛ االيديولوجية

 األمور دراسة تكونها العشرين، القرن عشروأوائل التاسع

 تتعلق أن »دون وخواصها، صفاتها ومعرفة للبحث الموضوعية
 ؛ يسلكه« الذي المجرب بمنهج أو ذاته بالمجرب الدراسة نتائج

 االمتناع تدعو«إلى اشتراكية، نظر وجهة من الموضوعية، فإن

 مزعوم أساس على متميزة استنتاجات أو نقدي تقييم أي عن

 االستنتاجات«، هذه مثل إلى التوصل عن عاجز العلم بأن

 تظر وجهة من النظرية األحداث »تحليل ترفض بذلك وهي
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 تدعي االيديولوجي الصراع في الموضوعية فإن وهكذا طبقية«

 بأسرها األمة وتمشل الطبقات فوق تقف الطبقية القوى »أن

. متحيزة« غير وأنها

 ذاتي آخر جانب ظهر ،الموضوعي االتجام هذا جانب وإلى
 . وسامياً أولياً شيائً نفسها تعتبر أخذت التي الذات موقف عزز

 وحتى الفنيين واإلبداع األدب خالل من بوضوح ظهر ما وهذا
 قد أنها مع الذاتية، الحركة وهذه االجتماعية الحياة خالل من

 ينتج ولم المضمون، الكثيرمن ينقصها النفس، ارضاء حاولت

 ولذا منسجم؛ داخلي عالم الفردية القوى إلى دعوتها كل من
 ألنها منه، انقاذنا حاولت الذي نفسه الفراغ إلى قادتنا فإنها

 عالً عليها نثيد أن يمكنن ال نفسية عناصر من انطلقت

 عند نجدم النفسية الذاتية للعناصر دحض أفضل إن حقيقياً

 تشبع مقدار مقنع، بشكل يبين، أن أراد الذي هوسرل

 قامت وقد , مبدئيا رفضوها للذين بالنسبة حتى ها الفالسفة

 بين والعمل، النفس بين للتوفيق ومتنوعة متعددة محاوالت

 تقوية إلى عمدت التي المحاوالت أهمها ومن ؛والموضوع الذات
 عن جديدة رؤية منحنا بهدف وتوسيعها الداخل من الذات
 الالهوت في تجلت المحاوالت وهذه . جديدة وحياة العالم

. كثيرة وأشكال صور تحت والفلسفة

 ريتشل كان القي الحركة في خاص وبشكل الالهوت، ففي
Ritschl ريب من الدينية الحقيقة تحرير اريد ومحركها، باعثها 

 الذات. داخل قوية قاعدة منحها وبالتالي والميتافيزيقا، التأمل

 علينا للحفاظ ،هوضروري ما يحتاج ال الفكرة هذه وبموجب
 العاطفة باستثناء الخارج من متفاد تأكيد أي وإلى روحياً،

 إلى يقودنا العاطفة على األفكار من عالم إقامة محاولة ان بيد

 ألن المعضلة، هذه من بالخروج لنا يمح أكثرما اتعقيد

 بإيجاد تمح ال مختلفة لتأويالت وقابلة مستمر تغير في العاطفة

المناسب. العلمي الغطاء
 في الجديدة الطريقة استندت فقد الفلسفة مجال في أما
 إليها استندت التي العاطفة عن عوضاً القيمة تصور إلى التفكير

 خاص وبشكل الفكرالقديم، إذاكان الالهوتية الحركة
 اإلنسان نشاط عن منفصال شيائً الخير اعتبر قد افالطون،

 وبداية عشر التاسع القرن نهاية في الفكر، فإن له، الً ومقاب

 لموجود بالنسبة خيرإآل هناك يكون أن رفض العشرين، القرن

 القبم على وإنما الخير، على ال التكلم، يجب ولهذا وفعال. حي

 .نهائية نتيجة كونها أكثرمن غنية داخلية حركة فيها نرى التي
 العمل بين المزعج للتردد مرتعاً االسانية بقيت وهكذا

 الموضوع سيادة بوساطة الذات امتصاص بين والنف،
.الذات سيطرة أمام الموضوع واضمحالل
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 فذت أمثال الفالسفة، بعض قاد المعقد الوضع وهذا

Wundt وأفيناريوس Avenarius ٠ التسا إلى وغيرهم، وماخ، 

 بمجال للقول أو ،والموضوع الذات بين للتمييز إمكانية ثمة هل

 تحتوي أال باألحرى أو الخارجي؟ العالم جانب إلى داخلي
 الحفاظ في الرغبة وكذلك معاً، والتوحيد التقسيم في اإلرادة

 تناقض على ،نفسه الوقت في عنا وبعيدة منا قريبة األشياء على

 حلهم التساؤل لهذا الفالسفة هؤالء وتأمل تجاوزه؟ يمكن ال

 .والموضوع الذات بين الخاطىء التقسيم عن العدول إلى
 ال وكل واحد عالم إآل بنظرهم، يوجد، ال عالمين عن فعوضاً

 يتميزان، نختلفين عصرين على يحتوي كل ولكنه فيه، تمييز

 الذي الجزء إن ٠ هوموضوعي وما هوذاتي ما إلى وبالضرورة،
 التجربة( )مادة األصلية صورتها في التجربة عليه تحتوي

 أو الذاتي العنصر نميه يدركه، عقل على وجوده ويتوقف

 في نفسها التجربة عليه تحتوي الذي الجزء اما .النفسي

 في موجودة أعيان على وجوده ويتوقف األصلية صورتها

 .الخارجي أو "الموضوعي« بالعنصر نسميه فهوالذي الخارج،
 العناصر من نوع فقط وإنما خارج داخألو إذن، هناك، فليس

 في يعود، الحسي فالعالم والخارج. بالداخل المسمى منها يتكون

.النفسي والمجال الفيزيائي الطبيعي المجال إلى ،نفسه الوقت

 وليس العنصرين، هذين بين الفصل نستطيع ال كنا إذا
 إذن يمكننا فكيف آخر، إلى جانب من يقود طريق أي هناك

 هذا ادخال أيمكننا البحث؟ متابعة أوباألحرى اإلشكال، حل

 بحيث الداخل، من وتوسيعها نفها الحياة عملية في التعارض
 هي تحتوي وإتما جانبها، إلى موجود عالم إلى تستند ال إنها

 داخل من انطالقاً نتوصل، أن أيجب العالم؟ هذا على نفسها

 كيف التعارض؟ هذا من اسمى عالم إلى نفسه، اإلنسان

 تكوين إلى التاريخية، عبرالعصور االنسانية، توصلت

 ومن المعطى الشيء مجرد من فصلها وإلى والخير الحق تصورات
 تسمو أن عام، بشكل استطاعت، وكيف المحضة؟ الفائدة

اإلنان؟ ورغبات آراء فوق

 دون تشهد، فإها األسئلة، هذه عن االجابات تكن ومهما

 اليهتم، فاإلنسان الداخلي اإلنسان عالم بسعة شك أي
 يكون وبما ووجوده، حياته مع ما عالقة له بما إآل بجدية،
 اي فيه يحرك ال عنه خارجاً شيء اي إن بحيث منه، جزءاً

 هذه .غوته موضوعية في واضحاً ظهر ما وهذا ,ساكن

 أو الذات على الموضوع طغيان ابداً تعني ال الموضوعية
 االنطباعات انتاج مجرد مطلقاً تعني ال انها كما تماماً، امتصاصها

 الموضوعي مع الذاتي لقاء تعني هي وإنما لألشياء، الخارجية

 يبدوغوته وهكذا الداخلية. اإلنسان حياة إلى المشترك ودخولهما

 العالم، ورأى تتكلم، البكاء الموجودات جعل ساحراً شاعراً

 موجوداته في ير فلم ،بسيكولوجيا امامه ينفتح ،عظمته رغم
 المركب وهذا .وجواهروفعالية حياة من عليه تحتوي ما إآل

 ضيان أفضل غوته، برأي يعطي، والعالم الروح من المكون

 والعالم النفس بين ليس ومكانه االبدي؛ الوجود النسجام
 داخلياً. عالماً لتصبح تتسع التي النفس داخل وإتما الخارجي،

 : الفني الخلق من أنواع ثالثة وإتما فقط نوءان يوجد ال اذن

 السامية والطريقة . Souverain واالمي والذاقي الموضوعي

 هي )نقيض(، والموضوعي للذاتي مقابلة بصفتها )قضية(،

 دون والذاتية نفس دون الموضوعية تجاوز على القادرة الوحيدة
 الحياة منهاتقوم انطالقاً جوهرية داخلية إلى تصل حتى صورة

 الحياة عملية تكتسب أن على يقوم وهذا .العالم تطوير على
.جديد لعالم الخالف التركيب طريق على مضموناً الداخلية

 ديكارت من بتأثير الجدد، التومائيين بعض توصل وقد
 واألب Noel والمنسنييرنويل Mercier مرسييه )الكاردينال

 القبول إلى (،Marechai مارشال )األب كانط ومن بيكار(

 وجود فرض وإلى الميتافيزيقا، على سابق نقد وجود بضرورة
 فيها، ألثك يمكن ال التي الحقائق أولى بصفتها المفكرة الذات

 فهدف تأكيدوجودالموجودوالعالم إلى بالتالي، االنتقال، وإلى

 عالم باتجاه يذهب والخير، الحق مجال في الجدد، التومائيين

 المعرفة هي بنظرهم، والمعرفة، المباشر. الحياة عالم عن خارج
 مع أوغختلطاً غامضاً شيائً تترك ال ذاتياً، اعتبرت إن التي،

 شيائً تترك ال موضوعياً، اعتبرت إن والتي، المدرك، الموضوع
 أن والواقع .تدرسه الذي الواقع في موجود هو ما عنها خارجاً

 فصل الذي كانط من أصوله، في مستمد، التومائي الحل

 االعتبار من األخالقي واالعتبار المنطقي االعتبار
 إلى الفرد يتوصل »كيف السؤال: هذا وميز البسيكولوجي،

 شروط أية »حول التالي: السؤال من األخالق؟« إلى المعرفة،

.واألخالق؟« العلم وجود يقوم داخلية
 عشر التاسع القرن في العلم موضوعية إلى آنفاً أشرنا

 الحديث العلم تفدم تابعنا إذا ولكن العشرين، القرن وأوائل
 بالحركات تتعلق التي الخاصة البية ظهرت لما انه نرى

 األطوال أن نتائجها من كان ،1905 عام االنتقالية، السريعة

 فطول . األجسام بسرع مقاديرها متصلة والكتل راألزمنة

 الراصد إلى بالنسبة التقلص من مقدار يصيبها مثال، مسطرة،

 .الضوء سرعة من قريبة بسرعة متحركة كانت إذا المراقب
 أول في لهم انتصاراً ذلك في الذاتية أنصار فحسب وهكذا

 بالنسبة سرعة عن مستقالً مقداراً الجسم طول ليس إذ األمر،

 شؤون. من بهما يتصل وما والكتلة الزمن وكذلك الراصد. إلى
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 وما والسرعة الطول اعتبرت حين تماسكت الموضوعية ولكن
 أمد بعد الذاتية ظهرت وكذلك , خارجية شروطاً يهما يتصل

 حين ،1923 عام الموجية، الميكانيك بحوث في أخرى، مرة

 مرتبطة القياس نتائج أن عن الفيزيائية النظرية هذه كشفت

 يبدو كالهما والضوء فالمادة التجريب. ومناهج الرصد بطرق

 جسمية طبيعة ذا العلمية، المتاهج بعض سلك إذا للمجرب،

 سلك إذا وبالمقابل حينذاك، تماما الموجية طبيعته وتختفي

 موجية طبيعة ذا بدا علمية أخرى مناهج المجرب الباحث
 المتبعة. بالمناهج مرهونة فالنتائج الجسمية، طبيعته عنه وغابت

 االعتبارات جانب إلى ذاتية اعتبارات من فيه ما هذا وفي

 وسرعته( )االلكترون الكهرب موقع قياس كذلك الموضوعية.
 الحالية، الدقيقة الفيزيائية تجاربنا في منه بد ال بارتياب مرهون

 أطراف إلى العلم وصل حين ،اإلنسانية تجاربنا طبيعة بسبب

القصوى. المادة

 أن وذلك الموضوعية، قيمة في يقدح ال فهذا ذلك ومع

 التجربة وشروط الخارجية القياس شروط تشمل الموضوعية

 التاسع القرن أواخر في ساد ما تجاوزت قد فهي .الخارجية

 هي التي األمور خصائص أن من العشرين القرن وأوائل عشر

 بطريقته، وال بالمجرب تتعلق ال مطلقة البحث موضوعات
 ذكرنا، كما الجديد، العلمي باالعتبار الموضوعية غدت وإنما

. والمنج والقياس للتجرية الخارجية بالشروط تتحدد

 الحديث، العصر في ونوقشت الموضوعية قضية أثيرت وإذا

 بها أتت التي االعتبارات بسبب التجريبية، الدقيقة العلوم في

 الذي الثكل على الموجية، الميكانيك ونظرية النبية نظرية
 مجال في القضية هذه تشار أن األحرى فمن فيه، لخصناها

 عام بين أوروبا، في سيطر لقد االنسانية. العلوم
 االنسانية، العلوم في االيجابي التفكير جومن ،18901880

 على يتوقف المستقبل في العلرم هذه تقدم أن الباحثون ورأى

 التي الطبيعية التجريبية العلوم مناهج من مناهجها تقريب

 المفكر نشر الفترة تلك في ولكن .كبيرا نجاحا ذاك إذ نجحت

 كتابه بالضبط، 1883 عام ،٧٧. Dilthey دلتاي ولهلم االلماني

 والعلوم الطبيعية العلوم فيه فرق االنسانية، العلوم إلى مدخل
 على تقوم اإلنسانية األمور معرفة أن وهويرى .اإلنسانية

 تعتمد التي الطبيعية األمور بخالف التفسير، على ال الفهم،

 تأتينا موضوع ذات الطبيعة علوم .الفهم على التفسيرال على

 علوم االنسانية، والعلوم الحواس. بطريق الخارج من عناصره
 معرفته لنا تتهيأ أن قبل ونفهمه فوراً موضوعها ندرك الفكر،

 تجري بل وحده، بالذكاء تتم ال عقلية وظيفة والفهم العلمية.

 أونفور، بميل مقترنة فهي االنفعالية النفس قوى بجميع

 نحو الحياة حركة الفهم بغض. أو وحب كراهية أو ورضا
 األمور نجد عنا خارجية الطبيعة ظواهر حين وعلى الحياة.

 األلماني المفكر يأقي ثم الباطن من ندركها ذاتية، اإلنسانية

 بين التفريق في فيزيد Kt Jaspers ياسبرس كارل الوجودي
 التفريق في تزيد وكذلك الطبيعية، والعلوم االنسانية العلوم

 أصبح وهكذا هيدغر. ووجودية هوسرل فينومينولوجيا
 دعا عما الشيء بعض يبتعدون االنسانية، العلوم في الباحثون،

 األمور في النظر من دوركايم اميل االجتماعي العالم إليه
 دراسة دراستها لزوم وإلى أشياء بمنزلة أنها على االجتماعية

 الدراسة هذه مثل ألن االجتماعية، الظواهر كدراسة موضوعية

المجال. هذا في متعذرة الموضوعية
 أن برى الذي المعرفة اجتماع علم االتجاه هذا دعم ثم

 والطبقة والمحيط فالبيئة اجتماعية، أصول إلى ترتد المعرفة
 تأثيراً تؤثر الباحث، إليها ينتسب التي والطائفة االجتاعية

 .الموضوعي والنظر التجرد حاول مهما ونظراته موقفه في عميقاً

 االجتماعي الوجود دام ما االتجاه هذا الماركسية قوت وكذلك

.مارك تعبير حسب ضمائرهم يعين الذي هو لألفراد

 الموضوعية معنى نوسع أن نستطيع المناقشات هذه كل ومع

 لنتائج ينتبه الموضوعي فالبحث ٠ التجربية العلوم في فعلنا كما

 االجتماعي ومحيطه وطبقته ولموقفه الباحث ولطريقة البحث

 الموضوعية نتفهم وهكذا .به أحاطت التي الشروط ولمختلف
والثروط األحوال تلك جميع تقدم أفق برحابة

 وقتنا في اخذت، الموضوع مقولة فإن أمر من يكن ومهما
 أحل العلمي النشاط ان إذ الزوال، طريق في تسير الحاضر،

 أشار وعندما . (Objectivation »التوضيع مقولة مكانها

 ،االقتصادي التحليل موضوع بصفتها العمل قولة إلى مارك
 في بالعمل والمتمثل كلياً المعطى الواقع إلى بذلك عاد فإنه

 فرضها التي العيفة الصراعات وإلى الرأسمالي، المجتمع
 بعمله كان وإن فإنه فرويد أما .نفسه الرأسمالي المجتمع

 مع متطابق واقعي موضوع أي وجود رفض قد التحليلي

 هذا نحو الميل إلى الفرد يحمل سبب أي وجود وباتالي الرغبة،
 قيام سبب معرفة بإمكانية اعترف ذلك مع فإنه األمر، أوذاك

 الجسم بقوة الطفولة يلهومنذ الذي النفسي العصاب هذا
.العميقة العائلية وبالعالقات
 مكاناً الفكر، حركة داخل هناك، ان الكالم وصفوة

 الفكرية فالحياة و»الموضوعي«. »الذاتي« بين القائم للتعارض
 نحو ها ينفتح فاألنا كونية: وحياة شخصية حياة معاً، هي،

 ومثل اآلخر. من جزء فالواحد األنا، يكتسب والعالم العالم،

 أن من التاريخية، الحركة في الحياة، يمنع ال التضامن هذا
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ية الميغار

 فهناك . التوسع باتجاه آخر وطورا التمركز، باتجام طورا تذهب

 وفي الذات، في والغوص نحوالداخل ميل األولى الحالة في
 كانت فإذا .المادي الخارجي العالم نحو ميل األخرى الحالة

 لذات تابعة نفسية حاالت من عالماً تسع أن تريد »الذاتية«
 ان العكس، على تعتقد، »المرضوعية« فإن وبسيطة، محضة

 وحدها األشياء من انطالقاً الحقيقة إلى الوصول بإمكانها
 يتقوضان لمذهبين كال أن والواقع والفكر الروح وبإبعاد

 التامة اإلنسان وحدة إلى استندا إذا إال الفراغ، في بسرعة
التقابالت. أنواع لكل المعارضة
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نس فنيا غسان

ية امليغار
Mergatic School 
Ecole Megarianne
Megarismus

 Megiini ميغارا الى تنسب فلسفية مدرسة الميغارية - 1

 وكان .اثينا عن ميالً عشرين حوالي تبعد يونانية مدينة وهي

 أتباع على أطلق من أول ق.م. Aristotle 384-322 ارسطو

 الخامس القرن من ازدهرت وقد الميغاريين، اسم المدرسة هذه

م الثالثق. القرن وحتى
 من لدينا ما وكل المغياريين. كتابات الينا تصل ولم

 مؤلفات في وهناك هنا مبعثرة توجد إنما عنهم قليلة معلومات

 الاليرسي رسطووديوجنيس أمثال من المتأخرين الكتاب
323!-412 Diogenes Lacrthus .وشيشرون م ق Ciceron 

 الميغارية فمصادرناعن وعليه وارستوكلس م ق.٦-1()(١

 من للميغارية عرضنا يكون أن من بد وال وافية، وغير ثانوية
االفتراضي التأليف قبيل

 قد ق.م. 399-47)( حوالى Sorites سقراط كان - 2

 بما لالنسان الوحيدة القصوى الغاية هي الفضيلة أن إلى ذهب

 على الخيراألقصى إذن فهي سعادته وعليهاتقوم هوانسان،
 المؤدية الطريق يبين ولم للفضبلة تعريفاًمحدداً يعط لم سقراط أن

 ألن طبيعتها عن يفصح أن في يرغب لم سفراط ولعل .اليها

 والجواب الؤال عل تعتمد التي )الجدل( الحوار في طريقته
 مستمعيه، من توليدها أو األجوبة استقراء إلى ترمي كانت

 في والنحتاج نفرسهم، في كامنة الحقيقية المعرفة أن الفتراضه

 فكانت المناسبة. األسئلة طرح من أكث الى عنها الكشف

 حاسمة نتيجة أو قاطع حكم إلى الوصول دون تنتهي محاوراته

 جعل ما وهذا .المحاورة تتناوله الذي الموضوع طبيعة في

 كان سقراط أن من يشكون سقراط، تالميذ أحد غلوكون،
 يسأل كان الخيرحين طبيعة في إيجابياً جواباً بعطي أن عن بمتبع

 ترك وعليه آخر. شيء أي أو لذة أو معرفة الخير كان إذا ما
 أو الخير طبيعة في لرأيه مختلفة لتأويالت مفتوحاً المجال سقراط

.الفضيلة
 تفسير في ،موته يعد سقراط تالميذ يختلف أن عجب فال

 خلفيتهم على فيذلك اعتمدوا وقد الفضيلة طبيعة في رأيه،

 من سقراط في لمسوه ما وعلى سقراط التحاقهم قبل الفلسفية

 ما نشأ هذا وعلى , سواها على ففضلوها بها أعجبوا صفات

 والكلبيية االفالطونية - أربع وهي السقراطية بالمدارس يسمى
 األخيرة الثالث المدارس سميت وقد .والقورينائية والميغارية

 هي األفالطونية اعتبارأن على الصغرى السقراطية بالمدارس

الكبرى السقراطية المدرسة

: Euclides.اكدس 1

 Euclides of Megiira المغاري اقليدس يعد - 3

 مؤلف المشهور الرياضي اقليدس غير )وهو م ق. ٦(0-)330

 على الميغارية للمدرسة المؤسس هو (klcinenls األصول كتاب

 .إليه أقربهم ومن سقراط تالميذ أقدم من كان وقد األرجح

 من الرغم وعلى ف.م 432عام إلى بسقراط صلته وترجع
 كان فقد أثينا، لدخول الميغاريين على فرض الذي الحظر

 زي في يروى، فيم متنكراً، ليالً أثينا إلى يأتي الميغاري اقليدس

 حكم تنفيذ ساعة حاضراً وكان .بسقراط لالجتماع امرأة

 ذهب سقراط وبعدموت ق.م 399 عام بسقراط االعدام

 في الجماهير غضب خثية ميغارا ألى أصحابه وبعض أفالطون
الزمن. من لفزة المغاري اقليدس على ضيوفاً وحلوا اثينا

 .اقليدسالميغاري عن الدقيقة المعلومات نفتقرإلى ونحن

 Platon افالطون أن كا تصلنا، لم كتاباته ألن
 (142 إالعرضاً)تياطيطوس، البذكره ق.م. 347-427/428
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الميغارية

 عن يتحدث إنما معين، مبدأ أي اليه ينب ال ارسطو وأن

 على االعتماد من لنا مناص فال ولذلك عامة، بصورة !لميغاريين
 . الميغاري اقليدس مبادىء معرفة في جداً متأخرة مصادر

 ولكن الاليرسي( ديوجنيس )يذكرها محاورات ست اليه وتنسب

 قبل الثاني القرن الرواقي الروديسي Panaethius باناثيوس

تأليفه. من أنهها يشك الميالد

 الميغاري اقليدس الى تنب أن يمكن أمر من يكن ومهما
 على والبينات الخير وهووحدة واحداً ايجابياً مبدأ تحفظ بدون

ذلكهي:
 من سقراط تلميذ كان اقليدس بأن شيشرون يقول (1)

 اليه، نسبة يالميغارين المدرسة هذه اتباع على اطلق وقد ميغارا

وثابت خيروهومتجانس غيره شيء هوواحدوال ما إن وقال

 الخير أن اعلن اقليدس أن الالئرسي ديوجنيس يذكر (2)
 وأحياناً الحكمة أحياناً فيدعى كثيرة، بأسماء يدعى ولكنه واحد

 للخير المضادة األشياء رفض وقد .وهكذا العقل واخرى الله
,موجودة غير إنها قائالً

 الفلسفة تاريخ من فقرة Eusebius يوزيبوس وينقل (3)

 أن دون فقط الميغاريين عن تتحدث Aristocles الرستوكلس
 بالحواس الذبنفادو من اعتبهم وقد ياالسم اقلبدس تذكر

 ما بأن هؤالء وقال عليه االعتماد يمكن وحده العقل أن وادعوا

 يكون شيء وال له وجود ال أخر شيء أي وأن واحد، كائن هو

.يتحرك أو يفسد أو

 في يتمثل الميغاري اقليدس فلسفة نحو اتجاه فهناك وعليه
 للمدرسة امتداداً الميغارية ويعتب وارستوكلس شيشرون

 وحدة في األساسية مبادئها ارستوكلس حصر وقد االيليائية.

 اللذان وديوجنيس شيشرون أما ٠ تأثيرسقراط يذكر ولم الوجود
 صلة يذكران فإنها شخصياً اقليدس عن يتحدثان بأنهما يدعيان

 هو اقليدس عند الواحد الوجود إن ويقوالن بسقراط اقليدس
 اقليدس بأن القول الى القدامى المفكرون نزع وهكذا الخير،

 حوالى Parminedes بارميدس بحجج تأثر قد

 الوحيد المبدأ ولكن بسقراط. التقائه قبل م .ق 45-)(54اا
 مختلفاً كان نهجه بأن بوحي قطعاً اليه نعزوه أن يمكننا الذي

 الوجود يتناول االيليائي المبدأ كان فقد .االيليائي النهج عن
 استندنا واذا الخير. بطبيعة معنياً الميغاري اقليدس كان حين في

 في اقليدس مبدأ حصر أمكن الالئرسي ديوجنيس عبارة الى

 أنه من الرغم على واحد لخير أن هي األولى قضيتين، في الخير

 أي الخير، ضد هو ما أن هي والثانية ح كثيرة بأساء يدعى

 من سليم استنتاج هي األولى والقضية .له وجود ال الشر،
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 واحد شيء الى مردها الخير أو كلها الفضيلة بأن سقراط مبدأ

 وسرعة والشجاعة والعدل العفة أما .المعرفة أو الحكمة وهو

 ثروة من الخارجية الخيرات وكذلك والنبل والذاكرة الخاطر،

 اللهم نافعة، تكون قد كما ضارة تكون فقد وصحة وجمال وقوة

 كان ولما .السليم والحس بالمعرفة ومهتدية مرتبطة كانت اذا اال

 بما كاملة معرفة يمتلك وحده الله وأن إله بوجود يؤمن سقراط

 بأنه يفترض أن الميغاري اقليدس تمكن فقد لالنسان، خير هو
 آخر إسماً إال ليس اللم بأن قال حين سقراط تعاليم عن يخرج لم

. المعرفة هو الذي للخير

 فإنها الفلسفية طريقته أما الخير، في اقليدس مبدأ عن هذا

:أمرين على تنطوي
 Reduc- الخلف قياس طريقة استخدم اقليدس أن األول

tin ad Absurduni الطريقة هذه وتقوم خصومه الردعل في 
 .النتيجة لصدق اثباتاً النتيجة نقيض كذب على البرهنة على

 النتيجة نقيض ندخل الخلف بطريقة البرهان ففي ولذلك

 فنأخذ ،تناقض الى يفضي ذلك أن نبين ثم مقدمة أو كفرضية

 االيليائي بتأثيرزينون الطريقة هذه وتوحي النتيجة بصدق

Zenon d'Elee هذه وقدأحدثت م ق. 430-)4)()ا حوالي 

 .مغالطة بأنها ووصمت المتحاورين صفوف في ضجة الطريقة
 يا »أنت، قائال: اقليدس يخاطب أن الى بسقراط حدا ما وهذا

الرجال« ال السوفسطاثيين تساير أن تستطيع اقليدس،

 حاالت الى المستندة الحجة رفض اقليدس أن والثاني

 Argument from التناظر بقياس تسمى والتي متثابهة

Analogy . إما التناظر قياس مكونات بأن اقليدس قال فقد 

 من فإن متشاهة كانت فإن .غيرمتثابهة أو متثابهة تكون أن

 المقارنة فإن متثابهة غير كانت وإن األصل. نعالج أن األفضل

 الستخدامه سقراط على يحمل اقليدس أن ويبدو .تنعقد ال
 نستنتج أن اقليدس يجيز ال هذا وعل ■ كثيراً التناظر قياس

 من مستمدة قضايا على قياساً الدولة سياسة بتدبير تتعلق قضية

 الحياة وقائع دراسة من بل السفن قيادة أو الفن أو الطب
.سية ليا ا

: Eubulides يوبوليدس - 2

 زعامة في الميغاري اقليدس Eubulides يوبوليدس خلف -

 الدفاع على الفكري نشاطه جل انصب وقد .الميغارية المدرسة

 ويذكر بالجدل. ارسطومتعينا فهاجم الميغارية ء مبادى عن

 .عليه يوبوليدس بحملة تأثرت قد المنطقية ارسطو نظرية أن

 المنطق في له مؤلف آخر على أطلق ارسطو أن النظر يلفت وبما



الميغارية

 عرضها التي المغالطات وليست ٠ )سوفسطيقا( المغالطات اسم

 وهذا األكثر. على ميغارية حجج سوى هذا مؤلفه في ارسطو

 المعنى بهذا وسفسطة سوفسطائية الكلمات استخدام يفسر

 كثيرة المغالطات وهذه الحاضر. الوقت وحتى الوقت ذلك منذ

مخها:

 التالي النحو على نوضحها أن يمكن الكذاب: مغالطة - ا
 صادقاًوكاذباً يكون أن فاليمكن ، كاذب إفي رجل قال إذا

 يكون فإنه كاذب بأنه وقال كاذباً كان اذا ألنه .واحد وقت في

 كاذباً يكون فإنه كاذب بأنه وقال صادقاً كان واذا صادقاً،

 كان صادقاً كان وإن صادقاً، كان كاذباً الرجل كان فإن وعليه

. تناقض وهذ . كاذباً

 من كبير عدد اهتمام شغلت قد المخاقضة هذه بأن ويذكر

 أثر لها وكان الحاضر، الوقت وحتى الحين ذلك منذ الفالسفة

المنطق. بعيدعلىتطور
 هذا على نعرضها أن ويمكن المتكر: الرجل مغالطة - 2

 تعرف هل وسئلت: متنكراً أمامك أبوك وقف إذا النحو:

 قلت سواء تناقض في تقع فإنك تعرفه، ال أو أمامك الواقف

:ذلك وآية ٠ تعرفه ال أو تعرفه بأنك
 تعرف ال ألنك صادقاً تكون فإنك تعرفه ا بأنك قلت إذا

 أباك تعرف ألنك كاذباً تكون ولكك امامك، المتنكر الرجل

 تعرف ال ألنك كاذباً تكون فإنك تعرفه، بأنك قلت إذا وأما

 تعرف ألنك صادقاً تكون ولكنك أمامك، المتنكر الرجل

 كاذباًكنت كنت كاذباًوإن صادقاًكنت كنت إن وعليه أباك

تناقض. وهذا صادقاً،

:يلي كما ونوضحها :الكومة مغالطة - 3

 القمح من حبة اضفنا اذا القمح من كومة على نحصل ال

 على نحصل فمتى ٠ . .ثالث الى وال اثنتين الى وال أخرى الى

 الحبات؟ من عدد الى واحدة حبة بإضافة القمح من كومة

 حبة بإضافة القمح من كومة على نحصل لم اذا أنه هو الجواب
 عل نحصل ال فإننا ...،ثالث أو حبتين الى وال أخرى الى

 ذلك بلغ مهما الحبات من عدد الى واحدة حبة بإضافة كومة
العدد.

 تغير استحالة على حجة المناقضة هذه الميغاريون وقداتخذ

كيف الى الكم

:األصلع ناقضة٠ - 4

 شعرة كم :يلي كما ونوضحها ،الكومة بمغالطة شبيهة وهي
أصلع؟ يصبح كي الرجل يفقد أن ينبغي

 أصلع، يصبح فال رأسه شعرات من شعرة رجل فقد اذا

 الرجل هذا يصبح فمتى .ثالث أو شعرتين فقد اذا وكذلك

 ما وقت في شعرة فقدان كان اذا إلنه متنع الجواب ؟ أصلع
 الحق وقت في أخرى شعره فقدان فإن أصلعاً، الرجل اليجعل

.رأسه شعر عدد تل مهم أصلع الرجل هذا يجعل أن يمكن ال

كيف الى الكم تغير ضد الميغاريون اتخذه آخر دليل وهذا

القرون: اغلوطة-5

 تفقد م اذا كمايلي: شرطي قياس صورة في وضعها ويمكن
عليه فإنكحاصل شياًئ،

.قرنين تفقد لم أنت

.قرنين على حاصل أنت إذن

 إن إذ االلتباس، مغالطة على تعتمد ألنها فاسدة حجة وهذه
 على يدالن الشيء عل »حاصل و شيائ، تفقد »لم العبارتين

:أي تكرارية، قضية الكبرى المقدمة فإن وبذلك واحد معنى

.عليه حاصل فإنك ، شيء على حصلت إذا
 الفارغ الجدل الى الميغاريين نزعة عن تكشف الحجة وهذه

بالمغالطين. البعف وصفهم هنا ومن العقيم. والحجاج
 الى وتسعى االيليائي زينون تأثير تبين الحجج هذه إن

والتغير. والحركة الكثرة فالسفة آراء بطالن على التدليل

:Stilpo ستيلبو -3

 Stilpo ستلبو هو ميغارية شخصية أبرز أن على

 الميغارية المدرسة اسس وطد فهوالذي ق.م.3ا-)(/3)((
 بين rb-J^Theophrastes،rL٠١ خصماً وكان فلسفي كمذهب

 Zenon de الرواقي لزينون وأستاذاً ق.م287, 372

Citium أهم كان أنه والواقع م ق.-04حوالى )توفي 

 أرسطوعام بعدوفاة اليونان بالد في فلسفية شخصية

 ميغارا Ptolemee 1 األول بطليموس احتل وحين م. ق.322

 الى معه ستلبوبالعودة اقناع حاول م. .ق 322 عام

الدعوة. ستلبورفض ولكن االسكندرية

 ال أنه فأكد المبغارية، مبادىء توطيد على ستلبو عمل وقد
 بالمعنى سواء األنواع الصورأو وانكر المطلق. للواحد إآل وجود

 عن نتحدث حين أنه اعتقد ولذلك األرسطي أم األفالطوفي

 هذا عن نتحدث ال ألننا شيء، عن نتحدث ال فإننا اإلنسان

 ال إنه فقال الحمل، أنكر كما االنسان. ذاك من أكثر االنسان

 تختلف »انسان« كلمة أن ذلك خير« »االنسان نقول أن يمكن

 »سقراط العبارتين فإن ولذلك .»خير« كلمة عن معناها في

بذاته. سقراط الى تشيران ال يوناني« و»سقراط فيلسوف«
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المبكيانيللبة

 كل أن الى خلص فقد الصور، انكر قد ستلبو كان ولما

 أسالفه سائر عن ستلبو يميز الذي ولكن فحسب مظهر شيء

 الذي األخالقي المبدأ هو واقعية حقيقة الميغارية ويجعل

 هو المبدأ وهذا .المطلق الواحد بوجود االعتقاد من استنبطه

 األعلى المثل ستلبويعد كان وقد والالإحساس االستكانة

 ستلبوهذا يستمد ولم الدهر وتقلبات الزمان بظروف لالمبااة
 نكران من طبيعياً لزوماً يلزم أنه والواقع الكلبيين من المبدأ

.الحواس عالم حقيقة
 من فإن ستلبو، على تتلمذ قد الرواقي زينون كان ولما

للرواقية األعلى الجد ستلبو نعتبر أن الممكن

ديودورسكرونوس:-4

 كرونوس ديودورس البارزة الميغارية الشخصيات ومن - 7
Diodorus Cronus أيضاً الرواقي لزينون استاذاً كان الذي 

 بالقوة والوجود بالفعل الوجود أرسطوفي مبدأ على حمل وقد

 وقد ٠ موجود غير الممكن أو بالقوة موجود هو ما بأن وقال

:اآلقي النحو على وضعها يمكن حجة ذلك في اصطنع

٠ مكن شيء من مستحيل شيء يخرج أن يمكن ال

هو غيرما الماضي في شيء أي يكون أن المحال من ولكن

 ما غير أبعد ماض في شيء يكون أن الممكن من كان لو اذ

 ممكن هو يما )االستحالة( مستحيل هو ما يخرج أن لوجب هو،
 ما غير شيء يكون أن أبداً مكناً يكن لم وعليه )االمكانية(

هو.

٠ بالفعل يكن لم شيء يحدث أن المحال ومن

٠ فاسد مفهوم بالقوة فالوجود وعليه
 من يلزم بالقوة موجود أو مكن هو ما نكران بأن شك وال

المطلق. الواحد بالوجود الميغارية إيمان

 وضع فقد . المنطق في كبير أثر لديودورس كان وقد
 ٠ م ق. !Philon 15-!45 الميغاري فيلون تلميذه مع باالشتراك

 تكون حجة الصحيحة الحجة بأن القائلة النظرة األكثر على
 مقدماً باعتبارهما المقدمتين من المكونة الشرطية القضية فيها

 طبيعة بحث تناوال بأنهيا شك وال .صادقة باعتبارها والنتيجة
 الصادقة الشرطية القضية بأن فيلون وقال الشرطية القضايا

 كاذباً. والتالي صادقاً المقدم فيها يكون ال التي القضية هي

 صادقة بالغيوم السماء تلبدت السياء، أمطرت »إذا م فالقضية
 وهذا صادقاً المقدم كان اذ كاذباً يكون أن اليمكن التالي ألن

 الى المتند المادي لالستلزام الحديث للتعريف استباقا يشكل
 القضية أن الى ديودورس مطلب الى ويثير الصدق دوال
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 فيها يكون أن يتعذر بل يكون ال قضية الصحيحة الشرطية
 شروط كذلك يستوفي وهذا كاذباً والتالي صادقاً المقدم

. الضروري الصدق في ديودورس
 المبعثرة وحججهم الميغاريين مبادى عن خالصة قدمنام ما

 تفصيالً أكثر بصورة مشروحة ليست وهي األقدمين كتب في

 مؤلفات في المنطق في الميغاريين وتظهربراعة عرضنالها من

 أكثر الميغارى المنطق كان وربما .الميغاري وفيلون ديودورس
 هتمامهم عل لمناقضات وتدل المصادر توضحه ما انتظامًا

 وربما والشرط والحمل وااللتباس والمعنى التفنيد منهج بمشاكل

أخرى. كثيرة موضوعات
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مقى كريم

المبكيافيالية
Machiavellianism 
Machiavelisme 
Machiavelismus

 مكيافيللي، نيكلو الفلورنتيني المفكر اسم المذهب هذا يحمل

 والفكرية السياسية االنقالبات هزته عصر في عاش الذي

المتسارعة. واالجتماعية

 الياسية العلوم مفاهيم بين المكيافيللية انتشرت وقد

 من قريبة فلسفية أسس على يقوم مذهب أنها على واالجتياعية

 لألخالق بالعداء وينادي والبطش القوة ومجد السوفسطائية،

.االنسان طبيعة الى نظرته في بالتشاؤم ويتصف والدين،

 وظالمة أنانية فردية، لقيادة كصفة المكيافيللية وشاعت



الميكيافيللية

 شعورمكيافيللي : فقيل أخالقي موقف أو أولمذهب للمجتمع

. مكيافيللي وموقف مكيافيللية ولحظة

 مبسط ملمح سوى التؤدي المكيافيللية الى النظرة هذه لكن

 وهدف سياق تهمل فهي مكيافيللي، مؤلفات من لمقتطفات

 من موقف مرددة عنها، نجم التي التاريخية والجذور تفكيره

 مؤلفاته كامل الى الرجوع دون عنه نقل أو مذهبه وقزم عادام

.تفكيره وكلية

 بأيديولوجية أشبه الالحقة العصور في نظريته فأصبحت

 والياسية، واالجتماعية العقائدية الصراعات تقاسمتها مباحة
 الفاشي ب وبرر لمنطلقه أساساً الديمقراطي الجمهوري ب فقال

.والتسلط للعنف قمجيده

 ورجع اال المعاصر األوروبي الفكر تاريخ في مرحلة تخل ولم
 او والبطش القهر يتيح اتجاه على يشهدم مكيافيللي الى أحدهم

. والوطنية كالقومية جديدة قيما يرفع

 وعلى أوروبا تاريخ طبيعة في قابع التضارب هذا ولعل
 صدى مكيافيللي فكر كان التي نهضتها بدء في ايطاليا األخص

لها.

 فاالنسان السياسى، االنسان حول المكيافيللية النظرية تدور
 صيغة أفرادم وعل نفسه على يفرض مجتمع في اال انساناً ليس

 هذه تكون أن دون منهما كل وواجبات حقوق بين توفق تطيم
يتغير ال قدراً لصيغة ا

 فكره ماشاععن عكس على الفلورنتبني، المفكر يرضى وال
 الرادة المجتمع مقادير باخضاع أو الفرد بتضحية الحقا،

.متفرد شخص

 تحقيق ميدان هي خاصة، السياسية االجتماعية، فالحياة

 األساسي التناقض ويقبع والمجتمع؛ الفرد من لكل الذات

 االنسان طبيعة متطلبات بين التعارض في بينهما الظاهر

 ميالة االنسان وطبيعة االجتماعي الكيان على الحفاظ وضرورة

 من والخوف والمراوغة واالحتيال والتقلب المعروف »نكران الى

 والشمس الساء ثبوت فيه ثابتة وهي المال«، وحب القسوة

 بسيادة اال يستمر وال يقوم ال المجتمع أن حين في والعناصر«،

 على العامة المصلحة وفرض األفراد طغيان من وحمايتها نظمه
مصالحهم

 هذه في يجد بالتشاؤم المكيافيللية وصف من أن شك ال
. قوله صحة على شاهداً االنسان طبيعة الى النظرة

 أرست وقد ،بذلك متفرداً مكيافيللي فكر ليس ولكن

 يخرج لم بحيث االنسان طبيعة عن الصورة هذه الدينية الكتب

 رأساً قلبها الذي عشر الثامن القرن في اال األوروبي الفكر عنها

والفطرة. بالطبع االنسان بجودة ونادى عقب على

 لم كونه الفكرالمكيافيللي، هدف التنال التشاؤم مة٣ ان ثم

 تاريخه في اليه نظر وإغما لالنسان، ميتافيزيقي تحليل على يقدم

 تبرز حيث والسياسي، االجتماعي منظارالبعد من حياته وواقع
 بالحكم المتعلقة تلك خاصة االجتماعية الوجود عالقات

 فكر من كل »إن بقوله: ألميره المشورة يقدم فحين والحاكم

 ،عديدة أمثلة في دلك التاريخ يظهر كما ،المجتمعات حياة في

 لها وينص جمهورية يوس الذي االنسان على يجب انه قال

 سيستخدمون رأنهم أشرار الناس جيع أن من ينطلق أن قوانين

. لذلك« الفرصة لهم اتيحت كلما بالسوء عقلهم

 هو بل ذاتها بحد االنسان طبيعة على حكاً ليس القول هذا

٠ التاريخ في أثره وتتبع مكيافيللي فيه عاش واقع تعبيرعن

 يؤكدون الذين عصراألنوارهم مفكري بين اعداءه لكن
 الحضارية العالقات في تأصلها مهملين تلك التثاؤم نظرة على

. إطارها في وتأكدت عنها نشأت التي

 بين والصراع التفاوت خالل من فتظهر المجتمع طبيعة أما

 وواجبات حقوق حول الدائر التناقض وان داخله، القوى

 المصالح في لكتل الى يؤدي الذي كمواطن، أو كفرد االنسان

 لهذا األساسي المظهر هو المجتمع، في أجنحة وتشكيل

 تتبعها لذلك حية صورة الرومافي المجتمع قدم وقد - الصراع

 تيتوس لتاريخ األولى العشرية حول »مقاات في مكيافيللي

 وتوازن تحكيم دون الصراع استمرار أن واستنتج ليفيوس«
 المجتمع أسس تقويض الى ومنها الفوضى، ال حتماً يؤدي

 يشبه السياسي الكيان تطور فإن ذلك عن النظر وبغض .وفنائه

 ويففى ينضج ثم ويترعرع ينشأ الذي االنسان جسم تطور

 كل ضمنها تؤدي اكتمالها، يتوقف ال محتمة هذه األعار ودورة

.والنظم المؤسسات جميع داخلها وتتحرك محددة مهمة فئة

 صحتها تقارب قوانين مكيافيللي رأي في األحداث ولهذه

 وواقع والجمهوريات المالك فتاريخ الطبيعة؛ قوانين صحة

 فيها بل الكونية الحياة سير عن ينفصالن ال االنسان حياة

 المجهول ويستنبط السياسي للجسم االظمة القوانين تكتشف

. حاب له يحسب وأن بد ال الذي القدر ويعرف

 معالمه فحدد مكيافيللي سبق جديد علم فحوى هي هذه

 هيمنة تحت الواقعة األخرى العلوم منظومة عن بفصله وطالب

الدين. علوم
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فيللية الميي

 تغيب جمودا يعني ال المجتمعات تطور في التوازن أن عير

.الخالف أو الحركة عنه

 وغيرالمالك المالك بين التاريخ في قائم التعارض هذا فمثل

.بينهما التوافق لتحدد القوانين سنت وبموجبه
 أب الزمن، به يأتي متواصل لتغير أيضاً المجتمع ويخضع

 لذا صالحاً وبالطالح طالحاً بالصالح يأتي، الذي حقيقة، كل

 على وكان به الخاص النظام لفسه يجد أن كانعلىكلجيل

 فيديرها والتغير النزاع قوانين يدرك أن )األمير الحاكم

 توازغها عل الطبيعة نحافظ كما المجتمع عل ليحافظ ويوجهها

ثابتة. بقوانين عمال

 فقد قد يكون ال التفتت مرحلة الى المجتمع يصل وحينا
 مطلق القائد حتماً فسيأتي فيها الصورة لتحقيق القابلة المادة

 عصره في ايطاليا أن مكيافيللي نظر وفي الجماعة. لينقذ القدرة
 اليه ويدخل المهترىم الجسم يحيي جديداً أميراً ستعرف

 المادة في والمنفعة الخير للناس توفر والتي تشرفه التي الصورة
الجاهزة.

 المؤسسات مجموعة في الحقيقي المجتمع وجود شكل ويظهر
 هومفهوم وهذا االجتماعية، للحياة الناظمة القانونية واألطر

الفلورنتيني يرى كما المجتمع غاية وهي الدولة،

 Res العامة المصلحة على الحفاظ فهي الدولة غاية أما

Publica

 الذي هو :المكيافيللية النظرية صلب يكون المبدأ هذا وفي

 الذي وهو الغاية تلك يخدم حين الحكام وسلوك موقف يبرر
 اقتضت اذا جذرياً تغييرها أو ابدالها أو القوانين سن يسوغ

 حين ذلك من أبعد الى ذهب قد مكيافيللي ان بل ال .المصلحة

 يمشل أن شرط العامة المصلحة يجسد الذي هو األمير أن وجد

 يكون أن يهم ال الحالة هذه وفي ؛فيه هي وتتمثل الدولة
أوعاداًل. مستبداً

 عن عبارة أو عامة إرادة ليس مكيافيللي عند األمير لكن

 المفسرين بعض ذلك اليه نسب كما المواطنين حريات مجموع

 لإلرادة صورة هو األمير شخص أن كالمه من فهموا حين
.العام للخير أو العامة

 على الحفاظ في المجتمع غاية تحقيق إلى الدافع األميرهو إن

 والدين والنظم القيم تسخير الى ذلك اضطره ولو حتى كيانه

 هذه والحالة األمير يتصرف وال الغاية. هذه سبيل في واألخالق
 حرة جماعة على قائماً بوصفه بل أوكسيد عامة الزادة كمكل

مزدهرة.
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 فكر مفسري بعض مع القول يحق المنطلق هذا ومن
 نظريته في ما رغم ،حقيقي جمهوري أول كان انه مكيافيللي

 تفهم أن يصح ال أخرى ناحية من االستبداد. مظاهر من

 تفوض اجتماعي عقد أنها على واألمير الدولة بين العالقة

 حرياتها ببعض لألميرمحتفظة وأقدارها أمورها بموجبه الجماعة

.المثروطة

 فأميره، ؛مكيافيللي فكر عن غريب التصور هذا مثل إن
 دولته مسؤولية يحمل طالحاً، أو صالحاً كونه عن النظر بغض

 نفه القدر كان ولو حتى لتطورها المعيقة العوامل ليجابه كاملة

 على مثله القدرة مطلق سيد التحديد هذا في إنه أعدادها. من

الماء في اش األرضمثل

 األمير سلوك على األعلى الحكم فإن ذلك من الرغم وعلى

 الدولة سالمة هومبدأ الخالفات األخيرلحل والمرجع المنقذ

.Raison D١Etat العليا ومصلحتها

 يكون وحيما الخارج أومن الداخل في السلطة تهدد فحينا

 الحفاظ على يعمل األميرأن على وجب خطر في الدولة كيان

 والقوانين األخالق نقض الى األمر به أدى ولو حتى عليها
واألعراف.

 هذا حرفياً يستخدم لم مكيافيللي كون عن النظر وبغض

 مصطلحات )وهومن الياسي، الفكر تاريخ في المصطلح

 كان أنه إال ،(Guicciardini فرانشيكوغيتشارديني مواطنه

.الشكل بهذا لها حل وتقديم المعضلة فهم المى السباق

 على يعمم ال الحالة هذه في الفلورنتيني يقوله ما أن غير

 بين الهوة اتسعت فمهما المجاالت، جميع في األمير سلوكية

 يقرمكيافيللي ال األفراد، وحقوق ومصلحة العامة المصلحة

 ما بخالف فهو ؛يه التضحية قبول أو الفرد على القضاء شرعية
 لألعراف مغاير قيم سلم يحدد الكثيرين، قبيل من به انهم

 على الحفاظ بأولية ويقول التقليدية واألخالق الدين عن الناجمة

 حالة في السلطة بصاحب يدفع ال أنه اال والدولة السلطة

 أعال شرعية حول التاريخ في الشائع التبويب خارج النزاع

 عند ينقضها بل الفردية لألمور ينصاع ال الذي السياسة رجل

.السياسة عالم قوانين متطلبات ليكفي الحاجة

 ضرورة يبين واألخالق السلطة بين الصراع تاريخ وإن

العامة المصلحة أجل من العمل

 يتردد ال جعلته أحداثاً رأسه مسقط في مكيافيللي عاصر وقد

 المدن مقادير على المسيطرة والفائت األفراد مصالح رفض في



الميكيافيلبة

 باستقالل منادياً الفلورنتينية السياسية األحزاب ونظم االيطالية

 من ومتحررة التقليدية األخالقية مبادىء جميع عن السياسة

 دولة تحقيق سبيل في المسيحية أوزوبا وتقاليد الدين هيمنة

.جديدة علمانية

 اليه أوحت فقد الوسطى القرون امارات لتاريخ دراسته أما

 أسست أنها الى يعود فيها السلطة وانقراض انهيار سبب بأن

 تصور »لقد انسانية قيم على ال وأخالقية دينية قيم على

 ذلك في الحقيقة يدركوا لم لكنهم وامارات جمهوريات كثيرون
 يجب لما طبقاً أو للواقع طبقاً العيش بين ما فشتان . يروها ولم

 أن يجب بما يعمل كي يعمل ما يهمل من وإن - يكون أن

 عمل يريد الذي واالنسان خالصها. ال نفسه هالك يجد يكون

 من ,الصالحين غير االناس كثرة امام يهلك شيء كل في الخير
 يتعلم أن نفسه على الحفاظ يريد الذي األمير على وجب هنا

 عنها يعرض أو المقدرة هذه الى يلجأ وأن صالحاً يكون ال كيف

.الحاجة» وفق

 كماأنه الدولة أصل عن للسؤال أهمية أية مكيافيللي يعط لم
 الالحقة العصور إصرار أن اال لها. األفضل رآم شكالً مجدد لم

 على القائمة االستبدادية للدولة داعية وكأنه فكره تقديم عل

 فيها نجد مؤلفاته من أخرى جوانب يتناسى والسيطرة البطث

 لكيانها ويقدم الجمهوري الحكم صيغة الى يميل مكيافيللي
التالية: األس

الملكية في الكبيرة الفوارق -إزالة

االنتخابات طريق عن أخرى الى يد من الحكم نقل -

 صغيرة فئة أو واحد شخص يد في اللطة احتكار تجنب -

الناس من
.للرعية الشكوى بابا فتح -

 الحريات على يسهر نظام بوضع الدستورية الروح احياء -

القوى. مختلف بين التوازن على ويحافظ

 فائت كل على االجتماعية المقدرات توزيع على الحرص -
. المجتمع

 وإساءة الشك موقف بمبررات المفكر قناعة من الرغم وعل

 تربيتهم بإمكانية يؤمن نراه الدولة تجاه الناس لدى الذي الظن

 رادع الى األمر يكل ال ذلك في لها.وهو واالنصياع حبها على

 مما القوة فعالية على يؤكد بل مزاجي نفمي تأثير أو وجداني

.والقمع القهر صبغة الفكر تاريخ في مذهبه أعطى

 يحمل الذي الدين : ثالثة اسس عل تارخياً الدولة قامت

 والقانون بسهولة، فينقاد فيه ويروضه الخوف على االنسان

 سلطة وأخيرا الناس بين المتبادل االحترام يفرض الذي العادل

 والى النظام على لتحافظ الداخل في القوة الى كبارتلجأ قادة

العدوان. خطر لتدفع العسكري الكيان

 القوة وعالقات الجيش لدراسة كتاباً مكيافيللي خصص وقد

 آراء المفكر أبدى األساسية النقاط هذه من كل وفي داخله.

 بوجهه أثارت كما السياسي الفكر تاريخ في ميزته خاصة

العداء.

 المجتمعات على البابوية سيطرة عصر مكيافيللي عصر كان

 وباألخص الحكام على سهل دويالت الى ايطاليا تفتت وعصر

 هذا أن وجد لقد .ببا تتحكم أن للكنية الموالية األسر على

 في الوسطى العصور مجتمع لطبيعة محتمة نتيجة هو الواقع
 له المعاصرة المجتمعات بعض أن أيضاً رأى ولكنه ،أوروبا

 التمزق على وتغلبت وحدتها حققت قد اسبانيا أو كفرنسا

 شرذمة سبب عن التنقيب وفي جبارة. قوى وأصبحت والتناحر

 عنه، الناجمة النفعية واألخالقية الدين هيمنة أن وجد ايطاليا
 أساساً الدين رفض أن منه فكان .وطه في الضعف سبب هي

 تكون ال منها، المنزلة وحتى القيم، جميع أن واعتبر للدولة

 في تساهم حينيا أي الجاعة تخدم حينما اال حقيقية ملزمة
 أميراً المجتمع، أهداف لخدمة رتقبلها الدولة على الحفاظ

. وجاعة

 فعل كما لجمهورية أو فاضلة لمدينة يشرع يكن لم أنه وبما

 ايضاح تفنية السياسة في رأى بل قبله الدين رجال أو الفالسفة
 للقول مبرراً يجد لم السبل، بأفضل الهدن الى المؤدية الطرق

 أيضاً هي أخضعها بل مطلقاً مقياساً والقيم واألخالق بالدين

األرضية. المدينة لمتطلبات

 قيماً وحددوا آلهة النفسهم نصبوا قد القدماء الرومان إن

 فعالة كوسيلة عليها والحقاظ وقايتها على الحرص شديدي كانوا

 الطاعة على وحمله المواطن تسيير تخدم الحكام أيدي في
 أساسياً عامالً الدين في مكيافيللي رأى هنا من ؛واالنصياع

. وازدمارها الدرلة كيان على للحفاظ

 الكنيسة وجدميكيافيلليأن عشر، السادس القرن ايطاليا في
 لمصالح مطواعاً رجعلته الدين حقيقة عن ابتعدت قد الرومانية

 عن ليدافعوا لها الموالي والحكام رجالها بيد تحكم وأداة مثليها

 االنيار الى أدى ما وهذا ؛وسيطرتهم وامتيازاتهم مكاسبهم
.واجتماعية اخالقية أزمات من رافقه وما والتفكك السياسي
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 أن مكيافيللي وجد اوروبا في الدينية الحروب عتبة وعلى
 استبداد بسبب وأشراراً دين، دون أصبحوا قد المسيحيين

 لبذخ صورة معاصريه أعين أمام يرسم وهو والكهنة. الكنيسة

 بقرب منه قناعة األولين، المسيحين بحياة ويقارنها الكنيسة

 فساد وان خاصة ،جديد نظام وقيام ،القديمة المؤسسات ضهاية

 والكفر واالنشقاق الفردية الى أدى الذي هو نظره في الكنيسة
 الحجج دون وإنما- المانيا لوثرفي مارتين وكمثيله .أيضاً

 ايطاليا في الدين أزمة مكيافيللي راقب - والكنسية الالهوتية
, بالده ب تمر التي التاريخية المأساة زاوية حجر واعتبرها

 فاتهم مكيافيللي، على العداء االعتبارات هذه جرت لقد

 الى ينظر كان أنه حين في له، والعدء الدين برفض مذهبه
 أخرى ناحية من لكنه ؛المجتمع أس كأحد تارمخياً الدين

 الناشبة كالحروب الدين، باسم اتبعت التي الممارسات على حل
 دون أعدائهم على الدين رجال وتهافت االيطالية الدول بين

 كطريق والفتك والبطش التعسف يجعلون ضميرهم يثقل رادع
 قد مكيافيللي أن كما الخصومات. وحسم السياسة في شرعي
 ايضاً وذلك الخيروالشر، لمبدأ السياسة اخضاع مبدا رفض

 الحكام لنزوات واخضاعها ء المبادى جميع باستباحة قوالً ليس

واألخالق والدين السياسة بين بالفصل عمال بل

 هذا مبدئه من استتجوا الذين اعدائه خطأ كان هنا من
واألخالق للدين مطلقاً وعداء رفضاً

 عصره واقع حول تأمالته في شك وال يجاور والفلورنتيني

 وذلك لجالء بهذا قبلم من لمفكر اتضح ان يسبت لم شفيرهارية

 شرا الخير فيصبح القيم نقلب أن يمكننا هل : يتساءل حين
 قتل ،ندعوفضيلة أن يمكن ال »بالطبع :ويجيب خيراً؟ والشر

 الدين انعدام أو الظلم أو الكفر أو األصدقاء خيانة أو المواطنين

 الوصول هدف خدمة في ذلك ولووضع حتى االنسان« لدى

 هذه الى يلجأ حينما ولكن . عليها الحفاظ أو السلطة الى

 الى االمكان قدر إحالتها أجل من استخدامها »مجب الطريقة
. والناس اله أمام تبريرهامقبوالً فيصبح الحاضعين« منفعة

 حينما ولكن عقب على راساً قلبها يعني ال بالطبع وهذا
 وأن رحيماً منه أكثر ظالماً يكون األميرأن على يشيرمكيافيللي

 عنه خارجة لمبادىء ينصاع وال المجتمع لصالح القوة يستعمل

 وذلك الياسية، الحاجة لضرورة واألخالق القيم يخضع يكاد
 يخضع ال أومحكوماً، حاكماً السياسي االنان أن من منطلقاً

 بل أوتقويمه لقيادته صالحة غير كونها الخيرولشر، لمقوالت

 فحكمة . اليه الوصول بوسيلة الهدف عالقة لمتطلبات يخضعها
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 الهدف الى الموصل والمفيد الضروري اتباع في قابعة األمير
 وتمسك واألخالقية الدينية المبادىء جانباً نحى ولو حتى المتوخى

مركزه. عليه يحتمها التي بالواقعية

 النظرية في خاصة مكانة تحتل التي المعضالت ومن
 الفلورنتيني وجد وقد . والقانون السلطة بين العالقة المكيافيللية

 على للحفاظ بينهما النزاع حالة في تعطى أن يجب األفضلية أن

 في وحجته . القانون على تعد األمر في ولوكان حتى السلطة

 مقابل للعام مثلة قيامها اعتبار لها يبرر ما للسلطة أن ذلك

 الدولة متطلبات دون يكون أن الفردي الحق على وأن الخاص
.التاريخ في دوماً حدث ما وهذا

 حقوقه، من الفرد جرد أنه مكيافيللي أعداء اعتبار لكن
 وقاعدة ومصالحه لحياته الحامية القوانين شرعية عن معرضاً

 اعتبارحقوق رفضه وهي شيائً حجته من ينال ال وجوده

 المصلحة على وإصراره المجتمعات لوجود أعلى كقياس األفراد

.الخالف حالة في كحكم العامة

 الذي السياسة رجل أن مكيافيللي يقول المنطلق هذا ومن
 يتناقض عمله لكن حسناً، يعمل قد فردية، بأخالقية يعمل

 سبيل في Lr يضحي أن يصح ال وبالتالي عالمه، وقوانين

 بوضع لها تسمح ومبررات قوانين للسلطة وأن فردية ممارسات

.المتضاربة الفائت مصالح فوق نفسها

 اال واالستبداد العنف يبرر لم الفلورنتيني أن فيه شك ال وبما

 القوة استخدام الى يدع ولم العامة بالمصلحة عالقتهما باب من
القصوى الحاالت في اا

 فراح األمر كلف مهما السلطة على الحفاظ يرد لم أنه كما
 الحكام اشد اعتبر وقد .والمتآمرين للثوار ايضاً إلنصيحة يقدم

 بتقييد فطالب له عدواً الثعب كان من تعاسة وأكثرهم بؤساً

 السالم وتحل المواطنين حقوق تضمن بقوانين السلطة أصحاب
 لم التي فرنس »ملكة كمثال لذلك مقدماً ،بينهم واالطمكنان

 من يحصى ال بعدد مقيد ملكها ألن اا األمن فيها يستتب

.المواطين« جميع تحمي القوانين

 فهو الالحقة العصور في المكيافيللية عليه اقتصرت ما أما

 تبقى، علىكلما الفلورنتيني نظرية في طغى الذي القسم
 كونه وطه، شؤون مكيافيللي اليه يكل الذي األمير فأصبح

 أحكامه ويريط المجتمع مكونات أطراف جميع شخصه في يجمع

 نفسه هو اعتبروكأنه مستبدة طاغية أضحى العامة بالمصلحة
 والخداع والعنف البطش الى لجوءه يبرر وهذا العامة المصلحة
.والكذب



الميكيافيللية

 التاريخ واقع حول مكيافيللي مقولة الى النقاد نظر كا

 الذي األمير على يتحتم أنه من االيطالية المدن وخاصة القديم،

 يكون أن يمكنه ال كيف يتعلم أن نفسه على الحفاظ يريد
. ومكان زمان كل عل تطلق كمقولة صالحاً،

 تجاه األمير تصرف حول عرضه ما مكيافيللي اعداء واستنتج

 واألسود. للثعالب حاوية وأنه فيه قابع الوحش أن االنسان

 كأن االنسان في الوحش استخدام يحسن األميرأن على يجب

 الذائب. شراسة من حتى منفعة ليلقى األشراك حوله ينصب

 تبين حين في ،المكيافيللية كل منها وجعلوا مكيافيللية استنتجوا

 عن ليدافعوا يحكموا لم األسياد أن والسياسي المؤرخ لمكيافيللي

 فربط فائت أو كأفراد ذواتهم عن يدافعون كانوا بل العام الخير
 والعنف البطش الى باللجوء له يسمح ولم العامة بالمصلحة أميره

القصوى. الحاالت في اال

 وأن الحرب، حالة في اال بمستحبين فليسا والخداع المكر أما

 اللجوء ولوكان حتى االنسان طبيعة يخالفان والقسوة الظلم
. األحيان بعض في محتماً اليهما

 بين حد على الواقف الجديد األمير الى مكيافيللي نظر ولما

 هو الحقيقي نده أن وجد الجديد والعصر الوسطى العصور

 الجذري بالتغيير األمير على فأشار المواطن ولي البالط رجل
 التي الوسائل أفضل »إن : الجديد تحقيق-المجتمع طريق له مبيناً

 دولة أو مدينة في السلطة على استولى من كل يستخدها

 الدولة تشييد يعيد أن هي الحكم، في يبقى لكي )...(
 ويضع جديدة حكومة يشكل أن عليه االساس، من مجدداً

 , جدداً أشخاصاً ويعين جديدة صالحيات ويحدد جديدة القاباً

 جديدة مدناً يبني أن )...(، أغنياء الفقراء يجعل أن عليه

 آخر، الى مكان من الكان يجلي أن منها، القديمة ويهدم

 من ويغيرفيه، اال شيء على اليبقي أن عليه مختصرة وبكلمة
 اال غنى، وال منصب وال وظيفة وال مرتبة تبقى أآل أجل
 فيليبو مثاالً له يتخذ أن وعليه , ا٢ له مديوناً صاحبها ويكون

 سيد فصار الطريقة هذه اتبع الذي االسكندر والد المقدوفي
. صغيراً ملكاً كان ان بعد اليونان

 الى بلد من الناس يسوق كان انه حياته سيرة مؤرخ ويقول

 وحشية الطريقة هذه إن قطعانها. الرعيان تسوق كما بلد

 كل على يجب االنسانية الروح وبموجب )...( وعدوانية
 من مجهول كمواطن العيش يفضل وأن عنها يبتعد أن انسان

. الناس من الكثير يهالك ويتسبب ملكاً يكون ن

 هذه الى يلجأ أن الخير طريق سلوك يريد ال من على أنه اا

. السلطة في يبقى أن أراد اذا الرديئة الوسائل

 في وجدها كما الحكم طبيعة ليوضح مكيافيللي كتب لقد

 هذا على الشراح معظم وأبقى عصره، واقع وفي التاريخ

 هي األمير، وخاصة - كتابته أن الى النظر دون ولكن العمق

 نهاية المؤلف فيها يفدم سياسية اليديولوجية حي »وصف

 الجماعية« أداته وتصنع به تنهض لكي ومفتت مزق شعب لواقع

)انطونيوغرامشي(.

 سوف منتظراً قائداً أن من القراء بعض عليه اقتصر فما

 المكيافيللي للفكر الحقيقي العد يهمل ما، فرد بصورة يحضر
 طريق عن تاريخية لحظة في يبحث كمان برمته شعباً وهوأن

 فجاء الشعب لهذا تحزب قد مكيافيللي وأن ووحدته نهضته

والهدف. الطريق لتبيان واقعية ترجة مذهبه

 لتكريس كرديف وانتشر مكيافيلليا سمي ما أن وبما

 عن الشائع يزال ال واألخالق للدين والعداء والعنف االستبداد

 أدت التي األسباب لبعض التعرض من بد ال كان الفلورنتيني

 والمكيافيللية الحقيقي مكيافيللي بين والتناقض الفهم سوء الى

.واالجتماعي السياسي الفكر تاريخ في الدارجة

 منه مواقفهم اختالف على - مكيافيللي وأعداء أتباع يجمع

 وفي أوروبا في السياسي التاريخي بالوضع مذهبه ربط على -

 المدن بين التناحرواالنثقاق عم فقد الخصوص. بوجه ايطاليا

 اتحدت حين في منها كل داخل وفي المستقلة واالمارات

 المؤرخين بعض فنظر األوروية؛ الدول معظم قوة وتعاظمت
 تنجو كي اليطاليا دواء الموصوف السم وكأنه مكيافيللي فكر الى

 على وتقضي فتتحد رانكه( )المؤرخ المستعصي مرضها من به
فيها الشتات عوامل

 لى انحاز من الوحدوي القومي الروح هذا غذى وقد
 راح الذي فخته أمثال الالحقة العصور في المكيافيللي النهج

 أو بونابرت نابليون ضد الوحدة الى األلمانية بالدويالت ينادي
 التي التاريخية األزمة عن جواباً مكيافيللي لدى وجد الذي هيغل

. الجديدة الدولة لبناء ومنهجاً عاصرها

 في )ديدرو الجمهورية ء المبادى بذور لديه آخرون وجد كحا
 العقد في فقال روسو أما األولى( الفرنسية الموسوعة

 هو سما للملك درس باعطاء »يتظاهر مكيافيللي إن االجتماعي
. الجمهوريين، كتاب هو األمير وكتاب للشعوب، درساً يعطي

 التي العلمانية الدولة هوأب الفلورنتيني أن فيه شك ال ومما

 وعى الذي وهو يق أخاد والال للدين العداء تهمة اليه حلت
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 عن االنسالخ عملية في مؤسساتها وتخبط ايطاليا أزمة حقيقة
 حقيقية ثورة اعتبارها يجب جذرية حلوالً وقدم الوسطى العصور

٠ األرض على وجوده وجدية االنسان فهم في

 حركة بين ضار صراع حقبة في المكيافيلي الفكر ووقع

 كل وكان المضاد الكاثوليكي واالصالح البروتستنتي االصالح
 قول اللغة في باكراً فدرج مفاد. منطلق ولومن يقاومه منها

 والدهاء الحنكة ومتبع للدين المعادي على للداللة المتمكيفل

 ينظر روتردام من ارازموس كتب 1516 عام وفي والقسوة.
 الكنية أعلنت ثم الطاغية؛ لألمير كبديل المسيحي لألمير

 الحرمان وكرست 1559 عام مكيافيللي كتب حرمان الكاثوليكية

. 1564 عام ترينت مجتمع في

 في كونه الهوتي بتعليل فكره الهيغنوت قاوم فرنسا وفي
 بأخالق نادى أو الدولة لمتطلبات االنسان حرية أخضع رأيهم

 في Gentillet جنتيلله لدى هكذا لالنسان، معادية جديدة

 لم الكاتب هذا أن العلم -مع 1576 - مكيافيللي ضد كتاب

. مكيافيللي مؤلفات من مقتطفات على اال يطلع

 له العداء الكاثوليكي المعسكر في اليسوعيون تزعم وقد

 شؤون على الكنيسة سيطرة العادة يعملون كانوا الذين وهم

 وتنوير تربية في األمير بكتاب أخرى ناحية من ويوصون الدولة
الملطة أصحاب

 المفكرين من كبيراً عدداً االجتياعية التطورات دفعت وقد

 كبر حين في المكيافيللي المذهب مقاومة الى الفرنسيين وخاصة

 الملكي الحكم مطلقية من للحد الصاعدة البورجوازية طموح

 يولي الفلورنتيني أن معتبرين الدين، ورجال النبالء وامتيازات

 جاء ذلك الى وباالضافة .تصوراتهم عك الحاكم شخص

 كاترينا رأسها وعلى الفلورنتينية للجمهورية الفرنسيين بعض

 حامية أنها من به تعتد فرنسا كانت وما ميديتثي دي

البروتستنتي المد ضد الكاثوليكية

 وفصل االجتماعية الحياة بتسي المنادين صفوف في أما

 كثر فقد األرض، على حقه االنسان واعطاء الدين عن الدولة
 من فاراً كان من فمنهم ،الحقيقية للمكيافيللية الموالين عدد

 اتبع من ومنهم الدينية الحروب اثناء الكاثوليكية الكنيسة سلطة

 الواليات في كالجمهوريين جديدة سياسية اجتماعية حركات

 نهاية ففي انكلترا، في آخرون قبلهم ومن األميركية المتحدة
 نظرية الى هارينغتون جيمس عمد عثر السادس القرن

 سالمة بمبدأ واألخذ الدين عن الدولة بفصل منادياً مكيافيللي

 في رسخ قد المبدا هذا أن العلم مع .العامة ومصلحتها الدولة

 من كثير أعمال في قاطعة كحجة األوروبي السياسي الفكر تاريخ

والمفكرين. القانونيين

 باكون فرنسيس قام البريطانية االرستقراطية وأثناءأزمة

 لنا قال ألنه بالشكر له مدينون »إننا بقوله مكيافيللي يمدح

 كيف ولي عادة الناس يتصرف كيف التواء ودون بصراحة

.يتصرفوا« أن عليهم يجب

 نابليون الحكام من مكيافيللي كالم حرفية اتبع من بين ومن
 فريدريك اتخذ بينما األمير لكتاب شرحاً وضع الذي بونابرت

 ضد كتاب في دونه نقدياً موقفاً الظاهر في بروسيا ملك الثاني

 في المكيافيللية مارس لكنه المانيا، في طويالً درس مكيافيللي

 بالمراوغة اتهامه على الكثيرين حل ما وتصرفاته حكمه

٠والخداع

 الى يسيوئن الذين الحكام لدى شائعة االزدواجية هذم ومثل
 مكيافيللي وصفها كما المأل أعين على تظهر أن حكمهم حقيقة

 عليها بالرد الرسمين مفكريهم الى ويوعزون كتبه فيحرمون
.عليه مبطنون غيرماهم مظهرين

 ارادوا الذين اولئك قبل من األنوار عصر في حدث ما وهذا
 والفلسفة القانون علماء آراء سيطرة تحت المدني القانون ابقاء

.االنساني التفكير ودعاة الدين ورجال

 برومنطقية المغذاة بروسيا ملك انسانية تكون قد هنا من

 الذي والغطاء فكرمكيافيللي ضد نشره الذي السالح عصره
 ومطلقية سلطتم عن للدفاع االستبدادية مارساته على القاه

.حوله من النبالء وامتيازات حكمه

 التاريخ وفي اللغة في شائعة نجدها كما المكيافيللية ليست
 تبماً أعداؤه ألبسه وقد مكيافيللي. وضع من والفكري السياسي

 التاريخي الواقع عن ورفعت مذهبه من اقتطعت عدة

فيه عاش الذي واالجتماعي

 مكيافيللي كان اذا ما في الشك هذه والحالة ويصح

مكيافيلليا.
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لنسبية ا
Relativisim
Relativisme
Relativismus

 مر مرحكين نتبين أن الفلسفة لتاريخ قراءتنا من نستطيع

تطوره. خالل النسبية مفهوم بهما
 نظر حيث للنسبية الذاتية النظرة بطغيان اتسمت مرحلة

 او النفسية الحاالت او االفراد لتباين كمظهر االخيرة لهذه

 االنسان يصبح المعنى وبهذا .الشخصية أوالمصالح االنطباعات

.النسبية مرجعية
 حيث ،لها الموضوعية النظرة بطغيان تتسم اخرى ومرحلة

 نسق أو المرجعية او المنظور الختالف مظهراً النسبية اعتبرت

 النظر في تنعك موضوعية عوامل هذه وجميع االسناد،

 يمكن المعنى وبهذا نحوما. على االشياء يرى فتجعله الشخصي
.موضوعية نسبية عن الحديث

:والنسبية السفسطائية - 1

 قاعدة على والفلسفية الخلفية آراءهم أقاموا فالسفسطائيون
 في جاء ما الى ورجوعاً .شيء كل مقياس االنسان تعتبر نسبية

 على بنواأفكارهم أنهم بوضوح يتبين أفالطون، محاورات
 لذا اآلنية، مصالحه ويخدم لمرء ينفع ما هي الحقيقة بأن القول

 الى السماء من الفلسفة انزلوا الذين هم بأنهم القول يمكن
 لمناقشتهم مضطراً كان الذي سقراط ذلك في وتبعهم االرض

 النظام سيادة فترة في ظهروا وقد .الخاصة اشكاليتهم اطار في

 معه ازدهرت الذي الميالد قبل الخامس القرن في الديمقراطي
 كان أثينا في التقليدي التعليم أن ذلك القول. وفن الخطابة
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 الرواج لكن .الموسوعي النظري الطابع عليه يطغى تعليما
 النيابية المجالس وظهور اليونانية، المدن عرفته الذي التجاري

 المتطلبات مع التعليم تكييف الى بالحاجة الشعور الى أديا

 الناطقون ،السفطائيون فتحمل .الجديدة واالحتياجات

 األسر بحكم أطاح الجديدالذي النظام بلسان الرسميون

 تقديم مهمة الديمقراطية، الدولة وايديولوجية االرستقراطية،

 فلسفية منطلقات الى يستند كان الذي الجديد التعليم هذا

 تحقيق على يساعد بما أو ينفع بما الحقيقة تماثل برغماتية نفعية
 النشاط في البارزة المكانة التجارة فيه تحتل نظام وفي ٠ اكجاح

 واالستمالة االقناع يصبح ان الطبيعي من كان االقتصادي،
 أصل في البحث يعد فلم .التعليم محور الخطابة أو القول وفن

 وبدون مجاناً يطلب العلم يعد لم كما االخير، هذا محور الوجود

 المرء تعلم مادامت وتشترى تباع بضاعة أصبح بل مقابل،
 انفسهم السفطائيون وقدمارس ارباحاًأخرى يحقق كيف

 الحياة في النجاح وفن الخطابة فدرسوا التعليم من النوع هذا

 القول يصعب المعنى وبهذا .طالبهم من يتقاضونها أجور مقابل
 لممارستهم تبريرهم أن إال فلسفياً، مذهباً يشكلون اهم

 يجعل لألشياء تنظيرتصورهم ومحاولتهم التعليمية الفلسفية

 ،برغاتية نفعية نسبية نظر وجهة عن يدافعون فالسفة منهم

 المحرجة سقراط اسئلة على ردودهم في يتجلى ما وهو
 أو العدالة عن سقراط يسأله حينا فالسفسطائي والمفحمة،

 االخالقية، القيم من ذلك شابه ما أو التقوى أو الفضيلة

 أو اللذة هي هوأوأنها يفعله ما هي بأنها الجواب الى يسارع

األقوى. حق

 هو »ما سقراط: يسأله حينما بروتاغوراس صديق وثياتيتوس
 هذا أن الى سقراط فينبهه االحساس بأنه يجيب العلم؟«
 كبار احد اطروحة يتعيد وانه خصوصاً به يستهان ال التعريف

 »ان يقول: كان الذي »بروتاغوراس« وهو السفسطائية



الثبية

 معيار هو منها فالموجودة االشياء، كل مقياس االنسان

 قوله يعني أال وجودها«، ال معيار هو وغيرالموجودة وجودها،
 بها تظهر التي بالكيفية متعلقان وحقيقتها االشياء وجود أن هذا

 الخاص، احساسه شخص لكل لكنلماكان االشياء؟ هذه

 يحدث أال انسان. كل به يلتزم واحد، مقياس لدينا فليس
 يشعر أن ريح وتهب الناس من جماعة نكون عندما أحياناً

 شخص به يشعر ال بينما فيرتجف، قوياً شعوراً بالبرد أحدنا

 تلك عن الحال هذه في نقول فماذا يرتجف؟ فال قليالً إال آخر

 ما االفراد شعور عن النظر وبغض ذاي حد في أهي الريح؟

 باردة بروتاغوراس: أراد كما هي أم باردة؟ غير أم باردة

يرتجف؟ ا الىمن بالنبة باردة وغير يرتجف من الى بالنسبة
 من للحصول سقراط طرف من سعي كلها والمحاورة

 قناعات لكن للعلم، صحيح تعريف على السفطائي محاوره

 النظرة عن تنم كلها تعريفات يقترح جعلته السفسطائية المحاور

 االخيرة، بالنتيجة يلزمنا هواالحساس العلم فاعتبار النسبية
 االشياء، على نطلقها الي واالحكام عامة المعرفة باعتبار اي

 يمعل موضوعي طابع بأي تتصف وال مطلقة ثابتة ليست

 واالفراد. االشخاص بحب تتغير بل عكنا، حولها االتفاق

 . شيء« كل مقياس »االنسان الشهيرة العبارة معنى هو وهذا
 أصولها عن ثياتيتوس محاورة في سقراط يبحث عبارة وهي

 شيء كل ان ترى التي الهيرقليطية التحول نظرية في الفلسفية
 أن يمكن ال نفسها، واالفكار الحقائق حتى دائمة، حركة في

 ذلك، من وانطالقاً االشخاص. بحسب تتغير بل ثابتة، تكون

 دام ما للعلم الحقيقي التعريف هو هذا يكون أن سقراط ينكر

 أن الى عارضة اشارة يشير كما الحقائق وشمولية ثبات ينكر

 شيء عن للبحث مطية االحساس يتخذان العقل أو النفس

 هو اذن العلم فليس المشتركة الخصائص وهو اال وراءه، آخر

 تستطيع ال ثابتة حقيقة توجد االخير، هذا وراء اذ االحساس،

النفس. أو بالعقل حدسها سوى

 مفاده األول، بم ينقح جديداً تعريفاً السفطائي يقترح ثم

 الرأي ان قائالً سقراط وينتقده الصحيح الرأي هو العلم ان

 ثكون لكننا االشياء، ببعض علم لنا يكرن فقد وظن، تخمين

 لكنها ،صحيحة آراه تكون أن صدفة يحدث قد آراء عنها

الظن. عن بل الضرورة، أو اليقين عن نابعة ليست

 فيقترح جوابه تصحيح ثياتيتوس يحاول االنتقاد، هذا أمام
 المدعم الصحيح هوالرأي العلم أن الى فيه يذهب ثالثاً تعريفاً

 التعريف هذا يرفض سقراط غيرأن بدليل، والمشفوع بحجة
 بالتعريف قورن اذا جديداً يضيف ال أنه بدعوى الثالث

 االدالء نستطيع أننا هي ذلك، على سقراط وحجة الثافي،
 وليدة هي احكام وعلى خاطئة آراء على دالئل أو بحجج

 ما صحيحة واالحكام اآلراء تلك أن ذلك يعني أن دون تخمين

 الى المضاف والدليل الحجة ان ذاتها دالئلهافي التملك دامت
 وعليه، لغووحشو. سوى تكون لن صحيح، انه نعتقد رأي
 رأياً وال صحيح أنه نعتقد رأياً وي احساساً العلم ليس

 حججه ويحمل بالبرهان يولد العلم بل بحجة، عنه ندافع
. ذاته في ومعاييرصدقه

 الفلسفة وجعلوا والعمل بالمنفعة المعرفة السفسطائيون ربط
 في النجاح من تمكن التي الصاعات ولكل للخطابة اتقاناً

 الشك في الوقوع على النسبية نزعتهم تحملهم لم ولكن ٠ الحياة
 يربطون كانوا انهم . حقيقة كل ينكر الذي المتطرف المطلق

 أرض الى الميتافيزيقا سماء من وينزلونها بالمصلحة االخيرة هذه

 أو رأي أي اصدار عن التوقف بضرورة يقولوا فلم المنافع،

 اختالف على الشكية النسبية انصار فعل كما ،حكم

مشاريهم.

:البيرونية النسبية - 2

 بيرون أنصار الميالد، قبل الرابع القرن فشكاك

(Pyrrhon(275 p.c الحواس قدرة في شكوا ق.م. 275 توفي 
 بمبدأ وأخذوا االشياء، بطبيعة المعرفة الى الوصول على والعقل

 هذا في وتبعهم ٠ الحكم وتعليق شيء بأي االقرار عن التوقف
 الفترة وبداية اليونانية، الحضارة نهاية عاصروا مفكرون الرأي

 قبل االول القرن الى الثالث القرن من الرومانية الهيلينستية

 الذي الوثوقي الفلسفي الفكر ازدهار مرحلة بعد اي الميالد،
 تصديه خالل من ترسيخه في هاماً دوراً سقراط لعب

النظريين. وخصومه السياسيين اعدائه للفطائية،

 الى تذهب وثوقية نزعة كل رفض في البيرونية انصار ويلتقي
 ذلك وراء كانت وربما .بعينها حقيقة على العقول اتغاق مكان

 اليونان بالد عرفتها التي باألحداث عالقة لها سياسية اسباب
 الى مستقلة مدن من المقدوني فيليب يد على بالقوة تحولت والي

 التي االسيوية االسكندر ابنه وبحمالت موحدة، دولة مجتمع

 عينه بأم رأى حيث بيرون، بينهم من المفكرين من عدد رافقها
. . واليائت. االمكنة بتغير والمعتقدات االفكار تغير

 حقيقية صوراً لنا يقدم ال اليرونيين، نظر في فاالحساس،

 وال انطباعات، رالمعرفة ومتباينة، متناقضة صوراً بل لألشياء،

 الصحيحة االنطباعات بين الفصل او للتمييز قاعدة

 الحس، أوالى العقل وسواءاستندناالى الزائفة واالنطباعات
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النسبية

 االشياء، على الحكم يخولنا وصحيح مطلق مرجع على نعثر ال
 وهذا اآلخر، هو صحته اثبات الى مضطرين سنكون ألننا

 . غهاية ا ما الى وهكذا , صحته على البرهنة الى نحتاج االخير
 .ياإلجاع يحظى قاراً برهاناً تبلغ أن دون تتسلسل فالبراهين

 سوى تقنع ال التي للبراهين وتابعة نسبية تبقى المعرفة فان لذا

 قوانينه شرعية اثبات عن عاجز العقل أن كا صاحبها،

 على برهن أي الفاسد، الدور في وقع ذلك دام وإن ونواميسه،

 دل وان باألول إال عليه البرهان يمكن ال آخر بشيء الشيء

 الحواس، أما العقل افالس على فإنمايدل شيء، على ذلك
 يقيني دليل أي تتضمن ال والظواهر الظواهر، تتعدى ال فانها

 على الحصول في نأمل أن ينبغي ال لذا انطباعات، محض ألنها

 الى للوصول وسيلة نملك ال دمنا وما صادق. استدالل
 االدراك حق قط شيء على الحكم نا بامكان فليس المعرفة،

. وواحدة ثابتة بصورة خالصا ليس الحسي

 الثاني القرن أواخر في أوجها الثكية البية هذه بلغت وقد

 ،Sextus Empiricus امبيكوس معسكستوس الميالدي

 في قواعدها أرسى الذي - م. ب. 200 اشتهرحوالى -
.مؤلفاته

 مجموعة لدى النبية مظاهر بعض على يعثر أن للمرء ويمكن

 على ثورتهم في استعملوا الذين الحديثة االزمنة فالسفة من
.شكية نسبية أسلحة القديم الكنسي الالهوتي التقليد

:الحديثة الشكوكية-3

 ،M. Montaigne 1533-592 مونتين الفرنسي فالفيلسوف

 ازيتابياشكيا منحى 1ع5 24الشهيرالمحاوالتة كتابه في نحا

 وأصحاب وأبيقورس سقراط، بأفكار بيرون آراء فيه تمتزج

 المعرفة أصابوا انهم بادعائهم الفالسفة فهويرمي الرواق

 على يكونوا لم الحظ، لسوء ولكن، بلوغها، على والقدرة

 يروق كان فما .اختالفهم هو والدليل .ادعاثهم في صواب
 لم للبعض أكيداً يبدو كان وما أولئك، ليعجب يكن لم لهؤالء،

آلخر. للبعض أكيداً يبدو يكن

 وهو والنظريات. المذاهب بين االختالفات تلك هنا من

 سالمة وفي ،الحقيقة عن الحديث سالمة في يطعن اختالف

 البحث، في الشروع قبل محتم، ما إلدراكها. المتبعة وسائلنا

 أن تستطيع وهل قيمتها عن والتساؤل الوسائل تلك انتقاد

 كان اذا انه مونتين ويرى اكتثفناه؟ اننا نظن ما صحة لنا تثبت

 القبيل، هذا من نقدية عحاوالت عرف االنسافي الفكر تاريخ

 المحاوالت، لتلك نموذج احن قدموا السفطائيين، فان

 تفوق اسئلة يضع ان يستطيع ال االنسان أن أبرزوا حينما

 يدعوه ما أما نسبية، ومزاعم افكار سوى يملك وال عقله،

واهية. مزاعم سوى ليست فهي وحججا، براهين
 الخواطر في أكد فقد B. Pascal 1623-1662 باسكال أما

Pensees جبال من الجانب هذا في صحيح هو »ما أن 
 واحداً خطاً »وأن منها، اآلخر الجانب في وضالل خطأ البيرينه،

 على رأساً الحقيقة يقلب العرض، أو الطول خطوط من

 مسألة يطرح عما نسبية، والمعارف المعتقدات فإن لذا عقب«.

.الديني الصدق الى الوصول على العقل قدرة في التشكك
 لها دينية مرجعية ذات الشكية، باسكال نسبية كانت واذا

 والمتأرجح الخواطر، في عنه عبر الذي الفلسفي بموقفه عالقة

 ستأس النوع ذات من نسبية فان وااليمان، العقل بين
 مونتسكيو شخص في األنوار عصر مع علمياً تأسيساً

1755-1689 Montesquieu روح كتاب في مال الذي 

 باختالف واألنظمة القوانين اختالف على التأكيد الى الشرائع

 وتفسير شرح الكتاب، تأليف من والهدف .واألقوام البيائت

 ذلك اتخذ وقد واألعراف. والمؤسسات الكبيرلألنظمة التنوع

 تبرزفيها التي بالحاالت واالهتمام المعاييرالمطلقة، رفض صيغة
 أشكال بشرعية واالعتراف محددة، حكم وأشكال قوانين

 وحسب األمم من أمة لكل المميز للطابع تبعاً كافة الحكم

 وتبدل التاريخي الواقع فهويتصورتنوع فيها، العيش شروط
 للقوانين خاضعة والقوانين، الدولة ومؤسسات الحكم أشكال

 لطابع المحددة العوامل مقدمة في األخيرة هذه يضع .الجغرافية

 واألرض المناخ :هي العوامل وهذه لقوانينها، وبالتالي األمم

الجغرافي. والموقع
 وروح الطباع اختالف المناخ الى بالرجوع فمونتسكيويفسر

 واهواء صفات أن من يقال ما صح »واذا .واالقوام الشعوب

 متناسبة الشراثع تكون ان لزم المناخ باختالف تختلف القلب،

 يولد البارد المناخ أن ذلك .والصفات االهوام هذم تباين مع

.كسالى اشخاصا يولد الحار ينما ، اقوياء اشخاصا

: المنظارية والنسبية نيتشه - 4

 انتقد النظرية، ولدعائمها للميتافيزيقا تقويضه اطار في

 وذهب الميتافيزيقي بالخطاب استبد الذي الحقيقة مفهرم نيتشه

 متعددة بإمكانيات ارتباطه في اال يتحدد ال مفهوم أنه الى

 التأويل معها يتحدد متناهية، ال نقل لم ان للتأويل،

 فيها تتجدد التي الفرد لعبة ما حد الى يشبه وهو باستمرار.
 من تعيين أي داخل التأويل يستقر غيرأن من داائً التعيينات
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 للفحص الدائمة وقابليته التأويل اكتال فعدم ،اللعبة تعيينات
 عند ايضاً ماثلة بصفة نجده معلقاً، تأويالً دوماً يظل وكونه

 فنيتشه . . .البداية رفض صورة في وذلك . وفرويد ماركس

 لم انه ذاك واالصل. البداية بين للتمييز كبرى اهمية يعطي كان
 لنموذج تأويل هو أصل فكل االصل، عن الحديث ممكناً يعد

 فيها تتداخل التي بالتكثيف الكتابة نموذج انه عليه، سابق

 او ذاته في للمعنى أثر هناك يصبح ال حيث وتتعدد التأويالت

 وانما أصلية، وعالمات كلمات هناك فليس ذاتها. في الداللة

 يدعى وهوما . التأويالت من نسيج أد تأويالت هناك
 منظور وجود دون واختالفه المنظور تنوع أي ؛بالمنظارية

أصلي أو حقيقي
 تسمح ثابتة حدود أي عد يستقر ال نيتشه عند التأويل

 عملية ان حيث التبسيطية التقتيات بعض في وتلخيصه بتقييده

 ما بقدر أصلي عمق أي عند تقف ال النصوص، داخل الحفر
 بشكل منسوجة هي التي المتشابكة العالقات رصد تحاول

 الحديث يمكننا المتوى هذا في ولربما النصوص داخل منتظم
 معالجته خالل من وذلك نيتشه، عند التأويل جينيالوجيا عن

. . اوغيرها االخالق تأريخ
 H. Hdffding هوفدينغ ذهب الرأي هذا مثل والى

 فيه حاول الذي الفلسفية النبية كتاب في !،931-1843

 يشكل ال الميتافيزيقية، المذاهب بين االختالف أن على التأكيد
 وكعناصر منفصلة كمذاهب اليها نظرنا اذا إال حقيقياً تعارضاً

 ويضم واحد، كل يجمعها كأجزاء اليها نظرنا اذا أما .متفرقة

 اختالف بينها، فاالختالف تبدومتعارضة. لن فانها شتاتها،

 تنامي أن ذلك .اليها منها ننظر التي النظر لزاوية تابع ،نبي

االجزاء. على جديدا معنى يسبغان وتكامله الكل
 التصور عن كثيراً هوفدينغ مع نبتعد ال مالحظ، هو وكبا

 كانت المذاهب كل أن على يؤكد والذي الفلسفة لتاريخ الهيغلي

 واغفلتها جانب في الحقيقة لمست انها حيث من وكاذبة صادقة

آخر. جانب في

 االجتماع وعلم االيديولوجية النظرية بين النسبية - 5
المعرفة:

 بالنظرية وثيقاً ارتباطاً المعرفة اجتماع علم يرتبط

 وجه ويبدو الوقت. نفس في عنها يتميز لكنه االيديولوجية،

 المعرفة بين العالقة وتحليل كشف الى يسعيان انهما في ارتباطهيا

 التي المختلفة االشكال جذور وتعقب والعمل، والفكر والوجود

 قطعته الذي العقلي التطور مسيرة خالل العالقة تلك اتخذتها

 اساسا النسبية منح يستطيعان الطريقة وبهذه ٠ االنسانية
 دراسة أن في فيتمثل اختالفهما وجه أما .موضوعيًا

 الثام واماطة القناع كشف يمهمة اضطلعت االيديولوجيات

 المصالح وتخفي تستر وعن المقصودة الواعية المخادعات عن

 فال المعرفة اجتملع علم اما االفكار خلف خاصة السياسية

بذلك. كثيرا يهتم

 واالنظمة العقلية البنيات هوأن مشترك، منطلن إذن ثمة
 التاريخية والتشكيالت التركيبات باختالف ختلفة المعرفية

 دراسة نتائج في يتغلغل االجتماعي الموقع أن ذلك .واالجتياعية

 ينظر الذي االسلوب وفي للعام الشخص رؤية في أو الباحث،
 تفكيره. في بها يدخله التي والكيفية ما موضوع الى خالله من

 واليوطوبيا االيديولوجية في K. Mannheim مانهايم ويطلق
 النوعية العناصر بدقة ليعني المنظور اسم االسلوب، هذا على

 رغم مثال، شخصين، تجعل والتي الفكر بناء في تدخل التي
 بأسلوب . . .الصورية المنطقية القواعد نفى أنهمايطبقان

 إذن ثمة مختلفاً حكماً الشيء نفس على مجكمان فها ماثل،

 اساسها عن والبحث الحبان في ادخالها ينبغي نسبية

 يحددالموضوعية القديم البحث منهج وإذاكان ,الموضوعي
 بالذات، عالقة له ما كل وطرد والمعطى بالموضوع ارتباط بأنها

 على يؤكدان االيديولوجية والنظرية المعرفة اجتماع علم فان

 يتحول اللذين العارفة والذات الموضوع بين الوثيقة العالقة
 مطابقة مجرد ليست والحقيقة، .جديد موضوع الى ترابطهما

 ووجهات والمطامح بالمصالح تتلون هي بل للوجود، الفكر
 الصادق وصف تعني ال الموضوعية فان لذا .والقيم النظر

 ان أيضاً تعني ':٠ والكاذب الخاطىء عن وتمييزهما والصائب

 ومواقف مدركات من فبه ويفكرون الناس يتخيله ما كل
 تعني بل الواقعية، للحقائق مطابقاً يكون أن يجب . . وآراء

 التي والنسبية والتحريف التشويه االعتبار بعين األخذ ضرورة

 الخيالي االدراك أو المشوهة، الكاذبة المعرفة نتيجة ال تظهر،
 في االنسان استطاعة عدم بل الواقع، مع المتطابق غير الوهمي

النسبية تلك من التملص ارادية، وال موضوعية ظروف ظل

 وتقرر التفكير نتائج في وتؤثر المعرفة في تتدخل عوامل ثمة
 صرفنا واذا النتائج. تلك تبنيه الذي للحقيقة االعلى المثل
 خطاً ارتكبنا المعرفة، في االنسافي - التاريخي العنصر عن النظر

 في ولففناها االساسبة الظواهر عن النور وحجبنا كبيراً،

 التفكيرطبيعتها نتاثج بالنالي فتفقد العموميات، غموض

 الذي الموقع تعكس الفرد نظر وجهة ان ,تماما االصلية
 القاعدة في نظر اعادة يتطلب الظاهرة، ضمن وادخالها يشغله،
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 بالمنظور البشرية المعرفة عالقية فرضية بتبني للمعرفة النظرية

. له وتبعيتها
 الموضوعية، فرضية في مانهايم حسب أبداً، هذا يطعن ال

 يتضمن بل الشكية، عن دفاع على بالضرورة ينطوي ال كما
 ،غيرمباشرة اخرى بطرق بلوغها يمكن الموضوعية ان فكرة

الفرد. أفكار ومرجعية منظور حدود في أي
 ما فرد قول أن »بمعنى النسبية الى بالضرورة هذا يفضي ال

 نسبية الى بل آخر«، فرد أي صدقه في فىءمكا االفراد، من
 أو صدقه وتعالج بمرجعيته الخطاب تربط عالقية أو موضوعية

 خطاباًنسياًإالإذا هذاالخطاب يصبح ولن خاللها من كذبه

 غيرالمتعلقة الخالدة جاهزللحقيقة أعلى مشل من اليه نظر

. الذاتية بالخبرة

:العقل ونسبية ستروس - ليفي - ،

 ليفي أفرد La Pensee sauvage المتوحش الفكر كتاب في
 للحضارات تبعاً العقل تنوع فيها أبرز صفحات، ستروس -

 الى ذلك من ساعياً النسبية، منظار من اليها النظر ينبغي التي

 متحضر فكر بين الغربية المعرفة خلقته الذي التعارض ازالة

 يعكس الذي المتوحث والفكر الحقيقي، الفكر هو يكون
 فكلود I والعقلي الحضاري التطرر من وبدائية متأخرة مرحلة

 القبائل فكر الى النظر عدم ضرورة يرى ستروس، - ليفي
 من لحظة في وحصره مطلقة، شمولية تاريخية نظرة البدائية

 بمثابة واعتبارها العام والفكري العلمي االنساني التطور لحظات

 ظهور على سابقة مرحلة أو المتحضر للعقل الغابر الماضي
 صاحب Levy-Bruhl بريل - ليفي تعابير حب المنطق،

 بها مر مرحلة أو بداية مجرد اعتبارها أو البدائية، العقلية كتاب

 الفكر الى النظر هو ينبغي ما إن عامة. االنساني الفكر

 البنيان متين نظام أو نسق أنم على المتوحش الفكر أو السحري

 الحديث العلم منه يتكون الذي النسق عن بنيويا ومستقل
 المؤهالت نفس على يتوفر المتوحش فالفكر المتحضر. والعقل

 المطقية المرحلة على سابقاً اعتبارم من تمنعنا التي المنطقية

 تختلف ما بقدر طبيعتها في تختلف ال والتي منها كل في المفترضة
 العمليات تلك عليها تنطبق التي الظواهر أنماط حسب

 المنطقية المبادى يحترم ال المتوحش الفكر أن صحيح .العقلية

 عدم ومبدأ الهوية مبدأ أرسطو، عنها تحدث التي الثالئة

 صفة عنه ينزع ال ذلك لكن ،المرفوع الثالث ومبدأ التناقض

 التي بالمبادىء ليست العبرة ألن المنطقي، التفكيرالعقلي
 هوخطوات حيث من بالتفكيرنفسه بل التفكير اثناء نحترمها

* ٠ آخر، الى تصور من االنتقال على وقدرة وآليات ومساع
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 منه االنطالق ينبغي الذي الصحيح األساس هي فالنسبية
 ينزع وبهذا والمجتمعات، والقافات الحضارات على الحكم في

 أن الغربية المعرفة حاولت التي والكلية الثمولية صفة ستروس

 ومنطق كلي واحد عقل عن تحدثت حينما نفسها على تضفيها
 وألوان لمستويات المجال ليفسح األرسطي المنطق هو كلي واحد

 على المركزة االستعمارية االنتروبولوجيا كانت العقل، من أخرى
هامشية واعتبرتها اللعبة، مجال من أخرجتها قد الغرب

:االنطولوجيا ونسبية كواين - 7

 نسبية عنوان يحمل كتاب ٧٧٠٧ Quine لكواين
 واهتداء ديوي جون خطى على سيراً فيه، حاول االنطولوجيا،

 اولى فلسفة وجود امكان نفي المعاصرين، التحليلين بآراء

 الفلسفة لهذه كواين تقويض ويتخذ ،الكالسيكي بالمعنى

 الذاتية فلسفة عليها تتأسس التي المفاهيم لمختلف نقد صورة
 تناول كل أن معتقداً . . والكوجيتو والمعنى كالذات والهوية،

 هذه إن . اللغة عبر يتم أن يجب ،ولمشروعيتها الفلسفة لمسألة
 مصدرها ومعان افكار على نضفيه لباساً تشكل ال األخيرة

 كباقي اجتماعي نشاط هي بل باطنية، ذهنية عمليات

 خاصية المعنى من وهذامايجعل االخرى االنسانية النشاطات

 حياة وال باطن سلوك فال داخلية. نفسية حالة ولي سلوك
.تفكيرنا عالم هي اللغة فان لذا I اللغة خارج ذهنية

 أو الوجود معرفة على ال اهتمامنا ينصب االنطولوجيا، في
 في ما مذهب يقوله ما معرفة على بل ،المطلق بمعنام الكائن

 فان القول، صيغة عن ينفصل ال يقال، ما كان ولما الوجود.

 وهذا .االنطولوجية المسألة في شأن لها يصبح ذاتها اللغة

 البحث في نفسه الفلسفي الفكر أجهد التي المقوالت أن يعني
 باللغة، تتحدد مقوالت هي ومطلقة، شاملة انها اعتقاداً عنها،

.واطالقها شموليتها في يطعن مما
 الريبية، بالنبية لها عالقة ال االنطولوجية، فالنسبية لذا،

 بمرجعية ربطها عدم ترفض بل الحقيقة، تنكر ال األولى ألن
 من ما نظرية موضوعات معغى أن على تلح فهي ،معينة

 تؤوله نظرية الى استنادا بل مطلقا، تحديدا يتحدد ال النظريات
 الزاوية، هذه من تغدو، وهي منها، انطالقاً تأويله اوتعيد

 مجرد هي بذاتها القائمة والمعاني فالمفاهيم .له شارحة نظرية

وهم.

الفيزياء: في التسبية-8

 شكلت المعاصرة، العلمية النظريات من نظرية النبية



 مفاهيم خصوصا المتداولة، المعهودة والمفاهيم االفكار على ثورة
 ٨٠ Einstein اينشتين شعر لقد الكالسيكية. الفيزياء

 بمراجعة القيام بضرورة النظرية، هذم واضع ،1955-1879
 اساساً تقدم تعد لم ألنها ومبادئها النيوتونية للميكانيك نقدية

 لدى اتضح امر وهو الطبيعية، الظواهر كل لوصف كافياً

 في التيوتونية الميكانيكا اعترضت التي العويصة المشاكل معالجة

 مخرج ايجاد من العلماء يتمكن لم والتي عشر التاسع القرن ضهاية
 اينشتين انطالق نقطة ان القول ويمكن .مبادئها ضوء في لها

 المبادىء مع يتعاملون انهم العلماء أولئك على مالحظته هي

 تجاربهم ويحكمون الصالحية مطلقة لوكانت كما النيوتونية
 مبادى مع تنسجم ا ألها بل فاشلة، حقاً ألنها ال بالفشل

 القنوات ضمن تندرج وال السائدة النيوتونية الميكانيكا

 عالمة وضع هو ينبغي كان ما أن حين في ,الجاهزة التفسيرية
. القنوات تلك على استفهام

 االعمى العلماء لتمسك انتقاده في اينشتين جرأة وتكمن

 اذا عما وتساؤله الكالسيكية، للميكانيكا االساسية بالمفاهيم

 في النظر استئناف اي معكوس، سبيل اتخاذ الممكن من كان
 المهتمون درج فقد ,جديد منظور من النيوتونية المبادئء
 الى استناداً ما، جسم حركة بصفو ان القدم، منذ بالحركة،

 حركة يدرسون مثالً فهم .مرجعاً يتخذونه آخر جسم حركة

 ما، كوكب وحركة تسيرفوقها، الني لالرض بالنسبة السيارة

 في ويطلق . . .المرئية الثوابت النجوم لمجموع بالنسبة
 مكانياً، الظواهر، إليها نحيل التي االجسام عل الفيزياء،

 »مجمرعة االحداثيات ومجموعات االحداثيات منظومات اسم

 ترتبط وهي .النوع هذا من النيوتونية« - الغاليلية االحداثيات
 كم . الذاتي القصور أو Znekiee االستمرار قوة بمبداً ضمنياً

 منها تتم التي الكون لحالة ضمني تفضيل ثمة اذ ،بها يرتبط

اليها بالنسبة تتم االخيرة هذه كانت لو وكما الحركة، مراقبة

 إنه القول في أينشتين طرحه الذي النسبي التجديد ويكمن

 يتحرك مشاهدون بها يقوم مالحظات بين المفاضلة المحال من

 ومن . حق على الجميع ألن األخرين، الى بالنسبة منهم كل
 ال هي هي تظل الطبيعة قوانين أن اينشتين أكد المنطلق، هذا

 انتقلنا اذا ما حالة أوفي متحرك، فيزيائي نسق كل في تتغير،

آخر. متحرك نسق الى متحرك تسق من
 الى الدعوة في يتمثل هام، فلفي ذومدلول التأكيد، وهذا

 فالكون، للكون. وسكوني مطلق اطار عن البحث عن الكف

 وجيع والمجرات النجوم :والراحة السكون يعرف ال حيز

 غير انقطاع، بدون تتحرك لخارجي، للمكان الجاذبية االنساق

 البعض، بعضها الى بالنسبة إال وصفها يمكن ال حركاتها، أن

 أن العبث ومن ,قارة حدرد وال اتجاهات المكان في فلي

 باتخاذ ما، لنسق الحقيقية السرعة على العثور العالم يحاول

 وهذا تتغير. ال ثابتة سرعته أن ذلك للقياس، كوحدة الضوء

 بعقد لنا تسمح متميزة نقطة أية نمنحنا ال الطبيعة أن يعني

 بين العالقة نظام يعكى المكان أن كما مطلقة، مقارنات
 شياًئيمكن بالضرورة الكان »ليس .ا٣إال واليكون االشباء،

 الموجودة األجسام عن مستفلة بطريقة منفصالً وجوداً نمنحه ان

 بل المكان، في ليت المادية االجسام إن المادة دنيا في فعالً

 الفارغ المكان تصور يفقد الطريقة ويهذه مكاني، امتداد هي

.ه معنا

 خواص بين وفوارق اختالفات توجد ال أنه ذلك، عن فلزم
.متكافئة كلها ألنها الفضاء، في المختلفة االتجاهات

: النسبي التجديد هذا عن نجمت التي المفارقات ومن

التزامن: نسبية أواًل:

 مفادها مسامة في النبوتونية الميكانيكا في الزمن قياس ينطلق

 فالحادتان . وغيراضافي مطلق تزامن حادثين )تأني( تزامن أن

 بتزامنهما آخر مشاهد يحكم بتزامنهما، ما مثاهد يحكم اللذان

 المالحظين لجميع بالنسبة هوتزامن التزامن ان أي ،كذلك
 ساكناً أحدهما أكان م سواء ساكنين، أم متحركين أكانوا سواء

متحركاً واآلخر

 الى التزامن مبدأ استناد في هنا، المشكل جوهر ويكمن

 في يتمثل النقدي، اينشتين عمل أن إال الحسي االدراك
 موضوعياً لتأطيره الزمن لمفهوم الذاتي األساس هذا استثار

 االشعة كانت اذا .متزامنين يكونان الحادثين بأن نقر فنحن

 كأشعة، طولها أن نفنرض والتي وجودهما، الى المشيرة المضيئة
 في المتآنيين الحادثين أن عالً . المشاهد الى معاً تصل ، واحد

 آخر نظرشخص في متزامنين ليا معين، نظرمشاهد
 أي فأحدهما، االول، للمشاهد بالنسبة يتحرك وهو يالحظهما

 العكس، أو لمقابلته، الضوء اتجاه في يذهب المتحرك، المشاهد

 على وكالهما الضوء فيأتيه الساكن المشاهد بينما . عنه يبتعد أي
 اليهما، بالسبة واحدة الضوء سرعة وان خصوصاً وحق صواب

 من وألصبح المعطيات لتغيرت بالصوت األمر ولوتعلق

 وتركيب الصوت سماع في النسبي االختالف ادخال الضروري

السرعات.

 المستحيل من بل الصعب، من أنه التزامن نسبية من ويتبين

 اآلن للفظ يعطيه الذي الذاقي المعنى أن الزعم االنسان، على

 لكل أن ذلك .الكون اجزاء جميع على ينطبق مطلق، معنى
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النية

 القانون وعيب به، الخاص زمانه احداثيات، نسق أو جسم
 المدة بأن ضمنياً يؤمن هوأنه السرعات، تركيب حول القديم

 النسق بحالة تتأثر وال مطلقة االحداث تستغرقها التي الزمنية

 مفهوم كالزمن، فالمسافة مالحظتها. في اليه نستند الذي

 يطلب لذا منه نالحظه الذي االسناد بنسق يتأثر نسبي،
 يحتفظ وصفاً الطبيعة ظواهر وصف يروم من كل من اينشتين

 الى ينظر أن ،الكون داخل االنساق جميع الى بالنسبة بقيمته

 والمعادالت .متغيرة كميات أنها على والمسافة الزمن قياسات

 التي Lorentz لورنتس معادالت هي ذلك، على تدل التي

 حالة عن ومستقلة ثابتة أنها على النتائج جميع الى النظر ترفض

االسناد. مجموعة عليها توجد التي الحركة

 انه حيث من التزامن، يفترض المسافة، قياس دام وما

 طول على قبل من معلوم طول انطباق عل العمل اساسه قياس
 في انطبقا طرف، في الطوالن انطبق متى انه افتراضا لنا معطى

 يشمله التزامن على ينطبق فيا اآلخر، الطرف في الوقت ذات
 كذلك، نسبية بأنها المسافة على آينشتن حكم لذا اآلخر، هو

.المشاهدين حسب

: الزمان نسبية :ثانيًا

 داخلهما مطلقان، اطاران نيوتن، اعتقاد في والمكان، الزمان
 تصورهما الممكن ومن االحداث، وتجري المادية االشياءم توجد

 من خال بيت تصور يمكن مثلما والحركة، المادة من خاليين
بمحتواهما. شيء في يتأثران ال أنهما يعني وهذا وأثاثه، سكانه

 .بها ويتأثر للسرعة تابع الزمان أن الى السبية انتهت ولقد

 االجسام ان يعني وهذا الزمن تباطأ السرعة زادت فاذا

 أحد يكون وعندما سرعاتها. باختالف أزمنتها تختلف
 أو الساعة أو الثانية فان اآلخر، الى بالنسبة متحركاً المشاهدين

 دقيقة أو ساعة أو ثانية من أطول اليه يالنسبة تكون الدقيقة،

 يتعلق نسبي فالزمان .أقل بسرعة المتحرك أو الساكن المشاهد
 واذا حركته. سرعة وبمقدار متحركاً أو ثابتاً الجسم كان اذا بما

 الضوء، سرعة اي القصرى، السرعة ما جم سرعة بلغت

.كاد أو الجسم ذلك بزمان توقف

والطاقة: الكتلة وتكافؤ للسرعة تبعًا الكتلة تغير ثالثًا:

 .بتغيرها تتغير انها وقالت بالرعة الكتلة النسبية ربطت

 عليه الوقوف القديمة الفيزياء على الصعب من كان أمر وهو

 االنتباه عن القياس في المعتمدة والوسائل االنسان لعجزحواس

 المستوى في السرعات على تطرأ التي الطفيفة التغيرات الى
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 في أما الكبرى االشياء مع فيه نتعامل الذي الماكروسكوبي

 )أي الضوء سرعة من والقريبة الفائقة السرعات مستوى
.ادراكها السهل فمن بالثانية(، كلم ٣٠٠,٠٠٠

 جانب على نتائج الى ذلك مبدئه من اينشتين انتهى وقد
 بازدياد تزداد المتحرك الجسم كتلة كانت فلما األهمية. كبيرمن
 الطاقة، أشكال من شكال أو صورة الحركة كانت ولما ،الرعة

 نابع المتحرك، الجسم كتلة تزايد فان حركية، طاقة باعتبارها

 مضروبة كتلة الطاقة أن باختصار يعني وهذا .طاقته تزايد من
 على مقسومة الطاقة تساوي والكتلة الضوء سرعة مربع في

 على قادرة مادية كتلة أية أن يعني وهذا الضوء، سرعة مربع
.عظمى طاقة تقديم

 عليه يطلق ما الذكر، اآلنفة ومبادؤه اينثتين قوانين تثكل

 السرعة بمشاكل تهتم وهي الخاصة، النسبية النظرية اسم

 تتناول ،عامة نسبية نظرية اينشتين وضع وبجانبها . . .والزمان
 الغريبة القوة بدراسة فيها اهتم وقد عامة، الكون بالبحث،

 وجميع ■ . والمجرات النجوم حركات في تتحكم التي
 القوة تلك على أطلق قد نيوتن كان واذا .المتحركة المنظومات

 خاص فهم من انطالقاً اينشتين فان العامة، الجاذبية اسم

 للنظرة مغايرة للكون جديدة نظرة الى انتهى ،للجاذبية

'النيوتونية
 وأال االستمرار، وقوة الجاذبية بين تكافؤاً ثمة أن فهويرى

 inertic االستمرار قوة عن الناتجة الحركة بين للتمييز سبيل

 قوة عن الناتجة الحركة وبين . ٠ ٠ النابذة والقوة كاتسارع

 سقطت أن للجاذبية الجديد المفهوم هذا عن نتج وقد .الجاذبية

 عليها الحكم يمكتنا ال حركة كل دامت ما المطلقة الحركة خرافة

 تمثل ال النسبية، في فالجاذبية اسنادما. نسق الى استنادا اال

 فهي جاذبي، مجال داخل االجسام سلوك مظهر هي بل قوة،
 التي هي المكان وطبيعة .عنها صورة أو االستمرار قوة من جزء

 هي الجاذبية القوة وليست فيه، وتتحكم االجام سلوك تحدد
 تصف اكسبية الجاذبية قوانين فإن لذا ذلك. تفعل التي

 قوة وليدة وليست فحسب، الزماني - المكافي المتصل خواص

.ما خفية
 وطبيعة الحركة طبيعة يحدد الذي هو فالمكان وعليه،

 الزمافي المكان فان لذا سيرها. في االجسام تتبعها التي الخطوط

 كنا واذا .منحنية خطوط عن عبارة هو بل ،أوقليدي ليس

 فيه المطلقين، والزمان المكان لمفهومي النسبية نقد أن نالحظ

 وهو ،المفهوم لذلك المرافق الهندسي لتصور ضمني نقد
 تجريبياً لتؤكد جاءت العامة النسبية فان ،االقليدي التصور

 موضوع اي عن معزولة مثالية هندسة في الطعن وجاهة



الغبية

 اعتباره يجب فالمكان الكون، في يجري ما حقيقة وعن واقعي،
 أو علبها سابقاً شيائً وليس لالدة، الخارجية للخصائص تجريداً

 وتجري الظواهر تحدث داخله فارغاً، أووعاء منفصاًلعنها،

 الهندسية يالصفات ويرتبط يشتبك الجاذبية فمجال االحداث.
 مستقيمة، خطوطاً ترسم ال الكونية األشعة أن ذلك للكون،

 كتل من بالقرب مر كال ينحني الضوء أن مردها منحنيات، بل
 الفراغ كان قوياً، كان وكلما جاذبياً، مجاالً حولها تخلق ضخمة

الذييخلفهأكثرنحناء.

 تخلقه الذي الجاذبي المجال لنوعية تابعة الكونية، فالهندسة

 الحديث من يجعل ما وهذا الفراغ. داخل والكتل االجسام
 حديثاً مطلقاً، خالء خال مطلق، فراغ او مطلق مكان عن

 علينا يتعذر وبالتالي الكتل، من خال مكان ثمة فليس واهما.
 على الهندسية واألشكال مستقيمة، خطوطه تكون مكان تصور

 هي اذن، فالمنحنيات اقليدس. هندسة تصورته الذي النحو
 االمر يتعلق عندما خصوصاً والواقعية، الحقيقية الخطوط

 يلتقيان، المتوازيين الخطين فان وعليه، الفلكية. بالمقاييس

أقل. أو أكثر بل قائمتين، يساوي ال المثلث زوايا ومجموع
 نزع عملية وتجريبياً، علمياً كرست، قد النسبية تكون بهذا

 كما المستقيم، الخط وعن المستوي المطلق المكان عن االمتياز

 العقالنية النزعة عن البراءة صفة غيرمباشرة بصورة نزعت

 أرض على شيد فلسفي بناء صفة لنفها اعطت التي الكانطية

.مطلق هندسي فكر اساس وعلى ،صلبة
 واالجسام الهندسية، والزمان المكان صفات بين تالزم ثمة

 كيفية حسب وتتحدد تتعين هندسية صفات وهي الكونية،
 هي الفيزيائية الظواهر فان لذا، المادية الكتل وانتشار توزيع

 يمنع ما وذلك والزمان، للمكان الهندسية الصفات تحدد التي
 أن من الزمان ويمنع متجانساً، اقليدياً يكون أن من المكان

, نيوتن اعتقد كها بشيء يتأثر وال بانتظام ينساب

العلمية الحقيقة ونسبية العلوم تاريخ

 الكالسيكية، بالفلسفة التقليدية المعرفة نظرية ارتباط ان

 ب أدى كما العلمية، المعرفة لمشكل تتبه أن عن عاجزة جعلها
 وحتى جانباً العلمية للمعارف الفعلي التطور مسالة ترك الى

 اطار في العلمية المسالة طرح حالياً تحاول التي العلم فلسفات

 الممارسة تاريخ التاريخ، تطرح نفسها، التقليدية االشكالية

 متصلة حركة في يسير واحد، كأنه العلم الى فتنظر العلمية

 وليس وإضافات، تراكم تاريخ تعتبرتاريخه كا متجانسة

 لهذه العامة االشكالية مجاوزة فإن لذا سبك. واعادة نفي تاريخ

 تصور ،العلوم لتاريخ مغاير تصور اقتراح تتطلب ،النظرية

 الذي الفعلي بالتطور ترتبط تاريخية ابستمرلوجيا الى يستند
 طرحه وهوما ومشاكلها. وموضوعاتها العلمية المعارف تعرفه

 Le الجديد العلمي الفكر كتاب في Bachelard G٠ بثالر

Nouvel Esprit scientifique كون وطومس Th. Kuhn في 

 The Structure of Scientific العلمية الثورات بنية

Revolutions فيربند وبولp. Feyerabend المتأخر كتابه في 
Against Method. المنهج ضد نسبياً

 العلمية الحقيقة أن اختالفهم، رغم هؤالء، فقدأكدكل
 والتي ولدتها، إلتي المعاييررالمواثيق الى النظر إال ليستحقيقة

 العصر، أو للفترة العلمية النظرة تحكم ومواثيق معايير هي
 يمنح ضوئها على وضوابط، لقوانين خاضعاً العالم وتجعل

 أن شريطة وصالحيته، مشروعيته التجديد أو االكتشاف

 العلمية البنية وأاليتاقض والمتبعة المعتمدة القنوات في ينصب

 العلمية االفكار تاريخ أن كذلك، وأكدوا والرسمية. السائدة
 واعادة عبرمراجعات يتم فتقدمه والنفي التقدم جدل يحكمه
 العلم فتاريخ عنه. رالتخلي احياناً الماضي مع ومقاطعة سبك،

 غزوالمعقول أوتاريخ باستمرار، المتزايدة العقالنية هوتاريخ

 الحقيقة نسبية عن الحديث أمكن المعنى وبهذا لالمعقول.

 ما والتي العلم، يبلغها التي المعقرلية لدرجة وتبعيتها العلمية
.المعقولية الى ليحيلها لها يتتكر أن يلبث
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الكالمية االفعال نظرية

الكالمية االفعال نظرية
Speech of act Theory
Theorie des actes de langage
Sprechakt Theorie

 يمى ما داخل من انثقت الكالمية األفعال نظرية إن

 الفيلسوف مثاكلها طرح ما أول التي الطبيعية اللغة بفلسفة

 ويعتبر الفلسفية. األبحاث كتابه في Wittgenstein فتغنثتاين

 المؤس Austin John. L٠ أوستن جون أوكسفورد فيلسوف
 الصغرى الوحدة بأن الفكرة من انطالقاً .النظرية لهذم

 هي بل اخرى، عبارة أية وال الجملة ليست االناني لالتصال

 في يدخل ان أوستن حاول األفعال، من أنماط بعض إنجاز

 فتغنشتاين رفضها التي المنهجية الكالمية األفعال مجال

 األشياء تصع كيف اسم تحت جمعت التي أوستن، محاضرات

 سورل جون االميركي الفيلسوف حثت ،1962 عام بالكلمات،

John. R. Searle وجه أن فبعد النظرية. هذه تطوير على 

 الى أدت جديدة معايير اقنرح أوستن، لمنهجية انتقاد من أكثر
 في ناشطاً اآلن حتى زال وما .الكالمية لألفعال مختلف تصنيف

 من النظرية عليها تبتنى التي األسس في البحث استقصاء
.عامة الفعل وفلسفة قصدية

 الفالسفة جانب من كبيراً اهتماماً حديثاً النظرية القت
 عد في إثرائها الى البعض سعى وقد معاً واللغويين

 F. وجاك المانيا في D. Wunderlich فوندرلخ منهم اتجاهات،

Jacques وريكناقي F. Recanati هؤالء اقترح فقد فرنسا. في 
 رأوا وسورل، أوستن لطريقة وخالفاً للتصنيف، معاييرمتنوعة

 األفعال، بقية عن بمعزل إنجازه يمكن ال الكالمي الفعل أن
.األفعال من معقدة متتابعات داخل اعتباره دوماً يجب بل

 الكالمية األفعال نظرية ليست التسمية، حداثة من بالرغم

 ، القدماء والمفكرين البالغيين عن غريبة المضمون حيث من

 الصاحبي مؤلفات ان شك وال .العرب المعاني علماء وخصوصا
 من كثيراً تتناول البالغيين من تبعهم ومن والقزويني والسكاكي

. الفكري التيار هذا في المتداولة الموضوعات

 عن المتكلم يعبر غداً"، آتيك »سوف بالقول التلفظ عند

 يعرف م ولول حتى تفهم ألن قابلة العربية، باللغة مفيدة جملة

 هما من عرف فإن .شيء وألي ولمن بها تلفظ الذي هو من
 تعيين تم إليهما، المرجوع الشخصان أي: والمخاطب المتكلم

 يريد ماذا بعد مجهوالً يقى ذلك، مع لكن، الجملة، مضمون
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 أم اإلخبار، مجرد ما يريد هل . الجملة بهذه يفعل أن المتكلم
الوعيد؟ أم الوعد،

 ومعرفة فعل، هو حيث من الكالم عن البحث إن

 المائل من هما اللغة، استخدام بها يتم التي الضروب

 أوستن وضعها التي الكالمية، األفعال نظرية في األساسية

L. Austin سورل وتابع ، 1962٠ .ل J.R.Searle تطويرها.

 التوكيد مثل الجمل؟ أنواع هي كم ترى، »لكن

 ثمة ،Wittgenstein فتغنثتاين يتاءل واألمر؟« واالستفهام

 الرموز نسميه ما استعمال من تحصى ال أنواع :تحصى ال أنواع
 حاصالً ، ثابتاً شيائً ليست الكثرة وهذه .والجمل والكلمات

 ألعاب أي اللغة، من جديدة فقدتظهرانماط واحدة دفعة

 أخرى أنماط تهرم بينا القول، يمكن حسبما جديدة، لغوية
 Philosophische Untersuchungen, النسيان« في وتقع

.(23?.

 يخطر يكن لم إن بأنه سورل يحتج المرتاب التساؤل هذا ضد

 األنساق من تحصى ال أنواع بوجود يقول أن احد بال على

 األحزاب أنماط ومن الزواج، قوانين ومن االقتصادية،
 أي اكثرمن التصنيف على اللغة تستعصي فلماذا السياسية،

 األفعال نظرية مهمة كانت لذلك .االجتماعية الحياة من وجه
 معاييرمالئمة بوضع األفعال هذه أصناف تحديد الكالمية

ينها. ما في للتمييز

 أن يدعي فلسفي لزعم أوستن نقد من النظرية هذه تنطلق
 يفتصر اللغة دور ان أي ما، شيء إثبات دوماً هو ما شيء قول

 تقبل التي هي النافعة فالقضايا وبالتالي .العالم عن اإلخبار على

 من خالية أحكام سوى ليس عداها وما الكذب، أو الصدق

 العبارات من نماذج أوستن يقدم الرأي، هذا لدحض المعنى.
 أو حدثاً تثبت وال تصف ال لكنها اإلخبارية، الجمل صيغة لها

ذلك: مثال ما. فعل إنجاز بها يتم بل واقعاً،

طالقة. أذت-1

. سيارقي بعتك - 2
.القدم بكرة تربح سوف فرنسا ان ليرة بألف أراهن - 3

.زياد بن طارق السفينة هذه أسمي أنا - 4

 يراهن أوكونه امرأته حال القائل يصف ال ،العبارات بهذه

 ،يها التلفظ عند إنما لسيارته. بيعه ينجز كذلك وال يسمي، أو

 والبيع الطالق بأفعال يقوم ،معينة شروط تونر مع وبالطبع

 أوستن عليها يطلق العبارات هذه مثل .والتسمية والمراهنة

 أي إنشاء يتم بها ألن ،Performatives االنشائيات اسم
 تقبل احكاماً ليست اإلنشائية فالعبارات .األفعال ابتكار
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 عبارات لكنها المعنى، من خالية هي وال الكذب أو !لصدق

ما. فعل تتوخىتحقيق
 أن الضروري من ليس األفعال، إنجاز إفادة أجل من

 مثال فالوعد . (4-1) المذكورة األمثال صيغ العبارات تتخذ

:بالقول فقط يؤدى ال ،غدا بالمجيء
.غداً آتيك سوف بأني أعدك إني - ٠ ؟

بم يكتفي قد بل
.غداً آتيك سوف - 6

األتي: التحذير وكذلك

.منك مستاء العمل رب أن من أحذرك - 7

الموجز: الثكل هذا يردعلى قد
.منك ء متا العمل رب - 8

 عبارات ح اإلنشائية العبارات من نوعين بين التمييز هنا من

 بصيغة الفعل اسم تستعمل ،7 و 5 أمثال Explicit ظاهرة

 على للداللة المضارع، من المتكلم صيغة هي مخصوصة،
 Primary, مضمرة أو أولية وعبارات إنجازه. المقصود الفعل

Implicit، الفعل، اسم فيها يذكر ا ،8و 6 الجملتين في كما 

٠ تحقيقه يراد الذي الفعل يفيد الذي هو السياق إن بل
 في أي Constatives الخبيات في يحصل لما خالفاً

 من الصدق معرفة هو المطلوب حيث الخبرية، العبارات

 أو نجاح في البت على اإلنشائيات في التقييم يعتمد الكذب،

 التلفظ عند ما، بفعل القيام محاولة إن إذ الفعل نجاح عدم
 آخر شخص يستطيع فال بالفشل، تبوء قد معينة، بعبارات

 بمقدور وليس ٠ طالقة« »أنت بقوله الطالق يفعل أن الزوج غير
 لذلك. مخوالً كان إذا إال السفينة بتمية يحتفل أن كان أي

٠ المباراة انتهاء بعد القدم كرة بطولة على المراهنة تصح وال

 أوستن يضع ،Infelicities األخطاء أو الفثل نظرية في

 بالتالي والتي الفعل، إلنجاح اتباعها الواجب بالشروط الئحة
 الالئحة هذم ٠ الفشل من معيناً نمطاً يحدد منها شرط أي مخالفة

 إنجاز مخالفتها تبطل منها األولى :اساسيتين فثتين الى تنقسم

)راجع يأقي كما وشروطها بالكالم إحداثه المقصود العمل
How to do Things With Words, p. 14-15).

 بعض بموجبه يستطيع اتفاق هناك يكون أن يجب أر

معين بكالم التلفظ عند ما بفعل يقوموا أن األشخاص
 »أنا يقول من يكون أن عليه التعارف غير من مثالً فهكذا

I فعال أهان قد أهينك«

 وعلى المالئمة الظروف في االتفاق تطييق يجب : 2أ
 في كان من إآل يأمر أن مثالً يستطيع فال المناسبين األشخاص

المأمور. أعلىمن مقام

 من االتفاق، في عليه التواضع اإلجراء، تنفيذ يجب ب]

. صحيح بشكل معا، المشتركين كل

كامل. وبشكل : بء
اآلخر. الشخص موافقة تسدعي مثالً فالمراهنة

 ولكن الفعل حصول تمنع ال فمخالفتها ،الثانية الفئة أما

: هما وشرطاها .لالتفاق استعمال سوء تشكل
 ونوايا أفكاراً يفترض الذي اإلنشائي الكالم عند : جا

. المتكلم عند حاصلة هذه تكون أن بد ال ،معينة وعواطف

 ال هو تحسر عاطفة أية عنده تكون ان يعتذردون فالذي

. مراء شك
 من معيناً سلوكاً بستدعي الذي اإلنشائي الكالم عند : ج

.اللوك هذا يحققوا أن هؤالء على يجب المشاركين، قبل

.ذاته مع متناقض هو يأتي وال بالمجيء، يعد فمن

 الخبريات : الكالم من قسمين بين التمييز محاولة إن
 والكذب الصدق قيم بين التعارض الى استناداً واإلنشائيات،

 الى بأوستن أدى أخرى، جهة من الفشل وأغماط جهة من

 قد الخبري الكالم ان له تبين فقد . الثنائي التقيم هذا رفض

 قد وكذلك اإلنشائيات، تحكم التي الفثل ألنواع يتعرض
 والكذب الصدق حيث من التقييم اإلنثائيات بعض تقبل

- السابق( المصدر من عشرة الحادية المحاضرة )راجع

 يكون، هوأصلع لحالي مصر »ملك بأن يخبرمثالً فالذي

 يقول كالذي تماماً ، 2أ الشرط ضد أخطا قد ،أوستن بنظر

 هذه في البيع ان فكما يمتلكه ال بينماهو الثيء« هذا »بعتك

 هو الحالي مصر »ملك بأن اإلثبات كذلك باطل، الحالة
 من وأيضاً الملك هذا وجود لعدم باطل هوإثبات أصلع

 »الطقس أن قائل تأكيد الخبريات في Infelicities الفشل قبيل

 ،عامة اإلخبار أو ،التاكيد إن إذ ؛ذلك يعتقد ال وهو ماطر«

 معينة نفسية حاالت يتطلب اإلنشاء أن مثال االعتقاد، يتطلب
 استعمال سوءم هو المذكور فالتأكيد وبالتالي . ج للشرط وفقاً

 ألوستن يبدو ال فإنه والكذب الصدق قيم بشأن أما ,لالتفاق

 في هوإفراط الحصر هذا في األخذ بل بالخبر، تنحصر انها
كقولنا: مثال، االنشائيات بعض ففي األمور تبسيط

الظهر. بعد الثالثة هي الساعة أن أقدر أنا

.مجرم بأنك المحكمة تعلن
 غير أم مطابقاً الحكم كان إذا عها السؤال طرح دوماً يمكن

.للواقع مطابق
 ينفع ال اإلنشاثي أنمنهوم الى اخيراً أوستن خلص لذلك

 هو الخبر، فيه بما ،كالم كل إن إذ تصنيفياً معياراً يكون أن في

�33�



الكالمية االفعال نظرية

 هودراسة اذن والثامل المهم فالموضوع . إنشائي أساسا

الكالم التيتحصلعند األفعال

الكالمية األفعال أنواع

 أي عند ينجز، المتكلم أن من تحقيقه سبق ما الى استناداً

 القول يمكن معنى بأي البحث، منطلق كان ما، أفعاالً تعبير،

ما؟ بفعل نقوم التكلم عند انه

األفعال: من أنواع ثالثة أوستن يميز الخصوص، بهذا
 القولي الفعل وأيضاً: ،Locutionary act القول فعل - 1

 وذلك فعل ذاته بحد هو القول مجرد (Locution القول )أو:
 فعل أنه أي أصوات، هوإحداث فأوالً وجه. أكثرمن من

 ايضاً هو بل ذلك فقط ليس لكنه .Phonetic act فونيطيقي

 الى تنتمي األصوات من معينة أشكال )أي ألفاظ إصدار
 بحسب ومنطوقة ،اللغة لقواعد وفقاً منظومة ما( لغة معجم

 بالفعل أوستن يسميه ما فهويكون الناحية هذه ومن ٠ما تنظيم
 استعمال هو حيث من فالقول وأخيراً .Phonetic act اللفظي

 دالياً فعالً يسمى ما ومعفى reference ما مرجع بحسب للفظ

rhetic act .

 إذا الداللي والفعل اللفظي الفعل بين الفرق توضيح يمكن
:اآلتيتين الجملتين بين قارنا ما

الكلبخطر. قال:

الكلبخطر. إن قال
داللياً. ففعالً اثانية أما لفظياً فعال تورد األولى فالجملة

 الفعل وأيضاً: ،illocutionary act القول في الفعل ٠ 2

 النطق عند : !؛(locution القول المافي )أو: القول في الداخل
 القول، ففي .فحسب القول بفعل المتكلم يقوم ال ما، بعبارة

 أو اإلخبار اما يراد قد خطر، الكلب مثالً القول عند أي

 إنجازه يتم الذي الفعل فهذا , النهي أو النصيحة أو التحذير

 عليه يطلق ما، قول عند أي ،(In- saying) ما قول في
 المافي أو illocutionary act القول في الفعل اسم أوستن

 قول، و: ،in= في من: التيني )تركيب !!locution القول

 عبارة كل تختص ان الفعل هذا لوازم من . ( locutio= كالم

 مشل illocutionary force القول في داخلة بقيمة أو بقوة
 تلك تعيين أما . الخ والعقد والتمفي والوعد واألمر التوكيد

.فيه تنطق الذي والسياق العبارات أصناف الى فيعود القوة
 الفعل وأيضاً: ،Perlocutionary act بالقول الفعل - 3

 الفعل هو (:perlocution بالقرل الما أو: بالقول؛ المتعلق

 كان لذلك ،by saying القول بواسطة أي بالقول، الحاصل
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 ت كالم قول، و: ،Per دت من ،Perlocution المصطلح
Locutio) . من تأثيرات إلحداث أيضاً استعياله يمكن فالقول 

 نحمل قد خطر الكلب بقولنا هكذا ,وافعال وأفكار مشاعر

 يبحث كان إن يشتريه بأن إقناعه على أو تجنبه على المخاطب

 . ٠ ' الخ الفزع وإثارة واإلبعاد فاإلقناع .حراسة كلب عن
.بالقول متعلقة أفعال هي

 واالفعال القول في الداخلة األفعال بين الرئيي الفرق
 بحسب اللغة استعال يجري األولى في أنه هو بالقول المتعلقة
 بصيغة عنها التعبير يمكن األفعال هذه إن بحيث ما، اتفاق
 نتطيع فهكذ ٠ بالقول المتعلقة لألفعال خالفاً صريحة إنشائية

 .«، . عن. أنهيك »أنا أحذرك« »أنا .(( أؤكد. »أنا نقول ان

 أفزعك أنا .«« .بأن أقنعك »أنا نقول ان نستطيع ال بينيا

بأن...».

 وفعل القول في وفعل قول فعل بين المذكور التمييز إن
 الواحد تحقيق يجري افعال ثالثة هي هذه ان يعني ال بالقول،

 أوجه باألحرى هي بل معين، لتتابع وفقاً اآلخر بعد منها

.مركب واحد تعبيري لغعل مختلفة

 والفعل القول فعل بين الفصل أن يبدو التدقيق، عند
 صيغ أن الحقيقة ففي به. القطع يمكن ال القول في الداخل

 قسائم أحد وهو الداللي، بالفعل أسميناه ما تؤدي التي الجمل

 القول. في الداخلة للقوة محددات على تنطوي القول، فعل
 تركيب إعادة الى بسورل حدا أوستن، تقيم على النقد هذا

 Utterance التعبير فعل اآلتي: الشكل على الكالمي الفعل

act، القضية وفعل والجمل. الكلمات عن التعبير يضم الذي 
 الدالي الفعل وهو Propositional act القضائي( الفعل )او

 التامة، غير الكالمية األفعال عل يشتمل الذي المستقل

 باالرتباط إال تتحقق ال التي والجمل المرجعية الداللة أفعال أي

 في الداخل الفعل وكذلك القول في الداخلة األفعال مع

.أوستن عند كما بالقول المتعلق والفعل القول

 القضية فعل بين ما المعنى حيث من االختالف يقابل

 على الجملة هيثة عناصر في اختالف القول في الداخل والفعل

 عن منفصلة العناصر هذه تكن لم وإن حتى ،المبنى صعيد

 القوة ومؤشر جهة، من القضية مؤشر فهناك البعض. بعضها
 :القوة هذه مؤشرات من .أخرى جهة من القول في الداخلة

 األفعال، اسماء صيغ التقطيع، عالمات النبر، الكلمات، تتابع
 سورل يمثل ذلك الى استناداً .ظاهرة إنشائية وأدوات صيغ

 هذا على القضية بمحتوى القول في الداخل الفعل ارتباط

النحو:

)ب( ق
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 على »ب« و القول، في الداخلة القوة على يدل »ق« حيث

القضية. محتوى

القول في الداخلة لألفعال أوستن تصنيف

 تمييز أن ألوستن تبين الكالمية، األفعال نظرية ضوء على

 يشمل عام مشروع ضمن يحصل ان يجب الخبية القضايا

 ما تقارب جهة من القول في الداخلة األفعال كل تصنيف

 أوستن أحصى للنقاش، قابلة غيرنهائية محاولة سبيل وعلى

اآلتية: الخمة االساف
 على تقوم التي األفعال هي : Verdictivcs الحكميات - 1

 واقع أو قيمة حول تعليل، أو شهادة عل مبفي حكم، إطالق

 حكم، قيم، برأ، الصنف: هذا من أفعال أسماء مثال ما.
فسر أرخ، صنف، حلل، وصف، حيسب،

 تقضي التي األفعال هي :Exercitives المراسيات - 2

 هذا تبرير على أو ما سلوك على مالئم غير أو مالئم »بحكم

 سوف بما بل حاصل بما ليس الحكم »هذا و السلوك«،
 نهى، أمر، ذلك: مثال (.154 ص نفسه، )المرجع يحصل«

 أوستن يحصي وكذلك حرض نصح، ترجى، رافع،

 أو االفتتاح أعلن استقال، سمى، عين، األفعال: بينها

أعلن صرح، صوت، االختتام،

 يقول كما التي، هي :Commissives الوغديات - 3

 المتكلم إرغام وهو أال واحد، شيء سوى تفترض »ال أوستن،

 هذا من (156 ص نفه، )المرجع ما« سلوك تبني على
 عزم، عقد، راهن، انضوى، أقسم، نذر، وعد، الصنف:

نوى
 تستخدم التي هي :Expositives التبيينيات - 4

 استعمال وتوضيح التصورات عن ولإلبانة للمحاججة

 »أثبت، القولم في الداخلة األفعال أسماءهذه من الكلمات
 »شرح، »وكذلك منل استنبط، اعنض، اجاب، انكر،

صنف. وصف،

 وتعبيرعن فعل رد هي :Behabitives السلوكيات - 5

 الصنف هذا بين من اآلخرين. ومصير سلوك تجاه مواقف

 مدح، انتقد، عزى، هنأ، شكر، اعتذر، أوستن: يحصي

 وكذلك: نخب شرب لقن، بارك، ودع، وبخ، هجا،

اعترض. تحدى،

أوستن لتصنيف سورل تقد

م اعتراضات عدة المذكور، التصيف ضد سورل، وجه

 ا أنها هي الالئحة، هذه في إليه التنبه يجدر ما فأول -

 األفعال هذه أسماء بل القول في الداخلة act األفعال تصنف

Verb الفعل بين العربية اللغة في الخلط )الحظ act واسم 

 افتراض من ينطلق أوستن أن على يدل مما (.Verb الفعل

 هو القول في الداخلة األفعال ألسماء تصنيف أي وهوأن واه،

 أسماء بعض الحقيقة وفي األفعال لهذه تصنيف بحدذاته

 على بل القول في داخل فعل على تدل ال صرح مثل األفعال
 يكون التصريح فإنما األفعال. هذه مثل بها تنجز التي الطريقة
٠ وعد أو أمر أو بخبر تصريحاً

 ال ذكرها على أوستن يأقي التي األفعال أسماء بعض -كذلك

 مثل القول، في الداخلة األفعال أسماء تحت الواقع في تندرج

 ليس أنوي« »أنا يقول فمن نوى« ان، قصد عزم، »حسب،

.النية عنده انه معتاه

 بوجه افتقاره فهو التصنيف هذا في األساسي العجز أما —

 بين للتمييز عليها يعتمد ومتماسكة واضحة مبادىء الى العموم

الكالمية. األفعال
 األفعال المستمربين وااللتباس االفتقار، هذا وببب

 كثيراًماتتراكب األصناف فإن األفعال، هذه وأساء الكالمية

 الحكميات فيه تشترك وصف الفعل اسم مثاًل، هكذا،

 .الصنفين من كل تعربف عليه ينطبق إذ ، معاً والتبينيات

 أمثال التبيينيات معظم إدراج كذلك باإلمكان كان لكن
 ألن ايضاً الحكميات تحت استنبط« صنف، أنكر، ,أثبت،

 ما يتناول ان يستطيع نظر، وجهة على ينطري تبييني، فعل كل
٠ أوتعليل شهادة الى استناداً به قضي

 بعض إن بل فحسب، التراكب اليثوبه التصنيف، هذا -

 تباعد من بينها ما مع أفعال، فثمة التجانس يعوزها األصناف

 أوستن يحصي هكذا واحد. صنف تحت مدرجة واختالف،

 . . . هنأ، شكر، اعتذر، جانب الى اللوكيات بين »تحدي«
 مشابة بذلك وهي غيرحاصل، امراً تستدعي »تحدى« لكن

المراسيات. يين المعدودة حرض« طلب، »أمر، ل
 ال ما، صنف في الموضوعة األفعال من كثيراً أن وأخيراً، -

 حرم عين، سمى، األنعال فأسياء الصنف هذا بتعريف تفي
 على مالئم أوغي حكماًمالائً تشكل ال الحرم(، أوقع )بمعنى

 هذم إنجاز تفيد هي بل ،المراسيات تنص كما ،ما سلوك

األفعال,

 التراكب يحتمل ال وواضح، متماسك تصنيف إلقامة إذن

 الخصائص تحدد معايير وضع من بد ال كان وااللتباس،
 فعله ما هذا . وجازم دقيق بشكل الفرز يالتالي وتتيح ،المهمة

سورل.
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القول في الداخلة لألفعال معايير

 غرض مثال، فهكذا الفعل. Point غرض في اختالف - 1

 الى باكسبة بينما .ما شيائً يفعل المخاطب جعل هو األمر

 عما أوكاذب صادق تمثل هوإحداث فالهدف الوصف،

 عاتقه على به القائم يأخذ هوأن الوعد من والغرض - يجري

. ما شيء تنفيذ واجب
 الداخلة القوة من جزءاً يشكل القول في الداخل فالغرض

 هو مثالً الطلب فغرض وإياها. يتساوى ال ولكنه القول، في

 جعل يتوخى واألمر الطلب من إذكل األمر، غرض ذاته
 يمتلكان ال انهما الواضح من ولكن ما، شيائً يفعل المخاطب

 القوة مفهوم ان القول يمكن عام، وبشكل عينها. القوة

 الغرض ليس متعددة، عناصر حصيلة هي القول في الداخلة

 على أهمها شك دون كان وإن العناصر، هذه احد سوى

اإلطالق.
 من .والعالم الكلمات بين المطابقة اتجاه في اختالف - 2

 الكلمات جعل القول في الداخلة األفعال بعض غرض لوازم
 اي للعالم مطابقا القضية محتوى التدقيق، وجه على او،

 مطابقا العالم جعل هو اآلخر البعض غرض بينما للخارج،
 والوعد الطلب أما األولى، الفئة هومن فالخبرمثالً للكالت.

 الفئتين هاتين بين الفرق توضيح يمكن .الثانية الفئة من فهما

 له كتبته ما ليشتري الوق الى ذهب أحدهما رجلين، بمثل

 رجل وآخر، وخضار، خبزولحم من الئحة، على زوجته
 فعندالخروج حاجيات من مايأخذه ليسجل يتبعه مخابرات،

 المخابرات رجل والئحة الزوج الئحة ان شك ال السوق، من

 ختلفة منهما واحدة كل غاية تبقى لكن .متساويتين تصبحان
 على تنطبق المشتريات هوجعل الزوج فغاية األخرى كلياًعن

 على تنطبق الئحته جعل هو المخابرات رجل غاية بينما الئحته،

 سورل عليه يطلق المذكورة الخاصية في الفرق هذا ,المشتريات

 الكلمات مطابقة التجام ويمثل المطابقة. اتجاه في االختالف اسم
 بسهم للكالت العالم مطابقة والتجاه ، ل نازل بسهم للعالم

٠ أ صاعد

 يخبرأو من أن ٠المعبرعنها النفسية الحالة في اختالف - 3

 .»ب« بالقضية اعتقاده يعبرعن ب، :أن أويؤكد يزعم

 فهويعبرعن »ف«، ما: بفعل أويقسم أويتوعد يعد والذي
 أن «»س ما شخصاً أويتوسل يأمر والذي .»ف« بفعل قصده

 .»ف« بفعل a ٠»س يقوم بأن رغبته فهويبدي »ف«، يفعل

 ٠ به القيام على بتحسره يبوح ، اف« ما فعل على يعتذر والذي

 يعبر القول، في داخل فعل بأي القيام عند العموم، وعلى
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 وهذا القضية. لمحتوى بالنسبة حالته أو موقفه عن المتكلم

 عنده ليس انه أي الصراحة، يفتقد المتكلم ولوكان حقى يصح

 كون ذلك، يؤكد بما التحسر. أو القصد أو الرغبة أو االعتقاد
 الحالة سلب فيه يكون المتكلم، بصيغة قوالً تتقبل ال اللغة

 من بالرغم ظاهر، إنشائي فعل ذات جملة على معطوفاً النفسية

 أن أؤكد »إني القول يمكن ال فهكذا غيرمتناقض. ذلك أن

 مع »ف«، بفعل أعد »إفي أو »ب« أن اعتقد ال ولكني »ب«،

»ف« أفعل بأن الرغبة لي ليس انه

,الصراحة« »شرط اسم سورل عليه يطلق المعيار هذا

 القول في الداخل الغرض أي المذكورة، الثالثة األبعاد إن

 التي المعاييراألكثرأهمية هي الصراحة وشرط المطابقة واتجاه
 .القول في الداخلة األفعال تصنيف في سورل عليها يعتمد

االعتبار. بعين أخذها يجب أخرى أبعاد ثمة اليها إضافة

وهي:
 في الداخل الغرض عرض في العزم في اختالف - 4

 أعزم هو السينما« الى نذهب أن على أصر »أنا فطلبي القول.

 أن من بالرغم السينما«، الى نذهب أن اقترح »أنا طلبي من

 بأن »أقسم تأكيدي بين الفرق هو وكذلك واحد. الغرض
 إذ .، المال« سرق سميراً أن »أظن وقولي المال« سرق سميراً

اثافي. في منه األول في أعزم االعتقاد
 والمخاطب، المتكلم من كل أووضع مقام في اختالف - 5

 طلب إذا .القول في الداخلة القوة يحددان إنهما حيث من

 هو الطلب فهذا ،الغرفة ينظف أن النفر الجندي من الضابط

 يفعل أن الضابط من الجندي طلب إذا أما أمر األرجح على
 يمكن ال لكنه أوترجياً، اقتراحاً يكون قد فهذارالطلب ذلك،

اإلطالق على أمراً يكون أن

 الخاصة بالمصالح الكالم ارتباط كيفية في اختالف - 6
 التبجح مشالًبين مايظهرالفرق والمخاطب بالمتكلم

 موافق هو ما بين التقابل هو والتعزية، التهنئة أو والتحسر،

التوالي على والمخاطب المتكلم من كل لمصالح ومخالف
 بعض . الكالم بباقي العبارة عالقة حيث من اختالف - 7

 اللغوي بالسياق ما قول ربط مهمتها اإلنشائية العبارات
 العبارات: مثال، النوع هذا من الحالي( بالسياق )وأيضاً

 الى باإلضافة فهذه، أعترض أستنبط، أستنتج، أجيب،
 إن السياق من القضية تفيدموقع ما، قضية كونهاتثبت

 أقوال من استنتاجاً أو سابق، قول على جواباً أو اعتراضاً كانت

 المذكورة بالمهمة تقوم قد األفعال غير روابط ثمة .سابقة

الخ بالتالي، إذن، من، بالرغم أمثال:
 للقوة مؤشر عن يلزم القضية محتوى في اختالف — 8
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 أن هو والتوقع الوصف بين مثال فالفرق . القول في الداخلة

 يكون التوقع بينما الحاضر، أو الماضي يطول الوصف
للمستقبل

 افعاالً إال تكون ن يمكن ال التي األفعال بين اختالف - 9

 ليس ولكن كالمية، تكون أن يمكن التي واألفعال كالمية،
 بقولنا»أصنف أشياءما تصنيف يمكن هكذامثاًل، بالضرورة

 بالضروري ليس لكن و .ب فئة مع وتلك ، ٠ أ فئة مع هذه
 خانة في هذه بوضع االكتفاء يمكن بل قول، يأي التلفظ مطلقاً

 التقييم أفعال مع الحال هي وكذلك »ب«، خانة في وتلك »ا«
 جاري مثاًلأن أستنتج ان استطيع فإني والتقديرواالستنتاج

.ولوداخلي حتى كالمي فعل بأي اقوم ان دون سكران هو
 تنظيماً إلنجازها تتطلب التي األفعال بين اختالف - 10

 األفعال كثيرمن ذلك التتطلب التي واألفعال اللغة، خارج
 النظام خارج تنظيماً أو مؤسة تتطلب القول في الداخلة

 ومفام بوضع مثروطة تكون ما غالباً األفعال وهذم .اللغوي

 مثال فهكذا . والتنظيم المؤسسة ضمن والمخاطب المتكلم

 من والطرد الحرب وإعالن الحكم واعطاء والتحريم للتعميد
 بالقول: مخاطب ألي متكلم أي يتوجه أن يكفي ال اللعب،

 بل . . الخ المؤبد«، بالسجن محكوم »أنت أعمدك«، »أنا
.ما مؤسسة في مقاماً منهما كل يحتل أن مجب

 الداخلة األفعال يعتبركل انه تعابيرأوستن من أحياناً يبدو

 مثالً إنه إذ كذلك، ليست هي بينما .القبيل عذا من القول في

 الى اال يحتاج ال غداً اليه بالمجيء ما شخصاً المتكلم يعد حتى

خاصة مؤسسة على االعتماد دون اللغة بقواعد االلتزام

 مؤسسة استلزام خاصية أي الخاصية، هذه بين التمييز يجب

 والمخاطب المتكلم مقام أو وضع وخاصية اللغة خارج تظيم أو

 الوضع في اختالف يحصل فقد (.5) المعيار في عليها المنصوص
 المسلح السارق كحال ،ما مؤسسة عن ناجاً يكون وال والمقام

.ضحيته يأمر أن له يجيز وضع في هو الذي

 تصلح أسماء ذات هي التي االفعال بين اختالف - 11

 أن شك ال كذلك. ليست التي واألفعال ،انشائي الستعمال

 استعمال ذات هي القول في الداخلة األفعال أسماء معظم
 استنتج أمر، وعد، ،أكد األفعال اسياء فهذههي انشائي،

 »أنا بالقول اتهديد أو التبجح بعمل القيام يمكن ال لكن

 في الداخلة األفعال كل إذليست و»أناأهددك«، أتبجح«

.إنشائية القول

 القول في داخل بفعل القيام اسلوب في اختالف ٠ 12

 يمكن ما إظهار تفيد القول في الداخلة األفعال أسماء بعض

 .األفعال إنجاز به يتم الذي الخاص باألسلوب تسميته

 جهة من و»أسر« جهة من »صرح أو »أعلن« بين فاالختالف
 الداخل الفعل غرض في اختالناً بالضرورة يستلزم ال أخرى

 في اختالف مجرد هو بل القضية، محتوى في وال القول في
األسلوب.
 التالي التصنيف الى سورل المعاييرتوصل هذه من انطالقاً

الكالمية. لألفعال

ل سور تصنيف

: هي أقسام خسة يتضمن

 هو األفعال هذه غرض ان :Assertives اإلثباتيات - 1
 ما، واقع تحقق عن مختلفة( درجات )على مسؤوالً المتكلم جعل

 تحتمل التي هي فاالثباتيات عنها المعبر القضية صدق عن أي

 فيها الكلمات تتجه وبالتالي والكذب. الصدق قيمي إحدى

 فهي لها المرافقة النفسية الحالة أما للعالم مطابقة تكون ألن

:اآلقي بالتركيب لها سورل تمثيل هنا من .)ع( االعتقاد
)ب( اع ٦

 اتجام الى يشير »« والسهم اإلثبات، الى يرمز »ا-« حيث
القضية. محتوى تفيد »ب« و المطابقة

 في داخلة أفعال على تدل اإلنشائبة األفعال أسماء بعض

 ال ولكنها والكذب، الصدق حيث من التقييم تقبل القول،

 لغرض تحقيقها مع إغها، إذ اإلثباتيات، بصنف فقط تنحصر

 القوة الى تعود إضافية سمات على تنطوي الصنف، هذا
 جانب الى و»تشكى"، »نبجح« مثالً هكذا القول في الداخلة

 )حسب المتكلم مصالح يخعان فإنهما اإلثبات، يفيدان كونهما
 من كونهما الى إضافة استنبط((، و »استنتج« كذلك (6المعيار

 الفعل بين القائمة العالقة الى يشيران ،اإلثباتيات صنف

(.7 )المعيار الكالم وسياق

 هذه أسماء من الغرض : Directives التوجيهيات - 2

 .ما بفعل يقوم المخاطب جعل المتكلم يحاول أن هو األفعال

 أي العالم، الى األلفاظ من يكون المطابقة اتجاه أن الواضح من

 هو الصراحة شرط وها .الكالم يوافق أن الخارج على أن
 قيام دوماً فهو القضية محتوى أما .)ر( الرغبة أو اإلرادة

تمثيلها: يكون وعليه .)ف( ما بفعل )خ( المخاطب

ف( يفعل )خ ر 1!

, بالتوجيهيات الخاص هوالرمز « »! حيث
 الى، دعا أمر، طلب، الصنف: هذا من أفعال أسماء أمثلة

استفهم سأل، تحدى، نصح، سمح، ترجى،
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 الصنف هذا بخصوص :Commissives الوعديات-3

 منه يلغي لكنه تحريف، دون أوستن، بتعريف سورل يأخذ

 مثل فيه داخلة أوستن يعتبرها كان التي األفعال أسياء بعض

 التي األفعال هي فالوعديات .عل« النية عقد ل، »استعد

 في ما بعمل القيام على )ن( المتكلم إلزام منها الغرض
 الخارج يطابق ان الصنف هذا في يجب وبالتالي .المتقبل

 فهي الصراحة، شرط هي التي النفسية أماالحالة الكلمات
:كاآلتي وتمثيلها النية)ن(.

ف( يفعل )ك وان

للوعديات. الفارقة العالمة هو »و« حيث

 من ذاته االتجام والوعديات للتوجيهيات أن الواضح من

 من سورل منع ما لكن .الكلمات على العالم تطبيق حيث

 فهنا .الفاعل جهة من هواختالفهما واحد صنف في جمعها
.التوجيهيات في الفاعل هو المخاطب بينما الفاعل هو المتكلم

 القول في الداخل الغرض : Expressives البوحيات - 4

 في المحددة )ن( النفسية الحالة هوالتعبيرعن الصنف لهذا

 محتوى في محددة األشياء من حالة تجاه الصراحة، شرط

 اعتذر، هنأ، »شكر، البوحية األفعال أسماء من القضية.

رحب«. عزى،تحر،

 العالم بين المطابقة في اتجام الى تفتقد البوحيات أن يالحظ
 دعس عن آلخر احدهم اعتذر إذا مثالً فهكذا والكالت.

 يصار ان وال رجله دعس انه يصرح ان المقصود فليس رجله،
 القضية تكون ان المفترض من لكن .الدع ذلك حدوث الى

هوكاآلتي: البوحيات تمثيل صادقة. عنها المعبر
خاصية( + )ك/خ )ن( 6 ح

.ابرحجن لكل الننة النض مي ح

 في اتجاه أي انعدام على الدالة الفارغة المجموعة هي 0

المطابقة.

 لألفعال الموافقة النفسية الحاالت هومتغيرلمختلف ن
البوحية.

 على يقوم فإنه خاصية( ب )ك/خ القضية محتوى يمخص فيما
 الى او »ك« المتكلم الى فعال، بالضرورة ليست خاصية، اسناد

 عل يس ينشك ان مثالً يستطيع المتكلم إن إذ »خ« المخاطب

.الحسن شكلك على ايضا بل فحسب السباق في فوزك

 هذه الى باإلضافة :Declaratives التصريحيات ٠ 5

 األفعال من خامسة مجموعة ثمة أن سورل يرى األصناف،

 المستفادة األشياء حالة بكون البقية عن تتميز بالقول المتعلقة

 ما بأمر القول أي بها، التصريح مجرد عند تتحقق القضية من

 أنت استقالتي، أناأقدم ذلك: مثال األمر لذلك هوإحداث
 هذم سميت الحرم، عليك أوقعت الوظيفة، من مطرود

 عليها يطلق لذلك الحرب. أعلن البحر، عروس السفينة

 من الصنف هذا خاصية .)ص( التصريحيات اسم سورل
 لكل المستوفي القيام اي بها، الناجح القيام ان هو األفعال

 فإذا والخارج القضية محتوى بين المطابقة يستلزم الشروط
 ذاته بالفعل هي فامرأتي مثال، الطالق، فعل يجب كا أتممت

.طالقة
 المشار األمر وضع أو متزلة في تغييراً تحدث إذن التصريحيات

 العالقة هذه فحسب. بالتصريح الناجح القيام بقوة إليه،
 تستقيم كي والخارج، الكالم بين المميزة )اإلنشائية( االبتكارية

 أي ،اللغة خارج مؤسسة عام بوجه تتطلب التصريحيات في

 الالنية القواعد نسق الى يضاف ،التنظيمية القواعد من نقا

 المخاطب من كل يمتلك ان عادة يكفي ال ما، بتصريح فللقيام

 بل اللسانية، بالكفاءة يسمى ما تشكل التي القواعد والمتكلم

 والمخاطب المتكلم فيها يشغل إضافية مؤسسة وجود ايضا يجب
 اإلسالمية، الشريعة مثل: مؤسسات وجود أي خاصاً وضعاً

 المعقدة األلعاب الدستور، الخاصة، الملكية الدولة، الكنيسة،

الخ

 عليهما ينطبق ال فتتين سورل يستثني لتصريحيات، ا بين من
 الفائقة التصريحيات : اللغة عن خارجة مؤسسة استلزام

 التي التصريحيات وايضاً نوره، »ليكن الخالق كقول للطبيعة

 أنا ب، . . . أختصر. أنا أعرف، »أنا كقولك ذاتها اللغة تخص

 إن إذ خاطىء نظرنا هوفي االستثناء هذا إنما ». اسمي

 دينية مؤسسة ضمن إال تصح ال األولى الفئة من التصريحيات
 ذلك، عمومية فرضت فإن معينة. وطقوس معتقدات ذات

 بالنسبة وأما . إال لي المؤسات هذه مثل لعمومية فبكون

 على مضاف نسق من قاعدة تتطلب كذلك فهي ،الثانية للفئة

.اللغة
 تحصر التي القواعد لمعظم خالفاً القاعدة، هذه مثل لكن

 يقوم أن متكلم لكل تجيز األشخاص بعض في األفعال بعض
 مجموعة تقيد أن البتة يمنع وال . والتسمية التعريف بأفعال

 كالعلماء سواهم دون األشخاص ببعض االستعمال هذا لغوية
 أن الجوكر يستطيع الورق، العاب بعض )في مثالً الراشدين أو

 لنسق خاضعة هذه التحرك حرية أن مع ،كان دور اي يشغل
اللعبة(.

: هوكاآلتي التصريحيات رمز
)ب(. 2ل ص
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التصريحيات. غرض يشيرالى »ص«
 في نحصل والخارج الكلمات بين المطابقة ان عل يدل ، 1»

واحدة. دفعة االتجاهين

الصنف. لهذا الصراحة شرط انعدام يلحظ ٠0>

المعهود. القضية هومتغير و»ب«

 حاالت في وذلك ،االثباتيات مع اتصريحيات تتقاطع قد

 باالخبار يكتفى ال الحاالت هذه في المؤسة. تحددها معينة

 بعد الواقع، بهذا وتبت تقضي سلطة الى يحتاج بل الواقع، عن

 يجب النقاش إن إذ ٠ واالستقصاء البحث عملية من اإلنتهاء

 وجود ضرورة هنا من قرار. الى ويؤدي ما مرحلة في ينتهي ان
 يكفي ألنه :تصريحي جهة هومن فكالمها .والحكم القاضي

 اللعب«، خارج »أنت أو مذنب« »أنت أنك على اإلعالن مجرد

 كرة لعبة والى القانون الى بالنظر ذلك، عليك ينطبق حتى
 خالفاً ألنه إثباقي، ذاته الوقت في هو كالهما وكذلك، . القدم

 الممكن من فإنه اتعيين أو الحرب اعالن مثل التصريحيات لبقية

كاذبين. الحكم أو القاضي يكون ن

 على )ث( اإلثباتية )ص( التصريحيات هذه الى سورل يرمز
النحو: هذا

)ب( ا ا صث

 القول في الداخل الفعل غرض هو صث حيث
 هواتجام ه النازل األول والهم اإلثباتية، للتصريحيات

 التصريحيات، اتجاه X المزدوج والسهم لإلثباتيات، المطابقة
. هواالعتقادع الصراحة شرط وحيث

العرب الكالمعند أقسام

 أصوالً لها تجد الحديثة الكالمية األفعال نظرية أن زعمنا إذا

 افكاراً او مفاهيم ثمة أن بذلك نعني نال العربي، الفكر في

 والنحويمكن واألصول والمناظرة الكالم علماء كتب في متفرقة

 نعني بل فحب، المذكورة النظرية ابواب بعض تحت إدراجها
 البالغة، علماء عند تشكل، كانت النظرية هذه أن خاصة

 أن وبما .المعاني علم هو بذاته مستقل علم من األكبر الجزء
 العرب، عند تراكمت التي المعارف معظم شأن العلم، هذا

 آراء على نقع أننا شك فال الزمن، من طويلة حقبة عبر تطور
 يخص فيما نجد، لذلك المجال. هذا في متنوعة واتجاهات

 أقسام المعاني، بتعبيرعلماء أي الكالمية، األفعال تصنيف

 اإلفادة صعيد على إن الممكنة التصنيفات معظم ،الكالم

.النحوية الصياغة صعيد على وإن الداللية

 عدد أن كا المعايير، بنوعية التقسيم طريقة ترتبط بالطبع،

 فهكذا به. المأخوذ المعيار خصوصية أو بعمومية يتعلق األقسام

 أصناف الى الخبرواإلنشاء عما صنفين من األفسام عدد يتراوح

 وتشفع وأمر ومألة نداء : بعضهم بحسب ،هي عشرة

 ،)السيوطي .واستفهام وشك ووضع وشرط وقسم وتعجب
(.75 ص ،2 المجلد االتقان،

 فهوالتصنيف المأخرون أخذبه الذي الشائع التصنيف أما

 غالسكاكي الكاكية. بالمدرسة تسميته يمكن الىما العائد

 مطابقتم عدم أو حبثمطابقته من الكالم، بتقسيم اكتفى

 ثالثة الى استنادا الطلب، فرع ثم وطلب، خب الى للواقع،

 نوعان: تأملت إذا »فالطلب، أقسام. ستة الى معاييرمختلفة،

 ونوع ، ... الحصول، إمكان مطلوبه في يستدعي ال نوع
 ال أن الى بالنظر ،والمطلوب .الحصول إمكان فيه يستدعي

 قسمين؟ في انحصاره يستلزم ،واالنتفاء الثبوت بين واسطة

 كون الى وبالنظر . انتفاء وحصرل متصور، ثبوت حصول
 : أقسام أربعة الى انقساماً يستلزم وخارجياً، ذهنياً الحصول

 يزد م إذا ثم، الخارج. في وحصوالن الذهن، في حصوالن

 يتجاوزأقسام لم التصوروالتصديق على الذهن في الحصول
 وحصول الذهن، في تمديق أو تصور حصول : ستة المطلوب

 تصورأوانتفائه ثبوت وحصول فيه، انتقاءتصورأوتصديق

الخارج.. في

 كيف أوماترى التمني. الطلب: من األول النوع أما
 مع الشباب، عود فنطلب يعود« الثباب »ليت . . تقول
 أو يأتيني زيداً »ليت تفول أوكيف يعود ال بأنه جزمك

 حال في صاحبك، وحديث زيد اتيان فتطلب تحدثني«، »ليتك

 طمعت أو لوتوقعت اذ وقوعهما، في طماعية لك وال تتوقعهما ال

 والنهي واألمر االستفهام وأما . »عسى« أو »لعل« الستعملت
 في حصول لطلب واالسفهام الثاني. النوع فمن والنداء،

 في الحصول فلطلب والنداء ،النهي ال األمر، وأما . . الذهن.
 للمتحرك النهي في كقولك متصور، انتفاء حصول أما :الخارج

 في الحركة انتفاء الكالم بهذا تطلب فإنك تتحرك«، »ال

 وفي األمر•قم«، في كقرلك ثبوته، وأماحصول الخارج
 قيام حصول الكالمين بهذين تطلب فإنك زيد«، »يا النداء

 في الطلب بين والفرق الخارج. في عليك واقباله صاحبك

 فإنك ،واضح والنداء والني األمر في الطلب وبين االستفهام

 نقش ذهنك في لحصل الخارج في هو ما تطلب االستفهام في

 له يحصل أن تطلب ثم ذهنك في تنقش سواه وفيا مطابق، له

 الثافي وفي تابع، األول في الذهن فنقش مطابق الخارج في

(.132- 131 ص العلرم، مفتاح )السكاكي، متبوع«

اآلقي: الجدول هذامايجمله
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كالم

)طلب( )خبر(

احلصول غريمكن حلصول1 ممكن
)التمين(

الخارج في )استفهام( الذهن في

)نهي( انتفاء )نداء( )أمر( ثبوتاً انتفاء ثبوتاً

على على علىعلى
التصديق التصور التصديق الصور

 تبعه وسائرمن القزويني، أي األول، السكاكي شارح أما

 قسمة الكالم قسموا أن فبعد وغيرهم، والمعلقين الشراح من

 الطلب ضربين: بين اإلنشاء في ميزوا ،خبروإنشاء الى أولى
 الطلبي غير واالنشاء الطلبي اإلنشاء أيضاً أو الطلب، وغير

 أخذوا وقد (.236-234 ص الثافي، الجزء التلخيص، )شروح
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 غير اإلنشاء بشأن أما السكاكي. بأقسام الطلب يخص فيما

 التعجب، أفعال والذم، المدح صيغ ذلك! من فعدوا الطلبي

 اتفتازاني، الدين سعد )انظر، وغيرها العقود، صيغ القسم،

 شاع العموم وعلى .(36 ص نفسه، المصدر الدسوقي،
التقسيم عندهمهذا
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كالم

انشاء خبر

 التي المعاير معظم على نقع قد التصنيف، هذا الى بالنسبة

 المعيار لكن ضمنية أو صريحة بصورة إن سورل، وضعها

 للكالم العام التقسيم في عليه التعويل جرى الذي األساسي
 المطابقة فهومعيار وتنبيه، خبروطلب الى أو ،خبروإنشاء الى

 خارج له كان ان فالكالم ،وعليه . سورل( عند 2 )رقم
 لهذا ابتكار أي ايجاد كان وإن الخبر، فهو يطابقه ال او يطابقه

 اإلنشاء فهو لفظه عن معناه تأخر فإن . اإلنشاء فهو الخارج

 )راجع، التنبيه فهو ب معناه اقترن وإن الطلب، أو الطلي

 الجزء التلخيص، )شروح (،76ص اإلتقان، السيوطي،
(.236-2 ص الثاني،

Indirect المباشرة غير الكالمية األفعال

 أن اقصده بجملة، المتكلم ينطق التعبيرالبسيط، حال في
 تجري ال معروف، هو مثلما ،لكن .يقول ما وحرفياً تماماً يقول

 كثيرمن ففي الباطة بهذه المجال، هذا في األموردوماً

 الحرفية الداللة التعبيرعن من المقصود المعنى يفترق األحوال،

 هذا من .الخ والتهكم والكناية االستعارة في كما للجملة،

 ما تماماً ويقصد المتكلم ١٣ يتلفظ الني الجمل أيضاً، القبيل
 عندما مثال، آخر. شيائً يقصد ذلك الى إضافة لكنه يقول،

:بقوله المخاطب الى المتكلم يتوجه

؟ الملح تناولني أن تستطيع هل
 أما ،المخاطب مقدرة عن سؤال هو العارض الحرفي فالمعنى

ذلك. يفعل أن المخاطب من الطلب فهو األساسي المقصود

 تتضمن جملة المتكلم يستعمل األمثلة، من النوع هذا في

 القول، في الداخلة األفعال من معين بصنف خاصة قوة دالئل

 في الداخلة األفعال من آخر بصنف ذاته الوقت في ليقوم
 ما، بجملة المتكلم فيها يتلفظ أيضاً، حاالت ثمة ٠ القول

 في داخالً آخر فعالً يقصد ايضاً ولكنه يقول، ما ويقصد

 عندمايزجر مثاًل، كذلك ختلف قضية محتوى مع القول،

بقوله[ المخاطب المتكلم

الباب! هذاهو

 بفعل يقوم الباب، هو هذا بأن اخبارم الى إضافة فهو

 بمغادرة المخاطب أمر وهو مغاير، قضاثي محتوى ذي توجيهي

المكان.
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 بواسطة القول في داخل ما بفعل القيام تم إذا عام، بوجه

 فالفعل المذكورة، األمثلة في كما القول، في داخل آخر فعل
 Indirect Speech مباشر« غير كالمياً »فعالً يسمى األول

act .

 غير الكالمية األفعال تطرحها التي األساسية المشكلة إن
 ويعني ما شيثاً يقول أن للمتكلم يمكن كيف معرفة هي المباشرة

 وبالتالي، آخر. شيائً يقول أن يريد نفسه الوقت في وهو ذلك،

 غير الكالمي الفعل يفهم أن للمخاطب يمكن كيف معرفة

آخر. شيء على يدل يسمعه ما أن مع المباشر،
اآلتية: بالفرضية سورل يأخذ المشكلة، هذه جواباًعن

 يبلغ أن المتكلم يستطيع المباشرة، غير الكالمية األفعال في

 خلفية، معلومات الى باستناده بالفعل، يقوله اكثرعما المخاطب

 الى باستناده كا بينهما، ما مثتركة غيرلغوية، أم لغوية

 أدق، وبوجه واالستدالية. العقالنية المخاطب مقدرات

 الكالمية األفعال هوغيرمباشرمن لما التفسيري فالنموذج

 العامة ء المبادى وبعض ،الكالمية األفعال نظرية يتضمن
 وضعها التي المبادىء غرارتلك على الحديث، في للمشاركة

 األساسية الواقعية المعلومات من وخلفية Grice غرايس

 من مقدرة يفترض انه كما والمخاطب، المتكلم بين المشتركة

االستداالت. إقامة على المخاطب
 عينة تفحص االفتراض، لهذا تطبيقاً سورل، مع لنتبع

اآلتي: الحديث ففي غيرمباشر. كالمي لفعل عامة
المساء. هذا السينما الى لنذهب طالبس: - 1

• اإلمتحان أجل من أدرس أن علي : طالبع - 2
 أما الصريح معناها بحسب عرضاً، (1) العبارة تشكل

 رفضاً تفيد المطروح، السياق ضمن عادة فهي، (2) العبارة

 ال مباشرة يصورة إنها إذ المعنى، بمقتضى ليس لكن للعرض،
 هذا من أن والتأكيد .الطالبع على ما تأكيد سوى تفيد

 كانت وال حتى معينة، لعروض رفضا عام بوجه ليست النوع
:بأنه أجاب فلو .عنها جواباً

المساء فستقاًهذا يأكل سوف

 منهناكان السينما الى رفضاًللذهاب جوابه لماكان

 رفضاً تشكل المذكورة العبارة أن س يعرف كيف السؤال:

الرفض. بعبارته يعني أن لع يمكن كيف وبالتالي، للعرض؟

 ثانوي حرفي معنى جوابع في يكون أن إذن المفترض

Secondary أولي ومعنى Primary .البحث والمطلوب مقصود 

 العرض، فعل وهو مقصود، أولي فعل انجاز كيفية عن

.اإلثبات وهوفعل حرفي، ثانوي فعل بواسطة

 األولي الفعل الشتقاق األساسية المراحل اختصار يمكن

 الوجه على الثانوي، الفعل طريق عن القول في الداخل
اآلتي:

: 1 مرحلة
 من يدرس سوف إنه قال عنه وجواباً لع، عرضاً قدمت

الحديث(. )وقائع االمتحان أجل

: 2 مرحلة

 هي مالحظته وأن الحديث، في هومتعاون أنع افترض

.المحادثة( ء )مبادى محلها في أي مالئمة

: 3 مرحلة
 اقتراحاً أو رفضاً، أو قبواًل، يكون قد المالئم الجواب

الكالمية( األفعال )نظرية الخ للمناقشة أومتابعة مضاداً،

 هذا، من شيثاً تفيد ال الحرفية عبارته لكن :4 مرحلة
 و 1 المرحلتين من )استدالل مالئماً جواباً تشكل ال وبالتالي

2.)
 كانت فإن .يقول أكثرمما األرجح على يقصد انه : 5 مرحلة

 غرضه عن األولي غرضه يختلف أن بد ال مالئمة، مالحظته

٠ (4 و2 المرحلتين من )استدالل الحرفي

: 6 مرحلة
 طويالً وقتا يتطلب االمتحان اجل من الدرس أن أعرف أنا

 خلفية من )معلومات السينما الى الذهاب وكذلك السهرة، من

الواقع(.
:7 مرحلة

 واحدة سهرة في والدرس السينما الى الذهاب إذن يستحيل

(.6 المرحلة من )استدالل

:8مرحلة

 هو وعد بأي أو ما بعرض للقبول التحضيرية الشروط أحد

 )نظرية القضية محتوى شرط في المسند بالفعل القيام امكانية

الكالمية(. األفعال

: 9 مرحلة
 قبوله عدم األرجح على يستلزم شيناً قال انه يالتالي أعرف

(.8 و 7و 1 المراحل من )استدالل المطروح بالعرض
:10مرحلة

 )استدالل العرض رفض األرجح على هو األولي غرضه إذن

(.9 و 5 المرحلتين من
 تقوم االستداللية االستراتيجية أن لنا يتبين المراحل هذه من

 الداخل للفعل األولي الغرض أن األمر بادىء في تثبت أن على

 تعين أن على ثم ومن الحرفي، الغرض عن ينحرف القول في

القول في الداخل للفعل األولي الغرض هو ما
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 المطلق النوع من هي فيها البحث استقصينا التي العينة
 هو تعقيداً المشكلة يزيد ما لكن سياق. أي في استعماله الممكن

 لعرف يمخضع غيرمباشرة كأفعال اسنعاللها يكاد جمل، ثمة ان

 »هل السؤال فيها يكون ال ظروف تخيل مثال النادر من ما.
 يميزأساساً فيا المناولة بفعل طلباً الملح؟، تناولني أن تتطيع

 التي الشكل هوعمومية المذكورة العينة أمثال عن الحاالت هذه
بها. تؤدى

 يبدوان القول، في الداخلة المباشرة غير األفعال مجال في
 موضوعاً يكون ألن وغنى أهمية األكثر هو التوجيهيات صنف

 التلفظ عادة تأبى المعهودة الحديث متطلبات إن إذ ٠ للبحث
 التعبير أوايضاً ، الغرفة! من أخرج مثل: بحتة، امرية بجمل

 . ! الغرفة من تخرج أن آمرك أنا كقرلك: صريحة، بإنثائيات

 غير الفعل الى للجوء األساسي الدافع هي اآلداب أن شك وال
المباشر

 للقيام باالتفاق أو عرفاً تستعمل التي الجمل بعض لنعتبر

 الفائت على توزيعها باإلمكان فإنه . غيرمباشرة بتوجيهيات
التالية: البيطة

الفعل إجراء عل )خ( المخاطب مقدرة لخص جمل :1 فة

؟ اللع تاولي ان تيع مل - 1

الكتاب؟ تعطيني أن بإمكانك هل - 2

دينار؟ 250 صرافة أمعك-3

 يقوم أن )لث( المتكلم رغبة أو إرادة تخص جمل :2 فثة

)ف(: بفعل )خ( المخاطب
.اآلن ترحل أن أحب أنا - 1
2 i لوتساعدني لك شاكراً أكون.

. هذا تفعل أن آمل - 3
.زرتني لو كثيراً يسعدني - 4

)ح( المخاطب قبل من )ف( إجراء تخص جمل :3 فثة
.الرسمي الزي الموظفون يرتدي فصاعداً اآلن من - 1

الضجيج؟ عن كففت هل - 2

الشتم؟ من تنتهي أسوف - 3

 بإجراء )خ( المخاطب قبول أو رغبة تخص جمل : 4 فثة

:)ف( الفعل

الكتاب؟ تعيرني أن تريد هل - 1
غدا؟ نلتقي أن يزعجك اال - 2

: )ف( بالفعل القيام دواعي تخص جمل:5فئة
1 I أكثر-هذياً تكون أن عليك

.العمل الى تذهب أن عجب - 2

اآلن. تغادر أن األفضل من أليس-3

٠ لوتصمت يرام ما يسيرعلى شيء كل - 4
أظافرك تقضم أال لك قلت مرة كم - 5

 العامة، الحقائق بعض سورل يستخلص الجمل هذه بشأن

:منها ■ حدسي مستوى على ولو حتى ب األخذ يرى التي

 قوة على ينطوي ال الجمل هذه معنى أن من بالرغم إنه
 الجمل هذه فبين الترجيهيات إلفادة فإنهاتستخدم أمرية،

 غير منهجية، عالقة القول في الداخلة التوجيهية واألفعال

 من أدرس ان »يجب القول بين درسناها التي العينة في حاصلة

. العرض ورفض االمتحان« أجل

 idiotism لغوات تشكل ال الجمل هذه أن كذلك صحيح
 بخفي »عادزيد العربية فاللغو: ما. بلغة صوراًخاصة أي

 Zaid returned// ب االنكليزية الى ترجتها يستحيل حنين«

bach with Hunain’s shoes، الفرنسية والعبارة Jean a » 

pipe casse saالعربية الى الحرفي نقلها في تعني أن يمكن ال «١ 

 نحن التي الجمل بينما مات. قد حنا إن غليونه« حنا ب«كسر
 أمثال اللغات بعض في حرفية ترجمات لها تجد قد بصددها

 Kdnnen sie mir hel- تساعدني؟ أن أتستطيع المترادفات:

?fen, could you help me في أخذها يمتنع ا انه .كما 

 يجيب أن ما لشخص يحق قد إذ المباشر، بالمعنى الظروف بعض
 مكسورة يده بأن المبح؟«، تناولني أن تستطيع »هل سؤالي عن

 متعارف تعبيرية طرق هي الجمل فهذه ذلك، مع لكن، مثال
ذلك. على عرفية داللة لها أن أي الطلب، إلفادة عليها

 تستعمل إذ المذكورة، الجمل أن أخيراً سورل ويرى

 ب التلفظ عند وبالتالي، الحرفي. بمعناها أيضاً تحتفظ للطلب،

 األولي والفعل الحرفي الفعل الفعلين: من كل إجراء يتم
.المنشود

 وباقي السينما الى الذهاب عرض مثل بين األساسي الفارق

 .األخيرة لهذه المنهجي الطابع في يكمن أوردناها التي الحاالت

 يصلح األول، المثل في استخدمناه الذي النموذج أن والواقع
.المنهجي طابعها تفير كذلك ويتيح األخرى، للحاالت أيضاً

 لكيفية بيطاً تفسيراً توفرلنا الكالمية األفعال نظرية إن

 في داخلة ما قوة معناها بمقتضى لها التي الجمل، هذه استخدام

 األفعال من صنف فكل مغايرة. قوة ذي بفعل للقيام الكالم،

 هي التي التحقيق شروط من لمجموعة تخضع القول في الداخلة
 أن والحال الصنف. *ذا والوافي الناجح للقيام ضرورية

 التوجيهيات إلنجاز تنفع الفي الجمل ألصناف السابقة الالئحة
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 الخاصة التالية الشروط الى إرجاعها يمكن المباشرة غير

: بالتوجيهيات

توجيهيات

 )ف( بالفعل القيام )خ( المخاطب يستطيع

 أن )ب( المخاطب من )ك( المتكلم يريد

)ف( يفعل
 الى األستقبالي الفعل )لث( المتكلم يسنذ

)خ( المخاطب

 المخاطب جعل دك( المتكلم محاولة الى يعود

)فك يفعل )خ(

 تحضيري شرط

الصراحة شرط

القضية محتوى شرط

ذاتي شرط

 الشرط تتاول المذكورة الجمل من األولى الفئة إن إذ

 والفئة ٠ الفعل إجراء على المخاطب مقدرة أي ،التحضيري

 الصراحة. شرط تتناول المتكلم إرادة عن تعبر التي الثانية
 الرابعة، الفئة أما القضية. محتوى شرط تستهدف الثالثة والفئة

 إلجراء المميزة الدواعي من ماهي بفعل بالقيام الرغبة تكون
 للشرط تناولها في الخامسة والفئة تتساوى فإنها الفعل، هذا

الذاقي

 سورل يتوصل الشروط ومجموعة الفائت الئحة تفحص من

 المنهجي الطابع يفسر أن تخوله التي التالية التعميمات الى

 األفعال وصنف المذكورة الفائت جمل بين القائمة للعالقة

: القول في الداخلة التوجيهية

 )أو مباشر غير بطلب يقوم أن المتكلم يستطيع : 1 تعميم

 الشرط كان عاإذا باستخباره إما توجيهي( فعل بأي

 هو ما إجراء على المخاطب مقدرة الى العائد التحضيري

. التحقق ذلك بإثباته أو ،متحقق

 غير توجيهي بفعل يقوم أن المتكلم يستطيع :2 تعميم
 ذلك بإثباته أو ،القضية شرط تحقق عن باستخباره إما ،مباشر

٠ التحقق
 غير توجيهي بفعل يقوم أن المتكلم يستطيع :٠٦ تعميم

 باالستخبار ليس ولكن الصراحة، شرط تحقيق بإثبات مباشر،

.الشرط هذا تحقق عن
 غير توجيهي بفعل يقوم أن المتكلم يستطيع :4 تعيميم

 ما، لفعل مؤدية دواعي أو صالحة دواعي باثباته اما مباشر،

 المخاطب هوإرادة الداعي كان إالإذا عنها، وإماباستخباره

 المتكلم يستطيع ال فعندها به، القيام في رغبته أو بالفعل القيام

 أو بالفعل القيام يريد المخاطب كان إذا عما يستخبرقط أن إال

به القيام في يرغب
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 باستقصائه سورل استخلصها التي التعميمات هذه مثل
 أيضاً تصح المباشرة، غير التوجيهية العبارات من متنوعة فائت

 األفعال من األخرى لألصناف المباشر غير اإلنجاز على
 عام بوجه يمكن المثال، سبيل وعلى القول في الداخلة الكالمية

 الصراحة شرط تحقيق بإثبات القول في داخل بفعل القيام

 هذا تحقق باالستخبارعن ليس )ولكن الفعل، يهذا المتعلق

القبيل: هذا من الشرط(.
 )اعتذار( حصل لماً آسف أنا

 .)إثبات( المكتب في أنه أعتقد

 .)تهنئة( الجائزة ربحت لكونك سعيد أنا

 )وعد(، القادمة المرة أفضل، بشكل أعمل أن نويت

 المباشرة غير األفعال لتفسير عرضها جرى التي الطريقة

 طريقة سورل، فبنظر المعهودة. التفسيرية النماذج عن تختلف

 والكوف D, Gordon غوردن .ل Katz كاتز أمثال الفيلسوف

G. Lakoff. الشروط من مجموعة إبانة عل عادة تقوم 
 العالم وطريقة الظواهر، لتفسير منطقيا والكافية الضرورية

 ابراز الى تعود والتحويليين( التوليديين اللسانين )أمثال اللغوي

 المطلوب الظواهر توليد تتيح التي البنيوية القواعد من مجموعة

 من قربة فهي المباشرة غير األفعال تفسير مشكلة أما .تفسيرها

 »كيف السؤال إذ الحسي. لإلدراك المعرفي التحليل مشكلة
 سؤاالً علي طرح هو بينا طلباً، علي عرض المتكلم أن اعرف

 أعرف »كيف بالسؤال شبيه األرجح على »هو فعله أستطيع عيا

 على تجاوزني وميض سوى أشاهد م إني مع عبرت، سيارة أن
 بأن الجواب يكون أن يمكن ال ،المقارنة صحت فإن .الطريق«

 »بأن وال الطلب« منها استنبطت المسلمات من مجموعة »عدي

 البنية توليد لي أتاحت التنظيمية القواعد من مجموعة عندي

المتكلم«. ما نطق التي للجملة األمرية العميقة
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فاخوري عادل

الحديث العربي الفكر في السياسية النظرية

Political Theory in Modern Arab thought• 

La Theorie politique dans la pensee arabe 
moderne
Politische Theorie in modernen arabischen 
Denken

 الفكر في برز الذي الجديد االتجاه اآلتي البحث يعالج

 ما وهو الفكر، هذا في الجديدة المرحلة اطاللة مع العربي

 ينحو زال ما اتجاه وهو الحديث، العربي الفكر باسم يعرف
 لنظرية يؤسس الذي االتجاه به ونعني فشيائً شبناً ويتاصل

 وتوسعت الطهطاوي عند محدودة بدت .)ديموقراطية( شورية

 الدين بجمال التوالي« »على مثلة الالحقة األجيال مع دائرتها

 رشيد محمد ذلك وبعد ،الكواكبي ثم عبده محمد ثم االفغاني

 النظرية من األعالم هؤالء اقتراب مدى نالحظ وسوف رضا.
 ما وهذا .اليوم نفهمها كما الشورية الفلسفة ومن الديموقراطية

 عن نشرت التي واألبحاث الدراسات في تماماً واضحاً يكن لم

 األخيرة السنوات في هؤالء

التنفيذية النظرية
 وتنفيذية حضارية، وظيفة السياسة في الطهطاوي يرى
 العالقة تحديد الطهطاوي حاول وقد .معاً آن في وتشريعية

 الطهطاوي رأي وفي أنفهم. والوزراء الحكام بين الوظيفية

 مصالحها على يقوم رئيس عن تستغني أن لألمة يجوز ال فانه
 وأمنها الحضارية، ومزاياها المدنية، وحقوقها السياسية

 وحفظ واألحكام، القوانين واجراء االجتماعي، االقتصادي،

 تصوره الحاكم-في على الطهطاوي ويرتب والدين الشريعة
 من والشهامة والمروءة الخبرة أهل يعرف أن - الوراثي

 بعين األخذ مع العليا، للوظائف منهم ينتخب وأن المواطنين،

 عند الحاكم وظيفة أما والفتن. للدسائس التفطن االعتبار

 الثخصية، الشؤون وراء السعي في ليست فاغها الطهطاوي

 كليات في النظر واغا االدارة، جزئيات مباشرة أو العمل في وال

 ومراقبتهم، الكباروامتحانهم الموظفين تعين في أي األمور

 والعلوم الصناعات واما الثعب، أحوال تفقد في وكذلك

 ،الجيوشدفاعيا وتنظيم األخالق، وفيحفظ االقتصادية،
.األجنبية الدول مع واالقتصادية السياسية العالقات وتحسين

 التنفيذية - واالدارية السياسبة الوظيفة الى الطهطاوي ونظر
 واجبااًل فيه ويرى الرئيبة، الدينية الواجبات انهامن على

 الى يحتاج العمراني االنتظام ان الطهطاوي يرى تكليف مجرد

 القوة الطهطاوي ويمي .محكومة وقوة حاكمة قوة ت قوتين

 قوى من يتألف مركزي احد وهي الملكية، أو بالحكومة األولى
 بين التمييز وضوح ومع . وتنفيذية وقضائية تشريعية :ثالث

 حد الى بها يصل ال فانه الطهطاوي، عند القوى هذه

 اال قوةحاكمة. منحيثهي واحدة يعتبرها الفصل،وانما

 السياسة أو الثريعة أحكام من العمل عليه يجري ما يعرف انه
 القوة أما وتنظيمها القوانين تقنين قوة هي وهذه الشرعية،

 قوة )التنفيذية( والثالثة لحكم، وفصل القضاء قوة فهي الثانية

بها القضاة حكم بعد لألحكام التنفيذ

 الدستوري - الوراثي الملكي الحكم الطهطاوي ويتصرر
 سار قد الملوك تعيين في التطور ان ويرى .األمثل انه على المقيد

 القاعدة ارساء الى األمة واجماع الشعبي االنتخاب من

 حينما تناقض، في الطهطاوي ويقع العكس ولس الوراثية،
 التي السلطات هذه سلطات، أية أمام مسؤول غير الملك يعتبر

 نفسه من له نظره في فالحاكم استشارية. اليه بالنسبة تظل

 الطهطاوي نظر في الملك واجبات وفي .خاص ضمير محكمة
 عليهم ملكاً جعله الله »ان دائماً يتذكر وأن الرعية، يرعى أن

لهم« مالكاً ال

 ولقد الحاكم، واجبات أول من العدل ان الطهطاوي ويرى
 الحكام بين السلطات تحديد لمشكلة الحل الطهطاوي قدم

 الهرمي - الوظيفي بالتكامل نسميه أن يمكن ما عبر والوزراء

 الحاكم بين سفراء انهم على الوزراء الى وينظر بينهم،

 في توافرها الواجب الثروط أما )المرضى( والرعية )الطبيب(

 والعلم الخلقية، الكفاءة : فهي الطهطاوي، يراها كما »الوزير«
 واألحوال اللطة، وبضرابط والقانونية، السياسية بالثؤون

 القدرة الوزير في تتوافر أن ينبغي كما والخاصة العامة التنظيمية

اختالفها. على واألدبية العملية والثقافة والتركيب التحليل على
 والوظائف السياسية الوظائف تحديد الطهطاوي ويحاول

 بين الطهطاوي وميز بينهما التاريخية العالقة وتبيان الفقهية

 تخدمها الظالمة »فالسياسة العادلة: والسياسة الظالمة السياسة

 الذين العلماء رأي تأبيد الى الطهطاوي ويذهب الشريعة«.

 صالح وان حكامها، بصالح يكون انما الدنيا صالح ان أكدوا

 اال للملك يصح ال وانه الوزراء، بصالح اال يكون ال هؤالء
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 ليذكر الطهطاوي ويعود للمستحق اال الوزارة تصح وال أهله
 هويرتكزعلى بل حكماًمطلقاً، ليس الفردي الحكم ان

.العدل

 كحل الذاتي االداري االستقالل مفهوم الطهطاوي ويطرح
 محلية ادارة أية لقيام يفترض انه اال الحكم، في المركزية لمشكلة

 فقد . مميزة وعمرانية واجتماعية اقتصادية خصائص لها تكون أن

 في المركزي الوجود على اسبق االقليمي الوجود ان رأى

 كانت السياسي التطور وان . االنسانية السياسية المجتمعات

 أو البالد من لمجموعة واحدة رائسة نشوء الحتمية نتيجته

 حتمية ومع . . )اياالت( محافظات الى هذه وانقسمت الممالك
 أو البالد من لمجموعة واحدة رائسة قامت السياسي التطور

 مسيرة استمرت كله ذلك مع انه الطهطاوي ويرى المالك.
 المركزية الحكومة رعاية تحت ولكن البلدية( )أو المحلية االدارة

)الكلية(.

 تعدد من الطهطاوي نظر في التنفيذية المشكلة وتنبع

 فقد لذا .االداري العمل بطء الى يؤدي ما االجرائية االرادات

 القابلة غير األولى االجرائية السلطة الفرد للحاكم أعطى
 واللوائح القوانين ان الى الطهطاوي ويذهب للمشاركة.

 التنفيذية وقابليتها شرعيتها تكتسب ال المجال عن الصادرة

 الوظيفة في الجزائي العقاب اقامة وان عليها، االبتصديقه

 العام العفو حق امتالكه الحاكم مزايا ومن للحاكم. األساسية
 الوظيفتين مناط الحاكم او الملك كان لما انه ويعتبر الخاص. أو

 قصوى. أهمية عنده السياسية للتربية فإن والسياسية، االدارية
 وأصعبها، اإلنسانية األساليب أعظم من الرائسة ان ويرى

 الموضوعية والثروط بالجزئيات والمعرفة االستعداد تتطلب وهي

. المختلفة للوقائع

 في التنفيذي البعد االفغافي الدين جمال يتجاهل وبينما
 ان معتبراً البعد، هذا عل عبده محمد ركز السياسية، فلسفته
 اشورى حدي بين تتراوح انما عموماً السياسي النظام مشكلة

 وفيه مطلقاً استبداداً يكون أن إما األخير، وهذا واالستبداد
 اكرع وافق اراد فإن ، كيفياً تصرفاً الكل في الواحد يتصرف

 قام أراد ان وحده، اليه مفوضاً النظام اتباع »فيكون والقانون

 نظر في االستبداد يكون وقد عليه«. يؤخذ ال يرد لم وان به،

 ال وهذا , والشرع القانون تنفيذ في الحاكم استقالل عبده محمل

 المنفذة السلطة توحيد سياسيا يسمى وانما استبدادا، يسمى
 ومناقض التشريع، في اللم لحكمة منابذ المطلق واالستبداد

 السلطة حصر وأما . الصالح السلف راجماع والسنة، للقرآن

 بل الحق، في وال الشرع، في ال بمنوعا فليس فرد، في التنفيذية

 على تجمع الشرعية فالنصوص .يوجبانه العكن على انهما
 في عادل للدين، حافظ للشرع، منفذ إمام نصب وجوب

 تدارك باب من الحاكم الفرد اقامة يرى والعقل . األحكام

 يسمى ال وهذا التنفيذية. للسلطة والرهبة بالهيبة الرعية
 القانون بحدود مقيداً يبقى الحالة هذم في الحاكم ألن استبداداً

 الحاكم تقيد توجب انها بل المطلق االستبداد تبيح ال والشريعة
 تفيد ال الشريعة نصوص ان البدييي ومن . والقانون بالسنة

 ال والقانون بالشريعة الحاكم انعلم .كما .بنفسها الحاكم

 من نوع فرض عبدم نظر في يتوجب بل بهما، لتقيده يكفي
 ضرورة الى اضافة التنفيذية اللطة على العامة الثعبية الرقابة

 بالمعروف واألمر للخير الدعوى وظيفتها مجموعة أو طائفة اقامة
 يتجاوز أن من للشريعة »حفظاً وذلك المنكر، عن والنهي

 وانما الشرعي، الندب باب من ذلك وليس المعتدون« حدودها
 المسلم الحاكم وعلى .مفروضاً شرعياً وجوباً هوواجب

 واألخذ الشورى مبدأ تطبيق في )ص( بالرسول االقتداء
 من ويتضح . الندب ال للوجوب واجب وهذا األمة بنصيحة

 الكل في الواحد تصرف أن عبده محمد رأي حب كله، ذلك
 عن يخرج أن المحكوم أو للحاكم يجوز ال وانه شرعاً، ممنوع

 ذوي استشارة الوالة على يتوجب وانه الحقة، الشريعة حد

 الشرعية األمور من الثورى وان والمنافع، المصالح في الرأي

.الواجبة

 هرم ترتيب ضرورة الى الكواكبي عبدالرحمن ويذهب
 األمة حكاء الهرم رأس على يأقي بحيث ،الحقيقية السلطة

 ثم العاملون، العلماء ويليهم الله، سبيل في المجاهدون

 الحقيقي السياسي التقدم مناط الشورى فإذاكانت الحكام

 في االستبداد استحكام هو . . العام. الفتور سبب ان علمنا
 واالحتساب والعقد الحل أهل وترك وتكبراً، شتيمة األمراء

 بين والمدنية الدينية الفوضى دبت فقد لذلك , وجبانة جهل

 بعناية اال لهم الدواء وصف يمكن ال بحيث الملمين،

الحكماء.

 مناهضاً أوالديموقراطي الشوري الحل الكواكبي ويتبنى

 ان الى الكواكبي ويذهب الديكتاتورية. أو االستبداد
 الياسة له أساساً يفترض الياسي للنظام كطبيعة االستبداد

 وأبعاد ترافق اذا خصوصاً والمسؤولية السيطرة من المطلقة

 المتملقين )الحكام( وتقريبهم واألحرار والنبالء األمراء
 واصرار . . والسراة. بالهداة الحكام تنكيل وكذلك واألشرار

 وانغماس .. عناداًواستكباراً االستبداد على أكثراألمراء

 بغير المفاخرة عن وبعدهم الشهوات ودواعي الترف في األمراء
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 بالجباية السياسي االهتمام حصر وكذلك ٠ بالمال الفخفخة
فقط. والجندية

 لغايات كرست قد الخالفة مألة ان الكواكبي ويرى
 على سلباً انعكست نتائج الى اثارتها وأدت سياسية اقليمية

 في كامن المعضلة هذه حل وان . واالسالمي العربي التضامن
 كذلك واقناعهم بتركها، سياسياً اقناعاً المسلمين الحكام اقناع

 اتحادي نظام اطار في لدولهم السياسي االستقالل قيام بضرورة

 الفكرة على الكواكبي ويؤكد الدينية. الجامعة اطار وفي

 السياسي االستقالل فكرة ويطرح والالمركزية، االتحادية

 فإنها العامة الثورى وأماوظائف اإلسالمية المحدودلألقاليم

 السياسية الدينية األساسية المسائل في البحث عن تخرج ال
 الخالفة مشكلة بحل الكواكبي حلم لقد العملية الصفة ذات
 االسالمية الحكومات »تأمن حتى وذلك . وخاصاً اتحادياً حال

 والخارجية الداخلية الغوائل من السياسية حياتها على الموجودة
. والقوة« والثروة والعمران المعارف في للترقي فتتفرغ

 السياسي العدل اقامة يمكن ال انه رضا رشيد محمد ورأى

 وبين جهة، من واألخالقية الروحية العوامل بين بالتوازن اال
 العامل. االمام سلوك في أخرى جهة من العلمية العوامل

 حاكم ألي يمكن ال فانه البحتة العملية الناحية من أنه ورأى

 بالشؤون القيام يمكنه ال كما ،مثالية بطانة أو نخبة يجد أن

 الحكومة: من نوعين بين رضا االمام الشيخ ويميز جميعها.
 وفي . الدستورية أو المقيدة والحكومة المطلقة الثخصية الحكومة

 وحده، بالحاكم محصوراً والتنفين التشريع حق يكون األولى

 استشارة دون من ونخها األحكام وضع يتولى الذي فهو
 أن وله . باسمه األحكام تنفيذ نفسه الوقت في يتولى كا . أحد

 أم الوضعي القانون نوع من الحكم أكان سواء يشاء عمن يعفو

 الحكم من النوع وهذا فهوفوقهما، الدينية، الشريعة نوع من
 بكفر تحكم االسالمية الشريعة إن بل ،االسالمي الدين يحرمه

 يكون التي فهي الدستورية أو المقيدة الحكومة أما .متحله

 بالدستور. مقيدين النفيذية السلطة في دونه وما الحاكم فيها

 موافقة مدى في رضا نظر في الياسية المشكلة وتتلخص

 تأكيد مع وانه وفروعه أصوله في اإلسالمي للشرع الدستور

 للدين الموافقة الحكومة فإن الشورى، مبادئء على االسالم
الدستورية. الحكومة هي االسالمي

التشريعية النظرية

 وظيفة هي انما النيابية المجالس وظيفة ان الطهطاوي يرى
 المجالس وظائف مع هنا تتساوى وهي بحتة. استشارية

 والمداوالت، خصائصهااالالمذاكرات ليرمن وانه الخاصة
 األمر. لولي وتقديمها االغلبية، لمقايي وفقاً القرارات وعمل

 يوم من مفعولها واجراء القوانين »نثر األخير هذا وظيفة فمن

 مفعولها. يجري ال فانه اللواثح على يصدق لم اذا وانه . نشرها«

 عليها تدور التي »األحكام عن عبارة فهي العامة الحقوق أما

 واالدارة بالسياسة تتعلق وهي الحكومة« في المعامالت

 ،البلدية الدوائر حقوق تتفرع المدنية الحقوق ومن . التنفيذية

 وتطوير البلدي االستقالل حق الى تستند اقليمية حقوق وهي
 أو اجتاعياً أو اقتصادياً الخاصة الشخصية ذات المناطق

. عمرانياً

 بدأها التي النيابية يالتجربة الطهطاوي أعجب ولقد
 أصبح بذلك ألنه ،مآثره أكب من واعتبرها اسياعيل الخديوي

 الخاصة والتنظيمات االجراءات اتخاذ في الرأي، حرة ألمة حاكماً

فقط. استثارية وجهة من ولكن بها،
 الملكي — الفرنسي بالدستور اعجابه الطهطاوي ويبدي

 التامة المساواة لناحية عشرخصوصاً الثامن لوير وضعه الذي

 للمواطنين المالي التكليف والحية القانون، أمام الفرنسيين بين

 .العامة الوظائف في المساواة لناحية وكذلك قدرته، حسب كل

 حدود ضمن والتعبير والنشر الرأي بحرية ه اعجاب يبدي كما

القانون.
 الدستور هذا حسب السلطات تنظيم الطهطاوي اعتبر لقد

 واستشارية تنفيذية الى السلطات تصنيف أساس على
 التشريعية السلطة ألن للظلم. مانعاً اعتبرذلك وتشريعية،

 حاكمة كأنها . . . لسانها على ومتكلمة الرعية مقام »قامت
.نفها«

 عن المفضول« »االمام لثكلة الحل الطهطاوي ويقدم

 وهم والعقد، الحل ألهل الوظيفي المفهوم على تأكيده طريق
 الباقين عن التحرج يقط وبذلك الناس« ووجوه »العلماء

 الحل أهل في تتوافر أن وينبني ٠ جميعا المسلمون أثم »وإالً

 جلة ،الطهطاوي نظر في اتشريعية الهيئة )وهم والعقد
 والعدالة، االمام، في الواجبة بالشروط العلم شروط:

 البيعة أما منهم الغائب وشهادة المباشرة، والبيعة والرأي،

 ثابتة االمام واقامة األفراد، جميع على واجبة فهي العامة

 من ألنها الرسول: دفن على قدموها الصحابة ان بل باالجاع،

. اآلن حتى ذلك على الشعرب جرت وقد ،الواجبات أهم

 الله من النص عدم حالة في الطهطاوي راي في ويتوجب

 في عهد وجود عدم أوعند ،معين إمام تعيين على ورسوله
 وتوحيداً المسلمين لدماء حقناً إمام نصب السابق االمام
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 ما وذلك األحاديث حسب واجبة للحاكم والطاعة . للسلطة

 ولو حتى الحاكم على الخروج أو الثورة يجوز وال بمعصية يأمر لم
فاجراً. أو ظالماً كان

 فشرع غيره، عن مغن االسالم شرع الطهطاوي ويعتبر
 واختالف . األمثل الحل هو االجتهاد باب وفتح كاف االسالم

٠ رحمة المجتهدات بعض في األئمة
 والفرنسية عموماً األوروبية القوانين على الطهطاوي ويأخذ
 الشرق في القوانين مصدر ان حين في وضعية ايا خصوصاً

 ويليه القرآن هو للتشريع منبع أول ان معتبراً إلهي، االسالمي

 الطهطاوي ويؤيد فالقياس. االجماع، ثم والسنة، الحديث

 عن يخرج ال ذلك في وهو معين، فقهي لمذهب الدولة اتخاذ
. للدولة االتوقراطي اعتباره

 أو الشوري النظام في فيرى االفغاني الدين جال أما
 لنفسه »حاكماً الفرد يكون وفيه .أصلح نطاقاً الديمرقراطي

 الحكم يكون »وفيها .الشوري« الحكم بعامل منها محكوما
 ويدوم يكون فانه المطلق الفرد حكم )أما( ٠ . .والعلم للعقل

 الدين جمال رأى وقد . الجهل« دياجي في تتخبط األمة دامت ما
 يمكن سياسياً - ديموقراطياً نموذجاً الغربي العام في االفغاني

 يضع لم االفغاني لكن ودستوراً. تظياً به يقتدوا أن للمسلمين

 الذي الحل وهو ٠ اليوم نتصوره كما الديموقراطي الحل على يده
. الثالث السلطات بين يميز تصور على يقوم

 القيام يمكنها ال األمة ان الى عبده محمد االمام يذهب
 وفقاً كاملة تشريعية مراقبة التنفيذية السلطة بمراقبة مجتمعة

 أن يتوجب لذلك المنكر. عن والنهي بالمعروف األمر لقاعدة

 العامة تستخلصها الشرع بحدود علم على تكون طائفة تختص
 يد في الشريعة يجعل لم الله فإن واضطراده ونظامه الحق لتأيد

 بتواتر الطائفة هذه ارشاد في الحكام ويدخل واحد، شخص

 النصيحة ضرورة حول النبوية واألخبار الشريفة األحاديث

 التنبيه طريق من مساعدتهم وهي األمر وأولياء لألئمة

 ايجابية نصيحة إذن فهي ٠ والتحذيروالنصرة واالرشادوالتعليم
 عملية جهة من األمة من للعامة النصيحة لتشمل تمتد شاملة

 رفض األمة على يتوجب فإنه أخرى، ناحية ومن وإرشادية.
 واألخبار األحاديث وتدلنا . عليه والقضاء السياسي الظلم

 وأمرهم الوالة، أعمال »رصد وجوب على بصراحة النبوية

 عند الحق شريعة الى وردهم المنكر، عن وغهيهم بالمعروف

االعوجاج«.

 لنصح خاصة كيفية يبين م الشرع ان المعلوم من لكن

 تؤدي معينة كيفية أية يمنع م انه كما عليهم، والشورى الحكام

 االباحة قبيل من أصال يظل الطريقة فاختيار . منها الغاية الى

 التجربة نقل جواز بصراحة عبده محمد ويعلن والجواز.
 الواجب هذا أخذت التي األمم عن )الديموقراطية( الشورية

 . . الموافقة في رأينا حتى مخصوصاً، نظاماً وأنشأت عنا، نقالً

 والهيائت الكيفيات من اخترنا وإال والدين األمة على تعود فائدة

 العدل قواعد بيننا ويثبت منافعنا، ويطابق مصالحنا، يالئم ما

 تحقيق أشكال من جديد شكل بأي األخذ يتوجب بل . وأركانه

 عن النظر بصرف ،إلهي كشرع لذاته مطلوب فانه ٠ العدل

 تغير قاعدة ويؤكدها الثورى وجوب شرعية يؤيد وما مصدره.

 اليها، الناس بعض نزع فقد لذلك المكان. بتغير األحكام

 األجانب تقليد طريق من ذلك يكن ولم االستبداد، من ونفروا
 للمعاناة نتيجة كان بل لالستبداد، الجرائد بذم التأثر أو

.االستبدادية النظم من التاريخية

 الشورى تطبيق امكانية حول ذلك بعد عبده محمد ويتساءل

 هذه ان الى فيذهب . المصرية البالد في منها الفائدة ومدى

 وان الحديث، العصر في مهمة فكرية نهضة سجلت البالد

 تطلبان والحكومة فاألمة ٠ بالشورى لألخذ يرشحها ذلك

 يترتب اذ التحقيق بمكنة وهي لتحقيقها، وتسعيان الشورى،

 في البحث ن عبده محمد ويرى . عديدة منافع ذلك على

 وان . القانون وبين بينها العالقة تحديد الى يفضي الشورى
 من شأواً األمة بلغت فاذا الشورى. الى يسوق نفسه التطور

 منها، فرد الى القوانين وضع تكل أن يعجبها يعود فال التطور،

 منها تنتخب أن اال يبقى وضعه.فال تباشر أن عملياً يمكنها وال
 موكليهم بأحوال علم على ليكونوا ,، ومهنيأ اقليمياً يمثلونها تواباً

 تلك وأنفعها القوانين أفضل ان عبده ويرى . أمكنتهم وطبائع

 . الشورى مبادىم عل المؤس لألمة العام الرأي عن الصادرة
 احادة على متوقفاً ليس فانه الشوري، للنهج االستعداد أما

 وانما المقدرة، أصوله على والجدل البحث في وتدربهم الناس
 وفقاً المصالح وضبط مقياسأ واتخاذه الحق الى التوجه يكفي

 ألن ذلك . االجتياعية وأحوالها البالد ومصالح يتالءم لنظام

 البالد أوضاع الى موضوعية نظرة يتطلب القوانين وضع

 والتنقيب البحث يتطلب كما الحاضرة، األهالي وأحوال

 يكثف أن التثريعي للفكر يكن حتى العام، واالستقصاء

 تتخذ أولية ء مبادى على فيحصل األمور، كل عن الحجاب
الالحقة. لألبحاث كلية قواعد

 نتبع األمم أحوال كانت لما انه الى عبده محمد ويذهب

 ألعيالها األمم هذه وضعت فقد العلة المعلول يتبع كما معارفها،
 النظرية قوتها حسب قوانين ألوضاعها واختارت حدوداً،
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 من القوانين هذه نقل الخطأ من فإنه لذلك .الفكرية ورتبتها

 يتوافق ال النقل هذا مثل ألن معرفة، منها أقل أمة الى أمة

 على المشرعين عادة جرت وقد االجتماعية. - الفكرية وحالتها

 للقوانين، وضعهم حين لألمم العقلي التطور درجة مراعاة

 العادات مالحظة مع القوانين، لهذه واضحة صيغة فيضعون

.األخالقي التطور ودرجة واألخالق

 الحل أهل الحقيقة في هي الحكماء فئة ان الكواكبي ويرى
 عقول لتثقيف اللينة بالوسائل تعفى أن عليها ويتوجب ،والعقد

 عقالً يفيد وال فقط، للجهل رافع العلم ألن العاملين، العالء

 كيف وتعريفهم العاملون( )العلماء تعليمهم فيلزم كياسة، وال

 والعقد الحل أهل أو الحكماء بدون وانه الدين. سياسة تكون

 الحاكم ومراقبة حساب حق وحدهم ولهم . االمامة تنعقد ال

 الشعب رؤساء ألنهم )العمال( غيرالمركزيين والحكام المركزي

 مجلس مقام االسالمي الحكم نظام في يقومون فهم ووكالؤه
 االفخاذ. شيوخ أو المالكة، األسرة أو االشراف أو النواب
. الشيوخ يبرمه ما غيرتنفيذ لهم ليس فالحكام

 من االسالمية الحكومات أدوار في النظر دققنا اذا اننا كما

 لقوة تابعان وانحطاطها ترقيها )ان( نجد األن الى الرسالة عهد

 تدبير في واشتراكهم والعقد الحل أهل احتساب ضعف أو

 ان على يدلنا االسالمي التاريخ فإن وكذلك األمة، شؤون
 ألمر امتثاالً للشورى المخلوقات أطوع كان )ص( محمد النبي

 (159 عمران، )آل األمره، في شاورهم تعالى: قوله في ربه
 خاصأ ترتيباً الشورى رتب وان )ص( النبي فعل وكذلك

 بعض في الصحابة مخالفة في الثالث الخليفة اجتهد اذا حتى

 اال األمويين دولة استقرت وما .وجهه في الفتن ثارت المهمات

 وكذلك أنفسهم أمية بني بين الثورى عاعدة مراعاة بفضل

 وهكذا .عهدهم أول في هاشم بني رؤساء العباسيون شاور

 الصالح ان على يدل االسالمي السياسي التاريخ أن نرى
 في االستقالل مدى أو الشورى، بمدى مرتبطان والفساد

الرأي

 المثكلة أسباب أهم من ان الى الكواكبي ويذهب
 الديني. I الفقهي االنقسام أو التشتت االسالمية التشريعية

 التدين، بسهولة الوعي انعدام الى نظره في ذلك ويعود
 التثديد من بدالً التشريعية، األحكام تبسيط وبضرورة

 األسباب جملة من ان كما السلف التجاهات المخالف الفقهي
 الحقوق في والتساوي العدل فقدان االسالمي للفتور التشريعية

 هدم أموراً والمفتين والقضاة األمراء »وتكليف الطبقات، بين

 وعدم والعمل«، القول حرية من األمة وحرمان . . دينهم

 العاملين العلماء تحمي تشريعية أو قانونية نصوص وجود

 في كامن فإنه الداءالحقيقي أما ,الحقيقيين العلم وطالب
 التخاذل من وخوفاً جبناً العامة بالحقوق المطالبة المسلمين اهمال

الجماعي.
 التنوع ذلك تعقيداً، التشريعبة المشكلة يزيد ومما

 والتشريعات القوانين وأما الحقوقية القوانين في واالختالف

 لرؤساء المسؤولية توجيه أصول تلتزم ال فانها االدارية،

 الشرع حرمة ضاعت هنا من أوالمحلية المركزية االدارات

٠ القوانين وقوة
 قفل التثريعية المشكلة أبعاد أهم من ان الكواكبي ويرى

 خصوصاً العالء، توفر من الرغم على وذلك االجتهاد، باب

 عال بمستوى تميزت االسالمي للتشريع األساسية األصول وان
 الكبار األئمة أحداًمن االان والتحليل والشرح الضبط من

 بعلم يتميز لم منهم أحداً ان كعا . مطلقاً به االقتداء الى يدعنا لم

 بينهم الفقهية االختالفات أما . للمألوف خارق كسبي أو وهبي

 التفاعل ان . والتأسيس والتحليل الشرح طبيعة من نابعة فانها

 حقيقي تقارب الى يؤدي أن شأنه من التشريعي - العلمي
 الديني التضييق مشكلة أدت ولقد العلماء بين مباشر

 جماهير بين المنحرفة الصوفية الطرائق انتشار الى والتشريعي

 على والمعامالت العبادات التضييق هذا وشمل المسلمين

 الناس ضاع حتى المعامالت أحكام في العلماء فتوسع السواء.

 الفقهية المذاهب من أي على فالمسلم . واإلفتاء القضاء وتثشوش
 العبادات في الدقيقة الشرعية التفاصيل اتباع يمكنه ال

 ال انه كما التقليد، يجوز ال فانه االسالم، وفي ٠ واالعتقادات

 ان بدعوى القديمة الفقهية المذاهب عن الجزئي األخذ يجوز

 التكيف بضرورة الكواكبي وينادي منها، جانب في الحق بعض
 في والتشويش التشديد ويعتبر التشريعات. وضع في الزمن مع

 من بد فال لذلك . المسلمين انحطاط أسباب أكبر من التشريع

 من يتضمنه بما برمته وللفقه للتشريعات جديدة صياغة
 األخذ روعي اذا رحمة يكون قد األئمة اختالف وان مذاهب.

 الجماعات وطبائع وأحوال أخالق يناسب بما مذهب كل من
 من التقليد عين أيضاً فانه المذاهب بين التلفيق أما . االقليمية

الوجوه. جميع
 من يأخذ بأن المسلم يلزم الدين ان الى الكواكبي ويذهب

 ال باجتهاده، يعمل وان االمام، من ال مسألة كل في الشارع

 أن الحكمة »من لكن . منه أفضل كان ولو غيره باجتهاد
 وجد، إن االمام بها فيأمر اجتهادية أحكاماً للضرورات تلتمس

 المقتضى دام ما األمة ب فتعمل لخالف ليرتفع فالسلطان واال

قائما«.
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 أو الديني التشديد مشكلة حل ان الكواكبي ويرى

 فرضها التي واالغالل القيود طرح في كامن التشريعي
 تحرر أن الواجب من كان فقد وعليه، الدين. على المتشددون

 في وجد ما فيها يوجد فال تحرير، أحسن االسالمية الثريعة

 مهمة ومباينات اختالفات من أصولها ضبط عدم بسبب غيرها

 في التشتت مشكلة ان الكواكبي ورأى األئمة العلماء بين
 قطعية أحكاماً ألن األصول تشمل ال التشريعية األحكام

 يقوم أن يمكن ال الذي األمة بإجماع ثابتة أو والداللة، الثبوت

 فانها األحكام، لنواسخ وبالنسبة الشرع، من أصل على اال

. ومعلومة قليلة
 األحكام في التشتت مشكلة حل ان الكواكبي ويرى

 بين العامة تمييز وسوء الفروع حول والخالف التثريعية،

 بناء اعادة ضرورة في يتمثل انما التكليف، ومراتب األصول

 وان الفقهي المذهب أساس على كله التثريعي النسق وتركيب

 برمتها االسالمية الشريعة تدوين أو تحرير اعادة يستدعي هذا

 هو ما يعرف أن العامة كل على يهل وبذلك .تدريجية بصورة

 الكواكبي ويرى ■ مراتبه حسب على فيعمل ،دينه في به مكلف
 الذين العلماء هؤالء على متوقف للسلف التقليد مشكلة حل ان

 من بقوم التقيد عدم هذا ويفترض بأنفسهم يستهدون

 أن العلماء على فإن العامة أما . قوم دون والتابعين الصحابة

 أال العالم وعلى االقناعي يالدليل مبنية األحكام الى يهدوهم

 على تدلنا األئمة من الكبار سير فإن . أدري ال قول من يأنف

 أو حولهم، االجماع أوفرض اليهم، العصمة نسبة رفض

األخذعنهممنغيردليل.
 بالدستور، التمك ضرورة الى رضا رشيد محمد ويذهب

 طريق عن الرأي أهل يضعها التي وقوانينها البالد شريعة فهو

 بل باألمر، يستبد أن للحاكم ليس فإنه ذلك، وعلى الثورى
 ٠ الشورى أهل وضعها التي والقوانين بالشريعة التقيد عليه

 وأحكام منزلة، دينية أحكام الى: القوانين هذه رضا ويصنف

 للقواعد مطابقة القوانين هذه كانت واذا .موضوعة دنيوية
 جزئياته في االسالمي للدين موافقاً يكون الدستور فإن الشرعية

 فانه القواعد هذه يعض الدستور خالف اذا أما . التفصيلية

 اذا ليتداركه ذلك على نوايها مجل تنبه أن حيتئذ األمة على

 استنباط يتولى الذي النواب مجل يكون أن ويجوز . له تبين
 اذ وغيرمسلمين مسلمين أعضاء من مؤلفاً والقوانين األحكام

 ،غيرمنوعة الرأي في ومثاركتهم لغيرهم المسلمين استشارة ان

 المصلحة وألن األمة ومصلحة تتوافق كانت اذا مطلوبة وهي

 الفقهاء بعض ان بل الدينوية األحكام جميع في األصل هي
 األكثرية فإن النهاية، في انه اال النص. على المصلحة قدموا
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 أما .األمة لمصلحة الالزمة القوانين تقرر التي هي المسلمة

 النه ،الزم غير فانه األمة نواب على االجتهاد شروط فرض

 أونواب األمر أولي فجماعة األولين. األصوليين آراء الى يستند

 لم ولو حتى واجتهادهم، برأيهم األحكام باستنباط مكلفة األمة

 الثورى أهل على ينبغي انه اال كاملة. الثروط فيهم تتوافر
 وبالتالي األمة. ثقة ليحوزوا والمكانة الرأي أولي من يكونوا أن

 بهذا للقيام الكفاءة فيهم تتوفر من تختار أن األمة على يجب فانه

 وان الضرورة اذااقتضت أواختياراألمثل الثرعي الركن
والتعليم. التربية طريق عن المطلوب للكال معينين أفراداً تعد

 العصر حاجات ألن االجتهاد، باب قفل رضا ويرفض

 عليها تقوم التي األعراف وكذلك مستمر، تغير في والزمن
 فهو الدستور أساس أما للدولة. السياسية والظروف األحكام،

 لذلك .لها األحكام وضع يتولون الذين األمة لنواب االنتخاب

 وأحكامه بالشرع وأعلمهم أمثلهم تنتخب أن عليها فإن

 والعمل القول حرية الدستور يتضمن أن ويجب .ومقاصده
 .والخاصة العامة الحقوق يحفظ الذي القانون اطار في لألفراد

 واذا .شرعية غير وحريات شرعية حريات هناك أن رضا ويرى

 فإن بينهما، التمييز على يحتوي ال األساسي القانون كان

 للقوانين وضعه عند األمة مجلس على تقع التقصير مسؤولية

 التقصير في اللوم ويقع .بذلك تطالبه أن األمة وعلى الجزائية

 الجهل يكون قد وهنا واحد، وقت في والحكومة األمة على
 األمة تجهيل الى المستبدة الحكومات تلجأ لذلك ٠ عذراً

 أن األمة ضعف من يزيد ومما ,هي مصالحها على للحفاظ

 أصحاب يناهض أن أو .أهلها من لي من للزعامة يتصدى
.الحقيقية للزعامة مرشح كل الباطل النفوذ

 لألمة هو انما االسالم في الحكم أن الى رضا ويذهب

 هو انما الخليفة أو االمام ورئيه )ديمقراطي( شوري وشكله

 نصبه أو عزله تملك التي هي وحدها واألمة للشرع، منفذ

 »مصلحة ألنها األمة الجتهاد الشورى ترك االسالم أن ويرى
 لجعل بنظام قيدت ولو واألزمنة، األحوال باختالف تختلف

 أصحاب أنهم على األمر أولي مصطلح رضا ويحدد تعبدياً«

 واألئمة الخلفاء عليها ينصبون الذين األمة، مصالح في الرأي

 زاغوا الملمين ملوك لكن ٠ الضرورة اقتضت اذا ويعزلونهم
,المستقيم السراط عن ذلك بعد

 االجتهاد قواعد استخراج مشكلة حل يمكن انه رضا ويرى

 .لألحكام دقيق عبرتصنيف والسنة الكتاب نصوص من
 عامة قواعد وهناك والوقاثع، باألعمال خاصة أحكام فهناك

 كأساس المطلق العدل قاعدة ترسيخ أن ويرى .للتشريع

 حظر الى يفضي أن شأنه من للتشريع وكميزان لألحكام
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 ان لرأينا الشرعية لألحكام استقراء شئنا اذا وانه . الظلم

 شأن من وان األول، محورها االجتماعي - األخالقي االصالح

 االطار في متكامل سياسي اصالح الى يؤدي أن ذلك
 واالسالم فالتقليد ضرورياً، االجتهاد كان لذلك . االسالمي

 بل تقليدا، ليس األمر أولي طريق في القوانين ووضع ضدان.

 االسالمية الدول بين القوانين واختالف نفه. االجتهاد هو

الحقوق. علم في الترقي ضرورات من وتجديدها
 يضع أن نائبه أو للحاكم يحق ال أنه إلى رضا ويذهب

 ألن والتنفيذية، القضائية للسلطتين الملزمة واألحكام القوانين

 ال وهذا .والسنة الكتاب مع ومتوافقة عادلة تكون أن الشرط
 نواب هم ألنهم المسلمين من األمر اولي طريق عن إآل يتأت

الخليفة. اختيار حق لهم الذين األمة،

القضائية النظرية

 الصلطتين بين التداخل مثكلة لحل الطهطاوي يعرض
 قول على يوافق فهو . وظيفتيهما بين بالتمييز والقضائية التنفيذية

 في يحكموا أن األمور والة وظائف من لي انه البعض
 عند المستنبطة الشرعية األوضاع يخالف بما والتحليل، التحريم

 والحاكم واالجماع والسنة الكتاب أدلة من المجتهدين االئمة

 األفراد، جميع شأن ذلك في شأنه للقانون يخضع أن يجب
 قد وانه خصوصاً واالدارية، السياسية الشزون في حتى وذلك

 الكتاب من دليل يتوافر لم إذا به العمل يجب االجاع ان ثبت
 القادرين من يكون إنما القياس أو االجماع وقبول السنة أو

التشريعية النخبة من وبالتحديد األحكام استنباط على

 وال الصالحين والمستشارين العلماء إلى يستند الذي فالحاكم
 يعتبر المحمدية، األصول ذات الشرعية األحكام تلك إآل يتبع

 . والدنيوية الدينية للثؤون المجددين من الطهطاوي نظر في

 حكمة فإن السنن. وإحياء العدل، سلوك ذلك في واألسان

 فعلى المحدثين عقول في ولبر األنبياء، السنة على تتجلى الته

 ويوطد الحرام، عن ويعرض البدع، على يقضي أن الحاكم

 المواطنين من لغيره قدوة يكون وأن النفوس ويطهر العدل،
.الطهطاوي ذلك إلى يذهب كما الرعايا، أو

 مفهوم على يرتكز القضائي العنصر ان رأى فقد األفغاني أما

 وأسمى الصفات أشرف ألنه مثالية، قيمة وهو العدل،

 وهومن االنسانية المجتمعات تحفظ طريقه فمن الفضائل
 مقصوداً يكون أن يجب فالعدل , السياسية السلطة مقومات

 الشرع، به ويأمر اإلنسانية تتطلبه واجب انه إعتقاداً لذاته،

 التعريف وهوفي ،االجتماعي العمران مقومات من وهوأيضاً

 والتسيب والخرق ناحية، من والظلم الجرر نقيضين بين اعتدال

 أن لرأينا التاريخ استعرضنا لو وأنه أخرى. ناحية من
 إلى تنتهي ما غالباً وهذه - القهر على تقوم أن إما :اللطة

 تدوم وهذه - والعدل الحكمة على تقوم أن وإما - التفكك
 بذاته المقصود العدل أن تاريخياً المعروف فمن - قواعدها بدوام

 وعدل . . . الخطاب بن عمر كعدل الخلود صفة يكتب
 الخلفاع وسيرة والشيوخ، والولدان الرهبان مع لمسلمين

 عدال فكان العثمانيين السالطين عدل اما . عموما الراشدين
 أخذهم أواخرهؤالء عل األفغاني وينعي .عرضياًظاهرياً

. لألجانب القضائية االمتيازات بنظام

 في التنفيذي العنصر يتصور فإنه األفعافي الدين جمال اما

 بين لالنفصام نتيجة أنه ويرى وعكرية. ادارية : مألتين

 القومية( الرايطة )أو الجنسية وبين االداري التنفيذي- العمل

 في . التبعية إلى يقود الذي السياسي العمل في االحتراف ينشأ

 . منها كانوا انما امة أية من الرواد أن التاريخ فيه يشهد حين
 بدخول إآل مكانتها عن تنحط أو تسقط لم الدول هذه وان

العالية وظائفها الغرباء وتبوء فيها، االجنبي العنصر

 الدول في الجيوش ببناء الثانية التنفيذية المشكلة وتتعلق

 ان ينبغي وانما والعدة، العدد تنمية يكفي ال فإنه . االسالمية

 أو القومية العناصر من وقياداته الجبوش عناصر تكون

 القويمة السياسة أجنحة يحملوهاعلى حتى وذلك . االسالمية

 توفر شرط يتبعه أولي شرط وهذا , لها تمكن مكانة أسمى إلى

 الروح توافر شرط وأهم النظرية والقدرة العملية الخبرة
 ضرورة عموماً تبدو كما األخالقية. الروح عن المنبثقة الوطنية

 الشفقة إن إذ .التنفيذي المجال في واضحة الوطني الحس

 األمة في له لمن تكون انما والرعية الملك على والنصرة والرحمة
 تقف طبيعية فطرة وهذه , بها صلته يشد ووشيج راسخ أصل

الوطني. االلتزام وراء

 أن رأينا الغربي العالم إلى نظرنا إذا أنه إلى األفغاني ويذهب

 بين النبي للتساوي نتيجة كان القومية الدول استقالل

 انعدم وبذلك . بها المطالبة طرق ومعرفة والواجبات الحقوق
 التدرج لنن وفقاً وأنه لاًلمة، الكيفي والسوق بالسلطة التفرد

كله العالم من سيزول المطلق الحكم فإن الفطرة، ومقتضيات

 قوانين في النظر بإعادة ناحيته من عبده محمد ويطالب

 مناسبة يجعلها بشكل الحكومة قبل من القضائية المجال

 تكون وال كثيرة، معافي تحتمل ال بذاتها واضحة للظروف،
 في ليسوا القضاة ألن ذلك I العمومية القواعد نوع من موادها

 أو الظاهر، يخالف ما استنباط على القادرين المشرعين مرتبة
 رفضالً الراقع حقيقة حكماًعل العامة القواعد من االستنباط

�349



الحديث العربي الفكر في السياسية النظرية

 غير عبده، نظر في السائدة القوانين فإن ، كله ذلك عن

 التسميات في تختلف أنها كما اكاس، عند ومجهولة مضبوطة

 التشتت ذلك إلى يؤدي ما وهذا النشر، وأساليب والمصادر

. والقضائي نوفي القا

 االلتزام ألن هذاالخلل إصالح الواجب فمن لذلك
 نظر وفي أحوالها، واستقامة األمة سعادة في السبب هو بالقوانين

 لكليات الحاوية القوانين وضع مجرد يكفي ال فإنه عبده محمد

 فهناك . الملكية وانتظام العباد راحة لتحقيق وجزئياتها األمور

 يستعمل ما هي فالقوة .والقانون القوة بين عضوية عالقة

 او واحد شخص من كان سواء المكروه، ودفع المالئم، لجلب

 أما . األمم من أمة أو الشعوب من شعب أو متآلفة جاعة

 معامالتها في األمم إليه ترجع الذي الحق الناموس فهو القانون
 فإنه وظاهراً، باطناً بالقانون اإلنسان تمسك إذا وأنه العمومية،

. أهدافه لتحقيق ووسيلة حياته من ركناً يصبح

 الحاكم قبل من القانون تطبيق عدم أن عبده محمد ويعتبر

 اقتصادية ويالت إلى يؤدي أن شأنه من ومثشيئته إلرادته واتباعه

 ويعتبر . أخالقية كوارث ذلك ويتع I فادحة واجتماعية وادارية
 المشاكل أهم من الشرعي القضاء تنظيم مشكلة أن أيضاً عبده

 األمة مصالح من ومنزلتها . . . الحكومة بناء تمس التي

 العالقات في تدخل الشرعية المحاكم ألن ذلك .االسالمية

 إلى الحاجة وتبدو والسرية الدتة من يلغت مهما األسرية
 . والعالقات العواطف تراخي مع متزايدة الشرعية المحاكم

 بالنفقة الخاصة الدعاوى كثرة عبده محمد نظر في يفر مما وهذا

 لتضييق محاوالت قامت مهما أنه عبده ويرى المستقل. والكن

 ألن الفثل، إلى مصيرها فإن الشرعية، المحاكم صالحيات
 من الشكوى في الحق لهم فإن ولذلك . قوية إليها الناس حاجة

 ناحية من خصوصاً إصالحها، وطلب أصابها الذي االعتالل

 الشيخ ويرى .بالجمهور المباشرة لعالقاتهم الكتبة أو الموظفين
 فنياً تجهيزاً الشرعية المحاكم تجهيز من أيفاً رد ال أنه اإلمام

 االدارة على وينبغي بالموظفين، االختالط يمنع بحيث مالئما،
 وكذلك واضحاً تحديداً والصالحيات االختصاصات تحديد

األول. االهتمام األقوياء األكفاء القضاة اختيار مسألة ايالء

 من مركزية مكانة القضائي االصالح احتل فقد ذلك وعل

 كما القضاة اختيار وخصوصا عبده محمد االمام الشيخ اهتمام

 الشرعي القضاة مجال في الفقهية المذاهب تعدد مشكلة في رأى
 ذلك . المختلفة المذاهب من القضاء تعيين في للتسامح مجاالً

 المذاهب من النخبة ضم يمكن ا كماأنه متقاربة. األصول ألن
 وهناك .المذهبي القيد من القضاة انتخاب بتحرير إآل الفقهية

 منها عليها، التنبيه من عبده محمد نظر في يد ال أخرى أمور

�350

 .المالي االستقالل وعدم القضاة عند الرأي في االستقالل عدم

 على المخحازين، القضاة تصفية ضرورة على عبده محمد ويؤكد

 على يثدد كما المنحازين للقضاة الوظيفي األمن توفير ضرورة

 المخالفة أو األهلية عدم فيها يراعى لعزلهم قاعدة توفير ضرورة

 بين األفضل انتخاب قاعدة اتباع ينبغي أنه ويقول ،المسلكية

 المراجع إلى اإلحالة ظاهرة على القضاء ينبغي كما القضاة

 المجال في الهرمي التنظيم اتباع ينبغي وكذلك المختصة،

 لكل بد وال .والالمركزي المركزي اإلفتاء وتأكيد ،القضائي

 ينبغي المحاكم تشكيل وعند إليه، يرجع مستشار من قاض

 يحال ف االنتداب بمبدأ العمل من البد وكذلك التمييز. إزالة

رئيها. من بإشراف وذلك المحكمة اعضام من عضو غياب

 القوانين في واالختالف التنوع فإن الكواكبي نظر وفي
 أحكامه في حتى القضاء تشوش إلى يؤدي أن شأنه من الحقوقية

 أجناس بين الفاحش »التمييز ذلك ويتبع المتماثلة القضايا على

والغرم« الغنم في الرعية

ومراجع مصادر

 لحقيقة ألفغاني عن دراسة مع الكاملة األعمال الدين، األفغان،جمال -
 اكأيف العامة المصرية المؤسسة عمارة، محمد وتحقيق جمع الكلية،
ت. ال. القاهرة، والنشر، العربيللطباعة الكتاب ودار والثر،

 باشا محمد جمع الحسيني، األفغافي الدين جمال خاطرات ا، —
.1931 بيروت، العلمية، المطعة المخزومي،

 الكتاب دار الوثقى، العروة عبده، ومحمد الدين، جمال األفغاني، —
1)(7اا بيروت العربي،

 ،2 ا،ج ج المنار، مطبعة الحكيم، القرآن تفسير رشيد، محمد رضا، ٠

. ه 1346 ،٢ج٠،جب٦ج
المتحدة والتركة االسالمي المكتب المحمدي، الوحي ■ —

1971 بيروت، للتوزيع،

 عمارة، محمد وتحقيق، جمع الكاملة، األعمال رافع، رفاعة ،الطهطاوي —
 والنثر، للدراسات العربية الموسة ،ا ج٠ ! ج األونى الطبعة
.1)(7٦ بيروت،

 الطبعة عمارة، محمد وتحقيق جمع الكاملة، االعمال محمد، عبده، —
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المفعة

ادنفعية
Utilitarianism
Utilitarisme 
utilitarismus

عمهيل

 وضع ،خالصة انكليزية مدرسة فلفي كمذهب النفعية

 كتاب في 1 «32-1748 .ل Bentham بثام جيرمي نظرياتها كل

 سنة نشر والتثريع االخالق ء مبادى الى مدخل عنوانه شهير

 جون تلميذه جاء ثم م 1823 سنة صحح ثم . م 1789

 ثم للمذهب، فروج ،1873-18(13 ,ل s. Mill مل ستيورت

 ،Utilitarianism النفعية اسم كتابايحمل م 1861 نشرسنة
 مذهب على هامة تعديالت مدخالً المنفعة مبدأ عن فيه دافع

.بنثام سلفه

 ثم Utility المنفعة مبدأ عن دافع قد كان بنثام ان والواقع

 The greatest عدد ألكبر سعادة اعظم مبدأ عن تكلم

happiness of the greatest number ، استعمل انه ورغم 

 الذي هو ميل ان اال رسائله بعض في Utilitarian نفعي كلمة

 النفعيين من حلقات انكلترا في هناك واصبحت الكلمة، روج

,المنفعة مبدأ بأولوية المؤمنين

 من العديد في كما ،باالنكليزية استعملت نفعي وكلمة

 يهتم ال الذي االنتهازي على للداللة احتقاري بمعنى اللغات،
 انطالقاً النفعية المدرسة ان حين في ،الشخصية بمصلحته اال

 مفهوم عن الواقع في دافعت بشام، ومنظرها مؤسسها من

 هيدوفي مفهوم المطاف نهاية في هو منفعة، لكلمة بها خاص

hedoniste اللذة تجعل التي المدارس تلك الى ينتمي اي 
 عريقة مدارس وهي االخالقية، التصرفات في األول المحرك

 Epicure ابيقور منذ االقل وعلى القدم، منذ الفلسفة عرفتها

 هذه ان اال الميالد قبل اثالث القرن في م. .ق 27(1-34(1
 اصالتها، من وال النفعية المدرسة اهمية من تقلل ال الحقيقة

 وسنتبين الماضي، القرن في االنكليزي الفكر في المميز ودورها
 في بنثام عنه دافع كما المذهب لهذا عرضنا خالل من هذا كل

 An Intro- والتشريع االخالق مبادىء الى مدخل كتبه اهم

duction to the principles of Morals and Legislation

.له كرسه الذي الكتاب في مل ستيورت جون عرضه وكما

 آلراء مفصالً عرضاً اوالً سيتناول بحثن ان سبق بما نتبين

 التي التعديالت كل على االضواء نلقي ثم النفعية، حول بنثام

 أن الخاتمة، في نحاول، ان قبل المذهب، هذا على ميل ادخلها

 التطور سياق في لحقيقي وموقعها الفلسفة هذه اهمية نظهر

الغربي. الفكري

 التاريخية الجذور عن الحث االنكليزي فيلسوفنا يحاول ال

 ليؤكدبعدذلك يبدأبتحديدالمفعة با لمدرسته، اوالفكرية

 المعادية المبادىء يفند ثم المجموعة، مع تتعارض ال انها

 فإن وبالتالي ،مخطوئن خصومه بأن القول الى ليخلص لفلسفته

 ويظهر ،االخالقي االنساني التصرف يفسر وحدة المنفعة مبدأ

 بحثه، بنثام يتابع الحقيقة هذه تأكيد بعد .الحقيقية دوافعه

 المنفعة، وبين بينها ساوى قد كان التي اللذة مصادر عن فيفتش
 ان يريد به وكأفي اللذة، لمعايير دقيقاً حساباً ذلك بعد يقيم ثم

 ان قبل تسأله كمبيوتر في االخالقي العمل معطيات كل يدخل

 نمضي ان منفعتنا من كان ان فيجيبنا تصرف، اي على نقدم
 مدرسة لندخل واآلن ذلك عن نحجم اوان عملنا، قدماًفي

. مذهبه معطيات بالتفصيل لنرى بنشام

: المنفعة تحديد أ(

 سيطرة تحت وضعتنا قد الطبيعة بأن القول الى بنثام يسارع

 االساس هي الحقيقة هذه واأللم اللذة هما مطلقين سيدين

 فهذان مدرسة، او مذهب لكل السابق االول الفلسفي

 علينا يمليان اللذان وهما كلية، البشر بتصرف يتحكمان السيدان
 الصواب تحديد وراء فهما ،به نقوم ان علينا وما فعله يجب ما

 اذ ،والمعلوالت العلل سلسلة ووراء الخيروالشر، والخطأ،

 فيكلما كذلك بل نفعل ما فيكل ليفقط يتحكمان انهما
 لسلطة نخضع ال بأننا قوالً ادعينا ومهما .به نفكر ما وكل نقوله

 االمر كان واذا باستمرار. يكذبا الواقع فإن السيدين، هذين

 االعتبار بعين تأخذ التي هي إلصحيحة الفلسفة فإن كذلك،

 الواقع لهذ بخضوعنا يعترف المنفعة ومبداً الواقع، هذا

 الذي ،الفلسفي نظامه يؤس حين ،مسؤوليته ويتحمل

 العقل طريق عن االس، بين العادة نثر الى يهذف
.والقانون

 ستجلب التي المنفعة هذه هي ما األهم: السؤال يبرز هنا
 بفضله الذي المبدأ هو وما ؟ الناس من فرد لكل السعادة

؟ لمجتمع ارجاء شتى في الحقيقية السعادة ستعم

 معين غرض في الكافية القدرة هي المنفعة بأن بنثام يؤكد
 سعادة، أو خير أو لذة، أو امتياز أو نفع أو ربح انتاج: على

 االيجابي الوجه وتشكل مترادفة، تكون تكاد معان كلها وهذه
 فيحدده سلبيته في التافع السلبي، الوجه أما للمنفعة،
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النفعية

 حصول منع على ما غرض في الكائنة القدرة بأنه فيلسوفنا

 نأخذ الذي لذلك حزن، أو شر أو ألم أو سوء أو خسارة

 قادر وحيد كمبدأ المنفعة مبدأ هنا يبرز االعتبار. بعين مصلحته

 وبالتالي مصاب، أو الم يعكرها ال التي الصافية اللذة جلب على

 بالمرصاد يقف الذي المبدأ ذلك يصبح المنفعة مبدأ تحديد فإن
 الى فقط مستنداً اويعارضه، عليه فيوافق به سنقوم عمل لكل

 انقاص الى او به، سيقوم من سعادة زيادة الى العمل هذا ميل

 سيقوم لمن السعادة سيجلب العمل هذا كان إن . السعادة هذه

 السعادة هذه مثل مع سيتعارض كان وإن جيد، عمل فإنه به

 االعمال كل على ينطبق القول وهذا .تجنبه يجب سيء عمل فهو
 يتناول المنفعة مبدأ فان وبالتالي ،انتمت جهة أو فثة اية الى

 تنفذها التي االجراءات وكذلك اختالفهم، على االفراد اعيال
. الحكومة

:والمجموعة الفرد بين المنفعة ب(

 العليا والمصلحة وانانيته الفرد اهداف بين التعارض إن
 الفلسفات في المطرووحة االمورالهامة من دوماً كان للمجتمع

 ضاع فقد القضية هذه الفالسفة تداول ما ولكثرة االخالقية،

 ننسى حين ؟ المجموعة مصلحة قولنا معنى ما اذ معناها،

 لنا يتبين الطنانة االخالقيات جل فيهاكل تدخلنا التي المتاهات

 من يتالف a fictitious body وهمي جسم هي المجموعة بأن

 مصلحة فإن وبالتالي ،المجموعة يشكلون الذين االفراد

 الذين العديدين االفراد مصالح »مجموع سوى ليست المجموعة

 العبث »من يصبح امامنا الحقيقة هذه تنجلي وحين يؤلفونها«
 مصلحة طبيعة فهم دون المجموعة مصلحة عن الكالم

 من وكعمل الفرد مصلحة نفهم ان فلنحاول اذن .الفرد«

 تكمن اين المجموعة. مصلحة في ساهمنا قد فنكون اجلها،

 بالفعل يكون شيء اي بأن شام يجيب هنا ؟ الفرد مصلحة اذن

 نحو يتجه الشيء هذا كان كلما لها ويعمل الفرد مصلحة في

 آخركالكان اوبمعنى هذاالفرد، للذات العام المجموع زيادة

االخيرآلالمه المجموع انقاص الى يميل

 اآلن يمكننا وفهمناها، الفرد مصلحة بالضبط حددنا ان بعد

 فنقول األوسع، بشكلها المجموعة، مصلحة بالحسبان نأخذ أن

 هذا قدرة كانت كلما المنفعة مبدأ مع يتمشى تصرف اي بأن

 على قدرته اكبربكثيرمن المجموعة سعادة زيادة على التصرف
 نستطيع فاننا القاعدة هذم من وانطالقاً السعادة. هذه انقاص

 اللطة أو الحكومة بها تقوم التي االجراءات كل عل نحكم ان

 مع يتمثى الذي الجيدهواإلجراء اإلجراء ان ذلك السياسية،
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 ذلك أنه اي ،العامة المنفعة مع اي ،المجموعة مصلحة

 اكبر المجموعة سعادة زيادة على قدرته تكون الذي اإلجراء
 نتوسع ان ويمكننا السعادة. هذه انقاض على قدرته بكثيرمن

 إجراء كل او فرد به يقوم عمل كل بأن فنقول الشرح، في

 عليه نطلق ان يمكن المنفعة مبدأ مع ويتمثى الحكومة به تقوم
 القانون، هذا لمثل مناصراً بالتالي ويصبح المنفعة، قانون تعبير

 كل ويؤيد يعارضه، او معين تصرف على يوافق شخص كل
 قدرة من فقط منطلقاً يهاجمه او الدولة، تتخذه رسمي إجراء

 أو المجموعة، سعادة زيادة على اإلجراء هذا او التصرف هذا
انقاصها. على

 نفعية لكل المركزي االساس الى يقودنا القول هذا مثل
 مبدأ الى تحول قد المنفعة مبدأ بأن هنا نقول ان يمكننا إذ ،بنثام

 وال السعادة، اكبرقدرمن مبدأ أوباألصح القصوى، السعادة

 اذ وبالسياسة، بالتشريع مباشرة عالقة من المبدأ لهذا ما يخفى

 الرسمية االجراءات اتخاذ مبدأ اي تشريع كل مبدأ أن

 من بمكن عدد ألكبر السعادة من قدر اكبر توفير يصبح السياسية

 او المبدأ هذا ببب بنثام البعض هاجم ولقد .المواطنين
 فعالً قائاًلبأنه بنثام وقدرد مبدأخطيرالعواقب، اعتبروه

 سعادة إقامة يريدون الذين ؟على علىمن خطيرولكن مبدأ

 وكذلك العدد، عحدودة قلة بمثاركة فقط، معين لواحد قصوى

 امتيازاتهم عن الدفاع يريدون الذين الرسميين الموظفين على
 السواد مضايقة عن يتورعون ال فهم بالناس، وتحكمهم

منهم. االموال وابتزاز واستغاللهم الشعب من االعظم

 نفعية الى تتحول حين ،النفعية ان هى القول خالصة
 السعادء عن البحث هومبداً سياسياً مبدأ تصيح ،المجموعة

 ان هنا وعلينا .الثعب لمجموع الساحقة للغالبية القصوى
 على به نادى فما المجال هذا في سباقاً كان بنثام بأن نعترف

 اعظم الواقع في اصبح المحض الفلفي النظري الصعيد
 في السياسيين جميع اصبح إذ الحديثة، األزمنة في سياسي شعار

 تغمر كبيرة بسعادة يعدون االنظمة مختلف وفي البلدان مختلف

 قد السعادة هذه كانت وان ،شعويهم من الساحقة الغالبية

 االقتصادي واالنتعاش كاالزدهار متعددة شتى أسماء اخذت

والراحة والبحبوحة والرخاء، والرفاهية، والخيرالعام

: المنفعة لمبدأ المعادية المبادىء ( ج

 صالح وحده انه يعني فهذا صواب على المنفعة مبدأ كان إن

 عنه يتعد مبدأ كل فإن وبالتالي حكم، اي شريعة يكون ألن
 القوانين يشكل الن اليصلح هومبدأ اجزائه، احد في او كلياً



النفعية

 المناهضة المبادىء فإن الواقع وفي المجتمع. افراد تحكم التي

 المخالفة المبادىء : اساسيين نوعين الى تنقسم المنفعة لقانون

 التي والمبادئء لها، ودائم تام نقيض هي التي اي للنفعية كلية
 وهذه اخرى، احياناً منها وتنفر النفعية مبدأ مع احياناً تتعاطف

 the princi- والنفور التعاطف مبدأ اسم عليها نطلق أن يمكن

pie of sympathy and antipathy،

حدة. على نوع الىكل اآلن لننظر

التنسك: مبدأ - 1

 المنفعة مبدأ مع باستمرار المتعارضة المبادىء بنثام يسمي

 تحتاج الكلمة وهذم ،principle of asceticism التتسك مبدأ

 الزهد من قريبا دوما كان التنسك ان فمع ،توضيح الى
 خاصاً بعداً أخذ المفهوم هذا أن إا العيش، وشظف والتقشف

 فكلمة األديرة، في الرهبان بين وخصوصاً الميحية، في

 من اليونانية من اشتقت ،asc6tisme, asceticism التنسك

 عن عبارة التنسك فكان الرياضة، او التمارين تعني كلمة

 ،للجسد إماتات عن عبارة بل فقط روحية ليست ،مارسات

 فحسب، الزهد وال فقط التقشف يعني ال التنسك فإن وهكذا

 اجل من الراهب بها يقوم تمارين شي، كل قبل يعني بل
 في المتعة وايجاد حمله، يستطيع ال ما وتحميله جسده تعذيب

 اجل من ذلك وكل اليومي، المعنوي والصلب التعذيب هذا
 في البعض يرى وقد .رضام واستحقاق الله من التقرب

 بالتألم تلذذ هي التي لالزوشية البعيدة الجذور التنسك مارسات

 غاية في اعلى انا غفران على للحصول األنا ا٠ب تقوم محاولة في

 المسيحي النسك بمارسات أشهر احد ولعل . والقساوة الصرامة

 رأس على او المتهدمة األعمدة احد على الطويلة االقامة
 العمودي سمعان القدي الممارسة هذه ادخل وقد .العمود

Saint Simeon Stylite الخامس القرن في عاش الذي 

 االخيرة السنوات امضى وقد سوريا، في انطاكية في الميالدي
 في ومقلدون اتباع له كان وقد عمود، رأس على مقيماً حياته من

عشر، الخامس القرن حتى والغربية الثرقية الكنية

 مبداً بأن فهويقول النسك، من وموقفه بنثام الى لنعد
 مبدأ يفعل كما تماماً يعارضه او انساني عمل اي يؤيد اكسك

 ذلك سعادة إنقاص او زيادة قضية من ينطلق أنه أي المنفعة،

 مع يتعاطى النسك مبدأ ان غير اجله، من العمل قام الذي
 لمبداً كلياً متعارضة بطريقة اي ،معكوسة بطريقة القضية

 الفرد، سعادة ينقص تصرف كل يؤيد فالنسك المنفعة،

 انصار ان والواقع .السعادة هذه يزيد مبدأ كل ويعارض

 واحداً مبدأ أن ورغم والمتدينوذ. االخالقيون : صنفان النسك

 يحدوهم فاألخالقيون بيعهم ما في يختلفون انهم اال يجمعهم

 الثهرة على الحصول أمل الفلسفي، الكبرياء امل االمل،

 االمل هذا ومثل التكريم، ونيل الناس بين الحسنة والسمعة
 او قصيرة فترة بعد الترقعة اللذة المستقبلية، لذتهم يصبح

 هو المستقبل في األلم من الخوف فإن اماالمتدينون طويلة.

 ان إذ منتقم، متربص إله بطش من لخوف االساسي، محركهم
 ،المنظورة غير اآلخرة للحياة بالنبة يلعب، الواقع في الخوف،

■ الرجاء دور من بكثير اهم دوراً

 االخالقيين، حزب بكثيرمن ابعد ذهب قد الديني والحزب

 من ابعد الى يذهب م االخيل فهذا الفلسفي، الحزب اي

 حد الى ذهب قد الديني الحزب ان حين في اللذة، شجب

.وواجب استحقاق مسألة والعذاب التألم جعل

 قسم سار الحزبين، هذين تأثير تحت االنسانية سارت ولقد

 راية تحت آخر قسم وسار المتدينين، راية تحت منها

 المثقفين ان غير الرايتين، بين آخر قسم وخلط االخالقين،
 الى اقرب انه اعتقدوا ألنهم االخالقي الفلسفي الحزب ناصروا

 الخرافات تبعوا العاديين الناس ان حين في النبيلة، عواطفهم

 العقلي افقهم ضيق مع افضل بشكل تتمشى ألنها واالباطيل،

 فريسة باستمرار يجعلهم الذي االجتماعي وضعم وتواضع
.المخاوف انواع لشتى ،سهلة

 أن يمكننا ال أنه هو النسك لمبدأ الفاضحة العيوب ومن

 هذا انصار ان ذلك ،بأكملها المجموعة تصرف ليصبح نعممه

 ولكننا االنسانية، الحرارة من بهالة يحيطوه ان المبدأيحاولون

 فردي كتصرف النسك من ننتقل حين الذريع فشله نالحظ

 الحكم، قرارات في يتحكم كمبدأ النسك الى خاص،

 من شاء ما واختياره حريته وبملء بذاته ينزل بأن حر فاالنسان
 إنزال ان اال جسده، شهوات على ليسيطر والعذابات اإلماتات

 اآلخرين على كواجب وفرضها الغير، على التعذيبات هذه مثل
 كل يقلب فاحشاً وخطاً كبير، خطيئة يصبح رضاهم، دون

.المجتمع توازن

 بعض خياالت عن تج قد النسك مبدأ أن ويبدو هذا

 تنتج اللذات بعض ان رأوا الذين المتسرعين االخالقيين
 فقاموا ،السابقة اللذات عنائها في تفرق متاعب مستقبالً
 لنظرياتهم. أعلى هدفاً األم من وجعلوا متعة، كل بتحريم

 امام اننا لنا يتبين جيدا التأكيدات هذه مثل نتأمل حين ونحن
.سيائً تطبيقاً طبق وقد المنفعة مبدأ

 يطبق ان يمكن المنفعة مبداً بأن بشام يؤكد وأخيراً
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 افضل ذلك كان كلما تطبيقه في تمادينا وكال باستمرار،

 سكان عشر طبقه لو التنسك مبدأ ان حين في ،للبشرية

 . حقيقي جحيم الى واحد، يوم خالل كوكبنا لتحول االرض
 البراغماتي للتراث اميناً بقي فيلسوفنا بأن نالحظ هنا

 المنفعة مبدأ نجاح قابلية على يشدد انه اذ ،االنكليزي

 وال للحياة، غيرقابل النسك مبدأ ان حين في واستمراريته

 سوية عالقات واقامة الناس مشاكل حل في ينجح ان يمكنه

بيهم

: والنفور التعاطف مبدأ - 2

 يحكم ال الذي المبدأ بأنه والنفور التعاطف مبدأ بنثام يحدد

 وال الفرد، إلى السعادة جلب إلى ميلها خالل االمورمن على
 فقط ولكن السعادة، هذه مثل إنقاص الى الميل خالل من حتى

 أن أو معينة اعمال على يوافق ألن مهيأ نفسه يجد المرء ألن

 من ينطلق هنا والتصرفات االعال على الحكم إن ٠ يعارضها

 نظره وجهة تبرير ضرورة المرء يجد وال محضة، ذاتية نظر وجهة

 العواطف هومبدأ واكفور التعاطف مبدأ . خارجية باعتبارات

 عل بمبدأ ليس بنثام نظر في فهو ولذا ،المحضة الشخصية

 يرفض حين مبدأ، كل نفي مبدأ الواقع في أنه إذ االطالق،

 الذي المعيار تشكل موضوعية خارجية اعتبارات هناك تكون أن

 ذاتها مقياس هي تصبح هنا العاطفة أن إذ هديه، على نسير

 إن بأنك يقولون المبدأ هذا انصار فإن لذا نفسها، وقانون

 فما اوترفضها، تقبلها كي معينة أعال على تحكم ان شئت

 تحب ما فافعل عواطفك، لصوت اإلصغاء سوى عليك

 زيادة اال عليك ما كراهيتك زادت وكلما تكره، ما وعاقب
 أن حاولت التي النسق مختلف أن والواقع .وإدانتك رفضك

 هذم من انطلقت للخيروالشر والخطأ للصواب نموذجاً تقيم

 الذاتية هذه وسميت انانيتنا، غرور ترضي التي العاطفية الذاتية

 طبيعة أو الفطرة، أو االخالقي، كالحس مختلفة بأسماء

 الصواب، أوالرأي العقل أوقانون الطبيعة أوقانون االشياء،

 الطريق تعبد انها هي المفاهيم هذم كل وخطورة الفهم، أو

 نفسه، هو به يشعر بما فرد كل يتمسك إذ االستبداد، امام

 من كل مع يتسامح يعود وال احاسيسه الى الجميع ويختزل
 من كل من يجعل االختزال هذا ومثل .ومشاعره طبعه خالفه
 االقتصاص يجب عدواً الرأي أو العادات او الذوق في يخالفنا

 الى الناس يقود النفور أو التعاطف مبدأ فإن وهكذا منه،

 كوارث الى يؤدي وقد والعقاب، االحكام في غريبة قساوة

 الى وينقسمون االسباب، ألتفه الناس يختلف حين حقيقية،
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 اآلخر، الفريق من االنتقام يريد وكل متضادين، حزبين
 قد المبدأ هذا ان بمعنى ايضاً، يحصل قد العك فإن وكذلك

 بها نشعر ال حقيقية إساءة كل مع غرب تساهل الى يقود

.كإساءة

 الى اآلن الى نشر لم بأننا ،بثام يقول ،البعض يعجب وقد

 من والثر الخير من يجعل الذي المبدأ الى اي الالهوتي المبدأ

 أو حلها يمكن ال مشاكل والخطأ، الصواب من والباطل، الحق

 يرضي ما كل الخير ويصبح إلهية، إرادة الى باللجوء اال فهمها
 يستطيع من ؟ اللم لذة نسميم الذي هذا ما ولكن .ويسرم الله

 ؟ اللذة هذه ومثل الثخصية عواطفه بين يخلط ال انه يؤكد ان

 عن االطالق على تتكلم ال صامتة المقدسة النصوص إن
 لثؤون الحكومية ولالدارة الياسية للحياة الدقيقة التفاصيل

 تفاصيل شتى في الدخول عن عاجزة فهي وكذلك الناس،
 تأويالت باستمرارإلى تحتاج وهي ،الخاصة الفردية التصرفات

.كثيرة جديدة
 ارضية يشكل ان يمكن ال بالنفور الشعور فإن واخيراً

 هذا مثل ان والواقع والممارسات، االعمال على للحكم صالحة

 وجيدة، حسنة نتائج الى االحيان كثيرمن في الشعوريقودنا

 لنقيم منه لنطلق وحده ويكفي جيد النفور دافع ان فنظن

 ما الى النفور شعور يحتاج إذ ذلك، غير والواقع اعمالنا،

 المنفعة ومبدأ الخطأ، في من!لوقوع ليمنعه ويسويه يضبطه

 الشعور يضبط أنه اي ،المهمة هذه بمثل القيام على قادر وحده

سواه آخر ضابط اي الى بحاجة فلي هو اما بالنفور،

 بأن يؤكد والنفور التعاطف ومبدأ النسك لمبدأ نقدنا ان

 األسس تكون ألن تصلح ال المنفعة مبدأ خصوم مبادىء
.للتشريع الصلبة

اللذة: مصادر د(

 افراد من فرد كل لذة اي الفرد، سعادة ان سبق ما نتبين
 مشترع، لكل الوحيد الهدف تكون ان يجب وأمنه، المجتمع

 يثكالن االلم ضد والتحصن اللذة على الحصول فإن وهكذا

 بقانونه. والمشترع يتصرفه، الفرد ينشدها التي االخيرة الغاية

 اليها ننظر حين أي ذاتها، بحد اللذة نعتبر حين غيرأننا

 انها نرى الوسيلة هذه طابع نتفحص ان ونحاول كوسيلة،

 أو أوثواب مكافأة بنثام يسميها متباينة متعددة مصادر من تأق

 هذه حصر ولوحاولنا .sanction أوتكريس أوجزاء عقاب

 كعلة بل غائية كعلة ال واأللم اللذة الى ننظر حين المصادر،

 أوأن األلم، يأتينا ان يمكن ومنها اربعة، انها لوجدنا فاعلة،

: هي المصادر وهذه اللذة، سبب تكون
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الفيزيائي: أو الطبيعي المصدر ٠ 1

 تكرياً أو طبيعياً، مصدراً األلم أو اللذة مصدر يكون

 االشياء سيرورة من االلم يصيبنا او اللذة تأتينا حين طبيعياً

 هناك يكون ان دون لألمور، العادي المجرى ومن ذاتها،

 تدخل ودون المجرى، هذا يغيرون آخرين اناس من تدخل
.منظورة غير خارقة قوة من

:السياسي المصدر - 2

 معين شخص تدخل جراء من لذة نتظر أو ألماً نتوقع حين

 أوامر وينفذون المجموعة باسم يعملون اشخاص عدة او

 مصدر عن نتكلم ان نستطيع عندها الحاكمة العليا اللطة

.اللذة لهذه أو االلم لهذا سياسي تكريس أو سياسي،

اشعبي: أو االخالقي المصدر-3

 يصنعون الذين اوكك أو ،اللطة اصحاب علينا أثر لو
 استعداد بسبب اي تماماً التأثيرعفوياً هذا وكان ،العام الرأي

 أو اخالقياً مصدراً األلم او اللذم مصدر لكان معض، فردي

. شعبيا

 عن يتكلم هنا فبنثام غريبة، التسمية هذه مثل ان والواقع

 ويجعل وتصرفه، الفرد على مادي، إكراه دون المجتمع، تأثير

 هذا يسمي فإنه لذا الوحيد، االخالقي المصدر التأثير هذا من
 هي الثانية الصفة أن عل ويثدد وشعبياً، اخالقياً المصدر،

للواقع االقرب

الديني المصدر - 4

 عليا قوة تدخل ببب االلم لنا اوحصل اللذة جاءتنا إذا

 تكريسا الحال، هذه مثل في يكون التكري فإن غيرمنظورة،
. دينياً

 االخرى الثالثة والمصادر الديني المصدر بين الرئيسي والفرق

 الحياة في أو الحياة هذه في يقعان قد األلم او اللذة أن هي

 هذه في يقعا ان نتوقع اننا حين في االولى، الحالة في األخرى،
. طبيعياً أو سياسياً أو اخالقياً المصدر يكون حين ،فقط الحياة

 اشتهرت التي البرغماتية الواقعية هذه هنا مالحظته تجدر بما

 ،بنشام لدى بوضوح هنا نتبينها والقي االنكليزية، الفلسفة بها

 حين حتى العادية اليومية الحياة عن االبتعاد اطالقا يريد ال فهو

 واقعية عن يتخلى ال وهو الحياة، يومية تتعدى تجربة عن يتكلم

 جميع بين االطالق، على بدقة يمايز ال حين والعملي المحسوس

 فرق من ثمة ليس بأن يؤكد أنه إذ ،والعقاب الثواب مصادر

 والفارق آخر، من مصدراسمى هناك لي ،وآخر مصدر بين
 أو ثواب حدوث تصاحب التي الظروف من فقط يأتي الوحيد

 ظروف بسبب الناس أحد يصيب الذي فالتألم عقاب، وقوع

 اهماله بسبب المصيبة هذه ولوكانت مصيبة، يسمى طبيعية
 به انزل لو اما للعقاب، طبيعي مصدر عن لتكلمتا اثخصي

 مصدر من العقاب هذا لكان شديداً عقاباً القضاة احد

 اللذة على الحصول كيفية المطاف ضهاية في يبقى والمهم .سياسي

 الهدف تبقى اللذة بأن القول يمكن هنا، ومن االم، وتجنب

 يضع ان المشترع وعلى اخالق، لكل االخيرة والقيمة االسمى

.عينيه االمرنصب هذا

: اللذة معايير ( ه

 وتجنب اللذة على الحصول هي الغائية العلة كانت إن

 كي معها نتعامل التي اآلالت تصبح واآلام اللذات فان االلم،

 كل قدرة معرفة الواجب من ويصبح األخيرة، الغاية الى نصل
 ولكل انفراد، على لذة لكل الحقيقية القيمة اي لذة، كل أو ألم

 كي واآلالم، اللذات نقيم كيف آخر وبتعبير حدة، على الم

. ونفاضل بينها نقارن

 كفلسفة وطبعها بنثام فلفة ميز ما اهم الى نصل هنا
 رياضية صيغة تجد ان الغربية الحضارة ارادت فلقد .غربية

 بلغة مكتوبة الطبيعة » بأن فأكدت الكون، في ما لكل
 الى أيضاً ينتهي فنون من االنسان يتجه ما وان االرقام«،

 حياته أي المجتمع في حياته وكذلك ،رياضية معادالت

 1679-1588 هوبز االنكليزي حاول لقد واالخالقية السياسية

 رياضي فيزيائي علمي حل ايجاد عشر السابع القرن في
 .Leviathan الشهيرالوياثان كتابه في السياسية للمثكلة

 فهو ،االخالقي المضمار في ماثلة بمحاولة يقوم هنا وثام
 في والبحث نظرياً، طرحاً االخالقية المشكلة طرح يرفض

 فلسفة كل اليها تستند التي السامية غير او السامية المبادىء

 وتأملية نظرية اسس على طرحها أن أدرك أنه ذلك اخالقية
 المبدأ .لها مخرج ال اعتبارات في الدخول يعني وميتافيزيقية

 والحصول األلم تجنب هو لواقعيته الجميع به يسلم الذي الوحيد
 المشكلة تجد ان يمكن الوافع هذا من انطالقاً اللذة على

 لهذه علمي حل ايجاد بإمكاننا أنه أي رياضياً، حالً االخالقية

 كل حل على قادر الكمبيوتر بأن لنا يقول :نثام وكأن المثكلة،

 ومن األلم، وكذلك للحبان قابلة فالذة األخالفية، المشاكل

 وهو دوما البشر اليه يسعى ما بدقة نحسب ان يمكتنا هنا
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 عملية ،حساب عملية السعادة ؟ السعادة هي ما إذ .السعادة

 اللذة، من مكنة اكبركمية جمع يجب ؟ كيف .وطرح جع

 يجب الحياة في هدفنا ان بمعنى األلم، من مكنة كمية قل وطرح

 اا ادخال عدم عحاولة مع اللذة من قدر اكبر جمع يكون ان
 بأن نقول ان يمكننا السعادة هو والحاصل األلم، من كمية اقل

 اي والغنى المدين، حساب هو واأللم الدائن حساب هي اللذة

 مدين، حساب واقل دائن، حساب اكبر جمع يصبح السعادة
 جع حاصل هي السعادة بأن فنقول رياضياً المعادلة ولنضع

* األلم من كمية اقل طرح بعد اللذة من كبرقدر
 لذة كمية بين نميز كيف إذ نظريا، يظل القول هذا مثل
 أجل من آخر؟ من اصغر هو ألماً أن نعرف كيف أو ؟ واخرى

 واحد فرد مصلحة اعتبرنا فلو معاييرعدة. الى بنثام يلجأ ذلك

 لكانت ذاتها، حد في األلم أو اللذة قيمة الى ونظرنا فقط،

: وهي األلم حجم او اللذة كمية ا٢ معاييرنقيس اربعة عندنا

: Intersity الزخم أو اشدة - 1

 يقيم ان يستطيع شخص فكل محض، فردي المعيار هذا ان
 ٠ معين عمل على يعلقها التي االهمية حسب يبتغيها التي اللذة

 كانت كال زخها وزاد اللذة اشتدت كال أنه الطيعي ومن

 الذي الثخص مصالح مع انسب بطريقة تتمشى اي أفضل،

 كان أشد كان فكلما لأللم بالنسبة وكذلك حاله. نتفحص
.عنه واالبتعاد تجنبه فوجب أسوأ،

:Duration الدوام - 2

 لذة تعيشها التي الحقبة أو ما أم يستغرقها الي الفترة وهي

 والعكس افضل، تكون اطول فترة تبقى لذة وكل معينة،
أنسب كان كلما مدته قصرت فكال لأللم، باكسبة صحيح

:Certainty or Uncertainty عدمه أو التأكد - 3

 قبيل من اا ليست وأخرى اكيدة، مضمونة لذات هناك

 المحتملة اللذة على األكيدة اللذه تفضيل وجب لذا االحتمال،
لأللم بالنسبة صحيح والعكس فقط،

: Propinquity or Remoteness والبعد القرب - 4

 متناول في أنها اي سهلة ،قريبة لذة هناك أن يعني هذا

 البعيد والعمل وانتظارها، ترقبها من بد ال بعيدة واخرى اليد،

 تفضيل من بد ال وبالطبع ٠ عليها الحصرل اجل من المدى
فان لأللم بالنسبة أما المنال، والسهلة تصرفنا تحت التي اللذة
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.صحيحا يظل العكس

 اللذة تقييم نريد حين صالحة فهي ناقصة المعاييرتظل هذه

 نحسب ان تريد حين ولكن منهما، كل ذات حد في األلم او
 إدخال من لنا بد ال كان اللذة، نحوه تتجه الذي العام الميل

:وهما الحساب في جديدين معيارين

:Fecundity الخصب - 5

 يتلوهما بأن الم أوأي لذة اية التعبيرحظ بهذا بنثام ويعني

 كلما أخصب تكون اللذة أن أي نفسه، النوع من إحاس

 زوال بعد أخرى لذة تنتج بأن حقيقي -ط لها كان أو أنتجت،

 األلم على ينطبق القول هذا ومثل األولى. اللذه لحظة
 التي اللذة يفضل أن المرء على ألن تماماً واضح هنا والتفضيل

 اكبر، تعقبها ان يمكن التي اللذات عدد كان وكلما لذة، تعقبها

 الم كل تجنب فيجب لأللم أمابالنسبة احسن ذلك كالكان
.عديدة آالم أو آخر ألم يتلوه

:Purity النقاوة او الصفاء - 6

 يتلوهما أن اوألم لذة أي التعبيرحظ بهذا فيلسوفنا ويقصد

 نقيضها يتبعها ال حين نقية تكون فاللذة .لهما مباينة احاسيس
 اللذة اي نقيضه يتبعه ال حين صافياً يكون واأللم األلم، اي

 كلما أي أنقى، كانت كلما افضل تكون اللذة أن الواضح ومن
 أن حين في المتقبل، في ألماً ثمنها ندفع لن اننا متأكدين كنا

 أن من تأكدنا كلما أي ،نقي غير كان كليا افضل يكون األلم

 واألحزان الحسرات تليها اللذات الكثيرمن .تعقبه لذة وراءه
 اي على نقدم حين اللذة، صفاء اهمية الى جيداً اتنبه يجب لذا

عمل.
 اللذة تعود ال حين فقط الحبان في يدخل أخير معيار هناك

 المعيار هذا كان هنا ومن اشخاص، عدة تتناول بل بحتة فردية

هو.

:extent االنتشار أو االمتداد - 7

 تثملهم الذين االفراد عدد الحسبان في يأخذ المعيار هذا

 . اجتماعي معيار هو هنا المعيار أن أي األم، يطاهم او اللذة

 الناس عدد ازداد كلما افضل تكون اللذة ان البديهي ومن
 رقعة اتساع مع سوءاً، يزداد فانه األلم أما تشملهم، الذين

٠ ٢٠٢ يحل الذين اكاس
 نحسب أن السهل من المعاييريصح هذه بكل نتسلح حين

 نحو يتجه كان إن فنرى به، نقوم أن نريد عمل كل بدقة
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 اآلالم كل ونطرح اللذات كل نجمع , السوء نحو أو الصالح

 نحو نحوالخيرأي تميل وهل بوضوح، الميزانية فتبدولنا

 االلم أي الشر نحو تميل أم ،السعادة أي الحقيقية مصلحتنا

 الذي العمل على يطبق الذي والحساب .والتعاسة والحزن

 يشمل الذي العمل على يطبق ان يمكن الفرد به يقوم
 أننا الطبيعي ومن الناس من العديدون به أويقوم العديدين،

 الظروف، كل في باستمرار، الحساب هذا نطبق أن يمكن ال

 باستمرار، اعيننا نصب تظل أن يحب العملية هذه مثل غيرأن
 فعلى وكذلك ،نستطيع ما بقدر ونطبقها دوماً منها نقترب وان

 اللذة على ينطبق وما I حسبانه في دوماً يأخذها أن المشرع

 تتخذ قد فاللذة مقولتهما. في يقع ما كل على ينطبق واأللم
 الخيروالفائدة مثل متعددة اسماء عليها ويطلق مختلفة، اشكاالً

 يسمى فقد األلم أما والسعادة، والمكافأة والصالح والمصلحة

 مفاهيم كلها وهي والتعاسة، والتراجع والخسارة واإلساءة الشر

.السابقة الحساية طريقتنا عليها نطبق ان يمكن

 ال وحسابها واآلام اللذات تقويم كيفية إنكلماقلناهعن

 الذي الواقع الى يستند بل منها، طائل ال نظرية مجرد يشكل
 اي بأن ترينا سريعة فنظرة االجيال، مر على البثرية مارسته
 نتوقعها التي اللذات مجموعة من اال قيمته يكتسب ال غرض

 وكلما اياها يجنبنا ان نتوقع التي اآلالم أومجموعة منه،
 هذا قيمة زادت كلما اللذات بهذه استمتاعنا فترة ازدادت

 اللذات هذه حصول من واثقين كنا كلما وكذلك الغرض،

 من اكبر. قيمة الغرض هذا اعطينا كلما الحصول، هذا وقرب

 فالعامل ،الواقعية ذروة تبلغ بنثام راديكالية ان هنا الواضح

 كل تجعل التي الفلسفة هذه مثل عن تماما غائب االخالقي

 اللذات لمجموع بجردة يقوم أن يريد محاسب مجرد منا واحد
والخسارة. للربح واآلالم،

II . مل ستيورت جون عند النفعية John Stuart Mill:

 جديداًإلى يضف لم مل ستيورت جون بأن لقدقيل
 بنثام، سلفه نظره كما المذهب بتبني اكتفى بل اكفعي، المذهب

 كانت األساسية مثكلته أن أي الكيفية، مفهوم اليه اضاف ثم

 على يتشديده ولكنه ونوعيتها، وخصالها اللذات صفات مثكلة

 هذا فمثل كبيرة، إساءة بنثام نفعية إلى أساء اللذات نوعية

 فلسفة عليه بنيت الذي االساس ينسف أن شأنه من المفهوم

 أنه صحيح ا مل بحق جائر التأكيد هذ مثل غيرأن .سلفه

 االخير هذا موقف عن راضيا يكن لم وانه بنثام انصار من بقي
 الباردة الحسابات جانب الى إدخاله فحاول التضحية مفهوم من

 والتشريع، االخالق مبادىء الى المدخل مؤلف ب نادى التي

 كل أي جديد، من به أت ما كل نتبين ان نستطيع ال أتا غير

 لهذه الشامل عرضه تتبعنا اذا اال سلفه نفعية الى اضافه ما

 مل يحاول هذاالكتاب ففي النفعية كتابه في كمابينه المدرسة
 ثم اخالقية، كمشكلة لكفعية التاريخية الجذور عن البحث أوالً

 المشكلة فيطرح ليكمل ،خصومه اعتراضات مختلف عل يرد
 أي النفعية، اليه ستند الذي المصدر مشكلة وهي االساسية

 أخالقية قوة النظرية هذه من يجعل الذي المؤس المبدأ
 اخالق لكل االخيرة الغاية في يبحث واخيراً ،وملزمة ضاغطة

بالفضيلة. السعادة عالقة فيثيرمشكلة

للنفعية: التاريخية والجذور االخالقية المشكلة أ(

 مل بين الشاسع البون تبين النفعية، حول كتابه مطلع منذ

 يحتقر كان بل الفلسفة، لتاريخ يكترث يكن لم فبنثام وسلفه،

 وأرسطو م. .ق 347-427/428 افالطون وخاصة قدماءها

 قدوضعت الطبيعة بأن يقول فهوحين م .ق 322-384

 تاريخ لكل يتنكر واأللم اللذة هما سيدين سيطرة تحت االنسان

 هذا من وينطلق جذور، أية منه يبقي فال ويمسحه، الفلسفة
 ن حين في قبله، اللف به اق ما لكل اظهره دائراً الواقع

 فلسفية كمشكلة االخالقية المشكلة يطرح مل ستورت جون
 سقراط هو النفعية أبا بأن ليؤكد جذورها عن يبحث ثم قديمة،

 بروتاغوراس وخاصة السفطائيين جادل حين عينه
481 ، 411 Protagoras .يؤكدبأن كان الذي م ق 

 كان , مذهبهم عيوب ليبين شيء، كل مقياس االنسان
 مشكلة العملية المشكلة يه يقيس معيار عن يبحث إذن سقراط

 ال المشكلة هذه قدم الخيروالشر. مشكلة االولى، االخالق
 الى ينقسمون الفالسفة زال فا مرضياً حالً وجدت أنها يعني

 كل إن ؟ االخالق يؤسس الذي ما :المسألة هذه حول قمين

 المسألة تحل ان تستطع اذالم المبررها االخالقية المبادى،

 ولقد .البشري للعمل األخيرة الغاية مثكلة وهي االساسية
 النفعية اي للغاية، العملي المبرر ايجاد في الفلسفات فشلت
 المدرسة الى تنتمي التي االخالقبة الفلسفات أوالً إذن هاك

 مختلفة عدة فلسفات تضم وهي ،Intuitiveschool الحدسية

 قوى هو االخالق يؤسس ما بأن تقول وكلها ومتنوعة،
 اختزالها، يمكن ال معصومة غريزة أو داخلي، حس أو طبيعية،

 فهمها يمكن ال قبلية بطريقة بينة االخالق ء مبادى أن أي

 اللذات بين وكذلك االلوان بين غميز اننا فكما وشرحها.

 تفسيرذلك نستطيع ان دون والنفور، الرغبات بين واآلالم،

�357



اسية

 الخير بأن الحدسية المدرسة انصار يعتقد فكذلك وتعليله،

 وال يختزل ال a priori قبلي اخالقي حس الى يستندان والشر
 هناك يعود فال به نصطدم الذي االخير الجدار أنه إذ يفسر،

 الحقيقي المعيار هو األخالقي الحس هذا منه، ابعد اساس من

 وجود بضرورة اعترافها رغم المدرسة هذه أن. غير لألخالق
 ايجاد في وتفشل جدأ، عامة بمبادى، تكتفي اخالقي، علم

 كاملة الئحة إعطاء في تفشل انها كما لألخالق، واحد اساس

 Kant كانط الفيلسوف ان والواقع القبلية المبادىء بكل

 الشهير كتابه في األخالقية العقالنية مثل . م 1804 - 1724
 الحدسية، المدرسة الى أيضاً ينتمي األخالق ميتافيزيقا أس

 كلي مبدأ هو ومصدره االخالقي الواجب اساس بأن يقول فهو

 ألن قابلة تصرفك قاعدة تجعل بطريقة تصرف :بقوله عنه عبر
 فشالً يفشل فهو العاقلة، الكائنات جميع عام كقانون يتبناها
 تجربة لكل االبق العام المبدأ من يتتقل حين ومضحكاً ذريعاً

 تناقض اي اظهار عن عاجزة ففلسفته التطبيق، الى ومعاينة
 تماماً، الالأخالقية للتصرفات العاقلة الكائنات تبني في منطقي

 اولناها اذا اال لها المعنى كانط قاعدة ان ذلك الى أضف
 بأن ضمناً يعترف القاعدة هذم في فهو النفعية، المدرسة حسب

 تصرفه على ويحكم يتصرف أن يريد حين األخالقي الفاعل
 ككل، البشرية منفعة االعتبار بعين يأخذ أن عليه اخالقياً،
 يمكن قاعدة حسب بطريقة نتصرف أن جيعاً علينا آخر وبتعبير

 لخيرها بأنها مقتنعة وهي تتبتاها ان العاقلة الكائنات لجميع

العام. وصالحها

 مدرسة األخرى، المدرسة الى مباشرة يقودنا كانط نقد إن
 مسألة أن تعتقد التي النفعية المدرسة أي مل، ستيورت جون

 إلى تقود ال بهما المتعلقة االخالقية العواطف وجميع والشر الخير
 قابلة غير فطرة أو غريزة الى وال العقلية القبلية من نوع

 هناك والتفسيروالمالحظة للشرح قابلة هي بل لالختزال،
 أن منها نستطيع بسهولة، مالحظتها نستطيع لالنسانية تجربة

 االخالقية الناس بعواطف يتحكم الذي األساسي المبدأ ندرك

 ال اخالقي حس وجود الى لجأت التي االخالقية الفلسفات كل
 فشلت كانط طريقة على العقالنية االخالقيات وكذلك يفر،

 التصرفات كل مصدر هو واحد مبدأ الى تشير أن في

 األساسي الدور يلعب الذي األوحد المبدأ هذا إن األخالقية.
 اعظم مبدأ أو المنفعة، بدأ هو االخالقي الواجب تأسي في

٠ بنثام اكده كما السعادة من قدر

 البحث بدور االعتراف اال اليسعهم المبدأ هذا خصوم

 حاولوا ومها االخالقية، لألفكار صياغة كل في السعادة عن

 كلما االعتبار بعين اخذه من لهم بد فال اللذة، دور انكار
 القبلية أنصار إن بل لألخالق، التطبيقية المشاكل عالجوا

نفعية حجج الى للجوء نظريتهم، عن دفاعاً يضطرون،

 والسعادة اللذات، مجموعة او اللذة هي مل عند والعادة

 لكل بل اخالقي، عمل لكل الملموس الوحيد المقياس هي
 بل التعاسة، هو والشر العادة هو الخير انسااني، عمل

 بأن يؤكد فهو اللذة، أي السعادة خارج حقيقة هناك ليست

 اجل من عملت كلما الحقيقة مع تتوافق االنسانية »األعمال
 كانت كلما الحقيقة وخارج تماماً خاكة وهي السعادة، تحقيق

 كلمة ليست هنا سعادة وكلمة .السعادة« نقيض حصول وراء

 إذ محدد، واحد معنى لها كلمة هي بل التأويل تحتمل مبهمة

 ، األلم« وغياب اللذة وجود هو بالسعادة نعنيه »ما :مل يقول

. اللذة« وغياب األلم وجود فهو اشقاء او الحزن »أما

 الوحيدان اشيائن هما األلم وتجنب اللذة على الحصول إن

 الغاية يشكالن فإنهما وبالتالي الناس، بهما يرغب اللذان

 البشرية لسعي األخير والهدف الفرد، لتصرف القصوى

 نستطيع التي البشرية التجربة تؤكده ما وهذا الحثيث،
 مهما للفلسفة، الطويل التاريخ وكذلك وتفسيرها، مالحظتها

.الواقع هذا إنكار المدارس بعض حاولت

: النفعية خصوم اعتراضات ب(

 كمشكلة ،التاريخي طارها في النفعية مل وضع أن بعد

 ماهيتها عن البحث في يبدأ االخالقية، الحياة في األساسي المبدأ

اليها وجهت التي المآخذ شتى على الرد بطريقة

 ولقد اللذة، تدين النفعية بأن يقول األول االعتراض إن ا-

 نقيض المفعة من تجعل التي اللغة من االعتراض هذا جاء

 الى الخصوم خلص منفعة لكلمة العام االستعيال ومن اللذة،
 في دوراً للذة تترك ال ألنها قاسية فلسفة النفعية بأن القول

 على االمر هذا يعيبون الذين ان والغريب ،البشري التصرف
 دعوة أي ذلك، نقيض عليها يعيبون انفسهم هم النفعية
 فإن وباختصار أبخسها، وحتى للذات لالستالم الناس

 بسبب التنفيذ موضع وضعها يمكن ال نظرية هي النفعية

 وهي لذة، كلمة قبل نافع كلمة توضع حين وقساوتها نشافها
 حين الشهواني، طابعها بسبب بسهولة، للتطبيق قابلة نظرية

.منفعة كلمة قبل لذة كلمة توضع

 ستيورت جون يؤكد كما ،انفهم يناقضون خصومنا إن

 الى ابيقور من النفعيين، الفالسفة جميع ان حين في مل،
 اللذه ولكن للذة، مناقضاً شيائً منفعة بكلمة يقصدوا لم ،بثام
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النفعية

 امرين والنافع الملذ من يجعلوا أن وبدل األلم وغياب عينها
 والجميل واألنيق الملن يشمل النافع بأن دوماً أعلوا متعارضين،

لممتع. وا

 هما األلم وغياب اللذة بأن تؤكد النفعية كانت لما - 2

 أخيرة، كغايات اكاس فيهما يرغب اللذان الوحيدان الشيائن

 وغير اخالقي غير مفهوم عن تدافع بأنها خصومها اتهمها فقد
 غاية لها ليست الحياة بأن االقرار إن . للحياة واناني ،سام

 اللذة من وانبل اسمى غرض من لي وإن اللذة، من اسمى
 خليق المذهب هذا ومثل ومنحط، دنيء مفهوم عن الدفاع يعني

 رد ولقد بالخنازير أبيقور تالمذة شبه القدم ومنذ بالخنازير،

 بأن يعتقدون ال الذين مناوئيهم على يقع اللوم بأن االبيقوريون

 التي اللذات تلك تفوق لذات عن البحث على قادر االنسان

 من بد ال بأن اعترف، فإفي هذا ورغم الخنزير، عنها يبحث

 ال أن مل، يؤكد االبيقوريين. نفعية عل هامة تعديالت ادخال

 هذا على مسيحية واخرى رواقية عناصر ادخال من بد
I المذهب

 نفعية على مل ادخله الذي الرئيسي التعديل الى نصل ها

 اللذات نوعبة مفهوم الكيف، مفهوم إدخال أي ،بثام

 مل إذكان غيرها، من اكثرقيمة لذات هناك واالقراربأن
 العمل نوعية كل الحسبان بعين تأخذ ال بنثام نفعية بأن مقتنعاً

 ال الروحية اللذات بأن النفعيين جميع قال لقد .األخالقي

 بسبب ولكن ماهيتها، بسبب الجسدية اللذات على تتفوق
 وأقل وأمناً استقراراً اكثر كونها بسبب ي خارجية، عناصر

 بعض بأن يقروا أن للنفعيين فيمكن ذلك مع ولكن ، عاء
 يلعب النوعية عنصر ان إذ غيرها، من اثمن اللذات انواع

 في كما تماما الكم، عنصر جانب الى اللذات الى بالنسبة دوره

والميادين. الحقول كل

 فضل إذا اللذات؟ بين الكيفي الفرق هذا ميز كيف ولكن

 فهذا االثنتين معرفة بعد أخرى، على لذة إكراه دون الناس،
 األولى، من فقط كماً ولين نوعاً أثمن المفضلة اللذة ن يعني

 قياسها باالمكان يعد لم متجانسة غير اللذات كانت ولما

 بمثل للقيام المؤهلين الناس الى نلجأ أن وجب لذا ،بموضوعية

 نالحظ ونحن اللذات مختلف عاشوا الذين أي القياس، هذا

 بطريقة يفضلون اللذات مستويات شتى عاشوا الذين ان

 تلك أي العليا، قواهم الى تنتمي التي اللذات بينة واضحة

 من هناك ليس إذ والروحية، العقلية القوى الى تنتمي التي
 سفلى حيوانات الى تتحول ان تفضل - ندر فيما إال - خلوقات

 إنسان يتحول أن يرضى وال اللذات. اكبرمن كمية في طمعاً

 في طمعا جاهل انسان الى عالم وانسان غبي، انسان الى ذكي
 عقلية قوى الطبيعة وهبته الذي االنسان إن بل اللذات، زيادة

 المحتمل ومن سعيداً، ليكون المزيد دوماً يتطلب عالية وروحية

 ال أنه إال والمصاعب، لآلالم غيره اكثرمن يتعرض أن جداً

 الطبيعي النفور هذا إن أدنى، انسان الى الهبوط اطالقاً يطلب

 أن يمكن إذ كثيرة، تفسيرات يفسر أن يمكن األدن الدرجة من

 محبة الى فبه الرواقيين مثل نفعل أوأن الكبرياء، الى ننسبه

 يظل الحقيقي إسمه أن إال الشخصى، واالستقالل الحرية
 عن كثيراً مل يبتعد هنا . Sense of dignity بالكرامة الشعور

 المشاعر الكثيرمن نسي األخيرقد هذا بأن ليؤكد بنتام

 عن تكلم حين الفردية، والكرامة بالشرف كالشعور السامية،

 مل حسب-ينمو بالكرامة والشعور .االنسافي التصرف دوافع

 ،للحظة ولو نظن أال وعلينا .لالنسان العليا القوى نمو مع -

 االنسان من سعادة أقل العليا القوى الخارق االنسان أن

 فكرة متباينتين: فكرتين بين نخلط عدها اننا ذلك العادي،
 صاحب أن الواضح من إذ ؛content الرضا وفكرة العادة

 ويحقق رغباته كل يشبع بأن كبير حظ امامه الدنيا القوى

 باستمرار يثعر العليا القوى صاحب أن حين في طموحاته،

 أن أو بسهولة، تنال ان من ابعد اليها يطمح التي السعادة بأن

 الرضا عن الحيوان بكثيرمن ابعد الحقيقي االنسان كلية. تنال

 االنسان ولكن االنسان، اكثررضامن الحيوان واالشباع.

 وكذلك ،يتخيلها أن حتى للحيوان يمكن ال سعادة يعرف

 القوى وصاحب العليا، الخارقة القوى صاحب بين الحال

 فإن وباختصار الحيوانية. الحياة الى اقرب يظل الذي الدنيا

 إذ تعاسته، عالمة ال الخارق، االنسان قوة عالمة الرضا عدم
 أن من غيرراض انساناً نكون ان االفضل من أنه الواضح من

 السهلة اللذات يفضلون حين والناس راضياً. خنزيراً نكون

 فإن الحال وبطبيعة الكل. بداعي ذلك يفعلون فإنما القربة
 هم العليا، واللذات الدنيا اللذات خبروا الذين اولئك

 إن اللذات، بين النراتب سلم يقيموا أن يستطيعون وحدهم

 مثل في مبرم وحكمهم ،الكيف حيث من أو الكم حيث من

الحال. هذه

 األعلى مثلها ألن أنانية، فلسفة ليست النفعية فإن واخيراً

 أي السعادة، مجموع بل وحده، االخالقي العامل سعادة ليس

 اآلخرين، على ما سعادة إشعاع مدى االعتبار بعين تأخذ أنها

 اننا اال نبيل، خلق صاحب سعادة مدى في شككنا اننا فلو
 اكثر اآلخرين يجعل االنسان مثلهذا بأن ننكر أن نستطيع ال

 وبالتالي جة، فائدة المجموعة منه وتستفيد باستمرار، سعادة
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اسية

 تنادي حين إال األعلى، مثلها تبلغ أن تستطيع ال النفعية فإن

الخلق. بنبل

 أن يمكن ال السعادة بأن يؤكدون النفعية خصوم إن - 3

 هنا الخصوم حجة :البشري والنشاط الحياة غاية تكون

 بل البلوغ صعبة السعادة يأن ناحية من يؤكدون فهم ،مزدوجة

 السؤال ايضا هناك ثم المخال، بعيد تبدوكحلم إذ مستحيلة،

 هنا ومل ؟ سعداء نكون بأن نطالب حق بأي وهو: األهم

 Thomas Ccirlyle 1881-1795 كاراليل توماس لرأي يعرض

 الكبيرغوته االلماني هوالشاعر المصيب يعتبربأن الذي
 التخلي مع إال حقاً تبدأ ال الحياة بأن يؤكد حين ،1832-1749

Entsagen الشرط ويثكل السكينة، الى يقود الذي 

 اهمية من اليقلل هذاالقول مثل فضيلة لكل الضروري
 أنها بل فحسب، السعادة فلسفة ليست انها ذلك النفعية،

 كانت فإذا الشقاء، وتجنب الحزن عن االبتعاد فلسفة ايضاً

 الى بحاجة ايضاً زلنا ما أننا يعني فهذا متحيلة، السعادة

 بأن يقولون الذين غيرأن ٠ األلم تخفيف كفلسفة النفعية

 المثيرة اللذة هي السعادة بأن يعنون مستحيلة، السعادة
 جيداً يعرفون العادم فالسفة بالطبع .الصاخب واالستمتاع

 كثيرمن في الدقائق تتجاوز ال قصيرة اللذة لحظات بأن

 السعادة طويل يوم في قصيرة فترات عن عبارة وهي االحيان،
 حياة في األلم من عابرة المثيروفترات الهناء من لحظات هي

 أن يمكن اكثرما الحياة من نطلب اال يجب اننا أي طويلة،

 واتمتع والصخب الهياج من فترات عن عبارة والحياة ،تعطي

 يعرف ال والذي .والهدوء الراحة من وفترات والهوس،
 هو االمر كل .الحقيقية السعادة يعرف ال بالهدوء االستمتاع

 أن نعرف أن علينا ولكن ،ومكنة موجودة السعادة أن إذن
 فن هنا السعادة وتصبح مكناً، ليس شيء كل على الحصول

 بهذا الشديد واالستمتاع بالقليل الرضا فن حتى بل الممكن،

 ان نستطيع نحن فقط، علينا يتوقف الفن هذا ومثل القليل،
 .تعطيها ان الحياة تتطيع ال اوهام وراء نركض أن أو نحققه

 بين الجمع الناس االكبرمن القم يستطيع بأن تنادي والنفعية
.سعيد توازن في الهدوءواالثارة عنصري

 ضخمة فلسفية مثكلة مل ستيورت جون يالمس هنا
 فكل اللذات، زوال سرعة مشكلة وهي دوماً، الفلسفة عرفتها

 اساس تكون أن يمكن فكيف ،تتحقق حالما تموت لذة

 تكون أن ما والدتها، مع موت العمرلها اللذة ؟ السعادة

 الفرح الفالسفة الكثيرمن فضل لذلك ذكرى، تصح حق
 يمزج حال فيجد مل ستيورت جون اما ،لديمومته اللذة على
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 إنسان كل بأن فهويقول انكليزية، واقعية في والفرح اللذة بين

 تحصى ال مصادر يجد ان يستطيع العقلي نشاطه يمارس مثقف

 في الفن، في الطبيعة، في به، يحيط ما كل في الهتامه،
 ومثل مستقبلها. وآفاق البشرية تطور في الشعر، في العلوم،

 بلد في ولد من كل يصبح وأن يحدث، أن يمكن األمر هذا

 هذه بكل االهتمام تخوله الثقافة من درجة يملك متحضر
 العكس، على بل أنافي، االنسان أن صحيحاً ليس إذ االمور،

 الرائعة االنجازات الكثيرمن امامنا يضع المتحضر فالمجتمع
 عالم في .اهتمام مراكز باستمرار ويخلق المتعددة، واالمكانات

 تزال ما عالم وفي والخيال، للعقل المثيرة باألشياء مليء كهذ
 كل فإن وتغييروتحسين، تعديل الى تحتاج كثيرة اشياء هناك

 الخي االهتمامات من الكثي محد حدة بة ني تلقى انسان
.عليها يحسد حياة ويعيش ،العام

 الذين ضد السعيد، الوجود بهذا بالتبثير مل يكتفي ال
 سعيد بمجتمع أيضاً يتنبأ بل متحيلة، السعادة بأن يقولون

 جميعاً منا تجعل الجيدة التربية بأن يؤكد فهو .التقدم بفضل آت

 جهد وبفضل الطبيعية، الكوارث ضد الصراع في شركاء

 يمكن لأللم، الدائم المصدر فالفقر، االنسانية، وتقدم الجميع

 فإن وكذلك المتكافل، المجتمع حكمة بفضل يتالشى أن

 بفضل باستمرار ينقص ان يمكن اعدائنا، أخطر وهو المرض،
 العلمي التقدم فإن وكذلك صالحة، واخالقية جسدية تربية

االمراض. انواع شتى على ساحقة، جديدة بانتصارات يعد

 بالتقدم حقيقي ايمان فعل يئكل هنا مل به ينادي ما إن

 كل بأن يؤكد أنه إذ البشرية، الطبيعة وبطيبة العلمي،

 يمكن وألمه، حزنه من وتزيد االنسان تصيب التي الكوارث
 إال للبشرية، المتواصل الجهد بفضل وإزالتها، عليها السيطرة

 تعيثه كانت الذي المرير الواقع رؤية من مل يمنع ال هذا أن
 يزال ما التقدم بأن يؤكد انه إذ عصره، في الغربية الحضارة

 يأتي أن قبل ستهلك متعاقبة كثيرة اجيال وهناك ، جداً بطيثاً

 هذا وسيكون والمرض، واأللم والحزن الفقر على النهائي النصر
.والمعرفة االرادة انتصار النصر

 إذ تماماً، إذن مخطثون مكنة غير السعادة بأن يقولون الذين

 الحثيث، االنسانية سير في متواضع، ولوبشكل المساهمة، أن

 إنسان لكل يعطي بأن كفيل الكوارث، شتى ضد نضالها في
 متنوعة، متعددة متعاً العطاء ومن الذكاء من القليل يملك

األنانية. إغراءات في القوط من تمنعه حقيقية، سعادة تمنحه
 يقوله ما هذا ،بالذات التضحية تستبعد النفعية - 4

 الناس، من الساحقة الغالبية إن األمركذلك؟ فهل الخصوم

 ما البربرية، في غيرها بكثيرمن اقل المنغمة البلدان في حتى



النفعية

 وكذلك سعادة، بدون طبعا، ارادتهم دون يعيثون، يزالون
 سعادتهم عن يتخلوا ألن مدعوون والشهداء األبطال فإن

 يجعلونه الذي األعلى المثل اجل من وذلك ارادتهم، بمحض
 فإنما بذاته يضحي من كل أن إال . الثخصية سعادتهم فوق

 سعادة أجل من ولكن ذاتها التضحية اجل من ال ذلك يفعل
 مقتنعون وهم ، بأعيالهم يقومون والشهداء األبطال اآلخرين،

 ال التضحية إن .غيرهم على الشقاء الكثيرمن سيوفرون بأنهم

 من إن . اآلخرين سعادة في تساهم ما بمقدار إال لها قيمة

 من اكثر نا اعجاب يستحق ال اخرى غاية اجل من يضحي
 ستيورت جون إن العمود. رأس على القابع بالناسك اعجابنا

 أقل يظل أنه إال النسك، سلفهعن ماقاله هناكل يتذكر مل
 عمود، رأس على والتعبد النسك بأن يقول أنه إذ له، عداءاً

 له يكون قد سابقاً، ذكرنام الذي العمودي سمعان فعل كما

 الشجاعة تصل أن تستطيع مدى أي الى يرينا بأن هميته

 يكون ان يمكن ال العمودي سمعان عمل ولكن االنسانية،

 يلتقي مل باختصار تحتذيه، ان االنسانية على الذي النموذج

 ولكنه ذاتها، بحد لها قيمة ال التضحية بأن بالقول بنثام مع

 بأية االطالق على يعترف ال فبشام ذلك، بعد معه يختلف

 ال الخير عمل إن الذات، حساب على كانت اذا تضحية

 مع يتعارض ال دام ما ،بنثام عند المنفعة مبدأ مع يتعارض

 بأن يعتقد مل أن حين في حابنا، على يقوم وال سعادتنا،
 دوراً تلعب ستظل ذاها، حد في قيمتها عدم رغم التضحية،

 هو كما ناقصة المجتمعات هذه دامت ما المجتمعات في هاما

 نستطيع بأننا الشعور يأتينا النقص هذا وبسبب ،الواقع

 من التي القصوى السعادة نحقق بأن نأمل أن بالتضحية

 اليأس بسبب انه أي ،المجتمع تقدم مع نبلغها ان الممكن
 ملؤه بعالم يأملوا أن يضحون الذين لجميع اعطي فقد الحالي

 وبأننا حريتنا، كا يؤكد الشعور هذا مثل والرخاء، السعادة

 مع حصل كما نعيث، ويجعلنا والمصائب القدر من أقوى

 ال طمأنينة في الرومانية، االمبراطورية ايام أسوأ أثناء الرواقيين
.الظروف قساوة تطالها

 التي التضحية هوفي النفعية لألخالق األعلى المثل أن إال

 هي المجموعبة مصلحة إن اآلخرين سعادة اجل من تكون

 يبدأ التضحية معنى أن غير تضحية ألية معنى تعطي التي
 بين حقيقي تاغم وقيام البشرية، تقدم مع تدرجاً بالزوال

 القاعدة في نجده ما وهذا المجموعة، ومنفعة الفرد منفعة

 ان نريد ما لآلخرين نفعل بأن يطالبنا حين ،للمسيح الذهبية

كأنفسنا. قرينا نحب بأن لنا يقول وحين معنا، يفعلوه

 واالجتماعي، الفردي بين والتناغم التناسق إيجاد اجل من
 التضحية، لمشكلة غهائي جذري حل إيجاد اجل من وبالتالي

 جميع قيام اثنين: بأمرين القيام مل ستيورن جون يقترح

 كل مصلحة بين توازن بايجاد االجتماعية والتنظيمات القوانين

 ان التربوي النظام عل ثانية ناحية ومن المجتمع، ومصلحة فرد
 الشخصية سعادته بين كامال ارتباطا فرد كل ذهن في يخلق

 األمرين هذين إن العامة السعادة أي المجتمع، ومصالح

 التضحية لوجود سبب كل بإزالة البعبد، المدى عل كفيالن،
 التستطيع درجة إلى جداً، سام للنفعية األعلى المثل إن - 5

 ان يمكن الجملة بهذه . تحققه أن أو تبلغه، أن االنسانية معها

 الفعية على عابوا أن فبعد ،الخصوم يقوله ما نختصر

 ال مثالية في وإغراقها س.وها اآلن عليها يعيبون انحطاطها

 من قدر اكبر الى نصل أن يمكن كيف إذ ،تتحقق أن يمكن
 الناس من جداً النادر إن الناس؟ ألكبرعددممكنمن السعادة

 أن إال بأكمله، المجتمع سعادة على يؤثر أن الفرصة له تتاح
 اآلخرين. إسعاد اجل من العمل من الناس بمنع األ يجب هذا

 مجموعة إسعاد أجل من المجرد العمل هو النفعية تطلبه ما

 لكل متوافر العمل هذا ومثل الناس، من معينة صغيرة
 خير اجل من ال يعمل، أن منا كل على أن أي الناس،

 للغالبية بالنسبة ومحال عسير امر بالفعل فهذا بأسره، المجتمع

 نفوس الى السعادة إدخال اجل من بل الناس، من الساحقة
 بنظر فالفضيلة المحدود، الضيق محيطه في معه يعيثون من

 الهدف هذا ومثل . السعداء عدد زيادة محاولة هي النفعيين

 منا، واحد كل متناول في إنه بل المنال، بعيد أعلى بمثل ليس

 آالم تخفيف على الصغير محيطه في كل فلنعمل آن. كل وفي

 قد نكون وهكذا بيوتم، الى السعادة إدخال وعلى اآلخرين،
 ألقصى السعادة درجات اقصى هدف االكبر، الهدف خدمنا

الناس. عددمن

 على صياغته يمكن النفعبة على االدس االعتراض إن - 6

 إذ ،باردين انصارها تجعل الفلسقة هذه مثل إن : التالي الشكل

 أن منا تطلب حين اآلخرين، نحو شعور كل عندهم تقتل
 التي النيات ال التصرفات نتاثج قاس، وبشكل فقط، نحب

 عالقة مشكلة يطرح النقد هذا مثل التصرف. وراء كانت

 وهي والفاعل، الفعل مشكلة ،بمنفذه االخالقي العمل
 الفلفات كل عرفتها بل وحدها بالنفعية خاصة ليست مشكلة

 فهل مؤذية، نتائجه يعمل يقوم قد نبيالً انسانا إن الخالفية

 على قالوا الرواقيون ؟ وشريرا مؤذيا هنا الفاعل يصبح
 الجيدة، الصفات كل ملك فاضالً كان من بأن طريقتهم

 هذا الى تذهب ال اكفعية إن . . كريماً. نبيالً جيال غنياً فأصبح
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اسية

 هي الحسنة االعال فإن البعيد المدى على بأنه ؤكد بل الحد

 الخفية النيات ال نبيل، حيد خلق وجود على البرهان وحدها

 االساسي السؤال لوطرحنا انه والواقع .األخالقي للفاعل
 استطعنا لما االخالقي؟ للقانون خرناً يشكل الذي وهوما هنا،

 معرفة معرفتها الصعب من إذ اليات، من انطالقاً االجابة

 يمكن مفهومة، وبينة ملموسة االفعال أن حين في حقيقية،

. بسهولة يها االحاطة
 .الله بدون اخالق أنها عليها النفعية خصوم عاب لقد - 7

 لما نحن بتصورنا تعلق المسألة مل سيتورت جون يقول وهنا
 سعادة شىء، كل قبل يريد، كان فإن البشر، من الله يريده

 بل غ الله بدون مذهباً تكون ال النفعية فإن ،خالئقه جيع

المذاهب من غيرها يفوق شديد، بعمق دينياً مذهباً تصبح

 بالي النفعي الالهوقي من هنا آراءه يستوحي مل أن الواقع

Paley آراؤه وكانت عثر، التاسع القرن مطلع في المتوفى 
 يرغب ال الله بأن ينادي وكان انكلترا، أنحاء شتى في منتشرة

مخلوقاته االفيسعادةكل
 الله، إرادة الى ظهرها تدير ال مل، تصور في إذن، النفعية

.موقفها عن للدفاع اليها تستند ان تستطيع بل

 اخالق بأمها نعتها النفعية ضد الثامن االحتجاج - 8

 إلى تستند ال ألنها اخالقية ال فهي وبالتالي االنتفاع، انتهازية
 تؤخذ هنا تتعمل التي Expediency انتفاع وكلمة المبادئء،

 اجل من يفعله أنه إذ بالعمل، يقوم للذي الوصولي بالمعنى

 حين الحال هي كما األنانية الفردية ومصلحته الشخصي انتفاعه
 .بمنصبه االحتفاظ اجل من بلدم وزيربمصالح يضحي

 مع اآلني، أو المباشر االنتفاع بمعنى ايضاً تقال واالنتفاعية

 المرء يكذب كان وأسمى، أعم منفعة يضمن كان ما انتهاك

 غير هو هنا االنتفاع إن ,إحراج من السريع التخلص اجل من
 ،هونافع ما مع هي النفعية إن وطبعاً ، Useful النافع

 تقبل النفعية ان اال ٠ ة انتهازي لحظة في به ننتفع ما مع وليست

 انقاذ اجل من الكذب الى كاللجوء االنتفاع، الى باللجوء
 الضرورية الحاات مراعاة مع محدقة مصيبة من احدهم

 المبدأ حسنة إن بل ،االنتهازية االنتفاعية هذه لمثل والقصوى

 ليرجح المنافع مختلف بين يقارن أن يستطيع أنه هي النفعي
منها. االفضل

 نقوم عمل اي تأثير لنحسب الكافي الوقت نملك ال إننا - 9

 الجديد االعتراض صياغة هي هذه .العامة السعادة على به
 هذا مثل يقول من بأن متهكماً مل ويرد النفعية، لخصوم

 المسيحية المبادىء تنفيذ أجل من أنه يقول هوكمن القول،

 القديم العهد عمل، اي على يقدم أن قبل يقرأ، ان المرء على
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 .له معنى ال القول هذا مثل .واحدة دفعة الجديد العهد ثم
 فكرة وهي مل ستيورت جون عند اساسية فكرة الى نصل وهنا

 الذين على يرد فميل البشرية، عرفتها التي االخالقية التجربة
 لكل المساوي الوقت كل نملك بأننا الوقت بضيق يحتجون

 تجاربها خالل تعلمت، فاإلنسانية البشري، الجنس ماضي

 معها، يتعارض ما وعرفت سعادتها، مع يتمشى ما السابقة،

 االخالق قواعد هي الينا، وصلت التي المعتقدات فإن وبالتالي
 في ننجح أن الى كذلك وستبقى والفيلوف العامة اجل من

افضل. قواعد إيجاد
 المديد، تاريخها خالل اكتسبتها لألمم حكمة إذن هناك

 على االنفتاح هذا الالمحدود. التقدم على منفتحة الحكمة وهذه

 حكمة وأن ناقصة، تزال ما تجربتنا أن يعني المستمر، التقدم

 يعني ال هذا ولكن والتحسين، للتعديل قابلة تزال ما البشرية

 المبدأ تحقيق انتظار في اليدين مكتوفة ستظل البشرية ان

 البشرية الناس لكل الكلية السعادة أي الكمال أي األساسي،

 الماضي اخطاء في تقع كيال تجربتها من مستقاة تعميمات تجري
,الثانية المبادىء من نوع الى يقودها وهذا جديد، من

 تسمح بأنها يؤكد النفعية على األخير االعتراض إن - 1 )(

 النفعي بأن يقولون الخصوم .كاذبة ضميرية تبريرات لتمرير
 يجعل أن أن إلى دوماً يميل ان لغيره، يحلله ال ما لنفسه يحلل

 ليؤكد األساسي، المبدأ على يشذ استثناء الشخصية حالته من
 هل ولكن .حترامها من شخصياً له أنفع القاعدة خرق بأن

 يجيب ضميرهم؟ مع يغشوا أن ألتباعها تجيز وحدها النفعية

 مثل واجهت االخالقية المذاهب كل بأن مل ستيورت جون
 من ولكن االخالقية، المبادىء من ال المتأتية، المشكلة هذه

 بينها. ما في صراع في تدخل التي المتنوعة االعتبارات شقى
 غاية في البشرية االشياء أن الى تثير الظاهرة هذه ومثل

 كثير على الحكم جداً الصعب من يجعل مما والتعقيد، التركيب

 المذاهب كل فإن ولهذا وقاطعاً، جازماً حكاً التصرفات من

 مع التسامح ببعض األخالقي للعامل سمحت االخالقية
 تمر باباً فتحت فقد هنا ومن االستشنائية، الظروف في نفسه،

 يحلها ال االشكاالت هذه مثل الكاذبة، الضمير تبريرات منه

وفضيلته. الفرد ذكاء اال
 يحاول كما بالنفعية، خاصة ليت نرى كما والمشكلة

 الفلسفات كل تعرفها عامة مشكلة هي بل ،يقولوا أن الخصوم

 الواجبات تصارع حال في حتى النفعية إن بل االخالقية،

 تملك أنها ذلك األخرى، المذاهب كل من افضل تظل هذه،
 الطرفين، حد لصالح الصراع تحسم ان لها يتيح ثابتاً معياراً

 المعيارهوبالطبع وهذا المعيارصعبا، هذا مثل تطبيق مهماكان



النفعية

 الذي المعيار هذا االس. االكبرمن للعدد القصوى السعادة

 من النفعية إليه اللجوء يقي االساسي، االول المبدأ يشكل

 من غيرها عند يحصل كما ،الثخصية الرغبات في الوقوع

اكانوية. ء المبادى تصارع حال في النظريات،

المنفعة: لمبدأ األخير المحرك ج(

 الذي األساس مشكلة تطرح االخالقية الفلسفات كل في

 االخيرة الدوافع عن نتساءل أننا أي نظرية، كل اليه تستند

 تستقي اين ومن النظرية، هذه اتباع بواجب نشعر تجعلنا التي

 اننا هو ،هنا مل ستيورت جون يالحظه ما واول , الملزمة قوتها
 وتبدو ألفناها، عادات كا بالنسبة هي اخالفاً نتبع الغالب في

 القهرية قوتها ذاتها من تستقي اي ذاتها، تؤسس وكأنها
 ملزم بأفي اشعر »إنني نقول اليوم تجعلنا العادات هذه كواجب.

 ملزم انا لماذا ولكن أخدع، أو أخون بأال أقتل، او أسرق يأال
العامة؟«. السعادة أجل من اعمل بأن

 تزال ما الناس، كل سعادة اجل من العمل فكرة إن نعم
 ولكن عليها، درجنا كعادة نتقبلها وال اذهانا، عن جداً بعيدة

 بقية مع توحدنا التي بالصلة الشعور سيتعمق التربية، تقدم مع
 مع التضامن أن درجة إلى المسيح، ارادة هي وهذه البشر،

 منا، فرد ضميركل امام سيبدو، البشرية في أخوتنا بقية

 بشاعة من النفور اليوم يبدو كما تماما جدا، طبيعي كثعور
. جيدة تربية تلقوا أسوياء شبان لدى طبيعياً الجريمة

 جديدة، طبيعة الجميع سعادة مبدأ يصبح أن انتظار في

 غيرها مثل تملك، النفعية فإن البشر، جميع لدى يومية وعادة

 هذه اليها. الناس لجلب عديدة دوافع االخالقية، المذاهب من

وخارجية. داخلية نوعين: على هي المحركات أو الدوافع

: الخارجية الدوافع - ا

 االنسانية عاشتها وقد المعرفة، سهلة الخارجية الدوافع

 محبة اجتذاب في االمل هو الدوافع هذه واول باستمرار،
 السعادة الى نسعى جميعاً اننا ذلك الخالق، محبة او الناس،

 محبة واجتذاب معتقداتنا، بقية النظرعن بغض فيها ونرغب

 أن الى يحركنا ما وهذا الطريق، لها ويمهد سعادتنا يسهل الناس

 سعادة اجل من ونعمل السعادة في االنانية حساباتنا عن نبتعد

 لهذا اآلخر والوجه خير. كل لنا يضمر يظل بناكي يحيط من
 سيد سخط أو الناس غضب يصيبنا أن من الخوف هو المحرك

 أال على حريصين كنا سعادتنا على نخاف كنا لما إذ الكون،

 وبهذا ،أغضابهم عن نمتنع لذا ،معهم نعيث من األذى يصيبنا

 بأن نقول أن وهكذانستطيع العامة. السعادة مسيرة في نساهم

 أو مادية أكانت سواء والعقابات، المكافآت تلعبه التأثيرالذي
 دوراً يلعب بجدتنا، ابناء أومن الخالق من أجاءت معنوية،

. النفعية االخالق لتثبيت مهماً

الداخلي الدافع-2

 شعور إنه يتغير، ال واحد للواجب األساسي المحرك إن

 الناس أن حتى الواجب، خرق يعقب شديد تألم داخلي،

 أمام مذعورين يتراجعون جيدة اخالقية تربية تلقوا الذين

 ال حين الشعور هذا ان وواضح لخرق، هذا مثل احتمال
 الضمير جوهر يشكل انانية مصلحة اية وراءه تكمن

 فقط مرتبط غير الشعور هذا ان هو الواقع أن إال .االخالقي

 في ظاهرة هو االخالقي االلزام إن للواجب. المحضة بالفكرة
 المشاعر الكثيرمن مع متشابكاً نجده فنحن التعقيد غابة

 والشعورالديني والخوف والحب التعاطف مع والعواطف،

 حياتنا وكل الطفولة، ذكريات مع وكذلك اشكاله، بشتى

 اآلخرين احترام على الحصول في رغبتنا مع وكذلك المنصرمة،
 الواجب اعطى الكبيرفقد التعقيد هذا وبسبب . وتقديرهم

 القوة فإن أمر من يكن ومهما صوفية. صفة األخالقي
 علينا الشعور من كتلة تتأقمن اخالقياً الملزمة الضاغطة،

 ومواجهتها ،االخالقي مبدأنا نخرق أن شئنا إن بقوة إزاحتها
 الضمير. تأنيب بصورة الينا تعود حين ذلك، بعد جديد من

 كان مهما الضميراألخالقي تشكل التي هي الشعورهذه وكتلة
الضمير. هذا اصل حول رأينا

 يعلق إنه إذ ،بنثام سلفه عن كثيراً هنا يبتعد مل أن والواقع

 ورغم والواجب، االخالقي باإللزام الشعور على كبرى اهمية
 يعترف مل .بينهما بميز اساسياً خالفاً ان اال كانط بااللماني تأثره

 أنه إال كانط، فعل كما بالواجب الشعور يمارسه الذي بالضغط

 بل ترنسندنتالي، عقلي مبدأ من يأتينا الشعور هذا بأن يقول ال

 والمكتبة الطبيعية المثاعر من للعديد نتيجة رأينا، كما يأتي،

 ما كل من نخلصها أن يمكننا والتي وتتداخل، تتشابك التي

 الصافية »الفكرة الى لنصل غيرصافية عناصر من يشويها

 المجتمع تجربة دور عل مل يشدد اخرى مرة للواجب«،
. وتقدمه

 هوشعورذاتي اخالق االخيرلكل المحرك فإن وهكذا

 ربط من يمنع ما هناك ولي منا، واحد كل اعماق في يكمن
 هذا في يرون الذين أن والواقع المنفعة، يمبدأ الشعور هذا مثل

عالم الى تنتمي موضوعة حقيقة اي ترنسندنتالية، واقعة الشعور
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النفعية

 يمنحون بذلك أنهم يعتقدون كانط، فعل كما ذاتهاء في »االشياء

 في اسكاته عدم تضمن جديدة الزامية قوة الضميراالخالقي

 هذا مثل بأن التجربة من نعرف أننا إال الحرجة، االوقات
 الناس يسكت التي السهولة يرى وكلنا شياًئ، يضمن ال التأكيد

. مصالحهم مع تعارضت كلما ،ضمائرهم فيها

 اذا ما معرفة وهي طرحها، من البد اخرى شكلة هناك
 والواقع أومكتسباً، فطرياً الضمير اي بالواجب الشعور كان

 باكتساب أي بالنفعية، ربطه من يمنع ما لي الحالين في انه

 أن مل، يؤكد ظني، وفي هذا، األلم. عن واالبتعاد اللذة
 ان من يمنعها ال هذا ولكن فطرية ال مكتبة االخالقية المشاعر

 ويبني ويفكر يتكلم أن لالنسان الطبيعي فمن طبيعية، تكون
مكتسبة قوى تشكل االعمال هذه كل ان مع المدن،

 فهو االنساني، بالتقدم مل ايمان هنا يتدخل جديد من
 جزءاً تشكل ا انها من بالرغم االخالقية، القوى بأن يعتقد

 a natural نمواًطبيعياً تنمو ان يمكن االلضها منطبيعتنا،

outgrowth، من عالية درجة تبلغ ثم جداً، ضعيفة تبدأ فقد 

 قد االخالق أن أيضاً المؤسف من ولكن .الثقافة بفضل التطور

 هذا هل ولكن ،التجربة تبرهن كما ،كان اتجاه أي في تتطور

 الوجهة االخالق يوجه أساسي مركز طبيعتتا في ليس أنه يعني

 شعور هناك مل، يجيب بلى ؟ االنسانية الطبيعة مع تتمثى التي

 من تجعل التي النفعية االخالق مع يتمشى قوي طبيعي
 المشاعر وهومجموعة األعلى، األخالفي مثلها العامة السعادة

 بقية مع بانسجام العيث في الرغبة أي لالنسانية، االجتماعية

 تأثير تحت قوية دافعة قوة المشاعر هذه وتشكل ٠ الناس

 هي االجتماعية الحالة أن ذلك باستمرار، تتقدم التي الحضارة
 دوماً يعتبرنفسه أنه إذ ،لالنسان والضرورية الطبيعية الحالة

 مجتمع الى نصل الحضاري التقدم ومع جسم. كعضوفي

 ان يمكن ال المجتمع، هذا مثل ان الطبيعي ومن المتاوين،
 الذين األفراد جميع مصالح االعتبار بعين اخذت اذا اال يوجد

 بعضاً بعضهم يعاملوا أن على الناس يعتاد وهكذا يؤلفونه،

 مابينهم، في التعاون الى وهذايقودهم المساواة، قدم على
 مصالحه، الغيرجزءمن مصالح واحديشعربأن ويبداًكل

 انساناًمعنياً ويعتبرنفسه العام، نحوالصالح مشاعره فيوجه

 دورهما والتربية التعاطف يلعب وهنا .اآلخرين يهم ما بكل
 بمؤسسات محاطاً نفسه واحد كل سيجد إذ األساسيان،

اآلخرين وبمنفعة العام بالصالح تهتم وكلها عدة، وجمعيات

 التقدم مع وتتحقق تتوضح بدات لألمور الرؤية هذم مثل

 الضخمة الفروقات تزيل حين جديدا دفعا تعطيها السياسي
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 الفروقات هذه .الطبقات بين أو االفراد بين قائمة تزال ما التي

 عديدة جماهير بسعادة االهتمام بعدم اآلن حتى تسمح التي هي

الناس. من

 والعمل باإليثار الشعور تقدم يعني اإلنسانية تقدم إن
 بين يالترابط الشعور هذا أخيراً يعني وهو وخيره، الغير لمصلحة

 لووجهنا ونحن بينهم. السعادة وبوحدة المجتمع، افراد كل

 كل لنشأ وتقويته، الشعور هذا نحوتنشئة التربوية طاقاتنا كل

 الشعور هذا تبنوا وقد الجميع يرى وهو الصغر منذ فرد

 السعادة اخالق بأن واقتنع باالطمئنان، فأحس بالوحدة،
 مع مل ستيورت جون يلتقي هنا .كافياً اخيراً دافعاً تشكل

 المؤمن Auguste Comte 1857-1798 كونت اوغست الفرني

 سعادتها من يجعل التي البشرية وتقدم االنسانية، المعرفة بتطور
 ال النفعية االخالق انصار بأن ليقول يتابع أنه إال .جديداً ديناً

 الشعور وجود على ليؤكدوا الحثيث االنسانية مسار الى يحتاجون

 الحضارية الحالة ففي .المجموعة نحوسعادة بالواجب الملزم
 فرد كل يملك ملحوظاً، تقدماً بعد تشكل ال والتي الحالية،

 وبالتالي اجتاعي، كائن بأنه داخله، في متجذراً عميقاً حساً

 ينافسهم أن يجب خصوماً البشر افراد بقية في يرى ال فهو

 عواطفه بين تناسقاً يقيم أن عليه أن يرى بل ويقهرعم،

 في يدخل حين حتى وغاياتهم، اآلخرين وعواطف وأهدافه

 الحقيقية، سعادتهم يدركون ال الذين الناس بعض مع صراع
 مع ال ،أنانيتهم مع فقط تتعارض أهدافه أن حينها يثعر إذ

يجهلونها. والتي الحقيقية غاياتهم

 أمام جداً، ضعيفاً يزال ما االجتاعي الحس أن صحيح

 الذين أوكك أن إال االفراد، معظم لدى االنانية المثاعر
 كان لو كما امامهم يمثل ال فهو،طبيعي امر أنه يحون يملكونه
 الضغط بالقوة فرضه أوقانوناً التربية، اخترعتها خرافة

 هذه مثل امتالكها عدم العيب من كصفة بل االجتماعي،
 االخيرألخالق الدافع الواقع في تشكل الداخلية القناعة

 بالدوافع سمينام ما تجر التي هي ألنها القصوى، السعادة

 الدوافع هذه غياب حال وفي بالغير، االهتمام الى الخارجية
 تدفع قاهرة، داخلية قوة وحدها تشكل ألن القناعة هذه تكفي

.المجموع سعادة اجل من العمل اتجام في الفرد

 السعادة صراع أو لألخالف، االخيرة الغاية في د(

 اليها نسعى التي االخيرة الغايات بأن مل يؤكد :والفضيلة

 الغايات مشكلة اختصار نستطيع أننا إال الصعوبة، بغاية

 ؟ فيها نرغب التي االشياء هي ما :التالي بالسؤال العملية

كل رغبة موضوع هي السعادة بأن القول في تتردد ال والنفعية



لنفعية

 االشياء بقية كل أما االخيرة، الغاية وحدها وتشكل الناس،

 . الغاية هذه لبلوغ وسائل سوى ليست فإنها فيها نرغب التي

 السهولة، غاية في األمر ؟ ذلك على نبرهن كيف واكن
 وعلى ،نسمعه هوأن مسموعاً ما صوتاً أن عل الوحيد فالبرهان

 مرغوب السعادة فإن وهكذا نراه، هوأن منظرراً ما غرضاً أن

 العامة السعادة كانت ولماذ يرغبها، الواقع في الكل ألن فيها

 يرغب انسان كل ان سوى سبب من هناك ليس فيها؟ مرغوبا
 بإمكاننا اصبح الواقع هو هذا كان ولما به، الخاصة سعادته في

 أن على دليل واسطع هوخيربرهان، هذ بأن نقول أن

 فإن كذلك له، خير هي فرد كل سعادة أن وكما خير، السعادة

 نأخذهم حين االفراد، خيرلكل هي العامة السعادة
 إحدى تكون ان في حقها السعادة تكتسب وهكذا ،بمجموعهم

 أن اال األخالق. معايير أحد وبالتالي البشري التصرف غايات
 يرغبون مثالً البعض . الوحيد المعيار منها لبجعل يكفي ال هذا

 اصيلة الرغبة هذه ومثل الرذيلة، وغياب الفضيلة في ايضاً

 بأن ليؤكدوا ها يحتجون النفعية خصوم أن حتى وحقيقية،

 االعمال. على الحكم لنا يتيح الذي المقياس ليست السعادة

 اغهم بل مرغوب، امر الفضيلة بأن ينكرون ال والنفعيون

 المصلحة تشوبه ال وبشكل لذاته فيه مرغوب أمر انها يؤكدون
. الشخصية

 األخير فهذا ،بنثام سلفه عن االبتعاد في مل يبدأ هنا

 حتى وسيلة، مجرد منها جعل ولكنه الفضيلة، بأهمية اعترف

 وهي ابعد غاية بلوغ اجل من الوسائل، افضل كانت وان
 في غاية الفضيلة عن البحث من يجعل مل أن إال السعادة،

 ذلك العادة، من يتجزأ ال جزءاً الفضيلة ويجعل ذاتها، حد

 ان يجب مثالً كالموسيقى معينة لذة بأن يعني ال المنفعة مبدأ أن

 ألية يمكن بل السعادة، نسميه جماعي شيء لبلوغ وسيلة تعتبر

 ال تكون، أن يمكنها هذا وعلى لذاتها مرغربة تكون ان لذة
 في تكن لم والفضيلة األخيرة، الغاية من جزءاً بل وسيلة مجرد
 عند كذلك، تصبح ان يمكن ولكنها الغاية، من جزءاً البدء

. شخصية مصلحة دون يحبونها الذين جميع

 نعطي أن يمكننا ،هذه نظرنا وجهة صحة عل نبرهن لكي

 مقصودة غاية فأصبحت وسيلة كانت امور على كثيرة امثلة
 البدء في فالمال النقود، مل، يقول األمثلة، هذه أول لذاتها،

 في وتتبب اقتنائها في نرغب التي الحاجبات البتياع وسيلة

 السعادة تصبح حين ذاته حد في غاية المال يصبح ثم سعادتنا،

 للسلطة بالنسبة ذاته القول تأكبد ويمكننا , وتكديسه تجميعه في

 لتسهيل وسيلة أوالشهرة السلطة تكون ان فبعد والشهرة

 جزءاً الشهرة أو بالسلطة التمتع يصبح رغباننا، على حصولنا
.المبتعاة السعادة من

 في والثهرة، والسلطة المال مثل مثلها الفضيلة، كانت اذا

 يدفعنا محرك من هناك يكن ولم لذاتها، مبتغاة غير االصل
 والسلطة المال عن يميزها كبيراً خالفاً ان إال لرغبتها،

 ضرر مصدر يصبح أن الى الفرد تقود ما كثيراً فهذه والشهرة

 حب من أعظم هناك ليس حين في المجتمع، اعضاء لبقية

 لهذا ،به يحيط من لجميع ومعدا خدوما المرء يجعل الفضيلة
 التي األخرى الرغبات لجميع وقبولها اعترافها مع النفعية فإن

 ألنها الفضيلة، حب على تحض بالغير، الضرر حد الى تصل ال

. العامة السعادة في يساهم كثرشيء تعتبره
 في نرغب ال وهوأننا واحداً امراً نستنتج سلف ما كل من

 به نرغب ما وكل السعادة، هو واحد بشيء اال الحقيقة

 .منها أوكجزء للسعادة، كوسيلة فيه نرغب أن إما عداها،

 وعي ألن فيها يرغبون لذاتها الفضيلة في يرغبون والذين
 كذلك األمر كان وإذا الم. منها الحرمان ووعي لذة، امتالكها

 في والمساهمة البشري، للعمل الوحيدة الغاية السعادة تصبح

 كل على نحكم بأن لنا يتيح الذي الزاوية حجر تحقيقها
لألخالق. الصحيح الوحيد والمعيار البشري، التصرف

الخاتمة

 ،بنثام سلفه نفعية يؤنسن أن مل ستيورت جون حاول لقد
 عليها فأدخل االنساني، الدقء ينقصها ناشفة باردة وجدها إذ

 مع يصالحها أن وحاول رواقية، واخرى مسيحية عناصر

 والعلمي، الحضاري التقدم محور في يضعها وأن الفضيلة،
 ابن هذا وهوفي وعلمه، باالنسان االيمان مركز في فيجعلها

 وااليمان االشتراكية األفكار قرن عثر، التاسع القرن

 شر من به يمحيط ما كل على وتغلبه االنسان بطيبة الالمتناهي

ومشاكل.
 تواجه التي الجمة الصعوبات يخفي أال يجب هذا كل أن إا

. األسمى القيمة اللذة من تجعل أن تحاول فلفة كل
:التالية المالحظات نبدي ان هنا يمكننا

 وقع ولها ،بسهولة الناس تجذب كلمة سعادة كلمة إن - 1

 الكثير إلخفاء وراءها ومل استتربثام وقد النفوس في حسن
 إذ والمنفعة، والسعادة اللذة مفاهيم بين وللخلط القصور، من

 يتصرف انساناً نتصور أن جداً السهل من بأن نقول أن يمكننا

 لذة أية التصرف هذا عن ينتج أن دون منقعته اجل من
 الخلط الخطأ من كذلك بينبما، الخلط العبث من إذن ضرورة

 حتى تقبل أن ما التي اللحظة هي فاللذة والسعادة، اللذة بين
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اسية

 العالقات بعض تقيم أغها رغم السعادة، أن حين في تتالشى،

 الحياة تمأل أن إلى تطمح إالأنها كاأكدأرسطو، اللذة، مع
 على وهو أرسطو، يقول إذ متناهية، ال وحدودها بأكملها،

 الفلسفي والنظر التأمل هو الوحيد حدها بأن صواب،

المحض.

 عادة، الناس يعتقدها التي البساطة بهذه يست اللذة , 2

 الضائع كالحاضر اللذة . الزمن مشكلة تعقيد معقدة ومشكلتها
 أن ذلك بعد، يأت لم رمتقبل ،غيررجعة الى ولى ماض بين

 تتالشى حتى الوعي يعيها أن ما التي اللحظة هي اللحظة
 عمل هدف يشكل أن فقط للحظة هو لما إذن يمكن كيف

 المتالشية اللحظات من حياة هي اللذات من حياة ؟ االنسان

٠ بها يتنعم بأن للوعي تسمح ال ،غريبة بسرعة

 تقيم االخالقية الفضيلة أن بصواب ارسطو رأى لقد ٠ 3

 حصيلة اللذة إن على شدد أنه غير واأللم، اللذة مع عالقات

 أن يمكن ال انها غير الفاضل للعمل عن ناتج هي ،للفضيلة
 اللذة بأن يؤكد ارسطو أن ذلك الفاضل، للعمل الدافع تكون

 نخثاه الذي األلم أن كما بحقارة، نتصرف تجعلنا نتوخاها التي

الخير، لعمل ظهرنا ندير يجعلنا

 أو ديمومتها أو اللذة شدة حساب جدأ الصعب لمن إنه - 4

 اول في 1941-1859 برغسون لقدبرهن قربيهاأوصفائها

 او اللذة بأن للوعي، المباشرة المعطيات حول مقالة له كتاب

 فرد لكل الداخلي العالم الى ينتميان ألنهما يقاسا أن يمكن ال األلم

 ألي يخضع ال الذي المشاعر عالم الى ينتميان إنها منا،
 أنه نعلم نحن مثالً لأللم فبالنسبة عليه، يتمرد بل حساب،

 يعود فال واحدة، اآلالم جميع تصبح معينة عتبة يتخطى حين
.ضعيف الم أو شديد أم كبير، الم أو صغير ألم من هناك

 باللذة لمساواته وتقليصه االخالفي العمل اختصار إن - 5
 ألحد حبنا إن تماماً. االخالقي للعمل انكار الواقع هوفي

 اكد كما بحب ليس إياها يعطينا التي اللذة بسبب االس
 كل اخالقي، عمل كل للصداقة. الرائع تحليله ارسطوفي

 الفردية مصلحتنا ومعها األنانية تنتهي حين اال تبدأ ال فضيلة
 وتقذف حساب كل من تماماً تسخر التضحية إن .الضيقة

 العمل تعطي التضحية تحطمها بل بعيداً، بنثام برياضيات

 التجربة على وتضفي بحاب، تقدر ال عظمة االنساني
 الترقي إن لعظمنه، يجاريه اذ العقل يستطيع ال بعداً االنسانية

 عسيرة والدة األلم، في والدة يكون ما غالبا القيم عالم في
 لكل النقيض هي أم أية تضحية إن وانتألم، الحزن يمازجها
٠ بتثام حسابات جداول
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 السيئين لدى لذة هناك ان الى اشار قد أرسطو كان - 6

 لقلنا الحديثة النفسية التعابير استعملنا واذا واالشرار. والميئين

 المؤسف ومن اآلخرين، تعذيب من تتأتى سادية لذة هناك بأن

 بشكل يوم كل يزدادون الذين بالساديين مليء عصرنا أن

 الخبز االحيان من كثير في باتت التعذيب عمليات إن .مقلق

 هناك ثم .وحشيتها في لذتها تجد التي الفائت لبعض اليومي
 تمتزج ما وكثيراً لذاته، االنسان تعذب من تتأت مازوشية لذة

 أن الواقع هذا أمام إذن يمكننا كيف بالمازوشية السادية اللذة

؟ األسمى الخير هي اللذة بأن نؤكد

 الى تصل سادية هناك العادية، السادية من أبعد - 7

 خرق بإرادة أي الشر، عمل بإرادة الثيطافي التلذذ مستوى

 جميع إنهالذة اآلخرين للتلذذبمأساة والقوانين االعراف كل

 غرائزهم، تحقيق للبشر الشر عمل في يجدون الذين المهوسين
 الذوبان أو الخير في المعاكس الذوبان من نوعاً هناك أن أي

 العقد من نوعاً يشكل قد العمل هذا مثل الشر. في الكامل

 المهوسة اللذة هذه مثل .وتقمصه بل فيه والفناء الشيطان مع

 إذن يمكننا كيف .الشدة غاية في لكانت بمعاييربنثام لوقيست

 يهذا )انظر ؟ االناني للعمل األسمى الهدف منها نجعل ان

 ورواية Jean Neibert نابير لجان الشر حول مقالة الصدد

.اشياطين( دستويفسكي

 في هامة مرحلة النفعية تظل المالحظات هذه كل رغم

 المدرسة فهذه االنكليزي، الفكر وفي الغربية، الحضارة تاريخ
 مشاكل لكل علمياً حال يجد ان شاء الذي الغرب ابنة هي

 قال حين ذلك بثام اكد ولقد منها، االخالقية حتى االنسانية

 األخالقي العلم أوإصالح تحسين هي االساسية المسألة إن

the moral science to be proved، راديكاليته تبداً وهنا 

 مع عصره منذ النفعية اقترنت فلقد والسياسية، الفلسفية

 واالفراد. الشعب بحقوق المطالبة المتقدمة واالفكار الديمقراطية

 لم فهو المجموعة، مصلحة فرد كل مصلحة من جعل ولقد

 الطرفين من كل على عقدا والشعب الحاكم بين يجعل
 المجموعة، مصلحة وكأنها الفرد مصلحة الى نظر بل احترامه،

 يحصل التعارض هذا مثل أن رأى وحين تتعارضا، أن يقبل ولم
 االجتماعية المؤسسات وخلق الجيدة التربية بأن أكد احياناً

 بين واالخالق، الفرد انانية بين القائمة الهوة يزيال يأن كفيالن

.المجموع ومصلحة منفعته

 بعد التقدمية السياسية بالحركات مقترنة النفعية واستمرت
 الليبرالية بين وصل كحلقة كبيراً دوراً ولعبت مؤسسها، وفاة
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النقدية( )الفلسفة النقدية
Critical Philosophy
Philosophic Critique
Philosophic d. Kritizismus

:جديدة فلسفة - 1

 الكانطية، المدرسة من بسبب مشكل النقدية على الكالم
 مؤرخو يطلق المدرسة، تقليل على فجرياً :نفسه كانط ومن

 أو اوالنقدانية النقدية )أي Kritizismus لفظ الفلسفة

 وبعامة الفلسفي، كانط مذهب على بخاصة النقدي( المذهب

 موضوعات عن بمعزل بالمعرفة يهتم فلسفي مذهب كل على

 المعرفة نظرية تعد فلسفية نزعة كل على اطلقوه وربما .المعرفة
 كتاب تأويل يتم ذلك على وجرياً . فلسفي مبحث ألي اساساً

 »مذهباً أوبوصفه المعرفة، في نظرية بوصفه المحض العقل نقد

 من جلمة فيؤكد الفلسفبة، المذاهب جملة الى يضاف فلسفياً«

.للنقدأواالثبات القابلة الفلسفية القضايا

 واحدة مرة Kritizismus لفظ استخدم كانط ان مع هذا

 الشكي المنهج الى بل الخاصة، فلسفته الى ال ليشير، إنما
 يصلح الذي الدوغمائي المنهج معارضة في لكقد، المحفز

 نقدية مثالية الخاصة مثاليته يسمي انه ومع فقط. للعرض

(Kritich نقد الى نبة Kritik نقدانية الى ولب 
Kritizismus) ًومثالية الدوغيائية باركلي مثالية من لها تمييزا 

 الفلسفي اسهامه ريسمي تعبيره، حد على الشكية ديكارت

النقدية والطريقة العقل ونقد النقد الخاص

 لسستام تمهيد مجرد القد يعد الذي نفسه كانط لكن

 العقل لتوضيح تصلح فقط، سلبية نظرية فاثدة وذا العقل،

 الفكرة ريعده معارفه، لتوسيع ال االخطاء، من وصونه
 أن دون المتعالية الترنندنتالية للفلسفة الكاملة الستامية

 هوستام النقد ان ليقرل يعود الفلسفة، هذه هو يكون
 يصردائياًعلى لكنه التمهيدلها، وليس الترنسندنتالية الفلسفة

 يبحث ان حصراً، هي النقد مهمة وان مذهباً، ليس النقد ان

مكناً، يكون وكيف مكناً المذهب كان اذا ما

 )يوضح سلبي ألنه فلسفبأ، مذهباً ليس الذي الشيء هذا

 ألنه لسواه أومقدمة منهج مجرد ليس والذي يوسع( وال

 في نظرية مجرد ليس والذي متقل. لعلم كامل ستام
 اقامة الى بل المعرفة فهم مجرد الى ال يسعى ألنه المعرفة،

 نشاط يميز ما هو الثيء هذا , هذا الفهم بتوسط الميتافيزيقا
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 او ،النقدية انه ،أقول . الفالسفة من سواه من الفلسفي كانط

 متكاملة فلسفية نظر ووجهة مستقلة فلسفة بوصفه النقد
 المحض، العقل نقد اثالنة: النقدية كانط كتب في معروضة

 العملي، العقل ونقد ،1787 عام ثم 1781 عام الصادر

 وفي . 1790 الصادرعام الحاكمة ونقد 1788 الصادرعام
 ،1783 مقبلة، ميتافيزيقا لكل مقدمات هما: آخرين كراسين

 منها االول شرح وقد ٠ 1785 االخالق، ميتافيزيقا وتأسيس

.العملي العقل نقد ل الثاني ومهد المحض العقل نقد

 في نظرجديدة لوجهة ،قول الذي بالمعنى والقدية،
 الكتب من معالمها ورسم استخالصها يجب التفلسف

 نفسه، كانط عند الوضوح هذا بمثل ليست أنها ذلك المذكورة.

 تنمو كانت بل البداية، منذ الوضوح هذا بمثل تكن لم اوأقله،
. يتقدم البحث كان ما بمقدار وتكتمل

 فلسفياً قوالً تؤس ألنها جديدة، نظر وجهة النقدية أقول،

 الى فالنقداليطمح التفلسف في مبتكرم وطريقة مختلفاً،

 ب التي الطريقة عن مساءلتنا الى بل جديدة، بقناعات تزويدنا
 الى يعى بل ،مغايرة حقيقة الينا يحمل ال وهو .قناعاتا كونا

 حقاًلجديداً وهوبهذايفتح مغايرة جعلنانفكربطريقة

 المعرفة، حقل وال كان( )م. الكون حقل هو لي للتفلسف

 كانط اقام وقد االمكان«. »شروط يسمى ان يمكن ما حقل بل
 وطرائقه ومشكلته فرضيته ل سستامياً »علما الحقل هذا في

 بجملة تعرف ان يمكن ال التي النقدية أقام أي .الخاصة«
 وال — عصره فالسفة كانط بها يشارك مسلمات وهي - مسلماتها

.المؤرخين نظر في مذهبه تلخص التي االيجابية مقاالتها بجملة
 النثاط بين كانط نصوص في التمييز يجب آخر، بتعبير

 قد التي الفلسفية كانط قناعات وجملة المقصد، وهو النقدي،
 الى عناصره رد يمكن اذ اصالة بكبير اليتمتع »مذهباً« تشكل

 الفلسفي التراث ومجمل ،هيوم وامبيرية اليبنتز، عقالنية
: اساسية مقاالت ببضع تلخيصه يمكن بل . الكالسيكي

 ومن متميزين عالمين الى العالم انقسام ي الكون، ثنائية - 1

 او الحسي فوق والعالم الحسي العالم هما متغايرتين، طبيعتين

بخاصة(. الحديثة الفلسفة )ارث المعقول الذهني

 سوى يدرك ال والثبيه وصررة، مادة من مؤلفة المعرفة - 2
.بخاصة( اليونانية الفلسفة )ارث الشبيه

 الحساسية، التوالي: على هي العارفة االنسان ملكات - 3

 خاصة وظيفة منها لكل العقل( )او العاقلة الفاهمة، المخيلة،

األمبيري(، )االرث المعرفة عملية في
 في تعمل اربع مسلمات تنشأ المقاالت هذه من أساس وعلى

 بوجود التسليم وهي ،برهان الى الحاجة دونما الكانطي النص
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 بصحة التسليم البشرية. المعرفة في وضرورية كلية حقائق

 بأن التسليم .الموضوعية وبقيمتها والفيزيائية الرياضية العلوم
 الى المدخل هي والفاهمة، الحساسية اتحاد هي التي التجربة،

 والضرورة. الكلية تفيد ال ذلك مع واغها علمية معرفة كل
 عند وثابتة واحدة مبادىء على قائم العقل بأن التسليم واخيراً

البشر. جميع
 يمكن التي القناعات هذه يتعدى فيما تبدأ النقدية أقول،

 ذات فلسفة بوصفها الجديدة النظر وجهة عرض في إهمالها

 وفق خاصة منهجية بفرضية حلها الى تسعى خاصة مثكلة

٠ جديد حقل وفي عمل برنامج

: المنهجية الثورة او الفرضية - 1“1

 عصر اي ، النقد« عصر ،بخاصة هو »عصرنا :كانط يقول

 للفوز العقل امتحان الى والمعارف المعتقدات جميع تقدم
 بالتفكيروبانحطاط البرم عصر ومعاً ايضاً لكنه . بالجدارة

 عصر ومعاً هوايضاً بمعنى . مبادى، على القائم ,العلم

 العقل بمزاعم االكتراث وعدم الميتافيزيقيا من »القرف«

 وخاوية خربة )الميتافيزيقا( الخاصة العقل ملكة ان والسبب

 شيء وال المتالحقة، الريبين وغزوات الداخلية الحروب بفعل
 خالصاً نريد كنا فإذا . بالثقة يوحي المملكة عذه في

 مختلفة محاولة من بد فال ،العلم لجمهورية وسالماً للميتافيزيقا

 امتحان الى نفسه العقل بتقديم البدء من بد ال . سابقاتها عن

.النقد من بد ال اي العقل
 من نبداً ان من بد ال ومثمرة جدية المحاولة تكون وحتى

 اي به، المعترف العلوم بدأت حيث من . البدء يمجب حيث
 تنسد تعود فال آمنة طريقاً العلم الى تفتح منهجية ثورة من

 عندما لتصيرعلماً، الرياضة ب قامت التي كتلك ثورة ابداً

 برهان عن يبحث ان االغريقي الرياضي ذلك ببال خطر

 واالشكال، االشياء خصائص في ال الساقين المتساوي المثلث

 فيه الرياضي يتمثله ما في .Begriff المثلث، افهوم في بل
 يجده الفيما عنده هومن يضعه ما في .والبناء الرسم بواسطة

 الفيزياء بها قامت التي كتلك وثورة . ■ المرسوم الشكل في
 هو يحدثه ما سوى يرى ال العقل ان الفيزيائي ادرك عندما

 بمبادئه يتقدم ان بالتالي عليه وان .الخاصة خططه بموجب

 يستوجب ما كمثل اسئلته، عن االجابة على الطبيعة فيرغم

معلمه. مع التلميذ يفعل ما كمثل ال الشهود، القاضي
 لتصيرعلماً. الميتافيزيقا ينقص هوما المنهجي القلب هذا

 ان معرفتنا على بأن التسليم من ينطلق البحث كان اآلن فحتى
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 يجد لم المنطلق هذا لكن .المعرفة موضوعات على بناء تنتظم
 الموضوعات على نطلقها التي الكلية االحكام فهم في نفعاً

 المقترحة والثورة . االحكام( على الموضوعات تتقدم )حيث
 فرض وذاك .لمعرفتنا وفقاً تتتظم أن الموضوعات على ان هي:

 ي بموضوعات، كلية احكام اقامة امكان مع اكثرتوافقاً يبدو

 تعطى ان قبل كدينا االحكام هذه تكون ان امكان مع

. الموضوعات
 النقد وجهة تعين كوبرنيقية، المسماة المنهج، في الثورة هذه

 للعقل يخضع الذي هو المعرفة موضوع كان فإذا ومساره،

 لن النقد فان مبادئه، بموجب احكامه في ويندرج العارف

 بل السستامات، او للكتب وال المعرفة، لموضوعات نقدا يكون

 منظم بوصفه للعقل وأحكامه، بنيته في نفسه للعقل نقد

 ملكة بوصفه أي .الجربة مباشرته قبل ومنشئه الموضوع
الموضوعية. القبلية المعرفة

النقد: -مشكلة2ا-

 الكلية المعرفة هي العقلية المعرفة ان به المسلم ومن

 ال والضرورة الكلية ألن القبلية، المعرفة هي اي والضرورية،

 والعرضي الجزني سوى تفيد ال التي التجربة من تتفادان
 او القبلية المعرفة وان بأحكام، تصاغ المعرفة ان المعروف ومن

 تأليفية. قبلية واحكام تحليلية، قبلية احكام الى تنقسم العقلية

 اربعة من شكل المربع مثال: القبلي، التحليلي والحكم
 اي محمولها يضيف ال توضيحية قضية يعدوكونه ال ،اضالع

 مثال: القبلي، التأليفي الحكم اما حاملها. الى جديدة معرفة
 كل ومثال: نقطتين، بين هوقصرمسافة المستقيم الخط

 من واحدهما يشتق ال افهومين بين يؤلف فهو سبب، له حادث
 الحامل، الى جديدة معرفة المحمول فيه يضيف بل اآلخر،
قبلياً أي وضروري، نحوكلي على بالحامل معرفتنا فيوسع

 واضحة مسألة تحليلية احكام صياغة على القدرة كانت واذا
 التناقض عدم مبدأ الى االستناد ألكثرمن تحتاج وال بذاتها،

 هو بذاته غيرواضح هو ما فإن يقينة، وتكون بمكنة تكون حتى
 كيف إذ .صدقها ومثروعية القبلية التأليفية االحكام امكان
 توسع احكاماً يصوغ ان ،شروط أية وضمن ،للعقل يمكن

 لدينا يكون ان نفهم أن لنا كيف قبلياً؟ بالموضوع معارفنا

.نفسه؟ الموضوع من غيرمستمدة موضرعية قيمة ذات احكام

 ان القبلية التأليفية لالحكام يمكن كيف :وبتعبيرأعم
تكون؟.

 ومشكلة العامة، العقل مشكلة هي الصيغة *ذه والمسألة

 وصار انجز قد نفسه النقد يكون حلها وبانجاز .برمته النقد

 المعارف جيع امكان ,تعيين مهمته مستقالً وعالً كامالً سستاماً

 هو والمدى والمبادىء االمكان وتعيين .ومداها« ومبادئها القبلية

.خطته وكامل النقدي العلم كل
 تم فكيف الثالثة. النقد كتب كانت الخطة هذه ولتنفيذ

. ؟ برنامج اي على وبناء التنفيذ، هذا

التقد: برنامج - 3.1

 متابعة يتطلب القبلية المعارف جميع امكان في البحث ان

 .لمجاالت جميع في العقل ب يقوم التي القبلي التأليف عملية
 تبعا المنهجية، الفرضية على بناء تتعين نغسها المجاالت لكن

 الحساسية هي تخريحياً، وملكاته، أوملكاته. العقل لقدرات

 سوى فليت وظيفياً، ملكاته، اما والعاقلة، والفاهمة والمخيلة

 : فهي أوبالموضوع، بالذات تصوراته لعالقة المختلفة االوجه

 رغبة ملكة أو الموضوع، مع التصور تطابق لجهة معرفة ملكات

 أوملكة الموضوع، الحداث علة بتصوراتها الذات كون لجهة

 المرضوع. بتصور الذات انفعال لجهة وااللم باللذة شعور

 تباعا؟ هي ختلفة مجاالت في تعمل كذلك بماهي والملكات

والفن. والحرية الطبيعة
 مصدر لكونه تبعاً جديد، من هذه العقل قدرات وتتوزع

:فيمى ثالث الى القبلية التأليفية االحكام
 تتعلق حيث من نظرية، معرفة ملكة أو محضاً، عقال -

.الموضوع هو بما احكامه

 لفعل االرادة بتعيين احكامه تتعلق حيث من عمليا وعقال -

. يكون ان يجب ما
 الجزثي بادراج يقوم حيث من حاكمة أو حكم وملكة -

الكلي. المبداً تحت
 الياء( )بكسر معينة حاكمة الى بدورها الحاكمة وتنقسم

 بموجبه الجزئي تعيين والمطلوب معطى الكلي المبدأ يكون عندما

 وأما - العملية أو النظرية للمعرفة تابعة الحالة هذه في وتكون -

 البحث والمطلوب معطى الجزئي يكون عندما متفكرة حاكمة
.له مناسب كلي مبدأ عن

 هي ثالث مسائل الى العامة النقد مسالة تنفصل وهكذا
تباخا:

 هذه وحل النظرية: القبلية التأليفية االحكام امكان -

المحض. العقل نقد موضوع يشكل المألة

 يشكل وحلها العملية، القبلية التأليفية االحكام امكان -

,العملي العقل نقد موضوع

 الغائبة، احكام كانط يسميه ما او التفكر احكام امكان -
.الحاكمة نقد موضوع يشكل وحلها
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 هذه امكان شروط تبيان المسائل هذه لحل والمطلوب

 االحكام هذه هل االسئلة! هذه عن االجابة اي االحكام

.امكانها؟ وماهومجال ممكنة؟ تكون وكيف ممكنة؟

 العرض - 1 : مراحل ثالث على خطة خالل من ذلك ويتم
 االستعمال مبادىء تبيان ومهمته التسويغ-2 واالستنباط

 مبادىء تبيان ومهمته الديالكتيك - 3 .وحدوده المشروع

لالمشروع ا االستعمال
 من القبلية اتأليفية االحكام يميز االستباط او والعرض

 في مصادرها الى ويردها المكونة عناصرها الى ويحللها سواها
 ضرورياً يكون أن لالستنباط كانط ويريد .العقل ملكات

 كونه يعدو ال ألنه له متوفر ذلك ان ويرى بنتائجه، وملزماً

,المعطاة للقضايا تحليالً

 االستنباط اليه توصل ما ضرورة شرح فهو التسويغ أما

 وإظهار .االحكام موضوعية لضمان الالزمة الفروض بفرض
 والكافية الضرورية اي الوحيدة الشروط هي الفروض هذه ان

 لالقراربمشروعيتها القبلية، التأليفية االحكام لتفسيرامكان

احقيتها(. )الحقاق

 النقد من السلبي الجانب الديالكتيك في البحث ويشكل

 ذلك اسباب ويبين الترائي على القائمة االحكام تهافت فيظهر

 البرنامج هو ذاك .المشروع االستعمال حدود رسم فيكمل

 لعملية تفصيل سوى يكون لن يلي وما .العريضة بخطوطه

.العلم لستام وعرض التنفيذ

النظرية: المعرفة نقد-2

 ملكة هو حيث من العقل نقد أو النظرية، المعرفة نقد

 التي القبلية التأليفية االحكام امكان لمثكلة يتصدى معرفية
 معطوفاً وهذا، القبلية، القوانين بموجب المعرفة موضوع تنشىء

 من نفسه العقل بنية الى النظر يعني المنهجية، الفرضية على
 تكون كيف وتبيان ،معرفية )ملكات( قدرات الى توزعه حيث

:النظرية المعرفية لالحكام قبلية مصادر القدرات هذه

 وتسمى الحسي، أوالحدس التلقي قدرة :هي والقدرات
 وتسمى تفكرماهومعطى التي التلقائية والقدرة الحساسية،

 على والقدرة .المخيلة او للتصورات المنتجة والقدرة .الفاهمة

 الى والنزوع المعرفية النهايات عن البحث اي التعقل
باختصار. والعقل العاقلة الملكة وتسمى الستمة،

 التي المعرفة احكام : فهي النظرية، المعرفية األحكام أما

 علم او الرياضية المعرفة وهي الحدس في افهومها تبني
 تجربة بصدد الموضوع بتعيين تتعلق التي واالحكام .الرياضة

 التي واالحكام الطبيعة اوعلم الفيزيائية المعرفة وهي ممكنة،
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 وهي والتجربة، الحدس في معطى غير موضوع تعيين الى تزمع
المتافيزيقا. احكام

 احكام صياغة على قدرته على برهن قد العقل كان وإذا

 يشهد ي ،التجربة اوبموضوع بالحدس تتعلق قبلية تأليفية

 ،الطبيعة علم من النظري والقسم الرياضة علم كل بذلك
 احكام صياغة الى الدائم طموحه على ايضا برهن قد فإنه

 غير اآلن حتى المعلنة احكامه كانت وان الميتافيزيقا في نظرية

 ذلك ويعني ،الميتافيزيقا بذلك تشهد كما ضرورية وغير يقينية
 الرياضية للمعرفة تسويغاً االولى الحالة في سيكون النقد أن

 الحالة في الغلط اسباب عن بحثاً سيكون حين في ،والطبيعية
الميتافيزيقا. في الممكنة األحكام لطبيعة ثم، من وتعييناً انثانية،

 معرفة بوصفها النظرية المعرفة أن به المسلم من كان وإذا
 الحسي الحدس في معطاة موضوع مادة من تتألف موضوعية

 تفكر ذهنية صورة ومن سواه( بشريا حدس ال )حيث

 سينحل التأليفية اكظرية االحكام نقد برنامج فإن ،الموضوع
 التلقي قدرة هي بما للحساسية يمكن كيف :السؤال الى

 مادة تعطي وان الرياضيات موضوع بناء تتيح ان الوحيدة،

 مصدر هي بما للفاهمة، يمكن وكيف تجربة؟، موضوع كل
 التجربة، قبلياًموضوع تبني ان للموضوع، التفكيرالمناسب

 يمكن كيف عامة وبصيغة ممكنة؟ التجربة بالتالي تجعل وان

.موضوعية؟ قيمة ذات تكون ان الذاتية للثروط

الحساسية: نقد-1-2

 الى تشير انطباعات الحية: االنطباعات من نوعان لدينا
 :المكان في بوضعها متعلقة اي ،عنا خارجاً موضوعات وجود

 هذه عن الزمني تصرراتنا ترتيب الى تشير وانطباعات

 الداخلي احساسنا في الزمان، في بموقعها تتعلق اي الموضوعات
 يبقى ال مضمون كل من االنطباعات هذه جردنا فإذا بها،

 الحس أو المكاني الحدس صورة أي تلقيها مجرد سوى لدينا

الباطن. الحس او الزمافي الحدس وصورة الخارجي،

 متجانس حدس مجرد هو المكان حدس ان التحليل ويظهر
 حدس مجرد هو الزمان حدس وان .متناه وال ،ثالثة ابعاد ذي

 الحدسان هذان ,متناه وال متجان وحدس المستمى بالتعاقب

 االنطباعات جميع فينا تسبقان اللتان الصورتان اذن هما

مكنة بالتالي وتجعالنها والباطنية الخارجية

 حدسين اي للحساسية، قبليتين خاصيتين يكونا ان ويجب

 ذلك .مكنة القبلية التأليفية الرياضة احكام دكوان حتى محضين
 )وضرورية دائماً حدسية احكام المحضة الريضة احكام ان

 تحضر ان عليها حيث محض حدس على تقوم ان ويجب إطالقا(



النقدية( )الفلسفة القدية

 في قبليا افهومها الهندسة فتبفي وقبليا: عينيا افاهيمها جميع

 فيصيربإمكان الزمان في قبليا افهومه الحساب ويبني المكان،
 متعلقة معارف ألنها قبلياً الرياضية معارفنا يوسع ان العقل

, محضان حدسان هما بما والزمان المكان بخصائص

 التأليفية االحكام امكان فهم يمتنع الفرض هذا وبدون

 مالزمتين صفتين والزمان المكان لوكان اذ ٠ الرياضة في القبلية
 المتنع اليبنتز( يريد )ي بالتالي وغيرواقعتين االشياء، لوجود

 المعرفة بأن الزعم يمتنع مثلما الرياضي، التأليف امكان فهم
 مرسومين مثلثين ان بواقعة محضة عقلية معرفة هي الرياضية

 يتطابقان، ال الجهات جميع من ومتساويين كرة نصف على

 وفي .المرآة في وصورتها اليد تطابق ال شأن ذلك في شأنهما

 )كا عنا مستقل مطلق وجود والزمان للمكان لوكان المقابل،
 ألنه ١،٢٠ محضة حدسية معرفة امكان المتنع نيوتن( اتباع يريد

 وحدوس ،بعدية انطباعات سوى عنهما لدينا يكون لن سوف

. أمبيرية

 ومثله المكان، يكون ان فرض اذن هو الباقي الوحيد الحل
. للحساسية قبلية وصورة محضاً حدساً الزمان،

 هوتصور الحدس ألن صعوبة، االمر يزيد الحل هذا لكن

 لدي يكون ان يمكن فكيف ،موضوع لوجود مباشرة خاضع

 يسبق أن الموضوع لحدس يمكن كيف اي قبلي؟ حدس
نفسه؟. الموضوع

 يكون فلن ذاتها في هي كما الموضوعات يمثل حدسي كان إذا
 ولن امبيرياً. دائماً حدسي وسيكون قبلي، حدس اي لدي

 ي على ذاتها في كماهي لخصائصه معرفة به حدسي يكون

 يكون واحدكي مخرج سوى حدسي امام ليص وبالتالي حال
 صورة سوى يتضمن ال ان وهو الموضوع: واقع على سابقا

 التي الواقعية االنطباعات جميع ذاتي في تسبق التي الحاسية

 الحسية االنطباعات ان القول وينبغي .الموضوعات من أتلقاها
 فأدرك القبلية تلقيها صورة في تندرج انما الي بعدياً الواردة

 ٠ ذاتها في الكماهي ظاهرات بوصفها لي تبدو كما الموضوعات

 ظاهرة بوصفي اي الباطن لحسي ابدو كما نفسي )وادرك
كذلك(.

 تلقي شرطي المحضتان الحساسية صورتا تشكل وهكذا

 صورة االحساس متنوع على وتضفيان الحسية، االنطباعات

 يكون ان اي يظهر، ان يمكن ال الموضوع ان بمعفى الظاهرة
 الحاسية صورقي بواسطة اال االمبيري للحدس موضوعا

هاتين.
 محضان حدسان هما وبما إذن، والزمان المكان يتضمن

مفرد جزثي
معدول سالب
منفصل شرطي متصل شرطي

ضروري اخباري

 اي ظاهرات بوصفها الموضوعات امكان شروط ،ذاتيان

 بالحدس المتعلقة القضايا ويجعالن .ممكنة لتجربة موضوعات
 موضوعات الى بالنسبة موضوعية قيمة وذات مكة المحض

. الموضرعات هذه الى بالنسبة فقط لكن الح

الفاهمة: نغد-2-2

 المحض الحدس ملكة هي حيث من الحساسية، تشكل
 األولي الشرط البعدية، الحسية الحدوس تلقي على والقدرة

 الممكنة والمعرفة لوحدها. لكنهاليستكافية مكنة. لكلمعرفة

 عن عبارة هو المحض، والحدس بعد. بالفعل معرفة ليست
 يمثل لكنه الرياضيات موضوع يؤلف ،زمانية أو مكانية عالقات

 ألفهوم بمطابقته اا هذا يتعين وال مفرداً. بوصفه الموضوع

 في اجتماعه رمتكرواليكفي مشتت االمبيري والحدس .عام

 في فالبد .موضوعا منها ليؤلف القبلية الحدسية العالقات

الفاهمة. تدخل من بد ال أي والتوحيد، التأليف من الحالتين

المفاهيم: استنباط-1-2-2

 تفكروتحكم التي هي بامتياز، المعرفة ملكة هي الفاهمة

 كيف اي ذلك؟ يكون فكيف بالفعل. معرفة المعرفة وتجعل

 مكنة؟ التجربة وتجعل المعرفة موضوع تعين ان للفاهمة يمكن

 بواسطة الموضوع تفكر الفاهمة ان بالقول يبدأ والجواب

 المنطقية الوظائف باستقراء االفاهيم استتباط ويمكن .االفهوم

 ال فالفاهمة كامال. استقراء الموضوع عل للحكم )القبلية(

 حيث من او كمه حيث من اال الموضوع على تحكم أن يمكن

 معرفتها على ثم من وتحكم ■ اضافته حيث من أو كيفه

 الى منها كل تتوزع مختلفة وظائف اربع لدينا فيكون بالموضوع

:التوالي على هي ثالثة آنات

كلي احكامالكم:
موجب :الكيف احكام

حملي االضافة: احكام

احتمالي الجهة: احكام
 منطق ي الحقيقة« )منطق يقتضيه الثالثي التقسيم وهذا

 المنطق في كما الحكم صورة مجرد الى ال نفسه الموضوع الى النظر
 واحكام الحامل، كم الى ترى الكم فأحكام الرسطي

 الى االضافة واحكام ،المحمول مضمون الى ترى الكيف

 قيمة الى فترى ،الجهة احكام اما .بالمحمول لحامل عالقة

.الحكم مضمون عن بمعزل الرابطة

 المنطقية الصور جميع هذه القبلية االحكام لوحة وتمثل
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النقدية( )الفلسفة النقدية

 الوصول يتم انه بمعفى ،تحليلية وحدة وهي . التصورات لوحدة
 . الموضوعية المنطقية الفاهمة وظبفة تحليل طريق عن اليها

 لمتنوع تأليفي فعل أي ،تأليفية وحدة نفسه الوقت في ويقابلها

 المتنوعة التصورات جمع عن عبارة )والتألف .الحسية الحدوس
 في اوالً ممتمع الحدس ومتنوع ٠ معرفة( في بعض الى بعضاً

 من نوعا المخيلة تؤلفه ثم والزمان، المكان عالقات في - الحس

 االفهوم بفضل اال موضوع في يتوحد ال لكنه التأليف،

 فعل هو القبلي والتوحيد . المتنوع تأليف وحدة هو فاالفهوم

 ويوجد المحض( االفهوم )أوهو الفاهمة، افعال من تلقائي

 يوجد ما بقدر المحضة، االفاهيم من اي التوحيد، افعال من

 يمكن لذا قبلية. احكام من أي المنطقية، الوظيفة اوجه من

 التعبير حسب المقوالت )او المحضة االفاهيم الئحة ان القول

:هي االرسطي(
حيث من حي من منحي حيث من

الجهة االضافة الكيف الكم

امتناع / إمكان  جوهر
وعرض

 الواقع
)الحضور( الوحدة

وجودا
ونتيجة سبب

النفي

وجود ال )الغياب( الكثرة

الحصر
وجوبا اشرتاك االقتصار الجملة
حدوث عل..(

 الممكنة، التأليف أوجه جميع مثل ألنها كاملة الالئحة وهذه
 ومندرج معطى لموضوع الممكنة المحموالت جميع هي وأفاهيمها

 في فيتعين االفهوم، هو عام، محمول تحت مفرد بماهوموضوع

 عمومية اقل وحدات منها تشتن التي البدئية القصوى الوحدة
 تتعلق مقوالت نوعان، وهي التجربي. األفهوم الى وصوال

 المقوالت وتسمى والكيف الكم مقوالت هي الحدس بموضوع
 بعضها الموضوعات هذه بوجود تتعلق ومقوالت الرياضية،

 الى نسبة بوجودها او االضافة( )مقوالت بعض الى نسبة
 بمعنى الدينامية المقوالت وتسمى الجهة( )مقوالت الفاهمة

 بصدد الموضوع تعيين اوجه جميع المقوالت هذه تتضمن آخر
 ذلك نفهم ايكيف مكناً؟ ذلك يكون فكيف المعرفة.

ونسوغه؟

ت االفاهيم تسويغ - 2-2,2

 ضرورياً ربطاً )ب( مغاير بأفهوم )أ( افهوماً اربط عندما
 تجربي( )وهوحكم يالحرارة تتمدد المعادن :مثالً وأقول ومطلقاً

 االطالق، هذا بمثل لي تسمح ال بها قمت التي التجربة فان
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 الى باالستناد قائما الضروري الربط يكون ان بالتالي وينبغي

 اليمكن األصلية العالقة هذه وبدون القبلي الببية افهوم

 في معطى بموضوع ألفهوم وال بآخر الفهوم عالقة اي فهم

 بوصفها المحضة االفاهيم على التعرف اذن ينبغي التجربة.
التجربة إلمكان القبلية الثروط

 ودورها فماماً فارغة قوالب القبلية االفاهيم ان والحال

 الحدس في معطى والمعطى ٠ هومعطى ما توحيد على مقتصر
 اذن أتلقى شياًئ. اعرف ال المعطى هذا ودون فقط، الحي

 المكان عالقات بحسب ظاهرة في تجتمع حسية انطباعات مجرد
 من بد وال بعد، موضوعاً يشكل ال اجتماعها لكن والزمان،

 الحي المجتمع لتؤلف الفاهمة تعينها التي المنتجة للمخيلة فعل

٠ االفهومي للتعين قابل مفرد كموضوع غيابه( حال في )حتى
 ربط والبدمن بدوره يكفي ال حالة كل في التعين لكن

 تغير رغم هي هي تبقى واحدة معرفة في المختلفة لتعينات ا
ذلك؟. يكون الحاالت.فكيف

 )اإلوتعاء( الذاتي الوعي هو للفاهمة اصلي بفعل ذلك يكون

 من بد ال لي معرفة المعرفة تكون كي اذ افكر« »األنا في المتمثل
 معرفة المعرفة تكون وحتى .المعرفة لهذه إوتعاء يصاحبها ان

 مجرد وليس عاماً إوتعاء اإلوتعاء يكون ان ينبغي موضوعية

 هو يبقى واحداً اإلوتعاء يكون ان ينبغي اي ،امبيري إوتعاء

 المعرفة وحدة ضامناً الزمني والتعاقب التغيرالمعطى هوخلف

 ابصر بأن لي يسمح هوالذي اإلوتعاء هذا وموضوعيتها

 ومتعينة وعي لكل صالحة تصورات بوصفها التصورات
 االصلي »االبصارالترنسندتالي، ايضاً يسمى ولذا وواحدة.

 وتوحيد تأليف لكل وهوالمبدأاالسمي ٠ البصيرة او المحض

معرفي.

 هوما عام، إوتعاء في التوحيد اي االصلي، االبصار وحدة

 الحسية الحدوس متنوع بربطه مكنة الموضوعية المعرفة يجعل
 االفاهيم تكون وبذلك المحضة االفاهيم بموجب قبلياً وتأليفه

 ال لكن التجربة. إلمكان الذهنية القبلية الشروط المحضة

 في اي الممكنة، التجربة حدود في اال مطابق استعبال لها يكون

.الحسي الحدس في يعطى ما حدود

 القبلية المعرفة امكان لفهم ضروري الفرض وهذا
 ال آخر فرض كل ألن الممكن الوحيد الفرض وهو .بالطبيعة

بالغرض: يفي

 طريق عن مكنة المعرفة هذه تجعل التجربة ان فالقول

 الى اال يوصلنا ال ألنه مقبول، وغير ملتب قول هو التجريد
. وغيريقينية محتملة معرفة

 هي وال التجربة من مستمدة ليست المقوالت ان القول أما
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 معوجوه فينا موجودة ذاتية استعدادات بل قبلية، مبادىء

 مع متوافقا استعمالها يكون بحيث الخالق رتبها وقد التجربة
 الالزم الوجوب المقوالت يفقد قول فانه الطيعة، قوانين

الريبية. الى ويؤدي ذاتي يقينهامجرديقينفيصير ألفهومها،

: التجرية مبادىء - 3-2-2

 التي االنماط هي المحضة االفاهيم ان اذن التسويغ يبين
 وبذلك الحدسي المتوع »االبصارالترنسندنتالي« يوحد بموجبها

 قوانين تحكمها »طبيعة« الظاهرات مجموع تؤلف كيف نفهم

 هذه تصلح ال كيف نفسه الوقت في ونفهم .وقبلية كلية
 من صعوبة تبرز وهنا الممكنة. التجربة حدود في اال االفاهيم

 افهوم، نحت يندرج ان لموضوع يمكن حقى انه ذلك أخر: نوع
 والحال االفهوم، لتصور مجانسا الموضوع تصور يكون ان يجب

 تامة، مغايرة الحسية للحدوس مغايرة المحضة االفاهيم ان

. االولى؟ تحت تندرج ان لهذه يمكن فكيف
 أوسط، حد ثمة يكون ان يجب ممكناً ذلك يكون وحتى

 االدراج. بهذا فيقوم اخرى، جهة من وحدسي جهة من ذهني
 لتعين قبلياً الفاهمة تعينها التى المنتجة المخيلة هو االوسط والحد

 ترنسندنتالياً تعييناً الزمان، حدس او الباطن، الحس بدورها

 الترنسدنتالي والتعين الموضوعية( المعرفة وبصدد قبلياً )اي

 على وقاثم هوكلي بما للمقولة »مجان جهة هومن للزمان
 حيث من للظاهرة •مجانس ثانية جهة وهومن قبلية«، قاعدة

 تعيين إن للمتنوع«. امبيري تصور كل في متضمن الزمان ان
 يجعل هوما ، الترنسندنتالي« »الرسم المسمى هذا، الزمان
 المقولة بموجب الظاهرات وادراج الظاهرات، على المقولة تطبيق
 كل هي المحضة، االفاهيم او المقوالت، ان وحيث مكناً.

 رسمه محض أفهوم لكل يكون ان يجب ،الفاهمي التعيين انماط
 الحي المعطى ازاء محققه رسم قبلياً الزمان تعين في الخاص

٠ نفسه الوقت في بالمعطى المشروع استعماله ويحصر الممكن

 اي : العدد هو الكم افاهيم رسم ان القول يمكن وعليه
 )الى مطردة اضافة الوحدة اضافة يثمل الذي التصور

 ألن بعامة. ااحساسهو الواقع افهوم ورسم المتجانس(.

 ورسم )حضور( الزمان في وجود على بنفسه يدل األفهوم هذا

 تصورالواقعي اي الزمان في الواقعي الجوهرهودوام أفهوم
 يتغير عندما يدوم اساً ، االمبيري التعين اس بوصفه هذا

 بموجب الدائم، هوالتعاقب والسببية السبب ورسم التعين

 هو المتبادل التسبب او االشنراك ورسم الزمان، في قاعدة،

.بعض الى بعضا لتعينات ا تزامن
 مع التصورات مختلف تأليف توافق فهو االمكان رسم أما

 زمن الى نسبة ما تصورشيء تعين اي ،بعامة الزمان شروط

 ورسم .معين زمن في الوجود هو الواقعي الوجود ورسم .ما

.زمان كل في الوجود هو الوجوب

 في لكنها )توقعنها( المحضة االفاهيم الرسوم تحقق وهكذا

 هو عنها خارجي بشرط وتحده ها استعمال تقصر نفسه الوقت

 حيث من لموضوع الحسي األفهوم هو فالرسم الحسي. الحدس

 تظل الثرط هذا وخارج المحض. األفهوم مع يتناسب
 عنى ى ذا اي بعامة موضوعات فاهيم المحضة االفاهيم

 وال بالموضوع فعلية معرفة اي تعطي ال لكنها .وحسب منطقي

 اي الحاسية مرضوعات من اال الحقيقي معناها على تحصل

. الممكنة التجربة من

 يحصل ال التجربة موضوعات على المقوالت تطبيق لكن
 المبادىء وهذه االخرى هي قبلية مبادىء بموجب بل اعتباطاً،

 من تشتق التجربة، على المقوالت تطبيق قواعد أو القبلية،

 القائل؟ المبدأ وهو قبلي، تأليفي حكم لكل االسمى المبدأ

 تأليف لوحدة الضرورية للشروط يخضع ان موضوع كل »على

 الئحة في تحليليا وتشتق . بمكنة« تجربة في الحدس متنوع
: فتكون .المقوالت الئحة مع متناسبة

 الحدوس جميع إن :المبدأ على وتقوم الحدس، مسلمات - 1

. الكم مقوالت بتطبيق وتتعلق . مقاديرممتدة هي
 الظاهرات، جميع في والمبدأ؟ الحسي، االدراك -توقعات 2

 مقدارمن على االحاس، موضوع اي الواقعي، يكون
 مقوالت بتطبيق هذه وتتعلق - ما درجة على اي الثدة،
الكيف.

 او الكمي بتراكمه الحدسي، المتجانس بتأليف هاتين وتتعلق

 الظاهرات تدرك ال عليه وبناء المتصل، الكيفي بتدرجه
 تأليفاً فيها التأليف ويكون .متصلة مقادير بوصفها اال حدسياً

 ضرورة ضروري فهو المجانس(. الى المجانس )اضافة رياضياً

.مشروطة غير

 ممكنة ليست التجربة العام: ومبدأها التجربة، أشباه - 3

 هذا ويترجم الحسية، لالدراكات ضروري ربط بتصور اال

 امبيري وعي كل الى بالنسبة الضرورية االبصار وحدة المبدأ

 تعينات توافق ثالثة مبادىء الى ويتفصل زمن. كل في ممكن

 واحد كل ويشكل والتزامن، والتعاقب الدوام الثالثةم الزمان
االضافة: مقوالت من لمقولة قاعدة

 خلف يصمد الجوهر الجوهر: دوام هومبدأ االول فالشبه

 الثافي والشبه .تنقص وال تزيد ال وكميته للظاهرات تغير كل

 جميع :السببية قانون بموجب الزمن في التعاقب هومبدأ

 )السبب بالنتيجة السبب ريط قانون بموجب تحصل التغيرات
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 التعاقب فيكون زمنياوبالضرورة، تعقبه التي النتيجة يتقدم

 سببية الى نسبة للنتيجة الوحيد االمبيري المعيار الزمني
. السبب(

 او التفاعل قوانين بموجب التزامن مبدأ هو الثالث والشبه

 في متزامنة تدرك ان يمكن حيث من الظاهرات جميع : االشتراك
كلي. تفاعل في المكان،هي

 في الظاهرات وجود تعين مبادى هي الثالثة االشبام هذه

 دينامي تعيين هنا الزماني والتعيين . الثالثة انماطه حسب الزمان

 الظاهرات لوجود الفاهمة تمنح بموجبها التي القاعدة انه بمعنى

 فتعينها الزمان، في مكانها ظاهرة لكل وتعين التأليفية الوحدة
 عل زمن ولكل االزمنة، لكل نحوصالح قبلياًوعلى بالتالي

.حدة

 مقوالت قواعد وهي بعامة، االمبيري الفكر مصادرات 4

ثالث: فهي الجهة،

 )الحدس للتجربة الصورية الشروط مع يتوافق -كلما

مكن. فهو واالفاهيم(
 )االحساس( للتجربة المادية الشروط مع يتوافق -كلما

)موجود(. واقعي فهو
 الشروط بموجب الواقعي الوجود مع توافقه يتعين ما كل -

٠ )يوجدبالضرورة( فهوواجب للتجربة العامة

 ألنها غيرموضوعية، انما تأليفية قواعد هي المصادرات وهذه
 الشيء مضمون عن شيائً تقرل وال بالموضوع معرفتنا توسع

 افهوم بين تؤلف انها بمعنى ذاتية تأليفية هي بل الواقعي،
 اذا مكناً الموضوع نيكون المعرفة، وملكة المعطى الموضوع

 اذا موجود ويكون الصورية التجربة شروط مع افهومه توافق

 اذا بالضرورة، موجودا ويكون الحسي باالدراك افهومه ارتبط
,االفاهيم بموجب الحسية االدراكات بترابط افهومه تعين

 متنع انه القبلية والمبادىء الترسندالية الرسوم تفيد أخيراً،

 تشتق أن يمكن ال ألنه وحدها بالمقولة شيء أي ادراك علينا

 يلزمنا وانه ضرورية، تأليفية قضية اي وحدها المقوالت من
 .المحض الفاهمة إفهوم الظهارموضوعية معطى حدس دائباً

 ترسندالياً، تعيناً الزمان تعيين عبر يتم الموضوع تعيين كان واذا

 حدساً يكون ان يجب بل حدس لدينا يكون ان يكفي ال فانه
 وال دائماً يسيل الزمان ألن المكان، في حدساً اي خارجياً،

 أو دائم، على بمتغير أو دائم، بشيء مثالً نحدس إن يمكن

 الشرط تشكل الحساسية فان وعليه المكان في اال بتفاعل،

 ان :بالتالي القول ويمكن .الفاهمة مقوالت لتحقيق الالزم

 إلمكان قبلية مبادىء سوى ليست المحضة الفاهمة مبادىء
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 وعلى بالتجربة، تتعلق التأليفية القضايا جيع وان التجربة،
,امكانها يقوم العالقة هذه

: الفاهمة نقد خالصة - 4,2-2

 االحكام امكان يبين ان الفاهمة نقد من المطلوب كان

 ان بتبيان ذلك تم وقد الطبيعة، علم في القبلية التأليفية
 المعطى الحدس من انطالقاً المعرفة موضوع تنشىء الفاهمة

:قوانينها الطبيعة على بذلك فتملي ،قبلية قوانين بموجب وتعينه

 تلقائية بأفعال تقوم تفكير ملكة هي حيث من فالفاهمة

 موضوعات أفاهيم وهي المحضة، األفاهيم او المقوالت تسمى

 على القدرة سوى لديها ولي معنى أي من بذاتها خالية بعامة
 ملكة هي حيث من ،والفاهمة . معطى متنوع تأليف توحيد

 هو هو يبقى عام إوتعاء في معرفتها توحد موضوعية معرفة

 هي بما ذلك لها ويكون ،وظرفيته االمبيري الوعي تغير خلف
 الفاهمة أو والبصيرة )بصيرة(. محض ترنندتالي إبصار فعل
 تعين معينة حاكمة بالفعل، ومعرفة حكم ملكة حيث من

 الزمان تعيم بدورها وهذه ،المعطى لتأليف المتجة المخيلة
 بكل الخاص الترنسندنتالي الرسم فيه تنتج ترنندنتالياً تعييناً

 ال بحيث تجربياً، لألفهوم تحقيق هو والرسم محض. أفهوم

 وجد اذا اال تطبيق اي يعرف وال معنى اي لألفهوم يكون

 مادة اعطيت اذا اال اي القبلي، رسمه يتجانس حدس

 بموجب اال مكنة التجربة تكون وال .مكنة تجربة في موضوعه
 التي القواعد هي هذه والمبادئء المكانها. القبلية المبادىء

 )موضوعات الظاهرات على المحضة االفاهيم تنطبق بموجبها

 تحت الرسوم، بتوسط الظاهرات تندرج بموجبها التي أو الحس(
المحضة األفاهيم

 نفهم يجعلنا الذي الوحيد هو الفرض( )أو الحل وهذا

 قوانينها، الطبيعة عل الفاهمة ملي ان امكان لنا( )يسوغ

 يرسم نفسه الوقت في لكنه ،قبليا معارفنا توسع ان وامكان

 المثروعة المعرفة حدود وبالتالي االمكان، هذا حدود بدقة

 في نرى لكننا التجربة امكان وشروط الحسي المعطى بحدود
 وقبلية المقوالت طبيعة من وبسبب أيضاً، نفسه الوقت

 وخارج حسي معطى دون المقوالت تعمل ان امكان البصيرة،
 المحايث استعالها خارج الفاهمة تندفع ان اي التجربة، حدود

 في لتقع ،الترنسندنتالي استعمالها الى ،المشروع وهوالوحيد

ذاتها. في االشياء لمعرفة يائسة محاولة في الميتافيزيقي، الشطط

:العقل ديالكتيك-3-2

 التجربة حدود ضمن المشروع الفاهمة استعمال النقد يحصر
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 طموحه، ترضي ال المعرفة هذه مثل لكن المعطى، والحدس
 التجربة الى االستناد دون قبلياً معارفنا توسيع الى فيسعى

 اضافة على قادرة يظنها مبادىء معتمدا الحسي، المعطى وخارج

 سعيه وفي األفهوم. في متضمن غير المعطى األفهوم الى شيء
 هي الحصري، بمعناها فالميتافيزيقا، الميتافيزيقا يثىء هذا

 تتعدى بموضوعات قبلية تأليفية معرفة اقامة إلى السعي ذلك

 لكن العقل لدى طيعي لميل تلبية والحس، التجربة حدود
 محاوالت تاريخ بذلك يشهد كما ليست، التأليفية احكامها

 مزدوجة: هنا النقد فغاية ضرورية وال كلية المتكررة، العقل

 العقل لمعارف اللبي النقد اي الفشل، هذا اسباب تبيان
 في مشروعاً استعماالً العقل استعمال حدود وضبط ،المزعومة

 مجال الى نفسه الوقت في سيرشدنا ما وهذا النظرية. المعرفة

بالعقل. القبلية التأليفية االحكام امكان

العقل: أفكار-2 -1.3

 من ،نظرية معرفة ملكة هو حيث من ،العقل نقد وينطلق

 وحسب منطقية وظيفة وهي المعرفة، في الخاصة وظيفته تحليل

 له صلة )ال مبادىء بتوسط يعقل ان سوى يفعل ال العقل ألن

 قواعد إحالة على العقل دور ويقتصر . بالحدس( وال بالتجربة

 عن البحث ذلك الى ومحركه الوحدة، الى المتنوعة الفاهمة

 وصورة . المشروطة الفاهمة معرفة وحدة يختم الذي الالمثروط

 معرفة ادراج من ،الذي العقلي االستدالل هي المنطقية تعقله

 يستدل ، كبرى( )مقدمة قاعدة شرط تحت ، صغرى( )مقدمة
 يوجد وهكذا . )نتيجة( القاعدة، تلك بمحمول متعينة معرفة

 للعالقة اشكال من يوجد ما بقدر العقلي االستدالل انواع من

 الصالحة القواعد وكل . وشرطها معرفة بين القاعدة تمثلها التي

 االضافة مقوالت من المستمدة تلك هي التعلق هذا لمثل

 : هي االستدالالت من انواع ثالثة لدينا فيكون .وحب

المنفصلة والشرطية المتصلة، والشرطية الحملية،

 من المعرفة اطالق الى استدالالته في العقل ويسعى
 المطلقة. شروطه جلة الى نسبت الحكم تعيين والى االشتراط،

 قبل يركن ال اي المطلقين، والشمول الكلية الى اا يركن وال
 مكنة الشروط جلة يجعل الذي نفسه الالمشروط الى الوصول

 . نفسه( الالمشروط هي المطلقة الجملة تكون )وقد

 من العقلي« »اافهوم نسميه ان يمكن هوما هذا والالمشروط

 لدى ليس ان )والواقع . المشروط تأليف مبدأ يتضمن حيث

 أفهوم سوى ليس هوكذلك ما وان ،به خاصة افاهيم العقل

 األفاهيم من لدينا ويكون المطلق(. الى دفع وقد الفاهمة

:وهي االستدالالت بقدرمالدينامن العقلية

 يكون لن الذي الحامل اي الحملي التأليف المشروط ,
 الالمشروطة الوحدة يمثل والذي . سواه على محموالً بدوره

. »أفكر«( ال )اطالق بعامة التصورات لجميع الذاتية للثروط

 الذي الفرض اي المتصل، الشرطي التأليف مشروط ال ,
 لتعاقب الكاملة السلسلة أو ،الفروض جميع تحته تندرج

 للشروط الالمشروطة الوحدة ويمثل . والنتيجة البب

.الظاهرة في الموضوعية
 سستام اي المنفصل، الثرطي التأليف مشروط ال -

 ويمثل . القسمة التمام سواه الى يحتاج ال الذي نفسه القسمة
 الموضوعات المكان الموضوعية للشروط الالمشروطة الوحدة

. بعامة
 فهي التجربة، في يقايلها موضوعاً المفاهيم هذه تجد وال

 يدفع عندما مشروع استعمال المفارق واستعيالها مفارقة أفاهيم

 معرفية وحدة اقصى والى ممكن معرفي توسيع اقصى الى الفاهمة
. والسستمة الشمول مطلبي باتجاه يدفعها عندما اي ،مكنة

 الشروط جملة تصور الى الطبيعية حاجته في العقل أن اال
 لموضوعات أفاهيم كانت لو كما اليها ينظر أفاهيمه، في المتمثلة

 بموضوعات معرفة لوكانت كما بها معرفته الى وينظر واقعية

 لكن .الممكنة التجارب مجموعة تؤلف ء بمبادى متعينة
 ليست الممكنة النجارب ومجموعة معطاة غير الموضوعات

 والتراثي الديالكتيك في محالة ال واقع والعقل بتجربة،
 افهوم بوصفه بتصور الذي العقلي واالفهوم الترسندالي،

 في يعطى ان يمكن ال الذي والموضوع الفكرة، هو موضوع
 في ويكون المعقول. ذاته في ء الشى أو النومينا هو التجربة

 : هي )مثل( ترنسندنتالية افكار ثالث العقل ديالكتيك اساس

 وفكرة المطلقة، الحامل وحدة وتمثل النفس أو المفكرة الذات

 شروط لسلسلة المطلقة الوحدة وتمثل )أوالعالم( الكوسموس
 الوحدة وتمثل )اوالله( االسمى الكائن وفكرة الظاهرات،

. بعامة الفكر موضوعات جمبع وجود لشرط المطلقة
 يسترسل النقد، ضابط دون الطبيعي لميله متروكاً والعقل،

 مجرد بوصفها أفكاره مع يتعامل ان وبدل . الترسندالي الوهم في

 اليها ينظر الفاهمة، معرنة سستمة لمجرد تصلح مفارقة افكار

 موضوعية( معرفة مبادىء )تتضمن ترسندالية افكارا بوصفها
 )الميتافيزيقا عقلية علوماً ليقيم محايثاً استعماالً ويتعملها

 استدالالت مجرد تبقى استدالاته لكن . أقامها( بمختلف
 في منطفية مغالطات فتكون صورياً تخطىء : سفطية

 نقائض فتكون بعضاً بعضها يناقض او العقلية، السيكولوجيا

 فتؤلف المضمون حيث من وتخطىء الكوسمولوجبا، في العقل
الترنسندنتالي. الالهوت في كما العقل مثال
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العقل: مغالطات-2-3-2

 عند يتوقف جديد محمول لكل حامل عن العقل بحث في
 كل يصحب الذي الوعي »افكر«، ال في ويجده أخير، حامل

 موضوع افهوم االخيرالى هذاالحامل ويتحول فاهمية. معرفة

التالي: القياس بفضل النتيجة هذه الى العقل ويصل واقعي.
 اال يوجد ال حامال بوصفه اال يتصور ان يمكن ال ما كل -

وبالتاليكجوهر كحامل

 ان اليمكن هوكذلك، بما المفكر، الكائن ان -والحال
. حامال بوصفم اال يتصور

كجوهر. اي كحامل اال اذن يوجل فهوال -

 مفهومين على تقوم منطقية مغالطة مجرد هو القياس وهذا
 في حامال، بوصفه اال يتصور ال فما االوسط: للحد مختلفين

 الكبرى )والمقدمة الحسي الحدس في معطى الكبرى، المقدمة

 المقدمة في المفكر الكائن ان حين في . الفاهمة( قواعد من قاعدة
 الفكر الى بالنسبة حامالً بوصفه نفسه الى ينظر الصغرى

 فنتيجة الحدس في معطيين ليسا وهما فقط، الوعي ووحدة

االستداللمغلوطة.
 هذه الى استناداً يفكر، الذي االنا يمحول العقل لكن

 ويقيم لجوهر، نعت عليه ويضفي مستقل كائن الى المغالطة،

 هذا ويتوزع النفس، طيعة تعيين الى يهدف عقليا علما به

:الجوهر مقولة من وانطالقا المقوالت لوحة بتوزع العلم

جوهر النفس - 1٥
بسيط-29

وجود ازمنة مختلف الى بالنسبة واحد - 3ه

.المكان في الممكنة بالموضوعات عالقة على - 49

 مجرد بين االصلي الخلط على تقوم المغالطات هذه وجميع

 بمجردوعي ذاتي فأناالاعرف لذاقي ومعرفتي بذاقي وعي

 بالنسبة متعين بذاتي حدس لدي كان اذا اال اعرفها وال لها.

 االنا وعي ليس المعرفة وموضوع الفاهمي التفكير وظيفة الى
 االنا اي الباطن، حدسي في المتعين االنا وعي بل المعين

.كظاهرة

 محمواًل، وليس حامال أفكر( )فاعل المعين االنا يكون وان

 أميز وان ،وعي به لدي متنوع كل وهوهوخلف وبسيطأ،

 االشياء سائر من يفكر، كائنا بوصفي الخاص، وجودي
 ألنها وصحيحة مفهومة القضايا هذه جيع . . ٠ الخ الخارجة،

 معرفة اي تؤلف ال لكنها اإلوتعاء ألفهوم تحليلية قضايا مجرد

 هذه مثل ألن جوهر االنا ان بالقول: لي تسمح وال باالنا

الفكر. مجرد في متوفرة غير معطيات تتطلب القضية

 فساد - ال اثبات الى الهادفة البراهين جميع تسقط وهكذا

 السفطة هذه مثل الى تنحل أو وخلودها، وروحانيتها النفس

 دائمة. النفس اذن ،دائم والجوهر النفسجوهر، الديكارتية:

 في اي الزمان، في بالديمومة يتصف الجوهر ألن سفسطة، وهي

 بعد هذااالستدالل، من استنتاجه مايمكن وكل مكنة تجربة

 في بالديمومة تتمتع النفس هوان االوسط، الحد توحيدمفهوم

 عكس وهذا الموت، بعد وليس الحياة في اي الممكنة، تجربتنا

.االصلي المطلوب

 فان العقلية، السيكولوجيا مزاعم جميع تهافت رغم ولكن،

 قدرة هوعدم ،السلبي النقد يبينه وما ،قائمة تبقى مشكالتها

 النفس طبيعة تعين الى تطمح نظرية قضايا اثبات على العقل

 هذه لمثل الضرورية التجربة الى الفتقاره نظرا ،خلودها واثبات

 عدم نفسه الوقت في يبين إياه، النقد لكن .التعينية المعرفة

 المعاكسة القضايا اثبات او الخلود انكار على العقل قدرة

 تجد ال مثكلة مسألة لنف ا خلود مسألة وتظل .نفسه للسبب

 في الحل هذا ننتظر ان بالتالي وعلينا ٠ النظرية المعرفة في حلها

 النفس خلود يطلب ان يمكن حيث العملي المجال هو آخر مجال

.عملية كمصادرة

د العقل: نقائض-332

 آخر: نوع من صعوبات الكوسمولوجيا في العقل ويعرف
 في الموضوعية الشروط سللة لكامل المطلق فالالمشروط

 جميع به فتلحق اللسلة بداية يكون ان ما الظاهرات

 اللسلة فتكون والنتيجة، السبب بتعاقب االخرى االطراف
 جميع شرط بوصفه السلسلة في قائباً يكون واماان متناهية

 فتكون مشروطا، ال المجموع ويكون نفسه بالتعاقب االطراف

 دون اتجاه في يحسم ان العقل يستطيع وال . متناهية ال السلسلة

 )يتناقض( بنفسه نفسه ويناقض وضدها، القضية فينتج آخر،

 لموضوع مطلقة فكرة هو حيث من الالمثروط، ويسمى

 العقل، تناقض ويسمى العالم، او الكوسموس مشكل،
 التأليف في أوجه من لدينا ما بقدر النقائض من ولدينا . نقيضة

والجهة: واالضافة والكيف الكم نقائض اي :المقوالقي
: قضية

 في وهومحدودكذلك الزمان في بداية للعالم :الكم نقيضة
المكان.

: نقيضها

 متنام فهوال المكان، من والحد الزمان في بداية للعالم لي
ومكاناً. زماناً
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 بالقوة ونقيضها القضية على الحجج يقدم ان للعقل ويمكن

 امتناع اثبات اي الخلف، برهان ذلك الى وطريقه نفسها.

 إذا : القضية اثبات مثال .مطلوب هو لما المناقض الفرض

 فهم علينا فسيمتنع الزمان في بداية للعالم ليس بأن سلمنا

 إذن اليها. للوصول عبورالالمتناهي تم كيف الراهنة، الحالة

 النقيض اثبات أما . المكان في ومثله .الزمان في بداية للعالم

 وجوده ان فمعناه الزمان في بداية للعالم بأن سلمنا اذا : فيكون

 يوجب ما الفراغ هذا اجزاء في نجد ولن فارغ، زمن سبقه قد

 بداية للعالم يكون ان بالتالي فيمتنع معينة لحظة في العالم وجود

.المكان في ومثله . الزمان في بداية للعالم ليس اذن . الزمان في

 ونقيضها القضية الى بالنسبة العقل به يقوم نفسه والحجاج

الكيف. فينقيضه

 وال . بسيطة اجزاء من يتركب نما مركب جوهر كل : قضية

البسيط. من والمركب البيط اال العالم في يوجد

 بسيطة اجزاء من يتألف مركب العالم في ليس نقيضها:

.بسيط اي يوجد وال

 من يتركب ال المركب الجوهر بأن لوسلمنا : القضية واثبات
 فكرياً، الجوهر عن التركيب بنزع الستطعنا بسيطة اجزاء

 هو الحد وهذا حد عند التحليل يقف ان بد ال لذا اعدامه،

البسيط

 اجزاء من الجوهريتركب بان لوسلمنا :نقيضها واثبات
 حيزاً بسيط جزء كل يحتل بان التليم منا ذلك القتضى بسيطة

 البيط لكن . الجواهر( وجود امكان هو المكان )ألن المكان في
 بعضها اجزاء ذا )اي مركباً بدوره سيكون حيزاً يحتل الذي

 العالم في يوجد ال اذن التاقض. الى ونصل بعض( خارج
. . بسيط اي

 حرة علية بوجود التسليم من بد ال االضافة نقيضة : قضية

.الطبيعة قوانين بموجب السببية الى باالضافة

 يحدث العالم في يحدث ما وكل حرية من ثمة ليس نقيضبهاا

. الطبيعة لقوانين وفقا

 تحتم التي تلك اال سببية ال بأن سلمنا لو :القضية واثبات

 الى الضطررنا قاعدة بموجب سابقة حال من حال حدوث
 بدورها تحتم سابقة اخرى تحتم سابقة حال كل بأن التسليم

 بموجب السببية من الخروج الى بالتالي والضطررنا منها، أسبق

 أخرى علية بوجود بالتالي التسليم والى الطبيعة، قانون
 هو وهذا مسيبة. بدورها تكون أن دون تلقائيا تسبب

.المطلوب
 تبدأ أن على قادرة حرية بوجود لوسلمنا : نقيضها واثبات

 سببياً، المتعينة الظاهرات او االفعال من سلسلة ذاتها تلقاء من

 السلسلة، هذه لبدء بالضرورة متعينة الحرية تكون ان فاما

 تعين ثمة يكون ال ان واما التناقض، في الحرية يدخل ما وهذا

 قوانين عن الضرورة ينفي ما وهذا سيي، تعين اي ضروري،
 في يحدث لما عله تكون حرية ال ن اذن يبقى , الطبيعة
الطبيعية للسببية وفقاً يكون انغما فيها يحدث ما وكل الطبيعة،

 كلي كائن وجود العالم يتطلب : الجهة نقيضة : قضية
. له علة أوبوصفه جزءاًنه بوصفه الضرورة

 وال العالم في ال الضرورة كلي كائن اي يوجد ال نقيضها:
للعالم، علة بوصفه العالم، خارج

 الضرورة كلي شيء ثمة يكون ان يجب : القضية واثبات

 هذا الضرورة كلي ويكون له، تيجة بوصفه التغير يوجد حتى

 قائم هذا الضروري ان افترضنا لو ألنه . المحسوس العالم من

 العالم تغيرات سلسلة بأن االقرار الى الضطررنا العالم خارج
 ألن متنع وهذا , العالم الى هومنتمياً يكون ان دون منه تبدأ

 يبقى الزمان. في يسبقه ما اال يتعين ان يمكن ال السلسلة بدء
 او السلسلة من هوجزء الضرورة كلي شيتاً العالم في ان

بكاملها. السلسلة

 هوالكاثن نفسه العالم بأن لوسلمنا :نقيضها واثبات
 االقرار الى إما الضطررنا ضرورياً كائناً فيه اوأن الضروري،

 له سبب وال الضرورة كلي التغيرات سللة في بدءاً ثمة بأن

 في الظاهرات جميع تعيين قانون يناقض ما وهذا بالتالي،

 رغم الضرورة كلية ككل السللة بأن االقرار الى واما الزمان.

 وهذامايتناقض اجزائها كل في ومثروطة انهاعرضية
بنفسه

 كلية للعالم علة ثمة بأن اخرى ناحية من سلمنا ولو

 هذه على بأن التسليم الى الضطررنا العالم، خارج الضرورة

 جزءا تكون ان سببيتها على ان يعني ما . فعلها تبدأ ان العلة

 العلة وجود يناقض ما وهذا .العالم من وبالتالي ،الزمان من

العالم. خارج

 وال الضرورة، كي كائن العالم في ثمة ليس ان اذن، يبقى
. سببيا( ارتباطا به مرتبط هو حيث )من العالم خارج

 االمبيرية تتبنى حين في القضايا، الفلسفية الدوغائية وتتبنى

 منطق مدها دوغمائية نفسها هي تصير لكنها القضايا نقيض

 تخليص في المذهبان ويخفق .التجربة حدود خارج الى التجربة
 النقد الى ويعود I الكوسمولوجية مزاعمه في تناقضه من العقل

 ان والسبب .انعقل في االصيل التناقض هذا سبب بيان وحده
 دليل عل اصالً تقوم الكوسمولوجبة التوكيدات جيع

: نصه ديالكتيكي
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 لجميع الكاملة السلسلة فإن معطى المشروط يكون عندما
. معطاة تكون الشروط

. مشروطة بوصفها معطاة الحس موضوعات ان والحال

اذن...

 فيه األوسط الحد ألن فاسد، قياس سوى ليس والدليل

 ذاته، في الشيء بوصفه الكبرى المقدمة في اليه ينظر )المشروط(

 ما واذا الظاهرة. سوى يعني ا الصغرى المقدمة في انه حين في
 مبدأ بوصفها يقينية تصبح فانها الكبرى للمقدمة اصالحاً حاوكا
 يكون عندما : التالي النحو عل فتصاغ اكث ال منطقياً عقلياً

 رجوعا البحث علينا يقترح فانه الزمان( )في معطى المشروط

 السبب تعاقب )بموجب اليه أدت التي الشروط سلسلة عن

 معرفة تأليف في تفيد ال تحليلية مسألة وتلك : والنتيجة(

 حتى البحث الى ودافع كمبداموجه فقط تصلح بل جديدة،

ممكن. مشروط اقصى

 ميله مع الفعل، يذهب النقد هذا غياب من وبسبب

 ويقدم نفسه الوقت في ونقيضها القضايا صياغة الى ،الطبيعي

 من نوعين التمييزبين انماينبغي مرة. فيكل المتماسكة الحجج
: النقائض

 هو )كما خاكة كالهما متناقضتين قضيتين تقدم التي تلك
 اصالً تقوم ألنها والكيف( الكم الرياضية: النقائض في لحال

 الزمان في ذاته في العالم وهو: ذاته في متناقض أفهوم على

 الرياضي )التأليف وبمتنع ذاته في متناقض وهوتأليف .والمكان

المجانس(. الى المجانس جع على يقوم

 صادقتين تكونا أن يمكن متتاقضتين قضيتين تقدم القي وتلك
 . والجهة( االضافة : الدينامية النقائض في الحال هو )كما معا

 ربط ان ذلك .الممكنات بين التمييز في قصور على تقوم ألنها
 يكون قد بل للمتجانس، ربطاً بالضرورة ليس بالتيجة السبب

 الظاهرات في الطبيعية السيية بين فلوميزنا للمتغاير ربطا

 وحيث الزمني، التسلسل حسب الحتمي التعاقب يوجد )حيث
 )التي النومينا في الحرة والعلية . حرة( علية اي بالتالي يوجد ال

 معلواًل، تحدث علة وبالتالي تعيين، حرية تكون ان يمكن

 معاً. القضبتين اثبات ألمكن الزمني( التعاقب شرط عن بمعزل
 والطبيعة بالحرية بعينه واحداً شيائً نصف ان يمكن آخر! بمعنى

 بوصفه ومرة ذاته في الشيء بوصفه مرة اليه ننظر ان شرط

 التمييز بهذا نكون ال انما تناقض، أي هذا في وليس ٠ الظاهرة

 باالشارة اكتفينا بل ذاته، في الشيء بهذا فعلية معرفة اثبتنا قد
اليهكإمكانوحب.

 دون الطبيعة، في السببية الحتمية لنا يحفظ الحل هذا ومثل
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 في يمنعنا لكنه النومينا، عالم في الحرية باب امامنا يقفل ان

, الممكن العالم بهذا نظرية معرفة اقامة من نفسه الوقت

العقل: مثال-4-3-2

 متصل ترسندالي وهم على اآلخر هو العقلي الالهوت ويقوم

 عن اي المنفصل، الشرطي الحكم المشروط عن بالبحث
 جملة الى باكسبة المفرد للموضوع الكامل التعين مبدأ

 شرطه من المبدأ هذا يجرد اذ والعقل، الممكنة. المحموالت
 القياس هذا ينشىء الظاهرات(، جميع )امكان االمبيري

الديالكتيكي:

 كل يمتلك كائن وجود بشرط اال يتصور ال ما كل -
الثرط. بهذا اال يوجد ال الممكنة، المحموالت

الشرط. يهذا اال يتصور ان فرد ألي يمكن ال انه والحال -

 كل يمتلك كائن وجود بشرط اال فرد اي يوجد ال اذن -
. الممكنة المحموالت

 يتصور« ال »ما تطلق الكبرى مقدمته ان القياس هذا وعيب

 تقصد الصغرى المقدمة ان حين في تجربي، شرط اي من
 المبدأ العقل ينقل وهكذا التجربة. حدود في االشتراط

 فيضفي بعامة، االشياء على يصح ترسندالي مبدا الى االمبيري
 في يحققها ي واقعياً، وجوداً الواقع« كل »مجموع فكرة على

.االعلى غموذجها أو هومثالها فعال، موجود كائن

 يتصور اي اقنوم الى المتحققة الفكرة هذه العقل يحول ثم

 الى ثم من وينزلق فرديا، شيائ بوصفه الواقع« كل »مجموع
 االشياء جميع امكان اساس في قائما الفردي الشيء هذا جعل

 التجربي االستعال في التوزيعية الوحدة بتحويل ذلك )ويكون
 بوصفها الوحدة هذه وطرح التجربي، لكل جمعية وحدة الى

اطالقا(. الواجب الكائن

 مصدر هو حيث من االصلي الكائن االقنوم هذا ويسمى

 هوأساس حيث من االسمى الواقعي والكائن االشياء، جميع
 مشروط الكل ان حيث من الكائنات وكائن جميعا، امكانها

 الالهوت وهوموضوع . الله او الكامل الكائن وهوبالتالي .به
. الترنسندنتالي

 هذا في الوهم مبلغ فائقة بسهولة يالحظ العقل لكن

 الوجود اثبات الى لالمكان المنطقي الشرط من االنتقال

 على البرهنة الى الموضوع اهمية من بسبب فيسعى الموضوعي،
ثالث: الى النهاية في تعود ختلفة بطرق الكائن هذا وجود

 العلة الى وصوالً الحسي العالم طبيعة من باالنطالق اما -

الالهوقي - الطبيعي الدليل فيقيم العالم. خارج االولى
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 الكائن الى التجربة في مشروط هو ما باالنطالق واما -

. الكوسمولوجي الدليل فيقيم ٠ تجربة كل خارج

 اعلى، علة وجود يستنتج لالفاهيم قبلي تحليل مجرد واما -

االنطولوجي. الدليل فيقيم
 لذا اآلخرين، الدليلين االخيراساس الدليل هذا ويشكل

. تهافته ليبين به النقد يبدأ

اا:4٠3ا2

 ديكارت، الى كانط وينسبه ،االنطولوجي الدليل ويقوم

التالي: القياس على
 ايضاً يمتلك )الكامل( الممكنة المحموالت كل يمتلك ما -

الوجود. محمول

 الكائن )وهو الممكنة المحموالت كل يمتلك العقل ومثال -

الكامل(.

الكاملموجود. الكائن اذن -
 غير الكامل الكائن ان تصور ان يقول: ان الدليل يريد

 على قائم القياس هذا ان والحال التناقض. في يوقع موجود

 تكون ان اما الكبرى فالمقدمة للبرهان، قابلتين غير مقدمتين

 المحموالت كل يمتلك موجود كل وتعني: حاصل تحصيل
 واما لالستنتاج، تصلح ال انها يعني وهذا فهوموجود، الممكنة

 صفات من هوصفة الوجود ان وتعني تحليلية تكون ان

 او صفة يكون ان يمكن الوجود ان نبرهن ان ويبقى .الكامل
 الحامل هو التجربة موضوعات جميع في الوجود، لكن محمواًل.

 المحموالت، في يزيد ال انه بمعنى المحمول، وليس للصفات
 بموضوعه. حكم صياغة قبل مقدراً أو معطى اال يكون وال

 وجوده، تتضمن الكامل الكائن فكرة ان بقولنا: فاننا ولذا

 الكائن أن نقصد اننا اما :أمرين أحد أمام أنفسنا نضع

 .عنا خارجا وجوده نقصد واما ،عقلنا خارج يوجد ال الكامل

 على تصادر الثانية وفي فكرة، مجرد يبقى االولى الحالة وفي
.المطلوب

 تعني كانت اذا اال صحيحة فليست الصغرى المقدمة أما

 ما تتضمن ال وهي ،منطقي امكان ومجرد ،صوري مبدأ مجرد
.العقل مثال واقعية يثبت

 ال اما :ألنمقدمتيه االنطولوجي الدليل يفسد وهكذا
 يالتالي تصلحان وال المطلوب على تصادران واما شياًئ، تثبتان

,لالستنتاج

2٠4٠3٠2:

 حظ من بأوفر الكوسمولوجي الدليل حظ وليس

 حادث شيء وجد إذا القياس: الى فهويستد االنطولوجي،
 ما كل ان والحال الخارج، في واجب شيء، يوجد ان فيجب
 علة الى يوجد لكي يحتاج اذن حادث، هو العالم في يوجد

 إن : هي اخرى صيغة )وللقياس مطلقا وجوبا واجبة خارجية

 اني والحال الوجوب، كلي شيء يوجد ان فيجب شيء وجد
 من النوع هذا وفساد الوجوب( كلي شيء يوجد اذن أوجد،

 به مسلم مبدأ لسبب« الحادث »اشتراط ان من واضح االقيسة

 من باطالقها اعاله الكبرى والمقدمة فقط، التجربة حدود في

 في يشبت المعني القياس ان اضف . اليقينية تصير التجربة حدود

 آخر قياس الى ثم من ويحتاج فقط. المطلق الوجوب مرة كل

 اي الواجب، الوجود اثبات الى المطلق الوجوب فكرة من ينقله
. نفسه الفساد ويصيبه االنطولوجي الدليل الى ليستند يعود انه

3-4٠3.2:

 نفسها، الطيعة من فينطلق الالهوقي الطبيعي الدليل أما

:فيقول وترتيب، نظام من فيها يشاهد ما
 صنع من يكون ان يجب ما، غاية بصدد منظماً نراه ما كل

 بموجب منظم العالم في نراه ما كل ان والحال حكيم، كائن
 او الحكمة، كلي كائن صنع من اذن هو فالعالم معينة، غايات

 اهداف تتوافق عندما آخر: بقياس الدليل يكتمل ثم كثر.

 الذي الحكيم الكائن يكون ان بد ال واحدة غاية في مختلفة
 بد ال نعرف، ما على قياساً انه، والحال واحداً، ورتبها نظمها

 غاية الى العالم في نشهده الذي والترتيب التنظيم يؤدي ان من
 البدان النظام هذا صانع الحكمة، الكلي فالكائن واحدة،

.واحدا يكون
 اكثر يستتتج وال الشبه قياس على الدليل هذا يعتمد وهكذا

 الثباته ويحتاج صوري، مهندس للعالم، صانع وجوب من
 يحتاج الذي ،الكوسمولوجي الدليل الى العالم لمادة خالقا

االنطولوجي. الدليل الى بدورم

4-4.3-2:

 الله، وجود على النظرية االدلة جميع تتهافت وهكذا
 االول )الدليل ترنسندنتالي نظري، الهوت كل معها ويتهافت

 الى العقل ميل بسبب وذلك ٠ )الثالث( أوطبيعي والثاني(

: التوضيح بعض ذلك ويقتضي .النظرية بالمعرفة االضطالع

 ماهو معرفة هي العملية، المعرفة بخالف النظرية المعرفة

 على اقتصرت اذا طبيعية نظرية معرفة وتسمى .كائن

 ٠ مكنة تجربة في قعطى لموضوعات محموالت او موضوعات
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 تعلقت اذا . spekulative اعتبارية نظرية معرفة وتسمى

 ٠ تجربة اي في يعطى ان يمكن ال موضوع بأفاهيم أو يموصوع

 اعتبارية أم طبيعية أكانت سواء مثمرة غير تظل العقل ومعرفة

.االسمى الكائن هو موضوعها حيث الالهوت ميدان في
 ذات هي للفاهمة التأليفية المبادئء كل ان الى ذلك ويعود

 ان حين في المحايث، االستعمال هو مثروع وحيد استعمال
 طاقة ال ياً ترنسندنتال استعماالً تتطلب االسمى الكائن معرفة

 حدود في طبيعي مبدأ الجوهر دوام فمبدأ :عليه للفاهمة
 من السبب استتتاج ومبدأ اعتبارية، لمعرفة مبدأ وليس التجربة

 ألن اعتبارية، ولي طبيعية معرفة مبدأ كذلك هو الحادث

 كل ،spekulation االعتبار في يفقدان والتيجة السبب

 االول الكائن الى يؤدي أن السببية لقانون يمكن فحتى داللة،
 موضوعات سلسلة من جزءاً الكائن هذا يكون ان يجب

 سائر مثل مثله مشروطاً عندها سيكون لكنه اتجربة،

الظاهرات.

 فان التجربة، حدود القفزفوق بإمكان التسليم، مع لكن،

 الكائن افهوم يكون لن بذلك لنا سيمح الذي االفهوم
 حين في اثره، الى يشير ما ابداً تعطنا لن التجربة ألن االسمى

 تسمح ال فانها معين نظام وجود الى تشير التجربة كانت اذا انه
 تعيين الى الوصول دون للبحث موجهة فكرة بأكثرمن لنا

المنظم.

 القفزة تحدثها التي الفجوة ملء لنا المسموح من كان وربما

 والوجوب االعلى الكمال عن فكرة بمجرد التجربة فوق
 الالهوت بفضل الحدس االعتبارمع وتوحيد االصلي،

 نظرية معرفة اقامة غيرالمثروع من يظل لكنه الطبيعي،
الله. أو ااسمى بالكائن

 ادخاله حيث من فائدة الطبيعي لالهوت يبقى ذلك ومع

 بالمالحظة، كشفها يمكن ال ومقاصد غايات الطبيعة دراسة الى

 نحو موجه بخيط المعرفة وتوسيع البحث متابعة الى فيدفعنا

 يبقى حين في .الطبيعة في مبدئها على نعثر ال ،ما وحدة
 رقابة يشكل حيث من كبرى سلبية فائدة الترسندالي لالهوت

 االحترازات من بجملة ويزودنا باالفكار، عقلنا الشتغال دائمة
 وسيلة وجدت لو وفيما ،االسمى بالكائن يتعلق فيما الخطأ من

 الالهوت )في الكائن بهذا مختلفة معرفة على للحصول اخرى
مثال(. االخالقي

النظرية: المعرفة في العقل دور - 5-3-2

 التجربة حدود خارج الخروج الى طبيعيا ميالً العقل يميل

 بنا يؤدي ذلك كان واذا االخرى. هي الطيعية افكاره بواسطة
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 في ال والحكم االستعمال في قائم فالسبب والوهم، الخداع الى
 الطبيعية االفكار لهذه يكون البدان وعليه نفسها، االفكار

 من االستعمال هذا عن والبحث .ومالئم جيد استعمال

 ان يزعم المعفى بهذا والنقد ,االيجابي بوجهه النقد مستلزمات

 لها بل المعرفة لموضوع انشائي استعال اي العقل الفكار ليس

 على يقوم ضروري، )ضبطي( تنظيمي استعمال العكس على
 من االمكان قدر وتقريبها، الجزئية المعارف على الوحدة اضفاء

 السستامية الوحدة يسمى التنظيمي الفعل وهذا .الكلية

 .معطاة وليست ،ومفترضة مسقطة وحدة وهي الفاهمة لمعارف

 ونحو المعطاة غير الحاالت نحو ودفعها الفاهمة توجيه الى هدف

 واكبر عمكن اكبرشمول تحقيق الى اي نفسها. مع توافقها
 نقطة نحو المسارات جميع بؤق الفاممة معارف في مكنة وحدة

.الفكرة هو متخيل مركز او وهمية التقاء

 ان شأنه من ليس منطقي مبدأ مجرد هي السستامية والوحدة
 ذاتياً مهيأتين الفاهمة وطبيعة االشياء طبيعة كانت اذا ما يقرر

 بالبحث اوال يوصي ،العام المنطقي والمبداً .الوحدة هذه لمثل

 مبدأ فيسمى االجناس، مختلف تنوع خلف التجانس عن
 الى ثم ومن دنيا وانواع انواع الى بالتميز ثانياً ويأمر التجانس،

 فيملي الثافي الى االول يجمع ثم التنوع، مبدأ ويمى افراد

 قرابة الى ويثير نوع الى مننوع التدريجي باالنتقال التجان
 ويسمى واحدمشتك، بوصفهافروعاألس االنواع غتلف

االتصال مبدأ

 اشارة اعطاء على يقتصر امبيري استعمال ء المبادى ولهذه
 وهي الممكنة، للتجربة عامة كقاعدة ويصلح للبحث عامة

 فروض انها اي غيرمتعينة، انما موضوعية قيمة ذات بالتالي

 ان يجب كيف تظهر .)تبيانية( لمية مبادىء ال )كشفية(، عملية

 في وترابطها الموضوعات طبيعة عن وجهتها، بموجب نفتش،
يتكون، مم وال الموضوع يتكون كيف ال بعامة، التجربة

 ان بالقول امبيياً استعماالً المبادى، هذه استعمال ويوغ

 شبه هناك لكن بالحدس، رسم لها ليس السستامية الوحدة

 قمة اقصى االقصى، المبلغ فكرة هي بما الفكرة وهوكرة رسم
 هذا الرسم شبه بموجب والتأليف الفاهمة. لمعرفة ربط واقصى

 للتوحيد وجهة فقط يعطي بل بالموضوع معرفة الى يؤدي ال
 اليه يركن ما هو وحده المطلب وهذا .التمة نحو ودفعا

 الموضوع. طيعة على ال العقل غرض على قائم فهو العقل،
تناقض: دون نقول ان لنا يمكن وهكذا

 النفس، ظاهرات جميع الباطنة التجربة بحبل نربط اننا -

 بسيط هر جم الفس ن لو كما تلقائيتها وكل افعالها وجميع
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 احوالها ان حين في شخصية، هوية وذو الحياة( )في ودانم

باستمرار. تتبدل

 الظاهرات شروط عن البحث نتابع ان علينا يجب وانه ٠
 متناء ال البحث هذا أن لو كها يتتهي ال بحثاً بوصفه الطبيعية

 وجود امكان ننكر أن ودون أعلى، أو أول حد له ولي ذاته في
 في ادخالها من ابداً نتمكن ان دون لكن ،معقولة اولى علل

االطالق. على نعرفها ال ألننا الطبيعية التفيرات جموعة
 بمجموع اال يتعلت ا ما كل لى ننظر ان اخيراً علينا وان -

 على مطلقة وحدة تؤلف التجربة هذه لوأن كما الممكنة التجربة

 كما نفسه الوقت وفي الحي، العالم بحدود اشتراطها من الرغم

 بموجبه اسمى مبدأ كرته، خارج نفسه، الحسي للعالم ان لو

 كمالوأن شموله اقصى في للعقل االمبيري االستعال كل ننظم

. عقل كل نموذج بوصفه عنه صدرت قد نفسها الموضوعات

 الحل هو امبيريا العقل الستعمال الضبط هذا مثل إن

 للميتافيزيقا الدوغائية االخطاء من يقينا الذي الممكن الوحيد

 )كما الثكي التجريح من نفسه الوقت في ويحمينا الكالسيكية،

نفسه الوقت في النظري، العقل بغرض ويفي هيوم(، روجه

النظرم حدود-42

 االفاهيم الى وترتفع بالحدس بثرية معرفة كل »تبدأ وهكذا

 الحساسية بنية بفضل مكنا الحدس ويكون . باالفكار« وتنتهي

 صادرة انطباعات طريقتها على تتلقى حيث القبليتين وصورتيها

 الطبيعة وتكون للظاهرات مغايرة فيذاتها، مجهولة اشياء عن

 جيع تربط التي الفاهمة بنية بفضل مكنة الصوري بمعناها
 اوأل يجعل ما وهذا بوعي، ضرورياً ربطاً الحساسية تصورات

 التجربة، وبالتالي مكنة، قواعد( )بموجب التفكير في طريقتنا

 بوصفها االفكار وتكون بمكنة: للظاهرات، معرفة هي بما

 مطلبي في العقل غرض بفضل بمكنة غيرمتعين تأليف مبادىء

 حدود خارج لمعرفتنا توسيع اي دون لكن والسستمة، الشمول

التجربة.

 النظرية المعرفة في الوحيدة، االشتراعية القوة هي فالفاهمة

 المعرفة، موضوع بذلك وتنشى الطبيعة عل قوانينها تملي

 المخيلة تفعل ال اشتراعها ظل وفي الحسي، المعطى من انطالقا

 يفعل وال الحس. في المجتمع وتؤلف ترسم ان سوى المنتجة
. الفاهمة معرفة ويسستم ينظم ان سوى العقل

 هي ولماذا النحو؟ هذا على الحساسية هي لماذا السؤال أما
ايضا؟ النحو الفاهمةعلىهذا

 الملكات؟ هذه ختلف بين توافق ثمة يكون أن يجب ولماذا

 في النقد مجال خارج تقع وهي بأجوبة، تحظى لن اسئلة فتلك

االحوال. جميع
 مشكلة موضوعات تبقى التي العقل موضوعات ان حين في

 آخرهونقد مجال آخرفي حالً لها قدتجد النظري النقد في

العملي العقل

:العملي العقل نقد - 3

 الحكم امكان شروط في البحث هو العملي العقل نقد

 الحكم هذا هل هو، االول، والسؤال القبلي. العملي التأليفي
 هذا حدود ما ثم مكناً؟ يكرن كيف :الثاني والسؤال ممكن؟

 الديالكتيكي الغلط هوسبب ما اي ومستلزماته، االمكان

. نحله؟ وكيف العملي للعقل

1-3:

 فعل كان فاذا مبادىم. بموجب ما لفعل االرادة العقل يعين

 العقل يكون للتصورات مطابقة موضوعات إحداث هو االرادة
 اذا اما .االمبيرية للشروط تابعاً التعين ويكون تقنياً - عملياً

 تبعاً موضوعات تحقيق عل عزمها في يقوم االرادة فعل كان

 الذي المبداً ويكون وحسب، عملياً العقل فيكون الذاتي لتعينها

 لالرادة عاماً تعييناً تتضمن قضية اي عملياً، مبداً االرادة يعين

 أي شعاراً المبدأ هذا ويسمى I عملية قراعد مجموعة ويستردف

 .فقط هو الرادته صالحاً الفاعل يعده عندما ،ذاتية قاعدة

 هو الرادته صالحاً الفاعل يعده عندما عملياً قانوناً ويكرن

 الداللة هو قانون هكذا ووجود عاقل. كاثن كل وإلرادة
 مبادئء العقل مبادئء ألن العملي العقل وجود على الكافية

قبلية وبالتالي كلية

 المذاهب من يوجد ما يقدر العملية المبادىء من ويوجد

 يمكن الذي العملي المبدأ ما هو: والسؤال المتميزة األخالقية
* العملي(؟ للعقل قانوناً )اي قبلياً عملياً قانوناً يكون ان

 يصلح ال الرغبة لملكة مادي موضوع اي ان الواضح من
 مبدأ سيظل ألنه قبلي تانون بشكل لالرادة معيناً مبدأ يكون ان

 المادية العملية المبادىء جيع ان االولي التحليل ويفيد امبيرياً.

 اومطلب الذات حب مبدأ تحت واحديندرج نوع من هي

 في االرادة لتعييف اال تعلح ال فهي .الشخصية السعادة

 ان المحض العقل بامكان كان وإذا .الدنيا« الرغبة »ملكة
 تعيين على قادراً يكون ن فعليه عليا( رغبة )ملكة عملياً يكون

 موضوع اي عن وبمعزل ،العملية القاعدة صورة بمجرد االرادة
قبلياً. اي رغبة،
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 الى يشير االخالق وميتافيزيقا العام الضميد تحليل ان والحال

: الصوري التعيين هذا مثل وجود

 .للفعل الخيرة االرادة سوى بالفعل خلقياً نعد ال فنحن

 وحده، الواجب بدافع الفاعلة االرادة هي الخيرة واالرادة

 الطبيعي الميل مع تعارض في بل الغرض، عن منزه وبشكل

 وجوب هو والواجب لمحصلة. عن وبمعزل الشخصي للنفع

 هو )واالحترام الخلقي، القانون احترام يحافز بفعل، القيام

 الخلقي فالقانون والخوف(. الميل من يتميز فينا أصيل شعور
 قبلياً تعييناً الخلقي الخير لتحقيق االرادة يعين الذي هو اذن

 لما قانوناً فيكون عواقبه أو الفعل عواثق الى ينظر ال انه بمعفى

 مع الفعل اتفاق الى ينظر وال هوكاتن، لما ال يكون، أن يجب
 عاقل، كائن لكل قانوناً يكون أن يريد ألنه الشخصي النفع

 هومعاً الذي االنسان إرادة ال بالنسبة األرغام طابع فيتخذ

 يكون وهكذا الطبيعة. لنظام يخضع ظاهراتي وكائن عاقل كائن

.وحسب فعله يجب ما يقول أمر بمثابة الخلقي القانون

 ويجب خلقياً يكون ان يصلح عقلي امر كل ليس لكن

 المنطقية: صورتها حسب االوامرهما من نوعين بين التمييز
 اي من مطلق الحملي واالمر ٠ الشرطي واالمر الحملي االمر

 بتنوع فيتنوع الشرطي االمر أما . . افعل فقط: يقول شرط

. . كذا. فافعل . . ان. اذاشئت رقول: شروطه

 في الوسائل استخدام لمهارة قواعد اما هي الشرطية واالوامر

 نصائح واما االرادية، الغايات انواع مختلف الى الوصول سبيل
 أوامر االوامر هذه فتبقى الشخصية. السعادة تدبير في للفطنة

 تحقيقه بالمطلوب مشروطة اي )نفعية( برغياتية اوامر أو تقنية

 يشكل الذي فهووحده شرط اي من المطلق الحملي األمر أما
 الفعل صورة يعين. ألنه كلياً )خلقي( عملياً وقانوناً كامالً ارغاماً

 للفعل االرادة يعين الذي القانون أوهو . المادته االرادي
 كلي، قانون بصدد ذاتياً متعينة االرادة فتكون صورياً، تعييناً

العامة: الخلقي االمر صيغة وتكون

 دائماً يصلح، ان ارادتك لشعار بمكن ان بحيث »افعل
كلي« تشريع كمبدأ ومعاً،

 يكون ان يمكنه المحض العقل أن العقلي االمر هذا ويبين
 للفعل كلياً قانوناً االنسان ويمنح قبلية، بصورة عملياً

 عالم في منخرط كائن ارادة هي االرادة ان وحيث االرادي
 صيغ الى العامة االمر صيغة نفصل ان كا مكن الطبيعة،

 والتعين والمضمون الشكل حيث من تباعا، هي ثالث

الكامل:
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 كليا قانونا يكون ان فعلك لشعار تريد ان بحيث افعل - 1

٠ سبيعة

 وفي شخصك في االنسانية، تعامل ان بحيث افعل - 2
 ذاتها. في غاية ومعاً، دائماً بوصفها آخر، انسان اي شخص

.قط وسيلة مجرد وليس

 عاقل كائن كل عند االرادة فكرة بموجب[ ]افعل - ل
. كلياً تشريعاً تضع ارادة بوصفها

 مع االرادة لتوافق االعلى األخيرالشرط المبدأ هذا ويشكل
 اال للقانون تخضع ال االرادة ان ويفيد الكلي العملي العقل

. له واضعة نفسها هي تعد ألنها

:2ا3

 النقد، مهمة يسهل االساسي الخلقي للقانون الفهم وهذا

.له وتحليل شرح من اكثر الى امكانه تفسير يحتاج ال اذ
 االساسى القانون او الحملى، االمر ان التحليل أفاد وقد

 غيرمشروط ربطأ يربط ألنه قبلي تأليفي هوحكم لالخالق

 مفتاح نفسه الوقت في وأعطانا .بالقانون االرادة كلياً( )ربطاً

 للقانون تخضع التي )االرادة الذاتية السيادة افهوم في تسويغه
الذيوضعتههي(.

 ان القبلي العملي التأليفي للحكم يمكن كيف سألنا: فإذا

 سيدة االرادة تكون بأن الجواب: سوى أمامنا يكن لم يكون؟

 الحد هي الحرية ان والواقع حرة تكون بأن اي نفسها،

 )االرادة التأليفي الحكم هذا طرفي يربط الذي االوسط
والقانون(.

 الفهوم هي حرة علية بوصفها الحرية آخر، وبكالم
 اي ذاتياً، االرادة تتعين كيف بفهم لنا يسمح الذي الوحيد

 بوصفها الحرية نفترض ان وما نفسها، سيدة كيفتكون

 يغدو حتى ومبدأتعينهاالذاتي العاقلة الكائنات ارادة خاصية
 التحليلية الصيغة بوصفه ومسوغاً مفهوماً نفسه الخلقية مبدأ

.تأليفية( قضية ذاته في انه )مع االرادة لحرية
 فيجب بالفعل واقعياً الخلقي األمر كان إذا وهكذا،

 اال يفسر ال هذا األمر ألن الحرية، بواقعية نقر ان بالضرورة

 وحاضرفي واقعي )أوالواجب( األمرالخلقي ان والحال .بها

 فالحرية .لوجودي بوعي مباشرة مرتبطة عقلية كواقعة به وعي

 األخالق موضوعية على تقومان وقيمتها وموضوعيتها واقعية اذن

 نفه األخالقي الفغل بانكار اال النكاره سبيل وال وقيمتها.
.واجباً فعال بوصفه

 برمتها، لالخالق انكار هو الواجب بدافع الفغل وانكار

 الخلقية القوانين لكل الوحيد المبدأ هي االرادة سيادة ان ذلك
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 مبدأ تناقض لالرادة تبعية وكل لها. المطابقة والواجبات

 وضع عن بالضرورة التبعية هذه وتنجم . الخلقي االرغام
 هذه كانت أياً االخالق، تعيين اساس في مادية عملية مبادىء

 فتكون الضربين هذين تحت جميعاً ستندرج ألنها المبادىء،

 عند والدستور مونتافي عند )كالتربية خارجية ذاتية ء مبادى اما

 الشعور او ،الفيزيائي )كالشعور باطنية ذاتية او مندفيل(

 او والفضيلة( )كالكمال باطنية موضوعية مبادئء واما الخلقي(
 امبيرياً اما المبدأ يكون وهكذا I الله( كإرادة ) خارجية موضوعية

 السعي في كما عقلياً وأما كلي، مبدا اعطاء عن بالتالي وعاجزاً

 والسعي . الله الرادة الخضوع او والكمال الفضيلة تحصيل الى

 جميع يالثم ما الى والفطنة المهارة سوى يعفي ال الكمال الى
 موضوعا ثمة ان معنام الله الرادة والخضوع .الغايات انوع
 وتظل .امبيريا بالتالي فيصيرتعيينها االرادة تعين يبق ان يجب

 تشكل شرطية اوامر جيعها المذاهب هذه في االخالقية االوامر

واطالقه. االمراالخالقي تفسيركلية عن بالتالي وتعجز تبعية،

 بسيادة اال واجب وال بالواجب اال اذن لألخالق قيام ال
 الذي االنسان حرية نفهم كيف لكن .الحرية اي االرادة

السببية؟ الحتمية عالم في اي الظاهرات عالم في ويفعل يعيش

 من فكرة هي الحرية ان بين قد النظري العقل نقد كان

 ذاتها في غيرمتناقضة بذلك وانها المحض العقل افكار

 اذن، القول فيمكن واقعيتها االخالقي الفعل يبرهن واآلن،
 من لالنسان فعلية خاصية هي نظرياً، الممكنة الحرية، ان

 االنسان ويكون نومينا. هو حيث من عاقل، كائن هو حيث
 الوقت في خاضعاً ويكون حسى، — فوق كائناً بوصفه حراً

 , الحسي العالم في ظاهراتياً كائناً بوصفه السببية للحتمبة نفسه

 الفعل ألجل وكلياً قبلياً تعيناً تتعين ان الرادته فيمكن

 السببية لحتمية خاضعاً نفسه الوقت في فعله ويكون .األخالقي

 ألن محصلته، الى قياساً اخالقياً الفعل يعد ال ولذا الطبيعية.

 بل ،السببي الطبيعة نظام بموجب حتماً متعينة المحصلة هذه
 تعارض دائماً وسيوجد النية(. )او االرادي القصد الى قياساً

 توافق وجد وان المحسوسة، ومحصلته الخلقي القصد بين
 بصرف يكون ان يجب ما يقصد الفعل الن عرضياً، فيكون

النظرعماهوكائن.

 االشكال النومانية، الحرية بفرضه النقد، يحل وهكذا
االخالق. المزمنلعلم

3-3:
 استعماله في شأنه العملي استعماله في شأنه العقل، لكن

 القائم وبالتعارض الصوري التعيين بمجرد يقنع ال ،النظري
 يكون واقعياً موضوعاً يجد ان فيحاول والنتيجة، القصد بين

 الخيراالسمى ويسميه العملي، المشروط المشروط بمشابة
.العملي العقل لموضوع الالمشروطة الجملة ويعده

 والسعادة؛ الفضيلة وحدة عن عبارة ،والخيراالسمى

 بوصفها والسعادة خلقية، لكل االعلى الشرط بوصفها الفضيلة
الفضيلة. مراعاة ناتج

 والسعادة الفضيلة ان الترندتالي وهمه في للعقل ويتراءى
 ان الى االبيقوري فيذعب ,االسمى للخير تحليليان افهومان

 صورة سوى ليست الفضيلة وان االسمى الخير هي العادة

 ويذهب .السعادة على للحصول اتباعه يجب الذي الشعار

 السعادة وان الخيراالسمى كل هي الفضيلة ان الى الرواقي
.الفضيلة امتالك وعي سوى ليت

 الفضيلة ان التحليل، في للعقل، يتبين ما سرعان لكن

 في اتحادهما وان االخرى، منهمامن الواحدة التخرج والسعادة
 اتحادتأليفي انه ي بمعلول، هواتحادعلة الخيراالسمى

 مرة الديالكتيك في العملي العقل ويقع .متغايرين الفهومين
 نقيضة السعادة، مع الفضيلة لتأليف سعيه في وينتج، اخرى

والنقيضة ,االصلي الوهم تبديد دون حلها وسعه في ليس

هي:
 شعارات حافز السعادة في الرغبة تكون ان يجب :قضية

الفضيلة
 سبب الفضيلة شعار يكون أن جيب :القضية نقيض
.العادة

 االرادة تعين مبدأ وضع ألن مطلقاً امتناعاً متنعة والقضية

.فضيلة أي يؤسس أن يمكن ال الشخصية بالسعادة الرغبة في
 في والنتيجة السبب ترابط ألن ايضاً عمتنعة النقيض والقضية

 بموجب بل لالرادة االخالقة المقاصد بموجب يتم ال العالم

.الطبيعية القوانين معرفة

 الفضيلة ارتباط عن نبحث اننا طالما النقيضة لهذه حل وال

 الى اال البحث هذا مشل يؤدي وال العالم. هذا في والعادة
.ذاته في باطالً باعتباره الخلفي القانون عن التخلي

 الحرية فرض مع يتفن النقيضة لهذه حل يوجد لكن
 تحقيق كون الحل هذا الى ويدلناً العاقل، للكائن كخاصية

 بالقانون متعينة الرادة الضروري الموضوع هو الخيراالسمى

الخلقي
 للمقاصد التام التطابق هو االعلى التحقيق هذا شرط لكن

 مع والمطلق التام التطابق هذا ان غير .الخلقي القانون مع

 العالم في منخرط عافل لكاثن تتيسر أن يمكن ال القانون،

 هذا ومثل .نحوها الالنهائي التقدم هو مكن هو وما .الحسي
 ديمومة يفترض التام التطابق الى وصوالً الالنهائي التقدم
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 خلود يفترض أي نهاية، ال ما إلى العاقل الكائن شخصية

النفم.
 اآلخرللخير )العنصر تبدوالعادة اخرى، جهة ومن

 من هوجزء الذي العاقل الكائن ارادة عن خارجة االسمى(
 مبدأ اي الخلقي القانون في يوجد وال لها. علة وليس الطبيعة

 الربط هذا يكون فحقى لها. المناسبة بالعادة الخلقية لربط
 التسليم من بد ال ممكناً، بالتالي ااسمىالخير ويكون مكناً،

 الخير مع متفقة عليتها تكون للطبيعة عليا علة بوجود

 للفضيلة المناسبة السعادة لتحفيق كافية وتكون االسمى،

 ال اي للطبيعة، خالق وجود افتراض من بد ال اي المحصلة،

لله. وجود بدمن
 والخلود، حرة(، علية )بوصفها االيجابي بمعناها فالحرية

 فهويصادر العملي للعقل ضرورية مصادرات الله ووجود

 االخالقى القانون لتحقيق كافية مدة لوجوب النفس خلود
 عن الفاعل استقالل لوجوب الحرية ويصادر كامال. تحقيقاً

 العالم قانون بموجب ارادته تعيين عل ولقدرته الحس، عالم

 كاثن فرض لوجوب الله وجود ويصادر حرا، تعيينا العقلي

 االرادة موضوع االسمى الخير لوجود ضروري كشرط اعلى
.الخيرة

 نقد برهن التي االفكار نفسها هي الثالث المصادرات وهذه

 الوقت ذاتهاوانهافي في معارف انهاليست المحض العقل
 موضوعياً واقعاً تتخذ اآلن هي وها ذاتياً متنعة ليت نفسه

 اي الخيراالسمى، المكان الضرورية الشروط بوصفها
 العملي القانون به يأمر الذي االرادة موضوع المكان

 لهذه ان االخالقي القانون يفيدن بتعبيرآخر، .الضروري
 كيف اظهار باالمكان يكون ان دون موضوعات المصادرات

.به معرفة يشكل ان ودون بموضوع افهومها يتعلق
 بل نظرية عقائد ليست المصادرات هذه ان موجزة وبكلمة

 لم اذا اجبة و فروض عملية. نظر وجهة من ضرورية فروض
عبث. مجرد االخالق تكن

الحاكمة: نغد-4

 متفكرة حاكمة هي حيث من لحسابها الحاكمة تشتغل

 للمعطى تبحث ان عليها حيث من اي (3,1 )راجع وحسب

 غير الجزئي هذا يكون حيث ومن مناسب، كلي عن الجزئى
 المعطى من كثرة الطبيعة في وثمة .القبلية الفاهمة بقوانين متعين

 تستطيع وحق الفاهمة. بقوانين غيرمتعينة الجزئي االمبيري

 تفترض ان عليها يناسبه، كليا الجزئي للمعطى تجد ان الفاهمة

 التضمن التجربة ستام تجعل ،غيرفاهمتنا ،فاهمة ثمة أن

 في الحاكمة تفكر آخر، بمعنى مكنا. الجزئية االمبيرية للقوانين

 كعا االمبيرية الطبيعة قوانين وحدة مبدأ بموجب الجزئي المعطى

 .المعرفية ملكتنا لصالح التوحيد بهذا تقوم فاهمة ثمة ان لو

 غائية مبدأ لنفها الحاكمة تخترعه الذي المبدأ هذا يسمى ولذا

.تنوعها في الطبيعة
 محض حاجة من انطالقاً اما الغائية، نتصور ان ويمكن

 المعرفية. الملكات مع المعطى الموضوع صورة توافق هي ذاتية،

 مع الموضوع صورة توافق هي موضوعية حاجة من انطالقا واما

.ويؤسها صورته يسبق افهوم بموجب مادته
 عن الناجة اللذة الى يستند االولى الحالة في الغائية وتصور

 حاكمة هي هنا والحاكمة .فيه التفكر بمجرد الموضوع صورة
استطيقية

 الحدس اضافة على يقوم الثانية الحالة في الغائية وتصور

 نتصور عندما المخيلة بواسطة الموضوع الفهوم المناسب

 ثيليولوجية حاكمة هنا والحاكمة .طبيعية غاية بوصفه الموضوع

)غايائية(.

الحالتين. في الحكم امكان شروط في يبحث الحاكمة ونقد

االستطيقية: الحاكمة نقد-1-4

 الحكم على االستطيقيه الحاكمة في اساساً النقد ويدور

 او الذوقي الحكم ونقد بالجميل، الحكم على اي الذوقي
 ،وتسويغه استنباطه أو عرضه يتضمن امكانه شروط في البحث

٠ الخاص ديالكتيكه وحل

1,1.4:

 ما والسؤال، جميل )هو الشيء هذا الذوق: حكم ومثال

 )هذا بالحامل اربطه ن يمكنني وكيف )جميل( المحمول طبيعة
 المحمول؟ هذا مثل تحت الحامل يندرج كيف أو الثيء(؟

 فريداً نوعاً ليشكل سواه عن الحكم هذا يمتاز بم آخر، وبتعبير

االحكام؟. من
 ليسحكماًمعرفياأًلنها الذوق انحكم كانطم يقول

 استطيقي حكم هو بل الموضوع، الى التصور نسبة على يقوم
 التصور صلة اي الموضوع تصور في الذاتي العنصر قوامه
 انفعاالً التصور هذ يحدن حيث من للحكم المصدرة بالذات

 منفعلة هي حيث من )والذات باالرتياح. الشعور هو ذاتيا

.وااللم( ياللذة الشعور ملكة تسمى بالتصور

 بتصور الذاتي االنفعال من انواع ثالثة مثة ان غري
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 نحبذم ما وهناك ،الممتع وهو نستلذه ما فهناك : الموضوع

 وهو يعجبنا ما وهناك )خلقيا( والحسن النافع وهو ونقدره

 الموضوع لطبيعة تابع الممتع عن الحاصل واالرتياح الجميل.
 الموضوع لعالقة تابع بالحسن المتصل والرضا فيه، المرغوب

 يتصل اخالقي( او )حسي بغرض يلحقان فاالثنان بأفهوم،

بالموضوع.
 لوجود يأبه فهوال بالجميل بالحكم المتعين االرتياح أما

 عن ومنزه حر ارتياح هو بل افاهيم، وفق ينتظم وال الموضوع،

الغرض.
 ال صرف تأملي هوحكم الذوقي الحكم ان كانط ويستنتج

 الى يستند ال تفسه الوقت في لكنه عقلي، افهوم اي الى يستند

 اي عند يفرضه ان يمكن ما على يقوم بل شخصي، ميل اي

 لشعوره الكلية بالجميل الحكم آخريدعي بمعنى آخر. شخص
 كلي، رتياح مبدأ الموضوع تصور في أن فيفترض باالرتياح،

 حكما الحكم لوكان وكما للموضوع، بنية الجمال لوكان كما

 بل افهوم على تقوم ال هنا الكلية ان : وتفسيرذلك ؛منطقيا

 ذاتية كلية فهي كليا، تواصال الحكم له يدعي شعور على
. شخصي ذاتي لشعور احد كل من تأيداً تطلب

 توافق حسياً نعي الحكم، في اننا، الى ذلك رد ويمكن

 التوافق هذا ويؤس .غيرمتعين حرا توافقا والفاهمة المخيلة

.والشعورباالرتياح اللذة الحر

 او القصد موضوع تحقيق يلحق ما عادة، هي، واللذة

 تتعلق ال بالجميل بالثعور المتصلة اللذة لكن الغاية،

 الحال هو )كما افهوم اي الى تستند ال النها بغاية اي بموضوع،

 )اي موضوعية غاية اي لتصور بالتالي يمكن فال . االرادة( في

 يعين ان الغائي( الربط مبادىء بموجب للموضوع امكان

 يمكن او .غاية بال تكون ان للغائية يمكن بل . الذوقي الحكم

 في نضع ان دون الصورة( وجهة )من غائية مالحظة االقل على

 في ليس انه القول باتالي ويمكن المادة( حيث )من غاية اساسها

 وهي . الغائية الموضوع صورة سوى الذوقي الحكم اساس

الحر. توافقهما حيث من والمعرفة التصور ملكتي لصالح غائية

 وعي، بها لدينا حيث من الصورية، الغائية فان وهكذا
 للتوصل قابالً نعدم الذي االرتياح تؤس ان يمكن التي هي

 للحكم المعين المبدأ تكون ان بالتالي يمكن والتي كلياً،

 ملكتي اتظاف في الصورية، الغائية هذه ووعي . الذوقي

 حريتها في )المخيلة هواللذة. موضوع، تصور بمناسبة المعرفة

 في فتلهو .المتعين غير تثريعها في الفاهمة مع تتوافق المحضة

 بمجرد يتعلق تصورا تفكيرها في تنتج اي ،الموضوع تأمل

الموضوع(. صورة
 الصورية الغاثية هو قبلي مبدأ على اذن الذوقي الحكم يقوم

 غير الكلية اي الحرة، اللذة هو الغائية هذه ووعي غاية، بال

 والحكم حسي. جاذب ألي او موضوعي انفعال الي التابعة
 خاصية اي وعن الكمال افهوم عن تماماً مستقل الذوقي

 ملكتي تعين في الغائية الصورة الى يشيرفقط ألنه للموضوع

.الموضوع صورة بصدد التصور
 الى يزمع اي أحد، كل من تأييد الى الذوفي الحكم ويزمع

 مبدأ بفرض مشروطة تظل الضرورة هذه غيران الضرورة.

 الليم وهوغير»الحس المشترك هوالحس الجميع بين مشترك
 الخيروالشرأو بالتمييزبين يختصان هذين ألن العام« اوالعقل

 للتواصل الموضوعي االساس ويشكالن والخطأ الصواب
 الحر االتظاف حصيلة هر المشترك الحس ان حين في , العام

 هذه : نوع من اصدرحكماً عندما فأنا . والفاهمة للمخيلة

 ضرورة الحكم، هذا ضرورة ادعي ال فاني جميلة، الوردة
 مبدأ على حقاً قائم انه افترض ما بقدر اال واحد كل عند

 هي الذوقي الحكم في الضرورة آخران بمعنى المشترك الحس
. شرعة دون شرعية انها . الكلي التأييد تفترض ذاتية ضرورة

 بكونه معرفي حكم اي من بالجميل الحكم يتميز وهكذا
 واكافع بالممتع حكم اي ومن افهوم، اي الى يستند ال حكماً

 عن الحاصل االرتياح وبأن الموضوع، لطبيعة يأبه ال بكونه

 دون غائية وبأنه الغرض، عن ومنزه حر ارتياح الموضوع تصور

 في بالرائع الحكم يشبه بذلك لكنه .شرعة دون وشرعية غاية

 . استطيقي حكم هرايضا )الجليل( بالرائع فالحكم . الطبيعة

بالجميل؟ الحكم من نميزه فكيف
 الستعراض ويبدومالئما الموضوع، بصورة يتعلق الجميل

 بصورة الرائع يهتم ال حين في غيرمتعين، فاهمي افهوم
 مالائً ويبدو الفكر يتصوره الذي بالالمحدود يتعلق بل الموضوع

 يعتمد الجميل ان ذلك من واالهم متعين. غير عقلي الفهوم
 لمخيلة ان حين في الفاهمة، مع توافقها في المخيلة حرية على

 في الرائع يثيرها التي العقل بفكرة اللحاق عن عاجزة تبدو

 يبق الذي بالضيق االولي الشعور هذا هي والروعة الطبيعة.
 الطبيعة في المعطى الحدس ان وتفسيرذلك . الشعورباللذة

 ال في الفكرة يثير المضطرب( والبحر الثاهق الجبل )مثال
 استيعاب عن وعجزها بمحدوديتها المخيلة فتح تناهيها،

 تخطي على ترغمها الفكرة لكن معطى، حدس في الفكرة

 االختالف ضمن من االتفاق يحصل وعندما المحسوس، حدود

.شعوربالبهجة الى الشعوربالضيق يتحول والعقل المخيلة بين
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 عن الناجمة اللذة من الرائع عن الناجمة اللذة وتقترب

 عن ومنزهة محضة انها وفي : الذانية تعبيرالغائية اغها في الجميل

 الموضوع ان في يبقى الفارق لكن ٠ بالموضوع يتعلق غرض اي
 يمحكم وال ذاقي. غائي الستخدام مناسبة سوى ليس الرائع في

 ليت بالرائع الحكم في والضرورة .صورته من بسبب عليه

 تفيرها تجد الكلية ودعواه الطبيعة. على مسقطة ضرورة سوى

 العالقة وهي المعرفة، ملكات بين الغائية العالقة في الكافي
 تهيشا والتي )االرادة( الغايات ملكة اساس في قبلياً القائمة

. الخلقي للقانون

 شأنه في ويكفي تسويغ، ألي بالرائع الحكم يحتاج ال ولذا
 الحكم اما .الحسية فوق قضدتها والى البشرية الطبيعة الى رده

 ضمان الى اي تسويغ، الى فيحتاج الذوقي الحكم او بالجميل
 اشياء جمال على الحكم في والضرورة الكلية ادعاثه مشروعية

.الطبيعة

2-1-4:

 يمتازعن الذوقي الحكم ان االستنباط، او العرض يبين
 تبني مدعيا جميال بوصفه موضوعه يعين فهو : االحكام سائر

 حجج دون يتعين لكنه ،موضوعي حكم انه كمالو واحد كل

 ان صحيح وبتعبيرآخر: .ذاتي مجردحكم لوانه كما برهانية

 معطى، موضوع على ومفرد شخصي حكم هو الذوقي الحكم
 وكليته . افهوم اي الى االستناد ودون الكلية الى يطمح انه اال

 قبلي، حكم فهو الصورية الغائية وعي في اي اللذة في قائمة
 ألنه ،تأليفي حكم اخرى جهة وهومن .القبلية اويدعي

.محموالً بوصفه شعوراللذة الموضوع حدس الى يضيف

 كلية، بلذة قبلياً محكم لحكم هوكيف النقدي والسؤال

 اوكيف يكون؟ أن بها، الشخصي الشعور مجرد من انطالقاً

 اللغة في معنام وهذا يكون؟ ان القبلي التأليفي الذوقي للحكم

 هذا مثل مطلب مشروعية ضمان يمكن كيف : النقدية

 عن الناجم االرتياح بأن سلمنا اذا كانط: ويجيب الحكم؟

 يبقى فال صورته على الحكم بمجرد مرتبط الموضوع تصور
 بفضل ممكن الحكم هذا ان القولم سوى لتسويغه امامنا

 مرتبطة بها نشعر التي الغائية ،الموضوع لصورة الذاتية الغائية

. الحاكمة ولصالح الموضوع تصور مع الذهن في

 تتعلق ان مادة، اي عن بمعزل للحاكمة، يمكن ال كان ولما
 اال وبالتالي بعامة، الحاكمة الستعمال الذاتية بالشروط اال

 انسان، كل في نفترضه ان علينا الذي الذاتي اآلن بذلك
مكنة، معرفة لكل الزماً بوصفه
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 الشروط تلك مع ما تصور بتوافق نسلم ان باالمكان كان
. انسان لكل صالحاً توافقاً بوصفه الذاتية

 التفكر. لذة هي بالجميل اللذة ان : اوضح وبكالم

 والفاهمة المخيلة بين التوفيق في الحاكمة هووسيلة والتفكر

 العادية. التجربة في يحصل وهوما معطى، موضوع بصدد

 مالءمة ادراك بل امبيري افهوم اي هنا لدينا ليس انه بفارق
 وهذا حراً. انجاماً والفاهمة المخيلة النسجام التصور

 التصورية، الحالة بلذة الشعور هو ذاتياً الغائي االنسجام

 الى بالضرورة احد كل عخد اللذة هذه تتند ان ويجب

 بعامة. المعرفة المكان الذاتية الشروط ألنها نفسها، الشروط

 اي الذاتية، غائيته ينسب ان بذوق يحكم لمن يمكن ولذا

 ان يفترض وان انسان، كل الى الموضوع، عن الناجم ارتياحه
أفاهيم. توسط دون كلياً، يتواصل ألن قابل شعوره

 مجرد على يتأسس ألنه ممكن الذوقي الحكم ان والخالصة،
 بعامة. الحاكمة على اي بعامة، لحكم الصوري الذاقي الشرط

 الحكم هوملكة اي المشترك، هوالح الذوق الن مكن انه

 استعمال )حيث بتصورمعطى المرتبطة المشاعر بتواصل قبليا

, والفاهمة( المخيلة التصور: ملكتي توافق يستلزم الحاكمة

 والضرورة بالكلية الذوقي الحكم لدعوى الحل هذا ان غير

 بالجميل، المتصلة االغراض جهة، من هما: صعوبتين يواجه

الفن. في الجميل اخرى جهة ومن
 كمبدأ غرض أي له ليس الذوق حكم ان كانط، ويجيب

 غيرمباشرة بصورة متصالً يكون ان منع ال هذا لكن معين،

 الغرضين هذين أن أي عقلي، بغرض ومباشرة امبيري بغرض

 االمبيري والغرض بصورته: وليس الموضوع بوجود متصالن

 الى الطبيعي االنان ميل وفي المجتمع في يظهر الجميل من

 طريق عن البشري التواصل الى السعي ذلك في اي االجتع،
 اللذة تكتسب وال ثانويا غرضا يظل ذلك لكن الحس؛ رهافة

 تعلقها حيث من اي الكلي تواصلها فكرة من اال قيمتها
 عقلي غرض ثمة ذلك من العكس على .الصورية بالغائية

 الصور بجمال فاالهتمام .الطبيعة بجميل مباشرة يتصل

 ان وفكرة االخالقي، للحس مالئم استعداد عن ينم الطبيعية

 ال والفاهمة المخيلة توافق يتيح موضوعا انتجت قد الطبيعة

 غرض )أو مصلحة للعقل كما ألنه .العقل يهم ان اال يمكن

 له كذلك موضوعي، واقع الفكاره يكون ان في خلقي(
 بتوافق يسمح ما فيها ان الى الطبيعة تشير ان في مصلحة

 ال وهكذا غرض كل عن المنزه ارتياحنا مع لمنتجاتها مشروع
 , مغرضا يكون ان دون الطبيعة جال يتفكر ان للذهن يمكن

 هذا مع بالخيراالخالقي، اذن الجميل من الغرض يتصل
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 في موضرعي، قانون على يقوم االخالقي الغرض ان الفارق
 باالضافة حراً، غرضاً يبقى بالجمل المتصل الغرض ان حين

 الخير على تمرسوا الذين اوكك على ومقتصر غيركلي، كونه الى

الخلقي.
 الكمال فكرم على اوقائباً يبدوغائياً فقد الفني الجميل أما

 الفنان به يقوم قصدي هوعمل الفني االثر ان حيث من

 في كماله مدى على بالتالي الحكم فيكون موضوع، عن للتعبير
)افهومه(. بلوغغايته

 الفن على او التقليد على. وحب ينطبق هذا يأن كانط ويرد

 الحكم يبقى التي ألجميلة الفنون عل ينطبق وال الميكانيكي
ذلك وبيان محضاً. استطيقياً حكماً عليها

 الموهبة تلك هي والعبقرية العبقرية. هونتاج الفن ان
 عل الطبيعة تملي بها بل مسبقة، لقواعد تخضع ال التي الفريدة

 اليعلم لكن نراًموذجياًمجتذى تتج نمي قواعده الفن

فنية. اعمال في استطيقية افكارا تجسد والعبقرية

 المخيلة تصورات تصورمن هي االستطيقية الفكرة ان اال

 اي وتقصر به االحاطة عن افهوم اي يقصر تصور المبدعة،
 هذه بالضبط هي والعبقرية .التعبيرعنه عن منطقية لغة

 التي والفاهمة ابداعها حرية في المخيلة بين السعيدة الوحدة

 كل يتجاوز غنى وهو التصور، مادة غنى تطبيق الى تسعى
 به، يقوم ان علم اي يتطيع ال بما العبقرية فتقوم افاهيمها،

 جهة ومن ما، بافهوم المتعلقة االفكار جهة من تعرض انها إذ
 شعورية يثيرالتعبيرحالة بحيث لها، المناسب التعبير اخرى

 تصويراً، ام التعبيرلغة، أكان وسواء كلياً. تتواصل ان يمكن

 أمام وصفه يمكن ال عما شعورية حالة يعبرفي فإنه تشكيال ام

. للتواصل قابال ويجعله .ما تصور

 فإن الفني، األثر تنتج التي هي العبقرية كانت اذا لكن

 شأنه الفن، في والجميل األثر، على الحكم ملكة يظل الذوق
 في واالصالة الغنى مجرد يتطلب ال الطبيعة في الجميل شأن

 في الفاهمة مع حريتها في المخيلة توافق باالحرى بل االفكار،
 هو ما تنتج قانون دون حريتها في المخيلة كانت واذا . شرعيتها

 الفاهمة، مع تتوافق جعلها على القدرة هي لحاكمة فإن اخرق

 للحكم اساس وبالتالي جميلة فنون لدينا يكون التوانق وبهذا

الذوقي.

3.1.4:

 الكلية دعواه من الموقف اي الذوقي، الحكم من والموقف

 لى سبيل ال ديالكتيكي تناتض في والمفر يقع والضرورة،

 عرض ومكن القد. عطاه الذي لحل دون منه، الخروج

:يلي كما الخاصة نقيضته

 كان )واال افاهيم على يقرم ال الذوقي الحكم قضية:
ادلة( بواسطة بشأنه التزاع فض باالمكان

 لما )واال افاهيم على يقرم الذوقي الحكم القضية: نقيض

اتفاق الى الوصول اجل من شأنه في الحوار باالمكان كان

 في االفهرم ان الى باالتتباه األ التا حدمذ ال يل وال

األخرى في عنه غتلفاً مفهوماً يتضمن قضية كل

 ي الى يستند وهوا مفرد، هوحكم الذوقي فالحكم
 الى يستند استطيقيا حكما يكون ان بطل واال متعين افهوم

 ادعاؤه حيث ومن نفسه، الوقت في له بد ال لكن شعور
 غيرمتعين وإن ما افهوم الى يستند أن من والضرورة، الكلية

 الذاتية الغائية مبدأ بوصفه اليه اشير ما هو االفهوم وهذا

 او به، يعرف ان بمكن ال وهومبدأ الحاكمة. لصالح للطبيعة

 قيمة يتضمن بل .بالموضوع متعلق شيء اي عل به يستدل ان
 االس عدم يمكن ما افهرم في قائماً يكون قد النه انان لكل

■ للبثرية الحسي فوق
 الحسي، فوق األس هذا على البرهنة يمكن ال انه وصحيح

 الوحيد المفتاح يظل انه اال معرفة، اي به نقيم ان يمكن وال

.الذوقي الحكم من الموقف في التناقض هذا لحل
 حسي - فوق أس فرضية )وبالتالي الذاتي المبدأ فرضية إن

 بل وحسب، الطبيعة في الجميل إمكان لنا تفسر ال لالنسان(
بعامة؛ العقل ووحدة االستطيقية، الفكرة مصدر ايضاً

 بل وتتعين، معرفة تصير ان يمكن ال االستطيقية فالفكرة
 بافاهيم كافياً نوضيحاً توضيحه يمكن ال للمخيلة حدساً تبقى

 طبيعة غير الى الفكرة هذه رد بالتالي يمكن وال الفاهمة.

 حسي فوق كائن االنسان بما )العبقرية( الذاتية االنسان

)نومينا(.

التليولوجية: الحاكمة نقد :2-4

 الحكم واستنباط عرض على التليولوجية الحاكمة نقد يقتصر

 ألنه تسويغ، الى يحتاج وال الخاص ديالكتيكه وحل الغاياقي،

 يشكل بل موضوعه، ينشىء وال للمعرفة، تشريع بأي يقوم ال
 بعض حول النظري للبحث هادياً وخيطاً تنظيمياً مبدأ فقط

الموضوعات:

1-2-4:

 يمكن ال التي الطبيعية الظاهرات بعض التجربة لنا تقدم

 على القائمة اآللية الطبيعة قواتين بمجرد امكانها تفسير او ربطها
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 ان الى بالتالي، فنحتاج، والتتائج، االسباب تعاقب، مبدأ

 متقدمة ووسيلة الفهوم تحقيقا نعدها ان الى اي غائيا، نفكرها
. امكانها تؤسس التي الغاية على امبيريا

 من واحد هونوع )الغايائي( التليولوجي الحكم ان اال
 بوصفه الطبيعة نتاج على الحكم وهو .الغائي التفسير انواع
 يكون عندما ،طبيعية غاية الطبيعة نتاج )ويسمى . طبيعية غاية

 لتحقق وسيلة اجزاؤه تكون عندما اي : معا ونتيجة لنفسه سببا

 لها وغاية االجزاء لتحقت وسيلة الكل ويكون له، وغاية الكل

. معا(

 طبيعية غاية يعد الذي تميزالموضوع هذه، الداخلية والغائية

 تعد )حين نسبية او خارجية بغائية نفسرها التي الموضوعات من
 نمو عد مثال: اخرى، لموضوعات وسائل الموضوعات هذه

 مجرد من كذلك وتميزه النهرمنتربة(. يجرف لما غاية الزرع
 وعد المنازل، لبناء غاية السكن عد )مثال: المتبادل التسبب
. السكن( الى الحاجة غاية بالمقابل، العمران، ازدهار

 غايات تشكل المتعضية الكائنات وحدها المعفى، بهذا

 قوة هي حيث من ونتيجة لفسها سيباً لنا تبدو كائنات ،طبيعية

.والتناتج التجدد على قادرة لنفسها، مكونة
 آلياً فهمه يمكن حتى آلة مجرد ليس المتعضى الكائن هذا

 كلي. مبداً الى امكانه لتفسير ومحتاج امبيرياً، هنا قائم انه

 في الوارد نفسه المتعفي الكائن تعريف سوى هذا المبدأ وليس
 ونحن معاً ووسيلة غاية فيه شيء كل الذي الكائن انه قولنا:

 االمبيرية دراستنا في المبدأ - التعريف هذا الى بالفعل نلجأ

 الداخلية( بنيته دراسة اجل من له تشريحنا )في المتعضي للكائن

 المخلوق، هذا مثل في جدوى دون شيء ال بأن نسلم عندما

 شيء ال : نفسه الطبيعي العلم مبدأ الى فيه نستند وهوتسليم
مصادفة يحصل

 فكرة ليست الطبيعية( )الغاية التعضي الكائن وفكرة

 المتفكرة الحاكمة تبتدعها فكرة انها فاهمية، مقولة وال عقلية،
 طبيعة عن شيائً المبداً هذا يعلمنا وال لها. ذاتياً مبدأ وتتخذها

 متنوع بتصور فقط لنا هويسمح بل يعينها، ال ألنه الظاهرة

 مجرد ويشكل الموحدة، الكل صورة بموجب االمبيري المعطى

 انه المتبادل. التسبب عن االمبيري البحث لمتابعة هاد خيط
.انشائياً مبدأ وليس تنظيمي مبداً

 منتجات تحقيق على القدرة الطبيعة في نكتثف إن ما لكن،

 خطوة نخطو حتى الغائية العلل بموجب اال فيها التفكر يمكن ال
 عن بعضها خارجة الشياء المتبادل التسبب في للفكر اخرى

 كمجال الطبيعة رالحيوان، الزرع والزرع، )الترية بعض
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 منتجات عد الى يدفعنا ما وهذا الخ(. االنان لحياة صالح

 المبداً وهذا بجملتها. هوالطبيعة غايات لسستام تابعة الطبيعة
 بوصفها بعامة الطبيعة الى ننظر يجعلنا الذي الجديد، العقلي

 مبداً نفسه هو ما، لثيء صالح فيه شيء كل غايات ستام

 )حاجتنا العقلية معرفتنا لصالح المتفكرة الحاكمة تستخدمه ذاتي

 مبدأ حال كل على وهو .للطبيعة( شامل فهم الى الذاتية
 انه اي الطبيعة. اشياء بين المتبادلة العالقة فهم على مقتصر

 على للحكم ال المتبادلة الغائية العالقة امكان لفهم يصلح
 هذه كانت اذا ما مسألة اما كغايات. االشياء وجود امكان

 مسألة فهي غيرقصد. عن ام قصد عن مخلوقة االشياء

 وان المذكور، المبدأ خارج امكانها ويقع ،فيزيائية ال ميتافيزيقية

.اليه يتند كان

2.2.4:

 لصالح الكلي تحت للجزئي ادراجها في اذن، الحاكمة تلجاً

 وحيث )شعارات(. ذاتية مبادىء الى النظرية، المعرفية ملكتنا
 أوبموجب الفاهمة، تشريع بموجب يكون قد االدراج هذا ان

 المبادئء بين نزاع ينثأ فقد نفسها بالحاكمة الخاص التشريع
 في العقل، من طبيعي بدافع الحاكمة فتقع الذاتية،

 حلهااال الى السبيل عقلية نقيضة وتتشكل الديالكتيك.
 االدراج في الحاكمة شعار الى ينظر عندما ذلك ويكون بالنقد.

 تشريعها تحت االدراج في شعارها والى الفاهمة، تشريع تحت
 الموضوعات المكان انشائيين مبدأين بوصفهما الخاص،

التالي: الوجه على النقيضة وتصاغ نفها،

.اآللية القوانين بمجرد بمكن مادي انتاج كل :قضية
 بمجرد مكنة غير المادية المنتجات بعض القضية: نقيض

اآللية القوانين

 ال حيث من العقل، ان هو النقيضة هذه في الوقوع وسبب
 بالموضوعات يتعلق فييا المبدأين من اياً يثبت ان يمكنه

 المتفكرة الحاكمة ومبدأ المعينة الحاكمة مبدأ بين يخلط ،االمبيرية
 المبدأ أن حين في موضوعيين، مبدأين بوصفهما معاً اليهما فينظر

ذاتياً. ال له قيمة ال األخير

 ألنه المبدأين هذين بين المصالحة يعلن ان للنقد ومكن

 صورة هي حيث من اغا للظاهرات، تشرع الفامة ان يبين:

 قوانين المحضة( )االفاهيم التشريعية افعالها وتؤلف لحدسها
 لكن , مكنة نجربة موضوع بوصفها الطبيعة لها تخضع عامة

 التجربة تفاصيل وال الظاهرات مادة ال قبليا، تعين ال الفاهمة
 امبيرياً، اال تعرف ال التي الجزئية القوانين تظل بل الفعلية،
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 تفكر التي هي المتفكرة والحاكمة الفاهمة. الى بالنسبة عرضية
 بموجب الطبيعة، ظاهرات بعض في وتوحدها، القوانين هذه

 معرفتنا لصالح التفكر هذا ويكون الطبيعية. الغاية افهوم

 الحكم استخدام يلزم بل ويصح المتعضية. بالكائنات النظرية

 من خاص صنف في الطبيعة لنظرية »كمبدأ التليولوجي
 يعين ال الحكم هذا أن الى داائً االشارة مع .موضرعاتهاء

 تحصيل للفاهمة ويتيح تفكره، ان للمخيلة يسمح بل موضوعه

نفسه. افكارلعقل مع متوافقة افاهيم
 نستطيع الطبيعية، الغاية افهوم من وانطالقا المقابل، وفي

 هذا لكن . غايات سستام بوصفها نفسها الطبيعة في نتفكر ان

 غيرمباشر بشكل يهيثنا بل الطبيعة، علم في يدخل ال التفكر
 تحقيقاً بوصفها الطبيعة امكان نتصور لكي ،فاهمتنا عل وقياساً

 الله. هو عاقل كائن صنع من بوصفها اي عقلية، لفكرة
 عقلنا طبيعة تقتضيها ذاتية فكرة سوى العليا العلة هذه وليست

 لملكاتي الخاص التكوين »حسب : كانط يقول .وتناهيه
 ومنتجاتها الطبيعة امكان بصدد أحكم ان يسعني ال المعرفية،

.قصد« عن تفعل علة بتخيل اال

 وجود من الغاية ما آخر: نوع من سؤال بذلك ويتصل
 تجعل التي االخيرة الغاية ما غايات؟ سستام بصورة الطبيعة

 النهائي الهدف ما :وبتعبيرآخر مكنا؟ الغايات ستام وجود
 مبرر ذاته في له كائناً النهائي الهدف بكون إن يجب للخلق؟

 ووحده اخرى. لغاية وسيلة وجودم يكون ال كائناً وجوده،

 وجوده غاية يجد ان يمكن عاقل، كائن هو حيث من االنسان،

 حيث من او يعرف حيث من االنسان ليس لكنه .ذاته في

 خلقي كائن هو حيث من االنسان بل السعادة، الى يسعى

٠ األسمى الخير تحقيق الى يهدف نومينا هو حيث من حر.

العل: خالصة-5

 وصار كامالً برنامجه انجز قد النقد يكون الحاكمة بنقد

 االحكام »امكان : االساسية مشكلته حل تابع فهو سستاماً.

 بحركة ذلك وقدتيرله اشكالها جميع في القبلية« التأليفية

 انواع غختلف اتجاه وفي البشري الذهن ملكات اتجاه في مزدوجة
 الفرضية الى استناداً ،الطبيعي من وكان نفسها المعرفة

 الملكات. توزع مع االحكام انواع توزع يتفق ان المنهجيةم

 المعرفة ملكات :هي ثالث الى تتوزع النفس فملكات

 كل وتختص الرغبة، وملكة واأللم، والشعورباللذة )النظرية(،
 ثالثة الى تتوزع التي القبلية التأليفية االحكام من بنوع منها

 العملي. الحكم الغائي، الحكم النظرية، االحكام هي: ايضا

 الملكة :هي ثالث مسائل يعين ان نفسه البحث على وكان

 الثالثي التوزع هذا وكان ومجاله. التشريع، ومبدا التشريعية،

 كل التعبيرعن هو )الذي الحكم توزع هواآلخرمع متفقا
 واالفهوم والمشروط، الشرط، هي: آنات ثالثة الى معرفة(

 التوزع اظهارهذا ويمكن .بشرطه( المشروط اتحاد )حاصل

كاملة لوحة في الثالثي

 مجاب
التطبيق

 مبدأ

التشريع

 الملكة

التشريعية
الطبيعة القانون مطابقة الفاهمة المعرفة ملكات

الفن الغائية الحاكمة وااللم باللذة الشعور

الحرية النهائي الهدف العقل االرغبة ملكة

 بين الحاكمة توسط بفضل تظهر العقل وحدة كانت واذا

 على االخالقي الغرض قوامية وبفضل والعاقلة، الفاهمة

 الوحدة هذه ان ذلك من االهم فإن للعفل. النظري الغرض
 الحل وتبدوبمثابة .نفسه النقد مسار من تلقائياً تخرج

:يطرحها التي للمشكالت
 الذظر.ةانتثريعالغاهمةاليطوالال نقداألحكام فقدبين

 في الشيء وان الحسي، الحدس في لنا المعطاة الظاهرات صورة

 النظرية، المعرفة على البشري العقل قدرة خارج يبقى ذاته

 العقل ديالكتيك حل وبفضل نفسه، الوقت في بين لكنه
 فينا للطبيعة أساً بوصفه بعامة الحسي فوق إمكان النظري،

وخارجنا.
 )العالم الحسي فوق ضرورة االخالقي األمر نقد وبين
 مع الغايات هذم ولتوافق الحرية لغايات مبدأ بوصفه المعقول(

.االسمى الخير سبيل في الحرية
 من الذاتية، االنسان طيعة ان التفكري الحكم نقد وبين

 منها الذاتية الطبيعية، الغائية مبدأ هي هونومينا، حيث

والموخوعية.
 قدرة تكون حيث لحي، فوق في العقل يتوحد وهكذا

.الحرية اي الذاقي التعين على القدرة هي الوحيدة التعين
 حل ايضاً تم قد كان ذلك، فيه تم الذي الوقت وفي

 الظاهرة بين حاسماً فصالً بالفصل القبلي التاليفي الحكم امكان

 تناهيه، واظهار البشري العقل حدود وبرسم ذاته، في والثيء
.عقلنا طبيعة هي هذه ا الحد هذا عند تسويغ كل وبتوقف
 قاائً ستاماً النقد من جعت التي هي المتصلة الوحدة هذم

 كل صار ما سرعان لكنه للفلسفة تمهيداً ليكون بدأ .بذاته

 عن يبحث العلم من جديد نوع بذلك وظهر الفلسفة.

 وفروض مزاعم )وجلها واالثباتات البراهين في ال مصداقيته
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 من يطلب ال حيث ،واتساقه سستاميته في بل ، واعية( تفسيرية
 النقدية تقطع ذلك، وفي متسقة تكون ان اكثرمن الفلسفة

 باالمكان يعوم وال مادية، ام كانت مثالية دوغمائية كل مع

شقيا. ذب عدها
 للعناية مالزماً بدا فلسفي مذهب الى النقدية تحويل لكن

 الى الفلسفي القول يلخص اذ التاريخ ألن .بها التأريخية
 جدم تستطع لم ولذا بالضرررة. مذهباً يحوله ونتائجه مسالته

 امكن وقد , واالتباع المؤرخين خيانة من تحميها ان النقدية
 ان والتعليم، التلخيص بفضل والمادية، المثالية للدوغمائيات

 في »إصالحه« بعد الفريد، الفلسفي القول هذا الى تستند

 تظل ان القراءة لهذه اردت ولقد جديدة. مذاهب تأسيس

السهل. التزلق هذا فيمثل االنزالق الىخطر متنبهة
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وهبة موسع

النقدية( )الفلسفة النقدية
Criticism
Criticisme
Kritizismus

 اداته النقد من اتخذ الغربية الفلفة في اتجاه النقدية

 االفكار تاريخ ويرجع والتفكير. اكظر في الرئيسية االجرائية
 كانط عمانويل االلمافي الفيلسوف الى االتجاه هذا نثأة الفلسفية

 ضمن النقد مفهوم صياغة على عمل الذي 1804-1724

 الفلسفية االسئلة تأطير على كبيرة بقدرة تميزت فكرية منظومة

 ان شك وال االوروبي. عشر الثامن القرن يطرحها كان التي
 كانط تعامل اسلوب في كبير بشكل اثر، الفرنسي التنوير فكر

 الفرنسي التنويري الفكر وان سيما ال ،القرن هذا اسئلة مع

 الذي العام الثقافي مشروعه في جوهرية قاعدة النقد من جعل

 الفكرية االنماط وتفكيك االجتماعية البنى خلخلة في يتمثل كان
 جانب، كل من الكنيي الالهوتي الفكر يسيجها كان التي

 النفد سالح رفع التنوير عصر بمفكري دفع الذي االمر
العقل على اساسا، المعتمد،
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 باختالف مضامينها تختلف داللية محموالت النقد لمفهوم

 السوسيو- واالهتمامات الفكرية واللحظة التاريخي السياق
 .ألساسياتها ومراجعة المكتسبة المعرفة في فهوشك .سياسية

 وهو . . العقل قواعد على اعتياداً للمعرفة تشرع وهومحكمة

 جذري وهونقض واالفكار. والنصوص لألشياء تأزيم

 العالقات ذو المجتمع عليها ينبفي التي العامة لألس

الالمتكافثة.

 النقدي االتجام وعممها طرحها كما النقد مألة فإن وهكذا

 من ارتبطت اخص، بوجه الكانطية والفلسفة الفلفة، في

 التي التاريخية فاالحداث التخلف. بإشكالية التاريخية، الزاوية

 :إن بل ،البلدان كل في متشابهة تكن لم اوروبا اقطار عاشتها
 الدول هذه بعض لبورجوازية واالجتماعي االقتصادي »التطور
 اخرى، الى دولة من جذرياً يختلف المانيا، فرنسا، انكلترا،

 الثقافة مجموع على بديهية، بصفة ينعك االختالف وإن

 (Lucien, بالخصوص« الفلسفي الفكر على وكذا الوطنية،

.(9.Goldman, Etudes sur la Pensee dialectique, p

 او قريب من اثرت التي الكبرى الفلسفية المنظومات ان حيث
 تكن لم منها، انبثقت التي المجتمعات حياة مجرى على بعيد

 ان ذلك .ومناهجها ومفاهيمها قضاياها في ومتطابقة متشايهة

 التنوير، وفالسفة لوك، هيوم، كانط، واليبنتز، ديكارت،

 سواء غيره، عن منهم واحد كل يتميز وهيغل، وشيلينغ وفخته
 من اوروبياً فيلسوفاً أم البلد، نفس من الغيرمواناً هذا أكان

 بالدرجة راجع، التمايزواالختالف، وهذا المجاور. البلد

.تفكيرهم ونمط مجتمعاتهم تطور واختالف تمايز الى االولى،

 ال البلدن هذه فالسفة بين واالختالف التمايز هذا ولكن

 بعض وتعيين بينهم، المشتركة الصفات بعض تلمس من يمنع
 العدالة، مثل حولها رؤيتهم وتتوحد تجمعهم التي المالمح

 كل استقطب مركزياً مفهوماً باعتبارها والحرية والفردانية،

 سواء عشر الثامن القرن في والفلسفية الفكرية االجتهادات
 النقدية الفلسفة او التجريية أو العقالنية في عبرعنه

.الترنندنتالية

 الى ادى وابعاده، مستوياته بكل التاريخي، التطور إن
 المجتمعات بعض بنيات على اساسية جذرية تحوالت إحداث

 اآلخر بعضها ان حين فرنسا...(في .)انجلترا االوروبية

 منها عديدة، السباب التحوالت هذم مع يتفاعل لم .( )المانيا.

 .والعقالنية التحررية المضامين ذات االجتماعية القوى ضعف

 الفالسفة تبنى بسببه، او االلماني التأخر واقع من وبالرغم

 في يحدث كان ما ،والفلسفي الفكري المستوى على االلمان،

 منجزاتها مع وتفاعلوا ،وتحوالت ثورات من المجاورة البلدان

 بكارل ادى االمرالذي والفكرية، والسياسية االقتصادية
 االلمان فكر السياسة »في بأنه: القول الى ،1883-1817 ماركس

(Marx, Critique تطبيقه« على االخرى الشعوب عملت ما

(.205 .du droit Hegelien, p

 ب»قرن عرف االوروبي عشر الثامن القرن ان المعلوم ومن
 شاملة وفلسفية دينية بحركة ارتبط الذي النقد هذا النقد«.

 للمعرفة السأقط الشكل بتكسير وفرنسا انكلترا »في ابتدأت

 Cassirer, La Philo)- الميتافيزيقي« النسق شكل الفلفية،

.(33 .p sophie des lutnieresالميتافيزيقا محاربة شعار وبرفع ٠ 
 وتبلد االوروبي تفكيراالنان تكبل التي والخرافات والالهوت

 للعقل، الحرية بإعطاء الفلسفة هذه نادت ثم ومن عقله،

 والمفاهيم والظواهررالمؤسسات االشياء لكل شامل بنقد والقيام

 الخروج وبالتالي العقل، لمحك المواضيع هذه كل وإخضاع
 العقل أنوار الى واالساطير والظلم الجمود ظالم من بأوروبا
.واتقدم والحرية

 العقل بقدرة بااليمان تكتف لم التنويرهذه فلسفة أن إال

 والهوت اليتافيزيقا عليه فرضتها التي الحدود اختراق على
 عشوائية، بصورة العقل لهذا النقد مهمة تغز ولم الكنيسة،

 التنويرال لفلسفة الرئيسي والمجهود العميقة الحركة »إن :بل
 بل فحسب، التفكير مرآة في وتأملها الحياة مواكبة على يقتصر

 االصيلة التلقائية في ذلك، من العكس على تعتقد، إنها
 فإنها . . .التعليق الفكرعلى مهمة تحديد عن وبعيداً للفكر

 (Cassirer, La الحياة« تنظيم في ودرره بقدرته له تعترف

(34.Philosophic.. P

 النظري التوجيه على الفرنسية التنوير فلفة أثرت لقد

 وجه على وهيغل كانط وعلى االلمان الفالسفة كبار لبعض

 النظري مشروعه بنى كانط ان اعتبار على .الخصوص
 ام الترنسندنتالية فلسفته في سواء النقد مفهوم على والفلسفي

 شكل في عنده يبدو النقد فإن هيغل اما ،التاريخ في فلسفته

باستمرار. الموجود يتجاوز دياليكتيكي سلب

 الوقوف سنحاول النقدي االتجام مالمح إبراز أجل ومن
 فعلياً، اسست، باعتبارها الكانطية، النقدية الفلسفة عند

 السلب لمفهوم وسنتعرض الغرية، الفلسفة في النقدي االتجاه

 الجدلية، الصيرورة في نقدية لحظة بوصفه، الهيغلي الجدل في

 Ludwig Feuer- فويرباخ فعل رد تجيل على سنعمل كما

1872-1804 bach، االبتمولوجية الدالالت ختلف وصياغة 

.الماركسية المنظوعة في النقد يتخذها التي
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 العربي الفكر في النقد حضور الى آخر، امجاه في وسنتطرق
 الخاصية عذه حركية تلمس خالل من والمعاصر الحديث

 واالقتراب االساسية، العربية الفكرية االتجاهات في النقدية
 لها منطلقاً إلنقد من تتخذ التي االخيرة النظرية المجهودات من

 العربية للثقافة االبيستمولوجية االسس في النظر اعادة اجل من

-االسالمية.

النقدي: االتجاه تدشين أو -كانط 1

 (Kant و Cri- النقد« لمحك يخضع أن شيء كل على »يتعين

(6 raison pure., p ٥/ tique de الجوهرية القاعدة هي هذه 

 قراءة أن شك وال .برمته الخالص العقل نقد كتاب تحكم التي
 النقد، مسألة الى استناداً االلمانية، والفلسفة لالوضاع كانط

 تحول ونقطة النقدي التتاول دشن فيلسوف اول منه جعلت

 النقد مفهوم مالمح إذن فماهي ,الفلسفة تاريخ في حاسمة

 للمذاهب وتأويله معالجته في النقد هذا يتجلى وأين عنده؟
 الظواهر إزاء هوموقفه وما وقتثذ؟ سائدة كانت التي الفلسفية

عامة؟ وأوروبا أللمانيا السياسي والواقع التاريخية

والنقد: الترنسندنتالية الفلسفة /111
 اتجاهين أو مذهبين تجاه النقدية فلسفته موفع يحدد كانط إن

 واالرتيابية Dogmatisme بالدوغمائية يدعوها اثنين

Scepticisme من المذهبين هذين إزاء فلسفته عالقة ويطرح 

.ومتعددة مختلفة طرق خالل

 العقل أن باعتبار ،لتطورتاريخي نتيجة يعتبرنقده فهوتارة
 النقد الى النهاية في ليصل االرتبابية في يسقط ثم دوغائياً، يبدأ

 النقد: وان سييا ال المرحلة، لروح تماماً يعتبرمالئماً الذي

 هو المعرفة. بمظهر متعلالً يظل أن يريد ال لقرن ناضج »حكم

 المحكمة هذه وليست . .,محكمة لتأسيس للعقل استدعاء
 (Kant, Critique de la الخاص« العقل نقد آخرسوى شيائً

(8 ..?raison.

 الدوغيائية تمثل إذ .للمعرفة كتقدم يقدمه أخرى وتارة

 النقد أما والتعقل، الحكمة على االرتيابية وتدل العقل طفولة
 االولى، الخطوة »إن كانط: يقول الناضج الحكم فهوعالمة

 خطوة هي الطفولة تسجل التي الخالص العقل موضوعات في

 الحكم حصافة على تشهد فارتياية الثانية الخطوة أما .دوغمائية

 تنتمي ال ثالثة خطوة ذلك الى اضافة وهناك بالتجربة. المصفى

 إخضاع في وتمثل الرشد سن بلغ الذي الناضج الحكم الى اال
 (Marcuse, Philosophic et نفسه- العقل المتحان العقل

(6 revolution.. P.
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 الموقفين بين أوسط حد بمثابة عنده النقد يكون ثالثة وتارة
.مفتوحاً بقي الذي الوحيد السبيل ألنه

 بين العالقة كانط بها يصف التي المتعددة الطرق إن

 بمحض معروضة ليست النقدي، ومنهجه واالرتيابية الدوغمائية

 فماذا .والمنطق والثقافة التاريخ بين فيها يزامن ألنه الصدفة

واالرتيابية؟ الدوغماثية من منكل كانط يفهم
 سابق نقد بدون بمبادئه، عامة ثقة الدوغائية من يفهم

 تجاه عام احتراس يفهم االرتيابية ومن ذاتها. المعرفة لقدرة

 تشمل نظره، في والدوغاثية، سابق. نقد دون الخالص العقل
 أو سلباً إن موقفاً، تتخذان حيث من والعقالنية، التجريبية

 يعتبروولف كانط كان ولقد الميتافيزيقية القضايا من إيجاباً،

Wolf يمثل االتجاه هذا فان وهكذا للدغمائية. مثل أبرز 

 لقدرتها سابق بنقد تقوم ان بدون العقل تتعقب التي »المسيرة

.الخاصة«

 ولكن .والخيال وبالشعر بالشطط الدوغمائية ينعت كانط إن

 سباته من فيلسوفنا استنهض الذي هو Hume »هيوم

 بالنزعة اآلخذين بأن القول الى به أدت لدرجة الدوغمائي
 الذين Nomads البدو )اي الرحل »من نوع االرتيابية،

 أن يعلن غيرأنه ما"، أرض على النهائي االستقرار يخافون
.وابتكاراً، ومهارة لباقة االرتيابيين اكث هو هيوم

 جداً عظيمة االرتيابية أهمية أن كانط يعتبر عامة، وبصفة

 رقابة كونها في تكمن هميتها ألن الدوغمائية الى بالقياس
Censure ،الشك، الى محالة ال تؤدي الرقابة هذه وبأن العقل 

. للمبادىء ترانسندتالي استعمال لكل بالنسبة

 فانه لالرتيابية كانط ينبها التي االهمية هذه من وبالرغم
 سلبية رقابة سوى ليست النها العقل، ترضي ال انها رأى

 لهيوم االرتيابية األخطاء ان كما للعقل، نقدا وليست وحسب،

 كل مع يشاطره الذي المشترك العيب من اساسا، تنبع،
 التركيبات كل منهجياً، يعتبر، يكن لم انه اذ الدوغائيين،

 وبين والعقل، االدراك بين بالتمييز يقم ولم للفهم، القبلية
 في موضوعاً ها تجد ان يمكن والتي الفهم من المخبثقة االحكام

 حسمت ،في-اعتباركانط االرتيابية، وهكذافان التجربة
 المناقشة تقود ان تستطع لم ولكنها بسهولة، الدوغائية ادعاءات

 نهاية العقل يعتبرها ان يمكن التي المحطة إنها غهايتها، الى
 طريقه يختارفيها ارض بتصميم العقل وسيبدأ دوغمائي، طريق
.هوالنقد الطريق وهذا ،تام بأمان

 تناوله في يميز، كان كانط ان الى االشارة من بد ال وهنا

 النزعة فهدف .والمنهج المذهب بين والدوغمائية لالرتيابية
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 هو االرتيابي المنهج هدف بينما المعرفة، اغهيار هو االرتيابية

العقل على الرقابة فرض بواسطة اليقين الى الوصول
 لالنتقال، الخالص العقل محاسبة دعم في فيتمثل النقد، أما

 كانط طموح وان سيما ال العلم، الى الشك من الميتافيزيقا، في

 علمية أسس صياغة إمكانية في يتجلى كان االساسي،
 المشاهد تقديم عن تتوقف لم االخيرة هذه ألن للميتافيزيقا،

 بين للمعارك دائمة ساحة داخل البثري للعقل المخجلة

 ضرورة هنا من . لها نخرج ال نزاعات يخوضون الذين الفالسفة
النقد.

 ألنها .للعلوم بانسبة ضرورياً ليس النقد هذا غيران

 ولكنه والرياضيات، الفيزياء خصوصا علميا. وضعا اكتسبت

 من هي التي القضايا ويحدد المختلفة مجاالتها يحصر ألنه لها نافع

 الميتافيزيقا أما حدوده. تجاوز من ويمنعه علم، كل اختصاص

 ،كعلم وليس طبيعية كحالة توجد ألنها النقد تستدعي فانها

 امتالكنا عدم الى راجع فذلك ومتناقضة قارة مكثت واذا

 . ألحكامها وأساس كمقياس يستخدم الذي العقلي للحدس

 الميتافيزيقا هوتأسيس للنقد النهائي الهدف يصبح ثم ومن
 علماًجديداً أي علماًومحكمة، متساوق، ويغدوبشكل كعلم

 وتأسي العلم تكوين على العقل تساعد الي بالشروط
الوقت. نف في ومحكمة الميتافيزيقا،

 شروط تضبط محكمة هوكونه للنقد االولية الخاصية إن

 اليها تحتكم مقاييس وضع خالل من حدودها وتقرر المعرفة
 تمثل تشريعية سلطة الى يتحول ثم ومن المعرفية العمليات

 أو بحقوقه له يعترف حيث الخاصة محكمته امام العقل انتاجات
المثالية. ادعاءاته دان

 التعالي مفهوم إدخال الى اضطركانط وقد
Transcendantal، الى يسعى كان التي المعرفة طبيعة لتحديد 

 الى التسعى عنده الترنسندنتالية والفلسفة .قواعدها تاسيس

 أن شريطة تصوراتها معرفة الى تتطلع ما بقدر االشياء معرفة
 تهتم ال معرفة كل »أسميترنسندنتالية قبلية. المعرفة تكون

 شريطة .االشياء هذه التفكيرفي بنمط تم١ت بقدرما باالشياء
تمكنة«. المعرفة هذه تكون أن

 تضع أن عليها محكمة، النقد اصبح كيف إذن نرى هكذا
 وتشبت الحق تعلن وأن ،للميتافيزيقا الداخلية للحروب حداً

 هيوم رقابة بين االساسي الفرق هو وهذا الصالحية. شروط

 ب»جغرافي كانط نعته التجريبي الفيلسوف إن كانط. ونقد
 العقل قدرة حدود مالحظة استطاع ألنه البثري« العقل

 ويعلن، العقل، هذا حدود بتعيين كانط يجازف بينما البشري،

 من وال تجريبياً ال يتكرن، أن يمكنه ال النفد أن قطعية، بصورة

 التحليل بواسطة يتكون أن عليه وإنما ،المالحظة خالل
Analytics ًالتفكير تحديد أجل ومن قبلية. لمبادىء تبعا 

. الترنسندنتالية المعرفة اسماه: خاصاً تعبيراً كانط وضع النقدي

:في للنقد االساسية المهمة يحصر كانط أن تقدم ما نستنتج

٠ واالرتيابية الدوغمائية من كل تهاتف بيان - أ

. وقدراته العقل حدود مساءلة - ب

 بعملية القيام أجل من وذلك النقد محكمة الى االلتجاء - ج

.نفسه الخالص للعقل شامل فحص

 أو ميتافيزيقا قيام إمكان مسألة في الفصل محاولة - د

 وحدودم ومدام العلم اصل بتحديد االهتمام مع قيامها استحالة
.قبلية مبادىء على اعتمادا

 للنقد يعطي انه هو هنا، كانط، نقد في لالنتبام والمثير

 لمنع وذلك ضيقة حدود في ويبقى والتحديد الحصر وظيفة

 غير يقول. كما الممكتة، التجربة حدود وراء فيما العقل شطط

 يتطرق الخالص العقل لنقد الثانية الطبعة مقدمة في كانط أن
 وجهة من ليس إيجابياً، دوراً للنقد أن الى مثيراً المسالة الى

 هو هدفه يكون االطار هذا في ألنه للعقل، النظري االستعمال
 التجربة، حدود يتخطى أن يمكن ال العقل أن على البرهنة

 محالة ال يمتد ألنه للعقل، العملي االستعمال وجهة من ولكن
 باالستعمال يسمى وهوما التجربة. حدود وراء ما الى

 يرتبط للعقل العملي االستعمال هذا أن شك وال االخالقي.
 كالحرية البشرية، باالرادة وثيقة عالقة لها لكن مجردة بمفاهيم

. والدولة واالخالق

:والمموع المباح بين العمومي النقد /2"�

 السياسية والتحوالت االوروبي التاريخي الواقع إن

 االلمافي والتأخر عشر الثامن القرن شهدها التي واالجتماعية

 صياغة كيفية وعلى فكركانط على اثرت عوامل كلها
 آرائه بين يجمع أن فيلسوفاًاستطاع أن يسبق إذالم اطروحاته.

 العامة نظريته وبين والنظام الدولة حول وكتاباته السياسية

 ،العام والنظري الفكري نسقه بين اي ،والمجتمع العالم حول
 (Eric Weil, Problemes Kantiensا. .كانط« فعل مثلما

(.P.1H

 وبأنه ومتناه، عاقل كاثن بأنه االنسان يعرف كانط إن
 خاضع فهو طبيعياً، كائناً اي وغرائز، رغبات له كائناً باعتباره

 عليه تمارس التي باالسباب وجوده يتحدد الطبيعة، آلليات

 الخاص، عقله في يتجلى الذي الحق، له االنسان هذا غيرأن
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 تطلعاته وبأن ودالات، معافي والحياة للعالم بأن يتأكد أن في

 ،فيه غرستها التي الطبيعة فبل من محرمة ليست ،الطيعية

 تتوصل القصد ونقاء النية صفاء الى المستدة لها مارسته وبان

 العقل من المضبوطة لرغبته ومطابقة مقبولة نتائج الى

واالخالق.
 ،ونزوع وقوة عنف، حالة هي كانط، عند الطبيعة، حالة
 ووقف وتقنينها وعقلنتها الطبيعة عنف من الحد الفرد وواجب

 حالة من تخرج أن . واجبك. »من فإنه ولهذا والشر، الخبث
 (eric weil, Problemes. القانون«. حالة تدخل وان الطبيعة

(116-117.op cit, p ألنم خبيثاً يكون الطبيعي االنسان ألن 

 وتاريخ الله، صنع من بالخيرألنه يبدأ الطبيعة تاريخ »إن حر:
 (eric weil, Prob- اناني« صنع من ألنه بالشر يبدأ الحرية

(117 .Jernes, op cit, p
 التقدم وكذا االخالقي، التقدم أن كله هذا عن ينتج

 على مبنية دولة تأسس نتيجة إأل يكون ال ،الحقيقي الحضاري

 »االنسان ألن االجبار، من فترة بعد االنسان حقوق مفاهيم
 (Kant, سيد الى حاجة في يكون امثاله بين عاش اذا حيوان

(.67.Philosophic de Vhistoire.. p ، هذا سيطرة ألن لي 
 الناس على سيطرته تؤدي أن يمكن وإثما ومحبذة، مرجوة السيد

 غير سيطرة النهاية، في تصبح حيث السلمي، التعايش الى
 الى االنسان وينتقل الفردية، االرادة السيد يكسر ان بعد مجدية
حراً. يعيش أن واحد لكل مكن ظلها تحت عامة ارادة طاعة

 يصبح فشاباً، طفال، ثم حيواناً كان أن بعد االنسان إن

 تعطيه الذي العقل قانون بمقتضى هونفسه وسيحدد ناضجا،

 شريطة حر كائن الى إنسان كل يتحول بحيث لنفسها الحرية
 لحرية إزعاجاً وال عرقلة تشكل ال الحرية لهذه مارسته تكون ان

.صحيح والعكس اآلخرين.
 فلسفة في اساسية مكانة يحتل المبدأ هذا أن هنا ونؤكد

جوهره. في ليبرالي وهومبدأ كانط، عند التاريخ
 فلسفة تكون أن منها أراد كانط عند السياسية الفلسفة إن

 خرجت قد تصوره في البشرية وأن سيما ال .معين سياسى لعهد
 بالقيام عقلياً، مصيرها تقرر ان واجبها ومن قوقعتها من

 لذاته العقل نقد ٠ يبررذلك هوما والنقد .سبيلها بتخطيط
 الواقع نقد وايضاً ايضاً، لم المكونة الخاصة مبادئه بموجب

 الفلسفة وبررته فيه فصلت ما بمقتضى التاريخي - الياسي

.الكلية ومبدأ مقياس حسب االخالقى جزئها في النقدية
 األضلي للعقد كانط، عند الحاسمة، االهمية تبدو هنا من

 العامة االرادة لفكرة مطابقة االصلي العقد فكرة ألن ولألنوار

 لهذه التاريخي السلوك أن ال إضافة العالم، تقدم وتحفزعلى

.إنتاجه استمرارية وإمكانية االنوار خلق الى ادى الفكرة
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 االنسان ألن قدولى، واالسياد العنف عهد أن كانط يعتقد

 داخل بحريته له يعترف أن ويريد حر، أنه يعرف المفكر

 يمتلكون كلهم الناس ان يجهل ال انه كما السياسية، المؤسسات

 ما الكبير، جزئها في تربيتهم، غيرأن التفكير، على القدرة
 ليس ما وأن خصوصاً وتكوين، اعداد الى حاجة في زالت

 دون ويحول يعوقهم زال ما وأباطيل خرافات من تاريخياً

تحررهم
 يطيع، أن نظركانط، في الشعب، واجب من فإنه ولذلك

 يرفض ومن أخالق لكل االولي المطلب هي طاعته ألن

 إزاءه يتصرف االصلي العقد بمقتضى عادلة قوانين للشعب

 العنف اال بدوره، يخلق، لن الذي العنف مبدأ حب
 تقلب بل فحسب، شخصاً تطرد ال العنيفة الثورة فإن وبالتالي

 تناقضاً يمثل التمرد في الحق ألن .نفسه اللمي التعايش مبدأ

 االصل عن التساؤل من المواطن ويمنع بل االلفاظ، في
 السلطة معارضة المواطن أراد »اذا الموجودة: للحكومة الشرعي

 على بناء اي ،السلطة هذه قوانين على بناء سيهلك السائدة

 انه ذلك (.Weil, Problemes. op. cit, p.124) حق« افضل
 يعوزها ان يمكن أنه كما اخالقياً، سيئة تكون أن للدولة يمكن

 ذلك فكل العقد، مبادىم ضد تكون ان او عقلياً، ذلك تبرير

 تهاجم ان يمكن ال كله، هذا من بالرغم ولكن حقوقياً، يدينها

.تدينها التي االساليب نفس على بناء
 حاسم: ولكنه وحيد سالح إذن؟ المفكر للمواطن يبقى ماذا

 ويتمثل ،ومؤكد ثابت تأثيرها ولكن وحيدة وسيلة إنها .النقد

 وان سيما ال ومبادئها، فلسفته وترويج التوير نشر في النقد دور
 الى فشياًئ، شيائً يتسرب، بدأ L’Aufklarung التنوير

 من كان الذي الوقت في الناس اوساط في ويتغلغل الجمهور
 طريقه في »قرن هو القرن هذا إن .المنعزلين االفراد بعض حظ

 (Kant, Philosophic de Vhistoire, op.ع٤٤،, التنوير« الى

(P.9O، يخرج أن االنان على يتحتم الذي الوقت حان ولقد 

 ذلك {Ibid, 83) عنه« مسؤول هو الذي »الحجر ذلك من
 تجرؤعلى ال ذاتا وقصوره وكسله ضعفه من يجعل الذي الحجر

اآلخرين قيادة دون فهمها استخدام

 على قادرة عنيفة ثورة أية هناك ليست انه يعتبر كانط إن

 تقط ان بد ال ألنها التفكير، طرق في حقيقي تغيير إحداث

 بإمكانية يتمتع وحده التنوير أن ورأى واالرهاب، الطغيان في

 باالستعال اال يتأق لن وذلك الخاطئة. المسبقة اآلراء منع
 ال النقد هذا أن طالما المجاالت، كل وفي للنقد العمومي

 المواطنين وطاعة الجمهورية، سالمة خطرعلى اي يشكل

 في االساس هو وهذا - وإما قوية وإرادة بجيش إما مضمونة
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 عن للمواطين يكشف الذي نفه التنوير فكر بممارسة - نظره

 نظام ألولوية الطاعة ضمنها ومن وواجباتهم حقوقهم
 الحاضرصراخاً الوقت في أسمع »إنني كانط: يقول الحكومة

 »ا يقول: الضابط عقلك«. تستعمل ال . الجهات. كل من
 تتعمل »ال يقول: المال وصاحب نفذ. عقلك« تتعمل

 .آمن عقلك« »التستعمل : يقول والكاهن . الثمن أد عقلك«

 عقلكم »استعملوا يقول: واحد سيد إال العالم في هناك ولي

(.Ibid, P.85) أطيعوا« ولكن شئتم وكيفما شئتم فييا

 التنوير، لفكر الممارسات وهذه المناقشات هذه عالنية إن
 ومؤهلين متخصصين اناس بين جداً محصورم تبقى ان يتحتم

 بين بدورهما، والتقييد، الحصر هذا وحتى وتكرينهم، بمعرفتهم
 من بها معترف واهتمامات مواضيع يتناول أن يجب المؤهلين

 موظف أن الىذلك، إضافة ويعتبركانط، الدولة. طرف

 الحكومة كلفته التي المذاهب نقد في الحق ليسله الحكومة

 النقد، واجب بل الحق، له وحده الفيلسوف ألن بتلقينها،
 الى ولكن مدنياً، مجتمعاً بوصفه الجمهور، الى يتوجه ال ألنه

 يحسنون الذين العالء جمهور هو الجمهور، من آخر نوع
.القراءة

 بحقيقة االهتمام مسؤولية يتحملون الذين هم الفالسفة إن

 وعلى الحكومة، موظفي طرف من تلقن التي المدروسة المذاهب

 يجب حريتهم وأن والحق، الالهوت مجالي في التخصيص وجه

 من تتجرد أن يمكن ال الفلسفية الثورة »إن :كاملة تكون أن

 عليها يتحتم والذي .الحقيقة يهدد الذي الخطر امام سالحها
 لن والقانونية( الالهوتية) الرفيعة القدرات ان باعتبار حمايتها.

 (Weil, السيطرة« الى تعطشها من ابداً تتحرر

(.129 .Probtemes... op. cit, p

 وأن الفالسفة الى تستمع أن إذن، الحكومات، مصلحة من

 يجري ما تفهم أن أرادت اذا والمناقشة الكالم حرية لهم تضمن

 إال نفع أي تجد ولن اجهزتها، داخل والمسائل القضايا من
 ملوكاً، الفالسفة أويصبح بالفلفة الملوك يهتم »أن فيهم:

 ايضاً، موجوداً ليس انه كما وارداً، يكون أن يمكن ال ما هذا
(.Ibid, P.35) للعقل« الحر الحكم تفسد السلطة حيازة ألن

 يعتبر فإنه ،الفرنسية الثورة تجاه كانط بموقف يتعلق فيما أما
 (Frangois Chatelet, للثورة« اوفياء ظلوا الذين بين »من

(186.LHistoire de la philosophic., p لهذه وفاءه أن إال 

 عل تطبيقها الى لدعوة لى يدفعام لم بمبادئها، وابمانه الثورة

 الفرنسية للثورة مؤيدا كانط كان ما بقدر . االلماني« الواقع
 الثورة رفض في صريحاً كان ما بقدر عنها الدفاع في وحازماً

 (Lucien بروسيا« في اي االخرى، المملكات في الشعبية

(Op. cit, P.25O .Goldman, Etudes٠ .

 الثورة إزاء كانط موفف في الصريح التناقض هذل إن

 التغيير بإحداث العميق ايمانه الى باالساس، راجع، الفرنسية

 التحويل طريق عن وليس التدريجي االصالح طريق عن
 يجب ال االصالح أن يعتقد فإنه ذلك، من اكثر بل الجذري،

 بالدرجة واالقتصادية االجتماعية القاعدة مستوى على يتم ان

 التفكير طرق في اصالح يسبقه ان يتعين ما بقدر االولى،

والقانون التشريع التنويروسيادة فكر ونشر والنظر

 من يتعامل ان استطاع كانط أن سبق ما كل من نستتج
 بطريقته عصره، وفلسفة واقع مع النقدية، فلسفته خالل
 يترك ولم , وغيره إال قرنه من شيائً ياخذ »لم : أنه ذلك الخاصة

 (Belaval yven, الخاص« جوابه جواباً. له ووجد اال شيعاً

(kHistoire de la Philosophic, T.2, P.79O تكمن وهنا 

 بنى لقد .اآلن نفس في وخصوصيته الكانطي الفكر شمولية

 المفهوم هذا واعتبر النقد مفهوم على الفلسفية منظومته كل
 واحتكام ،وقوانينها لتشريعاتها شيء كل إخضاع يجب محكمة

 دورين للقدعنده، أن وتبين لمقاييسهاوضوابطها العقل

 وحدوده العقل قدرات عن التساؤل في يتمثل االول : اساسيين

 على وكذاالعمل الخالص للعقل شامل فحص بعملية والقيام
 وتعتمد العلمية الحالة لشروط تستجيب ميتافيزيقا تشييد محاولة

 أي للنقد، العملي االستعمال في يتجلى والثافي القبلية. المبادىء

 للنقد العمومية المارسة على فيه كد الذي االخالقي االستعمال
 القصور من التويرللخروج ونشرفكر السياسية، فلسفته في

 نشدان أجل ومن نفه، على االلماني االنان فرضه الذي

.التقدم

 النقد ضعف على مآخذ من نسجيله يمكن مما وبالرغم
 النقدي التأويل دشن الماني فيلسوف اول يظل فإنه ،الكانطى
 من استطاع بحيث الفلسفة، في النقدي االتجام أس ووضع

 مقيدا »كانط لقدكان الديالكتيك وضعأسس نقده، خالل

 أن دون الديالكتيكي التناقض وضح ولكنه ،الكالسيكي بالمنطق

 (LucienSevzJntroductionauxTex- اكتشافه« قيمة يدرك

(112 .ktesdelamethode.. p االكتشافسيجدتبلوره هذا 

 المنظومة في التناقض أهمية سيدرك الذي هيغل يد على واكتماله

الكانطية.

: Hegel 1770-1831, هيغل عند نقدي كعنصر اللب - 2

 بإدخاله التفكير طرق في كبيراً تغييراً كانط أحدث لقد

 يسميها أوكما منهجية، بثورة وقام الفلسفة، في النقد مفهوم
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.الفلسفة مجال في كوبيرنيكية هوبثورة

 في يجمع ان استطاع كونه في تتجل مقدرته فإن هيغل أما

 البقيه. االيجابية الجوانب كل ومنجمة، واحدة فلسفة
 إنتاجياً نشاطاً باعتباره المعرفة ومبدأ نقديته كانط عن فورث

 السلب وأهمية ديالكتيكه بنية أخذ فخته وعن وإبداعياً،

 شلنغ من واستمد المعرفة لعملية عحرك قوة باعتباره والتناقض

 في للشيء ورفضه للعيني وميله للمعرفة التاريخية الموضوعية

 هيغل عمل أخرى، عناصر الى اضافة العناصر هذه كل . ذاته
 بقوة، فشيدمذهباًيعكس، عام، فلسفي نست صهرهافي على

 مزج على تثييده في اعتمد وعصره، مجتمعه وتناقضات مشاكل

 السلب مبدأ على ويرتكز المستمر، واتغيير التناقض يعتمد

 التي المعرفة، عملية فيها بما المجاالت، كل في جوهرية كلحظة

٠ الواقت نفس في التاريخ وتطور الواقع حركية تشمل
 مجموعة من يتألف كونه في يتمثل ال هيغل عند المنهج إن

 باعتباره او ،المنطقي التفكير تضبط التي والمقاييس القوانين من
 : إنه بل ،واكتسابها المعرفة الى الوصول على تساعد وسيلة

 الطريقة . شىء كل في نفسه على ومتعرفاً نفسه واجداً »العقل

 الموضوعي« ووانعه الذاتي معناه تمائل واعياً المفهوم هي

 يقول كا هي أو (75.هيغل...ص فكر ،غارودي )روجيه

 ذاتها على والتعرف ذاتها رؤية في للروح طموح اعلى هيغل

 بالعقل العالم على استيالء إذن هي شيء. فيكل وبذاتها

والعقل. والمفهوم المنهج بين هيغل يقابل وهكذا
 لمألة نقدي تأويل في تتسثل هيغل انطالق نقطة إن

 فهوفي الفكروالوجود. أوعالقة والموضوع للذات التقسيم

 حقيقة أن ويعتبر ودالته الوجود معنى عن يتساءل البداية

 .متحدد وال متعين ال ،عنده الماهية ورجود الماهية هي الوجود

 التي التقليدية الفسيرات كل إلغاء ضرورة هيغل يرى ولذلك
 في شيناً »ليست النها الماهية، او الجوهر او األفكار عالم تناولت

 وهذا وجود« كل سلب هي بل العالم، فوق وشيائ العالم

 ليس الوجود، لحقيقة المكونة الماهية يشكل الذي هو السلب
 حالة كل وراء »من للوجود الالنهائية الحركة ألنه عدما

 ليست فهي للوجود، الالنهائية الحركة هذه وأما متعينة،

 مع العالقة بقوة تتماسك إنها بل عارضة، خارجية عملية
 أنها على تعيناتها الذات بها تضم التي العالقة وهي بل الذات.

 بالذات ترتبط التى القوة وهذه الذاتي. تحققها في لحظات
 الحاالت قدرة اي ذاته، في متعين وجود مقدماً، يتلزمها،

 التفكيروفي في تتمثل اذن الماهية فحقيقة فيها، والتفكير المتعينة

 التفكير، عملية تشملها التي الوجود ماهية فان وبالتالي مساره.
نفسها. الذات هي
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 موضوع في اكظر إعاد اخرى، جهة من هيغل، أن كما

 العقل مستوي بين ميز كانط ان المعروف ومن العقل.
 أخرى، معافي للمفهومين أعطى فقد هيغل أما واالدراك.

 نف رأيه، في هو واالدراك، العقل بين التمييز أن ذلك

 والتفكير العام الفهم بين نفرق عندما به نقوم الذي التمييز
. الجدلية والمعرفة الجدلي غير الفكر بين أو التأملي،

 الذي التفكير هو التأملي النظري بالتفكير هيغل يقصده وما

 من كلية مجموعة باعتباره والمادي الفكري العالم يتصور ال

 وجود انه وعلى صيرورة انه على بل المحددة، الثابتة العالقات
 تصور اعتبار الى ماركوز بهربرت أدى الذي االمر ٠ ويتتج يتج

 للمنهج يقدمه عرض »أول اتأملي الظري للتفكير هيغل
 الجدلي الفكر ببن للعالقة تحديداًواضحاً وهويقدم ٠ ٠ الجدلي.

 )هربرت )االدراك(«. المفرق االنعكاسي والفكر )العقل(

(69 ص. .. والثورة. العقل ماركوز،

 بينا الجدلي، الفكر هو هيغل عند العقل ان نالحظ وهكذا
 ومحوه الغاءاالدراك هيغل وبهذايحاول كذلك ليس االدراك

 المشترك« الرأي لعالم المطلق »المحور هو العقل ويصير ونفيه،

 وفيه العقل في البحث هي للتاريخ االساسية المهمة وتغدو

 العقل اليه وصل ما أسمى وهي الدولة ان ذلك وحده،

العقل. لهذا تحقق جوهرها، في هي، االنساني

 ان العقل على يتعين انه اعتبرهيغل لقد ،ذلك أكثرمن بل

 وفالسفة كساغوراس انا قال كا العالم سيد ألنه العالم يحكم

 ظاهرة وبين للعقل تصوره بين ربط حيث بعده، من التنوير
 في سائدة كانت التي والمقاييس المفاهيم كل زعزعت تاريخية

 أن ورأى الفرنسية اكورة وهي أال االوروبية، المجتمعات

 الثورة هذه مع التاريخ في حدث الذي الحاسم التحول هذا
 وذلك والعملية، الفكرية االنسان حياة في تم انتقال بمشابة كان

 على االعتماد الى السائد للواقع النقدي غير الخضوع من بتحوله

 الفرنسية، اثورة الكبيرمع تعاطفه جاء ها ومن العقل

 على المبني العملي للعقل نشاط اول جسدت نظره، في ألنها،
 سلبياً فعالً كونها في تتمثل كماأنقيمتها والحرية. العقل معايير

 االستبداد يدحر أن بأكمله شعب استطاع نقدية، مضامين ذا

الحقيقة. يكتثف وأن

 والعقل، للحرية الفعلي التحقق هي هيغل عند الدولة إن

 بالفعل، الروح اردنا، اذا أو الفلسفة، »تحقيق أوهي:

(212.Chatelet, rhistoire.i.OP. cit, p،) هناك ليست ألنه 

 ثم ومن .والعقالنية المصلحة معها لتحمل مرشحة طبقة أية

 تكون ان شريطة وحدها الدولة على مفروضة المهمة هذه تغدو

والعقلي الواعي الضبط تمثل وان الطبقات، عن خارجة
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 المصالح حرب ساحة فوق مكانا وتحتل ٠ االجتماعية للتناقضات

 على مصلحة لكل اساسي، هو ما بذلك وتحمي الخاصة،

.حدة
 أن يعتبرفيه، الذي الوقت في المسالة هذه على هيغل يؤكد

 خاضعة حاالته من حالة كل وأن متمرة، صيرورة الوجود

 يتجاوز والوجود الحياة مظاهر من مظهر كل وان التغير، لقانون

 االشياء ألن والتناقض. اللب عنصري بفعل االبق مظهره

.إياه ليست ما الى وتتحول بضدها ترتبط والظواهر

 ناقصة قواعد التقليدي المنطق قواعد ان اعتبرهيغل لقد

 المتناقضة السلبية بالصبغة يهتم لم ألنه ،ومقوالته صوره وكذا

 ويجتهد هو، ي العالم شكل يقبل الصوري فالمنطق للوجود.
 عكس على فيه النظري للتوجه العامة القواعد بعض تقديم في

 الطبيعة في - الوجود ظواهر كل أن يرى الذي الجدلي المنطق

 صميمها، في يكمن السلب ألن ناقصة ظواهر هي - والتاريخ

 امكاناتها خالل من بل الراهن وضعها في ال االشياء الى وينظر
 االكثر هو الفكر فإن ولذلك .عليه تكون أن يمكن وما الكاملة

 أنه هيغل فيها يعتبره لدرجة االشياء حقيقة إدراك على قدرة

. موضوعاته من اكثرحقيقة

 الدولة في يتحقق هيغل عند الكلي وهذا كلي. الجدلي الفكر

 وللفكرة والحرية للعقل االسمى المبدأ باعتبارها الحديثة

 من بالرغم غايتها الى ستصل التي المطلقة الروح أو المطلقة.

 لقد أوقل واثقاء. التأخر من وبالرغم وانتكاساتها انحرافاتها
 الفكرة فيها تحققت التي .البروسية الدولة في بالفعل بلغته

 اللب حركة وأوقفت والعقل الحرية وجسدت المطلقة

والصيرورة.

 سواء جوانبها، كل في هيغل فلسفة ان نقول أن ويمكن
 بكل االلمافي للواقع حقيقياً رصداً كانت المثالية، او منها الجدلية

 هيبوليت بجان ادى الذي االمر وضعف. عيوب من اعتوره ما
 حقاً، عصره عن تعبير . . الهيغلي. المذهب »إن القول الى

 )جان عصره« تجاوز عن بالعجز شعوره من نابعة وعيوبه

٠ (108 وهيغل..ص مارك في دراسات هيبوليت،
 بكل - عصره حياة - الحياة يعقل أن أراد هيغل إن

 واقع ،والواقع الفلسفي التأمل بين يونق تناقضاتهاكماارادأن

 بناء الى توصله في تكمن هيغل قيمة غيرأن المتأخر. المانيا

 فلسفة هي والتجاوز. اللب اساسها قواعد على يستند منهج
 للذهن توحي التي العينية الظواهر أن تعلم عمقها، في نقدية،

 الحقيقة لهذه سلب الواقع، في هي الحقيقة، بإيجابية العادي
ونقدلتأكيداتها.

 نقد تأسيس او Feuerbach 1804-1874, فويرباخ - 3
الربانية: الفلفة انقاض على االنسانية الفلسفة

 يضم نسقاً باعتبارها هيغل لفلسفة أويلم فويرباخ ابتدأ

 والواقع، الفكر هوية مسألة مثل وخائة، مجردة مفاهيم

 :فويرباخ يقول . . .المطلقة الفكرة وتطور ،والموضوع الذات

 الوجود .الفكرهوالموضوع الفكرعندهيغلهوالوجود، »إن
 الفكر هو أو للفكر، عنصر في الفكر هو والمنطق المحمول هو

 (Feuerbach, Manifestesphilo- . بذاته يفكر الذي

(sophiques.. P.16O.

 وفي هيغل لفلسفة المطلق الطابع في فويرباخ يطعن كما
 الفكرة الى استندت حيث انها ورأى التجريدي. اسلويها

 حقيقي وحده بأنه يدعي الذي الغرور سجبنة بقيت المطلقة

:ومطلق ويقيني ثب وصا
 لم وهنا يقين، وكأنها المطلقة الفكرة من ينطلق هيغل »إن

 يرفض وهكذا، (Ibid,, P.49) ارتيابياً« وال نقدياً ال يكن

 الذي الالمادي المطلق »التأمل جذرية، بصورة فويرباخ،
. (Ibid. P.274) ذاتها[ منها مادته ويستخرج ذاته يكمل

 داللة تحمل نجدها فويرباخ كتابات عناوين قليال تأمكا وإذا

 الذي المسيحية وجوهر هيغل فلسفة نقد في مساهمة ف .نقدية
 من مؤقتة وأطروحات برمته، النقد عل مؤس هومؤلف

 هذه كل .المستقبل فلسفة مبادىء أو الفلسفة إصالح أجل

 للتراث نقد على يرتكز فويرباخ تأويل بأن توحي العناوين

 اسس تشيد على الوقت نفس في ويعمل، االلماني الفلسفي
٠ المستقبل فلسفة

 البرهنة على قتصرت الحديثة الفلسفة يعتبرأن فويرباخ إن

 في اال المطلق الرباني بالكائن تعترف ولم االدراك، ربانية على
 الالهوت، من انبثقت الفلسفة هذه ألن وذلك المجرد. الفهم

 :فإن ثم ومن فلسفية ومفاهيم مقوالت في قولبته على وعملت
 اإلله جوهر سوى آخر شيثاً ليس التاملية الفلسفة »جوهر

(.Ibid. P.174) المعقلن«

 وصلت قمة اعلى يجسد فلسفي نسق أسمى فإن ولذلك

 حقيقة في هو، الذي الهيغلي النق هو التأملية الفلسفة اليها
 هو التأملية فرالفلسفة فلسفياً. لباساً يكتسي الهوت االمر،

 فلسفة عن نتخل »لم وطالما الالهوت، سر الوقت ذات في

(.Ibid. P. 161) الالهوت« نترك لن فاننا هيغل

 فلسفة أي الجدة، كل جديدة، فلسفة تأسيس أجل ومن

 االنفصال يتعين وللمتقبل، االنسانية لحاجة تستجيب مستقلة

 .والعالم واالنسان الواقع من واالنطالق التأملية الفلسفة عن
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 والواقع فالحقيقة .الحواس موضوع اي واقعا باعتباره الواقع

 هنا ومن واحدة. لحقيقة مظاهر اال ليست الحسية والقيمة

 وليس وحدها، والحواس الحقيقي هوالوجود الحسي فالوجود
 معنام للشيء تعطي ان يمكن التي هي ولذاته، الفكربذاته

الحقيقي.
 فلسفة نفسه الوقت في هي التي ،الجديدة الفلسفة فمهمة

 الى الميتة االرواح مملكة من الفلسفة إرجاع في تتمثل . المستقبل

 الى الربافي الفكر غبطة من وانزالهما الحية االرواح جمهورية
االنساني. البؤس واقع

 نقدياً معنى تتضمن هيغل فلسفة أن فويرباخ اعتبر ولقد

 الخاصية هذه أن غير فلسفته الى وجهها التي المآخذ من بالرغم

 ألن ، GeneticO“Critique تكويية.- نقدية ليت النقدية
 بواسطة شياًئمعطى التفهم التكوينية - النقدية الفلسفة

 هذا اصل بدراسة تهتم ولكنها ،دوغمائية وبصورة التمثل

 ان أرادت فلسفة كل فإن ولذلك . نقدي وبأسلوب الشيء

 من تنطلق أن عليها يتعين التكويني، - النقدي بالمقياس تلتزم

الواقع. جوهر هي التي الطبيعة

 يحصر لم فويرباخ ان الى اخرى، جهة من االشارة وتقتضي
 الدين نقد الى به ادى نقده اتجاه الن التأملية، الفلفة في نقده

 اساسياً وحاجزاً التأملية، للفلسفة العملي التطبيق يعتبره الذي

 للمرحلة واالجتماعي االخالقي المادي، التقدم دون يمحول
الحديثة.

 مفهوم من مستمد للدين فويرباخ انتقاد أن شك ال

 له الهيغلية المخظومة في المفهوم هذا ان ومعروف االستالب.
 قضايا تناوله عن عوضاً نويرباخ أن غير .خاصة تصورية مكانة

 ووجود بوعي الدين ربط واالنسان، الدين حول تأملية

 المادة في استالبها في تسقط حين هيغل، عند فالروح االنسان،

 وجوهرها طابعها بإدراك وتتهي بذاتها وعيها تعيد والطبيعة،
 الله، في عندمايتغرق فاالنسان أماعندفويرباخ المطلقين

 هناك وان سيما ال وسموه، قدرته يكتشف ثم ذاته الى يرجع

 واالرادة العقل في وتتمثل االنسان تميز ثالث خصائص

 لالنسان الحقيقي الجوهر تشكل سامية قوى وهي والحب،
.انسانا باعتباره

 الى وتنسبها قدرتها تسقط التي االنسانية، االرادة فإن لذلك

 ألنه لالنسان، التام الخضوع الى تؤدي متفوقة، خارقة قوة

 اكثر هو والحب الخاصين. وإرادته وعيه مساءلة عن يستغني

 يتغير لدرجة االلهية باالرادة تلحق التي االنسانية القدرات

 على االنان يتعرف أن وبدل الدين. في الحقيقي مضمونها
٠ الرباني الحب لدن من مستعبداً يبقى واآلخرين ذاته

 يقوم ما ان االنسان فيه يكتشف الذي الوقت ففي وهكذا

 وهمية، اساطيرومعتقدات اال هي ما إسقاطات من به

 وعيه أن الى ويتوصل ولقدراته لذاته وعيه بالتدريج يكتشف،
 يقول الواقعية. ولهويته لذاته وعيه االمر، حقيقة في هو، لله

 التعارض أن على البرهنة في بالضبط تتمثل مهمتنا »إن فويرباخ

 اخرى، بعبارة أو، وهمي، تعارض هو واالنسافي الربافي بين
 والفرد االنساني الجوهر بين غيرتعارض آخر شيائً لي انه

٠ركم97) االكاب.

 هو والدين للفلسفة نقده من لفويرباخ االساسي الهدف إن

 الواتع عن والنظري الفكري التعبير تمثل جديدة فلسفة تأسيس

 الطبيعة، ومن الحسي الواقع من اساسا، وتنطلق، البشري.

 ان يرى فويرباخ ألن .الجوهري محورها االنسان من تتخذ كما
 الفلسفة مواجهة عليها يتعين جدية تكون أن أرادت فلفة كل

 االنسان على ومفاهيمها افكارها وتأسيس ،جهة من التأملية
.ثانية جهة من التفكيرالفلسفي مقياساًحاسماًفي باعتباره

 الذات خارج وهمية قوة بوجود االيمان عن المطلق التخلي
 يقول: الفويرباخي للنقد المؤسس المبدأ هو هذا االنسانية،

 المقدس الكتاب محل والعقل االيمان محل حل الالاعتقاد »إن

 والعمل السماء محل واالرض والكنية الدين محل والسياسة
 محل واالنسان الجحيم محل المادي والبؤس الصالة محل

 ربافي سيد بين حائرين يعودوا لم الذين الناس إن .المسيح
 وأصبحوا الواقع حضن في ارواحهم بكل ارتموا ارضي وسيد

 (Ibid, التمزق« من حال في يعيثون الذين الناس عن مختلفين

(134 .P.

 ذات انتروبولوجية صياغة نقده، خالل من فويرباخ، اراد

 داخل االنسان وبموقع بالدولة تهتم وواقعية إنسانية نزعة
 فيها وصل لدرجة المجتمع في السياسية وبمشاركته المؤسسات

 اسمه ما ينفي جديدا دينا السياسة جعل الى الدعوة الى

الياسية. بالكاثوليكية

 تسجيلها يمكن التي المالحظات واهمية قيمة من يكن ومهما
 بالغة نقدية لحظة يثكل فإنه فويرباخ، عند النقدية النزعة على

 وفرت اذ االلماني. النقدي االتجاه تطور سيرة في االهمية

 سيؤسسه الذي لكقد اساسية فكرية انفتاحات نصوصه

بعد. ماركسفيما

: Marx 1817-1883 ماركس، النقدعند مفهوم-4

 يستند، بكونه برمته النظري ماركس كارل مشروع يتميز
 تحمل لم وإن حق ومؤلفاته، كتاباته وكل النقد، الى اساسا،

 عليه تعتمد كلها فإنها عاوينها، في ومفهوما لفظة النقد
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 فألنه الخاصية بهذه يتميز المشروع هذا وكون .االولى بالدرجة

 التي التقليدية واالتجاهات الصيغ إطار عن مجمله، في ،يمخرج

 العناصر فيه ميز نقدي المتحان فاخضعه كتراث، معها تعامل

 التي الجوانب عن نظريته، بناء في المفيدة الدالات ذات

العقليين. والنقد المحاكمة على قدرة او صالحية كل فقدت
 صياغة على عمل الذي النقد شيمة الماركسى، اكقد إن

 واقع عن تولد ونوبرباخ، وهيغل كانط من كل مفهاهيمه

 االقتصاد مستويات على بالتخلف تميز . اشكالي تاريخي

 مفكري فإن ذلك من الرغم على ولكن .واالجتماع والسياسة
 تلك في ومنجزاتهم منظوماتهم اعظم ابدعوا وفنانيها المانيا

 في بتضخم اقترن االلماني، المادي التخلف ان لدرجة الحقبة

والفكري. االيديولوجي التطور

 فرط ان فهموا الذين المفكرين بين من ماركس كان ولقد
 التخلف عن تعبير اال هو إن والفلسفي النظري التطور

 كانت وانها تحته، ترزح المانيا كانت الذي والتاريخي الحضاري
 وهو أال فقط واحد جانب من االوروبي للحاضر معاصرة
 كانت حين ونظروا فكروا وفالسفتهم االلمان وان الفكر،

 الوجدان على بذلك، فمثلوا، تصنع، االخرى الشعوب

 الفكر تجريد سار ولقد الشعوب« لتلك والنظري االخالقي
 االلماني الواقع ضيق مع دوماً جنب الى جنباً التغطرس وتساميه

 (Marx, Critique du droit politique htgelien, وتفاهته«
(1.205.

 ما أو الهيغليين الثباب الى ينتمي كان ماركس أن ومعلوم

 القرن من الثالثينات في تأسس الذي الهيغلي باليسار سمي
 عن تعبر االلمانية البورجوازية فيها بدأت فترة في أي الماضي،

 يوحد دستوري ديمقراطي بنظام كبيروتطالب بخجل ذاتها
 الشباب الهيغليرن كان ولقد .حديثة صناعة اسس ويبني البالد

 عل عملوا حين الليبرالية البرجوازية هذه عن الفكري التعبير

 وركزواعلى استراتيجيتهم يخدم بأسلوب الهيغلي النسق تأويل

 ألنها فيه، المحافظة الجوانب وألغوا والنقد السلب عناصر
 وتوصلوا البروسية. االوتوقراطية الدولة عقلياً وتبرر تخدم كانت

 مع تتطابق ال االلمانية والدولة البائس االلماني الواقع أن الى

والتأخر. التمزق تكرس بقدرما العقل

 مارك انتماء من بالرغم انه الى نشير أن المستحسن ومن
 نقد كتابه في خصوصاً النظرية بمواقفها وتأثره الحركة هذه الى

 عن صحفيًا مسؤوالً كان وحين الهيغلية، القانون فلسفة
 فان الرينانية. الجريدة الديمقراطية الليبرالية الصحف احدى

 ملحوظ، وتشكيك كبير بتحفظ الحركة هذه مع تعامل ماركس

 من عنكل صدر الذي العنيف الفعل رد يفسر الذي االمر

 هؤالء عن اللثام »إماطة : يتعين انه اعتبر حين وانغلز مارك
 وبيان ذائباً، الناس ويحسبهم انفسهم يحسبون الذين الخراف

 الوسطى الطبقة مفاهيم ترديد سوى يفعل ال ثغاءهم أن

 الفلسفيين الشراح هؤالء تبجح وأن فلسفية، لغة في االلمانية

 انغلز، )ماركس، المانيا في الفعلية الظروف حقارة يعكس إنما

(.19 .ص االلمانية.. االيديولوجية

 ما تجاه ماركس ي*ا نطق التي النقدية اللهجة كانت وكيفما
 انجرف أنه فتراض من بمنع ال هذا فإن القدسة بالعائلة اسام

 في وذلك الشبان، الهيغلين تعم كانت القي النقدية النزعة وراء
 العقائدي للواقع وتاويلهم الهيغلية التركة مع تعاملهم إطار

 مفهوم مالمح تبيان وسنحاول آنذاك. االلماني واالجتماعي

 المنظومة داخل المفهوم تطورهذا ومواكبة عندماركس النقد

الماركية.

للتقد: والتاريخية السياسية الداللة - 1,4

 على انصب أنه ،الفويرباخي للنقد تناولنا اثناء الحظنا لقد

 الفلسفة هذه أن واستنتج هيغل عند التأملية الفلسفة مساءلة
 يتخذشكالًفلسفياًوصيغاًمنطقية، مقنع الهوتاا هي إن

 للفلسفة نقده .ومقوالتها مفاهيمها وتهافت بطالن الى وخلص

 حجر نظره في يشكل كان الذي للدين نقده استدعى التأملية

 الشكل ويمثل واالخالقي، االجتماعي التقدم امام عثرة
 ويهذا لضياعه. الواضح والتجسيد االنسان الستيالب االسمى

 أي لتأسي بصالبتها بأس ال ارضية غبل قد فويرباخ يكون

 »بيان اعتبارها يمكن هيغل فلسفة نقد محاولته: ان إذ نقد،
 (Assoun, Marxisme النقدي، المنهج في أوخطاب حقيقي

(.34,et theorie critique, p

 المنظومة لنقد االولية االرضية هذه من انطلق ماركس إن

 للدكتوراه اطروحته في حتى بل االولى، كتاباته ومنذ الهيغلية.

 وسلب ملتهبة شعلة بمثابة النقد يعتبر كان ،1839 سنة في

 تجد خالله من الذي »الفعل بأن القول الى يصل بل .ثوري
 (Marx, هوالنقد« الخارجي للعالم مواجهة نفسها الفلسفة

(197.Critique de Vetat hggelien, p.

 فلسفة مضمون عن بالكشف نقده ماركس وسيبتدىء

 سيولي أنه كما الدولةعنده، مفهوم ومناقشة الهيغلية، القانون
 معبراً لإلنسان الديني واالستالب الدين بمسالة خاصاً اهتماماً

 (Marx, Con- نقد« لكل األولي الثرط هو الدين »نقد أن

 ألن tribution a la critique du droit de Hegel, V. ا٩1١

 معناه الشعب بها يؤمن وهمية سعادة بوصفه الدين تقويض
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 تغشي التي األوهام عن واالستغناء الحقيقية بالسعادة المطالبة

 الحقيقية األوضاع محاكمة عن ليبتعد عقله وتطمس عيونه

 ،يعني خارق وكائن محدودة ال قوة عن البحث إن . للمجتمع

 لذا لإلنسان. الحقيقي الجوهر عن البحث المطاف، نهاية في
 الدين يخلق الذي هو اإلنسان أن هو الدين نقد أساس فإن

 الحقيقي هوالوعي الدين أي يخلقه، هوالذي الدين وليس

 »هو ماركس نظر في الدين، ضد النضال فإن ثم ومن بالذات
الروحي عبيره الدين يشكل عالم غيرمباشرضد نضال

,Marx, critique de la philosophic du droit, op. cit) 

(97-98 .P. حصيلته للعالم، الشاملة »هوالنظرية فالدين 
 الروحية، شرفه نقطة شعبية، صورة في منطقه الموسوعية،

 تعزيته أساس االحتفالي، تتويجه األخالقي، مرسومه حماسته،

 تستدعي الضرورة فإن كذلك األمر كان وإذا .الكوفي« وتبريره
 المغالطات عن الكشف لإلنسان ليتسنى الروحي العبير هذا نقد

 إلى ليصل تغييرواقعه وبالتالي نفسه على فرضها التي واألوهام
 إذ الواقعية وشمسه للتفكير مركزاً ذاته من ويتخذ الرشد سن
 دام ما االنسان حول تدور وهمية شمساً إآل ليس الدين »إن

[.Ibid, P. 198) ذاته حول يدور ال االنسان

 يعتبر كما أللمانيا، الراهن الوضع من ننطلق ان اردنا وإذا
 بمعنى المالئمة، الوحيدة بالطريقة نفعله ان أردنا وإذا ماركس،

 المجتمع ان مؤداها نتيجة إلى سنخلص فإننا ،وسلبه انكاره
 تطوره. في تاريخية مفارقة يعبرعن اي اشكالي، مجتمع األلماني

 عن بل الرأس هوى عن يصدر ال االلمافي الوضع ضد والنضال
 أو متعال فكري عمل نتيجة يأقي ال النقد وأن الهوى رأس

 يكون أن عليه يتعين بل الحال واقع عن بعيدة نظرية مناقشات

 يحركه الذي الجوهري »الشعور ان اعتبار على المعمعة قلب في
. [Ibid, P. 199) الفضح« هي األساسية ومهمته هوالسخط

 على العمل بوتقة في االنصهار يستلزمه النقد فإن وهكذا

 نفض على االلمان يحرض وأن األلمافي للبؤس حد وضع
 فالمطلوب، .أوضاعهم على والخط واقعهم ورفض أوهامهم

 نجعل أن ينبغي .والخنوع الوهم من لحظة لأللمان نترك ال »أن

 االضطهاد. وعي اليه بإضافتنا وطأة أشد الواقعي االضطهاد
 كل يصور أن ينبغي . إياه بإدامتنا خزياً أكثر العار نجعل وأن

 المجتمع من المخزي الجزء أنه على األلماني المجتمع من قطاع
 على األشياء المتحجرمن الوضع هذا نرغم أن وينبغي االلماني

 [ibid, p٠ الخاص« لحنه له بعزفنا الرقص حلبة إلى الدخول
(200-201،

 [ibid., P.سالح إنه بل تشريح مبضع »ليس إذن فالنقد

 المانيا في البئيس الوضع مهادنة في يكمن ليس وهدفه .200)
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 األفكاروالنظريات محاكمة في يتمثل ال كما النظام مع والمصالحة

 األلمافي الواقع صميم في الغوص هو هدفه إن بل والمفاهيم
تغييره. أجل من عيوبه عن للكشف

 األمر حقيقة في هو، األلمافي االشكالي الوضع فإن ثم ومن
 األلمافي المجتمع ظروف ضد والنضال .الحديثة الشعوب ماضي

 من التاريخ ولماذايتشكل الشعوب. هذه ماضي ضد نضال هو

 االبتعاد على قادرة البشرية تكن لم إن وفترات وحقب مراحل

.واهتراً شاخ الذي ماضيها عن
 عند فعالية ذا يصبح لكي النقد أن جلية، بصورة نالحظ،

 االلتقاء وأن السياسي، بالعمل يرتبط أن عليه يتعين ماركس

 المجتمع في التغيير بإحداث قمين وحده والسياسة النقد بين

 من ويبدأ بعد التاريخ مستوى بلغ قد يكن لم الذي االلمافي

 هذه وبسبب .له المجاورة الشعوب تاريخ يتتهي حيث

للنقد. موضوعا يشكل فإنه االعتبارات

 مجرى مع التفاعل استطاع الذي الوحيد العنصر ولعل

 األلمان أن يرى وماركس الفلفة. في يتمثل التاريخية االحداث
 فحسب والفكري الفلسفي المستوى عل للتاريخ معاصرون

 الشعوب عند يثكل وما .وسياسيا ماديا عنه متخلفون ولكنهم
 يكون، واالجتماعي السياسي الوإقع مع عملياً صراعاً المتفدمة

 لتلك الفلسفي االنعكاس مع نقديا صراعا المانيا، في

.الوضعية

 في ال يتحدد ان يمكن ال المانيا( )أي متقبلها »فإن ولذا
 وال والواقعية والقانونية السياسية للوضعية المباشر السلب

 مايتعلق ألن ذلك المباشرلوضعيتهاالمشالية. بالتحقيق

 وضعيتها في تحقق قد امر الواقعية لوضعيتها المباشر بالسلب

 فإن المثالية لوضعيتها المباشر بالتحقيق يتعلق فيما أما المثالية.
المجاورة« الشعوب بتامل اكتفت ألنها بعيداً زال ما األمر هذا

.[Ibid,. P.2O3)

 لماركس الفكري التطور من الفترة هذه في نالحظ أن ويمكن

 الذي والتأويل الهيغلية القانون لفلفة به قام الذي النقد ان

 عن والكشف للدين، الجوهرالحقيقي ماءلة أجل من تبنام

 بدأ ارضية من انطلق قد أللمانيا، والتاريخي االجتماعي الوضع
 الدين، نقد هوان هنا، اانتباه،يثير وما بتعبيدها. فويرباخ

 التفكير وخاصة الياسة نقد بالضرورة يتدعي ماركس، عند

٠ البروسية الدولة وجود يكرس الذي الهيغلي السياسي
 ال الفترة، هذم في الماركسي، النقد خصوصية أن ونشيرإلى

 في المستعملة واألدوات المنج أما المتتقد، بالموضوع إآل تتعلق

 الفويرباخي النقد اطار عن يخرجان ال فانهما الموضوع هذا نقد
عن ابتعد كال ماركى إن نقول ان يمكن وهكذا لماماً إآل
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. الفويرباخي النقد في العزاء وجد هيغلكلما  
المرحلة هذه في عنده النقد وظيفة أن يبقى ذلك ومع  
نظرية تأثيرات احداث نحو )موجهاً كونه في يتحدد له ومفهومه  

ا؟ا؟\ا0١آل٧١  Marxisme et theorie critique, op, «تدخاه 

نقد إلى موجهة ليست النظرية التأثيرات وهذه  (,cit) P. 44) 

نقد »إن األرضي الواقع نقد إلى موجهة هي بقدرما السماء  

القانون نقد إلى ونقدالدين تقداألرض إلى السماءيتحول . 
(Marx, Contribution a la « السياسة نقد إلى الالهوت ونقد  

. critique de la philosophic, op. cit, p. 198)

 المرحلة هذه في ماركس عند النقد بأن القول إلى ونخلص
 ألن األولى بالدرجة سياسية داللة اتخذ الفكري تطوره من

 ذلك. اقتضت والسياسية واالجتماعية التاريخية المعطيات

 تحت الثانية المرحلة في النقد في جديد أسلوب إلى وسينتقل

 ارنولد من كل نصوص رأسها وعلى النصوص تأثيركثيرمن
 اجناعياً شكالً عندم النقد سبتخذ حيث هيس وموسى روج

.واضحا

للنقد: الواقعية االنتروبولوجية القاعدة ٠2.4

 من انطالقاً الهيغلية القانون لفلسفة ماركس تصدى أن بعد

 ذلك بعد انتقل السياسي البعد عليها يطغى نقدية معالجة
 انغلز هووفردريك فألف الشباب الهيغليين مع حساباته لتصفية

 وراء من مستهدفاً النقدي، اكقد نقد أو المقدسة العائلة كتاب

 وإن الذي لنقدهم الحقيقي المضمون عن الكشف مساجالته

 في ساهمت نتائج إلى وتوصل جيدة اعماال البداية في قدم

 وتاريخه، المسيحي الدين موضوع في القضايا من كثير توضيح
 إلى به أدت خطيرة عدمية قوقعة شراك في سقط ذلك مع فإنه

 ال منفعلة سلبية مادية كتلة الجمهور واعتبار التام االنكماش

للذات الفكروالوعي متوى إلى ترقى
 الرئيسبة المفاهيم كل أن هنا نالحظ أن المناسب من ولعله

 استعماالته في أووظفها النقدية الوجهة من ماركس تناولها التي

 ولو حتى محضة فلسفية زاوية من إليها ينظر كان الخاصة،
 أن وسنجد أوتاريخياً. اجتياعياً سياسياً، طابعاً اكتست

 اهتمامه بداية في السياسي لالقتصاد نقده تميز نفسها الخاصية

العلم. بهذا

 مناسبات في االقتصاد مسائل واجه ماركس أن المعروف من

 غطوطات في بالنقد العلم هذا مقوالت يتناول أن قبل عديدة
 للجريدة محرراً كان عندما 1843-1842 في أنه ذلك 1844

 الضرورة ضغط تحت مرة »ألول يقول: كما نفسه وجد الرينانية

 بالمصالح يسمى ما حول كلمتي اقول أن الملحة

 (Marx, Contribution ۵ la critique de I'econo- .المادية«
(1 .mieop. cit, p لهذه كصحفي، الملموسة، ومواجهته 

 بالمسائل لالهتمام األولى »األسباب له وفرت القضايا

(.Ibid,P. 119) االقتصادية«

 نقداالقتصاد أجل من »خطاطةانغلز مقالة كماأن
 ذلك لماركس النظري التوجه دوراًمهماًفي لعبت السياسي«

 الشورة راحت حيث االنكليزي الواقع انغلز احتكاك أن

 يلمس جعله ،للمجتمع العامة الحياة مجرى تغير الصناعية

 أشكال مختلق ويعايش البورجوازية العالقات تناقضات

.والصناعية التجارية المارسة
 ومناهج أفكاره بين قابل المخطوطات في ماركس أن إآل

 الديالكتيكي المنهج قيمة عن متسائالً الكالسيكيين االقتصاديين

 كأداة للنقد اصيلة رؤية بلورة بهدف وذلك الهيغلي،

وكمفهوم.
 عليه يوجد الذي الرضع حقيقة يعرف أن ماركس أراد

 النظريات منتقدا سلعي، اقتصادي نظام داخل االنسان
 المجتمع هذ في العمل أن ومعتبراً البورجوازية االقنصادية

 ال االجتماعي العمل تقسيم وان لإلنسان. كلياً استالباً يشكل

 مصلحة ومراعاة وطاقاتهم األفراد مواهب أساس على يتم

 للسلع الراسالي االنتاج توانين وفق محدث نم بل ،المجتمع

 الذي العمل انتاج يتحكم القوانين هذه من وانطالقا .وحسب

 وبعبارة وأهدافه االنسافي النشاط طبيعة في السلعة في يتمثل
 هي تصبح االنسان تخدم ان من بدالً السلعة، فإن اخرى

 االنتاج لعالقات خاضعا االنسان وعي ويغدو المخدومة

وحسب المادي،

 الوجودي النشاط انه بل اقتصادي نشاط مجرد ليس فالعمل

 حاجاته تضطره فاإلنسان الحر. الراعي ونشاطه لإلنسان
 الطبيعة عالم في عمله لدى ولكنه الطبيعة، لتغييرأشياء الحيوية

 السياسى االقتصاد يغفلها قضايا وهذه هو. طبيعته تتغير
 وحيواناً للعمل أدام إالً العامل في يرى ال ألنه الكالسيكي

.الملحة حاجته يسد ما فقط يلتمر أن عليه محكوماً

 بل علماً باعتباره ليس السياسي، االقتصاد نقد يتعين وهنا
 وإطاراً البشري الجوهر كلية تشمل اشكالية عن تعبيراً بوصفه

 على الشرعية طابع ويضفي االنساني االستالب يغطي نظرياً
 * الرأسمالي المجتمع مثله كعا البشري للواقع قيمة كل انعدام

 حقالً أو لإلنسان حقبقبة ملكية يعد لم لموضوعي والعالم

 أصبح ولكنه البشرية للطبيعة حر تأكيد أجل من الحر للنشاط
 في والتبادل للتداول القابلة المستعملة، الممتلكة لألشياء عالماً
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 وتسلبه بقوانينها االنسان تستعبد الي الخاصة الملكية اطار

٠ حريته
 العمل. لمسألة كبيراً اهتماماً يولي مخطوطاته في ماركس إن

 طرف من مطروقة لمواضيع تتعرض بحثه بداية أن من وبالرغم

 فإنه العقاري الريع األجر، مثل الكالسيكي السياسي االقتصاد
 على األولى بالدرجة انتباهه ويركز عنها يستغني ان يلبث ما

المستلب. العمل مفهوم

 فقط بضائع العمل ينتج ال الرأسمالي المجتمع في أنه ذلك

 بضاعة بوصفه ذاته ينتج العامل ان أي .ذاته ينتج ولكنه

 أن بدل وهكذا . سلع من ماينتج أكثرحقارة بضاعة ويصبح
 أن وعوض استالباً يصح فإنه اإلنسان عن تعبيراً العمل يكون

 .للواقع تام ضياع إلى يؤدي فإنه لإلنسان كامال تحقيقا يكون

 على توجد الرأسمالي االقتصاد نتائج كل »إن :ماركس يقول

 نفس في يكون عمله منتوج حيال العامل ان : التحديد هذا
 (Marx, عنه« خارج شيء وبين بينه توجد التي العالقة

.51١.op. cit»v 1ة44ا Manuscrits de

 عند العمل، لموقع ماركس فهم من نستتتجه أن يمكن وما

 مقولة بكونه يتميز العمل أن هو للمخطوطات، قراءتنا

 والماهية بالوجود تتعلق تصورات تناول أن ذلك .فلسفية
 أوهي فلسفي لطابع حاملة إالً تكون أن يمكن ال االنسانية

 أنه يشيرإلى نفسه وماركس الفلسفة. في المطروقة المقوالت من

 للشغف االنطولوجية الماهية تبلغ الخاصة الملكية »بواسطة

 التي واالهواء واالنفعاالت والمشاعر وإنسانيتها« كليتها االنساني

 ولكنها« فقط انتروبولوجية عينات ليست االنسان بها يتميز

((.Ibid,. P. 119) جوهرية« انطولوجية اثباتات

 في االنسان تموضع اساس الميارسة اعتبار على ماركس يؤكد
 قاعدة تتخذ االستالب اشكال كانت وإذا .الموضوعي الواقع

 يمكن ال أننا ذلك عن ينجم فإنه االنسانية، المارسة في تاريخية
 قناع خالل من المعرفة لموضوعية ونظرية مجردة أشكاالً اعتبارها

 تبرز أن عليها يتعين بل هيغل، عند الحال هو كما تأملي منطقي

وبصورة بالضرورة بتجارزها الذي الفعي عملها بواسطة

 التصاد متوالن مع تعسل 1844 عسرسسن إن.م

 عالم نظر وجهة من وليس الفيلسوف منطلق من السياسي
 أن السياسي، لالقتصاد نقده سياق اعتبرفي ألنه االقتصاد.

 االنسان وماهية ووجود وضعية حقيقة عن يتغاضى العلم هذا

 بالملكية وعالقته المستلب العمل واقع ادراك عن ويعجز

 الغاء يقتضي االستالب إلغاء أن ماركس استنتج لذا .الخاصة

الخاصة الملكية وبالتالي المستلب العمل واقع
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 الوقت في وازى السياسي االقتصاد مقوالت لبعض وبنقده
 انفتاحات بعض واستلهام هيغل لديالكتيك نقده بين عينه

 الذي الخاص، نقدم معالم تأسيس بهدف الفويرباخي التأويل
 أرضية عل متكثاً الفكري تطوره من المرحلة هذه في ظهر

 عند الطبيعة االنسانية النزعة كثيراً تتجاوز واقعية انتروبولوجية

باخ. فوير
 المخطوطات في ماركس عتد النقد مفهوم إن القول ويمكن

 والمناهج االناق عن النسبي واالستقالل التبلور في أخذ

 باخي، الفوير والنقد الهيغلي الديالكتيك سيما ال عنه السابقة
 التراث هذا رواسب من كلية، بصفة بعد، يتحرر لم أنه اآل

 بناء بهدف تجاوزه أجل من جاهداً عمل الذي االيديولوجي

.النقدي منهجه

للقد: التاريخي المادي األساس :3٠4

 ماركس يكون ،1945 عام االلمانية األيديولوجية بتأليف
 هذا ألن .النظري تطورهما في نوعياً تحوالً حققا قد وانغلز
 التي األنساق غتلف ضد فكري لنضال تتويجاً يعتبر المؤلف

 التي للمواقف نقدي عمل نتيجة الوقت نفس وفي واجهها،
 ميدان عن بابتعادها وتباهي االجتماعي الواقع عن تتعالى

الممارسة.
 االلمانية االيديولوجية مؤلف كتابة ان ماركس اعترف وقد

 بين الموجود »التعارض الستخالص تمت مشترك، كعمل
 أي األلمانية، لنفلسفة االيديولوجي النظروالتصور في طريقتنا

 (Marx, Con- السابق الفلسفي وعينا مع حساباتنا تصفية

(4 .tribution a la critique de rtconomie..., Op cit, p
 عن فضالً المقدسة، والعائلة وفويرباخ هيغل نقد فإن ثم ومن

 اعتبارأن من انطلق والشيوعية، االشتراكية النظريات مختلف

 الوعي تضخيم في تساهم اكظريات وهذه الفالسفة هؤالء

.الواقع تغيير عملية في المشاركة من بدال الخاطىء
 إآل أمرها، حقيقة في ليست، األلمانية االيديولوجية إن

 التي السحيقة الهوة ببب الهيغلي النسق انحالل عملية تاريخ

 الذي الثيء االجتماعي، الواقع عن األلمانية الفلسفة تفصل
 فعالية بدون الفلسفة هذه نسجتها التي النقدية النزعات جعل

تاريخية.
 بالواقع عالقتها عن األلمانية الفلسفة ميز الذي التباعد ولعل

 اساسيات تغيير أجل من العيني الواقع معرفة يستلزم االلمافي

 بائس لواقع الحقيقي التحرير ألن التخلف، وتجاوز الواقع هذا

 عملية هو بل الجوفاء، واالدعاءات األفكار مستوى على يتم ال

 هي ذاتها والمفاهيم فاألفكار .واقعية وسائل على تعتمد تاريخية
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 داخل ويتحركون يعملون الذين أنفسهم، البشر إنتاج من

 والتصورات األفكار إنتاج »إن معين: واجتماعي مادي واقع
 بالنثاط ووثيقة مباشرة بادىءاألمر،بصورة مختلط، والوعي

 . الواقعية. الحياة فهولغة البشر. بين المادي والتعامل المادي

 لغة في يتمثل كما الفكري االنتاج على نفسه األمر ينطبق

 . الخ . . والميتافيزياء والدين واالخالق القوانين ولغة السياسة

 . ٠ وأفكارهم منتجوتصوراتهم هم فالبشر .بكامله شعب عند
 الوجود سوى آخر شيائً يكون أن قط يمكن ال والوعي

 .)ماركس الواقعية البشرهوتطورحياتهم ووجود ٠.الواعي

(.30ص سابق، م. االيديولوجية، انغلز،

 وهذا وخداع وهم نظرماركس، في االيديولوجيا، إن
 عنه يبحث أن يتعين ما بقدر ذاته في تفيره على يعثر ال الوهم

 أن ذلك العينية. البشر لممارسة والمادية االجتماعية الشروط في

 في يجتهدون مجتمعهم وتأخر المزرية ظروفهم بسبب الناس

 العزاء فيها يجدوا لكي التمويه وأساليب األوهام عن البحث

. االجتماعي بؤسهم عن والتعويض
 ينتجونها، الذين األفراد بحكم االيديولوجيا، غيرأن

 للتاريخ مزيف تفير إلى ترتد ومراميهم، أهدافهم وبحكم

 أهمية عن الطرف تغض تجريدية وأشكال مناهج اعتماد وإلى

 يمكن األوهام من مجموعة في السقوط إلى وتنتهي التاريخ

 التصور مواكبة فإن ثم ومن .التاريخ إلى بالرجوع فضحها
 نقد امكانية توفير إلى بنا يؤدي والواقع للفلسفة االيديولوجي

 التصورات ألن التاريخ، إلى استناداً وأساليبه السه جذري

 ضبابية هالمية تصورات هي والفلسفة والدين كالقانون العامة

 بواسطة مضامينها رصد يمكن ولذلك االنان دماغ من انبقت

التاريخية والمحاكمة االختباراالجتماعي

لاليديولوجيا: التالية السمات يحدد ماركس إن

 ومحدود مجتزأ واقع أنه إال واقع من تنطلق االيديولوجيا ان -

 التاريخي التطور عملية تنفلت كما الوعي من الكلية وتنفلت
الفردية. االرادات من

 على تعمل بطريقة الواقع هذا ترصد االيديولوجيا إن -

.مسبقة وتصورات خلفيات بواسطة تثويهه
 من إآل كذلك تكون ال المعكوسة التصورات هده إن -

 بسبب وذلك الواقعي الفعلي التاريخ في اندماجها جراء

 في تحمل، أنها حين في بالكلية تتميز انها وادعائها غرورها
 التي والواقع الوهم نسبة إن خيالية. مثالية كلية األمر، حقيقة

 تتغيروفق ألنها غيرمستقرة االيديولوجي البناء من فرزها يمكن
 .االجتماعية والعالقات التاريخية والحقب والمجتمعات الظروف

 من تنطلق عمل طريقة باعتبارها يتجاوزها ما إلى تمتد إنها

 إال اللهم .تغييره على القدرة تملك ال ولكتها لتفسره الواقع
لواقع. ا هذا تغيرتفسير

 عامة نظرية أوالً فهي مزدوجة. لإليديولوجياصبغة إن -

 عن البحث تحاول معينة وأهداف مصالح تمثل وثانياً مجردة

 عن فضالً أمامها تطرح التي والمشاكل التساؤالت لجميع أجوبة

. والسلوك مطاًللعيش وتقترح للعالم عامة نظرم تعرض أنها

 العلم إلى تمت ال تجريدات على االيديرلوجيا تنطوي -
 خالل من وذلك والممارسة العمل في تنخرط ولكنها بصلة

 وهما .واالقناع بالتمويه وإما والغش بالضغط إما : وسيلتين

 أجل من تتعملها المسيطرة االجتماعية الطبقة يد في وسيلتان

٠ سيطرتها واستمرار تكريس
 االيديولوجيا في ماركس بها يقوم التي التحديدات هذه إن

 وللواقع للفلسفة االيديولوجي التصور على تطبق االلمانية

 على تطبيقها قبل هو، تفكيره، اساليب على تطبق كما األلماني

 الوقت في ضروري الفلسفة وجود ماركس اعتبر فقد . الكتاب
 النقص، مواطن إلى االنان لتوجيه ناقصاً العالم يكون الذي

 نف في العالم لهذا ورففا احتجاجا تثكل انها عن فضال
 األساس، في هو وتحقيقها .بتحقيقها إآل تتهي ولن الوقت

 نقده عند ماركس، ربط لذلك واندثارها. زوالها عملية

 بمستقبل الفلسفة مستقبل ،الهيغلية القانون لفلسفة

 يرجع الفلسفة ازاء يتخده الذي السلبي والموقف .البروليتاريا

.األلمافي التحرر رأس لتكون ذاتها تحقيق عن عجزها إلى
 الذي المادي للواقع باكتشافه ماركس إن نقول أن ويمكن

 أم ايديولوجية سواءأكانت ،والمفاهيم التصورات كل يحاكم
 اساساً االلمانية االيدبولوجية في عنده لكفد اصبح علمية،

 ومنتجاته الوعي اشكال »سائر : فإن وهكذا تاريخيا، ماديا

 او الذاتي الوعي في وباالنحالل الذهني بالنقد لي حلها يمكن
 القلب بواسطة بل .الخ . .وأوهام وأشباح اطياف إلى التحول

 الهراء هذا منها ولد التي المشخصة االجتماعية للعالقات العملي

 المحركة القوة هي النقد ال الثورة ان وادراك فقط المثالي،

(.50ص نفسه، )المصدر للتاريخ«

 »األطروحات في المركزية الفكرة أن إلى االشارة وتقتضي

 األساسي المقياس تشكل التي المارسة في تتمثل فويرباخ حول
 سلبية ويرفض للبشر. االنتقادي العملي الواقعي والنشاط

 الفاعلية مغزى تفهم ال ألنها فويرباخ عتد الحسية المادية

٠ العملية« النقدية والفاعلية الثورية

 في ماركس إليه توصل الذي التاريخي المادي األساس إن
 ما وهذا . واضح بشكل بعد يتبلور لم األلمانية االيديولوجية

 حيث لالقتصاد نقده في سيا وال الالحقة األعمال في به سيقوم
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 في بصياغتها بدأ التي المفاهيم كل واضح بشكل ستحدد
قصوى. أهمية القد لمفهوم وسيفرد االلمانية االيديولوجية

والبروليتاريا: النقد الديالكتيك -4.4

 نقد من انطلق ماركس عند النقد ان تقدم ما لنا اتضح

 ،نقدالمجتمع إلى ومنه الدولة نقد إلى نقدالفلفة إلى الدين
 السياسي االقتصاد نقد إلى السياسة نقد من أخرى وبعبارة

 أن أيضاً لنا وتبين ٠ الحاصة الملكية نقد إلى سيؤدي الذي

 .لماركس النظري التطور من داللته يكتسب النقد مفهوم

 المخطوطات إلى الهيغلية القانون لفلسفة نقده من فابتداء

 الياسية ابعاده في تتمثل للنقد المميزة السمة ان الحظنا
 في ماركى إآلأن للتفكيرلفلسفي والتاريخيةمعطغيان

 على عمل باخ فوير حول أطروحات و االلمانية االيديولوجية

 ستعقب التي المرحلة أما ,للتاريخ مادي بأساس القد تطعيم

 النقدي، بالهم برمتها كتاباتها فستتميز االلمانية االيديولوجية

 هو الرأسمال في يتمثل الذي األساسي مشروعه أن اعتبار على

 إذن فماهي لالقتعادالسياسي األساس في نقدي، عمل

المرحلة؟ هذم في النقد داللة

 الخمسينات وليد ليس السياسي باالقتصاد ماركس اهتمام إن

 وقدجاءأثناءعرضناللمضمون عشر التاسع القرن من

 االقتصاد اكتشف ماركس أن 1844 لمخطوطات النقدي

 حول ومناقشاته الفالحين بواقع احتكاكه جراء من السياسي

 نقد حول انغلز خطوطات إلى اضافة الخ . الحر التبادل
 ماركس التقاء أن إآل .السياسي االقتصاد مقوالت بعض

 »المسائل بعض مع لقاء كان االقتصاد بميدان الفيلسوف
 (Althusser, الياسية« المناقشات خالل ومن االقتصادية

(157 .Pour Marx, .. p.
 هاجساً تشكل االجتماعية المسألة بأن نقول أن ومكن

 وحقى للدولة الهيغلي للتصور نقده منذ تفكيرماركس في مستمراً

 هيغل، يضعه الذي التمييز اعتبرأن لذلك األخيرة. كتاباته
 فإن وبالتالي خاطىء هوتميز المدفي والمجتمع الدولة بين تعسفا،

 بأدوات االلتزام يستوجب المدفي المجتمع أسس عن البحث

السياسي االقتصاد

 تبرير إلى المخطوطات في الرأسمالية إدانة من انتقل وهكذا

 المستلب. والعمل الخاصة الملكية اللغاء واقتصادي اجتماعي

 إلى بعد توصل قد يكن لم المخطوطات في ماركس لكن
 انتقاد أوباألحرى الرأسالي االقتصاد لمفاهيم حقيقي استيعاب

 لمشكل فهمه عدم إلى راجع ذلك في والسبب لها. شامل
 في عقالني هو ما إلى انتباهه وعدم القيمة وفائض القيمة
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ريكاردو. نظرية سيما وال االنغليزية االقتصادية النظريات

 العمل - القيمة من موقفه تفاصيل في ندخل أن وبدون

 عندما ماركس فإن وقبولها رفضها بين البداية في تأرجح الذي

 صياغة بعد . .ريكارديا اصبح قد . . الفلسفة. بؤس كتب

 الضروري العمل كمية خالل من معينة بضاعة قيمة تحديد

 (Mandel, LaFormation de la pensee p. 9) .النتاجها

 ٠ القيمة ريكاردوحول نظرية عن يبتعد الوقت نفس في ولكنه

 ديسمبر 28 بتاريخ رسالة نكوف أنا إلى كتب انه حيث العمل

 الذين البورجوازيين االقتصاديين »خطأ عن فيها يتحدث 1846

 قوانين وليست أبدية قوانين االقتصادية المقوالت في يرون
 محدد تطورتاريخي ضمن إآل قوانين ليست انها أي تاريخية،

(.Ibid., p٠ 43) االنتاج« لقوى محدد وتطور
 مساهمة بتأليفها: ماركس قام التي الكتب فإن يكن ومهيا

 الياسي االقتصاد نقد وأس السياسي االقتصاد لتقد
 األمر، حقيقة في تشكل، القيمة فائض حول ونظريات

 الرأسمال العداد مباشر بشكل هيأت التي األعمال من مجموعة

 لالقتصاد شامل نقد وضع إلى كتابته، خالل من هدف، الذي
 واقتصادياً واجتماعياً تاريخياً وأسه مفاهيمه وفحص السياسي

 لحركة االقتصادي القانون عن »الكشف وبالتالي: ونظرياً

 (Marx, Le Capital... Livre 1, p. 36) الحديث« المجتمع
 على للواقع جذرياً نقداً يفترض الذي النظرني االعداد وكذا

 االنسان يمتلكها السلطة من مرتفعة ودرجة النظري، المستوى

 قوى لتفدم مرتفع ومستوى الطبيعة، على لليطرة االجتماعي

 ان ماركس ويرى العملي المستوى على والمجتمع االنتاج
 المشروع هذا تحقيق على القادرة الوحيدة هي العاملة الطبقة

التاريخي.
 المرحلة هذه في مارك عند النقد مفهوم تحديد محاولة إن

 االقتصاد نقد في سلكه الذي للمنهج التعرض اقتضت

 أواخر في كتاباته إلى رجع ذلك اجل ومن السياسي
 لمنهجه جذرياً تقيبماً اهتمامه قائمة أول في واضعاً الخمسينات

 باالستجابة قمين منهج وتهيء فيه الضعف مواطن باستصالح
.البورجوازي لالقتصاد علمية دراسة لمتطلبات

 إلى به أدى الخاص منهجه عن بالبحث ماركس انشغال
 للمقوالت الديالكتيكي للتسلسل ومفصلة متأنية بدراسة القيام

 أجل من الهيغلي الوهم أسباب وتوضيح جهة من االقتصادية

 مرحلته ماركس ابتدأ وهكذا .أخرى جهة من واستيعابه فهمه

.هيغل دراسة إلى بالعودة منهجه تكوين في الثانية
 المخطوطات في الهيغلي للديالكتيك األولي النقد كان إذا
 الثاني نقده فإن الروح فينومينولوجيا كتاب على انصب 1844
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 انغلز إلى مارك كتب السياق هذا وفي المنطق كتاب على تركز
 قد االعداد، بمزهج فيمايتعلق »إنني يقول: 1858يناير 16 في

 وسواء ,أخرى« مرة هيغل منطق تصفحي من كثيراً استفدت

 هو المهم فإن قصد، عن أو صدفة للمنطق ماركس تصفح كان

 أيضا ماركس أكد ولقد كبير. بشكل منه واالستفادة له قراءته

 النوع لهذا األيام من يوم في جديد من الوقت لي توفر »إذا أنه

 المضمون فهم تسهيل في كبيرة رغبة ستتملكني األعمال، من

 بااللغازفي غلف والذي هيغل اكتشفه الذي للمنهج العقالني
 (Marx, Contribution a la critique de الوقت« نفس

(166 .rtconomie.! op cit, p.

 ولم واالنحطاط، اتأخر واقع جراء من يتولد الديالكتيك إن

 االلمافي الفكر في الجدل يتأسس أن شيء في الصدفة من يكن

 إن القول ويجوز .كانط مع النقدي االتجاه صياغة بعد

 واقع وبحكم التأخر. تطبعها تاريخية اشكالية نتاج الديالكتيك

 انكلترا في الحاصل التقدم إلى بالقياس األلمافي، التخلف

 النقد لممارسة خصبا مجاال يوفر االلماني المجتمع فإن وفرنسا،
 العلمي النقد »إن العاملة، الطبقة استراتيجية إلى المشدود

 نظر وجهة عن التحليل، ضهاية في يعبرإذن السياسي لالقتصاد
. (Marx, Le Capital, op cit, Pl 584) البروليتاريا«.

 أو االشياءفقط اليعالج عندمارك الياسي االقتصاد
 أساساً، يكشف، بل االقتصادية والمقوالت الدورات مختلف

 في االجتماعية الطبقات وبين المجتمع أفراد بين العالقات عن

الرأسيالي. النظام اطار
 الذي الجوهري السالح هو ماركس عند فالنقد وهكذا

 تداخالً هناك أن اعتبار على بالبروليتاريا، عضوياً ارتباطاً يرتبط

 من مرحلة أنضج .والبروليتاريا والنقد الديالكتيك بين تاماً

 نقدي جوهره في الديالكتيك .لمارك الفكري التطور
 المتناقضة الحركة عن يكشف فإنه كذلك وألنه ،وثوري

 وثورياً نقدياً الديالكتيك كان وإذا .البورجوازي للمجتمع

 إمكانات كل تحمل بطبقة يرتبطان فألنهما ديالكتيكياً النقد وكان

.والتجاوز. والثورة النقد

والمعاصر: الحديث العربي الفكر في النقد-5

 والتطور الغربي الفكر تاريخ بين المرء يقارن أن يمكن ال

 وعملي نظري كإجراء النقد كان وإذا العربي. للفكر الخصوصي
 تتويجه ووجد النهضة عصر منذ الغربية الثقافة مع تساوق

 شرعت التي النقدية والمنظومات األنوار زمن في التاريخي
 لم الحديث العربي الفكر فإن اكقدي، لالتجاه ابستمولوجياً

 يحدد لم األقل على أو ،واضح بشكل النقد في نظرية يؤس
 المختلفة النظرية عمارساته في ومفهوم النقدكأداة ودالالت موقع

 االحتجاج صيغ نجدبعض قد .والرؤى والمناهج المنطلقات

 بالدعوة سواء والتغييروالثورة باإلصالح المطالبة أو والمآخذة

 التنظيم في وطرقه الغرب قيم إدخال أو الماضي إلى للرجوع

 العربي. للوطن الوحدوي االندماج أو االشتراكية أو المؤسساتي

 على يطغى االيديولوجي المنطلق يبقى الحاالت جميع وفي
 المذهبي االيمان ويسيطر المنهجية، واألساليب المعرفية االدوات

.واألشياء المفاهيم ويغيب

 الفكر في نقدي اتجاه يتبلور بدأ األخيرة اآلونة في غيرأنه

 هذا أنتج الذي العربي العقل مكونات مساءلة يحاول العربي

 العربي العقل آليات عن الكشف على يركز أنه أي الفكر
 المذهبية أو االيديولوجية بالمناظرة واليكتفي المعرفية، وأسسه

اآلن. إلى النهضة عصر منذ العربي الفكر حكمت التي

 سلفي اتجاهين: بين توتع النهضة زمن في العربي الفكر إن
 اصطلح ما في تمثلت مركزية إشكالية عليه وسيطرت وليبرالي.

 بعض صياغة وتمت .والمعاصرة األصالة بإشكالية تسميته على

 الظاهرة تميزه تاريخي سياق الفكرداخل عناصرهذا
 وجودياً تحدياً الغرب نكان وتعابيرها. نجلياتها بكل االستعارية

 القرن أواسط منذ العربية الكتابات جل في أثر عارماً وحضارياً

 سواء العربي للفكر مرجعي إطار إلى تحول بل عشر، االسع
 للمفكرين بالنبة الحال هو كما صراحة، ذلك عن أعلن

 وسكتوا ذلك على تكتموا أو العرب، والعلمانيين الليبراليين

منهم. يالرغم نصوصهم يسكن ولكنه عه،

 العربي االنحطاط بواقع وعي هو إذن النهضة فكر
 منذ الفكر هذا أرق طالما سؤال لمقاربة ومحاولة االسالمي

غيرهم؟ وتقدم المسلمون تأخر وهولماذا .بداياته

 عنه، تفرعت التي األسئلة وكل السؤال عذا عن ولإلجابة

 ما فيها ومرتكزات، أطر عن يبحث أن العربي العقل اضطر

 الغرية الثقافة إلى يرجع ما ومنها العقل هذا تاريخ إلى ينتمي
 والقومية والماركسية والليبرالية السلفية تأسست وهكذا ,مباشرة

 الفكري الصراع في طوبلة، لمدة عكمت، فكرية كاتجاهات

 اجتاعية قوى تطلعات عن مختلفة، بأشكال وعبرت، العربي

العري المجتمع وتفاعلهاداخل
 والليبرالية السلفية حديثناعن ان إلى االشارة ويتعين

 هذه من اتجاه كل داخل أن يعني ال والقومية والماركسية

 ٠ داخلها المتحدثين كل فكر تحكم مطلقة وحدة االتجاهات

 إلى تصل قد ومتنوعة مختلفة اجتهادات فيها تتحرك فالسلفية
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 الرجوع بضرورة القول حول كلها تلتقي ولكزها التباين درجة
. التاريخ على والتعالي قدسية زمنية إلى

 بحس تتميز المثال، سبيل على عبده، محمد سلفية إن

 األخرى السلفية النصوص في عليه العثور يصعب نقدي

 حالهم واقع وعلى المسلمين على اهتمامه ركز المسلم المفكر فهذا
 إآل اإلسالم إلى يرجع ال أحياناً، أنه، حتى األولى بالدرجة

 اي يترك لم لذلك . المسلمين حياة في تأثيرفاعل له يكون حين

.إليهم النقد لتوجيه فرصة

 عبده محمد بها تعامل التي النقدية االعتبارات صياغة ويمكن

 في اخص بشكل المسلمين ومع االسالمي - العربي الواقع مع

 باالمور االهتمام عن وانصرفوا انفسهم من يئسوا قد كونهم

 التواكل معاني وفهموا بل الثريعة، عن وانحرفوا العامة
 المطلوب، العلم عن وابتعدوا خاطىء والقدربشكل والقضاء

٠ والصوفية الفقهاء الى وجهه الذي الالذع النقد الى اضافة

 نقده في عبده محمد عليها اعتمد التي األساسية القاعدة إن
 المسلمين، ولكن سليمة االسالمية العقيدة أن اعتباره في تتمثل
 من هذا فهمها. أخطأوا محكومين، أم حكاماً أكانوا سواء

 الدينية العلوم بين فصل عبده محمد فإن ثانية جهة ومن جهة،
 العلوم وبين التاريخية، اللحظة متطلبات تساير ان يتعين التي

 كل . والتقدم التمدن ميدان في المجتمع تسعف التي المدنية
 العقول ينقي تربوي مشروع ضمن إآل يتم ان يمكن ال هذا

والفضيلة العمل ويعلم التيئيسية االعتقادات من

 مفكراً باعتباره عبده محمد فكر في النقد عناصر بعض هذه
 استيعاب منطلق من الفكري التفتح على يشجع إسالمياً

 العقلي االجتهاد على ويحث لإلسالم، الجوهرية المكونات
اكاس وأحوال بشروط المرتبط

 محدد مفهوم انتاج عن تسفر لم عبده محمد اجتهادات إن

 اعماله أن كما واإلجرائي، الداللي وضعه حيث من للنقد

 واعتبر العلمانية، ذوالميول الليبرالي االتجاه لها تصدى ومواقفه
 العرب تخرج لن دعوته تفتحها، كان مهما السلفية، الدعوة

 العقول على يجثم الدين دام ما انحطاطهم من والمسلمين
 فإن لذلك . الحقيقي لالختالف مجاال يفح وال والنفوس

 عن الدين فصل هو التخلف من لالنفالت الوحيد السبيل
 قواعد وتعليم عقالفي بشكل المؤسسات وتنظيم الدولة قضايا

. الفعلي التقدم لصنع العلم

 عبده محمد محاورة على انطون فرح عمل المنطلقات هذه من

 األس نفس ومن عامة. بصورة السلفية الدعوة ومناقشة

. الفكري الصراع في اسحق أديب شارك
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 رصد في يتمثل ال ،المقام هذا في همنا أن شك من وليس
 وما تجاذبها، الي االتجاهات لكل المؤسسة الفكرية العناصر

 ما بقدر والمعاصر الحديث العربي الفكر داخلها، يصطرع يزال

 اجرائي وتدخل ابستمولوجي كفعل النقد مالمح مالحقة تهمنا

والعملية. النظرية الممارسة مجاالت في

 منذ العربي للفكر التقييمية واألعمال الدراسات انجل غير
 في متورطاً الفكر هذا اعتبار حول تتفق اآلن، إلى النهضة عصر

 من نتيجة وكأنه الفكر فيها يغدو لدرجة ،السياسية الصراعات

 واالعتبارات السياسة وتتحول الياسي المشروع نتائج
 بالهامشية يتميز ما كثيراً لفكر منتجة أطر إلى االخالقية

 النقد يتأسس أن إذن يمكن فكيف . الواقع عن واالنفصال

 الحس ويكبت الماءلة من يتبرم سياسي فكري سياق داخل
النقدي؟

 العربي والسياسي الثقافي الحقل إلى دخلت الماركسية حتى

 اشكاليتها حيث من سواء جاهزة بنظرية يتعلق األمر وكأن
 أن ويمكن وزمان مكان لكل وتصلح ومفاهيمها، ومنهجها

 ،للمجنمع البنيوية المستويات كل في النفد اشكال كل توجه

 موضوعا وجعله االسالمي - العربي التراث مقاربة في وحتى

الراهن. وااليديولوجي السياسي للصراع
 السؤال تعلم نقدية كنظرية الماركسية تبرز أن بدل وهكذا

 وترفض جديدة حياتية اشكال صياغة على وتساعد الفعلي

 المفكرون سقط االبداع، دون يحول ما وتتخطى التكرار
 في انقد وتحول لالجترار، رهيبة نزعة في العرب الماركسيون

 وهيمنت بالياسة المعرفة واختلطت جمود إلى المنظومة هذم

واألفكار. والناس األشياء على االيديولوجية النظرة

 الماركسية هوأن ذلك، من بالرغم عليه، التأكيد يتعين وما

 ألنها ،المعاصرة الفكرية التربية في منها االنفالت يصعب
 لإلنسان مغايرة ونظرة مختلفة حاسية تعلم منهجية مدرسة

 من متحررة بأساليب تبلغيها تم إذا السيا ،والتاريخ والمجتمع

دوغمائيتها. في الغارقة العقيدية النزعة
 تدخل قوية نقدية بذور على تحتوي نصوصاً نجد ذلك ومع

 والتغيير، االصالح إلى الدعوة ان بالتحديث القول ضمن تارة

 عربي وحضاري ثقافي مشروع عن البحث داخل تقع وتارة
 تتردد زالت ما نقدية لحظات عرفت الستينات أن المهم . بديل

.اليوم حتى اصداؤها

 هو تأخرنا عالمات »ابرز : أن العروي الله عبد اعتبر هكذا

 رفع هي جوهرها في الفعلية والثورة الواقع، عن الوعي تخلف
 األفراد لذوات فهماً ذلك في ألن الوضع، مستوى إلى الوعي

 ذلك في األمة، لمرامي وتحقيقاً المجتمع مشاكل عن واجابة
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 نهائياً بانفصاله االعتراف أي العربي، االنسان انبعاث أيضاً

 االيديولوجية ،العروي الله )عبد الوسيط« العهد انسان عن

 النقدية الوظيفة على العروي ركز كما (.21 ص العربية:
 »إذا :أنه إلى مشيراً العرب المثقفين إلى اللوم موجهاً للفكر

 بصالح إالً يصلح لن أمرنا فإن مغزى األمم لتجارب كانت
 عن عوضاً المتقبل فيه رجعة ال اختياراً باختيارهم ،ينا مفك

 وانتقاد نقد أداة التأليف وجعلهم الوهم، عن والواقع الماضي،

 وأوضاع الحكم أوضاع إن قيل وإذا وتنويم، إغراء أداة ال
 دائياً ستكون أوضاعنا إن فأقول ذلك، على تساعد ال الحرب

 على ثورة إلى احتجنا لما مالئمة عادت لو النها مالئمة غير

(22 نفسه،ص )المرجع . الفكري« التخلف

 في العروي فكر على سيطرت التي النقدية النزعة إن بل

 جذري متوى إلى وصلت المعاصرة العربية االيديولوجية
 جميعها، المطلقات نهاثياً »نودع ال حيث الدالالت قوي

 وأن أمامنا ال وراءنا االنساني النموذج ان االعتقاد عن نكف

 العلم وأن الماضي، ألشباح تجسيد جوهره في هو إنما تقدم كل

 ال كان، ما يعيد االناني العقل وأن العارفين أقوال تأويل

 كتوافق السياسة معنى مرة ألول نتمثل وبذلك يكن لم ما يبدع

 المتقلة الجماعات مارسات تمليها جزئية ذهنيات بين مستمر
 والتجارب الموضوعي النقاش طربق عن فشيائً شيناً رتتوحد

 جماعة، أو كان فرداً ، يدعي أن احد يمكن ال بحيث المستمرة،

 ويفرضها والمكاشفة الوحي طريق عن المطلقة الحقيقة يملك إنه

اآلخرين. على
 إبداع المجردة، الحقيقة نسبية االجتماعي، الواقع »صيرورة

 وقوام العصري الفكر م سعال هذه : السياسة جدلية ،التاريخ
 بها، ونادى وفسرها منا البعض حقاً عرفها العصري، المجتمع

 في يتردد الماضي، القرن منذ ككل، العربي المجتمع ولكن
 والكتاب والمسجد االسرة دائرة في ال ينكرها كلياً، تبنياً تبنيها

 قلب في وحتى العصرية والمدرسة البرلمان داخل بل فحسب،

 يعأد حيث القديم تراثنا كتب في ال عرفانها في يتردد المصنع،

 صفحات على المعاصر، التأليف في بل فحسب، طبعها
 منا« كل ذهن في وباختصار التلفزة، وشاشة اليومية الصحف

(.21 نفه،ص )المرجع
 من كثيراً يكثف طوله، من بالرغم النص، هذ إن

 عنده فالنقد .العروي الله عبد لدى النقدي الفكر مكونات

 تفاصيل الى يرقى ال الذي العربي الوعي على ينصب أن يجب

 االجتماعية التشكيلة إلى يتوجه ان يتعين بقدرما المرحلة

 التقدم دون تحول التي السلوك وانماط االنسانية والعالقات

واالبداع.

 في يلتقي صعب لحسن العري العقل تحديث كتاب ولعل

 دوات تغيير بضرورة القول مع األقل، على جرانبه بعض
 يحمل أن صدفة وليست العربي المجتمع مكونات النظرفي

 .1967 حزيران هزبمة بعد الداللية القوة يهذه عنوانا الكتاب

 بل كالمية قضية ليس صعب حسن عند العقل فتحديث

 الكلمات صناعة من للتحول العربي »العقل يدعو ألنه وجودية

 نظم إلى واألراجيز المنظومات اجترار ومن األشياء، صناعة إلى
 يعنينا وال جديداً. إبداعياً نظماً الكون نظم بل والحيام الفكر

 حركة ويحيا يرى الذي العقل بل بالماضي المتحصن العقل
 بل . . . ،والحاضروالمستقبل الماضي عب المتدفقة الصيرورة

 إلى يسبق والبصيرالذي والمجرب والمالحظ الواعي العقل
 لها« وفقاً جديدة صناعة الحياة بصناعة ويلتزم إلحقيقة رؤية

٠ (400 ص . . العربي العقل تحديث صعب، )حسن

 العربية النصوص بعض تقديم في السترسال نريد ال
 قد بحثا يستدعي ذلك ألن النقدية، التوجهات ذات المعاصرة

 االسماء لبعض ذكرنا عدم أن كما ،المقام هذا يتوعبه ال

 تأسيس اتجاه في الفكرية مساهمتهم إهمال يعني ال والنصوص

.عوائقه من متحرر نقدي عقل

 اعمال في تتمثل السياق، هذا في نظرية محاولة أهم ولعل

 حيث والتراث نحن بكتابه، دشنها التي الجابري، عابد محمد
 التي المنهجية والمحاوالت القراءات كل مع حسابه فيه صفى

 النقدية مجهوداته وتابع العري-االسالمي. التراث مع تعاملت
 اللحظة منذ فيه حدد الذي المعاصر العربي الخطاب كتاب في

 كنا الذي النقد »نوع المقدمة، في ذلك عن يعلن كما األولى،

 النقد والمعاصر؟ الحديث العربي للخطاب به القيام ننوي

 هذا من هدفنا كذلك وحددنا االيديولوجي ال االبتمرلوجي

 األساسي، لمشروعنا تمهيد بمثابة يكون أن أردناه الذي العمل

 الخطاب ،لجابري عابد )محمد العربي العقل نقد : مثروع

(7.ص المعاصر، العربي

 بمثروع عضوياً مرتبط الجابري، عند النقد، مطلب إن

 به بشر الذي المشروع في العقل نقد »غياب لكن النهضة

 على قبل، ما إلى مشدودا يبقى جعله قد السابق الجيل رجال
 تنيها. في أوالح غازلها التي والمطامح األهداف كل من الرغم

 الذي النهضة أو الثورة- مشروع في النقد نفس غياب أن ي

 كل من الرغم عل ،يبقى جعله قد ،اليوم نحن به نحلم
 امتدادا عنه، بها نتحدث الي الجديدة والعبارات االلفاظ

 بعد«. تتحقق لم التي النهضة مثروع السابق، المشروع لنفس

(.7.ص السابق، )المرجع
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النقدية( )الفلسفة النقدية

 التي المشاريع ككل ليس للجابري النقدي المشروع ان يبدو

 التراث قراءة بهدف العرب والمفكرين الباحثين من كثير بها بشر
 لألس النقدي البحث او جديدة قراءة االسالمي I العربي

 تفكير ألن العربية، النهضة ثقافة عليها وقفت التى الفكرية
 قراءتم عليه يملي مسبن ايديولوجي بمذهب غبرمرهون الجابري

 صياغة بصدد ألنه . جاهزة بنظرية وغيرمشروط أوتأويله

. بالفعل. نقدية نظرية
 دعوات شهد أن والمعاصر الحديث العربي للفكر سبق لقد

 مروة وحين حنفي وحن تيزيني طيب محاوالت مثل للنقد
 الكبير وعبد جعيط وهشام العروي الله وعبد وأدونيس

 اكEurope et ،جعيط )هشام وآخرون . . .الخطيبي

1 islam) ، نقد مجال في اركون ومحمد - الجابري محاولة لكن 

 -تستهدف العربي( الفكر تارمخية )اركون، االسالمي العقل
 والكشف العربي العقل نقد خالل من النقد في نظرية تأسيس

 العربي التراث في سواء المعرفية أساسياته مكونات عن
 »نقد أن: معتبراً المعاصر. العربي الخطاب أوفي االسالمي

 ولكن للنهضة مثروع كل من وأولي جزءأساسي العقل
 المجرى، غيرهذا عل األمور فيها جرت الحديثة العربية هضتنا

 وهل ٠ اآلن إلى المستمر تعثرها عوامل أهم من ذلك ولعل

 شاملة بمراجعة يقم لم عقل ،ناهض غير بعقل نهضة بناء يمكن
 الجابري، عابد )محمد ورؤاه؟ ومفاهيمهوتصوراته آللياته،

(.5 ٠ ص العربي، العقل تكوين

 على النقدية نصوصه في يلح الجابري أن من وبالرغم

 أو الوسيط العربي الفكر مع تعامله في االبستمولوجي المنطلق
 »تحليل أو اكقافة ابستمولوجيا بميدان يسميه أوما الحديث،

 العقل انتجت التي العرية للثقافة االبستمولوجي األساس

 األبعاد تحليالته مستويات بعض في يستبعد ال فإنه العربي«

 صريح، وبشكل يدعو، وأنه السيما وااليديولوجية. التاريخية

 التاريخي »االستقالل وإلى جديد« تدوين عصر »تدشين إلى
نقدية« »عقالنية وإلى العربية، للذات التام«

 الجابري اعتمده الذي القدي التحليلي المنهج أوصل لقد

 إلى العربي العقل انتجها التي المعرفية األنظمة على الحفر في
 اكثرما األلفاظ مع يتعامل عقل العربي »العقل بأن: القول

 انتهاء أو أصل من انطالقاً إال يفكر وال المفاهيم، مع يتعامل

 إما السلف سلطة معه يمحمل الذي األصل منه، بتوجيه أو إليه

 تحصيل في العقل، هذا آلية آليته، وأن معناه، في أو لفظه في

 البيافي( القياس )أو المقاربة هي - انتاجها في نقول -وال المعرفة
 التجويز يعتمد ذلك كل في وأنه العرفافي( القياس )أو والماثلة

للعالم التفكيرورؤيته في منهجه يؤس عام كقانون كمبدا،

(.582ص العربي، العقل بنية )الجابري،
 به يقوم الذي العربي للعقل النقدي المشروع أن شك ال

 الخالص العقل نقد في الكانطية بالنقدية المرء يذكر الجابري

 سبيل على المالحظة بهذه هنا، نقوم ال ونحن والعملي.

 الحجم هذا من نقدي مشروع كل أن إلى لإلشارة بل المقارنة،
 نهضوي بمطلب أساسًا ويرتبط العقل آليات محاكمة يستهدف

والتحرر. التنوير إشاعة بغاية

 »بتحقيقه التراث من بالتحرر يقول حين فالجابري

 حوار في ثقافته مع »بالدخول الغرب من وبالتحرر وتجاوزه«،
 واألشياء النصوص على نقدية« »عقالنية وبممارسة نقدي«

 العربية الذات في النظر اعادة إلى يهدف فإنه والعالقات،

 مبدعة ذات إلى لتتحول والوجودية العقلية مكوناتها وخلخلة

 هادف »مشروعنا :يقول .به االنفعال بدل التاريخ في تفعل

 اجل من بل النقد، أجل من النقد نمارس ال فنحن إذن،
 الثقافي، وإرثنا العقلي كياننا في متخثب أو ميت هو بما التحرر

 وتعيد دورتها فينا تستأنف كي للحياة المجال فسح :والهدف

 سابق، م. العربي، العقل تكوين )الجابري، زرعها«. فينا
(.8-7ص.ص

 منذ تأس اتجاه الغربي المعرفي الحقل في النقدي االتجاه إن
 صيغ خالل من مستمراً زال وما عشر، الثامن القرن اواخر

 االلمانية النقدية النظرة في تبلورت مختلفة وعملية نظرية

 ولكن .الفرنسية التفكيكية االجتهادات مختلف مع وتعمقت

 في زال ما أنه يبدو الحديث العربي الفكر في النقدي االتجاه

 محاوالت مجرد ولي النقد في نظرية باعتباره التأسيس سياق
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الهرمسيه
Hermetism
Herm£tisme
Hermetismus

تاريخية لمحة-1

 على طغى الذي الغرب الثقافي المركب ذلك إلى نظرنا إذا

 الشرق أقطار في والعلمية، والفلسفية الدينية الفكرية، الساحة

 واستمر للميالد، والثالث الثاني القرنين ابتداءمن األوسط،

 حتى ماثلة بقاياه زالت وما - بقرون اإلسالم ظهور بعد ما الى

 التي العليا الطبقة فيه تشكل الهرمسية سنجد فإننا - اليوم
 بذلك مشكلة بطابعها، فطبعتها الطبقات سائر على هيمنت

 وعليه، السائدوالجارف والديني الفلسفي التيارالفكري،

 ورثته الذي الثقافي الموروث كبيرمن األمربقسم يتعلق

 الروماني، - االغريقي العصر من االسالمية العربية الحضارة

 مواقع احتل وهوموروث بالعصرالهيلينستي، يعرف الذي

.االسالمية العرية اثقافة تطور في دوركبير، لها كان أساسية

 ينسب علمي ديني فلسفي تيار Hermetisme والهرمسية

 في جاء كما ادريس النبي أو بالحكمة المثلث هرمس إلى
 في ورد كما والملك، والحكمة باكبوة المثلث أو العربية المؤلفات

 أو الكلم ومحاسن الحكم ختار فاتك بن المثر الوفاء أبي كتاب

 إذ ومشتقاتهام اليونانية، التسمية كماجاءفي العظمة اثالثي
 إلى زوس اآللهم ورسول الخ. Herm٥sTrismegistirs يقال:

 عند المرموقين األلهة ألحد اسم األصل في وهرمس البشر،

 مصري إله وبين بينه قارنوا اليونان

 هرمس بين اليهود بعض كماقارن Thoth طوط اإلله هو قديم

�4�0

 فقد القديمة المصرية الميثولوجيا في أما ,أنوخ النبي وبين طوط

 المسؤول الدلتا، إله أوزيريس، اإلله لكاتب كاسم طوط ظهر

 طوط وظيفة وبحكم .البشري المصير في والمتحكم الموق عن
 الفنون جميع وبالتالي ،الكتابة اختراع إليه نسب ككاتب

 كالسحر المعابد في وتمارس الكتابة على تعتمد التي والعلوم

 طوط اإلله ارتقى ثم والعرافة. والتنجيم والطب
 فنسب المصرية، األساطير بحسب األلوهية، سلم في درجة

 األساطير وتقول الكلمة. قوة صوته تأثير بقوة العالم خلق إليه

 كانت هنا ومن ،فيصيرمادة بنفسه يتكثف صوته ان المصرية

 به والذي عنه الصادر النفخ قوة في أي ،صوته في كامنة قوته

 في أما والمعلم الخالق اإلله إذن فهر ي. كل يخلق
 كان إذ مرموقة بمكانة هرمس حظي فلقد اليونانية الميثولوجيا

 اختراع أيضاً، إليه، نسبوا وقد Zeus زوس اآللهة لكبير ابناً

 األدبيات في وأما . . والحساب والتنجيم والموسيقى الكتابة

 في المذكور ادريس النبي هو هرمس إن فيقال العرية الهرمسية

 والكيمياء والطب الكتابة اختراع إليه وينسب مر، كما القرآن،

لخ. والسحر.. والتنجيم

 إلى فتستند الدينية والفلسفة العلوم من كطائفة الهرمسية أما

 المثلث هرمس إلى نسبت التي والرسائل الكتب من مجموعة
 غير اليه نبياًيوحى يعتبرأحياناًإلهاًوأحياناً ،الذي بالحكمة

 تلك أن الثك يقبل ال بما أثبت الحديث العلمي البحث أن

 للميالد، والثالث الثاني القرنين إلى جملتها في ترجع المؤلفات

 قبطيين أو يونانين، أساتذة قبل من االسكندرية في كتبت وأنها

 من الديني الفلسفي جانبها في مستمدة وأنها اليونانية، يعرفون

 العلمي جانبها وفي المحدثة واألفالطونية الجديدة الفيثاغورية

 العلوم من مصر إلى انتقل ما خاصة( والسحر )التنجيم
 الكيمياء أما الفارسية. اليطرة تحت كانت عندما الكلدانية،



الهرمسية

 من مزيج فهي العرب( إلى انتقلت التي )وهي الهرمية
 يتقنها كان التي الذهب صناعة وفن اليوناية النظرية الكيمياء

 بالزرادشتية تأثرها إلى باإلضافة هذا القدم، منذ المصريون

 مصر في واسع بشكل انتشرت التي المجوسية السحرية والعلوم

 كان هرمس أن يبدو وبالجملة الميالد. قبل الثاني القرن منذ

 كانت التي المستعارة األسماء جملة عن مستعار، اسم مجرد
 بما الناس تمد مرجعية كسلطة إلهبلينستي العصر في تتعمل

 هنا ومن وصنعة وعلم وحكمة وحي من إليه حاجة في كانوا
 في وانتشارها وتنوعها الهرمسية النصوص غزارة في الر يتضح

 )أحصاها وغيرها وفارس والعراق وسورية وفلطين مصر

 ألف وعشرين بخمسة الميالدي الثالث القرن في بعضهم

نص(.
: الهرمسية التعاليم مضمون , 2

 كما تلخيصها يمكن بسيطة كونية نظرية الهرمسية لنا تقدم

 النجوم سماء العليا، السماء وراء الكون أعالي في هناك يلي:

 تدركه ال منزم الوصف، يقبل ال متعال، إله يقيم الثابتة،

 مبدأ ،المتعينة غير المادة توجد وازاءه األبصار. وال العقول

 هذين جانب وإلى والقذارة. والنجاسة والشر الفوضى
 هو ثالث مبدأ هناك الالمتعينة، والمادة المتعالي اإلله المبدأين،

 العالم صنع هوالذي ويدرك، يعرف ألن القابل الصانع اإلله

المتعالي. اإلله من بأمر الالمتعبنة المادة من

 القمر فلك تحت ما عالم فإن أخرى جهة ومن جهة من هذا

 ومن وبروجها، وأفالكها السبعة الكواكب لتأثير كله خاضع

 تحت منهم صنف كل يقع أصناف سبعة البشرإلى انقسم هنا

. التنجيم( علم أساس )وهذا ■ السبعة البروج من برج تأثير

 غير مادي، جسم من مؤلف الهرمسية نظر في واإلنسان

 في يدخل نف ومن الموت، ويالبسه الشر يسكنه طاهر،

 ويجعل الكلي، العقل من ينحدر إلهي شريف جزء تركيبها

 التي والشهوات الرغبات مع دائم صراع في تعيث النفس
 وضع أجل من هرمس اإلله يتدخل هنا ■ الجسم وجود سببها

 من واإلنسان، المتعالي اإلله بين فيتوسط الصراع، لهذا حد

 غير النجاة. طريق ويبين الخالص ليعلن الكلي، العقل خالل
 أن قادرون وحدهم واألصفياء الحكماء هم الناس من أقلية أن

 الحق، المعرفة طريق إلى الهادي الكلي العقل اشراقة يتحملوا

 متصوفة باصطالح )الفناء الله في النف اندماج طريق

 المقدسون، المطهرون الحقيقيون، الحكاء وهؤالء اإلسالم(

 وتصعد القدر قبضة من ويفلتون المادة من يتحررون الذين هم

 بعد أجسامهم، تندمج بينما السماء، إلى الناجية نفوسهم

 معراجها في النفس وقدترتقي الكواكب. أجسام مع الموت،
 رحلتها في فتشاهد المالئكة، من بجوقة محفوفة العليا السماء إلى

 مالك المادة، مالك الحياة، منهامالك عديدة: روحية كائنات

 يقول الذي البرزخ تشاهد كما . . الخوف مالك الفرح،
 .األرضي العالم عن السماوي العالم يفصل أنه والمنجمون الرواقيون

 من تتحرر لم التي النفوس أي المادءة سجينة نبقى التي النفوس أما

.جهنم قرارة في بها تلقي الجوية الزوابع فإن ،أبدانها
 األفكار من كثيراً فيه نفرأ الذي لملخص، هذا من واضح

 أوساط وفي اإلسالمية، العربية الثقافة في بعد فيما راجت التي

 الرئيية المائل أن خاصة، الباطنية التيارات ولدى المتصوفة

 قضية تدورحول الهرمسية الديية الفلسفة تعالجها التي

 ووحدة وخالصها، النفس وقضية العالم، ونشوء األلوهية
 على األضواء بعض فلنسلط أجزائه التأثيربين وتبادل الكون

الثالث. المسائل هذه

 مسخر أحدهما اثنين بإلهين بالقول الهحرمسية اإللهيات تتميز

لآلخر:

 تدركه وال وصف عليه يصدف ال الذي المتعالي اإلله - 1

 سبيل على إال يعرف ال فهو وبالتالي األبصار، وال العقول
 شيء أي وبين بينه شبه أي عن التنزيه تمام منزه انه :السلب

 أي علمه في يدخل وال الكون بشؤون يهتم ال العالم، في آخر

 اإلله وهذا بالنقص، محفوف فيه وما الكون ألن منه، شيء

 كان ولذلك ناقص، هو ما مع عالقة أية في الدخول عن منزه

 الكون تأمل طريق عن معرفته إلى التوصل الممكن غير من

 عليه يدل ال الكون ان .العقل أو ،الحواس طرين عن أي ،ونظامه

.به له عالقة ال ألنه إليه يرشد وال

 فهو وبالتالي العالم خلق الذي الصانع الخالق اإلله ٠ 2

 ونظامه الكون بتأمل عليه والتعرف إدراكه فيمكن فيه، يتجلى

 وجده ببصره اإلنسان اتجه فأينا مكان، كل في موجود ألته

 »إذا :هرمي نص يقول .عليه شاهد شيء كل ألن أدركه

 إلى القمر، حركة إلى الثمس، إلى فانظر الله ترى أن أردت

 كل في النظام يحفظ من نفسك: واسأل النجوم، تناسق
 »هل قائاًل: المريدين احد آخر هرمسى نص ومخاطب ذلك؟»

 فمن الكالم، هذ بمثل مفه ال األبصار؟ تدركه ال الله إن تقول

 يريك أن اجل من إال كلشيء يخلق م إنه الله؟ من هوأظهر

. مخلوقاته« جميع في نفسه

 كتبت دينيان تياران األلوهية صعيد على الثنائية بهذه يرتبط

 على طغيا وقد للميالد، األول القرن يعد اليطرة لهما
 فيه ويرى جيالً العالم يرى متفائل تيار (١) : الهرمسية األديات
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لهرمسيه ا

 .شيء لكل صانع خالق أنه على الله إلى وينظر نظاما

 ككل العالم نظام على انتباههم يركزون القول هذا وأصحاب

 من الشر لهم ويبدو النظام تحت مندرجة الفوضى لهم فتبدو
 شراً العالم يرى متشائم تيار ( ٢) الخير. وجود مقتضيات

 التيار هذا أصحاب نظر في الفوضى أبرزمظاهر ومن .وفوضى

 جسم في خالد إلهي بسيط جوهر نظرهم في وهي النفس وجود
 الطبيعة هذه هي األساسية مشكلتهم كانت ولذلك فان مادي

 مختلفين جزأين من مؤلفة ذاتاً كونه أي : لإلنسان المزدوجة

 جميع إلى يظرون ذلك وأكثرمن . والبدن النفس :بطبيعتهما

 التناقض هنا ومن ونف، جسم من مؤلفة أنها على األشياء
 االله إن قولهم أيضاً ها ومن العالم في شيء كل في والصراع

 الذي هو يكون أن يمكن ال مطلقان، وجال وهوخير الحق،
 أن وال الفوضى عنه تصدر أن يجوز ال ألنه ،مباشرة العالم خلق
 هذا بين وسائط هناك تكون أن إذن بد فال للثر، منبعاً يكون

 وفي الوسائط هذه رأس وعلى . العالم وبين المتعالي اإلله
 مع )قارن مر كعا الخالق، أو الصانع اإلله جميعاً مقدمتها

والتالي(. لسابق في االسياعيلية نظرية
 شائعين كانا اللذين لأللوهية التصورين هذين جانب وإلى

 كان - المعاصر بالتعبير المثقفين أوساط - ،الخاصة أوساط في

 التشبيه على يقوم الثعبية األوساط ساد ثالث تصور هناك

 كائنات صورة على آلهتها تتصور العامة كانت لقد .والتجسيم
 :بالعون تمده اإلنان مع مباشرة عالقة في تدخل جداً قوية

 بما كبيرة أجسام ذات بشر هيئة على كائنات وتشفيه، فتنقذه

 تمتع بامكانية األوساط هذه في االعتقاد ساد هنا ومن يقاس.

 هنا ومن الحياة. في استقامته على له جزاء اإلله برؤية اإلنسان
 اليقظة أثناء إما اإلله، برؤية القول الهرمسية األدبيات في شاع

آخر. كائن صورة على وإما بشر صورة على إما اكوم، وإماأثناء

 النظر وجهة من األلوهية مسألة حاصل باختصار هذا

 فهي أصلهاوطبيعتهاومصيرها، النفس، مسألة أما الهرمسية

 الهرمسي للتيار للمنتمين بالنسبة الرئبية المسألة تشكل

 هذا أصحاب إن المتعالي. اإلله بنظرية القائل التيار المتشائم،
 يؤكدون وإذ والعالم الله بين هائياً فاصال يقيمون اذ االتجام

 جهة من يؤكدون األبصار، وال العقول تدركه ال اله أن بالتالي

 من جزء ألنها النفس هي الله معرفة إل الطريق أن أخرى

 من تتمكن عندما المعرفة حق معرفته تستطيع إنها - اإلله
 محجوب نظرهم فهوفي العقل أما إليه والعودة به االتصال

 حكم في وما األجسام من مدركاته يستمد ألنه الم عن
األجسام.
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 يقول بالعقل، ال بالنف الله معرفة طريق الطريق، وهذه
 الغنوص يميز ما .غيرأن العرفانيين( )= الغنوصيين جميع ب

 وتشرح للنف اإللهي األصل على هوتأكيده الهرمي

 النفى بأن القول إما وجهين: من ذلك الهرمسية النصوص

 لبعض الحرفي التعبير حسب الله، ابنة وأنها إلهي أصل من هي

 تركيبه في يدخل مزيج عن عبارة بأنها القول وإما النصوص،

 أن أخرى هرمسية نصوص وتؤكد ,نفسه الله ذان من شيء

 طبيعة هومن الذي الجزء ذلك إال اإلنسان من لميخلق الله

 في الله صورة ذاته في يحمل والذي النفى، أي إلهية،
 النصوص هذه عليه تدل الذي المعنى هو وهذا اإلنسان،

 بإعادة صورته«، على اإلنان اله »خلق القائلة: للعبارة

.ال إلى الضمير
 العالم في أصالً تعيش كانت إلهية كائنات البثرية النفوس

 إلى هبوطها هو عقابها فكان ذنباً ارتكبت ثم اإللهي، الساوي

 من النفس تخليص يمكن فكيف لها سجون هي التي األبدان

المصير؟ سوء من ذلك يتبع وما المادة في البالء هذا
 نظراألدبيات في البشرية النف شيءيخلص مامن

 يرشد التي إنهاتلك معرفة؟ أية ولكن غيرالمعرفة الهرمسية

 من ذلك إلى أشرنا كما الخالص يعلن جاء الذي هرم إليها

 بذل تعني بل المعارف، اكتاب تعني ال المعرفة وهذه قبل.

 المادة من التخلص وبالتالي التطهير أجل من متواصل مجهود

الله. في االندماج بل ال اإللهي، بالعالم جديد من واللحاق

:الهرمسية مالمح - ل

 بين الهرمسية في التمييز يمكن االسالمي، التصوف في

 على أي ،Extraversion االنتشار على يقوم اتجاه اتجاهين،

 الزمان في منتشر الوجود كلي بوصفه بالله اإلنسان اتحاد نظرية

 واتجاه االسالمي، بالتعبير والفناء االتحاد هو )وهذا والمكان

 الحلول، نظرية على أي ،Introversion االنطواء على يقوم

 االتجاه نظر وجهة هرمسي نص ويشرح .اإلنسان في اله حلول
 ككل العالم ذلك في موجود،ما هو ما كل »إن :فيقول األول

 أفكار هيئة على الله على ذاته في يشتمل الكلي، الوجود أي
 تستطيع لن فإنك لله ماوياً نفسك تجعل لم فإذا ,ومعان

 كبيراً نفسك لتجعل شبيهه، إال يعرفه ال الشبيه ألن معرفته

 كل بك تجتاز بقفزة ولتقم تقاس، ال التي الدرجة إلى عظياً

 ولتكن زمان، كل فوق بنفسك ولتسم الجسمانية، الحدود

 شيء ال نفسك: في الله.قل ستعرف وحينئذ ATon السرمد
 كل معرفة عل وقادراً خالداً نفسك واعتبر علي، يستحيل



الهرمسية

 رتفع حي كائن علموكلطبيعةوكل وكل فن شيءكل
 في واجع األعماق، أعمق إلى ما علووغص كل فوق بنفسك

 المخلوقات، جميع تها تحس التي االحساسات نفسك
 موجوداً نفسك وتخيل والرطب، واليابس والماء النار احساسات

 في البحر، في األرض، فوق مكان، يكل اآلن نفس في
 في زلت ما أنك تخيل بعد، مولود غير نفسك تخيل . السماء
 بعد حياً ميتاً، شيخاً، شاباً، نفسك وتصور أمك، بطن

 األشياء، هذه بكل واحدة دفعة فكرك أحاط فإذا الموت

 فإنك والكميات، والكبفيات والجواهر واألمكنة باألزمنة

 في مسجونة نفسك تركت إذا أما .الم تعرف أن تستطيع

 فكر لدي لي وقلت: قدرها من وضعت إذا أما بدنك،

 أستطيع ال أنا البحر، من خائف أنا قوة، أية لدي ليست

 فما سأكون، ما وال كنت ما أعرف ال أنا السماء، إلى الصعود

 من أي إدراك يمكنك ال ألنه ذلك الله؟ إلى بك الحاجة
 متشبع غير دمت ما بدنك، تعز دمت ما الجميلة األشياء

 الكبرى باههولرذيلة الجهل فإن الواقع وفي بالفضيلة.
 لم تكون وأن المعرفة على قادراً اإلنسان يكون فأن وبالعكس

 الطريق هو فذلك يعرف، أن في وأمل يعرف، أن في رغبة

 وخالل الله[. ]= األسمى الخير إلى بك يؤدي الذي المستقيم

 اليك، سيأتي الذي هو الله[ ]= فإنه الطريق هذا سلوكك

 اللذين والمكان الوقت في حقى ناظريك أمام ويمثل به سيتصل
 على مسافراً أونائياً، كنت مستيقظاً فيهما؛ تتتظره تكون ال

 أو كنت متكلماً النهار، في أو الليل في البر، في او البحر
. هوإياه، لي شيء يوجد ال ألنه صامتا،

 متصوفة بطريق يذكرنا وهو باالنتشار التصوف هو ذلك

 النوع أما الثهود ووحدة والفناء باالتحاد القائلين اإلسالم

 فهو االنطواء على يقوم الذي الهرمسي التصوف من الثافي
 وهذا , بالحلول القائلين من وغيره الحالج تصوف يذكرنا

 جزءاً بوصفها النف النفس: بحقيقة الوعي من ينطلق النوع

 اإلنسان يكن لم وإذا االسالمي( بالتعبير منه قبساً )أو الله من

 يتصرف لم وإذا للنفس، اإللهي األصل بهذا تام وعي على
 من بصورة ، فيه( حال ): فيه موجود الله أن أساس على بالتالي

 . الله محل فيه ويخل ويسكنه به يستأثر الشيطان فإن الصور،

 إلى ،اله نسيان ،النسيان يتطرق »عندما : هرمسي نص يقول

 علمت أن سبق وكما ضرورة، يكنها الشيطان فإن ما، نفس

 اله يسكنه لم فإن منزل، الواقع في هي االنسانية النفس فإن

. الثيطان« سكنه

 أو باالنطواء التصوف طريقة يؤسس الذي المبدأ هو ذلك

 أي الحلول هذا تحقيق إلى السبيل أما الهرمسية الحلول نظرية
 منهج : فهومنهجان ،لكيطان وليس لله مترالً النفس جعل إلى

 في والعيش الناس اعتزال عل ويقوم وقتاً يتطلب مباشر غير

 Rassemblement الجمع على مباشريقوم ومغهج تامة، خلوة

 اإلسالم(، في المتصوفة عند نجده الجمع : نفسه )المصطلح
 مع وحدتها تحقيق ثم ومن الذات داخل الوحدة تحقيق به والمقصود

 نشاط كل والتوقفعن الكالم باالمساكعن ذلك ويكون الله

 ميالد لإلنسان يتحقق أن إلى ٠ ٠ .احاس كل وتجاهل جسماني

 وفي ،به االتحاد )= والله النفس بين الزواج داخله ويتم جديد
 :كلمة تستعمل ،الباطيين ،اإلسالم متصوفة بعض كتابات
 مجتلف آخر كائناً اإلنسان من مجعل الجديد الميالد وهذ نكح(

 احتفاظه من الرغم فهوعل قبل، من عليه كان اختالفاًجذرياًعيا

 وجوده يعبرعن ال المظهر هذا فإن كان كيا الخارجي بمظهره
 طبيعة له وليست شكالً وال لوناً يحمل ال وجرداً بوصفه الحقيقي

 لإلدراك موضوعاً يكون وال الحواس تدركه ال فهو وبالتالي مادية

 وعندما المرتبة هذم االنسان يبلغ وعندما ٠ سواه آخر شيء ألي

 مرحلة بلغ قد يكون الشكل بهذا الحقيقي وجوده يسترجع

.نفسه في الله اشراف : Illumination واإلشراق الكثف

 الهرمسية، الدينية الفلفة مسائل من الثالثة، المألة أما

 بذلك يرتبط وما أجزائه بين التأثير وتبادل الكون وحدة مسألة

 فهم على فتقوم والكيمياء، والتنجيم كالسحر سرية علوم من
 وهوالتصورالذي للكون، القديم للتصوراليوناني خاص
 وأفالك السبع اليارة الكواكب لتأثير خاضعاً العالم يجعل

 بعضها وتأثيرأجزائه الكون وحدة لمبدأ وفقاً وصورها بروجها

 هذا حسب الكون إن .بعض على بعضها وتوقف بعض في

 هو واحد مركز وذات بعض بعضهاداخل دوائر عن عبارة التصور
 هنا ومن البصلة( بقشرات ذلك على الصفا اخوان يمثل )= األرض

 جهة من الفلكية الدوائر وبين فيها وما األرض بين التأثير تبادل
 كانت وقد .أخرى جهة من بعض مع بعضها الدوائر هذه وبين

 وفي عامة الهيلينستي العصر في دينية عقيدة بمثابة النظرية هذه

 الفلسفي األساس كانت كما الهرمسيةخاصة، األدبيات

 الهرمسية السرية العلوم عليه تأسست الذي واالبيتيمولوجي
أيضاً والتصون . . والسحر والتنجيم كالكيمياء

 االتحاد، ): االنتشاري بنوعيه الهرمسي التصوف أن والواقع

 مظاهر من مظهر سوى ليس الحلول( ): واالنطواتي الفناء(
 أن ذلك . نتائجها من ونتيجة الكون إلى الواحدية النظرة هذه

 لها، عقاباً البدن إلى وهبوطها للنفى، اإللهي باألصل القول

 معناه ، اله في لالندماج أصلها إلى عودتها بإمكانية القول ثم
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 في النفس سريان الكون في — تسري روحانية قوة بوجود القول
 بما كله القديم العالم سادت قد النظرة هذه كانت وإذا الجسد.

 جداً كبير الفرق فإن عقالنيته، أوج في اليوناني الفكر ذلك في

 أطراف قبل من الفكرة لهذه الفلفي العلمي التوظيف بين

 للفكرة السحري - الالعقالني التوظبف وبين اليونانية العقالنية

 أرسطو مقدمتهم وفي اليونان علماء كان فبينما وهكذا . نفها

 التعرف قصد الطبيعية للظواهر المنهجية الدراسة إلى منصرفين

 اكتساب أجل من ببعض بعضها ارتباطها ووجوه حقيقتها إلى

 مدرسة في األبحاث تركزت بها، موضوعية علمية معرفة

 التزعة سيادة عصر العصرالهيلينستي، خالل االسكندرية
 للكائنات السحرية الخفية القوى عن البحث على ،الهرمسية

 وتأثيراتها وخواصها روحانياتها عن الكشف أي الطبيعية،

 التجاذب عالقتي على األبحاث تلك اعتمدت وقد , السحرية
 اللذان المبدأن وهما ،Symathie et Antipatie والتنافر

 وهكذا .الهرمية التصورات حسب وظواهرها الطبيعة يحكمان

 كاثنات بوصفها إال والمعادن والنبات اإلنسان إلى ينظر يعد لم

 مراتب احراز من اإلنسان تمكن خفية سحرية قوى فيها تسري
 حسب يسخرها كيف عرف إذا المجد أو السعادة أو الغنى

 ليس مادتهم، الهرمسية األدبيات أصحاب استقى وقد مبتغاه.
 المنحولة الكتب من أيضاً بل االغريقية العلوم من فقط

 من واسطانس م ق. ?Zarathushtra 551628 لزرادشت

 موخوس والفينيقي داردانوس اليهودي ومن الفرس قدماء
Mochos ما كله ذلك من فتثكل وسحرتها، مصر كهنة ومن 

 والرقى بالعزائم تطبب من السحرية السرية بالعلوم يعرف

الخ. ٠ . وكيمياء وتنجيموسحر
 وفق بينها التأثير تبادل أجزائه، بين الترابط الكون، وحدة

 عليها يقوم التي األسس هي تلك . . والتنافر التجاذب مبدأ

 تشبيه على بني الذي التصور وهر للكون، الهرمسي التصور
 هذا يبرز وإذ صغير. بعالم اإلنسان وتثبيه باإلنسان العالم

 أجزاء ترابط غرار على العالم أجزاء ترابط الهرمسي التصور

 واحدة قوة سريان على نفسه الوقت في يؤكد ،البشري الجسم

 أجزاء جميع في الحياة بسريان شبيه وكأجزاء، ككل فيه،
 قانوناً الكون أجزاء بين التأثير تبادل يجعل ما ،البشري الجسم

. األسمى قانونه بل قوانينه، من أساسياً

 التي الهرمسية الكيمياء بنيت التصور هذا أساس وعلى

 ذلك الوسطى القرون اوروبا إلى ومنهم العرب إلى انتقلت

 تحويل يمكن المعادن في والتافر التجاذب كيفية بمعرفة أنه
 والمبدأ والتدبير الصنعة بواسطة ذهب منهاإلى الخسيس
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 هوتلك الكيمياء من النوع هذا يمحكم الذي االبيستيمولوجي

 :والقائلة المجوسي الساحر اسطانس والد إلى المنسوبة العبارة

 إال طبيعة من وما أخرى بطبيعة مجذوبة وهي اال طبيعة من »ما

 على تهيمن وهي إال طبيعة من وما أخرى لطبيعة مقهورة وهي

 بد ال شريف معدن على فللحصول وهكذا ,أخرى« طبيعة

 التي الخسيسة المعادن طبائع الدنيا، الطبائع من تحريره من

 أخرى طبيعة باستعمال ذلك ويكون ،عليه وتستحوذ نالبسه

 والتحويل التطهير بعملية يقوم الذي األكسير تسمى أقوى
 مستوى الكبير، العالم مستوى على تحقيقه يمكن الذي وهذا

 الصغير: العالم مستوى عل أيضاً تحقيقه يمكن الطبيعة:

 المادة وتغمرها الصدأ يالبسها اإلنسان نفس إن اإلنسان.

 غير .تكاد أو الشريفة طبيعتها فتفقد بالجسم ارتباطها نتيجة

 أصلها إلى نقية صافية بها الرجوع وبالتالي صقلها، يمكن أنه
 بد ال بل تدير صنعة،البدمن من بد ال أيضاً وهنا .اإللهي

 بين العضوي الترابط هنا ومن التطهير. سر إنه ..أكسير. من
 يعكس ترابط وهو .الهرمسية األدبيات في والتصوف الكيمياء

 دمج بذلك أعني األساسية، األدبيات هذه خصائص إحدى

العلم في والدين الدين في العلم
 الفلسفي اليونافي الفكر عن الهرمسي الفكر يميز ما أن والحق

 الفصل أساس على األخير هذا قام بينما أنه هو القديم العلمي

 الدمج أساس عل الهرمسي الفكر تأسس والدين العلم بين

 في جديد من والدين والفلسفة العلم اختلط لقد بينهما.

 مباشرة باالتصال الحقة المعرفة ربط نتيجة الهرمسية األدبيات

 ال الكيمياء( )= الصنعة أسرار فلمعرفة وهكذا .األلوهية بعالم
 قوامها طريق وهي أوالً الل إلى الطريق اإلنسان يجد أن بدمن

 لهرمسية األدبيات إن .الشهوات وقمع النفس إلى الرجوع
 على إال نعمل ال أننا وترى خاصاً تأكيداً ذلك على تؤكد

 موجود الحقيقة في هو عما خارجها نبحث حين أنفنا تضليل

 الله، يعرف لنفسه اإلنان فبمعرفة وإذن الله( )أي فيها
 المعادن تحول التي )ت الرفيعة األصباغ أيضاً الل وبمعرفته

 »إن - هرمسي نص يقول كما - ألنه ذلك ، ذهب( إلى الخسيسة

 كل منه تنبع الذي نفسه النبع من يغرف باله يتصل من

.حقيقة«

العام: االسالمي الفكر في الهرمسية - 4

 الهرمسي، للفكر الرئيية الجوانب الجملة في هي تلك

 في الفكر هذا احتلها الي الرئيسية المواقع نبرز أن اآلن وعلينا

اإلسالمية. العربية الثقافة



الهرمية

 العلوم من نقل ما أول أن ولنالحظ ، بالعلوم أوأل لنبداً

 بن خالد يد على ذلك وكان والتنجيم، الكيمياء هو الدخيلة

 فالسفة من جماعة »أمر فقد ،85 سنة المتوفى معاوية بن يزيد

 بنقل وأمرهم بالعربية تفصح وقد بمصر ينزل كان ممن اليونانيين

 العربي إلى والقبطي اليونافي اللسان من الصنعة في الكتب

 يقول كما لغة»، إلى لغة من االسالم، في كان نقل أول وهذا

 لنسجل فلوجل( طبعة ،242 ص )الفهرست، النديم ابن
 من بحسب األوائل علوم من العرية إلى نقل ما أول أن إذن

 االصلي المركز ومن السحرية، السرية النديم ابن رواية

 هذه سلكته الذي الطريق عن أما االسكندرية. م للهرمية

 النديم فيذكرابن العربية الثقافة إلى عبرالترجمة، العلوم
 القديم، اصطفن باسم تارة يدعوه شخصاً أن (،244 )ص

 معاوية بن يزيد بن لخالد نقل قد الراهب اسطفن باسم وتارة
 طويالً عمر وفد بالموصل يقبم وكان وغيره الصنعة كتب

 له كانت الراهب اصطفن أن جهته من حيان بن جابر ويذكر

 مريانس من العلم أخذ »إنه عنه بلغه وأنه التدبير في خاصة طريقة

 من أخذه حتى ( .. ).طلبه في أنفذ قد يزيد بن خالد كان الذي

 اصطفن خلفه هذا مريانس مات لما وأنه المقدس« بيت طريق

 عن األخيروسأله بهذا اتصل أنه حيان بن جابر ويذكر ,الراهب

 التي الحكمة« مثلث هرمس »طريقة بأنها فأجابه التدبير في طريقته

 الراهب كتاب :انظر طوط، )= طاط ابنه إلى له كتاب في شرحها

 هذه أن ومع كراوس( لبول ،حيان بن جابر رسائل غختار ضمن

 إلى لنضف ■ عريق أدبي تراث من جزء فهي شك موضع الروايات

 باالشتغال اآلخر هو اشتهر الذي الطبيب الرازي أن تقدم ما
 جابر كتب من تعلم قد ورسائل كتب عدم فيها والف بالكيمياء

 الفهرست، ،النديم )ابن ,أستاذه إنه عنه يقول كان وأنه

 بن يزيد بن خالد من الحلقات متصلة فالسلسلة وإذن . (355 ص

 المؤلفات الى الطبيب الرازي الى بنحيان معاويةالىجابر

 الراهب اصطفن عبرنقول وذلك .باالسكندرية الهرمسية
 على باطالعه معروفاً كان وقد األخير، هذا أستاذ وآدمز ومريانس

الهرمية. المؤلفات

 واضح حيان بن جابر رسائل في مسي اله الطابء وأن هذا

 المعادن خواص حول رسائله في فقط ليس الوضوح، كل

 التياني )ابولونيوس بليناس عن فيها ينقا والتي الكيمياء وصنعة

Appollonius) إليها نسبت التي المشهورة األسماء أحد 

 في نفسه الطابع هذل نجد اننا بل كيميائيةهرمية، مؤلفات
 مثالً ذلك من .فلسفية قضايا فيها يعالج التي األخرى آراثه

 معترضاً هرمسياً منحى فيها ينحو التي البشرية النفس في آراؤه

 ،حيان بن جابر رسائل )مختار المشهور أرسطو تعريف على
 هرمسياً، تصنيفاً للعلوم، تصنيفه ذلكأيضاً ومن (،113 ص

 إلى الدين علم ونصنيفه ،الدنا وعلم الدبن علم :صنفين إلى

 علم وهو وعقلي الباطن، وعلم الظاهر علم وهو شرعي

 الروحاني، والعلم الطيعي العلم تحته ويندرج الحروف
 ،اإللهي والعلم الفلسفي العلم : قسمان وهو المعاني وعلم

 والحسابية والنجومية الطبيعية العلوم يضم الفلسفي والعلم

 وهو الصنعة علم :فهوقسيان الدنيا علم أما والهندسية

 لعلم الخادمة األخرى الصنائع وعلم وفروعها، الكيمياء
 الى فباالضافة تماماً عرمي التصنيف هذا ان وواضح .الكيمياء

 الذي المبدأ فإن للعلوم األرسطي التصنيف عن بعيداً يقع انه

 الدين فعلم . الدين في والعلم العلم في الدين هودمج يحكمه

 السحر ،الحروف وعلم ،وباطن ظاهر الشرع علم رأينا كما يضم
 وكل والهندسية والحسابية الطبيعية والعلوم والتنجيم والفلسفة

 الكيمياء الدنيا علم يضم بينما للكيمياء، المؤسة النظرية العلوم

 بالعلوم خاصة بصورة حيان بن جابر ويشيد . العملية والحرف

 علم عن والتعظيم التبجيل بعبارات ويتحدث السحرية السباعية

 وعندمايعرض . العلوية« الكواكب استخدام و»علم الطلسمات

 على يؤكد ،الطب عن حديثه سياق في ،وتفاعالتها األربع للطبائع

 »فقد :صغيريقول بعالم اإلنسان تشبيه عل القائم الهرمسي المبدأ

 ضرورة العالم فكأن واإلنسان، والطبيعة العالم بنية بذلك لك بان

 . (51-50 )ص العالم« الى صغيرباإلضافة جزء واإلنسان إنسان
 لقدم قضية في رأيجابر وليسآخراً، أخيراً، لنضف

 جابر: يقول الكالم علم في األساسية القضية والحدوث،

 أصعب من )...( والمحدث القديم في الكالم أن »اعلم

 الناس أشد وأربابه .( ).. وقدمائها الفالسفة جلة عند األمور
 سهالً كان وإن ،غيرمستحقه وحفظاً-له-عن وصيانة تعظياً

 ال — به قائمين لالمر مشاهدين كانو إذ لديهم، يسيراً عليهم

 وتمثيل لفظ استعمال وال دليل في فكر أعال إلى فيه يحتاجون

 جهلة ظنه ما على والمحدث القديم في األمر وليس )..(
 بالشاهد الغائب على استدلرا الذين الباب هذا في المتكلمين

 في الفساد ظهور مع الكل على وبالجزء العناد، في تناهيهما مع
 يكون أن حيان بن جابر يرفض وهذا (.543-542 )ص ذلك

 السبيل أن ويرى والقياس العقل بواسطة الله معرفة باالمكان

 سبيل المشاهدة، سبيل هي الله( ٠٠) القدبم معرفة الى الوحيد

الهرمسي. العرفان

 أكبرطبيب عند كذلك واضحة الهرمسية النزعة هذه ونجد

 صاعد عنه يقول الذي الرازي زكريا بن بكر أبي اإلسالم في
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الهرمسية

 وأنه سخيفة« مذاهب وانتحل سخيفة آراء »تقلد أنه األندلسي

 الفالسفة من وأنه أرسطوطاليس« عن االنحراف شديد »كان
 فيثاغورس مذهب عل كتباً صنفوا الذين »المتأخرين

 اكزعة يؤكد الذي المعودي يذهب هذا مثل وإلى وأشياعه«

 ينسب كما الرازي لدى الهرمسية وبالتالي الجديدة الفيثاغورية
 الذي االسم وهو والحرانين، الصابئة مذاهب في كتاباً إليه

 ابن له يذكر كيا االسالم، في الهرمسية األدبيات به عرفت
 مما الطليات صنعة في ورسالة األدعية وجوب في كتاباً اكديم

 السحرية »السرية« بالعلوم الطبيب الرازي اهتمام على يدل
 طابعاً فيحمل اإللهي العلم كتابه أما فيها، واعتقاده الهرمسية

 في واضحة الهرمسية النزعة تبدو كما .مانوياً ومضموناً هرمسياً

 بيان إلى األمر، نهاية في يهدف، الذي الروحافي الطب كتابه

 الهرمسية الطريقة الروحاني، بالعالم لالتصال المثلى الطريقة

التطهير. على القائمة

 في العقلية العلوم غزا الذي الهرمي الطابع هذا يكن لم
 حيان بن جابر كيمياء على مقصوراً االسالمية العربية الثقافة

 في واضحاً يبدو الهرمسي الطابع ان بل وفلسفتهما، والرازي

 البن النبطية الفالحة )كتاب الفالحة وعلم التنجيم علم

 ال بما وغيرها والطلسمات السحر علوم إلى باالضافة وحثية(

المرمسي مضموها ابراز إلى هنا نحتاج

 احتلت العلوم ميدان في رئيسيا موقعا الهرمسية احتلت وكما

 ففي . والفلسفة والتصوف الكالم علم ميدان في بماثلة مواقع
 أطروحات في واضحاً الهرمي الطابع يبدو العقائد ميدان

 الغالة صفوف في خاصة وبصورة األوائل المتكلمين بعض
 )نسبة البيانية الفرقة مثالآراء ذلك من والجهمية والروافض

 البجلي المغيرة وآراء (119 سنة المقتول سمعان بن بيان إلى

 أبي إلى )نسبة الخطابية الفرقة وآراء السنة( نفس في )مقتول

 عن عبارة هي الفرق هذه آراء إن زينب( أبي ابن الخطاب

 األدبيات في اال ومصدرها أصلها تجد ال هرمية شظايا

 تأثروا الذين وحدهم هم والروافض الغالة يكن ولم ٠ الهرمسية

 صفوان بن جهم إلى )نسبة الجهمية آراء ان بل بالهرمسية،

 الهرمسي التصور من األخرى هي متقاة ه( 12«سنة المتوفى
 شيء من وما شيء ال الله »أن ترى الفرقة فهذه المتعالي، لإلله

 توهم وال شيء معرفة وال شيء صفة عليه يقع وال شيء في وال

 وكتاب ،1 ج لألشعري، االسالميين )انظرمقاالت شيء«
 الملطي، الحسن ألبي األهواءوالبدع، أهل التبيهوالردعلى

 حرفية ترجمة تكون تكاد وأمثالها العبارة هذه إن . (97-96 ص

٠ قبل عليها تعرفنا هرمسية لنصوص
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 اكزعة سنجد فإننا التصوف ميدان إلى انتقلنا إذا أما

 هاشم كأبي األوائل المتصوفة مع البداية، منذ غزته قد الهرمسية

 االتحاد دعوى لديه ترددت والذي 150 سنة المتوفى الكوفي

 عنده نجد الذي 200 سنة المتوفى الكرخي ومعروف والحلول،

 النون وذي ، الغنرصي« معناه في للتصوف تعريف »أول

 »من انه القفطي عنه يقول الذي 245 سنة المتوفى المصري

 علم وتقلد الكيمياء صناعة انتحال في حيان بن جابر طبقة

 كثير وكان الفلسفة، علوم كثيرمن على واالشراف الباطن

 الحكمة بيوت من بيت فإنها ،اخيم بلدة لبربا المالزمة

 كانت إذا إنه القول يمكن عامة وبصورة . K . . .القديمة

 شظايا عن عبارة جملتها في هي األوائل المتصوفة شطحات

 منهم المتأخرين ونظريات الكبار المتصوفة دعاوى فإن هرمسية

 نجد ما إلىحد الهرمسي التصوف من وتوجهها مادتها تتقي
 وهو لخواص بتوحيد يسميه فيما الجنيد عند واضحاً ذلك

 »شبحاً فيصير الفناء درجة المتضوف يبلغ عندما يتحقق الذي

 أحكام مجاري في تدبيره تصاريف عليم تجري اللة يدي بين قائماً

 الحق دعوة وعن نفسله عن بالفاء توحيده بحار لجج في قدرته
 قربه حقيقة في ووحدانيته وجوده بحقائق له استجابته وعن له

 في والعلم . منه أراده فيما له الحق لقيام وحركته حسه بذهاب

 كان إذ كان كما يكون أن أوله إلى العبد آخر رجع أنه ذلك
 حلولية في واضحاً الهرمسي الطابع نجد ي . يكون أن قبل

 شيخ رأسهم وعلى الوجود وحدة أصحاب ولدى الحالج

 كاملة الهرمية األطروحات استعاد الذي عربي ابن المتصوفة
 األدبيات أصحاب والى هرمس الى انتسابه مرة غير مؤكداً

المستعارة األسماء من اليهم تنسب من أعني الهرمسية،

 الميول ذات والفلسفة الفلسفة، ميدان إلى انتقلنا وإذا

 الصفا اخوان رسائل نجد فإننا خاصة، واالسماعيلية الباطنية

 عن عبارة هي الرسائل هذه أن والحق القائمة. رأس على

 من األخذ ادعائها من الرغم على وهي كاملة، هرمسية مدونة
 االسالم اتخاذها من كذلك الرغم وعلى واألديان المذاهب جميع

 وهي تماما، واضح الهرمي انتاءها فإن شفافاً، ولكن لباسأ،

 مثلث هرمى إلى وتكراراً مراراً تحيل إذ ذلك تخفي ال بعد

 حوالى Pythagoras وفيثاغورس أغاثاديمون الحكمةوإلى

 لظرية تبنيها على عالوة )المنحول( ق.م 500 حوالى - 5«0

 الكلي العقل ونظرية بوصف عنه يعبر ال الذي المتعالي اإلله
 اإللهية الطبيعة على الحاحها عن فضال الكون، بتدبير المكلف

 والزهد بالعلم وتدريبها رياضتها وجوب وعلى البشرية، للنفس
 االتصال لها ويتحقق كاملة اإللهية الروحانية طبيعتها لتسترجع



لهرمسه ا

 دفاعها بل الفائقة عنايتها ذلك إلى أضف اإللهي بالعالم

 المسهب وعرضها الهرمسية السرية العلوم عن المستميت
سافراً أيديولوجياً توظيفاً ألطروحاتها وتوظيفها لمضمونها،

 الفالسفة وطريقة المتكلمين طريقة الصفا اخوان يرفض
 واحد قياس وال صحيح واحد أصل لهم يكن »لم جيعاً ألنهم

 متفاوتة وقياساتهم مختلفة أصولهم كانت ولكن ( .. . )مستو

 تشبيه من يتخذ الذي الهرمسي النهج ويتبنون مستوية« غير
 : يقولون العلوم جميع في البحث في منطلقاً باإلنان العالم

 غختلفة أصول عن الجواب أن ( .. . ) االخوان أيها »واعلموا

 ونحن ،غيرصحيحة متناقضة تكون متفاوتة بقياسات والحكم

 من يشاكلها مما منها وأكثر كلها المائل هذه عن أجبنا قد

 واحد وقياس واحد أصل على والفلسفية( الكالمية ): المسائل

 في الرائسة يدعي لمن وينبغي )...( اإلنسان صورة وهو
 واحد أصل على الجواب يطلب أن ( . . ٠ ) الحقيقية العلوم

 اإلنسان صورة أصله يجعل أن إال يمكنه ال فإنه واحد، وقياس

 ل، ج الصفا، اخون )رسائل ٠ الموجودات« جميع صور بين من
 وهو كبير انسان العالم أن ذلك بيروت( صادر، دار ، 12-9 ص

 أمهاته وأركان سماواته وأطباق أفالكه بجسيع واحد »جسم

 أجزاء جميع في قواها سارية واحدة نف وله )...( ومولداتها

 جسده« أجزاء جميع في الواحد اإلنسان نفس سريان جسمه

 حكم »مجرى كان هنا ومن (24 ،ص2ج نفسه، )المرجع
 اختالف مع فيه الموجودة االجسام بجميع أموره ومجاري العالم

 الناس من الواحد اإلنسان جسم مجرى يجري -ل(٠) صورها
 وإن ..( ). الصور المختلفة أجزائه بجميع الواحد الحيوان أو

 كحكم جسمه أجزاء جميع في العالم نفس قوى سريان حكم

 ومفاصل بدنه أجزاء جميع في واحد إنسان نفس قوى سريان

(.213 ص ،3 ج نفه، )المرجع جسده«

 اخوان رسائل تقيمه الذي فالتطابق وحسب هذا ليس
 أو المحتمع وبين بينه أيضاً تقيمه والعالم اإلنسان بين الصفا

 للفلسفة وديني سياسي توظيف أمام أنفنا نجد وهنا .الدولة

 نفس فيه وتسري تسيره العالم أن فكا وهكذا الهمسية. الدينية

 أو المجتمع فكذلك جسده في اإلنسان نفس تري مثال كلية

 من إمام أي نبوية« »نف وتيره فيه تسري أن يجب الدولة

 ال كنا وإذا .اتب م على متدرجون أعوان يساعده النبي ساللة

 الجانب هذا عن الصريح التعبير الصفا اخوان رسائل في نجد

 جهة من الستر دور في ظهرت فألنها االيديولوجي السياسي
 من !السماعيلية للفلسفة العامية الشعبية الصورة تمثل وألنها

 ومنظمة منسقة عالمة نقرأها التي الصورة هذه أخرى، جهة

 سنة المتوفى الكرمافي حميد أحمد االسماعيلي الداعي لدى

 صورة أرقى يمثل الذي العقل راحة كتابه في وذلك ؤ 41 ا

 والواقع .والسياسية والنبوية الميتافيزيقية االسماعيلية، للفلسفة
 إلى أحياناً يصل الذي التشابه ذلك نتجاهل أن نستطيع ال أننا

 ونفس االسماعيلية للفلسفة الميتافيزيقية البنية بين التطابق حد

 جانب فإلى وهكذا، الهرمسية. األدبيات تؤسس التي البنية

 بجم ال وأنه الصفات من بصفة ينال »ال الذي المتعالي اإلله

 )...( مح به يحس وال عاقل ذاته يعقل وال جسم في وال
 كما — به(( يليق بما عنه االعراب يمكن ما اللغات في يوجد وال

 ،االسياعيليون الفالسفة عنه يعبر ما هناك - الكرمافي يقول
 بالمبدأ وتارة األول بالموجود تارة ،رأسهم على والكرماني

 لكامل أو األول أوالمبدع األول بالعقل وأخرى األول

 الهرمسية، األدبيات في الصانع اإلله يوازي الذي السابق،

 جميع في األول المحرك »هو الكرمافي: يقول كما أنه، ذلك
 يحتاج ال وأنه سواه، ما وجود في العلة وأنه )...( المتحركات

 ومعقول لذاته وعاقل ذاته في وأنهعقل اته،لفعإللىغيرذ فيا

 النفر في االسماعيليين الفالسفة آراء تختلف وال .لذاته«

 أساس على أجزائه بين التأثير وتبادل الكون ووحدة والتطهير

 عن المسائل هذه في آراؤهم تختلف ال والتنافر، اتجاذب مبدأ

 قاطعة داللة يدل ما قبل، عليها تعرفنا التي الهرمية اآلراء

 بل ،الرئيية المصادر أحد كانت الهرمسية األديات أن على

 هيكل االسماعيلية منه استقت الذي الرئيي، المصدر
 ورؤاها السيكولوجية وأرائها النبوية لفلسفتها العام الميتافيزيفي

.الباطنية وتأويالتها الغنوصية

االسالم: في الهرمسية مراكز - 5

 المراكزوالمراجع حرل موجزة بكلمة المقالة هذه لنختم

اإلسالم في الهرمية

 األصلي الموطن بوصفها االسكندرية عن قبل تحدثنا لقد

 أحد بوصفها حران مدينة إلى نشيراآلن أن وعلينا ،للهرمسية

 اشتهرت لقد االسالم. عرفها التي الرئيسية الهرمسية المراكز
 حالياً( التركية األراضي داخل سورية، شمال )نقع المدينة هذه

 الكلدانية بالعلوم أهلها بعناية للميالد الثاني القرن منذ

 على أهلها بقي وقد . اليونانية الفلسفة تيارات ببعض وشغفهم

 لم التي المنطقة في الوحيدة المدينة كانت إذ الوثنية، ديانتهم
 ظهور بعد هرمسي كمركز حران أهمية في زاد ومما تتنصر.

 المتوكل الخليفة عهد عل اليها التعليم مجلس انتقال اإلسالم

 التي انطاكية في ذلك قبل استقر قد هذا التعليم مجلس وكان
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الهندوسية أو الهندوكية

 بن عمر خالفة أثناء االسكندرية من اليها انتقل قد كان

 بغداد إلى ذاك التعليم مجلس انتقل حران ومن عبدالعزيز،
 هذا في أنه ومعروف العباسي المعتضد الخليفة عهد على

 في كبير بدور الحرانيون التراجة قام بقليل قبله أو العهد،
 تراث جوانب من كثيراً العربية إلى فنقلوا الترجة، حركة

 المؤلفات بعض ذلك في بما والفلسفي، العلمي مدرستهم
 العلم توجيه في كبيراً تأثيراً أثر الذي الشيء الهرمية،

 لم الحال وبطبيعة هرمسياً. توجيهاً العربي المشرق في والفلفة

 بعد االسالمية، الرقعة في الوحيد الهرمي المركز حران تكن
 هرمسياً مركزاً كانت التي الكوفة إلى فبااضافة االسكندرية،

 وأوائل األول القرن )أواخر األوائل والمتكلمين الغالة عهد على

 قبل روجت، علمية مراكز ايران عرفت للهجرة(، الثاني القرن
 الهرمسية، واآلراء النظريات لكثيرمن وبعده، االسالم ظهور

هنا. فيه القول لتفصيل مجال ال مما

6 i واألجنبية العربية المراجع :

 للهرمسية أرخت أو روجت التي العربية المراجع عن أما

 لهرم ترجمة أوفى ولعل .ومتنوعة فكثيرة ورجالها

 هرمس البابلي، )هرمس األخرى الهرمسية والشخصيات

 عند ها نجد الخ( . . اسقليبيوس ،أغاثاديمون المصري،

 فهويقدم النديم ابن أما . الحكماء بأخبار العالء إخبار القفطي

 عن تفاصيل الى باالضافة الهرمسية المؤلفات بأسماء الئحة لنا

 ،267 ص ،)الفهرست الدينية العقيدةالهرمسيةوطقوسها
 طبعة ،320 ،286 ،238 ص وأيضاً 353 ،312

 الفلفة تعرض العربية المراجع بالذكرأن والجدير .فلوجل(

 الحرانيين مذاهب باسم تارة السرية وعلومها الهرمسية الدينية

 مذاهب أو الصابئة، مذاهب باسم وتارة الحرنانيين، أو

 الروحانيات، أصحاب أو الروحانيين مذاهب أو الكلدانيين،

 انظر: النديم ابن إلى )باالضافة الهياكل، أصحاب أو

 وانظركذلك 318 ،2)(5-204 ص الباقية، اآلثار البيروني:

 تحقيق ،2 ج 115-61 ص والنحل، الملل الشهرستافي:
 انظر مجلدواحد أجزاءفي ثالثة عبدالعزيزمحمدالوكيل،

 فاتك بن المبشر الوفاء ألبي الكلم محاسن في الحكم مختار أيضاً

 ماسينبون نشر وقد هذا بدوي( عبدالرحن تحقيق 28-4ص
 عاماً كشفاً (1 ج أدناه، المذكور فوستيجيير كتاب ملحق )في

 ليس هذاالكشف الرغممنأن وعلى بالعربية الهرمسية لألدبيات
 خاصة ،العربية الثقافة من هامة قطاعات يغطي فإنه استقصائياً

(,٠٠٠ والتنجيم )الكيمياء منها العلمية
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 باللغات الفرمسية تتناول التي واألبحاث الدراسات عن أما

 األقل، على الفرنسية باللغة أوفاها، ولعل كثيرة فهي األجنبية

 L.R.P.فوستيجيير الفرنسي الباحث ها قام التي تلك

Fostugiere إلى وترجمها الهرمية النصوص حقق الذي 
 أربعة خصص ثم مجلدات، أربعة في اليونانية من الفرنسية

 األول المجلد ظهر اهرمسية، النظريات لدراسة أخرى مجلدات

 بعد والكيمياء، التنجيم لعلم خصصه وقد 1944 عام منها

 الذي الفكري المناخ فيه درس فصول أربعة من عام مدخل

 اشاني المجلد أما .وأصولها حفيقتها وبين الهرمسية فيه ظهرت

 »اإلله حول الهرمسية النظرية وتناول 1949 عام ظهر فقد

 1952 عام الثالث المجلد وظهر الصانع، اإلله الكوني«

 وطبيعتها أصلها النف في الهرمسية النظرية وموضوعه

 بالدرس ليتناول 1953 عام الرابع المجلد ظهر بينما ومصيرها،

 المجلدات هذه وعلى الهرمسي والغنوص التعالي اإلله نظرية

 النظرية عن قدمناه الذي الوجيز العرض اعتمدنافي األربعة

 هذه مطلع في الكون ووحدة والنف األلوهية في الهرمسية

.المقالة
الجابري عابد عمد

الهندوسية أو الهندوكية
Hinduism 
Hindouisme 
Hinduismus

 عصر في البراهمية المظاهر على تطبق هندوكية كلمة إن
 القرن في التداول في وضعت وان والكلمة .نبياً حديث

 فإن المسلمين، الفاتحين قبل من فقط عشر والثاني عشر الحادي
 وعندما االستعال. هذا على كثيراً سابقة الكامنة حقائقها

 اشتقوا الهندوس، هر حتى متتالية دفعات على المسلمون وصل

 كانوا الذين السكان على أطلقوه الذي االسم النهر اسم من

 على التميت فأطلقوا توسعوا ثم .شواكه على يعيثون

 وكال السكان، هؤالء لدى السائدة األعراف وعلى العادات

 الجنوب، نحو أو الشرق نحو الهندية القارة قلب في توغلوا
 عاداتهم، عن جداً المختلفة العادات نفس امامهم يالقون كانوا

.التسمية نفى عليها فأطلقوا

 على األمر بادىء في يطلق كان الذي االسم شمل وهكذا

 كل تدريجية، وبصورة الهندوس، أو األندوس نهر دلتا سكان

 البراعمية. الطقوس يمارسون البلد كل في كانوا الذين

 لتشمل خاصة بصورة التسمية اطالق على العادة واستقرت



الهندوسية أو الهندوكية

 العصر حدود في الديانة هذه ا٣٠ مورست التي االشكال بعض

المسيحي.
 وهذا الطائفة، إلى االنتياء هو أهمية الهندوكية وأكثرميزات

 تزعم التي األوساط في نفسه يفرض أنه درجة إلى عام الحدث

منه. تحررت قد انها

 برتغالي أصل من بل هندية ليست ،Caste طائفة وكلمة

 نظري هو األول، مظهرين: تبدوذات اجتماعية بنية على وتدل
 التي ،الفيدا خالل من للعيان بارزاً يبدو كما - تقريباً خالص

 هذا ويتضمن - الحاضر عصرنا قبل سنة 15»(»( منذ وضعت
 تنوجد لم فارنا، فائت اربع إلى مقسوماً مجتمعاً األول المظهر

 المظهر فإن وبالمقابل، وجامد. ثابت بشكل االطالق على
 مجموعات إلى التجزؤ هو الزمن، بطن في جداً العريق اآلخر،

 المهن وليدة األحيان أغلب في هي خصوصيات تميزها عديدة

 بالتجمعات يسمى كان ما قبيل من شيء :الممارسة

(Corporations) الوسيطية أوروبا في الجمعيات أو.

 أدخل هنديته، في العريق الطبقي، الترتيب إلى والميل
 يسمون الذين أولئك بين حتى الطبقي التراث أو الطبقية أوالية

 البراهمي التراث بحسب يعتبرون والذين المنبوذين أو بالخارجين
 تقسيمات قامت أيضاً، بينهم ففيما الجاعة، خارج الخالص

 في ما نوعاً أدنى مراتب في بعضهم تجعل جديدة ومراتب

ااجتماعي. الترتيب

 أقرب فهي هندوكية كلمة تغطيها التي الدينية الوحدة أما
 أو مبادىم على يقوم دين هي مما أكئ عاماً موقفاً تكون أن

 كل وفي مكان كل في نجد أننا شك ال .خاصة معتقدات
 سمساراً، المتتالي، بالبعث أو المتتالية يالحيوات االيمان عصر،

 من وذلك ،متتالية بعثات لعدة الفردية النفس تخضع وبموجبه

 كرمان، السابقات، حيواتها أثناء ارنكبتها التي أفعالها جراء

 هذه ولكن .كاملة بصورة تتطهر حتى تبعث النفس هذه وتظل
 هي كما قدماً، األكثر البرالهمية االشكال عن الموروثة الفكرة،

 شاملة هي الكالسيكية، أوبانيشاد ال في ومعروضة موجودة

 هي كما البراهمية، في كما البوذية في نجدها بحيث الهند كل

الكون، بأبدية بااليمان متصلة

 أوبراهمان، اتمان المطلق مع اتمان، الفردية، الذات وتماهي
 يميز ما ولكن .التقليدية التأمالت محور يظل ،الكوني ألهو أو

 القول البارزنوعاًماإلى هوميلها خاص بشكل الهندوكية
 - له شخصية ال مبدأ يكون تارة الكائن هذا .أسمى بكائن

 تكون ومرة - الشنكرية المتأثربالفيدانتا التيار هوموقف وهذا

 تلتزم الذي الموقف هو وهذا شخصية«، أو» ذات الكائن لهذا

المذهبية. بالحركات المسماة الحركات به

الديني: لمحتوى ا-1

.القديمة واليراهمية الهندوكية
 من المتكون الديني المجمل هذا فصل المستحيل من

 والذي القديمة بالبراهمية يسمى الذي المجمل عن الهندوكية

 أن حين في العصور. عبر وتغيرات اصالحات عدة عرف

 ويمكن مستمرة. بصورة عنه بمعزل تتطور كانت الهندوكية
 على هذا .المسيحي العصر مع بدأت الهندوكية ان اجاالً الظن

 هاراتا »مهاب مثل االسطورية النصوص أن من الرغم

 األكثر أقسامها في حتى إليها، كثيرة اشارات تضمنت ورامايانا«
.قرون بعدة قدماً

 نصان هناك أيضاً الكالسيكية األوبانيشاد نصوص بين ومن

 كل ويمثالن »المتري« ثم شفاتارا«، »شفيتا هما: متأخران

 التوحيد. إلى ميل بكلمافيهامن الهندوكية النصوص ميزات
 غيتا بهاكافاد لكتاب معاصران أنهما يفترض النصان وهذان

 ،السعيد السيد تمجدكرشنا التي الملحمة شهيرمن وهوجزء

.كلها األشياء أصل هو فرد كمطلق

 غير بشكل االنتقال فيتم .هزات بدون الموقف تغيير ويتم

 الفكر في االحدث المكونات إلى القديمة المكونات من محوس

 .هذه أيامنا حتى االستمرارية تتم وهكذا .الهندي الديني

 التحول هذا على ساعدت البراهمي السلوك في ثابتة وهناك

 على غريبة بقدرة الميل هذا ويتجلى ،الكونية نحو الميل :هي
 أن لوحظ األقدم العصر في األكثرتنوعاً. المعاني امتصاص

 .آلهة عدة بين مؤالفة أو كتركيب تظهر كانت الرئيسية اآللهات

 رغم ببعض بعضها تثبيه إلى المشتركة السمات بعض وأدت
 تفسرم الموروثة التقاليد مختلف وتالقي .الشخصيات تعدد

 يفسر ما وهذا متعددة بأشكال الظهور على إله كل قدرة بسهولة

 الفيدية الهند عن الموروثة اآللهة إن .لها متنوعة تسميات وجود

 باآللهة الهند إلى مجيئها عد التقت ايراني، أصل من وأكثرها
 اآللهة هذه البراهمانية األوساط ترفض أن من وبدالً .المحلية

 هذه عمدت سلبياً مرقفاً تقف أو لها التعبد تمنع وأن الوافدة

 وأدختها فامتصتها الوافدات تبني إلى البراهمانية األوساط
 جديدة أوصافاً تحمل شخصيات ذلك عن فنشأ .أربايها ضمن

 المنسوبة األوصاف عن جذرية وبصورة تبعدها كانت ما كثيراً

.ذاته االسم كانوايحملون الذين التقليديين األرباب إلى

 هذا يتماهى أن الشائع ومن ايامنا: إلى العملية واستمرت
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الهندوسية أو الهندوكية

 في الكائنة الكبار اآللهة أحد مع أوذاك الخاص االلهي الشكل

 األفضل المظهر وكأنه الشكل فيعتبرهذا البراهمي، اآللهة مجمع

 المتنوعة العبادات نشأت وهكذا .تعبده التي المجموعة نظر في

 لم ان أوتلك، اآللهة هذه بعبادة تتميز والفرقة !لفرق. بتنوع

 اآللهة وتعتبر ■ واضح تفصيلي فبشكل حصري، بشكل يكن

 وهما: الهندوكية في الكبيرين اإللهين أحد مظهر وكأنها المعبودة

٠ وشيفا فيشنو

المعحقدات

 بياهمية يسمى ما بين االستمرارية من الرغم وعلى
 تميتين، استعمال تبرر خصوصيات وجود نالحظ ،وهندوكية

 في وكذلك اآللهة شخصية مجال في أو المعتقداته مجال في سواء

 التي األساسية القليلة المعتقدات بين ومن العبادة مظاهر

 الرغبة وهذه التحرر في الرغبة هناك الهندوكية إلى انتقلت
 عل والعقاب وبالثواب االنبعاث بدورات تماماً مرتبطة

 في رغبته وتحفز الهندي الفكر بوطأتها تثقل وهي األعال
 سمساراً، المسماة الرهيبة المفرغة الحلقة من نهائياً التخلص

 االنبعاث ثم الحدثاني العالم في الصيرورة عن تعبرأوالً والتي

متتابع بشكل منجديد

الكون أعمار

 الحقبة هذه بداية فمنذ الدأئرة. ضمن يدخل نفسه الكون

 هي جديدة: قناعة وجود النصوص تثبت إلتمثل، حقبة

. متالحق بشكل وفنائها جديدة عوالم بخلق االيمان أو االعتقاد
 تتعارض قدماً األكثر المراجع ما تنادي التي الفيدا وأبدية

 وزواله الكون ظهور عملية فإن كل وعلى الكون. نسبية مع

 في ظهرت التي الكتب في إال تشرح لم ومتتال متكرر بشكل
 .الملحمة نصوص بعض أو مانو قوانين مثل الهندوكية بداية

 تقسم براهما، يوم وتسمى كالبا، جديد، خلق من حقبة وكل
 حيث نزواًلمن تتراتب Yogaيوكا وسيطة، حقب أربع إلى

 جزئية بابادة متبوعة يوكا وكل .مدتها حيث ومن عظمتها

 برااليا الكون، فناء يحصل اليوكاالرابعة :هاية وفي للعام

 للنهار طوله في المساوي براهما، ليل يأتي وعندها والماء. بالنار

 جديد، من العملية تعود الوقت هذا نهاية وفي سبقه. !لذي

 بل عدم، من بخلق يتم ال والحدث جديد. عالم ويخلق
 أو براهما، فعل يحركه أول مبدأ من انطالقاً مراحل على يحدث

 أي بفضل أو المتجسدة طافته بفضل سيفا، من الموقع الرقص

 ذاتها، الخلق رسيمة تبقى األصل كان ومهما آخر. أول سبب
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 من ما نوعاً موروثة عقائد عن األحيان أغلب في مأخوذة

 المصدر الهندي. الفكر مصادر وأقدم أعمق من مصدرين،

 واليوغا . Yoga اليوغا هو الثاني والمصدر السمخايا هو األول
 فناء بعد أيضاً اآللهة وتزول للسمخايا، العملي الوجه تمثل

 اآللهة هذه تعود جديد من العالم خلق وعند برااليا. الكون،
 أو اندرا للثروة الهأ مرة كل ونجد صفاتها. ذات في الظهور إلى

 صعداً أو نزوالً أو فيزول السابق أما الحامل. ويتغير كوبيرا،

 الكائن وحده . النهائي الخالص يبلغ ان إلى التحرر نحو
 أزلياً ويبقى النسبية التغيرات ينجومن المطلق ألنه االسمى
األوبانيثاد في ذكره الوارد براهما كذلك يبقى كما سرمدياً

بختي

 إلى تؤدي طرق ثالث هناك غيتا، بهاكافاد تعاليم بحسب

الخالصم
يوغا( )كارما األعمال ضبط

يوغا( )جنانا المعرفة ضبط

يوغا( )بهاكني التبتل ثم
هوللتبتل. األول المقام الهندوكية في

 ما في تتحول الرحيم األسمى باللم الواثق الحب أو والبختي

 هذا .شيء كل خالق اله إلى براباتي، مطلق تليم إلى بعد
 احدى وكأنه يبدو الهندوكية على سيطر الذي الشعور

 بين بعدها وتقوم .الدينية الفرق أوساط في األبرز الخصوصيات

 العصور في موجودة تكن لم شخصية، عالقة والعابد االله
.السابقة

المذهبية الدينية األوساط

 هناك كانت أنه الحقيقة حقا؟ جديد حدث هناك هل

 إلى وبالنسبة .أسمى إله لعبادة نفها تكرس صغيرة طوائف
 ممتقطبة كانت التقوى ألن ثانوياً التعلق هذا بذا الجماهبر

 ولكن األسمى. اإلله هومظهر الذي المحلي لإلله بكاملها
 اآللهة ربطوا الشمولية على دائماً الحريصين األديان رؤساء

 الواقعة هذه جراء من .أوشيفا لفيشنو الرئيسية بالصور المحلية

 انتقاء يجري فقط .موروث من عنده ما عن سبط أي يتخلى ال

 كل المبدأ حيث من والمقبولة. المعتمدة للعناصر واختيار

 كتاب على التركيز يجري ثم مقبولة »شروقي« المنزلة النصوص
 يصبح ذلك ومع النصوص هذه من بالضرورة يكون ال

 األساسية الصفات تعتمل وكذلك .المفضل المقدس الكتاب

 قبل من اشتاديفاتا، المختار اإللهي الشكل في الموجودة



الهندوسية أو الهندوكية

 وكأنه المحلي االله هذا يعتبرون نظرياً هؤالء كان وان المؤمنين،

بعينه للمطلق النسبي البيط المظهر

 بالتجزئة، أو بالتشتت توحي قد التي المذهبية الحركة إن

 بصورة تنفخ التي إلحية القوة عن أي جدة، عن الواقع تعبرفي

 يجب . الموروثة طقوسه ثنايا في يتحجر أن يوشك دين في دورية
. المعنى بهذا تفسيراً الديني الصعيد على الطائفة رفض نفسر أن

 في المجددين ولكن التقليدية التراتبية تحترم العادية الحياة في

 ليس االجتاعي المؤمن انتماء بأن المناداة عن يفترون ال المذاهب
.الرحيم الرحمن اإلله نظر في أهمية بذي

 إال التحرر، إلى الخالص، إلى يتوصل ال القديم المفهوم في

 فال أخرى، ظروف في المكتسبة المزايا اما الذكر: البراهمي
 إلى مباشرة توصل أن يمكن جديدة لوالدم إعداداً اال تعطي

 الله المرء يحب أن الفرق، نظر في يكفي وبالمقابل الخالص

 للمؤمنين الله يمنحها التي الرحمة بفعل الالمة له لتتأمن
 في عضواً كان سواء :كان أي على الرحمة هذه وتحل ٠التقين
 اا للخالص يثترط وال .امرأم اوكان منبوذاً كان أو ،الفارنا

 ساعدت التخليص في السهولة هذه مثل لله. المخلص الحب
,المذهبية المعتقدات انتشار على

 العظيم االحترام هي المجموعات هذه في المهمة »والميزة

 كان المعلم احترام ان .Gu٢u غورو الروحي، المعلم لشخص
 المعرفة انتقال لعملية مباشرة وهونتيجة .الهند في عظيماً دائماً

 كانت المذاهب هندوكية ولكن كتابة وليس اذن إلى فم من
 الشعور زخم هنا من بالذات. لإلله تجيداً المعلم في ترى

 هو بل :اللم كالم بنقل فقط يقوم ال فالمعلم .لمعلم بقدسية
 المظهريبدوبارزاًبصورة وهذا .المؤمنين متجلياًلعباده الله

 أرضاً البختي وجدت حبث الفيشنوية المعتقدات في خاصة

.خصبة

 حال سريعاً تزول التي المتعددة، المذاهب والدة كانت إذا

 بداية منذ ،الذينية الحياة كل في الغالبة المة هي تكونها،

 بقاء ذلك، مع الننسى، أن فيجب العصرالمسيحي
 األكثرقرباً الدينية واألعراف العادات من العديد واستمرارية

 بصورة توجه كانت وإن العبادة، حيث التقليدية البراهمانية من
 ان مذهبياً طابعاً ترتدي ال شيفا، إلى أو فيشنو إلى تفصيلية

 آلهة بين متاوية بصورة يتوزع بوجا، واالحترام التعبد

 االكثر هي التعبد، هذا في ليست، البختي وطريق مختلفة،
 أن إا فيها بارزاً كان وان غورو، المعلم احترام أن كما اتباعاً،

,لإلله« تجسيداً اعتباره بالضرورة يعني ال ذلك

هيمشا ا

 التضحية أهمية إبطال على ساعدت الني المعتقدات »من
 إال بالالعنف؛ غالباً تترجم التي االهيمشا فكرة تطور ،الفيدية

 كلمة نقيض من مستخرجة الكلمة هذه . عمةاً أكثر معناها أن

باآلخرين« االضرار في الرغبة عدم حتى وتتضمن قتل،
 مناقضة - البراهمية عليه أصبحت الذي الباطني الدين في

 .وأهميته الفعل وزن بمثل النية أصبحت - الفيدية للطقوسية

 الجسدي بالقعل المرتكب الشر والملحمة ،األوبانيثاد وتذكر

 التي التضحية الفظيعة المحرمات ومن بالفكر أو أوبالكلمة
 المعتقدات وفي الضحايا من العديد عل القضاء تتطلب
 إلى تقرباً الصغيرة الحبوانات من أضحيات تقديم بمكن الشعبية

. عنه وبعيداً ،المعبد خارج المراسم تجري كل وعلى ، االهات

الهندوكي المعبد
 تزال ما الهندوكية النظرم رفي جداً. غنياً البراهمي المعبد كان

 وبعض . اندرا ورئيسهم مقبولة إلهاً وثالثين ثالثة إل االشارة

 : هي كبار آلهة ثالثة فونهم إلهاً، ثالثين تذكر النصرص

 يتولى األول ان األسطورة وتقول وشيفا. فيثنو، براهما،

فناءه يتولى والثالث الكون حفظ يتولى والثافي الخلق عملية

 في . عليا وحدة وجود يستدعي الثالثة وظائف تنوع إن

 القديمة أوبانيثاد لل الميتافيزيقي بالنفسير تقول التي األوساط
 تتجلى إلهية مظاهر ثالثة له الذي البراهمان في الوحدة تتجلى

النبة عالم صعيد على

 الدور هذا يتولى التبتل تيار يسود حيث األوساط وفي

 وفيثنو براهما ويشكل لمدرك.األسمىغير الفرد الكائن

 في خاص بشكل التصور هذا ويسود البسبطة. مظاهره وشيفا

 وجوه ثالثة شيفا - رودرا يظهر وفيما : الثيفية األوساط

. هيرافا المرعب، اسم يحمل المدمر ومظهره تريمورقي،

براهما

 ألن الوحيدة ليست ولكنها ألهم هي الثالنة األشكال هذه

 حول تتجمع كلها وهي , له حدود ال المظاهر هذه تنوع

 فيثنووصورة صورة : الهندوكية كل على تسيطران صورتين
 ،البراهمية في بالعمق جذوره تذهب الذي براهما أما شيفا
 بصورة قليالً إال يذكر يعد ولم تزول عبادته أخذت فقد

 ستفادم نتيجة وذلك ثانرياً دوراً إآل يلعب يعد ولم .شخصية

 إالنجيداً يكن لم األصل في العصراالبق في امكاناته كل

 براهمانايظهركخالق كناب وفي المجرد مذكراًللبراهمان
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 تشبيهه يمنع براهما عنه انبثق الذي براهمان وكمال . للكون

 إن العقائدالمذهبية في به المتجسدالسائدااليمان بالمطلق

 تصوره باالمكان يعد ولم المطلق. إلى بالنسبة تحديد هو براهما
 ضمن للكون كخالق بوظيفته يحتفظ يزال ما إنه متراجعاً، إال

 وفي .تريمورتي الشيفية الثالثية وضمن التقليدية الثالثية

 وهو الزمن، أعمار من عمر كل في براهما يتولى الفيشناوية

 عملية فيشنو، سرة من المنبثقة اللوتس زهرة على جالس

 وعلى وهكذا .األقدم النصوص في الموصوف بالشكل التطوير،

 براهما أخذ مكان، كل في االئدة لثالثية انتمائه من الرغم

 المعابد له تبنى تعد ولم . خاصة عبادة موضوع يعد ولم يتراجع
 ما فإنه ذلك ومع . له لمخصصة المعابد هي وقليلة .نادراً إال

وفيشنو، شيفا وخاصة الكبار اآللهة جملة من معدودا يزال

 على يغلب تكاملهما فإن الخطين تميز من الرغم وعلى
 يرفض ال فإنه اإللهين ألحد المتحيز حتى والمتعبد تناقضهما

 في الكامنة الشمولية جراء ومن األحيان أغلب وفي اآلخر

 العالقة ولكن المذاهب بحب األسمى المعبود يتغير البراهمية

 أسمى، كائن األول قائمة: تبقى واألدن األعلى اإللهين بين
 . لله ميزاً شكالً يكون ما غالباً جداً، عال واآلخرشكل

 مكانته ليحتل ديفاتا، - ايشتا إلى إله بأي الرجوع ويكفي

 التي العبادات له تؤدى ولكي كله النظام ضمن الحقة

 تتقبل الشيفية األوساط أن إلى انماتجدراالشارة يستحقها
الفيشناوية. األوساط أكثرمن براهما

فيشنو

 حدود، بدون وهو آديتي ابن فهو معقدة فيشنو شخصية إن

 وهذه .شمسي أصل من الفيدية اآللهة من سلسلة ضمن وهو

 التي الثالث الخطوات أسطورة في الفيدا في مذكورة النشأة

 الشمس مدار إلى ترمز والتي بأكمله، العالم فيشنو ب يغطي
 اإلته أن براهمانا كتاب في ورد ذلك، عن فضالً .النهاري

 في أساسياً مركزاً مجتل بعد فيما فيشنا صورم تلبس الذي نارايانا

 اسم األحيان، أغلب في نارايانا، على ويطلق التضحية.

 النار أو اكني اسم من يقربه االسم وهذا النمر اسم هاري،
 عبادة دخلت بقليل المسيحي العصر وقبل وأخيراً، المقدسة.

 بهاغافاد في ذكره الوارد الحرب إله وهو فازوديفا« - »كريشنا
 بذاته وهو السيد، السعيد أو بهاغافانت أحياناً ويسمى غيتا

. جديداً عنصراً يعتبر

 العديد في فهومذكور بسيطاً. لي بذاته فازوديفا وكريشنا

 صورة تلتصق المحارب اإلله صورة جانب فإلى . التراث من
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 الراعيات. تحبه الذي الشاب الراعي صورة ثم الطفل اإلله

 تسكن التي الرعائية القبائل آلهة يمشالن الشكالن هذان

 المتأخر األدب في يبرزان سوف الثكالن وهذان .األحراش

 بورانا بهاكافاتا الحديث: األدب في خاصة وبصورة بورانا أدب

الميالدي. العاشر القرن حوالى إلى تاريخه يعود الذي
 متنوعاً. تراثاً تغطي اسمية وحدة هي فيشنو وحدة إن

 الكبير، اإلله هوصورة الوحدة، لهذه األكثربروزاً والتمثيل

 وهو العالم. فيه تالشى زمن خالل الالتناهي حية فوق ناائً

 الوقت حان إذا حتى الذاكرة في محفوظ ، متالش يعالم يحلم
 هي المسيطرة فصورته وإذن . جديد من خلقه براهما أعاد

 المتحركة الصورة مع شكالً تتعارض التي الجامدة األزلية صورة

 وبهذه تاندافا، الكبرى، الكونة الرقصة وهويرقص لثيفا

٠ ويفنيه العالم يخلق الرقصة

 قدرته وبين الجامدة فيشنو أزلية بين التوفيق يتم فكيف

الكونية؟
 المذاهب أحد لدى األكثرشيوعاً المعتقدات بين من

 كل في سادت فكرة نجد بانكاراتر، وهي األقدم الفيشناوية

 هذه قوام . مذهبية أو طاثفية المسماة الفيشناوية حتى الفيشناوية

اإلله: ضورة فيها تكمن أشكال خة الفكرة

 عين تدركه ال والذي الالمنظور بارا األسمى، الصورة —

 ترتبط ،فيوها ،أقانيم أربعة هناك الصورة، هذه في البشر
التطور. بعملية

 واضح بشكل تحدث التي ،افاتارا المؤقتة التجسيدات —

. جزئية أو شاملة تكون أن ويمكن

انتاريامين. اإلنان، قلب في الله وجود -
 اركاناً، ربه، فيه يعبد أن يمكن الذي الشكل وأخيراً —

.اإلله ظل يدخل فيه الذي التمثال وهو

 األقانيم أو الفيوها في يظهر فيشنو في األساسي التنوع إن

 من نزول هي واألفاتارا .المؤقتة التجسيدات أو األفاتارا وفي

 الذي الكوني النظام توازن اعادة أجل من األرض إلى السماء
 ستة أو أربعة األصل في كان الثياطين وعدد ٠ الشياطين خربه

 قصرت الكالسيكية النظرية ولكن الزمن. مع تكاثروا ثم
 شكالً تتخذ أفاتارا، التجسيدات وبعض عشرة على عددهم

 يبرز هؤالء بين من المؤلهين. باالبطال يتمثل وبعضها حيوانياً،

 وعرف معقد هوإله الذي وكريشنا، ،رامايانا بطل راما
 األصل في وكان الهند فيكل شعبياً شيوعاً االفاتاري التيار

 . التامولية اللهجة في وخاصة فارنا لغة في وضعت كثيرة أناشيد
 انتشاراً والقت األقانيم أو فيوها عبادة مت أخرى جهة ومن
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 من األولى القرون خالل تكاملت نظرية وهي . دينيا
 المظهر وهو فازوديفا يتجلى الظرية لهذه وسنداً .الهندوكية

 المظاهر من واحدة كل أما . عظيمة صفات بست األسمى

 هذه جانب وإلى .زخها كل في صفتين اال تمتلك فال الثانوية
 تعبيراً إال ليس األول واالقنوم الكون ادارة تتولى الفضائل

 بنظام يرتبط االقانيم وتيار . بارا المعروف غير بذاته المطلق عن

 يتوافق فهو المؤقتة التجسيدات أو االفاتارا نظام أما بانكاراترا

. فيكهاناسا المسماة المجموعة مع

 وهما الفيشناوية. التقوى على الدالئل من هما والثاني واألول

 السلسلتين أن إلى اإلشارة وتجب يختلطا. أن دون يوجدان

 اسم يحمل األول واالقنوم .الصعد بعض على تتجاوبان

 األخرى الثالث التسميات أما كريثنا. لقب وهو فازوديفا

 إلى تعود وهي رودها وآفي أومنا، برادي سامكارسانا، فهي:

 جو من تنطلق المعتقدات وهذه كريشنا. وحفيد واابن األخ

. متثابه

 إن أكبر. أهمية الخاصة التجليات ترتدي ألفاتارا ا في

 المطلق عظمة على تركز البانكاراتية بالعقائد المشحونة األوساط

 خصه، ما في كل المؤمنين، ولكن وحدته. وعلى بذاته المتجد

 األزلية الغبطة صاحب األسمى الكائن نشاط عن يعبرون

 المتجسد غير المطلق براهمان ذكرى من نقترب أن ونوشك

 هو كان وان تطور كل وعلى كوني تغيير كل على المتعالي السادر
األول. سببهما

شيفا=سيفا

 يبدو كما الله إن فيشنو، نشأة عن اختالطاً سيفا نشأة تقل ال

 باسم يعرف كان األساس، في تركيب. أيضا هو الهندوكية في

 الرودرا. هو صغيراً فضائياً إلهاً عشر أحد رئيس أي ،رودرا

 الحضارات عن موروث ربما بطل بآله اختلط ما وسرعان

 ويشبه اليوغية باألوساط تام اتصال وعلى القديمة، الهندوكية
 هذا جراء من كان وإذ ٠ ماهاكاال المتجسد المدمر بالدهر أيضاً

 نعت وهو الرحمان. سيفا أيضاً فهو الرهيب، بهاراقا رهيباً إلهاً

 عدد مع يتوافق كان وإن الخير، استجالب بقصد عليه يلقى

 نراه مناسبات عدة في فهو : حوله المنسوجة األساطير من

 منشأ من - العاصفة إلهة األخرى: اآللهة أجل من يضحي

,يحبسها وقد يطلقها قد وهو - فيدي

 األنعام إله وكأنه عبد المسيحي العصر بدايات وفي

 هويشبه هذا وفي المواشي، يحرس فهو باشوباتي. القطعان،

 القطيع أي باشو المسماة البثرية النفوس يحرس كما كريشنا،

 استعملته وقد الدارج اسمه سيفا اسم أصبح الحقبة نفس وفي
لرودرا. كوصف شفاتارا، شفيتا المتأخرة األوبانيشاد احدى

 الكوني، رقصه بفعل أيضاً المدمر الحالق اإلله هذا وبشأن

 طبيعة ذو انما الهند كل في مثسترك ميل العصور عبر تثبت

 القدرة احترام إلى الياريميل وهذا .الشكتي الميل هو ،سيفية
 وهذه الشكتي، هو نسائي بمظهر المتجلية اله في االبداعية

الكامنة. قوته تجسد القدرة

 على المهمة يحيل بل بنفسه العالم يخلق ال فيشنو أن وكما

 عالم تولي شكتي يكلف أزلي مبدأ وهو شيفا فإن براهما،

 غير للمطلق المذكر المظهر بدا السابقة الحقبة في النسبة.

 تختلف، األسماء . الناشطة القدرة صاحب وحده وكأنه المتجسد

 المؤمن يستطيع وبمقدارما يتغير، السيكولرجي والمضمون

 أن إال ،األسمى بالكائن تعبده خالل من االتصال الهندوكي

. دائم بميتافيزيق ومرتبطة متشابهة تظل العملية

بغا

 هي مركزية صورة فيها تسيطر الفيثاوية المعابد كانت إذا
 ،حيته فوق ناائً نارايانا فيثو يبدو وفيها الرئيسي المعبد صورة

 تمثيل أفضل يمثل الذي الشكل هو لينغا الرسيمي الشكل فإن

السيفي. الجو

 وهو اإلله يشاهد البرونز تماثيل على أو البارزة الجدران وعلى
 الثور دابته ظهر فوق زوجته برفقة جاالً أو ،تاندافا يرقص

 الرمز لينغا حجر عار، حجر يقوم المعبد وسط وفي ناندين.
 التركيز إلى ميل رهناك مؤنث. رمز »يوفي،، فوق قاائً المذكر،

 عليه تدل الذي ،السرمدية مظهر وتناسي القضيبي المظهر على

 للرمز. مالزم الخلودي المظهر هذا أن رغم الكثيرة، األساطير

 تربط التي الفيدية الكونية الملة مع قرابته همال يتم وهكذا

 الدمار يعتبرآله أخرى جهة ومن وتتجاوزهما بالماء األرض

 يمارس المتقشف واللينغا التواتر. أو الحي الرجع آله نفسه هو

 الطاقة هذه لينغا ومثل . المبدعة الحرارة على اليطرة أو تابا

 يكن لم عصر أثر فيه نرى أن يمكن ولهذا الحياة. في المستمرة

 االهتمامات في األول المركز يحتالن وسمارا كرمان فيه

 األساسي الشر من يخلو الوجود كان جيث الهندية، الميتافيزية

األشكال. من شكل بأي منه التخلص يجب الذي

: الطقوس بساطة نحو : المقدسة والنصوص العبادة - 2

 كانت والتي الكبرى البراهمانية التضحيات تزول وأخذت

 بساطة أكثر أخرى طقرس وقامت عصرنا. قبل للزوال مرشحة
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 منفذين وجود الالزم من يعد لم األحيان أغلب وفي مكانها.

 وعلى وربه. المؤمن بين الوسيط بدور ليقوموا متهنين. متمرسين

 فقد التحرر مرتبة إلى للوصول غيركاف الطقس ظل كل
 حتى به احتفظت الصفة ومهذه الماعد. قيمة له ظلت

 فيها تسيطر ال أخرى مجموعات وفي بالبختي. المؤمنة األوساط

 لدى بمركزه الممارسات من العديد احتفظ الدينية، المظاهر هذه

الجماهير.
 واستعين التضحية محل بوجا والخضوع التعبد وحل

 شكل كان مهما والحلوى، والحبوب والنور واألزهار الماء يتقدمة
المعتمد. االله

 والطقوس البيتية الطقوس تزامنت الماضي في الحال كان وكما

 من وغيرها والغيتا مانو، هذا: لكل الضامن وكان الجماعية.

 التي الوسائل على الملحمة تركز األخرى.:وفيمجملها اللطات
 المطلق سيادة الجماهيربدت إلى وبالنسبة .االلهة تترضي
 في التعددية وسادت . محسوسة هي أكثرما نظرية المتجسد

 المحلية، اآللهة إليها يضاف التقليدي المعبد داخل اآللهة

. التوحيد أو الوحدوية وتراجعت

 من تصور: أو تمثيل مجرد تكن لم اإللهية الصورة ان ثم

 الذي الشكل فوق السامية الحقيقة اعتبرت الميتافيزية، الناحية

 وقد األلوهية. في يشارك المؤمن نظر في التثال ولكن ما يذكر
 هذا كان حيث الفيثناوية في خاصة المذاهب كل في هذا شاع

 : الخاصة حياتها للصور كان لقد , خاص بشكل حياً الشعور

 الحياة إلى تعيد الرئيسي التمثال نحو المعابد في الموجهة والعبادة

 وكان الملكي، العصر في سائدة كانت التي العلمانية المراسم
 الفرق بحسب الواجب من ولي .بخدمته يقوم خادم للتمثال

براهمانية. ساللة من. الخادم هذا يكون أن السيفية

 .والخاص العام الصعيد عل تمارس الصوركانت وعبادة

 رب وكان بيت. كل في تتم كانت المنزلية للصورة والعبادة
 كان غيابه حال وفي . العادية بالخدمة يقوم الذي هو البيت

 تقترن العبادات هذه وكانت .محله يحل عائلته أفراد بعض

 تردد التي منترا الجمل بعض عن عبارة هي مرتلة بأدعية
 وهو .اوم الصوفي الصوت هي شيوعاً واكثرها دائمة بصورة

 واستعال فيثنووسيفا براهما، الكبار الثالئة اآللهة إلى يرمز

 لها فرقة كل وكانت .اكالثية ظهور من أقدم هو الصوت هذا

 كانت السيامة ألن .سيامتهم عند لالعضاء وتعطى منترتها
 تؤمن التي فارنا، الكبرى، المذاهب إلى بالنسبة أساسية تعتبر

 وحيث أهمية المذهبية للعبادات كان حيث اتقليدية بالبراهمانية

. سام مقام للجماعة كان
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 تقديس وهي البراهمانية في ترسخت أخرى عادة وهناك

 ومجامعها األنهر مصبات عند وخاصة تيرفا، المقدسة، األماكن

 وكان :اليومية الحياة في خاصة التطهيرمكانة عملية واحتلت
 وفي اليوم في مرات ثالث مفروضاً باألدعية المقرون الغسل

.الظرفية المناسبات من العديد

 مجرد وكان ٠ األم الغانج نهر يمثل ماء مجرى كل وكان
 كتاب وخصص .والخطايا الرذائل كل يغسل مائه مالمة

 األماكن لتعداد الثالث الكتاب في فصول عدة هاراتا ماهاب
 الهند كل شائعاًفي الحج وكان الهند كل في ثيرتا، المقدسة

 األنهر ضفاف على المبنية المقامات نحو الحجاج يتجه حيث

 في حتى ضخمة الحجاج أعداد وكانت .والمخاضات المعابر عند

الحج. غيرمواسم
 قديم تيار إلى يعود العبادة في شائع شعبي شكل وهناك

 .اآللهة الساء عبادة هي تلك الهند إلى اآلريين دخول سبق

 لكشمي صورة وتجسد شكلها في تمثل اآللهات هذه وكانت

شيفا، زوجة بارفاتي أو فيشنو، زوجة
 الهند أقصى من تماماً متشايهة كانت لها المخصصة والعبادات

 الحيوانات. من األضحيات لها تقدم تزال وما أقصاها إلى

 عقائد انتشار سهولة يفران واستمرارها العبادة هذه وقدم

أكبر. بحرارة وربما كاالله األنثى اآللهة تعبد حيث الشقتة

النصوص مجموعات إلى الملحمية المؤلفات من

 المسيحي العصر قبل أي الكالسيكية، األوبانيشاد نهاية منذ

 يدل ما الهندوكية أساس تشكل التي العقائد تتكون اخذت

 وهكذا ,الفيدية للبراهمانية ومزامنة قديمة حركة حيوية على

 الكائن وهو شيفا رودرا :عبادة أي فاتارا شفيتاش سادت

 الفصل في فيها موجودة بختي كلمة ان .الكون رب ،األسمى
 للطابع المماثل االخالص بطابع يبدومطبوعاً والكل .األول

 بالنسبة فرق التراثين بين يوجد وال .غيتا بهاغافاد في الموجود

 والثانية شيفية األولى أن إال وربه، العبد بين التعبد، إلى
 بهاراتا ماها مقاطع من العديد أن ذلك عن فضالً .فيشناوية

 عشر الثافي الكتاب في بارفان، ناريانيا مثل مماثلة صفات يمثل

 وفي فيثنو، عد فيوها، التوسع عقيدة مرة ألول يعرض حيث
 التأمل يمشل كبيراً قساً يعتبرآنوجيتا عشر الرابع الكتاب

 في وضعت قد الملحمة من األقسام هذه كانت لو حتى .والتبتل

 الفيثناوية الفرق عند العباذة في مترسخة فهي متأخر، وقت
 الثالثية من جزء هي أوبانيشاد متري أن أيضاً االشارة وتجب

 االنشاء ذو فامثا، هاري وكتاب المتعددة الوظائف ذات اإللهية
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 تاريخه ويعود بهاراتا ماها بكتاب ملحق كتاب وهو ،الملحمي

 كرشنا قوة يمجد الكتاب وهذا ،المسيح بعد الرابع القرن إلى

.فازوديفا

 الملحمي الطابع وبذات الحقبة نفس في مباشرة وظهرت

 تذكر متشابهة دينية أقاصيص وهي بورانا. الماضي، أقاصيص

 الحديثة، األقاصيص جملة ومن وشيفية. أساطيرفيشناوية

 ويمجد ،البختي الكثيرمن وفيه بهاغافاتا هوكتاب ،بورانا

 اإلله هو بل . الغيتا في ورد كما المحارب يعد م الذي كريشنا

 النفوس تمثل التي الراعيات أو الغوبي، حب الحب رمز الشاب

 وهي أوالتمجيدات. ماهاتميا لهجة من قريبة ولهجته البشرية

 المحلية. اآللهة بعض تمجد التي المحلية »البورانا« من أنواع

 زال الذي لبراهما مخصصة الماضية األساطير أو البوارنا وبعض
 الماضية األساطير أو البورانا عن وفضال . العبادة من تقريباً

 وهي المجموعات سمحيتا : مثل الكتب من مجموعات صدرت
 المجموعات وهذه . الشيفية النن أغاما مجموعة ثم . فيشناوية

 نصوصها الفرق تستمد حيث ينضب ال الذي المنجم تشكل

 انعدام هي المؤلفات هذه لكل العامة الصفة إن المختارة.

 الكبار المصلحين تعاليم أصبحت بعد وفيما .فيها المؤلفين

 الموروث اإلرث هؤالء حفظ وقد هم أساء تحمل الدينيين

 الخلفية المغفلة، الكتب وتشكل المذاهب. غختلف عن المأخوذ

 الذي االختيار رغم الهندوكي، الديني الشعور كل في األساسية

 هذا ضمن من توجهاتهم، اختالف عل المؤمنون به يقوم
.الضخم األدب

: أوالبدع المذاهب انتشار - ؤ

 العصر بداية منذ استمر قد الهندوكي التيار كان إذا

 وثمو ظهور هي تاريخه كل في األبرز الظاهرة فإن المسيحي

 بثكل يتعلق ما سواءفي أخرى، جهة ومن المذهبية الحركات

 شك ال فمما الفرق، بها تتنيا التي الخاصة المظاهر في أو العبادة

 الحروب تلعب لم األولى القرون في ٠ خارجية تأثيرات وجود فيه
 فقامت .الفكري الصعيداتاملي إالدوراًقلبالًعلى البوذية مع

 اندمجت األخير وفي المتدينين. من الفالسفة بين مناظرات

 كان وبالمقابل الحدود مناطق باستثناء الهندوكية البوذيةفي

 والمسلمون البرهمانية. على كبير أثر االسالمية الغزوات لصدمة

 الهندية الديانة في األمرالمظاهرالتعددية بادىء في غرتهم

 ال دينهم في الدخول وفرضوا العبادة أماكن يجتاحون فأخذوا

 اعطاء مثل [ التدابيرالمنظمة من بجملة بل االكراه بقوة

 على المفروضة الضرائب وزيادة االمتيازية المراكز فقط المسلمين

 ملكة ونثوء البعد وقى وقد . باهظة وجعلها الهندوكيين

 الغزو من عشر الرابع القرت في لهندي، الجنوب فيجاياناغار

 المؤمنين مالذ المملكة هذه اصبحت وهكذا .االسالمي

 الهند في الكبرى الدينية الحركات انطلقت ومنها بالهندوكية

 واألشكال الكثيرة المعتصدات ذكر هنا القصد وليس ٠ الوسيطية

 ألفي منذ أي التاريخي العصر منذ الهند في انتثرت التي الدينية
 الحقبة لطول نظراً مدارعجب ليت الكثرة وهذه . سنة

 .كلها الكبرى المجموعات ذكر يمكن وال البالد ولضخامة
 ظهور فإن شيفياً أو ويشناوياً المجموعات هذه اتجام كان ومهما

العصور كل في هوذاته الفرق
 أو - وحياً تلقى أنم ويفترض بقداسته اشتهر زعيم من بتأثير

 المعلم لهم فينقل . التالمذة من فرقة تجنمع - بوذا مثل إشراناً

 أو التالمذة من األرلون ويجمع .لهم ويفسره إليه أوحي ما
 األزمنة في جديد. مذعب ينشا وهكذا لهم اتباعاً األصحاب

 رغم كثيرة تصوص ضاعت ولذ شفوياً التعليم كان القديمة

.حفظاً المنقولة تأثيرالسنن

 في فيعلم يعبد، التي اآللهة قدمي عند المعلم يبقى وتد
 فيزور عبرالهند اويهاجرمتقال المباشر الجوار وفي قريته

 ديفاتا ايشتا بها، هو يؤمن التي الكبرى لآللهة المشهورة المعابد

 ينسى كان المعلمين هؤالء بعض . معتقده ينشر رحته أثناء وفي
 كتابة تعاليمه وحفظت اشتهر وبعضهم ٠ ويزول سريعاً

 ذلك في مقلدين أديرة أسوا الرجال هؤالء وبعض فدامت،

 عادة ليس أألديرة تأسيس ألن جايين، واتباع البوذيين

برهمانية.

الشيفية المذاهب

 يجمع أن يمكن منها البعض ولكن متعددة. المذاهب هذه

. محددة مجموعات ضمن

 إلى أوائلها ويعود باسوباتا مجموعة كبيرتان مجموعتان وهناك
 كتاب في المجموعة هذه ذكر ورد وقد . المسيحي العصر أوائل

 السيد أو باقي أقانيم. بثالثة الباسوباتا وتعترف .هاراتا ماها

 والباسا يربط الذي والباسو النفوس يخلص الذي المخلص

 التاسع القرن في ازدهروا وقد التحرر. يعارخ الذي
 ولكن زالت أنها يبدو خاصة كتب لها الفرقة وهذه والعاشر.

, خاصة بصورة األغاما من مستمدة سلطتها
 عظمة والعظمى الكبرى األخرى الحركة تستند األغاما وإلى

 التي هانتا سيد سيفا وهي أال بالفرقة، تميتها معها يصعب
 من جداً قريبة هي والتي الجنوبية السيفبة الحركة على تغلب
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 سيد السيفا ان ويقال بالمعتقدات. يتعلق ما في الباسوباتا،
 أيضاً يعتبريفا نظرها وفي .الحقة السيفية حاملة هي هانتا

 فعل حول يدور فيها التركيز ولكن باسوباقي. النفوس، سيد
 وحده الذي اإللهي اللطف أهمية وحول شكتي، اإللهية القدرة

الخالص. إلى يؤدي
 األعمال ووزن الجهل واحد: بآن قوامها مثلثة، والعالقة

 للعالم. مادي المعتبركسبب مايا، الوهم، غشاء ثم السابقة،

 عدا تضم أن المفترض من التي هانتاء سيد »سيفا ونصوص
 بالد وفي .فقدت السنسكريتية باللغة أخرى كتباً ,آغاما« عن

 غزير أدب هناك ،قوي اليفية من الشكل هذا حيث التامول
 عن يغني واضح شكل العقيدة تعرض وفيها الشعبية. باللغة

 النصوص إليها ترجع التي السنسكريتية الكتب إلى اللجوء
 الشروح عن عدا تتضمن ايضاً وهي . دائمة بصورة التامولية

 القرن بين وضعت الصوفية األشعار من كمية العقائدية،

عشر. الثاني والقرن السادس
 ،لينغايا أو فيراسيفا المباة، الفرقة إلى أيضاً نثير أن ويجب

.مذود في موضوعة لينغا صورة تحمل ألنها كذلك وسميت

 وأنها ماهارسترا إلى أصلها في تعود الفرقة هذه أن ويقال
 باللغة نصوصاً تمتلك وأنها كناضة بالد في انتشرت

 وفيها . النسكريتية باللغة النصوص إلى إضافة الكنارية

 كشخص صفته استثنينا وإذا . األعلى براهمان سيفا يمى

 الشنكري. البراهمان خصوصيات فيها يمثل فإنه أسمى،

. الفرقة بهذه خاص سوترا« تا »الفيدان في تفسير ويوجد

 آخر شكل هناك كشمير في الهند، من اآلخر الطرف وفي

 القرن غوبتا، ابهينافا الفيلسوف صورة فيه تبرز السيفية من

 المتتالية المهمة الكتب في المعروض والنظام .الميالدي العاشر

 . أيدينا بين تزال ما عشر الثامن القرن حتى التاسع القرن من

 والنف اله : ء مبادى بثالثة تعترف ألنها تريكا وتسمى

.والكون

 عن عدا أي الحقة، المذهبية التنظيمات عن وعدا

 التذكير، يجب ،علمانين ومن دين رجال من المؤلفة المجموعات
 في ويشار :المتقشفين ديانة دائماً كانت السيفية أن البداية منذ

 فائت تمثل التي المجموعات بعض إلى السيفية الحركات جداول
 من الهند. بالد فيكل والمتشرين غالباً المتجولين النساك من

 وتلحق .أوبانيشاد متري من معروفة وهي كاباليكا الفرق هذه

 وكات وغوجرات نيبال مركزها كان التي هانتا، سيد سوما ب

 كاباال الخط نفس وتسيرفي أوما. وزوجته سيفا عبادة تمارس

 من قريبة وهي الشقتية طابع عليها يغلب التي موخا،
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 عن تختلف قلما بدورها واليدها الطنطرية. العبادات
 عن المأخوذ ناثين غوراق باسم إليها يشار ما وغالباً .الكاباليكا

 المولد تاريخ لمجهول أوغوراقشا ناث غوراق مؤسها، اسم

 اليوغا، متعلمي ظاهرامن المؤلفة المجموعة وهذه والممات

 القرن في معروفة وكانت بالهاتايوغا. وطيدة عالقة على هي

 ذاك إلى يعود مراطي كتاب في ذكرها ورد حيث عشر الرابع
 منتثرون بمثليها فإن أتباعها عدد قلة من الرغم وعلى الزمن.

 بعبادة العالقة ذات الحركات نشيربين أن ويجب .الهند كل في

 غانيشا سيفا، ابن يقدسون الذين بتايا غانا حركة إلى سيفا
 سيف ابن سكاندا، يعتبر وأحياناً الفيل. رأس ذو المعبود وهو

 الشاب باآلله يشبهونه الجنوب وفي .اآللهة أشكال كأحد اكافي

.باسميه اآلن حتى يعبد يزال ما وهو مورغان،

الفيشنوي التيار

 مذهب إلى الشيفية النصوص فيه أشارت الذي العصر في

 المتمثالن وبانكاراترا يهاغافاتا مذهبان: هناك كان باسوباتا،
 الفيشنوية الكتب أن إال .الفيشنوي الوسط في بترسخهما تقريباً

 .فازوديفا كرشنا تعبدان والمجموعتان المذهبين. بين تميز كانت

 أن حين في .غيتا بهاغافاد إلى مباشرة يتمون البهاغافاتا ولكن

 بانكاراترا. لدى تكونت قد الفيشنية فيوها، التوسعات نظرية

 الشمال. في تمركز قد ترافقه التي والطقوس الديني المظهر وهذا
 األثناء هذه في .الهند كل في انتشرت فقد فياكاناسا طقوس أما

 فيدانتي، فيلسوف وهو رامانوجا دافع عشر الحادي القرن وفي

 الحركات ضد الشخصي المطلق سيادة عن ،وفيشنوي مصلح

 الشخصي. غير المطلق الى األولية أولت والتي للشنكارا الوارثة

 أن وحاول البانكاراتدية الفكرة إلى الفيلسوف هذا وانضم
 وهكذا إالجزئياً ينجح لم ولكنه معابدلجنوب في محيه

,معا آن في يطبقان المذهبان استمر

 اإلسالمي الفتح صدمة من نجت التي الجنوبية المناطق في

 عدة طيلة الفيدانتية الميول ذوو الفيشنويون المصلحون تعاقب
 نيمباركا واحل باستمرار: يتزايد التبتلي المنحى وكان .قرون

Nimbarka رامانوجا تالمذة تلميذ ،14 القرن . 13 القرن 

Ramanuja البختي محل براباتي فكرة Bakhti . والبراباتي 
Prapatti وإذا وتأخرمادفاقليال. شه، الكامل التسليم تعني 

 وكرشنا Rama راما الرئيسيين: ،avatara اإللهين يحترم كان

Kresna صوره وراء يختال الذي العظيم فيشنوا ينس لم أنه إال 

الكثيرة.

 هوأنه الهند، في فريدة بخصوصية Madhva مادفا ويمتاز



الهندوسية أو الهندوكية

 والله الروح، عن تماما مستقلة الطبيعة يعتبر خالص، مثنوي
 الخامس القرن في , الطبيعة وعن االرواح عن أيضاً متقالً

 راماناندا ذكر يجب المباشرة، رامانوجا ذرية ومن عشر،

Ramananda راما إلى عبادته في توجه الذي Rama. وقد 

 طائفة ال الذين المنبوذين، جماهير على طائفته بانفتاح وظهر برز

لهدوكيين. غير على وحتى لهم،
 لهم وكانت بالسنسكريتية كتبوا الروحيون الرؤساء هؤالء

 تجب انما معظمها، في اآلن، حتى قائمة تزال ما روحية ذرية
 وأقدم الجنوب، في الفيشنويين جماهير إلى أيضاً اإلشارة

 الموضوعة Alvar الفار الصوفية القصائد هي الدينية نصوصهم

,التاسع والقرن السادس القرن بين فيما بالتامولية

 أسسها التي Srivaisnava شريفيشنافا مدرسة حية وظلت

 إلى Vadagalai فاداغالي مدرسة قسمين؟ إلى وتنقسم رامانوجا

 الدكن. جنوب أقصى في Tengalai تنغالي ومدرسة الشال

 السنسكريتية النصوص بصحة يعترفون فاداغالي اتباع كان وإذا

 بانكاراترا في بقوة المتأثرين تنغالي، اتباع فإن والتامولية،
Pankaratra فهم ولذا الهند بشمالي يتصلون قال أنهم إا 

التامولية. الصوص إلى فقط يرجعون

 اإلسالمية، المطرقة شدة خفت وعندما ذلك، بعد وفيما

 وهكذا ,الغانج نهر حوض في جديد من الهندوكية ازدهرت
 يامونة ضفاف على المقدسة األماكن زيارة إلى الجماهير عادت

Yamuna، ذلك عن فضال الكريشنية. األسطورة نشأة بلد 

 شراح وهومن Vallabha فاآلبها ان إذ أخرى: فرق نشأت

 القرن في بنارس في يعيش كان Vedanta Sutra سوترا فيدانتا

 تراثه واستمر .التالميذ من العديد حوله جمع عشر، السادس

 هذا خلفوا الذين والمعلمون . Vitthal فيتهال ابنه بادارة
 الدينية كتبهم وألفوا السنسكرينية يتعملون ظلوا األخير

 لغاالها معاصراً Caitanya كيتانيا وكان الفرناكولية. باللغات

Vallabha أن من وبدالً البنغال. في المتصوفين أبرن وكان 

 Preman برمان إلى دعا براباتي، إلى أوحتى البختي إلى يدعو

 رادها: - كرشا المزدوج سبيل في الوجدي المتفافي الحب أو

 ٠ تنفصم ال وحدة إليه بالنسبة يشكالن المحظية وراعيته اآلله
 في األغنيات هذم وتنشد لهما، نمجيداً األغنيات ووضع

 التبتل أشكال من شكل هي التي Samkirtana االحتفاالت

طائفته. في وخاصة البنغال في الخاص

 األسطورة تجعلها التي كاتيافار منطقة وفي الدكن، غربي وفي
 عن فضالً .الرعائي لإلله الجماهيرأمينة ظلت كرشنا كمملكة

 فيه ازدهرت الذي الوقت في مارات، بالد في ذلك،

 الحركة ازدهرت الجنوب في Srivais navisme - الشريفانية

 Bhakta المؤمنين من مجموعات وهي .Sant صانت المسماة

 أو Vitthal فيتهال باسم اإلله يعبدون كانوا الفيشنويين

 جناندف، كبيران: برزمصلحان المجموعة هذه في فيتهوبا.

 القرن أواخر ،Namdev ونامدف عشر، الثالث القرن آخر

 عبادة رفض فقد كبير األخيرتأثير لهذا وكان عشر الرابع
 بشكل اإلله وعبد الهند. في قوياً مركزاً تحتل كانت التي الصرر

 في تحمل قلى التسمية وهذه ٠ Hart هاري وسماه تماماً مجرد

 ألن نظراً اسالمياً أثراً هنا نجد وربما .أسطورية تمثيالت طياتها

 نفس وتنطبق المناطق. هذه في كبيراً كان باالسالم االنصال

 كان الذي Tukaram، 1694٠1608 توكارام على المالحظة
 معارضاً وكان .العامية باللغة يكتب ماراتياً صوفياً بدوره

 صورة كل رفض وكذلك الشنكرية، monisme للواحدية

 فيهما اليرى وكان ٠ فيتوباوزوجته-فيشنو غيرصورة أخرى

■ إلهي نجسيد أو حلول كل من عاريين رمزين، إال

 بالتسامح تمتاز الهند أن على تدل الهندوكية عن النبذة هذه

 في والعقائد .الفوضى حد يبلغ الذي التنوع إلى المؤدي الديني

 التسامح هذا العالم على فييابينهاومنفتحة الهندمنفتحة

 تؤدي التي المذهبي التعميب موجات مع اليرم يتناقض القديم

 فيها شيء كل الهند إن هائلة. مذابح الى األوقات بعض في

 وبفضل . شيء كل في التعدد كثرة وراءها تجر الخلق فكثرة كثير
 .الهند أسرار بعض تظهر أخذت الحديثة االتصال وسائل

البحث. إلى يحتاج يزال ما معظمها ولكن

Syncretistes السكريتية الحركات

 الحالة عشراستقرت السابع عشروالقرن االدس القرن في

 وأخذت البالد من وتزوجوا الهند في أقاموا فالغزاة السياسية،

 جهة ومن .تدريجية بصورة األحفاد تؤثرفي الهندية المعتقدات

 على احترامه فرض على الصافي الهندي الفكر عمل أخرى
 أثر وبالمقابل جتذابم على أحياناً عمل كما األغراب األسياد

 وهكذا الهندوكيين المفكرين بعض في االسالمي التوحيد
 Tukaram توكارام عند معسوسأ بد التزاوج من نوع حث

. Kabir كبير الصوفي الثاعر لدى واضحا برز ولكنه

 بآن هي ،1518-1440 كبير، إليها ينتمي التي الحركة إن

 من الوافدة االسالمية بالصوفية متأثرة خالصة هندوكية واحد

 راماناندا وإلى Sant صانت إلى كبيرينتمي ان ويقال فارس.

 عبادة هاجم وقد االسالمية األوساط عل شبابه في تردد ولكنه

 على كثيرا يرد الذي Ram والرام أفاتارا. ومعتقد الصور
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الهيغيلية

 ٠ الله به يقصد هو بل الملحمي البطل إلى بصلة يمت ال ،لسانه

 الفرق. كل من تالمذة له فكان التطيف، احتقر وقد
 الفرناكولية باللغة وضعها التي الكثيرة واألناشيد

Vernaculaire غرانت آدي في أدخلت Adi Granth 

 Nanak ناناك أسسها التي السيخ طائفة عند المقدس الكتاب

عشر. السادس القرن في

 حتى استمرت المصلحين أومن الفرق من الكثرة هذه

 براهموساماج ظهر الماضي القرن وفي الحاضر. عصرنا

Brahmo Samaj معافي العريق الهندي التراث في أدخل الذي 

 كاشاب عنه المنشقين وأبرز المسيحية. عن المرة هذه أخذها
 انطالقاً يقيم أن حاول الذي Kashan Candrasen كاندرسن

 وفي البختي. وعلى التقشف عل برتكز كونياً ديناً الهند، من

 التبشيرية الفكرة ظهرت عشر التاسع القرن من الثاني النصف

 واستطاع البراهمافي. الفكر عن األساسي بعدها رغم المسيحية

 في وكان كلكتا، منطقة من براهماني ،1886-1834 راماكريثنا
 لآللهة المرعب المظهر ،Kali لكالي يتعبد ناسكاً امرم مطلع

 .براهمان مع يتماهى أن الفيثنوية بختي بواسطة ،المؤنثة

 ،واإلسالم المسيحية الدينين اطار في التجربة ذات وحاول

 طريقة شمولية وعلى لألديان السنسكريتي المظهر على فركز
 وأعطى .المعاصرم الهندوكية على كبيراً تأثيره وكان .بختي

 Vive Kananda فيفيكانندا ديفي، اسم تحت تلميذه،
 راماكريشنا مدرسة وأسس فلسفياً. منحى لنظام 1902-1862

 نشاطات وترعى تمول كانت :هدفين تبتغي كانت التي

 الوعظ نحو الدين توجه كانت نفسه وبالوقت ،عديدة اجتماعية

 وضعه الذي االصالحي الخط ضمن بالهندوكية والتبشير
.فيفيكانندا

 شهرتم وتجاوزت ماهاريشي رامانا اسمم متصوف حديثاً وقام

 التأمل طريق عن براهمان استلهام إلى وتوصل الهند. حدود

 ما شرح االفيمابعدثم الفلسفة يقرأكتب ولم فقط الذاقي

 أوروبندوغوش البنغالي معاصره وأقام بنفسه. إليه توصل

 . Asrama اشراما أس حيث بونديشرى في 1950-1872

 األصيل الجواب لها فقدم الكبيرة التقليدية المسائل إلى وعاد

 أثر ويبدو ٠ التعدد ولس الواحد ليس براهمان أن يرى فهو

.الهند ماهوفي الغرب أوروبندوأكبرفي
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مقلد علي

الهيغيلية
Hegelianism
Hegllianisme
Hegelianismus

 انثقت ومتشعبة، واسعة فلسفية حركة على يطلق مصطلح

 عشر التاسع القرن من االول اكلث في انشأه مذهب عن

 G.w. F. هيغل، فريدريث جورج االلماني المثالي الفيلسوف

1831-1770 ...Hegel الفالسفة اعمق من واحدا يعد الذي 
 يلي فييا وسنتاول وشموأل، تنوعاً واكثرهم الحديثة، العصور في

 وهي مذهبه؛ عن نشأت التي الهيغلية الحركات خاص بشكل

 هيغلية، أرض على كلها تعمل لكنها ومتعددة، متنوعة حركات
 التنوع يرجع وال متضاربة. نتائج الى أحياناً تصل، كانت وان

 يعود وإنا فحب، التاريخية ظروفها الى الهيغلية داخل الهائل

 التفكير ميدان على تأثيره يقتصر لم الذي نفسه هيغل مذهب الى

 الجمال، علم ميدان الى تعداه بل وحده، النسقي الميتافيزيقي
 الفلسفة، وتاريخ واألدب والالهوت، واالجتماع والسياسة

 في حصره يصعب الهيغلي االثر ان والحق . . التاريخ وتفسير
 انهم نقول ان األثر لحذا وصف أفضل فإن ولذا بعينها، مجاالت

 في وأثر عاد فقد تعبيره، حد على الكلي، بالعقل هيغل تأثر كما

جديد. من الكلي العقل هذا

 التناقضات جميع مؤلفاته في عالج هيغل إن القول ويمكن

 بينها وحد ثم ،المطلق الروح حياة في جدلية لحظات واعتبرها

 جدلي، مركب انه مذهبه عن قلنا فإذا شامل، فلسفي كل في
 إلى أدت هائلة توترات طياته في يحوي أنه يعني ذلك فإن

 المدارس من وغيرها الهيغلية المدرسة بين عنيفة مناقشات
 هذه داخل ثم أوشليرماخر، شنغ )كمدرسة أوأل لها المعاصرة

 المدرسة تفكك إلى النهاية في أدت كما ثانياً، نفسها المدرسة

متميزة. أجنحة إلى وانقسامها

:التالي النحو على مراحل بأربع الهيغلية مرت وقد
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الهيغيلية

المعلم. حياة في التكوين طور هي األولى: المرحلة

 وفاة بعد وانقسامها الهيغلية المدرسة تفكك : الثانية المرحلة

هيغل.

 في وانتشارها المانيا من الهيغلية انتقال اكالثة: المرحلة

.عامة بصفة أوروبا

 بصفة واميركا، انكلترا إلى الحيغلية هجرة الرابعة: المرحلة
 أطلق وقد الحالي، القرن وأواثل الماضي القرن اواخر في خاصة

 لما الجديدة، ,الهيغلية هو متميزاً اسماً الرابعة المرحلة هذم عل

بعد. فيما خاصاً فصال لها نفرد سوف لذا خاصة، أهمية من لها

التكوين األولى:طور المرحلة
:القدامى الهيغليون أو المبكرة، الهيغلية (1)

 جامعة من اتتقل عندما المجد قمة إلى هيغل وصل

 البروسية، العاصمة إلى المحدود، الوسط ذات هايدلبرغ

 بوفاة خال الذي جامعتها في الفلسفة كرسي ليشغل برلين،

 ، 1818 عام كتوبر 25 في محاضراته إلقاء في بدأ هنالك .فشته

 أصول الفترة هذه في أصدر ثم — القانون فلسفة في السييا
 حتى واسعاً انتشاراً الهيغلية وانتشرت . 1821 عام الحق فلسفة

 كان أن وبعد .للدولة الرسمية العقيدة تصبح أن أوشكت
 أنحاء جيع من بالمنات الطالب عيم توافد عدوداً طالبه عدد

 المخلص تلميذه لنا ويصف ايضاً، خارجها ومن البالد،

 كتب الذي وهو Rosen Kranz 1805-1879 روزنكرانتس

 كل من الناس »استمع بقوله: الفترة هذه - حياته سيرة

 ألمانيا، أنحاء كل من عليه وتوافدوا محاضراته، إلى الطبقات
 أيضاً هناك كان بل بوندا، السيا األوروبية البلدان كل ومن

 خشوع في وأنصتوا قدميه عند جلسوا واسكندنافيون يونانيون
 فوق أوراقه وهويقلب ا۴٠ يتفوه كان الني الحرية لكالته

 المضمون عمق غيرأن بصعوبة وينطق وهويسعل، المنضدة

 اما .الصفاء كل صافية حاسة منها يثع العقول في ينفذ كان

 واألغراض األنانية هيغل محاضرات حضور دوافع من كان أنه

 ويشيرروزنكرانتس ذاته« تلقاء من فذلكأمرمفهوم الذاتية،
 محاضراته حضروا الذين من بعضاً أن إلى األخيرة عبارته في

 أن ذلك .الحديثة البدعة مع ييرون غخلصين غير نفعين كانوا

 تمكن التي الوسائل من الوقت ذلك في اصبح بالهيغلية االيمان

 في الترقي ومن الحكومية، الوظائف على الحصول من الفرد
 فصل التجريبي النفس لعلم أستاذاً أن حتى الوظائف، هذم

 الهيغلية. القلسفة في المثالي الجانب هاجم ألنه الجامعة من

 تتكون وبدأت تدريسها في األساتذة بدأ 1823 عام من وابتداء

 عن بقوة دافعوا الذين المتحمين الهيغلين من األولى العصبة
 في وتطبيقه وتفسيره، شرحه، إلى وعمدوا األستاذ، مذهب
 باجتاع عملها األولى العصبة هذه توجت وقد .شتى مجاالت

 فيه وقررت 1826 عام )يوليو نفه هيغل منزل في عقدته

 الفلسفة الثالثة: بأقسامه العلمي« لكقد »جمعية تشكيل

 هذه وأصدرت الغلسفي، التاريخ الطبيعي، العلم الخالصة،

 العلمي القد حوليات اسم عليها أطلقت جريدة الجمعية
Jahrbucher Fur Wissenschaftiche Kritik اعتبرت ولقد 

 أعضاء على ويطلق .الرسمية الهيغلية المجلة بمثابة المجلة هذه

 - المبكرة« أوالهيغلية القدامى: الهيغليين اسم الجمعية هذه
 بعد إآل واسع نطاق على يستخدم لم المصطلح هذا أن رغم

 من اليميني للجناح مرادناً اسباً اصح عندما التاريخ ذلك

الهيغلية. المدرسة

 إبان ظهرت كمدرسة الهيغلية أن من الرغم على لكن

 »الهيغلية تكوين عندمااكنمل الماضي، القرن عشرينات

 في وتطورت الواقع، في بدأت، فإنها برلين، فترة في القديمة«

 قد المدرسة هذه تكوين إن نقول أن نستطيع بل سابقة، فترة
 نفسها، األكاديمية هيغل بهاحياة مرت األطوارالتي صاحب

 ،Jena يينا جامعة في لهيغل تالميذ كانوا أعضائها فبعض

 وفريق 11اع0ع10فيهايدلبرغع[ع اآلخركانواتالميذه وبعضهم
 ثالث في يشتركون جميعاً لكنهم — برلين في عليه تتلمذ ثالث

 اليسار خالف على كانرا- انهم هي األولى أساسية خصائص

 شاهد كما ورافقوه ،صاحبوه لهيغل مباشرين تالميذ - الهيغلي
 فلسفته مبادئء لتدعيم تهدف وهي أعالهم حياته في هو

 انهم الثانية والخاصية .التنوع غاية متنوعة مجاالت في وتطبقها
 الجناح باسم مايسمى المدرسة( )عندماتنقسم يشكلون سوف

 نشر هو فيه أسهموا ما أعظم وكان الهيغنية، من اليميني
 جمعت، التي المحاضرات ذلك في بما لهيغل، الكاملة المؤلفات

 والمريدين التالميذ من عدد مذكرات اساس على وصنفت

 عام في المؤلفات هذه ظهور بدأ وقد .إليه استمعوا الذين

 أنهم الثالثة والخاصية واحد. بعام هيغل وفاة بعد أي 1832

 يشغلون كانوا الذين األساتذة من واألغلب، األعم في كانوا،

 اليار أعضاء ،علىخالفاأللمانية الجامعات في مناصبأكاديمية

 ،ماثلة مناصب شغل من أفكارهم ثورية منعتهم الذين الهيغلي
فعاًل. يثغلها كان من منهم فصل لقد بل

 التالميذ: هؤالء عن تفصيلية كلمة نسوق أن اآلن علينا
 القدامى الهيغليون هم من المدرسة؟ هذه أعضاء هم فمن

األول؟ تكوينها طرر في المدرسة هذه منهم تألفت الذين
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الهيغيلية

 األعضاء أقدم وربما المدرسة، هذه عضوبارزفي أول - 1
 Georg Andreas Gablerغابلر اندرياس هوجورج أيضاً،

 بعد أي - 1835 عام هيغل وخلف 1786 يوليوعام 30 في )ولد
 عام وتوفي ،برلبن جامعة في استاذاً .سنوات باربع وناته

 ظهور عاصر حيث يينا جامعة في لهيغل تلميذا كان . 1853

 1807 الروح ظاهريات الفترة هذه في هيغل كتب أعظم

 عام أصدر أنه حقى الكتاب غابلربهذا اهتمام لنا يفسر وهذا -
 وافياً شرحاً فيه شرح الفلسفة الى المدخل المدرسي كابه 1827

 الروح ظاهريات كتاب في واألساسية الهامة النقاط وواضحا

.الفلسفي لمذهبه مقدمة هيغل يعتبره كان الذي

 هو: لهيغل متحمس تلميذ المدرسة هذه أعضاء ثاني - 2

 Hermann Friedrich هنركس فلهلم فردريث هرمان

Wilhelm Heinnrichs هايدلبرغ إلى وجاء - 1794 عام ولد 
 وعين الهيغلية الفلسفة جذبته ثم جامعتها في القانون ليدرس

 عام وبعد Breslau برسالو في للفلسفة أستاذاً 1822 عام

 17 في توفي - 11•الم هالي جامعة في للفلسفة استاذاً 1824

 حيث هايدلبغ نترة منذ لميغل تلميذاً كان . 1861 ديسمبر

 له كتب هيغل ان حتى وثيقا ارباطا التاريخ ذلك منذ به ارتبط

 الوثيقة صلته في الدين عنوانه 1822 عام أصدره كتاب مقدمة

 دانيل فردريش وبين بينه وقعت قد العداوة -وكانت بالعلم
 F.D.E، Schleirmacher 1834-1768 شليرماخر ارنست

 وراح تلميذه لكتاب المقدمة هذه كتابة فرصة هيغل فانتهز

 في Schleiemacher شليرماخر نظرية من السخرية أمر يسخر
 قاله ما وكان عقال. وليست عاطفة الدين بأن والقائلة الدين

:المقدمة هذه في هيغل

 ألن المسيحيين، أتقى الكلب لكان كذلك األمر »لوكان
 ولوكات لسيده، وإخالصاً عاطفة الحيوانات أشد الكلب

 الناس أولى الكلب لكان بالسيد وتعلق إخالص مسالة المسألة

 السخرية شليرماخرهذه يغفرله فلم ه ٠ .المسيحية بالقداسة
 أكاديمية في عضواً اختياره سبيل في فوقف القاسية األليمة

عليها يسيطر كان التي برلين في العلوم

 لغوته فوست عن محاضرات هنركس نشر 1825 عام وفي
 كان وإذا .هالي جامعة في يلقيها كان التي وهيالمحاضرات،

 المدرسة. بين الخالف عن كثف قد األول هنركس كتاب

 هذا فإن لها، المعاصرة شليرماخر ومدرسة األولى الهيغلية
 وشاعر الهيغلية بين الحميمة العالقة عن يعبر الثاني الكتاب

 لقد حتى7.٧٧ Goethe 1832-1749 غوته العظيم ألمانيا

 ٠ روزنكرانتس يقول كا الراسخة، الهيغلية عقائد من اصبح
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 تفسير الهيغليون فحاول، غوته وشعر هيغل فلسفة بين التوحيد

 وساعدت .بالعكس والعكس هيغل فلسفة بواسطة غوته شعر

 ،وغوته هيغل كليها، أن هي صدفة الرابطة هذه تدعيم على
 االحتفال يتقاطع ما كثيراً كان لهذا أغسطس، شهر في ولد

 التالميذ جانب من اآلخر ميالد عيد مع الواحد الميالد بعيد

والمعجبين.
 عام المنطق لفلسفة موجزاً ذلك بعد هنركس نشر ثم

 وفاة بعد ظهر الذي 1835 عام المعرفة تكوين وسفر ،1826

 1837 عام شلر قصائد مثل األخرى مؤلفاته أما هيغل.

 في أسهل كانت وإن فهي ،1844 عام السياسي واألدب
 المتأخرة كتبه أهم وكان - العلمية قيمتها في أقل أنها إآل أسلوها

. 1852-1848 والدولة الحق فلسفة تاريخ

 هو بهيغل ارتبط من أول كان فقد برلين فترة في أما - 3

 1791 عام ولد Leopold von Henning هننغ فون ليبولد
 نفس وفي األخالق مبادىم عنوانه صغيراً كتيباً 1824 عام ونشر

 محاضراً بوصفه سواء هيغل مذهب نشر في كثيراً ساهم الوقت

 الذين التالميذ من واحداً وكان برلين، لحويات محرراً أم

 ضد وتدعيمها األلوان في غوته نظرية تأييد في هيغل عاونوا

 والشاعر األستاذ بين العالقة توثيق إلى أدى ما نيوتن نظرية

 بجامعة استاذ وهو 1866 عام هنغ ومات الكبير- األلمافي

برلين.

 Karl Ludwig ميشليه لودفيغ كارل ايضاً هناك - 4

Michelet بعد وأصح ؛1801 ديسمبرعام في برلين في ولد 
 البداية في كان - برلين جامعة في غيرمتفرغ اساذاً 1829 عام

 الفلسفة ميدان جذبه ما سرعان لكن والقانون بالتشريع مهتما
 كتابه ذلك عل يشهد األخالق مجال في خاصاً نشاطاً وأبدى

 في القى .كما 1828 األخالق مذهب و 1827 ارسطو أخالق

 بعد فيما ظهرمنها الحديثة الفلفة في محاضرات هيغل حياة

 هيغل محاضرات نشر ميشيليه تولى وقد .الموضوع هذا في كتابه
. 1836-1833 مجلدين في الفلسفة تاريخ في

 ،Henrich Gustav Hotho هوتو جوستاف هنرش ،5

 في برلين بجامعة أستاذ وهو وتوفي - 1802 عام مايو 22 في ولد

 لكنه، التشريع، بفقه البداية في اهتم 1873 ديمسبر 24

 عموما، الفلسفية الدراسات إلى انتقل هيغل، من بتوجيه

 في تمهيدية دراسات كتابه ظهر خاص، بوجه منها والجمالية
 الرسم ثمتاريخ ،(1835،)شتوتغارت الفنوالحياة،

 برلين، مجلدين، في المنخفضة. واألراضي ألمانيا في والتصوير

 مجلة في النقدية اآلراء من كبيرة مجموعة ونشر 1843-1842



الهيغيلية

 محاضراته نشر هيغل وفاة بعد هوتو، تولى وقد .برلين حوليات

.1838-1835 مجلدين في الجمال فلسفة في

6 i المدرسة من عضوآخر ايضاً الجمالية بالدراسات اهتم 

 Heinrich Theodor روتشر تيودور هنرش هو الميغيلية

Rotscher أرسطوفانس بكتابه مرة األنظارألول لفت الذي 

 الذي Aristophanes und Sein Zeitalter 1827 وعصره

 ذلك بعد ولكن وطورها. سقراط عن هيغل آراء فيه عرض
المسرحية. األعال السيا الجمال لعلم تماماً نفسه كرس

 هوادوارد السابق االسم من قليالً عضوأقدم هناك — 7

 درس 1798 عام مارس 22 في ولد Edward Gans غانز

 في بهيغل اتصل ثم وهايدلبرغ، غوتنغن، جامعتي في القانون
 وثيقاً ارتباطاً به وارتبط 1820 عام بعد يدرس كان حيث برلين

 هذه يشغل وظل للقانون، استاذا 1825 عام بعد اصبح ثم

 نشر في كبير تأثير له وكان ، 1839 مايو 5 في مات حتى الوظيفة

 التي برلين حوليات لمجلة وتأسيسه النافذة بمؤلفاته هيغل أفكار
 أصول نشر غانز أعاد كما آخر. دور أي يفوق دوراً فيها لعب

 194 إليها وأضاف 1833 عام برلين في لهيغل الحق فلسفة

 وهذه الكتاب. فقرات من فقرة كل عقب طبعها اضافة

 يلقيها كان التي للدروس موجز بمثابة هي Zusatze االضافات

 اإلضافات هذه غانزأن وقدذكر القانون، فلفة في هيغل

 هما هيغل محاضرات يحضران كانا طالبين كراسات من مأخوذة

G. H. Hotho 1823-1822 الشتوي الدراسي الفصل خالل، 

 محاضرات حضر الذي K.G. Von Griesheim هو والثافي
 شيناً يضف لم إنه غانز ويفرل . 1825-1824 الثتوي الفصل

 هذه في هيغل يقوله كان ما جوهر من شيائ يغير ولم عنده، من

 بين والربط األسلوب في الترتيب »بعض موى المحاضرات
 :أيضاً غانز نشر كما .األلفاظ« اختيار وأحياناً الجمل،

. 1837 عام التاريخ فلسفة في هيغل محاضرات

 كارل يوحنا الفترة هذه في أيضاً تالميذه أهم من — 8

 Johann Carl Fredrich Rosen روزنكرانتس فردريش

Kranz عام إبريل 23 في ولد لهيغل المتحمس المخلص التلميذ 
 بجامعة للفلسفة أستاذاً 1833 بعدعام وأصبح ، 1805

 لكنه هيغلوشليرماخر، من كل برلين إلى جذبه كونغسبرغ،
 حياة في ظهر به كامال ارتباطاً وارتبط بهيغل اتصل ما سرعان

 في األلمافي الشعر تاريخ بكتابه: التأليف بدأ وقد نفسه، هيغل

 كتبه لكن للشعر العام التاريخ ثم 1830 عام الوسطى العصور
 وموسوعة شليرماخر، االيمانعند نظرية اعجاباً: األكثر

 فردريش فلهلم جورج حياة كتابه يعد-1831 الالهوتية العلوم

 سيرة في المراجع أهم من 1844 عام برلين في نشره الذي هيغل

إليه( اإلشارة سبقت )وقد الفيلسوف هذا

 تكونت الذين المخلصين الهيغليين التالميذ جانب إلى - 9
 على وهناك، األصدقاء. أيضاً هناك المبكرة، »الهيغلبة منهم

 تطبيق في الفضل بعض لهما كان لهيغل صديقان التحديد، وجه
 ،Daub داوب هما الالهوت ميدان في مرة ألول أفكاره

.Marheineke ومارهينكه

 عام مارس 20 في ولل ،Karl Daub داوب كارل أما

 الالهوت فهومؤسس ، 1836 نوفمبرعام 22 في وتوفي 1765

 وبعدأن هايدلبرغ، في هيغل على تعرف النظري البروتستنتي

 أصدقائه أخلص من داوب ظل برلين إلى األخير غادرها
 من مجموعة كتب لفكره. تقديراً وأكزهم أثراً، وأعظمهم

 في وبحث 1818-1816 االسخريوطي يهوذا منها المؤلفات
 الحاضر. العصر في الدغماطيقي والالهوت ، Logos اللوغوس

 به يثق هيغل جعل ما ، 1833 عام برلين في البحثان صدر

 الشهير كتابه من اكانية الطبعة ومراجعة بتصحيح إليه فيعهد

 بعد له نشرت التي المحاضرات أما .الفلسفية العلوم موسوعة

.هيغل فكر مع اتفاقه على بوضوح تدل فهي وفاته
 Philipp Conrad مارهينكه كونراد فيليب أما

Marheineke، مايو 3 في وتوفي - 1780مايو اول في ولد 

 العقائد علم كتابه من منقحة طبعة في ذهب فقد ،1846

Dogmatics زميله مذهب بعمق درس أنه إلى 1827 عام 
 كثيراً نفسها مارهينكه محاضرات جذبت ولقد .هيغل وصديقه

.هيغل لدراسة الالهوتيين من
 Carl Friedrich غوشل فردريش كارل أخيراً هناك - 10

Goschel، سبتمبر 22 في ومات 1781 اكتوبرعام 7 في ولد 

 غفال، لغوته فوست عن كتابا البداية في نثر ،1861 عام
 عن عبر كما هيغل بمؤلفات ودقيقة كاملة معرفة عن فيه كشف
 باألحرف وقعه كتاباً 1829 عام نشر ثم .مذهبه مع تعاطفه

 والعلم الجهل حول مأثورة أقوال عنوانه اسمه من األولى

 لدى قويا استحسانا لقي المسيحية، بالديانة وعالقتها المطلق
 يقول كما - متنا، يده عل »شت به التقى عندما أنه حتى هيغل

 موسوعة كتابه في العبارات بعض منه اقتبس كما - اردمان
 بتطبيق غوشل قام فقد ذلك عن وفضالً .الفلسفية العلوم

 نحوما على قانونية موضوعات على الهيغلية الفلسغة مبادىء

 كما ،1842-1832 مجلدات، 3مبعثرة أوراف كتابه في يظهر

 الدفاع فيها تولى العلمي النقد حوليات مجلة في مقاالت كتب

الهيغلية. عن
 المبكرة أو القديمة للهيغلية المؤسسون األعضاء هم هؤالء
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بيية

 هؤالء من أهمية أقل لكنها كثبرة، أخرى شخصيات نجد وقد

 كان الذي George Mussmail موسمن جورج أمثال من
 ميدان في الهيغلية المبادى، تطيق وقام هالي بجامعة استاذاً

 الفزيولوجيا عالم الفزيولوجيا ميدان في طبقها كما .النفس علم
 كتابه في ،Johannes Muller 1858-1801 موللر، يوهانس

 عام بون في صدر الذي الفزيرلوجيا علم في المحاضرات مجمل
1327-

الهيغلية عن الدفاع

 نفسه هيغل حياة في الهيغلية على األولى الهجمات بدأت

 مجلة في يرذ ان نيته في وكان وفاته بعد طويلة فترة واستمرت

 اثنتين عن بالفعل فكتب الهجعات، هذه على برلين حوليات

 أن ويمكن الهجمات. باقي على الرد مهمة، لتالميذه ترك ثم منها

 تمثل وهي هيغل حياة في ظهرت التي المؤلفات بعض نوق
 األولى الهجمات مثابة التحديدكانت وجه على هجمات خس

:التوالي على وهي هيغل مذهب على
 النظرية حول المسمى Hulseman هولزمان كتاب - 1

 في صدر الحديثة، الوجود ووحدة المطلقة المعرفة او الهيغلية

.1829 عام يبزغ

 عامة، بصفة الفلسفة حول Schubart شوبارت -كتاب2

 عام برلين في صدر خاص، بوجه الفلسفية هيغل وموسوعة
1829.

 موسوعة ضد موجهة رسائل Kalicsh كاليش كتاب - 3

.1830-1829 برلين، في جزءان الفلفية، للعلوم هيغل

 Ruhle Von Lilienstern ليلينثتيرن فون روله كتاب - 4

. 1829 والصيرورة،برلين، والعدم، الوجود حول

 أنه المفروض شاب، من جاءت الهجمات أخطر لكن - 5
 أعنف من وأصبح عنها تحرل ما سرعان لكن هيغلياً، بدأ

 Christian Herman فايسي هرمان كريتيان هو خصومها

Weisse وهوأستاذ ومات - 1801 اغط 10 في ولد 

 الحالي الموقف كتابه في ,1866 عام سبتمبر 19 في للفلسفة

 تابع انه البداية في اعلن ،1829عام الفلسفيةليبزغ، للعلوم

 لم انه المنطق هذا على يأخذه كان ما ولعل الهيغلي، للمنطق

 إلى يتميان أغها مع مقوالته، ضمن والمكان الزمان يدخل

 المنطق هذا مزاعم ان فضالعن للفكر، الضرورية العناصر
فيها. مبالغاً رأيه، في كانت،

 الجمال علم في مذهب كتابه في Weisse فايسي واتخذ
 وذكك ككل، هيغل لذهب بالنسبة مماثالً موقفاً (1830 )ليبزغ
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 الشمولية في الوقوع إلى انتهى انه المذهب هذا على أخذ عندما

 عن هيغل نظرية في نجده خطأ وهو ،Panlogism المنطقية

 الفن فوق الفلسفة أي العلم؛ يضع حيث المطلق الروح
 ذلك عن وفضال .بالدين مذهبه ينتهي أن من بدالً والدين

 وحدة في وقع وبذلك الله محل المطلقة الفكرة هيغل أحل فقد

 هيغل مع يتفق ظل فايسي أن صحيح .شاملة منطقية وجود

 ثالثة إلى ينقسم، أن ينبغي الحق الفلسفي المذهب أن على

 ينبغي لكن الروح، وفلسفة - الطبيعة وفلسفة المنطق اقسام:
 الدراسة في أكبرسواء عناية والمكان الزمان يولي أن أيضاً عليه

 يعترف أن المذهب على ان كما الطبيعة، اوفلسفة المنطقية

 فلفة على ينبغي وكذلك ،هومنطقي ما تجاوز التي بالحرية
 فلسفية، تجربة إلى تتحول ان بل منطقياً بناء تكون أآل الطبيعة

 عند لصورتها مخالفاً شكالً تتخذ أن فينبغي الروح فلسفة أما

 موضوعات a Priori قبلية بطريقة فتستنبط هيغل

 والفهم الحسي، واالدراك والسيكولوجيا، االنتروبولوجيا
 اللغة فيولي الموضوعي بالروح الخاص القسم أما والعقل.

 في الروح غائية تبرز بحيث أكبر عناية الكلي والتاريخ والدولة

والدين والفن )الفلفة( العلم إليه وصل ما تجاوز
 عل هيغل شئ الذي الرجل ذلك الهيغلية عن الدفاع وتولى

 .بحماس كبه تستقبل المدرسة وكانت - ذكرنا أن سبق كما يده
 الفكر واحدية كتابه في يين فقد Goschel جوثل به واعني

 الفلسفة أعداء ألد يد في سقط فايسي أن 1832 عام نورمبرغ

 إلى والمناقشات المجادالت وتطورت .الثنائي المذهب وهو أال

 ،1835 هايدلبرغ الميتافيزيقا كتابهالمجملفي في فايي اعلن ان
 مذهباً يقيم أن محاوالً منها وتنصلم الهيغلية على نهائياً خروجه

.هيغل عند الضرورة مذهب معارضة في للحرية
 واعني وثيقاً ارتباطاً بفايسي ارتبطت أخرى شخصية وهناك

 )ولد Immanuel Hermann Fichte فشته هرمان إمانويل بها
 1835 عام Bonn بون في للفلفة استاذا -وأصبح 1797 عام

 1865 عام تقاعده حتى 1842 عام من توبنغن في أستاذا ثم

 ابن وهو - 1879 عام أغطس 8 اشتوتغارت في ومات

 بدأ وقد .J.G. Fichte فشته غوتليب الكبيريوهان الفيلسوف
 عندما الهيغلية عن االقالع إلى وانتهى هيغلياً فايسي مثل فشته

 هيغل مذهب ووصف األخطاء من متسقة مجموعة فيها رأى

 األلوهية أو Pantheism الوجود وحدة في مذهب بأنه

 الله بين يوحد لم رأيه، في المذهب، أن صحيح الشاملة،

 بدات وقد االرواح. جميع وبين بينه وحد لكنه األشياء وجميع
 وعنوانه هيغل حياة عن صدر الذي كتابه من فشته انتقادات

. 1829 الحديثة الفلسفة في اسهامات



لهيغيلية ا

 توجيه في وبدأ الهيغلية عن وفشته فايسي أقلع وهكذا

 فيشر فيليب كارل المجوم في إليهما انضم ثم إليها، االنتقاد
Karl Philipp Fischer ومات توبنغن في استاذا كان )الذي 

 Christlieb برانيس يوليوس وكرستليب ، 1885 فبراير 25 في

Julius Braniss ثم يرسالو، في 1792 سبتمبر 18 في ولد 
 عام تقاعدم حق 1826 عام من ب ستاذاًللفلسفة صبح

. 1873 عام ايضا برسالو في ومات 1870

 الهجمات هذه أمام ساكنة تقف لم الهيغلية المدرسة غيرأن

 عن الدفاع في بارز بدور العلمي النقد حوليات مجلة فقامت

 تيارات ثالثة شكلوا الذين لخصوم هجمات وتفنن الميغلية

 المنشقين شليرماخرواخيرا ومدرسة شلينغ مدرسة هي ،بارزة

الهيغلية. عن

 ليلنثترن فون روله كتابات على الرد روزنكرانت وتولى
 بناؤها يتم أال ينبغي الفلسفية التصورات ان رده في وقال

 فقدتصدى فايسي اماكتابات .1835يونيو لهندسة، بمناهج

 بطريقة هنركس انتقدها كما ، 1832سبتمبر في لتفنيدها، غابلر
 حول مالحظات كتب عندما 1832 يوليو في ايضاً مباشرة غير

الفكر واحدية غوشل كتاب

 غضباً اثارت فقد شلنغ اتباع وجهها التي االنتقادات ام

 الرد Feuerbach فويرباخ فتولى الهيغلية المدرسة لدى خاصا

 كما قاسية، لكنها ذكية بطريقة 1835يوليو في Stahl شتال على

 في Senglerزينغلر الردعلى J.E. Erdmann اردمان تولى

 نقد 1835 ابريل روزنكرانتس، تولى كا ■1835 ابريل
 اسهامات نقد ميشليه رتولى مريراً، نقداً فايسي ميتافيزيقي

 نوفمبر كتبه، بقية نقد هنكرس وتولى ، 1830مايو في فشته
.1835ومايو-1832

 وانقسامها اهيغلية تفكك : الثانية المرحلة
أوأل-المشكالتالالهوتية:

 مرتين الحظ سعيد هيغل كان لقد Erdman اردمان يقول

 قمته اوج إلى يصل مذهبه شهد حتى عاش عندما :األولى
 عندما :والثانية .مكان كل في وينشرونه تالميذه عنه ويدافع

 غيرأن .وانقامها المدرسة لتفكك األولى اللحظات في مات

 داخل خالفات هناك تكن لم أنه تنفي ال هذه ردمان عبارة

 المناقشات، أن هويقصد بل ،هيغل حياة في الهيغلية المدرسة

 عليها يسيطر كان المدرسة داخل وقعت التي الخالفات، او

 وفاته بعد أما المذهب. لصالح توجيهها في ويتحكم االستاذ

 المدرسة داخل الخالفات نغمة ارتفعت فقد 1831 عام

 فترة إبان غيرمهيأة المانيا ظروف كانت ولما حدتها، وازدادت

 التي أوروبا في الجديدة السياسية النظم فترة أعني الملكية؛ عودة

 انتقلت فقد ،الليبرالية السياسية للمناقثات ،نابليون هزيمة تلت

 بثالث خاصة بصفة وارتبطت الدين، ميدان إلى المناقشات

: وهي :الهيغلية انقسام بدأمنها الهوتية مشكالت

.النفس خلود - 1
.المسيح شخصية - 2

الله-3

النفس: خلود-1

 مشكلة هي الخالف حولها بدأ التي األولى المثكلة كانت
 وضوح عدم إل اساساً الخالن يعود رربما .النفس خلود

 هذا عن يتحدث ما نادرا هيغل ألن ذلك الهيغلية، الغكرة

 الخلود لفكرة فيها تعرض التي القليلة المرات وفي الموضوع،
 الروح، خلود أو المطلقة الفكرة ابدية عن يتحدث احياناً كان

 في والفناء، الخلود وهويعرف الخ . .المعرفة الفكرأو أوخلود

 الخالد اما »الفافيهرماموت، النحوالتالي: على الدين فلسفة

 استطاعة في يكون ال وضع إلى يصل أن يمكن الذي فهوذلك

 الترجة من ،57 ص ،3)ج K. . يقتحمه. أن الموت

 موسوعة في االنان« »سقوط لقصة تحليله وفي االنكليزية(.
 ال القصة »إن يقول: إضافة( -24 )فقرة الفلفية. العلوم

 :قال اللم أن تستمرلتخبرن بل ،لجنة من وحواء بطردآدم تنتهي

 3 الخيروالشرتك عارفا منا كواحد صار قد االنسان »هوذا

 أنها على المعرفة عن تتحدث اآلية أن نجد وهنا (.19-17)
 وأما محرماً. عمالً أو خطأ شيائً كانت كبا تعد لم فهي نهائية، ال

 من يأكل ال حتى االنان طرد الله أن النصوص تضيف حين

 جانبه في االنسان أن سوى يعني ال ذلك فإن الحياة، شجرة

 وهو خالدوالمتناه المعرفة جانب ولكن وفان، متناه الطبيعي

 •اماخلود الدين: فلسفة في ويقول الخلودللمعرفة هنايجعل

 فهو المستقبل، في امريتحقق وكأنه نتمثله أال فينبغي النفس

 وكذلك حاضرة، نهي ثم ومن أبدية الروح إن اآلن، حاضر

 مجال تدخل ال نهي حرة الروح كانت فلما النفس، خلود
 المعرفة إلى تصعد فإنها مفكرة الروح ان حيث ومن التحديد؛

 ص ،3 )ج األبدية«. اعني الكلي، موضوعها التي الخالصة

 فيما أبدي »االنسان فيقول: مباشرة ذلك بعد ويستطرد (-57

 انه حيث من فقط خالصة حرة نفس لكنه بالمعرفة، يتعلق
 العقلية والمعرفة فالفكرة حيوانية، نفاً وليس يفكر، موجود

 كلياً. شموالً ذاته في بوصفه خلودم وجذور جذورحياته، هما
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لهيغيلية ا

 أن حين في البدن، حياة في غارقة فهي الحيوانية النفس اما

 3 )ج I كلي« شمول ذاتها في هي أخرى ناحية من الروح

 )معنى النف خلود عن الهيغلية الفكرة نجد وهكذا .(58ص

 فكرة المعرفة( أو الفكر وال الكية الروح ال الفردية النفس

 التي الوحيدة المرة كانت وربما الغموض الكثيرمن يكتنفها
 شوبارت على رد عندما دقة أكثر بتحديد هيغل فيها تحدث

Schubart رد »عندئذ النفس خلود ينكر بأنه اتهمه الذي 
 المقوالت هذه وراء فيما ترتفع فلسفته في الروح إن قائالً هيغل

 وما والموت والدمار واالنحالل التفكك مثل أفكاراً تشمل التي

 تعبير في يقول خالدة؟ الفس أن ذلك يعني فهل .ذلك« شابه
 الوجود« من محدودة صورة في كيف هو »الخلود أيضاً غامض

 المدرسة في غامضة وغيرها التعبيرات، هذه ظلت ولقد
الداللة. مزدوجة بمعان استخدمت ما وكثيراً الهيغلية،

 من الموقف فجرت التي الحاسمة الخطوات أولى وجاءت

 Ludwig Andreas Feuerbaeh فوبرباخ اندرياس لودفيغ

 في ومات وبرلين هايدلبرغ في ودرس -1804يوليو 28 في ولد
 خواطر عنوانه كتابا غفال نشر الذي ،1872 سبتمبرعام 12

 هذا في وذهب 1831 عام نورمبرغ والخلود الموت حول

 احترام موضع وضعه إلى وسعى الموت تقدير إلى الكتاب
 زائف مظهر هومجرد الموت ان إلى يذهب أن من بدالً وتبجيل

 منظور من يبرهن، فويرباخ وراح الخلود نظرية كماتقتضي
 الالمتناهي، في للمتناهي ضروري انحالل أنه على هيغلي،

 التاريخية، الذكرى على يعتمد لإلنسان المتصل الوجود أن وعلى

 الوجود وحدة في نظرية بأنها نظريته فويرباخ ووصف

Pantheism اسس انكرعلى وهكذا االلوهية(، )أوشمول 

 المضمون أن إلى وذهب الموت بعد شخصي بقاء أي هيغلية

 في االعتقاد أما وجود، وحدة إلى يفضي للهيغلية الحقيقي

 األنافي الغرور من ضرب سوى فهوليس الشخصي الخلود
 للبثر اريد ولو وحسب. االنسان تناهي على يدل الذي الذاقي

 الموت بواقعة التسليم عليهم فإن حقيقياً فهماً الدين يفهموا أن

 تحرراالنسان التي انكارهاوانهاهي اليمكن بوصفهاحقيقة

 الروح مع يتحد وتجعله المحدرد الجزئية موقف من

الالمتناهي

 في أكثرحسماً موقفاً تتخذ بدأت الهيغلية المدرسة غيرأن

 فقد .الموضوع نفس في المؤلفات توالت عندما المشكلة هذه

 أشد مؤلفاته وكانت Fredrich RictherA) فردريش كتب
 خلود في الجديدة النظرية عن ٠ فويرباخ مؤلفات من تأثيراً

 والوجود والجالل، الله فكرة وحول 1833برسالو النف
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 هذه ريشترفي حاول ولقد .الخ . . .واستمراره الثخصي
 الوجود أن أيضاً، هيغلية أسس عل يبرهن، أن المؤلفات

 ما كل إن لها، معنى وال مرفوضة عملية واستمراره الشخصي

 عن والعجز الفردية والرغبة األنانية من ضرب هو يبقى

 هيغل نظرة أن إلى Weiss فايسي ذهب كما .االستسالم

 ان إلى ذهب لكنه ،ألشخصي الخلود تنكر كانت الخاصة

 صفة إضفاء المشروع ومن بالخلود، يتصف الذي هو المطلق
ذاتا. بوصفه عليه الشخصية

 غوشل األفكارفكتب هذه القدامى الهيغليون انتقد ولقد
Gdschel ريشتر لمؤلفات نقداً (،1834 )يناير برلين حوليات في 

 كبير، بشوق الرد هذا تتتظر الهيغلية المدرسة وكانت السالفة،

 يمين، وجناح يسار جناح إلى المدرسة النقسام يؤرخ أنه حتى

 الروح أن إلى الرد هذا في غوشل وذهب ظهوره. تاريخ من
 بين التعارض تتجاوز أن تستطيع الطبيعة على تفوقها بفضل

 النقاش طورغوشل ثم )األفراد( والجزئي )األنواع( الكلي
 حول بعنوان 1835 عام برلين في ظهر كتاب في وفصله بعد فيما

 أساسية براهين ثالثة أورد حيث النفس. خلود على البراهين

 وتقابل الله، وجود على براهين لثالثة تسيرموازية النف لخلود

الروح. إلى الذات، إلى الفردية، من مراحل: ثالث

: المسيح شخصية - 2

 عندما توارى ما سرعان النفس خلود حول الصراع أن غير
 ديفيد بدأه المسيح السيد شخصية حول أهمية أكثر صراع حجبه

 27 في ولد David Friedrich Strauss شتراوس فردريش

 الشهير: بكتابه ،1874 عام فبراير 8 في ومات - 1808 يناير

 في مجلدين، في صدر الذي نقدي فحص :يسوع حياة
 George إليوت جورج ترجمه وقد 1836-1835 عام توبنغن،

Eliot 1844 عام الرابعة، الطبعة عن االنكليزية إلى.

 تأثيرأحد تحت حياته بداية في وقع قد شتراوس وكان

 Chr. Bauer F٠باور كريستيان .هوف الهيغليين الالهوتيين

 يلقيها كان التي المحاضرات إلى برلين جامعة في استمع ثم
 فيها ليعمل توبنغن جامعة إلى 1832 عام وعاد هناك. هيغل

 العام وهو - 1835 عام حقى المنصب هذا في وظل محاضراً

 حياة الذكر االلف كتابه من األول المجلد فيه ظهر الذي

 في ادت العام السخط من عاصفة ظهوره فأحدث - يوع
 كما األكاديمي منصبه فقد وبذلك الجامعة من طرده إلى النهاية

 حياته، بقية فتقاعد ذلك بعد زيورخ في كأستاذ منصبه فقد

.الصحافة في بالعمل واكتفى



الهيغيلية

 اهتماماته منظور من بالميحية شتراوس اهتمامات بدأت
 وال ليبرالياً يكن لم األناجيل، دراسة في شرع فعندما الهيغلية،

 الفكر اهتمامات إلى أقرب األولى اهتاماته كانت وإنما مادياً،

 المتداولة الروايات دراسة البداية في ينوي وكان المثالي، الهيغلي

 وبين التاريخية صحتها بين يفرق حتى يسوع، حياة عن
 احاط الذي المبالغات من الهائل القدر وبين ناحية من مضموضها

 من المسيحي العهد من األولين القرنين خالل المضمون بهذا
 األساسية األهمية بأن أقنعته دراسته غيرأن أخرى. ناحية

 تاريخية، وليست وفلسفية جالية أهمية الواقع، في هي لألناجيل

 اليهودي الشعب انتظار عن ناحية من تتحدث فاألناجيل

 أخرى ناحية من وهي الهكستية؛ الفترة في المنتظر للمسيح

 ثم -ومن هويسوع عظيم لرجل شخصية ذكرى تعكس
 طبيعة حول باليهود أفكارخاصة من مركباً تشمل فاألناجيل

 لكنها بشرية بشخصية مرتبطة أخالقية وتعاليم العالم، تاريخ
 في ألعضاء طريفة جمالية صورة في تعرضها تاريخياً غامضة

 في واألناجيل، ويونانيين. يهود من مؤلفة حديثة دينية جماعة
 على شاهداً بوصفها أساساً ومشوقة هامة باختصار، ،رأيه

 كيف لنا تبين فهي الدينية، اتجربة مجال في الوعي أعمال

 معارضة في حقيقتها، ويؤكد معجزات يخترع أن للذهن يمكن

 العقلي »أن وهو بصحته والمعترف المعروف الهيغلي الثعار

عقلي« واقعي،والواقعي

 من القدر يهذا واكتفى الخد هذا عند شتراوس وقف ولو

 لكنه التنوير، عصر من تفكيرحر بقايا العتبركتابه التحليل

 من األناجيل في يوع حياة قصة إنكار رغم انه ليقول استمر
 األناجيل بأن القول ذلك من يتتج ال فإنه التاريخية، الناحية

 اغها عنها نقول أن يمكن وإنما ودجل. غش انها أو واع اختالق

 يميها التي الثالثة الدرجة من الروحي النثاط من ضرب

 او الالشعوري اواالختالقي الالواعي باالختراع هيغل
 في المطلق لرؤية محاولة بأنها نفسه هيغل عرفها التي األسطورة،

 النظر ينبغي وبالتالي الحسية، التجربة من مشتقة صور إطار
 تجاوز في اإلنسان رغبة عن شعرية تعبيرات أنها على إليها

 رغبة على عدل شاهد فكانت ،التاريخية اللحظة تناهي

 الوجود نحو رحلتها في للروح الباطني الهدف تحقيق في االنسان

 األناجيل من شتراوس جعل وهكذا ولذاته. ذاته في الهيغلي

 إلى بها انحط وبالتالي التعبيرالبشري، على تدل ووثائق شواهد
.الوثنية األساطيروالحكايات متوى

 المفسرين بشدة شتراوس انتقد فقد أخرى ناحية ومن

 الكتاب هذا أن على يتفقون الذين المقدس للكتاب العقلين

 إلى يذهبون ذلك ومع تاريخا، يتضمن الجديد، العهد السيا
 العهد مؤلفي وأن أساطير، عل يحتوي األكبرمنه الجانب في أنه

 وبعملية - المسيحية الجماعة روح الهام -تحت اخترعوا الجديد

 إن المشالية. الحقيقة أنه الكنيسة شعرت ما واعية، ال رمزية

 نتجت - العظيمة الدينية العبقرية تلك ،المسيح السيد شخصية
 المخلص. بظهور يشر كان الذي المعمدان يوحنا بتأثير أساساً

 هو ما تروي التي الروايات تلك نقبل ان علينا يستحيل لكن
 حقيقة هناك غيرأن .المعجزات أعني ونفياً مادياً مستحيل

 تجسدت اإللهية الطبيعة أن وهي األسطورة خلف وكامنة مختبئة

 لكن هومتناه، فيما يسري الالمتناهي وأن بشري، هو فيا

 في بل فقط واحد شخص في يتم لم حدث الذي التجسد
 حقيقياً اتحاداً متحدة ككل فاإلنسانية كله البشري الجنس

 ذهب وهكذا ٠ موت من يحدث ما رغم فينا وهويعيث بالله،

 في هيغل لفلسفة الحقيقي المضمون هو هذا أن إلى شتراوس
 بسبب استخالصه عن أحجم نفسه هيغل أن رغم الدين،

. التاريخية الشخصيات من الرومانتيكي موقفه

 ولقد الكتاب، هذا الالهوتيون استقبل كيف هنا يعنينا ال

 بسببها شتراوس قفقد ها، استقبل التي العاصفة رأينا أن سبق

 درجة ذلك بعد ثم توبنغن جامعة في كمحاضر وظيفته

 الكتاب تأثير هو يهمنا ما لكن ،الخ . . .زيورخ في األستاذية

 بهذا الهيغلية خصوم رحب ناحية فمن : الفلسفي الصعيد على
 الشقاق هوم اتساع إلى أدى ما له، الحد ترحيباً الكتاب

 التي والمجادات المناقشات بسبب الهيغلية المدرسة داخل
 فقد واضحاً. انقساماً انقسامها إلى ذلك بعد وأدت فيها وقعت

 فأصدر لها، ومعارض شتراوس ألفكار مؤيد بين النقاش اتسع
 19 في ومات 1806 عام ولد ،Wilhelm Vatke فاتك فلهلم
 عنوانه كتاباً 1 لشتراوس شخصي وهوصديق —1882 عام ابريل

 عام برلين في األول المجلد صدر الكتابالمقدس، الهوت

 وذهب شتراوس آراء فيه ايد القديم، العهد فيه ودرس 1835

 على لإلله-اإلنسان الحسي التبدي إلى ننظر أن ينبغي أنه إلى

.أسطورة أنه

 يد على تتلمذ الذي Bruno Bauerبرونوباور وكان

 الميغلية من اليميني الجخاح إلى البداية في انضم قد مارهينكه

 برلين، حوليات في شتراوس لكتاب نقديا عرضا فكتب
- شتراوس معارضة في حاساً موقفاً فيه اتخن ، 1835 ديسمبر

 في المساهمين رأس على كان الذي Gabler غابلر وأعلن
 1836 عام الالتينية باللغة القاها التي االفتتاحية محاضراته

شتراوس. ألراء الشديدة معارضته
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 مع اآلراء لحذه عاما عرضا J.E. Erdmann اردمان وكتب

 Halle هاله جامعة جريدة في ونشره ذلك بعد طوره لها، نقد

 بمقال Goschel وساهمغوشل والجسد« »الروح 1837 عام

 النظرية، الفلسفة بإيمان اعتراف هو واآلخر« »األول عنوانه

 كتابه في ذلك بعد طورها التي األفكار جوهرها في تضمنت

 ،1838 عام برلين في صدر النظري، الالهوت في مساهمات

 تصبح المملكة أن مثال بأنه القول إلى الكتاب هذا في وذهب

 كلها األنسانية فكذلك الملك، شخصية خالل من متحدة
 تجسيد لحظة بوصفه عاش بسيط واحد إنان في متحدة تصح

 I . مخلوقة. انسانية من شخصا الوقت، نف في وبصفه لله،

الخ.

 في الهيغلية بالمدرسة وعالقته أفكاره موضحاً شتراوس ورد

 ،1837 عام توبنغن في صدر خالفية كتابات من الثالث العدد

 انتهى التي األفكار على يوافن ال قد هيغل بأن فيه اعترف
 معارضاً كان.فيلسوفاً انه شتراوس، رأي في والسبب، إليها،
 أي أفكاره، لكن الملكية، عودة عهد عن معبراً والنقد، للثورة

 األساسية المبادىء من كله ذلك رغم تنتج أفكارشتراوس،
 آراء إلى يرتد لم أنه أيفاً شتراوس وأعلن الهيغلي. للمذهب

 أن العكس على بل روزنكرانتس، اتهمه شليرماخركما

 .شلنغ آراء إلى ارتدوا الذين هم النقد رفضوا الذين الهيغلين

 قد شتراوس، يرى فيما فهي الهيغلية للمدرسة بالنسبة اما
 البرلمان مثل هيغل، لفلسفة المختلفة التفسيرات ازاء انقسمت

 هو إليه يتتمي الذي اليسار جناح جناحين: إلى الفرنسي،
 وبرونو وغابلر، غوشل، يشغله الذي اليمين وجناح نفسه،

 هذه والقت الوسط. موقف اتخذ فقد روزنكرانتس أما باور.
 انها حقى كثيرين عند قبوالً نفسه شتراوس اعلنها التي القسمة

 ليست القسمة هذه كانت وإن .هذا يومنا إلى سارية زالت ما
 نفسه شتراوس مثل مفكراً البساري الجناح من تجد فقد مطلقة

 والمشكالت الدين صعيد على واضحا يسارياً كان الذي

 محافظة أفكار عن فرنسا، في رينان مثل دافع، لكنه الالهوتية،
 أصبح وهكذا السياسية، الناحية من اليمين الى يصنف تجعله

 الهيغلية الفكرة بين التوفيق يحاول الذي هو اليمين جناح
 عن الكامل التعبير حقن قد الله أن زاعماً األناجيل، وتاريخ

 مثل الذي روزنكرانت أما , الجزئية واألحداث األفراد في ذاته

 االنجيل قصص كثيرمن في يشكك كان فقد الوسط جناح

 أما كفرد. يتجلى أن بد ال المطلق أن الى ذهب لكنه وغرائبه،
شتراوس. موقف تبنى فقد اليسار

الله.-3

 كل في األساسية الفكرة لتثمل الالهوتية المناقشات اتسعت

 ازدادت المناقشات اتاع ومع الله، فكرة وهي تفكيرديني

 هذه إلى فبالنسبة .انقسامها وتأكد المدرسة داخل الخالفات

 الجناحين إلى المدرسة انقام تكرر كسابقتيها، المشكلة،

 محور تمثل التي المشكلة هذه كانت فإذا واليسار، اليمين ذاتهما:

 الدينية المشكالت جميع كذلك تشمل فإنها كله الالهوتي الفكر

األخرى.

 غموض إلى أساساً تعود النفس خلود مشكلة كانت وإذا

 تأويلها في الخالف يجعل ما الهيغلي المذهب داخل ذاتها الفكرة
 المعاصرين الباحثين فمن الله. فكرة في الحال فكذلك ممكناً،

 وتعال مفارقة كل ترفض الهيغلية الفلسفة إن٥ يقول من مثالً

Transcendance الحلولية( المحايثة في البقاء تزعم وإنها( 

Immanence في هيغل إن غيره ويقول — منها« الخروج وعدم 

 عن مبكرة سن في كانقدتخلى Schelling شلغ مع مراسالته
 الفكرة كانت وإن المسيحية، تفهمه كما الشخصي« »اإلله فكرة

 ملتبسة غامضة ظلت عحاضراته، في وكذلك مؤلفاته، في
 في مثال، فهيغل، مكناً. تأويلها اختالف أمر جعل مما الداللة

 أساسية مرحلة يمثل المتناهي إن صراحة، يقول، الدين فلفة
 بدون إلهاً يكون ان لله يمكن كان »ما :الالمتناهي حيا في

 حياة في جوهرية لحظة المتناهي يصبح وهكذا العالم«.

 إن نقول أن نستطيع هنا ومن الله، طبيعة في اعفي الالمتاهي
 يخرج الذي وهو متناهيا نفسه من يجعل الذي هو ذاته الله

 من 198ص ، 1 ج الدين، )فلفة ذاته داخل من التعينات

 الراهب مايسترايكهارت وهويتعيرقول االنكليزية(. الترجة
 نفسها هي الله بها يرافي التي »العين الدومينيكافي الشهير،

 فلن يوجدالله إذالم واحدة وعينه فعيني بها، أراه التي العين

 نفسه، )المرجع هو« يوجد ال انا اوجد لم وإذ أنا، أوجد

 الماهية •إن الفلسفة تاريخ في ايضا يقول هيغل وكان (218 ص

 الكلية، الماهية هذه تعي فردية أرواح في تتجزأ للروح الكلية

 التي الطريقة هي وتلك معها، باتحادها وعي على وتصبح
 روحاحقيقية، وتصبح بواسطتها نفسها الماهية هذم تعرف

 عقالنيا قانونا بذلك يعفي فإنه العالم روح عن يتحدث وعندما

 روح في النهاية في نفسه وعى ثم غيرواع، البدء في كان محايثا
 في النقاد بعض اتهمه كما نفسه، يؤله هيغل أكان الفيلسوف.

 عام يينا في محاضراته ختام في لطالبه يقل ألم حياته؟
 أن يبدو إذ ،جديد عصر فجر عليكم أطل »لقد ، 1806-1805

 الروح أنه عل ذاتم يدرك أن في أخيراً نجح قد العالم روح
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 متناهياً وعياً يكون أن عن الذات وعي كف لقد .الطلق

 كان ما المطلق الذات وعي اكتسب فقد ثم ومن فحسب،

 الروح أن ذلك يعني أال ،حقيقة من األن حتى إليه يفتقر
 لله وعي أعلى وأن هيغل مذهب في اخيراً ذاته وعى قد المطلق

 إن نقول أن )أيمكن المطلق؟! هو هيغل وان هيغل، وعي هو

 )أو Pantheism الوجود وحدة مذهب اتباع من كان هيغل

 فهو دينية مسحة بأية يتسم ال مذهبه أن أم األلوهية( شمول

؟Atheism جذوره في إلحادي

 الناحية من تعد التي الثالثة، المشكلة في الخالف بدأ هكذا

 الجناح جانب في فوقف جيعا، المشكالت أهم الالهوتية
 إيماناً مؤمنة فلسفة كانت المعلم فلسفة أن أكد من كل اليمبني

 فقد اليار جناح أما عقلي، المعتقد أن إلى فيه ذهبت تقليدياً

 اتفاق استحالة مؤكداً الطريق من المقابل الجانب في وقف

 ويبدوأن العقل. مع اإليمان أو الفلفة، مع الديفي المعتقد

 آراء على تماما متفقا يكن لم الهيغلية المدرسة من اليسار جناح

 المذهب في رآها التي الوجود وحدة عن دافع فبعضهم واحدة:

 مثل اآلخر، البعض اتخذ حين في شتراوس فعل كما الهيغلي

 الهيغلية فسر عندما نظرغتلفة وجهة وبرونوباور، فويرباخ
.إلحاديا تفسيرا

 االيمان نظرية الشهيرالثافي كتابه شتراوس أصدرديفيد

 مجلدين، في الحديث العلم مع وصراعها تطورها في المسيحي
 لحظة يشك ال أنه إلى فيه وذهب 1842-1841 توبنغن في صدرا

 السليم التصور هووحدم الهيغلية للفنسفة تصوره أن في واحدة

 وفي واالزدراء بالخرية القول هذا اليمين جناح قابل )ولقد

 والفلسفة المسيحية الديانة بين شتراوس يقابل الكتاب هذا
 من Theism التأليه ها متعارضين مذهبين بوصفهما الحديثة

 ولقد أخرى ناحية من Pantheismالوجود ووحدة ناحية،

 الفلسفة في أرسى الذي هو خاص بوجه Spinoza سبينوزا كان

 فعل كيا بينهيا الخلط عدم ويبغي األخير المذهب دعائم الحخديثة

 يدرك ال الوعي أن إلى يرجع التأليه ظهور إن .Weisse فايسي

 يتشعره الذي الالمتناهي المضمون يضع ثم ومن ذاته
 وحسياً تجريدياً شعوراً بذاته يشعر النه ذاته خارج بداخله،

 أصبح واحد األصل هوفي ما أن نجد وهكذا كذلك
 فسوف واحد شيء معاً أنهإ يدرك الذي الفيلسوف اما . ٠ اثنين

 اللدود. هوعدوم العالم هذا يجاوز وما مفارقة هو ما كل يكون
 الحال الفكر سوى إله ثمة ليس أنه ذلك بعد شتراوس يبين ثم

 سوى لله صفات ثمة وليس ،المفكرة الموجودات جميع في

 وأن نقصان وال زيادة يوجد ال الكل في وأنه الطبيعة، قوانين

 فهو مختلفة، متناهية أرواح في األزل منذ ذاته يعكس المطلق

 براعم باستمرارعلى تحتوي هائلة بشجرة يكون ما أشبه

واحد. موجود سوى ليست أنها رغم وثمار وأزهار،

 الشهير الكالسيكي كتابه اصدرفويرباخ 1841 عام وفي

 ،1841 ليبزغ، ،Essence of Christianity الحية ماعية

 البشريين والعقل الفكر أشكال أحد هو الدين ان إلى فيه ذهب

 الحيوان. من أعلى مرتبة إلى بواسطتهما اإلنسان يرتفع الذي
 أن أنكر أنه أعني الدينية، المسائل اطراد في يعتقد إنه وقال

 الراهنة التجارب عن ختلفة الماضية الدينية التجارب تكون

 الالهوت أصبح وهكذا الحاضر الوقت في نالحظها التي
 أن هي أساسية حقيقة على يعتمد إذ األنثروبولوجيا من جزءاً

 هي ليست فويرباخ عند فاإلنسانية ماهيته، يصنع اإلنسان

 لكنهاموضوع المسيحية، للدراسات الحقيقي الموضوع فقط

 شبه صفات تنسب التي التأليه نظرة إن .عامة بصفة الالهوت
 البشري فالجنس تعكس، البدان اإللهية الذات إلى بشرية

 اإللهية الصفات إليها تنسب أن ينبغي التي المطلقة الذات هو

 وانما الالهوت قلب في فقط يؤثر ال فويرباخ عند العكس وهذا

 الهوت عنده هو الذي الفلسفي المثالي المذهب في كذلك يؤثر
 الخلط لتصحيح بسيكولوجيا تفسيراً فويرباخ ويستخدم .مقنع

 الوجود حقيقة هي الفكرة فليست الفلسفة، في حدث الذي

 وحقيقتها، هومصدرالفكرة البشري الوجود وإغما البشري،

 للمعرفة، األول هوالوسيط المفارق، الوعي وليس والحواس،
 الجماعة أساس هي الروح، ال العينية البشرية والعالقات

 مفارق بإله االيمان ولي وإنسان إنسان بين والحب .البشرية

 رأي في ليس، االئنين بين والخلط , المسيحية حقيقة هو

 لوضع نتيجة هو وانما بسيط مطقي خطا مجرد فويرباخ،

 فالله نفسها عن البثرية الذات اغتراب هو خاص وجودي

 العليا إمكاناته االنسان فيه أسقط خلق وهو االنسان، خلق

٠ له خضع ثم خارجي موجود على
 اليار إلى اليمين من Bruno Bauer برونوباور وانتقل

 ليست الهيغلي للمذهب الحقيقية التتيجة أن أعلن ما وسرعان

 وإنما Pantheismالوجود والوحدة Theism التأليه هي
 جبهة فويرباخ مع باور شكل وهكذا . Atheism االلحاد

الهيغلي. ليسار في االلحاد

وتمايزها: الميغلية األجنحة ثانياً-استقالل

 انقسمت أن إلى وتزداد تنمو الهيغلية بين الخالفات ظلت

 شتراوس عبارة فتحققت أومتميزة، مستقلة أجنحة إلى المدرسة
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الهيغيلية

 إن Karl Ldwith لوفت كارل ويقول الذكر. السالفة

 جاءت إنما الهيغلية األجنحة اكتسبتها التي العميقة الدالالت
 في أوالً ذكرها التي الشهيرة هيغل لعبارة فريق تفسيركل من

 :وهي ذلك، بعد الحق فلسفة في ثم الفلسفية العلوم موسوعة
 فهوعقلي«. وكلماهوواقعي فهوواقعي، هوعقلي ما »كل
 أن إلى وذهب العبارة، من األول الشطر اليسار جناح أكد فقد
 يصبح بحيث التحقت من تمكنم القي القوة لديه عقي هو م

 إزالة ينبغي هنا ومن الجوهري، وحده فهو ثم ومن واقعيا،
 اليمين جناح أما .الراقع عالم من الالعقلية الغريبة العناصر

 عليه هو نحوما على الواقع، وهوأن اثافي بالشطر تمسك فقد

 معه. نتكيف أن علينا ينبغي فإنه ثم ومن عقلي، بالفعل،
 في والمنطت بالجدل اهتم اليار جناح إن أيضاً نقول أن ويمكن

 بين توفق التي المثالية بالفلسفة اهتم اليمين جناح أن حين

 والثقافة المسيحية، جوفها في وتحوي والدين الفلسفة
 استخرج البذي الوقت في ،الملكي النظام واحترام البرجوازية،

 لجدل النقدية المضامين البسار، جناح أو الشبان، الهيغليون فيم

.المستقبل لصالح القائم النظام لمهاجمة هيغل

: الشبان الهيغليون أو اليسار جناح - أ

 عام قبل الشبان للهيغليين حركة عن نتحدث أن يصعب

 ذلك قبل وتغزل تتجمع الحركة خيوط ظلت وإن ،1840

 الشبان الهيغليين مركزتجمع وكان األقل على سنوات بثالث

 : بينهم المشتركة السمات من مجموعة وهناك .برلين مدينة هو
 : برلين جامعة في درسوا الشبان هؤالء معظم أن أوالها

 ،Bruno and Edgar Bauerباور برونووادغار فاألخوان

 بولندي August von Cieszkowski شزكوفسكي وأوغست

 - 1832 عام برلين بجامعة التحق ثم Warsaw وارسو في درس

 M.شتيرنر وماكس ،L. Feuerbach فويرباخ ولودفيغ

Stirner شمت كاسبار ليوهان مستعار إسم Kaspar ل. 

Schmidt . ماركس وكارل Marx Kانغلز وفردريك ٠.F 
 ويمكن يرلين- جامعة في الفلسفة جميعاً، درسوا، - ا•ع••5

 A. Ruge روغه وآرنولد ،Moses Hess هس موسى استثناء

 الشبان هؤالء تجمع التي الخصائص ومن .التعميم هذا من
 ونويرباخ باور وبرونو ادغار أمشال من معظمهم أن أيضاً

 الالهوت، بدراسة البدء في حذوهيغل حذوا الخ . وروغه.
 بقوة تأثروا أنهم أيضاً ومنها .الفلسفة إلى ذلك بعد تحولوا ثم

 النتيجة وكانت الفرنسية، الثورة ومبادىء التنوير عصر بأفكار

 هنا الواضح والنموذج األفكار، بقوة آمنوا الشبان الهيغليين أن
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 كما الفعل الفكريسبق »إن يقول: هايني لقدكان هوباور-

 واحد وهذا الشبان هؤالء به آمن ما وهذا الرعد« الضوء يسبق

 أصدرإحدى الذي Ludwig Buhl بول هولودفيغ - منهم

 الهميغليين فكر عن عبرت وإن األجل القصيرة الدوريات

 الفعل تسبق النظرية أن التاريخ من نتعلم »ألم يقول: - الشبان

 إن المسيح؟ المعمدان يوحنا نحومايبق على باستمرار،

 كانت لقد المنتظر. المسيح لقدوم وتمهد الطريق، تضيء النظرية

 نظرية والثورة نظرية، الديني االصالح وكان نظرية، المسيحية

 الفكرة عن نفه عبرماركس كما أفعال« إلى كلها تحولت ثم

 الطبيعية ديمقريطس فلسفة عن للدكتوراه رسالته في ذاتها
.1841 عام ابيقور فلسفة عن واختالفها

 ذلك بأن غامضاً شعوراً فإن األفكار بقوة إيمانهم رغم لكن

 كتاباً أصدر الذي شزكوفسكى اوغست عند يظهر بدأ يكفى ال
 يسبدل أن به اراد التاريخ فلسفة إلى مدخل عنوانه صغيراً

 نطاق في التطبيقي الفعل تدخل أخرى فلسفة النظرية بالفلفة

 بل الماضي التاريخ قوانين اكتشاف رايه في يكفي فال اهتامها؛
 المستقبل. في العالم لتغيير المعرفة هذه الناس يتخدم أن بد ال

 العالم :اقسام ثالثة العالم تاريخ يقسم هيغل كان وإذا

 فإن - المسيحي الجرماني العالم - والرومان اليونان - الشرقي
 أما األولى، الحقبة هو كله القديم العالم أن يعتقد شزكوفسكي

 لم فهي الثالثة اما هيغل، حتى المسيح من تمتد فهي اكانية
.بعد تظهر

 وثيقاً ارتباطاً ارتبط الشبان الهيغليين تطورحركة غيرأن

 شديد، بحماس شزكوفسكي كتاب استقبلت التي هالة بحولية

:التالي النحو على نشأت قد الجريدة هذه وكانت

 هما هاله بجامعة استاذان أسس 1838 عام يناير أول في

 ايثتماير وتيودور Arnold Ruge 1880,1803 روجه آرنولد

Theodor Echtemeyer جناح تاريخ في األهمية بالغة جريدة 

. . االلماني. والفن للعلم هاله حولية هي: الهيغلي اليسار
Hallische Jahrbucher Fur deutsche Wissenschat und 

Kunst . جناح ظهور تطورها في الجريدة هذه عكت فقد 
 األداة اصبحت عندما السيما تكوينه سايرت كما اليسار

 وقد زميلم من اكثرحاساً روغم وكان .عنه تعبر التي األساسية

 عندما لكن ، 1830 عام منذ هالة جامعة في محاضراً عمل

 يحفل لم ،الفلسفة كرسي يشغل بحيث ترقيته الحكومة رفضت
 ثم زوجته، ثراء على معتمداً التدريس عن وتوقف كثيراً،

 يصف وكان ،الحولية هذه اصدار إلى ونشاط بهمة انصرف

 م أنه من الرغم وعلى األفكار« عالم في جملة »تاجر أنه نفسه



لهيغيلية ا

 الهيغلين لحركة مركزاً اصح فإنه أصيلة إبداعية عقلية ذا يكن

البان.

 فيها ساهم لقد حتى معتدلة بدايتها في الجريدة نغمة وكانت
 لخص ولقد أيضاً، الوسط وجناح اليمين جناح من الهيغليون

 ينوي التي هالة حولية اهداف 1837 عام له خطاب في روغه

 منظور من وأصيل، مستقل نقد مجلة »إنها بقوله إصدارها

 . المعاصرة« العقول بال تشغل التي للمثكالت ،علمي
 أوسع واسعاً جمهوراً صدورها بداية في تستهدف المجلة وكات

 ما وسرعان المتخصصة، المجالت عادة إليه، تتجه بكثيرما
 يومياً تظهر بدأت ثم مثقف، الي ومفهومة واضحة اصبحت

 الصحف. في األدبية المالحق بعد فيما تلعبها سوف حاجة ملبية

 األولى أشهرها في صفحاتها الجريدة خصصت ولقد

 الجريدة مبادىء وصف روغه غيرأن األدبية، للموضوعات

 في تتحقق نحوما على األكاديمية، والحرية البروتتانتية بأنها

 لكن . اآلراء من العديد جذبت ما وسرعان الحديثة الدولة

 وجرت سياسي منحى إلى الجريدة مسار حولت التي الحادثة
 من كولونيا كبيرأساقفة موقف هي ،لها آخر ال انتقادات عليها

 جيرس كتب فقد . البابا تعليمات وتطبيق المختلط الزواج

Gorres المؤيدين مرقف عن دفاعا ميونخ بجامعة االستاذ 

 من روغم وتصدى . Heinrich Leo ليون هنريخ وأيدم للبابا،

 ء مبادى على معتمدا الحولية في موقفهما لنقد اخرى ناحية

 حزب واتهم بعنف ليون فرد - التنوبر وعصر الديني االصالح
 فيها يرد مرة أول ركانت - اتهامات اربعة الشبان الهيغليين

: فهي االتهامات أما حزب بأضهم الهيغليين وصف

 ال إنه الشخصي، اإلله من ضرب أي ينكر لحزب هذا ٠ 1

اإللحاد. يعرفسوى
 من مجموعة اإلنجيل أن إلى صراحة الحزب هذا يذهب-2

األساطير.

. أرضية ديانة الميحية أن إلى الحزب هذا يذهب - 3

 نظريات عن يكثف أن بعد لحزب، هذا يتورع ال -4

.المسيحي الحزب مسوح يرتدي أن عن المقدسات، تدنس

 في المساهمين من مجموعة المعركة هذه إثر الجريدة فقدت
 في ،ليون ضد روغه هجوم على احتجاجاً انسحبت تحريرها

 للديانة الجريدة مهاجمة بحجة اآلخر البعض انحب حين

 يحو أن إلى التطور هذا أدى فقد حال أية على .المسيحية

 جاعة وساعدته الياسي، النقد نحو هاله حولية ومعه روغه

 عرنت التي الجماعة تلك مركزها وكان ببرلين الشبان الهيغلين

 1837 عام تأسس الذي Doktor Klub الحكماء نادي بإسم

 المدارس أوفي برلين جامعة في اساتذة أعضائه معظم وكان

 في الصحف في الكابة في ملحوظ بنشاط يساهمون من اثانوية
 روتنبرغ مثل طالباً؛ منهم قلة وكان فراغهم اوقات

Rutenberg صحيفة في وكاتباً برلين بثانوية مدرساً كان الذي 

 Der بالتلغراف المسماة الليبرالية Hamburg هامبرغ

Telegraph، بول ولودفيغ Ludwig Buhl قد كان الذي 

 Bruno Bauer وبرونوباور الدكتوراه، درجة على لتوه حصل

 وكارل الجماعة، في رئيية شخصية بعد فيما أصح الذي

 كارل وصديقه طالبا يزال ال كان الذي Karl Marx مارك

 البوذية..الخ أصول في كتب الذي Karl Koppen كوبن

 هو الوقت ذلك حتى الشبان للهيغليين السياسي االتجاه وكان

 العليا مثلهم أن يؤمنون كانوا انهم أعني المخلصة المعارضة

 عام ربيع في لكن البروسية الدولة داخل تتحقق أن يمكن

 Frederick-Wil■ الثالث فلهلم فردريك من كل توفي 1840

liam III التنشتين ووزيره Altenstein صديقا كان الذي 

 اتم ختلفة فكانت الجديدة الملك اماشخصية للهيغليين،
.والده شخصية عن االختالف

 السيم التطرف نحو فشيائً تنحوشيائً هالة حولية بدأت

 هي الصحافة كانت الوقت ذلك ففي ،1840 عام من ابتداء

 للخطر معرضة اآلن فأصبحت الوحيدة، االعالم وسيلة

 كتب ولقد أكثرحدة. نغمات لتظهر المعتدلة - النغمة فاختفت

 مؤسف ألمر »إنه التحول: لهذا يأسف يومياته في روزنكرانتس
 رائعة بداية بدأت التي الجريدة هذه تتحول أن األسف غاية
 الراديكالية. للتيارات تماماً روغم يستسلم النحووأن هذا على

 أن يقبل المساهمين من أحد يعد لم حالة إلى الحولية وصلت لقد

 الحادية وبنغمة متسلطة فظة بطريقة يكتب لم ما فيها يكتب

 في المقاالت من ظهورمجموعة تالذلك ثم وجمهورية«
 نحو على البروسية الحكومة تنتقد 1841 عام فبراير في الحولية

 وهاجر رفض للرقابة الخضوع روغه إلى طلب وعندما مباشر.
 انضمت )التي المانيا شمال في Saxony سكسونيا منطقة إلى

 الحولية الى غيراسمها وهناك نابليون( حروب في فرنسا إلى
 عام ابريل وفي ضئيلة، قلة كانوا فيها المساهمين لكن األلمانية
 بأنه روغه فوصفه المسيحية ماهية كتابه فويرباخ اصدر 1841

 ألمانيا. في المعاصرة الفلسفية المؤلفات في صدر كتاب أعظم
 القوي لتأثيرفويرباخ يؤرخ أن ومكن عميقاً عليه تأثيره وكان

 اكثرحدة، نغمة المجلة اتخذت التاريخ هذا منذ الحولية. على

 السياسية آرائهم بسبب الهيغلية من اليمين جناح وانتقدت

 صراحة نبذها، أعلنت كما المحافظة، والدينية والفلسفية
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الهيغيلية

 أن ورأت السياسية. العبودية على الحرب وشنت للمسيحية،

 أوما التاريخ روح اكتشاف هي للهيغلية الحقيقية الثمرة

 اوقفت 1843 عام يناير وفي .Zeitgeist العصر بروح أسموه
 من بتحريض الظهور من ومنعنها المجلة سكسونيا حكومة

.الرابع فردريك فلهلم الملك

 االلي العام في أصبح فقد 1883-1818 ماركس كارل اما

 الراين صحيفة تحرير هيئة في عضرا الدكتوراه على لحصوله

Rheinische Zeitung كولونيا في تصدر كانت الني Cologne 
 أيضاً وهما Jung ويونغ Oppenheim أوبنهايم تحريرها ويرأس

 غيران هس. موسى أصدقاء ومن الراديكالين الهيغلين من

 1843 مارس في الصدور عن توقفت ذيوعها رغم الصحيفة

 مواصلة ماركس فقرر الصحف على الصارمة الرقابة بسبب

 إصدار في Ruge روغه مع اشترك وهناك باريس في الكفاح

 «Deutsh- الفرنية األلمانية الحوية هي األجل قصيرة جريدة

«Franzosische Janrbucher. . .
 فردريك الملك اتخذها التي العنيفة اإلجراءات أن والحق

 فقد الشبان الهيغليين حركة انقسام إلى أدت الرابع فلهلم
 األفعوان بذرة يحطم بان صريحاً تكليفاً واعطام شلنغ استدعى

 ألد F. .ل Stahl شتال بوليوس وعين - الهيغلية المدرسة في
 وكان .البروسية الملكية بلسان فلسفياً متحدثاً الهيغلية أعداء

 Bruno Bauerبرونوباور هوحرمان للحكومة التالي االجراء

 ذلك منذ الشبان. الهيغليين بين القوية الشخصية صاحب
 واصدقاؤهما باور وادغار برونو، :الحركة انقسام بدأ التاريخ

 وماركس وه، روغه، أما األول، بمشكلة يهتمون برلين في

 أخذ الذي لفويرباخ تالميذ انهم اعلنوا فقد باريس في وانغلز

 هذه ومن الديني، االغتراب جذور تحليل عاتقه على
 واالقتصادية االجتماعية البنية تحليل في ماركس بدأ التحليالت

 عنه غريبة قوى اصبحت ثم االنسان خلقها التي والسياسية
 االغتراب اصبح وهكذا .وتستعبدم عليه تسيطر وأخذت

 بحثت هنا ومن الديني، االغتراب اساس هو االجتاعي

 العمل فيشكل ا846و 1844 عامي بين فط ماركس كتابات
 الكلي« »االغتراب يثكل انه حيث من الحديث المجتمع في

 ازداد وكلبا اعظم. ثروة انتج افقركال يصبح الذي لإلنسان

 في اثورة بذور ماركس رجد وهكذا ومداه. قوته في إنتاجه

 بعد فيا ترجم ثم البرجوازي المجتمع في البروليتاريا وضع
 المالحظ غيرأن .واجتياعية اقتصادية نظرية إلى التاريخ جدل

 الطبعة في كب فقد تقدير، اعظم لهيغل يكن ظل ماركس أن
 لهذا تلميذاً إآل ليس ,إنه يقول: المال رأس كتابه من الثانية

. 1871 عام ذلك وكان العمالق« المفكر
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 السيما اليسار جناح من آخرون هيغليون هناك كان ولقد
 Ferdinand السال وفرديناند ،1875-1812 هس موسى

1864-1825 Lasalle تأثروا قد 1895-1820 انغلز وفردريدك 

 لجدل الحتمية النتيجة هي االشتراكية ان إلى وذهبوا بماركس

 انفصلوا انغلز عدا فيما الجميع، أن من الرغم على التاريخ،
 انتقذا أخرى، ناحية من وانغلز، ماركس أن كما ماركس. عن

 المقدسة العائلة مؤلفيهما في الشبان الهيغليين أفكار بشدة

االلمانية. وااليديولوجية
 أو الشبان، الهيغليين حركة إن نقول أن استطاعتنا وفي
 به منيت الذي االحباط بعد نماماً انحلت قد الهيغلي اليسار

.1848ثورة في اآلمال

:اليمين جناح - ب

 األغلب، األعم في وهم القدامى للهيغلين عرضنا أن سبق

 في أكاديمية مناصب شغلوا الذين اليمين لجناح الممثلين من
 يصب كان الذي الثوري اليسار خالف وعلى األلمانية الجامعات

 األساتذة هؤالء كان مقاالت، علىشكل الصحف في أفكاره
 من مجموعة في تام وهدوء نظرية بدقة أنفهم عن يعبرون

 من منهم فقدكان ذلك ومع .الضخمة العلمية المجلدات

 برلين في البرلمانية الجمعيات في اعضاء الياسة- فيحقل عمل

 روزنكرانتس أمثال من الماضي القرن أربعينات في وفرانكفورت

Rosenkranz ويثر Vischer. لكنها ليبرالية آراؤهم وكانت 

 الثورية البرامج إلى اليمينيون الهيغليون نظر فقد ثورية، تكن لم

 عليا مثل لفرض محاوالت أنها على الهيغلي اليسار وضعها التي

 ال محاوالت وهي القائم، للنظام المادي الواقع على مجردة
 ال انها عن فضالً الواقع هذا على االحترام قدرمن أي تضفي

 كانوا فقد ثم ومن فيه. الكامن العقالفي التاريخي الروح تحترم

 والتمثيل الدستوري الملكي النظام يفضلون األغلب األعم في
 الصحافة وحرية األكاديمية الدينية الحرية ودعم البرلماني

 الليبراليين آلمال مخيبة كانت 1848 ثورة نتائج غيرأن والنشر،
 بدا التاريخ ذلك ومن لثوريين، احباطاً تشكل كانت ما بقدر

 في تدخله من يقلل ألهيغلية المدرسة في اليميني الجناح

 الشخصيات ومن اكاديمية. حلقات تكوين إلى واتجه السياسة،

 1892-1805 اردمان يوهانس الماضي القرن اربعينات في البارزة

 ثم ، 1866 برلين ،مجلدين في الفلسفة تاريخ كتب الذي،
 عام هيغل منذ األلمانية الفلفة عنوانه ثالثاً مجلداً إليها أضاف

 الشهير الكتاب صاحب Rudolf Haym هايم وردلف 1870

 في صدر الذي Hegel Und Seine Zeit وعصره هيغل عن
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 Edward Zeller 1908,1814 تسلر وادوارد ، 1857 عدم برلين

 Kuno Fischerفيثر وكوخ اليونانية. الشهيرللفلسفة المؤرخ

 كل انتقد فقد هيغليون المفكرين هؤالء أن ومع 1907-1824

 اسهامات وقدم هيغل مذهب في ذاك أو الجانب هذا منهم

 على عامة بصفة حافظوا قد كانوا وإن به، خاصة وتفسيرات

 كان وربما .هيغل عند الرئيية بالموضوعات المستمر االنشغال

 دافعتا اللتان الرئيسيتان الشخصيتان هما واردمان روزنكرانتس

 بعض ادخال مع الهيغلي المركب في األساسي الجوهر عن
 أنها على الهيغلية إلى ينظران فهما .وهناك هنا عليه التعديالت

 وبلغهاتطورالمثالثة الكانطية إليهاالمثاية وصلت التي القمة

 للروح فلسفي عرض كمل إها بل عامة، بصفة األلمانية

األلمافي

:واميركا أوروبا في الهيغلية انتشار - الثالثة المرحلة

 افوالً عشر التاسع القرن من الثاني النصف في ألمانيا شهدت

 مثل جديدة فلسفية مذاهب ظهور به عجل الهيغلية، نجم في

 الوضعي والمذهب Neo-Kantianism الجديدة الكانطية
Positivism، تزعمها التي السياسية الواقعية عن فضال 

 الممثلين في قائماً المهيغلية تأثير ظل وإن ،Bismarck بسمارك

 أن إلى يذهب الذي Historicism التاريخي للمذهب األول

 التغيرات منظور من إليها ينظر أن ينبغي األشياء جيع

 امثال من الحياة قيد على ظلوا الذين الهيغليون أما التاريخية.

 Johann اردمان ويوهان ،Kuno Fisher دشر دولوف

Erdmann في الفلسفة، تاريخ لدراسة انفهم كرسوا فقد 

 المذهب إلى باور، واألخوان ،Strauss شتراوس مال حين
 من عاد ان بعد نفسه المذهب هذا الى روغه ومال المحافظ،

.انكلترا في ه منفا

اوروبا شمال

 على الهيغلية سيطرت الماضي القرن وأربعينات ثالنينات في

 هي األهمية بالغة شخصية بغضل الدانمارك في الثقافية الحياة

 J,L. Heiberg هايبرغ لودفيغ يوهان الهيغلي المفكر شخصية

 اهتماما اهتم مسرحي وشاعروكاتب وهوأديب 1860-1791
 الكثيرمن كتب فنياً ناقداً فاصبح هيغل عند الجمال بعلم كبيراً

 مثلة أشهر زوجته وكانت الموت بعد لنف ا منها المسرحيات

زمانها. في مسرح
 H.L. Martensen مارتنسن الرزن هانز تأثر كذلك
 لالهوت استاذاً مارتنسن وكان بهيغل، كبيراً تأثيراً 1884-1808

 وفاة بعد الدانمارك ألساقفة كبيرا اصبح ثم كوبنهاغن جامعة في
 S. كيركغورد تتلمذ ولقد . 1954 يناير في مينستر المطران

Kierkegaard األثر وظهر مارتتسن، على حياته بداية في 
 للماجستيرمفهوم منذرسالتم فكركيركغورد في قوياً الهيغلي

 الجرعة أن يرى هوفدنغ مواطنه أن حفى 1841 عام التهكم

 غير .الكيركغوردي للفكر مثلة تجعلها أن من أكبر فيها الهيغلية
 أن بعد قوياً ظهر لها ومهاجته الهيغلية عن كيركغورد تحول إن

 بحديثه وانبهاره برلين جامعة في شكغ محاضرات إلى استمع

 بأنه ووصفه ذلك بعد شلنغ مهاجمة إلى عاد )وإن الواقع، عن
 الباطنية وبأعاقه بالفرد قوياً اهتيامم وكان !(انقطاع بال يهذي

 النزعات اشد من كيركغورد عند الفردية التزعة اصبحت حقى
 السعادة هي واحدة، حقيقة إآل ثمة فير قطعية المطلقة

 السترجاع كبرى محاولة آخر يمثل بذلك وهو ،المسيح في األبدية
 الهدام التأثير من اإلنسان لتحرير النهاثية األداة بوصفه الدين

 القوية معارضتها رغم محاولة وهي .الظالمة االجتماعية للنظم

 كتب كانت فإذا .لها تأثيرواضح قخلومن ال للهيغلية
 يونيو الفلسفية والشذرات ، 1844 يونيو القلق مفهوم كيركغورد

 فبراير الشذرات على علمية غير ختامية وحاشية ، 1844
 تأثر من تخلو ال فهي الهيغلية على عنيفاً هجوماً تحمل ، 1846

 يذكرنا كيركغورد أن حتى ومقوالته، هيغل بجدل قوي
 عال بصوت يصرخون الذين أوكك ان المأثور بالقول باستمرار

 الذين أولئك األغلب، األعم في هم تفردهم، يعلنون وهم
 إلى األدنى كان وإن غيرهم، من أفكارهم معظم استمدوا

 كانت القاسية وانتقاداته العنيف هجومه إن نقول ان الصواب
 تستهدف كانت عما أكثر الدانماركية الهيغلية أساساً، تستهدف،

األم الهيغلية

 شمال في اخرى بلدان في أيضاً للهيغلية اليادة كتبت

 حلقة شكلت النرويج ففي ،عقودعتصلة لبضعة اوروبا

 وكان الدين، وفلسفة الميتافيزيقية المشكالت لدراسة هيغلية

 ٠ Monrad 1897-1816 M٠J٠ مونراد ٠ م.ج رأسها على

 توفي P٠G. ^an Ghert جيرت فان ب.ج. كان كذلك
 ذلك. بعد وفيا صديقا ثم ،ينا فترة في لهيغل تلميذا ،1852

 بوالند ,ب .ج هي اهمية اكثر هيغلية شخصية هناك كانت كما

1922-1854 G.p. Polland ليدن بجامعة الفلسفة استاذ 

بهولندا.

الشرقية أوروبا

 الشرقية أوروبا فالسفة عند الهيغلية التجربة تطورت
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 شزكوفسكي اوغست البولندي الكونت أمثال من ونقادها

 وهناك . الهيغلي اليار أفراد كأحد عنه تحدثنا أن سبق الذي

 ترنتوفسكي الميتافيزيقي الالهوتي آخرهوالمفكر مفكربولندي
S.F، Trentowski في فرايبورغ في محاضراً كان الذي 

 .ل كريمر جوزيف وكذلك .الماضي القرن واربعينات ثالثينات

1877-1806 Kremer التي روسيا في الهيغلية كماانتشرت 

 المثقفين إلمام بسبب األلمانية المثالية تطور كثب عن تتابع كانت

 يمكن الذين الروس المفكرين بين ومن ٠ األلمانية ياللغة الروس
 Vissarion Belinsky بلنسكي فيساريون األدبي الناقد ذكرهم

 J٠V٠Kireyevski كيريفسكي ف أ. وكذلك 1848-1811
 في سنواته حقى بيغل وثيقاً ارتباطاً ارتبط الذي 1856-1806

 هرتسن الكسندر أمثال من ثوريون مفكرون وهناك .برلين
1870-1812 Aleksander Herzen المضامين استخرج الذي 

 ونيكوالي .الثورة جبر اسم عليه واطلق هيغل لجدل الثورية
 وبعض N. G. Chernyshevski 1889-1828 تشرنيثفسكي

 Mikhail Bakunin باكونين ميخائيل امثال من الفوضويين

1876.1814.

وايطاليا فرنسا

 أربعينات منذ الفرنسي الفكر في تأثيرقوي للهيغلية كان

 وروغه، ماركس أن كيف رأينا أن سبق فقد الماضي، القرن

 باريس في أقاموا الهيغلية اليسارمن جناح مفكري بعض
 كما الفرنية. العاصمة من والسياسي اثقافي نشاطهم ومارسوا

 أمثال من الفرنيين االشتراكيين بين من هيغليون هناك كان
 ظهرت كما Pierre Joseph Proudhon برودون جوزيف بيير

 هيغل األولى 1844 عام هيغل فكر عن هامتان دراستان

 وهيغل: Adolph Ott اوت ألدولف واأللمانية والفلسفة
 وفي .Louis Prevost بريفوست لويس تأليف لمذهبه عرض

 المتحمسين أكبر من August Vera فيرا أوغست كان ايطاليا

 إلى مدخل فرنسا في اصدر فقد وايطاليا، فرنسا في لهيغل
 هيغل لمتطق فرنسية ترجمة قدم ثم ، 1855 عام هيغل فلسفة

 جعل ايطاليا إلى عاد وعندما وتعليقات، شروح مع 1859 عام

 ترجمة اصدر ما وسرعان الهيغلية للدراسات مركزا نابلي من

 وتعليقات شروح مع هيغل عند الطبيعة لفلسفة فرنسية
 برتراندو أيضاً االيطاليين الهيغليين المفكرين ومن . 1866-1863

 ماريانو وروفائيل Bertrando Spaventa 1883-1817 سبافنتا
1912-1840 Raffaele Mariano .

أميركا في الهيغلية

 السياسية جوانبها المتحدة الواليات في بالهيغلية االهتمام أثار
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 مدرسة هما الرئيسيان المركزان وكان ,التاريخ في وفلسفتها

 بوالية لويس سانت مدينة في St. Louis لويس سانت

 بوالية سنسناتي بمدينة Cincinnati سنسناتي ومدرسة ميسوري

 بألمانيا األم الهيغلية قسمة جديد من يعيدان أنهما ويبدو أوهايو،
 األول التيار ومثل . ثوري يساري وتيار محافظ يميني تيار إلى

.سنسناتي مدرسة والثافي لويس سانت مدرسة

لويس سانت مدرسة

 غير ية االنكنبر إلى الكبير المخطق هيغل كتاب ترجمة بدأت

 وأما صور. ثالث من مخطوطة ظلت بل تنشر لم الترجمة أن

 Henry Conrad Bork- بركماير كونراد هنري فهو المترجم

1906-1826 meyer بروسيا في األصلي موطنه هاجرمن الذي 

 ثم عمره، من عشرة السادسة وهوفي المتحدة الواليات إلى
 اشتغل حيث لويس سانت مدينة الى 1854 عام انتقل

 توري بوليم 1858 عام بركماير التقى المدينة هذم وفي .بالقانون

 كان الذي William Torrey Harris 1835-1909 هاريس
 تعاون 1861 عام وفي Yale ييل بجامعة لالختزال استاذاً

 المنطق ترجم األول :نصوصه وترجمة هيغل دراسة في االثنان

 عام يناير وفي ٠ الروح ظاهريات من اجزاء والثاني الكبير،
 بركماير برائسة الفلسفية لويس سانت جمعية تأست 1866

 هاريس برائسة صغيرة حلقة تثكلت ثم هاريس، ة وسكرتاري

 األعوام في الروح ظاهريات ودراسة لهيغل المنطق علم لدراسة
 باللغة فلسفية دورية اول Harris هاريس اصدر ثم .التالية

 The Journal of النظرية الفلسفة صحيفة هي االنكليزية

Speculative Philosophy. يناير في منها األول العدد ظهر 
 عام خالل فصلية كمجلة الصدور في واستمرت ، 1867 عام

 العدد صدر حتى وغيرمنتظم نحومتقطع على ثم ، 1887
1893 ديسمبر في األخيرمنها

سنسناتي رسة ما.

 اوغست حول تجمعت فقد Cincinnati سنسناقي جماعة أما

 بروسي ضابط وهو August Willich 1810-1878 فيلش
 John Bernard Stallo محاكو برنارد وجون سابق.

 الصالت ورغم .الجمهوري الحزب مؤسسي أحد 1900-1823

 فقد لوي سانت ومدرسة المدرسة هذه بين قامت التي القوية
 يمينية - لويس سانت مدرسة كانت فقد :اتجاهاتهيا في اختلفا

 وكان الراديكاليين، االشتراكيين عضويتها من تستبعد محافظة

 إلى تؤدي التي االتجاهات لجميع عدوين وبركماير هاريس
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 فقد سنسناتي مدرسة أما .المادية او الوجود اووحدة االلحاد

 بعنف المسيحية هاجم الذي الهيغلي اليسار جناح تمثل كانت

 التقى قد فيلش وكان ■ وماركس فويرباخ فلسفة من أسس على
 لثالث جريدة اصدر ثم معه وتناقش منفام في بماركس

 نقد في مساهمة ماركس لكتاب نقدا كتب كما سنوات،

 خالف على يرى كان وقد 1859 عام السياسي، االقتصاد

 االشتراكية بين وثيق ارتباط هناك يكون ان ينبغي أنه مارك،

 ان ورأى ٠ للحكومة الجمهورية والمبادىء االنسان وحقوق
 على االشتراكية الديمقراطية تحقيق هي الحكومة من الغاية

 ستالو حاول كيا .فويرباخ عند االنسافي المذهب من أس

Stallo هيغل عند الياسية الفلسفة يفر ان أخرى ناحية من 
 ومن السياسة، في نشطاً كان فقد الجمهوريين بمصطلحات

 المجتمع وأصبح الجمهوري. للحزب المؤسسين اوائل
 مع للروح الجدلية العقالنية تحقيق هو نظره في الديمقراطي

.والدولة الكنيسة بين كامل فصل
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إمام الفتاح عبد امام
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Neo-Hegelianism.
Neo-Hegelianisme
Neo-Hegelianismus

 تفرعت التي المثالية الفلسفية التيارات على يطلق مصطلح

 عشر التاسع القرن هاية في وأمريكا أوروبا في الهيغيلية عن

 مرت التي الرابعة المرحلة هي وتلك العشرين، القرن وأوائل

 :ومتميزين واضحين اتجاهين في تتشعب وهي الهيغلية بها
 في والثاني االتجاهين، أقوى وهو وأمريكا، انكلترا في األول

وايطاليا. وفرنسا ألمانيا

األول: االتجاه

:انكلترا في الجديدة الهيغلية - أ

 وأشمل أقوى انجلترا في الجديدة الهيغلية كانت ربما

 في الذهن لينصرف حقى شهرة وأكثرها المذهب هذا اتجاهات

 الهيغلية مصطلح التيارعندسماعه هذا إلى الحاالت كثيرمن

 في الهيغلية المثالية تغلغل الحالة هذه في تعني التي الجديدة

 القرن من والثامن السابع العقدين في سيما ال االنكليزي الفكر
 الجزيرة أرض في لنفسه ومكن التيار هذا ظهر فكيف الماضي،

البريطانية؟!

 التاسع القرن متتصف في ،االنكليزي الفكر على سيطرت
 ظلت فقد ثم ومن .ونفعية طبيعية تجريبية تيارات عشر،
 بدأت أن إلى االنكليزية التربة على غريباً نباتاً الهيغلية المثالية

 أرضاً وتمهد االنكليزي الفكر سماء في تظهر جديدة عوامل

 أن ومكن تنموفيها. وأن الهيغيلية إليها تنتقل أن يمكن جديدة

 هذه االعداد بعملية قامت أساسية عوامل أربعة هناك ان نقول
 النحو على وهي انكلترا في الجديدة للهيغلية التربة فمهدت

التالي:

والدين: العلم بين الصراع - األول العامل

 الدينية النظرة بين والدين، العلم بين الصراع كان ربما

 عنها يتخلى أن البشري الذهن يستطيع ال التي للعالم الغريزية

 آلية بمبادىء األشياء جميع تفسير إلى الميل وبين بسهولة
 تميز التي أكثرالسمات من ،العلمي الروح من نابعة ميكانيكية

 أخرى. حقبة أية عن عشر التاسع القرن من الثافي النصف بها

 العناية اصابع نتبين أن علمية غير عصور في يسهل كان واذا
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 كيف نفهم أن الصعب من يكون فإنه مكان كل في اإللهية

 المثل فيه يسيطر عصر في العالم تقود أن االلهية للعناية يمكن
 الداروينية ظهور أدى فقد ذلك عن وفضالً .العلمي األعلى

..Darwinism ونما الدين، من عدائي موقف اتخاذ الى 

 وسيطرت داروين، اتبلع بين بفوة والمادي الطبيعي المذهب
 تتغير، ال لقوانين تمخضع االشيأء جميع إن تقول التي الفكرة

 إدخال فإن سبب بدون يحدث أن يمكن شيء ال كان واذا
 فال .مستحيالً سيكون العالم مجرى في حسابه يمكن ال عنصر

 العلم في ألهائل التقدم شهد العصرالذي يكون أن اذن عجب

 وجدت حيث والدين العلم بين التوفيق بمشكلة بعمق تأثر قد

 بالمعتقدات االحتفاظ في متزايدة صعوبة المستنيرة العقول

 المثقف، الذهن على قبضتها تراخت التي التقليدية الدينية

 العالم تفسير الى ماسة حاجة أخرى ناحية من هناك كانت ولكن

 من الدينية الغريزة اجتثاث السهل من فليس زوحيا. تفسيرا
 نظر بوجهة يقنع أن عليه السهل من وليس االنسان، نفس

 رضا، يطلب الرأس كان فإذا العالم، عن ومادية دنيوية واحدة
 وال إلحاحاً. ذلك عن التقل القي دعوام أيضاً للقلب فان

 وال .والراس القلب بين دائمة قائمة هوة هناك تظل أن يمكن

 على الديني والميل العلمي الروح تشبع أن الجديدة للنظرية بد
 النظري العقل ال بأسره البشري الروح تشبع أن أعني السواء،

 بجهد يقوم فكري هومذهب نحتاجه ما ان .وحده المجرد

 من فيه نعيش الذي للكون الحفيقية الطبيعة لفهم وخلص نزيه

 العلم، نتائج يهمل أن دون الدين، نظر وجهة ويبرر ناحية،
 المذهب أن العصر ذلك في المفكرون واعتقد أخرى ناحية من

 نحو على اليه فاتجهوا هيغل هومذهب الغاية هذه يحقق الذي

.قليل بعد سنعرف ما

والكالسيكية الالهوتية الدراسات - الثافي العامل

 ذلك في والفكري الثقافي الجو على أثرت التي العوامل من

 أبرزت ثم ومن والعلم، الدين بين الصراع وغذت الوقت

 الهوتية دراسات من نشر ما جديدة، روحية فلفة إلى الحاجة

 ايليوت جورج ،االنكليزية الرواثية قامت فقد .وكالسيكية

1880-1819 George Eliot لليسار هامين كتابين بيرجمة 

 مادة )قارن D.F.Strauss..شتراوس كتاب هما الهيغلي

 L.A.فويرباخ وكتاب ،1846 عام يسوع حياة ~ الهيغلية(

Feuerbach هذين ترجمة فأدت - 1854 عام المسيحية جوهر 

 في االنكليز المثقفين أوساط في مثيرة دينية أزمة إلى الكتابين

 المحافظ، الالهوت دعم في الرغبة غيرأن الوقت. ذلك

 هجيات ضد االمان قوة وتجديد الدينية، الغريزة واشباع
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 الى الطبيعي والمذهب المادي المذهب فيها وصل فترة في الشك

 واالنكار بل الديني، االكتراث عدم ضد والوقوف الذروة

 الله وجود من جعل الذي الالأدري التيار وضد ،الصريح

 واحد ومثيرعند تعبيرمحبب استخدام شئنا )إذا هامشية مسألة

 ولقدكان (W. Wallace والس الجددوهووليم الهيغليين من
 جميعاً أهمها بل - الالهوت لتدعيم استغلت التي المذاهب أول

 األول الرواد عند واضحاً ويظهرذلك الهيغلي، المذهب هو: -

 واالخوين ووالس وغرين، سترلنغ، الجديدة الهيغلية لحركة
 كثيرين وعند جميعا هؤالء عند الهيغلية كانت فقد الخ . . كيرد.

 والدفاع الدين تأيد تعني مثالية، من عليه تشتمل بما غيرهم

 جانب وإلى أخرى، دالالت من لها عما النظر بغض عنه
 الكالسيكية الدراسات أيضاً هناك كانت الالهوتية الدراسات

 Benjamin جويت بنيامين باسم خاصة بصفة ارتبطت القي

1893-1817 wet، الشهيرةلمحاورات صاحبالترجة 
 كل الهوتياًقبل كان جويت أن من الرغم وعل افالطون

 وفضالً اكشاط، متعدد الثقافة واسع مفكراً كان فانه شيء،

 مبكر وقت في األلمانية باكالية وثيقاً اتصاالً اتصل فقد ذلك عن

 زار ،1845-1844 عامي المانيا في صيفيتين اجازتين قضى عندما

 ثرثار عجوز بأنه بعد فيما ووصفه برلين، في الكهل شلنغ فيهما

 الشهير الهيغيلي الفيلسوف .ل Erdmann اردمان قابل كذلك

 وفهمها: هيغيل فلفة لدراسة طريقة أفضل معه: وناقش

 في شرع كما هيغل دراسة على انكلترا الى عودته بعد وعكف
 »لقد يفول كهولته في وكتب يتمه لم لكنه المنطق علم ترجمة
 دراسة في شرعت أن منذ عاماً أربعين من أكثر علي مضى

 القوة من منه تلقى قد ذهني أن وأعتقد هيغل، مؤلفات

. آخر« مفكر أي من تلقى أكثرما الدافعة

الثالث-الرومانتيكية: العامل

 لرومانتيكية ا بين عضوي إرتباط يبدو، فيما هناك،
 االلمانية الرومانتيكية بالحركة بقوة هيغل تأثر فقد والهيغلية،

 الثعراء ان نجد اوال نحن وها .عصره في ظهرت التي

 أمريكا في الشىء نف )وحدث انكلترا في الرومانتيكين
 العالم عن مثالية نظرة لظهور الفكري الجو يمهدون ايضاً!(

 الروحي االتجاه وتظهربوادرهذا الحياة، تجام جديد وموقف
 بيرس الرومانتيكية المدرسة زعماء أشعار في الجديد

 كيتس وجون Perce B. shelly 17792-1822 شللي
1821-1795 John keats وليم كبيرالحركة ثم 

 w. word sworth 1770-1850 وردزورث

 صموئيل جميعاً الشعراء هؤالء أهم واخيراً



الجديدة ابلية

 الذي ، s.t.Coleridge 1772-1734 سدج٠ك_ولر تبلور

 مكتته وقد ،الثعري إلهامه جانب الى الفلسفية موهبته ظهرت
 أوالً االلماني لالدب المتعمقة الدراسة من االلمانية للغة جادته

 انكلتر في تدفق فقد ذلك عن وفضالً ثانياً، االلمانية والفلفة

 من جارف تيار الفلسفية كولريدج نظرات مع مرة، ألول

 Tho- كوين دي توماس معاصريه من اجتذب األلمانية المثالية

1859,1785 mas de Quincey، كارليل وتوماس Thomas 

1881-1795 Carlyle احداث في الفضل اليه يرجع الذي 

 األرض وتهيثة أيامه، في وقع الذي الكامل الذهني التغيير

 والفكر لالدب الروحية القيم استوعب فقد الجديدة. للبذور

 التنبؤي أسلوبه به يتصف ما بكل ثانية عرضهما ثم األلمانن.

 أضفى الذي هو برسالته الكامل ايمانه كان ولقد بالغ تأثير من
 القوية. أصداءها لكلماته وجعل االقناعية، قوتها أقواله على

 يغرس أن بالده، في المتفشي الروحي االفالس وسط فحاول

 واألدب الكالسيكية الفلسفة ولدتها التي الجديدة القيم
 الثقافتين بين جسراً بذلك فكان االلمان عند الكالسيكي

واالنكليزية. األلمانية

 في Ralph w. Emerson. امرسن والدو راف قام ولقد

 كارليل به قام الذي الدور بنفس االمريكية المتحدة الواليات

 بلغ قد باأللمان تأثره يكن لم وإن لرسالته، مشاهة رسالة فأدى

.العمق هذا مثل

: منعزلون فالسفة - الرابع العامل

 مهدوا الذين المنعزلين الفالسفة من مجموعة أيضاً هناك

 سيروليم ومنهم انكلترا، في الجديدة الهيغلية تيار أمام األرض

 الذي Sir william Hamilton 1788-1856 هامتون
 مكانة الى االسكتلندية بالفسلفة االرتفاع في الفضل اليه يرجع

 تفوق الفروع من وغيرها الفلسفة في قراءاته كانت فقد رفيعة،

 وكانت عليه، االنكليزالسابقين المفكرين جميع بكثيرقراءات
 كان التي االلمانية الفلسفة اهمها مصادرمتنرعة من مستمدة
 آفاقاً هاملتون فتح وهكذا حديثا. اكتشفوها قد االنكليز

.األول المحل في كانطية بأفكار األخذ طريق عن جديدة

 John Grote غروت جون أيضاً الفالسفة هؤالء ومن

 جامعة في الخلقية للفلسفة أستاذاً كان الذي 1866-1813

 فياطارالفلسفة لمتقل، وشبه المنعزل ودارتفكيره كمبردج.
 تعاطفاً المعرفة فيه تكون مذهباً يشكل أن حاول حيث المثالية

 عن فضالً الجزئي المشروط الوجود خالل من العقل مع للعقل

 يكون ال تفكيرنا أن واعتقاده .الوضعي للمذهب العنيف نقده

 ظهركتابه وقد المثالية، بالطريقة فكرنا اذا اا حقيقيا فلفيا

 سترلنغ كتاب فيه ظهر الذي العام نف في الرئيي الفلسفي

 جيمس هناك كان جروت، جانب وإلى . 1865 هيغل عن
 أندروز، سانت بكلية أستاذاً كان الذي James Ferrier فريم

 تلك من كثيراً أوضح معالمم كانت خاصاً مثالياً مذهباً وطرر

 على مذهبه واحتواء غروت، بها جاء التي المفككة الخيوط

 وقداستطاع فيمابعد ظهرت التي الحركة من عناصركثيرة
 1854 عام الميتافيزيقيا مبادى الرئيس كتابه في يجمع أن فريير

 هذا خصائص عن وكشف ،النظري والفكر الفلسفة بين
 ذاته الوقت وفي واضحة. واستنباطية منهجية بطريقة الفكر

 أغواره سبر عن وبعجزه هيغل بعمق بصراحة يعترف فريير كان

 مفهومة واحدة بكلمة ينطق أن يستطيع الذي ذا »من يقول:

 أن مع بلده، خارج أحد وال بلده، في أحد ال هيغل؟ عن

 أشبه لكنه وأكثر، كالشمس تسطع وهناك هنا قمم أفكاره

 جو إنه إليه، االبحار في ما بوصلة تساعدك ال الظلمات ببحر

 كالحجر هيغيل ان فيه، يتنفس أن بشري عقل أي يتطيع ال

إليه« النفاذ يصعب الذي الصران

 ظهرت الذي الفكري المناخ هيأت التي العوامل كانت تلك

 أهم هم ومن بدأت؟ فكيف انكلترا، في الجديدة الهيغلية فيه

أعالمها؟!

 James Hutchison Stirling سترلنغ هتثسون جيم i أوأل
1820 -1909.

 مفكر جانب من الهيغلية نحو حاسمة خطرة أول جاءت

 زار الذي سترلنغ هتشون هوسبرجيمس اسكتلندي
 ما ما. حد الى طويلة، إقامة فيها وأقام ،1856 عام هايدلبرغ

 منتظمة بدراسة فقام بهيغل اهتمامه تعميق في االثر أبعد له كان

 يعد، بأنه وصف الذي الهام بكتابه انتهت هيغل لمؤلفات
 سر كتابه به وأعني جديد، عصر وفاتحة ثورة، منشأ بحت،

 عام مجلدين في نشره الذي Thr Secret of Hegel هيغل

 الثاق العمل من عشرسنوات من يقرب ما له وكرس ،1865
الداثب.

 يعتقد جعلته التي األسباب الى كتابه في سترلنغ أشار ولقد

 عن لنا مندوحة ال وأنه عالية، قيمة ذات الهيغلية الفلسفة أن

:يتقدم أن الفلسفي للفكر لوأريد دراستها

 السهل من يجد المستنيرلن الحديث الذهن أن سترلنغ يقول

 العقل وبين المألوفة، الدينية المعتقدات بين يوفق أن عليه

 الرمز بين التفرقة إلى حدكببر، إلى يرجع الفشل وهذا
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الجديدة الهيغلية

 إليه ومانحتاج والروح الحرف بين الداخلي، والمعفى الخارجي
 الحسية التمثالت نرد أن للرموز، الداخلي المعنى نفهم هوأن

vorstellungen شاملة أفكار الى Begriffe هيغل وجدارة 

 ألولئك احتقاره أشد كان فما فعلذلك، هوأنه واستحقاقه:

 يفشلون ثم ،الخارجي والسطح القشرة حول يتقاتلون الذي

 طريق عن الفكر ان ■ الداخلي الجوهر أو النواة إدراك في

 ان غير البشر، من العظمى للغالبية الزم الحية التصويرات

 الصور وراء الكامن الفكر يبرز هوأن الفيلسوف مهمة

الخارجية.

 رأي في أيضاً، هيغل حققه هام آخر إنجاز هناك ثم

 وذهب ,الفهم بمجردات العيني الفكر استبدل هوأنه ،سترلنغ

 منهما كال أن وافتراض بعض، عن بعضها األشياء فصل أن إلى

 هو بغيره تربطه ضرورية صلة هناك تكون أن دون بذاته قائم

 هيغل انتقل وهكذا , انظري غير الذهن في المتأصلة العادة

 الحقيقة أن لهم وبين التفكير من أعلى مستوى الى بقرائه

 كل يشمل مترابط واحد نسق سوى ليست Reality الواقعية
 سوى الجزئية الموضوعات وليست ،مطلقة بطريقة آخر شيء

 الفلسفة عن البعيد البسيط الرجل كان هنا ومن له. عناصر

 وليس المجردات من حقيقي غير عالم في يعيش الذي هو

هيغل!

 ارتاطهابالتجربة هي للهيغلية هامة ثالثة خاصية

Experience، يقول فيما الحقيقة، عن يبعد شيء فال 
 عابثاً حالماً فيلسوفاً كان هيغل بان القائلة القضية قدر سترلنغ،

 عن أو نفسه ذات من استخرج أنه أو بالتجربة، له عالقة ال

 بالوقائع لها عالقه ال الكون عن نظرة الباطني، وعيه طريق
 من العكس، على ،يعالج فهيغل . Actual Facts الفعلية

 الذي العالم أعني فحسب التجربة عالم نهايته حقى مذهبه بداية

 يقنع لم انه هنالك ما وكل منه، جزءا ويشكل فيه يعيش

 ادراك على وأصر األشياء، عليه تبدو الذي األول بالمظهر
 هذا على انتباهنا نركز اال يعلمنا هو ثم . النهائي معناها

 بل .ما نظرية عليه ونقيم التجربة جوانب من أوذاك الجانب

 Reality الحقيقي الواقع بتحليل نقوم أن بالضرورة علينا،

 عالقة وفهم المختلفة جوانبه عن الكشف يهدف دقيقا تحليال

 هيغل، أقدام كانت لقد وبالكل. ببعض بعضها الجوانب هذه

 ولم الصلبة. التجربة أرض باستمرارفي راسخة الوقت، طول

 فهما بالفعل، موجود هو ما طبيعة فهم سوى هدف له يكن
الجانب. األحادية التفسيرات وتجنب شاماًل،

 أعلت أنها هي سترلنغ رأي في هيغل لفلسفة رابعة خاصية

 أو تقاليد أو لعادات مشروعية فال . Reason العقل شأن من

 إن بطابعه، العقل طبعها إذا اال دساتير أو مؤسسات أو عرف

 العقل يقبله ال وما العقل، نور في شيء كل نفحص أن علينا
 السلطة إلى فااللتجاء كامال. رفضاً نرفضه أن علينا ويرضاه،

 سترلنغ غيرأن العقل محكمة في مشروعية له ليس كانت، أيا

 هو فهذا الفرد، عقل هو ليس هيغل عند العقل أن إلى ينبهنا

 عندما ،Rationalism العقلي المذهب فيه وقع الذي الخطأ

 الذي الخطأ وهونفس الجانب، أحادية بطريقة المبدأ استخدم

 الذاتية أو الفرد عل اعتمد عندما التنوير عصر فيه وقع

 خاصة ملكية لي هيغل، كماأوضح العقل، ان البسيطة.
 الموضوعي Universal Reason الكلي العقل هو وانما للفرد،

 واألنظمة الفلسفية المذاهب وفي المؤسسات في يتجسد الذي

 وقع الذي الخطا فان هنا ومن سلوكنا. تنظم التي االجتماعية

 بين والموضوعية، الذاتية بين قابل هوأنه العقلي المذهب فيه

 يكون ال الفرد أن حين في بينهما، وعارض والمجتمع، الفرد
 الموضوعي الكلي العقل في يشارك ما بمقدار إال عاقالً موجوداً

 والسياسية، االجتماعية المؤسسات في المتجدد البشري للجنس
 ليى جوهره، يشكل الذي المجتمع، عن بعيداً االنسان ألن

فحسب. حيوان سوى

 سترلنغ جعله الذي هيغل سر هو ما اآلن تساءلنا واذا
 إلى وذهب به تندر من الباحثين من أن لوجدنا لكتابه؟ عنواناً

 أن غير لنفسه! سترلنغ به احتفظ فقد سر هناك كان اذا أنه

 أو ،ما للغز حل تقديم الواقع في يستهدف يكن لم الكتاب

 الفلسفة أبواب جميع يفتح الذي السحري المفتاح اكتشاف

 التطوري للتاريخ يعرض أن فحسب يحاول بل الهيغلية،

 هذا في االساسية النقطة دامت وما الهيغلية، الفلسفة لتكوين

 وهكذا هوكانط! هيغل سر فان الكانطية الفلسفة هي التاريخ

 »فلسفة سترلنغ يقول فيما .البساطة غاية في هيغل سر يصبح

 فهي الكانطي، للنقد الضرورية المنطقية النتيجة هي هيغل
 ما وأياً المقوالت«! استنباط في الرئيسية الفكرة باتساق تطور

 من وبداً تماماً منهما تخلص »فانه شلنغ أو لفشته هيغل دين كان

 بعون استطاع قد أرسطو كان »فاذا : Kant كانط من جديد
 في متضمناً كان الذي المجرد الكلي يعبرعن أن أفالطون من

 من أقل بمساعدة ولكن هيغل قام فكذلك سقراط، فلسفة

 العيفي الكلي عن صريجة بطريقة وبالتعبير وشلغ فشته جانب
 )المجلد كانط«. لدى ضمنية بطريقة موجودا كان الذي
 الملقاة المهمة بثقل سترلنغ يشعر ما وكثيراً المقدمة( من األول،

 في يقول فتراه مواطنيه الى هيغل فلسفة تقديمه في عاتقه على

 هذا أرجاء في ،أرشدكم أن استطاعتي في »هل ذاته: المجلد
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الجديدة الهيغلية

 له الشبيه الذي الهائل المركب هذا العمالق؟! الواسع البناء

 مذهبه ان العالم؟! أو انكلترا أو فرنا في االن حى ظهر فط

 المرء يراها ال التي الهائلة الشرقية القصور تلك من واحد هو

 قاعات، فوق قاعات لضخامته: نهاية ال - األحالم! في اال

 وياقوت وزمرد، وذهب، رخام، شرفات: فوق وشرفات
 أصابعهم في ويضعون فيه، ينامون قدامى أنبياء ومرجان،

 وغير مجنحة مردة : تحرسهم مردة وهناك ،السحرية أختامهم

 سترلنغ ان الواقع لكن (60 ص األول، )المجلد .!« مجنحة.
 على السيف بحد طريقه شق في نجح قد - هذا تخوفه رغم -

 سباته من االنكليزي الفكر ايقاظ وفي هيغل لفهم تعبيره حد

 على جديدة وجهة ووجهه جديدة دافعة قوة وأعطاه القطعي،

. بعد فيما الفكر هذا مار في سيظهر ما نحو
 Thomas Hill Green غرين هل توماس - ثانياً

836,,1882 :
 الذي غرين هل توماس عادة، النكليزية للمثالية يؤرخ

 بنيامين هي مسيطرة قوية شخصية عل اكسفورد في تتلمذ
 في الخلقية للفلفة استاذاً غرين وظل ،B. Jowett جويت

* وفاته حتى 1878 من اكسفورد
 في جديد لعصر فاتحة كان سترلنغ كتاب نشر أن والواقع

 لم الفكر هذا إلى أفكاراً قدم حيث االنكليزي، الفكر تاريخ

 الحدس المذهب وال Empiricism التجريبي المذهب يكن

Intuitionism لكن القليل، أقل اال عنها يعلمان البالد هذه في 

 أعطت فقد يتقدم أن االنكليزي للفكر الصعب من كان بدونها

 الى وأدت هيغل. سيما ال االلمانية المثالية لدراسة قوية دفعة
 اسم أوخطأ، صواباً ان عليها، أطلق فلسفية مدرسة تأسيس

 يدرسون آخرون مفكرون هناك كان ولقد .الجديدة الهيغلية

 العظيم، كتابه سترلنغ فيه نشر الذي الوقت نفس في هيغل

 لى إليهماا يرجع لذان ال :توماسهلغرين،وادواردكيرد، منهم
 انكلترا في الهيغلية االفكار انتشار في الفضل كبير حد

 في اكسفورد جامعة في طاغياً غرين تأثير كان ولقد - واسكتلنده

 المؤثرة القوية عشربشخصيته التاسع القرن األخيرمن الربع

 اكسفورد في الفلسفة بتدريس بدأ وعندما .العادي غير وبنفوذه

 ،John Stuwart Mill 1873-1806 مل ستيورت جون كان

 متضادين قطبين ومل غرين فكان ،هناك عقلي كبرتأثير يمارس

 االنكليزي الفكر يمثالن هامان تياران فيه يتصارع فكر ف

 مل اقتالع في نجح غرين -غيران أخرى ناحية من التجريبي
 لمجموعة أو فكرية لمدرسة زعياً يصبح وأن ،عحله يحل أن وفي

 وال وهيغل: كانط من إلهامهم يتمدون الذين المفكرين من
 يكن لم لكن هيغلياً، كان غرين لفكر العميت األساس أن شك

 واستخدم كانط من بدأ لقد االلمافي. للفيلسوف تلميذ مجرد قط
 وهويشيرفي .وتناقضاته كانط اخطاء إلصالح أساساً هيغل

 يذكر ما وقليال كانط، نظريات إلى مستمرة بصفة كتاباته

 لعلم تمهيد كتابه في االطالف على يذكره ال هو بل هيغل،
 كان فقد ذلك ومع Prolegomenan to Ethics االخالق

 للفلسفة المتممة القمة فيها وجد اذ هيغل بتعاليم بعمق مقتنعا

 صعوباتها تحل أن بواسطتها يمكن التي ،كانط عند النقدية

 في ارتيابه من الرغم وعلى والدينية. واالخالقية االبستمولوجية

 الكلمة أنه على هيغل مذهب إلى ينظر كان فقد الجدلي المنج

 التي األساسية الحقيقية أن غرين ويعتقد الفلسفة. في األخيرة
 لكن إقناعاً أكث صورم في تعرض »أن الى تحتاج هيغل ي جاء

 بأكثرمما الهيغلية من يشرب وال يعرضها أن يستطيع الذي
 كان ما كثيراً لكن ٠ الجدلي« المنهج من يتحرر أن عليه ينبغي،

 عملية في المضي الممكن من كان مدى أي إلى يتساءل: غرين
 التراث أن طالما سترلنغ، وضعها التي األس فوق البناء

 مسيطراً ظل قد طويلة قرون الى يرجع الذي المتأصل القومي

 العقبة كان التراث أن البداية منذ غرين أدرك لقد منازع؟ بال

 محل الجديد يوضع أن يكفي ال وأنه إزاحتها، يتعين التي
 أركانه. وتقويض القديم زعزعة أوالً ينبغي وانما القديم،

 مع موت أو حياة صراع خوض الضروري من كان وهكذا

 المنفعة أومذهب الطبيعي المذهب على القائمة الفلسفات
 مراراً يقول غرين نجد هنا ومن الكبرى التجريبية والمذاهب

 مل مواطنيكم من »دعوكم مواطنيه: من الجديد للجيل
 الذي المضاد الرأي ويهذا .وهيغل« كانط إلى وتحولوا وسبنسر،

االنكليزية الفلسفة تاريخ في جديد فصل بدأ غرين، به قال

 كان اذا : Edward Caird 1835-1908 كيرد ادوارم - ثاثًا

 تولى فقد اكسفورد في الهيغلية تدعيم على عمل قد غرين
 النظرية ادواردكيردعرض الدراسة، في وزميله صديقه

 معقالً غالسغو جعل حتى اسكتلنده، في عنها والدفاع المثالية،

 العبء كيردوحده حمل 1882 عام غرين توفي وعندما للمثالية،
 في أستاذاً عين إذ األصل في االثنان يتقاسمه كان الذي

 بعد اسكتلنده وترك — غرين وزميله لصديقه خلفاً أكسفورد
 جيال فيها أنشاً والتدريس، الكتابة من عاماً وعشرين سبعة

 على السيطرة في خلفوه الذين الشبان الهيغلين من كامالً

 الهيغليين هؤالء من واحد يقول ووسعوها. غزاها التي األرض
 وقد ،John Watson 1847-1939 واطسن جون - الشبان

 والتعريف فيه والتوسع المثالي الموقف عرض على نفسه هو عمل

 يكن »لم :فيهم تأثيره وهويصف يقول - االلمان بأبرزبمثليه
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 تالميذه، على التأثيرالهائل هذا مثل قط الفلسفة الستاذفي
 وايمانه المطلق، الرجل صدق نتيجة أساساً وهوتأثيرجام

 كما - الخير اتجاه في معاً تعمل جيعاً األشياء بأن ،والتام العميق

 آن في الرائعة البسيطة العبارات ال أيضاً التأثيريرجع هذا ان

 من آخر تلميذ ويقول - أفكاره من بها يعب كان التي - معاً

 John ماكنزي استيورات وهوجون - الشبان الهيغليين هؤالء

1935-186OStuert Mackenzie . التي الدراسة غرفة »كانت 
 في طالباً وخسين مائتين من يقرب بما تكتظ محاضراته فيها يلقي

 بال القاعة يغادرون تالميذه كان ما ونادراً الواحدة، المحاضرة

 المعلمين أعظم من واحداً معالً بوصفه يعد، وهو باق، أثر

 Mind, . جيعاً أعظمهم يكن لم ان طالبهم، في المؤثرين

511 .Vol., XVIII, P هنري جون ايضاً تالميذه من وكان 

 يعد والذي John Henry Muirhead 19401855 مويرهيد

 وغرين، كيرد عند االنكليزية المثالية تراث على االوصياء من
 William Wallace 1897-1844 والس وليم أيضاً ومنهم

 ترجم فقد ٠ ومفسريه هيغل مترجي وأقدر أول من كان الذي

 1874 عام لهيغل الفلسفية العلوم موسوعة من األول الجزء

 وفلسفة The logic of Hegel هيغيل منطق عنوان تحت

 مقاالت خس مع Hegel; philoSi of Mind. .الروح

 سيما ال هيغل فلسفة الى مقدمة كتب ثم . 1894 عام تصديرية
 Prolegomena to Hegel’s Philos. Specially . منطقه.

His Logic كثيرون. هؤالء وغير

 اكسفورد، جامعة في ليعمل اسكتلنده كيرد ترك عندما
 وعادت المبكرة غرين وفاة خلفتها التي الثغرة تلك أخيراً مكت

 مثليا كيرد أكد فيها.ولقد بدأت التي الكلية الى المثالية الحركة

 لكانط، واتصال استمرار هو هيغل أن قبل من سترلنغ فعل

 المطلقة المثالية الى النقدية المثالية من االنتقال أصبح وهكذا
 كانط اليها يسعى كان التي الترنسندتالية فالوحدة طبيعياً، أمراً

 في الهوية عن الرائعة الهيغلية الفكرة في اال تتحقق ال
 أن الفلسفي الفكر يستطيع لن التي الفكرة وهي االختالف،

 الوحدة هي ،كيرد رأي في ،تلك - بدوها واحدة خطوة يتقدم

 شيء، كل في الكامن الروحي المبدأ وهي الحقيقية، العضوية
 . .جدلية بطريقة نفسها عن تكشف دينامية حية وهوعملية

Dialectical. خالفاً الجدل فكرة هيغل كيردعن أخذ وهكذا 

 التنظيم عنده كثر بل المتأخرون، والهيغليون برادلي فعله لما
 في وثقته أيضاًتفاؤله هبغل كماأخذكيردعن لالفكار الثالثي

 يمكن ال الذي التفكير على المعرفية والجرأة المعرفة على قدرتنا

 في المطلقة ثقته تفلفه كل في لتلمس وانك حد، له يوضع ان
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 وحيوية نضارة عليه ألقت التي هي الثقة وهذه العقل، قدرات
 فحيث :والصوفية والالأدرية، احتقارالشك الى به وأدت

 على المعتمة« الصوفية سحب »تتبدد شيء كل العقل نور يضيء

.تعبيره! حد

 جون كان : John Caird 1820-1898 يرد جوه رابعاً-

 في قسيساً سنة عشرة بخمس يكبره الذي ادوارد شقيق كيرد

 ظهرت واضحة هيغلية ميول ذا كان كما االسكتلندية، الكنيسة

 An Introd, to the Phi- الديية الفلسفة الى مدخل كتابه في

los. of Religion بل .الفلسفية كتاباته وهوأهم 1880 عام 

 دون له وكان الكنيسة، منبر فوق من الهيغلية الى دعا قد أنه

 وكان باسكتلنده، الالهوتية الدوائر في تغلغلها في نصيب شك
 الهيغلية حدود الدينية فلسفته في التزم المعاً وكاتباً خطيباً

 وذهب العالم، خارج يقع الذي االله فكرة رفض كا بدقة،
 تشمل التي الماهية وتلك للعالم ماهية أعمق هو الله أن الى

 أما فيهاروحهاالمطلقة وتغلغلت األشياءالمتناهية، جميع

 فهو ثم ومن الله، حياة في يشارك متناه فهوكاثن االنسان

 المجال هو والدين ،طبيعي وعالم روحي عالم :عالمين في مواطن

 .والطبيعي الروحي بين التعارض ذلك نهاثيا فيه يختفي الذي

 بين التوفيق الى كيرد جون عند الديني التفكير ينتهي وهكذا
والفلسفة. الدين بين أو والمعرفة االمان

 عام في :Hegelian Manifesto الهيغلي البيان خامساً-

 للهيغلية مزدهرة مدرسنة بالفعل تثكلت قد كانت 1882

 هولدين لورد نشر 1883 التالي العام وفي ،انكلترا في الجديدة
R٠B. Hauldane آندروست صديقه مع باالشتراك 

A. Seth ماننحو المدرسة، أعضاء أصغر وهما Manifesto 

 النقد في مقاالت عنوانها المقاالت من مجموعة عن عبارة هيغلي

 اعتبر ولقد ،Essays in Philosophical Criticism الفلسفي

 الشبان من لعدد المشترك االعالن أو البيان بمثابة الكتاب هذا

 الثهرة، الى يفتقرون الوقت ذلك في كانرا الذين الهيغليين
 تعبئة أول يمثلون وكانوا الجديدة، الحركة الى انضموا والذين

 فعرض االفحاحية بكتابة اندروست ساهم وقد المثالية لقوى
 ولكنها هيغل فلسفة أساسها في هي لفلسفة العامة الخطوط

 االتجهاهات جيع في بحرية تتحرك واما ١٣ تماماً مقيدة ليست

 نسوق أن بد وال .هيغل الى كانط من امتدت الي الفكرية
 دوراً سيلعبون الذين الشبان الهيغليين هؤالء عن سريعة كلمة

- بعدذلك: انكلترا في الثقافية الحياة في هاماً

 Richard ريتشاردبيردونهولدين هولدين، اللورد )أ(

1928-1856 Burdon Haldane : سترلنغ على تعرف الذي 
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 التي وكيرد، غرين كتابات أيضاً هناك عرن كها ادنبره، في

 ولقد .المثالية« اتجاه في دفعي »الى نفسه هو يشهد كما أدت

 كتاب أو المانغستو نشر على سث .ا مع هولدين أشرف

 عالقة : عنواغها دراسة فيه وكتب الفلفي النقد في مقاالت

 في االنكليز الهيغليين أصرح هولدين وكان بالعلم الفلسفة
 يقول الذي االلمافي بالفيلسوف الشديد االعجاب إبداء في جيله

 عرفه التأملي النظري للمنهج معلم هو!عظم »هيغل عنه:

 »انني تحفظ بغير نفسه عن ويقول أرسطو« أيام منذ العالم

االسم«! بهذا أسمى وأودأن هيغلي بأنني بالقول راض

 Andrew Seth باتسون - برنغل ست أندرو )ب(

1931.1856 Pringle-Pattison :

 عنوانها دراسة فيه وكتب هولدين لورد المانفتومع بنشر قام
 أقدر من سث أ. وكان بوصفهانقدًاللمقوالت الفلسفة

 راية حامل وهو االنكليز المثاليين من الثاني الجيل مفكري
 األول كتابه كتب طويلة لفترة عنه والمدافع الهيغلي المذهب

 تطور أن فيه بين هيغل الى كانط من التطور 1882 عام
 لضرورة وفقا سار قد الهيغلية إلى الكاتطية من الفلسفة

 عام والشخصية الهيجلي المذهب أثاركتابه ولهذا منطقية

 الكتاب هذا في الهيغلية تعرضت حيث غيرقليلة دهشة 1887
 ضد موجهاً يكن م الواقع في الكتاب أن غب شديد، لنقد

 معينة نظرية تطورات ضد موجها كان ما بقدر الهيغلية الحركة

 فقد ذلك ومع .المطلق لفكرة الماصر جناحها يد على تمت ،لها
 وأدى المعسكر، قيادة داخل الثورة من نوعاً يمثل الكتاب كان

 زفضوا من كل األيام مع إليها انضم معارضة حركة قيام إلى
وبوزانكيت برادلي عد المطلق المذهب تأييد

 Bernard Bosanquet نكيت بوزا برنارد )ج(

1923-1848 :
 بعنوان دراسة السالف الهيغلي البيان في بوزانكيت كتب

 الى وأثراه المثالي المنطق فيها عمق للمعرفة علمًا بوصفه المنطق
 فعالً رأيه، في التفكير فلي وبرادلي، بهيغل متأثراً بعيد حد

 عن المستقل المجال وهو الموضوعي المجال الى يشير وانما ذاتياً،
 الميتافيزيقا مضمون نفس للمنطق فان وهكذا الذاتية. االفعال

 موسوعة في ذكرها التي الشهيرة هيغل عبارة يكرر هنا وهو
 واحد« شيء والميتافيزيقا »المكطق تقول: والتي الفلفية العلوم

 ان تقول التي هيغل عبارة أن بوزانكيت يرى كما (24 )فقرة

 على مثالتصدق المخطق على تصدق الكل هي الحقيقة

.تعاليمه جميع في تنتشر فكرة وهي الميتافيزيقا،
 David George Ritchie ريش جورج ديفيد )د(

1903-1845:

 التاريخ عقالنية بعنوان دراسة المانفتو في ريتشي نشر

Rationality of History. فلسفة قيام إمكان فيها عرض 
 االنكليز، الفالسفة فيها خاض ما نادراً مشكلة وهي ،للتاريخ

 نظر وجهة متخذا جوانبها جميع من لمشكلة هذه ريتش وناقش

 المنهجين بين العالقة يوضح أن على حرص كها هيغلية،

والمنطقي التاريخي

: Sir Henry Jones 1852-1922 جونز هنري سير )ه(

 خلفه ثم كيرد، أدوارد على غالسغو في تعلم قد جونز كان

 في جونز وكتب . 1894 عام الجامعة نف في الفلسفة كرسي في

 The So-االجتهاعي الحي الكائن بعتوان دراسة الهيغلي البيان

cial Organism، العلم جونز فيها طلب التي اللحظة ومنذ 

 ما كل لها ويكرس الجديدة الحركة يعتنق وهو كيرد أستاذه على
 تلميذاً حياته طوال ظل فقذ .قوة من المتحمسة طبيعته في

 كان كها .تقريباً شىء بكل له يدين كان الذي لكيرد محلصاً

 لكنز هوحارس بل أصيال مفكراً ليس انه عل نفسه إلى ينظر

المثالية! الهيغلية ثمينهوالنظرة

 William Ritchie Sorley سورلي ريتشي وليم )و(

1935-1855 ٠

 التاريخي، المغج بعنوان دراسة البيان هذا في سورلي كتب

 كانت وان مستفيضة، مناقشة المنهج هذا مناقشة فيها أجرى

 .مثالي منظور من االخالقية بالمسائل اهتمت التالية كتاباته

 مبكر، وقت في الجديدة الهيغلية الحركة الى ي سورل انضم ولقد
 القيم تحتل حيث اخالقية مثالية مثاليته تسمى أن ويمكن

مذهبه. في الصدارة مكان االخالقية

 من أخرى مجموعة هناك :مستقلون مثاليون - سادسًا
 الهيغلية، بتيار قوياً تأثراً تأثروا انكلترا، في المثاليين الفالسفة

: منهم مستقلة، مثالية مذاهب ألنفسهم انشاوا قد كانوا وان
 Francis Herbort Bradley برادلي هربرت (نرانسيس 1)

ن 1924-1846

 في مثالي تيار خلق في نجحت قد الجديدة الهيغلية كانت اذا

 في الجديدة االفكار بعرض اكتفت فإنها االنكليزية، الفلسفة

 مع لكنها . . . الخ وانتقادات وتعليقات وشروح ترجمات صورة

 هوظهور الحركة هذه في جديدة ظهورمرحلة إلى أدت ذلك

 الهيغلية، فثة ضمن تدرج كانت وان مستقلة مثالية فلسفات

 1876 عام برادلي نشر ولقد الرئيسي المركز برادلي فيها ويحتل
 نقل من أول فكان Ethical Studies اخالفية دراسات كتابه

 بأنه بوزانكيت وصفه ولهذا االنكليز إلى االلمانة المثالية أخالق
 برادلي مذهب وفي - العلم ذلك تاريخ غيرمجرى وحادث
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 قلة رغم تعبيرعنها وأصدق أوضح الهيغلية تجد االخالقي

 الفلسفة أن الى يثير كان وان هيغل، لمصطلحات استخدامه

 من االتكليزي الفكر اتقاذ على القادرة الوحيدة هي االلمانية

 يسمى ما فيه صدر الذي العام نفس وفي .الخطرة عزلته

 الضخم كتابه برادلي أصدر 1883 عام أي الهيغلي، بالبيان
 عنم قال الذي Prinicples of Logic.٠٠ المنطق علم أصول

 قراءة من توا اآلن »فرغت - خصرمه وهومن - جيمس وليم
 المؤكد ومن - لهما نهاية ال وحماس باهتمام لبرادلي، المنطق أصول

 بد وال االنكليزية، الفلسفة تاربخ مجرى يغير سوف أنه
 يخرج ألنه معه حساباتهم سوية من ،معا والعقلين للتجريبين

(Letters, Vol. 1.P.258) االتجاهات!« كل عن

 الظاهر األكب كتابه سنوات بعشر المنطق بعد برادلي نشر ثم

 أرسى الذي 1893 عام Appearance and Reality والحقيقة
 األولى: مهمتين، رقدحذدله الميتافيزيقي مذهبه دعائم فيه

 الظاهر، مجرم عن متميزاً Reality الحقيقي الواتع معرفة

 من بل مفككة، بطريقة ال عقليا تصورا العالم تصور : والثانية

 كتاب يوجد ال إنه نقول أن ومكن .ما نحو على كل هو حيث
 التفكير من وأثار أعماقها من الحالية االنكليزية الفلفة هز آخر

الكتاب، هذا مثل ايمجاباًوسلباً، التأثير، من ومارس

 John M.Ellis ■أرت ازلم دك إليس م. جون(2)

Mctaggart:

 كان وان برادلي، بعد واستفالالً اكتماالً المثاليين أعظم

 ألنه ذلك اليار، اقصى إلى الهيغلي المذهب داخل في ينتمي
 عن االنكليزية، الهيغلية فيها فصل حاسمة بخطوة قام

 هيغلية، أسس على إلحادي مذهب تشييد وحاول الالهوت

 المتقلة الذات أو المتناهية، الشخصية على المذهب هذا ويقوم

 ال أخرى ذات من أجزاء أو ذات أية في إدماجها يمكن ال التي

 بالمطلق الفلسفة تسميها التي العليا الوحدة تلك في سيما

.بالله الدين ويسميها
 ومتعمقة فاحصة دراسة على ماكتغارت فلسفة تأسست ولقد
 نشر فقد المختلفة مؤلفاته من واضح وهذا هيغل، لمذهب

 Studies in The .عندهيغل الجدل في دراسات 1896

Hegelian Dialectics

 1901 عام الميغلية الكونيات في دراسات ذلك بعد نشر ثم

Studies in the Hegelian Cosmology منطق على وشرح 
 ثم - 1910 عام A Commentry on HegePs Logic هيغيل
The Nature الوجود طيعة كتابه في مجلدين في مذهبه عرض
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of Existence برود نشره في والثاني 1921 عام األول المجلد 

C.D. Broad 1927 عام.

المتحدة: الواليات في الجديدة الهيغلية ٠ ب

 القرن من الشافي النصف في أميركا الى الهيغلية إنتقلت

 في لويس، سنت مدينة هما رئيسيان مركزان لها وكان الماضي
 بوالية سنسناقى ومدرسة ،مسيسوري بوالية لوي سانت مدينة

هيغلية( مادة )راجع أوهايو
 نحو على للهيغلية، األرض االمريكيون الشعراء مهد ولقد

 والدو رالف قام ولقد انكلترا، في الرومانتيكية شعراء فعل ما

 في كبير بدور Ralph Waldo Emerson 1803-1882 إمرسن
 الحركة الى بشدة انجذب قد امرسن وكان التمهيد. هذا

 في يدرس كان الذي أخيه رسائل خالل من ألمانيا في الثقافية
 من كارليل كتبه ما أيضاً إمرسن استهوى ما وسرعان غوتنغن،

 ،1825 عام كوليردج قرأ ثم األلمافي، األدب عن مقاات

 Reason . . العقل. بين التفرقة مرة، ألول عنده، واكتشف

 مرات، ثالث أوروبا إلى سافر ثم ٠ Understanding والفهم
 خاللها التقى بريطانيا في قصيرة إقامة منها واحدة في أقام

 دائماً ظلصديقاً، الذي وكارليل، رث، ووردز كوليردج

 الفلسفية المبادىء من مجموعة تشكيل الى إمرسون وانتهى .له
 - لحيام »هدف أن منها وأحاديثه وخطبه شعره في عنها عبر التي

 النفس على والتعرف .نفسه« على المرء يتعرف هوأن يبدو فيما
 اعرف الجديد: و»المبدأ نفسك«، »اعرف القديم المبدأ أو

 عقول أما واحد، كلي عقل »فهناك واحد!، شيء الطبيعة

 العقل لهذا تجسيد منا واحد وكل .منه أجزاء فهي االفراد
 مباشراً اتصاالً الكل بذلك يتصل أن وهويستطيع الكلي،

 ألنه االفراد، لسائر ممثالً بذلك كان فعل فان الحق، ليستوحيه

 باعتباره الفردي عقله حياة ال الكلي العقل حياة يحيا انما عندئذ
 أفكار لمناقشة جاعة ألف إمرسن ان ويقال . متقال. فرداً

 مجلتها حرر كما ،1836 عام الفلسفة في المثالي المذهب
 من بالهيغلية قوياً تأثرتأثراً انه الواضح ومن . 1844-1842

 W.T.هاريس تودي وليم خالل من ثم أوآل، كوليردج خالل

Harris اليمنية الهيغيلية لويس سانت مدرسة ومعه ذلك، بعد 
 الفلسفة بصحيفة وثيقاً ارتباطاً أمرسن ارتبط كما المحافظة،

 أن صحيح .الماضي القرن وسبعينات ستينات في النظرية
 عنه يقول كان ما ننسى اال علينا ينبغي لكن شاعراً كان أمرسن

.ا خسرنافيلسوفا! إمرسن »في :نيتشه

 Henry David Thoreau ثورو ديفيد هنري كان كما
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 تمهيد في ساعد متمردا شاعرا ،إمرسن صديق 1862-1817
 فقد أستاذه، من أقل بدرجة كان وإن الهيغلية أمام األرض

 الفرد، استقالل بفكرة واهتم بعمق، الطبيعة ثورو أحب

 دافع أنه حتى المادي، المجتمع في الفرد قيمة عن بقوة ودافع

 دفع عن واالمتناع المدني العصيان في المواطن حق عن
 ما طريف ومن السبب. لهذا هونفه وسجن الضرائب!

 من وسأله سجنه في وهر زاره إمرسن أن الصدد هذا في يروى

 القضبان؟! داخل هناك تصنع ماذا »هنري! القضبان خالل

 خارج أنت تصنع ماذا »والدو! :سؤاله بمثل ثورو »فاجابه

القضبان...؟!».
 تجاوزها بل المتطرفة الفردية حدود عن يقف لم ثورو أن غير

 تشكل أفكار وهي الوجود! وسر الكون في شامل مذهب إلى
 سوى عنده، الحسية، الظواهر فما كلها، المثالية الفلسفة محور

 أو الحدس إدراكها ووسيلة مدبرة فعالة قوة الى تشير رموز
المباشر!. الروحي العيان

 تعبير المثالي االتجاه عن وثورويعبران أمرسن كان إذا لكن

 الذين الفالسفة ظهر ما فسرعان بالمثاعر، الفياض الشاعر

 مذهب صورة في العقلي بالبرهان الشاعر أحاسيس يؤيدون

فلسفيخالص:
 Borden Parker Bown باون باركر بوردن أوالً ظهر

 عن فضالً كتاباً، عشر سبعة في شرح الذي 1910-1847

 Personalis- الشخصانية المثالية في مذهبه المقاالت من العديد

tic Idealism مع الخالقة الثخصية أو - الله أن فيها يرى التي 
 The الحقيقي بالواقع يسمى ما يشكلون المخلوقة الشخصيات

Real . التفكير نظرية أهمها كثيرة كتب في مذهبه عرض وقد 
 عام ، Theory of Thought and Knowledge والمعرفة

 1902 و 1898 عام Methaphysics والميتافيزيقا 1897

.Personalisml908 نية لشخصا وا Theism والتأليه
 Josia Royce 1855-1916 رويس جوزيا ثانياً جاء ثم

 الفالسفة قرأ الذي منازع دون أمريكا في المثالية فالسفة أعظم

 يد على درس حيث غوتنغن بجامعة التحق ثم االلمان،
 في عين الدكتوراه على حصوله وبعد Lotze لوتسه الفيلوف

 ا٢ يعمل ظل التي هارفارد جامعة ثم ،أعوام لبضعة كاليفورنيا

 تدعم التي المؤلفات العديدمن ولقدأصدررويس .وفاته حتى

 The للفلسفة الديني الجانب منها؟ المطلقة المثالية في مذهبه

Religious Aspect of philosophy - 1885 عام بوسطن - 

 ودراسات 1892 بوسطن الحديثة، الفلفة روح ومنها

1900 فيجزأينعام والفرد والعالم 1898عام الخيروالشر في

 ،الحقيقة بلوغ عن قاصر العلم أن ال رويس ويذهب

 أن حين في األشياء، من الوصفي الجانب على يقتصر ألنه ذلك
 ذلك يسبق وهوجانب i المدركة الذات على األشياء وقع

 هنا ومن بعيد، او قريب من العلم يمسه فال - الوصفي الجانب

 الذي الكون حقيقة على تطلعنا التي هي وحدها لفلسفة فان

 سوى الطبيعة عالم ذلك في بما بأسره، الكون وما فيه، نعيش

 هوالله عظيم أوروح أوهوعقل حقيقته في واحد حي كائن

 الكون أجزاء بين ينسق الذي Logos اللوجوس أو المطلق او
 هدف تحقيق عل متعاوناً فيه ما كل نحويجعل عل جميعاً

 األساس، حيث من يؤكد، رويس مذهب نجد وهكذا . واحد

 ص،1 ج والفرد، )العالم الواقع عالم على االفكار عالم سيادة

 وهو الخالص! الهميغلي انجاهه قاطع نحو عل يتضح كما (.19

 فلسفته في - كانط موقف مزوجا كذلك، يظهر اتجاه

 أول فيها أصدر التي الدين فلفة في يظهر كما االخالقية،
 هو آخر مثالي فيلسوف في قوياً تأثيراً رويس أثر ولقد كتبه.

 الذي ،1892 سنة ولد Brand Blanchard بالنشارد براند
 دافع حيث المعاصرة االميريكية المثالية الفلسفة يعدأحدأعالم

 الفكر بين ضرورية عالقات بوجود القول :ثالث نظريات عن

 Coherence Theory of الصدق في الترابط ونظرية والوجود،

Truth األولى النظرية أن بين وقد الداخلية، العالقات ونظرية 

 األساس هي الثانية وأن للثانية، الميتافيزيقي األساس هي

للثالثة الصوفي

تمة: جع

 الهيغلية جذوة انطفأت عشر التاسع القرن نهاية ومع

 التجريبي التراث واستعاد وامريكا، انكلترا في الجديدة
 التي الجديدة الواقعية هي جديدة صورة في سيطرته التقليدي

 فقاد العشرين: القرن في االنكليزي الفكر في السائدة كانت

 George Eduard Moore 1873-1958 مور إدوارد جورج

 برادلي ضد الهجوم B. Russel 19701872 رسل وبرتراند

 السابقة واالفتراضات األساسية المناهج ضد أوسع وبصورة

 وجون w. James جيمس وليم قاد كما .الجديدة للهيغلية
 اتجاهاً وشقاً المتحدة الواليات في ماثال هجوماً .ل Dewy ديوي

 األولى العالمية الحرب بداية ومع .تعددياً تجريبياً برجماثياً جديداً

 من ان شك وال جذرياً تغير قد أمريكي االنكلو الفكر كان

 نحو السريع االتجاه التغير، بحركة أسرعت التي العوامل
 عند السياسية النظرية وبين يروسيا في الدولة نظام بين التوحيد

 أعلن ولقد - الوجوه جميع من خاطىء توحيد أنه -مع هيغل

L.T. Hobhouse هويهوس ليوناردت االنكليزي الفيلسوف
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 1918 عام الميتافيزيقيةللدولة النظرية فيكتاب 19291864
 »في يقول التوحيد هذا عن — بوزانكيت ضد أساساً الموجه

 لنظرية المحسوسة النتيجة كري شاهدت بالقنابل لندن قذف

 كتاب في أعتقد، فيما النظرية، أسها وضعت شريرة، كاذبة

 رأى الذي لهيغل الروح ظاهريات اآلن أمامي موجود

 أشاهده ما كل تتضمن الدولة تأليه في »نظرية أنه هويهوس

اآلن!«
 العشرين القرن في برأسه جديديطل من عاد هيغل غيرأن

 ألن ذلك عشر! التاسع القرن في كانت ما أقوى وبصورة بل
 تيارات في عميقاً تأثيراً أثرت قد الهيغلية االفكاروالمناهج

 - الماركسية : التباين يكون أشدما ومتباينة غختلفة ومذاهب
 هيغل ان أحياناً يقال كان وأن الوجودية ،البرجماتية ،اللينينية
 تعبير حد على فهناك العشرين القرن في أثر الذي هو جديداً

 المثالي هيغل فهو األول أما واحد! هيغل ال هيغالن رويس

 العظمى الحقائق على خصب تأثير من له بما المتصلب العنيد

 كتاب صاحب فهوهيغل الثاني أما المثالي: للمذهب األساسية
 يكون أال عليه كتب الذي الجدلي المنهج وصاحب المنطق علم

 من للفلسفة: الديني )الجانب الفلسفة عن فكرة بل فلسفة

 الحية الشخصية هو األول هيغل أن الواضح ومن - التصدير(
 W. باريت هووليم آخر امريكياً كاتباً أن كما ٠ رويس عند

Barret كتابه مقدمة في لهيغل شخصيتين عن كذلك يتحدث 

 1964 عام What is Existentialism? .؟ .الوجودية هي ما

 العقالنية مثل الجريء الشجاع هيغل هي األولى الثخصية
 تاريخي لنمط الرائد المفكر شخصية هي والثانية - الكالسيكية

 شخصية االنسان هيغل جعل لقد الفكر؛ أنماط من جديد

 قبل، من مقكر أي عند يحدث لم نحو على التاريخ في غارقة
 التفسير هذا بين واحدة خطوة سوى ثمة لي باريت رأي وفي

 رفعته الذي الثعار وبين لالنسان التاريخية للسمة الهيغلي

 تاريخ لالنسان بل لالنسان، طبيعة هناك »ليس الوجودية

 محاولة الى الهيغلي الجدل سيتحول المنظور هذا ومن فحب!«

 في ظهر نحوماثل وعلى لالنسان. التاريخي الوجود لفهم
 جديد من هيغل تفسير إعادة يحاولون هيغليون فالسفة انكلترا

 John Niemeyer Findlay نيميرفيندلي جون رأسهم على
 Yale ييل وفي نيوزيلنده، في أستاذاً عمل فقد النشاط المتعدد

 المتحدة الواليات إلى أخرى مرة ورحل انكلترا، الى عاد ثم
 )وهو 1972 عام بوسطن جامعة في للفلسفة أستاذاً عمل حيث

 كتابه 1958 -كتبعام بوسطن( والية في التقاعد على اآلن

 Hegel: ٨ Re-Examination نظر إعادة الشهيرهيغل:

 :انكلتراوأمريكا في جديدة هيغلية حلقات ماتكونت وسرعان
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 Z.A. بلشنسكي ز.ا. انكلترا في الهيغلية الجمعية أسس فقد

Pelczynski بالنت ريموند نشاطها في ويساهم Raymond 

Plant نورمان. وريتشارد . . Richard Norman وهوارد 

 الدور بنفس قام كما .وغيرهم Howard p. Kainz كينز .ب

 Quentin الور- كونتن أمريكا في الهيغلية للجمعية بالنسبة

Lauer فوردهام بكلية Fordham كندا وفي نيويورك. في 

 أصدركتابين الذي H٠s. Harris هاري ص ه. هناك

 Hegel’s De- األول: الفكري، تطورهيغل عن رائعين

velopment: Toward the Sunlight نشأة يعالج 1972 عام 

 والثاني: 1801-1770 بيننا الى ارتحاله حتى وتطوره الفيلسوف

Hegel’s Development: Night Thought يينا فترة عن 
 تشارلز أيضاً كندا وفي ٠ 1983 عام صدر وقد 1806-1801

 هيغل عن الضخم أصدركتابم الذي Charles Taylorتيلور

 والدولة هيغل بعنوان له موجزا وكتب عاد ثم 1975 عام

 باعادة 1969 عام A. Millerميللر ٠ أ نام ي 1979 عام الحديثة

 عام الروح ظاهريات ترجة واعاده المنطق علم هيغل كتاب ترجمة

 ترجمها قد كان التي 1971 عام لروح فلسفة نثر وأعاد-1977
 عن وفضالً . .الخ ،الخ وتعليقات شروحاً اليها واضاف والس

 ،قريب عهد منذ ،اللغويين التحليليين بعض أبدى فقد ذلك
 وذلك ٠الهيغلي بالفكر ملحوظاً اهتماماً التومائيين بعض وكذلك

 والماركسيين الوجوديين جانب الى الحال بطبيعة

الخ. ...والفينومينولجيين

الثاني االتجاه

ألمانيا: في الجديدة أ-الهيغلية

 القرن من الثاني النصف في منعدماً بلدم ني هيغل تأنير كان

 :بأنه نفسه Erdmann إردمان يوهان وصف لقد حتى الماضي

 لكن الهيغليين. يقصد الحمر!« الهنود من بقي من »آخر

 تفسير تغيرفي حدث فقد الحالي القرن بدايات تغيرمع الوضع

 Wihlelm دلتاي فلهلم بها قام التي النظر إعادة أثارته هيغل،

1911-1833 Dilthey الشاب هيغل عن كتب الذي Der 

Junge Hegel على جديد ضوء إلقاء على فساعد 1905 عام 

 عند الحياة بفلسفة الوثيق وارتباطها األخيرة هيغل مؤلفات

 نول هرمان وهو دلتاي تالميذ أهم من واحد نثر ثم ،دلتاي

Herman Nohl لهيغل الالهوتية الشباب كتابات : 1907 عام 

Hegels Theologische Jugend Sehiften هناك يكن ولم 

 لم التي الكتابات لهذم متناثرة إشارات سوى التاريخ ذلك حتى

 بنشرها. نول قام أن إلى مجهولة وبقيت بنفسه هيغل ينشرها
 وبدأ هيغل، لفكر جديدة تفيرات ظهور إلى نشرها أدى ولقد
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 فترة في هيغل ومؤلفات النصوص هذه بين المقارنات عقد

 الجانب في ،تعالج كانت الشباب مؤلفات أن حيث من النضج

 والدين األخالق، مجاالت: في مثكالت األكبرمنها،

 بما غنية فانها النسقي التنظيم يعوزها كان وان ،والتاريخ
 تفيرات إلى ذلك ولقدأدى أفكارخصبة من عليه تحتوي

 ومن المانيا في كبيرة هيغلية إحياء حركة وقيام جديدة، كثيرة
 فلهلم :هيغل إحياء عملية في الرئيسية الشخصيات بين

 وهرمان .Wilhelm Windelband 1848-1915 فكدلتت

 1924, ناتورب وبول Herman Cohen 1842-1918 كوهين

1854 Paul Natorp 923٠1862 ترولتش وارنست Ernest ٦ 

Troeltsch . 19321962 السون وجورج George Lasson 

 ونيكوالي Ernst Cassirer 1945-1874 كاسيرر وارنت
 هيرنخ وثيودور Nicolai Hartmann 1950-1882 هارتمان

 للفلسفة أستاذاً كان الذي البروتتانتي الالهوت 1929-1848

 1964- هيرنغ تيودور وابنه - Gottungen وغتنغن زيورخ في

1884 Theodor Haering عام في توبنغن في الفلسفة استاذ 

 هيغل وعن 1923 عام الطبيعية فلفة عن كتب والذي 1919

 Herman Glockner غلوكنز وهرمان 1928 عام

 Richard Kroner 1974-1884 كرونر وريتثارد1979-1896

 على وأشرف وبرلين فرايبورغ جامعة في الفلفة درس الذي

 من الدولي هيغل نادي ورثيس Logos لوغوس مجلة تحرير
 في وحاضر ،1938 عام اكسفورد الى لجا والذي 1935-30

 عين ثم 1940-1939 من St. Andrews.أندروز سانت جامعة

 1952-41 نيويورك في الالهوت معهد في الدين لفلسفة استاذا

 الفخري والرئيس 1964-44 عام بفالدلفيا تمبل وجامعة

٠ 1962 عام منذ الهيغلية للدراسات الدولية للجمعية

يطاليا: في الجديدة الهيغلية ب-

 أي أكثرمن بالتاريخ اهتمام ايطاليا في الجديدة للهيغلية كان

 Be- كروتثه بندتو فلفة سميت لقد حتى آخر فلسفة حقل

1952-1866 nedetto Croce المطلقة. بالتاريخية أشهرمثليها 

 حقيقة توجد ال »أنه : قوله في الرئيسية أفكاره تلخيص ويمكن

 هو بل الكلية الحقيقة عن ينفصل ال الفرد وأن العقل، خارج

 األرضية حياته في فانه يفكرأويفعل، مها »والفرد لها تجسيد

 ال العقل وتطور ذاته«، داخل في يتم االلهي العمل بأن يشعر

 كروشه اهتم كيا .دورات« شكل على بل متقيم خط في يسير
 الثاني الممثل أما كبيراً اهتماماً الججال وعلم الفن بفلسفة

 Giovanni جنتيله فهوجيوفافي إيطاليا في الجديدة للهيغلية

1944-1875 Gentile عام والتعليم للتربية وزيراً أصبح الذي 

 حياته طوال وظل ٠ موسوليني شكلها حكومة أول في 1922
 فلسفية تبريرات يقدم أن وحاول الفاشستي، النظام فيلسوف

 التي النازية النظريات وبين بينها قارنا وإذا .الفاشية للدولة
 أن لوجدنا األخالقية، للدولة الهيغلية النظرة تماماً رفضت

 الذي الهيغلي بالتبرير لقبولهم سعداء كانوا االيطاليين الفاشيين
 ومن ،للفاشية لدوداً عدواً كان فقد كروشه أما .جنتيله قدمه

 ولقدكان الهام هذاالموضوع في جنتيله عن أفترق هنا

 كان ولقد .التاريخ وفلسفة الجمال علم في واسع تأثير لكروتشه

 R G.كولنغود ح. المعاصرر. االنكليزي الفيلسوف

1943-1889 Collingwood لكروتشه المقربين األصدقاء أحد 
 التاريخ، فلفة كتابه في سيما ال يفكره قوياً تأثراً والمتأثرين

1946عام T.M. Knox نوكس نشره الذي

فرنسا: في الجديدة الهيغلية - ج
 الفكر على قوية بصمات تركت الهيغلية ان الى اشرنا ان سبق

 ئم ومن هيغلية( مادة )قارن 1840 عام من ابتداء الفرنسي
 الجديدة بالهيغلية يسمى عما كلمة نذكر بأن هنا نكتفي فسوف

ثالثة: أعالمها وأهم فرنسا في الوجودية

 في عنى الذي Jean Wahl 1888-1974 فال جان (1)

 هذا وأسفر الشباب مؤلفات سيما ال هيغل بدراسة حياته مطلع

 Le باريس هيغل، فلسفة في الوعي شقاءه كتابه عن االهتام
Malheur de la Conscience dans la Philosphie de 

1929 ,Hegel) Paris دراسة إلى ذلك بعد انصرف لكنه 
 دراسات :بعنوان ضخاً كتاباً 1938 عام فاصدر الوجود

 ياريس، للوجودية، موجز تاريخ كتب كما كيركغوردية،
 الوجود، وفلسفات 1951 باريس، والوجود، والفكر 1947

 التي الوجودية كيركغورد بتجربة هتم وقد ، 1954 عام

 كيركغورد فلسفة كانت وان هيغل، عن االجابة اعتبرها

 الشقي الوعي لحظات من ضرورية لحظة سوى ليست نفسها
 يفسر فال وجان .طويالً عندها يقف لم لكنم هيغل درسها التي

 في الشقي الوعي فلحظة المنطلق، هذا من إبتداء هيغل
 للفلسفة الرئيسي المركز عندم بدت قد الروح ظاهريات

 الى تتحول عندما وقيمتها غنائها من كثيرا تفقد التي الهيغلية
 كتابات على تفسيره في مستنداً يبين أن حاول ولقد .منطق

 هيغل عند الجافة المذهبية التصورات أن هيغل عند الشباب
 والرفع السلب مثل أفكاراً وأن عميقة! دبنية تجربة خلفها تقف

 أما جديد، من وبعثه االله موت فكرة على ترتكز والتجاوز

 التاريخ على يدل يعد فلم الهيغلي الجدل في يظهر الذي التاريخ
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الجديدة الهيغلية

 المتمركزة المسيحية المأساة على يدل أصبح بل للعالم، الواقعي

 في معينة بلحظة وموته وجودم ارتبط الذي ،المسيح في

التاريخ
 الذي Alexandre Kojeve كوجيف الكسندر أما - (2)

 Introduction a la lec- هيغل لقراءة مدخل الهام كتابه كتب

1947 ,ture de Hegel, Paris فال جان تأويل عارض فقد 

 فانه كوجيف أما دين، رجل النهاية في هيغل من يجعل الذي
 كي كوجيف حاول ولقد االغتراب، أنواع لكل محطاً منه يجعل

 الى الشاملة الهيغلية الفلسفية جوانب كل يرد أن فال جان فعل

 اختار ومنها الروح ظاهريات فاختار لحظاتها، من واحدة لحظة
 فالجدل والعبد، اليد جدل عن هيغل كتبه الذي الفصل

 والعبد السيد بين الوجودي الجدل إلى النهاية في يرد الهيغلي

 خالف على لكن الوجودي! هيغل الى بدوره ينتهي وهكذا

 يؤوله كيركغورد خالل من هيغل يؤول الذي فال جان
 لم »إذا :صراحة ليقول أنه حتى هيدغر خالل من كوجييق

 يكن لم أنه الجائز فمن الوجودوالزمان كتب قد هيدغر يكن

الروح«! ظاهريات فهم مقدورنا في

 القول إنكار هي لهيغل الوجودي التأويل لهذا نتيجة وأول

 حضور طريق عن إال جدل ثمة يكون فلن الطبيعة، بجدل
 انطولوجية ثنائية نقيم أن عليناثانياً ثم .التاريخ في االنسان

 وجود ال أنه التأويل لهذا النتائج وثالث واالنسان، الطبيعة بين

االنسان! للسلبخارجنطاق

 ولقد ،Jean Hyppolite 1907-1968 هيبوليت جان (3)
 :الهيغلية الفلفة في مختلفين اتجاهين ثمة أن هيبوليت رأى

 إنسانية بنزعة تكتمل التاريخ في فلسفة يشيرإلى األول االتجاه

 . . ,مطلقة معرفة وجود الى يشير والثافي - درجاتها تتفاوت

 التي المطلقة والمعرفة التاريخ في هيغل فلسفة بين نوفق فكيف

 به قام الذي الرئيسي العمل تمثل المشكلة هذه المنطق؟ يقدمها

 المطلقة المعرفة الى التاريخ من االنتقال أن وهويعتقد هيبوليت

 الى التفكيراالنساني ومن المطلقة، المعرفة التفكيرإلى ومن

 التآليف أكثر يمثل المنطق إلى الظاهريات ومن المطلق التفكير
 غليه ينطوي الذي واللبس الهيغلية الفلسفة في غموضاً الجدلية

 أتباع عند االتجاهات تباين لنا يفسر الذي هو التاليف هذا

هيغل.

ومراجع مصادر

 دار اجزاء، ثالنة في هيغل، بعد الجدل تطوير امام، الفتاح عبد امام، —
.1984 بيروت، والنشر، للطباعة التنوير

 زكريا، فؤاد ترجة عام، مائة في االنكليزية الفلفة رودلف، مت، —
.1963 القاهرة، العربية، النهضة دار األول، الجزء

— Crites, Stephen D., Hegelianism, An, in the Ency of Philoso- 
phy, voJ.4, ed. by Paul Edwards.

— Haidar, H., Neo-Hegelianism, Health Cranto, L.T.D. Lon- 
don, 1927.

٠ Mackintash, R.١ Hegel and Hegelianism٠ Chalres Scribner’s 
Sons, New York, 1903.

— The Legacy of Hegel. Proceedings of the Marquette Hegel 
Symposium 1970. Edited by J.J. Malley K.w. Algozin, H P. 
Kainz, and L.c. Rice.

امام الفتاح عبد امام
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الواحدية

الواحدية
Monism
Monisme
Monismus

 وهي ،Monismus لكلمة العرية الترجمة هي الواحدية

 .1754-1679 فولف كريستيان االلماني الفيلسوف صياغة من

 في ختلفتين نظريتين على للداللة الكلمة هذه فولف استعمل
 إن تقول التي المادية على للداللة أي اطالقاً، الموجود طبيعة

 ما إنكل تقول التي المثالية وعلى ،مادي هو إنما يوجد ما كل

 تتسم النظريتين لهاتين بالنسبة .أوذهني مثالي هو إنما يوجد

.والطابع الطبيعة بواحدية الموجودات كثرة

القديمة: الواحدية-1

 إن .الفلسفة تاريخ في جداً قديم الواحدي التفكير ان اآل

 ما وواحدية للعيان يتبدى ما كثروية بين الظاهر التعارض

 إن اليه كثرة كل رد ينبغي أول، تفسيري كمبدأ العقل يدركه

 ماهيتها استخراج لجهة أو األولى علتها الى نبتها لجهة
 الفلسفة انطالقة أساس في يكمن التعارض هذا األساسية،

التاريخية. مسيرتها البدء، منذ ويواكب،

 الى األشياء كثرة رد سقراط قبل الفالسفة مجمل حاول ولئن
 من تقرياً بارمنيدس رباألخص االيلتين، فإن األول أساسها

 لفكرة مؤس تنسيق أول لنا يحملون م، ق. 480-540
 يكون أن امتناع بارمنيدس رأى لقد الفلسفة في الواحدية

 تبعث فهذه .الحواس خالل من لنا يظهر ما نحو على العالم
 مجملها كون يمتع بحيث األراء من ومتضاربة متنوعة كثرة عل

 .مطلقة بقيمة اآلخر دون بعضها انفراد ويستحيل صادقا

 بذلك . انقطاع يتغيردون الحسي العالم فإن ذلك الى وباإلضافة

 الحقيقة عالم عن المختلفة وآرائها الحواس عزل يتحتم
 استكناه شأنها من محاولة كل عن بالتالي، واستبعادها،

 شأن من هي النوع هذا من عملية إن للعام. المطلق األساس
 الحسية، التجربة عالم بارميدس اعتبار ها من وحده. العقل

 ومن .ألعمق أساسه ماهية عن تماماً منعزل وهمي عالم مجرد

 الى المستند ،doxa الرأي بين الجذري تمييزه أيضاً هنا،

 عمل من التيهي الحقيقية المعرفة وبين واإلحساس التجربة
 منطقية مبادىء من بارمنيدس ينطلق وهكذا .وحده العقل
 من فانطالقاً والموجود الوجود الى نظرته عليها ليبني صرف

 معينة صفة ما لشيء كان اذا إنه القائل وتأويله الهوية قانون
 من وانطالقاً نهاية، ال ما الى الصفة هذه لم تبقى ان فينبغي

 على الشىء حصول باستحالة القاثل وتأويله الالتناقض قانون
 نطالقاً - آخر وقت في لها وفقدانه معين وقت في معينة صفة

 األولى المنطق قوانين من لقانونين الخاص المفهوم هذا من
 على ابداً يكون ال الموجود بأن القول الى بارمنيدس يتوصل

 مغلقاً نقاً نظره في الكرن يبدو ذاك اذ .العياني ظهوره نحو

 فالموجود اوتغير. كثرة الية يتسع ال بحيث نحوهائي عل

 له حدود وال صيرورة، وال تغيرفيه ال أحد، واحد الحقيقي

.ابدي سكون في دائم إنه فيه، أجزاء وال
 بارمنيدس عند حتى أفرزت، قد الموجود واحدية أن إآل

 الشاغل الشغل اصبح ما والوهم الوجرد اثنينية ذاته،
 معرفي بقطاع للوهم اعترفوا كلهم عقبوه. الذين للفالسفة

 الى رده وإبرازامكانية تفسيره نظرهم، في توجب، خاص

 في ديموقريطس يبرز المجال هذا في .واحدأول وجودي أساس
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الواحدية

 المادية ومن لالدية األول المؤس منه جعل فلسفي تألق

للواحدية األول النسقي الشكل

 من تقريباً ديموقريطس عند كذلك بارمنيدس الى بالنسبة كا

 الحي العام في والصيرورة الكرة إن : .٢٠ق360-460

 وال فيه صيرورة ال متجانس وحدوي أساس الى ردهما يتوجب

 يقوم بما األول األساس هذا ربط لنا يتسنى حتى لكن زوال.
 كل عنه ننفي اال علينا ينبغي الحسية التجربة طبقات من عليه

 كنسق الكون تمثل عن نعدل أن ،إذن علينا، .تجريبي اتصاف

 على الحقيقي الموجود رؤية الى باتالي، نغبر، وأن وساكن مغلق

 تتسم التي بالصفات أو األشياء بصفات ،هوذاته يتسم، أنه

 نظره، في هي، الصفات هذه استتاء، بدون األشياء جميع بها

 الطريق هذا عن والحركة. الشكل، أو المحدود االمتداد

. Atom الذرة مفهوم الى ديموقريطس يتوصل

 ال بحيث للموجودات الصغرى المقومات هي الذرات إن

 في تدور ذرات من تتكون كلها األشياء إن .قط تجزيئها يمكن

 أما األشياء تجزئة إلمكانية الضروري هوالشرط فراغ

 امتناع الى يؤدي ما فراغ اي على تحتوي فال ذاتها الذرات
 لالمتداد شرطاً ال للحركة، شرطاً الفراغ يبدو بذلك تجزئتها.

.التجزئة التقبل كونها رغم به تتسم الذرات تبقى الذي

 عند يقوم والعقلية النفسية أشكاله بمختلف التفكير حتى
 سائر عن تتميز وهي انفس، ذرات تحركات عل ديمقريطس

 شكلها عن الناتجة الفائقة وبالحركة الشكل بكروية الذرات

 النار. ذرات هي النفس ذرات الى يكون ما وأقرب الكروي

 اال تختلف ال األجام في المختلفة الذرات أن نالحظ بذلك
 هذا إن .الواحدة الماهية في تشترك بحيث الشكل الى بالنسبة

 يرفع أن شأنه من الكيفية والوحدة العددية الكثرة بين التوفيق

 بالتالي، ويشكل، التناقض صفة الواحدية بين العالقة عن
 لحاب ديمقريط يجيره حقيقي اسهام وهذا بينهيا تكامالً

 واحدية تكتنف ظلت التي االلتباسات توضيح بغية بارمنيدس
 المادية الذرات هو راألبدي الحقيقي الموجود إن األخير. هذا

 حركتها أما تتحول. تتغيروال ال انها الواحدة. الطبيعة ذات

 عالم في تغيروصيرورة لكل شرط فهي ا٣ المحيطة الفراغات في
 الوجود بين الموة ردم عندديمقريطس، األشياءوهكذايتم،

 الحسية التجربة وعالم هرقليطس عند والصيرورة بارمنيدس عند
 ديموقريطس دام ما مادية، واحدية الميتافيزياء، هذه عندنا.

 مبدأ الحركة ومن االمتدادي الثكل وحدها، المادة من يجعل

 ذلك الى وعقلية. طبيعية من اختالفها على الظاهرات تفسير
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 كانت كما - ال النوع واحدية قلنا، هذههي،كما الواحدية فإن

العدد. واحدية - لبارمنيدس بالنسبة

المثالية:-2

 المبدأ المادة في ترى ال فلسفية اتجاهات هناك فإن بالمقابل
 اساس في المادية مبادىء العكس، على بلترى، األول،

 لذا،تدعىهذهاالتجاهات هيمثاالتلألشياء، المادة،

 بغية العقل الى تلجأ بل بالحس، تكتفي ال فهي مثالية،

 وحدة تفسير أجل من ذهنية أو عقلية مبادىء على الحصول

 الوجود تأسيس الى المثالية االتجاهات هذه مالت فاذا الكون.
 مبادىم أواية الكوني، العقل )اه، مثلية مبادىء على المادي

 هذا انحصر اذا أما ميتافيزية مثالية تدعى فإنها اخرى( مثلية
 الصعب، من يصبح فإنه المكمالية المبادىء في كلياً التاسي

 في مادي وجود أي الى التوصل المستحيل، من نقل لم إذا
 للوجودالمادي المثالي التأسي ينقلب إذذاك المؤسس الصرح

 ضرب مجرد أنها عل الوجود هذا بمادية يطيح تفسيرمثالي الى

 اآلخر الوجه هو االنقالب هذا .المثلية الكينونة ضروب من
,مثالية واحدية الى الميتافيزية المثالية لتحول

 الميتافيزية المثالية بين متأرجحاً يبدو افالطون كان واذا

 جهة من مادي بوجود يعترف ما بقدر وذلك المثالية، والواحدية

 اتخذ قد افلوطين فإن أخرى جهة من حقيقتها المادة على وينكر
 النهائي قراره - منطلقاته بعض على المترتبة االثنينية رغم -

 تفيض عنه هوالله، األول الكائن إن المثالية. الواحدية لصالح

 طبقاته بمختلف العالم منها يفيض عقلية قوى بصفتها المثل
 عن تفيض التي المادم إن .المادية الموجودات الى نزوالً الكيثونية

 مثلياً طابعاً واكتسبت الخاص المادي قوامها فقدت قد المثل

 نوعية واحدية الى العددية الكون كثروية رد يتم بحيث جديداً
مثلية. او مثالية واحدية المطاف، نهاية في هي،

 وهو تعتبرالله، الجديدة األفالطونية في الواحدية كانت واذا
 نالحظ فإننا للعام مفارقاً الفيض، مراحل لكافة األول المصدر

 لقد .Pantheismus الحلولية الفلسفات في المفارقة هذم غياب

 العصر في التصوفية النزعات أعقاب في الفلسفات هذه ظهرت

 التاسع القرن لتطول مختلفة أوجه في تمتد يها واذا الوسيط

 هي ما بقدر وذلك اواحدية، كلها الفلسفات هذه عشر.
 والعتماد القصوى كحقيقته الكون العتباروحدة غختلفة دعوات

 ثانية ومرة الكون. لكثروية المطلق كاألساس واحد أولي مبدأ
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 وآخر مثالي اتجاه بين الواحديات، هذه الى بالنسبة التمييز يمكن

مادي.

 مبدأ اله يعتبر الوجود وحدة فلسفات في المثالي االتجاه إن

 .والوجود الكون تشمل كلية كوحدة اليه وينظر الوحدة هذه
 اللم بين الهوى بالتطابق يقول ال المثالي االتجاه هذا أن اآل

 ما والعالم، الله للتمايزين الغائه رغم فهو، الكثروى. والكون
 اله بين الهوية الوحدة وان العالم مصدر هو الله أن يعتقد يزال

 مركزه لهم يحفظ نسبي بطابع تتسم بالتالي، تزال، ما والعالم
 الوجود، وحدة فلسفات في المادي االتجاه فإن وبالمقابل األول،

 ة بالواحدي االرتفاع مجاول المالي، االتجاه عن تاريخياً متأخر وهو

 نحو على والعالم الله بين فيوحد التام التساوق مستوى الى

 في به، يؤدي بما الخلق، أنواع كل فهوينفي بذلك مطلق.

 االلحاد االلحادأو-كمايقولشوبنهاور-الى الى المطاف، نهاية
 برونو جيوردانو واحدية إدراج باالمكان كان واذا المهذب.

 الفلسفات عداد في م. 1677-1632 وسبينوزا م.16001548

 الوسيط العصر واحديات مختلف إدراج يتحتم فإنه المادية

 االتجاهات سياق عشرفي السابع القرن مشارف الى وصوال

 فرانك، باراسلوس، كوزانوس، تاولر، )إكهارت، المثالية
بومة(. فايغل،

 من لير المادية الفلسفات عداد في سبينوزا إدراج ان إأل

 للوحي مصدرا ظلت التي واحديته، عبقرية استنفاد شأنه
 وانتهاء وهيغل مروراًبشلنغ العشرين، القرن المنظرحتى

 راسل وبرتراند م 19101842 االميركي جايمس بوليام
 بالواحدية بعدهما سمي ما في م 1970-1872 االنكليزي

 اقتصر الحيادية الواحدية بهذه راسل التزام أن علماً — الحيادية

.الفكرية حياته مراحل من محددة مرحلة على

 بارمنيدس االيليين، عند الواحدية أن سابقاً راينا لقد

 وهم أنهما على والصيرورة الكثرة نكران على قامت وزينون،
 حاول وكن العقل. دون الحس معطيات الى االستالم مرده

 من والعقل الحس معطيات بين الهوة ردم ذلك بعد ديموقريطس
 الى آلت هذه محاولته فإن والصيرورة الكثرة بواقع اإلقرار خالل

 المادة ماهية حول ال وسؤال سؤال الف رسمت مادية واحدية

 حول بل وحسب، ميتافيزي ذري بطابع متسمة اعتبرها التي
 لمثالية لى أفالطون منهناجاءتعودة أيضا. ذاته العقل ماهية

 وهمية على دليالً المادية االشكاالت من العقل تخليص بغية

 مثالية واحدية باتجاه به دع ما الحواس وايهامية الصيرورة
 ذاك اذ .للحقيقة معياراً والالتغير الثبات من جعلت عقلية

 في دخل قد وافالطون ديموقريطس بين الحوار أن أرسطو الحظ

 الحوار يهذا االرتقاء خالل من فكها البدمن كان مقفلة حلقة

 التحول باب من عنده فأق االرتقاء هذا أما .جديد صعيد الى
 يتعدى مفهوماً بصفته الجوهر على التركيز الى الماهية منظور من

 إن .الحدوث بناموسية مثليتها ثبات ويستبدل الشيء بنية

 يتميز الحدوث أن كما بالحدوث، يتميز شيء الجوهر نظن
 ما خالل من معالمها تبيان الى أرسطو عمد علية بناموسية

 والالتغير الثبات كان واذا األربع. العلل بنظرية عنده يمى
 بنية في مقوماً هوذاته أصبح قد الجوهر فإن الماهية مقومات من

.لمفهوميته ضرورياً وشرطاً الحدوث

 بالثبات االطاحة يحاول ال الجوهراني التفكير أن إال

 مفهوم خالل من احتوائهما، على يعمل ما بقدر والالتغير
 وفيه له تحدث ما المتغيرباعتباره الشيء شيثية في الجوهر،

 األمثل العنوان بذلك، الجرهريصبح، إن بل األحداث

 كشرط المتغير( الثيء بنية والالتغير)في الثبات لضرورة
 من التحول هذا إن .اكيء هذا والتغيرفي الصيرورة المكانية

 ذلك منذ الفلسفة واكب قد الحدوث تفير الى الماهيات معاينة

 العص في العلمية الثررة خالل من يحصل، به واذا الحين
 عن لناالسؤال يحق بذلك جديد منهجي زخم على الحديث،

 كان واذا .تفسيرالحدوث خالل الجوهرمن الى التوصل كيفية

 ينبىء ما ذلك في فهل الحدوث تفسير مقتضيات من الجوهر
الجواهروعددها؟ طبيعة عن

 مقتضيات هومن الجوهر عن البحث إن القول يستغرب قد

 من جديد منهجي زخم على حصل قد وإنه الحدوث تفسير
 للعلماء بدا فلقد الحديث. العصر في العلمية الثورة خالل

 أن العقالنية، اكزعة ذوي خصوصاً آنذاك، والفالسفة

 الحدوث تفسي تسنطع لم حديثا المكتخفة الطبيعية النوامبس

 بين الفرق لهم بدا ولئن .وصفا وصفه استطاعت ما بقدر
 العلم عجز وكذلك الوضوح، غاية في ووصفه الحدوث تفسير

 فإن التفسيروالوصف، بين رأوها التي الهوة ردم عن التجريبي

 تفير مهمة تحقيق على قادرة بدت ،فهموها كما ،الفلسفة

 العلوم منهجيات من النحوحى هذا على واالفادة، الحدوث

.الحديثة الوصفية

:والفلسفة العلم يين . 3

 في والوصف التفسير بين الفرق لتناول هنا المجال يتع ال
 الى توصل التي الطريق معالم تبيان أن بيد مفصل، شرح
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 )تنويعا منه الىاتخاذموقفتصنيفي بالتالي، وتفضي، الجوهر
 التفسير بين الفرق الى االشارة محالة، ال يقتضي، وتعداداً(

 الناموسي العلمي الوصف إن . عام بوجه والوصف،
 بقدر كذلك يصبح بعد، تفيراً ليس، الذي للظاهرات،

 كثرة ادراج في نجاحه بقدر أي الوحدة، نحو إلحثيث توجهه

 سياق في وصفها الى تهدف التي النواميس وكثرة الظاهرات
 لم كثرات على العامة النظرية هذه انفتاح وبقدر عامة تظرية

 التعميمية النظرية المطاردة هذه وحدها . بعد سياقها في تندرج

 تبين ان شأنها من وناموسية، حدوية من الوصف، لمعطيات

 وتميزها، المعطيات هذه بين والتهائية األساسية الفروقات لنا

 نظرية تحت يندرج ما فكل الثانوية. الفروقات عن باتالي،

 نحوثانوي على بعض عن بعضه يختلف إغما واحدة عامة
 ما بين الفرق يكون العامة النظربات وبقدرتعدد .صرف

 باب من األخريات أو األخرى دون احداها تحت يندرج

 يكون، عينه القدر ويهذا والنهائي. األساسي االختالف

 العالم فإن وهكذا التفير. عن الوصف اختالف بالتالي،

 ال بالذات، كثرويته من وجماله غناه يستمد الذي الكثروي،

 الكثروية هذه على التعالي خالل من اال مفهوميته على يحصل
 والى يشدها الذي الواحد الرباط الى ردها إمكانية وبقدر

 عدديتها في واحدة تبد لم فاذا بينها يجمع الذي المشترك القاسم

 الغاية إن .تجانها قدر عن لنا تعرب قد األقل، على وإنها،

 اختالفه قلنا، كما يكون، وبقدرتحققها التفسير- من القصوى

 وإظهار الكثروي، العالم اظهاروحدوية هي - الوصف عن
 فروقات فروقاته مجمل من نجعل عامة نظرية كوحدة العالم
 أعم أنه على تحته تندرج ما خالل من بينها التعابر يمكن ثانوية

 الغاية كانت واذا الجتماعها. المشترك االطار يؤلف إذ منها

 بقدرما يحصل الفهم فإن الفهم التفيرهي من القصوى
 مجرد أنها على األشياء بين الفاصلة الحدود الى النظر يمكن

 العقبات هذه ترتفع ما وبقدر .مخادعها الى تفضي عقبات
 وتقل صرفاً التفسيروصفاً يعود أوقطاعاتيا األشياء بين جدرانا

 اذا إأل فهمم يكتمل ال العالم إن . الكثروي العالم مفهومية

. متجانساً كال لنا ويدا وحدويته لنا تبدت

 الردي األسلوب الى الفالسفة يعمد أن ،ذاك اذ ، عجباً ليس

 أن بل فياالستنباط، التحويل او للرت المثالي الشكل يروا وأن
 تكتمل، لم بمحاولة ديكارت فام أن بعد جاداً، يعمل سبينوزا

 جاءت، التى فلسفته، في االستنباطى الشكل هذا تحقيق على
 بوحدوية فإذا مغلقاً، شامال نسقاً استنباطيتها، خالل من

النسق. اآلخرالنغالقية الوجه الكون
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 في تنطرح الوحدة، الى الكثرة أورد التفسير، مسألة إن

 التغيروالصيرورة. تفسيرظاهرة صعيد عل الفلسفي التقليد

 تفسيرظاهرة باب من ذاته هوبحد التغيركصيرورة فهم إن بل
 اكيء في تغيراً يأتي ما بقدر إال صيرورة ليس فالتغير التغير.

 الى حالة من تغيره خالل من ذاته، يبقى الذي عينه الواحد

 الوحدة في كثروي تداخل هي الصيرورة فإن بذلك أخرى،
 الشيء تغيرات حصيلة التاربخ ومن التغيرتاريخاً من يجعل

.عينه الواحد

 تأمالته من الثانية التأملة في المسألة هذه ديكارت يطرح

 على يمض لم الشمع من قطعة في للتأمل ويدعونا الميتافيزية

 تفقد لم الي القطعة هذه .طويل زمن القفير من استخراجها

 وحجمها لوها لها فبقي الزهور واريج العسل حالوة بعد
 عليها نقرنا فإذا باليد، تتناول باردة جامدة وظلت وشكلها
 المدفأة نار جانب الى وضعت اذا القطعة هذه - صوتاً اعطت

 وزاد شكلها وذهب لونها وتغير رائحتها وتالشت طعمها تغير
 حتى وتتخن جامدة كانت ان بعد سائلة فتصير حجمها
 إن .عليها نقرنا مهي صوت منها ينبعث وال لمسها يصعب

 الصفات من مجموعة الى هنا تحولت قد الصفات من مجموعة
 نزال ما أننا ينكر ال أحداًا فإن ذلك من وبالرغم األخرى.

 باب من ليس حدث الذي التغير وأن عينها الشمعة بصدد

 أعاله الشمع قطعة استبدال باب من أو بآخر حارس استبدال

 شموله رغم ، فقء ما طرأ الذي التغير إن . اخرى بقطعة

 اذ عينها. الواحدة الشمعة في تغيرا الشمعة، صفات لمختلف

 غيرالتي الصفات من مجموعة اآلن للشمعة ان نقول ذاك

 عينه الشيء بصدد نزال ما بالتالي، واننا، البداية في لها كانت

 يقى الذي هذاالشيءهو ما لكن البداية في يواجهنا كان الذي

 هل صفاته؟ صعيد على الجذري التغير هذا خالل ذاته هو

 صفات أية فمع ذاك اذ صفاته؟ مع الثيء هذا يتماهى

 قبل له كانت التي الصفات مجموعة مع يتماهى هل يتماهى؟
 نار بفعل الذوبان بعد له صارت التي تلك مع أم التسخين

 مجموعتي من مجموعة أية مع تماهيه امتناع الواضح من المدفأة؟

 كال مع تماهيه امتناع ختلفين وقتين في اتخذعما اللتين الصفات
 عن متميزة الشمع قطعة تبدو وهكذا . المتضادتين المجموعتين

 بفعل ،تبقى شمع بقطعة التسليم الى بنا يدفع مما صفاتها كل
 إذ تغير. كل من وفيمنأى ذاتها هي صفاتها، سائر عن تميزها

 الثيء إن مفارقة، من فيه يبدو ما رغم القول، يتحتم ذاك

 هو الصائر الشيء يتغيرفي ال ما يتغيروان يصيروال الذي
جوهراً. بصفته الثيءم أو اكيء جوهر
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 نظره في فالتغير، . الرؤية هذه الى افالطون سبق لقد
 وقت، في معينة بصفة اكيء التصاف اآلخر الوجه هو أيضاً،

 صفتان إذن، له، يكون أن آخر: وقت في أخرى بصفة ثم

 هذا في إن .واحد آن معافي اتخاذهما له يمكن ال متضادتان

 ولوأدركنا حقى أفالطون نظر في حلها يستحيل مسألة الوضع

 إنما التغير، في الصفتين، لهاتين الشيء اتخاذ ان تام بوضوح

 يمكن ال القلم هذا إن واحد. لوقت ال مختلفين وقتين الى يعود
 وقت في هوذاته، يقصر، وأن طويالً مثاًل، يكون، أن له

 يمكن ال بحيث متضادتان صفتان والطول القصر إن .الحق
 متضادتين كونها ان . زمني تباعد في ولو معاً يكونهما أن لشيء

 الحقوق في متساويتين صفتين كونما افالطون، نظر في، يعني
 وهو، ذلك، امتناع حال في - وإما معاً الشيء يكونبيا أن فإما

 يعقل، ال .منهما واحدة اية يكون ا أن - متنع حال، كل في

 احدى هوى شيء أي يتخذ وكيف لماذا افالطون، نظر في

 للشيء كانت اذا انه هنا من األخرى. دون متضادتين صفتين
 بالتالي، يعقل، وال عنها الثيء هذا تخلي يعقل فال صفة أية

 تتغير، صفات من فيه بما اعتباره، ثم من ينبغي الذي تغيره،

 عالم في ظهور مجرد - حاالته أحسن أو-في حسي وهم مجرد

 موضوعا يجعله ما يتغير، ال الحقيقي الشيء إن الظواهر.
 الرأي مع بالمقابلة ذاتها، المعرفة يجعل ما بل للمعرفة، صالحاً

 الهوة ردم بعد ما في أرسطو حاول وعدما مكنة. والتصديق،

 الجوهرليسهل مفهوم استحدث الظهور وعالم الحقيقة عالم بين
 من العالم واقعية صلب ارسطومن عد وهي الصيروة معقولية
 الثبات بين يجمع تصورياً اطاراً العيني اكي، ينية رسم خالل

 على الثيء، جوهرية خالل من ذاتها، الصيرورة والتغيرويبرز

الثبات. تغيرفي أنها

 تغير هي ما بقدر اثبات في تغيراً ليت الصيرورة أن إا

 بناء مجرد هي وليست عيني راتع شيء صيرورة إنها الثابت.
 أفالطون حاول أن بعد المتناقض جمع يمكن فهل .تصوري

 أن فإما خيارين: أمام نقف يبدو، ما على إننا، المتضاد؟ فصل

 ختلفين عالمين في وهرقليطس بارمنيدس بين الفصل الى نعود
 أو هذا إما القول من مغخففة، معادلة في افالطون، فعل كا

 العقالنيين ارسطووسائر فعل كما بالتناقض، نزج أو ذاك،

 ال قد الشيء لحمة إن عينه. الواقع الثيء بنية في بعده،

 التناقض اآلخرالنزجاج غيرالوجه المطاف، نهاية في تكون،

 النحوال هذا على واالنزجاج الزج كان ولكن .بنيته ضيق في
 التوتر. من ذاك، اذ يخلو، لن الشيء فإن العنف من يخلوان
التفجر. من ضرباً والصيرورة متفجراً ذاته الواقع يتبدى بذلك

 إنه الفلسفي التقليد في اثبات مبدأ إذن، الجوهر، إن

 اعتبار إمكانية أساس في هو بل اتغير، ظاهرة تفسير مبدأ
 واذا .خاص وباتجام معينة حدود ضمن تنساب صيرورة التغير

 إن يتغير. هوأن بوسعه التغيرفليس تفسير مبداً الجوهر كان

 مبدأ اتصاف بامتناع القائل المبدأ على يقوم الميتافيزي التفسير
 الذي الجوهر إن أيضاً هنا من .تفيره عليه ينبغي التفسيربما

 يحدث أن بوسعه ليس والحدوث التغير كا يفر أن شأنه من
 رده خالل من تقسيرتغيره علينا ألمى الجوهر لوتغير ويتغير.

 اآلخرهوالجوهر الشيء بهذا فإذا يتغير، آخرال شيء الى
 للتفسيرونستغني أخرى طريقة نجد أن فإما بالتالي .الحقيقي

 وامتناع الجوهر بثبات نقبل أن أو تفيري كمبدأ الجوهر عن
 أدت قد الدينية النزعة أن الى هنا االشارة وتجدر هذا . تغيره

 خلقه إمكانية في الجوهريتمثل في بتغيروحيد السماح الى
. وتعديه

 الواضح التغيرفمن اليقبل كاقلنا، الجوهر، اذاكان

 التأثر يقتضي التفاعل إن آخر. جوهر أي مع تفاعله امتناع

 الجوهر في المؤثر الجوهر يحدثه معين تعديل تقبل هو والتأثر
 التأثيرأيضاً، بل تغيراً، وحده التأثر فليس بالتالي المتأنر.

 المؤثركشرط في يحدث تعديالً بدوره، التأثير، بصفة وذلك

 التأثر ضد الجوهر مناعة فإن وهكذا . غيره في تأثيره المكانية

 ان هنا من غيره. في تأثيره المتناع اآلخر الوجه هي بغيره
 عما انطالقاً تصورها، يمكن ال الجواهر ختلف بين العالقة

 عنها ينفي ما ،التام االستفالل صفة من لما بد إذال سبق،

 الجوهر الشهير سبينوزا تعريف هنا من والمعلرل. العلة طابع
 يمكن وما بغيره( موجوداً ليس ما )أي بذانه موجود ذاته بحد

 بدون فيفهم بذاته قائم تصوره أن )أي ذاته خالل من فهمه
 علي وجودي استقالل هذا إن تصررآخر بأي االستعانة

 ،وجوده منها يتحدر للجوهر علة ال .منطقي معنوي واستقالل

 فال بالتالي .مفهومه منها يستنبط منطقية مقدمة أو سبب وال

 تحت جوهر ادراج يمكن وال آخر جوهر الى جوهر رد يمكن

 اعتبار ينبغي الجوهربحيث تخطي فاليمكن وهكذا جوهر.
 لوجوده ال مختلفة حدوداً العالم منها يتالف التي الجواهر

 إال يفهم ال ما الجوهر كان فإذا أيضاً. لمفهوميه بل فحسب،

 فبقدر تعذر أو الذاتية المفهومية هذه فهم استحال واذا بذاته

 مفهومية استحالة المطاف، نهاية في تأقي، تعذرها أو استحالتها
٠ فهمه تعذر أو العالم

 ترى التى الكون الى الظرة تلك هي الواحدية فإن وهكذا
 كثة منها تتفرع واحدة أولى مادة أو واحداً جوهراً فيه
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الواحدية

 شبهت وإذا الواحد. الجذع من األغصان كتفرع الموجنودات
 تكون ال حتى - ها بد فال األغصان من بكثرة الموجودات

 األخير المبدأ بصفته بينها يوحد جذع من — أومكومة مبعزة

 األغصان كثرة بين الفوارق تصح ذاك اذ مفهوميتها. المكانية

 تقبل مسالمة فرارق النحو هذا على للفهم والقابلة المفهومة
 جذع من أكثر األغصان لكثرة يكون أن أما والوحدة. التصالح

 هو- بل بينها، الوحدة لتأسيس ضرورياً ليس فذلك واحد

 لكل يكون أن .التفرقة في للتبذبر كاف شرط - العكس على

 جاز اذا - غابويتها فيها تقوم تها خاصة وحدة كغابة، غابة،

 واألغصان الجذوع من وحدوية غابة العالم يكون التعبير-وأن
 أكثرمنه الوصف باب من الصارمين، الواحديين نظر في فهذا،

 بهم ونعني الصارمين الواحديين نقول التفسير. باب من

 عشر السابع القرن في سينوزا أمثال الجوهرانين الواحديين

 جوهر بوجود يقولون هؤالء عشر. التاسع القرن في وبرادلي
 .برادلي عند والمطلق سبينوزا عند الطبيعة — الل : واحد

 اليبنتز أمثال المحموالتيين، الواحديين عن تنميزهم فإننا وبذلك

 التي، الجواهر كزة بوجود قالوا الذبن عشر، السابع القرن في
 هذه سبينوزا رفض لقد واحدا. نوعا تحمل كثرتها، رغم

 المحموالت من هائياً ال عدداً الواحد لجوهره فأسند الواحدية

 فقال الجوهرانية سبينوزا اليبنتزواحدية رفض بالمقابل الممكنة.

 محمولة إن الجواهر. كثرة بين يوحد الذي المحمول بواحدية

 من غهائية ال كثرة رجواهره الوعي، التفكير، هو الواحد
المنفسنة المونادات

 لمجمل بالنسبة األعظم الهم فإن أمر من يكن ومهما

 ورد البدئية عناصره حتى الكون اختزال في يكمن الواحديين
 بل تفسر، وال تفسر التي البدائية منطلقاتها الى العلوم مختلف

 وهكذا .أولى تفسيرية مبادىء كونها خالل من إال تفسر ال التي
 الرابع القرن في طلقها القي االقتصادية أوكام شفرة تكون

 تكثيرالفروقات ولعدم للتفسيراكقشفي دعوة للميالد عشر

 أيدي في وجدت قد اليه، الحاجة تدعو ال بما األساسية
.األمضى مسنها الواحديين

 حول رأينا، كما بينهم، ما في يختلفون الواحديين ان إالً

 الذي األساسي الطابع وحول الكون هذا في هوأولي ما طبيعة

 أساس في المادة يضعون منهم فالماديون األول. جوهره يميز
 السطح على المتبدية الفروقات مختلف رد ينبغي بحيث الكون

 المالين الواحديين فإن بالمقابل األعمق. المادي أساسها الى
 أساس الى ردها ينبغي تمثلية مضامين من مؤلفاً الكون يرون
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 أنها على العالم في البادية الفروقات تفسر المادية إن .أول عقلي
 شد الى تلجأ ما غالباً وهي .أساسها في صرفة مادية تنظيات

 العلوم هذه أن بقدرما وذلك جانبها، الى الطبيعية العلوم

 تنظيمات هي حيث من األجسام طبيعة استجالء على تعمل
 ال تصاعدياً خطاً يأخذ هذا بالتعقيد فإذا التعقيد متفاوتة مادية

 - اكمته على يتربع أن الماديين، نظر في ذاته، االنسان يلبث

معروف. تعقيد أشد في الجسم بل جسم، أنه على

 الطبيعية بالعلوم االستنجاد عن فيمنأى فتبقى المثالية أما
 الى المعلول أورد علياً التفسيررداً تفهم النحوفال هذا على

 تسميته يمكننا ما واعتماد المعنى على التركيز الى تعمد بل العلة
 الرد هذا اتخاذ هوإمكانية هنا بالمالحظة والجدير المعنوي. بالرت

 الثامن القرن في باركلي عند مثالً نجد كما تجريبياً طابعاً المعنوي

 في هنا يكمن المعنوي الرد إن .بعده من الظاهريين وغد عثر
 أو التجربة، كلية تستنفد وانطباعات تمثالت إلى التجربة تحليل

 التجربة وقائع تسمي التي واأللفاظ المعنوية الحدود تحليل في

 مضمون هي حيث من ذاتها التجربة تسمي معنوية حدود الى

 على التجربة بمعيوشية المعنى ربط يتم واذ معيوش. وعيوي
 تأصل قد المعنى الى المردود العالم يكون االستنفادي النحو هذا

 أن إما موجود هو ما أنكل االستنتاج هنا من العقل. في
 معيوشة، تجربة أو الواسع بالمعنى تمثالً عقلياً، مضموناً يكون

 المعنوي بالرد اعاله سمينام ما فإن يالمقابل .عقال يكون أن أو

 فيخته فهوعند .العقالنيين المثاليين عند أخرى أشكاالً يتخذ
 كانطياً تناقضاً ذاته بحد الثي، بات ان بعد أنا لال االن انتاج

 بقدر وذلك جدليا، طابعا هيغل عد وهويتخذ حله. يتوجب
 العقل سوى المطاف، هاية في هي، إن المادية الطبيعة أن ما

 مر ما في اليه المحنا بما هنا التذكير ينبغى أنه بيد .لذاته المغاير
 ذاته بالمعنى واحديين الكاليين كل اعتبار جراز عدم ومؤدام

 اظهار الى يسعون جيعاً أنهم من بالرغم وذلك للكلمة،

,المثالية أو العقلية الكون وحدوية

الحيادية: الواحدية-4

 األجسام تحليل امكانية تدعوالى المثالية الواحدية كانت اذا
 المادية الواحدية وكانت جهة، من عقلية مضامين أو تمثالت الى

 الكينونة أنحاء من نحو مجرد العقل اعتبار بضرورة تنادي
 يتموقف الواحدية من آخر نوعاً بالمقابل، هناك، فإن المادية،

 تسمية هنا من .بينهما متساوية مسافة وعلى والمادية المثالية بين

جايمس وليام اليها دعا حيادية واحدية اثالثة الواحدية هذه



الواحدية

 احدى في رسل برتراند الى باالضافة االميركيون والطبائعيون
 ما القي الحيادية، الواحدية هذه أن إأل الفكرية حياته مراحل

.سبينوزا الى البارز، أصلها في تعود، عنها، عاد أن رسل لبث

 ال وما ذاته في يوجد ما سبينوزا، عند بصفته، الجوهر إن
 أي تحت ادراجه يمكن ال حيث الى يعلو بذاته، إأل يعرف

 معروف هو ما كل ان إذ معرفه علينا قمتنع بذلك آخر. تصور

 تعريفاً رأينا، كما للجوهر، فإن بالمقابل بغيره. يعرف إغما لدينا

 وزمنية مكانية حدود لكل ومفارق ضهائي ال شيء أنه عنه يلزم
 خالل ومن الجوهر. واحدية عليها تتعين المفارقة هذه سواء.

 هو كونه خالل من بل موجود، هو ما كل أساس الجوهر كون
 طبيعة = جوهر : المعادلة سبينوزا عند تبرز، هوموجود ما كل

 بالنسبة يتمظهر، المجهول المطلق الواحد هذا أن إال .اش =
 لماهية كمقومات العقل يدركها ماهوية انحاء في ، سبينوزا الى

 لنا، بالنسبة يتمظهر، الواحد الجوهر كان وإن الواحد. الجوهر

 أو التفكيرواالمتداد وهما غيرها، دون ماهويين نحوين في

 نهاثية بال االعتقاد يمنع ما يرى ال سبينوزا فان والمادة، العقل
 . الممكن لظهوره الماهوية االنحاء ضهائية وبال الواحد الجوهر

 سواء حد على والمادية المثالية عن سبينوزا واحدية تحيد وهكذا

 بل العقل، الى المادة رد الى أو المادة الى العقل رد الى تعمد فال
 المطلق الواحد الجوهر الى كليهما برد معاً توحيدهما الى تدعو

 ظهوره أنحاء من ماهويين، ولو نحوين، مجرد أنهما على

الالمتناهية.
 القرن في جديد، ولوبشكل للظهور، األفكارتعود هذه
 من انطالقاً لنسقه عرضه فهويبدا ،شنغ عند عشر التاسع

 العقل تعريف خالل ومن المطلق وتأسيسها المعرفة مسألة

 الذات بين أو والموضوعي الذاتي بين المطلق كالالفرق
 المطلق المفهوم هذا الى توصلنا لكيفية بالنسبة أما . والموضوع

 بحيث !لمفكر اكفكيرمن تجريد خالل من يتم فهذا للعقل

 ذاته. بحد الحقيقي ويغدو المفكر موقعية من العقل ينعتق
 معرفتها عن عبارة ذاتها في كماهي األشياء معرفة فإن وهكذا

 شيء ال الذي المطلق هو العقل إن المطلق العقل في توجد كا
 الالفرق هو العقل وألن .له أوداخل خارج خارجه،بلال

 وبحق، بذلك، يمسي الهوية قانون فإن المطلقة الهوية أو المطلق
 بما شيء أي المطلق خارج يكن لم واذا اطالقاً الوجود قانون

 االدراك أن شلنغ، نظر في ذلك، عن فيلزم هوموجود

 علينا، يتعين بحيث ذاقي ادراك إال هو إن للمطلق الحقيقي

 التماهي خالل من الذاتي االدراك هذا في الغوص ادراكه، بغية
 إال يحصل ال ثم، من الذاتي االدراك وألن ذاته. المطلق مع

 كموضوع الذات أولوضع الذات لتموضع اآلخر كالوجه

 بين التضاد هذا ولوج ذاته المطلق عل يتعين فإنه الدراكها

 الى التعبير، جاز اذا - الهوية تميل بحيث والموضوع الذات
 إن بل اخرى. تارة الذات قطب والى تارة الموضوع قطب

 يتموضع. وما ذاتهامايتذوت هي القول، كماينبغي المهوية،
 هي المادة أو الطبيعة فإن المطلق تذوت العقل كان واذا

 Natur والطبيعة Geist العقل كال فإن وهكذا تموضعه.

 التماهي الى يعودان بحيث عينه الواحد للمطلق غختلفان قطبان

 Absolute المطلق العقل موقع من اليهما نظرنا اذا والتواحد
Vernunft. التذوت الى نظرة نظرتان: تغدوللفلفة بذلك 

 تخلف التموضع الى ونظرة مشالياً، فلفباً قطاعاً تخلف مرة

 مجالها والثانية التاريخ ميدانها األولى واقعيا. فلسفيا قطاعا

 عليه تنطوي الذي الفلسفي النسق كان هنا من الطبيعة.

 وذلك فيآن، والواقعية المثمالية كال يعلوعلى النظرتان هاتان

 تعبيين كمجرد والواقعي المثالي وحدة نحو توجهه حيث من
 المطلق هذا وحدة نطاق في .عينه الواحد للمطلق ختلفين

 النظرة بنهائية وتعبنها ارتباطها يتبين اذ كثرة كل تتالشى
المحدودة.

 )انطالقه سبينوزا عند االنطولوجي المنطلق من االنتقال إن

 عند االبيستمولوجي المخطلق الى الجوهروالوجود( مسألة من
 فلسفة في مر قد المعرفة( تأسي مسألة من )انطالقه شلنغ

 مسألة االبتمولوجي، تمركزها خالل من رفعت، الي كانط

 الذات جدلية صعيد الى والجد النفس بين العالقة

 كانط ابتمولوجية من ينطلق يكاد ما شلنغ لكن .والموضوع

 للمعرفة األعمق البنيوي كاألساس بالموضوع الذات وتعلق

 إطالقه خالل من وذلك وعليه، عنه االرتداد الى يعود حتى
 بين أو والموضوع الذات بين المطلق بالالفرق ايام معرفاً للعقل

 كان االبستمولوجيا عتبات على التعثر هذا .والموضوعي الذاقي

 مهاوي في جديد من السقوط الى بشلنغ ادى أن شأنه من

 أن بعد - الجوهراني الميتافيزي التفسير مزالق وفي االنطولوجيا
 مبدأ الى الجوهر مبدأ من التفسير بمفهرم االرتقاء كانط حاول

.الناموسي الوصف مبدأ أوالى الناموس

 ما في جديد من فانبعث عاد ،شلنغ عكس كانط، أن إال
 أواثل حتى امتداداً الماضي القرن إبان الجديدة بالكانطية سمي

 على التركيز الى عادت كانطية النيو- هذه العشرين. القرن

 الذات بين التضايفية العالقة خالل من وفهمه الخاص الوعي

 بين التضايف هذا عل ترتبت التي اإلثنينية أن بيد والموضوع.

 التفسير طريق على عزة حجر لتشكل عادت والموضوع الذات
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 كانط قبل والجسد النفس إثنينية تمثله كانت كالذي حجرا -

 قول منهنا ديكارت. الى يرقى الذي الجوهرافي العصر وطيلة

 موجود؟« الوعي »هل الفلسفية مقاالله احدى في جايمس وليام
 1943 وثانية 1912 نيويورك الجذرية، التجريبية في مقاالت في
 لالثنينية سابقة اشكاالً طردت ان النيوكانطية شأن من كان اذا

 كل يطرد أن شأنه من ذاتها النيوكانطة طرد في نجاحنا فإن
 التغلب بغية يحاول، لم جايمس وليام ان إأل االثنينية،. أشكال

 كما القديمة الميتافيزياء الى الرجوع الجديدة، االثنينية هذه على

 اطار ضمن م البقاء على عزم بل أوشلنغ، سبينوزا عرفها

 تميته يمكننا ما على يبدو، كما معتمدا، المعيوشة التجربة
 التجربة لحيثيات المالزم هذاالوصف في لها. فنومنولوجياً وصفاً

 التي الواحدية لحيادية األعمق المعغ يكمن المختلفة وعالئقها

بها. ينادي جايمس راح

 مادة هناك أن جايمس، وليام يقول كا نفترض، كنا إذا

 على اطلقنا وإذا ، شيء كل منها يتألف العالم في واحدة أولية
 نفسر أن بذلك نستطيع فإننا الخالصة التجربة اسم المادة هذه

 تقوم التي العالقة من خاص كنوع بسهولة المعرفة أو االدراك
 هذه حدود احد فإن ذاك إذ الخالصة. التجربة أجزاء بين

 اآلخرموضوع حدها كايصبح المعرفة، تحمل ذاتاً العالقة

 جذرية واحدية إذن، هذه، إن المعروف. الموضوع أو المعرفة

 كل من الخالصة، التجربة تصفية الى تعمد: جديد نوع من
 أنواع كل حابه من جايمس أسقط أن فبعد .اإلثنينية أنواع

 تصفية اآلن يحاول الجوهرافي الصعيد على الميتافيزية اإلثنينية

 ليت، التجربة إن والمضمون. الفعل إثنينية من ذاتها التجربة

 واألخرى للصبغ احداهما مادتين من يتالف طالء نظره، في

 واذا بينهما. التمييز، حتى أو الفصل، يمكن بحيث للتذويب
 رفوف على معلباً مرة يوجد انه فكما الدهان مثل اطار في بقينا

 فاشة عل أخرى دهانات مع غلوطاً اخرى ومرة المتاجر احد

 الحالة وفي للبيع سلعة األولى الحالة في يكون بحيث زيتية لوحة
 الى بالنبة كذلك ،روحية وظيفة وله فني بطابع متسماً األخرى

 ترابطاته في وجدناه، منها مقطع أي استللنا ما فإذا التجربة.

 دور يلعب ومرة الوعي أو العارف دور يلعب مرة المختلفة،

 يظهرهذا معين ترابط ففي الموضوعي أوالمضمون المعروف
 أن شأنه من وألن . كثيء يظهر آخر ترابط وفي كفكرة المستل

 يقول كا لنا، فإن واحد وقت في الترابطين كال في يظهر
 .واحد آن في وموضوعياً ذاتياً نعتبره أن في الحق كل جايمس،

 مبادىء كتابه من األول المجلد في يحاول، جايمس وإن هذا
 الفكرة يسميه، كيا الفكيراو، ان كيف يبين أن النفس علم
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 ومتقال لتفكيره مفارقاً يقى عارفا أو مفكرا يتطلب ال العابرة

عنه.

 في جايمس، يقول كما تكمن، الكبرى االدراك مسألة إن
 هو كبا واقعاً، الواحد اشيء باعتبار تقضي التي المفارقة

 الخارجي المكان في واحد: آن في مختلفين موقعين في بديهي،
 في الموجودة الهوية الواحدة لغزالغرفة إألأن الذهن وفي

 لغز سوى جايمس، يتابع كا اساسه، في هو إن مخنلفين محلين

 أن فكما غختلفين. خطين على الواقعة الهوية الواحدة النقطة

 كذلك عنها، نبحث التي النقطة يثكل الخطين هذين تقاطع

 عمليتين: بين تقاطع نقطة هي للغرفة الخالصة التجربة فإن

 وهويتها، واحديتها رغم عدهما، يمكن والغرفة النقطة كال

 التجربة تقاطعهما يشكل اللتين العمليتين أن وواضح .مرتين

 مختلفتين مجموعتين تسميان الهوية الواحدة الغرفة لهذه الخالصة

 ما تؤلف المجموعتين هاتين احدى .التجربية الترابطات من

 كلمة استعمال ليتجنب )ربما القارىء حياة قصة جايمس يميه
 تشكل فيا والمدرك( المدرك اثنينية من توحي بما مدرك

 هذه يحوي الذي البيت تاريخ الترابطات من الثانية المجموعة

 الذي الحاضر في تتقاطعان الزمنيتان المجموعتان هاتان الغرفة.

 هذه تكون وهكذا الخالصة. التجربة متقوم بذلك، يصبح،
 انتسابها منحيث اليها نظر اذا ادراكاً أو تمثالً الخالصة التجربة

 نظر اذا غرفة، ذاتها، هي وتكون الشخصية، حياتي قصة الى

 .وبنائه البيت هذا نشوء تاريخ الى انتسابها حيث من اليها

 مرة واحد: آن في مختلفين دورين الغرفة هذه تلعب وهكذا
 كموضوع أو يه كمفكر اخرى ومرة بموضوع كتفكير أو كفكرة
 انحاء اختالف من ينطلق االدوار في التنوع هذا .به مفكر

 التجربة، بسائرأجزاء الخالصة، التجربة هذه الواحد، المثل

٠ الالعبين كثرة الى مرده وليس

 كل من هوخلوصها الخالصة التجربة خلوص فإن بذلك
 عن معزل في اليها نظر ما اذا - اسم منكل وحتى تعين،

 العالم وبتاريخ جهة من بتاريخي أوتعلقاتها الخارجية تعلقاتها

 خالصة زمنية هي الخالصة التجربة هذم إن أخرى. جهة من

 يأتي فال ماهوي تعين كل من فارغة لحظة - شئت إذا - إغها
 الحقل إن ,الحدوية الخارجية ارتباطاتها من إال تعينها

 التجربة داائً اسميه »هوما جايمس يقول للحاضر اللحظوي

 أوذات. موضوع إما باإلمكان أو فعالً اما فهي الخالصة،.

 إنها وغيرمتعين. بيط فعلي وجود الحاضرة، اللحظة في إغها،
 الخالصة التجربة هذه نعت ،عنا من .بسيط ذلك مجرد

بالحياد.



الواقعية

 الالتعين نعت نسأل، أن يمكنن كما يمكن، هل لكن

 هل بالحياد؟ خطين بين التقاطع نقطة نعتم يمكن هل بالحياد؟
 من ضرباً التحيد اليس الخطين؟ كال عن النقطة هذه تحيد

 فرغت واذا التعين؟ من التحيد خلو يمكن ال بحيث التحيز

 بواحديتها؟ يقال أساس أي فعلى تعين كل من الخاصة التجربة

 والتجربة كذلك تكون وكيف صرفة؟ عددية واحدية هذه فهل

 اللحظات من تيار في منابة لحظة ذاته، جايمس عند الخالصة

الزمنية؟

 النظر صرف الى الكثيرين عند ادت، كهذه صعوبات إن
 أن واضحاً اآلن بدا لقد التجربة خلوص عن الكالم، عن

 أنفه زج بوسعه يعد لم بالجوهر األخذ من التجريبي االستنكاف

 , الواحدية بين وال المختلفة الراحديات بين القائم النزاع في

 الى الرجوع كان هنا من .والكثروية - حيادية جاءت مهما
 األخذ من المعاصر الفكر تحرل ومنه الصرف، الوصف

 كان فلئن الهوية. عن الكالم الى - كيفماكانت - بالواحدية

 الميتافيزية والترابطات األبعاد اليخلومن الواحدية عن الكالم

 فإن الجوهرانية، الفرضيات ضرورة باتجاه تثير تنفك ال التي

 صرف منطقي طار في عنه الكالم حصر يمكن تعبير، الهوية

 اذ سواها، دون التجريبية األحداث( )أو للصفات وبالنبة
 مسألة في محصوراً الصعيد، هذا على الحديث، يبيت ذاك

 الذهنية واألحداث الحاالت أوبين والدماغ العقل بين العالقة

 البد أو البدنفسي التركيب في لها لمرافقة الجسمية واألحداث

االنسان. أو الشخص نسميه الذي ذهني
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خوري انطوان

الواقعية
Realism
Realisme
Realismus

 لعصر االولى البدايات مع ظهرت فنية. مقولة الواقعية

 من طويلة ليرورة محصلة ظهورها وكان األوروبي، التنوير
 القرنين بين وتحددت استقرت والفكرية، االجتماعية التحوالت

 لتيارات أساساً أصبحت ان الى عشر، والثامن عشر الخامس

 الباحثين بعض وقديرجع عشر التاسع القرن في وفنية أدبية

 عشر التاسع القرن في الواقعي األدب الى الواقعية مفهوم

 فقط، النقدية الواقعية شكل به قصد اذا صحيح وهذا فقط،

 عملية خالل وتكامل شكل فقد عام بشكل الواقعية مفهوم أما
 برزت وقد اجنماعياً. المشروط األدبي التطور من طويلة

 التي العظيمة االجتماعية للتحوالت الفن في كانعكاس لواقعيةاا

 وكرست ،االقطاع عصر هزمت والتي ،النهضة عصر أنتجها
 على التأكيد في مثلت االجتماعية، القيم من جديدة مجموعة

 التي الالهوتية القيود كل من تحريره وفي االنسان، مقولة

 العقل الى االعتبار اعادة وفي الوسطى، العصور فرضتها
 العقل لتكون اساساً االجتماعي الشرط اعتبار وفي االنساني،

 التي االجتماعية للتحوالت كأثر الواقعية برزت لقد .واالنسان

 والصناعة العلم مهضة في والمتمثلة البرجوازية الثورة فرضتها

 األقاليم من تحرره وفي للطبيعة، غزواالنسان وفي والتجارة،
 تلك تكن ولم .رالطبيعة العالم استكشاف في واندفاعه الضيقة،

 باالنسان المطلقة والثقة العقل تمجيد عن تعبيرا اال التحوالت

 الى الساعي البرجوازي للطموح مرآة كانت كما عليا، كقيمة

 في الموجودة االمكانات استثماركل والى البثرية، استثيارالطاقة

 وفي الطبيعة في امتالكه يمكن ما كل امتالك والى الطبيعة،
 تحرير بدون مكناً، التاريخي المشروع هذا يكن ولم العالم.

 الجغرافية، المسافات واختصار الطبيعة، وترويض االنسان،

 كل مع كاملة، أوشبه كاملة، قطيعة يستلزم كان الذي األمر
.وايديولوجياً واقتصادياً سياسياً العصورالوسطى مخلفات

 الثورة أنتجته الذي التاريخي الشرط في الواقعية تطورت

 والعقل االنساني، الجوهر :فيهمقوالت وظهرت البرجوازية،
 والوحدة والمجتمع الطبيعة وحدة العلمي، القانون االنساني،

 للحق الشكلية السمة من الرغم وعلى .للمجتمع القومية
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الواقعية

 مرجعا الواقع من تتخذ كانت المقوالت هذه فان ،البرجوازي

 الثبات عن بعيدا ماديا وجودا االجتماعي الواقع وتعتبر ،لها

 في حاولت قد البرجوازية، االيديولوجيا كانت وان والديمومة،

 والديمومة الثبات مقوالت جديدالى تدعومن ان الحق زمن

 موضوعيته في الواقع اكتثاف كان لقد ,المسيطرة الطبقة وكونية
 الحكم وصاية من الواقع حرر إنه اذ حاسماً تاريخياً حدثاً

 االنسان من وجعل االنسافي، التقدم فكرة وأكد االلهي،
 ومن البحثوااكتشاف. حرية كل ومنحه للتاريخ، صانعاً

 العقالني الطموح وبرز ،العلمي القانون ولد البحث مفهوم

 وأن ،والمجتمع الطبيعة عالقات يشرح أن يريد الذي الجامح

 التسيد عل استطاعته يبرهن وأن فيها، االنسان موتع يدرس

 لهذا تعينا اال الشروط هذه في الواقعية تكن ولم والسيطرة.

 البحث مقولي على فاتكأت والفن، األدب حقل في الطموح

 االجتماعي، بالوسط االنسان عالقة تدرس كي والتقدم،

 العوامل وتظهر بينهما، الببية العالقات عن وتكشف
 عنه عبر ما وهذا االنساني، المحيط في الفاعلة الموضوعية

 »األدب بأن أعلن حين الوانعية رموز أهم احد بلزاك،

 نموذج اعطاء في األخرى اآلداب بين السباق كان الفرنسي
 الى الواقعية سعي وأن تجلياً حاالته أكثر في االجتماعي االنسان

 الى نزوعها عن يكشف كان االجتماعي االنسان بنموذج األخذ

 بحقائق يقبل علمي بمنظار الموضوعي الواقع مع التعامل
 بفكرة الصريح تأثره عن يعلن لم أن والتركيب، التحليل

 الطبيعة على تنطبق ال التي االكتثاف وبفكرة العلمي القانون
 . االجتاعي الوسط عالقات على أيضاً تنطبق انما فحسب،

 تعاملها في الواقعية وسمت التي العقالنية النزعة الى وباالضافة

 الحقائق ترجمة على عملت فإنها ،االجتماعي الوجود مع
 الواقعية لمست فقد أيضاً، والقومية منها االجتياعية المستجدة

 مناطق من وانتقالها البرجوازية، الثورة في الشعبية الطبقات دور
 الحرم دائرة ومن الفاعل، االجتاعي الصراع مساحة الى الظل

الذاقي والتأكيد االعتراف دائرة الى واالغفال

 الحقائق مع الواقعية لتعامل نتيجة الموقف هذا وكان

 الشعبية الطبقات مشاكل تعالج جعلها الذي األمر الموضوعية،

 وتعيد الشعبي، التراث تستعيد جعلها بل معها، وتتعاطف
 الرواية في يرى باختين جعل ما وهذا وفنياً، أدبياً صياغته

 التغيرات مع بمايتواءم له وتطوبراً الشعبي، للتراث امتداداً

 االقليمية الحدود وكسرت المجتمع، وحدت التي البرجوازية

 »السمة المجال: هذا في سامارين ر. السوفييتي الباحث يقول

 أو المنشأ عالقة هي عصرالنهضة لواقعية المميزة األساسية

 في نفسها تعبرعن لم والتي الشعبي باألدب الوثيقة األصل
 اللغة مجال وفي بل فحسب، والصور المواضيع اقتباس

. اثعري« اكقطيع ونظام الفنية واألدوات

 عملت قد فانها الشعبية، بالطبقات الواقعية ارتبطت وكما

 الذي القوميات، ظهور يساوق قومي، أدب خلق أجل من
 الموضوعية األسس أوجدت التي البرجوازية، الثورة واكب

 مرحلة الى القومية - قبل ما مرحلة من الشعوب النتقال
 االقتصادية السوق لدور انعكاساً االنتقال هذا وكان . القومية

 باإلضافة أخرى، ناحية من البرجوازي الحق ولدور ناحية، من

 تؤمن قومية لغة فرض على عملت التي اللغوية، الثورة دور الى

 فرض في وتساعف والبرجوازي، البروليتاري بين االتصال
 للهيمنة أثر هي والتي البرجوازية، االيديولوجية الهيمنة

 استطاعت ولقد انتاجها. العادة وأداة االقتصادية - السياسية

 طور في التشكل الى القوميات نزوع تتلمس أن الواقعية
 اداب انتاج في التزوع هذا تفرز وأن الصاعدة، البرجوازية

 عن مدافع دورهاكموقف تؤكد ذلك في وكانت .ومحلية قومية

 الى ليرفعه الخاص الواقع من وكمنظوريبدأ التاريخي التقدم

 هي الواقعي المنظور في األدب فكونية العام، الواقع مستوى

 كل يميز ما الى النفاذ وعلى المحلية، الخصوصية رسم على قدرته
 الصلة هذه إن . التاريخي تطوره من معينة درجة في شعب
 عصراً منها جعلت ،التاريخ وحركة الواقعية حركة بين الوثيقة

 عصر بتصوير قامت إنها إذ ،العالمي األدب تطور في جديداً

 وصعود البرجوازية الثورات عصر العالمي، التاريخ من كامل
 الطبقي الصراع اشتداد مع انحطاطها بداية ثم الرأسمالية،

العاملة. الطبقة وظهوردور فيها،

 البرجوازي للمجتمع كاملة لوحة التصوير هذا في وأعطت

 واالكتشاف للعلم دعوته المختلفة: تناقضاته في الجديد

 لألفكارالالهوتية محاربته واالضطهاد، إلظلم ومارسته

 الفردية مفهوم الى دعوته البارد، االحصاء عمليات في وانغماسه

 تمجيد البرجوازي، الحق بمقدمات الفردية هذه الغاء ثم
 في الواقعية تكن ولم . . تمجيده. لحظة في وتسليعه االنسان

 سطح على يدور ما وتسجيل بالوصف تكتفي القيم لهذه كتابتها

 للظواهر السببية العالقات عن تبحث كانت انما المجتمع،

 المؤرخ من الفنان اقترب حتى البحث في وتوغل االجتماعية،
 الفن أصبح وحتى المجتمع، وعالم والسياسي واالقتصادي

 الفرد صراع ترصد التي الموضوعية، المعرفة النتاج ممارسة

 البيع بمنطق محكوم مجتمع في الفردية األحالم وانكسار والمجتمع
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 للمعرفة الواقعية انتاج إن والخارة والربح والشراء

 كما قاربته فقد ،الواقع مع تعاملها شكل الى يستند الموضوعية

 وهم أي اليه تضيف أن وبدون ،أونقصان زيادة بدون هو،

 فيه ورأت المستقل، الموضوعي وجوده في الواقع ايديولوجي،

 يخلقها وال الذاتي الوعي يحددها ال مستقلة مستمرة حركة

 التي الطبيعية، المدرسة عن يمايزها ما وهذا المتأمل الفكر

 السببية تبلغ أن دون سكونها، في األشياء ظاهر ترسم

.سيرورته في الواقع تحكم التي االجتماعية
 تاريخياً، المحدد الموضوعي الواقع من تبدأ الواقعية كانت لما

 من كان فقد التاريخي، التطور من معينة بدرجة والمحكوم

 ،تقاربه الذي المجتمع باختالف شكلها يختلف أن الضروري

 تختلف كما الروسية، الواقعية عن تختلف الفرنسية فالواقعية
 منها واحدة كل أن علماً االنكليزية، الواقعية عن األخيرء هذه

 كل في الواقعية عبرت فقد متياثلة، أو متجانة أيضاً تكن لم

 في غاية وسياسية اجنماعية وتطلعات أفكار عن مجتمع

 في بقي االختالف هذا لكن متتاقضة، تكن لم ان االختالف

 الواقع مع يتعامل فني موقف هي حيث من الواقعية اطار
 في الفن معنى أن ويؤكد عنها، ويدافع الحياة ويالزم القائم،

 أسمى فالحياة الحياة، وتمجيد االنان تحرير أجل من الكفاح

 يجعل ما وهذا تحصى، ال التي مظاهرها أحد ألنه الفن، من

 الدور من الرغم وعلى ونهايته. عظيم فن كل بداية الحياة من
 المفاهيم واضح نظري كجسم تتكون لم فإنها للواقعية التاريخي

 في الماركسية المساهمات وتعتبر وملتبة، ناقصة، نظرية فبقيت
 من بالواقعية لالنتقال وضوحاً المحاوالت أكثر المجال هذا

 كانت وإن الفني، التمييز مستوى الى العامة المفاهيم مستوى
دائما. قصدها تبلغ لم المحاوالت هذه

الماركسية التقاليد في الواقعية

 الماركسية يمنع لم البرجوازية، بالتحوالت الواقعية اقتران إن

 بما صياغته وإعادة ،البرجوازي االرث هذا مع التعامل من

 الواقعية من الموقف هذا إن , البرولتارية الثورة مهام مع يتواءم

 استعادت التي ،الماركسية عن غريبا يكن لم ،برجوازي كنتاج

 التحوالت نظر وجهة من انتاجه وأعادت التنوير، عصر تراث

 ،وطورته التربوي التراث استعادت وكا المستجدة. االجتماعية

 مساهمات وما ،تطويردالتها وحاولت الواقعية، استعادت
 المحاوالت هذه عن تعبيراً اا وبريثت، ولوكاش أنغلز

.المتجددة

 قادها االجتماعية، الفن وظيفة على الماركسية تأكيد إن

 الوظيفية اللحظة مجيد والى الواقعية استعادة الى بالضرورة

 ووسيلة الواقع، عالقات لتغيير أداة الفن في ترى التي فيها،

 جديد، من وبنائه هدمه على والتحريض الواقع بؤس لكشف
 الماركسي الفكر أداة هي الوافعية تكون أن غريباً يكن لم ولهذا

 هي تكون وأن والفن، األدب قضايا مع التعامل في األولى

 الذي النظري والمهاد الملتزم الفن شعار منه انبثق الذي المصدر
االشتراكية. الواقعية نظرية عدة، تحوالت بعد عنه، صدرت

 الماركسية التقاليد في الواقعية معنى عن البحث يستلزم

 الواقعية، مقولة اعتمدت التي المصادراألولى الى العودة
 هو األول والمصدر .والممارسة اكظرية في منهجاً وجعلتها

 جميع في ماركس مع كامل وفاق على كان الذي انغلز، كتابات
 عن منهجية دراسة يترك لم انغلز ان ومع قارها التي المواضيع
 منها انطلق التي الظرية البداية شكل تركه ما فإن الواقعية،

 والشروط النموذج مفهوم وخاصة نظريته، لبناء لوكاش

.الفني الموروث مع التعامل وشكل النموذجية

 األدب فأقام األدبي، للعمل اآلثارالمعرفية أكدأنغلزعلى

 تناقضات يكشف الذي التحريضي، التنويري دوره على

 في والحركة. الفعل الى ويدفع الوعي، ضباب ويبدد الواقع،

 الى دعوته وفي لألدب، الدورالمعرفي يتجل الوعي تصحيح

 يربط كان انغلز أن أي السياسي، دوره يتكثف الثوري الفعل

 عالقاته في الواقع دراسة من جعل إنه بل بالمعرفة، التحريض
 آثار النتاج وشرطاً األدبية، العمية لتحقيق أساساً المادية

 معرفية كممارسة أنغلزلألدب تحديد إن .صحيحة تحريضية
 تخصيص الى دفعه محددة، شروط في سياسية، آثاراً تنتج

 يدعو يكن لم فهو منها، محدد شكل الى الدعوة والى الواقعية،
 ترتبط واقعية الى هوالوصول هدفه كان انما ،تقليدية واقعية الى

 رسم على قادرة تكون بحيث ومضموناً، شكالً العاملة بالطبقة

 طبقة الى التوجه إن إذ اليها، والوصول الطبقة، هذه واتع
 عالً اليها، الوصول نحقيق يقتضي محددة، سيات ذات اجتماعية

 التي الفنية باألشكال مشروطة تظل االيصال عملية ان

 الفنية التحوالت يربط التحديد هذا انغلزفي كان تتوسلها.

 العاملة الطبقة بتميزأدب ويقوم ،االجتاعية بالتحوالت
 تنسجم بروليتارية ثقافة الى يدعو يكن لم إن ومضموناً شكالً

 المقاومة »ان انغلز يقول العاملة ثلطبقة التاريخي الدور معء

 ومحاوالتها ،مضطهديها العاملة الطبقة ا٣ تواجه التي الثورية

 ملك هي االنسانية، حقوقها النتزاع الواعية، أوشبه الواعية،

 . الواقعية« ميدان في لها بمكان تطالب أن الحق ولها ،للتاريخ

 األدب انغلزسمات يحدد الجديدة، بمهامها الواقعية ربط وبعد
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 االشتراكية الزعة ذات الرواية »تقوم الجديد: الواقعي

 األمين رسمها خالل من حهدم، حين كامل، بشكل بمهمتها،
 العالقات« هذه طبيعة عن السائدة األوهام الفعلية، للعالقات

 في الواقعية، »تفترض الواقعية: سمات محدداً قوله يكمل ثم

 للسمات الدقيق التصوير التفاصيل، دقة الى إضافة نظري،

نموذجية«- شروط في النموذجية
 / السياسة وحدة على الواقعية، انغلزعن مفهوم يقوم
 الزائف، الوعي تراجع يسندعي السياسي فالفعل المعرفة،

 الصورة مع ال المادي الواقع مع يتعامل جديد بوعي واستبداله
 ال معرفياً، شكالً المفهوم هذا في الفن يصبح له. الوهمية

 ،جوهري هو ما بدقة يرسم إنما ،العارضة التفاصيل يلتقط

 القوانين إدراك إن معرفي، شكل هو حيث من يصل ألنه

 انغلز فكأن الموضوعي، الواقع حركة تحكم التي الموضوعية
 يفسر ما وهذا الدقيقة، العلمية بالمعرفة األدبية المعرفة يماثل

 منه، تعلمت »لقد فيه: قال الذي ببلزاك، الشديد اعجابه

 الملكية توزيع )اعادة االقتصادية بالتفاصيل يختص فيما حقى
 كل من تعلمت ما أكثر ممال( الثورة بعد والشخصية الفعلية

 بتلك المختصين االحصاء وعلماء واالقتصاديين، المؤرخين،

 معرفية، كممارسة لألدب مفهومه على انغلز يعتمد المرحلة«.

 المفاهيم، هذه ومن األولية، النقدية مفاهيمه بعض ليصوغ

 هو لديه والنموذج النموذجية، والشروط النموذج مفهوم
 العام خصاثص كل تجريدم بسبب يحمل الذي المجرد، الخاص

 امكانات والى العام، نزوعه الى ويشير محدد، شرط في القائم

 محددة اجتماعية لعالقة محدد هوتكثيف النمط .الممكنة تطوره
 هذا في الصراع لحظة ويكثف صراعه، في الواقع يعكس

 وتخلقه، الواقع تعكس مرآة يصبح حقى ويميزها، الواقع،

 رسالته في أنغلز يقول .يجسدها التي التاريخ لحظة الى وتصل
 تماماً، صاثبة عنسيكنجن فكرتك »ان السال: الى

 محددة، ونزوعات لطبقات ممثلون فيها الرئيسيون فاألشخاص

 في تقوم ال دوافعهم أن أي المحددة، عصرهم ألفكار وبالتالي

 يحملها«. الذي التاريخي التيار في إنما عادية، فردية شهوات

 تجاوز ضرورة الى النموذج مفهوم على انغلز تركيز يهدف
 بحيث والتاريخي، االجتماعي التقاط والى واليومي العارض

 حامال يكن لم ان والجباعي، للفردي تكثيفاً النموذج يصبح

 في جوهري هو لما وقناعاً المتصارعة، االجتياعية القوى لصورة

 المعنى ويهذا فيه. القائم التاريخي المنحى وفي الطبقي الصراع
 أي المرئي المشخص من يدأ محدداً، تجريداً النموذج يكون

 مشخصاً يصبح كي النظرية، بالمفاهيم صياغته ليعيد الزاثف،
 هو فالتجريد حسياً، المدرك األول المشخص عن يختلف حقيقياً
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 دائرة من الواقع يقل والذي للواقع، المعرفة مقاربة شكل

المعرفة. حقل الى االيديولوجيا
 اقامة وحاول وانغلز، ماركس مالحظات لوكاش استعاد

 واتكا مثاآل، البرجوازية الواقعية الرواية تعتمد للواقعية نظرية

 أن بعد الهيغلية، الفلسفة مقوالت بعض على المحاولة هذه في

 بديالكتيك لوكاش أخذ وقد محدود، ماركسي نقد الى أخضعها

 ومعنى الواقعية، معنى تحديد في اليه واستند الظاهروالجوهر،

 هذا في الواقعية تصح .األولى سمتها هو الذي الففي الصدق

 بشكل يربط ،الموضوعي للواقع فنيا انعكاسا التحديد
 عن ذلك في متايزاً وجوهرها، الظواهر سطح بين ديالكتيكي

 ويعجزعن األشياء بظاهر يكتفي الذي الميكانيكي االنعكاس
 المثالي التعامل عن أيضاً ومتمايزاً الداخلية، عالقاتها الى النفاذ

 الداخلية العالقات حول بالدوران يكتفي والذي الواقع، مع
 العالقات على العالقات هذم اثر تلمس يستطيع أن بدون

 يمكن ال متعال كيان الى الواقع بالتالي ومحيال، الخارجية،
.آثاره أوتلمس ادراكه

 للعالقة تحقيقها في لوكاش، عند الواقعية، تتحدد

 تختلف فهي كذلك، الظاهروالجوهروألنها بين الديالكتيكية

 بينهما وتقيم بالجوهر، الظاهر تماثل التي الطبيعية المدرسة عن
 كما أوتزيفه. الجوهر، تالشى الى تفضى ميكانيكية عالقة
 الظاهر ببن تعارضاً تقيم التي المثالية المدرسة عن تختلف

 لتناقضهما. الديالكتيكية الوحدة ادراك وتعجزعن والجوهر،

 للواقع، موضوعي تملك الى يدعو الواقعية منظور في الفن إن
 يكونا أن قبل الواقع في عالفتان هما والجوهر الظاهر إن إذ

 الفن »ينزع لوكاش يقول انساني معرفي مستوى تعبيراعن
 ويحاول وعالئقه، توسطاته كل في الواقع احتضان الى الصحيح

 يذهب ذلك أجل ومن المعقدة، كليتها في الحياة على يقبض أن
 القوى عن اعياقم في يكشف كي الواقع، جوهر الى بعيداً

 عن الفن بحث ان .الظواهر« خلف الكامنة المحتجة

 للواقع مجردة صورة اعطاء الى يقوده ال ،الجوهري

 فإن ذلك، من العكس الظواهرفعلى فيها تتالشى

 الجوهر تقلب التي الحية الديالكتيكية السيرورة يمثل الفن
 هذا من لتجعل كظاهر، يتكشف الجوهر تجعل أو ظاهراً،

 عن تكثف السيرورة هذه أن كما جديداً، جوهراً الظاهر

 وتجعله حركيته، الظاهرفي تطلق حينما اآلخرلذاتها، الجانب

 عن الفن يعبر السيرورة هذه وفي الخاص، جوهره عن يفصح
 المتعددة، مستوياتها ويبلغ ،وتناقضاتها تجديدها في الحياة كلية

 لحظة في يتحول، معينة، لحظة في الجوهر، أن يعلن حيث

 المسار انارة هي الفن وظيفة فكأن جديد، ظاهر الى أخرى،
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 جديرا التاريخ يجعل ما وترجة يميزه، ما ورصد التاريخي،
 هو حدوثها والتي االجتياعية، االحداث ترجمة أي باسمه،

 حين بوظيفته يقوم أن الواقعي الفن ويستطيع . بعينه التاريخ

 تاريخي، حدث لكل الضرورية الفنية المقاربة شكل على يعث

 خصائص بتكثيف تقوم الفنية المقوالت من جملة يخلق وحين

 يقدم حين أي فيها؛ هونوعي ما وتخترق االساسية، الواقع

 .نوعية معرفة عالقاتها في تحمل ،الواقع لهذا نوعية صورة الفن
 واال الفلسفية، أو التاريخية المعرفة تماثل ال الفنية المعرفة إن

 العلم من شكل الى وتحولت الزائف، التجريد في سقطت
 مقوالت على تعتمد. أن المعرفة هذه على فإن ولهذا الزائف،

 وما المعرفة، متوى الى وتنقله الثخص، الواقع تجرد فنية

 التجريد، لهذا صورة اال لوكاش عند النموذج تعريف

 هذه وفي المتناقضة، وحدتها في »الحياة يعكس فالنمرذج

 والروحية االخالقية االجنماعية، السمات تنتسج التناقضات

. حية« وحدة في محددة حقبة في األكثرأهمية

 التي الموضوعية المعرفة بانتاج الواقعية لوكاش ربط لقد
 اعلى مقام الى المستمر انسيابه وتؤكد التاريخ تقدم على تبرهن

 التقدم هورسم لديه األدب دور أصبح حتى وأكثرارتقاء،
 هذا ضرورة يؤكد بما وتناقضاته صراعاته ووصف االجتماعي،

 ألشياء، فيطبيعة أوقائم للواقع، محايث التقدم فكأن التقدم،

 االمام الى السير اال تعرف ال سيرورة ذاته الواقع يكن لم إن

 أو هيغل، فلفة الى العالم تقدم على تأكيده في لوكاش يركن

 حيث ماركس، عند التاريخ مفهوم تأويل من معين شكل الى
 كمسارمن الحركة هذه أوتتجلى التاريخ، حركة الغائية تحكم

 العمل يحاصر التصورللتاريخ، هذا إن األعلى الى األدفى
 على وما مسبقاً، قوالً عليه يملي ألنه حركته، من ويحد األدبي،

 التصور الى لوكاش وكايركن هذاالقول ينقل إالأن األدب
 الى أيضاً يركن فانه ،والمعنى القول موضوعية به لبحدد الغاثي

 الفنية للمارسة معياراً منها ليجعل عشر التاسع القرن رواية

. الصحيحة

 الى والدعوة البرجوازية، الواقعية عن لوكاش دفاع إن
 عصر بتراث لوكاش اعجاب عن يكشف ال بها، االقتداء
 في االنساني التراث مسألة أيضاً يطرح بل فحسب، التنوير

 ولدى عام، عصرالتنويربشكل لقدشكل منظورالواقعية
 ومصدراً منه، فكاك ال اساسياً مرجعاً خاص، بشكل لوكاش

 ينبغي مثاالً أصبح حتى التجريد، ويسعف يثيرااللهام

 قياس الى لوكاش دفع الذي األمر اليه. والركرن به االهتداء
 يدفعه لم ان االلفة، الواقعية نظر وجهة من فني انتاج أي

 ال فنية ممارسة كل ترفض وتعسفية فسرية أحكام الى أحياناً

 كل لوكاش قاوم ولهذا .العظيمة الواقعية لمواصفات تستجيب

 يعني يكن ولم البرجوازي، االنحطاط باسم الجديدة االشكال

 باسمها والتي المعاييرالسالفة، عن الخروج اال باالنحطاط
 أي ضد وناضل وبريشت، وبروست جويس مارسات حارب
 األمر العظيمة، الواقعية الى أحياناً الجائً الشكل، في تجديد

 التحوالت بين دقيق بشكل العالقة رؤية من منعه الذي

 الواقعية تلك في يرى يكن لم فهو األدبية، واألشكال االجتماعية
 معياراً لديه التقدم مفهوم أصبح حقى العام لتقدم مرآة اا

.لفلسفته قاعدة كان المفهوم هذا أن خاصة أدبياً،

 كان الهيغلي بالتراث المقل المفهوم هذا أن علمنا وإذ

 االنتاج يعامل لوكاش كان لماذا عرفنا وال، فلسفيا مفهوما

 مفاهيم انتاج على يعمل لم ولماذا فلسفية، بمفاهيم واألدبي الفني

 عدم إن . حياته من االخيرة السنوات في اال أدبية نقدية

 من جعل الذي هو الفنية بالخصوصية كاف بشكل االهتمام
 أواًل، فلسفية مساهمة والفن، األدب في لوكاش مساهمة

 مداخلة أو مضمونها، في اال الفنية الممارسة ترى ال ومداخلة

. األولوية موضوع المضمون تعطي

 مرحلة فيه رأى ألنه التنوير، عصر عن لوكاش دافع لقد
 مملكة الى الضرورة ملكة من االنساني المسار في حاسمة
 بقراءة وقام والمحاكمة، للقراءة مرجعاً فاعتمده الحرية،

 مسألة من وجعل التفدم، نظر وجهة من االنسافي التراث
 رفض ماً وكثيراً والفلفة، األدب في ركائزه أهم أحد التراث

 سطوة بسبب الجديد ادراك عن وعجز القديم، باسم الجديد

 أو ،التاريخ في تنويرية كلحظة التراث الى نظر وقد .القديم
 هذه وببب االنسانية، الشخصية تفتح مسار من كجزء

 ماره عن أويكاد، التراث، يعزل كان االنسانية النزعة

 العام، االنساني الفكر ركب في ويضعه به، الخاص االجتماعي
 إن استمرارها في وصحبحة متمرة لحظة منه يجعل أن بعد

 الذي انغلز، بموقف نذكر يجعلنا التراث، عن لوكاش دفاع
 من بدءاً االجابية االنساية معطيات كل عن بدوره دافع

 وكل وسرفاتس، شيلر الى وصوال وارستوفانيس، اسخيليوس
 تقويم أعاد قد انغلز كان وإذا البرجوازية الثورة معطيات

 لوكاش فإن ،البروليتارية الثررة نظر وجهة من االنساني التراث

 االنساني التقدم نظر وجهة من ولكن التقويم، هذا أعاد
 مفهوم استبدال الى احباناً يدفعه أن كاد الذي األمر العام،

 الى ينسى وأن العام، االناني التقدم بمقولة البروليتارية الثورة
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 وهو والفن، األدب في الطبقي الصراع مفهوم معينة حدود
 دارت التي الشهيرة المناظرة في بريشت اليه وجهه الذي النقد

. الواقعية حول بينهما

 الواقعية، من معين فيشكل نفسه أسر قد لوكاش كان اذا
 واقعية وبناء الجاهزة، األشكال كل كسر حاول قد بريشت فإن

 الدور مع وتتوافق االجتماعية، المستجدات مع تتواءم جديدة

 الواقعية الى فدعا االشتراكية، الثورة انجاز في لألدب السياسي

 ويعبرعن الحياة، لديالكتيك يستجيب أدبي كشكل المقاتلة

 يقرأ بريثت يكن لم .الممكنة أبعاده كل في االجتماعي الصراع
 كان بل الفلسفة، تاريخ في أو األدب تاريخ في األدبية العملية

 كتابتها يعيد كي االجتماعية، الممارسات مجمل في يرصدها

 االخرى، المارسات كل في بدورها تفعل جديدة كمارسة

 األدب ربط وبسبب معينين ومكان زمان في بدورمعين وتقوم
 في فارسها للواقعية، متميزاً مفهوماً بريشت أقام ومكانه بزمانه

 لها ويترك الممارسة، هذه يشرح نظرياً قواماً واعطاها أدبه،

 أن تعترف النظرية هذه أن طالما محتمل تطوير لكل المجال
 والمكان الزمان بخصوصية أوالً مرتبطة والفن األدب فاعلية

 يستلزم التحديد هذا إن ،والفن األدب انتاج فيهما يتم اللذين

 العالقات من جملة في قائمة اجتماعية كعالقة األدب تعريف

 متميزة اجتماعية ممارسة »األدب بريشت: يقول االجتماعية.
 القول هذا على واعتماداً ، االجتماعية، المارسات بمجل ترتبط

 »الواقعية المركبات: متعددة كممارسة الواقعية بتعريف قام

 فهي كثير، ذلك أكبرمن انها فحسب، أدبية قضية ليست

 وأن كذلك، ترى أن ينبغي عملية، فلسفية، سياسية، قضية

االجتماعية«. الحياة مجمل تمس كقضية أي: كذلك، تعالج

 بشكل مدفوعاً الواقعية مفهوم بتجدبد بريشت قام لقد

 في والفن األدب بوظيفة وبقاعته السياسي، بالتزامه اساسي

 كان والنظرية الفن في تجديده إن بل البروليتارية، الثورة تحقيق
 يفصل يكن لم بريشت إن ذ السياسية، لهمومه مباشراً انعكاساً

 ويتطور بوظيفته، محدود عنده فالفن ووظيفته، الفن بين
 فكأن سياسياً، المحكومة الوظيفة هذه ألهداف وفقاً ويتشكل

 أوكأن األدبية، للعملية األول الحامل هي السياسية اللحظة

 الضروريتان المقدمتان هما السياسي، وااللتزام الطبقي، الموقع
 الفن ديالكتيك من انطالقاً األدبي، العمل بناء تحكمان اللتان

 األدبية، المعرفة على يؤكد تصورماركسي ومن والسياسة،

 بين بريشت قارب للمعرفة، منتجين وفن أدب الى ويدعو
 أحيانا، ذلك في بالغ وقد العلمي، والقانون األدبية المعرفة
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 تخضع ال عالقة أية واستبعد األديب، عفوية أنكر حتى

 عالقات لشرح وسيلة األدبي العمل من وجعل للمحاكمة،

 يقول ينتجها. التي األوهام لهدم وأداة الموضوعي، الواقع

 أوضاع حالة عن فاعلة حقيقة نكتب أن أردنا »اذا بريشت:

 أسبابها«، على التعرف من تمكننا بطريقة كتابتها فينبغي سيئة،
 الكشف من تمنعنا التي أألشياء كل جانباً »لنلق أيضاً: ويقول

 على بريشت تأكيد إن .كامل« بشكل االجتماعية السببية عن

 األدب اعتبار الى قاده قد االجتماعية السببية على أو التعرف
 ولهذا والمعرفة، المجتمع حقول كل في والتقصي للبحث مجاالً

 والهزات الصعوبات زمن في الكاتب، »يحتاج يقول: كان

 والتاريخ« واالقتصاد المادي الديالكتيك معرفة الى العظيمة،

 الصحيح التعامل أجل من للكاتب ضرورة هي المعرفة أن أي
 هذا بتغيير تسمح صحيحة معرفة انتاج أجل من أو زمانه، مع

الزمان.

 دفع قد المقاتلة الواقعية مفهوم فإن أمر من يكن مهما

 الى قاده بل العمل، وفي النظر في جديدة آفاق الى بريشت
 يحدد وظيفي اقتصاد والقراءة، الكتابة في جديد اقتصاد انشاء

 حاكماً السياسى المردود من ويجعل وهايتها، الكتابة لبداية
 أمر تحقيق هو الكتابة فمسعى ونهايتها، الكتابة لبداية مطلقاً

 لالستعمال: وصالحة مفيدة نتيجة الى والوصول مشخص،

 شيء أجل من استخدامها نستطيع حقيقة استخالص »ينبغي
 الثورة فهو الكتابة حوله تدور الذي الشيء هذا أما ما«

 تحقيقها القادرعلى االنسان انتاج أدق، أوبشكل االجتماعية،
 رىءالقا باعداد وأخيراً، أوالً يتحدد الكتابة دور فإن وهكذا

 مردود في الكتابة ترى فالثورة الثورة، في يساهم كي وتربيته
 بممارسات الكتابة تعاليم يترجم الذي القارىء وفي القراءة،

بالتغيير. تطالب اجتماعية

 أن مؤكدة االجتماعية، وظيفتها في اذن، الكتابة، تتجلى

 الصراع في فاعلة اجتماعين عالقة هي القراءة، كما الكتابة،

 اال بالنجاح، يتكلل ال الصراع، هذا مارسة وأن االجتماعي،
 تسمح وأن لمعاييرجديدة، تؤسس أن الكتابة استطاعت اذا

 المسيطرة، القراءة أشكال عن يختلف القراءة من جديد بشكل
 أشكال بتأسيس تسمح التي هي بالقراءة الكتابة عالقة ان علماً

 من يستبين، والكتابة القراءة ديالكتيك في الجديدة القراءة

 وهوتوحيد بريشت، اليه يسعى كان الذي الطموح جديد

 يكتبه ما فكأن االجتماعية، الثورة عملية في ء والقارى الكاتب

 الصراع في ممارسة رىءالقا ترجمه اذا اال يتحقق ال الكاتب



الواقعية

 الصراع هذا بناء والقارىم الكاتب يعيد وعندها ،االجتماعي

 يقول االجتماعية. الحياة واقع في وانما الورق على ال متحققا
 يسمح وال الواقع على يسيطر الذي العمل »ان بريشت:

 الكاتب على / فنيا عمال لي عليه، بالسيطرة للجمهور

 التأثير هو هدفه ألن فهمها يمكن بطريقة يكتب أن الواقعي

 تقاتل ال انك الكاتب أيها ا حقيقيين بشر على حقيقي بشكل
 الى تشده كيف عرفت اذا معك يقاتل فقارئك وحيداً،

 فهويعثر الحلول، عن بحثك في وحيداً لست أنك كما المعركة،

أيضاً«. عليها

 أن على وتأكيده بالقراءة، الكتابة لعالقة بريشت تلمس ان
 الى قاده محدد، قارىم الى موجهاً محدداً عمالً يقدم الكاتب

 حي مفهوم الى أدق بشكل قاده أو االتصال، مسالة طرح

 وال بذاته، يتحدد ال الشكل فهذا الفني، الشكل لمعنى ودقيق
 الحياة مشاكل عن للتعبير الموائم الشكل هو انما لذاته، يخلق

 وبعيدة ومعقدة متجددة المثاكل هذه كانت ولما . االجتماعية

 ال لهمعفى يكون لن األدبي اثكل فإن والبساطة، الثبات عن
 المعاش الواقع انتاج على قادراً وكان الحياة، جديد واكب اذا

 ينفي الفني الشكل فإن المعنى وبهذا ومركباته. تعقيداته كل في
 الجاهزة، المعايير كل ويرفض السابقة، المثل كل تجدده في

 يحتضن كي جديد بشكل نفه انتاج الى باستمرار ويسعى
 الجديدة »المضامين ان: الحياة. تقدمه الذي المستمر الجديد

 ,الفائت وان أيضاً«، تفرضها بل ال الجديدة، األشكال تقبل

 الفائت أدب عن يختلف أدب الى تحتاج التقدمية االجتماعية

 بالوافع الشكل عالقة على التأكيد هذا .الرجعية« االجتماعية

 ختلف، بشكل التراث مع يتعامل بريشت جعل المعاش،

 يقول . لوكاش عند نجده الذي التقديس هذا عنه وينزع
 ببعض العظيمة الواقعية فكرة نربط أن جداً لخطر »انه بريشت

 مها االشكال بعض الى نرجعها وان شانها، بلغ مهما األسماء

 هو األدبية األشكال صالحية يقرر من إن .. . قيمتها. بلغت

الواقعية«. حتى وال الجمال، علم وليس الواقع،

 وهو ،صحيح مبدأ من للواقعية مفهومه في بريشت ينطلق

 إن إذ النظرية، على الممارسة وأولوية الفكرة على الواقع أولوية

 يوجد اغما النظريات، في وال الكتب في يوجد ال الحقيقة معيار

 يدور الذي الصراع وفي االجتماعي، الواقع في معينة، وبحدود

 وحين .ونزوعاته وتطرره الصراع آثار وفي الواقع، هذا في
 الى يشيرأوالً فإنم الواقع، أوعن الحياة، عن بريشت يتحدث

 يتوجه الذي رىءالقا مكان تحديد ويحاول المتصارعة، القوى

 كي أو ،الصراع هذا له يكتب كي ،القائم الصراع في اليه

 التحديد هذا وفي ،الصراع هذا في يشارك حتى له يكتب

 ومكان زمان في والصراع رىءالقا بين العالقة يرى الذي

 تتطور بل األدبي العمل وينبني األدبي، الشكل يتكون محددين

 نظر وجهة من المكتوب العمل إن اذ األدبية، النظرية

 ،ناحية من الصراع هذا وتغير بتطور ويتغير يتطور ،الصراع
 عالقة رصد إن .ثانية ناحية من رىءالقا وتغير وبتطور

 الفني، العمل وظيفة نظر وجهة من الفني بااعمل القارىء
 بنقده يقوم أوأن ذاته، كتابة يعيد أن العمل هذا على تفرض

 أفغضل عن يبحث أن أي ،بنائه شكل في يغير أن او ،الذاتي

المفترض. القارىء في أثره يتحقق أن أجل من واألشكال المواد

 بحثه هو المواثم، الفني الثكل عن بريشت بحث إن
 ال الذي البحث وهذا اليه، يطمح الذي القارىء عن المستمر

 أمام فتح الذي هو بالقارىء، عالقته في اال الشكل يرى

 كان بريشت لكن واالبتكار. والتجديد التجريب حقل بريشت

 القارىء وهذا معينة، سياسية نظر وجهة من قارىء عن يبحث
 هو أو البروليتارية اثورة أجل من يقاتل الذي االنسان هو

 المضللة االيديولوجيا لكن القتال، خذا بالقوة المستعد االنان

 بالقوة المقاتل وضع من االنسان نقل فإن ولهذا ذلك. عن تمنعه

 االيديولوجيا اطار من نقله يقتضي بالفعل المقاتل وضع الى

 ينطبق ال االنتقال هذا إن .الصحيح الوعي اطار الى المضللة

 الى الداعين والفن األدب على ينطبق ما بقدر اال االنسان على

 زائف وعي من االنسان ينقل أن الفن يستطيع فلكي الثورة،
 من الفن هذا هوتحرر أوالً المطلوب فان صحيح وعي الى

 الى الدعوة فإن وبالتالي ضدها. يقاتل التي المعاييرالمسيطرة

 الشكل في مختلف جديد فن الى الدعوة تتضمن جديد مجتمع

 ورفع جديد، فن الى بريشت دعا هذا من وانطالقا والوظيفة.

 الثقافة تمييز أجل من وناضل واألدب، الثقافة طبقية شعار
 حاول أدق، بشكل أو البرجوازية، الثقافة عن البروليتارية

 بروليتارية. ثقافة انتاج على تساعد التي المفاهيم بعض ارساء

 وعن بزمانه، األدب عالقة عن مفاهيمه يمارس ذلك في وكان
 في مداخلة هو فاألدب بينهما تقوم أن يجب التي التفاعل عالقة

 مع الصلة نعقد أن األمر »ليس الراهن: في وفعل أالحاضر،
 الحديثة األزمنة مع العالقات نوثق أن بل القديم، االزمن

.القذرة«
 مفهوم من مبتدائً ،الواقعية مفهوم بريشت مارس لقد

 القارىء معنى وميزاً معينة، شروط في االدبية الوظيفة

 األدب بين صحيحة عالقة أقام أنه أي والشكل، والمضمون

 الذي التاريخ في يتدخل أن يستطيع ال فاألديب والتاريخ،
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الواقعية

 االجتماعية المستويات نحليل على قادرا كان إذا إال يعيشه،

 العالقات شكل وتلمس تطورها، مدى وإدراك لمجتمعه،
 يكتب األديب فإن الحالة هذه وفي المستويات هذه بين المتبادلة

 يعني هنا والتمييز متميزاً، ادباً ويقدم يعرفه، مجتمع عن

 الوطنية الخصوصية تحتضن التي التاريخية الخصوصية

 األدب بين الصحيحة العالقة ادراك إن .... واثقافية.

 االجتماعي الصراع ومستوى وشكل األدب بين أي والتاريخ،
 فينقذ ، وموضوعاً شكالً ألسب ا بتمييز يقوم محدد مجتمع في

 يسمح كما ،الخاوي والتجريد الزاثفة الكونية من األدب

 الذي الكاتب إن إذ والكاتب، رىءالقا بين االيصال بتحقيق

 األدبي الموروث على االتكاء يستطيع مجتمعه، تاريخ يعرف

 وبدالالت يعرفها بلغة رىءالقا مخاطبة على ويقوى ،به الخاص
 مرجع على اعتاداً القارىء هذ ويحاور عنه، غريبة ليت

 وربطه األدب تمييز فان المدار، هذا وفي .وحقيقي مشخص
 ،الشكل تمييز أوالً يعني بل ،الموضوع تمييز يعني ال ،بواقعه

. االجتماعي للواقع الموائم األدبي التكنيك واستخدام

 ومرتبط للتميز، خاضع بريثت بمفهوم التكنيك إن

 وهو الفني، والوعي االيديولوجي الوعي من معين بمستوى
 التطور مستوى الى ء تومى إشارة أي االجتياعي، التقدم مرآة

 خارجياً موضوعاً ليس التكنيك فإن لهذا . العام االجتماعي

 زمان لكل صالحة كونية مقولة وال ،اعتباطي بشكل نقله يمكن

 االيديولوجيا دامت ما . االيديولوجي األثر من ومتحررة ومكان

 يخدم أدب انتاج فإن ،الفنية العملية مركبات كل في ترشح

 ينشر جديد، تكنيك بانتاج يقضي العاملة، الطبقة قضية
 جالية معايير جملة خلق في ويساعف الجديدة، المفاهيم

 في جديده عن يفصح ال التربوي او الهادف الفن ان . جديدة

 من جديد شكل في ذلك على يبرهن إنما المباشرة، المضامين
 هذه هدف ألن المستمر، التجريب على القائمة الغنية المارسة

 الى التقليدي حقلها من الفنية الممارسة انزياح هوتحقيق المارسة
 من أيضاً الفنية القراءة انزياح وتحقيق أواًل، نقيض حقل

 فإن هذا وعلى التطور دائم جديد حقل الى القديم حقلها

 الى وارجاعه الفن تبسيط تعني ال تربوي فن الى بريشت دعوة
 جديد فن أجل من النضال اوالً تتضمن فهي يومية، شعارات

 الفنية معاييرها لها تكن ولم فنهاً، لها يكن لم طبقة يخاطب

العاملة. الطبقة هي الطبقة هذه بها، الخاصة

 الى وباألدب بالفن ندفع واقعية الى لوكاش سعى لقد

 على بريشت عمل حين في ،وااليديولوجيا الفلفة ضفاف

 كان كالهما أن ومع العلمي، البحث من يقترب فن انتاج

 العلمية، والمعرفة الفنية المعرفة بين بآخر، أو بشكل يماثل،
 مرجعاً انسانوية — فلسفية قراءة على سعيه بنى لوكاش فإن

 فقد بريشت أما الدنيا، حدود الى للثقافة البروليتاري المفهوم
 والثقافة البروليتارية الثقافة بين صريح تمايز من اوالً بدا

 العلم بين الحدود يضع التمايز هذا في وكان البرجوازية،

 يحرم أن كاد حتى الحدود هذه تمكين في ويوغل وااليديولوجيا،
 لحظة او الحلم لحظة وهي األساسية، لحظاته احدى من الفن

والتخييل. اللعب

الواقعية التباس حول

 هذا التباس تشيرالى االسئلة، من جملة الواقعية تطرح

 ويظهر آخر، الى باحث من داللته واختالف وقلقه، المفهوم،
 النعوت جلة في او االسم، اختالف في واضحاً االلتباس هذا

 تتمايز أوكي وضوحاً، اكث تصبح كي الواقعية الى تضاف التي

 مقالة في جاكوبسن رومان يكتب آخر الى باحث من داللتها

 الواقعية عن بريشت يكتب كما الفنية، الواقعية عن له قديمة

 كما المناضلة، والواقعية المقاتلة والواقعية واالشتراكية والواقعية

 النقاد بعض ويتحدث العظيمة، الواقعية عن لوكاش تحدث

 رفض فقد آلتوسر أما .السحرية والواقعية الثورية الواقعية عن
 مع تعامل وأنه اليها، يلجأ لم ماركس أن مؤكداً الواقعية مقولة

 االسم، قلق الى وإضافة المادية. بمفهوم والفن األدب اسئلة

 مفهوم عن يميزها ما ،البسيطة تطبيقاتها في تفقد الواقعية فان
 تعتمد حين وخاصة الطبيعية، النزعة عن يفارقها وما المحاكاة،

 يرى االنعكاس، لمعنى وبسيط ميكانيكي فهم على الواقعية
 محاكاة الى الفني االنتاج ارجاع إن السطحية تجلياته في الواقع

 واألدب، الفن داللة تلغي له، مرآوي انعكاس والى للواقع،
 أكثرمن ليت المباشر االنعكاس إطار في الداللة هذه لثن

 أوالً يلغي : الفنية العملية معافي كل يلغي للواقع انتاج إعادة

 العالقات ادراك على والقائمة الفن، ينتجها التي المعرفة

 النزوع من واالقتراب محدد، تاريخي شرط في للواقع الداخلية
 إن إذ الفني. التخييل امكانيات ثانيا ويلغي الواقع، لهذا العام

 علما تحويل، بال الواقع هذا نقل يعني للواقع مرآة الفن اعتبار
 فالفن التحويل. مفهوم من ينطلق الفني التخييل مفهوم أن

 بالبحث يقوم ثم محدد، واقع في ومتميز اساسي هو بما ينطلق

 وهذا والمتميز، األساسي هذا يعبرعن الذي الفني الشكل عن

 حتى االنطالق عناصر وتغيير بتحويل يقوم الذي هو الشكل
 عن مختلفبة فنية عالقات تصبح حتى أي فية، عالقات تصبح
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 هرالذي االختالف وهذ منه، انطالقها من الرغم على الواقع

 المعرفة وينتج اليومي سديمه عن ويزيحه الواقع، يكشف
 الفنية وصورته المعاش الواقع بين االختالف هذا ان . الفنية

 الواقع نقل فعال يمكن هل المعروف: السؤال يطرح الذي هو
 باختالف الواقع من الفني االقتراب شكل يختلف أال هو؟ كما

 وشكل وتاريخه الفن مستوى وباختالف االيديولوجية المواقف

 المقاربات باختالف تختلف الواقع صورة كانت واذا استقباله؟
 معرفة على يعتمد ال فنياً الواقع انتاج ان ذلك يعني اال ،الفنية

 الفنية األدوات شكل عل ايضاً يعتمد انما فحسب، الواقع

 عدم تشرح التي هي المختلفة األسئلة هذه إن المستعملة؟

 تطبيقاتها واختالف تأويالتها، وتعدد الواقعية، اسم استقرار
.أيضاً

 األدب مع والتعامل المعرفة، مفهوم على الواقعية تأكيد ان

 ال جعلها الخالصة، المعرفة حقول من حقلين لوكانا كما والفن

 بين واضح بشكل تميز لم ألنها ،واضحة فنية معايير الى تصل
 األعمال عاملت ما كثيراً ولهذا الفنية، والمعرفة النظرية المعرفة

 .أومعاييرسياسية ،أوبمعاييرفلسفية عامة بمعاييرنظرية الفنية

 نظري تحديد الى الوصول الصعب من فإنه أمر، من يكن مهما
 المقاربة باختالف يختلف المعنى هذا ألن الواقعية، لمعنى

 صيغة الى المفرد صيغة من الواقعية نقل ما وهذا والتأويل،

.الجمع

العربي الفكر في الواقعية

 زمانها عن متأخرة العربي الفكر الى الواقعية وصلت

 أنتجت التي االجتاعية الشروط على تعثر لم ألنها األوروبي،

 الضرورية البرجوازية الثورة تعش ولم األوروبية، الواقعية
 مجهضة، العربي العالم في الثورة هذه ولدت فقد لميالدها،

 الى الثورة حلم من انتقلت ان لبثت ما ثم قليلة آثاراً نأعطت

 األدب في الواقعية مسار كان ولهذا التابعة. العالقة انحطاط
 الفرنية الثورة كانت المصادر. ومتعدد وملتباً متعثراً العربي

 الفكر اليها توجه فقد األولى، المصادر أحد التنويرية بأفكارها
 بأزمته ومدفوعاً المجردتارة، باالعجاب مدفوعاً العربي

 في يسعفه عما تراثها في يبحث كان إنه إذ اخرى، تارة الداخلية

 أجل من النضال وكان يعيشه كان الذي تغييرالواقع

 آخر، مصدرا االجنبي االحتالل وطرد الوطني االستقالل

 ويفرض وجوده، ويهدد المجتمع، عالقات يهز كان فاالحتالل

 وفي حقوقهم عن الذود في الفكر يتعملوا ان الفكر اهل على

 االحتالل يطرح كان ما وكثيرا المغتصب. وجودهم عن الدفاع
 ضعف مصادر يعرف ان الفكر هذا فيحاول الفكر، على اسثلة

 كان المحاولة هذه وفي الضعف، هذا تجاوز وسبل مجتمعه،
 المادية، االسئلة الى الشكلية االسثلة من يتتقل أن مجبراً الفكر

 ولما المحاصر. الواقع من بل المدرسية، الكب من تبدأ ال التي

 العالم بانتقال الكونية، بالتحوالت مرهونة الفكر حركة كانت

 هذا على كان االمبريالية، اطار في الوحدة الى التجزئة من

 عالم الى والمغلق المحدود الواقع من بدوره ينتقل أن الفكر،
 الفكر أعاد الجديد، العالم هذا وفي وتعقيداً، اتساعاً اكز

 هذه ومن عنه، غريبة بمناهج وتأثر ادواته، اختبار العربي

 وكان .تأويالتها وتناقض اتساعها في الواقعية المدرسة المناهج
 العالم توحد عن تعبيراً اكتوبر ثورة بأفكار العربي الفكر تأثر

 المحلية األزمتة من المجتمعات وانتقال الثقافة كونية وعن

الكوفي. التوحد زمن الى المغلقة

 االحتالل زمن من تبدأ التي التاريخية الشروط جملة إن

 الفكر أجبرت الناقص، الوطني االستقالل زمن الى االجنبي
 المدرسية، االسئلة عن ولوجزئياً، االبتعاد، على العربي

 الكواكبي كتابات وما المشخص، الواقع أسئلة من واالقتراب

 الباحث االنتقال لهذا مرآة اال وغيرهم والطهطاوي واألفغافي

 اال المجهض التنويرالعربي ظهورعصر وما جديد، أفق عن

 تجاوز على معينة حدود في ويعمل بنفصه، يشعر لواقع استجابة
 هدفاً، األوروبي النموذج يعتبر كان ما وكثيراً النقص. هذا

 مناهجه. من ويقتبس افكاره، من ويقترب حوله، يدور فأخذ

 من فانتقل التحوالت، هذه عن بمعزل األدبي الفكر يكن ولم
 المجتمع، وهموم الحياة عالم الى الميتة واالسلوبية االنشاء عالم

 بن عيى حديث :المويلمي محمد التأثيركتب هذا وتحت
 الشعر وظهر سطيح، ليالي : ابراهيم حافظ وكتب هشام،

 فإن ذلك مع واالنسان. الوطن عن ويدافع الحرية يمجد الذي

 بداية في اال تظهر لم بالمجتمع، يرتبط أدب الى الصريحة الدعوة

 الى تنزع التي األدبية األعمال تكون وبذلك الثالثينات،

 الى الداعية والنظريات األفكار قبل ظهرت قد الواقعية

الواقعية.

 جلة أودعواالى الوافعية، الى العرب الكتاب دعاالكثيرمن

 األدب، وظيفة فكتبواعن: بالواقعية، ترتبط التي المواضيع من

 لكن األدب مسؤولية والمجتمع، الفن والحياة، واألدب
 االستمرار طابع تأخن ولم نظرياً، نسقاً تشكل لم الكتابات هذه

 هذه نجد أن ويمكن موسمية. كابات تكن لم ان والتكامل،
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 الفكر صياغة في كبيرا دورا لعبوا كتاب عندد حتى المات

 وفي ذلك، مع عوض ولوي موسى سالمة مثل العربي.
 من أخرى نماذج نجد ،والناقصة الموسمية المساهمات مقابل

 بشكل وعملت بشبات، الواقعية عن دافعت التي الكتابات،

 ومجابهة ألفكارها، والترويج الواقعية، تطوير على متمر

 خوري، رئيف فاخوري، عمر األسماء هذه ومن خصومها،
ومحمدمندور العالم، محمودأمين مروة، حسين

 محصلة دعوته وكانت ،الواقعية الى فاخوري عمر دعا
 الثقافة من استمدها التي والسياسية، االجتماعية افكاره لجملة

 واألخير األول شعارها جعلت والتي الديمقراطية، الفرنسية

 لالنانية. الحتمي التقدم وتحقيق واالنسان، العقل تحرير

 هو األدب منبع أن اعتبرفاخوري الواقعية دعاة من وكغيره

 وأدبه فنه عناصر يستمد »أن األديب على وأن والحياة، الكون
 الكون أعني أبداً، سلسبيلها يشح ال اللذين الينبوعين من

 تزال ال وحياة صوره، تحد وال روائعه تنفد ال كون والحياة:
 ويقول ، جديد« خلق في مستمر بعث فكأنه متحولة متطورة
 بهذا يقظ دائم اتصال على كان من حقاً »األديب أيضاً:

 - عنهم يتحدث الذين وبؤالء ،عنه يحدث الذي الوجود

 ذلك الوجود؟ وعن الناس عن حديث اال األدب وهل اليهم،
 بأنه الصناعة عصور صورته كما ال وصدقاً، حقاً األديب هو

 كل من آخذ ناالخبار، محيط لألمثال، حافظ للثعر، رواية

 ،االجتماعي يبشربالتقدم عمرفاخوري لماكان .بطرف« فن
 رأى فانه منه، أفضل آخر الى اجتماعي وضع من باالنتقال اي

 قادرة ووسيلة االفضل، نحو االنتقال لتحقيق أداة األدب في

 الصحيح والسبيل ،الصحيح سبيلها الى اهتدت اذا الفعل على

 ويعود االنسان من ويبدأ االنسان، الى ويصل من.الحياة يبدأ
 يساعد أن ورسالته رسالة، صاحب فاألديب الحياة، الى

 الرسالة هذه تستلزم . صحيح بشكل الواقع قراءة على االنسان

 يينهما. صحيحة عالقة وتفترض ، والقارىء الحياة من االقتراب
 تناول على األدب قدرة على الصحيحة العالقة هذه تقوم

 المواضيع هذه كتابة وعلى فعال، القارىء تهم التي المواضيع

 الهدف هذا اجل ومن رىء،القا الى وصوله يسهل بشكل
 ربطها أي بالحياة، اللغة فاخوري عمر ربط المركزي،

 في غاية ليست األدب كما فاللغة المتطورة، االجتماعية بوظيفتها

 ووظيفة وظيفتها، نظر وجهة من معها التعامل وينبغي ذاتها،
 اللغة فان وبالتالي والتحرر، واليقظة الوعي نشر هي اللغة

 إن الهادف. األدب اهداف مع يتواءم بما وتتحول تتطور

 ديمقراطي لبناني مفكر الى يقود المسؤول األدب عن الحديث

 أجل من طويلة معركة خاض الذي ،خوري رثيف هو آخر

 الى التنويرالداعي مفهوم من وقدبدأرثيف والحقيقة التقدم
 األول المفهوم يقترن أن طبيعياً كان ولذا الشامل، التحرر

 النهضة، االحياء، التحديث، الوعي، [ مثل اخرى بمفاهيم

 المفاهيم هذه طموح وكان التراث، الى العودة االنسان، حقوق
 والوصول التنوير، بتحقيق يسمح بما واالنسان العقل اعداد هو

 هومرجع العقل دام »وما رئيف يقول .فاعلة ثقافة الى

 أصبح فقد الحقيقة، لمعرفة بالتيجة يحتكم اليه الذي االنسان

 وبعد . الحقيقة« يصور أن القلم عنها يسأل التي األشياء رأس

 عالقته في العقل معنى الى يصل المرجع هو العقل اعتبار
 ونعني الدنيا، في الموجودات أشرف »االنسان باالنسان:

 تصدر باالنسان، العقل عالقة ومن لذاته« المؤكد الفرد بذلك،

 رسالة وتتأكد اثقافة معنى ويتضح التزامه، وينبثق مسؤوليته،

 وترويض النف وتهذيب العقل اعداد : هي والثقافة القلم.
 عن هومسؤول انما اجتياعي فهو»مؤول القلم أما الجسم«.

 إن .تكون« أن ينبغي ما وعلى الحال، واقع على الحقيقة تصوير
 الموجود شكل من االنساني بالواقع االنتقال في القلم دور تحديد

 القلم هذا يلزم عليه، يكون أن يجب الذي الشكل الى

 يحقق الذي االتجام السيرفي على ويحثه كبيرة، بمسؤوليات
 الذي األدب هذا اال الملتزم األدب وما المنشود، االنتقال

 الى المجتمع نقل امكانات خلق اجل من امكاناته يستعمل

 بما القلم حركة ضبط اال األدب في التوجيه وما أفضل، حالة
 :جديد أفق الى يتطلع جديد بوعي القارىء بتوعية يسمح

 التعبير بهذا نفهم أن نستطيع األدب؟ في بالتوجيه يراد »فماذا
 والصورما األفكاروالعواطف من متضمناً األدب يكون أن

 شيء سياسياًأواجتماعياًأوعض معلوم طريق في قارنه يوجه

 طريق في مرسوم هدف قلنا كما ولكنه .الفرق اخالقي
 من أوضرباً مجانية، متعة ليس رئيف عند األدب ان .معلوم«

 تعليم هو محدد هدف ذو محدد التزام هو إنما ،التائه اللعب

 هي واضحة لمهمة تهيتته اجل من به واالرتقاء االنسان

 فهو االفراد ينجزه ال التحويل وهذا االجتاعي، التحويل

 ويستنهض الفاعلة، االجتماعية القوى مجمل يستدعي مشروع

 والثقافة االجتماعي التقدم بين الربط هذا النيرة، العقول كل
 الخيار او الخاصة ثقافة لمفهوم رئيف لمحاربة اساساً كان

 الى أودعوته الكافة، أجل من ثقافة الى ودعوته الفضالء،

 التي االظالمية القيود كل من متحررة الثعب أجل من ثقافة

 ال خاص شأن ألنها انثقافة، عنه وتمنع بالرعاع، الشعب تماثل

.القوم خالصة اال يبلغه
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 وكسالح جماهيرية، تنوير كأداة إلثقافة عن الدفاع كان لقد

 ألفكار االساسي المرتكز هو االجتماعية، الثورة أجل من فاعل

 اعتمده الذي هو المرتكز وهذا ،خوري ورئيف فاخوري عمر

 بعض الواقعية اعطاء حاول الذي مروة، حسين ذلك بعد

 في تطبيقاتها عن دافع ي كنظرية عنهما ودافع النظرية، األسس

 الى للنفاذ الصحيح »المنهج هي الواقعية معتبرا والفن، األدب

 والفني األدبي االبداع لعملية الجوهرية الحركة أساس

 على المتميزبالقدرة المنهج يزال ال - كذلك - وهو .والفكري

 االجتماعي الوعي بين المتبادل الفعل عناصر كل اكتشاف

 هو مروة حسين يراه كما المنهج هذا ان الفني«. والعمل
 الفن وينقل االنفعال، سديم من الفنان يصون الذي الدليل

 المعرفي، - الجمالي الوضع الى االنفعالي - الجمالي الوضع من
 اجتماعية عالقات على ليطبقها أدواته الفنان يستعمل حيث

 المجتمع حركة تساوق صحيحة فنية معرفة ويتتج يعرفها،

 مثل لمجتمع ضرورية المعرفة هذه أن خاصة فيه، وتفعل

 الوطني االستقالل أجل من يقاتل اليزال العربي المجتمع

 كضرورة العربي المجتمع في الواقعية تبرز ٠ االجتماعي والتقدم
 الذي المنهج فهي لتحدياته، وتتجيب زمانها، مطالب تلبي

 خدمة في منها كل يكون أن والعلم والفن »األدب من يريد
 الطاقات يحفز وحيوياً، حركياً حافزاً يكون وأن االنان،

 يمكنها ما اقصى البداع االنسان في معاً والروحية المادية

 وبين وزمانه األدب بين مروة حسين يربط وحين . أبداعه«

 الفني، التمييز ضرورة الى يصل فإنه االجتاعي، وشرطه الفن
 االرتاط فهذا المجتمع هذا وبثقافة بمجتمعه الفن ارتباط أي

 الكاتب فيها يتوحد التي الوطنية، الثقافة انتاج اساس هو

 مساحة وفي الوطني، االستقالل مهمات حقل في والقارىء
 للكاتب مرجعاً الوطنية المهمات اعتبار ان . الوطنية المعركة

 المرتكز ويشكل بينهما، صحيحة عالقة يخلق والقارىء،
 أوثقافة كونية، ثقافة والنتاج منهما، كل لتطوير الموضوعي

 واقعها خصائص كل احتضنت ألنها الكونية مستوى الى ترقى

 الحضور وطنه، في الحضورله الذي الفن وا االجتماعي،

 - االنان عالم في له حضور ال أو اآلخرين، أوطان في له

الكاثن.

 األدب حقل في الواقعية وماضي حاضر من االقتراب ان

 المعالم أحد الى االشارة يفرض العربي، األفق في والفن

 وهو االطالق، على أهمها يكن لم ان المجال، هذا في األساسية

 العظيم عبد مع العالم أمين محمود وضعه الذي المشترك الكتاب

 شكل وقد المصرية، الثقافة في الخمسيناتم منتصف في أنيس

 مصر في الثقافية الحياة في األهمية بالغة مداخلة الكتاب هذا

 أجل من متسقة نظرية كدعوة جاء ألنه العربية البلدان وفي

 الوقت في ويشكل صاعدة، اجتماعية قوى عن يعبر جديد منهج
 الحياة، عن المتخلفة األكاديمية النظريات على هجوماً ذاته

 وتنقلق الحياة، عن األدب تعزل التي التيارات وجه في ووقوفاً

 الكتاب هذا يرى مدرسية. جالية عن تبحث جامدة تعاليم في

 وتنفعل العالقات، من بغيرها تفعل تفاعل، عالقة الثقافة ان

 كي اليه تعود محدد مجتمع يكونها فاعل، انعكاس فهي ها،
 الثقافة تعيد المساهمة هذه وفي جديد، من تكوينه في تساهم
 تأخذ للثقافة الديناميكي المنظور هذا في أيضاً ذاتها تكوين

 يرصد منظورديالكتيكي، هي حيث من معناها، الواقعية

 في الكتابة ويحدد تميزه، في األدب ويرى تحوالته، في الواقع
 االجتماعي تاريخه في القارىء ويقارب ، بالقارىء عالقتها

 أو شكال الواقعية تكون ال التحديدات هذه وفي والثقافي.
 أثراً تتتج كي الصحيح، الموضوع تكب مارسة بل مضمونا،

 تتمثل ال ل :محدد بدور القيام على تحرضه قارىء في محددا
 يصب الذي الشكل في وانما الموضوع، اختيار في فقط الواقعية

 هذا عن الكاتب يعبربه الذي االسلوب في ،الموضوع هذا فيه

 تملك التحديد، هذا في الفني، االنتاج يثترط الموضوع«.

 شرط هو التملك هذا ألن الموضوعية، الحياة لقوانين الوعي

 الصحيح الموضوع اختيار والى صحيح، انتاج الى الوصول
 والمضمون الموضوع يحكم فالوعي له، الموافقة والصياغة

 األديب ينتج عندما الموضوع في الحكم يستجلي .والصياغة

 وأمله قلقه في المجتمع لحياة مبدعة، ومرآة صادقة، »صورة

 األدب بين يوائم عندما اال ذلك يبلغ ال وهو وتطلعه«،

 في الحكم ويستبين الحياة. لمقاصد األدب أويخضع والحياة،

 الشكل في وحدة يتتج ان الفني العمل يستطيع حين المضمون،

 عنصر كل يأخذ بحيث العناصر، متآزرة وحدة أي والمعنى،
 من يتلوه ما الى به ويفضي سبق، بم يصله محدداً، دوراً

 وتشكيله المضمون إنارة في فيتجلى الصياغة دور أما .عناصر

 الفني العمل في دورها ألن االجتماعية، المواقف ابراز وفي
 العملية تقاربه الذي االجتماعي اثرط الى اصال، يستند،

 ايديولوجياً المنظورموقفاً هذا في الواقعية تصبح , الفنية

 االجتماعية، الوظيفة على الفني العمل تقيم ألنها فنية، ومدرسة

 شكلين على الفنية العملية تقيم أنها أي الفني، الوعي وعلى

 في القائمة الفنية والمعرفة الشاملة، االجتماعية المعرفة من
أيضاً، عنها والمتميزة االولى ألمعرفة

 األدب دور على وأكد ،الواقعية عن بدوره مندور عحمد كتب
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 يواجه أن عليه يجب والذي الجمالية الناحية يتجاوز الذي
 امتداداً تكن لم الواقعية الى مندرر اشارة لكن . عصره مسائل

 مثاًل، العالم عند الحال هو كا متجانس، فلسفي — نظري لفكر

 تصنيف معرض وفي المحضة األدبية الدراسة إطار في تمت وإنما

 بقضايا ملتزم أدب الى دعوته فان ولذا . األدبية المدارس

 بوعيه ارتباطها أكثرمن السياي بموقفه ترتبط االنسان

 من للواقعية الذاقي وهذامايفسرتعريفه العام، االيديولوجي

 اذ ثانية، ناحية من المسؤول األدب لضرورة وادراكه ناحية،

 مندور؟ يقول . والواقعية المسؤول األدب بين عالقة يقيم ال إنه

 بالمتعة األدب من تقنع ال أصبحت البشر من عديدة »جماهير

 النفس، مكبوتات عن التفيس او الترويج بعملية أو لجمالية

 سبيل في بالذات وتضحية وإيثارا ،اءجابيا عمال منه تطلب بل

 على . ومشقاتها« الحياة محن في الغارقين الناس ماليين من الغير
 »تسعى مدرسة هي لديه الرانعية فان القول، هذا من الرغم

 وتفسيره، خفاياه واظهار أسراره وكثف الواقع تصوير الى

 يبدو ما وان جوهره، في شر العميق الواقع أن ترى ولكنها
 الى الواقعية يختزل وهذا .كاذباً بريقاً اال حقيقته في ليس خيراً

 الشر يرى الواقع، من جزئي موقف والى عام، أخالقي موقف

. هزيمته الى السبيل يرى وال

 يجعل لم الواقعية، عن المدافعة العربية المساهمات جملة إن

 فقد انقطاع، بال وتتكامل بثبات، تتطور موحدة مدرسة منها

 فارتفعت االجتماعي، الصراع أشكال باختالف دورها اختلف
 تبدوأحياناً، جعلها الذي األمر آخر، حيناً وانحسرت حيناً،

 ثقافية لمداخالت تجليات أو فردية، لجهود اثراً كانت لو كها

 له. وانتاج للتاريخ نتاج أنا عالً ومكانها، بزمانها محدودة

 في اساسياً دوراً تزال، وال الواقعية، لعبت فقد كذلك، وألنها

 -ؤاالً تطرح ألنها وممارسة، نظربة العربي الفني الفكر تشكيل

 المكافح العربي االنسان نظر وجهة من بالواقع الفكر عالقة عن

 المعايير بين الخلط الى قادها ما وهذا االستقالل، أجل من
 الى الفنية األعمال أرجعت ما وكثيراً والمعاييرالسياسية، الفنية

 تقدمية هزيلة أعمال عن فدافعت فقط، السياسي موقفها
 البرجوازي، بالفكر ملوثة جيدة أعماالً وهاجت الموقف،

 التحريضية الوظيفة تلغي التي للفن الفن بنظرية ولصيقة
 المطلق واستقالله الفن جمالية عن الدفاع باسم والفن لألدب

 لألدب الياسي الدور عل الواقعية تأكيد في يكمن وربما

 من السلبية وآثارها ناحية، من االيجابية التاريخية مساهمتها

 ربطها في للثقافة الصحيح المسار خطت قد فهي اخرى، ناحية

 باسم الثقافة هذه حركة لجمت ايضا لكنها االنسان، بتحرير
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 صحيحة عالقة اقامة غالبا تستطع لم إغها اذ ذاته، التحرير جذا
تبسيطية قوالب في فاجهضته وشكله، الجديد المضمون بين
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دراج فيصل

االشتراكية الواقعية
Social Realism
Realisme Socialists
Sozialistiche Realismus

 عن المدافع األدب إلى االشتراكية الواقعية مصطلح يثير

 من ييعل الذي الفن وإلى العاملة، للطبقة السياسي المشروع
 وكما الشامل. االنساني التحرر لمشروع حامال الطبقة هذه
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 أجل من تناضل التي العاملة الطبقة بأدب المصطلح هذا يرتبط
 استطاعت التي بتلك أيضاً يرتبط فإنه السلطة، إلى الوصول

 خاص. بشكل منها السوفييتية العاملة والطبقة إليها، الوصول
 من فيجعل تبسيطياً، شكال أحياناً، الربط، هذا يأخذ وقد

 متجانة فنية أومدرسة سوفيتياً، اختراعاً االشتراكية الواقعية

 دور ينفي ال الواقعية هذم تاريخ إن السياسية، السلطة فرضتها
 لكن والفن، األدب معنى وحصار تبيط في السياسية السلطة

 أنتجت التي الموضوعية التاريخية الشروط ينكر ال النفي هذا

 الطبقة والدة هو الثروط هذه وأول االشتراكية، الواقعية

 البرجوازي، المجتمع في دورها وتصاعد وتنامي العاملة،

 والمنظم الواعي ونضاها لذاتها، واعية سياسية قوة إلى وتحولها

 الواقعية ولدت لقد السياسية. اللطة إلى الوصول أجل من

 والطبقة البرجوازية بين الشامل للصراع كأثر االشتراكية

 االجتماعية، المستويات جميع يمحكم الذي الصراع هذا العاملة،

 والفن، األدب دور فيه يتعين الذي االيديولوجي المتوى ومنها

 فإن به، الخاص صراعه شكل متوى لكل كان وإذا

 الصراع أي بالضرورة، صراعه االيديولوجي للمستوى

 األفكاروالعقائد ميدان يحتضن الذي االيديولوجي

 أو العاملة، الطبقة أدب ولد المستوى هذا وفي والتصورات،

 تطور والذي العاملة، الطبقة عن المدافع األدب من شكل ولد

 مؤتمر في ،1934 عام في االشتراكية الواقعية اسم وأخذ بعد فيما

 تأكيده هو األدب هذا سمات وأول األول. السوفييت الكتاب

 اإلنان تحرير في دوره وعلى لألدب، االجتماعية الوظيفة على

المضطهد. اإلنسان عن الدفاع في مؤوليته وعلى والمجتمع،

 بقضايام ويلتزم اإلنسان، هموم يتلمس أدب إلى الدعوة إن

 في العظيم األدب مارسها فقد جديدة، دعوة ليت العادلة،

 مصداقية ويكتسب هذا، لقبه يتحق لم وهو أطواره، كل

 اإلنسانية القضايا عن بالدفاع التزامه يسبب إال متمرة

 الدور وتزايد البرجوازية، الثورة ظهور ومع الكبرى.
 االجتماعي، الصراع وتبلورووضوح لألدب، االجتماعي

 إلى نزوعه وتزايد االجتماعية، الحياة في األدب دور تعاظم

 هذه فإن ذلك، مع . االجتماعي اإلنسان قضايا مالمسة

 بحس ومثروطة أخالقية، بنزعة محكومة بقيت المالمسة

 يدعو كان األدب هذا ان إذ مجردة، عدالة يدعوإلى أخالقي

 نظر وجهة من ال األخالق، نظر وجهة من العدالة إلى

 المجتمع طار في الخير يدعوإلى كان أنه أي السياسة،

 هذا نية تمس قتحوالت يدعوإلى أن بدون ،البرجوازي

 األدب، انتقال إن فيه. االجتماعية العالقات وشكل المجتمع،

 مدار ومن السياسة، مدار إلى األخالق مدار من منه، أوشكال

 الصعود مع اال يتحقت لم الثورة، مدار إلى االجتماعي السالم

 تحمل متميزة كطبقة ذاتها وفرض ، العاملة للطبقة السياسي
 العاملة الطبقة تصل ولم .جديد بمجنمع سياسياًينادي مشروعاً

 شرحت التي الماركسية النظرية ظهور بعد إال التميز هذا إلى

 وشرحت تحتها، البروليتاري - يرزح التي االستغالل عالقات
 . البروليتارية الثررم وتحقيق االستغالل هذا تجاوز سبيل ايضاً

 على حاسمة آثاراً ترك الماركسية بالنظرية العاملة الطبقة لقاء إن

 عليها وفرض مارها، صياغة وأعاد الطبقة، تلك مستقبل

 وامتد السياسي والفعل والتنظيم الوعي متوى في تحوالت
 وليصيب العاملة، للطبقة الثقافي المفهوم ليصيب األثر هذا
العاملة الطبقة عن المدافعة الثقافية النزوعات أيضاً

 الوعي تطور بالماركسية، العاملة الطبقة لقاء بعد

 تصور على األدب هذا واتكأ الملتزم، لألدب االيديولوجي

 كما األخالقي، - الوعظي الموقف فتراجع للعالم، جديد

 البائ االنسان وابتعد ،للواقع الطوبارية التصورات تراجعت

 . النزعة اإلنساني البرجوازي الكاتب عنه يكتب كان الذي
 صراعاً تخوض مشخصة كعالقة البروليتاري مكانه ليحل

 اإلنان تحرر التي البروليتارية، الثررة تحقيت أجل من سياسياً

 للبروليتاري تحريرها في والتي واالغتراب، االستغالل قيود من

 يم الذي االجتماعي التمايز إن جمعاء. االنسانية يتحرير تقوم

 طبقتين وجود في يتجلى والذي البرجوازي، المجتمع
 األخرى ويمثل المال، رأس صاحب إحداهما يمثل متناقضتين،

 شروط وفي العاملة، الطبقة ادب جعل قد ،البروليتاري

 بتقديس يقوم جعله بل إليه ويعود البروليتاري من يبدأ معينة،

 سمي االطارظهرما هذا وفي ،وتعظيمه البروليتاري
 شكالً األحيان معظم في كانت والتي البروليتارية«، ب»الرواية

 الجديد مضمونه يبحث انتقالياً أوشكال الكتابة، من بسيطاً

. غائباً زال ما شكل عن

 يداياته منذ موضوعية مثاكل البروليتاري األدب واجه

 ثورة الى هودعوته األدب هذا يعرفه كان ما فكل األولى،

 العاملة الطبقة تكون سياسية سلطة وإلى قوامها، العمال يكون

 بآثار الملوثة االيديولوجية، الدعوة هذه لكن فيها، المقرر هي
 تحقت تكن ولم ،با خاصاً أدبياً إرثاً تملك تكن لم طوباوية،

 والعامل الحالم المثقف بين الفاصلة المسافة ببب غاياتها

 المجتمع دائرة ففي . بالقراءة له يسمح ال ببؤس المغمور

 االقتصادية هيمنتها تفرض البرجوازية كانت البرجوازي،

 لغتها وتكرس األدبيةوالجمالية، وتؤصلمعاييرها والقافية،
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 الطبقة أديب كان الهيمنة هذه وبسبب كله، للمجتمع كلغة
 تنضج لم بإشكال أو الحل، على عصي بإشكال محاصراً العاملة

 كان فلقد المطلوب. الحل إلعطائه بعد الموضوعية الظروف

 المسيطرة البرجوازية المعايير يستعير أن إما األديب هذا على
 أدبي تراث عن يبحث أن أو جدبداً، مضموناً فيها ويدخل

 وهذا إليه، يسعى الذي الحل بليغ في يسعفه بروليتاري
 يعوزه بدائي بشكل قائياً كان أو بعد، تكون قد يكن لم اإلرث

 إلى بالنبة المثقف وضع ،سبق ما إلى ويضاف .الوضوح

 إال إليها ينتمي ال طبقة أجل من يكتب فالكاتب البروليتاري،

 مع يتحالف والبروليتاري االيديولرجي، الوعي صعيد على
 محاصر انه إذ نادراً، إال له بكتبه ما قراءة يتطيع ال كاتب

 هذه جملة إن البيولوجية. احتياجاته وبتأمين اليومية، بحاجاته

 األدبية المساثئل من يطرح البرولبتاري األدب جعلت المسائل

 لم أسئلة يطرح أو لها، الضرورية االجابات يعثرعلى أكثرما

 الجواب يظهر ولم . السليم لجواب امكانية بعد المارسة لها توفر

 فيه وأعطي الخبرة، فيه تراكمت زمن، بعد إال الصحيح
 الحاالت صدرت الجواب هذا ومن جديدة، معطيات الصراع

 وسيما بريشت، مسرح مثل البروليتاري، الفن في العظيمة
 سكيروس يد على المكسيك في الجداري والرسم ،ايزانشتين

 كما ونيرودا، حكمت وناظم وشعرماياكوفسكي ،وريفييرا

 لشرح وتسعى الفن، هذا تفسير تحاول جمالية نظريات ظهرت

 تظهر الحقل هذا وفي اإلنسانية، تاريخ في الفن سيرورة
 ماكس كريستوفركوديل، غرامشي، فالتربنيامين، مساهمات

 الفن محدودية تكن ومهما . ٠.لوكاش جورج رفائيل،
 مساهمات قدم قد فإنه والالحقة، األولى بداياته في البروليتاري

 اإلنان إلى االعتبار فأعاد وتطوره، الفن معنى في حاسمة

 الحقيقي المتج على الضوء وألقى ،التاريخ يصنع الذي

 دواثر من الفن وسحب العمل، لخطة ومجد االنانية، لخيرات

 الفن من وجعل االجتماعية، الحياة رحابة إلى الضيقة القصور
 خاصة لفثة للتسلية نظيراً كانت أن بعد وتنوير معرفة أداة

العمل. عاطلةعن

 الفن، هذا امكانيات في يقوم ال البروليتاري الفن سؤال إن

 التي الطبقة فهذه العاملة، للطبقة الموضوعي التطور يقدم بل

 تعلم كانت السياسي، استقاللها تحقيق أجل من ناضلت
 يتكامل ال السياسي االستقالل أن النظري، وعيها من انطالقا

 أيضا، الثقافي االستقالل امكانية مساره في حامالً كان إذا إال

 الذاتي، انتاجها عن مغتربة كطبقة التاريخي وضعها لكن
 جعل ضده، تناضل الذي السياسي النظام عن أيضاً ومغتربة
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 االستقالل هذا ان إذ التعقيد، بالغة مهمة الثقافي استقاللها من

 تجيب أن الطبقة تلك تستطيع ما أكثرم األسلة، من يطرح كان

 وعي نضج »إن لوكاش: قول إلى هنا االشارة ويمكن عنه،
 أنتج قد الشامل، الثوري تطورها خالل الطبقي، البروليتاريا

 ومناهج جديدة مسائل الثقافة ميادين كل وفي الرواية ميدان في

 لوكاش، فكر رهافة من الرغم وعلى حلها«. أجل من ابداعية
 حقل في العاملة الطبقة جديد ان إذ تماماً، يستقيم ال قوله فإن

 الوصول ألن الصحيحة، المناهج على يعثرداائً لم والفن األدب

 وال فقط، العاملة الطبقة بارادة يرتبط ال المناهج هذه إلى

 بجملة يرتبط إنما الماركية، النظرية عن تلقائي بثكل يصدر
 الشروط هذم ومن دائماً، توفرها السهل من ليس شروط

 بسياسة واألخذ العاملة، الطبقة اطار في الديمقراطية المارسة

 للنظرية، التقديي الفهم عن واالبتعاد صحيحة، ثقافية
 يظهر وكا .الواقع وحركة النظرية حركة بين العالقة وتلم

 تحقيقها يصعب كان الشروط هذه فإن العاملة، الطبقة تاريخ
 تساوي البروليتاري الفن نجاحات جعل الذي األمر ائماً،

 قرار ويبلغ اإلبداع منتهى يبلغ جعله الذي األمر أو اخفاقاته،
.أيضاً االنحطاط

 لحظة في الديمقراطي بالمستوى البروليتارية الثقافة ربط إن

 أحزاب موقف إلى مباشرة يفضي العمل، لحظة النظروفي

 موقف إلى ويفضي والفن، األدب قضايا من العاملة الطبقة
 إلى بعضها انتقل أن بعد القضايا، هذه من األحزاب هذه

 أهمية وأكثره البعض، هذا ومن السياسية، السلطة موقع

 موقع إلى وصلت التي السوفييتية، العاملة الطبقة وداللة،

 موقعها بفضل حكمت والتي أكتوبر، ثورة بعد السلطة

 األدب قضايا مع العالمية العمالية الحركة تعامل شكل القيادي،

 العمالية السلطة وقيام اكتوير، ثورة بعد . طويلة لفترة والفن

 مرحلة في البروليتاري الفن دخل اإلنسانية تاريخ في األولى
 في الفن سراح أطلقت قد الثورة هذه كانت وإذا .جديدة

 االبداع ليعطيها كلها الحرية ومنحته األولى، سنوات العشر

 الحرية، هذه استرجعت أن مالبثت السياسية اإلدارة فإن كله،

 األول االبداع مرجعة محددة، تعاليم في الفن حركة وفسرت

 الفن عثار إن المتياثلة. التربوية األعمال من ركام إلى
 اللطة إلى العاملة الطبقة وصول عن ينتج لم البروليتاري

 أخضعت التي البيروقراطية الممارسات عن جاء إنما السياسية

 ال معينة، نماذج عليه وفرضت السلطة، تعاليم إلى الفن
 إلى تستجيب ما بقدر وداللته، الفن معنى إلى تستجيب

 تحريضي بفن تطالب كانت التي السياسية، القيادة متطلبات



االشتراكية الواقعية

 في االشتراكية مصيرالواقعية ولعل الداللة. وحيد وتبشيري

 هوتعبير الشخصية بعبادة عرف ما زمن في أو ستالين، زمن
 التي المأساة هذه الديمقراطية، غياب زمن في الفن مأساة عن

 الذاتي للنقد مستمراً حقالً االشتراكية الواقعية من جعلت

 نظيراً وبغيرحق، بحق منها، جعلت والقي المضاد، والنقد

 ويفرض مسبقاً، قوالً الفن يمليعلى الذي السلطوي، للفن

والكتابة. القراءة من قرياً شكال األدب على

 بشكل التالينية الفترة في االشتراكبة الواقعية مأزق يتحدد

 االشتراكية الدول في البيروقراطية الممارسة اطار وفي خاص،

 النموذج : هي األولى المقولة اساسيتين بمقولتين عام، بشكل

 : هي الثانية والمقولة ،الرسمية االيديولوجيا تفرضه الذي الفني

 النموذج يفرض االيديولوجيا. تلك ترسمها كما الفنية الوظيفة

 االنحراف باسم تجديد كل ويرفض األشكال، تماثل الفني
 السيرورة أن يعني الذي األمر الشكلية، النزعة أو البرجوازي

 نظري نموذج من تبدأ بل المتبدل، الواقع من تبدأ ال الفنية
 النموذج ومضاعفة باستمرار. أوتضاعفه انتاجه جاهزتعيد

 والتأويل. القول أحادي وحيد شكل في الفن اختزال إلى تؤدي

 بالوظيفة تقول ال فهي األولى، المقولة تكمل الثانية المقولة

 للشكل بالنسبة األولوية مكان الوظيفة تعطي بل ،الفنية

 الوظيفة وهذه محضة، كوظيفة الشكل مع تتعامل لم إن الفني،

 أي الرسمية، االيديولوجيا نظر وجهة من الواقع رسم هي

 . وتناقضاته الحقيقي الواقع صورة يحجب متخيل واقع رسم

 ويفقدبعده زائفة، ايديولوجيا إلى المنظور هذا في الفن يتحول
 بتمجيد النقد مستبدالً النقدي، دوره عن ويتخلى المعرفي،

 نفعية، ايديولوجيا إلى الفنية الداللة ومرجعاً الراهنة، اللحظة

الجمالية. التعترفبالوظيفة

 معنى عن يكشف تبريرية ايديولوجيا إلى الفن إرجاع إن
 التي التبسيطية ويظهرالنظرية اللطة، ايديولوجيا في الفن

 بحيث والفن، األدب مع تعاملها في السلطة اعتمدتها

 البحث ميدان في أسئلتها على تعثر ال الفنية القضايا أصبحت

 والي السياسية القيادة تعاليم في بل الموضوعي، النظري

 للمعرفة وحيد كضامن الشخصية، عبادة زمن في بدت،

 علمية مداخلة لكل الوحيد المصدر تكن لم إن والنظرية،

 أطلق الذي المؤتمر في خطابه جدانوف يبدأ ولهذا . جديدة
 دعا »لقد قائاًل: 1934 عام في االشتراكية الواقعية مضطلح

 النظرية، تبدأ األرواح!لبشرية« بمهندسي كتابنا ستالين الرفيق

 الحقيقة، ضامن هي التي السياسية، السلطة من إذن،

 كما أو الفني، لالبداع هومطلرب ما كل تأمين على والقادرة

 كل يملكون السوفييت الكتاب فإن »وهكذا غدانوف: يتابع

 زماننا: طبيعة مع تتناغم أعمال أجل من الضرورية الشروط
 لألجيال فخراً تكون وأن يتعلمها، أن الشعب يستطيع أعال

 الفن عظمة على يبرهن أن جدانوف يحاول وحين .القادمة«

 عن يبحث إنما داخلي، برهان إلى يصل ال فإنه االشتراكي،
 األدب انحطاط هو البرهان وهذا خارجي، برهان

 أعمال بخلق له التسمح حالة اآلن »يعيش الذي البرجوازي،

 رادك، كارل أما المحتضرة. الرأسمالية عام من جزء ألنه فنية«
 االشتراكية الواقعية نظرية صياغة في أيضاً المساهمين وهومن

 الرأسالية بين كامالً تناقضاً اقام فقد الميكانيكي، بشكلها

 أدب أصبح »لقد اآلخر ينفي منها كالً وجعل والفن،

 تلك رسم نهرعاجزعن أفكاره، في عقيماً المحتضرة الرأسمالية

 القديم موت عذابات رسم وعن العالم، تهز التي الجبارة القوى
 ابتذال مع كلياً يتجانس المضمون ابنذال إن .الجديد ووالدة

العالمي« البرجوازي األدب في الثكل

 وأفكار بوغدانوف أفكار تفرضه الذي األساسي الؤال إن

 األدبية، والنظرية الثقافية الياسة بين التميز ضرورة هو رادك

 السياسة ميدان في تاقص، وبشكل يدخل جدانوف، يقوله فما

 من قريبة أعمال كتابة على والمثقفين الكتاب تحرض التي الثقافية

 يدخل رادك، يقوله وما تعليمه. على وقادرة الثعب ثقافة

 السياسي الخطاب ميدان في وناقص، جزئي وبشكل
 المعرفة إلى استنادم أكثرمن االنفعال الى المستند التحريضي،

 للواقعية الرسمية الوالدة لحظة في ماساوي هو ما إن والعقل.

 األدبية، والنظرية الثقافية السياسة بين الخلط هو االشتراكية

 التعاليم وتماثل والموضوعي، الذاقي بين الحدود وضياع
 اختالط شكل ومهاكان العلمية بالمفاهيم االيديولوجية

 هو االختالط هذا سبب فإن والشعارات، والمقوالت المفاهيم

 السياسة أشكال من شكل إلى عام بشكل الثقافة إرجاع

 والمعرفة، البحث لحقول ذاتي اسقالل كل ورفض التابعة،

 ولقد .والمعرفة البحث أشكال كل مرجع هي السياسة واعتبار

 المعرفي بين وااليديولوجي، النظري بين الخلط استمرهذا

 فإذا االشتراكية. للواقعية الرسمية اللعاريف كل في والشعاراتي

 1967 عام موسكوفي الصادرفي الفلسفة قاموس نظرناإلى

 على االشتراكية الراقعية جوهر »يقوم :التالي التعريف نجد

 في عنها التعبير وعلى صعبة، بدت مهما للحقيقة، اخالصها

 االيديولوجية المبادىء إن .شيوعية نظر وجهة من فنية صور

 في تفانيها :التالية هي االشتراكية للوافعية األساسية والجيالية

 خدمة في فاعليتها كل ووضع الشيوعية، االيديولوجيا خدمة
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 الجماهير بنضاالت العميق وارتباطها الحزب، وفكر الشعب

 التاريخي، والتفاؤل واألممية، االشتراكبة واإلنسانية العاملة،

 النزعة رفض وكذلك والذاتية الثكلية النزعات ورفض

 نجد ودوره الفنان معنى عن نبحث وحين ٠ الطبيعية« البدائية

 اإلنانية، بالحياة عميقة معرفة يمتلك »أن التالي: التعريف

 يكون وأن االنسانية التجارب ازاء الحساسية شديد يكون وأن
 يجعل هذا وكل قيمة. ذي فني شكل في التعبيرعنها على قادراً

 الفكر على الثعب تربية في فاعلة أداة االشتراكية الواقعية من

 الماركسي- الوعي على االشتراكية الواقعية قيام إن الشيوعي
 أشكال إلى الوصول في الفنانين جهود يسعف للعام، اللينيني

, الشخصية« ميولهم مع تتوافق مختلفة وأساليب

 وفي الشخصية، عبادة زمن في السياسية القيادة اعتبرت
 المختلفة، حقولها في الثقافة كا الفن أن أيضاً، الحقة أزمنة

 وتضاعفه، السياسي القول نكرر أوأدوات للسياسة، تابع مجرد

 األمر الخاصة، مفاهيمها تمييز إلى تحتاج ا فهي كذلك، وألنها
 أمراً عنها يحث أي ويجعل النظربة، الخصوصية يلغي الذي

 وكبح الفن حصار إلى الثقافية السياسة هذه أدت لقد نافالً

 ثورة أطلقته الذي الثقافي التفتح لجم إلى أدت كما تطوره،

 اتجاهاته وفي المختلفة، نزوعاته في كان والذي اكتوبر،

 تجعل ثورية ثقافة إلى أو بروليتارية، ثقافة إلى يسعى المتعددة،
 إلى رجعنا وإذا جماعياً. وابداعاً جماهيرياً أمراً اثقافة من

 عن للبحث الجماعي الجهد هذا نتلمس اكتوبر بعد ما سنوات

 وتنوع الموقف، تعددية في يتجلى كان والذي االبداع،

 األسماء ذات األدبية المدارس نجد هذا وبسبب المقاربات،

 ذات والواقعية ،i 1925 االجتماعية الواقعية المختلفة:

 والواقعية ،1928, الفتية والواقعية ،1926 الجديد المضمون

 والواقعية ،1929الجديدة- والواقعية ، 1929-البروليتارية

 لعبت المحاوالت هذه جميع وفي . 1932 - الثورية االشتراكية

 بأفكار تأثرت التي البروليتارية«، »الثقافة البرولتكولت
 تقيم أن الجمعية هذه حاولت فقد بارزاً، دوراً بوغدانوف،

 ثقافي إرث أي مع األواصر ومقطوعة خالصة بروليتارية ثقافة

 ألن كله، البروليتاري المجتمع انتاجها في يساهم برجوازي،

 والعمل الذهني العمل بين الفواصل يلغي المجتمع هذا
 من الثقافة وينقل الطبقية، الثقافية االمتيازات ويهدم اليدوي،

 البرولتكولت أكدت .بأسره المجتمع حقل إلى الخاصة حيز

 تعميم في ورأت االشتراكي، المجتمع في الثقافة دور على
 االنتاج لتطوير وأداة االشزاكية، الثورة النتصار أساساً الثقافة

 في اتخذتها التي القرارات في هذا ظهر وقد المنتجة، والقوى
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 العمل لتنظيم أداة العلم تعتبر »إنها :األولى مؤتمراتها

 في كان عندما للسيطرة أداة كان الذي العلم هذا االجتياعي،

 الطبقة أيدي إلى عندماينتقل والذي المسيطرة، الطبقات أيدي

 »الفن االجتماعي،، والبناء وللنصر للنضال أداة يصبح العاملة

 كانلينينقدأقر وإذا الججاعية«. القوى لتنظيم المثلى األداة هو

 فألنه الثقافي، عملها فعارض عاد ثم الجمعية، هذه نشاط
 ونزوعاًعدمياً أفق، نقصاًوضيق العمل هذا في يرى كان

 على يؤكد كان لينين أن خاصة ،البرجوازية اثقافة كل يرفض

 كان وهوالذي اإلنسانية، الثقافة لكل النقدي التمثل ضرورة

 للثقافة النقدي عبرالتمثل الجديدة الثقافة »تولد يقول:

 أمور في لينين مداخالت أن إلى اإلشارة وتجدر .القديمة«
 ولم الثقافية، السياسة اطار في دائماً تتم كانت والفن األدب

 »الفن يقول: كان وفية، كمعاييرجمالية نفسها تقدم تكن

 الجماهير أوسع أعماق إلى بجذوره يتغلغل أن يجب للشعب.
 أن يجب ,لديها ومفهوماً منها قريباً يكون أن يجب .العاملة

 .بها يرتقي وأن الجماهير، هذه وبأفكاروبإرادة بمشاعر يأخذ

 هذه في يطورهم« وأن فيها، القائمين الفنانين يوقظ أن يجب

 فن النتاج يعمل السوفييتية الدولة مؤسس كان الشعارات،

وتثقيفه. توعيته في وفاعل الشعب، من قريب

 الثقافية السياسة ستالين اعتبر لينين، من النقيض على

 نظري تطرير ألي األساسية الركيزة هي السياسية للسلطة

 السياسة تلك تكن ولم نقي، ماركي جمال علم فهي محتمل،
 اختزاالً مثلت التي التالينية االيديولوجيا عن تعبيراً اال

 بينهامفهوم ومن الماركسية، المفاهيم من ميكانيكياًلجملة

 تدافع أداة االشتراكية الواقعية رسمته ي الفن وكان الثقافة.

 أو البرامج هذه تحقق ترصد أكثرما السلطة برامج عن

 الستاليني الموقف هذا أن والحقيقة الفعلي الواقع في انكسارها

 إنما شأنها، أوتصغيرمن للثقافة اهمال يعبرعن ال األدب من
 هذه مركباتها، كل في السلطة اليديولوجيا انعكاساً كان

 والتي واالنتاجية، التكنيك بتمجيد قامت التي االيديولوجيا

 أن اعتبرت والتي الراسمالي، للنظام الوشيك باالنهيار قالت

 وانهيار لالشتراكية هوتقدم األزمنة، وتعاقب التاريخ، تقدم

 االيديولوجيا هذه في األدب على كان وما للرأسمالية ضروري

 االشتراكية انتصار ويرسم مباشرة، انتاجية قوة يصبح أن إال

 أحدهما عالمين، إلى العالم هذا قسمة ويعلن الراسمالية، وسقوط

ويموت واألخريضمحل ويزدهر، يتقدم

 العامة االيديولوجيا في االشتراكية الواقعية معنى قراءة إن

 تبني فيها تم التي الفترة وفي ،الستالينية الفترة حكمت التي
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 للباحث يظهر خاص، بشكل االشتراكية الواقعية مصطلح

 وكانت ٠ األدب معنى حددت التي االيديولوجية النزوعات

 لتنظيم أداة األدب في رأت وقد األولى، هي التقنية النزعة

 من الوعي تنظيم أداة أدق، بشكل أو االنتاج، وزيادة الوعي

 ستالين جلة تفهم االطار هذا وفي اإلنتاج، زيادة أجل
 أن وبما البشرية« االرواح مهندسو هم »الكتاب القصيرة:

 أجل من اآلالت وضبط والتنظيم التخطيط هو المهندس دور

 نظيرمن دور هوممارسة الكتاب دور فإن ،معين انتاج قحقيق
 األرواح يهندس األديب إن األول. للهدف مساو هدف أجل

 طاقاتها كل ويستنهض االنتاج، في مردودها يزيد أن أجل من

 هو االنتاج يصبح وهكذا االنتاج معركة في ليزجها الكامنة

 الكاتب أوبين والقارىء، الكاتب بين تربط التي العالقة

 مرآة والثافيهو ومنظم، فاألولهومرشد والبروليتاري،

 يصبح .واالنتاج العمل في وتعكسه والتنظيم االرشاد تستقبل

 الثانية التزعة .وضبط وتربية تحريض آلة المنظور هذا في األدب

 األمام إلى يتقدم التاريخ أن تعتبر التي الغائية النزعة هي

 العودة يمكن ال التقدمية البثرية المنجزات وأن باستمرار،

 واألرقى، األفضل العالم إلى بثبات تسير اإلنسانية وأن عنها،

 هزيمة وحتمية االشتراكية، انتصار حتمية يعني الذي األمر

 صعداً يتقدم التاريخ كان إذا . والرأسالية المضادة الثورة

 االرتقاء، هذا هورسم األدب دور فإن األمام، إلى

 قضايا ألن التفاؤل، نشر ثم عليه، والبرهنة

 يسير االنسافي فاكاريخ الدوام، على منتصرة والخير الحق
 إن واالرتقاء. الكمال هي محددة نحوغاية يسيرأبداً االنسافي

 الراقع حجب إلى يؤدي وللتاريخ للواقع الغائي التصور هذا
 ال األسئلة فكل الفعلية، أسثلته إلى التعرض وعدم الفعلي،

 هذا وفي .األمام إلى يسيرإال ال المجتمع أن طالما لها، لزوم

 بل منه، تبدأ وال الواقع، مع تقاطع ال الكتابة فإن الحال،

 مواز موهوم ثان واقع عن إال تكتب ال ألنها له، موازية تظل

 مجرد األدب يصبح الكتابة هذه وفي له، وحاجب األول للواقع

 صياغة في ساهمت التي الثالثة أماالنزعة ايديولوجيازائفة

 العالم تقسم التي تلك فهي المشوه، بشكلها االشتراكية الواقعية

 العالم متوازيين، منقسمين عالمين إلى بل متناقضين، عالمين إلى
 العالم هو الثافي والعالم البرجوازي، هوالعالم األول

 إلى واآلداب، العلوم تنقم العالم ينقم وكما البروليتاري،
 هذه في بروليتاريين، وأدب علم وإلى برجوازيين، وأدب علم

 بل الخيركله، هي البروليتاريا تصبح للعالم الميتافيزيائية القسمة
 عن يكتب بأدب كياناًخاصاًجديراً البروليتاري يصبح

 بكل كلياً الصلة مقطوع األدب وهذا البروليتاريا، سيكولوجيا

 وأفكار بوغدانوف تبدوأفكار . االنساني األدب تاريخ

 عن بوضوح تكشف كما القسمة، هذه في واضحة البرولتكولت

 المفهوم هذا البرجوازي، االنحطاط لمفهوم الالنقدي االستعمال

 إلى تنتمي أنها بحجة البرجوازية المعطيات كل يرفض الذي
 والحضارة، التراث عدمياًمن موقفاً بذلك اآلخرمكرساً العالم

العام. من الهوتياً وموقفاً

 ومتفاوت، عام بشكل حكمت، التي السمات هي هذه

 هذه انتهاء بعد الستالينية. الحقبة في االشتراكية الواقعية مفهوم

 جديدة محاوالت وظهرت الدوغمائية، النزعة تراجعت الحقبة

 الجامدة المفاهيم من وتحريرها االشتراكية، الواقعية لتطوير

 جهة، من االشتراكية التحوالت مع يتوافق بما والميكانيكية،

 اطارنقد وفي ثانية. منجهة االيديولوجي تطورالصراع ومع

 بال واقعية إلى غارودي روجيه دعا النظرية وتطوير الماضي
 في االعتبار وأعيد كلياً، المصطلح أراغون واستبعد ضفاف،

 عن شتوكر غولد التشيكي الناقد وكتب كافكا، فرانز إلى براغ

 على بعضهم أو هنغاريا، في الباحثون واستبدل متطورة واقعية

 االشتراكي األدب بمصطلح االشتراكية الواقعية مصطلح األقل

 بقدر جديدة نظرية بناء إلى تصل لم المحاوالت فهذه ذلك، مع
 صيغ وراء أحياناً منها تتهرب أو قديمة، نظرية ترمم كانت ما

 خاطئة بدأت المحاوالت هذه أن ذلك وسبب . غامضة نقدية

 جملة في األدب في االنحراف تدرس لم فهي أوناقصة،
 إلى أضف الستالينية، الحقبة مارستها التي العامة االنحرافات

 الظاهرة أسباب تشرح نظرية بدراسات تقم لم أنها ذلك

 االشتراكية الواقعية تنقيح محاوالت يقيت ولذلك . الستالينية

 صحيحة، مادية منهجية إلى افتقرت إذا أوجزئية، ناقصة

 عن تدافع وبقيت والليبرالية، الدوغياثية بين تنوس فظلت

 اإلبداع بين صحيحة عالقة تقيم أن بدون اإلبداع حرية

 أن دون الثقافية السياسة بنقد واكتفت االجتماعية، وشروطه

 من جعل الذي األمر الشاملة، السياسة بنقد لنفسها تسمح

 برد الستالينية الفترة البعض قابل وقد . جزئيا نقدي جهد كل

 بالغ وقد واإلنسانية، الفرد فمجداإلنسان أخالقي، فعل

 اإلنسان، الهوت إلى وصل حتى اإلنان تمجيد في غارودي

 صاحب فيشر أرنست أما .فقط الالهوت إلى ذلك بعد ليعبر

 انكسر وحين الكاملة، الحرية حلم إلى دعا فقد الفن، ضرورة

ألحقيقة. عن البحث كتب حلمه

 ذاتي، ونقد نقد من تالها وما الستالينية الظاهرة تراجع إن
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االشتراكية الواقعية

 بعض واستقالل الستينات، في الماركية النظرية وتطور
 موسكو عن أوكلياً جزئياً استقالالً العاملة الطبقة أحزاب

 حتى االشتراكية، الواقعة مفهرم عن حقيقي تراجع إلى أدى
 مختلفة أشكال إلى واخضع األوروية الماركسية عند ماماً غاب

 األسباب إلى اضافة ومكن االشتراكية. البلدان في النقد من

 الصراع هو األول العامل مهمين، عاملين على التركيز المذكورة

 الذي الصراع هذا واالشتراكية، الرأسمالية بين االيديولوجي

 الستالينية التجربة أخطاء مسثمرة كبير، بحذق الرأسمالية قادته

 بتلك عالقة له ما يكل بالتالي ومنددة التضليل، حدود حتى

 وببب االشتراكية. الواقعية العالقات هذه ومن التجربة،

 قدرتها عدم أو أوقصورها، العاملة، الطبقة أحزاب صمت

 هذه بعض تخلت فقد ،البرجوازي للتضليل التصدي على

 وتقويم مراجعة بدون االشتراكية الواقعية مفهوم عن األحزاب

 لاليديولوجيا تنازال تقدم هذا في وكانت صحيحين،

 ظاهرة هي االشتراكية الواقعية أن على معها وتتفق البرجوازية،

 التقهقر هذا إن , الظاهرة هذه بانتهاء تنتهي أن ويجب ستالينية

 إلى الدوغمائية من لالنتقال مهد الذي هو االيديولوجي

 تقويم ال يالزمه أن بدون والفن، األدب مساثل في الليبرالية

 قواعد ارساء وال االشتراكية، الواقعية إلشكالية موضوعي

 فتم الثقافية. المائل في الليبرالية للممارسات جديدة نظرية
 ولكن ب والتنديد االشتراكية الواقعية عن التخلي وعملياً نظرياً

 مأساة السبب هذا في وربماتكمن البرجوازية، النظر وجهة من

 أن بعد العاملة، الطبقة أحزاب قبل من رجحت التي الواقعية

 محدود فإنه الثافي العامل أما . البرجوازية االيديولوجيا رجتها
 بحث في العامل هذا يتمثل نظرياً، األهمية بالغ كان وان األثر

 الظاهرة لظهور المادية األسباب عن الماركيين بعض

 الميكانيكي. بشكلها االشتراكية الواقعية ولظهور الستالينية،

 بعض إنتاج إلى ذاته الوقت في يسعى البحث هذا وكان

 نظر وجهة من واألدب الفن معنى تشرح التي النظرية المؤشرات
 وتالميذه التوسير، الفرنسي البحث هذا وقدقاد ماركسية،

 أجل من : المهمة المساهمة صاحب ويبشووبييرماشريه باليبار

 في مهمة أصداء المدرسة هذه وتركت األدبي، لالنتاج نظرية

 )تيري بريطانيا (،وفي روخو )ايزيك.غ. الالتينية أميركا
التحفظات(. بعض مع ايجلتون

 إال عنها، التراجع أو االشتراكبة، الواقعية مراجعة تكن لم
 طريق أجل من العاملة الطبقة أحزاب بعض لنضال أثراً

 الخصوصية من يبدا طريق االشتراكية، إلى للوصول يها خاص

 هذه للشعوب، واالجتماعي الثقافي التايز ومن الوطنية،
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 وال السوفييتية التجربة انتاج اعادة التستطيع التي الخصوصية

 إليها الوصول يتم كونية، ظاهرة كانت لو كما عنها الدفاع

 على تؤكد األحزاب هذه كانت ولما واألساليب. األشكال بنفس

 أن عليها كان فقد الشعوب، من شعب لكل المميزة الخصائص

 الطبقي الصراع أشكال وعلى الثقافية، الخصوصية على تؤكد

 ويمكن ,المجتمعات من مجتمع لكل المحايث الثقافة حقل في

 إلى جديد من العودة الثقافية، الخصوصية نظر وجهة من

 الخاطتة المفاهيم بعض وتلمس السابقة االشتراكية الواقعية

 السياسي الصراع والمتميز، الكوفي المفاهيم: هذه ومن فيها،

 وفي المجرد، النموذج وهم في ستالين وقع اكقافي. والصراع
 الحركة لمفهوم انعكاساً إال ذلك يكن ولم الزائفة، الكونية وهم

 وفي الواحد، النموذج وذات الواحد، المركز ذات الشيوعية

 من النضال ينبغي الذي السياسي النموذج وضع يتم المركز

 ومن به. األخذ ينبغي الذي النظري النموذج وفرض أجله،

 اختزلها التي االشتراكية، الواقعية النظري، النموذج مشتقات

 الكلية االيجابي، البطل عناصر: ثالئة إلى التاليني األدب

 المتفائلة. النهاية القطب، والثنائية المتصارعة االجتماعية
 لقانون يمتثل عاماً تجريداً االختزال هذا في الواقعية أصبحت

 يمشل بل عنها، المكتوب الموضوعية الثروط يوافق ال عام
 .الواقع من يبدأ أكثرما الفكرة من يبدأ الكتابة في عام لقانون

 البسيطة الشكلية النزعة في االشتراكية الواقعية وقعت ولهذا

 األخرى، لألعمال واضح ظل هو فيها عمل كل أصبح حيث
 ينسى الذي العام القانون شكلية اال الشكلية هذه وما

 وهم إن .اقتصادية - اجتماعية تشكيلة لكل المميزة الخصائص

 فأصبح اثقافي، الصراع تجريد إلى أدى الذي هو العام القانون
 عن غافالً المجرد النظري اكموذج مواصفات يمحقق األدب

 يدورفيه، الذي للمجتمع والثقافي االجتماعي التطور متوى

 متطلبات عن فيتخلف فيه، والكتابة القراءة أشكال وعن
 هذا ينسى كان ما وكثيراً فيه، األدبية األشكال وعن الواقع،

 المرتبطة والمعاييرالجمالية األدبي الموروث خصوصية األدب

 وظهور الستالينية الحقبة وبعدتراجع محدد اجتماعي بشرط
 وتقدم العام، القانون تصور تراجع الذاتي والنقد النقد معنى

 عالقته في األدب معفى يحدد الذي الثقافية الخصوصية تصور

 ينقل األمرالذي مجتمع، لكل المحايث االجتماعي بالصراع

 القائمة األشكال حيز إلى المجردة األفكار حيز من األدب

 الطليعة بين عالقة إقامة معينة، حدود وفي يحاول، والذي

 أشكال إلى الوصول إلى ويسعى السياسية، والطليعة األدبية

القائمة. األشكال وتتجاوز تنقد جديدة،



التمثيلية الواقعية

 إذا إال يستوي ال االشتراكية الواقعية تاريخ مراجعة إن
 النظرية حقل في رالفن األدب نظرية وضع إلى لمحنا

 بالفعل قائمة وليست بالقوة القائمة النظرية هذه الماركية،

 الثاقبة المالحظات من جلة ولينين وإنغلز ماركس لقدترك

 الحقيقية، النظرية مقام إلى مجملها في ترتقي ال التي والصائبة
 الضرورية النظرية المؤشرات إعطاء على قادرة كانت وإن

 التطور اطار في لوتم مكناً الوصول هذا وكان إليها. للوصول

 ماتم لكن االجتماعية عالقتهابالممارسات في للنظرية الداخلي
 للنظرية، الموضوعي التطوير من فبدالً ذلك، بخالف كان

 تعكس ال ،تبيطية نظرية بفرض السياسية اإلدارة قامت
 للنظرية اختزاالً مثل بقدرما والفن، األدب من المادي الموقف

 القيادة أن األمر، وحقيقة الياسية. القيادة نظر وجهة من

 كل إن : يقول بورجوازي سؤال أمام نفسها وجدت السياسية

 كانت مهما األسئلة عليهأنيجيبعنكل شامل فلسفي نظام
 عن تجيب أن فعليها نظاماً الماركسية كانت وإذا خصوصيتها،

 ترفض أن من وبدالً والفن، األدب أسئلة ومنها األسئلة، كل

 قبلت فإنها عنه، الصادرة واألسئلة النظام مفهوم القيادة تلك

 نسق الماركيةإلى محولة تلفيقية نظرية وفرضت به،

 القائمة األسئلة كل عن اجابة يتضمن مغلق ايديولوجي

 والنقد البحث حرية يستلزم النظرية بناء كان لقد . والمحتملة

 بين صحيحة عالقة بناء يستدعي وكان والحذف، واالضافة

 وباألسنلة بالتناقضات مليء وواقع النظام مفهوم ترفض نظرية

 السلطة طبيعة مع تتوافق الشروط تلك تكن ولم المستجدة،

 وتاه اليومي، استعماله في الفن ضاع ولمهذا البيروقراطية،

 األرواح »يهندس فأصبح والتحريض، االرشاد في األدب

العالم. تقدم على ويبرهن البشرية«

 من هوجزء االشتراكية الوأقعية عثار فإن أمر من يكن مهما

 القوى هوتاريخ رتارمخها االشتراكية أجل من النضال عثار

 هذه كانت وإذا والفن. األدب في شعارا رفعتها التي االجتماعية
 هذا فإن التاريخ، أنتجها وقد التاريخ، من جزء هي القوى
 شعاراً تكن لم أنها ويقرر أيضاً، االشتراكية الواقعية على ينطبق
 متبدشرقي،فهي دارة فرضتها مصطنعة نظرية أو ادارياً

 العاملة، الطبقة وجود بموضوعية مرتبطة موضوعية حقيقة

 الممارسات كانت وإذا الطبقة. هذه نضال بتطور وتتطور
 جديراً تاريخاً االشتراكية الواقعية من جعلت قد الخاطثة

 فهي داللتها، نسيان إلى يقود ال هذا فإن والرفض، بالمحاكمة

 في العاملة الطبقة مصالح عن الدفاع حاول الذي األدب شكل

 ولذا بقرار، يتهي بقراروال يولد لم األدب وهذا محددة، فترة

 وهذا العاملة، الطبقة نضال شروط باختالف قيمته اختلفت

 مجردة، نزعة كل يرفض األدب أن برهن الذي هو االختالف،

 والمخالفة الرفض هامش وفي .جامدة عقيدة كل ويخالف

 ريتسوس، أراغون، شولوخوف، ماياكوفسكي، أعمال ظهرت
 حاساً دوراً لعبت التي جوزف، آتيال ،نيرودا حكمت، ناظم

 كان العام مرجعها أن من الرغم على المعاصرة، الثقافة في
االشتراكية. الواقعية اسمه
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دراج فيصل

التمثيلية الواقعية
Representative Realism 
Realisme representatif 
Representative Realismus

 الزمت التي المحاكاة، مقولة على التثيلية الواقعية تعتمد

 اآلن، حتى االغريقية بدايتها منذ الجمالية النظريات تاريخ

 ذاته التاريخ هذا بسبب وعامة ملتبة مقولة اصبحت والتي
 واذ .لها ودقيت واضح تعريف على دائماً تعثر لم أثما خاصة

 مقولة وجدنا اليونانية، الفلسفية النظريات تاريخ الى رجعنا

 هذا حكمت التي الرئيسية الثالثة التيارات في قائمة المحاكاة

 تمثيل أو للظواهر، تمثيل أفالطون عند المحاكاة :التاريخ

 البعيدة الظالل اال يعطي ال الذي للواقع، الحسي لاللتقاط
 اما األشياء، لجواهر أرسطومثيالً عنل وتصبح الحقيقة عن

 األخير والتصور الطبيعة، ألفعال تمثيالً منها فيجعل ديمقريطس

 محرمها لم التصورات هذه قدم إن ,األن حتى قائماً يزال ما
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 يزال ال أفالطون فتصور لديمومة، عنها يمنع ولم االستمرار،
 تدعو فثية تجربة كل وفي ،ومشتقاتها الطبيعية المدرسة في قائما

 التصر حضور ونلمس ة. الماشر البهمة ة التج نقل ،الم
 سامقاً نظاماً بفى الذي لوكاش، جورج جمال علم في األرسطي

 في تصورديمقريطس نجد ان ومكن الجمالية. المقوالت من
 أفكار في مكاناً لها وجدت أن بعد المعاصرة البنيوية األفكار

 فإن بارت، وروالن شتروس- ليفي لكلود النهضة عصر

 بنا. المحيط العالم في قائمة لبنى نماخج تتضمن البنيوية الفاعلية

 المحاكاة، لمقولة والقريب البعيد التاريخ هذا الى وإضافة
 التي المتأخرة الني نظريات بعض في اثراً لها نجد ان نستطيع

 نقل على يقوم الذي واآلن« »هنا شعار: على الفني العمل تبني

 اعادة الى الفني العمل يرجع والذي المعاش، للواقع ميكانيكي
 المحاكاة، معفى اختلف ومهما الظاهرة: للعالقات انتاج

 قياس وهي ثابتة، فكرة على قائما يظل فإنه داللته، وتعدلت
 فيها، محدودة عالقة على أو الطيعة، ظواهر على الفني العمل

 الرسم منظري بعض يذهب فيهاوقد قائم شيء تقليد على أي

 عمل كل ان فيقولون: المحاكاة، داللة توسيع الى المعاصرين
 حقل في قائماً يظل عنها، ابتعد أر الطبيعة من اقترب مهما فني

 سواء الطبيعة، في موجود هو ما إال ينقل ال ألنه المحاكاة،
 عنه. وانحرافاً له تشوهاً ام يرى، لما أميناً النقل هذا أكان

 وكانديسكي ماليفتش أعمال مشااًل، ذلك على ويأخذون

 األعمال، هذه أن ويرون الملونة، بوالك بقع أو التجريدية،

 الواقع مع ما بعالقة الدوام عل نحتفظ مجريدها في بالغت مهما

 هؤالء يعى وعندما . المحاكاة من معينا شكال بالتالي وتمارس

 المحاكاة، ومثتفات المحاكاة بين يمايزون الدقة الى المنظرون

 بما العامة، المقولة هذه في أشكاله كل في الفن يضعون وبذلك

 هذا موقفهم يدعمون وقد الكامل. التجريدي الفن ذلك في
 البيولوجية العلوم معطيات بعض الى بالرجوع أحياناً

 نظيراً له يجد الفن في القائم التجريد ان قائلين والفيزيائية،

 الفنان وان والمستترة، الظاهرة أجزائها وفي الطبيعة عالقات في

 الفن وان احتجب، وما منها ظهر ما الطبيعة، بتقليد يقوم
 ما أو ،النووية الفيزياء من قريب هو ما يرسم أن يمكن المجرد

. الدقيقة بآالته البيولوجي يدرسه الذي العالم من هوقريب
 يحدد ال السابقة، الحدود الى المحاكاة معنى توسيع ان

 بل داللتها يوضح وال المعنى، هذا يلغي ما بقدر معناها

 فنان يقوم فحين ،السابق التباسها الى جديدا غموضا يضيف

 الصفائر، فيزياء عالم مظهره في يشبه فني عمل بانتاج التجريد

 عالم انتاج اعادة الى سعت كسيرورة يتحقق لم ،هذا عمله فإن

 ببعض الفنان تأثر بسبب تمت إنما فعلي، فيزيائي
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 مقولة الى الركون فإن الحال هذا وفي .العلمية االيديولوجيات

 القول ألن أسس، بال وتعميم له، معنى ال عمل المحاكاة

 عالقتين يستدعي والتقليد والتشابه، التقليد على: يعتمد

 بين تقوم عالقة والتشابه باألخرى، التماثل الى أحدهما تسعى

 مضاعفة الى يسعى موضوع بين أو وظله، مشخص موضوع

 بين ال ،وموضوع موضوع بين يقوم التشابه أن أي آخر

 ال العلمية باألفكار المتأثر الفنان فإن ولهذا .ومفهوم موضوع

 ينطلق انما قائيا، موضوعا يرسم ال ألنه المحاكاة، فنه في يمارس

 إلى آخريستند اعتراض ٠ موضوع يترجمهاالى أفكارمجردة من
 وجود تستلزم المحاكاة كانت اذا :الخارجي المرجع مفهوم
 فإن بأصله، فنيا موضوعاً نقارن حين اليه نرجع خارجي مرجع

 المرجع ألن التجريدي، الفن حالة في له وجود ال المرجع هذا
 مرجع وهو وحده، الفني العمل داخل يقوم الحالة هذه في

 الخارجي المرجع عكس على الدالالت، متعدد غامض
 ال تقاس ال المحاكاة فإن هذا وعلى الداللة. والوحيد الواضح

 بل الفني، عمله في القائم الغامض المعنى في وال الفنان، بنوايا
 يتند الذي الخارجي والمرجع الفني العمل بنية بين التشابه في

 انتاج يعيد كفعل للمحاكاة الضيق بالمفهوم أقبلنا وسواء اليه،

 والذي لها، الواسع المفهوم رفضنا أم الخارجي، الواقع صورة
 ال فاننا المحاكاة، أشكال من شكالً يجعلمنكلعملفني،

 هذا ألن االلتباس، من خال مفهوم الى الوصول نستطيع

 الذي األول والسؤال ذاته. المفهوم طبيعة في قائم االلتباس

 انتاج العادة الفعلية باالمكانية يرتبط المجال، هذا في يطرح

 من جملة بواسطة يتم االنتاج فهذا الخارجي، الواقع صورة

 شرط وفي خاصة، تجربة له فنان يستعملها الفنية، األدوات

 متها الذاتية العوامل، هذه كل إن معين. اجتماعي ثقافي

 وتجعله الفني، العمل طبيعة على ظاللها تترك والموضوعية،

 فاألدوات الخارجي، الموضوع صورة عن بآخر أو بشكل ينزاح
 الفن وبمعنى الفني، الوعي تطور بمستوى ترتبط مثال، الفنية

 الموضوع الى النظر أن كما معين، اجتماعي شرط في ووظيفته

 بشكل يتأثران لتصويره، الالزم الشكل وتحديد الخارجي،

 ما. مجتمع في القائمة االيديولوجيات بشكل أو االيديولوجيا،

 وأن لها، وجود ال المحايدة أو البريثة، العين فإن هذا وعلى

 األخير هذا ان اذ التاريخ، خارج اليها النظر يمكن ال المحاكاة

 الخارجي، الواقع مع تعامله في الوعي شكل يحدد الذي هو

 موضوعيته في وتقديمه الواقع، »نسخ« أن يعني الذي األمر

 فكرة الى االعتراضات هذه قادت أمرمستحيل. الكاملة،

في المحاكاة وتعتبرأن الوهم، بمقولة المحاكاة تستبدل جديدة
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 أنه فيها يعتقد التي اللحظة في الوهم ينتج متوهم، فعل ذاتها

الحقيقة. ينتج

 يفتقر ال الوهم، بمقولة المحاكاة مقولة ينفي الذي االتجاه ان

 الحواس أن فهويقول: تؤيددعواه، التي النسبية المرتكزات الى

 األدوات وأن دقيق، بشكل الموضوعي الواقع ادراك عن عاجزة

 الواقع بجوهر االمساك تستطيع ال الدقة من بلغت مها الفنية

 تقط التي للفنان الذاتية النزعة ذلك الى وتضيف الفعلي،

 يمحمل بشكل أو مصطنع، بشكل وتقدمه الواقع، على ذاتها

 الفن ان القول: الى االتجاه هذا وينتهي الفنية، الصنعة آثار

 الصورة، واقع عن تختلف الواقع صورة وان الوهم، على يقوم

 على الثافي. الواقع باستمرارعن يختلف األول الواقع وأن
 يكبو فإنه االتجاه، هذا اعتراضات بعض صحة من الرغم

 هذم وأول جديد. من لالعتراض الباب ويفتح بدوره،

 فكيف وهما الفن كان اذا التالي: بالثكل يصاغ االعتراضات
 أوالً ينفي وهم الى الفن ارجاع إن الفنية؟ القيمة تحديد يمكن

 بوجود اال تتحقق ال القيمة هذه ألن للفن، المعرفية القيمة

 هذا فإن موضوعية، قيمة المعرفة كانت واذا الفنية. القيمة
 ان أيضاً القول ويمكن أيضاً. موضوعية الفنية القيمة ان يعني

 بين يمايز ال إنه إذ ،صحيح غير تعميم في يقع السابق االتجاه

 في مادي، مرجع الى تفتقر عمارسة والوهم والتخيل، الوهم
 الذي المحدد، التجريد على قائمة فنية مارسة التخيل أن حين

 تحاول بل ،الخارجي ظاهره تنسخ ال للواقع صورة يقدم

 يتحقق ال التجريد هذا ومثل له، األساسية بالسمات االمساك

 الفنية الوسائل ومعرفة ناحية من المادي الواقع لمعرفة كأثر اال
 ذلك الى أضف .ثانية ناحية من فنياً الواقع هذا النتاج الموائمة

 خلقا الفن ان تعتبر القي الواهمة الذات مدار في يقع الوهم أن

 يقوم بينما المتعالي، الفنان جوهر من تنبعث ورسالة ،عحضا

 وجود يفترض الذي الموضوعي االنتاج حقل في التخييل
 ايديولوجي- اختارهاوعي فنية وأدوات خارجي، موضوع

 بشكل الخارجي الموضوع عالقات تركيب أعادت معين، جمالي

 االنتاج بمفهوم القبول إن . عنه نختلف آخر الى وضع من تنقله
 ثانياً ويؤكد ،موضوعية حقيقة الفني العمل ان أوالً يعني الفني

 ألن المباشرة، صورته عن تختلف الفنية الواقع صورة أن

 اخضاعها بعد اال الفن حقل الى تدخل لم األخيرة الصورة
 ببعض قبلنا وإذا . محددة تحويل عملية تتضمن ،محددة لمارسة
 في يقع الواقع أن القول: نستطيع البنيوية المدرسة مفاهيم

 في أي ،الكالم حقل في الفنية صورته تقع بينيا ،اللغة حقل

 عليه، وقع الذي التحويل فعل ببب األول عن متميز حقل

 انما كان، مثلما الموضوع انتاج تعيد ال اذن التحول فعملية
 أدق بشكل أو مادية، عناصر جملة بواسطة جدبد بشكل تتتجم

 تاريخي - سياق في المندرجة الفنية األدوات من مجموعة بواسطة
الزمن من معينة فترة في محدداً تعيناً تأخذ والفي معين، ففي

 عن اجابة يعطي ال وقوامه الفن جوهر هو الوهم اعتبار ان

 تثيرمن التي المحاكاة، مقولة شأن ذلك في شأنه الفن، أسئلة

 األول ويصدرالسؤال االجابات من أكثرماتعطي االسثلة
 يمكن ال اذ مرجعاً، المحاكام تعتبره الذي الواقع معنى عن

 بشكل وتحديدم تعريفه استطعا اذا اال الوافع الى الركون

 هذا لكن هوالمحسوس، الواقع ان وقديقال . موضوعي
 وشكل االحساس بين العالقة يجد ان يستطيع ال القول

 فرد من تختلف معيارية مقولة الواقع من يجعل أنه كما الفكر،

 معيار عن البعض يبتعد وقد .تجربة الى تجربة ومن آخر، الى
 مكوناً موضوعياً خارجياً وجوداً الواقع في ويرى االحساس،

 وهذا والمارسات، والبنى والحركات األفعال من مجموعة من

 بالوجود فهويقبل الدقة، من مزيد الى بدورم يحتاج التعريف
 في ء يخطى لكنه له، انعكاسا الفن ويجعل للواقع، الموضوعي

 الموضوع بين ميكانيكية عالتة ويقيم االنعكاس، معنى تحديد

 ال االبق الموقف فإن هذا وعلى الفني، والعمل الخارجي
 االنعكاس، مفهوم الى السبرورة مفهوم أدخل اذا اال يستقيم

 مزدوجة أطروحة في تتحدد بالواقع الفكر عالقة أن وعرف

 يأخذ والواقع الفكر بين العالقة في :فيها األول القسم يفول

 عالقة في فيها: الثاني القسم ويقول األولوية، موقع الواقع
 مكان السيرورة تأخذ والواقع الفكر بين تفوم التي االنعكاس

 فعال ال سيرورة االنعكاس إن إذ لالنعكاس، بالنسبة األولوية
 بل العاكسة، الذات نظر وجهة من يتحقق ال وهو ميكانيكياً،

 الذات هذه تحملها التي االيديولوجية المركبات نظر وجهة من

 يتحدد الواقع فإن هذا وعلى التاريخي التطور من عحددة فترة في
 التقومات أو العارضة بالظراهر ال التاريخ بمفهوم موضوعياً

 يعض ويقول موضوعي. بمفهوم يتحدد أنه أي الحية.
 له، وجود ال موضوعياً لمحدد الوحيد الواقع ان الفن: منظري

 المقاربات تعددت وكلما له، المقاربات باختالف يختلف ألنه

 وتخلق له، جديد معفى عن تكشف مقاربة وكل .الواقع تعدد
 في يقوم ال التعدد أن الحقيقة وفي ،جديد معنى ذا جديداً واقعاً

 والمقاربات واحد فالواقع له. الفنية المقاربات في بل الواقع

 شيء الى المعرفة تحويل يعني الواقع بتعددية فالقبول متعددة،
 .معياري واقع الى الواقع ارجاع أيضاً يعني بل معياري،

 موضرعية الى يفضي المحاكاة مقولة من البدء فإن وهكذا

 الوعي تاريخ الى بالرجوع اال بها القبول يمكن ال التي المحاكاة
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 الثاني السؤال . ثانية ناحية من المعرفة موضوعية والى ناحية من

 كان اذا : الحقيقة بمفهوم يرتبط المحاكاة مقولة تطرحه الذي

 خارحي موضوع بين والتشابه التقليد عالقة على يقوم الفن

 الحقيقة أن يعني هذا فإن معينة، بوسائل انتاجه يعيد وآخر

 التشابه غياب وأن االنتاج، اعادة وضبط التشابه بدقة تتعين

 الحقيقة. تشويه الى يؤديان األصلي الموضوع عن واالنحراف
 الظاهر في الحقيقة فهويقيم اعتراضات: عدة الحكم يثيرهذا
 المجرد، مدار في يتم الحقيقة الى الوصول أن علباً العياني،

 ثم ،المحددة آثارها في الخارجي الواقع عالقات يدرس الذي

 من المعرفة بتاريخ الصلة وثيق المفاهيم من جهاز الى يستند
 في تقوم ال الحقيقة ان أي نظرياً، الواقع صياغة يعيد أن أجل

 التي والمستمرة الظاهرة العالقات جملة خارجي،بلفي هو ما

 الثافي االعتراض أما . الخارجي الواقع هذا سيرورة تحدد

 مدارس عدة تشكلت حيث ذانه، الفن تاريخ عن فيصدر

 واالنطباعي البدائي، رالفن المجرد، الفن منها فنية،
 ارتقاء أكثرها حتى المدارس، هذه وكثيرمن . . والتعبيري.

 تعتبر وال المحاكاة، مقولة على الفن تقيم ال -بيكاسومثالً حالة

 وبأمانة بصدق الخارجي الواقع نقل في تكمن الفن حقيقة ان

 الواقع، تشويه على الفن تقيم ذلك، من العكس على إنها بل
 جوهر أن وتعتبر فنياً، انتاجه لحظة في عنه االنزياح عل أو

 الخارجي الموضوع بين القائم االنزياح هذا على ينهض الفن
 صحة بدوره صحيح الثاني االعتراض ان الفني، والتمثيل

 عدة يتضمن الفنية الحقيقة مقولة فتحديد األول، االعتراض

 الداخلي االتساق التاريخي، الوضع تمثيل على القدرة عناصر:

 في المستعملة الفنية التقنية موقع الفني، العمل عالقات في

 يكن مهيما وتطوره. الفن تاريخ العام السياق في الفني العمل
 مفهوم الى باستمرار يستند الحقيقة مفهوم فإن أمر، من

 عالقتها في المعرفة تاريخ نرى األول االعتراض ففي التاريخ،

 تطور تاريخ نرى الثاقي االعتراض وفي والمشخص، بالمجرد
 في الفن حقيقة معالجة الى يؤدي الذي األمر الفني التكنيك

 إن الحقيقة. لمفهوم التاريخي االطار وفي المعرفة اطارتاريخ

 الحقيقة :مفهومي الى يفضي التاريخ بمفهوم الحقيقة مفهوم ربط
 الحقيقة الى ينظر ال التاريخ أن عالً المطلقة، والحقيقة النسبية

 الممارسة، في تتجلى محددة آثار ذات كمقولة بل مجردة، كمقولة

 التاريخ أنتجها التي األدوات من جلة الى تستند أوكممارسة

 نزوعها في المعرفة ارتقاء إن آخر: بمعنى التاريخ، تنتج والتي
 في المعرفة تستعملها التي األدوات تطور في يقوم الحقيقة الى

 ال الفن حقيقة فإن كذلك، األمر كان واذا الراقع، تحويل

 األدوات اطار في بل للواقع، الفن محاكاة اطار في تدرس
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 تثيره ثالث اعتراض .الواقع النتاج الفن يستعملها التي التقنية
 يختزل التشابه عالقات في الحقيقة دراسة أن :المحاكاة مقولة

 يلغي الذي األمر والتقليد، والنسخ النقل على القدرة الى الفن
 الفنية، العملية في الجمالية المتعة بعد وينكر الفني، االيحاء دور

 كل وفي المباشرة. النفعية الوظيفة وبين بينها يماثل يكن لم ان
 االستكشاف وينتهي الفنية، التجربة تتراجع السمات هذه

 للواقع الفنية المقاربة أشكال من جلة موضوعيا وتلتغي الفني،

 الواقع من تنطلق التي والغرائبي والرمزي الساحر مثل:
 هذا في المحاكاة تقوم .له مواثمة اجابات على العثور وتحارل

 وتطرد الفنية، والحوامل الفنية االشارات معغى بالغاء الموقف
 تضيقها عن صادر وهذا فنا، الفن يجعل الذي األساسي

 الذات بين تتم نقل عالقة الى واختزالها الجمالية، للتجربة

 وموضوع العام، التاريخي السياق عن منعزلة ذات والموضوع،
 هذه وفي به، يتأثر وال االنسافي الفعل على يؤثر محايد خارجي

 منها وتخرج التقليد، سكون في الفنية العملية تدخل العالقة

 يقيم ال الفنان أن هذا سكونها في وتنسى المبدعة، السيرورة

 موضوع انتاج باعادة تكتفي البعد أحادية عالقة على تجربته
 العلمية المنجزات جميع من يستفيد أن يحاول انما ،خارجي

 حقله في استعمالها اعادة أجل من المجتمع بلغها التي والثقافية

 انما الخارجي، الموضوع من ينطلق ال الفنان ان أي الفني،
 بانتاج له تسمح التي الشاملة التاريخ معطيات من ينطلق

 أوينسخه، الموضوع ينقل ال الخارجي، للموضوعي جديد

 وفي فيه. يعيش الذي التاريخي الشرط سمات عن يعبر وانما
 ليجيه فيرناند وعمل رسومه بيكاسو أعطى بالتاريخ الفن عالقة

 فرانز وبنى الفنية، العملية في التكنيك معطيات استخدام على

 ما إن ٠ السينمائي الفن وتطور وظهر ،الروائي عمله كافكا
 عناصر استخدام على الفنان هوقدرة الغنية بالتجربة يسمى

 بانتاج له يسمح بشكل بنائها وإعادة قديمة أو جديدة ثقافية

 التعسفي المفهوم يثيرها التي األسثلة من ولعل معين. معنى
 يقوم فالشعرال المفرطة، الجمالية الشعروسؤال سؤال للمحاكاة

 والرموز االشارات من نسيج في ينبني انما الواقع، عحاكاة على

 عن الداخلية عالقاتها في تعلن ذاتية تجربة تحتضن التي والصور

 الصورة بل المباشر، الواقع الشعرلي فمرجع جماعية. تجربة
 لواقع، عن انزياحها بسبب اال التيالتكتسبفنيتها الفنية،

 الخارجي الواقع يتضمن الذي الصورة واقع الى ووصولها

 بسبب الوضع هذا الى الشعرية الصورة وتصل عنه. ويفيض

 الزمن عن وخروجها الخارجي، الموضوع عن انزياحها

 وعلى نفسي، زمن على تشتمل فهي الموضوع، لهذا الخارجي
 مباشراً انعكاساً يشكل ال القول، صح إن شعري، زمن



التمثيلية الواقعية

 المباشر الزمن الى الثعر خضوع إن إذ المباشر، الخارجي للزمن

 وما له. الموازي الخارجي الزمن الشعربانتهام انتهام يعفي
 المركب الزمن هذا عن االتعبيرا »الشعرالعظيم استمرارية

 وهو ابداعية، عملية كل وفي الشعرية، العملية في القائم

 وتنحب واالستمرار. للتجدد قابال الفني العمل يجعل الذي
 تجاوز الى أحياناً تنتزع التي الجمالية، اكجربة على المحاكمة هذه

 حدود يجاوز متسق جمالي بناء طرين عن وتبعيده، المباشر الواقع
 العالقة طريق عن الواقع تبعيد الى يسعى بل والمكان الزمان

 من للتحرر فضاء العالقة هذه في الفن يصبح بحيث الجمالية،

 وال . االجتماعي العسف آثار ومن اليومية، الحياة قيود،
 قدرته بسبب اال هذا التحريري درره يلعب ان الفن يستطيع

 حصار من االنسان ينقل ومغلق، متحرر جالي واقع بناء على

 التعاليم مدار من العقل وينقل الفن، آفاق الى اليومية الحياة
 فريد االيطالي المخرج يقول وحين الخيال. مساحات الى الرتيبة

 ال فانه ،االيديولوجيا حدود تلغي الجمالية ان : فيليني ريكو

 الحياة معايير من والخيال العقل تحرير في الفن عندور اال يعبر
 فيها االنسان يمارس قليلة لحظات الى االنطالف وفي اليومية،

المفقودة. ذاتيته
 موضوع: المحاكاة تطرح السابقة، االعتراضات الى إضافة

 بالمعنى القبول إن الفني، العمل في المعغى وأحادية المعغى تعددية

 لموضوع مرآوية صورة الفني العمل واعتبار للمحاكاة، الضيق

 هو والمعنى واحد، معنى اعطاء الفن على يفرض عنه، خارج
 أوتتغي الفنية، القراءة عملية تنعدم وبذلك المباشر، النخ
 هوخارجه. لما أحادي هونقل الفني العمل دور ألن أصال،

 على يصح ال فإنه المسطحة، األعمال على هذا صح وإذا

 للموضوع نقلها في تتضمن األعمال فبعض الحقيقة، األعمال
 ببب اال معيناً موضوعاً تختار ال انها أو رمزياً، بعداً الخارجي

 المظهر فكأن الرموز، من جملة وتضمن حل على قدرته
 مستتراكثر لمضمون قناعاً اال ليس الحالة، عذم في الخارجي،

 من شكلين بين هنا، هوسبرز، ويميز . وداللة وايحاء كثافة

 الخطوط في تتجلى الي التصويرية الوظيفة الفني: العمل وظيفة
 القائمة الرمزية والوظيفة الفنية، العناصر من وغيرها وااللوان

 وخادع، خاص واقع تشيرالى األولى الوظيفة ٠األولى في
 أكثر يكون وربما اكثغموضاً، آخر واقعاً خلغه يحجب

 الوظيفتين، هاتين بين التمييز هو الفنية القراءة ودور وضوحاً،

 المزدوجة، القراءة هذه إن الغامض. الى الواضح من والنفاذ
 ببب اال تتحقق ال آخر، موضوع وراء موضوعاً تقرأ والتي

 تضمن من للواقع، عحاكاته تمنعه ال الذي الفني، العمل بنية

 فإن هذا وعلى .للقراءة الصحيح المفتاح تعطي معينة رموز

 الفني: العمل انتاج يكبح ال للمحاكاة بسيط بمفهوم القبول
 لالعمال الصحيحة الفراه؛ امكانبة أبضاً يكبح بل فقط،

 الى وهويرقى المعنى، متعدد الصحيح الفني فالعمل الفنية،

 واعادة زمانه منجزات كل الى استناده بسبب المعفى تعددية
فنياً. تركيبها

 بل عامة، مقولة المحاكاة أن السابقة االعتراضات تظهر

 في االنسانية، المارسات جميع في توجد فهي العمومية، موغلة

 التربية في كما االيديولوجيا في االجتماعية، العادات في كيا الفن
 ال فإنها ولهذا السياسية. السلطة في كا الالهوت في المدرسية،

 اذا اال الفنية العملية تفسير في معنى ذا دوراً تلعب ان تستطيع

 ومع الفن تطور مع يتوافق بشكل صياغتها وأعيدت تميزت

 ينقل شك، وال التطوير، هذا ومثل الفنية. الوظيفة تطور

 التخلي ضرورة على يبرهن وقد أخرى، الى داللة من المحاكاة
 ودقة. أكثروضوحاً بمقولة واستبدالها العامة، المقولة هذه عن

 ألغها المحاكاة، لمقولة نوعياً تطويراً الواقعية مقولة شكلت وقد

 ال الفني العمل وجعلت والتاريخ، المعرفة مقولتي على اعتمدت

 لموضوع عارف انتقاء عل بل للواقع، مباشر نقل عل يقوم
 حامال فيه ويرى ودراسة، بحث بعد الفنان اليه يصل عحدد،
 الفني الموضوع انتقال إن معين. اجنماعي وضع لتصوير مثالياً

 الى والبسيط، المباشر االنعكاس مدار من الواقعية، حقل في

 الى الفني العمل بمضمون يدفع لم المدروس، االصطفاء مدار
 يعد فلم أيضاً، فنية اسئلة أبضاً طرح انما فحسب، األمام

 انما الخارجي، الموضوع انتاج اعادة على يقوم الفني العمل
 للمضمون لمالئم الثكل عن البحث عل قادراً أصبح

 الهجائي الشكل الى وصوال التاريخية الكتابة من بدءا المالئم،
 نشأت فلسفية، مقولة المحاكاة مقولة فإن وأخيراً . والغرائبي

 الفنية المواضيع فعالجت الفلسفية، المدارس حقل في وتطورت

 اجابات تقدم ان تستطع فلم محدودة، فلسفية بمقوالت

 فإنها ولهذا ،الفنون لتطور المستجدة األسلة عن صحيحة

 وفرض النهضة عصر اعقب الذي الفن تطور زمن في تراجعت
 الفلسفة، تاريخ في اال قائمة تعد ولم جديدة، فنية حقائق

.راهنة بحث كأداة ال ،تاريخي كمرجع
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الجديدة الواقعية

الجديدة الواقعية
Neo-Realism
Neo-Realisme
NeOiRealismus

 مستوى الى يرفعها من وجدت قد الواقعية كانت اذا

 الواقعية كانت واذا للكلمة، الدقيق بالمعنى النظرية،
 فإن وسياسياً، نظرياً شعاراً يجعلها من وجدت قد االشتراكية

 على وال ،النظري جسمها على تعثرال لم الجديدة الواقعية
وشعاراً نظرية يجعلها الذي السياسي الموقف

 ولم التطبيق، في الموحدة المدرسة شكل تأخذ لم ولذلك
 يعوزه فنيا موقفاً بدت حتى المعالم، واضحة نظرية الى ترتهن

 المارسات من جملة اليه تتمي أوموقفاً والتحديد، الوضوح

 المقاربة في والالمتجانسة والوظيفة، القصد في المتجانسة الفنية

 التاريخي الشرط طبيعة الى يعود القصد وتجانس .للواقع الفنية
 الفنية المقاربة تجانس ال أما الجديدة، الواقعية أعطى الذي

 المدرسية التعاليم تقديس عن الواقعية هذه بعد الى فيعود

 الواقعية وقدولدت السكونية. االيديولوجية والشعارات

 الرأسمالية، انحطاط من والفن األدب لموقف كأثر الجديدة

 األولى البربرية مصاف الى وسقوطها فيها، االنسان واغتراب

 االنساني التراث وهزيمة والثانية، األولى الكونية الحرب خالل

 االنسانية القيمة وتراجع والنازية، الفاشية صعود إبان فيها

 .الصناعية بعد ما الثورة وفي التكنولوجية الثورة في وانسحاقها

 اندالع كان الواقعية ظهورهذه في الحاسم العنصر ولعل

 تناقضات عن أعلنت التي الفاجعة، ونتائجها الحرب

 هذه لحل كأداة الشامل الدمار الى لجوئها وعن الرأسمالية،

التناقضات.
 نزعة لظهور سبباً والمدمرة السلبية التحوالت هذه وكانت

 وقد التنويرية، القيم وانهيار االنسان اغتراب تنعي تشاؤمية

 وبصيانة واالنان، الحياة باحترام تنادي أخالقية نزعة ساوقتها

 في االنسان حق عن وبالدفاع االنساني، الحضاري الموروث

 الجديدة الواقعية ولدت االطار هذا في والحرية. العيش

 الكوفي، االنسان عن أو الشامل، االنسان عن يدافع كموقف

 وكأن االيديولوجي، أوانتمائه الطبقي موقعه الى النظر بدون

 هذه جعال تمييز، بال االنسان يهدد الذي والفاء الحرب، تجربة

 االنسان على فتركز االنسان، جوهر مقولة الى تعود الواقعية،

 تهتم أكثرما باألخالق وتهتم طبقته، على تركز أكثرما الفرد

 .التاريخ حول تدور ما أكثر الحياة حول وتدور ،بالسياسة

 فأقصت حاضره، في باالنان الجديدة الواقعية اهتمت ولهذا

 ألنه المعاش، أو الراهن بالزمن اال تحتفظ ولم األزمنة، كل

 تاركة الحقيقي، االنسان فيه يتحرك الذي المشخص الحيز

 القديم الزمن وتاركة التبشيرية، لاليديولوجيا القادم الزمن

 حاضره، في االنسان وبدءامن لاليديولوجياالرومانسية

 الحاضرواالنسان أسئلة وطرحت دورها، الواقعية مارست

 وبسبب الحياة، عن دافعت الحاضر عن دفاعها وبسبب

 االيجابي البطل استبدلت الشامل، االنان بقضايا التزامها

 ويعاني المجتمع، ظلم يعيش الذي البسيط الغادي واالنسان
 تنكرت الحياة لمتجدات التقاطها وبسبب الكوفي، قلقه

 أدواتها استخالص الى وسعت االئدة، الجمالية للمعايير

.وتميزه خصوصيته في تقاربه الذي الواقع من الفنية ومعاييرها
 التي الشاملة األزمة على رداً الجديدة الواقعية ظهور جاء

 والتي القرن، هذا من األول النصف في البرجوازية اكتسحت
 في الرد هذا وتجلى المسيطرة، القنية المدارس بالضرورة شملت

 والكاتب، للفنان األخالقي الدور الى االعتبار اعادة شكلين:

 هذا والفنية، األدبية األعمال في األخالقية اللحظة على والتأكيد

 ناحية من جديدة فنية أساليب عن والبحث ناحية، من

 حركة صميم في األخالقية المسؤولية مفهوم وكان أخرى

 العالم من الكاتب موقف المفهوم هذا وحكم الجديدة، الواقعية

 واقع من الكاتب فانتقل فاعلة، وكثهادة أصيل، كالتزام

 وأعطى الفعلية، االجتماعية المثاركة أرضية الى المتعالي التأمل
 إذ الشعبية، الجماهير من الكاتب موقف في أثراً االنتقال هذا

 صياغة في األخالقية المسؤولية يشارك أساسياً طرفاً فيها رأى

 وانتاج واالبداع التعلم على قادرة فاعلة وقوة العالم، هذا

 وال الثقافة، باستقبال تقوم سلبية ذوات مجرد وليس الثقافة،

 من موقفه في يعلن الجديدة الواقعية فنان وكان ,ارسالها تحسن

 الزمن أنتجها التي األساسية الحقائق عن الشعبية الجماهير
 شعوراً وفرضت االنساني، التضامن الى دعت والتي الحديث،

 المجتمع انسان أن وبرهنت ،الجماعي العمل بضرورة عالياً

 ذلك في بما الحقول جميع في واالنتاج التعلم على قادر الحديث

 مضمون في األكيد أثره المنظور لهذا وكان والفن. األدب

 الحقيقية المسائل المضامين فعالجت وأشكالها الفنية األعمال

 ان وتغيراتها تحوالتها في األشكال وحاولت الحقيقيين، للبثر

 الجماهير، من االقتراب ان فيها. القائمة المضامين ايصال تحقق

 المتعالي، الفنان وهم عن والتخلي المسؤولية، في معها والتوحد

 الفن على طرح الثقافة، انتاج الجماهيرفي بدور واالعتراف
 الجديدة األشكال خلق ضرورة أي االيصال، مسألة واألدب

 كانت ولما والجماهير. الثقافة بين صحيحة عالقة تحقق التي
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 قلب في الفنية األسئلة حلول عن تبحث الجديدة الواقعية

 الضرورية الفنية ألشكال امجاد الى سعت فإنها المعاش، الواقع

 ال الشكل عن بحثها ولهذاكان نفه، الواقع هذا من بدءا

 كان انما المبهم، التجديد فضاء في أو التجريد مدارات في يدور

 ٠ الواقع هذا في تعيش التي الشعبية الجماهير نظر وجهة من يتم
 الواقع دراسة عل ألدي العمل قامة الى لموقف هذا وقاد

 الجمالية المعايير دراسة الى ايضا وقاد تحوالته، ومراقبة اليومي

 هذا يصبح كي الفني، الشعبي التراث دراسة والى الشعبية،

 المسافة تلغي فنية وأداة األدبية، األشكال لتجديد مادة التراث

 الى الجديدة الواقعية ركون ان .ء والقارى الفنان بين التقليدية
 أكاديمية، أو شكلية بهموم محكوماً يكن لم الشعبية الفنية التقاليد

 امكانيات يحترم اجتماعي أخالقي، اللتزام استجابة كان انما

 تحقق مادة منه يجعل كي القارى، تراث الى ويرجع رىء،القا
 التقاليد الى الرجوع كان الحاضر. في والفنان القارىء التقاء

 لن أنها تدرك والتي الفني العمل وظيفة تفرضه أمراً الشعبية

 الجمهور من قريباً الفني الشكل كان اذا اال ذاتها، تحقق

 الى يصل ال الشكل هذا أن ايضاً تعلم والتي لديه، ومعروفاً

 هذا وفي بيها. ويهتم يعرفها، قضايا يلمس ألنه اال الجمهور
 تحوالً تمارس الجديدة الواقعية كات التقاليد، الى الرجوع

 الفنية المواد صياغة وتعيد الموروث، فترهن متمراً، ثقافياً

 لجديد وتستجيب الجديدة، األشكال وتستنبط الشعبية،

 مفهوم تنفي الممارسة هذه في وكانت االجتماعية. األسئلة

 صورة تكون ان وتحاول المحاكاة، مفهوم عن وتبتعد النموذج،
 التي الفنية، االمكانيات كل فتوسلت وتعقدها، الحياة لغفى

 الفن حرية عن تدافع ، ...والتخيل والرمز التوثيق بين تجمع
 في اال حريته يرى عنفنا أوتدافع المجتمع، حرية وعن

 الحرية، بمفهوم األخذ إن المجتمع حرية عن المدافعة وظيفة

 والى الفنية، األشكال تعددية الى أفضى والفردية منها االجتماعية

 الذي العاقل، االيحاء مدار الى التلقين مدار من الفن سحب

لجيالية التصورات وتقويم الوعي تصحيح بين يزاوج

 والفن األدب حقول في الجديدة الواقعية سمات تحققت
 لها وجدت كما السينما، في واضحة بدت متكافىء،غير تحققاً

 لكن الرواية، ونظرية الرواية الى ووصلت الرسم، في مكانها
 الصعب من انه إذ المعام، مختلط او مبهاً بد الوصول هذا

 فهذه ذلك، مع الجديدة الواقعية رواية عن بدقة الحديث

 جملة تقديم مبرتوباربرومن االيطالي الباحث تمنع لم الصعوبة

 الرواية أن منها، الجديدة، الواقعية رواية لتقويم نظرية مفاهيم

 أي لوجوهها، متخيل وانتاج عنها، ودفاع الحياة، عن هيفن

 التركيب. مقولة على التعبيربل مقولة على يقوم ال أنهافن

 وال الحياة يوازي ويبدوكجوهر الذات، داخل من بدأ فالتعبير

 من أسمى لعنصر كتجلبات فيه الحياة تدو أو فيها، يتشكل

 حقل من »الخارج«، من التركيب يبدأ حين في ذاتها، الحياة

 ان والتقنية. والعلمية والفلفية االجتماعية أسئلتها في الحياة

 ها يسمح بنائها في الرراية اليها تلجأ القي العناصر واتساع غف
 االمكانات، مفتوح مركباً فناً منها ريجعل ،وواسعة غنية بحركة

 مساءلته في المعرفة منجزات وبكل وبالفلسفة بالعلم فهويأخذ

 المعرفة منجزات على ويعتمد األسئلة، طرح فيحسن للحياة،

 بعيدة إجابات الى االشارة أو ،موحية اجابات بلوغ أجل من

 التقاط في تساعد المعرفة هذه كانت واذا التضليل. عن
 روائي تكنيك عن البحث في أيضاً الفنان تعف فإنها الموضوع

 كل في الالزم التكنيك وانتاجها المعرفة تقدم ان إذ ،صحيح

 انتاج ضرورة أويفترض يفرض الحياة، حقول من حقل

 أو المجتمع في التكنيك تقدم يوازي جديد، روائي تكنيك

 االجتماعي التقدم بمفهوم هذا التكنيك مفهوم ويرتبط يتجاوزه.
 سهولة أكثر الحياة جعل في يتمثل والذي ،فيه التكنيك ودور

 جديد باستعمال لالنسان التكنيك يمح وك وجاأل،

 جديدة كتابات يقدم أن الروائي التكنيك على فإن لألشياء،

 دور على التأكيد إن جديدة وبتصورات بقراءات تسمح

 بحد كاف الروائي التكنيك أن يعني ال باربرو لدى التكنيك
 الحياة، بمعرفة اال كفايته يحقق ال لكنه ضروري، إنه ذاته،

 عالقة الجمهور، مع أر رىءالقا مع صحيحة عالقة وبإقامة

 الى االشارة فإن المعنى، وبهذا بالضرورة. -جمالية اجتماعية

 الوظيفة تسعف بقدرما الروائي العمل تطور التكنيك
 أدوات على تعثر ما بقدر الفن لتجديد آفاقاً وتفتح التربوية،

 التكنيك الى فالدعوة هذا وعلى والجمهور. الفنان للقاء جديدة
 إنها ٠منظورتشيء وتغايركل صماء، تقنبة نزعة كل تنفي

 الفنية الصورة اغناء أجل من التكنيك استعمال الى دعوة
 الى تسعى التي أو ايمانية، بدون الحياة صورة تنقل التي الموحية

 اعطاء على قادرة عليه تقوم الذي التكنيك يجعلها صورة انتاج

 أهمية الى المنظور هذا يشير احتماالتها. كل في الحياة صورة

 أوسع الفنية الصورة ان ويؤكد الحياة، رسم في الفنية الصورة
 يقيمها التي المسافة في يكمن الفن جوهر وأن المرئية، الحياة من

 أو وضوحاً أكثر الحباة تبدو بحيث وصورتها، الحياة بين

 وجوه لى لالنقسام قابالً لحياة يبدووجه وبحيث غموضاً،

 الفنية، والمعرفة الجمالية المتعة المسافة هذه في وتقوم عديدة.

 فيها ويتكثف والمفيد، الجميل بين االختالف ويظهرفيها

 الفني، والتكنيك العام التكنيك بين الفرق مشخص بشكل
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 النفعية عن الثاني يبتعد حين في I فقط الفائدة يقدم فاألول

 في الفنية الصورة تأخذ بالمتعة. المشعة ويمزج الجانب، األحادية

 للفن، محايثة كضرورة وتتأكد أبعاده، كل التحديد هذا

 حدود الى تصل حقى التغريب في توغل واسعة وكحركة
 الواقعية حقل في روائية أسياء برباروجملة أدرج وقد الفانتازيا.

 وأكدوس ،بالسحري الواقعي مزج الذي بولفاكوف : الجديدة
 عن الباحث وموارفيا المأساوية، رؤيته فنياً بنى الذي هاكلي

 وااليطالي فوكنر األمبركي الى إضافة اليومية، االنسان مشاكل

 يربط الذي االكيد الشيء ولعل ■ فونتمارا رواية كأتب سيلوفي
 االنسان من تبدأ التي الفاعلة االخالنية هو األسماء هذه بين

 منظورها رغم أفضل مستقبل الى فتدعو معه، وتتعاطف

التشاؤم. الى ونزوعها المأساوي
 وحيد حقل في اال الكاملة سماتها الجديدة الواقعية تأخذ لم

 خاص. بشكل منها وااليطالية السينما، وهو الفن، حقول من
 مدارس أو متمايزة، فنية مدرسة االيطالية السينما انتجت لقد

 منهجاً وفرضت العالمية، السينما على التأثير واستطاعت فنية،

 االجتماعي. الواقع مع تعامله شكل وله الفنية، خصائصه له،

 لتلك األولى الفية المالمح وضح من أول ويعتبرفيسكونتي

 لم المالمح هذه لكن ،1942 الهوس، األول: فيلمه في المدرسة

 ظهور: بعد اال جديدة فنية كمارسة ذاتها، وتؤكد تترسخ

 روسوليني، روبرتو للمخرج 1945-1944 مفتوحة، مدينة روما
 ومتكاملة كاملة سينمائية لظهورمدرسة الطريق مهد الذي

 من: كل مختلفة، وبأشكالوبأوقات اليها، انتسب

 بيتري، بازوليني، فيليني، سانتس، دي كاستيالفي،
 لم األسماء، هذه بين جمعت التي االلتقاء نقاط إن . .فيريري

 محكومة مدرسة أي للكلمة التقليدي بالمعنى مدرسة منها يجعل
 الواقعية أعطى ما وهذا مسبقاً، وبمعاييرعددة ثابتة بتعاليم

 حركة يالزم عفوي بتطور لها وسمح المتمر، تطورها الجديدة

 من اليه تصبو ما كل الفنان ذانية ويعطي ناحية، من الواقع

 للفنان األمثل النموذج فيليني ويعتبر والتجريب التجديد
 لمعطيات وفقاً تجاوزها ثم ،الجدبدة الواقعية من بدأ الذي

 معها وتجدد باستمرار، تتجدد كانت التي الذاتية، الفنية تجربته

 للجمال فضاء الفن يصبح حيث بأسره، السينمائي الفن

 ،االيديولوجيا آثار كل أوتغيب، تندثرفيه، الذي الخالص

 والكاتب، الشاعر بازوليني، مسار يكن ولم .شكلها كان مهما
 1956- كابر ليالي ب فيليني وكابدأ مسارفيليني، عن مختلفاً

 الواقعية من بدأ بازوليني فإن 1969 ساتيريكون ب وانتهى
 في سريعاً دخل أن لبث ما ثم 1963 - روما ماما في الجديدة

السراح. المطلق السينمائي التجريب
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 التصورات وعن المجرد، الذهني النسق عن االبتعاد ان

 االجتماعي الواقع المستمرمن واالقتراب الجاهزة، االيديولوجية
 الجديدة الواقعية أعطى والمشخصة، الحقيقية مشاكله في

 في االنغالق أخطار من وصانها للتجدد، الموضوعية الثروط
 الى األمر نهاية في يفضي والذي أبداً، ذاته يكرر ثابت نموذج

 المحددة، التعاليم أقانيم في الفن فياسر والواقع، الفن الغاء

.ذهني سكوفي بواقع المتجدد الفعلي الواقع ويتبدل

 بتعددية المدرسية التعاليم التحررمن هذا سمح لقد

 الفنية الخصاثص تفتح على وساعد ،والمقاربات األشكال

 من يختلف الجديدة، للواقية ذاتي بوعي يسمح لم إن الذاتية،
 فنياً، الذاتية ظهوروتأكيدالخصائص وببب آخر الى فنان

 دي عن فيسكونتي وتميز كاستيالني، عن روسوليني تميز

 الكاملة الشخصية عن بالبحث روسوليني تميز ٠ سانتس

 من معينة حالة في االنسافي الوضع تصوير على القادرة المالمح،

 تعبر ما بقدر انسان قلق ترسم ال فالشخصية ،المختلفة حاالته

 عذاب تعبرعن ال نهاكاأ حدوده، كل في القلق مفهوم عن
 أما تجلياته، كل في العذاب عن تفصح ما بقدر انان

 بمؤشرات الداخلي العالم رسم الى ينزع فكان كاستيالني
 طريق عن ونوازعه االنسان مقاصد وصف وتحاول خارجية،

 مكونات أهم أحد يمارس ذلك في وكان ،الخارجي عالمه بناء

 من واالنطالق النفسانية الزعة رفض وهو الجديدة، الواقعية

 بداية الداخلي عالمه في الفرم اعتبار ال الفرم الحتضان المجتمع

 آخر جانبا سانتس طور ولقد .المجتمع الى للوصول االنطالق

 من االقتراب هو الجانب وهذا الجديدة، الواقعية جوانب من

 يستثيرأحاسيسه بشكل تهمه التي القضايا ومعالجة الشعب،

 أي جالية، - اجتماعية حاجة لديه ويلبي واالنفعالية، الجمالية

 من الفنية أعماله يبني كان اثعب من القريب المخرج هذا أن
 مسألة يحقق بشكل المنشود الفني االستقبال نظر وجهة

 ولقد والشعب. الفنان بين صحيحاً حواراً ويقيم االيصال،

 وحدة، منها فجعل المكان، - الزمان بعالقات فيسكونتي اهتم

 وتتكشف األخرى. الى منهما تشيركل متكاملتين عالقتين أو

.خاللها من وتتضح فيها

 مسائل تلمس االيطالية السينا في الجديدة الواقعية حاولت

 هذا شكلها وكما المعاصر، التاريخ رسمها كما االنساني الوجود
 وظهور الفاشية صعود من بدءاً األساسية حلقاته في انتاريخ

 بظهور ارتبطت التي بالحرب وانتهاء لها، المناهضة المقاومة

 العذاب مسالك الى باالنسانية دفعت والتي وغروبها، الفاشية
 ان الواقعية هذه واستطاعت الفادحة. والخسائر والخراب
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 تعيد وأن األساسية، دروسه التاريخ هذا من تتخلص

 أو وهم بدون العارية االنسان حقيفة يكشف بشكل صياغتها

 هو االنسافي، للوجود الثامل المأساوي البعد وكان تبشير.

 في وأظهرت .الجديدة الواقعية رصدته الذي األول الدرس

 للحياة المأساوي البعد أن معاشة، تجربة على المتكىء رصدها

 الوجود قلق وأن ،االجتماعية درجته كانت مهما االنسان يمس

 مهما االنسان وأن االجتماعية، الطبقات بين يمايز ال الفاجع

 . البشرية تصيب التي المآسي من الهرب يستطيع ال شأنه كان

 التي المأساوية الرؤية هذه أساس كان الحرب درس ولعل

 - المأساة شمولية كتشاف إن . المجتمع طبقات كل تخترق

 العادي، االنسان مقام الى الواقعية هذه أوصل االنانية،
 في أساسياً محوراً اعتباره بل قضاياه، مع التعامل الى ودفعها

 ومفهوم البسيط االنسان بين فربطت للواقع، الفنية مقاربتها
 بالطبقات تقليدياً، يرتبط المأساة، مفهوم كان أن بعد المأساة

 وكانت وخالصته المجتمع بصفرة ويقترن والمسيطرة، الحاكمة

 الحرب، في االنسان وضع ترسم ذلك، في الجديدة، الواقعية

 انان وضع في كاملة تظهر ان يمكن المأساة أن أظهرت التي

 حياته يعطي أو مستحيل، شرط في حياته عن يدافع بسيط

 بطرلة عن يفصح أو يعرفه، ال آخر انسان عن للدفاع ببطولة

 من وانطالقا .الجماعية المثل وعن الجياعة عن دفاعه في كاملة
 الجديدة الواقعية وصلت البسيط، االنسان الى االعتبار اعادة

 الواسعة اليومية الحيام ساحة والى اليومي، االنسان مفهوم الى

 بعدا ايضا يمتلك والذي البسيط االنسان يصنعها التي
 واالتحاد التآصر وفي البشر، بين الصراع في يتجلى ماساوياً،

 اليومية الحياة في االنانية إلعالقات تأخذ وقد أيضاً بينهم

 الكاملة، البطولة شكل أيضاً تأخذ كما الكاملة، الفجيعة شكل

 البطولة من مختلفة أشكاالً األقل، على تكشف، لم إن

 اليومية، الحياة ماحة أن الواقعية هذه وأبانت المضمرة.
 مأساوي ببعد معمورة معاً، والتوحد االقتتال على القائمة

 المأساوي- البعد هذ والتفطت عقالنية، ال وبمالمح

 كل واضحا فظهر وتصويره، رسمه وأعادت الالعقالفي،

 الدراجات، سارق ،1949 سانتس- دي المر، )األرز الوضوح
 جديد إن فيسكونتي(. روكووأخوته، ،1946 سيكار- دي

 الصراع لحظة على التأكيد في يقوم ال الجديدة الواقعية

 انما البؤس، وخالقي البائسين بين الفواصل أورسم االجتياعي
 في أدق بشكل أو واالنسافي االجتماعي بين الربط في يقوم

 االجتماعي الظلم بين واالنطولوجي، االجتماعي بين الربط
 تسعى كانت الواقعية هذه فكأن االنساني. الوجود وهثاشة

 محايثاً منها كان ما ابعادها، كل في االنسانية المأساة اكتشاف الى

 الربط هذا فتح ولقد . للمجتمع نتيجة منها كان وما ،لالنسان
 واالجتماعي، الكوني تتلمس وجعلها للواقعبة، واسعة آفاقاً

 االنسان صورة فقدمت والذاتي، النمطي والفردي، التاريخي
 المغترب االنسان صورة قدمت كا االستغالل، ضد المقاتل

 االحاطة يتطيع ال معقد عالم الى تعيس بوعي ينظر الذي

 اال وجودم يعيش فال معه، التصالح يستطيع وال بأسراره،
 مع الجديدة الواقعية تعاملت هذا وبسبب . مغترب كوجود

 عن وفتشت الدالالت، متعددة كونية كمقولة البائس مقولة

 الفقير االنسان بموضوع فاهتمت المختلفة، دالالته في البؤس

 عالمه وخصب وغنى المباشر الخارجي عالمه فقر وأظهرت البسيط
 والتضحية لحب على االنسان قدرة يلغي فالفقرال الداخلي،

 سيكا- دي ميالنو، في )معجزة وااليثار والغيرة واالخالص

 الطريق، ،1950 -جص بيترو األمل، طريق ،1950
 في االنسان بؤس الجديدة الواقعية عالجت كما . (1954 - فيليني

 صحيح تواصل تحقيق عن وعجزه رالكونية، االجتياعية عزلته
 المغامرة- انطونيوني، )أفالم أيضاً الكون ومع مجتمعه مع

 استطاع ولقد (.1961الكوف- ،1960 - الليل ،1960
 لغربة كاملة صورة يعطي ان األولى أفالمه في انطونيوفي

 معقد عالم في وضياعه جوهره، عن وإغترابه المعاصر، االنسان

. أصم

 - ايديولوجية قاعدة على الجديدة الراقعية اتكاء عدم ان

 الجوهرية، الواقع مواضيع تعالج جعلها مغلقة، سياسية

 والواقع الفني الوعي بين صحيح توافق اقامة على وساعدها

 تجلى قد وربما الفنية والرؤية الفن موضوع وبين االجتماعي
 أو البسيطة، شروطه في االنسان عظمة كتثاف في ذلك، كل

 المأساة عن والكشف البسيط، االنسان عظمة اكتشاف

 كانت واذا . وهامشية هشاشة المواضيع أكث في االنانية

 المواضيع في اال االنان عظمة ترى ال التقليدية الواقعية

 التاس في اال لالنسان العظيم الجوهر على تتعرف وال العظيمة
 المعايير، هذه قدكسرت الجديدة، الراقعية فإن العظماء،

 المواضيع في قائمتان وعظمته االنسان مأساة أن وأظهرت

 أن وبينت الكبيرة، المواضيع في قائمتان هما ما مثل البسيطة،

 تستظهر ما مثل من مجهولة جوانب في تستظهر االنسانية إلبطولة
 يحققها والتي ترى ال التي البطولة وأن الشهيرة، المعارك في

 لم إن الكبيرة، المشاهبرواألسماء بطولة تغاير ال مجهولون أناس
 مساهمتها في الجديدة الواقعية وكانت .وأصالة أكثرنبالً تكن

 انساني شرط الى وتدعو الشامل، االنسان عن تدافع هذه
 وهكذا االنسانية، لالمكانية عفوي يتفتح يمح صحيح
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الجديدة الواقعية

 اليلغي العذاب، وأن الفرح، الفقرالينفي ان أكدت

 ال االنسان اغتراب وأن اثقة، ينكر ال التمرد وأن األمل،

.التقدم أفق يغلق

 اقترايها يكن ولم الحقيقة، بلوغ لى الجديدة الواقعية سعت

 كان هوبقدرما كما الواقع رسم ال يطمح اليومي الواقع من
 في ذلك تحقق ولم .للواقع حقيقية صورة رسم الى طموحا

 تكنيكها كل أقامت وانما فحسب، وتخصيصه الموضوع اختيار

 الكاميرا خروج جاء هنا ومن الغرض، هذا مع يتواءم بما الفني
 كل التقاط يتم حيث الواسعة، ليومية الحياة والى الشوارع الى

 إن . الموضوعية الحقيقة بناء على نساعد التي واألجزاء التفاصيل
 أحيانا واعتمادها ،الشوارع الى الجديدة الواقعية كاميرا خروج

 العمل الى وركونها األحداث، تمثيل في الشارع رجل عل
 كان انما واالقتصاد، التقشف الى نزوعا يكن لم الجماعي،

 الحقيقة، نظر وجهة من الواقع ببناء كفيلة موضوعية ضرورة

 الديكور في بل بذاته، الخارجي الوافع في تقوم ال فالحقيقة

 انفتاح ان أي له، صحيحة صورة رسم أجل من يؤمنه الذي

 الفني المنظور من عضويا جزءا كان اليومية الحياة على الكاميرا
 بما أيضاً وتحجبه الواقع تكثف كانن التي الجديدة للواقعية

 ان يعني الذي األمر المنشود، الفني الهدف طبيعة مع يتوافق

 تقيم بل به، تتماثل وال هو، كما الواقع تنقل ال الكاميرات
 وضوحها المواضيع اعطاء أجل من ضرورية مافة بينهما

 وبين بينه الجديدة الواقعية فنان أقامها التي المسافة وما .الكامل
 عن وتعبيراً له، وضرورة الحقيقة، لمفهوم أثراً إال الشارع رجل

 تبشير بدون لالنسان الموضوعي الوجود رسم على الفنان حرص

االيديرلوجية. األوهام في أوانغياس

 السينما على آثارها االيطالية الجديدة الواقعية تركت لقد

 ظهور في االجتماعية المتغيرات ساهمت ما بقدر العالمية،

 أكيرو اليابان فظهرفي . متعددة بلدان في الجديدة الواقعية

 فهي األبعاد، متعددة سينمائية رؤية انتج الذي كوراساوا

 وتعتمد والرمزي واألخالقي والنفسي االجتماعي البعد تتضمن

 بقدر المشخص اليومي الواقع مراقبة وعلى التاريخية الوثيقة على
 آفاق الى واالنطالق المحدود، الواقع من االنفالت الى ماتجنح

 لالنسان صورة تكون أن كوراساوا سينما وحاولت . المتيافيزيقا

 يتكافل متوازنة، حياة أجل من عمله وفي التقدم، الى سعيه في

 ظهر العظيم، المخرج هذا الى وإضافة .والجماعي الفردي فيها
 ايشيكاوا ،1952أوكازان- ميكي: فاروز أيضا اليابان في

 ،1969 الصغير- الولد أوشييا ،1960 السهول, في نار كون:

 للمخرج األولى األعمال الجديدة الواقعية الى تنسب ان ويمكن
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 أثرت كما ،1965 - شقراء فورمانغراميات ميلوش التشيكي

 مثل: األميركيين الفنانين بعض أعمال على الواقعية هذه

 عن فابتعدوا شاتسبرغ، جيري ارثرين، ويكسلر، هاسكل
 الفرم وأسئلة الحياة مسائل من واقتربوا المدرسية، المواضيع

.الحقيقية

 ممائالً الرسم حقل في الجديدة الواقعية مصير يكن لم

 وفرضت ايطاليا، في ال ألمانيا في فازدهرت الينما، في لمصيرها

 الحرب نهاية تنتظر ولم األولى، الكونية الحرب بعد نفسها

 الفعلي الممثل األلمان الفنانين في وجدت ولقد .الثانية الكونية

 غروتس جورج ،19501884 بيكمان ماكس وخاصة: لها،

 التزام عن عبروا الذين ،1891 وأوتوديكس 1959-1893

 عن الناتجين واالحتجاج القلق وعكسوا االنسان، بقضايا
 أعمال وكانت االنساني األمان وتراجع الفاشية وصعود الحرب

 معنى عن المستمر وبالتساؤل والمرارة، بالتشاؤم تتسم بيكمان
 االنساني الوجود وبمساءلة وسديمه، وضوحه في الوجود
 قواماً المأساه تبدو الذي أو المأساة، شكل يأخذ الذي المعذب،

 المدرسة من قريباً البداية في بيكمان وكان .وجوهراً له

 نضجه مرحلة في الجديدة الواقعية من يقترب وبدأ التعبيرية،

 اندالع ذلك وساوق الفنية، ألدواته الفعلي وامتالكه الفني،
 للحرب، صدى الجديد اتجاهه فجاء األولى، الكونية الحرب

 أشكاله وتميزت .آثارها وتدين الحرب وجه تهتك فنية وأداة

 يتوسل وكان المتقثفة، واللمسات العنيفة، واأللوان بالكثافة،
 اعادة على قادراً وكان الرمزية، واألشكال القديمة، األساطير

 وتعبر الراهنة، المواضيع تخدم األساطيروالرموزكي توظيف

 فالحاضر واالنسان، الفان بال تشغل التي الحاضر أسئلة عن

 محدودة، الرموزمندالالتخاوية وينقل ،القديم يبرهن كان

 الفنية أعماله كل في بيكمان وحاول ومشخصة. حية دالالت الى

 جوهر يلتقط وأن األشياء، في القائمة السديم لحظة يترجم أن
 تعبيراً اال وخطوطه وأشكاله الوانه تكن ولم االنساني، العذاب

 قلق ترسم بقدرما االنسان، بؤس ترسم ال عحاولة عن
 للتعبيرعن الموائمة األشكال ايجاد الى ونزوعه وتوتره، الفنان،

 الحياة، الى القاتم منظوره من الرغم وعلى االنسانية. التجربة
 يحاول كان انما العدمية، أو االذعان الى يدعو يكن لم فإنه

 من كل ساهم وقد .جوهرها الى والنفاذ ،تفسيراألشياء

 في وتثبيته الجديدة، الواقعية موقع تأكيد في وغروتس ديكس

 والطباع لألعراف نقدية صورة اعطاء على ديكس فعمل المانيا،
 بدءاً عديدة، فنية أشكاالً ذلك أجل من واستعمل االجتماعية،

 واإلغراب، والتخيل الهلوسة بأشكال وانتهاء المحاكاة، من



الجديدة الواقعية

 أخالقية لنزعة مرآة الشكلى عن البحث في جموحه وكان

 الى ييء ما كل وترجم هوسلبي، ما بكل تندد مفرطة،
 التشوه أشكال كل وترصد وشفافيته، االنسان عفوية

 ديكس جعل ما وهذا تحتها، االنسان يرزح التي واالغتراب
 الوجوه من بدءاً والوانه، وجوهه كل في المجتمع رسم يمحاول

 .الهامشية والشخصيات البغاء بعالم انتهاء والصارمة، المتقشفة
 لرؤيته أساساً الهجائي الشكل اعتمد فقد غروت جورج أما

 على يبعث كعالم فصاغه البرجوازية، عالم رسم وبواسطته الفنية
 رفض هو ذاته في الهجائي الشكل ان واالستنكار. السخرية
 والمبالغة، السخرية قوامه فالهجاء عليه، واحتجاج للواقع،

 بشكل بنائها، اعادة ثم وألوانها، األشياء عالقات في والتالعب

 ركن وقد للصواب مجانبتها ريفضح فيها، القائم الخلل يبرز

 وراء من يهدف وكان ذلك، في وبالغ الخرية، الى غروتس
 نفاقه وإظهار البرجوازي، العالم مقدسات كل هدم الى ذلك،

 ولعل البائس. الفقير وداخله الخادع ظاهره وكثف وظلمه،

 الى دفعه الفنان، لدى الواضح االجتماعي-السياسي االلتزام

 الشكل يعتمد وجعله السخرية، في واالفراط الهجاء في المبالغة
 اسلوبية الى أوصله الذي األمر وحيد، كثكل الهجائي
 وجدت كما التعبيرية التقاليد عن بعيدة ليت محدودة،

 ألمانيا، خارج في لها ممثلين الرسم حقل في الجديدة الواقعية

 والفرنسي توروب، شارلي والهولندي سبنسر، االنكليزي مثل
 بين األكثرأهمية هو ليجيه ان فيه، شك ال ومما ليجيه، فيرناند

 في اهتم وقد ووضوحاً، ابداعاً واكثها السابقة، االسماء

 بالتكنيك الفن وعالقة اللون، عنصر عناصر: بثالثة رسومه

 وفي الحديثة، األزمنة في الثقافة تعميم في الفن وبدور المعاصر،
 االنجازات قربته الذي المعاصر، لالنسان فنية رؤية فرض

 في ليجيه ورأى الفن. أكثرفأكثرنحوفضاء المعاصرة، التقنية

 األلوان، تقتل فالحرب واجتماعية، ونفسية زمانية داللة اللون

 األلوان من االقتراب وتعتبر مرهب، رمادي لون الى وتختزلها

 العين، دور الحرب تلغي كما الموت عقوبتها جريمة االخرى
 الحرب تدفع بينما واأللوان، التفاصيل عن تبحث العين ألن
 تصبح الفضاء هذا وفي واالختفاء. والتالشي الصمت الى

 وتمنع األشياء تفاصيل تلغي الحرب ألن نفع، غيرذات العين
 البعد، أحادي واحد ببصر اال تحتفظ وال البعيدة، المسافات

 السلم زمن وفي .الضوء ساحات ويرفض الرمادي يرصد
 امكاناته وتنطلق شخصيته، االنسان ويستعيد األلوان، تتفتح

 تقوم الحياة وأشكال أشكالها، كل في الحياة فييارس الحبيسة،
 الحركة وفي المفتوح الفضاء في يتجلى الذي أواًل، اللون على

 األشياءال دالالت فكبأن التجارية، االعالنات وفي اللينة

 الى ليجيه انتبه اللون، عنصر الى وإضافة بألوانها. اال تتمثل

 األشياء دالالت قلب الذي العشرين، القرن تكنيك
 »زادت مألوفة: تكن لم جديدة، ظواهر وقدم التقليدية،

 زمن في اننا .االقتصادية التغيرات من العلمية االختراعات

 والصوف السائل والحجر الصناعي، والحرير السائل الهواء

 أكثركثافة، العالم أصبح التغيرات هذه وبفضل الفوالذي«.

 وما ،فيه نعيش الذي العالم قانون هي الكثانة أصبحت بل

 هذه قلب وفي الكثافة. هذه عن اعالنا اال والترتيب النظام
 تتحد العالقات تعد فلم ،الكمية مكان الكبفية حلت الكثافة

 اصبح انما بظاهرها، تقاس االشياء تعد ولم بحجومها،

 الحقيقي هوالمقياس وماهيته طبيعته في الداخلي التركيب
 بتغييرحجومها، األشياء تتغيرطيعة وكما والعالقات. لألشياء

 إن مستمرة. عالقة واللون الحجم فبين ايضاً، تتغيرألوانها

 والهندسة والنحت الرسم بين المسافة اختزلت التحوالت هذه

 التحوالت، هذه عن ليعلن الجداري الرسم وجاء المعمارية،

 يالحديث العالقة وثيق الرسم من كشكل ذاته وليؤكد
 والهندسة والنحت الرسم وحدة بوضوح أظهر ألنه وبالحداثة،

 الرسم تأسيس ليجيه حاول لقد الحديث. العصر في المعمارية
 يؤكد ذلك في يكن ولم الحديث، العالم معطيات على الحديث

 ينادي كان انما فحسب، الحديثة الفلسفية المفاهيم على

 »لقد والتكنيك: الصناعة لمنجزات جديد فني باستعمال
 : رائعة تزينية مواداً تصرفنا تحت الراهنة الصناعة وضعت

 مركبات برونز، فوالذ، األلوان، اسمنتمتعدد ،ملون زجاج

 عالية، تشكيلية حيوية ذاتها في المواد هذه إن ..األلمنيوم
 المعاصر، الفن مركبات في استعمالها يمكن ونشيطاً متحركاً وغنى

 بسيطة أشياء خلقت التي الحديثة اآللة من االستفادة يمكن كبا

 على ليجيه عثر والمجددة، الحديثة الرؤية هذه وفي وجيلة.

 الجيالية العالقة أن ورأى والشعب، الفن بين جديدة عالقة

 ألن الشعب، الى خالل من الفنان يتوجه الذي العنصر هي
 دام وما . البصرية المواضيع أمام اال حراً يكون ال الشعب

 فيها ويرى الحديثة، الصناعة منجزات الى يرتاح الشعب

 الفن بمنجزات يقبل ان يمكن فإنه ورائعة، جمالية مواضيع

 هي وهذه العصر، لهذا العامة المنجزات من كجزء الحديث،

 أجل أومن بأسره، للمجتمع فنية ثقافة أجل من الطريق بداية

 في ليجيه وكان .معاصرة فنية ثقافة نحو بأسره المجتمع دفع

 الى بدوره يستند الفنية، الثقافة تعميم الى الداعي الموقف هذا

 ويعيش شاعراً، اعتبر»الشعب إنه إذ عامر، انساني حب

فقط يحتاج وبلورتها الشاعرية هذه واستنهاض - شعرية« بطريقة
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الفن( )في الواقعية

، الفن معنى تزيف التي التقليدية، التربية والغاء تجاوز الى  
الفنية األحاسيس وتدفن . 
موقفها في تتفق الجديدة، للواقعية العامة السات هي هذه  

والملتزم المسؤول الفن كلهالممارسة الحرية وتمنح االنسان، من ، 
الفنان تجربة تمليه والتزام األخالقي، الوازع يحكمها مسؤولية ، 

مساوياً يصبح أن االنسان بقضايا الفنان التزام يكاد حتى  

المفهوم هذا وبسبب الذاتية الفنية الفنابممارسته اللتزام  

الرموز متعددة الجديدة الواقعية بدت الفن، اللتزام الواسع  

وغياب والتماثل، النقاء عن البعد كل بعيدة واالتجاهات،  

باختالف تختلف التي الفنية، للميارسة الشرط!ألول هو التماثل  

فيها تقوم التي االجتماعية الشروط وباختالف الذاتية، التجربة  

التجربة هذه  .

ومراجع مصادر  
— Barbara, u٠١ Neorealismo e. Rtalismo, E.R., Roma, 1976.
— Chefs ٠ d'auvre de Cart, Le xxe Siecle, Hachette, Paris, 

1965.
— Encyclopedic universalis, T. 9.T. 11.
— Europe: No: 508-509, (1 g r), Paris, 1971.
— Ferrelli, G.C., Introduzion al Neoralismo, E.R., Roma, 1974. 
— Nadeau, M.٠ Histoire du Surrealisme, Seuil, Paris, 1964.

دراج فيصل

الفن( )في الواقعية
Realism
Realisme
Realismus

 فهي محددة، تاريخية مرحلة على تقتصر ال الفن في الواقعية

 ،القديمة فالفون .مختلفة أزمنة في متباينة بأشكال تجلت ظاهرة

 في سجلت مثال، الروماني - اليونافي العالم في أو مصر في سواء

 وقد الواقعية. نحو صريحا نزوعا التاريخية، مراحلها بعض
 الحياة ومظاهر الطبيعية المناظر في وضوحاً اكثر االتجام هذا يبدو

 فنية تيارات الى ينتمون غربيين فانين اعال في الممثلة اليومية

 في عشر، والتاسع عشر الخامس القرنين بين ما ظهرت، مختلفة
 وايطاليا، وهولندا، فلندرا، مثل االوروبية، البلدان من عدد

 يعبر محدد، فني تيار هي حيث من الواقعية، أن بيد .وانكلترا

 وتتحدد تعرف لم وسياسي اجتماعي مضمون عن صراحة

 التاسع القرن من الثافي النصف في اال االساسية منطلقاتها

 والفن االدب مجالي في الطبيعية، النزعة اكتسبت عندما عثر،

 واسع نطاق على وانتشرت فرنسا، في خاصة همية التشكيلي،

.الغربي العالم من منختلفة انحاء في ذلك بعد

عشر: التاسع القرن في الواقعية ٠ا

 العالم شهد عثر، التاسع القرن من الثافي اكصف في
 لالنسان وصفها في موضوعية ،ثورية فنية حركة الغربي

 المهيمنة والتقاليد للمثالية — ومضموناً شكال — معادية وللطبيعة،

 في - مناقضة االجتماعية، االعراف وفي واالدب الفن في
 أوالكالسيكية الرومنسية المثالية، للجمالية - العامة منطلقاتها

 ال مثال الى استناداً وتأويلها الطبيعة تفير الى تعى التي

 وعن الرومنسيين، مع الفردية، الخصوصية عن اال يبحث
 لذلك الكالسيكيين مع ٠وروما عبراليونان - المطلق الجمال

 تفصله التي المافة الى للرومنسية، مثلي ايرز احد انغر، يشير
 الطبيعية، النزعة ذا الفنان كوربيه، أن مدعياً الواقعيين، عن

 الى يضاف ما وكل والتأليف، االسلوب، اي »الفن، يجهل
 الرسم يجيد مصوراً به اعترافه من الرغم على وذلك الطبيعة،،

 ندركه لما تجيد الواقعية أن فيرى كوربيه أما والتصوير.
 »جوهر أن مؤكداً إلواقع، لتخطي اذن ورفض ونشاهده،

 دفن اورنان في دفن لوحته وان للمثال«، هونفي الواقعية
.للرومنية

 اكزعة هذه ظهور مع تتوقف لم الرومنسية أن صحيح

 بعد ما حتى والفن، االدب في امتداد، لها كان وانه الطبيعية،

 منذ بدأ قد كان النسبي انحسارها أن اال عثر، التاسع القرن
 1830 سنتي بين تنموما اخذت التي الواقعية لظهور ممهدا1830ً

 أن ورغم االخرى. الفنية التيارات حاب على ،1848 و
 عنها، تختلف فانها ،بالكثيرللرومنسية تدين الجديدة الحركة

 والخيال، الحلم عالم الى والميل بالذاتية، يتعلق فيما وتعارضها

 الى ملحة حاجة عن وتعبر واالغرابية، الماضي نحو والنزوع
 لألشياء متأنية دراسة من تتطلبه وما الموضوعية المالحظة

واألحداث.

واالجتماعية التاريخية الظروف

 للواقع رافضة فنية حركة بدايتها في الرومنسية كانت وإن

 اال التحرر، الى الوسطى الطبقة سعي عن معبرة والتقاليد،
 غيرأن .وجهورهم االرستقراطيين تخاطب كانت ما غالباً انها

 أن وبعد الطبيعية، النزعة ظهور مع تبدل قد الواقع هذا

 وباتت ،1830 عام فرنسا، في الحكم الوسطى الطبقة تسلمت

 التي العاملة الطبقة طموحات امام عائقا بدورها، هي تشكل،

 تموز ثورة في البرجوازية، جانب الى أسهم، قد نضالها كان

 الى أدت قد الالحقة فالتطورات . 1830 العام من تموز وملكية

وعي الى بالمقابل، ادت، كما النقدي، المال رأس انتصار
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 تباينا األشد الخالف بات حيث لمصالحها، العمالية الطبقة

 والعمال جهة، من الصناعي المال رأس أصحاب بين يتمثل
 المرحلة سجلت وهكذا أخرى. جهة من الصغيرة والبرجوازية

 تحول بداية ملكا، فيليب لوى ختيار مع يدأت التي التاريخية

 رجال بات اذ والسياسي، االجتماعي الصعيدين على جدا مهم
 يمثلون الصناعة اقطاب وبات فرنا، يحكمون البنوك

 ازدادت الحكم، تسلمها ومع تموز. ملكية ارستقراطية

 والتجارية، الصناعية مثاريعها وازدهرت ثراء، البرجوازية

 على والخاصة العامة الحياة مظاهر جميع على يهيمن المال واصبح

 المضاربات يمارس كان نفسه فالملك ٠ مستوياتها اختالف
 ،1830-1848 عشرعاماً، ثانية طوال تحولت والحكومة المالية،

التجارية. الشركة الىمايشبه

 أن بعد الصناعة، بتطور ارنبط قد االقتصادي التطور وكان

 بسبب وتكونت، والمانيفاكترر المحترف مكان المصنع اخذ
 تصاعد أن لبث ما بروليتارية طبقة ،المتسارعة التصنيع حركة

 السريع، التطور هذا وبفضل وتظمت. العمال مثليها عدد

 القرن وبداية عشر التاسع القرن نهاية مع أوروبا، تمكنت

 أن بعد العالم االكبرمن الجزء على نفوذها بسط من العشرين،

 مؤسساتها خالل من بمصالحها االخرى القارات ارتبطت

 التي I والمانيا وفرنسا انكلترا في منها الرئيسة i الكبرى البنكية

 لمد أو االرجنتين في جسر لبناء سواء القروض، جميع عبرها تمر

 التوسع هذا ارتبط وقد تركيا في أو الصين في حديدية سكة

 مناطق تقاسمت التي االستعمارية الحركات بتصاعد االوروبي

 استثماري القتصاد المستعمرة البالد واخضعت العالم، في النفوذ

.األولية للمواد المنتجة البالد في فوائده توظف لم

 ازمات اوروبا يجنب لم االستعماري التوسع هذا أن بيد

 الى البالد قادت التي االجتماعية التناقضات ولدتها حادة داخلية

 يزيد ما عثر، التاسع القرن أواسط منذ ودفعت، الحرب،

 هذا غيرأن اميركا. الى للهجرة اوروبي مليون الخمسين على

 الفكر صعيد على ماثل تطور رافقه قد الرأسمالي التطور
 والكيمياء كالفيزياء العلمية، المجاالت وختلف الموضوعي

 األحياء وعلم الطب برنارسس كلود فوضع . . والطب.
 باالعداد ،1840 منذ ياشر، قد داروين كان حين في الحديث،

 بعشرين ذلك بعد اال يصدر لم الذي االنواع أصل لكتابه

 لكارل المال رأس كتاب ،1867 منذ صدر، كما سنة،

متتالية. نشرات في ماركس،

الواقعية أهداف

 يترك أن من والعلمي االقتصادي التطور لحذا بد ال كان

الفن( )في الواقعية

 األولى، فللمرة التشكيلية: والفنون العمارة على مباشراً أثراً

 االفكار ضوء على فيها النظر ويعاد للفن الغن مسألة تطرح

 وظيفة للفن بأن والقائلة االجتماعي، بالفن المطالبة الجديدة

 في المباشر وأثرها العلوم تقدم شأن من وكان .اجتماعية نفعية،
 وحثا شيء، كل في العلم تغليب مهدا ان المجاالت غختلف

 أن في والشك .والتنكرلها الرومنية مواجهة على الفنانين

 من الثاني النصف في الفن، في الطبيعية النزعة على التأكيد
 انتصار مظاهر من مظهراً اال يكن لم عثر، التاسع القرن

 تمسك من تمثله وما الثالية المفاهيم على العلمية الروح

 العلم»، باتجاه زوال، يقول كما اتتجه، فالريح بالقديم.

 دراسة واالشياء االحداث دراسة على مرغمين باتوا واألدباء

 ،النفوس في أثر من لها كان وما ،الفن مظاهر لكن .صحيحة
 في سيئة اثاراً انعكس قد ذلك كل . .الترن وراء والسعي

 الردىء الذوق اصح حيث الداخلي، الزخرفي والفن العمارة
 تجسدت التي الجدد االغنياء طسوحات عن معبرا السائد، هو

 من الجاعة هذه يهم يكن فلم الظهور، في وحباً وادعاء تكلفاً

 التقليد طريق عن ذلك ولوكان حتى البراقة المظاهر سوى الفن
 البديلة، المواد واستخدام المعروفة، الفية االساليب ومحاكاة

 وما الحجر بين مزيفة، ومواد اصيلة مواد بين تمييز دون من
 والفنون العمارة وهكذاباتت طالءأومالط من به يوهم

 االمبراطورية ظل وفي ،1848 سة بعد فرنا، في الزخرفية
 ال التقليد هاجسها حقيقة تلفيقية نزعة عن تعبيراً الثانية،

االستنباط.
 األكثرأهمية الفنية التيارات كانت ذلك، مقابل في ولكن،

 التصوير في يرى ال برجوازي جمهور قبل من فتوراً واجهت قد

 المستساغ السهل اال منها يتحسن وال للجدران، زينة اال
 ومضمون طبيعية نزعة عن المعبرة الراقعية، الفنية فاالعمال

 فني جمهور وعلى الفنانين من أقلية على اقتصرت اجتماعي،
 أو النقاد قبل من سواء شديدة معارضة وواجهت محدود،

 في المهيمنة الحركة وهي - فالواقعية الجامعة أو االكاديمية

 - عشر التاسع القرن من الثاني النصف في والفن األدب

 الفكرية التيارات مع العام، االطار هذا ضمن تلتقي،

 تاريخ في االولى للمرة تناولت، أن بعد وتعبرعتها، المعاصرة
 وظيفياً دوراً للفن أن معنة االجتماعية، المسائل الغربي، الفن

 ال خاصة، كوربيه غوستاف يفهمها ك فالواقعية اجتياعياً.

 كما اليومية الحياة ومظاهر الطبيعية المناظر تصوير على تقتصر
 ايضاً تناول بل ،وانكلزا هوكدا فنانو ذلك قبل صورها

 ذلك االجتماعية. والتناقضات األزمات وليدة الحياتية القضايا

 السياسية بالتجربة التصويريرتبط في المصدرالمباشرللواقعية أن
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الفن( )في الواقعية

 آمال وخيبة لشورة، إخفاق من تمثله وما 1848 لعام

 لوى استيالء بعد باليأس العام والشعور الديموقراطيين،
 وجه قد السياسي االخفاق هذا رلعل السلطة. على نابليون

 يفرموقف الذي االلتزام بالواقع، نحوااللتزام الفنية الحركة

 الفنان فأعال .المثالية ومفاهيمها الرومنسية من الواقعية بمثلي

 الطبقة ساخر، كاريكاتوري باسلوب تصف، دوميه
 الذي كله الهزلي الجانب عن »النفاب كاشفاً البرجوازية،

تعبيرهاوزر. حسب البرجوازي«، الوقار وراء من يكمن

 ثورياً يصنف بأن يكتف فلم كوريه غوستاف أما

 لست »انني 1851 عام كتبها رسالة في اعلن فقد واشتراكياً،

 لكل مؤيد وجمهوري، ديموقراطي أيضاً انني بل اشتراكياً،

 .الحقة« للحقيقة صديق واقعي شيء كل قبل وانا، ثورة،
 العاملة، بالطبقة يرتبط الشعب، صميم من رجل وكوريه

 بالديموقراطية، سوى يؤمن وال العليا، ومثلها البرجوازية ويحتقر
 ينقل وعندما الشعب. عامة حياة ليصف كله عمله ويسخر

 التعارف القوانين يتجاهل إنما وموضوعية، بأمانة الواقع

 الموضوعات مقدما وتراتبها، االكاديمية وصايا ويعارض عليها،
 الريفيين مقدماً واالستعارة، التاريخي التصوير على الحياتية

 فهويرىوالطبقةاالرستقراطية.واالساطير اآللهة على والشغيلة
 في والبؤس األلم حالة عن تعبيراً الحجارة كسارو لوحته في

 المرأة معبرة صورة الغازلة في يرى كما عامة، اوساط

 الطبقة لحياة الممثلة المشاهد هذه خالل ومن ,بروليتارية
 ال حقيقية صوراً لنا يقدم أن كوربيه اراد والفالحين، العاملة

.ملتزم سياسي موقف عن ،خاللها من يعبر، وأن ،عامة نماذج

 هذه مصوري اعمال في الممثلة الطبيعية، المناظر وحتى

 الرفض اشكال من شكل كبيرمتها، جزء في هي المرحلة،
 ما ألن عليها، للخروج ومحاولة وتقاليده، المجتمع لثقافة

 .لها ومناقضة الصناعية المدينة لحياة بديلة صيغة يبدو تصوره

 اكث ماض الى »بالرجوع تكف لم الرومنسية أن صحيح

 الشرق مالمح باكتشاف تكتف وم المعاصر، الواقع من بطولية

 - دوريفال يقول كما - وعرفت لألغرابية«، تذوق عن والتعبير
 الحياة وفي الفرنى، المنظر في لتكتشف حولها تنظرمن »أن

 المظر أن اا بنجاح،. مثليها بعض عنه عبر جماآل المعاصرة،

 ال بذاته، مستقالً مثالياً، يبقى الرومنسيون صوره كما الطبيعي

 الذي الخيالي العالم ألن اليومية، الحياة بمظاهر له مباشرة عالقة

 فإن الواقعي، التصوير في أما ل. وتنكر للواقع هورفض يمثله
 عالماً وهمثل الواقع، لهذا رفضاً بدور يشكل قد الطبيعي النظر

 من ويلتقي المدينة، عالم عن ودفثه، سكونه في تماما، يختلف

 مباشرة صلة على يبقى انه اال ،الرومنسية مع الزاوية هذه

 لجأت حين ففي .العاديين للناس اليومية الحياة بواقع

 المسحة المناظرذات الى موقفها، للتعبيرعن الرومنسية،

 المدرسة أي - Barbizon اختارمصوروالباربيزون الخيالية،

 الذي المكان اسم وحلت فرنسا، في 1860 سنة تأست التي
 المألوفة، الطبيعية المناظر - الفنانون بمثلوها فيه يلتقي كان

 وجهاً خاللها، من يقدموا، أن وحاولوا والغابات، كالسهول

 هذه وباختيارهم .المدينة تقدمه الذي غيرالوجه للواقع آخر

 هؤالء أراد انما »والالشاعرية«، والعادية البسيطة الموضوعات

 عبرت قد كانت للديموقراطية مفهوم عن يعبروا أن المصورون

 في ،فالطبيعة .ودوميه كوربيه اعمال في الصورية األنماط عنه

عليها. الخيال طابع اضفاء الى حاجة وال جميلة نظرهم،

الواقمية من الموقف
 كان بل ،فرنسا على الفن في الطبيعية النزعة هذه تقتصر لم

 تأثير لكوربيه وكان اوروبا، انحاء مختلف في انتشارواسع لها

 بيد أخرى بلجيكاوالمانياوأماكن في الفنية الحركة مباشرعلى
 انتقادات واجهت قد - خاصة كوربيه واقعية ٠ الواقعية أن

 قدمتها التي الصورة ألن لها، ورفضهم وسخريتهم معاصريا
 قد الحاكمة الطبقات كانت التي الصورة مع تماما تتناقض

 بالماضي. اجاال المرتبطة الصورة وهي وتبنتها، عليها اعتادت
 اطاراً - االنطباعية كتابه في كالي يشير كما i يريدون فهؤالء

 مع يتعارض وال واالستقرار، والثبات الديمومة عن يعبر تزينياً

 »يصنعون جهة من فهم، القائم المجتمع وطبيعة مصالحهم
 من لكنهم، التقنية، الدينامية بفضل حديث، مجتمع أدوات

 لها وظيفة ال التي المطمئنة الصور على يحافظون اخرى، جهة

 بنخبة الخاص االلهي الحق الى انتسايهم على التأكيد سوى

 يتذرعون المحافظون النقاد وكان . تعبيركالي حسب ، البالد«

 عحاولين الطبيعية، للنزعة عدائهم للتعبيرعن الحجج بكل

 »وراءستارمن واالجتماعي السياسي اخفاءتحيزهم

 الواقعية فاتهموا تعبيرهاوزر، حد على الجمالية«، االعتراضات
 تفتقر وذليلة، فجة للواقع محاكاة واعتبروها ،والبذاءة بالسوقية

 في ديليكلوز، كتب ،1849 سنة ففي واالخالقية. المثالية الى

 يقول: اورنان، في دفن كوربيه لوحة عن الحديث معرض
 الفن قيمة من تحط متوحشة، التصوير في طريقة »الواقعية

 تكن لم ويقلقهم النقاد هؤالء يزعج كان ما غيرأن .وتذله«

 فالفنان .معالجته وطريقة الموضوع بل نفسها الواقع محاكاة

 يعبر أن اختارها، التي الصور خالل من يسعى، كان كوربيه
 للفن الفن فكرة متخطياً والواقع، لإلنسان جديد مفهوم عن
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الفن( )في الواتعية

 اختياره أن أي والرومنسي؛ الخيرالكالسيكي الجمال ومثال
 الطبقة من ونساء وفالحين عماالً تمثل التي للموضوعات

 موقف ويعكس سياسية العتبارات يخضع إغما ،البروليتارية

 السائد. البرجوازي الذوق ومن القائم المجتمع من الفنان

 قد الباربيزون، مدرسة مثلي ابرز احد ،Millet مييه وكان

 ألعماله الموذجية الصورة الريف وانسان الفالح من جعل

 الطابع ذي الساخر، الهجائي التصوير الى دوميه ولجأ الفنية،
.وممارساتها الحاكمة البرجوازية منتقداً ،الكاريكاتوري

 لها كان انه ينفي ال الواقعية من العدائي الموقف هذا لكن

 ،شك ال ،فهي .الغرب في الفنية الحركة تطور في اساسي دور

 ٠ مانيه ثم وكوربيه، ودوبني، كورو، مع - مهدت قد
 التقليدي التراتب نخطي الى الفنان ودفعت لالنطباعية،

 يسجل كي مباشرة الحياة الى النظر على وحشته الفنية، لألنواع

 في الجمال ويكشف مسبقة، أحكام دون من ها مظاهر مختلف

 الموضوعات - خاصة كوربيه مع — تناولت وقد .به يحيط ما كل

 من ابقت لكنها الصعيد، هذا على مجددة واعتبرت االجتماعية،

 قد كان ما تتخط ولم ،للوحة التقليدية الرؤية يذكر تعديل دون

 فالتأليف .ودوالكروا أنغر من كل المجال هذا في إليه توصل
 تميزها وحدها الكبيرة اللوحة ومقايين عادياً، كوربيه لدى بقي

 الموضوعات لتصوير عادة المخصصة الصغيرة اللوحات عن

 مانيه يبدو قد الزاوية، هذه ومن اليومية. الحياة من المستمدة
 الماضي بتراث الشديد اعجابه من الرغم على اكثرثورية،

 يصور كوريه كان حين ففي .واسبانيا البندقية بفناني وتأثره
 بقع بواسطة الور الى تدريجاً ويتقل ،قاتمة تقليدية خلفية على

 نسبة - الكارافاجية مثلي آخر ذلك، بسبب واعتبر فاتحة، لونية
 للتعبير بميزة تقنية اتبع قد مانيه كان - كارافاج االيطالي للفنان

 وطريقته .اللوحة الى بأمانة وينقله الطبيعة في يراه عما تشكيليا

 يدخل فاتحة الوان بواسطة بيضاء خلفية عل التصوير مبدأ تتبع

 عن المعبر اللوني التباين في تسهم قاتمة، اخرى، الوانا اليها
 تصوير المماة الجديدة، التقنية وهذه والظل. النور تقابل

 الى ينقل الذي للفنان الدقيقة المالحظة على تعتمد فاتح،

 بالقيم اكتراث دون من الطبيعة في يراها كما االلوان اللوحة

 مانيه تقصي أن بيد .والشفافيات والخلفيات التقليدية اللونية

 رؤية التعبيرعن في ويسهم يكتمل لم البصري النهج لهذا
عشر اتاسع القرن غهاية وفناني االنطباعية مع اال جديدة

 لمفاهيم كلهم الطبيعة رسامو يخضع لم آخر، صعيد على
 بالمسائل التزاماً أقل كانت اتجاهات فثمة واحدة، فنية

 المباشر االدراك وواقعية االكاديمية بالواقعية تمثلت االجتاعية

 خلفية أية عن بعيدا المرئي الواقع بنقل اصحابها أكتفى التي

 االكثرمباشرة العمل ولعل .اجتياعي هاجس أوأي سياسية

 الذين الباربيزون مدرسة بمثلي بعض قدمه هوما وموضوعية
 العاطفية، االثارة وعن للطبيعة الروائي التفسير عن تخلوا

 المصورة العناصر ودراسة المنظور الواقع تحليل مبدأ واعتمدوا

 والتحليل للدراسة الممثل المشهد اخضاع أن غير .دقيقة دراسة
 عليه وأضفى شاعريته، من شيائً احياناً الفني العمل افقد قد

 وباطة الفنانين هؤالء فإخالص جافاً اكاديمياً طابعاً

 الرتابة في الوقوع لتجنب يكوناكافيين لم الطبيعية موضوعاتهم

 يكاد اعمالهم حققته الذي االهم التقدم ولعل، والنمطية

 في المباشر التصوير وعلى الموضوعات، في التجديد على يقتصر
 في اال فعالً يتم لم ذلك أن علماً المحترف، خارج الطبيعة،

 على آنذاك االمر واقتصر االنطباعيين، مع الحقة، مرحلة

 بأن االيهام مجرد وعلى الطبيعة، في اولية مالحظات تسجيل

 كان النهائي فالعمل الطلق. الهواء في صور قد الممثل المنظر
يحاكيه. الذي الطبيعي المنظر عن بعيداً المحترف في يتم

 الفنانين هؤالء بعض عمحاولة في تمثلت جديدة ظاهرة وثمة

 وهوما .المشترك الجماعي العمل خالل من فنية مدرسة انشاء
 الباربيزون فنافي جماعة تكونت حيث فونتينبلو في فعالً حصل

 كانت ودوبني..(التي ومييه، وروسو، كورو، )امثال
 أن من الرغم وعلى واحدة. فنية أهداف عن للتعبير تسعى

 افرادها من كل ويعمل ومتالفة، متماسكة تكن لم الجماعة هذم

 التي الفنية للجماعات تنموذجا تشكل فانها خاصة، ميول حسب

 رغبة عن معبرة عشر، التاسع القرن في ذلك بعد تكونت

 الى باالتماء احساس وعن المشترك، والعمل التعاون في حقيقية

 فرضها التي العزلة من للخروج محاولة ذلك في ولعل المجتمع.
الفردية نزعتهم واالبتعادعن انفسهم، على الرومنسية ممثلو

االشتراكية: الواقعية - 2

 المجهرية، واألجهزة الفوتوغرافي التصوير وسائل تطور مع

 العين تعجز ما اكتشاف الى العشرين القرن في العلم توصل
 من وبانطالقه المنظور الواقعي العالم في رؤيته عن المجردة
 الفنان استطاع العلمية، الرؤية ووسائل الفوتوغرافية الصورة

 فوصفت .جديدة بب بأسال لواقع ا اشكال صياغة يعيد أن

 به تأثرت أو الواقع هذا تناولت التي الفنية التيارات بالواقعية
 التصويرية الوسائل هذه بفضل المكتشفة الجديدة وبأشكاله

.المتطورة

 الفن عشر-كان التاسع القرن أواخر حتى أي - ذلك قبل

�495



الفن( )في الواقعية

 ألنه — للكلمة الشمولي بالمعنى — واقعبا مجمله في التصويري

 مع ومقابلتها اليها التعرف الععب من ليس أشياء يصور

 المنظار، هذا من ،هي صورة فكل .نراه أن تعودنا كما الواقع
 تتالءم للعام رؤية وتعبرعن عدداً واقعاً تقابل ألنها واقعية،

 مبدأ فان الحالة، هذه وفي ما. لجماعة السائدة المفاهيم مع
 في يرتبط، قد الفني العمل تقويم ألذ شيناً، يعني ال الواقعية

 به واإليهام الواقع محاكاة في نجاحه بمدى األقل، على منه جزء
 الفنية التيارات مارستها كما الواقعية، لكن معه. وتطابقه

 تأخن بل هو، كا لواقع ا تمثيل تقتصرعلى ال والمعاصرة لحديثة
 مع - وتتحول جديدا، مدلوال مظاهره، بعض منه باختيارها

 اجتماعية أوضاع عن للتعبير وسبلة الى — خاصة كوربيه

 في الفنية الحركة لها مهدت التي فالواقعية ب. وااللتزام

 او للطبيعة، أن ترى عثر، الناسع القرن من الثاني النصف

 في بمن تخضع، الطبيعة وان موضوعيا، وجودا الخارجي، العالم
 واذ واجتماعية. مادية لعوامل منها، جزءا المعتبر االنسان ذلك
 ان اال الفن هذا يسع ال فإنه عسوسا، شيثاً الفن كوربيه يعتب

 »لغة فالفن فعال«، الموجودة الحقيقية االشياء تمثيل »في يتجسد
 مجرداً »شيائً وان المرئية«، األشياء جميع من تتألف تماماً فيزيائية

 نطاق في يدخل وال غيرموجود - تعبيره هو-حسب غيرمرئي
التصوير«.

 اقترنت جديدة مكونات ذلك بعد اكتسبت الواقعية لكن
 منهجاً التيار هذا في وجد الذي للفنان االجتماعي بالح
 بأهدافها وااللتزام سياسية جاعات مع للتضامن يدفعه سياسياً

 المعبرة الظواهر عند التوقف ضرورة كانت هنا ومن .االجتماعية

 بتحليل االهتمام مع ،االجتماعي التحول عملية عن بإيضاح
 فالتيارات .البصري االدراك طرق في الطارئة المتغيرات

 تحددت كما الواقعية تطور عن المنبثقة المعاصرة، الواقعية

 تبحث عشر، التاسع القرن اواسط منذ االساسية منطلقاتها

 الراهنة بالحالة مباشرة صلة عل للفن جديدة صياغة عن

 القرن نهاية حقى بقيت التي الواقعية أن بيد .االجتماعي للواقع

 أوالرومنسية، الكالسيكية المثالية، نقيضتها تقابل الماضي

 من األولى العشر السنوات اية٧ ع اي - اآلن تواجه باتت

 الذي الالصوري بالفن تمثلت جديدة نقيضة - العشرين القرن

 اليوم الى زال وما الحديثة التشكبلية الحركة تطور به ارتبط

.الفن حول القائم الجدل في اساسيا موضوعا

 حدد قد (1934 عام )موسكو، السوفيات الكتاب مؤتمر كان
 في الحقيقة يمثل ان الفنان من طاباً االشناكية، الواقعية مفهوم

 الى إضافة وعليه، تاريخيا. وملموسا صادقا تمثيال الثوري نموها
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 العمال تثقيف وفي االيديولوجي التحول في يسهم أن ذلك،

 في الصادر الفلسفي القاموس واعتبر .االشتراكي للفكر وفقا
 االمانة في يكمن الواقعية جوهر أن ، 1967 عام موسكو،

 عنه التعبير يجد ء شى كل إذ شاقة، كانت مهما الحياة، لحقيقة
 والمبادىء .النظرالشيوعية وفقاًلوجهة صيغت صورفنية في

 هي االشتراكية للواقعية االساسية والجمالية االيديولوجية

 كله النشاط تكريس الشيوعية، لاليديولوجية تفان التالية:
 الجياهير بنضال كلياً االرتباط الحزب، وفكر الشعب لخدمة

 رفض تاريخي، تفاؤل وأمية، اشتراكية انسانية الكادحة،

 أن الفنان وعلى الطبيعية. البدائية وكذلك والذاتية، الشكلية

 اشكال في عنها يعبر وأن البشرية، الحياة مسائل أهمية يدرك

 االشتراكية الواقعية من يجعل ذلك كل المستوى. رفيعة فنية

 الشيوعي الفكر يمليه حسبما الشعب بتثقيف جديرة أداة

 لينينية، ماركية للعالم رؤية على المبنية االشتراكية، والواقعية

 األشكال تحديد على وتساعدهم الفنانين جهود تثجع
 من ويفهم الشخصية ميولهم مع انسجاماً المختلفة واألساليب

 وأن الجميع متناول في يكون أن الفن على أن التحديد هذا

 مختلف للجماهيرويعك اليومية الحياة من موضوعاته يستمد

٠ تها ونضاال مظاهرها
 العامة المبادىء هذه عن المنبثقة النظرية الدراسات غيران

 البلدان اوفي الرأسمالي الغربي العالم في سواء بقيت، قد

 تتخط، ولم للثورة، سابقة برجوازية لمفاهيم تخضع االشتراكية،

 ترى ال التي المبتذلة« »الماركسية ب- سمي ما اخرى، حاالت في

 دراسته ففي الواقعية. لمذهب دعائية اداة مجرد اال الفن في

Histoire de Vart et lutte des classes باريس في )الصادرة 

 المجال في التصلب هذا حجينيكوالو نيكو يعزو ،1979 عام

 السنين، عشرات طوال الماركسيين، اهتمام الى النظري

 األدبية، وحتى!لدراسات والسياسية، االقتصادية بالدراسات

 التي الفنية االبحاث حاب على الواسع، الشعبي النتثارها
 هذا عوامل من أن أيضاً الكاتب ويرى .نسبياً هامشية بقيت

 فهو الفن. بتاريخ يتعلق فيما نفسه الماركية مفهوم التأخر

 صور تفسير يتطلبه وما نضالي فن متطلبات بين يخنط تاريخ
 وان محددة. فنية بمدرسية الواقعية يربط أن ويحاول الماضى،

 المستوى بين اختالفاً ترى ال اذ المبتذلة الماركية إيديولوجية

 اعمال نحو اهتمامها تحول االيديولوجي، والمستوى السياسي

 تاريخا الفن تاريخ من جاعلة السياسية الموأضيع ذات الماضي،
 دون من تقدمية، المعتبرة السياسية المواضيع ذات لألعمال

 ولالستقالل اليها، المتتيمة التاريخية وللمرحلة لخاصيتها اعتبار

 المفهوم هذا ولعل االيديولوجيين. والصراع للمستوى النسبي



الفن( )في الواتعية

 موقفه الى 1948 سنة جدانوف دفع الذي هو الفني للتطور

 ألوكك القاطع ورفضه المعاصرة، الفنية الحركة من السلبي

 المستقبلية، »شعارات - تعبيره حد على - رفعوا الذين

التجديد«. ادعوا و» والحداثة«، والتكعيبية،

 ال لمبتذلة الماركسية ترام كما الفن لتاريخ أخر وجه وثمة

 I والدياليكتيكي التاريخي التحليل يتطلبه لما خالفا - يتعدى
 يعتبرهم الذين الفنانين عل يقتصر يكاد كبيراً مصنفاً كونه

 ،دوالكروا غويا، فيالسكيز، كارافاج، وتقدميينم واقعين

 المدرسة الى اضافة . . كورببه. مييه، دوميه، جيريكو،

 للقرن الروسية والمدرسة عشر، االبع القرن من لمولندية

 أوتوصف، النسيان، فيغمرهم اآلخرون أما . .عشر التاسع

 من الموقف وهذا المشهورة اعمالهم بعض تقليدية، بطريقة
 الى الفنانين تصنيف الى عملياً يقودنا الفنية الحركة تطور
 انغر، روبن، بوتيتشلي، )أمثال داثماً الرجعيون فنين:

 مانيه، دوالكروا، )بروغل، ابداً والديموقراطيون مورو،

اوتوديكس...(.

 تعارض ومتباينة عديدة آراء ثمة الجمالية، المفاهيم هذه إزاء

 انعكاس مجرد اكثرمن الفني العمل في وترى المبتذلة الماركسية
 يسعى فن فكل واجتماعية وسياسية اقتصادية لظروف أمين

 في يعتبر- ادورنوالذي نظرتيودور في هوثوري التجديد الى
 حرج وضع في الحديث الفن -أن Thtorie esthttique كتابه

 عندما حتى استيعابه يحاول التقني المجتمع ألن له، مخرج ال
 باكفافة كلياً ندمج منه كبيراً جزءاً والن ثورياً، يكون

 رفض الفنان حاول وإذا زخرفيا. واصبح البرجوازية،
 هو الذي الصمت، سوى امامه يجد فال التواطؤ أو االستيعاب

 التطرف الى اواللجوء التواطؤ اشكال آخرمن شكل
 االساءم في الفنان نجح وإذا ,االساءة بهدف بالفوضى متلحاً

 يعتبر ،Dimension esthetique كتابه وفي ويعزل. يرفض

 مع الماواة قدم على فوقية بنية لي الفن ن ماركوز هربرت
 ازاء نسبية باستقاللية يتمتع فالفن .االخرى الفوقية البفى

 مضمونه في فقط ليس ثورياً يكون ان وبوسعه ،المجتمع

 الجمالي بعدم أيضاًوفي شكلم في بل التقدمي، االيديولوجي

 الوظيفة »أن يرى االعتبارللذاتية يعيد الذي ماركوز أن أي

 في التحرريكمنان أجل من النضال في واسهامه للفن، القدية
 ال أوحقيقياً صحيحاً يكون ال الفني فالعمل .الجمالي الشكل

 االجتماعية(، للظروف الصحيح التمثيل )أي مضمونه بموجب
.شكاًل، اصبح المضمون ألن بل الصافي، شكله بموجب وال

 في - حجينيكوالو يقدمها جديدة ماركسية فنية قراءة وثمة

 خاللها من ويعبر - آنفا إلبه المثار كتابه من االخيرة الفصول
 الجمالية والنظريات المبتذلة الماركسية يمبه لما رفضه عن

 حتى الفنانين، تاريخ لي نظره، في الفن فتاريخ البرجوازية.
 تأكيد وهواذيرفض ،سياسية التزموابايديرلوجيا وإن

 خاص اسلوب فنان »لكل أن على البرجوازية االيديولوجيا

 يمكن ال واحد منتج ينتجها التي الفنية االعمال يعتبر إنما به«،

 يشكل ال واحد شخص نتاج كونها وإن وحده به ترتبط أن
 فهو الغالب. في شيائً ذلك يعني ال وقد بينها، فيه مهمة صلة

 االيديولوجية«» يميه بما Style »اسلوب« كلمة يستبدل

 حتى i األساليب تعدد ويفسر ،Ideologic imagee الصورية
 تعدد خالل من - مثالً رامبرات الواحد، الفنان لدى

 المجتمع في االجتماعية للطبقات الصورية االيديولوجيات

 نوعي مزيج »هو الصورية بااليديولوجية يقصده وما الواحد
 مظهراً تشكل التي للصورة والموضوعية الشكلية العناصر من

 وهو .اجتماعية« لطبقة العامة لاليديولوجية الخاصة المظاهر من
 استيعاب من يمكتنا مفهرماً الصورية االيديولوجية يعتبر إذ

 تخطي الى يسعى إنما وتاريخها، الصور انتاج عملية خاصيات

 االساليب«، هوتاريخ الفن »تاريخ البرجوازية المقولة

 هو الصور انتاج »تاريخ جديدة: بمقولة عنها واالستعاضة

 الفن تاريخ موضوع ان أب الصورية« االيديولوجيات تاريخ

 في ظهرت التي الصورية غيراإليديولوجيات آخر شيائ ليس

التاريخ.

 دقيقة دراسة على المبني حجينيكوالو، تحليل أن في شك ال

 كثر االجتماعي، بواقعها ولعالقتها الفنية االعمال من لمجموعة
 معطيات وتقدم المبطة، االنعكاس نظرية من وأهمية عمقاً

 العمل يدرس الذي الكالسيكي النقد مع تتعارض جديدة

 مكتفيا التاريخية، خلفيته الى الرجوع دون من نفسه الفني
 غير .يتلقاها التي والتأثيرات الفنان شخصية حول بمالحظات

 من الفني العمل لقراءة وحده الطبقي العامل الى اللجوء أن

 بعض معرفة الى اال بؤدي ال قد صورية هوإيديولوجية حيث
 :كتابه في شالومو، يقول كما - يصل وال ،الموضوع جوانب

Lectures de Vart - فنية اعمال دون من للفن تاريخ الى اال. 

 أن ،وموضوعية بدقة تبين التي - الكاتب نظر وجهة أن ذلك

 وتاريخية اجتماعية ظروف في عاشوا فنانون ينتجها التي الصور
 شيائً تقول ال - واحدة صوربة ايديولوجيا ال تنتمي قد واحدة

 مثال( )رمبرانت العمل يعتبرهذا فلماذا .الغنبة قيمها تباين عن

 نفسها المجموعة من آخر عمل يشكل ال بينما فنية؟ رائعة
.المهنة أصول جيداً يعرف ثانوي لفنان جهد ثمرة سوى
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 فهل تتاوى. كلها األعمال بأن االيحاء في ها تكمن فالخطورة

 يقول كما - يكفي وهل ،الفن جوهر هو ما معرفة »يستحيل
 الوقائع أوجدت التي التاريخية الظروف عند التوقف شالومو-

فنا«؟ المسماة

 تبعها وما االشتراكية الثورة أدت لقد العملي، الصعيد على

 الواقعية لمذهب السوفياقي، االنحاد في الدولة، تبني من

 مجدية كانت جماهيرية مشاركة الى له، ودعمها االشتراكية

 تمثل، قد الواقعية بمبادىء نااللتزام األمر. بادىء في وواسعة

 بالمبادرات تلتها، التي االولى السنوات وفي 1917 ثورة قبل
 وغابو ماليفيتش : امثال الفنانين من لمجموعة الثورية

 في الفني التطور صعيد على النتائج غيرأن . . . واليسيتزكي

 هذا اسيرة ذلك بعد طويال بقيت قد االشتراكية البلدان

 i الفنية الحركة دفع األمرالذي التثقيفي، االتصالي االحراج

 لوسائل تجديد من يقتضيه وما الثرري للمفهوم مناقض بشكل
 نحو - األخرى المجاالت في غرارماحصل على التعبيرالفنية،

 لمعظم الفنية بالتقاليد بشيء ترتبط ال للثورة، سابقة اكاديمية

 ما تلبي تشكيلية لمفردات الواقعية فاختيار . االشتراكية البالد

 يكن لم المرئي بالواقع وتقيد الصورة وضوح من اليه تهدف
 يطرأ لم محددة لجمالية نتيجة الغربيين، النقاد نظر في فقط،
 عن واالبتعاد لالنغالق أيضاً نتيجة بل يذكر، تعديل أي عليها

 في شهدت قد الحالة هذه لكن العالم. في الفنية الحركة مسيرة

 العام المعرض اكدهما ،جديدين وانفتاح تحول بداية الستينات

 صوفيا في اقيم الذي االشتراكية البالد في المعاصر للفن االول
 وكانت الملتزم. الواقعي التصوير عنوان تحت 1973 عام

 — ماتيور ورلفغانغ فرنرتوبكه مع ٠ قدسجلت اليبزغ مدرسة
.المعاصرة العالمية التيارات على جديد انفتاح اول

 كانت عدة تيارات هنالك االشتراكية، الواقعية إطار وضمن

 الغربية، أوروبا في سواء السوفياقي، االتحاد خارج ظهرت، قد

 من اخرى انحاء وفي — المتحدة والواليات الالتينية أميركا في أو
 1968 العام ايارمن احداث نبل تكونت فرنسا، ففي العالم:

 ، Arrayoآروير امثال: الفنانين من مجموعة وبعدها،

 الذين . . . Aillaud آسر رنسياك، ادامي، ريكلكافي،

 للنضال المحورية المسألة وطرح السائدة المفاهيم تخطي حاولوا

 التي نفسها األسس النظرفي بإعادة البرجوازية، الثقافة ضد

 تحدد التي واالجتاعية االطراالقتصادية وفي الفن، عليها يقوم

 عملهم خالل من ٠ الفنانون هؤالء حاول ولقد .العام مساره

 التعبينية، ووسائلهم النظرية افكارهم بين التوفيق الجماعي،
 التناغم قوانين رافضين سياسية، ألغراض وتسخيرفنهم
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 التقني المجتمع أوجدها التي التشكيلية ومفرداته للفن االساسية

 حرية تدعم التي الثقافة أن معتبين الحديث، البرجوازي
 عزل على تعمل إنما ،liberte de creation 1٩ االبداع

 االساءة يجنبها كي الحرية وهم في يعيش ألن وتدفعه الفنان،

 اال .بالواقع مباشرة صلة على كان لو فيما فنه يمارسها قد التي

 ملتزم جديد فن في الوقوع يحذروا أن من البدلهم كان انه،
 االنتاج عالقات ألن البرجوازية، قبل من استيعابه يسهل

 به يتحكم سوق في الفني العمل ادخال على تعمل الرأسمالية
 وسرعة التجديد ضرورة يولد الذي االستهالك من نوع

 لمتطلبات ارضاء للتجديد مضطرا نفسه الفنان يجد إذ االنتاج،
 واقعياً، عملهم يكون أن ارادوا هم وإن الفني. االستهالك

 تقنية وسائل استخدموا أنهم إال االشتراكية، مخدم مقروءاً،

 مع التشكيلية، الفنون الى أدخلها قد آرت البوب كان حديثة

 قد السوفياقي االتحاد في االشتراكية الواقعية تجربة بأن اعترافهم

 الطنان الفن تتخط ولم تقليدية، الفني، الصعيد على بقيت

القديمة. لالرستقراطية

 بالبوب صلة على كان الواقعي االتجاه هذا أن في الشك

 يعتبر الذي وهواالتجام االوروبي. وامتداده االميركي آرت
 تاريخياً، ويرتبط، التعبيرية، والتجريدية الالشكلي للفن رفضاً

 من التشكيلية مفرداته ويستمد الدادائية، مظاهر ببعض

 أن صحيح يعبرعنها. التي والحقيقة االعالم ووسائل الدعاية
 الذي الواقع وان اجتاعياً، نقدباً برناجاً يفدم ال آرت البوب

 بفضل - مهد قد انه اال شاهدا بصفته اال فيه يظهر ال يمثله
 - فنى اجتماعي كقد اساساً تكون الن صالحة مفردات استنباطه

 المانيا أوفي فرنسا في سواء اكثعمقاً، فنية لظهورتيارات

 اتبع قد الفنانين من كبيراً عدداً ان ذلك وايطاليا، واسباني

 عن بعيدا نقدية، اجتماعية مضامين ذا جديدا فنيا منهجا

 الواقعي التيار هذا يميز ما ولعل الحيادية. االعالمية الالمباالة

 آرت، البوب لغة تخطي إمكان من الفنان يمتلكه ما هو

 من كبير قدر على والحفاظ واإلبهام، الغموض واجتناب
اليه. يتوجه الذي بالجمهور صلة على يبقيه الوضوح

:آرت البوب واقعية - 3

 حتى كانت، العامة الفي التطور حركة أن في شك ال
 تماماً معاكس تسيرباتجام العشرين، القرن من الخمسينات

 كانت المرحلة، لهذه الممثلة المعاصرة، فالتيارات للواقعية.

 والسريالية، الدادائية مع والتنكرله، الواقع تخطي الى تسعى

 الى الموضوعي الصوري التمثيل من التصويروالنحت نقل والى
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 الفن تيارات معختلف الالموضوعي، الالصوري،

 كبيرمن عدد التزام تنفي ال الحقيقة هذه التجريدي.غيرأن

 بقيت ولئن مظاهره. أوببعض بالراقع المرحلة هذه فناني

 بالمقارنة - هامشية تثكيلية صيغة الخمسينات قبل الواقعية،
 المعاصرة الفنة للحركة مثيالً الكث االخرى الفنية النيارات مع

I مع الواتعية باتجاه جديدا تحوال شهدت قد التالية المرحلة فان 

 ،التجريدي الفن ضد وقفوا الذين الفنانين من مجموعة
 الحياة مظاهر الى العودة في رغبتهم عن وعبروا الالشكلي،

 عرف ما فان المعقدة. االجتماعية المسائل تناول والى الحديثة

 الفن اي Popular art مصدرها Pop Art آرت بوب باسم

 منذ ظهرت، التي الجديدة الفنية الحركة يشكل الشعبي،

 بواقعها وارتبطت واوروبا، اميركا في الخمسينات، أواسط

 الفنية الحركة هذم اليسعنادراسة بحيث المعاصر، االجتماعي

 المتمثلة الخلفية عن بمعزل غاياتها وادراك الواقعي المنحى ذات

واالعالم. الدعاية وأساليب الفوتوغرافي التصوير بوسائل

 روي االميركي الفنان يفهمه كما - آرت البوب يميز ما ولعل
 ، هومحتقر« »ما استخدام هو Roy Lichtenstein لشتنستين

 واألكث جمالية، واألقل االكذتداوالً الوسائل عل االصرار مع

 على عودة، من ذلك يعني االعالم...بما مجال في زعقا
 في االعالم وسائل في المستخدمة الصورة الى الفني الصعيد

 التي الصورة . . .والتلفزيون المصورة والمجالت الصحافة

 محاولة اية غياب في المبادر الحيادي، الفنان موقف تعك

 وال مجتمعه، واقع يتقبل االميركي فالفنان قاسية نقدية

 في كما المعاصر، الواقع هذا سوى آخر شيائ اعماله تتضمن

 وقنينة ،٨, Warhol وارهول الندى الشوربة علب

 من . . . Rosenquist روزنكوست اعمال في الكوكاكوك

 الظروف بطبيعة يرتبط الفني المفهوم هذا مثل أن البديهي

 العالم، هذا بسذاجة يرتبط كما االميركي، للعالم االجتماعية

 بل للرواد«، الذهنية »الحالة مظاهر احد تشكل التي السذاجة

 فينظرهوفستاتر. الميركي»، التعبيرالفني »أحدثوابت

 التصوير مع العامة مظاهره كثيرمن في يلتقي آرت فالبوب

 غير عشر، والتاسع عشر الثامن القرنين من االميركي االذج

 إعادة سوى ليس االميركي، بالمفهوم الشعبي، الفن هذا أن

 االنسان معها يتعامل التي واألحداث لألشياء بصري تقويم

 أن دون من ،البومية حياته من لجزءمهم وتحديد ،االميركي

 ومن .أوتعبرعنها ب تتعلق مسألة أية طرح الى ذلك يؤدي

 وروبا في آرت للبوب الفني المفهوم في التباين هذا هنا
 الذهنية وتباين االجتماعية الظروف تباين أن إذ واميركا،

 البوب من المتناقض الموقف هذا في بوضوح ينعكسان السائدة

القارتين. من كل في مختلفة بأشكال المتجلي آرت
 المحلية بالتيارات - أشرنا كما - يرتبط االميركي آرت فالوب

 بالفنون صلة على العشرين القرن بداية حتى كانت التي

 مع ولكن، الواقعية. مظاهرها ببعض واحتفظت الشعبية،

 ضمت معارض واقامة اميركا، الى اوروبيين فنانين وصول
 الفني التأثير نطاق نسع الفنية، اعمالهم من كبيراً عدداً

 حركة اول تعتبر التي الداداثية وبخاصة االوروبية، للتيارات
 وقد .اميركيون فنانون نيها شارك عالمي طابع ذات طليعية

 والصفائيين المتقبليين غرار على - ايضا االميركيون استخدم
 اآللة، وعالم الصناعي بالعالم صلة على اشكاالً i اوروبا في

 تثبه االسلوب، حيادية اليومية، الحياة من موضوعات وتناولوا

 صور كما .الجامدة الفوتوغرافية الصورة العام طابعها في
 الكبيت كعلب مبتذلة، اشياء - ودافيس مورفي امثال بعضهم

 هذا ويؤكد حيادي. بارد، بأسلوب ، . , الجاير. علب أو

 اميركا، في أرى )أصورما دافيس: تصريح الحيادي الموقف

.األميركي« المشهد آخر، بمعنى أصور، انني أي

 عشرة الخمس في نشأت، قد كانت ايضاً وبتأثيرأوروبي

 التي الالشكلي الفن حركة الثانية العالمية الحرب تلت التي سنة

 واتاحت والفعل، الحركة تحديد في اآللية التلقائية مبدأ اتبعت

 االولى، للمرة يصل أن االربعينات، نهاية مع االميركي، للفن

 بعد الحركة هذه انحسرت ولثن .وطليعي عالمي مستوى الى
 أثراً انهاتركت اال آللي، التعبير اشكال كل استنفدت أن

 للبوب والمتحرر، المباشر التعبير مارستها بفضل ومهدت، كيراً

 ولكن الفنية، الحريات هذه مثل الى بدوره لجاً الذي آرت
 أوذاتي، حساسي هو ما كل رافضاً منانضة، لغايات تلبية

 وال والمجتمع، الطبيعة عالم نحو ليتجه خاصة، واهتمامات

 االهتمام ان ثم . شخصانية، األقل الموضوع، سوى يقبل
 في تأكد قد Assemblage والجمع االلصاق بتقنيات مجدداً

 نيويورك في الحديث الفن متحف في أقيم الكبيرالذي المعرض
 وسائل الى العودة هذم الجمع، »فن عنوان تحت ،1961 عام

 والدادائية التكعيبية مع سابقا، عرفت قد كانت تشكيلية

 على ال - سميث لوسي ادوارد يشير كما - األن تشهد خاصة،
 تبدل على بل ،استخدامها وطريقة المواد ازاء الموقف في تحول

 رؤيته وتبدل ،فيه يعيش الذي المجتمع إزاء الفنان سلوك

الفنية.

 االميركيان الفنانان هما راوشنبرغ وروبرت غاسبرجون

 الرئيسية االتجاهات مختلف بين الجامعة أعمالهما، تشكل اللذان

 وحركة الفنية التيارات هذه بين الوصل صلة للخمسينات،
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 وارهول، آندي امثال - آخرين فنانن أن بيد آرت. البوب

 اهتموا الذين -من ويسيلمان رزنكرست، ليشتنستين، روي
 ووثائقها والدعائية االعالمية ووسائلها االميركية الحياة بمظاهر

 جمالية قدموا موضوعاتها، في المتبابنة المتنوعة، الفوتوغرافية
 من هؤالء هدف ولعل الفني. للعمل جديدأ ومفهوماً جديدة

 جدا، كبيرة مساحات عل احياناً وتكرارها الصورة استخدام

 من التثبت هو انما والمباشر، المبسط بطابعها االحتفاظ مع

 فكان والمبتذل. الشائع ذلك في بما مظاهره، شتى في الواقع

 تقنية الى لجأ قد الدادائية، باالتجاهات المتأثر دين، جيم

 صورة عنه ليقدم موضوعيا عنصرا الجنس واختار االلصاق،

 . استهالكي مجتمع في تجارية سلعة الى تحول أن بعد ساخرة
 اليومية الحياة مظاهر من التشكيلية عناصره يتمد اذ وهو

 )كرافاتات، مباشرة بها أويستعين المتداولة األشياء ويصور

 عن بواسطتها يعبر إنما ( . . أحذية ،أورجالية نسائية البة

 اليومية الحياة هذه إدخال ويحاول ،باليومي العاطفي ارتباطه

 صناعي مجتمع في فرد كل يختبرها كما الفني العمل الى العادية

مديي
 الدعاية بوسائل المتمثل ،التجاري الفن من وبانتقاله

 أن وارهول اندي حاول ، الصافي« »الفن الى واالعالنات،

 والملصقات الدعائية الشعارات ميكانيكية الفني العمل الى ينقل
 ايضاً فهويستخدم .تكرارها بفضل الذهن في تنطبع التي

 التكرار الى ويلجأ ،الفرتوغرافية والصورة المصور الشريط

 المراد حفظ علب )قنينة، الواحد للنموذج عدة مرات

 أمثال: أوفنية، سياسية بارزة، صورشخصيات ،الغذاثية

 إذ وهو . مونرو. مارلين الموناليزا، كتيدي، جاكلين ماو،
 الى فقط يسعى إنما المعاصرة، الحياة مظاهر من موضوعاته يختار

 كل ان إذ االميركية - Way of Life - الحياة طريقة من التثبت

 الغث بموجبها ويستوي فيأن، االهمية وعديم مهم شيء
 يحكم أن يحاول أو محدد قيم نظام من ينطلق وال والسمين،

 يحمل ال حيادي بأسلوب ويصوره يراقبه الذي الحياة نمط على

 في البارزة الوجوه صوربعض وباستخدامه .تأثرأوعاطفة أي

 الهالة عنها وينزع يعريها أن وارهرل محاول االميركي، المجتمع
 المتبدلة اللونية بواسطة دعائية اداة مجرد الى بتحويلها الصنمية،

 بالحالة شعور عن ويعبر الضوئية، الدعايات في والمستخدمة

 تناولها اخرى موضوعات .معقدة بأزمة يمر لمجتمع العصيبة

 االميركي، المجتمع مظاهر ببعض ترتبط نفسها بالطريقة الفنان

 واالضطرابات الكهربائي، والكرسي المخيفة، السير كحوادث
 وما المتكررة الصورة عنف من يخفف وارهول لكن .العنصرية

 اجزاء بتمويه الناظر، لدى والقلق شعورباالزعاج من تثيره
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 اثره تفقده نفسه المخيف للمشهد المتكررة الرؤية ان ثم . منها

 يثبه ما الفني العمل من وتجعل المشاهد، على ووقعه
 حسب آن، في له« المتعمد والكي العميق بالجرح »االعتراف

سميث. ٠ لوسي ادوارد تعبير

اوروبا في آرت البوب

 االميركية الحياة نمط عن المعبرة الفنية الظاهرة هذه غيرأن

 انكلترا عرفتها فقد الجديد، العالم هذا على تقتصر لم الحديثة

 في اال االخرى االوروبية البلدان الى تصل لم بينما ،1954 منذ

 الحركة لهذه االوروبيين تصور كان وهنا , الخمسينات أواخر
 اكثر نقدي موقف عن خاللها من يعبرون ألنهم تماماً، مخالفاً

 المديني المجتمع إزاء والتزاماً، عمقاً أكثر بل وضوحاً،

 الواقع أسيرهذا االستهالكي المجتمع الرأسالي، الصناعي،

 التثبت مسألة تخطى الذي االوروبي فالفنان والجاهز المصطنع

 ووسائلها المدينية الحياة ونمط الصاعي المجتمع واقع من

 واالستفزازي النقدي الطابع خالل من يسعى االعالمية،

 المجتمع وسائل من موقفه عن التعبير الى الفني لعمله
 لهذه فالتطورالفني عليها يقوم التي واألسس االستهالكي

 لهؤالء حياناً، الداداثي النقدي، الموقف هذا يعكس المرحلة

 والمضمون الحدث صفة الفني لعملهم كان الذين الفنانين

 سياسية اهداف ذات فنية تيارات وثمة , البارزين االجتماعين

 السياسية، الصورة على االساسي نتاجها اقتصر قد كان

 وسويسرا واسبانيا ايطاليا من كل في القراءة، سهلة الهجائية،

. . . وبلجيكا
 في وضوحاً اكث كان الحقبة لهذه األوروبي الفن أن صحيح

 سحر الى يفتقر كان انه اال واالجتماعية، السياسية مواقفه

 فالفن المباشرة. وسائله والى االميركي آرت البوب تنوعات
 اصال لها وجود ال عريقة، معلية بتقاليد يتفيد لم الذي االميركي

 نخطي عل وقدرة اكثرانفتاحا كان الجديد، العالم هذا في

 كثرتمسكا اووروبي الفن بقي حين في ،الموروثة المفاهيم
 التصوير ضد المباشرة الفعل ردود اليها تدفعه وتقاليد بأعراف

 الى سوى تسعى تكن لم محاوالت من به تميز ما الالشكلي،

والذاقي الحسي تحري
 بالصورة نشأتها منذ البوب، حركة ارتبطت انكلترا، ففي

 Independ Group الحقلة الجماعة وتكونت الفوتوغرافية،

 الثقافة طرحتها التي المسائل اهمية ادركوا الذي الفنانين من
 التعبير وكان االستهالكية«. »الجمالية سمي بما وطالبوا الشعبية

 األول، االنكليز الفنانين هاجس العصرية الحياة مظاهر عن
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 والسيارة والجنس باألزياء التشكيلية مفرداتهم قاموس وارتبط

 هاملتون رتشارد فاهتم الحديث، المجتمع معالم من ذلك وغير

 الرائد دور االنكليزي آرت البوب مجال في له كان الذي وهو -

 من لديه ما فان عندها. التوقف دون من بالدادائية - والممهد

 والتحول العبثية الحركة هذه تخطي الى دفعه اجتماعي حس

 المصور عالمه خالل ومن المعاصرة. الحياة مسائل نحو عتها

 احد Palymatesو Playboys الجنسية الصورة تشكل الذي

 هوبوضوح بأسلوب جونس، يعبرالن األساسية، مصادره

 من الساخر موقفه عن الدعائية، الفوتوغرافية الصورة

المعاصر. المجتمع وواقع الجنسي االستهالك

 مختلف اليه وصلت ما على الفعل ردود فإن فرنا، في أما
 قد التعبير لوسائل واستنفاد إفالس من الالشكلية التيارات

 في عرفت التي الجماعة وبخاصة الفنانين، من بمجموعة تمثلت
 يتقصون وعؤالء الجدد«. »الواقعيون باسم الستينات بداية

 عمالً يعتبرونه الذي الشىء نفسه، اثىء خالل من الموضوعية
 أم أومستعمالً جديداً اكان I الخام حالتم في حقى بالقوة، فنياً

 االشياء هذه وبانتقاء . . االحتراق. للتفجيرأو تعرض انه
 ألن الوظيفية، داللتها تفقد االساسي محيطها عن وعزلها

 في يعتبر، األساسية لوظاثفها مناقضة اغراض في استخدامها
فن. الى للواقع تحويالً نظرهم،

 التي الفتاة صورة ،Pinup الملصقة الصورة إطار وفي

 دعاية، لكل الرئيسي االغراء االستهالكي العالم في اصبحت
 االنثوية، االيحائية القوة هذه خالل من رين، مرسيال يحاول

 ال التي الدعاية في عادة يالحظ اكبرما بنسبة الفردي تخطي
 آخرون فرنسيون .موضوعها الى النظر اجتذاب سوى لها هم

 فاستخدم ,الموروثة التقاليد ازاء نفسه االنطباع اعمالهم تقدم

 الى المشاهد يدفع كي الميكانيكية الفوتوغرافية الوسائل جاكيه

 تقدمه ما على بدوره مونوري ويعتمد جديدة. بعين رؤيتها
 أي عن بعيداً حيادي، طابع ذات صوراً الينا لينقل الكاميرا

 تظهر حيثما المرأة، أن هو االنتباه يلفت ما ولعل .عاطفي تأثر

 تمثل ال عامة، آرت البوب فنافي لدى النحت، أو التصوير في

 خارج لها وجود وال كشيء، اال - سميث لوسي يشير كا -
.الذكرية المخيلة حدود

 وفرنسا، انكلترا على يقتصر لم االوروبي آرت البوب لكن

 ايطاليا في أو الشمالية البالد في سواء امتداد له بلكان

 -أمثال: الفنانين بعض نشاط ارتبط ايطاليا ففي واسبانيا.

 فرنسا، في الفنية والحركة الجدد بالواقعيين - وادامي روتيلال

 صوروا لكنهم آرت، بالبوب صلة على اآلخر البعض كان بينيا

 .النهضة لعصر االيطالي الفن تقاليد الى تقودنا بأساليب الواقع
 فكان اوروبا، باقي عن صناعياً المنخلفة اسبانيا، في أما

 في سواء وتميزت، الخاص، مسارها المعاصرة الفنية للحركة

 والسياسية، االجتماعية مبرراتها في أو تعبيرها وطرق مضامينها

 وسائلها: بعض في اال معه تلتقي ال الذي آرت البوب عن
 الشريط على المسجلة والصور بالكاميرا الخاصة الرؤية كاعتماد

 خوان يبدوعمل الزاوية هذم ومن المباشرة. الرؤية بداًلمن

 الصورية من للتقرب االسبانية المحاوالت ابرز خينوفيس

 يكن لم هاجسه غيرأن آرت؛ البوب فنانو يفهمها كما الشعبية،

 الرغم على فهويصور، ؛اليومية للحياة المبتذلة والمظاهر الجنس

 عالمنا من مشاهد فرانكو، للجنرال القمعي النظام من

 والثورات االهلية والحروب االجتماعية كاالضطرابات المعاصر،
 أشبه هي المقلقة التصويرية االعمال هذه أن غير واالعدامات.

 وليست .إخباري سينمائي شريط من صدفة أخذت بمقتطفات

.أومكان بزمان تربطها محددة صفات لها

: المفرطة الواقعية - 4

 في تمثلت، المطروحة المسائل لحل ومختلفة جديدة محاولة

 التي ،Hype ealisme المفرطة بالواقعية التينات، اواخر

 Ralisme االعالمية كالواقعية شتى، بنعوت وصفت

informatif، الصورة وواقعية Photor٥alisme. . . في 

 اعمال في المتمثلة الجديدة، الواقعية هذه ظهرت بدايتها،

 حركة مجرد وكأنها ومورلي، وكلوز، وماكلين، استس،
 سوى الهملها التصوير، في والعقلنة التجريد ضد »رجعية«

 الجميالت النساء وجوه وتصوير بالتقاليد التمسك
 جهة من ،لكنها . , .والمصانع والقصور التاريمخية والشخصيات

 تواجم النقدية، وهواجها االجتاعية للواقعية وخالفاً أخرى،

 معبرة والتفاصيل، الجزئيات لكل المدرك المراقب بعقلية الواقع

 الواقعية للمظاهر الواعي االختيار عن الناتج التوتر عن
.القدماء المعلمون اتبعه كما الممتع والتصوير

 في المغالون الفنانون هؤالء استخدم اهدافهم ولبلوغ

 ما بقدر والصفاء الوضوح من هي تشكيلية عناصر واقعيتهم
 آلة :ميكانيكية المباشرة وسائلهم .داللة وذات معبرة هي

 الى المنقولة Slides الشرائح الكاميرا، الفوتوغرافي، التصوير

 الواقع في الفنان، يكشف الوسائل هذه وبفضل . . الشاشة،

 عملية في فيصل، المجردة، بالعين عنه يعجز ما به، المحيط

 الدهشة، تشير بحيث الدقة من هي درجة الى الواقع، نقل
 تتعدى مذهلة، سحرية مالمح ذات بواقعية انطباعا وتولد
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 بكثير المرئية العناصر لهذه الفنان واستخدام . بمغاالتها الواقع

 االدراك عملية عن سوى ء شى يعبرعن ال الالمباالة من
 استناداً البشرية العين تسجله ان يمكن ما أقصى في البصري

 تشكل األخيرة فهذه .الغوتوغرافية الصورة له تقدمه ما الى
 جديدة معطيات من تقدمه لما المعاصرة حياتنا في بارزاً عنصراً

 من هي اتصال وسيلة ولكونها وتمثيله، لواقع ا نقل عملية في

 مطلقة، ثقة احيانا، وبسذاجة ،يها نثق بحيث األهمية

 والتلفزيون. السينما في كا والكتب الصحف في النتشارها

 اخضعت الواقع، عن نسخة لنا تقدم التي الصورة وهذه

 جدل من اثارته بما الرغم على - تلتقي خاصة، لقوانين

 الصورة دور حول الكبرى االوروبية المدن في الفنية المعارض
 اكثرمن في الفنية االهتمامات وحدودها-مع الفوتوغرافية

 الصورة تحولت عشر، الناسع القرن ضهاية فمنذ مجال.

 وقدمت االشياء، مظاهر لترجمة مفضلة وسيلة الى الفوتوغرافية

 من - خاصة بالحركة اهتموا الذين اولئك الفنانين، من للعديد

 جديدة امكانات — الحركي الفن واتباع المستقبليين الى دوغا

وتجيلها. الحركة مراحل لتثبيت

 مع اال خاصة أهمية تأخذ لم الفوتوغرافية الصورة لكن
 الجديدة، والواقعية آرت كالبوب المعاصرة، الفنية التيارات

 بناء في الصورة هذه وادخلت الواقع، تكريس اعادت التي

 فنافي بعض مع تكرارها يعيد جديد اطار في ووضعتها اللوحة،
 مع يتضاعف الفوتوغرافية بالصورة االهتمام هذا . أرت البوب

 ومرجعاً تصويرياً عنصراً منها جعلت التي المفرطة الواقعية

 تعبير حسب ،الفوتوغرافية الصورة تصبح وهنا .لها اساسياً

 وتبهرنا الواقع، استجواب »تجدد إذ الفكرة«، »قوام التوس،
 بين اللقاء من جديداً حقالً خاصة، وتنبي، بايهاميتها«،

 الصورة على تتعذر الحقيقة» غيرأن والذاتية. الموضوعية

. يراه« أن يريد ما سوى فيها يجد ال واحد فكل : الفوتوغرافية

 الواقع تكريس اعادت التي الجديدة الفنية الحركة هذه لكن

 في ذلك تجلى كما - االيهامي بالتصوير اهتمامها عن وعبرت
 الواقعية عنوان تحت ،1972 عام المانيا، في كاسل، معرض

 مع لتناقضها بحذر، اليها الفنيون النقاد نظر قد - المفرطة

 نجاحها، واعتبروا الطليعية، وتياراته الغربي للفن العام التطور
 - نتيجة العالم، في الصغيرة البرجوازية وآمال لتوقعات المطابق

 الشارع، فن هو الستينات فن كان و»اذا ايقونية«، »لطفرة

 فن فان الجمهور، فعل وبعكس عامة، تظاهرة ويعبرعن
 فيعكس الشقق، في لذلك، خالفاً ،ينزوي السبعينات

 ( ويستع حميمة، مضامين عن ويكشف الداخلي، الديكور
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 بالمهارة القاسية المواد عنف مستبدال الرصينة«، المسند لوحة

في المفرطة الواقعية عن مقالته تعبيربيكيرفي حسب الحرفية،

.Encyclopedia Universalis

 نجاحاً ذلك، مع شهدت، قد المفرطة الواقعية ولكن

 المدن معظم الى ووصلت اميركا، في فانتثرت كبيراً،

 خارج عدة اماكن الى ذلك بعد وانتقلت الكبرى، االوروبية
 الذين الفنانين من كبيراً عدداً أن ذلك الغربي. العالم هذا

 اعمالهم في الواقع بترجمة الستينات، أواسط منذ اهتموا،

 المدى مسألة ومعالجة الواقع هذا تمثيل حاول قد ،التصويرية

 يترددبعض فلم جديدة، بأساليب له المالزمين والمادة
 ثياباً اشخاصه يلب أان في الواقع، هذا من للتقرب النحاتين،

 أن اال المباشر، الواقع تحاكي ألواناً مادته الى ويضيف حقيقية،

 والبصرية المادية االنطباعات على باعتراضها المفرطة، الواقعية

 على وتعمل للواقع، جديدة قراءة الى تدعونا التجريدي، للفن
 الفوتوغرافية الصورة تقدمها أن يمكن التي المعطيات اكتشاف

 االحساسات تتخطى أن تحاول فهي .البصري لإلدراك

 الطبيعة هذه الى بالدخول بالطبيعة، االنسان تربط التي المباشرة

 أن ذلك .الالمرئية وجزئياتها دقاثقها الى والتعرف نفسها

 والفضائي، الزمني اطارها عن المعزولة الفوتوغرافية، الصورة

 استخدام غيرأن األكثرموضوعية الوصفية لوسيلة ا تشكل

 بالضرورة ينفي ال الفني المجال في الوصفية الوسيلة هذه
 الفوتوغرافية، الصورة الفنان اختيار في المتمثل الذاتي العنصر
 وبالرغم منها. انطالقاً الواقع صياغة وإعادة أطرها، وتحديد

 واضح ارتباط دون من المظاهرالوصفية، هذه التزامهم من

 قاد اوروبا، في بخاصة بعضهم، سلوك فإن ايديولوجي بمرجع
 طرق وفي الموضوعات اختيار في انعكست سياسية مواقف الى

 الغالب، في ساخرة احتجاجية، رغبات عن المعبرة معالجتها
٠المفهومي الفن من احياناً اصحابها تقرب
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 بالعين المرئية غير الحقيقة معالم عن الكشف مجال وفي
 الكاميرا كلوزالى تشارل االميركي الفنان يلجا المجردة،
 وجهاً سم(،10 )حوالى جداً قصيرة مسافة على من ليصور،

 الناذج هذه الى واستناداً متتالية، افقية مقاطع داخل انسانياً

 تتضمه ما خطية، شبكة بواسطة اللوحة، الى ينقل االساسية،

 .النموذج - الصورة على الموضوعة الشبكة هذه مربعات

 حسب منها االساسية فصل الى يعمد األلوان يستخدم وعندما

 في كلوز اتبعها التي الطريقة هذه .الفوتوغرافية االنتقاء طريقة
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 على يصعب بحيث التجريد من هي االنسانية الصورة نقل

 تفاصيل غختلف الفنية االعمال هذه في يرى الذي المشاهد،
 فقد الذي الوجه لهذا العامة السيات تحديد الوجه، اجزاء

 للوهلة هنا، تدرك ا التي العين عليه.لكن المتعارف الشكل
 ترى الداخلية، االشكال الستيعاب منه تنطلق شكالً االولى،

 اعادة ها خالل من فتحاول ،الدقة المتناهية الصور من تنوعاً

العام. الشكل صياغة

 الفني، للعمل تصوره وعن اجتماعي واقع عن وللتعبير
 في الخيل سباق ميدان مورلي مالكولم االنكليزي الفنان صور

 فوتوغرافي ملصق من انطالقاً - افريقيا جنوب في - دوبان

 خط اللوحة انبى وعندما .Vautours فوتور الطيران لشركة

 وقد ،X شكل على محوريين، خطين األحمر، باللون عليها
 العنصرية الياسة على اعتراض انها على االشارة هذه فسرت

 ازاء الفنان لموقف تسجيال أيضاً اعتبرت كما افريقيا، جنوب في

 أن تظهر اعالنياً ملصقاً تنخ التي فاللوحة .نفسه الفني العمل

 العديدة النسخ خالل من مضمونه، من أفرغ الذي الواقع

 أو - نموذج سوى يعد لم االساسية، الفوتوغرافية للصورة
قيمته. كليشيه-فقد

 جيرهارد ينقله ،الفوتوغرافية الصور في المثل الواقع هذا

 العناصر من اليها يضيف لكنه النماذج، هذه من انطالقا رشتر
 ويفقدها ،مشوشة ويجعلها ،اجزائها بعض يموه ما التشكيلية

 آخرون فنانون .تصوره الذي بالواقع صلتها من شيناً

 الصورة بصدق االيمان :القطبين هذين بين أيضاً هم يتحركون

 هي هنا، فالواقعية، الموجه. البصري واالدراك الفوتوغرافية،
 الذي والواقع نفسها، اللوحة ازاء الفنان موقف عن التعبير
 يقول كما ومحاواًل، الفني، عمله خلف ألنام متنكراً تعكسه،

 من حقيقته المصورفوتوغرافياً الحدث الى »يعيد أن بيكر،

 حقيقة على يثدد وهوإذ خالص". تصويري هوحدث حيث
 ينقله ما وصحة الدقيقة الرؤية باعتماده الفوتوغرافية، الصورة

 من المصورنفسه تفسيرالحدث الى إنمايسعى اللوحة، الى

 ذلك، قبل .ظاهرة نفسانية أو تأثيرية لعوامل يخضعه أن دون

 وتناول االعالمية، الوسائل استخدم قد آرت البوب كان
 الالحقة االجيال وأثارلدى ساخراً، االميركي المجتمع مظاهر

 حول التساؤل الى بدورها هي قادت فعل ردود الفنانين من

 جعلت، التي الفعل ردود وهي الجمهور. ثقافة في الفن وظيفة
 البصرية االختبارات التجريدي، الواقعي التيار هذا بتأثيرمن
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الوجودية

الوجودية
Existentialism
Existentialisme
Existentialismus

: وتصنيف يد قحد -1

 الكائن هو اإلنسان أن على نجمع متعددة فلسفية اتجاهات

 هو الوجود هذا أن وعلى ماهيته وجوده يسبق الذي الوحيد

 الطبيعة عن معرضة منه فتتطلق للفلسفة األول اليقيني الواقع

 للبدء تخيل أو فكرة أو مبدأ وعن والموضوع الذات ثنائية عن

 هو أنه الواقع الوجودية واعتبرت .والواقع الوجود وتفسير بفهم
 قالت وحين هو ما أبداً يكرن لن فهوما الوجود أما هو، ما

 بل أوفكرة روحاً الذات تجعل لم الذات هي البداية نقطة إن

 الكامل وجودها نطاق في العالم، - في نفسها تعي التي الذات

 المدرك المدى في وهذا والوجدان للشعور وكمركز كفاعلة

٠ الوجود فعل في عيني نحو وعلى مباشرة
 إغها القول فلسفي كنسق بالوجودية اإلحاطة قبيل ومن

 للجوهر شكال بالوجود القائلة الفلسفية المنظومات لكل نقيض

 ما وهذا للماهية الحقاً الوجرد يصبح حيث للماهية فعالً أو

 هوما الوجود أن ترى وكأنها الوجودية اعتبار على البعض حمل
له. ماهية ال

 إلى المدرسة هذه الوجودية حول األدبيات صنفت لقد
 عن تعبيراً تكون ما غالباً أساسية مقولة تحت تنطوي اتجاهات

 مسيحية بوجودية قال فنجدمن .المصنف الواصف تطلعات

 soren keirkegaard كيركغارد سورين من كل يمثلها

 -Gabriel Marcel 1889 مارسيل وغبرييل 1855-1813

 1916 - 1889 هيدغر مارتين من كل يمثلها ملحدة ووجودية

Martin Heidgger 1905 - 1980 سارتر بول وجان Jean 

Paul Sartreكيركغارد عند نجدها فردانية أووجودية ؛ 

 لوفيفر. هنري عند كما بالماركسية منطبعة ووجودية وسارتر
 :التصنيفات هذه تحت تنطوي ال بوجوديات أيضاً وقيل

 مرلو- وموريس kail Jaspers 1883 ييرز كارل كوجودية

 في وتذكر . Maurice Merleau Ponty 1908 - 1961 يونتي

 التيار هذا بين يتأرجحون آخري مفكرين أسماء الغلسفة تاريخ
 .منهم بكل خاص تعريف التفرد على يصرون ولكنهم أوذاك

 بول جان بفلسفة وكأنهاخاصة الوجودية تمية أيضاً ووردت

 فوست ويتر مارسيل غبريل فكر قيلعن يينما وأتباعه سارتر
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 »فلسفة أو المسيحية« الوجود »فلسفة إنه غوارديني ورومانو
 »فلسفة هيدغر فلسفة تسمى حين في الكاثوليكية«، الوجود
 األخرى ,الوجوديات« عن لها تمييزاً األنطولوجية« الوجود

 اورتيغااي أونامونووخوسيه دي ميغيل مثل وجوديون، وهناك

 فلسفي فكر في االجتماعي الوجود احتواء حاولوا قد غاست
٠ السابقة التصنيفات عن بهذا فخرجوا ،وجودي

 الفلسفى، الفكر على تأثيرها جانب إلى الوجودية وعرفت
 لدى خاصة االجتياعية الحياة مظاهر على وواسعاً مباشراً تأثيراً

 العلوم بعض على ازدهارها أوج في أثرت أنها كما ٠ الشباب
 أيضاً. التشكيلية الفنون وعلى والتربية النفس كعلم االجتياعية

 كالرواية األدبي اإلنتاج في فنجده فعالية األشد حضورها أما

 ما وهذا .المسرحي األدب في وخاصة الذاتية واليرة والشعر

 الفكر سيطرة منه جعلت وجودي بأدب القول على البعض حل
 الموضوعات بعض تضخيم إلى وأدت فلسفياً أدباً الوجودي

 سارتر، بول )جان المهددة والحرية واالغتراب والقلق كااللتزام
 كا وغيرهم(. جنيه جان البيركامو، بوفوار، دي سيمون

 في تنظير إلى أدت األدبي التحليل في وجودية منهجية وظهرت
 في ذلك نرى كما للشعر جديد فهم وإلى )سارتر( والفن األدب

.وريلكه هوردرلين وشعر القديم اليوناني للشعر هيدغر شرح

الوجودية: نشأة على مؤثرة عوامل2

 مالمح بعض توضح تاريخية — اجتماعية جذور للوجودية

 واألزمة العالميتين الحربين تبعات فإن .وتطورها نشأتها

 طبعت قد العثرين القرن ثالثينات في العالمية االقتصادية

 أحد يقول .مهيمن مأساوي بطابع الحقبة تلك مؤلفات

 الحرب بعد وضياع حيرة زمن في الوجودية نثأت »لقد :مثليها

 قلق من الفترة تلك إنسان على تداعى ما كل مع األولى العالمية
 الهزة تلك آثار بوضوح ذاتها في الوجودية فحملت ،وضياع

 نتيجة هو المدرسة هذه ازدهار وإن ...شيء كل شملت التي

 وما وجودنا زوايا جميع أعماق دخلت التي الثانية العالمية للحرب

 بأكمله« الروحي عالمنا هدم شامل تاريخي انهيار من ذلك تبع
 االجتماعية السياسية األحداث أبقت كما بوكو. ف. )أ.

 أصداء لحا ووجدت وجودي مفكر كل حياة مسيرة على بصماتها

 الفردية طابع من المعاش المأزق زاد وقد .الفكري نتاجه في

 الفردي التاريخ التعبيرعن وفي الفلفية المؤلفات في وااللتزام

 انطواء هيدغر على الصاعدة النازية فرضت فهكذا .للمؤلقين

 صفوف إلى بسارتر لفرنسا النازي االحتالل ودفع ورطة بعد

 إلى (1956) بودابست أحداث حملته كما والسجن، المقاومة



الوجودية

 - الطالبية 1968 أحداث وأنزته المخظمة، الماركسية مع قطيعة

 األخيرة األيام في المباشر السياسي والعمل الشارع إلى العمالية

 النووي بالخطر يندد يسبرز كارل راح جهته ومن حياته من
 الطغيان اإلسبان الوجوديون عارض كما اإلنسانية لوجود المهدد

الفردية. والحرية الديمقراطية عن مدافعين الصاعد

 الحروب وتبعات ألحداث الوجوديين معاصرة رسخت لقد

 تفاقمت وحين .ومصيره اإلنسان على والخوف بالقلق شعورهم
 أوزارها الباردة الحرب وحلت للنازية العداء حلفاء بين الفجوة

 عالم إلى االقتصادية، ٠ السياسية الهيمنة بلغة العالم، وقسم

 خيار ال وكأن أنفسهم المفكرون هؤالء وجد غربي وآخر شرقي
 في عزلة الصراع أطراف من مواقفهم عليهم فحتمت لهم.

 ووالء. انتياء من بعضهم أعلنه بما الرغم على وخوف، فردية

 من الدولي النزاع من الوجوديين بعض مواقف يفر ما وهذا
 ومن واالجتماعية السياسية الشورات ومن الميمنة أجل

 الجزائر وحرب هنغاريا ثورة حول ذلك ظهر كما االستعمار،

 من مواقفهم وكانت براغ وأحداث فيتنام كوباوحرب وثورة

 ال بما والمقاومة التحليل بعبارات مرفقة األحداث معظم

٠ الوجودي الخوف مع يتعارض
 " االجتاعية التغيرات من القلق الذاتي الموقف ويفسر

 فقد .الفلسطينية القضية تجاه الوجوديين معظم ذبذبة السياسية
 رابطاً ليقيم الفرنسين، كبيرمثليهم سارتر، بول جان تطح

 ضحايا اليهود، وحق بالوجرد الفلسطيني الشعب حق بين

 أسمام منطلق من وهذا ،قومي وطن إيجاد على النازية،
 لكليهما أن عل والحمل الذئب إلى نظره به أدى وقد .إنسانياً

 أكثر اتبعه كالمي موقف إلى حر، وجود في الذات تحقيق حق

 االجتماعية القضايا من مواقفهم في الوجوديين الفالسفة

والياسية.

 نفسها الوجودية قدمت الذي المشهد اإلطار هذا في ويتضح

 الحق عن النظر بغض الفرد اإلنسان عن دفاع خالله: من

 بعيد مدى إلى يحدد الذي الواقع وعن والتاريخي االجتماعي
 الصراع عن بعيداً اإلنسان ذهني بفعل فأبرزت وجوده، صورة

 أن إلى الوجودية عرض ما وهذا عنه خارجاًأاو االجتماعي
.ومصالحه تطلعاته خدمة في جعلها من قبل من تستغل

للوجودية: السابقة الفكرية المناهل أهم3

 عن وتساؤالتها مواضيعها الكثيرمن الوجودية ورثت
 جهدت كما مباشرة، سبقتها التي والفلسفية الفكرية المنظومات

 بالردود تزخر الوجوديين مؤلفات جعل ما عنها، والتمايز للتفرقة

 الفلسفية المدارس من عاصرهم من وعل سبقهم من على
 نجدأيضاًفهماًلفلسفات الخالفات هذه مثل وفي األخرى

 أسهاماً فيه يرى من يخطيء ال ،الوجودي بالفكر خاصاً سابقة

ألعمالهم. أوإكماالً السابقين الفالسفة وتفسير لشرح جاداً

 سقراط إلى الوجودية جذور الفلسفة مؤرخي بعض يرجع
Socrates وإلى والرواقيين م ق.399 -470 حوالى 

 1153 - 1090 وبرناردوس Augustine 354 - 430 اغسطينوس

 لكن .وغيرهم بيران دي ومين Pascal 1623 - 1662 وباسكال

 فالمقدمات المركب. والتمدد التصنيف باب هومن القول هذا

 رفض أوالها :عكسيتين عمليتين في متأصلة المباشرة الفكرية
 فلسفة عل وانقالب الهيغلية بحلتها االلمانبة للفلسفة قاطع

 تحت الثانية تقع بينما والمنطقية والموضعية العقالنية وعلى الجوهر

 Friedrich Nietzsche نيتشه وفريدريك كيركيغارد فلسفة تأثير

 Henri Bergson 1859-1941 برسون وهنري 1900-1844

 وإلى . Edmund Husserl 1859-1938 دونرل وادموند

 الكانطية أن نجد والقبول، الرفض العمليتين، عاتين جانب

 الفالسفة كبيرمن عدد على أثرتا قد الماركية والمدرسة الجديدة

 بالفلسفة الصلة سارتر بول جان يقطع فلم الوجوديين.
 ١٣ الوجودية إلحاق حال بل لوفيفر، هنري وكذلك الماركسية،

 صيغتها في - وتحاول هامشها على تعيش طفيلية كشعبة

 اعتبرمعظم حين في فيها؛ تندمج ان - المتأخرة السارترية
 ثورية ٠ ايديولوجية - اقتصادية كمنظومة الماركية الوجوديين

,لإلنسان تهديداً تطبيقاتها بعض في حلت

 حول عدة تاؤالت والماركسية الجديدة الكانطية طرحت

 الموقف من فيها جعلت عنها أجوبة وقدمت اإلنسان، واقع
 فانقلب ومستقبله. وقيمته الوجود معنى إلى مدخال الفلسفي

 الفكر تاريخ في عليه ماكان على الفلسفي السؤال بذلك
 السأم عن نشأ جذري لتغير العالم ووعي الوجود وعي وأخضع

 الميتافيزيقي التحليل إلى والركون التاملية العقالنية النزعة من

 وتفاقم االجتماعية المشاكل إلحاح إن ثم .االنتظاري والالهوقي

 على العلوم تطبيقات به جاءت ما إلى باإلضانة والبؤس، الفقر
 واالجتماعية المادية اإلنان لحياة هديد من أنواعها غتلف

 على واالتجاهات المدارس كل من المفكرين حمل قد والفكرية،
 ،واالجتماعي الطبيعي وتدميرمحيطه باإلنسان التحكم مواجهة

 المعطيات أمام واالغتراب بالضياع الشعور اشتداد وعلى

 حاضرم تجام وقلفه اإلنسان هلع من زاد ما الجديدة،

 تحذير بصيغة المفكرين معظم قدمه جوابا واقتضى ومستقبله،

 »الوعي على الفرد وحث الواقع عل الثورة على تحريض أو
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 اسطورة إن ثم . وشعوره أحاسبسه ومأساوية بفرديته المباشر«

 عشر، التاسع القرن في العلوم تطور رافقت التي التقدم
 بعض غمرت قد الفكرية، االتجاهات معظم بطابعها وطبعت

 في الحلول تنشد فراحت االجتماعية المشاكل من بسيل الدول

 لتحقيق ثورات واندلعت . االستعمارية السيطرة ونشر الحروب

 طالبين فرديتهم على البعض فتقوقع المضطهدة الجماهير أمافي

 متثائمة فكرية الجومنظومات هذا في وولدت الخالص فيها
منه يتجزأ ال جزءاً وأصبحت الوجودين فكر إلى امتدت

 الفلسفية المنظومة على رداً نشأت قد الوجودية أن غير

 تعمل لها محوراً وواقعه اإلنسان من تتخذ حين فهي الهيغلية.

 الحرية عن تتكلم وحين الشامل؛ الهيغلي المنطق عكس على
 لقد اعتبارالوجودمظهراًللروح وعن الضرورة فهم تبعدعن

 الفكر إلى الفاعل وجود Hegel 1770 - 1831 هيغل رفع

 هما ذاته - -من-أجل والموجود بذاته - الموجود المطلق؛

 ولو حتى تجريد هونتاج فيه والفرد المطلق الروح في لحظتان
 الفلسفية المنظومة إن هبغل وعند حقيقته. بذلك وجد

 - الوجود أعماق في للروح حية وحركة حي طريق هي الحقيقية
 كون وجودها، المفهوم من تستمد الحقيقة وإن حقيقته، تظهر

 الروح، حركة عن عبارة هو بل مجرداً ذهنياً نتاجاً ليس المفهوم

 الحقيقة تظهر التي والموضوع الذات بين الوحدة عن
 نظره في يرقى فال الطبيعي، الفردي، الوعي أما كصيرورة.

 بين كمصالحة الهيغلي لجدل يفهمها بقفزة إال الوحدة هذه إلى

 تفتح في لحظة لتصبح الذات وترفع الكل، في المتناقضات
.المطلقة الفكرة تحقيق

 في الفرد اإلنسان غياب الوجودية، أب كيركيغارد، وناهض
 تاريخ في مرم ألول وهويعني - بالوجود قائالً الهيغلية المنظومة

 اإلنسانية الذات وجود - الوجودية بفحواه الوجود الفكر
 وجوده صلب هي ذاته ألن فرضاً، اإلنسان على المفروض

 اإلنسان يستطيع ال الحمل هذا أن الدانمركي الفيلسوف ورأى

 والشك القلق يرفع ال واإلبمان اإليمان؟ بمساعدة إال يحمله أن
 إلى الفرد يصل لم ما ،وجودي ليقين - ولومؤقتاً - المقوضين

 العالقة في ذاته امتالك ثم وقبول تأسيس إلى ،الحقيقي الوجود
 والمخلص الخالق بالله عالنة ؛مزدوجة وهي عليه المحتمة

 وما الخالص. طريق في وجهدها الوعي بالذات وعالقة
 إال اإلنساني الواقع في نجدم الذي والذات الله عن االغتراب

 طغيان إلى أدت التي التأملية في يكمن األول :لسببين تيجة

 أفسدت »لقد السياسية. المسيحية هي والثاني الذات على

 بفعل اإلنسان فسد وقد . . .والتأمل النظر كثرة عصرنا
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 هوعام ما فصاريريد العالمي التاريخ مع التواصل التعامل

 ،التاريخ وبقيامة ومصادف عرضي هو بما فقط ويهتم غيره دون

 بالحرية، باألكثرضمنية، بالجوهري، يهتم أن بدل

 ال زمننا أخالقية - ال كانت »وربما :بقوله يكمل ثم باألخالقية«

 جامح احتقار في بالتأكيد بل ...والمتعة اللذة في تكمن
 تاريخياً خداعاً نفسه يخدع أن المرء ويريد ., الفرد. لإلنسان

 وجوداً موجوداً يكون أن يريد ال أحداً لكن هوكني، فيي عالمياً

 المنظومات في ذاتيته اإلنسان من وتلب .األدبي( مفرداً")البالغ

 وقد أيضاً االشتراكية وفي كما االجتماغية »الكتلة« وفي الفكرية

 صراع ٠ ٠ ٠ هروبي سلبي »مبدأ أنها على إليهاكيركيغورد نظر

 الوقت في ويضعفهم األفراد يقوي كونه في جدله يكمن حسي،

 وهذا ،االندماج في هورقمي ما خالل من فهويقويهم ،نفبسه
 وقد األدبي(. األخالقية«)البالغ الناحية من إضعافهم يعادل

 الميحية احتواء في اإلنسان اندماج تبعات في نفسه األمر جرى

 وتغلغلت والدولة العالم مع تضافرت التي المسيحية تلك له،

 األلف السنوات »إلغاء كيركيغارد أراد وقد .فأفسدت فيهما

 )البالغ األطالق« على وجدت أن لها يسبق لم وكأنه والثمانمئة
 مكن إلى عام تاريخي واقع من عندئذ المسيحية األدبي(فتتحول

 الذاتية أجل ومن الذاتية في موجود فالله إنسان؛ بكل خاص

 هذا ويخلص آخر. إلى فرد من تختلف عالقة في وذلك الخاصة
 مواجهة وفي عدم أمام دوماً يقف اإلنسان أن إلى الالهوتي

 يقوم أن وإما يموت أو فيتحر باليأس، يصاب أن فإما اختيار،
 أنها إال - مميتة كانت وإن - القفزة وهذه اإليمان، نحو بقفزة
الخالق. الله أمام اثول إلى به تصل

 حاسم موقف على نيتشه عندفريدريك الوجوديون وتعرف
 نحو بل كيركيغارد، لدى الحال هي كما اإليمان، نحو اليتجه

 الواقع تتخطى التي القوة« نحو«إرادة اإليجابية، العدمية

 هي فالرغبة اإلنسان، »سيد الفردية اإلرادة إنها وتتجاوزه.

 هو الحر واإلنسان ملكيته، كل والقوة الوحيد اإلنسان قانون
 صنع من أيضاً هي الحقيقة إن نيتشم وعند ,المقدس، وحده

 قيم ووضع الموجود بتخطي إال إنسانيته تتحقق وال اإلنسان
 .مات قد - نيتشه يقول كما - الله فإن اإلنسان قبيل من

 المريد اإلنسان قبل من الموت اختيار حرية هو الله و»موت

 إذ والحقيقة القيم بذلك فيوجد األعلى دوماً يريد وهو ، لذاته«

 لصالح كحم الوجود يحققه ما وهذا موضوع كل على يتعالى

 ويرى لها كتجل الحقيقة وتدرك .تظهركصيرورة التي ذاته
 للفكرولإلنسان، أعداء األلمانية والفلفة المسيحية في نيتثه

 ليست األلمانية والفلسفة الفكراليوناني، على قضت فالمسيحية



الوجودية

 أنصاف هم كبارمثليها مسيحي، الهوت نصف سوى

 أفسد قد الالهوتيين دم »إن كنيسة؛ وآباء قساوسة

 مخادع الهوت باألساس هي األلمانية والفلسفة . . الفلسفة.

واحتيالي«.

 مواضع في الوجودية لحوض مهد قد برغسون هنري اما

 الطويل الباع والتطورالمبدع الحيوية للنزعة كان عدة فلسفية

 يرى كما نحوالحياة، النزعة فالوجود، ومعالجتها طرحها في

 يضطلع الذي المشروع ذلك الوجوديين بعض هوعند برغسون

 طابعه اإلنسان عن تنزع التي الخالقة والنزعة اإلنسان، به

 صورة ستأخذ العقلي كيانه إلى به لتصل الغريزي الحيوافي

 التي المفتوحة« »األخالق في نظريته أما لذاته. المبدع اإلنسان

 »حياة من باإلنسان تخرج والتي الحب« »نزعة في تتحقق

 فلن المبدع الحر الوجود إلى المجتمع« »أخالق ومن القطيع«

 فتجعل برغسون وضعها التي العدة التحفظات تتجاوز أن تلبث

 لمعرفة بالنسبة األمر وكذلك إنساني. عمل كل أساس الحرية

 الذي لإلنسان المناظر به العالق الصيرورة لطابع وما الواقع

 من وهونوع والحدس، يصير« »ما وإثما هو« )ما ليس
 هو انطولوجيا عليه يؤس وما الحياة، حول قلق هو المعرفة،

كتعال. اآلخروالمعطى كوجود المعطى

 ،والفينومينولوجيا الوجودية بين وثيقة رابطة تطورت لقد

 كثيرمن وفي البحث مناهج في وذلك هوسرل، أدموند فلسفة
 »بين أو جانباً، هوسرل وضع فقد والطروحات المفاهيم

 الوعي موضوعات تكوين أو بالواقع المتعلقة المشكالت قوسين«

 وإن ؛الخالصة ماهيتها في للموضوعات وصف تقديم وحاول
 هو للوعي تعطى نحوما على الظاهرة لماهية التفصيلي الوصف

 خالصة معرفة ليصبح الذهن إلى كله الواقع ينقل الذي
 المكون النشاط عن يتساءل حينما هوسرل، أن ذاك ودقيقة.

 الذاتية بنية إلى القصد خالل من ليصل I القصدية - للوعي

 فهو الشافي، الجواب الفينومينولوجي االختزال في مجد المتعالية،

 عينه االختزال وحتى واألنا والطبيعة المشخص الوجود يضع

 ليت وهي أوالذاتية األصيلة،-لتظهراألنا البحث خارج
 الذاتية فهم إلى يؤدي ال االختزال إن أوجوهراً. ماهية

 هو عما اإلجابة من يمكننا بل مقوماتها، يوضح وال المتعالية

 الوعي فعل هي المعاناة فالخبرة ،اليقينية المعرفة هي وعا العالم

 ذو المعاناة الخبرات سيل ألن هذا ؛معناه والتفكيريوضح

 يخرج حين وفي فكرية. واألخرى مادية إحداها شريحتين:

 القطب المعاناة الخبرة في يظهر الحقيقي، الموضوع االختزال

 ويرجع الموضوع معفى عن يفيد الذي وهو للقصد الموضوعي

 العقل موضوع غيرأن الذهني. وجوده يمجد وفيه الوعي إلى به
 هوسرل يسميه ما وهو الذاتية، العقل بمعاناة يفهم ال هذا

 ليست كونها األنا، عن عنه، يسأل لذا للقصد، الذاتي القطب

 يرفض السؤال هذا عن الجواب وقبل األخرى. كالمعاناة معاناة
 - خاص بشكل هيغل ومثالية - المشالية قاطعاً رفضاً هوسرل

 الوعي نتاج ليس والزمان المكان عالم الحسي، العالم أن مبيناً

 األخرى واألنا الله وأن األوحد، لواحدة ليستهي األنا وأن

 األنا حول سؤاله عن الجواب وعند الذانية األنا إلى ترجع ال

 تعطى واألشياء الطبيعي، العالم بمواجهة محددة خالصة، يراها

 هووجود لها بالنسبة الحسي العالم وجود لكن ؛التجربة في لها

 وفي .يوجد« كي شيء أي إلى بحاجة ليس »الوعي ف عرضي
 الهوسرلية الفينومينولوجيا مع الوجودي النظر يتفق الفهم هذا

 كون مشخص وجود المتعالي الوعي لهذا ليس ثانية ناحية ومن
 يختلف والوعي هذاالوجود تحددمثل التي هي األشياء
 الخبرات من نعاني لما الموحدة الصورة إنه .األشياء عن جوهرياً

 تلك سيل لتحقيق األساسي الشرط الضمني، الزمن وهومبدع
 وبالموقع الموضوعي بالزمن فمتعلق الواقع تحديد أما . الخبرات

 بذلها التي الكبرى الجهود من الرغم وعلى الزمافي - المكافي
 ،والوعي والمطلق الزمانية حول األخيرة مؤلفاته في هوسرل

 سوف ما وهذا مفتوحا؛ عنده الوعي تكوين عن السؤال بقي

 والزمن الوجود األولى هيدغر مؤلفات في بعده الوجودية تتناوله

 من لكنه والعدم. والوجود التعالية األنا سارتر كتابات وفي

 التي المهام مجمل عاتقه على تلقى أن هوسرل على التحامل باب

الوجودية. في تمطرحها

: تفسيرات 4

 بين من فيلسوف ولكل متعددة أوجه كمدرسة للوجودية

 وجوديان يتفق ال وقد به خاصة منظومة بل ال رأي صفوفها
 على يحمل ما وهذا كلياً، اتفاقاً تتيجة أو فحوى أو طريقة حول

 .الفلفة تاريخ قي واحدة بوجودية وليس بوجوديات القول

 ذات في أنه إال فرديته في غنى يثكل الواقع هذا أن شك وال

 إطار في الوجودية يتناول من خطرها يقتحم مجازفة الحين
 والتاثج والمفاهيم المنطلقات بعض حول إجماعاً يفترض منهجي

المشتركة.

 حسب الوجودية تقسيم - العادة جرت كما — الممكن فمن

 فرنية، وأخرى ألمانية بوجودية فيقال مثليها، ولغة وطن

 الفكر خارج يبررمن الجغرافي التقسيم هذا لكن ...الخ
 الذاتية المفكر وتاريخية اللغة يدخل وهوبالتالي الفلسفي
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الوجودية

 واقع فهم إلى يسيء إنه بل ال كاف غير أنه إال واثقافية،
الوجودية ميزات من ميزة هو الذي المتبادل والتأثر التفاعل

 أو الطروحات إحدى فيولي ومؤمنة ملحدة إلى تقسيمها أما

 قول حد على تستحق، ال حيث من أهمية المواقف أحد

 وجودي فكركل مواضيع تتبع أن حين في أنفسهم الوجوديين

مجالههنا. ليس عرض إلى النهاية في يعود انفراد على
 منظور من فلفية كمدرسة الوجودية إلى كثيرون نظر وقد

 رفض اغها فقيل صميمها؛ انهامن على بها عالقة خصوصيات
 على »تعيش انها أيضاً وقيل الفلسفي، الفكر تاريخ في سبق لما

 في ظهرت تاريخية مرحلة إيديولوجية أوأنها الماركسية« هامش
 وأساسه المادية قاعدته لحرب قوضت مجتمع مع يتالءم وقت

 ومتدع مفكك لمجتمع كفلسفة نفسها فقدمت األخالقي

 ومواقف بالية عقائد تكوين إعادة يخفي ستارا بذلك وكانت

 . المجتمعات قلب في وتمركزت فعادت والقلق الخوف زعزعها

 بها االستهتار إلى بعضهم االعتبارات هذه مثل قادت وقد
 تاريخ في الذكر تستحق قال عابر، أفراد كنزوة إليها والنظر

 وعرض فهم من االقترابات هذه جميع إن ٠ الفلسفي الفكر

 غير في ويوظفها إليها يسيء إذ إليها يسيء ماثلها وما الوجودية

 يبرران نجدهمافيها اللذين والعمق الغنى فإن له. ماهي
 وعلى المعاصرة. الفلسفية المدارس أبرز كإحدى بجدية تناولها
 أحياناً والمتناقضة المتباينة الرؤى شمل لم صعوبة من الرغم

 من أنه لنا يبدو ،الوجوديون قدمها أساسية طروحات حول

 الوجود : هما أساسيين موضوعين حول نظرياتهم محورة الممكن
.اإلنسان ثم

 هوان الوجودية عن الكالم في النهج أوالمبررلهذا والداعي

 لعالم، بكلموجود: فيهامجيط الوجود ومعفى فحوى
 هوفهم خاص منطلق من . , الله. األخرى، الذات الذات،

 الفلسفة وضعته فقد لإلنسان بالنسبة أما . الوجودي الوجود

 ووعي كحرية منه اقتربت إذ هتماماتها جميع صلب في الوجودية

 والقيم كاليقين الفلسفة في بحوث من تبقى وما مهدد. وككائن
 هذين بأحد صلة على تم قد وغيرها والمجتمع والمقوالت

بكليهما، أو المحورين

: مشتركة ثوابت - 5

 من اإلنان وعن الوجود عن البحث في المضي قبل بد وال

 تعتبر جعلتها التي الوجودين بين المشتركة للثوابت موجز عرض
.بحق اإلسم هذا تحمل مدرسة الفلسفة تاريخ في

 للعالم المفرة الفلفة على االنقالب هو الثوابت هذه أول
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 الفلسفة تفعله ما أفضل »إن بحتا. عقالنياً تفسيراً واإلنسان
 معقوالً تفسيراً العالم لتفسير المجنونة ادعاءاتبا جانباً تدع أن

 كما اإلنساني الوجود فتصف اإلنسان على اهتماماتها تركز وأن

 غير فعبث«)كيركيغارد(. الباقي أما المهم، هو وحده هذا هو.

 تكون بحتة، ذاتية لتكون بالفلسفة يعود ال الرفض هذا أن

 ناحية من ياسبرز انتقد وقد .والموضوع المنطلق فيها الفردية

 على الوجود« »علم الوجودية من تجعل أن تريد محاوالت أخرى

 عشر؛ التاسع القرن في غيرالفلسفية العلوم تطلعات غرار

 والمذهب الجديدة الوضعية بوجه الوجوديين جميع ووقف

 أرادت كونها المعاصر، الفكر في وغيرها والتحليلي البراغماقي
 وما . شامالً نفعياً أو منطقياً تفسيراً والواقع اإلنان تفسير

 فهمها باب من إال للماركسية الرافض الوجوديين معظم موقف

إليها. ينظرون كما اإلنسان لحرية كتهديد المغرض

 اإلنسان بضياع عميق شعور الوجودي التحليل ويرافق
 التي الميادين تلك في حتى له جذور وال مأوى ال أصبح الذي

 : الخازج من عليه اآلتية والتأثير التهديد بوجه تصمد كانت

 األخالقية األسس ثم الالهوقي والفكر الديني الشعور
 تقدم من الطبيعية العلوم عن نجم وما الميتافيزيقية - والفلسفية

 في اإلنان وجود المفكرون هؤالء أخضع لقد .عيش ورغد

 لجذرية واالجتماعية والمادية الثقافية حياته نسيج وفي فرديته

 وحول قيمتها حول الحياة، هذه وعبث معنى حول التساؤل

٠ قبل من مثيل له يعرف لم بشكل وذلك صمودها أو تقهقرها

 حول الؤال إلى بالعودة الفلسفة جطالبة الوجوديون يثترك

 قبيل من وإنما فقط الوعي ووعي وعي أو كذات ال اإلنسان،
 في المتجلية وهي أيضاً، الوجود في المعاشة العالقات معاناة

 أشكال ذلك في بما موضوعاً بها ذاته يعرف التي أو واقعيته

 حول السؤال وتالزم . المفهومي الفهم على السابقة اإلدراك
 الوجودين، جميع لدى وأساسي مشترك قاسم هو ومعنام الوجود

 عنه خارجة لقوى عبور نقطة اإلنسان اعتبار رفض تم هنا ومن

العالم في عابر زمني وجود إلى الشخصي مصيره اختزال أو

 المدرسة هذه ممثلي بين والتناقض التفاوت من الرغم وعلى

 يجمعون أنهم إال اإلنسان واقعية تحليل من االقتراب طرق في

 الوجود محقق »فاإلنسان متواصل تعال هو وجوده أن على
 وفي ،هوعليه غيرما دوماً يكون أن على قدرة له ،الوجودي

 في محصورة القدرة هذه لكن .وجوده خصوصية تكمن هذا

 كا بشيء، له يدين وال الوجود فعل من ليس الذي الوضع
 ال أو نوجد ان لنا خيار ال ان الوجودي، القول ذلك عن يعبر

 مع« - »الوجود أو في« - »الوجود ك الوجود هذا ويفهم .نوجد



الوجودية

 ذلك حل وقد له؛ المالزمة البنية وهو اجل« - من — »الوجود أو

 العنوان وهو — فينومينولوجية بأنطولوجيا القول إلى وغيره سارتر

 كبير هيدغر، وحمل - سارترالوجودوالعدم الثانيلمؤلف
 إن بالقول: سارتر وجودية على الرد إلى ألمانيا في الوجوديين

 هو فوجوده يوجد، أن جوهره الذي الكائن هو اإلنسان

٠ انطولوجيته موضوع
 هو-من والوجود اإلنسان حول وثابتا مشتركا ظهر ما لكن

 الوجوديون حوله يختلف سوف الذي المجال — أخرى نواح

 ونظرته فلسفته حوله يبني له خاص فهم منهم لكل فيكون

العالم إلى الفردية

الوجود:-6

 »الماهية« مقابل »الوجود« الفلفية المنظومات بعض تضع

 العدم من »ينبثق« اآلخرأن بعضها لدى »يوجد« أن ويعني

 به قال الوجود بفكرة خاص معنى »وجود« فلل الوجودية في أما

 محصور وهو ما« مكان في حولنا به »الملقى إنه : بمثليها جيع

 EX I الالتينية الكلمة إلى عودتهم وفي .اإلنسان بوجود

JSistereيرون األوروبية، اللغات في الوجود عن ،/؛ 
 الخارج«، إلى »الظهور على يدل الجذري االشتقاق أن

 أن على ليدلوا جديته على به يأخذون وهم خارجاً »االنتصاب

 ليس »يظهر« الذي هو الموجودات، من غيره دون اإلنسان،
 يدرك أنم من مستمدة كينونته ألن بل فحب، كائنا بوصفه

 هذا ٠سيكون أوماذا سيكون هوومن منهوأوما وعي عن
 التشيؤ هودون ما لحظة أية في يطول ال الصيرورة - الوجود

 وجوده، في متعال اإلنسان إن قولهم، أيضاً ذلك على ويدل

 صفات أومجموعة صفة له ليس وأن هوعلبه ما يجاوزدوماً إنه

 الوجود ممكنات في باستمرار بنفسه فهويلقي وجوده، تحدد

٠ العيني
 يقول الذي الوحيد هو خاص؛ فعل الوجود هذا ويالزم

 هو لطبيعة. تابعاً وال فئة أو صنف من عينة ليس إنه »أنا((.

 قابل غير هو آخر، موجود أي يكون أن يمكن وال متفرد موجود

 به االهتام ينضب وال يتبدل وال آخر موجود محله يحل ألن

 في - موجود ألنه العالم ويشمله العالم يشمل وجود )ياسبرز(؛

 على ويترتب ٠فيه الوجود ظهر وبه وجد أجله ومن العالم

 أن إما فهو ؛ذاته يكون أن الوجودية في الوجود خصوصيته
 األشياء؛ عالم في فيندمج غيرذاته شيائً أويكون كذلك يكون

 الثانية في أما األصيل« »الوجود يتحقق األولى الحالة ففي

غيراألصيل«. »الوجود في فيغرق

 على تحمل أن يجوز ال هذه األساسية الوجود بنية غيرأن

 االهتمام عن تغني موحدة فلسفية منظومة للوجودية ان القول

 أن الضروري من لذاكان انفراد. على مفكروجودي بكل
 البداية نبررفي وأن للوجود منهم كل نهم خصوصيات إلى نعود

 وأن خاصة العرض هذا في محورين إلى واإلنسان للوجود فصلنا
الوجودوجوداًلإلنسان. فهم على يصرون الوجوديين

 حول األبحاث ومناهج لغة في جاء الذي التعقيد إن

 قلناه ما إالأن . الفصل هذا هوأحدمبررات الوجودية،
 بعده يأخذ ال اإلنسان لوجود كرديف الوجود عن شامال

 حيث من الوجود إلى بالظر إال الوجودية في ورد كما الحقيقي

 هووجوده-في-العالم، حيث ومن جهة من اإلنسان هووجود
 باب من وذلك أخرى جهة من اآلخرين ومع واقعيته في

 بنا يؤدي يجوزأن ال انه إذ غير. ال البحث في النظري الفصل

 الوجود، هذا مظاهرأوواقع عن مستقل وجود وهم إلى ذلك

 إلى نظرة الوجودية في هي وحدة وهما واحدة لعملة وجهان إنهما
الموجود. اإلنسان إلى وأخرى الوجود اإلنسان

 لشخصية الفريد العيني الوجود هو كيركيغارد، لدى الوجود

 ضمن يندرج ال عارض جزئي وهو الفرد، البشري الموجود
 لغة على يتحيل لذا العقلي؛ الفكر يبنيه نسق أو مذهب

 للفرد المالزمة الصعوبة تفسر أن تعبراو أن المجرد الفكر

 المتناهي بين نحومفارقة على بداخله يربط كونه الموجود

 وقد ٠ معنى أي لذلك يجد أن عن الفكر فيعجز ،والالمتناهي
للوجود. الهوقي إيضاح إيجاد في منهمكا كيركيغارد كان

 في التوضيح لزيادة ثالئة مصطلحات هيدغرفيستخدم أما

 االلمانية األولهوالكلمة فالمصطلح الوجود. كلمة
DASEIN، المتعين«، الوجود أوهناك، هنا الوجود أي 

 والمصطلح .وجودم زاوية من اإلنسان وجود على إيام قاصراً

 سي Vorhandenheit بكلمة باأللمانية وعبرعنههيدغر الثافي،

 أن يمكن ما كل وهويشمل حولنا« به أو»الملقى المباشر الحضور الى

 الثالث المصطلح أم . Existentia مصادفة العالم في المرء به يلتقي

- Existenz - للكينونة حيثهوتحديد من البشري الوجود فهو 

الدازين. أي وحده ااتعين الوجود به ومخص

 في تكمن الدازين - Wesen - ماهية »أن هيدغر وعند
 خصائصه من تتألف ال المتعين الوجود ماهية أن أي وجوده«،

 عبارة في يفسره ما وهذا لوجوده، الممكنة الطرق من بل
 أعني »هناك«، يكون أن شانها من ماهية »لإلنسان أن اخرى،

 وحده هو هناك الموجود الوجود وهذا للوجود، إيضاح أنه
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 ذاته عن خارجاً يظهر الذي للوجود أساسية خصاثص له الذي

Ex - Sistere قلب في الكامنة التخارج حالة »أعني 

 اتطور ضوء وعلى اإلنساني( المذهب )حول الوجود« حقيقة

 يصل حينما اإلنسان وجود فهم هيدغرإلى يصل األخيرلفلسفته

العام الوجود نداء يلبي عندما النضج مرحلة إلى االنسان
.Das Sein

 يدرك ال لكنه األساس؛ في فردي هوإذن اإلنساني فالوجود

 عند ذلك نجد كما ،أوحرية ،وعي أو ذاتية أنه على
 شخصي كمعاش ذاته يدرك بل أيضاً، اآلخرين الوجوديين

 يلحق ومشروع يكون« أن على »قدرة أنه يدرك وفردي

 طارحة والحرية الحقيقية اإلمكانية بكونه: الخاصة اإلمكانيات

 لذاته؛ والمدرك المعاش )الدازين( الوجود طابع هما المشروع

 جاهزية وعن آخر معطى كل عن اإلنسان يميز ما هذا
 فإن التمييز هذا إلى وباإلضافة خاص. بشكل الموجودات

 ان العالم؛إذ في التوجه من يمكنانه اللذان هما واإلمكانية الحرية

 ذلك في وهو لحظة، كل في بوجوده القرار يأخذ أن الموجود على

 األصيلة الذاتية بالحياة يمسك أن إما الخيارين: أحد يواجه

 مع يكون الحقيقي؛ للوجود خسارة أو ربح يخفق؛ أن وإما

 القوى يدي بين المجهول في ويتهاوى ينخرط أو ذاته وفي
 تعيين الذات وفهم المعاناة وفي اليومية. الحياة في األخرى

 إلى لحظة كل في يمتد وجوده ان إذ ذاته يصبح أن لإلنسان

 أو زمنيته يعيش وهنا سواه، كائن له يخضع ال الذي الموت

الزمنية. محدوديته باألحرى

 محدداً موجوداً أيضاً واألنطولوجيا الميتافيزيقا وصفت لقد

 على بذلك وأغلقت .الوعي أو الشيء بصيغة الوجود موضع
 طريق عن هيدغر فأعلن الوجود. اقتحام أمام األبواب نفسها

 وإما العداء باب من ليس ميتافيزيقا، كل تحطيم في له
 محتفظاً أساسية« »انطولوجيا سمام ما إلى لها العودة كمحاولة

 ايمانويل فلسفة ذلك في يماثل وهو .لإلنسان وجوداً بالدازين

 أن يرفض لكنه ٠ Emmanuel Kant 1724 - 1804 كاط

 »وجود-في-العالم«، إنه الذات. وعي أو كوعي الموجوم يفهم

 وتشبث خطاب فهم، حضور، مع«، - و»وجود عند« - وجود
 في وجود خوف، قلق، الذات، استباق الذاتية، باإلمكانيات

 صلب يظهر المعاش هذا . . .العدم في ووقوف الموت مجابهة

 -العالم« هو»الوجود-في للفلسفة والمنطلق . الوجودوهوزمنيته

 شباكها في وقعت ومثالية واقعية كل بتخطي لها يسمح الذي

األخرى. الفلسفات

 والوجود المعاش حول هيدغرتدور فلسفة ان القول لكن

�5�0

 . Das Sein الوجود فلسفة إنها .حقها يفيها ال )الدازين(

 Das الوجود أفق في يقع اإلنساني الموجود بمعنى موجود فكل

Sein عن يخرج بل جمود، أي في وال ذاته في يهدأ ال وهو 

 الوجود هذا فهم يصح فهل منه. ويحمل الوجود ليدخل ذاته
 Das Sein - »الوجود : بالنفى هيدغر أجاب لقد الله؟ أنه عل

 مطلق ليس وأنه كما العام، اساس وليس الله ليس -

 أساساً اإللحاد أقر قد هيدغر أن يعني ال وهذا الفالسفة.

 الله في تبحث أن قبل الفلسفة، على ان بل لفلسفته،

 من هيدغر ويقترب الوجود. وتفس تفهم أن عليها ووجوده،
 لفهم الحقول أحد أنه معتبراً التاريخ كتاريخية الوجود هذا

 أن األول الفلسفة وهم التاريخ، »جوهر« هو فالوجود الوجود:

 الفكر في يتم ال وهذا األصيلة، وبجذوره بمحتواه ينطق تجعله

 القول وفي واإلصغاء التوقع في بل هيغل، ادعى كما المفهومي،
 في Das Sein الوجود عن يقال أن هيدغر يسمح الذي الوحيد

.هوهونفسه« الذه :فلسفته

 الوجود فهوأوالً ياسبرز عند Existenz الوجود أما

 :بالقول والمعبرعنه والبسيط الواضح بمعناه DASEIN المتعين

 بوصفه الوجود نجد »إننا .العالم في نفسه يجد اإلنسان إن

 تجربة إنها العالم، في لحياتنا تفكير على المبنية غير التجربة

 أن بد ال الذي الحفيقي الواقع وهي وبغيرتساؤل؛ مباشرة

 ال إننا . . لنا. بالنسبة واقعيا ليصبح شيء كل فيه يدخل

 هذه« أوجد أنا عبارة في بها نثعر التي الرهبة على قط نتغلب

 للوجود المعفى هذا عن ياسبرز ويميز والوحي. الفلسفي اإليمان
 على - Existenz i األلماني المصطلح هومعنى ثانياً، معنى

 وهذا يتحقق؛ أن ممكن أنه جهة من وجود بالقوة، وجود أنه

 التعبالي هوهبة حيث »من للحرية الرديف الوجود هومعفى

 )اإليمان بغيرتعال« وجود هناك وليس .واهبها تعرف التي
 »هو الوجوم ان اخيراً ياسبرز، ولدى ٠ والوحي( الفلفي

 االستعاضة يمكن ال والتي فردية دائما تظل التي الفردية الذات
والوحي( الفلسفي )اإليمان أبداً« استبدالها أو عنها

 هذا الوجود«، »إيضاح هم ياسبرز فلسفة عل ويهيمن

 الفرد أن فيرى ذاته. اإلنسان به يمتلك الذي الفردي الوجود
 دوماً واقف وهو أحد عنه وب ال الذي المدرك هو وحده

 والوجود، العقل هما . . الوجود في »القطبان العالم: بمجابهة

 يتضح إذ . , اآلخر. يفتقد أحدهما وبفقدان بينها فاصل ال

 ومن .موضوعه« بالوجود العقل ويكتسب بالعقل لذاته الوجود
 الشعوروالحس على معتمداً عقل، دون »وجوداً الحياة يعطي

 وحدها الروح يعطي ومن العنف؛ إلى يصل والنزوات،
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 - وال شخصافي ال الوجود«، معدوم »عقل إلى يصل األهمية

 مختلف على العلوم إيضاح موضوع هو العالم وجود إن . تاريخي
 هو خاصاً، بعداً الوجودية الفلسفة في يكتسب أنه إا أنواعها،

 المعاش بين والوحدة الذات؛ وجود مع الموحد الوجود ذلك

 ما وبين جهة من تاريخية وفردية بحرية الحياة في يكتسب الذي

 الوحدة هذه أخرى، جهة من الوعي، في ويقوم بالروح يشبع

 هذا تفي ال وحدها فالمعرفة وبالتالي الوجود. توضح التي هي

 قام وعي فلسفة تصبح األول، الشق دون ألنها، الغرض
 فتظهر الوجود فلفة أما .ونيتشه كيركيغارد من كل بتجاوزها

 كعا »االتصال: تحقيق إنها والروح، الحياة بين اللحمة وتحقق

 الدوغمائية الحقائق جيع اإلنسان يترك وفيها ياسبرز يقول

 كما منفتحة ذاته على ليبقى جانبا واآلسرة المتحجرة والمنظومات
 كل تسبية ويتقصى لحظة كل في لالنهيار قابالً العالم أمامه ويبدو

 مجرد مفارقات من المكون العالم في وهويقرأ هوبشري ما

 دون مقدراته يحدود كله هذا في اإلنسان ويصطدم شيفرات.

 له يبقى فال . ثابتة حقيقة أوإلى نهائي إيضاح إلى يصل أن

 الوجود معنى ياسبرز فيه يرى وهوما الحقيقة، إرادة سوى

واألخيرة. األولى الفلسفة ومهمة

 مشكالت إلى ينقلنا فردياً، ها بد وإن الوجود، لكن

 إلى البشري الموجود يصل حين انطولوجياً بالوجود تعلق أوسع

 إلى المعاناة، أو الذنب أو الموت هي تكون وقد وجوده، حدود

 أو الموجود وهناينهار الحدي« »الموقف ياسبرز يسميه ما
 ان غير لوجوده. بديداً والتناهي بالقلق ويشعر يتحطم

 حيث لإلنان وتحرير نحطيم موقف أيضاً فيه يرى ياسبرز

 اإلنسان يعي وعندما . المتعالي من هومنحة الوجود أن يدرك

 يتجاوز فإنه الخاص، تناهيه يقابل الذي الالمتناهي أو المتعالي

 يكشفه الذي ذلك عن مختلف »أصل إلى ويتجه التناهي هذا

 ال .ولكن الفلسفي( الدائم المتناهي:)النطاق وجوده في العلم له
 قبل يأتي شامل فهو للفكر، موضوعاً المتعالي يصبح ان يمكن

 الوجرد، مثل بمقوالت نصفه »وعدما والموضوع الذات

 نطلق عندما والالفناء، والفناء، واألزلية، واألصل، والبب،

 )اإليمان بالفعل فقدناه قد نكون ،هذه المقوالت شيفرات عليه
 قد الوجود أن ياسبرز يرى كله هذا ومع والوحي( الفلسفي

 فيستطرد تتجاوزنا حقيقة على المؤشرة الشيفرات إلى هنا وصل
 ومن أوعدمه، وجوده يتساوى حداً »ليس المتعالي إن قائال:

 فكر، وال عين تبلغه ال شيائً ليس إنه تفكير، كل في نفتقده ثم

 آخر مصدر يوجد ال أنه حد إلى يعنينا بل ؛يعنينا ال ثم ومن

 نحن وجودنا ذلك في بما كله، الوجود يجعل للضوء غيره

 شيء ولكنه شيفرة لي الذي المنعالي إن شفافاً. أنفسنا،

 ولكن به التفكير يمكن ال شيء الشيفرة، لغة بواسطة به نرتبط

 عدم« هو ما بقدر وجود هو .فيه نفكر أن ذلك ع لنا البد

والوحي(. الفلسفي )اإليمان
 ولسارتر الماهية. على سابق الوجود أن من سارتر وينطلق

 واآلن. هنا العيني الفردي الوجود إنه للوجود: الخاص تصوره

 به خاصة مصطلحات هيدغريدخل مثل سارتر، غيرأن

 فالوجود ٠ التقليدية المصطلحات تطمسها التي الفروق لتوضيح
 »الوجود هيدغر مصطلح مع يتطابق ٠ pour soi - ذاته ألجل -

 البشري الوجود مصطلح -وكذلك Das Sein - المتعين«

Existence . ذاته - ألجل - »الوجود أما - pour soi فيعرف 

 - فاهو»ألجل والحرية، السلب فكرقي خالل من
 - هوفي عا نفسه« يفصل »بأن أوينبثق الوجود في يظهر ذاته«

 وهووجود بذاته وجود له ذاته -وماهوفي En Soi - ذاته

 ،ماهيته اختيار في حر فهو ذاته« - ألجل - هو - ما و» . ماهوي
 المفارقة تكمن وهنا ٠ حريته فإن ذلك ومع .هوحريته فوجوده

 ذلك في شأنه سارتر، فعند .الوجود الى افتقاره كذلك هي -

 ذلك عن يعبر وقد الوجود في داخلي تناقض كيركيغارد، شأن
,عكسياً تناسباً يتناسبان والحرية الوجود إن بالقول

 الفلسفة تتخلص ويهذا عليه، يظهر ما هو الموجود ووجود

 - الذي - »الوجود أو الخلفية« العوالم »وهم ومن ثنائية كل من
 اإلنسان أن يؤكد أن لسارتر يسمح ما وهذا .الظاهر« - وراء

 »ليس فاإلنسان له، ماهية ال الوجود أن أو ماهيته ذاته يعطي

 على بوجوده يظهر يوجد ما فكل ذاته؛ هوعن يوجده ما سوى

 المعنى يكتسب وإنما له هدف وال سبب وال حقيقة عليه هو ما

.اإلنان بوجود والتبرير

 بين العالقة تبين أن كذلك، حقاً تكون كي الفلسفة، وعلى

 عن الكاشفة اإلنسان أعال وأشمل أهم وبين الوجود هذا

 »اإلعدام« عملية هي والتي وجوده حقيقة
ndantisation. ًالوجودي الفلسفي الؤال ويبدا 

 المنطلق أما الوجود؛ لفهم اقتراب وهوأول العدم عن بالسؤال

 به، يحيط وما منفعله ذاته، من اإلنسان موقف فهو لذلك
 نالسؤال، . العدم »حقيقة« تتجل المواقف مذم جميع رفي

 ما في وجودها عدم ثم طارحه لدى المعرفة غياب يظهر مثال،
 حداً يأتي الذي الجواب في غيابها األمر وكذلك عنه يسأل
 هذا المثلث الوجود - انعدام »إن :كبانه السؤال ليعدم وتعييناً

 يتضح كما أيضاً الرجود العدم و»يهاجس« سؤال« كل يشترط

 الدخول على ومعينه النفي شرط العدم حيث السلب، في ذلك

�5��



الوجودية

 وعي ال وحيث والوجود. الوعي في وبالتالي الفكر، حيز في
 كل إن القول هنا من أيضاً. صحيح والعكس سلب، وال

 . مباشرة الوعي في يظهر وأن بد ال وإنه ،ذاته وعي هو سلب

 :اإلنساني للوجود مالزمة كصفة والقلق الخوف في هذا ويظهر

 لما األساس لي عليه أنا ما ألن .. .سأكون من لت »إفي

 في يكونه وما بعد يكنه لم كونه في اإلنسان يرغب وما . سأكون«

 يدركه وال تعداه قد يكون حتى يكونه يكاد ال الحاضر، اآلن

 الذهني والتأكيد المعرفة مجال في هذا ولي ميتة كمادة إال
 أيضاً، المادبة الحياة يالزم إنه بل فحسب والواعي المدرك

بالعالم اإلنسان عالقة أساس

 تراجع مزدوج: بمعنى للوجود »إعدام« اإلنساني والوجود
 إن القزل يصدق لذا للذات، وانتزاع للمعطى بالنسبة

 على يتحتم وأنه العالم« في العدم يفتق الذي هو »اإلنسان
 هو ما فيه يكون فعال يحمل فهو ذاته عدم يكون أن الوجود

 كإعدام الوجود اعتبار ويظهر واحد. آن في عليه ليس وما عليه
 سابقاً الوجود الي اإلنساني. والواقع الوعي قبيل من للعدم

 - ألجل - »وجود له؟ ماهية ال إن األصح على أو الماهية على

 -في- »الوجود ويعدم مادي وجود وكل األشياء يتجاوز ذاته«
 للبعد بالنسبة األمر وكذلك والظاهرة. العالم وجود ذاته«،

 أو اآلخرين مع الوجود له، وصفه في سارتر يبدع الذي الثالث

 نظر في موضوع األنا حيث الغير« ٠ -من-أجل »الوجود

 الذات« - ألجل - »الوجود مستمرتين صراع وينشأ اآلخر؛

 يسترد أن طرف كل فيه يحاول الغير - أجل - من - و»الوجود
 دون ولكن األخرى، للذات موضوعاً أصبحت التي ذاتيته

٠ الجحيم« هو »فاآلخر جدوى
 يؤكد والعدم الشهيرالوجود لكتابه اثاني العنوان ومع

 بظواهر مرتبطة كانت ولو فينومينولوجية بأنطولوجيا قوله سارتر

 نلقى وقد وياسبرز. هيدغر عند هي أكثرما البشري الوجود
 أو الوحي يشبه وبشيء األنطولوجي االنفعال من نوعاً عنده

 الوجود بين المصالحة محاولة إلى قط يصل ال لكنه اإللهام،

 وكا وياسبرز هيدغر عند رأيناذلك كعا العام والوجود البشري

 حمل ما وهذا الوجوديين. الفالسفة من »المؤمنين« لدى نراه

 ورفضه، جهوده كل رغم سارتر إن القول، على الشراح بعض
ميتافيزيقياً يكون أن من ينج لم

اإلنسان:-7

 غيره جانب إلى الوجودية في بحن موضوع اإلنسان ليس
 الفلسفة حوله تدور الذي المحور هو الموضوعات، من

�5�2

 تحقيقه في واالجتماعي، الذاتي وجوده في اإلنسان الوجودية:
 سؤال يطرح وال وجوده، ومكونات حقول وجيع الوجود لهذا

 اوغير المعرفة اوحول اوالله اوالمجتع اوالتاريخ العالم حول
 هنا ومن .باالنسان الموضوعات هذه عالقة مقدار اال ذلك

 تكون ان قبل االنان فلسفة اغها الوجودية عن القول يصح

. •إنسانية فلسفة

 ولكل اإلنسان؟ هو من الوجودية: في سؤال أول يطرح

 ممثال هنا نعتبره من عند خاصة ،عنه جواب وجودي فيلسوف
 تراثاً لكن وسارتر. هيدغر وهما الضيق بالمعنى المدرسة لهذه

 إن : نظرتهم إل قادت خطوطاً ووضع بق قد واسعاً فلسفيا

 وجوده تسبق له ماهية ال وجود إنه جوهرا، ليس اإلنان

 أو أومطلق خالق قبل من مكوناتها في ينخرط أو وتحدده فتعينه

 التناقض، ومن وجوده، عين هو اإلنسان إن فكرية. منظومة

 ذاته خارج الوجود عن اإلنسان يبحث أن ،كيركيغارد يقول كما

 هو ليس ،وتحول صيرورة في فهي ، »جاهزة« ت٠ب يأخذ أن أو
 وجوده وهي الفردية، الذات يصبح أنه بمعنى إال موجوداً

 الوجود في »المفارقة دعام عما كثف فقد نيتشه أما المتعين.
 الذات في الصراع محدداً الغرائزية مقوماتبا وحلل الفردي«

 تؤكدذاتهادوماًمن وابوللوفهي ديونيسوس بين الفرد

 عند يتميز مستمر. وتمزق توتر في وتعيشه الصراع هذا خالل

 وطبيعته ماهيته يخلق إنه الدائم؛ وقلقه اإلنسان وجود نيتشه

.واختياره بحريته

 تفهمنا إنسانية لطبيعة وجود ال أنه على الوجوديون يجمع

 من مجموعة إلى يرد أن يمكن ا كماأنه اإلنسان هو وما من

 يعرف ال أخرى ناحية من العقلية للمعالجة القابلة األفكار
 الخصائص من معين لعدد مثخصاً كائنا بوصفه اإلنسان

 ب تتحكم غرائز مجموعة وهوليس اها، التقيد عليه يتوجب

 إنه . مصدرها كان مهما لها يمتثل لفكرة تحقيقا وال عمياء جبرية

 أن للفلفة يمكن التي الوحيدة الواقعة هي وهذه موجود،

 هوهذا يصنع وكما موجود اإلنان منها: فتنطلق بها تحيط

 ،هبة هو وليس جوهر من ينطلق ال الوجود أن وبما ٠ الوجود

 شيء إلى يرجع ال اإلنسافي إلى الال-إنسافي من االنتقال ألن

 دفع الذي الكائن أنه سوى قوله فيه يصدق فال إليه، يستند

حريته. فعل وهذا الوجود، إلى بنفسه

 ووعيه فعله، موضوع ذاته : فعل حرية. اإلنسان

 يشكل وفعلها، لذاتها وواعية فاعلة أنا كونه والذات، للفعل

 تجربة عبر هذا الذات إدراك ويتم . دائمة صيرورة في وحدة

 وتمهديد وخوف قلق من عنه يتأق وما الوجود-في-العالم



الوجودية

 في وأبدعوا عدة بألوان الوجوديون وصفها وتثيؤ، واغتراب

وتحليلهم. وصفهم

 المجال هذا في تناولوها التي للمواضيع عرضية الئحة وان

 العالم البيئه، البشرية: الحياة ومفدمات نواحي جميع تضم

 والمكان، الزمان الجسد، والدين، والفن العلم عالم اليومي،
 جميعهم أولوا وقد العالم. في الوجود يصف ما وهذا الطبيعة،

 كمة فتناولوه اآلخرين، مع اإلنسان بوجود خاصاً اهتاماً

 كالعالقة األشخاص بين العالقات وحللوا للوجود أساسية

 مع والوجود العالقات هذه ضمن الجسد يكتسبها التي المميزة

 في دخلوا أنهم كا ٠ أوزائف هوأصيل حيث من اآلخرين

 النف، علم إلى هنا وأضافوا إلنسانية ا للمشاعر دقيق وصف
جديدة. أبعاداً منه، التحليلي وباألخص

 اإلنسان عن بحثها في للوجودية األصيل الوجه نجد غيرأننا

 في سنينه ما وهذا وزمنيته تاريخيته في حريته، في ذاته محقق

فكرهيدغروسارتر.

 على ألقي عبء هيدغر، عند هما، الذات وفهم عيش

 أو الزمنية تشيرإليه ما وهذا ذاته. ليكون اإلنسان عاتق

 كل في ذاته يحمل فاإلنسان الزمني. وجوده نهاية باألحرى

 دون سيكون ما صلب الموت في وهويواجه الموت باتجام ،لحظة

 أعرضت لقد عنه، العبء هذا حل من أحد يتمكن أن

 معالجة عن عشر التاسع القرن من الثاني النصف فلسفات

 سيمل جورج اتباع في - هيدغر لكن فلسفية، كمشكلة الموت

 قبل فاإلنسان، آخر قدعادإليهاولوبطريق -شيلر وماكس
 حدود هنا من ويجابه الزمن« - »في ذاته يعي ويعرف، يفكر أن

 عين هو موقفاً منه يأخذ لذا الموت؛ في حي ككائن وجوده

 المطلق لغز - الوجود لغز له يظهر وبهذا وجوده، من موقفه
 خطوات ويخطوهيدغر ككل، الوجود يشمل كسؤال والعدم

 صميم يمس السؤال هذا إن الجديد[ الطريق هذا على عمالقة

 الجرح ذلك سوى المصير هذا أمام الخوف وما اإلنان، حياة

 مواجهة في اإلنسان يضع إنه الوجود. في يظهر الذي المميت

 .مصيره على السيادة موقع إلى الالوجود إمكانية ويرفع العدم
 ليعنى الميتافيزيقية التساؤالت جميع ظهره وراء هيدغر يترك وهنا

 التاريخ في اإلنسان وجود معنى عن الؤال الرئيسي: بالسؤال

 الوجود انغالق بين وتضارب تفاعل في إنه ؛مصيره معنى وهو
 وجود أن نرى ونحن عارضاً حدثاً ليس والموت وانفتاحه.

 يذهب هيدغر أن بل ال الموت؛ - ألجل - هووجود اإلنسان
 بالحياة التقيد هو بمصداقية العيش أن معتبراً ذلك من أبعد إلى

الموت. معنى علىأنها

 أن اعتبارهم في الوجوديين من هيدغرلغيره ويتصدى
 ليس اإلنسان أن نظره ففي اإلنسان؛ عصر هو الراهن العصر

 بل ال السابقة العصور في عليه كان ما بأفضل العصر هذا في

 أن هيدغر ويرى . صوب كل ومن هائلة بأخطار محاط انه

 الوجود هوعصر اإلنسانية إليه وصلت الذي العصرالحاضر

Das Sein الوجود يأوي ما بمقدار إنان فيه اإلنسان وأن 
 ليس فهو ، Ex ٠ Sistere خارجاًعنه ويظهره ذاته في

 الذي هو وراعيه. حارسه إنه الوجود، سيد ولي الوجود

 إليه النور يدخل الذي وهو فكره وفي اإلنسان لغة في يتجلى

 في الحقيقي اإلنسان فعل يكون ثمة ومن .الحقيقة فيه فتولد

 فيها يتحقق وهكذا فيها الوجود لينفتح ذاته إفراغ على عمله
 قبيل من يفهم ال وهو اإلنسان، ألن ذاته، اإلنسان يحقق وبها

 يكون أن قبيل من أيضاً يفهم أن بمكن ال الجوهر، مقولة

 وميتافيزيقيا المثالية الذاتية من كال هيدغر يرفض وهنا ذاته.

 ألنه واألرسطوطالية األفالطونية بصيغتها اليونانية الفلسفة

٠ ماهية إلى األمر نهاية في اإلنان يحوالن االتجاهين أن يعتقد

 هذه، والحالة ،يتياهى أم والوجود؟ اإلنسان يتطابق فكيف

والعدم؟ الوجود

 وهو يظهركعدم، والوجود الوجود تعينات اإلنسان يحمل

 وجوده؛ سبب أنه من الرغم على فقيرالتحديد الموجود بمقابل

 ليس عنه الصادر فالخوف .شيء كل من هوأنقى فالعدم
 - خارج - ملقى لإلنسان بالنسبة هو بل للحياة، هديداً

 الوجودهو فهل شىء. كل الوجودماهية يبقى لذا الوجود،
 الله ليى الوجود »إن هيدغر: يجيب هيدغر؟ وجودية في الله

 اإليمان باب من يفهم ال القول هذا لكن العالم«. سبب وليس
 في يدور ال الوجود حول السؤال ألن إلحاداً ليس وهو ،بالله
 أفضل فإن أونكرانه وجودالله حول والبراهين األسئلة دائرة

 والفكر .التاريخ تاريخية إنه :القول هي الوجود لتصور صيغة

 عليه محتمة الزمن إلى والعودة« الوجود نحو الزمن من ينطلق
 ولب التاريخ معنى رفي وجوداً بالتاريخ القول يجيز ما وهذا

العصر. مثكلة

 كل إن هيدغر؟ فلسفة في لحريته تاج إذن اإلنسان هل

 إن فعنده ,لإلنسان هيدغر فهم عن تخرج الفردية إلى عودة
 القول هذا في يكون ان دون كلياً، »فارغ الشخص اإلنان

 على اإلنان يفهم أن دون أي الفلسفية، هيغل لمنظومة إحياء

 تصور إلى بنا يصل منطقي تسلسل أو جدلي أسيرمنهج أنه

 بعدا الذاتية التجربة تعطي هيدغر ففلسفة لإلنسان. عقلي
 بال اإلنسان وجود أن ذاك كبرى. أهمية فيها للقلق خاصاً
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الوجودية

 صوب كل من الحياة يغمر وهو القلق، في يظهر ماهية
 صانع هو اإلنسان إن الخاص اإلنسان وجود عن ويكثف

 - الماهية على الوجود ألسبقية الحقيقي المعنى هو هذا - نفسه
 هوتعبير الموحاة؛ األديان خلقابمعنى ليس الصنع هذا لكن

 هذه يصبح وأن ذاته، يكون أن على اإلنسان قدرة عن
 في يفشل قد لكنه ،إليه يصل أن دوماً يريد هدف هو ؛الذات

 »صارت« القي الذات وحق اللهووالعبث حياة في فيقع ذلك

 العالم -في- الوجود : القيود من مجموعة بها تحيط حرة ذاتها

 , . الخ. محددة، اجتماعية نظم وفي والزمان المكان في الجاهز،

 خاصة أهمية له الزمان وفي الوجود-في-العالم أن العلم مع

 وفي مكونات من هو بل الذات إلى تضاف صفة ليس ألنه
 إلى دوماً بالذات ترجع المعرفة أن بدليل وذلك وجودها صميم

 هنا .اآلخرين مع ووجوداً العالم في. - وجوداً وتجعلها العالم

 يهدده الذي والخطر اإلنساني الوجود مأساوية ومعنى سبب

باستمرار.

 أن عليه »محكوم حرية«، »فاإلنان سارتر فلسفة في أما
 فعلى . لوجودم الوحيد المكون هي والحرية حراً« يكون

 »فلفة تكون أن فلسفة، تكون أن تريد كانت إن الفلسفة،

 الوعي وجود هي .الوجود فلسفة تكون وبذلك الحرية«

 إنهاتتحقق واحد آن في ومطلقة فردية وهي والفكروالفهم،
 ليست لكنها ،والمسؤولية والمشروع الخيار في : ممارستها في

 غير يعينها شيء وال للذات خلق إب عدة، إمكانات بين خياراً

 طبيعة أو اإلنسان، إليه ينتمي بشري جس هناك ليس ذاتها
 وهي »أنا« حامل إال اإلنسان يوجل ال منها؛ فرداً يكون إنسانية

عليه هي ما على نفسها قخلق التي

 إن :اوالً :بمعنى وذلك المعرفة أساس أيضاً هي والحرية

 سارتر، يقول كما العالم، إلى اإلنسان أدخلم الذي العدم

 غير إنه شيائ، ليس وجوده لكن والموضوع، الذات بين يفصل

 إن ثانيا: الحرية هو له وجود ال الذي والوجود موجود،

 يماهي ال يعرف من أن يعني وهذا ،المعرفة معرفة هي المعرفة

 واحد، آن في يعرفه الذي الموضوع وذات ذاته لكان وإال ذاته
 أنها الوعي في تعي الذات لكن وعياً. وليس شيائً كان أنه أي

 هي المعرفة إن ثالثاً: , الحرية على ينطبق ما وهذا تعيه ما غير

 العالقة هذه .حقيقته على معرفته تمت قد عرف ما بأن اعتداد
 التي اإلنسان هوحرية بل شيائً ليس الذي الوعي في هي

 مكونة الحرية تفهم اإلطار هذا في بها. وتحاط الحقيقة تطلب

 قبيل من ومسؤولية كاختيارومشروع القلق في وتظهر الوعي
 هو بل انتقاء، إمكانية ليس الحرية - فاالختيار هذا. تكوينها
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 رغم الحرية يعين ي ال ألن لحظة كل في الذات إيجاد عملية

 انها ثم تواجهها؟ وأن إال تستطيع ال وقائع مجموعة في وجودها

 يعنيه ما وهذا فيها، توجد التي المشروطية هذه مسؤولية تتحمل

 بالعالم يلتزم اإلنسان وأن العالم في مدرجة الحرية بأن ارتر م

 مقابل ذاته - أجل من - وجوده في القيم يوجد كما ويوجده
الوجود-بذاته.

 اإلرادة إن بقوله والحرية اإلرادة حرية بين سارتر ويفرق
 هي نفسها، واإلرادة الحرية هما عنصرين بين وحدة ليست

 الحرية وضع من إنها وبالتالي ذاته يحقق أن لإلنسان موجه نداء

 خارجها من شيء الحرية على يأقي ال وكما .كقصد تفهم وبها

 إنها ،هي هي تكون أن سوى لقانون هي تحخضع ال كذلك
 نفسه الله هي الحرية أن سارتر يرى هنا ومن .ذاتها حاملة
 ويصبح المطلق نحو ليتجه معيناً ذاته يضع اإلنسان إن فيقول

 أكون لكي أنحو أن يعني هذا إنساناً، أكون »أن المطلق: هو
 في جلياً يظهر ما وهذا كلياً يتحقق ال التطلع هذا لكن .الله«

 واقعيته في اإلنسان ويقيد الحي(( و و»النقص« »الممكن«

I -في-العالم ووجوده نيته وزما

 »واقع« اآلخر؛ اإلنسان بحرية اإلنسان حرية تعين كذلك
 اآلخر« - »وجوداً-من-أجل كونه يدرك حينا الفرد يدركه

 العالفات هذه فهم في سارتر نقل وقد .آخر - و»وجوداً

 1814 " 1762 ل0فخته^ غوتليب يوهان فلسفة الكثيرعن

Gottlieb Fichte الحرية وعي إن يذكرذلك. أن دون 

 أن أخرى ناحية من يعني كحرية، اإلنسان وعي لذاتها،
 غير ذلك كان ولما .حرية تعد ولم موضوعاً أضحت قد الحرية

 تدرك يجعلها أخرى حرية وعي يتطلب الحرية وعي فإن ممكن
 الغيره - -من-أجل »وجودها محتوى وهو آخراً« - »كونها كنه

 حرية تضع أن عليها حرة الحرية تكون فلكي .األساسي

 األولى الحرية ذات فتكون بدورها: هي حرة تضعها أخرى
 الحرية تظهر هنا أيضاً صحيح والعكس الثانية الحرية »أنا«

 منهما ولكل وأنا، وأنت وأنت، أنا الوجود: في حقيقتها على

 للفصل. غيرقابلة وحدة وهي والتعيين، الحرية وحدة واقع

 اآلخر أن أمور: ثالثة السارترية الفلسفة اآلخرفي وجود ويعني
 موضوعاًوأنه الذات بجعل تهديددائم إنه للذات، هوحد

 وجود على ينطبق نفسه واألمر الخاص. الموضوعات هرب

 فائقة ببراعة وأظهرسارترذلك اآلخر. لوجود بالنسبة الذات

 تحليله ويختزل الحب. وعن البغض وعن النظرة عن تكلم حينما
 اآلخرين« وجود هي األصلية الخطيئة »إن :الدرامي بكالمه

اآلخرون«. هم الجحيم و»إن



الوجودية

 حين أخرى: وقائع في معينة متناهية ذاتها الحرية وتدرك
 دوماً فيه يهددها الحسي العالم في كوجود واقعيتها الذات تعطي

 وجسدية الزمانية في العالم؛ من شيائً تصبح أن من الخوف

 الله، ليصيح مسيرته في اإلنسان يدرك حيث وواقعيته اإلنسان

 هذه لنفسه وضع الذي هو أنه من الرغم على ومحدود متناه إنه

 هو ومستقبل وحاضر كماضو، الزمني الوجود إن التعيينات.
 نفسه« عن اإلنساني الواقع يفصل الذي والعدم الزمن »منبع

 مشروع فيه يحقق ما فهو كجسد وجوده أما محدوديته؛ له فيظهر

 والجسدية الزمنية أن يعتبرسارتر هنا من ؛كيانه بفردية وجوده

 يرتدعن أن حاول وحينما حريته. وتاريخية اإلنان تاريخية هما

 وفي األولى الفلسفية كتبه في شاع الذي الفردي الموقف هذا

 كما كلية« في الحرية تحقيق »عملبة إلى لجأ ورواياته، مسرحياته

 جماعية ارتكاز نقطة ليكسب الجدلي العقل تقد كتابه في وصفها

 واقعيتهما في اآلخر وحرية الذاتة الحرية منها وتتبين عليها تقوم
 الوصف العديدة الصفحات تلك في يتعد لم أنه إال وزمانيتهما،

»الكلية«. دعاه نظري لبناء

المعرفة:-8

 ،ينفصبم ال برباط الوجود بمشكلة المعرفة مشكلة ترتبط
 وغير موجود هو عما تقريراً يتضمن أن بد ال بالمعرفة ادعاء فكل

 لكن بالمعرفة ادعاء هوأيضاً لواقع ا تقريرعن وكل موجود،

 ال الفلسفة، في عليه كان ما خالف على الوجودية، في السؤال

 البثري الوجود من بل واليقين المعرفة شروط من ينطلق
 منطقية ربط لها تحاك أو عنها يبرهن فكرة الوجود ولي

 حد وعلى المعرفة مشكلة تتبعه واقع إنه وتحللها، لتظهرها

 في - الوجود إلى ينتمي الوجود من لون »المعرفة أن هيدغر تعبير

 هذا من الوجوديون، يعر ولم والزمان(. )الوجود العالم« -
 ضرورتها يقروا لم أنهم كها خاصاً اهتباماً المعرفة نظرية الباب،

الذات. وتحقيق للفهم أساسية كركيزة

 صورها في المعرفة نظرية مناقشة الوجوديون ورفض
 باتاأوإلى رفضاً رفضها إلى ينقادوا لم أنهم إال التقليدية،

 من كبديل واالندفاع والرجدان الوعي تحليل في عملهم إحالل
 الذات بين الفصل إن فعندهم الحقيقة. أو الفهم أو المعرفة

 أنه الى باالضافة الواقع فهم يخطىء المادي والكون المفكرة

 من الذات تخرج كيف تخطيها: يستحيل بمشكلة المعرفة يواجه
 القول الوجوديون قلب نقد عنها؟ خارجاً العالم لتعرف ذاتيتها

 القول: إلى موجود« أنا إذن، أفكر، »أنا الشهير: الديكارتي
 افكر؛ أنا إذن، موجود، فأنا موجود، شيءم كل وقبل أوالً إنني

 التفكير على سابق بكوجيتو سارتر مطالبة فحوى هي وهذه

 وجود وانه ذاته، يتجاوز الوجود ان المعرفة، في قولهم وأساس

 وحدة تشكل الثالثية وهذه اآلخرين -مع- ووجود العالم -في-

 بعد عليها ويحتم منعزلة تكون ال الذات ان بحيث متماسكة

 إن بل واآلخرين، العالم مع عالقات في تدخل أن ذلك

 ليس - الفينومينولوجي التحليل ذلك يظهر كما - وجودها
.الوحدة تلك عن خارجاً

 تحاك مفهومية منظومة إطار في المعرفة حصر رفضهم ومع
 منطلقاً االختبار يكون أن أيضاً رفضوا والوجود، الواقع حول

 إن ٠ الذات عن والكشف الواقع استنباط في جوهرياً عامالً أو

 إحاطة وليس واآلخر الذات باإلنسان المعرفة هي المعرفة

 تمكننا حين ففي .العلوم وراءها تسعى كما التجريبية بالوقائع

 بسبب اليقين من قدر على الحصول من الذات معرفة
 بالتبادل المتسمة اآلخربالمشاركة اإلنسان معرفة تتم مباشرتها،

 ولدى التجريد. عن يبعدها هذا وكل والواقعية والتالزم
 بالمعنى العملية المعرفة عل الحقة النظرية المعرفة ان الوجوديين

 بين القائمة الفوارق من الرغم على التعبيرين، لهذين الكانطي
 Kant كانط وتفسيرفلسفة فهم في المدرسة هذه مثلي

٠ وغيرهما Descartes 1596-1650 وديكارت 1804,1724

 الوجود واقعية عن الكشف الرجودية أرادت وحين
 الذي الوجود ختبار بفضل لها مكناً هذا بات اإلنساني،

 اإلنسان ألن نظراً تفكر، أي هيدغرقبل يقول كما يكتسب،

 غيرأن .وجوده« قضية حول يدوروجوده الذي »الكائن هو
 نصل الذي النشاط وهو الوجود أشكال أحد التفكيريبقى

 إلى وتدعو الفكر تناهض ال الوجودية إن .المعرفة إلى بواسطته
 ميول من الرغم )على م واإلرادة الوجدان محله لتحل عنه التخلي

 إلى الواقع إعادة هو ترفضه ما جل بل االتجاه(، بهذا بعضهم

 على والوجود الفكر بين الوحدة وإقرار المجرد والفكر الفكر،
 توطيد على حرصاً أكثرهم ياسبرز وقدكان واحد شيء أنهما

 عند أما البشري. الوجرد تكوين في أساسي كعامل الفكر

 الوجود فيه يتغلغل ال األضيل »التفكير يميه ما فإن هيدغر
 اإلنسان استجابة إنه أبضاً؛ العام والوجود بل فقط، البشري

 هيدغر ويفسر يفهم هكذا .للواقع التأملية ومعايثته للوجود

 حول .م ق. 450 - 540 خو Parminedesباردس نرل
 إن بل الواقع، يكون ال الفكر إن والوجود: الفكر بين العالقة

 الفكر بين الوحدة هي هذه الفكر؛ في نفسه عن يعبر الوجود

 الفكر »إن قال: حين بارمنيدس عنها تكلم التي والوجود
.واحد« شيء هما والوجود
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الوجودية

 هو (Gelassenheit) »االعتزال« أن هيدغر وعند
 المجال يفتح فهوالذي ،التفكيرالبشري مستويات أعلى

 الوجوديين بين يتفرد هيدغر أن كعا . وتتجلى تظهر أن للحقيقة

 فاإلنسان :البشري الوجود وتتح والحرية الحقيقة بين بالربط
 بمقدارما حراً ويكون حراً، يكرن ما بمقدار الحقيقة يمتلك

 بمقدارما يتم بدوره وهذا كماهي، األشياء على منفتحاً يكون

 وإنما تشكيلها يعيد ال بحيث عله هي ما على لتكون يتركها

 الكلمة أصل في الحقيقة وتعني فحسب انفتاحها في يشارك

 تحدث الحقيقة إن االختباء« »عدم أو »الالتحجب« اليونانية

 يفترض وهذا تفتحها، في األشياء وتظهر الحجب تتزاح عندما

 عتمة في الضوء هو :اإلنسان بوجود أساسية عالقة على أنها

 بفضل الحقيقة« »في وهويوجد االنفتاح يحدث فيه الوجود،

العام( والوجود البشري )الوجود ذاته خارج يوجد أنه واقعة

العربي: والفكر الوجودية -9

 لكنها العربي، الوطن في الفلسفة على الوجودية تؤثر لم
 الثقافية الحياة وفي والمسرح والشعر األدب في صدى لقيت

 قد المثقفين أوساط في انتشار من عرفته ما لكن .عام بشكل

 السياسي - االجتاعي الواقع إلى جديدة نظرة إلى بعضهم حمل

 سوابق عن فيه والبحث العربي الفكري التراث إلى العودة وإلى
 السياسية - االجتماعية الفضايا مجال ففي .للوجودية ومثل

 واضحة: المدرسة هذه بصمات عليها تظهر مواقف اتخذت

 المرأة، تحرر والسلم، الحرب الوجود، في اإلنسانية النزعة

 لكن العربي. الوطن قلب في الصهيوفي والوجود الصهيونية
 اعتبارات مجموعة كونه ينعد لم المواقف هذه على التأثير

 مثلي كبار إلى اللجوء موقف األحوال بعض وفي وخطرات
العربية. للقضايا مناصرتهم واستجداء الوجودية

 فقد بالوجودية المتأثر العربي الفكري. التراث من الموقف أما

 في وجودية عن الكثف إلى والمفكرين البحاثة ببعض ذهب

 وفي .المتصوفة بعض وعند اإلسالمي والدين العربي الشعر
 يرى أن فهوأراد .سباقاً بدوي الرحمن عبد كان المجال هذا

 الفلفة صفات بين الربط طريق عن العربي التراث وجودية

 والدين األدب مظاهر بعض به اتسمت أن سبق وما الوجودية
 الث الدافق »اليبوع الوجوايةان مع وهويؤكد رالفكر

 على وان فحسب« واإلنسان اإلنسان، دائما هو الحي للوجود

 في »يسمى الذي األصيل« الذاتي الوجود يعود«إلى أن اإلنسان

 حضارة كل أن وبما اإلنسانية«. »النزعة باسم العام التاريخ

 أن وبما ومصيره، وجوده في اإلنسان حول النموتتمحور تامة
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 اإلنسان تضع فإنها النمو، تامة حضارة هي العربية الحضارة

 أنه كما إظهاره، في بدوي يجهد ما وهذا اهتمامها؛ صميم في
 سمة يقصر الذي الحضارة، فهم حول السائد التيار يهاجم

 من غيرها دون األوروبية الحضارة على اإلنسانية« »النزعة

.الحضارات

 لم مؤقتة فعل ردة الجوانب يهذه وغيره بدوي اهتمام كان

 في وجودية عن تكثف جدية خطوات قبله، من حتى تتبعها،
 معالجة على اكأثير في أقدامها الوجودية تثبت ولم العربي التراث

 وقد .العرب المفكرين عند واالجتماعية الفلسفية المشاكل

 اتجاهات المعاصرين التراث دارسي ولدى هؤالء لدى ترسخت

 واالجتاعي التاريخي سياقه في الفكر موضعت أخرى

فأنصفت.

 خصائص من الوجودية عن اإلعراض نزعة وليست
 هذه أن نالحظ فنحن فحسب، العربي الوطن في المفكرين

 والجهد الفكر ميدان في هامة مساهمات لها كان وقد المدرسة،
 جزءاً كبارعمثليها موت بعد أصبحت اإلنسان، إنسانية حاية في

 لالستمرار قابلية أقل يكن وإن العالمي الفلسفي التراث من

.ألخرى ا الفلسفات من
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اهلنا غامن

الوجود وحدة
Pantheism
Pantheisme = Unicitl de PEtre
Einheit d. Welt

 تقتسم، ثالثة اطراف العالم، . االنسان. . الله.

 لهذا وتبعا للوجود، تفسيرفلسفي كل في تتزاحم تتجاذب،

 في الفكرية والمذاهب المدارس تتولد والتجاذب، االقتسام

ثالثة: كبرى قطاعات في حصرها ويمكن الفلسفي، التاريخ
 الوجود تفسر التي المذاهب في يتمشل االول القطاع ٠ 1

 الله أي — الوجودكله أن فنرى تفسيراًواحدياًأواحادياً،
 متوحد كل وإما جوهره، في واحد -هوإما والعام واالنسان

 وحدة عبارة، ونطلق ووجوده. ومرجعه اصله حيث من
 الى كله بإرجاعه الوجود تفسير تحاول نظرية أية على الوجود،

 القول من الواحدة المدارس هذه تتمكن ولكي واحد. مبدأ

:فرق ثالثة الوجودجوهرواحدتفرعت بأن
 وأن الحقيقي، الوجود هو وحدم اللم أن راى أول: فريق

 ولكي وخيال. وهم عن عبارة هو االنسان فيه بما كله العالم

 هذا بتراتب قال الحس، أمام العالم ظهرر الفريق هذا يفسر

 من ومرتبة ومظهر ظل فالعالم الله، هو الذي الواحد الوجود

اإللى. الوجرد مراتب
 فوحدة الموجود، العالم مجموع هو الله جعل ثان: وفريق

 الوحدة هذه وتظهر الموجود. الوجود وحدة هي هنا الوجود

 في ومادية، الهند؛ مذاهب في روحية، صورتين: في الحلولية

 ما هي الوجودية الوحدة وهذه ؛القديمة اليونان مدارس

٠ المسلمون الصوفية استنكره

 الطبيعي بالوجود وقال اإللهي الوجود ألغى :ثالث وفريق
 وهذا انسافي، نتاج هو نفه األلوهية عالم أن وادعى فقط،

الوجودية. للوحدة المادي الطرح في يتمثل االتجاه
 الثالثة، أعمدته الوجودبين فمة في يغدل ثان وقطاع - 2

 مكانه منها واحد كل فيحتل والعام، واالنسان الله : اي

 تقول التي الثنائية، المدارس في يتمثل القطاع وهذا ومكاته،

 وتتعارض الوجود، في بعضها عن المنفصلة المتعددة بالجواهر

 الواحدي التفسير صاحب االول، القطاع مذاهب مع بالتالي

 في م ق. 322384بأرسطو االتجام هذا ويتمثل للوجود.

 العربي الفكر في 1198,1126 رشد ابن وب اليونافي، الفكر

 االكويني توما والقديس ،1596-1650 ويديكارت االسالمي،

المسيحي الفكرالغربي في 1274-1225
 األلوهية، عالم عن كلية بوجهه يشيح ثالث قطاع وثمة ٠ 3

 في الواقعة البشرية القضايا منازلة في االنسانية الهموم ويحصر

 األلوهية، في اليقين عن البحث وهمل فقط، الدنيا الحياة

 بمصير التكهن الى يهدف وراثي ما بحث كل عن ويبتعد
 ظهرت كما البوذية في االتجام هذا ويتالمح الموت. بعد االنان

 السفسطائية وفي م، ق.486-566 حوالى بوذا مع منابعها في

 مدارس معظم وفي االجتماعية، المذاهب بعض وفي اليونانية،

٠٠٠٠النفس. علم
 جاد وديني فلسفي موقف كأقدم الوجود وحدة مذهب يظهر

 مع تاريخياً قارناه ما إذا ذلك ونلمس األلوهة. قضية من

.الوضعي التوحيد حتى أو اإللحاد او اآللهة تعدد مذهب
 االصل في أنه نجد النظر، فيه دققنا ما إذا اآللهة، فتعدد

 وال شخصي وهوال اآلباء، عقيدة بصفته. متوارث موقف

 ضماثر تتحمله لم األلوهية، أورفض وااللحاد، عقالفي.
 العام. االنساني للوجدان مناف موقف ألنه زمناً، الشعوب

 أو ،اخالقي الحادي فلفي يظهرمذهب وكثيراًماكان

 الى الالحق الجيل مع يتحول ان يلبث ال ثم ،ثوري مذهب
 البوذية تطور في كماحدث اآللهة، اليه أضيفت أودين نظام

والجيية.
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الوجوه وحدة

 الوضعي، الديني التوحبد أو الفلسفي، التوحيد أما
 صورة خالطت فقد ،قديمة وشعوب عقول به دانت الذي

 -1372 اخناتون مقطوعات في كها حلولية مالمح فيه األلوهية
 تعدد مع جنب الى جباً التوحيد هذا عاش أو ،1354 حوالى

الفيدا. أناشيد في نلمساآللهةكما

 عديدة مرات تكرر الوجود وحدة مذهب أن من الرغم على
 فوحدة أبداً، يكررنفسه لم انه إال الفلسفي، التاريخ في

 تغاير بدورها التي الصينية، الطاوية وحدة تغاير الهندية الوجود

 وحدة تفارق اليونانية والوحدة اليابانية، زن بوذية وحدة

 تفارق االسالم في الصوفية الوجود ووحدة ،2702204 افلوطين

 الوحدة تفارق الهيغلية والوحدة أوروباالمسيحية، شبيهتهافي

. . وهكذا. المادية، والوحدة السبينوزية

 لم المختلفة، الصور في الوجود وحدة لمذهب التنوع وهذا

 الوجودية المظاهر هذه إن : وهي الواحدة مقولته من يغيرشيائ
٠ واحد وجوهر راحد مبدأ الى ترجع ،كلها المتنوعة

 لوحدة الدارسون وقف المتنوعة، الصور هذه وأمام

 ولم والتبسيط، لاليضاح مدارس الى تقسيمها محاولين الوجود،

 وسنحاول، شتى اقتراحات الى تعددت ان تقسيماتهم تلبث
 لهذا - خارج من - متكاملة صورة نرسم أن سنتهم، على جرياً

٠ تفصيالته عمق الى بالدخول البدء قبل الفلسفي المذهب

 والثالث عامان، والثافي االول أربع: تقسيمات ونقترح

االسالمية. العربية الفلسفة يشمالن والرابع

االول: التقسيم-1

.البراهمة وحدة في تجلت ررحية ورائية ما وجود وحدة ٠ 1

 صورتين في ظهرت طبيعية أو مادية وجود وحدة - 2

:فلسفيتين

 للوجود المكون العنصر وحدة عن بحثها في اليونانية الصورة
 فالعام العالم؛ بوجود اال لمتسلم التي المادية والصورة الموجود،

 حية هي التي المادة الى يرد شيء وكل هوالحقيقي، وحده
 كل مجموع إال الله وما جيعها، الكائنات نشات وعنها بذاتها،

 Diderot ديدرو هومذهب وهذا هوموجود، ما

 واليسارية ،17891723 ه’ال0وهوبخا ،1784-1713

.الهيغلية

 الوحدة في تتمثل مثالية، فكرية فلسفية وحدة - 3
 وهو المطلق، السرمدي الجرهر هو الله حيث السبينوزية،

 وأجسام أرواح من المتنوعة والموجودات بذاته، الموجود الوحيد
له أعراض هي
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الثافي: التقسيم-11

 .الفهم تتحدى صيغ في إال تنكشف ال صوفية واحدية - 1

 من حاالت في توهب إنها إذ الظهور، في ذاتها على تعتمد وهي
 هو: المفضل وسبيلها الواحد، رؤية قوامها: االشراق؛
 الفلسفة، مشكالت بعض جيمس، )وليم التقشف.

(.105-102ص ص.

 الجوهر، عن فلسفية تصورات اعتمدت فلسفية واحدية - 2

 الوسطى العصور خالل وتعمقت ،اليوناني الفكر في ابتدأت

(.109-105 ص ص. )نفسه،

 الرومنسية الوجود وحدة وليمجيمس، تقسيم الى نضيف-3
 ظهرت الحديثة. األزمنة في الثعراء وجود وحدة وهي االدبية،

 كل تأليهه وفي الشاعر، لدى بالطبيعة التوحد ارادة في مالمحها

 واحاسيس وجدان من الوجودية الوحدة هذه وينعث . .شيء

 الشاعر وبرهان شرعية؛ او عقلية برهنة الى حاجة دون الشاعر

 تصهر قاهرة، وجدانية وحدة هناك بأن شعوره هو الوحيد،
.نابض حي كل في والعالم واالنسان الله

 هو انكليزي ورسام شاعر لدى الوحدة هذه برزت وفد

 وشاعر كاتب لدى ظهرت كما ،1827-1757 باليك وليام

 لدى العربية في وتمثلت م، 1849-1809بو االن هو اميركي

.م 1931-1883 جبران خليل جبران هو ورسام وشاعر كاتب

الثالث: التقسيم-111

 الله ان ترى pantheiste حلولية وجود وحدة هناك ٠ 1
 في كما منه، جزء ألنه بالله يتحد شيء وكل شيء، كل في يحل

.اليوناني والفكر والبوذية البرهمية

 أن ترى ،Emanatiste صدورية وجود وحدة هاك ثم - 2

 وجودي؛ بتراتب شيء كل عنه يفيض وحدته، تمام مع الواحد
 هو الذي بالله، يصبولالتحاد شيء، كل أي العالم، وهذا

 قال وقد .وجودية وحدة معه ويشكل ،وجوهره وجوده مصدر

.افلوطين الوحدة يهذه

الرابع -التقسيم7٧

 ،االسالمي التصوف رجال ابرزه رابع تقسيم -وثمة 1
 اكسب تقبل بوحدة منهم فريق فقال ،الوحدة مفهوم يمس

 أن ترى وهي ،Unicite de 1’Etre واألسماء واالضافات

 بالوجود قاثمة صور هي والموجودات ،يتجزأ ال واحد الوجود

 فائمة موجودة وصور واحد، وجود اال ثمة فما الواحد،



الوجو وحدة

 عربي ابن بها قال التي هي الوحدة وهذه .الواحد بالوجود
 الجيلي وعبدالكريم بعده، من ومدرسته ، م. 12401165

الشاذلية. والمدرسة م؟ 1424-1365
 ترى ،Unicite absolue مطلقة بوحدة آخر فريق وقال-2

 عكدابن حرى ي شيءهوالله وكل شيء، اللههوكل أن

 التلمسافي والعفيف ومدرسته، م 12701216 سبعين
 ا ر. 668-610 الششتري الحسن وابي م. 1291-1219

لبلياني. الدين م.وأوحد1269

 اشراقية وجود بوحدة وقال االنوار، مشرق ثالث وفريق-3

 ان رأى الذي .م1191 ?- 1155 كالسهروردي نورانية،

**٠٠نور. كله الوجود
الوجود وحدة مذهب تاريخ

 يقول الذي هو الوجود وحدة مذهب ان رأينا أن بعد

 هذا نشأة نفصل ان المفترض فمن الوجود، في الواحد بالجوهر
 صوره لتعدد نظراً ولكن واالخالفي، الدبني مردوده المذهب،

 ندرس ان ارتأينا الدارسين، تقسيم في رأينا كما وأشكاله
 نثأته منذ المذهب هذا بها تقلب التي الفلسفية االشكال

 العربي الفكر الى وصوالً القديمة، الهند كابات في لدينا المعلومة

االسالمي.
 آمن التي الوجودية الوحدة دراسة عن نتغاضى ان يمكننا وال

 الوجودية الوحدة نهمل ان يمكتا ال كما الهندوس، براهمة ا٠ب

 الى وصلت كتاباتهم ألن وذلك اليونان، فالسفة عنها نقب التي

 البيروني فعل كا المعاينة طريق عن إما العربي العالم
 كما الترجمات طريق عن وإما الهند، فتح بعد .م 1048-973

.اليونانية الثقافة في حدث
 تبقى منهما، تنصلنا مهما اليونانية والوحدة الهندية فالوحدة

 مثاركثيرمن االسالمي العالم في والمتواجدة المكتوبة اصولمهما

 بالوحدة البدء قبل فيهما القول سنفصل لذلك ؛المقارنات

.االسالمي العربي الفكر في الوجودية

األقصى الشرق

: الموجود وحدة = الهد - 1

 صفحات على تطالعنا آللهة تحصى تكاد ال وأسماء . أسماء

 ألن أسماء، كلمة على ونؤكد المقدس. الهند كتاب الفيدا،

 يظل بل صورة، أي رىءالقا وجدان في تحرك ال اآللهة هذه
 وتحمل , غيرمعينة مطموسة شخصية مالمح يحمل اسيا اإلله

 وحدة عقيدة مؤشرات طياتها في الماورائية فيدا الريج اشعار

الوجود.
 مكتملة المعالم، كاملة تظهر لم الوجود وحدة ان اال

 األسفار وهذه الوبانيشاد. اسفار في اال مرة، وألول العناصر،
 عامي بين الفها مكتوب، انساني فلسفي إرث تعتبرأقدم التي

 البراهمة.. والحكماء القديسين كثيرمن الميالد قبل 500و 800

 بين جرت محاورات، وثاني مائة على االسفار هذه وتحري
. وتالميذه المعلم

 ومعناها: يوبا مقطعين: من مؤلفة يوبانيثاد وكلمة

 العبارة هذه أضحت وقد يجلس. ومعناها: وشاد بالقرب،
 اإلسرارالبرهمي. إسماًعاًللمذهب بالقرب، يجلس تعني: التي

 والمباشر، السري اللقين عالقة في يتمثل الذي اإلسرار هذا

 العقيدة التلقين: ويشمل تالمذته، خيرة وبين المعلم بين

 به، االتحاد كيفية ثم الوجود، روح البراهمان في الصحيحة
 االنساني العقل ينتجها ال اليوبانيشاد، في المعرفة ألن وذلك

 مصدرها بل العملية، بالتجربة يكتبها وال ،النظري بالتفكير
 ساتياكاما ان كالمنا ويؤكد .والتعليم التعلم هو الوحيد

 عناصر علمته ان بعد البرهمي، معلمه الى عاد حين المتعلم،

 نور رأى حين له المعلم سؤال كان . البراهمان جوهر طبيعية

 كيف مثال: له يقل ولم علمك؟« »من وجهه: في براهمن
 (Veda, «les quatre quarts du Brahman». عرفت؟

(.383-389 ..pp

اليوبانيشاد؟ تعليم هو فا

 : هي ثالثة اليوبانيشادبأركان نحصرتعاليم ان يمكن

اآلتمان-البراهمان-الخالص.

Atman اآلعمان

 واالدلة األمثلة بشتى تالمذته تعليم على البرهمي يحرص

 ذاته وال عقله وال جسمه ليس االنسان جوهر ان البرهانية،
 وال صورة تخالطه ال صرف، هووجود جوهره ولكن الفردية،

 الكيان جوهر يشكل الذي الصرف الوجود هذا صفة. تشوبه

 هو فاالتمان االتمان. :اسفاراليوبانيشاد تسميه االنساني،
 والكثرة الوهم حجب وراء فينا والثابت وجوهرنا حقيقتنا

 وهو يولد، لم اعماقنا في الكامن االتمان رهذا الظاهرة. التعددية

 البراهمان. من جزء نفسه الوقت وهوفي يموت، وال يتحلل ال
 اآلتمان، أي الحقة، النفس إن الجيتا: في ألرجونا كرشنا يقول

 يدمرها ال باقية نهي تبدل، وال موت وال مولد لها يكن لم لما

 اال النظر، أمام الواقع القتل وما البراهمان، هي ألنها شيء،
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لوجو: ا وحدة

 ص الشرق، فالسفة )نوملين، لها. واقعي مغزى ال صورة
٠ بعد( وما 195

Brahman البراهمان

 الحضارة، قصة )ديورانت، الدارسين بعض رأى لئن

 الدينيين الفالسفة اقل هم الهنود المفكرين ان (47 ص ،3 ج
 فنحن إلمهم، يصورون حين البشرية، باكخصية تأثراً

 من اللهتهم كان فقد العكس، على انه ونرى القول، نخالفهم
نصيب. البشري تصورهم

 أنه نرى الوجود، وحدة في للبراهمان اخذناتصورهم واذا

 ،ذلك الدارسين على أشكل وقد .إنسانهم من نسخة جاء
 ان ونسوا مقياساً، العامة الدينية الشخصية أخذوا ألنهم

 في االنسان كان فان .البرهمية العقيدة هوإنسان ها، المقياس

 مريد، بصير، هوسميع، والتصورالغربي، السماوية، العقائد

 في أي االتمان، في االنسان حقيقة تجعل البرهمية فالعقيدة

 االتمان صورة وعلى . . .صفة كل من الخالي الصرف الوجود
 قدر وكأن . . .صفة كل من خال صرف وجود إلههم، يأقي

 ويكون إنسانها، صورة على عقيدتها إله يكون ان البشرية

,عقيدتها إله صورة على إنانها

 المتعدد الوجود هذا الى .. الظاهر. الكون الى البراهمة نظر
 هذه، اشكاله مع يقفوا ولم والوانه، المتكثتبأشكاله بصوره،

 جوهر اال يبقى وال الزوال، دنيا في تسقط انها وجدوا بل
 الجوهر وهذا الموجودات. صور عليه تجري ازلي، أبدي

 الظاهر، الموجود الوجود جوهر هو إنه البراهمان، هو: الباقي،

 الكون وحدة هي الهندية، الوجود وحدة إن نقول: لذلك

 في بيانها سياقي التي المسلم، المتصوف وحدة بخالف الموجود،
مكاها.

 الصرف، الوجود إنه فقلنا: بلغتنا اآلتمان عن عبرنا وكما
 والصفات والعواطف الرغبات شوائب من تنقى الذي

 جوهر هو البراهمان إن بلغتنا: نقول كذلك واالحوال،
 صور من تصفى الذي الوجود، أوروح الوجود،

 وجوداً ولجلى المعقوالت، صفات من وتنقى المحسوسات،
 يحوي نفسه، الوقت في ولكنه صورة، أو صفة دون محضاً،

 يوضحه ان معلم ويحاول الحواس. تدركه وال الموجودات، كل
:التالي الحوارالتشبيهي في لتلميذه

 ترى؟ ماذا نصفين؛ اقسمها التين، ذلك من تينة لي هات -

. موالي يا الدقاق الحبيبات هذه أرى ,
هناك؟ ترى ماذا نصفبن؛ منها حبيبة فاقسم تفضل .
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٠ موالي يا االطالق على شيائ ارى لست -
 أدق هو الذي الجوعر هذا من انه العزيز؛ ولدي يا -

 الشجرة هذه نبتت رؤيته، تستطيع ال والذي الجواهر،

 الجوهر هذا هو العالم روح أن ولدي يا صدقني , العظيمة

 هذا ذاته. في الحق هو هذا سواه، جوهر دقته في لي الذي

 ،3 الحضارة،ج قصة )ديورانت، أنت. هو:هذا هوآتمان،

(.49ص
 أرجونا، يا إعرفني ألرجونا: كرشنا يقول مماثل وبتعليم

 الذكي، ذكاء أنا الموجودات، لكل الداثمة البذرة انني اعرف

 الفكر ،كرشنا )رادا . . .القوى قوة انا ،العظيم وعظمة

(.190الهندي،ص الفلفي
 أي آتمان، هو لتالمذتهم، البراهمة، يعلمه كما فالبراهمان

 جزء أي ،البراهمان هو اوجوهره واالنسان ؛االنسان جوهر

 البراهمان، أي هوالكل اآلتمان، أي فالجزء، البراهمان. من

الوجود. اجزاء من فيكلجزء موجود البراهمان، أي والكل

الخالص

 وجود بداية كانت وكيف لماذا الخلق، نظرية ماتجاوزن إذ

 الهندوسية الكتابات في الخلق قصص لتعدد نظراً العالم،

 رادا ؛213 ص ،3 ج الحضارة، قصة )ديورانت، وغموضها
 توملين، بعد؛ وما 521 ص الهندي، الفلسفي الفكر كرشنا،

 نشيد على يتكلم حيث بعد وما 176 ص الشرق، فالسفة

 ألنه ،نتجاهلمصيراالنسان ان يمكننا إالأنناال الخلق(.

 تجاوزنا ما اذا الفردية فالحياة الهندية. للفلسفة الفقري العمود

 الالهوت في االنسان ومصير ،بمصيرها نهتم ان علينا ،منشأها

 االتحاد الى بأجمعه، البشري الجنس عودة هوفي البرهمي،

 عالم سقوط بعد إال ذلك يحدث وال بالبراهمان، واالنصهار

المولد. تكرار في يستمر الذي والكثرة، التعدد

 عحل يحل البراهمان، الى بكامله البشري الجنس وعودة
 الديانات في نار او جنة الى االنسان ونهاية والبعث القيامة

 المولد وتكرار االنسان، وجنة النعيم هو فالبراهمان السماوية،

.البشرية الحياة آالم على المشرعة الفردية هوجحيم

 هو المقيم، الخالد النعيم الى اي ،البراهمان الى والوصول
 .فيه للبراهمان تدخل ال بحت، انساني ومشروع بشري اختيار

 السماوية، االديان في األلوهية تصور بخالف هنا، البراهمان إن
 يسعى هوالذي واالنسان الطالبين اليه اليقرب ساكن

 ،البراهان يثارك ال االتحادية، المسيرة هذه وفي به، لالتحاد
باالتحاد. يغري قاهراً وجوده كون اسخينا اذا اال اللهم



لوجو ا وحدة

 لقانون عحكوم وجحيمه، االنسان اومصير المولد، وتكرار

 الكارما وقانون الكارما. الهنديةم المصادر تسميه صارم، سببية

 لمساره، تبديل وال لحه تغيير ال واآللمة، البشر محكم هذا،

 كما تماما الكارما، قوانين االعبر لالنسان خالص ال وبالتالي
 من مثالً يتمكن لم إنه حبث ،الطبيعي العالم في لالنسان يحدث

 كذلك عليه. وتغلب الجاذبية قانون اكتشف حين اال الطيران

 الكارما قانون بمعرفة اال الخالص يكون ال البراهمة، تعاليم في

 في الدوران من الخروج طرق بمعرفة اال أي عليه، والتغلب
المتكررة. الوالدات سلسلة

 بها يقوم التي كلها، االنسان اعمال بان الكارما قانون يقضي

 الالحقة، الوالدة في مصيره تحدد التي هي الراهنة، حياته في
 بين للحيلولة يتدخل ان أوإلهي اناني عامل ألي يمكن وال

 التي هي - ادق بتعبير - اعماله او فاالنسان .ونتيجته العمل

 من البرممي يجد لم االنساني المصير في وللتحكم مصيره. تصنع
 طريق هي فاالعمال االنساني؛ الفعل في التحكم سوى طريقة

اول. مبدأ هذا الخالص،

 الى الجزئي عودة في هو الخالص ان على ينص ثان ومبدأ

 الى النقطة عودة في البراهان، الى اآلتمان عودة في الكلي،
 التعددوالفردية، جحيم من هواالنطالف الخالص البحر

.كله للوجود الحاوية المطلقة الوحدة في لالنصهار

 هذا هو فما غخصوصاً، عمال يفترض الخالص، وهذا

 لقانون وفقاً ٠ المنفصل الجزئي الكائن يمكن الذي العمل

به؟ واالنحاد بالمطلق االنصهار من - الكارما

 االنسان يرجع لذلك الجزاء، تقتضي الحنة، االعمال إن
 اليئة، واالعال اعماله. حسن ثواب بها ينال جديدة والدة في

 جديدة والدة في االنسان يعود لذلك ايضاً، م الجزاء تقتضي

 ثانية، ناحية ومن ناحية؛ من هذا أعماله، سوء قصاص ليتلقى

 والعواطف الرغبات كوامن تثير المتعددة، الدنيوية المظاهر أن
 واحدة، حياة في إطفاثها من االنسان يتمكن وال االنسان، في

 ورغباتها، شهواتها لتستكمل جديد ثوب في النف تعود لذلك

.. .الوجود صور من تثتهي بما وتتمتع

 هذا من الجزء هو واآلتمان الكل، هو البراهمان إن وحيث

 الجزء، بتخليص اال الكل الى الجزء عودة تكون فال ٠الكل
 التجزيء. عالم في تكبله التي المعوقات عبء من اآلتمان، أي

 جزئي وجود في اآلتمان تسجن واالعمال، والشهوات فالرغبات
 يكفل بمنهج اال خالص ال لذلك الكل، في االندراج من يمنعه

والتعدد. الفردية من التطهر لآلتمان

 بذاته االحساس عن يغيب آتمان، صورة الخالص ويأخذ

 البراهمة كلمات تستطيع ال تالشيا المطلق في ويتالشى ،وفرديته

 االنطالق لهذا شروحاتهم تأتي لذلك . ماهيته عن التعبير

 أشبه هو الخالص أن والحق .تقريبية وصفية صيغة في واالتحاد

 »فكما . . . الالمحدود. في وبعثرته االنساني الوجود بتالشي
 وأشكالها، أسماءها وتفقد البحر، في المتدفقة االنهار تتالشى

 يفنى وشكله، اسمه تحررمن ما إذا الحكيم، الرجل فكذلك

 )ديورانت، الجميع«. هوفوق الذي القدسي الشخص في

 الفكر كرشنا، رادا ؛440,50 ص ،٣ج الحضارة، قصة
؛73 ص الهندي، الفلسفي

Albert Schweitzer, les grands penseurs de VInde, «la

:33-54 doctrine des Upanishads», pp

Jules Monchanin, Mystique de VInde, «la quete de

;131136 Pabsolue», pp

Louis Gardet, Etudes de Philosophic et mystique 

(.151-205 l٠exp^rience Indienne », pp؟,»C٥mpa٢٥e

الميزان في اليوبانيشاد فلسفة

 اليوبايثاد، في وتلميذه المعلم بين الحوارالفلسفي من

 ولكن بينهما. والعالقة واالنسان الله في البراهمة، عقيدة ظهرت

 ومحتاج الفلسفي، المنهج وضوح الى يفتقر ادبي شكل هو الحوار
 ان تلبث لم لذلك .الدارسين من وتقنين شرح الى بالتالي
 اسفار من والمستمدة التقليدية، الستة الهندوسية المناهج ظهرت

 مبحث في فقط ي*منا الستة المناهج هذه ومن اليوبانيشاد.

الفيدانتا. : منهج الوجود وحدة

 بعد الخامس القرن الى سارا الفيدانتا مدرسة تاريخ ويرجع

 الهند في برزت التي البوذية امتصاص استطاعت وقد الميالد،

 وحدة مذهب بالتالي ورافضة البراهمن بوجود غيرمعترفة

الوجود.
 للديانة تصويراً المذاهب اكثر الفيدانتا مذهب ويعد

 وان الوجود، بوحدة هوالقول به امتاز ما واخص : البرهمية

 هوفي الخالص وانما فقط، والتعبد الزهد قي ليس النجاة طريق

 شيء، كل في هو براهمان ان االنسان: يعرف ان في المعرفة،

 الحياة حلمي، مصطفى )محمد براهمان في هو شيء كل وان

 من للهند ما تحقيق البيروني، ؛35 ص االسالم، في الروحية
. مقولة(

 أهم .م 820-788 الكبير الهند فيلسوف شانكارا ويعتبر

 واحدي، بتصور اليوبانيشاد فسر وقد الفيدانتا مدرسة اعالم

 جيتا - والبهاجفاد اليوبانيشاد على المشهورة بتعليقاته واعاد
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الوجود وحدة

 المطلق مذهب بذلك وشيد ،البراهمانية للثقافة اليادة

 اليوبانيشاد. تعاليم خالصة واعتبره الالثنائية، او الروحافي
 الفلسفي الفكر راداكرشنا، ،18ص شانكارا، )فؤادشبل،

.بعد( وما 588 ص شامكارا« ثنائية »ال الهندي

 وهو ،شانكارا عند الوجود هو فقط اآلتمان - فالبراهمان

 المحسوسات صور من عداه وما الواقعي، الحقيقي وحده

 الذي هوالعالم حواسنا، نحت يقع الذي العالم إن .إوهم
 أي ،Maya المايا عالم هو الخارجي والعالم حواسنا؛ :اقامته

.هو لي الذي ذلك بأنه ينظاهر »عالم أنه بمعنى خداع، عالم

 اما المايا، عالم الى تنتمي األنا، بمعنى االنسانية والنفس

 في المايا، وراء فيعالم فهي اآلعمان، هي التي الحقيقية النفس

 ص ص. الشرق فالسفة )توملين، االزلية. الحياة عالم
 عن فكرة - المخلوقات بقية دون - وحده ولالنسان . (275-263

 بتدبيرالكون مرتهاإحساساً التي التجارب منحته إذ النهاية،

 الالمتناهي استدعاء يلمس وحده، فاالنسان ومنهجه، العظيم
 له االء نداء لتلبية ويتعد شعورياً، يرتقى ولذلك له،

. (36 ص شانكارا، )فؤادشبل، الله بالتوحدمع

.واحد والبراهمان أننا معرفة في المعرفة، في هو والخالص
 من الوجود، وحدة اي اليوبانشاد، لفلسفة قيض وقد

 ومن الهندية الشعوب من التاريخية العصور مر على يؤيدها

 , م 1886-1834 الحديث العصر في كريشنا راما هو فها غيرها،
 البرهمية، الوحدة الى يرتد والمسيحية، االسالم عرف أن بعد

 Solange le maitre ), موجود« الواحد »فقط دائما ويردد

.24 Rama Krishna, p) .
 في تسهم ما بمقدار صحيحة االديان كل إن راماكريشنا يرى

 فاالتحادبالمطلق االتحادبالمطلق على الجزئي االنسان مساعدة

 مع برزت هنا ومن .الصحيح هو والنافع الجزئي، غاية
 رؤيتها في الهندوسية العقلية خصائص جديد، من كريشنا

 الى وتحولها اآللهة، تعددية تفبل التي العقلية هذه لأللوهية،

 تكون ما بقدر واحدة الشرائع فكل الوجود. وحدة في عقيدة

بالبراهمن. لالتحاد ومنهجا وطريقا وسيلة
 الفيلسوف سيعبرامرسن الهندية الشعوب خارج ومن

 من وهم الفردية »إن بقوله: الهندية العقيدة عن االميركي،

 . (.51 ص ،3ج الحضارة، قصة )ديورانت، األوهام«

 لن »إنك :اليوبانيشاد اسفار عن 1860-1788 شوبنهور ويقول

 تفيدك اكثرما وتعلوبك تفيدك دراسة كلها، الدنيا في تجد

 في سلواي كانت لقد يوبانيشاد، اسفار دراسة بك وتعلو

 قصة )ديورانت، فيموقي«، سلواي وستكون حياتي،
كريشنا: راما بخصوص براجع كما ؛43،ص3ج الحضارة،
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II- م الصين

الطبيعية الوحدة :أ-الطاوية

 كالريح المظاهرالطبيعية، البدائيون الصين عبدسكان - 1

 ظلت الماء ولكن واالفاعي، والجبال واالشجار والرعد

 بين تأرجحت هذه، السماء وعقيدة االكبر اإلله هي عندهم

 القرابين الشعب فقدم ،الفلسفي والتجريد الشعبي التجسيد
 جرد حين على ، كشىء السماء الى التعبدات والوان والضحايا
 ارادة لتمثل مكانا كونها ففارفت حسيتها، من السماء الفالسفة

 السماء عقيدة اصبحت االحوال كل وفي .العالم نظام او الله

 ص ،4 ج الحضارة، قصة )ديورانت، الرسمي. الدولة دين
 الخالق عن االمبراطور فيه ينوب الذي الدين هذا (459-456

السماء«. ألنه:»ابن
 الصين تاريخ في التدوين عصر من الينا وصل ما أول - 2

 دو شارل الفرنسية الى ترجمه وقد ،التغيرات هوكتاب الفكري

 Yiking, le livre des mutations, traduit du chi)- هارلز.

(.nois par Charles de Harlez) هذا المرويات وتنسب 

وانغ ون الى: الطبيعة وراء ما في المهم الكتاب
 الوجودية، الحقائق أن في التغيرات كتاب نظرية تتلخص

 في اساسيين عنصرين واتحاد تعارض من تتولد كلها، الظاهرة
 Yang اليانغ يمثل .Yang Ying واله اليانغ عما: الكون

 عنصر السماوي، العنصر المنتج، الفعال االيجابي العنصر
 الين أن حين على الذكورة؛ عنصر - والحياة والحرارة الضوء

Ying، عنصر االرض، عنصر المنفعل، السلبي العنصر يمثل 
.االنوثة عنصر - والموت والبرودة الظلمة

 التفسير، في التجاهين عرضة التغيرات كتاب ظل وقد

 يجعل والبعض والين، اليانغ ثناثية منحى ينحوفيه فالبعض
,عظيمة كونية وحدة شطري العنصرين

 نشره فقد والتقديس، بالدراسة الكتاب هذا حظي وقد

 ان الباحثين ويعتبر .الحواشي له ووضع بنفسه كنفوشيوس
 سادا اللذين للمذهبين المشترك القاسم هو التغيرات، كتاب

والكونفوشية الطاوية وهما: هذا، يومنا حتى الصيفي التقليد

R. Guenon, Aperqus sur L’tsottrisme, «Taoisme et) 

.Confucionisme», pp 102-129).

 الصين فالسفة ظهرأعظم الميالد، قبل الخامس القرن في-3

الو-تزو وهو م، ق. Confucius 479551 كونفوشيوس قبل



الوجو وحدة

 كتاب اليه وينس القديم، لمعلم ومعناه م، ق. 490570-

 ومعنى الطاوية. العقيدة أسس يحكم الذي والفضيلة، الطريقة
.الطاوهوالطريق لفظ

 عن يتولد ،غامض وحيد هومبدأ Tao الطاو الوأن يرى

 المبدع الخالق النشاط هذا ويتبع العالم، في االشياء جميع نشاطه

 نظرنا ما فاذا الطبيعية؛ حركة في يتجلى عظيما نظاما مساره، في

 حركة الى الفصول، تتابع الى للطبيعة، التلقائي النشاط الى

 أي طاو بموجب يسير شيء كل أن نالحظ الكون، ومسار
 الطاو ان عندها فنعلم حركة، كل في نفسه يعبرعن طريق،

,االشياء لتطور العادل القانون وهو المبدأ هو

 عليه سعادة، في يعيش لكي االنسان ان ثانية، ناحية ومن
 الحكمة. هوسر هذا عمياء، طاعة الطبيعة قوانين يطيع ان

 اوطريق هوالطاو، االشياء كل وطبيعة مادة ان وحيث
 السلوك طريق او الطاو سلوكه في يتبع نراه لذلك الكون،

 السلوك، وطريق الكون طريق الطريقين: اي الطاوان وهذان
 الكوني الطاو هذا وفي االمرطاوواحد وواقع الحقيقة في هما

 هو ما كل جماع المطلق، هو فالطاو القوانين، جميع تتوحد
 Aton Kielce ،164/1 الصين، حكمة شبل، )فؤاد موجود.

(.65-84 .LesTaoismes, « L،Un supreme: le tao » pp

 صامت وتقليد وتأمل سكون حياة الى الطاوي ويعمد

 كذلك صمت، في طريقها تتبع الطبيعة إن وحيث للطبيعة،

 في ويعمل الطبيعة، طريق يتبع ان الحكيم االنسان على
 ورفض الطبيعة، الى بالعودة الطاوية وتتميز صمت.

 المرء وحدانية على بالتأكيد الحضارية، والمكتسبات التعقيدات

 (169 ص ،1 ج الصين، حكمة شبل، )فؤاد الطبيعة. مع

 وحدة - القول امكن هي-إن تعلمها التي الوجود ووحدة
.الطبيعة نشاط مسار

 تزو - تشونج كتابات في تمثلت طاوية أكمل أن عل - 4

Tchoang- tzeu نظرته تزوفي -الو خطى على مشى الذي 
 والسكون السالم وطلب الحيوية، الكرن وحدة الى الشاعرية

 طريت أي المقدس، الطاو يتبع كله كيانه تاركاً الغابات، في

العقول تدركه ال الذي الطبيعة، حياة

 العبارة، تطيقه الطاوبما معنى يشرح أن تشونج حاول وقد

 انه المتناقضات؛ تصهركل التي العالمية الوحدة انه فوجد

 وحدة اي النهاية، الى البداية من طريقها ووحدة االشياء وحدة

مسار. ووحدة تكوين
 االشياء وحدة كيمايعبرعن بالتطور، تشونج قال وقد

 وال صورة تدوم ال المبهم، الكل هذا ففي الطريق، ووحدة

 ينشأ النمر يتحول...من يتطور، شيء كل بل ،شكل
 قد االنسان، حتى االنسان، ينشاً الحصان ومن الحصان،
 الصورة هذه وما غيرصورته، أخرى صور الى يستحيل

.بالموت يخلعها مرحلية صورة اال االنسانية
 انفاسه، األخيريلفظ هذ وكان الي تزو- يوماً زارتشونج

 الطريق عن وتنحوا »اسكتوا الباكين: ألهله تشونج فقال
Tao، قصة )ديورانت، تبديه،. حركة في تقلقوه وال 

 تزو الو- بشأن ويراجع ،92-91 ص ص ،4 ج الحضارة،

. (Henry Normand, Les maitres du Tao) تزو: وتشونج

 كنفوشيوس حكم جوشي أخذ عشر، لثاني القرن في-5
 ومزاج ويتمثى عصره، منهانظاماًفلسفياًيوافق وبنى لمتفرقة

 المتناقضات، صهر الى الرامي االقصى، الشرق شعوب
■ مقدس حيوي كل في وتوليفها

 التغيرات، كتاب فإثنينية والمادة، القانون بشنائية جوشي قال

 االساسية، العناصرالخمسة وتؤثرفي تمتزج والين، اليانغ أي

 ظواهر منها ليوجد والخشب، والمعادن والتراب والنار الماء اي
 مطلقة حقيقة هناك الصورجميعاً، هذه فوق ولكن الخلق

.السماء ا وهي بينها وتؤلف تجمعها

 منغ - يانغ - وانغ هر الصين في الكبار المفكرين آخر - 6
 االنسافي العقل ان يرى المذهب، واحدي كان م، 1528-1472

 ال الخيروالشر وان ،الطبيعي الفانون على ينطوي ،نفسه
 وقد االنسان، عقل في بل نفسها، االشياء في قط يوجدان

 قصة )ديورانت، تلميذه طريق عن اليابان الى فكره دخل
. (165-161 ص ص ،4 ج الحضارة،

:التأمل مدرسة : زن بوذية - ب

 Hist, des religions, «le) اليابان في زن بوذية اشتهرت

.bouddhisme japonais» T 1, pp 1320 s) الياباني واسمها 
 عن حرف الذي ch’an هوتشان الصيني واسمها ،2زنمع

التأمل. تعني: زن وكلمة .Zhyana زيانا السنسكريتي االسم

 اومدرسة التأمل مدرسة في الرجود نظرية وتتلخص
 البشرية. الكائنات جميع في تكمن بوذا طبيعة بأن الرؤية،

 »مصدر .م 713 عام المتوفى Yoka Daishi دايشي يوكا يقول

 صفته في لبوذا ا هو إلجوهرية، طبيعتها حيث من االشياء، كل
(.91 ص )نفسه، المطلقة«

 البوذا، طبيعة فيه تتجل التأمل، بواسطة االنسان. إن
 زن، بوذية في المطلق مع فاالتحاد الالشعور. طيات في الكامنة

 بوذا، طبيعة ويقصدبعبارة: مباشرلألعماق، تأمل بواسطة يتم
 يسمو الذي الحقيقي، جوهره في صفانه، اجل في بوذا ذهن
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لوجو ا وحدة

 اا صفاته بجميع الظاهر عالم وما المادة. فوارق جميع على

(.367-365 ص ص الصين، حكمة شبل، )فؤاد تخيل.
 :لمبداً هاماً مكاناً التأمل او الرؤية مدرسة اتباع يفسح

 . الظاهري تأثيرالعالم من وهوتحريرالذهن الفكر، غيبوبة

 البوذي االدب فكان الشعراء، شاعرية حرك الموقف وهذا

 الفرق من غيره عن تميزه خاصة، بلغة يتمتع الذي الزفي،
 المتوفى Seng-t- san تسن تنغ اعالمهم احد يقول ,البوذية

 عندما .اتباعها من واحذر ،الثائية في تتأخر »ال : م 606 عام
 (Le mental الفكر ويضيع الغالل يقع والخطا، الصح يوجد

(.Suzuki, Manuel de Bouddhisme Zen, p٠79

الفراغ. الواحد، الطريق، يعني: لفكرهنا وا
 تقود وال التأمل، حصيلة هي زن مدرسة في واالستنارة

 الذهن يترك ان ترى وهي التنرر الى اوالعبادات االعال
.البوذ تجتي الى وصوالً إلذاتي، منهاجه ليسلك

 بعد الهندية، البوذية حصيلة هي المدرسة، هذه أن ونالحظ

 مواصفات الهخد من اكتبت لقد :الطاوية بالصين مرورها
 من ولكونه المبارك المتنور، إنه: المتأمل، البوذي االنسان

 فهو ،البوذية في الكبيرة الخالص عربة اي المهايانا مدرسة اتباع
 انه الديانات، كل ويقبل الطاثفية، النزاعات كل على يعلو

٠ وجدت اينما ويتبعها االستنارة عن يبحث
 مبدأ الطاوية، من المدرسة، هذه اكتبت فقد كذلك،

 قيد التنوردون الى للوصول الذاتي، منهاجه يسلك الذهن ترك

 طبيعة أطغ تسن: تستغ يقول .والقوانين والعادات النصوص

(.80 ص )تفسه، الطريق« مع وفاق على تكن االشياء
 في تجلت فنية نهضة في ،زن وبوذية الطاوية ساهمت وقد

 تعاليم حوت فحين الخصوص. على التصويرية االعمال
 بيها، واالتحاد لها واالستسالم الطبيعة الى للعودة الدعوة الطاوية
 اذ اليقظة، هذه زن بوذية فوت ثم الفنانين، اعماق ايقظت

ووحدتها. الحياة مجرى في واحد والطبيعة االنسان ان علمتهم

 ألنه االعلى، الروح معرفة ه بإمكان أن يشعر الفنان وكان
 تعبيراً المتطورة ومظاهرها الطبيعة حركة في نفسه يعبرعن

 العقلية، الصورة من هوابلغ التعبيرالصامت، وهذا صامتاً،

خاللها من االعلى الروح معرفة الناس يحاول التي ٠٠٠٠
اليونان

الوجودم وحدة سقراطم قبل الفالسفة - 1

 االيمافي والمعقول الديني، مثأم الوجود وحدة مذهب فارق
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 الفلسفة عالم ليدخل االقصى، الشرق في الشعبي واالجتماعي
 اليونان. في النخبة وسياسة العقلي، والمعقول االنسانية،

 الفالسفة لدى ظاهرة عام، بوجه هو الوجود وحدة ومذهب

 الفكر خريف بدوي، )عبدالرحن سقراط على السابقين

(.165اليونافي،ص

 ص الفلفة، قبل ما )فرانكفورت، فرانكفورت ويرى
 االصل هومثكلة اليونانيين الفالسفة هم ان (278

 االولية الحالة بمعنى االصل، عن يبحثوا لم انهم غير والتكوين؛
 ايجاد في جدوا ولكنهم الحقة، كينونة حاالت محلها تحل التي

 تعني: مفهومهم في االصل ألن وابدي، حلولي للوجود اساس
 عند الملح السؤال وكان األول، السبب أو المديم، المبدأ

 تكونت منه الذي الوحيد الجوهر هو ما :هؤالء الوحدة فالسفة

االشياء؟ كل

 السبعة، الحكمة أعمدة أحد طاليس، قال - أ

 وهوالجوهر االولى، هوالمادة الماء »إن م: ق.546-624

 على طاليس وقدم االشياء«. كل تكونت منه الذي الوحيد
 المظاهر هذه جميع ترجع كيف واوضح المنطقية، البراهين ذلك

 هووحدة بالتالي العالم وان واحد، اصل الى الواقع في الكونية
 قبل ما )فرانكفورت، باآللهة«. مألى األشياء و»كل متناسقة،

(279 الفلسفة،ص

 فقد طاليس تلميذ .م ق. 547-610 انكسيمندر اما - ب
 اذ مدد. معين ألنه مبدأأواًل، يكون أن الماءاليمكنه أن أدرك

 من يكون أن أي محدداً، يكون اآل المحددة، الظواهر مبداً على

 انكسيمندر جعل لذلك المحدد. الواقع لطبيعة مغايرة طبيعة

 - الالنهائي أو الالمحدود تعني كلمة وهي , Apeiron األبيرون

 )نفه، . شيء كل يتكون وعنه شيء، لكل الحاوي المبدأ هو
. (283-282 ص ص

 النكسيمندر، معاصر م ق. 524588 انكسيمانس - ج

 الجوهر هو الهواء ان يرى كان األيونية، للمدرسة وتلميذ
 تحفظ كا الكون تماسك يحفظ الذي وهو األشياء، لكل األوحد
 يقول: اآللهة. حتى كلها األشياء، نشأت ومنه البدن، الروح

 هكذا فينا، التماسك على تحافظ هواء، وهي الروح، ان »كما
.نفسها( الصفحة )نفه، كله«. بالعالم والهواء النف يمحيط

 كل ان هيراقليطس يرى ق.م.475-540 هيراقليطس٠د

 تحوالت اال هي ما المشهودة، الكائنات هذه كل اي شيء،

 يخلقه لم قديم العالم وأن المقدسة، للنار ومرحلية متمرة دائمة

 يقول وهوالنار. االزل، الى وسيظل االبد، منذ كان فقد إله.
لم للجميع، هودوماًذاته الذي العالم، »هذا هيراقليطس:



الوجو وحدة

 اآلن حتى كان لقد اوالبشر، اآللهة من احد قط يصنعه
 ما )فرانكفورت، . ئمخمد، ال حية ناراً االبد، الى يبفى وسوف

(.284 ص الفلسفة، قبل

 ألن الحسية، المشهودة تلك بالنار، هيراقليط يقصد وال

 هيراقليطس نار اما تحوالتها، احدى هي المحسوسة النار هذه

 للكون رمز فهي المحسوسة، التحوالت في الظاهرة الواحدة

 وهي إلهية، عاقلة إنهالطيفة التوتر اضداد بين جريان وهوفي

 فتصبح تضعف اإللهية النار وهذه أبدية. ازلية مستمرة
 ترتفع البحرارضا، ويتكالف بحراً، تتكانف ثم معسوسة،

 ازلية حركة في وهكذا نارا، تلتهب سحبا، تتراكم ابخرة،

.دائمة صيرورة هي العالم كينونة ان ذلك عن وينتج .ابدية
 انه اكسينوفان يرى ف.م. 480-570 حوالى ه-اكسينوفان

 جميع وأن معاً. والله العالم :هي واحدة، حقيقة اال توجد ال

 الله بين بذلك فوخد ساكة. وحدة هي العالم في االشياء

 وهو العالم، على يهيمن الذي هوالعقل الله جاعال والعالم،
.العالم يكون الذي الجسم

 اكسينرفان اثر نلمس م. .ق 450-540 حوالى بارمنيدس و-

 في الفلسفية، قصيدته ففي بارمنيدس. فلسفة في واضحا
 قد آلهة أن الشاعر يعلن بيتاً(، 160 حوالى منها )بقي الطبيعة

 شيء والكون فالفكر واحدة، جميعها االشياء أن إليه أوحت
 ال سرمدياً، سكوناً ساكن الواحد الوجود هذا وأن واحد،

 وهو ينقسم، وال يتبدل ال متجانس وجود يتحرك، وال يتحلل
 الى الساكنة النظرة وهذه الكون، وهو غيره، إله ال الذي اإلله

 والتغير والحركة الصيرورة ان يقول: بارمنيدس جعلت الوجود

 هيراقليطس،. من العكس على غيرحقيقية، اشياء هي والنمو
.دائم وسيالن وحركة تحرك في العالم ان رأى الذي

:مادية وحدة ح الرواقيون - 2

 م ق 263؟- Zenon 335 زينون وخاصة الرواقيون،

 اكدوا من اول هم م، ق.206-27900٧5ع•• وكرزيب
 كائن هوكل العالم إن :وقالوا هوالله، العام ان بوضوح

إلهي هو لذلك وحكيم، عاقل

 موحدة قوة وجود على الكون وحدة الرواقيون اقام وقد
 هو فيه النافذ النف الن واحد فالعام الجمي، للجوهر

 لذلك فيه الحال هولثفر والله الجسم، بمثابة العالم واحد،

 الفلسفة، تاريخ )برهييه، كافة الكون اجزاء في حاضر فالله

(.7462ص ص ،2ج »الرواقية,،

 وحدتها، تناسق بجمال معجبين الطبيعة امام وقفوا وقد

 غير اي غيرها، إله عل يتعرفوا فلم الفني، ابداعها وروعة

 تأليه مذهب: فتتج العاقل، العظيم الواحد الكون هذا
الكاثنات.

 من قبل، من هيراقليطس انطلق كما الرواقية انطلقت وقد
 وتغلغلت حلت جسد، من مركب انسان وكل األولية. النار

ذكاء. خصوصيتها: نارية، نفثة هي روح فيه

: م 270-204 فلوطين ا - 3

 والشرقي اليونافي الفكرين الوجودية افلوطين وحدة صهرت
 ما علم في احتلتها التي المكانة يها استحقت براعة في الهندي،

 الى افلوطين توصل اذ بكامله، الفكراالوروبي في الطبيعة وراء
 في االنسانية، النفس بين الوجودية العالقة اظهارخصوصية

 لك المطلق هوالجوهر الذي الواحد وبين مراتبها، اعلى

الوجود.
 ان ويرى الوجود، حول بتأمالت فلسفته افلوطين يبدأ

 الحديث ابتدر لذلك واحد؛ :شيء كل قبل هو الوجود
 في الفارابي تلميذه عند نراه ما وهذا الواحد، حول بتأمالت

الواحد. على بالكالم يبداً إذ الفاضلة، المدية اهل آراء كتابه
 هي التجسيدات، الواحدنسقامن عن افلوطين ويفرع

 الكائن لنفس نجليات هي او الواحد، الكوفي للوجود مراتب

الكلي. الواحد
 في نفسه، وهوالوجود الواحد، يتجلى االولى، المرتبة في

 وال عقال، يس والواحد الالحدودة. وكينونه حضور، مام

الخير. إنه روحا،
 هذا فإن لذلك بالضرورة، يفيض كامل كل ان وحيث

موجود. كل الى الوجود يعطي الواحد
 التي فصالً والخمسين االربعة في افلوطين أن رأينا، وفي

 في الواحد، عن صدورالكثرة بين التاسوعات، مجموعة تؤلف

 على ايدينا نضع ان ويمكتا .والتجريد الدقة في غاية هي كيفية

 الكثرة فمنشأ اليونافي، الشيخ وجود وحدة في الكثرة، مفتاح
التعقل. فعل هو:

 في متجانساً كامالً الواحد، الوجود كان البدء، ففي

 نفسه، الوجود هذا عقل ثم وتفرقة، تحديد كل فوق وجوده،
 تمة ومن وجود-تعقل، نسبتين: في انقسام دون فازدوج

 ذات الى اعتباري هوانقسام الذي التعقل، فغل تجسد

 تكوين أو اول، فيض في تجسد ومعقول، عاقل أي وموضوع،
 الذهن في يولد التعقل فعل أن وذلك العقل، هو أول،

 عقل الشامل، الكلي العقل هو التكوين وهذا العقل. :مفهوم
الكون.
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لوجوه ا وحدة

 العالم في الفاعلة الكلية النفس انبثقت الكلي، العقل وعن
.الجزئية النفوس كل تفرعت عنها والتي المحسوس،

 أي الوجودية، المراتب هذه افلوطين يفصل ان وبعد

 وحدتها على يؤكد الكلية، والنفس الكلي والعقل الواحد
 المادي العالم تحوي التي الحقيقية الوحدة هذه الوجودية،
نفسها داخل في لنفسها كظالل المحسوس،
 من المتصل المرور هذا في الوجودية الوحدة هذه وتتجلى

 الى الكي من المحدود، الى المظلن من الكرة، الى الوحدة

 الحركة قانون بحسب وذلك بالعكس، والعكس الجزئي،

المزدوجة:
 الكلي، العقل الى الواحد صدورمن وهي الهابطة، الجركة

 وهو المطاف، آخر هو الذي المادة، عالم الى الكلية، النفس الى
. . وتكر. وسلب عدم

 ادوارها اكمل محققة افلوطين، عند الجزئية النفس تبرز وهنا
 تحوي الجزئية النفس هذه الوجودية الوحدة تاريخ في

 ترتبط ان طاقتها ففي ونقوى، فجوراً ملهمة انها إمكانيتين:
 المراتب سلم مطهرة، تنصعع، ان طاقتها في انه كما بالمادة،

 هو الذي الواحد، الى وصوالً صاعدة، حركة في الوجودية،

. شيء كل وغاية شيء، كل مبدأ

افلوطين استمرار

 ليهدم المسيحي، األفق في األكويني توما القديس ظهر - أ
 الثنائية ويكرس ،الفيضي اساسها في الوجود وحدة نظرية

 لدى ثانية، المذهب هذا ظهور تمنع لم جهودم ولكن األرسطية،

 سبينوزا حتى وصوال .م ؟1327?, 1260 إيكهارت جوهانس

 في الصوفية الفلسفة )عبدالقادرمحمود، م. 1677-1632

(543االسالم،ص

 االلماني الصوفي الفيلسوف هذا إيكهارت، عند ونتوقف
 وأدين بالهرطقة، الكنيسة واتهمته راهباً ابتداً الذي الكبير،

.قضية وعشرين بثمان

 ،محض عدم المخلوقات كل بأن الصوفية فلسفته تتلخص

 عدم :انها يقول بل ،ما حقيرأوشيء شيء إغها يقول فهوال

 انا كلمة: يلفظ ان مخلوق ألي »ليس المشهور وقوله محض،
 بأنه نفسه على يشهد ان بالمخلوق يخلق إذ وحده، الله إال هو،

(،305 ص االسالم، تراث ارنولد، )توماس شيائ،؟ ليس

 هي فاأللوهية الله، وبين األلوعية يين يميزإيكهاردت كما

 الطبيعة إنها .فيه شيء أي تمييز يمكن ال الذي الغيب المطلق
 صورة إنه مطبوعة، فهوطيعة اماالله غيرالمطبوعة
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 مادة الفلسفة، موسوعة بدوي، )عبدالرحن األلوهية.

 ،3 ج »ايكارت«، الفلسفة، تاريخ برهييه، »إكهارت؛

Jeanne ancelet-Mustache, Maitre ،258-250 ص ص -

Eckhart, p. 52 s; Maitre Eckhart, traites et ser

.mons

 الكون على يحافظ فالله مستمر، أزلي عندم الخلق وفعل

 ويتغير الله، الى دائماً يتحول واالنسان مستمر، خلق بفعل
به. شبيه مجرد وليس الواحد، وجوده يجعلم الله ألن فيه،

 روما في حياً أحرق .م 1600-1548 برونو جيوردانو i ب

 دكتور لقب نال كاهن، ايطالي، فيلسوف وهو . م 1600 عام

 الالهوت بين التوفيق حاول .م 1575 عام الالهوت في
 أقانيم فاعتبر المحدث. األفالطوني الفيضي والمذهب المسيحي

 الواحد، لله - وحب وعلم -قدرة ثالثاً صفات الثالثة الثالوث

 :وبصفته الطبيعة، من اسمى هو فهماً، : بصفته الواحد فالله
 هوالنفس روحاً، وبصفته يبذرويزرع، الطبيعة هوفي عقال،

 »برونو«( مادة الفالسفة، معجم طرابيشي، )جورج الكلية
الدينانتي دافيد عن أخذه الثالثة للجواهر الحلولي االتحاد وهذا

David de Dinant (Universalis, art «Pantheisme»)—

 وهو االسباني بالوسط تأثر الجغرافي، موقعه بحكم وبرنو

 جبرول ابن سليمان االسباني اليهودي الفيلسوف - يذكر
 من ترجم الذي الحياة منابع كتاب مؤلف .م 1058-1020

.المادة تأليه اخذ وعنه ،العربية
 هما والعالم الله آخر، بكالم المادة، يفارق عندبرونوال الله

وكامل. برونوتام عند والحلول واحدة، لحقيقة وجهان
.هولندي يهودي فيلسوف . Spinoza سبينوزا - ج

 بقليل. موته قبل أنهاه الذي االخالق، كتاب مؤلفاته أهم

 في نظريته هندسية بطريقة اوضح االول الثالثة الفصول وفي
.طبيعية وجود وحدة

 والله واحد، شي، إنهيا الطبيعة، هو سبينوزا عند فالله

 الكون وجود ألن للكون، غائية علة وال فاعلية علة لير عنده
 الطبيعة هو والكون الطابعة، الطبيعة هو فالله ضروري،

 وحدة نظريات كل في وكما واحدة، لحقيقة وجهان المطبوعة:

 والسعادة النجاة أي عنده، االنساني الخالص يتمثل الوجود،

 Spinoza, rEthique, pp 19-141)؛ المعرفة في والحرية،

. (21,3-190 ص ص ،4 الفلسفة،ج تاريخ برهييه،

 كل الى تسربت فلسفية وجود وحدة تكرست ،سبينوزا ومع

 م: 1941-1859 برغسون هنري قال ان الى الغربية، العقول

.سبينوزا« وفلسفة الخاصة فلسفته فلسفتان، له فيلسوف »كل



الوجو وحدة

العربي االسالمي الفكر في الوجود وحدة تاريخ

 وزمن وسلم، عليم الله صل النبي زمن في البداية، في

 المعافي كل المسلمون تقبل التابعين، بعدهم ومن صحابته
 الله صلى النبي، لنبوة العقلي قبولهم كان واحدة. جملة القرآنية

 الرسول، به مازجاء بكل االيمان عليهم يفرض وسلم، عليه
 جاهداً يحث الجاهلي العقل إن القرآنية، المعاني بكل أي

 وجب الكفر، عتبة تخطى متى ولكنه اكبي، ونبوم اللم وحدة

 وذلك وتفصياًل؛ جملة القرآن في جاء ما بكل يؤمن ان عليه

هوكفربالكل. بالجزء، اي القرآن، من الكفربآية ألن
 المتشابهات كل والتابعون، الصحابة قبل المنطلق، هذا ومن

 والقضية كيف. دون واحتساباً، ايمانا والمضادات والمتعارضات

 التشبيه مسألة هي الوجود، وحدة مذهب تمس التي الهامة

ثانية. جهة من االنسان قيمة ومسألة جهة، من والتنزيه

والتنزيه التشبيه

 لذات مطلق تنزيه صورة : لأللوهية صورتين القرآن أبرز

 ليس تعالى ألنه حضرتها، الى خيال يطرف ال كلي، غيب هي
. شيء كمثله

 وهي االلهية، بالحضرة يليق تشبيه صورة هي ثانية وصورة
 قد القرآن ان وذلك والصفات، األسماء في المتجلية األلوهية

 (10 )الفتح، ايديم فوق الله يد يداً للم أن الى اشار

 وفأيناتولوا ووجهاً: (39 )طه، عيني« على ولتصنع وعيناً:

 العرش على الرحمن وجهة: (.115 )البقرة، 6الله وجه فثم

 ناظرةه ربها الى ناضرة، يومثذ وجوه (5 )طه، 6استوى
(.22 )القيامة،

االنسان قيمة

صورتين: في االنسان القرآن أبرز نفسه، الوقت ا-في
 فيه الله نفخ كالمخلوقات، ليس غلوق صورة هي االولى

 ومن تكليماًوحياً، كلمه خليفة، االرض في جعله روحه، من

 له فأنبت جميعا، االرض في ما له خلق حجاب، وراء

الرياح. وسيرله الصيد، لم وأحل االرض،

 للجس حتى ليس ضعيف، خلوق صورة هي والثانية،
 عبودية انها االمرشيء، من i االنبياء وهم - فيه الراقي

وربوبية. قدرة رائحة تشويها ال محضة،
 ايمانا ،تراوحها على المعاني هذه والتابعون الصحابة قبل - ب

 انس بن مالك االمام لخص وقد كيف؛ دون واحتساباً

 والكيفية معلوم، »االستواء :فقال السلف رأي . م 795-715

 واستمرت بدعة«. عنه والسؤال واجب، به وااليمان مجهولة،
 وحرفياً، كيف، دون تؤمن العقيدة، هذه على الفقهية المدرسة

والحديثية. القرآنية النصوص من صحته، لديها ثبت ما يكل

 الجدلي، المنطق استوردت التي الكالمية المدارس ولكن
 في النظر وأعادت والكالم، الجدل في هو اليقين ان اكدت

 رحم ومن ٠أللوهية النظرالى في فرقا ومنثمتفرفت العقائد،

 وجدت بمنطقهاومنهجها، عليها الرد ومن الكالمية، الفرق

 الفرق، هذه في وجود لوحدة مالمح ونلمس ومذاهب، فرق
 التي ،الوجودية للوحدة ومقدمات إرهاصات االقل اوعلى

.بعد فيما االسالمي العربي الفكر في ظهرت

الوجود وحدة ومالمح مقدمات

:والتنزيه التشبيه والفقه: الكالم علم - 1

 بين اإللهية والصفات األسماء موضوع حول الجدل أ-كثر

 بينهم فيما الكالم علماء وبين ناحية، من الكالم وعلماء الفقهاء
 بتنزيه والتوحيد، العدل اهل المعتزلة، قال ثانية. ناحية من
 جعلوااألسماء لهذاالسبب، القدم :خصوصيته تنزتهاً الله

 او اسم قدمه في الله يشارك ال حتى الذات، عين هي اإللهية،

 ساكن معطل المعتزلة فإله تعطياًل، تنزيههم جاء وبالتالي صفة،

اليوبانيشاد. في البراهمان بسكون يذكرنا

 »في انه واكدوا تعالى، الحق عن الجهة المعتزلة نفى وحين
 الفكر خدمت كالمية رؤية تكوين في اسهموا مكان« كل

دراستنا، موضوع المذهب، الواحدي الالحق، الصوفي

 لالتجام صوفي كالم علم تكوين في المعتزلي التتزيه اسهم -
 ترى صوفية مقولة ظهرفي االعتزالي، الجهة فنفي الوحدوي،

 تتزيهاً اإللهية الذات وتعطبل مكان«، كل في الحق وجه »شيوع

 وصفة، قيد كل من اإللهي الوجود إطالق صيغة في ظهر لها،

.االطالق صفة من حتى

 استفاد كا الفقهاء، تشبيه من الصوفي الكالم علم واستفاد
 عالمي بين داخل التشبيه ان رذلك الكالبميين، تنزيه من

 يد الله، يبايعون اغا ييايعونك الذين حان واالنسانية األلوهية

 ولكن رميت إذ رميت ووما ،(10 )الفتح، أيديهم« فوق الله
 التشبيه بهذا األلوهية فتتزلت (،17 )األنفال، . رمى،. الله

 المجاز وبلغة البشري، الفهم مستوى العماءالى غيب من
 مهاوي في الوقوع دون اإللهية، الصورة تأنسنت نقول:

 يرى الذي الصوفي مع بعد، فيما ذلك يظهر وسوف التجسيم
.صنعته بداع في — وعال دجل الصانع
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لوجو ا وحدة

الفيض: فكرة : الفلسفة - 2

 ،الصوفي الوجوم وحدة مذهب رفد في الفالسفة اسهم

 مصادر استقوهامن التي الفيض وهوفكرة جدا، بامداءهام

 وحدة يستتبع الصدور او بالفيف القول إن .أفلوطينية
 الكل، اصل الله ومجعل عدم، من ينكرالخلق ألنه الوجود،

والمعشوق. والعاشق العشق يجعله الكل؛ ومرجع
 الفكر في بالفيض قال من هوأول :م950,878 الفارابي i ا

سينا. ابن أخذ وعنه االسالمي،

 الى تتطلع نقصها، على كلها، الموجودات أن الفارابي يرى

 واجب الواحد عن فاضت قد االصل في ألنها الكمال،
 كثرتها على الموجودات وهذه الكال، المطلق الله عن الوجود،

 كالواحداً، الله، اي األول، مع وتنوعهاوتدنيهاتشكل

 منسجمة. بوحدة ويتمتع وجوهره، اصله في واحد فالوجود

 الخط وفارق الوجود، بوحدة القول من الفاراي اقترب وهكذا

لنظرة الثنائي األرسطي،
 سينا ابن العالم الطبيب الفيلسوف ورث الفارابي ب-وبعد

 في وتوسع الفيض، نظرية ه.428-370 ا .م 1037-980

االستفادةمنها.

 أرسطو، خطى على يسير طبيعياته، في سينا ابن ان والواقع
 يكون ان دون ونفى، بدن من مركب إثنيني االنان ان فيرى

 العينية(. القصيدة سينا، )ابن بينهما. جوهري اتصال هناك
 بالعلة القائلين ويتتقد للموجود، األربع بالعلل يقول كا

 - االوائل )االيونيون مادية علة اكانت سواء للوجود، الواحدة
)الفيثاغوريون(. صورية علة كانت او هيراقليطس(، نار

 حيث األفلوطيني، باألثر مطبوعة فهي عندم اإللهيات أما
 عن بديال سينا ابن ارادها مشرقية، فلسفة تباشير ترتسم

اليونانية. المشائية

 الفالسفة، طريقة على النوة عن دافع قد النارابي كان إن

 مثال الصوفي، للوجود الفلسفي الدعم يقدم سينا، ابن فهاهو
العارن. وخوارق االتصال فكرة: في

 على يتكلم حين سينا ابن بأن نشعر اننا من الرغم وعلى

 الفصول عبرفي انه إال غائب، على: يتكلم انما فهو الصوفية،
 المشرقية فلسفته عن والتبيهات االشارات كتابه من االخيرة

 لحكمة بذلك مهداً المشائية، غير مؤلفاته في تالحت التي

 الصوفي »الفكر زيادة، )معن بعد. فيا المقتول السهروردي

٠ (٠ سينا ابن سينا« ابن عند
 .أزلي إلهي فيض انه ،عدم من يخلق لم سينا ابن عند العام

 والحدوث، القدم في ليس عنده، والكائنات الله بين والفرق
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 أن في يتمثل الفالسفة، وبقية الفارابي استاذم بلكماهوعند
 ليس وجودها بمكنة، كلها والكائنات الوجود، واجب هو الله
 الوجود، واجب الله، الى وجودها في تحتاج بل ذاتها، من

 في الفلسفة تاريخ بور، )دي ماهيته. عين هو وجوده والذي
(.254-253االسالم،صص

 بوحدة صراحة يقل ي سينا ابن أن من الرغم وعل
 المفهوم في والكون الله بين للعالقة واعياً وظل الوجود،

 ص ص مسلمين، حكماء ثالثة نصر، حسين )سيد االسالمي

 مادية وجود لوحدة ريادته نلمس أننا إال (.56 ص ،45-43
 ومتناو، واحد العالم ان على جهة من برهنته في تطورية
 - بذلك مبطالً ،الطبيعي وضعها في منها كل مرتبة وعناصرم

 فكرة ومنتقداً ، الخالء وجرد - وارسطو ببارمنيدس اسوة

 ابن عند الطبيعية الفلسفة العراقي، )عحمد الفردية الجواهر

 جهة ومن (.297-281 ص ص ،373-371 ص ص سينا،
 الشيء أن أي والتولد، وبالتحول الصور واهب ب يقول ثأنية

 شيء منه فيتولد اخرى، صورة لقبول بالعفونة استعد ربما

 ،2 ج المادية، النزعات )حسينمروة، أوحيوان؟ نبات آخر،

. (689-682 ص ص ،680 ص

 وبالعشق االفلوطيني، والصدور بالفيض سينا ابن قول وفي
 حكماء، ثالثة نصر، حسين )سيد الكون شرايين في »المتدفق

 وبأن الجزيائت، التكثرفي اصل هي المادة وبأن (،57 ص

 في شرحه ما على بالله، االتصال هوفي االنساني الخالص

 وجود وحدة روأد من يجعله ذلك كل والتنبيهات. االشارات
فلسفيةإشراقية.

 الغزالي عهد في المتصوفة الى الموجه االتهام كان - ج

 واالتصال، االتحادوالحلول مفاهيم ينحصرفي م 1111-1058
 يكن لم م 1328-1263 / ه728-661 تيمية ابن ان وذلك

.الوجود وحدة نظرية في تهجمه اطلق قد بغد

 عن الصوفية تعابير ان إذ يبرره، ما االتهام لهذا وكان

 توقع كانت والتوكل، والتوحيد والوصول الفناء في احوالهم
 رىءالقا نقول والحلول. االتحاد شبهة في الغريب، رىءالقا

 وجل عز الله ان بداهة يعلم الصوفي، االنسان ألن الغريب،
 من والمحدث، القديم بين المغايرة هذه وأن لالنسان، مغاير

 وها باللفظ. تأكيد الى تحتاج ال اسالمية، بديهة كونها حيث

 العام، االسالمي العقل ان على شاهدة الغزالي دهشة هي

 »إن األسنى؟ المقصد في يقول الحلول، او االتحاد اصل يبطل
 غريزة عن انخلع فقد الله، هو يصير االنسان بأن يصدق من

العقل«.



الوجو وحدة

 اثبات في الغزالي يتبعه الذي العقلي المنهج من الرغم وعلى
 حين المنهج هذا يفارق انه اال والمتكلمين، الفالسفة تهافت
اليقين. يطلب

 الحليم )عبد الحق طالبي طريق الغزالي درس عندما
 ال العقل أن رأى بعد( وما 86 ص الضالل، من المنقذ محمود،
 عن الغطاء يكشف وال المطالب، بجميع باإلحاطة يستقل

 طريق على اإلقبال من بداً يجد لم لذلك المعضالت، جيع

 كان وحده بالتعلم يتم ال طريقهم إن حيث ولكن .الصوفية
 صفاته ويفني كلها عالئقه يقطع أن من لإلنسان بد ال

 وجل عز الله فيتولى اليقين، إشراق إلى يصل حقى المذمومة،

٠ العلم بأنوار يتنويره ويتكفل ،قلبه

 تكوين في الغزالي أسهم هنا، من انه القول ونستطيع

 وهذا ؛الصوفية الدائرة في الوجود لوحدة النظرية األصول

 اعطاه الذي النورافي التصوير على أهميته في يزيد اإلسهام

 )عبد إليه نسبته في المختلف ،األنوار مشكاة كتابه في للكون
الغزالي(. أعال بدوي، الرحمن

 المعرفة من والعقل الحى حرم عندما الغزالي أن وذلك

 ،مكاشفة علم شرعية أمام الطريق يفتح بذلك كان ،اليقينية

 مع بعد، فيما وجودية وحدة آفاق على ويتفتح يتكامل سوف
 عربي ابن بعد يقنن وسوف عربي، بن الدين األكبرعي الشيخ

األكابر عقيدم : ب عرف فيها ومقلديه دارسيه مع

المتصوفة:-3

 ومتصوفة صوفية عند الوجود وحدة مذهب مقدمات ظهرت

 المقدمات هذه وقدأخذت ومشرقه. مغربه اإلسالمي: العالم
 المشرق؛ في عنها المغرب في مختلفاً ووجهاً وماراً منطلقاً

 على باطنية، إشراقية، فلسفة صور في المغرب صوفية فتجلت

 لوجدان التطور، متتابعة حلقات في المشرق صوفية تجلت حين

 وصفته، وحاله حسه عن فغاب الفناء وتذوق اقترب إنساني
أحوال. من يجد بما بقي و

 دور من لها لما المقدمات، لهذه نعرض أن بإيجاز، وسنحاول

 في المذهب مؤسس عربي، بن الدين محي ثقافة تكوين في فعال

 لقبول اإلسالمي الفكر تحضير وفي جهة، من الواحد الوجود
ثانية، جهة من لرفضه أو المذهب هذا

اإلسالمي المغرب

 واجتيعية وجغرافية سياسية متنوعة، أسباب تضافرت ،أ

 في البساطة إلى يميلون األندلس، أهل تجعل وحضارية،

 لم أنه نالحظ إذ ؛الفلسفي النظر عن ويبتعدون ،االعتقاد
 وظلت الهجري. الثالث القرن حقى واحد فيلوف يظهر

 األندلي، الفكر تاريخ )بالنثيا، ففط ولغوية فقهية الدراسات

 كافة على الشرق رحلة حتمت الحج فريضة ولكن (،323 ص
وأميهم عالمهم وخاصتهم، عامتهم المغرب: ملمي

 الخاصة صفوف في الرحالت هذه نتائج تظهر وبدأت
 اإلسالمي. المغرب إلى المشرقية القضايا وانتقلت والعلماء،

 استلزمتها النشأة، مثرقية بداياتها في القضايا هذه إن وحيث
 العامة، أوساط تتذوقها لم فتوحاته، وأحداث المثشرق ظروف
.المخصوصة المدارس حفظتها تعاليم هيئة على عاشت لذلك

 بن محمد مدرسة هي البدايات، في المدارس هذه أول ولعل
 اإلسالمى األندلس أطلعه أصيل مفكر أول مرة،

 االعتزال، يهوى تاجرًا الله، عبد أبوه، كان ه 319-269

 عام وتوفي المعتزلة، كبار على ودرس المشرق، إلى تردد
 التف حتى عشرة السابعة محمد االبن يتجاوز يكد لم ه. 299
.التالميذ حوله

 ضاعت بالرمز. وتكلم الحذر، فالتزم بااللحاد، ب-اتهم
 البصرة، كتاب اسمين: مجرد إال إليا يصل ولم كلها، كتبه

 يجمع أن بالسيوس اسين استطاع وقد .الحروف وكتاب
 ابن أمثال األندلسيين، كحب في منها ورد ما على معتمدا مذهبه
 الطليطلي، وصاعد والقرطبي، ،1064-994 حزم

م. 1153-1086 والشهرستاني الثهرزوري،

 شفهية في عقيدتم مسرة ابن اخفى اإلجال، وجه وعلى
 اعتباره إلى يميلون الباحثين جعل ما التعابير، ورموز ،التعاليم
 والغنوصية المحدثة واألفالطونية اإلشراف بين جمع باطنيًا،

واالعتزال.

 رأسه. مسقط قرطبة، مركزان: باألندلس لمدرسته كان وقد
 مراكز من هامًا مركزًا بعد فيا أصبحت التي Almria وألمرية

 الذي الرعيني، الله عبد ابن اسماعيل ألمرية في ظهر .الصوفية

 الفصل ٠ك مؤلفاته، من كثيرة مواضع في حزم ابن له تعرض
 األلبيري، عيسى بن ومحمد الحمامة. طوق و والنحل، الملل في

 طريقته نشروا تالميذ له كان الذي ،العريف بن العباس وأبو
 وهواستاذ اشبيلية، في براجان ابن منهم: األندلس، بالد في

 فرقة رئيس الجوف، نواحي في قسى وابن عربي: ابن
 حزم ابن يفوت، )سالم م. 546 عام قتل الذي المريدين،

 ؛293-251ص ص واألندلس، بالمغرب الفلسفي والفكر

(.326 ص مسرة« »ابن األفدلسي، الفكر تاريخ بالنشيا.

 األنوار واقتباس النعلين خلع قسي ابن كتاب في ونتلمس
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لوجو ا وحدة

 برموزها عربي ابن لغة مقدمات القدمين موضع من

 شرحا عربي ابن وضع نادرجدا، وهوكتاب .واصطالحاتها
مخطوطين. يزاالن ال والشرح والكتاب له،

 الدراسات نشطت ،السابقة الصوفية المدارس جانب ج-الى

 الصفا اخوان رسائل دخلت طريقها وعن والرياضية، الفلكية

 مدرسة قبل من الرسائل أدخلتهذم وقد األندلس. إلى

 الميول ميزاتها ومن .المجريطي أحد بن مسلمة يرأسها أندلسية
 والطلمات والحر والتنجيم بالصنعة واالشتغال الباطنية،

 الفلفية اآلراء تجمع التي الرسائل، هذه أثر ظهر ما وأول

 السيد ابن هو مسلم مفكر عند ،واليونانية والزرادشتية والمانوية
 Afifi, The Mystical, p. . م 521 عام المتوفى البطليوسي

(.184

 ازدهرت األندلس، في عربي ابن ظهور وقبيل - د
 باجة ابن عند األرسطي باتجاهيها الفلسفية الدراسات

 ابن عند واإلشراقي رشد؛ ه.وابن522م./1138-1105
و.581/ .م 1185-1100 طفيل

اإلسالمي -المشرق

 النفسي، التطهر عملية اإلسالمي المشرق صوفية بدأ ٠ أ
 مسارها في الروح، طريق مقامات لمنازلة أهواءهم فجاهدوا

 . . عزوجل الله يرتضيه الذي الحال إلى للوصول وترقيها

 هذه يتبع وما الله، مرضام إلى يوصل درب كل فسلكوا

 وصف في تفننوا ثم ومن . . وفوح. وتعليم تقريب من المرضاة
 الصوفي الفناء عن تفرع ما هنا، منها ويهمنا . . الطرق. هذه

 طريق على األولى الخطوة هو اإلنسافي الفناء ألن مسالك، من

.الوجود وحدة
 أي زمنياً، تقدمه بما ،اإلسالمي الفناء مقارنة عن ونتجاوز

 مشرقيون مؤونتها كفانا مقارنة فهذه البراهمان، في البرهمي فناء

 ومستشرقون مقولة، من للهند ما تحقيق كتابه في كالبيروفي،

 (Zaehner, Hindu كتابه في وخاصة وزيهنر، هورتن أمثال

(1960 and Muslim Mysticism, Londres ان يرى حيث 

 يزيد أبي طريق عن ،الهند من المسلمين إلى وصلت الواحدية

م875ه/261عام المتوفى البسطامي

 تدرج المصدر، قرآفي اإلسالمي، الفناء أن نرى، ولكننا

 المذمومة، األعمال بفناء ابتدأ المتالحقة؛ العصور متصوفي مع

 وصوال المذمومة، الصفات فناء ثم ومن المذمومة الطباع فناء ثم

 الفناء وصل وعندما . واآلخرين. بالذات الشعور فناء إلى

 في ظهر واآلخرين، بالذات الشعرر فناء مرتبة إلى الصوفي

.البقاء :مفهوم مقابله
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 االندراج معنى البرهمي الفناء يأخذ حين على أنه ونرى

 اإلسالمي الفناء يبرز المطلق، في واالستغراق واالنطالق
 من حال وطأة تحت الواقع هو فالفاني: المعالم، محئد الصوفي

 تحت م.922-858ر/ 309-244 افالج بلغة أو األحوال.
 هوحال الصوفي، المسلم يفني فالذي الحق« »دواعي وطأة

معينمعاللهعزوجل.

 وراء هما الحت، مع حالين الصوفية نصوص أبرزت وقد

 في الفناء هما: الحاان هذان الواحد. الوجود عقيدة تكوين
.التوحيد في والفناء ،العثق

 نصوص في متداخلين ظهورهما الحاالن هذان وبدأ
 ثم الواحد؛ الوجدان في بالصحو، الشكر تداخل الصوفيين،

 وبدايات المجري الثالث القرن نايات مع تميزا أن يلبثا لم

 في العشق خط وشطح صاحيا، التوحيد خط فسار الرابع،
الثكر شعب

 العدوية رابعة مع اإللهي الحب بدايات تجاوزنا ما إذا - ب

 أبو ذوالنون هو: مصري صوفي عند نتوقف .م 801?- 713

 أول كان والذي ه. 245 عام المتوفى المصري ثوبان الفيض
 لقلب وجل عز الله وتولي الوالية، أهل مقامات في تكلم من

.العبد

 رموزاًخرية، واستخدم إلحب، مفهوم طورذوالنون

 الحلية، في يقول موحداً. عاشقاً وتواجد . والشراب. كالكأس

 وال حيوان، صوت إلى أصغي ما »إلهي : 342 ص،9ج
 ظل، تنعم وال طائر، ترنم وال ماء، خرير وال شجر، حفيف

 شاهدة وجدتها إال رعد قعقعة وال ،ريح دوي وال
 في ويقول .شيء« كمثلك ليس أنه على دالة بوحدانيتك،

 ولك شجرة، كل تسبح لك »إلهي : 349 ص نفسه المرجع
.زكية« ونغمات خفية بأصوات ،مدرة كل تقدس

 كما فقط، الله طالباً األحوال، جميع النون ذو تجاوز وقد

 يقول الحت. إلى الحت« »دواعي متجاوزاً بعد من الحالج فعل
 الحال على ال الحال، في الله على اعتمادك »ليكن اون: ذو

(،351 ص نفسه، «)مرجعالله مع

 عند الطبيعية الخلقية الصفات فناء إلى مشيراً ويقول
 ويحكم عنك مجتمل الله، كمعاشرة العارف »معاشرة الصوفي:

(.351 ص نفسه، الجميلة«)مرجع الله بأخالق تخلقاً عنك،

 يوماً سثل السالك. حجاب هي النفس أن المصري ويرى
 فقال: الله، عن المريد يحجب الذي لخفي الحجاب عن

 ويرى (.352ص نفسه، )مرجع وتدبيرها« النفس »مالحظة
 الشخصي بالجهد وليس بالله يكون الله إلى الوصول أن أيضاً



لوجوه ا وحدة

 الله إلى وصلوا العارفين[ ]أي إنهم »»ثم م يقول المبذول،

(.353 ص )نفسه، بالله«

 صوت ارتفع الحب، طورمفهوم الذي المصري بعد - ج
 هوأبويزيد المعتكفين، وسكون السالكين صمت هادرزعزع
 هوأول تاريخياً، وكان، العارفين. بسلطان الملقب البطامي،

 (Mole, les mystiques عال. بصوت شطح صوفي مسلم

(.55 .musulmans, p
 من به مقترباً ودعمه الصوفي، الفناء مفهوم البسطامي عمق

 المذهب لهذا واضع هوأول نيكلسون أقوال وبحسب النظرية.

 ونجد . (23 ص فيالتصوفاإلسالمي، )نيكلسون، اإلسالم في

 عنده عامة المؤمن بل الفاني، هو: عنده العارف أو الصوفي أن

 الله قرأإن ثم بالنفس، المؤمن •إن قال: الفاني؛ هو:
 نفسه باع فمن (،111 )التوبة، أنفسهم المؤمنين من اشترى

 يزيد أبو محمود الحليم )عبد .نفس« له تكون فكيف
 36 ص ،10الحلية،ج ويقولفي (139ص البسطامي،

 له يبق لم )من( دعاء أدعوك »إلمي الفناء: في حاله عن معبراً

 من واإلياس قلبي، من الدعاء صدق تعالى عرف فلما غيرك.
 أنساني أن الدعاء، هذا إجابة من علي ورد ما أول كان نفسي،

 الطريق كيف رب يا »قلت: ويقول: بالكلية. نفسي
 محمود، الحليم )عبد وتعال«. نفسك اترك لي: فقال إليك،

 أصبحت؟ كيف :له وقيل . ( 80 ص البسطامي، يزيد أبو

 تقيد لمن الصباحوالمسام إنما مساء، وال لي )الصباح قال:

 زمانا، وبكيت زمانا، »ضحكت ويقول: لي والصفة بالصفة
. (104 ص )نفسه، أبكي«. وال أضحك ال اآلن وأنا

 وأطراف الصفة حدود عن يزيد أب خروج على واألمثلة

 فيه تالمحت وإن الفناء، هذا ولكن جدا كثيرة بالنفس الثعور
 »إن ة:4 ص ،10 ج الحلية، ي مثال كقوله العشق، إشارات

 رؤيته، عن الجنة في لوحجبهم عبادم من خواص لله

 بالخروج النار أهل يتغيث كما الجنة، من بالخروج الستغاثوا

 فيه تالمحت وإن هذاالفناء إن نقول: .ا . . النار. من
 مهما التوحيد، هو األصيل خطه أن إال العشق، اتجاهات

 (Mole, Les mysti- فيه. الفيدانتي األثر إثبات البعض حاول

(.24-25 ques PP 56-57 et pp إلى البسطامي يتوصل ولم 

 )في ذلك، نيكلسون تأكيد من الرغم على الوجود بوحدة القول

 نيكلسون أن وخاصة (؛25 - 24 ص اإلسالمي، :لتصوف

.الوحدة هذه إلثبات فارسية مصادر اعتمد

 عام المتوفى الجنيد أمثال الالحقون الصوفية قرأ

 البسطامي عن المنقوالت في والغزالي، م.910ه/297
 ما وخرجوا عنه، دافعوا لذلك التوحيد؛ في الفناء معافي:

 كا تبنيه في ويحاذروا يتوقفوا ولم شطحاته، من إليهم وصل
السكران. العاشق الفاني الحالج مع حدث

 العبارات نورد التوحيدي اتجاهه نبين الي أقواله ومن

 العلماء »اختالف :36ص ،10ج الحلية، في يقول التالية:
 ذات في »المعرفة أيضاً: ويقول .التوحيد، تجريد في إال رحة

 من واإلشارة جناية، المعرفة حقيقة في والعلم جهل، الحق
 رجل: له وقال(.37ص )نفسه، اإلشارة« في المشيرشرك

 تعالى له »ليس أبويزيد: له فقال األعظم. الله اسم علمني

 كذلك كنت فإذا لوحدانيته. قلبك هوفراغ وإنما محدود، حد

 المشرق إلى تصيربه فإنك اسمشئت، أي إلى فارفع

 أبويزيد، »يستزيد كمايقول: (.39 ص )نفه، والمغرب«.
 أبويزيد محمود، الحليم )عبد .التوحيد« على مزيد وال

(.105 ص ابطالي،
 التعبير مع اإللهي العشف انسجم البدايات منذ i د

 ملتهب وجداني نثر مع الصوفي التوحيد واتق الشعري،
 عاطفة في وخاصة شيء، كل في المبالغة يستحب والشعر

 يستطيع التي الوحيدة الشعرهوالصيغة بل .ويحتملها الحب،
 إثنينية بذلك ملغياً أنا«، »يا لحبوبه: يقول أن المحب بها

.عقيدنه في يتهم أن دون والمجبوب المحب

 :التعبيرالشعري إلى يميلون الصوفية عشاف فجدنا لذلك
 العطار، الدين فريد الفارض، ابن الشبي، الخالج، رابعة،

 بابن المتأثرين الفرس الشعراء من وغيره الرومي، الدين جالل

عربي.
 والتجريح النقد من يعفهم لم ،التعبيرالشعري هذا ولكن

 إليهم ينظر أن يقبلوا ولم األصل، في شعراء يكونوا لم ألنهم

كثعراء.
 أستار وهتك العامة، مشاعر صدم شعري تعبير وأول

 بقلي روزبهان سماه ما على الصوفية« »اسل هوتعبير الحذر،
 أبو الحالج وهو (122 ص األرواح، )مثرب الشيرازي

 عام المتوفى التستري لسهل تتلمذ منصور، بن الحسين المغيث،

 له، المعاصرين الصوفية شيوخ بين وتقل . م 896/ .ل 283
 والهند والعراق وفارس خراسان في تنقل ي الجنيد، عن وأخن

 كتبه من بقي تقريباً. ه, 291 عام بغداد في واستقر والصين،

 الذي الطواسين، كتاب واألربعين التسعة عناوينها بلغتنا التى
 وقتل ه. 301 سنة علي القبض ألقي سجنه. فترء في الفه

ه.309 عام

 المستشرق نشرها التي األعمال هي الحالج في الهامة المراجع
 اإلسالمي، التصوف هونمة الحالج أن يرى الذي ماسينيون،

 أخبار الطواسين، كتاب الحالج، ديوان نشر: ما وأهم
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الوجور وحدة

 مصطفى كامل اهتم الشرقيين ومن الحالج. عذاب الحالج،
 فيه، قيل ما كل وجع الديوان، له فنشر بالحالج، الشييي
 لالداب موضوعًا الحالج هو: هم، كاب في وحديثًا، قديمًا

وحديثا قديما والشرقية العريية والفنون

الصوفي، الوجدان تحريك في الحالج أشعار أسهمت وقد
 للوجود، وحدوية رؤية باتجاه

 الهويا, كل ساحفاً اإللهي الوجود

 أبياته بعض نورد أن ويكفي
 الحالج يقول ؛لشيبي ا مصطفى

 أنا أهوى ومن أهوى، من أنا
أبصرنه أبصرتني فإذا

 ومني منك عجبت
حنى منك أدنيتني

 ناسوته أظهر من سبحان
ظاهراً خلقم في بدا ثم

 كما روحي في روحك جبلت

مسني شيء مسك فإذا

قلبي بعين ربي رأيت

 ليتجلى اإلنسان تلغي رؤية

ىمل نثره الني الديران من

 بدنا حللنا روحان نحن

أبصرتنا أبصرته وإذا

 (55 )ص
 المتمني منية يا

أقي أنك ظننت

(55 )ص
 الثاقب الهوته سنا سر

 والشارب اآلكل صورة في

 (21 )ص
 الفتق العنبربالمسك يجبل

نفترق ال أنا أنت فإذا

(47)ص
أنت : فقال أنت؟ من : فقلت

(26 )ص

 بين عشقه يعيش أن رفض أنه في تتبدى الحالج وقيمة
 في تجد حتى حرفاً، حرفاً وجدانه فرصف روحه، جدران
 في فائدة يرى وكان . عاشق صوفي كل يكنه بما ناطقاً المكان

 للدارسين منارة يكون عشق عنق، هكذا الحروف عالم إيداع

 )الديوان، يقول: الصوفية. التجربة أنماط يتلمسون الذين

(.36 ص
 الحذر ندنومن أن األمن وغاية خطر مكتوماًعلى مادام الحب

به الحديث نم ما الحب وأطيب

الحجر في وهي نفعا التات كالنار

 تفسير ضوء في تفسيرها إلى نميل الحق« »أنا الشهيرة وقولته

 ،ماسينيون نشر الطواسين في الحالج يقول .لها عربي ابن
 الحق ]أي تعرفوه لم إن الحالج[: أنا]أي »وقلت :51 ص

 زلت ما ألني الحق، وأنا األثر، ذلك وأنا آثاره، فاعرفوا تعالى[
 نص في الواردة الحتى كلمة عربي ابن ويفسر .حقاً« بالحق أبداً

 اإلسرا كتابه في فيقول الثابت. أي: اللغوي بمرادفها الحالج

 ا:4ق 1628 رقم الدين ولي تركيا غطوط األسرا، المقام إلى
 بالسنان يقتل وإالسوف فليصنها اإلشارة فهم »فمن

 بالتدافي الحقيقة شمس له إذتبدت المحبة كحالج

مرالزمان« يغيرذاته ال الذي أناهوالحق فقال:

 من أثراً كونه تماماً وعى قد السابق قولم في الحالج أن ونجد

 بهذه اتحد ثم ومن الوعي، هذا بعمق وعاش الحت، آثار
 خارجها هوية كل وفقد الحق، أثر بكونه اتحد اي الكينونة

 وعين والصواب، الحق، هي: عنده وحدها الكينونة وهذه

 تجد وهي الكامل، التام الوجوداإلنساني إنها االستقاعة
 لقوله تعالى؛ بالله أي بالحق، وحقها، وثبانها استمراريتها

حقا،. بالحق أبداً زلت ما ألفي الحق، »وأنا

 الفناء ا هي صرفية نظرية أمام نقف الجنيدالبغدادي ه-مع
 :الجميع لدى مقبوالً الطائفة شيخ كالم كان وقد ؛التوحيد في

 وحديثا؛ قديماً إسالمية، فرق كالم، عالء محدثون، فقهاء،

 الرغم وعلى , . قبوأل. لكالمه إال يتطع لم تيمية ابن ان حتى

 الذي الواحد، بالوجود توحي الجنيد عبارات نجد ذلك، من
 »الوجود : ب الجنيد قول وخاصة بعد؛ فيما عربي ابن نظره

الكامل«. التام اإلنساني

 أن قبل اإلنسان تذوقه الذي هو التام اإلنساني الوجود هذا
 حين الذر، عالم في تذوقه والفاد، الكون عالم في يوجد

 تعالى: قال بل. فقال: ربه، أنه عل وجل عز الله أشهده

 وأشهدهم ذريتهم، ظهورهم من آدم بني من ربك اخذ وإذ

 )األعراف، 4بلى قالوا: بربكم؟، الست أنفسهم، على
 عز الحق بين تم الذي الميثاق أوهذا اإلشهاد، هذا . (172

 قبلة كان واكمله، له وجود أتم في وهو اإلنسان، وبين وجل،

الجنيد. وجدان

 الحياة في يلك أن إال الجنيد، برأي الصوفي، على وما
 إلى أي الكامل، التام الوجود إلى للوصول يؤهله مسلكاً

 الذي هو الوجود وهذا .يكون« أن »قبل : كانه الذي الوجود

 يذهب التوحيد؛ في الفناء وطأة تحت العبد هوية فيه تذهب
 الذي وجل، عز الحق يدي بين مسوى شبح منه ويبقى العبد

 علي )نشر الرسائل في الجنيد يقول منه. يريده بما عنه يقوم
 من الثاقي والوجه . . . I : (57 - 55 ص القادر، عبد حسن

 بينهما ليس )تعالى( يديه بين قائم فشبح الخواص، توحيد

 قدرته، أحكام مجاري في تدبيره، تصاريف عليه تجري ثالث،

 حسه بذهاب . . نفسه. عن بالفناء ،بحارتوحيده لجج في

 آخر رجع أنه والعلم .منه أراده فيما له الحق لقيام وحركاته،
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الوجود وحدة

 يكون... أن قبل كان إذا كان كما يكون أن أوله، إلى العبد

 كما هو«. بذهاب: للواحد، الموحد توحيد غايةحفيقة وهذا

 فيه تضمحل معنى »التوحيد التوحيد: تعريف في يقول
يزل«. لم كيا تعالى الله ويكون العلوم، فيه وتندرج الرسوم،

 ،الفطري الطبيعي اإلنساني لدوجود الجنيد تصدى لقد
 منازلة هو عنده، التصوف أن حتى ذنباً، بل عاثقاً، واعتبره

 : مؤداه سمعه قائل قول ويتمثل . الفطرية الطبيعية الصفات
ذنب به يقاس ال ذنب وجودك أجبتني إليك ذنبي ما قلت وإن

 الظاهر، الحق الوجود كتاب النابلسي، الغني )عبد
 التام اإلنساني الوجود عن يبعد حتى الجنيد، ولكن ب(.40ق

 إن فقال: باإلثنينية، صرح واالتحاد، الحلرل شبة الكامل

 على يبقى وأمضاه، وأكمله الوجود أتم في وهو اإلنان

 على التأكيد وهذا الباليا؛ ألنواع محل هي ذات، صورة:

المتربصين. تهم الجنيذ عن دفع والخلق، الحق اثنينية

 رؤية توضحت اإلسالم، حجة الغزالي، اإلمام و-مع
 هوالمرتبة الفناء الغزالي وجعل التوحيد، في الفناء في الصوفية
 المعاملة، علم حدود بذلك ملخصاً التوحيد، من الرابعة

 ابن لظهور بذلك ممهداً المكاشفة، علم من التوحيد بأن معترفاً

 ،4 ج الدين، علوم إحياء في الغزالي يقول عربي؛

 من وهو - ٠ .األصل فهو التوحيد »فأما , 247-245 ص ص

 باألعال متعلق المكاشفات، علوم بعض ولكن المكاشفة، علم

 للتوحيد ,.٠االا المعاملة علم يتم وال األحوال، بواسطة
 يقول أن هي التوحيد: من األولى فالرتبة ٠ . مراتب أربع

 له، منكر أو غافل وقلبه الله، إال إله ال بلسانه: اإلنان
 كما قلبه، اللفظ بمعفى يصدق أن والثانية المنافقين، كتوحيد

 أن والثالثة: العوام. وهواعتقاد المسلمين، عموم به صدق

 مقام وهو الحق، نور بواسطة الكشف، بطريق ذلك يشاهد
 وهي واحداً، إال الوجود في يرى ال أن :والرابعة ٠ ٠ ٠ المقربين

 . . . التوحيد، في الفناء الصوفية: وتسميه الصديقين، مثاهدة

 كيف قلت: فإن . . التوحيد. من القصوى الغاية هي وهذه
 واألرض الساء وهويشاهد واحداً إال يشاهد ال أن يتصور

 الكثير يكون فكيف ،كثيرة وهي المحسوسة األجسام وسائر
 هذا وأسرار المكاشفات، علوم غاية هذم ان فاعلم واحدأ؟

..«.كتاب في نسطر أن يجوز ال العلم

 التوحيد في يبحث الذي ليوشيا كتاب مراجعة ويمكن
 جا(Shaya, La Doctrine Soufique de 0 الصوفي.

(,39-AT-tawhid» PP2S» ١£L'unit

فارس: ج-بالد

 اللغة أن من الرغم وعلى الفارسية، األراضي امتداد ا-على

 التعبير أداة كانت العربية اللغة أن إال الفارسية، هي المتداولة

 بغيرهم أسوة الصوفية، وكان اإلنسانية. العلوم كل في الوحيدة

 جعل ما وهذا بالعربية، يكتبون الفارسي العالم مثقفي من
 الخاصة على وقفاً ويصبح العلوم مصيربقية يلقى التصوف،

المتعدة.

 لبيان والشعرالفارسي الفارسية اللغة استخدم من وأول

 هوأبوسعيد، الشخصية، تجربته وتدوين الصوفية، األفكار

 الشكل طريقي بذلك فتح وقد ه44٠0- 370الخير أبي ابن

 وفيمايتعلق فارس. بالد في التصوف أمام والمضمون،

 متناول في الصوفية، المواضيع جعل في أسهم فقد بالمضمون،
 من جزءاً التصوف جعل ثانية، جهة ومن جهة، من الجميع

 والتاريخ والحضارة البيثة أبناء يعيشها التي التاريخية الحقيقة

الفارسي.
 ٠ الصوفي الشعر ولدت أن المواضيع هذه تلبث ولم

 الصوفي .أباالشعر بحق اعتباره يمكن لذلك الفارسى
 العطار الدين وفريد كالسائي، بعده اق لمن واماماً الفارسي،

الرومي الدين وجالل م. 11220-11142
 أبوالخير، )أبوسعيد وأشعاره ووقائعه ألقواله وكان

 أثر بالفارسية( ،1334 طهران، نفيسي، سعيل جمع الديوان،

 والي الفارسي، لتصوف المميزة الثخصية تكوين في كبير

 عربي، بابن متأثرة واستمرت العطار، مع معالمها توضحت

 هنري المستشرق، اهتم وقد النهايات. إلى الشعر مع متوغلة
 (En اإلسالمية البيئة هذه نتاج ونشر رتحقيق بدراسة كوربان

(.1971 ,Islam Iranien, Gallimard, France

 مجد مسلم وهوأول لحق، يراه فيا جريثاً سعيد أبو وكان

 مثيل له يوجد ال إنه وقال: قرن، من بأفل موته بعد الحالج
 أبي الثيخ مقام في التوحيد )أسرار الصوفية، األحوال علوم في

 مدرسة في سعيد أبي تصنيف ويمكن (.120 ص سعيد،

 في فرديتهم يعيشون المشارقة أن فارق مع والحالج، البسطامي

 فرديتهم. حدود في المطلق يعيشون والفارسيين المطلق، فضاء
 أبي مذهب »يعتنق سعيد أبا بأن مقولته نيكلسون نوافق وال

 وأنه الوجود« وحدة فكرة على يقوم الذي البطامي، يزيد

 لهذه المروجين أكبر من الخرقاني الحسن أبو ومعاصره هو »أصبح

 (Nicholson, studies in Islamic Mysticism, .الفكرة«
(76 Londres, 1921, p

 أنه فنرى الفارسية، البالد حدود سعيد أبي شهرة وتجاوزت

�533



لوجو ا وحدة

 الذي .م 1037 - 980 سينا، ابن مع بمراسالت ارتبط قد

 ٠ اليوم إلى موجودا يعضها يزال وال م, 403 عام به التقى
 كتاب في حزم ابن األندل من المغرب، أقصى من وانتقده

.288 ،ص 4المللوالنحل،ج الفصلفي

 وبعد كبرى، الدين نجم ولد خوارزم في ه. 540ب-عام
 واالكتساب، العلم طريق عن والكشف الفتوح من يثم أن

 نيسابور بين متنقال حياته قضى .والتامل التطهر حياة إلى توجه

 في كتب وخوارزم، واالسكندرية ومكة وأصفهان وهمذان

 وأبدع مدرسة، خوارزم في وأس مختلفة، صوفية مواضيع

 في بيئته صفة استوعب .لكبروية ا :هي خصوصة طريقة

 فكثرتالمذته، النزعة، الوجودي السلوكي، الصوفي اتجاهها
 وبهاء ه.736 عام المتوفى السمنافي الدولة عالء منهم وكان

 الرومي، الدين الكبيرجالل الشاعرالصوفي والد ولد، الدين
 داية الدين ونجم ه،650 عام المتوفى حموية الدين وسعد

الرازي
 وظالت، وأنوار ألوان عالم في كبى الدين نجم يضعنا

 للمرة فتطالعنا الشخصية، مجاهدته مع والعرفان العلم يمزج

.لسالك روحية حياة تفاصيل صوفية، صفحات على األولى

 أحواله فجاءت اإللهيين، العشاق ركب في الدين نجم مشى

 في الوجود استغراق شرح: واالستهالك، باالستغراق مشبعة
 وبين ،(21 ص الجال، فوائح الدين، نجم )كبرى الذكر

 »أنا قال: حين الحالج حال وهو المحبة، في االستهالك معنى:

 المحبوب طلب المحبة »فأول فقال: المحبة ورتب الحق«.
 في الفناء ثم اإلثنينية، نسيان ثم له، النفس بذل ثم للنفس،

(.37 ص )نفسه، الوحدانية«

 والعشق العاشق هوتوحد العشق في الفناء أن كبرى ويرى

 فيكون العشق، في العاشق »وقديفنى يقولم والمعشوق

 )نفسه، المعشوق« في العشق ينغ ثم العشق، هو العاشق

 ببالد واحدا »عثقت الرمز: بالن يقول كما . (39 ص

 وهوأنا« هو، أنا صرت أن األمرإلى وانتهى . . المغرب.

(.65-64 ص )نفه،

 الروحية، حياته ووقاثع مجاهداته تسجيل في كبرى ويمضي
 العلوم تعميم إلى الشخصية التجربة حدود من فيها خارجا

 على واألمثلة فردية. أحداث على وعاًل، نظرية فبنى الصوفية،

.الجالل وفواتح الجمال فوائح كتابه في كثيرة ذلك

 الفارسية الشاعرية روح العطار، الدين فريد في تجلت - ج

 وتكونت اإلسالمي، المشرق أنهارصوفية من ارتوت التي

 كان وقد الخير، أبي بن سعيد أبو لحا رسمها التي الحدود داخل
والمنطلق هوالنموذج وشعره، عشقه في الحالج
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 إرهاصات الشعرية، العطار قصة الطير، منطق في ونجد

 ولكن .للمعشوق العاشق خطاب مستوى على وجود وحدة

 إنه له؛ حقيقي وجود ال كله، المحسوس العالم بل العاشق،
 وما المعنى، هو وحده فالله وحده. لله والوجود عدم، ظل،

 )الترجة الطير منطق مقدمة في العطار يقول .اسم مجرد عداه

 عالم في األشياء[ ]أي كلها كانت »وإذ : (143 ص العرية،
 ال والعالم والعرش الله، هو فالجميع . . عدما. الوحدانية

 لهذه وليس وحده، لله والوجود طلسم، مجرد عن يزيدان

 أو العالم هذا فا النظر، ولتمعن االسم، إال جيعها األشباء

 موجود هناك كان وإذا له، إال وجود وال وحده، الله إال ذاك

وحده. الموجود فهو
 في لسواك وجود ال من »فيا قائاًل: الحق يخاطب كما

 الروح غيرك، ألحد وجود وال أجع، العالم أنت طلعتك،
 فيا خفياً فيا اختفيت، الروح ففي أنت أما الجسد، في خفية

 أنت، ليس أقوله ما كل إن . . .الروح روح ويا ،خفي هو
. (144 - 143 ص ص الطير، )منطق .أيضاً« أنت وهو

 فيقول: الوجود، بوحدة القائلين هدف العطار ويلخص
 يليق غيره فبمن وجود، العالمين كال في لسواه يكن لم »إذا

 الكمال. أصل فهذا نفسك عن فتخل . . .وهواك؟ حبك

 فلتفن وكفى، الوصال. عين فهذا نفسك، وافن وكفى،

 ضرب ذلك، عدا ما وكل الخلود، الفناء في حيث فيه، نفسك
 متجنباًالثنائية؛ الوحدانية، طريق في ولتمض الفضول، من

 )نفسه واحد« وطريق واحدة وقبلة واحد، قلب لك وليكن

(.146ص
 وقد الطير، منطق كتابه وخاصة بالعطار، الباحثون اهتم

 مئة أكثرمن حوالى منذ الفرنسية إلى دوتاسي كارسن ترجمه

 من أول هم الفرنسيون المستشرقون كان وربما .سنة وعثرين
 العطار: لكتاب الفرنسية )المقدمة بالعطار األوروبي العالم عرف

 بالشعر اهتم من مألوفاًلكل اسمه أضحى حقى نامة(. مصيبة

 (Mantic Uttair. OU le langage des والتصوف الفارسى
oiseaux, traduit par Garcin de Tassy, Ed. daujour- 
d hi, Paris 1976, Le memorial des Saints, trad. A. 
Pavet de Courteille, Ed. du Seuil, Paris 1976. Le 
LivreDivin (Elahi-Nameh), Trad. Fuad Rouhani, 
Ed, Albin Michel, Paris 1961,. Le Livre de 1'Ep- 

trad. Isabelle de gastines, ر,reuve (Musibat Nama 
(.1981 Fayard, Paris

 لوحدة اإلسالمية والصوفية العربية الفلسفية الصيغة
الوجود

 والكالمي الفلسفي الميدان في السابقة األفكار كل تكاتفت



الوجور وحدة

 وحدة فكرة لقبول المالئم، الفكري المناخ لتحضر والصوفي،
 السادس القرن شهد أن وكان للوجود؛ المتعددة األشكال تجمع

 في مبعثرة كانت شذرات لملمت نظريات والدة ،الهجري

 للوجود، نظريات في وكرستها السابقين، وتجارب نصوص
 وجود وحدة ؛السهروردي نورانية: وجود وحدة ثالث، أهمها

* عربي ابن :عقائدية وجود وحدة ؛سبعين ابن :مطلقة

: نورانية وجود وحدة - 1

اإلشراق شيخ الهروردي، الدين شهاب

 كفره ٠ تصنيفه في حيارى الباحثين وترك ، مقتوالً مات - أ

 فيلسوفاً أكثمنه عارف أنه غارديه لويى ورأى ،تيمية ابن

 وقال (،97 ص اإلشراق، شيخ التذكاري )الكتاب
 الوجود يوحدة القائلين غير من الصوفية آخر انه : ماسينيون

 يكون أن قبل إنه نصر، حسين سيد وقال (،100 ص )نفسه،
 الفيلسوف الحكيم كان ،الصحيح بالبرهان لم يختم عارفاً

 جميعاً الباحثين هؤالء أن ونرى (،20ص )نفسه، المفكر.

 أمام محتاراً وقف نفسه السهروردي ألن حق، على كانوا

 اإلسالمية والصوفية واألفالطونية الزرادشتية اآلثار إشراقات
. قلبه صفحة على معاً

 أهم ضمت ثالث مجموعات كوربان هنري نشر , ب

الخمسين: حوالى تبلغ التي السهروردي، مؤلفات
 التلويحات على: وتحتوي اإللهية، الحكمة مجموعة - 1

 والمطارحات، المشارع كتاب المقاومات، والعرشية، اللوحية
 جمعية اإلسالمية. النشريات ,1945 استانبول، ،1 ج

األلمانية. المستشرقين

 قصة الحكماء، اعتقاد في رسالة اإلشراق، حكمة كتاب-2

.1952 باريس، - طهران ،2 بية،ج الغر الغربة

 باريس - طهران 3 ج قصيرة، رسائل النور، هيكل - 3
 كعانشرمحمدأبو نصر سيدحسين مع باالشتراك ،1970

 القاهرة، التجارية، المكتبة بالعربية، الور هياكل ريان

1957.

 الزمان تعلوعلى تتجزاً،كليةال واحدةخالدة، الحكمة ج-إن

 آثار يتبع أن عنده المؤمن وعلى ،الهروردي عند والمكان
 ومهما الخاصة، عقول في أنوارها تجلت اينما ويقبلها الحكمة،

 الحكمة ووحدة . التاريخية أو العرقية أو الدينية انتياءاتهم كانت

 والغزالي الحالج من يستقي السهروردي جعلت هذه، النورية

 مصادر حرج، وبدون بوضوح، إليهم ويضيف سينا، وابن
 والزرادشتية. والهرمسية واألفالطونية كالفثاغورية غيرإسالمية

 لتاريخ السهروردي تصور إلى الرجوع بالقارىء ويجدر
 حسين )سيد والجدة. الطرافة من جانب عل ألنه الفلفة،

.بعد( وما 80ص حكماء، ثالثة نصر،

 هو النور إن قوله: في السهروردي وجود وحدة تظهر - د
 األبعاد، متعدد نوراني هوإشراق كله العالم وإن الوجود، أصل

وحركية. تدفق باستمرارفي يتجدد إشراق، هوفعل
 تظهر للعالم، النوراني البناء السهروردي يفصل وعندما

 نور فالوجود عنده؛ الوجودية الوحدة صورة اوضح شكل
 باتجام الله، أي األنوار، نور مرتبة من يتنزل مراتب، يتنزل

 وغماً السهروردي يعتبره الذي المادي، العالم أي ،الظلمة مرتبة

 انور هوعدم األشعة، هوموت بل مؤقتة؛ وظلمة وخياالً

 غربية. غربة اإلشراقيين رمز في وهو ضده، وليس
الغربية( الغربة )السهروردي،

 نور هو السهروردي عند بأسره الوجود يكون وهكذا
 في تظهر األنوار نور تجليات ألن وذلك شدة، درجاته تتفاوت

 )سيد يحضوره األشياء جميع بالتالي فثهدت ،مكان كل

(.94-93 صص. فالثةحكماء، نصر، حسين

السهروردي استمرار

 في السرعة وجه على اإلشراقي التراث اتشر أ-لقد

 والحواشي التعليقات مع الشروحات وتوالت الشيعية، األوساط

 الشهرزوري، ومنأشهرشراحه السهروردي: مؤلفات على

 جالل الحلي، العالمة كمونة، ابن الشيرازي، الدين قطب

 ص ص. )نفه، الالهجي عبدالرزاق الدوافي، الدين
 الشرق في وحيداً السهروردي أثر تربع هل ولكن (107-106

الفارسي؟

 السابع القرن الى ظهوره في الثيعي التصوف تأخر - ب
 ه. 650 عام المتوفى حموية الدين يعنبرسعد إذ الهجري،

 بناء في لبنة وضع من هوأول كبرى، الدين نجم تلميذ

 مع بمراسالت حموية ارتبط وقد .إيران في الثيعي التصوف

 عزيزنسفي تلميذه طريق عن آراؤه وانتشرت عربي، ابن
الكامل. اإلنسان كتاب صاحب
 األول حدثين: مع توافق السابع، القرن التاخيرإلى هذا

 في أنه والثافي بكامله، اإلسالمي للعالم عربي ابن فكر اجتياح

 األوروبي، الغرب إلى رشد ابن فكر فيه رحل الذي الوقت
 في الوضع ونمثل الفارسي؛ الشرق إلى سينا ابن فكر فيه رحل

 الخارجية إمداداته انحصرت بأن الفارسي، الشيعي التصوف

عربي. وابن ابنسينا، الهروردي، ثالثة: بروافد
 توالى الهجري، السابع القرن من الثاني النصف في - ج
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الوجود وحدة

 حيدر م. 1274-1201 الطوسي نصيرالدين أمثال كبار، أساتذة
 كبيراً مجهوداً بذل الذي وشارحه، عرب ابن تلمين أملي،

الثيعية. والنظرية الصرفية الرؤية بين ليوحد

 (H.Cor- أصفهان مدرسة الصوفي العصر في برزت د-ثم

bin. La Philo, iranienne, Livre 1, pp 26-37, pp
 المعلم وبرز والحكمة، الفلسفة دراسة احيت التي ،49-83)

 ذات سيناوية، مدرسة أس الذي ه،1040 ألكبيرميرداماد

 نصر، حسين )سيد الشيعية النظر وجهة من ،سهروردي طابع
 المشهور تلميذه جاء ميرداماد ويعد (،108ص حكماء، ثالثة

 يعتبر الذي م،1640/ه1050 عام المتوفى الشيرازي مالصدرا

 قرون ثالنة مدى على ظل والذي أصفهان، مدرسة وجوم أكبر

 (H. Corbin. His- الشيعة فالسفة من ألجيال الفكر أستاذ

(٩9 p ktoire de la Philosophic islamiqueوضع وقد ١ 
 الحكمة أيضاً شرح كما سينا، البن اللشفا شرحاً مالصدرا

للهروردي. المشرقية
 مع السهروردي عقائد نهاثية بصورة مالصدرا أدمج وقد

 الوجود بين - كوربان قال ميز-كما إذ .عربي ابن تعاليم
 الموجودات بين كائناً بمعنى موجوداً، ليس فالوجود والموجود،

(51-54 La Philo. iranianne, pp.) من قالب في ذلك كل 

 نهج في والواردة اإللهية العناصر وخاصة الشيعية، التعاليم

 وشبه إيران في تدرس اإلشراقية العقائد استمرت وقد .البالغة

 أننا حتى ،مالصدرا ومؤلفات آثار خالل من ،الهندية القارة
 بمدرسة يتعلق فيما إال اليوم إشراني كلمة نستخدم قلما

 لم٢٠ًا١.اًاخ Histoire de la philo. islamique١ ج هالصدرا

(304.

:المطلقة الوجودية الوحدة - 2

ابراهيم ين الحق عبد سبعين، ابن

 كتابه من لوح كل سبعين ابن عبارةيداها فقط«. أ-»الله

 ص.ص. بدوي، نشر ابنسبعين، )رسائل األلواح،

 الوحدة في: كله مذهبه العبارة هذه وتلخص (،200190
 الجوهر هو وإنه الله هو الوجود إن :تقول القي ،المطلقة

 إال هي ما المختلفة الوجودية المراتب كل أن حين على الثابت،

 زائلة فهى اعراض إنها وحيث الواحد. الوجود لهذا أعراض
 يقول كلها. األشياء هوحقيقة فقط واللم وهمية، هالكة باطلة

 »وهوهو، ،324 ص كتورة، جورج تحقيق العارف: بد في

 وهو شيء، كل صورة رهوالذي إالوجهه، شيءهالك وكل
سواه«. موجود لكل يلزم الذي الالزم البد

 الوجود تفسير في هذا مذهبه سبعين ابن ويسمي - ب
 الوحدة، في األخرى المذاهب عن له تمييزًا المطلقة، الوحدة ب

 وهذه .لوجوه ا من بوجه لممكن با للقول مجاالً فيها تفح القي

 تنكر أواإلحاطة، الخالصة، النقية الوحدة أو المطلقة، الوحدة
 ابن التفتازافي، الوفا )أبو واألسماء. واإلضافات النسب كل

(.199-191 ص ص بين،
 الوجودية للوحدة العقاثدية الرؤية هذه على تقوم — ج

 وضع وظيفتها وأذكارتعبدية، عملية رياضات المطلقة،
 الذكر صيغة أن منها .والتحقق اإلحاطة طريق على السالك
 وعندمايتحقق االالله وليس الموجودإالالله، تكون:
 الوحدة، علم يحقق: عندما أي اإلنساني، بالكيال السالك
 أعلى سبعين ابن عند يصبح الوجودية، بالوحدة ويتحقق

 ومن الفيلوف ومن المتكلم، ومن الفقيه، من وأرقى
الصوفي

 على المحقق وترقي تعالي أثبت بأن سبعين ابن يكتف ولم
 اإلسالمية، العلوم تصورها التي األربعة، كماله بأغماط اإلنسان

 ألنهم ومشارقة، اندلسيين الفالسفة، جميع وهاجم انتقد بل
 النقد، الكثيرن نفسه على جر وبذلك الوجود. يعددون

 فلم ؛بمصنفاته العناية في يتحفظون والصوفية الباحثين وجعل
 قديمًا وافتباسا، شرحًا بذكر؛ باهتام المؤلفات هذم تحظ

(.14 ص ابنسبعين، )التفتازافي، وحديثا.
سبعين ابن استمرار

 عربي ابن وحدتي به فارق غلوًا وحدته في سبعين ابن غالى

 النور لغة السهروردي استخدم حين فعلى والسهروردي؛
 الله ان عربي ابن ورأى األلوهية، لتعالي مكانًا وترك والظالم،

 سنرى، كما والموجود الوجود بين فميز موجود، كل وجود هو
.موجود هوكل الله :بان صراحة قال سبعين ابن أن نجد

 اإلسالم، في المنزه المتعالي الله صورة تنافي التي المقولة وهذه

 على سبعين ابن مصنفات من يقترب اإلسالمي العالم جعلت
 وأذهان عقول وتنقالته كتاباته تحرك لم وهكذا، حذر.

 ما بخالف فقط، عبراألفراد استمرينتقل بل المفكرين،

عربي. وابن الهروردي لتعاليم حدث
 ،اندلسي شاعر ,الششتري الحسن ابو هو تالمذته واشهر أس

 .ه 668 عام مصر في وتوفي غرناطة، شرقي ششتر في ولد
 سبعين، ابن عبد نفسه: سمى ان درجة الى سبعين ابن تبع

 واحدًا تيمية ابن وعده مصر، في المريدين على امانته في خلفه

الوجود. وحدة صوفية كبار من
 ،الششتري شاعرية الواحدية سبعين ابن مقولة حركت

 المواضيع نظم من أول وكان وزجال، ونشرًا شعرًا فغناها
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لوجو ا وحدة

 في منحى بذلك واختط شعري، زجل في الصوفية والمعاني
الخطيب، بن الدين الن أمثال الحقون فيه تبعه األندلس،

النشار سامي )علي .مقدمته في خلدون ابن يشير ما على
. (13 - 3 ص الششتري، لديوان المقدمة

 التقى الششتري أن يرجح سبعين، ابن أثر جانب إلى
 عام المتوفى الشاذلي علي الحسن أبي اإلمام بتالميذ

 هم شيوخه بان أشعاره في صنح ما وكنيراً ، م,1258ه/ 656

 سلسلة في مكانا واحتل شاذليا، بعد فيما اعتبر وقد شاذلية.
 اليوم إلى سوريا في وتنشد نفه( النشار، سامي )علي رجالهم

في الذخول ثم ومن للتواجد الشاذلية الحضرة مطلع في أشعاره
. p MassignonOpera Minora, T2١ 366) الوجد

باإلضافة ،الششتري شاعرية تبين التي األبيات هذه ونورد

 كؤ حيث الصوفي، غرضه الى
 الشثتري، الحن أبي )ديوان

 حي الحي يري لم غيريلى

 كلشيسرهافيهسرى
 حسنها معنى أشهد من قال
 نورها تألأل كالشمس هي

 فانثنى لقيس يومًا اسفرت
فاعجبوا قيس وهي ليلى أنا

 يقول المطلق الوجود عن بليلى
(.84- 83ص

 شى كل عنها ارتبت ما سلمقى

 شى نل عليها ئثنى فلذا

 طي منتثروالكل إنه

 في عاد ترمه إن ما فمتى
 وي احبن لم قانالياقوم

إلي مطلوبي كان يني كيف

 تلميذ ه. 686 عام المتوفى البليافي الدين أوحد — ب
 ميثال األستاذ ويقول ماسينيون، رواية بحسب الششتري

 لكتاب نشرته مقدمة في Michel Chodckewich شدكوفيتش

 Epitre sur L’unicite المطلقة الوحدة في رسالة البلياني،

absolue على مادي دليل غياب من الرغم على انه ،23 ص 
 من أيضاً الرغم وعلى ،والششتري البليافي بين الصلة هذه

 إال والشثترية، السبعينية السلسلتين: في البلياني اسم غياب

 بين الفكرية المقاربة في مبرراتها وتجد مكنة، الصلة هذه ان

.الصوفين هذين خط

 في رسالة لمتن نقدي بتحليل شدكوفيتش األستاذ ويقوم

 عربي ابن إلى وليس البليافي إلى نسبتها ليثبت المطلقة الوحدة
٠ رالباحثين النساخ معظم يذكر ما على

 شدكوفيتث األستاذ مقدمة إلى يرجع أن بالقارىء وجدر

 الوحدة في المنهجية الفوارق باالستشهادات يوضح الذي

 هذه وإلى سبعين، وابن عربي ابن مدرستي بين الوجودية
,البليافي ينتمي األخيرة
 واحد، هو سبعين ابن عند المحقت أي الكامل أن وكما - ج
 في متوحداً سبعين ابن عاش كذلك سبعين، ابن نفسه وهو

 استقاها بذور عن تطورت الوجودية الوحدة في ونظريته .تحققه
 أفكار عن غريباً أيضاً يكن ولم ،والشوذي الدهاق أستاذيم من

 القونوي صدرالدين وربيبه بتلميذه التقى انه إذ عربي، ابن
 وكان مصر، في م.، 1275/ه.673 عام قونية في المتوفى

 اسمه ارتبط ما كثيراً الذي التلمساني، العفيف برفقة القونوي

سبعين ابن باسم
 مع سبعين ابن يمجريها كان التي اللقاءات من الرغم وعلى
 اختاره الذي المكان له يفسحوا لم أنهم إال ،عصره صوفية

 في آثاره وانحصرت بينهم، المحقق مقام أي عالمهم، في لنفسه

 من خلدون وابن تيمية ابن هجيات أمام تصمد ولم األفراد،
 النغم في التعبير- أمكن إن - ناشزاً صوته وظل بعده.

الصوفي.

:عقائدية وجود وحدة - 3

الدين محي بنعلي محمد أبوبكر ابنعربي،
 عام األندلس في مرسية في ولد الطائي، قبيلة من عربي

 سن وهوفي شرقاً واتجه نهائياً المغرب ترك .،م1165 ا٠ه 560

 دمشق، في استقر ثم وقونية مكة سكن والثالثين، الثامنة

 الوجدان حرك أن بعد .، م 1240فى/ 638 عام بها وتوفى
 النقاد هجمات شعلتها ئخمد لم روحاً فيه وبث اإلسالمي

والسنين. والحتاد

 ودرجات ألوانها بكل اإلسالمية الروح عربي ابن في تمثلت
 والشمول. باإلحاطة طرحه فتحلى ومسلكاً، اعتقاداً ترقيها:

 الفكري بنائه في أفح ألنه مكاناً الالحقين كل عنده وجد

 كانت .وتطلعاته واهتماماته طاقاته بحسب مؤمن لكل المكان
 أحدية واحدة صورة يقدم لم القرآن أن يرى بأنه تنطت مصنفاته
 ألوان وإثنما اإلنسانية، في سواسية نالناس المؤمن، لإلنسان
 بعقيدة كتفى ومن والقدرات، الرغبات في وأنواع ودرجات

. . الخواص. عقيدة إلى يتطلع لم العوام،
 وعباداته المؤمن مسلك في المرتبية قبلت عري ابن قبل

 وعلى العقيدة. في بالمراتب ليقول عربي ابن وجاء وأخالقه،

 عربي، ابن عند الوجود وحدة تظهر األكابر، عقائد مستوى:

 األكبر الشيخ عند الوجود وصورة معنى نوضح أن ويمكتنا
التالية: بالنقاط

المشهورة: الكثرةأ-

 مع كانت الصوفية، دائرة في الوجود وحدة بدايات أن رأينا
 هذا أدى وقد توحيداً. والفناء عشقاً، الفناء : بحاليه الفناء
 تخعر بعبارات الحال رطأة تحت وهو الفاني يصرخ أن إلى الفناء
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لوجو ا وحدة

 وحدة مكمالت من ذلك إلى وما والحلول، واالتحاد بالوحدة
 التي أوالثذرات ، الحت، »أنا مثالً الحالج كقول الوجود،

 الفارض ابن اشعار أوحتى ٠ البسطامي يزيد أبي عن وصلتنا

كقوله:
أقل أو أناهي، قولي عن حلت مقى

حلت في إنها لمثلي وحاشا

 الفارض ابن بشأن ويراجع ؛277 ص الكبرى« )»التائية
 محمد كتاب عربي ابن بوحدة مقارنتها مع وحدته وخصوصية

 اإللهي، والحب الفارض ابن ،حلمي مصطفى
.351,278 صص.

 اشتياقه أحدثها التي المؤمن سماء في البوارق هذه كل

 للحق، طلبه شدة من بنفه اإلحاس عن حتى وخروجه
 وال هنيهات تظهر كانت وااللتماعات، البوارق هذه كل نقول

,صحوالفرق أمام تصمد

 الساحق الحق لوجود الشهود هذا تسمية على فاصطلح

.الشهود وحدة : ب الهويات لكل الماحق
 رقدة من يهب عربي ابن نجد ال تقدم، من لكل وخالفاً

 عنده الكثرة فإن العكس بل الوجود، بأحدية صائحاً الكثرة

 من المقيدات كل إلى تنظر إنها كثرة، عل تقع والعين مشهودة،

تتجاوزها. أن دون وبشر، وحجر شجر
 ناحية، من تجعله عسربي، ابن عند المشهودة الكثرة وهذه

 ثانية، ناحية ومن الشهودية، بالوحدة القائلين قول يفارق
 ، صاحياً الله ليوحد ، الفناء فلوات فوق يقفز أن من تمكنه

الصاحي. الجنيد ابتدأه الذي التوحيدي، الخط بذلك مكمالً

الوجود توحيد يقتفي األلوهية توحيد - ب

 مطلع في اإلسالمي المفكر لنا يبرزها أن بد ال هوية اتوحيد

 أوفرقة عقاثدية مدرسة ركب إلى أوينضم ومصنفاته، كتاباته

قائمة. كالمية
 رؤية بفعل المستقلة والفرق المدارس تولدت ما وكثيرًا

 الالزمة الصفة في ينحصر وجوهرالتوحيد .التوحيد في خاصة
المفكر. يراها كما األلوهية خصوصية في أو للحق،

 هو القدم، أن: المعتزلة رأى حين المثال، سبيل وعلى
 أمراً القدم ب نعت من كل حاربوا ،اإللهية الذات خصوصية

 االتصاف أن رأوا ألنهم القرآن؛ لوكان حتى األمور، من

 إثبات في الشرك دعوى هنا ومن باأللوهية. اتصاف هو بالقدم
 ألن المثال، سبيل على قلنا: ..وقد المعتزلة. عند القرآن قدم

 ال مما الصفات، من صفة في اإللهية الخصوصية رأى فريق كل
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 خصوصية أن عربي ابن ووجد . هنا لذكرها المجال يتسع
 هوعين عنده فالوجود الوجود؛ صفة: في هي األلوهية
 اتصاف هو بالوجود، إتصاف اي أن ذلك عن ويتتج الذات.

 الله مشاركة ادعاء هو الوجود، المخلوقات فادعاء باأللوهية؛
 هنا من . عربي ابن عند بعينه الشرك هو وهذا الوجود، في

 توحيد اقتضى عربي ابن عند األلوهية توحيد إن نقول:
الوجود.

الوجودية الوحدة - ج

 وأن اإللهية، الذات عين هو الوجود أن عربي ابن رأى حين
 هاتين بين يوفق أن من البدله كان مثهودة، موجودة الكثرة

الوجودية الوحدة في مذهبه فكان المقدمتين،
 في ثابتة جيعها والكائنات الوجود، هو وحده الله إن

 مادة الصوفي، المعجم الحكيم، )سعاد تفارقه، لم العدم،
 مقابل في المخلوقات، خصوصية هو فالعدم ثابتة«(؛ »أعيان

 ال جميعها الكائنات الخالق. خصوصية هو الذي الوجود،
 الوجود؛ طعم تذق لم النها الوجود، معنى تدرك أن يمكنها

 في وهي .الوجود« رائحة شمت »ما عربي، ابن لغة وبحسب
 المستمر، الدائم بالخلق قائمة ،منصوبة وأشباح صور التمثال
 مادة: نفسه، )المرجع .القيوم الحي من األنفاس، مع المتجدد
الجديد:(. »الخلق

 عن تتغني ال فهي العدم، صفتها الموجودات إن وحيث
 العدم في لسقطت برهة فلوتركت آن؛ كل في لها اإللهي الخلق
 القيوم والحي العدم؛ مكانه: فالمخلوق، جوهرها. ألنه

 المخلوق ولوترك عماسة، دون مشهودة، صورة ينصبه يقيمه،
 وصفته مكانه النه العدم في مباشرة يسقط فإنه برهة،
 ،برهة بالوجود المخلوق استقل لو عربي ابن وعن .وحقيقته
.الله عن واستغنى الوجود المتلك

 موجودة هي عربي، ابن عند المخلوقات أو فالكائنات
 يحول، بل زمانين يبقى ال والحال الوجود، حالها: معدومة،
العدم. وصفتها:

 المستمر التجلي هو المذهب هذا في الخلق مفهوم ويصبح
 حجاب خلق الظاهر فهوتعالى ؛الكائنات أعيان في للحق

 ابن يقول الموجود. حجب وراء الوجود وهوتعالى المظاهر،
 رقم علي شهيد )خطوط القدسية األسرار مشاهد في عربي
 الوجود، نور الحقى أشهدني األول: »المشهد ب(88 ق 1340

 العدم قلت: أنت؟ من لي: وقال العيان، نجم وطلوع
الظاهر«.



الوجود وحدة

 أي فالموجود، والموجود. الوجود بين عربي ابن فرق وهكذا
 وال هذا خيال. أنه إال للعين، مشهوداً كان وإن المخلوق،

 هو عربي ابن مقصود في الخيال أن الذهن إلى يتبادر أن يجب
 بل قبله، الوجود وحدة وأديان فلسفات في هو كما ،وفمي أمر

 انه الواقع، من بنصيب تتمتع وجودية، هومرتبة هنا، الخيال
المعار، وجودها العدم« في »الثابتة األعيان يكي هوالذي

 العقلي، منهجه في النقطة هذه الى عربي ابن يصل -وعندما
 تفير امام العقل حيرة هي هنا والحيرة حائراً، يقف نجدم

 المخلوق إدراك صفة هي القضية هذه عليه. استعصت قضية
. عدم أنه مع لذاته

 العدم حال من انتقلت الممكنات هل عربي ابن ويتساءل

 عين في البعض بعضها أعيان أدركت أم الوجود، حال إلى

 )ابن العدم؟ من عليه هي ما على وهي الحق وجود مرآة

 على الحيرة، وهذه (.211 ص ،4ج المكية، الفتوحات عربي،
 عرفانية، صفة اعطوها عربي البن المؤيدين أن من الرغم

 حيرة برأينا هي الحيرة هذه أن إال عرفان، حيرة فقالوا:
 عرفان قضية أمام حائراً الفلسفي العقل وقوف هي منهجية،

 »حيرة«(. مادة الصوفي، المعجم الحكيم، )سعاد شهودي
 بين وأنصاره تابعيه يجد الوجود وحدة مذهب جعل ما وهذا

 اكثرمن التعبيرالشعري ويزاوج جهة، من اإللهيين العشاق

 إلى محمود نجيب بزكي حدا ما .ثانية جهة من النثري التعبير
 هو وكذلك شعرياً، موقفاً الكون بوحدة الصوفيين اعتبارمقولة

 المعقول محمود، نجيب )زكي بمجمله التصوف
. (389 - 388 ص ص والالمعقول،

 التي الصورة لنتتبع الفلسفي العقل حيرة تجاوزنا ما وإذا

 الوحدة ظل في بالخلق الحق لعالقة عربي ابن أعطاها

 التي التشبيهية، الصور تمثيل في أبدع قد أنه نجد الوجودية،

 المظهر عالقة بالوجود، العدم عالقة: األذهان إلى تقرب
 العربي الصوفي الشعر بعد، فيما غذت الصور وهذه بالظاهر؛

 والخلق الحق أن التشبيهات هذه أشهر ومن . والفارسي

 نورمن كلها »فالموجودات عربي: ابن يقول ونورها. كالشمس
 رتبة الشمس مع الشمس لنور فليس القدرة، شمس أنوار

 ب(.6ق الالئقة، )األجوبة الشمعية«. رتبة بل المعية،

 تتعدد واحد، الوجود، أي فالنور، النوروالظالل؛ وصورة

 عري: ابن يقول إليها. امتد التي األشياء بتعدد ظالله
 بع له ظل وجودالخلق وعين نورمحقق وجودالحق فعين

 شبيه الصوروالمرايا وتمثيل (.279ص ،4ج المكية )الفتوحات

 يفسر التمثيل وهذا النوروالظالل، أي السابق، بالتمثيل

 الرائي أي الواحد، الوجود مواجهة في المرايا بتعدد الكثرة

 حيث قزح، قوس بصورة عربي ابن يستعين كما الواحد؛
 اللون تكسر سوى الواقع في هي ما ألواناً فنرى النظر، يخدعنا

 »وحدة مادة: الصوفي، المعجم الحكيم، )سعاد األبيض.

وجودا(.

الوجودية الوحدة شهود - د

 الحق انفراد واألمثلة باألدلة عري البن تقرر أن يعد
 هذا أخذ الصفة، هذه عمحدث يشاركه ال بحيث بالوجود،

 وهووجود الوجودواحد، يأن فآمن العقيدة. اإلقرارصفة

 عند اليقين ترتيب في يوازي وهذا عدم سراه ما وكل الحق،

اليقين. علم مرتبة عربي ابن
 دائرة اإلنسان يفارق وفيها العين، مرتبة تأتي العلم وبعد .

 ويكتسب يقينه، موضوع ويعاين ليشاهد النظري، اليقين

 عين وهكذا الملموسة؛ الحسية المعارف طمأنينة الثهود بذلك

اليقين. علم لموضوع شهود هو اليقين

 الوجود :عقيدة يشمل اليقين علم موضوع يكون وعندما

 الواحد. الوجود هو: اليقين عين مثهود يصبح الواحد،
 لم أنه كما الشهود، بوحدة يقل لم عربي ابن أن تجد لذلك

 في المقولتين ججع بل ،الواحد الوجود عقيدة إثبات عند يتوقف

الوجود. وحدة شهود هو: واحد صوفي فعل
 بعده، أتوا من له، المقلدين كل عن عربي ابن تميز وبذلك

 يعطيهم أن إلى يتوصلوا ولم الرجود، بوحدة اإليمان وادعوا

الوجودية. الوحدة هذه رؤية شهودهم

عربي ابن استمرار

 عربي، ابن عاش هكذا الدنيا، ومالىء الناس شاغل

 فاجتمعت مبعثرة، وجدانية تجربة خيوط لملم ٠ رحل. وهكذا
الالحق. الفكراإلسالمي كل طبعت صورة بصيرنه أنامل بين

 وجوده فاخذ ،الضميرالصوفي الواح على اسمه كتب
 أن إسالمي عالم يتطع فلم األذهان، كل إلى تسلل حضوراً

 بابن يسمع لم وكأنه ويتجاوزه، الحضور هذا قهر من يهرب

 عامة، اإلسالمي الفكر أن نجد وهكذا يقرأه. لم أو عربي

 أن يمكن مرحلة في عربي ابن بعد دخل خاصة، والصوفي

عربي. ابن بعد اإلسالمي الفكر : اسم عليها نطلق

 في عربي ابن مذهب أبدعها التي الحيوية الطاقة واقتسم
 ويكاد ومقلدون، شراح ومعارضون، مؤيدون الوجود، وحدة

 تاريخ هو عربي، ابن بعد الوجود وحدة مذهب تاريخ يكون
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لوجو ا وحدة

 المغرب من ابتدأ اإلسالمية. األوساط في عربي ابن أثر تطور
٠ الهندية والقارة الفارسي المشرف إلى امتداداً العربي،

العربي نغرب ا

 الذي الشاذلي، الحسن اثرابي اثرعريمع أ-تداخل
 ،فيها لوم ال التي اردت »إن : يأتيه كان ما كثيراً لصاحب قال

 باطنك في والجمع موجودا، لسانك على الفرق فليكن

 التي الشاذلية، المدرسة خطة الشاذلي لخص وبذلك مشهودا«.

 ومن والطبقات. المراتب جيع أهل مع العالقة حسن تتوخى
 يكن، لم أن بعد اإلنسان »كان قال: المرسي العباس أبو بعده

 ومن فهوعدم، عدم طرفيه كان ومن كان. أن بعد وسيفف

 هذا ش. 709 عام المتوف الله عطاء ابن شرح المرسي، بعد

 وصفه فالعدم غيره، من له الوجود من »ان مستخلصا: القول

 ص ص التصوف، قضية محمود الحليم )عبد .نفسه« في

249,248.)

 الوجود، تفسير في مذهب معالم اتضحت عطاء، ابن ومع

 األحدية؛ شهود : ب عنه يعبر الصوفي، الذوق على يقوم
 مراتب جميع باعتبار ،الحقيقي الوجود هو الله أن »مؤدام

 الوجود رتبة لم يثبت ال األكوان، من سواه وما الوجود،
 هوأمرمتوهم،. حقيقياً، تظنه الذي وجوده وإنما الحقيقى،

 وما 289 ص وتصوفه، السكندري الله عطام ابن )التفتازافي،

 أحد للعارف الله، عطام ابن جكم شرح يراجع، كها بعد؛

 ليبيا، النجاح، مكتبة محمود، الحليم عبد تحقيق زروق،
 نشرهااألب التي العطائية للحكم الفرنية والترجمة ؛1969

 Ibn Ata 'Allah et la naissance de la Con- ،نويا بولس

(.frMesadiliteLib. Orientate

 الوجود وحدة مذعب عن المدافعين ساللة إن - ب
 الحاضر، وقتنا الى نشطة حية ظلت بل تنقطع، لم اإلسالمية

 الوجود عن يدافع محمود الدكتورعبدالحليم هوفضيلة وها

 محمود، )عبدالحليم الشاذلية بالمدرسة خاصة ويهتم الواحد،

. (258-248 ص ص التصوف، قضية

 وما الكريم القرآن إلى عحمود الدكتورعبدالحليم التفت

 عز الحق قيومية إلى المخلوقات تبه التي اآليات عديد من يحويه

 أن ورأى الواحد، الحقيقي بالوجود انفراده وإلى وجل،

٠ غيرهم إليها يتطلع ال معاني التوحيد في يرون الصوفية

 ويتابع متمرأ، عربي ابن أثر يزال ال اليوم، ج-وإلى

 الثيخ أقطاب مع ،العربي المغرب في الوجود وحدة مذهب
 ،156 ،صثالثةحكماء نصر،)سيدحسين المغربي الثاذلي
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 العلوي النفوذ العظيم والشيخ (.90 حاشية ،214ص

(.91 حاشية ،214ص نفه، المرجع ) الجزائري

الفارسي المشرق

 طريق عن الفارسي الشرق في عربي ابن عقائد انتشرت - أ
 من العديد وضع الذي القونوي الدين صدر وريبه تلميذه

 مراتب كتابه وخاصة عربي، ابن متاصد إليضاح المؤلفات

 عبارة: استخدم من هوأول القونوي أن واألرجح الوجود،

 (Chodkiewicz العربي الفكر تاريخ في الوجود، وحدة

,26 .Epitre sur L'unicitt absolue, «Introduction», pp 

(.36

 في الفاعلين من عدد مع حية بعالقات القونوي ارتبط ٠ ب

٠ الرومي الدين جالل أهمهم الفارسي الوسط
 الشعر فتوحات باسم: الممتوي الرومي ديوان شمي

 أمام ومذهبه عربي البن تمثيله مدى إلى إشارة الفارسي،
 الديوان نيكلسون رينولد ترجم وقد .الفارسية باللغة الناطقين

 The أجزاء: ثمانية في الشروحات مع اإلنكليزية إلى كامالً

,Mathnawi of jalal ad - Din Rumi, Luzac, Londres

 األستاذ ودرسه وشرحه ترجمه العربية اللغة وإلى 1925 - 1937.

 المكتبة الرومي، الدين جالل مثتوي مجلدين: في الكفافي محمد
.1967 بيروت - صيدا العصرية،

 بالقونوي، صلته عبر عربي، ابن بمذهب تأثر والرومي

 الذين الفرس الشعراء سلسلة إلى ،نفه الوقت في وانتمى

 وقوى أبعاد من امتلك ما بكل بهم أسوة وعبر تقدموه،

 الجغرافية خصوصيتها في الفارسي المسلم روح عن وأدوات

والتارخية.
 بالفارسية. الناطقين الشعراء من كامل جيل في الرومي وأثر

 والشاعر الر، حديقة ديوان صاحب محمودشبتري أهمهم

 جامي الرحمن وعبد ه،791 عام المتوفى الشيرازي حافظ
 لصوفية شعراء آخر »والذييعد ه.899م./ 1492-1414

 ص ص التصوف، إلى مدخل )التفتازاني. العظام»،
273-272.)

 ارتبط قد نرام بل الرومي، عند القونوي أثر يتوقف ولم ج-

.الطوسي نصيرالدين مع فلسفية مسائل في بمكاتبات

 شعراء عظماء وهوأحد العراقي، الدين فخر أن كما
 أحد أعقاب في اللمعات كتابه ألف .اإليرانيين التصوف

 ابن عقائد تدورعلى كانت التي القونوي، صدرالدين مجالس
 عالم إلى عربي ابن إدخال على كثيراً ساعد الكتاب وهذا عربي،

 شرحه وعرف الجامي، الرحن عبد شرحه وقد الفارسية،



لوجو ا وحدة

 اليوم حتى يدرس الكتاب هذا يزال وال اللمعات، أشعة باسم

الصوفية. للعقائد كمختصر إيران، في
 وبالي والقيصري، كالقاشافي، الشراح طريت وعن ٠ د

 وغرباً، شرقا عربي ابن انر توزع، خاصة، والنابلسي أافندي،

 إلينا وصل ما عدد وتجاوز المكتبات، مخطوطاته نسخ واحتلت

 مجلدين في كتابا يحيى عثمان األستاذ أفرد وقد الثالثماية، منها

 الشروح مع نقدية دراسة عربي، ابن مؤلفات لدراسة

 Osman Yahia, Histoireet فليراجع، عليها، الموضوعة

،classification de rCEuvre dlbn Arabi, Institut Fran

.1964 ,ais de Damas, Damas؟
 المفكرين قسم الوجود، وحدة في عربي ابن مذهب ه-إن

 الكتب وتوالت ومؤيد، معارض بين ما هذا، يومنا الى
 المؤيدين وبين المتهجمين المعارضين بين حادة والمصنفات

 وابن تيمية ابن أشدالمعارضين ومن الثارحين المدافعين

 العسقالني حجر وابن .م 1466-1332 خلدون

 عام المتوفى البقاعي وابراهيم ه، 852م/ 1449-1372
 :أحدهما عربي ابن مهاجمة في كتابين ألف الذي ، ه. 858

 من العباد تحذير واآلخر: عربي، ابن تكفير على الغيي تنبيه
االلحاد. بدعة العناد أهل

 الفيروزابادي االدين مجد عري ابن عن المدافعين ومن

 الدين وصالح الحموي، الدين وقطب م، 1414-1329

 الدين وفخر الهروردي، عمر الدين وشهاب الصفدي،
 م،1505-1445 السيوطي الدين وجالل ،1209-1149 الرازي

عربي. ابن بتبرئة الغبي تبيه كتاب: عنه الدفاع في الف الذي

 صفة مذهبه وإعطاء عنه الدفاع في المتأخرين أهم ومن

 عام المتوفى النابلسي الغني هوعبد كالمية
 الظاهر، الحق الوجود كتابه في وخاصة ، م. 1731/ ه. 1143
 في قال كما األكابر، األولياء عقيدة »بيان أجل من الفه الذي

مقدمته.

 وحدة لمذهب العلماء الكثيرمن تصدي من الرغم و-وعلى
 اإلشراقي الوسط في باقياً مستمراً حياً ظل أنه إال الوجود،

 من وأتباعه تيمية ابن هجوم يمنع ولم والصوفي. والفلسفي
 الجيل هذا تأمالت تابعوا عربي، ابن كباربعد ظهورأساتذة

 عبد ظهر أن فكان والوجود. واإلنسان الله حول: الراسخ

 جديداً ليقدم الشراح حدود تخطى الذي الجيلي، الكريم

 صعيد على الوجودخاصة، وحدة ولمذهب الصوفية للعلوم

 على الوجود وحدة حافظت الجيلي ومع الكامل لإلنسان رؤيته

 واألساء الذات إال ثمة ما أي عربي، ابن أقرها التي صورتها
 الكتابات من قريها منهجياً تماسكاً اكتسبت ولكنها والصفات،

الصرف. الفلسفية

 الوجود وحدة في مذهبه جماع العينية الجيلي قصيدة وتضم
 رقم باريس الوطنية المكتبة مخطوط ،العينية القصيدة )الجيلي،

 سجيتها على تعلو أبياته ونترك (،150-65 ق. ق. عربي 3171
:يقول . . بيانها. في ألنهاجلية

بانة غضن عل وزق زمزمت إذا
 ساجع اآليك عل قنري وجاوب

الهوى نغمة سوى تسمع لم فأذني
 سامع الطير- من فإني-ا ومنكم،

ناطقاً أخرس كل عنكم فاسمع
 أطالع شي؛ كل في وأبصركم

(.62-57)ب.ب.
 :المجالي وكثة المتجلي وحدم مبينًا آخر مكان في يقول كها
جاله مرائي في حبيبي تجلى

طالئع للحبيب ى مزأ كل ففي
كثلجة إال التمثال في الخلق وما

 هونابع الذي الماء بها وأنت
حكمه يرفع الثلج بذوب ولكن

 واقع واألمر الماء حكم حكم ويوضع
 (166- 136)ب.ب.

 بل اإلسالمي، العالم بواب عل أثرابنعربي يتوقف ز-لم
 الكبير الفلورنسي االعر في وأثر مبحية، آفاق إلى تخطاه
 الفكر تاريخ )بالنثيا، اإللهية الكوميديا مؤلفة في دانتي،

 كما (.573 - 551 ص. ص. واإلسالم،، انتي »د األندلي،
 ريموندو اإلسباني المتصوف الالهوقي الراهب على مباشرة أثر

 والششتري سبعين كابن الصوفية من عددًا عرف الذي لوليو
 في هدفه وافق ألنه عري، بابن وأظهرتعلقًا والتلمساني،

 ؛550-543ص نفسه، المرجع )بالنثيا، الواحد. عن البحث

(89-90 Uislamchristianise,pp ٠ ةة\آلآلفع٠أل١)إل

الخاتمة
 وتتبعنام ومظاهره الوجود وحدة مذهب استعرضنا أن بعد

 أو الخصائص نحدد ان علينا لزامًا نرى وإبداره إهالله في
 بالنقاط تلخيصها ويمكن المذهب، لهذا المشتركة المالمح
التالية:
 ككائن الطبيعة مع ويتعامل الكون، يجي مذهب إنه ا-

 ولدت الطبيعة إلى الظرة وهذه .غائي تطور له مفكر، مريد
معها. التوحد في رغبة

 ،عدم من العالم خلق فكرة يستبعد المذهب هذا إن - ب
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الوجوه وحدة

 كالفيض بنظريات ويستبدلها ومكان؛ زمان في المحدد والخلق

 يقول فريق خطان: يفترق وهنا . . والحلول. والتنزل والتجلى
 وجود وهو - قديم العالم إن قال مثآل، كاليونان العام، بقدم

 صور هي وأعراضه ،سرمدي جوهر إنه ...مطلق أزلي أبدي

 هو فقط والله ووهم، خيال العالم بأن يقول ثان وفريق محدثة.

الحق. الوجود
 بالتطور القول من الوجود وحدة مذهب يقترب - ج

 ومن الحصان، النمريولد من مثاًل، الطاوية ففي والتحول.

 ماء نجد اليوناني الفكر وفي . . .وهكذا اإلنسان الحصان

 ونار وحيوان، نبات الى والبرودة بالرطوبة تتحول طاليى
. . الصور. في تتحول هيراقليطس

 العمل محل الوجود وحدة مذاهب في العرفان يحتل - د
 المعرفة، هوفي الخالص إن اإلنساني. اإلرادي واالختيار

 لذلك ؛ألمرحتمي محكوم ومصيره الكون في وماراإلنسان
 أمام مفتوحاً التأمل فقط ريبقى اإلنساني، الفعل يتعطل

المثال. سبيل على z٥n زن بوذية في كما الخالص،
 إله إنه هوالمطلق، الوجود وحدة مذاهب في الله إن - ه

 ،الله مع والعالقة يغضب؛ وال يرضى غيرمشخص...ال
بالكلي الجزئي عالقة او بالمطلق. المقيد عالقة هي:

 على مؤكدين المشتركة، النقاط القدرمن يهذا و-نكتفي

 الوعي تكوين في الوجود وحدة مذاهب أحرزتها التي األهمية
 والمصير واإلنسان لله رؤيته في وخاصة المعاصر، الفلسفي

 المطلق، الى يتهي التاريخ المطلق، هو هيغل فإله اإلنسافي؛
 الطبيعة...كما هو سبينوزا إله .. .الله باتجاه يتطور والكل

 فكانت ،المسيحي الديني التفكيد وسمت المذاهب هذه أن

 تسللت قد هي .وها . إيكهارت. ووحدة برونو، وجود وحدة
 وخاصة الشعراء، توحد رغبة في فظهرت األدبي، الوعي الى

. للطبيعة... فيتألبههم بالطبيعة، الرومانسيين،
 غيرها عن قميزت اإلسالمية، العربية الوجود وحدة ولكن

 واالتحاد الحلول أنكرت والسنة، القرآن من انطلقت بانها

 خالل من خاصة كونية رؤية بذلك فكانت واالتصال،
 عن هذاالمذهب أصحاب دافع لذلك اإلسالمية النصوص

 أن يستطيعوا لم خصوم أمام أصولي ومنطق قرآنية بلغة موقفهم

 مقتطعة تصورهم في المخلوقات وظلت صنعه، في الصانع يروا
.عزوجل الله عن جذرياً اقتطاعاً

 فهو صنعه، في الصانع يرى إنه يقول حين الصوفي ولكن
 ما ويلمح يشاهد بل اإللهية، الذات يرى ال أنه تماماً، يعلم

.وصفاته أسمائه آثار من لإلنسان تعالى الحق أظهر
 عبرشراحه ،المالمح مكملة عربي ابن وحدة وتبرز

 الوجهة من اإلسالمية للعقيدة رؤيته تمثل ومؤيديه،
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 الكون في اإلنسان لمكانة اإلسالمية رؤيته وخاصة الوجدانية،

 الفلسفي الوعي تكوين في النظرة هذه لوتسهم وحبذا
 نكون ما أحوج اليوم أننا وذلك المعاصر؛ للمؤمن واإلناني

 خلفاء يأننا: الشعور يعاودنا ألن باإلنسان، ثقتنا نستعيد ألن
 فينا نفخ عزوجل، الله كون حالوة نتذوق ألن األرض؛ في

 قيم صخور على تحطم نا إنسان إن وذلك ...روحم من

 اإلحساس نعمة فحرمه داروين وأكمل الصناعي، المجتمع

 ونظرية ...الواسع الكون هذا في المختار الراقي الجنس بأنه
 ومكانة الديني، أفقها باتساع اإلسالمية الواحد الوجود
 يستعيد كيما المعاصر، للمؤمن هام إمداد لهي الخليفة - اإلنسان

.بسكنام جديراً ليكون جديد من ويوجهه ،الكون في سيادته

ومراجع مصادر

 األندلس دار كتورة، جورج تحقيق العارف، يد الحق، عبد سبعين، ابن —

.1978بيروت، -دارالفارابي،
 المصرية الدار بدوي، الرحن عبد تحقيق سبعين، ابن رسائل ، — -

تاريخ ا والترجمة، للتأليف
 لدين ولي االسرا،غطوط المقام إلى اإلسراء الدين، ابنعرب،مححي ٠

تركيا. ،1628رقم
.تاريخ ال بيروت، صادر، دار المكية، الفتوحات ، ٠

 العربي، الكتاب دار عفيفي، العالء ابو نثره الحكم، فصوص ، — —

التاريخ. بيروت،
 المنوية الذكرى في عري ابن الدين ععي التذكاري، الكتاب ، ٠ -

. 1969 الفاهرة، واكشر، لتأليف العامة المصرية الهينة لميالده، الثامنة
تركيا. ،1340 رقم شهيدعلي القدسية،غخطوط األسرار -،مشاهد -
 ،3 ط الله، فتح جرج تعريب اإلسالم، تراث توماس، آرنولد، —

. 1978 بيروت، الطليعة، دار

ألولياء األصبهافي،أبونعيم،حلية —

 مؤنس، حسين ترجة األندلي، الفكر تاريخ جثالث، آنغل باثيا، _
.1955 مصر، النهضة، مكتبة

 للدراسة العربية المؤسة الفلفة، موسوعة الرحن، عبد بدوي، -
.1984 بيروت، والنثر،

 الطليعة، دار طرابيثي، جورج ترجمة الفلفة، تاريخ إميل، برهييه، -
.1982 بيروت،

 بدوي، عبدالرحمن ترجة ومذهبه، حياته عرب ابن أسين، بالثيوس،
.1965 القاهرة، المصرية، األنجلو مكتبة

 أو لعقل في مقبولة مقولة من للهند الريحان،قيقما البيروني،أبو —

.1983 بيروت، الكتب، عالم ،2 ط مرذولة،
 الفلسفة اسم تحت الكتاب هذا عمودمتالمن وقدنشرعبدالحليم د

 المكبة اإلسالمي، والتصوف الونانية بالفلسفة مقارنة مع الهندية
بيروت. - صيدا العصرية،

 دار الصولية، وفلفته سبعين ابن الغيمي، الوفا أبو التفتازاني، -
.1983 بيروت الكاتباللبنافي،



 المصرية، األنجلو مكتبة وتصوفه، الكندري الله عطاء ابن ، ---
1969.

 . 1984 القاهرة، اثقافة، دار اإلسالمي، الصوف إلى مدخل ، ٠

 دار سليم، الحليم عبد ترجمة الثرق، فالسفة ف.، و. توملين،ا.
.1900المعارف،مصر

 القاهرة، صبيح، محمد مكتبة الكامل، اإلنان الكريم، عبد الجيلي،

التاريخ.
.3171 رقم باري الوطنية، المكتبة غطوط العيية، القصيدة _،

 اثنيطي، فتحي محمد ترجمة الفلغة بعضثكالت وليم، جيم،
. تاريخ ال العامة، المصرية المؤسة
 المصرية الهيئة اإلسالم، في الروحية الحياة مصطفى، معمد حلمي،
1970 العاعة،

 بمصر، المعارف دار اإللهي، والحب الفارض ابن معمدمصطفى، حلمي،
1371.

 بيروت، والنثر، للطباعة دندرة الصوفي، المعجم سعاد، الحكيم،
1972.

 وشرح ترجمة الرومي، الدين جالل مثنوي الدين، جالل الرومي،
 بيروت، - صيدا العصرية، المكتبة كفافي، السالم عبد عحمد ودراسة

1967.

 اللجنة سينا، ابن يا، ابن عند الصوفي »الفكر معن، زيادة،
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الجديدة الوضعية

اجلديدة الوضعية
Neo — Positivism 
No — Positivisms 
Neo — Positivismus

 الى األمر أساس في وتطورها، الجديدة الوضعية نشوء يعود

 فرنسا في كونت أوغست وبلوره دعائمه أرسى الذي االتجاه

 1903 - 1820 وسبنسر 1873- 1806 ومل 1857-1798

 وفي نفسه عن اإلفصاح في االتجام هذا أخذ وقد ,انكلترا في

 النقدوية صيغة ضمن األولى، بداياته في مشكالته، طرح
. Empiriokritizimus التجريبية

 وفاعليته تأثيره في نافذ فلسفي نسق إلى تحوله عملية أما

 فقد نحومحدد، على المتخصصة لفلفية ا ألوساط ا ضمن

 العالمية الحرب بين ما مرحلة في الكبرى األولية أبعادها اكتسبت

 ما عبر تم فقد ذلك تحقيق أما .الثانية العالمية والحرب األولى

 الحلقة، هذه ضمن العمل سياق وفي القيينية. الحلقة سمي
 بوية التجري عليه اطلق الجديدة الوضعية أنساق من نسق اتضح

.المنطقية

 قد 1922 عام كان الذي ،Shlick القيينية الحلقة أسس
 من رهط حوله تحلق وقد فينا. في Mach ل خلفاً أصبح

 وخصوصاً العالء، من الفلسفية بالقضايا والمهتمين التالمذة

 بروزاً هؤالءوأكثهم أماأهم منهم والفيزيائين الرياضيين

 F.و H. Feigb Neurah Waismann كان فقد
Kaufmann ًوأخيرا Carnap .أن بالذكر وجدير الشهير 

 العتيدة القينية الحلقة أحدثتها التي الفلسفية النظرية التأثيرات

 من بسبب وعموميته، األمر أساس في انطلقت، قد كانت

 الرياضيين العلماء من لجمع الكبيروالمرموق العلمي الوزن
أمثال الحلقة، صفوف في أوبأخرى، بصورة انخرطوا، الذين

.Goede^ H. Hahn

 الطبيعيين العلماء من مجموعة هنالك كان آخر، طرف من
 صالت أيضاً وكذلك خاصة، علمية صالت عقدوا الذين

 قد يكونوا لم وإن القيينية، الحلقة مثلي مع نظرية، فلسفية
جزئياً أو كلياً آرائهم، عل وافقوهم

 وقد .Hilbert و Einstein و Plank كان هؤالء مقدمة في

 تعاظم أن محصلته، وفي األمر سياق في ذلك، شأن من كان
 والفالسفة العلماء أوساط في مطرد بشكل الحلقة هذه تأثير

سواء. حد على عامة، والمثقفين
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الجديدة الوضعية

 نوعية صلة على كان ،الجديدة للوضعية آخر مركز Grelling و

 عامة بصورة آراءها شاركها التي القيينية بالحلقة وثيقة

 من بتأثير براغ في تأسس ،1931 عام في ذلك، وبعد وإجمالية.

 نضيف أن وينبغي الجديدة. مركزللوضعية وبقيادته كارناب
 نشاطاً مارس A. .ل Ayer اإلنكليزي الفيلسوف أن هذا إلى

الوقت. من فترة القيينية الحلقة صعيد على ملحوظاً

 للتقدم السريعة الوتيرة عن يفصح متمعاً كله ذلك إن

 كما ؛اوالً قصيرنسبياً وقت في الجديدة الوضعية أحرزته الذي

 الفلسفة هذه حققته الذي المستوى آخر، طرف من يبرز،

 مجموعة في والفعل التأثير نافذة وفلفية علمية أوساط ضمن

أوروبا. مناطق من متعددة
 Trac موسوماً Wittgenstein أنجزه الذي للبحث كان

tus Logico — Philosophicus تأثير ، 1922 عام والصادر 

 للوضعية األساسية األفكار وتبلور نشوء في والحسم األهمية بالغ

 نأقي أن ينبغي السياق هذا في .القيينية الحلقة ضمن الجديدة

 المذهب تكوين في األخير هذا أسهم فلقد .Russel ذكر على
 صاغها التي المنطقية ذريته في تخصيصاً وذلك القديم، - الجديد

التالي: النحوالنظري على
 الحسية الوقائع وانما كذلك، العقل وال توجد، المادة ال

 بكونها تتسم التي وحدها هي Sense —Data المفردة
 ثم، من وتكون، بعضاً، ببعضها منطقياً وترتبط موجودة،

عواهنه وعلى هووجود بما الحقيقي، الوجود
 واألشكال الصيغ مختلف أن نجد مبدئية، أولية وبصورة

 عنها الضمني التعبير جرى قد الجديدة الوضعية اكتسبتها التي

 األطروحة يعلن حين وذلك الذكر، اآلنف فتغنشتاين بحث في

 العلوم مجموع هو . ٠ الحقيقية. الجمل مجمرع »إن التالية:
 فهو الفلفة هدف أما طبيعياً. علماً ليست والفلسفة الطبيعية.

 هي بل نظرية، ليست والفلسفة لألفكار. المنطقي اإليضاح
 هي وإنما فلسفية، جالً ليست الفلسفة حصيلة وان تشاط.

واضحة«. الجمل جعل

 يكتب معه، الداخلية وبالعالقة فتغنثتاين كتبه ما ضوء في
 »إنها الفلسفة: تحديد مهمة على يأتي حيث الحقاً، شيك

 التأكيدات مغزى عن تبحث أن للفلسفة الحقيقية المهمة
 في يحدد، جملة أية مغزى وإن واضحة. تجعلها وأن واألسئلة،

 شيء خالل من ولي وحده، المعطى قبل من النهائي، الحط

.سواه« آخر

 للوضعية التكوينية األساسية األطروحات هي تلك

 أن األخيرة هذه في البحث لدى المالحظ من أنه بيد الجديدة.

 مختلفة صيغ بين تتواتر المفردة الجدد الوضعيين مواقف

 ضمن وذلك بأخرى، أو وبدرجة آخر أو نحو على ومتمايزة،

 وتمنحهم بينهم تجمع الجديد الوضعي التصور من عامة وحدة
 من متنقالً متحركاً خطاً نواجه فنحن . المشتركة سمتهم

 التماسك عدم بمظاهرمن محفوفة مثالية فلسفية تصورات

 كثيرمن على تنطوي أخرى تصورات الى ميكانيكية وبلحظات
 الذاتية المثالية الفلسفة نطاق في واالنضباط التماسك

Solipsism. الكفاية فيه بما واضحاً توجهاً ان بالقول وجدير 
 منحى وذا أوالديالكتيكي التفكيرالجدلي ألسلوب ومعادياً

 وتبلور نشوء إلى قادت التي المعقدة بالعملية يحيط ميكانيكياً

 وإذاكان .فيينا حلقة ضمن الفيزيائية النزعة أي الفيزياوئية
 في وارداً الجديدة الوضعية للطروحات متسق تطور عن الحديث

 آراء أن ذلك إلى يضاف وأن بد ال فإنه اإلجالي، العام إطاره
 تبلورها سياق في عليها، طرا ما غالباً المفردة الجدد الوضعيين

األهمية، ضئيلة غير أحياناً كانت تغيرات وتطورها،
 مشتركاً عاماً خطاً هنالك أن الكثر الجدد الوضعيون يعلن

 العلمي الموقف هو ذلك جميعاً؛ آراؤهم تحتم تندرج وناظاً

 استخدام عبر تحقيقه يمكن الذي الفلسفة صعيد على الصارم
 في أن اتضح وقد .الحديث الرياضي للمنطق ومتسق منسق

 ما أوإلى المنطق إلى بكاملها المعرفية العملية إلحالة اتجاها ذلك
 نحوأكثرتدقيقاً وعلى .معرفية أنساق من حوله يتمحور

 أن تعلن الجديدة الوضعية بأن القول يمكن وتخصيصاً

 ،الواقع عن شيناً يعال أن شأنها من ليس والمنطت الرياضيات

 هنا، ومن المضمون. من جوهرية، بصورة خاليان، وأغبما

 كان وإذا الجمل. صياغة إلعادة طرائق فقط يقدمان فإنهما

 على سايقان والمنطق، الرياضيات فإنما، األمركذلك،
. Apriori أوليان التجربة،

 بانعدام الخاصة األطروحة تلك الجديدة الوضنعية إعالن إن

 الرياضيات وإحالة والرياضيات.، المنطق صعيد على العالقات

 تقود والتي التجربة على السابقة الرمزية للمجموعات نظرية إلى

 التجربة مفهوم دائرة عن الخروج إلى يقود ال بنفسها، نفسها
 على إنه، بل التقليدية؛ الذاتية المثالية التجريبوية تتصوره كما

 فالمنطق هذاالمفهوم دائرة إلى يدخل ذلك، من النقيض
 أوجه وذات جداً ومعقدة مجردة بصيغة يعكسان، والرياضيات

 من واقعية أشياء بين عمومية األكثر النوع من عالقات متنوعة،

 ما وإذا آخر. طرف من الواقعية األشياء من ومجموعات طرف
 بوجود القول تنكر الجديدة الوضعية ان االعتبار بعين أخذنا

 ليست أنها نتبين سوف فإنا األشياء، مجموعات وبوجود العام

 التي التجريد عملية إيضاح إمكانية لها يتيح الذي الموقع في

 الكبرى النتائج أن كما .المعرفية المفاهيم ضمنها تتكون
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 اإلنسانية الممارسة في والمنطق الرياضيات الستخدام واألساسية

 والحال تغدو، الواقع صعيد على التغيرات لكثيرمن المحددة

 كان ولما الفعلي المعرفي وللضبط للفهم غيرقابلة كذلك،

 يتمحور وبما النتائج بتلك االعتراف فإن النحو، هذا على األمر

 أن الجديدة الوضعية بوسع يس التي تلك قضايا، من حولها

 والوعي، المنطق، إلى الواقع تحويل إلى يؤدي وجودها، تنكر
 إلى ولوج المسألة، سياق من يتضح كما ذلك، وفي والفكر.
 مثلي المناطقة، اولئك أن الدال والطريف المثالية. الذاتوية

 إزاء الحرج من حالة في أنفسهم يجدون الجديدة، الوضعية

 لفقدوا الحالة، بتلك صراحة أفروا لو انهم بحيث األمر، ذلك

 ذهنيتهم ضمن - يمثل الذي المنطفي التماسك الكثيرمن
. األساسي القاع - العامة المنطقية

 الظر صعيد على منهجية خصوصية ذات نقطة وهنالك

 في القضايا كل أن هي تلك الجدد؛ الوضعيين قبل من للعلوم

 التحليلية بالوسائل فقط إيضاحها يمكن ال التي ،العلوم مجموع

 غير زائفة، قضايا أنها يعلن الحديث، الرياضي للمنطق
 ،فالحقيقي . واقعية وجودية بمحموالت تتمثل ال أي ،حقيقية

 الرياضى المنطق حقل في يتحرك الذي ذلك فقط هو هنا،
 بوجود القول أن الجديدة الوفعية تعلن كذلك ولواحقه.

 يمثل أوأنم له، معنى ال أمر ،الوعي عن مستقالً المادي الواقع

زائفة. قضية
 فقط ذلك، بحسب هي، الغزى أو المعنى ذات الجمل إن

 من للتحقق بحث نفسهاموضوع من تجعل التي تلك
 الجديد الوضعي بالمعنى طبعاً أوتجريبياً، منطقياً مصداقيتها

 خالل من واحداً، قوالً يتحدد، ما جملة معنى إن للتجريب.
 مثل أن البين ومن .Verification للتحقق قابليتها شروط

 بين تجاوزها يستحيل هوة يخلق أن شأنه من الرأي هذا

 ذلك والنظرية. التجربة بين وكذلك المفردة، والعلوم الفلسفة

 ،هي ،سواء حد على ،العامة والنظرية الفلسفية المفاهيم ألن

 تعكس فهي تجريدية عمليات حصيلة أساسي، بمعنى

 أن ٠ العادية الحاالت في - يمكنها وال وجوهرية، عامة عالقات
 يجري أن أو ،منطقية استتتاجية طرق إلى وقطعياً هائياً ترد

 الحسي المدرك مع معارضة أو مقابلة خالل من منها اكحقق

 تلك حتى انه القائل الجديد الوضعي الرأي وجديربالذكرأن
 ال التراتب، بمفاهيم والمدعوة بغيرها، مقارنة البسيطة، المفاهيم

 بالمدرك بمعارضتها أي مقابلتها عبر واضحة تكون أن يمكنها
 إلى الحقاً يميلون الجدد الوضعيين جعل الرأي هذا إن الحسي،

.التحقق مطلب إضعاف

 الجديد، الوضعي المنطوق ونق الفلسفة، مهمة تحولت لقد
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 للعلوم المفهومي التكون لكيفية منطقي تحليل عملية إلى

 اكتشاف التالية: المسائل لمثل فالتصدي ثم، ومن المفردة.

 في والبحث ،المادي الواقع تحكم التي العامة القانونيات

 الواقع وهذا الوعي بين واالبيستمولوجية األنطولوجية العالقات
 .حقيقية داللة على ينطوي ال نافالً أمراً يغدو ، . . .الخ

 الجديد، الوضعي الهدف تحقيق دون يحول ما يبقى ال وحالئذ
 وأن االيديولوجية، اإلشكاليات من الفلسفة تنقى وهوأن

 وظيفتها اسم تحت طوبالً مدى مهيمناً ظل ما منها ينتزع

 األمر وكذا للغة. فلسفة إلى األمر، نهاية في لترتد، التكوينية،
 ما بتنقيتها يطالب أيضاً، فهذه، المفردة. بالعلوم يتصل فيا

التكوينية. قاعدتها يمثل أنه تعتقده
 المنطقي التحقق مصطلح تحت الجدد الوضعيون يفهم

 غير أو المنطت قواعد مع متوافقة ما جلة كانت إذا ما تحديد

 أنه على فيفهمونه التجريبي التحقق مصطلح أما .معها متوافقة

 تدليل مطلب يطابقها التي الجمل تلك مثل إلى اإلرجاع عملية

 غيرمباشر، أوحدث أبيض، هنايكون غيرمباشر)مثلم
 المنطق عبروسائل تنجز التي التعريفية اإلرجائية العملية هذه

 الحالتين تينك إحدى عليها تنطبق ال التي والجمل .المساعدة

.المعنى عديمة بأنها توصف التحقق من

 بصورة خارجة، أنها الجديدة الوضعية تؤكد بذلك،

 عنها غيرمجاب أسئلة يوجد يعد لم انه إذ ،هيوم عن ،حاسمة

 أكثر تفعل لم الوضعية هذم غيرأن ,التقليدية االرتيابوية بعنى

 .تجريبيا منطقيا ذاتها في الرمزية المجموعات صياغة إعادة من

 قايل غير السؤال »هذا التالية: المقولة تستبدل حين فهي
 فإنها، المعنى،«، عديم السؤال »هذا بالمقولة: مبدئياً لإلجابة

 هذا وعلى أخرى. كلمة مكان كلمة وضعت قد تكون بذلك،
 أن يمكرن ما فجملة الهيومية االرتيابوية أسيرة تبقى النحو،

 مؤلفة باألحرى تكون أوأن خاكة، وإما صحيحة إما تكون

 الوضعية كانت ولما .خاطئة أو صحيحة جزئية جمل من

 الجملة بأن القول ،األساس حيث من ،ترفض الجديدة
 مجردة بصورة أوتعبرعنها موضوعية واقعية عالقة تعكس
 عدد ,إن :مثال التالية، تعتبرالجملة فإنها ،أوصحيحة خاطئة

 عديمة مليوناً«، 20 الوقت وبنفس ماليين، 10 سورية سكان

 الهيومية نطاق في تتحرك التي التالية األخرى والجملة المعنى
 ألن غيرقابل مبدئياً لكنه ذاته، في عالم »يوجد :الكنطية

المعنى« ,عديمة أيضاً الجديدة الوضعية عليها تطلق يعرف«،

 تسمح معطيات تتوافر ال أنه من تنطلق ذلك مسوغات إن
 المأتي الجملتين إن .تجريبياً للتحقق قابلة الجملة تلك بجعل

 سليم، بلهما-بتعبيربيط المعنى، عديمتي ليستا عليهما



الجديدة الوضعية

 واحد، آن في ،تنطوي ألغها خاطة، منهما فاألولى خاطشان.

 المعطيات مع متعارضتين ثم ومن متناقضتين، مقولتين على
 خطأ يكمن بالضبط هنا ها . سورية سكان لحالة الموضوعية

 لواقع ا معطيات ضوء في إزالته( )بمعفى تصحيحه يمكن منطقي
 الثانية. بالجملة يتصل فيما األمر وكذا إليه. يتوجه الذي

 سياقيها في تظهر، والتنوع الغنى الشديدة البشرية فالتجربة

 ذاته في العالم على التعرف يمكن إنه والتراثي، التاريخي
 الهيومي المنطوق بحسب هي، التي الظاهرة أن من انطالقاً

 غير بالتالي، وهي، .مطلق ظاهرةمطلقةلجوهر الكنطي،
 ذلك من تتمد ما بمقدار إال نفسها عن تفصح أن على قادرة

.فيها نفسه األخيرعن هذا يفصح وبمقدارما الجوهر،

 القضية أو الزائفة الجملة عن الجديد الوضعي المفهوم إن
 الواقعية العالقات مع منطقياً، قطعية بصورة يتعارض الزائفة

 ما وهذا األخيرة، هذه إزاء خلفاً يشكل انه بمعنى الموضوعية؛

 أن بعيداً، ليس وقت منذ الجديدة، الوضعية مثلي ببعض حدا

 لحذر من بمزيد المفهوم لهذا ومحديداتهم تعريفاتهم يتعهدوا
. فاقعة حادة بصورة الخلف ذلك يواجهوا ال لكي والتحفظ

 هذا اهتمامها إنما ؛الكيفية بمفهوم الجديدة الوضعية تهتم

 اعتبرته أن بعد به، األخذ رفضت فلقد .سلبي موقع من يتأق

 والذاتية. الخاصة، الفردية االهتمامات دائرة في تدخل مسألة
 واللغة دوراً البنى تمارس الناس بين القائمة العالقات فضمن

 بموقع ايضاً ذلك خالل ومن البفى، هذه تحيط أن تسثطيع

 يدخل بأن يتم وذلك . البنى هذه سياق في الناشئة الكيفيات

 من واحدة في الشخصية كيفياته ما، علم عبرلغة إنسان، كل
 حازم اتجاه يتضح الكيفية، من الموقف هذا في البنى تلك

 ثم، ومن الموضوعي. الواقعي الوجود على غيرحاثزة العتبارها
 في علمية نتائج تقديم على قادرة ذلك، وفق تغدو، ال فالمعرفة
.للكيفيات بحثها

 هي األولى وظيفتين؛ الجدد الوضعيرن بها فينيط اللغة أما

 األولى اإلخبار. وظيفة فهي الثانية أما التأشيرأوالترميز، وظيفة

 اإلشارة وطبقة المعاش، الحدث طبقة طبقتين، بترتيب تتصل
 قابلة تكون أن أكثرمن شيائً تتضمن فال اكانية أما اللغوية.

 يكرس إنسان وكل متغير. مقياس وعبر عالقة، كل في للعرض
.المقياس ذلك سبيل في ثوابت بصفتها الذاتية الخاصة تجاربه

 الجوهرية القضايا كل الجديدة الوضعية أقصت أن وبعد
 حيث وذلك ،الفلسفة تاربخ في دوراً ،حينه في ،مارست التي

 أكثر الفلسفة موضوع في ترى تعد لم فإنها ،زائفة قضايا اعتبرتها

 فليس هنا، وحقى للغة المنطقي التحليل يكون أن من

 تراتبي نظام »بنية وإنما العينية، الواقعية اللغة بذلك المقصود

 اللغة تنتزع الطريق هذا على . اإلشارية« العناصر لكل محتمل
 ظاهرة إلى لتحول الموضوعية، الواقعية وأسبفيتها شروطها من

 لتلك الجملة بناء نظرية صياغة أما . عقالنية ال مثالوية

 هذا وضمن أساسية. فلسفية فتغدومهمة التراتبية األنظمة

 العالقات خالل من يحدد ال جملة معنى بأن يؤكد الموقف

 الممكن الجمل عبرفئة وإنما وتعبرعنها، تعكسها التي الواقعية
 بعد ذات ليست والتي الجملة، من أي منها، استنباطها

 وكانت تحليلية والرياضيات المنطق جمل كل كانت ولما تحليلي.

 عن تتولد محددة نتيجة فإن ،تحليلية منها تشتق التي الجمل كل
 لها، موضوعياً معنى ال والرياضيات المطق أن وهي ذلك،
.الوافع عن شيناً تعلم ال ثم، من وأنها،

 تنقسم أنها يعلنون حيث العلوم لغة الجدد الوضعيون ويحدد

 هذه أما ٠ بنائية وأخرى تجريبية جمل الجمل، من طبقتين الى

 وحول إشارية ومراتب إشارات حول جل فهي األخيرة
 حين خاص باكتشاف قاموا أنهم أولئك أكد ولقد .تشابكها

 التركيب هذا إن زائفة، أي خبية بنائية جل وجود عن أعلنو

 الجملية واللغة الموضوع لغة بين التمييز من ينطلق المفهومي
 وصفات أشياء مع تتعامل الموضوع فلغة .ما لحقل البنائية

 مع فتتعامل البنائية الجملية اللغة أما الحقل؛ هذا وعالقات

 الحقل ضمن والنظريات والجمل للمفاهيم المنطقية العالقات
 الخلبية البنائية الجمل ينظرإلى السياق، هذا في المشارإليه.

 الموضوع، لغة ظاهرياً، أي خلبياً تخص، التي الجمل أنها على

 البنائية لجملية اللغة إلى تترجم األمر، حقيقة في أنها، في

 عدد«، هي »خمسة التالية: الخلبية الموضوع جملة نجد فمثال

 وبذلك . عدد« كلمة هي »خسة : البنائية الجملة إلى تترجم
 أما .خلبية بنائية األولى الجملة أن على برهن قد يكون

 تعبر ما مضموني قول بأسلوب تعبر أنها في فتكمن خاصيتها

 الجمل أن يعني وهذا شكلي قول بأسلوب الثانية الجملة عنه
 موضوعات على أوخلبياً، ظاهرياً فقط تدور، الخلبية البناثية

.اللغة خارج قائمة
 االنتقال أن الحقاً يعترفوا أن الجدد الوضعيين على كان لقد

 المطابقة، الجملة إلى رقم« هي »خة التالي: النمط جملة من

 يغيرمعنى رقم«، كلمة هي »خسة التالي: النمط ذات
 أي سيمانطيقية قضايا دخلت وبذلك الجملة. وطابع ومضمون

 الثقل مركز يقوم حيث جملية، بنائية قضايا جانب إلى داللية
 تحوالً يعني يكن لم هذا أن بيد والجمل الكلمات داللة على

 تمييز بإمكانية الالحقة الفكرة أن ذلك الفلسفية. المادية باتجاه
 أساس على الوصفية التجزيبية العالقات عن المنطقية العالقات
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 الفكرة األحوال من بحال وال بالضرورة تتضمن ال الداللة،

 إلى يرتد ال المعنى - الداللة ب اإلقرار أن وهي األخرى،

 قد الجديدة الوضعية كانت فإذا الموضوعي. بالواقع اإلقرار

 فإنها البنائية، الجملية القواعد عل المنطقية الحقيقة أست

 القول، أو المقولة، بين العالقات على تؤسسها لم بذلك

 ومن الداللية. القواعد هي فواعد على كذلك وانما والواقع،

 مضمون بأنه يعلن العلوم للغة اإلشارني التحليل فإن هنا،
 الوجه أوجه: ثالثة على التحليلفينطوي هذا أما الفلسفة.

 )داللة الداللي والوجه للغة( الجملة بناء )نظرية البنائي الجملي
اللغة( )استعمال - البراغماقي - النفعي والوجه اللغة(

 بأن اإلقرار ضرورة أمام نفسها الجديده الوضعية وجدت

 في فقط واردة تكون أن يمكن ما، علمي مفهومي بناء إعادة
 أن والطريف الدقيق. بالحسبان المفرة العلوم نتائج أخذ حال

 علم جانب من خاصة بصورة اعتمد، المطلب هذا

 أن على الجديدة الوضعية عملت الذي العلم أي الرياضيات،
 الموقف مفارقات من ولعله لها. الرثيسي العلمي المعقل تجعله

 بصورة برهن قد Goedel الجديد الوضعي أن يشارإلى أن
 للحقيقة رياضياً مفهوما أن الرياضية مباحثه خالل من قطعية

 على منه فائدة ال ،Syntax الجمل بناء نظرية على يقوم

 المفهوم ذلك أن في فيكمن المفارقة وجه أما .العلمي الصعيد

 للوضعية األولية الرئيسية األطروحات من واحدة يشكل
.الجديدة

 البنائي الجملي التركيب من لالنتقال الواقعي المضمون إن

Syntactic خالل من يتحدد داللتها إلى والكلمات للجمل 
 ترد، جملة داللة وطالماظلت الداللة هذه على الحصول كيفية

 فإن ثابتة، بمثابتها داللتها إلى ينظر أخرى كالت إلى تعريفياً،

 من أو أخرى إلى جملة من التحويل على قائمة تغدو القضية
 أن األمر، نهاية في ضرورياً، كان ما وإذا أخرى. إلى كلمة

 إيضاح بغية ما شيء مع للكلمات المطابقة المفاهيم تتقاطب
 يكون األ ضرورياً وكان اكيء، هذا مع تناقضها أو مايزها

 ترى ال الجديدة الوضعية نإن نفسه، المفهوم هو الثيء هذا

 المباشر. بالحدث وإنما الموضوعي، بالواقع مثال العتيد الثيء

 ذاك، موقفها في المعنية، النزعة فإن األمركذلك، كان فإذا

 تشيرإلى لعلها التي الذاتوية، المثالية الفلسفة أوجه أحد تمثل
.Berkeley الفيلسوف ذاتوية
 إلنشاء جهد من Carnap به قام بما يذكر السياق هذا في

 وهو ،الحدث معطى أساس على للمفاهيم مكرسة منظومة

 كل أن كدعلى ذلك أجل ومن للعالم. المنطقي البناء وعي

 هذه وفي ٠ األولية األحداث بين تشابهات إلى ترد العالقات
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 أما أساسية. عالقة بمثابته بالتشابه الخاص التذكر يبرز الحال،

 الحديث أن على البرهان في كمن فقد العملية هذه من الهدف

 أمر المذكورة، المنظومة بحسب الوعي، عن مستقل واقع عن

 أن درجة إلى المعنى عديم فإنه ؛ثم ومن ؛للتأسيس غيرقابل

تحته. طائل ال لغوا يصبح الواقع ذلك مثل عن الحديث

 الجمل مع متطابقة تكون أن لها فيراد األولية !ألحداث أما

 هكذا هنا األمر »اآلن التالي: الشكل ذات من األولية
 . موجهة كلمات تمثل الجوهرية تكوينها وعناصر .وهكذا

 متغلقات فهم على القادر هووحده التوجيه هذا يتبع والذي

 من واحدة تتضمنها التي الحقاثق أما األولية. الجمل تلك معنى

 أن كما فهمها؛ مع اآلن، نفس في معطاة، فإنها الجمل، هذه

 تندرج التي األولية الجمل لحقيقة وظيفة هي عامة جمل حقيقة
 أولية جملة فإن المنطقية، الناحية ومن العامة. الجمل تلك تحت

 وال أخرى جمل على تنطوي ال مفردة جلة النوعهي منهذا
 وبسبب تكوينياً. جزءاً بصفتها بعضا، أو كال المفاهيم، على

 الداخلة الكلمات طريق عن تحتوي، األولية الجمل هذه أن من

 واضحة، بصيغة تمتلك، ال فإنها و»هنا«، »اآلن« على فيها،
 بالنسبة إال مفهومة تكون ال أنها الى يشير وهذا .مستديمة قيمة

 الجملة لفظ لحظة في الالفظ جانب الى يقف الذي ذلك الى

اداسة.
 وقت في أدرك الشخص »إن المرء: يقول حين وباألصل،

 لم هنا القول فإن األمور،، من وهذا هذا عحدد مكان وفي محدد
 تأسي على غيرقادرة األولية الجملة وإذن، أولية. جملة يعد

 يستطع لم القرارالمنطقي هذا إن والكليات. الجمل داللة
 الوقت. استمرار مع عنه يتغاضوا أن أنفسهم الجدد الوضعيون

 األولية الجملة عن يستعيضوا أن حاولوا فهم ولذلك،

 يغدو الموقع، هذا ومن التقريرية — المخضرية الجملة ب
 اشتقاق طريق عن للعلم )قول( مقولة كل تتحقق أن ضرورياً

 تقارن أن بدورها، يمكنها، منطقياً منها تقريرية - محضرية جل

.مباشرة بأحداث

 احداث مضامين تشيرإلى أن منها يراد المحضرية الجمل إن
 عن منجزة جالً متضمنة تكون أن يجوز ال ولكن .غيرمباشرة

 آراء ان بالقول وجدير لإلدراكات. نظرية بلورة طريق
 الجمل أن وبما المسألة. هذه حول غيرموحدة الجدد الوضعيين

 كل عليها يبفى التي العلوم أساس تمثل أن لها يراد المحضرية

 أنفسهم، الجدد الوضعيون يجد أن الالزب من فإنه آخر، شيء

 طريقة يقدموا أن إلى مدعوين نفسه، الخاص موقعهم ومن

 هو هنا مالحظته يمكن وما .الجمل هذه مثل لتحصيل دقيقة

 طرف من أخفقت. الصعيد هذا على قامت التي المحاوالت أن



الجديدة الوضعية

 األساس بنوعية القول عن يتراجعوا أن هؤالء على كان آخر،

 بالجمل تلحق التي النوعية تلك للعلم، والنهائي المطلق
 جملة كل ثم ومن جملة، كل األمر، حقيقة وفي المحضرية

 عنه، نحوغيرمفصح أوعلى بصراحة تتضمن، محضرية
ثانية. المقدمة للعالقة النظرية البلورة

 النوع من محضرية جالً ان واضحاً أصبح لعله ذلك، وعل

 في وجودها، إلى سبيل ال الجديدة، الوضعية به تأخذ الذي

 الوضعيين بعض لدى وجدت ولقد . األخيرللمألة التحليل
 وإيجاد الواقع، إلى المتناقضات هذ من للخروج محاوالت الجدد

 والواقع. المفهوم بين العالقة في التماسك من ضروري حد
 هذا اقترح فلقد .Neurath تبرزمحاولة السياق هذا ضمن

 النقطة أي ،المحضرية الجمل محددة عينية تعتبرجمل األخيرأن

 أية تحديد مألة أما المنطقية. Reduction لإلحالة النهاثية

 القرار شأن من ذلك فإن الحقل، هذا في لم۴٠ يؤخذ نهائية نقطة

 قابل القرار هذا أن إلى إضافة ؛المغني العالم عليه يممع الذي

. للتصحيح خاضعا يكون ألن

 أن تثيرإلى العتيد الجديد الوضعي الموقف معطيات إن

 مواقع إلى يقوده الذي الميل تجاوز يستطيع ال األخير هذا
 الفلسفية بمنطلقاته ضحى إذا إال الذاتية، المثالوية القلسفة

 على نفسه يفرض التالي السؤال أن ذلك بمعظمها أو المنطقية

 هذا على كيف :جذورها حقى المسألة يالحق الذي الباحث

 الجمل تلك من واحدة تناقضت إذا يتصرف أن الباحث
 العلمية الممارسة تثبت نظرية مع ذاتوياً المفهومة المحضرية

 في النظرية هذه عن حالئذ، الباحث، يتخلى هل صحتها؟
 الجمل حول لعلمم أساساً الموضوعي الواقع يدخل األ سبيل

 الفيزياوئية تيار فيينا حلقة أوساط في نواجه ولعلنا المحضرية.
Physicalism اطروحاته تقاد جديداً وضعياً موقفاً بمثابته 

 المعرفية النظرية ضهاياته حتى حازمة، بصورة األساسية،

 تجريبوية على التاكيد يجري هنا فها القصوى. واإليديولوجية

 الذرية الوقائع إلى للوصول طريقة تكون أن لها يراد محضة
 لكظام المكونة األولية العناصر أو األولية واألحداث

فيها. للبحث وكذلك الفيزياوئي،
 أن فيينا حلقة مثلو اضطر ألمانيا، في الفاشية صعود مع

 العالمية الحرب بعد ما مرحلة في أي بعدئذ، نشاطهم. يوقفوا

 الجديدة الوضعية اكتسبت الراهنة مرحلتنا في ثم ومن التانية،

 والبلدان األميركية المتحدة الواليات في إضافية فاعلية

 الفلسفة صيغة ضمن وذلك الالتينية، وأميركا االسكندنافية
 عاقدة األصل، في األخيرة، هذه انطلقت فبينبا التحليلية.

 االتجاه أن نجد فيينا، لحلقة األساسية األفكار مع الصلة

 بدرجة اكسفورديستند، لمدرسة األحدث اللغوي التحليلي

 اللغوية، الجاات حرل أطروحته في فتغتثتاين إلى غالبة،

 إلى .الفلسفية معالجاته ضمن يلورها الني األطروحة تلك
 الفلسفة ب مرتبطاً ظل ثالناً أخر تياراً تبين ،ذلك جانب

 عليه اطلق هوما ذلك الجديدة، الوضعية نطاق في التحليلية

 في كامنة مهماتها فتجد األخيرة هذه أما الجديدة. التجريبوية

 تدقيق وفي المعرفية، Phenomenalism الظاهراترية إحياء

 .االجتماعية العلوم نطاق في واستعماله الوضعي التحقق مبدأ

 تبرزالتجريبوية ،االجتماعي العلمي السياف هذا وضمن

 االجتماعي التحول لفكرة المناهضة صيغتها في الجديدة

 يقف التي النقدية، العقالنوية صيغة العلمي، االشتراكي

Popper ؟H. Alberti مثليها مقدمة في
 طريقة الجديديظهربصورة التفكيرالوضعي أسلوب إن

 أساساً، فهويعكس، عفوية. بصيغة وكذلك مكثفه، فلسفية

 المتأخر البرجوازي للمجتمع كبرى تطور وقانونيات وقائع

 العالقات إحالة المتناميان، وتبعثراإلنسان تمزق واإلمبريالي:
 تقدم آفاق استنفاد ضحلة، ضيقة أقنية إلى االجتماعية

 رفضها بمعنى التاريخ، عن وتحولها اإلمبريالية البورجوازية
 أحد تمثلهي الذي االجتماعي للحدث التاريخي السياق

 عن كذلك، عبر، التفكيرذاك أسلوب أن بيد مظاهره

 في وتناقضي، انفجاري نحو على للبورجوازية أخرى احتياجات

 اإلنتاج، لقوى متصل متسارع تطوير إلى الحاجة واحد: آن
 لعالقات محتملة كبرى تحول عمليات إعاقة إلى والطموح

اإلنتاج
 الموقف في التعبيرعنه أوجه أحد يجد المتناقض السلوك هذا

 والعلوم طرف من والتقنية الطبيعية العلوم من المتمايز
 الوضعية والجهود آخر. طرف من واإلنسانية االجتماعية

 علم في واإلنسانية االجتماعبة العلوم حل أجل من لجديد

 وعلم حياة علم وفي Behavioristic سلوكيا مفهوم نفس

 في للتثكيك الكثيرة المحاوالت من واحدة تمثل فيزياء،
 وإنسانية، اجتاعية علمية بأبحاث القيام وإمكانية ضرورة

 للمجتمع موضوعية واقعية تطور فوانين وجود في وكذلك

 العلمية القواعد ضمن معرفتها إمكانية في ثم ومن اإلنساني،
.الصارمة

 اساس في الجديدينطلق، التفكيرالوضعي أسلوب إن

 أسلوب بحسب األخيرهو، هذا إن المعطى. من األمر،
 سطح على تقع التي المباشرة، الظاهرات تلك التفكيرالعتيد،

 كذلك، وهو، الموضرعية. الواقعية التطورية العمليات

 في إنانية تصرف أسالب أو أفراد بين محددة عالقات
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 هذه في تبحث الجديدة فالوضعية .مشخصة وضعيات

 التاريخية الكلية العالقة التصرنخارج وأساليب الظاهرات

 التاريخي االجتماعي سياقها عن ومنفصلة والمنطقية، السببية
 هذا عل إياها، محولة مطلقة، إليها تنظر فهي وبذلك،

إطالقاً. قانونية جوهربة، وضعيات إلى الطريق،

 بين القائمة السببية العالقة يعكس مثاًل، بوبر، نجد هكذا

 تأثيراتها وبعض جهة من الراسمالي المجتمع في المافسة صراع
 العالقات وإلى مستفرداً، اإلنسان إلى فالنظر أخرى. جهة من

 المذكور، الباحث بحسب هو، ضيقة عبرأقنية االجتماعية

 تعبيرعن إنه ؛الصراع ذلك وراء الكامن الجوهري السبب
 شيثا يكون »لكي اإلنساني للفرد طبيعيا معطاة عقالنية ال حرية

 طرقه وليسلك األكثية مع يتطابق ال لكن اآلخرين، غير آخر
 على عنده، فتعني كلية خطة وفق الممارسة أما الخاصة«

 في واحد قالب ضمن )المساواة بالضرورة، ذلك من العكس

 وبالتالي ، للفكر« الحرة المنافسة ونهاية والتصورات األفكار

 بعض من تجعل هذه بوبر نظر وجهة إن .العلمي للتقدم
 المجتمع في العمل مع الرأسمال تناقض عن المتولدة العاهات

 النظر درجة إلى تصل اإلنسافي لتقدم خالقة حوافز الرأسيالي
 إال لها التصدي يجوز وال نافذة، طبيعية قوانين أغها على إليها

.اإلتسافي اإلبداع حساب على ذلك كان إذا

 معقداً نظرياً انعكاساً بمشاتها ،الجديدة الوضعية إن

 من أسلوباً تمثل ،للبورجوازية مادية ومصالح اجتماعية لعالقات

 اإليديولوجي للوجود أساسية سمة تشكل التي التفكير أساليب

 صيغته في أي التاريخي، استنفاده مرحلة في البورجوازي

 إلى يتحول أن ذاك التفكير ألسلوب أريد وقد االمبريالية.

 نكشف وها الجدلي. التفكيرالمادي أسلوب عن فاعل بديل

 ذلك إلى نضيف ولعلنا .األساسية اإليديولوجية وظائفه إحدى
 الداخلية، البنية حيث من يرتبط، المعني التفكير أسلوب أن

 Reductionism اإلرجاعوية هما منطقيين فلسفيين باتجاهين

 يلفت وما المعرفية. النظرية Phenomenalism والظاهراتوية

 ضمنه ومن ،عامة التفكيرالوضعي أسلوب مظاهر كل في

 األفق ذي التجريب بمتوى التثبث هو الجديد، نقه

 والتفسيرات النظرية التعميمات تجاه البالغ والحذر ،التجريبوي

 نفسها تطرح أن يمكن التي المفردة، العلوم لوقائع اإليديولوجية

 مواد واجتزاء نفسه، البحث ضرورات وبمقتضى الباحث أمام
 والنظرإلى متفردة، واكظرإليها التاريخي سياقها من المعرفة

 والطرائق الفكرية والتجريدات المعرفة مواد خواص بعض
معرفية قطاعات سحب واخيراً مطلقة، أنها على المفردة العلمية

كثيراً أو قليالً تلك عن متميزة أخرى معرفية قطاعات على

 أن استطاعت أنها وهي ،عامة الوضعية طرحتها مألة ثمة

 الفلسفيين التيارين بين القائمين والصراع الخصومة تتجاوز

 وسبنسر مل محاوالت في ظهرذلك ■ والمثالي المادي ،الكبيرين
 أحاطت التي البيولوجية - السيكولوجية الصيغة في سابقاً وماخ

 الصيغة ضمن الجديدة الوضعية أعال في يظهر ي ؛بأعمالهم

 إن .النجاح له يكتب لم ذلك ويبدوأن .الرياضية المنطقية

 جملة في ذلك يبرز .الصعيد هذا عل سباقة كانت فيينا حلقة
التالية: منها الجديدة، الوضعية الطروحات من

 يستعاض الوصفي، للتعريف الخاص التطور بحسب - 1

 صفة P كانت فإذا »الوجود« بالعامل »وجود« الموضوع عن
 أن يمكن هذا فإن بها، منها واحد فقط يتصرف معينة ألشياء
. (X)P(X)E الوجودي: العامل بمساعدة عنه يعبر

 هو فيينا حلقة قبل من الممثل التحقق مبدأ أساس إن - 2

 هي «P» التفحص: وقابلية الحقيقة بهوية الخاصة الجملة

.التفحص قابلية هي «P» — حقيقية

 لتعريف المادي التعادل شرط أجل من المعادلة إن-3

 الحقيقة أن تعني هوحقيقي، ،p=p السيمانطيقي الحقيقة
 ما فإذا متعادالن. معطاة، نظرية منظومة في جملة واستعمال

 سوف ذلك فإن منطقياً، الضيق بالمعنى األطروحات هذم فسرنا

 من خصوصاً؛ )الوجودية(، السرلجة المعال 'اأ(ااخراج

 حلها يسبق التي القضايا دائرة في وإدراجها المنطت، مجال

المنطقي؛ التحليل
 ألن قابلة ليست التي والمبادئء الجمل إبعاد مطلب ب(

 دائرة من النتائج، في نفسها تظهر ال والتي عليها، يبرهن
العلم؛
 المنطقية لألطروحة المعرفية النظرية بالقيمة االعتراف ج(

واكفي.

 فإنها وضعياً، فسرت ما إذا الثالث األطروحات تلك إن

تعني: سوق

 يمثل أنه وهي التالية، الحقيقة مع ما شيء وجود تماثل (1
نفسه؛ الباحث المنطقي وعي في معطى

؛مراقبته أو معرفته إمكانية مع ما موضوع وجود تماثل (2
لجملة. المعطى الوجود إثبات مع الحقيقة تماثل (3

 يمكن كما تركيبها؛ بحسب متشايهة األطروحات هذه
 بغض ذلك يتم بعضاً. بعضها مع مباشرة بصورة مقارنتها

 شيء، على يدور األولى األطروحة في الحديث أن عن النظر
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 بها يثبت جملة على الثالثة وفي موضوع، على الثانية وفي

الموضوع.

 االختالف أن األطروحات تلك تعني الجديدة الوضعية في

 وإمكانية معرفته جرت الذي الموضوع حقيقة وجود بين النوعي
 بطبيعة عنه. الحديث إلى سبيل ال عليها، والتأكيد معرفتها

 ما وغيرها النتائج هذه فإن ،المسألة سياق من يتضح وكما الحال
 فلسفة من يتأقى فلسفياً موقفاً تمثل ،حولها ويتمحور يماثلها

 في الموضوعي الواقع انعكاس بفكرة تقر أن شأنها من ليس

 ذلك وراء الكامن السبب أما نمتلكها. التي المنطقية المفاهيم

 في قائمين معطيين يمثالن والثيء الموضوع بأن القول فهو
 من تغدومصطلحات ذلك، وعلى المحئه الذات إحساسات

 ٠ الموضوعي بالواقع يتصل معفى من مجردة وخطا، حقيقة نوع

 من وإدراكه جهة من ما موضوع وجود ين فرق عن والحديث
 شيء يكون أن وبكلمة، الداللة. عديم يصبح اخرى، جهة

(.Esse est Percipi) مدركاً يكون أن يعني موجوداً، ما

 وبداية العشرينات بمرحلة الخاصة الجديدة الوضعية إن
 المثالية الفلسفة أحدأشكال مثلت القرن هذا من الثالثينات

 تصوراً نفسها في ترى تكن لم انها بيد البيركلية. الذاتوية

 الحال هو كما الفلسفية، الناحية من ومحايدا خالصا منطقيا
 وإذاكانت الثالثينات صيغتهاانطالقاًمن إلى بالنسبة

 األساسية الضعف نقطة بفعل انحسرت قد القديمة الوضعية

 نظرية فإن الحسية، المعرفة عن تصورها وهي منها، عانت التي

 المستوى هي حيث من الجديدة الوضعية تفهمها كا المعرفة،

 وإن المعاناة، هذه مثل بدورها هي واجهت المعرفة، من العقلي
 يقوم الصريحة، الذاتوية المثالية عن الوضعية هذه فيه تختلف ما

 يمكن ال موضوعات وجود عن صراحة تدافع ال أنها عل
 الخاصة المقوالت تبعد ذلك، أكثرمن إنها، بل حتياً. إدراكها

 ذلك، إلى إضافة الداللة. عديمة الجمل مستوى إلى بوجودها

 الظاهراتوية قادت أنها في البركلية عن الوضعية تلك تتميز
 منطقية قيمة حد إلى بل ثناثية، منطقية قيمة حد إلى ليس

ثالئية.

 المنطقيين الوضعيين هوأن يشارإليه أن ينبغي وما

 الضيق المعنى من االنتقال بأن فيه، لبس ال نحو على يعترفون،
 تفسيرها إلى فوق عليها األتي الثالث األطروحات لتلك منطقياً

 Herbert Feigl كتب غلقد .ما باعتبار مسوغ غير ،المنطقي
 عن مستقالً يوجد أن يمكن المعطى كان إذا فيما سؤال عن مجيباً

 يحسم أن منطقياً الممكن من ليس »إنه عبرها: يعاش ما ذات

 فإن ،غيرمعطى الالمعطى مادام ألنه ذلك السؤال. هذا

 من تقربه أن بإمكانها لي تكاملت مهما الرمزية العلمية معرفته

 بدافع الجدد، الوضعيين الكثيرمن بالذكرأن وجدير المعطى.
 تحيط التي الكبرى المنهجية الضعف بنقاط شعورهم من

 ببعض النظر إعادة يحاولون أخذوا عمقاً، وتخترقه بمذهبهم

 من واالحتمالية. المدعمة وافتراضاتهم ومواقفهم مواقعهم
 للنزعة المنطقوي تصورهم عن تخلوا أنهم مثال، ذلك،

 غير الجمل بأن القائلة الرئيسية أطروحتهم وعن الفيزياثية،

 شروط بين بالتمييز قالوا كما .الداللة عديمة للتحقق القابلة
 المنطقية، السيمانطيقا مستوى في وذلك النص، وقابلية الحقيقة

 االحتماالت تحليل إلىحقل التحقق مبدأ سحب حيث وكذلك

* . * الخ

 أيضاً عليهم ويطلق المنطقيين، الوضعيين أن والملفت

 في كامنة الفلسفية مهماتهم إحدى يجدون ،المنطقيان التجريبيين

 حين في نحوغصص، على منها والمادية عامة، الفلسفة تسفيه

 في أملهم بخيبة يتمثل البعيدة الفكرية ينابيعهم أحد أن

 جذور ال الفكر من فيعالم الطفولي بغلوها المثالية، الفلسفة

 لموقفهم النموذجية العامة الصورة تلك كانت وإذا له. واقعية

 فإن الفلسفة، من النسبي، تنوعها على الموحدة، أومواقفهم
 معلناً المواقف، هذه حجب اخترق أن إلى توصل منهم واحداً

 مديدة عبرسنوات استطاعت، تحديداً، المادية، الفلسفة أن

 على انتصارات تحقق أن والمناقشات، الحواروالخصومات من

.معه وتالمذته Kotarbinski هو ذلك . العلمي الصعيد
 في تافذاً إيجابياً فعالً تمارس أن مكنت الني الوضعية، إن

 عموماً العلمي التقدم عملية في القديمة، األولى، صيغتها

 عامة والماوراثي الالهوتي للفكر واإلضعاف التهميش مقابل

 الفعل، هذا بمثل تقوم أن بإمكانها يعد لم كونت(، )اوغست

 الجزئية اإلثارات بعض موقع من إال الجديدة، بصيغتها
 في استطاعت، ما وإذا والرياضية. الطبيعية والعلمية المنطقية
 هي حيث من فاعالً إيجابياً عنصراً تمثل أن األول، شكلها

 فإنها، ضرورية، بحدود ومتكامل متماسك نظري منهجي نسق
 ذلك بمثل القيام عن عاجزة نفسها نجد الجديد، شكلها في

 نسقاً بمثابتها أي إليها، المشار تلك بصفتها.التاريخي الدور
 على الطبيعية، العلمية المنظومة يخترق متاسكاً نظرياً منهجياً

وسطحاً. عمقاً األقل،

ومراجع مصادر

.1951 الفاهرة، الوضعي، المنطق نجيب، زكي محمود، —
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المنطقية الوضعية
Logical Positivism
Positivisme Logique
Logische Positivismus

؟ الوضعية هي ما

 األفكار من Positivism لرضعية :التاريخية األصول

 التاسع القرن من األول النصف في ظهرت التي الهامة الفلسفية
 أوغست الفرنسي االجتماعي الفيلسرف وآراء كتابات في عشر

 ينبه أرادأن الذي ، Auguste Comte 1857٠1798 دوب

 حين العلم، مسار في يحدث الذي الهام التطور إلى العلماء

 ثم الميتافيزيقية المرحلة إلى الالهوتية المرحلة التفكيرمن ينتقل
 عند الوضعية تعبرفكرة ثم ومن .الوضعية المرحلة إلى أخيراً

الفلسفة. ربقة من العقل تحرير يريد فلسفي اتجاه عن كونت
 إلى ترجع عامة بصفة للوضعية التاريخية األصول ان والواقع

 . Kant 1724-1804 وكانط Hume 1711-1776 هيوم عصر

 التجربة ضوء على تختبر العلمية القضايا أن إلى هيوم ذهب فقد

Experience، التنفيذ موضع هيوم رأي فقدوضع أماكانط 

 Critique of pure reason الخالص العقل نقد دون حين
 التي الضوابط وحدد اختالفها، على المعرفة لدواثر الحدود وقنن

 يبدأ منها الخبرة، ومحورها ،داثرته للعلم فجعل معرفتنا، تحكم

 ووظيفتها وكيانها دورها للمبتافيزيقا جعل وحين .ينتهي وإليها
 خرج حين واخيراً، Congnitive System المعرفي النسق في

 يتخذ أن ورفض العملي، العقل الضميرأو إلى الدين بداثرة

 غيرها في المعرفة على برهانا الدوائر هذه من دائرة معطيات من

الدوائر. من

الوضعية وفكرة كونت

 لفلسفته وأراد والكانطي الهبومي التراث كونت تمثل لقد
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 تقييم في ويتمثل فلسفي األول هدفين: تحقق أن الوضعية
 الحياة فن تقنين في ويتمتل سياسي والثافي .العلمية تصوراتنا

االجتماعية.

 الفلسفة في دروس الهام مؤلفه في يعترف كونت أوغت إن

 حقيقة معرفة بإمكانها أن تدعي علمية نظرية أي أن الوضعية
 ال فالعلم تماماً، رفضه ينبغي ميتافيزيقياً قوالً الظواهرتصبح

 حد عند بالوقوف يكتفي وإثما األشياء، ماهية في يبحث

 الجوهر، نعرف أن نستطيع ال إننا :للظاهرة الخارجي الوصف

 الظاهرة حذثت كيف بمعرفة العلم يقنع أن ينبغي ولذا

Phenomenon في انوصف تحديد خالل من إال يتم ال وهذا 

.العالقات حدود
 Data of الخبرة معطيات على ينصب كونت عند والوصف

Experience العالقات من مكن عدد أقل في يتم أن وينبغي 

 القوانين معرفة من العلم يتمكن حتى والمطردة، المتشابهة

 بخط التنبؤ يتم أن طريقها عن يمكن والتي بالظواهر المتعلقة
. المستقبل في سيرالظاهرة

 المعرفة تطور أن يرى فهو مثالي، كونت عند والقانون

 )أو الالهوتية المرحلة : هي ثالث مراحل في تمر اإلنسانية

 المرحلة ثم )أوالتجريدية(، الميتافيزيقية والمرحلة الثيولوجية(

 حاالت كونت مفهوم في الحاالت وهذم .الوضعية( )أو العلمية

 مما ليست نفسه الوقت في وهي اإلنساني، الوعي بها مر تاريخية

 ال وكذلك العلمي، بالمعنى القانون إطار في مالحظته يمكن
 وتفسيرأسباب الظاهرة، حدوث كيفية في بالبحث تتصل

 إليه يهدف كان وهوما الخارج من وصفها حتى أو حدوثها،
 عدم إلى لإلشارة خصصه الذي وضعي مصطلح من كونت

تامة. بصورة الظواهر معرفة على العقل قدرة

 عليه، هي ما على الظاهرة وصف تعني كونت عند والخبرة

 من الوصف هذا ونقل الظواهر، من بغيرها عالقاتها واكتشاف

 هذا من االستفادة إلى ،هوواقعي ما يحدد قانون صورة

.المستقبل في الظاهرة عليه ستكون التنبؤبما في القانون

 شاركه الوضعية حول كونت أوغست قدمها التي اآلراء هذه

 John Stewart Mill 1803- 1873 مل ستيوارت جون فيها

 Herbert سبنسر وهربرت االنكليزي المنطقي الفيلسوف

1903-1820 Spencer للوضعية الرئيسي اعتبرالممثل الذي 

 ويعتبرفي عشر، التاسع القرن من الثافي النصف في االنكليزية

 )مرحلة األولى مرحلتها في الوضعية بمثلي آخر ذاته الوقت

كونت-مل-سبنسر(.
 تتحدد التي تلك فهي الوضعية تطور من الثانية المرحلة أما

 أرنست النمساوي الفيلسوف أفكاروآراء خالل من أساساً



المنطقية الوضعية

 الرئيسي يعتبرالممثل الذي Ernst Mach 1838-1916 ماخ

 من الثاني النصف في ظهرت الي النقدية العلمية للوضعية
 النقدية أحياناً عليها يطلق قد رالتي عشر التاسع القرن

 أفيناريوس أمثال آخرون ماخ مع ويثترك .الماخية أو التجريبية

 ماخ آرنست آلراء هنا نعرض أن وهمنا وبوانكاريه وبيرسون

 باعتبارهما Henri Poincare 1854-1912 بوانكاريه وهنري
.الماضي القرن نهاية في العلمية للوضعية مثلين أهم

التجريية والنقدية ماخ ارنست

 على للعلم الصلبة االرضية تأسيس ماخ آرنست أراد

 الميتافيزيقا، من العلم تطهير ضرورة إلى وذهب الخبرة،

 على وقضت العلم أفسدت الميتافيزيقية »فالتفسيرات
 العلمية، المعرفة سياق من استبعادعا يجب ولذا موضوعيته،

 للظواهر يحتكمون العلماء يجعل االستبعاد هذا مثل ألن

 الذي األمر الخبرة، واقع في تبدو كما فحسب، المحسوسة

 على يالقدرة تزودنا دقيقة علمية نظرية إلى التوصل من يمكنهم
 الظواهر نبحث أن ماخ لرأي وفقاً يمكن كيف ولكن التنبؤ.

 على بالقدرة تتمتع علمية نظرية إلى لتوصل موضوعية بطريقة

التنبؤ؟

 العلماء يقوم التي العلمية األبحاث أن إلى ماخ يذهب

 بالحب مدفوعة عملية وحاجات دواع بإجرائهاتبدأمن

 يسال فالعإم ثم ومن الطبيعية، العميات لمعرفة الغريزي
 جداً، يعيها معينة خلفية واقع من الطبيعة عن األول سؤاله

 معرفته يضع أن عليه فإن سؤاله، عن لإلجابة يتوصل وحين
 وهذا العالم. بوفاة المعرفة التتهي حقى الالحقة، األجيال أمام

 العلمية. المعرفة خصائص أدق من االتصال خاصية أن يعني

 العالم يبدأ ان الضروري من أنه نجد المطلب هذا ولتحقيق

 ضيان أجل من المستخدمة والتقنية والعمليات الوقائع بوصف

 التي العلمية للقوانين الحقيقية البداية هي وتلك التكرار،
 عدداً تشمل بحيث صياغتها على قادرين نكون أن علينا يتعين
فحسب الوقاثع من قليالً

 انه إذ هامة بخاصية يتمتع ماخ عنه يتحدث الذي والتكرار

 الخبرة عناصر بين التشابه أو التماثل عن البحث الى بنا يفضي
 نسق في بعد تندرج لم التي العناصر تلك بين أي المنظمة، غير

 العلم غموذج أن ذلك في والسيب قوانين. من مؤلف علمي

 تحدث التي الدارجة األشياء من كجزء شيء كل رؤية من يمكننا
 فإذا للطبيعة، بتصورموحد نخرج أن يمكننا ثم ومن حولنا،

 مركباً لركان ي ثى كل التصوربدالنا، هذا انتهيناإلى ما

 مألوفاً شيء كل يصبح وعندها العناصر من محدود عدد من

الدهشة. تزول وهنا لنا، بالنسبة

 وهذاما مرجزودقيق، عندماخ المتكامل العلم ونموذج

 حد في Facts للوقائع االقتصادي الوصف خالل من نتبينه

 أو متشابهة أكانت سواء عنها نبحث الي والعالقات ذاتها،

 نصف حين ونحن ,المالحظة عناصر بين موجودة غتلفة

 وراء لما نذهب وال المالحظة العناصر إل نشير فإغا باقتصاد

 يحدث سوف ما نستدل أن بإمكاننا يكون وسوف الحسية الخبرة

 نحصل أن بمجرد مستقبلية بتكرارات ونتبأ معينة، ظروف في

أكثر. تجارب بإجراء نقوم او جديدة، خبرات على

 التي المحالية العلمية والتجارب االختبارات فإن هذا وعلى

 بدون القوانين هذه نقبل تجعلنا ،معينة علمية قوانين تؤيد

 وبالتالي التجريبية، جدارتها أثبتت فد تكون ألنها تساؤل،

 يقول .عنه نتحدث الذي للعلم بديهيات بمثابة القوانين تصبح
 من داائً تتالف العلم في العظيمة التقدمان »إن :ماخ

 القابلة الحدود ومن والمجردة، والواضحة الناجحة الصياغات
 يخاصية تتميز يجعلها ما قبل، من معرفته سبق عما للتداول

 الطبيعة وقوانين .لها« البثري االستعمال عند والدوام اثبات

 أنها على إليها وينظر وشاملة، مختصرة أوصاف حقيقتها في هي

 كونها في تكمن القوانين هذه وقيمة الوافع. عن تقاريرمركزة
 وهنا الخبرة تأتي أن بالتنبؤقبل لنا نسمح ألها الخبرة، لنا توفر
 منها يقصد قواعد باعتبارها القوانين إلى يشير ماخ أن نجد

 غاليليو قوانين فإن المعنى ويهذا االجحة، التنبؤات إجراء

 وموجزة »بسيطة قرانين ذاتها حد في هي الساقطة لألجسام

 لألجسام المختلفة الحركات كل إنتاج نحوإعادة وموجهة
.عقلية« بطريقة الساقطة

 كاملة إعادة مجرد ليت ماخ عند القوانين ان والواقع

 االنعكاس فقوانين التجريد. تضمن هي بل للوقائع،

Refraction من االنعكاس واقعة تركيب بإعادة لنا تسمح 

 من ما بمعنى هي القوانين فإن ثم ومن فحسب. هندسية زاوية
 على تساعدنا التي الصياغات نختار ألننا اصطالحية المعافي

٠ بها خهتم التي الظواهر من معينة بجوانب االهتمام
 ؟ الوصف مجرد من القانون إلى التوصل يمكن كيف لكن

 كفرضية القانون استبقاء ضرورة لنا يؤكد ماخ إن
Hypothesis ،التي التجربة على الفرض هذا يعرض ثم أواًل 

 مرتبة إلى به واالرتقاء الفرضية لقبول الدقيق المعيار تعتبربمثابة

 الغموض، بعض يكتنفه للفرضية ماخ فهم أن إال القانون.
 في هامة وظيفة للفروض ليست بأنه االنطباع يعطينا فهوأحياناً

 إن يقول له هام نص وفي أهميتها. وأحياناًيؤكدعلى العلم،
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 - األجسام سقوط لكيفية تفسيره في الفروض غاليليواستخدم

 متعددة مالحظات بإجراء قام أنه ويؤكد أرسطو- خالف على
 وجود بدون أنه إلى أيضاً بذهب نفسم النص وفي .اختبرها ثم

 التجربة صورة ألن مستحيلة تكون التجربة فإن سابقة فكرة
 رأياً نفسه السياق في يؤكد أنه حبن عل الفكرة هذه وفق تتحدد

 Newton 1643 - 1727 نوتن عن يتحدث حين مختلفاً

 وألنه الظواهر، علل عن فروض بوضع يقم لم لكونه ويمتدحه
 ماخ نجد آخر موضع وفي الفعية، الوقائع بوصف فقط اهتم

 الوقائع وراء ما إلى تذهب التي الفروض تكوين فكرة ينقض
 وراء فيما محسوساً شيتا نجد ال األمر واقع في ألننا الحسية،

 المفسرة الفروض يهاجم وهتانجده منه، التحقق يمكن الحس

.الحية الخبرة تجاوزنطاق اعتبارأنها على للكهرباء

 العلمية نظرته إطار في ماخ أن نجد األساس هذا على

 فيبدو األول األمر أما بالفروض. يتعلق فيما أمرين على يعترض

 خالل من اختبارها يمكن ال التي الفروض على اعتراضه في
 على اعتراضه يبدوفي الثافي واألمر العلمية. التجارب نتاثج

 غير هو ما لكل اإلشارة تتضمن التي التفسيرية الفروض
 الفروض من النوع هذا امثلة ومن للحس. ومجاوز مالحظ

 لها حقيقية كائنات وجود على تؤكد أنها اعتبار على الذرة،

 ينظر ماخ جعل ما وهذا مالحظة. غير ولكنها فعلي وجود

 درجة ذات نظره وجهة من ألنها وتحفظ حذر نظرة للفروض
 ذاتها. الوقائع أكثرمن عولناعليها ما إذا الخطورة من عالية

 العلم إن إذ أهميته، يفقد ماخ به أخذ الذي الرأي هذا لكن
 عن واضحة بصورة يتحدث بداً عشر التاسع القرن بداية منذ

 واإللكترونات الذرات مثل للحس المجاوزة الكائنات

 التجارب نتائج أثبتت وقد وغبرها، والفوتونات والبروتونات

 ومنذ عشر التاسع القرن نهاية في أجريت التي الالحقة العلمية
 تعد الكائنات هذه ان ،متصفه حتى العشرين القرن بداية

.العلمية للمعرفة المباشرة المعطيات مثابة

 هوقولم العلوم فلسفة ميدان في لماخ الحقيقي اإلنجاز ولعل

 من بدال الظواهر وصف في يتمثل للعالم الشاغل الشغل بأن
 فاثدة ذات تكون قد النظريات أن رغم اكظريات، تكوين

 قد ماخ عند والوصف الوصفي. العمل هذا مثل إلنجاز
 فيكون المباشر الوصف أما أوغيرمباشر. مباشراً يكون

 على الخارجي، العالم في كاتوجد مباشرة الوقائع إلى بالرجوع
 تمت الذي للوصف فيه نرجع المباشر غير الوصف أن حين

 واقعة إن فنقول - المباشر الوصف أي - قبل من فعال صياغته
 تماماً، لدينا معروفة قديمة واقعة تماثل جوانبها كل في جديدة

 القديمة، للواقعة موازية الجديدة الواقعة جوانب تأتي بحيث

 له أن باعتبار إو نظريات، أنه على يوازيها ما نقبل ال فإتنا وهنا
 الوصف ألن مباشر كوصف نقبلها وإنما , تناظره مباشرة أوصافاً

 بالوقائع تماماً ذاته يحدد وألنه غيرضروري، شيائ يحتوي ,ال

 أنها على النظريات إلى ينظر المعنى ويهذا .الثاملة« المجردة

 من باالنتقال لنا تسمح ألنها العلمية المعرفة نسق في تساعدنا
 من متحرراً األخير الوصف يأتي بحيث آلخر، وصف

النظرية.

الخبرة من والتعميم بوانكاريه هنري

 األفذاذ الرياضيين من /oincar£ بوانكاريه هنري أما

 للرياضيات كان وقد العلمي المنهج بدراسة اهتموا الذين

 ومن العلمي، بالمنج الخاصة أفكاره إرساء األكبرفي الفضل

 من أما . الرياضي باتجاهه تتحدد العلمية أبحاثه نتاثج فإن ثم

 وماخ، كانط من بكل مباشرة بصفة تأثر فقد الفلسفية الناحية

 أن رغم وآرائه، لماخ بالفضل يدين بنفسه، يعترف كما ولكنه
 تلك عن جذرياً اختالفاً تختلف حقيقتها في األساسية أفكاره

ماخ. عن ورثها التي

 المقام في Inductive استقرائياً العلم يعتبربوانكاريه

 الجزئيات مالحظة من التعميم على يعتمد أنه بمعنى األول،

 بد ال العلمي فاالستقراء ثم ومن الخارجي، العالم في الموجودة
 في General Order عام نظام بوجود االعتقاد على يعتمد أن

 الزاوية هذه ومن االستقالل، تمام العالم عن مستقل الكون،

 االستقراء عن يختلف بوانكاريه عند العلمي االستقراء فإن

 قوى المباشرمن Intuition الحدس يعتمد الذي الرياضي

 ذلك على يعتمد العلمي االستقراء كان ولما .وقدراته العقل
 مسألة ألن Certainty لليقين دائياً تفتقر نتائجه فإن االعتقاد،

 مصراعيه على الباب تفتح ومطلق عام نظام بوجود االعتقاد

.أعم آخر نظام وجود في للشك

 العلمي، المنهج قوام هما معاً والتجربة المالحظة كانت وإذا

 حوله، من الكون في شيء كل يالحظ أن يستطيع ال العالم فإن
 الجزئيات تلك يالحظ ما بين من ينتخب أن عليه فإن ولذا

 التشابه أوجه خاللها من يكتشف أن يستطيع التي المالئمة
 االنتخاب يتم ان أيضاً الضروري من أنه كما واالختالف،

 االنتخاب مبدأ أرسى حين بوانكاريه أن والواقع ما مبدأ وفق

 بالمنفعة تتعلق وأخرى أخالقية هذاالمبداًلدواع إنماأدخل
 على االنتخاب مبدأ طبق من العلماء أفضل ان وعندم العملية،

.تامة بموضوعية الطبيعة ظواهر
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 ترتيبا مرتبة ذاتها حد في الوقائع أن يرى بوانكاريه إن
 أكبرهي قيمة لم التي فالوقائع ثم ومن ،Heirarchy تدرجياً

 تتمتع والتي عديدة، مرات نستخدمها أن »يمكن التي تلك
 يتمثل إنما للقانون بالنسبة األكثرلكراراً ألن التكرار، بخاصية

 التكرار خاصية أهمية بوانكاريه أدرك لقد .المتزايدة« فائدته في

Recurrence الخبرة، على مبني تعميم إلى بالتوصل يتعلق فيا 

 لها يتاح التي والوقائع ,العلمي المنهج مزايا من هامة ميزة وهي
 ألنه ،Simplicity البساطة بخاصية التكرارتتمتع من المزيد
 لالتحاد ما بسيطة لواقعة المكونة العناصر أكبرأمام فزصة توجد

 الواقعة لمكونات تسنح القي الفرصة أكثمن أخرى، مرة

 بيطا لنا يبدو ما فإن آخر جانب ومن .Complex المركبة

 وها به، يتمتع الذي Familarity االلفة طابع على يعتمد فإنما

 متكررة بصورة تحدث التي •الوقائع أن يؤكد بوانكاريه فإن

 تمكن لقد .عليها أنناتعودنا ذلك في والبب بسيطة، تبدولنا

 نتصور، كنا أكثرماً للغاية بسيطة وقاثع على العثور من العلماء

 كما الذرة، في الوقائع هذه وجدوا الفيزيائيين ان ذلك مثال

 في الفلكيون ووجدها Cell الخلية في البيولوجيون وجدها

 مع بالمقارنة كنقط إليها النظر يمكن التي الكواكب بين المسافات

ادافأن. هذه

 فإن Regularities االنتظامات وجدنا قد مادمنا ولكن
 التشابيهات من بدالً االختالف أوجه عن نبحث أن علينا

Similarities، تحيرنا التي الثواذ هي االختالفات ألن 

 االختالف أوجه عن البحث خالل ومن .البحث وتتطلب

 يكتثف أن يحاول العلم إن إذ بوضوح، العلم هدن يتبين

 من التطرق طريق عن المختلفة الوقائع تشمل التي القوانين
 من هنا الوقائع ونبدوأهمية .التعميم إلى البسيطة الوائع

 الوقت لنا توفر التي العلمية التتاثج تسجيل األولى، زاويتين.

 أما أخرى. مرة التجارب إعادة إلى بحاجة لسنا ألننا والجهد،

 بوانكاريه أن إال ٠ جديدة وقاثع بحدوث التنبؤ فهي الثانية
 نتانج هي إنما دائماً إليها نتتهي التي العلمية التتائج أن لنا يؤكد

,اصطالحية

 فتطورت ماخ، تقاليد على تحافظ فيينا جامعة ظلت لقد

 التجريبي، المذهب وازدهر جادة، بصورة البحث حلقات

* ماخ تعاليم Boltzman 1844 - 1906 بولتزمان وتابع

 Moritz Schlick شليك تصدرموريس 1922 عام وفي

 لجامعة، تلك في للعلوماالستقرائية االستاذية كرسي1936-1882
 إال الفلسفية، المكالت لمناقشة االتباع من نخبة حوله والتفت

 فلسفية اهتيامات لهم لمتكن الحلقة في المشاركين أن يالحظ أنه

 وكتب الفيزياء درس ذاته شليك المثال: سبيل على أصال،

 وكان برلين، في بالنك ماكس إشراف تحت الفيزياء في رسالته

 عام وفي .وهلبرت وانشتين بالنك مع قوية بصالت يحتفظ

 عالج حيث للمعرفة العامة اكظرية بعنوان كتابا نشر 1927

 التي الفلسفية األفكار طرح المؤلف هذا وفي المعرفة. نظرية
,فيينا دائرة في ذلك بعد وردت

 Freidrich Waismann فايزمان يعتبرفريدريك كذلك

 أعضاء أنشط من Ri Carnap 1891 -1970 كارناب ورودلف
 أما األمر بداية في رياضياً تعليياً تعلم وكالسما الجماعة،

 وكورت Karl Menger مينجر وكارل Hans Hahn هانزهان

 على رياضيات. علماء األصل في فهم ،Kurt Godel جودل
 ،سوسيولوجي عام Otto Neurath أوتونيوراث أن حين

 Felix كوفمان وفليكس مؤرخ، Victor Kraft كرافت وفيكتور

Kaufman فرانك وفيليب قانون رجل Philipp Frank أستاذ 

Prague. براغ بجامعة للفيزياء

 وحيويتهم الجماعة، أعضاء بين التجانس ويرجع

 بالمنهج وهواالهتمام بينهم مثترك اهتمام وجود إلى ونشاطهم،
 لقد ؟ الجياعة هذه أرادته الذي ما ولكن .أساسي كمدخل

 Scientific Philosophy العلمية الفلفة يؤسسوا أن أرادوا
 المنطقي التحليل مارسة طريق عن علمياً، للفلسفة أوينظروا

Logical Analysis ًجميعاً. العلوم لتوحيد معاولتهم عن فضال

 بحلقة والفلسفية العلمية األوساط في الجماعة هذه عرفت

 يتبناها كان التي الفلسفة على رأطلق ،Vienna Circle فيينا

 ،Empiricism التجريي المذهب مصطلح الحلقة هذم أعضاء

 ،Logical Empiiicism المنطقية التجريية أخرى كتابات وفي
المنطقية أكثرفهولوضعية رواجاً لقي الذي المصطلح أن إال

. Logical Positivism

 هيوم كتابات من جاء فيينا حلقة فلسفة على المباشر والتأثير

 هنري عند العلمي المنهج ومبادىء ماخ، وارنست ومل
 والطريقة اينشتين، والبرت وبييردوهيم بوانكاريه

 فريجه عند الرياضي والمنطق بيانووهلبرت، عند األكسيوماتيكية
وهوايهتد. وراسل Schroder وشرودر

 رسالة من مباشرة جاء التأثيراألكبروالخطيرفقد أما

 فلفية منطقية رسالة Wittgenstein 1889 - 1951 فتجنشتين
 .1922 االنكليزية إلى وترجمت 1921 عام باأللمانية وضعها التي

 وتقوم ،المنطقية الذرية فلسفة لنا تعرض فتجنشتين ورسالة

 فتجنثتين: يقول واألصيلة، الجديدة األفكار من مجموعة على

 إن لألفكار. المتطقي اإليضاح في الفلسفة هدف »يتمثل
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 . . فعال. نشاط هي وإنما وحسب، نظرية ليست الفلسفة
 وإنا الفلسفية، القضايا من عدداً ليست الفلسفة نتيجة

األفكار". توضح أن ينبغي فالفلسفة القضايا. توضيح

 فيينا دائرة داخل المناقشات من مجموعة الرسالة حركت لقد

 ولذا اآلخر البعض ورفضت قضاياها، الكثيرمن قبلت التي

 أنه على الرسالة عرضته الذي الفلسفة مفهوم إلى نظرشليك

٠ الفلسفة تاريخ في هامة تحول نقطة
 حلقة :بعنوان مؤلفاً فينا حلقة أصدرت 1929 عام وفي

 ومنهجها أهدافها عن فيه اعلنت للعالم العلمي تصورها فينا
 الجزئية، العلوم توحيد في فيينا لحلقة الرئيسي الهدف تمثل لقد

 عند المنطقي التحليل استخدام أما ,اإلنسان معارف وتوحيد

 كان إذ سلبية، صورة )أ( بصورتين تم فقد فيينا دائرة أعضاء
 من الميتافيزيقية القضايا استبعاد فيينا حلقة أهداف أدق من

 .عام بوجه اإلنسانية والمعرفة والرياضيات الطبيعية العلوم

 العلوم ومناهج تصورات توضيح هدفها إيجابية، )ب(صورة
 معطيات عن تصدر ككل اإلنسانية المعرفة أن كيف وبيان

 لتنفيذ جرت محاولة وأول . الرئيسي( هيوم هوأثر )وهذا الخبرة

 في كارناب رودولف عليها أقدم التي تلك هي اإليجابية الصورة

. 1928 عام في صدر الذي للعام المنطقي التركيب كتابه

 حركة باسم فيينا حلقة عرفت قصير بوقت ذلك وبعد

 حلقة لها فتكونت سريعة بصورة واتشرت المنطقية الوضعية

 Hans رشنباخ هانز إليها وانفم برلين في )سمنار(

Reichenbach، ميزس فون وريتثارد Richard Von Misis 

 Karl هيمبل كارل ثم ،Kurt Grelling جريلنج وكورت

Hempel.

 الوضعية أبحاث تجمع أخذت التي المعرفة مجلة صدرت ثم
 من مجموعة لهم صدرت كما ،Ertkennis عنوان تحت المنطقية

 «Unified Science» عنوان تحت جمعت الصغيرة المقاالت

 بالتصور تتعلق كتابات العنوان تحمل الكتابات من ومجموعة

 مؤلفه كارناب أصدر ثم ،1930 عام في وذلك للعالم العلمي
.1934 للغةعام المنطقي اإلعراب

 والمتأخرة األولى صورتها في المنطقية الوضعية جماعة وعقدت

 وباريس وكوبنهاغن وكونفسبرغ براغ في مؤتمرات عدة
 ،1939 هارفارد جامعة في مؤتمرا عقدت ثم ،وكيمبردج

 وهولندا بولندا في أتباع لها فأصبح الحلقة وتوسعت

 اير جولز الفرد الحلقة مثل فقد انكلترا في أما .واسكندنافيا

 وفي . 1936 عام والمنطق والحقيقة اللغة مؤلفه أصدر الذي

 إليها وانضم الحركة مع تعاطف األميركية المتحدة الواليات
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Morris.

 حركة اشتهرت أن بعد - فيا حلقة عقد انفرط لقد

 أصبح 1930 عام ففي - عالمية كحركة المنطقية الوضعية
 فرانك، فيليب زميله الى باإلضافة براغ بجامعة أستاذاً كارناب

 هانزهان ومات المتحدة، الواليات الى فايجل هربرت ورحل

 وفي . 1936 عام تالمذته أحد يد على شليك وقتل ، 1934 عام

 فرحل الحلقة، نشاط النازية السلطات حظرت 1938 عام
 وغادركارناب انكلترا، الى فايزمان واتجه هولندا، إلى نيوراث

 ذلك بعد وفيما األميركية. المتحدة الواليات إلى وجودل ومنجر
بمفرده. يعمل الجماعة أعضاء من عضو كل أخذ

التحقيق: ومبدأ المنطقية أوالً-الوضعية

 المنطقي الفكر دوائر في Verification التحقيق مبدأ شاع

 يتفقوا لم المدرسة هذه أقطاب لكن المنطقية، الوضعية لمدرسة

 في »يشتركون أنهم رغم المبدأ هذا لتمييز محدد معيار على

 الطريقة«، بنفس المسائل ويواجهون بعينها واحدة تصورات

 مخالف رأي له كان المدرسة هذه أقطاب من واحد فكل

 بنواعليهاموقفهم التي النظراألساسية ووجهة لآلخرين
 عن النظريات أو الفروض نختبر أننا أساس على تقوم كانت

 بعضهم يرى كان وبينا التجربة، أو بالخبرة مواجهتها طريق

 أن آخرون يرى كان الخبرة، إلى بالرجوع يكون االختبار أن

 مواجهة في اختبارها طريق عن منها التحقق يتم العلم قضايا
أخرى. قضايا

 في , المبدأ هذا بصياغة قام من أول Schlick شليك ويعد

 وبين بينه دارت التي الطويلة المناقشات بعد - فينا حلقة إطار

 خاصة ،Tractatus الرسالة قضايا إحدى ومن فتجنشتين.

 ما، قضية معنى نفهم »وألن فتجنشتين فيها يقول التي القضية
 هذه عرفت فقد .صادقة« كانت إذا ،هنالك ما نعرف هوأن

 فتجنشتين جانب من الصريح باإلعالن فيينا حلقة في القضية

 أصحاب جعل الذي األمر التحقيق، مبدأ قبول عن

 طريقة تحدده إنما »القضية معنى أن إلى يذهبون الوضعية،

 إال معف للقضية يصبح ال اخرى بعبارة أو لتحقق،، قبولها

 يرتبط التصريح وهذا .تجريبيا تطبيقها إمكان نتبين عندما

 ان سبق ما وهو الميتافيزيقيا، إنكار من المنطقية الوضعية بموقف

 القضايا األول، نوعين: إلى للقضايا تصنيفه في هيوم به نادى

القضايا أما التجريبية. القضايا والثافي والرياضية المنطقية
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 تندرج ال دامت ما أوداللة، معنى بذات فليست الميتافيزيقية
النوعين. هذين من أي تحت

:المالحظة شليكوقضايا-1

 عبارته في ،التحقيق لمبدأ محددة صياغة أول شليك قدم

 نكون أن ينبغي ما قضية نفهم »حتى فيها: يقول التي المشهورة
 القضية تجعل التي الفردية للحاالت نشيربدقة أن على قادرين

 الحاالت وهذه تجعلهاكاذبة التي الحاالت وكذلك صادقة،

 أو القضايا صدق تقرر التي هي فالخبرة الخبرة. وقائع هي
 طريق عن الكذب، أو بالصدق توصف فالقضية كذبهاء،

 الخارجي العالم في هناك هل لنرى مباشرة، للخبرة إحالتها
ال. أم القضية تقوله ما إلى تشير واقعة

 شخص لكل أن إلى شليك يذهب المفهوم هذا أساس وعلى
 العلمية للمعرفة أساساً تعد ان يمكن القي الخجاصة، مالحظاته

 المعرفة وهذه ووقائعه. الخارجي العالم ظواهر عن يكونها التي
 بعد منها، نستنبطه ما طريق عن نختيرها قضايا في عنها يعبر

 مع متفقة االستنباطات نتائج جاءت فإذا للمالحظة. الرجوع

 أيدت الخبرة إن نقول الحالة هذه في فإننا المباشرة، مالحظاتنا
٠ مالحظة قضايا أمامنا التي القضايا تصبح وعندها النظرية

 ينتهي مؤقت، طابع ذات شليك مفهوم في المالحظة وقضايا

 لدينا ظهرت فإذا المالحظة، إلى والرجوع صياغتها باتتهاء
 قضايا إلى بالرجوع نختبرها أن وأردنا جديدة، معطيات

 ألن المنال صعب يصيح اإلجراء هذا فإن األولى، المالحظة

 األساسية خاصيتها فقدت قد تكون األولى المالحظة قضايا
 يرجع الذي للخطا، موضعاً أصبحت النها مالحظة، كقضايا

 وما الكتابة، في الخطأ أو الذاكرة، على تطراً التي التغيرات إلى

األساسية. خاصيتها قفقدها التي العوامل من ذلك إلى

:البروتوكول وقضايا نويراث - ل

 إن القول على موقفه يؤسس ؛،pNeurath نويراث أما

 بأي أو الوقائع، او بالخبرة ال مثلها، بقضايا تقارن »القضايا

 وتتتمي أموربالمعنى، أوالواقع فالخبرة شيءآخر

 األصل عن والبحث رفضها«، من بد ال وبالتالي للميتافيزيقا،
 بد ال القضايا أن يرى فإنه ثم ومن .الميتافيزيقا من يخلو الذي

 عليها يطلق التي القضايا من نوع مع متفقة صياغتها تجيء وأن

 وقضية .Protocol Proposition البروتوكول قضايا

 ما لشخص معين وصف أو علم »اسم على تحتوي البروتوكول
 فعل تشيرإلى كالت عل أوتحتوي محدداً شيتاً يالحظ

 »الشخص أن إلى إذن نثير البروتوكول قضايا وفي المالحظة«.
 تاماً، تحديداً محدد زمان في المعطيات من وكذا كذا يدرك فالن

.تاماً« تعيناً معين ومكان
 مستمد يبدوأنه البروتوكول بقضايا يتعلق فيما نويراث ورأي

 أن إلى تذهب التي Coherence Theory األتساق نظرية من

 األخرى، المقبولة القضايا مع اتسقت إذا مقبولة ما »قضية

 أنه ترى والتي المقبولة، القضايا تلك مع تست لم إذا ومرفوضة

 من المالوف نقنا مع تتعارض ما لقضية متحمسين كنا إذا

 أكثر أو قضية نستبعد أن الحالة هذه في علينا يجب فإنه القضايا

قبل«. من قبكاها التي القضايا من
 في المنطقية الوضعية نظرية على أربعة اعتراضات هناك لكن

 االعتراضات هذه الوضعيين بعض سجل وقد هذا، موقفها

يلي: فيما
 متقة تكون قد القضايا مجموعة إن األول، االعتراض

 إليه تستند أساساً هناك أن يعني ال عذا لكن بينها، فيا فعالً

 للمجموعة المؤلفة القضايا بأن القول يمكن بحيث المجموعة

 الذي البرهان تشبه للمجموعة المؤلفة القضايا ألن ذلك .يقينية

 البرهان يكون قد حقيقة .ونتيجة مقدمات صورة في يوضع

 أغلوطة، على ينطوي ال بحيث الصورية الناحية من دقيقاً

 تكون قد البرهان هذا مثل أن إال مقدماته، عن نتيجته وتلزم
 المقدمة قبكا إذا حتى ولكن الصدق. أومحتملة كاذبة، مقدماته

 أخرى قضية إلى احتمالها يستند فإنما احتمالية أنها على األولى
.منه جزءاً المقدمة تلك تكون الذي النق على خارجة

 وجود إنماتتضمن االتساق نظرية إن الثاني، االعتراض
 ومع ،بينها فيما متسقة مجموعة كل القضايا من مجموعات عدة

 متسقة مجموعة أوتعارض، تختلف قد مجموعة فكل ذلك
 ال ثم ومن أخرى، متقة مجموعات أو القضايا من أخرى

 القضايا من لمجموعتين المطلق الصدق نسند أن نستطيع

 إن نقول أن نستطيع وال األخرى، منهما الواحدة تعارض
األخرى. المجموعات دون المطلق بالصدق تتصف ما مجموعة

 الوضعية لدعاة األساسي الهدف إن اكالث، االعتراض

 الواقع إلى واالحتكام الميتافيزيقا هرإنكار إثنما المنطقية

 في الحية الخبرة إلى االلتجاء أنكروا ولكنهم التجريبي،

 يكون أن على وأصروا األولية، القضايا تحقيق من موقفهم

لمذهبهم. خيانة وتلك اللغوية، األنساق إطار في فقط تحقيقها

 نحومعرفة توجيهنا ارادوا الوضعين إن الرابع، االعتراض

 عالم إلى المعرفة تلك تتند أن دون واللغات لأللفاظ شاملة

 أما األلفاظ، عالم هو الحقيقي العالم إن يقولون كأنهم الواقع،

الواقعفهوعالموهمي. عالم
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الضعيف[ والتحقيق أير ٠٣

 ذهب ثما تماماً يختلف التحقيق من آخر موتفاً له فإن آير أما

 بمبداً الموقف هذا وصف وقد المنطقية. الوضعية أركان إليه

 هي إنما التجريبية القضية »إن فيه يرى الذي التحقق إمكان

.التحقيق« ينتظر فرض بمثابة
 في القضايا تصنيف يمكننا أنه هيوم غرار عل آير يرى

 القضايا وتشمل معنى لها التي القضايا كل تضم األولى فتتين:

 صدقها يتوقف ال التي والمنطق الرباضيات قضايا مثل القبلية

 تقدم وال الخبرة بعالم تتعلق ال ألنها تجريي، تحقيق إجراء على
 والثانية مطلقاً. صدقاً صادقة فإنها ثم ومن عنه. أخباراً لنا

 ويتوقف التجريبي بالواقع تتصل التي التجريبية القضايا تضم

 تحت التندرج التي والقضايا .الخبرة عام عل بالتالي صدقها

 من خالية ميتافيزيقية قضايا بكونها تتسم المقوتين من أي

المعنى.
 تصنيفه إطار في التحقيق من نوعين بين مييزاً آير لنا ويقدم

 معناه التحقيق بين يميز حيث ،وتجريبية قبلية إلى للقضايا

 القوي بالمعفى التحقيق الضعيف. بمعناه والتحقيق القوي
 إثباتاً صدقها إثبات الممكن من كان ||ذ| القضية به توصف

 أي القبلية، القضايا به تتمتع للتحقيق المعنى وهذا حاسما«.

 Basic األولية والقضايا ،والرياضيات المنطق قضايا
Propositions تعبرعن التي والقضايا الوجدانية القضايا وهي 

 بالرجوع تحقيقها ويكون الشخصية، واالنفعاالت االحساسات

 التي أما الراهنة. الخبرة تمثلها حيث من المباشرة الوقائع إلى

 التي تلك فهي ،الضعيف بالمعنى التحقيق مكنة بأنها توصف
 صدقاً القضية لتلك تجعل أن للخبرة الممكن من كان ،إذا

 وهذا النوع. هذا من كانت للتصديق، الميل بمعنى احتمالياً،

.الفيزياء مثل التجريبية العلوم قضايا على يصح المعنى

 بالمعنى التحقيق بمكنة بأنها التجريبية القضية وصف ومعنى

 التجريي للواقع يلجأون حين العلماء أن في يتمثل الضعيف،

 حصلوا التي الفروض من عليها حصلوا التي التتائج الختبار
 ال المباشرة الخبرة أن جيداً بعرفون فإنهم باالستنباط، عليها

 احتمالية تجعلها وإنما النتائج، على المطلق اليقين طابع تضفي

 الخبرة عالم من جزءا »تصف القضاياإذن فهذه الصدق،
 كانت القضية هذم الخبرة عالم أيد فإذا الممكنة. أو الراهنة

 أو أوحوادث وقائع من لدينا ما مع تضاربت وإذا صادقة

 ما إذا القضية بأن والقول كاذبة«. قضية كانت ظاهرات

 كاذبة، كانت تناقضت أو تضاربت وإذا صادقة، كانت تأيدت

 التنبؤ صعوبة عن لنا كشفت التي العلماء تحليالت إلى يتند
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 لنا يتكشف فقد المستقبل، حوادث كل على يصح تام، بيقين

 إليها توصلنا التي النتائج تكذيب إلى تفضي حاالت المستقبل في

 ورفضه، الفرض بطالن إلى تؤدي وبالتالي الحاضر، الزمان في
 قد :الراهنة الخبرة ضوء في فقط يتم التحقيق إن نقول فإننا لذا

 التي غير خصاثص أو مكونات للذرة أن المستقبل في نكتثف

 ذرة »كل التجريبية ننظرللقضية فإننا ولذا اآلن. نعرفها

 أنها على نواة حول تدور الكترونات أو الكترون من تتركب

 موقف فإن ثم ومن الضعيف. بالمعنى فقط تحقيقها يمكن قضية

 الذي الحاسم التحقيق بين التمييز خالل من أهميته يكتسب آير

 في يمكن الذي االحتمالي والتحقيق القبلية القضايا على يصح
 تحقيق الحاسم التحقيق .التجريبية العلوم قضايا قبول إطاره

 الضعيف، بالمعنى تحقيق االحتمالي والتحقيق القوي. بالمعنى
:ألمرين حاساً تحقيقاً التجريبية القضية تحقيق يمكن وال

 الخبرة ب تواجهنا التي الحاالت ازدادت مها إنه األول:

 الكلي الصدق إقامة يمكن فال التجريبية، القضية كأييد الحسية
للقضية

 يندرج الجزئية األمثلة من متناهياً ال عدداً هناك إن :والثاني

 الماضي في منها كان ما سواء عليه الخبرة تطلعنا ال القضية تحت

.المستقبل الحاضرأم أم

 يتفق المعاصرة الفلسفة نسق في آير أن نتبين النحو هذا على

 وفي التجريبية، والقضايا القبلية القضايا بين تمييزه في هيوم مع

 التجريبية القضايا إلى نسب الذي المطلق اليقين لصفة إنكاره

 هيوم موقف يتجاوز أنه نجد ولكن .التقليدي االستقراء في
 عنها كشفت القي والتصورات المفاهيم خالل من إيام مطوراً

 عشر، التاسع القرن األخيرمن الربع منذ العلمية التطورات

 آير أنكر وقد ٠ العلوم هذه قضايا بقبول يتعلق فييا خاصة

 في نجده الذي الصدق باحتمالية العلوم هذه قضايا وصف

 تصور ضوء في نقول أن ونستطيع .الرياضية االحتمال نظريات

 ميل أنه على القضية صدق احتمال نتصور إننا االحتمال
 آير يعبرعنه أصيل موقف هنالك ذلك إلى إضافة للتصديق.

 لقضايا حاسم اختبار هناك ليس .الفروض باختبار يتعلق فيما

 الذي الضعيف بالمعنى فقط يكون االختبار ,التجريبية العلوم

 آير جعل ما وهذا الراهنة. الخبرة ضوء في للتصديق الميل يعني

 بأنه التجريبية العلوم تحقيق في به ينادي الذي المبدأ يصف

التحقيق«. إمكان »مبدأ

:والتأييد هيمبل كارل - 4

 التحقيق، مبداً عن بأفكاره يبتعد هيمبل كارل أن إال
 الوضعية إليها ذهبت التي اآلراء لكل مخالفاً طريقاً ويتخذ



المنطقية الوضعية

 مآزق إلى يفضي التحقيق مبدأ أن هيمبل وجد فقد المنطقية،
 ال العلم تاريخ أن عن فضالً منها، الخروج يمكن ال منطقية

 . بالتحقيق نسميه أن يمكن ما على واضحة بصورة يدلنا

 أمر التام التحقيق ألن التاييد، من لدرجة تسعى فالعلوم

 التحقيق عن نبحث كنا فإذا باالستقراء، الرتباطه مستحيل

 غإن الظواهر، تفسير وهوبصدد العالم يضعها التي للفروض

 من نتمكن حتى العالم نهاية ننتظر أن منا يتطلب اإلجراء هذا

 ذلك إلى أضف . التحقيق لكلمة الدقيق بالمعنى منها تحقق أن

 ينتخب العالم أن على تدلنا العلم تاريخ في الشواهد كل أن

Select ومعنى هديها. على تجاربه بإجراء ويقوم مثلة عينات 
 بل متعذرة التحقيق مسالة أن العالم جانب من اإلجراء هذا

 ونتحدث جانباً التحقيق نطرح أن علينا ثم ومن ٠ ومتحيلة

التأييد. عن
 بالنسبة تجري التي االختبارات نتاثج أن يرى هيمبل إن

 نقبل أن أساسه على يمكن حاسم، ببرهان تزودنا ال للفروض

 تؤيدالفرض Evidence لنابينة تقدم فاالختبارات الفرض

 إلى يستند وتأييده الفرض قبول فإن لذا ٠ أقل أو اعلى بدرجة

 وهذه ذاتها، البينة عن الخصاثص من متباينة مجموعة

الفرض نقبل تجعلنا التي هي الخصائص
 إها يقال ما كثيراً للفرض المؤيدة الجديدة الشواهد أن ومع

 أن يمكن ال أنه إلى يذهب هيمبل أن إال تأييده درجة من ترفع

 مضاف كم أنها على إليها ينظر التي الشواهد عدد على نعتمد

 تنويع عن نبحث وأن بد ال ذلك من العكس على بل للبينة،
أقوى للتتيجة التأييد كان شديداً التوع كان فكلما البينات.

 على القدرة عدم إلى تؤدي التي المتعددة العوامل بين ومن
 الجيدة معرفتنا لعدم مستحيال، التوع يكون أن الفرض، تأيد

 قوة الختالف أو الظاهرة، على تؤثر التي للعوامل األدف بالحد

.معتقداتهم الختالف أو المجربين، لدى اإلبصار

 ظاهرة لتفير يوضع حين الفرض أن هيمبل، ويالحظ

 الفرض بمقتضاها يوضع التي الهيثة أو الصورة فإن معينة،

 نريد التي الظاهرة فإن هذا وعل ذاتها. الظاهرة تتضمن
 تأييد ضرورة جانب إلى للفرض، مؤيدة بينة تشكل تفسيرها

 من معروفة تكن لم معطيات تضيفها جديدة ببينات الفرض
 أن في متمثالً هذا كان وربما الفرض. يتضمنها لم أو قبل،

 تأييدها وجدت الطبيعية العلوم نطاق في الفروض الكثيرمن

 درجة ارتفعت أن ذلك نتيجة وكانت الجديدة، الظواهر من
 أساساً وضع النيوتوفي الجاذبية فرض أن ذلك مثال .تأييدها

 وجدت ولكن الكواكب، وحركة األجسام سقوط حركة لتفسير
 هذا تاييد إلى أفضت والجزر المد ظاهرة مشل جديدة ظواهر

 جديدة بوقائع فالتأييد لتفسيرها، يوضع لم أنه رغم الفرض،

بالفرض. ثقتنا يزيدمن
 صور في التحقيق بمبدأ المنطقية الوضعية تمسكت لقد

 إليها ذهبوا التي األفكار على البرهنة اقطابها وحاول متعددة،

 باتفسير تارة فأخذوا االحتمال، نظرية أهمها ومن متعددة بطرق

 أهم ومن الفيزياثي. بالتفير وأخرى لالحتال، المخطقي

 وفون كارناب رودلف الوضعي المنطقي الفيلسرف هؤالء

ميزيس.

لالحتمال: والتفسيرالمنطقي كارناب-5

 االحتال قضية أن أوالقبلي بالتفسيرالمنطقي نقصد

 )ل( هو )ص( أساس على >س( احتمال الصورة ذات األساسية
 منطقياً تفيراً نقدم أن تعني القبلية : Apriori قبلياً صادقة

 عن مستقال أي التجريية، النظر وجهة عن مستقالً لالحتمال

 توثيقها يتم النوع هذا من القضية حيث الخارجية الوقائع

 األساسية النظر وجهة هي وتلك فحسب المنطقي بالتحليل

.وكارناب وجيفرز كينز نظريات فيها تثترك التي

 مراحله أعلى يمثل ألنه القنلي التفير اكبرمثلي كارناب ويعد
 المتعددة جوانبها من االحتمال لمشكلة تناوله عن فضال تطوراً،

 عالجت التي والمواقف لكظربات الدقيق التحلبل من منطلقاً

الحتال. ا مشكلة

 من االحتمال نظرية يتناول كارناب أن رغم انه والواقع
 في واضحاً فكرياً خطاً نتبين أن يمكننا أنه إال المتعددة، جوانبها

 العثورعلى محاولة في تتمثل الجوهرية فالمثكلة ثناياتحليالته

 التفير. إلى ترتد المشكلة أن بمعنى احتمال، لكلمة تفسيركاف

 منطقي؟ أساس على أم امبريقي أساص على االحتال نفر هل

 من الرئيسية خطوطه يستمد تفكيركارناب ان بوضوح يبدو إنه

 أن إلى Tractatus لته رصا في ذهب الذي ثناياتفكيرفتجنشتين

 مسألة إلى بأسرها ترتد الفكر عل المعروضة المشكالت

 المشكلة كارناب أحال فكيف .المطقي التحليل أو اإليضاح،

التفير؟ إلى
 لالحتال« »تصوران الموسومة مقالته في كارناب أعلن

 Degree ofالتأييد درجة يعبرعن لالحتمال تصوره أن ،1945

Confirmation المنطقي التأييد تصوردرجة وأن Logical 

 المنطق تطبيق »في مقاته وفي Semantical والسيمانتيكي

 درجة تصور أن إلى ذهب ،1948 - 1947 االستقرائي«،

 Principle of Total الكلية البينة بمبدأ عنه يعبر هوما التأييد
Evidence . الكلية البينة مبداً عن بكلمة أوالً نبدأ.
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 بتفسير يتعلق فيا المنطقي، كينز مرقف ان كارناب وجد

 معينة. صعوبات يثير القضايا، يين عالقة أنه على االحتمال

 أو للتعريف قابلة انهاغير على االحتيال عالقة كيتز تصور فقد

 رده يمكن ال بسيط »أولي االحتمال تصور أن بمعنى التحليل،

 هذا على بناء االحتمال عالقة وإن منه« أبسط تصورات إلى

 العقلي«، االعتقاد »درجة ضوء في اا فهمها يمكن ال التصور

 عالقة تحديد إلى نصل أن يلزم تعريفها يمكن »لكي ألنه

 من التصور هذا العقل« لدى المقبول االعتقاد بدرجة االحتمال

 أن افترضنا إذا ألنه منطقية، صعوبات عن يكشف كينز جانب
 أن عليه فإن كينز، نظر بوجهة يأخذ السباق حلبة في مراهناً

 عليه سيراهن الذي الجواد أمام المتاحة الفرص اعتباره في يضع
 ليمكنه عاقالً يكون أن من بد فال ثم ومن السباق، في ليفوز

 الحتياالت وفقاً الجواد بانتصار اعتقاده درجة بدقة يحسب أن

 هي . .2ل ،1ل لديه التي البينات كانت فإذا موضوعية.

 من يحذف أن يمكنه ال فإنه مباشرة، يعرفها التي البينات كل

 من بغيرها اتصالها في يمكن صادقة قضية أية معارفه دائرة

 في االحتمال نتيجة في اختالف إلى تؤدي أن األخرى المعطيات
 احتماالً إن نقول أن لنا يمكن »كيف آير: يتساءل الحالة هذه

 إذا تقريرها؟، سبق التي األخرى االحتماالت من أفضل ما

 القضايا كل فإن حالة، كل في صحيحة التقديرات كانت

 إن فقولنا: هذا وعلى بالضرورة، صادقة تصبح االحتمالية

 سيثيرمشكلة االحتيال درجة في غيرها تفوق القضايا من قضية
 لقبول كافياً ضاناً لدينا إن نقول لكي ألنه لكينز، بالنسبة

 أو أخرى، قضية من تنتج انها يعني هذا فإن ما، قضية

 وعندئذ لقبولها، كاف ضمان لدينا التي القضايا من مجموعة

 في يتند كينز أن ومع . النهائي تسلسل إلى سننتهي فإننا

 بطريقة يعرف القضايا من النوع هذا أن إلى القضايا من موقفه

 إليها تستند التي اليقينية المعرفة بمثابة وتعد مباشرة، حدسية

 ال آير، يرى كا الموقف هذا أن إال العقلي، االعتقاد درجة

.نظريته على االعتراض أمام حجة يقوم
 موقف صعوبات على يتغلب أن حاول كارناب فإن ثم ومن

 أنه: على ينص الذي الكلية الينة مبداً إدخال طريق عن كينز

 ضوء في )س( تأييد درجة تعبرعن ص( كانتح)س، إذا

 إليه تتند )ح( للدالة تعريف لدينا وكان )ص(، البينة

 في )ح( للدالة )م( القيمة تقرر التي ص(حم المصادرةح)س،
 البينة اعتبارنا في نضع أن علينا فإن )ص(، )س(، وجود حالة

 تعد والتي التساؤل، صاحب للشخص المتاحة )ص( الكلية

 إضافة أية حذف ويمكن ،مالحظاته بتتائج الكلية معرفته بمثابة

)ح( الدالة قيمة التغيرمن التي البينات من لمزيد أخرى
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 وتصور الكلية البينة لمبدأ كارناب تصور من إذن يمكننا

 فالنظريات االحتمال، من موقفه حقيقة نفهم أن التأييد درجة

 قبل التصورات لتفسير محاوالت مثابة تعد لالحتمال المختلفة

 من االنتقال التفسيريعني فإن وبذا لالحتمال، العلمية

 غيردقيقة تصورات اعتبارأنها على العلمية، قبل التصورات

 إلى وتستند العلمية اللغة تطور عن تعبر ،دقيقة تصورات إلى

 أساسيين تصورين بين التمييز يمكن فإنه هذا وعلى .قواعدها

 له ويرمز التأييد، درجة عن ويعبر منطقي األول، لالحتمال:

 Relative التكرارالنسبي تصوريعبرعن ،والثافي1 باالحتمال

Frequency منها الواحدة األشياء أو للحوادث واحدة لخاصية 

 فإن وهكذا . ،2 االحتمال تصور وهو لألخرى، بالنبة
 في األساسية المشكلة ألن ،1 االحتيال بتصور يأخذ كارناب

 وهذا ،وسيانتيكية منطقية مثكلة ،االستقرائية العلوم ميدان

المنهجية، أو المثودولوجية المشكالت عن يميزها ما

 منطقية طبيعة عن بالكشف التأييد درجة تصور ويعنى

 عن المعبرة الجملة أن في يتمثل هذا أن لالحتال وسيمانتيكية

 وإنما الوقائع، مالحظة إلى تستند ال ،1 االحتمال تصور

 >س( الفرض صياغة تمت فإذا المنطقي، التحليل على تقوم
 بواسطة تأيد>س( عن السؤال فإن )ص(، المالحظة والتتاثج

 من لكلم المنطقي بالتحليل فقط عنه اإلجابة يمكن )ص(،

 يتندإلى ،1 االحتمال ومادام وعالقاتها. )ص( )س(،
 هو إنما عنه، نبحث الذي الصدق معفى فإن المنطقي، التحليل

 المتعلق السؤال إن نقول: يجعلنا ما وهذا التحليلي، الصدق
 أن رغم التجريبية، بالوقائع معرفة يتطلب ال التأييد بدرجة

 مايلزمنامعرفته إنكل .وقاتع فعالإلى تشيران )ص( اس(،
 معفى تحليل من )ص( )س<، من لكل المنطقي الصدق هو

منطقياً. )ص( عن المعبرة الجملة

 التي المقارنة من المفهوم هذا حقيقة عن كارناب ويكثف

 حيث من االستقرائي، والمنطق االستنباطي المنطق بين يعقدها

 إلى تحتاج وإنما بالوقائع، لمعرفة تحتاج ال مشكالتهما »حلول ان
 يمكن للتأيد المنطقية الخاصية فإن ثم ومن المعفى،، تحليل

 التضمن عالقة وبين بينها المقارنة عقد طريق عن تفيرها

 في إننا االستداللي. المنطق في Logical Implication المنطقي

 الناس كل )ص( الجملة إن نقول االستداللي المنطق مجال
 من لكل فان« »سقراط )ص( والجملة إنسان: وسقراط فانون

 ما نعرف أن أردنا إذا ولكنه واقعي، مضمون )ص( )س(ه
 نعرف أن يلزمنا ال فإنه منطقياً، )ص( تتضمن )س( كانت إذا

 وبنفس ال. أم خارجية وقائع إلى فعالً تشيران كانتا إذا ما
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 )مى( الفرض يتأيديا التي نقررالدرجة فلكي القدر،
 )س<، كانت إذا ما لمعرفة نحتاج ال فإننا )ص( البينة بواسطة

 وإنما الخارجية، الوقائع إلى باإلشارة كاذتين أو صادقتين )ص(

)ص(. )س(، لمعنى المنطقي التحليل في يتمثل مانحتاجه كل
 ،للتأيد أساسية ثالثة تصورات بين يميز كارناب نجد وهنا

 المنطقي بالجانب تتعلق التصورات هذه أن ويرى

 ،Positive وضعي أو إيجابي التصور!ألول، . والسيمانتيكي

 منهما. لواحدة خاصية وليست جلتين، بين عالقة عن ويعبر

 على )ص( تؤيدها )س( حيث ،Comparative مقارن الثاني

 التصور أما ■ )ص( بواسطة )س( تأييد من أعلى بدرجة األقل

 درجة تصور وهو Quantitative الكمي التصور فهو الثالث،

)ل(. بالدرجة )ص( بوأسطة تتأيد )س( حيث التأييد،
 حاسماً تمييزاً يقيم أن الضروري من أنه كارناب وجد لقد

 االحتمال وتصور التأيد، درجة المعبرعن 1 االحتمال تصور بين

 االحتالي التفسير قضية تصبح حتى النبي التكرار عن المعبر 2

 منطقي منظور من التصورين يعالج وجدناه لذا واضحة.

 ما إذا ،2 واالحتمال 1 االحتال تصوري من فكل بحت،
 لنوعين داالت أنهما على يدل الكمية، الناحية من إليهما نظرنا

 صحيحة أعداد عن تعبر منهما كل قيم ان بحبث ،الحجج من

 Argument الحجة إن الصحيح. والواحد الصفر بين تقع

 ينظر التي القضية، أو الجملة هي 1 االحتمال لتصور األساسية
 يميز ما وهذا التجريبية، الوفائع عن تماماً مسقلة أنها على إليها

 إلى يتند الذي السبي التكرار عن التأييد درجة تصور

 وقائع، عن معبرة األولى تعتبرقضيته بحيث والبينة الفرض

تجريبية قضية ومنثمفهي
 ؟ التأييد درجة من موقفه لتحديد كارناب يصل كيف لكن

 اعتراضات على ردم ضوء في الموقف هذا فهم يمكننا أنه الواقع

 1 لالحتمال تصوره أن إلى كارناب تنبه لقد .التجريبيين
 لذا التجريبيين، جانب من للنقد موضعاً يكون قد قبلي كتصور

 متعلق لمثشال مناقشته خالل من الموقف هذا يتناول وجدناه

 ان قلنا إذا يلي: فييا التجريبيين اعتراض يتمثل بالتنبؤ،

 إلى يفضى مفردة، بحادثة والمتعلق )س<، لدينا الذي الفرض
 القضية تتحقق أن ميمكن فكيف غداً ستمطر القائل التنبؤ

 الجوية المالحظات من المعطاة البينة على بنا، غداً المطر ,احتمال

 المطر إماسقوط إننانالحظ النجرييبون يقول .٠آ؟ هو
 يشيرإلى ما نجد ال الواقع في لكنا سقوطه، أوعدم غداً،

. ? القيمة محقيت إمكانية

 التجريبيين تصور أن يؤكد الرأي لهذا تفنيده في كارناب إن

 ذلك ،1 االحتمال قضية طبيعة بالضرورة يتمثل ألنه ء خاطى

 المطر سفوط الحتمال عددية قيمة ننسب التصورال هذا في ألننا
 التنبؤ بين العالفة عل فقط تصح العددية القيمة وإنما غداً،

 تأخذ أننا وبما .الجوية األرصاد من لدينا الذي والتقدير بالمطر،

 صادقة تكون »نالقضية فحسب، المنطقية العالقة اعتبارنا في
 بحاجة ليست فإنها هذا وعلى صادقة( كانت )إذا تحليلياً

 أخرى« وقائع أوأية غداً، الطقس مالحظة بطريق للتحقيق

 التقليديون إليها ذهب التي النظرة خطا عن كا يكشف وهذا

 االحتمال قيمة من متقلة تكرارات استنتاج حاولوا الذين

 1 االحتمال مفهوم من وعة غيرمشر بطميقة فانتقلوا المنطقي،

 بين التشابه فمن الزهر، مثال من هذا ونتيين .2 االحتمال إلى
 ظهور احتال أن إلى التقليديون ذهب الزهر جوانب

 رميات ست بين من واحدم رمة تفضي ان بد فال ما;، وجه

 االنتقال نجد المثال هذا في .أعلى إلى المطلوب الوجه ظهور إلى
 قضية إلى ،1 االحتيال يقررها بحتة منطقية قضية من واضحاً

 غير وهوأمر ،2 االحتمال وهي تكرارية صفة ذات واقعية

 ما إلى هومنطقي عما ننتقل يجعلنا مبرر يوجد ال ألنه مشروع،

هوتجريبي.

 فإذا االستداللي. المنطق منظور من المسألة كارناب يعالج
 مطروعهب »سيفط )ط( غداً«، المطر »سيقط )س( كانت

 تتضمن >>س( ان استبط ما شخصاً ان وافترض غداً،، رياح

 ,احتال القائلة والقضية القضية هذه من فإنه منطقيا«، )ط(
 يين االختالف ان نجد ا، ? )ص( الينة اساس عل )مى(

 عل تاماً، منطقياً تضمناً تقرر األولى أن إلى يرجع القضيتين
 Partial Logical جزئياً منطقياً تقررتضمناً الثانية أن حين

Implication. إضعافاً نواجه الثانية، القضية كذب حالة وفي 

 مبدأ يقوض ال الكذب هذا لكن ،فحسب المنطق لقواعد
 في يتمثل التجريبي المبدا يضعف ما ألن يضعفه، أو التجريبية

.كاف تجريبي أساس إلى ستند ال وقاثعية جمل تقرير

 1953-1891 رايخنباخ مع يتفق كارناب أن ومع

Reichenbach عالقة توجد معينة حاالت »في تقريرأنه في 

 موضع العالقة فإن النسبي« والتكرار 1 االحتمال بين وثيقة

. ؟ طبيعتها هي فما كارناب، جانب من تساؤل

 تقررأن )ص( البينة قلناإن إذا لناكارناب، يقدمه مثال في

 حالة 20 هناك (،1 )ه الخاصية ها أن لوحظ حالة 30 بين من

 العينة في 1 ه/2ه التيى التكرار فإن (2)ه الخاصية لها
 فرداً أن تؤكد )ص( المالحفتة البينة كانت فإذ . ه المالحظة

 التنبؤ هو )من( وأن ، (1 )ه هو للعينة ينتمي ال )لث( معيناً

 الحالةح هذه في التايد درجة فإن ، (2 )ه هي )لد( بأن
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 مساوية تكون )ح( قيمة فإن ثم ومن ، ه ص(- مى،)

 1 االحتمال تصوري من هذافإنكالً ومع معين، لتكرارنسبي

أساسية: أريعة العتبارات تماماً، مختلفين يظالن ،2 واالحتمال

 مع نسياً، تكرارا تقرر ال T ص(; )ص، القضية إن ٠ا

 هذه - معلوم نسبي تكرار أساس على حساها تم )ح( قيمة أن

 النبي التكرار حيث بحتة منطقية - كارناب يرى كا - القضية

 متعلقة جمل طريق عن يتقرر (2 )ه (،1 )ه من لكل

 عالقة وجود تشبت لدينا التي القضية فإن وبالتالي بالوقائع،
 أن معتقداً رايخنباخ يدركه لم ما وهذا )ص( )س<، بين منطقية

 للتكرار التجريبية معرفتنا إلى تتند القضية في )ح( قيمة

 أنها على 1 االحتمال قضية إلى نظر بم ومن المالحظ، النسبي
 لكن ،النسبي التكرار وبين بينها مطابفة وأقام تجريبية،

 اال ينبغي المالحظ النسبي بالتكرار المتعلق الواقعي المضمون
إليها. المشار )ص( للبينة وإنما االحتمالية، للقضية ينسب

 مختلفة قيم إلى يفضي قد ختلفة بينات مالحظة إن ,2

 التكرار نطابق يمكنناأن ثم ومن المالحظ، للتكرارالنسبي

 واحدة قيمة له،2 االحتمال ألن ،2 باالحتمال المالحظ النسبي
.فقط

 1 االحتمال بين يطابق ال تفسيرنا أن نين أن يمكننا إنه -3

 ضوء في2 االحتيال وتقدير 1 االحتال بين ولكن2 واالحتيال
 بينة أساس على تقدير أفضل فإن ثم ومن )ص(، البينة

 قضية أن حين على بححتة، منطقية قضية إلى يستند معطاة،

.تجريبية 2االحتمال
 للقضايا تفسيرنا تماماً يثبه1 االحتمال تفسيرقضايا إن -4

 أما صادقة، إنها 5= 3+ 2 القفية عن نقول م الحسابية

 1 االحتمال قضايا كذلك .كاذبة قضية فإنها 4= 3+ 2 القضية

 هذه وفي صادقة تكون أن أما - منطقية قضايا انها حيث من -

 كاذبة أوأنها الصحيح(، )الواحد الصدق قيمة تكون الحالة

.)صفر لقيمة ا تأخذ الحالة هذه وفي
 عند التأييد درجة لتصور بمشال Frank فرانك وبزودنا

 »عدد القائلة )ص( المالحظة الينة لدينا كانت إذا كارناب

 ذووشعرأسود«، مليونان منهم نسمة ماليين 3شيكاغو سكان

 على وبناء المثال هذا من شيكاغو، سكان أحد يمثل )م( والفرد

 احتال على نستدل أن يمكن ،االستقرائي المنطق قواعد

 البينة على بناء أسود شعر ذو )م( الفرد حيث )س< الفرض

 ال الحالة هذم في االستدالل وصدق . I يساوي )ص(
 3 شيكاغو سكان أن الصادق من كان إذا ما على يتوقف
 أيضاً يعتمد ال كما أسود، شعر ذوو منهم مليونبن وأن ماليين

 سكان هوأحد )م( الفرد ان الصادق من كان إذا ما على
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 المعطاة فالبينة التضمن، بعالقة األمريتعلق ألن شيكاغو،

 أن كعا شيكاغو، سكان هم الذين )م( الناس مجال تحدد )ص(

 ذووشعر هم الذين )م( الناس مجال يحدد )س< الفرض
 لهيامجال المجالين هذين أن ينتج )ص( البينة ومن أسود

 شيكاغو سكان هم الذي الناس مجال بواسطة يحدد مشترك،

 لها )م صورتها قضية )ال( كانت فإذا .وذووشعرأسود
 عدداً ه( شبللخاصية)م٠لةل)م(١لد١ن٠الخبيةمه-(ذا

 الذين )م( الناس كل مجال هي )ص( ل فإن ومنثم مرجبا،

 ذوو الناس )ص( مجال هي )س( ل بينما شيكاغو، سكان هم
 الفرد يقررأن ص( ٠)س المنطقي والمتصل األسود. الشعر

 ذوشعرأسود. الوقت نفس شيكاغوهوفي سكان أحد )م(

 ذوي شيكاغو سكان كل هونطاق ص( )س. فإن هذا وعلى
فإن: ثم ومن األسود، الشعر

2 ص( ٠ )ص ل

3 )ص( د

 الذي الكلية البينة مبدأ على قوية اعتراضات هناك لكن

 . ضوئه في الكمطقية االحتمال عالقة وتصور كارناب أعلنه

 إلى يستند الكلية البينة مبدأ أن في يتمثل األول، االعتراض

 األخالق، مبادىء عن يكون ما وهوأبعد برغماتية، دعامة

 المراهنة في بالتساوي نختار أن علينا يجب أنه تعني فاألخالق
 االختيار حاالت من حالة كل في النتيجة أن هذا ومعفى مثاًل،

 سبب هناك يكون لن هذا وعلى ضرورياً، صدقاً ستمثل

 ذلك إلى أضف آخر، على ضروري صدق لتفضيل أخالقي

 البينات كل يعرف ان أراد ما إذا السباق حلبة في المراهن أن

 يتصرف قد فإنه عليه، سيراهن الذي الجواد بحالة المتعلقة
 إكراه إلى مثال األمر يدفعه فقد لالخالق، منافية بطريقة

 بعض لسرقة أو الجواد، رئتي لفحص األشعة في متخصص

 التقره ما وهذا باهظة، كانت إذا نفقاته لتسديد المال

 في المراهنة لمشال نظرنا ما فإذا الثافي االعتراض أما األخالق.
 فإنه وعليه جيداً أسرارها يعرف الجياد مدرب فإن السباق،

 بالبينات معرفتي تصبح وبذا ،عنها المعلومات أكبرقدرمن يملك

 لفرصة حساباتي يجعل ما وهذا بعرفته، من أقل المالئمة الكلية

 النتائج فإن ثم ومن حساباته، عن مختلفة السباق في الجواد فوز

 وفي .الحالين من كل في مختلفة ستكون للحسابات التقديرية

 على بناء صحيحة نتيجة إلى توصله احتمال سيصبح الحالة هذه

 إذا ألنه صعوبة، تواجهنا وهنا لها. تقديري أكبرمن حساباته
 مجموع ضوء في فرضه تأيد لدرجة تقديراً أضع أن حاولت ما
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 خطاً إلى سيفضي هذا فإن لي، بالنسبة المتاحة الكلية البينات

 ضوء في حساباتي تكون أن بد ال ثم ومن الحسابات، في

 ال أنه هذا معنى .أعرفه ال ما وهذا له، المتاحة البينات مجموع

 اختالف ألن االحتمال، من درجة للفرض ننسب أن يمكننا

 المتاحة الكلية البينات مجموع اختالف إلى سيفضي األشخاص

 أحدهم ينسبها التي االحتيال درجة فإن وبالتالي منهم، لكل
 التقدير في واالختالف اآلخرين، تقدير عن ستختلف للفرض

 منطقية- كعالقة االحتمال معالجة في االضطراب يعني هنا

 المنظور خالل من االحتمال عالجنا ما إذا أنه الثالث، االعتراض
 التي االحتمال قضايا فإن منطقية، كعالقة فحسب، المنطقي

 أن بمعنى ،تحليلية قضايا ستكون الحالة هذه في إليها سنتوصل
 عل بناء محتملة — له وفقاً ٠ ما قضية ستصبح الذي السؤال

 من لكل ابتدائية احتماالت تقرير على سيعتمد أخرى، قضية
 ثمة ليس أنه يعني قبلياً االحتمال قيمة تحديد فإن القضيتين،

البينات. لتراكم حصيلة مجرد تصبح التي الخبرة لتدخل مجال

:لالحتمال الفيزيائي والتفسير ميزس فون -6

 تصور إلى المحدود الحدوث تكرار نظرية تصور ينقلنا

 تكرارات نجد قد ألننا Relative Frequency النسبي التكرار

 بسلسلة قمنا إذا ذلك مثال مختلفة. عينات في مختلفة نسبية

 أن نجد فقد ،النقدية العملة من بقطعة رميات 10 من مؤلفة

 ني ، 0 السلسلة هذم في المورج لظهرر النسي التكرار
 الرميات من العدد نفس من مؤلفة أخرى سلسلة في أنه حين

 كانت إذ نإنه ولذا . ٠ انبي التكرار يكون قد

 األعضاء، من مختلفة أعداد ذات )أ( األشياء من مجموعتان

 التكرار نفس على نحصل أن المستحيل من يكون قد فإنه

)ب( األشياء مع منهما لكل النسبي

 أن ضرئها في يمكن نظرية يضع ميزس فون وجدنا لذلك
 فون نظرية في يهمنا متناه. ال أفراده عدد صنف عن نتحدث

 يتم الحوادث تتابع إن األولى، : أساسية نقاط ثالث ميزس

 شرط العشواثية إن والثانية، الغهائية، متوالية في عنه التعبير

 كما النظرية، هذه ضوء في االحتمال قضايا إن الثالثة، المتوالية.

التكذيب. أو للتحقيق قابلة ليست الشراح يقول
. هائي ال تتال في يعبرعنه الحوادث أتتابع

 تتابع عن يعبر الذي )أ( األشياء صنف لدينا كان إذا

 خالل من وجدنا بحيث Infinite Succession غهائي ال

 وحاالت )ب(، مع )أ( فيها تحدث حاالت هناك أن المالحظة

 قائمة وضعنا إذا فإنه التالزم، هذا مثل فيها يحدث ال أخرى
 لحاالت النسبي التكرار نعرف أن أمكننا الحاالت، فيها سجلنا

)ب(. مع )أ( حدوث

8 7 6 5 4 3 2 1 )ن( المحاوالت عدد

ب ب ب ب ب ب ب ب محاولة كل نتيجة

مارص'وب<آآاًخآيلجه

 .ب مع تحدث ال أ إلىأن تشير )ب( أن هنا نالحظ
 تشير ب ب، من كل تحت الموجودة الكسور أن أيضاً ونالحظ

 يتكون ولذا السابقة الحاالت في )أ( مع ب حدوث نسبة إلى

لكل التكرارالنسبي الكسوريعبرعن من النهائي لديناتتال

: النال شرط تمجرالين - ب

 إذا التقارب إلى تميل أنها السابقة المتوالية به تتميز ما أهم

 .ل ولتكن معينة Limiting - value محددة لقيمة وصلت

 زمني ترتيب في الحوادث وضع ضرورة على يعتمد ال والتقارب

 في يتمثل الحالي له يخضع الذي األساسي الثرط ألن معين،
 بمعنى Randomness العثوائية أو Irregularity االنتظام عدم

 النسبي، النكرار كسور من نهاثي ال لدينانتال كان إذا أنه

 أنه على إليه ونظرنا .جزء أي عشواثية بطريقة منه أخذنا
 جزئياً تتابعاً يمثل الذي - الجديد المتوالي أن نجد فإتا ،متوال

 .األصلي للمتوالي المحدودة القيمة من المحدودة قيمته تقترب -

 يشبع )أ( األشياء صنف كان إذا أي الشرط، هذا تحقق فإذا

 Collective مجموعة الصنف هذا كان العشوائية، مطلب
 Limit حد في متمثالً )ب( هو )أ( الشيء كون احتمال وأصبح

 المجموعة، من المشتقة النسبي التكرار لكور الالنهائية المتوالية

بالصيغة: عنه التعبير يمكن ما وهم

 عدد إلى تتجه التي )ب( و )أ( المحدودة الدالة )أوب(ح ح

 عدد تعبرعن )ن( التكرار، تعبرعن )ص( حيث المتناه
األشياء.

:بقوله األساسية فكرته عن ميزس ويعبرفون

 إلى باإلشارة االحتماالت عن نتحدث أن فقط الممكن من
 أو معقدة ظاهرة تعني والمجموعة دقيقاً. تعريفاً معرفة مجموعة

 اآلتيين: الشرطين تستوفي المالحظات من محدودة ال سللة

 عنصر لكل الجزئية للصفات النسبية التكرارات تتجه أن (1)

 الثابتة الحدود هذه تتأثر وأال (2) ثابتة حدود إلى المجموعة في
 لصفة لنسبي للتكرار المحددة والقيمة .. مكافي. اختيار بأي

 تسمى مكافي، اختيار أي عن مستقلة أنها مفترض ما،
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 الفكرة هذه . المعطاة« المجموعة إطار في الصفة هذه »احتمال

 فون ألن رياضي، إبداع بأها ،٣٧ Kneale نيل وليم يصفها

 تعريف في معا االنتظام وعدم التقارب فكرقي استخدم ميزس

 هذا في والسبب .الرياضيات داخل ثورة يعد عما المجموعة

 على تنطبق البحتة الرياضيات في التقارب فكرة أن الوصف
 ،ل التالي منل المالفةوفقالقاعدة، الالهاية لمتواليات

 تنثط ميزس نون كر ان حبن عل . ،..و آ،

 فإن ثم ومن ،المجموعة إلشباع اساسباً مطلباً العشوائية

 المستحيل ومن قواعد بال هي إنما الشرط، لهذا وفقا المتواليات
 على قبلياً البرهنة أو لدينا، صفة اي من فيها الحدود حساب

 إلى ينظر ميزس فون جعل ما وهذا .معين حد من اقترابها
 إلى النظرية عن المدافعين وحل ماصدقية، نظرة المجموعة

 تنظير يحاول المجموعة عن بفكرته ميزس فون إن القول
Idealization الخبرة. في يوجد ما

 تصوره أن يؤكد ميزس فون لنظرية نقده في نيل وليام لكن

 حذف ألن والقانون، الصدفة ين الخلط من نوع إلى يفضي
 إلشباع اساسي كمطلب العشوائية شرط وإحالل االنتظام فكرة

 القانون بين هيوم وضعه الذي التمييز على يقضي المجموعة

والصدفة.

 التكذيب: أو للتحقيق قابلة ليست االحتمال قضايا ج

 خالل من ميزس فون نظرية عليها تطلعنا التي الهامة والفكرة

 قضايا بأن القول في تتمثل االنتظام وعدم التقارب بين التأليف

 التكذيب، أو للتحقيق قابلة ليست فإنها تفسر حين االحتمال
 غير متواليات تشيرإلى ألنها قبلياً القضايا هذه تحقيق يمكن ال إذ

 ا متواليات تشيرإلى ألنها بعدياً واليمكنتحقيقها منتظمة،

 اليمكننا ألنه طريقة بأي تكذيبها القدراليمكن وبنفس ,خهائية
 إلى تميل نهائية وال منتظمة غير متوالية أن بيقين نستدل أن

 باختبار تزودنا ال النظرية فإن ولذا ثابت، حد من االقتراب

٠ حاسم

 أنني افترضت إذا »إنني فيقول: لنظرية نقداً آير ويقدم

 فإنه الثمانين، سن حق حياتي استمرار احتمال تحديد في أبحث
 تعتمد مصادرها، من مصدر أي في التكرار لنظرية وفقاً

 العمر من التاسع العقد في الموجودين الناس نسبة عن اإلجابة

 تواجهه التحديد هذا مثل ولكن إليه، أنتمي معين صنف في

 الناس، كل صنف إلى أنتمي ألفي الدقة. غاية في صعوبة

 . . المحترفين. الفالسفة وصنف األوروبئن، الذكور وصنف

 هذه بين من معين صنف اختيار فإن وبذلك وهكذا،

 يفضي قد ١م غختلفة نتيجة إلى يفضي سوف غيره دون األصناف
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 في نجده إذن جيد سبب فأي غيره آخر صنفاً اخترنا إذا إليه

 التي النسبة على بناء لفرضنا تقديراً نضع يجعلنا التكرار نظرية

٠ آخر« دون صنف من عليها نحصل

:التحقيق ومبدأ المنطقية الوضعية على الهجوم - ثانياً

 المعاصر. الفكر في أهميته له منطقياً اتجاهاً بوبر كارل يمثل

 والنظريات اآلراء غختلف من النقدي بموقفه عرف فقد

 الشديد، بالنقد بوبر تناولها التي اآلراء بين ومن المنطقية.

 بالمنطق ارتباطه في التحقيق مبدأ من الوضعية موقف

االستقراثي

 مترابطين: أمرين تاكيد إلى األساسي اتجاهه في بوبر يذهب

 التأييد من نوع عن نتحدث أن يمكننا ال أنه االول:

 تصور ألن الطبيعية، العلوم ونظريات لفروض االستقرائي

 الفرض على للحكم دقيقة بوسائل يزودنا ال الفرض احتمالية

 العلوم اختبارفروض في المتبعة الخطوات ان والثافي، ذاته
 قابلية تصور الستخدام نلجاً أن بدون تحليلها ينبغي الطبيعية
 أن وبدون المنطقية، الوضعية إليه ذهبت الذي التحقق

الفروض احتمالية أو االستقراء، تصور ذستخدم

 ضوء في يتناولها بوبر فإن األولى، بالنقطة يتعلق فيما أما

 Justification االستقراء تبرير مسألة من االستقرائيين موقف

of Induction رايخنباخ موقف خالل ومن Reichenbach 

 الخطق إلنقاذ الفروض، احتمالية مبدأ اقترح الذي

التحقق. مبدا في خاصة االستقرائي،

 بأنها تتميز االستقرائية العلوم أن يزعمون االستقراثيين إن

 وبالتالي Inductive Methods االستقرائية الطرق تستخدم

 المنطق مع يتطابق أنه على العلمي الكشف منطق إلى ينظرون

 الذي االستقراثي االستدالل أن يرى بوبر لكن .االستقرائي

 تتسم التي الكلية القضايا إلى الجزئية القضايا من ينتقل

 إلى نفضي قد ألننا مايبرره، له ليس Generality بالعمومية

 القضايا صدق تأسيس يرفض فإنه ثم ومن .كاذبة نتيجة

 الكلية القضايا وصف ألن الجزئية، صدق أساس على الكلية

 نقوم مناأن يتطلب - هذااالنتقال تاءعلى العمومية بصفة

 وهذا العالم، في الموجودة الجزئيات ن باستقراءتام
مستحيل

 اكد الذي رايخنباخ برأي يصطدم بوبر نجد النحو هذا على
 النظريات صدق يحدد أنه اعتبار على ، االستقراء مبدأ أهمية

 من العلم نجرد أننا هو العلم، من نحذفه أن »ومعفى العلمية
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.نظرياته« كذب أو صدق طريقها عن يقرر التي القوة

 دإذا :قائالً بعنف وينقده رايخنباخ رأي ياجم بوبر ولكن
 مشكلة هناك تكون فلن بحتاً، منطقياً مبدأ االستقراء مبدأ كان

 كل ستصبح الحالة، هذه في ألنه االستقراء، بمشكلة تعرف

 تحصيالت أو بحتة، منطقية لوازم االستقرائية االستدالالت

 المنطق في إليها التينصل كاالستدالالت تماما حاصل،
 يكون وأن بد ال االستقراء مبدا فإن ثم ومن .االستنباطي

. منطقياً مكناً نفيها يصبح وعندها تركيبية قضية

 أنه على االستقراء مبدأ إلى بوبر ينظر لنقدهذاا خالل من

 عدم إلى يفضي ألنه غيرضروري، Superfluous فضل
 نعتبر أن حاولنا إذا بأنه الخاصية هذه ويفس المنطقي االتساق

 المشكالت نف فإن الخبرة، من معروفاً االستقراء مبداً صدق

 بد ال االستقرام مبدأ نبرر كي ألننا جديد، من لدينا ستنشاً

 نبررهذم ولكي أخرى، استقراثية استدالالت نتخدم وأن
 في أعل استقرائياً مبداً نفترض أن يجب األخيرة، االستدالالت

 ال ارتداد إلى تفضي العملية هذم فإن وهكذا ترتبه، درجة

الوراء. إلى ضهائي

 إلى يستند االستقراء مبدأ بأن القاثل رايخنباخ رأي وأن كعا

 إلى نصل ال أننا يؤكد صوره، أدق في العلم دام ما االحتمال،

 من ذرجة إلى فقط نصل بل المطلق، بالمعنى كذب أو صدق
 تعرض قد والكذب، الصدق حدود لنا تحدد التي االحتمال

 ذاته االستقراء مبداً أقحم - بوبر يرى كما - ألنم ايضاً للنقد

 للقضايا االحتمالية من درجة اسندنا ما »إذا أنه ذلك إلنقاذه،

 درجة تبرير من بد ال فإنه االستقرائي، االستتاج على المؤسة
 المبدأ وهذا . ..جديد استقراثي مبدا طريق عن االحتمالية

وهكذا. تبريره من بد ال بدوره الجديد

 أن بعد نناقثه أن نفضل بوبر إلى نقداً يوجه رايخنباخ ولكن

 خطوات هناك أن بوبر يرى بوبر. عند الثانية النقطة نعرض
 فكرة من فيمكننا الفروض، اختبار في نتبعها وأن بد ال معينة

 أن مؤقتة، بطريقة وضعت - تخمين أو فرض - جديدة ما

 Logical المنطقي االستدالل طريق عن النتائج نتخلص

Deduction ببعض، بعضها مقارنتها يمكن التائج وهذه 

 على الوقوف لنا يتسنى حقى بالموضوع، الصلة الوثيقة وبالقضايا
 عدة بوبر يميز وهنا ,بينها توجد الي المنطقية العالقات

:هي اساسية خطوات

 طريفها عن يمكن القي للنتانج المنطقية المقارنة طريقة أوأل:

للنسق. الداخلي االتساق اختبار

 إذا ما لنرى للنظرية، المنطقية الصورة عن البحث ثانيا:

حاصل. تحصيل أم علمية أم إمبريقية بكومها تتميز كانت

 األخرى، النظريات من وغبرها النظرية بين المقارنة ثالثام

 أن يمكن التي للنتانج اإلمبيقية التطبيقات طريق عن خاصة
منها ستنط

 الجديدة التائج أن كيف معرفة إلى تهدف الطريقة وهذه

 طريق عن سواء ،التطبيق بمتطلبات تفي أن تستطيع للنظرية

 العلمية التطبيقات طريق عن أم البحتة، العلمية التجارب

 في قبولها سبق التي الفضايا باستخدام وأنه كما التكنولوجية

 فيما ،جزئية أخرى قضايا اشتقاق يمكن ،العلمية المعرفة سياق
 أو اختبارها يمكن التي التنبؤات خاصة التنبؤات، عليه نطلت

 التي التبؤات نختار القضايا هذه بين ومن . بسهولة تطبيقها
 تناقض التي التنبؤات أي , الساقدة النظرية من مشتقة ليست

 بالنسبة التنبؤات هذه في الفصل نحاول ثم - السائدة النظرية
 العلمية التطيقات نتائج مقارنتها طريق عن المشتقة للقضايا

 أن بمعنى ،Positive مرجباً الفصل كان فإذا والتجارب.

 اجتازت إنها الحالة هذه في يقال فإنه مقبولة، له الجزئية النتائج
 النظرية فإن Negative سالباً الفصل كان إذا أما االختبار.

 أن ويجب كاذبة. تكون الحالة هذه في منها، استنبطت التي
 وحده Positive Decision الوحب الفصل أن أيضاً نالحظ

 السالب الفصل بينما أوالفرض، النظرية، يؤيد هوالذي

 االختبار، بأغراض تفي أصبحت النظرية أن وطالما .يبطلها

 نقول فإننا العلم، نظريات من أخرى بنظرية. نقضها يمكن وال

 تعزيز إلى التوصل أمكن أوإنه حققتأغراضها، النظرية إن

Corroboration الفرض. أو للنظرية

 االختبار طريقة عن بوبر لنا يقدمها التي األفكار هذم
 القيام بصدد وهو يتبعها أن المنطقي على يتعين التي والخطوات

 يضعه الذي اإلطار تسيروفق الفروض، من فرض باختبار

 الوقت، نفس وفي الطبيعية. العلوم مجال في البحث لمنج بوبر
 إلى باإلضافة رايخنباخ لنفد الرئيسية األهداف من أيضاً كانت

بوبر. ذكره أن سبق ما

 التمييز من هامة جوانب أغفل بوبر أن إلى رايخنباخ يذهب

 نجد بينما االستداللي. واالستنتاج االسقرائي االستنتاج بين
 وإننا المقدمات. في منطقياً متضمنة االستدالل في التيجة أن

 على نجد بينما المقدمات، صدق رغم كاذبة نتيجة إلى نصل قد
 هو عما الكشف إلى يهدف االستقراء أن ذلك من العكس

 بل فقط، السابقة للمالحظات تلخيص مجرد لي ألنه جديد،

 تفسير بأن بوبر اعتقاد فإن وبالتالي التتبؤ. عل القدرة يمنحنا إنه
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 يمكن ال استنباطي نسق في وضعها خالل من يتم النظريات،
 ليس النظرية قبول عليه يتوقف الذي »األساس ألن قبوله،

 أي العكس، وإنماهو الوقائع، على النظرية من االستدالل

 الوقائع معطى هو فا النظرية. على الوقائع من االستدالل

 ينبغي التي المقررة المعرفة تكون التي هي وهذه المالحظة،

اساسها«. على النظرية تحقيق
 فهم أساء بوبر أن يرى رايخنباخ فإن هذا إلى باإلضافة

 في العالم يسترشد حين العلمي، للكشف النفسي الوصف
 االستنتاج ينقد جعله ما الفروض، أو بالتخمينات كشفه

 نظريته اكتشف الذي »العالم أن يتيين لم حيث االستقرائي،

 أن إلى يطمئن أن بعد إال اآلخرين عل يعرضها ال بالتخمين

 التبريريقوم هذا إلى الوصول سبيل وفي . تبررتخمينه الوقائع
استقرائي". باستتتاج العالم

 الخطوة، هذه نطاق في به يقوم أن للمنطقي يمكن ما وكل

 التي النظرية وبين لدينا التي الوقائع بين العالقة تحليل في يظهر
 هو الوقائع أساس على النظرية نبرير يصبح وبالتالي تفسرها،
. لالستقراء الحقيقي الموضوع

 لالستنتاج االحتمال مبدأ إلدخال بوبر بنقد يتعلق فيما أما

 فإن للوراء، نهائي ال ارتداد إلى يفضي وأنه االستقرائي،
 من بدرجة فقط تمدناً نالحظها التي الوفائع أن يرى رابخنباخ

 عليها تضفي أنها بمعفى ال محكمة، تجعلها بأن للنظرية االحتمال

 فقط لنا يقدم االستقرائي فاالستنتاج المطلق، اليقين طابع

 إليهامن التوصل يتم التي أوالزجيح االحتمال من درجة

 تجعل التي هي االستدالل مفدمات فإن وبالتالي الوقائع،

التنبؤية. المعرفة من يمكننا مما احتمالية، نتائجه

 قصد الذي المعنى يتبين لم لبوبر نقده في ر!يخنباخ أن والواقع

 عن الحديث بصدد يكن لم بوبر ألن االستباط، من إليه

 في يضمر الذي Formal Deduction الصوري االستدالل
 أكثر جديداً، شيائً فيه التتيجة تفيد ال وبالتالي ،النتائج مقدماته

 من آخر نوع إلى يقصد بوبر إن بل ،المقدمات تفيده ما
 من ينتقل حين جديدة، حقائق عن يكشف الذي االستتباط

 تفيد التتائج وهذم معلومة، تكن لم نتاثج إلى معلومة مقدمات

 كالبراهين تماما البرهاني، االستنباط هو وهذا جديدا، عال

 التعريفات تتضمنها لم جديدة بنظريات تزودنا التي الرياضية

 إطار في الخطوة هذه بوبر يتصور كيف ولكن والبديهيات،

لنا؟ قدمها التي الخطوات

 يستند الذي التكذيب قابلية مبدأ استخدام بوبرإلى يلجأ

 Growth of Scientific العلمية غموالمعرفة عن لمفهومه بدوره
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Knowledge الدو مفهوم ألن Growth وضروري حيوي 

 نموالعلم فطريقة واإلمبريقية العقلية المعرفة جانبي من لكل

 ويختار لديه، التي النظريات بين يميز العالم تجعل التي هي
 النظريات لرفض اآلراء إلبداء الفرصة له كماتتيح أفضلها،

 عن القول يمكن حق توافرها، من بد ال القي الشروط واقتراح
 من مزيدا يعني النموال ومفهوم .مقنعة إنها نظرية أية

 المتكرر التكذيب في يتمثل بل ،والتجارب المالحظات
 ألن اكثرإقناعاً أخرى نظريات وإحالل العلمية، للنظريات

 الجسورة، التخمينات على القائم المنهج ذلك هو العلم »منهج

.التخمينات« هذه لرفض التكررة والمحاوالت

 التقدم، صور من صورة تعني بوبر عند النمو وفكرة

 ما هو Criterion of Progress اتقدم معيار يصبح وبالتالي

 بمراحل مرت ما، نظرية لدينا كانت فإذا العلم. نمو يحدد

 غيرها من أفضل تصبح عندئذ النظرية فإن واجتازتها، االختبار

 لنا يمكن فإنه وبالتالي لالختبار. تخضع لم التي النظريات من

 حدسي ألنه العلمية، نموالمعرفة المعيارعلى هذا تطبيق

Intuitive مشروعة عالقة يؤسس بوبر جعل ما وهذا وبسيط 
 العلمية. للنظريات المتكرر والتكذيب التقدم، معيار بين

 االختبار مراحل تجتاز التي تلك هي منطقياً المتماسكة فالنظرية

للتفسيروالتنبؤ. أكبر إمكانات وتتضمن .اليها المثار
 نلجا أن لنا بد ال منطقياً، متماسكة النظرية تكون وحتى

 لدينا كانت فإذا .المنطقي محتواها أو مضمونها لمعرفة مباشرة

 والنظرية ،الثالئة كبلر لقوانين مباشرة ترمز التي )ة( النظرية
(b) الي النظرية مضمون فإن غاليليو، لقوانين ترمز التي 

 أكبر داثماً سيكون (a b) ولتكن معاً، النظريتين على تشتمل

 على (a)، (b) النظريتين من ألي مساوياً، األقل عل أو من،

 نثيرإليه معاً لكظريتين المؤلف الفرض كان فإذا حدة.

 الحاالت في المحتوى يشيرإلى (c t) والرموز (a b) بالنظرية

فإن: الثالث،

Ct (a)<Ct (ab)>Ct (1)

 أي االحتمال، درجة قلت المحتوى، ازداد إذا أنه أي

 في يتمثل المعرفة نمو كان إذا أنه هذا ومعنى ية١الالاحب ازدادت
 يعني هذا فإن محتواها، يتزايد نظريات خالل من نعمل أننا

 فالهدف .احتمالها يتناقص نظريات خالل من نعمل أننا أيضاً

 درجة عن تعب نظرية على الحصول في يتمثل ال األساسي
 االحتماالت حاب نظرية في الشأن هو كما أعلى، احتمال

 التفسيية قوتها نظرية على للحصول نسعى إننا بل الرياضية،

 يعني واالختبارهنا أخرى نظرية ألية التفسيرية القوة أكبرمن



المنطقية الوضعية

 أكثر نظريات إلى للتكذيب قابلية أقل نظريات من ننتقل أنا

.للتكذيب قابلية

والرياضيات: الكطق وقضايا المنطقية ثالثاً-الوضعية

 اهتمت المنطقية الوضعية أن إلى السابق العرض يشير

 هذا ضوء وفي الواقع، إلى الطبيعية العلوم قضايا بإحالة

 هذا الكذب. أو بالصدق ونظرياتها العلوم هذه قوانين نوصف

 ماذا لكن الخبرة إلى الرجوع فيها يمكن الي بالعلوم يتعلق فيما
 المنطق عن ماذا أو ؟ بالخبرة تتعلق ال التي األخرى العلوم عن

والرياضيات؟

 في التاؤل هذا عن جواباً المحدثة الوضعية أنصار وجد

 ونظريات موضوعات أن إلى أشار الذي فتجنشتين رسالة

 ثم ومن الواقع، عن تعتبرمعرفة ال والرياضيات المنطق وقوانين
 هذا على ويترتب الخبرة بعالم صلة له شيء عن تحدثنا ال فإنها

 عدها أن سبق وقد .المعنى من أومجردة المضمون فارغة أنها

الممكنة العوالم بزحقتةفىكل،٠ال

 في كبرى ثورة هذا فتجنشتين رأي أن الوضعية وجدت وقد

 العقلي المذهب بين الصراع حسم ألنه العلوم، فلفة

Rationalism التجريبي والمذهب Empiricism. أن ذلك 

 حاصل تحصيل عن عبارة فتجنشتين نظر في المنطق موضوعات
Tautology، النظر وبدون الواقع عن باستقالل صادقة ألنها 

 إذن صدقها يكتشف الموضوعات وهذه تركيبها، صدق إلى

 .الوقائع أو الواقع عن بمعزل المنطقية صورتها تحليل بمجرد

 وكذلك .المنطق قضايا تنفي وال تثبت ال الخبرة فإن وبذا
 منهج هي فالرياضيات لفتجنثتين، بالنسبة الرياضيات

 وصفها يمكن ال ثم ومن المعادالت، هي وموضوعاتها منطقي،
.الكذب أو بالصدق

 - 1939 براغ مؤتمر في - كارناب رودولف وصف لقد

 Pure بحت صوري بطابع يتميزان بأنهما والمنطق الرياضيات

Formal عبارة فيصبحان موضوعات، بال يجعلهما الطابع هذا 

 المنطق فإن ثم ومن .المضمون فارغ System نسق عن
 المعطيات وعالقات نظام لتعميمات نتيجة ليسا والرياضيات

 تعبر موضوعات يمثالن وإنما وأتباعه، ماخ اعتقد كما الحية،

 Rules of االشتقاق قواعد بفعل يتقدم الذي العقل نشاط عن

Derivation التحويل وقواعد Rules of Transformation 

 عل العلماء، عليها يتواضع التي األساسية المقدمات من ابتداء

 كارناب يحدده كما االشتقاق .بوانكاريه هنري يقول ما

 هذا وعلى عليها. المتفق االستداللي االستقالل قواعد يستخدم

 ولكن .تماما المنطق عن متقلة الحسية المعطيات النحوتصبح
 والرياضيات للمنطق الصورية النظرة هذه جاءت أين من

؟ الوضعية عند

واألخالق: المنطقية رابعاً-الوضعية

 أن إلى البحث بداية منذ دارت التي المناقشات تشير
 على كامالً تطبيقاً التحقيق مبداً إلى اتجهت المنطقية الوضعية

 المنطق قضايا أن إلى الوضعيون توصل وقد العلوم، مختلف

 ثم حاصل. تحصيل , الصورية العلوم -وهمامن والرياضيات
 علمي على التحقيق مبدأ تطبيق يمكن هل الوضعيون، تاءل

؟ قضاياهما طبيعة هي وما ؟ والجمال األخالق

 ال الجيال علم وكذا األخالق علم أن الوضعيون اكتثف

 الطبيعية، العلوم أو الصورية العلوم ضمن تصنيفهما يمكن

 ثم ومن شعوريان، انفعاليان وجدانيان علمان أنهيا هذا ومرجع

 عن نتج وقد الكذب. أو بالصدق قضاياهما وصف يمكن ال

 عن تعبر أحكام مجرد أصبحت األخالقية األحكام أن ذلك

 ومن لها، حصر ال وإنه اإلنسان، ومشاعر وأحاسي رغبات

 أدى الموقف هذا مثروعة. أخالقية نظر وجهة كل اعتبرت ثم

 ترتبت وقد األخالقية، األحكام فهم في واالعتباطية النبية إلى
:أهمها من عديدة نتائج عليه

 دام فما والوجدان. العقل بين ما تعسفي فصل جرى -1
 أن استنتاج يمكن فإنه انفعاالت، عن عبارة األخالق علم

األخالق. بعلم العقلالصلةله

 األخالقية المقوالت معالجة تحاول لم المنطقية الوضعية إن -2

 المنطقي التحليل تطيق إلى اتجهت وإنما اجتماعية، زاوية من
األخالقية.. اللغة على

 اثكس ميتا إلى الوضعية عند تحول األخالق علم إن -3
Meta-Ethics، الواجب علم بمشابة األخالق علم اعتبار الن 

 ألنه المعرفية، الداللة من خاليا العلم هذا اعتبار إلى دفعهم

٠ يكون أن يجب ما ولكن كائن هو ما يقرر ال

 بالوقائع له عالقة ال الوضعية نظر في األخالق علم إن -4

 .بالعلمية يتصف ال معياري فهوعلم ثم ومن واليعبرعنها،
 إذ االتجاه هذا جولزآيرخيرمعبرعن ألفرد كلمات كانت وربما

 تستعمل كيف تحليل في تنحصر مهمتي »إن يقول:
 من دام »ما أخرى: فقرة في ويضيف األخالقية«. المصطلحات

 الوقائع، حول أحكام إلى األخالقية االحكام تحويل المستحيل
 نملك ال ،»نحن كاذبة« وال صادقة ليست األحكام هذه فإن

 الشخص هذا نظر وجهة أن نبرهن أن من تمكتا التي الوسائل
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الغى( رطم المعرفة )في رمة

 يطرحون وآخرون ما قاعدة فهذايطرح .صحيحة أوذاك

 اعتقاد مسألة تلك أو القاعدة هذه واالختياربين أخرى، قاعدة

 معنى .اختيارفردي« األمر غهاية االختيارفي وهذا فحسب،
 من أسوأ أو أحسن فعل يوجد ال أنه آير جانب من الكالم هذا

اآلخر.
 المنطقية الوضعية عند األخالق لعلم القاصر الفهم هذا

 فهم الوضعية أنصار رفض لقد الجمال. علم على أيضاً يصح

 مبدأ عليها ينسحب وال الخبرة من غيرمستمدة مقولة أية

, مذهبهم نقاثص من هامة نقيصة وتلك ،التحقيق

الوضعي الموقف نقد

 النقد من يسلم لم له عرضنا كما المنطقية الوضعية موقف إن

 وبعض المعاصرين، المفكرين كبيرمن عدد جانب من
 عند الضعف نقاط نلخص أن لنا ويمكن أنفسهم، الوضعيين

يلي: فيما الوضعية
 Analysis التحليل تطبيق حاولت المنطقية الوضعية إن ٠1

 ترد أن التحليل منهج خالل من وحاولت العلوم شتى على
 بمناهج تعترف ولم متجانسة، عالقات إلى المعقدة العالقات

التحليل. أخرىغير

 المنطق على المنطقية الوضعية عند التحليل منهج عتمد -2
 الشديدة ومعادالته ورمزيته Mathematical Logic الرياضي

 ميتودولوجيا عندهم الرياضي المنطق أصبح وبذا التجريد،

 طبيعة فهم على القدرة عدم يعني وهذا الوحيدة، التحليل

الكون. في القاتمة الطبيعية العالقات

 وأساليبه الرياضي المنطق على القائم المنطقي التحليل إن -3

 بناء حول تصورشامل أولبناء العلمية، المعرفة لفهم يكفي ال
الفلسفي. التحليل استخدام الضروري فمن المعرفة، تلك

 إلغاء إلى أدى المنطقي التحليل على االعتاد إن -4

.واألخالق الميتافيزيقا

 الوضعية نظرة داخل المتعددة والقصور الضعف نقاط إن

 األساسية لنظرياتهم والتحوير التعديل كثيرمن إلى أدى المنطقية

الوضعيين. من التأخرين نظريات من اتضح بما
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عحمد عبدالقادر ماهر

النفس( وعلم المعرفة )في وظيفية
Functionalism
F^nctionnalisme rLktionalismus

 فيما عرفها التي ومواصفاته مضامينه وظيفة مصطلح يأخذ لم
 بعد خاصة عشر، التاسع القرن األخيرمن الربع في إآل بعد،

 هذه توصلت لقد .البيولوجية العلوم شهدته الذي التطور

 واألدوات األعضاء بين التمييز إلى الفترة تلك في العلوم

 بعضها وعالقة منها كل اشتغال وكيفية جهة من والوظائف
 كونه ضخماً انجازاً التمييز )اعتبرهذا ثانية. جهة من ببعض

 Anotomie االناتوميا بين االختالف قاعدة أرسى

 هذا في الوظائف تحديد جاء وقد ٠ (Physiologicوالغيزيولوجيا
 األدوات هذه ي تقوم التي العمليات مجمل المضيارأنه

 غايتها بوظيفة أداة كل إذن تقوم الحياة لديمومة األعضاء ٠

.الجسم توازن على المحافظة

 إلى طبع، ووظائفه وأدواته بأعضائه للجسم التصور هذا
 إلى فالنظرة المجتمع. عن سائداً كان الذي التصور بعيد، حد

 والمجتمع العبارة، جازت إن عضوية، نظرة كانت المجتمع

 لها وحدة ضمن ينصهرون الذين األفراد مجموع هو المعنى بهذا
 التي المصطلحات وما .آن في والمتكاملة المختلفة عناصرها



النض( وطم المعرفة )في ومة

 انتقلت والتي ،البيولوجي الوسط في أساسا وصيغت نحتت
 ساطعا إآلدليالً المجتمعية، العلوم وسط إلى عائق أي بدون

التصورين. تشابه عن

 ومن باآلخر الجزء ربط هو الوظيفي التحليل جوهر كان إذا

 االجتماع علم في األدبيات مجمل أن المالحظ فمن بالكل، ثم
 كميدان نثأته منذ االجتماع فعلم وظيفية المعنى يهذا هي

 إمكانية فطرح بآخر. أو بشكل وظيفياً عالً كان مستقل،

 ودورهذم ختلفة، أجزاء من المكون المجتمع وتحليل دراسة
 علماء جميع عند بعيد حد إلى توفر الكل، داخل األجزاء

 إلى مونتني من ونوازعهم، مشارهم باختالف االجتماع
 األنروبولوجيا. عالء إلى وصوالً بدوركايم موتيكومروراً

 استثناء، دون من االجتماع علماء جميع وظيفة أن المرجح ومن
 عليه أومرت التطورية، انظرية تلحظه لم سؤاأل طرحت

 أطوارها هوتاريخ البشرية تاريخ كان إذا وهول .سريعاً مروراً

 احياناً تدوم قد التي اثبات حاالت نفسر فكيف ومراحلها

 في تخضع المجتمعية الحياة أن البديسي »من طويلة؟ فترات

 فإذا معين. أوثبات ما، أوتماسك ما، نظام إلى معينة، حدود

 العيث على يقوى أحد يعود ال موجودة، العوامل هذه تكن لم

 إلى مضطرون فنحن حاجاته. أبسط يلبي وال عادية، بصورة

 المجتمعية النشاطات سستمة عن ناجم النظام هذا بأن التسليم

 معينون أشخاص يضطلع بحيث مؤسسات، في تأطيرها عن أو

 في الوظائف بعض النشاطات تؤدي وبحيث محددة، بأدوار

 ايفنز يقدمه الذي الجواب هذا . عامة« المجتمعية الحياة
 شكل الوظيفي التيار تاريخ على كالمه معرض قي برتشارد

 حاولوا الذين االجتماع علماء لدى األساسي الهم بالفعل

 المجتمع لفهم محاولة فكل التطورية. الترسيمات من التخلص
. الوظيفي الخحى في بآخر أو بشكل تصب كانت ثابتة كلحظة

 عاماً كالماً االجتماع عالء وظيفية عن الكالم هذا يظل

 منتصف قبل ما كتابات بين تميز لم نحن إذا الدقة تنقصه

 األول النصف ميزت التي فالكتابات .بعده وما عشر التاسع
 تلزمها متفرقة شذرات تعدوكونها ال قبلها وما عشر التاسع من

 سياق في تدخل ال كتابات أنها آخر بكالم . والتماسك الدقة

 األساسية الفرضيات نحدد أن لنا بد عليه،ال . متكاملة نظرية

 والمناهج القواعد هذه الوظيفية، ومناهج قواعد أرست التي

, المعنى بهذا نظرية عن بالكالم لنا تسمح التي

 في صيغت قد األولى الوظيفية فرضيات ان المعلوم، من

 مشوبة جوانبها بعض في أتت لذا التطورية، الهيمنة خضم
 صاغ من أول أن أيضاً المعلوم ومن التيار. هذا ألوان من بلون

 سبنسر هوهربرت ودقيق واضح بشكل الفرضيات هذه

 هو األول المعين معينين. من سبنر نهل .1903-1820

 النظرية هذه )تزعم Lamark المارك عنها تكلم التي التحولية

 الثافي والمعين I متواصل( تطور في ألنها الحية األنواع ثبوت عدم

 والتي بعامة األنوار فالسفة بها تكلم التي األفكار هوكوكبة

 إذن انطلق ٠ مطرد بثكل البشرية المجتمعات بتطور تقول

 والحياة العضوية الحياة تطور أن مفادها فكرة من سبنسر

 هي واحدة، لعملية مظهرين سوى النهاية في ليستا المجتمعية
 تخضع أنها بمعنى طبيعية، محض هي العملية وهذه التطور.

 سوبر- علم هو والمجتمع الثقافة علم »إن الطيعة. لقوانين

 تكملة عن هوعبارة ككل البشري المجتمع وتطور .عضوي

 من األساس هذر على العضوي«. للتطور وحتمية طبيعية

 بالمورفولوجيا يسمى ما أس وضع سبنسر حاول التشابه،

 للمؤسات المقارنة الدراسة رأيه بحسب هي ،التي المجتمعية

 وبالتالي ،غختلفة مجتمعات في ،متشابهة بوظائف تقوم التي

 التشابه، هذا أساس على المجتمعات هذه تصتيف حاول
 ال فبرأيه .عامة قوانين وضع إلى التوصل ذلك وراء من متوخياً

 إلى توصله حال في إآل علم، ككل االجتماع، علم يقوم

 القوانين واألخيرلوضع األول هوالشرط الذي التصميم
.المجتمعي للتطور الطبيعية

 الوظيفية، الفرضيات صياغة صعيد على سبنسر اسهام يظل
 ال تقدم ما كل جوهر باعتبارأن جدوى، غيرذي إسهاماً

 دراسة إلى التفاتته لوال للتطورية، األولى المرتكزات عن يخرج
 كل في بد، ال أنه مفادها مسألة على سبنسر يثدد .المؤسسات

 عالقات وجود من المجتمعي، التطور مراحل من مرحلة
 المؤسسات لهذه بد ال إذ ما، مجتمع في المؤسسات بين متبادلة

 .البقاء تريد كانت إذا التوازن من حالة نحو داثماً تتجه أن من

 الحياة على المحافظة بمعنى ،عضوية النهاية في المؤسسة فغاية إذن

 يعي ونفسي عضوي هوكائن بما فاإلنسان .النوع واستمرار
 )يذكر ,السعادة سبنسر يميه ما إلى تهدف التي الغاية هذه

كونت( اوغست عند لإلنسانية األساسي بالمحرك ألكالم هذا

 النقد يظل لسبنسر وجهت التي االننقادات جميع بين من
 دوركايم صب ,وفعالية األكثرتماسكاً دوركايم قدمه الذي

 غير هي الغائبة أن مالحظاً سبنسر عند الغائية فكرة على نقده

 بالظواهر ألموا أنهم االجتماع علماء غالية »يعتقد السبية.

 أن هؤالء يعتقد .ا٠٠ تقوم التي واألدوار فائدتها تبيان بمجرد
 سبب لهامن الدوروليس عل قياساً تنوجدإآل الظواهرال هذه

 هذه وجود افتراض بكاف ليس بأنه دوركايم ويضيف .آخر«
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الض( وطم المعرفة )في ومفية

 صحة من التحقق أوالً المطلوب بل الناس، كل عند الغائية

 متنوعة االنسانية الغايات أن السريعة المالحظة وتؤكد .وجودها

 باختالف يختلف التنوع هذا ألن حصرها، يمكن ال بحيث

 هو المجتمعي التطور كان إذا وعله، والمجتمعات. األفراد

 لوجود وذلك مربك وضع أمام أنفسن فسنجد غاني تطور

 المعطيات تناقضه ما وهذا .غايات من يوجد ما بقدر مؤسات

 كبيرمن عدد هووجود نظردوركايم لفت ما إن الواقعية.

 بعضها تربط ال التي المجتمعات من كثير في المتشابهة األنساق

سبنسر. غائية مع يتعارض التثابه وهذا رابطة. أية ببعض

 الظاهرة مفهوم وتحديد توضيح دوركايم حاول هنا من
 ووطأتها بشمولها يزعم، كها الظاهرة، هذه تمتاز المجتمعية

 يتصفون الواحد المجتمع أعضاء »فجميع تنقلها. وامكانية

 أخالقي ومعيار وبلغة نفسها والتقاليد نفسها بالعادات عادة

 هذه كل . نفسها المؤسسات داخل يعيشون إنهم . مشتركين

 نقاطها حيث من تدوم الثبات، متفاوتة بنية تشكل العوامل
 عن واحداً األجيال وتتوارثها الدهر، من أحايين الجوهرية

 . .القائمة« البنية عبر المرور هو الفرد به يقوم ما كل اآلخر.

بموته. تموت وال الفرد بوالدة إذن تولد ال المجتمعية الظاهرة

 , بالوظيفية المؤسسة عالقة عن للبحث الكالم هذا يقوده
 بوجود تمتع أن أوالً عليها نفعيتها، عن بمعزل برايه فالمؤسسة

 الوظيفة وليدة بأنها القول أما عنها الكالم يصح كي مجتمعي

 نتيجة النهاية في هي فالوظيفة الواقع مع يتناف ما فهذا
 تفسيرها. المطلوب الظاهرة، التفسروجود سبباً، وليست

 االجتياع علم »في أخرى. مجتمعية بظاهرة التفسيريكون وهذا

وظيفته«. عن العضومستقل البيولوجيا، في كما

 من دوركايم يمنع لم ووظيفتها المؤسسة بين العالقة نفي لكن
 أن »يمكننا والحاجة الوظيفة بين الوثيقة العالقة على التشديد

 الحاجة هي ما نعرف عندما أوعامل، عضو أي وظيفة تفهم
 الذي المشل إلى دوركايم يلجأ .به يضطلع التي الحاجات أو

 إدخال هي التنفس وظيفة »إن فكرته لتوضيح البيولوجيا تقدمه
 وفي .الحياة« على تحافظ كي األنسجة إلى الضرورية الغازات

 عليناأن العمل، تقسيم وظيفة هي ما »لمعرفة آخريقول مكان

 ال إذن الوظيفة التقيم، هذا يلبيها التي الحاجة نعرف
الحاجة. تنفصلعن

 التحليل نهاية في يخرج ال بالحاجة الوظيفة ربط أن نزعم
 تحديد وطأة تحت أنفسنا نجد هنا من سبنسر. غائية عن

 وطأة تحت أخرى جهة ومن اليسير. باألمر هذا وليس الحاجات

 الذي الخلل هذا المجتمعية، البنية يصيب الذي الخلل تحديد
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 عناصر وتناغم توازن تقول التي الوظيفية جوهر مع يتعارض
 توضيحه االجتماع علماء بعض سيحاول ما هذا البنية. هذه

 النقطة هذه إلى الوصول قبل ولكن مورتن. أمثال من

 ما تخطي حاولوا الذين االجتماع علماء لباقي عرضنا سنستكمل

دوركايم. اليه توصل

 علماء من غيره عن ، 1942-1884 مالينوفسكي يتميز

 الميدافي العمل بممارسة سبقوه الذين االجتماع وعلماء األثنولوجيا

 وقد العمل، هذا قواعد إرساء في له الفضل يعود طويلة. فترة
 في سائدة كانت التي النظرية الشطحات ذلك إلى دفعه

 مالينوفسكي يعتقد .والتاريخية واالنتشارية التطورية المدارس
 قابلة وال محققة غير فرضيات إآل تطرح ال المدارس هذه أن

 .الماضي على بناء المجتمعية الحياة تفسر إنها .منها للتحقق

 العلوم دراسة في المتبفى هو ليس الطرح هذا أن والحال
 يعمل كيف أو الطائرة تطير كيف نفهم »فلكي الطبيعية:

 وقوانين الحيل قوانين أوالً ندرس أن يجب ،البشري الجسم

 أو الطيران تاريخ معرفة إلى أبداً حاجة ثمة وليس الجسميات،

.1.. الحياوي. بالتطور المتعلقة النظريات على اإلطالع

 ،ثقافة كل سمة على بالتأكيد مالينوفسكي ينطلق هنا من

 فلكل ماضيها. عن بمعزل االثنولوجي العالم أمام كماتتجلى

 الذي ،التنظيم بخصوصية تتحدد التي الخاصة ثقافته مجتمع
 وأخيراً جزء، كل به يضطلع الذي وبالدور أجزاءها يرتب

 أكثرمن ببعض. بعضها األجزاء هذه تربط التي بالطريقة
 أو تفسيرلها وكل .متماسكة متناسقة وحدة هي فالثقافة ،ذلك
 جزء أي وعزل يتجزاً. ال كال كونها من ينطلق أن يجب فهم

 كل باعتبارأن بعينه الخطا هو التطوريون( فعل )كما محيطه عن
 الكل ضمن يحتله الذي الموقع في إآل معناه يأخذ ال جزء

 بطريقة الثقافية السمات دراسة »إن األجزاء بباقي وبعالقته

 معنى ألن عقيم، هومنهج بعض عن بعضها بعزلها ذروية
 ويذهب عناصرها«. بين العالقة على ينهض الثقافة

 ال وجودها حال في فالرواسب .ذلك من أبعد مالينوفسكي

 بمجرد ألنها الماضي من انها أساس على معها التعامل يمكن

 بهذا صلتها تفقد الباحث أمام تجل التي البنية داخل وجودها
البنية عذه أجزاء من راهناً جزءاً وتصبح الماضي

 أمام بإمعان يتوقف أن الباحث على أن مالينوفسكي ويعتبر

 سبب عن يتساءل وأن ثقافية، أم كانت مادية األشياء، كل

 بد ال ضرورة ويجعلها به، تضطلع الذي الدور وعن وجودها
 لإلجابة .الثقافي الكل هذا ضمن موقعها بالتالي ويفسر منها

 التي الحاجات ما يعرف أن للباحث بد ال هذالسؤال عتن



الحفى( وعلم العرفة )في رجة

 وجرد ال يزعم، كما كان، إذا ألنه األشياء؛ هذه تلبيها

 ال ثقافية لعناصر وجود ال كذلك مجانية، ثقافية لوحدات

 المالحظة هذه من مالينوفسكي يخلص .منفعة وال منها جدوى

 ينطلق للثقافة الوظيفي »التحليل المبدأ: هذا ارساء إلى ليصل

 شيء أو معتقد أو فكرة كل أو تقليد كل أن مفادم مبدأ من

 بوظيفة يضطلع الحضارات انماط اختلفت مهما مادي،

حيوية«.

 عن ينفصل ال لمالينوفسكي بالنسبة الحيوي أن الملفت ومن

 من عنها ينتج وما المجتمعية البنية عناصر دور إن .البيولوجي
 يلبي ما بقدر - ينوجد نقل م إن - اهميته يأخذ مؤسسات

 ألنها واعية المؤسات هذه عمل وآثار ٠ البيولوجية الحاجات

 الكالم هذا يعيدنا والعملي. العقالفي الكاثن هذا الفرد، وليدة

 من وبالرغم دوركايم. نقدها التي سبنر أطروحات إلى

 لم أنه نالحظ األخير، لهذا مالينوفسكي يكنه الذي التقدير

 إذا . السببية لغز حل بالتالي يستطع ولم النقد هذا من يستفد
 الحاجات بمعرفة النهاية في يتلخص الثقافية السمات تفسير كان

 يمكن كيف نعرف أن يبقى ونفية، بيولوجية من األساسية
 فردية الحاجة كانت إذا . الحاجات هذه من واحدة كل تحديد

 المعايير هي وما ما؟ مؤسة أساس في تكون أن لحا يمكن كيف

 إلى مالينوفسكي يتوصل لم الواقع في الحاجات؟ هذه تحدد التي
 نهاية في الحاجات هذه تعداد وما األسثلة، هذه من أي حل

 قاعدة أية إلى يستند ال شخصي محض حدس سوى األمر
 اليولوجية الحاجات تحديد السهل من كان إذا ألنه ثابتة،

 تحديد العسيرجداً فمن اثنان، حولها يختلف ال التي المحضة

 التي الحاجات هذه أن ذلك، إلى يضاف األخرى. الحاجات

 هذه ألن بمحدداتها، الجزم يمكن ال مؤسسة شكل اخذت

 بنا التصوريؤدي هذا، إن آلخر. مجتمع من تختلف المحددات

 من لون إلى سبنسر، تصور بنا أدى كا األحوال، أفضل في

 دليل أما .Tautologique تغبرهيهي والى٣ الغائية، ألوان

 يستخلصه والذي بالحاجات المؤسات ارتباط على مالينوفسكي

 الهموم غير هموم لها البدائية الشعوب - الميدانية تجربته من
 ألنه دقيقاً، ليس i عملية غايتها مؤساتها فكل لذلك الفلسفية

 - طقوس - )قرابة الرمزية باألنساق ساعتثذ يحل ماذا
 الشعوب هذه حياة في أساسياً حيزاً تشكل التي .( . اساطير.

 ما ربما )هذا واضحة غير ب تضطلع التي الحاجات تبدو والتي

 ربطها حاول من غيره لألساطيرعن ستروس ليفي دراسة ميز
معينة(. ثقافة ضمن ب تقوم التي وبالحاجات بوظائفها

 أكثر لمالينوفسكي بالنسبة كانت الوظيفية االنثروبولوجيا إن

 »فقد العملية. التقنية مبادىء من مبدأ مجرد يكثيرمن
 قادرة أدبية قاطرة بوصفها بريتشارد يقول ي أيضاً، استعملها

 مواجهتها في يفلح لم غيرأنه .الوصفية المعاينات بلورة على
 استعماالً استعالها في ينجح لم أنه يبدو كا منهجي، كمفهوم

 أخفق وحيث .العامة« النظرية تجريدات معالجة في واضحاً

 أفضل نجاحاً يحقق أن براون رادكليف استطاع مالينوفسكي

,للمجتمع أوعضوية وظيفية نظرية تحديد بكثيرفي
 اسم عليه اطلق نموذجاً 1955-1881 براون رادكليف قدم

 بدء ذي ء بادئ براون يحدد .البنيوي - الوظيفي النموذج
 المجتمعات على تطبيقه في الوظيفة مفهوم اإن كالتالي: الوظيفة

 والحياة المجتمعية الحياة بين القائم التماثل على مبني البشرية

 المؤسة وظيفة فيحدد دوركايم براون ويستوحي .العضوية«

 وبين المجتمعية المؤسسة بين القائم التعاطي بأنها المجتمعية

 تصبح عليه بناء .المجتمعي الجسم لوجود الالزمة الثروط

 في مساهمة من جزئي نشاط يقدمه »ما عن كناية الوظيفة
 العرف فوظيفة جزءاًمنه يشكل الذي الكلي اكشاط

 العرف هذا يقدمها التي الماهمة في تتحدد المعين المجتمعي

 المجتمعي السستام عمل نمط بوصفها بأصرها المجتمعية للحياة

بأسره«.

 بنية داخل بوظيفتها قاثمة بوصفها إذن المؤسسة لنا تقدم

 بينها ما في »تربطها فردية بشرية كائنات من مكرنة مجتمعية

 متكامل«. كل داخل المجتمعية، العالقات من معينة مجموعة

 المجتمعية، الحياة بفعل »فيتأمن ودوامها البنية أمااستمرارية

 عمل هونمط ما لجماعة المجتمعية الحياة إن بتعبيرآخر، أي
 النحووجدنا هذا على المجتمعي الستام إلى نظرنا فإذا .بنيتها

 ،أوركام تجمع عن عبارة ليس فهو .وظيفية بوحدة يتمتع أنه

 أنه إلى ويشيربراون ٠ متكامل، أوكل جم عن عبارة بل

 »وظيفة أن فهويفترض المجتمعي التكامل عن يتكلم عندما

 مجتمعية بنى داخل الفردية الكائنات توحيد على تقوم الثقافة

 تحدد ثابتة فثوية سساتيم في توحيدهم على أي الثبات متفاوتة

 وتعززالتكيف ببعض، بعضهم األفراد هؤالء عالقة وتنظم

 األفراد بين الداخلي والتكيف الطبيعي المحيط مع الخارجي

 وقابلة منسقة المجتمعية الحياة تصبح بحيث المكونة والفثات

 أن ينبغي الفرضية هذه أن »أعتقد براون ويضيف .للعيش«

 الثقافة حول دراسة كل منها تطلق التي األولى المسلمة تكون

. والعلمية، الموضوعية تتوخى والمجتمع

 المجتمعية االنساق مقارنة ،تقدم بما انطالقا براون حاول

 ذلك على وبناء سبنسر( فعل )كما المتشابهة وظائفها قاعدة على

 فيزيولوجيا بين تريط التي النظرية االعنبارإلى اعادة إلى سعى
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الض( وعلم المعرفة )في ومة

 ذلك وراء من يهدف وكان المجتمع. وفيزيولوجيا األنواع
 معتمداً المجتمعية، األنواع هذه تصيف وضع إلى الوصول

 مما الطبيعية، بالعلوم الخاصة االستقرابة الطرق نف على

 ال وتما . للمجتمع عامة قوانين وضع على بعد فيما سيساعده

 تطور الكبيرفي الفضل له كان المبادىء هذه بعض أن فيه شك

 )نقول األب أخ أبناء حول فنظريته المعينة. الدراسات بعض
 آفاقاً المجال هذا في فتحت العم( ابناء القرابية مصطلحاتنا في

 القرابي النسق )تناول للقرابة المستقلة معالجته كذلك مهمة.
 لو في نظرياً تقدماً أيضاً هي شكلت بذاتها( قائمة كوحدة

 براون أن المالحظ ومن .التطورية القراية األدبيات على قيست

 استعماله من أكث بنية مصطلح هذه دراساته في استعمل
 بنيوياً كان براون إن نقول أن يمكنا هنا من . وظيفة مصطلح

 للبنية فهمه غيرأن وظيفياً. أكثرمنه للقرابة دراسته في

 يعتبر الذي ستروس ليفي بعكس حسياً، فهماً ظل المجتمعية

 األفراد عالقات أن على فتشديده .نظري مفهوم هي البنية أن

 الواسع، بالمعنى حقوقية عالقات هي القرابية األنساق داخل

للبنية. الحسي الفهم ضمن يندرج

 على المجتمعية للحاجات فهمه في ظل براون كان إذا

 مثل األفراد متوى على وليس المجتمعية أبعادها مستوى

 ففي الغائية فخ في الوقوع من يمنعه فهذالم مالينوفسكي،
 أنها على المؤسسات هذه يصنف والطوطمية للطقوس دراسته

 المجتمع على بالفائدة تعود الفيمة وهذه .مجتمعية قيمة ذات
 يثعرون ألغهم الناس يلتحم االحتفاالت هذه فخالل بأسره.

 التفسير جديد يظهرمن وهنا حيوية. ضرورة االلتحام هذا أن

.ومالينوفسكي دوركايم من كل فيه وقع الذي الهيهي

 البنى عمل نمط هي براون بحسب الوظيفة كانت وإذا

 األولى بالدرجة االهتمام يعني فهذا ثباتها، على تحافظ بحيث
 بين والفرق بالسلوك االهتمام أكثرمن المجتمعية بالقواعد
 المنحى إن البنية. تاريخية مألة يطول بحيث كبير االهتمامين

 على البنية داخل التوازن يقلب البنى عمل نمط على يشدد الذي
 حالة من فاالنتقال أخرى. إلى منببة االنتقال مسألة حساب

 عوامل بفعل اآل التصور هذا ضمن يتم، ال أخرى إلى

 نطاق عن تخرج عوامل أي قواعدها، ضبط يمكن ال خارجية
. النظرية

 حدة من التخفيف Edmond Leach ليش ادمون حاول

 التوازن بحالة يتعلق فيما خاصة للوظيفية، األساسية المسلمات

 التعامل أن ليث يعتبر .البنية لحركة المباشر النقيض هي التي

 النموذج بين فرق ال وكأن يتم كان الظري النموذج مع
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 غير معقدة كوحدة عبرالتجربة، نفه، يقدم فالواقع والواقع.

 على بناء ،االثنولوجي العالم على أن ليش ويضيف ,متجانسة

 التوازن، من حالة إلى المجتمعية الوقائع يرجع ال أن تقدم، ما

 الممارسة توضيح عليه بل .وهمية حالة األمر غهاية في هي

 إلى العودة أليست ليش، ويتساءل ديناميتها. بكل المجتمعية

 هي األساسية( الضرورية )الحاجات الوظيفية الضغوطات

 الوقوع أي ،البشرية الطبيعة تسميته على اصطلح ما إلى عودة
 لكرة أبعادها حصر يمكن ال المتاهات من خضم في مجدداً

للتفسير، قاعدة اعتمادها يمكن ال وبالتالي غموضها

 الغائية لمسألة التصدي حاول فقد Morten مورتن أما

 الجلية الوظائف :الوظاثف من نوعين بين بالتمييز وذلك

 نتائج هي الجلية فالوظاثف .الضمنية أو الخفية والوظائف

 أما النسق. في المشاركين قبل من ومرغوبة مفهومة موضوعية

 طرح وقد .وغيرمرغوبة غيرمفهومة فهي الخفية الوظائف

 المقدمات بعض الوظائف من النوعين هذين بين للتمييز مورتن
 عناصر من عنصر كل إن .وظيفي تحليل لكل تصلح التي

 مجتمعية وظيفة له عنصر وكل .العام بالنسق مرتبط الكل

 هي واضحة وظائف لها التي فالعناصر .خفية أو واضحة

 النق. هيكلية يضبط وجودها أن بمعنى منها، بد ال عناصر

 يهدف الذي الياق وبنفس أخرى جهة من أما جهة، من هذا

 يتبنى الكالسيكية، الوظيفية المرتكزات حدة من للتخفيف

 أن الممكن من أنه أي دوركايم، تصورها التي اإلمكانية مورتن

 استفاد وقد الرواسب. من ألنه وظيفة أية للعنصر يكون ال

 علماء بعض وجهها التي االنتقادات من كذلك مورتن
 ولووي Kroeber كروبر أمثال: للوظيفة االنثروبولوجيا

Lowie، عنصر قيام وحول للثقافات التباينية السمة حول 

 أن الممكن من فكماأنه أوالعكى وظيفة واحدبأكثرمن

 أن الممكن من كذلك وظائف، عدة الواحد للعنصر يكون

 القول إلى مورتن ويذهب .واحدة بوظيفة عدة عناصر تضطلع
 محل جديدة مؤسسة تحل أن الحاالت بعض في الممكن من بأنه

 للوظيفية نقده ويقوده .الوظيفة بنفس لتقوم قديمة مؤسة

 داخل الخلل عن يتكلم جديد مفهوم استنباط إلى الكالسيكية

 عناصر تماسك في تساهم وظائف هناك أن حين في .البنية

 التماسك هذا تعرقل الوظاثف بعض أن مورتن يالحظ .البنية

 على وخيمة نتائج له إن إلهند في البقر تقديس عن )يقول
االقتصادي(. الصعيد

 أكثر بوصف يسمح كان وإن مورتن قدمه الذي النموذج أما

 أن غير .دقيقة تميزات تلحظ مفاهيم خالل من للوظائف دقة



النف( املعرفةوعلم )يف وظيفية

غير ظل أنه أي ،المجتمعي السكون أسيرفرضية ظل النموذج

دوركايم طرحه الذي فالسؤال كذلك التغيير. بإمكانية آبه

وضعها التي الدقيقة التميزات تحله لم المجتمعية الغايات حول

تجليات النهاية في هي الواضحة الغايات ألن مورتن
لهذه يمكن كيف معرفة جداً الصعب ومن .ايديولوجية

ذلك إلى أضف للسق. العامة للقواعد تؤس أن التجليات

تعرض التي الصعوبات لنفس يتعرض القواعد هذه تعداد أن

القواعد هذه من اثنتان .مالينوفكي به قام الذي التعداد لها
أن المالحظ ومن والتكامل. التكيف مورتن: عليهما شدد

صعيد على تحصى ال مثاكل تطرحان القاعدتين هاتين

يظل دقيق بشكل التكيف معالم تضبط لم حال ففي .التحديد

يقرر أن للباحث يسمح ما المضمون، تطوري المفهوم هذا
بمجرد متمراً يزال ال أوذاك العنصر هذا أن اعتباطي بشكل

قبل من كمحاولة التكامل حددنا إذا أما .محيطه مع يتكيف أنه

التي الفرضية مطب في جديد من فسنقع لالستمرار الجم
المفهوم لهذا نعطي أن حاولنا إذا اأما التوازن. مقولة على تشدد

انتاج لزيادة عام ميل »هناك ودقة وضوحاً أكث مضموناً

هذا بنا فسيؤدي ،Harris هاريس يقول كا العيش،،

يختلف الوظيفي التكامل من درجات افتراف إلى التحديد
الطبيعي االصطفاء فكرة والى جهة من المجتمعات باختالف

سبنسر. إلى يعيدنا ذلك وكل ثانية. جهة من
الوظيفية بها قالت التي القواعدوالنماذج فإن ختاماً،

هذه جوهر تمس لم تعديالت من عليها ادخل وما الكالسيكية

األولى فالمحاولة واحد. ألصل تنويعات ظلت بل النظرية

الدراسات حقل في النظرية هذه طغيان من حدت التي الجدية

الذي البنيوي التيار يد على جاءت واالثنرلوجية، االجتياعية
.الدراسات لهذه قواعدجديدة ارساء حاول
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